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 تمھيد

افظين أن  ام احيطلب مجلس المح ي لع اون التقن ر التع ام تقري ؤتمر الع ى الم ، ٢٠١٤ل إل
 .٢٠١٥ذي نظر المجلس في مسودته خالل دورته في حزيران/يونيه ، الالمرفق طيه

رارطلب الوارد لل تنفيذاً التقرير  ھذا المدير العام يقدم كما  بشأن GC(58)/RES/12 في الق
 ".لوكالةا بھا تضطلع التي أنشطة التعاون التقني "تعزيز
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 ملخص
اون تعزيز أنشطة الو -من ثالثة أجزاء: ألف  ٢٠١٤تقرير التعاون التقني لعام يتألَّف  -١ كالة في مجال التع

اء  ي؛ ب يم  -التقن ذه؛ ج ي وتنفي اون التقن امج التع وارد برن ام  -م ي ع ي تحققت ف ازات الت امج واإلنج أنشطة البرن
ق ٢٠١٤ ة. ويصف المرف ة إقليمي ي مجاالت  ١: لمحة عام ي تحققت ف ازات الت اريع واإلنج ة ألنشطة المش أمثل

ا المرفق  امج العمل من أجل عالج السرطان. ويعرض المرفق فيصف أنشطة ب ٢مواضيعية محددة، أم  ٣رن
  مجاالت النشاط في إطار برنامج التعاون التقني، مصَنفًة في مجموعات ألغراض تقديم التقارير.

م إلى قسمين. ويقدم الجزء ألف -٢ اون  ١-والجزء ألف ُمقسَّ ة في مجال التع ة عن أنشطة الوكال لمحة عام
ا . والقسم األ٢٠١٤التقني في عام  ول مخصَّص لسياق التنمية العالمية، ويسلط الضوء على أھمية خطة التنمية لم

اون ٢٠١٥بعد عام  ة في مجال التع ة بأنشطة الوكال تدامة المتعلق ة المس ، وقيمة اإلطار البرنامجي ألھداف التنمي
م القسم بعد ذلك وصًفا لكيفية تصميم البرنامج لُيلبي االحتياجات واألول ى التقني. ويقدِّ ة عل دة لكل منطق ويات المحدَّ

وم  لمي للعل ق الس ال التطبي ي مج درات ف اء الق رية وبن وارد البش ة الم ة لتنمي ود المبذول ى الجھ ز عل دة، ويرك ح
ي صياغة  اعدة ف ديم المس ا وتق ة العلي ة الجامعي دورات التدريبي ن خالل ال ك م ي ذل ا ف ة، بم ا النووي والتكنولوجي

م القسم لمحة موجزة التشريعات واتخاذ مبادرات للتع دِّ ا يق ة. كم لُّم عن ُبعد والتعاون التقني فيما بين البلدان النامي
ام  ل العلمي لع ًرا عن موضوع المحف ات المشعة، معبِّ عن مشاريع التعاون التقني التي تتناول التصرف في النفاي

٢٠١٤ . 

اءة وفع ٢-ويركز الجزء ألف -٣ ر كف امج أكث ي، على الجھود المبذولة لبناء برن اون التقن ة في مجال التع الي
دم المحرز في  خصوصاً على الجھود الرامية إلى تعزيز قالب اإلطار البرنامجي القطري. ويستعرض القسم التق

ة األخرى ذات الصلة.  ٢٠١٤عام  ة واإلقليمي م المتحدة والمنظمات الدولي في تأسيس وتفعيل الشراكات مع األم
ة عن ا ام وينتھي ھذا القسم بلمحة عام ي بصورة  ٢٠١٤إلجراءات المتخذة في ع اون التقن امج التع لتحسين برن

دم  يم التق ر تقي ى تقري ينات عل ال تحس ي، وإدخ ار المنطق ج اإلط ى نھ دريب عل ن خالل الت يما م تمرة، وال س مس
 المحرز في المشاريع. 

ر الم -٤ ة وغي رامج المالي ذ الب وجزاً لمؤشرات تنفي ة م ذه الوثيق ة. ويستعرض ويعرض الجزء باء من ھ الي
ن  ة ع اھمات الخارج ر المس ي، وعب اون التقن ندوق التع الل ص ن خ ي م اون التقن امج التع أة لبرن وارد المعب الم

ام  ي ع ي ف اون التقن ندوق التع دفوعات لص وع الم غ مجم د بل ة. وق ة والعيني دره  ٢٠١٤الميزاني ا ق م
اليف  مليون ٦٢٫٠ رادات يورو (ال تشمل تكاليف المشاركة الوطنية أو التك ررة االسترداد أو االي ة المق البرنامجي

ر لصندوق التعاون التقني لذلك العام. أما الموارد الجديدة الخارجة  ٪٨٩٫٥المتنوعة)، أي بنسبة  من الھدف المقرَّ
ام،  ٠٫٦مليون يورو، وبلغت المساھمات العينية  ١٨٫٦فبلغت  ٢٠١٤عن الميزانية لعام  ورو. وبشكل ع مليون ي

 .٢٠١٤في عام  ٪٧٨لتنفيذ الخاصة بصندوق التعاون التقني بلغت نسبة ا

رار  -٥ ألة مساعدة GC(58)/RES/12ويستجيب الجزء جيم من ھذه الوثيقة لفقرات منطوق الق ، ويشمل مس
الدول األعضاء على تطبيق تقنيات الطاقة الذرية والتقنيات النووية في مجاالت محددة تطبيقاً سلمياً ومأموناً وآمناً 

 ً ي تحققت وخاضعا ازات الت ة واإلنج ى األنشطة اإلقليمي لِّط الضوء عل ة. ويس اون  لضوابط رقابي ال التع ي مج ف
من  ١وعلى الصعيد العالمي، استأثرت الصحة والتغذية بأعلى حصة من المبالغ المدفوعة .٢٠١٤التقني في عام 

 غذية والزراعة. ، تالھما األمان واألمن ثم األ٢٠١٤خالل برنامج التعاون التقني في عام 

م أمثلة عن المشاريع في المرفق  -٦ وفقاً للمجال المواضيعي، وھي تغطي مجاالت الصحة والتغذية،  ١وُتقدَّ
ن  ة م ة، والوقاي وى النووي ة والق يط الطاق ناعية، وتخط ات الص ة، والتطبيق اه والبيئ ة، والمي ة والزراع واألغذي

وي ووي، وتط ن الن ووي واألم ان الن عاعات، واألم ق اإلش ا. ويغطي المرف ة وإدارتھ ارف النووي أنشطة  ٢ر المع
 برنامج العمل من أجل عالج السرطان.

 
الغ المدفوعة تغّيرت المصطلحات مع تطبيق نظام المعلومات ل  ١ ة (نظام إيبس/أوراكل). والمب ى نطاق الوكال دعم البرامج عل

  ھي مقابل للمصروفات.
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 برنامج الوكالة للتعاون التقني باألرقام

  )٢٠١٤كانون األول/ديسمبر  ٣١(في 

 يورو ٦٩ ٢٢١ ٧٥٠ ٢٠١٤المبلغ المستھدف للتبرعات في صندوق التعاون التقني لعام 

 )٪٨٩٫٨( ٪٨٩٫٥ ٢٠١٤عھدات) في نھاية عام معدل تحقيق المدفوعات (الت

 مليون يورو ٨٣٫٦ الموارد الجديدة لبرنامج التعاون التقني 

   ٢صندوق التعاون التقني
   ٣الموارد الخارجة عن الميزانية

 المساھمات العينية

  مليون يورو ٦٤٫٤
  مليون يورو ١٨٫٦
 مليون يورو ٠٫٦

وارد  ٢٠١٤٤ميزانية التعاون التقني في نھاية عام  ي والم اون التقن (صندوق التع
 الخارجة عن الميزانية والمساھمات العينية)

 مليون يورو ١١٣٫٥

 ٪٧٨٫٠ معدل التنفيذ في صندوق التعاون التقني 

 ١٣١ البلدان/األقاليم التي حصلت على الدعم

 ١٢٤ )٢٠١٥كانون الثاني/يناير  ٣١االتفاقات التكميلية المنقحة (في 

 ١٣ ٢٠١٤الموقَّع عليھا في عام  القُطرية امجية األطر البرن

 ٢٠١٤٩١كانون األول/ديسمبر  ٣١السارية المفعول في  القُطرية األطر البرنامجية 

 ٣٤٦١ مھام الخبراء والمحاضرين

 ٥٢٨٥ المشاركون في االجتماعات وغير ذلك من مھام موظفي المشاريع

 ١٦٧٧ المنح الدراسية والزيارات العلمية

 ٢٨٣٠ لمشاركون في الدورات التدريبيةا

 ١٨٧ الدورات التدريبية اإلقليمية واألقاليمية
  

    

 
  بما في ذلك مدفوعات صندوق التعاون التقني، وتكاليف المشاركة الوطنية، واإليرادات المتنوعة.  ٢

ى ا  ٣ فتشمل مساھمات الجھات المانحة وتقاسم التكاليف مع الحكومات. ُيرجى الرجوع إل ي  ٥-لجدول أل في الملحق التكميل
  لھذا التقرير لالطالع على التفاصيل.

ع   ٤ ى جمي لة لسنة تقويمية ما، باإلضافة إل ميزانية نھاية العام ھي القيمة اإلجمالية لجميع أنشطة التعاون التقني الُمعَتمدة والُمموَّ
  تـَُنفَّذ بعُد. مبالغ المساعدة المعتمدة المـَُرحـَّلة من سنوات سابقة ولكنھا لم
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  ٢٠١٤.٥: المبالغ المدفوعة حسب المجال التقني لعام ١الشكل 

  

م من اإلدارة لبرنامج التعاون التقني استناًدا إلى اإلدارة التي يعمل بھا المسؤول التقني ا٢الشكل  لرئيسي عن كل مشروع : الدعم المقدَّ
  .(يرد كنسبة مئوية لمجموع عدد المشاريع)

  
 

  ٪.١٠٠في ھذا التقرير، وبسبب تقريب األرقام فإنَّ النسب المئوية الواردة في الرسوم البيانية قد ال تصل بالضبط إلى   ٥

Energy planning 
and nuclear power

6.8٪

Food and 
agriculture

17.0٪

Health and 
nutrition
25.9٪

Industrial 
applications/
radiation 
technology

7.1٪

Nuclear knowledge 
development and 
management

11,5٪

Safety and security
24.9٪

Water and the 
environment

6.7٪

Nuclear Sciences 
and Applications

62.2٪

Nuclear Safety and 
Security
19,5٪

Nuclear Energy
15,0٪

Technical 
Cooperation

2,6٪
Others
0,7٪

 تخطيط الطاقة والقوى النووية
٦٫٨٪ 

 األغذية والزراعة
١٧٫٠٪ 

 الصحة والتغذية
٢٥٫٩٪ 

 األمان واألمن
٢٤٫٩٪ 

التطبيقات 
الصناعية/التكنولوجيا

 اإلشعاعية
٧٫١٪ 

 المياه والبيئة
٦٫٧٪ 

 تطوير المعارف
 ھاالنووية وإدارت
١١٫٥٪ 

 التعاون التقني
٢٫٦٪ 

 الطاقة النووية
١٥٫٠٪ 

األمان واألمن النوويان
العلوم والتطبيقات  ٪١٩٫٥

 النووية
٦٢٫٢٪ 

 مشاريع أخرى
٠٫٧٪ 
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  ٢٠١٤تقرير التعاون التقني لعام 

  تقرير من المدير العام

رار  -١ ذ الق ن تنفي راً ع دم تقري ام أن يق دير الع ن الم ام م ؤتمر الع ب الم ة لطل ذه الوثيق تجيب ھ تس
GC(58)/RES/12.  

ة عن  -٢ ة عام ة لمح ن الوثيق زء ألف م م الج دِّ ن ويق ي م اون التقن ان/أبريل  ١أنشطة التع ى  ٢٠١٤نيس إل
دول ٢٠١٤، ويعرض سياق برنامج التعاون التقني في عام ٢٠١٥آذار/مارس  ٣١ درات في ال اء الق ، ويصف بن

ام  ً ٢٠١٤األعضاء. ولتجسيد موضوع المحفل العلمي لع اون  ، يسلط الجزء ألف الضوء أيضا ى أنشطة التع عل
 التصرف المأمون والمستدام في الوقود المستھلك والنفايات المشعة.التقني في مواجھة تحديات 

تمدة من صندوق  -٣ ي المس اون التقن ويعرض الجزء باء موجزاً للمؤشرات المالية، ويستعرض موارد التع
ة  اء أيضاً لمحة عام م الجزء ب التعاون التقني، ويعرض الموارد الخارجة عن الميزانية والمساھمات العينية. وُيقدِّ

 عن تنفيذ البرنامج، بالمؤشرات المالية وغير المالية على حد سواء.

مة للدول  GC(58)/RES/12أما الجزء جيم فيستجيب لفقرات منطوق القرار  -٤ باإلفادة عن المساعدات المقدَّ
 ً ا لمياً ومأمون اً  األعضاء في مجال تطبيق تقنيات الطاقة الذرية والتقنيات النووية في مجاالت محددة تطبيقاً س وآمن

ام  ي في ع اون التقن وخاضعاً للتنظيم الرقابي. ويعرض األنشطة اإلقليمية واإلنجازات التي تحققت في مجال التع
٢٠١٤ . 

م المرفق  -٥ ة،  ١ويقدِّ ة: الصحة والتغذي أمثلة عن أنشطة المشاريع في المجاالت المواضيعية المختلفة التالي
ة، والتط اه والبيئ ة، والمي ة والزراع ن واألغذي ة م ة، والوقاي وى النووي ة والق يط الطاق ناعية، وتخط ات الص بيق

 اإلشعاعات، واألمان النووي واألمن النووي، وتطوير المعارف النووية وإدارتھا.

 .٢٠١٤لمحة عامة عن أنشطة برنامج العمل من أجل عالج السرطان في عام  ٢ويتضمن المرفق  -٦
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 تعزيز أنشطة التعاون التقني التي تضطلع بھا الوكالة  -ألف
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  ٦تضطلع بھا الوكالةتعزيز أنشطة التعاون التقني التي   -ألف

  ٧: لمحة عامة٢٠١٤التعاون التقني في عام   -١-ألف

  : سياق برنامج التعاون التقني٢٠١٤التطورات العالمية في عام   -١-١-ألف

د ٢٠١٥، ستعقد األمم المتحدة مؤتمر قمة العتماد خطة التنمية لما بعد عام ٢٠١٥في أيلول/سبتمبر  -٧ . وق
ام شاركت الوكالة بنشاط في المنا ذ ع ام  ٢٠١٢قشات الجارية من د ع ا بع ة لم ، وسلطت ٢٠١٥حول خطة التنمي

الضوء على أھمية إدراج العلوم والتكنولوجيا، وال سيما المؤسسات الوطنية القوية في مجاالت العلم والتكنولوجيا 
ين ا راح األم ة اقت ة خاصة للوكال تدامة. ويتسم بأھمي ة المس م المتحدة واالبتكار، في إطار أھداف التنمي ام لألم لع

اون في مجال البحث  ا تمكن من التع م والتكنولوجي بشأن وضع آلية عالمية لنقل التكنولوجيا، وإقامة شبكات للعل
  والتطوير.

ة، حيث إن  -٨ ة بالنسبة للوكال تدامة فرصة مھم ة المس ى أھداف التنمي من األھداف  ١٣ويمثل االتفاق عل
ددھا  الغ ع دة الب ق  ١٧الجدي دفاً تتعل داف ھ ط األھ ى رب ة عل ل األمان ة. وتعم رًة بمجاالت اختصاص الوكال مباش

ة في مجال  ة أنشطة الوكال ربط مدى أھمي ذا ال ة. ويوضح ھ اإلنمائية العالمية الجديدة مع مجاالت أنشطة الوكال
ذكورة بالنس داف الم امجي لألھ ار البرن ة اإلط تدامة، وقيم ة المس داف التنمي بة ألھ ي بالنس اون التقن ة التع بة لتعبئ

ي  اون التقن امج التع ين برن ة ب ادة التنسيق والمواءم اعي واالقتصادي، وسيدعم زي أثير االجتم ادة الت الموارد وزي
 .٢٠١٥وخطة التنمية لما بعد عام 

اً يواجه  -٩ دياً عالمي والتكيف مع تغير المناخ ھدف شامل في األھداف الجديدة للتنمية المستدامة، ويشكل تح
دول األعض ع ال رامج جمي م الب ل دع ن أج راكة م ر الش ة وأط ر البرنامجي ز األط ري تعزي ة. ويج ي الوكال  اء ف

 بشكل أفضل في ھذا المجال.  القُطرية

 ٨االستجابة بحسب المنطقة: تصميم برنامج التعاون التقني ليلبي احتياجات الدول األعضاء  -٢-١-ألف

ادئ، يتم تنفيذ برنامج الوكالة للتعاون التقني في أربع مناط -١٠ يا والمحيط الھ ق جغرافية وھي: أفريقيا، وآس
ذا  اريبي). وھ ك الك ا في ذل ة (بم ا الالتيني يا الوسطى)، وأمريك ة في آس دان الواقع وأوروبا (بما يشمل بعض البل
اء  ة، وبن ات التنمي ة احتياج ة لتلبي ا النووي تخدام التكنولوجي ى اس اء عل دول األعض اعدة ال م لمس مَّ امج مص البرن

في المجاالت التي توفر لھا التقنيات النووية مزايا أكثر من غيرھا من التقنيات، أو حيث يمكنھا أن تكمِّل القدرات 
 

، بشأن تقوية أنشطة التعاون التقني عن طريق GC(58)/RES/12من منطوق القرار  ٢من القسم  ٢يستجيب القسم ألف للفقرة   ٦
رة  وضع برامج فعالة داً؛ وللفق داً جي اون  ٥من القسم  ٢وذات نواتج محددة تحدي ز أنشطة التع رار، بشأن تعزي من منطوق الق

دول  ات في ال التقني التي تدعم االعتماد على الذات واالستدامة وزيادة الجدوى لدى الكيانات الوطنية النووية وغيرھا من الكيان
  ي.األعضاء، وتعزيز التعاون اإلقليمي واألقاليم

رار  ٢من القسم  ٤للفقرة  ١-يستجيب القسم ألف  ٧ ر GC(58)/RES/12من منطوق الق ادئ المعبَّ ذ المب ، بشأن المساھمة في تنفي
د  ا يخص العق واً فيم دان نم ل البل ل لصالح أق امج العم طنبول وبرن ي إعالن اس ا ف داف ٢٠٢٠-٢٠١١عنھ ق األھ ي تحقي ، وف

  اإلنمائية لأللفية.

ا  GC(58)/RES/12من منطوق القرار  ٣من القسم  ١للفقرة  -٢-١-لفيستجيب القسم أ  ٨ ي، بم بشأن تعزيز أنشطة التعاون التقن
اون  ات مشاريع التع ن ا، وضمان أن تكون مكوِّ دول األعضاء وأولوياتھ في ذلك توفير الموارد الكافية، استناداً إلى احتياجات ال

  التقني متاحة بسھولة.
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ة  اطق دون اإلقليمي م الدعم لتلبية االحتياجات المحددة لفرادى البلدان والمن الوسائل التقليدية بصورة مفيدة . وُيصمَّ
ل األطر  والمناطق. ويتم تحديد وتعريف ھذه االحتياجات من ة المتوسطة األجل، مث خالل آليات التخطيط الوطني

  والنماذج اإلقليمية واألطر االستراتيجية، ومختلف األساليب األخرى لتخطيط البرامج.  القُطرية البرنامجية 

و أيضاً  -١١ ة متماسكة، فھ رامج وطني ى التخطيط المسبق ووضع ب ي عل اون التقن وبينما يركز برنامج التع
ا يسم وال في غرب مرن، بم روس اإليب ل تفشي مرض في ة، مث ر المتوقع ه باالستجابة بسرعة لألحداث غي ح ل
 . ٢٠١٤أفريقيا في عام 

ي٢٠١٤وفي عام  -١٢ اون التقن امج التع  ٩، استأثرت الصحة والتغذية بأعلى حصة من المبالغ المدفوعة لبرن
بة  بة ٪٢٥٫٩بنس ن بنس ان واألم ك األم ى ذل ة والز٪٢٤٫٩. وتل م األغذي بة ، ث ة بنس كل  ٪١٧٫٠راع ). ١(الش

ة  الغ المدفوعة في منطق إنَّ المب ال ف ى سبيل المث ى الصعيد اإلقليمي، فعل ات عل ع حسب األولوي ويتفاوت التوزي
 .٪٤٢٫٤أوروبا ھي أعلى في مجال األمان واألمن بنسبة 

بين -١٣ درَّ رة والم اٍف من الموظفين الَمَھ ى عدد ك ذا أحد وفي أفريقيا، تفتقر عدة دول أعضاء إل . ويشكل ھ
التحديات لتطوير البرامج الوطنية للعلوم والتكنولوجيا النووية. ويعتمد العديد من البلدان على المؤسسات التعليمية 

ام  ا في ع اطق أخرى. وفي أفريقي م في من ل ٢٠١٤والتدريب المقدَّ ة ونق درات فعال اء ق ى بن امج عل ، ركز البرن
ة التكنولوجيات النووية لتطبيقھا في م جاالت الصحة البشرية، واألغذية والزراعة، وإدارة الموارد المائية، وحماي

 البيئة، والتطبيقات الصناعية، والتخطيط للطاقة والنظر في القوى النووية، واألمان واألمن اإلشعاعيين. 

ووي -١٤ ان واألمن الن ز األم ى تعزي ي عل اون التقن امج التع ادئ، ركز برن يا والمحيط الھ ة آس ين، وفي منطق
ز  ة والزراعة. والتركي وعلى تحسين الموارد البشرية والقدرات التكنولوجية في مجاالت الصحة البشرية واألغذي
ي  ان ف ة األم اء بأھمي دول األعض ي ال ادة وع ن زي لٍّ م ى ك وء عل لط الض يع يس ذه المواض ى ھ ي عل اإلقليم

ات ال ا لإلمكان ة، وإدراكھ ا النووي لمية للتكنولوجي تخدامات الس ي االس ة ف ا النووي دمھا التكنولوجي ي تق رة الت كبي
زة للحياة مثل الصحة البشرية والزراعة. وينعكس ھذا التركيز بشكل واضح في تخصيص  ٪ ٦٧المجاالت المعزِّ

ام  ي ع ادئ ف يط الھ يا والمح ة آس ة بمنطق ة المتعلق ة اإلجمالي ن الميزاني م تخصيص  ٢٠١٤م االت. وت ذه المج لھ
اك عدد من  األموال المتبقية لتنمية وإدارة المعارف النووية، والتطبيقات الصناعية، والمياه والبيئة، والطاقة. وھن

 البلدان في المنطقة يخطط أيضاً للقوى النووية.

اك  -١٥ ا، وھن ة أوروب ي منطق دول األعضاء ف ل ال ن قَِب ع م اق واس ى نط ة عل ا النووي تخَدم التكنولوجي وُتس
ة األس أمون مجموعة واسعة من احتياجات البني ووي من أجل ضمان االستخدام الم ان اإلشعاعي والن اسية لألم

ة  دان في منطق ة االقتصادية للبل والكفء لھذه التكنولوجيا. وعالوة على ذلك، ھناك تنوع كبير في مستوى التنمي
ن وتعزيز أوروبا. ويعكس برنامج التعاون التقني ھذا التنوع، وال سيما الحاجة إلى ضمان بنية أساسية كافية لألما

ذه  المعرفة في مجاالت محددة، اعتماداً على احتياجات الدول األعضاء. وتتركز المساعدات بشكل رئيسي في ھ
ائم  انوني الق ق استعراض اإلطار الق ان، عن طري ة لألم ة األساسية التشريعية والرقابي ز البني ى تعزي المنطقة عل

امج أيض ة جودة الطب وتقديم مشورة الخبراء والتدريب. ويركز البرن ة األساسية لمراقب ة البني ى دعم مراقب اً عل
وى  ان محطات الق ى ضمان أم دول األعضاء عل اإلشعاعي وخاصًة في تشخيص وعالج السرطان، ومساعدة ال
ي  ك الت ة أو تل وى النووي النووية، خاصًة فيما يتعلق بوجود بنية أساسية كافية، سواء بالنسبة للبلدان التي ُتدِخل الق

 
  ت لدعم البرامج على نطاق الوكالة، فإن المبالغ المدفوعة ھي مقابل للمصروفات.في إطار نظام المعلوما  ٩
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ل ة، وخاصًة في  تشغِّ ة البيئ ى حماي امج عل د البرن محطات قوى نووية على مدى عقود. وباإلضافة إلى ذلك، يؤك
ع  ة، واستصالح مواق ة من الخدم مجال التصرف في الوقود المستھلك والنفايات المشعة، وإخراج المرافق النووي

 اليورانيوم الموروثة .

ام  -١٦ ة، شھد ع د استمر ثالث سنوات من أجل إعداد الملف خات ٢٠١٤وفي منطقة أمريكا الالتيني ة جھ م
رة  د للفت ي الجدي تراتيجي اإلقليم ه. ٢٠٢١-٢٠١٦االس ة ل ذ المقاِبل ة للتنفي ادئ التوجيھي ع المب ب م ى جن اً إل ، جنب

اون  امج التع ين ببرن وأُجِريت مشاورات شاملة مع الدول األعضاء والخبراء والشركاء وأصحاب المصلحة المعني
م التقني من أج ة. وت ا النووي العلوم والتكنولوجي ا ب ي يمكن معالجتھ ل تحديد االحتياجات اإلقليمية ذات األولوية الت

ة  ٢٠١٧-٢٠١٦بالفعل استخدام الملف االستراتيجي اإلقليمي الجديد من أجل تكييف البرنامج اإلقليمي للفترة  لتلبي
 ً  لتصميم المشاريع في الدورات القادمة. احتياجات الدول األعضاء. وسوف يبقى مرجعاً برنامجياً رئيسيا

ام  -١٧ ي ع اون التقن ف ٢٠١٤وبرنامج العمل من أجل عالج السرطان، الذي تم دمجه ضمن إدارة التع ، يكيِّ
ام  دول األعضاء في ٢٠١٤الدعم وفق احتياجات الدول األعضاء بعدة طرق. وفي ع م تكثيف أنشطة دعم ال ، ت

ى الوكالة لدمج الطب اإلشعاعي ضمن البر م إل امج الشاملة الوطنية لمكافحة السرطان، وجرى تحسين الدعم المقدَّ
راء  ات الخب رطان وبعث الج الس ل ع ن أج ل م امج العم ة لبرن ات المتكامل الل البعث ن خ اء م دول األعض ال
ى معالجة ينات أيضاً عل  المتخصصة، فيما يتعلق بجودة تقويمات البعثات والتوصيات الالحقة معاً. وأُدِخلت تحس
تقبل. وتلّقت عشر دول  ي في المس اون التقن ة دعم التع ذكورة بغي ة الم الدراسة المنھجية لتقارير البعثات المتكامل

 .٢٠١٤أعضاء ھذه البعثات في عام 

عاعي  -١٨ الج اإلش ا الع ى تكنولوجي ول عل ة الحص ادة إمكاني ي بزي اري المعن ق االستش ع الفري د وض وق
ى تأسيس أو توسيع خدمات العالج اإلشعاعي، إرشادات للبلدان ذات الدخل المنخفض وا ي تسعى إل لمتوسط الت

ى  ادة فرص الحصول عل الي، زي العالج اإلشعاعي، وبالت ة ب وال سيما كيفية تحسين استدامة االستثمارات المتعلق
 مثل ھذا العالج.

 ١٠تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات  -٣-١-ألف

دول -١٩ ي لل اون التقن ة التع م الوكال وفير  تقدِّ راء، وت ديم مشورة الخب درات، وتق اء الق األعضاء من خالل بن
دورات  ة وال ارات العلمي ية والزي نح الدراس ن خالل الم رية م وارد البش ة الم ير تنمي تم تيس ة. وي دات الالزم المع

  التدريبية واالجتماعات وحلقات العمل. 

 التدريب على مستوى التعليم الجامعي العالي

ار المشروع  -٢٠ ي إط ال ’، RAF/9/048ف ي مج اءات ف اء الكف دريب وبن يم والت ية للتعل ى األساس ز البن تعزي
، ُعقِدت اثنتان من الدورات التعليمية الجامعية العليا عن الوقاية من اإلشعاعات وأمان المصادر ‘األمان اإلشعاعي

ر العاصمة  ٢٠١٥وحتى آذار/ مارس  ٢٠١٤اإلشعاعية من تشرين األول/ أكتوبر  دان في الجزائ الجزائر (للبل ب
ين الشبان  ين من المھني دريب أربع م ت ة). وت ة االنكليزي الناطقة بالفرنسية)، وفي أكرا بغانا ( للبلدان الناطقة باللغ
يم  ائج تقي العاملين في السلطات الرقابية الوطنية على الوقاية من اإلشعاعات وأمان المصادر اإلشعاعية. وتشير نت

 
رار  ٢من القسم  ١للفقرة  -٣-١-يستجيب القسم ألف  ١٠ ا  GC(58)/RES/12من منطوق الق ل التكنولوجي ز نق بشأن تيسير وتعزي

  النووية والدراية النووية بين الدول األعضاء.
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لبية ھؤالء المرشحين يعملون في مجال البنى األساسية الرقابية الوطنية ويساھمون في ما بعد التدريب إلى أن غا
دريب  ل لت ي عم اً لحلقت روع دعم ر المش ك، وف ى ذل افة إل ة. وباإلض ي المنطق ة ف دمات التقني ديم الخ ين تق تحس

ات، المدربين (واحدة باللغة االنكليزية، وواحدة باللغة الفرنسية) بشأن األمان اإلشعاعي وأ ان النفاي ل وأم ان النق م
  لخمسين من مسؤولي الوقاية من اإلشعاعات. 

روع  -٢١ ار المش ي إط ا، ف ور بماليزي ي كوااللمب ا أخرى ف ة علي ة جامعي مت دورة تعليمي  RAS/9/066ونظِّ
ان اإلشعاعي’المعنون  دان األم اءات في مي اء الكف دريب، وبن يم والت ة األساسية للتعل ذه ‘تعزيز البني . وساھمت ھ

الدورة التدريبية الجامعية العليا لمدة ستة أشھر في تلبية متطلبات التعليم والتدريب األولي للموظفين على مستوى 
يا  ة آس الخريجين المخصصين لوظائف في مجال الوقاية من اإلشعاعات، بما في ذلك الفيزياء الصحية، في منطق

دعم  ١٩والمحيط الھادئ. وتلقى ثالثون من المھنيين الشبان من  ة ومؤسسات ال بلداً، يعملون في السلطات الرقابي
ذا المشروع  ا دعم ھ ان ذات الصلة. كم ة من اإلشعاعات وأساسيات األم التقني الوطنية، تدريباً في مجال الوقاي

ات. ان النفاي ل وأم ان النق عاعي وأم ان اإلش أن األم دربين بش دريب الم ة لت ن  دورة إقليمي تون م ة وس وعزز ثالث
 بلداً في المنطقة كفاءتھم التقنية في مسائل الوقاية من اإلشعاعات. ١٩لوقاية من اإلشعاعات من مسؤولي ا

وبر  -٢٢ ان، في  ٢٠١٤كما بدأت دورة تعليمية جامعية عليا في تشرين األول/أكت ا باراسكيفي باليون في آغي
روع  ار المش ا’، RER/9/109إط اء الكف دريب وبن يم والت ية للتعل ى األساس ز البن ان تعزي ال األم ي مج ءات ف

اً ٢٠١٥ووفرت الدورة، التي استمرت حتى آذار/مارس ‘. اإلشعاعي ، ألربعة وعشرين من المھنيين الشبان أساس
وفير األدوات  اً ت دورة أيض تھدفت ال عاعية. واس ادر اإلش ان المص عاعات وأم ن اإلش ة م ال الوقاي ي مج ليماً ف س

ون أن يص ذين يعتزم ك ال ة ألولئ ية الالزم ي األساس عاعات ف ن اإلش ة م ال الوقاي ي مج ؤھلين ف راء م بحوا خب
ى  ان عل السنوات الالحقة، وأن يشاركوا في التعليم والتدريب على الوقاية من اإلشعاعات في بلدانھم األصلية. وك
ذكورة. وفي إطار نفس المشروع،  دورة الم ل حضور ال ي قب التعلم اإللكترون ق ب المرشحين إكمال الجزء المتعل

ان ُعقِدت  ل وأم ان النق اجتماعات بشأن وضع استراتيجية وطنية للتعليم والتدريب في مجال األمان اإلشعاعي وأم
ة  النفايات، وبشأن تحليل احتياجات التعليم والتدريب، في البوسنة والھرسك (باللغة االنكليزية) وكازاخستان (باللغ

 الروسية).

مت و -٢٣ اريبي دورات تعليمية جامعية عليا للدوأيضاً ُنظِّ ة والبحر الك ا الالتيني ة أمريك ل األعضاء في منطق
ة) ٢٠١٤في عام  ة البرتغالي ل (باللغ بانية) والبرازي ة اإلس . ووفرت مراكز التدريب اإلقليمية في األرجنتين (باللغ

دان  ين البل اون ب ز التع ادرة مشتركة لتعزي ة. ونتيجة مب راء الشبان من المنطق التدريب لواحد وعشرين من الخب
دريب  ق الت الناطقة بالبرتغالية في أمريكا الالتينية وأفريقيا، تلقى حاصلون على منح دراسية من أنغوال وموزامبي

 أيضاً في البرازيل. 

دعم المشروع  -٢٤ را)’، RAF/0/043وي اق أف ة (اتف ارف النووي وارد البشرية وإدارة المع ة الم ز تنمي ، ‘تعزي
ة  تنمية الموارد البشرية في مجال االستخدام دول األعضاء األفريقي دم ال ة. وتق ا النووي السلمي للعلوم والتكنولوجي

وم  ي العل تير ف ة الماجس ى درج ول عل ل الحص ن أج ة م الب األفارق ية للط نح الدراس ن الم داً م دداً متزاي ع
ام  اوني اإلقليمي األ٢٠١٤والتكنولوجيا النووية. وفي ع اق التع ابع لالتف نح الدراسية الت امج الم ر برن فريقي ، وف

للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين (أفرا) دعماً ألربعة عشر مرشحاً من عشر دول 
ا  وم والتكنولوجي تير في العل أعضاء، تم اختيارھم للمشاركة في برنامج مدته عامان للحصول على درجة الماجس

ا، وقسم النووية. واستضيفت ھذه المنح الدراسية من قَِبل مدر ة غان سة العلوم النووية والعلوم المرتبطة بھا بجامع
الھندسة النووية بجامعة اإلسكندرية في مصر، اللذين تم تعيينھما ضمن المراكز اإلقليمية المختارة في إطار اتفاق 
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راً، ازاً كبي ّد إنج المنح الدراسية يع امج الخاص ب ذا البرن الي. وھ ي والع يم المھن را في مجال التعل ي  أف ويساھم ف
ة  ة من أجل التنمي ا النووي وم والتكنولوجي ز العل ى تعزي ذين سيعملون عل تدريب جيل جديد من العلماء األفارقة ال

 األفريقية.

 المساعدة في مجالي التشريعات والصياغة

ى أساس إقليمي، من أجل  -٢٥ ردي أو عل تواصل الوكالة مساعدة الدول األعضاء، سواء على المستوى الف
وان اريع وضع ق دة مش ن خالل ع ؤين م عاع الم ات اإلش ة وتطبيق ة النووي لمية للطاق تخدامات الس ة لالس ين وطني

ام  ووي في ع انون الن د الق دورة معھ ى  ٢٠١٤إقليمية للتعاون التقني. وقد وصل مجموع الحاضرين ل من  ٥٤إل
اً ل دريباً مكثف اركون ت ى المش اطق. وتلّق ع المن ن جمي ية م نح دراس ى م ع الحاصلين عل أن جمي بوعين بش دة أس م

دريس  اليب ت دورة أس تخدمت ال ة. واس ة المقاِبل ريعات الوطني ال صياغة التش ي مج ووي وف انون الن االت الق مج
ات  ك جلس ي ذل ا ف ووي، بم انون الن يات الق ن المحاضرات تغطي أساس ة م ة، وعرضت مجموع ة وعملي تفاعلي

ات الم ق المعلوم ى تطبي زت عل غيرة رك ات ص رة لمجموع ن ميسَّ دد م ن ع ن المحاضرات، فضالً ع تمدة م س
انون  ب الق ع جوان خاً لجمي اً راس اركون فھم دورة، اكتسب المش ة ال ريعية. وبنھاي ى الصياغة التش دريبات عل الت

  النووي وباتوا قادرين على صوغ التشريعات النووية الوطنية وتعديلھا واستعراضھا.

 التعلُّم عن بعد

ا. تنفيذ مشروع تج ٢٠١٤بدأ في عام  -٢٦ ة افتراضية لمكافحة السرطان في شرق أفريقي ريبي بشأن جامع
تعلم  ر منصة ال ادر األول من الطالب عب دمت للك ي وق تعلم اإللكترون ة لل وقد تم االنتھاء من ثالث وحدات نمطي

أجل اإللكتروني للجامعة االفتراضية لمكافحة السرطان وشبكة التدريب اإلقليمية. وأُجرِيت دورتان تدريبيتان من 
  تعزيز القدرات الوطنية لمكافحة السرطان.

دريب بالمساعدة عن ٢٠١٤وفي أيلول/سبتمبر  -٢٧ ا المعلومات للت ، أطلقت الوكالة رسمياً منصة تكنولوجي
ي  ي اإلقليم اون التقن روع التع ار مش ي إط ت ف ى اإلنترن د عل دريب ’، RAS/6/064بع طة الت درات بواس اء الق بن

وويبالمساعدة عن بعد للمھنيين ال ى ‘. متخصصين في مجال الطب الن ي عل دريب المھن ذه المنصة للت وتھدف ھ
ووي من أجل  اإلنترنت إلى دعم تطوير المعارف والمھارات الالزمة للمھنيين المتخصصين في مجال الطب الن
ي متاحة من خال تعلم اإللكترون ة ومناسبة. ومنصة ال ة مأمون ل إجراء دراسات عالية الجودة وتقديم خدمات طبي

واد  -مجمع الصحة البشرية  ين الصحيين أن يجدوا م ة حيث يمكن للمھني ا الوكال ي طورتھ وارد الت وھو أحد الم
 تعليمية مھنية منظمة ويمكن االعتماد عليھا.

ام  -٢٨ ي ع م ف روع  ٢٠١٤وت ار المش ي إط ي ف تعلم اإللكترون افيتين لل ين إض دتين نمطيت وير وح تط
RAS/0/064  اليب دعم التعليم وال’المعنون ره من أس ي وغي تعلُّم اإللكترون تدريب في المجال النووي من خالل ال

ة ات واالتصاالت المتقدم ا المعلوم ة ‘. تكنولوجي ود المبذول تكمال الجھ ز واس ى تعزي دتان إل ان الوح تؤدي ھات وس
ة ووي في منطق ووي وطب القلب الن درات في مجاالت طب األورام الن يا  للتطوير المھني المستمر وبناء الق آس

 . ٢٠١٥والمحيط الھادئ، وكذلك في مناطق أخرى. وسيتم إطالق الوحدتين الجديدتين في عام 

 



GC(59)/INF/3 
 ١٠ الصفحة

 

ار أن  -٢٩ ي االعتب ذ ف د األخ ة، وخاصًة عن ا الالتيني ة أمريك اً لمنطق ة مھم ة إلدارة المعرف ّد تطوير ثقاف ويع
رت قوى عاملة نووية قوية في الستينات وا اء العديد من البلدان في المنطقة طوَّ د تقاعد ھؤالء العلم لسبعينات. وق

والمھندسون والتقنيون بالفعل، أو سيتقاعدون في السنوات الثالث إلى الخمس المقبلة. وللمساعدة في حفظ وتقاسم 
ين  دى المھني ة ل ارف النووي ى إدارة المع دريب المستمر عل ونقل المعارف القيِّمة التي يمتلكونھا، تدعم الوكالة الت

ات ا ن المنظم ى م ة أو عل ي المنطق ة ف ا الوكال ي تنظمھ دورات الت ي ال اركتھم ف م مش ن خالل دع ا م ة، إم لنووي
ارف  بانية عن إدارة المع ة اإلس المستوى الدولي، أو عبر التعلم عن بعد. وتم تطوير دورة للتعلم اإللكتروني باللغ

ة ة في  النووية، وسوف ُتستخَدم بشكل تجريبي في التدريب التمھيدي للدورة المقبل ارف النووي لمدرسة إدارة المع
 المنطقة.

ر  -٣٠ اريبي، وّف وفي أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الك
روع  التعليم ’، RLA/0/048المش ة ب بكات خاص ة ش إقام

ووي ارف في المجال الن ، ‘والتدريب والتواصل وتقاسم المع
الدعم إلنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن التعليم النووي لخدمة 

الب و ذكورة الط ات الم دة البيان وفر قاع ين. وت المعلم
نح  اون والم دورات والوظائف وفرص التع معلومات عن ال
ة  ادر عالي ة مص ن مجموع ة م واد التعليمي ية والم الدراس
ة  اً في المنطق زاً مرجعي الجودة. والھدف ھو أن تصبح مرك

دريب يم والت دمي  للتعل ن مق لٍّ م ووي لك ال الن ي المج ف
دمات تخدمي الخ ي’أي  - ومس ع افتراض ات ‘ مجم باللغ

اء من قاعدة  يتم االنتھ ة. وس اإلسبانية والبرتغالية واالنكليزي
يم  DSPACEالبيانات مع إقامة منصة  دريب والتعل ائق ألغراض الت للحقل األكاديمي، التي أنشئت كمستودع للوث

ي أنشئت  ة الت بكة التعليمي ذه المنصة أعضاء الش تخدم ھ ووي. وسيس ال الن ي المج ن خالل نفس المشروع. ف م
ووي.  دريب في المجال الن يم والت وستكون أداة قيِّمة لحفظ وتقاسم المواد التي يمكن استخدامھا من أجل دعم التعل
ة  ا النووي ي مجال التكنولوجي دريب ف يم والت ة للتعل ا الالتيني بكة أمريك ع ش ائم من خالل المشروع م اون الق والتع

 أساسي لتحقيق أھداف المشروع.

اء و -٣١ ة والكھرب في إطار نفس المشروع، أتيحت مواد جديدة للتعلم اإللكتروني للمھنيين من وزارات الطاق
والمرافق/الشركات والجامعات الذين يشاركون في التخطيط لقطاع الطاقة والتنمية في بلدانھم. وھذه المواد تركز 

ة، باستخدام على تحليل الطلب على الطاقة في المستقبل لتقويم خيارات إمدادات  الطاقة، بما في ذلك القوى النووي
ة.  ة التدريبي ة من التغطي ة، وتسمح بدرجة عالي ى الطاق أداة الوكالة التحليلية المتمثلة في نموذج تحليل الطلب عل

بانية،  ة اإلس ي باللغ تعلم اإللكترون ة من اإلشعاعات في طب األسنان وأُطلِقت أيضاً دورة تدريبية جديدة لل الوقاي
ة. شعاعياإل ة في المنطق ي حاجة مھم . وھي خاصة بالتدريب الذاتي ألطباء األسنان وموظفي الدعم التقني، وتلب

ة،  اء من وثيق م وضع االنتھ ة وأخيراً، ت ة ومنطق ا الالتيني ووي في أمريك التعليم الن ة ب ة واالتجاھات المتعلق الحال
 واإلقليمية للتعليم النووي. ، من أجل دعم تنفيذ االستراتيجيات الوطنية البحر الكاريبي

ة ’، INT/2/013وفي إطار المشروع األقاليمي  -٣٢ وى النووي البنى األساسية للق درات المتصلة ب دعم بناء الق
ا يع نطاقھ ة وتوس وى النووي ال الق وم بإدخ ي تق دول األعضاء الت ي ال تعلم ‘ف اً لل اً تجريبي ة برنامج ذت الوكال ، نّف

ةاإل درات في لكتروني في مجال تخطيط الطاق ة ھو تطوير الق ة اإللكتروني دورة التدريبي ان الغرض من ال . وك
ة في ضمان  ذه خطوة مھم ة. وھ مجال استخدام أداة الوكالة التحليلية المتمثلة في نموذج تحليل الطلب على الطاق

الصفحة الشبكية الخاصة بشبكة أمريكا الالتينية للتعليم 
 ي مجال التكنولوجيا النووية.والتدريب ف
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ق ويم دقي ا من إجراء تق نھ تقبل بنجاح، وتمكِّ ة في المس ل مطالب الطاق ارات  قدرة الدول األعضاء على تحلي لخي
ى نطاق واسع  تدام عل إمدادات الطاقة، بما في ذلك القوى النووية. وتكفل منصة التعلم اإللكتروني الوصول المس
وطني  ى المستويين ال ة عل إلى المعرفة والمھارات الالزمة من أجل ضمان وضع سياسة ناجحة لتخطيط الطاق

 واإلقليمي معاً. 

 مية والتواصل الشبكي التعاون التقني فيما بين البلدان النا

اون  -٣٣ وب والتع وب والجن دان الجن ين بل اون ب ى التع راً عل زاً كبي يضع برنامج الوكالة للتعاون التقني تركي
اءة في مجاالت  اٍل من الكف ى مستوى ع ي وصلت بالفعل إل التقني فيما بين البلدان النامية. والدول األعضاء الت

ات معّينة تشارك بنشاط في مشاريع إقليمية لت اء العالق نھج أيضاً فرصاً لبن ذا ال وفر ھ قاسم معارفھا وخبراتھا. وي
اون  والتعاون الثنائي ودون ة والمؤسسات. وتكثيف التع دان والجھات الرقابي ين البل ا ب اإلقليمي والمواضيعي فيم

ة، فضالً عن تقا ات التقني فيما بين البلدان يدعم التحديد المشترك للمشاكل وصياغة الحلول الممكن سم التكنولوجي
ة مثوالخبرات وُنُھج اإلدارة المثبتة. وفي جميع أشكال التعاون اإلقليمي، ي دان النامي ين البل ا ب ل التعاون التقني فيم

  آلية أساسية لتعزيز أنشطة بناء القدرات والدعم التكنولوجي.

ادوفي إطار اتفاق أفرا، يساھم التعاون التقني فيما بين البلدان النامية في اال -٣٤  كتفاء الذاتي للمنطقة واالعتم
ا  تدامة التكنولوجي ة واس ادة فعالي ر في زي ى حد كبي ة، ويسھم إل ا النووي وم والتكنولوجي على الذات في مجال العل

ام  ارة. وفي ع ة في الق را ٢٠١٤النووية ألغراض التنمي اق أف ارة في إطار اتف ة المخت ، وفرت المراكز اإلقليمي
ة واالستشاريون العلميون ل ة اإلقليمي ال، والستخدام الدراي لمشاريع آلية لتنفيذ التدريب بشكل متماسك ومنسق وفع

والمرافق القائمة في تخطيط وتنفيذ األنشطة اإلقليمية في مجاالت األنشطة المختلفة. ووّفر مشروع التعاون التقني 
RAF/0/038 ،’ ا ي أفريقي ة ف دان النامي ين البل ا ب ي فيم اون التقن جيع التع ة األطراف تش راكات ثالثي ن خالل ش م

را) ذا ‘(أف ي ھ اً، شارك ف ي األطراف. وعموم اون الثالث ذ أنشطة التع ي تنفي راء ف تخدام الخب اً الس اراً منظم ، إط
ذين  ة ال دان النامي اً والبل ة تكنولوجي دان المتقدم المشروع العديد من الخبراء والحاصلين على منح دراسية من البل

راء زاروا بعضھم البعض لت نح دراسية والخب ى م قديم أو تلقِّي التدريب. وازداد بشكل مطرد عدد الحاصلين عل
ع  ة، م دان النامي ين البل ا ب ي فيم اون التقن ة التع ار طريق ي إط را ف اق أف اريع اتف ي مش اركين ف ة المش ن المنطق م

 من الخبراء اإلقليميين بمھام في المنطقة.  ١٤٠اضطالع ما يقرب من 

ف ديات النفا  -٤-١-أل دي للتح ّعة: التص ات المش ة  -ي ول آمن اد حل ا إليج م والتكنولوجي خير العل تس
 ومستدامة

ات المشعة: التصدي للتحديات  ٢٠١٤ركز المحفل العلمي لعام  -٣٥ ا  -عن 'النفاي م والتكنولوجي تسخير العل
تدامة دة‘ إليجاد حلول آمنة ومس ات المشعة المتول ود المستھلك والنفاي ى التصرف في الوق ات  عل من التكنولوجي

دم  ا. ويق تخلص منھم ات المشعة وال ود المستھلك والنفاي النووية. وغطت الجلسات معالجة وتكييف وتخزين الوق
  من ھذه المجاالت. برنامج التعاون التقني المساعدة إلى الدول األعضاء في كلٍّ 

ة لمواصلة تطوير ال -٣٦ وداً قوي ي جھ اون التقن ة وفي أفريقيا، يبذل برنامج التع ة األساسية إلدارة المراقب بني
ل  الج مشاريع مث ات المشعة. وتع ة للنفاي ة األساسية ’، RAF/9/051المأمونة واآلمن ابي والبني ز اإلطار الرق تعزي

ة ة الجمھور والبيئ ات المشعة وحماي ز التصّرف في ’، RAF/9/054، و‘الوطنية للتصرف المأمون في النفاي تعزي
ى أساس نھج إقليمي منسق النفايات المشعـّة (اتفاق أف را) '، التحديات الحالية، وتقدم حلوالً مصممة خصيصاً عل

ة األساسية  RAF/9/051وتتماشى مع المعايير الدولية. ويركز المشروع  ة والبني جھوده على تعزيز األطر الرقابي
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لي مرافق التصرف قدرات الموارد البشرية مع التركيز على مشغ RAF/9/054الوطنية، في حين يطور المشروع 
ذان المشروعان  ذ ھ وارد المتاحة، ينف تفادة القصوى من الم ق االس ة وتحقي في النفايات. ومن أجل ضمان الفعالي
اد  اً من االتح اً ومالي اً تقني بطريقة منسقة ويتقاسمان الموارد ويكمل كل منھما اآلخر. وتلقى كال المشروعين دعم

 المتحدة األمريكية. األوروبي واليابان وإسبانيا والواليات

تھلك  -٣٧ ود المس ي الوق ال التصرف ف ي مج ة ف ة قوي درات إقليمي اء ق د إنش ادئ، يع يا والمحيط الھ ي آس وف
ة في  وى النووي والنفايات المشعة من األولويات، ويفكر عدد من الدول األعضاء في المنطقة بجدية في إدخال الق

ات المستقبل القريب. ويتراوح التركيز المواضيعي للمش درات الموجودة للتصرف في النفاي ز الق ين تعزي اريع ب
تعزيز القدرات المتعلقة بالتصّرف في النفايات المشعـّة')، وإنشاء قدرات جديدة للتصرف ’، BGD/9/013المشعة (

، ودعم تحديد المواقع ‘)بناء القدرات في مجال التصرف في النفايات المشعة’، KAM/9/002في النفايات المشعة (
ات ’ MAL/9/013مناسبة، بما في ذلك تحديد خصائص الموقع الحقاً (ال تخلص من النفاي ة لل تعيين المواقع المالئم

دعم تحديد خصائص المواقع بغرض ’، MAL/9/015( ، و‘الضعيفة اإلشعاع والمصادر المشعة المختومة المھملة
ات تخلص من النفاي ر إنشاء مستودع للنفايات الضعيفة اإلشعاع ومرفق لل ود ‘). داخل ُحَف اول تخزين الوق م تن وت

ة للتصرف في  درات الوطني ز الق المستھلك بغرض التشغيل المأمون لمحطة بوشھر للقوى النووية من أجل تعزي
رتين ’، IRA/2/011وقود المفاعالت المستھلك في إطار المشروع  ال في الفت خطة عمل لتنفيذ أنشطة خطط األعم

 ‘.٢٠١٥-٢٠١٤و ٢٠١٣-٢٠١٢

درات ’، RLA/9/078المشروع اإلقليمي  أمريكا الالتينية، يجمع وفي -٣٨ وطني والق ابي ال تعزيز اإلطار الرق
ات المشعة ز ‘التكنولوجية الخاصة بالتصرف في النفاي ان من أجل تعزي ا واألم ين جوانب التكنولوجي ، بنجاح ب

ع أن ات المشعة في جمي ود المستھلك والنفاي ة للتصرف في الوق ة. ويعطي المشروع القدرات الوطني حاء المنطق
ة بالتصرف في  اھتماماً خاصاً لتعزيز البنية األساسية الرقابية، وتحسين القدرات التقنية للمنظمات الوطنية المعني
ز وھو تحسين الكشف  ة مجال آخر من مجاالت التركي الوقود المستھلك والنفايات على المستوى التشغيلي. وثم

ام المبكر عن المصادر اليتيمة  ة  ٢٠١٤المشعة واالستجابة لھا. وفي حدث نظم في ع ة الرقابي اون مع الھيئ بالتع
األرجنتينية، تجمع كبار المسؤولين الحكوميين وصناع القرار لرفع مستوى الوعي بأھمية وضع وتنفيذ السياسات 

ذلك لتع ات المشعة، وك ود المستھلك والنفاي ز مشاركتھم في واالستراتيجيات الوطنية بشأن التصرف في الوق زي
اھم  عة. وس ات المش ي النفاي ان التصرف ف تھلك وأم ود المس ي الوق ان التصرف ف أن أم تركة بش ة المش االتفاقي
راخيص  المشروع أيضاً في إزالة مصادر عالية النشاط من ھندوراس، ومساعدة السلطات الوطنية على إعداد الت

 مصادر المشعة.والوثائق الالزمة لإلذن بنقل مثل ھذه األنواع من ال

ام  -٣٩ ي ع اري ٢٠١٤وف روع الج ق المش ، حق
INT/9/176 ،’ تعزيز السيطرة على المصادر المشعة من

ط ة البحر المتوس ي منطق د ف ى اللح د إل ذ ‘المھ ذي ينف ، ال
بالتعاون مع المفوضية األوروبية وإسبانيا ووزارة الطاقة 
بيل  ى س دم. وعل ن التق داً م دة، مزي ات المتح ي الوالي ف

ه المثال ل  ٢٠١٤، في حزيران/يوني ة الجب تلقت جمھوري
ن  ر م ف أكث ل تكيي ن أج اعدات م ود مس ن  ٩٠األس م

ن.  أمون واآلم زين الم راض التخ عة ألغ ادر المش المص
وتم الجمع بين ھذا العمل الميداني وحدث تدريبي أقاليمي 
روع،  ار نفس المش ي إط اركة. وف دول األعضاء المش لل

مصادر مشعة  ٥ترتيبات النقل إلعادة : INT/9/176المشروع  
مة من: الوكالة  عالية النشاط من المغرب إلى فرنسا. (الصورة ُمقدَّ

 ).الدولية للطاقة الذرية
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ـ د ع ١٦أتيحت ل ن أح درباً م دة للحضور مت ة فري ا فرص ادئ وأوروب يط الھ يا والمح ا وآس ي أفريقي داً ف ر بل ش
ة  ة المھمل ى تكييف المصادر المشعة المختوم ا عل والمشاركة في تدريب عملي لمدة خمسة أيام في جنوب أفريقي

ا  ات. كم وع من العملي ذا الن تفاد ذات المستوى العالي باستخدام خلية ساخنة متنقلة صنعت خصيصاً لتسھيل ھ اس
اط (رؤوس  ة النش ة عالي ة مصادر مھمل دت خمس روع، و أعي ار المش ي إط ة ف اعدات المقدم ن المس رب م المغ

 للمعالجة البعادية) بسالم وأمان إلى فرنسا ألغراض التصرف الطويل األجل.  ٦٠-كوبالت

روع رِ وعُ  -٤٠ ازات المش ت إنج ي  INT/9/176ض ف
ن اع الس الل االجتم ة خ ه الوكال انبي نظمت دث ج وي ح

ا،  الخامس والخمسين لمعھد إدارة المواد النووية في أتالنت
 جورجيا، بالواليات المتحدة األمريكية. 

  

في االجتماع السنوي  NT/9/176شارك نظراء وشركاء المشروع 
واد النووية (الصورة مقدمة من: الخامس والخمسين لمعھد إدارة الم

 الوكالة الدولية للطاقة الذرية).
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 ١١بناء برنامج تعاون تقني أكثر كفاءًة وفعالية  -٢-ألف

  واالتفاقات التكميلية المنقَّحة القُطريةاألطر البرنامجية   -١-٢-ألف

ة  -٤١ ر البرنامجي من األط ةتض ق  القُطري ل تطبي أن يتكام
دول األع ة لل ة القائم ضاء، وتحدد التكنولوجيا النووية مع خطط التنمي

ة  ورة متبادل ا بص ق عليھ ة المتف ة ذات األولوي ات التنمي احتياج
والمصالح التي يمكن دعمھا من خالل أنشطة التعاون التقني. وتراعي 

يالت  ة والتحل ة الوطني ط التنمي ر خط ذه األط ةھ دروس  القُطري وال
أطر  روابط ب ار ال المستفادة من التعاون في الماضي، وتأخذ في االعتب

ل ا ام عم ي ع ع ف م التوقي ة. وت اعدة اإلنمائي دة للمس م المتح  ٢٠١٤ألم
  .القُطريةعلى ثالثة عشر من األُُطر البرنامجية 

ام  -٤٢ الل ع ود خ لت الجھ ز  ٢٠١٤وتواص ل تعزي ن أج م
الزم  دريب ال ى إعداد األدوات والت ة عل ود التعزيزي ذه الجھ ز ھ ان تركي ذكورة. وك ي لألطر الم وى التحليل المحت

دول لطات ال ة  لس ر البرنامجي راكة لألط ر الش ع أط ل وض ن أج اء م ةاألعض اً  القُطري اريع مع اميم المش وتص
وفر فرصاً  اء شراكات ت ى بن دول األعضاء عل ة نھج اإلطار المنطقي. والھدف ھو مساعدة ال باستخدام منھجي

ق أھداف  القُطرية أي شراكات تدعم البرامج  -للتآزر مع المنظمات التقنية والتشغيلية والمالية ذات الصلة  وتحقي
ة أصغر  ال من مشاريع وطني التعاون التقني. كما تسعى ھذه الجھود لدعم ھدف التعاون التقني المتمثل في االنتق
ة  د اجتماعي ق فوائ د من الفرص لتحقي ع المزي اً، م اً وحجم ر نطاق رامج أكب ى ب ى المدى القصير إل ر عل ذ أكث تنف

ة واقتصادية وبلوغ تأثير التنمية الوط ع أن يمكن استخدام األطر البرنامجي ى مدى أطول. ويتوق ة نية عل  القُطري
رامج  ة الشراكات للب وارد وإقام ة القادمة التي اتفق على إطالقھا استخداماً أكثر فعالية في جھود تعبئة الم  القُطري

 نشطة إضافية.على مدى أطول، مما قد يساعد الوكالة على تحديد المنظمات الشريكة الرئيسية لمجاالت أ

ذه المساعدة،  -٤٣ ديم ھ ة تق ة من جانب الوكال ديم المساعدة التقني ة المنقحة بشأن تق م االتفاقات التكميلي وتنظِّ
ة  ة الناظم ة المنقحة والقواعد التشغيلية العام وھذه االتفاقات مشترطة بموجب النظام األساسي والمبادئ التوجيھي

ي أن ١٢لتقديم المساعدة التقنية من جانب الوكالة اون التقن امج التع اِركة في برن . ويجب على الدول األعضاء المش
ام  ة ٢٠١٤ُتبِرم ھذه االتفاقات. وتم توقيع اثنين من االتفاقات المذكورة في ع ة الو الديمقراطي ل جمھوري ، من قب

ميلية منقحة ، بلغ عدد الدول األعضاء التي وّقعت على اتفاقات تك٢٠١٥آذار/مارس  ٢٤الشعبية ورواندا. وحتى 
 .١٣دولة ١٢٤

  

 
ا GC(58)/RES/12من منطوق القرار  ٣من القسم  ١ للفقرة -٢-يستجيب القسم ألف  ١١ ي، بم اون التقن ، بشأن تعزيز أنشطة التع

اون  ات مشاريع التع ن ا، وضمان أن تكون مكوِّ دول األعضاء وأولوياتھ في ذلك توفير الموارد الكافية، استناداً إلى احتياجات ال
  التقني متاحة بسھولة.

  http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/Others/infcirc267.pdfموقع اإلنترنت:   ١٢

رة   ١٣ رة للفق ذه الفق تجيب ھ م  ١تس ن القس رار  ١م ن منطوق الق ة GC(58)/RES/12م ام األساسي وبالوثيق د بالنظ أن التقيُّ ، بش
INFCIRC/267 من المنطوق، بشأن أھمية االتفاقات التكميلية المنّقحة. ٢؛ وللفقرة  

ي الموقَّعة ف القُطريةاألُطر البرنامجية 
 ٢٠١٤عام 

  األرجنتين
  الجبل األسود

  جمھورية الو 
  الديمقراطية    
  الشعبية   

  سلوفاكيا
  شيلي

 الكاميرون

  كرواتيا
  كوبا

  مدغشقر
  موريتانيا

  موريشيوس
  موزامبيق
 ناميبيا
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ف راكات   -٢-٢-أل اء ش دة وبن م المتح ة األم ع منظوم ل م ين التفاع امج: تحس أثير البرن يم ت تعظ
 ١٤استراتيجية

ر  -٤٤ ات غي ذلك المنظم رى، وك ة األخ ات الدولي دة والمنظم م المتح راك األم تراتيجية إدارة إش ز اس ترك
ميداني وبناء الشراكات لدعم البرنامج القطري. وخالل الحكومية والقطاع الخاص، على التنسيق على المستوى ال

ة. ويمكن أن تكون  القُطرية العام، بذلت جھود لتفعيل البرامج  م المتحدة للمساعدة اإلنمائي ضمن أطر عمل األم
ة  إحدى الخطوات الرئيسية نحو تحقيق ھذا الھدف ھي العضوية في مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية، وھي إمكاني

  االستعراض حالياً.قيد 

ة  -٤٥ ات التنمي ي مع أولوي اون التقن امج التع ة برن ومن العناصر المھمة الستراتيجية إدارة المشاركة مواءم
ام  د ع ا بع ة لم ى خطة التنمي ل عل اق المقب ة المصاحبة  ٢٠١٥المشتركة. ويشكل االتف ة لأللفي واألھداف اإلنمائي

ـفرصة مھمة للوكالة. وتحل أھداف التنمية المستد دة ال ة  ١٧امة الجدي ة الثماني م المتحدة اإلنمائي محل أھداف األم
رة  ة للفت ر  ٢٠١٥-٢٠٠٠لأللفي ات غي ة والمنظم رامج الثنائي د من الب دة والعدي م المتح ة األم ي وجھت منظوم الت

داف التنم ة أھ ة. وآلي ة لأللفي ة اإلنمائي داف والخطط الوطني ز لألھ دعم المنسق والمرك ال ال ي مج ة ف ة الحكومي ي
المستدامة ھي إطار متعدد األبعاد للسياسات والتخطيط والتمويل والتنفيذ يترجم على المستوى الوطني إلى أھداف 
م يكن  داف، إن ل ذه األھ وخطط توفر إطاراً شامال للبرمجة في مجاالت أنشطة الوكالة ذات الصلة. والكثير من ھ

دة ومجاالت معظمھا، يتعلق مباشرًة ببرنامج التعاون التقني للوكا تدامة الجدي ة المس ين أھداف التنمي لة. والصلة ب
ي وف النشاط س ام ف ؤتمر الع دورة التاسعة والخمسين للم يعقد خالل ال انبي س  ٢٠١٥تكون موضوعاً لحدث ج

وسوف يبين أھمية أنشطة ومشاريع التعاون التقني للوكالة بالنسبة لألھداف المذكورة، ويوضح كيف يمكن إلطار 
اون أھداف الت امج التع اعي واالقتصادي لبرن أثير االجتم د الت وارد ويزي ة الم نمية المستدامة أن يوفر فرصاً لتعبئ

ة  ذه األھداف الرئيسية اإلنمائي التقني. ويتوقع أن المناقشات والعروض سوف تيسر نظر مجلس المحافظين في ھ
انبي لألمم المتحدة، وتفتح أبواباً جديدة إلقامة شراكات بما في ذلك مع  ا سيعرض الحدث الج القطاع الخاص. كم

دول  ع ال اون م ى التع ه عل اقش تأثيرات ا)، وين ل التكنولوجي دة لنق م المتح ة األم د (آلي ا الجدي مصرف التكنولوجي
 األعضاء.

ذا الترتيب ٢٠١٤وخالل عام  -٤٦ ة. ويشكل ھ م المتحدة للبيئ امج األم ، تم االنتھاء من ترتيب عملي مع برن
ً العملي أساس ة طإل ا ة المطاف اتفاقي ه في نھاي اخ ستشارك في ار مواضيعي للشراكة من أجل التكيف مع تغّير المن

ة  ق البيئ ة ومرف ة الدولي وث الزراعي ارية للبح ة االستش اخ والمجموع ر المن أن تغي ة بش دة اإلطاري م المتح األم
 .٢٠١٥العالمية، وسيكون مجال تركيز أنشطة بناء الشراكات في عام 

د أدت المنا -٤٧ م وق ع صندوق األم اون م يع التع أن توس ا بش ي كيني ام ف ي منتصف الع ي جرت ف قشات الت
ى معالجة مشكلة  ة البشرية تھدف إل المتحدة للطفولة (اليونيسيف) إلى مشاريع أقاليمية وإقليمية جديدة عن التغذي

ل ن أج ا م ي أفريقي درات ف وير الق ة، وتط ز التغذي ة تعزي ع حرك اون م ة بالتع زم العالمي م  التق ب جس ويم تركي تق
ة  دة لتعبئ رامج مشتركة سيوفر فرصاً جدي ى ب ؤدي إل ذي ي األطفال. ويتوقع أن التعاون الميداني من ھذا النوع ال

 
رار  ٥من القسم  ١للفقرة  -٢-٢-سم ألفيستجيب الق  ١٤ ، بشأن المشاورات واالتصاالت مع GC(58)/RES/12من منطوق الق

ات  ائر الھيئ ة، وس ة اإلقليمي ات اإلنمائي ددة األطراف، والھيئ ة المتع الدول المھتمة، ومنظومة األمم المتحدة، والمؤسسات المالي
اليف  ٥من القسم  ٣قرة الحكومية الدولية وغير الحكومية ذات الصلة؛ وللف ام التك من منطوق القرار، بشأن تطوير وتيسير اقتس

  واالستعانة بالمصادر الخارجية وغير ذلك من أشكال الشراكة في التنمية.
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د مدى  ة البشرية وتحدي ة التغذوي م الحال ة دراسات النظائر في فھ رة أھمي الموارد، حيث ُتظِھر المؤسسات النظي
 فعالية تدخالت التعزيز والتكميل.

ا تس -٤٨ ة كم ع منظم اون م وال. وبالتع روس اإليب ة تفشي مرض في ة لمحارب ود الدولي ي الجھ ة ف اھم الوكال
ة المساعدة  دم الوكال ا، تق وب أفريقي الصحة العالمية وجھات أخرى بينھا المعھد الوطني لألمراض المعدية في جن

تخدام رعة باس ذكور بس رض الم خيص الم ى تش درتھا عل ادة ق دان المتضررة لزي ى البل خيص  إل ا تش تكنولوجي
 التفاعل البوليميري المتسلسل.-من المجال النووي تعرف باسم النسخ المعكوس مستمدة

ة  -٤٩ وكان التعاون مع المفوضية األوروبية من خالل اتفاقات مختلفة رئيسياً في دعم البنية األساسية الرقابي
ي ا ات المشعة ف تھلك والنفاي ود المس ي الوق دول األعضاء. وتھدف والتأھب للطوارئ والتصرف ف د من ال لعدي

د أوجه  ووي، وتحدي ان الن اون بشأن األم ات، والتع ادل المعلوم اءة، وتب أنشطة الشراكة إلى تشجيع المشاركة البن
ات  ن اتفاق د م د العدي ا. ويوج تفادة منھ ووي واالس ان الن ال األم ي مج ية ف ة والمفوض داف الوكال ين أھ آزر ب الت

 ن النووي في جميع المناطق. والمواضيع الرئيسية التي تم تناولھا ھي:المساھمة لدعم أولويات األما

 خدمات التصميم واستعراض أمان تشغيل محطات القوى النووية؛ 
 وأمان التصرف في الوقود المستھلك والنفايات المشعة طوال دورة الحياة واإلخراج من الخدمة؛  
 يما داي ة فوكوش ادث محط ن ح تفادة م دروس المس ي لليوال يما) تش ادث فوكوش ة (ح وى النووي ق

واد  ل الم ال في مجال نق ال الفع بالنسبة للجھات الرقابية، واإلشراف الرقابي ونظام ضمان االمتث
  المشعة؛ 

  والتأھب للطوارئ والتصدي لھا؛  
  والتصرف في النفايات المشعة؛  
  وتعزيز الھيئات الرقابية وتحسين تنفيذ معايير األمان؛  
 شعة من المھد إلى اللحد؛ومراقبة المصادر الم  
 .والتنسيق بين أصحاب المصلحة بشأن استصالح اليورانيوم الموروث  

اء  -٥٠ ى إنش دول األعضاء عل اعدة ال ا لمس ي جھودھ دوليين ف ركاء ال ل الش ن قب اً م ة دعم ت الوكال ا تلق كم
ذا الصدد، واصلت المفوضية األور ي ھ ان اإلشعاعي. وف ودة لألم ية الموج ى األساس ز البن ان وتعزي ة والياب وبي

تفادت  ان. واس ة باألم ة المتعلق ي للمشاريع اإلقليمي الي والتقن دعم الم وإسبانيا والواليات المتحدة األمريكية تقديم ال
ى التصدي لحاالت  من ھذا الدعم المالي والتقني مشاريع إقليمية مختلفة بشأن تعزيز وتنسيق القدرات الوطنية عل

ز التص اء الطوارئ اإلشعاعية، وتعزي دريب، وبن يم والت ة األساسية للتعل ز البني ات المشعة، وتعزي رف في النفاي
  الكفاءة في مجال األمان اإلشعاعي.

ا،  -٥١ ي أفريقي د  وف كو) والمعھ ة (اليونس م والثقاف ة والعل دة للتربي م المتح ة األم ن منظم ون ع ارك ممثل ش
ذلك ا ة وك وارد الطبيعي ة والم وم الجيولوجي اني للعل ادي األلم ة االتح اه الجوفي تودعات المي ة بمس لطات المعني لس

ة ’، RAF/7/011المشتركة في منطقة الساحل، في االجتماع التنسيقي في إطار المشروع اإلقليمي  اإلدارة المتكامل
تركة ة المش واض المائي ة واألح اه الجوفي تودعات المي نظم مس تدامة ل احل والمس ة الس ي منطق ذا ‘. ف ي ھ ويغط

دول األعضاء المشروع خمسة من أنظم ة عشر من ال ي تتقاسمھا ثالث ة الرئيسية الت اه الجوفي ة مستودعات المي
 . واليابان األفريقية، وتلقى دعماً مالياً وتقنياً من أستراليا وجمھورية كوريا والسويد والواليات المتحدة األمريكية
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را -٥٢ ز الش ل تعزي ن أج ة م ادرات مھم ذ مب ادئ، تتخ يط الھ يا والمح ة آس ي منطق ات وف ين المنظم كات ب
ة  والتعاون مع المنظمات اإلنمائية، وتشارك األمانة بنشاط في عمليات إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائي
دان إطار عمل  ة في بل على المستوى القطري. وإدراكاً ألھمية تنسيق الجھود بين منظمات األمم المتحدة المختلف

ة، االت بغرض تطوير إطار الشراكة  األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائي ين الوك ة أيضاً في حوار ب تشارك األمان
م  راكة األم ار ش ا، وإط ي ماليزي تراتيجية ف االس

 المتحدة للتنمية في إندونيسيا. 

دولي  -٥٣ ز ال ع المرك ق م اون وثي ي تع وف
روع  الل المش ن خ ة وم ة الملحي للزراع

RAS/5/068 ،’ ة لمكافحة استحداث ممارسات فعال
دول التصحر ( ة ال اعد الوكال يا) '، تس اق عراس اتف

اه  ة والمي ايا إدارة الترب اول قض ى تن اء عل األعض
ة  ز المعرف ذيات وتعزي يل والمغ والمحاص
بالممارسات الجيدة إلدارة المزارع تحت الظروف 
اون  مي للتع اق رس ة اتف ري متابع ة. وتج الملحي
ة بالزراعة في  ألغراض البحث والتطوير المتعلق

 امشية، وخاصة في األراضي المالحة. البيئات الھ

امج.  -٥٤ ي البرن ة ف ة ومالي راكات تقني ة ش ة إلقام ات مختلف اليب وترتيب تخدم أس ا، تس ة أوروب ي منطق وف
ة  ة اليوناني ة الذري ة الطاق ا في ھيئ ة العلي وباإلضافة إلى االتفاقات الموجودة لدعم تقديم الدورات التعليمية الجامعي

اخاروف  ة س ا وجامع ي أثين الج ف ة للع ة األوروبي ع الجمعي اً م ات أيض د اتفاق ك، توج ي مينس ة ف ة الدولي البيئي
الج  ي الع ة ف دورات التدريبي رض إدارة ال ووي بغ ب الن ة للط ة األوروبي ة األورام والرابط عاعي ودراس اإلش

 اإلشعاعي والطب النووي.

ة -٥٥ ة الذري ة للطاق ركة الحكومي ع الش ترك م اھم مش ة تف ى وثيق ع عل م التوقي اد  وت ي االتح وم) (ف (روزات
الروسي) حول التعاون من أجل بناء القدرات في مجال استخدام الفيزياء الطبية في عالج األورام اإلشعاعي في 
ة  رامج متكامل ذ ب رابطة الدول المستقلة. كما يوفر االتحاد الروسي بناء القدرات بشكل مماثل بغرض وضع وتنفي

 ن اليورانيوم في آسيا الوسطى.الستصالح المناطق المتضررة من تعدي

وفي منطقة أمريكا الالتينية، ظل التعاون مع الشركاء التقليديين في مجال األمان اإلشعاعي، مثل منظمة  -٥٦
ووي  ان الن باني لألم س اإلس دة والمجل ات المتح ي الوالي ة ف ة النووي ة الرقابي ة والھيئ دان األمريكي حة للبل الص

تم استخدام والمفوضية األوروبية، حاسماً لتع ائيين، وضمان أن ي ة والمستخدمين النھ زيز قدرات الجھات الرقابي
 المصادر اإلشعاعية بصورة آمنة ومأمونة. 

ان ٢٠١٤وفي عام  -٥٧ دة. وك ، أعطيت األولوية لتقوية الشراكات التقليدية وتطوير شراكات استراتيجية جدي
ي، من التركيز الرئيسي على تطوير التحالفات التي تركز على المست اون التقن خدمين النھائيين لنتائج مشاريع التع
ام  ي ع امج. وف أثير للبرن ن الت در م ى ق ق أقص ل تحقي ى ٢٠١٤أج ل إل اريع تص ائج المش ن أن نت د م ، للتأك

ة  ابع لجامع المستخدمين والمستفيدين النھائيين، تم تأسيس تعاون مع المركز الوطني لبحوث الحزم اإللكترونية الت
A&M  ات المتحدة في في تكساس ومع إدارة تفتيش الصحة الحيوانية والنباتية التابعة لوزارة الزراعة في الوالي

: المشاركون في دورة تدريبية إقليمية يضطلعون RAS/5/068المشروع 
 بأعمال ميدانية في المركز الدولي للزراعة الملحية في دبي.
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روع ار المش ة ’، RLA/5/066 إط الحزم اإللكتروني عيع ب طة التش ة بواس ة األغذي اري لمعالج ق التج ادة التطبي زي
ينية عة الس دان ‘. واألش اعدة بل و مس ك ھ ن ذل دف م والھ

ديد عمر خزن بعض السلع الغذائية، أمريكا الالتينية على تم
ادة  ذائي وزي ن الغ ق األم ي تحقي اھمة ف الي المس وبالت

 الصادرات. 

تعاون مع مختبر لوس أالموس الوطني  لّ ھِ كما استُ  -٥٨
ار ي إط دة ف ات المتح ي الوالي تخدامات  ف ادرة االس مب

ة  ال المعجالت الخطي ي إدخ راع ف ل اإلس ن أج لمية، م الس
ات الصحة ا يدعم ألغراض تطبيق ة. وس ي المنطق رية ف لبش

ى  دريب عل ھذا التآزر إنشاء وتنفيذ منھج شامل من أجل الت
ين في  ثالثة أدوار رئيسية تستخدم المعجالت الخطية للمھني
عاعي  الج األورام اإلش ائيو ع م: أخص ة وھ المنطق

 والفيزيائيون الطبيون والمعالجون باإلشعاع. 

ز  -٥٩ م تعزي ام وفي أمريكا الالتينية أيضاً، ت دأ في ع ذي ب اون ال مع مستشفى بيرسي التعليمي  ٢٠١٣التع
تعزيز القدرات الوطنية من أجل ’، RLA/9/076، ٢٠١٤التابع للجيش في فرنسا في إطار مشروع أطلق في عام 

، مع توفير التدريب الحديث لعالج المرضى الذين يعانون من األعراض اإلشعاعية ‘التصدي للطوارئ اإلشعاعية
ادة لل راض الح ن األع انون م ذين يع أن عالج المرضى ال ة بش ل الدراي اون نق ذا التع ھل ھ ة. ويس ا الجذعي خالي

ة من أجل التصدي لألحداث  درات الموجودة في المنطق اإلشعاعية الحادة للخاليا الجذعية، ويتوقع أن يحسن الق
 الطارئة التي تنطوي على إصابات ناجمة عن اإلشعاع.

ذ -٦٠ ة ك ا الالتيني ي  يَ ِعلك، دُ وفي أمريك الشركاء االستراتيجيون للمشاركة في إعداد تصميم المشاريع الت
رة ي للفت اون التقن امج التع ا لبرن يتم اقتراحھ مبر ٢٠١٧-٢٠١٦ س انون األول/ديس ي ك ة ٢٠١٤. وف ، جمعت حلق

د روع جدي ميم مش ى تص ل عل ركاء للعم راء والش اء والخب دول األعض ن ال راء م اً نظ ل مع ى  عم يطرة عل للس
ة ال ة الرقابي ون عن الھيئ ة ممثل اريبي. وحضر الحلق ة البحر الك ي منطق د ف ى اللح د إل ن المھ عة م مصادر المش

ووي والمفوضية  ان الن باني لألم النووية في الواليات المتحدة ووزارة الطاقة في الواليات المتحدة والمجلس اإلس
دمت توصيات امج . وق ة األوروبية بصفتھم شركاء استراتيجيين للبرن ام حلق ة مفتوحة في خت ھم في جلسة إعالمي

 العمل بشأن التصميم.

ة بمكافحة  -٦١ وقد عزز برنامج العمل من أجل عالج السرطان الشراكات االستراتيجية مع المنظمات المعني
دولي لمكافحة السرطان،  اد ال ة لبحوث السرطان، واالتح ة الدولي ة، والوكال السرطان مثل منظمة الصحة العالمي

ك مع بھدف تف ا في ذل عيل الجھود المشتركة على المستوى القطري. واستھلت أو أنشئت عدة شراكات جديدة، بم
ارد للصحة ط األيط الوردي والشرية الشرشراك ة لمكافحة داء السرطان ومدرسة ھارف ة األمريكي حمر والجمعي

ة األ ة العامة ومركز إم دي أندرسون ألمراض السرطان بجامعة تكساس ومصرف التنمي فريقي ومصرف التنمي
ة الطب اإلشعاعي في إطار نھج  لشرق أفريقيا ومركز الصحة العالمية وغيره، تسعى إلى التعزيز الكامل لفعالي

 شامل لمكافحة السرطان. 

يناقشون تقنيات تشعيع األغذية في  RLA/5/066نظراء المشروع 
في تكساس  A&Mلكترونية التابع لجامعة مركز بحوث الحزم اإل

 (الصورة مقدمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية).
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ي أو  -٦٢ وطني أو اإلقليم توى ال ى المس طة عل ق لألنش يق الوثي ات والتنس ين التفويض ل ب من التكام ويض
ضاء بالشكل األمثل من الجمع بين دراية الوكالة في مجال الطب اإلشعاعي مع خبرة األقاليمي استفادة الدول األع

 الجھات الفاعلة الرئيسية األخرى في مكافحة السرطان.

 ١٥دعم المساواة بين الجنسين: المرأة في برنامج التعاون التقني  -٣-٢-ألف

امج ا -٦٣ ي كل مجال من مجاالت برن رأة ف اركة الم ى مش ة عل ع الوكال اً لسياسة تشجِّ ي. ووفق اون التقن لتع
ز  انية وتعزي ارات الجنس يم االعتب ى تعم ي إل المساواة بين الجنسين التي تتبعھا الوكالة، تھدف أنشطة التعاون التقن

ام  ي  ٤٠٢٠، شاركت ٢٠١٤المساواة بين الجنسين. وفي ع اون التقن امج التع اطق في برن ع المن رأة من جمي ام
نح دراسية والزائرين العلميين والمشاركين في االجتماعات والدورات التدريبية ضمن النظراء والحاصلين على م

اك  .٤٠٤٩البالغ  ٢٠١٣والخبراء والمحاضرين الدوليين، بانخفاض طفيف عن رقم عام  ك، ھن وباإلضافة إلى ذل
نالمعني االستشاري الدائم للمدير العام  فريقخمس نساء في ال ا مجموعه  بالمساعدة والتعاون التقنيين، م أصل م

 عضواً. ١٧

  

  ٢٠١٤-٢٠١٠: النظيرات في المشاريع حسب المنطقة، ٣الشكل 

   

 
ين الجنسين وإحراز GC(58)/RES/12من منطوق القرار  ٢من القسم  ٣يستجيب ھذا القسم للفقرة   ١٥ اواة ب ز المس ، بشأن تعزي

  قدم نحو تحقيق التوازن بين الجنسين في برنامج التعاون التقني.مزيد من الت
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ة ٤الشكل  دورات التدريبي ين والمشاركين في ال رين العلمي نح دراسية والزائ ى م دريب ضمن الحاصلين عل اث في الت : مشاركة اإلن
  .٢٠١٤-٢٠١٠، والمشاركين في االجتماعات وغيرھم من العاملين في المشاريع

  ١٦كفالة التحسين المستمر لبرنامج التعاون التقني -٤-٢-ألف

رة  ٢٠١٤بدأت في عام  -٦٤ ي للفت اون التقن م تحديث نظام إطار ٢٠١٧-٢٠١٦االستعدادات لدورة التع ، وت
ت. ر اإلنترن امج عب اون  ١٧إدارة دورة البرن امج التع ودة برن ز ج لة لتعزي ة المتواص ود األمان ن جھ زء م وكج

رة  استمر تقديم الدعم ،التقني ي للفت اون التقن دورة التع ي وضعت ل دول األعضاء لضمان أن المشاريع الت ى ال إل
اس  ٢٠١٧-٢٠١٦ ة للقي ستكون مرتبطة باستراتيجية الوكالة المتوسطة األجل، وعالية الجودة، وذات أھداف قابل

من  ٣٠٠استعراض لجودة  ٢٠١٥/فبراير شباط-وقابلة للتحقيق ومناسبة التوقيت. وأجري في كانون الثاني/يناير
دول  مسودات تصاميم مشاريع التعاون التقني الوطنية واإلقليمية، التي تمثل مجاالت ذات أھمية قصوى لفرادى ال
ة وضع المشاريع ھو  األعضاء. وكان الغرض األساسي من استعراض الجودة في ھذه المرحلة بالذات من عملي

ديم مالحظات ذات صلة ومقترح ودة تصاميم تق ين ج ى تحس اريع عل ة المش اعد أفرق أنھا أن تس ن ش اءة م ات بن
ي. وأشارت المالحظات  اون التقن امج التع ايير جودة برن اً لمع المشاريع خالل المرحلة األخيرة من التصميم وفق

دول األع درات ال ز ق ي لتعزي اون التقن ى أن أنشطة إدارة التع ضاء في العامة المقدمة خالل استعراض الجودة إل

 
ا  GC(58)/RES/12من منطوق القرار  ٣من القسم  ١للفقرة  ٣-٢-يستجيب القسم ألف  ١٦ ي، بم بشأن تعزيز أنشطة التعاون التقن

دول األعضاء، وضمان أن تكون مكو ات ال ى أساس احتياجات وأولوي ة، عل وارد كافي وفير م ك ت اون في ذل ات مشاريع التع ن
رة  ٣من القسم  ٣التقني متاحة بسھولة؛ وللفقرة  ا؛ وللفق ي وعددھا وأثرھ من المنطوق بشأن تحسين جودة مشاريع التعاون التقن

رة  ٣من القسم  ٤ ي؛ وللفق نھج اإلطار المنطق اً ل من المنطوق بشأن تزويد الدول األعضاء بالمعلومات عن صوغ المشاريع وفق
ة من  ٣من القسم  ٦من المنطوق بشأن تقديم التقارير وتقديم اإلرشاد بشأن اإلبالغ؛ وللفقرة  ٣من القسم  ٥ ة المكون بشأن اآللي

ار المركزي  ٣من القسم  ٧خطوتين في رصد نوعية مشاريع التعاون التقني؛ وللفقرة  زام بالمعي ز االلت من المنطوق بشأن تعزي
  وبجميع متطلبات التعاون التقني. 

رار  ٢من القسم  ٨الفقرة تستجيب للفقرة ھذه   ١٧ ى  GC(58)/RES/12من منطوق الق امج عل ذ إطار إدارة دورة البرن بشأن تنفي
  مراحل، وجعلھا أبسط وسھلة االستعمال.
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اء  ز ألنشطة بن د مجاالت التركي ى تحدي مجال استخدام نھج اإلطار المنطقي كانت مفيدة ومثمرة. كما ساعدت عل
  القدرات وتصميم المشاريع المستقبلية.

ى  -٦٥ ة عل ل تدريبي ات عم د حلق ير عق م تيس د ت وق
دول  ة في ال ة ودون اإلقليمي المستويات الوطنية واإلقليمي

ات األعضاء، وكذلك داخل األ ك الحلق ة. وساھمت تل مان
حاب  ن أص عة م ة واس درة مجموع ز ق ادة تعزي ي زي ف
اريع  ميم المش ى تص ي عل اون التقن ي التع لحة ف المص
(النظراء، ومسؤولو االتصال الوطنيون، ومسؤولو إدارة 
تخدام  ث اس ن حي ون) م ؤولون التقني رامج، والمس الب
ادئ  ق مب ي، ومن حيث تطبي منھجية نھج اإلطار المنطق

أدوات رصد مشاريع التعاون التقني. وتلقى المشاركون و
اميم  ودات تص ودة مس ين ج أن تحس ة بش ادات عملي إرش

 . ٢٠١٧-٢٠١٦مشاريعھم لدورة التعاون التقني للفترة 

اھم  -٦٦ ار كيف يس ى إظھ درة عل ة الق د أھمي وتتزاي
ة والبحث ة والتكنولوجي دول األعضاء من برنامج التعاون التقني في تعزيز وتحسين القدرات العلمي ة لل ة والرقابي ي

ام  ي ع اً. وف ة مع ات المانح اء والجھ دول األعض بة لل داً، بالنس ددة جي ائج مح ة ذات نت رامج فعال الل وضع ب خ
ائج (المخرجات GC(58)/RES/12، أعيد التأكيد على ذلك في القرار ٢٠١٤ ى النت ز عل ، الذي يطلب زيادة التركي

كيز على المدخالت واألنشطة. وبلغت مبادرات إدارة التعاون التقني في االستجابة والنواتج والتأثير) بدالً من التر
اون  واتج مشاريع التع ذ ون ة عن تنفي ارير منتظم ديم تق ة من خالل وضع إطار لتق ة متقدم لھذه المتطلبات مرحل

ى وضع الشروط ال ة عل ق مع مكتب الخدمات اإلشرافية الداخلي بقة إلجراء التقني. وتعمل اإلدارة بشكل وثي مس
ى الرصد  تقييم ذي مغزى لمشاريع التعاون التقني من خالل إطار شامل لرصد وتقويم النواتج . وينطوي ذلك عل
ليم  د إغالق المشروع. والتصميم الس المنھجي للتقدم المحرز في تحقيق النواتج المتوقعة، سواء أثناء التنفيذ أو بع

ة حاسمة في للمشاريع الذي يتبع نھج اإلطار المنطقي و ه أھمي ات خطوط األساس ل ة وبيان يوفر مؤشرات واقعي
رة  ي للفت اون التقن دورة التع بة ل ياق. وبالنس ذا الس يم ٢٠١٧-٢٠١٦ھ ددة للرصد والتقي ، يجري وضع خطط مح

ل في  ي في المجال المواضيعي المتمث اون التقن ارة للتع تغطي كامل دورة حياة المشروع من أجل مشاريع مخت
ن أدوات الرصد الصحة البش ة م ذا الغرض مجموع نوات الماضية، وضعت لھ دى الس ى م ة. وعل رية والتغذي

رة  ذاتي). وستوفر الخب يم ال داني، والتقي ات الرصد المي دم المحرز في المشاريع، وبعث التكميلية (تقرير تقييم التق
صد النواتج ليشمل مجموعة أوسع المكتسبة والدروس المستفادة أثناء ھذه العملية األساس الالزم لتوسيع مفھوم ر

 من المشاريع المناسبة في دورات التعاون التقني الالحقة. 

امج  -٦٧ ز جودة برن ياً لتعزي وتوفر أدوات الرصد مثل تقرير تقييم التقدم المحرز في المشاريع مدخالً أساس
امج التعاون التقني من خالل نواتج محددة تحديداً جيداً. وفي إدارة التعاون التقني، تع مل شعبة دعم وتنسيق البرن

ذكور  ر الم بشكل وثيق مع الشعب اإلقليمية وأصحاب المصالح الخارجيين على استعراض شكل ومضمون التقري
ع أن ٢٠١٤باستمرار. وفي عام  ، وضع فريق عامل مخصص مشترك بين الشعب قالباً مبسطاً لھذا التقرير، يتوق

ج والمشاريع ضمن دورة برنامج التعاون التقني. والتحسين المستمر يعزز إدماج نظام شامل لرصد وتقييم البرام
سيجعل ھذا التقرير آلية فعالة لتوثيق التقدم المحرز في المشاريع (بما في ذلك النواتج) وتحديد مجاالت التحسين. 

ات ف ديم تعقيب ين من تق دم كما تمكِّن ھذه التقارير المسؤولين عن إدارة المشاريع والموظفين التقني ة بشأن التق عال

ل النظراء والخبراء والشركاء وموظفو الوكالة معاً على عمِ 
مصادر المشعة من المھد تصميم مشروع بشأن السيطرة على ال

 ٢٠١٦-٦-١٧ إلى اللحد لمنطقة الكاريبي في برنامج الفترة
 ألمريكا الالتينية.
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ي  ٣٥٠المحرز ومجاالت التحسين. وقدم أكثر من  الغ عن اإلنجازات الت من التقارير المذكورة إلى األمانة، لإلب
ام  ي ع ة إنجاز ٢٠١٤تحققت ف ة عن حال وجزة قيم دم لمحة م ا تق ل، فإنھ ي كك اون التقن امج التع بة لبرن . وبالنس

 دروس المستفادة. مخرجات المشاريع وكذلك آلية لتحديد ونقل ال

ادرات  -٦٨ ويشكل التقاسم الفعال ألفضل ممارسات تصميم وإدارة مشاريع التعاون التقني دعامة إضافية للمب
ابع تملك الرامية إلى تعزيز جودة برنامج التعاون التقني. و د الجودة الت إدارة التعاون التقني، من خالل قسم توكي
ة ألفضل ال امج، آلي يق البرن م وتنس عبة دع م لش ي تقاس الح ف م أصحاب المص جيع ودع ل تش ن أج ات م ممارس

ة المشاريع من  دول األعضاء وألفرق المعلومات والتعلم المستمر واالبتكار والربط الشبكي. وھي توفر فرصة لل
ة ل ة الثاني ددت الجول ي. وح اون التقن اريع التع رامج ومش لة بب ة ذات ص ارب حقيقي م تج ل تقاس ع أج أفضل جم

 ، أفضل ثالث ممارسات على النحو التالي: ٢٠١٤ي أجريت في عام ، الت الممارسات

ي  • وم ف اج اليوراني تدامة إلنت ر اس ديل أكث وقعي: ب النض الم دين ب أن التع ا بش ل التكنولوجي نق
 األرجنتين؛

  وتمكين إنتاج اليورانيوم المستدام في سياق عالمي؛ •
اج الشاي لصغار ال • ا وتكنولوجيا الري بالتنقيط بغرض تحسين إنت ة تنزاني زارعين في جمھوري م

  المتحدة.

ام فَّ نَ وستُ  -٦٩ ة في ع ة ثالث ين إلجراء استعراض ٢٠١٥ذ جول اك أساس مت ة سيكون ھن ذه المرحل د ھ ، وعن
ى النظر في كيف يمكن نشر  ة عل شامل لھذه المبادرة، وخاصًة فيما يتعلق بتأثيرھا، وللعمل مع الشعب اإلقليمي

  أصحاب المصلحة المھتمين.أفضل الممارسات على نحو فعال إلى 

وبغية ضمان التحسين المستمر لبرنامج التعاون التقني، أجريت متابعة منھجية للتوصيات الصادرة عن  -٧٠
ا مجموعه ٢٠١٤مكتب الخدمات اإلشرافية الداخلية. وفي عام  ذ م م تنفي ق أو ت دّ  ٢٩، أغل مھا توصية للتحسين ق

 المكتب المذكور.
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 موارد وأداء برنامج التعاون التقني  -باء
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 امج التعاون التقنيبرنوأداء موارد   -باء

  لمحة عامة عن الشؤون المالية  -١-باء

  ١٨الموارد المخصصة لبرنامج التعاون التقني  -١-١-باء

ام  -٧١ ة ع ي نھاي غ ٢٠١٤ف د بمبل م التعھُّ ون ٦٢٫٢، ت ورو، أي  ملي تھدف ٪٨٩٫٨ي غ المس ن المبل الغ م  الب
غ  مليون ٦٢٫٠عات بمبلغ ، ووردت مدفو٢٠١٤لصندوق التعاون التقني في عام  ،مليون يورو ٦٩٫٢ ورو. وبل ي

دره  ا ق رادات المتنوعة م ة واإلي اليف المشاركة الوطني ك تك ي ذل ا ف ي، بم اون التقن وارد صندوق التع مجموع م
لتكاليف المشاركة الوطنية،  يورو مليون ٢٫٢يورو لصندوق التعاون التقني، و مليون ٦٢٫٠يورو ( مليون ٦٤٫٤

ون ٠٫٢و رادات الم ملي ورو لإلي ام ي ي ع ل ف جَّ رقم المس ن ال ل م غ أق و مبل ة)، وھ الغ  ٢٠١٣تنوع والب
ام  مليون ٦٦٫٣ ة لع ورو، وبلغت  ١٨٫٦فبلغت  ٢٠١٤يورو. أما الموارد الجديدة الخارجة عن الميزاني ون ي ملي

  مليون يورو. ٠٫٦المساھمات العينية 

ل ٢٠١٤لعام  ٪٨٩٫٨بلغ معدل تحقيق التعھدات  ٢٠١٤كانون األول/ديسمبر  ٣١وحتى   -٧٢ ، وھو معدل أق
دفوعات ٢٠١٤كانون األول/ديسمبر  ٣١). وحتى ٪٩٢٫٨( ٢٠١٣مما كان عليه في عام  ق الم دل تحقي غ مع ، بل

درھا  ٢٠١٤لعام  ٪٨٩٫٥ د وجود تعھدات غير مسددة ق ا  ٠٫٢(وھو ما يجسِّ ل مم دل أق ذا مع ورو)، وھ ون ي ملي
   ).٦(الشكل  ٪٩٢٫٧والبالغ  ٢٠١٣كان عليه في عام 

 

 ٢٠١٤-٢٠٠٥: االتجاھات في موارد برنامج التعاون التقني، ٥الشكل 

  

 
اء  ١٨ م ب رة  -١-١-يستجيب القس م  ٢للفق رار  ٤من القس اھمات لصندوق GC(58)/RES/12من منطوق الق ديد المس ، بشأن تس

رة التعاون التق  ٥ني وتسديد تكاليف المشاركة الوطنية، وتسديد متأخرات التكاليف البرنامجية المقررة االسترداد؛ ويستجيب للفق
 من المنطوق، بشأن تسديد المدفوعات لصندوق التعاون التقني في مواعيدھا. ٤من القسم 

١٢٠
 

١٠٠

 

٨٠ 

 

٦٠ 

 

٤٠ 

 

٢٠ 
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صندوق ٢٠٠٥     ٢٠٠٦      ٢٠٠٧      ٢٠٠٨    ٢٠٠٩     ٢٠١٠     ٢٠١١    ٢٠١٢     ٢٠١٣      ٢٠١٤
التعاون

التقني 
األموال الخارجة عن الميزانية الموارد العينية
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 ٢٠١٤: موارد برنامج التعاون التقني في عام ١الجدول 

 مليون يورو ٦٩٫٢  ٢٠١٤المبلغ المستھدف للتبرعات في صندوق التعاون التقني لعام 

 الوطنية واإليرادات المتنوعةصندوق التعاون التقني وتكاليف المشاركة 

 ١٩الموارد الخارجة عن الميزانية

المساھمات العينية

  مليون يورو ٦٤٫٤

  مليون يورو ١٨٫٦

 مليون يورو ٠٫٦

 يورومليون  ٨٣٫٦مجموع الموارد الجديدة لبرنامج التعاون التقني 

  

 نية ومتأخرات التكاليف البرنامجية المقررة االسترداد: تسديد متأخرات تكاليف المشاركة الوط٢الجدول

 المبالغ المستحقَّة الدفع ٢٠١٤المتحصالت في عام  

تكاليف المشاركة 
 الوطنية

 مليون يورو ٠٫٦ يورومليون  ٢٫٢

التكاليف البرنامجية 
 المقررة االسترداد

 ر)مليون دوال ١٫٢مليون يورو ( ١٫٠ مليون دوالر) ٠٫٠مليون يورو ( ٠٫٠

 

 

    ٢٠١٤-٢٠٠٥: اتجاھات معدل التحقيق، ٦ الشكل

 
  ع على التفاصيل.في الملحق التكميلي لھذا التقرير لالطال ٥-ُيرجى الرجوع إلى الجدول ألف  ١٩

معدل التحقيق فيما يتعلق بالمدفوعات

٩٨٫٠٪ 

٩٦٫٠٪ 

٩٤٫٠٪ 

٩٢٫٠٪ 

٩٠٫٠٪ 

٨٨٫٠٪ 

٨٦٫٠٪ 

٨٤٫٠٪ 

٢٠٠٥          ٢٠٠٦        ٢٠٠٧         ٢٠٠٨         ٢٠٠٩       ٢٠١٠        ٢٠١١        ٢٠١٢        ٢٠١٣          ٢٠١٤ 

النسبة المئوية من الرقم المستھدف المتعھَّد به

٩٠٫٦٪ 

٩٠٫٦٪ 

٩٤٫٨٪ 

٩٥٫٩ ٪٩٤٫٨٪ 

٩٦٫١ ٪٩٥٫٩٪

٩٦٫١٪ ٩٤٫٥٪

٩٤٫٥٪
٩٢٫٣٪

٩٢٫٣٪
٨٩٫٣٪

٨٩٫٤٪
٨٩٫٣٪

٨٩٫٣٪

٩٢٫٦٪ 
٨٩٫٨٪ 

٨٩٫٥٪ 

٩٢٫٨٪ 
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 ٢٠المساھمات الخارجة عن الميزانية والمساھمات العينية  -٢-١-باء

ام   -٧٣ ي ع ادر ف ع المص ن جمي ة م ن الميزاني ة ع اھمات الخارج ت المس ة،  ٢٠١٤بلغ دان المانح ن البل (م
د من التفاصيل في  ١٨٫٦) والمنظمات الدولية والثنائية، وحصة الحكومات من التكاليف رد مزي مليون يورو. وي

دول  دول  ٣الج ة) والج ات المانح ب الجھ ة حس ن الميزاني ة ع اھمات الخارج ن  ٤(المس ات م ة الحكوم (حص
. ومن أصل مجموع المساھمات الخارجة ٢٠١٤مليون يورو في عام  ٠٫٦التكاليف). وبلغت المساھمات العينية 

  يون يورو من خالل آلية مبادرة االستخدامات السلمية.مل ٩٫٥عن الميزانية، ورد مبلغ 

، حسب ٢٠١٤: المساھمات الخارجة عن الميزانية والمخصصة لمشاريع التعاون التقني في عام ٣الجدول
 الجھة المانحة (باليورو)

 ٣٠٣٦٦ الصين ٣٢١٦٤٠ االتحاد الروسي
 ٦١٥٤٤ نيوزيلنــدا ٢٠٠٠٠ األرجنتين
 ٧ ٩٤٨ ٩٢٨ الواليات المتحدة األمريكية ١٢٠٠٠٠ إسبانيا
 ١ ٣١١ ٤٩٦ اليابان ٢٠٠٠٠ أستراليا
 ٨١٧٠٣٧ ٢١صندوق اتفاق أفرا ٥٦٠٠٠ إندونيسيا
مركز  -االتحاد األفريقي  ٢٢١١٠ تركيــا

 اللقاحات البيطرية لعموم أفريقيا
١٧٥٠٠ 

 ٤ ٥٨٩ ٩٥٠ المفوضية األوروبية ١٥٤٣٣٢ الجمھورية التشيكية
ببرنامج  ةتعلقالمساھمات الم ٤٠٣٦١٢ جمھورية كوريــا

العمل من أجل عالج 
  ٢٢السرطان

٧١٨٧٦٠ 

   ٧٢٧٠ شيلي

 

 (باليورو) ٢٠١٤ في : حصة الحكومات من التكاليف المخصصة لمشاريع التعاون التقني٤الجدول 
 ٥٠٢٥٠ فاريةجمھورية فنزويــال البولي ٥٠٠٠٠ إثيوبيا
 ١٣٦٧٠٩ سري النكا ٣٢٠٦٩ األردن
 ١٠٠٠٠٠ صربيا ٣٧٠٠٠ إستونيـا
 ٥٠٠٠٠ كرواتيــا ٤٠٠٠٠٠ إسرائيـل
 ٦٧٥٠٠ كوستاريكــا ٥٠٠٠٠ ألبانيــا

 ١٠٠٠٠ ليتوانيــا ١٣٧٨٣ إندونيسيا
 ٣٧٤٠٠٠ المملكة العربية السعودية ١٦٣٢٣ أوزبكستان
 ٢٩١٠٠٠ منغوليـا ٢١٨٣٦٠ باكستان

 ٢٣٥٠٠ ھنغاريــا ٥٠٠٠٠ الجبل األسود
   

 
رار  ٤من القسم  ٨للفقرة  -٢-١-يستجيب القسم باء  ٢٠ ذ مشاريع GC(58)/RES/12من منطوق الق وارد لتنفي ، بشأن التماس الم

ية  ٤من القسم  ٩أ/؛ وللفقرة -الحاشية رة -من المنطوق، بشأن المساھمات الطوعية وتنفيذ مشاريع الحاش من القسم  ١٠أ/؛ وللفق
  شأن المساھمات الخارجة عن الميزانية، بما في ذلك مبادرة االستخدامات السلمية.من المنطوق، ب ٤

  التفاصيل. معرفةل ١-يرجى االطالع على القسم جيم  ٢١

  التفاصيل. معرفةل ٦-يرجى االطالع على القسم جيم  ٢٢
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    ٢٠١٤-٢٠٠٥: االتجاھات في المساھمات الخارجة عن الميزانية وفقاً لنوع الجھة المانحة، ٧الشكل 

 برنامج التعاون التقنيأداء   -٢-باء

  التنفيذ المالي  -١-٢-باء

ر عن األُيعبَّر عن أداء برنامج التعاون التقني من الناحية المالي  -٧٤ ى حد سواء. وُيعبَّ ة عل ر المالي  داءة وغي
ه عددياً،  ر عن يمكن التعبي الي (أي المخرجات) ف ر الم ا األداء غي اء. أم الغ المدفوعة واألعب المالي من حيث المب

  وذلك على سبيل المثال من حيث عدد الخبراء المستعان بھم، أو الدورات التدريبية المعقودة. 

ام وقد وصلت نسبة ال  -٧٥ ى  ٢٠١٤تنفيذ المالي فيما يخص صندوق التعاون التقني، قياساً على ميزانية ع حت
ا من النسبة المسجلة في ٥(الجدول  ٪٧٨٫٠، إلى ٢٠١٤كانون األول/ديسمبر  ٣١ ى حد م ل إل )، وھي نسبة أق

 .٢٠١٣عام 

 ٢٠١٤و ٢٠١٣: المؤشرات المالية لعامي المخرجات في إطار صندوق التعاون التقنيأداء : ٥الجدول 

 ٢٠١٤ ٢٠١٣ المؤشر

 يورو ٧٧ ٠٧٥ ٥٢٩ يورو ٨٦ ٤٥٦ ٦٤١ ٢٣مخّصصات الميزانية في نھاية العام

 يورو ٦٠ ١٢٦ ٧٢٧ يورو ٧٢ ٣٧٦ ٠٤٨ األعباء + المبالغ المدفوعة

 ٪٧٨٫٠ ٪٨٣٫٧ معّدل التنفيذ

  
 الرصيد غير المخّصص   -٢-٢-باء

ام  -٧٦ ة ع ي نھاي ر المخصص٢٠١٤ ف يد غي وع الرص يض مجم م تخف غ  ٢٤، ت ام  ٠٫٠ليبل ي ع ورو. وف ي
ام  ٤٫٩ ، ورد مبلغ٢٠١٤ ي عن ع اون التقن دما لصندوق التع الغ مدفوعة مق ا مب ى أنھ ورو عل . ٢٠١٥ماليين ي

 
ورو ١٦٫٦البالغ و سنوات سابقة في نھاية العام على المبلغ المرحل من ٢٠١٤تنطوي مخصصات الميزانية لعام   ٢٣ ون ي ، ملي

  .المخصص من قبل للمشاريع

  إجمالي األموال غير المخّصصة لمشاريع التعاون التقني.  ٢٤

٤٠  
  
٣٥  
  
٣٥  
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٢٠٠٥    ٢٠٠٦      ٢٠٠٧      ٢٠٠٨    ٢٠٠٩     ٢٠١٠    ٢٠١١     ٢٠١٢     ٢٠١٣     ٢٠١٤ 

حصة الحكومات من التكاليف المنظمات الدولية والثنائية البلدان المانحة
برنامج العمل من أجل

ج السرطانعال
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امج ال مليون ١٫٢وُيحتَفظ بما قيمته نحو  ذ برن اون يورو من األموال النقدية بعمالت يصعب استخدامھا في تنفي تع
  التقني.

 : مقارنة الرصيد غير المخّصص لصندوق التعاون التقني (باليورو)٦الجدول 

 ٢٠١٤ ٢٠١٣ الوصف

 ٠ ٤ ٩٣٣ ٣٤٦ إجمالي الرصيد غير المخّصص 

   

لصندوق التعاون التقني  ٢٠١٤و ٢٠١٣مبالغ مدفوعة مسبقاً في عامي 
 عن السنة التالية 

٤ ٩٤٩ ٦١٠ ٣ ٣٥٤ ٨٤٨ 

 ١٢٨٠٤ ١١٩١٨ عمالت غير قابلة للتحويل ال يمكن استعمالھا

 ١ ٢١٦ ٣٨٣ ٩٩٤٤٥٥ عمالت يصعب تحويلھا وال يمكن استخدامھا إال ببطء

ل  ٦ ١٧٨ ٧٩٧ ٩ ٢٩٤ ٥٦٧ رصيد غير مخصص معدَّ
 
  الموارد البشرية والمشتريات  -٣-٢-باء

وارد البشرية األ  -٧٧ يِّن مؤشرات الم تريات، غي داءُتب ق بالمش ا يتعل ي. وفيم اون التقن امج التع الي لبرن ر الم
  مليون يورو. ٢٥٫٧، بقيمة تبلغ ٢٠١٤أمر شراء في عام  ١٣٨٣صدر ما مجموعه 

 ٢٠١٤و ٢٠١٣المخرجات: المؤشرات غير المالية لعامي أداء : ٧الجدول 

 الزيادة/(النقصان) ٢٠١٤ ٢٠١٣ المؤشر

 )٤٨( ٣٤٦١ ٣٥٠٩ لخبراء والمحاضرينمھام ا

المشاركون في االجتماعات وغيرھم من موظفي 
 المشاريع

٥٢٨٥ ٥٣٣١ 
)٤٦( 

 )٣٢٨( ١٦٧٧ ٢٠٠٥ المنح الدراسية والزوار العلميون في الميدان

 )٢١١( ٢٨٣٠ ٣٠٤١ المشاركون في دورات تدريبية

 )٢٢( ١٨٧ ٢٠٩ الدورات التدريبية اإلقليمية واألقاليمية

 

 ٢٠١٤: المشتريات الخاصة بالتعاون التقني في عام ٨الجدول 

مة الطلبات الشعبة  القيمة أوامر الشراء المقدَّ

 يورو  ٧٨٢٦٨١٧  ٥٦٠ ٤١١ شعبة أفريقيا

 يورو  ٧١٧٥٥٣٧  ٣٣٩ ٣٢٨ شعبة آسيا والمحيط الھادئ

 يورو  ٤٢٣٧٠٦٧  ١٦٥ ١٣٩ شعبة أوروبا

 يورو  ٥١١٧١٢٦  ٣١٩ ٢٣١ مريكا الالتينيةشعبة أ

 يورو  ٢٥ ٧٥١ ٤٤٤  ١٣٨٣ ١١٤٣ المجموع
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اك ١٠٩٢، كان ھناك ٢٠١٤وفي نھاية عام   -٧٨ ان ھن في طور إضافياً مشروًعا  ٢٣٧مشروعاً عامالً، وك
 مشروًعا، أُلغي واحد منھا. ١٤٦، تم إغالق ٢٠١٤اإلغالق. وخالل عام 

 طي البرنامجيمشاريع االحتيا  -٤-٢-باء

ام   -٧٩ ي ع امجي ف اطي البرن ن االحتي اريع م ة مش ذت خمس ا ( ٢٠١٤ُنفِّ ا، وليبيري ن إثيوبي ب م )، ٢بطل
  وميانمار، وسيراليون.

 ٢٠١٤مشاريع االحتياطي البرنامجي في عام : ٩الجدول 

 المشروع
المبالغ 

المدفوعة في 
 ٢٠١٤نھاية 

األعباء في 
 ٢٠١٤نھاية 

 المجموع

دراسة مقارنة لتحديد  - ETH/6/017المشروع 
يورو ٣١٥٠٦ يورو ٢٩٦٢٣ يورو ١٨٨٣ التوافر البيولوجي للزنك و/أو الحديد

تحسين القدرات على  - LIR/5/001المشروع 
تشخيص حمى اإليبوال باستخدام تقنية التفاعل 

البوليميري المتسلسل بواسطة االستنساخ العكسي 
يورو ٤٠٠٠٠ يورو ٤٠٠٠٠ يورو ٠ لليبيري للبحوث الطبية الحيويةفي المعھد ا

تعزيز الموارد البشرية  - LIR/5/002المشروع 
لتشخيص مرض فيروس اإليبوال في ليبيريا 
يورو ٤٠٠٠٠ يورو ٤٠٠٠٠ يورو ٠ باستخدام تقنيات مشتقة من المجال النووي

تقديم الدعم لبناء قدرات  - MYA/6/030المشروع 
يورو ١٩٨٦٩ يورو ٠ يورو ١٩٨٦٩ ج اإلشعاعي في ميانمارالعال

تحسين القدرات على  - SIL/5/015المشروع 
تشخيص حمى اإليبوال باستخدام تقنيات مشتقة من 

المجال النووي في مختبر الكا المعني بتشخيص 
مرض فيروس اإليبوال والمشترك بين منظمة 
عدية الصحة العالمية والمعھد الوطني لألمراض الم

يورو ٤٠٠٠٠ يورو ١٣٢٧٤ يورو ٢٦٧٢٦ في فريتاون بسيراليون
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: لمحة ٢٠١٤ازاته في عام أنشطة البرنامج وإنج  -جيم
عامة إقليمية
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 ٢٥ : لمحة عامة إقليمية٢٠١٤أنشطة البرنامج وإنجازاته في عام   -جيم

  أفريقيــا  -١-جيم

 مليون يورو ١٩٫٢ األعباء والمبالغ المدفوعة

 ٪٧٧٫٦ معدل التنفيذ في صندوق التعاون التقني 

 ٤٣ للدعم من خالل التعاون التقني عدد البلدان المتلقـية

 ٨٤٠ مھام الخبراء والمحاضرين

 ١٥٩١ المشاركون في االجتماعات وغيرھم من موظفي المشاريع 

 ٧٢٢ المنح الدراسية والزيارات العلمية

 ٨٢٢ المشاركون في الدورات التدريبية

 ٣٩ دورات تدريبية إقليمية
  

  
 

 .حسب المجال التقني ٢٠١٤ة في منطقة أفريقيا في عام : المبالغ المدفوع٨الشكل 

    

 
ة GC(58)/RES/12من منطوق القرار  ٢من القسم  ١يستجيب القسم جيم للفقرة   ٢٥ ، بشأن تيسير وتعزيز نقل التكنولوجيا النووي

ي عن طريق  ٢من القسم  ٢لفقرة والدراية النووية بين الدول األعضاء؛ ول اون التقن من منطوق القرار، بشأن تقوية أنشطة التع
رة  داً؛ وللفق داً جي اون  ٥من القسم  ٢وضع برامج فعالة وذات نواتج محددة تحدي ز أنشطة التع رار، بشأن تعزي من منطوق الق

دول التقني التي تدعم االعتماد على الذات واالستدامة وزيادة الجدوى لدى الكي ات في ال انات الوطنية النووية وغيرھا من الكيان
  األعضاء، وتعزيز التعاون اإلقليمي واألقاليمي.

 المياه والبيئة

 األمان واألمن

 تطوير وإدارة المعارف النووية

 التطبيقات الصناعية/التكنولوجيا اإلشعاعية

 الصحة والتغذية

 ة والزراعةاألغذي

 تخطيط الطاقة، والقوى النووية

٠٪    ٥٪    ١٠٪  ١٥٪  ٢٠٪   ٢٥٪     ٣٠٪    ٣٥٪

٧٫٣٪

١٦٫١٪

٨٫٧٪

٨٫٢٪

٢٦٫٨٪

٢٧٫٣٪

٥٫٧٪
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  ٢٠١٤أبرز المالمح اإلقليمية في أفريقيا في عام   -١-١-جيم

مت ٢٠١٤في عام   -٨٠ دعم ، قدَّ الوكالة عبر برنامجھا للتعاون التقني ال
ى  ا  ٤٣إل ن بينھ ة م ًوا أفريقي ة عض ًوا.  ٢٥دول دان نم ل البل ن أق ة م دول

ة والزر تأثرت األغذي ان اواس رية واألم حة البش ة والص ن ع أعلى واألم ب
ر من ٨حصة من المبالغ المدفوعة (الشكل  ذ أكث م تنفي مشروع  ٣٠٠). وت

في المنطقة خالل السنة األولى من دورة برنامج  من مشاريع التعاون التقني
رة  ي للفت اون التقن ك ٢٠١٥-٢٠١٤التع ي ذل ا ف اريع  ١٨٥، بم ن المش م

. وحقق البرنامج في المنطقة معدل تنفيذ ٢٠١٤الجديدة التي أطلقت في عام 
غ  ام  ٪٧٧٫٦بل ي ع ، رغم وجود عدد من الصعوبات والتحديات ٢٠١٤ف

  وال. منھا تفشي مرض فيروس اإليب

ة وظل صوغ األطر البرنامجية   -٨١ عنصًرا  القُطري
تھدفة  ھاًما في المراحل األولى من البرمجة التمھيدية المس

ام  ة وتفاعل ٢٠١٤طوال ع اورات مكثف راء مش ع إج ، م
اميرون  ة. ووقَّعت الك دول األعضاء واألمان مكثف بين ال

يوس وموريتاني قر وموريش ا  اومدغش ق وناميبي وموزامبي
ع  تة أطر برنامجيةعلى س دة خالل السنة، وم قُطرية جدي

دى ٢٠١٤نھاية عام  ان ل ة  ٣٣، ك ة عضًوا في منطق دول
  أفريقيا أطر برنامجية قُطرية سارية.

ام و  -٨٢ ي ع دول ٢٠١٤ف ع ال ة م ت الوكال ، عمل
اتعزيز األعضاء في المنطقة على  ز التع ة، وتعزي ون اإلقليمي، الشراكات، وتعبئة الموارد الخارجة عن الميزاني

 وبناء القدرات البشرية والمؤسسية الالزمة للتطبيق المستدام للتكنولوجيا النووية من أجل التنمية. 

ة في ٢٠١٤وحتى نھاية عام   -٨٣  ١٣، شاركت الوكالة في عملية إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائي
م المتحدة للمساعدة  ةنخرطأصبحت مبلًدا في منطقة أفريقيا، وكانت تكون صالت و ة إطار عمل األم في عملي

ة أطر ٢٠١٤اإلنمائية في دول أعضاء أفريقية أخرى. وفي عام  ى ثالث دة ، وقَّعت الوكالة عل من أطر عمل جدي
 األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية في الكاميرون ومدغشقر وسيراليون. 

ة ٢٠١٤، شاركت الوكالة في عام وإدراًكا ألھمية العمل في مجال الدعوة وحشد الدعم  -٨٤ ات دولي  في عملي
شتى تتصل بمنطقة أفريقيا. ودعًما للجھود المتعلقة بعدم االنتشار واالستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية  مھمة

لحة  ن األس ة م ة خالي اء منطق دة إنش ي معاھ دول األطراف ف ث لل ؤتمر الثال ي الم ة ف اركت الوكال ا، ش ي أفريقي ف
في أفريقيا (معاھدة بليندابا) في أديس أبابا، وأعدت وثيقة عن حالة العلوم والتكنولوجيا النووية في أفريقيا  النووية

 وُعمِّمت الوثيقة في المؤتمر. 

ة   -٨٥ ي بالتنمي دولي المعن و ال ؤتمر طوكي وزاري األول لم اع ال ي االجتم ذلك ف رة ك ة حاض ت الوكال وكان
ايو  ي أيار/م ة ف م ، ال٢٠١٤األفريقي ي واألم اد األفريق ان ومفوضية االتح ة الياب ه حكوم ي تنظيم تركت ف ذي اش

 المتحدة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومجموعة البنك الدولي، والذي انعقد في ياوندي في الكاميرون. 

 القُطرية األطر البرنامجية 
الموقَّعة في أفريقيا في عام 

٢٠١٤ 

  موريتانيا 
  الكاميـرون
  مدغشقــر

  موريشيـوس
  موزامبيق
 ناميبيـــا

التوقيع على اإلطار البرنامجي القُطري الجديد الخاص 
 بالكاميرون
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م المتحدة   -٨٦ ة األم دة أفرق ة المستوى لفائ ة رفيع مت جلسات إعالمي ك، ُنظِّ ةالقُط وباإلضافة إلى ذل في  ري
اون  ة في مجال التع وعي بعمل الوكال اء ال ام، من أجل إذك اثيوبيا ونيجيريا وجمھورية تنزانيا المتحدة خالل الع

نھج  ذا ال د ثبت أنَّ ھ نھج ھو نھج التقني في المنظمات الشقيقة التابعة لألمم المتحدة. وق ذا ال د ثبت أنَّ ھ د وق مفي
ي أعربت لتكوين فھم في نيجيريا على سبيل المثال ب عدد وكاالت األمم المتحدة الحاضرة في الجلسة اإلعالمية الت

د ھذا النوع من العمل في مجال الدعوة التواصل وكالة وبفرص التعاون في المستقبلعن اھتمامھا بعمل ال . ويوطِّ
ى ا ينھا إل ل، إلقامة الشراكات والتعاون، ويسھِّل تنسيق األنشطة التي يكمل بعضھا البعض اآلخر وتحس لحد األمث

 ويدعم زيادة تنسيق االستجابة الدولية لتحديات التنمية في أفريقيا. 

مل   -٨٧ احل، يش ة الس ي منطق ة ف وارد المائي أن إدارة الم اق بش ع النط روع واس ذ مش ة تنفي وواصلت الوكال
ة  م لخمس ة األعضاء.نظ دول األفريقي ن ال ة م رة دول الث عش مھا ث رى تتقاس ة كب ة جوفي تودعات مائي د  مس وُعقِ

ة  ٨٥، وجمع بين ٢٠١٤اجتماع تنسيقي في فيينا في عام  ممثاًل من البلدان المشاركة والسلطات المشتركة المعني
كو  ن اليونس ركاء م تركة وش ة المش اه الجوفي تودعات المي ة وبمس وم الجيولوجي ادي للعل اني االتح د األلم المعھ

ن  ر م ذت أكث ة. وأُِخ وارد الطبيعي تَ  ٣٠٠٠والم ة سُتس ل التشخيصي عين دعم التحلي ات ل د بيان داد قواع خدم إلع
ة المطاف  ات في نھاي رامج العمل االستراتيجية. وسُتستخدم البيان لمستودعات المياه الجوفية المشتركة وإعداد ب
دول  ي ال ارة ف تركة مخت ة مش اه جوفي تودعات مي ي مس اه ف وازن المي ة ت دريب ونمذج ا، الت تى منھ راض ش ألغ

ى  ة.لضفافيا دة وتلق ات المتح ويد والوالي ا والس ة كوري ان وجمھوري تراليا و الياب ن طرف أس دعم م روع ال المش
 األمريكية، وذلك من خالل آلية تمويل مبادرة االستخدامات السلمية. 

ا   -٨٨ وانضمت الوكالة إلى الجھود الدولية الرامية إلى مكافحة تفشي مرض فيروس اإليبوال في غرب أفريقي
ذا توفير م عن طريق ى مكافحة تفشي ھ ة إل ا الرامي عدات تشخيصية متخصصة لمساعدة سيراليون في جھودھ

وال  روس اإليب ى تشخيص مرض في درات سيراليون عل ل ق ة لتكمِّ دمتھا الوكال المرض. وجاءت المساعدة التي ق
وليميري المتسلسل بواسطة االستالتشخيصية بسرعة باستخدام التكنولوجيا  ة بالتفاعل الب نساخ العكسي. المعروف

ذكورة،  ا الم رت التكنولوجي ي طوَّ ة الجھات الت وكانت الوكالة ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة في طليع
ة في غضون ساعات  وال بدق روس اإليب وھي تكنولوجيا مشتقة من المجال النووي تسمح بالكشف عن مرض في

ادة فرص قليلة. ويؤدي التشخيص المبّكر لمرض فيروس اإليبوال، إ ى زي بة، إل ذا اقترن بالرعاية الصحية المناس
زل  ة لع ة إمكاني ق إتاح ار المرض عن طري ن انتش د م ى الح اعد عل اة ويس د الحي ى قي اء ضحايا المرض عل بق

 المرضى وعالجھم في وقت أبكر. 

د  -٨٩ ام تق اب أم يراليون الب ى س مت إل دِّ ي قُ اعدة الت ايوفتحت المس اعدة أوسع نطاق ة مس دول  م الوكال ى ال إل
األعضاء األفريقية لتعزيز قدراتھا التكنولوجية على الكشف عن األمراض الحيوانية، أي األمراض التي يمكن أن 

وال  تنتقل من الحيوانات إلى اإلنسان. واسُتھلَّت أنشطة ترمي إلى تعزيز القدرة على تشخيص مرض فيروس اإليب
ة من السالمة ا ادرة االستخدامات في ظل ظروف تتميز بمستويات عالي ر مب ل عب وفير تموي ك بت ة، وذل لبيولوجي

د خارج  ٢٠١٥السلمية في إطار مشروع قيد التنفيذ، ووافق مجلس المحافظين في آذار/مارس  على مشروع جدي
تعزيز القدرات اإلقليمية في أفريقيا من أجل ’، المعنون RAF/5/073عن دورة التعاون التقني. والمشروع األخير 

اء نظم تشخيص األ وال، وإرس روس اإليب ك مرض في ا في ذل د، بم ئة أو الناشئة من جدي ة الناش مراض الحيواني
ر ذار المبك ة ‘لإلن ات البري ابة الحيوان د إص ة لرص ة واإلقليمي درات الوطني ز الق ى تعزي دف إل روع يھ و مش ، ھ

ة ك من األمراض الفيروسية النزفي ر ذل وال وغي ل مرض  وحيوانات المزارع بمرض فيروس اإليب رة، مث الخطي
ذه  ي ھ اطر تفش لوب أفضل لمخ مح بالتحسب بأس ا يس ة، مم رم النزفي و والق ى الكنغ ي وحم اربورغ الفيروس م
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ة  ة شبكات إقليمي ذار المبكر وإقام ذلك وضع نظم لإلن األمراض في المجتمعات البشرية. ويدعم ھذا المشروع ك
  ي أبكر وقت ممكن. لكي يتسنى تنفيذ تدابير الوقاية والمراقبة المناسبة ف

  

  

  

  

  

 

  

دول   -٩٠ ائًعا في ال ا ش ًدا يشكِّل عائًق دريًبا جي ة ت ب وارد بشرية مدرَّ ؤھلين وم وما زال عدم وجود موظفين م
ة في  ا النووي وم والتكنولوجي األعضاء األفريقية، ومن الضروري تعزيز استدامة التدريب والتعليم في مجال العل

اعدة إل م المس دَّ ة. وُتق تدامة المنطق رويج الس ة للت ة مختلف ة وإقليمي اريع وطني الل مش ن خ اء م دول األعض ى ال
 المؤسسات النووية الوطنية وتنمية الموارد البشرية في القارة. 

د  -٩١ ي جدي روع إقليم الل مش ن خ ي وم اون التقن ات  RAF/0/042 للتع تدامة المؤسس رويج الس ون "الت معن
ة النووية الوطنية وإقامة شبكات فيما بين دعم من الوكال دول األعضاء المشاركة ال ت ال ة"، تلقَّ ا ألغراض التنمي ھ

ام  وفير خدمات للقطاعين الع ة، وت اج سلع ذات جودة عالي ة إلنت ذ استراتيجيات وخطط عمل وطني لوضع وتنفي
ة في  ة مؤسسات البحث والتطوير النووي ك أن يضمن استمرارية وأھمي دخل. ومن شأن ذل والخاص، وتوليد ال

  قة أفريقيا.منط

 التعاون اإلقليمي   -٢-١-جيم

ا   -٩٢ م والتكنولوجي ال العل ي مج دريب ف ة والت ث والتنمي ي للبح ي األفريق اوني اإلقليم اق التع زال االتف ال ي
اون  ز التع ا ولتعزي ة في أفريقي دان النامي ين البل ا ب ي فيم اون التقن النوويين (أفرا) ھو اإلطار الرئيسي لتعزيز التع

  األطراف في أفرا. ٣٦فيما بين الدول الـاإلقليمي 

رة   -٩٣ ي للفت اون التقن امج التع ي إطار صياغة برن را ٢٠١٧-٢٠١٦وف اريع أف ة تصاميم مش ، تمت مواءم
ع الموقف األفريقي  را، وم اوني االستراتيجي اإلقليمي ألف اإلقليمية المقترحة مع المواضيع الرئيسية لإلطار التع

ذا األمر خالل  ٢٠١٥ية لما بعد عام الموحد المتعلق بخطة التنم وقش ھ الذي أقره مؤتمر االتحاد األفريقي. وقد ن
اني/نوفمبر  ا في تشرين الث د في فيين ة اإلطار  ٢٠١٤اجتماع أفرا الذي ُعق وان "مواءم ذي تضمن جلسة بعن وال

ام التعاوني االستراتيجي اإلقليمي ألفرا مع الموقف األفريقي الموحد المتعلق بخطة التنمي د ع ا بع من  ٢٠١٥ة لم
واردة  ك ال را مع تل أجل تعزيز الجدوى والتكامل". وساھم ذلك في مواءمة االحتياجات ذات األولوية اإلقليمية ألف
دة  دابير جدي اذ ت ك اتخ ا في ذل رامج، بم ذ الب في الموقف األفريقي الموحد، وفي تعزيز عمليات أفرا الخاصة بتنفي

 خبراء من سيراليون يعملون بمعدات قدمتھا الوكالة.
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اءلة. ويوا ز األداء والمس امجبالصل لتعزي رية  رن وارد البش ة الم ز تنمي ة لتعزي ة عالي الء أولوي را إي د ألف الجدي
 ولتعزيز البنية األساسية القائمة في المنطقة.

ام ا ولدعم جھود أفر  -٩٤ في بناء الشراكات وتعبئة الموارد، سھلت الوكالة عقد سلسلة من االجتماعات في ع
بعثات الدائمة في فيينا. وكان الھدف من ذلك ھو تبادل المعلومات بين رئيس أفرا والمجموعة األفريقية وال ٢٠١٤

ام  ي ع ه. وف ه وإنجازات ه وقصص نجاح را وبرامج ات أف ول سياس دول  ٢٠١٤ح ة لل اھمة اإلجمالي ت المس كان
د مريكىأاألطراف في أفرا في صندوق أفرا نحو مليون دوالر  ابقة. وق ة بالسنوات الس رة مقارن ادة كبي . وھذه زي

ديم دعم خصصت ھ را أيضا لتق ذه التبرعات لمشاريع أفرا لدعم تنفيذ األنشطة غير الممولة. واسُتخدم صندوق أف
 جزئي ألنشطة الوكالة الرامية إلى مكافحة فيروس إيبوال.

ايو   -٩٥ ي أيار/م يرو  ٢٠١٤وف ي ماس را ف ي ألف ل التقن ق العام رون للفري امس والعش اع الخ د االجتم انعق
التزامن م ذكرى بليسوتو، ب را بال ل أف اع، احتف وطنيين. وخالل االجتم اع السنوي لمسؤولي االتصال ال ع االجتم

ا حول الصحة البشرية  دى علمي السنوية الخامسة والعشرين لتأسيسه، وأقام بھذه المناسبة معرضا للجمھور ومنت
  واألغذية والزراعة.

را في ووانعقد االجتماع الخامس والعشر  -٩٦ ي أف ن لممثل
بتمبر أيلول/ ة  ٢٠١٤س نوية الثامن دورة الس امش ال ى ھ عل

والخمسين للمؤتمر العام للوكالة. وضم االجتماع ممثلين للدول 
ار  األطراف في أفرا، من بينھم سفراء ووزراء ومسؤولون كب

رون ام آخ را لع نوي ألف ر الس اع التقري ذا االجتم د ھ . واعتم
ا ٢٠١٣ ن االجتم ة م يات المنبثق ن التوص د م ر العدي ع وأق

ة  ائل المتعلق را العامل بشأن المس الخامس والعشرين لفريق أف
اش حول  ة نق يم معرض وحلق م تنظ رامج. وت بالسياسات والب
ة،  مساھمة أفرا في تحقيق أھداف األمم المتحدة اإلنمائية لأللفي

  مواصلة لالحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس أفرا.

  
  ٢٠١٧٢٦-٢٠١٦برنامج التعاون التقني للفترة  األعمال التحضيرية لدورة  -٣-١-جيم

مفھوما وطنيا من مفاھيم المشاريع في إطار التحضير  ٢٦٦مفھوما إقليميا و ٣٥قدمت الدول األعضاء   -٩٧
رة  ي للفت اون التقن امج التع دورة برن ى ٢٠١٧-٢٠١٦ل تنادا إل اريع اس ا  ٢٥. وأوصى بتصميم مش ا إقليمي مفھوم

ذه ال ٢٠٠و ة والزراعة ومكافحة مفھوم وطني من ھ ة باألغذي ى المقترحات المتعلق ز عل اھيم. ويجري التركي مف

 
يم  ٢٦ يم ٣-١-تستجيب األقسام ج يم ٣-٢-وج يم ٣-٣-وج رة  ٣-٤-وج رار  ٣ قسممن ال ١للفق  GC(58)/RES/12من منطوق الق

دول األعضاء، وضمان بشأن تعزيز أنشطة التعاون التقني، بما في ذلك توفير موارد كاف ية، على أساس احتياجات وأولويات ال
رة  ة بسھولة؛ وللفق ي متاح اون التقن اريع التع ات مش اريع  ٣ قسممن ال ٣أن تكون مكون من المنطوق بشأن تحسين جودة مش

رة  ا؛ وللفق ددھا وأثرھ ي وع اون التقن ن ال ٤التع مم ات  ٣ قس دول األعضاء بالمعلوم د ال أن تزوي ن المنطوق بش عن صوغ م
الغ؛  ٣ قسممن ال ٥المشاريع وفقا لنھج اإلطار المنطقي؛ وللفقرة  اد بشأن اإلب ديم اإلرش ارير وتق ديم التق من المنطوق بشأن تق

رة  ٣ قسممن ال ٦وللفقرة  ي؛ وللفق اون التقن ة مشاريع التع من  ٣ قسممن ال ٧بشأن اآللية المكونة من خطوتين في رصد نوعي
 لتزام بالمعيار المركزي وبجميع متطلبات التعاون التقني.المنطوق بشأن تعزيز اال

المدير العام أمانو يتحدث في افتتاح معرض أفرا المعنون 
بر ، الذي أقيم في أيلول/سبتم‘سنة من التعاون التقني ٢٥’

٢٠١٤. 
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ج  أن نھ دريبيين بش دثين ت ة ح ت األمان عاعي. ونظم ان اإلش رطان واألم ي الس ار المنطق ة  -اإلط دھما باللغ أح
   من أجل تحسين جودة تصاميم المشاريع. -ليزية واآلخر باللغة الفرنسية كناال

  

  

  

  

 

  

  

  

 

 ٢٧(باليورو) ٢٠١٤: التبرعات لصندوق اتفاق أفرا، ١٠الجدول 

 ٥٧٢٥ الكاميـرون ٨٣٥٥ بوتسوانا

 ٩٩١٥ كوت ديفـــوار ١٢٨٧ بوركينا فاسو

 ١٤٣٠ ليسوتو ٣٩٨٩ تشاد

 ٣١٥١ مدغشقــر ١٩٥٤ جمھورية الكونغو الديمقراطية

 ١٢٤ ٦٤٦ مصر ٤٣٥ ٧١٩ جنوب أفريقيا

 ١٠٢ ٤٨١ المغرب ٥٤٩ زامبيـــا

 ٧٠٥١ موريشيـوس ١٣ ٥٧٩ زمبابــوي

 ٩٣٨٨ ناميبيـــا ٢٦ ٠٣٨ السودان

 ٢٥٤١ النيجــر ٤١٤٣ سيشيل

 ٥٠ ٠٠٠ نيجيريا ٥٠٩٦ غانا

  

   

 
ً  RAF/0/042خصصت ھذه المساھمات لمشاريع التعاون التقني اإلقليمية (أفرا)، وللمشروع   ٢٧ لجھود الوكالة الرامية إلى  دعما

  مكافحة مرض فيروس إيبوال.

تدريب على مصفوفة اإلطار المنطقي: أعضاء فرق المشاريع المعينون ونظراؤھم يقومون 
 )الدولية للطاقة الذرية مة من الوكالةبالعمل في التصاميم في جلسة عملية. (الصورة مقدَّ 
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  آسيا والمحيط الھادئ  -٢-جيم

 مليون يورو ١٦٫٥ األعباء والمبالغ المدفوعة

 ٪٧٥٫٥ معدل التنفيذ في صندوق التعاون التقني 

 ٣٣ عدد البلدان واألقاليم المتلقـية للدعم من خالل التعاون التقني

 ١١٤٤ مھام الخبراء والمحاضرين

 ١٣٣٧ المشاركون في االجتماعات وغيرھم من موظفي المشاريع 

 ٥٣٤ المنح الدراسية والزيارات العلمية

 ٩٧٦ المشاركون في الدورات التدريبية

 ٤٨ دورات تدريبية إقليمية
  

  

 .حسب المجال التقني ٢٠١٤: المبالغ المدفوعة في منطقة آسيا والمحيط الھادئ في عام ٩لشكل ا

  ٢٠١٤أبرز المالمح اإلقليمية في آسيا والمحيط الھادئ في عام   -١-٢-جيم

ن،  ٣٣، دعمت الوكالة ٢٠١٤في عام   -٩٨ ان واألم بلدا وإقليما في منطقة آسيا والمحيط الھادئ. وشكل األم
ذ ٩والتغذية، واألغذية والزراعة، أعلى نسبة من المبالغ المدفوعة (الشكل والصحة  دل تنفي امج مع ). وحقق البرن

دره  ام ٧٥٫٥ق ي ع ة ف ي المنطق اليف ٢٠١٤٪ ف ع تك ي دف أخر ف ك الت ي ذل ا ف ديات، بم ن التح دد م ا لع ، انعكاس
  المشاركة الوطنية وتدھور األوضاع األمنية في عدد من الدول األعضاء.

ة الشعبية أول ٢٠١٤وفي أيار/مايو   -٩٩ ، وقعت جمھورية الو الديمقراطي
ذي  ي، ال اون التقن وطني للتع ا ال ا. وسيكون برنامجھ امجي قطري لھ إطار برن

دورة ا ل رة  يجري صوغه حالي ي للفت اون التقن ى ٢٠١٧-٢٠١٦التع تندا إل ، مس
ا ويعزز  ا قوي ا حكومي وثيقة اإلطار البرنامجي القطري ھذه، بما يضمن التزام

ام  ة ع تدامة. وبنھاي دى ٢٠١٤االس ان ل يا  ٢٤، ك ة آس ي منطق وا ف ة عض دول
 والمحيط الھادئ إطار برنامجي قطري ساري المفعول.

 القُطرية طر البرنامجية األ
الموقَّعة في آسيا والمحيط 

 ٢٠١٤الھادئ في عام 

جمھورية الو الديمقراطية 
 الشعبية

 المياه والبيئة

 األمان واألمن

 تطوير وإدارة المعارف النووية

 وجيا اإلشعاعيةالتطبيقات الصناعية/التكنول

 الصحة والتغذية

 األغذية والزراعة

 تخطيط الطاقة، والقوى النووية

٨٫٥٪ 

٢٦٫٠٪

١١٫٥٪

٧٫٩٪ 

٢٢٫١٪

١٦٫٢٪

٧٫٧٪ 

٠٪٥٪١٠٪١٥٪٢٠٪٢٥٪٣٠٪٣٥٪٤٠٪
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م المتحدة وعلى الصعيد الدولي، تشجع   -١٠٠ دول األعضاء ومنظمات األم ين ال ادة التنسيق ب وة زي الوكالة بق
م ٢٠١٤األخرى. وفي عام  ا و إطار شراكة األم ، شاركت الوكالة في صوغ إطار الشراكة االستراتيجية لماليزي

 المتحدة من أجل التنمية إلندونيسيا . 

 التعاون اإلقليمي  -٢-٢-جيم

ين في االتفاق التعاوني اإلقليمي للبحث والتنمية والتدريب طرفوفيجي  دياوبكم، أصبحت ٢٠١٤في عام   -١٠١
دول  دد ال اوني اإلقليمي)، فوصل ع اق التع ادئ (االتف يا والمحيط الھ وويين آلس ا الن م والتكنولوجي ي مجال العل ف

ى  اق إل ي االتف ى  ١٦األطراف ف تمل عل اوني اإلقليمي يش اق التع امج االتف ان برن دا. وك امال. مشر ٢٥بل وعا ع
أن الصحة  روعا بش ر مش د عش ة؛ وأح ة والزراع أن األغذي اريع بش ة مش ي: خمس ا يل اريع م ذه المش ملت ھ وش
ك مشروع الدراسات  ا في ذل ة، بم اه والبيئ ة مشاريع بشأن المي البشرية؛ وأربعة مشاريع بشأن الصناعة؛ وأربع

يما ( ة الخاصة بفوكوش اوني اإلقليمي. ؛ ومشروعا واح)RAS/7/021المرجعية البحري اق التع دا بشأن إدارة االتف
ون  ويسير تنفيذ جميع المشاريع سيرا حسنا وفقا لخطط عمل المشاريع. وعالوة على ذلك، عمل المنسقون القطري

الرئيسيون على نحو وثيق مع اللجنة االستشارية لبرنامج االتفاق التعاوني اإلقليمي واألمانة طوال مرحلة تصميم 
رة المشاريع، لضم ي للفت اون التقن دورة التع ة ل ة مع  ٢٠١٧-٢٠١٦ان أن تكون تصاميم المشاريع المقدم متوائم

رة  ي للفت اوني اإلقليم اق التع تراتيجية لالتف ات االس ي  ٢٠١٧-٢٠١٢األولوي اون التقن ودة التع ايير ج ع مع وم
   والمبادئ التوجيھية إلعداد برنامج التعاون التقني الجديد.

ا  -١٠٢ الل االجتم امش وخ ى ھ د عل ذي عق ي، ال اوني اإلقليم اق التع ام لالتف ؤتمر الع ين للم ث واألربع ع الثال
اق  ة باالستراتيجية المتوسطة األجل لالتف المؤتمر العام الثامن والخمسين للوكالة، عرضت األفرقة العاملة المعني

التعديل بتفاق التعاوني اإلقليمي، والدور المستقبلي للمكتب اإلقليمي لالب، و٢٠٢٣-٢٠١٨التعاوني اإلقليمي للفترة 
ة  راءات المتابع أن إج ات بش ى اتفاق م التوصل إل ه. وت ذي أحرزت دم ال ي، التق اوني اإلقليم اق التع ل لالتف المحتم

 لمواصلة تعزيز إدارة وتنفيذ االتفاق التعاوني اإلقليمي. 

يا للبحث  -١٠٣ ي آس ة ف ة الواقع دول العربي اوني لل اق التع د االتف م تمدي م  وت ي مجال العل دريب ف ة والت والتنمي
ام  ى ع نوات، حت دة ست س يا) لم وويين (عراس ا الن ة ٢٠٢٠والتكنولوجي ادئ التوجيھي اد المب يح واعتم م تنق ، وت

 والقواعد التشغيلية لبرنامج عراسيا. 

  ٢٠١٧-٢٠١٦األعمال التحضيرية لدورة برنامج التعاون التقني للفترة   -٣-٢-جيم

وم  ١٩٥األعضاء ما مجموعه مت الدول قدّ   -١٠٤ ة، ويق ي القادم اون التقن دورة التع ة ل تصميما لمشاريع وطني
ه في  ى موافقت افظين للحصول عل ى مجلس المح ديمھا إل ل تق ذه المشاريع قب ا باستعراض ھ موظفو الوكالة حالي

اني/نوفمبر  ة بشأن ٢٠١٥تشرين الث تعدادات جاري ة  ٨٦. واالس اق من تصاميم المشاريع اإلقليمي الخاضعة التف
  عن تصميمي مشروعين أقاليميين.  وغير الخاضعة التفاق (االتفاق التعاوني اإلقليمي واتفاق عراسيا)، فضالً 
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  أوروبا  -٣-جيم

 مليون يورو ١٠٫٤ األعباء والمبالغ المدفوعة

 ٪٧٧٫١ معدل التنفيذ في صندوق التعاون التقني 

 ٣١ دعم من خالل التعاون التقنيعدد البلدان المتلقـية لل

 ٦٣٠ مھام الخبراء والمحاضرين

 ١٥٠٧ المشاركون في االجتماعات وغيرھم من موظفي المشاريع 

 ٢١٩ المنح الدراسية والزيارات العلمية

 ٥٩٢ المشاركون في الدورات التدريبية

 ٧٣ دورات تدريبية إقليمية
  

  

 

 حسب المجال التقني ٢٠١٤أوروبا في عام  : المبالغ المدفوعة في منطقة١٠الشكل 

اجتماع االتفاق التعاوني اإلقليمي لتصميم المشاريع لبرنامج التعاون
تشرين  ٢٨-٢٤، المعقود في الفترة ٢٠١٧-٢٠١٦التقني للفترة 

 .٢٠١٤الثاني/نوفمبر 

االجتماع الثالث واألربعون للمؤتمر العام لالتفاق التعاوني اإلقليمي 
 .٢٠١٤أيلول/سبتمبر  ١٩النمسا، في بفي فيينا، المعقود 

 المياه والبيئة

 األمان واألمن

 تطوير وإدارة المعارف النووية

 لتكنولوجيا اإلشعاعيةالتطبيقات الصناعية/ا

 الصحة والتغذية

 األغذية والزراعة

 تخطيط الطاقة، والقوى النووية

١٫٠٪

٤٢٫٤٪

٥٫٣٪

٨٫٨٪

٣٤٫٧٪

٢٫٧٪

٥٫٠٪

٠    ٪٥  ٪ ١٠ ٪  ١٥  ٪ ٢٠ ٪  ٢٥  ٪ ٣٠   ٪٣٥ ٪  ٤٠٪  ٤٥     ٪٥٠٪ 
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  ٢٠١٤أبرز المالمح اإلقليمية في أوروبا في عام   -١-٣-جيم

دولة عضًوا في منطقة أوروبا. وشكل  ٣١، دعمت الوكالة عبر برنامجھا للتعاون التقني ٢٠١٤في عام   -١٠٥
الغ المدفوعة (الشكل ان من المجاالت الرئيسية ١٠ األمان واألمن، والصحة والتغذية، أعلى نسبة من المب ). وك

ان واألمن  ٢٠١٤لتركيز برنامج التعاون التقني في منطقة أوروبا في عام  الحفاظ على مستويات مناسبة من األم
ووي  في جميع جوانب االستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية. وركز البرنامج على أربع أولويات، ھي: األمان الن

  ووية، والصحة البشرية، وتطبيقات التكنولوجيا النظيرية واإلشعاعية.واإلشعاعي، والطاقة الن

ً  ١٤٢وكان ھناك ما مجموعه   -١٠٦ ً  ٨٢، منھا ٢٠١٤في عام  عامالً  مشروعا برنامج ال. وحقق جديداً  مشروعا
  .٢٠١٤في عام  ٪٧٧٫١في المنطقة معدل تنفيذ قدره 

ام   -١٠٧ ي ع م ف ا  ٢٠١٤وت دة لكرواتي ة جدي ة قطري ر برنامجي ة أط ع ثالث توقي
دولة عضوا في منطقة  ٢٠والجبل األسود وسلوفاكيا، وبحلول نھاية العام كانت لدى 

ة  ة قطري ر برنامجي دت أط ول. وأع ارية المفع ة س ة قطري ر برنامجي ا أط أوروب
ا في ألذربي ع عليھ تم التوقي ا وطاجيكستان لكي ي جان، والبوسنة والھرسك وجورجي

 . ٢٠١٥أوائل عام 

د  ٢٠١٤د في تبليسي، جورجيا، في تشرين األول/أكتوبر قِ وعُ   -١٠٨ معتكف تحدي
ذي استقر  م المتحدة ھو االسم ال م المتحدة. وإطار شراكة األم األولويات االستراتيجية التابع إلطار شراكة األم

رة  د للفت ة الجدي ع أن توضع ٢٠٢٠-٢٠١٦عليه الرأي إلطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائي ، ومن المتوق
 .٢٠١٥صيغته النھائية في أوائل عام 

رة   -١٠٩ ة للفت اعدة اإلنمائي دة للمس م المتح ل األم ار عم ع إط ي وض ة ف اركت الوكال ي  ٢٠٢٠-٢٠١٦وش ف
م المتحدة بيالروس، ومساھمة الوكالة مضمنة في  الوثيقة. ومن المتوقع أن يتم التوقيع على وثيقة إطار عمل األم
 .٢٠١٥للمساعدة اإلنمائية الجديد في أوائل عام 

رة   -١١٠ ة للفت  ٢٠٢٠-٢٠١٦وُعقد معتكف التخطيط االستراتيجي إلطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائي
ابقا، دونيا اليوغوسالفية س ة مق انون األول/ديسمبر  في سكوبي، جمھوري ع أن توضع ٢٠١٤في ك . ومن المتوق

ابقا  الفية س دونيا اليوغوس ة مق د لجمھوري ة الجدي اعدة اإلنمائي دة للمس م المتح ل األم ار عم ة إلط يغة النھائي الص
ام ٢٠٢٠-٢٠١٦(الشراكة من أجل التنمية المستدامة: استراتيجية األمم المتحدة للفترة  ) خالل الربع الثالث من ع

٢٠١٥. 

ة بإدخال   -١١١ ة، استمرت األنشطة المشتركة المتعلق وى النووي رامج للق وم بوضع ب ي تق وبالنسبة للبلدان الت
يالروس وكازاخستان  ة لب تعديالت على األنشطة الحالية وبالمضي قدما إلى إعداد أو تحديث خطط عمل متكامل

ام وبولندا وتركيا. وستكون خطط العمل المتكاملة ھذه ھي األساس ل ا  ٢٠١٦مشاريع تعاون تقني جديدة في ع وم
 بعده.

    

 األطر البرنامجية 
الموقَّعة في  القُطرية

 ٢٠١٤ام أوروبا في ع

 الجبل األسود
 سلوفاكيا
 كرواتيــا
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 التعاون اإلقليمي  -٢-٣-جيم

ة االقتصادية   -١١٢ ع مستويات التنمي ى جمي يوفر البرنامج اإلقليمي ألوروبا منتدى ممتازا للدول األعضاء عل
ثال في مجال ا ك م وى لكي تتعاون وتتبادل المعارف والخبرات، ولكي تعزز أفضل الممارسات، وذل ان والق ألم

  النووية، والتطورات التكنولوجية، واالبتكارات.

ام   -١١٣ دول األعضاء ٢٠١٤ولم تكن ھناك تغييرات كبيرة في األولويات اإلقليمية في ع اق مع ال م االتف . وت
رة  ا للفت وذج اإلقليمي ألوروب رة ٢٠١٧-٢٠١٤على تحديثات للنم امج الفت ة لصوغ برن ، ويجري استخدام الوثيق

 للمنطقة. ٢٠١٧-٢٠١٦

ة تنظيمومن العناصر الرئيسية للبرنامج اإلقليمي مساعدة الدول األعضاء على تعزيز بنيتھا األساسية ال  -١١٤ ي
د دورة  ٢٠١٤لألمان. ونفذت األنشطة في ھذا المجال في عام  دة أسبوعين حول دراسبوسائل من بينھا عق ية لم
 الوقاية من اإلشعاعات وأمان المصادر المشعة.صياغة اللوائح ودورة تعليمية جامعية عليا حول 

ك  ٢٠١٤في عام  واستمرّ   -١١٥ اح ذل ة للعالج اإلشعاعي ودراسة األورام. وأت ة األوروبي التعاون مع الجمعي
ر من  ة ألكث ديم خمس دورات تدريبي ة تق ي مجال الطب اإلشعاعي من  ١٣٠للوكال ين ف من األخصائيين المھني

ر تعزيتحسي’المعنون ، RER/6/029خالل المشروع  ارف أخصائيي العالج ن خدمات العالج اإلشعاعي عب ز مع
ون RER/6/031، والمشروع ‘اإلشعاعي لألورام وأخصائيي العالج اإلشعاعي ة في ’، المعن اء الطبي ز الفيزي تعزي

اللغتين اال‘. مجال الطب اإلشعاعي ا، لضمان توأتيح التدريب للمشاركين ب ة والروسية كلتيھم املة نكليزي ة ش غطي
 الحتياجات الدول األعضاء في المنطقة.

١١٦-   ُ ً برِ وقد أ ، RER/6/026. وفي إطار المشروع م االتفاق السنوي مع الرابطة األوروبية للطب النووي أيضا
ات ’المعنون  تعزيز التصوير المقطعي الحاسوبي باالنبعاث الفوتوني المفرد/التصوير المقطعي الحاسوبي وتطبيق

ھجين بالتصوير المقطعي باالنبعاث البوزيتروني/التصوير المقطعي الحاسوبي لتشخيص األمراض التصوير ال
دول األعضاء  ٤٠، قدمت الوكالة الدعم لنحو ‘المزمنة من األخصائيين الممارسين في مجال الطب النووي من ال

 للطب النووي.في المنطقة للمشاركة في ست دورات تدريبية مختارة من دورات الرابطة األوروبية 

 ٢٠١٧-٢٠١٦األعمال التحضيرية لدورة برنامج التعاون التقني للفترة   -٣-٣-جيم

رة   -١١٧ ي للفت اون التقن امج التع بة لبرن ا، ورد  ٢٠١٧-٢٠١٦بالنس ي أوروب ً  ١٣١ف ا ة  مفھوم اريع وطني لمش
 القُطريةفي األطر البرنامجية  مفھوما لمشاريع إقليمية. وبعد إجراء تقييم دقيق على أساس األولويات المبينة ٥١و

وير  ن التط د م راء المزي رح إج ي، اقت اون التقن ودة التع ايير ج ن مع ا، فضال ع ي ألوروب وذج اإلقليم ي النم وف
ذي  ٣١من مفاھيم المشاريع الوطنية و ٩١والدراسة لـ من مفاھيم المشاريع اإلقليمية. وسيھدف البرنامج النھائي ال

  حقيق أقصى قدر من التكامل بين المشاريع الوطنية واإلقليمية.سيقترح للموافقة عليه إلى ت
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  أمريكا الالتينية والكاريبي  -٤-جيم

 مليون يورو ١٠٫٧ األعباء والمبالغ المدفوعة

 ٪٨٨٫١ معدل التنفيذ في صندوق التعاون التقني 

 ٢٤ عدد البلدان المتلقـية للدعم من خالل التعاون التقني

 ٤٨٩ اضرينمھام الخبراء والمح

 ٨٣٢ المشاركون في االجتماعات وغيرھم من موظفي المشاريع 

 ٢٠٢ المنح الدراسية والزيارات العلمية

 ٤٣٩ المشاركون في الدورات التدريبية

 ٢٢ دورات تدريبية إقليمية

  

  

 .حسب المجال التقني ٢٠١٤: المبالغ المدفوعة في منطقة أمريكا الالتينية في عام ١١الشكل 

  ٢٠١٤أبرز المالمح اإلقليمية في أمريكا الالتينية والكاريبي في عام   -١-٤-مجي

دولة عضوا في منطقة أمريكا الالتينية  ٢٤تعاون التقني لل ھا، دعمت الوكالة عبر برنامج٢٠١٤في عام   -١١٨
ة ن، واألغذي ان واألم ة، واألم ى  والكاريبي، إحداھا من أقل البلدان نموا. وشكلت الصحة والتغذي والزراعة، أعل

الغ المدفوعة (الشكل  بة من المب تقرة لدراسة ١١نس ات النظائر المس دعم استخدام تقني ام خاص ل ي اھتم ). وأول
ى إدارة  ؤثر عل ي ت ات الت م العملي ز فھ ة، وتعزي ا تشعيع األغذي تكوين الجسم، وبناء الكفاءات في مجال تكنولوجي

ة. وركز  ة البحري ى البيئ ة وعل اه الجوفي عاعية، المي ي للطوارئ اإلش ى تحسين التصدي الطب امج أيضا عل البرن
اء  دول األعض ذ ال ي تنفي ة، وف ات البيولوجي اس الجرع ات قي ي لمنھجي د القياس ي التوحي وظ ف دم ملح رز تق وأح

  للسجالت الوطنية للجرعات المھنية.

ذي  ، وھذه زيادة إيجابية٢٠١٤٪ في عام ٨٨٫١ق البرنامج معدل تنفيذ قدره وحقّ   -١١٩ ذ ال مقارنة بمعدل التنفي
٪ في نھاية السنة األولى من دورة التعاون التقني السابقة. وجاء ذلك نتيجة لتطبيق معايير الجودة وضمان ٨١بلغ 

 .٢٠١٥-٢٠١٤تنفيذ المشاريع المصممة بعناية لدورة التعاون التقني للفترة لتتبُّع ومراقبة قويين 

  

 المياه والبيئة

 األمان واألمن

 تطوير وإدارة المعارف النووية

 قات الصناعية/التكنولوجيا اإلشعاعيةالتطبي

 الصحة والتغذية

 األغذية والزراعة

 تخطيط الطاقة، والقوى النووية

١٠٫٤٪

٢٢٫٢٪

١٤٫٧٪

٥٫٤٪

٢٥٫١٪

١٧٫٦٪

٤٫٧٪

٠٪٥٪١٠٪١٥٪٢٠٪٢٥٪٣٠٪٣٥٪
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اريبي  ١٤ولدى   -١٢٠ ة والك دولة من الدول األعضاء في منطقة أمريكا الالتيني
ول  ارية المفع ة س ة قطري ا أطر برنامجي د وَ  -حالي ذه األطر  ةً ثالثت َعقَّ وق ن ھ م

ا وأوروغواي من كول . ووضعت كلٌّ ٢٠١٤األرجنتين وكوبا وشيلي في عام  ومبي
 ً يوقَّ  أيضا ى الصيغة األخيرة للمسودة األولى إلطارھا البرنامجي القطري، وس ع عل

 .٢٠١٥ھذين اإلطارين في عام 

م المتحدة   -١٢١ ة األم ة مع أفرق ةوتتفاعل الوكال ة ضمان أن تكون  القُطري بغي
اون التق امج التع ة برن ام بطبيع م ت ى عل ة عل دة المقيم م المتح االت األم ام وك ي ع ه. وف ة ونطاق ي للوكال ، ٢٠١٤ن

ددة  تابعت الوكالة تنفيذ أطر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية التي وقعتھا الوكالة في بليز ودولة بوليفيا المتع
ة  ة أيضا مع أفرق ا. وتعمل الوكال اراغوا وبنم القوميات وكوبا والجمھورية الدومينيكية وجامايكا والمكسيك ونيك

م الم دة األم ة تح ة  القُطري زويال الخاص ة فن ا وجمھوري ل وبنم اراغواي والبرازي واي وب األرجنتين وأوروغ ب
ام ف، حيث بدأ تنالسلفادور وغواتيماال وكولومبياو البوليفارية ة في ع يذ إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائي
ة التحديث المن ٢٠١٤ ي عملي ة ف ك إلدراج مدخالت الوكال ه، وذل ة أو قبل اون مع أفرق اظرة. ويجري أيضا التع

اغو  -للدول األعضاء الجديدة في المنطقة  القُطرية األمم المتحدة   -وھي جزر البھاما، ودومينيكا، وترينيداد وتوب
المتاح من أطر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية. وقد بدأت العمليات  القُطرية لكي تراعي األطر البرنامجية 

 ة الوطنية مع جميع القطاعات التي تستخدم التطبيقات النووية والبنى األساسية الرقابية.التشاوري

اوني ٢٠١٤وفي عام   -١٢٢ اق التع وطنيين لالتف وطنيين وللمنسقين ال دريب لمسؤولي االتصال ال ، تم تقديم الت
دريب لترويج العلم والتكنولوجيا النوويين في أمريكا الالتينية والكاريبي الذين عينتھ ديثا. وركز الت اتھم ح م حكوم

ي،  اون التقن امج التع ائج الخاص ببرن على توفير المعارف واألدوات الالزمة لتطبيق نھج اإلدارة القائمة على النت
 فضال عن سياسات وقواعد الوكالة المتعلقة بعملية تخطيط المشاريع وتنفيذھا ورصدھا وتقييمھا. 

د من حيث الجودة والجدوى، وحقّ  ٢٠١٤راد في عام باطّ نت العالقات مع الشركاء وتحسّ   -١٢٣ ذلك فوائ قت ب
تمرّ  امج. واس ة للبرن ي. مالي اد األوروب ات االتح ع مؤسس ل م ي العم اركة ف ف المش ى تكثي ة إل ود الرامي ت الجھ

ووي  ان الن االت األم ي مج خ ف اريبي راس ة والك ا الالتيني ي أمريك ة ف ي والوكال اد األوروب ين االتح اون ب والتع
ووي. و ات المشعة، والتأھب والتصدي للطوارئ، واألمن الن اإلشعاعي، والتصرف في الوقود المستھلك والنفاي

ات المتحدة  ة الوالي ة ووزارة خارجي ة النووي ة الرقابي ة والھيئ دان األمريكي ويعتبر التعاون مع منظمة الصحة للبل
ى ومجلس األمان النووي االسباني لدعم المشاريع اإلقليمية الرا مية إلى تعزيز البنية األساسية الرقابية الوطنية عل

 نطاق المنطقة مھما للغاية وذا قيمة مضافة كبيرة. 

م في   -١٢٤ ال، ت وباإلضافة إلى ذلك، ساھم شركاء جدد في دعم التنمية المستدامة في المنطقة. فعلى سبيل المث
ة دمج التعاون مع المركز الوطني لبحوث الحزم اإللكتر ٢٠١٤عام  ابع لجامع ة الت في تكساس بنجاح  A&Mوني

 في التعاون اإلقليمي، وتحديدا في مجال تشعيع األغذية.

 التعاون اإلقليمي   -٢-٤-جيم

ال)  ظلّ   -١٢٥ اق أرك اريبي (اتف ة والك ا الالتيني وويين في أمريك االتفاق التعاوني لترويج العلم والتكنولوجيا الن
دو ين ال ي ب اون التقن ة للتع ة ھام ـآلي ن أصل  ٢١ل ال ه (م ز  ٢٥األطراف في ة)، ولتعزي ي المنطق ة عضوا ف دول

بتمبر  ٣٠بالذكرى السنوية الـ ٢٠١٤التعاون اإلقليمي. واحتفل االتفاق في عام  م في أيلول/س  ٢٠١٤لتأسيسه. وت
ذا ال ة. وشكل ھ امن والخمسين للوكال ام الث ؤتمر الع حدث تنظيم حدث احتفالي، شمل حلقة نقاش، على ھامش الم

ة رئيسية ٢٠٢١-٢٠١٦فرصة لعرض النموذج االستراتيجي اإلقليمي الجديد للفترة  ة مرجعي ذي سيكون وثيق ، ال
ام  اون اإلقليمي. واكتمل في ع وذج االستراتيجي اإلقليمي  ٢٠١٤لتمھيد الطريق لتعزيز التع ائي للنم يم النھ التقي

 األطر البرنامجية 
عة في الموقَّ  القُطرية

أمريكا الالتينية في عام 
٢٠١٤ 

 األرجنتين
  شيلي
 كوبا
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رة  ال ا٢٠١٣-٢٠٠٧للفت اق أرك ي اتف دول األطراف ف رت ال ايو ، وأق ي أيار/م دة ف ة الجدي يِّن. وي٢٠١٤لوثيق  ع
ا  وم والتكنولوجي لمية للعل ات الس ي التطبيق ي ف اون اإلقليم االت التع د مج ي الجدي تراتيجي اإلقليم وذج االس النم
ان  ا اإلشعاعية، واألم ة، والتكنولوجي ة، والطاق ذائي والزراعة، والصحة البشرية، والبيئ ل األمن الغ النووية، مث

  د أولوياتھا. ويحدِّ اإلشعاعي، 

، قام اتفاق أركال بأنشطة اتصال وتواصل خارجي استراتيجية لتعميم أنشطة وإنجازات ٢٠١٤وفي عام   -١٢٦
المشاريع اإلقليمية، وتحديدا المشاريع المنفذة مع الشركاء الرئيسيين. وزاد ذلك من ظھور برنامج التعاون التقني، 

دول ا اظرة وال د المن ذه التجارب في الذي يدعم المعاھ تفادة من ھ دروس المس ة. وستدرج ال ألعضاء في المنطق
د  تصاميم المشاريع للدورة المقبلة، وستستخدم لزيادة الوعي بين السلطات الوطنية والشركاء المحتملين بشأن فوائ

 تسخير التكنولوجيا النووية ألغراض التنمية.

ام   -١٢٧ ي ع دأت ف ة اقتر ٢٠١٤وب اريع إقليمي ة مش ع ثماني دة أرب ه لم ق علي ال، نصفھا مواف اق أرك ا اتف حھ
ى تحسين  ة إل ود الرامي دورة، استمرت الجھ ذه ال سنوات، األمر الذي يتيح مجاال أكبر إلحداث التأثير. وضمن ھ

 نوعية وفعالية برنامج اتفاق أركال، مع اعتماد استراتيجيات لالتصال والشراكة.

 
  ٢٠١٧-٢٠١٦امج التعاون التقني للفترة األعمال التحضيرية لدورة برن  -٣-٤-جيم

ام تتّ   -١٢٨ د نظمت في ع دورة. وق ذ ال سم صياغة كل دورة من دورات التعاون التقني بأھمية بالغة لنجاح تنفي
ى تصميم  ٢٠١٤ دول األعضاء عل ة مساعدة ال خمس حلقات عمل منفصلة للنظراء حول تصميم المشاريع، بغي

  النتائج. مشاريع عالية الجودة وقائمة على 

ديو، أوروغواي، من قِ وعُ   -١٢٩ بتمبر  ٢٩د الحدث التدريبي األول حول تصميم المشاريع في مونتيفي أيلول/س
ر من ٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ٣إلى  ة  ٣٠. وقدمت حلقة العمل ھذه تدريبا ألكث من نظراء المشاريع الوطني

ين من  داً  ١٧المحتمل ة. ولتسھيلبل اء المنطق ر من مختلف أنح تعلم، اختي ة ال ة من مقترحات  عملي ان أو ثالث اثن
 مواضيع. اللتطبيق نھج اإلطار المنطقي لكل مجال من مجاالت  المشاريع

رين قِوعُ   -١٣٠ ي تش ل، ف انيرو، البرازي و دي ج ي ري ة، ف ل وطني ة عم و حلق اني، وھ دريبي الث دث الت د الح
وبرأ/ولاأل ة وكت ا الالتيني عبة أمريك رة، ضمت ش ً . وألول م ا ا مع ا قواھم عبة أفريقي ً  ش دريبا ا ت ً  ونظمت ا  مخصص

 ).الدولية للطاقة الذرية مة من الوكالة(الصورة مقدّ  ٢٠١٤بر االجتماع الخامس عشر لمجلس ممثلي اتفاق أركال في أيلول/سبتم
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ا. وشارك في حصراً  ين كلتيھم خمسة عشر  هللبلدان المتحدثة باللغة البرتغالية، لفائدة الدول األعضاء في المنطقت
ً  نظيراً   من أمريكا الالتينية وأربعة نظراء من أفريقيا.  وطنيا

وبر اقِ وعُ   -١٣١ ا في تشرين األول/أكت اع د في فيين جتم
آخر الستعراض تصاميم المشاريع، ركز على استعراض 
ة من  وتعزيز مقترحات تصاميم المشاريع اإلقليمية المقدم
ل  ة. وعم ي المنطق اء ف دول األعض ن ال ال وم اق أرك اتف

ة مواضيع تة أفرق ي س اركا ف ون مش ين  يةأربع ى تحس عل
ة  ات اإلقليمي ن األولوي تمدة م اريع المس ات المش مقترح

ي ددة ف ا  المح ي ألمريك تراتيجي اإلقليم وذج االس النم
 . ٢٠٢١-٢٠١٦الالتينية والكاريبي للفترة 

ة باالوتلقّ   -١٣٢ دول األعضاء المتحدث ة من ت ال نكليزي
ك من خالل  منطقة الكاريبي دعما لتصميم المشاريع، وذل

ل نُ  ة عم اني/نوفمبر. ظِّ حلق رين الث ي تش ا ف ي فيين ت ف م
ً وكانت لحلقة العمل ھذه أھمية خ ا دة للعمل في تصاميمھا جنب دول األعضاء الجدي  اصة، حيث أتاحت الفرصة لل

 ً ي بالمشاريع. وأتيحت للمشاركين أيضا ة المعن ة  إلى جنب مع فريق الوكال ارة بعض مرافق الوكال الفرصة لزي
 ومختبراتھا ذات الصلة. 

وذقِول/ديسمبر عُ وفي كانون األ  -١٣٣ ة عمل لوضع تصميم نم ا حلق ى دت في فيين جي لمشاريع للسيطرة عل
د’المصادر المشعة  ى اللح د إل اركا من عشر دول أعضاء من ‘. من المھ د عشر مش ذا الحدث أح تقطب ھ واس

مناطق أفريقيا وآسيا والمحيط الھادئ، وأوروبا وأمريكا الالتينية. واستخدم تصميم النموذج في وقت الحق إلعداد 
ي أو مقترحي مشروعين: أحدھما لمنطقة الكاريبي  اون التقن امج التع ى برن ديثا إل ي انضمت ح دان الت الكبرى للبل

ى إنجازات  ي عل ى اللحد؛ واآلخر يبن لديھا احتياجات أساسية تتعلق بالسيطرة على المصادر المشعة من المھد إل
ى ا’، المعنون INT/9/176مشروع التعاون التقني الحالي  د إل للحد تعزيز السيطرة على المصادر المشعة من المھ

ه م‘في منطقة البحر المتوسط ة، من أجل إدخال وتف، ستكون المشاركة في دول األعضاء في الوكال ع ال حة لجمي
  أساليب وتقنيات متقدمة للسيطرة على المصادر المشعة من المھد إلى اللحد.

١٣٤-   ً ً  وتم اختيار أحد عشر مشروعا ا دورة ا إقليمي تم تصميمھا ل ال، لكي ي اق أرك ا اتف ي اقترحھ اون التقن لتع
ال ٢٠١٧-٢٠١٦للفترة  اق أرك ة . وستعزز ھذه المشاريع التعاون بين الوكالة ومؤسسات اتف ذات الصلة  القُطري

رة  . ٢٠٢١-٢٠١٦في المجاالت الحرجة التي تم تحديدھا كأولويات إقليمية في النموذج االستراتيجي اإلقليمي للفت
ة الجودة، ة إلعداد  وتم التركيز على تصميم مشاريع عالي ادئ التوجيھي ي والمب اون التقن ايير جودة التع ا لمع وفق

ع أصحاب المصلحة  ة من جمي ا بمشاركة كامل ة حق ة تعاوني ى ضمان عملي د، وعل ي الجدي اون التقن برنامج التع
  المختلفة. يةمجاالت المواضيعالفضال عن خبراء من المنطقة في 

   

تشرين  ١٧-١٣اجتماع لتصميم المشاريع، فيينا، النمسا 
مة من: الوكالة٢٠١٤األول/أكتوبر  الدولية  . الصورة ُمقدَّ
 .للطاقة الذرية
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 المشاريع األقاليمية  -٥-جيم

دِّ   -١٣٥ ـِّي م التق ة، وتلب ة واإلقليمي دود الوطني ر الح ي عب اون التقن ال التع ي مج دعم ف ة ال اريع األقاليمي مش
االحتياجات المشتركة بين عّدة دول أعضاء في مختلف المناطق. وتـُصنـَّف ھذه المشاريع كأنشطة عبر إقليمية أو 

ام  غ مج ٢٠١٤عالمية أو أنشطة لبناء القدرات أو أنشطة مشتركة. وفي ع الغ المدفوعة في بل اء والمب موع األعب
ة  ورو. وفي آذار/ مارس  ٢٫٨إطار المشاريع األقاليمي ون ي اك  ٢٠١٥ملي ان ھن ً  ١٧ك ً  مشروعا ا امالً  أقاليمي ، ع

  وكانت خمسة مشاريع أقاليمية أخرى في طور اإلغالق.

  

 التقني. حسب المجال ٢٠١٤: المبالغ المدفوعة في المشاريع األقاليمية في عام ١٢الشكل 

ة المستجدة ويعزِّ   -١٣٦ دول النووي ون INT/2/013ز المشروع األقاليمي الخاص بال درات ’، المعن اء الق دعم بن
ا ة وتوسيع نطاقھ وى النووي وم بإدخال الق ي تق دول األعضاء الت ة في ال وى النووي ، ‘المتصلة بالبنى األساسية للق

القوى النو ام قدرات الموارد البشرية الالزمة لألخذ ب دأ المشروع في ع د ب درات. وق ك الق وائم تل ة، وي  ٢٠١٤وي
د من الشركاء، من بينھم مختبر أرغون الوطني، ودعم عددا من الدورات التدريبية األقاليمية في يبالتعاون مع عد

ي ت اندبلفنلندا وجمھورية كوريا واليابان والواليات المتحدة األمريكية وبلدان أخرى. ويتيح المشروع لل ستھل الت
ى  دورة عل برامج قوى نووية فرصة لتبادل خبراتھا مع بلدان على نفس مستوى تطور البنية األساسية. وتركز ال

ام  ادة  ٢٠١٤اإلدارة والقيادة، وكان أحد المحاور الرئيسية للبرنامج في ع دولي بشأن القي امج ال اون مع البرن التع
د ماساتشوستس  ابع لمعھ ة، الت ة النووي دان في مجال الطاق ذيين في البل ديرين التنفي ا، والمخصص للم للتكنولوجي

ة وأن  وى نووي وم بتشغيل محطات ق ي تق دان الت ذيين من البل ديرين تنفي رات مع م النامية بھدف أن يتبادلوا الخب
  يحصلوا على فھم ألھمية القيادة في مجال األمان النووي. 

م في  ، المعنونINT/9/174وفي إطار المشروع األقاليمي   -١٣٧ "ربط الشبكات لتعزيز االتصال والتدريب"، ت
). والمنصة مستضافة CONNECTإطالق منصة على اإلنترنت باسم كونيكت ( ٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ٢٨

ل بَ من قِ  ادة المشاركة من قب ى زي ا وللتشجيع عل ل األمانة وتوفر وسيلة لربط شبكات الوكالة القائمة والمخطط لھ
ا والمفوضية أعضاء الشبكة. ومش دول األعضاء فيھ ة وال ين الوكال روع منصة كونيكت ھو نتيجة لتعاون ناجح ب

ز منصة  ى تعزي ي وعل تعلم اإللكترون وى ال واد لمحت األوروبية. وقد ركزت المفوضية األوروبية على تطوير الم
ا ا ق مع قسم تكنولوجي اون وثي ى كونيكت، في حين عمل برنامج التعاون التقني للوكالة، بتع ة، عل ات بالوكال لنفاي

  بناء قدرات الدول األعضاء في المجال النووي من خالل حلقات العمل وتطوير الھيكل والمحتوى.

٣٫٤٪

 المياه والبيئة

 األمان واألمن

 تطوير وإدارة المعارف النووية

 الصحة والتغذية

 غذية والزراعةاأل

 تخطيط الطاقة، والقوى النووية

٢٫٣٪

٣٣٫٨٪

٣٥٫٥٪

٣٫٤٪

٥٫٠٪

٢٠٫١٪

٠٪٥٪١٠٪١٥٪٢٠٪٢٥٪٣٠٪٣٥٪٤٠٪
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دة’ويھدف مشروع كونيكت إلى تعزيز التبادل السريع   -١٣٨ ود ‘ للممارسات الجي في مجال التصرف في الوق
ادل ى التب جيع عل الل التش ن خ عة، م ات المش تھلك والنفاي ائيين  المس ين األخص رات ب نُّھج والخب ر لل المباش

دول  الممارسين. ومن المتوقع أن يؤدي في نھاية المطاف إلى نقل المسؤوليات المتعلقة بدعم نظام الشبكات إلى ال
ھو  INT/9/174األعضاء وبذلك يتيح للشبكة أن تكون مكتفية ذاتيا في نھاية المشروع. وثمة ھدف آخر للمشروع 

ود تحسين فعالية  ة بشأن التصرف في الوق ذھا الوكال ي تنف ة الت دورات التدريبي بعثات الخبراء وحلقات العمل وال
يتيح أيضا  دريب. وس دعم الت ة الجودة ل واد عالي ى م المستھلك والنفايات المشعة، من خالل تسھيل الحصول عل

 تحسين استعدادھم قبل االنخراط في التدريب المباشر.  للمشاركين في الدورات

ك وتعزِّ   -١٣٩ وارده وإنتاجه، وذل ادة م وم وزي ز الوكالة قدرات الدول األعضاء في مجال التنقيب عن اليوراني
وارده وإنتاجه باستخدام ’المعنون  INT/2/015من خالل المشروع األقاليمي  دعم التنقيب عن اليورانيوم وزيادة م

ام ‘. تقنيات متقدمة وم  ٢٠١٤وفي ع راء صناعيون مفھ اقش خب اعي للتشغيلا’ن رخيص االجتم ه ‘ لت وكيف تفھم
الجھات المعنية المختلفة، وذلك خالل حلقة عمل حول الترخيص االجتماعي واالتصاالت بين أصحاب المصلحة 
في مجال التنقيب عن اليورانيوم وتعدينه. وتبادل الخبراء الممارسات الجيدة واستعرضوا دراسات حاالت بشأن 

اعي. وأجرت الممارسات التي أدت وظيفتھ رخيص االجتم ة الت ك في عملي م تفعل ذل ي ل ك الت ا بصورة جيدة وتل
االجتماعي الشفافية والمشاركة، فتم نشر عروض  تواصلال لحلقة العمل تجربة حول مدى إمكانية أن تعزز وسائ

ين من من المتابع اً متزايد ومناقشات وصور على صفحة مخصصة على الفيسبوك طوال االجتماع، اجتذبت عدداً 
 جميع أنحاء العالم.

وم   -١٤٠ ال العل ي مج نكروترونية ف وئية الس زم الض تخدام الح دولي الس ز ال م المرك ة دع لت الوكال وواص
غ  ذي تبل والتطبيقات التجريبية في الشرق األوسط (مركز السنكروترون)، الذي يقوم اآلن بنجاح بتشغيل محفِّزه ال

ة ’، المعنون INT/0/086الل المشروع ميغا إلكترون فولت، وذلك من خ ٨٠٠قدرته  درات البشرية الالزم بناء الق
ات  وم والتطبيق لتشييد وتشغيل واستخدام المركز الدولي الستخدام الحزم الضوئية السنكروترونية في مجال العل

ة لترك‘. التجريبية في الشرق األوسط (مركز السنكروترون) درات البشرية الالزم ة الق دعم المشروع تنمي يب وي
نكروترون وإدخال ز الس ق مرك ي  همرف از ف ي لالمتي ز دول ه كمرك تفادة من أمون واالس غيله الم ة وتش ي الخدم ف

ذ خط  ه، ولتخطيط وتنفي ز وتركيب زِّ ييد المع ة لتش رة الالزم دم الخب البحوث والتطبيقات في الشرق األوسط، وقد ق
ا مركز السنكروترون من الحزم اإلشعاعية والقطع المغنطيسية. ويستمر تعميم النتائج ال ي يتوصل إليھ ة الت علمي

ين. ويستمر  دعم ألوساط المستخدمين المحتمل ديم ال خالل المحافل الدولية، ويشمل التواصل الخارجي للمركز تق
را  بناء القدرات من خالل المنح الدراسية للتدريب في المنظمة األوروبية للبحوث النووية (سويسرا)، ومختبر إليت

ا)، نكروترونية  (إيطالي وئية الس زم الض ق الح ا’ومرف ي ‘ ألب نكروترون الفرنس ق الس بانيا)، ومرف ولي’(إس ‘ س
 (فرنسا)، ومختبر بروكھافن الوطني (الواليات المتحدة األمريكية)، ومختبر دارسبوري (المملكة المتحدة).

ون INT/9/176ق المشروع الجاري وحقَّ   -١٤١ ى المصادر ’، المعن ز السيطرة عل ى تعزي د إل المشعة من المھ
اع السنوي ٢٠١٤، درجة عالية من الظھور خالل عام ‘اللحد في منطقة البحر المتوسط م عرضه في االجتم ، وت

ان  ة. وسبق بي ات المتحدة األمريكي ا، بالوالي ا، جورجي ة في اتالنت واد النووي د إدارة الم الخامس والخمسين لمعھ
 .٤-١-المشروع في القسم ألف
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 : المشاريع األقاليمية العاملة١١الجدول 

رقم 
 المشروع

 عنوان المشروع
السنة األولى 

العتماد 
 المشروع

INT/0/086

دولي الستخدام بناء القدرات البشرية الالزمة لتشييد وتشغيل واستخدام المركز ال
ة في الشرقالحزم الضوئية السنكروترونية في مجال العلوم والتطبيقات التجريبي

 األوسط (مركز السنكروترون)
٢٠١٢ 

INT/0/087(المرحلة الثانية) ٢٠١٢ دعم بناء القدرات البشرية في الدول األعضاء النامية 

INT/0/089٢٠١٤ تنمية الموارد البشرية ودعم التكنولوجيا النووية 

INT/0/090
ا  ارير عنھ ديم التق ام لإلجراءات وتق ا -الرصد الع اق المس يناتف ھمة المشترك ب

 .٧٥٧-٢٠١٣/٣١٣المفوضية األوروبية والوكالة 
٢٠١٣ 

INT/1/056
راء ٩٩-دعم القدرة على إنتاج الموليبدينوم ر الشديد اإلث وم غي باستخدام اليوراني
 ألغراض تطبيقات الطب النووي

٢٠١٢ 

INT/2/013
دول ة في ال وى النووي البنى األساسية للق درات المتصلة ب األعضاء دعم بناء الق

 التي تقوم بإدخال القوى النووية وتوسيع نطاقھا
٢٠١٢ 

INT/2/014
ى رھا عل ة بغرض نش اعالت النووي ا المف يم تكنولوجي دول األعضاء لتقي م ال دع

 المدى القريب
٢٠١٢ 

INT/5/150
يقان القمح (الصنف التصّدي للخطر العابر للحدود المتمثل في الصدأ األسود لس

Ug99( 
٢٠٠٩ 

INT/5/151
لة ات ذات الص ة والتقني رة العقيم ة الحش تخدام تقني أن اس ارف بش م المع تقاس

 ألغراض المكافحة المتكاملة لآلفات الحشرية على نطاق المنطقة بالكامل
٢٠١٢ 

INT/5/153
ة اطق القطبي ة في المن وارد المائي ة والم تقييم أثر تغير المناخ وتأثيراته في الترب

 والجبلية
٢٠١٤ 

INT/6/054٢٠٠٩ تعزيز الفيزياء الطبية في مجال الطب اإلشعاعي 

INT/6/056
ي ودة ف ووي (ضمان الج ات الطب الن ي ممارس ودة ف ات إدارة الج م مراجع دع

 مجال الطب النووي)
٢٠١٢ 

INT/6/057
يم ة للتعل إنشاء برنامج دولي مشترك بين الوكالة والمركز الدولي للفيزياء النظري

 ال الفيزياء الطبيةالجامعي العالي في مج
٢٠١٤ 

INT/7/018٢٠٠٩ دعم بناء القدرات في مجال حماية البيئة البحرية 

INT/9/174٢٠١٢ ربط الشبكات لتعزيز االتصال والتدريب 

INT/9/175 ً  ٢٠١٢ تعزيز أمان وكفاءة تنظيف المرافق والمواقع الملوثة إشعاعيا

INT/9/176
عة  ى المصادر المش يطرة عل ز الس رتعزي ة البح ي منطق د ف ى اللح د إل ن المھ م

 المتوسط
٢٠١٢ 
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 برنامج العمل من أجل عالج السرطان  -٦-جيم

  ٢٠١٤في عام  العمل من أجل عالج السرطان برنامج أبرز مالمح  -١-٦-جيم

ام   -١٤٢ ي ع رويج الشراكات ، كث٢٠١٤َّف امج السرطان) ت ل من أجل عالج السرطان (برن امج العم ف برن
ة ف دخل العالمي دان ذات ال ي البل عاعي ف ب اإلش دمات الط ة خ ز فعالي دف تعزي رطان، بھ ة الس ال مكافح ي مج

ذه الخدمات ضمن نھج شامل لمكافحة السرطان. وأدت  ى دمج ھ المنخفض والمتوسط عن طريق المساعدة عل
المي لل ٢٠١٤أنشطة برنامج السرطان في عام  اد الظھور الع ى ازدي دعوة والشراكة إل ة في مجال ال ة كجھ وكال

ك  ى ذل د تجل ي. وق اون التقن فاعلة رئيسية في مكافحة السرطان، مع تعميم ھذه األنشطة في آلية تنفيذ مشاريع التع
ة  من خالل أمور من بينھا ازدياد دعم الشركاء لبرنامج السرطان واعترافھم به، وتعبئة موارد من خارج الميزاني

  .يورو ألنشطة برنامج السرطان ٧١٩ ٠٠٠قدرھا 

ا  ٢٠١٤وشملت األنشطة الرئيسية في عام   -١٤٣ ة لم المساھمة في الحوار بشأن السياسات حول خطة التنمي
ة ٢٠١٥بعد عام  ر المعدي ة في مكافحة األمراض غي ا النووي وم والتكنولوجي دور العل راف ب ة ضمان االعت ، بغي

ة المق داف اإلنمائي ي األھ ى نحو مناسب ف دور عل ذا ال ال والسرطان وإدراج ھ ي مج رة ف ود كبي ذلت جھ ة. وب بل
المي حول السرطان  اش الع ي النق ية ف ة رئيس ة فاعل ة جھ ة مكان وأ الوكال دعوة، لكي تتب ارجي وال التواصل الخ
وزيادة تعبئة الموارد وفرص الشراكات االستراتيجية. وأُعدت وثائق المشاريع القابلة للتمويل المتصلة بالسرطان 

 لكل من ليسوتو وناميبيا. 

زَّ   -١٤٤ ة الصحة وع ا منظم يين ھم ه بشريكين رئيس امج السرطان عالقات ز برن

رطان العالمي وث الس ة لبح ة الدولي تين  -ة والوكال اتين المؤسس ن ھ ل م ؤدي ك وي

ات االستعراضية بنشاط العالميتين دورا حاسما ومكمال لآلخر، وتشاركان  في البعث

ة بالمكافحة  امج السرطان المتعلق المتكاملة لبرنامج السرطان وفي دعم أنشطة برن

نخفض  دخل الم ك، والمتوسط. والشاملة للسرطان في البلدان ذات ال ى ذل عالوة عل

املة  ة الش اريع للمكافح أن مش ددين بش ل ألصحاب مصلحة متع ُتھلت خطط عم اس

ة لبحوث السرطان وشركاء  ة الدولي ة والوكال ة الصحة العالمي ع منظم للسرطان م

ي دول  ة السرطان ف ة لمكافح ات الوطني ة األولوي ائيين آخرين، من أجل معالج إنم

 .مختارة ذات عضوية مشتركة

ي   -١٤٥ اون التقن امج التع امج السرطان في برن وتم االنتھاء بنجاح من دمج برن

للوكالة، وأدى ذلك إلى أمور من بينھا زيادة وثاقة تنسيق أنشطة مكافحة السرطان 

ارات المتصلة بمكافحة  على المستوى القطري من خالل اإلدراج المنھجي لالعتب

ة  ر البرنامجي ن األط د م ي الجدي رطان ف ة الس اريع  القُطري ة ومش اعدة اإلنمائي دة للمس م المتح ل األم ر عم وأط

ي المرتبطة بالسرطان  التعاون التقني ذات الصلة. وتم تعزيز التنسيق بين برنامج السرطان وأنشطة التعاون التقن

 على الصعيدين الوطني واإلقليمي.

ي وتم تأسيس أفرقة عاملة في إدارة التعاون التقني لتسھيل تخطي  -١٤٦ اون التقن ط وتنفيذ مشاريع وأنشطة التع

ز التنسيق  م تعزي ا ت ا. كم رامج وفعاليتھ اءة الب وبرنامج السرطان ولتحديد أدوار ومسؤوليات كل جھة لضمان كف

اون  عب التع امج السرطان وُش ق عامل يضم برن الداخلي مع اإلدارات األخرى، بما في ذلك من خالل إنشاء فري

لبعثات االستعراضية ا
المتكاملة لبرنامج العمل 
من أجل عالج السرطان 

 ٢٠١٤في عام 
 أوزبكستان

 بنمـــا
 بيرو

ة الو  جمھوري
 الديمقراطية الشعبية

 جورجيا
 رواندا
 فيجي

 كرواتيــا
  كوستاريكــا

 بيقمموزا
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ات، من أجل تحسين التقني اإلقليمية وشعبة  ان النفاي ل وأم ان النق ان اإلشعاعي وأم الصحة البشرية وشعبة األم

 آليات التنسيق الداخلية في مجال مكافحة السرطان وتحسين التواصل الداخلي.

 الدعوة والشراكة  -٢-٦-جيم

اد‘ االستثمار في مستقبلنا’شاركت الوكالة في الحدث الجانبي المعنون   -١٤٧ ة ق ات المتحدة الجتماع قم ة الوالي

ة،  ات المتحدة األمريكي دي ووأفريقيا المعقود في الوالي رحم وسرطان الث ق ال امن لوقف سرطان عن ؤتمر الث الم

ات لمكافحة  ات األفريقي دى السيدات األولي ه منت ذي نظم ا، وال وسرطان البروستاتا في أفريقيا، المعقود في ناميبي

  سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم. 

ة  وفضالً   -١٤٨ عن ذلك، شارك مسؤولو برنامج السرطان كمتحدثين أو أعضاء فرق مناقشة في أحداث عالمي

ة  ة في سويسرا؛ واجتماعات اللجان اإلقليمي ھامة مرتبطة بالسرطان، بما في ذلك ما يلي: جمعية الصحة العالمي

ة حول الشراكات لمنظمة الصحة العالمية لمناطق شرق المتوسط وأوروبا وغرب المحيط الھادئ؛  والندوة الدولي

ات  ودة في الوالي ائيين المتخصصين في الطب، المعق ة للفيزي ا الرابطة األمريكي ي نظمتھ لمكافحة السرطان، الت

دى  المتحدة األمريكية؛ ومؤتمر منطقة الخليج بشأن عبء السرطان، المعقود في المملكة العربية السعودية؛ والمنت

المي العالمي لعلم األورام، الم ؤتمر الع ين بالسرطان والم ادة المعني المي للق ة الع اع القم عقود في سويسرا؛ واجتم

ة  اء أولوي ة إلعط ة الملح ى الحاج وء عل ر الض لط األخي ث س تراليا، حي ي أس ودين ف رطان، المعق ي بالس المعن

 دي واالجتماعي المتصاعد للسرطان.لالستثمارات في مكافحة السرطان لمواجھة األثر االقتصا

١٤٩-   ُ ة لمكافحة السرطان، ومصرف يَ جرِ وأ ة األمريكي ت مناقشات بشأن الشراكات االستراتيجية مع الجمعي

اربر  ا ف د دان ون، ومعھ ة كلينت ة، ومؤسس ا النووي وم والتكنولوجي ترالية للعل ة األس ي، والمنظم ة األفريق التنمي

ات  المي للقاح الف الع ا، والتح رق أفريقي ة لش رطان، ومصرف التنمي ميث للس و س ركة غاالكس والتحصين، وش

رك،  ركة مي ة، وش المي للتنمي ك اإلس ة، والبن ة للتنمي ة الدولي ة، والمؤسس ارد للصحة العام ة ھارف ن، وكلي كالي

راض  ةومؤسس م األم ة ألخصائيي عل ة الملكي ة، والكلي ادية الدولي ات االقتص ة العالق وح، ومنظم ع المفت المجتم

 درسون ألمراض السرطان بجامعة تكساس، والبنك الدولي. بالمملكة المتحدة، ومركز إم دي أن

وردي شراكوكان من المعالم الرئيسية البارزة لھذه الجھود توقيع اتفاقية شراكة بين الوكالة و  -١٥٠ ة الشريط ال

ام  ين القطاعين الع والشريط األحمر، وھي مبادرة من معھد جورج دبليو بوش. وھذه الشراكة ھي شراكة رائدة ب

ق والخ دي وسرطان عن اص تھدف إلى تحفيز المجتمع العالمي من أجل الحد من الوفيات الناجمة عن سرطان الث

الرحم في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وفي وقت الحق، شارك برنامج السرطان في االجتماع السنوي للجنة 

ذي استضافته مؤسسة ب ر، ال ات التوجيھية لشراكة الشريط الوردي والشريط األحم تس في الوالي دا غي ل وميلين ي

 المتحدة األمريكية.

 ٢٠١٧-٢٠١٦األعمال التحضيرية لدورة برنامج التعاون التقني للفترة   -٣-٦-جيم

ة   -١٥١ ة جرى النظر، خالل صوغ األطر البرنامجي ة القُطري ات المتكامل ارير البعث ائج وتوصيات تق ، في نت

اھيم وتصاميم لبرنامج السرطان، واسُتخدمت ھذه النتائج و التوصيات أيضا لالسترشاد بھا بصورة منھجية في مف

رة  ي للفت ى وجه الخصوص، ٢٠١٧-٢٠١٦مشاريع التعاون التقني ذات الصلة لدورة برنامج التعاون التقن . وعل
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جرى استعراض مفاھيم المشاريع الوطنية ذات الصلة بغية ضمان إدراج توصيات مكافحة السرطان فيھا بطريقة 

  وتسھيل تقديم الدعم من الوكالة في المستقبل. مناسبة

دول اھمات ١٢ الج ة: المس امج  الخارج ة لبرن ن الميزاني ع
 ٢٠١٤ السرطان،من أجل عالج  العمل

 المبلغ (باليورو) الجھة المانحة

 ٢٠ ٠٠٠ فرنسا

 ١٥ ١٨٠ جمھورية كوريــا

 ٢٤٧ ٦٣٥ صندوق األوبك

 ٤٣١ ٢٧٠ فريقية للبحوث مؤسسة روش األ

 ٤ ٦٧٥ جھات مانحة أخرى

 ٧١٨ ٧٦٠ المجموع
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 قائمة المختصرات المتكررة االستخدام

  

االتفاق التعاوني اإلقليمي األفريقي للبحث  اتفاق أفرا
والتنمية والتدريب في مجال العلم 

 والتكنولوجيا النوويين

االتفاق التعاوني لترويج العلم  اتفاق أركال
نولوجيا النوويين في أمريكا والتك

 الالتينية والكاريبي

االتفاق  الوكالة الدولية للطاقة الذرية  الوكالة
التعاوني 
 اإلقليمي 

االتفاق التعاوني اإلقليمي للبحث 
والتنمية والتدريب في مجال العلم 

 والتكنولوجيا النوويين

اتفاق 
 عراسيا

االتفاق التعاوني للدول العربية الواقعة في 
آسيا للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم 

 والتكنولوجيا النوويين
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: أمثلة للمشاريع ٢٠١٤اإلنجازات في عام  -١المرفق 
 حسب القطاع المواضيعي
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 ١المرفق 

  : أمثلة للمشاريع حسب القطاع المواضيعي٢٠١٤اإلنجازات في عام 

  الصحة والتغذية  -ألف

  أبرز المالمح اإلقليمية  -١-ألف

دَّ   -١ اون دت الصحة البشرية كأحد المجاالجميع الدول األعضاء األفريقية ح ة وللتع ة للتنمي ت ذات األولوي
روس نقص  مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ا وفي ل المالري ة مث بسبب التحديات المنطوية على األمراض الُمعدي

ة  ل السرطان أو األمراض الناجم ة مث ر الُمعدي المناعة البشرية/اإليدز، وأيضاً بسبب زيادة انتشار األمراض غي
ر الكاف ة غي ة عن التغذي ة واإلقليمي ود الوطني ة الجھ ة بالمنطق درات التقني وارد البشرية والق وق نقص الم ة. ويع ي

امج  ة في برن ة باألولوي لمحاربة السرطان وتحسين التغذية، لذا حظيت األنشطة المتصلة بالصحة البشرية والتغذي
البشرية والتقنية الالزمة للكشف . ودعمت الوكالة المؤسسات النظيرة في بناء القدرات ٢٠١٤التعاون التقني لعام 

ة  رامج التغذي دعيم ب ي ت ة ف ات النووي تخدام التقني ة، والس اءة وفعالي ر كف و أكث ى نح ه عل رطان وعالج ن الس ع
ي دعم  اون التقن امج التع ة األم ورضيعھا، واصل برن الوطنية. ومن خالل إيالء االھتمام المستحق لصحة وتغذي

  اإلنمائية لأللفية.الجھود بالمنطقة لتحقيق األھداف 

ة للصحة   -٢ ات النووي ة التطبيق ى أھمي ادئ مجدداً عل يا والمحيط الھ ة آس وأكدت الدول األعضاء في منطق
أمون للمصادر ٢٠١٤البشرية في عام  ، السيما تلك المتعلقة بتشخيص األمراض وعالجھا، وأيضاً االستخدام الم

 المؤينة واعتماد ممارسات توكيد الجودة. 

ي   -٣ اً وف دول األعضاء قوي ام ال ي اھتم ا، بق ة أوروب عاعي بمنطق الج اإلش ة للع ة األوروبي دورات الجمعي
عاعي.  العالج اإلش ين ب وجيين المعني ألورام والتكنول عاعي ل الج اإلش ائيي الع ة ألخص ة األورام الموجھ ودراس

ان  روعان اإلقليمي ھم المش ي’ RER/6/029وأس ر تعزتحس عاعي عب الج اإلش دمات الع ائيي ين خ ارف أخص ز مع
عاعي الج اإلش ألورام وأخصائيي الع عاعي ل الج اإلش ة  RER/6/031و ‘الع اء الطبي ه الختصاصيي الفيزي الموج

درات ‘تعزيز الفيزياء الطبية في مجال الطب اإلشعاعي’ ز الق ة األخرى، في تعزي ى جانب األنشطة اإلقليمي ، إل
 البشرية في الطب اإلشعاعي.

دراتھا في مجال العالج وبقيت الدول األعض  -٤ ز ق اً بتعزي اء في منطقة أمريكا الالتينية ملتزمة التزاماً قوي
ة  ة الدموي ب واألوعي راض القل رطان وأم ر للس خيص المبك ل التش ن أج ووي م ب الن ألورام والط عاعي ل اإلش

يم وت ر تعل د الجودة، عب ائج المرجوة في إطار توكي وارد وعالجھا بشكل فعال. والھدف ھو تحقيق النت دريب الم
ة  ن الرعاي ؤولة ع ة المس ات الوطني ة للمؤسس ية اإلكلينيكي ة األساس ديث البني الل تح ن خ ة، وم رية المتاح البش

ال ٢٠١٤ية عالية بالمنطقة في عام ووالخدمات الصحية. ونال حشد الموارد أول ك تلقى مشروع أرك ، وبفضل ذل
الت  اإلقليمي الخاص ببناء قدرات الموارد البشرية في مجال ى إدخال المعجِّ ز عل العالج اإلشعاعي، مع التركي

دة  ات المتح ن الوالي وال إضافية م لمية. وُحشدت أم تخدامات الس ادرة االس ار مب ي إط اً ف ويالً تكميلي ة، تم الخطي
  األمريكية لعدة منح دراسية. 
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 العالج اإلشعاعي لألورام في إطار مكافحة السرطان  -٢-ألف

د من في تونس، أنشأت الح  -٥ ل جدي زودة بجي ة مراكز للعالج اإلشعاعي م ة، ثالث دعم من الوكال كومة، ب
ي  ة وصفاقس. وف ونس وسوس دن ت ي م ز ف ذه المراك ع ھ ة، وتق الت الخطي ار المشروع ٢٠١٤المعجِّ ي إط ، وف

TUN/6/014 ’مة عة المجس دمات العالج باألش ذ خ ز ،‘تنفي د صالح عزّي ة لمعھ دمت الوكال امالً للعال ق اً ك ج نظام
  باألشعة المجسمة. وھو األمر الذي أتاح إدخال العالج اإلشعاعي غير االمتثالي لسرطان الدماغ وسرطان الرئة. 

ل وفي الجزائر، ُجدِّ   -٦ دت بشكل كامل خدمة العالج اإلشعاعي في المستشفى المركزي للجيش بتركيب جي
ي األ ي الثالث يط العالج ام التخط ة، ونظ الت الخطي ن المعجِّ د م ة، جدي عاعية الطبي اء اإلش دات الفيزي اد، ومع بع

تحسين العالج ’ ALG/6/017شريحة مخصص للعالج اإلشعاعي. وفي إطار المشروع  ١٦وماسح ضوئي ذي 
ى المستشفى ل، قُدمت مساعدة ‘اإلشعاعي المكيف لمعالجة سرطان الفم والحنجرة، المرحلة الثانية لتعاون التقني إل

ين المؤسسة المركزي للجيش عبر التدريب  راء. والھدف ھو تمك بمنح دراسية، والزيارات العلمية، وبعثات الخب
النظيرة من تحسين العالقة بين الجرعة المعطاة لألحجام المستھدفة واألعضاء الحيوية من خالل استخدام العالج 

دل الااإلشعاعي المكيف مع عالج إشعاعي معدل الكثافة. وأسھم إدخال  ى لعالج اإلشعاعي المع ة، وأيضاً عل كثاف
 في إحراز تقدم كبير في عالج السرطان. وجه الخصوص تطوير إجراءات توكيد الجودة،

واصلت الوكالة تعاونھا مع حكومة غانا لتعزيز مرافق العالج اإلشعاعي وتوسيعھا في إطار المشروع و  -٧
GHA/6/017 ،’ة والعالج  إنشاء مركز للطب النووي والتصوير الطبي والعالج اإلشعاعي من وفير الوقاي أجل ت

الَجون في مستشفى ‘والبحث والتطوير في مجال السرطان ذين يع . وازدادت على نحو مطرد أعداد المرضى ال
ق بكورلي بو التعليمي،  ك النساء المصابات بسرطان عن أكرا، خاصة بالتشعيع الداخلي؛ والمستفيد األول من ذل

و ي مستشفى كومف ان ف ق ث دأ ِمرف رحم. وب ع  ال ي مطل ي كوماسي بعالج المرضى ف وكي التعليمي ف . ٢٠٠٤أن
غ عدد  ٥٠٠ويتلقى زھاء  ام. وفي الوقت الحاضر يبل اد كل ع مريض سنوياً العالج، وأعداد المرضى في ازدي

 حالة سنوياً. ١٥٠٠الحاالت المسجلة الجديدة 

دَّ و  -٨ ا، ق ة في إثيوبي ة المشورة التقني دريب الموظ -مت الوكال توفر ت د  -فين وس ذا البل في خضم توسيع ھ
ة عمل  ذه الخدمات، وأنشأت فرق لنطاق الخدمات الوطنية لمكافحة السرطان. وإثيوبيا ملتزمة التزاماً قوياً إزاء ھ

دره   ١٢٫٠٥وطنية، برئاسة سيدة إثيوبيا األولى، لتوجيه دفة ھذه المبادرة. كما خصصت الحكومة تمويالً وطنياً ق
ا ي إط ون دوالر. وف روع ملي راض ’ ETH/015ر المش ووي ألغ ب الن عاعي والط الج اإلش دمات الع يع خ توس

ائر األمراض األخرى  تشخيص حاالت مرضى السرطان وتقديم الرعاية العالجية والتسكينية لھم، ولتشخيص س
في  ، ساعدت الوكالة إثيوبيا في تعزيز خدمات العالج اإلشعاعي والطب النووي الحالية‘وعالجھا على نحو فعال

د للأديس أبابا، وفي تأسيس مراكز بمستشفى تيكور آنبيسا التخصصي،  دة في البل اطق جدي سرطان في خمس من
ھي: غوندار، وأواسا، وجيما، وميكيلي، وھرار، لتشخيص مرضى السرطان وعالجھم. وعلى وجه الخصوص، 

ا  قدمت الوكالة المدخالت التقنية للتصاميم الھندسية لمراكز السرطان الخمسة اليف م ذلك لحساب تك ررة وك المق
 يلزم من معدات وتدريب موظفين للتوسعة المزمعة. 

ة و  -٩ ة لبحوث السرطان، نظمت الوكال ة الدولي ة والوكال ة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمي دورة تدريبي
تعرا ة اس ى تجرب تناد إل رطان باالس ة الس يط لمكافح ة للتخط راءات ذات األولوي ن اإلج ة ع ات إقليمي ض البعث

ي  المتكاملة لبرنامج العمل من أجل السرطان اون التقن دعم المكافحة ’، RAF/6/046وذلك في إطار مشروع التع
وبر ‘الشاملة للسرطان دت في تشرين األول/أكت ي ُعق ا  ٢٠١٤. وجمعت الدورة التدريبية الت مشاركاً  ٤٣في فيين
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ل وانصبَّ التدريب على تحد أفريقية. اً دولة عضو ٢٧من  يد أولويات تطوير مكونات مكافحة السرطان، وعلى نق
ة مبنّي ة المعارف فيما يتعلق باألدوات المختلفة المتاحة لَصْوغ استراتيجيات وخطط وطني ى استعراض البعث ة عل

 المتكاملة لبرنامج العمل من أجل عالج السرطان.

دَّ و  -١٠ ا، ق زفي كمبودي الزم لتأسيس أول مرك دعم ال ة ال اون  مت الوكال ر مشروع التع ي للسرطان عب وطن
. وبينما ‘تحسين فرص االستفادة من العالج اإلشعاعي ووضع خطة لخدمات الطب النووي’، KAM/6/001التقني 

مضت الحكومة بتشييد ِمرفق الرعاية الصحية الجديد، دعم برنامج التعاون التقني تنفيذ برنامج تدريبي للموظفين 
ي، ٢٠١٤في عام الطبيين المختصين بالمركز. و ائي طب ألورام، وفيزي ، تلقى أخصائيان في العالج اإلشعاعي ل

وطبيب نووي تدريباً بمساعدة الوكالة، وبدأت ترتيبات المنحة الدراسية ألحد أخصائيي الصيدلة اإلشعاعية. وفي 
ى حين حصول ١٤المجمل، من المتصور أن يتضمن برنامج المھنيين الخمسة  دريب إل ى سنة عمل من الت ھم عل

 صھم.درجات أكاديمية في مجاالت تخصُّ 

ة في العالج ’ RER/6/030في أوروبا، واصل المشروع اإلقليمي و  -١١ اء الطبي بناء القدرات الستخدام الفيزي
ين من ال ‘اإلشعاعي لألورام في رابطة الدول المستقلة ائيين الطبي ة  دانلبتوفير فرص تدريبية للفيزي ة باللغ الناطق

اء العالج اإلشعاعي الروسية، ال ارفھم في فيزي اراتھم ومع نھم من تحسين مھ ي من أجل تمكي ل  الطب فحسب، ب
، نظمت ٢٠١٤أيضاً من أجل التفاعل مع زمالء لھم وتبادل الخبرات حول الممارسات والدروس المستفادة. وفي 

ة ع دورات تدريبي دت أرب ر من  منحة دراسية جماعية لخمسة فيزيائيين طبيين مبتدئين، وُعق ة بمشاركة أكث إقليمي
ا  ٨٠ اً، واستضافتھا جميعھ وخين رابطفيزيائياً طبي ر مركز ن. ن. بل اد الروسي بمق ة في االتح اء الطبي ة الفيزي

 الروسي لبحوث السرطان في موسكو. 

دعم من المشروع و  -١٢ ي ’، BUL/6/010أسَّست بلغاريا أول مركز طبي لزرع األعضاء ب إنشاء مركز طب
وفر ‘شخاص المعرضين لإلشعاعات بنقل نخاع العظاملعالج األ د التشغيل الكامل ويمكن أن ي . والمركز اآلن قي

 مصابين بأمراض دم خبيثة.مرضى العالجاً لألشخاص المعرضين لإلشعاعات المؤينة من غير قصد، ولل

ة للصحة. وأسھمت اعتبرت البوسنة والھرسك توسيع مراكز العالج اإلشعاعي من بين أولوياتھا الوطنيو  -١٣
ة التعاون للعدة مشاريع  تقني في إقامة البنية األساسية لفيزياء العالج اإلشعاعي في المركز اإلكلينيكي في جامع

ام  ھد ع اراييفو. وش روع  ٢٠١٤س ال المش ي ’، BOH/6/013اكتم عاعي لك الج اإلش اء الع دات فيزي ز وح تعزي
دم ا‘تستجيب لمتطلبات المعايير الدولية ا، ، الذي ق ا لوك وزال، وباني ة في ت ى للمراكز اإلقليمي دعم بالدرجة األول ل

اس  دات قي وفير مع وظفين وت دريب الم ر ت عاعي عب الج اإلش اء الع دات فيزي اء بوح ا لالرتق تار، وزينيتش وموس
ودة. ة الج ات ومراقب نة  الجرع ي البوس عاعي ف العالج اإلش ة ب ودة المعالج نت ج روع تحس ذا المش ل ھ وبفض

ا والھرسك، وب استطاعة وحدات فيزياء العالج اإلشعاعي في المراكز المختلفة تنفيذ طرائق التخطيط العالجي بم
 يتماشى مع المعايير الدولية.

االرتقاء بممارسة العالج اإلشعاعي في معھد عالج األورام ’ ROM/6/016 في رومانيا، دعم المشروعو  -١٤
ي االرتقاء بمرافق ا‘ من خالل إدخال تقنيات جديدة ز العالج اإلشعاعي المكيف الثالث لعالج اإلشعاعي عبر تعزي

وفير وارد البشرية وت ى تطوير الم ات  األبعاد في معھد األورام في بوخارست. وركزت أنشطة المشروع عل بعث
اح المشروع  ي بضمان الجودة في عالج األورام باألشعة. وأت ق المعن الخبراء، ومنھا استعراض النظراء للفري

دات انتقال خ تعانة بمع دة، باالس اد المعق ة األبع ات ثالثي ى التقني اد إل دمة العالج اإلشعاعي من التقنيات ثنائية األبع
د جودة نظم  ة توكي ي لمراجع امج وطن ذ برن ُركبت حديثاً. وباإلضافة إلى ذلك، ُوضعت األسس الضرورية لتنفي
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دد  ى الع تناد إل ي، باالس يط العالج ارير ٤٣٠التخط لة التق ن سلس ة،  م ة للوكال م التقني ودة نظ د ج ل وتوكي "تفعي
بة المختصة بالمعالجة اإلشعاعية للسرطان" د عالج األورام، طورت ك .التخطيط المحوس ى جانب معھ ةوإل  اف

  اتھا في مجال المعالجة بالعالج اإلشعاعي.رمراكز العالج اإلشعاعي المشاركة بالمشروع قد

ودة الو  -١٥ ين ج رة لتحس ود كبي ذلت جھ الج ُب ع
ي  ين ف ين الطبي ارف المھني راء مع ر إث عاعي عب اإلش

اء ’، RLA/6/072إطار مشروع أركال اإلقليمي  دعم بن
ق نھج  القدرات الخاصة بالموارد البشرية بغرض تطبي

عاعي الج اإلش امل للع ين ‘ش د وثالث دريب واح م ت . وت
الج ى الع اً عل اً طبي اً وفيزيائي عاعي   طبيب ف   اإلش المكي

ك،ا   الثالثي  مصوراً  ٣٣التحق  ألبعاد. وعالوة على ذل
دورة  ألورام ب عاعي ل الج اإلش ال الع ي مج عاعياً ف إش
ة للعالج  لتجديد المعلومات تركزت على الجوانب التقني
ة  اد لضمان أفضل جودة ممكن ي األبع اإلشعاعي الثالث
ين  ائيين طبي رة فيزي ى عش ى. وتلق الج المرض ي ع ف

قبول معدات العالج  ومھندسين التدريب على اختبارات
داخلي، والتخطيط العالجي،  ة، والتشعيع ال الت الخطي ك الُمَعجِّ اإلشعاعي وإدخالھا الخدمة وصيانتھا، بما في ذل
دة  دات العالج اإلشعاعي الجدي الي التخصص تركيب مع دريب الع والمحاكاة، وقياس الجرعات. وسيدعم ھذا الت

 بھا وتوسيعھا. في البلدان األصلية للمتدربين واالرتقاء 

دوراس بشراءو  -١٦ ة  قام مستشفى سان فيليبي العام في ھن ه الخدم ه وإدخال نظام التخطيط العالجي وتركيب
ام’، HON/6/003بدعم من المشروع  ي الع ة في مستشفى سان فيليب ز خدمات العالج اإلشعاعي الخارجي . ‘تعزي

ب الموظفون الطبيون على أداء التخطيط القائم على  الصور، باستخدام نظام التخطيط العالجي ثالثي األبعاد، وُدرِّ
اء  د الجودة للفيزي ك، ُوضعت إجراءات توكي ثت بروتوكوالت العالج اإلكلينيكي. وعالوة على ذل كما ُنقِّحت وُحدِّ
ع أن  اإلكلينيكية والطبية، بما في ذلك قياس الجرعات. وحسنت ھذه اإلنجازات القدرات في المستشفى ومن المتوق

اً إشعاعياً بنسبة  ون عالج ذين يتلق م. وارتفع عدد المرضى ال  ٪٣٥تؤثر إيجابياً في جودة العالج اإلشعاعي المقدَّ
 يوماً.  ١٢إلى  ٤٠نتظار إلى حين بدء العالج اإلشعاعي من المنذ بدء المشروع، وتقلص متوسط فترة ا

الج اإلشو  -١٧ ي الع درات ف ز الق ود تعزي ين، تواصلت جھ ي األرجنت روع ف الل المش ن خ دم م عاعي المتق
ARG/6/015 ،’دم املون ‘تنمية قدرات الموارد البشرية في مجال العالج اإلشعاعي المتق ائيون والع . وتلقى الفيزي

ة المتصلة بمركز للعالج الت، وفي المسائل التقني وني.  الطبيون تدريباً عملياً في فيزياء وتكنولوجيا المعجِّ البروت
مم لإل روع مص ات والمش ز للعالج م مرك يير ودع ى تس ادر عل وظفين ق ن الم ق م كيل فري ود تش ي جھ ھام ف س

 اإلشعاعية المتقدمة في األرجنتين.

 الطب النووي والتصوير التشخيصي  -٣-ألف

تخدَ   -١٨ رطان ُيس خيص الس ين تش ي تحس عاعي ف الج اإلش ي، والع وير التشخيص ووي، والتص ب الن م الط
دل وعالجه. واستخدام العالج اإلشعا ن مع ة يحّس ى األدل ة عل ة القائم ادئ التوجيھي عي القائم على الصور مع المب

  نجاة مرضى السرطان ويلّبي الدعوات المتزايدة لعالج إشعاعي عالي الجودة خالل العقود المقبلة. 

ل خطي : تدريب التقنيين عRLA/6/072المشروع  لى استخدام معجِّ
مة من: الوكالة الدولية للطاقة في عالج السرطان (الصورة مقدّ 

الذرية).
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وو’ ALG/6/016ى مستشفى باب الواد العام في الجزائر المساعدة عبر المشروع قّ لَ وتَ   -١٩ ي تحسين الطب الن
دعم ‘اإلكلينيكي وإجراءات العالج اإلشعاعي ، وتمثلت المساعدة في التدريب والخدمات االستشارية والمشتريات ل

اج النظائر  استخدامه المتزايد للطب النووي العالجي. يكلوترون إلنت وقام قسم الطب النووي بالمستشفى باقتناء س
ي باالنب وير المقطع ام التص اء نظ يقوم باقتن عة، وس ردالمش وني المف اث الفوت وبي -ع ي الحاس وير المقطع التص

)SPECT-CT الذي يستخدم كالً من الصور المورفولوجية والوظيفية لالرتقاء بحساسية وتخصصية استقصاءات (
الطب النووي. وقُدم تدريب إضافي للتسجيل المشتَرك للصور التشريحية من أجل تحسين الجودة التشخيصية في 

 الطب النووي.

ي سو  -٢٠ ووي ف ي إطالق خدمات الطب الن ة النيجر ف ة،  ١٩٩٥اعدت الوكال ر تأسيس أنشطة مختبري عب
دمات و ول خ روع حص زز المش ل األورام. وع ة، وعوام دة الدرقي ة للغ ل الھرموني عاعية للعوام ة اإلش المناع

ة و ة المختلف االت الطبي ى تشخيص الح ار المشروع متابعتالمرضى عل ي إط ا. وف درات تقوي’ NER/6/007ھ ة ق
، ساعدت الوكالة النيجر ‘الطب النووي عن طريق تحسين جودة التقنيات وتشكيلتھا في مركز الطب النووي القائم
. ومن المتوقع أن ٢٠١٤في اقتناء كاميرا جديدة تعمل بأشعة غاما حيث ُركبت بنجاح في نيامي في أيلول/سبتمبر 

از ف ة للجھ ات التشخيصية واإلكلينيكي ا تساعد التطبيق ة في النيجر، ومنھ ر الُمعدي اء األمراض غي ي تقليص أعب
 السرطان.

ألو  -٢١ وطني ل ووي في المركز ال تشرين  ٢٨نواكشوط، في ب، ورامأطلقت موريتانيا أول مركز للطب الن
اني/نوفمبر  ه. ٢٠١٤الث ز ذات ي المرك عاعي ف الج اإلش ة الع اح خدم ن افتت ر م وام ال أكث ة أع د أربع ، أي بع
دريب وخصصت الحك ديم ت م تق ومة األموال ألعمال التشييد وشراء معدات على أساس نظام اإلنجاز الكامل. وت

عاعية، وأخصائيي  ين، وأخصائيي الصيدلة اإلش ائيين الطبي وويين، والفيزي اء الن ل األجل لألطب متخصص طوي
ا ومصر تكنولوجيا الطب النووي عبر منح دراسية مدعومة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية  ر وفرنس في الجزائ

ووي والعالج اإلشعاعي ضمن ’، MAU/6/003والمغرب في إطار المشروعين الوطنيين  إنشاء مركز للطب الن
ة  ي لمكافحة السرطان (المرحل امج وطن ات ’، MAU/6/004، و‘)٢إطار برن ة خاصة بالتطبيق درات وطني اء ق بن

ات  .‘ام للصحة البشريةالنووية في سياق طبي وتدريبي من أجل التحسين المستد لة من بعث ة سلس وأرسلت الوكال
دات  ار المع اني واختب ييد المب رة تش راء طوال فت الخب
ذه  ل ھ ان الضرورية لمث ايير األم ق مع لضمان تحقي
درات ھو  اء الق امج بن ائي لبرن العمليات. والھدف النھ
ى تشغيل  ين عل درة الموظفين المحلي ضمان توافر وق

ي مر ة ف دات المركب ة المع ووي بطريق ب الن ز الط ك
 مأمونة وفعالة. 

را و  -٢٢ روع أف ن مش دعم م ، RAF/6/048ب
ان في ’ تعزيز قدرات الفيزيائيين الطبيين لضمان األم

ان  ى أم ز عل ع التركي ي، م وير الطب ال التص مج
ال ب األطف ال ط ي مج وير ف ة ‘التص رت الورق ، ُنش

ة  ة اإلعالمي ت بحاج َم أن أمون: لِ ي الم التصوير الطب
يإلى  ا نحو فيزيائي طب حن منھ نسخة  ٢٠٠٠٠، وُش
اً.  ٣٩إلى  ا المتحدة في تشرين وبلداً أفريقي ة تنزاني ة في دار السالم بجمھوري ة عمل إقليمي دت حلق ك ُعق د ذل بع

ي، وشارك  ٢٠١٤الثاني/نوفمبر  ان التصوير الطب لتعزيز التوعية بشأن أدوار الفيزيائيين الطبيين في ضمان أم

افتتاح أول مركز للطب النووي في موريتانيا بدعم من الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية سيؤدي إلى خدمات شاملة في تشخيص 

طقة السرطان وأمراض أخرى وعالجھا ومكافحتھا في ھذا البلد والمن
المحيطة.
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ة الع ة بتنظيم حلق ة مل حكوم ة. جمھوري ة الصحة العالمي ة ومنظم ة الذري ة للطاق ة الدولي دة والوكال ا المتح تنزاني
ة العمل  ٢٣وحضر ھذا الحدث كبار المسؤولين بوزارات الصحة في  ة وحلق ة اإلعالمي ان للورق اً. وك بلداً أفريقي

ين للعم ائيين طبي ووي والطب الھدف ذاته، أي تعزيز التوعية بالحاجة إلى استقطاب فيزي ل في مراكز الطب الن
ة العمل في  ة لحلق ان المرضى. وتمثلت المخرجات النھائي اإلشعاعي التشخيصي في أفريقيا من أجل تحسين أم
اً  االعتراف مھني ا يتصل ب ين عن وزارات الصحة، فيم ار الممثل ا كب ي تبناھ ن التوصيات الت املة م ة ش مجموع

ا  ة، وفيم ين بالمنطق ائيين الطبي ة بالفيزي رامجھم التعليمي ة ب ؤولياتھم، ومواءم م ومس اركتھم، وأدوارھ يتصل بمش
  والتدريبية.

اييرُنفِّ و  -٢٣ رات ولوضع مع ة واإلشعاعية لخدمات المختب ايير الرقابي دعيم المع دة لت ة ذت أنشطة عدي  وطني
اون اإلقالمراقبة ل ذا المجال، جودة في الطب اإلشعاعي. وشجع برنامج التعاون التقني على تقوية التع ليمي في ھ

ي  روع اإلقليم ار المش ي إط ر. وف كل أكب ة بش ة القائم ة واإلقليمي حية الوطني ز الص ة المراك ى تقوي عى إل وس
RAS/6/077 ،’(ي اوني اإلقليم اق التع ة (االتف اء الطبي ال الفيزي ي مج دريب ف يم والت اق التعل ة ونط ز فعالي ، ‘تعزي

 ً دريبيا اً ت تودعاً وبرنامج ة مس ت الوكال عاعي  أقام عاعي، والطب اإلش الج اإلش ال الع ي مج د ف ن بع اً ع إكلينيكي
ين ( ائيين الطبي دم للفيزي تعلم المتق ة ال م بيئ ووي باس ة AMPLEالتشخيصي، والطب الن ذه البيئ ). وستستضيف ھ

ي المعايير والتوصيات الخاصة بمراكز التعليم والتدريب اإلكلينيكي بالمنطقة. وسُيطلق البرنامج على نحو تجر يب
 في بلدان مختارة منھا، على سبيل المثال ال الحصر، تايلند والفلبين بالتعاون مع ھيئات مھنية إقليمية معنية.

يا يتجلّ و  -٢٤ ة آس ى الطلب المتزايد على الطب النووي، والتصوير التشخيصي، والعالج اإلشعاعي في منطق
ي از ادئ ف يط الھ ي الوطدوالمح اون التقن اريع التع دد مش اد ع تان ي روع باكس ل مش ال مث ذا المج ي ھ ة ف ني

PAK/6/022 ،’اد من  ‘استحداث وتنفيذ برنامج للعالج اإلشعاعي المعدل الكثافة الذي سيمّكن مستشفى في أبوت آب
ي المكيف   اإلشعاعي   االرتقاء بمرافقه من التقنية ثنائية األبعاد إلى العالج د   الثالث ا ي اد بم ادة  عماألبع مساعيه لزي

توفير ’، AFG/6/016ر الرعاية المتاحة لمرضى السرطان في ھذا البلد. وفي أفغانستان، وفي إطار المشروع معيا
اد ي آب فى عل ي مستش عاعي ف عاعي والتصوير اإلش الج اإلش دمات الع داد ‘خ درات إلع اء الق طة بن ، تجري أنش
ة  .النظراء في نھاية المطاف إلنشاء أول مركز للعالج اإلشعاعي في ھذا البلد اميرا متقدم وفير ك وفي اليمن، تم ت

دريب  ذلك الت ة، وك رات الالزم ات المختب ب ملحق ى جان ا إل عة غام ل بأش رأس تعم ة ال ل المزدوج ل األج طوي
ائم ’، YEM/6/009(ماجستير العلوم) في فيزياء الطب النووي من خالل المشروع  ووي الق تعزيز مركز الطب الن

 . ‘في مستشفى الثورة بصنعاء

ات الطب  ٢٠١٤تم توفير التدريب للدول األعضاء في المنطقة األوروبية في و  -٢٥ ى استخدام تكنولوجي عل
، RER/6/026النووي الھجينة في تحسين إدارة المرضى المصابين بأمراض مزمنة. وتم ذلك بدعم من المشروع 

الحاسوبي وتطبيقات التصوير  تعزيز التصوير المقطعي الحاسوبي باالنبعاث الفوتوني المفرد/التصوير المقطعي’
 . ‘الھجين بالتصوير المقطعي باالنبعاث البوزيتروني/التصوير المقطعي الحاسوبي لتشخيص األمراض المزمنة

ال و  -٢٦ روع أرك ھم مش ة، أس ا الالتيني ي أمريك ب ومرضى ’، RLA/6/063ف راض القل ة أم ين معالج تحس
ي من ووي ف ات الطب الن ز تقني ق تعزي اريبيالسرطان عن طري ة والك ا الالتيني ة أمريك ين  ‘طق ي تحس ة معالجف

دريب.  ووي مع الت ات الطب الن ذي عزز تقني ة، األمر ال المرضى المصابين بأمراض القلب والسرطان بالمنطق
رة  دريب نحو ٢٠١٤-٢٠٠٩وخالل الفت م ت ووي، والتصوير المقطعي  ٤٦٣، ت ب الن ال طب القل ي مج اً ف مھني

افرة، والجراحة ال-باالنبعاث البوزيتروني ة الخ د الليمفاوي تصوير المقطعي الحاسوبي، والتصوير الوميضي للعق
ات التصوير الھجين. ھة باألشعة، وعلم األورام النووي، والعالجات بالنويدات المشعة، وتقني ى  وإضافةً  الموجَّ إل
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ذت  ك، ُنف ز ٨٧ذل ي تعزي ھم ف ذي أس ر ال اركة، األم دول األعضاء المش ي ال راء ف ة خب ات  بعث ة بالتطبيق التوعي
 اإلكلينيكية للطب النووي. 

ووي ألغراض التشخيص والعالج’، PAR/6/014المشروع  نفيذقبل تو  -٢٧ وافر ‘تعزيز الطب الن ، اقتصر ت
خدمات الطب النووي في باراغواي على المراكز الخاصة. وبدعم من ھذا المشروع، سيكون معھد بحوث العلوم 

ات الصحية أول مؤسسة صحية عام ة التطبيق د. وأسھم المشروع في تقوي ذا البل ذه الخدمات في ھ ل ھ ة توفر مث
دمھا  ي يق اإلكلينيكية للطب النووي وتحسين جودة الخدمات التشخيصية والمستحضرات الصيدالنية اإلشعاعية الت

اال ي مج املين ف دريب الع م ت اً، وت ا حالي تم تركيبھ ا وي عة غام ل بأش اميرا تعم راء ك م ش د. وت يدلة المعھ ت الص
ة  يانة الوقائي ودة والص ة الج ذلك مراقب عاعي، وك ب اإلش ووي والط ب الن ة، والط اء الطبي عاعية، والفيزي اإلش
أمراض  لألجھزة. وسيسھم ھذا المشروع في جعل خدمات الطب النووي متاحة لمرضى السرطان أو المصابين ب

ى العال ة للحصول عل وارد الالزم ذين ال يمتلكون الم اعد القلب من ال ِه، سيس فيات الخاصة. وعلي ج في المستش
 المشروع في تحسين إمكانية حصول المرضى على الرعاية في ھذا البلد.

 الصيدالنية اإلشعاعية والتكنولوجيا اإلشعاعية ستحضراتالنظائر المشعة والم  -٤-ألف

في مشروع  ٢٠١٤قت أوجه تقدم مھمة في عام تحقّ   -٢٨
ال اإلقليمي  م استحداث مستحضرات ’، RLA/6/074أرك دع

رض  ي بغ توى اإلقليم ى المس َتج عل عاعية ُتن يدالنية إش ص
رطان تھدف للس الج المس ديم ‘الع ى تق روع إل دف المش . ويھ

ة  ات التقني راءات والمعلوم د واإلج ن القواع ة م مجموع
ن  ة ع ات إكلينيكي دء بدراس ي الب تخدام ف اھزة لالس الج

ا  المستحضرات الصيدالنية اإلشعاعية من أجل يم كفاءتھ تقي
ل  رطان. وعم تھدف للس الج المس ي الع ا ف ا وأمانھ وجودتھ

ام  اً في ع ون مع إلصدار بروتوكوالت  ٢٠١٤خبراء إقليمي
عاعية  ول تحضير المستحضرات الصيدالنية اإلش ة ح حديث
دات.  يلة والببتي دة النس ادة وحي ام المض ى األجس اء عل بن

دريب  رو لت ل وبي ي البرازي ل ف ات عم ت حلق  ٢٨وُنظم
بلداً على البروتوكوالت المتفق عليھا لترقيم  ١٢أخصائياً من 

اإليتريوم ة ب ات البيولوجي ود٩٠-الجزيئ ، ١٣١-، والي
   .١٧٧-واللوتيتيوم

روع و  -٢٩ رع المش ا، ش ي كوب اث ’، CUB/6/021ف ي باالنبع وير المقطع ق التص ف مراف ميم وتكيي تص
وبي ي الحاس وير المقطع ب الم ‘البوزيتروني/التص زوع بتركي وز المن اج الغلوك يبدأ إنت يكلوتروني، وس ق الس رف

الفلور وم ب ور المرق م  ١٨-الفل اً باس روف أيض اث F-18-FDG(المع ي باالنبع ي التصوير المقطع تخدم ف ، والمس
ام  اميرا المسح بالتصوير المقطعي ٢٠١٧البوزيتروني في الطب النووي) في ع ة ك . وستدخل أيضاً في الخدم

دريب مكثف للموظفين -نيباالنبعاث البوزيترو دم دعم في شكل ت مركز ى لإالتصوير المقطعي الحاسوبي. وقُ
الفلور وم ب ور المرق -النظائر والمعھد الوطني لعلم األورام والبيولوجيا اإلشعاعية في إنتاج الغلوكوز المنزوع الفل

 اتصوير المقطعي الحاسوبي. كموتطبيقاته اإلكلينيكية باستعمال التصوير المقطعي باالنبعاث البوزيتروني/ال ١٨
  قُدمت المشورة بشأن تصميم المرافق.

   

: دورة تدريبية إقليمية عن  RLA/6/074المشروع 
المستحضرات الصيدالنية اإلشعاعية (الصورة مقدمة من:  

 إليزار ألياجا/معھد بيرو للطاقة النووية/بيرو)
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 قياس الجرعات والفيزياء الطبية  -٥-ألف

ار المشروع تلّق  -٣٠ ي إط اً ف دة دعم ة المتح ارات العربي انوي ’، UAE/6/005ت اإلم ايرة ث ر مع اء مختب إنش
ات اس الجرع اي‘لقي ر مع اء أول مختب ة إلنش ا الرامي ار جھودھ ي إط ات ، ف اس الجرع ي لقي انوي وطن رة ث

ايرة، ودعم  ر نظام المع راء، ووف دم المشروع مشورة الخب اس. وق زة القي ة ألجھ لالستخدامات الصناعية والطبي
زة  ايرة أجھ ة المتحدة من إجراء مع ارات العربي تتمكن اإلم درة س ذه الق امتالك ھ رات. وب تدريب موظفي المختب

ات الصناعية قياس اإلشعاعات، وقياس الجرعات الشخ ة للتطبيق د قياسات الجرعات القوي صية والمجالية، وتحدي
ة المتحدة، سيكون  ارات العربي ة في اإلم وى النووي امج الق دم السريع لبرن د. وفي ضوء التق والطبية في ھذا البل

ق ال ة وف عاعات المؤين ات اإلش ة قياس وفير اقتفائي ي ت اً ف ات مھم اس الجرع انوي لقي ايرة الث ر المع ايير مختب مع
  المعتمدة. ويمكن أن تضفي مثل ھذه االقتفائية الثقة بشأن حماية العاملين، والجمھور، والمرضى، والبيئة. 

ة و  -٣١ في بلغاريا، تم االرتقاء بالبنية األساسية التقني
ة  ة مأمون وطني لضمان تشغيله بطريق لمختبر المعايرة ال

روع  ن المش دعم م ة ب ديث ’، BUL/6/011وموثوق تح
وطني للمخت ز ال ي المرك انوي ف ايرة الث ر المع اب  بيولوجي

عاعي ات  ةاإلش اء بالمتطلب عاعات للوف ن اإلش ة م والوقاي
ل ة بالتأھي ة الخاص ات ‘الدولي ات الجرع زز قياس . وتع

األكثر دقة ثقة العاملين والجمھور بشأن االستخدام اآلمن 
ر  دمھا مختب ي يق ات الت ز القياس ة. وترتك ات النووي للتقني

ا ى المع ائيين إل تخدمين النھ ا للمس ي بلغاري انوي ف يرة الث
 معايير دولية. 

دَ زُ و  -٣٢ ت ھندوراس بالمعدات في إطار المشروع وِّ
RLA/9/071 ،’ ا ز وجامايك ايتي وبلي إرساء بنى أساسية رقابية وطنية مستدامة لمراقبة المصادر اإلشعاعية في ھ
ذه ، لدعم إنشاء نظام وطني لقياس الجرعات ‘وھندوراس لدى العاملين المعرضين لإلشعاعات المؤينة. وستدير ھ

ذي  ة ال ة والبيئ وارد الطبيعي الخدمة جامعة ھندوراس المستقلة الوطنية في أعقاب توقيع اتفاق تعاون مع وزير الم
 . يألمان اإلشعاعلتستضيف وزارته الھيئة الرقابية 

 التغذية  -٦-ألف

ال و  -٣٣ ين األطف يما ب ة، الس دان نقص التغذي ن البل د م ي العدي اً ف اً بالغ ر قلق ي تثي ايا الت ن القض اء، م النس
ى  امين "ألف" عل ع أ ١٩٠األفريقية. ويؤثر نقص فيت ل دون السادسة من العمر في جمي ون طف الم، ملي نحاء الع

ة المفضلة  ة تخفيف النظائر ھي الطريق يا. وتقني وب شرق آس ا وجن وتنتشر معظم حاالت اإلصابة به في أفريقي
امين بتدخالت اللتحديد حالة الفيتامين "ألف" وتقييم كفاءة وفاعلية برامج  ة فيت ة لتحسين حال فيتامين "ألف" الرامي

امين "ألف". ولكن قد تؤثر العدوى وااللتھاب واأل ة لفيت ة الكلي يم الكمي د تقي ة عن ذه التقني مراض المعوية في دقة ھ
ات  ل التقني ة تخفيف النظائر مقاب ة تقني اك حاجة إلجراء دراسات إضافية للتحقق من دق "ألف" في الجسم، وھن

ء األفريقية في األخرى المستخدمة لتقييم حالة فيتامين "ألف". وتساعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدول األعضا
  بناء قدراتھا لتطبيق تقنية تخفيف النظائر محلياً، بما يدعم االستدامة طويلة األجل لألنشطة التقييمية.

: تحضيرات المعايرة في مختبر معايرة BUL/6/011المشروع 
 ثانوي.
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ي   -٣٤ روع اإلقليم ار المش ي إط امين ’، RAF/6/047وف ة الفيت يم حال تقرة لتقي ائر المس ات النظ تخدام تقني اس
ا ، قُ ‘"ألف" لدى األطفال المعرضين لإلصابة باألمراض دمت المساعدة إلى إثيوبيا، وأوغندا، وبوتسوانا، وبوركين

اليب  ات وأس اميرون، والمغرب حول تقني فاسو، وجمھورية تنزانيا المتحدة، وزامبيا، والسنغال، والسودان، والك
ة ود الجاري توفر الجھ ة. وس ة للصحة العام رامج الوطني ة الب اءة وفاعلي يم كف ف"، وتقي امين "أل ة الفيت د حال  تحدي

امين "ألف" ھذا للوكالة عبر مشروع أفرا  المعلومات األساسية ألصحاب المصلحة حول تأثير برامج تدخالت فيت
ة  دوى وااللتھاب في حال أثير حاالت الع في حالة فيتامين "ألف" في األطفال من سن ثالثة إلى خمسة أعوام، وت

 فيتامين "ألف" أو دقة تقنيات النظائر المستقرة.

اة توصي منو  -٣٥ ن حي ى م تة األول ھر الس ة الخالصة خالل األش ة بالرضاعة الطبيعي ة الصحة العالمي ظم
دف  ادئ، يھ يط الھ يا والمح ة آس ي منطق ذھني. وف ور ال و والتط ل للنم توى األمث ق المس ل تحقي ن أج الرضيع م

دخالت من أجل الت’، RAS/6/073المشروع  تقرة لرصد الحاالت والت ات النظائر المس ة استخدام تقني رويج لتغذي
ى ٢٠١٤، الذي بدأ في عام ‘الرضع وصغار األطفال ال حت ة الرضع وصغار األطف ، إلى تحسين ممارسات تغذي

ى اإل ر، وإل ة بلوغھم سن الثانية من العم ة في سن الحق، باستخدام تقني ر الُمعدي سھام في تقليص األمراض غي
د ي يمكن أن تق دة الت ة الوحي ة الخالصة.النظائر المستقرة، وھي التقني ة عن الرضاعة الطبيعي  م معلومات موثوق

ي ة، يبن ا الالتيني ي أمريك ً  وف ا روع  أيض وين ’، RLA/6/071المش دي والتك بن الث ن ل تھلكة م ة المس يم الجرع تقي
ة  دة وللحال ة الجي ات التغذي رات لممارس ديوتريوم، كمؤش ف ال ك بتخفي اس ذل ات، وقي ع واألمھ دي للرض الجس

ة دو‘التغذوي درة ال تخدام ، ق ضع باس د الرُّ وين الجسم عن ة وتك يم ممارسات الرضاعة الطبيعي ي تقي ل األعضاء ف
ن  ات م ت البيان ة. وُجمع اعة الطبيعي رويج للرض الت الت دعم حم تقرة، ل ائر المس ات النظ ن  ٢٥٤تقني اً م زوج

ضع في سن  ضع من تسع دول أعضاء، حين كان الرُّ  شھراً.  ١١أشھر و ٣األمھات والرُّ

ي  -٣٦ ط  وف ن متوس ر م ب اآلخ الجان
لية  ة العض ؤثر الكتل ان، ت ر اإلنس عم
ى  درة عل اة والق ودة الحي ي ج ا ف ووظائفھ
ي  ممارسة أنشطة الحياة بشكل مستقل. ويبن

تحسين جودة حياة ’، RLA/6/073المشروع 
ر  خيص المبك الل التش ن خ ن م ار الس كب

القدرات في استخدام  ‘لمرض الساركوبينيا
ايير تشخيص التطبيقات النووية ل وضع مع

ة  دان الكتل رض فق اركوبينيا (م الس
لية)، دخالت  العض أثير الت يم ت ولتقي

رة مة إلبطاء وتي ة المصمَّ ذه العملي . وفي ھ
ق  ٢٠١٤عام  ا يتعل ي فيم قُيِّم الوضع المحل

ه،  بمعرفة مرض الساركوبينيا، والوقاية من
اركة ي عشر المش دان االثن د من البل ي كل بل ي تشرين وتشخصيه، وعالجه ف ة ف ة إقليمي دت دورة تدريبي . وُعق

يم األداء أاألول/ ة، وتقي وين الجسم واستھالك الطاق كتوبر في المكسيك حول استخدام التقنيات النووية في تقييم تك
ع أن  ة. ومن المتوق درات المعرفي اب وقصور الق البدني، وتقييم استقاللية أنشطة المعيشة اليومية، وفحص االكتئ

 .٢٠١٥البيانات في مطلع يبدأ َجْمع 

 

 تكوين الجسم على تقييم قليميالتدريب اإل مشاركون في: RLA/6/073 المشروع
 .المكسيكاستھالك الطاقة، و
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 األغذية والزراعة  -باء

  أبرز المالمح اإلقليمية  -١-باء

ة والزراعة  ٢٠١٤أعلن االتحاد األفريقي عام   -٣٧ ل األغذي ا، وتمث ذائي في أفريقي ام الزراعة واألمن الغ ع
ؤدي ة. وي ة عالي ائيين ذوي أولوي الين إنم ى  بالنسبة للعديد من الدول األفريقية األعضاء مج د عدد السكان إل تزاي

اخ،  ر المن ا، المرتبطة بتغي إجھاد التربة والموارد المائية، وتضيف أحوال الطقس التي يتزايد عدم إمكان التنبؤ بھ
ؤدي  دا. ويمكن أن ي ة جي ة المعروف مزيدا من المخاطر إلى مخاطر اآلفات الحشرية واألمراض النباتية والحيواني

ى تطبيق العلوم والتكنولوجيا ال ة، إل ة والتقليدي ر النووي ات غي نووية في مجال األغذية والزراعة، إلى جانب التقني
  تحسين المحاصيل واإلنتاج الحيواني. 

٣٨-   ً ادئ.  ومجال األغذية والزراعة ھو أيضا يا والمحيط الھ ة آس دول األعضاء في منطق مجال ذو أولوية لل
ون  RAS/5/065وث األرز في إطار المشروع ، استمر التعاون مع المعھد الدولي لبح٢٠١٤وفي عام  دعم ’المعن

ة ات النووي ى التطبيق ى ‘. نظم إنتاج األرز الصامدة للمناخ اعتماداً عل وشارك واحد وعشرون من الحاصلين عل
نح  ١١المنح الدراسية المنتمين إلى  ى الم اعي للحاصلين عل دريب جم ادئ في ت بلدا في منطقة آسيا والمحيط الھ

ية، ت ى الدراس ات، عالوة عل ل للنبات ري المتكام تيالد الطف ة واالس اط الظاھري د األنم ن تحدي اول بالبحث كال م ن
 ممارسات إدارة التربة والمياه. ‘أنسب’

ا،   -٣٩ ة أوروب دان في منطق د من البل ويؤدي قطاعا الزراعة والثروة الحيوانية دورا كبيرا في اقتصاد العدي
ام التي ال تزال تھددھا عوامل اقتصاد ات المستجلبة. وفي ع ل إدخال اآلف ة، مث ة خارجي ، واصل ٢٠١٤ية وبيئي

برنامج التعاون التقني دعم اإلنتاجية الزراعية للدول األعضاء في مختلف أنحاء المنطقة من خالل تسھيل إنشاء 
 نظم لإلنذار المبكر بآفات الفاكھة ومن خالل القضاء على آفات الفاكھة.

كِّ وفي منطقة أمريكا ا  -٤٠ اريبي، تش ة والك ة، لالتيني ز سالمة األغذي ة، وتعزي ة والترب اه الزراعي ل إدارة المي
للتعاون مع الوكالة في  -الوطنية واإلقليمية على حد سواء  -وزيادة مكافحة اآلفات الحشرية، األولويات الرئيسية 

ة مجال اإلنتاجية الزراعية واألمن الغذائي. وفيما يتعلق بإدارة المياه الزر اعية والتربة، واصلت المشاريع الوطني
ر الزراعة  اس الكمي ألث ى القي اه؛ والمساعدة عل دعم تقييم خسارة خصوبة التربة من خالل االنجراف بفعل المي
ة؛  تدامة الزراعي اءة استخدام الفوسفور واالس ل؛ وتحسين كف اج زيت النخي ة؛ ودعم إنت على إنتاج غازات الدفيئ

لبيئية المتكاملة. وفي مجال مكافحة اآلفات الحشرية، واصل البرنامج تعزيز القدرات التقنية واألخذ بنظم اإلدارة ا
ى تصدير  النفع عل ك ب يعود ذل ة المتوسطي، وس اب الفاكھ ة ذب ة لمكافح رة العقيم ة الحش تخدام تقني ال اس ي مج ف

طبالت بغية الحد من الضرر ومن الفواكه ومنتجات البستنة. ودعم البرنامج أيضا المكافحة البيولوجية لذباب االس
التأثير االقتصادي على مزارع الماشية، كما دعم وضع برنامج للمكافحة التدريجية لدودة العالم الجديد الحلزونية، 

 ر على العديد من البلدان في المنطقة.سيؤثِّ 

ة ف  -٤١ ا الالتيني ة أمريك ة في منطق ة، ساھمت المشاريع الجاري درات وفي ميدان سالمة األغذي ز الق ي تعزي
ة ذات  واد الغذائي ي الم ودة ف ات الموج دات اآلف ة ومبي ة البيطري ات األدوي ات ومخلف ة الملوث ل ومراقب ى تحلي عل
ة؛ ودعم تعّقب  ل المخاطر الكيميائي األصل الحيواني؛ وتعزيز الشبكات الوطنية للمختبرات التي تشارك في تحلي

تمر األنش ئھا. وتس الة منش د أص ة وتأكي زم األغذي ات الح ذ بتكنولوجي ة لألخ ة مؤاتي اد بيئ ى إيج ة إل طة الرامي
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اون مع الشركاء الرئيسيين والقطاع الخاص  اإلشعاعية اإللكترونية واألشعة السينية لتشعيع األغذية، وذلك بالتع
 المستوى االستراتيجي ومستوى التنفيذ. كال على 

 إنتاج المحاصيل  -٢-باء

ذائي  -٤٢ ا المتحدة، وتھدف استراتيجية  األرز ھو المحصول الغ ة تنزاني ار، في جمھوري المفضل في زنجب
اج األرز من  تطوير زراعة األرز التي تعتمدھا وزارة الزراعة والموارد الطبيعية في ھذه الجزيرة إلى زيادة إنت
روع  ن المش دعم م ن األرز. وب نة م ناف محسَّ ال أص زارعين وإدخ دريب الم ري وت م ال وير نظ الل تط خ

URT/5/029 ون اعدة ’، المعن اء بمس ع االنتق ري م تيالد الطف ق االس اج األرز والشعير من خالل تطبي تحسين إنت
د من األرز ‘الواسمات وع جدي اج ن ى استخدام االستيالد الطفري إلنت ي النظراء عل اون التقن ، ساعد برنامج التع

ر تحسين . وتم تش٢٠١١)، تم إطالقه في عام SUPA BC‘ (سوبا بي سي’يعرف باسم  عيع البذور أصال في مختب
وع األرز  ال ن ا. وين او في زايبرسدورف بالنمس ة والف ي ’السالالت النباتية وصفاتھا الوراثية التابع للوكال سوبا ب

ار  -إقباال كبيرا من المزارعين والمستھلكين ‘ سي ان في الھكت غ سبعة أطن فھو يحقق غلة عالية جدا يمكن أن تبل
   وله رائحة عطرة. الواحد، وطعمه جيد،

اون ٢٠١٤وفي كولومبيا في عام   -٤٣ ، ركَّز مشروع التع
ي  ون COL/5/024التقن ة ’، المعن رات الوراثي م الطف دع

ة لتحسين األرز ة المطّبق ى ‘والدراسات الجينومية الوظيفي ، عل
ة،  التدريب العملي على تحديد وتحليل مقاومة األمراض النباتي

ي زوع األوكسجين  وتحليل تسلسل الحمض الريب ووي المن الن
د  ة، وتحدي ات الجينومي راض الدراس ض د.ن.أ) ألغ (حم
ل  وم بواسطة تحلي ر كل الجين الجينات الطافرة، وتخطيط تعبي
ل  ض ر.ن.أ)، وتحلي ي (حم ووي الريب ض الن ل الحم تسلس
يؤدي  ة. وس ات البيولوجي م المعلوم تخدام عل ات باس البيان

دات،  وفير المع ب ت ى جان دريب، إل راء الت ين النظ ى تمك إل
ألرز،  ي ل وع الجين ادة التن ي زي دم ف ق تق ن تحقي وطنيين م ال
اد  روف اإلجھ ف ظ ل مختل اوم وتتحم ذور أرز تق د ب وتولي
ى  دة إل األحيائي والالأحيائي، ونقل ھذه الصفات الطافرة الجدي
ن  ة. وم تيالد الوطني رامج االس ي ب رى ف دة أخ ناف رائ أص

، تم وضع األساس لجعل المعھد النظير في كولومبيا ٢٠١٤نشطة المنفذة في عام الجدير بالذكر أنه، من خالل األ
 مقدم خدمة في مجال التحليل الجينومي في مشاريع التعاون التقني اإلقليمية. 

 إدارة المياه والتربة في الميدان الزراعي  -٣-باء

اج المحاصيل ل األخذ بالري وتكييفه، وبخاصة الري على نطاق ضيق، عامال أيمثِّ   -٤٤ ادة إنت يا في زي ساس
دخل  د ال ة ويسھم في تولي ل من التعرض لحاالت نقص األغذي و يقل ة. فھ اه العذب مع االقتصاد في استعمال المي

ا، يستكشف المشروع  ة. وفي أفريقي ، RAF/5/071للمزارعين الذين يفتقرون إلى الموارد في المناطق شبه القاحل
ذاء تعزيز تغذية المحاصيل ’المعنون  اج الغ وإدارة التربة والمياه ونقل التكنولوجيا في نظم الري بغرض زيادة إنت

زة ‘وتوليد الدخل ، طريقة جديدة ومبتكرة إلدارة مياه الري عن طريق تعميم المعلومات باستخدام تكنولوجيا األجھ

حقل تجريبي يحتوي على  :COL/5/024المشروع 
مة من: الوكالة الدولية  خطوط أرز طافرة (الصورة ُمقدَّ

 / شتيفان نيلن)للطاقة الذرية
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د الل العق را خ د ازداد كثي ا ق ي أفريقي ة ف ف النقال تخدام الھوات ا أن اس ة. فبم زارعين  المحمول إن الم الماضي ف
تتيح  يستخدمون ھواتفھم للحصول على المعلومات عن كل شيء، ابتداء من األسواق وانتھاء بأحوال الطقس. وس
اتف المحمول.  ى الھ واع المحاصيل ال ة وأن ة الترب ة عن الطقس ورطوب ات متكامل مبادرة المشروع إيصال بيان

ة في الوقت الحقيقي  ويعني ذلك أنه يمكن للمزارعين، من خالل النقر ى معلومات مبثوث ى زر، الحصول عل عل
عن توقيت احتياج المحصول إلى الري وكمية الري التي يحتاجھا، من أجل تحسين إنتاجية المحاصيل ذات القيمة 

  العالية. وقد اختيرت كينيا إلجراء الدراسة التجريبية األولى في إطار ھذه المبادرة. 

مّ   -٤٥ روع ا وت ن مش دعم م اون ب يلتع ون SEY/5/006 التقن اه ’، المعن ّذيات والمي ات إدارة المغ ذ ممارس تنفي
ق إدارة  ق تطبي وطني للخضروات عن طري اج ال ز اإلنت ا لتعزي ات المرتبطة بھ باستخدام التقنيات النووية والتقني

تدامة ة مس ي سيشيل ‘زراعي ات ف ة والنبات د للترب ر تشخيصي جدي اء مختب د. ھو األول من نوع -، إنش ي البل ه ف
ى إعداد أطروحة ماجستير  ورعى المشروع أيضا تدريبا طويل األجل للحاصلين على المنح الدراسية، افضى إل
ذه األطروحة ھي  اطق الساحلية، وھ عن وضع وتنفيذ تدابير تكيف من أجل الحد من تأثير ملوحة التربة في المن

ة لملوحة زيادة ’المعنون  SEY/5/007أحد مخرجات المشروع الجاري  إنتاجية المحاصيل من خالل اإلدارة الفعال
ات ذات الصلة ة والتقني ات النووي تخدام التقني احلية باس ة الس ي المنطق ة ف  SEY/5/007ويحصل المشروع ‘. الترب

ى  على الدعم أيضا من برنامج المنح الصغيرة التابع لمرفق البيئة العالمية، الذي يقدم خدمات اإلرشاد الزراعي إل
دم المج ذي يق ة، ال دولي للزراعة الملحي ة، والمركز ال راء الوكال تمعات المحلية الزراعية، بناء على توصيات خب

 ة بالمياه المالحة.المشورة التقنية وخدمات الخبراء بشأن الزراعة المرويّ 

ي الشھر، عينة من التربة ف ٤٠٠لھذا المشروع، تم تعزيز قدرات المختبر، ويستطيع اآلن تحليل  ونتيجةً   -٤٦
د  ٣٠بعد أن كان بوسعه معالجة  ى تزاي وعي، أدت إل ع مستوى ال ر عدة نشرات لرف ابقا. وأصدر المختب عينة س

ل  ى التوصيات والخدمات الخاصة بتحلي اتين للحصول عل زارعين وأصحاب البس ة من الم ات المقدم عدد الطلب
األوساط الزراعية، حصل مؤلفھا على منحة  التربة. وبعد إنجاز أطروحة الماجستير بنجاح، وبسبب تأثيرھا على

ذا المشروع. وستدعم  ا مباشرا بھ دراسية للتحضير لدرجة الدكتوراه من جامعة أبردين، ستكون مرتبطة ارتباط
ات لغالت  ة المالحة، وستجري مقارن ة والمحاصيل في البيئ ين الترب الجامعة تحديد خصائص ونمذجة التفاعل ب

د عدد من محاصيل الخضروات ف ى تحدي ي البيئات المالحة/المحتوية على الصوديوم. وستساعد الجامعة أيضا عل
 ت محاصيل مختارة. أثر مختلف الممارسات اإلدارية وتدابير التخفيف على غاّل 

ي   -٤٧ اء تلق دول األعض لت ال يا، واص ي آس وف
ن  ة م ائر الناتج ي للخس د الكم ل التحدي ن أج دعم م ال

در د المص ة وتحدي راف الترب دھور  انج دقيق لت ال
الل  ن خ ة، م اطق كامل توى من ى مس ي، عل األراض

ي  روع اإلقليم اق  RAS/5/055المش ابع لالتف الت
ون  ة ’التعاوني اإلقليمي والمعن تحسين خصوبة الترب

دھور األراضي ، ‘وإنتاجية األراضي والتخفيف من ت
ة  ات الترب ل دراس ن أج درات م اء الق وم ببن ذي يق ال

تخ ي باس تخدام األراض ل واس ة مث ات نظيري دام تقني
ائر  ة النظ اقطة وتقني عة المتس دات المش ة النوي تقني
رة  م ألول م ة. وت ات معّين ة بمرّكب تقرة الخاص المس

اقطة،  دات المشعة المتس ة النوي تطوير قاعدة بيانات إقليمية لتقنية النظائر المستقرة الخاصة بمرّكبات معّينة ولتقني

: منطقة متدھورة تم تحديدھا بواسطة التقنيات RAS/5/055المشروع 
درا رئيسيا النجراف التربة يحتاج إلى عناية النووية باعتبارھا مص

 على سبيل األولوية في أحد مستجمعات المياه (أستراليا).
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ة و ات عن الترب ع البيان ك بتجمي ة ووذل ن اإلالبيئ تخدام األراضي م ملت  ١٣دارة واس اركة، ش ة عضوا مش دول
ا والصين  ا وسري النك ة كوري نغالديش وجمھوري ا وأستراليا وإندونيسيا وباكستان وب ام وماليزي ين وفييت ن الفلب

اه الزرا ة والمي ى تحسين إدارة المحاصيل والترب زارعين عل ك الم ال. وسيساعد ذل ار ونيب ة، ومنغوليا وميانم عي
ارات  تنيرة بشأن خي رارات مس وسيزود صانعي القرارات السياسية ببيانات مبنية على األدلة لتمكينھم من اتخاذ ق

ة التكييف والخيارات االستراتيجية على الصعيدين الوطني واإلقليمي كليھما. ومن األمثلة على النجاحات   القُطري
ع في ھضبة أنه، عن طريق قياس معدالت انجراف التربة وتحديد  اه في مواق دقيق داخل مستجمع مي مصدره ال

ائر  ة النظ اقطة وتقني عة المتس دات المش ة النوي ا تقني وويتين ھم ين ن تخدام تقنيت رق الصين باس مال ش وس وش الل
ين  ا ب ادا  ٨٠٪ و ١٦المستقرة الخاصة بمرّكبات معّينة، تمكنت الصين من خفض معدالت االنجراف بم ٪ اعتم

ة على تدابير لحفظ  تالل والزراعة الكنتوري ة لمنحدرات ال ة النباتي تالل والتغطي التربة شملت تدريج منحدرات ال
 وعدم الحرث.

يح وتتلقّ   -٤٨ أنھا أن تت ى السلطات ذات الصلة في منطقة أمريكا الالتينية مجموعات جديدة من البيانات من ش
ة من خالل لھا تحديد مناطق تدھور األراضي الشديد من أجل تحسين التخطيط ا لزراعي واالستراتيجية الزراعي

روع  ون  RLA/5/064المش ة ’المعن طحات الطبيعي توى المس ى مس اه عل ة والمي ظ الترب تراتيجيات حف ز اس تعزي
رة ( ات مبتك د ‘)ARCAL CXLباستخدام التقنيات الراديوية وتقنيات النظائر المستقرة وما يتصل بھا من تقني . وق

ة في ثالثتحققت بالفعل نتائج مھمة ف د ثالث دورات تدريبي م بالفعل عق ثال، ت  ةي السنة األولى من المشروع. فم
ى استخدام النظائر  ٢٠، وتم تشكيل مجموعة حرجة مؤلفة من نحو دانلب ذه المجموعة عل دريب ھ م ت ا. وت عالِم

 ية ذات الصلة. تقليدية والتقنيات النووالمستقرة وعلى التقنيات ال

ل. و ذت الخطواتواتُّخِ   -٤٩ ة في البرازي ة إقليمي يفيد ساألولى في إطار نفس المشروع إلنشاء مرافق تحليلي
تمكن من أن  ا، بحيث ت اريبي بكاملھ ة والك ا الالتيني ة أمريك ل أيضا منطق ذلك ال منطقة أمريكا الجنوبية وحدھا ب

رز  ة. وأُح ة الموجودة خارج المنطق ق تقأيضاً تصبح مستقلة عن مراكز الخدمات التحليلي ا يتعل دم مؤسسي فيم
بشحن عينات التربة داخل المنطقة، وھو أمر ضروري لضمان التعاون اإلقليمي الناجح في تحليل التربة من أجل 
اح  ذي أت ر ال انحين، األم اه الم ذب انتب ى اآلن اجت ا أن نجاح المشروع حت ة. كم ظ الترب تراتيجيات حف تحسين اس

  انية.توسيع نطاق المشروع بأموال من خارج الميز

مّ   -٥٠ ي  وت دة ف ة الجي ات الزراعي ز الممارس تعزي
روع  الل المش ن خ تاريكا م ي كوس اغو ف ة كارت منطق

COS/5/029  ون ة ’المعن ات الزراعي ز الممارس تعزي
ة ة البيئ ة وحماي ، ‘الجيدة ألغراض سالمة وأمن األغذي

ات  ن قدرة مختبرات المنطقة على رصد مخلف الذي حسَّ
ات ورصد ال دات اآلف ة مبي ي األغذي ئة ف ات الناش ملوث

زارعين  ة من الم اه. وأُنشئت شبكة محلي والتربة والمي
طة  ذ أنش دعم تنفي امعيين ل احثين الج ابيين والب والرق
وث  د تل ة لرص ا الالزم ل التكنولوجي دريب ونق الت
ة  ات الزراعي ذ الممارس ة، وتنفي وث البيئ ة وتل األغذي
زارعين ن الم ا م روع اھتمام ار المش دة. وأث  الجي
ي  اھم ف دة، وس ات جدي اد ممارس ي اعتم راغبين ف ال
اج  ال إنت ي مج اه ف ة والمي ة الترب ين نوعي تحس

  الخضروات. 

: تم تحسين قدرة المختبرات على رصد COS/5/029المشروع 
مخلفات مبيدات اآلفات والملوثات (الصورة مقدمة من: مركز 

 بحوث تلوث البيئة، كوستا ريكا/خوان تشين).
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 اإلنتاج الحيواني  -٤-باء

دمات   -٥١ دريب والخ الل الت ن خ ي، م اون التقن ار التع ي إط ة ف اعدة المقدم اعدت المس ر، س ي الجزائ ف
ون ALG/5/027االستشارية وتوفير المعدات بموجب المشروع  واني ’، المعن اج الحي وان واإلنت ز صحة الحي تعزي

ة  رات الالزم ة، ودعم الخب دان تحسين السالالت الحيواني لية في مي من أجل تحسين القدرات التشخيصية والتناس
توى  ى المس ائي عل ان األحي ر لألم اء مختب دوى إنش ة ج ب ‘٣لدراس وطني للط د ال درات المعھ ز ق ى تعزي ، عل

د والتسجيل ومعالجة البيطري في العديد  ان (التحدي زارع األلب درات رصد أداء م ذه الق من المجاالت. وتشمل ھ
ك ا في ذل ب، بم رامج تحسين سالالت ماشية الحلي دعم لب ديم ال إصدار  البيانات)، وتقييم الشكل واإلشراف، وتق

ق النَّسب شھادات زوع األكسجين وإدار تصنيف عن طري ري المن ي البق ووي الريب ة ةالحمض الن وب الجيني  العي
ة اثر.  المتعلق ة بالتك ة الوطني ل الھيئ وطني للطب البيطري من قِب د ال اد المعھ م اعتم ة، ت ونتيجة للمساعدة المقدم

ة  لية الالزم درات التشخيصية والتناس ين الق ي تحس ك ف ھم ذل اد. وسيس ة لالعتم ة الجزائري ي الھيئ اد، وھ لالعتم
  .٣ستوى إلنشاء مختبر لألمان البيولوجي على الم

ى النمو السكاني السريع في الكاميرون إلى ازدياد الطلب على المنتجات الحيوانية، الذي ال يمكن أن وأدّ   -٥٢
ا يقرب من  ٪ من اللحوم ٥٠يلبى إال من خالل استراتيجيات جيدة لتحسين السالالت واإلنتاج الحيواني. ويأتي م

ام ٪ من الحليب المست٩٠المستھلكة في البلد وأكثر من  أنشئ، في إطار  ٢٠٠٤ھلك في البلد من الماشية. وفي ع
روع  اون للمش يح االصطناعي اآلن التع تم التلق امبوي. وي دة ب ي بل ية ف يح االصطناعي للماش ز للتلق ي، مرك تقن

بصورة منتظمة حول مدينة بامندا، ويجد قبوال وتعاونا جيدين من مربي الماشية. ومن أجل التوسع في استخدام 
ل التلقيح  دان مجاورة مث ى بل االصطناعي ليصل إلى مناطق أخرى في الكاميرون يتم فيھا تحسين السالالت، وإل

ائل  ران، سيكون استخدام الس ار نسل الثي تمكن من اختب جمھورية أفريقيا الوسطى وتشاد ونيجيريا، ومن أجل ال
د شرطا ضروريا. وبدعم من المشروع  ون CMR/5/018المنوي المجمَّ ة تح’، المعن ة السالالت المحلي سين إنتاجي

ة تم ‘والصحة الحيواني ذي ي وي ال ائل المن ودة الس ة ج تمكن من مراقب ة ال ة بغي اء الدقيق م األحي ر لعل ، أنشئ مختب
ابرة للحدود،  ة الع إنتاجه. وسيعزز ذلك كثيرا إنتاج األلبان واللحوم. ومن الضروري مكافحة األمراض الحيواني

د زوِّ  ك. وق ع ذل التوازي م اعي ب اس المن عاعي والقي اعي اإلش اس المن دات للقي وطني بمع ري ال ر البيط د المختب
اإلنزيمي والتشخيص الجزيئي والفحص الوراثي، بغية استخدامھا في برامج التلقيح االصطناعي وبرامج مكافحة 

 األمراض على حد سواء.

 مكافحة اآلفات الحشرية  -٥-باء

م، الذي ھو مرض طفيلي ينتشر عن طريق ذباب تسي تسي، ويھدد في أنغوال، يعصف بالبلد مرض النو  -٥٣
يروسول التتابعية لمكافحة ثلث السكان. وھذا المرض مستوطن في سبع مقاطعات شمالية. وقد اسُتخدمت تقنية األ

د أ Glossina morsitans centralisذباب تسي تسي من النوع  ا. بي ا وزامبي ن في منطقة لوينا، المشتركة مع ناميبي
ة  ة لمعرف رة العقيم ة الحش ة تقني بب، تجري دراس ذا الس ة. ولھ ات الجبلي ي البيئ ا ف يس عملي ة ل ذه التقني ق ھ تطبي

وع  ار لخطة  G. morsitans centralisجدواھا في مكافحة الن الء االعتب وال، مع إي ة الوسطى من أنغ في المنطق
ي تس اب تس ال ذب ة الستئص ة األفريقي تراتيجية للحمل ل االس طالع العم ي باالض ي توص ات، الت ي وداء المثقبي

ذا  بمكافحة ذباب تسي تسي في المناطق المعزولة التي ال يوجد أي خطر لعودة ھذا الذباب لغزوھا. واتساقا مع ھ
ات ’المعنون  ANG/5/012الھدف، تم إطالق مشروع التعاون التقني  دعم دراسات الجدوى الخاصة باستخدام تقني

من المكافحة المتكاملة لآلفات على نطاق المنطقة بالكامل من أجل مكافحة ذباب تسي تسي الحشرة العقيمة كجزء 
)Glossina morsitans centralis(‘ دات الحشرات ة، وشاشات مشبعة بمبي . وُتستخدم فخاخ مشبعة برائحة جاذب
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ت ا وذات ألوان جاذبة مناسبة، للمرحلة األولي من قمع ذباب تسي تسي على نطاق واسع. ويس خدم المشروع نھج
ة  لطات اإلداري ة الس ت مراقب يانتھا، تح اخ وص ة بالفخ ي العناي ة ف ة الريفي ات المحلي رك المجتمع اركيا، ُيش تش

   والتقليدية في كل منطقة.

م   -٥٤ ي ت رة الت ات األخي ير البيان ا، تش ي أوروب وف
ي  اون التقن روع التع ار مش ي إط ا ف  RER/5/020جمعھ

ا في دعم الوقاية من ’المعنون  ة ومكافحتھ آفة ذباب الفاكھ
ة ‘ منطقة البلقان وشرق البحر المتوسط ة تقني ى أن فعالي إل

ت  ا كان تطالعية نيريتف ة االس ي المنطق ة ف رة العقيم الحش
درين و٩٢٪ للخوخ و٥٥بنسبة  ال المن ين ٩٤٪ لبرتق ٪ للت

م تس ي ل اطق الت ة بالمن رة تمقارن ة الحش ا تقني خدم فيھ
د ث ع ن حي ك م ة، وذل ل العقيم ة لك اب الفاكھ ات ذب د يرق

ي  دريب العمل كيلوغرام من الفاكھة. وقد دعم المشروع الت
ى  ين إل ة’للخبراء الرئيسيين المنتم اب الفاكھ ة لمكافحة ذب م التصنيف وفي ‘الشبكة اإلقليمي ك في مجال عل ، وذل

د تلقى المشر وال تحديد أنواع آفات ذباب الفاكھة الدخيلة على البلقان وشرق المتوسط. وق را من أم ا كبي وع دعم
 زارة الزراعة الكرواتية.ومبادرة االستخدامات السلمية ومن 

ة الحشرة ’، المعنون HON/5/006ذ ھندوراس تقنية الحشرة العقيمة بدعم من المشروع وتنفِّ   -٥٥ استخدام تقني
ة المتوسطي في وادي نھر  اب الفاكھ ة من ذب ، لضمان أن ‘أغوانالعقيمة للحصول على االعتراف بمنطقة خالي

ة  اب الفاكھ ز شبكة قنص ذب م تعزي ة المتوسطي. وت اب الفاكھ يكون وادي نھر أغوان بكامله منطقة خالية من ذب
ي لخمس محطات للحجر  م تقن دم دع م للرصد. وقُ ة طرق ونظ اء خمس ن خالل المشروع، بإنش المتوسطي، م

ً  الصحي ا ابمحلي ي بخروج وإطالق ذب ييد المركز المعن م تش ات  ، وت يم، وأجريت عملي ة المتوسطي العق الفاكھ
ى القضاء  إطالق أسبوعية للذباب العقيم لمدة ستة أشھر؛ وتم تدريب موظفي الدائرة الوطنية للصحة الزراعية عل
طة  ع أنش ع، م ن المتوق ة. وم ة الفاكھ ر الصحي ورصد ذباب دابير الحج ى ت ة المتوسطي وعل اب الفاكھ ى ذب عل

ام اإلفراج عن الذباب العقي ، ٢٠١٤م التي جرت في ع
ا  ة باعتبارھ راف بالمنطق ة االعت ا عملي تم قريب أن ت
ذا  تفيد من ھ خالية من ذباب الفاكھة المتوسطي. وسيس

ن  ر م راف أكث ي  ١٣٠٠االعت غار منتج ن ص م
ذين  ة ال الحمضيات والطماطم والفلفل والفواكه المداري
ر  ن األث ا م تفيد أيض ة. وسيس ي المنطق ون ف يعيش

ادي روع عد االقتص ل يللمش ركات النق ن ش د م
ريھا. صَ زي الفواكه ومُ ومجھِّ   دِّ

ة للسلطات  وتمّ   -٥٦ درات التقني  ةالبنمّيتحسين الق
ائر  المسؤولة عن مكافحة ذباب الفاكھة المتوسطي وس

ة ’المعنون  PAN/5/020أنواع ذباب الفاكھة بدعم من المشروع  اب الفاكھ ى مكافحة ذب ة عل درات التقني ز الق تعزي
ة ھو ‘. المتوسطي باستخدام تقنية الحشرة العقيمة اب الفاكھ ل من ذب وع دخي ونتيجة لذلك، تم الكشف عن تفشي ن

Anastrepha grandis خ ھذه اآلفة. وأدى ذلك إلى حماية المنتجات، ومكَّن ، وأُقيمت حدود صحية، وتم تجنب ترسُّ
 جديدة وتوفير فوائد للمزارعين وللبلد. من زيادة صادرات الفواكه والمنتجات البستانية وفتح أسواق 

 خاخ لرصد ذباب لفاكھة.: فِ RER/5/020المشروع 

مة PAN/5/020المشروع  : فحص ذباب الفاكھة في بنما (الصورة مقدَّ
 ).الدولية للطاقة الذرية من: الوكالة
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 سالمة األغذية  -٦-باء

ألة   -٥٧ ة مس ة، تشكل سالمة األغذي ة الزراعي بسبب عبء األمراض الكبير وحتمية استخدام المواد الكيميائي
ة. وتح اج حاسمة األھمية لالقتصادات في أفريقيا، مع التلوث الناجم عن المخاطر الكيميائية والمخاطر الميكروبي ت

رامج لرصد  ذ ب اطر وتنفي ال للمخ د الفع ا ضمان التحدي نى لھ م لكي يتس ى دع ة إل ي المنطق ة ف رات القائم المختب
  المخلفات باستخدام التقنيات التحليلية النووية وما يتصل بھا من تقنيات. 

ة في بوتسوانا مساھمة   -٥٨ روة الحيواني ويقدمِّ قطاع الث
الل ع ن خ د م اد البل ي اقتص رة ف ي كبي د األجنب دات النق ائ

المتأتية من تصدير لحوم البقر ومنتجاتھا، التي يجب أن تفي 
ات  ود ملوث دم وج ك ع ي ذل ا ف ة، بم ة لألغذي ايير الدولي بالمع
ت  ة. وكان ر مقبول ة غي اقير بيطري ات عق ة أو مخلف كيميائي
ات  بوتسوانا تفتقر إلى مختبر قادر على إجراء التحاليل لمخلف

مع من الباطن وكان يتعين عليھا أن تتعاقد  العقاقير البيطرية،
ليل بتكلفة عالية من امختبر مرجعي خارجي إلجراء ھذه التح

روع  ق المش ن طري وق. وع ات الس ة احتياج ل تلبي أج
BOT/5/006 اقير ’، المعنون ات العق إنشاء مختبر لرصد مخلف

ة الصحة  واني لحماي أ الحي ة ذات المنش ي األغذي ة ف البيطري
ة وتعزي ات العام تخدام التقني ن خالل اس ة م ارة الدولي ز التج

، يوجد اآلن ‘التحليلية النووية والتقنيات التحليلية المرتبطة بھا
ل  في البلد مختبر بيطري مؤسَّس قادر على االضطالع بتحلي

ة. وقُ ة المحلي ات الحيواني ا للمنتج ة دعم ات الكيميائي ث ن الملوِّ ا م ة وغيرھ اقير البيطري ات العق مت دِّ بعض مخلف
ى  ار إل ة صادرات لحوم األبق ق بنوعي ا يتعل مساھمات ھامة لبرنامج سالمة األغذية في بوتسوانا، وبخاصة في م
وخى إجراء  ارات، وُيت ة إلجراء االختب تعانة بمصادر خارجي ى االس االتحاد األوروبي. وتم تخفيض االعتماد عل

اليف وُم ذ. وازدادت بنسبة مزيد من التخفيضات في المستقبل عن طريق خفض التك ر ٨٠دد التنفي درة المختب ٪ ق
ى  ا يصل إل م التحقق من صحة م ة. وت ة ألحدث التطورات التكنولوجي زة المطابق لوبا  ١٤على تشغيل األجھ أس

اد ٥٢تحليليا (زيادة بنسبة  م اعتم ر) وت ة الصالحة ألداء الغرض داخل المختب اليب التحليلي وافر األس  ١٢٪ في ت
ية تحليلية. وإضافة إلى ذلك، تتوفر داخل المختبر اآلن مجموعة من العلماء المدربين قادرة على أسلوبا تحليليا/تقن

 استحداث األساليب التحليلية الخاصة بالمخلفات، والتحقق من صحة تلك األساليب، وإجراء الفحوص الروتينية. 

لٌ   -٥٩ تفيد ك ن  ويس ام داو إثيوبي واناو أوغن ونسو بوتس رو ت دةجمھوريو الجزائ ا المتح ابويو ة تنزاني  زمب

من المساعدة المقدمة على سبيل التعاون التقني في  نيجيرياو ناميبياو موريشيوسو مصرو الكاميرونو السودانو
روع  ار المش ون  RAF/5/067إط ة ’المعن ات النووي ق التكنولوجي ر تطبي ة عب ان األغذي ة بأم بكة خاص ة ش إقام

ة سالمة  وقد عزز‘. والتكنولوجيات المرتبطة بھا رامج مراقب ة في ب ات النووي ق التقني ى اآلن تطبي المشروع حت
ة  اقير البيطري د العق األغذية في الدول األعضاء، بما في ذلك استخدام تقنيات فحص مستقبالت اإلشعاعات لتحدي

مھا في ومبيدات اآلفات والسموم الفطرية ذات األھمية للدول األعضاء. وتم شراء أدوات الفحص السريع واستخدا
ين  ربط الشبكي ب برامج التدريب في موريشيوس ونيجيريا وتونس وجمھورية تنزانيا المتحدة. ويدعم المشروع ال
ة  ى تقوي ؤدي إل ع أن ي ن المتوق ات، وم ى الصعيد دون اإلقليمي ألغراض رصد المخلفات/الملوث رات عل المختب

تخدام التق ة باس ة والميكروبي اطر الكيميائي ة المخ بكات مراقب ر ش ات غي ووي والتقني ال الن ات ذات الصلة بالمج ني
  زيادة فعالية تلك الشبكات.إلى النووية لدعم الصحة العامة وترويج التجارة، و

 الوطني البيطري المختبر وموظف: BOT/5/006 المشروع
بون بوتسوانا في  التدريب رونوفي الوكالةبواسطة  المدرَّ

البيطرية في  عقاقيربقايا ال رصد أجھزة على األفارقة للعلماء
 .األغذية
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على استيراد األغذية، ولذلك تعطي أولوية إلدارة سالمة األغذية بغية ضمان  كبيراً  وتعتمد قطر اعتماداً   -٦٠
ديره المجلس أعلى مستوى من حماية المستھلك. ويجري  ذي ي ة المركزي، ال ر األغذي دعم القدرات التقنية لمختب
 QAT/5/004األعلى للصحة، وذلك من خالل المشروع 

ون زي’ المعن ة المرك ر األغذي اء بمختب ذي ‘االرتق ، وال
تمكن من  يركز على إدخال تحسينات على المختبر لكي ي
وث  تحليل األغذية ومياه الشرب للتأكد من خلوھا من التل
عاعي  اط اإلش تويات النش ا لمس عاعي وامتثالھ اإلش
المسموح بھا التي تقررھا اللوائح الوطنية. وتم من خالل 
دريب  م ت ا ت دات، كم ر بالمع د المختب روع تزوي المش
وائل  وميض بالس اس ال داد قي تخدام ع ى اس وظفين عل الم

 لتحليل مياه الشرب. 

ي   -٦١ اون التقن ، MAK/5/007ويتناول مشروع التع
ة’عنون الم ، ‘تقييم وإتاحة تنفيذ تكنولوجيات تشعيع األغذي

ذي عشعَّ سابقا للكشف عن األغذية المتوافر األساليب الالزمة في جمھورية مقدونيا اليوغوسالفية  ى النحو ال ة، عل
يمارس في االتحاد األوروبي. وساھم المشروع أيضا في إنشاء شبكة من مؤسسات أصحاب المصلحة وفي زيادة 

وعي  تخدام ال ى اس ة عل درات الوطني ين الق م تحس ا. وت ة خصوص عيع األغذي ا وتش عيع عموم ات التش أن تقني بش
ات تشعيع  يم في مجال تكنولوجي التشعيع في قطاعي األغذية والسلع الزراعية، فضال عن قدرات التدريب والتعل

 األغذية، والوقاية من اإلشعاعات، ومراقبة الجودة، والتشريعات.

ة برصد األراضي ’، المعنون ECU/5/027المشروع  ومن خالل  -٦٢ تدامة البيئي ذائي واالس تحسين األمن الغ
ل ت النخي اج زي ي إنت دة ف ة الجي ة الزراعي رات للممارس ة كمؤش المواد ‘الرطب وث ب كلة التل وادور مش الج إك ، تع

د ال د زوَّ ل. وق ت النخي اج زي ي إنت تخدمة ف ات المس دات اآلف ة ومبي ة الزراعي ية الكيميائي مِّ ر الس روع مختب مش
ل  وري للتحلي ف فلَّ از كاش اه بجھ ة والمي ي األغذي ودة ف ات الموج دات اآلف ات مبي اص بمخلف ة الخ اإليكولوجي
ي  الكروماتوغرافي الفائق األداء للسوائل وجھاز للتحليل الكروماتوغرافي للغازات والقياس الترادفي للطيف الكتل

ى - ان عل ان تنطوي ان تحليليت ا تقنيت ات  وھم ي الممارس دريب ف وفير الت م أيضا ت تقرة. وت ائر المس تخدام النظ اس
ل. وطوال  اآلفات المختبرية الخاصة برصد مبيدات اج زيت النخي المرتبطة بالممارسات الزراعية الحالية في إنت

ام  اه ٢٠١٤ع ي مجرى المي ح يوضع ف اء مرشِّ لبي (غش ات الس ع العين ر يستخدم أدوات لجم د النظي ، ظل المعھ
ات  ة لجمع عين ذ حمالت منتظم ا نف ة، كم أداة فحص فعال ات) ك ث فيجمع مع مرور الوقت طائفة واسعة من الملوِّ
وطنيين سيوفر معلومات عن المخاطر  المياه. وسُتعرض نتائج تحليل العينات في اجتماع ألصحاب المصلحة ال

ذ الممارسات المرتبطة بالممارسات الزراعية الحالية في مجال إنتاج زيت النخيل وسي ى تنفي زارعين عل شجع الم
 الزراعية الجيدة من أجل الحد من تأثير مبيدات اآلفات. 

ر العضوية في ’، المعنون PAN/5/022وفي بنما، يساھم المشروع   -٦٣ ات غي ات والملوث دات اآلف د مبي تحدي
صابة بحاالت تلوث عالية الخضروات ودراسة االمتزاز والنزوح من خالل التكنولوجيات النووية في المناطق الم

، في استراتيجية المديرية الوطنية للصحة النباتية، التابعة لوزارة التنمية ‘من أجل ضمان أغذية سليمة للمستھلكين
الزراعية، لمكافحة تأثير الملوثات العضوية ومبيدات اآلفات أثناء عملية إنتاج الخضروات والحد من ذلك التأثير. 

ين ويعزز المشروع تطوير ا ر الممتثل لقدرات التقنية التي من شأنھا أن تساعد السلطات على تعريف المنتجين غي
  بالحدود القصوى المسموح بھا في الخضروات لمخلفات الملوثات.

   

: إنتاج عينات مشربة بتركيزات محددة QAT/5/004المشروع 
 ثالمقادير من النظير المضاف، مصنوعة من الماء الملو

 .٢٦٦-بالراديوم
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  المياه والبيئة  -جيم

  أبرز المالمح اإلقليمية  -١-جيم

ة أنشطة الصح  -٦٤ وارد المائي ؤة للم ي واإلدارة الكف ل الرصد البيئ د يكمِّ ة والزراعة، وق ة البشرية واألغذي
رامج الرصد  رغم من أن ب ى ال ذه القضايا. وعل اتخذت الدول األفريقية األعضاء نھجا شامال من أجل معالجة ھ
ة  ة بصفة عام رة للغاي البيئي وإدارة الموارد المائية باستخدام التقنيات النووية والنظيرية ما زالت في مراحل مبك

يوعا ر ش د أصبحت أكث ة فق ين مكافح ال تحس ي مج ة ف دول األعضاء األفريقي ي ال اون التقن امج التع دعم برن . وي
ة.  د الطاق ة المستخدمة في الزراعة أو الصناعة أو تولي وارد المائي دعم إدارة الم اء، وي واء والم الملوثات في الھ

ة الساحل، ويركز البرنامج تركيزا قويا بوجه خاص على اإلدارة المستدامة للموارد المائية في  ل منطق اطق مث من
  حيث لكل قطرة ماء أھمية. 

وم   -٦٥ وفي منطقة آسيا والمحيط الھادئ، تواصل الوكالة مساعدة الدول األعضاء في مجال إدارة المياه، وتق
ة.  اه الجوفي د مستويات ملوحة المي اه الشرب ولتحدي بترويج التقنيات الھيدروكيميائية والنظيرية لمراقبة جودة مي

اع سياسة واستُ  يح اتب ا يت ة، بم اه الجوفي وارد المي ى م اخ عل ر المن خدمت التطبيقات النووية أيضا لدراسة آثار تغي
اقطة  دات المشعة المتس أكثر تھديفا إلدارة المياه في المنطقة. ويشمل ذلك استخدام تقنيات نظيرية، مثل تقنية النوي

د ل قدير الكميلتأجل ا منوتقنية النظائر المستقرة الخاصة بمرّكبات معّينة،  لخسائر الناجمة من تآكل التربة وتحدي
عة  دات المش ة النوي ة لتقني ات إقليمي دة بيان وير قاع ى تط رة األول م للم ي. وت دھور األراض دقيق لت در ال المص

ذه  ات ھ دة البيان وم قاع ة، وتق ات معّين تقرة الخاصة بمرّكب ائر المس ة النظ اقطة وتقني ات الترببالمتس ع بيان ة تجمي
ة لتحسين  زارعين بالمعلومات الالزم د الم تم تزوي ات إدارة واستخدام األراضي، بحيث ي ة وبيان ات البيئي والبيان

 إدارة التربة والمياه.

ة.   -٦٦ اه الجوفي وارد المي رة من م ة كبي الم وكمي ولدى أمريكا الالتينية والكاريبي ثلث المياه المتجددة في الع
ة  وارد بكثاف ذه الم تخدم ھ ي وُتس ية وف ة األرض وى الحراري ة والق وى الكھرمائي د الق ي تولي ة ف در للطاق كمص

ك من  ر ذل ة وغي اء المائي ة األحي واني وتربي اج الحي ة والمنسوجات وفي اإلنت صناعات األغذية والمواد الكيميائي
اه الصالحة للشرب ليست مانعدام األغراض. بيد أن  ة، ألن المي ائي قضية رئيسية للمنطق ع األمن الم تاحة لجمي

اه الصرف  دا من مي الناس، حتى في المناطق الحضرية. وال تتلقى أي نوع من المعالجة سوى كميات محدودة ج
وارد  الصحي الصادرة من المدن، ولذلك تشكل مياه الصرف الصحي مصدرا للتلوث. ومن ثم فاإلدارة الفعالة للم

 طقة. المائية والبيئية أمر أساسي للتنمية المستدامة في المن

 إدارة الموارد المائية  -٢-جيم

ل   -٦٧ ون RAF/8/042تم وضع الصيغة النھائية للتقرير اإلقليمي عن مشروع حوض نھر الني إضافة ’، المعن
ل دان ‘ُبعد المياه الجوفية في حوض نھر الني ع البل ا مع جمي ة في كيسومو بكيني د جلسة عمل تقني د عق ك بع ، وذل

ا الفرصة التسعة المشاركة. وخرجت الجل ي أتيحت فيھ ى الت رة األول ا كانت الم ة، ألنھ ة بنتيجة إيجابي سة التقني
ى صعيد  ى الصعيد اإلقليمي وعل ات عل ل المعلوم ة وتحلي ات النظيري ادل البيان ا وتب ل مع اطئة للعم دان المش للبل

  األحواض الفرعية. 
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ام وُعقِ   -٦٨ اع التنسيقي  ٢٠١٤د في فيينا في ع االجتم
روع ا روع األول لمش احل، أي المش  RAF/7/011لس

ون  تودعات ’المعن نظم مس تدامة ل ة والمس اإلدارة المتكامل
ة  ي منطق تركة ف ة المش واض المائي ة واألح اه الجوفي المي

احل ه ‘الس ارك في ه  ٨٥، وش ا ل ة. ومم ن المنطق ثال م مم
أحواض  ة ب اني المعني لطات الثم وى أن الس ة قص أھمي

ة/األنھار ا اه الجوفي تودعات المي دود مس ر الح تركة عب لمش
اع  شاركت في االجتماع. وكان من النتائج الرئيسية لالجتم
ة  ين ذوي المعرف ائيين المھني ن األخص ة م د مجموع تحدي
د.  ل بل ي ك ة ف درولوجيا النظيري ال الھي ي مج رة ف والخب
م  ي ل دان الت ة للبل اعدة المقدم ف المس ث تكثي زم بح ويل

ادة ال ذلك زي ات، وك ذ العين د بأخ بكي تضطلع بع ربط الش
 والتعاون مع السلطات المشتركة، وخصوصا في ما يتعلق بمستودع المياه الجوفية إيلوميدين. 

ة   -٦٩ ايير في مدين ك في مكتب مالوى للمع وأنشأت مالوي أول مختبر وطني للتحاليل اإلشعاعية فيھا، وذل
دعم من المشروع  ون  MLW/1/001بالنتيري، ب ي للتحا’المعن ر وطن ل اإلشعاعية من أجل رصد إنشاء مختب لي

ة ي البيئ ري ف اط البش ن النش ئة ع ة والناش عة الطبيعي دات المش زا ‘. النوي د مرك وطني الجدي ر ال يكون المختب وس
 مرجعيا لوزارة المناجم في جھودھا الرامية إلى مراقبة صناعة تعدين اليورانيوم.

ة ’المعنون  BAH/0/001ار المشروع ت البحرين مختبرا جديدا لقياس طيف أشعة غاما، في إطقاموأ  -٧٠ إقام
ي عاعي البيئ اط اإلش ة ألغراض رصد النش عة الجيمي ي باألش اس الطيف ر للقي ة ‘. مختب ى تلبي ر عل ل المختب ويعم

احتياجات البحرين في مجال رصد وتقييم النشاط اإلشعاعي في البيئة في مجملھا، بما فيھا البيئة البحرية، وإنشاء 
ة الخاصة الف المعخط أساس إشعاعي لمخت درات التقني ز الق م أيضا من خالل المشروع تعزي د. وت لم البيئية للبل

 بقياس النشاط اإلشعاعي في البلد. 

ة من   -٧١ زات عالي ا ظھرت تركي را م ت، وكثي اه في الكوي د للمي والمياه الجوفية ھي المورد الطبيعي الوحي
ة النسبة النترات والكبريتات في موارد المياه في الجزء الشم ات العالي ذه المكون الي من البلد. وبما أن استھالك ھ

ات عن  ث ذه الملوِّ درس مصدر ھ إن الكويت ت ار صحية ضارة ف ه آث من النترات والكبريتات في الماء قد تكون ل
ى إنشاء ة إل ود الكويت الرامي ة جھ دعم الوكال ة. وت  طريق التقنيات النظيرية من أجل تحسين إدارة الموارد المائي
دابير أفضل  ة وضع ت ا، بغي قاعدة بيانات تحتوي على معلومات عن آليات وديناميات تغذية المياه الجوفية وتلوثھ

ك من خالل المشروع  وث، وذل ون  KUW/7/004للوقاية من ھذه المصادر المسببة للتل اه ’المعن وارد المي إدارة م
شروع الكويت على استخدام نظام خاص بقياس طيف وقد ساعد الم‘. الجوفية باستخدام النظائر المستقرة والمشعة

د  -أشعة غاما إلجراء التحاليل الالزمة  اليب الرئيسية لتحدي اره أحد األس ا باعتب وتم تحديد قياس طيف أشعة غام
 نات المياه.ترّكزات النظائر في عيّ 

ري مليون متر  ١٠٤٠قدره  كبيراً  لمناخه، عجزاً  شرق جورجيا، نظراً إقليم ويواجه   -٧٢ اه لل مكعب من المي
ي  اون التقن دعم مشروع التع ون GEO/7/001ولالستخدام المنزلي. وي ة من أجل ’، المعن يم النظائر البيئي دعم تقي

تقييم النظائر البيئية لتحقيق االستخدام األمثل للمياه الجوفية في  ،‘تحسين اإلدارة المستدامة للموارد المائية الجوفية
ي ان أالزان ي -ودي وري ف نح ي ة والم ارات العلمي الل الزي ن خ وظفين م دريب الم م ت يراكي. وت ھل ش ة س منطق

تساعد الوكالة الدول األعضاء على تحسين إدارة الموارد المائية 
 صورة مقدمة من: الوكالةالثمينة (الصورة ملتقطة في النيجر) (ال

 ).الدولية للطاقة الذرية
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ذ  الت أخ ائي والرصد وحم ب الجيوفيزي رائط والتنقي م الخ دة لرس ة جدي دات ميداني وفير مع م ت ا ت ية، كم الدراس
ة ومح ار المراقب لة (آب ات ذات الص ذ العين اط أخ ار نق يش واختي روع تفت الل المش ن خ ز م ات. وأُنج ات العين ط

 لخ).إالقياس، 

روع   -٧٣ ار المش ي إط اراغوا ف ي نيك ة ف اه والترب ات المي ذ عين ة ألخ ذ حمل م تنفي ون NIC/8/012وت ، المعن
وأُجري تحليل للبيانات التي ُجمعت، ‘. تطبيق التقنيات النووية لوضع خطة إدارة لمستجمع مياه البحيرات الكبرى’

رتفعات مستجمع مياه البحيرات، باستخدام أسلوب النويدات المشعة من أجل تقييم معدالت التعرية والترسيب في م
وط  داد الخط م إع ة، وت ة للتعري ة والمحتمل ة الحالي اطق الحرج د المن م تحدي ل، ت ذا التحلي ة لھ اقطة. ونتيج المتس

 العريضة لخطة إلدارة مستجمع المياه.

يميائي والنظيري للمياه الجوفية، بدعم من ذت حملة ألخذ العينات ألغراض التحليل الكفِّ وفي المكسيك، نُ   -٧٤
روع  ون MEX/7/010المش ن ’، المعن طى م ة الوس ي المنطق ة ف دادات المائي ادر اإلم ائص مص د خص تحدي
م ‘. فيراكروز ك، ت ومكَّنت النتائج من توسيع شبكة الھيدرولوجيا واألرصاد الجوية في المنطقة. وباإلضافة إلى ذل

تقبل تحليل سلوك مياه التھطال واأل يناريوھات للمس جسام المائية، وُوضع نموذج أولي لدوران المياه، وُوضعت س
 وتم تحليلھا.

ي   -٧٥ اون التقن م مشروع التع ون BOL/7/004ودع ا ’، المعن ة فياتش اه الجوفي تودع المي د خصائص مس تحدي
ات الھيدروكيم تكملة بالتقني ة مس ات التقليدي ق التقني ةووضع خطة إلدارته من خالل تطبي ة والنظيري دريب ‘يائي ، ت

، حاصلين على منحتين دراسيتين، على الھيدرولوجيا تحت السطحية المتعددة القوميات بوليفيادولة شخصين من 
ام  ي ع دريب ٢٠١٤ف مل الت يع ١٢. وش ة مواض ة  يةمجموع ا المائي درولوجيا والجيولوجي االت الھي ي مج ف

ات النظي ة والتقني اء المائي دروليكا والكيمي ة والھي اه الجوفي وث المي ة وتل اه الجوفي ال المي دفق وانتق ة ت ة ونمذج ري
ا  وم بھ ي يق ة لألنشطة الت تھالكية الالزم واد االس م لشراء الم دم دع ك، قُ ة. وفضال عن ذل وارد المائي وإدارة الم

د البلدي للمياه الصالحة للشرب من مستودع فياتشا للمياه الجوفية (شركة  ادات ، وأعطيت إرش)EMAPAVالمورِّ
ة  لحمالت أخذ العينات التي أجرتھا وزارة البيئة والمياه. ويساھم المشروع في تحديد الخصائص الھيدروجيولوجي
يد  لمستودع فياتشا للمياه الجوفية، األمر الذي سيتيح وضع خطة إلدارة المستودع من أجل ضمان استخدامه الرش

 والمستدام. 

اراتھا ’معنون ، الJAM/7/001من خالل المشروع  وتمّ   -٧٦ ا ومس د المياه الجوفية وديناميكياتھ تقييم أصل تجدَّ
ة ‘في حوض ريو كوبري الھيدرولوجي الفرعي األعلى ، تحسين قدرات الموظفين التقنيين في ھيئة الموارد المائي

اه الج ق بأصل المي ا يتعل ة. في جامايكا في مجال تطبيق التقنيات النظيرية في الھيدرولوجيا، وخصوصا في م وفي
ة.  ات النظيري ات التقني ة بشأن إمكان كما تم تعزيز البنية التحتية في الھيئة المذكورة وزيادة وعي السلطات الوطني

انون األول/ديسمبر  ل ك ات قب ى ٢٠١٣وأجرت الھيئة أربع حمالت ألخذ العين تنادا إل ت، اس ر مؤق ، وصدر تقري
 أول مجموعة من البيانات. 

وادور، يھدف ال  -٧٧ ون ECU/7/006مشروع وفي إك ات ’، المعن ة ودينامي اه الجوفي ة المي اطق تغذي د من تحدي
و الحضرية باستخدام  ة كيت ة الشرقية لمنطق ة في األودي اه الجوفي تدام للمي المياه الجوفية من أجل االستغالل المس

ة ة الشرق‘التقنيات النووي اه الجوفي ة لمستودعات المي د الخصائص الھيدروجيولوجي ى تحدي و ، إل ة كيت ية في مدين
ة، مع استخدام  اه الجوفي وتحديد مواقع تغذيتھا والتدفقات المميَّزة للمياه الجوفية ومدة تخزينھا في مستودعات المي

اءً  ا،  تقنيات النظائر للتحقق من صحة االفتراضات األولية بشأن ديناميات المياه. وبن ائج المتحّصل عليھ ى النت عل



GC(59)/INF/3 
 ٧٧ الصفحة

 

ن  امل م يم ش راء تقي يلزم إج ات س ي، وإدارة كمي ع العمران دود التوس يم ح ة، وترس اطق التغذي ة من ل حماي أج
 االحتياطي بطريقة مستدامة، مع إيالء االعتبار لمعدالت اإلحالل بالمياه الجوية. 

اج ’، المعنون BRA/7/010ويھدف مشروع التعاون التقني   -٧٨ ع إنت اإلدارة المستدامة للموارد المائية في موق
ام ، ‘اليورانيوم ق المشروع في ع إلى تيسير تحسين إدارة الموارد المائية في مركز إلنتاج اليورانيوم. وأكمل فري
كل عمليات أخذ العينات والتحليل الكيميائي والتحليل النظيري لجميع الحمالت المخطط لھا. وعالوة على  ٢٠١٤

ل الكمي للتف اه والتحلي د خصائص مستجمعات المي ك، اُنجز بعض من تحدي اه ذل اه السطحية والمي ين المي اعل ب
ك  ا في ذل ة، بم ات النمذجة الھيدرولوجي ة وتقني ة الھيدرولوجي الجوفية. وتم تدريب العاملين على التقنيات التحليلي

انون األ ات في ك ع عين ة جم تكتمل التح٢٠١٤ول/ديسمبر نمذجة التدفق واالنتقال. وأُنجزت آخر عملي ل ا، وس لي
 . ٢٠١٥ي عام وتشخيصات نوعية المياه ف

ة ’، المعنون VEN/7/004وفي إطار مشروع التعاون التقني   -٧٩ ة اإلشعاعية الزراعي ات الترب استخدام مقتفي
ات٢١٠-والرصاص ١٣٧-البيئية (أي السيزيوم ؤثر في الخزان ي ت ات الترّسب الت يم وإدارة عملي ، أنشئت في ‘) لتقي

 ١٣٧-والسيزيوم ٢١٠-ة قدرات تحليلية على قياس الرصاصجامعة سيمون بوليفار بجمھورية فنزويال البوليفاري
في الرواسب والتربة عن طريق قياس طيف أشعة غاما. ودعم المشروع التقييمات األولى لعمليات الترسيب التي 

رھا في نات بغية قياس معدالت الترسيب وتطوّ تؤثر على خزان مياه ماتيكورا، الذي أُجريت فيه حملتان ألخذ العيّ 
 ة األخيرة.اآلون

 البيئات البحرية والبرية والساحلية  -٣-جيم

ذان   -٨٠ ة ينف ة الھيدرولوجي في الجبل األسود، ظل مركز البحوث اإليكولوجية السّمية ومعھد األرصاد الجوي
واء في  ١٩٩٨منذ عام  ات الھ ات من ملوث دة وجود كمي برنامجا لمراقبة جودة الھواء. وقد أظھرت قياسات عدي

ان صعبا بسبب الغالف الج اء الجوي ك دني في الھب وى المع د المحت ا، ولكن تحدي يم المسموح بھ وي تتجاوز الق
ام  ي  ٢٠١٤االفتقار إلى المعدات التحليلية المناسبة. واكتمل في ع اون التقن ون MNE/1/001مشروع التع ، المعن

ي’ رامج الرصد البيئ ذ ب ية لتنفي ة والمؤسس درة التقني ز الق ام ال‘. تعزي د ق امل لرصد وق امج ش ل برن مشروع بتفعي
نوعية الھواء، ودَعم إعداد خريطة للمياه الجوفية لمنطقة مختارة في الجبل األسود. ولدى الجبل األسود اآلن، من 

ل العناصر الن دة متاحة لتحلي ة سريعة معتم ي اليب كمِّ ة، أس دمتھا الوكال رة الموجودة في زخالل المساعدة التي ق
ة العينات البيئية. وت ة األوروبي ا إلرشادات الوكال ارير وفق ل األسود إعداد التق ستطيع وكالة حماية البيئة في الجب

ى  ة. وعالوة عل ة البيئي ة للمعلومات والمراقب ة والشبكة األوروبي للبيئة والمكتب اإلحصائي للجماعات األوروبي
  جية للمياه الجوفية.ذلك، اكتسب المسح الجيولوجي القدرة على إنتاج خرائط ھيدروجيولوجية منھ

ة والمجال   -٨١ رى في مجال الصحة العام وال تزال المأكوالت البحرية الملوثة بالسموم الطحلبية مشكلة كب
ة -االقتصادي ة صغيرة نامي ي تضم دوال جزري ادئ، الت يا والمحيط الھ ة آس االجتماعي للدول األعضاء في منطق

ر ي للب ة كمصدر رئيس أكوالت البحري ى الم د عل دول تعتم اءات ال ز كف ري تعزي ادي. ويج و االقتص وتين وللنم
ة تطبيق األعضاء في  أداة تنظيمي اري ك للي المحَّ ينات التسمم الش أسلوب اختبارات ربط المستقِبالت لفحص تكس

تقبال للحد ’، المعنون RAS/7/026ورصدية، وذلك من خالل المشروع  زة االس ط أجھ ارات رب دعم استخدام اختب
ةمن التأثيرات ا ة البحري ى سالمة األغذي ينات الطحالب الضارة عل دعم ‘لسلبية لتكس ذي ي ا إ، ال يا وماليزي ندونيس

اوث د ك ية؛ ومعھ ا الفرنس االرد في بولينيزي وي م د ل راء من معھ دا؛ روجزر مارشال وتايالند بخب ون في نيوزيلن
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ة لليونسكو ة التابع ة الدولي ة الحكومي ة األوقيانوغرافي ي  واللجن دانمرك ف ر اإلنترنت من اإلدارة وال اركة عب بمش
 الوطنية لدراسة المحيطات والغالف الجوي بالواليات المتحدة األمريكية.

تقييم ’، المعنون INT/5/153ويھدف المشروع   -٨٢
وارد  ة والم ى الترب ه عل اخ وتداعيات ر المن أثير تغي ت

ة م ‘المائية في المناطق القطبية والجبلي ى تحسين فھ ، إل
ر  أثير تغي ة ت ة القطبي نظم اإليكولوجي ى ال اخ عل المن

ة  المي بغي ي والع والجبلية الھشة على المستويين المحل
ك الحين،  ذ ذل ا. ومن ا وإدارتھ اظ عليھ دعم تعزيز الحف
م  ات األم ين منظم اون ب ة للتع ع قوي وة دف د ق م حش ت
ة،  م المتحدة للبيئ امج األم او، وبرن المتحدة، بما فيھا الف

دة م المتح ة األم ية ، ووجامع ع المفوض كو، وم اليونس
ة و ال،األوروبي ة للجب ة المتكامل دولي للتنمي ز ال  المرك

ذلك و ع ك اركة م اء المش دول األعض ي ال اد وھ االتح
ينو الروسي بانياو األرجنت او إس لو أوروغوايو ألماني او البرازي ة و بلجيك ادول ات  بوليفي ددة القومي رووالمتع  بي

داو قيرغيزستانو فنلنداو طاجيكستانو الصينو شيليو سويسراو السويدو جمھورية تنزانيا المتحدةو ة و كن المملك
 .اليابانواألمريكية  الواليات المتحدةو النمساو النرويجو المتحدة

ً  وتمّ   -٨٣ ً  تحديد ثالثة عشر موقعا ة معياريا ة الجنوبي ارة القطبي دة من الق اطق الممت ا شملت، المن ، شملت، فيم
دير نديز ومن سفاإلى جبال األ ل وتق م إعداد تحلي ال األلب. وت ى جب از إل لبارد إلى آسيا الوسطى ومن جبال القوق

اه ’ وذلك في المنشور المعنونكّمي للفجوات المعرفية  ين األراضي والمي ة ب ة العالق ى نوعي تأثير تغّير المناخ عل
   ‘وثيقة مرجعية :والنظام اإليكولوجي في المناطق القطبية والجبلية

‘Impact of Climate Change on Land-Water-Ecosystem Quality in Polar and Mountainous Regions- 

Gaps in knowledge: Reference Document’ 
 .٢٠٠٠منشورا علميا صدرت منذ عام  ٧٦٩إلى إنشاء قاعدة بيانات تشتمل على  استناداً 

ة) ومرك  -٨٤ امج البيئ ة (برن دة للبيئ م المتح امج األم ل برن ة ويعم وارد العالمي ات الم دة بيان دال  -ز قاع أرين
وم  ين العل رابط ب ى مستوى الت ة عل ق مع الوكال المتعاون معه، وھو المركز القطبي لبرنامج البيئة، على نحو وثي
والسياسات ومستوى االتصاالت، ويقوم بتعميم نتائج المشاريع في األنشطة والمبادرات األخرى ذات الصلة، وال 

يم سيما حافظة مش ى اآلن استراتيجيات وبروتوكوالت لتقي ك حت ال. ويشمل ذل ة بالجب ة المتعلق امج البيئ اريع برن
دات المشعة  ة النوي درات في مجال استخدام تقني اء الق ذلك بن ة؛ وك تأثير تغير المناخ في المناطق القطبية والجبلي

 فظ التربة باألساليب الدقيقة. المتساقطة وتقنية النظائر المستقرة الخاصة بمرّكبات معّينة ألغراض ح

ي من خالل المشروع   -٨٥ ون BYE/7/004وفي بيالروس، استمر دعم الرصد البيئ درات ’، المعن ز الق تعزي
ة  وى النووي يرنوبيل للق ة تش ي محط ورة ف ة المحظ ي المنطق وم ف ا وراء اليوراني ر م لوك عناص يم س ى تقي عل

INT/5/153: Scientists examine organic matter in soil from 
 في المواد العضويةيفحصون  علماء: INT/5/153 المشروع

القارة القطبية ب، جزيرة الملك جورج من مأخوذةتربة 
 ).الذرية للطاقة الدولية الوكالة: من مقّدمة(الصورة الجنوبية. 
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ى دراسة سلوك  اتويعزز المشروع قدر‘. والمناطق المجاورة لھا ة عل محمية بوليسي اإلشعاعية البيئية الحكومي
  ٢٨عناصر ما وراء اليورانيوم وما تحتويه منھا المنتجات الزراعية الرئيسية.

تان   -٨٦ وطني لكازاخس ووي ال ز الن ابع للمرك ا الت ان اإلشعاعي واإليكولوجي د األم ون من معھ ى موظف وتلق
ا ا ات اإليكولوجي راء قياس ى إج دريبا عل روع ت الل المش ن خ ك م ات، وذل يم الجرع عاعية وتقي  KAZ/9/012إلش

ودعم ‘. دعم تحويل أراضي موقع سيميباالتينسك السابق للتجارب النووية إلى االستخدامات االقتصادية’المعنون 
 ً  شراء المعدات التي يحتاجھا المعھد لتحسين استقصاءات األمان في موقع التجارب.  المشروع أيضا

ض ’المعنون  RLA/7/020أنشطة المشروع  ٢٠١٤ت في عام لّ واسُتھِ   -٨٧ إنشاء الشبكة الكاريبية لرصد تحمُّ
ة ة والنظيري ذي ‘. المحيطات وتأثيره على تكاثر الطحالب الضارة، باستخدام التقنيات النووي ويھدف المشروع، ال

اخ تسھِّل اعتماد وتنفيذ بسيركز على منطقة الكاريبي الكبرى، إلى إنشاء شبكة  ر المن ار تغي رامج للتخفيف من آث
في المنطقة والتكيف مع تلك اآلثار. وتشمل األنشطة تدريبا وتمارين عملية على قياس النظام الكربوناتي البحري 

اس مع ي قي تخدامھا ف ا الس ة توخي ات المنخري د الكائن ر، وتحدي اه البح ة مي اريخ، اوحموض ل الت ا قب اخ م لم من
ة وتصنيف الطحالب السامة وت دريب في جامع تنبات. وأُجري الت ات العزل واالس ا، فضال عن تقني د أنواعھ حدي

 كوبنھاغن كجزء من تعاون الوكالة مع اللجنة األوقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لليونسكو.

   

 
وفير المساعدة  GC(57)/RES/11القرار منطوق من  ٢ قسممن ال ٦لفقرة تستجيب لھذه الفقرة   ٢٨ بشأن العمل بنشاط من أجل ت

ل األراضي  ادة تأھي ة تشيرنوبيل وإع دة عواقب كارث والدعم في المجال اإلشعاعي ألشد البلدان تأثرا في سبيل التخفيف من ح
  الملوثة.
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  التطبيقات الصناعية  -دال

  أبرز المالمح اإلقليمية  -١-دال

ات النوو  -٨٨ تخدام التكنولوجي ن اس ات يمك ة التكنولوجي دوى وأھمي د ج ات. وتتزاي ن التطبيق د م ي العدي ة ف ي
د  وى. ويتزاي ة أق ة أو بحثي ة أو زراعي النووية مع قيام الدول األفريقية األعضاء بتطوير قطاعات صناعية أو طبي
ي  ب ف ذا الطل ة لھ تجابات فعال ى اس ة إل اك حاج بة، وھن يانة واإلصالح المناس دمات الص ى خ ا عل ب أيض الطل

درات البشرية قط اء الق اعات مثل الطب النووي. ويساعد برنامج التعاون التقني الدول األفريقية األعضاء على بن
  والتقنية من أجل تلبية الطلب المحلي بطريقة مستدامة وفعالة.

ات الصناعية   -٨٩ ة التطبيق ى أھمي ديد عل دول األعضاء التش ادئ، تواصل ال يط الھ يا والمح ة آس ي منطق وف
دى للتكنو ة وم ة المتقادم وى النووي ات الق ة لمحط رة العمري ات الفت ات تقييم ذه التطبيق مل ھ ة. وتش ا النووي لوجي

ر  ذه المحطات، من خالل التجارب غي ة لھ ات الحاسمة األھمي إجھادھا، من أجل ضمان السالمة الھيكلية للمكون
ات اإلتالفية، فضال عن تعزيز إنتاجية تكنولوجيا تكرير النفط بواسطة تقن يات المسح بأشعة غاما وبواسطة المقتفي

ة، اإلشعاعية. وتشمل التطبيقات األخرى في المنطقة استخدام اإلشعاعات المؤيِّنة والمواد النانوية ال ستصالح البيئ
 وتقييم أداء المفاعالت من خالل تقنيات النظائر المشعة المتقدمة.

  مفاعالت البحـوث  -٢-دال

تعزيز أمان مفاعالت البحوث وزيادة االستفادة ’، المعنون RAF/4/022ن التقني من خالل مشروع التعاو  -٩٠
، يدعم برنامج التعاون التقني االجتماعات السنوية للجنة االستشارية اإلقليمية ألمان مفاعالت البحوث ‘منھا (أفرا)

ان ، والغرض الرئيسي منھا ھو ضمان مس٢٠٠٩في أفريقيا. وقد أنشئت ھذه اللجنة في عام  ع من األم توى رفي
في مفاعالت البحوث في منطقة أفريقيا. وتشكل اجتماعات اللجنة منتدى إقليميا لتبادل المعلومات والربط الشبكي 
ان  ين األم ل ب ى التفاع ز خاص عل اك تركي ترك. وھن ام المش ان ذات االھتم ايا األم أن قض رات بش ادل الخب وتب

  لرامية إلى الوقاية من األحداث الداخلية والخارجية. واألمن، وعلى األحكام المتعلقة بالتصميم ا

دِّ   -٩١ ة، قُ و الديمقراطي ة الوفي جمھورية الكونغ ى الھيئ ة من رقابمت إل ة للوقاي ة الوطني د، وھي اللجن ة للبل ي
اعالت  رخيص لمف ة والت ة فعال اء وظائف رقابي ال إنش ي مج ي ف م عمل راء ودع ة، مشورة خب عاعات المؤين اإلش

امج  البحوث، بما م تحسين برن ا. وت اعالت من أجل ضمان أمانھ ابي لمرافق المف يش الرق ات التفت ك عملي في ذل
ان  ة أم ت لجن دات. وتلق وفير المع راء وت ادات الخب الل إرش ن خ د م ي البل غيلية ف عاعات التش ن اإلش ة م الوقاي

ى إدارات المف ان. المفاعالت أيضا إرشادات لتعزيز وظيفتھا في مجال تقديم المشورة إل اعالت حول مسائل األم
ام  ام  ٢٠١٣وأُجريت بين ع نح  ٢٠١٤وع ين من خالل م دريب خمسة موظفين وطني م ت راء وت ات خب ست بعث

ع ’، المعنون ZAI/1/004دراسية في سلوفينيا والنمسا. وتم دعم جميع األنشطة من خالل المشروع  صياغة وتجمي
ايير  CREN-Kاعل البحوث مراحل عملية اإلخراج من الخدمة فيما يخص مرافق مف اً لمع ان وفق مع ضمان األم

 ‘.أمان الوكالة

ي   -٩٢ اون التقن ا، واصل مشروع التع ي أوروب ون RER/1/007وف اعالت ’، المعن ان مف تخدام وأم ز اس تعزي
ات وتقاسم أفضل الممارسات اظ بشبكات ‘البحوث من خالل إقامة الشبكات والتحالف ة لالحتف يلة مھم وفير وس ، ت



GC(59)/INF/3 
 ٨١ الصفحة

 

ا: تحالف ٢٠١٤البحوث. وفي عام  مفاعالت ئتا مؤخرا، وھم ين أنش دعم ھيئت ، كانت ھناك حاجة بصفة خاصة ل
 مفاعالت بحوث رابطة الدول المستقلة وشبكة مفاعالت بحوث تريغا.

ام   -٩٣ ٍد سواء، ٢٠٠٩وظلت الوكالة تساعد األردن منذ ع ى ح ة عل ة واإلقليمي ، من خالل المشاريع الوطني
ألموارد البشرية الالزمة للتشغيل العلى بناء قدرات ا ي ومم اون التقن اعالت البحوث. ويساعد مشروع التع ن لمف

JOR/1/006 ون ة ’، المعن ي الخدم ه ف ي وإدخال دريب األردن وث والت ل البح ييد مفاع ة لتش درات الالزم اء الق بن
ى ، بدعم من إندونيسيا في إطار مبا‘وضمان أمانه واالستفادة منه (المرحلة الثانية) لمية، عل درة االستخدامات الس

ه  ه حزيران/يوني د غايت ي موع ل ف امال بالكام ون ع رر أن يك ن المق ذي م ذكور، ال ل الم اء المفاع . ٢٠١٦إنش
اج النظائر المشعة لالستخدامات  دريب والبحوث وإنت ى في األردن، وسُيستخدم للت ذا أول مفاعل ُيبن وسيكون ھ

ل اإلالطبية. وسيكون المفاعل قادرا أيضا عل ات الصناعية، مث ديومى انتاج النظائر المشعة الخاصة بالتطبيق -يري
، فضال عن أي نظائر أخرى الزمة لألغراض البحثية والزراعية. وسيكون ٢٤-والصوديوم ٦٠-لتاوالكوب ١٩٢

ي ُتستخد ابة، الت يليكونية المش الت الس باه الموصِّ اج أش يليكون إلنت ورات الس ى تشعيع بل ى المفاعل قادرا عل م عل
ار  ة بالتي ودة الخاص ة الج لة العالي به الموصِّ زة ش يما األجھ ة، وال س ناعية مختلف االت ص ي مج ع ف اق واس نط

 الكھربائي. 

روع   -٩٤ الل المش ن خ ة م وث النووي يكي للبح وطني المكس د ال ع المعھ ة م اون الوكال ، MEX/2/016وتتع
ةتقييم آثار تمديد االرتقاء بالقدرات لتجديد رخص’المعنون  وى النووي ردي للق ، من أجل ‘ة تشغيل محطة الغونا ف

ل قلب المفاعل من  ؤخرا تحوي م م ه. وت تفادة من د وتحسين االس ة مفاعل البحوث الخاص بالمعھ تحسين موثوقي
ادرة  دعم من مب ة، ب ود الحالي راء. وتھدف الجھ ود الضعيف اإلث ى استخدام الوق استخدام الوقود الشديد اإلثراء إل

د لقلب االستخدامات  أة من خالل النسق الجدي ذه المنش درات ھ ة من ق تفادة الكامل ين من االس ى التمك السلمية، إل
 برنامج تحسينات مفاعل البحوث ومختبرات الخدمة. ٢٠١٥م في عام المفاعل. ومن المتوقع أن ُيختتَ 

رو   -٩٥ رو للطRP-10ويجري تحسين مفاعل بحوث بي د بي ه وتشغيله معھ ولى إدارت ذي يت ة، ، ال ة النووي اق
، وذلك عن طريق شراء ‘وتحسين االستفادة منه RP10تحديث المفاعل ’، المعنون PER/4/023بدعم من المشروع 

اليورانيوم الضعيف اإلثراء والتعاقد على صنع عناصر وقود جديدة. وقد وافق مجلس المحافظين في آذار/مارس 
 والواليات المتحدة األمريكية.التوريد، بعد موافقة بيرو و عورالمش على اتفاق ٢٠١٤

اعالت البحوث وقُدِّ   -٩٦ ا الشرقية بشأن مف ادرة أوروب م دعم للمشاركة في الدورات التدريبية التي نظمتھا مب
ام  ي ع ة (المشروع  ٢٠١٤ف اريع وطني تة مش ين وس ون  RAS/1/018من مشروعين إقليمي وارد ’المعن ة الم تنمي

ا تخدام مف ة لتشغيل واس اق البشرية الالزم ي اتف دول األعضاء ف ي ال أمون ف ى نحو م ة عل عالت البحوث النووي
ة ’المعنون  PAK/2/004؛ والمشروع ‘عراسيا د، المرحل د البعي ى األم كفالة أمان محطة كراتشي للقوى النووية عل
الغونا تقييم آثار تمديد االرتقاء بالقدرات لتجديد رخصة تشغيل محطة ’المعنون  MEX/2/016؛ والمشروع ‘الثانية

ة وى النووي ردي للق روع ‘ف ون  GHA/2/002؛ والمش د ’المعن راض تولي ة ألغ وى النووي ية للق ة أساس اء بني إرس
ة’المعنون  RAS/0/073؛ والمشروع ‘الكھرباء (المرحلة الثانية) ا النووي ؛ ‘دعم تنمية الموارد البشرية والتكنولوجي

ةدعم التعليم والتدريب ’المعنون  URT/1/008والمشروع  ا النووي  SAF/0/005؛ والمشروع ‘في مجال التكنولوجي
ون  ة’المعن ا النووي رية والتكنولوجي وارد البش ة الم م تنمي روع ‘دع ون  PAK/9/037؛ والمش ة ’المعن ز البني تعزي

  ‘).األساسية لألمان اإلشعاعي وأمان النقل وأمان النفايات
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 عية للتطبيقات الصناعيةتكنولوجيا النظائر المشعة والتكنولوجيا اإلشعا  -٣-دال

تخدام   -٩٧ ي باس ف الكتل اس الطي ارة لقي ي الق ق ف از أول مرف ي إنج ة ف اھمت الوكال ا، س وب أفريقي ي جن ف
اوتنغ، من خالل المشروع  ة غ ى المعجالت، في مقاطع زة عل وم المرتك المعجالت، وذلك في مختبر إيتيمبا للعل

وطني  ون SAF/0/004ال ام التحلي’، المعن تكمال نظ ي اس المعّجالت ف ي ب ف الكتل اس الطي ة لقي ة العالي ل بالطاق
اوتنغ) ا (غ رات إيتيمب ن ‘. مختب ا وم وب أفريقي ة جن ن حكوم ا م ا أيض ا قوي ذكور دعم ق الم اء المرف ال إنش ون

ه  تح المرفق في تموز/يولي الزم. وافُت الي ال دعم الم مؤسسات التمويل الوطنية، التي وفرت الجزء الرئيسي من ال
ر في إنشاء مرافق ، وُيس٢٠١٤ دم كبي ون المشع. ويستمر إحراز تق تخدم اآلن ألداء تحديد العمر بواسطة الكرب

ل  ة، مث ات النظيري ن التطبيق د م رة للعدي ة كبي ق ذات أھمي ي مراف ة، وھ ائر الكوني ات الخاصة بالنظ داد العين إع
ي باستخدام المعجالت، ا اس الطيف الكتل وم دراسات تغير المناخ. وبفضل مرفق قي ا للعل ر إيتيمب ائن في مختب لك

ى  زة عل وث المرتك ال البح ي مج دة ف الم الرائ دان الع ن بل ا م وب أفريقي بح جن الت، تص ى المعج زة عل المرتك
دريب  :المعجالت وسيستخدم المرفق في بحوث الطب األحيائي وعلم اآلثار وعلم الماضي الجيولوجي، وكذلك للت

  اه. العالي لنيل درجتي الماجستير والدكتور

ة ُعقِوتلّق  -٩٨ ار ت دورة تدريبي ي إط ا ف ي زايبرسدورف دعم ة ف رات الوكال ي مختب ام ف رة أي دة عش دت لم
ات ’المعنون  RAF/1/004المشروع  اس أداء عملي ا أداة تشخيصية لقي ا النظائر المشعة باعتبارھ تعزيز تكنولوجي

وأتيحت الفرصة للمشاركين لحل مشاكل ‘. أفرا)المصانع وتحقيق األداء األمثل فيھا وحل المشاكل التي تواجھھا (
ي بالمقتف المي المعن ؤتمر الع اح الم ائم. وأت ارات ق ات اإلوإجراء تجارب تشخيصية باستخدام جھاز اختب شعاعية ي

وبر  ي تشرين األول/أكت المغرب ف راكش ب ي م د ف ذي عق ات الصناعية، ال ي ٢٠١٤والتطبيق ازا ف ، تواصال ممت
ي ربط مجال التبادل التقني ب راء الحاضرين فرصة لل يا، حيث أتيحت للخب ا وآس ين أفريقي ا ب وب فيم دان الجن ن بل

  الشبكي وتبادل المعلومات حول تقنيات المقتفيات.

ان عدونّف  -٩٩ روع  داً يذ لبن ك المش ي ذل ا ف ة (بم ي الوطني اون التقن اريع التع ن مش ون LEB/1/006م ، المعن
ةإنشاء خط لِحَزم انبعاثات األشعة السي’ ة والبيولوجي ، ‘نية المستحثة بالبروتونات في الھواء لتحليل العيـّنات األثري

دان ’، المعنون LEB/1/007والمشروع  دراسة جدوى إنشاء مفاعل للبحوث النووية وتنمية الموارد البشرية في مي
للطاقة الذرية في مجال  االرتقاء بقدرات الھيئة اللبنانية’المعنون  LEB/1/008، والمشروع ‘التكنولوجيات النووية

ة ‘) التحليل العنصري والكيميائي والھيكلي السطحي للمواد البيولوجية والعضوية ات التحليلي من أجل تعزيز التقني
نوعات  وجي، والمص وين الجيول تھالكية، والتك لع االس ول الس دة ح يل جدي ن أن تكشف تفاص ي يمك ة الت النووي

ة اليدوية القديمة، والعينات األثرية، و ان إالدھانات، واألوراق النقدية والعمالت المعدني خ. ويستخدم مصرف لبن ل
ة، من أجل  ة والعمالت المعدني ة جودة األوراق النقدي ارات مراقب أداة لوضع اختب المركزي ھذه التقنيات حاليا ك

  منع العمالت المزيفة أو المزورة من التداول في المعروض النقدي في البلد. 
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زَّ   -١٠٠ ي ز وع اون التقن روع التع مش

UAE/1/001 ة ’، المعنون تعزيز القدرات التحليلي
، القدرات التقنية ألول ‘للتطبيقات البيئية واألثرية

واد في  ل الم ينية لتحلي ي لألشعة الس مركز وطن
ز  تطيع المرك دة. ويس ة المتح ارات العربي اإلم
ة والمخطوطات  ل المصنوعات األثري اآلن تحلي

ات  ة، وعين ادن التاريخي ات المع ل عين ة مث بيئي
د  ه تحدي رعي، ويمكن ات الطب الش ة وعين الثقيل
د ساھم  ا. وق دة واختبارھ واد الجدي خصائص الم
نح  ة والم ارات العلمي ن خالل الزي روع، م المش
ارف  ل المع ي نق ل، ف ات العم ية وحلق الدراس
والخبرات المتصلة باستخدام مختبر تألق األشعة 

  شعة السينية. السينية الموجود في مركز األ

دَّ   -١٠١ ي وق اون التقن ون RER/1/014م مشروع التع اءة ’، المعن ان وكف ال ضمان أم ي مج ة ف الصيانة الوقائي
وفير ‘مرافق اإلشعاعات ا، من خالل ت ة أوروب ان تشغيل مرافق التشعيع في منطق ، مساھمة كبيرة في تعزيز أم

ات مع التدريب العملي في مجال التحقق من عمليات المعالجة بأ ة التطبيق ا، وفي دعم مواءم ا ومراقبتھ شعة غام
دولي  ار ال اء  ISO11137المعي بة أثن ارف المكتس ھم المع اييس. وستس د المق ة لتوحي ة الدولي ن المنظم ادر م الص

األنشطة التدريبية، وتبادل أفضل الممارسات والنُّھج المواءمة الستراتيجيات المراقبة والصيانة الوقائية، في الحد 
  احتمال وقوع الحادثات والحوادث.من 

   

، وقَّعت الھيئة اللبنانية للطاقة الذرية ومصرف لبنان المركزي مذكرة تفاھم تركز على صوغ ٢٠١٤تشرين الثاني/نوفمبر  ١٢في 
ت بروتوكوالت تحليلية تستند إلى استخدام التقنيات النووية وتقنيات تكميلية أخرى ألداء اختبارات مراقبة جودة األوراق النقدية والعمال

 عدنية.الم

: تؤكد األبحاث بشأن االكتشافات األثرية في معبد UAE/1/001المشروع 
الدور في أم القيوين أن المعبد تم بناؤه باستخدام جص الكالسيت، وليس 

 م لبناء المعبد.الجبس، وحددت األبحاث أيضا منشأ المالط الذي اسُتخدِ 
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يط   -١٠٢ ي تنش اون التقن امج التع دعم برن ا، ي ي كوب وف
ا  ين ھم روعين وطني الل مش ن خ عيع م دمات التش خ

روع  ون CUB/1/011المش ا ’، المعن ر تكنولوجي ين أث تحس
عيع روع ‘التش ون CUB/1/012، والمش ز ’، المعن تعزي

عيع دمات التش وافر وج‘خ ادة ت دف زي ك بھ ودة ، وذل
يدلة  ة والص ا البيولوجي ناعات التكنولوجي ات ص منتج
دريب  وفير الت روعان ت دعم المش ة. وي واد الغذائي والم
ق  ل إدارة مراف ن أج راء م ورة الخب ص ومش المتخص
دات  ب المع آت وتركي ييد المنش ك تش ي ذل ا ف عيع، بم التش
ة. وفي  وعمليات المراقبة وتشغيل أجھزة التشعيع المتماثل

ام  ز ٢٠١٤ع وفير ، رك ى ت ية عل طة الرئيس د األنش أح
وبي  ة الك د بحوث صناعات األغذي ل معھ اد لتحوي اإلرش

ي  اس الجرعات ف رات قي ز مختب دعم لتعزي وفير ال م ت ك، ت دد األغراض للتشعيع. وفضال عن ذل د متع ى معھ إل
 . المركز الوطني للصحة النباتية والحيوانية وفي مركز التطبيقات التكنولوجية والتطوير النووي

    

تكنولوجية تعزيز البنية التحتية للمختبرات في مركز التطبيقات ال
مة  . (الصورةوالتطوير النووي بكوبا لدعم خدمات التشعيع ُمقدَّ

 ). الدولية للطاقة الذرية من: الوكالة
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  تخطيط الطاقة والقوى النووية  -ھاء

  أبرز المالمح اإلقليمية  -١-ھاء

ة  نظراً للمخاوف المتعلقة  -١٠٣ ى الطاق ات الحصول عل ة ب ار البيئي بأمن إمدادات الطاقة وتغيُّر المناخ واآلث
م برنامج التعاون ال ه األعضاء وتوافرھا وتحمُّل تكلفتھا أحد أھم مواضيع التنمية في أفريقيا. ويقدِّ ى دول ي إل تقن

اء  رية ولبن الموارد البش ة الخاصة ب ة واإلقليمي درات الوطني وير الق اً لتط اعدة مصممة خصيص ة مس األفريقي
اعدة  اً مس اء أيض دول األعض ى بعض ال ة. وتتلق يط الطاق رامج لتخط اء ب رورية إلرس ة الض درات التقني الق

  رى، بما يشمل أنشطة التعدين.تستھدف اإلدارة الفّعالة لليورانيوم والموارد األخ

ام   -١٠٤ ، ٢٠١٤وواصلت الدول األعضاء في منطقة آسيا والمحيط الھادئ دعم تطوير القوى النووية في ع
ة من خالل  ة من الوكال اه. وعّززت المساعدة المقّدم ذا االتج ق في ھ د الطري واتخذت خطوات ملموسة لتمھي

دان المشاريع الوطنية واإلقليمية القدرات الوطني ة من أجل تطوير البنى األساسية الوطنية للقوى النووية في البل
ل لدعم كما وفرت الالتي شرعت في برامج للقوى النووية، مثل بنغالديش وماليزيا وفييت نام،  لبلدان التي تشغِّ

ام من خالل الت ى فييت ن ا إل ّدمت دعمھ ة ق ال أن الوكال ى سبيل المث اون محطات للقوى النووية. من ذلك عل ع
ار  ي إط امل ف ي الش ة ’، VIE/2/012مشروع الالتقن القوى النووي ية الخاصة ب ة األساس اء البني ة ’ -إرس المرحل

دماً بخطى ٢٠١٥-٢٠١١وبھذا الدعم، وباإلشارة إلى خطة العمل المتكاملة للفترة ‘. الثالثة ام ق ، تمضي فييت ن
ات اء بمتطلب ال واسعة نحو الوف ذ األعم ةالخا يةالتحضير تنفي ة الثاني الم ال’من نھج  صة بالمرحل ةمرحلالمع  ي

إلرساء بنية أساسية وطنية للقوى النووية. وقّدم المشروع دعماً ھائالً في بناء القدرات وعّزز التنسيق  ‘البارزة
دعم المشروع أيضاً وضع سياسات واستراتيجيات  بين المؤسسات الوطنية المعنية ببرنامج القوى النووية. وي

  مية الموارد البشرية.متصلة بتن

اً من خالل مشاريع وفي منطقة أوروبا، تلّق  -١٠٥ ة دعم وى النووي ي شرعت في استخدام الق دان الت ت البل
روع  ا المش ا فيھ ة، بم ة وإقليمي يط ’، RER/2/011وطني ز تخط تعزي

ية ى األساس ة والبن ة الطاق وى النووي ي  للق ووي ف ان الن ة األم ومراقب
ك برامج للقوى النووية أو إطالق  البلدان التي تفكِّر في التي تطور تل
دعم ذي  ‘البرامج أو توسعھا وفي بيالروس وبولندا، تم وضع نھج ال

ذة  ة المنفِّ دعم الھيئ ة ل اريع وطني ة بمش ن ناحي ارين مصحوباً م المس
الزم  ابي ال ار الرق ز اإلط اريع لتعزي ة، ومش ة النووي امج الطاق لبرن

ى ن ة عل وى النووي ر الق مان نش ة لض ن الناحي ن م أمون وآم و م ح
ذة  ة المنّف دعم الھيئ ي ل ا مشروع وطن دى تركي د ل األخرى. وال يوج
دعم من  ذ بعض أنشطة ال لبرنامج الطاقة النووية، ولذلك يجري تنفي

روع  الل المش ن  RER/2/011خ ة ع اھمات خارج تخدام مس باس
ى دعم في  الميزانية من تركيا. وحصلت الھيئة الرقابية في تركيا عل

روع إ ار المش ة ’، TUR/9/017ط ة الذري ة الطاق درات ھيئ ز ق تعزي
وى  ات الق ييد محط ى تش ابي عل راف الرق دان اإلش ي مي ة ف التركي

غيلھا ة وتش ي الخدم ا ف دة وإدخالھ ة الجدي ن ‘النووي و مشروع م ، وھ
    ل تماماً من الحكومة.مشاريع الحاشية (أ) مموَّ 

زيارة مفاعل جديد في إطار بعثة استعراض 
تقييم أمان التشغيل. (الصورة مقدمة من: 

 الوكالة الدولية للطاقة الذرية).
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ة م  -١٠٦ ة في وفي أمريكا الالتينية، قُيِّمت حال وى النووي ي الق ان التشغيلي الرئيسي في محطت جاالت األم
ة،  درات الوطني ز الق ار تعزي ي إط غيل. وف ان التش تعراض أم رق اس ات ف ن خالل بعث ل م يك والبرازي المكس
ة في  شارك موظفون من محطتي القوى النووية المذكورتين كمراقبين في بعثات استعراضات الُنظراء المماثل

رى لالس اطق أخ روع من طة المش ذه األنش دعم ھ رى. وي ة األخ وى النووي ات الق رة محط ن خب تفادة م
RLA/9/080 ،’ا ان فيھ ة األم ة وممارسات ثقاف وى النووي ات الق ذي يھدف ‘ تعزيز إدارة أعمار تشغيل محّط ال

ى ضمان إتا حة إلى ضمان أمان تشغيل محطات القوى النووية في أمريكا الالتينية. وَعمل المشروع أيضاً عل
ذ  ة تنفي أن كيفي ة، بش ات الرقابي ا يشمل الھيئ رار، بم ّناع الق ديري المحطات وُص ة لم املة وموثوق ات ش معلوم

  برنامج سليم إلدارة أعمار تشغيل محطات القوى النووية.

  تخطيط الطاقة  -٢-ھاء

رة   -١٠٧ ووي خالل السنوات األخي ار الن وفير بدأت بلدان أفريقية كثيرة في إعادة النظر في الخي بغرض ت
رامج  اء ب ة المتصلة بإنش رات الزمني اً بطول الفت ل. واعتراف ى األجل الطوي ة عل ن الطاق تدامة م دادات مس إم

  للقوى النووية، أجرت عدة بلدان تقييمات للعرض والطلب في مجال الطاقة.

ذ المشروع اإلقليمي   -١٠٨ ة ل’، RAF/2/010وبدأ تنفي درات الالزم ز الق لتخطيط في تطوير وتوسيع وتعزي
را) اق أف ة (اتف وى النووي ك الق ي ذل ا ف ة، بم ال الطاق ام ‘ مج ي ع ة  ٢٠١٤ف يط الطاق َترك لتخط روع مش كمش

دول  اعدة ال ى مس نوات إل س س ه خم غ مدت ذي تبل روع ال دف المش ا. ويھ ة أفريقي ي منطق ة ف وى النووي والق
و ا يشمل الق تدامة، بم ة المس ارات الطاق يم خي ى تقي اركة عل ج تخطيط األعضاء المش تخدام نھ ة، باس ى النووي

م في إطار  الطاقة واألدوات التي استحدثتھا الوكالة. ويستند مكّون تخطيط الطاقة في المشروع إلى الدعم المقدَّ
ابقين  روعين الس تدامة (’، RAF/0/028المش ة المس ة الطاق يط لتنمي درات التخط ز ق ، )‘AFRA VI-1تعزي

ن أجل التنم’ RAF/2/009 و ةالتخطيط م تدامة للطاق ة المس درات ‘. ي ز ق الي تعزي دعم المشروع الح وسوف ي
ى أساس نھج ة عل ة للطاق دون إقليمي  تخطيط الطاقة لدى الدول األعضاء في اتفاق أفرا، ووضع خطط إقليمي

  لقوى.تجميع ال

تأُدرِ و  -١٠٩ ى اس اً عل ود وحفاظ مراريتھا. َجت المؤسسات األكاديمية الوطنية في المشروع تكميالً لتلك الجھ
ز  ة، مع التركي ين المختصين بالطاق دى المھني ة ل مت دورات تدريبية لتعزيز مھارات تحليل تخطيط الطاق وُنظِّ

اذج  ى المستوى ا عيجملتبشكل خاص على جمع البيانات المتعلقة بالطاقة، واإلحصاءات، ووضع نم وى عل لق
قات تعاون أوثق على المستوى دون اإلقليمي دون اإلقليمي، واستكشاف التآزرات الممكنة من خالل إقامة عال

ا،  ا، وسھولة الحصول عليھ ل تكلفتھ ى تحمُّ درة عل من أجل دعم تحقيق أھداف الطاقة المستدامة، بما يشمل الق
رامج الحاسوبية  ى مجموعات الب والحماية البيئية. وحصلت الفرق الوطنية على أدوات ومنھجيات وتدريب عل

ن إ ا م لة لتمكينھ ذه ذات الص ن لھ ة. ويمك ا دون اإلقليمي دانھا ومناطقھ ي بل ة ف يط الطاق ات لتخط راء دراس ج
ة  ة االجتماعي داف التنمي م أھ ل دع ن أج ة م اع الطاق وير قط ط لتط ياغة خط ى ص اعد عل ات أن تس الدراس

  كة.االقتصادية لدى البلدان المشارِ 

ى وضع نم  -١١٠ اً وساعدته عل اً وطني ة فريق ة في  ه الخاصةاذجوفي سيشيل، َدّربت الوكال لتخطيط الطاق
داد خطة رئيسية ’، SEY/2/001إطار المشروع  ة وإع ى تخطيط الطاق البناء المتواصل لقدرات ھيئة الطاقة عل
رة  ة للفت ة ٢٠٣٠-٢٠١٤للطاق ن الطاق ين أم ن أجل تحس ى ‘. م يل عل ي سيش ة ف ة الطاق اعد المشروع ھيئ وس
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ي الم ة ف ى الطاق ب عل أن الطل ات بش داد توقُّع ة إع ة البديل دادات الطاق يناريوھات إم ين س د وتحس دى البعي
  واستخدامھا إلى المستوى األمثل.

١١١-   ُ ا، أ ي كمبودي ي َيجرِ وف اون التقن روع التع ن مش اعدة م ة بمس ة للطاق ة وطني ت دراس
ام ‘. تنمية القدرات الوطنية لتخطيط الطاقة واقتصادياتھا’، KAM/2/001الوطني ة٢٠١٤وفي ع ّدمت الوكال  ، ق

ى  وطنيين. وإضافة إل رار ال ّناع الق ى ُص ة عل دعمھا إلى وزارة المناجم والطاقة لعرض دراسة تخطيط الطاق
ارف ذلك، أقيمت فعالية تدريبية وطنية لنقل ة  المع وازن الطاق ى استخدام ستوديو ت ي عل دريب العمل ديم الت وتق

درة ال اء الق ى التنظيم محلالخاص بالوكالة. وأسفر ذلك عن بن ة عل ة من أجل ي ة الوطني ات الطاق المنھجي لبيان
  تيسير تخطيط التطّورات في مجال الطاقة في كمبوديا.

ة بشأن  لخطط حكومة سري النكا بشأن اعتماد نموذج واستجابةً   -١١٢ دائل االستراتيجيات الخاصة الوكال ب
ى نموذج ، استفادت الوكالةةقكأداة لتخطيط الطا بإمدادات الطاقة وآثارھا البيئية العامة دريب السابق عل  من الت

ة ة العام ا البيئي ة وآثارھ دادات الطاق اء في سيالن  بدائل االستراتيجيات الخاصة بإم ى مجلس الكھرب ّدم إل المق
ام  ه في ع ذي جرى تنظيم ة ال دريب المتابع دتھا أسبوعان. وساعد ت في إطار  ٢٠١٤إلجراء دورة متقدمة م

وارد دعم تخطيط الطاق’، SRL/2/008المشروع  ة الم ة وتنمي وى النووي ة ودراسة الجدوى التمھيدية لتطوير الق
ة وى النووي ي مجال ھندسة الق وذج ،‘البشرية ف ى معالجة بعض سمات نم تراتيجيات الخاصة  عل دائل االس ب

ة في سري النكال بإمدادات الطاقة وآثارھا البيئية العامة ا مطلوبة للتعرُّف على الخصائص المعقَّدة لنظام الطاق
وطني  اً في التخطيط ال ُنظم المستخَدمة حالي ة تخطيط ال ة توليف اءة باستخدام منھجي ا بكف التي ال يمكن معالجتھ
ة في  يناريوھات الطاق اتھا وس ا وسياس ة وتخطيطھ يالت ُنظم الطاق ى محاضرات حول تحل للطاقة. وإضافة إل

دريب لطاقة وآثارھا البيئية العامةبدائل االستراتيجيات الخاصة بإمدادات ا المستقبل، ومنھجية نموذج ، شمل الت
ى المشاركين بشأن م إرشادات إل دَّ وذج، وق ذا النم دة لھ ة والمعقَّ ات المتقدم  تجارب إيضاحية للعديد من التطبيق

  النكا وتطبيقه في تحليل السيناريوھات.  نموذج من ھذا القبيل لسري وضع

ة واقتصاداتھا ويخطط األردن إلنشاء محطات للقوى النووية،   -١١٣ وأجرى دراسات متصلة بتخطيط الطاق
ييد وتشغيل ’، JOR/2/007ضمن إطار مشروعي التعاون التقني الوطنيين  إرساء بنية أساسية نووية بغرض تش

ة ’، JOR/2/009، و‘محطة للقوى النووية وى النووي ييد وتشغيل محطة للق إرساء بنية أساسية نووية بغرض تش
ى الحاصلين على منح دراسية العديد من األردنيين  لقىتو‘. (المرحلة الثانية) دريباً عل مختلف أدوات تخطيط ت

مت أيضاً بعثات من الخبراء.   الطاقة، وُنظِّ

رت   -١١٤ ة وُنش يط الطاق ن تخط ة ع ت دراس ان، أجري ي ُعم ا وف روع فيھ ن المش دعم م ، OMA/2/001ب
وى’ ن للق ا يمك يم م تدامة وتقي ة المس تراتيجيات الطاق اعي  وضع اس و االجتم دان النم ي مي ه ف ة أن تقدم النووي

ادي ائي ‘االقتص اع الكھرب يع القط ط توس الي لخط ل الم وذج التحلي ة نم أن منھجي دعم بش روع ال ّدم المش . وق
)FINPLAN(ك دخالت . وشمل ذل ات ُم اج البيان ذلك إدم رة، وك ة الكبي اريع الطاق ام مش ة أم ّديات المالي ، والتح

اھيم والمم ائل والمف رى الوس رة. وج ة الكبي اريع الطاق ى مش ا عل المي وتطبيقھ ل اإلس دة للتموي ات الجدي ارس
اخ باستخدام  ر المن أيضاً، تلبية للطلب الوطني، تقييم استراتيجيات الطاقة المستدامة من أجل معالجة قضايا تغيُّ

ذي وض بدائل االستراتيجيات الخاصة بإمدادات الطاقة وآثارھا البيئية العامة نموذج ُتخِدمت ال ة. واس عته الوكال
  الدراية الفنية في مجال تقييم مشاريع الطاقة.تطوير ِمنح دراسية طويلة األجل لتعزيز القدرات البشرية و
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ة   -١١٥ اج الطاق يم إنت اراغوا من أجل دراسة وتقي ى نيك ا إل ة دعمھ م الوكال وفي منطقة أمريكا الالتينية، تقدِّ
ام  ي ع تدامة. وف ى مو٢٠١٤المس ل ، تلّق اذج تموي ى وضع نم دريباً عل راء وت ة مشورة الخب و وزارة الطاق ظف

ة ’، NIC/2/001مشاريع القوى من خالل مشروع التعاون التقني  بناء القدرات الالزمة إلجراء الدراسات المالي
  ‘.والبيئية

ل دولة عضواً من الب ١٢وُنفِّذت أنشطة لتعزيز القدرات الوطنية من أجل تخطيط الطاقة في   -١١٦ دان األق ل
ي  واً، ھ وال،نم دا،و أنغ نن،  أوغن دي،ووب اد،و بورون دة،و تش ا المتح ة تنزاني ا،و جمھوري وتو،و كمبودي  ليس

ى  موزامبيق،و مالوي،و مدغشقر،و مالي،و ك، تلّق ى ذل داً ( ١٣وباإلضافة إل ونس،بل ر،و ت ة و الجزائ جمھوري
ابقة، الفية الس دونيا اليوغوس ا،و مق يل،و روماني ان،عُ و سيش ين،و م ا،و الفلب ة و مصر،و ماليزي ة العربي المملك

عودية، يوس،و الس ر،و موريش ارغواو النيج ة نيك ة الطاق يط تنمي ال تخط ي مج ا ف ز خبرتھ اً لتعزي اً تقني ) دعم
  المستدامة.

  القوى النوويةاألخذ ب  -٣-ھاء

امجتواجه البلدان المستجدّ   -١١٧ ة،  ة تحّديات كثيرة حالما تقّرر الشروع في إنشاء برن ة المدني وى النووي للق
ات  خاصة ما يتعلّق منھا باختيار نوع المفاعل. ولمساعدة البلدان المستجدة، دعمت الوكالة إجراء عدد من حلق

ام  ي ع ة ف دورات التدريبي ل وال ا ٢٠١٤العم يم تكنولوجي ول تقي ل ح ة عم ت حلق ارس، أقيم ي آذار/م . وف
نغالديش، في المفاعالت في شعبة القوى والطاقة النووية التا ا بب نغالديش، في دك ة في ب بعة لھيئة الطاقة الذري

ة. ’، BGD/2/013إطار المشروع  ة الثاني ة، المرحل إرساء بنية أساسية وطنية خاصة ألول برنامج للقوى النووي
ا في إطار المشروع ة كوري ٍد في جمھوري اليمي وفي نيسان/أبريل، ُنّظمت دورة تدريبية لمدة أسبوع واح  األق

INT/2/014 ،’ى المدى القريب ة بغرض نشرھا عل اعالت النووي ا المف يم تكنولوجي ‘. دعم الدول األعضاء لتقي
ة  ة الوكال ة ومنھجي اعالت النووي ى المف دريباً عل وتلقى اثنان وعشرون مشاركاً من ثماني عشرة دولة عضواً ت

ة عمل لتقييم مختلف األنواع المتاحة اآلن أو التي ستتاح في األجل القريب. و ك، أقيمت حلق ى ذل باإلضافة إل
ة من المشروع  اعالت برعاي ا المف يم تكنولوجي ذ ’ ALG/2/009لمدة ثالثة أيام حول نفس موضوع تقي دعم تنفي

  ، في تشرين األول/أكتوبر في لجنة الطاقة الذرية الجزائرية في مدينة الجزائر.‘برنامج القوى النووية

يوُعِق  -١١٨ ة ف ل أقاليمي ة عم ه  دت حلق اعالت الصغيرة  ٢٠١٤حزيران/يوني ارات تصميم المف حول اعتب
روع  ن المش ل م رھا بتموي ا ونش م وتكنولوجياتھ طة الحج يم ’، INT/2/014والمتوس اء لتقي دول األعض م ال دع

درات في ‘. تكنولوجيا المفاعالت النووية بغرض نشرھا على المدى القريب اء الق ة العمل في بن وساھمت حلق
ة العمل مجال تحديد تك دان المستجدة. وشارك في حلق مشاركاً  ٣٣نولوجيا المفاعالت وتقييمھا واختيارھا للبل

  دولة عضواً، معظمھا بلدان شرعت في برامج للقوى النووية. ٢٢من 

روع   -١١٩ ي المش ة ف وى النووي ّون الق ذ مك دأ تنفي ا، ب ي أفريقي ز ’، RAF/2/010وف يع وتعزي وير وتوس تط
ابق، ھو ‘خطيط في مجال الطاقة، بما في ذلك القوى النووية (اتفاق أفرا)القدرات الالزمة للت ، أثناء مشروع س

روع  ة ’، RAF/0/033المش ّديات المتعلق ات والتح أن المتطلب رارات بش اذ الق توى اتخ ى مس وعي عل ادة ال زي
ى تطوير ا‘بجدوى برامج القوى النووية ة إل ة الرامي وى ، ويدعم ھذا المكّون الجھود اإلقليمي ة األساسية للق لبني

ات  ة االحتياج ى تلبي الي إل روع الح دف المش ة. ويھ ط الوطني تراتيجيات والخط ع االس ى م ا يتماش ة بم النووي
راء  ات إج مل متطلب ا يش ة، بم ة النووي لة بالطاق واغل المتص ة الش ة ومعالج تركة ذات األولوي ة المش اإلقليمي

وى النوو ارات الق ام دراسات شاملة الستطالع جدوى خي ا. وُنّظمت في ع ة وتكنولوجياتھ ة عمل  ٢٠١٤ي حلق
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ة  ة والرقابي ة األساسية الحكومي ة إقليمية بشأن البني ة، والسياسات واالستراتيجيات  خططلالالزم وى النووي الق
ن  زء م ة كج القوى النووي ذ ب ي األخ ر ف ي تنظ دان الت يق، للبل ك دور التنس ي ذل ا ف ان، بم أن األم ة بش الوطني

تراتيجياتھا ان  اس ية ألم ة األساس وير البني ات تط ن متطلب ة ع ة عام ل لمح ة العم ّدمت حلق ة. وق ة للطاق الوطني
ة  وطنيين لاللتزامات والمسؤوليات الوطني رار ال القوى النووية. وساھمت حلقة العمل في تعزيز فھم ُصّناع الق

  الالزمة لتحقيق التنفيذ المأمون واآلمن لبرامج القوى النووية.

ت   -١٢٠ ار وتلّق ي إط ة ف وى النووي ة للق ية الوطني ة األساس وير البني ل تط ن أج امالً م اً ش نغالديش دعم ب
ة’، BGD/2/012المشروع  وى نووي ة الستھالل العمل في محطة ق ى األساسية الالزم ة البن ، والمشروع ‘إقام

BGD/2/013 ،’ة الثاني ة، المرحل وى النووي امج للق أول برن اد ‘. ةإرساء بنية أساسية وطنية خاصة ب وجرى إيف
وى  رامج الق يط ب ى تخط درة عل ة الق ي تنمي اھمت ف ي س راء الت ات الخب ارية وبعث ات االستش ن البعث خمس م

م المشروع ة عن  انالنووية وإدارتھا. ودعَّ ا النووي ى التكنولوجي دريب عل يٍ للت ٍز وطن ود إنشاء مرك أيضاً جھ
دريب. وتواص دات للت اة حاسوبية ومع زة محاك ق شراء أجھ ز طري نغالديش تركي ي ب ة ف ة الذري ة الطاق ل ھيئ

ع  ى وض اً عل نغالديش أيض ف ب ة. وتعك وى النووي ة الق روع محط يم إدارة مش ز تنظ ى تعزي ا عل اھتمامھ
  استراتيجية وخطة وطنيتين لتنمية الموارد البشرية.

ة المتحدة ضمن ا ٢٠١٤طوال عام  واستمرّ   -١٢١ ارات العربي درات في اإلم اء الق لمشروع دعم أنشطة بن
UAE/2/003 ،’ اء د الكھرب ي تولي تخَدمة ف ة المس وى النووي ة للق ية الوطني ة األساس اء البني م إرس ة  -دع المرحل

ة استعراض الُنظراء ‘. الثانية ل بعث ة، مث دتھا الوكال ي أوف وأتاحت فرص المشاركة في بعثات االستعراض الت
ارا ي اإلم ة ف ة الرقابي ن الھيئ املين م غيل، للع ان التش ان ألم أن األم ق بش م أعم ورة فھ دة، بل ة المتح ت العربي

ار  ي إط تعراض تحضيرية ف ات اس راء وبعث ات للخب ة. وُنّظمت أيضاً بعث وى النووي ي محطات الق ووي ف الن
ي  ة ف ية الرقابي ا األساس ز بنيتھ لة تعزي ى مواص ة إل دة الرامي ة المتح ارات العربي ود اإلم دعم جھ روع ل المش

  .٢٠١٧للقوى النووية في الخدمة في عام  تھاامحط ىالتحضير إلدخال أول

ادية   -١٢٢ ة واالقتص دوى التقني ل الج ت بالتحلي املة تناول ة ش روع دراس ق المش ا، أصدر فري ي كرواتي وف
ائج  تخَدم نت وف ُتس ّورة. وس ة المتط اء اإلقليمي واق الكھرب ياق أس ي س ا ف ي كرواتي ة ف وى النووي ة للق والمالي

ة ’، CRO/2/003المشروع  الدراسة التي أجريت في إطار ة واالقتصادية والمتعلق د وإدارة المخاطر المالي تحدي
ة في االقتصادات الُصغرى  وى النووي ة -بالطاقة ألغراض مشاريع محطات الق ّناع ‘دراسة حال د ُص ، لتزوي

ه الق ة احتياج وىالقرار بالمعلومات وتعريف الجمھور بالدور الذي يمكن أن تساھم ب ة في تلبي د النووي ات البل
  من الكھرباء في المستقبل.

ام   -١٢٣ ز في ع داً من التعزي ة مزي وى النووي وطني للق امج ال ة للبرن دة التعليمي يالروس، القت القاع وفي ب
د ٢٠١٤ ك بع ي، وذل اون التقن دعم من التع ، بما يتماشى مع خطة الدولة لتنمية الموارد البشرية التي ُوِضعت ب

اني مؤسسات جديدة لنظ نمطيةتوفير وحدات  ام التدريب القائم على الحاسوب الذي جرى بالفعل تركيبه في ثم
ى  ة إل ارات علمي الل زي ن خ ف م ردي مكّث دريب ف يم ت م تنظ ك، ت ى ذل افة إل يالروس. وباإلض ي ب ة ف تعليمي
و ديھا محطات للق ي ل دان الت ة المتمرسة في البل ة النووي ات الرقاب ى ھيئ ة، وإل ى محطات القوى النووية العامل

  النووية.
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  مفاعالت القوى النووية  -٤-ھاء

ة   -١٢٤ ادم بأھمي ل األجل وإدارة التق م التشغيل الطوي يتس
ُنُھج  وانين وال ف الق ة. وتختل وى النووي ات الق ة لمحط حيوي
ة  ائج مختلف ى نت ؤّدي إل الوطنية من حيث التفاصيل، مما قد ي
ار  ي إط ل. وف ل األج غيل الطوي ي التش راً ف اً كبي اختالف

روع ا ل إدارة ’، RER/2/010لمش ن أج درات م ز الق تعزي
دى  ى الم ة عل وى النووي ات الق غيلي لمحط ر التش العم

ل ام ‘الطوي ي ع ات عمل ف لتقاسم  ٢٠١٤، أقيمت ثالث حلق
ا في  ة أوروب ر منطق الخبرات ولتنسيق الُنُھج المستخدمة عب
تباقية،  يانة االس ل والص ة المفاع ة بحال يانة المرتبط الص

رامج إد ب وب انة واألنابي ل الخرس مل تآك ا يش ادم بم ارة التق
الرغم من أن  ذھا. وب ة وتنفي ة وتحديث المراقب زة الرقمي ذلك األجھ دّفق، وك ل بفعل الت المدفونة والتآكل المعّج

ذ ى من تنفي ا  هالمشروع ال يزال في السنة األول ي يوجد فيھ ة الت ة الطلب في المنطق د أثبت نجاحه في تلبي فق
  التي ال تزال قيد التشغيل. األقدمطات القوى النووية الكثير من مح

دعم من المشروع   -١٢٥ ا ب ادم في ’، ARM/2/003ويعاَلج أيضاً التشغيل الطويل األجل في أرميني إدارة التق
ل ى المدى الطوي دادھا للتشغيل عل ا وإع ين ‘. نظم محطات القوى النووية وھياكلھا ومكّوناتھ اد بعثت وجرى إيف

دان األخرى ٢٠١٤في عام من الخبراء  ى البل ة إل ارات علمي ة زي وى النووي املون في محطة الق ، وأجرى الع
ة  د في المحطة األرميني بتمبر، ُعق التي لديھا برامج ناجحة للتشغيل الطويل األجل وإدارة التقادم. وفي أيلول/س

ة للمحطة من أجل بحث االحتياجات المتصلة  للقوى النووية اجتماع تقني سادس حول تنسيق المساعدة الدولي
ل  ى تحسين دعم التشغيل الطوي بالتشغيل الطويل األجل واالتفاق مسبقاً على إجراءات المتابعة. ويھدف ذلك إل

ام  رة من ع ة خالل الفت وى النووي ة للق ام  ٢٠١٦األجل للمحطة األرميني ى ع ّرر أن  ٢٠٢٦حت ي من المق الت
  تزامور (موقع المحطة الحالية).توَضع فيھا وحدة جديدة موضع التشغيل في مي

  دورة الوقود النووي  -٥-ھاء

ا   -١٢٦ وفِّر أفريقي ي  ٪٢٠ت وم ف ن اليوراني اً م تقريب
ة  ذه الحص ى أن ھ ديرات إل ض التق ير بع الم، وتش الع

تزدادو ة س ذه المنطق ي ھ ة ف اج اإلجمالي ة اإلنت  انكّمي
ّل  ة. وتحت رين المقبل نوات العش ي الس ة ف بة ملحوظ بنس

ين النيجر  ة والخامسة ب رتبتين الرابع وناميبيا بالفعل الم
ديھا  الم، والنيجر ل  ٥٠البلدان الُمنِتجة لليورانيوم في الع

اجح  دين الن ي التع رة المتواصلة ف ن الخب اً م اً تقريب عام
اء  ف زھ وم. ويعك ى  ٢٠لليوراني ة عل ي المنطق داً ف بل

ذي يمكن  تقييم الدور االجتماعي االقتصادي المحتمل ال
ل أن  لة، مث ادن ذات الص وم والمع ه اليوراني ھم ب يس

ى  تدامة عل ة المس ادرة والفوسفات، في التنمي األتربة الن
اون  األجلين المتوسط والطويل. وفي إطار مشروع التع

الحاسوب،  : مركز التدريب باستخدامBYE/2/004المشروع 
 .بيالروس

مشاركون في حلقة عمل أقيمت في نيامي في كانون 
أثناء زيارة إلى موقع مدرسة المناجم  ٢٠١٤األول/ديسمبر 

 .والصناعة والجيولوجيا
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وم’، RAF/2/011التقني اإلقليمي  وارد اليوراني تدامة لم ة المس ادات المشروع ‘دعم التنمي ا قي ، اجتمعت في فيين
اء  ل أنح ن ك وم م اج اليوراني ول إنت ادة ح ة القي ى اإلطالق ألكاديمي ل عل ة عم ي أول حلق ة ف ة األفريقي المنطق

ك  ا تل ؤّثر بھ ي يمكن أن ت ة الت ة، والطريق ادة الفّعال رات بشأن صفات القي ادل الخب المستدام من أجل بحث وتب
  معالجته.الصفات تأثيراً حاسماً في نجاح أو فشل مشاريع استكشاف اليورانيوم وتعدينه و
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  انالوقاية من اإلشعاعات واألمان واألمن النووي  -واو

  أبرز المالمح اإلقليمية  -١-واو

ذه   -١٢٧ اً لھ ا. وتحقيق يمثِّل األمان النووي واإلشعاعي أحد المجاالت ذات األولوية للتعاون التقني في أفريقي
ز شراكا ة أخرى في تعزي ة دولي ة مع جھات فاعل اء الغاية، تشترك الوكال ة بھدف االرتق ة قوي ة ومالي ت تقني

ة  ذ مشاريع إقليمي دعم تنفي ذه المشاريع ت ال أن ھ ى سبيل المث ك عل ارة. ومن ذل بالبنية األساسية لألمان في الق
ة ايير الوكال ال لمع ة لالمتث درات الوطني ان والق ة لألم ية القائم ة األساس ز البني ى تعزي ّب عل ان تنص . لألم

ية األوروب تھدف المفوض اتوتس ي النفاي أمون ف رُّف الم ة التص عة ي روع  المش ز ’، RAF/9/054(المش تعزي
را) اق أف ّعة (اتف ات المش ي النفاي رُّف ف االت ‘)التص ّدي لح ة للتص ات اإلقليمي درات واإلمكان ين الق ، وتحس

ة من أجل التصّدي للطوارئ ’، RAF/9/052الطوارئ اإلشعاعية (المشروع  درات الوطني ة الق ز ومواءم تعزي
اعالت البحوث ’، RAF/4/022، واألمان في استخدام مفاعالت البحوث (المشروع ‘)شعاعيةاإل ان مف ز أم تعزي

را) ا (أف تفادة منھ ادة االس روع ‘)وزي درات (المش اء الق طة بن الل أنش ن خ رية م وارد البش ة الم ، وتنمي
RAF/9/048 ،’اءات في مجال اء الكف دريب وبن يم والت را) تعزيز البنية األساسية للتعل ان اإلشعاعي (أف ‘). األم

بانيا  ان وإس اً من الياب ا ومالي اً تقني را، وتلّقت أيضاً دعم ويدخل ثالثة من ھذه المشاريع ضمن مشاريع اتفاق أف
ل المشروع  اريع أخرى، مث ز مش ة. وترّك دة األمريكي ات المتح ابي ’، RAF/9/051والوالي ار الرق ز اإلط تعزي

رُّ  ة للتص ية الوطني ة األساس ةوالبني ور والبيئ ة الجمھ ّعة وحماي ات المش ي النفاي أمون ف روع ‘ف الم ، أو المش
RAF/9/053 ،’ ي ة ف عاعات المھني ن اإلش ة م عاعات وللوقاي ن اإلش ة المرضى م ة لحماي درات التقني ز الق تعزي

دول األعضاء توى ‘ال ى مس ة أو عل ات الرقابي ى مستوى الجھ واًء عل ان س ية لألم ة األساس ز البني ى تعزي ، عل
  لمستعِملين النھائيين، وتلّقت أيضاً دعماً قوياً من اليابان وإسبانيا والواليات المتحدة األمريكية.ا

ا األساسية ٢٠١٤وفي عام   -١٢٨ ادئ تطوير بنيتھ يا والمحيط الھ ة آس دول األعضاء في منطق ، واصلت ال
دة الرقابية لألمان بدعم من الوكالة عبر مشاريع التعاون التقني الوطنية واإل قليمية. وبانضمام دول أعضاء جدي

ى األساسية  إلى برنامج التعاون التقني، انصّب االھتمام بشكل خاص على التأكد من أن تلك الدول ستطّور البن
أمون وآمن. وإضافة  الوطنية الكافية لألمان اإلشعاعي من أجل ضمان مناولة المصادر اإلشعاعية على نحو م

ّعة، وھو إلى ذلك، تلّقت الدول األعضا واد المش ل الم ان نق ة بشأن أم ة وإقليمي ء دعماً لوضع خطط عمل وطني
ذ خمسة مشاريع  ة في تنفي أحد مجاالت األمان المواضيعية الجديدة في المنطقة. وساھمت المفوضية األوروبي

ام  ي ع ة ف ي المنطق ة ف ن أجل  ٢٠١٤إقليمي ة م ي المنطق دول األعضاء ف ات ال درات وإمكاني ز ق دف تعزي بھ
ة ايير الوكال ال لمع ان االمتث روع لألم ان (المش ة لألم ية الرقابي ة األساس ذ البني ل تنفي ن أج م م ّدم دع . وقُ

RAS/9/062 ،’عاعية ة المصادر اإلش ة لمراقب ية الرقابي ى األساس ز وصون البن ان ‘)تعزي االت األم ي مج ، وف
ة ( عاعات المھني ن اإلش ة م ع الوقاي ل م ي تتعاَم رى الت روع المواضيعية األخ ل ’، RAS/9/064المش ز نق تعزي

ي  ات الت ا من التطبيق ة وغيرھ ات الصناعة النووي ة في تطبيق الخبرات المتعلقة بالوقاية من اإلشعاعات المھني
ة ا (المشروع ‘)تنطوي على إشعاعات مؤيِّن ة ’، RAS/9/068، والتأّھب للطوارئ والتصّدي لھ ز ومواءم تعزي

ل التصّدي لل ن أج ة م درات الوطني عاعيةالق ة واإلش وارئ النووي روع ‘)ط ّعة (المش واد المش ل الم ان نق ، وأم
RAS/9/067 ،’ّعة واد المش ل الم ة من ‘)تعزيز نظام ضمان فّعال لالمتثال في مجال نق ة الجمھور والبيئ ، ووقاي

ياً مع مواءمة ُنُھج وتدابير الوقاية اإلشعاعية لعامة الجمھور والبيئة تما’، RAS/9/069اإلشعاعات (المشروع  ش
ادئ مؤھالتھم من  ٢٤٣، حّسن ٢٠١٤وفي عام ‘). معايير األمان الدولية يا والمحيط الھ شخصاً من منطقة آس

م  ى دع ام بشكل خاص عل ة. وانصّب االھتم دعم من الوكال ة ب بع دورات تدريبي ات عمل وس خالل ست حلق
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واد المشعّ  ل الم ان نق ة ألم ة وإقليمي داً من الترابط الشبكي ووضع خطط عمل وطني ك مجاالً جدي ار ذل ة باعتب
ر  ة عب ة الوطني ات اإلنمائي ة لالختالف اة الواجب الء المراع ع إي ة، م ي المنطق يعية ف ان المواض االت األم مج

  المنطقة.

ا.   -١٢٩ ة أوروب ي منطق ا ف ة علي ثالن أولوي ووي يم ن الن ذلك األم عاعي وك ووي واإلش ان الن زال األم وال ي
ي اون التقن اريع التع ملت مش روع  وش عاعات (المش ن اإلش ى م ة المرض ا وقاي ا فيھ تى، بم االت ش مج

RER/9/132 ،’ة عاعات الطبي ن اإلش ة م ال الوقاي ي مج اء ف دول األعض ة لل درات التقني ز الق ة و‘) تعزي وقاي
روع  املين (المش ة’، RER/9/116الع عاعات المھني ن اإلش ة م م الوقاي ز نظ اعالت ‘)تعزي غيل مف ان تش ، وأم

وث  رو(البح بكات ’، RER/1/007ع المش ة الش الل إقام ن خ وث م اعالت البح ان مف تخدام وأم ز اس تعزي
وى ‘) والتحالفات وتقاسم أفضل الممارسات اعالت الق ان التشغيلي ’، RER/9/131المشروع (ومف تحسين األم

ة وى النووي ة (المشروع ‘)لمحطات الق ات اإلخراج من ’، RER/9/120، واإلخراج من الخدم ذ عملي م تنفي دع
عة واد مش تخدم م ي تس ق الت ي المراف ة ف روع ‘)الخدم ات (المش ي النفاي ز ’، RER/9/107، والتصرف ف تعزي

درات التصرف  ي اق عةف ات المش روع ‘)لنفاي ة (المش ب الرقابي ية ’، RER/9/111، والجوان ة أساس اء بني إرس
عاعي ووي واإلش ان الن تدامة لألم ة مس ة وطني روع ‘رقابي ز ’، RER/9/130، والمش درات تعزي ة الق ومواءم
  ، وغيرھا).‘الوطنية من أجل التصدي للطوارئ النووية واإلشعاعية

ة  توتلقّ   -١٣٠ ادرات اإلقليمي اثالً من خالل عدد من المب اً مم اريبي دعم ة والبحر الك منطقة أمريكا الالتيني
ووي. والعد ان الن عاعات واألم ن اإلش ة م ال الوقاي ي مج ات ف ة األولوي ل مجموع ملت ك ي ش ذه الت ن ھ د م ي

ة،  المشاريع يستفيد كثيراً من مشاركة جھات شريكة ثنائية ومتعددة األطراف ال تسھم فحسب في الموارد المالي
  بل وكذلك في الدراية الفنية المقدمة إلى الدول األعضاء. 

  البنية األساسية الرقابية الحكومية لألمان اإلشعاعي  -٢-واو

ة ’، RAF/9/042قليمي دعم مشروع التعاون التقني اإل  -١٣١ ة لمراقب ة األساسية التنظيمي تدامة البني تحقيق اس
عاعية ادر اإلش ام ‘ المص ي ع ة ف ة إقليمي ي  ٢٠١٤دورات تدريبي تدام ف ال والمس ابي الفع تحكم الرق ول ال ح

اطقين المصادر اإلشعاعية في موريشيوس (للمشاركين الناطقين باللغة اال ونس (للمشاركين الن ة) وفي ت نكليزي
تدام  نباللغة الفرنسية). وتلقى كبار الرقابيي في الدول األعضاء معلومات عن كيفية تنفيذ نظام رقابي فعال ومس

ة لألمان ال يتعارض مع معايير الوكالة دول األعضاء األفريقي ابيين في ال دى الرق . ونتيجة لذلك، أصبح اآلن ل
ي تل ة ف ات الرقابي ة الھيئ ز فعالي ن أدوات لتعزي زم م ا يل ة م روع أيضاً أول دورة إقليمي م المش دول. ودع ك ال

ي آب/أغسطس  ابي ف اذ الرق ى اإلنف دريب عل ودان ٢٠١٤للت ي الس يم ف ذي أق اعي ال ذا الحدث الجم . ودرب ھ
ال  اريخ امتث ة وت دة المخالف ع ش ا يتناسب م اذ بم رارات اإلنف ي ق درج ف ج مت ق نھ ة تطبي ى طريق ابيين عل الرق

  .لألمان الوكالة وفق معاييرله الطرف المرخص 

ة الوتلّق  -١٣٢ دورة التدريبي اعدة لحضور ال ة األعضاء مس دول األفريقي بع عشرة من ال د ست س نوية لمعھ
انون ال ن خالل المشروع اإلقليمي وونالق انون ’، RAF/0/044ي م داد ق اعدة التشريعية بغرض إع ديم المس تق

ة ال‘. يتصل بالمجال النووي ول نھاي انون واكتسب المشاركون بحل اً لكل جوانب الق اً عميق ة فھم دورة التدريبي
ك،  ى ذل افة إل ا. وباإلض ديلھا أو مراجعتھ ة أو تع ة وطني ريعات نووي ياغة تش عھم ص ي وس ات ف ووي وب الن
ا)  ا وليبي وين (كيني ين عض ي دولت ووي ف ال الن ل بالمج انون المتص ريع الق روع تش ة مش استعرضت الوكال

ا. وأجرت لتمكينھما من تحسين تشريعاتھما ب ة العتمادھ ة التشريعية الوطني ى الھيئ غرض تقديم وثيقة شاملة إل
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ا المتصلة بالمجال ةتوغو، وھي دولة عضو جديد ، زيارة إلى الوكالة للحصول على دعم لصياغة أول قوانينھ
  النووي من أجل وضع إطار قانوني مالئم.

ين وأكدت المغرب خالل الدورة الثامنة والخمسين للمؤتمر ا  -١٣٣ لعام للوكالة أنھا سنت قانوناً نووياً يجمع ب
ا في مؤسسة  ،ھما مركز الوقاية من اإلشعاعات ووزارة المعادن ،الوظائف الحالية لمؤسستين سيجري دمجھم

تدامة ’، MOR/9/015رقابية مستقلة. وكان لمشروعي التعاون التقني  ة لضمان اس تعزيز البنية األساسية الرقابي
ات ’، MOR/9/016، و‘الجمھور والبيئة من اإلشاعاتوقاية العاملين و تحسين نظم إدارة الجودة ألنشطة الھيئ

تدام و مس ى نح عاعات عل ن اإلش ة م ور والبيئ املين والمرضى والجمھ ة الع ق بوقاي ا يتعل ة فيم ، دور ‘الرقابي
  محوري في دعم حكومة المغرب من خالل عملية إصدار القانون.

دِّ   -١٣٤ نوقُ اعدة م ا  مت المس ي كمبودي عاعي ف ان اإلش ة لألم ية الوطني ة األساس وير البني اء وتط ل إرس أج
وطنيين  روعين ال الل المش ن خ ال م عاعي’، KAM/9/001ونيب ان اإلش ة لألم ية وطني ة أساس اء بني ‘ إرس

دريب ‘. استحداث وإنشاء بني أساسية وطنية لألمان اإلشعاعي’، NEP/9/001و وقدم من خالل بعثات دراسية ت
ى ا اس عل راء نظم لقي م ش عاعية. وت ي المصادر اإلش تحكم ف ة وال ية الرقابي ة األساس لعناصر الضرورية للبني

ً الجرعات الشخصية شملت مجموعة من أجھزة قياس الجرعات بالوميض الحراري وقارئ دين. ومن  ا لكال البل
ن ذلك الوقاية من اإلشعاعات المھنية ورصد أماكن العمل في ھذي ن البلدين اللذين يندرجان في المتوقع أن يحسِّ

  فئة أقل البلدان نمواً.

دة ’، ROM/9/032وفي رومانيا، يكمل المشروع   -١٣٥ تعزيز القدرات الرقابية على التصدي للتحديات الجدي
ة ‘ في المجال النووي وتحقيق درجة عالية من الخبرة الجھود الوطنية الرامية إلى تدريب موظفي اللجنة الوطني

ان اإلشعاعي، والتصرف الرومانية ل ووي، واألم مراقبة األنشطة النووية. ويغطي التدريب مواضيع األمان الن
ة في استعراض  راء الوكال ات المشعة، والتأھب والتصدي للطوارئ. وشارك خب في الوقود المستھلك والنفاي

اليني، وطرح ي س تخلص ف ق ال ع مرف د موق ان الخاصة بتحدي يم األم ارير تقي ة توصيات م واتق تصلة بالخط
ات عمل  ك، ُنظمت خمس حلق ى ذل ة. وعالوة عل ة من الخدم وى النووي األّولية إلخراج محطة تشرنافودا للق

داد  ي أقيمت حول إع ان وطنية ودورة تدريبية وطنية. وفي أثناء حلقة العمل الت ات المشعة بي ان النفاي ة أم حال
ابي، تلقى المشاركون الناتجة عن المؤسسات والنفايات المشعة الناتجة عن تصني ود واستعراضھا الرق ع الوق

دد  ة الخاصة بالع ن المنھجي ات ع ون  GSG-3معلوم ام المعن ان الع ل األم ن دلي ان ’م يم األم ان وتقي ة األم حال
ا تخلص منھ داً لل عة تمھي ات المش ي النفاي ي  ‘بغرض التصرف ف تخدامھا ف ان الس يم األم ة لتقي واألداة اإلطاري

  ة النفايات المشعة.مرفق ماغوريل لمعالج

اً تحسُّ  -١٣٦ اً وطني ا برنامج ذلك من أجل وأنشأت أرميني ة، وك ة النووي ي مجال الطاق ة ف باً للتحديات المقبل
ة.  وى النووي ة للق ة األرميني ي المحط عاعات ف ن اإلش ة م غيلية، والوقاي ة التش ووي، والعولي ان الن ز األم تعزي

روع  دعم مش ية ا’وي ة األساس اء بالبني ةاالرتق ة الوطني ة النووي ية ARM/9/025‘ (لرقابي ة األساس وير البني ) تط
ة،  وى النووي ة للق ان في المحطة األرميني ة باألم ديالت المتعلق الوطنية وإرساء اآلليات المطلوبة لترخيص التع

دات محط ييد وح غيلي، وتش ر التش د العم ة  اتوتمدي وى نووي دة ق ام جدي ي ع ا. وف ي أرميني دمت ٢٠١٤ف ، ق
ة ً  الوكال ا ى  دعم عاعيإل ووي واإلش ان الن ز األم ي  مرك دعم التقن ات ال ى منظم ة إل ارات علمي الل زي ن خ م

ل  ؤتمرات (محف األخرى (االتحاد الروسي، والجمھورية التشيكية، وفرنسا) وكذلك من خالل المشاركة في الم
ى الم دمت أيضاً إل اء) وق دة والمھدأة بالم دات الرقابيين المعنيين بالمفاعالت المبرَّ ركز في إطار المشروع مع

  إضافية لرصد اإلشعاعات.
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اريبي، يسھم المشروع اإلقليمي   -١٣٧ ة والبحر الك ا الالتيني ة ’، RLA/9/079وفي منطقة أمريك ز البني تعزي
دة الصادرة عن  ية الجدي ان األساس ايير األم ات مع ان لكي تستجيب لمتطلب ة لألم ة والرقابي ية الحكومي األساس

اإلشعاعي. وسوف رئيسي في دعم بلدان المنطقة من أجل تعزيز البنية األساسية الرقابية لألمان بدور ‘ الوكالة
ة الخاصة  ة األساسية الرقابي ذاتي للبني ة ال يم الوكال بانية من تقي يوفر أحد أنشطة المشاريع الرئيسية نسخة إس

ة الجد ان األساسية الدولي ايير األم ذ مع ة تنفي يم حال ان من أجل تقي دد باألم دة (الع ي GSR-3ي ) وإلرساء أداة ف
ا.  ا ومتابعتھ ابي وإجرائھ يش الرق ات التفت يط عملي ى تخط ابيين عل اعد الرق ات تس ا المعلوم ال تكنولوجي مج
ة  ة النووي ة الرقابي باني والھيئ ووي األس ان الن س األم ن مجل طة م اركة النش ن المش روع م ذا المش تفيد ھ ويس

  األمريكية.

ا وفي إطار التركيز   -١٣٨ تد فيھ ي تش دان الت تدامة في البل ة مس ة وطني ة أساسية رقابي أيضاً على إرساء بني
اھم المشروع الحاجة  ية، س ى األساس ك البن ى تل تدامة ’، RLA/9/071إل ة مس ة وطني ية رقابي ى أساس اء بن إرس

ز وجام ي بلي ة المصادر اإلشعاعية ف دوراسالمراقب ايتي وھن ا وھ دول األ‘ يك م ال ي دع دور أساسي ف عضاء ب
ذا المجال. وتواصل جام ة في ھ ا من خالل المشروع االمشاركة وكذلك الدول األعضاء الجديدة في الوكال يك

امالً يرسي إطاراً شامالً اتعزيز القدرات التشغيلية لھيئتھا الرقابية لحين إصدار برلمان جام اً ش يكا قانوناً نووي
ع الستخدام التكنولوجيا النووية ويضفي الصفة القانوني د رفي ة. وزار وف ة الحالي ة األساسية الرقابي ى البني ة عل

ل  ي تحققت بالفع ازات الت ز اإلنج ي تعزي د ف رزه البل ذي أح دم ال ة التق ة لمناقش دوراس الوكال ن ھن توى م المس
ة  ة األمريكي ة النووي ة الرقابي ع الھيئ ق م اون الوثي روع بالتع ذ المش افية. وينف ينات إض راء تحس جيع إج ولتش

  معھا. وبالشراكة

  دعم األمان في محطات القوى النووية ومفاعالت البحوث   -٣-واو

وطني   -١٣٩ ي ال اون التقن روع التع ار مش ي إط ة ’، EGY/9/042ف آت النووي ابي للمنش يش الرق ز التفت تعزي
عاعية ال ‘واإلش ي مج اعدة ف ؤخراً مس ي أنشئت م عاعية المصرية الت ة واإلش ة النووي ة الرقاب ى ھيئ دمت إل ، ق

ة واإلشعاعية وتنظيم التد ريب وتأھيل مفتشي ھيئة الرقابة. وساھم المشروع في تحسين تفتيش المنشآت النووي
دريب  ل وت ديمھا، من أجل تأھي المرافق النووية واإلشعاعية في مصر. وقدمت المساعدات أيضاً، وسيستمر تق

ى إ عاعية المصرية عل ة واإلش ة النووي ة الرقاب ي ھيئ يش ف دة التفت ابي أعضاء وح يش الرق ات التفت جراء عملي
ميم،  ع، والتص د المواق ك تحدي مل ذل ة. ويش وى النووي ات الق ة محط ق، خاص غيلي للمراف ر التش وال العم ط

  والتشييد، واإلدخال في الخدمة، والتشغيل، واإلخراج من الخدمة، واإلغالق.

  وقاية العاملين والمرضى والجمھور من اإلشعاعات  -٤-واو

أمون ، في أفريقيا  -١٤٠ ة من أجل التصرف الم رامج وطني يلزم على وجه السرعة وضع استراتيجيات وب
اك  في النفايات المشعة، وتعرض الجمھور، والمواد المشعة الموجودة في الطبيعة على المستوى اإلقليمي. وھن

د أسباب وخصائص مشتركة للكثير من مشاكل اإلقليم، مثل عدم اكتمال تنفيذ القوانين واللوائح،  وصعوبة تزوي
عة  ات المش ارات، والنفاي ن المھ ب م توى مناس ون بمس ين يتمتع لة بمھني غِّ ات المش ة والجھ ات الرقابي الجھ
عة  المواد المش لة ب ائل المتص تخلص، والمس زن وال ة والخ ة للمعالج ق كافي ى مراف ار إل ة، واالفتق الموروث

ك  الموجودة في البيئة الطبيعية والمصادر اليتيمة، ويمكن تحقيق المستوى األمثل للموارد عن طريق معالجة تل
  التحديات باستخدام نھج إقليمي.
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ي   -١٤١ ي اإلقليم اون التقن روع التع ق مش ية ’، RAF/9/051وينطل ة األساس ابي والبني ار الرق ز اإلط تعزي
ة ة الجمھور والبيئ ات المشعة وحماي أمون في النفاي ا‘ الوطنية للتصرف الم ي ب ابقة الت ود الس ا من الجھ در بھ

روع  ة والبن’، RAF/9/045المش ر الرقابي ز األُط ية  ىتعزي ة األساس ور الوطني ة تعرض الجمھ بغرض مراقب
ة والتصرف ‘ لإلشعاعات والتصرف في النفايات المشعة من أجل تحسين ملف األمان اإلقليمي للجمھور والبيئ

دول األعضاء في النفايات. ويھدف المشروع إلى زيادة تحسين التصرف في النفايات و األمان اإلشعاعي في ال
ة  ة لمراقب وائح وطني روع وضع ل دعم المش وف ي ة. وس ور والبيئ اطر تعرض الجمھ ن مخ د م ل الح ن أج م
واد المشعة  رامج للتعامل مع الم وائح وب ة، وسوف توضع أيضاً ل ان الوكال ايير أم اً لمع تعرض الجمھور وفق

  ة.الموجودة في البيئة الطبيعية والمصادر اليتيم

ه   -١٤٢ ا المتحدة في تموز/يولي ، ٢٠١٤وفي أعقاب االجتماع التنسيقي األول للمشروع في جمھورية تنزاني
اللغتين اال ت ب االت نظم ي لح ر البيئ يم األث أن تقي ادات بش ياغة إرش ول ص ل ح ة عم ية حلق ة والفرنس نكليزي

دول األعضا ةالتعرض المخطط لھا. وأقيمت حلق ة أخرى لمساعدة ال وائح عمل تقني ى وضع ل ء المشاركة عل
ى بعض مصممة نموذجية  من أجل التصرف المأمون في النفايات المشعة. وأوفدت أيضاً بعثات من الخبراء إل

داد  دعم في مجال إع ان للتصرف ات بيانالدول األعضاء الستعراض لوائحھا الوطنية أو لتقديم ال حاالت األم
ا (ف تفيد المشروع في النفايات المشعة تمھيداً للتخلص منھ ال). ويس ى سبيل المث ا وموريشيوس عل ي موريتاني

  .اليابانو والواليات المتحدة األمريكية سبانياإ المانحين مثل من الدعم القوي المقدم من

ين  -١٤٣ ة اإلشعاعية والمھني ات الرقاب ين ھيئ اون ب ه أن تحسين التع والسلطات  الصحيين ومن المعترف ب
ات المھني اتبة الصحية والجمعي ف التطبيق عاعية مختل ة،  اإلش م الطبي ة أفضل للمرضى حاس ديم رعاي ي تق ف

ة. ويھدف المشروع اإلقليمي  دول ’، RER/9/132وتحقيق األمان في الممارسة الطبي ة لل درات التقني ز الق تعزي
ة ف‘ األعضاء في الوقاية من اإلشعاعات الطبية ة من اإلشعاعات الطبي ى الوقاي درة عل ز الق ى تعزي دول إل ي ال

ان األساسية  ايير األم اً لمع ي وفق ان في التعرض الطب ة لألم ق بإرساء نظم وطني ا يتعل األعضاء، خاصة فيم
ادل المشاركون في تماماً الدولية المنقحة، وبما يتكامل  ة. وتب مع النظم الكبرى لضمان سالمة الممارسة الطبي

انون األول/ديسمبر  ة من الخ ٢٠١٤حلقة العمل التي أقيمت في ك ر الوقاي ة لتبري النھج العملي ة ب رات المتعلق ب
ة من  ين سلطات الوقاي اون ب ل، وبتخطيط إجراءات التع ى المستوى األمث ينھا إل اإلشعاعات في الطب وتحس
ة  ة المعني رامج الوطني ذ الب ة من أجل مواصلة تيسير تنفي ات المھني اإلشعاعات، والسلطات الصحية، والجمعي

    وأمان المرضى.بمراقبة التعرض الطبي 

ي   -١٤٤ اء ف دول األعض ي ال د ف وتوج
ة  ة بفعالي ة متعلق رات ھام ة ثغ ا الالتيني أمريك
ة من اإلشعاعات  رامج الوقاي ذ ب واستدامة تنفي
ان  ات األم ا يتفق مع متطلب المھنية والطبية بم

ن  ر م ى أكث ة. وتلق ي  ١٠٠الدولي ي ف مھن
ام  ي ع ة ف ا الالتيني اً  ٢٠١٤أمريك دريباً عملي ت

وقاية المرضى والعاملين من اإلشعاعات  على
روع  ن المش دعم م ز ’، RLA/9/075ب تعزي

ائيين  ة للمستخدمين النھ البنية األساسية الوطني
من أجل االمتثال للوائح ولمتطلبات الوقاية من 

عاعات ت ‘. اإلش ك، أجري ى ذل افة إل وباإلض
  خطط عمل لألمان اإلشعاعي.أعمال ھامة للنھوض بوضع استراتيجيات وطنية للتثقيف والتدريب و

: المشاركون في حلقة العمل التي أقيمت في براغ، في RER/9/132 المشروع

لوقاية من حول النھج العملية لتبرير ا ٢٠١٤كانون األول/ديسمبر 

 .اإلشعاعات في الطب وتحسينھا إلى المستوى األمثل
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وطني غوا، قدّ اوفي نيكار  -١٤٥ ة ’، NIC/9/005م المشروع ال ة والطبي ة من اإلشعاعات المھني ز الوقاي تعزي
عاعي  اس اإلش عاعية والقي اء اإلش ر الفيزي ية لمختب ة األساس رية والبني وارد البش درات الم ين ق ن خالل تحس م

ي للجرعاتغوا، ماا(الجامعة الوطنية المستقلة بنيكار دات من أجل ‘ناغوا) وإنشاء سجل وطن دريب والمع ، الت
  تعزيز السجل الوطني للجرعات والبدء في غرس مفھوم ثقافة األمان في البلد.

  ٢٩أمان النقل  -٥-واو

ي   -١٤٦ اون التقن روع التع دم مش ة، ق ا الالتيني ة أمريك ي منطق ية ’، RLA/9/079ف ة األساس ز البني تعزي
ة ة والرقابي ة الحكومي دة الصادرة عن الوكال ية الجدي ان األساس ايير األم ات مع تجيب لمتطلب ان لكي تس  ،‘لألم

ة  الدعم من أجل إنشاء شبكة النقل ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي. ومن المتوقع أن تسھم ھذه الشبكة اإلقليمي
ل في تعزيز أمان وأمن نقل المواد المشعة وفي تعزيز نھج منسق بين الدول األع وائح النق ذ ل ضاء من أجل تنفي

  وإنفاذھا.

  التأھب والتصدي للطوارئ  -٦-واو

قة للتأھب والتصدي   -١٤٧ ة منسَّ بذل مجلس التعاون لدول الخليج العربية جھوداً ھامة إلرساء قدرات إقليمي
ة للتأ ة إقليمي ذ خط ة وضع وتنفي راء لعملي ن الخب تعراض م ري اس ة. وأُج عاعية والنووي وارئ اإلش ب للط ھ

اون التقني اإلقليمي  دعم من مشروع التع ة ب القوى ’، RAS/2/2015للطوارئ اإلشعاعية والنووي دعم األخذ ب
اه البحر ة مي يج ‘. النووية لتوليد الكھرباء وتحلي دول الخل اون ل دان مجلس التع ام مشاركون من ستة من بل وق

اة العربية باستعراض ومناقشة الخطة اإلقليمية النھائية بشأن التأھ ة، مع مراع ب للطوارئ اإلشعاعية والنووي
الدروس المستفادة من حادث فوكوشيما. وتقع المسؤولية عن تنفيذ الخطة اإلقليمية للتأھب للطوارئ اإلشعاعية 
ت،  ره في الكوي ع مق ذي يق والنووية على مركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلدارة حاالت الطوارئ ال

ة  وھو منظمة مسؤولة عن ة. وتھدف الخطة اإلقليمي التأھب والتصدي لألحداث اإلشعاعية والنووية في المنطق
ة طوارئ ألالدول األعضاء المشاركة تصدي للتأھب للطوارئ اإلشعاعية والنووية إلى تنسيق ومواءمة  ي حال

  .٣٠نووية أو إشعاعية تقع في المنطقة، وھي أول خطة من نوعھا في المنطقة

  

 
م   ٢٩ تجيب القس رة  ٥-واويس ن  ٦للفق م م ن  ٤القس رار م واد ا GC(58)/RES/12منطوق الق أن شحن الم ة بش عة والئح لمش

  الوكالة للنقل المأمون للمواد المشعة.
ى  GC(58)RES/12من منطوق القرار  ٢ قسممن ال ٥تستجيب ھذه الفقرة للفقرة   ٣٠ دعم إل ديم خدمات المساعدة وال بشأن تق

  الدول األعضاء وتحديد وتنفيذ الدروس المستفادة من حادث فوكوشيما. 
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ى تشغيل أحدث ُنظم رصد اإلشعاعات من خالل المشروع قّ لَ رجيا، تَ وفي جو  -١٤٨ دريباً عل ى العاملون ت

GEO/9/009، ’ درات ز ق دمحطات تعزي ال ‘. الرصد اإلشعاعي عن ُبع ام اتصاالت من أجل إرس وأنشئ نظ
د اتلية ت ة والس ون في المحطات المركزي ى البيانات المتعلقة باإلشعاعات في المحطات، وتلقى الموظف ريباً عل

  التعامل مع النظام الجديد. 

اون التقني   -١٤٩ ة من أجل التصدي للطوارئ ’، RLA/9/076ويھدف مشروع التع درات الوطني ز الق تعزي
ة‘ اإلشعاعية ارة  في مجال إلى تعزيز القدرات الطبي التصدي لحاالت الطوارئ اإلشعاعية في مجموعة مخت

ال من بلدان أمريكا الالتينية، وإلى إنشاء  ى التأھب والتصدي للطوارئ وضمان االمتث درة عل اء الق مراكز لبن
ام  تحديث إجراءات تنشيط  ٢٠١٤للمعايير الدولية بشأن التصدي للطوارئ على المستوى القطري. وشھد ع

شبكة قياس الجرعات البيولوجية في أمريكا الالتينية وتنسيقھا في حال وقوع حاالت طوارئ. وُوضع مخطط 
ة  منھج دراسي ا الجذعي ة للعالج بالخالي ة إيضاحية عملي لمدرسة إدارة الطوارئ اإلشعاعية، وأُجريت تجرب

راء  درات. وعمل الخب اء الق ة في مركز محتمل لبن ة طوارئ حقيقي املون مع حال على يد خبراء فرنسيين يتع
تخدام الخال عاعات باس رط لإلش ريض مصاب بتعرض مف الج م اً لع ون مع يون والبرازيلي ة الفرنس ا الجذعي ي

دريباً في مستشفى  ة ت درات في المنطق اء الق ة لبن المتوسطية، وتلقت مجموعة من األطباء من المراكز المحتمل
اد  بيرسي في فرنسا، على إنتاج الخاليا الجذعية، والعالج الجراحي، والعالج بالخاليا الجذعية. ويشارك االتح

  ات شريكة تقنية واستراتيجية ومالية. األوروبي وحكومة فرنسا بدور نشط في المشروع كجھ

ايو   -١٥٠ ي أيار/م ان  ٢٠١٤وأقيمت ف ايير األم ق مع ول تطبي ة ح ل إقليمي ة عم ا حلق وس بليتواني ي فيلني ف
روع  ن المش دعم م ة ب ات الطارئ االت التعرض ي ح ة ف ن الوكال ادرة ع ة الص ز ’ ،RER/9/130المنقَّح تعزي

ي أصدرتھا ‘. لطوارئ النووية واإلشعاعيةومواءمة القدرات الوطنية من أجل التصدي ل مت اإلرشادات الت وقُدِّ
ة  م فرصة مناقش اركاً، وأتيحت لھ ين مش د وثالث ى واح وارئ إل أن التأھب والتصدي للط ؤخراً بش ة م الوكال
ب  ة بالتأھ ة المتعلق م ات المتقدِّ ال للمتطلب ق االمتث ام تحقي ة أم ديات الماثل ن التح ا م اكل اإلدارة وغيرھ مش

ة للتأھب والتصدي للطوارئ والتص درات كافي ة ضمان ق م الخبراء أيضاً أمثلة توضح كيفي دي للطوارئ. وقدَّ
  ات المحلية واإلقليمية والوطنية.على المستوي

   

في ممثلون من الدول األعضاء في مجلس التعاون الخليجي شاركوا في حلقات العمل والمناقشات التي دارت في المقر الرئيسي للوكالة في فيينا 

  .٢٠١٤نيسان/أبريل  - آذار/مارس 
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  التصرف في النفايات المشعة، واإلخراج من الخدمة، واالستصالح البيئي  -٧-واو

ة دت في منطقة أوروبا أربعة اجتماعات وُنظِّ قِ عُ   -١٥١ دة مت دورة تدريبي وفير معلومات عن أفضل واح لت
درات التصرف ’، RER/9/107ممارسات التصرف في النفايات المشعة في إطار المشروع اإلقليمي  ز ق تعزي

لة  ٢٠١٤وُبذلت جھود كبيرة في عام ‘. في النفايات المشعة غِّ ة والجھات المش من أجل مساعدة الجھات الرقابي
لي اء ممارسات س ى إرس ا، ومن أجل عل تخلص منھ داً لل ات المشعة تمھي ة للتصرف في النفاي اً ومأمون مة تقني

  التوصل إلى فھم مشترك في ھذا المجال. 

اجم المفتوحة وفي نفس المنطقة، حسّ   -١٥٢ وم من المن نت الدول األعضاء المتضررة من استخراج اليوراني
دعم في السابق كفاءاتھا العملية في أنشطة االستصالح البيئي  ابعتين ب ين متت من خالل دورتين تدريبيتين إقليميت

أثرة ’، RER/7/006من المشروع  اطق المت ة الستصالح المن رامج متكامل ذ ب داد وتنفي بناء القدرات من أجل إع
ة ‘. بتعدين اليورانيوم ي وضعتھا المنظم دريب الت اھج الت راء بھدف تحسين من ات من الخب وتم إيفاد ثالث بعث
ي  يفة، وھ ي أالمض لين ف دريب المتواص يم والت زي للتعل د المرك نت والمعھ ي. وتحسَّ اد الروس ك باالتح بنينس

تان  تان وقيرغيزس ا وطاجيكس اد الروسي وأوكراني تھدفة الخمس، وھي االتح دان المس ن البل ين م ة ممثل معرف
ل األنشطة ي تموي اد الروسي ف دة. وشارك االتح اريع االستصالح المعق إدارة مش تان، ب ي  وكازاخس ذة ف المنف

  إطار المشروع.

ام وُعقِ   -١٥٣ ة األجل ورصد  ٢٠١٤دت في أوروبا أيضاً حلقتا عمل في ع ة الطويل رامج المراقب لمناقشة ب
دعم من المشروع  ك ب ة المستصلحة وذل وم المورث اج اليوراني ع إنت ا من مواق دعم ’، RER/9/122مواقع بعينھ

دريب ‘. موروثةاإلدارة المأمونة لمواقع إنتاج اليورانيوم ال ة للت وباإلضافة إلى ذلك، أقيمت في فيينا دورة إقليمي
غلة  ات المش دريب الجھ ة لت وم الموروث اج اليوراني ع إنت لة بمواق ة المتص رية والبيئي اطر البش يم المخ ى تقي عل

اليزا ا ونورم ات إريك ى استخدام برمجي ة عل وم الموروث اج اليوراني ع إنت يم  والجھات الرقابية المعنية بمواق لتقي
  الجرعات واألمان.

روع   -١٥٤ ن المش دعم م ة ’ ،SLO/9/015وب درات الرقابي ز الق وويإلتعزي ان الن روع ‘دارة األم ، والمش
SLO/9/016، ’تھلك ود المس عة والوق ات المش ي النفاي ي التصرف ف ذة ف ة المنفِّ م المنظم ن ‘دع ة م ام خمس ، ق

تخلص من الرقابيين والمشغلين من سلوفينيا بزيارة مركز البح ات ال ى عملي ة البلجيكي للتعرف عل وث النووي
أثير المحيط المشعة الوقود المستھلك والنفايات ات، وت ، ووضع معايير القبول الخاصة بالوقود المستھلك والنفاي

وي والجيولوجي ان  االحي يم األم ات تقي ن عملي ات ع اً معلوم يفة أيض ة المض مت الجھ دَّ درولوجيا. وق والھي
ي والنظري واالستعراض ال دريب العمل رقابي على أساس تجارب بلجيكا. وأتاحت الزيارة خليطاً فريداً من الت

داد واستعراض  ات بيانللرقابيين والمشغلين على السواء، وحصل النظراء على المعلومات الضرورية عن إع
  .حاالت األمان وكذلك عملية ترخيص مرافق التخلص من الوقود المستھلك والنفايات المشعة

ي   -١٥٥ روع اإلقليم ز المش زِّ ة ’، RLA/9/078وُيع درات التكنولوجي وطني والق ابي ال ار الرق ز اإلط تعزي
عة ات المش ي النفاي ات ‘ الخاصة بالتصرف ف تھلك والنفاي ود المس ي الوق ة للتصرف ف درات الوطني اح الق بنج

رار ٢٠١٤ي عام المشعة في الدول األعضاء من منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي. وف ، أحيط صناع الق
ود المستھلك  ون الرفيعوالحكومي المستوى بأھمية تنفيذ سياسات واستراتيجيات وطنية بشأن التصرف في الوق

اد سياسات واستراتيجيات  دول األعضاء بوضع واعتم ع من ال ام أرب والنفايات المشعة، وھو ما أسفر عن قي
ود المستھلك و ى التحضير وطنية بشأن التصرف في الوق دان عل ك البل ة من تل ات المشعة. وتعكف ثالث النفاي
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إلى االتفاقية المشتركة  ھالعملية انضمام
ود  ي الوق رف ف ان التص أن أم بش
ات  ان التصرف في النفاي المستھلك وأم
ن  ة م ات رقابي دة ھيئ المشعة. وتلقت ع
ز  ة لتعزي ورة تقني روع مش الل المش خ
ف وتحديث أُطرھا الرقابية بشأن التصر

ة  ت عملي عة، واختتم ات المش ي النفاي ف
زين  ق التخ ة بمراف رخيص الخاص الت
المركزية في أربع من الدول األعضاء. 
ة  ي إزال اً ف روع أيض اھم المش وس

ة ال اطالمصادر القوي دوراس  نش ن ھن م
ائق  داد وث ي إع اعدة ف ق المس ن طري ع
ك  ل تل إلذن بنق ة ل رخيص المطلوب الت

  األنواع من المصادر المشعة.

ام   -١٥٦ ي ع روع تِ ، اختُ ٢٠١٤وف ار المش ي إط طة ف دة أنش ت ع ابي ’ ،BRA/9/057م ام الرق ز النظ تعزي
ز ‘. لضمان مواءمة أمان مرافق دورة الوقود النووي مع أفضل الممارسات الدولية ى تعزي ويھدف المشروع إل

ة في النظام الرقابي لمرافق دورة الوقود النووي في البرازيل عن طريق مواءمته مع أفض ل الممارسات الدولي
ة  ة النووي ة الرقابي ة والھيئ ين الوكال تركة ب ل مش ة عم طة حلق ملت األنش لة. وش ان ذات الص ائل األم ل مس ك
ة واستصالحھا،  ن الخدم ووي م ود الن ق دورة الوق إخراج مراف ة ب ة المتعلق ات الرقابي ول العملي ة ح األمريكي

على مناجم اليورانيوم الجوفية وأمان تشغيلھا. وأقيمت أيضاً وأوفدت بعثة من الخبراء بشأن اإلشراف الرقابي 
د  وم بھدف تزوي يد اليوراني اني أكس ل ث حلقة عمل حول الوقاية من اإلشعاعات المھنية في محطات إعادة تحوي

ة  ايير الوكال ى مع تندة إل ة مس ات عملي ان المشاركين بمعلوم ة من لألم ي الوقاي ة ف وأفضل الممارسات الراھن
  ات المھنية.اإلشعاع

ا،   -١٥٧ ي كوب نيوف ي تحسَّ ذا  التصرف ف ي ھ ة ف ود الوطني ع الجھ ياً م د. وتماش ي البل عة ف ات المش النفاي
روع  دف المش ال، يھ عة ’، CUB/9/018المج ات المش زن النفاي ف وخ ة لتكيي درات التكنولوجي ز الق تعزي

د ل األم اً طوي ة خزن عة المھمل درات الوط‘ والمصادر المش ز الق ى تعزي ات إل ي النفاي امج التصرف ف ة وبرن ني
ان  روف األم ة وظ روف التقني ة الظ ل تھيئ ن أج ة وم ات الرقابي ع المتطلب زن لجمي ق الخ ل مرف ث يمتث بحي
ي  ا ف ائي منھ تخلص النھ ترجاعھا لل ة اس و مناسب وبقابلي ى نح ات عل ى النفاي اظ عل ة بالحف الضرورية الكفيل

ة الالز درات التقني ز الق ة لتكييف المستقبل. وجرى تعزي ة وم ات المشعة والمصادر المشعة المھمل خزن النفاي
  خزناً مأموناً طويل األمد من خالل تدريب الموظفين، والبعثات االستشارية، وتحسين البنية األساسية المادية.

 في، ماناغواب المركزي لتخزينفي مرفق ا عملي تمرين: RLA/9/078 المشروع
المصادر و النفايات المشعة في التصرف قليمية حولاإلعمل الة حلق’ خالل ،كوبا

 .٢٠١٤أكتوبر /األول تشرين، ‘َملةمھال المشعة
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  تطوير وإدارة المعارف النووية  -زاي

ة  -١٥٨ ا النووي وم والتكنولوجي يم في مجال العل را للتعل وارد  تسھم شبكة أف تدامة للم ة المس ز التنمي في تعزي
وير رية وتط ي  إدارة البش الي ف التعليم الع ة ب ات المتعلق ة االحتياج ى تلبي بكة إل دف الش ة. وتھ ارف النووي المع

دول األعضاء  دى ال ة ل ة النووي ة للطاق ر الكھربائي ة وغي المجاالت ذات األولوية المتصلة بالتطبيقات الكھربائي
  في المنطقة.

ام وف  -١٥٩ ي ، ُوِض٢٠١٤ي ع تعلّم اإللكترون ة ال ا لمنص افة غان ة باستض ة المتعلق ات النھائي عت الترتيب
ذه المنصة لتشجيع  ا. وتستخدم الشبكة ھ ة أفريقي ألغراض التعليم والتدريب في المجال النووي من أجل منطق

افت نيجيري ارفھم. واستض راتھم ومع م خب ى تقاس ووي عل ال الن ي المج ين ف ار المھني اع كب اً أول اجتم ا أيض
ر  ة لحص ديث قائم دف تح ة بھ ا النووي وم والتكنولوجي ال العل ي مج يم ف را للتعل بكة أف وطنيين لش قين ال للمنس

ة ا النووي العلوم والتكنولوجي لة ب ة المتص ة والبحثي ة والتدريبي ات التعليمي ة المؤسس ي المنطق ات  ف ونطاق
يم مواضيعھا. وتمخض االجتماع أيضاً عن وضع خطة عمل م دة األولويات على أساس مجموعة أدوات تقي حدَّ

ا. وتضم شبكة  وم والتكنولوجي يم في مجال العل ة للتعل قدرات التعليم وتخطيطھا من أجل إرساء شبكات وطني
ذلك الصناعات  ا، وك الي في أفريقي يم الع درات التعل ع ق ة جمي ا النووي أفرا للتعليم في مجال العلوم والتكنولوجي

ا من والرابطات المھ ة وغيرھ دى الوكال ة ل ووي القائم يم الن مؤسسات النية النووية، بالتآزر مع مؤسسات التعل
  التعليمية النووية اإلقليمية/الدولية.

ذت   -١٦٠ ة، واتخ وى النووي وير الق م تط ادئ دع يط الھ يا والمح ة آس ي منطق اء ف دول األعض وتواصل ال
مة من الوكالة من ضمان استدامة إدارة المعارلخطوات تمھيدية ملموسة  زت المساعدات المقدَّ ف النووية. وعزَّ

ة  وى النووي ة للق ى األساسية الوطني ة في مجال تطوير البن درات الوطني خالل المشاريع الوطنية واإلقليمية الق
دان  ام، فضالً عن دعم البل في البلدان التي تشرع في برامج للقوى النووية، مثل بنغالديش، وماليزيا، وفييت ن

ل محطات للقوى النووية.ال   تي تشغِّ

وفير وُوِض  -١٦١ ة ولت اء النووي وث الفيزي ال بح ة ألعم اءات المطلوب اء الكف ة إلرس تراتيجية عام عت اس
بين تدريباً مناسباً والمعدات المختبرية المالئمة لجامعة سمرقند  تان، وھو الحكومية الموظفين المدرَّ في أوزبكس

ايير يم ومع ن ُنھج التعل ة بفضل المشروع ما حسَّ وم ’ ،UZB/0/006ه في الجامع يم في العل ايير التعل تحسين مع
  ‘.النووية التطبيقية

روع   -١٦٢ ار المش ي إط ابول ف ة ك اء بجامع م الفيزي ي قس ة ف درات التعليمي نت الق ، AFG/0/004وتحسَّ
ة من أجل طالب البك’ اء النووي ر للفيزي تيرلوريوس ااستحداث مختب ى مجموعة  حصل القسمو‘. والماجس عل

ي  ة ف رات الوكال ي مختب دريباً ف ان ت ى عالم ة، وتلق وم النووي ارب العل ى تج دريب عل ن أدوات الت ة م كامل
    البكالوريوس والماجستير.على مستويي طالب اللتمكينھما من تقديم التدريب إلى  فزايبرسدور
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ي   -١٦٣ اون التقن روع التع دف مش ويھ
RAS/0/065 ،’ات تدامة المؤسس م اس ة  دع النووي

يا  ة آس ي منطق ا ف ا بينھ بكات فيم ة ش ة وإقام الوطني
ادئ يط الھ بكات ‘والمح تخدام الش ز اس ى تعزي ، إل

خة  اً الراس يم. تمام ي التعل ارف وف م المع ي تقاس ف
اري  ق استش ع فري اون م ة، بالتع دت الوكال وأع
رائيل  تراليا وإس ن أس راء م م خب ص يض متخص

د والوال دا والھن ا وفنلن ة كوري دة وجمھوري ات المتح ي
وم األمريكية واليابان  وارد وأنشطة العل الوجيز في م

دارس  الب الم ي وط ة لمعلم ا النووي والتكنولوجي
ة رامج الثانوي ن الب ة م ذه المجموع ن ھ دف م . والھ

زيادة الفضول في  ھوواألنشطة الخارجة عن المناھج الدراسية الموجھة إلى معلمي وطالب المدارس الثانوية 
  ي وإذكاء الوعي وتعميق المعرفة به بين الطالب. المجال النوو

ة وأُطلِ   -١٦٤ وجيز قت مرحل ة في تشرين ال التجريبي
وبر  دة  ٢٠١٤األول/أكت ة المتح ارات العربي ي اإلم ف

رامج  وإندونيسيا والفلبين وماليزيا. وتمتلك ھذه البلدان ب
نووية نشطة في شتى الميادين، بما فيھا الطاقة النووية، 

العلوم وأجرت مجم وعي ب ادة ال طة لزي ن األنش ة م وع
ة و ا النووي ديروالتكنولوجي ة ھتق طة تجريبي ذ أنش ا. وُتنف

ي  ة،  ٢٢ف لطات الوطني ار الس ا اختي ع عليھ ة وق مدرس
ن الطالب  ا اآلالف م ترك فيھ ع وسوف يش ھم يمعلمم

ؤالء  ل ھ ة. ولع ة والمقبل ية الحالي نة الدراس الل الس خ
ن الم ل م ل المقب م الجي الب ھ ال الط ي المج ين ف ھني

  النووي في منطقة آسيا والمحيط الھادئ.

  

: المدير العام أمانو يزور طالب مدرسة سان RAS/0/065 المشروع
فرانسيسكو العليا في الفلبين، وھي إحدى المدارس التجريبية 

 المختارة لبرنامج التوعية.

: الوجيز يھدف إلى تشجيع طالب المدارس RAS/0/065المشروع 
في العليا، مثل ھؤالء الطالب في ماليزيا، على شق طريقھم المھني 

 مجال العلوم والتكنولوجيا والھندسة والرياضيات.
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 برنامج العمل من أجل عالج السرطان -٢المرفق 
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 ٢المرفق 

 برنامج العمل من أجل عالج السرطان

امج العمل من أجل عالج السرطان   -ألف ة لبرن البعثات االستعراضية المتكامل
)imPACTالبرنامج ) ومتابعة  

درة ال  -١ اٍت للق امُج العمل من أجل عالج السرطان تقييم ة أجرى برن ى مكافحة السرطان وتلبي املة عل ش
دول  ١٠احتياجاتھا، المعروفة باسم البعثات االستعراضية المتكاملة لبرنامج العمل من أجل عالج السرطان، في 

أوزبكستان، وبنما، وبيرو، وجمھورية الو الديمقراطية الشعبية، وجورجيا، ورواندا، وفيجي، وكرواتيا،  أعضاء:
ة جوانب مكافحة السرطان: التخطيط لمكافحة  وكوستاريكا، وموزامبيق. وتتناول ھذه البعثات االستعراضية كاف

ه،  ه، وتشخيص ر عن ف المبّك ه، والكش ة من ه، والوقاي ابة ب االت اإلص جيل ح ه وتس ات عن رطان، والمعلوم الس
داية برنامج العمل المنفَّذة على صعيد المجتمع المدني. ومنذ بذات الصلة وعالجه، والرعاية التسكينية، واألنشطة 

ا  من أجل عالج السرطان، أُجريت البعثاُت االستعراضية المتكاملة لبرنامج العمل من أجل عالج السرطان في م
ه  ة الصحة  ٦٩مجموع ع منظم اون م ي ُتجرى بالتع ة، الت ات االستعراضية المتكامل د البعث زوِّ ة عضواً. وت دول

دوَل األعضاء بتحليل َوْضع عن القدرات الوطنية في مجال مكافحة العالمية والوكالة الدولية لبحوث السرطان، ال
  السرطان والتوصيات الالزمة لتطوير أو تعزيز برامج وطنية شاملة لمكافحة السرطان. 

ي   -٢ اون التقن امج التع ؤولين عن إدارة برن ة للمس اَركة المنھجي ات بفضل المش ذه البعث ُة ھ زت فعالي زَّ وتع
ان اإلشعاع امج العمل من أجل عالج السرطان وخبراء األم ة لبرن ات المتكامل ارير البعث ة تق مَّ تطوير بني ي. وت

ه  ى وج ري. وعل توى القُط ى المس راء عل ذ توصيات الخب ھيل تنفي ة تس ت المناسب ُبغي ي الوق ديمھا ف د بتق والتقيُّ
ا دول األعض دعم ال لة ل االت ذات الص ن الوك ات ع ارير اآلن معلوم د، تتضمَّن التق ذ توصيات التحدي ي تنفي ء ف

وخالل كل بعثة استعراضية متكاملة لبرنامج العمل من أجل عالج السرطان  التقارير والبدء بإجراءات المتابعة.
 يتمُّ التأكيد على أھمية االمتثال للمعايير الدولية لتوكيد الجودة والوقاية من اإلشعاعات. 

ى مكافحة افيجي:   -٣ املة عل درة الش ا في فيجي في آذار/مارس أُجري تقييُم الق ة احتياجاتھ لسرطان وتلبي
ال تمتلك فيجي خدمات العالج اإلشعاعي وترسل وزارة الصحة مرضى العالج اإلشعاعي (على أساس و. ٢٠١٤

إ ل شارما ف دكتور ني وزير الصحة ال اً ل د. ووفق دا، أو الھن تراليا، أو نيوزلن ى أس نوياً إل ة) س فيجي ’ نتقاُسم التكلف
م مِ نشاء بحاجة إلى إ ة مع ِمْرفق أساسي للعالج اإلشعاعي، ومن ث ى أن تكون البداي ْرَفق للعالج اإلشعاعي، عل

ز خدمات  ى تعزي تقبلي عل ز المس يعمل المرك ى عالج السرطان. وس امي عل ة الطلب المتن دريجياً لتلبي ع ت التوسُّ
رھم. وسيساعد ة أفضل للمرضى وأُس ديم رعاي ة تق ة ومكافحة السرطان ُبغي ة رعاي ة المتكامل نا استعراض البعث

ك تأسيس  ا في ذل الت مكافحة السرطان ذات األولوية، بم لبرنامج العمل من أجل عالج السرطان في تطوير تدخُّ
 ‘ِمْرَفق العالج اإلشعاعي، ُبغية تحقيق النتائج الصحية المأمولة.

ا  -٤ ل : جورجي ن أج ل م امج العم ٌة لبرن يٌة متكامل ٌة استعراض ت بعث َم رطانُنظِّ الج الس ھري  ع ي ش ف
ه ز  ٢٠١٤وآب/أغسطس  تموز/يولي ة والمرك ؤون االجتماعي ل والصحة والش ه وزارة العم مت ب قدَّ تجابة لطل اس

الوطني لمكافحة األمراض والصحة العامة في جورجيا التَمسا فيه تقديم المساعدة في صياغة ُخطة العمل الوطنية 
ى االستراتيجي زة إل ة لمكافحة السرطان لمكافحة السرطان المرتك ا ٢٠١٨-٢٠١٣ة الوطني وافر في جورجي . وتت
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ة للعالج اإلشعاعي، وجراحة  ع وحدات عامل ع أرب ألورام م ق عالج السرطان: العالج اإلشعاعي ل ة طرائ كاف
ا أن  ع جورجي ة الصحية). وتتوق ن الرعاي ث م اني والثال توَيْين الث ى المس ألورام (عل ي ل الج الطب األورام، والع

ع الخدمات يساعدھا  ة توسُّ ه عملي امج العمل من أجل عالج السرطان في توجي ة لبرن استعراض البعثة المتكامل
 الوطنية للعالج اإلشعاعي، وأن يضمن اندماجھا بشكل كامل في نظام شامل لرعاية السرطان والصحة السكانية.

في موزامبيق في آب/أغسطس لقدرة على مكافحة السرطان واحتياجاتھا شامل لأُجري تقييُم  موزامبيق:  -٥
ي:  .٢٠١٤ رطان ھ ة الس املة لمكافح ة ش ذ خط وير وتنفي ديات المتصلة بتط رز التح وارد  ‘١’وأب ات الم احتياج

ة األساسية ‘ ٢’البشرية من التخصصات المختلفة المتعلقة برعاية ومكافحة السرطان؛  درات في البني متطلبات الق
ال في الوقت المناسب بالنسبة  ثالثلوالمعدات والقوى العاملة على المستوى ا لضمان الحصول على العالج الفع

ي  ‘٣’لبرامج الكشف المبكر؛  االفتقار إلى خدمات العالج اإلشعاعي. واستقبل كباُر المسؤولين في موزامبيق ُممثل
الج السرطان، الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن فريق البعثة االستعراضية المتكاملة لبرنامج العمل من أجل ع

ة  ة االستعراضية المتكامل ق البعث تقبال فري ان أيضاً في اس ة. وك ر الطاق ومن بين ُمستقِبليھم وزير الصحة ووزي
ة  السيدة األولى في موزامبيق، وقد نشر التوعية بالحاجة إلى اعتماد قانون أمان إشعاعي، والحاجة إلى تقوية البني

ان اإلش ة لألم ة الحالي ية الوطني ك األساس ل تل عاعية، مث ادر اإلش أمون للمص تخدام الم من االس ا يض عاعي بم
  المستخَدمة في العالج اإلشعاعي.

يمُ  جمھورية الو الديمقراطية الشعبية:  -٦ ا في ل شامل أُجري تقي ى مكافحة السرطان واحتياجاتھ درة عل لق
خطة تطوير قطاع الصحة  . ووضعت وزارة الصحة٢٠١٤في نيسان/أبريل  جمھورية الو الديمقراطية الشعبية

التي تشمل تأسيَس مركز للسرطان يتضمن مرافق للعالج اإلشعاعي والعالج  ٢٠١٥-٢٠١١الُخماسيَّة السابعة 
ة  الكيميائي في فينتيان. والسلطات المحلية ملتزمٌة بمكافحة السرطان، وُيبدي المھنيون الصحيون في مجال رعاي

 السرطان تفانياً كبيراً.

دا في تشرين نُ  رواندا:  -٧ مت بعثٌة استعراضيٌة متكاملٌة لبرنامج العمل من أجل عالج السرطان إلى روان ظِّ
ة (تموز/يولي .٢٠١٤الثاني/نوفمبر   هووضعت وزارة الصحة الخطة االستراتيجية الوطنية لألمراض غير الُمعدي

ت الحاضر ٢٠١٩ هحزيران/يوني - ٢٠١٤ ي الوق رطان. وف اً الس اول أيض ي تتن فيات ) والت ة مستش وفر أربع ت
الج  ا الع رطان (ومنھ ة الس ات رعاي ة مكون وارد لكاف يص الم ة لتخص ة وطني اك خط رطان. وھن ة الس رعاي

 اإلشعاعي) في أحد عشر مستشفى محلياً وكذلك في مركز واحد للتميُّز.

َمت بعثٌة استعراضيٌة متكاملٌة لبرنامج العمل من أجل عالج السرطان إل أوزبكستان:  -٨ ى أوزبكستان في ُنظِّ
ر . ٢٠١٤شھري آذار/مارس ونيسان/أبريل  ووضعت وزارة الصحة استراتيجية وطنية للوقاية من األمراض غي

ا  ة ومكافحتھ اء  ٢٠٢٠-٢٠١٤الُمعدي ذ لالرتق د التنفي روع قي اك مش ة. وھن ل الالزم ة العم عت خط ا وض مثلم
 مركزاً إقليمياً. ١٦إنجازه أن يثمر عن  بالقدرات الوطنية في مجال العالج اإلشعاعي، ومن المتوقع عند

ـا:  -٩ ي  بنمــ ا ف ى بنم رطان إل الج الس ل ع ن أج ل م امج العم ٌة لبرن يٌة متكامل ٌة استعراض ت بعث م ُنظِّ
رت بنما خططاً وبرامَج لألمراض غير الُمعدية وخطة وطنية لمكافحة السرطان للفترة ٢٠١٤شباط/فبراير  . وطوَّ

ى وتوفر مؤسساٌت  .٢٠١٥-٢٠١٠ ألورام عل وطني ل د ال ام المعھ عامة وخاصة عالج السرطان، وينصبُّ اھتم
ة،  اب البعث ة التسكينية. وفي أعق د األداء في مجال الرعاي اً جيِّ د برنامج ك البل ك، يمل ى ذل السرطان. وعالوة عل

كين ة التس رطان، والرعاي ابة بالس االت اإلص جيل ح ة بتس يات المتعلق ذت التوص ن يُنف ة م عاعاتة، والوقاي  اإلش
 . ومراقبة المصادر المشعة
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رو في شھري  بيرو:  -١٠ ى بي امج العمل من أجل عالج السرطان إل ٌة لبرن َمت بعثٌة استعراضيٌة متكامل ُنظِّ
جھودھا في مجال مكافحة السرطان. والحكومة  دفع. وتطبِّق بيرو عدة تدابير ل٢٠١٤ هوتموز/يولي هحزيران/يوني

ة لمكافحة السرطان (ملتزمٌة بمحاربة السرطان و بيرانزا’وضعت خطة وطني رة ‘) خطة إيس  ٢٠١٦-٢٠١٢للفت
اً  ا، ُيصاغ حالي ة والتوصيات الصادرة عنھ اً للبعث دمات عالج األورام. وإلحاق ى خ ين الحصول عل عياً لتحس س

ة لل ات النووي وم والتطبيق وارد البشرية في مجاالت العل ة من مقترٌح لمشروع تعاون تقني لتعزيز قدرات الم وقاي
 السرطان وتشخيصه ومكافحته.

ـا:  -١١ يُم  كرواتيـ ري تقي امل لأج ي ش ا ف رطان واحتياجاتھ ة الس ى مكافح درة عل الق ھري  كرواتي ي ش ف
د الحاجة ٢٠١٤أيلول/سبتمبر وتشرين األول/أكتوبر  ة السرطان عن ة من خدمات رعاي وافر مجموعة كامل . وتت
م في إليھا، مثلما توجد مراكز وطنية للتميُّز . وتركز التوصيات الواردة في تقرير البعثة المتكاملة على توجيه التقدُّ

 مكافحة السرطان وتوسيع مرافق عالج السرطان في البالد.

يمُ  كوستاريكــا:  -١٢ ا في ل شامل أجري تقي ى مكافحة السرطان واحتياجاتھ درة عل تاريكالق انون  كوس في ك
مبر  درات الع٢٠١٤األول/ديس ت ق ام . وقُيِّم ي ع ابقة ف ة س الل بعث عاعي خ ة ٢٠١٣الج اإلش مَّن الُخط . وتتض

دءاً من  ٢٠١٧-٢٠١٢الوطنية الشاملة للوقاية من السرطان ومكافحته  لة مكافحة السرطان، ب أنشطة تتعلق بسلس
 عاية التسكينية. رالوقاية ووصوالً إلى ال

ى دعم موقع إيضاحي نموذجي لبرنامج العمل من أجل عالج السرط  -باء ان عل
 المستوى القُطري

ن   -١٣ ل م ي ك رطان ف الج الس ل ع ن أج ل م امج العم ة لبرن احية النموذجي ع اإليض دعم للمواق ديم ال مَّ تق ت
وفير  راء وت ات الخب ر بعث اراغوا عب ا، ونيك ام، ومنغولي ا، وفييت ن جمھورية تنزانيا المتحدة، وغانا، وسري النك

ا المتحدة التدريب والمعدات. وعلى سبيل المثال، استُ  عرضت خطتا مكافحة السرطان الخاصتان بجمھورية تنزاني
ا المتحدة  ة تنزاني د. وحققت جمھوري ة لكل بل دت مجاالت مكافحة السرطان ذات األولوي م، وُحدِّ وغانا، وقُيِّم التقدُّ

ة لأل ة رعاي رَّ ماً في مشروع الرعاية التسكينية، وتلقى معھد أوشان رود للسرطان خمسة أَِس ل من تقدُّ ال بتموي طف
  فيينا. في األمم المتحدة، رابطة سيدات 

ز   -١٤ رحم لتعزي دي وسرطان ُعنق ال وفي فييت نام، أطلق النظراء مشروعاً للتشخيص المبكر لسرطان الث
ا يضمن عالجه  رة بم التوعية العامة، بطريقة منھجية، بعالمات السرطان وأعراضه، وتشخيصه في مراحل مبك

رحم في  ومتابعته.في الوقت المناسب  دي وسرطان ُعنق ال ذ مشروع تشخيص سرطان الث دعم لتنفي وتمَّ تقديم ال
ايو   .٢٠١٤نيكاراغوا عبر تقييم خدمات التصوير اإلشعاعي للثدي وتقييم تدريب الموظفين ذي الصلة في أيار/م

اني/نوفمبر و راء في تشرين الث ة خب ة للعالج اإل ٢٠١٤ُنفذت بعث ة الراھن يم الحال اء لتقي ألورام والفيزي شعاعي ل
ام  رامج  ٢٠١٤الطبية في منغوليا. كذلك تلَّقى ھذا البلد أمواالً خارجة عن الميزانية في ع األجھزة والب اء ب لالرتق

   الحاسوبية الخاصة بنظم التخطيط العالجي للعالج اإلشعاعي في مركز السرطان الوطني في أوالنباتار.
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 افحة السرطانالجامعة االفتراضية لمك  -جيم

نخفض والمتوسط   -١٥ دخل الم أحد العوائق الصعبة التي َتُحول دون تقديم رعاية السرطان في البلدان ذات ال
إن  ھو النقص العميق في المھنيِّين الصحيِّين. ة ف ة الصحة العالمي اً لمنظم اني نقصاً  ٥٧ووفق الم تع داً حول الع بل

دراِت مكافحة ب ٣٦حاداً في المھنيِّين الصحيِّين، منھا  ق ق لداً في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ومن أجل تحقي
بين،  درَّ سرطان مستدامٍة في البلدان النامية، السيما في أفريقيا، ھناك حاجة إلى زيادة كبيرة في أعداد المھنيَّين الم

ز محلياً أو إقليمياً، على نطاق مجاالت مكافحة السرطان المختلفة. وعالوة على ذلك، ال بد من تطبيق تدابير لتعزي
يجي برامج التدريب الوطنية.    استقطاب الموظفين محلياً وضمان االحتفاظ بخرِّ

ة افتراضية لمكافحة   -١٦ يَس جامع ل من أجل عالج السرطان تأس امُج العم دعم برن ة، ي ذه الحاج ة ھ ولتلبي
ة لبحوث ة الدولي ة، والوكال ة الصحة العالمي ع منظم اون م دولي لمكافحة  السرطان، بالتع اد ال السرطان، واالتح

دريب والبحوث في  ة للت ة األفريقي السرطان، والمعھد الوطني للسرطان في الواليات المتحدة األمريكية، والمنظم
ي مجال  وارد البشرية ف درات الم اء ق ة لبن رامج الوطني دعيم الب ى دعم وت مجال السرطان. ويسعى المشروع إل

ب، مكافحة السرطان. وستسھِّل ا ر شبكة الوي ي عب تعلُّم اإللكترون لجامعة االفتراضية لمكافحة السرطان، منصة ال
ه. وتلقى المشروع  دريب والتوجي ا أيضاً دعم إنشاء شبكات للت بين، والمنشود منھ درِّ ة للمت توافر المواد التعليمي

 كية.دعماً مالياً من مؤسسة روش للبحوث األفريقية، وكذلك من الواليات المتحدة األمري

وادر   -١٧ ا الك ا وزامبي وخالل المرحلة التجريبية من المشروع، ألَّفت أوغندا وجمھورية تنزانيا المتحدة وغان
ه  ا يمتلكان َھْين للمشروع لم األولية لبلدان المرحلة األولى. ووافقت جنوب أفريقيا ومصر على أن يكونا َبلََدْين ُموجِّ

ين من قدرات تعليمية واسعة، ولقدرتھما على  دريب المھنيِّ ى ت ا عل ي ينصبُّ اھتمامھ توفير فرص للمؤسسات الت
 في مجال السرطان. 

ات ونشرھا عبر منصة التعلُّم دور عدٌد من اإلنجازات الالفتة حتى ھذا اليوم. فقد تم تطوير ثالث قَّقَ حَ وتَ   -١٨
ي، ھي:  ااإللكترون ة مھ ه، وحزم ر عن رحم والكشف المبك ق ال ن سرطان ُعن ة م املين الوقاي رات السرطان للع

دة  ٥٠٠، اطلع ٢٠١٤ومنذ كانون الثاني/يناير  .الصحيِّين المجتمعيِّين، والرعاية التسكينية دان الرائ طالب من البل
ة االفتراضية لمكافحة السرطان. وُيعكف دورعلى ھذه ال ا المعلومات الخاصة بالجامع ات عبر منصة تكنولوجي

ي من اتدورحالياً على تطوير مزيد من ال اج الدراسي الكامل األول ألَّف المنھ ع أن يت وحدات  ١٠، ومن المتوق
 تتناول كل ما يتصل بسلسلة مكافحة السرطان.

ة   -١٩ ية لمكافح ة االفتراض ك الجامع وخى أن تمتل ن المت روع، م ن المش ى م ة األول ال المرحل د اكتم وعن
ع أن  دانلبالسرطان ھيكل حوكمة سيتم تطبيقه من خالل التنسيق فيما بين ال المشاركة ضمن المنطقة. ومن المتوق

دة، وأن تسھِّل  ة الصحية المعتم توفر آلية التنسيق ھذه فرصة لتناغم السياسات اإلقليمية في مجال شھادات الرعاي
ير فيه لبلوغ االعتماد.   توحيد المسار الذي سيتعين على المھنيِّين الصحيِّين الطامحين في أفريقيا السَّ
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 ريب المھنيِّين الصحيِّينتد  -دال

إلى جانب مبادرة الجامعة االفتراضية لمكافحة السرطان، يتولى برنامج العمل من أجل عالج السرطان   -٢٠
وارد البشرية  دوراً نشطاً في توفير وتسھيل تدريب المھنيِّين الصحيِّين. وفي حاالت عدة، قاد تحديُد احتياجات الم

دريب مستھِدف عالج بعثات المتكاملة لبرنامج العمل من أجل والتدريب عبر عملية استعراض ال ى ت السرطان إل
د الكوري  ل المعھ د للمھنيِّين المعنيِّين في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. وبالتعاون مع شركاء مث ومحدَّ

ة وخمسين للعلوم الطبية واإلشعاعية والمعھد الوطني للسرطان في الواليات المتحدة األمريكية، تلق ى أكثر من مئ
  من المھنيِّين الصحيِّين من حول العالم تدريباً مرتبطاً بالسرطان.

در  -٢١ ين ت اَد دورت امج العمل من أجل عالج السرطان انعق ة في يوسھَّل برن درات الوطني ز الق بيتين لتعزي
وطني لمكافحة امكافحة السرطان:  امج ال ا، لسرطانصياغة ُخطة للعالج اإلشعاعي في إطار البرن ، في ليوبليان

امج  ة لبرن ات المتكامل واإلجراءات ذات األولوية للتخطيط لمكافحة السرطان باالستناد إلى تجربة استعراض البعث
 ، في فيينا.السرطان عالج العمل من أجل

الفريق االستشاري المعني بزيادة إمكانية الحصول على تكنولوجيا العالج   -ھاء
 اإلشعاعي

ان اإلشعاعي أنشأ برنا  -٢٢ مُج العمل من أجل عالج السرطان، بدعم من شعبة الصحة البشرية وشعبة األم
وأمان النقل وأمان النفايات، الفريَق االستشاري المعني بزيادة إمكانية الحصول على تكنولوجيا العالج اإلشعاعي 

  .٢٠٠٩(الفريق) في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في عام 

ن  -٢٣ راد م ة  وُي ألورام بالمنطق عاعي ل الج اإلش راء الع ين خب اون ب ة تع ة منص ون بمثاب ق أن يك الفري
ة،  (أخصائيي العالج اإلشعاعي لألورام والفيزيائيين الطبيِّين) من البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط من جھ

دان ذات والجھات البائعة لمعدات العالج اإلشعاعي من جھة، لتلبية احتياجات خدمات العالج  اإلشعاعي في البل
 الدخل المنخفض والمتوسط وسد النقص في ھذا المجال.

وبر وُعقِ  -٢٤ رين األول/أكت ي تش ا ف ي فيين ق ف امس للفري اع الخ ة ٢٠١٤د االجتم دَّ أعضاء المجموع . وأع
ة المضمونة في الم ل المبادئ التوجيھية لضمان حلول العالج اإلشعاعي األساسية ذات الفعالية الوظيفي دى الطوي

نخفض والمتوسط  دخل الم دان ذات ال اء خدمات العالج للبل ة إنش ي شرعت بعملي دان الت م النصيحة للبل دِّ ي تق الت
 اإلشعاعي أو توسيع نطاقھا.

ات   -٢٥ اة، وعملي اليف دورة الحي د تك ق، وتحدي ة أفضل الممارسات لصيانة المراف ادئ التوجيھي د المب دِّ وتح
در املة، والت ادة المشتريات الش ا لعي ة العالج اإلشعاعي الموصى بھ ا تصف حزم ين، مثلم يب المتواصل للمھنيِّ

نخفض  دخل الم دان ذات ال اَل نشرھا، البل ة، ح ادئ التوجيھي دعم المب ع أن ت ن المتوق ية. وم عالج إشعاعي أساس
ى والمتوسط، في تحسين استدامة استثمارھا في العالج اإلشعاعي ومن ثم اإلسھام في ازدياد إمكان ية الحصول عل

 عالج إشعاعي ميسور ومالئم.
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 ١١٠ الصفحة

 

  ٣المرفق 

  رألغراض إعداد التقاري ةً ، مصّنفنشاط برنامج التعاون التقني جاالتم
 تطوير المعارف النووية وإدارتھا

 ٠١( بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية وإدارة المعارف(  
 ٠٣( إنشاء البنى األساسية القانونية النووية الوطنية( 

 التطبيقات الصناعية/التكنولوجيا اإلشعاعية

 ٠٢( منتجات مرجعية ألغراض العلوم والتجارة(  
 ٠٨( مفاعالت البحـوث(  
 ١٨( تكنولوجيا النظائر المشعة والتكنولوجيا اإلشعاعية للتطبيقات الصناعية( 

 تخطيط الطاقة والقوى النووية

 ٠٤( تخطيط الطاقة(  
 ٠٥( األخذ بالقوى النووية(  
 ٠٦( الت القوى النوويةمفاع(  
 ٠٧( دورة الوقود النووي( 

 األغذية والزراعة

 ٢٠( إنتاج المحاصيل(  
 ٢١( إدارة المياه والتربة في الميدان الزراعي(  
 ٢٢( اإلنتاج الحيواني(  
 ٢٣( مكافحة اآلفات الحشرية(  
 ٢٤( سالمة األغذية( 

 الصحة والتغذية

 ٢٥( الوقاية من السرطان ومكافحته(  
  ٢٦( اإلشعاعي لألورام في إطار مكافحة السرطانالعالج(  
 ٢٧( الطب النووي والتصوير التشخيصي(  
  ة ات الرعاي استخدام النظائر المشعة والمستحضرات الصيدالنية اإلشعاعية والتكنولوجيا اإلشعاعية في تطبيق

  )٢٨( الصحية
 ٢٩( قياس الجرعات والفيزياء الطبية(  
 ٣٠( التغذية لتحسين الصحة( 

 اه والبيئةالمي

 ١٥( إدارة الموارد المائية(  
 ١٧( البيئات البحرية والبرية والساحلية( 

 األمان واألمن

 ٠٩( البنية األساسية الرقابية الحكومية لألمان اإلشعاعي(  
 ١٠( أمان المنشآت النووية، بما في ذلك تحديد المواقع وتحديد سمات المخاطر(  
 ١١( مان المنشآت النوويةالبنية األساسية الرقابية الحكومية أل(  
 ١٢( وقاية العاملين والمرضى والجمھور من اإلشعاعات(  
 ١٣( أمان النقل(  
 ١٤( األمن النووي(  
 ١٦( التأھب والتصدي للطوارئ(  
 ١٩( التصرف في النفايات المشّعة، واإلخراج من الخدمة، واالستصالح البيئي(  
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