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 ٢٠٢١ شباط/فبراير ١٥
 

 عربي 
نكليزي إاألصل: 

 مجلس المحافظين 

  فقط نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي 
  

 

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

 التقدُّم المحرز معلومات محدَّثة بشأن 

 

  تقرير من المدير العام 

 

  

  ملخَّص
 

ــغيل المرافق   ــاء في مجال تشــ م هذه الوثيقة لمحة هامة محدَّثة عن الدعم المقدَّم من الوكالة إلى الدول األعضــ تقّدِ
بما في ذلك ما اتَّخذته الوكالة من إجراءات لتيســير تبادل   واألنشــطة النووية واإلشــعاعية وضــمان أمانها وأمنها،

المعلومات فيما بين الجهات المعنية، وجمع التعقيبات، وتقديم الدعم إلى الدول األعضــاء التي تطلب ذلك من أجل  
ــاً معلومات موجزة عن اإلجراءات التي اتخذتها الجهات  وتقِدّم الوثيقة   .١٩-التخفيف من تأثير جائحة كوفيد أيضــ

المشِغّلة والجهات الرقابية خالل هذه الفترة.





GOV/INF/2021/6 
  ١ الصفحة

 

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

  معلومات محدَّثة بشأن التقدُّم المحرز 

 تقرير من المدير العام 

  

مة  -ألف   مقّدِ

هي أول جائحة بهذا الحجم في تاريخ الصــناعة النووية، وما زالت أصــداء تأثيرها    ١٩-إنَّ جائحة كوفيد  -١
فقد اعتمدت الحكومات في جميع أنحاء العالم تدابير صـارمة ونفَّذتها فيما يتعلق بالصـحة   تتردَّد على نطاق واسـع.

وتترتب على   بالد وإليها وتقييد حرية الحركة وإغالق الحدود.والسـالمة، مثل التباعد الجسـدي وتقييد السـفر من ال
القرارات التي تتخذها الحكومات بـشأن الـسياـسات الوطنية في هذا الـصدد تداعيات مباـشرة وغير مباـشرة تؤثِّر في  

  المنظمات العاملة في المجال النووي واإلشعاعي.

ــاء عملها من  -٢ ــلت المنظمات المعنية في الدول األعضـ ــتمرارية   وواصـ ــمان األمان واألمن واسـ أجل ضـ
وأدخلت الوكالة تعديالت كبيرة على أـساليب عملها لالـستمرار في تقديم دعمها   األعمال مع تطور انتـشار الجائحة.

زت الوكالة جهودها الرامية إلى تيسير تبادل   إلى الدول األعضاء ولتعزيز ذلك الدعم. وعلى وجه الخصوص، عزَّ
ــار الجائحة، بما في ذلك المعلومات من أجل ج ــاء مع انتشــ ــبها الدول األعضــ ــم الخبرات التي تكتســ مع وتقاســ

وبفـضل هذا االـستنفار الـسريع  للجهود، تمكَّنت الوكالة من فهم التحديات المحدَّدة التي تواجهها   الممارـسات الجيدة.
  الدول األعضاء والعمل على التصدي للجائحة عبر تقديم الدعم المناسب.

ــع االعتيادي الجديد، وتعمل على تنفيذ واليتها  وتوا  -٣ ــطالع بعملها في ظّلِ هذا الوضـ ــل الوكالة االضـ صـ
  بأساليب العمل المعتادة وعن طريق استحداث أساليب عمل جديدة.

ص الوثيقة   -٤ اإلجراءات التي اتَّخذتها الوكالة والجهات المـشغلة والجهات الرقابية   GOV/INF/2020/8وتلّخِ
من أـجل ضــــــمان األـمان واألمن والتشـــــغـيل الموثوق في المرافق واألنشــــــطة النووـية    ٢٠٢٠يو  حتى أـيار/ـما

  .GC(64)/INF/6واإلشعاعية، وصدر في آب/أغسطس تحديث لذلك الملخص في الوثيقة 

  

اإلجراءات التي اتخذتها الوكالة لدعم الدول األعـضاء في التخفيف من تأثير    -باء
  ١٩-جائحة كوفيد

  تبادل المعلومات مع الدول األعضاءتيسير  -١-باء

دولي للتبليغ عن   -٥ ام اـل ا، وهي النـظ ائفـه اـمل وـظ ة ال تزال تعـمل بـك اـل ة للوـك ابـع ة للتبليغ ـت ة أنظـم اك ثالـث هـن
الخبرات التشــغيلية لمحطات القوى النووية، ونظام التبليغ عن الحادثات المتعلقة بمفاعالت البحوث، ونظام التبليغ  
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ـقة ـبالوقود وتحليلـها الـخاص بمرافق دورة الوقود النووي. وـقد وردت عبر ـهذه األنظـمة تـقارير  عن الـحادـثات المتعل
  .١٩-من الدول األعضاء بشأن الخطط الموضوعة واإلجراءات المتَّخذة للتخفيف من تأثير جائحة كوفيد

وال تزال قاعدة بيانات الحادثات واالتجار غير المـشروع    -٦
   تعمل بكامل وظائفها.

ويواصــل مركز الحادثات والطوارئ التابع للوكالة عمله    -٧
من أجل ضمان أن تظلَّ قنوات االتصال المستعملة للتبليغ وتبادل  

تعـمل بـكاـمل   المعلوـمات بشـــــأن الطوارئ النووـية واإلشــــــعاعـية
  طاقتها على مدار الساعة طوال أيام األسبوع.

وقدَّمت الدول األعضـــاء تفاصـــيل عن تأثير الجائحة في    -٨
اصــــــيل عن نـطاق  ا في ذـلك تـف ة، بـم أداء محـطات القوى النووـي
ات   ام المعلوـم ا، عبر نـظ ة وتوقيتـه ا الزمنـي داولـه اـعات وـج االنقـط

دَّمة إلى َمورد  واســـــتُخدمت المدخالت المق عن مـفاعالت القوى.
الوكـالـة المســـــمَّى "المالمح القطريـة للقوى النوويـة" في جمع  
ة   دَّـم ــدر المـق ة المصـــ ات المفتوـح وتصـــــنيف وتلخيص المعلوـم
بصورة رسمية والمنشورة فيما يتعلق بتأثير الجائحة في محطات  

مة.   القوى النووية العاملة وكذلك في مشاريع البناء الجديد المتقّدِ

أثيرات المترتـبة على االنقـطاـعات في محـطات القوى النووـية في    -٩ دوـلة    ٢٦وتلـقت الوـكاـلة تـقارير عن الـت
وفي بعض الحاالت، أمكن تقليص   لألغراض التجارية.دولة عضـواً لديها محطات قوى نووية عاملة   ٣٠من بين  

ــية للتقليل إلى أدنى حد من عدد الموظفين الخارجيين   ــاســ نطاق االنقطاعات عن طريق إلغاء األعمال غير األســ
وفي حاالت أخرى، جرى تمديد فترات االنقطاع لكي يتســــنى تنفيذ العمل بوتيرة   الذين يحضــــرون إلى الموقع.

هدت حاالت أخرى تأجيل انقطاعات بأكملها إلى العام التالي. التباعد الجـسدي. بطيئة لمراعاة قيود ف   وـش يتكشـَّ وـس
ـتأثير الـجائـحة الـكاـمل على ـمدى الـعام الـقادم على األـقل مع تـعدـيل خطط االنقـطاـعات المقبـلة الســـــتكـمال األعـمال  

لة.   المؤجَّ

وعلى وجه السـرعة، اسـتحدثت الوكالة شـبكة دولية   -١٠
ــبكة للربط بين ا ــورة تجريبية، وهي شـ لنظراء وأطلقتها بصـ

الخبرات المكتسـبة في تشـغيل محطات القوى النووية في ظل 
، وذلـك من خالل الفريق العـامـل التقني  ١٩-جـائحـة كوفيـد

وـكان الغرض من  المعني بتشـــــغـيل محـطات القوى النووـية.
إنشـاء الشـبكة هو تقاسـم المعلومات والخبرات بين المنظمات  

ة و ة ذات المشـــــِغـّل دولـي ات اـل دعم التقني والمنظـم ات اـل منظـم
الصــــلة وســــائر الجهات المعنية، وقد أثبتت الشــــبكة قيمتها  

م من خاللها   دول أعضاء   ١٠تقريراً من   ٢٧البالغة، حيث قُّدِ
   منظمات دولية. ٥و

  

  

بشأن نظام   ٢٠٢٠وثيقة تقنية منشورة في عام 
  المتعلقة بالوقود وتحليلهاالتبليغ عن الحادثات 

  ات المكتسبة شبكة الخبر
في تشغيل محطات القوى 

النووية في ظل جائحة  
  ١٩-كوفيد

٢٧   ً   تقريرا

  دول أعضاء  ١٠

 منظمات دولية ٥
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، لتقاســم ما  NUCLEUSواســتُخدم مركز بناء القدرات في مجال الطاقة النووية، الذي تســتضــيفه منصــة   -١١
ــرية في مجال الطاقة النووية من معلومات عن  ُجمع عن طريق الفريق العامل التقني المعني بإدارة الموارد البشــ

الموضـوع للمناقشـة واإلقرار في   وقد خضـع هذا تأثير الجائحة في أنشـطة التدريب وسـياسـات الموارد البشـرية.
  .٢٠٢٠جلسة خاصة أثناء اجتماع الفريق العامل التقني المعقود في تشرين األول/أكتوبر 

لة لمفاعالت البحوث اســتخدام شــبكة الوكالة لمفاعالت البحوث من أجل تقاســم   -١٢ وواصــلت الجهات المشــغِّ
  تنفيذها للتكيف مع الجائحة.المعلومات عن حالة هذه المفاعالت وعن التدابير الجاري 

الوكــالــة على قنوات    -١٣ وتحــافظ 
ــال مفتوـحة مع   ة  اتصـــ ابـي ات الرـق الهيـئ

ـنووي   اـل بـــاألمـــان  يـــة  ـن ـع ـم اـل يـــة  اـلوـطـن
وـباإلضـــــاـفة إلى ذـلك،  واإلشــــــعاعي.

ات   ــاًء للهيـئ ة اســـــتقصـــ اـل أجرت الوـك
اعي   ان اإلشــــــع األـم ة ـب ة المعنـي ابـي الرـق
بهدف تكوين لمحة عامة أولية عن تأثير  

في أـمان المصـــــادر    ١٩-ـجائـحة كوفـيد
اإلشــعاعية وأنشــطة اإلشــراف الرقابي  

هـــا. ـي ـفي   ـعـل ـــتقصـــــــاء  االســـ واـُطـلق 
هيـئة رـقابـية    ٩٣نيســـــان/أبرـيل وـقدَّـمت 

  .ردودها عليه

 ٢٠٢٠، أُجري اسـتقصـاء ثاٍن في آب/أغسـطس  ٢٠٢٠وعقب االسـتقصـاء الذي أُجري في نيسـان/أبريل    -١٤
ــائل التالية: ــتبيان معدل تعديال طفيفاً اللتماس معلومات عن المســ ــتخدام اســ التحديات التي تواجهها الهيئات   باســ

ة؛ ابـي ذ البرامج الرـق د تنفـي ة عـن ابـي ادة التي    الرـق ة األخرى؛واـلدروس المســـــتـف ابـي ا مع الهيـئات الرـق اســـــمـه  يمكن تـق
في مجال    ١٩-والممارســــات الرقابية الجديدة المتبعة للتخفيف من تأثير القيود المفروضــــة بســــبب جائحة كوفيد

وحتى   والمجــاالت التي يمكن فيهــا تعزيز معــايير األمــان الصــــــادرة عن الوكــالــة. التنظيم الرقــابي لألمــان؛
  هيئة رقابية قد قدَّمت ردوداً إضافية على االستبيان. ٣٠نت ، كا٢٠٢٠أيلول/سبتمبر  ٢٣

ــاركة ما يزيد على   -١٥ ــبكية بمشــ ــية شــ من الرقابيين في المناطق األربع   ٣٠٠ونظَّمت الوكالة حلقة دراســ
تقصـاء. ة نتائج االـس يا والمحيط الهادئ) لمناقـش اركون إلى   (أمريكا الالتينية، وأوروبا، وأفريقيا، وآـس وخلص المـش

  تنتاجين رئيسيين بناًء على االستقصاء، وهما:اس

  ــاء، وهناك بعض المهام التي لم تُنفَّذ ــطة الرقابية في العديد من الدول األعض أنَّ الجائحة أثَّرت في األنش
  بالكامل، ومنها المهام المتعلقة باإلذن والتفتيش؛ 

   المصـادر اإلشـعاعية وأمنها، بما في  وأنَّه توجد لدى الهيئات الرقابية شـواغل بشـأن مسـائل متعلقة بأمان
  ذلك:

o المصادر المشعة المهملة واليتيمة؛  

  

  عدد البلدان التي قدَّمت ردوداً على االستقصاء األولي في نيسان/أبريل

األمريكتان آسيا والمحيط أفريقيا أوروبا
 الهادئ

٢٧ 

٣٧ 
٣٣ 

٢٦

٤٠ 

٣٠ 

٢٠ 

١٠ 

٠ 

ان
لد
الب
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o وعدم توافر الموظفين الطبيين القادرين على استخدام المصادر اإلشعاعية في األغراض الطبية؛   

o وحاالت التعرُّض غير الضرورية؛  

o .ومحدودية توفير الخدمات التقنية لضمان الوقاية من اإلشعاعات  

ائل    وخرجت  -١٦ أن المـس ادات من الوكالة بـش ية مفادها طلب المزيد من اإلرـش الهيئات الرقابية بتوصـية رئيـس
المتعلقة باـستمرارية األعمال في ظل الظروف الخاـصة، مثل اـستخدام الوـسائل االفتراـضية لتنفيذ عمليات التفتيش  

ترشــدت بها في التحليل الجاري لمعايير  وقد أخذت الوكالة بهذه التوصــية بالفعل واســ  وغيرها من المهام الرقابية.
  وإرشادات األمن النووي، وتواصل، على سبيل المثال، وضع اإلرشادات بشأن التفتيش عن بُعد. 

  معايير األمان وإرشادات األمن النووي -٢-باء

تواصــلت عملية وضــع وتنقيح معايير األمان    -١٧
وفيما يخصُّ اجتماعات لجنة  وإرشادات األمن النووي.

ة  ايير األـمان ولجـن ة بمـع ايير األـمان واللـجان المعنـي مـع
إرشـــــادات األمن النووي، فـبدالً من عـقد االجتـماـعات  
العــاديــة في المقر، اعتُمــدت إجراءات الســـــتعراض  

إطــار ا في  ــت  اإلنترن عبر  ــا  عليه ــة  والموافق ــائق  لوث
   اجتماعات لألعضاء عن طريق التواصل بالفيديو.

ــا   -١٨ ــدئي مب تحليالً  ــة  ــداي الب في  ــة  ــان األم وأجرت 
لمعايير األمان وإرشــادات األمن النووي للوقوف على 
ائـمة منـها تـعالج األوضـــــاع   ـما إذا ـكاـنت الصـــــيغ الـق

إذا ــا  وم الجوائح،  على  ــة  تعزيز    المترتب ينبغي  ــان  ك
معــايير األمــان وإرشــــــادات األمن النووي في هــذا 

ــادات األمن   المجال. وبناًء على هذا العمل األولي، أجرت األمانة مقارنة بين تحليلها األولي لمعايير األمان وإرشـ
الفـعل تحســـــيـنات ا من جـهة أخرى، واقترـحت ـب دات الموجودة قـيد التنقيح ـحالـي تـعالج    النووي من جـهة والمســـــوَّ

دات أدلة األمان التي ـسيتواـصل عرـضها على لجنة معايير األمان   األوـضاع المترتبة على الجوائح في بعض مـسوَّ
   واللجان المعنية بمعايير األمان ولجنة إرشادات األمن النووي للموافقة النهائية عليها.

ات األمن النووي بمشــــاركة لجنة وكخطوة ثانية، يُضــــطلع حاليا بتحليل أعمق لمعايير األمان وإرشــــاد  -١٩
معايير األمان واللجان المعنية بمعايير األمان ولجنة إرشادات األمن النووي، باإلضافة إلى المنظمات الدولية التي  

   شاركت في وضع تلك المعايير واإلرشادات.

لة التقارير التقنية تتناول فيها الخ  -٢٠ لـس بة في الدول  وتعمل األمانة على إعداد وثيقة في إطار ـس برات المكتـس
ــعاعية أثناء   ــطة النووية واإلش ــغيل المرافق واألنش األعضــاء في مجال ضــمان األمان واألمن والموثوقية في تش

تلخيص اإلجراءات التي اتَّـخذتـها   )١ وتتمثـَّل أـهداف ذـلك التقرير ذي الـطابع التقني فيـما يلي:   .١٩-ـجائـحة كوفـيد
ــغيل المرافق  مختلف الجهات المعنية من أجل إدا ــتمرارية تشــ رة المخاطر التي تطرحها الجائحة والتي تتهدَّد اســ

تقبل،   )٢ واألنـشطة؛  جيع على تعزيز الخطط الموضـوعة للتأهب والتصـدي للجوائح والتعافي منها في المـس والتـش

 

األمانة العلمية للجنة معايير األمان أثناء تقديم الدعم 
  اجتماعاتها االفتراضية.االفتراضي للجنة في 



GOV/INF/2021/6 
  ٥ الصفحة

 

ــات الجيـ  ارســـ ائـحة والوقوف على المـم ة من الـج ا الجـهات المعنـي م الخبرات التي اكتســـــبتـه اســـــُ  دة؛من خالل تـق
ــاء. )٣ ــواق الكهرباء وفي برامج القوى النووية في الدول األعضـ ــتعراض تأثير الجائحة في أسـ ويُتوقع أن  واسـ

  .٢٠٢١يصدر المنشور النهائي بحلول نهاية عام 

  على األـمان النووي. ١٩-وســـــيواصـــــل الفريق اـلدولي لألـمان النووي النظر في ـتداعـيات ـجائـحة كوفـيد  -٢١
ــنوية إلى المدير العام على بعض األفكار المتعلقة بتداعيات التدابير المتَّخذة   وركَّز رئيس الفريق في ــالته السـ رسـ

مت هذه الرسالة على الدول األعضاء قبيل المؤتمر العام. على األمان النووي.  ١٩-للتصدي لكوفيد وكانت   وقد ُعّمِ
  والذي ُعقد على هامش المؤتمر العام. تداعيات الجائحة أيضاً محور تركيز محفل الفريق الدولي لألمان النووي،

  التأهب والتصدي للطوارئ -٣-باء

ل تـشغيل نظام التصـدي للحادثات والطوارئ التابع للوكالة واـستمر تنفيذ برنامج تمارين الطوارئ.  -٢٢   تواصـَ
) وفقاً للخطط  ConvExوواصــل مركز الحادثات والطوارئ إجراء تمارين الطوارئ في إطار االتفاقيتين (تمارين  

  القائمة، بما في ذلك ما يلي:

   أُجري تمرينConvEx-1a   الختبار جاهزية جهات االتصــال لتلقي   ٢٠٢٠تشــرين األول/أكتوبر   ١٤في
  المعلومات العاجلة واإلقرار باستالمها؛

  تمرين   وأُجريConvEx-2a   الختبار جاهزية جهات االتصـال لملء اسـتمارات   ٢٠٢٠أيار/مايو   ١٢في
اإلبالغ المناـسبة وتحميل بيانات الرـصد على النظام الدولي للمعلومات الخاـصة برـصد اإلـشعاعات التابع  

   للوكالة؛

   ــارة على وجـه الخصـــــوص إلى إجراء تمرين  ٢٦إلى    ٢٤في الفترة من    ConvEx-2bوتجـدر اإلشـــ
وشــاركت   الختبار الترتيبات الموضــوعة من أجل طلب المســاعدة وتقديم المســاعدة. ٢٠٢٠آذار/مارس  

ــاد الجوية   ــة لألرصـ ــصـ ــواً واثنان من المراكز اإلقليمية المتخصـ في التمرين خمس وثالثون دولة عضـ
  ة للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية؛التابع

   وأُجري تمرينConvEx-2c    ــتراك مع فنلندا في ــمبر    ٩باالشـ الختبار ترتيبات   ٢٠٢٠كانون األول/ديسـ
   التصدي في حال وقوع طارئ نووي عابر للحدود الوطنية؛

   وأُجرـيت ثالـثة تـمارينConvEx-2e   الختـبار
ة وأدواتهـا في مجـال التقييم  اـل إجراءات الوـك

 ٢٠٢٠آب/أغســـطس   ٢٥والتنبؤ، وذلك في 
تشــــرين  ١٠باالشــــتراك مع فرنســــا، وفي  

باالـشتراك مع مـصرف   ٢٠٢٠الثاني/نوفمبر  
في  اإلثراء  الضـــــعيف  لليورانيوم  ــة  ــال الوك

ــتان، وفي   ــمبر ٩كازاخسـ   كانون األول/ديسـ
  باالشتراك مع هولندا. ٢٠٢٠

  

  ConvExمركز الحادثات والطوارئ أثناء إجراء أحد تمارين  
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ـــ وأُجريت عملية استعراض وتنقيح لوثيقتين من وثائ  -٢٣ ـــ ق معاييـــ ـــ ر األمـــ ـــ ان (همـــ ـــ ا العـــ  GSG-14ددان  ـــ
من ســلســلة معايير األمان الصــادرة عن الوكالة) لتضــمينهما جوانب ذات صــلة بالجوائح وبالتأهب   GS-G-2.1 و

   والتصدي للطوارئ.

  إطار سلسلة التأهب والتصدي للطوارئ وثيقة بعنوان: ونشرت الوكالة في  -٢٤
Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency Combined with Other Incidents 

or Emergencies 
("التأهب والتـصدي للطوارئ النووية أو اإلـشعاعية المقترنة بحادثات أو طوارئ أخرى") تتـضمن إرـشادات حول  

اء    GSR Part 7تنفيذ معايير األمان الواردة في العدد  لة معايير األمان الصـادرة عن الوكالة من أجل إرـس لـس من ـس
  أثير الجائحة في ذلك المجال.ترتيبات كافية في مجال التأهب والتصدي للطوارئ مع مراعاة ت

وُطرح على أعـضاء لجنة معايير التأهب والتصدي للطوارئ استبياٌن بشأن اإلجراءات المتَّخذة في الدول   -٢٥
األعضـاء أثناء الجائحة بهدف التصـدي لتأثيرها المحتمل في األطر والموارد الوطنية في مجال التأهب والتصـدي  

تبيان من خمـسة عـشر بلداً. وقُّدِمت ردود على ذلك للطوارئ. ليط الضـوء   االـس وبناًء على الردود المقدَّمة يمكن تـس
  على الجوانب التالية:

 أنَّه لم يُعلن عن أي حاالت طوارئ نووية أو إشعاعية لها صلة مباشرة بالجائحة؛  

 ــدي الكائنة خارج الم لة والمنظمات المعنية بالتصــ ــغِّ واقع اتَّخذت  وأنَّ الهيئات الرقابية والمنظمات المشــ
تدابير عديدة لضـمان المحافظة على قدرات كافية في مجال التأهب والتصـدي للطوارئ خالل األوضـاع  

   وتشمل تلك التدابير ما يلي: المترتبة على الجائحة.

o   ض الموظفين لخطر اإلصــابة بالفيروس (مثل التدريبات اإلعفاء من األنشــطة التي من شــأنها أن تعّرِ
  والتمارين)؛

o مل بتدابير إـضافية فيما يتعلق بالنظافة الـصحية لحماية الموظفين الـضروريين ألغراض التـصدي والع
(في الموقع وـخارـجه) وتـعدـيل قوائم النوـبات/الـجداول الزمنـية/إجراءات التـناوب للتقلـيل إلى أدنى ـحد 

  من التفاعل بين الموظفين؛

o بما في ذلك المســـتويات المرجعية،  وإعادة تقييم ترتيبات التصـــدي للطوارئ النووية واإلشـــعاعية ،
  وتعديل المعايير المعمول بها في اإلجراءات الوقائية.

وأفادت بعض الدول األعـضاء بأن اـستخدام المخزونات الوطنية من المعدات الوقائية الـشخصية في سياق   -٢٦
وـستتواصـل المناقـشة في   اعية.التصـدي للجائحة قد أثَّر في المخزونات المعدَّة للتصـدي للطوارئ النووية أو اإلـشع

لجنة معايير التأهب والتـصدي للطوارئ بـشأن تحليل الردود على االـستبيان، على ـسبيل المثال من أجل النظر في  
وجود أي احتياجات إضــــافية لتقديم إرشــــادات تعالج أيَّ تأثير ترتَّب على الجائحة في مجال التأهب والتصــــدي  

   للطوارئ.
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ــز   -٢٧ ــركـ مـ ــادر  بـ ــد  وقـ
الحادثات والطوارئ إلى استخدام 
األدوات االفتراضـــية لمواصـــلة  
تقديم أنشــطة بناء القدرات للدول 

ــاء. من   األعضــــ الفترة  وخالل 
ون   كـــاـن ى  إـل ريـــل  يســـــــان/أـب ـن

ـعقـــد  ٢٠٢٠األول/ديســــــمـبر    ،
ات والطوارئ     ٨٤مركز الحـادـث

ــية  ــعة حلقة دراسـ ــبكية؛ وتسـ شـ
ارية افتراضـية؛  تـش اجتماعات اـس

واجتماعين اثنين للجنة معايير التأهب والتـصدي للطوارئ؛ واجتماعين تقنيَّْين افتراـضيَّْين؛ وثماني فعاليات تدريب  
   افتراضية على المستوى اإلقليمي أو الوطني.

  االجتماعات الخاصة باالتفاقيات والصكوك القانونية األخرى -٤-باء

ل عقد االجتماع االسـتعراضـي الثامن التفاقية األمان النووي بموجب قرار اتخذته األطراف المتعاقدة    -٢٨ تأجَّ
وأعدَّت رئاســــة االجتماع،   .٢٠٢١وقد اتُخذ قراٌر بعدم تنظيم االجتماع االســــتعراضــــي في عام   .بتوافق اآلراء

فية بما في ذلك الختتام دورة االسـتعراض الثامنة في  بالتشـاور مع أمانة الوكالة، اقتراحاً بخطة لإلجراءات اإلضـا
   .٢٠٢٣ودمجها مع الدورة التاسعة لالجتماع االستعراضي المقرر عقدها في عام  ٢٠٢١عام 

تركة    -٢٩ ابع لألطراف المتعاقدة في االتفاقية المـش تعراضـي الـس ل عقد االجتماع التنظيمي لالجتماع االـس وتأجَّ
المتـعاـقدة بتوافق اآلراء، وُعـقد في شــــــكل اجتـماع مختلط على ـمدى أربـعة أـيام في   بموـجب قرار اتـخذـته األطراف

ل أيضاً عقد االجتماع االستعراضي   .٢٠٢٠تـشرين األول/أكتوبر   ٢إلى  ٢٠٢٠أيلول/ـسبتمبر   ٢٨الفترة من   وتأجَّ
راً عقده في الفترة من   ــتركة، الذي كان مقرَّ ــابع لالتفاقية المش ،  بموجب  ٢٠٢١ن/يونيه حزيرا ٤أيار إلى   ٢٤الس

د في الفترة من   دة بتوافق اآلراء وســـــيُعـق ه األطراف المتعـاـق ه إلى    ٢٧قرار اتخـذـت ه    ٨حزيران/يونـي تموز/يولـي
٢٠٢٢.  

لممثلي    -٣٠ ــاشـــــر  الع ــاع  االجتم َد  ــِ وُعق
الســلطات المختصــة المحدَّدة بمقتضــى اتفاقية  
اقـية   التبليغ المبكر عن وقوع ـحادث نووي واتـف
تقديم المـساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو  
طارئ إـشعاعي في شكل اجتماع افتراضي في 

 .٢٠٢٠حزيران/يونـيه    ١٩إلى    ١٥الفترة من  
وأقرَّ االجتماع تســـعة اســـتنتاجات مشـــفوعة  
باثنين وعشـرين بند عمل تنصُّ على إجراءات  

ــلة لتنفِّذها ا ــاء.  ذات صـ ألمانة والدول األعضـ
ومن المتوقع االنتـهاء من تنفـيذ ـهذه اإلجراءات  
قبل اجتماع الـسلطات المختـصة المقبل في عام 

وتشـمل بنود العمل المذكورة إجراءات بشـأن االنضـمام إلى اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي   .٢٠٢٢

  االجتماع العاشر لممثلي السلطات المختصة

  القدرات االفتراضية أنشطة بناء 
  التي نفَّذها مركز الحادثات والطوارئ

الحلقات الدراسية الشبكية

  وحدة دراسية  ٨٤

  مشارك  ١٠  ٠٠٠

 االجتماعات االستشارية 

  فعاليات ٩

٨٣  ً   مشاركا

٢٣  ً   دولة عضوا

  منظمات دولية  ٦

  فعاليات أخرى 

  من االجتماعات التقنية  ٢

  فعاليات تدريب ٨

من اجتماعات لجنة  ٢
معايير التأهب والتصدي 

  للطوارئ 
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ي أو ـطارئ إشــــــعاعي، وبشـــــأن النـظام الموـحد لتـبادل  وإلى اتـفاقـية تـقديم المســـــاـعدة في ـحاـلة وقوع ـحادث نوو
المعلومات في حاالت الحادثات والطوارئ، وشـبكة التصـّدِي والمسـاعدة (شـبكة رانيت)، والتواصـل مع الجمهور  
في حالة وقوع طارئ نووي أو إشــــعاعي، ودور الوكالة في التقييم والتنبؤ، والنظام الدولي للمعلومات الخاصــــة  

، واإلبالغ عن الحادثات والطوارئ النووية واإلشعاعية بصرف النظر عن ConvExوتمارين    برصد اإلشعاعات،
  سبب وقوعها.

ــأن أمان مفاعالت البحوث من موعده الذي   -٣١ ــلوك بش ــأن مدونة قواعد الس ل عقد االجتماع الدولي بش وتأجَّ
ال االجتماع كما هو  وســــوف يظل جدول أعم .٢٠٢١، إلى حزيران/يونيه  ٢٠٢٠كان مقرراً في آب/أغســــطس  

لة لمفاعالت البحوث في   على النحو المخطط له في األصــــل، وســــيناقش الخبرة التي اكتســــبتها الجهات المشــــغِّ
  التصدي للجائحة.

وُعقد اجتماع اللجنة التحضـيرية لمؤتمر عام   -٣٢
ة    ٢٠٢١ ادـي ة الـم اـي ة الحـم اقـي ل اتـف دـي لألطراف في تـع

) في شــكل اجتماع  ٢٠٢١للمواد النووية (مؤتمر عام 
مـن   رة  ـت ـف اـل ي  ـف ــي  راضـــ ـت ى    ٧اـف ون    ١١إـل كـــاـن

، بعـد تـأجيـل موعـد انعقـاده  ٢٠٢٠األول/ديســـــمبر  
ـمن   ـترة  ـف اـل ـفي  راً  ـمـقرَّ كـــان  الـــذي   ٢٩األصــــــلي 

إلى  حزي وخالل   .٢٠٢٠تموز/يوليــه    ٣ران/يونيــه 
االجتماع، ناقشـــت األطراف التحضـــيرات الرســـمية  

ا جـدول  ٢٠٢١لمؤتمر عـام   دـت ك مســـــوَّ ، بمـا في ذـل
دة النظـام   ك مســـــوَّ ذـل امجـه، وـك ال المؤتمر وبرـن أعـم

واتَّخذت الوكالة خطوات لتضــــمن   الداخلي للمؤتمر.
ن تؤثِّر  ل  ١٩-أنَّ األوـضاع المترتبة على جائحة كوفيد

  .٢٠٢١في إحكام التحضيرات لمؤتمر عام 

  التعاون مع منظمات األمم المتحدة األخرى وسائر الهيئات الدولية -٥-باء

اســـتمرَّ التفاعل المنتظم بين الوكالة والرابطة العالمية للمشـــغلين النوويين ووكالة الطاقة النووية التابعة    -٣٣
ــادي ومنظمات أخرى، مما مكَّن هذه المنظمات من إجراء تبادل فعَّال  لمنظمة التعاون والتنمية في  الميدان االقتص

   للمعلومات والدروس المستفادة.

ومن خالل التنسيق الذي تضطلع به اللجنة المشتركة بين الوكاالت المعنية بالتصدي للطوارئ اإلشعاعية    -٣٤
ــعاعية  والنووية، واصــلت الوكالة والمنظمات الدولية الراعية ل ــتركة من أجل التصــدي للطوارئ اإلش لخطة المش

ــير لتمرين   ــيُعقد في تشـــرين األول/أكتوبر    ConvEx-3 (2021)العمَل على التحضـ ــتناد إلى   ٢٠٢١الذي سـ باالسـ
وُعقد اجتماعان لفرقة  ســـيناريو حادث في محطة للقوى النووية، وســـوف تســـتضـــيفه اإلمارات العربية المتحدة.

ــي في    ConvEx-3 (2021)ن  العمل المعنية بتمري ــكل افتراضــ ــبتمبر   ٨في شــ ــرين   ٢٣و  ٢٠٢٠أيلول/ســ تشــ
ثت   .٢٠٢٠الثاني/نوفمبر   وشـهد االجتماعان اسـتعراض أبرز مالمح سـيناريو التمرين وعناصـره اإلضـافية، وُحّدِ

ارك في كّلٍ من اجتماعي فرقة العمل ممثلون لمنظمة معاهدة خطة العمل الخاصـة بالتحضـير للتمرين. الحظر    وـش
  الشـــامل للتجارب النووية والمفوضـــية األوروبية ومنظمة الصـــحة العالمية والمنظمة العالمية لألرصـــاد الجوية.

  

المدير العام للوكالة، السيد رافائيل ماريانو غروسي، أثناء  
إلقاء كلمته االفتتاحية في االجتماع االفتراضي للجنة  

  التحضيرية
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أيضاً ممثٌل للمركز األوروبي األطلسي لتنسيق التصدي    ٢٠٢٠أيلول/سبتمبر    ٨وشارك في االجتماع المعقود يوم  
   للكوارث.

واتصلت الوكالة بالجهات المعنية للتأكُّد   ر المـشعة اضطراباً كبيراً.وقد ـشهد توزيع النظائر الطبية والنظائ  -٣٥
ــملت هذه الجهات منظمة الطيران المدني   ــطرابات، وشـ ــائل الالزمة لدعم التخفيف من هذه االضـ من توافر الوسـ

  الدولي واتحاد النقل الجوي الدولي واالتحاد الدولي لرابطات طياري الخطوط الجوية.

  المقدَّم للدول األعضاء بأشكال أخرىالدعم  -٦-باء

وتسعى هذه  اـستهلَّت الوكالة ـسلـسلة جديدة من الحلقات الدراـسية الـشبكية بـشأن موضوع سلسلة اإلمدادات.  -٣٦
السـلسـلة الجديدة من الحلقات الدراسـية الشـبكية إلى تسـليط الضـوء على المنظور العام لسـلسـة اإلمدادات النووية  

وعرض التحديات والمســارات الممكنة في المســتقبل، وتقييم األنشــطة التي اضــطلعت بها  على الصــعيد العالمي،  
ــاً حاالت التأخير في   الوكالة في هذا المجال في اآلونة األخيرة. ــبكية الجديدة أيضـ ــية الشـ وتناقش الحلقات الدراسـ

رة وتقادم التكنولوجيا  تنفيذ المشاريع واإلغالق المؤقت لمحطات القوى النووية بسبب اكتشاف وجود   مفردات مزوَّ
وتشـمل سـلسـلة الحلقات الدراسـية الشـبكية جلسـة حول التحديات   األصـلية وتزايد االعتماد على األجهزة الرقمية.

   ، بما في ذلك الصعوبات المتعلقة بقدرة المتعاقدين على التنقُّل.١٩-التي طرحتها جائحة كوفيد

ــل  -٣٧ ــلســ ة اإلمدادات النووية لدعم البلدان في التنســــيق بين الهيئات الرقابية  وأطلقت الوكالة طقم أدوات ســ
دين العاملين مع هذه الجهات. لة للمرافق النووية والموّرِ ويوفِّر طقم  ومنظمات الدعم التقني والهيئات المالكة/المـشغِّ

ات القوى النووية  األدوات أمثلة ودراســات حالة وممارســات جيدة للمســاعدة على ضــمان أن تتمَّ مشــتريات محط
والغرض من طقم األدوات هو مســـــاـعدة البـلدان،  ومـفاعالت البحوث ومرافق دورة الوقود بكـفاءة وجودة ـعالـية.

لة على السواء، على األخذ بمبادئ سليمة فيما يتعلق بالجودة واإلدارة.   المستجدة والمشغِّ

اـلذي وقع في مرـفأ بيروت، لبـَّت الوـكاـلة طـلب الجمهورـية اللبـنانـية للمســـــاـعدة من    وفي أعـقاب االنفـجار  -٣٨
خالل نـشر بعثة مـساعدة تابعة لها بمـشاركة  

وقد أُوفدت بعثة المـساعدة في   ـشبكة رانيت.
ذهــا خبراء من   ظــّلِ ظروف الجــائحــة ونفــَّ
الوـكاـلة و اـلدانمرك وفرنســـــا، حـيث ـتأكـَّدوا  

وجودة في  من أنَّ المصـــــادر المشــــــعة الم
المســتشــفيات في بيروت مأمونة إشــعاعيا  
مخــاطر   وجود  عــدم  من  وتثبَّتوا  وآمنــة، 
عة   بب أّيِ مواد محتوية على نويدات مـش بـس
أ بيروت. ة في مرـف ـن ــأ مخزَّ ة المنشـــ   طبيعـي
ــوابط   ــرامة ضـ واتَّبع خبراء البعثة بكل صـ
الســالمة التي وضــعتها الوكالة والســلطات  

مرض   ــار  انتشــــ لمنع  ــة  ــاني ــد.اللبن   كوفي
وباإلـضافة إلى ذلك، تأكَّد أنَّ العينات البيئية 
التي جمعتهــا الجمهوريــة اللبنــانيــة وجرى 

  

  بعثة المساعدة الموفدة إلى بيروت
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ــبيتس) ال  ــرا (مختبر ش ــويس ــعاعات واألمان النووي) وس ــا (معهد الوقاية من اإلش تحليلها في مختبرين في فرنس
   مرتفعة.تحتوي على مستويات إشعاع 

وتمكَّنت الوكالة من مواصـلة    -٣٩
أنشـــطتها البالغة األهمية لتوفير الدعم 
والمســـاعدة من أجل إزالة المصـــادر  
  المشــــــعة المختوـمة المهمـلة ودمجـها.

ذلك دمج تـسعة مصـادر مـشعة    وـشمل
ا،   ــاط في كولومبـي ة النشـــ ة ـعالـي مهمـل
إلى   أُوفــدت  إلى بعثــة  وتقــديم الــدعم 
اآلـمنــة   اإلدارة  ألـغراض  ـبرازاـفيـــل 
للمصـادر المشـعة العالية النشـاط، مع  
ل، في الفترة  ة النـق التركيز على عملـي

تشـــــرين الـثاني/نوفمبر،    ١٩-١٦من  
ا   ة أفريقـي التعـاون الوثيق مع شـــــعـب ـب

  بعة إلدارة التعاون التقني.التا

  

عتين    -٤٠ مجمَّ بعثتين  ــة  ــال الوك ذت  ــَّ ونف
تجمعــان بين دعم التقييم الــذاتي والتمهيــد  
ــية  ــاسـ ــتعراض المتكامل للبنية األسـ لالسـ
النووية، وذلك بالوســـائل االفتراضـــية في 
إـطار التحضـــــير لبعثتين رئيســـــيتين من  
ــة  للبني ــل  ــام المتك االســـــتعراض  ــات  بعث
األســاســية النووية من المقرر إيفادهما إلى  

ــت ــري النكا.أوزبكسـ لت الدول   ان وسـ وأجَّ
ــاء البعـثات التي ـكان من المزمع   األعضـــ

، بما في ذلك بعثة  ٢٠٢١و ٢٠٢٠إيفادها في إطار االســـتعراض المتكامل للبنية األســـاســـية النووية خالل عامي  
إلى   ٢ة  إلى ـسري النكا، وبعثة في إطار المرحل  ١إلى كينيا، وبعثة في إطار المرحلة   ١متابعة في إطار المرحلة  

  أوزبكستان.

ــبكية في عام   -٤١ ــية الشـ ــلة جديدة من الحلقات الدراسـ ــلسـ ــأن تدريب وتأهيل موظفي   ٢٠٢٠وأُطلقت سـ بشـ
وتهدف ســلســلة الحلقات الدراســية الشــبكية إلى تعزيز قدرة الدول األعضــاء على تحليل البرامج   المرافق النووية.

وقد ُعقدت ثالث   ك البرامج وتطويرها وتنفيذها وتقييمها.التدريبية الخاصــــة بالمرافق النووية، وعلى تصــــميم تل
  .٢٠٢١ويُعتزم عقد أربع حلقات أخرى في عام  ٢٠٢٠حلقات في عام 

وتتيح الوكالة للدول األعضـاء دورات للتعلُّم اإللكتروني في مواضـيع األمن النووي، والتأهب والتصـدي    -٤٢
ــعاعات. ــجيل في دورات التعلُّم اإللكتروني التي   للطوارئ، والوقاية من اإلشــ وقد الحظت األمانة زيادة في التســ

  

كون رأس جهاٍز للعالج اإلشعا عي الخارجي كان يُستخدم في توفير الخبراء يفّكِ
الرعاية للمصابين بالسرطان في كولومبيا، تمهيداً إليداعه قيد الخزن المأمون  

  واآلمن 
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وباإلضـافة إلى ذلك، نفذَّت الوكالة خططها   تنظمها في هذا الصـدد، كما الحظت زيادة في اسـتكمال تلك الدورات.
نة للتعلُّم اإللكتروني. دت   بنجاح فيما يتعلق باختبار ونشــر عدَّة وحدات دراســية محســَّ الوكالة أيضــاً منظمات  وزوَّ

الدول األعضــاء بالمواد المســتخدمة في الدورات التدريبية لكي تجري التدريبات بنفســها، وقدَّمت الدعم للتخطيط  
  والتدريب في مجال تنمية الموارد البشرية، واستعرضت وثائق الدول األعضاء في ذلك المجال.

إنَّ   -٤٣ ول  ـق اـل وخـالصـــــــة 
الوكالة كيَّفت أســـاليب عملها لكي  
تتمكَّن من مواصــلة دعمها للدول  

وعلى وجه التحديد،   األعضـــاء.
فقد كان من المعتزم أن يـشهد عام 

ــأن  ١٢٣٢عقد  ٢٠٢٠ فعالية بشـ
ــغيالً  ــغيل المرافق النووية تشـ تشـ

ــتداماً. وقد ُعقد  مأموناً وآمناً ومسـ
العــديــد من هــذه الفعــاليــات على 
ا بالحضــور   النحو المخطط له، إمَّ

فعاليات) أو في  ٢٠٤الـشخصـي (
 فعالية). ٤٤٣شـــكل افتراضـــي (

وهناك أيضــا العديد من الفعاليات  
في ـعام   التي ـكان مخطـطاً لعـقدـها

وأخيراً فإنَّ بعض   .١٩-فعالية) انتظاراً لتخفيف القيود المفروضـة بـسبب جائحة كوفيد ٤٥٨ولكنَّها أُجلَّت ( ٢٠٢٠
  فعالية). ١٢٧قد أُلغيت ( ٢٠٢٠الفعاليات التي كان يُعتزم تنظيمها في عام 

 

ة  ــــ ر جائحــــ ن تأثيــــ ف مــــ اء للتخفيــــ اإلجراءات المتَّخذة في الدول األعض  -جيم
  ١٩-دـ وفيك

  محطات القوى النووية -١-جيم

ركَّزت اإلجراءات التي اتَّخذتها الدول األعضـاء على ضـمان ـسالمة الموظفين ورفاههم من خالل العمل    -٤٤
الفوري من أـجل التقلـيل إلى أدنى ـحد من خطر انتشـــــار الـجائـحة، مع الحـفاظ على اســـــتمرارـية األعـمال وعلى  

تدامة في محطات القوى.مـستويات كافية من األمان   ولم تفد أي دولة عضـو باالضـطرار إلى إغالق  واألمن واالـس
ــبب اآلثار ترتبت على جائحة كوفيد فيما يتعلق بالقوى العاملة فيه  ١٩-أي مفاعل من مفاعالت القوى النووية بســ

جاً  وقد طبَّقت الهيئات الرقابية على وج أو الخدمات الضـرورية لتشـغيله مثل سـالسـل اإلمداد. ه العموم نهجاً متدّرِ
  خالل الجائحة، وعدَّلت نطاق عمليات التفتيش الرقابي أو غير الرقابي بناًء على أهميتها من حيث األمان.

تويات مختلفة من التأثير في االنقطاعات المخطط لها، أو خطط   -٤٥ وأفادت الدول األعضـاء بأنها ـشهدت مـس
رة، بسبب محدود ية توافر القوى العاملة نتيجة للقيود المفروضة على السفر وكذلك لحماية  أو برامج الصيانة المقرَّ

وفي بعض   صــــــحة الموظفين، مع الحـفاظ على مســـــتوـيات ـكافـية من األـمان واألمن في محـطات القوى النووـية.

 

  ٢٠٢٠في عام 
لة  ١٢٣٢  فعالية مسجَّ

٢٠٤  
فعاليات ُعقدت على 
 النحو المخطط له

١٢٧  
 فعالية أُلغيت 

٤٥٨  
لت فعالية   أُّجِ

٤٤٣  
فعالية ُعقدت في 
 شكل افتراضي
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لة على الهيئات الرقابية تأجيل االنقطاعات المخطط لها إلى العام المقب ل، وهو ما  الحاالت، اقترحت الجهات المـشغِّ
 ٢٠٢٠يمكن أن يؤدي في نـهاـية المـطاف إلى زـيادة في حصـــــة القوى النووـية من إنـتاج الكهرـباء المعني في ـعام 

ــنوي. ــط الس ــادي إلى تراجع الطلب على الطاقة مما حدا  مقارنة بالمتوس وفي حاالت أخرى، أدى التباطؤ االقتص
  بالجهات المشغلة إلى خفض اإلنتاج أو حتى اإلغالق.

وفي كندا، أنهت إحدى الوحدات انقطاعاً طويل األجل لتنفيذ برنامج واســع النطاق للتجديد وتمديد العمر،    -٤٦
ــبب جائحة كوفيد ــة بسـ ــغيلها في ظّلِ التدابير المفروضـ ، في حين بدأت أعمال التجديد في وحدتين  ١٩-وأُعيد تشـ

  أخريين.

المســـتقبل تنفيذ أنشـــطة الصـــيانة المخطط لها  وتشـــمل التحديات التي ال تزال قائمة والتي ســـتُطرح في    -٤٧
وتنطوي اإلجراءات المعمول بها حاليا للتخفيف من تأثير   لضــمان الموثوقية في الوقت الراهن وحتى األمد البعيد.

ــت   الجائحة على التقليل إلى أدنى حد من وجود الموظفين الخارجيين في الموقع عن طريق تأجيل أي أعمال ليســ
وفي حين تُحدَّد مواعيد   ألمان، ســواء كانت تلك األعمال تُجرى أثناء التشــغيل أو االنقطاع.ضــرورية لضــمان ا

ل تحدياً أمام العديد من الدول األعضاء.   جديدة لهذه األعمال، فإنَّ عدم اليقين بشأن ما ستؤول إليه الجائحة يشّكِ

وتحقَّقت أثناء الجائحة   -٤٨
في  بــارزة  مرحليــة  معــالم 
اـلـنوويـــة  اـلوحـــدات  ـمواـقع 
ــحـــاد  االت ــي  ف ــجـــديـــدة  ال
الروســـــي، ومن ذـلك على  
ـسبيل المثال ـصبُّ خرـسانة 
الـــداـخـلي   االـحـتواء  ـغالف 
ــار   ــبــ ــتــ االخــ ــراء  وإجــ
الهيــدروليكي في المفــاعــل  

Kursk 2-1.  لت بالشـبكة الكهربائية خمسـة ٢٠٢٠وفي عام   مفاعالت، وبدأت أعمال تشـييد ثالثة مفاعالت.، ُوصـِّ
  وحدات لإلغالق الدائم. ٥، خضعت ١٩-وحسبما كان مخططاً له قبل جائحة كوفيد

الخــاصــــــة    -٤٩ الموارد  في  الجــائحــة  وأثَّرت 
ة   دة في بيالروس واإلمـارات العربـي الوحـدات الجـدـي ـب

إلى ال يؤّدِ  لم  ــك  ذل ولكن  وبنغالديش،  ــا  وتركي متحــدة 
  وقف أنشطة التشييد.

ــات    -٥٠ الهيئ ــا  اتخــذته التي  اإلجراءات  وركَّزت 
الرقابية في الدول األعضـاء على الحفاظ على مسـتوى  
كاٍف من اإلشراف الرقابي مع ضمان سالمة الموظفين  

اههم. اد   ورـف اعتـم ة ـب ابـي ات الرـق ادت الهيـئ اً، أـف وعموـم
ات العمل عن بُعد مع السـماح لبعض الموظفين  ممارسـ 

ــور المادي من خالل مكاتب   ــطة الرقابية عن طريق الحضـ ــة األنشـ ــآت النووية لممارسـ بالبقاء في مواقع المنشـ
  المفتشين المقيمين.

 

  محطة براكة للطاقة النووية (اإلمارات العربية المتحدة)

  ٢٠٢٠معالم تشغيلية بارزة في عام 

لت    مفاعالت ُوّصِ
 بالشبكة الكهربائية

 ) ٢الصين (

 )١االتحاد الروسي (

 ) ١بيالروس (

)١اإلمارات العربية المتحدة (

 مفاعالت 
 بدأ تشييدها 

 ) ٢الصين (

  ) ١تركيا (

  مفاعالت خضعت 
 لإلغالق الدائم

 ) ٢فرنسا (

) ٢الواليات المتحدة األمريكية (

 ) ١االتحاد الروسي (

  )١السويد (
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  مفاعالت البحوث وإنتاج النظائر المشعة -٢-جيم

رت معظم مؤســســات البحوث والجامعات، التي تتولى    -٥١ تشــغيل العديد من مفاعالت البحوث ألغراض  قرَّ
اً، درـيب والبـحث، إغالق المرافق مؤقـت ا   التعليم والـت اء إغالقـه اعالت أثـن ان المـف اظ على أـم دابير للحـف ذت ـت ا نفـَّ كـم

لفترات ممتدة، بأســـاليب منها على ســـبيل المثال تفريغ الوقود جزئيا من قلوب المفاعالت، ورصـــد األمان وفقاً  
  قائمة بشأن فترات اإلغالق الطويلة.لإلجراءات ال

رت معظم الدول األعضـــاء تأجيل عمليات التفتيش الرقابي (أو تقليص نطاقها) خالل فترة الجائحة.  -٥٢   وقرَّ
ـسات   ز على التدريب والبحث لإلغالق المؤقَّت مع الجامعات ومؤـس وخضـع العديد من مفاعالت البحوث التي ترّكِ

   يظلُّ تشغيل المفاعل معلَّقاً إلى أن تتغير الظروف. البحوث التي تُشِغّلها، بحيث

ويـظلُّ من الممكن تشـــــغـيل معظم مـفاعالت البحوث التي ال تزال ـعامـلة مع تنفـيذ ـتدابير مـحددة لمواجـهة    -٥٣
   الجائحة.

ــتمرون في اإلنتاج بعد أن   -٥٤ ــتة مس ــعة، فهناك س ــيين للنظائر المش ــاء المنتجين الرئيس ــتقص وبناًء على اس
ا خططاً لـضمان اـستمرارية األعمال تتـضمن تدابير اـستباقية محدَّدة لـضمان أمان المرفق والموظفين خالل  وـضعو

وتشـــمل هذه التدابير وضـــع ترتيبات منقَّحة بشـــأن ممارســـة الموظفين لعملهم (التقليل إلى أدنى حد من   الجائحة.
لعمل من المنزل في حالة الموظفين الذين ال الموظفين أثناء نوبات التشـغيل، ووضـع الموظفين قيد االسـتدعاء، وا

  ١٩-توجد ضرورة لوجودهم في المرفق)، وتنفيذ الضوابط الصحية الوطنية الرامية إلى منع انتشار فيروس كوفيد
   (التباعد الجسدي وإجراءات النظافة الصحية، على غرار اإلجراءات المتخذة في محطات القوى النووية).

ائر المشـعة الطبية والمسـتحضـرات الصـيدالنية اإلشـعاعية من "الخدمات الضـرورية"  واعتُبر إنتاج النظ  -٥٥
أدَّت إلى إعادة ترتيب    ١٩-بيد أنَّ أزمة كوفيد  وظلَّ اإلنتاج في الوقت الراهن كافياً لتلبية الطلب.  في معظم البلدان.

ــفيات، ومن ثمَّ تراُجع الطلب العالمي   ــتشــ  ٪.٢٠بنحو    ٩٩-على الموليبدينومأولويات اإلجراءات الطبية في المســ
: إمدادات النظائر المشـعة  ١٩-حلقة دراسـية شـبكية بعنوان "جائحة كوفيد ٢٠٢٠وعقدت الوكالة في نيسـان/أبريل  

  الطبية والمستحضرات الصيدالنية اإلشعاعية" بهدف تقييم األوضاع على الصعيد العالمي.

انخـفاض ـعدد إجراءات الـطب النووي المن  -٥٦ د ـب ة تتراوح بين  وأُفـي الم بنســــــب اء الـع ذة في جميع أنـح ٪ ٤٥فـَّ
ويرجع ذلك إلى تأجيل اإلجراءات غير العاجلة وإلى االضـــطرابات في ســـلســـلة  ٪ بحســـب اإلجراء والبلد.٨٠و

ــيا، حيث   اإلمداد. ــرق آسـ ــط وجنوب شـ ــرق األوسـ وكانت أكثر المناطق تأثُّراً هي أفريقيا وأمريكا الالتينية والشـ
  وقد ُوِضعت خطط من أجل العودة إلى تقديم الخدمات المؤجلة. ت تعليق تقديم الخدمات.شهدت بعض الحاال

   مرافق دورة الوقود النووي -٣-جيم

اســتمر تشــغيل معظم مرافق دورة الوقود النووي، باســتثناء بعض مرافق التصــرف في النفايات المشـعة    -٥٧
   وبعض مرافق التعدين والمعالجة التي أُغلقت مؤقتاً.

لة لمرافق دورة الوقود النووي تدابير لضـمان اسـتمرارية األعمال والمحافظة    -٥٨ واعتمدت المنظمات المشـغِّ
وعلى غرار   وشـملت التدابير المتَّخذة عموماً إيالء األولوية لألنشـطة االسـتراتيجية. على األمان واألمن النوويين.

ل إلى أدنى ـحد من انتـقال الـعدوى ـبالفيروس فيـما بين محـطات القوى النووـية، ركَّزت الـتدابير أيضـــــاً على التقليـ 
   الموظفين.
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ويتمثَّل التحدي األكبر الذي تواجهه مرافق دورة الوقود النووي، وال ســيما المرافق التي تعمل في مجال    -٥٩
من  و التصــــرف في النفايات المشــــعة، في كيفية التعامل مع اآلثار االقتصــــادية الكبيرة المترتبة على الجائحة.

المرجَّح أن تشـمل التدابير التي سـتُتَّخذ في هذا الصـدد تحديد أولويات األنشـطة بمزيد من الصـرامة، والتوسـع في  
أـساليب إبراز الفوائد الطويلة األجل للتـصرف في النفايات المـشعة، بما في ذلك إمكانية تقاـسم مرافق التـصرف في  

  النفايات المشعة فيما بين الدول األعضاء.

  المرافق التي تستخدم المصادر اإلشعاعية -٤-جيم

ــتقصــاء الذي أجرته الوكالة بشــأن تأثير جائحة كوفيد  -٦٠ في األنشــطة الرقابية المتعلقة بأمان   ١٩-حدَّد االس
ويشير   المصادر اإلشعاعية عدداً من القضايا التي قد تكون مهمة في سياق اإلشراف الرقابي في الظروف الحالية.

ــتقصــاء إلى أ ــبب التحديات  االس ــتمرار في العمل بس ــعاعية قد يضــطرون إلى االس ــتخدمي المصــادر اإلش نَّ مس
االقتصـــادية، ومن ثمَّ يمكن أن يعجزوا عن ضـــمان أمان المصـــادر التي لديهم، بما في ذلك المصـــادر المختومة  

الضــرورية من الموظفين، ومن  وقد ال تســتطيع بعض المرافق، على ســبيل المثال، أن تفي باالحتياجات   المهملة.
ــعاعية أو ســـالمة العاملين المهنيين أو المرضـــى أو   ــادر اإلشـ ــبَّب في مخاطر تتهدَّد أمان المصـ ثمَّ يمكن أن تتسـ

   المرافق نفسها.

ـجاً وتـعّدِل برـنامج التفتيش ـلديـها للتكيُّف مع التـحدـيات التي    -٦١ وتتبع جميع الهيـئات الرـقابـية تقريـباً نهـجاً مـتدّرِ
   رحها الجائحة.تط

وطرح الفيزيائيون الطبيون العاملون في السـياقات التشـخيصـية اإلشـعاعية تسـاؤالت بشـأن التأثير الذي   -٦٢
في الوـقاـية من اإلشــــــعاـعات الطبـية  ١٩-يمكن أن يترـتب على تصـــــوير ـحاالت االلتـهاب الرئوي بســــــبب كوفـيد

تخدام فحص الصـدر بالتصـوير المقطعي الحاسـ  والمهنية. وبي في إدارة حاالت المرضـى المصـابين بالفعل  فمع اـس
أو المشـتبه في إصـابتهم به، بصـورة متكررة في بعض األحيان، ومع إجراء التصـوير أحياناً   ١٩-بفيروس كوفيد

في أماكن خارج أقســام التصــوير اإلشــعاعي التقليدية، يوصــى بشــدَّة بالتركيز المســتمر على وقاية المرضــى  
وينبغي أيضــــاً مراعاة وقاية المرضــــى وأفراد األطقم الطبية من اإلصــــابة بعدوى   والعاملين من اإلشــــعاعات.

  في سياق أنشطة التصوير من هذا القبيل. ١٩-كوفيد

  

ً  -دال   المالحظات وسبل المضي قدما

هي أول جائحة بهذا الحجم في تاريخ الصــناعة النووية، وما زالت أصــداء تأثيرها    ١٩-إنَّ جائحة كوفيد  -٦٣
وتواصـــل الوكالة تقديم الدعم للدول األعضـــاء في ظّلِ هذا الوضـــع االعتيادي الجديد،  تتردَّد على نطاق واســـع.

وسـتواصـل الوكالة،   وتعمل على تنفيذ واليتها بأسـاليب العمل المعتادة وعن طريق اسـتحداث أسـاليب عمل جديدة.
ريكة، النظر مليا في ال جائحة والتدابير المتَّخذة على الصـعيد العالمي من أجل  بالتعاون مع المنظمات النظيرة والـش

  التصدي لها، كما ستواصل تقاسم الدروس المستفادة في هذا الصدد.

ومن األمثلة على النجاح في تنفيذ األنـشطة باالـستعانة بأـساليب عمل جديدة أنَّ عملية إعداد معايير األمان    -٦٤
ــتمرت دون انق ــادات الوكالة اس ــة.وغيرها من إرش ويجري العمل   طاع طوال فترة الجائحة رغم القيود المفروض

ــادات   ــادات األمن النووي فيما يتعلق بالجوائح، بما في ذلك اإلرشـ على إجراء تحليل أعمق لمعايير األمان وإرشـ
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ومن األمثلة األخرى على النجاح في تنفيذ األنشـطة باالسـتعانة بأسـاليب عمل   بشـأن التأهب والتصـدي للطوارئ.
ــية.جد ــائل االفتراض ــارية بالوس ــتش ــتعراض النظراء والخدمات االس وفي حين تنطوي هذه  يدة إنجاز خدمات اس

الخدمات على بعض الجوانب التي يمكن االســتمرار في تقديمها بالوســائل االفتراضــية في المســتقبل، فإنَّ المتوقَّع  
، مثل اجتماعات اســتعراض االتفاقيات، ســيلزم هو أنَّ الغالبية العظمى من البعثات وغيرها من الفعاليات الكبرى 

  أن تتضمَّن مكوناً قائماً على الحضور الشخصي.

وقد نفَّذت المنظمات المشــِغّلة والهيئات الرقابية في الدول األعضــاء إجراءات تصــّدٍ لكي تضــمن، قدر   -٦٥
ائر أو تو اج النـظ اء أو إنـت د الكهرـب ة في تولـي ان، األـمان واألمن والموثوقـي د المنتـجات والـخدـمات األخرى اإلمـك رـي

   وتعمل األمانة على إعداد منشور لتجميع اإلجراءات التي اتخذتها الدول األعضاء. ذات الصلة.

ويتعيَّن على الصناعة النووية أن ترصد سالسل اإلمداد لضمان اإلدارة السليمة للمخاطر الكامنة المترتبة    -٦٦
عموماً، بما يكفل أمان المنشــــآت النووية وأمنها وموثوقيتها في  على حاالت اإلغالق التي تشــــهدها الصــــناعة 

وأحد التحديات التي يُتوقَّع أن تواجهها الدول األعضـــاء يتمثل في أنَّ بعض الشـــركات يمكن أن تغلق   المســـتقبل.
  نتيجةً للتأثير االقتصادي المترتب على الجائحة.

دان التي ينتمي إليها منتجو النظائر المشــــعة الطبية وتســــلِّم الوكالة بالحاجة إلى تشــــجيع حكومات البل  -٦٧
ــارك في إنتاج النظائر   ــاء المعنية التي تشـ لة لمفاعالت البحوث، والدول األعضـ ــغِّ ــتخدميها، والجهات المشـ ومسـ

وســيتيح ذلك التخفيف من المخاطر التي   المشــعة ونقلها، على مواصــلة اتخاذ خطوات لتعزيز ترتيبات التســليم.
  ر في اإلمدادات مع استمرار انتشار الجائحة بمعدالت مختلفة في الدول األعضاء.يمكن أن تُؤث

وـستواـصل الوكالة االـضطالع بأنـشطتها أثناء ظروف الجائحة الجارية وـستواـصل إبالغ الدول األعـضاء    -٦٨
   بالمعلومات المحدَّثة.

 


