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تشغيل المرافق واألنشطة النووية واإلشعاعية وضمان أمانها وأمنها 
 ١٩-خالل جائحة كوفيد

 
 تقرير من المدير العام

  
 
  

 ملخص
 

تلِخّص هذه الوثيقة اإلجراءات التي اتخذتها الوكالة لتســهيل تبادل المعلومات بين الجهات المعنية وجمع التعقيبات 
ــاعدة في التخفيف من تأثير جائحة كوفيد ــد الدعم للدول األعضــاء التي تطلب المس ــغيل المرافق   ١٩-وحش في تش

م معلومات موجزة عن اإلجراءات التي اتخذتها واألنشــــطة النووية واإلشــــعاعية وضــــمان أمانها وأمنها. وتقدِّ 
الجهات المشـِغّلة والرقابية خالل هذه الفترة. كما تُحدد الوثيقة عناصـر تأثير الجائحة، وكذلك عناصـر الدعم الذي 

 قدَّمته الوكالة للدول األعضاء في تشغيل المرافق واألنشطة النووية واإلشعاعية وضمان أمانها وأمنها.

 

 

 

 

 

 

 

20-01763A  



GOV/INF/2020/8 
  ١الصفحة 

 

تشغيل المرافق واألنشطة النووية واإلشعاعية وضمان أمانها وأمنها 
 ١٩-جائحة كوفيدخالل 

 

 تقرير من المدير العام
 

مة  -ألف  مقّدِ

أثير ـجائـحة كوفـيد  -١ ــارـمة  ١٩-ـكان ـت الم ـتدابير صـــ بعـيد الـمدى. واعتـمدت الحكوـمات في جميع أنـحاء الـع
الحركة ونفَّذتها فيما يتعلق بالصــــحة واألمان، مثل التباعد الجســــدي وتقييد الســــفر داخلياً وخارجياً وتقييد حرية 

  وإغالق الحدود.

الســياســة الوطنية التي تتخذها الحكومات تداعيات مباشــرة وغير مباشــرة على المنظمات في   ولقرارات  -٢
ــرية. ويمكن أن يكون لقرارات بلد واحد  ــبيل المثال في مجال الموارد البشـ ــعاعي، على سـ الميدان النووي واإلشـ

ــبيل الم ــلة اإلمدادات في تأثير في المرافق في بلدان أخرى، على ســ ــلســ ــعوبات في ســ ثال من خالل ظهور صــ
المشــاريع الكبرى، كإدارة انقطاع التشــغيل أو أعمال التجديد الرئيســية أو تشــييد محطات جديدة. وأي تأثير يؤدي 
إلى تأخير الخدمات يمكن أن يؤثر أيضــــاً في نقل المنتجات الحســــاســــة من حيث التوقيت مثل النظائر الطبية. 

ــية الحكومية تأثير في التأهب للطوارئ في المرافق النووية  ويُحتمل كذلك ــاسـ ــيع قدرة البنية األسـ أن يكون لتوسـ
  واإلشعاعية.

ولقد تعلمت الصناعة النووية دائماً دروساً من الخبرة التي اكتسبتها وسعت إلى تحسين المستويات العالية   -٣
داء التشــــغيلي، بما في ذلك متابعة الحوادث التي بالفعل لألمان واألمن، وســــعت في الوقت ذاته إلى تحســــين األ

طرأت في جزيرة ثري مايل وفي تشــورنوبل وفوكوشــيما داييتشــي. وجرى تحســين التدابير المؤســســية والتقنية 
زت الصــكوك القانونية الدولية ومعايير األمان الصــادرة عن الوكالة واللوائح  لتحســين القدرة على الصــمود، وُعِزّ

ــاء بجائحة كوفيدالوطنية. وأقرَّ  ــتعدة   ١٩-ت الدول األعضـ ــناعة النووية مسـ على أنها حدث خارجي وكانت الصـ
ــة للتعامل مع تأثير الجائحة. ومع ذلك، فإنَّ جائحة كوفيد هي أول جائحة بهذا الحجم في   ١٩-التخاذ تدابير خاصــ

  تاريخ الصناعة النووية.

دَّت من قـبل  وفي اـلدول األعضـــــاء، نفـَّذت المنظـمات إجراءات مـحددة  -٤ ســـــلـفاً من خطط الـجائـحة التي أعـِ
ِمّمت لضــمان األمان واألمن واســتمرارية العمل، وكيَّفتها مع تطور انتشــار الجائحة. وكيَّفت الوكالة بشــكل  وصــُ
زت  كبير أســـاليب عملها للحفاظ على الدعم الذي تقِدّمه للدول األعضـــاء ولتعزيزه. وعلى وجه الخصـــوص، ُعِزّ

رامـية إلى تيســـــير تـبادل المعلومات من أجل جمع وتـبادل خبرات الدول األعضـــــاء، بـما في ذلك جهود الوكالة ال
الممارســـات الجيدة، مع انتشـــار الجائحة. وقد مكَّنت هذه التعبئة الســـريعة الوكالة من فهم التحديات المحدَّدة التي 

  تواجهها الدول األعضاء والتصدي للجائحة من خالل تقديم الدعم المناسب.
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ــاء في التخفيف من    -ـباء اإلجراءات التي اتـخذتـها الوـكاـلة ـلدعم اـلدول األعضـــ
  ١٩-تأثير جائحة كوفيد

  تسهيل تبادل المعلومات مع الدول األعضاء -أوالً 

يـظل النـظام اـلدولي للتبليغ عن الخبرات التشـــــغيلـية لمحـطات القوى النووـية، ونـظام التبليغ عن الـحادـثات   -٥
ا لمرافق دورة الوقود النووي  الوقود وتحليلـه ة ـب ات المتعلـق ادـث ام التبليغ عن الـح اعالت البحوث، ونـظ ة بمـف المتعلـق

 ١٩- جراءات المتـخذة للتخفيف من ـتأثير ـجائـحة كوفـيد نظـماً تعـمل بـكاـمل ـطاقتـها، وـقد وردت تـقارير تتعلق ـبالخطط واإل 
  من الدول األعضاء عبر هذه النظم.

  وتظل قاعدة بيانات الحادثات واالتجار غير المشروع تعمل بشكل كامل.  -٦

وواصـــــل مركز الـحادـثات والطوارئ الـتابع للوـكاـلة ضــــــمان أن تـظل قنوات االتصـــــال للتبليغ وتـبادل   -٧
  النووية واإلشعاعية تعمل بكامل طاقتها على مدار الساعة طوال أيام األسبوع. المعلومات حول الطوارئ 

وقدَّمت الدول األعضـاء تفاصـيل عن تأثير الجائحة في أداء محطات القوى النووية، بما في ذلك تفاصـيل   -٨
فاعالت القوى. عن نطاق انقطاع تشــغيلها والجداول الزمنية والتوقيت لذلك االنقطاع، عبر نظام المعلومات عن م

ــادر مفتوحة  ــتقاة من مصـ وُطبِّقت موارد النماذج القُطرية للقوى النووية لجمع وترتيب وتلخيص المعلومات المسـ
  فيما يتصل بتأثير الجائحة في تشغيل محطات القوى النووية العاملة وكذلك في مشاريع البناء الجديدة المتقدمة.

بت بسـرعة شـبكة دول  -٩ ية بين النظراء، وهي شـبكة خبرات تشـغيل محطات القوى ووضـعت الوكالة وجرَّ
، وذـلك من خالل الفريق الـعاـمل التقني المعني بتشـــــغـيل محـطات القوى النووـية. ولـقد ١٩-النووـية في ـظل كوفـيد

ِغّلة ومنظمات الدعم التقني والمنظمات الدولية ذات  بكة لتبادل المعلومات والخبرات بين المنظمات المـش أُقيمت الـش
ــ  دول أعضـــــاء  ٩تقريراً من  ٢٦ـلة والجـهات المعنـية األخرى، وـقد أثبـتت الشـــــبـكة أنـها قيِـّمة ـجداً بتـقديم الـصــ

بكة  ٤و بوعية لتبادل المعلومات عبر ـش ان/أبريل، أعدَّت الوكالة تقارير موجزة أـس منظمات دولية. ومنذ مطلع نيـس
ــغيل محطات القوى النووية في ظل كوفيد ــأن إجراءات    ١٩-خبرات تش التخفيف التي نُِفّذت في محطات القوى بش

ــبَّ التركيز على أداء المحطات العاملة، ولكن أُدرجت كذلك معلومات عن  النووية للحد من تأثير الجائحة. وانصــ
  أسواق الطاقة ومشاريع البناء الجديدة.

تي ُجِمّعت من وكانت المعلومات حول تأثير الجائحة في أنشــطة التدريب وســياســات الموارد البشــرية، ال  -١٠
خالل الفريق الـعاـمل التقني المعني ـبإدارة الموارد البشـــــرـية في مـجال الـطاـقة النووـية، معلوـمات جرى تـبادلـها في 

ــيفه منصـــة   ــتناقَش تلك المعلومات NUCLEUSمركز بناء القدرات في مجال الطاقة النووية، الذي تســـتضـ ، وسـ
  .٢٠٢٠ل التقني في تشرين األول/أكتوبر ويجري إقرارها في جلسة خاصة الجتماع الفريق العام

وأنشــأت الوكالة شــبكة لمفاعالت البحوث، شــبيهة بالشــبكة المعنية بمحطات القوى النووية. واســتخدمت   -١١
ــِغّلي مفاعالت البحوث لتبادل المعلومات حول حالة تلك المفاعالت  ــبكية مخصــصــة لمش ــبكة صــفحة ش هذه الش

  والتدابير العالجية المتَخذة.

وتُبقي الوـكاـلة على تواصـــــل مفتوح مع الهيـئات الرـقابـية الوطنـية المعنـية ـباألـمان النووي واإلشــــــعاعي.   -١٢
وباإلضـــافة إلى ذلك، أجرت الوكالة دراســـة اســـتقصـــائية مع الهيئات الرقابية المعنية باألمان اإلشـــعاعي بهدف 
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ــول على لمحة عامة أولية عن تأثير جائحة كوفيد ــاد  ١٩-الحصـ ــرافها الرقابي في أمان المصـ ــعاعية وإشـ ر اإلشـ
هيئة رقابية قد  ٧٠عليها. وبدأت الدراســة االســتقصــائية في نيســان/أبريل، وبحلول أيار/مايو كان هناك أكثر من  

  قدَّمت ردودها.

  معايير األمان وإرشادات األمن النووي -ثانياً 

النووي. وبدالً من اجتماعات المقر المعتادة تواصلت عملية وضع وتنقيح معايير األمان وإرشادات األمن    -١٣
للجنة معايير األمان واللجان المعنية بمعايير األمان ولجنة إرشــادات  ٢٠٢٠والمقررة في النصــف األول من عام 

األمن النووي، فقد اعتُمدت إجراءات الســــتعراض الوثائق والموافقة عليها عبر اإلنترنت، باســــتخدام اجتماعات 
  فيديو.األعضاء عبر ال

وأجرت األـماـنة في الـبداـية تحليالً مـبدئـياً لمـعايير وإرشـــــادات األـمان لتـحدـيد ـما إذا ـكاـنت ـحاالت الـجائـحة   -١٤
تـُعالج ـحالـياً، وـما إذا ـكان ينبغي تعزيز اإلرشـــــادات في ـهذا المـجال. وبـناًء على ـهذا العـمل األولي، ـقاـمت األـماـنة 

مان مقارنة بالمسـودات قيد التنقيح حالياً، وأدرجت بالفعل إرشـادات بدراسـة تحليلها األولي لمعايير وإرشـادات األ
محسـنة تعالج حاالت الجائحة في العديد من مسـودات أدلة األمان التي سـتُعرض على لجنة معايير األمان واللجان 

  .٢٠٢٠المعنية بمعايير األمان ولجنة إرشادات األمن النووي للموافقة النهائية عليها في 

ــاركة لجنة معايير األمان واللجان وكخط  -١٥ ــادات بمش ــتُهل أيضــاً تحليٌل أعمق للمعايير واإلرش وة ثانية، اس
  المعنية بمعايير األمان ولجنة إرشادات األمن النووي، باإلضافة إلى المنظمات الدولية المشاركة في وضعها.

داد تقرير لألـمان يجمع اإلجراءات التي اتخـ   -١٦ ة في إـع اـن دأت األـم ا ـب ــاء واـلدروس كـم دول األعضـــ ا اـل ذتـه
المـستفادة، بما في ذلك من خالل الدراـسة االـستقـصائية للهيئات الرقابية لألمان اإلـشعاعي. وـسيـساعد هذا المنـشور 
المخطط له على تحديد الممارـسات الجيدة وـسيـشكل األـساس ألي إرـشادات إـضافية يُتفق عليها الحقاً بتوافق اآلراء 

  حول ظروف الجائحة.

باإلضـافة إلى ذلك، نظَّم الفريق الدولي لألمان النووي اجتماعاً افتراضـياً في أيار/مايو بحضـور واسـع و  -١٧
د ة كوفـي ائـح ات ـج داعـي ة األولى على ـت درـج اـل ان النووي. ١٩-ركز ـب ذي  على األـم دم التيقُّن اـل اش حول ـع ودار نـق

ــتقبلي للجائحة وتداعيات تدابير التعامل مع كوفيد ــار المســ ــغيل المرافق   ١٩-يكتنف المســ على المدى البعيد لتشــ
وكخطوة أولى،   ونتيجة لذلك، ـسيواصـل الفريق الدولي لألمان النووي متابعة الموضـوع.  النووية وضـمان األمان.

بالنســبة لألمان النووي هي محور الرســالة الســنوية التي   ١٩-ســتكون األفكار المتعلقة بتداعيات التصــدي لكوفيد
م كما جرت العادة على الدول األعضــاء. كما   لعام.يعدها الرئيس للمدير ا وســتقدَّم الرســالة في تموز/يوليه، ثم تُعمَّ

اتُِفق على أنَّ تداعيات الجائحة ينبغي أن تكون محط تركيز منتدى الفريق الدولي لألمان النووي القادم، الذي يُنظَّم 
  على هامش المؤتمر العام.

  االتأهب للطوارئ والتصدي له -ثالثاً 

تواصل تشغيل نظام التصدي للحادثات والطوارئ التابع للوكالة وتواصل تنفيذ برنامج تمارين الطوارئ.   -١٨
  ) وفقاً للخطط القائمة. Conv-Exوواصل مركز الحادثات والطوارئ إجراء تمارين الطوارئ في إطار االتفاقيتين (

ــل خــاص إلى التمرين   -١٩ ــارة بشـــــك ــدر اإلشــــ ــذي أُجري في الفترة من  ConvEx-2bوتج إلى  ٢٤ال
من أجل اختـبار الترتيبات لطلب المســـــاعدة وتقديم المســـــاعدة. وشـــــاركت في التمرين  ٢٠٢٠آذار/مارس   ٢٦
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ة لألرصــاد دولة عضــواً واثنان من المراكز اإلقليمية المتخصــصــة لألرصــاد الجوية التابعة للمنظمة العالمي ٣٥
الجوية. وأُجري هذا التمرين الناجح واآلني لمدة ثالثة أيام بينما كان المتصــــدون في العديد من الدول األعضـــاء 
ت خطط الدول الطالبة للمســاعدة  واألمانة يعملون عن بُعد ويشــتغلون في بيئة أصــعب. وعلى ســبيل المثال، نصــَّ

  دة الميدانية التي تنشرها الدول األعضاء المقِدّمة للمساعدة.على اتخاذ احتياطات إضافية لحماية أفرقة المساع

الختـبار ـجاهزـية جـهات االتصـــــال الســـــتكـمال  ٢٠٢٠أـيار/ـمايو  ١٢في  ConvEx-2aوأجري تمرين   -٢٠
اســتمارات اإلبالغ المناســبة وتحميل بيانات الرصــد على النظام الدولي للمعلومات الخاصــة برصــد اإلشــعاعات. 

  ضواً في هذا التمرين.دولة ع ٥٨وشاركت 

  اجتماعات االتفاقيات والصكوك القانونية األخرى -رابعاً 

ل عقد االجتماع االسـتعراضـي الثامن التفاقية األمان النووي. وفي هذا الصـدد، اسـتمرت االتصـاالت   -٢١ تأجَّ
اع في الفترة د االجتـم ة عـق دوـل ادة ـج ارات إـع ــأن خـي ان النووي بشـــ ة األـم اقـي ــة اتـف اســـ ة مع رـئ ائـم إلى  ١٥من  ـق

. وسـتتخذ األطراف المتعاقدة في اتفاقية األمان النووي قراراً بتوافق اآلراء حول المواعيد ٢٠٢١آذار/مارس   ٢٦
  المقترحة.

أن أمان  ١٩-كما كان لجائحة كوفيد  -٢٢ تركة بـش ابعة لالتفاقية المـش تعراضـية الـس تأثير مباـشر في الدورة االـس
ــتهلك وأمان ا ــتركة). أما االجتماع الثالث التصــرف في الوقود المس ــعة (االتفاقية المش لتصــرف في النفايات المش

ــتثنائي الرابع لألطراف المتعاقدة، والذي كان  ــتركة للتحضــير لالجتماع االس للفريق العامل المعني باالتفاقية المش
الجتماع التنظيمي ، واالجتماع االـستثنائي الرابع وا٢٠٢٠آذار/مارس   ١٨إلى   ١٧من المقرر عقده في الفترة من 

ا في الفترة من  دهـم ان من المقرر عـق ذان ـك ة، والـل ة المشـــــترـك اقـي دة في االتـف اـق ــابع لألطراف المتـع إلى  ٢٥الســـ
ــال والتبادل مع األطراف ٢٠٢٠أيار/مايو   ٢٩ ل عقدها إلى مواعيد الحقة لم تُحدد بعُد. وما زال االتصــ ، فقد تأجَّ

 ً ــتركة قائما ــة إعادة جدولة هذه االجتماعات عندما تصــبح ظروف العمل العادية   المتعاقدة في االتفاقية المش لمناقش
  سارية.

ــلطات المختصــة المحددة بموجب اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع   -٢٣ ــر لممثلي الس ــيُعقد االجتماع العاش وس
في الفترة   حادث نووي واتفاقية تقديم المـساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إـشعاعي كاجتماع افتراـضي

   .٢٠٢٠حزيران/يونيه  ١٩إلى  ١٥من 

ــادات بشــأن التصــرف في   -٢٤ أما االجتماع المفتوح العضــوية للخبراء القانونيين والتقنيين حول تنفيذ اإلرش
لة لمدونة قواعد الســلوك بشــأن أمان المصــادر المشــعة وأمنها، والذي كان من  المصــادر المشــعة المهملة، المكِمّ

ل ٢٠٢٠حزيران/يونيه    ١٠إلى    ٨المقرر عقده في الفترة من     . ٢٠٢١شباط/فبراير    ١٨إلى    ١٦إلى الفترة من    ، فقد تأجَّ

لألطراف في تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد  ٢٠٢١ودعماً الجتماع اللجنة التحضــيرية لمؤتمر عام   -٢٥
النووية (تعديل اتفاقية الحماية المادية)، أعدَّ الرئيســــان المشــــاركان المعينان للجنة التحضــــيرية مســــودة جدول 

، وكذلك مـسودة النظام الداخلي لمناقـشتها خالل اجتماع اللجنة التحـضيرية. ورغم ٢٠٢١نامج مؤتمر  األعمال وبر
ــها، فقد اتخذت  أن الوكالة اضــطرت إلى تأجيل بعض الفعاليات الترويجية وكذلك اجتماع اللجنة التحضــيرية نفس

    .٢٠٢١خطوات لضمان أال يؤثر ذلك في قوة التحضيرات لمؤتمر 
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  التعاون مع منظمات األمم المتحدة األخرى والهيئات الدولية األخرى -خامساً 

ســـــمح التـفاـعل المنتظم بين الوـكاـلة اـلدولـية للـطاـقة اـلذرـية والرابـطة الـعالمـية للمشـــــغلين النوويين ووـكالة   -٢٦
ادل  ــاء تـب إرســـ ــادي وجـهات أخرى ـب دان االقتصـــ ابـعة لمنظـمة التـعاون والتنمـية في المـي فـعال الـطاـقة النووـية الـت

ــتئناف  ــات إلى دعم اسـ ــلة. وتهدف هذه المناقشـ ــتقل من المعلومات ذات الصـ للمعلومات وكذلك إجراء تحقق مسـ
بعثات المساعدة والبعثات االستشارية التي تقدمها الوكالة إلى جانب المنظمات الدولية األخرى، وتهدف في الوقت 

  شاركين في البعثات وكذلك المنظمات المضيفة.ذاته إلى التقليل إلى أقصى حد من المخاطر التي تواجه الم

ولقد حدث اـضطراب كبير في توزيع النظائر الطبية والنظائر المـشعة. واتـصلت الوكالة بالجهات المعنية   -٢٧
للتأكد من الوـسائل الالزمة لدعم التخفيف من هذه االـضطرابات بما في ذلك منظمة الطيران المدني الدولي واتحاد 

دولي واالتحاد الدولي لرابطات طياري الخطوط الجوية. وتعمل األمانة على وضــــع اســــتراتيجية النقل الجوي ال
حول الكيفية التي يمكن أن تعمل بها الوكالة مع المنظمات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية 

  ومنظمة الطيران المدني الدولي لمواجهة هذا التحدي الحاسم.

  اع أخرى من الدعم المقدَّم للدول األعضاءأنو -سادساً 

من أجل دعم برنامج التفتيش الخاص بالـضمانات، واـصلت الخدمات التقنية التي تقدمها الوكالة في مجال   -٢٨
األمان اإلشـعاعي تقديم الخدمات األسـاسـية والرصـد اإلشـعاعي ورصـد مكان العمل وخدمات التصـدي للطوارئ 

  طوال فترة اإلغالق. لضمان أمان مختبرات الوكالة

وواـصلت الوكالة دعم الدول األعـضاء في المـشاريع المتعلقة بالرـصد والتحقق عن بُعد بـشأن نظم الحماية   -٢٩
ــاريع األمن النووي  ــتريات وتطوير األعمال فيما يتعلق بمش المادية في المرافق النووية. وتواصــلت عمليات المش

  المخطط لها خالل هذه الفترة.

دورات للتعلُّم اإللكتروني بشـــــأن األمن النووي والـتأـهب للطوارئ والتصـــــدي لـها والوـقاـية من  وتـُتاح  -٣٠
ــجيل في دورات التعلُّم اإللكتروني التي تنظمها  ــعاعات للدول األعضــاء. ولقد الحظت األمانة زيادة في التس اإلش

ونشــر عدة وحدات نمطية محدَّثة   في هذا الصــدد وفي اســتكمالها. وباإلضــافة إلى ذلك، نجحت الوكالة في اختبار
دت الوكالة أيضاً منظمات الدول األعضاء بمواد الدورات التدريبية  للتعلُّم اإللكتروني على النحو المخطط له. وزوَّ
لكي تجري التدريبات بنفســها، وقدمت الدعم في مجال التخطيط والتدريب لتنمية الموارد البشــرية واســتعرضــت 

  مجال تنمية الموارد البشرية.  وثائق الدول األعضاء في

  ١٩- اإلجراءات التي اتخذتها الدول األعضاء للتخفيف من تأثير جائحة كوفيد    - جيم 

  محطات القوى النووية -أوالً 

ت إجراءات الدول األعضـاء على ضـمان أمان الموظفين ورفاههم من خالل اتخاذ إجراءات فورية   -٣١ ركزَّ
لتقليل خطر انتشـار الجائحة، مع الحفاظ على اسـتمرارية العمل وعلى مسـتويات مناسـبة من أمان محطات القوى 

 ١٩-قوى النووية نتيجة آلثار كوفيدالنووية وأمنها. ولم تبِلّغ أي دولة عضـو عن اإلغالق القـسري ألي مفاعالت لل
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ية مثل ـسالـسل اإلمدادات. اـس وطبقت الهيئات الرقابية بـشكل عام نهجاً تدريجياً   في القوى العاملة أو الخدمات األـس
  خالل الجائحة وكيَّفت نطاق عمليات التفتيش الرقابي بناًء على أهميتها من حيث األمان.

تويات  -٣٢ ارت الدول األعضـاء إلى مـس غيل المخطط لها، أو خطط   وأـش مختلفة من التأثير في انقطاعات التـش
ــفر وكذلك  ــة على السـ ــبب محدودية توافر القوى العاملة نتيجة للقيود المفروضـ ــيانة المجدولة بسـ أو برامج الصـ
لحماية صــحة موظفيها، مع ضــمان مســتويات مناســبة من األمان واألمن في محطات القوى النووية. وفي بعض 

ــغيل المخطط لها إلى العام المقبل، والتي الحاالت،   ــغلون على الهيئات الرقابية تأجيل انقطاعات التشـ اقترح المشـ
يمكن أن تُظِهر في نهاية المطاف مسـاهمات أعلى من المتوسـط السـنوي في إنتاج الكهرباء من القوى النووية في 

انخفاض الطلب على الطاقة مما أدى إلى وفي بعض الحاالت، أدى التباطؤ االقتصــادي إلى  .٢٠٢٠البلد في عام 
  قيام المشغلين بتقليص القوى أو حتى اإلغالق. وترد بعض اإلجراءات المتعلقة بما ورد أعاله في الفقرات التالية.

ففي األرجنتين، يســـــعى مشـــــغلو القوى النووـية للحصـــــول على الموافـقة الرـقابـية إلـعادة ـجدوـلة جميع   -٣٣
ل حدوث انقطاع كبير في التشغيل إلجراء أعمال التجديد حتى عام انقطاعات التشغيل المخطط   لها. وفي كندا، تأجَّ

، وذلك باألســاس ٢٠٢٠. وفي هنغاريا، جرى تقليص نطاق أنشــطة انقطاع التشــغيل المخطط لها في عام ٢٠٢١
دول الزمني بـسبب قيود الـسفر المفروضـة على ـشركات البائعين األجانب. وفي جمهورية كوريا، جرى تعديل الج

في محطة القوى   Trillo-1ومدة انقطاع تشـغيل محطة القوى النووية لضـمان أمان العمال. وتوقَّف تشـغيل الوحدة 
النووية في إسـبانيا بسـبب انقطاع تشـغيلها لتزويدها بالوقود بينما قيَّد المشـغل عدد العمال في الموقع، مما أدى إلى 

  يوماً. ٣٥تمديد انقطاع التشغيل إلى 

لت مواعيد اإلغالق للصــيانة الوقائية لمدة    -٣٤ ــبب تداعيات جائحة كوفيد ٤٥وفي أرمينيا، تأجَّ . ١٩-يوماً بس
وأجرت فرنســـــا تـعديالت على خطط الصــــــياـنة وـكاـنت مكيَّـفة مع ـتأثير الـجائـحة في الطـلب على الكهرـباء. وفي 

توى الالزم السـتكمال الحد األدنى من المكسـيك، جرى تحسـين فعالية موظفي الصـيانة المناوبين لتصـل إلى المسـ 
 Tennessee Valley Authority  أنشــطة الصــيانة الوقائية والتصــحيحية. وفي الواليات المتحدة األمريكية، تقوم شــركة 

ــحية لجميع  ــات صـ ــيانة المخطط لها للحد من عدد األفراد في الموقع وتجري فحوصـ بتقليص بعض أعمال الصـ
  القادمين إلى المحطات.موظفي ومقاولي الشركة 

وأدى التـباطؤ االقتصـــــادي إلى انخـفاض الطـلب على الـطاـقة في فرنســـــا، مـما أدى إلى مـطالـبة محـطات   -٣٥
القوى النووية بتقليص توليد القوى بل وحتى إغالقها. وللمســـاعدة على توفير إمدادات مســـتمرة من الطاقة طوال 

المفاعالت النووية في الصـيف والخريف لتوفير الوقود في ، قد يتعين إيقاف تشـغيل عدد من  ٢٠٢١-٢٠٢٠شـتاء  
  محطات القوى هذه.

والتغييرات في الطلب هي مـصادر رئيـسية لحدوث اـضطراب في تـشغيل وـصيانة محطات القوى النووية   -٣٦
قيا أوكرانيا وبلجيكا وجنوب أفريفي عدد من الدول األعضاء. وتشير التقديرات إلى أن محطات القوى النووية في  

نتيجة للجائحة. وفي بضــعة بلدان، انخفض الطلب  ٢٠٢٠ســتنتج كهرباء أقل خالل عام   والصــين وفرنســا وكندا
آذار/مارس واألســبوع الذي تاله. ومع ذلك،  ١٥و ٩٪ في الفترة بين ١٠على الكهرباء انخفاضــاً حاداً بأكثر من 

ــادر الطاقة المتجدد ــيلية من المحتمل أال يكون توليد الكهرباء من مصـ ــتفيد من التعريفة التفضـ ة المتغيرة التي تسـ
  إلمدادات الطاقة المتجددة متأثراً من انخفاض الطلب على الكهرباء واالنخفاض الالحق في أسعار الجملة.
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، من البرازيل وجمهورية إيران اإلـسالمية وـسويـسرا وفنلندا وهولنداوبالنـسبة لمحطات القوى النووية في    -٣٧
ــلية لعام المتوقع أن يتجاو ــغيل أو  ٢٠٢٠ز توليد الكهرباء التقديرات األص ألنه جرى تقصــير فترات انقطاع التش
  .٢٠٢١تأجيلها حتى عام 

وباإلضـــافة إلى اتباع توصـــيات الحكومات الوطنية بشـــأن النظافة والتباعد الجســـدي، أفادت المنظمات   -٣٨
فعلى ســـبيل المثال، لدى العاملين المعنيين   الخاصـــة.المشـــغلة لمحطات القوى النووية أنها تنفذ عدداً من التدابير  

بتشـغيل محطات القوى النووية الروسـية الذين يعملون في المرافق النووية ظروف معيشـية خاصـة. ويشـمل ذلك 
  إقامة منفصلة ووجبات وترفيه ومراقبة طبية مستمرة.

ن، وفحص درجة حرارة جسم وتـشمل الخطوات األخرى المتخذة إجراء فحوـصات طبية منتظمة للموظفي  -٣٩
الموظفين، وفرض قيود على الســــفر، والعزل الذاتي، وفرض قيود على االجتماعات التي يحضــــرها الموظفون 

ــخصــياً. وعندما يتأكَّد وجود حاالت كوفيد ــتعراض   ١٩-ش بين الموظفين، يجري عزل طاقم المناوبة بالكامل واس
ن هناك احتماالً لحدوث عطل مشـترك السـبب، ألن المشـغلين شـروط إغالق المفاعل. ومن المهم أيضـاً مالحظة أ

  يقيمون معاً في مجتمعات.

وتؤدي خطط التخفيف من تأثير الجائحة في بعض المرافق إلى الحاجة إلى مزيد من الموظفين المـصرح   -٤٠
بين حديثاً وكذلك المؤه لين ســابقاً، بما يشــمل لهم أو المرخص لهم. وتُلبى هذه الحاجة باالســتعانة بالموظفين المدرَّ

بين الـجدد. ومع ذـلك، ـفإنَّ ـهذا النهج في ـحد ذاـته يواـجه تـحدـيات في الحـفاظ على نوعـية  اً والـمدِرّ المتـقاـعدين ـحديـث
  وكمية التدريب المطلوبة في سياق القيود األخرى التي تحدُّ من القدرة على تجميع الموظفين.

ــاء أنه جرى   -٤١ ــتعراض اختبارات وأفادت بعض الدول األعضـ ــير العمل باسـ ــات إدارة سـ تكييف ممارسـ
الصــــــياـنة والمراقـبة لتـحدـيد األنشــــــطة التي يمكن ـتأجيلـها دون أي ـتأثير في المتطلـبات الرـقابـية أو في األـمان أو 
ــتعراض ما يلزم من مواد وقطع غيار لضــمان توافر العناصــر الحرجة وتقييم  الموثوقية. وتضــمَّن هذا التقييم اس

نقـطاع الـقادـمة لتقلـيل وصـــــول المتـعاـقدين الـخارجيين. وتَكيَّف موظفو اـلدعم مع العـمل عن بـُعد من خالل خطط اال
ــات تكنولوجيا المعلومات وأدوات التعاون عن بُعد. وقررت بعض المرافق تقليل أو  ــى لمنصـ ــتخدام األقصـ االسـ

  .١٩-تأجيل أو إلغاء عمل المتعاقدين في الموقع خالل جائحة كوفيد

نطوي التحديات المسـتمرة والمسـتقبلية تنفيذ أنشـطة الصـيانة المخطط لها لضـمان الموثوقية في الفترة وت  -٤٢
الـية وإلى األـمد البعـيد. وتعـمل إجراءات التخفيف الـحالـية على تقلـيل مجيء الموظفين الـخارجيين إلى الموقع  االنتـق

رية لضمان األمان. وتجري إعادة جدولة هذا من خالل تأجيل العمل المباشر وأعمال انقطاع التشغيل غير الضرو
  العمل، ولكن الشكوك التي تحوم حول كيفية تطور الجائحة تشكل تحديا لكثير من الدول األعضاء.

 اإلـمارات العربـية المتـحدةكـما أنَّ الـجائـحة أثرت في الموارد التي تُســـــتـخدم لتشـــــيـيد محـطات ـجدـيدة في   -٤٣
ذلك لم يوقف أنشــطة التشــييد. وال يزال تقييم تأثير ذلك في الجداول الزمنية ، ولكن  تركياو  بيالروسو  بنغالديشو

  يخضع للتقييم.

  مفاعالت البحوث وإنتاج النظائر المشعة –ثانياً 

ــِغّل العديد من مفاعالت البحوث ألغراض التعليم   -٤٤ ــســات البحوث والجامعات، التي تش رت معظم مؤس قرَّ
درـيب والبـحث، إغالق المرافق م د فترة والـت دـي اء تـم اعالت أثـن اظ على أـمان المـف دابير للحـف ذت ـت ا نفـَّ ا أنـه اً. كـم ؤقـت
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إغالقها، وذلك على ســـبيل المثال عن طريق تفريغ قلوب المفاعالت من الوقود ورصـــد األمان وفقاً لإلجراءات 
  الحالية لفترات اإلغالق الطويلة.

رت معظم اـلدول األعضـــــاء ـتأجـيل (أو تقليص نـطاق) ع  -٤٥ ملـيات التفتيش الرـقابي خالل فترة الـجائـحة. وقرَّ
وإلى جانب الجامعات ومؤـسـسات البحوث التي تـُشِغّل مفاعالت البحوث، فإن العديد من هذه المفاعالت التي تركز 

اً  ة مؤقـت ب والبحـث هي مغلـق درـي ة إلى أن تتغير  -على الـت اعـل معلَّـق ات المـف ة التي تظـلُّ فيهـا عملـي وهي الحـاـل
  الظروف.

   تزال معظم مفاعالت البحوث العاملة قادرة على العمل، مع تنفيذ تدابير محددة لمواجهة الجائحة.وال  -٤٦

ويواصـل سـتة من المنتجين الرئيسـيين للنظائر المشـعة الذين شـملتهم الدراسـة االسـتقصـائية العمل، وقد   -٤٧
لضمان أمان المرفق والموظفين خالل الجائحة، وضعوا خططاً الستمرارية العمل مع اتخاذ تدابير استباقية محددة  

وفي الوقت ذاته االســـتمرار في اإلنتاج. ويشـــمل ذلك ترتيبات التوظيف المنقحة (الحد األدنى من الموظفين أثناء 
يين من المنزل)، وتنفيذ متطلبات الصـحة  اـس غيل، ومهام العمل عند الطلب، وعمل الموظفين غير األـس نوبات التـش

(التباعد الجسـدي واإلجراءات الصـحية، على غرار اإلجراءات المتخذة  ١٩-انتشـار فيروس كوفيدالوطنية بشـأن  
  في محطات القوى النووية).

ــعة على أنها "خدمات   -٤٨ ــتحضــرات الصــيدالنية المش ــعة الطبية والمس وجرى اإلقرار بإنتاج النظائر المش
أفضــت إلى   ١٩-حالي لتلبية الطلب. ولكن أزمة كوفيدأســاســية" في معظم البلدان. وظل اإلنتاج كافياً في الوقت ال

 ٩٩- إعادة ترتيب أولويات اإلجراءات الطبية في المســــتشــــفيات، وإلى انخفاض الطلب العالمي على الموليبدينوم
  ٪.٢٠بنحو 

٪ ٨٠٪ و٤٥وأُفـيد بـحدوث انخـفاض في إجراءات الطب النووي في جميع أنحاء العالم، وتراوح ذلك بين   -٤٩
اإلجراء والبلد. ويرجع ذلك إلى تأجيل اإلجراءات غير العاجلة وتعطل ســـلســـلة اإلمدادات. وكانت أكثر بحســـب 

ــيا، مع بعض حاالت تعليق  ــرق آســ ــط وجنوب شــ ــرق األوســ المناطق تأثراً هي أفريقيا وأمريكا الالتينية والشــ
  الخدمات. وُوِضعت خطط الستعادة الخدمات المؤجلة.

  ود النوويمرافق دورة الوق -ثالثاً 

ــتثناء بعض مرافق التصــــرف في   -٥٠ ــغيل، باســ ما زالت معظم مرافق دورة الوقود النووي في طور التشــ
  النفايات المشعة وبعض مرافق التعدين والمعالجة التي أغلقت مؤقتاً.

ــتمرارية العمل   -٥١ ــمان اسـ لة لمرافق دورة الوقود النووي تدابير تهدف إلى ضـ ــغِّ واعتمدت المنظمات المشـ
اعالت و ة ومـف ل محطـات القوى النووـي ة لتشـــــغـي دادات الوقود النووي الالزـم ان واألمن النوويين، وأمن إـم األـم

تراتيجية مثل تصـنيع ونقل الوقود النووي وإلغاء  البحوث. وتـشمل التدابير النموذجية تحديد أولويات األنـشطة االـس
ــرورية. وعلى غرار محطات القوى النووية، تُرَ  ــطة غير الضـ ــاً على تقليل احتمال انتقال األنشـ ِكّز التدابير أيضـ

ــدي، وتعزيز بروتوكوالت النظافة الشــخصــية، وتنقيح ترتيبات  الفيروس بين الموظفين بتنفيذ تدابير التباعد الجس
ــيين من المنزل، وتقليل مجيء  ــاســ ــبة للموظفين العاملين، وعمل الموظفين غير األســ ــة بالنســ الموظفين خاصــ

  قع.المتعاقدين إلى المو
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وباإلضــــافة إلى ذلك، قدَّمت عدة مرافق الدعم لتدابير التخفيف من الجائحة. وتشــــمل األمثلة التصــــنيع   -٥٢
  الثالثي األبعاد للمراوح أو التبرع باألقنعة وغيرها من معدات الحماية الشخصية.

  المرافق التي تستخدم المصادر اإلشعاعية -رابعاً 

في األنـشطة الرقابية الخاـصة بأمان المـصادر  ١٩-أن تأثير جائحة كوفيدحدَّدت الدراـسة االـستقـصائية بشـ   -٥٣
اإلشعاعية عدداً من القضايا التي قد تخدم اإلشراف الرقابي في الظروف الحالية. وتشير الدراسة االستقصائية إلى 

ون بـسبب التحديات االقتـصادية إلى مواـصلة العمل وقد يفـشلون بالتا لي في ـضمان أمان أنَّ المـستخدمين قد يـضطرَّ
المصـــادر بما في ذلك المصـــادر المختومة المهملة. وقد ال تســـتطيع بعض المرافق، على ســـبيل المثال، أن تلبي 
احتـياـجات التوظيف الضـــــرورـية وـبالـتالي يمكن أن تعِرّض أـمان المصـــــادر اإلشــــــعاعـية أو العـمال المهنيين أو 

  المرضى أو المرافق نفسها للخطر.

هيـئات الرقابـية تقريـباً نهـجاً مـتدرجاً وتكيِّف برنامجـها الـخاص بالتفتيش للتـعامل مع التـحديات وتتبع جميع ال  -٥٤
  التي تثيرها الجائحة.

طة تصـوير االلتهاب   -٥٥ خيصـية عن التأثير المحتمل ألنـش عاعية تـش اءل الفيزيائيون الطبيون في بيئة إـش وتـس
ة والمهنية. فمع اســـتخدام فحص الصـــدر بالتصـــوير في الوقاية من اإلشـــعاعات الطبي  ١٩-الرئوي بســـبب كوفيد

أو المـشتبه بإـصابتهم به، وهو   ١٩-المقطعي الحاـسوبي في إدارة حاالت المرـضى المـصابين بالفعل بفيروس كوفيد
ام التصـوير  ر، ومع إجراء التصـوير أحياناً في أماكن خارج أقـس كل متكِرّ فحص كان يجري في بعض األحيان بـش

يوصـى بشـدَّة بأن يكون هناك تركيز مسـتمر على وقاية المرضـى والعاملين من اإلشـعاعات.  الشـعاعي التقليدية،
  في أنشطة التصوير هذه. ١٩-وينبغي كذلك مراعاة وقاية المرضى والطاقم الطبي من اإلصابة بعدوى كوفيد

  المالحظات الختامية والعمل في المستقبل  -دال

الهواجس المشـتركة. ولقد نفَّذت المنظمات المشـِغّلة والهيئات الرقابية هاجسـاً من   ١٩-تعتبر جائحة كوفيد  -٥٦
في الدول األعـضاء إجراءات التـصدي لكي تـضمن، قدر اإلمكان، األمان واألمن وتوليد الكهرباء بـشكل موثوق أو 

السـل إنتاج النظائر أو توريد المنتجات والخدمات األخرى ذات الصـلة. ومع ذلك، يجب االسـتمرار في رصـد سـ 
اإلمدادات لضـمان إدارة المخاطر الكامنة من عمليات اإلغالق الصـناعية األوسـع بشـكل صـحيح لضـمان سـالمة 

  المنشآت النووية وأمنها وموثوقيتها في المستقبل.

وبينما تعِطّل الجائحة أنـشطة التـشغيل والـصيانة باإلـضافة إلى نطاق االنقطاع أو توقيته أو مدته في العديد   -٥٧
اداً إلى من محطـ  ِدّر، اســـــتـن اـلة تـق إنَّ الوـك اً، ـف ات القوى النووـية الســـــتيـعاب إجراءات التخفيف من الـجائـحة محلـي

ــغيلية والرقابية هي إجراءات ترِكّز على الحفاظ على  المعلومات الواردة، أنَّ اإلجراءات التي تتخذها الهيئات التش
مـفاعالً.  ٤٤٢النووية في الـعالم والـبالغ عددها  مســـــتويات مـناســــــبة من األمان واألمن في جميع مـفاعالت القوى 

  .١٩-وستواصل الوكالة رصد أثر الجائحة من خالل شبكة خبرات تشغيل محطات القوى النووية في ظل كوفيد

اـعات   -٥٨ ا لكي تســـــتوـعب اجتـم د تنســـــيقـه ـلت أو أُعـي أجَّ ة أو ـت ة المهـم اـل اـعات الوـك د أُلِغـيت بعض اجتـم وـق
ات تتعلق بالكثير من االتفاقيات ومدونات قواعد الســــلوك والتحضــــيرات لعقد افتراضــــية. وشــــمل ذلك اجتماع

تعراض النظراء والخدمات  ل خالل هذه الفترة إجراء بعض خدمات اـس المؤتمرات الدولية. وعالوة على ذلك، تأجَّ
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مها الوكالة. ومع ذلك، من المتوقع أن يكون تأثير عمليات اإللغاء والتأج يل هذه ضــئيالً على االســتشــارية التي تقّدِ
  المدى الطويل.

ــل اإلخطار وتبادل المعلومات   -٥٩ وظلت الوكالة تتلقى تقارير األحداث من خالل اآلليات القائمة، كما تواصـ
  في حاالت الطوارئ النووية واإلشعاعية. وتواصل كذلك وضع معايير الوكالة وإرشاداتها طوال هذه الفترة.

لتؤيِّد مرونة محطات القوى النووية وصـمودها في ظل تأثير الجائحة. ولم   وتأتي تقارير الدول األعضـاء  -٦٠
في قواها العاملة أو  ١٩-تبلغ أي دولة عـضو عن اإلغالق القـسري ألي مفاعالت للقوى النووية نتيجة آلثار كوفيد

محطات من أربع خدماتها األسـاسـية مثل سـالسـل اإلمدادات. وقد تلقت الوكالة تقارير عن تأثير ذلك في تشـغيل ال
عشــــرة دولة عضــــواً، ومن األمثلة على ذلك التأثير وجود تغييرات في ترتيبات المناوبة والتدريب وفرض قيود 
على الوصــول إلى تلك المحطات. وأشــارت ســبع عشــرة دولة عضــواً إلى بعض التأثير في انقطاعات التشــغيل 

  الجارية أو المخطط لها.

الجائحة الواسـع في االقتصـاد العالمي والنشـاط الصـناعي يشـكل صـعوبة على سـلسـلة وسـيسـتمر تأثير    -٦١
د هذا التأثير أداء محطات القوى النووية في الفترة  اإلمدادات العالمية لشــــهور أو ســــنوات قادمة. ويمكن أن يهّدِ

ر العناصــر التي   تتطلَّب وقتاً طويال والالزمة االنتقالية وإلى المدى البعيد، فيفضــي ذلك على ســبيل المثال إلى تأخُّ
  لمشاريع البناء الجديدة أو مشاريع التجديد الرئيسية.

ة في   -٦٢ ات القوى النووـي ل محـط اع تشـــــغـي أثيرات انقـط ارير عن ـت ة تـق اـل د تلـقت الوـك ة من بين  ٢٦وـق دوـل
ت عن دوـلة عضـــــواً ـلديـها محـطات قوى نووـية ـعامـلة. وفي بعض الـحاالت، جرى تقليص نـطاـقات االنقـطاـعا ٣٠

طريق إلغاء األعمال غير الحرجة للتقليل من عدد الموظفين الخارجيين الذين يحضـرون إلى الموقع. وفي حاالت 
أخرى، جرى تمديد فترات االنقطاع لكي يتســنى ســير العمل بوتيرة بطيئة اســتوعبت قيود التباعد الجســدي. وفي 

ــتمر التأثير الكامل خالل العام المقبل على حاالت أخرى، جرى تأجيل انقطاعات بأكملها إلى العام المقبل ــيس . وس
ل.   األقل مع تنقيح خطط االنقطاع المستقبلية الستكمال العمل المؤجَّ

ولجمع المعلومات وإجراء تقييم، اســـتهلت الوكالة دراســـة اســـتقصـــائية في نهاية نيســـان/أبريل للهيئات   -٦٣
في أـمان المرافق التي تســـــتـخدم   ١٩-أثير لـجائـحة كوفـيدالرـقابـية المعنـية ـباألـمان اإلشــــــعاعي من أـجل تـحدـيد أي تـ 

ــاء أنَّ بعض  ــراف الرقابي عليها. ومن بين التحديات المتوقعة للدول األعضــ ــعاعية وفي اإلشــ ــادر اإلشــ المصــ
الشـركات قد تغلق أبوابها نتيجة للتأثير االقتصـادي للجائحة وقد يكون هناك خطر متزايد من أن تصـبح المصـادر 

يتيمة. وجرى تحســين اإلبالغ عن حالة كوفيد في المنشــآت النووية من خالل آليات مخصــصــة المشــعة مصــادر  
  جديدة وقائمة.

وإدارتها مع اـستمرارها   ١٩-وـستواـصل الوكالة دعم الدول األعـضاء في التخفيف من تأثير جائحة كوفيد  -٦٤
نظيرة والشــريكة، في الجائحة وفي في التطور. وســتبحث الوكالة، في الوقت المناســب وبالتعاون مع المنظمات ال

أـساليب التـصدي لها عالمياً وـستتبادل الدروس المـستفادة من ذلك. ومن المتوقع إعداد تقارير مـشتركة، بما في ذلك 
  المعايير أو اإلرشادات المحتملة بشأن التصدي للجائحة.

تحلـيل أعمق للمـعايير وـقد ـبدأ إجراء  وتواصـــــل األـماـنة اســـــتعراض وتعزيز مـعاييرـها وإرشـــــاداتـها.  -٦٥
واإلرشــادات بما في ذلك اإلرشــادات بشــأن التأهب للطوارئ والتصــدي لها. وشــرعت األمانة في إعداد منشــور 
يجمع اإلجراءات التي اتخذتها الدول األعـضاء والدروس التي اـستفادتها. وـسيـساعد هذا المنـشور المخطط له، إلى 
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ــادات،   ــاس ألي جانب التحليل األعمق للمعايير واإلرش ــكل األس ــيش ــات الجيدة وأفضــلها وس على تحديد الممارس
  إرشادات إضافية توضع الحقاً بتوافق اآلراء في المعايير واإلرشادات الجديدة أو المنقحة.

تعقد األمانة اجتماعات مع   -٦٦ طة النووية، ـس ة تأثير وضـع الجائحة فيما يتعلق بأمان المرافق واألنـش ولمناقـش
والفريق اـلدولي لألـمان النووي، والفريق االســـــتشـــــاري المعني ـباألمن وفريق فرعي للجـنة لجـنة مـعايير األـمان 

إرشـادات األمن النووي. وسـيجري الفريق االسـتشـاري الدائم المعني بالطاقة النووية مناقشـات مماثلة حول تأثير 
  يذه.الجائحة في أداء محطات القوى النووية، بما في ذلك التخطيط النقطاع التشغيل وتنف

عة من خالل إجراء دراـسة اـستقـصائية حول تأثير جائحة كوفيد  -٦٧ في   ١٩-وـسيتواـصل تحليل البيانات المجمَّ
وســوف  أمان المرافق التي تســتخدم مصــادر إشــعاعية وفي اإلشــراف الرقابي عليها، مع جمع المزيد من الردود.

  عضاء.يجري تقاسم نتائج الدراسة االستقصائية بشكل مناسب مع الدول األ

وـستُجمع تجربة الدول األعـضاء المتعلقة باـضطراب ـسلـسلة التوريد من أجل تبادل الدروس المـستفادة في   -٦٨
هذا الصــدد. وبالتعاون مع النظراء، ســتواصــل المنظمات الدولية تبادل المعلومات المتاحة بشــأن تأثير الجائحة 

  دارة المخاطر المرتبطة بالجائحة بانتظام وفعالية.واستئناف أنشطة المساعدة والبعثات االستشارية من خالل إ

ــيلزم تقييم حاالت   -٦٩ ــاريع القوى النووية الكبرى، فس ــبة لتأثير الجائحة على المدى الطويل في مش أما بالنس
تحديد التأخير في علميات المناقـصة وكذلك عدم التيقُّن من مـستوى التمويل المتاح لمـشاريع البناء الجديدة من أجل  

  كيف سيؤثر ذلك في مساهمة القوى النووية في التخفيف من حدة تغير المناخ.

كـما أن معظم مـفاعالت البحوث التي يعتبر إنـتاجـها للنـظائر المســـــتـخدـمة في الـطب ـبالغ األهمـية لتوفير   -٧٠
غلين األعـضاء في الرعاية الـصحية ما زالت تعمل بأعداد منخفـضة من الموظفين. وتتواـصل الوكالة حالياً مع المشـ 

اعالت البحوث التي تنتج  ة مـف اـل اعالت البحوث من أـجل جمع معلوـمات حول ـح اـمل التقني المعني بمـف الفريق الـع
  باإلضافة إلى القضايا المتعلقة باإلمدادات في جميع أنحاء العالم. ١٩-النظائر الطبية خالل أزمة جائحة كوفيد

مات المنتجين والمســـتخدمين للنظائر المشـــعة الطبية، ومشـــغلي وتقرُّ الوكالة بالحاجة إلى تشـــجيع حكو  -٧١
مفاعالت البحوث، والدول األعضــاء ذات الصــلة المشــاركة في إنتاج ونقل النظائر المشــعة على مواصــلة اتخاذ 

وســيســمح هذا اإلجراء بتخفيف مخاطر العرض المحتملة مع اســتمرار انتشــار  خطوات لتعزيز ترتيبات التســليم.
  عدالت مختلفة في الدول األعضاء.الجائحة بم

  وستقِدّم األمانة تحديثاً لهذا التقرير في الوقت المناسب للمؤتمر العام لهذا العام.  -٧٢




