صحيفة الوقائع الخاصة بالوكالة
املراكز املتعاونة مع الوكالة
تعميم املعارف واملوارد بشأن االستفادة من العلوم والتكنولوجيا
النووية يف استخدامات مأمونة وآمنة وسلمية

ما الذي ينبغي أن أعرفه؟

املهام

وضعت الوكالة مخ َّ
طط املراكز املتعاونة ليساعدها عىل تحقيق
هدفها املتمثِّل يف الرتويج الستخدام التكنولوجيا النووية يف
األغراض السلمية حول العالم ،ومعاونة الدول األعضاء يف
سعيها الحثيث من أجل تحقيق الغايات املتوخاة يف إطار
أهداف التنمية املستدامة التي وضعتها األمم املتحدة.

يعمل ك ُّل مركز من املراكز املتعاونة مع الوكالة عىل مساعدة
الوكالة عىل تنفيذ أنشطة برامجية مختارة يف جانب واحد عىل
األقل من الجوانب التالية:

واملراكز املتعاونة مع الوكالة هي مؤسسات أو إدارات أو
مختربات تابعة إلحدى الدول األعضاء يف الوكالة تر ِّكز عىل
البحث والتطوير والتدريب تختارها الوكالة لتسميتها مراكز
متعاونة معها بهدف دعم أنشطتها الربامجية عن طريق تنفيذ
خطة عمل َّ
متفق عليها .ويُسمَّ ى ك ُّل مركز من هذه املراكز من
خالل إبرام اتفاق بشأن مركز متعاون مع الوكالة ،وهو وثيقة
ُّ
وتنص عىل التعهُّ دات التي
ملزمة قانونا ً يو ِّقعها كال الطرفني،
يلتزم بها الطرفان وعىل مدَّة التسمية ،كما ُّ
تنص عىل األهداف
واألنشطة املتوخاة والنتائج والنواتج املتوقعة.
ويف آب/أغسطس  ،2019كان عدد املراكز املتعاونة مع الوكالة
سار  37مركزا ً حول العالم ،تعمل يف مجاالت
بموجب اتفاق ٍ
متعدِّدة متعلقة باستخدام العلوم والتكنولوجيا النووية يف
تطبيقات مأمونة وآمنة وسلمية .وال تزال الوكالة تناقش
إمكانية انضمام عدَّة مؤسسات تابعة للدول األعضاء إىل
صفوف املراكز املتعاونة معها.

•	إعداد وتطبيق التكنولوجيات املتصلة بأيٍّ من برامج
الوكالة؛
•	توفري الخدمات التحليلية ،مثل تقييم وتوثيق املواد
املرجعية الواردة من الدول األعضاء؛
•	إجراء البحوث ،بما يف ذلك التخطيط والرصد والتقييم،
وكذلك الرتويج لتنفيذ نتائج تلك البحوث؛
•	توحيد املصطلحات والتسميات املستخدمة يف وصف
التكنولوجيا واإلجراءات والربوتوكوالت ،والرتويج لألخذ
باملعايري ذات الصلة الخاصة بمراقبة الجودة وتوكيد
الجودة؛
•	دعم و/أو تنظيم و/أو تنفيذ املؤتمرات وأنشطة التدريب،
بما يف ذلك دورات التدريب عىل إجراء البحوث ،وإعداد
مواد التدريب وغريها من املواد التعليمية ،مثل األدوات
القائمة عىل شبكة اإلنرتنت والوحدات الدراسية للتع ُّلم
اإللكرتوني؛
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املراكز املتعاونة مع الوكالة
•	جمع وتصنيف وتعميم املعلومات عن التطبيقات ذات
الصلة باملجال النووي املستخدمة لألغراض السلمية؛
•	دعم األنشطة التي ِّ
تنفذها عدَّة مؤسسات تقوم فيها الوكالة
بدور ِّ
املنسق.

األهلية

حتى تكون أيُّ مؤسسة مؤهلة للنظر يف تسميتها مركزا ً
متعاونا ً مع الوكالة ،يجب أن يكون مق ُّرها يف دولة عضو يف
الوكالة ،وأن يكون لديها سجل من التعاون الناجح مع الوكالة
عىل مدى سنتني عىل األقل (ومن ذلك ،عىل سبيل املثال،
املشاركة يف األنشطة البحثية َّ
املنسقة املدعومة من الوكالة ،أو يف
استضافة الحاصلني عىل منح دراسية أو تنظيم الدورات
التدريبية ،أو تقديم الخربات يف إطار برنامج التعاون التقني
الخاص بالوكالة) ،وأن تكون ملتزمة باملبادئ التوجيهية
واإلرشادية لألمان واألمن النوويني ،حسب االقتضاء.

معايري االختيار

تجري الوكالة تقييما ً للمؤسسات املهتمة التابعة للدول األعضاء
من حيث قدرات املؤسسة وإمكانياتها ومدى استعدادها لتقديم
مساهمة مبارشة يف مشاريع وأنشطة محدَّدة تضطلع بها
الوكالة عىل النحو الوارد يف برنامج الوكالة وميزانيتها.
وتشمل معايري االختيار ما يلي:

•	السمعة العلمية والتقنية التي تتمتَّع بها املؤسسة؛
•	ومستوى االستقرار املتو َّقع لدى املؤسسة من حيث املوظفني
واألنشطة والتمويل؛

•	والصلة التقنية بني أنشطة املؤسسة وأولويات الوكالة
الربامجية؛
•	وموقع املؤسسة ودورها يف الهيكل العلمي النووي يف
الدولة العضو التي تتبعها ،وعالقاتها مع السلطات
الوطنية املعنية؛
•	وعالقات العمل التي أرستها املؤسسة مع غريها من
املؤسسات داخل الدولة العضو ،وكذلك عىل املستوى
الثنائي واإلقليمي والدولي؛
•	ومدى ُ
توافق الوالية املنوطة باملؤسسة مع الوالية املسندة
إىل الوكالة.

الفوائد

من خالل املراكز املتعاونة ،يمكن للدول األعضاء أن تساعد
الوكالة واألوساط املعنية بالبحوث عموما ً بما تجريه من
البحوث األصلية وأنشطة التطوير وما تن ِّ
ظمه من فعاليات
تدريبية يف مجال التكنولوجيا النووية .ويُعَ ُّد مخ َّ
طط املراكز
املتعاونة آلية كفؤة للتعاون تشجِّ ع املراكز املوجودة يف
ُ
تقاسم املوارد واملعارف
مختلف الدول األعضاء عىل
والخربات.
املوقع اإللكرتوني الرئييسwww.iaea.org/about/ :
partnerships/collaborating-centres
الدليل املرجعيwww.iaea.org/sites/default/files/18/05/ :
collaborating-centres-reference-guide.pdf
جهة االتصالcollaborating-centres@iaea.org :

عملية التسمية
توجيه خطاب
رسمي إلبداء
االهتمام من جانب
مؤسسة تابعة
لدولة عضو

يف حالة التقييم
اإليجابي ،تقديم
مقرتح بشأن
مركز متعاون،
بما يف ذلك إعداد
خطة عمل

يف حالة املوافقة
عىل املقرتح ،تزكية
التسمية من البعثة
الدائمة

بعد التزكية من
البعثة الدائمة،
إرسال اتفاق بشأن
مركز متعاون مع
الوكالة إىل املؤسسة
التابعة للدولة العضو

بعد توقيع االتفاق
من الطرفني ،تزويد
املؤسسة بالفتة
"مركز متعاون مع
الوكالة الدولية
للطاقة الذرية"
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