
  

  

  

  

  

 

 ٢٠٠٩التقرير السنوي لعام 
 

 

 

  تنص الفقرة ياء من المادة السادسة من النظام األساسي
  تقريرًا سنويًا يقدَّم إلى"على أن يعد مجلس المحافظين 

  ".المؤتمر العام حول شؤون الوآالة وحول أي مشاريع أقرتها الوآالة

 .٢٠٠٩ديسمبر / آانون األول٣١ حتى يناير/ آانون الثاني١يشمل هذا التقرير الفترة الممتدة من 
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 ا��ر������ 
 ا��ول ا����ء �� ا��آ��
 ا��و��
 )٢٠٠٩د����� / آ��ن ا	ول��٣١ (

	 ا��
	د ا��و����	 ا�ردن ا�ر���� أذر��ـــــ	ن إ����	 أر���
-ةا+�	رات ا�(��) ا�' أ�'	�	 أ� 	�ــ	 إآـ�ادور أ%$	�#�	ن إ��ا"ـ! إ����	 أ���ا�	 أ� 	�	 إر� 	#)-�'�3ر�)(إ��ان  أوآ�ا�	 أو/�ــ-ا أوز�0#�	ن أورو/�اي أ�$ـ�� إ�-و��	 أ�#�7ـ-ا أ����-ا  )ا+�5�	8��� �	�و �	آ#�	ن �	را/ـ�اي إ�
�70	 ا� ��$	ل ا� �از�! ا� � 	�	 ��-ا�� ا� ���) وا���3= ��رو�-ي ��رآ�	 %	>ـ� ���#�ا�	 ��ـــ� ��'ـــ	 ��$5د�ـ; �7: �7$	ر>�7- �5روس ��و ����	� 	�0ــ	 ���ــA �@	د ��آ	�	� 

) �:ر �	رB	ل ا��:ا"� ا�� ! ا���د �) ا�(��) ا�7�	 ا���D8 ا��'	هE�0) �'�3ر�) أ%�0) ا��'�3ر�) ا��@��) ا��'�3ر�) ا�(��) ا�#�ر�) ا��'�3ر�) ا�-وFا�E'�%5) �	�Eً	 �'�3ر�) آ�ر�ــ	 '�
-ة�'�3ر�) ��:ا�	 ا� �'�3ر�) ا��0�$� ا�-��/��E-و�	 ا� (����-و%ـــ	 �'�3ر (�	 �'�3رE�	 ا�-ا�'�ك ��ر�ــ	 ���ب أ%��	�ـــ	 رو �	 ��7%	آ	 ا�#7<ـ	دور ��ي ��0	  ز� 	�ــ�ي زا��ا�ـ�ن ���#�ا ا�#��- ا�#�دان ا�#�$ـ	ل ��$	%�رة �%�7� !@� �7B 	��< �Jا� 	0#��	Fن ا�(ــ�اق ن	ـُ'M ــ�ن�	/ 	�	/ �	ــ'O �	م %��7-ا %�:و�ــ5 ا�<7 ــ� %��#	 /�ا�:��	ن 8Qـــ� Q �ص %/�Q ن	�#Rزا	ـ�ون آ� آ�وا�ــ	 ا����0 ا������ ا�0	

ــ	 آ���	ر�0ــ	 آ�ت د�<�ار آ��	 آ�-ا آ' �د�ــ	 �ـــ	 ا��0�ـــO ا��0�$� آ�����ــ	 �0#' �رغ @�	�����S � �ــــ	ن ��<	 آ� � 	��ا�� ���#�ــ	 �	�ـــ� �	�8ــ	 �	�وي �:�	��-/@Eــ�  �J�	 ا�(D'U  ا�''07) ا�(��) ا�#(�د�) ا�'#0= ا�'$ـــ�ب �	8� ا�''07) ا�'�
-ة � �
    (ـــ	 وأ����-ا ا�@'	���$�� 	�	��ـ�س ��ر@���ر V �	�'ـــ	ر ���	آــــ� ��زا�ــ  ��	 ا���ــ�  � 	ل ا��'#	 ا���و�W ـ	�	��0) ه���-ا ه�$	ر�	 ه�-وراس ا��3- ه	��ـــ� ��ز��7-ا �0	را/ـ�ا ����� ا���	ن ا�'ـــ� ا�	�	ن ا����	ت ا�'�
-ة ا

�X ا�Y� �#��رك، %� وا%V ا�'\�'� ا�S	ص �	��U	م ا��	�� ��7آ	�) ا�-و�) �87	Q) ا�]ر�) ا�]ي MـEُ- %� ا�'Eّ� ا��"�f / �'�ز٢٩، D7M ا��U	م ا��	�� ��7آ	�) ا�]ي �-أ �<	ذe %�    ١٩٥٦أآ����  /�@��� ا�ول  ٢٣'�
-ة %� ����١٩٥٧.    �i% (i�	�7آ� �#و�jE ا�'Eّ� ا��" 	�% .  �% �#
) وا�زده	ر %� ا�(	�X أ�'j"و��'kـّ! ه-%3	 ا��"Jا�#5م وا� �% (��#	ه') ا�8	Q) ا�]ر j! و����)�". 
 ،(� ٢٠١٠ا��آ	�) ا�-و�) �87	Q) ا�]ر
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���ر �� 
 ا��آ��
 )٢٠٠٩د�2�1" / آ	/�ن ا�ول��٣١ (

 .�R6ًا دو�� ١٥١ 
 ٧١ �(F�� �"0!ق 56\ ]$��"� و9"> ]$��"� دو�H ^�!'ر إ�\ %ـُ+6\ ا��R[  <(%T`(�5آ!�`�  ا�'`!م  ا��  ���`- 

L� .�>ا
 ٥٠ !ً�!6 3� ��+bا�+و�"� ا�. 
 ٢٣٣٨ ًً!�c�� 3� .Aوا�+ا6)� ا���"� "3ا��. 
 ��+اره! ا�)"7اV 36 �"H!ر#� -)/!ه)!ت �/.$)�5 ،٢٠٠٩ �'!م ا�'!د�� ا�)"7اH"� إ#)!�P ��رو %���ن ٢٨٥ 

 . ٢٠٠٩ 6!م PQ وردت ،(�رو �'��ن ١%٥٨
 ا�.`!-g  ا�.��`P  ا�.'`!ون  *`�+وق  PQ ا�6�0"� �5)/!ه)!ت ٢٠٠٩ 6!م f./� PQ+ف آ)<e5 دو&ر %���ن ٨٥ 

 P`Q  �`=!رآ!ً  ٥٠٩٠ و وا�)�!h>�3، ا�b<>اء �f!م �f� 3)� ٣٦٩٤ %R^ �=!ر�g �+6^ ا�8ي ��5آ!��،
 دراj�`̀� �"`̀k 56̀`\ ا��!*̀`5"3 �̀`3 ١٥٣٢ و ا�.+ر�<"̀`�، ا�̀`+ورات P`̀Q �̀`=!رآً! ٢٤٩٣ و اi#.)!6̀`!ت،
 .ا�'5)""3 وا�7ا@>�3

 . )و%�رو�U �.Hآ"� PQ (إ�5")"!ن ر�!-"!ن ���"�نو) و#�"H o"���رك W�) PQ%�!ل �$.<!ن ٢ 
 . )و��H!آ� زا�<>k+ورف( �5<��ث دو�"!ن و�>آ7ان دو�"!ن �b.<>ان ٢ 
 ١١ �"� رs`�%  �`�!6  ا6.)+ت ا���و��، وا�)/Tو�"� ا���وي وا:�3 ا���وي ا:�!ن -=Nن ا:U>اف �.'+دة ا%�!

 .ا��آ!��
 .ا���و�� وا�.$����#"! -!�'�5م %.'u5 %'!وH"�/إ�5")"� ا%�!�!ت ٤ 
 .ا��آ!�� إU!ر PQ ا�.��"� ا�)/!6+ة %�+�^ ^ـFُـْ�ـَ% �ـُ��ـ��v %$)"5"� ا%�!�!ت ١١٠ 
 و%��"`�  -�y"`�  :9`>اض  ا6.)!ده! %^ -�y"ً! وا%�!�ً! �6+ًا ١٥٨٨ 0B!H 1(.=% \56ً! ��/ـy�- !ً�v"ً! �=>و6ً! ١٢٥ 

�*!Vو �kا�+آ.�را� در#� ��"1 -!�+را. �Q!hC!-إ�\ و ،zا#.)!6ً! ٨٩ �6+ ذ� !ً"y�- !ً�/��. 
 إ#`>اء  #!L`H  إ�`\  ، دو�`� �`+�f! ->و%�آ`�iت إ�8`Q!H �"Q!`h         8Q!H،    !`f��٩٤ة H!(h!ت ا%�!�!ت �+�f! دو�� ١٧١ 

١٩٨٣ �"5(6 |".�% P-!� �'�-�ن  ٢%١٠٤ ا�>�!-"`�  ا����`!ت  ٢٠٠٩ 6`!م  P`Q  و-s`X5  .٢٠٠٩ 6`!م  PQ ر
 . ا�)"7اV 36 �"H!ر#� ��ارد �3 (�رو �'��ن ١%١٣ و ا�'!د�� ا�)"7اH"� �3 (�رو

 ٢٠ !ً}�!H<- !ً"�Uت �+6^ و!H!(Rا� ~�!H<-د وا/. د6^ وD+'.� ا�{�/"!ت) د!�%iا P-ا:ورو.( 
 . fB>�ً! *��� �5"�ن ١%٢ �y(% �'�!0ـiaea.org، 1D ا�=<$P ا��آ!�� �)��fB g>�ً! ز�!رة %���ن ١٢ 
 ١(٣ *��+% 1}k PQ �$>=ا���و��، �5)'��5!ت ا�+و�"� ا� Pوه ^bh6+ة أ!� .ا��آ!�� �+ى -"!H!ت 
 �$.<̀`� P`̀Q وا�$.̀`L وا�){̀`Wت ا�)̀`T%)>ات و��!h̀`> وا�)'̀`!�"> ا�.��"̀`� وا�.�̀`!ر�> ا��u@!`̀K �̀`3 %��,,�ن ٢(١ 

 .٢٠٠٩ 6!م PQ ا�)$.<� إ�\ زا@> ١٢ ٣٠٠ و ا��آ!��؛
̀`=�رات �̀`3 ٢١٤  ̀`!ت ا�)� >D".$ت وا�!`̀kاv<$1 وا�@!`̀k<وا� �`̀ ̀`ً! U<!6̀`� (*̀`+رت اVC<!ر� "Hوإ�$.>و (P`̀ Q م!`̀ 6 

٢٠٠٩.  
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 ���/�*%.�- ا��

 دو�`� �R`6ًا و�{.)`V !ً`��(6 g)`�         ٣٥وه� �.o�N �3     .�=>ف �{�5 ا�)�!FQ"3 56\ 6)5"!ت ا��آ!�� ا�{!ر��        -١
و�g50R ا�){f�"- 3� o@!c�- �5! ا6.)`!د ->H`!�~ ا��آ!�`� ��.`>ة       .�>ات PQ ا�/��، أو أآy> إذا ا�.sR ذ�i![ zت �'"��         

 .ا�/�."3 ا�.!�"� و%�+�^ %�*"!ت -=Nن �"7اH"� ا��آ!�� إ�\ ا�)T%)> ا�'!م
٢-          PQ �5}(ا� <FH ،ل ا�.$����#"!ت ا���و��!}� PQم     و	ا��8و�� �! 	9���8�:)ا�'!م وأذن �5)+�>  ٢٠٠٩ا�(!"اض ا�  

ا�>وHC P`k`=!ء ا]."`!PU �`3 ا�"�راH"`�م ا�`o"'R اKC`>اء -X`>ض %�ر�`+� إ�`\ ا��آ!�`� �`3 أ#`1              -�->ام ا%�!ق �g اi%�`!د      
�8"��% ^K 3و� !f"Q ء!R6:ا�+ول ا . 

�| ا�){5̀`�      -٣!`H ،3`̀�:ل ا:�`!ن وا!`̀}� P`Qم   و	ن ا�8>>�وي �!>	>�٢٠٠٨ا�>>(!"اض ا�.   s`̀و�!�% �=`̀�آ)̀`! أ#`>ى ��!
  . ٢٠١٣-3�:٢٠١٠ ا���وي ��5.>ة  ووا�0V \56 uQ ا٢٠٠٩#?"�" ا��� ا��8وي �!	م 

٤-  !("Qو u5'.� ،uّـ��.�!-  <`FH  �`5}(ا�  P`Q  "<�"?#  �<�@8#  ت	/	�وأ�`>v 6`+دًا �`3 ا%�!�`!ت ا�`H!(R!ت       .�٢٠٠٨!>	م   ا�>�
�"Q!hCت اiا�){�5 وأ-�\ .وا�<>و%�آ� +"� �<FH ��N/� 8"��%  ت،  ا%�`!ق!H!(R`ا�)'�`�د  ا�  P`Q  ر!`Uر،  6`+م  �'!ه`+ة  إ!=`.Hiا 

ا�W`kC"�؛ و�`/��N %��"`8 ا%�`!ق ا�`H!(R!ت       إ�`>ان  ا:�`3 ا�)'�"`"�f(# P`Q ،3ر�`�        �{5`�  �`>اريْ  �`3  ا���5 ذات وا:]$!م
ا�)'��د PQ إU!ر �'!ه+ة 6+م اHi.=!ر، PQ ا�{)�fر�`� ا�'>-"`� ا�`/�ر��؛ و�`/u`">0% ��N ا�`H!(R!ت �f(# P`Qر�`� آ�ر�`!             

�"Uا�='<"� ا�+�)�>ا. 
�| ا�){�5  -٥!Hون او	م  #?"�" ا�(!	م �٢٠٠٨(?�8 �!!'� P��.ا��آ!�� �5.'!ون ا� ~�!H<- \56 uQ٢٠١٠؛ ووا.  
!�Hن  آ`̀`١ا-.`̀`+اًء �`̀`k  3`̀`��ات أر-`̀`g �)`̀`+ة ا�'`̀`!م ا�)`̀`+�> ��`̀`�1X=`̀`� L أ�`̀`!�H ��آ"`̀`! -!�.7آ"`̀`� و3v"`̀`6 ا�){5`̀`�  -٦

 .٢٠٠٩د�/)<> /ا:ول
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 %.�- ا�����/�*����  
)٢٠١٠-٢٠٠٩( 

 :ا�>@"�
Cا <fB +(�� �%دة ا�/"+ دا!'k،آ>ام �'��ب  
!�7"�!� 1y(� �Q!�(ا�/�">، ا� 

 :H!@<! ا�>@"�
،e�$�+"� <X�+دة ا�/"+ ر�!'k  
!"H!(1 أ�y(� �Q!�(ا�/�">، ا� 

  k'!دة ا�/"+ آ�رQ 1"H">و%!،
!"H!1 رو�y(� �Q!�(ا�/�">، ا� 

 

Pkد ا�>و!�Dـ%iا 

 أذر-"{ــ!ن

 ا:ر#�."3

!"H!>kأ 

 أk.>ا�"!

 أH!XQ/.!ن

!"H!(أ� 

 أورو�9اي

 آ>اH"!أو

 -!آ/.!ن

 ا�<>از�1

 -�رآ"�! Q!*ـ�

 -">و

 %>آ"ــ!

 #)�fرّ�� آ�ر�ــ!

!"��<Qب أ��# 

 ا�+اH)ـ>ك

 رو�!H"ــ!

 ��k/>ا

 ا��"3

!/H<Q 

W7و�ــ�Q  
 ا�$!�"ـ>ون

 آ�ـــ+ا

 آ�-!

 آ"�"ـــ!

!�7"�!� 

<�� 

 ا�))5$� ا�).ـ�v+ة �<>�H!0"! ا�'F)\ وأ�>��+ا ا�=)!�ّ"�

 ����X"ـ!

 H"�ز��5ــ+ا

+�fا� 

 ه���ــ+ا

 ا���i!ت ا�).�+ة ا:�>�$"�

 ا�"!-!ن
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 ا��6�78 ا��5م

و��`�م -)�!�`=� %�>�`> �{R�.      �`5^ ا�)T%)> ا�'!م #)"g ا�+ول ا:R6!ء PQ ا��آ!�� و�{.)g �>ة وا]+ة PQ ا�/��      -١
�"7اf."H`!، و56`\ أي   ا�)�!FQ"3 ا�/��ي 36 أH=�0 ا��آ!�� WVل ا�/�� ا�/!-��؛ و��اuQ 56\ ]/!-!ت ا��آ!�� و->f}�!H! و  

      3"FQ!`�(ء �){�5 ا�!R6أ Lb.ا��آ!��؛ و�� ���R6 \م إ�!(RH5<!ت اU.         نN=`- ا��0`!ق �'`k6!�`� وا �=`�آ)`! �`ـُ{>ي ��!
 .k!"k!ت ا��آ!�� و->ا�{f! و��+ر �>ارات %ـُ�#ـ�Dَ أو���!ت 6)1 ا��آ!�� PQ ا:#5"3 ا�).��k وا�1��0

 56̀`\ اR`̀H)!م رواH`+ا وآ)<�د�̀`! إ�̀`\ ���R`̀6  –5̀`\ %�*̀`"� ا�){5`�   -�̀`!ء 6–، واu`̀Q ا�)`T%)>  ٢٠٠٩وP`Q 6̀`!م    -٢
 . �R6ًا١٥١، ار%�g 6+د أR6!ء ا��آ!�� إ�\ ٢٠٠٩و-��5ل fH!�� 6!م  .ا��آ!��

 آ`!�Hن  ١وواuQ ا�)T%)> -!�.7آ"� 56\ %'""3 ا�){�5 ��آ"! أ�!�H �+�>ًا 6!�ً! #+�+ًا �)+ة أر-k g`��ات ا-.`+اًء �`3               -٣
-�̀`!ء 56̀`\ %�*̀`"� ا�){j�`̀� ،�`̀5 ا�)̀`T%)> ا�)̀`+�> ا�'̀`!م ا�)�.f"̀`� و�i.̀`�، ��)̀`+ ا�<>ادL`̀�� ،P`̀6     و .٢٠٠٩د�̀`/)<> /ا:ول
 ".ا�)+�> ا�'!م ا��b>ي ��5آ!�� ا�+و�"� �05!�� ا�8ر��"
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 %+9/�ت

 إ�\ %�+�^ ��H�� L/�Q 7#=�0 ذات ا:ه)"`ـ�D ا�.`P اf- s'50`h`! ا��آ!�`� W`Vل       ٢٠٠٩ا�(?"�" ا��82ي �!	م   f+ف  � •
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 ٢٠٠٩آفـــاق عـــام 

ة      -١ ا النووي ة مرتبطة بالتكنولوجي وفي   .تتصّدى الوآالة الدولية للطاقة الذرية، وفقًا لنظامها األساسي، لقضايا عالمي
ة                     ات النووي ق التكنولوجي ا يخص تطبي ستقلة وموضوعية فيم معرض تنفيذ هذه الوالية، سعت الوآالة إلى إسداء مشورة م

ام   .ز األمان واألمن النوويين، وفيما يخص تنفيذ أنشطتها المتصلة بالتحقق النوويألغراض التنمية، وتعزي ، ٢٠٠٩وفي ع
شواغل المرتبطة                             ة، والتصّدي لل ا من الطاق ة احتياجاته ى تلبي دول األعضاء عل ساعدة ال ًا خاصًا لم آّرست الوآالة اهتمام

ق         بتغّير المناخ، والمساعدة على ضمان األمان الغذائي والحصول عل         ة الصحية عن طري ى المياه النظيفة، وتحسين الرعاي
ة ات النووي تخدام التقني ام     .اس الل ع ووي خ دان الن ة بالمي ة المرتبط ورات العالمي ي عرض للتط ا يل ة ٢٠٠٩وفيم ، وآيفي
 .تأثيرها على عمل الوآالة

 التكنولوجيا النووية

 القوى النووية ودورة الوقود النووي والتنمية المستدامة 

 الحالة واالتجاهات :ى النوويةالقو
ام    -٢ ة          ٢٠٠٩في ع القوى النووي ام ب امي االهتم ة وتن ى الطاق المي عل د الطلب الع ال     .، تواصل تزاي دأت أعم د ب وق

ام                         ١١التشييد في    ذ ع ه من م تحقيق ر عدد ت ة، وهو أآب وى النووي اعالت الق ددًا    ١٩٨٧ مفاعًال جديدًا من مف د جرى مج ، وق
ستقبل صعوداً      تنقيح التوقعات الخاص ة في الم وى النووي و الق ال،     .ة بنم ى سبيل المث ستهدفة    ارتفعت فعل  معدالت النمو الم

اً  اً  ارتفاع د     في آل م   ملموس اد الروسي والصين والهن اعلين           .ن االتح اء سوى مف ع الكهرب شبكات توزي ربط ب م ُي ه ل د أن بي
سنة، وانخفضت ا                 اعالت خالل ال ة مف حبت ثالث ر          جديدين فقط، في حين ُس ة عب وى النووي دان الق ة في مي درات اإلجمالي لق

ا   .العالم انخفاضًا طفيفًا للعام الثاني على التوالي ديها        ٢-ومع إغالق مفاعل إغنالين ي ل دان الت ا، انخفض عدد البل  في ليتواني
 . بلدًا٢٩محطات قوى نووية قيد التشغيل إلى 

اك      ٢٠١٠يناير  / آانون الثاني  ١وبتاريخ    -٣ ان هن غ                 م ٤٣٧، آ ة تبل درة إجمالي شغيل، بق د الت ة قي وى النووي اعال للق ف
وتبقى التوسعات   .١٩٩٢وثمة خمسة وخمسون مفاعًال قيد التشغيل، وهو العدد األآبر منذ عام  ).آهربائي( غيغاواط ٣٧٠

شهده ا                           ا ت يما بفضل م يا، ال س زًة في آس د، مرّآ دين القريب والبعي و      الحالية، وأيضًا توقعات النمو على األم ة من نم لمنطق
 ٥٥ من أصل   ٣٦ مشروعًا من مشاريع التشييد الجديدة، آما تستضيف  ١١ من أصل ١٠وتستضيف آسيا  .اقتصادي قوي

 . مفاعًال جديدًا من المفاعالت التي ربطت أخيرًا بالشبكة٤١ من أصل ٣٠مفاعًال قيد التشييد، فضًال عن 

ام     واعتبرت األزمة المالية العالمية التي بدأت في        -٤ اني من ع أخير      ٢٠٠٨ النصف الث امًال ساهم في حاالت الت  ع
الم اطق الع ي بعض من ة ف شاريع النووي ي لحقت بالم وى  .الت و الق ع لنم نخفض والمرتف ا الم ـّحت توقعيه ة نق د أن الوآال بي

د الصرامة من             %٨النووية على الصعيد العالمي صعودًا بنسبة        جانب الحكومات    ، ويعزى ذلك جزئيًا إلى االلتزام المتزاي
دة           اعالت جدي اء مف ا يخص بن اء فيم ع الكهرب اء وجهات بي ع الكهرب رات        .وشرآات توزي ى تغيي ة إل ة المالي ؤدِّ األزم م ت ول

ة   وى النووي ل في           .ضخمة في العوامل المحفـّزة لتزايد توقعات الق سية تتمث زات الرئي ا زالت المحف د، م ى وجه التحدي وعل
اع             األداء الجيد للقوى النووية      ) وتطاير (وسجل أمانها، واستمرار الشواغل بشأن تغير المناخ، وأمن إمدادات الطاقة، وارتف

   .أسعار الوقود األحفوري، وتنامي الطلب على الطاقة

سان    -٥ ي        /وفي ني رن الواحد والعشرين ف ي الق ة ف ة النووي ًا حول الطاق ًا دولي ؤتمرًا وزاري ة م ل، نظمت الوآال أبري
دم في                        واست. بيجين، الصين  ك التق ا في ذل ة، بم وى النووي اق الق ة وآف صين، حال ة ال عرض المؤتمر، الذي استضافته حكوم

ة               وى النووي ه            . تطور التكنولوجيا، وناقش اإلجراءات الالزمة لمزيد من التوسع في الق ى ب ذي أدل امي ال ان الخت وأشار البي
  :رئيس المؤتمر إلى أنه

ة         فيما أعربت الغالبية العظمى من المشا   "   تها الوطني د سياس ى حدة في تحدي ة عل رآين عن احترامها لحق آل دول
ى أن              ا شّددت عل ة، فإنه ا الدولي ا       بشأن الطاقة وفقًا اللتزاماته ا أثبتت فعاليته ا تكنولوجي ة، باعتباره ة النووي الطاق
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ستدامة       داد    وتكنولوجيا نظيفة ومأمونة وقادرة على المنافسة، ستسهم بشكل متزايد في التنمية الم ى امت شرية عل للب
 ."القرن الواحد والعشرين وما بعده

  استهالل برامج قوى نووية
د من                        -٦ يما نتيجة إفصاح العدي ة، ال س وى النووي تشير السياسات الوطنية الحالية إلى توسع ملموس في استخدام الق

يط الط  ديها  البلدان، السيما النامية منها، عن اهتمامها بإدخال القوى النووية إلى خل ة ل د من        .اق إن العدي ك، ف وفضًال عن ذل
  .البلدان التي لديها حاليًا محطات قوى نووية قيد التشغيل تخطط لتوسيع نواتج هذه المحطات

ة    – معظمها في العالم النامي      – بلدًا   ٦٠وأبلغ أآثر من      -٧ وى نووي رامج ق  . الوآالة عن إمكانية اهتمامها باستهالل ب
لة من الدول األعضاء في مشاريع للتعاون التقني على الصعيدين اإلقليمي أو الوطني ذات صلة    وتشارك ثماٍن وخمسون دو   

ار         .بإدخال القوى النووية ة، واخت وى النووي ة للق رامج وطني ي لب ويعكف سبعة عشر بلدًا من هذه البلدان على اإلعداد الفعل
د آخر        أحدها عرضًا لتشييد محطة في نهاية السنة، فيما يستمر العمل عل ة في بل وى النووي ى محطات الق شييد أول د   .ى ت وق

ة     أدى تزايد اهتمام الدول األعضاء إلى زيادٍة مقدارها ثالثة أضعاف في عدد مشاريع التعاون التقني المتصلة بالقوى النووي
رة    ة للفت ي للوآال اون التقن ي دورة التع شكل (٢٠١١-٢٠٠٩ف ى باال   .)١-ال دة تعن ة جدي ة خدم ت الوآال تعراض وأطلق س

ارزة                         ة ب الم مرحلي ى مع تنادًا إل ى األساسية اس دان البن ة في مي المتكامل للبنية األساسية النووية لدراسة االحتياجات الوطني
 وقد أوفدت البعثات الثالث األولى من هذه     ١.وضعتها الوآالة من أجل إرشاد الدول األعضاء التي تباشر برامج قوى نووية           

ى آل من األردن     ة إل ام   الخدم سيا وفييت ن دان المستجدة والجهات           . وإندوني ين البل دولي ب اون ال ين فرص التع وجرى تعي
نوفمبر، وقد صدرت منشورات جديدة بشأن تمويل محطات     /البائعة خالل حلقة عمل نظمتها الوآالة في شهر تشرين الثاني         

 .تنفيذ برامج قوى نووية جديدةالقوى النووية وبشأن مسؤوليات وقدرات المالكين والمشغلين المنكّبين على 

 

 مشاريع التعاون التقني المتصلة بالقوى النووية  -١ –الشكل

 خدمات تقييم الطاقة
ة                           -٨ القوى النووي ة ب ك المهتم يس فقط لتل ة، ول دول األعضاء المهتم ع ال  .تدعم الوآالة تقييمات الطاقة الوطنية لجمي

درات التح           اء الق ة في بن ى                   وتساهم مساعدة الوآال راء عل دريب الخب ا وت يم إليه ل أدوات التقي ق تحوي ة عن طري ة المحلي ليلي
ذه األدوات في       .وضع استراتيجيات الطاقة على نحو يتساوق مع أهداف التنمية الوطنية دول األعضاء له ق ال ويتزايد تطبي

ات غازات الدفيئ               ة           تحليل خيارات تتـِّسم بفعـَّالية التكلفة تؤدِّي إلى الحّد من انبعاث ـِّة بالطاق دول األعضاء المهتم وم ال ة، وتق
ر من   . النووية باستخدام األدوات المذآورة في استكشاف الجدوى من إضافة القوى النووية إلى نظم الطاقة لديها           وتلقـّى أآث

دريب في إطار          ٧٤ محلل طاقة من      ٥٠٠ دًا الت ة ف                   ٢٨ بل شاريع الوآال ا من خالل م ة جرى تنظيم غالبيته ي  دورة تدريبي
 .ميدان التعاون التقني

___________________ 
 من سلسلة وثائق الطاقة النووية الصادرة عن الوآالة، الوآالة NG-G-3.1المعالم البارزة لتطوير بنية أساسية وطنية للقوى النووية، الوثيقة رقم    ١

  ).٢٠٠٧(قة الذرية، فيينا الدولية للطا
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   ٢٠٠٥-٢٠٠٦        ٢٠٠٧-٢٠٠٨       ٢٠٠٩-٢٠١١ 
 دورة التعاون التقني

اإلقليمية
الوطنية
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 القضايا المتعلقة بالموارد البشرية
راد ذوي                               -٩ ال حصول نقص في عدد األف م اإلعراب عن شواغل إزاء احتم ة، ت القوى النووي ام ب مع تزايد االهتم

 ترمي  وقد دفعت هذه الشواغل الحكومات والصناعة في العديد من الدول األعضاء إلى إطالق مبادرات .المهارات الالزمة
وافرة،      .الجتذاب الطالب وتوسيع نطاق التعليم والتدريب في المجاالت المتصلة بالميدان النووي ات المت ى البيان تنادًا إل واس

ذه                     رار ه يلزم تك ة، س وى النووي ر في استخدام الق يبدو أن هذه المبادرات تكللت بالنجاح ولكن، في حال حصول توسع آبي
ي     وتعكف ال .النجاحات مرات عديدة دان الت يما في البل وآالة حاليًا على إعداد اإلرشادات بشأن التخطيط للقوى العاملة، الس

 .تستهل برامج قوى نووية جديدة

دأ                       -١٠ ي تب دان الت وقد نظمت الوآالة دورة تدريبية أقاليمية حول موضوع قيادة برامج القوى النووية وإدارتها في البل
رامج     آما عقدت حل .استخدام القوى النووية ة لب شرية الالزم وارد الب قات عمل إقليمية في أمريكا الالتينية وأوروبا بشأن الم

ام، ومصر               ا، وفييت ن يلي، وغان د، وش يالروس، وتايلن ات عمل في آل من ب ى حلق  .القوى النووية الجديدة، باإلضافة إل
ا             ة ضمن إط وى النووي ستمرة،     وشملت أوجه المساعدة األخرى تدريب الموظفين في محطات الق ي م اون تقن شاريع تع ر م

ة، مع دورة خاصة                       صناعة النووي ة لل دريب المتقدم وعقد اجتماع في فيينا بشأن أجهزة المحاآاة، وأدوات وتكنولوجيات الت
شرية   آما نـُشر أيضًا دليل جديد بعنوان  .حول صوغ نظم التدريب للبلدان التي تبدأ استخدام القوى النووية وارد الب إدارة الم

ة   في م  رامج                           يدان الطاقة النووي ة لب اهرة الالزم ة الم د العامل داد بالي ضمان اإلم ة ل دليل الخطوات الالزم ذا ال اول ه د تن ، وق
 .القوى النووية

 اإلمداد باليورانيوم
ار                                -١١ ى التخفيف من آث دول وللحاجة إل صادية في ال ة االقت سارع التنمي ة، نتيجة لت القوى النووي إن تزايد االهتمام ب
ود               انبعا دين من الرآ ي شهدت عق وم الت دين اليوراني ات تع ى عملي اد االنتعاش إل ى حد سواء، أع ة عل  .ثات غازات الدفيئ

ى                   دان االقتصادي إل ة في المي اون والتنمي ة التع ة لمنظم ة التابع وأشارت البيانات التي جمعتها الوآالة ووآالة الطاقة النووي
ة ال تتجاوز              ، في موارد    ٢٠٠٧، منذ عام    %٣٫٥زيادة بنسبة    ة الممكن استخالصها بكلف  ١٣٠اليورانيوم التقليدية المعروف

ا    . دوالرًا للكيلوغرام الواحد من اليورانيوم دا وناميبي تراليا وآن ا أس  .ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادات التي أفادت به
ام      ي ع ة ف ات المجموع ال البيان د اآتم اج اليو  ٢٠٠٩وعن اع إنت ر ارتف ع أن تظه ى  ، يتوق وم إل ن  ٤٩ ٠٠٠راني ن م  ط

اهز   .٢٠٠٨مقارنة بعام % ١٢اليورانيوم، أي بزيادة قدرها  من  % ٦٠واستحوذت أستراليا وآازاخستان وآندا على ما ين
ستان   ).٢الشكل  (٢٠٠٨اإلنتاج العالمي في عام  في حين استحوذت هذه البلدان الثالثة، إلى جانب االتحاد الروسي وأوزبك

ام      .من اإلنتاج% ٩٣والواليات المتحدة، على وناميبيا والنيجر  ّدر لع دل االستهالك المق ع أن  ٢٠٠٩واستنادا إلى مع ، يتوق
ة  ي آمي ل من ٥٫٧تكف ة أق ة بتكلف ة معروف وارد تقليدي وم الممكن استخالصه من م ين طن من اليوراني  دوالرًا ١٣٠ مالي

ارب       دة تق وم لم وغرام من اليوراني اً ٩٠للكيل سلع        ويرجـِّح ذل   . عام ات ال ا باحتياطي دى مقارنته وم ل وارد اليوراني ـَّة م ك آف
 . سنة٥٠ و٣٠التي تكفي لتغطية االحتياجات لما يترواح بين ) مثل النحاس والزنك والنفط والغاز الطبيعي(األخرى 

  

  

 دوالرًا للكيلوغرام من اليورانيوم ١٣٠قل من التوزيع الجغرافي لموارد اليورانيوم التقليدية المعروفة، الممكن استخالصها بتكلفة أ    -٢-الشكل
 ).يمينًا (٢٠٠٨وإلنتاج اليورانيوم في عام ) يسارًا(

أستراليا
البرازيل

آنـــدا
آازاخستان
ناميبيـــا
النيجــر
بلدان أخرى
االتحاد الروسي
جنوب أفريقيا
أوآرانيا
الواليات المتحدة

يكيةاألمر
أوزبكستان
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اجم                        -١٢ وارد، وتطوير المن يم الم وم، وتقي وواصلت الدول األعضاء التماس مساعدة الوآالة في التنقيب عن اليوراني
ة في آل       وقد وفـّرت مشاريع الوآالة التعاو .وتخطيطها وأمانها وتنظيمها دان النامي دد من البل نية التقنية التدريب والدعم لع

ة     ا الالتيني يا وأمريك ا وآس ران   .من أفريقي ه  /وفي حزي ة   ٢٠٠٩يوني ة عن    ، نظـّمت الوآال دوة دولي ام    ’ن وم الخ ادة اليوراني م
ووي   ود الن ي دورة الوق ستخدمة ف ورام (‘ الم االت     .)٢٠٠٩ي ف مج ي مختل ورات ف شة التط ب مناق ى جان شاف وإل  استك

ى في                وم، حت اليورانيوم وإنتاجه، توافقت آراء المشارآين في الندوة بشأن استمرار النمو القوي في صناعات إنتاج اليوراني
ة                    ة العالمي البلدان المستجدة نسبيًا في الصناعة والمهتمة بالحصول على مساعدة الوآالة، وذلك على الرغم من األزمة المالي

 .٢٠٠٨م التي بدأت في أواخر عا

 ضمانات اإلمداد بالوقود
شودة                           -١٣ ة المن ة، والغاي ة الوآال راء تحت رعاي وم الضعيف اإلث شاء احتياطات من اليوراني دارت مناقشات بشأن إن

داد ألسباب            راء في حال تعّرضها النقطاع اإلم اليورانيوم الضعيف اإلث منها هي توفير الضمان للدول بتزويد مفاعالتها ب
ة أو غ  ر تقني ةغي ر تجاري ران .ي ي حزي شأن /وف ة ب افظي الوآال ى مجلس مح رين إل ام تقري دير الع ع الم ه، رف ضمان يوني

داد   واقتراح إلنشاء مصرف الوآالة الدولية للطاقة الذرية لليورانيوم الضعيف اإلثراء :اإلمداد اد     :ضمان اإلم ادرة االتح مب
ا      الروسي إلنشاء احتياطي من اليورانيوم الضعيف اإلثراء بغ دول األعضاء فيه ة ألجل ال ى الوآال وفضًال   .رض توريده إل

ة   شارآة الوآال  .عن ذلك، فقد ُأصِدر تقرير بشأن االقتراح األلماني الخاص بإنشاء مشروع حرم إثراء متعدد األطراف، بم
ة          راء في الوآال وم الضعيف اإلث اطي من اليوراني شاء احتي ة إن ارس،  / آذاروفي شهر   .وتواصلت المناقشات بشأن إمكاني م

ه، في              ّدمت ب ساهمات استجابة لعرض تق دات والم قّدمت الدول األعضاء ما مجموعه أآثر من مئة مليون دوالر من التعه
وفير         ٢٠٠٦عام   ووي بت ابع            ٥٠، المبادرة المعنية بالتهديد الن راء ت وم الضعيف اإلث شاء مصرف لليوراني ون دوالر إلن  ملي

  .للوآالة

اطي من               ن/وفي تشرين الثاني    -١٤ شاء احتي شأن إن وفمبر، أجاز المجلس للمدير العام توقيع اتفاق مع االتحاد الروسي ب
وسيتاح هذا اليورانيوم الضعيف  . طنًا في البلد المذآور، الستخدام الدول األعضاء١٢٠اليورانيوم الضعيف اإلثراء بمقدار 

ى                 اء عل ة بن سوق، من خالل الوآال اني من انقطاع في              اإلثراء باألسعار السائدة في ال د يع د ق ام، ألي بل دير الع  أوامر الم
  .اإلمداد ألسباب غير تجارية، بناء على المعايير التي يوافق عليها مجلس المحافظين

 االبتكار
ة      -١٥ ة الالزم دد الزمني ة والم صاديات المحط سين اقت ى تح دة عل ات الجدي وجي للمحط وير التكنول ه التط ز أوج ترّآ

ًا،   ويعمل ع .لتشييدها دد من البلدان على بناء مفاعالت جديدة صغيرة ومتوسطة الحجم تالئم شبكات التوزيع األصغر حجم
ل ة النق ة، وقابلي تثمارات التدريجي سريعة   .واالس اعالت ال دًا للمف شائية أطول أم صميمية وإن شطة ت ى أن ل عل ويجري العم

 .والمفاعالت العالية الحرارة المبّردة بالغاز

انون   -١٦ ي آ و عن  /األولوف ي آيوت ًا ف ؤتمرًا دولي ة م سمبر، نظمت الوآال ود ’دي سريعة ودورات الوق اعالت ال المف
ؤتمر    .، وقد استضافت المؤتمر الوآالة اليابانية للطاقة الذرية‘التحديات المطروحة والفرص المتاحة :المتصلة بها وشدد الم

رب عن اه  ة تع صناعية واألآاديمي ة وال اط البحثي ى أن األوس سريعة  عل اعالت ال ا للمف وير التكنولوجي ي تط دد ف ام متج تم
 .ودورات الوقود المتصلة بها

ات                    -١٧ صميم المكّون ة، وت اة المتقّدم ووردت نتائج مشجعة في مجاالت مثل تطوير الوقود والمواد، واألمان، والمحاآ
ـّط الضوء على برامج البحوث والتطوير   وجرى تعيين عدد من القضايا المفتوحة آما سل .والنظم، وتكنولوجيا مواد التبريد

سويتها  ا المفاعل               .الممكنة الكفيلة بت ا فيه ة، بم سريعة في الخدم ة ال اعالت التجريبي ى إدخال المف ًا عل ود حالي وتترآز الجه
ام                  ٢٠١٠التجريبي السريع الصيني في عام       ان في ع ، وإعادة تشغيل النموذج األولي الصناعي من مفاعل مونجو في الياب

درة      ٢٠١٠ سريع النموذجي بق د ال شييد مفاعل التولي اواط ٥٠٠، واستكمال ت ائي ( ميغ د، ومفاعل  ) آهرب ي الهن  BN-800ف
درة   اواط  ٨٠٠بق ائي ( ميغ ة         ) آهرب اد الروسي وجمهوري شييد إضافية في آل من االتح شاريع ت اد الروسي، وم ي االتح ف

همية في إحداث التساوق بين المفاهيم، فيما ال يزال الفريق العامل   ويتسم التعاون الدولي باأل   . آوريا وفرنسا والهند واليابان   
 .التقني المعني بالمفاعالت السريعة التابع للوآالة يشكل جزءًا هامًا من هذا التعاون بين الدول األعضاء
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اعالت ا      -١٨ ي بالمف دولي المعن شروعها ال الل م ن خ اون م ز التع ل تعزي ن أج دان م ين البل ة ب ع الوآال ة وتجم لنووي
اعالت     ات المف ل فئ شمل مجم ي ت ة، الت ة المتنّوع ة التقني رق العامل ة والف ود االبتكاري ضًا   .ودورات الوق صوغ أي ي ت وه

ة آانت أم                ة، تكنولوجي السيناريوهات الطويلة األجل للمساعدة على تنسيق التوقعات بشأن السبل التي تتيح للجهود االبتكاري
ى  مؤسساتية، أن تترابط فيما بينها  ة مثل ام    .بالشكل الذي يضمن إنتاجي شأن     ٢٠٠٩وفي ع ة دراسة ب رؤى  ، أعّدت الوآال ال

دفق        :العالمية واالتجاهات اإلقليمية في تنمية الطاقة النووية في القرن الحادي والعشرين ة وت درات النووي و الق دراسات نم
رو حول     ويجري العمل حاليًا على وضع تحليل أآثر تفصيًال ضمن إطار مشر .المواد ة مشروع إنب وع تعاوني جاٍر برعاي

  .الهندسة الشاملة للنظم االبتكارية النووية القائمة على المفاعالت الحرارية والسريعة بما يشمل دورات الوقود المغلقة

 االندماج النووي
ي  من أهم التطورات التي شهدها ميدان االندماج النووي استكمال التحضيرات الموقعية الخاصة با      -١٩ لمفاعل التجريب

المرافق     . مارس/الحراري النووي الدولي، خالل شهر آذار    ة ب شراء المتعلق ات ال وإلى جانب ذلك، فقد تم التوقيع على ترتيب
شييد مرفق اإلشعال        . بليون يورو، أي حوالي ثلث المشتريات اإلجمالية المنتظرة ١٫٥بقيمة تناهز  ى ت ُتكِمل العمل عل واس

  .مايو/لمتحدة، وقد جرى تدشينه في شهر أيارالوطني في الواليات ا

دماج               -٢٠ ا واالن اء البالزم دولي ضمن أوساط فيزي اون ال  .وترّآز أنشطة الوآالة المتصلة باالندماج على تحسين التع
ووي           دماج الن ة     (فعلى سبيل المثال، قام المجلس الدولي لبحوث االن ة للوآال شارية تابع ة است وى    ) وهي لجن سيق ق ة تن ولجن

ة       . الندماج التابعة للوآالة الدولية للطاقة بعقد اجتماع مشترك خالل العاما ة اجتماعات تقني ك، نظمت الوآال وفضًال عن ذل
ر من         ووي حضرها أآث دماج الن شأن مواضيع االن راً ٤٥٠ب ي        . خبي ة بالمفاعل التجريب ة المعني ة والمنظم وشرعت الوآال

اق ا          ادل                    الحراري النووي الدولي، من خالل االتف دريب وتب شأن الت دولي ب اون ال ا، في تخطيط التع ذي يجمعهم اوني ال لتع
ائيين شباب متخصصين     .الموظفين والمؤتمرات والمنشورات الخاصة بمكّونات االندماج ومنشآته وتواصلت مشارآة فيزي

ة                  شر األوراق البحثي دماج، مع         في االندماج أو في البالزما، بدعم من الوآالة، في اختبارات مشترآة وفي ن دان االن  في مي
 . مايو بالبرازيل/مجموعة واسعة من التجارب العلمية المنظمة في أيار

 مفاعالت البحـوث
شكل  ( سنة  ٤٠خمسون في المئة من آافة مفاعالت البحوث قيد التشغيل بات عمرها اليوم أآثر من    -٢١ ّدم   ).٣ال وتق

رات             الوآالة المساعدة المرتبطة بتقادم مفاعالت البحوث و       ى تقاسم الخب تحديثها وتجديدها، آما تتعّهد قاعدة بيانات ترمي إل
اعالت البحوث      ادم مف دان تق ل من              .في مي دد أق ا بع دمًا واالستعاضة عنه ر ق اعالت البحوث األآث تغناء عن مف ومع االس

ع     تفادة الواس ضمان االس دولي ل اون ال ن التع ر م در أآب يلزم ق ددة، س راض المتع اعالت ذات األغ ق  المف ذه المراف ن ه ة م
ا      .واستخدامها على نحو فعال اطق المتوسط وأوروب وقد أحرز تقّدم، بدعم من الوآالة، في تطوير الشبكات التعاونية في من

 دولة عضوًا ٢٠ومع تنامي االهتمام بالطاقة النووية، تلقـّت الوآالة طلبات من أآثر من  .الشرقية والكاريبي وآسيا الوسطى
دة      التمست فيها الح اعالت بحوث جدي اء مف ة بن شأن إمكاني ار   .صول على المشورة ب ايو، استهل   /وفي أي ادرة   "م تالف مب ائ

اعالت البحوث شأن مف شرقية ب ا ال ى  "أوروب ية ترمي إل نح الدراس املي الم ة لح ة جماعي ة، دورة تدريبي ن الوآال دعم م ، ب
  .الت البحوثمساعدة الدول األعضاء المهتمة باستهالل مشروع أول في ميدان مفاع

  

  

  التوزيع العمري لمفاعالت البحوث قيد التشغيل على الصعيد العالمي  -٣-الشكل
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 تطبيقات التكنولوجيا النووية

ة            -٢٢ اه، والرعاي ة والمي درة األغذي ل ن تساعد الوآالة الدول األعضاء في مواجهة مجموعة من التحديات التنموية، مث
ة ر الوافي صحية غي ا  .ال سعى برامجه ز   وت دة، وتعزي راآات جدي اء ش ة وإرس شراآات القائم د أواصر ال ادة توطي ى إع إل

  .المعارف والشبكات، ونشر تطبيق التكنولوجيات النووية في ميادين الصحة البشرية، واألمن الغذائي، والماء، والبيئة

 األغذية والزراعة
ة والزراعة أدوات أس        -٢٣ ى األغذي ة عل ة المطبق ات النووي شكل التقني ى األمن      ت اخ عل ر المن ار تغّي اسية للتصدي آلث

ل   د المقب المي خالل العق ذائي اإلقليمي والع ة    .الغ سالالت النباتي ي مجاالت تحسين ال ة ف ا النووي ق التكنولوجي سم تطبي ويت
ة االجت            ساهمة في التنمي ا يخص الم دة فيم ة  وتشعيع األغذية والصحة الحيوانية ومكافحة اآلفات الحشرية بأهمية متزاي ماعي

وعلى سبيل المثال، فقد جرى استخدام ما طّورته الوآالة من تكنولوجيات نووية وجزيئية مرتبطة  ).٤الشكل (واالقتصادية 
نمط        ونزا من ال ور واإلنفل ونزا الطي سريع إلنفل ازير   (A H1N1بالنووية للتشخيص المبكر وال ونزا الخن ، وحمى وادي  )انفل

ذه األو    ار ه شر     الصدع، مّما حّد من آث ات والب ى صحة الحيوان ة عل ذور          .بئ وع من الب تم استخدام ن ا، ي وب أفريقي وفي جن
ري                ا من خالل التحسين الطف ا، جرى تطويره وعين طافرين من اللوبي المستخدمة آحبوب ذات أوراق صالحة لألآل ون

اطق        ي المن ذائي ف ن الغ مان األم ي ض ساهمة ف اف، للم ة الجف صائص مقاوم ة بخ سالالت والمتمتع اف  لل ة للجف المعّرض
 .والمهّمشة

ة الخاضعة                  ٩٠وفي السنوات القليلة الفائتة، قام أآثر من          -٢٤ ات التحليلي ق التقني ى تطبي درتها عل ادة ق دان بزي  من البل
ا،                            ل التكنولوجي ق نق ك عن طري ة، وذل ة والبيئ ة في األغذي ات الكيميائي ة المخلف إلجراءات مراقبة الجودة في رصد ومراقب

ة          وبالتالي ال ز التجارة الدولي ة من أجل تعزي ان األغذي ات أم اء بمتطلب ستهلكين والوف ى   .مساعدة على حماية صحة الم وعل
وزارة                              ابع ل ات الت وطني للمخلف ر ال ز المختب أن تعزي اراغوا ب ي في نيك اون التقن شاريع التع سبيل المثال، أفاد نظراء أحد م

دة،  ة جدي ات تحليلي ده بتقني ات وتزوي ي الزراعة والغاب اس اإلشعاعي مطّور ضمن إطار مشروع بحث ام للقي ا نظ ا فيه بم
العمالت             ه ب ادة عائدات ى زي د عل منسق، زاد من معدالت تصدير اللحوم والروبيان والفول السوداني والعسل، مّما ساعد البل

 .األجنبية

ة آ      -٢٥ ة لمكافح شرة العقيم ة الح وير تقني ضاء لتط دول األع ات ال م طلب ة دع ة،  وواصلت الوآال شرية مختلف ات ح ف
ة   ا الالتيني يا وأمريك ا وآس ي أفريقي ة ف شاريع قائم ي لم دعم التقن وفير ال باط .ولت ي ش سيك /وف ة المك ت حكوم ر، أعلن فبراي

شكل         (Cactoblastis cactorum)استئصال عثة الصبار المتفشية  ذه الحشرة ت أن ه ًا ب سيكية، علم اريبي المك  من جزر الك
 .اع صبار التين الشوآيخطرًا داهمًا على جميع أنو

 

  ت المستويات المتدنية من تقشي هذه اآلفات الحشريةالمناطق المعتبرة خالية من ذباب الفاآهة أو ذا  -٤-الشكل
 .تحصل على وضع خاص فيما يتعلق بصادرات الخضار والفاآهة، مّما يتيح زيادة فرص العمل وعائدات التصدير

ون   -٢٦ رًا لك ة األراضي    % ٧ونظ دهور حال ة وت ل الترب إن تآآ ة، ف ستان صالحة للزراع ن أراضي طاجيك ط م فق
 يحدق بموارد التربة وبقدرة األرض على حفظ المياه الناتجة عن األمطار أو عن الري لضمان إنتاج     يشكالن خطرًا رئيسياً  
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سبية               .زراعي مستدام ة الن يم الفعالي ذا التآآل ولتقي اس مدى ه ة لقي ات نووي ي باستخدام تقني اون التقن شاريع التع وقام أحد م
 .ظل مختلف الظروف الزراعية اإليكولوجية ونظم استخدام التربةلمختلف تدابير الحفاظ على التربة في مكافحة التآآل في 

 الصحة البشرية
ذه            -٢٧ ر ه ب، وأآث ي الط عاعات ف ال لإلش أمون والفع تخدام الم ي االس يًا ف ون دورًا أساس ائيون الطبي ؤدي الفيزي ي

سرطان والتصوير التشخيصي    نقص الح    .االستخدامات شيوعًا هي في ميدان معالجة ال ائيين    واستجابة لل اد في عدد الفيزي
دان الطب                      الطبيين في أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية، أطلقت الوآالة مبادرة جديدة تهدف إلى تعزيز الفيزياء الطبية في مي

صلة  سيقي      .النووي من خالل جهد تعاوني دولي يضم المنظمات الدولية والجمعيات المهنية ذات ال اع تن د أول اجتم د عق وق
ين                   ضمن إطار هذ   ائيين الطبي ة الستعراض أدوار ومسؤوليات الفيزي ه المبادرة في فيينا، بمشارآة خبراء في الفيزياء الطبي

  .في مجال الطب اإلشعاعي، والمتطلبات التعليمية اإلآلينيكية ومستويات التوظيف المثالية لمراآز العالج والمستشفيات

شأن     وفي تطّور ذي صلة بالموضوع، عقدت الوآالة مؤت         -٢٨ دم المحرز في العالج اإلشعاعي            ’مرًا دوليًا ب أوجه التق
أبريل في فيينا، وقد ضم المؤتمر خبراء في ميدان العالج اإلشعاعي لألورام والتصوير اإلشعاعي /في شهر نيسان‘ لألورام

واء ّد س ى ح ة عل ة ونامي دان متقّدم وج .من بل دم التكنول شة أوجه التق ًال لمناق اع محف ـّر االجتم ذا ووف ي ه اهيمي ف ي والمف
وباإلضافة إلى ذلك، فقد تم االتفاق على الحاجة الملحة    .التخصص من وجهة نظر البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط

  .إلى أن ينتج الصانعون معدات عالج إشعاعي لألورام أقل آلفة، بيد أنها متينة، الستخدام البلدان ذات الموارد المحدودة

  إلى إعداد البرامج الشاملة لمكافحة السرطانالشراآات الرامية
ذا المرض     ٢٠٢٠ بحلول عام —يشهد تفشي السرطان نموًا سريعًا في البلدان النامية    -٢٩ شخيص ه م ت ، سيكون قد ت

نخفض والمتوسط   ٧٥لدى أآثر من  دخل الم درات        . مليون شخص في البلدان ذات ال ى ق دة إل ة الحاجة المتزاي وتتطلب تلبي
اً      جديدة في  سيقًا وثيق ًا وتن دًا  جماعي ه جه ة عن ود   .ميدان الوقاية من السرطان وتشخيصه وعالجه وتسكين اآلالم الناجم ويق

المي        سيق الع ز التن ى تعزي ساعد عل سرطان، وهو ي د   .برنامج العمل من أجل عالج السرطان استجابة الوآالة ألزمة ال وبع
ة         /سنين من التعاون الوثيق، أطلقت الوآالة في شباط        ة الصحة العالمي سرطان مع منظم شترآًا لمكافحة ال فبراير برنامجًا م

  .من أجل تعزيز الدعم المقّدم إلى البلدان النامية

وارتفع عدد المواقع اإليضاحية النموذجية التابعة لبرنامج العمل المذآور ليصل إلى سبعة مواقع بعد انضمام غانا      -٣٠
ا  يمن       إلى آل من ألبانيا وجمهورية تنزاني اراغوا وال ام ونيك ا وفييت ن ضاحية      . المتحدة وسري النك ع اإلي ذه المواق يح ه وتت

د وحدة عالج إشعاعي     ٢٠٠٩النموذجية للدول األعضاء فرصة تقديم المساهمات، مثلما حصل في عام       ، عندما قّدمت الهن
وُرآِّبت هذه الوحدة في   ).٥الشكل (إلى فييت نام من خالل برنامج العمل من أجل عالج السرطان ‘ بهابهاترون’من طراز 

سابق  ك،     .أحد مستشفيات إقليم آان ثو، وهي منطقة فييتنامية لم يكن لها وصول إلى مثل هذه المعدات في ال وفضًال عن ذل
استعراضات البعثات المتكاملة لبرنامج العمل من أجل         ’ تسمى   —أوفدت الوآالة بعثات متعددة الشرآاء لتقييم االحتياجات        

سرطان عال  ة         —‘ ج ال سلطات الوطني ى ال ديم المشورة إل ا لتق دوفا ومدغشقر ومنغولي ة مول دا وجمهوري ى آل من أوغن  إل
  .المعنية بوضع الخطط الشاملة لمكافحة السرطان

شبكات      -٣١ ة ال ت الوآال ة، أطلق دان النامي ي البل سرطان ف ة ال ي مكافح دد مهني ي ع اد ف نقص الح تجابة لل ة االس وبغي
ة  ة        اإلقليمي ت الجامع ا أطلق سرطان، آم الج ال ل ع ن أج ل م امج العم ة لبرن سرطان التابع ة ال دان مكافح ي مي دريب ف للت

ا   ي أفريقي ة ف دريب اإلقليمي بكة الت سرطان وش ة ال ضل    .االفتراضية لمكافح دريب بف رص الت ن ف ادرة م ذه المب تزيد ه وس
ـّر بواب           ا ستوف دريبات                 استخدام المحاور اإلقليمية للتعليم واإلرشاد، آم ذه الت ى شبكة الويب إليصال مضامين ه ة عل ة قائم

وقد أمكن تنفيذ المرحلة األولى من مبادرة الجامعة االفتراضية لمكافحة السرطان بفضل شراآة مبتكرة مع  .بكلفة منخفضة
  . دوالر٧٥٠ ٠٠٠القطاع الخاص وتعهد من جانب الواليات المتحدة األمريكية بتقديم مبلغ قدره 

  مداد بالنظائر الطبيةضمان اإل
ة                         -٣٢ ى حاالت نقص هام ـّفها إل داد آجال توق ة وامت اعالت بحوث متقادم أدت حاالت متعددة ومستقلة من إغالق مف

دينوم   المي للموليب صعيد الع ى ال ة     ٩٩-عل صات الطبي ي التشخي ستخدم ف ية ت ذرة أساس شعة من دة م ي نوي تجابة  .، وه واس
دادات     ى ضمان إم ة إل دعوات الدولي دة   لل ادرات عدي ة في مب شارك الوآال ا، ت وق به اعالت البحوث   .موث ادة عدد مف ولزي

شاء      ٩٩-المستخدمة في إنتاج الموليبدينوم    ى إن اعالت   ’، وتحسين موثوقية اإلمداد في المستقبل، تدأب الوآالة عل ات مف تحالف
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وع، وهو    .إلنتاج النظائر المشعة‘ بحوث ي اآلسيوي للنظائر    الت"وقد أنشئ التحالف األول من هذا الن ، في  "حالف األوروب
ام   دينوم           .٢٠٠٩ع اج الموليب ًا بإنت ّسقًا معني ًا من إن مشروعًا بحثي ك، ف وم     ٩٩-وفضًال عن ذل  باستخدام أهداف من اليوراني

 الضعيف اإلثراء أو باستخدام التنشيط النيوتروني دفع عددًا من البلدان المشارآة، مثل بولندا ورومانيا إلى عرض خدمات                   
اج الكامل النطاق  شعيع ودراسة جدوى اإلنت شأن  .الت ة ب ة عملي ة حلق وافر ’ونظمت الوآال اج وت ز إنت ارات تعزي يم خي تقي

   . في وارسو‘ ٩٩-الموليبدينوم

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 . إقليم آان ثو، فييت نامللعالج اإلشعاعي التي تبّرعت بها الهند آما جرى ترآيبها في أحد المستشفيات المحلية في‘ بهابهاترون’وحدة   -٥-الشكل

 الموارد المائية
ديم   ٢٠٠٩مارس   /قام أآثر من مئة وزير حضروا المنتدى العالمي الخامس للمياه المعقود في آذار               -٣٣  باسطنبول بتق

وارد  ى الم ة عل رات العالمي ار التغّي ة وآث ة الطبيعي م اإلجراءات الهيدرولوجي يم لفه ة والتعل ز البحوث العلمي دات بتعزي  تعّه
الم       وشهد المنتدى إصدار العدد الثالث من   .المائية اه الع ة مي م المتحدة حول تنمي ر األم ر     :تقري الم متغّي اء في ع وسلط   .الم

ة                 أثيرات خارجي ًا مع ت ا تجاوب التقرير الضوء على الحاجة إلى معلومات علمية بشأن الموارد المائية العالمية وآيفية تغّيره
ة       .لمياه واألراضيمثل تغّير المناخ واستخدام ا وارد المائي وارد لرصد الم ام والم آما ناشد أيضًا بإيالء قدر أآبر من االهتم
 .العالمية ومالحظتها وتقييمها

 .وساهمت الوآالة في تعزيز قدرات الدول األعضاء على استخدام النظائر المشعة لتقييم الموارد المائية وإدارتها  -٣٤
ة عضوًا،     ٢٢ ليشمل   — التي تتيح تسهيل قياس النظائر بكلفة أدنى         —طيف بالليزر   وتم توسيع استخدام آالت قياس ال       دول

ي  ة أداة       .مع توفير المساعدة في هذا المجال من خالل برنامج الوآالة التعاوني التقن دريب، أنتجت الوآال وللمساعدة في الت
ل ب         شغيله وتحلي الليزر وت ل ب از التحلي ة ترآيب جه شرح آيفي ه سمعية بصرية ت د الخضوع      .يانات ذه األداة، بع وباستخدام ه

ى أي     ة إل ن دون الحاج شغيلها م الليزر وت ة ب ب اآلالت العامل راء بترآي ام النظ ام، ق ر الع ي المق ّدم ف ي المق دريب األول للت
  .مساعدة إضافية من جانب خبراء الوآالة

، استكمل  ٢٠٠٨لمحيط الهادئ في عام  وذاك الخاص بآسيا وا   ٢٠٠٧وبعد نشر األطلس الخاص بأفريقيا في عام          -٣٥
دول    ٢٣إعداد أطلس ثالث للهيدرولوجيا النظيرية يتضمن بيانات واردة من   اح لل ا أت  بلدًا من أمريكا الشمالية والجنوبية، مّم

شبكة وباإلضافة إلى ذلك، فقد تم توسيع النطاق الجغرافي لل  .األعضاء استعمال المعلومات في الدراسات المحلية واإلقليمية
م تحسين  ا ت دة، آم ق إضافة محطات رصد جدي ة عن طري ة للوآال ي دراسة األمطار التابع تخدام النظائر ف ة الس العالمي

ر شبكة اإلنترنت        ات عب ى البيان ة االطالع عل دًة          .إمكاني سق أدواٍت جدي ي من شرآاء في مشروع بحث رًا، استحدث ال وأخي
اه        ى                 — األنهر    لقياس آميات المياه الجوفية الموجودة في مي ة عل رات الطارئ ًا عن التغّي رًا هام ات مؤش ذه الكمي شكل ه  وت

   .دورة المياه نتيجة للمناخ
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 البيئة
ى            -٣٦ ضانات والعواصف، باإلضافة إل اف والفي يتعرض البشر في آافة أنحاء العالم آلثار تغّير المناخ، بما فيها الجف

ة        .وجية البحريةتدّني مخزونات األسماك وتراجع نوعية النظم اإليكول ة دراسات نظيري صدد، استخدمت الوآال ذا ال وفي ه
م     ى فه درة عل ـّع  ونماذج عددية لتحسين الق أثير تحمـّض    وتوق ة ت وارد   المحيطات  آيفي ى الم رن الحادي      عل ة في الق البحري

سيد     .لعشرينوا اني أآ ّدالت ث رقم    فعلى سبيل المثال، واستنادًا إلى المستويات المتوقعة من ارتفاع مع ون وانخفاض ال الكرب
ة  الهيدروجيني، أجريت سلسلة من الدراسات   سيوم    اإلشعاعية  اإليكولوجي ة باستخدام الكال ره من النظائر    ٤٥-التطبيقي  وغي

ات واألصناف األساسية في                     لتقصي آثار تحّمض المحيطات على الكائنات المهمة من الناحية التجارية آاألسماك والرخوي
التجميع العلمي آلثار تحّمض "وقد يّسرت نتائج هذه الدراسات إجراء  .حرية في المياه القطبية والمعتدلةالشبكات الغذائية الب

اخ   — وهو األول من نوعه      —" المحيطات على التنّوع الحيوي البحري      الذي أعّده مؤتمر األمم المتحدة المعني بتغّير المن
  .٢٠٠٩ديسمبر /المعقود في آوبنهاغن في آانون األول

اآو،                             -٣٧ ة في مون ابع للوآال ة الت ة البحري ر البيئ ة في مختب ة واألقاليمي ة اإلقليمي وقد ُعقد العديد من الدورات التدريبي
ضاء     ي دول أع ة ف ريكة قائم رات ش ي مختب ذلك ف دورف، وآ ي زايبرس ة ف رات الوآال ي مختب ة خاصة   .وف ولى أهمي وت

ا   ين            للدورات المكرسة لدعم برنامج البحار اإلقليمي الت د مشترك ب ة عن جه ذي هو آناي ة ال م المتحدة للبيئ امج األم بع لبرن
  .االت لتنفيذ االتفاقيات الدوليةالوآ
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 األمان واألمن النوويان

 األمان النـــــــووي

 الحالة الراهنة لألمان النووي
ى مستوى عالٍ      ٢٠٠٩في عام   -٣٨ ة عل صناعة النووي د أظهرت م   .، ظل أداء األمان في مجال ال ختلف مؤشرات   فق

عاع            ال لإلش رُّض العم ان وتع دات األم وفُّر مع ه وت ط ل ر المخط اعالت غي إغالق المف ة ب ك المتعلق ل تل ان، مث أداء األم
دين الماضيين، مع بعض                ى مدى العق ردًا عل ة، تحسُّنًا مطَّ ى البيئ ة إل والتصرف في النفايات المشعة واإلشعاعات المنطلق

ائم، نظـّمت     وب .الثبات في السنوات األخيرة ووي الق ان الن غية تجنب التراخي ومواصلة تحسين وتعزيز النظام العالمي لألم
ؤتمرًا حول    ة    ’الوآالة م ة الفعال ة النووي نظم الرقابي انون األول     ‘ ال اون، في آ ة آايب ت سمبر /بمدين ار     .دي ؤتمر آب وضم الم

وما زالت التعقيبات الدولية الناتجة   .ان النووي العالميالرقباء من جميع أنحاء العالم بغية المساعدة على تحسين تنظيم األم
ان، واستعراضات    ايير أم ن مع ة م صدر عن الوآال ا ي ي تحسين م ان ف ستخدم لإلمع دوات ت ؤتمرات والن عن مختلف الم

 .نظراء، وخدمات استشارية

 تقوية شبكات األمان العالمية واإلقليمية
هدها ا  -٣٩ ي ش ة الت د التطورات ذات األهمي شترك  أح انوني م شاء إطار ق ي بإن اد األوروب ام االتح ي قي ل ف ام يتمث لع

ووي              ان الن ة األم ا بموجب اتفاقي ة والتزاماته شآت النووي ان المن سية ألم ة الرئي ايير الوآال ى أساس مع  .لألمان النووي عل
 .لنوويواالتحاد األوروبي هو أول هيئة إقليمية آبرى تعتمد إطارًا قانونيًا ملزمًا بشأن األمان ا

ة،        -٤٠ شآت النووي ى المن ة عل وينص األمر التوجيهي الصادر عن االتحاد األوروبي، والذي يطبق معايير أمان الوآال
ي                        يم ذات ة تقي ة المختصة لعملي وطني وسلطاتها الرقابي ا ال على أن تتخذ الدول األعضاء الترتيبات الالزمة إلخضاع إطاره

صلة من                   دورية تتم على األقل مرة واحدة آل عشر        ي للقطاعات ذات ال  سنوات، وأن تطلب إجراء استعراض نظراء دول
 .أو سلطاتها الوطنية بهدف ضمان التحسين المستمر لألمان النووي/إطارها الوطني و

 برامج القوى النووية الجديدة والمتوّسعة
ة الجدي                -٤١ وى النووي رامج الق ًا لب ى عدد         واصلت الجهود التعاونية الدولية، المبذولة دعم ا عل عة، ترآيزه دة والمتوّس

ل   ية مث ضايا األساس ن الق ن؛          :م ان واألم ين األم آزر ب ق الت ان؛ وتحقي دان األم ي مي ة ف ية الوطني ى األساس وير البن تط
دء                     ة لب ة تمهيدي اعالت البحوث آمرحل ومسؤوليات مختلف المعنيين ببرامج القوى النووية فيما يخص األمان؛ واستخدام مف

  .النوويةاستخدام القوى 

د من                -٤٢ دد المتزاي ضًال عن مساعدة الع ة، ف ا النووي دان لبرامجه ك البل ى دعم توسيع تل ة عل ود الوآال زت جه ورّآ
وقد اتسم ذلك بأهمية خاصة في مواجهة التحّدي   .البلدان على التخطيط إلدخال القوى النووية إلى مزيج الطاقة الخاص بها

رامج النو   ور الب رعة تط أن س ل ب ات الخاصة     القائ ان والمتطلب ية الخاصة باألم ى األساس وير البن رعة تط تفوق س ة س وي
ايير             .بالقدرات ى مع اء عل ان، بن ة أساسية لألم ة بني ى إقام ساعدة عل ل للم بيد أن أحد األنشطة الرئيسية تمثـّل في إعداد دلي

ق  ’ويتضمن هذا الدليل  .أمان الوآالة، في البلدان التي تستعد لبدء استخدام القوى النووية ة   ‘ خريطة طري لإلجراءات المتعلق
ة              وى النووي شغيلي لمحطات الق ان خالل العمر الت اٍل من األم ق مستوى ع ة تحقي ا بغي ا أن   .باألمان التي ينبغي اتخاذه آم

ا   الوآالة أولت قدرًا أآبر من االنتباه الستعراضات النظراء الدولية التي التمستها الدول األعضاء الراغبة   في تحسين هيئاته
ات                  ان، والتعقيب يم األم شغيلي، وتقي ان الت ان، واألم ة األم ابي، وثقاف ل األداء الرق ة في مجاالت مث ا النووي الرقابية ومرافقه

 .التشغيلية

 بناء القدرات
ة، ب                -٤٣ ة واإلداري ة والعلمي اإلضافة  يشكل بناء القدرات جزءًا من نهج متكامل يرمي إلى تطوير الكفاءات التكنولوجي

ويشكل ذلك تحديًا رئيسيًا بالنسبة للبلدان الُمقِدمة على استخدام القوى النووية  .إلى القدرات البشرية والتنظيمية والمؤسساتية
دان   رة ’للمرة األولى وآذلك للبل ة    ‘ ذات الخب وى النووي ة         .في استخدام الق إن شبكات المعلومات العالمي سياق، ف ذا ال وفي ه

درات    واإلقليمية لتباد اء الق دان بن دان      .ل المعارف والخبرات توفـّر منصة تتيح دعم الجهود في مي درات في مي ز الق ولتعزي
شبكة       وويين، وال ن الن ان واألم ة باألم ة المعني شبكة العالمي اص، ال شكل خ ضاء، ب دول األع ستخدم ال ات، ت م المعلوم تقاس
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االت             الرقابية الدولية، وشبكة المساعدة على التصدي، وشبكة األم          ري األمريكي للوآ ل اإليبي يوية، والمحف ووي اآلس ان الن
ديثاً    شئ ح ذي أن ا ال ي أفريقي ة ف ة النووي ات الرقابي ل الهيئ ة، ومحف عاعية والنووي ة اإلش د   .الرقابي ال، فق بيل المث ى س وعل

ة      عاعية والنووي ة اإلش االت الرقابي ي للوآ ري األمريك ل اإليبي ن المحف واردة م ات ال تخدمت البيان ة اس الل دورة تدريبي خ
انتياغو في شيلي    ٢٠٠٩مارس /نظمتها الوآالة في ميدان التعاون التقني، في شهر آذار ة س ادرة،     .، بمدين ذه المب ونتيجة له

ى                         ١٢يعمل   شفيات وعل ان في العالج اإلشعاعي، في المست يم األم ز تقي  بلدًا من المنطقة حاليًا على تنفيذ خطة عمل لتعزي
  .ي على حّد سواءصعيد التفتيش الرقاب

  واإلخراج من الخدمةالمشّعةلوقود المستهلك والنفايات التصّرف في ا
ة    -٤٤ نويًا، والبالغ ـّدة س ستهلك المول ود الم ات الوق ة آمي ل  ١٠٥٠٠إن غالبي ي الخزن المؤقت الطوي  طن، توضع ف
دوير منها فقط للمعالجة، علمًا بأن المواد االنشطارية تخض% ٢٠وال يخضع سوى  .األمد ة     .ع إلعادة الت ا زالت التجرب وم

ى سبيل                           ك عل رة، وذل ذه الخب ى ضمان تقاسم ه ة عل جيدًة مع الخزن الطويل األمد بنوعيه الرطب والجاف، وتساعد الوآال
 .المثال من خالل مشروع بحثي منسق بشأن تقييم أداء الوقود المستهلك

ع      "  سيكورانشو"ومع االنتهاء من إخراج مفاعل القوى النووية        -٤٥ ة، ارتف ات المتحدة األمريكي من الخدمة في الوالي
ى        الم، إل ى صعيد الع ًا، عل ة آلي اعالً ١٥عدد مفاعالت القوى المفكك ى       . مف ة عل ات التفكيك جاري اعًال  ٥١وآانت عملي  مف

خراج من الخدمة قد  مفاعالت، ولم تكن استراتيجيات اإل٣تطويق مأمون، وتم إقبار   في حالة مفاعًال٤٨مغلقًا، فيما ُوِضع 
ولتقاسم الخبرات المكتسبة من مشاريع إخراج من الخدمة ماضية وحاضرة مع     .ُحّددت بعُد بالنسبة لستة مفاعالت إضافية

ة لإلخراج من   شبكة الدولي سيق عمل ال ى تن ة عل دأب الوآال ة، ت دان اإلخراج من الخدم ي مي ارف ف ى مع اج إل دان تحت بل
ديم           فهي تقوم، من خالل  .الخدمة ة، بتق اعالت البحوث من الخدم هذه الشبكة ومن خالل المشروع اإليضاحي إلخراج مف

دورة تدريبية حول اإلخراج من  : تنظيم األنشطة التالية٢٠٠٩وفي هذا الصدد، تم في عام  .أمثلة عملية وتمارين توضيحية
ة،          الخدمة، وحلقة عملية على تفكيك المفاعالت الصغيرة، وحلقة دراسية بشأن إخ           ددة من الخدم راج مواقع ذات مرافق متع

 .واجتماعات حول تقييم التكاليف وحول تكنولوجيات التفكيك وإزالة التلّوث

ا     -٤٦ شعة ووقوده ا الم ي نفاياته أمون ف صرف الم ال الت ي مج دول األعضاء ف ه ال ذي أحرزت ر ال دم الكبي م التق ورغ
ود لوضع اس             ة        المستهلك، ال تزال هناك حاجة إلى بذل الجه ز البني تخلص، ولتعزي ة ال ى مرحل شمل حت ة ت تراتيجيات وطني

ديها     .األساسية الوطنية وفقًا لذلك ي ل دان الت ويشكل خزن النفايات الضعيفة اإلشعاع والتخلص منها ممارسة راسخة في البل
ضعيفة     ٢٠٠٩وقد أطلقت الوآالة في عام  .برامج للطاقة النووية ات ال تخلص من النفاي سير     شبكة دولية لل ة تي اإلشعاع بغي

 .تقاسم الخبرات بين المشغلين وتنسيق الدعم المقدم إلى الدول األعضاء ذات البرامج المتقّدمة

ة                     -٤٧ وما زال يتعّين تنفيذ التخلص من الوقود النووي المستهَلك والنفايات القوية اإلشعاع، حتى ولو آان قد بلغ مرحل
ثامار       واختارت الشر .ناضجة من التطور المفاهيمي ة أوس ة مدين ات النووي ووي والنفاي ود الن آة السويدية للتصرف في الوق

اً    ًا تقريب شرآة    .آموقع لمستودع جيولوجي نهائي خاص بالوقود المستهلك، بعد عملية اختيار دامت عشرين عام وتخطط ال
ام  ي ع شييد ف ذآورة لطلب رخصة للت ام ٢٠١٠الم ستهدفة ع شغيل٢٠٢٣، م دء الت دًا لب صاءات وا .  موع ستمرت االستق

 وعام  ٢٠٢٠ بفرنسا، مع استهداف عام      Bure" بور"بالقرب من بلدة    ودعات في أولكيليوتو بفنلندا و    الموقعية المتعلقة بالمست  
شغيل ٢٠٢٥ ا الخاصة باستحداث مستودع           . على التوالي موعدين لبدء الت اء أعماله ات المتحدة إنه ة الوالي ررت حكوم وق

رخيص       دائم للنفايات القوية ا ادا، مع مواصلة إجراءات الت ة نيف ا بوالي يم       .إلشعاع في جبل يوآ ى بتقي ة ُتعن شأت لجن د أن وق
 .البدائل

ة للمصادر                  -٤٨ ًا في إدارة دورة العمر الكامل تم قط النظر منهجي م ي ة، ل وى نووي رامج ق ك ب ي ال تمل وفي البلدان الت
تخلص     المشعة المهملة والمختومة، حيث ال يزال العديد من البل اد حل لل ام    .دان يواجه معضلة إيج ، ناقشت  ٢٠٠٩وفي ع

وقد أعيد تعيين هذه القضايا خالل   .عدة اجتماعات دولية استراتيجيات التصرف الطويل األمد في المصادر المشعة المهملة
ان التصر                   ستهلك وأم ود الم ات     االجتماع االستعراضي الثالث لالتفاقية المشترآة بشأن أمان التصرف في الوق ف في النفاي

  .مايو/المشعة، الذي عقد في شهر أيار
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 استصالح مواقع تعدين اليورانيوم الموروثة
وادث        -٤٩ ن الح ة وع لحة النووي ارب األس ن تج ة ع ة الناجم ع الموروث صالح المواق ة است ي عملي ة ف شارك الوآال ت

وقد َهَدَف جهٌد خاص إلى استصالح المواقع  .ةالنووية والممارسات الرديئة المستوى، باإلضافة إلى تنظيف المرافق المهمل
ة                            ة المنطوي وم القديم اجم اليوراني د من من شر العدي يا الوسطى، حيث ينت دان آس الموروثة لتعدين ومعالجة اليورانيوم في بل

ار         .على مخلفات ناشئة عن أنشطة سابقة تانا، آازاخستان، خالل شهر أي ود في أس ة معق ايو، ا /وخالل مؤتمر للوآال تفق  م
دورة العمر والممارسات                           سليم ل ستقبل من خالل التخطيط ال ة في الم المشارآون على استراتيجية لتجنب المواقع الموروث

  . التشغيلية الجيدة، وآذلك عبر الترويج لثقافة حماية البيئة بين شرآات التعدين، وعبر وضع اللوائح التنظيمية المناسبة

 التأهب للحادثات والطوارئ
ن   ال   -٥٠ سيًا م صرًا رئي شكل عن عاعية ت ة أو اإلش وارئ النووي االت الط م لح شكل مالئ صدي ب ى الت درة عل زال الق ت

دولي ووي ال ان الن ى  .عناصر األم بيل تحسين التأهب عل ي س ة ف ع األمان ى العمل م دول األعضاء تعكف عل ع أن ال وم
ي            ا ال تف ة الخاصة بالتأهب للطوارئ           الصعيد المحلي والوطني واإلقليمي والدولي، فإن العديد منه ان الدولي ات األم  بمتطلب

ة               .والتصدي لها شريعية والتنظيمي ى تحسين األسس الت ام عل ذا الع دول األعضاء خالل ه د من ال وبالتالي، فقد عمل العدي
ى أساس مجموعة واسعة من                               ة عل ارين قائم لنظمها الخاصة بحاالت الطوارئ، واختبرت مدى استعدادها من خالل تم

وأبلغت عشر دول أعضاء الوآالة بأنها نفذت تدريبات وطنية تهدف إلى تحديد نقاط القوة في نظم التصّدي    .يناريوهاتالس
 . أو أنها وجهت الدعوة إلى الوآالة لمراقبة هذه التدريبات/الخاصة بكل منها، و

ووي واإل            -٥١ الم          وتتلقى الوآالة معلومات بشأن الحوادث والطوارئ المتصلة بالمجال الن ع أنحاء الع شعاعي من جمي
ق رصد وسائل اإلعالم            ا وعن طري ة الخاصة به الغ الرسمية المختلف وات اإلب ت، ُأبلغت       .عبر قن ام الفائ ى مدى الع وعل

ا   ٢١١ – أو نما إلى علمها وقوع –الوآالة بوقوع  ه ينطوي عليه وفي   . حادثًا ينطوي على إشعاعات مؤينة أو ُيشتَبه في أن
 حدثًا اتخذت الوآالة إجراءات، مثل التثبُّت ٢٢وفي  .اث، تقرَّر أنه ليس مطلوبًا من الوآالة القيام بأي عملمعظم هذه األحد

 .والتحقق من المعلومات مع السلطات الوطنية المختصة، أو تبادل المعلومات الرسمية، أو عرض خدمات الوآالة

  المسؤولية المدنية عن األضرار النووية
زال أهمي  -٥٢ شرية  ال ت صحة الب ة بال أمين ضد األضرار الالحق ن أجل الت ة م سؤولية المدني ة للم ات فعال ة وجود آلي

يما في ضوء تجدُّد                        التأمين ضد   وبالبيئة، فضًال عن   ام، الس ووي، موضع اهتم ة عن حادث ن صادية الناجم  الخسائر االقت
  . االهتمام بالقوى النووية في جميع أنحاء العالم

َدت في ظل             وواصلت الوآال   -٥٣ ي اعُتِم ة جهودها الرامية إلى تشجيع االنضمام للصكوك القانونية الدولية المختلفة الت
د من                       ى اآلن الصك الوحي رعايتها، والسيما فيما يتعلق باتفاقية التعويض التكميلي عن األضرار النووية، التي ما زالت حت

ام        ودعمًا لهذه ال . هذا النوع الذي لم يدخل بعد حيز النفاذ ع ع ام في مطل دير الع ه الم ود، وجَّ ع    ٢٠٠٩جه ى جمي  رسائل إل
ة             "الدول األعضاء شجعها فيها على       ي عن األضرار النووي ة التعويض التكميل ى اتفاقي ضمام إل إيالء االعتبار الواجب لالن

  ".في تعزيز النظام العالمي للمسؤولية النووية وبالتالي المساهمة

سدي المشورة               وفي موازاة ذلك، ال يزال      -٥٤ شارية ت  فريق الخبراء الدولي المعني بالمسؤولية النووية، وهو هيئة است
ام   ي ع سها ف م تأسي ام ت دير الع ة  ٢٠٠٣للم سؤولية النووي صلة بالم سائل المت صّدى للم ًا يت دى مرآزي ل بوصفه منت  .، يعم

وف                     ة من خالل ت ذآور للوآال راء الم ق الخب ّدمها فري ي ق ة من           وجاءت أهم المساعدات الت ه الوآال ا نظمت ير المحاضرين لم
م أفضل                           ساب فه ى اآت دول األعضاء عل ى مساعدة ال ا إل حلقات عملية خاصة بالتواصل الخارجي، والتي سعت من خالله

 .للصكوك الدولية المتعلقة بالمسؤولية النووية وتشجيع االنضمام إليها

 النقل المأمون للمواد المشعة
شأن    ما زال رفض الشحن في ميدا  -٥٥ ة ال شكل قضية متعاظم ين مجالي عمل       .ن نقل المواد المشعة ي د جرى تعي وق

دريب   يم والت وفير التعل ار، وت ضايا واآلث شأن الق ور عريض ب ع جمه ا التواصل م شحن، وهم ة رفض ال يين لمحارب أساس
اغل المرتبطة باألمان وأحد الشو . إطالق برنامٍج للعمل في هذا السياق٢٠٠٩ألصحاب المصلحة الرئيسيين، وقد شهد عام 

ة                ايير الوآال ساوق مع مع ة ال تت ر مأمون ى تطور ممارسات غي ؤدي إل د ي رر ق ر المب شحن غي ذا    .هو أن رفض ال وفي ه
تعراض  سم اس سياق، يت شعةال واد الم أمون للم ل الم ة النق ى الئح اظ عل ضمان الحف ة خاصة ل ة بأهمي صادرة عن الوآال  ال
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ل   اء النق دول األعضاء            مستوى عاٍل من األمان أثن اء في ال ى الرقب صناعة وعل ى ال ررة عل ر مب اء غي شكل ال يلقي أعب  . ب
سألة رفض                        اول م وي الستراتيجية تتن ـّر األساس الحي ل يوف دان النق والتطبيق المتساوق لمعايير أمان الوآالة الفعالة في مي

  .في الدول األعضاء على حّد سواء تحسينات على المعايير وعلى مدى التطبيق المتساوق ٢٠٠٩الشحن، وقد شهد عام 

واد المشعة        -٥٦ أمون للم ل الم شأن النق  . وتولي الوآالة األولوية لتيسير قدر أآبر من التواصل بين الدول األعضاء ب

ادل،                  اهم المتب ة تحسين التف ة بغي شات مع الوآال شاحنة مناق دول ال ساحلية وال وفي هذا الصدد، عقدت مجموعة من الدول ال
 .قة، وإرساء سبل التواصل بين سائر األعضاءوبناء الث

 األمن النووي

 تعزيز األمن النووي على الصعيد العالمي
شكل                  -٥٧ ه ي ر أن رًا، ويعتب ة آبي ال آيدي واد المشعة في أعم ا من الم ة أو غيره واد النووي زال خطر استخدام الم ال ي

ة    وتساهم أنشطة األمن ا . تهديدًا خطيرًا للسالم واألمن الدوليين ة مالئم لنووي التي تضطلع بها الوآالة في إقامة نظم وطني
ي          ٢٠٠٩وفي عام  .وفعالة لضمان األمن النووي ا يل المي م ووي الع دان األمن الن ة في مي ساهمات الوآال شر   :، شملت م ن

للدول األعضاء  شخص؛ وإعداد البرامج التعليمية؛ وإيفاد بعثات تقّدم المشورة    ١٠٠٠الوثائق اإلرشادية؛ وتدريب أآثر من      
 .بشأن االحتياجات والتحسينات في ميدان األمن النووي

 استعراض حالة البعثات االستشارية :خدمات استشارية
دول                 -٥٨ دت     —ظلَّت البعثات االستشارية الخاصة باألمن النووي تشكِّل أدوات رئيسية في تقييم احتياجات ال د أوف  وق

وتناول أآثر من نصفها الحماية المادية وآذلك التدابير القانونية والرقابية  .٢٠٠٩ بعثة من هذه البعثات في عام ١٤الوآالة 
شّعة األخرى    واد الم ق بكشف االتِّجار          . والعملية لمراقبة المواد النووية والم دابير تتعل ات إضافية ت ّدة بعث واستعرضت ع

و   األمن الن ة         . ويغير المشروع بالمواد النووية والتصدِّي للحادثات المتصلة ب ارات التقني ددًا من الزي ة ع ذت الوآال ا نفَّ آم
 . التي لبَّت احتياجات أمنية في أماآن معيَّنة، بما فيها معابر حدودية ومرافق طبية ومعاهد علمية ومواقع صناعية

 ندوة األمن النووي
أبريل، اجتذبت /نيسان-مارس/عقدت الوآالة ندوة دولية حول قضايا األمن النووي، وذلك في فيينا، في الفترة آذار      -٥٩

ة في اإلطار       : والحظت الندوة أن ثمة حاجة إلى ما يلي . دولة٧٦ مشارك من ٥٠٠إليها أآثر من  ة العناصر القانوني تقوي
الدولي لألمن النووي؛ ومواصلة العمل على مواءمة الجهود في مجاالت األمن والضمانات واألمان؛ وتعزيز المشارآة في                 

ستفادة المبادرات المت ز     . علقة بتبادل المعلومات عن األمن النووي، ال سيما ما يتعلق منها بالدروس الم ى تعزي وشجَّعت عل
ك          ة ذل الجهود الوطنية لتأمين المواد النووية والمواد المشّعة األخرى، وما يرتبط بها من مرافق وعمليات نقل، وينبغي تكِمل

ى المستوى الع    اَج عناصر          . الميعن طريق بذل مزيد من الجهود عل ديمها إنت ي جرى تق شمل االقتراحات المحدَّدة الت وت
ات الحّساسة، وتحسين سبل                 شمل التكنولوجي د لت االت التعّرض للتهدي دير احتم نموذجية لألطر القانونية، وتوسيع نطاق تق

ة            ة النووي ة الجنائي ة لألدل ات مرجعي األمن، واستحداث بيان صلة ب ات المت الغ عن الحادث تنباطات     . اإلب ة اس وراعت األمان
 . ٢٠١٣-٢٠١٠الندوة واقتراحاتها في معرض إعدادها لخطة األمن النووي للفترة 

 خطة جديدة لألمن النووي
ول    -٦٠ رة           /في أيل ووي للفت ة لألمن الن ى خطة الوآال بتمبر، وافق مجلس المحافظين عل وتعترف   .٢٠١٣-٢٠١٠س

ا ة أو غيره واد نووي تعمال م أن خطر اس دًا الخطة ب شكل تهدي ه ي ديدًا وأن زال ش ة ال ي ال آيدي ي أعم شعة ف واد الم  من الم
راً  نظم                   .خطي ى حدة، وأن ال ة عل ى عاتق آل دول ا عل ع بكامله ووي تق ى أن المسؤولية عن األمن الن ضًا عل دت أي د أّآ وق

وتعزيز الجهود العالمية لمكافحة الوطنية المالئمة والفعالة لألمن النووي ضرورية لتيسير االستخدام السلمي للطاقة النووية       
ذ                         .اإلرهاب النووي  ستفادة من تنفي دروس الم ددًا من العوامل شملت ال دة، ع وقد راعت الوآالة، عند إعدادها الخطة الجدي

دول في     .الخطط السابقة والصكوك الدولية ذات الصلة باألمن النووي وستعزز الخطة الجديدة قدرة األمانة على مساعدة ال
 .توفير تحسينات مستدامة وطويلة األمد لألمن النوويإرساء و
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دول األعضاء                      -٦١ دى ال شرية والمؤسساتية ل تسعى الوآالة، من خالل برنامج التعاون التقني، إلى تعزيز القدرات الب
ديات       ة التح ان لمواجه ة بأم ات النووي تخدام التكنولوجي ن اس تمكن م ى ت زمن   حت وع الم ة الج ة بمكافح سية المرتبط الرئي

ي       دهور البيئ ة والت ة الموثوق اه ونقص الطاق ة          .واألمراض وندرة المي ة الوطني ذا النحو، في التنمي ى ه ة، عل ساهم الوآال وت
ة العال            .واإلقليمية والدولية ضايا تخدم المصلحة العام الج ق ة ليع ات التنموي ذه األولوي امج إطار ه ّدى البرن ل   آما يتع ة مث مي

 ٢. بلدًا وإقليمًا١٢٥ويجري اليوم تنفيذ مشاريع تعاون تقني في  .األمان والقضايا العابرة للحدود

 ٢٠٠٩برنامج التعاون التقني في عام 
ات               -٦٢ تواصل ترآيز األنشطة في منطقة أفريقيا على بناء القدرات البشرية والمؤسساتية فيما يخص استخدام التطبيق

أّما  .داف إنمائية مثل زيادة األمن الغذائي، وتحسين الخدمات الغذائية والصحية، السيما في البلدان الناميةالنووية لتحقيق أه
ة    صحة والزراع ادين ال ي مي ات ف ساتية لتطبيق درات المؤس ز الق ى تعزي شديد عل د جرى الت ادئ، فق يط اله يا والمح ي آس ف

دان المستج          ى دعم البل شكل خاص عل ز ب ة، مع الترآي ة    والطاق وى النووي دان الق ا، شملت مجاالت      .دة في مي وفي أوروب
ى التخفيف             ة، وإل ة القديم وى النووي ان واألمن في محطات الق األنشطة الهامة مشاريع هدفت إلى الحفاظ على معايير األم

ه    وم ومعالجت دين اليوراني شراآات اال      .من آثار التدهور البيئي الناتج عن تع ة بقيت ال ا الالتيني شكل   وفي أمريك تراتيجية ت س
اء       .وسيلة هامة لالستجابة الحتياجات الدول األعضاء اإلنمائية ى بن ة وعل ة الوطني وجرى التشديد على تقوية األطر الرقابي

اون مع        .القدرات في ميدان األمان اإلشعاعي سية لتوسيع نطاق التع وباتت االتفاقات اإلقليمية تشكل آليات استراتيجية رئي
 .الصعيدين اإلقليمي والدوليشرآاء آخرين على 

 الموارد المالية
ساهمات        -٦٣ ُيموَّل برنامج التعاون التقني بواسطة المساهمات المقدمة إلى صندوق التعاون التقني، وأيضًا بواسطة الم

ة  دة، في مجمل      .الخارجة عن الميزانية، وتقاسم التكاليف مع الحكومات، والمساهمات العيني وارد الجدي د بلغت الم ا   وق ا، م ه
ه  ام  ملي١١٢مجموع ي ع وال٢٠٠٩ون دوالر ف ا ح ي   ٨٦ ي، منه اون التقن ندوق التع ون دوالر تخص ص ا ( ملي ا فيه بم

ة                      شارآة الوطني اليف الم ررة االسترداد، وتك ة المق اليف البرنامجي ة، والتك ، ٣الدفعات المقّدمة إلى الصندوق عن السنة الفائت
ون ٢٥ ي، وحوال  )وإيرادات متنوعة أخرى     ة، ونحو        ملي وارد الخارجة عن الميزاني ون دوالر في   ١٫٥ دوالر من الم  ملي
 .وتم تخصيص هذه الموارد مباشرة لمشاريع التعاون التقني .شكل مساهمات عينية

اهز        % ٩٤ لصندوق التعاون التقني ما نسبته       ٤وبلغ معّدل التحقيق    -٦٤ تنادًا  % ٩١استنادًا إلى التعّهدات، وآان قد ن اس
ون دوالر ٤٫٣ المستلمة حتى نهاية العام، في حين بلغ مجموع مدفوعات نفقات المشارآة الوطنية إلى الدفعات وآانت   . ملي

ام    ه لع شاريع       .٢٠٠٩الموارد آافية لتنفيذ برنامج التعاون التقني األساسي المخطط ل ات م ددًا من مكّون د أن ع الحاشية  "بي
   . مليون دوالر٧٣ المكّونات إلى حوالي ، وتصل قيمة هذهطوال العام بقي من دون تمويل ٥"أ

  

 

___________________ 

 برنامج الوآالة  مزيدًا من المعلومات التفصيلية بشأنGC(54)/INF/4تقرير من المدير العام، الوثيقة  :٢٠٠٩تقرير التعاون التقني لعام يتضمن    ٢
  .التعاوني التقني

من حجم برنامجها الوطني، بما في ذلك % ٥سبة قدرها يتم تحميل الدول األعضاء التي تتلقى مساعدات تقنية ن :تكاليف المشارآة الوطنية  ٣
ويجب أن يسدَّد ما ال يقل عن نصف المبلغ  .المشاريع الوطنية والمنح الدراسية والزيارات العلمية المموَّلة في إطار أنشطة إقليمية أو أقاليمية

  .المقرر على الدولة قبل وضع أية ترتيبات تعاقدية بشأن المشاريع

النسبة المئوية الناتجة عن قسمة إجمالي المساهمات الطوعية المتعهد بها والمدفوعة إلى صندوق التعاون التقني في سنة معّينة  :قيقمعدل التح  ٤
ولما آان بالوسع سداد المدفوعات بعد السنة المعنية فإن معدل التحقيق يمكن أن  .على الرقم المستهدف لصندوق التعاون التقني في السنة ذاتها

  .اد بمرور الزمنيزد

  .مشاريع تنتظر التمويل أو ممّولة جزئيًا بواسطة صندوق التعاون التقني :/ أ-الحاشية  ٥
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 المصروفات
اليم       ١٢٥ مليون دوالر لصالح     ٨٥، أنفق ما يناهز     ٢٠٠٩في عام     -٦٥ دان أو األق دًا من   ٢٦ من ضمنها   – من البل  بل

دان ال            –أقل البلدان نموًا  ر بل ة ألفق ة االحتياجات التنموي ة لتلبي ه الوآال ذي تبذل د الجاري ال رز الجه ا يب الم  مّم واستمرت   .ع
اهز              ا ين ا تحتكر م ي، إذ أنه اون التقن امج التع اطق ضمن برن ع المن الصحة البشرية تتسم وحدها باألولوية المطلقة في جمي

سبة    .الميزانيةمن % ٢١ ووي بن ة بحوالي         %١٥ويليها األمان الن ة الثالث ة والزراعة في المرتب ا حلت األغذي % ١٤، فيم
 ).٦الشكل (

 

  ، بحسب آل برنامج من برامج الوآالة٢٠٠٩يع المبالغ المنفقة على التعاون التقني في عام توز  -٦-الشكل
 ). بالضبط، وذلك نتيجة لتدوير القيم١٠٠مجموع النسب المئوية المذآورة في هذا الرسم البياني قد ال يساوي (

ة ش ال ة ال

 الصحة البشرية
٢٠٫٧% 

  األمن النووي
١٫٦% 

األغذية والزراعة
١٤٫٣% 

  النظائر المشعـِّة، إنتاج 
  والتكنولوجيا اإلشعاعية

  تنمية القدرات البشرية  %١٢٫٣
  ودعم البرنامج

٩٫٤% 

  العلوم النووية
٨٫١% 

  دورة الوقود النووي
٥٫٣% 

  النووية القوى
٤٫٨% 

  الموارد المائية
٤٫٢% 

  البيئة
٤٫٢%

  األمان النووي
١٥٫٠% 
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 الضمانات والتحقق

شار         ما زال برنامج الوآالة الخاص بالتحقق يشكل محور الجه          -٦٦ ة دون انت ى الحيلول ود المتعددة األطراف الرامية إل
ة      .األسلحة النووية واد والمرافق النووي ى أن الم وتهدف الوآالة، من خالل تطبيق الضمانات، إلى طمأنة المجتمع الدولي إل

دة ع   .ال تستخدم سوى في أغراض سلمية شار األسلحة   وبهذه الصفة، تؤدي الوآالة دورًا تحققيًا أساسيًا بموجب معاه دم انت
ة من األسلحة                  )معاهدة عدم االنتشار  (النووية   ، وبموجب غيرها من المعاهدات مثل تلك التي تنص على إنشاء مناطق خالي
  .النووية

ذ    -  تقوم الوآالة، في نهاية آل عام، باستخالص استنتاجات رقابية  -٦٧ اق ضمانات ناف ديها اتف   -فيما يخص آل دولة ل
ام   استنادًا إلى تق ذلك الع ق ب سنى استخالص     .ييم جميع المعلومات التي تـُتاح للوآالة فيما يتعل ى يت تنتاج األوسع  "وحت " االس

أن      ع "الذي يفيد ب سلمية              جمي شطة ال ة ظلت في نطاق األن واد النووي ذ            " الم املة ناف اق ضمانات ش اك اتف يجب أن يكون هن
يم     وبروتوآول إضافي نافذ؛ ويجب أن تكون الوآالة قد استطا شطة تحقق وتقي زم من أن ا   .عت أن تضطلع بجميع ما يل وفيم

ا         ة من األدوات م يخص الدول التي لديها اتفاقات ضمانات شاملة نافذة لكن ليس لديها بروتوآوالت إضافية، ال تملك الوآال
ك    و .يكفي لكي تخلص إلى استنتاجات رقابية ذات مصداقية بشأن عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة ق بتل ا يتعل فيم

ة                       واد النووي ا إذا آانت الم شأن م ه، ب ة الدول تخلص الوآالة إلى استنتاج رقابي يخص عامًا بعين د ظلت في نطاق         المعلن  ق
 .األنشطة السلمية

ة               -٦٨ إن األمان ابي متكامل ف اد نهج رق وبالنسبة للدول التي تم بشأنها الخلوص إلى االستنتاج األوسع وتم بشأنها اعتم
ق أقصى                           قادرة ة المتاحة لتحقي دابير الرقابي ين آل الت ا ب  على تنفيذ الضمانات المتكاملة؛ وهي التوليفة المثلى التي تجمع م

 .قدر من الفعالية والكفاءة في الوفاء بالتزامات الوآالة الرقابية

  ٢٠٠٩االستنتاجات الرقابية لعام 
ى  ٢٠٠٩في عام    -٦٩ ة ١٧٠، طبقت الضمانات عل ديها ا ٦ دول ة      ل ذة مع الوآال ات ضمانات ناف سع    . ٧تفاق دى ت ان ل وآ

ذة   ا يخص    .وثمانين دولة اتفاقات ضمانات شاملة نافذة وبروتوآوالت إضافية ناف دول    ٥٢وفيم ذه ال ة من ه ، خلصت  ٨ دول
دولة، لم  ٣٧وبالنسبة إلى الدول األخرى البالغ عددها  .المواد النووية ظلت في نطاق األنشطة السلمية جميعالوآالة إلى أن 

واد                           ى أن الم ى تخلص إل دول حت ك ال تستكمل الوآالة بعد جميع التقييمات الضرورية بموجب البروتوآوالت اإلضافية لتل
 التي لديها اتفاقات ضمانات شاملة نافذة لكن ليست ٧٣أما بالنسبة للدول الـ .ظلت في نطاق األنشطة السلمية النووية المعلنة

ة            لديها بروتوآوالت إضافية، ف    واد النووي أن الم د ب تنتاج يفي ة قد استطاعت الوآالة أن تخلص إلى اس  ظلت في نطاق    المعلن
 . دولة٤٤، في ٢٠٠٩وجرى تنفيذ الضمانات المتكاملة، خالل عام  .األنشطة النووية السلمية

في عام  INFCIRC/66/Rev.2وفيما يخص ثالث دول آانت لديها اتفاقات ضمانات نافذة قائمة على أساس الوثيقة               -٧٠
ضمانات ظلت في               ٢٠٠٩ ا ال ي طبقت عليه ة الت ردات النووي ، خلصت األمانة إلى أن المواد أو المرافق أو غيرها من المف

ارة من المرافق الموجودة      .نطاق األنشطة السلمية وطّبقت الضمانات أيضًا فيما يخص المواد النووية المعلنة في نخبة مخت
دول    .ية آل منها بموجب اتفاق اإلخضاع الطوعي الرقابي الخاص بهافي أربع دول حائزة ألسلحة نوو ذه ال وفيما يخص ه

ارة من المرافق ظلت في                    ضمانات في مجموعة مخت ا ال ي طبقت عليه ة الت واد النووي ى أن الم األربع، خلصت الوآالة إل
 .نطاق األنشطة السلمية أو تم سحبها حسبما نصت عليه االتفاقات

ا يخص            ولم تستطع األ    -٧١ ة فيم تنتاجات رقابي ة اس شار،       ٢٢مانة أن تخلص إلى أي دة عدم االنت ًا في معاه ة طرف  دول
  .غير حائزة ألسلحة نووية وليست لديها اتفاقات ضمانات نافذة

___________________ 
 دولة، ال تشمل جمهورية آوريا الشعبية الديمقراطية، حيث لم تنفِّذ الوآالة أنشطة ضمانات، ولم تستطع بالتالي استخالص ١٧٠الدول، وعددها   ٦

  . استنتاجات بشأنها

   . الوارد في مرفق هذه الوثيقة حالة عقد اتفاقات ضمانات وبروتوآوالت إضافية وبروتوآوالت آميات صغيرة٦ض الجدول ألف يعر  ٧

  .وتايوان، الصين  ٨
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ود       ٢٠٠٩وخالل عام     -٧٢ ضمانات المعق اق ال ق اتف شأن تطبي ، قّدم المدير العام أربعة تقارير إلى مجلس المحافظين ب
ب معا المية        بموج ران اإلس ة إي ي جمهوري صلة ف دولي ذات ال ن ال س األم رارات مجل ذ ق شأن تنفي شار وب دم االنت دة ع ه

ام      ). إيران( ران في ع ، ولكن نظرًا   ٢٠٠٩وقد استطاعت الوآالة أن تتحقق من عدم تحريف المواد النووية المعلنة في إي
ن ي م ات الت ات وإتاحة المعاين وفير المعلوم ران عن ت ـّف إي شأن عدد من لتخل ّدم ب ق تق ة من تحقي ن الوآال أنها أن تمّك  ش

تنتاج                القضايا العالقة، ونظرًا المتناع إيران عن تطبيق بروتوآولها اإلضافي، فقد بقيت الوآالة عاجزة عن الخلوص إلى اس
 أنشطتها المتعلقة وخالفًا لمقررات مجلس األمن، لم تعلق إيران .بشأن عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة في إيران
ل  ة           .بإثراء اليورانيوم وواصلت مشاريعها المتعلقة بالماء الثقي ا الفرعي ّدل لترتيباته ذ النص المع ى تنفي ران عل ْب إي م تنك ول
أآتوبر، أعلنت إيران أنها تشّيد مرفقًا جديدًا /وفي تشرين األول .بشأن التبكير بتقديم المعلومات التصميمية الخاصة بمرافقها

وقد وافق مجلس المحافظين، في  .وبعد ذلك، أعلنت إيران اعتزامها بناء عشرة مصانع إثراء جديدة .راء قرب مدينة قملإلث
ًا ومن دون              /اجتماعه المعقود في تشرين الثاني     ال آلي نوفمبر، على قرار نصَّ، في جملة أمور، على حث إيران على االمتث

م،     تأخير اللتزاماتها بموجب قرارات مجلس األمن  شييد مرفق ق ال ت  ومتطلبات مجلس المحافظين، والقيام فورًا بتعليق أعم
  .والعمل على تسوية آافة القضايا العالقة

ام   -٧٣ شاملة  ٢٠٠٩خالل ع ضمانات ال اق ال ذ اتف شأن تنفي افظين ب ى مجلس المح ارير إل ة تق ام أربع دير الع دم الم  ق
سورية  المعقود بموجب معاهدة عدم االنتشار مع الجمهورية  ا       ).سوريا (العربية ال ـّقية فيم شطتها التحق ة أن وواصلت الوآال

ول                سوريا في أيل بتمبر   /يتعلق باالدعاءات القائلة إن منشأة دمـّرتها إسرائيل في دير الزور ب ًا       ٢٠٠٧س اعًال نووي ، آانت مف
 التي عثر ٩يوم الطبيعي البشري المنشأوما زالت سوريا لم تقّدم تفسيرًا معقوًال لمصدر ووجود جسيمات اليوران .قيد التشييد

زور  ام         .عليها في موقع دير ال ذ ع ة من اون سوريا مع الوآال م تتع صلة      ٢٠٠٨ول ر المحسومة المت ضايا غي  بخصوص الق
ام    .بموقع دير الزور واألماآن الثالثة األخرى التي يـُزعم أن الموقع على صلة وظيفية بها ة   ٢٠٠٩وفي ع رت الوآال ، عث

وتروني المصّغر قرب دمشق     على جسيماٍت رغم من أن     . من اليورانيوم الطبيعي البشري المنشأ في المفاعل الني ى ال وعل
م                      ا ل سوريا قّدمت بعض المعلومات عن التجارب التي تمت في المفاعل النيوتروني المصّغر وعن مصدر الجسيمات، فإنه

واد      تتعاون آليًا مع الوآالة بتقديم معلومات تصميمية ذات صلة با         ارير عن حصر الم ديم تق لمفاعل المذآور، مّما يتطلب تق
د                     النووية، وتفسيرات مفّصلة للتجارب التي أجريت باستخدام آعكة صفراء منتجة محليًا ونيترات يورانيل تجاري لم تكن ق

شطة   ومع أن الوآالة تمكنت من التحقق من عدم تحريف أية مواد نووية معلنة في سوري   .أعلنت عنه في الماضي إن أن ا، ف
 .تحقق الوآالة ال تزال جارية في سوريا

 أنشطة التحقـّق األخرى
إغالق                         -٧٤ دابير رصد وتحقق مرتبطة ب ة ت شعبية الديمقراطي ا ال ة آوري ة في جمهوري ـّذت الوآال سنة، نف في بداية ال

شون        ة ومرفق واحد في تاي ون النووي ى طلب ج        .مرافق يونغبي اء عل شطة بن ذه األن د توقفت ه شعبية    وق ا ال ة آوري مهوري
اون مع            ٢٠٠٩أبريل  /الديمقراطية، وغادر مفتشو الوآالة البلد المذآور في نيسان         بعد أن أوقفت الحكومة جميع أشكال التع

ّدم، في    .الوآالة وظلـَّت الوآالة منذ ذلك التاريخ عاجزة عن تنفيذ أية أنشطة رصد وتحقـّق في البلد وال يمكنها بالتالي أن تق
 .الراهن، أي استنتاجات بشأن األنشطة النووية لجمهورية آوريا الشعبية الديمقراطيةالوقت 

 عقد اتفاقات الضمانات الشاملة والبروتوآوالت اإلضافية
ذ   -٧٥ ة تنفي والت إضافية  ’واصلت األمان ات ضمانات وبروتوآ د اتفاق ى عق شجيع عل ى الت ة إل ا الرامي ة عمله  .‘خط

ارجي   ل الخ داث التواص ملت أح ام   وش ي ع ة ف ة      ٢٠٠٩ المنظم ة للجن دورة الثالث امش ال ى ه دت عل ة عق سة إعالمي  جل
ام   شار لع دم االنت دة ع تعراض معاه ؤتمر اس ا  ٢٠١٠التحضيرية لم ة تنزاني ي جمهوري دت ف ة عق ية أقاليمي ة دراس ، وحلق

 .المتحدة للدول التي لديها مواد وأنشطة نووية محدودة

 ضمانات شاملة فيما يخص ثماني دول وبروتوآوالت إضافية فيما يخص ست            ، بدأ نفاذ اتفاقات   ٢٠٠٩وفي عام     -٧٦
ة؛          .دول وم والوآال ة واليورات ائزة ألسلحة نووي ر الح وم غي ين دول اليورات وانضمت دولتان إلى اتفاق الضمانات المعقود ب

___________________ 

  .إلى مواد نووية أنتـِجت بالمعالجة الكيميائية" بشري المنشأ"تشير عبارة   ٩
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ه   ودة مع خ       .وإلى البروتوآول اإلضافي الملحق ب صغيرة المعق ات ال صيغة    وعّدلت بروتوآوالت الكمي راز ال مس دول إلب
  .المنقـّحة لنص هذه البروتوآوالت

 تقوية الضمانات
ة    -٧٧ ن خالل تطوير ضمانات مدفوع ه م ا في ق، بم ة إزاء التحق ة ومجدي ـُج فعال ذ نـُه ة تطوير وتنفي واصلت الوآال

ى رصد   .بالمعلومات ة في     فقد تم تعزيز مرآز بيانات الرصد عن بعد التابع للوآالة وهو قادر اآلن عل ة المرّآب نظم اآللي  ال
ة       ٢٠٠٩وفي عام  .‘شبه آني’المرافق النووية على الصعيد العالمي على نحو  اتلية تجاري ة من آواشف س تفادت الوآال ، اس

ة أنحاء                    ة في آاف ع والمرافق النووي جديدة ذات درجة أعلى من االستبانة من أجل النهوض بقدراتها في مجال رصد المواق
   .العالم

ذ     وو  -٧٨ ق بتنفي ة تتعل ضايا معيَّن شأن ق ة ب واد النووي ة الم ة لحصر ومراقب نظم الحكومي ع ال ا م ة عمله اصلت الوآال
دول                                ات ال ارير وإعالن ديم تق سن توقيت تق ة، وُح واد النووي اس الم ا المشغلون لقي ي يطبِّقه نظم الت الضمانات، مثل جودة ال

  .ما فيه من خالل البعثات التدريبية واالستشاريةودقتها، وتوفير الدعم ألنشطة الوآالة التحّقـقية، ب

تحديد وتطوير تكنولوجيات متطوّرة قادرة على الكشف عن أنشطة نووية          ‘ مشروع التكنولوجيا المبتكرة  ’وواصل    -٧٩
  .ويتقّدم العمل على تنفيذ مشروع تعزيز قدرات الخدمات التحليلية الرقابية وفقًا للخطط الموضوعة .غير معلنة

ن    -٨٠ دة م صيغة الجدي ى ال دول األعضاء عل رة  ’واتفقت ال ووي للفت ق الن ال التحق ي مج امج البحث والتطوير ف برن
امج   .‘٢٠١١-٢٠١٠ ضمن البرن ة،       ٢٤ويت اهيم الرقابي ق، والمف ات التحق وير تكنولوجي ل تط االت مث ي مج شروعًا ف  م

  .استيفاء المنهج التدريبي المتـّبع داخل الوآالةوأدت زيادة المتطلبات التدريبية إلى  .ومعالجة المعلومات وتحليلها

ستقبل    -٨١ ج        .وتحّضر الوآالة إلخضاع أنواع جديدة من المرافق للضمانات في الم يم ُنُه شطة تقي ذه األن شمل ه ن ت ول
ة اال            الضمانات ألنواع معينة من المرافق فحسب، وإنما تشمل أيضاً         ى مقاوم شار،   تقييم قدرة نظم الطاقة النووية آكل عل نت
  .وتطبيق الضمانات في وقت مبكر من مراحل تصميم أي مرفق

 القضايا اإلدارية

 نظام المعلومات لدعم البرامج على نطاق الوآالة
وارد المؤسسة الخاص       /تم في آب    -٨٢ أغسطس تأمين التمويل الكامل ألولى المراحل األربع الخاصة بنظام تخطيط م

ذ     ).ت لدعم البرامج على نطاق الوآالةويعرف باسم نظام المعلوما(بالوآالة  ى التنفي ورًا عل وستغطي   .ومن ثم، بدأ العمل ف
ي  شغيل ف د الت ل، ومن المخطط وضعها قي شاريع والنق رامج والم شتريات وإدارة الب ل والم واحي التموي ى ن ة األول المرحل

ام   وسيتيح استكمال المرحلة األولى للوآالة البدء باستخدام المع .٢٠١١أوائل عام  ايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في ع
ر          .، بناء على قرار مجلس المحافظين٢٠١١ ة أآب ى نطاق الوآال رامج عل دعم الب ويشكل التنفيذ الكامل لنظام المعلومات ل

اء بأف                      ة الوف ال بغي ة إجراءات األعم ضل مشروع إلدارة التغيير اضطلعت به الوآالة، إذ أنه ينطوي على إعادة هندسة آاف
  .ويتوقع تحقيق مكاسب هائلة في ميدان الكفاءة .الممارسات الدولية

  المدير العامتعيين
ًا من   ١٢نوفمبر، لم يعد محمد البرادعي يعمل بصفته المدير العام للوآالة، بعد      /منذ نهاية شهر تشرين الثاني      -٨٣  عام

ديرًا   للمؤتمر العام، وافق المؤتمر٥٣وخالل الدورة العادية الـ .الخدمة  بالتزآية على تعيين مجلس المحافظين يوآيا أمانو م
 .عامًا جديدًا

 الخاتمة

ام   -٨٤ ي ع ة ف ه الوآال ذي اضطلعت ب دور ال ا زال ال ل ٢٠٠٩م ة يمتث ة العالمي داف اإلنمائي م األه ي دع ساعدة ف  للم
ار      تعجيل وتوسيع مساهمة الطاقة ال"ألحكام المادة الثانية من نظامها األساسي، والسيما   سالم والصحة واالزده ة في ال ذري

 :جوهرية بالنسبة إلى مهمة الوآالةوفي هذا السياق، أعيد خالل العام ترسيخ عدة مبادئ  ."في العالم أجمع
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                  ق يمكن للتطبيق السلمي للطاقة النووية والتقنيات النووية أن يتيح التوصل إلى مزايا هامة من أجل تحقي
ة سين نوعي ستدامة وتح ة الم اةالتنمي دول   . الحي ساعدة ال ي م ام ف ة تواصل أداء دور ه إن الوآال ذا، ف ل

  .األعضاء النامية على تحسين قدراتها العلمية والتكنولوجية والرقابية

     اون ة والتع دابير الوطني ن الت ل م سم آ دوليويت ان    ال ووي واألم ان الن ضمان األم ة ل ة جوهري  بأهمي
قيق األمن النووي، وللوآالة دور أساسي تؤديه في التشجيع         اإلشعاعي وأمان النفايات وأمان النقل، ولتح     
  .على اعتماد ثقافة عالمية في هذه المجاالت

                         ة ة مؤاتي ستحدث بيئ ا ت ا أنه ووي، آم شار الن وتشكل ضمانات الوآالة مكّونًا أساسيًا من نظام عدم االنت
 .للتعاون في الميدان النووي

ذه المجاالت          وال غنى عن الشراآة الفعالة إذا أردنا لأل دم في ه ق التق ستمر في تحقي دول األعضاء أن ت ة وال ة   .مان والوآال
 . الشراآةملتزمة بتوثيق أواصر هذه
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 النووية القوى

 الغاية

وى             شغيلي لمحطات الق تعزيز قدرات الدول األعضاء المعنية، في ظل بيئة السوق المتغيِّرة بسرعة، على تحسين األداء الت
النووية، وإدارة دورة حياتها بما في ذلك وقف التشغيل، واألداء البشري، وضمان الجودة، والبنية التحتية التقنية، من خالل            

تعزيز قدرات  .ُهج مبتكرة بما يتفق مع األهداف العالمية المتعلقة بعدم االنتشار واألمان واألمن النوويينـُة ونممارسات جيد
دات،     ل األآتيني تخدام وتحوي اء، واس د الكهرب رة لتولي ورة ومبتك ة متط م نووي ا نظ وير تكنولوجي ى تط دول األعضاء عل ال

 .تسهيل المساعي المبذولة لتحسين فهم الجمهور للقوى النووية .االستدامةوالتطبيقات غير الكهربائية، بما يتسق مع أهداف 

  إطالق برامج للقوى النووية

امي          – بلدًا   ٦٠أبلغ أآثر من      -١ الم الن ا في الع وى                   – معظمه رامج للق شروع في ب ة بال د تكون مهتم ا ق ة بأنه  الوآال

ي ذات صلة               دولة من الدول األعضاء في         ٥٨، شارآت   ٢٠٠٩وفي عام    .النووية اون التقن ة للتع ة أو وطني شاريع إقليمي م

ة      فعليًاِعدُّ  ـُ دولة ت  ١٧ومن هذه الدول، آانت هناك       .بإدخال القوى النووية   وى النووي ران بصدد       . برامج وطنية للق وآانت إي

ألولى محطاتها للقوى بناء أولى محطاتها للقوى النووية، وانتهت دولة اإلمارات العربية المتحدة من عملية تقديم العطاءات             

وى                     /وفي آانون األول   .النووية ا للق وده شرآة آوري اد شرآات تق ديسمبر، وقع اختيارها على العطاء المقدَّم من جانب اتح

ة أضعاف            .الكهربائية وشرآة اإلمارات للطاقة النووية     دار ثالث ادة بمق ى زي دول األعضاء إل ين ال وأدى االهتمام المتزايد ب

وتشمل المساعدة  .٢٠١١-٢٠٠٩ون التقني المتصلة بالقوى النووية في دورة التعاون التقني للوآالة للفترة      في مشاريع التعا  

رات               شر الخب ة؛ ون ائق المرجعي ي والوث ه التقن وفير التوجي المقدَّمة من الوآالة للبلدان التي تشرع في برامج للقوى النووية ت

دريب ا  ات؛ والت ضل الممارس دة وأف ارف الجدي وبية للتعل والمع رامج حاس ر وب راء،  ـُّلمباش د، واستعراضات النظ م عن بع

  .وغيرها من بعثات الخبراء االستشارية

ة من أجل                ٢٠٠٩وفي عام     -٢ ة األساسية النووي دة في إطار االستعراض المتكامل للبني ، أطلقت الوآالة خدمة جدي

رامج         ال ‘المعالم’دراسة احتياجات البنية التحتية الوطنية على أساس         تي وضعتها لتوجيه الدول األعضاء لدى شروعها في ب

وتم تحديد فرص للتعاون الدولي بين     . وزارت البعثات الثالث األولى آًال من األردن وإندونيسيا وفييت نام          ١.للقوى النووية 

، وصدرت منشورات جديدة نوفمبر/البلدان الوافدة الجديدة والجهات المورِّدة في حلقة عمل عقدتها الوآالة في تشرين الثاني   

رامج                           ذ ب ات، في مجال تنفي شغلين، والمنظم الكين والم درات الم ة وحول مسؤوليات وق حول تمويل محطات القوى النووي

 .جديدة للقوى النووية

 الدعم الهندسي لتشغيل وصيانة وإدارة أعمار المحطات

وى نووي   -٣ ديها محطات ق ي ل دول األعضاء الت ة لل م الوآال زال دع ة يرآال ي شغيل، ـِّة عامل ي الت ز ف ى التميُّ ز عل

ة ات الثقيل ذه المحطات من خالل إحالل المكون شغيلي له د العمر الت ق تمدي يما عن طري دول  .والس د من ال وتعطي العدي

ين                  راوح ب ة، والتي تت ة في البداي ي آانت متوقع رة الت  ٣٠األعضاء أولوية عالية للتشغيل الطويل األمد للمفاعالت بعد الفت

ام  ٤٣٧ومن أصل ما مجموعه  . عاماً ٤٠و اعًال  ٣٣٩، ظل  ٢٠٠٩ مفاعًال للقوى النووية آانت قيد التشغيل في نهاية ع  مف

 . عامًا٢٠في حالة تشغيل ألآثر من 

___________________ 

ة،  NG-G-3.1، الوثيقة رقم المعالم البارزة لتطوير بنية أساسية وطنية للقوى النووية   ١  من سلسلة وثائق الطاقة النووية الصادرة عن الوآال
  ).٢٠٠٧(الوآالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا 
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اعالت           ٢٠٠٩وتم في عام      -٤ ة ضغط المف سالمة أوعي صلة ب  االنتهاء من اثنين من المشاريع البحثية المنسقة ذات ال

وانِشرت تقاريـُون ة، بعن ا النهائي ة :ره وى النووي ي محطات الق ة المضغوطة ف صدمة الحراري ديرة  :ال دة ج ممارسات جي
استخدام نهج المنحنى الرئيسي لرصد مدى صالبة الشروخ التي  ، و)IAEA-TECDOC-1627وثيقة الوآالة التقنية (بالتقييم  

ة     وى النووي ات الق ي محط اعالت ف ة ضغط المف صيب أوعي ة الو (ت ة  وثيق ة التقني وخلص  ).IAEA-TECDOC-1631آال

يم           ة لتقي ة مختلف المشروع البحثي المنسق األول إلى أنه في بعض الظروف المحددة بشكل جيد، أدى استخدام شفرات وطني

سقة          ائج مت ى نت ان                   .الصدمة الحرارية المضغوطة إل يم هي حجم وشكل ومك ائج التقي أثيرًا في نت ر ت وآانت العوامل األآث

واد          واتجاه   ة، وصالبة الم ى          .العيوب في المواد، واالفتراضات الهيدروليكية الحراري أثيرًا فكانت منحن ل ت ا العوامل األق أم

د المشروع  ـَّوأآ .إجهاد الفوالذ في األوعية، ونمو التصدعات بفعل اإلجهاد، ومعالم حاالت اإلجهاد المتبقية من اللحام           -ضغط

نحنى الرئيسي في معظم الظروف، وحدَّد ظروفًا استثنائية، وأوصى بتعديالت، وعيَّن           البحثي المنسق الثاني انطباق نهج الم     

ا الهندسي       ار ونمطه شورًا      .انحرافات في اختبارات الصالبة تتعلق بحجم العينات الخاضعة لالختب ة من ا أصدرت الوآال آم

ة              بعنوان   وى النووي اعالت في محطات الق ة ضغط المف ار التق      :سالمة أوعي يم آث والذ        تقي واع الف شعيع في أن صُّف بفعل الت
  ). من سلسلة الطاقة النووية التي تصدرها الوآالةNP-T-3.11العدد  (المستخدمة في أوعية ضغط المفاعالت

اء             -٥ رَّدة بالم اعالت مب ًا مف ا تقريب شكل  (ومفاعالت القوى التي هي قيد التشغيل أو تحت اإلنشاء جميعه ، وفي  )١ال

رن الواحد         ’، عقدت الوآالة مؤتمرًا حول   أآتوبر/تشرين األول  اء في الق رَّدة بالم اعالت المب ة للمف الفرص والتحديات القائم

ي                 ٥٤ مشارآًا من    ٢٧٠واجتذب المؤتمر    .‘والعشرين دان الت  دولة من الدول األعضاء، وهو ما يقرب من ِضعف عدد البل

رَّدة         وناقش المشارآون في المؤتمر ت     .لديها محطات قوى نووية عاملة     اعالت المب وقعات استمرار الطلب المتزايد على المف

دروس             .بالماء والدور المرآزي الذي ستضطلع به في القرن الواحد والعشرين          ادل ال شارآين لتب ؤتمر فرصة للم اح الم وأت

رَّدة         الخبرة التشغيلية والرقابية  المستفادة من    اء اآلخذ في      ، وذلك لتحسين تصميم وتشغيل وأمان أسطول المفاعالت المب  بالم

اء              .التوسع رَّدة بالم اعالت المب رة للمف ات المبتك ود           .وناقش المشارآون أيضًا آفاق التطبيق ذل جه ؤتمر ضرورة ب وحدَّد الم

ًا،                  ر إلحاح ي باتت أآث إضافية لتطوير مواد متقدمة ومكونات موثوقة تتواءم مع إطالة أمد بقاء المحطات ومع الظروف الت

صاميم       وتوضيح التوازن األ  ة وت ود البديل واع الوق ة من أن مثل بين نظم األمان النشط والسلبي، واالستفادة بدرجة أآثر فعالي

 .الوقود المتقدمة، وتحقيق معدالت تحويل أعلى

 
  .في آوندانكوالم، بالهند)) آهربائي(ميغاواط  ٩١٧ ٢(بناء مفاعالت مبرَّدة بالماء  .١الشكل 
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تحكم   – عراض جديدة وهيوأسَّست الوآالة بعثة است    -٦ زة وال  من أجل   – االستعراض الهندسي المستقل لنظم األجه

شرة بالفعل في محطات              تحكم المنت زة وال ة، ونظم األجه اذج األولي إجراء استعراضات نظراء لوثائق التصميم، ونظم النم

ا   . المستقل لنظم األجهزة والتحكم     أول ثالث بعثات لالستعراض الهندسي     ٢٠١٠ في عام    تنفـَّذوس .القوى النووية العاملة   آم

زة                      ات األجه دعم استخدام تكنولوجي أنشأت الوآالة شبكة دولية جديدة من الخبراء في األجهزة والتحكم، وهي شبكة التميُّز ل

ال                  أمون وفع شكل م ة ب وى النووي شغيل محطات الق ة              .والتحكم من أجل ت صلة، أنجزت الوآال ال ذات ال وفي سياق األعم

تحكم في تحديث محطات           :في مجال تحديث األجهزة والتحكم، بعنوان     منشورين   ة ونظم ال زة الرقمي وى   استخدام األجه الق
شترآة األسباب في     ، و) في سلسلة الطاقة النووية التي تصدرها الوآالةNP-T-1.4العدد (النووية   الحماية ضد األعطال الم

دد   (لنوويةنظم األجهزة والتحكم الرقمية الخاصة بمحطات القوى ا  ي تصدرها       NP-T-1.5الع ة الت ة النووي سلة الطاق  من سل

 ).الوآالة

ع                               -٧ ة من خالل موق وى النووي اعالت الق شر المعلومات حول مف ضًا بن ة أي وم الوآال شورات، تق ى المن وعالوًة عل

ت بكة اإلنترن ى ش ة عل ات الر .الوآال د مصادر المعلوم إن أح اعالت، ف شغيل المف ات ت ا يخص عملي ام وفيم و نظ سية ه ئي

وطنيين من             )//:www.iaea.org/prishttp(المعلومات عن مفاعالت القوى      ساهمين ال ، الذي يتم تحديثه باستمرار من ِقَبل الم

 ).١الجدول (جميع البلدان التي لديها مفاعالت تحت اإلنشاء أو قيد التشغيل أو في حالة إغالق 

  )أ()٢٠١٠ يناير/الثاني آانون ١حتى (مفاعالت القوى النووية قيد التشغيل وتحت اإلنشاء في العالم  .١لجدول ا

  مفاعالت
 قيد التشغيل

  مفاعالت
 تحت اإلنشاء

إمدادات الكهرباء النووية
 ٢٠٠٨في عام 

إجمالي الخبرة التشغيلية
٢٠٠٩حتى نهاية عام 

 البلد
عدد 
 الوحدات

اإلجمالي 
غاواط بالمي

)الكهربائي(

عدد 
 الوحدات

 اإلجمالي
بالميغاواط 

)الكهربائي(

-تيراواط
 ساعة

النسبة 
المئوية من
 اإلجمالي

 الشهور األعوام

 ٤ ٩٩٤ ١٦٫٩ ٨٩٤١٥٢٫١ ٧٤٣٩٦ ٣١٢١ االتـِّحاد الروسي 

 ٧ ٦٢ ٦٫٢ ٢٩٣٥١٦٩٢٦٫٩ األرجنتين 

 ٨ ٣٥ ٣٩٫٤ ٢٫٣ ١٣٧٦ أرمينيا 

 ٦ ٢٦٩ ١٨٫٣ ٥٦٫٥ ٤٥٠ ٨٧ أسبانيا 

 ٥ ٧٥١ ٢٨٫٨ ١٤٠٫٩ ٤٧٠ ١٧٢٠ ألمانيا 

 ٦ ٣٦٨ ٤٧٫٤ ٩٠٠٨٤٫٥ ١٠٧٢١ ١٥١٣ أوآرانيا 

    ١٩١٥  )اإلسالمية-جمهورية(إيران  

 ١٠ ٤٧ ١٫٩ ٢٤٢٥١٣٠٠١٫٧ باآستان 

 ٣ ٣٧ ٣٫١ ١٣٫٢ ٧٦٦ ٢١ البرازيل 

 ٧ ٢٣٣ ٥٣٫٨ ٤٣٫٤ ٨٦٣ ٧٥ بلجيكــا 

 ٣ ١٤٧ ٣٢٫٩ ٩٠٦١٤٫٧ ٩٠٦٢١ ٢١ بلغاريــا 

 ١٠ ١١٠ ٣٢٫٥ ٦٧٨٢٥٫٠ ٦٣ الجمهورية التشيكية 

 ٨ ٣٣٩ ٣٥٫٦ ٥٢٠١٤٤٫٣ ٦٤٧٦٦ ٢٠١٧ جمهورّية آوريــا 

 ٣ ٥٠ ٥٫٣ ١٢٫٨ ٨٠٠ ٢١ جنوب أفريقيا 

 ١١ ١٥ ١٧٫٥ ٣٠٠١٠٫٣ ٢١ رومانيــا 

 ٧ ١٣٢ ٥٦٫٤ ٧١١٢٨١٠١٥٫٥ ٤١ سلوفاآيا 

 ٣ ٢٨ ٤١٫٧ ٦٫٠ ١٦٦٦ سلوفينيا 

 ٦ ٣٧٢ ٤٢٫٠ ٦١٫٣ ٩٥٨ ١٠٨ السويد 

 ١٠ ١٧٣ ٣٩٫٢ ٢٦٫٣ ٢٣٨ ٥٣ سويسرا 

 ٣ ٩٩ ٢٫٢ ٩٢٠٦٥٫٣ ٤٣٨٢٠١٩ ١١٨ الصين 
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  مفاعالت
 قيد التشغيل

  مفاعالت
 تحت اإلنشاء

إمدادات الكهرباء النووية
 ٢٠٠٨في عام 

إجمالي الخبرة التشغيلية
٢٠٠٩حتى نهاية عام 

 البلد
عدد 
 الوحدات

اإلجمالي 
غاواط بالمي

)الكهربائي(

عدد 
 الوحدات

 اإلجمالي
بالميغاواط 

)الكهربائي(

-تيراواط
 ساعة

النسبة 
المئوية من
 اإلجمالي

 الشهور األعوام

 ٢ ٧٠٠ ١ ٧٦٫٢ ٤١٩٫٨ ٦٠٠ ٢٦٠١١ ٥٩٦٣ فرنسا 

 ٤ ١٢٣ ٢٩٫٧ ٢٢٫١ ٦٠٠ ٦٩٦١١ ٤٢ فنلندا 

 ٢ ٥٨٢ ١٤٫٨ ٨٨٫٣ ٥٧٧ ١٨١٢ داآنـــ 

 ١١ ٣٥ ٤٫٠ ٩٫٤ ٣٠٠ ٢١ المكسيك 

 ٨ ٤٥٧ ١ ١٣٫٥ ٤٨٫٢ ٠٩٧ ١٩١٠ المملكة المتحدة 

 ٤ ٣١٨ ٢٫٠ ٧٠٨١٣٫٢ ٩٨٤٥٢ ١٨٣ الهند 

 ٢ ٩٨ ٣٧٫٢ ١٣٫٩ ٨٥٩ ٤١ هنغاريــا 

 ٠ ٦٥ ٣٫٨ ٣٫٩ ١٤٨٢ هولنــدا 

 ٩ ٤٩٩ ٣ ١٩٫٧ ١٦٥٨٠٦٫٧ ١ ٦٨٣١ ١٠٤١٠٠ الواليات المتحدة األمريكية 

 ٥ ٤٣٩ ١ ٢٤٫٩ ٣٢٥٢٤١٫٣ ٨٢٣١١ ٥٤٤٦ اليابان 

 ٣ ٩١١ ١٣   ١٤ ٥٩٧٫٨ ٢ ٨٥٥ ١٨٧٥٥٥٠ ٤٣٧٣٧٠ ب، ج المجموع 

 .البيانات مأخوذة من نظام المعلومات عن مفاعالت القوى ) أ( 

  :صين تايوان، العنالمجموع يتضمن البيانات التالية ) ب( 
  .، تحت اإلنشاء)آهربائي( ميغاواط ٢٦٠٠قيد التشغيل؛ ووحدتان، ) آهربائي( ميغاواط ٤٩٤٩ وحدات، ٦  —
 .دة هناكـّمن إجمالي حجم الكهرباء المول% ١٧٫٥دة نوويًا، بما يمثل ـَّ تيراواط ساعة من الكهرباء المول٣٩٫٣   —

 . وشهر واحد عامًا،١٧٠ :٢٠٠٩مجموع خبرة التشغيل في نهاية عام   —

ا           ) ج(  ة في إيطالي ضًا المحطات المغلق شغيلية أي رة الت اً ٨١(يشمل إجمالي الخب ًا و ٢٥(وآازاخستان  )  عام ا)  شهور ١٠ عام وليتواني
 ). شهور٦ عامًا و٤٣(

  

 إدارة الموارد البشرية

راد ذوي ال         -٨ ق من نقص محتمل في األف دي قل ة  مع االهتمام المتزايد بالقوى النووية، ُأب ارات الالزم ة   .مه والوآال

تساعد على تحليل االتجاهات واالحتياجات؛ آما تسهِّل تبادل المعلومات؛ وتوفر التدريب؛ وتنشر اإلرشادات التقنية والمواد      

ة       ٢٠٠٩وفي عام    ).٢الشكل  (المرجعية   ، قامت الوآالة، بدعم من وزارة الطاقة في الواليات المتحدة، بتنظيم دورة تدريبي

ةأقاليمي وى النووي ي إدخال الق ذة ف دان اآلخ ي البل ة ف وى النووي رامج الق ادة وإدارة ب ات عمل  .ة حول القي دت حلق ا عق آم

ة في                      إقليمية في أمريكا الالتينية وأوروبا حول الموارد البشرية الالزمة لبرامج القوى النووية الجديدة، وحلقات عمل وطني

ة في ظل       .امومصر وفييت نوغانا وشيلي وتايلند بيالروس  وى النووي وقدمت المساعدة لتدريب الموظفين في محطات الق

ة                 مشاريع التعاون التقني المستمرة، وعقدت اجتماعًا في فيينا حول أجهزة المحاآاة وأدوات التدريب والتكنولوجيات المتقدم

دان اآلخذة     دريب للبل ة    الخاصة بالصناعة النووية، مع عقد جلسة خاصة حول تطوير نظم الت وى النووي ا   .في إدخال الق آم

ة           نشرت دليًال جديدًا، بعنوان      وى النووي دان الق شرية في مي وارد الب دد  (إدارة الم ة     NG-G-2.1الع ة النووي سلة الطاق  من سل

 .)تي تصدرها الوآالةال
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 ى عاملة مختصةبقو القوى النووية  برامجنشرت الوآالة دليًال جديدًا عن الخطوات األساسية إلدارة إمداد. ٢الشكل 

 تطوير تكنولوجيا المفاعالت النووية

 :تسعى الوآالة لتحفيز االبتكار في مجال القوى النووية من خالل االضطالع بأنشطة في أربعة مجاالت هي  -٩

 مفاعالت الماء الخفيف، ومفاعالت الماء الثقيل، والمفاعالت المبرَّدة بالغاز، والمفاعالت السريعة؛  —  

 المفاعالت الصغيرة والمتوسطة الحجم؛  —  

  التطبيقات غير الكهربائية، مثل توليد الهيدروجين وتحلية المياه باستخدام القوى النووية؛  —  

 ).إنبرو(المشروع الدولي المعني بالمفاعالت النووية ودورات الوقود االبتكارية   —  

رة    وباإلضافة إلى المؤتمر الدولي     -١٠ ه في الفق ات العمل       ـَّ، نظ ٥ المشار إلي ددًا من االجتماعات وحلق ة ع مت الوآال

اء والدورات التي تتناول المفاعالت    صاميم            . المبردة بالم ات المحسَّنة وت ي عن الكرّي اع تقن د اجتم ال، ُعِق ى سبيل المث وعل

رة في                            ود فضًال عن التحسينات األخي ات الوق واد آرّي ة التطورات في م ة، استعرض حال صاميم قضبان   الوقود المتقدم ت

ا،    الوُعِقدت في    .دة بالماء الوقود الخاصة بمفاعالت القوى المتقدمة المبرَّ      ستا، بايطالي مرآز الدولي للفيزياء النظرية في تري

ة     ’حلقة عمل مدتها أسبوعان حول       زة    ‘استخدام أجهزة المحاآاة القائمة على الحاسوب لألغراض التعليمي ، بهدف شرح أجه

اة الخاصة با يم  المحاآ دريب والتعل ا بوصفها أداة للت ل له تخدام األمث شأن االس شارآين ب شورة للم ديم الم ة وتق ي  .لوآال وف

  .متها الوآالة عن الدوران الطبيعي في محطات القوى النوويةـَّيونيه، استضافت جامعة بيزا دورة نظ/حزيران

دوران الطبيع         ونشرت الوآالة وثيقة بعنوان       -١١ سلبي وال ان ال اء      نظم األم رَّدة بالم ة المب وى النووي  ي في محطات الق

نظم           )IAEA-TECDOC-1624وثيقة الوآالة التقنية    ( ذه ال ة ه شغيل وموثوقي صميم وت ة لت ر    .، توفر رؤى متعمق ان التقري وآ

 دولة من ١٣ معهدًا من ١٦نتاج مشروع بحثي منسق عن ظواهر الدوران الطبيعي والنمذجة وموثوقية النظم السلبية، ضمَّ    

اء     آما نشرت الوآالة وثيقة بعنوان     .لدول األعضاء ا اعالت الم مقارنة تقنيات فحص وتشخيص حالة أنابيب الضغط في مف
ور         :الثقيل ة       (تحديد نسبة ترآيز الهيدروجين وتوصيف البث ة التقني ة الوآال ، تعرض الطرق     )IAEA-TECDOC-1609وثيق

  . وتحدِّد االحتياجات لمزيد من التطوير،اعالت الماء الثقيلاألآثر فعالية لفحص وتشخيص حالة أنابيب الضغط في مف

م ظاهرة زحف        'وفي مجال المفاعالت المبرَّدة بالغاز، بدأت الوآالة مشروعًا بحثيًا منسقًا جديدًا حول                -١٢ تحسين فه

ك    والهدف هو وضع نموذج مقبول عالميًا لزحف الغرافيت، استنادًا إلى الب    .'الغرافيت النووي المشعع   ة، وذل ات التجريبي يان
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ل          ضايا تأهي لمعالجة آلٍّ من القضايا التنظيمية بشأن تمديد أعمار المفاعالت المتقدمة المبرَّدة بالغاز في المملكة المتحدة، وق

ي    از ف رَّدة بالغ رارة المب ة الح اعالت المرتفع دة الخاصة بالمف رامج الجدي ت للب ا الغرافي وب أفريقي صينوجن ات  ال والوالي

ةالمت دة األمريكي اعالت   .ح دة الخاصة بالمف رامج الجدي ذه الب صلة به ة ذات ال ة والفجوات المعرفي ات المتاح د البيان ولتحدي

رامج              ـَّالمرتفعة الحرارة المبرَّدة بالغاز، نظ     مت الوآالة اجتماعًا تقنيًا، استضافه مرآز بحوث يوليش في ألمانيا، عن أداء الب

وع  ومرافق االختبار المتصلة بالمف ذا الن ك           .اعالت السابقة من ه أداء تل ق ب ات واسعة النطاق تتعل اع بيان ذا االجتم وحدَّد ه

 .المفاعالت السابقة

سريعة، نظ   -١٣ اعالت ال ال المف ي مج شأن  ـَّوف و ب ي آيوت ًا ف ؤتمرًا دولي ة م سريعة ودورات ’مت الوآال اعالت ال المف

ة   ، استضافته الوآا‘التحديات والفرص :الوقود ذات الصلة ة الذري ة للطاق د       .لة الياباني ة، ُعِق ى العروض العلمي وباإلضافة إل

ود يحظى                  ـَّ، أآ ‘جيل شاب ’حدث عنوانه    ا من دورات الوق د على أن التطوير التكنولوجي للمفاعالت السريعة وما يرتبط به

ضايا، وُوضعت     وقد حدَّد المشارآ .مرة أخرى باالهتمام في أوساط الهيئات البحثية والصناعية واألآاديمية ددًا من الق ون ع

ا       ة بحله رامج البحث والتطوير الكفيل سريعة         .الخطوط العريضة لخطط ب اعالت ال ى إدخال المف ًا عل ز حالي ويجري الترآي

ي  Monju، وإعادة تشغيل نموذج ٢٠١٠التجريبية في الخدمة، بما في ذلك المفاعل السريع التجريبي الصيني في عام    األوَّل

ي ال  صناعي ف ام ال ان ع درة  ٢٠١٠ياب د بق سريع التولي اء من المفاعل النموذجي ال اواط ٥٠٠، واالنته ائي( ميغ ي ) آهرب ف

شاء              ) آهربائي( ميغاواط   ٨٠٠  بقدرة BN-800الهند، والمفاعل من طراز      شاريع أخرى إلن ذلك م اد الروسي، وآ في االتح

 .انفرنسا والهند واليابووجمهورية آوريا  االتحاد الروسيمفاعالت في 

الت،                     ـَّونظ  -١٤ ات المعجِّ ة، حول تطبيق ة األمريكي ة النووي اون مع الجمعي مت الوآالة أيضًا اجتماعًا موضوعيًا، بالتع

ل     تخدام وتحوي ا اس تم فيه ي ي المعجِّالت الت ة ب نظم المدفوع الت وال ا المعجِّ ة وتكنولوجي واد النووي ك بحوث الم ي ذل ا ف بم

درة                  .طار الطويلة العمر   األآتينيدات الثانوية ونواتج االنش    ديها الق المعجِّالت ل نظم المدفوعة ب ى أن ال واتفق المشارآون عل

ة أن تضطلع            ـِّعلى الحد من آمية وسمِّية النفايات النووية العالية النشاط المتول          في آٍن   دة عن إنتاج القوى، وأنه ينبغي للوآال

ن           واحد   ضاحية لل ات        بدور مهم في إحراز تقدم نحو إنشاء محطة إي سيق البحوث عن البيان ستمر في تن ذآورة، وأن ت ظم الم

ا                     واد، وتكنولوجي ات، وتطوير الم شفرات والبيان النووية ذات الصلة بهذه النظم، والقياسات المقطعية، والتحقق من صحة ال

 .المبرِّدات

ي ُأنج   -١٥ شورات الت ملت المن ام ـِوش ي ع ي ٢٠٠٩زت ف ا يل سريعة م اعالت ال ن المف ارات ت : ع اخي  كنولوجي
اعالت ي الوق   المف دات ف ل األآتيني تخدام وتحوي راض اس ة ألغ ـالمتقدم ـود النـ ستهَلكـ ـوثيق (ووي الم ـة الوآالـ ـة التقنيـ  ةـ

IAEA-TECDOC-1626(صودي      ؛ و راغ ال د إف ة بع ن الخدم سريعة م اعالت ال راج المف ـوثيق (ومـإخ ـة الوآالـ ـة التقنيـ  ةـ

IAEA-TECDOC-1633(ـمرجعيالت ـتحلي ؛ و ـة للقـ ـلوب الهجينـ ـة مـ راز ـ ـوثيق (BN-600ن ط ـة الوآالــ ـة التقنيـ ة ــ

IAEA-TECDOC-1623.(                  ة للحد اليب محدَّث ويوِرد المنشور األخير نتائج مشروع بحثي منسق حول استخدام شفرات وأس

 .لز سائلن في حساب تأثيرات التفاعلية للمفاعالت السريعة المبرَّدة بفـُّمن أوجه عدم التيق

ق      وفي مجال المفاعالت الصغيرة والمتوسطة الحجم، نشرت الوآالة وثيقة بعنوان             -١٦ استخدام سمات التصميم لتحقي
صغيرة والمتوسطة الحجم              اعالت ال دد    (الدفاع في العمق في المف ي تصدرها             NP-T-2.2الع ة الت ة النووي سلة الطاق  في سل

 ).الوآالة

شك       وال تزال التطبيقات غير الك      -١٧ ة ت وى النووي ة للق دول األعضاء        ـِّهربائي وي لل ام ق ذلك،    .ل مجال اهتم واستجابًة ل

ة              ـَّنظ د الكوري لبحوث الطاق ة مت الوآالة اجتماعًا تقنيًا استضافه المعه ى          د، في    الذري ا، شدَّد عل ة آوري ايجون، بجمهوري

ال ي مج ة للبحث والتطوير ف اليف العالي ي ضوء التك دولي ف اون ال ة التع اج أهمي ة، وخاصًة إنت ر الكهربائي ات غي  التطبيق

اً  دروجين نووي ة           .الهي ر الكهربائي ات غي صلة بالتطبيق ة المت ة القائم ق النووي ة المراف ضرورة إتاح اع ب ى االجتم وأوص

ة          ر الكهربائي ات غي ان المرتبطة بالتطبيق رن واألم ع وشجَّ  .ألغراض التعاون الدولي، وإيالء المزيد من االهتمام لقضايا الق
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ضايا         ذه الق ة         ـَّونظ  .الوآالة على وضع معايير جديدة بشأن ه ا وأداء نظم تحلي ة عمل حول تكنولوجي ضًا حلق ة أي مت الوآال

ي                ك الت ا تل ا فيه اه، بم ة المي ة ونظم تحلي المياه، تدرَّب فيها المشارآون على إجراء تقييمات لتكنولوجيا وأداء مصادر الطاق

ل   ة، مث ة للطاق صادر متنوع رن م ةتق دورات المّجمع ات و ال ازالتوربين ف   غ ع مختل ة، م ة والنووي اعالت األحفوري والمف

ة الخاص            .عمليات تحلية المياه   صادية للتحلي امج التقييمات االقت وتدرَّب المشارآون أيضًا في هذه الدورة على استخدام برن

  .بالوآالة

ات ال   -١٨ ول التكنولوجي سقًا ح ًا من شروعًا بحثي ة م دأت الوآال ة وب ة النووي تخدام الطاق ر باس اه البح ة مي دة لتحلي  .جدي

ات األنابيب              ة باستخدام تكنولوجي وى النووي وسوف يستقصي المشروع إمكانات استغالل الحرارة الُمهَدرة في محطات الق

  .الحرارية

ـزت فـِوُأنج  -١٩ ـي عـ ـ وثيق٢٠٠٩ام ـ ـة بعنــ ـتقييوان ــ ـم األثــ ة  ـ ة النووي ي للتحلي ة التقني (ر البيئ ة الوآال ـوثيق ة ــ

IAEA-TECDOC-1642.(                 وِرد تفاصيل عن ة، حيث ت وهي تقدِّم لمحة عامة عن طبيعة وحجم اآلثار البيئية للتحلية النووي

ل      ـِّالبيانات التجريبية والخبرة المكتَسبة في تشغيل مشاريع التحلية النووية، وتسل    ى المخاطر المتصوَّرة من ِقَب ط الضوء عل

 .الجمهور

ي     . تخص التحلية النووية   ‘مجموعة أدوات ’وأصدرت الوآالة     -٢٠ ومجموعة األدوات، المخصَّصة للدول األعضاء الت

صادية                       امج التقييمات االقت تنظر في األخذ بالقوى النووية لتحلية مياه البحر، توفر إمكانية الحصول على معلومات عن برن

ي               للتحلية، ومنشورات الوآالة المتعلقة بالتحلية     ي المعن  النووية، وأنشطة الوآالة في هذا الميدان، وعمل الفريق العامل التقن

  .بالتحلية النووية، والخيارات المتاحة لتحلية مياه البحر وإطالق برنامج للتحلية النووية

يم الجوانب اال                   -٢١ دروجين، من أجل تقي صادية  وُأطِلقت شفرة حاسوبية أخرى، هي برنامج التقييم االقتصادي للهي قت

ة               .إلنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة النووية     ا للبحوث الذري ضافه مرآز بهابه ة، واست وخلص اجتماع تقني عقدته الوآال

وفر       ـِّفي الهند، إلى أن الهيدروجين سيكون سلعة مهمة للدول األعضاء، وأن الهيدروجين المتول             ة ي د باستخدام الطاقة النووي

  .د عن أنواع الوقود األحفوريـَّما يتولمأقل بكثير اس الحراري انبعاثات من غازات االحتب

ة    -٢٢ ود االبتكاري ة ودورات الوق اعالت النووي ي بالمف دولي المعن شروع ال وفر الم رو(وي حاب ) إنب دى ألص منت

اً  ار مع ي االبتك ستخدمين للنظر ف ا والم ام   .التكنولوجي ي ع رو ف شروع إنب شاء م ذ إن ى٢٠٠١ومن  ٣١ ، نمت عضويته إل

المي و         ٧٥عضوًا، يمثلون    الي الع الم       ٦٥ ٪ من الناتج المحلي اإلجم ام      . ٪ من سكان الع ذ ع رًا  ٣٨، ساهم  ٢٠٠١ومن  خبي

ام   . دولة من الدول األعضاء في عمل المشروع المذآور١٦مجانيًا من  ذا المشروع في       ٢٠٠٩وفي ع شطة ه م دمج أن ، ت

ة  االت جوهري سة مج دةخم ي جدي م ال  :، وه ات نظ رؤى     تقييم رو؛ وال شروع إنب ة م تخدام منهجي ة باس ة النووي طاق

ارات في     والسيناريوهات والمسارات العالمية للتنمية النووية المستدامة؛ واالبتكارات في مجال التكنولوجيا النووية؛ واالبتك

 .الترتيبات المؤسسية، ومنتدى مشروع إنبرو للحوار بشأن ابتكارات الطاقة النووية

وان            وأتيحت توجي   -٢٣ ة بعن ة              هات جديدة للدول األعضاء في وثيق ة النووي ستفادة من تقييمات نظم الطاق دروس الم ال
رو  ة مشروع إنب ة  (باستخدام منهجي ة التقني ة الوآال ة ، وآتيب عن )IAEA-TECDOC-1636وثيق ات الوآال أدوات ومنهجي

ة  ة النووي م الطاق ات نظ ة وتقييم م الطاق يط نظ ر طريق .لتخط ذا األخي ًا ويصف ه ة دعم تخدام أدوات الوآال ة الس ة متكامل

ين         ٢٠٠٩وفي عام    .الطاقة النووية   و الطاقةلتخطيط آلٍّ من     ، بدأت بيالروس تقييمًا جديدًا لنظم الطاقة النووية ألول محطت

  . وما يرتبط بهما من قضايا التصرف في النفايات٢٠١٨ و٢٠١٦للقوى النووية سيتم بناؤهما بحلول عامي 

ة واالتجاهات    مشروع إنبرو حول تها الوآالة في إطار دراسة ُأجر٢٠٠٩في عام   لت  واآتم  -٢٤ السيناريوهات العالمي
رن الواحد والعشرين               ة في الق ة النووي ة الطاق ة في المدى            ـِّوتحل  .اإلقليمية لتنمي ة النووي ستدامة للطاق ة الم ل منظور التنمي
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ين           تآما ت  . النمو الممكنة  الطويل على أساس حسابات علمية وتقنية لسيناريوهات       ة ب ناول الدراسة بالتفصيل الصالت القائم

  .القدرات الصناعية والموارد وتدفقات الوقود النووي والمواد النووية األخرى بين المناطق

ى حد سواء              -٢٥ ة ومؤسسية عل ارات تقني ة ابتك وى النووي ام    .وسوف يتطلب التوسع المستدام في الق ، ٢٠٠٩وفي ع

ة         لة وثيقة بعنوان    نشرت الوآا  ات النووي ة واتجاهات التكنولوجي ة       (حال ة التقني ة الوآال دِّم   )IAEA-TECDOC-1622وثيق ، تق

ستقبلية   ا الم راهن وآفاقه ووي ووضعها ال ود الن ات دورة الوق اريخ تكنولوجي ة عن ت ة عام ام  .لمح ي ع ضًا، ٢٠٠٩وف  أي

ذه     .الةـَّية المتصلة بمحطات القوى النووية النقالقضايا القانونية والمؤسس  اآتملت دراسة رئيسية عنوانها      وى ه ومحطات الق

ة أو                     ة صغيرة، والجزر النائي ديها شبكات آهربائي ي ل دان الت ذات أهمية خاصة للمناطق ذات البنية التحتية المحدودة، والبل

  .المنعزلة
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 تكنولوجيات دورة الوقود النووي ومواده

 الغاية

ا                      سياسات والتخطيط االستراتيجي وتطوير التكنولوجي ى وضع ال تعزيز ومواصلة دعم قدرات الدول األعضاء المهتمة عل
ليمة و                  صاديًا وتكون س اءة اقت سم بالكف ة  وتنفيذ برامج لدورة الوقود النووي تكون مأمونة وموثوقة ومقاِومة لالنتشار وتت آمن

 .من الناحية البيئية

 دورة إنتاج اليورانيوم والبيئة

ي   -١ صناعة٢٠٠٩تواصل ف ام بال دد االهتم ة  تج اج العالمي اج  إلنت تح من ع ف وم، م ي ماليوراني وم ف دة لليوراني  جدي

اج   ز إنت دة مراآ الوي وع ستان وم ي–آازاخ اد الروسي  ف او االتح ل وناميبي تراليا والبرازي عياً   أس ق ـ س ى تحقي د  إل  الح

د             ـُوقد ق  .أو توسيع نطاق اإلنتاج   /األقصى من اإلنتاج من مرافقها القائمة و       دوائر، ألن العدي لص نشاط التنقيب في بعض ال

ة        ة العالمي ة المالي د أن، بعض    .من الشرآات الصغيرة توقفت عن العمل عندما أصبح التمويل صعب المنال نتيجة لألزم بي

ة     مهم ، تم التوصل إلى نتائج ففي ناميبيا مثًال . في النشاطًا طفيفمجاالت التنقيب شهدت تقلصاً  ى تنمي ة، وتواصل العمل عل

 .الموارد دون آلل

دان                    -٢ وما فتئ اهتمام الدول األعضاء بإنتاج اليورانيوم يزداد، مع اهتمام شديد بشكل خاص من طرف عدد من البل

لعديد من تلك البلدان تنظر إلى القوى النووية آجزء ال يتجزأ من  وأصبح اآلن ا   .النامية بمشاريع التعاون التقني ذات الصلة     

دريب            ات للت رة في طلب ادة آبي ى زي ة إل خططها الطاقوية، وفي حاالت عديدة أدت الرغبة في استخدام موارد الطاقة المحلي

ائي، والتخطيط لتطو    ا  والدعم في مجاالت التنقيب عن اليورانيوم، وتقييم الموارد والتخطيط اإلنم اجم وتنظيمه د   .ير المن وق

 . في آافة جوانب إنتاج اليورانيومقدمت الوآالة للدول األعضاء في أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية تدريبًا

وان     -٣ شورُا بعن ة من ا أصدرت الوآال دين آم ات لتع اء عملي ستدامة    إرس ة الم ي سياق التنمي ه ف وم ومعالجت  اليوراني

تدامة وهي      ).لوآالة الخاصة بالطاقة النووية   ، من سلسلة ا   NF-T-1.1العدد  ( ع لالس ا األرب ة،   – وفي سياق حجر الزواي البيئ

ة       صاد، والحوآم ة، واالقت ا                  ـّرآ  – والمسائل االجتماعي ي ينبغي به ة الت رات الزمني ة والفت سائل الموروث ى الم ر عل ز التقري

 .اعتبار عمليات تعدين اليورانيوم ومعالجته قابلة لالستدامة

رانوف   -٤ وان   /ي حزي دوة بعن ة ن ه، نظـّمت الوآال ووي   ’يوني ود الن ستخدمة في دورة الوق ام الم وم الخ ادة اليوراني  :م

ة  واالقتصاديات، والطلب، والعرض واإلنتاج، والتعدين، باالستكشاف، المرتبطة المسائل ا  ) URAM-2009 (‘والبيئ  .في فيين

ا في      وخلص االجتماع إلى أنه بالرغم من األزمة المالية ا         شدة، بم و ب لعالمية الجارية، ما زالت صناعة إنتاج اليورانيوم تنم

 . بهذه الصناعة والمهتمة بالحصول على مساعدة من الوآالةذلك في البلدان الحديثة العهد نسبيًا

 هندسة وقود مفاعالت القوى النووية

اء   قيق المستوى األمثل لكيمياءالمشروع األول، المخصص لتح .عان بحثيان منّسقانو مشر٢٠٠٩ُاستكمل في   -٥ الم

العالي والمتقادمة، انطوى على تقصي أسباب وعواقب ترّسب   الماء في مصانع الحرق مفاعالت لوقود لضمان أداء موثوق

ذا الترّسب        نواتج تحكم في ه اء لل اء الم دم معلومات عن     .التآآل على الوقود والتقنيات المتوفرة للمتخصصين في آيمي ويق

رةالممارسات سائل المثي ة وشمل الم ة  الفضلى الراهن وى النووي سية لمحطات الق واع الرئي ع األن سبة لجمي شواغل بالن  .لل

اني، المخصص للتصّدع     ّسق الث دي  وشمل المشروع البحثي المن ة  المتأخـّر في   الهدري بائك  أغلف ارات    س وم، اختب الزرآوني

املة عن دراجات س    ـّتبادلية التي ول اء     دت بيانات تجريبية ش اعالت الم ة مف ى     رعة التصدع في أغلف ة عل المضغوط القائم

بالماء، ومفاعالت  والمهّدأة المبّردة المضغوط، ومفاعالت الماء المغلي، والمفاعالت ، ومفاعالت الماء٤-الزرآونيوم سبائك



GC(54)/4 
 ٣٢الصفحة 

دو  اعالت /آان اء  مف ل  الم ل الن     الثقي ى نق ر المضيف وهو     ـُالمضغوط، وأدت إل ة من المختب ر ستودسفيك   هج التجاربي  مختب

  .نوآليار آبي في السويد، إلى المشارآين في المشروع

 ، فضالً  ‘تطبيقات البحوث النووية واستخدام المعّجالت      ’عي في فيينا عن     يضا مو  اجتماعاً وقد عقدت الوآالة أيضاً     -٦

اء      بوينس عن اجتماع تقني في اعالت الم ود مف ة وق ل  آيرس، لدراسة تجرب دعم    المضغوط وتكنولو  الثقي صنيعه، ول ات ت جي

ى تحسين سلوك    ود  الجهود الرامية إل أن              .الوق ات ب رغم من ثب ى ال ه عل وينس آيرس أن اع ب تنتج المشارآون في اجتم واس

يم                   ود بق م أداء الوق ه لفه ام ب ين القي ة عمل يتع ازال ثم ة، فم د للغاي ل المضغوط جّي مستوى عولية وقود مفاعالت الماء الثقي

  .وضع تصاميم متطورة للوقودممتدة من عملية الحرق و

واد     -٧ شأن الم سرا ب ة  وتم عقد اجتماعين تقنيين آخرين في فيليجن بسوي ستعملة  المتقّدم راص  صنع  في  الم ود  أق  الوق

ّسق     المبّردة القوى بمفاعالت يتعلق فيما الوقود لقضبان المتقّدمة والتصميمات ي من بالماء، وفي فيينا في إطار مشروع بحث

 .النظرية لتطوير مواد مقاومة لإلشعاع تقنيات المعجالت والنمذجةبشأن استخدام 

 التصرف في الوقود المستهلك

ق األ     -٨ زال يحظى تطبي ة           ال ي ة عالي ستهلك بأولوي ود الم ة في مجال صرف الوق تراتيجيات الفّعال ذ اإلس ان وتنفي  .م

ستهلك           تقد   من الوقود المفّرغ، و    %٢٠سوى حوالي   إعادة معالجة     لم يتم  ،وحاليًا ود الم تخلص من الوق أخر إنشاء مرافق ال

ام     اإلشعاع في العديد من البلدان، وليس ثمة أي مستودع مقرراً       أو النفايات القوية   ل ع شغيله قب دأ ت وفي ظل    .٢٠٢٠ أن يب

دة              ل لم ى األجل الطوي ستهلك عل ود الم ر، وت   ١٠٠هذه الظروف، اعتمد العديد من البلدان نهج تخزين الوق ام أو أآث شير  ع

   ).٢ و١الشكالن (تقارير وأنشطة الوآالة إلى الحاجة إلى تخزين الوقود المستهلك على األجل الطويل 

ة  والبحوث المستهلك الوقود أداء تقييم" عن  منسقًا بحثيًاعًاوأآملت الوآالة مشرو  -٩ ه  المتعلق ود    " ب ّيم أداء الوق ذي ق ال

تنتجت   ة واس ة والجاف ي المخازن الرطب ستهلك ف ات نحو  الم ع التوجه ستطيع أن تتكيف م ة ت ا التخزين الحالي أن تكنولوجي

ود  التصرف في   تقارير عن وأصدرت الوآالة أيضًا .فترات تخزين ممتدة ستهلك   الوق ووي الم الف  الن دد   (الت  NF-T-3.6الع

ة      ة النووي ة الخاصة بالطاق سلة الوآال د  و) من سل ة  تحدي ود   آلف ستهلك  تخزين الوق دد  ( الم ة    NF-T-3.5الع سلة الوآال  من سل

ة  التعاون لمنظمة التابعة النووية الطاقة وبمشارآة وآالة .)الخاصة بالطاقة النووية دان  في  والتنمي صادي، نظ   المي مت ـّاالقت

ة في     حرق حصص الوآالة حلقة عمل دولية بشأن تطبيق ان واقعي ة وفي نفس     الحسابات  الوقود لتوفير هوامش أم الحرجي

 .ن آلفة التصرف في الوقود المستهلكالوقت التخفيض م

 

 .٢٠٢٠ إلى غاية عام تظهر توقعات الكمية اإلجمالية للوقود المستهلك المخّزن ارتفاعًا .١ -الشكل

  الُمفّرغ                                            
ته  معالجالمعاد                                    
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 .أوعية تخزين جافة في موقع محطة القوى النووية لولسونغ في جمهورية آوريا .٢ -الشكل

 القضايا الراهنة لدورة الوقود المتقدمة

صبة   ت  -١٠ شطارية والخ وارد االن ال للم تخدام الفّع ة االس ة النووي ستدامة للطاق ة الم ب التنمي اعالت ١.تطل د أن المف  بي

وم   % ١الحرارية التجارية الراهنة تستخدم أقل من     وارد اليوراني ادة         و.من م وارد من خالل إع يمكن تحسين استخدام الم

اعالت طازج    معالجة الوقود المستهلك وإعادة تدوير البلوتونيوم     ود مف ى وق د   .واليورانيوم من عمليات إعادة المعالجة إل وق

وع        صلة بالموض ي ال شورين وثيق ي من صورات ف ك الت ن تل ة م ب متنوع ة جوان ت دراس وان   .تم دهما، بعن تخدام أح اس
وان          )IAEA-TECDOC-CD-1630 (معالجته المعاد اليورانيوم وم م  استخدا ، يشمل القضايا التقنية، بينما اآلخر، بعن  اليوراني
اد ه المع ارات  :معالجت ديات والخي دد  (التح ة   NF-T-4.4الع ة الخاص سلة الوآال ن سل ة ب م ة النووي ضايا  )الطاق شمل الق ، ي

 .االقتصادية والتوقعات على األجل الطويل الستخدام اليورانيوم المعاد معالجته لتوليد الطاقة النووية

ام   يفي الوقود النووي المفّرغ ) الثانوية األآتينات مثل(واستمرار سّمية بعض النويدات المشّعة   -١١ رة أم مثل عقبة آبي

ة اإلشعاع               ات القوي ووي أو النفاي ود الن تخلص من الوق ى نطاق واسع ال دى  .تحقيق تقبل الجمهور عل دول    ول د من ال  العدي

ات  لتصرف في   معالجة وعمليات التجزئة المتقدمة من أجل تحسين ا          العادة  إل  بديلة األعضاء تكنولوجيات  ة  األآتين  .الثانوي

ة       شطارية الطويل ا من المنتجات االن ة وغيره ا   العمر  ويهدف العديد من تلك العمليات إلى استعادة األآتينات الثانوي لتحويله

ة،          .إلى مفاعالت سريعة   ود المتقدم وقد شرعت الوآالة بعمل آبير في مجال التجزئة والتحويل آجزء من أنشطة دورة الوق

اً  أنهت مشروعاً  ٢٠٠٩وفي  ّسقاً  بحثي ات  عن  الناتجة   بالخسائر  خاصاً  من ة  نظم  ضمن  الفصل  عملي ل  التجزئ ة  والتحوي  بغي

ات            .األجل الطويلة البيئية اآلثار تخفيض ة  وأظهر المشروع البحثي المنّسق أنه بعد إزالة آل من البلوتونيوم واألآتين  الثانوي

وم            بواسطة التجزئة والتحويل، ستنخفض السمّية       ام اليوراني ى مستوى خ الطبيعي في     اإلشعاعية للنفايات القوية اإلشعاع إل

  . سنة٥٠٠غضون 

اعالت     -١٢ ة  وثمة جهود آبيرة يجري بذلها في العديد من الدول األعضاء الستحداث مف رَّدة  الحرارة  مرتفع از   مب بالغ

دراتها     وقد أثبتت فعًال .إلنتاج حرارة المعالجة والهيدروجين وتوليد الكهرباء از ق رَّدة بالغ  المفاعالت المرتفعة الحرارة المب

رد ف              ى      ـُعلى إنتاج حرارة عالية إذ تصل درجة حرارة مب ى           ٩٥٠تحات المفاعل إل دراتها عل ا لق  درجة، ويجري تطويره

ت      .إنتاج درجة حرارة عالية، وتحسين سماتها األمانية  اعالت من توقعات الس ذه المف خدامها وعالوة على ما تنطوي عليه ه

___________________ 

ادة الخصبة تمتص      ـُت  ١ عرض المادة االنشطارية، في مفاعل نووي، لعملية االنشطار من خالل النيوترونات الحرارية التي تنتج الطاقة، بينما الم
  .النيوترونات وتتحول إلى مادة انشطارية
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اء، يمكن     د الكهرب ضاً أفي إنتاج الحرارة والهيدروجين وتولي ات    ي وم واألآتين ة   استخدامها لحرق البلوتوني راً  .الثانوي ، وأخي

 ).IAEA-TECDOC-CD-1614 (آفاق وقود المفاعالت المبردة بالغاز بعنوان أصدرت الوآالة منشورًا

  النظام المتكامل للمعلومات عن دورة الوقود النووي

سبة             ـُت   -١٣ ة قصوى بالن الم ذات أهمي ى صعيد الع ووي عل ود الن شطة دورة الوق ة عن أن ة والدقيق ات الموثوق عد البيان

ة              ق بالتنمي ات تتعل ي، ودراس اون دول ن تع وطني، وم ستوى ال ى الم سياسات عل انعي ال ن ص ووي م ع الن للمجتم

ستدامة  ة   الم ة العالمي ر النظام      .للطاق ات متاحة عب ذه البيان ود  دورة عن  للمعلومات  لمتكامل ا وه ة     الوق ابع للوآال ووي الت الن

)http://www-nfcis.iaea.org/(   ة ووي العالمي ود الن شطة دورة الوق ن أن ات ع وفر معلوم ذي ي ات   .، ال دة البيان شمل قاع وت

دورة الوق    وزع  المتاحة على الشبكة نظام المعلومات الخاصة ب ووي، وت امن  ود الن وم  مك ات     في  اليوراني الم، وقاعدة بيان الع

ضاً  ٢٠٠٩وفي   .التشعيع بعد ما بفحوصات الخاصة المرافق ات   قاعدة ، ُأتيحت أي ة  البيان ات  بخواص  المتعلق ة   األآتين الثانوي

  .فـّ مكثها بشكل من طرف خبراء واختبارهابعد استعرض

ود  دورة عن  معلومات لل المتكامل  ، شهد النظام  ٢٠٠٩وفي    -١٤ ووي  الوق ابع  الن ادة في استخدامه       الت ادة ح ة زي للوآال

ن  أآثر م ام % ٤٠ب ة بع ور     ٢٠٠٨مقارن ة الجمه احثين، وعام راء، والب ل الخب ن ِقب ب م ي الطل ادة ف ى زي شير إل ا ي ، مم

شور ال         ).٣-الشكل( ذا النظام المن ات ه ى بيان ستندة إل ام الم ون  وشملت المنشورات الصادرة خالل الع  المعلومات  نظام معن
دورة الخاصة ود ب ووي الوق ووي  :الن ود الن ق دورة الوق ل مراف ة –دلي  عيتوز و) IAEA-TECDOC-1613 (٢٠٠٩ طبع
  ).IAEA-TECDOC-1629 (٢٠٠٩ طبعة –العالم مع تصنيف لمكامن اليورانيوم  في اليورانيوم مكامن

  

  
 

 . ٢٠٠٩مل للمعلومات عن دورة الوقود النووي التابع للوآالة في زيادة في استخدام النظام المتكا .٣الشكل 
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  سجل استخدام النظام المتكامل للمعلومات
 عن دورة الوقود النووي
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 بناء القدرات وصون المعارف النووية من أجل تنمية الطاقة المستدامة

 الغاية

تثمارات في                    تعزيز قدرة الدول األعضاء على إجراء تحاليلها الذاتية المتعلقة بتطوير نظم الكهرباء والطاقة، وتخطيط االس
دعيم             مجال الطاقة، وصوغ السياسات المتعلقة بالترابط القائم بين الطاقة والبيئة، و           صادية؛ وت ار اقت ا من آث ـَّب عليه ما يترت

 .موارد المعارف والمعلومات النووية وإدارتها على نحو فعـَّال من أجل االستخدامات السلمية للعلوم والتكنولوجيا النووية

 نمذجة الطاقة، ومصارف البيانات، وبناء القدرات

ة     نقًـَّحت الوآالة في اتجاه صعودي توقـّعاتها السنوية          -١ وى النووي ستوفاة       .المتعلقة بمستقبل الق صيغة الم ـّبت ال وترق
ام  شأة    ٢٠٠٩لع ة المن ة العالمي وى النووي درة الق غ ق ضة أن تبل ـّعات المنخف شأن التوق ام  ٥١١ ب ي ع ائي ف اواط آهرب  غيغ
سبتها ٢٠٣٠ ادة ن ة % ٤٠، أي بزي درة البالغ ذه الق ه ه ا هي علي ى م ا٣٧٠عالوة عل ي ع ائي ف اواط آهرب  .٢٠٠٩م  غيغ

راهن            ٨٠٧وترقـَّبت التوقـّعات المرتفعة قدرة تبلغ       ستواها ال وآانت   . غيغاواط آهربائي، أي أآثر من ضعفْي هذه القدرة بم
 .٢٠٠٨من التوقـّعات الموضوعة في عام % ٨ أعلى بنسبة ٢٠٣٠التَوقـّعات المنّقحة لعام 

در بالن   -٢ ر ق ى أآب ـّعات عل ي التوق صعودي ف ّول ال ان التح صىوآ شرق األق شمالية  .سبة لل ا ال سبة ألمريك ا بالن أم
ة تحّول     .وجنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ فقد شهدت التوقـّعات الموضوعة تحّوالت معتدلة في اتجاه انحداري      ان ثم وآ

ة بالن                ـّعات المرتفع ى في التوق تثناء تحّول صعودي أعل اطق األخرى، باس ع المن سبة لجمي ًا بالن سبة صعودي معتدل عموم
يا     دأت في                             .للشرق األوسط وجنوب آس ي ب ة الت ة المالي ا مضاعفات األزم ّد م ى ح اطق إل ين المن ا ب ات فيم وعكست التباين

 . ، والتي آانت لها تأثيرات مختلفة في مختلف المناطق٢٠٠٨أواخر عام 

ة          -٣ ن الوآال دعوة م وا ب ون اجتمع راء دولي ة خب ضة والمرتفع ـّعات المنخف ذه التوق ع ه د وض يح   .لق س التنق وعك
ـّعات                         ـِّر في تصاعد التوق ي تؤث راء وهو أن العوامل الت دير الخب ـّعات، أوًال، تق وعين من التوق الصعودي العام في آال الن

ل          ى المدى الطوي ى       –بالنسبة للقوى النووية على المدى المتوسط وعل و الطلب عل ـّع نم ـّدان، وتوق ان الجي  أي األداء واألم
 لم تتغيـَّر –حيال االحترار العالمي، وأمن اإلمداد بالطاقة، وأسعار الوقود األحفوري المرتفعة والمتقلـِّبة        الطاقة، والشواغل   

ة،             .تغيـُّرًا جوهريًا م المعلن ائعين بخططه أن التزامات الحكومات والمرافق والب ديرهم ب يح الصعودي تق وثانيًا، عكس التنق
 . العام السابقمقارنة به الخطط، قد أصبحت أآثر ترسـُّخًا واالستثمارات التي جرت بالفعل في إطار هذ

ه   -٤ ة  وما زال قويـّا الطلب على الدعم الذي تقدِّم ل مختلف نظم     الوآال شأن تحلي ة  ب ة  واستراتيجيات  الطاق ى  الطاق  عل
لها إلى الدول األعضاء  فالوآالة تضع أدوات تحليلية ألغراض التقييمات المتعلقة بالطاقة وتنق .واإلقليمي الوطني المستويين

م     ى رس ضي إل ا يف ـِّية بم ة المحل درات التحليلي اء الق شأن بن ساعدة ب ديم الم ى تق ة عل راء الطاق دريب خب وم بت ـَّة وتق المهتم
ا           .استراتيجيات الطاقة على نحو يتساوق مع أهداف التنمية الوطنية         ويتزايد تطبيق الدول األعضاء لهذه األدوات في تحليله

ـَّ       سم بفعـَّالية التكلفة تؤدِّي إلى الحّد من انبعاثات غازات الدفيئ         خيارات تتـِّ  دول األعضاء المهتم ة     ة، وتقوم ال ة النووي ة بالطاق
ة   ال الطاق ي مج ستخدمة ف ا الم ى نظمه ة إل وى النووي ن إضافة الق شاف الجدوى م ي استك ذآورة ف تخدام األدوات الم  .باس

ر من           ، آان قد جرى توزي    ٢٠٠٩وبحلول نهاية عام     ى أآث اني منظمات         ١٢٠ع هذه األدوات التحليلية عل ة عضوًا وثم  دول
  .دولية أو إقليمية

شاريع    ٢٨في مجال الطاقة في   حلـِّل مُ ٥٠٠وُدرِّب على مدى العام أآثر من         -٥  دورة تم تنظيم معظمها من خالل م
 مشروعًا وطنيًا وإقليميًا من  ٤٤ بلدًا من خالل ٧٠وجرى دعم تقييمات الطاقة الوطنية في أآثر من    .الوآالة للتعاون التقني  

ي اون التقن شاريع التع ي إطار   .م دور ف ة ب وى النووي ال اضطالع الق دان باستكشاف احتم ذه البل دًا من ه ام خمسون بل وق
 . تقييماتها للطاقة الوطنية
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 تحليل الطاقة واالقتصاديات والبيئة

ديم معلو          -٦ ة في                  انسجامًا مع واليتها التي تقضي بتق ساهم الوآال ة، ت وى النووي شأن الق ستوفاة ب مات موضوعية وم
 . دراسات ومداوالت دولية توفـِّر السياق الذي يتم ضمنه تقييم القوى النووية ومقارنتها بالمصادر األخرى للطاقة

ؤتمر  وفي   -٧ ة  في  لألطراف  عشر  الخامس  الم م  اتفاقي ة  المتحدة  األم شأن  اإلطاري ـُّر  ب اخ،  تغي ذ  المن ـِد  يال في   عـُق
ـِّب،             .الدانمرك، أقامت الوآالة مرآزًا إعالميا     آوبنهاغن، ذا المرآز آتي  وآان من بين منشورات الوآالة التي ُوزعت في ه

اخ  تغيـُّر بعنوان ذرَّة  المن وان           ،وال ـِّب، بعن اخ، وآتي ـُّر المن سألة تغي صلة بم ة المت شطة الوآال وى    يصف أن اخ والق ـُّر المن تغي
شواغل  سياق في النووية القوى جوانب جميع مستوفاة عن معلومات ، يوفـِّر٢٠٠٩ النووية عام ة  ال ال  الراهن ـُّر  حي اخ  تغي  المن
   ).١الشكل ( .بلدانال عدد من من مستقاة وطنية نظر وجهات ويعرض

  
   التابع لبلدان مختارةآثافة ثاني أآسيد الكربون وحصص المصادر غير األحفورية في قطاع الكهرباء -١ -الشكل

 ).حسابات الوآالة القائمة على بيانات الوآالة الدولية للطاقة :المصدر(

ى إجراء تقييمات                      -٨ ومع تكاثر عدد البلدان التي بدأت باستكشاف إمكانية إنشاء برامج قوى نووية، تزايد الطلب عل
لذا باشرت الوآالة مشروعًا لصوغ مؤشـِّرات       . المرتبطة بذلك  ُمعمـَّقة للمسائل االقتصادية واالجتماعية والسياساتية والتقنية     

ة                        وى النووي ار الق ـِّر في األخذ بخي دانًا تفك ستهدف بل ى       .تتعلق بتنمية الطاقة النووية على نحو شامل ت ستند المشروع إل وي
 سلسلة من االجتماعات      وأتاح عقد  .عمل سابق اضطلعت به الوآالة بشأن صوغ مؤشـِّرات للطاقة تخّص التنمية المستدامة           

ام   ي ع ن       ٢٠٠٩ف صرة م ة مخت ات بنخب ك االجتماع ت تل ة وخرج ـِّرات محتمل ضمـَّن مؤش املة تت ة ش ا لقائم ًا أوَّلي  تقييم
ُتكملت             .المؤشـِّرات الختبارها من قـِبل الدول األعضاء واألمانة       ي اس صدد الت وستشكـِّل نتائج االختبارات األوَّلية في هذا ال

 .  األساس الذي تقوم عليه المرحلة الثانية من المشروع٢٠٠٩في عام 

ة                  -٩ وى النووي ـُّل الجمهور للق ة لتقـَب ة عالي ة أولوي وى النووي ويولي العديد من البلدان التي تفكـِّر في األخذ بخيار الق
ا   ومشارآة أصحاب   ين فيه ا،           .المصلحة المعني امتين، في الصين وماليزي ين ع يتين إعالميت ـْن دراس ة حلقتي دت الوآال وعق

ا       ة ومخاطره الم                     .حول منافع الطاقة النووي سبة في أنحاء الع رات المكت سات حول الخب يتان جل ان الدراس ضمـَّنت الحلقت وت
 . لطاقة النوويةوالدروس المستفادة في سياق التواصل مع عامة الجمهور بشأن ا

ارات         -١٠ ة والخي ازات الدفيئ ات غ ف انبعاث تراتيجيات تخفي شأن اس سـَّقًا ب ًا من شروعًا بحثي ة م تكملت الوآال ا اس آم
ة في                    ى قطاعات الطاق أثير عل ًا ألوجه الت ة، أجرى تقييم ة       ١٣المتعلقة بالطاق ات الدولي شارآا جرَّاء مختلف االتفاق دًا م  بل

ى                 " توآول آيوتو التالية لبرو "المحتملة   ـِّبة عل أثيرات المترت ات تخفيف الت ة ولعملي المتعلقة بالحّد من انبعاثات غازات الدفيئ
و ستؤدِّي           .تغيـُّر المناخ   –وتبيـِّن النتائج التي انتهى إليها هذا المشروع أن طائفة االتفاقات المحتملة التالية لبروتوآول آيوت

ضمـَّنها التقر  ي ت ائج الت ى ضوء النت اخ،   عل ـُّر المن ي بتغي دولي المعن ومي ال ق الحك صادر عن الفري ع ال ي الراب ر التقييم ي
الي                        ي، وخطة عمل ب اد األوروب دى االتح ة ل ات غازات الدفيئ ام           –وأهداف الحدِّ من انبعاث رة أم شوء تحدِّيات خطي ى ن  إل

٢٠ %٠% ٤٠% ٦٠% ٨٠% ١٠٠%

١٢٠٠ ١٠٠٠ ٦٠٠ ٤٠٠ ٢٠٠ ٠٨٠٠
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دة لتطو      قطاعات الطاقة في آل من البلدان المتقدِّمة والبلدان النامية، إال أنها ستتيح            ات  ، في آن معا، فرصًا جدي ير تكنولوجي
  .الت المنخفضة من الكربون ونشر تطبيقها، بما في ذلك القوى النوويةالطاقة ذات المعدَّ

ام ٢٠٠٩ هو عنوان المحفل العلمي لعام       ‘استخدام الطاقة من أجل التنمية    ’وآان    -١١ د   . الذي عقد خالل المؤتمر الع وق
اءة ا           غطـَّى المحفل سبل الحصو    ة، وآف ى الطاق ع الطلب عل ة، ودواف ة، والمساعدة الدولي ة،  ل على الطاقة، وأمن الطاق لطاق
دَّ  ات ذات المع ار       والتكنولوجي ذائي، واآلث ن الغ ى األم وي عل ود الحي واع الوق أثيرات أن ون، وت ن الكرب ضة م الت المنخف

سكان وفي الب         ـُّرات في الدراسات اإلحصائية لل ى التغي ـِّبة عل ات      المترت اني والطرق ل المب ة العمر مث ة األساسية الطويل  .ني
ة،                 ة بالطاق م المتحدة المعني وناقشت الجلسة الختامية للمحفل سبل تحسين المساعدة الدولية من خالل توسيع دور شبكة األم

ام               د في ع دة مي     ٢٠٠٩وذلك بالبناء على نتائج مؤتمر فيينا للطاقة الذي ُعق ق توسيع نطاق معاه ة  ، أو عن طري اق الطاق . ث
ة                 يمكن توسيع نطاق هذه المعاهدة لتشمل      على سبيل المثال،  ف صغيرة وتهيئ ع األسواق ال ى تجمي ساعدة عل  أفريقيا بهدف الم

 . ظروف جذَّابة للمستثمرين

 إدارة المعارف النووية

ام   -١٢ ي ع ارف شملت شر٢٠٠٩ف ال إدارة المع ي مج ساعدة ف ديم الم دفها تق ارات ه ة بزي ة ، قامت الوآال آة الطاق
ة، وى النووي اج وتطوير الق دودة وشرآة إنت ة المح ة الكندي يالذري ة  ف وى النووي ة الق ران اإلسالمية، ومنظم ة إي  جمهوري

ا    ل األسود وماليزي ذا      .الوطنية في سلوفاآيا، باإلضافة إلى زيارتها منظمات تعليمية في آلِّ من الجب ارات من ه وتعمل زي
ساعدة وا       وفير الم ا                     القبيل على ت ارف؛ آم شأن أفضل الممارسات واالستراتيجيات في مجال إدارة المع يم والمشورة ب لتعل

 . وأنها تعزِّز مواطن القوَّة القائمة وتتيح عرض توصيات بشأن إدخال تحسينات ممكنة

ال       -١٣ ي المج ة ف ة الفني ارف والدراي ظ المع ع وحف ق بجم ة تتعل ائق مرجعي ن وث ضًال ع ادات ف ة إرش شر الوآال وتن
ام      .لنوويا وان          ٢٠٠٩ وفي ع ة بعن ة وثيق شرت الوآال ة           ، ن وى النووي ة بمحطات الق ات المعرف ائق     (تطوير بواب سلة وث سل

، تقترح فيها مبادئ توجيهية لتطوير هذه البوابات، تشمل المبادئ )NG-T-6.2الطاقة النووية التي تصدر عن الوآالة، العدد       
 .سيالرئيسية لتصميمها ومحتواها النموذجي الرئي

ى نطاق أوسع،                    -١٤ ستهدفة عل ات م ى فئ ة لتصل إل وتعقد الوآالة أيضًا دورات تدريبية تتناول إدارة المعارف النووي
شغيل            .وتدعم شبكات تنشر المعلومات في هذا المجال       شأن ت ة المتحدة ب ونـُظـِّمت دورة تدريبية إقليمية في اإلمارات العربي

ة ا صـَّة اإللكتروني دخل الويب والمن شبكةم ابعين لل يوية لت يم اآلس ي للتعل ال ف ا مج ة التكنولوجي شبكي( النووي ع ال : الموق
www.anent-iaea.orghttp://.(     ارف ت إدارة المع رى تناول ل أخ ات عم ا حلق ا وماليزي ضافت ألماني ع   .واست اون م وبالتع

شطة مدرسة إدارة               المرآز الدولي للفيزياء النظرية وا     ة بأن ة، اضطلعت الوآال لمفوضية األوروبية والجامعة النووية العالمي
  . في المرآز المذآور٢٠٠٩المعارف النووية لعام 

 الشبكة الدولية للمعلومات النووية ومكتبة الوآالة 

ى أ        ) شبكة إينيس (تتيح الشبكة الدولية للمعلومات النووية        -١٥ ة الوصول إل ة الوآال ر من    ومكتب ون مرجع   ٣٫٥آث  ملي
واد مطبوعة وسمعية       ٣٠٠ ٠٠٠من المراجع الببليوغرافية و ى م ة النصوص، باإلضافة إل ة - وثيقة آامل ذه    .مرئي ل إن ه ب

ضّم            ي ت ة الت ة   ٣٢المجموعة من المعلومات شهدت مزيدًا من التوسـُّع من خالل الشبكة الدولية للمكتبات النووي ة نووي  مكتب
 . مشارآة

ا  -١٦ ي ع ن  ٢٠٠٩م وف ر م ة أآث ة الوآال هريًا١٠٠٠، زار مكتب ر ش رت . زائ دَّالت  إحصاءاتوأظه تخدام اال مع س
سات          أمثالأربعة  بفقد تزايدت    :حدوث تحوُّل عن منحى تقديم منتج إلى منحى توفير تدريب          وفير جل ى ت ة إل  الطلبات الداعي

  %.٥٨، وازداد عدد االستفسارات البحثية بنسبة دريبيةاعفت الزيارات الفردية التتدريبية وفقًا الحتياجات محدَّدة، وتض

ام   -١٧ ي ع يفت ف ا زاد    ٢٠٠٩وأِض و م ت، وه ق اإلنترن ن طري يس ع بكة إين ى ش ـَّد إل ر المقي دمات الوصول غي  خ
ى           ٧٠٠٠متوسـِّط عدد عمليات البحث في شبكة إينيس من          ام إل ة بحث في       ٧٠ ٠٠٠ عملية بحث شهريًا في بداية الع  عملي

 . ديسمبر من العام/األولآانون 
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 العلوم النووية

 الغاية

 .زيادة قدرات الدول األعضاء على تطوير العلوم النووية وتطبيقها آأداة لتحقيق تنميتها التكنولوجية واالقتصادية

 البيانات الذّرية والنووية

دول األعض            -١ ع ال اء من  تتعهـّد الوآالة مجموعة واسعة من قواعد البيانات النووية والذّرية والجزيئية المتاحة لجمي
ة               .خالل خدمات تـُوفـَّر باالتصال الحاسوبي المباشر وبالوسائل التقليدية        ات النووي ة للبيان ة الدولي ارير اللجن ع عدد تق وارتف

ام    ١٨٠٠ إلى أآثر من ٢٠٠٨ تقرير في عام     ١٥٠٠الموضوعة على شبكة الويب من نحو        ر في ع ، وأِتيحت  ٢٠٠٩ تقري
ابقاً                  أيضًا على الخط الحاسوبي المباشر مو       ُتخدمت س ايير اس ـَّات تتضمـَّن مع ـِّة، من ضمنها ملف يفية مهم وطرأت   .اد أرش

 . ٢٠٠٩في استخدام المواقع القائمة على الخط الحاسوبي المباشر في عام % ١٢زيادة ملموسة بلغت نسبتها زهاء 

ضح من سرعة    وما زال التآزر الدولي واستحداث قواعد بيانات لتطبيقات محدَّدة يتصدَّران عمل             -٢ الوآالة، آما يتـَّ
ات              شترآة لبيان ة الم شاريع المكتب اعتماد مراآز الصناعة والبحوث النووية مساهمات الوآالة، بما في ذلك مساهماتها في م
اعالت، وفي                  االنشطار واالندماج المقيـَّمة المتعلقة بأمان تشغيل المفاعالت القائمة وبتقييم وتخطيط مفاهيم جديدة بشأن المف

 . وضع صيغة جديدة للملف الدولي لقياس جرعات المفاعالت

تعرض     -٣ ا، اس ي فيين ـُقد ف ي ع اع تقن ي اجتم ن ٢٢وف شارآًا م تخدام  ١٥ م ة باس ات نووي د بيان ة عضوًا تولي  دول
ام              .مفاعالت البحوث  ى قي شجيع عل ًا بهدف الت وعمل االجتماع على جمع خبراء في البيانات النووية ومديري مفاعالت مع

ات                       ة من التطبيق ة لطائف ات نووي وفير بيان اعالت البحوث في ت ز دور مف شات    .تفاعل أوثق في سبيل تعزي ـَّزت المناق ورآ
اس                       شطار واألسر وقي ات االن شاملة لعملي اطع المستعرضة ال ات المق اس بيان تحديدًا على استخدام مفاعالت البحوث في قي

ـِّم          ذلك في التجارب المتم ة    بيانات االضمحالل، وآ ـَّمة المرجعي ات المقي ات البيان ـَّمة      .ة لمكتب ات المقي ـَّز قواعد البيان وتتمي
ّـّدة                   رابط المعق ين أوجه الت ا أن تظهر التفاعل ب ـِّة ويمكنه ر تنبؤي ا تعرض معلومات غي شكل  (بسمة مهمـِّة وهي أنه  ).١ال

 . وذلك أمر مهّم في تحليل أمان وآفاءة محطات القوى النووية

شِِرت  -٤ ام وُن ي ع ات  ٢٠٠٩ ف اني ألغراض ملف البيان م بي ى شكل رس ترجاع عل ي واالس ربط البين دة لل  أداة جدي
ـُعرف باسم     .المقيَّمة لإلنشاءات النووية ي ت دات    "وتوفـِّر هذه األداة، الت اني تطبيقي للنوي صيلية عن    "رسم بي ، معلومات تف

  . خواص النويدات

 

   تبيِّن آيفية١٩٢-واإليريديوم) ن٢ن، (١٩٣-ة الترابط في تفاعل اإليريديوممصفوف -١ -الشكل
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ة                   -٥ ووي النموذجي ساوق استخدام شفرات التفاعل الن ة في ضمان ت ام    .ويتمثـَّل جانب مهّم من عمل الوآال وفي ع
ى مدى الـ                     ِشر تقري ـُ، ن ٢٠٠٩ ة عل دخالت المرجعي ارامترات الُم ة ب ه مكتب  . سنة الماضية    ١٥ر غطـَّى العمل الذي قامت ب
ع                          ـُواست ى الموق صلة بالمجال الطبي وهي متاحة عل ة المت ات النووي ع البيان ى جمي دة للوصول إل حدثت بوابة مرآزية جدي

  ./http://www-nds.iaea.org/medportalالشبكي 

سَّق                    -٦ ي من وفي إطار عمل الوآالة المتعلق بالبيانات الذّرية والجزيئيِّة الداعم لبحوث االندماج، ُبوِشر بمشروع بحث
ا                        ا يخص أيون ة فيم صادم الجسيمات الثقيل رار التوليف وت ـُّن وتك ت جديد يهدف إلى توليد بيانات عن عمليات اإلثارة والتأي

ار      .وجزيئات العناصر الخفيفة، التي هي أنواع الشوائب المهيمنة في أجهزة االندماج ى صوغ معي ضًا عل ويجري العمل أي
  .السطحية-جديد يتعلق بتبادل بيانات التفاعالت الذّرية والجزيئية والجسيمية

 مفاعالت البحوث

دِّ           -٧ اعالت           رآـَّزت أنشطة الوآالة في مجال مفاعالت البحوث على التح افي لمف ر الك ي تواجه االستخدام غي يات الت
ى                          /البحوث وتقادمها  ا عل ستهلك، فضًال عن ترآيزه راء الطازج أو الم شديد اإلث وم ال ود اليوراني ى وجود وق تحديثها، وعل

دة              اعالت بحوث جدي اء مف دول األعضاء بهدف بن ي تضعها بعض ال ى الخطط الت ن، وعل ذا    .مسائل األمان واألم وفي ه
صدد ن ال ر م ة أآث صلت بالوآال دة ٢٠، اتـِّ اعالت بحوث جدي شييدها مف ال ت شأن احتم ة عضوًا ب ام  . دول ي ع ، ٢٠٠٩وف

  .تضمـَّنت المساعدة التي قدَّمتها الوآالة إعداد دراسات جدوى لألردن، وأذربيجان، والسودان، ومجلس التعاون الخليجي

اعالت البحو             -٨ شأن مف شرقية ب ا ال ة                وقامت مبادرة أوروب ة جماعي ة، بتنظيم دورة تدريبي دَّم من الوآال دعم مق ث، ب
اعالت البحوث                        شاريع في مجال مف ـَّة باستهالل م دول األعضاء المهتم  .لحاصلين على منح دراسية ترمي إلى مساعدة ال

  .شغيل والصيانةووفـَّرت الدورة تدريبًا بشأن التخطيط والتقييم والتطوير والتشييد واإلدخال في الخدمة واالستخدام والت

ديري                    -٩ ين م ا ب وواصلت التحالفات والشبكات المدعومة من الوآالة في مجال مفاعالت البحوث تعزيز التعاون فيم
ين    وتقاسم عدد    .مرافق مفاعالت البحوث، بما يشمل المستفيدين الحاليين والمحتملين وغيرهم من أصحاب المصلحة المعني

شبكات  ذه ال ا ب) ١الجدول (من ه ستفيدين فيم ى الم دماتها إل ةً  خ دَّمت مجتمع ا وق اعالت البحوث وآفاءاته ق مف ا مراف ينه
ة أو استحداث                        المرافق القائم اء ب شأن االرتق شاريع ب اإلقليميين والدوليين، وضمنت االهتمام والدعم من جانب منظـِّمي الم

ديها      ي ليست ل دان الت اعالت بحوث  مرافق جديدة وتحسين فرص الحصول عليها بالنسبة للبل ؤتمر اإلقليمي     .مف وخالل الم
اني                  شرين الث م    /األفريقي السادس المعني باستخدام مفاعالت البحوث وأمانها، الذي ُعقد في أبوجا، نيجيريا، في ت وفمبر، ت ن

وث       اعالت البح بكة مف تهالل ش ن اس ضًال ع وث ف اعالت البح ان مف ة بأم ة المعني ة األفريقي ة اإلقليمي شكيل اللجن ميًا ت رس
 . ألفريقيةا

 مشارآة دول أعضاء في التحالفات والشبكات المدعومة من الوآالة في مجال مفاعالت البحوث   -١الجدول 

 الدول األعضاء الشبكة/التحالف
ة شبكة مفاعالت البحوث األفريقية ة، وجمهوري ة الليبي ة العربي ر، والجماهيري ونس، والجزائ ت

ا، و  وب أفريقي ة، وجن و الديمقراطي سودان،الكونغ ا، وال زامبي
 . وغانا، وآينيا، ومصر، والمغرب، والنيجر، ونيجيريا

دانمرك،  شبكة مفاعالت البحوث البلطيقية دا، وال ا، وبولن تونيا، وألماني ي، وإس اد الروس االتح
 والسويد، وفنلندا، والتفيا، وليتوانيا، والنرويج

 مبيا، والمكسيك جامايكا، وآولو  التحالف الكاريبي بشأن مفاعالت البحوث
أوزباآستان، وأوآرانيا، والجمهورية التشيكية، وآازاخستان، اآلسيوي بشأن مفاعالت البحوث -التحالف األوروبي

 وهنغاريا، والواليات المتحدة األمريكية 
يا،الجمهورية التشيكية، وبولندا، ورومانيا، وسلوفينيا، وصرب      مبادرة أوروبا الشرقية بشأن مفاعالت البحوث 

 والنمسا، وهنغاريا 
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وتعمل الوآالة على دعم الدراسات المتعلقة بالمواد ألغراض قطاع الطاقة باستخدام مفاعالت البحوث من خالل                    -١٠
ام      .المشاريع البحثية المنَّسقة سقان في ع ان منَّ ات       ٢٠٠٩واسُتهّل مشروعان بحثي ل العيِّن ة تحلي ق تقني اول أحدهما تطبي ، تن

اول األخر               الكبيرة بالتنش  سة، في حين تن ر المتجان سائبة غي ة ال يط النيوتروني على العيِّنات فضًال عن القطع الكبيرة األثري
  .تحديد خصائص المواد ذات الصلة بقطاع الطاقة النووية واختبارها باستخدام الحزم النيوترونية

ين             -١١ اعالت           وُعمِّمت على نخبة مختارة من المستفيدين وأصحاب المصلحة المعني ات مف  صيغة ُمحسَّنة لقاعدة بيان
شبكي (البحوث  ع ال ى الموق ة عل ة ) /http://www.iaea.org/worldatom/rrdbالقائم اعالت البحوث العامل صنيف مف يِّن ت تب

ا      حسب توزيعها الجغرافي وفئاتها وسماتها واستخداماتها وتطبيقاته       ُيتاح التصميم    .ا، وذلك من أجل استعراضها وتقييمه وس
ى نحو               الجديد على شبكة الويب لدعم العمل على وضع استراتيجيات لبناء القدرات والستخدام وإدارة مفاعالت البحوث عل

 .فعَّال على أساس وطني وإقليمي ودولي

 ٩٩-التصدِّي للنقص في إمدادات الموليبدنوم

 ٩٩-فها إلى انخفاض ملحوظ في إمدادات الموليبدنومـُّ مفاعالت بحوث َهرَمة وامتداد آجال توق     أدَّت حاالت إغالق    -١٢
ام         ة ع ذ نهاي ل التحالف                         .٢٠٠٧العالمية من ادرات، مث ّدة مب ة في ع اض، انخرطت الوآال ذا االنخف وفي إطار التصدِّي له

 .٩٩-الموليبدنوماعالت البحوث التي تـُعنى بإنتاج د مف الذي أنشئ لتوسيع عدبمفاعالت البحوثاآلسيوي المعني  -األوروبي
ا     (وعرضت بعض األفرقة المشارآة      سَّق جار      ) ومنها، على سبيل المثال، فريقان من بولندا وروماني ي من في مشروع بحث

، توفير  باستخدام آبسوالت مستهدفة من اليورانيوم الضعيف اإلثراء أو التنشيط النيوتروني٩٩-ذي صلة بإنتاج الموليبدنوم   
ز        . على نطاق آامل٩٩-خدمات تشعيع أو استهالل إنتاج الموليبدنوم   ة بتعزي ارات المتعلق يم الخي وقامت حلقة عمل عن تقي

ـُنتج في      /، ُعقدت في وارسو، في أيلول  ٩٩-إنتاج وتَوفـُّر الموليبدنوم   ي ت ة الت سبتمبر، وحلقة نقاش عن عولية النظائر الطبي
ي يجب التصدِّي                   مفاعالت البحوث، ُعقدت خال    ّديات الت ضايا والتح ل مؤتمر الوآالة العام، بتسليط الضوء على مختلف الق

 . لها وعلى الخيارات قيد النظر لدى بعض الدول األعضاء في هذا الصدد

داد                    -١٣ ة اإلم وشارآت الوآالة في عدد من االجتماعات الدولية واألحداث الدولية ذات الصلة الرامية إلى تعزيز عولي
دنومب اون      ٩٩-الموليب ة التع ة لمنظم ة التابع ة النووي ة الطاق ل لوآال ة عم ن ضمنها حلق صادره، م ن م ه م  والحصول علي

ة     شّعة الطبي ائر الم داد بالنظ ن اإلم ت أم صادي تناول دان االقت ي المي ة ف اني (والتنمي انون الث ي آ دت ف اير /ُعق ، )٢٠٠٩ين
ة        واجتماعان للفريق رفيع المستوى المعني بأمن اإل       مداد بالنظائر المشّعة الطبية عقدتهما وآالة الطاقة النووية التابعة لمنظم

دان االقتصادي          ران   (التعاون والتنمية في المي انون األول    /في حزي ه وآ سمبر /يوني ورِّدي      )دي اع لرابطة منتجي وم ، واجتم
  ).سبتمبر/ُعقد في أيلول(المعّدات في ميدان التصوير 

 نتهاتشغيل مفاعالت البحوث وصيا

ة في أنحاء                  -١٤ اعالت البحوث القائم سبة من مف ادم والمكت صلة بالتق شغيلية المت رات الت م جمع معلومات عن الخب ت
شبكي      ع ال ى الموق وث عل اعالت البح شغـِّلي مف ة لُم ات ُمتاح دة بيان من قاع الم، ض الع

)http://www.iaea.org/OurWork/ST/NE/NEFW/rrg_operation.html.(          رات آما عقدت الوآالة اجتماعًا تقنيًا لتقاسم الخب
 .المكتسبة في مجال التصّرف حيال تقادم مفاعالت البحوث

وان     -١٥ ة بعن ة وثيق شرت الوآال دها  ون وث وتجدي اعالت البح ديث مف ة   (تح ة التقني ) IAEA-TECDOC-1625الوثيق
اعالت البحوث             ه        .تتضمَّن توصيفات لمشاريع التحديث والتجديد الُمنفَّذة في مختلف مف وي علي ذي تحت ر ال ويفترض التقري

تلك الوثيقة والذي آـُتب ألغراض األفرقة اإلدارية ذات الصلة وأصحاب المصلحة المعنيين أن فرادى المرافق قد وضعت                  
دى العمالء وفي                     خطة استراتيجية لمدة تتراوح بين خمس سنو         سائدة ل ار االتجاهات ال ات وعشر سنوات تأخذ في االعتب

 . األسواق
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اعالت     -١٦ ود مف ادة وق ة إلع رامج دولي ي ب شارك ف ي ت دول األعضاء الت ى ال ة إل ه الوآال ذي تقدِّم دعم ال ـََواصل ال ت
امج  إطار وفي .البحوث إلى بلد منشئه ادة  برن ود  إع اعالت  وق دارها     الروسي،  البحوث  مف ة مق ـُقلت آمي م ١٨ن ود  من   آغ  وق

ادة   .عقد رتـَّبته الوآالة بموجب الروسي االتحاد من هنغاريا إلى الطازج اإلثراء الشديد اليورانيوم آما ساعدت الوآالة في إع
اد الروسي                ى االتح ا وآازاخستان إل راء من روماني ة    وقود مستهلك مصنوع من اليورانيوم الشديد اإلث ة العربي والجماهيري

  .الليبية وبولندا

الي                  ويوفـِّر منشور صادر عن الوآالة، بعنوان         -١٧ راء الع ود الضعيف اإلث واع من الوق ل أن دة لتأهي الممارسات الجي
ود عن ضمان أداء            )NF-T-5.2سلسلة وثائق الطاقة النووية التي تصدرها الوآالة، العدد          (الكثافة ، إرشادات لمطوِّري الوق

تج                        مق ي تن اعالت الت اعالت البحوث والمف بول ألنواع الوقود الضعيف اإلثراء العالي الكثافة في طائفة شديدة التنّوع من مف
ي تنظر في إصدار                      نالنظائر، ولُمشغـِّلي المفاعالت الذي    ة الت ات الرقابي ود، وللهيئ دة من الوق  يعتزمون استخدام أنواع جدي

 .خدام أنواع جديدة من الوقودتراخيص تسمح لمفاعالت محدَّدة باست

ستهلك من مفاعل البحوث                         -١٨ ود الم ادة الوق ي إلع اون تقن وَيتَواصل، وفق الجدول الزمني المحدَّد، تنفيذ مشروع تع
ول  . القائم في معهد فينشا في صربياRAطراز  بتمبر، وق  /وخالل المؤتمر العام الذي ُعقد في أيل اد    ـَّس دوبون من االتح ع من

اد                          الروسي وصرب  ى االتح ـَّاة إل ستهلك المتوخ ود الم ادة الوق سبقًا إلع ـُعتبر شرطًا م ذي ي ة، ال د التجارة الخارجي ى عق يا عل
اد          .وتمثـَّل معلم آخر في استهالل أنشطة إعادة تعبئة الوقود المستهلك          .الروسي ى االتح ه إل ستهلك جميع ود الم ُينقل الوق وس

 . ٢٠١٠الروسي في شحنة واحدة في عام 

 جِّالت الخاصة بعلوم المواد والتطبيقات التحليليةالُمع

ة           "تطبيقات البحوث النووية واستخدام الُمعجـِّالت    "قام اجتماع موضوعي بشأن       -١٩ ة النووي آزر مع الجمعي د بالت ، ُعق
ة مواصلة البحوث في      .األمريكية، بمناقشة االتجاهات الجديدة في هذا المجال ى أهمي ات  وسلـَّط االجتماع الضوء عل  تطبيق

ل، باإلضافة                      ة والتحوي ات التجزئ ة وعملي واد الهيكلي الُمعجـِّالت من أجل المضي في تطوير القوى النووية، مثل تطوير الم
افي      راث الثق ة، والت وم البيئي ة، والعل ة الحيوي ات الطبي ووي، والتطبيق يم الن االت التعل ي مج ـِّالت ف ى دور الُمعج وَّه  .إل ون

ة فضًال         المشارآون بتنامي عدد     ضايا البيئي ل الق التطبيقات العملية للُمعجـِّالت في أوجه منها، على سبيل المثال، آأداة لتحلي
اد   مت مالحظة تنامي تآما  .عن استخدامها في الممارسات الصناعية     شأن اعتم االهتمام، بدوره، في أوساط البلدان النامية ب

 . هذه التقنيات

ام        -٢٠ س  ٢٠٠٩وعقدت الوآالة في ع شبكي ذي               سل ربط ال ارف وال ل المع رويج نق لة من االجتماعات الموضوعية لت
ة                .الصلة ات االندماجي ة للتطبيق واد الهيكلي درات في مجال الم اء الق ى بن ذه االجتماعات عل وباإلضافة إلى ذلك، رآـَّزت ه

اردة، و         ة الب صادر النيوتروني ة، والم شديدة الكثاف ة ال صادر النيوتروني شطارية، والم سينكروترونية،   واالن عاعات ال اإلش
 . واستخدام الحزم الدخيلة

ة                         -٢١ ة الدقيق د الخصائص الهيكلي ة في مجال تحدي اليب النووي ق األس د عن تطبي سَّق جدي ي من واستـُهلََّ مشروع بحث
دروجين  ات خزن الهي دروجين وتكنولوجي ود الهي ا وق ات خالي ا ألغراض تكنولوجي ار أدائه واد واختب التوازي م .للم ع وب

ي                          ـِّز المشروع البحث ار اإلشعاعات، يرآ ة آلث اة الُمعجـِّالت والنمذجة النظري مشروع بحثي منسـَّق آخر مستمر عن محاآ
ة، سواء            المنسَّق الجديد على معالجة قضايا علوم المواد وتطوير تكنولوجيات نووية لدعم المصادر الجديدة في مجال الطاق

 . النووية أو غير النووية

ي إ  -٢٢ ام   وف ي ع ة ف ات الدولي ائر المنظم ع س آزر م ز الت ار مواصلة تعزي ز  ٢٠٠٩ط ع مرآ ات م دت اجتماع ، ُعق
اون      ة التع ة لمنظم ة التابع ة النووي ة الطاق ة، ووآال ة للطاق ة الدولي ة، والوآال ابع للمفوضية األوروبي شترك الت البحوث الم

ي تناول  .والتنمية في الميدان االقتصادي   نظم          وتضمَّنت المواضيع الت ة ل واد الالزم ّدم في الم ذه االجتماعات أوجه التق ا ه ته
 . المفاعالت االنشطارية واالندماجية وآذلك الالزمة لمصادر الطاقة القائمة على الهيدروجين
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سائبة في        ِشر تقرير جديد بعنوان    ـُون  -٢٣ واد ال ى الم ى األسطح وعل ديالت عل تطبيقات الحزم األيونية بشأن إدخال تع
  ).IAEA-TECDOC-1607الوثيقة التقنية  (العوازل

 األجهزة النووية وقياس الطيف النووي

ة /لتوآيد مـَُواءمة إجراءات وضع بشأن منسـّق بحثي مشروع ٢٠٠٩استـُكمل في عام   -٢٤ ات  جودة  مراقب  صيانة  عملي

د    .النووية األجهزة وإصالح ايرة وصي    /وتم وضع سبع مجموعات من إجراءات توآي ة جودة مع ة   مراقب زة النووي انة األجه
 . وأِتيحت أربعة أجهزة ذات تكلفة منخفضة للمستفيدين في الدول األعضاء

ة                    -٢٥ زة النووي ة في مجال األجه صيانة األوَّلي ل ال درات تكف اء ق دريبي لبن ة الت امج الوآال ى برن وأدِخلت تعديالت عل
شأن   . هذا الصدد  بهدف االستجابة على نحو أفضل الحتياجات مختبرات الدول األعضاء في          وجرى تقييم أساليب ابتكارية ب

صيانة  ت،        –ال ك اإلنترن ي ذل ا ف ة، بم صاالت الحديث ة وأدوات االت ارات الرقمي ة اإلش لوب معالج تخدام أس ل اس ن قبي  م
د     ن بع صية ع ات التشخي راض العملي ة       –ألغ االت األغذي ي مج ة ف ة الُمطبَّق زة النووي ديث األجه ة لتح ادئ توجيهي  ومب

شور   الوتضمـَّن    .ة وإدارة الجودة البيئية   والزراع ون من اس               المعن ات في قي اليب معالجة اإلشارات واإللكتروني استخدام أس
ة     (الطيف النووي  ـَّط                  ) IAEA-TECDOC-1634الوثيقة التقني ا سل ذا المجال آم سبة في ه شغيلية المكت رات الت تفاصيل الخب

شاء ودعم نظام          .ذآورالضوء على آخر التطوَّرات التي شهدها المجال الم دول األعضاء عن سبل إن وأِتيحت معلومات لل
ة بموجب              .إلدارة الجودة في مختبرات األجهزة النووية      ة وطني وُنظِّمت عشر دورات تدريبية إقليمية وثالث دورات تدريبي

ة، وُدرِّب          زة النووي ة، بزا    ٢٣مشاريع تعاون تقني متصلة بدعم األجه رات الوآال شارآًا في مختب يبرسدورف، في إطار     م
 ).٢الشكل (برامج تدريبية جماعية وفردية لحاصلين على منح دراسية 

ام          -٢٦ ي ع ى ف ووي انته ف الن اس الطي زة قي د أجه شأن توحي سَّق ب ي من شروع بحث ضى م سُّن  ٢٠٠٩وأف ى تح  إل
دِّدة                 زة متع صلة ودمج أجه ُتهلَّ مشروع     . الوظائف  الممارسات التحليلية من خالل إجراء عملية توليف للتقنيات ذات ال واس

شمل الرصد                      بحثي منسَّق جديد عن تقنيات تحليلية دقيقة تستند إلى القياس الطيف النووي بهدف نشر تطبيق هذه التقنيات لت
ووي                   .البيئي ودراسات المواد   اس الطيف الن دول األعضاء في مجال قي رات ال ى مختب ة إل وتضمَّن الدعم المقدَّم من الوآال

القطع التراثية الثقافية، وغير ذلك من التطبيقات، تنظيم سبع دورات تدريبية إقليمية            تحليل   التلّوث البيئي، و   ألغراض رصد 
وباإلضافة  .ودورة تدريبية وطنية واحدة في إطار مشاريع تعاون تقني اشتملت على جوانب من قياس طيف األشّعة السينية

ية   نح دراس ى م تة حاصلين عل دريب س م ت ك، ت ى ذل ام  إل شأن القي ات وب ق منهجي ى تطبي رات زايبرسدورف عل ي مختب ف
  .بتطبيقيات معيـَّنة

  

  مشارك في برنامج تدريبي لحاصلين على منح دراسية في المختبر القائم -٢ -الشكل

 . على تألـُّق األشّعة السينية الكائن في مختبرات الوآالة، بزايرسدورف
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 االندماج النووي

اء  في مجال االندماج ةالوآال رآـّزت أنشطة  -٢٧ ا  النووي على تحسين التآزر الدولي داخل أوساط مجتمع فيزي  البالزم
ة      فبراير بين /، مثال من خالل اجتماع مشترك عقد في شباط    واالندماج ة ولجن ابع للوآال دماج الت المجلس الدولي لبحوث االن

ة،   ة للطاق ة الدولي ة للوآال دماج التابع وى االن سيق ق ىتن افة إل ك، وبموجب باإلض اق  ذل اونال اتف ودتع ة  المعق ين الوآال  ب
 من أجل تبادل فّعال      في األحداث ذات الصلة    ، يضمن آل منها التمثيل المتبادل     والمفاعل التجريبي الحراري النووي الدولي    

 .للمعلومات

 

  ) ملم٣٠ذو قطر يبلغ رهاء (ترموستات للحرارة المنخفضة تابع للمفاعل التجريبي الحراري النووي الدولي  -٣ -الشكل

 .نوفمبر/ استعراض التصميم المفاهيمي في تشرين الثاني مرحلةيأوي مفاعل توآاماك اجتاز

ام   -٢٨ ي ع ن ٢٠٠٩وف ر م ة نظ٤٥٠، حضر أآث بعة اجتماعات تقني رًا س ت  خبي ة حول مواضيع تناول ـَّمتها الوآال
ووي  دماج الن ة         .االن ا، ونظري سخين البالزم ال ت ي مج ّورات ف ر التط ات آخ ذه االجتماع ي ه شارآون ف تعرض الم واس

وى  ان محطات الق ة، وأم ة محتمل وى اندماجي دة لمحطات ق صاميم جدي ا، وت واع البالزم شكل (الجسيمات وأن ي  ).٣ال وف
شطارية        اجتماع موضوعي مشترك بين    اعالت ان نظم مف دة ل  الوآالة والمفوضية األوروبية بشأن استحداث مواد هيكلية جدي

 . واندماجية متقدَّمة، اتـَّضحت الحاجة إلى إتـِّباع نهج مشترك بشأن بحوث المواد الالزمة لهذه النظم
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 األغذية والزراعة

 الغاية

ذائي                          ق األمن الغ ل تحقي ي تعرق ود الت تعزيز قدرات الدول األعضاء على تطبيق التقنيات النووية بغرض التخفيف من القي
 .المستدام

 لسالالت النباتية وأثره على األمن الغذائي والتخفيف من حدة الفقرل  الطفريتحسينال

ة الواسع  -١ تخدام والزراع ن االس ف  يرجى م ى التكّي ّسنة عل درة مح سم بق ات تت ن النبات افرة م واع ط ي النطاق ألن

دوالرات               ين ال ّدر ببالي زارعين تق دات إضافية للم ق عائ ام      .واإلنتاج تحقي ديرها           ٢٠٠٩وفي ع ات ت م توسيع قاعدة بيان ، ت

شأن      ٣١٠٠الوآالة لألنواع الطافرة التي تم إطالقها رسميًا بحيث باتت تشمل            دًا ب ى      ٦٠ًا من     نوع  ١٧٠ بن شرة عل دًا منت  بل

 .وتوفـّر قاعدة البيانات خدمة هامة للمنتجين ومعاهد البحوث في آافة أنحاء العالم .)/http://mvgs.iaea.org(جميع القارات 

سالالت  -٢ وطني لتحسين ال امج ال ة للبرن م الوآال ى دع تنادًا إل ةواس ن النباتي ي ب رة  ف ة النظي غالديش استطاعت الجه

ه     ).١الشكل  (BINA Dhan-7األرز يدعى إطالق نوع طافر من  ذا فإن ه، ل ويتسم هذا النوع بنضوجه المبكر وارتفاع غّالت

اح الموسمية                          سبق الري ي ت رة الت نغالدش في الفت ل ب ويمكن   .مناسب للزراعة في ظروف قاسية سائدة في أماآن معّينة، مث

ا              في وقت    حصاد هذا النوع   ة، مّم شابهة وذات جودة عالي تج غّالت م أبكر من غيره من أنواع األرز بشهر واحد، وهو ين

د      .يتيح للمزارعين حصاد ثالثة محاصيل بدًال من محصولين اثنين آل عام           وع ق وتشير توقعات منظمة الفاو إلى أن هذا الن

  .أجزاء من بنغالدش على مدى السنوات الثالث المقبلةمن المساحات المزروعة باألرّز في % ٨٠ ييستخدم لزراعة حوال

 
 .، قادر على تحّمل الجفاف وقد جرى إطالقه في بنغالدشBINA Dhan-7نوع األرز الطافر الجديد، . ١الشكل 

  

نخفض    -٣ دخل الم زارعين ذوي ال ى الم سبة إل ة الخاصة، بالن وارد ذات األهمي د الم ل أح ا، يتمث وب أفريقي ي جن وف

تفادة من                المقيمين   ا لالس م تطويره ا ت وعين من اللوبي في أراض معّرضة للجفاف أو هامشية، في نوع واحد من القطيفة ون

واع                     قدرتها على تحمل الجفاف، وقد جرى تحديد هذه األنواع في السابق وباتت اليوم جاهزة للتسجيل واإلطالق بوصفها أن

امج و          .طافرة جديدة  ا للبحوث                  وتم تحقيق هذا النجاح في إطار برن وب أفريقي اون مع مجلس جن ي بالتع اون التقن ي للتع طن

  .معهد الخضار ونباتات الزينة/الزراعية
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ستحثة في                ـّوترآ  -٤ رات الم ز استخدام الطف ا تعزي ة أمور منه ى جمل ّين عل ذا المجال المع زت أنشطة الوآالة في ه

تراتيجيات    .خالل علم الوراثة العكسيمجال الدراسات الجينومية الوظيفية للنباتات ولتعيين الخصائص من  وتتيح إحدى اس

م    ه باس شار إلي سي، الم ة العك م الوراث ات  ’عل ي الجينوم ستهدفة ف ة الم ات المحلي تهداف اآلف رات  ‘اس ة الطف سين فعالي ، تح

ات   ائف الجين شأن وظ ارف ب يع المع ة، وتوس سمات الفائق ين المحاصيل ذات ال ستحثة لتعي ام  .الم ي ع ّورت ٢٠٠٩وف ، ط

دول         ا تمكن ال ات، لت ي الجينوم ستهدفة ف ة الم ات المحلي تهداف اآلف ة اس اص بآلي ة خ ة إيجابي م مراقب ت طق ة ووّزع لوآال

وجرى نقل هذه التكنولوجيا من خالل تدريبات جماعية وفردية، وعروض شفوية، ودعم           .األعضاء من استخدامه آمرجع   

  . تقني

دول                  ولمواجهة آثار الجفاف والملوحة على المحاصيل       -٥ ا ال اني منه ي تع شواغل الت م ال  والتربة، التي تشكل أحد أه

األعضاء، طّورت الوآالة ونشرت تقنيات معززة لفحص النباتات واختيارها تتيح ألخصائيي تحسين السالالت والعلماء أن               

قد نشأت وسائل الفحص و .يعّينوا خطًا طافرًا قّيمًا يتسم بخصائص تتيح له مزيدًا من اإلنتاجية، حتى في ظل ظروف سلبية          

  .هذه من المساهمات الواردة من النظراء ومن برنامج الوآالة البحثي المعني باألرز، على حّد سواء

 األمن الغذائي والزراعة المستدامة في طاجيكستان

ة    % ٧  -٦ الحة للزراع ستان ص ي طاجيك ن أراض ط م افة و .فق ة      باإلض دهور حال ة وت ل الترب إن تآآ ك، ف ى ذل إل

ستدام            األراضي اج الزراعي الم ام      . يشكالن تهديدات ضخمة تحدق باإلنت ستان في         ٢٠٠٩وفي ع ة طاجيك ، دعمت الوآال

سيزيوم       ساقطة، آال دات المشعة المت وم ١٣٧-جهودها الرامية إلى استخدام النوي ى     ٧- والبريلي ات للحصول عل ة مقتفي ، بمثاب

ة   ة األراضي الزراعي ي ترب ة ف ل الترب شأن تآآ ة ب ديرات آمّي ة   .تق ل الزراع ة، مث ى الترب اظ عل دابير الحف ت ت د برهن وق

الشريطية، والتقشيش، وإعادة تأهيل األخاديد، وزراعة الشجيرات والشجر، وزراعة أشجار الحور لتخفيف سرعة الرياح،              

ة من                  دل تآآل الترب ين          ١٥٠وتدوير استخدام المراعي، عن فعاليتها في التخفيف من مع ا ب ى م ًا إل ان و   ٨ طن ًا   ١٥ أطن  طن

 .للهكتار الواحد في السنة، وفي درء فقدان المغذيات النباتية القّيمة والكربون العضوي من طبقات التربة الزراعية العليا

  

  

  أخذ عينات بيئية من جبال بامير العليا في طاجيكستان لتقييم أنماط توزيع النويدات المشعة المتساقطة .٢الشكل 
  ). جامعة لومونوسوف موسكو الحكومية، االتحاد الروسيمقدمة منالصورة ( .نتيجة للتآآلترّسب التربة وبالتالي تقييم 
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ذا                           -٧ ى ه ا إل ة، انضمت ترآي اس معدالت تآآل الترب وعلى ضوء نجاح استخدام النويدات المشعة المتساقطة في قي

شؤون الري               ة بالزراعة وال ا المعني شأن استخدام نظام المعلومات          المشروع ووفـّرت الدعم التدريبي من خالل وزارته ة ب في

ن         طى م اطق الوس ي المن امل ف اق ش ى نط ة عل ل الترب تحكم بتآآ شأن ال ّصلة ب ة المح ات النظيري ة البيان ة لترقي الجغرافي

ستان ذي دمج باإلضافة و .طاجيك ة، ال دة للبيئ م المتح امج األم ام برن ذاب اهتم ى اجت د أدى نجاح المشروع إل ك، فق ى ذل إل

من أ  شروع ض ال        الم ي جب ي ف ستدامة لألراض اإلدارة الم ة ب ة المعني شاريعه الخاص د م ا ’ح امير العلي امير آالي’و‘ ب ‘ ب

شكل( يا        ).٢ ال اطق آس دى من ي إح ر ف ة األراضي والفق دهور حال ي ت ة ف ة المتمثل شاآل المترابط شروع الم اول الم ويتن

تدامة في ميدان إدارة األراضي، بهدف تحسين          الوسطى الجبلية الحرجة، وذلك من خالل الدعوة إلى اعتماد ممارسات مس          

  .معيشة صغار المزارعين ورفاههم االقتصادي

  
  )شمال غرب باآستانفي في هذه الحالة، (الزراعة الحفظية لمحصول حبوب في أراض جافة  – ٣الشكل 

  .دام مياه الريلتحسين غّالت المحاصيل، وآربون التربة العضوي، وتوافر النيتروجين في التربة، وآفاءة استخ
  ). المعهد النووي لألغذية والزراعة، بشاور، باآستانمقدمة منالصورة (

 

 أثر الزراعة الحفظية على نوعية التربة وعلى استخدام المياه من أجل تحسين إنتاجية المحاصيل

ة    الزراعة الحفظية هي آناية عن نظام زراعي ينطوي على تقليص حراثة التربة إلى حّدها األدن                -٨ ى، وعلى التغطي

دوير المحاصيل           د تطّرق مشروع     .الدائمة للتربة ببقايا المحاصيل، وآذلك على استخدام المحاصيل البقلية في عمليات ت وق

ة            ٢٠٠٩بحثي منّسق استكمل في عام       رهن   . لمسألة اإلدارة المتكاملة للتربة والماء والمغذيات في إطار الزراعة الحفظي وب

ا وشيلي         المشارآون في المشروع     البحثي المنسق، اآلتون من األرجنتين وأستراليا وأوزبكستان وباآستان والبرازيل وترآي

م       ل رض ود مث ن القي تخلص م د ال ة عن ة الحفظي ذ الزراع ن تنفي ن الممك ه م د، أن سيك والهن رب والمك ا والمغ وآيني

ة، ة العضوية الترب واد الترب ي م نقص ف ة، وال تخدام  .وانخفاض خصوبة الترب روجينوباس ستقرين النيت رين الم  ١٥-النظي

شأن                         ١٣-والكربون ات ب سق بيان ي المن ـّر المشروع البحث ة، وف ة الترب اس رطوب ة لقي سابر النيوتروني ، وأيضًا باستخدام الم

دهور خصوبة                      ة، والحد من ت واد العضوية في الترب ات الم ة في تحسين آمي اآلثار اإليجابية الناشئة عن الزراعة الحفظي

اه  التربة،  اظ بالمي ة          .وتعزيز قدرة التربة على االحتف روجين الترب د من خصوبة نيت ا المحاصيل تزي ين أن بقاي دل  (وتب بمع

مثل الفاصوليا، والعدس، والترمس، والبازالء، وفول الصويا، التي        (ومن قدرة محاصيل الخضار     %) ١٠٠-١يتراوح بين   

روج ) تحتبس النيتروجين من الجو لتنمو     روجين      (ين من الجو   على إزالة النيت وي للنيت ة التثبيت الحي ا   ).من خالل عملي آم

ك           % ٤٠أنها حّسنت قدرة التربة على االحتفاظ بالمياه بنسبة          ود ذل ة، ويع سبة مماثل وآفاءة استخدام األسمدة النيتروجينية بن

وافر    وف ).٣الشكل  ) (الثبات الشامل للتربة والنشاط الميكروبي للتربة     (إلى تحّسن نوعية التربة      د، ت ادة  ي الهن ى   ٢٠ ت زي إل
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وافر     .من المياه ضمن إطار الزراعة الحفظية خالل مرحلة حرجة تشهد االمتالء بالحبوب           % ٣٠ تراليا، ت ادة  وفي أس  ت زي

د  ) فرط توافر الصوديوم  (من المياه في ظل الظروف ذاتها، وتم تخفيض صودية التربة           % ١٥ ًا   ١٣بمعدل النصف بع عام

  . مقارنة بما ينتج عن وسائل الحراثة التقليدية من دون استخدام بقايا المحاصيلمن الزراعة الحفظية،

 التحسين المستدام لإلنتاج الحيواني والصحة البيطرية

ستدام                    /في حزيران   -٩ ة بضمان التحسين الم تراتيجيات الكفيل شة االس ة لمناق يونيه، نظمت الوآالة في فيينا ندوة دولي

صحة ا واني وال اج الحي ة   لإلنت دان النامي ي البل ذائي ف ن الغ ز األم ة لتعزي ات البحثي ى االحتياج ة، باإلضافة إل د  .لبيطري وق

المي                       ة الطلب الع ستقبل لتلبي ة، ذات جودة أفضل، في الم ق      .استنتجت الندوة لزوم توفير المزيد من األغذي وال يمكن تحقي

ًا،           ذلك سوى من خالل التكثيف المستدام لنظم إنتاج المواشي عن طريق ا            وافرة محلي وارد األعالف المت ال لم الستخدام الفع

واعتماد ما هو مالئم من الممارسات اإلدارية وبرامج تحسين السالالت لتربية حيوانات محلية المنشأ وذات نوعية محّسنة،                 

ات  وآذلك عن طريق وضع أدوات التشخيص المبكر والسريع لمراقبة األمراض الحيوانية وتلك القابلة لالنتقال م       ن الحيوان

 .إلى البشر ومكافحتها

اج                              -١٠ إن تقليص إنت ذا، ف اخ؛ ل ر المن ى تغّي رة عل ارًا خطي ـّف آث رًا ويخل ة أث وغاز الميثان هو أحد أشد غازات الدفيئ

اتي       ٢٠٠ فحص أآثر من     ٢٠٠٩وجرى في عام     .الميثان داخل أمعاء المواشي مفيد من المنظور البيئي        ة ومستخرج نب  نبت

ا          يا وأمريك ا وآس ن أفريقي ل م ن آ ارات م ة والبه ات الطبي راض والنبات ددة األغ جار المتع ي واألش شاب الرع ملت أع ش

ل التي تتيح لها الالتينية، لتحديد آثار نواتج األيض الثانوية باستخدام تقنيات جزيئية خاصة بمعدة المواشي، وذلك لتقييم السب

اط           .تقليص آميات الميثان المنتجة داخل معدة المواشي  ة إثب ات والمستخلصات النباتي ًا من النبات اح سبعة عشر نوع وقد أت

  .في الجسم الحي% ٣٥ و١١في المختبر، وبين % ١٠٠ و١٠إنتاج الميثان بنسب تراوحت بين 

ان من المواشي        مشروعًا ٢٠٠٩وفي هندوراس، دعمت الوآالة في عام         -١١ زاد آميات الحليب المنتجة ضمن قطع

ين المواشي               %.٢٠العالية اإلنتاجية، آما زاد من إنتاجية اللحوم بنسبة          ة لتعي ين الخدمات المختبري وقد دمج المشروع ما ب

ى نحو مبكر وسريع                    ة عل شكل   (ذات اإلنتاجية األعلى وترويج استخدامها، ولتأدية خدمات تشخيص األوبئ ة  ، و )٤ال مراقب

  .البرامج وبدء استخدام أعالف وممارسات محّسنة في ميدان التغذية واإلدارة من خالل االستخدام المتكامل للتقنيات النووية

 
  استخدام صباغ أخضر اللون لقياس التألق يتيح تفسيرًا بصريًا لنتيجة اختبار التضخيم المتساوي درجة الحرارة .٤الشكل 

  .كر والسريع عن األمراض الحيوانية العابرة للحدود مثل انفلونزا الطيور الشديدة العدوىبواسطة حلقات للكشف المب
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ديم                         -١٢ ى إعداد نموذج لتق نغالدش عل ساعدة ب ات المتحدة، بم وقامت الوآالة، بالتعاون مع وزارة الزراعة في الوالي

ان    زارع األلب غار م ى ص تدامة إل ة االس ة الذاتي دمات البيطري ت .الخ ري اس م  ويج روف باس نهج المع ذا ال ة "خدام ه الخدم

 .في أجزاء أخرى عديدة من بنغالدش" البيطرية األهلية لمزارع األلبان

ى تحمل                        -١٣ ة األمراض وعل ى مقاوم درتها عل ا وق ة المرغوب فيه ويتم انتقاء المواشي على أساس سماتها اإلنتاجي

ى البيان               شكل أساسي عل اد ب صعبة، باالعتم ة ال ة      الظروف المناخي ة بالخصائص الجيني ز         .ات المتعلق ن، من أجل تعزي ولك

ة  سالالت الحيواني ة لمختلف ال ة الجيني ضل للترآيب م أف زم فه ائي، يل صفتها  .ممارسات التناسل االنتق ة، ب وتواصل الوآال

ى                               ذي ينكب عل ري ال وم البق سل الجين د تسل ي بتحدي دولي المعن وارد للمشروع ال وفير الم ي، ت دراسة  عضوًا في اتحاد دول

صيلة        ارة               " شيكو "المواشي المقاومة للطفيليات من ف ة مخت تفادة من حامالت جيني ى االس ة عل زارعين األفارق ساعدة الم لم

وستساعد عملية تحديد الخصائص الوراثية أخصائيي تربية األبقار على اختيار السمات اإلنتاجية     .لتحسين إنتاجية المواشي  

ة  ٢٠٠٩وفي عام  . في متواليات الحمض النووي لدى الثيرانالمرجوة من خالل متابعة التغّيرات ، ساهمت الوآالة في مقال

ة              ،Science١نشرتها مجلة    ة الجيني ديل الترآيب ز البحوث من أجل تع  وتضمنت مصدرًا فريدًا من البيانات الرامية إلى تحفي

 .في المواشي المجتّرة

 المكافحة المستدامة لآلفات الحشرية الرئيسية

ى      غا  -١٤ ن المحاصيل، إل ات ضخمة م دان آمي ادي فق ة، لتف شرية بفعالي ات الح ة اآلف ؤدي ضرورة مكافح ا ت ًا م لب

واد              شر والم ّوث الب ى تل ؤدي إل دفها فت ا تخطئ في إصابة ه رًا م ي آثي دات الحشرية الت ات مفرطة من المبي استخدام آمي

ة  اه الجوفي ة والمي ة والترب يخ  .الغذائي ة البط ّالت الخضار  Bactrocera cucurbitaeوذباب صيب غ شرية ت ة ح م آف ي أه ، ه

ادئ                    والفواآه من فصيلة     دي والمحيط اله ا في جزر المحيط الهن  .القرعيات، فتسبب أضرارًا جسيمة في أفريقيا وآسيا، آم

دات الحشرية أسبوعيًا، وهي                ـّف للمبي ات رش مكث ن  ناهيك ع  –وللقضاء على هذه اآلفة، يلجأ المزارعون إلى عدة عملي

  .  ممارسة مكلفة–مساوئها العديدة األخرى 

ساحة         ١٣٥وفي موريشيوس، أتاح مشروع تجريبي شمل         -١٥ ى م ات عل ارات  ١١٠ من صغار مزارعي القرعي  هكت

ا                      اب البطيخ، بم ة لمكافحة ذب ر مضرة بالبيئ ة وغي ق وسائل فعال إثبات إمكانية إنتاج قرعيات عالية الجودة من خالل تطبي

من طرف    المزارعين وتم تدريب .قنية الحشرة العقيمة التي أتاحت تقليل استخدام المبيدات إلى حّده األدنىيشمل استخدام ت

ة البطيخ   خبراء وعقد اجتماعات   ّدم    .، آما تم منحهم الحوافز لكفالة مشارآتهم الكاملة في حملة القضاء على ذباب يم التق ولتقي

دات                 ـّآأ مسح   ٢٠٠٩المحرز في المشروع، أجري في عام        ل من استخدام مبي ات نتيجة التقلي اج القرعي ة إنت د انخفاض آلف

ادة       % ٨٥وزعم ما يصل إلى      %.٥اآلفات، آما أثبت أن تفشي ذباب البطيخ انخفض بمعدل           وا زي من المزارعين أنهم حقق

من  % ٩٧عرب  وعلى وجه العموم، أ .منهم عن زيادة في أرباحهم% ٦٠في جودة وآمية القرعيات المزروعة، فيما أبلغ 

د  ي        .المزارعين عن الرضا وأفادوا بأن مشروع ذباب البطيخ عاد عليهم بالفوائ ه المشروع التجريب ذي حقق ع النجاح ال ودف

ة            .المزارعين في مناطق أخرى من موريشيوس إلى التماس المشارآة         ة، أعربت حكوم ة المحقق وبناء على النتائج اإليجابي

ا       ات                      موريشيوس عن االهتمام بتوسيع نط ا زراعة القرعي تم فيه اطق أخرى ت ة وإدراج من ة الحشرة العقيم ق استخدام تقني

 .ضمن إطار البرنامج

د             -١٦ ويشكل تواجد اآلفات الحشرية الرئيسية، مثل ذباب الفاآهة، حاجزًا هائًال يعيق تصدير السلع الزراعية من العدي

ات     ـّ، رآ٢٠٠٩وفي عام    .من البلدان النامية المدارية وشبه المدارية      ة لمكافحة آف ر فعالي زت جهود الوآالة على طريقة أآث

واب        Ceratitis  وAnastrephaذباب الفاآهة من نوعي      تح أب يح ف ا يت ة، بم ة الحشرة العقيم  من خالل التطبيق المتكامل لتقني

___________________ 

، مسح شامل للتغّير في تعدد أشكال النويدات المفردة على نطاق الجينوم آكل يكشف الهيكل الجيني "اتحاد تحديد التسلسل الجيني لألبقار"  ١
  .٥٣٢-٥٢٨. ، ص)٢٠٠٩ (٣٢٤، العدد Scienceلسالالت األبقار، مجلة 
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ة تجاوزت                        ة والخضار بقيم اج الفاآه تثمارات في مجال إنت ون دوالر   مل ١٨٥أسواق التصدير المربحة وجلب االس ى  ي  إل

ا الوسطى   ام   أمريك ة من           .٢٠٠٩ في ع ل األخضر اآلتي اطم والفلف ع صادرات الطم اج جمي تم إنت وفي الوقت الحاضر، ي

ى فيها معدالت انتشار ذباب الفاآهة والتي  ـّالسلفادور وغواتيماال وآوستاريكا ونيكاراغوا وهندوراس في المناطق التي تتدن      

  .ة ومن الفاوجرى استحداثها بدعم من الوآال

 سالمة األغذية ومراقبة األغذية

 عن تطوير اختبار    ProSafeBeefتمّخض تعاون الوآالة مع مشروع االتحاد األوروبي المعني بلحم البقر المأمون              -١٧

دان ٣٨ بطريقة التخفيف النظيري بالنسبة لـ   ةلقياس المخلفات المتعدد   ذا   ٢ عقارًا من العقاقير الطاردة للدي م ه ار  ، ويالئ االختب

ذائي         ان الغ دان األم ابي في مي شكل   (لتقييم المخاطر وإجراء المسوحات والتطبيق الرق ر       .)٥ال ى مختب ة إل ل الطريق م نق وت

دان في إطار                               ة بل ى ثماني ة إل ذه الطريق ل ه ة نق دريب بغي شريك في البرازيل، وسيستخدم هذا المختبر آمرآز محوري للت

ة مشروع التعاون التقني اإلقليمي في       ى       .أمريكا الالتيني ضًا عل ة أي شارآًا من   ٢٢وجرى عرض الطريق دًا ضمن   ٢٠ م  بل

شرين األول              دت في ت ّدربين عق دريب الم وبر  /إطار حلقة عمل لت ة في زايبرسدورف،      ٢٠٠٩أآت ة القائم رات الوآال  بمختب

  .وسيعتمدها عدة شرآاء ضمن إطار مشروع بحثي منّسق ذي صلة

 

 .محللون يتلقون التدريب على تحضير العينات لتحليل المخلفات المتعددة لعقاقير طرد الديدان في مختبرات الوآالة بزايبرسدورف .٥الشكل 

 

ة              ـّشروع تعاون تقني ينف   وفي إطار م    -١٨ ا بغي ة له ذ في نيكاراغوا، استخدم نظراء الوآالة تقنيات نووية وتقنيات مكّمل

وني                  تحسين اإلنتاج، ونوعية المنتجات، والتقنيات التحليلية الكفيلة بالتحكم ببقايا العقاقير البيطرية ومواد تعزيز النمو الهرم

ة وم البقري ي صادرات اللح ي  .ف وا، ف ا أعلن ام آم ة ٢٠٠٩ع وزارة الزراع ابع ل ات الت وطني للمخلف ر ال ة المختب ، أن تقوي

ادة                      ى زي ة، ساعدت عل اس اإلشعاعي من تطوير الوآال دة ونظام للقي ة جدي ات تحليلي دء استخدام تقني ا ب والغابات، بما فيه

 .صادرات نيكاراغوا من اللحوم والروبيان والفول السوداني والعسل

نية تشعيع األغذية، المستخدمة عادة لحفظ األغذية وتمديد فترات صالحيتها، إذ باتت تستخدم             وقد تطّورت اآلن تق     -١٩

اد         ).الحجر الصحي (ألغراض مكافحة الحشرات في فترة ما بعد الحصاد          ة نجاح اعتم وفي الماضي األقرب، آفلت الوآال

___________________ 

 .اء أو طردها منهاتتيح هذه العقاقير القضاء على الديدان الطفيلية في األمع ٢



GC(54)/4 
 ٥٠ الصفحة

ض تطبيق حجر صحي على المنتجات من خالل         ثمانية طرق للمعالجة بالتشعيع آانت قد طّورتها لمكافحة اآلفات التي تفر          

 .٣التفاقية الدولية لوقاية النباتات إلدراجها ضمن المعيارلهيئة تدابير الصحة النباتية التابعة 

ام           -٢٠ ة للمعالجات الخاصة               ٢٠٠٩وسيواصل مشروع بحثي منّسق استهل ع شعيع العام شأن تطوير جرعات الت ، ب

ى تطوير جرع         ة                    بالحجر الصحي، العمل عل ة من زاوي ات ذات األهمي ات ومجموعات اآلف ة وخاصة لآلف ات أخرى عام

صليات      ١٣ نوعًا من الحشرات من       ٢٩(الحجر الصحي    صيلة من المف ة            )  ف ة الدولي ة بواسطة االتفاقي ا بالنهاي تم اعتماده لي

 .الزراعيةلوقاية النباتات، مّما يتيح التقليل من الحواجز التقنية وتيسير االتجار الدولي بالمنتجات 

 

___________________ 

، منشور  المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية، العالجات الصحية النباتية لمكافحة اآلفات المنظمةمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة،   ٣
   ).٢٠٠٩(، الفاو، روما ٢٨االتفاقية الدولية لوقاية النباتات رقم 
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 الصحة البشرية

 الغاية

 تعزيز قدرات الدول األعضاء على تلبية االحتياجات المتصلة بالوقاية من المشاآل الصحية وتشخيصها وعالجها عبر

 .استحداث تقنيات نووية وتطبيقها في إطار توآيد الجودة

 التقنيات النووية لرصد التغذية في مراحل العمر المبكرة 

دان الصحة    يشكل التزايد السريع في   -١ سيًا في مي ى     .تفّشي األمراض غير المعدية تحديًا عالميًا رئي شديد عل م الت وت

ين                            ربط ب اة نتيجة ال ة من الحي أثر التغذية خالل المراحل المبكرة من العمر ودورها في تطّور األمراض في مراحل الحق

ة                سريعة خالل الطفول رة   صغر الحجم عند الوالدة ومعدالت النمو ال ي المبك ّدالت ا     وب اع مع أمراض القلب      ن ارتف إلصابة ب

اني    واألوعية وب وع الث سكري من الن ام    .داء ال د    ـّ، رآ ٢٠٠٩وفي ع ى تحدي ة عل ة النمو  ’زت الوآال يم    ‘ نوعي من خالل تقي

م أفضل لترابطه مع                المبكرة تكوين الجسم خالل مرحلة الطفولة      ، أي الكتلة الدهنية مقارنة بالكتلة العضلية، بغية تحقيق فه

اة          ة من الحي شكل  (الحالة الصحية في المراحل الالحق ة          .)١-ال ًا والمتعلق صعبة تقني ى الجوانب ال سليط الضوء عل وجرى ت

بحصاد المعلومات الخاصة بالطبيعة الديناميكية للنمو خالل المراحل المبكرة من العمر وما يرافقها من تغّيرات سريعة في              

رة  من التقنيات النووية بغية تقييم تكوين الجسم خالل مرحلة الطفولة       تكوين الجسم، وباألخص الفائدة المرجوة     ك   المبك ، وذل

د في         ذي عق ة، ال دولي للتغذي ؤتمر ال خالل اجتماع تقني عقد في المقر العام للوآالة، وآذلك خالل الدورة التاسعة عشرة للم

  ).١الشكل (أآتوبر بمدينة بانكوك /تشرين األول

 
  

  

  

  

  

  

  

  

 

  ، نشرت الوآالة تقريرها األول بشأن استخدام٢٠٠٩ عام في . ١الشكل 
 .تقنيات النظائر المستقرة في تقييم تكوين الجسم واستهالك الطاقة

دًا في                      -٢ ًا جدي را، مشروعًا إقليمي ة، ضمن إطار مشروع أف ة، استهلت الوآال ة الصحة العالمي وبالتعاون مع منظم

اد اإلرضاع من     .فال وصحتهمأفريقيا بشأن تحسين تغذية الرضع وصغار األط ومن األرآان األساسية لتغذية الرّضع اعتم

دي،                     ى جانب االستمرار باإلرضاع من الث الثدي بشكل حصري لفترة ستة أشهر، يليها إدخال األغذية التكميلية المالئمة إل

شري     بيد أنه ال تتوافر سوى معلومات محدودة .وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية واليونيسف    ات الحليب الب شأن آمي  ب

شري                   المستهلك وموعد إدخال األغذية األخرى إلى حمية رضيع ما، ويعود ذلك جزئيًا إلى صعوبة قياس آميات الحليب الب

 ).٢الشكل (المستهلكة 
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  أمهات وأطفال يشارآون في مشروع مدعوم من الوآالة .٢الشكل 
 )مختار.  نمقدمة منالصورة ( .بشأن اإلرضاع من الثدي في بورآينا فاصو

 بلدًا بشأن الكميات    ١٣وسيستخدم المشروع اإلقليمي الجديد تقنيات قائمة على النظائر المستقرة لتوفير بيانات في               -٣

ذين            ال الرّضع ال المستهلكة من الحليب البشري، وآذلك بشأن موعد إدخال األغذية التكميلية لدى مجموعة آبيرة من األطف

ار   . شهرًا١٢ر و أشه٣رهم بين تتراوح أعما ا   /وقد عقد االجتماع التنسيقي األول في آامباال بأوغندا، في شهر أي ايو، آم م

دة          /نظمت دورة تدريبية في دار السالم بجمهورية تنزانيا المتحدة خالل شهر آب              ة إعداد بروتوآوالت موّح أغسطس، بغي

  .الستخدامها ضمن إطار هذا المشروع

  والتصوير اإلشعاعي التشخيصي في الطب النوويالموارد التعليمية

ضاء        ـّتتمث  -٤ دول األع ة لل ادية والتعليمي وارد اإلرش وفير الم ي ت ة ف ات الوآال دى أولوي ق  .ل إح ولتحقي

ك د ذل ة تعتم شرية       الوآال صحة الب صص لل ي مخ ع إلكترون ا موق ة منه ائل مختلف وس

)http://nucleus.iaea.org/apps/HHW/root/content/MedicalPhysics(   ة ب الممارس ف جوان اول مختل شورات تتن ، ومن

مراجعات إدارة الجودة في ممارسات الطب  ’آما تدأب الوآالة على تنفيذ برنامج بشأن      .لطب النووي في مجال ا  اإلآلينيكية  

  .‘النووي

ة          -٥ ابع لجامع ادئ الت يط اله يا والمح وث آلس د البح ام معه ة، ق ة التدريبي شطة الوآال دعم أن ول

تراليا، يدني،س سيق أس ووي بالتن ب الن ال الط ي مج وجيين ف د للتكنول ن بع ساعدة ع ى الم دريبي يتلق امج ت  .لبرن

ي ام وف ة،         ،٢٠٠٩ ع ووي التقليدي ب الن ات الط اول تطبيق ًا لتن ّد أساس امج، المع ذا البرن واد ه عت م توّس

شمل صوير لت ي الت صوير ال   المقطع رد والت وني المف اث الفوت وبي باالنبع وزيتروني، الحاس اث الب ي باالنبع  مقطع

  :تأديتها عبر اإلنترنت مباشرة من خالل موقع ويب جديد بغية تكييفها وتم
(http://nucleus.iaea.org/apps/HHW/root/content/Technologists/NuclearMedicine/Educationalresources/Distance
AssistedTrainingforNuclearMedicineTechnologists). 

امج     -٦ ار برن ة ضمن إط ات مراجع دت بعث ذها، أوف بق تنفي ي س ال الت ة األعم بيل متابع ى س ات إدارة ’وعل مراجع

وهدفت تلك البعثات إلى إجراء تقييم لجودة خدمات الطب النووي وفقًا لمبادئ الوآالة     .‘الجودة في ممارسات الطب النووي    

ة ي     .التوجيهي ذاتي ف يم ال تبيانًا للتقي د اس ألت المعاه راجعين       وم رق الم دى ف ادة إح ل زي ه قب ودة وقّدمت دان إدارة الج  مي

ة بوضع                     ة األخرى المعني ات الخارجي ة، أو الهيئ ة التقني الخارجيين فيما يخص هذه المبادئ التوجيهية، أو منشورات الوآال

ايير  دابير التصحيحية              .المع ة عن إصدار مجموعة من التوصيات والت ات المراجع تمخض بعث ا ت ادًة م وخطط العمل   وع

 .وتعمل بعثات المتابعة على التحقق من تنفيذ الخطط .الخاصة بالمرافق الخاضعة للمراجعة
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ام   -٧ هد ع ودة ٢٠٠٩وش ول ضمان الج شورين ح اث   : إصدار من ي باالنبع صوير المقطع نظم الت ودة ل ضمان الج
رون بالتصوير المقطعي              وزيتروني المق دد   (الحاسوبي البوزيتروني ونظم التصوير باالنبعاث الب ائق    ١الع سلة وث  من سل

رد              و) الوآالة الخاصة بالصحة البشرية    وني المف نظم التصوير باالنبعاث الفوت دد   (ضمان الجودة ل ائق     ٦الع سلة وث  من سل

شرية صحة الب ة الخاصة بال ذا ).الوآال ـّر ه صلة  نويوف ودة المت ة الج رامج مراقب ذ ب شأن تنفي ة ب ادئ توجيهي ران مب  التقري

التشخيص الطبي المجّمعة، القائمة على استخدام تكنولوجيتي التصوير باالنبعاث البوزيتروني والتصوير المقطعي       بطريقة  

وبي صوير         .الحاس االت الت من مج ا، ض ا بينه ة فيم ن المتكامل ستقلة، ولك صويرية الم ات الت ذه التقني تخدام ه امى اس ويتن

صها         التشخيصي، وعالج األورام، وطب القلب وطب األعصاب، ح      ع األمراض وتشخي د مواق اء تحدي يح لألطب ا تت يث أنه

العدد (لتفسير اإلآلينيكي لألجسام المضادة األحادية النسيلة والببتيدات المرقومة إشعاعيًا          اويوفـّر منشور ثالث بعنوان      .بدقة

شرية     ٨ صحة الب ة بال ة الخاص ائق الوآال سلة وث ن سل صاءات الالز   )  م يط لالستق شأن التخط ادات ب دء   إرش ة ب ة إلتاح م

ة إشعاعياً          ة المرقوم ووي، جرى                   .االستخدام الروتيني للمنتجات البيولوجي دان الطب الن ة في مي شطة الوآال وفي سياق أن

ات    ز عملي ن أجل تعزي ة م عاعي للمنتجات البيولوجي الترقيم اإلش تراتيجيات الخاصة ب ن االس ة م ة متنوع تطوير مجموع

ر من      ٣٥٠جري حاليًا اختبار أآثر من وي .التشخيص وتسكين اآلالم والعالج ا معالجة أآث  مرض،  ٢٠٠ منتجًا يرجى منه

دًا فقط من األجسام          .بما فيها مجموعة من األجسام المضادة األحادية النسيلة والببتيدات        ل ج ولكن، نظرًا لوصول عدد قلي

ذ مشروعين      المضادة األحادية النسيلة أو الببتيدات المرقومة إشعاعيًا إلى االستخدام اإلآ          لينيكي، فإن الوآالة هي بصدد تنفي

 .بحثيين منّسقين الختبار عدد من هذه المنتجات من أجل استخدامها في المجال اإلآلينيكي

 العالج اإلشعاعي لألورام

شأن      -٨ ا ب ي فيين ة ف ه الوآال ؤتمر نظمت الل م ألورام   ’خ عاعي ل الج اإلش ي الع رز ف ّدم المح ه التق هر ‘أوج ي ش ، ف

ألورام،          انصب النقاش على  يل،  أبر/نيسان يم        و التطّورات التي شهدها مجال العالج اإلشعاعي ل دان التعل االحتياجات في مي

دريب ستقبل        .والت ي الم ة ف ادة هائل شهد زي دات سي دريب والمع ى الت ب عل أن الطل تنتاج ب ى االس شارآون إل  .وخلص الم

دول                 إلى ذلك، فقد اتفقوا على أنه من الصعب إيجاد ال         باإلضافة  و ي باحتياجات ال ي تف وفير الخدمات الت ين ت سليم ب توازن ال

شجيع             .األعضاء ومتابعة السعي وراء تكنولوجيات متقّدمة      انبي لت دات         ١٩وقد جرى تنظيم حدث ج ى جعل مع  شرآة عل

 .التشخيص والعالج اإلشعاعي أوفر آلفة وأآثر مالءمة من الناحية التقنية للبلدان النامية

دول                واستهل مشروعا   -٩ ن بحثيان منّسقان للمساهمة في بناء القدرات وفي تحسين مستويات مكافحة السرطان في ال

ال    معني بالعالمشروع بحثي منسق   واستهل.األعضاء دى األطف ألورام ل ة العالج اإلشعاعي     ج اإلشعاعي ل  لتحسين نوعي

 .لمتوسطالذي يتلقاه األطفال المصابين بالسرطان في البلدان ذات الدخل المنخفض وا

ام   -١٠ ي ع دّربين٢٠٠٩وجرى، ف دريب الم شطة ت ى أن ز عل ز الترآي داد  .، تعزي د تواصل إع ك، فق ضًال عن ذل وف

ة                       شرية الخاص بالوآال امج الصحة الب ي لبرن ع اإللكترون ة من خالل الموق أدوات التعلـّم عن بعد وتم توفير المواد التدريبي

(http://www-naweb.iaea/nahu/default.asp).           وم األورام دان عل د في مي ـّم عن بع ويجري حاليًا اإلعداد إلطالق أداة تعل

دان الطب     ي مي ين ف ائر المهني وجيي العالج اإلشعاعي، وس ألورام، وتكنول دة أخصائيي العالج اإلشعاعي ل ة لفائ التطبيقي

ام     ي الع ع اإللكترون ة اإلشعاعي، على الموق ة، ن    .للوآال ذه المنهجي ار ه دّربين في     ظـِّمت ـُوالختب دريب الم ة لت  دورة تجريبي

  .ميدان تكنولوجيا العالج اإلشعاعي

درات في              ١٢٠، نفـّذت الوآالة أآثر من      ٢٠٠٩وفي عام     -١١ اء الق  مشروعًا من مشاريع التعاون التقني المرتبطة ببن

ددًا من       وفضًال .ميدان العالج اإلشعاعي ومعّداته، وبإنشاء مراآز العالج اإلشعاعي أو االرتقاء بها           ـّذت ع د نف  عن ذلك، فق

ضمن إطار خدمتها المتمثلة بالفريق المعني بضمان        آما أن الوآالة نفـّذت مراجعات  .الدورات التدريبية اإلقليمية والوطنية

 ).٣الشكل (الجودة في عالج األورام باألشعة 
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 .معني بضمان الجودة في عالج األورام باألشعة في مدينة بوزنان ببولنداعملية مراجعة ينفـّذها الفريق ال .٣الشكل 

 ضمان الجودة وإجراء القياسات في مجال الطب اإلشعاعي

ودة،    -١٢ ضمان الج ساوقة ل راءات مت تخدام إج دعم اس ةل شرت الوآال وان  ن شور بعن ي   من ودة ف امج ضمان الج برن
شرية              ٢العدد   (تصوير الثدي باستخدام األفالم الضوئية     ة الخاصة بالصحة الب ائق الوآال سلة وث ى    ). من سل ذا إضافة إل  وه

وجرى أيضًا إعداد إجراء ضمان الجودة في التصوير الرقمي        ٤٣صفحة منشورين عن ضمان الجودة المشار إليهما في    

ى إدارة    وواصلت الوآالة بذل جهودها الرامية إلى تحسين مستوى      .للثدي والتصوير المقطعي الحاسوبي    وعي بالحاجة إل ال

التحالف من أجل األمان    ’، وهي مبادرة أطلقها     ‘تحالف التصوير برقـّة  ’مالئمة إلجراءات ضمان الجودة بصفتها عضوًا في        

ال دى األطف ي التصوير ل ة من أجل تخفيض الجرعات ‘اإلشعاعي ف ر الممارسات الطبي ى تغيي الف إل ذا التح ، ويهدف ه

  .طفال للتصوير اإلشعاعياإلشعاعية عند إخضاع األ

ووي                    -١٣ دان الطب الن ل أحد   ـّوتمث  .واستكمل مشروع بحثي منّسق حول دقة عمليات قياس النشاط اإلشعاعي في مي

ود            ائع في ممارسات            ١٣١-إنجازات هذا المشروع في إجراء مقارنة لقياس النشاط اإلشعاعي لإلي شكل ش ستخدم ب ذي ي ، ال

دة المشعة     وأتاحت نتائج هذه    .الطب النووي  ذه النوي المقارنة للدول األعضاء المشارآة تحقيق القدرة على معرفة مصدر ه

  .وفقًا لمعايير دولية

اج       ـّوترآ  -١٤ ي تحت ز خدمات قياس الجرعات المشترآة بين الوآالة ومنظمة الصحة العالمية على الدول األعضاء الت

ايرة         إلى مساعدة، إّما من خالل الوآالة أو المنظمة، في توحي  ة في مجال القياسات، وفي التحقق من مع د معاييرها الوطني

ارًا  ٤٧، تحققت الوآالة من صحة  ٢٠٠٩وخالل عام  .حزمها اإلشعاعية العالجية المستخدمة لعالج مرضى السرطان  معي

قية فكانت في أّما المعايرات المتب .منها في مجال قياس جرعات العالج اإلشعاعي% ٧٠ دولة عضوًا، وآان ٢١وطنيًا في 

ة من اإلشعاعات           اس الجرعات للوقاي اس جرعات                   .ميدان قي ة لقي ا الوآال ة نظمته وشارآت عشر دول أعضاء في مقارن

ة             اس             .العالج اإلشعاعي وجميع النتائج جاءت ضمن نطاق الحدود المقبول ٍة لقي شابهة في مقارن ى نتيجة م م التوصل إل وت

ا  ارآت فيه ة من اإلشعاعات ش ة عضوًا٢٥جرعات الوقاي دول  . دول ي ال ايرة ف رات المع اءة مختب ى آف ك عل رهن ذل ويب

  .األعضاء في توفير خدمات معايرة ذات نوعية جيدة

ه      -١٥ الج وجودت ان الع ن أم ق م ة للتحق ايرة اآلالت العالجي ى مع شف دوري عل راء آ ى إج شفيات إل اج المست وتحت

ة و      .العالية ين الوآال امج المشترك ب ة البرن د         وتتيح خدم وفير التوآي لة ت ة الجرعات بالمراس ة لمراقب ة الصحة العالمي منظم

شكل الصحيح       ايرة بال سرطان مع ذه     .للدول األعضاء بأن الحزم اإلشعاعية المستخدمة في عيادات معالجة ال د تحققت ه وق

ر من      ايرة أآث ة من مع ة من حزم العالج اإلشعاعي   ٧٥٠٠الخدم د لوحظت تحسينات ها    . حزم ك، فق ي  وبفضل ذل ة ف ئل

، جرى التحقق من  ٢٠٠٩وفي عام    .ممارسات قياس الجرعات على الصعيد العالمي، والسيما في السنوات العشر األخيرة          
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ا أدى مباشرة          ١٥ حزمة إشعاعية استشفائية، وقد أتاح ذلك الكشف عن          ٥٥٧ سويتها، مّم  حالة شاذة في قياس الجرعات وت

ام        وع  .إلى تحسين نوعية العالج المقّدم للمرضى  ـّذة ع ات التحقق من الحزم اإلشعاعية المنف دد   ٢٠٠٩دد عملي  تجاوز الع

، ويعود ذلك في غالب األمر إلى تلقـّي طلبات من مرافق جديدة، إذ أن هذه المرافق تحتاج إلى %١٠المخطط له بأآثر من     

 .التحقق من معايراتها قبل أن تتمكن من البدء بمعالجة المرضى

د الم  -١٦ دى العق ى م االت    وعل تخدام مج ى اس ا إل ر منه ل الكثي دة، ويمي ة جدي ق عالجي ل بطرائ تهل العم صرم، اس ن

شواغل                 .بةـّإشعاعية صغيرة ومرآ   اقم ال د الجرعات اإلشعاعية، وتتف ة تحدي د عملي زداد مستوى تعقي ذه الحاالت، ي وفي ه

دة بشأن النقص في توحيد المعايير على مستوى قياس الجرعات المرجعية المستخدمة لهذ          وجاء   .ه المجاالت العالجية الجدي

ن       ألف م ي، ت ال الطب ي المج ائيين ف ة للفيزي ة األمريكي ع الجمعي تراك م ل، باالش ق عام شاء فري كل إن ى ش ة عل رد الوآال

  .فيزيائيين طبيين إآلينيكيين ومن أخصائيين في قياس الجرعات الستعراض الممارسات الحالية واقتراح نهج متساوق

 ن أجل عالج السرطانبرنامج العمل م

يسعى برنامج عمل الوآالة من أجل عالج السرطان إلى مساعدة البلدان النامية على إدراج العالج باألشعة ضمن            -١٧

ة،    ، استهلت الوآالة٢٠٠٩وفي عام  .اإلطار األوسع للوقاية من السرطان ومكافحته ة الصحة العالمي  ، باالشتراك مع منظم

دول                    لمكافحة   برنامجًا مشترآاً  دى ال سرطان ل امج مكافحة ال السرطان مع منظمة الصحة العالمية من أجل تسريع تأدية برن

رحم    ’وفضًال عن ذلك، فقد عقدت شراآات جديدة مع  .األعضاء ق ال ومع مرآز   ‘ التحالف من أجل الوقاية من سرطان عن

ي   .فريقية المجاورةأبوجا الدولي للسرطان في نيجيريا لمكافحة السرطان في نيجيريا والبلدان األ   وباإلضافة إلى األموال الت

دره          غ ق ع مبل م جم سرطان، ت امج العمل من أجل عالج ال ة لبرن ضاحية النموذجي ع اإلي ة للمواق  ٣٠٠ ٠٠٠ حشدتها الوآال

ام         .دوالر لدعم مكافحة السرطان في أوروغواي  امج العمل في ع ا برن ي تلقاه دره   ٢٠٠٩وبلغ مجموع التبرعات الت ا ق  م

 .ليون دوالر م٦٫٢

سرطان                           -١٨ شرآاء من أجل مكافحة ال ين ال اون ب اًال للتع ًا فع شكل نموذج ة ت  .وما زالت المواقع اإليضاحية النموذجي

شاء                   ٢٠٠٩وفي عام    يمن في إن ، انضمت غانا إلى ألبانيا وجمهورية تنزانيا المتحدة وسري النكا وفييت نام ونيكاراغوا وال

ة في إعداد خطط                      ومن خالل ب   .موقع إيضاحي نموذجي   سرطان وشرآائه، ساعدت الوآال رنامج العمل من أجل عالج ال

وطني للعالج        .وطنية للتحكم بالسرطان في المواقع اإليضاحية النموذجية السبعة آلها         وفي نيكاراغوا، استضاف المرآز ال

ا ش          ت به ي تبّرع عاعي الت الج اإلش وآس للع ة إآوين تخدام آل ين اس اًال لتدش عاعي احتف رآة اإلش

MDS Nordion/Best Theratronics           ا من  من خالل الوآالة، فضًال عن نظام لتخطيط العالج وجهاز محاآاة جرى توفيرهم

ي      اون التقن ام              .خالل برنامج التع ي األطراف في ع اق ثالث رام اتف د إب ام، بع م ترآيب وحدة عالج     ٢٠٠٨وفي فييت ن ، ت

ان المرضى في    "آان تو"ي أحد المستشفيات اإلقليمية بمقاطعة   إشعاعي من طراز بهابهاترون تبّرعت بها الهند ف        ، حيث آ

  .الماضي يفتقرون إلى إمكانية االستفادة من العالج اإلشعاعي

ام   -١٩ ي ع ة ٢٠٠٩وف ة أخرى  ٢٠، سّمت الوآال دان نامي ي بل ة وف ضاحية النموذجي ع اإلي ي المواق ون ف ًا يعمل  مهني

وع     ي موض صيفي ف نهج ال صول الم ة ف دة       لمتابع ات المتح ي الوالي سرطان ف وطني لل د ال دى المعه سرطان ل ة ال  مكافح

ين                          .األمريكية سرطان ب امج العمل من أجل عالج ال ى برن ذآور إل د الم ّدمها المعه ي ق وقد بلغت قيمة المساهمة العينية الت

دره     ٢٠٠٩ و ٢٠٠٧عامي   شارآة        . دوالر ٨٠٠ ٠٠٠ ما ق ضًا م ة أي ين في    ١٢ودعمت الوآال سرطان    من المهني دان ال مي

ع                 وا من المواق ين أت شارآة سبع مهني ا فاصو، وم سكينية في بورآين ة الت أتوا من غرب أفريقيا في حلقة عمل بشأن الرعاي

اني        شرين الث ة آومو في     /اإليضاحية النموذجية في المؤتمر الدولي الثالث لمكافحة السرطان، الذي عقد في ت وفمبر، بمدين ن

سرطان       آما رعت مشارآة خ    .إيطاليا سابع لمكافحة ال دولي ال ؤتمر ال مسة خبراء أفريقيين في ميدان العالج باألشعة في الم

نوفمبر في دار السالم، /مته المنظمة األفريقية للبحوث والتدريب في ميدان السرطان، والذي عقد في تشرين الثانيـّالذي نظ

 . بجمهورية تنزانيا المتحدة
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ة  ٧٢آالة طلبات من  تلقـّت الو  ٢٠٠٩بحلول نهاية   و  -٢٠  دولة عضوًا التمست الحصول على بعثات استعراضية لخدم

دان مكافحة                يم وتخطيط االحتياجات في مي البعثات المتكاملة لبرنامج العمل من أجل عالج السرطان، وهي عملية تتيح تقي

ين لبعث              ٢٠٠٩وفي عام    .السرطان ين الحقت سرطان بعثت ة       ، أوفد برنامج العمل من أجل عالج ال ات المتكامل ة البعث ات خدم

ا المتحدة                 ة تنزاني ة في آل من جمهوري ة القائم ضاحية النموذجي ع اإلي ى المواق سرطان إل لبرنامج العمل من أجل عالج ال

د  .وفييت نام ونيكاراغوا   م  وق امج العمل من أجل عالج                   االضطالع ب    ت ة لبرن ات المتكامل ة البعث ات خدم ابقة لبعث ات س بعث

ى آل م سرطان إل اال دوفا ومدغشقر ومنغولي ة مل دا وجمهوري ة  .ن أوغن ة بغي ذاتي وأداة تحليلي يم ال تبيان للتقي ّد اس د أع وق

 .المساعدة في عمليات التخطيط الحكومي في ميدان مكافحة السرطان

ة          -٢١ سرطان، استهلت الوآال  وللمساعدة على تلبية الطلب العالمي على المهنيين المؤهلين في مجال رعاية مرضى ال

سرطان                      ٢٠٠٩في عام    ة االفتراضية لمكافحة ال سرطان وأقامت الجامع دريب في مجال مكافحة ال ة للت  . الشبكات اإلقليمي

يم                        ة للتعل دريب والمحاور اإلقليمي ده، من خالل شبكة مترابطة من مراآز الت نهم في بل وسيتلقى المهنيون التدريب، آلٌّ م

ا،      ٧٥٠ ٠٠٠حدة األمريكية بقيمة وبفضل هبة قّدمتها الواليات المت   .والتوجيه ى في أفريقي شبكة األول شاء ال  دوالر، سيتم إن

ة             .بدعم من شراآة مع القطاع الخاص    اهج تعليمي ؤخرًا، ومن ا م م ربطه ة ت شبكة مراآز تدريبي ومن المزمع أن تتضمن ال

 .موّحدة، وبوابة إلكترونية قائمة على شبكة الويب لتأدية التدريبات بكلفة منخفضة

ام                        -٢٢ وعي في ع ز ال درات وتعزي اء الق ى بن دعوة    ٢٠٠٩وقد قامت الوآالة، ضمن إطار مبادراتها الرامية إل  ٧٦، ب

من صانعي السياسات من مناطق في أفريقيا وفي آسيا والمحيط الهادئ لحضور اجتماعين عقدهما برنامج العمل من أجل                     

دان مكافحة             سرطان  عالج السرطان فيما يخص التنسيق والتخطيط في مي م المتحدة بمعلومات            . ال ة األم ا زّودت الوآال آم

وفضًال عّما تقّدم، فقد استضاف     .حول عالج السرطان لمساعدتها في المناقشات الرامية إلى تنقيح األهداف اإلنمائية لأللفية           

 .‘عولمة السرطان’برنامج العمل من أجل عالج السرطان حلقة دراسية خاصة بعنوان 



GC(54)/4 
 ٥٧ا����� 

 ا���ارد ا����ّ��

 ا�����


 ا��������������� ��� ����ام �� ��ل ا����ام ا��� 
�
ء �� ا����ام ��ارده
 ا�%
$�� وإدار�(��� ا��ول ا(%�. 
-�ّ�ر �$+$ع (�رة ا����� وا)دارة ا��&%�ا�� ���$ارد ا���!��  �ول أ���ل ا����� ا������ ا����� ������، ا��ي     -١

وE�1 ا����� ا�D$ء ��A ا��� � إ�A -$ا62 ���$��ت ����� ?<=ن ا��$ارد ا���!��  .��رس/�2 678 5ذار  �3� �2 ا01/.$ل    
ا�������، ود�� إ�A ز�Mدة رL� ه� ا��$ارد وإ�7>- �� J��3- A�� �6��ّG- Iات (%�6��ّG%� ��H ا��/��خ و�����ر��1ت ا������� ��2           

��T Aّ� �1$اء،    وRSل ها ا���م، Q�ّ    .���ان ا1%��ام ا���ء واOرا+�    ،Uت وذ�V�Hا�� ��X ا�$آ��� �&�ه��ت ه��� �2 ه
���R��S Iل �/��<$را-��T �7$ل ا����$ارد ا���!���� ا��������� و���R��S Iل ���<�رYM ا�%����ون ا�%3/��� ا��7د���2 إ���A ز���Mدة ��Q�رة ا����ول    

��Dء ��A ا1%��ام ا�/J��3- �2 6!�Z �$ارده� ا���!�� وإدار-�7Oا. 

		� ا���ارد � �	 ا����	����	� ��


م   :أ-�++, ا���++�رو����
 ا������++� ا%��1\��   -٢++�
ن 0++1 ++�، وه��$ 6���Mض ���$����ت (���M6�Z وأ6��Sى  ٢٠٠٩ا(���
 �H1، ١٩٠٠٠وM&%/� ا��bO إ�M �� A/�هa  . دو�� �D$ًا �2 أ�M6\� ا�<����� وا�H/$?��٢٣ذات ��L ?<=ن   ه��رو�$ ��  

      I� 6ض ا�.��(�ت ا��&%�3ة�M $�7  ١٥٠وه-����     �<6و�ً� (�ـّ I�? ٢٠٠٨ و١٩٦٨ ا�$آ���.       ���? ���bOا او�M=-� (�<6 ه�
 -/�ول ٢٠٠٨ A0i أ��3M62 وا��h(� ا���در �2 ��م ٢٠٠٧(<6 أIM6S5 I�&�b �2 ا�&�&�� ذا-O�2 ،�7ول ا���در �2 ��م          

� �����ان وا����6اد ���I ا�&���&�� أن -\��$ن ?�Y�� 6� ���?�h ��������ء وا����رI���1 ا���%����I ��2     .�/���30 ����15 وا������E ا����7دئ 
  .ا��7�رو�$ �� وا��$ارد ا���!��

�����1��Q Aت ا�/��Z!6 ا��$اردة            ٢٠٠٩و�2 ��م     -٣ ��M$0/ة ?��(�-��7 ا������Q ��/M��� ء�D��Oول ا�ا�$آ���� ��� XT�-أ ،
   ����2$H���7ر وا������� ا�)O6 -�?���� ��$آ����� ?��<=ن ا���i YMر�>��� I��� ا����&%�3ة )http://www.iaea.org/water(.  ة�����Q I�D��%-و

  . I� �H1 أ١٣٠٠٠��3M62 I� �H1 ��15 و١٩٠٠٠ I� �H1 أ�M6\� ا�R-�/�� و٣٢٠٠٠ا�.��(�ت 
وM<\� ز�I ?�3ء ا����� أT� ا��$ا�� ا�6!�&�� ا�%� -%�J72 m أ6�G- 6lات ا��/�خ وا1%��ام اOرا+� ��A اO(�7ر،              -٤

و��2   .ورة ا������ داY�H%&�� ��S ���!� و�Z/MـJّ ا�%����� ?��J�Z) I ا������ ا�H$���2 واO(��7ر                 72ا ا����3س ا��7م n�M ز��I د      
       �)��hا�$آ���� ��2 آ��($ن ا� o�-�3�6M��/M ?�<=ن -����I ز��I ?��3ء ا������ ��2 ا���&%���Hت، J�ّ�Q ا���<�رآ$ن ��2            /ا %��ع -3/�� 
��3ء ا������، وا�T6%Q$ا -�&YM6 -�$ا-6 ا�1%��ام            ���I����- A ز��R%S       ? Iف ا��JH اV %��ع �l5ر ا��$ا�� ا��7�رو �$�$ �� وا    

         q2���� ��)$ّ\م ا����QO6 ا�L�/���1ت ا�� ��M��%� م$��%M6%ا� ��h� 6!��Z/ت ا�.��$ث ا��6-.��0        .ا��� ��%Tا���<�رآ$ن ا I�ّ��آ��� 
������ -���M� ���1ت ز��I ا�.��3ء       I�&��- �2 6!�Z/ام ا���3         .?�1%�&ّ�/� ���h�? YMر�>�� �i����� ت���L$%ا� �و1%�&%��م ه�

&����.3%. 
٥-    �2�+s?ة  ���0   ٢٥و�M�             ��16 ��2 درا!��Z/ام ا���1%�V ا��<.\� ا�������� X��1ّ$- ،���3M62وأ ���/�-Rا� ��\M6��2 أ�

  o���$�H� ���� JD��%� ،���0ر، ا�%�?���� ��$آ������Oه�����   . ��١٨٥���0اOا I��� Y?���0? آ$رةو-%��&J ?��(���ت ا���<.\� ا��������� ا����
/�خ، آ�� أن -Y�1$ ا��/�30 ا�6GHا��2 ا��<�$�� I&ّ�M �7�2 ا�1%��ا��7 ��2 درا��1ت    ا�H$هJ7�� �M6 ا�%6�ّGات ا�&�?�3 �2 ا��  

  .ا��/�خ
، (��<6ت ا�$آ����� -�����3ً� ���&�$ك ا���ّ$���lت ���2 ا��/6���i ���30 ا����<.�� ا�$اm0��1 I���? ����Q ا�%6?���   ٢٠٠٩و���2 ����م   -٦

       ���2$Hدي -��$ث ا������ ا���%� o%وأه�� ،�����Q(ا����� ا m01و) ��3 ا�%3�l$ا�  ���/IAEA-TECDOC-1618.(     A��� J���3%�3$م ا�Mو
�%3/����ت ا��7�رو�$ ���� ا���3%����M  ا�����%�E ���1%��ام اVأ���1س (%���!x ���<6وع ?�q&��/� ���h  ��6ى ا6Sw��� o���\%��1ًا و-/���ول     
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 وأّدت ا��را�1 إ�A -�&�/�ت I���- �2 1.� (��3      .وا�%3/��ت ا�/$و�M ��را�1 �����ت ا�/�3 و6�iه� �2 ا��/6�i �30 ا��<.��         
ا���ّ$�lت إ�A ا��&%���Hت ا���!�� ا�H$���2 و�- ��2��M� ���1ت ا�������ت ا����Ma!��� ا�\����!��� ا����3ّ�ة ا�%�� -�<7�ه� ا��/��30                     

 .6�i ا��<.�� وا�%� -��� �I أ � -��y&) �M -6آ�a ا���ّ$�lت
��<%6ك I�? ���2 -�<�د   ا—و 6ى ا1%��اث (�$ذج ر%� ��Q�q2 ا����� ا��Z) �2 ��2$Hم ا��&%Y�H ا���!� ا�/$?�     -٧

����Dء اOر?��Y ا����آ$رة و���Y ه�|��� ا����&m       —وا���Hه����M6 ا��6?���� ا���.���� وا���&$دان و����6    Oول ا�ا��� Y��� ون����%��? 
 ����\M6�Oة ا�ت ا��%������MV$�� � $��$�H����2   .ا�$H6ي �������� ا����Z/م ا�����6 ا��ا1%�ـُ� ���Qن ��1/� (و$����� Aإ��� ����M ��Qو ( ����G?

                Y�H%&���� Y��aام ا����� وا���1%�V�? �0.-6ود ا���ا��&�!� ا���?6ة ��� ����%� Uذ� �ي ا1%��� ?� .ا�I� q3�% ا�/�$ذج ا�
Y�H%&��� ا)دارة ا��<%6آ� ����\� ��� x��)6? اد��  .و�h�%M ا�7�ف �2 إ

 -��M6/���$ ا�����!� ا����<%6ك ?���Y�H%&���   I—واJ����3- ��\%��1 ���$ارد ا������� ا�H$����2 ���2 أ������ ��T$ض (6��7 ��.���      -٨
وأ X��M6 ا�%������� ا������Z/��? ���L!6 ا����&%63ة    . آa��Hء ���I ���<6وع -����ون -3/���  —ا���&���دور وi$ا-�����V وه/���وراس  

��/�ت ا������ ا��&���0 وا�H$���2، �ّ��� أ-��ح �i���L (���ذج ���ه����� �%��q2 ا������                   A��وا�M6%%�$م وا��$اد ا��7�روآ����!�� 
��2$Hوا�1%�  .ا�            ���X ا�/%��!J�16� x أول ��0M6S ه��رو �$�$ ��� �.�6 ا����ود ���&%��M6- Y�H/��$ ا����!�، و1%�&%��م ه�

�J اS%��ر وإدارة ا����� ا�H$��2 �2 ا��/�30�� �0M6ا��.  
 — ا���<%6ك ?��I إآ�$ادور و?��6و     —و��s�2 ،�l��� $�) Aن دراY�H%&�� ��1 زارو���R ا����!� ا����?6 �����ود                -٩

����م   ���2 X��\%��1٢٠٠٩ا        ،R6��7 زارو����) I��� o/���8 د����M ����+ �!���� Y�H%&��� و ��$د ���M6�Z/وأ�6��7ت ا�.��(���ت ا� ،
���A ا�H.��ل ا������0          �0Q�&�%�0ر ا���Oا I� o/�8 د��M q��و��M$د ا����6 ا�\6?�$(� ا)���8�� �������       .و�&%Y�H ��!� أ

               I�/&ا�� I�� فV5 ة��� Aإ�� q���Oا���!� ا Y�H%&��2 ا��3?�� �2 ا��$Hا�.  �H�%)و        J�� q���Oا����!� ا Y�H%&ن ا���s�2 ،U��� �
�I ا����ر�1ت ا�%��M/�� وا�aرا��� �2 ا��/�30، و�M%�� أن M<\� ���رًا �=�$(ً� ����� ا�<6ب x-�/6 ?��%�ّ$ث ا�l=%M. 

� ��رات ا��ول ا����ء��� ز��دة "�!�ى ا���� و�

���!���� ا�����?6ة �����ود و?����E�0�% ا��%\�����  �%�&��E ا���D$ء ���A أ(��<�0 ا�$آ����� ا��s��? ��0.-6دارة ا���&%���Hت ا      -١٠
��A ه��� ا��ورة ا��&�?�� ��<6ة ��H/�� ا�%/���� ا���&%�ا��      ‘ �6آa -��ـJّ’���/�خ وا���ء وا��Q�0،  6ى -/T J�Z�ث  �(.� و 

�/%��ى  وR�Sل  ��&� -3/��� ��3�ت ��2 إ��bر ا���ورة ا�����&� ��             .��M$�) �2 $M$رك  /ا�%�?�� ���J ا��%��ة، ا�%� �3� �2 أ�Mر      
         o�? Y�0D�- يا������ ������، ّQ��X ا�$آ��� �&�ه��ت أ��1�1 �2 �%�0.�ت ا�.��(��ت ا��7�رو�$ ��� )دارة ا������ وا���ور ا��

�2 ا��/%�ى ?$ا�01 �6ض -/��ول أ(�<0%�7 ��2 ����ان         ‘  /�ح اJ�O ا��%��ة  ’آ�� �8رآX أDMً� �2      .ا�/�Z!6 �2 ها ا���Hل   
����A دور ا�/���Z!6 ���2      �آX ا�$آ����� ���2 ر�����M أر?���  وأ6���Sًا، ���8ر  .ا����$ارد ا���!����  ���7�2 �M�>��%ا� J��- ������� ���w-�6ات 
؛ وا)دارة ا������ ��$ارد ا����� ا�6M�/M(  ��2$H/ آ�($ن ا��h(�   ا�7/�، (�$ د��7، (ا���ء وا�.�|� وا��Q�0 وا��Y�%H      .ا��7�رو�$ ��

 ��6ا?��0   ا��و���� ا���<%6آ�  ا���Q��-V ؛ و��w-�6  )أ?��M6 /(��&�ن ��2/��،   (٢٠٠٩؛ وا��7�رو�$ �� ا�.�|�� )6.2ا6M/?�(\$ك، 8.�ط (
 ).�T/6.�%.1�ر أ?�د، ا�7/�، أ�M$ل(ا�6ا?�0 ا��و��� �����ء ا��H$�$ �� ا���!�� / ���$م ا��H$�$ �� ا���!��ا��و���
�رو�$ �� و?��%��ون �Y ا��$(&\$ و�Y  ����  �7$ر�M أوروi$اي، (X�Z دورة -�رM.�� ��-�7 67�8ان ?�<=ن ه��               -١١

و �6ى -/J���Z دورة -�رM.����   .أآ%��$?��1/6.%�.6 و-�<IM6 اOول /ا������ ا�H$����2، وذ�����2 �%)$�� ���2 U�R�S $Mل 67��8ي أ��M$ل     
               ��M��6? ،���2$H6�7 وا������ ا�)Oا I��? تR�إ�����Q �%3ّ��� ?<=ن ا�%3/���ت ا�/��M6�Z )دارة أ�T$اض ا�M ���? ،6�7)O<�� ا�%���

�3�ت ه� ا��ورة �2 أر�i$ن، ?��$��MVت ا��%���ة اM6�O\���، ��2            �<%6آ� �y)�  I ا�$آ��� و��%.6     �Qو ،�/b$ن ا�$iأر 
 . �<�رآً� �I أ�M6\� ا�R-�/��M��١٨$، ?�<�رآ� /678 أ�Mر
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�%��د ��A ذا-��M ���2 �7 ا1%��ام ا�/��Z!6 ا���&%63ة )دارة �$ارده�� ا���!���               Vء �2 ا�D�Oول ا�ا�$آ��� ا� ��و-&�
 دو���  ١٢، -�a- Jو�M�   ٢٠٠٩م و��2 ���   .�RS Iل ا1%��ام 6�i ��5 �\��� (&.�ً� �%���� ا�/��Z!6 ?��1%��ام -3/��� ا����aر        

         ��7? ��Lا��� ���/b$ا�%��ون ا�%3/� ا� YMر �<�ر�bإ I�+ رa�� تV�? ��2�+ًا إ$D����� -��رM.�%�ن،      . ��%3�T ت��3�و
و?��� ا�%��رyM اOو��� ا��$�2ـy�-�\� ��2 6ّ ا�$آ����،         . ?��ًا١٢ �<�رآً� �I 6DT ،6.�%.1١٥ه��  /وأ�M$ل ��M$/�2 أ�Mر 

   �Oول ا�6ات ا�.%�� X��Q          Aدون أن -�%��ج ا�$آ���� إ�� I�� رa��� تV5 ��G>�-و yن وا��<6ون آ���7 ?%6آ���/lVء ا�D
��ة ا��.6اء�&� I� �Ma6�2 ا��$-.  

  
  
  


	ل ا��آ���  �� �� ا���      ����� ���� ���ر و��ر��  ��ر� ���ـّ� �� 
	ل  ���ت ا�
�#� ا��آ���    $%� 
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 ا�����

 ا�����

�رات ا����ول ا)���'�ء ����� %$��# ا���������"��ت ا��������، وا �����ام ا��������ت ا���و���� ������ّ�ف ����� ����آ
 ا���������   ��+ ,���,�-
�$-� .ا�����6 وا����� ا��5 -��4$� ا�3��1�ت ا�1�� و��2 ا�1�� وا����0/ �� .

ّ�
 ا������ت��� ا����خ وا���ا�� ا�����د�� ا��ّ���� ��� 

����� و���ذج      ��٢٠٠٩ ��م    -١����    و0#,�ـّ-   ,��& �+�*  �&��&ة  ا��)'&%$ ا�#آ��� درا��ت ��� ا�)��  215�6 أ��23 ا�1
�8دي� ت  ��0ـ6 9ّ+�:����JًK، أ��Gت ا�#آ��� ��EF�E %�<       .ا������C ��� ا���Bن ا�#ا@�& وا�?���5<      ا���#ارد  0=���  إ��;  ا���
���  درا��ت G#�#1إ�  ���?�Lت ا��)#,?��     إ�#(F���6 ���B�C:0  ع��  %?�ّ&Nت  %�< ار��0�O  &�Fض  ا��6�1#ن  أآ� ا���,*  وا�'��

�#م  F�6�)'&ام ا�1 ،�Q�Gرو&�ت   ٤٥-ا�+�QTت ��E; ا�1:�ر 9�ّ�0 ا���OU >� ��B(ا� ��E�� ��F�(� �T�Qا� >% V��Wو 
2 ��,�ت �C, >% ر��X(ا� ��@Qا��+�� %< ا�         ���TاY=ت ا�1C5ا�� ��� �����Zف اQ�\Zت واك وا��[#�����Zا   ��� �����Cا�

�� وا��?)&��C:Bا� V��#م .ا��FE1ت٤٥-وُ�?& ا�N&?% س�B� ���ت    آا�َ)abE1َ،   أداة أ����Gل ��� ا��� ا�)�� ��#�0   � ه�� ا���
ك %#JًT ا��ء �:f %< ا��C��B \'#ره��h� ت�iوأر ���\ j]و ،س وا�)lآ2، ا�?#ا\k �#ا�G د�ع �)1�Oه�Zوا 
��Q�� ��@�� mEC0 ,+(�� >��J6 دة&ّ?(% >%  راتNا�&و) ١ا�215(. 

1ت  -٢C5ا� ;E� ت:��� و,& ��O8 9�ّ�0 ا���TاY=ا� ����Cـّ�  ا��O8�� ،��  �6%ـّ)+�(�6  ;�E�  ��?�Cp  ع#ّ�Q(ا�   �G#��#�Cا�
ت(CQ(Fوا�� qا���� rذ� ;E� د&ّL ��، آ�T�� ا��?�Q ا�&و�� ا��1#%� ا��=(6 � a%خ [Jل ا����08 ا�'Qاف ا���ph� �5

ر���  ptا��)��&ة ا *%Zا ��,خ    �� ا�0�Qا�� ���د���C�F ���   / ا��Yي �B�ُ& ��� آ��#ن اZول    ،COP-15، ا��?��وف 6��*   u5�6ن 0=ّ
>W+Q6#آ. �� �E; أ%ن ا��uآ#Nتو,& x?0ز أ�3ًOu(ا� ��(���E، و6BKدن ا��2 ا��?C, >% ،تO#Eا�� ��ه�ة %< �ّ��  هVY ا�
����Cا�.  *i *0 &,ن و#Q?ا�� ���B(ا� �� ��yT ا�)� �0�5+ ا�#آ(Qع"ا�#ّQ(ا� ;E� ت:�ر 9�ّ�0 ا���O{ ��E?ا� -��X(ا� 
خ" ا���Cي ا���#يQا�� ��ر�� u56ن 0=ّptا��)�&ة ا *%Zا ��,  .ا��در �< ا����08 ا�'%�ph� �5� aاف �� ا�0

  

	   – ١ا���� � ً�
�ا���ّ�� ا�����ت ���� ���� �ت � !ت وا���ر ا���$دي ا�����' �� &��� ا���%� .و-
, ا���� وا��+*�ت ا�
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��ء ا�$#رات وا��! �� 

٣-  �C('% 8دي� �}�Cآ# دور  ا�Nت       ا�����C ا�)E� -6#آ�� ا��#G#د �� %#���X% ��� ���درات ا�)?و��C�E� 2�\و ��BE@ 
;E� �,د�2 ا���C, >% ور\& ا��#اد ،��?Gا��� *��B0ث و#E(ي ا���Cا� *GQت �< ا�O#Eا��  �W��� ا��5?�، و\Wا��5?� و

��C0&ر� yهQ%و y%�6ا q�FQ0و .و �� ��5%ر�-٢٠٠٩دّ��$ ا�#آ �OJO  ��K�6 و �BFQ%ون   ٣٤5�%ر�- ا�)?� >%  %�5و�
و�� @ $E�L �QB(دو�� �3#١٠٠ا� .  

 
ن ا�34�ام �1 �ت ا� 0  – ٢ا���� �-�!6�ر ا���ّ*$ت� ����� ' ا��*�78  9 ��� 78 '� ا��<*�' +=ل دورة ��ر���' �
*آ

٤-            ��C('% >�% 2آ� +����، ا�)�3���,Zوا �����E,tا ���Cا�?&��& %�< ا��&ورات ا�)&ر� &��  ��}�Cا�  �����C6-  ا�� �E#آ��  ا�)�
3ء،    ��Zات ��� ا��&ول ا��C('%و  y%ر  ���6��Cا�  �����E,t6-  ا%y  ا�)����C�  *�%Zت       ا��)��&ة  ا��,�0Nا k�E('% Y���Q0 ��� ��}�CE�

����       .ا�&و�Ou�0 *���B0 ر�pإ ��� ���G#�#1�tا �pت B0&�� ا��'�X+Q% q�C:0 2�C, >% -�iا#% ��Cا�&ورات ا�)&ر� $E�L &,و
��ه %< ا� ا�Q#�&اتWدةا��5?ـّ� و#G &��2 و0#آE�(ت ا��QB0و ،����Cت ا�QTت �E; ا�1O#ّE�/ ت��Cدة ا�#G �C,ا�%�BE?(ا�� 

��&ات   ��xEات�6 Cرة، وا��x�Qا������5  ا�   �T��2  ا�E1#رو��3#��، و��Q�ت  ا��E1#ر  ا��)?�&د  ا���Cا�?�3#��  ، وا���آ   ����&��Bا�
  ).٢-ا�215(

 )( .� أ����ا(� �/& ( .� ا��-� �ات ا�������� �$��س ا��!�ط ا*()�'& ا
٥-  �1CL ات إن�C('ا�� ��E�E�(س ا��B� ط5Qا�  ��?�Ltا   ��}�Cا (ا���� ا�#آ��� ���     ) أ��+0u5ه�� ١٩٩٥ا�)�� أ��   ���Qآ 

>� &+G و����C('% ��YC0 2ات 0?E�(ا� *��� �� آ2 أ��ء ا�??Ltا.  ��+Q6ا٢٠٠٩و�� ١٢٠%�<   0)1#ن ، آ�$ �1CL أ��
ً  �E6&ا ٧٥ �C('% 2K�0ًا��E('% .          $F�6ا ��� 6#دا���دس ���1C5 أ��Fا�� �B�F�Q(ع ا���(GNا &�B�ُ &�,و    ���K��5�0< ا� ���/  �C��#��

     ).٣ -ا�215(��U �B:Q�� ���E,tا ا��ع أ���(Gا &B�ُ ،rذ� ;E� وةJو�-      ��� ا����j ا�+دي ��� د��X#ن �X6+#ر��� آ#ر��
نF�  . دول أ�3ء١٠ 5%رآ %< ٨١، @V�3 ٢٠٠٩أ2��6 /�
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1*ى -آB ���' ز�رة إ�	  – ٣ا���� � �D71 78 ا���E 4ع أ����ا ا� .ا� *و�' +=ل ا�4%

3ء u56ن �0&�&            -٦�Z�1ءة [ص 6E� >ر�C(]�1، اC5ع ا��(Gا�&�#ة إ�; ا �� و���$ ا�#آ��، آxXء %< دوره
�?� �� %5?� �#�&اتC:دة �� ا�#G#% �Xن �0&��& ا�     ا�u5�6و ،V�����K  ا���Q  �?5#��&ات ا��#���#ري وا��Cا�  �?�LZ    ��� �%W

ت�Lا���  ���� ا���آTران      )٤-ا�215(ا�+#ا�C(]N2 ا��L ،رئ�p وث&�@ ���* ,&را0+* �� @�B0 ;E� ء3�Zة ا&�Fو��
       ���?Gاد ا���#��E� �1C5ة إ��; ا��#,�- ا���LC% yT(Qغ �< ا�J6�� �1C5ا� j'ام ا�&'(�6 -��Fغ ا�J6�� دة&�% ��Q%ة ز�(�

E� -6#آ�� ا(�)http://nucleus.iaea.org/rpst/index.htm(.  

 
ءة ����Iا  – ٤ا���� Kر ا���4+L 'آ�ت ا�M*ا!�' ا���N���
� '�� إ��اد �*اد ��%

  ا� �/� ا� ���د'6 ا���دة 4& ����3ت

٧-   YQ%ة %') ٢٠٠٦&�F��� *�ق ا�?:� ;E� ءةرات آ�C(]ا �#Q� *�Q0 ������C  2ات ، % �){$ ا�#آE�(ا�   ��?�Ltا
+Tأدا *��B0 ;E�. و�� اN مر ا�Yي أ�Gي �C(]١٨٠٠، �0* ا��&اد   ٢٠٠٩    ;�E� $ُوّز�� ��Q� . �E6&ا ٧٦ 5�%رك %�<   ٣٠٠ �ّ

  ����\��� ا�x��Qرة وا�Q#���&ات ا����5?� ���� ا�:�Q?ن �0&���& ا�u5��6 ����Q�0Jا� �������� �����B:Q أ%��آE,ءة إر آ�����C(]ي ا���Gأ آ���
#َEا�� V���وا�)��6 وا��Q�0Jا� 1��%Z �QB0 ون .�O، آxXء %< %�5وع 0?

ر 0?و�+ %- ا��1)�  -٨pإ �� ،����� %�- ا��?ه�&       ��hوزان  ا�&و�� وأ�Gت ا�#آC��X0ر��� وB% ���درا ،a���Bوا�� 
��Qp#ا� ��Q?ا�� *E?6 س ا��س u56ن ,�Bا�u5Qا�� ��?�C:دة �� ا��#اد ا��5?� ا�#G#ات ا��5?� ا��&�#Q.  0 *�0 &,دة   و�% k��\#
�?� و0* إ\&اره -ا���F#رC:دة �� ا�#G#ات ا��5?� ا��&�#QE� aCXا�rة 6?& ذ�&�(?% ��?G�% دة  ).٤٣٤ -ا�#آ��( آ�
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س    -٩��ت ,��QB(� �?,#ا�� Y��Q(ا� mE6 &,و  k�����ة، و��� %xا��           ا�:]Zات ا#QFداء ��� ا��Zٍل %�< اا��Q#وي %�F)#ى ��
B(ا� k�ر���� �G���6اءات ا�)#\��B% ���Q��&���� ا��:��E% -��,#% ���� ���BCّ#ث%?ّE.   اYء ���� ه��3���Zء ,��&رات ا���&ول ا��Q6 2��Gو%��< أ

 *��Q0 *0 ،لXا��"�%&B(% ��س" دورة درا���u56 kن ,p qbـ�u0 ـ��?LZا       xا���#,?� ��� ا���آ� �%W �?�Lوأ ��Q�Fا��&و��  ا�� 
ء�x��E� ولZ��50< ا �+L �� ������ F��(6)� �� إ�:Qأآ)#�6/ا�.  

 �#ات ا��!)� 4& ا� �/� ا� �����3ك ا���

ُ�)#,��- أن �)#���- �:��ق �#0���& ا���6�+1ء ��6�B#ى ا�Q#و���� ���� ا�����B:Q ا}����#�� ���E; %��&ى ا�?��B#د ا�����ECB، و%��<        -١٠
  ��}�Cت ا����B(دة د,� ا�ت %��TJ %< أ2G ز���ق، ����$ ا�#آ��� ��� د��X#ن        .ا��3وري �#0�� أدوات و6�Fا ا��Yو�� ه�

 �    �X6+#ر���� آ#ر�����\�� ���� ا�����B:Q ا}����#�� @���BE درا����� u5��6ن آ����� ا�Q#���&ات ا����5?� ا��&[���E ���� ا�������Z2 ا. 
    ���G#�#1�tث ا#��Cا� ��ل ا���K�C ���            و�'�$ ا����BE ا�&را���Xا ا��Yه� ��� ���TBات ا���=Kوأ��6زت ا� ��Qا��اه ���?�Ltا

��U �B:Q%-دي .ا����j ا�+
�� �#ا�X0 ا�Q#�&ي ا��٢٢٢5-و% �)� ا��ادون  -١١G ;إ� ،�?�C:د �� ا�#G#-  - ا���ق وا:� ;E� م&'(F�ُ ،�?5ا��

ت�E�� >% ��Tp ��ف �&راJ=ا� +�E� q�&�(وا� �T���%2BQE� �E ا�1L ����ر ��ذج �C(]ي وا#Xع     .ا���(Gا *���Q0 *�0و
 ���� @����xان   ��Q��� ���� ،+����در r��E0 ا�Q#���&ات ا����5?� و,���% >��� ���QB0/��6 ،�����#� ����  ����������� ا�?Q5)�آ� %��< ا����%

  ���#Xد ا���$ ��      .�hر\�ت 6)�آ��x                     ـُو,�& @���Bدة ا�#�G &���< 0#آF��0 >�� J3�� ،رضZا���ادون %�< ا q�&�0 ��&�B0 y+
ع�(GNف ا�p >% �F�Tر. 

١٢-            >�� �E�ّ��% ت��@J% f��(0ُ �+�Z ���}�Cت ا��B�B�(- �� ا��ق وا:� ;E� �%&'(F% &�, >� �BE:ت ا����(Bوا��
��، و���23 \��?# ا���Bارات         6�& أن  .ادى �#1%ت ��* %?B&ة   ��}�Cث ا�#�Cا��5?� �� ا� �T�Q)'&ام ا��ل ا#@ JًWL ��O

�@(% $��� %5?� إذا آW 2T)'&ام 6&ا�ا �%�. ���،         وُ�ِ�:Fا�� V��ت ا����E�� ���ت �&ار���(B)'&ام ا����ن اu5�6 ع��(Gا *
ة �< ا�):#رات �#(F% ت%#E?% *�&B0 &�,+Q� غJ6tل واXا ا��Yة �� ه��]Zا.  
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�� ا���������� إ���ج ا����� ا����ـ� وا���

 ا�����

���� وا�������� ��� ا���ول ا������ء ���� ا����ام ا��������           ��ا���$�ه�� ��� %!��$�# ا����"�� ا�� !�� وا������� ا�� ����� ا��
                ���'����9 ا�78,����، و5%�"�� ا��5�رات ا������2 �0�1 إ���ج ا������� ا���-,� وا+����دة )�����'����9 ا�78,����   ا��-,� وا�

 .�>�اض ا����� ا+9����� ا+: �د"�

�� ا���������� ١ا������ ا����� وا�������ات ا�

ت   -١���� ������ ��� أ��ء ا���&�%�ام ا�$#��"�ات ا������ ���ا!  ا����م ' �ا0/,�.��،   ا�,���+���  ا�*(�)
ث  ا�$���� 78 إ'5ء اه�$م 3ص ������1,�:�+� ه,Dا ا�,#�ق، أA,�1B ا��آ�,� 8,?�وع       .:,�ز���و�� ا� ',��  و,E�'   F#ّ,�8

ج 8#��,"�ات   ,��I' J,���ُ  ���+��,!  ��.�     ا�$�,(وع  �Q,� ا��1Pآ,�ز    M,8 ١٨-ا��1,�ر�J,1.  M  ��,�ي  �إ/,�,� R,��:��� ا��1,�ر
ب .,,5ج اSورام و.1,,�م�,,.Sا ا��,,�ع ا�$%    .اD,,ج هت ��0,,,,�*U�8 F#ّ,,�$ا� �,,E�:7 أن �,,"7 ا�$,,?�وع ا�,,W���ُو M,,8 ر,,�

��,,���� ا8S,,�اض ��,,?%�] $#��,,"�ات ا�,,���+��� ا0/,,�.�� ��1:�,,� ا��Z,,1 ���اY  ,,8��,,�ة    ا�' �ث ا�$���,,,,�:�+' 
� .ا�:�ز���و�

�� ا�$#��"�ات  -٢�� ��#��  Yأ M8+��� و�رات      ا����ء ا��,,�' �,� �,�ء، �#.� ا��آ".Sول ا�ا� �� ��.ا0/�
� F#ّ,�8    ـّوW,� رآ,   .ا0/,�.��  ا�,���+���  ا�$,?�� وا�$#��,"�ات   `�ا��_,  ا�����B ������ وإ��,ج ��8*,ت  ,E�' 8,?�وع )

� ْ&�ـcُِ$ ا� ٢٠٠٩ M�#�� J1. اف أ�زاتا�هPط#�ا`  وا���� ا��?.  �1�`. ا�#����1cو�ت '&�%�ام *�ـَ$�� ا�$?�� ا��_
   ��� وl,7 �,        دو�� .,"�اً ١٢و'$?رآ� 8%�:�ات ,� F#ّ,�$ا� �,E�:ا�$,?�وع ا� �. W,�ى .��,�  mU +&,�%�ام أه,�اف   ـُ، &,

وة ا�����ات ا�$?��    �� M8 دة ا�$��د  ١٨-، وا���1ر�M ١١- W M8:�  ا��c'�ن   �(�UB، ١٢٣-�دـ، وا��,  ١٣-، وا����وM�Y  و�?
� ا��AW ذا���W�p�8 ،R إ��,ج ا�$#��,"�ات  �ن، $l 78  ���+���,ات ا�$,?��       ا��ا����, rD,ه M,8 ���?,$ا� ��. وM,8  .ا0/,�

�U$ا� ���ت ر'.�/s� M�1P?$ض ا���� M8 �t Jأد� Jا����1] إ� J1. ت�. .��#R أن هrD ا������ات &
ن، + &,�$ أورام       ا���Y5,�  ا0/,�.��  ا�,���+���  وا�$#��,"�ات   -٣B�#,5ج أ8,�اض ا�,. �,� �,$U8  ب�,.Sا 

          وا�P�ة,UY5�� �3ىSرات ا�     .ا��ّ$ء، ا��� + ��Y� ا�M8 ��Ec ا�%�,�  $c�,&ا �,Wن     ٢٠٠٩وu?,' F#ّ,�8 �,E�' 8,?�وع 
`$� إ/�.�� !��+��� ا&���اث 8#��"�اتW J1. ام�ف  ١٧٧-ِ�?ُ��مـُا�1 ا&�%�U�#,$ا�1ُِ�,?ُ��م   . �5,�1ج ا� m�,١٧٧-وُا�  �,� 

ء ا�,,#A .,,?�ة ا�$,,?رآ�، $8,, أدى إ�,,M�#,,�� J 8,,�ى �,,��� ه,,rD ا����,,�ات ا�$,,?��     ١١",,.Sول ا�ا�,, M,,8 دو�,,� .,,"�ا 
�$U$دّ.� ا�$?   .ا� ق وا&,m�,�8 ،7 ا�1        آ$,�� J,1. ،F�:�� F#ّ�$ا� �E�:ات      ١٧٧-ِ�,?ُ��م ـُ�وع ا��ا�::��, J,1. �`ت ا��,,�دو�

)177Lu-DOTATATE(      نB�,,& M,,8 ��,,�� y��,,8 z,,أ� M,,8 �,,Eب ، و�,,� .,,5ج أآ�,,.Sة ا�,,Pء '$#��,,"�   وا�ا�,,�ّ$
� هDا ا�$?�وع   ١٧٧-ِ�?ُ��مـُا�1� Mرآ�ت ا�Dي !RQ ا�$?�، Y 177Lu-EDTMP��,� �,�J.   #��,"� و�� ا&,���اث 8  .دو�

z��%�� ���8 ن }+م وه�B�#ا� Jl�8 ى�م � .ا��_
� F#ّ,,�8 }3,,� إ�,,J ا&,,���اث ��8,,    -٤,,E�' ـ|وأدى 8,,?�وع� �`� آ�$�,,`,,'�Uم 13,,�{ آ�٩٠-�مــا�#��و�,,?� �,,#�%/ 

 B M,,8,,�ف /,,�آ� +&,,���اث ��8,,        .٩٠-�مـ,,ـا�����,,�Y����cا�� rD,,ه A8�%�,,&ُا �,,p M,,8ـّو ً� آ�1,,,,�{ �,,�  J.�"ده���,,8" آ
)Kamadhenu) ( c?١-ا� ( Jإ�  �� 7���#�٣٧ ����� آ  ��م 8P�Q    ��c')آ�ري١  (M8 ٩٠-ا�����0م ��ا���ء  ا��

ر�7 ا���,,,ون ا����,,,�ـّو�*,,,�ي �A,,,�:E أول ��8,,, .ا��,,,`� .J,,,1 ا����,,,�ات ا�$,,,?��?,,,8 M,,,8 ر 8,,,?�وع,,,Bإ �,,,� � آ�',,,,,,� �. 

___________________ 


�	�������م١� 
ص �
����م ا���و�٩٩-  ��د ا�	����
ت ا�	�����  . #" ا�! � ا�
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�     �تـو�,,?,,�`m ه,,Dا ا��$,,  ,,�� �,,� ٩٠-ا����0,,�م/٩٠-�ات ا�#���,,?��مـ��8ّ,, :�ات ا����,,�ات ا�$,,?�� ا���Y5,,�  ـ��8ّ,,"ا��آ
M�#*د  ("١٨٨-ا�����م/١٨٨-وا����ر�� ا������٤٧٠ا�� ). M8 &1#�1 ا���

� ا&���اث وا&�%�ام ا�$#��"�ات  -٥�ء ".Sول ا�م ا�����,�ات  ا����+��� واه�$' �8�W�$ا� ��. ا�$,?��  ا0/�
�E.ٍل �*#�$ت ا�:. �Y ��'.       rD,اث ه���,&ع ���� ُ.�� +&���اض ا���� وا���,��ت ا��اه�,� ا��1��$,� '$�Y13] ا �Wو

، إ�,,J أن ا�1  ,,UYرات &,,����� وإ��,,:�3+ U. ه$,, أآE,,� ا���ا8,,   ٩٠- وا����0,,�م١٧٧-ِ�,,?ُ��مـُا���ا8,,  ا���Y5,,� وإ3,,"
درة .J,,1 إ��,,ج ه,,M�D ا���  ,,W ان�ا�:1,, M,,8 �,,��ا�$:,,?�ة، وا���ا�$,,?ّ���,, M�'ت آ:�,,�ة و,,�$c' MI  �,,�c� ٍل '$,,,,. �ع �,,�.�,,/

 .�5&�%�ا8ت ا�#����� ا��د��
٦-             �,,$`ج ا�$#��,,"�ات ا�,,���+��� ا0/,,�.�� ا��,,��0 F,,,�� إ�,,?ء �8ا,,� .J,,,1 و��ا!,,  ا��آ�,,� د.,,� ا�:1,,�ان 

1,��.� ا��1��$,� '��,����    ا�,#����1cو�ت �  �.ث  ا0/,�,�:�+ت ا��_,`� ا�$,?�� ا��`$,�   ا�:,�ز���و�� و��8*,   '  J,1. 
 ا�$�,,,.5ت ��,,,?%�] ا8S,,,�اض,,,U�*�ن   .و�8,,,p ),,,أ �8آ�ا�:�از�,,, ، ',,, �,,,� �ر�7 ا���,,,ون ا����,,,?,,,8 �,,,tر أ,,,Bإ �,,,�و

   R��#,ر� �,��        ا�$�,(وع  ��,ج ا��و���,� ��1P1آ,�ز   ا0) ٢-ا�,?���1c�#1�)  cو�ت ,�ا��1,�ر، وه,� ا�$��,z ا��`�,#� ا�$,#�%�م 
ث'+�: ا�$���� ا������� �         .ا�:�ز���و�,U�8 ة�,tآ,  وا �",t ،ن,���Bو  ,$. ��1t ت�ر ��� ا�$?�وع، .�Bإ ��و
   M,8 �,E٣٠٠أآ     M�,' �ء ',?uن إ��,ج ا�$#��,"�ات ا�,���+���        ا�,��د��   8,?رك، W,�� إذآ,ء ا�,�.,:BSوا M��.ا0/,�

�����1� ��.� ا0/�.ث ا0/��:�+ ا�#����� 'U� .ا�:�ز���و�� وا&�%�ا8

 

��م ���� ا����و���
م"آ���ده��
"  .١ ا������� �
م /٩٠-، �
�� آ�"���� آ!� ���  ، ."ّ"�( وأ��+*( )�� آ��٩٠�ً-ا����

?�� ا<��4=> �; �:ل أ�8 ا�"��ر�6 ا�345�/ ا�"�2�ّ/ ا��� 1/ ��
آ��/ Isotope Technology Dresden �0آ/�
��ام *���>�    


رة(Bر ���2/ �;ا�
�
� آ? ( 

٧-  Wو � �,�8,�     :ا�,#����1cو�ت  '�ا&,��  ا�$��*,�  ا�$,?��  ا����,�ات  " ا�����,� ا�$��,�ن  �?�ت ا��آW0 �,�U�Y�� دئ,:8
F�8,� �8اآ,( &,����1cو�ت Y��,�ة ��0,ج            )  M,8 &1,#�1 ا���,ر�� ا�����,�        ٤٧١ا��,�د    ("�8WI' �,$�U$ت ا�.�ة ا�$�&,##,$�

ث ا����,,,��� ا�$�,,,�د و��1,,,���� ا�$���,,,�ا�$#��,,,"�ات ا�,,,���+��� ا0/,,,�.�� ��1,,,���� ا�$���,,,� ا�,,,�:�+' �'�,,,&� 
  ً,��ث ا�:,�ز���و�� و�:�+ر&,ت ا��,���7 ا�*ّ�,�ة   '$$� .  ,Wد ا�$��,�ن      ـُو�دات أ3,�ى 7,8 ا��, ا�$,?��  ا����,�ات "�A8 إر/,

  ).���� M8 &1#�1 ا���ر�� ا��٤٦٨ا���د " (ا�%�`] ا���(�`�� و�Bا`F ا��0ج :ا�#����1cو�ت '�ا&�� ا�$��*�
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  )H�I ا��"�;(و���/ إ���ج <���/ ) H�I ا����ر(�����ج F8م ا�����
*�و��ت  .٢ ا����
��
B��� /1�"ات ا���
1� ��B��6 ا��K2"�15ث ا��M�  ��� ر���O  ���5ازP � .ا�5
ز���و�

���� ا�������������ت ا���� ! 

٨-     ً+*8 ���� ا���Y����cاً   �?$  ا���$� �U?و� ً.���8   BI' �ا��,      ـّ ��(ا� mU ا0/,�.��  ـُ�اد M,c$� ��t ا&,�5Pل 8(ا�,
 U�,`� ه,Dا ا�$*,ل، �_$,A ا��آ�,� 7,8 ا�$�آ,(             .�0?ء �8اد ��8�Y �8���ة و����� �3,� وM,8 أY,  د.,� '�,ء ا��,�رات 

���1(�ء ا��و�� �U�8ه�ر�� ا��_���، و �� ه���'�Bء ا���)��1�  �,&��Uن '    وا��,&�� �,�8Yا���و�,�، و  �#,� ,Q5: ��)  آ5ه$,
 ��� رو8�� ا���1م ا�����,�    "، �t  $. ��1tل     )�      :ا+�*هت ,�Y����cو�*�',�، و� ،�,��_� "        �,Eأآ � &,�:��، وt,"�ه,�

  M8٥٠ ًرآ?8 .        Zر��� �� ،3ص 'uورو' �ر 8?�وع ���1ون ا����Bإ ��mU ا0/,�.�� �����,z   ـُ '?uن ا��,  8?رآً٢٠و
 U�`ل ا��c�0و��تا�$�اد و����� �3*8 Jإ� Zل ا��*8 M8 UW  ..J1 ا���ق ا����ي ���:��ت ���اوح ��

 

6  �
�T ا�"��
ى *R�24  .٣ا���� �B� �P /�I�10Uت ا��V�2"ت ا����ام *2���>�  W�
رV>
Vا� X"8 ج���U �3�Yا. 

�8�*� ا         ـُو�  -٩ ����ّ� M�#��� �$U8 �1�&و ��.ت ا�$����ت ا0/����� ��     M,8 آ$�,� آ:�,�ة ����� ���$�tدن، 78 ا�$�
  ��1cا�� �� ���� �1:�,� وا���$�,� وا��,�ر�Z     .ا���W و������$�1� أWإ �ر ا��ق ��و�Bإ �� �وM8 53ل 8?�وع ��ون ���

     ,�Y����cل ا��1,� وا��,*8 ��   Mا (ا��,�و���,�ت ا�$����,ت ا0/,         )أ,���� F,�:��� ء",.Sول ا�.� �1,�ا�, �,�.�� ، ,W�A8 ا��آ�
� ا�$P,�ب و�,���        ,�ع !�.� ا���&,�ت �W �� �*��7 ا�$��$�  E8Sا�$#��ى ا F�����)  c?,٣-ا�(   �,*��8 �.,�Wو ،

     ,�Q �,� A�$,&0ج ا، ُا&,�%�م �m,U ��ز�,7           .ا�,DهZ وإ��,,�Q �,� A�$,&07 ا��,8 M,8 �,tوا �,�ا�:�,ء �����$1,ت    زM,8  و
   *� �,�1$��  E8Sا�$#��ى ا F���� ��W ��.� زاد ا��0,ج '�,#:�       ا0/��,��وM,8 أY,  د.,�     %.1١٠,�� 3:,� اA�$,&0، و'
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               ��� ا���:��,ت ا�,��.��، أ!,�رت ا��آ�,� ا�$�,?�ر ا��,,� ��. ا��_`� ا�$?�� وا0/,��Y����c� J1. M����$ا� Zر��� :
" z?,cا�  M,.  ت'�,Z  ا���ار�,� و�3,�ط   ا�$:,د+ت  دا3,   ا��,#�'�Sدة  ا�,Y�$ا�  A,��   �%�,&ام ا�$����,ت  &,�� اSرض '

��. ). M8 &1#�1 ا��ورات ا���ر�:��٣٨ا���د  ("ا0/�
ت ا�$,#�%ِ��8 ������1و�,ت         -١٠,����1� �,$U$ت ا��   .ا�$,?�و.�  آ,?z ا�$��*,�ات وا�$,�اد �Q,�     وM�,' M,8 ا���:��,,�و

� 8?�وعE�' F#ّ�8 ا $ِcُـ�&ْ   �� ��$�1,� 8,#� ا��و                ٢٠٠٩ً,tت ا�c:�,�ة ه,�     ، أ�U,� ا�$,?رآ�ن أن أآE,� ا�����,ت �*,�
� ����� ا������.� ا�$�,ّ#F،           .ا�#���� ا������و�ت '&�%�ام ا0/�,E�:ا ا�$,?�وع ا�D,ر ه,Bإ �,�و���*� ��1$,  ا�,Dي �,� 

ًt�8  8ز c?' 7$*8  آUY �:!أر�ً*�  �� ٢٠٠٩. 
ع ���� ذي !u?' �1ن ��:��,ت   -١١$�Yا ���  ا��,����  و.ا�,#����، ا&,���ض    ا������و�,ت  '&,�%�ام ر�,�M   ا0/,�

&���اث أUY(ة �#���7 أن ��,�m !,�راً             ' F1��� $��� ذ�,� ا�,��ر     ( ���!,�    ا�$?رآ�ن ا���� وا�����ت ا��اه�� ,� ,$'
د�'Sا ��p5Eا� (��:�&م ا�$��&�� ا��*� وا�c:��ة ا��*� '#YSا�*,�ي     ا M�?,ا� [,��  �:W M8 ت��:��� �$`58 ��`"�

 :Wا�$�ا ��Q ���8S5ًوا"�ت      �، Y�#,�$ا� �.�,! �,�و�,� ا&,���اث 8,����M��:��,*� M،      ).٤-ا�,?M. )  c �8اW:,� ا�*,�دة 
ز �8$�لUY �3وا� A'p زUY   .أt�ه$

 

�]�ي �
اء�/ �1]�. ٤ا����  ��
� �B�6 ��آ��  ا�P و��ت�*
���)��2��Pب أ
�?(�ً2 �> )����� ، ا<�P س�"�Yا ;I O���� �0آ/ دو  ���ز 
،<�M�5"تآ�=

6a و��B�` ا�"�� ��� *5K��2ت .��I�/ أ��ى ��4* �3P )ا����>M  ��bو /�
c1ا� /�
c1ف ا�
Bت ا�M�  �P.  



 

 



 

 
 

 ا���ن وا���



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blank 
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د�
ت وا���ارئ ا���هـّ� وا���ّ�ي ��

 ا�����

� أ���� ا	��ه��ـ�� 	���د����ت وا	���ارئ ا	��و���� أو           ��� ��إر,���ء ���*رات و)()#'���ت و&�#��� وإ��#$#��� ودو	#��� "!��ـ �	� و������و
ا	�@( <$�ـ �  ا;?!�<#� ا	=!�#� أو ا	$��$�� أو ا	$�.� رة وا;6:ار ا	$'9ـ8( /�36�7 وا	�.ّ*ي 	�3 "2 ا	��1 ا	$��,�، /.(ف           

  ���#�A�	(,��$#� وا	ت ا����� أ���� )B��,�A ا	$!�����إذا F6$��1 ا	��د���� أو B��F6 ا	���رئ <��� ���Eدث أو إه$���ل أو <$��� ��!$��ـ *، و
� ا	*ول ا�H>Iء وا	$�@$�ت ا	*و	#� ذات ا	.��#/ �$#" �� .وا	!�
 ٢٠٠٩ا���ه� وا����ي ����ارئ �� أ��ء ا�	��� �� ��م 

� ������        � ��ال ا���رة �� ا���      -١���ي .�)رة آ�,�� ����ت ا�*)ارئ ا��)و'�� أو ا$#�"���� �����ًا ر!�� �ً� 
� ا$#"���ت    �� :�3)د .���ء           و.ا7��ن ا��)وي ا��و�5 وا�34)د ا��ا��� إ�� ا�)�0'� ��� أن =;�� >�:�� �;�'�� ���� ا���?< �

� ���ان ا��5 #�رآ@ ,5 �;A�4.� أن ا���3ت ا�Bا ا�;�4ل، ,�� أD�0را��3 ,5 ا���رات ,5 ه ���ٍ� Gّ ���3 ا�)آ��� >ّ �@ 
�� ��J و.���4ح           .ا����ي �*)ارئ  JKL�. ��3� ي����و:��ى ا� ،N�O��;5 ا�)�0@ ا��, ��<Pا7>�اث ا� � .و�0 �< ا$.Pغ �

  .�4�Oا J�"��� ���ان :��ًا ا$:�اءات ا�PزAا� TD، ��,@ ه���3 ا7>�اث إ�� ا�; ���ة ا��و��:@ ,��5 ا>�و,5 ا����ت ا� �
 .دو���

 )'�ء ا�&�رات و$#���ة ا��ول ا ���ء

�Vه��N وا������ي �*��)ارئ ا���:��� إ����       -٢� �����W(ء �����را��3 ا��X���7ول ا���'���Aز ������< �;����ت ا�����)'< ا���Dا�5 �
� ا�)آ���� ���Z�<، ���� ا�*���Y". ،Nت .�VLن               .�)ا�� ا�34)د ��"�'� هTD ا���رات    �� ���ا�O�"�اض  و�J;L ا�;� ���ة ا�;��

� ه�TD ا���Y"Aت       5��٢٠٠٩ ���م      , .�*)ارئا��VهN  ت  إ:�اءا�� ����Y". ا�)آ���� @�;ZG ،.       5G��;= @�;ZG ،_ذ�� ��و��Pوة �
�VهN وا����ي �*�)ارئ        � ���W(ا� >Zا�� NGا(: a�b��    ـُو�Y"..  �Gت �; ���ة �� وcd و�"�'� ��P�= @;Zث ."��Yت 

���g ت�Y". ت�dا�"�Oا� ��اض  ا���0.�"�O� ���K�;ا����W(ا� ��ا���0. >Z� .:)اNG ا��VهN وا����ي �*)ارئ �
�a :)اN�G ا��Vه�ـNk وا�����jي           ZG٢٥;@ ا�)آ��� آ;�    -٣�b� 5�, 5�W(5 وا���;��� ا�;� �)'�� ا0$� ���A'دورة ��ر 

� ا�)آ����، ,�5 إ��Wر ���Lر'c ا��"��ون ا���                  .�*)ارئ�� l��� ��� ��� ا������� ��=P= N'إ�� ذ��_، ��< ���ر �,�d$�.  ،5��
Gءـُو�X�7ا��ول ا ����� $ذآ�ء ا�)�VL. 5ن ا��VهN وا����ي �K)ارث �G�;Y�� ��L و,� Pت إ�� : @;Z. 
٢٠٠٩.���)ل �3G'��� ����م  و  -٤ @��G١٦، آ�      �KA��# c���� ���0رات ا�;�� ���ة ���4@ ����دًا ��O ���0 ء�X���7ا����ول ا ���� 

���ر��G .��� �� ا�;��d�� و��c أن ���داً      .��;�� '"�� ذ��_ ���         ).١-ا��JKL (ا�; ���ة �� ا����ي ا���."� �)آ���       �ً�   ��� ��Aأآ 
         ً����< ��Yام أآ���إ��� ا� �KALا� TDج ه���� ،�KAL5 ا�, J�4 ���. �3"� ء�X�75       ا��ول ا�K� ء�X��7ا���ول ا J�A0ِ ��� ���YK. 

   ��0(=(��<  (اtن  >���  �"����  ��0رات  �� 4�J  '��<  و��Pوة ��� ذ��_، ��<     .�sدي دوره� آVداة �� ���ة ,ّ"���� و� J�Y�  a!��Bو 
ukا��ـُ ـ( JKL5 ا�, ��ّA�  .٢، آ;� ه) 

� دو��5 :��ى ,�5       و�0    -٥'��;� ��A�gس          ٢٠٠٩ا���< 0���ض ����w� ت����"� c'� ن وا��(�V�;ا� J��� ا����رات ا������� �
��:(�(�Aا����4ت ا�.  >O�. ا�;"�وف � ا���."��  ا�����ي  ���  ا�;� ���ة  ، آ�ن .;�Y.� اg��Aر ��ShipEx-1" �KAL"وهDا ا��;�'

�"�3 .���و �*���0 ا��)و'��، ,�5 .���و، إ��� ا�;b���Aات ا�;��Lرآ� ,�5          ـُوG .��� وا��"�ون ا��و�5  �)آ ���١٣@ ����ت ا��م  
�ًا.�KA# Jgس  دا��ا����4ت 0 ��:(�(�A5 ا�, �K'��� ا�O����:�ت ه�Dا    .�*)ارئ ����ي ا�)آ��� ا��P���� و#�KA أ� c0(�'ُو

� >�z ا��)0�@ اـُا��;�'� أن ���)ن �"���ت ا�A�:(�(�� �Y". 5,ت ا�; ���ة ا��و��� 3< V;ا� Jوا��� NO��;�. 
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 ا����ي ��34اث

��}، ��< إ.�Pغ ا�)آ���� .�ـ         -٦A�ت ا�����| a��b�� Pgل � اG*�)ت، ��� إ#�"���ت    أAِ  ��3G{ـُا#��  أو  >��=ً� اG*�)ت،  ٢١١
��j's�� زاو'�� ا7���ن و             . ��� أن �"Z< ه�TD ا7>��اث ��� @ ���3 أ'�� أه;��� ~�A� �0و/     �L�Aا� �� أو أو ?��� ��s=�ة إ#�"���ً� �
���A٢٢و,5  .ا�@kAY���. ا�)آ��� @�� وا�����  >���، �0�   5;�Oر JKL. ة��� ���ت أو ("���ت، .�$�d,� إ�� ���'< (ا�;"

N��*ف ا��*�.  
���اG�� ����'< ا�;�L)رة ا�*A���، وا�;"����4 ا�P>���،        و  -٧ �Y". ا�)آ��� @;ZG ،ة��� ;� ا$آ)ادور �� N*� �.�4�Oا

  �. ��"�����و�� ����ر ,5 >���  �4��G "�ض ا�;��ط�١٩٢-ا'�'��')م  �  �'(�����0�@  و. ا��������  ��?��اض  ا$#�"��5  �
     ����YّK;ا� ����A*ا�;"�����4 ا� ����� �"���,)ا ."��� ����ة #��3)ر 'Dت، ا������"��#�� ����d�"�;ص ا��b��#�� ����A*ا�;"�����4 ا� � ��G�,

���b�;وا�. 
�8م $��3ّ �7)6غ 

٨-     � ا�;�s;� ا�"�م �� N*� �ً.�4�Oا     ��G��)آ��� $��دة ا���Z ,5 |���ت ا$.Pغ �� ا���)ادث وا�*�)ارئ، �"a�K ا7
�} ا�;�KA و���'< ا�; ���ة ا��bص .��)آ���� و��ZGم      A�5 ا���5 ����0KALا� c0(;ا� J�� J��O غP.�� �<(�� و�ZG cdم �

� ا�)'N    ا���!<ا7>�اث ا��)و'�   � )http://www-news.iaea.org/news(.       ره���A�g� م��Zا ا��Dه� ��� ��A'�4� �b G @��وُأ�
� ا�3���ت ا�)�W�� Pgل ا� ���� ا�;�)c0 أن '�Aأ �wL�J ا���Zم ,5  .� .٢٠١٠و

 ا�,':�رات ا�=>;#;( ):�ن ا���ه� وا����ي ����ارئ

٩-   5��,٢٠٠٩   ". J��A0 ���� �)<���ت ا	����Mي 	�B#��#A ا	���#��� ا	���را�(���2ان ، أ:���ت ا�)آ����� �������ً� �;���L)ر ����ر 
� ا����ر'� ا������٤٠٥ا�"�د  (ا;?!�<�ت O ��� �*A��� ه�Dا          ) ��وأDgت �;�� ا������l ,�5 ا��� �Aن ا���روس ا�;� ���دة 

PًX, ،���ى ا� �)ـُ �� ا��ا����J ,5 >��ت ا�*)ارئ ا� �.�� وأ=��ء ا��;�ر' �� u3 وا������ت ا��4'�ة  ا�;*)رة ��ات ا��
�V    7 �W(wX ا�Dي 'J;L أد�� .L    أدوات ا	�.*ي اIول  و�< �LG    .ا���!�� �Gا(*Oوأ ��ارئ ا$#"��(*?��اض  ن ا����ي �

  5KALا��� >�� ا	��ارئ  آ;�� ����ر ���L)ر ."���)ان    .ا����ر'N وا���"N أدوات ���� )()#'���ت 	���A�)&  O�P  : ا���Dي '�J;L د��
 )$��ر��  و)B#�#A  وإ��(اء  ا	���H#(  و) �W'�� ا��VهN وا����ي �*)ارئ( ٢٠٠٣ – ا;?!�<#� أو ا	��و�� 	��ارئ ا	�.*ي

 .)�;�ر'� ا��VهN وا����ي �*)ارئ (٢٠٠٥ – ا;?!�<#� أو ا	��و�� 	��ارئ ا	��ه� �*ى ا�N'�ر )9=�
� ا����و'u،             5,٢٠٠٩  و  -١٠������ ا�;;�ّ)ل tوع ا�*���0 ا��)و'�� ا�L�� ���  .�أ ����D :�ء ا��VهN وا����ي �*)ارئ 

�u ا�����ز ا0$�;5 ��و��G��   ’."�)ان  �G�.‘. <        و�;���ث �(��Aت ا�P������ )ّدة إ:�اءات �����ي �*�)ارئ ,�5  cdو >�
���ي �*)ارئ ,5 ����Pت ا��A)ث� ���� ,5 ا$:�اءات ا�"��b� ;ا� ��د إ�� ا�;�43���O��. �w'�� J����. 
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 أ��ن ا����
ت ا���و��

 ا�����

       ���� ����	
���� أ��اع ا���
�ت ا���و�� و�
���ه� و� ������.�* ا��ول ا,�+�ء #* �()�' #&%���ت أ#�ن #"!�� أ ��ء �
و��.��* ا���ول    .#�ى آ�#: ��4ه� ا�%
	��1، #* �8"ل ���7ن ���42 #�����6 #�* #4����5 ا,#��ن وا���&���ة 1�2 �0/�)���          

� إ�� #/�4Eة 4Aا#�C D%�ج ا�)�ى ا���و�� #* و��A �7 أ@�@��� #"!��� 1�2 #��6ل ا,#��ن، وذ��< ��*                   ا,�+�ء ا�1% �&5  
 .�4J' ��42 إر�Eدات ا��آ��� وا��&���ة ا�1% �)ّ�#��

 ����ت ا���ن ا�������

م   -١��� ����و�� و����� ا���� ����ا)�ت      ���&#  ر��$#  وا"!  ا��آ�� ا�)���4�اء ا� ���2ن ��0 /�.ل �+�,+� ا* 
$+�� �!��ول ا5��6ء     ��ق  ، ��� إ���د $(?�ت ذات   ٢٠٠٩:�#   .ا���و�++0 �!�7+8ت ا��D�  E��F     ��+$���ا)�ت ا�)�*Gا ����H�

�!�Iو*#،    ا�� وا�&&!�L ا�&���ةو إ�J آ�4ا وا���د ا�,��: Jإ� �)$�ت �?)$.    0�L&� 0+,��� 0Mا�ت �?)Nا� OPدت ه�Rو
�H� ��$ت ا�,?)Nا� �S+�� 8�NTت ��إ�ا))�*Gا �+$���!� ا�L� .ا�&

��ان ا��� ���ع �� ��ا�� ا���ى ا���و���� ا����� ا�!�!�� � ��ن ا���وي �

�ة /�.ل ا��,�4 �&�,��ة ا�N!��ان،                  -٢�+Nد آ��8U  �P�$ُ ،رة�ّ�D� و����ى ��ا�� ����N$ ان�!Nد�� ا� Jإ� �:(�$  P�/Yا
ر�\ �!����ى ا�4  ����ده :��# ا��]ا����ْ I��� ���FN� #�����4$ء ا�J��4N ا6**��+�      .�و����، ا� J��!� ة��$+��� وا�&��,��و�(]���] ا�����4 ا�

ت ا��4M+�� وا��!+&+�� وا��و�+��، $���رة                   ـّا�5�ور�� �? ����آ+�] �!�J ا�&�,�8&� ا�+!� ّ̂ �+0 ا��_+,+0 ا�!�0�P ا���S&ا� .
             !� ��+8+U�� دئ�N� �aت ا�(&�E، وأ��5 ��0 /�.ل "�+��!Rو ��+Nر���ءات   ر_+,+� �0 /�.ل ا���ورات ا���L!� #ا�Pا�� �+�+��. 
#LNIا� c$���d أ��DI ا�M 0� رف*� ا�&(�� ���D� د�� �� .و�.وة �!J ذ�f، وا"!  ا��آ

��     "و�&?E أ�R ا�DI��6 ا��_+�,+� :�# إ�&�م د�+�E أ��ن $(�4�ان                   -٣�����6ن $ �+�* ���ى �! و�4M#  إر*�ء ا�4N+�� ا6*
����d " ا�&I��4�ر �(���ض "4�و��� ا�M ��Mر/ "I��$j اءا��Uا���?.ث   ن ا� E��Rا�ذه�� :�# ا�&H0 ا�+��)�� #�����6ن ا�$ ����!)�ت ا�&

��ى �ٍل �0 ا�6ن /.ل �&� ���D ا���ى ا�4�و��,� d+��� EUو�� �0 أ�ى ��� ����$ ���D�� Jا6و�. 
  ا�$�آ" ا��و�� � ��ن ا���وي

ء      -٤�N����ة ا�,�� E�U0  ��0 أ+!mnI�&ا�     ا���ول  :�#  وا� [��[)�� ��N4� �+:�����ا�� وإدارة   ا5��6ء، و��*Gاء���، وا�&
�]�� ا��آ��� ��0 �(]��]    و��0 /�.ل ه�Pا ا�&�آ�]،      ).١-ا��ELI (ا��4�وي   ���2ن  ا���و�#  ا�&(رف، أ�jIت ا��آ�� ا�&�آ�] �* 

درا�         N� r�!�H� ق�D� \+�*�و� ��+R�و� E�L� ��Hام                �8�*�4ء ا����رات، $N� د��8U 0�� s�+!� ي��D4� ل ا��6ن و���S� #�: 
� ا�6ن ا��درة+���2ن ا��4�وي  �(� +&�� d,ّ4� �84� و����، �&5�H  أ���DI   ٢٠٠٩:�#  و . �0 ا��آ�� آ&��] :# ا�

ل   ا�&�آ]  S� #:               ��+Nاء دورة ��ر���Uة ���ر�^ ��!+!�# وإ�8ز ��آ�U اث���ا���ر�^ وا��(!�+� $�jIن ��+�+� ا��6ن ��0 ا*�
�:���N+� �0 ا�&,��ى ا6**# ا�&D!�ب �0 ا�&(S�. 

�اضُو)\ /.ل ا�و��   -٥)�*G رMم إ�ة �0 ا�&��.ت �!��ول   �6ن �م (LN� ت&++�� ����� EUت �0 أ.�ا�&�
ت .ا5���6ء��&++��$(��� �!�آ���� ا6*��س �����ادى ا��� ا���6ن ا�+���)� ELIن  .و������6 ����!�H� تG��R  ��* اض�)�و���� ا*��

     ��!&�L&ا� �+�����آ+] �!�J ا�&��ه+� وا����اض �&���E ���ى   ، ا*��L& ٢٠٠٩و:�#   .ا�&��.ت، $�)��از   ����ّ�م  E ا*��M 0�� 
APR-1400    �+�� ا��و�+��                   .:# U&8�ر�� آ�ر��&�RGن ا�اض ��++&�ت ا��6)�ن ������ ا*���:� إ��J ذ��P���ُ ،fت $(?�(�$. 

   �+�+���#  در*�  إ��Rاه& ا��&�RGا    E���د   ��6ن ���&+� ��ّ�N&ء  وا�&�8ّ�أ  $+!�+0 ا��&��از   $�M 0�� WWER-1000   ر��n!$ #�:
��2ن $�jIن ا��R6اث ا��ا/!+�� ��0 ا�&�,��ى      و�4و�� #�&�RGا �++��  ��0��  ��D ١ �!���Rة  ١-  ا�N(?� ا�?�+� ا�&�FF  ى���!� 

ن� .ا�4�و�� :# $آ,
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��� ا����� ا������ ����ن ا��و�� دور ا���آ	 .١-ا���� ��� ا� �وي وآ�) � ��' &� ا�%��ق ا!و#" ����ن وا!�� ا� �و


ت أ�
ن ا��������� 

٦-         ���$(�� �!�آ�ت أ��ن ا���E+nI ا����/ ^�!D� ء زا�  ا��ول ا5�6�–   ����: ������اض   و$���H�ص $)� ا*�
، وا��,���،           .ا��E+nI أ�ن+�N�*ن، وأ�$، وا�+,����اض أ��ن ا���E+nI إ��J ا���+0، و:)�و�� أو:�ت *  $(?ت ����� ا*�

$(��  .وأوآ�ا�+��اض  ������  وأو:�ت *  $(?ت �)�، وا��,���، وأوآ�ا�+�         نأ��  ا*��+�، وأ�&,���، و:�L+S!$ Jإ�� E+nI��ا�
�اض)��ة ا��4�اء وأ}8�ت $(?� ا*NH!� �N,�L&ن ا�jI$ ن أداء_E ا���#     ا�6,�&!� ��U� .R Eاز��Nا� Jأو:�ت إ� #!+nI�ا�

��$ت ا�,?)Nء ا�4Tأ #: ذج  .�� �����ه�&� J!� ع.Mّ0 ا�L&� نYة :�#    وا����U �+�(ا�)���E+nI    ا*�$ ���!)�Gت ا�&�S&ا� 
�ف :�#                          ����# وا��&�RGن ات ��+�+� ا��6��+NDو� ،����Hاج ��0 ا��ل ��0 ا���E+nI إ��J ا�/�����Gوا ،E���Dا� E�U6ا J!�

�4+� $(?� ������  .ا���ادث� J!� ن �4&+� ا���رةYي ا�Sاض  و��)��I�� ��!R++�ه        أ��ن  ا*�� #�: ��D�� Jإ�� E+nI��وإ��J  ا�
ت ��ى ��و�� ��(�دةD�� ذات �,*~�.          �����ف :�M 0�� ��)$��اض �)��ي ا*��Uُا ،fذ�� J�!� اض  و��.وة�)� ��+�+�  ا*�

�:�T  ن، وأو:�ت $(?� �OP8 ا�����:# ا�6+�N*وأو:�ت $(?� /���  أ f+,L&ا� Jن      إ��اض ا���4�اء $�jIن U�ا��^ أ��)�ا*�
&��.ت ا�&�8أة $�&!� EU6ا E��Dا� E+nI� .ء إ�J ه���4اا�
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����%�� ا�'��ة ا�

ون            -٧�)�$(� �&�4&�� ا���� ا�4�و�� ا�Dا� ��8 ا��آ�� ووآ!+nI� #: ركI� �+دو� �LNF ادث�0 ا��� �+!N�و�LNF ا�
   ��G4&+� :# ا�&+�ان ا��٣٦٠٠دي، و���8 أآ?�� ��0       وا�  ������       �8��ت    ٢٠٠٩:�#    . :�# ����ة $++�"���اض ا�)�، ��� ا*�

�(!�d ا��را*ت ا��اه�LNI� �4 ا��N!+� �0 ا���ادث  ا�&���� :#   � ت ه�OP        و:+&�����ة $+� #�: ���&I�&رة ا���H&ت ا�G�S&ا� 
       ���$(� �!�آ�� ا�6ن ا�+�)&$ ��&� ���&I� ة�+NLادث ا��0 ا��� ��!H��jآ+� �!J أن ا��روس ا�&,!� ،�LNIا�.   �:�(�$

+!&� 0+,��� E&� �D/ ���ة ا��nI+!+� ا��و�+�إ�J ذ�f، و)(  ا��آNHت ا�. 
��ا�� ا����ك ���ن أ�
ن ��
��ت ا����ث �� "!��  ��و

� ا��6ن $�ELI أو*�\             -٨+� .وا"!  ا��آ�� �SI+\ ا��ول ا5�6ء �!d+ND� J ��و�� ��ا�� ا�,!�ك وا*���Hام �(�
4+�� :�# ��م          ��ت ا���&�UGا�(���� ��0 ا ���$�jIن أ��ن ����.ت ا���N�ث،      ٢٠٠٩و�0 أEU د�� هOP ا�8S�د، ���ت ا��آ

و��� �F&!     .ا���N�ث  ����.ت  و�����S  و������  ���دم  إدارة و$jIن �LNF ا��N!+�� ��0 ا����ادث �&���.ت ا���N�ث، و$�jIن      
      E��&� #����!Rو ،�ا)��8)�_d ا���6ن وا*��Tن، وإ����اد و $��jIن ��!+��E ا���6��+���ا�DI���6 ا���ر�E��&� ����!R ���+N إ�!+&+��� 6:

 �0 ا+*Y 0+�ت ����� �0إ�!+&+�)Fن   ا��اض ا���وري ���2)�*Gوا �+!+nI��ت ا��آ��� أ��5ً    .ا�Iل    و���S� #�: .+د�� 
دات         �Fم إر����ز ���م :# و)\ أر$(�� أد��� أ/��ى، *�ِRت؛ و�� ُا��ف :# ا��4��ت وا��)F0 ا�� ��ا�6ن R�ل ا���

 .إ):+� �d+ND� 0 ��و�� ا���ا��
����-,�+ ا���* ا���(� و���!) ا��%�� �را�� وا�'��ة ا�

�.ت �(!��ت ، أ��  ا��آ�� ٢٠٠٩�LNF/.ل �م   -٩��         [��[)� E�U0 أ�� ، ����ا��N�ث �_&�� �!��LN�F J ا��
�ة وا�&(!��ت $NHرف، وا�ل ا��*� ا�&(S� #: ة�+ّSت ا���4     .�نjI6ن ا�&&ر*S� ءIإ�� ����ت ا��آ,ّ�� ر��  آ&I�� ا*

 إ�!+&+�+����2ن 6:���D4&ا� OPث :# ه��Nت ا�.�_E ا�6ن ا�&8&� �&�,� �S�*� ا��را�� و�(�� ��� . 
�+0 ��4+��+0 �!&��4,�+0 ا����4M++0 ا�&(�LNI��$ 0+��+4 ا��N!+��� ���0 ا�����ادث �&����.ت ا����N�ث      -١٠��&�Uا ����و��&��  ا��آ

 .و��ا:d دورة ا����دً+�Rرك وI� ،ًا٥١�دو�� �5 �LNF #:  �+!N�و�LNF ا��N!+� �0  .ا��N�ث �&��.ت ا���ادث �0 ا�
 �!�LNF J ا���^ :#            &_� ��� رهN��$ ����د و��!+!8$ ��!)�ت ا�&Tد0 ��ا:d دورة % ٨٠، �Dn# اYن ٢٠٠٨ا���

��ق ا�(D� J!� د���ا�. 
 ا�$�آ" ا��و�� � ��ن ا�"�"ا��

�آ] ا��و�# ��2ن ا�]�]ا�# :# �  -١١&!� #,+_��اU(� أد�� ا�6ن ا���+� وو)\ أد�� أ�ن ���Uة :# ��&?E ا��8ف ا�
���+��Gت ا���S&ض     :ا����)�؛ وإ���دة ��+��+� در���U ا�+U�وا�8+���رو� �����Sد ا��اآ+0، وا6ر"����Nزل، وا�G[ا��� �M��H� �������

ر ا�&�ا�\+�� ا/+�� وا�&G[!�. 4زل �!&�I4ت ا��_&�؛ و�(+�� �0 ا�6ن �!�H ا�&(��ت �!�c+�DH   :&?.، �� إ��اد ���+S8
ت                         �D�� E�+D� ��+ادث ز�]ا���R ب�ة �� $(�� ا��]Gزل :�# أ������اءات ا�����ي :�# ا���Uزل وإG[وث ا���R EN� �ة ����

��6ن ��0 ا��]Gزل               .�!��ى ا�4�و�� $ d�!)�ر�\ /ر�U �0 ا�&+]ا�+� �I� 0 /.ل� �DI�60 ا� ���&S&$ ع.D(Gو�� ا
#���,�ون    و�.وة �!J ذ�f، :�� $�أ    .وا��)��$ ،#���,��رG[�!� �+Uزل وا�Hادث ا��0 ا��� �+!N�ت �&!+� و)\ ��م �!
$+� �\ ا��7+8��ت  :�#  ا�4�و�� ا���G�ة، وه+��7   ا�����ت   ا�+S����U#  ا�&�,�  ا�&��G�ة، وا�دارة  :�# ا����� ا��4M+�� ��را*��   ا�&
تD+�&ف ا�.nت وا��G�ي :# ا��Sة ا�����اض ا�6ن إ�J *  دول ، أو:�وأ/+�ًا .ا�6��L+� ا�&)�*G ت?)$ ��ت ا��آ

ر ���\ ا�&��D ا6و�J �!��ى ا�4�و�� $�EL� �N,4 وا�Rة �84+�8 �!J ا/���  .أ�5ء �&,
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 ا�	�ن ا����� وأ	�ن ا����

 ا�����


�	��ً� ����ن           � ����	إر'�ء '	�'�ت و%�ا�$ و���#	" ����	� �!��ن ا ����� وأ���ن ا�����، و�
�	�� ��اء��� ����	�� ��� ��
 .وأ�. �:�در ا ���ع، و��4-��� ر�8 �7-�#�ت ��6#� ا���س، �4. �	�3 ���2ع ���01 ا��آ���، �. ا�-�"ض �+���ع

 ت ا�����ة ����� ا����
نا�������

���� ا���� ا����� ����آ��� �� ��م        ـُ�  -١ �� �����و89!ي 5��6- ��1234ت ا0��ن ه)-, �+ر()�    .٢٠٠٩ِ#!ت ���� 
      ;��) ���A وآ��ت ا0�@ ا�>�4+ة ا0<!ى و�1! ا�>#�رآ� ا���3#  B5��4ل ا�D> �� E5+ ا�+و��، وذ�Hا�� I2� ا9+ةJ4�

�ت           .�)����� �)� P)�51 9�36!ه)� وO�5136)�     ا�+ول ا�N�0ء و�3Lع ا   �(Q @��(H)�ء ا���أ A(5<) �(� ال �6)+ثJ(6 � �5(Q �(و�
            �(3> �(�� ا�>�اد ا�>#V� ،�Hن ��L+ة ا��51��ت ا�>#4!آ� �5� ا��آ��ت، ا��4 ُوTHUِ آJ(8ء �X Y�9 �<5� !5>Z6ر�] و

� أ())� 6!آJ((5 ا\  ((��ت ر�))] ا�))#��، ((6���I((2� + �6+9))+ ا��86ه))�ت �((Q �((8��H<� �((<� �1ب((P0ا I((2� �((5اءات ا�+و�!(()
�Hا�8-ر�9 وردود ا��. 

� ا�+ول ا����52Q وا�)#���Q، وذ�)E �^5)�     ٢٠٠٩و�� ��م     -٢� ���<8� �O6!)ت ا��4 أ�#L��<ا��آ��� �� ا� Tرآ�X ،
��ن ر وا�4#�ور �O+ف �6�5� ا��4ا�� وا���4ه@ ا�>14)�دل و��)�ء ا�`�)� �)� �)� B(2H49 �����)� ا��1)!ي ا�>)              و��4ا����ظ �I2 ا�  Z
 �H#((<ا�))+ول     .�2>)�اد ا� ;((��) �((���))�هb�(6 @5 رد ا��H))� ا�))N!وري  �((�5c))#�ط ذي �)�2، �))+ئ �))� إ�))+اد و�ر �((gو�))� إ

�H#���اد  I2� ت ا��3ارئ ا��1!�9 ا��4 �3�6ي��Q ,�86 �52Q��ا�. 
�������� ا����� ���  �#��ن ا"! ���ا

5� ا��5�1       -٣��6 I�5 إ��� (�Oد ا��آ��� ا�!ا��)�ن ا\�5P�    ،���H(XاP0آJ8ء i� �(5��L!٢٤ أو�)+ت ا��آ��)�   ا�  �(`H� 
��))�� (+9))+ة �k1((X I((2� �((<��L ا\�!4�T(( 6))  .إ�))I دول أ�))�Nء T((�2gأ ،E((ذ� I(())��� إ�U\ـُو�� I�+RASIMSم إدارة  (�((m�

    ���HX\ن ا���2��ت ا0H�)http://rasims.iaea.org((               I(�1ا� �(��Q �(� o(Uء �)��رة أو�N�0و9+ ا�+ول اJ4� ،�P0�5 ا(P 
 ���HX\ن ا��i� �5�gا��) �k#�54()�ت ا�>�)+دة            ).١ا�Q�� ا��m)�م ا�>)-آ�ر ه)� ا�>)���+ة �)� �6+9)+ ا(� �ًN(9وا�>���د أ

� ا�>�ارد �J9JH4 ا0��ن�  .�212+ان وا�>��Bg، و6��5O �6+9+ ا0و���9ت 

 


	   -١ا���� ��RASIMS) م إدارة ������ت ا���ن ا�������� (  
 . ا��3&*	 ���2ن ا������ا�1�1*	 0 �/). و,+**( ا�)�����ت �' ا�$&% ��% �$�	 ا� #"



GC(54)/4 ٧٨ ا����� 

  ����� ا����(ة ��) ا��'�در ا��$ �

٤-   A��((9))� �>!ه))� ا���O� �((� �((5��L!35!ة ا��3))�ق ا�))�رج �((> �H#((<ع ا�>))��در ا��((L�� �((5��k��))#�2k  .ه�)�ك إ @L�((�46و
 Y2�42� �1P��� Bا�!����L#� ا4P!ا�5856ت �29�g ا0()� �42)�!ف    . ���Oا�>��در ا�545>� ه-, ��1; �+م و(�د  T<6 +Lو

�+و�� �Lا�)+ ا�)��2ك �)#Zن          -�1 �� 5��6�4َk<�8رة �� ا(4>�ع ُ�ِ�+ �� ���55 ��14دل ا��1!ات ا�O<ا� �H#<ه-, ا�>��در ا� ��
55� أ��cء ا�>)6v>! ا�H)�م، و�)�           ��L!ا� ��)6v>! دو�)� �)#Zن    أ��ن ا�>��در ا�>#�H وأ���O، و�� ا(4>�ع ��1kر ا�>�vو�5 ’  @(m�

  ���Hا���و�9 ا�� ���L!ن ا0ول     ‘ا���>1! �)� آ5); 6)�ون      /، ُ�ِ�+ �� آ)��أن         .د9) I(ت، 6)@ ا��2)�ص إ��#(L��<ء ه)-, ا��(U I(2و�
ا��4!ف �� ا�>��در ا�>�8Oرة ه� أ bHU��2P �� �3��2 ا��35!ة �I(2 ا�>)��در ا�>)#�H، وأن أQ)+ ا��5)�رات �D(Hج               

         6 �5O�(6 ن�(k9 +(L �(د                  ه-, ا�����(Lن ا�4)�!ف �)� ا���(��2�)�ت Q)�ل 5��6)- ا�5L��6)� ا�>)#4!آ� �)#Zن أH<1)�دل ا��1)!ات وا�
�+و�� �Lا�+ ا���2ك �#Zن أ��ن ا�>��در ا�>#�H وأ���O ا�>�E2O4 وأ��ن ا��4!ف �� ا�����9ت -5��6 J9JH6و ،�H#<ا�. 

 ا�� ��0 وا���ر�/ .� ���ل ا���ن ا"! ��� وأ��ن ا���� وأ��ن ا��*���ت

� ا\�HXع وأ��ن ا�����9ت �>�(;  ��٢٠٠١ ��م     -٥�، 6@ إL!ار �O| ا4P!ا52H42� �856@ وا�4+ر9; �� ��8ل ا��>��9 
وQ))+~د ه))-ا ا��))!ار ا�!ؤ9))� وا0ه))+اف وا��4))��| ا�>))!اد H� �((O�5��6))+ ا��))�Nء �))#!   .LGC(45)/RES/10C))!ار ا�>))6v>! ا�H))�م 

�T ا0� .��Pات�L ،-5��4ء �4!ة ا��O4��، ��52�4 ��4+9+ ���ط ا���ة ا�����5 وا�>�8�ت ا��4 �5��9٢٠٠٩ /���، �� 6>�زو�m!ًا 
�O�5��6 #�3 أو�ا0 [H� �� 4>!ارP� .�4�6ج إ�I ا

٦-            J(آ!�وأ�Xر ا��52�4 إ�I أن ���Bg أ�!�5�9، و��5P وا�>��5 ا��Oدئ، وأورو��، وأ�!�k9 ا��5�56D، آ�O9+(� �(O2 ا�ن 
    I2� +Qوا ���� �<52L�54()�ت     6+ر9; إQD� �ً��84(Pن ا����� ����آ��)� وا��� أ(� 5��6! ا�4+ر9; و��ً� �>59�H! ا0� ،�L0ا 

�5�g52>�5 وا��L\)�ت           .ا�ا��51 b5��(6و A(<8� 5)�ت�� E�-(اد ا�4)+ر9;، وآ�(� �(� �2��(X ���<8� !��46 ،Eذ� Iإ� ���U\و��
�2��ت ا�Dز�� ��4+9+ ا�54Q(�ت ا�52H4@ وا�4+ر9; �� ه-, ا�H<وا� Bg��<);952@ وا�4+رH455�6@ ا� ��+> �`�.(  

5� ود�)| أ�)#�3 ا�>!اآ)J ا�4+ر519)�                 -٧���`)� ا���()� إ�) J(9JH6 I�O)| 6)+ر9; ا�>)+ر ،��8�ت �(�42�5�آ>� 9+�6 @6+ 
� <Dل ا�L��6ت �29�g ا0(�  � �5<52L\ا. �ًN9��23ً� أ�@  �O5)�6 !5��6ت ���~�Q �2ل وAU ا4P!ا�5856 و2H42� �(5�g)5  وآ�ن 

���HX\ن ا��� ا\�HXع وا0�   .وا�4+ر9; �� ��8ل ا��>��9 
��� ا��و��� :�3ز ا�(ادون .� ا����آ� وأ��آ� ا� ������ � ���( ا���ن ا. 678 ���5 

٨-      �9+�6 �ً5��Q 89!ي        �	�����#	" ا���ن ا�'�'	� ا�$و�	� �?�%�#�� ��. ا ������ت ا��<#��� و����ن ا���:�در ا ��� 
)  �5P�P0ن ا��، ��T#L ا��82ن ا0ر�A ا�>H<� �(5�H)�59! ا0�)�ن �)� ا��آ��)� �)��دات �H)�59!            ٢٠٠٩و<Dل ��م    ).�59�H! ا0

   �(O6��52H4� �ً(P�<4ء ا��N(�0ا�+ول ا I�4 إ���Qإ A�J<ا� Yن ا��Z#� ا��6ق I�5 ا�>����، و6@ ا����4 إ�P�P0ن ا��وآ��)T   .ا0
 �5P�P0�9 ا��5��4 ا�Nى ا��+Qآ�� إ �� ،Z#�<ا� �H51g A#�ا�>3!و�Q ه� ا��35!ة �I2 ا�H4!ض �^�ز ا�!ادون، وه� ��ز 
 �((<Hا� �� ا�>))��آ� وأ�))�آ((�د9))�>1!، أو�))I /و�))� ا(4>))�ع Q +((�ِ�ُ �((��6))�ل ه))-ا ا�>�U))�ع �))� ��55))� �))� آ))���ن ا0ول    .

�X�1!ة  ���H>�، ا�>#�رآ�ن �N!ورة ا��m! إ�I ا�H4!ض �^�ز ا�!ادون �� أ��آ� ا��k6 �5Q ،�<Hن �O-ا  �LD� ض!H4ا�
 ً�5�O� �ًU!H6 ,ل    .����14رD(> �(� �و1�9^� أن 46@ ا��35!ة �I2 آ� أ�kXل ا�H4!ض ا0<!ى �� أ��آ� ا�H>� و�� ا�>��آ

� ا\�H((Xع  ((� �((9�<�2� I((2`���kH6 �((5�� �((�24))�    .اP))�4+ام �))��9�4ت �!(5H))� و6))+ا�5!  �(5)H(!�وُأو�))� ��))5@ �))��9�4ت 
 .�����ت ا��NL @49 �4ؤه� ��دًة �� ا�>�Jل أو �� ا�H>�ا�<��D4ت �� �+د ا
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 ا>��;��ر .� ا���ر�/ �� أ�5 :���� ا��(9)

Oِm! ا�+را�Pت ا�����5 ا<��D4ت آ51!ة �� ا�H4!ض ���� ا����ص ا��513، �>)� 9)#5! إ�)I إ��k�5)� آ51)!ة ��2)+             ـ6ُ  -٩
�ت ا�H4)!ض ا�13)�     �(�� �(`�� ا�8!��ت وB5��6 ا�>��4ى ا0��)�اد       و6)  . E�-(2)�، وآ<Hي وا�!(mا��آ��)� ا�4)+ر9; ا�� !��

� ا\�HXع        � IU!<�9 ا��<�� B2H49 �<5� �55� ا���55�O<2� ،;9ا�4+ر) �k#آ>� ��6 ).٢ا��55�   ـ��(Oا�� �5�! ا�(<2� �5)�4��4+
         T�!4�\ا �k1X I2� E�-� Y~��� AL��� <Dل �)http://rpop.iaea.org/RPoP/RPoP/Content/index.htm(  ،   ل+(H� �2�

��52ن �!ة OX!9ً�ـ�6�ُ~ b�� �� .�� �� ا��Hم ا�>��U أآ`! 
 8?�م ���5 ��� �
��ت ::���� ا� ����� �� ا"! �ع

�2��ت ا�>��~�2 �#�       -١٠H<ا� �� Y�� ـ~ه��ك                 ��5)�د9 �(� �(�O<ض ا�!(H4ت ا���(�� B(2H49 �(<5� �2��(�4ا�5��4)-ي وا� �O5
         �(5Q ،�5����(ت ا��� (9ُ��O4ن �O)�،                ا�3; وا���1ث وا�>8)� �(�O��ت H6)!ض �(Q I(إ� �H(X0�4+ام ا(Pدي اv(9 أن �(k<9

�ت ا��))�ادث �((Q �((� د9))� أو�H52))�ت ا�<Hاء �))� ا��((P.   ت ا��))�ص�((��2H<م ا��((m� �((رت ا��آ��~�((g ،8))� ه))-, ا�`^))!ات��H<و�
�8�ت ا�3; وا������ وا���1ث      � �� ��O<ض ا�!H4���. ـ~ورآ       (m���� �(�H<ا0ول ا� ���Hا� B9!ا�� J     ;(g I(2� م ا�>)-آ�ر�

�2 ـ�و��\���U إ�I ذ�E، أ�O!ت ا��514P��ت ا��4 ُأرT2Pِ إ�I ا���5Oت ا�!�5��L وأ<���g �5; ا��2; ا�4+<        .�2ـ�ا��2; ا�4+< 
�8)�ل g); ا��2); ا�4+<)               �(� �(�O<ض ا�!H4ا� �� �Q�4<ت ا����2H<�2آ�5ت     ـ�أن ا��5)� رد�9)�، وأن ا�)���ودة وذات +(�� �2

� ا�>))��9�4ت ا�>��23))�، وأن ا�>1234))�ت ا�!5��L))�  ا�>4H))�دة ��2>�9))((� !((5`k� �((L3!ة ا��2)); أ�((L 14))!ات��� ا\�H((Xع �))� ((� �
   �5��6 Iع �4�6ج إ��HX\ا ��د9�>1! 86!�� �>�ذO6 �5)+ف إ�I(  /و�+أت �� آ���ن ا0ول .ا����� ���4+رI2� ;9 ا��>��9 

@m4�� �k#� ��O<ض ا�!H4ت ا����5� A<8� م�m� AUو.  

   

  ؛)�E9رًا( ,:رC9 �)�� ��% 8*�س ا�/"��ت <�A#1:ام ا�#@�9" ا�)+?�� ا�
��1<� =>ل دورة ,:ر9$*	 إ�8*)*	 �7  *��را�6ا  -٢ ا����
  )9)*&ً�(�' K)�9	 ا�)"J% �' ا����ع <���H	 ا�1$� *	 و��اد ,:ر9$*	 =��	 <���آ��	 

 

ل .@@� إH@@�ر 8?@@�م     G@@$�ن �G@@�ء ا�� @@(ض �D!@@ ���ت ��@@� أد   ٢٠٠٩ا��@@�وة ا��و��@@� � @@�م  @@� � �@@: (@@8

� ا�� �
��ت ا��Kص ���G (ض ا���7

١١-              T((��L ،�((�O<ض ا�!H4��((� ت ا��))�ص�((��2H<م ا��((m�� �((��4ا� J((ا�>!آ �O�((��� �((و��5ت ا��آ��v�((� �((�آJ((8ء 
�2�))�ت  ���N((4P��٢٠٠٩ ا��))+وة ا�+و�H� �((5))�م H<م ا��((m� ر�((gل �))� إ�((�H� +((Q I((�ت ��))+ أد���H((X�� ض!((H4ن ��))�ء ا�Z#((� 

� ا��آ��� ا�+و��L�32� �5 ا�-ر�9 ووآ��� ا�L�3)� ا���وH4��� .    �(9!ض ا�>��Oا���ص�و��9! ا���mم ا�>-آ�ر، �!���9 �#4!آ� 
� ا\�H(Xع          (��!ا�)B    �)� ا�m�<� �H��4>� ا��H4ون وا��4>�5 �� ا�>5+ان ا���4Lدي، ��4+ى �2>5���4� �)� ا��>�9)�  �(� آ)�� 

  � �((5��L!�32ت ا��3))�ت ا��))�ى ا���و9))� وا�))��      B5�((�4ا�8!�))�ت وا��1))!ات ا�4))#^�525، و� �((��2�))�ت �))� ا��))+ H<14))�دل ا�
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� ا\�H(Xع                (���3)�ت ا��)�ى ا���و9)�  �(� �52��(H9)� ا��<�� �(`�� أ()� B(5��6 ا�>)��4ى ا0(� .ا�>)#�رA9 ا��H4و�5)� ا�+و�5)� 
 �� ��  . /I2�:http://www.isoe-network.net ا�>�I2�AL ا\�!4�T !ة ـ��+وة ���4ا�وا0وراق وا�H!وض ا�>�+~

  

   
  

��را
	ا -٣ا����� �� ��؛ 5	اد )�3�رًا(  ��ر�0 ,��� ,�/ ��س ا�-&,�ت  �!)*�ام ا�)'	�& ا��%$#� ا�"�!	 � ��ل دورة ��ر��� إ��
 �@ً�(��ر��� �� #� ��	آ���  �<ن >���� ا��&;/ 5: ا89#�,�ت �� أ!�����( 
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ت ا���ّ���
� ا���ّ�ف �� ا�

 ا�����


	������ت و    �����
������� إ
���       ا
������� و ������ ��اء��� �� ،���� 
ا
�.�����- ا
,�+ ��*�( أ����ن ا
&%����ت وو$���� ا
#�"���ر وا
/
0
�23 �ت �1ء�,"�  �	�%*

���6ت وا
���45 ا�&*,
�>��ن �&%�0ه�، ��� �+ ذ
/ أ89ث ا �	�%*
 .و�? ا<9*�م ا

 ����ت ا
�و
	�د�� ا��

١-      ً��� ������ة ���� ���ّ� ����ت ا���$# وا�!�� ���د ا��' ا��&�*ف )� ا��.زرًاُ ��ول   ��*ف ا�0 1� 
���                    .وا��32�ت ا��و��2 �$# وأ��ن ا���*ف )' ا�!�� �ت ا�����7ن أ��ن ا���*ف )' ا��&�د ا��أ�� ا:���&�2 ا����*آ� 8

و&� ُ��� ا:����ع ا:��L*اK' ا�J��0H� I*اف  .٢٠٠٩ )' @�� � ��م  ����&�اً )ً� 0* ٥٣)A�@? �<=   ) ا:���&�2 ا����*آ� (
وXّ�د ا:����ع �$W ا����UV ا��2�L���2 وا���!�2 8�7ن ا��T$P �1 ا�!�� �ت، واRS*اج �1 ا����P،       .�� �/ا�����&�ة )' أ �ر  

آ��   .ا��و�'  وا����ون  ا���$��،  أ]��ب ���رآ�و ا����رف، وإدارة ا����2K، ا����رL�توا����$�،  ا������P وا����در
 .�= ��� � ��ا10 ا����12 ��������ت ا:��L*ا�2K ا���\$�

*ى   و��اد ا�!�� �ت إd*اق �1 ا�!��= ا�\�*ي ا��$�ث �!` ا���&�2 وا�L_��8 �^$� ا[0*اف ا�����&�ة )'  -٢Rأ) � ا���&2
 .وا���2ا@�ت ا�\�* �  � �1 ا�XS���ت �8�  ��U ا�\�* وا�!\���ت ���� � ا�\�32 ا�\�*، ا&�*f? ا��آ��� �����ً�)�!�ن

 ����ت ا�����اض

٣-            '( �2Kا*��L:ا ������R ق��ت   ٢٠٠٩و�Lّ? ا��آ��� @^\$^�� ?��P�Lا ���� ا���درة       �!�� �ا[��ن ا����8
2�اً  ا����� ا�!�� �ت )' ا���*ف  8�7ن�Rg*ًا���  T$P�$�  ��GSR Part 5  1 ا���د ( �!� L �$�$  *2 �'  ) ا��آ���  أ��ن  ��(

       �[�Pا� ��� و�*ا)�� ا����$�ى ا�!�و �ت ا��^�� `��ص ��2P8 �' أوآ*ا@2( `Lق وا�^@ W��*اض �$Lاء ا*إ�
�ً       .8��!�� �تKا*��Lت ا���Pا� #�    و&� �X$? ا[���ل ا[R*ى ا��' �= ا:K^�ع 8�� )' إ0�ر �$ kا��*آ �32� ��*ا)l ا�

' ه��!�ا          �$!�� �ت ا����� ا��' ��   ( ����W��) UA �!�و�� وkRن آ��( ا�!�� �ت ا��  .)١-ا�Jاض    ـّو��*��L�� ص�R ف�U ه
� 2* ا[��ن                     �� `� ����ت ا�� ��!$� � kا��*آ �32�$� �kن ا����8P_� وا���ا��� l(ل �*ا�Jر�' ���ى ا���R =22�� *2(�� '(

 .ا�����8 �$�آ���

 


  .١ –ا������
���ن ا����� �� ��
� ��

ت��� ����� ا���� �  !  ا*()
ع وا����د ا��$#"

ت ا���)�، �
��5ّ��� ���ن ا3�2 ��0ة �"���0ا،ا�"/.� ا��-آ��� ��9 ا١٠٠��8وه� : ��; . 



GC(54)/4 ٨٢ ا����� 

٤-  Kا*��Lا �*ت ا��آ���T$Pً�أ�*ٍح �$��� lٍ(*�� ��lV ا���!2r�$�  �ٍ *& 1� s^��ص ا�R ت� ��!��8 ��2�> ا�
$0�      .2�ا�XS�ع �8��2!' )' رو��@ = ���@�ة ��� U*T2R  و�= ذ�# �1 أ��     �1 0*ف ا��آ��� ` ا�*و��@2�  ا��0!2�  ��ا&

 .ا�*&��28 ا����� إ�W ا���32 ا�!�� �ت )' �$��*ف
٥-          k�8�ث  آ�� أ�*ي ا��L*اض �$��U ا�vي &�م u8 �*آ  �2�  وا�\32�  ا�^�&����!Aا[ وا��     TV��Pا� � ���� '@�\L

    �8 ��^!� '( �8*�$� �2���XSرس )'   ا�أ���     '( ?�^�� I2f ،�2@�\L١٩٦٦  ' 0�V*ات ا���ات ا�_� � �$�: �ت ا�����ة ا��
 .آ�@? ���U أL$�� @�و � وr�ّ$� I2f? ا�\�32 �*اء ا[L$�� ا�!�و � ا��' �= �!�_*

����������ت ���ن ���
�"!�ث وا
 �	
�"#� ا
�و
 ا

��ن  -٦2@ '�ث وا���  /)�\$� ��\�A ا��و�2? ا�U، ُا�$0�   أ8* 12 ا��آ����*آ� 8�درة ��*@�U8 آ�\�7ن ��ت 8��$
1           .و8*@��} ا[�= ا�����ة ا�@S�V' وا�z2�2@�2 و�!��y ا���� ا������2       � �2� ا��!�ات وا��ّ���r�Jدرة ا��ا��\ |vف ه��و�

82�روس  ا�\�*ي، إ�W ��� = ��$���ت و@��sV �$�_����ت ا���$�2 ا���<*رة     �1�H ا:�3�L�@' ا�����ة ا[�= ]!�وق '( 
k      و�= �*�f �2$��ت ��U أ <ً� .وا:���د ا�*وL' وأوآ*ا@2� �R 1�ل ا���$2= وا���ر � k�� U1 أ�� �ALو�� z )' آ22

 .ا���ار 128 ا��$�122 وا�_���ر ووL�UV ا�S�م
����
�' �& ا
%��$�ت ا(�

��ا*( ا '	���
 ا

ا�XS��' وا��آ��� �!�&��ت ���Vة  ��H�ن ا��� � �  ا���y@ ،�32?L٢٠٠٩\��\* /)' أr!�ء ا����g* ا���م )' أ $�ل  -٧
      ����د��ت ا�_2����2�$� T2R*ل ا���f ة* ����.           T$P��ل ا�_� '��رآ�ن إ�W أن ا����م ا�_2ّ� ا���*ز )T ا��$Rو

    ـّا�_����2' ه� @�U�� �_2 ���1 &�م u8 ��د �1 ا�\$�ان ا��' رآ    �@ W�ح  kت �$W إr\�ت ����ى ��ٍل �1 ا[��ن �$��� �
�7ن               .و�X�ف، �` ا��kام 2L�f 'L�زم� 2* ا[��ن 8�� `Kو ��ء ��2$!rأ '2*ت )rأ '�8~ ا����UV ا�� �_���� ��و&

   y@ ،����ان      ـّا��T$P �1 ا�!�� �ت ا��!�8 �U دو�2�� ��$f ����  ا�!�� �ت  �1  ا��T$P  أ��ن  �$W  ا����U2 "�? ا��آ�� ا��
T2R*وا�� u8 "     ن ا[و�@�1     .د ��\* /ل)' آ�2 ��ون )' آ� *Jأآ �&�2*اً ٩٠و@\R  ً�0*أت �$W      دو�2 ' ا��^�رات ا��

               T$P���ر ` ا��آ��� ا����$�� 8�����ر@� ا����*آ� وا:@�_�م 8�7ن إ��اد f��� ا[��ن ��*ا)l ا�� �^� .ا���� 2* ا��و��2 وأ@
   ً��f: U� ا����$f {V��@ و�= �*ض     '' ا����g* ا��و�' ا���!( " k  ��ا]$�  :�و � ا��ّ����  !y= ا�*&�28� ا�! ��8 k��  م�y!ا� 

 .د ��\*/��u ا��آ��� )' آ�2 ��ون )' آ�@�ن ا[ولـّ، @y"ا�!�و 12 وا[��H� 1�ن ا�����'
�' �& ا
%��$�ت ا
.�	�� ا-,��ع(��
 �	
�"#� ا
�و
  ا

1 ا�!�� �ت ا�<���2        ا���kا � �!� 0$� ا��ول ا[�<�ء      @kوً:  -٨� T$P��7ن ا������ة �$W ا��7ت    8��ع، أ@XSا
��ن 2@ '( ��  /ا��آ��T دو�2$P� �A\X U��ع   (أ8* XS��2 ا�>�ت ا�1 ا�!�� � T$P�$� ��\�A ا��و�2=  ) ا�L��� *2�2��

    ً����� U&8*ا�} أ ��1  ا��و�2�  ا���U  أدت f$��و .ا���$���ت )' هvا ا��_�ل و�!�l2 ا���= ا����م �$�ول ا[�<�ء ا��' �� � 
1  ���و�*ا&\ ا��T$P �*ا)l ر]��  �2f�!ا�  ��ء  �8�  ا�\232�*ة  ا@��(  ��$2���  'ُ���ت  ا��  '2�ت    /أ $�ل  )[�� W\��\* إ�L

  .��P8ص إ@��ء ا�*&��8، و)�= أداء ا��*ا)l، وا��P^�2 ا��\A* �$*]� وا��*ا&\�، و]�ن ا����رف
���/�
 ا
��1ف ا
�5$� ا�34 *2 ا
��1در ا
�)���� ا

٩-   ـّرآ!rأ '' دارت )��ت ا���kت ا��!�&�$f ء� U� ا����7ن ا��و�2�*ف" 8���ام ا��' ا����در )� ا��$�� ا��
  ����Pا��–   T$Pب ا���[ Uا���  "y@ 'ون ا��و�'، ـّا���ا��� W$� ،ك�A@�8 '( � �2Lن ا�!�وي ا���]ا �A\Xو ���ا��آ ����

  ،��!� T$P�� وا��@kRدر و��' ا���*ف )���8 �� ا����$��*ا�2_2�ت ا��2!0LSت وا�L�2�� ذات وا�� ا�*&�28وا�_�ا@
�$�� ا����$� ا������P ا����در �1 ا��P$ـ�y@ T�م"و&� yf'  .ا��$� &�� ��� � أ��ن وأ�1 ا����در ا����� ا������P ا��
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URدا *�f "    ي���� '�ول ا��# ا�$� ��2L : ،��X*ء ا���>�ول ا[�' ا�( v2�!�$� kه�� U��A� م���:��*اف آ��8
�$��  .أر]���� ا����$�� 8��!�� �ت ا����� �$W ��ة ���در �

  
0�#$��  � �A"�ر�
 ?��ا</
 ا��#=0ة  .٢ –ا����� ���#� ���
; �/�. 

�	�ت ا����دة ا
��1در�� 

L                u���ت ا��آ�   -١٠���_� �� '��راً  ��٥٩٧ L\` دول أ�<�ء )' ا���*ف )�   ً����   ����راً ٥٤، �!�  ً����  
 .�= �z22A وkRن ��y= ا����در )' �*اآk ا�kPن ا��*آk � )' ا�\$�ان ا���!2�  و .ا��� � ا�XS�ع 1�K z ا����درـُ]!

�* L �2$R�R!� ��!�$� �$��$2�ت )' ا���دان و����ر � �!kا@2� أه           @ Wو&� اآ��  �[�R �2�)UA�و����Pم هv| ا[داة    .)٢-ا�
22z ا����در                   A�8 ���2�م 8!����8 ��� s��� '�2 ا�<*ور � ا��L�L]ا ��� ا�\!2 �� ���� : 'ا��� �  ا���!�$� )' ا�\$�ان ا��

 .ا�XS�ع
� 2�
  <�)َ�م *	/� ��اد ���� �& ا
)���ـُإ��اج ا
��ا*( ا

�اد  ����Pم  ا��'  ا��*ا)l  إR*اج و�!�P� v2^�2 )' ا[��ن 2=��2 )' إ0�ر ا���*وع ا���!' 8��P�Lام  -١١�  ����  1� 
      ���Pاج �1 ا�*RSت ا��2 ���$2^P���8 �2!$�، ا�����ا[)*&� ا�� ?$�A�Lا ،���Pا�      '( ���^��، أ@�V��� وإ@�V٢٠٠٩وإ�*ا 

)UA�2v، و��� �ت و�^�رات    ��*اض @�� ا��&?، أ0$�? أ)*&� ���$� ��!�@ v2�!�8 �2�V} ��22= ا[��ن وا�L       )'  و ).٣-ا��!�
 . @��V} ��22= ا[��ن

 


:� ا�E=�ث ;/�  � C-  .٣ –ا������ �  0(�ُ 2: �G��ُ �>
H� إزا�� �/�:�
$>-�� ����. 



GC(54)/4 ٨٤ ا����� 

��وع ا-$??.�2A -�??�اج ��??��@ت ا
"!??�ث �??&      ??�
�"#� ا
�و
	??� ا
��%	??� �??�-��اج �??& ا
)��??� وا??
ا
���(
 ا

*اج �����ت           ���� آU �1 ا��\�A ا��و      -١٢RS 'f�> Sوع ا*�ا�\��ث �1     ��2 ا���!8 �2�RS*اج �1 ا����P وا��
            ���P1 ا�*اج �����ت ا�\��ث �RS ق���2ّ ا�!^K {8*ا� ��'       .ا����P ا�\$�ان ا��' �� ( �2�2V*اف ا��� ا[هf1 أ�A و

  �2f�>�ت )'        .��� = أ�J$� ��$�2 و���ر 1 إ �� U�ت ���$f ?$�X �*اج �1       دورة ��٢٠٠٩و&RS7ن ا�8 ���� �ر \2
*\�P� '( ���Pن ا��dت )' ا��0!' أر�ا��:     '�2$ 8�7ن ��2A# ا������ت ا���2*ة )���� U�� ��$f�2، وA *�]ا�����ة ا

 ��y!ا��2 ا��*�L]ا =$�$� �2����!Aوا��    '�و �12 )2�)2$� ا�!Lو '�.ت داو@* !� W� إ��رة ����2��2@'، وز ا�!�و 8 12
�   ا���$�A ا ��P1 ا��دة ���� l(اج ��ا&` ذات �*ا*R7ن إ��        .�����ة �A\�ر ا��� * 8 1�$A� * ��� U�ت ا����$f ?$�X �آ�

�!�داً   Lا ���P1 ا�ّ�^�   ��$�2 اRS*اج �\� �2_�!� W�   إ� ����        ً�>( ،*���$' �*ا)l أ]�ة �V��� ?�Kو ��$A1  ا��� 
 ).٤-ا��UA(�� )' ذ�# ا���*ف )' ا���اد وإ��ز��� �A!����2�ت ��� � ا��P�TV، وا���2A# وإزا�� ا��$�ث، 8

 

:�  .٤–ا���� �� �  ���0- ?��� ا*�-اج �2 ا��0�? �/
ت �)�>
/� ��A ث�=Eا� M/>
� �  ��/E . ا��

�����B�ّ ���اد ��
 ا��1@ح ا4را2D ا

�8��UV    �� � )' /آ�ن أ�f ا���ا2K` ا�*�2�2V ا��' �!�و��� ���g* دو�' ُ��� )' أ �ر         -١٣ l���ن  ��$Rزا�ن )' آ��Lأ
    W^Lا�� �2L� '( �rون ا��و�' )' ا��!^��، وا��*و }  .ا��2را@�2م ا���رو�2�2* ا���� '( *��g�$� �2L�L]ا[ه�اف ا ?$Jو��

      W$>'        .��^\l2 ��� 2* ا[��ن ا��و��2 وا����رL�ت ا��$  �� *��g2�ت ا��[�� ?$�Xو:     � ؛��رات وا���� � ا[0* ا�*&�28
Kوو  `                          �\�A دو�2X ء�Lو�'، وإر���= ا�$� U>��ح، و�!�l2 أ)�L:ا �^���= أ@� 'ا�\*ا�} ا���ر \2� وا���2�2$� ا��

 .�$12 )' �_�:ت ���r$� �1 أ��� U�L= ا[)A�ر وا�P\*ات��$*&�1228 ا��
�Gن ا��1@ح ا
��ا�F ا
��رو�B -���ج ا
	�را�	�م� H5��
 �"�درة �I	� ا

وأوز��A8�ن، 8�7ن ا������ة   ���ر �ت �2L� ا��W^L، آ�زا��R�ن و&�Lk2d*2�ن و0����A2�نا�L_��8 �^$\�ت �    -١٤
�ت       )٥-ا��UA(��ا&` إ@��ج ا��2را@�2م ا���رو�r     8ا���!�2 و�����_� ا����UV ا����$��     �$f U����ر ` �، أ0$�? ا��آ��� ��ة �

*ى         Rان أ�$8 '( �$r��� ` ر��   .��U وز �رات �1� =$��$� �2�$ �� ��(       ،�v ا��2!�ت وا����ات ا���2$2$Rات أ��� �2&*� =
*ات     \�Pدارة وا��Sا '�����ح                 و .و��ر � ��L:وا �[*$� ���^�22= أ@��� `*اء �` ا��ول ا[�<�ء ا[ر8\Pون ا����

               u��8 ���� 1 ا��2را@2�م و����_�����ر    .و��f =22��� ا��P$��ت و�r�ره� ا�XS���2 )' ا���ا&` ا��7ن  و&��? ا��آ��� ا��ة 8
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 األمن النووي

 الغاية

تحسين األمن على نطاق العالم للمواد النووية والمواد المشعـِّة األخرى والمرافق النووية المرتبطة بها، في أثناء استخدامها                 
 .وخزنها ونقلها، من خالل تقديم الدعم والمساعدة إلى الدول األعضاء بشأن إرساء نظم أمن نووي وطنية فعـَّالة

  ي ومواردها الماليةخطة األمن النوو

ول     -١ ي أيل افظين، ف س المح ق مجل بتمبر /واف ى ٢٠٠٩س ووي التابع ، عل ن الن ة األم ـخط ـة للوآالـ ـللفت ةـــــ رة ــ
ابقة وهي مصمَّمة                  ).١الشكل   (٢٠١٣ -٢٠١٠ ويقوم بناء الخطة الجديدة على أساس الدروس المستفادة من تنفيذ خطط س

ي طرأت                لغرض االستجابة لألولويات التي ح     رات الت ار للتغيَّ الء االعتب دَّدتها األمانة باالشتراك مع الدول األعضاء، مع إي
ة           ى     .على حالة األمن النووي منذ تطبيق الخطة السابقة والتوصيات التي انبثقت في إطار تقييمات خارجي سعى الخطة إل وت

ووي          االنتقال من تدخُّالت ُمحدَّدة الغرض إلى توفير تحسينات مستدامة طوي          وخَّى الخطة     .لة األجل في مجال األمن الن وتت
  . مليون يورو سنويًا، ُيموِّل صندوق األمن النووي المقدار األآبر منها٢٣ميزانية تبلغ زهاء 

  

  
 .٢٠١٣-٢٠١٠خطة األمن النووي التابعة للوآالة للفترة  -١-الشكل 

ادة في الميزا      ٢٠٠٩وفي عام    -٢ ى زي ام    ، وافق مجلس المحافظين عل ة لع ة العادي ة     ٢٠١٠ني  من أجل عمل الوآال
شر توصيات         .المتصل باألمن النووي ووي، وصوغ ون ة لألمن الن وستوفِّر هذه الزيادة الدعم إلنشاء منصة معلومات فعَّال

ن      يم األم دير وتقي ة بتق دمات المتعلق ا، بالخ ى طلبه اء عل ضاء، بن دول األع د ال ووي، وتزوي األمن الن صلة ب ادات مت وإرش
د              .لنووي، وتنمية الموارد البشرية  ا زم من التزوي ا يل وفير م د لت ى وجه التحدي ة عل ة العادي ل من الميزاني وسُيستخدم التموي

ووي                  ة لألمن الن شطة الوآال دول األعضاء في أن راء من ال ار الخب ذه      .بالموظفين ولتغطية مشارآة آب رغم من ه ى ال وعل
ة   ويل الخارج لى التم الزيادة، ستواصل الوآالة التعويل ع     ووي      من   عن الميزاني ر من     لصندوق األمن الن ذ الجزء األآب تنفي

  .الخطة الجديدة

 تقييمات األمن النووي

دول     ـِّت البعثات االستشارية الخاصة باألمن النووي تشك     ـَّظل  -٣ يم احتياجات ال سية في تقي ام    .ل أدوات رئي وخالل ع
ة     . بعثة من هذه البعثات١٤، نفَّذت الوآالة ٢٠٠٩ ة والرقابي دابير القانوني وتناول أآثر من نصفها الحماية المادية وآذلك الت

 األمن النووي التابعة للوآالة خطة
 ٢٠١٣-٢٠١٠للفترة 
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شّعة األخرى          واد الم ق بكشف االت                .والعملية لمراقبة المواد النووية والم دابير تتعل ات إضافية ت ّدة بعث جار ـِّواستعرضت ع
ي لبَّت     ذـَّآما نف .النووي غير المشروع والتصدِّي للحادثات المتصلة باألمن النووي     ة الت ارات التقني ت الوآالة عددًا من الزي

 . احتياجات أمنية في أماآن معيَّنة، بما في ذلك معابر حدودية ومرافق طبية ومعاهد علمية ومواقع صناعية

وتضع الوآالة خططًا متكاملة لدعم األمن النووي لصالح الدول األعضاء لتيسير تنفيذ التحسينات التي يتم إدخالها                  -٤
ال          . األمن النووي تنفيذًا شامًالعلى ا أوصل إجم ووي، م دعم األمن الن ة ل ى خطط متكامل  يوخالل العام، وافقت دولتان عل

ى            دت اجتماعات مع عشر               . خطة  ١٨عدد الخطط المتكاملة لدعم األمن النووي الموافق عليها إل ك، ُعق ى ذل وباإلضافة إل
 . ة لدعم األمن النوويدول أخرى لوضع الصيغة النهائية لخططها المتكامل

 الندوة الدولية المعنية باألمن النووي

أبريل، اجتذبت /نيسان-مارس/عقدت الوآالة ندوة دولية حول قضايا األمن النووي، وذلك في فيينا، في الفترة آذار      -٥
ي         . دولة ٧٦ مشارآًا من    ٥٠٠إليها أآثر من     ة العناصر ا     :والحظت الندوة أن ثمة حاجة إلى ما يل ة في اإلطار     تقوي لقانوني

الدولي لألمن النووي؛ ومواصلة العمل على مواءمة الجهود في مجاالت األمن والضمانات واألمان؛ وتعزيز المشارآة في                 
ستفادة                  دروس الم ا بال ق منه ى       .المبادرات المتعلقة بتبادل المعلومات عن األمن النووي، ال سيما ما يتعل دوة عل وشجَّعت الن

ود       تعزيز الجهود الوط   نية لتأمين المواد النووية والمواد المشّعة األخرى، وما يرتبط بها من مرافق وعمليات نقل، وهي جه
اج        .ينبغي تكِملتها عن طريق بذل جهود متزايدة على المستوى العالمي          وتضمَّنت اقتراحات محدَّدة ُقدِّمت في هذا الصدد إنت

ر احتماالت التعّرض للتهديد لتشمل التكنولوجيات الحّساسة، وتحسين         عناصر نموذجية لألطر القانونية، وتوسيع نطاق تقدي      
ائج    .اإلبالغ عن الحادثات المتصلة باألمن، واستحداث بيانات مرجعية نووية خاصة بالكيمياء الشرعية          ة النت وراعت األمان

 . ٢٠١٣-٢٠١٠تابعة للوآالة للفترة خطة األمن النووي الوآذلك االقتراحات المحدّّدة التي انتهت إليها الندوة عند إعدادها 

 بناء القدرات في الدول األعضاء

ة                 ـِّاستكملت الوآالة أآبر مشروع لها حتى اآلن يرآ         -٦ ة المادي وفير الحماي دول من أجل ت ز على بناء القدرات في ال
األ               .للمرافق دريب الخاصة ب اء بمستوى مرافق الت ى االرتق ووي في مرآز    واشتمل المشروع، المموَّل من آندا، عل من الن

اد الروسي   سك، االتح ي أوبنين ائن ف ين اإلدارات الك شترك ب دريب الخاص الم شكل (الت ي  ).٢ال اء الت ات االرتق ا عملي أم
دريب     – فيما يخص البنية األساسية التقنية للمرآز المذآور         ٢٠٠٦استكملت في عام     د  – بما يشمل تجهيز قاعة عامة للت  فق

داخلي ا دريب ال وويدعمت الت األمن الن ق ب ذار    .لمتعل ة إن ة لمحط ّدات الزم دريب بمع رين للت ز مختب ك تجهي د ذل م بع وت
ة النطاق                            .مرآزية ومحلّية  ة آامل ياجية نموذجي ة س ق، من سماتها منطق واء الطل دريب في اله اطق للت آما ُشيِّدت ثالث من

صلة          ستخدم في محطات قوى، ومعدَّات    ـُتحيط بمحطة قوى نووية، وسلسلة أسيجة ت       شعار منف زة است  لدراسة نماذج من أجه
ار      .عن بعضها البعض ُتستخدم في عمليات الكشف     دة، في أي ذآور الجدي ايو  /وُدشِّنت مرافق المرآز الم دت  ٢٠٠٩م ، وُعق

 .٢٠٠٩نوفمبر /أآتوبر وتشرين الثاني/فيها أولى الدورات التدريبية الدولية، في تشرين األول
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 مرآز التدريب الخاص المشترك بين اإلدارات الكائن في أوبنينسك، االتحاد الروسي  -٢-الشكل

 تنمية الموارد البشرية

ووي           -٧ ام    .واصلت الوآالة مساعدة الدول في مجال تنمية الموارد البشرية الالزمة لألمن الن ، أقامت  ٢٠٠٩وفي ع
  ).٣الشكل ( بلدًا ١٢٠ شخصًا من ١٢٧٥ جوانب األمن النووي، شملت  حدثًا تدريبيًا حول جميع٥١الوآالة 

  

  

  

  

  

  

  

  

 في البرنامجيين الثالث والرابع الُمعاَنين من جانب الوآالة الخاصين بدرجة الماجستير             ٢٠٠٩وبدأ العمل في عام       -٨
ارات                .في مجال األمن النووي    وهذان البرنامجان مصمَّمان لدعم التحسينات في مجال األمن النووي من خالل تطوير المه

واستهلَّت جامعة تومسك المتعدِّدة الفنون والعلوم، بدعم مقدَّم من الوآالة، دورة لنيل درجة الماجستير في                   .التقنية األساسية 
ة   العلوم المتصلة بمجال األمن النووي، يستند منهاجها الد    ي وضعتها الوآال ايف     .راسي إلى اإلرشادات الت ة ن دَّمت جامع وق

ا    " مدخل إلى مجال األمن النووي    "العربية للعلوم األمنية في المملكة العربية السعودية دورة بعنوان           آأحد مكوِّنات برنامجه
ة إلى الوآالة أن تقدِّم دعمها بشأن وطلبت هذه الجامعة األخير .القائم لنيل درجة الماجستير في العلوم المتصلة بمجال األمن

  .صوغ مواد تعليمية وتوفير محاضرين ضيوف لتنفيذ الدورة المذآورة

 إرشادات بشأن األمن النووي للدول األعضاء

سلة                   -٩ ة في إطار سل ي تصدرها الوآال شورات الت تم خالل العام إصدار المنشورين العاشر والحادي عشر من المن
وان        .وثائق األمن النووي   شور بعن ه المن ذي     وَيتَوجَّ ل تنفي ه في التصميم واستخدامه               –دلي اط ل د المحت وم التهدي  صوغ مفه

 

 .٢٠٠٩أبريل /مشارآون في دورة تدريبية عقدتها الوآالة لمدرِّبين في مجال تقنيات الكشف اإلشعاعي، في أآرا، غانا، في نيسان – ٣الشكل 
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ين                    ـَّ نحو مت  واستيفائه ة من خصوم محتمل واد النووي ة الم خذي القرارات المنتمين لمنظمات ُتعنى بوضع تدابير تتعلق بحماي
ا      أمان المصادر المشّعة– تنفيذي دليلأما المنشور اآلخر وهو بعنوان  .أو خارجيين/داخليين و دابير ُموَصى به  فيتضمَّن ت

ى   .لمنع األفعال الشرِّيرة المنطوية على مصادر مشّعة وآشفها والتصدِّي لها   آما يوفِّر إرشادات عن منع فقدان السيطرة عل
 .المصادر

  قاعدة البيانات الخاصة باالتـِّجار غير المشروع

ات الخاصة  دة البيان وي قاع شطة  تحت شروع واألن ر الم ـِّجار غي شطة االت ات عن أن ى معلوم شروع عل ر الم ـِّجار غي باالت
ام        ن ع دءًا م رة ب ـِّي الفت صلة، تغط داث ذات ال ن األح ذلك ع ا وآ أذون به ر الم رى غي صاعدًا١٩٩٣األخ دد   . ف ا ع ونم

ى    األعضاء في برنامج هذه القاعدة بانضمام خمس دول، أربع منها دول أفريقية، فوصل بذ        ا إل شارآة فيه لك عدد الدول الم
سمبر  / آانون األول٣١وبحلول   . دول ١٠٩ ى نحو           ٢٠٠٩دي ا عل ـَّدت له ات عن، أو أآ د أبلغت قاعدة البيان ، آانت دول ق

 حادثة وقعت خالل ١٢٤، منها ٢٠٠٨ حادثة في عام ٢٣٩ حادثة؛ وأبلغت دول عن وقوع ١٨٠١آخر، وقوع ما مجموعه 
ى       ).خرى فقد وقعت قبل ذلكأما الحادثات األ(العام  ات عل سع حادث ام، انطوت ت ومن أصل الحادثات التي وقعت خالل الع

ا                       ر مشروعة لبيعه ر مشروع ومحاوالت غي ى نحو غي شّعة عل د عن       ٢٦وفي    .حيازة مواد نووية أو مصادر م ة، أفي  حال
ال  .حاالت سرقة أو حاالت فقدان طالت مصادر مشّعة   واد     ٨٩غ عددها  وانطوت الحادثات الباقية الب شاف م ى اآت ة عل  حادث

ة، وحاالت تخل        ر                           ـُّغير خاضعة للمراقب ا غي ا إنم أذون به ر م ة غي واد نووي ا، وحاالت شحن وخزن م أذون به ر م ص غي
عاعيًا ة إش واد ملوَّث شّعة، وم دة، ومصادر م ديد  .متعمَّ وم ش ى يوراني دة انطوت عل ة واح ا حادث ات إضافية منه ة حادث وثم

ة واحدة انطوت                   اإلثراء ويوراني  ًا، وحادث وم ضعيف اإلثراء معًا، وحادثة واحدة انطوت على يورانيوم مستنفد وثوريوم مع
ا من                        ا عنهم م إبالغه ي ت م تكن المعلومات الت وم حيث ل على يورانيوم طبيعي وثوريوم معًا، وحادثتان انطوتا على يوراني

وانطوت ثالث من هذه الحادثات على سرقات، وانطوت   .د المعنيةأجل استخدامها في قاعدة البيانات آافية لتحديد فئة الموا
ر مشروع، وانطوت                           ى نحو غي ة عل واد نووي ازة م  ١١ست حادثات على محاوالت بيع، وانطوت خمس حادثات على حي

ر               ـُّحادثة على تخل   ى خزن غي ات عل ع حادث واد، وانطوت أرب شاف م ى اآت ص غير مأذون به، وانطوت خمس حادثات عل
  .به أو غير معلن عنه، وانطوت حادثتان إما على مواد ضائعة أو مواد مفقودةمأذون 

وح أن االت          -١٠ شروع بوض ر الم ار غي ة باالتِّج ات الخاص دة البيان ى قاع ة إل ات المقدَّم ر المعلوم ر ـِّوتظه جار غي
ي ن     ضعف ف ه ال ى أوج ك إل شير ذل ستمر، وي شّعة م واد الم ة والم واد النووي ن الم ل م شروع بك ة والحصر  الم م الحماي ظ

ى              ـِّوتوف .والكشف، وفي البنى األساسية الرقابية     ة إل دابير الرامي ى ضرورة مواصلة تحسين الت دليل عل ر هذه المعلومات ال
شأن آشف                     درات ب مراقبة المواد النووية والمواد المشّعة األخرى وتأمينهما، حيثما استخدمت أو وجدت، وآذلك تحسين الق

 .  المشروع وغيرها من األفعال غير المأذون بها المنطوية على هذه الموادأفعال االتِّجار غير

 مختبر معدَّات األمن النووي

وفير                  ـَّيتمث  -١١ ووي، في ت دول في مجال األمن الن ى ال ة إل دِّمها الوآال ي تق ساعدة الت ل أحد العناصر األساسية في الم
ك                       المعّدات الالزمة لكشف نقل المواد النووية والمواد ال        ا في ذل ه، بم ه والتصدِّي ل أذون ب ر م ى نحو غي مشّعة األخرى عل

 جهازًا للكشف اإلشعاعي،     ٤٧١ومن خالل مختبر معّدات األمن النووي، قدَّمت الوآالة إلى الدول            .االتِّجار غير المشروع  
  .بما يشمل نظمًا للرصد عن بعد ومراقييب بوابية لكشف اإلشعاعات

 الحّد من المخاطر

ى                        واصل  -١٢ ة من الوصول بقصد شرِّير إل ت الوآالة مساعدة الدول في مجال إرساء نظم ووضع تدابير تقنية للحماي
شّعة                       ات الم واد والنفاي ى الم  .المواد النووية، وما يرتبط بها من مرافق وعمليات نقل، فضًال عن الوصول على هذا النحو إل

 . ارتقاء بمستوى مرافق تأوي مواد نووية أو مصادر مشّعةوفي أآثر من اثني عشر بلدًا، استكملت الوآالة عمليات 
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ر من         ٢٠٠٩وفي عام     -١٣ ادة أآث ات إع شديد      ٢٢٥، آانت الوآالة شريكًا منفِّذًا في عملي وم ال ود اليوراني م من وق  آغ
ى        ا، وآازاخستان، باإلضافة إل ة، وروماني ة الليبي ة العربي دا، والجماهيري ستهلك من بولن راء الم ود   آ١٨٫٩اإلث م من وق غ

ُتِعيد          . إلى االتحاد الروسي    –اليورانيوم الشديد اإلثراء الطازج من هنغاريا        ك، اس ى ذل دان      في وباإلضافة إل  ٥٩٧ سبعة بل
 . ٢ أو الفئة ١ مصدرًا مدرجة في الفئة ٥٤مصدرًا من المصادر المشّعة المعرَّضة لألخطار، منها 
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  الضمانات

  الغاية

شار    دم االنت اه ع ا تج دول بالتزاماته ـّد ال د بتـقي وفير توآي ة، وت ة وموثوق ة وموقوت ستقلة ونزيه ة م تنتاجات رقابي وفير اس ت
  .منها والحد النووية األسلحة مراقبة اتفاقات من التحقق في االقتضاء، حسب النووي؛ والمساهمة،

  ٢٠٠٩االستنتاجات الرقابية لعام 

ذ      -  استنتاجات رقابيةالوآالة، في نهاية آل عام، باستخالصتقوم   -١ اق ضمانات ناف ديها اتف ة ل   -فيما يخص آل دول
ام    ذلك الع ق ب ررة      .استنادًا إلى تقييم جميع المعلومات التي تـُتاح للوآالة فيما يتعل ة متواصلة ومتك ى  تنطوي وهي عملي  عل

ووي إدماج وتقييم جميع المعلومات المـُتاحة للوآالة ع والمعلومات هي القلب     .ن أنشطة تلك الدول وخططها في المجال الن
مدعومة ’النابض لعمليات التحقـّق الحديثة؛ وفي واقع األمر، تشير الوآالة مرارًا وتكرارًا إلى عملها هذا على أنه ضمانات                  

ل متواصل   والضمانات المدعومة بالمعلومات هي ضمانات يقوم تخطيطها وتنفيذها وتق  . ‘بالمعلومات ييمها على أساس تحلي
دان وفي          شطة التحقق في المي ز أن لكل ما يتوافر للوآالة من معلومات ذات صلة بالضمانات عن إحدى الدول، وذلك لترآي

  .المقر الرئيسي

واد           -٢ ع الم أن جمي تنتاج ب ى اس وفيما يخص الدول التي لديها اتفاقات ضمانات شاملة، تسعى الوآالة إلى التوصل إل
سلمية  ال شطة ال ي          .نووية ظلت في نطاق األن ا يل د مم تنتاج، أن تتأّآ ذا االس ى ه ة، للتوصل إل ى األمان عدم وجود   ‘ ١’ :وعل

سلمية                   شطة ال دًا عن األن ة بعي واد النووي اءة استخدام المرافق              (مؤشرات تدل على حدوث تحريف للم ك عدم إس ا في ذل بم
واد              اج م ع إلنت ة     المعلن عنها أو غيرها من المواق ر معلن ة غي واد أو             ‘ ٢’؛  )نووي ى وجود م دل عل وعدم وجود مؤشرات ت

 . أنشطة نووية غير معلنة في الدولة آكل

وبغية التأآد من عدم وجود مؤشرات تدل على وجود مواد أو أنشطة نووية غير معلنة في دولة ما، وحتى يتسّنى                      -٣
درس  في النهاية استخالص االستنتاج األوسع نطاقًا بأن جميع المو     اد النووية ظلت في نطاق األنشطة السلمية، فإن األمانة ت

افية     والت اإلض شاملة والبروتوآ ضمانات ال ات ال ذها بموجب اتفاق ي تنف يم الت ق والتقي شطة التحق ائج أن ستخلص .نت  وال ت
ذ  ول إضافي ناف املة وبروتوآ اق ضمانات ش ة اتف دى الدول ان ل ًا إال إذا آ تنتاجاًً أوسع نطاق ة اس واء، الوآال د س ى ح ان عل

ات   . الوآالة قد تمّكنت بالفعل من االضطالع بجميع أنشطة التحقـّق والتقييم الالزمةوآانت أما بالنسبة للدول التي لديها اتفاق
دات                            وفير توآي ا يكفي من األدوات لت ك م ة ال تمل إن الوآال ضمانات شاملة نافذة ولكن ليست لديها بروتوآوالت إضافية، ف

ة       موثوقة بشأن ع   شأن أي ة ب ه الوآال دم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة في دولة ما، لذا فإن االستنتاج الذي تخلص إلي
  .ظلت في نطاق األنشطة السلميةالمعلنة قد سنة بالذات، هو استنتاج ال يتعلق سوى بما إذا آانت المواد النووية 

ة       دولة لديها١٧٠١ على ٢٠٠٩وقد ٌطبقت الضمانات في عام   -٤ ودة مع الوآال ذة معق ات ضمانات ناف وآانت   . اتفاق
ا يخص    . دولة اتفاقات ضمانات شاملة نافذة وبروتوآوالت إضافية نافذة٨٩لدى  دول    ٥٢وفيم ذه ال ة من ه ، خلصت  ٢ دول

لمية جميع الوآالة إلى أن  ة وعددها       .المواد النووية ظلت في نطاق أنشطة س دول المتبقي ا يخص ال م تك   ٣٧وفيم ة، ل ن  دول
ة       واد النووي ة  الوآالة قد استكملت بعُد جميع التقييمات الضرورية ولم يسعها بالتالي سوى االستنتاج بأن الم ظلت في   المعلن

___________________ 

شعبية الديم       ١٧٠هذه الدول البالغ عددها       ١ ستطع                   ال تشمل جمهورية آوريا ال م ت شطة ضمانات، ول ة أن ذ الوآال م تنفِّ ة، حيث ل قراطي
  . بالتالي استخالص أي استنتاجات بشأنها

  .وفيما يخص تايوان، الصين  ٢
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سلمية  شطة ال اق األن ا يخص   .نط ل، فيم ن    ٧٣وبالمث ذة ولك املة ناف مانات ش ات ض ديها اتفاق ة ل دون  دول والت ب بروتوآ
 .٣ص سوى ذلك االستنتاجإضافية، لم يكن في وسع الوآالة أن تستخل

واد       -٥ ى م ضمانات عل ق ال ضي تطبي ة، تقت ردات معّين ة بمف ذة متعلق ات ضمانات ناف الث دول اتفاق دى ث ت ل وآان
ة أو       .ومرافق نووية ومفردات أو مواد أخرى معّينة واد أو المرافق النووي ة أن الم تنتجت األمان وفيما يخص تلك الدول، اس

  .اضعة للضمانات بقيت في نطاق األنشطة السلميةالمفردات األخرى التي آانت خ

ذة                    -٦ ة ناف ات ضمانات طوعي ة اتفاق ائزة ألسلحة نووي واد      ـُوط .وآانت لدى خمس دول ح ى الم ضمانات عل ـقت ال بِّ
ى أن    .النووية المعلنة في مرافق مختارة في أربع دول من الدول الخمس ة إل وفيما يخص هذه الدول األربع، خلصت الوآال

م سحبها حسبما                  المو سلمية أو ت شطة ال ة من المرافق ظلت في نطاق األن ضمانات في نخب ا ال اد النووية التي طبقت عليه
  .نصت عليه االتفاقات

سمبر   / آانون األول  ٣١وحتى    -٧ ائزة ألسلحة                   ٢٢، آانت    ٢٠٠٩دي ر ح شار وغي دة عدم االنت ًا في معاه ة طرف  دول
ات ضمانات  ال اتفاق د بإدخ م بع م تق ة ل دة نووي ضى المعاه اذ بمقت ز النف املة حي ى أي   . ش ل إل ة التوّص ستطع األمان م ت ول

  .استنتاجات رقابية فيما يتعلق بهذه الدول

 . دولة٥١وتم التوصل إلى استنتاج أوسع نطاقًا للمرة األولى بشأن دولة واحدة، وأعيد تأآيد هذا االستنتاج بشأن   -٨

  الت اإلضافيةعقد اتفاقات الضمانات الشاملة والبروتوآو

د  تيسير الوآالة واصلت  -٩ ات  عق ضمانات  اتفاق اء   اإلضافية،  والبروتوآوالت  ال ديل أو إلغ ات  بروتوآوالت  وتع  الكمي
اني دول               ٢٠٠٩ وخالل عام    ٤.الصغيرة سبة لثم شاملة بالن ضمانات ال ات ال اذ اتفاق دأ نف اذ بروتوآوالت إضافية         ٥، ب دأ نف  وب

شكل       . ٦بالنسبة لست دول   رد في ال ضمانات والبروتوآوالت اإلضافية في              ١وت ات ال ة اتفاق انون األول   ٣١ حال سمبر  / آ دي
سع دول   ٧وفي العام نفسه، وقـّعت ست دول .٢٠٠٩ ـّعت ت املة ووق ى بروتوآوالت إضافية   ٨ على اتفاقات ضمانات ش  . عل

سبة لخمس دول  املة بالن ات ضمانات ش ى اتفاق افظين عل ق مجلس المح والت إض٩وواف ى بروتوآ سع  وعل سبة لت افية بالن
ام . ١٠دول ة ع والت  ٢٠٠٩وبنهاي ى بروتوآ د وّقعت عل املة ق ات ضمانات ش ديها اتفاق ي ل دول الت اع ال ة أرب ، آانت ثالث

___________________ 

ك             ٧٣هذه الدول البالغ عددها       ٣ ضمانات في تل اق ال ذ اتف ة أن تنف ستطع الوآال  ال تشمل جمهورية آوريا الشعبية الديمقراطية، إذ لم ت
  .تطع بالتالي استخالص أي استنتاجالدولة، ولم تس

ات صغيرة                 ٤ ى بروتوآول آمي ى اإلطالق، عل ة عل شطة نووي ديها أي أن وقـَّعت دول آثيرة لديها أنشطة نووية ضئيلة جدًا أو ليس ل
ا    ة الم         .ملحق باتفاق الضمانات الشاملة الخاص بكل منه ذ معظم اإلجراءات الرقابي ذه البروتوآوالت، يبقى تنفي نصوص  وبموجب ه

ستوفاة             ايير م ام    .عليها في اتفاقات الضمانات الشاملة معّلقًا ما دامت بعض المع يح      ٢٠٠٥وفي ع رارًا بتنق افظين ق ، اتخذ مجلس المح
ذه       ل ه ا جع والت، مّم ذه البروتوآ د ه ة بعق ة الخاص ايير األهلي ر مع صغيرة وبتغيي ات ال والت الكمي اري لبروتوآ نص المعي ال

ادالت      .للدول التي لديها مرافق قائمة أو مخطط لها، آما قلـّص عدد التدابير المعلـّقةالبروتوآوالت غير متاحة  ة تب د استهلت الوآال وق
د بروتوآول                              ايير عق ر في مع ات اإلضافية والتغيي صيغة المنقحة لنص بروتوآول الكمي اذ ال ة إنف ة بغي رسائل مع جميع الدول المعني

  .آميات صغيرة

  . وجمهورية أفريقيا الوسطى، وسيراليون، وقطر، وآينيا، والمملكة العربية السعودية، وموريتانياالبحرين، وجزر القمر،   ٥

  .جزر القمر، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وآولومبيا، وآينيا، وموريتانيا، والواليات المتحدة األمريكية  ٦

  .ياليشتي، وجمهورية أفريقيا الوسطى، ورواندا، وقطر، وآين-تشاد، وتيمور  ٧

  .ليشتي، وجمهورية أفريقيا الوسطى، ورواندا، وزامبيا، وصربيا، وآينيا، والهند-اإلمارات العربية المتحدة، وتشاد، وتيمور  ٨

  .الكونغو، وجيبوتي، ورواندا، وفانواتو، وآينيا  ٩

   .آينيا، والهنداإلمارات العربية المتحدة، والبحرين، وجيبوتي، والكونغو، ورواندا، وصربيا، وفانواتو، و  ١٠
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ذة           املة بروتوآوالت إضافية ناف ات ضمانات ش ديها اتفاق ي ل دول الت ى    .إضافية وآان لدى أآثر من نصف ال وباإلضافة إل
 .ع البلدان التي تملك مواد نووية خاضعة للضمانات بروتوآوالت إضافية نافذةذلك، أصبح لدى حوالي ثالثة أربا

 

  ٢٠٠٩-٢٠٠٤حالة البروتوآوالت اإلضافية فيما يتعلق بالدول التي لديها اتفاقات ضمانات نافذة،   -١-الشكل 

  ).جمهورية آوريا الشعبية الديمقراطية غير مشمولة(

ي   -١٠ صادر ف س ال رار المجل ذًا لق ام وتنفي ديل   ٢٠٠٥ ع ى تع عيًا إل دول س صال بال ي االت ة ف تمرت الوآال ، اس
صغيرة لكي     ٢٠٠٩وخالل عام  .بروتوآوالت الكميات الصغيرة الخاصة بها أو إلغائها ات ال ، تم تعديل بروتوآوالت الكمي

  .١١تراعي النص المعّدل فيما يخص خمس دول

ة    INFCIRC/66/Rev.2لوثيقة  وتم التوقيع على اتفاق ضمانات مع الهند على نمط ا           -١١ ة المدني ، ليشمل المرافق النووي
 . في الهند، وبدأ نفاذه

ذ   -١٢ ة تنفي ي   وواصلت األمان والت إضافية، وه ات ضمانات وبروتوآ رام اتفاق رويج إب ى ت ة إل ل الرامي ة العم خط
ول ي أيل تيفاؤها ف م اس ي ت بتمبر /الخطة الت اد .٢٠٠٩س ة مب سه، اتخذت األمان ام نف ي الع ادرات التواصل وف ن مب رتين م

مايو آحدث جانبي في اللجنة التحضيرية  /جلسة إعالمية بشأن ضمانات الوآالة عقدت في نيويورك في أيار :الخارجي هما
ي                          ٢٠١٠لمؤتمر   دول الت دة ال ة لفائ شأن نظام ضمانات الوآال ة ب ة دراسية أقاليمي شار؛ وحلق  الستعراض معاهدة عدم االنت

ى   .نوفمبر/ووية محدودة، ُنّظمت في أروشا، بجمهورية تنزانيا المتحدة، في تشرين الثانيلديها مواد وأنشطة ن وباإلضافة إل
د           ذلك، جرت مشاورات طوال العام مع ممثلي دول أعضاء وغير أعضاء بشأن تعديل بروتوآوالت الكميات الصغيرة وعق

  .اتفاقات ضمانات وبروتوآوالت إضافية وبدء نفاذها

ع ال اون م ة التع واد النووي ة الم ة لحصر ومراقب واد  /نظم الحكومي ة الم ة لحصر ومراقب نظم اإلقليمي ال
  النووية

ة                 -١٣ ة المختصة بحصر ومراقب نظم الحكومي ة ال ى فعالي ر، عل ى حد آبي تتوقف فعالية ضمانات الوآالة وآفاءتها، إل
 .، وعلى مستوى تعاونها مع الوآالة)المواد النوويةالنظم اإلقليمية لحصر ومراقبة (المواد النووية وعلى نظيراتها اإلقليمية 

، واصلت األمانة العمل مع هذين النوعين من النظم بشأن قضايا معيَّنة تتعلق بتنفيذ الضمانات، مثل جودة                 ٢٠٠٩وفي عام   
دول، ودعم أ                      ات ال ارير وإعالن ة تق سن توقيت ودق ة ، وُح واد النووي اس الم ا المشغلون لقي ة   النظم التي يطبِّقه شطة الوآال ن

  .التحّقـقية

___________________ 

  . أوغندا، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقًا، وليسوتو، ونيكارغوا ١١
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٢٠٠٩

 ال يوجد بروتوآول إضافي نافذ

  يوجد بروتوآول إضافي نافذ
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ام               -١٤ ذا       .٢٠٠٩وحّسن عدد من الدول توقيت وجودة تقديم تقارير الضمانات في ع دول األخرى في ه ساعدة ال ولم
واد                           ة الم شارية للنظام الحكومي لحصر ومراقب ة االست ة للخدم ة وأجريت بعث دورات التدريبي المجال، ُنظمت سلسلة من ال

  .النووية التابعة للوآالة

ر           -١٥ ساهمات آبي ديم م دول األعضاء تق دعم الخاصة بال رامج ال ضمانات الوآال وواصلت ب انون  ٣١وفي   .ةـــ ة ل  آ
  ١٢. دولة ومنظمة لديها برامج دعم رسمية٢١، آانت هنالك ٢٠٠٩ديسمبر /األول

ام                 -١٦ ة في ع ج       لمنا ٢٠٠٩وعقدت الوآالة ثالثة اجتماعات خاصة باالتصاالت مع المفوضية األوروبي ذ ُنُه شة تنفي ق
اق      ى اتف م التوصل إل ي، وت اد األوروب دان االتح ي بل ة ف ضمانات المتكامل ىال ية   عل ة والمفوض ين الوآال شترك ب ج م  نه

 .األوروبية بشأن الضمانات يتعلق بجميع أنواع المرافق الرئيسية

  تنفيذ الضمانات المتكاملة

تنتاجات أ               -١٧ شأنها استخالص اس م ب ي ت دول الت ذ           بالنسبة لل ة تنفي ستطيع األمان ًا، ت ة   ’وسع نطاق ضمانات المتكامل ؛ ‘ال
شاملة والبروتوآوالت                          ضمانات ال ات ال ة بموجب اتفاق ضمانات المتاحة للوآال دابير ال وهي توليفة مثلى تجمع ما بين آل ت

ضمانات       ة بموجب ال اء بالتزامات الوآال اءة في الوف ة والكف در من الفعالي ق أقصى ق ضمانات وُن .اإلضافية لتحقي ـذت ال ّف
ام  ة ع ة طيل ي ٢٠٠٩المتكامل ة٣٦ ف ُنهج  . ١٣ دول ًا ل دول وفق ذه ال ا يخّص ه ضمانات فيم ذ ال شطة تنفي م االضطالع بأن وت

ى حدة             ة عل ا يخّص آل دول دة فيم سنوية المعتم ذ ال ة وخطط التنفي ام    .الضمانات الموضوعة على مستوى الدول ة ع وبنهاي
ائزة           ٢٥ دولة من أصل     ٢٤لة فيما يخص    ، اعُتِمدت ُنـهج ضمانات متكام    ٢٠٠٩ ر الح ي غي اد األوروب  دولة من دول االتح

 . دولة من هذه الدول٢١تنفيذ ضمانات متكاملة في آان يجرى ألسلحة نووية، و

ضمانات    ٢٠٠٩وخلصت األمانة إلى أن أنشطة التقييم والتحقق المعتزمة لعام           -١٨ ين الخاضعة لل  للدول الست والثالث
  .د جرى تنفيذها بطريقة ُمرضية، وأن األهداف التقنية الخاصة بكل دولة على حدة قد تحققتالمتكاملة ق

ى مراحل في                        -١٩ ة عل ضمانات المتكامل ونظرًا لحجم وتعّقد دورات الوقود في آلٍّ من آندا واليابان، يجري األخذ بال
ة   ‘ وتيرةالمنخفضة ال’وقد أدى اعتماد عمليات التفتيش المفاجئ  .هاتين الدولتين يش الالزم إلى انخفاض آبير في جهود التفت

  .في هاتين الدولتين معًا، وُيتوقع أن يؤدي التحول إلى تنفيذ الضمانات المتكاملة تنفيذًا تامًا إلى تحقيق وفورات إضافية

  )إيران(تنفيذ الضمانات في جمهورية إيران اإلسالمية 

ة     ٢٠٠٩خالل عام     -٢٠ شاملة          ، قّدم المدير العام أربع ضمانات ال اق ال ق اتف شأن تطبي ى مجلس المحافظين ب ارير إل تق
  .المعقود مع إيران وبشأن تنفيذ قرارات مجلس األمن التابع لألمم المتحدة ذات الصلة

ّدم     -٢١ م تق ران ل ران، إال أن إي ي إي ة ف ة المعلن واد النووي دم تحريف الم ن ع ق م ة واصلت التحق وصحيح أن الوآال
  . الذي يسمح للوآالة بأن تؤّآد أن جميع المواد النووية في إيران ُتستخدم في أنشطة سلميةالتعاون الالزم

___________________ 

ا،         ١٢ ة آوري شيكية، وجمهوري ة الت ا، الجمهوري ل، وبلجيك ا، والبرازي تراليا، وألماني بانيا، وأس ين، وأس ي، واألرجنت اد الروس االتح
ات             وجنوب أفريقيا، والسويد، و    دا، والوالي الصين، وفرنسا، وفنلندا، وآندا، والمفوضية األوروبية، والمملكة المتحدة، وهنغاريا، وهولن
  .المتحدة األمريكية، واليابان

نغالديش،        ١٣ ا، وب ال، وبلغاري االو، والبرتغ ا، وب دا، وإيطالي ستان، وأيرلن واي، وأوزبك سيا، وأوروغ وادور، وإندوني تراليا، وإآ أس
دا،  ي          وبولن دا، والكرس ا، وفنلن يلي، وغان لوفينيا، وش ا، وس ا، وروماني ة آوري شيكية، وجمهوري ة الت ا، والجمهوري رو، وجامايك وبي

ا،       سمبورغ، وليتواني ا، ولك ا، والتفي دا، وآوب ا، وآن ولي، وآرواتي ا،     والرس سا، وهنغاري رويج، والنم اآو، والن الي، ومون ا، وم مالط
  .واليابان، واليونان
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ذ آذار  -٢٢ ارس /ومن ات          ٢٠٠٧م ديم المعلوم ر بتق شأن التبكي ة ب ا الفرعي ّدل لترتيباته نص المع ران ال ـّذ إي م تنف ، ل
صميم المرافق        ديم معلومات عن ت ة في تق صادرة عن مجلس المحافظين      وخالف  .التصميمية، ولم تكن متعاون ات ال ًا للطلب

التابع للوآالة ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة، لم ُتنّفذ إيران البروتوآول اإلضافي، وهو بروتوآول ظلت الوآالة عاجزة        
  .بدونه عن توفير تأآيدات موثوقة بشأن عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة في إيران

ران            آما أن إيران لم       -٢٣ امج إي تتعاون مع الوآالة لتسوية عدد من القضايا العالقة بشأن األبعاد العسكرية الممكنة لبرن
ى متفجـِّرات      التي ُيزعم أنها تتناول مشروع الملح األخضر؛ وتتعلق هذه القضايا بالدراسات .النووي ارات عل وإجراء اختب

دة؛ وظروف       ذائف عائ ة ق صميم مرآب ة؛ وت ازة  قوي ة  حي وم  دنمع ’ وثيق صلة بالمجال       ؛‘اليوراني د وشرآات مت ام معاه وقي
ة  معدَّات وإنتاج العسكري بأنشطة شراء وأنشطة بحث وتطوير يمكن أن تكون ذات صلة بالمجال النووي؛  ومـُكوِّنات نووي

 .الدفاعية شرآات تنتمي للصناعات جانب من

شغيل          وخالفًا لمقررات مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، لم تعلّ          -٢٤ اإلثراء، وواصلت ت صلة ب شطتها المت ران أن ق إي
وباإلضافة إلى ذلك، أعلنت إيران في  .المصنع التجريبي إلثراء الوقود وآذلك تشييد وتشغيل مصنع إثراء الوقود في ناتانز

ران  وبعد ذلك،  .مرفق إثراء إضافي، وهو محطة فوردو إلثراء الوقودأآتوبر أنها تعمل على تشييد /تشرين األول أعلنت إي
  .اعتزامها بناء عشرة مصانع إثراء جديدة

 في مخالفًة بذلك من جديد متطلبات مجلس األمن، بما الثقيل، المتصلة بالماء المشاريع بشأن وواصلت إيران عملها  -٢٥

 .يلالماء الثق وآذلك تشغيل محطة إلنتاج في آراك،) IR-40 (الثقيل  بالماء المهّدأ البحوث مفاعل تشييد ذلك

ذ آب  -٢٦ ال ٢٠٠٨أغسطس /ومن صلة باحتم ة المت ضايا العالق شة الق رفض مناق ران ت ود ، وإي اد وج سكرية أبع  ع

ا  تشير التي المعلومات أساس لها وأن أن هذه اإلدعاءات ال لبرنامجها النووي، مؤّآدًة ى       إليه ة عل ة هي معلومات قائم الوآال
ة  بيد أن المعلومات ذات الصلة ال .معطيات مزوَّرة ولكي   .متاحة للوآالة هي معلومات شاملة ومتَّسقة بشكل واضح وموثوق

ة من عدم              ـُتؤّآد الوآالة أن جميع المواد النووية في إيران ت         ة واثق ستخدم في أنشطة سلمية، من الضروري أن تكون الوآال
ك      لذا من األهمية بمكان أن تتعاون إير .وجود أبعاد عسكرية محتملة لبرنامج إيران النووي شأن توضيح تل ة ب ان مع الوآال

   .القضايا العالقة المثيرة للقلق

  )سوريا(تنفيذ الضمانات في الجمهورية العربية السورية 

شاملة              ٢٠٠٩خالل عام     -٢٧ ضمانات ال اق ال ق اتف شأن تطبي ى مجلس المحافظين ب ارير إل ة تق ، قّدم المدير العام أربع
شأة     وواصلت الوآالة أنشطته .المعقود مع سوريا ة إن من ق باالدعاءات القائل ا يتعل ـّرتها  ا التحقـّقية فيم ر  في  إسرائيل  دم  دي

ًا  وما زال يتعين على سوريا أن تقّدم  .نوويًا قيد التشييد مفاعًال ، آانت٢٠٠٧سبتمبر /أيلول في بسوريا الزور، تفسيرًا موثوق
ولم تتعاون سوريا  .)ة عن طريق المعالجة الكيميائية المنتجأي( البشرية المنشأ  جسيمات اليورانيوم الطبيعيألصل ووجود

ي          ٢٠٠٨مع الوآالة منذ عام      ة األخرى الت اآن الثالث زور واألم ر ال ع دي صلة بموق  بخصوص القضايا غير المحسومة المت
 .يـُزعم أن الموقع على صلة وظيفية بها

وتروني المصغ   ، عثرت الوآالة على جسيمات يورانيوم طبيعي بشري المن        ٢٠٠٩وفي عام     -٢٨ ر ـّشأ في المفاعل الني
وتروني المصغ       .قرب دمشق ي تمت في المفاعل الني ر وعن  ـّوصحيح أن سوريا قّدمت بعض المعلومات عن التجارب الت

ارير                     ديم التق ذآور، وتق مصدر المواد، إال أنها لم تتعاون تمامًا مع الوآالة بتقديم معلومات تصميمية ذات صلة بالمفاعل الم
ن                   المطلوب ر معل وم طبيعي غي ة منها بشأن حصر المواد النووية، والتفسيرات المفّصلة للتجارب التي تمت باستخدام يوراني
 .عنه

  تنفيذ الضمانات في جمهورية آوريا الشعبية الديمقراطية

شعبية الدي                    ٢٠٠٢ديسمبر  /منذ آانون األول    -٢٩ ا ال ة آوري ة في جمهوري شطة رقابي ة أي أن ـِّذ الوآال م تنف ة،  ، ل مقراطي
  .لذلك ال يمكنها التوصل إلى أي استنتاج ضمانات يتعلق بالمواد النووية في ذلك البلد
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ى   -٣٠ سان١٤وحت ل / ني ين    ٢٠٠٩أبري ا ب ق عليه ـّق المخصصة الغرض المتف ات الرصد والتحق ياق ترتيب ي س ، ف
راءات األ  ي اإلج وخى ف و مت ا ه ة، وآم شعبية الديمقراطي ا ال ة آوري ة وجمهوري ات الوآال ي المحادث ا ف ـَّق عليه ة المتـُف ولي

شأة واحدة، موجودة في         شييد من السداسية، واصلت الوآالة تنفيذ تدابير الرصد والتحقـّق المتصلة بإغالق ثالث منشآت، وت
شون     النووي، مرفق يونغبيون شعبية         .وتشييد منشأة واحدة موجودة في تايت ا ال ة آوري سه، أبلغت جمهوري اريخ نف وفي الت

وراً الد ع        .يمقراطية الوآالة بأنها قّررت أن توقف جميع أشكال التعاون مع الوآالة ف ة جمي ة إزال وطلبت من موظفي الوآال
ق     ن المراف ة م ة بالوآال ة الخاص واء والمراقب دات االحت ك  (مع د ذل ق بع ول المراف ن دخ تهم م ادرة  )ومنع البتهم بمغ ، وط

ا   .ت ممكنجمهورية آوريا الشعبية الديمقراطية في أقرب وق آما أبلغت جمهورية آوريا الشعبية الديمقراطية المفتشين بأنه
  .قّررت أن تعيد تشغيل جميع المرافق وأن تمضي في إعادة معالجة الوقود المستهلك

ة في                   / نيسان ١٤، حتى   ٢٠٠٩وخالل عام     -٣١ ثالث القائم ة ال شآت المغلق ة في المن أبريل، لم تراقب الوآالة أي عملي
ش                    يونغبيون،   ون وتايت شييد في يونغبي د الت ا قي ي ــــ وف .ونـــولم تراقب آذلك أيًا من أنشطة التشييد في المنشأتين اللتين آانت

ة،                       أبريل،/  نيسان ١٥ اون مع الوآال ع أشكال التع ة وقف جمي شعبية الديمقراطي ا ال ة آوري رار جمهوري د ق شو   بع  أزال مفت
وا آ             ام وأغلق ع األخت ون جمي وم                 الوآالة في يونغبي ة في الي شعبية الديمقراطي ا ال ة آوري ة وغادروا جمهوري اميرات المراقب

اريخ،    .التالي ك الت ى     ومنذ ذل ادرة عل ة ق م تكن الوآال ة         ل ق المخّصصة الغرض في جمهوري ات الرصد والتحّق ذ ترتيب  تنفي
ات فيم         .آوريا الشعبية الديمقراطية   ة في      وبناًء على ذلك، ال تستطيع الوآالة اإلدالء بأي بيان واد النووي ق بأرصدة الم ا يتعل

 .جمهورية آوريا الشعبية الديمقراطية

ي    -٣٢ ة ف شعبية الديمقراطي ا ال ة آوري ار٢٥وعقب إعالن جمهوري ايو / أي ة تحت ٢٠٠٩م ة نووي ا أجرت تجرب  أنه
رار   ن الق س األم د مجل ة  )٢٠٠٩ (١٨٧٤سطح األرض، اعتم شعبية الديمقراطي ا ال ة آوري ب جمهوري ذي طال ة ، ال بجمل

ة،                    شار وضمانات الوآال دة عدم االنت ى معاه أمور، منها أن تتخلى عن برنامجها لألسلحة النووية، وتعود في وقت مبكر إل
  .وتستأنف المحادثات السداسية دون أي شروط مسبقة

   تطوير المعدات واستخدامها

د   ٩٦٤، اسُتخدم   ٢٠٠٩في عام     -٣٣ دعم        نظامًا من نظم القياس غير المتلف في المي شطة ال ى جانب عدد من أن ان، إل
ة   .التقني ذات الصلة ال المستخدمة في محطات           :ويتواصل تحقيق إنجازات تكنولوجي ا األحم ثال تحديث خالي د جرى م فق

شأن   .اإلثراء ومحطات تصنيع الوقود، وأعيدت تعبئة أطقم المعاينة التكميلية لتسهيل استخدامها وتواصلت أعمال التطوير ب
ه        تعيين تداب ا الوصول إلي ي يصعب فيه ستهلك في الظروف الت  .ير تحقـقية فعالة التكلفة وغير اقتحامية لتخزين الوقود الم

ك                    ع، وذل واستخدمت تقنية قياس طيف أشعة غاما العالي االستبانة مقرونًا بمنهجية تقييم بيانات نظام عدِّ العناصر في الموق
ًا من اليوراني               ة التحقق آمي وم                   في عدة مرافق بغي ات اليوراني راء، ومن نفاي شديد اإلث وم ال الق، ومن خردة اليوراني وم الع

 .والبلوتونيوم

 .ولضمان موثوقية نظم الوآالة للمعدات المعيارية، ُأنفقت موارد آبيرة على الصيانة الوقائية واالرتقاء بالمعدات   -٣٤
اً  ٢٤٠ نظامًا تعمل في       ٥٨٧ آاميرا بـ  ١١٣٣، آانت الوآالة قد قامت بتوصيل       ٢٠٠٩وبنهاية عام    شكل    ( مرفق داخل  ) ٢ال

ة٣٣ شترك       ١٤. دول تخدام م ة ذات اس ر للمراقب دات أآث ي مع اد األوروب ي دول االتح ِشَرت ف يما( وُن ي  الس ا ف ي ألماني   ف
سيدين             زيج األآ ود م ي تتلقى وق د،                 ،)مفاعالت الماء الخفيف الت ة ذات استخدام مشترك في الهن دات مراقب م ترآيب مع  وت

ان   ،يدة خاضعة للضمانات  صبحت مرافق جد  حيث أ  سيدين          ، وفي الياب زيج األآ ود م سريع    ومفاعل   في مرافق وق  مونجو ال
  .التوليد

___________________ 

  . جمهورية آوريا الشعبية الديمقراطيةتشمل هذه األرقامو. ن، الصينوفي تايوا  ١٤
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واء        -٣٥ دة للتحقق من االحت ات جدي ام وتقني ام    .وأحرزت الوآالة تقّدمًا آبيرا في تنفيذ نظم جديدة لوضع األخت وفي ع
رخيص      ، تم استكمال نظامي ختم جديدين يعمالن بال       ٢٠٠٩ ا النظام      باالستخدام  موجات فوق الصوتية وحصال على ت ، وهم

  .الغاطس لختم مفاعالت آاندو وختم الخزن الجاف اللذان طوّرهما مرآز البحوث المشترك

 

  ترآيب معدات المراقبة في مرفق نووي  -٢الشكل 

  الرصد عن بعد

ضمانات يساعد استخدام نظم الرصد عن بعد لنقل البيانات في تعزيز   -٣٦ ز مرآز      .فعالية وآفاءة تنفيذ ال م تعزي د ت وق
  .بيانات الرصد عن بعد التابع للوآالة وهو قادر اآلن على رصد النظم على نحو شبه آني

د،                       ١٩٣وفي نهاية العام، تم ترآيب        -٣٧ درات البث عن بع زة بق ة ورصد اإلشعاعات المجّه ًا من نظم المراقب  نظام
ة  دو١٨ مرفقًا في ٨٤وذلك في  ام    .١٥ل ضمانات للرصد عن       ٢٥، جرى ترآيب   ٢٠٠٩وخالل ع دًا خاصًا بال ًا جدي  نظام

رة  ٣ويبيـّن الشكل  .بعد ام    . تزايد استخدام الرصد عن بعد خالل السنوات العشر األخي ة ع اك   ٢٠٠٩وبنهاي ان هن  ١٢٩، آ
ذ    وشهد العام ثالث عمليات ج . مرفقًا٤٨ دولة في ٢١نظامًا للرصد اآللي مرآَّبة في  ي، وتنفي ديدة لترآيب نظم الرصد اآلل

 . بعثة صيانة٥٦ عملية ارتقاء رئيسية وإجراء ١١

 يوفـّر إمكانيات التواصل عبر     سوفيوليه،  / مع وآالة الفضاء األوروبية في تموز      سواتلواستـُهل رسميًا مشروع      -٣٨
 .القائمة قبل نهاية المرحلة التجريبية إلى هذا القبيلوسيضاف موقع آخر من  .مراقبة عن بعدالسواتل لثالثة مرافق 

___________________ 

  .  وفي تايوان، الصين١٥
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  .تزايد استخدام الرصد عن بعد خالل السنوات العشر األخيرة – ٣الشكل 

  تعزيز تحليل العينات

ائج      -٣٩ يم النت ات وتقي شكل  (ُتقّدم خدمة تحليل الضمانات الدعم اللوجيستي وتحليل العين ام    ).٤ال ان  ٢٠٠٩وفي ع ، آ
ر من    ة ونحو      شحنة  ١٥٠هناك أآث واد نووي ات م ة الجودة   ٣٥لعين ة لمراقب ل        . عين ر التحلي ات في مختب ل العين تم تحلي وي

ذآور و                ل الم ر التحلي ضم مختب ي ت ل الت  ١٤الخاص بالضمانات التابع للوآالة في زايبرسدورف وفي شبكة مختبرات التحلي
دول األعضاء ي ال ا ف رًا وطني ام  .مختب ي ع رات التح٢٠٠٩وف بكة مختب ل ، قامت ش ل الخاص (لي ر التحلي تثناء مختب باس

ل            ٨٠٠بتحليل  ) بالضمانات ى تحلي ًا، باإلضافة إل ة و       ١٢٠ عينة بيئية تقريب واد النووي ة للم اء         ٥٠ عين ات الم ة من عين  عين
دًا      .الثقيل في جميع أرجاء الشبكة تعدادًا متزاي دول األعضاء اس وتحتاج الوآالة إلى توسيع شبكة مختبرات التحليل وُتبدي ال

  ١٦.للمساهمة في هذا المجال

ائر              -٤٠ اس نظ ضمانات لقي اص بال ل الخ ر التحلي ي مختب راري ف أين الح د بالت ي جدي اف آتل ب مطي م ترآي د ت وق
شوائب ف    د ال وم  اليورانيوم، وتم التصديق على وسيلة لتحدي ات اليوراني ضمانات        .ي عين ل الخاص بال ر التحلي م في مختب وت

ستخدم     ه، وسُي ة ب وبية المرتبط دات الحاس ة المع ي ومراقب ام ذراع آل ة نظ د لمراقب وبي جدي امج حاس ق برن تحداث تطبي اس
، ي في روآاشو  وتم نقل شحنة من خيوط محّملة لمطياف آتلي من المختبر الموقع .إلجراء عمليات الفصل الكيميائي اآللية

  .إلى مختبر التحليل الخاص بالضمانات، وتم تحليلها آجزء من عملية خارجية لمراقبة الجودةباليابان، 

___________________ 

دا         آل من   أعربت    ١٦ سا وفنلن شيكية وفرن ة الت ا والجمهوري اد الروسي    بلجيك ري               واالتح ديم دعم مختب ا في تق ا، عن رغبته  وهنغاري
  .وريا، والصين، وهنغاريا، لكي تنضم إلى شبكة مختبرات التحليلإضافي، ويجري حاليا تأهيل مختبرات في البرازيل، وجمهورية آ

١ 

 ٢٠٠٩-١٩٩٩استخدام نظم الرصد عن بعد، 
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  أخذ عينات بيـئية في مرفق نووي – ٤الشكل 

  تحليل الصور الملتقطة بالسواتل

ام     -٤١ ى         ٢٠٠٩في ع دة ذات درجة أعل ة جدي شعار تجاري زة است ة من أجه تفادت الوآال تبانة من أجل     ، اس  من االس
وّردة    .النهوض بالقدرات في مجال رصد المواقع والمرافق النووية في سائر أنحاء العالم دة م وُأبرمت عقود مع جهات جدي

سواتل وأصالتها         ع المصادر وضمان صحة الصور الملتقطة بال ة      .للصور من أجل تنوي ًا صور راداري ـُخدمت عملي واست
ات المتواصلة     .ليًال وفي جميع أحوال الطقس /ا زّود الوآالة بقدرات للرصد نهارًاجديدة عالية االستبانة، مم وأسفرت الطلب

ة                            اد، وأدوات جغرافي ة األبع دة، ومنتجات بصرية ثالثي د من الخرائط وخرائط موّح اج مزي على منتجات الخرائط عن إنت
 لتحديد ورصد المواقع ٢٠٠٩جهودًا جبارة في عام وبذل المسؤولون عن تحليل الصور الملتقطة بالسواتل  .فضائية تفاعلية

ة       ة العالي ا وذات األولوي ن عنه ر المعل شطة غي شأن            .واألن ة ب ة ثاقب ساب رؤي ل الصور الآت د ثبت أن في استخدام تحلي وق
يما                      ة، الس ا الوآال وم به ي تق في الحاالت   البرامج واألنشطة غير المعلن عنها سابقًا منفعة آبيرة بالنسبة لعمليات التحقق الت

  .التي آانت فرص المعاينة فيها مقّيدة أو مرفوضة

ى    -٤٢ ة عل سها، حصلت األمان سنة نف ي ال ق الخاصة   ٥٠٣وف شطة التحق دعم أن سواتل ل ة بال ة ملتقط  صورة تجاري
ضمانات  ل (بال ام ٣١٧مقاب ي ع ن   ).٢٠٠٨ صورة ف صور م ذه ال ى ه م الحصول عل سواتل ٢٤وت ن ال ًا م اتًال مختلف  س
ة للجهات   ٣١٧ومن بين هذه الصور، تم شراء  . بلدًا٢٦ة لمراقبة األرض وشملت المخصص  صورة من المحفوظات العام

ا الصور الـ           ة، أم سواتل للوآال ة الملتقطة بال ة  ١٨٦التي تورِّد الصور التجاري ة        المتبقي ل الوآال صًا من ِقب د ُطِلبت خصي فق
سها  ة    .نف ل الصو    ١٥٦وأصدرت األمان رًا عن تحلي ستقاة من الصور وأخرى من نظام            تقري دة م واتج عدي ا ن ا فيه ر، بم

   ).٢٠٠٨ تقريرًا في عام ٩٥مقابل (المعلومات الجغرافية دعمًا ألنشطة التفتيش 

  معلومات المصادر المفتوحة

ارير         ، وتجمع معلومات    وسائط اإلعالم المفتوحة   ُتجري الوآالة عمليات بحث يومية في         -٤٣ ى إعداد تق ساعدة عل  للم
تمس معلومات من مصادر مفتوحة             ّددة تل ات مح ستجيب لطلب دول، وت ى مستوى ال سنوية عل سها،     .التقييم ال سنة نف وفي ال

ر من             ة تتضمن معلومات من مصادر مفتوحة ألآث ارير       ١٠٠ُقّدمت ملفات حكومي ّدمت تق دول، وق ى مستوى ال يم عل  تقي
ة     تحليلية مستمدة من مصادر مفتوحة لدعم عمليات تقييم قضاي شطة ميداني ذلك أن ة، وآ ة عالي  .ا تتعلق بالضمانات لها أولوي

وقّدمت البحوث المستمدة  . مقالة تقريبًا تتناول قضايا تتعلق بالضمانات، وذلك عبر نشرات إعالمية يومية٢٥٠٠وتم تعميم 
  .ى االتجار بمواد نوويةمن المصادر المفتوحة الدعم أيضًا لتحليل شبكات الشراء السرية وتقييم الحوادث التي تنطوي عل

ة يمكن بواسطتها                           -٤٤ ة للترجم وفير خدم ثًال ت ك م وتم تحقيق مزيد من اإلنجازات في معالجة المعلومات، بما في ذل
وُيمكن في الوقت الحالي      .ترجمة نصوص وملفات من عدة لغات إلى اللغة االنكليزية، دون إرسال البيانات عبر اإلنترنت

ائج              آذلك البحث في أدوات ب  سيط للنت ل ب ا يمكن إجراء تحلي ة واحدة، آم ر اإلنترنت من وصلة بيني ددة عب د   .حث متع وق
 .٢٠٠٩ مفردة إلى نظام معلومات المصادر المفتوحة في عام ٩٧٠٠أضيفت حوالي 
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  المشاريع الرقابية ذات األهمية

 مشروع إعادة تصميم نظام المعلومات الرقابية

صميم      -٤٥ ادة ت شروع إع ن م دف م ة        اله اءة معالج ة وآف ادة فعالي و زي ة ه ابع للوآال ة الت ات الرقابي ام المعلوم نظ
سير الحصول       .المعلومات بإحالل نظام حديث واحد متكامل محل النظام القديم الحالي دعم وتي وسيكفل المشروع تحسين ال

دة       .على البيانات، بما في ذلك إتاحة إمكانية االطالع عن بعد للمكاتب الميدانية وللمفتشين ة جدي ة إلكتروني ذ بواب م تنفي وقد ت
ام        .٢٠١٠خاصة بالضمانات منذ مطلع عام  ذآور في ع ة من المشروع الم ا   ٢٠٠٩وتواصلت المرحلة الثالث د تنقيحه ، بع

ة    .لضمان تكامل وتماسك المشروع برمته ة الثالث ام         ١٦وتضم المرحل ة ع ُتكِملت في نهاي شاريع اس ا ستة م  مشروعًا، منه
ة ُمِنَحت ، ٢٠٠٩ام وفي ع   .٢٠٠٨ ي        غالبي ذ التقن ال التحضيرية للتنفي دأت األعم ة وب ود المتبقي ائي هو     . العق والهدف النه

واردة من مصادر مفتوحة، والصور الملتقطة بواسطة            .٢٠١١استكمال المشروع برمته في عام  م جمع المعلومات ال وت
ا من المص               ة وغيره ات الداخلي ة، وقواعد البيان ذه المعلومات واستخدامها استخدامًا               السواتل التجاري ل ه م تحلي ا ت ادر، آم

  .٢٠٠٩موسعًا لدعم تقييم ما اضطلعت به الدول من أنشطة نووية في عام 

  محطة صنع وقود خليط األآسيدين في اليابان

يش ال           سودةتم صوغ م    -٤٦ ات التفت ى استخدام عملي ي ال  نهج رقابي، يقوم باألساس عل دا   مرحل ًة بت بير عشوائي مدعوم
نهج    .القياس غير المتلف اآللي وتدابير االحتواء والمراقبة لتنفيذه في المصنع الياباني لتصنيع وقود موآس ذا ال وقد ُصمِّم ه

وتعمل اللجنة التقنية المشترآة، التي تضم ممثلين عن الوآالة وعن هيئات يابانية،  .ليكفل فعالية الضمانات مع زيادة الكفاءة
سيدين في                     على تنسيق تطوير ال    يط األآ ود خل ة في محطة صنع وق معدات والبرامج الحاسوبية الخاصة بالضمانات المطبق

ان ام    .الياب ي ع ـُكملت ف د است ة، فق تطورها الوآال ي س ر المتلف الت اس غي دات القي ة الخاصة بمع ا الدراسات المفاهيمي أّم
ا      وبحسب .، وتم بالفعل تصنيع بعض المعدات التي طّورتها اليابان٢٠٠٩ ذي وضعه المشّغل فيم نقح ال  الجدول الزمني الم

ار   ي أي تبدأ ف شييد س ال الت إن أعم ة، ف شاءات المحط ق بإن ايو /يتعل ي  ٢٠١٠م ة ف ات التجاري دأ العملي رر أن تب ن المق ، وم
  .٢٠١٥منتصف عام 

  مشروع التكنولوجيا المبتكرة

ى الكشف عن         رّآز مشروع التكنولوجيا المبتكرة، الذي يرمي إلى تحديد وتطو          -٤٧ ادرة عل ير تكنولوجيات متطوّرة ق
ي   ا يل ادة المعالجة،              :أنشطة نووية غير معلنة، على م ة مرفق إع ة في الجو للتحقق من حال ات الغازي الكشف عن المرّآب

ر                       واد غي ل الم ة وتحلي ات موقعي وآذلك عدم وجود أنشطة غير مبلغ عنها؛ وقياس طيف التحلل المستحث بالليزر ألخذ عين
روفة التي تظهر خالل عمليات التفتيش؛ واستخدام الوميض المستحث ضوئيًا للتحقق من عدم وجود خزن سابق للمواد                 المع

ستودعات       ي الم ضمانات ف ق ال ة لتطبي ات الالزم شها؛ والتكنولوجي رى تفتي ي ج ع الت ي المواق ة ف شطة نووي ة أو أن النووي
ة، وا زات الدقيق ى رصد اله ي تنطوي عل ة، والت ةالجيولوجي صاالت الجوفي تش، واالت ي للمف ع الجغراف انون  .لموق ي آ وف

الليزر، وهو                ٢٠٠٩ديسمبر  /األول ل المستحث ب اس طيف التحل از المحمول لقي ي من الجه ، تسّلمت الوآالة النموذج األول
  .الجهاز الذي استحدثه برنامج الدعم الكندي الخاص بالدول األعضاء لكي تستخدمه الوآالة

  تشرنوبل

د   -٤٨ ضمانات      يه ق ال زة ضمانات لتطبي ـُج واستحداث أجه ى صوغ نـُه ضمانات إل شرنوبل الخاص بال ف مشروع ت
ستهلك     .الروتينية في المرافق القائمة والمشّيدة حديثًا في موقع تشرنوبل ود الم وُيتوقع أن تكون المحطة الجديدة لتكييف الوق

أمون ’ونظام  وق وحدة المف    ‘ االحتواء الم ام ف د الُمق ام      ٤اعل  الجدي شغيل في ع د الت شييد     .٢٠١٣ المتضررة قي أّخر ت د ت وق
ستهلك  ود الم ق تكييف الوق ًا(مرف ًا جاف ستهلك خزن ود الم دة لخزن الوق شأة الجدي ذا ) جزء من المن صميم ه يح ت سبب تنق ب

، أجرت ٢٠٠٩ام وفي ع .وتشارك الوآالة مباشرًة في مراحل التصميم األولى بغية إدماج نظم الضمانات المناسبة. المرفق
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آما اسُتكملت عملية اختبار  .٤الوآالة تجارب إضافية على نظم المراقبة المرّآبة داخل ردهة المفاعل المتضرر في الوحدة 
  . من إدماج بيانات الموقع١المرحلة 

  تعزيز قدرات الخدمات التحليلية الرقابية

وازيين  ف مشروع تعزيز قدرات الخدمات التحليلية الرقابيةـّيتأل  -٤٩ اول المشروع    . من مشروعين مت تدامة  ١ويتن  اس
ـتناول المشروع  ا ي ة، فيم ات البيئي ي العين ل الجسيمات ف ي مجال تحلي ة ف درات الوآال ز ق ة ٢وتعزي واد النووي ر الم  مختب

ائ   ١وفيما يتعلق بالمشروع  .الجديد ة الف ات الثانوي ق الحساسية في   ، ُأبرم عقد لشراء وترآيب المقياس الطيفي الكتلي لأليون
المختبر النظيف        .المختبر النظيف التابع لمختبر التحليل الخاص بالضمانات اح ملحق ب شييد جن صميم وت وُأبرم عقد آخر لت

ام  ـُوُيتوّقع أن ت .الستيعاب المطياف الجديد ول      ٢٠١٠ستكمل أعمال التشييد بنهاية ع ه بحل ر بكامل طاقت ، وأن يعمل المختب
ام        .عداد مواصفات مختبر المواد النووية الجديدوتم إ .٢٠١١منتصف عام  اهيمي في ع د الخاص بالتصميم المف وُوّقع العق

 .٢٠١١ ومن المقرر الشروع في أعمال التشييد في منتصف عام ٢٠١٠

ام   -٥٠ ضمانات٢٠٠٩وخالل ع ل الخاص بال ر التحلي ستقبل مختب شأن م ا عمل ب ـُقدت حلقت ات ـُوق .، ع دِّمت معلوم
ى        للدول األعضا  ء عن التقدم المحرز بشأن مشروع تعزيز قدرات الخدمات التحليلية الرقابية وبشأن خطة الوآالة الرامية إل

شاريين   .تعزيز وتوسيع شبكة مختبرات التحليل وقّدم عدد من الدول األعضاء مساهمات خارجة عن الميزانية و خبراء است
  .في هذا الصدد

  الدعم

  التدريب

ضمانات   .تدريب آثيرًا ألسباب عدةتزايدت متطلبات ال  -٥١ فالتطورات التي طرأت على التكنولوجيات ذات الصلة بال
ا                   ة بالمعلومات آله ضمانات المدعوم ة، والتوجه نحو ال ى الدول ودورة الوقود النووي، وتزاُيد الترآيز على النهج القائم عل

ة   ا   .أسباب استدعت أن يطرأ تطور ُمناظر في الممارسات التدريبي ام        ومم ع مه دريب مناسب، توّس وفير ت ة ت زاد من أهمي
ة             دة خاص ات جدي دات وتكنولوجي ن إدراج مع ضال ع ين، ف شين والمحّلل يما المفت ضمانات، الس وظفي ال سؤوليات م وم

   .بالضمانات

ة    -٥٢ صورة متواصلة وتفاعلي ذلك، يجري ب ًة ل ضمانات صونونتيج دريبي لل اج الت ديث المنه ديان  . وتح ة تح وثم
سيان  ارئي اءات الموجودة،     : هم ى الكف ه، عل ي الوقت ذات اظ، ف دة والحف درات جدي ارات وق ضمانات بمه وظفي ال د م تزوي

لٍّ من                                  ضمانات في آ ي احتياجات موظفي ال وازن يلّب دريبي مت امج ت ديم برن ة؛ وتق واد النووي السيما في مجال حصر الم
سلوآية  ة وال اءات التقني ه ا  .الكف ذي تقدِّم دعم ال ّكل ال د ش دريب الخاص   وق امج الت ي برن يًا ف امًال أساس ضاء ع دول األع ل

ة و                 ة    /بالضمانات، السيما فيما يتعلق باستضافة دورات تتضمـَّن تمارين عملية تتطلـَّب استخدام مرافق نووي واد نووي  .أو م
 . الضماناتتلفة لموظفي دورة مخ٤٨، ُنّظمت ٢٠٠٩وفي عام 

  إدارة الجودة

ا إلدارة الجودة    ، واصلت ا٢٠٠٩خالل عام   -٥٣ ذ نظامه ة تنفي ذا النظام      ـِّظ ـُون .لوآال وعيتهم به دريب للموظفين لت م ت
زم األمر            ا ل ديرو الجودة بانتظام أداء النظام، واتخذوا إجراءات تصحيحية حيثم ة وضع     .واستعرض م وواصلت الوآال

ات ب                   سنى إجراء مقارن ضمانات ولكي يت شطة ال ذ         منهجية لتحديد ورصد تكاليف تطبيق أن ارات تنفي اليف مختلف خي ين تك
ام      .الضمانات دأ في أواخر ع امج يرآ       ٢٠٠٩وب ارف، وهو برن امج رسمي إلدارة المع ذ برن ة    ـّ تنفي تبقاء الدراي ى اس ز عل

ة ألسباب أخرى            يتقاعدون أو سيغادرون الوآال ذين س ون ال سبها الموظف ي اآت ة الحساسة الت ة    .الفني  ويجري وضع منهجي
 .ترسيخ تقاسم المعارفنات من أجل لتحليل عمليات الضما



GC(54)/4 
  ١٠٤الصفحة 

  الفريق االستشاري الدائم المعني بتنفيذ الضمانات

ي    ٢٠٠٩في عام اجتماعين عامين عقد الفريق االستشاري الدائم المعني بتنفيذ الضمانات       -٥٤ ا يل ا فيم  :، نظر خاللهم
ى          التخطيط االستراتيجي؛ والمبادئ التوجيهية الالزمة للنظم الحكومية لحصر ومرا         اهيم عل ة؛ وصوغ المف قبة المواد النووي

ة؛ و          ضمانات المتكامل شاذة في إطار ال خطة البحث   مستوى الدولة، بما في ذلك منهجية تحديد التكاليف؛ وحسم الظواهر ال
امي      ضمانات لع صلة بال شأن              .٢٠١١-٢٠١٠والتطوير المت د ب د بعي ذ أم ا من دأ فيه ي ب ه الت ق أعمال ذا الفري ا استكمل ه آم

ضيتين  اق يتين، هم داف    : أساس د األه ة، وتحدي واد النووي ة الم صر ومراقب ة لح نظم الحكومي ة وال ين الوآال اون ب التع
ات  ل ومحتوي تراتيجية، وهيك ضماناتاالس ذ ال ارير تنفي ستقبل تق ي الم ة  ( ف تنباطات األمان ن اس سنوي ع ة ال ر الوآال تقري

  ).واستنتاجاتها بشأن الضمانات

   المستقبل

  اتيجيالتخطيط االستر

واصلت الوآالة تطوير عمليتها للتخطيط االستراتيجي الطويل األمد لكي تستعد بأسلوب أفضل لمواجهة التحديات            -٥٥
اد مجموعة           .المقبلة في مجال الضمانات وتزيد من فعالية هذه العملية وآفاءتها معاً           وفي إطار هذه العملية، تم وضع واعتم

ة،           وعل .جديدة من األهداف االستراتيجية تراتيجية المحتمل أن تواجه الوآال ضايا االس د الق م تحدي داف، ت ذه األه ى ضوء ه
ضايا      ذه الق ى معالجة ه ة عل ى      .وذلك بالنظر إلى الفرص والتحديات في ضوء قدرات الوآالة الحالي ة إل ذه العملي وتهدف ه

شمل       صوغ خطة الوآالة االستراتيجية الطويلة األمد األولى من نوعها، بما في ذلك خطة              طويلة األمد للبحث والتطوير، وت
 .٢٠٢١-٢٠١٠الفترة 

   برنامج البحث والتطوير

ضمانات               -٥٦ صلة بال ستقبلية المت ران أساسيان في التصدِّي للتحدِّيات الم ر     .البحث والتطوير أم ة تفتق ا أن األمان وبم
دعم الخا                 رامج ال دمها ب ي تق دول األعضاء هي مساعدة ذات           لقدرات خاصة بها في مجال البحث، فإن المساعدة الت صة بال

، الذي يعّبر عن الحاجة إلى ٢٠١١-٢٠١٠في مجال التحقق النووي للفترة الجديد وبرنامج البحث والتطوير  .أهمية حاسمة
اهيم      ٢٤تحقيق آفاءة وفعالية أآبر، هو برنامج يتضّمن    ق، ووضع مف ات التحق  مشروعًا في مجاالت مثل تطوير تكنولوجي

ذ    ٢٠٠٩وفي مطلع عام  .معالجة المعلومات وتحليلها، والتدريبالضمانات، و ان يجري تنفي رامج    ٣٤٤، آ ق بب ة تتعل  مهم
 مهمة جديدة، فوصل ٣١ مهام، وبدأ تنفيذ ٨ مهمة، وُأنهِِيت ٢٧وفي العام نفسه، اسُتكملت  .الدعم الخاصة بالدول األعضاء

ة ٣٤٠ إلى ٢٠٠٩عدد المهام الجارية في نهاية عام  د من التطوير           . مهم سهيل مزي ى ت ة إل ات العمل الرامي ضّمنت حلق وت
ود                   دورات الوق ة الخاصة ب ضمانات المتقّدم ا ال ة حول تكنولوجي ان والوآال للضمانات حلقة العمل الثانية المشترآة بين الياب

  .نوفمبر/النووي مستقبًال، التي ُعقدت في اليابان في تشرين الثاني

ران    -٥٧ ه  /وفي حزي ا        ،٢٠٠٩يوني وم والتكنولوجي دولي للعل عة مع المرآز ال اهم موّس ذآرة تف ى م ة عل  وافقت الوآال
ة من    .بشأن آيفية تعزيز التعاون المتبادل وأعادت المعاهد والجامعات الروسية للبحوث العلمية تأآيد استعدادها لدعم الوآال

ضمانات        خالل المرآز المذآور في مجاالت مثل تقنيات القياس غير المتلف للتحقق               ات ال ضمانات، وتكنولوجي الخاص بال
ة      /وآما أشير إليه سابقًا، اسُتهل في تموز .المبتكرة، وتدريب المفتشين والمحّللين ة الفضاء األوروبي يوليه مشروع مع وآال
  .لتوفير إمكانيات التواصل عبر السواتل

  تطبيق الضمانات في المرافق المقبلة

ستقبل     اضطلعت الوآالة بأنشطة استعدا  -٥٨ دة من المرافق في الم ذه    .دًا لتطبيق الضمانات في أنواع جدي شمل ه وال ت
ى                     األنشطة تقييم ُنُهج الضمانات ألنواع معينة من المرافق فحسب، وإنما تشمل أيضا تقييم قدرة نظم الطاقة النووية آكل عل

صميم أي مرفق            ضمانات في وقت مبكر من مراحل ت ق ال شار، وتطبي ة االنت ة   وض  .مقاوم ضمانات بفعالي ق ال مانًا لتطبي
يس لتحسين                      ة، ل ضمانات في مراحل تخطيط التصميم األولي اهيم ال وآفاءة في أي مرفق جديد، من الضروري دراسة مف
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دما                رات في التصميم عن سهيل إحداث تغيي ضًا لت ا أي قدرتها على الخضوع للضمانات وعلى مقاومة االنتشار فحسب، وإنم
  .تغييرات ال تزال معقولةتكون تكاليف مثل هذه ال

شار من خالل        ٢٠٠٩وخالل عام     -٥٩ مشروع  ال، شارآت الوآالة في عمليات تقييم نظم الطاقة النووية المقاومة لالنت
ة   ود االبتكاري ة ودورات الوق اعالت النووي ي بالمف دولي المعن رو(ال شروع إنب ن ) م ع م ل الراب دولي للجي ل ال والمحف

رو، وفي                      المفاعالت، وآانت مشارآتها   ة واستعراضية في إطار مشروع إنب  على وجه التحديد في ثالثة اجتماعات تقييمي
  .اجتماعي فريق عامل في إطار محفل الجيل الرابع

ضمانات                  -٦٠ ة إلدراج ال وب من أجل صوغ منهجي وأصدرت الوآالة أيضا تقريرها األولي الذي يتناول العمل المطل
 الضمانات في التصميم، يتم إدراج الضمانات الدولية آليا في عملية تصميم أي مرفق وفي إطار مفهوم إدراج .في التصميم

ى     .نووي، من مرحلة التخطيط األولى، مرورا بمرحلة التصميم والتشييد والتشغيل فاإلخراج من الخدمة ويجري العمل عل
ًا لتوجيهات              ين             إعداد وثيقة عامة عن مفهوم إدراج الضمانات في التصميم ستتيح أساس ة من أجل تعي  خاصة بمرافق معّين

سبة لمصّممي                            ضمانات بالن ة لل االًً من حيث التكلف ديًا وفّع ًا مج ل تطبيق ي تكف شغيلية الت السمات التصميمية والممارسات الت
 .ليها، وآذلك بالنسبة للوآالةـّالمرافق ومشغ
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 إدارة شؤون التعاون التقني ألغراض التنمية

 الغاية

ق                         ا في مجال تطبي ى ذاته ا عل ادة اعتماده دول األعضاء وزي صادية في ال ة واالقت د االجتماعي المساهمة في استدامة الفوائ
 .التقنيات النووية

ذي   . ٪ من مجموع األعضاء في الوآالة دول غير حائزة للقوى النووية           ٨٠إن حوالي     -١ ى أن        فما ال دان إل دفع البل  ي

سية ـِّفي آثير من الحاالت، تكون تحديات التنمية الرئيسية عوامل محف  تصبح أعضاء في الوآالة؟ ة،    .زة رئي وتهدف الوآال

ق                         ا، عن طري دول األعضاء فيه من خالل برنامجها للتعاون التقني، إلى تعزيز أوجه التقدم االجتماعي واالقتصادي في ال

ستويات                    دعم استخدام العلوم   ى الم ستدامة عل ة الم سية للتنمي ات الرئي  النووية والتكنولوجيا المالئمة من أجل معالجة األولوي

ة ة واألقاليمي ة واإلقليمي االت موضوعية   .الوطني تة مج ول س امج ح ور البرن ة  –ويتمح شرية، واإلنتاجي صحة الب ي ال  وه

ة  ة، وحماي وارد المائي ذائي، وإدارة الم ن الغ ة واألم ستدامة الزراعي ة الم ة، والتنمي ة والكيميائي ات الفيزيائي ة، والتطبيق البيئ

ضايا      .للطاقة ن، وهي ق ان واألم افع  'ويتناول البرنامج أيضًا قضايا األم ة المن ع المجاالت الموضوعية    ‘ عالمي شمل جمي  .ت

 .ويساهم البرنامج في تحقيق العديد من أهداف األمم المتحدة اإلنمائية لأللفية

دول األعضاء    ٥٠رنامج الوآالة للتعاون التقني على ويرتكز ب  -٢ اون مع ال د من نوعه في       . عامًا من التع وهو فري

ى   .منظومة األمم المتحدة، حيث إنه يجمع بين اختصاصات تقنية وإنمائية مهمة وجميع الدول األعضاء مؤهَّلة للحصول عل

ل                الدعم، وإن آانت أنشطة التعاون التقني تميل، في الممارسة ال          دان األق ات البل ى احتياجات وأولوي ز عل ى الترآي ة، إل عملي

  .نموًا

 تعزيز برنامج الوآالة للتعاون التقني

رة    -٣ ي للفت اون التقن امج التع ن دورة برن ى م سنة األول ي ال دًا ٤٥٣ِهلَّ ـُ، است٢٠١١-٢٠٠٩ف ًا جدي شروعَا وطني  م

دة   ٦ مشروعًا إقليميًا جديدًا و   ١٢٤و ة جدي شاريع أقاليمي ق      . م سه، ُأغِل اء     ( مشروعًا  ٣٥١وفي الوقت نف ك إلغ ا في ذل  ٩بم

  . مشروعًا إضافيًا في طور اإلغالق٢٥٦ مشروعًا، مع وجود ١٠٨٢ويبلغ مجموع المشاريع العاملة اآلن  ).مشاريع

ام      -٤ ة في ع  من  وطوال النصف األول   .٢٠٠٩وقد أولت األمانة اهتمامًا خاصًا لتحسين إدارة البرنامج بصفة عام

ت  ام، ُأجِرَي ة’الع ة تحديدي تجابة‘ممارس سية اس امج ً  رئي ي إلدارة البرن تعراض داخل دة  ـَّورآ . الس ى ع ة عل زت الممارس

د أفضل الممارسات                   ات واإلجراءات، وتحدي سيط العملي شغيل الموحدة، وتب ق إجراءات الت مجاالت مترابطة، تناولت توثي

ات، و    مسودة    الرئيسية لهذه الممارسة       النواتج تشملو .والسياسات إلدارة المشاريع   ل عملي ائق  ’دلي وفر نقطة   ‘مستودع وث  ي

عتَبر بالغة األهمية   ـُوقد ُأدِخلت تحسينات في مجاالت ت      .دخول واحدة لكل المستندات التي توجه عمل برنامج التعاون التقني         

رامج، والمش             م           لنجاح البرنامج على المدى الطويل، مثل وضع مؤشرات للمشاريع والب ة األم ر مع منظوم ارآة بدرجة أآب

  .المتحدة

ى                   ٢٠٠٩آما تم في عام       -٥ ز عل ي، مع الترآي اون التقن ا المعلومات الخاصة بالتع  استعراض استراتيجية تكنولوجي

ة       صادية التكلف اءة واقت سم بالكف ة تت امج بطريق د من أن       .تحسين دعم أداء البرن ان الهدف هو التأآ ك، آ ى ذل وباإلضافة إل

ق                            برنام ة في إطار تطبي سياقات البرنامجي ا المعلومات وال ر في سياق تكنولوجي ستجيب للتغيي ج التعاون التقني يمكن أن ي

  .نظام المعلومات لدعم البرامج على نطاق الوآالة

يًا خطوة بخطوة                   ـَّفـَون  -٦ ه متماش مع  َذت الوآالة دورة لبرنامج التعاون التقني مدتها ثالث سنوات من شأنها أن تجعل

ام    ول ع ة بحل ة العادي وارد المخصصة      .٢٠١٢دورة الميزاني يط الم ضاء بتخط دول األع ة وال ذا لألمان سمح ه وف ي وس
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وارد                         ك الم ا في ذل ع المدخالت المتاحة، بم للبرنامج بطريقة استراتيجية أآثر، وتهيئة االستفادة على نحو أآثر فعالية بجمي

 .اإلدارية والتمويل والدعم التقني

 من أجل التأثير وتعزيز الجودةاإلدارة 

ة، رآ        -٧ ي             ـَّتمشِّيًا مع الجهود الجاري اون التقن امج التع دار برن ى م ز الجودة عل ى تعزي ة عل ى وجه    .زت الوآال وعل

ز ى تعزي ز عل م الترآي شاريعالخصوص، ت دة للم ائمنهج التحسين و  أدوات اإلدارة الجّي ائج، الق ى النت ه عل ول ب ي المعم  ف

 فضًال  وتمثل الهدف في زيادة آفاءة وفعالية البرنامج،  .٢٠٠٢ وفي الوآالة منذ عام      ١٩٩٧التقني منذ عام    برنامج التعاون   

  . االستدامة واألثر الطويل األجل تعزيزعن

اً                     ـُوط  -٨ ائج مع ى صعيد المخرجات والنت شاريع عل ة لرصد الم ة دوري ذا     .بِّق أسلوب تقديم تقارير مرحلي سهِّل ه وي

ا المعلومات الخاصة بإطار إدارة                          األسلوب تقديم ا   تظم من خالل منصة تكنولوجي ى أساس من لتقارير من ِقَبل النظراء عل

وسوف يساعد تجميع الخبرات والتوصيات الواردة في التقارير على بناء الذاآرة المؤسسية بشأن المشاريع        .دورة البرنامج 

 .واستخالص الدروس للمستقبل

  لأللفيةدعم تحقيق األهداف اإلنمائية 

 لتقييم مدى مساهمة برنامج التعاون التقني في تحقيق األهداف اإلنمائية           ٢٠٠٩ُأجِرَيت دراستان داخليتان في عام        -٩

ة  سببين      .لأللفي ين ل ان الدراستان مهمت ي           :وآانت هات اون التقن دورة التع ة ل ا القطري دول األعضاء برامجه رح ال دما تقت فعن

ضع  ا ست ة، من المرجح أنه ولالمقبل ي أيل ة؛ وف ة لأللفي داف اإلنمائي ار األه ي االعتب بتمبر /ف م ٢٠١١س د األم ، سوف تعق

ة       ة لأللفي ق األهداف اإلنمائي ى تحقي ة إل ين لبعضهما     .المتحدة قمة استثنائية لتشجيع الجهود الرامي  :وآانت الدراستان مكمِّلت

 .أنشطة التعاون التقني في مجاالت موضوعية محددة           واألخرى تناولت    ؛زت على نهج الوآالة الشامل للتنمية     ـَّإحداهما رآ 

ائج مشجِّعة    اون              .وآانت النت شاريع التع ة لم ة أن ثلث المجموعة اإلجمالي ة للتنمي نهج الوآال ة ب د وجدت الدراسة المتعلق فق

 ٪ منها تساهم ١٦التقني يمكن اعتبار أنها تساهم بشكل مباشر وغير مباشر في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، وأن نسبة             

سيًا         .في خلق بيئة مؤاتية لتحقيقها     ًا رئي ًا محرآ د ال تكون حالي والحظت الدراسة أنه في حين أن األهداف اإلنمائية لأللفية ق

ة               ة لأللفي ًة عن األهداف اإلنمائي ل أهمي لبرنامج التعاون التقني، فإن المبادئ األساسية إلطار األهداف اإلنمائية لأللفية ال تق

 .ا، ويمكن تطبيقها بشكل فعال في برنامج الوآالة للتعاون التقنينفسه

شطة                         -١٠ ة وأهداف وأن ة لأللفي ين األهداف اإلنمائي ر ب ًا أآب ووجدت الدراسة المتعلقة بالمجاالت الموضوعية ارتباط

ج في سياق آلٍّ من األهداف  وبحثت الدراسة والية الوآالة والتكنولوجيات المطبَّقة من خالل البرنام .برنامج التعاون التقني

دقع والجوع،              ر الم ى الفق ضاء عل ة، وهي الق ستة من األهداف الثماني ساهمة ل دم م ة تق ى أن الوآال ذآورة، وخلصت إل الم

شرية         ة الب ص المناع روس نق ة في ات، ومكافح صحية لألمه ة ال سين الحال ال، وتح ات األطف دل وفي يض مع دز /وتخف اإلي

 .، واالستدامة البيئية، والشراآة العالمية من أجل التنميةوالمالريا وغيرها من األمراض

 أطر البرامج القطرية

ادة عدد أطر                        ٢٠٠٩في عام     -١١ ة لزي ود المبذول ز الجه دول األعضاء، بتعزي ى جنب مع ال ًا إل ة، جنب ، قامت األمان

ونس  واألردن  بالنيابة عن   ( من أطر البرامج القطرية      ١٩ونتيجًة لذلك، تم توقيع      .البرامج القطرية  ة   و باآستان وت الجمهوري

الدومينيكية وسري النكا والسنغال والسودان وسيراليون وصربيا والكاميرون وآوبا وآوت ديفوار والكويت ولبنان ومصر          

ار   ا وميانم ا وموريتاني ستانومنغولي ى )وآازاخ افة إل داد ٥٠، باإلض د اإلع ر قي ارًا آخ ساعد   . إط ع أن ت ن المتوق وم
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رامج ا أطر ي ل  الب اون التقن امج التع داد برن ياق إلع وفير س وطني وت ل ال سهيل العم ى ت ول عل سارية المفع ة ال رةللقطري  فت

٢٠١٣-٢٠١٢.  

ة،                        -١٢ سياق األوسع للتنمي ي في ال اون التقن شطتها للتع ز أن سيق وتعزي ة من أجل تن ذلها الوآال ودعمًا للجهود التي تب

يعيجري اآلن ت ة وس ة الوطني تخدام خطط التنمي داد أطر    اس ة إع ي عملي ة ف ساعدة اإلنمائي دة للم م المتح ل األم وأطر عم

ة        .البرامج القطرية  ادرات وخطط التنمي ة مع مب ومن شأن ذلك أن يساعد ليس فقط على ضمان دمج تطبيق التقنيات النووي

ا             ات فيه ذه التقني شر ه د    ـّوتجل  .القائمة، ولكن أيضًا على تحديد المجاالت التي قد يكون من المفيد ن ة المتزاي ز الوآال ى ترآي

م المتحدة          ـِّعلى التنسيق مع أنشطة األمم المتحدة عندما أصبحت الوآالة موق          دة من أطر عمل األم ى سبعة أطر جدي عة عل

ون ق   .٢٠٠٩للمساعدة اإلنمائية في عام   ي    ـُوفي الوقت الحاضر، يشارك موظف اون التقن ون  (طريون مختصون بالتع موظف

ة، من أجل            ٢٢في  ) ارة البرامج فون بشؤون إد  ـَّمكل ساعدة اإلنمائي م المتحدة للم ة الخاصة بإطار األم ات الجاري  من العملي

  .ضمان أن تنعكس أنشطة البرنامج في مصفوفة نتائج خطة عمل اإلطار المذآور

 التنسيق مع منظومة األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى

شرا          -١٣ سقة للتواصل وال ود من ي                 ُبِذلت جه اون التقن امج التع ط برن م المتحدة من أجل رب آة في إطار منظمات األم

ام           دار ع ى م ة فضًال       .٢٠٠٩بالجهود المستمرة من جانب فريق التنسيق التابع لألمم المتحدة عل ذا اتصاالت عام وشمل ه

ة           ساعدة اإلنمائي ة الم عن أخرى استهدفت أنشطة التعاون التقني، وعروضًا عن البرنامج لجماهير محددة، والتعاون مع لجن

ة من                            ة الرسمية المقدَّم ساعدة اإلنمائي د مستوى الم دان االقتصادي من أجل تحدي ة في المي اون والتنمي التابعة لمنظمة التع

اون    ١٠٠، خلصت لجنة المساعدة اإلنمائية إلى أن نسبة ٢٠٠٩مايو /وفي أيار . للدول األعضاءالوآالة ٪ من صندوق التع

 .من الميزانية العادية آانتا في فئة المساعدة اإلنمائية الرسمية% ٣٣التقني و

ة لب              -١٤ ائي       وأنشئت روابط بين ُشَعب الوآالة اإلقليمية ألفريقيا وأوروبا والمكاتب اإلقليمي م المتحدة اإلنم امج األم  .رن

مثل (ويمكن اآلن التعرُّف بشكل أسهل على مبادرات البرمجة المشترآة، حيث إن هناك تداخًال آبيرًا في األنشطة اإلقليمية          

ادة      ).الصحة، واألمن الغذائي، والمياه، وتغيُّر المناخ، والطاقة المستدامة ًا القي ة حالي وفر الوآال ة  وفي آسيا الوسطى، ت التقني

  .لبرنامج متعدد البلدان منسَّق من جانب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

دريب في              وفي آسيا والمحيط الهادئ، وضعت الدول األعضاء في           -١٥ ة والت اوني اإلقليمي للبحث والتنمي اق التع االتف

م المتحدة      ، من خالل المكتب اإلقليمي في جمهورية آوريا،النوويين مجال العلم والتكنولوجيا امج األم اون مع برن  أسسًا للتع

ى                         سونامي عل واج ت ل أم ة مث وارث الطبيعي أثير الك اإلنمائي، الذي موَّل جزئيًا مشروعًا لالتفاق المذآور حول التخفيف من ت

ا          .السواحل باستخدام التقنيات النووية أو القائمة على النظائر        دى التع ووي   وأنشأ االتفاق المذآور أيضًا صالت مع منت ون الن

ك بهدف                       ووي، وذل في آسيا، والشراآات في اإلدارة البيئية لبحار شرق آسيا، ومجلس التعاون اإلقليمي اآلسيوي للطب الن

 .تعزيز التعاون اإلقليمي في مجاالت العلوم النووية والتكنولوجيا ذات الصلة

 دعم الدول األعضاء إللحاق الحاصلين على منح دراسية

ت الواقعة في البلد المضيف والمختصة باإللحاق بالمنح الدراسية وإدارتها بدور مهم في برنامج              تضطلع المؤسسا   -١٦

امج       ارير عن البرن ام    .الوآالة للمنح الدراسية، سواء فيما يتعلق بالمسائل اإلدارية أو دعم تقديم التق ، ُأبِرمت  ٢٠٠٩وفي ع

ة عدة عقود بين مؤسسات مختصة باإللحاق بالمنح الدراسية وإ        د مع المجلس         .دارتها والوآال د عق ود تمدي ذه العق وشملت ه

د مع شرآة                د عق رام             InWentالبريطاني في المملكة المتحدة بأسعار مخفضة، وتمدي ا، وإب درات في ألماني اء الق ة لبن  الدولي

اق الحاصلين عل     ا، إللح ستا، بإيطالي ي تري ة، ف اء النظري دولي للفيزي سالم ال د ال ز عب ع مرآ د م د جدي ية عق نح دراس ى م

ؤونهم  ين وإدارة ش رين العلمي اق      .والزائ شة إلح ة لمناق ارة الوآال اق بزي صة باإللح رى مخت سات أخ و مؤس ام ممثل ا ق آم

راءات  ات واإلج ى العملي ا عل ن إدخاله دانهم، ولبحث التحسينات الممك ي بل ية ف نح دراس ى م ذه  .الحاصلين عل وشملت ه
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اون ال ة للتع سة البلجيكي ي المؤسسات المؤس شريك المنف(تقن يـِّال ائي البلجيك اون اإلنم ي )ذ للتع ة، ف ة الذري ؛ ووزارة الطاق

ر                   ا؛ ومختب وب أفريقي ة في جن ة النووي الهند؛ والمؤسسة الكورية للتعاون الدولي النووي، في جمهورية آوريا؛ وهيئة الطاق

 .أرغون الوطني، في الواليات المتحدة األمريكية

 البرمجة اإلقليمية

ق                      تضط  -١٧ تراتيجية في تحقي ة االس م من الناحي دور مه لع االتفاقات اإلقليمية وغيرها من تجمعات الدول األعضاء ب

ة       .أهداف االستدامة وتعزيز التعاون األفقي اوني اإلقليمي األفريقي للبحث والتنمي وعلى سبيل المثال، فإن نهج االتفاق التع

ى      ) أفرا(النوويين  والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا ة عل ة الوطني ل في الملكي يدعم هدف الوآالة للتعاون التقني المتمث

ات                    استراتيجية التعاون التقني  النحو المبيَّن في     درة االتفاق ال، نظرًا لق ي فع ذ وطن ق لتنفي د الطري ، ويمكن أن يسهم في تمهي

ام      .اإلقليمية على تسهيل تقديم الخدمات     شاء بعض اللجان          ٢٠٠٩وفي ع ة إدارة             ، ساعد إن ل لجن را، مث اق أف في إطار اتف

ى          ة، عل البرامج، ولجنة بناء الشراآة وتعبئة الموارد، واللجنة التوجيهية العليا لتنمية الموارد البشرية وإدارة المعرفة النووي

ذآور اق الم ذ االتف ز تنفي د م ـُّوات .تعزي ه العدي اهمت في ذي س را ال اق أف ل صندوق اتف راءات لتفعي ضًا إج دول ِخذت أي ن ال

ائي     .األعضاء في هذا االتفاق ستويين الثن ى الم ومن المتوقع أن يجذب الصندوق المذآور دعمًا آبيرًا من شرآاء التنمية عل

  .والمتعدد األطراف، معزِّزًا بالتالي االعتماد اإلقليمي على الذات

اق      -١٨ الل االتف ن خ ًا م ة أساس ة اإلقليمي رى البرمج ة، تج ا الالتيني ي أمريك اوني وف ي   التع م اإلقليم رويج العل لت

، وُيسترَشد في ذلك بالنموذج االستراتيجي اإلقليمي الذي تمت )أرآال(والكاريبي  والتكنولوجيا النوويين في أمريكا الالتينية

ام   ي ع ه ف ة علي ام  .٢٠٠٧الموافق ي ع ي   ٢٠٠٩وف ة ف ة واإلداري ادة التقني وير القي دول األعضاء تط ة وال ررت األمان ، ق

ال  الم اق أرآ يا والمحيط     .نطقة من خالل برمجة وطنية وإقليمية أآثر تكامًال، وآذلك باستخدام الهيكل اإلداري التف وفي آس

ادئ، ات انون األولـُّاله ي آ ام ف ى األم ة إل سمبر /ِخذت خطوة مهم ون من ٢٠٠٩دي صال الوطني ق مسؤولو االت دما واف  عن

ي         ومن  .المنطقة على وضع إطار للتعاون اإلقليمي اون تقن امج تع اون اإلقليمي في وضع برن المتوقع أن يساعد إطار التع

 .إقليمي أوثق صلًة بآسيا والمحيط الهادئ من شأنه أن يكمل البرامج الوطنية للدول األعضاء

  المؤشرات البرنامجية والرصد المالي

امج         ٢٠٠٩استهلت الوآالة استعراضًا فصليًا لثمانية مؤشرات برنامجية في عام            -١٩ ذ برن لقياس مدى النجاح في تنفي

الي وصافي االلتزامات      :وتشمل هذه المؤشرات ما يلي .التعاون التقني على مدار السنة ذ الم ة    (معدل التنفي اس مدى آنّي لقي

امج            (؛ والدول األعضاء التي لديها أطر برامج قطرية         )األداء المالي  لضمان أن يكون لدى جميع الدول األعضاء إطار برن

؛ وعدد  )لقياس مدى آفاءة وضع الميزانية البرنامجية     (؛ ومقدار وقيمة التنقيحات الخاصة بالميزانية       )ي ساري المفعول  قطر

ة   شاريع في الوقت المناسب       (المشاريع المغلق شجيع إغالق الم ضمان وت ات خط األساس للمؤشرات        ).ل د ُوِضعت بيان وق

ام  ومن المتوقع أن يفضي ذلك  .المستقبل، وهو ما سوف يدعم استعراضها في ٢٠٠٩ و٢٠٠٨لعامي  إلى تحسين األداء الع

 .للبرنامج

 أبرز التطورات المالية

اليف   ٧٩٫٩ إلى ٢٠٠٩وصل مجموع التعهدات المعقودة لصندوق التعاون التقني لعام      -٢٠ شمل تك  مليون دوالر، ال ت

ل ال           الغ   المشارآة الوطنية أو التكاليف البرنامجية المقررة االسترداد مقاب ون دوالر، حيث وصل    ٨٥رقم المستهدف الب  ملي

شكل   (٪  ٩٤ إلى   ٢٠٠٩معدل التحقيق في نهاية عام       ام            ).١ال صندوق لع دفوعات لل ة     ٢٠٠٩ووصل مجموع الم ، في نهاي

ى    سه، إل ام نف ق     ٧٧٫٥الع دل التحقي غ مع ث بل ون دوالر، حي دفوعات( ملي دات     .٪٩١٫١) للم ين التعهُّ رق ب ع الف ويرج

ى تلق  )  مليون دوالر  ٢٫٤(والمدفوعات   ام     ـّأساسًا إل صندوق تخص ع ساهمات لل اني    ٢٠٠٩ي م انون الث ل آ اير  / في أوائ ين

 .٪٨٠٫٢وأدى استخدام هذه الموارد إلى معدل تنفيذ مقداره  .٢٠١٠
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امج آكل    -٢١ سبة للبرن اليف  (وبالن ة، والتك شارآة الوطني اليف الم ة، وتك ساهمات من خارج الميزاني ذلك الم امًال ب ش

رادات المتنوعة         دة       )البرنامجية المقررة االسترداد، والمساهمات العينية، واإلي وارد الجدي ون دوالر ١١٢٫٢، بلغت الم  . ملي

ة،                  ٢٠٠٩وبلغ معدل التنفيذ لعام      ة من خارج الميزاني ، قياسًا على البرنامج المعدل، فيما يخص الصندوق واألجزاء المموَّل

٧٧٫٢٪.  

 

 

 .٢٠٠٩-٢٠٠٠معدل التحقيق للتعهدات المعقودة لصندوق التعاون التقني،  .١ -الشكل

 

 المساعدة التشريعية

  .فت الوآالة أنشطتها في مجال المساعدة التشريعية بدرجة أآبرـَّفي مواجهة زيادة الطلب من الدول األعضاء، آث  -٢٢

ى وجه الخصوص، نظ  -٢٣ ةـَّوعل ة وإقليمي ل دولي ات عم ساعدة وعال .مت ست حلق ة م دَّمت الوآال ك، ق ى ذل وًة عل

ة                  –تشريعية ثنائية لبلدان محددة      ة الوطني شريعات النووي ى   – أساسًا عن طريق تعليقات مكتوبة ومشورة في صياغة الت إل

  . دولة من الدول األعضاء٢٤

يما من           -٢٤ راد، الس دة أف ردي لع دريب الف ة    وبناًء على طلب الدول األعضاء، تم أيضًا توفير الت ارات علمي خالل زي

رة                         ـِّظ ـُقصيرة األجل ن    د من الخب ساب مزي راد باآت سمح لألف نح دراسية أطول أجًال، ت ة، فضًال عن م ر الوآال  مت في مق

  .العملية في مجال القانون النووي

ولية للقانون وواصلت الوآالة المشارآة في األنشطة األآاديمية التي تنظمها الجامعة النووية العالمية والمدرسة الد     -٢٥

  .النووي، عن طريق توفير المحاضرين وتمويل المشارآين من خالل مشاريع التعاون التقني المناسبة

  

معدل التحقيق

٢٠٠٠      ٢٠٠١      ٢٠٠٢      ٢٠٠٣       ٢٠٠٤       ٢٠٠٥       ٢٠٠٦      ٢٠٠٧      ٢٠٠٨       ٢٠٠٩ 

٩٤٫٧%٩٥٫٦%٩٤٫٧%٩٤٫٠%

٨٩٫٨%٩٠٫٦%
٨٧٫٦%

٨٢٫١%
٨١٫٣%

٧٩٫٧%

١٠٠%  

٩٥%  

٩٠%  

٨٥%  

٨٠%  

٧٥%  

٧٠% 



 

 

 



 

 المرفق

 ٢٠٠٩تخصيص واستخدام موارد الميزانية العادية في عام  -١الجدول ألف

  ٢٠٠٩لعام  األموال الخارجة عن الميزانية دعمًا للميزانية العادية -٢الجدول ألف

  ٢٠٠٩ فيالتقني والمنطقة  المجال حسب المصروفات  )أ( -٣الجدول ألف

 )أ(-٣ول ألف التمثيل البياني للمعلومات الواردة في الجد  )ب(

  حسب االتفاق٢٠٠٩الثقيل في نهاية  النووية والماء المواد آمية -٤الجدول ألف

ي     -٥الجدول ألف ضمانات ف عة لل واد خاض ى م ة عل ضمانات أو المحتوي عة لل ق الخاض دد المراف انون٣١ع  آ
 ٢٠٠٩ديسمبر /األول

  إضافية وبروتوآوالت آميات صغيرةالحالة فيما يخص عقد اتفاقات ضمانات وبروتوآوالت -٦الجدول ألف

ة -٧الجدول ألف ات تكميلي د اتفاق ا، وعق ًا له ام وديع مشارآة الدول في معاهدات متعدِّدة األطراف يكون المدير الع
ة ة عشرة من نظام الوآال ادة الرابع رة ألف من الم سادسة والفق ادة ال ديالت الم ول تع منقـَّحة، وقب

 األساسي

ة و         اتاتفاقي -٨الجدول ألف ع/ تم التفاوض عليها واعتمادها تحت رعاية الوآال ـَّة الودي ام مهم دير الع ـَّى الم أو يتول
 بالنسبة لها

 ٢٠٠٩في عام " خدمة االستعراضات الرقابية المتكاملة"بعثات  -٩الجدول ألف

 ٢٠٠٩في عام " فرقة استعراض تقييم ثقافة األمان"بعثات  -١٠الجدول ألف

 ٢٠٠٩في عام " فرقة استعراض أمان التشغيل"ثات بع -١١الجدول ألف

 ٢٠٠٩في عام " استعراض النظراء للخبرة المكتسبة بشأن أداء األمان التشغيلي"بعثات   -١٢الجدول ألف

 ٢٠٠٩في عام " خدمة التقييمات المتكاملة ألمان مفاعالت البحوث"بعثات  -١٣الجدول ألف

 ٢٠٠٩في عام " استعراض إجراءات التأهـُّب للطوارئ"بعثات  -١٤الجدول ألف

 ٢٠٠٩في عام " الخدمة االستشارية الدولية لألمن النووي"بعثات  -١٥الجدول ألف

 ٢٠٠٩في عام " الخدمة االستشارية الدولية المعنية بالحماية المادية"بعثات  -١٦الجدول ألف

ام" نظام الحكومي لحصر ومراقبة المواد النووية التابعة للوآالة       الخدمة االستشارية لل  "بعثات   -١٧الجدول ألف في ع
٢٠٠٩ 

 ٢٠٠٩بعثات فرقة استعراض تقييمات األمان االحتمالية الدولية في عام  -١٨الجدول ألف 

 ٢٠٠٩بعثات خدمة استعراض األمان وبعثات الخبراء في عام  ١٩-الجدول ألف

 ٢٠٠٩ـَّقة التي اسُتِهلت في عام المشاريع البحثية المنس -٢٠الجدول ألف

 ٢٠٠٩المشاريع البحثية المنسـَّقة التي استـُكملت في عام  -٢١الجدول ألف

 ٢٠٠٩المنشورات التي صدرت في عام  -٢٢الجدول ألف

 ٢٠٠٩الدورات التدريبية والحلقات الدراسية والحلقات العملية في عام  -٢٣الجدول ألف

 كية ذات الصلة التابعة للوآالةالمواقع الشب -٢٤الجدول ألف

ي   -٢٥الجدول ألف ضمانات ف عة لل واد خاض ى م ة عل ضمانات أو المحتوي عة لل ق الخاض انون٣١المراف  آ
 ٢٠٠٩ديسمبر /األول

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . لمرفقعلى القرص المضغوط ا متاحة ٢٥ إلى ألف١٩الجداول من ألف :ملحوظة
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  ٢٠٠٩تخصيص واستخدام موارد الميزانية العادية في عام   -١الجدول ألف
 )المبالغ المذآورة في هذا الجدول معبـَّر عنها باليورو ما لم يـُشر إلى غير ذلك(

 اإلنفاق الميزانية

األصلية على أساس 

  دوالر١٫٠٠٠٠

المعدَّلة على 

 ١٫٣٨٩٣أساس 

 )أ(دوالر

 المبلغ)ب(التحويالت

النسبة المئوية 

لمعدَّل 

  االستخدام

)٢( / )٤( 

غير  الميزانية المعدَّلة

المستخدمة المنفقة 

  )إنفاقًا موسعًا(

)٤ (- ) ٣ (–) ٢( 

 البرنامج الرئيسي/ البرنامج 

)٦( )٥( )٤(  )٣( )٢( )١(  

         

         الجزء التشغيلي والمتكرِّر من الميزانية العادية

         دورة الوقود النووي والعلوم النوويةالقوى النووية و -١

٣٥١ ٩٠٧  اإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة المشترآة    ٨٩٤ ٨٥٠     ٩٩٫٩  ١١٧ ٨٥٠٪    ٧٧٧  

٣٣٦ ٧٠٣ ٥ النووية القوى   ٩٤٨ ٢٨٧ ٥    ١٠٠٫٧  ٠٦٦ ٣٢٥ ٥٪  ( ١١٨ ٣٧)  

٢٠١ ٥٦٧ ٢ تكنولوجيات دورة الوقود النووي ومواده   ٢٣٩ ٣٧٨ ٢    ٩٥٫٨  ٧٢٢ ٢٧٨ ٢٪   ٥١٧ ٩٩  

٩٢٥ ٣٨٩ ١٠ بناء القدرات وصون المعارف النووية   ٦٢٦ ٧٤٨ ٩  (  ٥٩٨)  ٩٧٫٦  ٣٤١ ٥١٧ ٩٪   ٦٨٧ ٢٣٠  

       من أجل تنمية الطاقة المستدامة    

٠٠١ ١٧٠ ٩ العلوم النووية   ٩٧٥ ٧٣١ ٨    

 

١٠٠٫١  ٨٣٨ ٧٣٩ ٨٪  ( ٨٦٣ ٧)  

 

٨١٤ ٧٣٧ ٢٨ ١ البرنامج الرئيسي –المجموع الفرعي    ٦٨٢ ٩٩٧ ٢٦  (  ٥٩٨)   ٩٨٫٩  ٠٨٤ ٧١١ ٢٦٪   ٠٠٠ ٢٨٦   

         استخدام التقنيات النووية ألغراض التنمية وحماية البيئة -٢

٢٩٣ ٩٠٨  اإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة المشترآة    ٩٣٢ ٨٤٧    ١٢٩٫٢  ٨٤٩ ٠٩٥ ١٪  ( ٩١٧ ٢٤٧)    

٢٨٤ ٣٦٠ ١٢ األغذية والزراعة   ١٧٢ ٧٣٧ ١١    ٩٩٫٢  ٩٨٩ ٦٤٢ ١١٪   ١٨٣ ٩٤    

٧٢٤ ٧٣٢ ٨ الصحة البشرية   ٠٥٨ ٢٢٩ ٨    ٩٩٫١  ٨٨٤ ١٥٥ ٨٪   ١٧٤ ٧٣    

٢٥٧ ٤١٦ ٣ الموارد المائّية   ٨٤٣ ١٩٣ ٣    ٩٧٫٩  ٧٩٣ ١٢٦ ٣٪   ٠٥٠ ٦٧    

٠٠١ ٤٤٩ ٥ البيئة   ٥٨٢ ١٦١ ٥    ٩٩٫٢  ٩٠٨ ١١٧ ٥٪   ٦٧٤ ٤٣    

٣٠٦ ٩٩٦ ١ لتكنولوجيا اإلشعاعيةإنتاج النظائر المشعـِّة، وا   ٠٩١ ٨٦١ ١    

 

١٠١٫٦  ٢٥٥ ٨٩١ ١٪  ( ١٦٤ ٣٠)    

٨٦٥ ٨٦٢ ٣٢ ٢ البرنامج الرئيسي –المجموع الفرعي    ٦٧٨ ٠٣٠ ٣١    ١٠٠٫٠  ٦٧٨ ٠٣٠ ٣١   ٠٪    ٠   

         األمان واألمن النوويان -٣

٥٦٦ ٩٢١  اإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة المشترآة    ٨٤١ ٨٦٠     ١١٥٫٦  ٩٩٤ ٩٩٤٪  ( ١٥٣ ١٣٤)    

٦١٨ ٤٢١ ١ التأهـّب والتصّدي للحادثات والطوارئ   ٦٨٦ ٣٣٠ ١    ١٠٢٫٧  ١٠٦ ٣٦٧ ١٪  ( ٤٢٠ ٣٦)    

٣٠٣ ٤٥٠ ٨ أمان المنشآت النووية   ٧٢٤ ٩٢٧ ٧   ٩٧٫٧  ٩٣٦ ٧٤٧ ٧  ٣٥٦ ١٢٪   ١٤٤ ١٩٢    

١٦٠ ٣٩٤ ٥ األمان اإلشعاعي وأمان النقل   ٢٠١ ٠٦٤ ٥    ١٠٠٫١  ٥٤٩ ٠٦٩ ٥٪  ( ٣٤٨ ٥)    

٩٦٣ ٣٧٩ ٦ التصّرف في النفايات المشّعة   ٩١٧ ٩٣٧ ٥    ١٠٠٫٢  ٩١٠ ٩٤٦ ٥٪  ( ٩٩٣ ٨)    

٠٦٦ ١١٤ ١ األمن النووي   ٩٣٦ ٠٤١ ١    

 

١٠٠٫٧  ١٦٦ ٠٤٩ ١٪  ( ٢٣٠ ٧)    

٦٧٦ ٦٨١ ٢٣ ٣ البرنامج الرئيسي –المجموع الفرعي    ٣٠٥ ١٦٣ ٢٢   ١٠٠٫١  ٦٦١ ١٧٥ ٢٢   ٣٥٦ ١٢٪    ٠   

         التحقـُّق النووي -٤

١٣٣ ٠٦٣ ١ لمشترآةاإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة ا   ٤٨٧ ٠٠١ ١    ١٠١٫٩  ٧٧٧ ٠٢٠ ١٪  ( ٢٩٠ ١٩)    

٣٤٧ ٠٨٧ ١١٦ الضمانات   ٣٥٢ ٩٥٣ ١٠٨  ( ٧٧١ ٩)  

 

٩٥٫٧  ٣٥٠ ٢٤٩ ١٠٤٪  ٢٣١ ٦٩٤ ٤    

٤٨٠ ١٥٠ ١١٧ ٤ البرنامج الرئيسي –المجموع الفرعي    ٨٣٩ ٩٥٤ ١٠٩  ( ٧٧١ ٩)   ٩٥٫٧  ١٢٧ ٢٧٠ ١٠٥٪  ٩٤١ ٦٧٤ ٤   

          السياسات والتنظيم واإلدارة -٥

٦٦٠ ٠٥٠ ٧٥ ٥ البرنامج الرئيسي –المجموع الفرعي    ٣٣٥ ٠٠٠ ٧٢  ( ٨٤٤ ١)   ٩٨٫٨  ٨٨٧ ١١٥ ٧١٪   ٦٠٤ ٨٨٢   

          إدارة التعاون التقني ألغراض التنمية -٦

١٦١ ٣٠٧ ١٦ ٦ البرنامج الرئيسي –المجموع الفرعي    ٩١٨ ٤٥٨ ١٥  (  ١٤٣)   ٩٩٫٦  ٥٠٨ ٣٩٠ ١٥٪   ٢٦٧ ٦٨   

٦٥٦ ٧٩٠ ٢٩٣ مجموع الجزء التشغيلي والمتكرِّر من الميزانية    ٧٥٧ ٦٠٥ ٢٧٧    ٩٧٫٩  ٩٤٥ ٦٩٣ ٢٧١    ٠٪  ٨١٢ ٩١١ ٥    
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 اإلنفاق الميزانية

األصلية على أساس 

  دوالر١٫٠٠٠٠

المعدَّلة على 

 ١٫٣٨٩٣أساس 

 )أ(دوالر

 المبلغ)ب(التحويالت

النسبة المئوية 

لمعدَّل 

  االستخدام

)٢( / )٤( 

غير  الميزانية المعدَّلة

المستخدمة المنفقة 

  )إنفاقًا موسعًا(

)٤ (- ) ٣ (–) ٢( 

 البرنامج الرئيسي/ البرنامج 

)٦( )٥( )٤(  )٣( )٢( )١(  

         

         جزء االستثمارات األساسية من الميزانية العادية

٠٥٠ ٥١  قوى النووية ودورة الوقود النووي والعلوم النوويةال -١   ٢٠١ ٤٦     ٧٥٫١  ٧٠٠ ٣٤٪   ٥٠١ ١١    

٩٩٠ ١٩٣  استخدام التقنيات النووية ألغراض التنمية وحماية البيئة -٢   ٥٦٣ ١٧٥     ١٠٠٫٠  ٥٦٣ ١٧٥٪    ٠    

٣١٠ ١١٢  األمان واألمن النوويان -٣   ٦٤٢ ١٠١     ١٠٠٫٠  ٦٤٢ ١٠١٪    ٠    

٠٧٤ ٣٦٧ ٣ التحقـُّق النووي -٤  ١٦٨ ٠٦٨ ٣     ١٨٫٠  ٤٠٠ ٥٥٢٪  ٧٦٨ ٥١٥ ٢    

٧١٠ ٤٨٩ ١ السياسات والتنظيم واإلدارة -٥  ٠٤٢ ٤٤١ ١    ٧٩٫٨  ٠٤٠ ١٥٠ ١٪   ٠٠٢ ٢٩١    

٨٠٠ ٣١٩  إدارة التعاون التقني ألغراض التنمية -٦   ٢٠٨ ٢٧٩    

 

 ٩٦٫٩  ٤٢٨ ٢٧٠٪   ٧٨٠ ٨    

٩٣٤ ٥٣٣ ٥ مجموع االستثمارات األساسية    ٨٢٤ ١١١ ٥    ٤٤٫٧  ٧٧٣ ٢٨٤ ٢    ٠٪  ٠٥١ ٨٢٧ ٢    

٥٩٠ ٣٢٤ ٢٩٩ مجموع برامج الوآالة    ٥٨١ ٧١٧ ٢٨٢    ٩٦٫٩  ٧١٨ ٩٧٨ ٢٧٣    ٠٪  ٨٦٣ ٧٣٨ ٨    

٪٠٫٠  ٨٦٣ ٧٣٨ ٨   )ج(  تحويالت إلى صندوق االستثمارات الرأسمالية الرئيسية   (٨٦٣ ٧٣٨ ٨)  
 )ج(

٥٩٠ ٣٢٤ ٢٩٩ مجموع الميزانية العادية    ٥٨١ ٧١٧ ٢٨٢    ١٠٠٫٠  ٥٨١ ٧١٧ ٢٨٢    ٠٪    ٠    

٠٤٦ ٥٢٣ ٢ )د( األعمال المنفـَّذة لحساب آخرين القابلة لالسترداد   ٥٨٩ ٣٦١ ٢    ١٢٢٫٩  ٥٥٠ ٩٠٢ ٢٪  ( ٩٦١ ٥٤٠)  
 )د(

٦٣٦ ٨٤٧ ٣٠١ المجمـوع اإلجمالي    ١٧٠ ٠٧٩ ٢٨٥    ١٠٠٫٢  ١٣١ ٦٢٠ ٢٨٥   ٠٪  ( ٩٦١ ٥٤٠)    

 
شرين األول      GC(52)/RES/5أعـِيد تقييم المخصـَّصات المنصوص عليها في قرار المؤتمر العام           )أ( وبر   / الصادر في ت ى أساس   ٢٠٠٨أآت  عل

 . دوالر لكل يورو١٫٣٨٩٣متوسط سعر صرف الدوالر مقابل اليورو المعمول به في األمم المتحدة وهو 

داره        GOV/1999/15استنادًا إلى مقرر مجلس المحافظين الوارد في الوثيقة          )ب( غ مق سي       ١٢ ٣٥٦، تم تحويل مبل امج الرئي ى البرن  ٣ دوالرًا إل
وادور            " األمن واألمان النوويان  " ة في أآ ة المقدَّم ساعدة الطارئ اليف الم ـُخدمت األرصدة               .لتغطية تك سلفة، است ذه ال ومن أجل استرداد ه

 . موجودة في نهاية العام في أبواب مخصـَّصات الميزانية العاديةالحرة ال

ا المؤرخة آب          GC(53)/5وفقًا للوثيقة    )ج( ة وميزانيته امج الوآال ل      ٢٠٠٩أغسطس   / الخاصة ببرن م تحوي ى صندوق       ٨ ٧٣٨ ٨٦٣، ت ورو إل  ي
 .يسيةاالستثمارات الرأسمالية الرئيسية من أجل دعم االستثمارات في البنى األساسية الرئ

غ  )د( ل المبل ورو٥٤٠ ٩٦١(يمث ى )  ي دِّمت إل ي ق دمات اإلضافية الت اليف الخ دولي؛   ) ١: (تك ا ال ز فيين ي مرآ ة ف ات األخرى الكائن المنظم
 .والمشاريع المموَّلة من صندوق التعاون التقني ومن الموارد الخارجة عن الميزانية )٢(
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  ١١٩الصفحة 

  ٢٠٠٩لعام مًا للميزانية العادية األموال الخارجة عن الميزانية دع  -٢الجدول ألف
 )جميع المبالغ المذآورة في هذا الجدول معبَّر عنها باليورو ما لم ُيشر إلى غير ذلك(

   الموارد   

 

مبالغ الموارد 

الخارجة عن 

)أ(٢٠٠٩الميزانية 

الرصيد غير 

 حتى المستخدم

  /آانون الثاني ١

 ٢٠٠٩يناير 

 لجديدةاد الموار

٢٠٠٩في عام 

 

 الموارد مجموع

المتاحة في عام 

٢٠٠٩ 

 حتى اإلنفاق

 آانون ٣١

ديسمبر /األول

٢٠٠٩ 

غير  الرصيد

 المستخدم

     (٣) + (٢)  (٥) – (٤) 

 

 البرنامج الرئيسي/ البرنامج 

(١) (٢) (٣)  (٤) (٥) (٦) 

        

       القوى النووية ودورة الوقود النووي والعلوم النووية-١

          العامة والتنسيق واألنشطة المشترآةاإلدارة 

٩٢٩ ١١٢ ٢ النووية القوى   ٧٥٨ ٠٥٧ ٢  ٣٤٣ ٣١٣ ٣   ٧٠٧ ٠١٨ ٣  ٣٩٤ ٣٥٢ ٢  ١٠١ ٣٧١ ٥  

١٧٧ ٣٩٧  تكنولوجيات دورة الوقود النووي ومواده    ٧٩٨ ٢٥٧   ٩٤٤ ٣٢٠    ٦٦٣ ١٧٩   ٠٧٩ ٣٩٩   ٧٤٢ ٥٧٨  

٣٤٧ ١٣٥   بناء القدرات وصون المعارف النووية    ٩٩٢ ٧٣    ٤٥٨ ١١٥   ٨٨١ ٩٣   ٣٣٩ ٢٠٩  

        من أجل تنمية الطاقة المستدامة     

٧٤٧ ٣٢٧  العلوم النووية    ٤٣٦ ٩٦  ٩٤١ ٧٦٧ ١   ٨٢٧ ٥١٤ ١  ٥٥٠ ٣٤٩   ٣٧٧ ٨٦٤ ١  

٨٥٣ ٨٣٧ ٢ ١ البرنامج الرئيسي –المجموع الفرعي    ٣٣٩ ٥٤٧ ٢  ٢٢٠ ٤٧٦ ٥   ٦٥٥ ٨٢٨ ٤  ٩٠٤ ١٩٤ ٣  ٥٥٩ ٠٢٣ ٨  

       استخدام التقنيات النووية ألغراض التنمية وحماية البيئة-٢

٨٦٣ ١٢٦   رآةاإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة المشت    ٠٠٠ ٧٦    ٤٠٦ ١٢٤   ٤٥٧ ٧٨   ٨٦٣ ٢٠٢  

٢٦٧ ٢٢٢ ٢ األغذية والزراعة    ٥٦٤ ٢٥  ١٣٢ ٨٨٠ ١   ٨٢٦ ٤٠٤   ٨٧٠ ٥٠٠ ١  ٦٩٦ ٩٠٥ ١  

٤٥٤ ٩٤٦  الصحة البشرية    ١٧٣ ٥٨٢  ١٠٥ ٠٢١ ١   ٨٧٥ ٩١٦   ٤٠٣ ٦٨٦   ٢٧٨ ٦٠٣ ١  

١١٣ ١٠٠   لموارد المائّيةا    ٠٠٠ ٢٠٣    ٢٨٩ ٢٠٤   ٨٢٤ ٩٨   ١١٣ ٣٠٣  

٠٤٢ ٦٩٩  البيئة    ٩٤٤ ١٢١   ٨٢٤ ٤٤٦    ٨٢٣ ٨   ٩٤٥ ٥٥٩   ٧٦٨ ٥٦٨  

٨٤٤ ٣   إنتاج النظائر المشعـِّة، والتكنولوجيا اإلشعاعية      ٨٤٤ ٣     ٨٤٤ ٣  

٧٦٣ ٨٦٧ ٣ ٢ البرنامج الرئيسي –المجموع الفرعي     ٥٠١ ٩٦٠  ٠٦١ ٦٢٧ ٣   ٠٦٣ ٦٦٣ ١  ٤٩٩ ٩٢٤ ٢  ٥٦٢ ٥٨٧ ٤  

       األمان واألمن النوويان-٣

٩٤٣ ٦٢١ ٢ اإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة المشترآة   ٩٤٧ ٦١٣ ١  ٩٠٣ ٦٨٠ ١   ١٦٢ ١٥٢ ٢  ٦٨٨ ١٤٢ ١  ٨٥٠ ٢٩٤ ٣  

٢٢٥ ٢٦٢ ١ التأهـّب والتصّدي للحادثات والطوارئ    ٢٦٦ ٩٨٨   ٨٧١ ٩٨٣   ٢٧٨ ١٧٥ ١  ٨٥٩ ٧٩٦   ١٣٧ ٩٧٢ ١  

٣٣٩ ٤٩٥ ٢ أمان المنشآت النووية   ٣٧٢ ١٩٤ ٤  ٠٥٥ ١٢٦ ٥   ٩٣٢ ٦٩٠ ٤  ٤٩٥ ٦٢٩ ٤  ٤٢٧ ٣٢٠ ٩  

١١٤ ٢١٤ ٢ األمان اإلشعاعي وأمان النقل    ٥٨٥ ٦١٦   ٠٩٨ ٥٥٨   ٥٢٥ ٥٧٩   ١٥٨ ٥٩٥   ٦٨٣ ١٧٤ ١  

٨٦٩ ٣٢٨ ١ التصّرف في النفايات المشّعة    ٦٠٣ ٧٧٩  ٢٣٠ ٠٧٢ ١   ٨٦٤ ٠٢٢ ١  ٩٦٩ ٨٢٨   ٨٣٣ ٨٥١ ١  

٠٤٢ ٥٠٠ ١٥ األمن النووي   ٨٢٨ ٩٦٣ ٣  ٨٤٥ ٨٧٦ ٢٠   ٣٦٨ ٤٢٥ ١١  ٣٠٥ ٤١٥ ١٣  ٦٧٣ ٨٤٠ ٢٤  

٥٣٢ ٤٢٢ ٢٥ ٣ البرنامج الرئيسي –المجموع الفرعي    ٦٠١ ١٥٦ ١٢  ٠٠٢ ٢٩٨ ٣٠   ١٢٩ ٠٤٦ ٢١  ٤٧٤ ٤٠٨ ٢١  ٦٠٣ ٤٥٤ ٤٢  

       التحقـُّق النووي-٤

١٢٣ ٨٨٨ ١  اإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة المشترآة   (٩٨٦ ٧٢٦ ١)    ١١٢ ١٦١   ٢٥    ١٣٧ ١٦١  

٩٣٩ ٧٠٩ ١٥ الضمانات   ٦٠٠ ٣٤٨ ١٧  ٥٩٨ ٧٦٠ ١٧   ٢٩١ ٠١٩ ٢٢  ٩٠٧ ٠٨٩ ١٣  ١٩٨ ١٠٩ ٣٥  

٩٣٩ ٧٠٩ ١٥ ٤ البرنامج الرئيسي –ع الفرعي المجمو   ٧٢٣ ٢٣٦ ١٩  ٦١٢ ٠٣٣ ١٦   ٤٠٣ ١٨٠ ٢٢  ٩٣٢ ٠٨٩ ١٣  ٣٣٥ ٢٧٠ ٣٥  

       السياسات والتنظيم واإلدارة-٥

٣٣٥ ٧٠١  ٥ البرنامج الرئيسي –المجموع الفرعي    ٩٨٩ ٩٨٠ ٢  ٥٨٤ ٥١٨ ٢   ٢٥٤ ٨٨٤ ٢  ٣١٩ ٦١٥ ٢  ٥٧٣ ٤٩٩ ٥  

       إدارة التعاون التقني ألغراض التنمية-٦

٠   ٦ البرنامج الرئيسي –المجموع الفرعي     ٢٣٩ ٢١٥   ٢٨٠ ١٢٩    ١٨٧ ١١٥   ٣٣٢ ٢٢٩   ٥١٩ ٣٤٤  

٤٢٢ ٥٣٩ ٤٨ مجموع أموال البرامج المموَّلة من خارج الميزانية    ٣٩٢ ٠٩٧ ٣٨  ٧٥٩ ٠٨٢ ٥٨   ٦٩١ ٧١٧ ٥٢  ٤٦٠ ٤٦٢ ٤٣  ١٥١ ١٨٠ ٩٦  

 

ود   )أ( ة    ):١(العم ن الميزاني ة ع وارد الخارج الغ الم ضمـَّن مب داره  مبل) أ( :تت ًا مق دة   ٢ ٤٠٦ ٨٥١غ م المتح ة لألم ات تابع ن منظم ورو م  ؛ ي
 . يورو لصندوق األمن النووي١٦ ١٧٤ ٩٦٧ومبلغًا مقداره  )ب(
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 ٢٠٠٩ا����� وا������ ��  ا����ل ��� ا����و��ت  )أ(-٣ا���ول أ��
 


	 ا�������� � ���ـ

 )���ف ا��و�رات(

�� أ����ــ� ا����ل ا��
���� وا����� 

 ا���دئ
 أورو �

أ#��"� 
 ا�%$����

 /ا�&����
 ا()�����

 ا����+ع

٥٥٦1٦ ١٠٩1٣٨٥٩1٦٧٨1٧٣ ١٤٧1٨١ ٣٦١1٢١ ا�.�-� -١
١٧٠1٢ ٦٩١1٤١١٣1٩١٢ ١٥٩1٦٦٩٥1٠١ ٥١٠1٣٣ ٦ :��9 وا�8را�7ا( -٢
$���� ا�<رات ا�.>��� ود7;  -٣

 ا�.�@�#?

٥٧١ ١1١٣٦ ٤١1٣٨٥ ٩٢1٢٤٨ ٦١1٧١٦ ٠١1٠٥٨ ٣٨1٢
٦٧٠1٦ ٨٢٥1٧٩٨1٤١٧ ٧٢٦1٣٢ ٩٢٣1٠٤ ٠٩٧1٢٢ ٧ ا���� ا�.>��� -٤
٥٦٥1٧ ٢٨٢1٤٩٨٥1٧٠1٠٤ ٤٨٦1١٨١١1٥٢ دورة ا�+)+د ا��+وي -٥
٠٩٧1٩ ٢٨٥1٠٢٨٩1٩٤ ٣٦٢1٤٤٢٣1٧١ ٧٣٦1٩١ ا��+و�� ا�+ى -٦
٨٤٢1٩ ٥٨٩1٤١٤٧1٤١٢ ٦٣٨1٣٢ ٢١٠1٠٤ ٢٥٧1٩٣ ٢ ا(#�ن ا��+وي -٧
٩٥٦1٤ ٩٢٧1٧٣٥٢1٩٥٠1٧٦ ٩١٨1١٧٠٧1٠٤ ا�&F+م ا��+و�� -٨
٣٤٥1٨ ٣٩٠1٨٣٦١1٣٤٦٦1٤١٢٧1٣٠1٠١ ا(#G ا��+وي -٩

١٠-  ،�Iا��>&ـ �J�K�إ@��ج ا�
��7�&NOا ��P+�+�"وا�� 

٤٣٣ ٢1٢٦٠ ٨٣1٧٠٨ ٦٢1٩٨٩ ٤١1٨٨٢1٤٧٥ ٦١٠1٣
١١- ��ّJ٦٢٧1٠ ٩٨٤1٩٥٢١1٩١٦٩1٤٩٥٠1٨٠1٠٣ ١ ا��+ارد ا���

�ع��٨#٣٦٦ ٩٨٥#٥٧٧ ٧٢#٩٠٥ ٦١٤#٥٣٢ ٩٢٤#٦٠١ ٦١٨#٧٤٨ ٢٤ ا��
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  )أ(-٣"+,�ت ا�+اردة �� ا���ول أ�� ا���'$& ا�%$�#� �"�!  )ب(-٣ا���ول أ��
  

  ا�/�ز-	 ,+* ا������
 )���ف ا��و�رات(

 

 
 
  

ـَّص السابق ترمز األرقام إلى برامج الوكالة المشروحة في: �����   .الملخ

 

���� وا����� ا���دئ  دو�ر٢٤ ٦٧٤٨: ������أ :٦٠١ دو�ر ١٨ ٩

 دو�ر ٢٤ ٦٥٣٢: أورو'� دو�ر ١٤ ٧٩٠٥: أ%��$� ا�#"�!� 

 دو�ر ٢ ٩٥٧٧: ا�����01 /ا�.�ا%- ا�,����  دو�ر ٨٥ ٨٣٦٦: ا��+�*ع

٧٠%  
٦٥%  
٦٠%  
٥٥%  
٥٠%  
٤٥%  
٤٠%  
٣٥%  
٣٠%  
٢٥%  
٢٠%  
١٥%  
١٠%  
٥%  

��% 

٧٠%  
٦٥%  
٦٠%  
٥٥%  
٥٠%  
٤٥%  
٤٠%  
٣٥%  
٣٠%  
٢٥%  
٢٠%  
١٥%  
١٠%  
٥%  

��% 

٧٠%  
٦٥%  
٦٠%  
٥٥%  
٥٠%  
٤٥%  
٤٠%  
٣٥%  
٣٠%  
٢٥%  
٢٠%  
١٥%  
١٠%  
٥%  

��% 

٧٠%  
٦٥%  
٦٠%  
٥٥%  
٥٠%  
٤٥%  
٤٠%  
٣٥%  
٣٠%  
٢٥%  
٢٠%  
١٥%  
١٠%  
٥%  

��% 

٧٠%  
٦٥%  
٦٠%  
٥٥%  
٥٠%  
٤٥%  
٤٠%  
٣٥%  
٣٠%  
٢٥%  
٢٠%  
١٥%  
١٠%  
٥%  

��% 

٧٠%  
٦٥%  
٦٠%  
٥٥%  
٥٠%  
٤٥%  
٤٠%  
٣٥%  
٣٠%  
٢٥%  
٢٠%  
١٥%  
١٠%  
٥%  

��% 

١     ٢     ٣     ٤      ٥     ٦     ٧     ٨    ٩     ١٠   ١١ ١     ٢     ٣    ٤      ٥     ٦     ٧     ٨    ٩     ١٠   ١١ 

١     ٢      ٣      ٤      ٥      ٦     ٧      ٨      ٩     ١٠ ١     ٢      ٣     ٤       ٥      ٦     ٧      ٨     ١٠    ١١ 

١     ٢     ٣     ٤     ٥     ٦     ٧     ٨     ٩    ١٠    ١١ ١        ٢       ٣        ٤        ٦       ٧         ٨        ١٠ 
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� �� �����  ا���و�� وا���ء ا���اد آ��  -٤ا���ول أ����  &%$ ا#"!�ق٢٠٠٩ا�

�  )أ()+*���� آ��ت (ا���دة آ�

ا���دة ��ع
 

 ا"!�.�ت
 ا�/����ت
 )ب(ا�0+�1�

 ا#"!�.�ت
 203 ا��*��دة
4�� �� ا��5

INFCIRC/66)ج( 

 ا67/�ع ا"!�.�ت
 ا��3�8

،� +*<ـ>; ا�:�
�ت ���3�:? 

����*+ 

     ا���اد ا���و��


م��


د )د(ا����
��ـ�� و�
د �� ا��� و�� 
�
د "! ��
 ا��� "%ت ��
ب �� ا�

٣٩)٤٠٨ ٧٧١٢٧)٠٢٤ ٩٤١٦)٦٧١٢٠١)١٨٢ ١١٠


م��

٣٩)٧٠٨ ٨٠١١)١٨٢ ٠١١٠)٥٧٥)١٥٢٠ ا��� "%ت ��
ب 1 رج ا����
ل ا���
 أو ل� د :!��9 (ا67�اء ا��343 ا��
را��
م

<= وز ٢٠ %@� )٢٣٥-ا��
را��
م 
١٥)٢٣٥٢٤٨)٣٧٠)٥٤١)٢٤٦

FّG :!��9 (ا67�اء ا��D�C ا��
را��
م @" 
٢٠ %@� )٢٣٥-ا��
را��
م 

٦٦)٢٨٧ ٣٠١٦)٧٦٨١٣)٥٨٢٠٢)٢٧١ ١٥

4
را��
م ()هـ(ا���3ر�4 ا��
اد ����H ،3�!>9� و
 )و6
ر4
م

٢٤)٤٥٩٧٤٧)٢٨١٤٦٨)٥٠١٤١)٨١٣٧

٧٢)١٨——٧١)١٨ ٢٣٣-ا��را��م
)و(٥٨١٦٥)٤٨٩ ٣٨٢٨)٦٠١٥٥٢)٣٧٧ ١٣٥ )أ(ا��*���� ا�:��ت +���ع

 ٥٧)٤١٨
; ا���ادC �ز(ا���و�(     

——٨١)٤٤٨ )ح(٧١)٠ ): HL! ن (ا�GJ�F ا�� ء


*  أن ا'����ل  �دا%����  $
�#ه�  ����!    ا����  ا�
	و���  ����	اد  ا���������  ا������  ������  �ـُ���ف : ا���
	�� ا����� )أ(+��ُ  ���
 .���ز  ,
 $�#م  ��������  و�
��8�  وا���+
�*  ا��7	��6  �������ت  �����0  ,
�� ,1ّ�   ا��� ا�1	ا4# ا���
	�� ا�����ت و��ا$� .�	وي ���01ي
:� .���	آ��� ا�;�ص ا��B��1 ه#ف @� ا����� ,�	Aن �7#�# @� ا�����ت ه?< و�=�;#م .ا��7.� ا��ـُ�ـ6َ و��! ��
�� ا�;

�� ا�����Fت ا��4�1ت �6�E )ب(,�Eدة ا�	��ا�� HF���� ه#ة��ر $#م ,�E�� ه#ة أو/و ا��, 	آ	���K� ت وا��4�1ت����Fا� ��,�Eا� 
 .ا�+�! ���	ان، @� ,�ا@R ذ�P @� ��� ا�NOى؛

 .وا��
# و��آ=��ن إ%�ا6�T @� ,�ا@6�E� R )ج(
 ا�	آ����  $
�\  �ـُ���ـ�]  ��Z  وا��?ي  ا��E�*، ا�	4	د @� ا��	.	د ��	�	��	ما� ,! ,�
	�� آ��� ١١ �٤٦٠ـ �ـُ�ّ#ر ,� ا����� ���Fـّ! )د(

 ا����  ا���E�*  ا�	�4	د  ,�0���ت  @��  ,	.�	د  $
\ ا��ـُ��ـّ] `�� ا���	�	��	م ($���� ا��ـR1�ُ ا����ر�� ��#�Z إ.�اءات ��	.[ ��#
 ا��7ّ����  ا�	�4	د  $
���a  @��  ا��	.�	د  وا���	�	���	م  ،)������1دات  ا�;���a  ا���ا���4 /وا '��	اء  ا��7+�  �#ا��� $���� �=�ي
6Nب دا	� .ا��K$�1ت 4

 INFCIRC/153 ا�	����f  ,�!  ٣٤ ا����1ة  ,�! ) ب (و) أ (ا���1$���!  ا�O  !�����1'���م  ا�;�d�� ا��	اد ا�0#ول ه?ا ���Fـّ!   )هـ(
 ). ,ـُ+	���(

 .  آ��� ,�
	����٠g٥٢ة وا������F��   �8! ا��	اد ا�
	و�� ا��� أ@�دت $
�� دول �#��� ��و�	آ	ل آ���ت 8a )و(
 .INFCIRC/66/Rev.2ا��	اد `�� ا�
	و�� ا�;�d�� �����Fت ا�	آ��� ��	.[ ا��4�1ت ,��	دة $�H ��: ا�	���f  )ز(
 .@� ���	ان، ا�+�! )ح(
 



GC(54)/4 
  ١٢٣ا����� 

�����ت ��         -٥ا���ول أ���� ���اد ���� ��� ��+�*#  / آ���ن ا&ول ٣١��د ا��#ا�" ا�!���� �������ت أو ا�� ���د
٢٠٠٩ 

 ��د ا��ا��

��ا�����ت ا������ت  ��ع ا��
����� )أ(ا�

ا �����ت ا�����دة 
 ����$ ��# ا��"!

INFCIRC/66)ب( 

ا�����ت ا&%��ع 
 ا�)��'

 ا��(��ع

 ٢٢٩ ١ ٧ ٢٢١  ���+ت ��ى�
�. ١٥٣ ١ ٣ ١٤٩ ����+ت  ��2ث و�(���ت /

56��� 7���� ١٨ ٠ ٠ ١٨ 
 ٤٦ ١ ٣ ٤٢ ����7 و��د

 ١٣ ١ ١ ١١ ����7 إ��دة ����(�
 ١٧ ٣ ٠ ١٣ ����7 إ"اء

١١٨ ٥ ٢ ١١١ �ا�� %?ن �=��5 
٧٦ ٠ ٠ ٧٦ �ا�� أ%ى 

�/� ٦٧٠ ١٢ ١٦ ٦٤٢ ا�����/1 ا�#0
 ٤٥٥ ٠ ١ ٤٥٤ ) ج(وا��� %�رج ا��ا�� أ��آA أ%ى

 ١١٢٥ ١٢ ١٧ ١٠٩٦ ا�����/1
��5 )أ(EE� ت�EEت ا���������EEا� �����EEدة ا��EE���ر ��EEم ���ه�EEة �2��EEF$ ا���EEF� ة أو/و ا�EEه��� �EEت �+�!��آ�EEوا���� 

ى؛ ا������ ا������ت%K��2 ا '� Lذ� �ا� .ا��!A ���6ان، �' �
5 �' �ا�� ���5 )ب(!PاQن إ�FRو�2آ �=Sوا�. 
 . ��!�را��م ��72 ا��ا�� %�رج وا�7 وا/� و��Uن ا��آ��� �' ا��ا�� %�رج ا��ا��!A ا��TFQ�2 A!��U=�ء )ج(
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 ١٢٤ ا�����

�� ا�����ت �����ت و��و��آ��ت إ����       -٦ا���ول أ�� � � ! �� )٢٠٠٩د!/�.� /ا,ول آ%���ن  �٣١%)  ( و��و��آ%��ت آ�%�ت &%$�ة    )ب(،)أ(ا�"��� �
 


و	�آ�ل ا��و���  
 )ج(���
ة آ���ت

  )ا	����ت (ا	��ق ����
 ا������ت

���� ا��
INFCIRC 


و	�آ�ل ����� ا"!� � ا�

و	�آ�#ت(� )ا"!� �� ا�

  :ا�-��ذ 	�ر*(  ا�
و)� ا#	ـ&%�د     

ان ١٠*١٩٨٥ *���2�/4 

  :ا�-��ذ 	�ر*( *327
١٦ 9*
 ٢٠٠٧ أآ>��
/ا;ول 	:

������ :ا�-��ذ 	�ر*( X إ

/ا;ول آ���ن ٢��A*١٩٧٧ د 

261  


*9 ٢٠ :ا�>C*�D 	�ر*( أذر��Bــ�ن:	 
���Eا�/
�� �� ٢٠٠٦ 

  :ا�-��ذ 	�ر*(
 ١٩٩٩ أ�
*�A��/Cن ٢٩

  :ا�-��ذ 	�ر*( 580
٢٩ 9*
:	 ���Eا�/
�� �� ٢٠٠٠ 

9�<-Fر*(  ١ا;ر�	ذار ٤: ا�-��ذ H/رس�J ١٩٩٤ 435  
  :ا�-��ذ 	�ر*( X ا;ردن

��ط ٢١L/

ا*�  ١٩٧٨ 
  :ا�-��ذ 	�ر*( 258

 ١٩٩٨ *���4/	��ز ٢٨
��-�Jر*(  أر�	ا�-��ذ :  

 ١٩٩٤ �J*�/أ*�ر ٥
  :ا�-��ذ 	�ر*( 455


ان ٢٨*٢٠٠٤ *���2�/4 
     ����إر�

�����  :ا#����م 	�ر*)  أ(
 ١٩٨٩ أ�
*�A��/Cن ٥

  :ا�-��ذ 	�ر*( 193
 ٢٠٠٤ أ�
*�A��/Cن ٣٠

  :ا�-��ذ 	�ر*(  أ)>
ا���
 ١٩٧٤ *���4/	��ز ١٠

  :ا�-��ذ 	�ر*( 217

/ا;ول آ���ن ١٢��A*١٩٩٧ د 

 :ا#����م 	�ر*(  ٢)>����إ

/ا;ول آ���ن ١��A*٢٠٠٥ د 

 :ا#����م 	�ر*( 193

/ا;ول آ���ن ١��A*٢٠٠٥ د 

  Add.1/249 ١٩٧٥ أ�
*�A��/Cن ٤: ا�-��ذ 	�ر*(  إ��ا��ـ�
  :ا�-��ذ 	�ر*( X أ ���A>�ن

��ط ٢٠L/

ا*�  ١٩٧٨ 
 :ا�-��ذ 	�ر*( 257

 ٢٠٠٥ *���4/	��ز ١٩

 :ا�>C*�D 	�ر*( ٣إآ�ادور
 ٢٠٠٦ أ�
*�A��/Cن ٧

  :ا�-��ذ 	�ر*(
 ١٩٧٥ �Jرس/Hذار ١٠

 :ا�-��ذ 	�ر*( 231
٢٤ 9*
 ٢٠٠١ أآ>��
/ا;ول 	:

�����  :ا�-��ذ 	�ر*(  ٤أ�
 ١٩٨٨ �Jرس/Hذار ٢٥

  :ا�>���P 	�ر*( 359

/ا;ول آ���ن ٢��A*٢٠٠٤ د 

  :ا�-��ذ 	�ر*(  ٥أ������
��ط ٢١L/

ا*�  ١٩٧٧ 

  :ا�-��ذ 	�ر*( 193
 ٢٠٠٤ أ�
*�A��/Cن ٣٠


��� ا"�JراتDا��>%�ة ا� X )*ر�	ا�-��ذ :  
٩ 9*
 ٢٠٠٣ آ>��
أ/ا;ول 	:

  :ا�>���P 	�ر*( 622
 ٢٠٠٩ أ�
*�A��/Cن ٨


/أ*�Qل ٩: ا�-��ذ 	�ر*( X  ٣و��ر��دا أ�>���ا��<�( ١٩٩٦ 528  
  :ا������ �ر�� X أ
	ورا

 ٢٠٠١ �����/ا���
� آ�
�ن ٩
  :ا������ �ر�� 

 ٢٠٠١ �����/ا���
� آ�
�ن ٩
��Aر*(  إ��و���	ا�-��ذ :  

 ١٩٨٠ *���4/	��ز ١٤
  :ا�-��ذ 	�ر*( 283


/أ*�Qل ٢٩��<�( ١٩٩٩ 
     أ
!ـ��

  :ا�-��ذ 	�ر*(  ٣أورو�Sاي

/أ*�Qل ١٧��<�( ١٩٧٦ 

  :ا�-��ذ 	�ر*( 157
 ٢٠٠٤ أ�
*�A��/Cن ٣٠



GC(54)/4 
 ١٢٥ ا�����


و	�آ�ل ا��و���  
 )ج(���
ة آ���ت

  )ا	����ت (ا	��ق ����
 ا������ت

���� ا��
INFCIRC 


و	�آ�ل ����� ا"!� � ا�

و	�آ�#ت(� )ا"!� �� ا�

  :ا�-��ذ 	�ر*(  أوز�AT>�ن     
٨ 9*
 ١٩٩٤ أآ>��
/ا;ول 	:

  :ا�-��ذ 	�ر*( 508

/ا;ول آ���ن ٢١��A*١٩٩٨ د 

 :ا�>C*�D 	�ر*( أوS-ــ�ا

ان�2* ٢٤/٢٠٠٩ *���4 

  :ا�-��ذ 	�ر*(
��ط ١٤L/

ا*�  ٢٠٠٦ 

  :ا�-��ذ 	�ر*( 674
��ط ١٤L/

ا*�  ٢٠٠٦ 

  :ا�-��ذ 	�ر*(  أوآ
ا���

/ا���E� آ���ن ٢٢*�-* ١٩٩٨ 

  :ا�-��ذ 	�ر*( 550

/ا���E� آ���ن ٢٤*�-* ٢٠٠٦ 

  :ا�-��ذ 	�ر*(  )ا")�U�F-��JWر*� (إ*
ان
 ١٩٧٤ �J*�/أ*�ر ١٥

  :>���Pا� 	�ر*( 214

/ا;ول آ���ن ١٨��A*٢٠٠٣ د 

  :ا�-��ذ 	�ر*(  أ*
�-�ا
��ط ٢١L/

ا*�  ١٩٧٧ 

  :ا�-��ذ 	�ر*( 193
 ٢٠٠٤ أ�
*�A��/Cن ٣٠

  :ا�-��ذ 	�ر*( X أ*QA-ـ�ا
١٦ 9*
 ١٩٧٤ أآ>��
/ا;ول 	:

  :ا�-��ذ 	�ر*( 215

/أ*�Qل ١٢��<�( ٢٠٠٣ 

  :ا�-��ذ 	�ر*(  إ*���Xــ�
��ط ٢١L/

ا*�  ١٩٧٧ 

  :ا�-��ذ 	�ر*( 193
 ٢٠٠٤ أ�
*�A��/Cن ٣٠

  :ا�-��ذ 	�ر*( X ا��B*�ة �S-�� ����ا
١٣ 9*
 ١٩٨٣ أآ>��
/ا;ول 	:

312  

  :ا�-��ذ 	�ر*( X ٣��را�Sاي
 ١٩٧٩ �Jرس/Hذار ٢٠

  :ا�-��ذ 	�ر*( 279

/أ*�Qل ١٥��<�( ٢٠٠٤ 

  :ا�-��ذ 	�ر*(  �
آ��
ن
  ١٩٦٢ �Jرس/Hذار ٥

  :ا�-��ذ 	�ر*(

ان ١٧*١٩٦٨ ��4*�/�2  

  :ا�-��ذ 	�ر*(
١٧ 9*
  ١٩٦٩ أآ>��
/ا;ول 	:

  :ا�-��ذ 	�ر*(
  ١٩٧٦ �Jرس/Hذار ١٨

  :ا�-��ذ 	�ر*(
  ١٩٧٧ �Jرس/Hذار ٢

  :ا�-��ذ 	�ر*(

/أ*�Qل ١٠��<�( ١٩٩١  

  :ا�-��ذ 	�ر*(
��ط ٢٤L/

ا*�  ١٩٩٣  

  :ا�-��ذ 	�ر*(
��ط ٢٢L/

ا*�  ٢٠٠٧ 

34  
  
116  
  
135  
  
239  
  
248  
  
393  
  
418  
  
705 

 

 :ا�>C*�D 	�ر*( ��#و
 ٢٠٠٦ �Jرس/Hذار ١٥

  :ا�-��ذ 	�ر*(
 ٢٠٠٥ �J*�/أ*�ر ١٣

  :ا�-��ذ 	�ر*( 650
 ٢٠٠٥ �J*�/أ*�ر ١٣

9*
%� :ا�-��ذ 	�ر*( ا�
 ٢٠٠٩ �J*�/أ*�ر ١٠

  :ا�-��ذ 	�ر*(
 ٢٠٠٩ �J*�/أ*�ر ١٠

  :ا���ا �� 	�ر*( 767
٢٦ 9*
:	 ���Eا�/
�� �� ٢٠٠٩ 

C*از
�  435 ١٩٩٤ �Jرس/Hذار ٤: ا�-��ذ 	�ر*(  ٦ا�

��دوس�٣ X )*ر�	ا�-��ذ :  

 ١٩٩٦ أH/ZXASب ١٤
527  


	��ل�  :ا#����م 	�ر*(  ٧ا�
 ١٩٨٦ *���4/	��ز ١

  :ا�-��ذ 	�ر*( 193
 ٢٠٠٤ أ�
*�A��/Cن ٣٠



GC(54)/4 
 ١٢٦ ا�����


و	�آ�ل ا��و���  
 )ج(���
ة آ���ت

  )ا	����ت (ا	��ق ����
 ا������ت

���� ا��
INFCIRC 


و	�آ�ل ����� ا"!� � ا�

و	�آ�#ت(� )ا"!� �� ا�

  :ا�-��ذ 	�ر*( X ا�WAم دار �
و��ي     
٤ 9*
:	 ���Eا�/
�� �� ١٩٨٧ 

365  

  :ا�-��ذ 	�ر*(  �T�BQــ�
��ط ٢١L/ا
� 
* ١٩٧٧ 

  :ا�-��ذ 	�ر*( 193
 ٢٠٠٤ أ�
*�A��/Cن ٣٠

  :ا#����م 	�ر*(  ٨���Qر*�
 ٢٠٠٩ �J*�/أ*�ر ١

 :ا#����م 	�ر*( 193
 ٢٠٠٩ �J*�/أ*�ر ١

2�Q�٩ X )*ر�	ا�-��ذ :  

/ا���E� آ���ن ٢١*�-* ١٩٩٧ 

532  

  :ا�-��ذ 	�ر*(  �-�Wد*ـ]

ان ١١*١٩٨٢ *���2�/4 

  :ا�-��ذ 	�ر*( 301
 ٢٠٠١ �رسH/Jذار ٣٠

��-�١٠ X )*ر�	ا�-��ذ :  
 ١٩٨٤ �Jرس/Hذار ٢٣

  :ا�-��ذ 	�ر*( 316

/ا;ول آ���ن ١١��A*٢٠٠١ د 

 :ا��%	�$ �ر�� #�ـــ"
 ٢٠٠٨ أ#��$/
�'�ن ١٥

  :ا������ �ر��
٢٠٠٥ ��
�,/+*��ان ٧ 

  :ا������ �ر�� 
٢٠٠٥ ��
�,/+*��ان ٧ 

  :ا�-��ذ 	�ر*( X ��	�ن
٢٤ 9*
 ١٩٨٩ أآ>��
/ا;ول 	:

371  

  :ا�-��ذ 	�ر*(  ��	�Aا��
 ٢٠٠٦ أH/ZXASب ٢٤

  :ا�-��ذ 	�ر*( 694
 ٢٠٠٦ أH/ZXASب ٢٤

 :ا�>C*�D 	�ر*(  ��ـ� ��رآ�-�
��ط ١٨L/

ا*�  ٢٠٠٨ 

  :ا�-��ذ 	�ر*(
 ٢٠٠٣ أ�
*�A��/Cن ١٧

 :ا�-��ذ 	�ر*( 618
 ٢٠٠٣ أ�
*�A��/Cن ١٧

 :ا�-��ذ 	�ر*( ��رو��ي

/أ*�Qل ٢٧��<�(  ٢٠٠٧ 

  :ا�-��ذ (	�ر*

/أ*�Qل ٢٧��<�( ٢٠٠٧ 

  :ا�-��ذ 	�ر*( 719

/أ*�Qل ٢٧��<�( ٢٠٠٧ 

�-(��
)\ ا�Uر*(  ١١وا��	ا�-��ذ :  

/ا;ول آ���ن ٢٨��A*١٩٧٣ د 

204  

  :ا#����م 	�ر*(  ١٢���-�ا
 ٢٠٠٧ �Jرس/Hذار ١

  :ا#����م 	�ر*( 193
 ٢٠٠٧ �Jرس/Hذار ١

�������٣ X )*ر�	ط ٦: ا�-��ذ ��L/

ا*�  ١٩٩٥ 465  
  :ا�-��ذ 	�ر*(  ٣��
و

 ١٩٧٩ أH/ZXASب ١
  :ا�-��ذ 	�ر*( 273

 ٢٠٠١ *���4/	��ز ٢٣
  :ا�-��ذ 	�ر*(  ��Wروس

 ١٩٩٥ أH/ZXASب ٢
  :ا�>���P 	�ر*( 495

١٥ 9*
:	 ���Eا�/
�� �� ٢٠٠٥ 
�-Q*�	  )*ر�	أ*�ر ١٦: ا�-��ذ /�*�J ١٩٧٤ 241 )*ر�	 P���<ا�:  


/أ*�Qل ٢٢��<�( ٢٠٠٥ 
  :ا�-��ذ 	�ر*(  ���A>�ن	
آ


/ا���E� آ���ن ٣*�-* ٢٠٠٦ 
  :ا�-��ذ 	�ر*( 673


/ا���E� آ���ن ٣*�-* ٢٠٠٦ 
  :ا�-��ذ 	�ر*(  	
آ�ــ�


/أ*�Qل ١��<�( ١٩٨١ 
  :ا�-��ذ 	�ر*( 295

 ٢٠٠١ *���4/	��ز ١٧

*-��اد	 �S���	٣و X )*ر�	ا�-��ذ :  

٤ 9*
:	 ���Eا�/
�� �� ١٩٩٢ 
414  

 :����ا�� �ر�� .�د
 ٢٠٠٩ �12�13/أ��0ل ١٥

  :ا������ �ر��
 ٢٠٠٩ �12�13/أ��0ل ١٥

  :ا������ �ر�� 
 ٢٠٠٩ �12�13/أ��0ل ١٥



GC(54)/4 
 ١٢٧ ا�����


و	�آ�ل ا��و���  
 )ج(���
ة آ���ت

  )ا	����ت (ا	��ق ����
 ا������ت

���� ا��
INFCIRC 


و	�آ�ل ����� ا"!� � ا�

و	�آ�#ت(� )ا"!� �� ا�

     �4� X �ر��  :ا������ 
٢٩ "��. �

��125/ا��� ١٩٩٠ 

  :ا������ �ر�� 
 ٢٠٠٣ �12�13/أ��0ل ٢٦

��� �	 X )*ر�	ذار ١٥: ا�-��ذ H/رس�J ١٩٩١ 391  
Zــ��	ر*(  �	ا�-��ذ :  

 ١٩٩٠ �Jرس/Hذار ١٣
  :ا�>���P 	�ر*( 381

 ٢٠٠٥ �J*�/أ*�ر ٢٤

����	 X )*ر�	ا�-��ذ :  
١٨ 9*
:	 ���Eا�/
�� �� ١٩٩٣ 

426  

.��" ٦ :ا������ �ر�� ��.��-��2ر 
 ٢٠٠٩ أآ��#�/ا9ول

  :ا������ �ر��
٦ "��. ٢٠٠٩ أآ��#�/ا9ول 

  :ا������ �ر�� 
٦ "��. ٢٠٠٩ أآ��#�/ا9ول 

*�J�F�Tر*( ٣�	آ���ن ١٥ :ا"���ء  

/ا;ول��A*٢٠٠٦ د 

  : ا�-��ذ 	�ر*(
٦ 9*
:	 ���Eا�/
�� �� ١٩٧٨ 

  : ا�-��ذ 	�ر*( 265
 ٢٠٠٣ �Jرس/Hذار ١٩

 :ا������ �ر�� ا�39د ا�:$1
 ٢٠٠٨ ;���/أ��ر ٢٦

  :ا������ �ر��
 ٢٠٠٨ ;���/أ��ر ٢٦

  :ا������ �ر�� 
 ٢٠٠٨ ;���/أ��ر ٢٦


  :�-��ذا 	�ر*(  ا�2Bا^

/ا���E� آ���ن ٧*�-* ١٩٩٧ 

  :ا���ا �� 	�ر*( 531

/أ*�Qل ١٤��<�( ٢٠٠٤ 

 :ا�>C*�D 	�ر*( ٣ا��2F �J�Uر
 ٢٠٠٧ *���4/	��ز ٢٥

  :ا�-��ذ 	�ر*(

/أ*�Qل ١٢��<�( ١٩٩٧ 

544  


 2Fر�� آ�
�ن ٢٠ :ا��=�ذ �ر�� ا�
�
 ٢٠٠٩ �����/ا���

  :ا��=�ذ �ر��
 ٢٠٠٩ �����/ا���
� آ�
�ن ٢٠

  :ا��=�ذ �ر�� 752
 ٢٠٠٩ �����/ا���
� آ�
�ن ٢٠

  :ا�-��ذ 	�ر*���Q( X )ن 2Fر

ان ١٧*١٩٩٣ *���2�/4 

420  

 ٢٠٠٥ �J*�/أ*�ر ٣: ا�-��ذ 	�ر*( 653 ٢٠٠٥ �J*�/أ*�ر ٣: ا�-��ذ 	�ر*(  �Jر�Lل 2Fر

�*

��� ا���Bه�Dا� ����Qر*(  ا��	ا�-��ذ :  
 ١٩٨٠ *���4/	��ز ٨

  :ا�-��ذ 	�ر*( 282
 ٢٠٠٦ أH/ZXASب ١١

��� �U�Fر*�*
 :ا�-��ذ 	�ر*) ا��X(` أ 

/أ*�Qل ٧��<�( ٢٠٠٩ 

  :ا�-��ذ 	�ر*(

/أ*�Qل ٧��<�( ٢٠٠٩ 

  :ا�-��ذ 	�ر*( 777

/أ*�Qل ٧��<�( ٢٠٠٩ 

  : ا#����م 	�ر*(  ١٣ا�>:���T ا��U�Bر*�
١ 9*
 ٢٠٠٩ أآ>��
/ا;ول 	:

  :ا#����م 	�ر*( 193
١ 9*
 ٢٠٠٩ أآ>��
/ا;ول 	:


*9 ١١ :ا�>C*�D 	�ر*( ٣ا��و��T�-�J ا��U�Bر*�:	 
 ٢٠٠٦ أآ>��
/ا;ول

  :ا�-��ذ 	�ر*(
١١ 9*
 ١٩٧٣ أآ>��
/ا;ول 	:

  :ا�>���P 	�ر*( 201

/أ*�Qل ٢٠��<�( ٢٠٠٧ 


��� ا��U�Bر*�Dر*� ا��Aر*(  ا��	أ*�ر ١٨: ا�-��ذ /�*�J ١٩٩٢ 407  

!� @2?�ر�<�Aر�� ا�� >B5ا��2ا: 

 ٢٠٠٩ 3�12�1/أ��0ل ٨
�ر�� >B5ا��2ا:  

 ٢٠٠٩ �12�13/أ��0ل ٨
�ر��  >B5ا��2ا:  

 ٢٠٠٩ �12�13/أ��0ل ٨
 ا��U�F ����Tر*�

��aا
� ا��*�
  :ا�-��ذ 	�ر*( 

٩ 9*
:	 ���Eا�/
�� �� ١٩٧٢ 
  :ا�-��ذ 	�ر*( 183

 ٢٠٠٣ أ�
*�A��/Cن ٩
  :ا�-��ذ 	�ر*( X ا����U�F 9ر*�

 ٢٠٠٢ أH/ZXASب ١٤
614  

 :ا�>C*�D 	�ر*( ا��>%�ة 2ا���	- �U�Fر*�

ان ١٠*٢٠٠٩ *���2�/4 

  :ا�-��ذ 	�ر*(
��ط ٧L/

ا*�  ٢٠٠٥ 

  :ا�-��ذ 	�ر*( 643
��ط ٧L/

ا*�  ٢٠٠٥ 
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و	�آ�ل ا��و���  
 )ج(���
ة آ���ت

  )ا	����ت (ا	��ق ����
 ا������ت

���� ا��
INFCIRC 


و	�آ�ل ����� ا"!� � ا�

و	�آ�#ت(� )ا"!� �� ا�

  :ا�-��ذ 	�ر*(  آ�ر*ــ� �U�Fرّ*�     
١٤ 9*
:	 ���Eا�/
�� �� ١٩٧٥ 

  :ا�-��ذ 	�ر*( 236
��ط ١٩L/

ا*�  ٢٠٠٤ 

��� آ�ر*� �U�Fر*�D:ا�   
   �aا
� �ا��*�

  :ا�-��ذ 	�ر*( 
 ١٩٩٢ أ�
*�A��/Cن ١٠

403  


ا��a #و �U�Fر*��   ا��*�
    ���D:ا� 

X )*ر�	ا�-��ذ  :  
 ٢٠٠١ أ�
*�A��/Cن ٥

599  

��و��� �U�Fر*�J   
    �� W(�Sا��� �ً���( 

 :ا�>C*�D 	�ر*(
 ٢٠٠٩ *���4/	��ز ٩

  :ا�-��ذ 	�ر*(
 ٢٠٠٢ أ�
*�A��/Cن ١٦

  : ا�-��ذ 	�ر*( 610
 ٢٠٠٧ �J*�/أ*�ر ١١

  :ا�-��ذ 	�ر*( ���J Xو ـــ� �U�Fر*�
 ٢٠٠٦ �J*�/أ*�ر ١٧

  :ا���ا �� 	�ر*( 690

/أ*�Qل ١٣��<�( ٢٠٠٦ 

��� F-�ب*
  :ا�-��ذ 	�ر*(  أ 

/أ*�Qل ١٦��<�( ١٩٩١ 

  :ا�-��ذ 	�ر*( 394

/أ*�Qل ١٣��<�( ٢٠٠٢ 

  :ا��=�ذ �ر��  @�ر@�ــ�
٢٠٠٣ ��
�,/+*��ان ٣ 

  :ا�-��ذ 	�ر*( 617

ان ٣*٢٠٠٣ *���2�/4 

��ر�� @��1 >B5ا��2ا: 
 ٢٠٠٩ ;�رس/Cذار ٣

�ر�� >B5ا��2ا:  
 ٢٠٠٩ ;�رس/Cذار ٣

�ر��  >B5ا��2ا:  
 ٢٠٠٩ ;�رس/Cذار ٣

  :ا�-��ذ 	�ر*(  ١٤ا��ا��
ك
��ط ٢١L/

ا*�  ١٩٧٧ 

  :ا�-��ذ 	�ر*( 193
 ٢٠٠٤ أ�
*�A��/Cن ٣٠

��T�-�J٩دو X )*ر�	أ*�ر ٣: ا�-��ذ /�*�J ١٩٩٦ 513  
 :ا��%	�$ �ر�� ا�EF9 ا��أس

 ٢٠٠٦ ;�رس/Cذار ٢٧
  :ا������ �ر��

٢٠٠٥ ��
�,/+*��ان ٢٨ 
  :ا������ �ر�� 

٢٠٠٥ ��
�,/+*��ان ٢٨ 
.��" ١٨ :ا������ �ر�� روا
	ا 

�

��125/ا��� ٢٠٠٩ 
  :ا������ �ر��

١٨ "��. �

��125/ا��� ٢٠٠٩ 
  :ا������ �ر�� 

١٨ "��. �
٢٠٠٩ �125
�/ا��� 
  :ا�-��ذ 	�ر*(  رو���Jــ�

٢٧ 9*
 ١٩٧٢ أآ>��
/ا;ول 	:
  :ا�-��ذ 	�ر*( 180

 ٢٠٠٠ *���4/	��ز ٧
��ـــ�Jزا X )*ر�	ا�-��ذ :  


/أ*�Qل ٢٢��<�( ١٩٩٤ 
  :ا�>���P 	�ر*( 456

 ٢٠٠٩ �J*�/أ*�ر ١٣
���ــ�يJز X )*ر�	ا�-��ذ :  


ان ٢٦*١٩٩٥ *���2�/4 
483  

  :�ذا�-� 	�ر*�J�( X )ا

/ا���E� آ���ن ٢٢*�-* ١٩٧٩ 

268  

   و2Fر  -e-A )�ن

*-�د*9    S٩ 

X )*ر�	ا�-��ذ :  

/ا���E� آ���ن ٨*�-* ١٩٩٢ 

400  

  :ا�-��ذ 	�ر*( �J Xر*-� )�ن

/أ*�Qل ٢١��<�( ١٩٩٨ 

575  

e��( Z<آ� Z٩و����  X )*ر�	أ*�ر ٧: ا�-��ذ /�*�J ١٩٩٦ 514  
e��( ��(��٩ X )*ر�	ط ٢: ا�-��ذ ��L/

ا*�  ١٩٩٠ 379  

     و#���'��1 �;� �3و
)
ي �T�#  ر*(�	ب ٦: ا�-��ذ H/ZXAS320 ١٩٨٤ أ  

 ٢٠٠٤ �J*�/أ*�ر ٢٤: ا�-��ذ 	�ر*( 232 ١٩٧٥ أ�
*�A��/Cن ٢٢: ا�-��ذ 	�ر*( X ٣ا���QAدور
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 ١٢٩ ا�����


و	�آ�ل ا��و���  
 )ج(���
ة آ���ت

  )ا	����ت (ا	��ق ����
 ا������ت

���� ا��
INFCIRC 


و	�آ�ل ����� ا"!� � ا�

و	�آ�#ت(� )ا"!� �� ا�

  :ا#����م 	�ر*(  ١٥)�Q �آ��     

/ا;ول آ���ن ١��A*٢٠٠٥ د 

  :ا#����م 	�ر*( 193

/ا;ول ��نآ� ١��A*٢٠٠٥ د 

��-� �Q(١٦  )*ر�	ا#����م :  

/أ*�Qل ١��<�( ٢٠٠٦ 

  :ا#����م 	�ر*( 193

/أ*�Qل ١��<�( ٢٠٠٦ 

 :ا�>C*�D 	�ر*( )-�� �رة
 ٢٠٠٨ �Jرس/Hذار ٣١

  :ا�-��ذ 	�ر*(
١٨ 9*
 ١٩٧٧ أآ>��
/ا;ول 	:

  :ا�-��ذ 	�ر*( 259
 ٢٠٠٨ �Jرس/Hذار ٣١

  :ا�-��ذ 	�ر*( X ا�A-�ـ�ل

/ا���E� آ���ن ١٤*�-* ١٩٨٠ 

  :ا�>���P 	�ر*( 276

/ا;ول آ���ن ١٥��A*٢٠٠٦ د 

�-Q*از�( X )*ر�	ا�-��ذ :  
 ١٩٧٥ *���4/	��ز ٢٨

  :ا���ا �� 	�ر*( 227
 ٢٠٠٨ �Jرس/Hذار ٤

  :ا�-��ذ 	�ر*( X ا��Aدان

/ا���E� آ���ن ٧*�-* ١٩٧٧ 

245  

��ط ٢: ا�-��ذ 	�ر*( X ٣)�ر*-�مL/

ا*�  ١٩٧٩ 269  
�*�Aر*(  ١٧ا��	ا#����م :  


ان ١*١٩٩٥ *���2�/4 
  :ا�-��ذ 	�ر*( 193

 ٢٠٠٤ أ�
*�A��/Cن ٣٠

اA*�(  )*ر�	ا�-��ذ :  


/أ*�Qل ٦��<�( ١٩٧٨ 
  :ا�-��ذ 	�ر*( 264

��ط ١L/

ا*�  ٢٠٠٥ 
)�
ا��ـ�ن X ر*(�	ا�-��ذ :  


/ا;ول آ���ن ٤��A*٢٠٠٩ د 
  

C�:�( )*ر�	 C*�D<9 ٣١ :ا�*
:	 
 ٢٠٠٦ أآ>��
/���E�ا

  :ا�-��ذ 	�ر*(
 ٢٠٠٤ *���4/	��ز ١٩

  :ا�-��ذ 	�ر*( 635
١٣ 9*
 ٢٠٠٤ أآ>��
/ا;ول 	:

�Q�Lر*(  ١٠�	ا�-��ذ :  
 ١٩٩٥ أ�
*�A��/Cن ٥

  :ا�-��ذ 	�ر*( 476
٣ 9*
:	 ���Eا�/
�� �� ٢٠٠٣ 

���
  :ا�-��ذ 	�ر*(  �١٨

/ا;ول آ���ن ٢٨��A*١٩٧٣ د 

  :ا�>���P 	�ر*( 204
 ٢٠٠٩ *���4/�ز	� ٣

     ا��G;�ل
9�fر*(  ا��	ا�-��ذ :  


/أ*�Qل ١٨��<�( ١٩٨٩ 
  :ا�-��ذ 	�ر*( *369

 ٢٠٠٢ �Jرس/Hذار ٢٨
 :ا�>C*�D 	�ر*( AT�F�a١٩>�ن

 ٢٠٠٦ �Jرس/Hذار ٦
  :ا�-��ذ 	�ر*(


/ا;ول آ���ن ١٤��A*٢٠٠٤ د 
  : ا�-��ذ 	�ر*( 639


/ا;ول آ���ن ١٤��A*٢٠٠٤ د 
  :�-��ذا 	�ر*(  ا�Dــ
اق

��ط ٢٩L/

ا*�  ١٩٧٢ 
  :ا�>���P 	�ر*( 172

٩ 9*
 ٢٠٠٨ أآ>��
/ا;ول 	:

/أ*�Qل ٥: ا�-��ذ 	�ر*( h Xـُ��ن��<�( ٢٠٠٦ 691  

  :ا������ �ر�� X �4#ــ�ن
 ١٩٧٩ د�'�12/ا9ول آ�
�ن ٣

  :ا������ �ر�� 
٢٠٠٥ ��
�,/+*��ان ٨ 

���J�S X )*ر�	ب ٨: ا�-��ذ H/ZXAS277 ١٩٧٨ أ  
S���  )*ر�	ا�-��ذ :  

��ط ١٧L/

ا*�  ١٩٧٥ 
  :ا�-��ذ 	�ر*( 226


ان ١١*٢٠٠٤ *���2�/4 

*-�داS٣ X )*ر�	ز ٢٣: ا�-��ذ ��	525 ١٩٩٦ *���4/  

��ط ١: ا�-��ذ 	�ر*( X �S٣ا	���#L/

ا*� ٢٠٠٨ �J*�/أ*�ر ٢٨: ا�-��ذ 	�ر*( 299 ١٩٨٢  
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 )ج(���
ة آ���ت

  )ا	����ت (ا	��ق ����
 ا������ت

���� ا��
INFCIRC 


و	�آ�ل ����� ا"!� � ا�

و	�آ�#ت(� )ا"!� �� ا�

     ����S٣ X )*ر�	أ*�ر ٢٣: ا�-��ذ /�*�J ١٩٩٧ 543  
����4     
����4 >�H��3ا�ا X �ر�� >B5ا��2ا:  

١٩٨٦ ��
�,/+*��ان ١٣ 
  

     #�'�و-����4
��ر�� �5
�ا >B5ا��2ا: 

 ٢٠٠٩ �12�13/أ��0ل ٨
�ر�� >B5ا��2ا:  

 ٢٠٠٩ �12�13/أ��0ل ٨
�ر��  >B5ا��2ا:  

 ٢٠٠٩ �12�13/أ��0ل ٨
�A�
    

  
X 

  :ا�-��ذ 	�ر*(

/أ*�Qل ١٢��<�( ١٩٨١ 
  :ا�-��ذ *(	�ر
٢٦ 9*
 ٢٠ ٢٠٠٧ أآ>��
/ا;ول 	:

290* 
  
718 

  :ا�-��ذ 	�ر*(
 ٢٠٠٤ أ�
*�A��/Cن ٣٠

��ــ9Qر*(  ا���	ا�-��ذ :  
١٦ 9*
 ١٩٧٤ أآ>��
/ا;ول 	:

  :ا�>���P 	�ر*( 216

/أ*�Qل ٣٠��<�( ١٩٩٧ 

W*ر*(  ٣ -2و�	ذار ١١: ا�-��ذ H/رس�J ١٩٨٢ 300  
  :ا#����م 	�ر*(  ٢١ -Q-�ا

١ 
 ١٩٩٥ أآ>��
/ا;ول *9	:
  :ا�-��ذ 	�ر*( 193

 ٢٠٠٤ أ�
*�A��/Cن ٣٠
�B�  X )*ر�	ا�-��ذ :  

 ١٩٧٣ �Jرس/Hذار ٢٢
 :ا�-��ذ 	�ر*( 192

 ٢٠٠٦ *���4/	��ز ١٤
e��  ر*(  ��م�	ا�-��ذ :  

��ط ٢٣L/

ا*�  ١٩٩٠ 
  :ا�>���P 	�ر*( 376

 ٢٠٠٧ أH/ZXASب ١٠

ص�  :ا#����م 	�ر*(  �٢٢

 ٢٠٠٨ �J*�/أ*�ر ١
  :ا#����م 	�ر*( 193

 ٢٠٠٨ �J*�/أ*�ر ١

 آ���ن ٢١ :ا�-��ذ 	�ر*( �Xـــ

���Eا�/
*�-* ٢٠٠٩ 
  :ا�-��ذ 	�ر*(


/ا���E� آ���ن ٢١*�-* ٢٠٠٩ 
747  


2�S)>�ن�� X )*ر�	ا�-��ذ :  
��ط ٣L/

ا*�  ٢٠٠٤ 

  :ا�>���P 	�ر*( 629

/ا���E� آ���ن ٢٩*�-* ٢٠٠٧ 

  :ا�-��ذ 	�ر*(  آ�زاAj>�ن
 ١٩٩٥ أH/ZXASب ١١

  :ا�-��ذ 	�ر*( 504
 ٢٠٠٧ �J*�/أ*�ر ٩

  :ا�-��ذ 	�ر*( X ا��J�Tـ
ون

/ا;ول آ���ن ١٧��A*٢٠٠٤ د 

  :ا�>���P 	�ر*( 641

/ا;ول آ���ن ١٦��A*٢٠٠٤ د 

�(
Tا� ���(
 :ا�>C*�D 	�ر*( ا�

/أ*�Qل ١١��<�( ٢٠٠٦ 

  :ا�-��ذ 	�ر*(
 ١٩٧٢ أH/ZXASب ١

  :ا�-��ذ 	�ر*( 187
٢٤ Q*لأ�/
��<�( ١٩٩٨ 

 :ا�>C*�D 	�ر*( آ
وا	�ــ�
 ٢٠٠٨ �J*�/أ*�ر ٢٦

  :ا�-��ذ 	�ر*(

/ا���E� آ���ن ١٩*�-* ١٩٩٥ 

  :ا�-��ذ 	�ر*( 463
 ٢٠٠٠ *���4/	��ز ٦

  :ا�-��ذ 	�ر*( X آ���د*ــ�

/ا;ول آ���ن ١٧��A*١٩٩٩ د 

586  

  :ا�-��ذ 	�ر*(  آ-ـــ�ا
��ط ٢١L/

ا*�  ١٩٧٢ 

  :ا�-��ذ 	�ر*( 164

/أ*�Qل ٨��<�( ٢٠٠٠ 

  :ا�-��ذ 	�ر*(  ٣آ���

ان ٣*٢٠٠٤ *���2�/4 

  :ا�-��ذ 	�ر*( 633

ان ٣*٢٠٠٤ *���2�/4 
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 ا������ت

���� ا��
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و	�آ�ل ����� ا"!� � ا�

و	�آ�#ت(� )ا"!� �� ا�

  :ا�-��ذ 	�ر*(  د*��ار آ�ت     

/أ*�Qل ٨��<�( ١٩٨٣ 

  :ا�>���P 	�ر*( 309
٢٢ 9*
 ٢٠٠٨ أآ>��
/ا;ول 	:

�T*ر*( ٣آ�)>�ر�	 C*�D<آ���ن ١٢ :ا� 
���Eا�/
*�-* ٢٠٠٧ 

  :-��ذا� 	�ر*(
٢٢ 9*
:	 ���Eا�/
�� �� ١٩٧٩ 

  :ا�>���P 	�ر*( 278

/ا;ول آ���ن ١٢��A*٢٠٠١ د 

��J١٠آ���
  :ا�-��ذ 	�ر*(  


/ا;ول آ���ن ٢٢��A*١٩٨٢ د 
  :ا�-��ذ 	�ر*( 306

 ٢٠٠٩ �Jرس/Hذار ٥

eـــ*�Tا� X )*ر�	ا�-��ذ :  
 ٢٠٠٢ �Jرس/Hذار ٧

  :ا�-��ذ 	�ر*( 607

ان ٢*٢٠٠٣ *���2�/4 

�*
  :ا�-��ذ 	�ر*( X �	�آ�

/ا;ول آ���ن ١٩��A*١٩٩٠ د 

  :ا�>���P 	�ر*( 390
٩ 9*
:	 ���Eا�/
�� �� ٢٠٠٤ 

 ١٨: ا�-��ذ�ر*(	 آ�-�ـــ�

 /أ*�Qل��<�(٢٠٠٩ 

  :ا�-��ذ 	�ر*(

/أ*�Qل ١٨��<�(  ٢٠٠٩ 

  :ا�-��ذ 	�ر*( 778

/أ*�Qل ١٨��<�(  ٢٠٠٩ 

  :ا#����م 	�ر*(  ٢٣#	���
١ 9*

أآ>/ا;ول 	:�� ٢٠٠٨ 

  :ا#����م 	�ر*( 193
١ 9*
 ٢٠٠٨ أآ>��
/ا;ول 	:

 :ا�>C*�D 	�ر*( ��-ــ�ن

/أ*�Qل ٥��<�( ٢٠٠٧ 

  :ا�-��ذ 	�ر*(
 ١٩٧٣ �Jرس/Hذار ٥

191  

9*�<:-<k�  )*ر�	ا�-��ذ :  
٤ 9*
 ١٩٧٩ أآ>��
/ا;ول 	:

  :ا�>���P 	�ر*( 275
 ٢٠٠٦ *���4/	��ز ١٤

�ـ�رغ�AT�  )*ر�	ا�-��ذ :  
٢١ �Lط�/

ا*�  ١٩٧٧ 

  :ا�-��ذ 	�ر*( 193
 ٢٠٠٤ أ�
*�A��/Cن ٣٠

     �����1ــ�
  :ا#����م 	�ر*(  ��٢٤>�ا���


/ا���E� آ���ن ١*�-* ٢٠٠٨ 
  :ا#����م 	�ر*( 193


/ا���E� آ���ن ١*�-* ٢٠٠٨ 
�	�A�� )*ر�	 C*�D<ا�: 


/أ*�Qل ٨��<�( ٢٠٠٩ 
  :ا�-��ذ 	�ر*(


ان ١٢*١٩٧٣ *���2�/4 
  :ا���ا �� 	�ر*( 199


/أ*�Qل ٢٤��<�( ٢٠٠٨ 
 :ا�>C*�D 	�ر*( �J#وي

��ط ٢٩L/

ا*�  ٢٠٠٨ 
  : ا�-��ذ 	�ر*(

 ١٩٩٢ أH/ZXASب ٣
  :ا�-��ذ 	�ر*( 409

 ٢٠٠٧ *���4/	��ز ٢٦
�X��Jر*(  ٢٥�	ا#����م :  

 ٢٠٠٧ *���4/	��ز ١
  :ا#����م 	�ر*( 193

 ٢٠٠٧ *���4/	��ز ١
 :ا�>C*�D 	�ر*( ��Jــ�


*Cأ/���Aن ١٨� ٢٠٠٦ 
  :ا�-��ذ 	�ر*(


/أ*�Qل ١٢��<�( ٢٠٠٢ 
  :ا�-��ذ 	�ر*( 615


/أ*�Qل ١٢��<�( ٢٠٠٢ 

�*2���J  )*ر�	ا�-��ذ  :  
��ط ٢٩L/

ا*�  ١٩٧٢ 

  :ا�>���P 	�ر*( 182
٢٢ 9*
:	 ���Eا�/
�� �� ٢٠٠٥ 


�ــ:S�J )*ر�	 C*�D<ا�: 
 ٢٠٠٨ �J*�/أ*�ر ٢٩

  :ا�-��ذ 	�ر*(

ان ١٤*١٩٧٣ *���2�/4 

  :ا�-��ذ 	�ر*( 200

/أ*�Qل ١٨��<�( ٢٠٠٣ 


fJ  )*ر�	ا�-��ذ :  

ان ٣٠*١٩٨٢ *���2�/4 

302  


*9 ١٥ :ا"���ء 	�ر*( ا���ـ
ب:	 
���Eا�/
�� ��٢٠٠٧ 

  :ا�-��ذ 	�ر*(
��ط ١٨L/

ا*�  ١٩٧٥ 

  :ا�>���P 	�ر*( 228

/أ*�Qل ٢٢��<�( ٢٠٠٤ 

\�ATر*(  ٢٦ا���	ا�-��ذ :  

/أ*�Qل ١٤��<�( ١٩٧٣ 

  :ا�>���P 	�ر*( 197
 ٢٠٠٤ �Jرس/Hذار ٢٩



GC(54)/4 
 ١٣٢ ا�����


و	�آ�ل ا��و���  
 )ج(���
ة آ���ت

  )ا	����ت (ا	��ق ����
 ا������ت

���� ا��
INFCIRC 


و	�آ�ل ����� ا"!� � ا�

و	�آ�#ت(� )ا"!� �� ا�

     m*�QJ X )*ر�	ا�-��ذ :  
٢ 9*
 ١٩٧٧ أآ>��
/ا;ول 	:

253  

�TQا��� ��ّ�
Dدّ*� ا��DAا� X )*ر�	ا�-��ذ :  

/ا���E� آ���ن ١٣*�-* ٢٠٠٩ 

746  

�TQا��>%�ة ا���  
 
 
 
X 

  :ا�-��ذ 	�ر*(

/ا;ول آ���ن ١٤��A*٢٧ ١٩٧٢ د 

  :ا�-��ذ 	�ر*(
 ١٩٧٨ أH/ZXASب ١٤

  :ا���ا �� 	�ر*(

/أ*�Qل ١٦��<�( ٢٠ ١٩٩٢  

175 
 
263* 
 
 
 

 
 

  :ا�-��ذ 	�ر*(
 ٢٠٠٤ أ�
*�A��/Cن ٣٠


/أ*�Qل ٥: ا�-��ذ 	�ر*( J X-����ـ���<� ٢٠٠٣ �J*�/أ*�ر ١٢: ا�-��ذ 	�ر*188 ) ١٩٧٢ (
  :ا�-��ذ 	�ر*( �J Xر*>����


/ا;ول آ���ن ١٠��A*٢٠٠٩ د 
  :ا�-��ذ 	�ر*( 


/ا;ول آ���ن ١٠��A*٢٠٠٩ د 

 :ا�>C*�D 	�ر*( �Jر*:�ـ�س

/أ*�Qل ٢٦��<�( ٢٠٠٨ 

  :ا�-��ذ 	�ر*(

/ا���E� آ���ن ٣١*�-* ١٩٧٣ 

  :ا�-��ذ 	�ر*( 190

/ا;ول آ���ن ١٧��A*٢٠٠٧ د 

I�1;ر�� ;�زا� >B5٢٢ :ا��2ا "��. 
�

��125/ا��� ٢٠٠٧ 

�ر�� >B5ا��2ا:  
٢٢ "��. �

��125/ا��� ٢٠٠٧ 

�ر��  >B5ا��2ا:  
٢٢ "��. �

��125/ا��� ٢٠٠٧ 


*9 ٢٧ :ا�>C*�D 	�ر*( ���Jآـ�:	 
���Eا�/
�� �� ٢٠٠٨ 

  : ا�-��ذ 	�ر*(

ان ١٣*١٩٩٦ *���2�/4 

  : ا�-��ذ 	�ر*( 524

/أ*�Qل ٣٠��<�( ١٩٩٩ 

  477 ١٩٩٥ أ�
*�A��/Cن ٢٠: ا�-��ذ 	�ر*( ����J Xـــ�ر
��ـــ��J�� X )*ر�	ا�-��ذ :  

 ١٩٩٨ أ�
*�A��/Cن ١٥
  :ا�>���P 	�ر*( 551

 ٢٠٠٠ �Jرس/Hذار ٢٢
  317 ١٩٨٤ أ�
*�A��/Cن ١٣: ا�-��ذ 	�ر*( X ��ورو

n*و
 ٢٠٠٠ �J*�/أ*�ر ١٦: ا�-��ذ 	�ر*(  177 ١٩٧٢ �Jرس/Hذار ١: ا�-��ذ 	�ر*(  ا�-
�A�-ر*( ا#����م  ٢٨ا��	:  

 ١٩٩٦*���4 / 	��ز٣١
  :	�ر*( ا�-��ذ 193

 ٢٠٠٤أ�
*�A�� / Cن٣٠

��ل�� X )*ر�	ا�-��ذ :  

ان ٢٢*١٩٧٢ *���2�/4 

186  


��ط ١٦: ا�-��ذ 	�ر*(  ا�-�BــL/

ا*� ٢٠٠٧ �J*�/أ*�ر ٢: ا�-��ذ 	�ر*( 664 ٢٠٠٥  

�*
�B��  )*ر�	ط ٢٩: ا�-��ذ ��L/

ا*� ٢٠٠٧ أ�
*�A��/Cن ٤: ا�-��ذ 	�ر*( 358 ١٩٨٨  
 :ا�>C*�D 	�ر*( �T��٣را�Sا


ان ١٢*٢٠٠٩ *���2�/4 
  :ا�-��ذ 	�ر*(


/ا;ول آ���ن ٢٩��A*١٩٧٦ د 
  :ا�-��ذ 	�ر*( 246

��ط ١٨L/

ا*�  ٢٠٠٥ 
  :ا�-��ذ 	�ر*( X ���٢٩ز*Q-�ا

��ط ٢٩L/

ا*�  ١٩٧٢ 
  :ا�-��ذ 	�ر*( 185


/أ*�Qل ٢٤��<�( ١٩٩٨ 
 ٢٠٠٦ �Jرس/Hذار ٩: ا�-��ذ 	�ر*( 681 ٢٠٠٦ �Jرس/Hذار ٩: ا�-��ذ 	�ر*( X ٣ه�*>�



GC(54)/4 
 ١٣٣ ا�����


و	�آ�ل ا��و���  
 )ج(���
ة آ���ت

  )ا	����ت (ا	��ق ����
 ا������ت

���� ا��
INFCIRC 


و	�آ�ل ����� ا"!� � ا�

و	�آ�#ت(� )ا"!� �� ا�

     
  :ا�-��ذ (	�ر*  ا����


/أ*�Qل ٣٠��<�( ١٩٧١  
  :ا�-��ذ 	�ر*(

١٧ 9*
:	 ���Eا�/
�� �� ١٩٧٧  
  :ا�-��ذ 	�ر*(


/أ*�Qل ٢٧��<�( ١٩٨٨  
  :ا�-��ذ 	�ر*(

١١ 9*
  ١٩٨٩ أآ>��
/ا;ول 	:
  :ا�-��ذ 	�ر*(

  ١٩٩٤ �Jرس/Hذار ١
  :ا�-��ذ 	�ر*(

 ٢٠٠٩ �J*�/أ*�ر ١١

211  
  
260  
  
360  
  
374  
  
433  
  
754 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :ا�>���P 	�ر*(
 ٢٠٠٩ �J*�/أ*�ر ١٥

 :ا�>C*�D 	�ر*( ٣ه-�وراس

/أ*�Qل ٢٠��<�( ٢٠٠٧ 

  :ا�-��ذ 	�ر*(
 ١٩٧٥ أ�
*�A��/Cن ١٨

  :ا�>���P 	�ر*( 235
 ٢٠٠٥ *���4/	��ز ٧

  :ا#����م 	�ر*(  ٣٠ه-��ر*�
 ٢٠٠٧ *���4/	��ز ١

  :ا#����م 	�ر*( 193
 ٢٠٠٧ *���4/	��ز ١

  :ا�-��ذ 	�ر*( X ه��-ــ�ا

ان ٥*٢٠ ١٩٧٥ *���2�/4  

  :ا�-��ذ 	�ر*(
��ط ٢١L/

ا*�  ١٩٧٧ 

229  
  
193 

  
  

  :ا�-��ذ 	�ر*(
 ٢٠٠٤ أ�
*�A��/Cن ٣٠


*��T ا��>%�ة ا��#*�تJ;١٥ا   
  
X 

  : ا�-��ذ 	�ر*(

/ا;ول آ���ن ٨��A*١٩٨٠ د  

  :ا�-��ذ 	�ر*(
 ١٩٨٩ أ�
*�A��/Cن ٦

288*  
  
366 ٢٠ 

  :ا�-��ذ 	�ر*(

/ا���E� آ���ن ٦*�-* ٢٠٠٩ 

     ا��2+ـM	ة ;��Aو
�*�� و���ت
  :ا�-��ذ 	�ر*(  ا�����ن


/ا;ول آ���ن ٢��A*١٩٧٧ د 
  :ا�-��ذ 	�ر*( 255


/ا;ول آ���ن ١٦��A*١٩٩٩ د 
  :ا#����م 	�ر*(  ٣١ا�����ن


/ا;ول آ���ن ١٧��A*١٩٨١ د 
  :ا�-��ذ 	�ر*( 193

 ٢٠٠٤ أ�
*�A��/Cن ٣٠
 

 د���


 :ا��ولa;ا 
�S ا��ول ������ت ا	����ت !����ت o�� `Qh ا��h �<م ا#�>:�ر ا��h ه�ة�DJ �  افINFCIRC/66. 
� tr��r��sذ ا	��rق !����rت ���>�r` ا���rدة ا�9rJ �rE��E                  :ا�	ول	 tr� �rU-T� م ا#�>:�ر�h ه�ة�DJ �  اف
aأ �ه �و*� ا�>�� �%Q(; ا�%�^2ة 
�S ا��ول

 .هuv ا���Dه�ة

اف  � �DJه�ة �hم ا#�>:�را	��ق إ��jع h�a� ������Qت   *:a;و*� ا�� �%Q(; ا��ول ا�%�^2ة yk* ���. 
 

��ت ا������ت ا��� ��
��� ا��آ���        ��� ا��
ف �� ه�      )أ( ���*�ت ا��*� أو�*(      .ا ا��'&% إدراج  ��� ا���وه� , /.�- ا,�
��ت ا������ت ا��ـُ.�ر إ���� ه�  .���78�� �0: �2ء ��78% ا������ت ��6ً ��4��ق ����2ت �0��1��و�� �E /ـ7ُـَ�ـّ� 6Bف ذ�@، &<ن ا�

��ت ����2ت �0��1 �ـُ�
ت ���4�: ��Gه
ة��
م ا,��.�را�� .  
���          )ب(�****� INFCIRC/133 وه�****� ا�����M****�ن  –�78****% ا��آ��****� ا�****�����ت أ/****�ً� &****� �****�/�ان، ا�****J**** ��4 ،��K ا�

  .، �0: ا���ا��١٩٧١د/7�U' / آ���ن اQول٦ و ١٩٦٩أآ��4' /�.'/� اQول ١٣ 4
أ ���ذه�� &� – INFCIRC/158 و
�**�ت 2**����ت 1**���0    )ج(���Y�**� أ, ��X**�وز آ��**�ت ا��**�اد (1**'/�8 أن ��**� 4**.'وط �X/ �**Y�G**�ز �0**
ول ا��**� ��**
ت ا�


 �*� /08*% ��0*[ ا\*INFCIRC/153(      E  �� ا��٣٧���Mا��Yو/� ا�]
ود ا���آ�رة &� ا���'ة  *�G� 4'و��آ*�ل آ��*�ت `*_�'ة   "، أن"  �*�� ،
��� �EeG ا�cdQم ا�����0�K ا��اردة &� ا�bXء ا����a �� ا��*�ق ا�*�����ت              Y� %�0G� :�دي إg/      �/0*@ ا�*.'وط \*�ر� h*ا�*.���0 �*� دا�. 

           �*� ،�*���Qا E*0� 
*d :*0� ،�*��وا ��e&�*[��0*� اX� ���0� %&4'و��آ�,ت آ���ت `_�'ة وا ��/
و/���ـّ� ه�ا ا���Gد ا�07
ان ا��� �



GC(54)/4 
 ١٣٤ ا�����


ول ا��*� �h*07 ا�*iY ا�8�Y*� ا                  .زا�78Y� h% ��0�� ا�.'وط ا���آ�رة     *�7 �0U*Y��4 �*Y[ �*� ا�]��*� ا�'اه*�& 'j7*ـGُل �7'و��آ*�ل   و/ـj
*G��
 �& ��e&�[���0 اX� k
  .٢٠٠٥\7��7' / أ/�0ل٢٠ا����cت ا�K_�'ة، وه� ا�iY ا��ي ا���

١              �*7�/.�' ا���ر/p إ�: ا���ق ا������ت ا����Gد ��4 اQر �Y*�� وا�7'از/*- وا���o*� اQر �Y��Y*� ا�7'از/K*[� �*�0' و�'ا
4
أ ���ذ ر\�t- ���7د�*� 4*�� اQر �Y*�� وا��آ��*�           ، G4 ��١٩٩٧رس  / rذار ١٨و&�   .ا���اد ا��Yو/� وا��آ���   ،��e&�[���0 اX� ��&ا�� 



 أن ا���ق ا������ت /�� �708��4ت ا���دة   uآـg�١٣          
*�� �� �� ��Gه
ة ��c��0��6 وا��*�دة ا��G� �*� �*a��aه*
ة �*
م ا,��*.�ر ا��*� ���*
  .ا���ق ����2ت �� ا��آ���

�***�ق ا�***�����ت ا���G***�د &***� إv***�ر ��Gه***
ة �***
م ا,��***.�ر     \***����� J*** ��4 ا� إ��78***% ا�***�����ت &***�    ٢)�***��M��ا 
INFCIRC/547(   �Y� kذ��، وه� ا���ر/p ا�*�ي  ٢٠٠٥د/7�U' / آ���ن اQول١، أو�( &� ��١٩٩٧&�7' /�.'/� ا����a ٢٤، وا��ي 4
أ �

�7 ,\����� ���ذ ا���ق       UY��4 ]�& أ
' ا�]�btة Q\0]� ��و/*� وا���را�*�م وا��آ��*�     ا����Gد ��4 دول ا���را��م �x  ١٩٧٣أ�U�� /  -/'4ن 4٥
)���M��ا INFCIRC/193(�����\إ��[ ا hّـ��  .، ا��ي ا�

 ./.�' ا���ق ا������ت إ�: آ- �� ��Gه
ة ��c��0��6 و��Gه
ة �
م ا,��.�ر ٣
٤       ]��� �� 

 ��ا&�� ��0X ا��]�&e ��٢٠٠٢&�7'  / �.'/� ا����a  ٢٨و&�   .ا���ق ����2ت �0��1 &'/G4 ،   ذ�*�
أ �*4 ،��


 أن ا���ق ا������ت /�� �708��4ت ا���دة ا��G� �� �a��aه
ة �
م ا,��.�رuآـg� ���7د�� -t�\ر.  

 ا���ق ا������ت ا����Gد &� إ�vر ��Gه
ة �
م ا,��.�ر &�    ٥G/ E�ذار٧r / ��١٩٧٢رس    �*�vا'��/
 �*� ا��X��ر/*� ا�
 �**�����Qا)�**��M��ا INFCIRC/181 (ول٣ �**� ��&**�ًا ا��7**�رًاQر/**�  ١٩٩٠أآ�**�4' / �**.'/� ا���X�ا ]**�& hّـ��، وه**� ا��**�ر/p ا�**�ي ا�**

  .ا�
/��'ا��v اQ������ إ�:  ���ر/� أ������ ا,�]�د/�
٦              �*7�/.�' ا���ر/p إ�: ا���ق ا������ت ا����Gد ��4 اQر �Y*�� وا�7'از/*- وا���o*� اQر �Y��Y*� ا�7'از/K*[� �*�0' و�'ا

4
أ ���ذ ر\�t- ���7د�� ��4 ا�7'از/- وا��آ��*�       ١٩٩٧/���[  / bd/'ان ١٠و&�   .�ا���اد ا��Yو/� وا��آ��   ،��e&�[���0 اX� ��&ا�� 
G4 ،

 أن ا��**�ق ا�**�����ت /�**� 708��4**�ت ا��**�دة   uآ**ـg�١٣ �**c��0��6� ة

 ��ا&�**� �0X**�  ١٩٩٩\**7��7' / أ/0**�ل٢٠و&**�  . �**� ��Gه****G4 ،

 
uآـg� ���7د�� -t�\ذ ر��4
أ � ،��e&�[��م ا,��.�را
  .أن ا���ق ا������ت /�� أ/�ً� �708��4ت ا���دة ا��G� �� �a��aه
ة �
��78% ا������ت &� ا�7'�_�ل J ��4 ا��*�ق ا�*�����ت ا��t�*Ya اvQ*'اف ا���G*�د &*� إv*�ر ��Gه*
ة �*
م ا,��*.�ر،               ٧

    ���M��ا��ارد &� اINFCIRC/272     �& kذ��، وه� ا���ر/p ا��ي ١٩٨٦/���[ / ���ز١&� ، أو�( ١٩٧٩/���[ / bd/'ان١٤، وا��ي 4
أ �
ا���G*�د 4*�� دول ا���را�*�م �x*' ا�]*�btة INFCIRC/193 (       �[0*\Qا�����M  (١٩٧٣أ�U�� / -/'4ن4٥
أ &�[ �7UY��4 �70'�_�ل ���ذ ا���ق       

  .��و/� وا���را��م وا��آ���، ا��ي ا���ـhّ إ��[ ا�7'�_�ل
ا����M***� (ا�***�����ت ا���G***�د &***� إv***�ر ��Gه***
ة �***
م ا,��***.�ر     ��78***% ا�***�����ت &***� 04_�ر/***� J*** ��4 ا��***�ق       ٨

INFCIRC/178(       �*& kذ��، وه*� ا��*�ر/p ا�*�ي 4*
أ &�*[ �7U*Y��4       �٢٠٠٩*�/�  / أ/*�ر ١، أو�*( &*�     ١٩٧٢&7'ا/*'   / 1*�7ط  ٢٩، وا��ي 4
أ �
' ا�]�btة Q\0]� ��و/� وا���را�*�م  ا����Gد ��4 دول ا���را��م INFCIRC/193 (�xا�����M   (١٩٧٣أ�U�� /  -/'4ن ٥�07_�ر/� ���ذ ا���ق    

  .وا��آ���، ا��ي ا���ـhّ إ��[ 04_�ر/�
وY4*�ء �0*: ��ا&�*� �0X*�      ./.�' ا���ر/p إ�: ا���ق ����2ت ���Gد J ��4 ا��*�دة ا��G� �*� �*a��aه*
ة �*
م ا,��*.�ر                  ٩

4
أ ���ذ ر\�t- ���7د��   ��e&ان١٢&� (ا��]�'/bd / ؛ ١٩٩٦/���[��.��� h��\ iz/ ���&   �*&ذار١٨وr /  �١٩٩٧*�رس   i*z/ �*��& 
 �*�  g�١٣آ*
 أن ا��*�ق ا�*�����ت /�*� 708��4*�ت ا��*�دة       ) b�04، وا�
و���c�Y، و\��h آ��� و����، و\*��hYU*Y& h و *bر Y/'x*�د/�      

�c��0��6� ة
  .��Gه

 ��ا&�*� ��G� �� .   *0Xه
ة �١٣�c��0��6/.�' ا���ر/p إ�: ا���ق ����2ت ���Gد ��6ً �4���دة   ١٠G4أ   و
*4 ،��e&�*[��ا �

 �*.'/�  ٢٠ �c� �7U*Y��4����7*�؛ و&*�    ٢٠٠١/���*[  / bd/*'ان ١٣ �7UY��4 �.��0؛ و&*�     ١٩٩٦\7��7'  /أ/�0ل ٩&�  (���ذ ر\�t- ���7د��    
���a���٢٠٠٣&�7' /ا��Y7� �7UY��4  (م ا,��.�ر

 أن ا���ق ا������ت /�� �708��4ت ا���دة ا��G� �� �a��aه
ة �uآـg�.  

١١   � ا����M**�(����ت ا���G*�د &**� إv*�ر ��Gه**
ة �*
م ا,��**.�ر �*�  ���ر/**� /��x\*6&�� ا,�]�د/**� ا,1*�'اآ��       ا��*�ق ا�**
INFCIRC/204(        �*& kذ�*�، �*� زال /ـ78ُ*ـّ% &*� ا��Y*\�7 وا��'\*@ �4*
ر �*� /*U'ي �0*:            ١٩٧٣د/*7�U'   / آ*���ن اQول   ٢٨، ا��ي 4
أ �

  .أرا�2 ا��Y\�7 وا��'\@

ا     ١٢***Y��4 �***& ت�����ا��J*** ��4 ) �***��M ا��***�ق ا�***�����ت ا���G***�د &***� إv***�ر ��Gه***
ة �***
م ا,��***.�ر        ��78***% ا�***

INFCIRC/179(      �Y� kذ��، وه*� ا��*�ر/p ا�*�ي 4*
أ &�*[      �٢٠٠٧*�رس  / rذار١، أو�( &� ١٩٧٢أآ��4' /�.'/� اQول ١١، وا��ي 4
أ �

ا ��*�ذ ا��*�ق      *Y��7� �7UY��4ن ٥�U*�� /  -*/'4١٩٧٣أ)   �*��M��اINFCIRC/193 (  د�*�G��0]� ��و/*�       ا*\Q ةbt�*[�ا '*�x 4*�� دول ا���را�*�م


اY��4 ]��إ hّـ��  .وا���را��م وا��آ���، ا��ي ا�



GC(54)/4 
 ١٣٥ ا�����

 ا����M*� (��78% ا������ت &� ا��X��ر/� ا��.�J ��4 ��c ا���ق ا������ت ا����Gد &*� إv*�ر ��Gه*
ة �*
م ا,��*.�ر                     ١٣ 
INFCIRC/541(   �Y� kذ��، وه� ا���ر/p ا��ي 4*
أ &�*[   ٢٠٠٩أآ��4' / �.'/� اQول١ &� ، أو�(١٩٩٧\7��7' / أ/�0ل١١، وا��ي 4
أ �

�**�ذ ا��**�ق  � ��c�.**��ر/**� ا���X0� �7U**Y��4ن ٥�U**��/ -**/'4١٩٧٣أ) �**��M��ا INFCIRC/193 (  ةbt�**[�ا '**�x د 4**�� دول ا���را�**�م�**�G��ا
��c�.��ر/� ا���X� ]��إ hّـ��  .Q\0]� ��و/� وا���را��م وا��آ���، ا��ي ا�

١٤   �����ت &� ا�
ا��'ك J ��4 ا���ق ا������ت ا��t�*Ya اvQ*'اف ا���G*�د &*� إv*�ر ��Gه*
ة �*
م ا,��*.�ر،                   ��78% ا�
���M��ا��ارد &� ا INFCIRC/176 �& kذ��، وه� ا���ر/p ا��ي 4
أ ١٩٧٣أ�U�� / -/'4ن٥، أو�( &� ��١٩٧٢رس / rذار١، وا��ي 4
أ �


ا��'ك ��*�ذ ا��*�ق          *�7 �0U*Y��4 ]�&ن ٥�U*�� /  -*/'4١٩٧٣أ)  �*��M��ا INFCIRC/193 (       �[0*\Q ةbt�*[�ا '*�x د 4*�� دول ا���را�*�م�*�G��ا

��  .، /U'ي ه�ا ا,���ق أ/�ً� �b  :0ر &�رو��١٩٧٤/� / أ/�ر١و��Y  .��و/� وا���را��م وا��آ���، ا��ي ا���ـhّ إ��[ ا�
ا��'كYو�

�6
 �� ا���را��م ا���7رًا ��       Y/'x h0K�، ��د ا��2� ا��ي أ`7| &�[ ا,��*�ق ا���G*�د 4*�� ا��آ��*�     ١٩٨٥/�Y/'  / آ���ن ا����a  ٣١ا�
�6
) INFCIRC/176 ا�����M(وا�
ا��'ك Y/'x :��7 إUY��4 ى'Bًا �'ًة أ�&��.  
��78% ا������ت &� \�0&�آ�� J ��4 ا���ق ا������ت ا��t�Ya اvQ'اف ا����Gد &� إ�vر ��Gه
ة �*
م ا,��*.�ر �*�                ١٥

 آ*���ن  ١، أوِ�*( &*�   �١٩٧٢*�رس  / rذار٣، وا�*�ي 4*
أ ��*�ذINFCIRC/173(     �*Y� kا����M*�  (ا��*.��c\�0&�آ��  ا��X��ر/*� ا,1*�'اآ��   
 ا���G*�د 4*�� دول ا���را�*�م �x*'     ١٩٧٣أ�U�� / -/'4ن٥، وه� ا���ر/p ا��ي 4
أ &�[ �0U� �7UY��4&�آ�� ���ذ ا���ق       ٢٠٠٥د/7�U'  /اQول

  .، ا��ي ا���ـhّ إ��[ \�0&�آ��)INFCIRC/193ا�����M  (ا�]�btة Q\0]� ��و/� وا���را��م وا��آ���
ا����M***� (��78***% ا�***�����ت &***� \***J*** ��4 ��Y�&�0 ا��***�ق ا�***�����ت ا���G***�د &***� إv***�ر ��Gه***
ة �***
م ا,��***.�ر         ١٦

INFCIRC/538(      �Y� kذ���7U*Y  ، وه*� ا��*�ر/p ا�*�ي 4*
أ &�*[ �4�     ٢٠٠٦ \7��7'/أ/�0ل ١، أو�( &�  ١٩٩٧أr/  �8Uxب ١، وا��ي 4
أ �
�**�ذ ا��**�ق   � ��Y�&�0U**�ن ٥�U**�� /  -**/'4١٩٧٣أ)  �**��M��اINFCIRC/193 (       �**/0]� ��و**\Q ةbt�**[�ا '**�x د 4**�� دول ا���را�**�م�**�G��ا

��Y�&�0\ ]��إ hّـ��  .وا���را��م وا��آ���، ا��ي ا�

 J*** ��4 ا��***�ق ا�***�����ت ا���G***�د &***� إv***�ر ��Gه***
ة �***
م ا,��***.�ر            ١٧/�U***�ت &***� ا�������M***� ا��(��78***% ا�***

INFCIRC/234(      �Y� kذ��، وه� ا���ر/p ا��ي 4
أ &�[ �7U*Y��4  ١٩٩٥/���[ / bd/'ان١، أو�( &�  ١٩٧٥أ�U��/  -/'4ن ١٤، وا��ي 4
أ �
�**�ذ ا��**�ق  � 
/�U**0�ن٥�U**�� / -**/'40]� ��و/**� وا���را�**�م وا��آ��**�     ١٩٧٣أ**\Q ةbt�**[�ا '**�x د 4**�� دول ا���را�**�م�**�G��ا ) �**��M��ا

INFCIRC/193(��ا ،
/�U�إ��[ ا hّـ��  .ي ا�
ا����M**� (ا��*�ق ا�**�����ت ا���G*�د &**� إv*�ر ��Gه**
ة �*
م ا,��**.�ر �*�  ���ر/**� /��x\*6&�� ا,�]�د/**� ا,1*�'اآ��          ١٨

INFCIRC/204(     �& kذ��
ر  ) \��4ً� `'��4 وا�7X- اQ\*�د (، �� زال /ـ78ُـّ% &� `'��4 ١٩٧٣د/7�U' / آ���ن اQول٢٨، ا��ي 4
أ �*�4
  . �0: أراU/ ����4'` �2'ي 
١٩  ���jةـ'�_K�ت ا���c�0: 4'و��آ�ل ا� h0B6ت ا��� أد/
G��ذ ا��  .( ا��G- 74'و��آ�ل ا����cت ا�K_�'ة �
ى 4
ء �
٢٠  �c��0��6� ة

 ا���ق ا������ت ا��ـُ.�ر إ��[ ��6ً �4�7'و��آ�ل ا��2&� اQول ���Gه��.  
٢١        �
ا J*** ��4 ا��***�ق ا�******Y0Y& �***& ت����� ا����M***� (����ت ا���G***�د &***� إv***�ر ��Gه***
ة �***
م ا,��***.�ر      ��78***% ا�***

INFCIRC/155(      �& kذ��، وه*� ا��*�ر/p ا�*�ي 4*
أ &�*[      ١٩٩٥أآ�*�4'  / �*.'/� اQول ١، أو�( &*�   ١٩٧٢&7'ا/'  /�71ط ٩، وا��ي 4
أ �

ا ��**�ذ ا��*�ق    *Y0Y�� �7U*Y��4ن٥�U**�� /  -*/'4١٩٧٣أ)  �**��M��اINFCIRC/193 (  �**د 4*�� دول ا���را��*�G��0]� ��و/**�   ا*\Q ةbt�**[�ا '*�x م


اY0Y& ]��إ hّـ��  .وا���را��م وا��آ���، ا��ي ا�
ا����M***� (��78***% ا�***�����ت &***� �7***'ص J*** ��4 ا��***�ق ا�***�����ت ا���G***�د &***� إv***�ر ��Gه***
ة �***
م ا,��***.�ر           ٢٢

INFCIRC/189(  �Y� kذ�� ا���ر/p ا��ي 4*
أ &�*[ �7U*Y��4    ، وه���٢٠٠٨/� / أ/�ر١، أو�( &� ١٩٧٣/�Y/' / آ���ن ا�٢٦���a، ا��ي 4
أ �
ا����M**� ( ا���G**�د 4**�� دول ا���را�**�م �x**' ا�]**�btة Q\**0]� ��و/**� وا���را�**�م وا��آ��**�    ١٩٧٣أ�U**�� / -**/'4ن٥��7**'ص ��**�ذ ا��**�ق  

INFCIRC/193(7'ص�  .، ا��ي ا���ـhّ إ��[ 
 &� إ�vر ��Gه
ة �
م ا,��.�ر، ا�*�ارد  ��78% ا������ت &� ,���� J ��4 ا���ق ا������ت ا��t�Ya اvQ'اف ا����Gد     ٢٣
   ���M��ا �&INFCIRC/434        �*Y� kذ�*�، وه*�  ٢٠٠٨أآ�*�4'  / �*.'/� اQول ١، أو�*( &*�   ١٩٩٣د/*7�U'  / آ*���ن اQول  ٢١، وا��ي 4
أ �

��ذ ا���ق         � ����, �7UY��4 ]�& أ
]� ��و/� وا���را��م  ا����Gد ��4 دول ا���را��م �x' ا�]�btة Q\0  ١٩٧٣أ�U�� /  -/'4ن ٥ا���ر/p ا��ي 4
  .، ا��ي ا���ـhّ إ��[ ,����)INFCIRC/193ا�����M (وا��آ���  

��78% ا������ت &*� ����ا��*� J* ��4 ا��*�ق ا�*�����ت ا��t�*Ya اvQ*'اف ا���G*�د &*� إv*�ر ��Gه*
ة �*
م ا,��*.�ر،                          ٢٤
 ���M��ا��ارد &� اINFCIRC/413 �& kذ��، وه� ٢٠٠٨/�Y/' / آ���ن ا�١���a، أو�( &� ١٩٩٢أآ��4' / �.'/� اQول١٥، وا��ي 4
أ �

 ا���G**�د 4**�� دول ا���را�**�م �x**' ا�]**�btة Q\**0]� ��و/**�   ١٩٧٣أ�U**�� / -**/'4ن٥ا��**�ر/p ا�**�ي 4**
أ &�**[ �7U**Y��4 ����0ا��**� ��**�ذ ا��**�ق   
  .، ا��ي ا���ـhّ إ��[ ����ا���)INFCIRC/193ا�����M (وا���را��م وا��آ��� 
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���J ��4 �8 ا���ق ا������ت ا��t�Ya اvQ'اف ا����Gد &� إ�vر ��Gه
ة �
م ا,��.�ر، ا��ارد ��78% ا������ت &�      ٢٥ 
 ���M��ا �& INFCIRC/387      �Y� kذ��، وه� ا���ر/p ا��ي ٢٠٠٧/���[ / ���ز١، أو�( &� ��١٩٩٠&�7' / �.'/� ا�١٣���a، وا��ي 4
أ �

�7 �����8 ���ذ ا���ق       UY��4 ]�& أ
 ا����Gد 4*�� دول ا���را�*�م �x*' ا�]*�btة Q\*0]� ��و/*� وا���را�*�م وا��آ��*�         ١٩٧٣أ�U�� / -/'4ن4٥
)���M��ا INFCIRC/193(�8��� ]��إ hّـ��  .، ا��ي ا�


 ا��***�ق ا�***�����ت ا��ـُ***.�ر إ��***[ ��***�G� �***� -***c4 6ًه***
ة �c��0��6***� و��Gه***
ة �***
م ا,��***.�ر        ٢٦***��.   �***& )***�وأوِ

         ـُ��� آ��h � ��78% ا������ت ا١٩٧٣\7��7'  /أ/�0ل ١٤*�J ��4 %j78 ا���ق 2*����ت \*��G� %4*�د ��*�G�4 6ًه*
ة �c��0��6*� آ*�ن 
  ). INFCIRC/118 ا�����M (١٩٦٨\7��7' / أ/�0ل٦
أ ���ذk &� ـ4

٢٧           �*��M��د �0: ��� ا��G��ت ا�����، 4*�� ا���c0*� ا���]*
ة وا��آ��*�، ا�*�ي �*�       INFCIRC/66/.�' ا���ر/p إ�: ا���ق ا�
  .زال ��&�ًا

��78% ا������ت &� ا�J ��4 �U�Y ا���ق ا������ت ا��t�Ya اvQ'اف ا����Gد &� إ�vر ��Gه
ة �
م ا,��.�ر، ا��ارد   ٢٨
   ���M��ا �&INFCIRC/156     �Y� kذ��، وه� ا���ر/p ا��ي 4*
أ &�*[   ١٩٩٦/���[ / ���ز٣١، أو�( &� ١٩٧٢/���[ / ���ز٢٣، وا��ي 4
أ �

��ذ ا���ق   � �U�Y0� �7UY��4ن٥�U�� / -/'40]� ��و/*� وا���را�*�م وا��آ��*�      ١٩٧٣أ*\Q ةbt�*[�ا '�x د ��4 دول ا���را��م��G��ا ) �*��M��ا 
INFCIRC/193(�U�Y�إ��[ ا hّـ��  .، ا��ي ا�


ا &**� إv**�ر ��Gه**
ة �**
م ا,��**.�ر و4'و��آ**�ل ا���c**�ت     ٢٩**Y0/ز��� �د �**�**�G��ت ا�**.���0 ا�����&**� d**�� أن ا��**�ق ا�**

ا ا�**K_�'ة ا���G**�د**Y0/ز��� �**� ) �**��M��اINFCIRC/185 (  ق�**�/�78Y**�ن أ/**�ً� �b**  :**0ر آ**�ك و��**� &**<ن ا�7'و��آ**�ل ا��6� �&�**2

  ., /78Y% �0: �0@ اQراINFCIRC/185/Add.1 (�2ا�����M (ا���آ�ر 
��*.�ر،  ��78% ا������ت &� هY_�ر/*� J* ��4 ا��*�ق ا�*�����ت ا��t�*Ya اvQ*'اف ا���G*�د &*� إv*�ر ��Gه*
ة �*
م ا,              ٣٠

���M��ا��ارد &� ا INFCIRC/174 �& kذ��، وه� ا���ر/p ا��ي 4
أ ٢٠٠٧/���[ / ���ز١، أو�( &� ��١٩٧٢رس / rذار٣٠، وا��ي 4
أ �
ا����Gد ��4 دول ا���را��م �x' ا�]�btة Q\0]� ��و/� ) INFCIRC/193 ا�����M (١٩٧٣أ�U�� / -/'4ن٥&�[ � �7UY��4�Y_�ر/� ���ذ ا���ق 

  .�م وا��آ���، ا��ي ا���ـhّ إ��[ هY_�ر/�وا���را�
��78% ا������ت &*� ا����*�ن J* ��4 ا��*�ق ا�*�����ت ا��t�*Ya اvQ*'اف ا���G*�د &*� إv*�ر ��Gه*
ة �*
م ا,��*.�ر،                      ٣١

  ���M��ا��ارد &� ا INFCIRC/166           �*Y� h*�g� �[� :0� kذ��د/*7�U'  / آ*���ن اQول ١٧، أو�*( &*�   �١٩٧٢*�رس  / rذار١، وا��ي 4
أ �
ا���G**�د 4**�� دول ) INFCIRC/193 ا����M**� (١٩٧٣أ�U**�� / -**/'4ن٥، وه**� ا��**�ر/p ا�**�ي 4**
أ &�**[ �7U**Y��4 ����0**�ن ��**�ذ ا��**�ق    ١٩٨١

  .ا���را��م �x' ا�]�btة Q\0]� ��و/� وا���را��م وا��آ���، ا��ي ا���ـhّ إ��[ ا�����ن
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�2$ة �7 �56م ا�&آ��3 ا(34�4.    ��2رآ ا��ول /. � �ه�ات �, �+دة ا()$اف !�&ن ا���!$ ا� �م ود! ً� ���، و��� ا�����ت ������ ���ـ��،   -٧ا���ول أ��  )٢٠٠٩د!�9;$ /ا(ول آ6�3&ن  ٣١ا����3 /3.    (و�;&ل � �!:ت ا���دة ا��9د4 وا���$ة أ�� �7 ا���دة ا�$ا8 
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               ��و��ي 

* �/��5� Pr  Pr  P P S P P      

 P P P CS P P P P P   S P P ��5�ر#� *

* 9�5�            S   

   P  P P  P    S   ���4د#: *

* �(��   P  P P      S P  

* ��� P           S   

�ن ��               

��ا�� *��   P         S   

   P         S   ��رآ��� ��;� *

               ��رو��ي 

   P P P  P P      S ا�$���� وا���1> *

 P P P CS P P P P P S  S P P �����ا *

* ��=���� P P P  Pr Pr      S   

 P Pr  Pr Pr  P S S S S P P  ���و *

 Pr P Pr  Pr Pr  P P P  S P P ��4روس *

* ��5#� Pr    Pr Pr      S   

�آ)�����ن    P CS           

�آ�� * Pr  Pr  Pr Pr P P    S P P 

 �.����#���اد و  P P            

<�د *               

 �.�   P            

 �����               

* ?�� P  P  P P  S    S  P 

 ����   P            

�)�ر –��>��               

* �/#�"�  P  P         S   

   P P P  P P      S ا��$% ا!��د *

 Pr CS Pr Pr  S    S P P   ا��9ا&� *

            Pr    9ر ا�1$�"� 
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            P    9ر "�رA�ل *

  P CS P P  P    S P   ه��#� ا�*���� ا��5$��ا��)� *

* C6ا��� ��1ر#� أ��#@�(    P            

 P P P  P P P P P S S S P P ا��)�1ر#� ا��<�/�� *

   P         S   ا��)�1ر#� ا��و"���/�� *

   P    S S  S    S ا��)�1ر#� ا�*���� ا���ر#� *

* ��D�1ر#� ا�/���� ا��#)@�ا(  P  P  S S      S   

   P  P P      S    )�1ر#� �9ا��� ا�)���ة *

 Pr  Pr  P Pr  P P   S P P  )�1ر#� آ�ر#� *

 ��Dا�<*$�� ا��#)@�ا ��1ر#� آ�ر#(      Sr Sr         

                )�1ر#� �و ا��#)@�ا��D ا�<*$�� 

 ���@ً� )�1ر#� "@�و��� ا���.�����4  *
 P P  P P  P    S   

   Pr P P CS P P  P    S  )�1ر#� "���و�� *

   Pr  Pr  Pr Pr  P P   S  ��ب أ��#@�� *

   P      P   S    �ر �� *

 ��$�    P            

      Pr  P  P Pr P Pr Pr ا��ا�)�رك *

            P   دو"���/� 

 �HI!ا��أس ا   P            

               روا��ا 

 Pr P Pr CS Pr Pr P P P P CS S P P رو"���� *

   S            زا"$�� *

   S S      S     ز"$���ي *

               ��"�ا 

 �        P   P P P  ��ن ����J و 9ر .�#��د#

               ��ن "�ر#�� 

            �   P��J آ��? و��=? 

 ����� J���               

               ��و �"� و��#��$� 

   Pr Pr  P    S     ��ي ��/� *

  P  Pr Pr      S P   ا��5=�دور *

 P P P  Pr Pr P P P   S P P ���5�آ�� *
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* ����; P P P  P P      S   
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* ��Lا� Pr  Pr CS Pr Pr  P Pr   S   

   D P  P         S� �/���ن *

   P    Pr Pr      S ا�*�اق *

         N   Pr  Pr Pr)�ن 

         P CS P P   .���ن *

 ��$"�.               

* ���. P  P     S    S   

            P   .�#��دا 

* .��(�   Pr  P P      S   �ا

 ����.   P            

 ����.   P            

            P   .���� ا����ا&�� 

            P   ����و–.���� 

 �               ����ا

* �����   Pr  Pr Pr S P P    P P 

* �   P P P  P P S S S S S S ا�=�$5

   S            ��9و4# *

 P  Pr  P Pr P P P    P P ��5��ا *

 ����   P CS           

   J��� P    Pr Pr      S ��م *

   P P  Pr  P P  P    S$�ص *

* �6P   Pr  P P      S   
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   P P P  P P P     S ا�/�"��ون *

 P    S S       P P ����ا�/��� ا�� *

* �� P P P CS P P P P P   S P P آ�وا

            P   آ)$�د#� 

 Pr  P  Pr Pr  P P    P P آ��ا *

   Pr P Pr  Pr Pr  S    S آ��� *

   S S      S     آ�ت د#=�ار *

   P  P P      S   آ���� ر#/� *

   P S P  P Pr      S آ���"$�� *

               ��ا�/�� 

* J#�/ا� P  Pr  P P  P    S   

 �               آ��#$�

 P CS        S  P   آ���� *

* ��=� P P P  P P P P P P  S P P 

   P P  P P  P S S S S  �$��ن *

* �#��>��Q�   P CS P P       P P 

 Pr  Pr  P P  P P    P P �/�)$�رغ *

* �#��$��               

 P P P CS P P P P P S S S P P ����ا��� *

 �����               

               "��وي *

* �6��"   P         S P P 

* ���"   P  P P  P    S   

* �#9���"     Pr Pr      S   

* �@>.�"   P         S   

* �L" P P   Pr Pr P S    S   

  Pr S P  P P S S P P CS S P ا�)��ب *

  Pr P P  P P  P    S P ا�)/��> *

 S#�5"               
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   Pr  Pr Pr      S   ا�))5/� ا�*���� ا��*�د#� *

 P S Pr  Pr Pr S P P    P P ا�))5/� ا�)���ة *

* ������" P  P  P P      S   

   P CS        S   "�ر#����� *

   P    Pr Pr      S "�ر#<��س *

* T�$"زا�"   Pr  P P         

 P  Pr Pr  S     P P   "���آ� *

 Pr       S P P     "���)�ر *

               "�/�و��#9� 

* ��$�"��   P         S   

            P   ��ورو 

* U#و��ا� P  Pr CS P Pr P P P      

 Pr CS P Pr  Pr P    P P   ا��)�� *

               ��$�ل *

   P P P CS S S      S ا����� *

* �#����� P P P CS P P  P P   S   

   P  P  Pr Pr  S    S ��/�را.�ا *

         P  P  P Pr ���ز#5��ا *

            P   ���ي 

   S         S   ه�#�� *

       P  Pr CS Pr Pr  P ا�1�� *

   P         S   ه��وراس *

 Pr P P CS P P P P P S  S P P ه���ر#� *

 P  Pr  Pr Pr P P P    P P ه����ا *

    P  Pr Pr  P P  CS   ا���#�ت ا�)���ة ا!"�#/�� *

 P  P  P Pr  P Pr    P P ا�����ن *

* �            P   ا��)

 P  Pr  Pr Pr P P P   S P P ا�����ن *
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VC �#و��ار ا��X!ا �N ����(و��� ا�Y�(ن ا�Z>� ����� ��P�= ا

CPPNM �#و��د#� �5)�اد ا��#� ا�)�ا��) ��P�= ا

CPPNM-AM �#و��د#� �5)�اد ا��#� ا�)�ا��) ��P�=*�#% ا 

ENC دث ��وي�V ع�Pو �N �]ا��$�5_ ا�)$/ـ ��P�= ا

AC  `#�@ ��P�= ا�)���Nة �� V��� و�Pع V�دث ��وي أو D�رئ إ*A��Nا

JP ?#ر�� ��P�= ا�$�و�آ�ل ا�)<��ك �<Zن T�$6 ا=���P ����� وا

NS وي��ن ا��ا!" ��P�= ا

RADW �]ت ا�)<*ـ�#�=�ف �� ا�c�Lن ا���د ا�)��51> وأ"�Pف �� ا��c�Lن ا���ن أ"Z>� ا�)<��آ� ��P�= ا�

PAVC %#�*� ا!�Xار ا���و#���و�آ�ل N ����(و��� ا�Y�(ن ا�Z>� ����� ��P�=  ا

SUPP  �#و��ار ا��X!ا �N �5�(/ا�� d#�*ا�� ��P�=��V �*� %Iـ[9 ا��=�ذ(ا `�( 
RSA �#رWا� �P�65� ا��و��� ���ا��آ g��  � ا�=�ق ا��/)��5 ا�)ـُ�@َـZ>� hّن ���� ا�)���Nة ا��@��� "

VI دة�ا�) %#�*  ا���د�� "� ا��l�م ا!���� ��5آ���P$�ل 

XIV.A ����5آ� ���م ا!��l�ا� �� ا�)�دة ا��ا�*� N<�ة "" Sا�=@�ة أ� %#�* P$�ل 

 ا��ول ا!HN�ء �� ا��آ��� *

P ف�D دو�� 

S �*]ـP�" دو�� 

r n=�/`&�P 4نNإ 

CS ة�P�*�" دو�� 
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� ر���� ا��آ��� و               -٨ا���ول أ�� �� �� وا����ده����         /ا���"��ت �  ا����وض ��� �ًا�����  (أو �(�ن ا����' ا�%�م ود�%
�� )وا��.�-رات ذات ا�+

، �٢٠٠٩�� ���م    ).��INFCIRC/9/Rev.2د ������ً� ��� ا������    (ا��	ق ا���	زات و��	�	ت ا��آ	�� ا��و��� ��
	�� ا��ر��   
 . /��٨١�ًو�4�5ل ���78 ا��6م، 345 �2د ا0/�اف  . ا�2ول ا0/�اف �� ا-,��قأ()�' دو���ن �$

�ار ا���و���              ��5�2أ ��8ذه�� ���      ).INFCIRC/500,��د �ـُ������� ��� ا������          (ا��	��� (����	 )�'&ن ا�"�$#و��� ا�"����� !�  ا�
�� ، أ()�' دو�� وا2Dة �$ ا�2ول ا0/    ٢٠٠٩و�� ��م    .B��8١٩٧٧)�  /,@��$ ا�?��8  ١٧E��,-.�اف �� ا    ��ل ��78��و4�5

  . /��٣٦�ًا��6م، 345 �2د ا0/�اف 
5�2أ �8��ذ��INFCIRC/500/Add.3.(    Hد �ـُ�����ً� �� ا�����     (ا�+�و��آ�ل ا�12�	ري ا�/	ص )	��$��� ا-,+	ر�� ���*ا!	ت     

�،٢٠٠٩و�� ��م  .����١٩٩٩ / أ��ر��١٣ J, ه� دون �Bا ا�)�و,�آ�ل آLه ���D 'M4ـN ،$��/ OP� �7� . 
�)�ا���  / R�)�ط 5٨�2أ ��8ذه�� ���     ).INFCIRC/274/Rev.1,��د �ـُ������� ��� ا������        (ا��	��� ا�5"	�� ا�"	د�� ��"�اد ا���و���     

��   ٢٠٠٩و�� ��م    .١٩٨٧E��,-ا ��اف ���دول �$ ا�2ول ا0/ S5اف        .، أ()�' أر��2د ا0/��3 �م، 45��ا�6 ��ل ��78��و4�5
١٤٢�ً��/ . 

 ١١، اBP8ـM' إ��Y ا��6�X�2   ٢٠٠٩و�� ��م  .���٢٠٠٥�B, /  Vز 2Bِ٨ ��   ـُ، ا�� ا�5"	�� ا�"	د�� ��"�اد ا���و��   �6��7 ا��	���   
 Yإ� X�26ا�� Yإ� �MـBP�Bع ا�2ول ا��B\� ]�L5 X)�� ،دو��٣٣دو�� . 

 ,��@��$ ٢٧ذه��� ���� 5��2أ INFCIRC/335.( ��8,���د �ـُ�������� ���� ا�������  (ا��	����� ا��+����= ا�"+>��ـ:� !��  و����ع ���	دث ����وي
� ٢٠٠٩و�� ��م    .١٩٨٦أآ���5  /ا0ولE��,-دول �$ ا�2ول ا0/�اف �� ا S52د  .، أ()�' أر�و�4�5ل ���78 ا��6م، 345 

 .  أ/�اف١٠٦ا0/�اف 
5�2أ   ).INFCIRC/336,��د �ـُ������� ��� ا������        (ا��	��� �E��F ا�"$	!�ة (< �	�� و���ع ��	دث ���وي أو �B	رئ إ?�7	!<               

�٢٠٠٩و�� ��م    .�١٩٨٧)�ا��  / R)�ط �٢٦  ��8ذه� � E��,-.، أ()�' �_ث دول �$ ا�2ول ا0/�اف �� ا   ��و�4�5ل ��78
 .  أ/�اف١٠٤ا��6م، 345 �2د ا0/�اف 

        Gر�	)� ���	وا�� 	�5�2أ �8��ذ� H��     �INFCIRC/402.(��د �ـُ������ً� ��� ا������      (ا�+�و��آ�ل ا�"'��ك )'&ن �
+�H ا��	��� (��
و�4�5ل ���78 ا��6م،  .، أ()�' دو�� وا2Dة �$ ا�2ول ا0/�اف �� ا�)�و,�آ�ل٢٠٠٩و�� ��م  .X�١٩٩٢ أ�5/ 8��ن٢٧

 .  /��345٢٦�ً �2د ا0/�اف 
و���   .١٩٩٦أآ����5   / ,�@��$ ا0ول   5٢٤�2أ ��8ذه�� ���        ).INFCIRC/449,�د �ـُ������ �� ا�����      (ا��	��� ا��	ن ا���وي  

�، أ()�' أرS5 دول �$ ا٢٠٠٩��م E��,-2د ا0/�اف  .�2ول ا0/�اف �� ا�٦٦�ًو�4�5ل ���78 ا��6م، 345 ��/  . 
,��د �ـُ������� ���     ( ا��2	��� ا�"'��آ� )'&ن أ�	ن ا����Kف (�< ا�����د ا�"�$�M�L وأ��	ن ا�����Kف (�< ا���	��	ت ا�"�'7ـ:�               

 ����، أ(��)�' Bb��a دول ���$ ا���2ول  ٢٠٠٩و���� ����م  .8��٢٠٠١��D / V`����ان5١٨��2أ ��8ذه��� ����   ).INFCIRC/546ا���
�E��,-2د ا0/�اف  .ا0/�اف �� ا�٥١�ًو�4�5ل ���78 ا��6م، 345 ��/  . 

�ار ا���و���           ���و��آ�ل �6��7 ا��	��� (���	 )'&ن ا�"$#و��� ا�"���� !  ا�()        ��� ).�INFCIRC/566��د �ـُ������ً� ��� ا���
    �� Hم  .٢٠٠٣أآ���5 / ,@��$ ا0ول25٤أ ��8ذ��٢٠٠٩و��    OP�� ��7� ،�J, ه� دون �Bا ا�)�و,�آ�ل آLه ���D 'M4ـN ،
 . ��Bb أ/�اف
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�ار ا���و��     �4� �7��    INFCIRC/567.(,�د �ـُ������ �� ا�����      (ا��	��� ا��N��7 ا��>"��< !  ا�� SE�5ب ا��� dِا��ـُ�ـ
��� آB��� ه��� دوـّ، 4N��٢٠٠٩و���� ����م  .e١٩٩٧��B�()� / أ�4���ل٢٩E��,-ا HL��ه �����D ' اف���أ/ ���أر65 OP��, ���7� ،���J, ن

 . �6ـg دو�� ��2E�6��١٣Eة و
��� �  ,	�O ا��آ	�� ا��و��� ��
	��� ا��ر���           F!�ة ا��	ا�"$ �ا���2	ق ا��>"���<   : ا���1	راً (ا��2	ق ا��>"��< ا�"ـُ�FـPQ )'&ن ��(�

PQـF� دو���  ��78١١١�� ا�6��م، آ�8�B� '��       و4�5��ل    .، أ()�' دو���ن ��$ ا��2ول ا0/��اف ��� ا-,���ق            ��٢٠٠٩ ��م    ).ا�"ـُ
��M���ُ �4Bh, ت�E��,2ت ا��. 

ا��2	ق ا��ا)] �  أ,6 �"��� ا��2	ق ا��7	و�< ا-���"< ��+Z5 وا���"�� وا���ر�Y� >) O	ل ا�7�E وا��>����,�	 ا���و��  ��7	م         
 5٢٦��2أ �8���ذ� H���   �INFCIRC/167/Add.22.(���د �ـُ�������ً� ���� ا�������  () ا����2	ق ا����7	و�< ا-���"��< : ا����1	رًا (١٩٨٧
، أ(�)�' دو����ن ��$ ا��2ول       ٢٠٠٩و��� ���م      .8��٢٠٠٧D /  V`��ان ١٢ وأ()�e dر�ً� ا��)�رًا �$      �٢٠٠٧)�ا��  /R)�ط

 .  /��١٥�ًو�4�5ل ���78 ا��6م، 345 �2د ا0/�اف  .ا0/�اف �� ا-,��ق
 )أ(���ا: ا����1	رًا(��Y� >��) O	ل ا�7���E وا��>����,���	 ا�����و��   ا����2	ق ا����7	و�< ا-���"��< ا�(��� >��F�Z��5+ وا���"���� وا�����ر� 

)Z���	`ا��"����� ا�()   ����8����ن5٤��2أ �8���ذ� H���  �INFCIRC/377.(���د �ـُ�������ً� ���� ا��� / X����5م  .٢٠٠٥أ���� ���٢٠٠٩و� ،
 .  /��٣٣�ًو�4�5ل ���78 ا��6م، 345 �2د ا0/�اف  .أ()�' �_ث دول �$ ا�2ول ا0/�اف �� ا-,��ق

��� وا�>	ر�+<      ا��2��aا� 	<�����د �ـُ������ً� ���     ()أرآ�	ل : ا��1	رًا(	ق ا��7	و�< ���و�b ا�7�E وا��>����,�	 ا���و��  (< أ�
  ��، أ()�' �_ث دول ��$ ا��2ول ا0/��اف    ٢٠٠٩و�� ��م  .B�(e٢٠٠٥)� / أ��4ل25٥أ ��8ذINFCIRC/582.(  �� Hا���

 .  /��١٨�ً ا0/�اف و�4�5ل ���78 ا��6م، 345 �2د . �� ا-,��ق
 :ا���1	راً (ا��2	ق ا��7	و�< ���ول ا�7�)�� ا��ا��cd >) �7	 ��Z5+ وا���"�� وا���ر�Y� >) O	ل ا�7�E وا��>����,�	 ا����و��      

	�cا�و���   .���٢٠٠٨�B, /  V��ز  5٢٩�2أ �8��ذ� H��        ��INFCIRC/613/Add.2.(د �ـُ�����ً� ��� ا������        ()ا��"��� ا�ول ) (!
�، �e OP� �7)�6 أ/�اف٢٠٠٩��م J, ه� دون �Bا ا-,��ق آLه ���D 'M4ـN ، . 

�ض ا������� ا�"�'��ك                       �f( >وي ا���و������+�< ا��5�اري ا�Y6 ا���!	�"�	( ���ا��	ق إ�'	ء ا�"�h"� ا��و��� �
	�� ا���2	ج ا�"7
��+< ا�5�اري ا���وي ا��و�< Y!6 ا��	وع ا�"����  �� ا���د �ـُ�����ً� (�"'��INFCIRC/702.(    ��� Hذ��25٢٤أ �8  $��@�, 

�، �e OP� �7)�6 أ/�اف٢٠٠٩و�� ��م  .٢٠٠٧أآ���5 /ا0ولJ, ه� دون �Bا ا-,��ق آLه ���D 'M4ـN ، . 
��+< ا�5�اري ا����وي ا���و�<    Y!6 ا��	وع ا�"��ا��	ق ا���	زات و��	�	ت ��h"� ا�
	�� ا���2	,�� ا��و��� ا�"/��� )"'

����5 ���'��ك���  أ,��6 �� j���! k�����) �ً�������ُد �ـ���� ����أآ�����5 / ,��@��$ ا0ول5٢٤��2أ �8���ذ� H���  INFCIRC/703.( ���� ا���
�، ���e OP� �7 أ/�اف٢٠٠٩و�� ��م  .٢٠٠٧J, ه� دون �Bا ا-,��ق آLه ���D 'M4ـN ، .  



GC(54)/4 ١٤٦ ا����� 

 9:٢٠٠٩ ��م ) IRRS" (4�8� ا�67%'ا�5ت ا�'"�2�� ا���(�4��"2%�1ت  -٩ا���ول أ��

  ا�)24   ع ا�)6?��8
 ��2�� �?65IRRS��j2 �)6?� رg7B,   �8م '�  
 ��2�� �?65IRRS   آ�ـــ2ا  
 ��2�� �?65IRRS  ــ�ن�(�  
 ��2�� �?65IRRS   و�5  
 ��2�� �?65IRRS   �eد ا��و��gا-,ـ  
 ��2�� �?65IRRS   �8م '�  

 ��2�� �8�� �?65IRRS  2ة��Bا� �h4BBا�  
2�� �65��� �?65 ��IRRS   ��8�� 

 ��2�� �e4�� دراDIRRS�,اLا� O����5 �)�b   �eد ا��و��gا-,ـ  
  

�  @?�:� ا<�4ن"2%�1ت  -١٠ا���ول أ��� 9:٢٠٠٩ ��م ) SCART" (:'"� ا�6%'اض �?

  ا�)24  ا��Bk�B  �8ع ا�)6?�
 �E��� �?65SCART  Laguna Verde  ]�hBا�  

 ��2�� �65��� �?65SCART  Santa-Maria de Garona  �8�(eأ  
  

�A"2%�1ت  -١١ا���ول أ��BCا�6%'اض أ�4ن ا�� �"':) "OSART ( 9:٢٠٠٩ ��م 

  ا�)�m��  24 ا���ى ا���و��  �8ع ا�)6?�
 �E��� ��27B, �?65OSART  Ringhals  2ا����  
 �E��� ��27B, �?65OSART  Doel  ــ�h\45  
 �E��� ��27B, �?65OSART  St Alban ��8��  

B, �?65 �E��� ��27OSART  Bohunice �  ���4eآ
 �E��� �?65OSART  Mihama �5ن�  ا�
 �E��� �?65OSART  Oskarshamn 2ا����  
 �E��� �?65OSART  Fessenheim ��8��  
 �E��� �?65OSART  Vandellos �8�(eأ  
 �E��� �?65OSART  South Ukraine �  أوآ�ا8
 �E��� �?65OSART  Ling Ao $  ا��

� �?65 �E��� �65��OSART  Tihange ــ�h\45  
 �E��� �65��� �?65OSART  South Ukraine �  أوآ�ا8
 �E��� �65��� �?65OSART  Neckarwestheim �8�Bأ�  
 �E��� �65��� �?65OSART  Khmelnitsky �  أوآ�ا8
 �E��� �65��� �?65OSART  Forsmark 2ا����  
 �E��� �65��� �?65OSART  Chinon ��8��  



GC(54)/4 ١٤٧ ا����� 

��ول أ��ت  -١٢ا��1%2"  9��BC�ن ا��ECن أداء ا<42 �FG'ة ا��(�FI�'اء �JKاض ا�'%��م ) PROSPER" (ا6� 9:
٢٠٠٩ 

  ا�)�m��  24 ا���ى ا���و��/ا��Bk�B  �8ع ا�)6?�
  ا�)�از��6�e- �65��� �?65PROSPER  Angra-1  Xاض 

  
���ت ا���(�4�� <�4ن 4���Mت "2%�1ت  -١٣ا���ول أ��� 9:٢٠٠٩ ��م ) INSARR" (ا���Fث4�8� ا��?

  ا�)24  ا��hBن  �8ع ا�)6?�
��2�� �?65 INSARR ن���J�  h����oــ�  آ
��2�� �?65 INSARR  �o�5أ  ���\8  

 ��2�� �65��� �?65INSARR   ـ�ب  ا���5طJBا�  
 ��2�� �65��� �?65INSARR   �8  أآ�ا�p  
 ��2�� �65��� �?65INSARR  �7ان/  _eq�7ر�� إ��ان اBo��  
 ��2�� �65��� �?65INSARR   2��@/  ن���h5أوز  

  
�.�ارئ"2%�1ت  -١٤ا���ول أ��� Q-هـEاءات ا��'Sا�6%'اض إ) "EPREV ( 9:٢٠٠٩ ��م 

  ا�)24   �8ع ا�)6?�
� �6�e- �?65EPREV  �ً�5�eاض �_e�p�  �7Boر�� ��2و8� ا�
`��  �6�e- �?65EPREVاض ���  

  :٢٠٠٩ ا����� �� ��م �m4�  IRRSارئ �� 65?�ت g�h���2bن ا��uهst وا���g2ي(
 ��2�� �?65IRRS  و�5  
 ��2�� �?65IRRS   �8م '�  
 ��2�� �?65IRRS    2ة��Bا� �h4BBا�  

  
 9:٢٠٠٩ ��م ) INSServ" (ا�4�I� ا�C�67ر�� ا��و��� �W4X ا��Kوي"2%�1ت  -١٥ا���ول أ��

  ا�)24   �8ع ا�)6?�
 ��2�� �?65INSServ  �5آ�  
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�� ������2� ا���د��"2%�1ت  -١٦ا���ول أ��K%ا�� �� 9:٢٠٠٩ ��م ) IPPAS" (ا�4�I� ا�C�67ر�� ا��و�

  ا�)24   �8ع ا�)6?�
 ��2�� �?65IPPAS  ه���ــ2ا  
 ��2�� �?65IPPAS  2�4ا��  
 ��2�� �?65IPPAS   ���8ن�Bآ�,  
 ��2�� �?65IPPAS  xد�ـ_J�5  
 ��2�� �?65IPPAS  eرة���J�  

5_روس    65IPPAS?�ت ����65 ����2  
�  أوز���h5ن  �E�� �?65 ا��)�اء ا�2و�

 

��آ���           "2%�1ت   -١٧ا���ول أ�� � �) ISSAS" (ا�4�I� ا�C�67ر�� ���JKم ا��(�94 ��+' و4'ا"F� ا���اد ا��Kو�� ا���%2
 9:٢٠٠٩ ��م 

  ا�)24   �8ع ا�)6?�
 ��2�� �?65ISSAS   �  ا���6دّ��ا��h4BB ا�5�6ّ

  
���ت ا<�4ن ا7]������ ا��و���  -١٨ا���ول أ�� � 9:٢٠٠٩ ��م ) IPSART(2%�1ت :'"� ا�6%'اض �?

  ���m ا���ى ا���و��   �8ع ا�)6?�
 �E��� �?65IPSART  �5آ���ن ،�BR�R  
 �E��� �?65IPSART  ر���J45 ،$45  
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  ١٤٩ا����� 

 

 

  ا����ن ا�������
  )٢٠٠٩د����� / آ��ن ا	ول��٣١ (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 *  ���� �ً�	��
 �����ء ا�����، ا�ي �ـُ��ر إ���  ���ء ا�����"�-�ي ,�+�* (�آ� '&" ا%$م ا"و���  آ&���(0 " ا/�آ� ا"و

�  . ����� '2 ا/��/4�2و,4	ـ78 ا�	�%1	 إدار,�. (��4ك ��2 ا�	�%1	 وا	آ�
 

 ** ��  .�/��رآ� ����(0 ا>(� ا/94"ة ا<�/�=  و�-�� ا>و
���	;�ا:�� ا19	(�� ا"و

 ا�
	�� ا���م


	�زي �����  ���أ
 ا������ت

���� ا����ت ا���ر��� 
 و����� ا������ت

��� ا���ون ���� ا����
�ت ����� ا�
 ا#"�ا!�� ا��ا ���

دارة ا.�ن وا.- إ دارة ا�,�+� ا�&�و��إ دارة ا��'�ون ا���&%إ
 ا�&�و��-

 ر��اددارة ا���ون ا#إ
دارة ا�'��م وا��,/���ت إ

 دارة ا��12��تإ �ا�&�و�

 أ!�����

���5 وا�3�41 
 ا�	�دئ

 أورو�7

 أ���� ا���8&��

 9د;: ا�/���
 و�&���>

�د +�دورة ا�
ا�&�وي 

 ��
���و��&
 ا�&=���ت

 ا���ى ا�&�و��

أ�ن ا�1&�?ت 
 ا�&�و��

ا.�ن 
"'�;% ا#

وأ�ن ا�&�@ 
 ا�&=���ت وأ�ن

�Aا��� ا�1
 وا����1�

�ت � 
ا��1��1ات 
BC�D� وا�

��ت ا�'��� ا�

 ��
���&��
�ت� ا�1'�

ا�1�ارد 
 ا�/����

 ا#;8م ا�'�م

��/�ات 
 ا��آ���

 ا�4F� ا�/����

 �G�/ات ا��/��
 ا���7'�ا�/��4� 

�آ���، ��
����آ** 

�ام ا�=�و وا��آ��� ا����1آ� �7- ا��'/� ���J �و�� وا�Aرا;� ا.�KL�% !ا���&��ت ا�&

ا�'��م 
 ��C��A�=ا�
��C��1وا��� 

ا�1=�ه�: 
3�,� وا��

 )أ(ا�'1���ت 

 )ب(ا�'1���ت 

 )ج(ا�'1���ت 

 إدارة
�ت �ا�1'�
 ا��+��7�

 ا��;: ا���&%

 ا�&��S�ا��1آA ا��و�% ��=���Aء * 



 




