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أنشطة البحوث التي ِّ
تنسقها الوكالة
التعاون والتواصل من خالل البحوث

تطبيق مأمون وآمن وسلمي للتكنولوجيات النووية
تجمع الوكالة مؤسسات البحوث من أنحاء العالم للتعاون يف
أنشطة بحوث َّ
منسقة ،بدءا ً من النظائر والتطبيقات اإلشعاعية
يف الزراعة ،والصحة البرشية ،والصناعة ،والهيدرولوجيا،
والبيئات الربية والبحرية ،ووصوال ً إىل الطاقة النووية،
والدراسات االقتصادية ،واألمان واألمن النوويني.

ما هي أنشطة البحوث التي ِّ
تنسقها الوكالة؟
تشجِّ ع أنشطة البحوث َّ
املنسقة عىل اكتساب ونرش املعارف
والتكنولوجيا الجديدة املنبثقة من خالل استخدام التقنيات
النووية والنظريية ،وتبنِّيها يف الدول األعضاء يف الوكالة.

َّ
املنسقة
نتائج برنامج أنشطة البحوث
تُعمَّ م نتائج أنشطة البحوث َّ
املنسقة عىل الدول األعضاء
واملجتمع العلمي الدويل من خالل املنشورات العلمية والتقنية،
وقواعد البيانات ،والعروض املقدَّمة يف الندوات واملؤتمرات،
وأيضا ً عن طريق انتقال التكنولوجيا املج َّربة من خالل مشاريع
الوكالة للتعاون التقني .وكثريا ً ما تُنال درجات الدكتوراه يف

إطار مشاريع البحوث َّ
املنسقة ،وعادة ما تزدهر العالقات
والشبكات املهنية التي تساعد مشاريع البحوث َّ
املنسقة يف بنائها
بعد انقضاء مرشوع بحث َّ
منسق محدَّد.

كيف يمكن ملؤسسات البحوث أن تشارك
َّ
املنسقة
يف أنشطة البحوث

•	ادخل إىلwww.iaea.org/services/coordinated-research-

 .activitiesابحث عن مشاريع البحوث َّ
املنسقة ذات الصلة
باستخدام:

	-1قائمة أنشطة البحوث التي ِّ
تنسقها الوكالة والتي هي
مفتوحة لتقديم االقرتاحات (حسب الربنامج الرئييس
والربنامج واملرشوع)
 -2البحث يف مشاريع البحوث َّ
املنسقة
• َ
	قدِّم اقرتاحا ً لعقد خاص ببحث أو التفاق خاص ببحث
مبارشة إىل قسم إدارة عقود البحوث التابع للوكالة ،باستخدام
قالب االستمارات عىل الصفحة الشبكية الخاصة بأنشطة
البحوث َّ
املنسقة ،إىل.research.contracts@iaea.org :
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التعاون والتواصل من خالل البحوث

تمثِّل مشاريع البحوث َّ
املنسقة فرصة ق َّل نظريها للعلماء
يف أنحاء العالم لتوحيد جهودهم وإجراء بحوث ابتكارية يف
بعض أه ِّم الدراسات العلمية قيد التنفيذ يف مجال التطبيقات
السلمية للعلوم النووية .وتُشجَّ ع معاهد البحوث عىل تقديم
طلبات املشاركة ،بما يف ذلك املعاهد التي لم تسبق لها
املشاركة يف مشاريع بحوث َّ
منسقة.
ٌ
اتفاق
ويف حال املوافقة عىل مرشوع مقرتح ،يُرسل عق ٌد أو
إىل رئيس املؤسسة للموافقة عليه وتوقيعه ،وسيت ُّم إخطار
حكومة الدولة العضو عىل النحو املالئم بإبرام العقد أو
االتفاق.

َّ
املنسقة
أنشطة البحوث

الوكالة الدولية للطاقة ِّ
الذرية

ويجب أن يقدِّم ك ُّل متعاقِ د تقريرا ً مرحليًّا سنويًّا وتقريرا ً
ختاميًّا عند نهاية العقد .ويمثِّل التقييم اإليجابي للتقارير
املرحلية من جانب املسؤول املناسب عن املرشوع أساسا ً
ملواصلة املرشوع وتسديد الدفعة التالية من منحة املرشوع.
ويجب أن تقدِّم الجهة التي أُبرم االتفاق معها تقريرا ً خالل ك ِّل
يخص مرشوع البحث َّ
ُّ
املنسق.
اجتماع لتنسيق البحوث فيما

َّ
املنسقة يف عام 2018
ملحة عن أنشطة البحوث

تُ َّ
َّ
املنسقة وما
نفذ يف املقام األول من خالل مشاريع البحوث
يتصل بها من اجتماعات تنسيق البحوث .ويف هذا اإلطار،
تُمنح عقود البحوث والعقود التقنية وتلك الخاصة بدرجة
الدكتوراه ،إىل جانب اتفاقات البحوث املجَّ انية .ويف العادة
َّ
منسق ما بني  15-10مؤسسة
يجمع كل مرشوع بحث
بحوث من مجموعة من البلدان يف مراحل مختلفة من التنمية
االجتماعية واالقتصادية ،وتعمل تلك املؤسسات معا ً لفرتة
ما بني ثالثة إىل خمسة أعوام .

تسخير َّ
الذرة من أجل السالم والتنمية

واعتبارا ً من عام  ،2016تُمنح عقود البحوث عىل وجه العموم
عن الفرتة الكاملة ملرشوع البحث َّ
املنسق (يف السابق كانت تُمنح
لفرتة سنة واحدة ومن ث َّم تُجدَّد كل سنة طوال فرتة املرشوع).
وتُمنح اتفاقات البحوث عن فرتة مرشوع البحث َّ
املنسق.

منسقا ً جاريا ً
 121 مرشوعا ً بحثيًّا َّ
 1 600	عقد بحثي أو تقني أو خاص برسائل الدكتوراه
أو اتفاقات بحوث سارية
 71 اجتماعا ً لتنسيق البحوث
 ميزانية تبلغ  7.1مليون يورو
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