
20
15

ام 
لع

یة
ذر

 ال
قة

طا
لل

یة
ول

الد
ة 

كال
لو

ي ل
نو

لس
ر ا

ری
لتق

ا

20
15

ام 
لع

ریة
الذ

قة 
طا

لل
لیة

دو
 ال

الة
وك

 لل
وي

سن
 ال

یر
قر

الت

یة 
ذر

 ال
قة

طا
 لل

لیة
دو

 ال
الة

وك
ال

ریة
الذ

قة 
طا

ة ال
ھم

سا
عم

سی
وتو

یل 
عج

ىت
عل

الة
وك

ل ال
عم

"ت
  .

"
مع

أج
لم 

لعا
ي ا

ف
حة

ص
وال

 
ي 

ف
الة

وك
لل

ام 
نظ

 ال
من

نیة
لثا

ة ا
ماد

ال

ریة
الذ

قة 
طا

 لل
لیة

دو
 ال

الة
وك

ال
PO

 B
ox

 1
00

,V
ie

nn
a

In
te

rn
at

io
na

l 
C

en
tr

e 
14

00
V

ie
nn

a,
 A

us
tr

ia
)+

1-
43

(0
-2

60
0 

ف:
ھات

 ال
رقم

)+
1-

43
(2

60
0 

-7
س: 

فاك
ال

O
ff

ic
ia

l.M
ai

l@
ia

ea
.o

rg
ي: 

ون
تر

لك
 ال

رید
الب

ن 
نوا

ع

www.iaea.org

GC(60)/9

PO Box 100, Vienna International Centre 
1400 Vienna, Austria

: - )-(+ 
: - )-(+  

Official.Mail@iaea.org :





GC(60)/9  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

 ٢٠١٥لعام  للوكالة الدولية للطاقة الذرية التقرير السنوي
  

  

  تنص الفقرة ياء من المادة السادسة من نظام الوكالة األساسي

  العامعلى أن ُيقدم مجلس المحافظين "تقريراً سنوياً إلى المؤتمر 

  حول شؤون الوكالة وحول أي مشاريع أقرتھا الوكالة".

  

  ٢٠١٥كانون األول/ديسمبر  ٣١كانون الثاني/يناير إلى  ١يشمل ھذا التقرير الفترة من 
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  ‘٤’ الصفحة

  الدول األعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  )٢٠١٥كانون األول/ديسمبر  ٣١(في 

 
 

  االتحاد الروسي
  إثيوبيا

  أذربيجان
  األرجنتين
  األردن
  أرمينيا
  إريتريا
  إسبانيا
  أستراليا
  إستونيا
  إسرائيـل
  أفغانستان
  إكـوادور
  ألبانيــا
  ألمانيا

  اإلمارات العربية المتحدة
  أنتيغوا وباربودا

  إندونيسيا
  أنغـوال

  أوروغواي
  أوزبكستان
  أوغنــدا
  أوكرانيا
  آيرلندا
  آيسلندا
  إيطاليا

  بابوا غينيا الجديدة
  باراغـواي
  باكستان
  باالو

  البحرين
  البرازيل
  بربادوس
  البرتغال

  بروناي دار السالم
  بلجيكا
  بلغاريا
  بليز

  بنغالديـش
  بنمـــا
  بنـــن

  بوتسوانا
  بوركينا فاسـو

  بوروندي
  البوسنة والھرسك

  بولندا
  بيرو

  بيالروس
  تايلند
  تركيا

  ترينيداد وتوباغو
  تشاد
  توغو
  تونــس
  جامايكــا

  الجبل األسود

  الجزائر
  جزر البھاما
  جزر مارشال

  جمھورية أفريقيا الوسطى
  الجمھورية التشيكية

  الجمھورية الدومينيكية
  الجمھورية العربية السورية

  جمھورية الكونغو الديمقراطية
  جمھورية إيران اإلسالمية 
  جمھورية تنزانيا المتحدة

  مھورية فنزويال البوليفارية ج
  جمھورية كوريا

  جمھورية الو الديمقراطية الشعبية
 ً   جمھورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا

  جمھورية مولدوفـــا
  جنوب أفريقيا

  جورجيــا
  جيبوتي
  الدانمرك

  دولة بوليفيا المتعددة القوميات
  دومينيكا
  رواندا
  رومانيا
  زامبيـــا

  زمبابــوي
  سان مارينو
  سري النكا
  السلفـادور
  سلوفاكيا
  سلوفينيا
  سنغافورة
  السنغـال
  سوازيلند
  السودان
  السويد
  سويسرا

  سيراليـون
  سيشيل
  شيلي
  صربيا
  الصين

  طاجيكستان
  العــراق
  عـُمان
  غابــون
  غانا

  غواتيمــاال
  غيانا
  فانواتو
  فرنسا
  الفلبيــن
  فنلندا
  فيجي

  فييت نــام
  قبرص
  قطـــر

  قيرغيزستان

  كازاخستان
  الكاميـرون

  الكرسي الرسولي
  كرواتيــا
  كمبوديــا

  كندا
  كوبا

  كوت ديفوار
  كوستاريكــا
  كولومبيــا
  الكونغو
  الكويـــت
  كينيـــا
  التفيا
  لبنان

  لختنشتاين
  لكسمبورغ

  ليبيا
  ليبيريــا
  ليتوانيا
  ليسوتو
  مالطـة
  مالـــي
  ماليزيــا
  مدغشقــر

  مصر
  المغـــرب
  المكسيك
  مالوي

  المملكة العربية السعودية
  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 

  وآيرلندا الشمالية  
  منغوليـــا
  موريتانيا

  موريشيـوس
  موزامبيق
  موناكــــو
  ميانمـــار
  ناميبيـــا
  النرويج
  النمسا
  نيبال

  النيجــر
  نيجيريا

  نيكاراغـوا
  نيوزيلندا
  ھايتـــي
  الھند

  ھندوراس
  ھنغاريا
  ھولندا

  الواليات المتحدة األمريكية
  اليابان
  اليمـــن
  اليونان

  

ورك، في  دة في نيوي م المتح ّر الرئيسي لألم ـُقد في المق ذي ع ة ال ة الذري ة للطاق ة الدولي وبر  ٢٣وافق المؤتمر الخاص بالنظام األساسي للوكال ى النظام ١٩٥٦تشرين األول/أكت ، عل
ة في السالم ١٩٥٧تموز/يوليه  ٢٩في  األساسي للوكالة الذي بدأ نفاذه ة الذري ل وتوسيع مساھمة الطاق . ويقع المقّر الرئيسي للوكالة في فيينا. ويتمثـّل ھدف الوكالة الرئيسي في "تعجي

  والصحة واالزدھار في العالم أجمع".
  ٢٠١٦حقوق النشر محفوظة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
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  ‘٥’ الصفحة

  

  الة في سطورالوك
  )٢٠١٥كانون األول/ديسمبر  ٣١(في 

  دولة عضواً.    ١٦٧

  منظمة دولية حكومية وغير حكومية على نطاق العالم تـُدعى إلى حضور المؤتمر العام للوكالة بصفة مراقب.    ٨٣

  عاماً من الخدمة الدولية.    ٥٩

  موظفاً  من الفئتين الفنية والداعمة.    ٢٤٩٧

ام  يورو مليون  ٣٥٢٫١ ة لع ة العادي ة  ٢٠١٥.١مجموع الميزاني ات الخارجة عن الميزاني ون  ٨٥٫٨بلغت النفق ملي
  .٢٠١٥في عام  يورو

للمساھمات الطوعية في صندوق التعاون التقني التابع للوكالة،  ٢٠١٥كمبلغ مستھدف في عام  يورومليون     ٦٩٫٨
رھم من  ٥١٢٦من مھام الخبراء والمحاضرين، و ٣٤٧٧الذي يدعم مشاريع تضم  مشاركاً في االجتماعات وغي

ة، و ١٧٥مشاركاً في  ٢٧٢٢الموظفين المسؤولين عن المشاريع، و ة ودولي ة إقليمي حاصالً  ١٨٥٢دورة تدريبي
  على منحة دراسية وزائراً علمياً.

  .من أقل البلدان نمواً  ٣٥من البلدان واألقاليم المشاركة في برنامج الوكالة للتعاون التقني، منھا     ١٣٨

  .٢٠١٥من مشاريع التعاون التقني العاملة في نھاية عام     ٨٠٧

  إقليميان للضمانات (في طوكيو وتورونتو). ومكتبانمكتبان لالتصال (في نيويورك وجنيف)     ٢

  من المختبرات الدولية (في فيينا وزايبرسدورف وموناكو) مراكز البحوث الدولية.    ١٢

  عددة األطراف بشأن األمان النووي واألمن النووي والمسؤولية النووية، اعُتِمدت تحت رعاية الوكالة.اتفاقية مت    ١١

  اتفاقات إقليمية تتعلق بالعلوم والتكنولوجيا النووية.    ٤

م تقديم المساعدة التقنية من قَِبل الوكالة.    ١٢٦   من االتفاقات التكميلية المنقَّحة التي تنظِّ

ة  ١٦٨٦البحثية المنسـَّقة العاملة، تشتمل على  من المشاريع    ١٣١ ة وتقني عقداً واتفاقاً بحثياً تم اعتمادھا ألغراض بحثي
  اجتماعاً لتنسيق البحوث. ٧٩وخاصة بالدراسة لنيل درجة الدكتوراه. وباإلضافة إلى ذلك، تم عقد 

  جھة مانحة وطنية مساھمة في صندوق األمن النووي الطوعي.    ١٩

ة تن    ١٨١ ات ضمانات،دول ا اتفاق ذ فيھ ا  ٢،٣فَّ ع  ١٢٧منھ ذة، م والت إضافية ناف ة مرتبطة ببروتوك ة  ٢١١٤دول عملي
ام  ام ٢٠١٥تفتيش خاصة بالضمانات تم تنفيذھا في ع ات الخاصة بالضمانات في ع د بلغت النفق ا  ٢٠١٥. وق م

ة و مليون يورو ١٣٠٫٧قيمته  ة العادي ورو ٢٧٫٠من الجزء التشغيلي من الميزاني ون ي وارد خارجة  ملي من م
  عن الميزانية.

د الجنسيات (المفوضية األوروبية). واحدبرنامجاً وطنياً لدعم الضمانات وبرنامج دعم     ٢٠   متعدِّ

___________________  

ة  ١٫٠٠لكل  دوالر ١٫١٠٩١على أساس متوسط سعر الصرف المعمول به في األمم المتحدة والبالغ  ١ ة اإلجمالي ورو. وبلغت القيم ي
  يورو. ١٫٠٠دوالر لكل  ١٫٠٠مليون يورو على أساس سعر الصرف البالغ  ٣٥٦٫٤للميزانية العادية 

م تستطع استخالص أي  ٢ ذلك ل ا ول ة الضمانات فيھ ق الوكال م تطبِّ ي ل ة، الت ا الشعبية الديمقراطي ة كوري ال تشمل ھذه الدول جمھوري
  ھا.استنتاج بشأن

  وتايوان، الصين. ٣
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  ‘٦’ الصفحة

  

ام   ٤٣٠ ٠٠٠ ة ع ة الشبكي مع نھاي ع الوكال بة ٢٠١٥زائر كل شھر لموق ادة بنس ام  ٪٥٠، وھي زي ة بع د٢٠١٤مقارن  . وق
ادة بلغت ٢٠١٥تزايد امتداد وسائل اإلعالم االجتماعية الخاصة بالوكالة بخمسة أضعاف في عام  ون ٥، بزي  ملي

  شخص شھرًيا.

سجل في النظام الدولي للمعلومات النووية (نظام إينيس)، وھو أضخم قاعدة بيانات لدى الوكالة، حيث  ماليين    ٣٫٩
ن ر م ى أكث وي عل وص الكا ٥٠٠ ٠٠٠ تحت ن النص ة م وات التجاري ر القن ھولة عب اح بس ي ال تت ة الت مل

  .٢٠١٥عملية تصفح في عام  مليون ٢٫٣و

ون    ١٫١ ة  ملي ة الوكال ي مكتب ب ف ؤتمرات والمجالت والكت ايير ومحاضر الم ة والمع ارير التقني ائق والتق ن الوث م
  .٢٠١٥زائر إلى المكتبة في عام  ١٤ ٠٠٠وأكثر من 

  شكل ورقي وفي شكل إلكتروني)، ومنھا الرسائل اإلخبارية.(في  ٢٠١٥المنشورات صدرت في عام  من    ١٤٥
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  ‘٧’ الصفحة

  

  مجلس المحافظين

اً خمس  ٣٥ُيشِرف مجلس المحافظين على عمليات الوكالة الجارية. وھو يتألف من   -١ ة عضواً ويجتمع عموم دول
رة  مرات في السنة، أو أكثر إذا اقتضت ذلك حاالت معينة. ويضطلع ة لفت امج الوكال اد برن المجلس بوظائف من بينھا اعتم

  السنتين التالية وتقديم توصيات بشأن ميزانية الوكالة إلى المؤتمر العام.

ام   -٢ الل ع س خ ر المجل ة، نظ ات النووي ال التكنولوجي ي مج ي  ٢٠١٥وف ام ف ة لع ا النووي تعراض التكنولوجي اس
٢٠١٥.  

ام لمجلس وفي مجال األمان واألمن، ناقش ا  -٣ ووي لع يما  ٢٠١٥استعراض األمان الن ر عن حادث فوكوش والتقري
  .٢٠١٥تقرير األمن النووي لعام ، كما تداول بشأن داييتشي

ام وفيما يتعلق بالتحقـّق، نظر المجلس في   -٤ ذ الضمانات لع اق ضمانات واحد. ٢٠١٤تقرير تنفي ى اتف ، ووافق عل
ا ام ذات الصلة من وأبقى المجلس قيد نظره قضية تنفيذ اتف دة عدم االنتشار، واألحك ود في إطار معاھ ق الضمانات المعق

قرارات مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، في جمھورية إيران اإلسالمية؛ وتنفيذ اتفاق الضمانات المعقود في إطار معاھدة 
ل مجلس عدم االنتشار في الجمھورية العربية السورية؛ وتطبيق الضمانات في جمھورية كور يا الشعبية الديمقراطية. وخوَّ

ووي  المحافظين أن ينفِّذ المدير العام إجراءات التحقق والرصد الضرورية فيما يتصل بالتزامات إيران المتعلقة بالمجال الن
ة كما ھو وارد في خطة العمل الشاملة المشتركة. وأحاط مجلس المحافظين علًما بالتقرير عن التقييم النھائي للمسائل  العالق

ـدَرجة في  ع األنشطة الُم ور، أنَّ جمي ة أم الماضية والراھنة بشأن برنامج إيران النووي، واعتمد قراًرا الحظ فيه، في جمل
  خريطة الطريق قد اسُتكملت وفًقا للجدول الزمني المتفق عليه وبأنَّ ھذه المسألة اختتمت نظر المجلس في ھذا البند. 

  .٢٠١٦ووافق على برنامج الوكالة للتعاون التقني لعام  ٢٠١٤اون التقني لعام تقرير التعوناقش المجلس   -٥

واردووافق المجلس على   -٦ ة الم ق المبادئ التوجيھية االستراتيجية بشأن الشراكات وتعبئ ه الفري بما أوصى ب ، حس
ي  واردة ف يات ال ى التوص س عل ق المجل وارد. وواف ة الم ي بتعبئ ل المعن دَّ العام راح الُمق افظين االقت س المح ى مجل م إل

ن رة  م ي للفت اون التقن تھدفة لصندوق التع الغ المس ة والمب امج والميزاني ي بالبرن ق العامل المعن الرئيسين المشتركين للفري
٢٠١٧-٢٠١٦.  
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  ‘٨’ الصفحة

  

  )٢٠١٦-٢٠١٥تكوين مجلس المحافظين (
 

  الرئيس:

  سعادة السيد اليريسيو أنطونيو فينھاس
  السفير

  المحافظ ممثل البرازيل

  :نائبا الرئيس

  سعادة السيد فريدريخ داوبلي
  السفير

  المحافظ ممثل ألمانيا

  سعادة السيد باھتيخورس ھازانس
  السفير

  المحافظ ممثل التفيا 
   

  الروسي االتحاد
  األرجنتين 

  إسبانيا
  أستراليا
  ألمانيا

 أوروغواي

  آيرلندا
  باراغـواي
  باكستان
  البرازيل
  بيالروس
  تركيــا

  جمھورية كوريــا
دونيا  ة مق     جمھوري

  اليوغوسالفية
   ً   سابقا

  جنوب أفريقيا
  سويسرا
  شيلي
  الصين

  غانا
  فرنسا
  الفلبيــن
  فنلندا
  كنـــدا
  التفيــا
  ماليزيا
  مصر

  المكسيك
  المملكة العربية السعودية

دة ة المتح دا  المملك ى وآيرلن ا العظم لبريطاني
  الشمالية
  ناميبيـــا
  نيجيريا

  نيوزيلنــدا
  الھند

  الواليات المتحدة األمريكية
  اليابان
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  المؤتمر العام

ر يضم المؤتمر العام   -١ وم بمناقشة التقري جميع الدول األعضاء في الوكالة، ويجتمع مرة واحدة في السنة. وھو يق
السنوي لمجلس المحافظين عن أنشطة الوكالة خالل السنة السابقة؛ ويوافق على البيانات المالية للوكالة وميزانيتھا، ويوافق 

المحافظين. كما يـُجري مناقشة عامة واسعة النطاق على أي طلبات انضمام إلى عضوية الوكالة؛ وينتخب أعضاء لمجلس 
  حول سياسات الوكالة وبرامجھا ويصدر قرارات تـُوجـِّه أولويات عمل الوكالة. 

ام   -٢ ؤتمر ٢٠١٥وفي ع ى توصية من المجلس  –، وافق الم اء عل ادوس،  –بن ودا، وبرب وا وبرب ى طلب أنتيغ عل
  عضواً. ١٦٧، كان عدد أعضاء الوكالة ٢٠١٥ي نھاية عام وتركمانستان لالنضمام إلى عضوية الوكالة. وف



GC(60)/9 
  ‘١٠’الصفحة 

  

  مالحظات

 ة التقرير السنويھدف ي ام  للوكال ة  ٢٠١٥لع ا الوكال ي اضطلعت بھ ـِّة الت ديم موجز لألنشطة ذات األھمي ى تق إل
امج  ، يتبع بصفة عامة ھيكل٢٥الصفحة والجزء الرئيسي من التقرير، بدءاً من  خالل العام المعني فحسب. البرن

  ).GC(57)/2(الوثيقة  ٢٠١٥-٢٠١٤برنامج الوكالة وميزانيتھا للفترة على النحو الوارد في 

  ام يسعى الفصل التمھيدي، بعنوان "لمحة عامة"، إلى تقديم تحليل مواضيعي ألنشطة الوكالة في إطار السياق الع
ن المع د م ى مزي الع عل ن االطِّ ام. ويمك ارزة خالل الع وّرات الب ي للتط ات الت ر الطبع ي آخ ات التفصيلية ف لوم

ووي، واستعراض األمان النوويأصدرتھا الوكالة من وثائق  ة، وتقرير األمن الن ا النووي ، استعراض التكنولوجي
  . خلفية بيان الضمانات، وبيان الضمانات، وتقرير التعاون التقنيو

 ة ع  ثم ى الموق ط، عل ي فق ة متاحة في شكل إلكترون امج الوكال ة من برن ي جوانب مختلف معلومات إضافية تغطِّ
  .التقرير السنوي، إلى جانب iaea.orgالشبكي 

  ان من جانب ا ك داء أي رأي مھم ى إب ة عل ذه الوثيق ال تنطوي التسميات المستخدمة وطريقة عرض المواد في ھ
  لقانوني ألي بلد أو إقليم أو بسلطاته أو بتعيين حدوده.األمانة فيما يتعلق بالوضع ا

  اك ة النتھ ى أي ني ال ينطوي ذكر أسماء شركات أو منتجات معيـَّنة (سواء وردت أم لم ترد على أنھا مسجلة) عل
ر ذلك على أنه تأييد أو توصية من جانب الوكالة.   حقوق الملكية، كما ينبغي أال يفسَّ

  للدول  ١٩٦٨بالمعنى المستخدم في الوثيقة الختامية لمؤتمر ‘ ير الحائزة ألسلحة نوويةالدولة غ’يـُستخدم مصطلح
) وفي معاھدة عدم انتشار األسلحة النووية (معاھدة عدم A/7277غير الحائزة ألسلحة نووية (وثيقة األمم المتحدة 

 في معاھدة عدم االنتشار. بالمعني المستخدم‘ الدولة الحائزة ألسلحة نووية’االنتشار). وُيستخدم مصطلح 

  ات دورة وجزة الجتماع ر الم ي المحاض ل ف كل كام رد بش اء ت دول األعض ا ال ت عنھ ي أعرب ل اآلراء الت ك
ه حزيران ٩/يونيه لمجلس المحافظين. وفي حزيران ى ٢٠١٦/يوني ر إ، وافق مجلس المحافظين عل ة التقري حال

  إلى المؤتمر العام. ٢٠١٥السنوي لعام 
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  المختصرات

ا       اتفاق أفرا م والتكنولوجي ال العل ي مج دريب ف ة والت ي للبحث والتنمي اوني اإلقليمي األفريق اق التع االتف
  النوويين.

  شبكة أفرا للتعليم في مجال العلوم والتكنولوجيا      شبكة أفرا

  شبكة المختبرات التحليلية لقياس النشاط اإلشعاعي البيئي    شبكة ألميرا

دريب في مجال االتفاق     اتفاق عراسيا ة والت التعاوني اإلقليمي للدول العربية الواقعة في آسيا للبحث والتنمي
  العلم والتكنولوجيا النوويين

  االتفاق التعاوني لترويج العلم والتكنولوجيا النوويين في أمريكا الالتينية والكاريبي    اتفاق أركال

COP21      راف (اتفاق ؤتمر األط رون لم ة والعش دورة الحادي ر ال أن تغي ة بش دة اإلطاري م المتح ة األم ي
  المناخ)

  الجماعة األوروبية للطاقة الذرية      اليوراتوم

  منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة      الفاو

  مركز عبد السالم الدولي للفيزياء النظرية  السالم الدولي مركز عبد

INFCIRC    (الوكالة الدولية للطاقة الذرية) نشرة إعالمية  

  النظام الدولي للمعلومات النووية    إينيسنظام 

  المشروع الدولي المعني بالمفاعالت النووية ودورات الوقود االبتكارية     مشروع إنبرو

  المنظمة الدولية للشرطة الجنائية       اإلنتربول

JPLAN   الخطة المشتركة للمنظمات الدولية من أجل التصدي للطوارئ اإلشعاعية  

  معاھدة عدم انتشار األسلحة النووية  معاھدة عدم االنتشار

  وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي  وكالة الطاقة النووية

  خدمة تقييم وقاية العاملين من اإلشعاعات    ORPASخدمة 

  فرقة استعراض أمان التشغيل    OSARTفرقة 

  أجل عالج السرطان (الوكالة الدولية للطاقة الذرية) برنامج العمل من  برنامج عالج السرطان

  الفريق المعني بضمان الجودة في عالج األورام باألشعة    QUATROفريق 

  االتفاق التعاوني اإلقليمي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين  االتفاق التعاوني اإلقليمي

  ق المنقح بشأن توفير المساعدة التقنية من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذريةاالتفا  االتفاق التكميلي المنقح

  جوانب أمان التشغيل الطويل األجل    SALTOبعثة 

 الشبكة اإلقليمية للتعليم والتدريب في مجال التكنولوجيا النووية     STAR-NETشبكة 
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  لمحة عامة

ة  سعت  -١ ا النووي وم والتكنولوجي ل العل ى جع ود إل تة عق اھز س ا ين داد م ى امت ة عل ة الذري ة للطاق ة الدولي الوكال
ار  ي إط ا، ف امج عملھ ك الوقت برن ة طوال ذل لمي. وكيَّفت الوكال ن وس أمون وآم ى نحو م دولھا األعضاء عل ة ل متاح

  ة للدول األعضاء.نظامھا األساسي، لتلبية االحتياجات المتغيرة واألھداف اإلنمائي

ان مجاالت عملھا الرئيسيةبين بالتوازن  ٢٠١٥الوكالة في عام  اّتسمت أنشطةو  -٢ ا، واألم ل التكنولوجي ، وھي نق
ق  ة لتحقي ا النووي وم والتكنولوجي ا األعضاء في استخدام العل داد السنة دولھ ى امت ة عل واألمن، والتحقق. ودعمت الوكال

ى تلبية  التي تراوحت بين موعة من التحديات العالميةأھدافھا اإلنمائية والتصدي لمج ةالحاجة المتنامية إل ة  ،الطاق وحماي
ة يو ،البيئ تدامة ف ينات مس ق تحس ز  تحقي ى تعزي ه إل ت نفس ي الوق ة ف رية. وسعت الوكال ذائي والصحة البش ن الغ األم
واد والمرافق  وتقوية ع استخدام الم ق من ى المساھمة في عدم االنتشار عن طري الم، وإل األمان واألمن النوويين في الع

الم، وحققت تحسينات   ملموسةالنووية لألغراض غير السلمية. وساھمت الوكالة بذلك في السالم واألمن والتنمية في الع
  في حياة الناس في العالم أجمع. 

 .٢٠١٥الوكالة في عام  أنشطة ر عنتقريوفيما يلي   -٣

 

  التكنولوجيا النووية

  القوى النووية

  الحالة واالتجاھات

ة  ٣٨٢٫٩ حيث بلغت ٢٠١٥عام  العالم في في قدرة توليد الطاقة النووية اتسعت  -٤ ائي) في نھاي اواط (كھرب غيغ
ى  ة إل ة العامل وى النووي اعالت الق دد مف نة. وازداد ع اعالً،  ٤٤١الس امف دة  ١٠ منھ اعالت جدي م توصيلھا مف بكة ت بالش

ام ٢٠١٥في عام الكھربائية  ذ ع ة من ال ١٩٩٣، وھو أكبر عدد يتم توصيله بالشبكة الكھربائي دأت خالل السنة أعم . وب
الم  ييدھا في كل أنحاء الع اعالت الجاري تش ذلك مجموع عدد المف اعالً، وأغلق ٦٧تشييد سبعة مفاعالت ليصل ب  تمف

  بصفة دائمة.سبعة مفاعالت 

ام   -٥ ة لع ات الوكال ير توقع بته  ٢٠٣٠وتش ا نس ة بم ة العامل وى النووي درة الق ي ق ادة ف ى زي يناريو  ٪٢إل ي الس ف
ام  ٪٦٨األدنى  ه في ع ا كانت علي اً عم ذه التوقعات تراجع ى. وسجلت ھ يناريو األعل ه عدم وجأبسبب  ٢٠١٤في الس

تقبل. ويراعى في  ييد في المس التيقن المتعلقة بسياسة الطاقة، وتجديد الرخص، وحاالت إغالق المفاعالت، وأعمال التش
افة  ة المض دة الفعلي درة الجدي غ الق ة؛ وسوف تبل ن الخدم ة م ات القديم االت سحب المحط ام ح ذه األرق ي ھ نوات ف الس

ى وغيغاواط (كھرب ١٥٠الخمس عشرة المقبلة قرابة  يناريو األدن يناريو  ٣٠٠ائي) في الس ائي) في الس اواط (كھرب غيغ
ادة  ى أن الزي ى. وتشير التوقعات إل ىاألعل يا،  عل تتركز في آس د س ين القريب والبعي ً مع األجل ة أيضا ادة متوقع في  زي
  أفريقيا وأوروبا الشرقية وأمريكا الالتينية.

  المؤتمرات الرئيسية

ذب   -٦ و/حزيران، اجت ي يوني وى ف اعالت الق ن مف تھلك م ود المس ي الوق ي بالتصرف ف دولي المعن ؤتمر ال الم
ة ة  – النووي ر الوكال ي مق د ف ذي عق ود، ال دورة الوق ة ل ة الختامي أن المرحل ل بش ج متكام ا، بنھ ن  ٢٠٧فيين اركين م مش

واً و ٣٩ ة عض اركون  ٥دول اقش المش ة. ون ات دولي ائلمنظم رف المس المة التص ا س ا فيھ ية، بم ود  الرئيس ي الوق ف
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ة  ي المرحل ل ف ج متكام ى نھ ة إل ى الحاج ؤتمر عل د الم دَّ تھلك. وش ود المس ي الوق تراتيجيات التصرف ف تھلك واس المس
ذلك  د ك ه، وأك تخلص من ه، وال ه، ونقل تھلك، وخزن ود المس ة الوق ي مجاالت معالج ود، خاصة ف ة من دورة الوق الختامي

  قود المستھلك.األخذ بنظرة شمولية إزاء التصرف في الو ضرورة

ة و  -٧ ت الوكال م وفمبر نظَّ اني/ ن رين الث ي تش ة ف وث: اإلدارة المأمون اعالت البح ي بمف دولي المعن ؤتمر ال الم
ر  ا أكث واالستخدام الفعال، وھو أكبر مؤتمراتھا المعنية بمفاعالت البحوث حتى اآلن. واجتذب المؤتمر الذي عقد في فيين

ينتائج الدولة عضواً. ومن بين  ٥٦مشارك من  ٣٠٠من  ه ينبغ ؤتمر أن ا الم تدامة  مانللمشغلين ض التي خلص إليھ اس
ة  ن الوكال ادرة ع ان الص ايير األم ج مع م دم ي لھ ليم، وينبغ تراتيجي الس يط االس الل التخط ن خ وث م اعالت البح مف

  ينبغي لھم زيادة استخدام التواصل الشبكي للتعلم من نظرائھم. و، مإرشادات األمن النووي في عملياتھو

  تغيُّر المناخ والتنمية المستدامة

اخوحادية والعشرالدورة ال شھدت  -٨ ر المن ة بشأن تغيُّ م المتحدة اإلطاري التي  ن لمؤتمر األطراف في اتفاقية األم
دت رة من  عق ى  ٣٠في الفت اني/نوفمبر حت زم  ١١تشرين الث اق مل اد اتف ا اعتم اريس بفرنس انون األول/ديسمبر في ب ك

ة في  ات غازات الدفيئ ى تخفيض انبعاث جديد بشأن تغيُّر المناخ. ويعترف اتفاق باريس بالحاجة في أقرب وقت ممكن إل
المة العالم. ويتوقع في الوقت نفسه أن تزداد الحاجة إلى الطاق ون في كل أنحاء الع ة المعن ر . ويصف منشور الوكال تغُي

ة  ٢٠١٥المناخ والقوى النووية في عام  ؤتمر األطراف، الطريق ة والعشرين لم الذي صدر أثناء التحضير للدورة الحادي
يالتي يمكن بھا للطاقة النووية، بوصفھا أحد مصادر الطاقة المنخفضة الكربون المتاحة حالياً، أن تساعد  ى  ف التغلب عل

  ‘.الطاقة –المناخ ’تحدي 

  خدمات تقييم الطاقة

ا، في   -٩ ى طلبھ اًء عل ك مساعدتھا، بن ا في ذل دول األعضاء، بم واصلت الوكالة تقديم خدمات تقييم الطاقة إلى ال
ا لمختلف التكن ات، إجراء دراسات تخطيط الطاقة. وتساعد تلك الدراسات البلدان على تقييم الطرق التي يمكن بھ ولوجي

ام  ة في ع ة. وواصلت الوكال ا من الطاق ة احتياجاتھ ى تلبي ة، أن تساعدھا عل وى النووي ا الق ا فيھ درات  ٢٠١٥بم اء ق بن
اء  ا األعض راءدولھ ى إج ي  عل دولي المعن روع ال تحدثھا المش ي اس ة الت اً للمنھجي ة وفق ة النووي ُنظم الطاق ات ل تقييم

وو ود الن ةبالمفاعالت النووية ودورات الوق رو) ي االبتكاري ام  (مشروع إنب ة. وفي ع ابع للوكال يم ٢٠١٥الت ، أُجري تقي
  لنظام الطاقة النووية في ماليزيا، وما زال العمل جارياً في تقييمات مماثلة في إندونيسيا ورومانيا وأوكرانيا.

  دعم تشغيل محطات القوى النووية

ان   -١٠ ز األم تثمارات لتعزي رة اس لة كثي غِّ ات مش رت جھ القوى أج ة ب ا الخاص ة محطاتھ ين عولي ن ولتحس واألم
ؤثروانخفاض في أسعار الكھرباء.  زيادات في تكاليف التشغيل نفسه في الوقتبينما واجھت النووية  ة  وي ى تكلف ك عل ذل

ل.  ى األجل الطوي تدامة االقتصادية لتشغيل المحطات عل ى االس ؤثر عل ة، ويمكن أن ي ّيمتوليد القوى النووي اع  وق اجتم
ي حضره  ة عضو ١٦مشاركاً من  ٣٥تقن ايو في ھلس اً دول د في أيار/م د وعق دَّ ار االقتصادية وح ك اآلث دا، تل نكي بفنلن
  .الطويل األجلعلى التشغيل  ةالتقنية واإلدارية والخارجية المؤثر مسببات التكلفة

  استھالل برامج قوى نووية

داتحسين الدعم ا في إطار  -١١ ى البل م إل دَّ ة عضو ، وھي‘المستجدة’ن لمق ين دول اء ثالث اً في إنشاء  اً زھ تنظر حالي
ر ائب ط إلنش ة أو تخط وى النووي ن  ھا،امج للق تفادة م دروس المس رت ال ت وُنش ى لبعثروجع ت األول نوات الس  اتالس

ة  ة القطري ية النووي ة األساس اذج البني ديث نم ة أيضاً بتح ة. وقامت الوكال ية النووي ة األساس ل للبني تعراض المتكام االس
دان دة بل ة لع ل المتكامل ط العم تخدمت  وخط ك واس د ذل رة لبع طتھا للفت يط أنش ام ٢٠١٧-٢٠١٦تخط ي ع لت ف . وأرس

 إلى كينيا والمغرب ونيجيريا.للبنية األساسية النووية  استعراض متكاملبعثات  ٢٠١٥
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  بناء القدرات وإدارة المعرفة والمعلومات النووية

دول األعضاء التي   -١٢ ى ال دان المستجدة وإل مت الوكالة مجموعة متنوعة من أشكال الدعم طوال السنة إلى البل قدَّ
دريباً، و مت ت دَّ ة، وق ات تقني ة اجتماع دت الوكال خة. وعق ة راس وى نووي رامج ق ديھا ب ية إلدارة ل دت دورات دراس عق

ة،  ة النووي ية إلدارة الطاق ة، ودورات دراس ارف النووي ات ب واضطلعتالمع بكاتوبعث دعم الش طة ل ز ،أنش ع التركي  م
ة، وإشراك أصحاب المصلحة،  دريب، وإدارة المعرف رية، والت وارد البش ة الم درات، وتنمي اء الق ى بن بصفة خاصة عل

م ة ونظم إدارة العل ة للمعلومات النووي ة، وھي الشبكة الدولي ات الوكال رى قواعد بيان تعلم اإللكتروني. واتسعت كب ، وال
ا  مليون ٣٫٩ قرابةوأضحت تضم  ائق منھ ل الوث ام  ١٫٩سجل، وبلغ عدد حاالت تنزي ل في ع ة تنزي ون حال . ٢٠١٥ملي

ة  قھا مكتب ي تنس ة الت ات النووي ة للمكتب بكة الدولي وية الش ى وازدادت عض ة، إل ل  ٥٥الوكال ريكاً، مقاب ام  ٥٢ش ي ع ف
٢٠١٤.  

  ضمان اإلمداد

ام تحققت المعالم الرئيسية ل  -١٣ راء في ع وم الضعيف اإلث . وفي ٢٠١٥مشروع الوكالة الخاص بمصرف اليوراني
ابع  راء ت وم الضعيف اإلث اق مع كازاخستان إلنشاء مصرف لليوراني ى اتف حزيران/يونيه، وافق مجلس المحافظين عل

اق مع ابلمدير العام ا وفوض، ذلك البلدللوكالة في  ى مشروع اتف ذلك عل اد الروسي بشأن تنفيذه؛ ووافق المجلس ك التح
ه، ارعبر أراضيه من مصرف الوكالة لليوعبور اليورانيوم الضعيف اإلثراء  راء وإلي وم الضعيف اإلث وضني دير ا وف لم

ام  إبرام الع ه ب ي حزيران/يوني اد الروسي ف ع االتح ور م اق العب ع اتف ذه. ووق اق وتنفي رماالتف ة المضيفة  وأب اق الدول اتف
ع ان م ان فرعي ان تقني ي آب/أغسطس. وتو واتفاق تان ف الكازاخس ي مج ة ف ة ھام ال تقني ان ي اصلت أعم خاصة  –األم

  واألمن. وأجريت دراسة جدوى تناولت خيارات مرافق التخزين وبدأ النظر في إنشاء مبنى جديد. –األمان الزلزالي 

اب إ، الذي تم احتياطي اليورانيوم الضعيف اإلثراء الكائن في أنغارسكظل و  -١٤ اق شباط/فبراير نشاؤه في أعق اتف
  بين حكومة االتحاد الروسي والوكالة، قيد التشغيل. ٢٠١١

  دعم أنشطة دورة الوقود

ة  -١٥ مت الوكال ى  ١٠ نظَّ دريب عل ل للت ات عم ة وحلق ات تقني ناجتماع ب ع ه،  التنقي وارده وإنتاج وم وم اليوراني
وم من أجل  وجوانب المسؤولية االجتماعية والبيئية ألنشطة التعدين وارد اليوراني د م ى تحدي دول األعضاء عل مساعدة ال

ة أيضاً واستخراجھا دت الوكال ى مختلف المواضيع المتصلة  ١١. وعق ا عل ز خاللھ م التركي ارياً ت اً واستش اً تقني اجتماع
دولي المعني بالتصر ؤتمر ال ائج الم د نت ف بھندسة الوقود والتصرف في الوقود المستھلك؛ وأكدت االجتماعات من جدي

  في حزيران/يونيه. المنعقدالقوى النووية  مفاعالتفي الوقود المستھلك من 

  تطوير التكنولوجيا واالبتكار

ى التصدي للتحديات   -١٦ ة إل ى األنشطة الھادف ز عل ا نشر استمرت الوكالة في التركي ة التي ينطوي عليھ المحتمل
ام مفاعالت  ة طوال ع دمت الوكال دول أشكال مجموعة متنوعة من  ٢٠١٥متقدمة في المدى القريب. وق ى ال دعم إل ال

ات  ق بتكنولوجي ا يتعل ة وتصميمھا. وفيم ة االبتكاري ُنظم النووي ين بتطوير ال األعضاء وشتى أصحاب المصلحة المعني
ع في حادث الأنشطة البحث واالبتكار في ضوء  ركزت الجھود علىالمفاعالت المتقدمة المبردة بالماء،  ذي وق محطة ال

يم غيرة فوكوش اعالت الص ميم المف ايا تص ة قض ي معالج اء ف دول األعض م ال ى دع ة، وعل وى النووي ي للق ا داييتش
ا  رھا وأمانھ ة ونش اعالت النمطي م أو المف طة الحج ةوالمتوس اياھا الرقابي ل وقض ة، مث الُنظم االبتكاري ق ب ا يتعل . وفيم

ايير وخطوط  ان محددة ووضع مع ى تطوير ُنظم أم دة بالغاز، انصب التركيز عل المفاعالت السريعة والمفاعالت المبرَّ
ة  ة توجيھي ان، وافي ذلكلتصميم األم دول األعضاء  وك ات ال اداً بطلب دريب. واسترش ف والت ة والتثقي ى إدارة المعرف عل
ادل المعلومات المؤتمر العام األخيرة الصادرة عن وبالقرارات دعم البحث والتطوير وتب ، زادت الوكالة أيضاً جھودھا ل

ات  د المشترك، والتطبيق دروجين، والتولي اج الھي اه البحر، وإنت ة مي ل تحلي في مختلف التطبيقات غير الكھربائية، من قبي
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ز األخرىالصناعية.  ةأل ومن محاور التركي ات.  نشطة الوكال ك التطبيق تطوير وصيانة مجموعة أدوات مخصصة لتل
ُنھج  وبر، ال رين األول/أكت ايو وتش ي أيار/م ة ف ر الوكال ي مق ا ف رو أقيم روع إنب ار مش ي إط وار ف الن للح اول محف وتن

ود  دورة الوق وويالتعاونية في المرحلة الختامية ل تدا الن ة المس ة النووي ى ُنظم الطاق ق للتحول إل مة ووضع خرائط طري
 ً   .  عالميا

  مفاعالت البحوث

ا األعضاء في مختلف جوانب تخطيط  ساعدت الوكالة  -١٧ ييدھا وتشغيلھا وصيانتھا دولھ اعالت البحوث وتش مف
ات،  بكات واالئتالف ى الش دعم إل ديم ال دة، وتق ورات الجدي ة، والمنش طة التوعي دريب وأنش الل الت ن خ تخدامھا م واس

وم الشديد وواصلت الوكالة مساعدة الدول األع ى من استخدام اليوراني ى الحد األدن ا، في التخفيض إل ضاء، بطلب منھ
وم  ود اليوراني ار من استخدام وق اعالت االختب اعالت البحوث ومف ل مف اإلثراء لألغراض المدنية عن طريق دعم تحوي

وم ال ود اليوراني ادة اليوالشديد اإلثراء إلى وق راء وإع ى ارضعيف اإلث راء إل وم الشديد اإلث أني د المنش دورة بل . وخالل ال
ة،  ام للوكال ام مركز صنفالعادية التاسعة والخمسين للمؤتمر الع دير الع اكليه و الم ابعين مركز س اداراش للبحوث الت ك

ية  ية الفرنس ة للمفوض ات البديل ة والطاق ة الذري زينم’أول كللطاق ائمين رك ين ق ى  دولي اعالت عل وث مف اتعينھالبح  م
  ‘.الوكالة

  االندماج النووي

تقبل من خالل   -١٨ تسعى عدة دول، منفردة ومجتمعة، إلى تحقيق االندماج النووي كمصدر محتمل للطاقة في المس
دأت دولي. وب ووي ال راري الن ي الح ل التجريب ة  المفاع ل، وواصلت الوكال ك المفاع ييد ذل ال تش اق أعم دم وس ى ق عل

قة.  ة منس اريع بحثي راء مش ة وإج د اجتماعات تقني ن خالل عق ارات تصميم المفاعل م د بعض خي دعم توحي أنشطتھا ل
دول األعضاء التي تھدف  رامج ال وشكلت سلسة حلقات عمل برنامج محطات قوى االندماج اإليضاحية إطاراً لتنسيق ب

  إيضاح إنتاج الكھرباء من االندماج على نطاق صناعي. إلى

  البيانات النووية

ر في الشھر في   -١٩ وني زائ ر من ملي ة أكث ة والجزيئي ة والذري زار قواعد بيانات الوكالة الخاصة بالبيانات النووي
  ة الزمنية. مجموعة بيانات ووثيقة خالل تلك المد ٢٦٠  ٠٠٠. وباإلضافة إلى ذلك، تم تنزيل زھاء ٢٠١٥عام 

  تطبيقات المعجالت

رة،   -٢٠ دريب وتيسير البحوث باستخدام المعجالت الكبي ق الت واصلت الوكالة بناء قدرة الدول األعضاء عن طري
ل  ةمث ام المسرعات التزامني ي ع ي  ٢٠١٥. وف ع إلكترون ارف المعجالت، وھي موق ة مع ة بواب نأنشأت الوكال ابع م  ن

دمي المعجال علماءالمجتمع لصالح  مت  المعجالت خدماتت، ومستخدمي المعجالت، ومق الم. ونظَّ ع أنحاء الع في جمي
ة  ات النووي اني عشر بشأن التطبيق دولي الث اع المواضيعي ال ة، االجتم ة األمريكي ة النووي الوكالة، باالشتراك مع الجمعي

  تحدة األمريكية. بالواليات الم الثاني/نوفمبر في واشنطن العاصمةللمعجالت الذي عقد في تشرين 

  األجھزة النووية

ودة   -٢١ ن الج ع م توى رفي دريب بمس ديم ت ة، تق زة النووي وم واألجھ ا للعل الل مختبرھ ن خ ة، م لت الوكال واص
دول األعضاء. وتلقى خالل السنة دارسون من عدة دول أعضاء ممن  واستحداث أجھزة لتلبية االحتياجات المحددة لل

ية  نح دراس ى ِم لوا عل ً حص دريبا ً  ت ا ة  عملي زة النووي ال لألجھ تخدام الفع ى االس اتعل ي التطبيق ن  ف ا م ة وغيرھ البيئي
ات ام  .التطبيق اً ع ھد أيض ت ٢٠١٥وش ي باس عاعي البيئ اط اإلش رائط النش م خ ريع لرس ام س وير نظ ائرات تط خدام ط

دول  في محافظة فوكوشيما في اليابانيار طمروحية سداسية بدون  ُنظم ال ذه ال اً. ويمكن أن تساعد ھ يجري اختباره حالي
 األعضاء على رصد اإلشعاع بعد التعدين أو أنشطة االستصالح.
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  العلوم والتطبيقات النووية

ة في   -٢٢ ة االقتصادية الھام ظلت العلوم والتطبيقات النووية تؤدي دوراً حيوياً في طيف من القطاعات االجتماعي
ة . وعمل علم٢٠١٥عام  راء اء الوكال دول األعضاء  منمع الخب ة ال ين األغذي في عدد من المجاالت التي تراوحت ب

ة من خالل ووالزراعة، والصحة البشرية، والبيئة،  ة االحتياجات اإلنمائي ى تلبي الموارد المائية والصناعة، للمساعدة عل
  العلوم والتكنولوجيا واالبتكار في المجال النووي.

  تطبيقات النوويةتجديد مختبرات ال

راء ٢٠١٥قطع مشروع تجديد مختبرات التطبيقات النووية أشواطاً بعيدة في عام   -٢٣ د استعراض أجراه الخب . وأَّي
دة. واكتملت في آب/أغسطس التصاميم ال رات الجدي اني المختب باط/فبراير تصاميم مب رات في ش اني المختب ة لمب وظيفي

دة فرت  الجدي ي أس ين الت ادة تحس ن زي ع ألع ز الموق م تجھي اليف، وت ديرات التك يل وتق ال االتفاص ي عم ييد ف لتش
ي  ة ف رات الوكال ن مختب ة م درات أربع ين ق ة لتحس دات الالزم راء المع نة بش ة خالل الس بتمبر. وقامت الوكال أيلول/س

ورو  ١٫٥ف استخدم فيھا قرابة ردوسزايبر ذا الغرضمليون ي م جمع لھ ر. وت ورو من  ١٠٫٣ من أكث ون ي وال ملي األم
ام  ة في ع ييد ٢٠١٥١الخارجة عن الميزاني دة صلبة لتش ا أرسى قاع دعم المشروع، وھو م اني و ل ة األساسية المب البني

  .  ٢٠١٦الجديدة اعتباراً من عام 

  النووي األولمبياد

مت الوكالة في عام   -٢٤ ة، ٢٠١٥نظَّ ة العالمي ة النووي ، في إطار أنشطة التوعية، مسابقة نووية بالتعاون مع الجامع
الم  أنحاءكل  منذلك الحدث طالب الجامعة في الميادين المتصلة بالعلوم النووية  في وتبارى ديو في الع اطع في إعداد مق

  يات النووية في التنمية العالمية.ثانية توضح كيفية استخدام التقن ٦٠مدة كل منھا 

  األغذية والزراعة

  األمراض الحيوانية المصدر الناشئة والعائدة

ور   -٢٥ ونزا الطي دى البشر وحمى وادي يشير ما ظھر مؤخراً من حاالت تفشي أمراض مثل فيروس إيبوال وأنفل ل
ي، ر األفريق رات الصغيرة الصدع وحمى الخنزي ى الحاجة  وطاعون المجت ات إل دى الحيوان ة ل ومرض الحمى القالعي

ام  ي ع ا. وف راض ومكافحتھ ريع لألم ر والس خيص المبك ى أدوات التش ن أدوات ٢٠١٥إل ة م ة مجموع مت الوكال دَّ ، ق
عة إلى الدول األعضاء  ةالصحة الحيوانية التكنولوجية الموسَّ وال للكشف عن  األفريقي روس إيب المتضررة من مرض في

ر ه في تفشي الم ى باإلنسان  اختالط ظروفض والتصدي ل ة خالل السنة عل الحيوان. ووافق مجلس محافظي الوكال
روس  ا مرض في ا فيھ ئة (بم ة المصدر الناش راض الحيواني دورة للتصدي لألم ار ال ارج إط ي خ اون التقن مشروع للتع

في الكاميرون في آب/أغسطس وفي  وحضر سبعة عشر مشاركاً من تسع دول أعضاء دورتين تدريبيتين أقيمتا .)إيبوال
  وشحنھا. وتعبئتھاالعينات  جمعأوغندا في كانون األول/ديسمبر بھدف تعزيز األمن البيولوجي أثناء 

  إدارة التربة والمياه وتغذية المحاصيل

ة للتربعقدت الوكالة في إطا  -٢٦ ال بالسنة الدولي ة التاسعة والخمسين ر االحتف دورة العادي ة خالل ال ة جانبي ة فعالي
بتمبر  ي أيلول/س ام ف ؤتمر الع وان  تحتللم ً إدارة الت’عن ا ة مناخي ة ذكي ة من أجل زراع ا سلطت ‘ رب ى فيھ األضواء عل

انون األول/ديسمبر، ي ك المي. وف ذائي الع ي األمن الغ ة ف اھمتھا الھام ة ومس ة بشأن إدارة الترب ال الجاري دت  األعم عق
الالوكالة واالتحاد الدولي لعلوم التربة مؤتمراً لمدة يوم واحد  د المشاركون  في إطار االحتف المي. واعتم ة الع وم الترب بي

                                                         
ي  ١ ن ٢٠١٥ف ة م اھمات مالي ا ، وردت مس وب أفريقي ا وجن ة كوري تان وجمھوري ا وباكس رائيل وألماني تراليا وإس بانيا وأس إس

 .اليابانو والصين والفلبين والكويت والمملكة المتحدة ومنغوليا والنرويج والھند والواليات المتحدة األمريكية وسويسرا
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اراً للبحث د إط دِّ ذي يح ة ال أن الترب ا بش الن فيين ر إع تقبل وي ي المس ة ف وم الترب ي عل ة ف داف التنمي ازات بأھ بط اإلنج
ةمكافحة تغيُّر المناخ. وُنشرت في مجلة المستدامة وبالجھود العالمية ل (ناشيونال جيوغرافيك)  الجمعية الجغرافية الوطني

اق تقرة الخاصة في كانون األول/ديسمبر مقالة تناولت عمل الوكالة في استخدام النويدات المشعة المتس طة والنظائر المس
دھور األراضيكّ بمر د مصادر ت ة ولتحدي ة الترب اس تعري ة لقي ات معيَّن ذه ب ا لھ ن بھ ي يمك ة الت ة الطريق رز المقال . وُتب

  التقنيات النووية أن تساعد في الحد من تھديدات تعرية التربة لضمان إدارة زراعية مستدامة.

  الصحة البشرية

ام  ي لع ووي الجزيئ ب الن راري، والط اث الح طة االنبع ي بواس ي المقطع وير اإلكلينيك ي بالتص دولي المعن ؤتمر ال الم
٢٠١٥  

اث اس  -٢٧ طة االنبع وبي بواس ي الحاس ي المقطع وير اإلكلينيك ي بالتص دولي المعن ؤتمر ال ة الم افت الوكال تض
دد  وير المتع ة التص ي حقب وزيتروني ف اث الب وبي باالنبع ي الحاس وير المقطع ي: التص وير الجزيئ وزيتروني والتص الب

لينيكي المقطعي بواسطة االنبعاث الحراري، الطرائق والعالج الموجه بالصور (المؤتمر الدولي المعني بالتصوير اإلك
د من نوعه في ) الذي عقد ٢٠١٥والطب النووي الجزيئي لعام  ؤتمر الفري ذا الم وبر. ودعم ھ فيينا في تشرين األول/أكت

ق  ى الجمع والمتعدد التخصصات استحداث ُنھج شاملة لرعاية المرضى عن طري و عل ا يرب ين م ي من  ٥٠٠ب ر فن خبي
ة عضو ٩٥ ي الطب  اً دول ة ف ات الحالي راھن واالتجاھ ة الوضع ال الم لمناقش اطق الع ادين ومن ف المي ي مختل ون ف يعمل

ة  وبحثالنووي والطب اإلشعاعي وعلوم المستحضرات الصيدالنية اإلشعاعية.  ة الھام المشاركون الجوانب اإلكلينيكي
ق التصوير المقط –ألمراض وظروف محددة، ودور التصوير المقطعي الحاسوبي  وزيتروني وطرائ عي باالنبعاث الب

  التصوير األخرى المستخدمة في توفير التشخيص والعالج المناسبين.

  استخدام األدوات اإللكترونية والرقمية في الطب اإلشعاعي

ا االتصاالت لتحسين خدمات الطب اإلشعاعي. ويمكن   -٢٨ ا األعضاء في استخدام تكنولوجي ة دولھ تساعد الوكال
ين مناقشة استخدام تكنو راء الطبي يح للخب ة إلجراء استعراضات النظراء التي تت ل المنصات اإللكتروني لوجيات من قبي

ام، اآلخرين ولالستفادة من الخبراء ،واستعراض الخطط والعالج ؤتمر الع . وخالل الدورة العادية التاسعة والخمسين للم
ت تخدام أجھ أطلق رطان باس ل الس د مراح اً لتحدي ة تطبيق األورام ي زة آالوكال ق الخاص ب ذا التطبي د. وھ ون وأندروي ف

ذكاري  ا الت اون مع مركز تات ة بالتع ة  تحت إشرافوالعقد الليمفاوية واالنبثاث الذي استحدثته الوكال ة الذري إدارة الطاق
د،  ة الھن ة لحكوم تخدامالتابع اء الع سھل االس ل أنح ي ك ائيين ف ق الفيزي ذا التطبي ن ھ اً. ويمكِّ اح مجان د ومت ن تحدي الم م

  .بھا أو غير متصلباإلنترنت مرحلة السرطان سواًء أكان متصالً 

  إدارة الموارد المائية

س   -٢٩ ة األُس ادة دراس ة: إع درولوجيا النظيري ة بالھي ة المعني دوة الدولي ايو الن ي أيار/م ة ف افت الوكال استض
ارك فيھ دود، وش ن  اواستكشاف الح ر م ن  ٤٠٠أكث ي م ة  ٨٤مھن ة الراھن اركون الحال ة عضواً. واستعرض المش دول

دعم  ة ل ة الالزم ة والتدريبي ة والتحليلي ات البحثي د المتطلب ى تحدي اعدوا عل ة وس ات النظيري وم التطبيق ي لعل ع ف التوس
ا اه استخدام التكنولوجيا النظيرية من أجل تحقيق التنمية المستدامة. وبالنظر إلى أن المي ر خزان للمي ة تشكِّل أكب ه الجوفي

ياق، ركزت  ذا الس اه. وفي ھ د أمن المي دِّ يماً يھ الم خطراً جس ة في الع اه الجوفي تنفاد المي العذبة على األرض، يشكل اس
ام  ل بھدف  ٢٠١٥الوكالة في ع دريب وخدمات وضع البروتوكوالت والتحلي ى البحث والت يعل د عمر  التوسع ف تحدي

  استخدام النظائر لرسم خرائط موارد المياه.ية بفالمياه الجو

  البيئة

ق   -٣٠ تدامة المتعل ة المس يشكِّل تحمض المحيطات مصدر قلق متزايد في العالم وغاية محددة في إطار ھدف التنمي
ام  ي ع ار والمحيطات. وف ات ٢٠١٥بالبح تحمض المحيط ي ب دولي المعن يق ال ز التنس ن خالل مرك ة، م ، زادت الوكال
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وم تحمض المحيطاتالتابع  ى النھوض بعل . لھا، أنشطة بناء القدرات والتواصل والتوعية في ھذا المجال، وساعدت عل
م المركز، وفي كانون الثاني/يناير اكو، نظَّ اون مع المركز العلمي في مون اً ، بالتع ع اجتماع راء من جمي ار الخب ضم كب

ة االق ة واالجتماعي ار العلمي ة اآلث الم لمناقش اء الع ةأنح ات المحلي ى المجتمع أثيره عل ات، وت تحمض المحيط ادية ل  ،تص
المي للمحيطات للتصدي لهواإلجراءات التي يمكن لصانعي السياسات اتخاذھا  وم الع اع في الي ائج االجتم . وعرضت نت

م ة األم ؤتمر األطراف في اتفاقي المتحدة  في حزيران/يونيه خالل فعالية جانبية على ھامش الدورة الحادية والعشرين لم
ا في المجاالت التي  ز عملھ ة تعزي انون األول/ديسمبر. وواصلت الوكال دت في ك اخ التي عق ر المن اإلطارية بشأن تغيُّ
ة كلة. وُنظِّمت دورات تدريبي ك المش ا تل تد فيھ ي تش االت الت ي الح تحمض المحيطات وف ة ب ات المتعلق ا البيان  تشح فيھ

ى إقليمية حول تحمض المحيطات في الصين وج دريب إل ا ت م خاللھ دِّ ة عضواً.  ٢٧مشاركاً من  ٥٤نوب أفريقيا وق دول
يا  ي آس تحمض المحيطات ف ة ب ة معني بكات إقليمي اء ش ة حول إنش لي راء نقاشات أوَّ الً إلج دورات أيضاً محف وأتاحت ال

  وأفريقيا.

  إنتاج النظائر المشعة والتكنولوجيا اإلشعاعية

  إنتاج النظائر المشعة

دنوم   -٣١ ي الموليب ل ف نقص المحتم ا زال ال وم ، و٩٩ -م لية للتكنتي ادة األص و الم ر ٩٩-ھ ع األكث ر المش ، والنظي
ذه القضية في مشروع بحثي  الم. وعولجت ھ ع أنحاء الع الغ في جمي ق ب ووي، يشكِّل مبعث قل استخداماً في الطب الن

وان  ق بعن اج’منسَّ الت إلنت تخدام المعج ى اس ة عل دائل القائم دنوم  الب وم  ٩٩-الموليب تخدام  ٩٩-والتكنتي ن دون اس م
ذي ‘اليورانيوم الشديد اإلثراء ام ا. وأسفر المشروع ال تم في ع اج  ٢٠١٥خت ة إلنت ا بديل عن عرض إيضاحي لتكنولوجي

وم يكلوترون ٩٩-التكنتي تخدام الس ى نطاق واسع أن ُتعز اتباس دة إذا ُطبقت عل ا الجدي ذه التكنولوجي ة. ويمكن لھ ز الطبي
  أمن إمدادات النظائر المشعة الطبية في العالم.

  ٢٠١٥ المحفل العلمي

ر السيارات  تطبيقيزداد  دءاً من أُط ة، ب اة اليومي التكنولوجيات اإلشعاعية لتحسين نوعية المنتجات المستخدمة في الحي
ة ووصو األجھزة الطبي روراً ب واوم ى م اء. الً إل و ود البن راء وممثل ار الخب د كب دَّ اتح ة والصناعية الھيئ اء  األكاديمي أثن

ة’عنوان تحت الذي أقيم  ٢٠١٥حفل العلمي لعام الم ر  ‘الذرة في الصناعة: التكنولوجيا اإلشعاعية من أجل التنمي في مق
يما تعز ات، ال س ك التقني ا تل رة التي تتيحھ د الكثي ز الوكالة خالل الدورة العادية التاسعة والخمسين للمؤتمر العام، الفوائ ي

  اإلنتاجية بطرق صديقة للبيئة.

ة  دات الطبي يم المع راثيم وتعق ل الج ي قت عاعات ف تخدام اإلش ا اس ن بھ ي يمك ة الت ى الطريق وء عل ل الض لط المحف وس
ات زرع  ة لعملي ات األنسجة مأمون ة، وجعل تطعيم ر فعالي اج لقاحات أكث اذ األرواح، وإنت ي إجراءات إنق تخدمة ف المس

ات اإل تخدام التكنولوجي اً اس ل أيض تعرض المحف ي األعضاء. واس عاعية ف ةش ات الصناع معالج ل الملوث وث، مث ة يالتل
 وغازات المداخن.

  

  واألمن النوويان األمان

  النووي األمان

ينه في حقق  -٣٢ ان وتحس ز األم دم في تعزي ام  المجتمع النووي العالمي مزيداً من التق . وأكدت التحديات ٢٠١٥ع
دولي.  ى الصعيد ال درات عل اء الق اون وبن تمرار التضامن والتع ة اس نة أھمي الل الس دول األعضاء خ ا ال ي واجھتھ الت
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ز  ى تعزي عت إل دراتھا وس اء ق ي بن دول األعضاء ف اعدة ال ة مس اروواصلت الوكال ان ا إط وويين ألم ن الن ى واألم عل
  ج واألنشطة الوطنية والدولية.من خالل البرامالصعيد العالمي 

  التقدم المحرز في مسار خطة عمل الوكالة بشأن األمان النووي

تفادة مع   -٣٣ دروس المس واصلت الوكالة تحليل الجوانب التقنية ذات الصلة في حادث فوكوشيما داييتشي وتقاسم ال
ي  ة ف ت الوكال ع. ونظّم اق األوس ى النط ووي عل ع الن باط/المجتم ة ، فبرايرش ة التابع ة النووي ة الطاق ع وكال اون م بالتع

ة أنشطة البحث والتطوير  ز فعالي دوليين بشأن تعزي راء ال اع الخب لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، اجتم
ة وى النووي يما داييتشي للق ون  ١٥٠ بمشاركة من على ضوء الحادث الذي وقع في محطة فوكوش راً يمثل ة  ٣٨خبي دول

دوليين المعني ب ٥وعضواً  راء ال اع الخب اتتقييم المنظمات دولية. ونظمت الوكالة أيضاً في نيسان/أبريل اجتم  والتوقع
  منظمات دولية. ٥بلداً و ٧٠من  خبير ٢٠٠الذي اجتذب  لطارئ نووي أو إشعاعيفي التصدي 

ان ال  -٣٤ ة بشأن األم ارير متصلة بخطة عمل الوكال ووي:وأصدرت الوكالة خالل السنة تق ة  ن ر الوكال  بشأنتقري
ة تعرضت لهضوء الحادث الذي  علىللحوادث العنيفة  إدارة وى النووي يما داييتشي للق ة و؛ ٢محطة فوكوش ر الوكال تقري

ة البحث والتطوير  ز فعالي ىعن تعزي ذي  عل هضوء الحادث ال ة تعرضت ل وى النووي يما داييتشي للق  ؛٣محطة فوكوش
ووي أو إشعاعيفي التصدي  والتوقعاتتقرير الوكالة عن التقييم و ة ؛ و٤لطارئ ن ر الوكال درات في  بشأنتقري اء الق بن

  .٥مجال األمان النووي

ام عن ح في أيلول/سبتمبرصدر و  -٣٥ دير الع ر الم ى جانب تقري يما داييتشي إل داتخمسة ادث فوكوش ة.  مجل تقني
ه  جھد ةذا التقرير ومجلداته التقنية ثمروھ ع شارك في اء  ٥دولي موسَّ ة ضمت زھ رق عامل راً من  ١٨٠ف ة  ٤٢خبي دول

ر ومجلد اً عضو م التقري دِّ ه امن الدول التي لديھا أو ليست لديھا برامج للقوى النووية، والعديد من المنظمات الدولية. ويق ت
ات والم يم البيان ى تقي رة، ات المستمدة من علومالخمسة وصفاً للحادث وأسبابه وتطوره وعواقبه باالستناد إل مصادر كثي

مت حكومة اليابان وشتى المنظمات اليابانية  اتبما فيھا نتائج أعمال تنفيذ خطة العمل. وقدَّ ائالً من البيان دراً ھ ذا  ق في ھ
  .الصدد

ر لل  -٣٦ ع واألخي وان وعرض التقرير السنوي الراب ام عن خطة العمل بعن دير الع ذ خطة م دم المحرز في تنفي التق
وويعم ان الن أن األم ة بش ة٦ل الوكال ه التكميلي بتمبر  ٧، ومعلومات ي أيلول/س اء ف دول األعض ى ال وف ٢٠١٥عل . وس

  تواصل الوكالة تنفيذ مشاريعھا المتخصصة المتصلة بعناصر خطة العمل في سياق برنامج العمل العادي. 

  لية الرقابيةاعتحسين الف

ن  -٣٧ ة  ُتمكِّ ة المتكامل ة االستعراضات الرقابي يخدم ة  ف دولالوكال ديھا  ال ت ل ي ليس ديھا أو الت ي ل اء الت األعض
ذاتي واالستعراض  يم ال ان، من خالل التقي ة باألم ة المعني ة الوطني محطات للقوى النووية من تقييم فعالية ھيئاتھا الرقابي

ة صة بالجوانب الخامن جانب النظراء. ويشمل التقييم مقارنة الممارسات  ة والتقني ان والرقابي ايير األم السياسات مع مع
ة في دول أخرى.  ذلك، حسب االقتضاء، أفضل الممارسات المتبع ة وك دتالتي تصدرھا الوكال ام  وأوف ة في ع الوكال

داآوإندونيسيا و أرمينياثماني بعثات في إطار خدمة االستعراضات الرقابية المتكاملة إلى  ٢٠١٥ ا جمھوريو يرلن ة تنزاني

                                                         
 .management.pdf-accident-severe-7https://www.iaea.org/sites/default/files/iem: علىمتاح   ٢
 .development.pdf-and-research-on-report-8https://www.iaea.org/sites/default/files/iem: علىمتاح   ٣
 .prognosis.pdf.pdf-and-assessment-9https://www.iaea.org/sites/default/files/iem :علىمتاح   ٤
 .building.pdf-capacity-on-https://www.iaea.org/sites/default/files/report: علىمتاح   ٥
 .en.pdf5-inf59InfDocuments/English/gc59/GC59https://www.iaea.org/About/Policy/GC/GC_: علىمتاح   ٦
 .en.pdf1att-5-inf59InfDocuments/English/gc59/GC59https://www.iaea.org/About/Policy/GC/GC_: على ةمتاح  ٧
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ا مالطةيا وكرواتو المتحدة د وھنغاري ى والھن ذكورة إل ة الم ة في إطار الخدم ات للمتابع ع بعث دت أرب ا أوف ارات ، كم اإلم
ة فنلنداو سويسراو سلوفاكياو العربية المتحدة ات تحضيرية في إطار خدم . وباإلضافة إلى ذلك، أوفدت الوكالة أربع بعث

ة ة المتكامل ات الرقابي ة ( االستعراض وى النووي ات للق ديھا محط ي ل اء الت دول األعض ى ال اإل ويدو بلغاري داو الس  فنلن
ة اليابانو وى نووي ديھا محطات ق يس ل دول األعضاء التي ل ى ال ة إل ات تحضيرية في إطار نفس الخدم )، وخمس بعث

  ).ليتوانياوغواتيماال و جمھورية تنزانيا المتحدةوبيالروس و يرلنداآعاملة (

  القوى النووية ومفاعالت البحوث تتشغيل محطا

ز   -٣٨ ى حد سواء محور تركي اعالت البحوث عل ة ومف وى النووي ظلت إدارة التشغيل الطويل األجل لمفاعالت الق
ام  دول األعضاء في ع دى ال ان٢٠١٥رئيسي ل ة السنة، ك الغ  ٪٤٠ حوالي . وفي نھاي ة الب وى النووي اعالت الق من مف

ين مفاعالً، العاملة  ٤٤١عددھا  اك نسبة أخرى بلغت  ٤٠و ٣٠في العالم، قيد التشغيل لمدة تراوحت ب اً، وكانت ھن عام
ة االستعراض من جانب  ٤٠قيد التشغيل ألكثر من  ٪١٦ عاماً. ونظمت الوكالة خالل السنة أربع بعثات في إطار خدم

ل غيل الطوي ان التش اعالت األجل النظراء لجوانب أم ى ، للمف ات إل ك البعث دت تل اوأوف او بلجيك وب أفريقي  الصينو جن
  .المكسيكو

ان التشغيل٢٠١٥وفي عام   -٣٩ ة استعراض أم ة لفرق ى  ، أوفدت الوكالة أيضاً ست بعثات تابع اد إل الروسي االتح
انو المتحدة المملكةو كنداو فرنساو باكستانو دت الياب ة الخاصة؛ وأوف ات المتابع ين من بعث ة ب اثنت ان فرق استعراض أم

ة أيضاً  التشغيل ة الخاصة بالمؤسسات، تابع ات المتابع ة واحدة من بعث ة؛ وبعث دة األمريكي ات المتح ا والوالي ى فرنس إل
ة  ة أيضاً طبع يكية. ونقحت الوكال ة التش ى الجمھوري غيل، إل ان التش تعراض أم ة اس ة من  ٢٠٠٥لفرق ادئ التوجيھي المب

ة من واستخدمت لفرقة استعراض أمان التشغيل ة خالل  النسخة المحدث ى سبيل التجرب ذكورة عل ة الم ادئ التوجيھي المب
  .٢٠١٥بعثات فرقة استعراض أمان التشغيل التي ُنظِّمت في عام 

  برامج القوى النووية الجديدة والمتسعة

ام  الوكالة التي أجرتھاأشارت تعقيبات استعراضات النظراء   -٤٠ ل، ٢٠١٥في ع ات العم راء، وحلق ات الخب ، وبعث
دول األعضاء التي  ى أن ال ر شرعتوسائر أنشطة المساعدة، إل ا زالت تواجه تحديات في في ب ة م وى النووي امج للق

دمات  لت خ اءة. وواص ون بالكف ذين يتمتع وظفين ال ن الم اٍف م دد ك دة بع زوَّ ة وم بة وفعال ة مناس ة رقابي اء ھيئ إنش
ك ة بش ي الوكال تعراض ف ابي، خاصة االس ار الرق ي وضع اإلط أخير ف االت الت د ح رخيص ال اتعمليل خاص تحدي ت

  لتفتيش الرقابي. اوبرامج 

ي   -٤١ اء الت دول األعض د ال ام بتزوي وال الع ة ط ت الوكال رعتوقام ر ش ي ب ن ف ة م ة بمجموع وى النووي امج للق
ان يم األم ة االستشاري لتقي امج الوكال را ،الخدمات في إطار برن ة بھدفمج فضالً عن ب ة األساسية  تدريبي تحسين البني

ان ، أجرت الوكالة بعثة من بعثات ال٢٠١٥لألمان. وفي عام  يم األم مت برنامج االستشاري لتقي دَّ ا وق ى ماليزي دتھا إل أوف
  مشاركاً في دورة عقدت في األردن. ٣٠تدريباً على استخدام رموز التحليل الھيدروليكي الحراري إلى 

  ٢٠١٥نتائج مؤتمرات األمان النووي الرئيسية في عام أھم 

ن الفرص   -٤٢ د م اً عن مزي غيلي بحث ان التش ي باألم دولي المعن ؤتمر ال ه الم ي حزيران/يوني ة ف استضافت الوكال
الم.  ي الع غيلي ف ان التش ين األم ا  وحضرلتحس ي فيين د ف ذي عق ؤتمر ال ن  ١٨٠الم اركاً م د  ٤٤مش ة عضواً، وأك دول

ة.  المشاركون ان الصادرة عن الوكال ايير األم ق مع ز تطبي ي تعزي ان التشغيل ف تعراض أم ة اس ات فرق ة دور بعث أھمي
ان؛  ة األم ادة وثقاف ان؛ والقي ة: اإلدارة المؤسسية لألم ؤتمر أيضاً التحديات في المجاالت التالي وحدد المشاركون في الم

  النووية. والخبرة التشغيلية؛ والتشغيل الطويل األجل لمحطات القوى

ن  وحضر  -٤٣ ر م وبر أكث رين األول/أكت ي تش ن  ٤٢٠ف اركاً م ة عضو ٨٢مش ؤتمر  ١٨و اً دول ة الم ة دولي منظم
ؤتمر مواضيع اول الم ا. وتن ة في فيين ر الوكال من  الدولي المعني بالتأھب والتصدي للطوارئ في العالم الذي عقد في مق
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ُنظم التعاون الدولي، واالتصال، وحاالت الطوارئ ا قبيل ز ال ة وتعزي لسابقة، والتثقيف والتدريب، من أجل تقاسم المعرف
ات الرئيسية لمواصلة تحسين  راء التأھب والتصدي للطوارئ التحديات وحددوا األولوي تعدادالوطنية. وبحث خب  االس

  للتصدي لحاالت الطوارئ النووية واإلشعاعية.

  الوقاية من اإلشعاعات المھنية

املين  الظروفام اإلشعاعات المؤيِّنة في في ظل اتساع استخد  -٤٤ ا زال عدد الع الم، م ع أنحاء الع ة في جمي المھني
ي  د من حاالت التعرض المھن امين للح دبيرين ھ اذ ت دول األعضاء اتخ اد. ويمكن لل ي االزدي ذاً ف اً آخ المعرضين مھني

ة من جانب ولبناء القدرة على الرصد الفردي ودعم تنفيذ  ان الوكال ايير أم ائيينمع ةو. المستعملين النھ  اضطلعت الوكال
ار ٢٠١٥في عام  ذا الصدد. وفي أي دول األعضاء في ھ ايو/بعدد من األنشطة لمساعدة ال دوة م ل ن دت في البرازي ، عق

ة  محطاتدولية حول الوقاية من اإلشعاعات في  ة ووكال ة الذري ة للطاق ة الدولي القوى النووية برعاية مشتركة من الوكال
اء  داً،  ١٥مشاركاً من  ٧٠الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي. واجتذب الحدث زھ بل

دوة  ت الن الت. وتناول دود اإلف ي إدارة ح رة ف اركون الخب ادل المش ةوتب ي معلوم باستفاض ي ف رض المھن ن التع ات ع
وى  ة من اإلشعاعات في محطات الق ى الوقاي ا عل ة ألشعة ألف دات المشعة الباعث ر النوي ا وأث البرازيل وجمھورية كوري
ايير  دعم مع ة ل واد توجيھي ة حول وضع م ة الثاني ة العمل الدولي ة حلق وبر، نظمت الوكال النووية. وفي تشرين األول/أكت

تراليا األمان المنطبقة على صنا دت في اس ة العمل التي عق ه. وتناولت حلق ة  مسائلعة تعدين اليورانيوم ومعالجت الوقاي
تقبل، وحضرھا  دول  ٧مشاركاً من  ٣٠من اإلشعاعات المتعلقة بالرادون واالحتياجات من إمدادات اليورانيوم في المس

ة أعضاء. وناقش المشاركون التحديات التي يواجھھا الرقابيون والمشغلون و دة للوقاي ات الجدي ذ المتطلب العاملون في تنفي
ة من اإلشعاعات المھنية المحددة في  ان األساسية الدولي ايير األم ان المصادر اإلشعاعية: مع الوقاية من اإلشعاعات وأم

دد  ٣(الجزء  راً عن  GSRمن الع ة خالل السنة تقري ة). ونشرت الوكال ان الصادرة عن الوكال ايير األم من سلسلة مع
دد وقاية العاملين المتجولين من اإلشعاعات ألمان بعنوان ا ان، الع واد اإلشعاعية الموجودة ) و٨٤(سلسلة تقارير األم الم

  ندوة دولية. وقائع – )VII(في البيئة الطبيعية 

  التأھب والتصدي للحادثات والطوارئ

ديم المساعدة في   -٤٥ ة تق ووي واتفاقي وع حادث ن غ المبكر عن وق ة التبلي ام المحددة بموجب اتفاقي تماشياً مع المھ
ات التأھب  ز ترتيب ي تعزي دول األعضاء ف اعدة ال ة مس عاعي، واصلت الوكال ارئ إش ووي أو ط ادث ن وع ح ة وق حال

ام  ي ع وارئ ف ادات٢٠١٥والتصدي للط نة إرش ة خالل الس مت  . ووضعت الوكال دَّ دول األعضاء وق ة لل ة وعملي تقني
اني/نوفمبر، أصدرت  رين الث ي تش وارئ. وف راءات التأھب والتصدي للط تعراض إج راء واس دمات الخب دريب وخ الت
ة  ان العام ات األم د لمتطلب الوكالة المتطلبات المنقحة للتأھب والتصدي للطوارئ النووية أو اإلشعاعية في المنشور الجدي

ون  بالمعن ا  التأھ عاعية والتصدي لھ ة أو اإلش وارئ النووي زء للط دد  ٧(الج ن الع ان  GSRم ايير األم لة مع ن سلس م
ام  ى  ٢٠١٥الصادرة عن الوكالة). وأوفدت الوكالة أيضاً خمس بعثات الستعراض إجراءات التأھب للطوارئ في ع إل

او كينياو جامايكاو اإلمارات العربية المتحدة ين تحضيريتين نيجيري ى ، وبعثت الستعراض إجراءات التأھب للطوارئ إل
  غانا وھنغاريا.

ين  -٤٦ عة والخمس ة التاس دورة العادي الل ال وارئ خ ات التأھب والتصدي للط ام إدارة معلوم ة نظ ت الوكال  وأطلق
دي  ب والتص ذاتي للتأھ يم ال دة التقي ة وفائ ام فعالي ذا النظ تخدام ھ زز اس وف يع بتمبر. وس ي أيلول/س ام ف ؤتمر الع للم

نظام إدارة معلومات التأھب والتصدي للطوارئ يشكل للطوارئ واستعراضات النظراء إلجراءات التأھب للطوارئ. و
ج اء تس دول األعض يح لل ت تت بكة اإلنترن ى ش ة عل دي أداة قائم ب والتص ة بالتأھ ا الخاص ن ترتيباتھ ات ع يل معلوم

ة بشأن التأھب  ايير الصادرة عن الوكال للطوارئ، وإجراء تقييمات ذاتية للحالة باإلشارة إلى التوصيات المحددة في مع
ذ ل ھ دول األعضاء. ويمث ائر ال ة وس ا والتصدي للطوارئ وكذلك، حسب تقديرھا، تقاسم المعلومات والمعرفة مع الوكال

ات  دة البيان رتبط قاع ا. وت ة المتصلة بھ ات التقني دول األعضاء والبيان النظام قاعدة بيانات لمحطات القوى النووية في ال
ة  ي عملي دة ف ا أداة مفي ا يجعلھ و م ة، وھ وى الخاص بالوكال اعالت الق ن مف ات ع ام المعلوم يم البنظ اتتقي ي والتوقع  ف

  .للطوارئ النووية أو اإلشعاعيةالتصدي 
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ام   -٤٧ ي ع وارئ  ٢٠١٥وأنشئت ف ايير التأھب والتصدي للط ة مع ةلجن دتل التابع ان وعق ايير األم ة مع أول  لجن
ايير التأھب والتصدي  ٢تشرين الثاني/نوفمبر حتى  ٣٠اجتماع لھا في الفترة من  كانون األول/ديسمبر. وتركز لجنة مع

امج الوكا ي برن وارئ ف ب التأھب والتصدي للط ى جوان وارئ عل ان واستعراضھا للط ايير لألم ة الخاص بوضع مع ل
  المشورة بشأن أنشطة دعم استخدام تلك المعايير وتطبيقھا.  وتسديوتنقيحھا، 

  تعزيز الشبكات العالمية واإلقليمية والوطنية

دول   -٤٨ استمرت شبكات المعارف في االتساع وأضحت تشكل جزءاً ال يتجزأ من دعم الوكالة لبناء القدرات في ال
، أنشئ محفل الرقابيين المعنيين بالمفاعالت الصغيرة والمتوسطة الحجم وانضم ٢٠١٥األعضاء خالل السنة. وفي عام 

الج إلى الشبكة العالمية المعنية باألمان واألمن النوويين التا ذي يع بعة للوكالة. وھذا المحفل الجديد ھو األول من نوعه ال
ة  ة المعني اً منصة الشبكة العالمي ربط حالي ة الصغيرة وترخيصھا. وت اعالت النمطي تحديداً القضايا الرقابية في أمان المف

ة شبكة دولية وإقليمية. وعالوة على ذلك، بدأت الوكالة مناقشات  ٢٠باألمان واألمن النوويين  مع شتى الجماعات الدولي
يا الوسطى حول  ا وآس ان واألمن  إرساءفي أوروب ة المعني باألم ة للشبكة العالمي دة تكون تابع ة جدي ان إقليمي شبكة أم

ة في  ينالنووي ز الرئيسية للوكال كي تستوعب البلدان التي ليست حالياً أعضاء في أي شبكة أمان. وشملت محاور التركي
ام  و ٢٠١٥ع تمرت مواصلة تط ل. واس ان النق ة ألم بكات إقليمي ودير ش يا  جھ ا وآس ي أفريقي ة ف بكات القائم ز الش تعزي

  ومنطقة الكاريبي والبحر المتوسط وجزر المحيط الھادئ. 

  مدونة قواعد السلوك بشأن أمان المصادر المشعة وأمنھا

دول لم  -٤٩ ن ال ي م زام السياس ير االلت ول تيس اً ح اً دولي ة اجتماع ت الوكال ان نظم أن أم لوك بش د الس ة قواع دون
اني/نوفمبر  راً  ٢١المصادر المشعة وأمنھا وتنفيذھا لتلك المدونة. وحضر االجتماع الذي عقد في فيينا في تشرين الث خبي

ن  م أفضل  ١٧م ورة فھ ة لبل ا السياسي بالمدون د التزامھ ن بع م تعل ي ل دول الت اع فرصة لل اح االجتم ة عضواً. وأت دول
  الفوائد والتحديات المتصلة بتنفيذ أحكامھا. علىمن سائر الدول األعضاء  وللتعرفللمدونة 

  االتفاقيات 

ادة  ٢٠١٥شباط/فبراير  ٩عقد في   -٥٠ ديل الم م من سويسرا لتع دَّ راح مق ؤتمر دبلوماسي للنظر في اقت من  ١٨م
ؤتمر  بشأن معالجة اتفاقية األمان النووي ى السواء. وبحث الم تصميم وتشييد محطات القوى النووية القائمة والجديدة عل

رح.  ديل المقت ى توافق في اآلراء بشأن التع ة التوصل إل بصورة مستفيضة االقتراح السويسري وخلص إلى عدم إمكاني
رح، اعتمدت  ديل المقت ه التع ذي يرمي إلي اع وبدالً من ذلك، ومن أجل تحقيق نفس الھدف ال دة باإلجم األطراف المتعاق

ذي يشمل إعالن  ووي ال ان الن ا بشأن األم ادئ"فيين د االقتضاء، مب ي  ترشدھا، عن ذ ف وويتنفي ان الن ة األم  ھدف اتفاقي
  ."عواقب في حال وقوعھامن تلك التخفيف العواقب اإلشعاعية وذات ال الرامي إلى منع وقوع الحوادث

ايو   -٥١ ا ٢٠١٥وعقد في أيار/م ة المشتركة بشأن  يع االستعراضاالجتم دة في االتفاقي الخامس لألطراف المتعاق
دة بصفة خاصة  ات المشعة. وناقشت األطراف المتعاق ان التصرف في النفاي ود المستھلك وأم أمان التصرف في الوق

ة الم داعيات التقدم المحرز منذ انعقاد االجتماع االستعراض الرابع فيما يتصل بالتصرف في المصادر المختوم ة؛ وت ھمل
اد  دولي في إيج اون ال ات المشعة؛ والتع ود المستھلك والنفاي األمان لفترات الخزن الطويلة جداً، وتأخر التخلص من الوق

ا. تخلص منھ ود المستھلك وال لّ  حلول للتصرف الطويل األجل في مختلف أنواع النفايات المشعة والوق طت األطراف وس
المي المتعاقدة الضوء على مساھمة اال ى الصعيد الع ان عل يتفاقية المشتركة في تحسين مستوى األم ود  للتصرف ف الوق

  ت المشّعة.االمستھلك والنفاي

ي   -٥٢ دأ ف ان/أبريل  ١٥وب اذ ٢٠١٥نيس ويض  نف ة التع ة (اتفاقي رار النووي ن األض ي ع ويض التكميل ة التع اتفاقي
ي  دت ف ي اعتم ي) الت بتمبر  ١٢التكميل ا  ١٩٩٧أيلول/س ة فيين ديل اتفاقي ول تع ه بروتوك د في ذي اعتم ي نفس الوقت ال ف

  بشأن المسؤولية المدنية عن األضرار النووية. 
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  المسؤولية المدنية عن األضرار النووية

ا زال  -٥٣ ة  م ؤون المتعلق ي للش ة الرئيس ل الوكال ل محف ة يمث ؤولية النووي ي بالمس دولي المعن راء ال ق الخب فري
اع الخامس عشر ل د االجتم ة. وعق ق لبالمسؤولية النووي ذكورفري رة من  الم ا في الفت ى  ٢٨في فيين نيسان/أبريل  ٣٠إل

٢٠١٥.  

ؤولية وال  -٥٤ ام المس ألة أحك ملت مس ور ش ة أم ق جمل اقش الفري ار ون عة؛ واآلث ي تغطي المصادر المش أمين الت ت
دولي  راء ال ق الخب ة صادرة عن فري ديل ورق راح تع اذ؛ واقت ز النف ي حي ويض التكميل ة التع ى دخول اتفاقي ة عل المترتب

ام  ي ع ة ف ؤولية النووي ي بالمس ائل  ٢٠١٣المعن ة والرس ؤولية النووي دولي للمس ام ال ى النظ مام إل د االنض أن فوائ بش
ية ا ون الرئيس ور المعن ي المنش واردة ف ة ال ؤولية النووي أن المس ة بش ام النموذجي يح األحك ا؛ وتنق ن لمتصلة بھ ب ع كتيِّ

ة أمين التي تغطي المصادر القانون النووي: التشريعات التنفيذي ام المسؤولية والت ق بأحك ا يتعل ة. وفيم ؛ وأنشطة التوعي
ة المشعة، أوصى الفريق بأن تشمل الرخص التي تصدر على ا ى والثاني ين األول ألقل بشأن المصادر المندرجة في الفئت

ق في الوقت  ر الفري رَّ ك، ق الي آخر. ومع ذل ة أو ضمان م ة تأميني ى تغطي ه عل أن يحصل المرخص ل شرطاً يقضي ب
  نفسه، في ضوء المسائل التي طرحت بشأن توافر ذلك التأمين في البلدان النامية، إبقاء المسألة قيد االستعراض.

ي   -٥٥ ا ف ي فيين ة ف ن األضرار النووي ة ع ؤولية المدني أن المس ة بش ل الرابع ة العم دت حلق ان/أبريل  ٢٧وعق نيس
راء  ٣٨مشاركاً من  ٦٥وحضرھا  ٢٠١٥ د الدبلوماسيين والخب ة العمل ھو تزوي ان الغرض من حلق ة عضواً. وك دول

  دنية عن األضرار النووية.من الدول األعضاء بمقدمة عن النظام القانوني الدولي للمسؤولية الم

دولي المعني  ٢٠١٥وشملت أنشطة التوعية األخرى في عام   -٥٦ راء ال ق الخب ة وفري ين الوكال بعثتين مشتركتين ب
المي للمسؤولية  بالمسؤولية النووية إلى األردن والمكسيك للتوعية بالصكوك القانونية الدولية ذات الصلة بإنشاء نظام ع

افة إل ة. وباإلض ول النووي اريبي ح ر الك ة البح دان منطق ة لبل ل دون إقليمي ة عم ا، حلق ة بنم ي مدين ت ف ك، أقيم ى ذل
أن  ائم بش دولي الق ام ال ات عن النظ اركين بمعلوم د المش ه لتزوي ي حزيران/يوني ة ف ة لألضرار النووي ؤولية المدني المس

ة  ١٤مشاركاً من  ٣١حلقة العمل  المسؤولية النووية وإلسداء المشورة بشأن وضع تشريعات وطنية للتنفيذ. وحضر دول
  عضواً.

  األمن النووي

ة   -٥٧ لت الوكال اھمتھاواص اء  مس عة أثن واد المش ن الم مان أم ة وض ق النووي أمين المراف ة لت ود العالمي ي الجھ ف
اء  ى الوف ة إل ا الرامي ي جھودھ ا، ف ب منھ دول، بطل نة ال وال الس ة ط ت الوكال ا. ودعم ا أو نقلھ تخدامھا أو خزنھ اس

رة بمسؤولياتھا الوطنية والتزاماتھا الدولية من خالل تنفيذ  ووي للفت ة أيضاً ٢٠١٧-٢٠١٤خطة األمن الن . وقامت الوكال
ع  ن وض اء م دف االنتھ ود بھ لت الجھ لة؛ وواص ة ذات الص كوك الدولي زام بالص ى االلت دول عل اعدة ال جيع ومس بتش
ابقة  دم المحرز خالل السنوات الس تفادة من التق ة؛ واالس ووي الصادرة عن الوكال ة في سلسلة األمن الن إرشادات دولي

ى  اظ عل ىلمساعدة الدول في الحف ينھا. ويتجل ووي ومواصلة تحس ة لألمن الن ا الوطني ى  بوضوح ُنظمھ مدى الحاجة إل
ات المساعدة في ھذه الجھود المتواصلة للنھوض باألمن النووي على نطاق العالم ا زال  .قرارات المؤتمر العام وطلب وم

ة دعم أنشطة تحسين تدابير الحماية المادية في الدول يشكِّل أولوية عليا. وتلبية ل دول األعضاء، أصدرت الوكال طلبات ال
يال يالً للتحل ا يشمل دل ذ خالل السنة، بم دول األعضاء طلب الخدمات  تأربعة أدلة للتنفي ة. وواصلت ال ة النووي الجنائي

ة ة المادي ة بالحماي ة المعني ة االستشارية الدولي يما الخدم ا االستشارية لألمن، ال س ز بنيتھ ى تعزي دول عل ، التي تساعد ال
ةا ة المادي ة بالحماي ن المتعلق ة لألم ية الوطني ام ألساس ي ع ات ف ك البعث ن تل ع م ة أرب دت الوكال ى  ٢٠١٥؛ وأوف داإل  كن
  .اليابانو نيوزيلنداو النرويجو
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  االتفاقيات

ام  ٢٠١٥الوكالة في عام  واصلت  -٥٨ ديل ع واد  ٢٠٠٥منح األولوية لتعزيز إدخال تع ة للم ة المادي ة الحماي التفاقي
ديل خالل السنة سبع دول ( ذا التع اذ. والتزمت بھ ز النف ة) حي ة المادي لنداالنووية (اتفاقية الحماي او آيس  بوتسواناو إيطالي

او ارينوو تركي ان م ربو س دة األو المغ ات المتح ةالوالي ام مريكي ة ع ي نھاي ه ٢٠١٥). وف ا مجموع ة  ٩٠، انضم م دول
دخل  ١٢(ومنظمة دولية واحدة) إلى التعديل، وما زال مطلوباً انضمام  ا كي ت ة إليھ ة المادي ة الحماي دولة طرفاً في اتفاقي

ة  لطات المركزي ال والس ات االتص اع لجھ ة أول اجتم دت الوكال مبر، عق انون األول/ديس ي ك اذ. وف ز النف دول حي لل
  األطراف في اتفاقية الحماية المادية.

  بناء القدرات في مجال األمن النووي

ة خالل السنة   -٥٩  ١٠٨ما زالت تنمية الموارد البشرية تعتبر جوھرية الستدامة ُنظم األمن النووي. وأقامت الوكال
ة، و ٢٣دورات تدريبية وحلقات عمل ( ة أو دولي ا  ٨٥إقليمي ة) تلقى فيھ ى كل جوانب م ٢ ٣١٥وطني دريباً عل شاركاً ت

نھج  ووي باستخدام الم ل درجة الماجستير في األمن الن األمن النووي. وباإلضافة إلى ذلك، أقامت دولة عضو دورة لني
ابي، منحت  الدراسي الخاص بالوكالة. تحكم الرق ر الخاضعة لل واد غي ومن أجل تحسين القدرات الوطنية على كشف الم
زة الكشف ل ام الوكالة اجھ دول. وخالل ع ة نحو ٢٠١٥ل زة  ٧٨٠، منحت الوكال ة أجھ ك أربع ا في ذل از كشف، بم جھ

  رصد بوابية.

  المؤتمر الدولي بشأن األمن الحاسوبي في عالم نووي

اء   -٦٠ ر من  ٧٠٠استضافت الوكالة في حزيران/يونيه أول مؤتمر لھا بشأن األمن الحاسوبي. وشارك زھ  ٩٢خبي
ادل منظمة إق ١٧دولة عضواً و ووي: مناقشات وتب الم ن دولي بشأن األمن الحاسوبي في ع ؤتمر ال ة في الم ة ودولي ليمي

ة  ة الدولي اون مع المنظم ة بالتع ه الوكال ذي نظمت ؤتمر ال آراء بين الخبراء، الذي عقد في مقر الوكالة في فيينا. وضم الم
ة ( ولللشرطة الجنائي د األاإلنترب دولي لالتصاالت، ومعھ اد ال م)، واالتح ة م ة والعدال دة لبحوث الجريم ة  ،المتح واللجن

انون  اذ الق الدولية للتقنيات الكھربائية، ممثلين عن الھيئات الرقابية النووية ومشغلي محطات القوى النووية، ووكاالت إنف
ووي  وشركات بيع الُنظم ومقدمي خدمات األمن. وخلص الخبراء إلى أن األمن الحاسوبي عنصر أساسي في األمن الن

  التقاء التھديدات اإللكترونية المتزايدة التعقيد في بيئة مترابطة ومتداخلة رقمياً. 

  

  ٨،٩التحقق النووي

  ٢٠١٥تنفيذ الضمانات في عام 

ة   -٦١ تخلص الوكال ل تس ة ك ي نھاي نةف ا الضمانات.  س ق فيھ ة ُتطبَّ ل دول أن الضمانات بخصوص ك تنتاجاً بش اس
ا،  ويستند اتھا لحقوقھ ة في سياق ممارس ھذا االستنتاج إلى تقييم لكل المعلومات ذات الصلة بالضمانات، المتاحة للوكال

  ووفائھا بالتزاماتھا الخاصة بالضمانات خالل تلك السنة.

                                                         
ا ا القسم، ال تنطوي التسميات المستخدمة وطريقة عرض المواد في ھذ ٨ داء أي رأي مھم ى إب ذكورة، عل ك األعداد الم ي ذل ا ف بم

ق  ا يتعل ا فيم دول األعضاء فيھ ة أو ال يم أو بسلطاتهكان من جانب الوكال د أو إقل انوني ألي بل ين  ،بالوضع الق ق بتعي ا يتعل أو فيم
 حدوده.

م  ٩ ي ت ة الت ى عدد صكوك التصديق أو االنضمام أو الخالف ه إل دة عدم االنتشار المشار إلي ي معاھ دول األطراف ف يستند عدد ال
 .إيداعھا



GC(60)/9 
 ١٤ الصفحة

ام   -٦٢ ي ع ى ٢٠١٥وف مانات عل ت الض ة ١٨١، ُطبق ع  ١٠،١١دولي ودة م ذة معق مانات ناف ات ض ة باتفاق مرتبط
ذة، خلصت  ١٢١. ومن ضمن ١٢الوكالة ات ضمانات شاملة وبروتوكوالت إضافية ناف اً باتفاق ة مرتبطة في آن مع دول

ى أن  ة إل عالوكال ي  جمي لمية ف ي نطاق األنشطة الس ة ظلت ف واد النووي ة ٦٧الم ا يخص ١٣دول ة، حيث  ٥٤، وفيم دول
ر  ة غي واد واألنشطة النووي اب الم أن غي ات الضرورية بش ع التقييم ذه كانت جمي ة بخصوص ھ زال جاري ة ال ت المعلن

ا يخص  ذلك فيم ع والخمسين وك دول األرب ذه ال الدول، لم تتمكن الوكالة من الخلوص إلى االستنتاج ذاته. وفيما يخص ھ
ر مرتبطة ببروتوكوالت إضاف االثنتينالدول  ا غي ذة، خلصت يوالخمسين المرتبطة باتفاقات ضمانات شاملة ولكنھ ة ناف

م  لم تخرج عن المعلنةستنتاج فقط بأن المواد النووية الوكالة إلى اال دول التي ت ق بال ا يتعل لمية. وفيم نطاق األنشطة الس
ة ضمانات المواد النووية ظلت في نطاق ا جميعالتوصل بشأنھا إلى االستنتاج بأن  ذ الوكال ليمة، ُتنف ةألنشطة الس  :متكامل

ي إط ة ف دابير المتاح ين الت ع ب ى تجم ة مثل ق وھي توليف والت اإلضافية لتحقي املة والبروتوك ات الضمانات الش ار اتفاق
ام  ة ع ول نھاي مانات. وبحل ال الض ة حي ات الوكال اء بالتزام ي الوف اءة ف ة والكف ن الفعالي در م ذت ٢٠١٥أقصى ق ، ُنف

    دولة. ٥٤الضمانات المتكاملة فيما يخص 

دول   -٦٣ ارة من المرافق الموجودة داخل ال ة في مجموعة مخت المواد النووي ق ب ا يتعل وُنفذت الضمانات أيضاً فيم
اق الضمانات  ا بموجب اتف ة، كل منھ دة عدم انتشار األسلحة النووي ة األطراف في معاھ الخمس الحائزة ألسلحة نووي

ة دول الخمس، خلصت الوكال ذه ال ا يخص ھ ا. وفيم ة الموجودة في المرافق  الطوعي الخاص بھ واد النووي ى أن الم إل
لمية أو  ا الضمانات ظلت في نطاق األنشطة الس حبتالمختارة التي ُطبقت عليھ ه  ُس بما نصت علي من الضمانات حس

  االتفاقات. 

ذت   -٦٤ أنھاوفيما يخص الدول الثالث التي نف ة ضمانات بش اً ال الوكال ا وفق ردات بعينھ ات ضمانات تخص مف تفاق
ت ىاس ة ناداً إل ردات INFCIRC/66/Rev.2 الوثيق ن المف ا م ق أو غيرھ ة أو المراف واد النووي ى أن الم ة إل ، خلصت الوكال

  بقت عليھا الضمانات ظلت في نطاق األنشطة السلمية.التي طُ 

ة ١٢بعد كن ت، لم ٢٠١٥كانون األول/ديسمبر  ٣١وحتى   -٦٥ د  دولة طرًفا في معاھدة عدم انتشار األسلحة النووي ق
دةالضمانات الاتفاقات أدخلت حّيز النفاذ  م يكن . شاملة بمقتضى المادة الثالثة من المعاھ ة استخالص أي بول وسع الوكال

  .األطراف الدول تلكل بالنسبةاستنتاجات بشأن الضمانات 

  وإلغاء برتوكوالت الكميات الصغيرةاقات ضمانات وبروتوكوالت إضافية عقد اتف

ام   -٦٦ ي ع ذ ٢٠١٥ف ة تنفي ات الضمانات ، واصلت الوكال د اتفاق رويج عق ى ت ة إل راءات الرامي ل اإلج ة عم خط
بتمبر  ١٤والبروتوكوالت اإلضافية ديثھا في أيلول/س م تح اق ضمانات شامل٢٠١٥التي ت اذ اتف دأ خالل السنة نف  ١٥ة. وب

ذكور نقح للبروتوكول الم ة واحدةو، ١٦واحد مقترن ببرتوكول كميات صغيرة معقود على أساس النص الم  ١٧وّقعت دول
ات  والت الكمي ن بروتوك د م ول واح ديل بروتوك م تع غيرة، وت ات ص ول كمي رن ببروتوك املة مقت مانات ش اق ض اتف

                                                         
الي من استخالص ال تشمل ھذه الدول جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية، حيث ال  ١٠ تمكن بالت م ت ة الضمانات، ول ذ الوكال  ُتنف

 أي استنتاج بشأنھا.
 الصين.  وتايوان  ١١
 إبرام اتفاقات الضمانات والبروتوكوالت اإلضافية وبروتوكوالت الكميات الصغيرة.بشأن يبين مرفق ھذا التقرير الحالة   ١٢
 والصين. وتايوان  ١٣
 .https://www.iaea.org/sites/default/files/final_action_plan_1_july_2014_to_30_june_2015.doc.pdf  :علىمتاحة   ١٤
 ليختنشتاين.وكمبوديا و جيبوتي  ١٥
 جيبوتي.  ١٦
 واليات ميكرونيزيا الموحدة.  ١٧
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ارية ت ثالث١٨الصغيرة الس ات الصغيرة ة، وأُلغي والت الكمي ن بروتوك ات ١٩م اك اتفاق ت ھن ام، كان ة الع ول نھاي . وبحل
ع  ذة م ع  ١٨٢ضمانات ناف ذة م والت إضافية ناف ة، وبرتوك ك، أعربت  ١٢٧دول ى ذل ة. وعالوة عل ن  ٦٠دول ة م دول

ا يخص  ١٠٠أصل  ذاً فيم ة من  ٥٤دولة تقريباً عن قبول نص بروتوكول الكميات الصغيرة المنقح (الذي أصبح ناف دول
  .  بھادول بروتوكوالت الكميات الصغيرة الخاصة  ٧تلك الدول) وألغت 

  جمھورية إيران اإلسالمية (إيران)

ام  -٦٧ م المدير الع ام  قدَّ وان  ٢٠١٥في ع ى مجلس المحافظين بعن ارير إل ة تق ود أربع اق الضمانات المعق ذ اتف تنفي
رارات مجلس ا ،بموجب معاھدة عدم االنتشار ا في ق ران  ،ألمنواألحكام ذات الصلة المنصوص عليھ ة إي في جمھوري

   ).GOV/2015/65، وGOV/2015/50، وGOV/2015/34، وGOV/2015/15 (الوثائقاإلسالمية 

ام   -٦٨ ي ع اإلثراء ب٢٠١٥وف لة ب طة متص راء أنش ران إج لت إي ادس ، واص تج س م تن ا ل ن أنھ د فالرغم م لوري
وم  رىاليوراني اوز  المث بة تتج وم ٪٥بنس ن اليوراني ي ٢٣٥-م ل ف ران أيضاً العم اريع. وواصلت إي اء  مش متصلة بالم

ووي للمفاعل IR-40لم تركِّب أي مكونات رئيسية في المفاعل أنھا،  . غيرالثقيل ود ن تج ُمجمعات وق م تن في  IR-40، ول
  .٢٠محطة تصنيع الوقود

ة، ٢٠١٥تموز/يوليه  ١٤وفي   -٦٩ ة اإليراني ة الذري ة الطاق يس ھيئ ي ورئ رئيس اإليران ، وقَّع المدير العام ونائب ال
ة  الماضية المسائل العالقةتوضيح لطريق  خريطةسعادة السيد علي أكبر صالحي، في فيينا  امج بشأن والراھن ران برن إي

ق األنشطة الط خريطة). وحددت GOV/INF/2015/14النووي (الوثيقة  اون من أجل  الضروريةري بموجب إطار التع
ران بھدف  ة وإي ين الوكال ا ب ام  إجراء تسويةتسريع التعاون والحوار وتعزيزھم ة ع ول نھاي ع القضايا ل ٢٠١٥بحل جمي

ديرالوكالة وإيران  بينوالحالية التي لم تكن قد ُحسمت بعد  الماضيةالعالقة  ر الم ام  على النحو الوارد في مرفق تقري الع
  ).GOV/2011/65(الوثيقة  ٢٠١١ الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر

ا  خريطةفي  المحددةوأُنجزت في الموعد المحدد األنشطة   -٧٠ ا فيھ ق، بم د الطري ين لاجتماعات عق راء التقني لخب
د التزامات الطريق إل خريطةضمانات في أماكن معيَّنة من إيران. وأّدى تنفيذ الأنشطة قيام الوكالة بإجراء و ى تيسير عق

  جوھرية بقدر أكبر بين الوكالة وإيران.

ي   -٧١ مبر  ٢وف انون األول/ديس ن ٢٠١٥ك افظين ع س المح ى مجل راً إل ام تقري دير الع م الم دَّ ائي ، ق يم النھ التقي
ووي  ران الن امج إي أن برن ة بش ة الماضية والراھن ائل العالق ة للمس ي). GOV/2015/68(الوثيق اء ف ة أن  وج يم الوكال تقي

ام  ة ع ود منسقة،  ٢٠٠٣طائفة من األنشطة تتعلق بتطوير جھاز متفجر نووي تم االضطالع بھا في إيران قبل نھاي كجھ
م تتجاوز مستوى دراسات  وأفاد. ٢٠٠٣وتم االضطالع ببعض األنشطة بعد عام  تقييم الوكالة أيضاً بأن تلك األنشطة ل

ة، واكت ة ذات الصلة. الجدوى والدراسات العلمي درات التقني اءات والق ة أي مؤشرات ساب بعض الكف دى الوكال يس ل ول
ام  تدل علىمصداقية  ذات ة أي ٢٠٠٩وجود أنشطة في إيران تتعلق بتطوير جھاز متفجر نووي بعد ع م تجد الوكال ، ول

  يتصل باألبعاد العسكرية المحتملة لبرنامج إيران النووي.  فيمامؤشرات ذات مصداقية تدل على تحريف مواد نووية 

                                                         
 توغو.  ١٨
 أذربيجان، واألردن، وطاجيكستان.  ١٩
افظين ومجلس األمن تُ ، اش٢٠١٥في عام   ٢٠ ة ذات الصلة الصادرة عن مجلس المح رارات الملزم ران، بموجب الق رط على إي

ل من الجزء العام من الترتيبات الفرعية  ٣-١التابع لألمم المتحدة، تنفيذ البند  االمعدَّ ود معھ ع التفاق الضمانات المعق ق جمي ؛ وتعلي
رار مجلس األمن األنشطة المتعلقة باإلثراء والمعالجة، وتعليق جم ل. وشمل ق اء الثقي ع األنشطة المرتبطة بالم ) ٢٠١٥( ٢٢٣١ي

ه  ي تموز/يولي د ف امي ٢٠١٥المعتم ين ع ا ب دة فيم تة المعتم ن الس رارات مجلس األم ام ق اء أحك ى إنھ نص عل  ٢٠٠٦، شروطاً ت
 .  ٢٠١٠و



GC(60)/9 
 ١٦ الصفحة

ة  GOV/2015/72، اعتمد مجلس المحافظين القرار ٢٠١٥كانون األول/ديسمبر  ١٥وفي   -٧٢ حيث الحظ، في جمل
ذت وف خريطةأمور، أن جميع األنشطة المدرجة في  د ُنف ق ق ه والطري اً للجدول الزمني المتفق علي تم ق أن المجلس اخت

  نظره في ھذا البند.لك بذ

دابير المحددة في خطة العمل المشتركة ٢٠١٥وطوال عام   -٧٣ ق بالت ا يتعل ، واصلت الوكالة الرصد والتحقق فيم
ة (مجموعة  ات المتحدة األمريكي ة المتحدة والوالي اد الروسي والمملك ا واالتح ا وألماني ين الصين وفرنس ا ب المتفق عليھ

ين الطرفين ومن ”) وإيران، بھدف التوصل إلى ٣ثة + بلدان االتحاد األوروبي الثال حل شامل طويل األجل يتفق عليه ب
ه الحصر ى وج لمياً عل ووي س ران الن امج إي ون برن أنه ضمان أن يك الث “. ش تركة ث ل المش ة العم د خط وجرى تمدي

ا في  ان آخرھ ه  ٣٠مرات، ك ة +  ٢٠١٥حزيران/يوني دان األوروبي دما طلبت مجموعة البل ة، و ٣عن ران من الوكال إي
ة ذات الصلة بالمجال ، ٣ان االتحاد األوروبي الثالثة + بالنيابة عن مجموعة بلد مواصلة أنشطة الرصد والتحقق الالزم

  النووي في إيران في إطار خطة العمل المشتركة لحين إشعار آخر.

ي  -٧٤ ه  ١٤ وف ة + ٢٠١٥تموز/يولي ي الثالث اد األوروب دان االتح ة بل ل  ٣، اتفقت مجموع ى خطة عم ران عل وإي
ى  نص عل تركة ت املة مش ران ”ش امج إي الص لبرن لمي الخ ابع الس ذكورة الط ل الم ة العم ل لخط ذ الكام ل التنفي أن يكف

ام، في جم٢٠١٥وفي آب/أغسطس “. النووي دير الع ل مجلس المحافظين الم ذ إجراءات التحقق ، خوَّ ور، أن ينف ة أم ل
املة  ل الش ة العم ي خط و وارد ف ا ھ ووي كم ال الن ة بالمج ران المتعلق ات إي ل بالتزام ا يتص رورية فيم د الض والرص

ن  س األم رار مجل ى ضوء ق ات عل ك االلتزام ة لتل دة الكامل ة الم ذلك، طيل اً ل ارير وفق م تق دِّ تركة، وأن يق  ٢٢٣١المش
ة أيضاً أن )، رھناً بتوافر ٢٠١٥( ل الوكال ة؛ وخوَّ األموال وبما يتفق مع ممارسات الضمانات المعيارية الخاصة بالوكال

ام بشأن  دير الع ر الم وارد في تقري ى النحو ال التحقق والرصد تتشاور مع اللجنة المشتركة وتتبادل معھا المعلومات عل
ابع لأل ن الت س األم رار مجل وء ق ى ض المية عل ران اإلس ة إي ي جمھوري دة ف م المتح ة ٢٠١٥( ٢٢٣١م ) (الوثيق

GOV/2015/53  ويبھا راء Corr.1وتص ي إج ة ف رعت الوكال تركة، ش املة المش ل الش ة العم اد خط وم اعتم ب ي ). وعق
ووي  ال الن ة بالمج ران المتعلق ات إي ن التزام التحقق م طة التحضيرية المتصلة ب ل ورصدھا األنش ة العم بمقتضى خط

  الشاملة المشتركة.

من المرفق الخامس من خطة العمل  ٨إيران الوكالة، وفقاً للفقرة  أخطرت، ٢٠١٥شرين األول/أكتوبر وفي ت  -٧٥
ود بالمذكورة،  اق الضمانات المعق اً البروتوكول اإلضافي الملحق باتف ُتطبِّق مؤقت ذ الخطة، س وم تنفي أنھا، اعتباراً من ي

ل ا سُتطبق بشكل كام ل  معھا، إلى حين دخوله حيز النفاذ، وأنھ دَّ د المع اق الضمان  ١-٣البن ة التف ات الفرعي من الترتيب
  المعقود معھا. 

ة  ٢٠١٥وبينما واصلت الوكالة طوال عام   -٧٦ ة في المرافق النووي ة المعلن واد النووي التحقق من عدم تحريف الم
دور كن يم تفاق الضمانات المعقود معھا، لواألماكن الواقعة خارج المرافق التي أعلنتھا إيران بموجب ا ديم بمق ة تق الوكال

واد  ع الم تنتاج أن جمي ى اس تأكيد موثوق بعدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة في إيران، ولم تكن قادرة بالتالي عل
  النووية في إيران تستخدم في أنشطة سلمية.

  الجمھورية العربية السورية (سوريا)

م المدير العام إ٢٠١٥في أيلول/سبتمبر   -٧٧ ود لى مجلس المحافظين تقريراً عنوانه ، قدَّ اق الضمانات المعق تنفيذ اتف
ورية  ة الس ة العربي ي الجمھوري ار ف دم االنتش دة ع ذ GOV/2015/51(بموجب معاھ لة من ورات ذات الص اول التط ) يتن

دار بتمبر  إص ي أيلول/س ابق ف ر الس س GOV/2014/44( ٢٠١٤التقري ى مجل ره إل ي تقري ام ف دير الع ر الم ). وذك
يم  ى تقي ؤثر عل دة يمكن أن ت ات جدي ابق، أي معلوم ر الس ذ صدور التقري ا، من ى علمھ رد إل م ي ة ل افظين أن الوكال المح

ان ينبغي أن  ترى فيهالوكالة الذي  اً وك اعالً نووي ان مف زور ك ر ال ع دي أن من المرجح للغاية أن مبنى تم تدميره في موق
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ام ٢١لنه سوريا للوكالةتع ة بخصوص ٢٠١٥. وفي ع اً مع الوكال اون تمام ى سوريا بالتع ام مناشدته إل دير الع د الم دَّ ، ج
  المسائل العالقة المتصلة بموقع دير الزور واألماكن األخرى. ولم تستجب سوريا بعد لھذه المناشدات.

ام   -٧٨ تقبال مفتشي الوكا٢٠١٥وفي ع تعدادھا الس دت سوريا اس ام بتحقق من ، أب دعم، لغرض القي ديم ال ة، ولتق ل
ر في دمشق. الرصد المادي في المفاعل المصدر ة نجحت وي النيوتروني المصغَّ ادي الوكال في التحقق من الرصيد الم

بعد نظرھا في التقييم الذي أجرته إدارة األمم المتحدة لشؤون السالمة واألمن  ٢٠١٥أيلول/سبتمبر  ٢٩في في المفاعل 
  .ة لضمان العبور المأمون للمفتشينواتخاذ ترتيبات إضافي السائد في سوريا يى األمنللمستو

ة و  -٧٩ م يم المعلومات المقدَّ ى تقي تناداً إل ائج أنشطة التحقق من الضمانات، من لم تتوصل الوكالة، اس سوريا، ونت
ىوكل المعلومات ذات الصلة المتاحة لھا، إلى أي  دل عل واد ا مؤشرات ت داً عن األنشطة تحريف الم ة بعي ة المعلن لنووي

ة ظلت في نطاق األنشطة ٢٠١٥السلمية. وفيما يخص عام  ة المعلن واد النووي ، خلصت الوكالة بشأن سوريا إلى أن الم
  السلمية.

  جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية

وان ٢٠١٥آب/أغسطس  في  -٨٠ ام بعن ؤتمر الع ى الم ى مجلس المحافظين وإل راً إل ام تقري دير الع م الم دَّ ق ، ق تطبي
ة  ة الضمانات في جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطي ر معلومات GOV/2015/49–GC(59)/22(الوثيق )، وتضمَّن التقري

  .٢٠١٤يلول/سبتمبر عن آخر ما استجد من تطورات منذ إصدار تقرير المدير العام في أ

ام   -٨١ ذ ع اق ١٩٩٤ومن ا اتف نص عليھ ي ي مانات الضرورية الت طة الض ل أنش راء ك ن إج ة م تمكن الوكال م ت ، ل
ة ا الشعبية الديمقراطي ة كوري ا يخص جمھوري دة عدم االنتشار فيم دءاً من أواخر  .الضمانات المعقود بموجب معاھ وب

ذ نيسان/أبريل ، لم تكن الوكا٢٠٠٧حتى تموز/يوليه  ٢٠٠٢عام  ادرة من ر ق ذ ٢٠٠٩لة قادرة، وما زالت غي ى تنفي ، عل
أن  تنتاجات بش تخالص أي اس ن اس تمكن م م ت ذلك ل ة، ول عبية الديمقراطي ا الش ة كوري ي جمھوري ق ف دابير للتحق أي ت

  الضمانات المتعلقة بذلك البلد.

ذ ال٢٠٠٩ومنذ نيسان/أبريل   -٨٢ دابير بمقتضى ، لم ُتنفِّ ة أي ت بوكال ق،  الترتي المخصص الغرض للرصد والتحق
ا خالل  ة المتفق عليھ لي وخى في اإلجراءات األوَّ ة والمت ا الشعبية الديمقراطي ة كوري ة وجمھوري ين الوكال المتفق عليه ب

ية ات السداس ق  .المحادث طة للتحق ذ أي أنش م تنف دانيول ام  المي ي ع طة ٢٠١٥ف ة األنش ة واصلت مراقب ن الوكال ، ولك
ة لج واتل النووي ة بالس ور الملتقط در والص ة المص ات المفتوح تخدام المعلوم ة باس عبية الديمقراطي ا الش ة كوري مھوري

ي تتسق  ة البصمات الت ة مراقب واتل، واصلت الوكال تخدام الصور الملتقطة بالس ة. ومن خالل اس ات التجاري والمعلوم
غ سعته ا مع تشغيل المفاعل داللتھ ائي) ف ٥الذي تبل اواط (كھرب ون. وشميغ د أو توسيع وي يونغبي ةھد أيضاً تجدي  ألبني

الوضع التشغيلي للمفاعل  على تأكيد، من دون معاينة الموقع، غير أن الوكالة ليست قادرةأخرى داخل موقع يونغبيون. 
ة  ووي لجمھوري امج الن ا بالبرن ز معرفتھ اً تعزي ة أيض رى. وواصلت الوكال ودة األخ طة المرص ن األنش رض م أو الغ

  كوريا الشعبية الديمقراطية بھدف الحفاظ على التأھب العملياتي الستئناف تنفيذ الضمانات في ذلك البلد.

ة  وما زال  -٨٣ ووي لجمھوري ةالبرنامج الن ا الشعبية الديمقراطي ا  كوري دراتھا  المتواصلةوجھودھ ادة تطوير ق لزي
ا جمھ قيام. ومما يدعو لألسف العميق مثار قلق بالغ النووية ة كوري ة  الشعبيةوري غ بتشغيل االديمقراطي ذي تبل لمفاعل ال
ذي يوجد فميغاواط (كھربائي)، واستمرار أعمال التشييد في موقع يونغبيون، وإنشاء ملحق لل ٥سعته  ى ال ه مرفق مبن ي

ال انتھاكات ما صدر من اإلثراء الُمبلغ عنه، و ك األفع ل تل ووي. وتشكِّل مث ردع الن ى ال درتھا عل ز ق ات بشأن تعزي بيان
 واضحة للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة.

                                                         
راره   ٢١ ي ق افظين سوريا، ف ه  GOV/2011/41دعا مجلس المح ي حزيران/يوني د  ٢٠١١الصادر ف ذي اعتم ى بالتصويت(ال )، إل

ع  ى جمي ن الوصول إل ا م ا وتمكينھ ود معھ مانات المعق اق الض ن اتف ة ع ث ارير محدَّ ة بتق د الوكال زوِّ ا أن ت ن بينھ ور م ة أم جمل
ائل  ع المس ارير، وأن تسوي جمي ذه التق ة من ھ المعلومات والمواقع والمواد واألشخاص على النحو الضروري كي تتحقق الوكال

 ص للبرنامج النووي السوري.لعالقة بما يمكِّن الوكالة من تقديم التأكيدات الضرورية فيما يتصل بالطابع السلمي الخاال
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  تطور تنفيذ الضمانات

ة ، نّفذت الوكالة ٢٠١٥خالل عام   -٨٤ ى مستوى الدول ـُنُھج الضمانات عل ة ٥٤ل . مرتبطة بضمانات شاملة ٢٢دول
ذه  ل ھ ة لوضع مث ُنھج. وتخطط األمان اقي ال ة بصدد تحديث ب ام واألمان ُنھج خالل الع ك ال وتم تحديث ستة ُنھج من تل

د  ه عن افظين، فإن ى مجلس المح دمت إل ائق قُ ا ورد في عدة وث تقبل. وكم ذ نھج الُنھج لدول أخرى في المس وضع وتنفي
ذ  أن تنفي يما بش ة، ال س ة المعني ة اإلقليمي ة و/أو الھيئ ة المعني ع الدول اورات م ة، ُتجرى مش توى الدول ى مس ضمانات عل

ذ الضمانات كجزء  ٢٠١٥تدابير الضمانات في الميدان. وتم عقد ثالثة اجتماعات تقنية مع الدول األعضاء في  عن تنفي
  الوكالة مع الدول بشأن القضايا المتعلقة بالضمانات. من الحوار الجاري الذي تقوم به

  تعزيز الضمانات

ام   -٨٥ ي ع ي ٢٠١٥ف ز ف دم التميي اق وع مان االتس ة ض لت الوكال ق، واص دول  تطبي ع ال ى جمي مانات عل الض
ة تحسين اإلج اءات، واصلت الوكال راءات المرتبطة بنفس النوع من اتفاقات الضمانات. وسعياً إلى تحقيق مزيد من الكف

ام إلدارة  ى نظ تندة إل ة مس ذت عملي ذ الضمانات. وُنف ات تنفي نت آلي ادية وحسَّ ائق إرش ة ذات الصلة، وأعدت وث الداخلي
  الجودة أتاحت أدوات لتوثيق أداء العمليات وقياسه وتحسينه. 

  التعاون مع السلطات الحكومية واإلقليمية

باط/فبراير   -٨٦ ي ش ة ف لأصدرت الوكال ة للضمانات  دلي ية حكومي ة أساس اء بني ذ الضمانات إلرس ممارسات تنفي
ذ الممارسات من أجل مساعدة  والحفاظ عليھا. وھذا ھو الدليل الثاني المقرر إصداره من بين أربعة أدلة لممارسات تنفي

مت الوكالة خالل  ة السنة ست دوراتالدول على بناء قدراتھا في مجال تنفيذ التزاماتھا المتعلقة بالضمانات. ونظَّ  تدريبي
ة في  يالروسدولية وإقليمية ووطني او ب او تركي ة كوري دوفاو جمھوري ة مل داو جمھوري ةو كن ات المتحدة األمريكي  الوالي

ة اللمسؤولين عن  دورات التدريبي ذه ال ذھا. وحضر ھ ة وتنفي إلشراف على الُنظم الحكومية لحصر ومراقبة المواد النووي
ر من  اركاً من ١٦٠أكث ر من  مش دول  ٥٠أكث ا ال ة أخرى نظمتھ دة أنشطة تدريبي ي ع ة أيضاً ف اركت الوكال داً. وش بل

  األعضاء بصورة ثنائية. 

  معدات وأدوات الضمانات 

ة   -٨٧ زة الوكال م أجھ داتھاتتس الم.  ومع اء الع ع أنح ي جمي ة ف ذ ضمانات فعال ة لتنفي ة حيوي الخاصة بالرصد بأھمي
ة عل ٢٠١٥وحرصت الوكالة طوال عام  وب. واستعاضت الوكال ى النحو المطل دات في العمل عل ك المع ى استمرار تل

ام  ا بنظ ة لالستعاضة عنھ ة الجاري ار الحمل ي إط ة ف ة والعتيق ة القديم دات المراقب ع مع ن قط رة م داد كبي أيضاً عن أع
  المراقبة من الجيل التالي.

ين أنشطة التبصر   -٨٨ ن ب زةبوم ا األجھ دف تكنولوجي ن أن  بھ ي يمك ئة الت ات الناش يم التكنولوجي د وتقي دتحدي  تفي
ة، أقام ام المنظم ي ع ل ف ي عم ة حلقت ا ،٢٠١٥ت الوكال ي كارلسروھه بألماني ا، واألخرى ف ا بالنمس ي فيين داھما ف  ،إح

  عضاء. األدول الببرامج الدعم الخاصة من العديد من  بمساعدة

  نات تعزيز قدرات الخدمات التحليلية الخاصة بالضما

ةانجاز جميع أنشطة  ٢٠١٥وتم في   -٨٩ واد النووي ر الم ى مختب ال إل ة لالنتق ل الالزم ييد  النق م تش د. وت ز الجدي حيِّ
اح مكاتب إضافي  دريب واإلدارة في جن ذا الللت رھ ي مجال األمن لمختب ا ف ديثات المخطط لھ ال التح م اكتم ق ، وت ِمرف

دات البوابة الرئيسية ات شراء المع ام، عملي ين من الع ، وطريق الوصول ومحيط الموقع. وتم اكتمال في الفصلين األولي
ا في ا لمھا وتثبيتھ ة وتس زةالمتبقي رات األجھ ة ومختب رات الكيميائي ايو وتشرين لمختب ين أيار/م رة ب م انجاز في الفت . وت

                                                         
 وتايوان، الصين.  ٢٢
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ة من الثاني/نوفمبر اختبارات فعلية في المرفق الجديد، وبدأ التشغ د موافق انون األول/ديسمبر، بع ة يل المؤقت في ك الجھ
ال مشروع  الرقابية الداخلية للوكالة ة الخاصة واقرار من الحكومة النمساوية. ومع اكتم درات الخدمات التحليلي ز ق تعزي

ات  بالضمانات ل للعيان ى اجراء تحالي ادرة عل ة ق إن الوكال انون األول/ديسمبر، ف في مرافق  الخاصة بالضماناتفي ك
  آمنة ومأمونة وحديثة على مدى العقود القادمة.

  تكنولوجيا المعلومات: تحديث تكنولوجيا معلومات الضمانات 

ي   -٩٠ مانات ُيلب ات الض ا معلوم ديث تكنولوجي روع تح اتمش ة احتياج ات ل الوكال ا معلوم ديث تكنولوجي تح
ام  ي ع مانات. وف ن ٢٠١٥الض ات م ل البيان ق نق ن طري ذكور ع روع الم ن المش ى م ة األول ة المرحل زت الوكال ، أنج

زيالحاسوب  ى منصة جد المرك دة، إل ادة تصميم وي ات إع رامج تطبيق االب وبية المتصلة بھ راج الحاسوبالحاس  ، وإخ
ة ن الخدم زي م ن  .المرك ن ألم توى محّس ة مس مانات للوكال ة بالض ات الخاص ا المعلوم ل لتكنولوجي ة العم دم بيئ وتق

  وصول أسرع إلى البيانات.المعلومات والتطبيقات و

  االستعداد للمستقبل

ام   -٩١ ة في ع تقبل. وواصلت الوكال ة االحتياجات المتصلة بالضمانات في المس البحث والتطوير ضروريان لتلبي
ذ  ٢٠١٥ رة ختنفي مانات للفت إدارة الض ل الخاصة ب ة األج وير الطويل ة البحث والتط اعدة ، ٢٠٢٣- ٢٠١٢ط ن مبمس

ذ أنشطتھا  اً لتنفي دى القريب ودعم ي الم داف التطوير ف ق أھ ى تحقي عياً إل دول األعضاء. وس دعم الخاصة بال رامج ال ب
دعم ل األعضاء في تنفيذ الخاصة بالتحقق، واصلت الوكالة االعتماد على برامج الدعم الخاصة بالدو برنامجھا الخاص ب

رة  ووي للفت ق الن ال التحق ي مج ذ ف وير والتنفي ام  .٢٠١٥-٢٠١٤التط ة ع ي نھاي دى ٢٠١٥وف ان ل ة ٢٠، ك  ٢٣دول
 والمفوضية األوروبية برامج دعم رسمية مع الوكالة.

  

  إدارة التعاون التقني ألغراض التنمية

ي  -٩٢ اون التقن دول األعضاء من  يدعم برنامج الوكالة للتع ين ال اون ب ز التع دات وتعزي وفير المع درات وت اء الق بن
بكي، وتقاس راكة. وُينخالل التواصل الش ير الش ة، وتيس االت الصحة فَّم المعرف ي مج اريع ف ن خالل مش امج م ذ البرن

ا اإلشعاعية وى والتغذية، واألغذية والزراعة، والمياه والبيئة، والتطبيقات الصناعية، والتكنولوجي ة والق ، وتخطيط الطاق
ة والسالمة واألمن. النووية، وتطوير المعرفة النووية وإدارتھا، ن الوكال ا  وتمكِّ امج عملھ  من أجل عالجمن خالل برن

ا عن  دولھا األعضاء السرطان اء بھ درات واالرتق ك الق ة مرضى السرطان وتوسيع تل دان رعاي من بناء قدرتھا في مي
  عي في برنامج شامل ومستدام لمكافحة السرطان. طريق إدماج العالج اإلشعا

  التعاون التقني وسياق التنمية العالمية

بتمبر   -٩٣ ي أيلول/س دة ف م المتح ة لألم ة العام دت الجمعي ام  ٢٠١٥اعتم تدامة لع ة المس ة التنمي  ٢٠٣٠خط
)A/RES/70/1 (١٧و  ً دفا دور  ھ اھمة ب ه من المس ي وضعاً يمكن اون التقن ة للتع امج الوكال ذ برن تدامة. ويتخ ة المس للتنمي

ة والصحة  ل الزراع ن قبي االت م ي مج تدامة ف ة المس داف التنمي ق أھ ل تحقي ن أج دول األعضاء م ود ال ي جھ ل ف فاع
ة ورة التكلف ة الميس ة، والطاق اه النظيف واء النظيف والمي ة، والھ ر  البشرية والتغذي ار، وتغيُّ ة، والصناعة واالبتك والنظيف

  المناخ.

                                                         
بانيا، و  ٢٣ ا، أاالتحاد الروسي، واألرجنتين، وإس ة كوري يكية، وجمھوري ة التش ا، والجمھوري ل، وبلجيك ا، والبرازي تراليا، وألماني س

ةوجنوب  ات المتحدة األمريكي دا، والوالي ا، وھولن ة المتحدة، وھنغاري دا، والمملك دا، وكن  أفريقيا والسويد، والصين، وفرنسا، وفنلن
 .اليابانو
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وم   -٩٤ تدامة. وللعل ة المس ق أھداف التنمي ان من تحقي ن ان يمكِّ ومن المعترف به أن العلوم والتكنولوجيا عامالن ھام
اة البشرضطلع الوكالة بدور ھام في إتاحتھتساھم به، وت دوروالتكنولوجيا النووية بصفة خاصة  . ا من أجل تحسين حي

ة (’من أھداف التنمية المستدامة  ١٧ويمثل الھدف  ق التنمي ة من أجل تحقي ذ وتنشيط الشراكة العالمي تعزيز وسائل التنفي
تدامة د ‘)المس ار الجدي اً اإلط د أيض ة. ويؤك ذه األھمي اً صريحاً بھ ا، اعتراف وم والتكنولوجي ى العل زه عل داً تركي ، وتحدي

ى رصد  انات واألدلة؛ وللوكالة ھنا أيضاً دورألھداف التنمية المستدامة أھمية البي دان عل ھام، إذ تقوم مثالً بمساعدة البل
ة  ك، تصبو الغاي ى ذل ة. وباإلضافة إل ال التغذي ي مج دخالت ف ر الت ة أو أث دھور الترب ى تكثيف  ٣للھدف  ٤وإدارة ت إل

اذ أرواح الم ى إنق ا السرطان، وتھدف إل ا فيھ ة، بم ود مكافحة األمراض المزمن ات جھ ق تخفيض الوفي ين عن طري الي
اً  ة ارتباط ذه الغاي رتبط ھ المبكرة الناجمة عن األمراض غير الُمعدية بمقدار الثلث في السنوات الخمس عشرة المقبلة. وت
امج  ي، وبرن اون التقن امج التع امج الصحة البشرية، وبرن ا برن ا فيھ دعم الصحة، بم ة التي ت وثيقاً بمختلف برامج الوكال

  السرطان. أجل عالجمن العمل 

وان  ةمت الوكالة خالل الدورونظّ   -٩٥ ة بعن ة جانبي ام فعالي ذرة من ’العادية التاسعة والخمسين للمؤتمر الع تسخير ال
ام  د ع ا بع ة لم د ألھداف ‘ ٢٠١٥أجل السالم والتنمية: الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأھداف التنمي لمناقشة اإلطار الجدي
اركون ضرو د المش ي. وأك اون التقن امج التع تدامة وصلته ببرن ة المس نھج التنمي ذ ب وره البشر’رة ضمان األخ ي ‘ مح ف

دان  ة، خاصة في البل ة والتقني ادين العلمي يم وفرص العمل للشباب في المي ة تحسين التعل ى أھمي التنمية، مع التشديد عل
ات وُنظم جمع ة جودة البيان ى أھمي اش أيضاً الضوء عل ات النق االنامية. وسلط الخبراء المشاركون في حلق ورصدھا  ھ

  سين سياسات التنمية وبرامجھا.كأساس لتح

  ٢٠١٥برنامج التعاون التقني في عام 

ة ٢٠١٥في عام   -٩٦ وارد الفعلي دفوعات  -، استأثر األمان واألمن بأعلى نسبة من الم امج  –أي الم ى مدى برن عل
بة بلغت  ي، بنس اون التقن ان بلغت حصتھما ٪٢٤٫٨التع ة اللت ة الصحة والتغذي ة التالي ي المرتب م ٪٢١٫٧. وجاءت ف ، ث

ي ٪١٧٫٢األغذية والزراعة بنسبة  اون التقن الي لصندوق التع ذ الم ا ٪٨٤٫٨. وبحلول نھاية العام، بلغ معدل التنفي . وفيم
ملت  ود ش ة بن دعم لجمل ي ال اون التقن امج التع دم برن الي، ق ر الم ذ غي ق بالتنفي راء  ٣٤٧٧يتعل ى الخب تندة إل ة مس مھم

  .  منحة زمالة دراسية وزيارة علمية ١٨٥٢يمية وأقاليمية، ودورة تدريبية إقل ١٧٥والمحاضرين، و

ام   -٩٧ وال ع ة ٢٠١٥وط ق التنمي ة لتحقي رية الالزم درات البش ز الق ي تعزي اء ف دول األعض ة ال ت الوكال ، دعم
وس.  اعي ملم ادي اجتم ر اقتص ق أث ة وتحق ية بفعالي رية األساس ات البش ة االحتياج ى تلبي ز عل ع التركي تدامة، م المس

ت ي،  ووجھ اون اإلقليم ة التع م تقوي راكات، ودع اء الش اريع، وبن رامج والمش ودة الب ين ج اً لتحس اً خاص ة اھتمام الوكال
ر تيق السلمي للطاقة النووية. وُبذلوتعزيز األمان واألمن اإلشعاعيين ألغراض التطب ود كبي دورة  ةأيضاً جھ للتحضير ل

رة  ي للفت اون التقن امج التع ي  ٢٠١٧-٢٠١٦برن ددة ف ات المح اد باألولوي رباالسترش ةالبرنامج األط ة  ي ة الفردي القطري
  .واألولويات اإلقليمية يةامجنالبر باألطروخطط التنمية الوطنية واسترشاداً أيضاً 

م برنامج التعاون التقني الدعم في أفريقيا إلى أكثر  -٩٨ ك  ٤٥من  وقدَّ ا في ذل ة عضواً (بم دان  ٢٦دول ل البل من أق
ر ة ألغ ة والنظيري ات النووي لمي للتقني تخدام الس ال االس ي مج واً) ف اء انم ى بن دعم عل ز ال تدامة. وركَّ ة المس ض التنمي

ديم الخدمات، وأسفر عن تحسينات في الص راء وتق حة القدرات والتدريب، ونقل التكنولوجيا، وإسداء المشورة من الخب
ة،  رامج التغذي يم ب البشرية من خالل زيادة فُرص الحصول على خدمات الطب اإلشعاعي، وتحسين القدرات الالزمة لتقي

ة  الكتشافوإرساء قدرات  ة وموثوقي ادة غلّ ذائي من خالل زي ن األمن الغ ة المصدر الناشئة. وتحسَّ األمراض الحيواني
يل،  اج المحاص ينإنت ة واإلن وتحس حة الحيواني واني، الص اج الحي ينت راض  وتحس خيص األم ة لتش درات الالزم الق

ارة،  ا في الق ا وإدارتھ ة وفھمھ وارد المائي ة من خالل تحسين تقّصي الم تدامة البيئي الحيوانية ومعالجتھا. وتعّززت االس
ي أفري ي ف اون التقن امج التع اھم برن ي الصناعة والبحوث. وس ة ف ات النووي تخدام التطبيق ي اس ع ف ي والتوسُّ ا أيضاً ف قي

ة  ان اإلشعاعي، وتقوي اءات في مجال األم اء الكف تعزيز األُُطر القانونية والرقابية، وتحسين الوقاية من اإلشعاعات، وبن
ة  ي البيئ ودة ف ّعة الموج واد المش تخدمة والم ّعة المس ادر المش ة للمص ة خاص الء عناي ع إي ّعة، م ات المش إدارة النفاي

  دة في االھتمام بالقوى النووية في بعض الدول األعضاء في المنطقة.الطبيعية. ولوِحظت أيضاً زيا
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دول الجز  -٩٩ دٍد من ال ة الصغيرةروفي منطقة آسيا والمحيط الھادئ، اتسعت عضوية الوكالة بانضمام ع ة ي  النامي
ة دع مت الوكال دَّ ي. وق اون التقن ى دعم التع دول من منطقة المحيط الھادئ، وأّدى ذلك إلى زيادة الطلب عل ى ال اً إل اً فّني م

ة حيث يمكن  ة الوطني ات التنمي ّدد أولوي ة التي تح ة القطري ا البرنامجي ة في صياغة أول أُطرھ الجزرية الصغيرة النامي
اون  امج التع دورة برن للتطبيقات النووية أداء دور والمساھمة في تحقيق أھداف التنمية المستدامة. وفي إطار التحضير ل

اكورة، ساعدت الوكالة ھذه الدول األعضاء الجديدة على إعداد مشاريع ٢٠١٧-٢٠١٦التقني للفترة  ة.  ب ا الوطني برامجھ
ان  ية لألم ة أساس اء بني دعم إنش ي ل توى دون اإلقليم ى المس اعدة عل اً مس ة أيض ة الصغيرة النامي دول الجزري ت ال وتلّق

  اإلشعاعي واألُُطر القانونية الضرورية.

ة وظّل األمان واألمن ال  -١٠٠ ة. ودعمت المشاريع اإلقليمي نوويان يشّكالن المجال المواضيعي ذا األولوية في المنطق
ان  ان اإلشعاعي، وساھمت دورت ة لألم ة أساسية وطني دول األعضاء في تطوير بني في مجال الوقاية من اإلشعاعات ال

 ً   ثقافة أمان راسخة. تطويروطنية فّعالة من أجل  رقابيةحاسماً في وضع أُُطر  دراسيتان حول صياغة اللوائح إسھاما

ة   -١٠١ حة والتغذي اً الص كَّلت أيض ر الُمعدي -وش راض غي ة واألم وء التغذي ة س يما معالج ـال س ـة، بمـ ـا فيھــ ا ـــ
اون  -السرطان  رامج التع مت ب دَّ ادئ. وق واألغذية والزراعة، مجاالت ھامة للدول األعضاء في منطقة آسيا والمحيط الھ

يم  ة لتقي ات النظيري تخدام التقني ي اس دعم ف ة ال ي الوطني وينالتقن م تك الج  ،الجس ب التشخيصي والع ادين الط ي مي وف
ذائي. اإلشعاعي والطب النووي. وفي مجال األغذية والز ة واألمن الغ راعة، ركَّزت المشاريع على تعزيز سالمة األغذي

ف، وإرساء  ى التكيُّ درتھا عل ة المحاصيل وق ز إنتاجي ى تعزي دول األعضاء عل ة ال ّدم من الوكال وساعد أيضاً الدعم المق
  آليات لتقييم الجودة ومراقبتھا من أجل تعزيز األمن الغذائي.

اون الت  -١٠٢ امج التع ات وواصل برن ي النفاي رية، والتصرُّف ف ى الصحة البش ز عل ا التركي ة أوروب ي منطق ي ف قن
ى  اظ عل ى الحف وة عل ز بق عاعي. وانصب التركي ووي واإلش ان الن ة، واألم وى النووي ة، والق ّعة، واستصالح البيئ المش

لمية، ال ة لألغراض الس ات النووي ان في كل جوانب استخدام التكنولوجي ة من األم امج  مستويات مالئم يما في البرن س
ى  ،اإلقليمي ووي عل ان اإلشعاعي والن اءحيث حصلت المشاريع المتصلة باألم اون  ٪٥٠ زھ ة التع من مجموع ميزاني

  اإلقليمي.

ك   -١٠٣ ان، وشمل ذل ة لألم ا األساسية الرقابي ز بنيتھ رة لتعزي وقُدِّمت إلى الدول األعضاء في المنطقة مساعدات كبي
وائح  وتنظيموائح وطنية وفقاً لمعايير األمان الخاصة بالوكالة، تقديم تدريب على إعداد ل ة دراسية لصياغة ل ان لحلق ألم

ا  ّعة، ودورة  في مجالاإلشعاعي واألمان النووي، ودورة للدراسات العلي ان المصادر المش ة من اإلشعاعات وأم الوقاي
بين لمسؤولي الوقاية من اإلشعاعات.   تدريب مدرِّ

ي   -١٠٤ اون التقن اريبي في دورة التع وتمثَّلت المجاالت المواضيعية ذات األولوية لمنطقة أمريكا الالتينية والبحر الك
م تخصيص  ٢٠١٥-٢٠١٤للفترة  ة والزراعة. وت ة، واألغذي اه والبيئ م المي ووي ث في الصحة والتغذية، ويليھا األمان الن

  .٢٠١٧- ٢٠١٦لتي ستظّل تشّكل أولوية الدورة للفترة من التمويل األساسي لھذه المجاالت ا ٪٧٠أكثر من 

ام   -١٠٥ ي ع در ف رة  ٢٠١٥وَص اريبي للفت ة والك ا الالتيني ي ألمريك تراتيجي اإلقليم ف االس ي  ٢٠٢١-٢٠١٦المل ف
اريبي ( ة والك ا الالتيني وويين في أمريك ا الن م والتكنولوجي رويج العل اوني لت اق التع ). IAEA-TECDOC-1763إطار االتف

د ھذا المرجع الرئيسي المجاالت ذات األولوية لبرنامج التعاون التقني اإلقليمي.ويح   دِّ

ة   -١٠٦ ت عناي ة، أُولي ي المنطق االت المواضيعية ف ف المج ي مختل درات ف اء الق دي لبن دعم التقلي ى ال افة إل وباإلض
دعيم ا ٢٠١٥خاصة في عام  ان ولت ة لألم ة والرقابي ة األساسية الحكومي ة في مجال التأھب لتعزيز البني درات اإلقليمي لق

ر  خيص المبكِّ ي التش ة ف ات النووي تخدام التقني ى اس اً عل ز أيض ب التركي ا. وانص ّدي لھ عاعية والتص وارئ اإلش للط
ة  ات الھام ة اآلف ة لمكافح رة العقيم ة الحش ق تقني ى تطبي رطان، وعل اركوبينيا والس ل داء الس ا، مث راض وعالجھ لألم

ل ا دود، مث ابرة للح اون الع ز التع اريع لتعزي دة مش َذت ع طية. وُنفِّ ة المتوس ة الفاكھ د وذباب الم الجدي ة للع دودة الحلزوني ل
  اإلقليمي ولزيادة تقوية القدرات اإلقليمية القائمة.
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  برنامج العمل من أجل عالج السرطان

ام   -١٠٧ ة في ع عت الوكال انحين في مكافحة السرطان من ٢٠١٥وسَّ ا مع الشركاء والم ة  تعاونھ ز فعالي أجل تعزي
ذه الخدمات ضمن  اج ھ خدمات الطب اإلشعاعي في البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل عن طريق مواصلة إدم
ي  ة ف دور الرئيسي للوكال رطان ال ل عالج الس ن أج ل م امج العم ّزز برن رطان. وع ة الس ي مكافح امل ف ج ش ار َنھ إط

  الفعاليات الرفيعة المستوى وتنظيم اجتماعات وحلقات عمل إقليمية.معالجة السرطان، من خالل تمثيل المنظمة في 

ة   -١٠٨ ات المتكامل ة تقييمات في إطار البعث وأجرت الوكالة من خالل برنامج العمل من أجل عالج السرطان ثماني
د من الخطط٢٠١٥لبرنامج العمل من أجل عالج السرطان في عام  مت مساعدة من الخبراء لوضع العدي ة  ، وقدَّ الوطني

ة والبشرية ألنشطة  وارد المالي ة الم لمكافحة السرطان. وقامت الوكالة بإرساء شراكات وتعزيزھا وتفعيلھا من أجل تعبئ
ة  ائق مشاريع قابل مكافحة السرطان في الدول األعضاء. وقُدِّمت مساعدة مباشرة إلى الدول األعضاء من أجل إعداد وث

ة االفتراضية لمكافحة للتمويل، وبناء القدرات في مجال تع بئة الموارد. وباإلضافة إلى ذلك، قُّدمت خطط لتوسيع الجامع
  السرطان وشبكة التدريب اإلقليمية إلى سائر البلدان في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

  إدارة برنامج التعاون التقني

ام   -١٠٩ دول األعضاء والشركاء. وفي ع ق مع ال اون الوثي ي بالتع اون التقن امج التع ، أسفرت إدارة ٢٠١٥يقّدم برن
ات اإلدارة  ين عملي ة ب ي. واستمرت المواءم اون التقن البرنامج ورصده بفعالية وبكفاءة عن زيادة التنفيذ في صندوق التع

ة، والتنفيذ والرصد لتحسين تنفيذ البرنامج انطالقاً من  ائج والمسؤولية المشتركة، والملكي مبادئ اإلدارة المستندة إلى النت
  واالستدامة. ،واألھمية

امج   -١١٠ ائق المشاريع لبرن وواصلت الوكالة تركيزھا على تحسين جودة البرنامج من خالل استعراضات جودة وث
رة  ي للفت اون التقن م ِف٢٠١٧-٢٠١٦التع ل دع ن أج ات م ك االستعراض ت تل ودة . وأُجري ز ج ي تعزي اريع ف رق المش

ار  م وضع إط ة. وت ي المقبل اون التقن ي دورة التع ين ف تفادة ومجاالت التحس دروس المس د ال اريعھا، ولتحدي تصاميم مش
ارة من المشاريع في دورة  ة في مجموعة مخت ى سبيل التجرب ه عل ي ويجري تطبيق اون التقن لرصد نتائج مشاريع التع

امج  م ت٢٠١٧-٢٠١٦برن دِّ ائج . وقُ ى النت تندة إل ى اإلدارة المس ي، وبدريب عل دريب استخدام َنھج اإلطار المنطق ى ت عل
يم  وطنيينلالرصد والتقي ؤولي االتصال ال ين ومس ؤولين التقني رامج والمس ن إدارة الب ؤولين ع اظرة  لمس ات المن والجھ

ذ المشاريع التي يمكن ة جودة ذات أن تكون  للمشاريع. وتھدف ھذه المبادرات إجماالً إلى إعداد وتنفي ى عالي وتسعى إل
ن أن  ب، ويمك ت المناس ي الوق ق وف ة للتحقي اس وقابل ة للقي داف قابل يأھ ات  تلب اء واحتياج دول األعض تجيب ال تس

  بشكل أفضل. ولوياتھاأل

  الموارد المالية

ل  -١١١ وَّ اھمات  يم ن المس ذلك م ي، وك اون التقن ى صندوق التع ة إل م اھمات المقدَّ ن المس ي م اون التقن امج التع برن
دة  وارد الجدي وع الم االً مجم غ إجم ة. وبل اھمات العيني ات، والمس ع الحكوم اليف م م التك ة، وتقاس ة عن الميزاني الخارج

ام  ٧٨٫٧ ي ع اً ف ورو تقريب ون ي ا ٢٠١٧ملي ورو ت ٦٦٫١، منھ ون ي ك ملي ي ذل ا ف ي (بم اون التقن ندوق التع اً لص قريب
ورو من  ١١٫٩واإليرادات المتنّوعة)، و  ٢٤التكاليف البرنامجية المقررة االسترداد، وتكاليف المشاركة الوطنية ون ي ملي

  مليون يورو تمّثل مساھمات عينية. ٠٫٧الموارد الخارجة عن الميزانية، ونحو 

ق التحصيالت فيم  -١١٢ ّدل تحقي غ مع ي وبل اون التقن ندوق التع دات، و  ٪٩٤٫١ا يخص ص ن التعھُّ ن  ٪٩٣٫٨م م
  مليون يورو. ٠٫٤، بينما بلغ مجموع المدفوعات في تكاليف المشاركة الوطنية ٢٠١٥المدفوعات، حتى نھاية عام 

                                                         
ة   ٢٤ ى مساعدات تقني ي تتلّق دول األعضاء الت ك  ٪٥تكاليف المشاركة الوطنية: تتحّمل ال ي ذل ا ف وطني، بم ا ال من حجم برنامجھ

ا الالمشاريع الوطنية وا دَفع م ة. ويجب أن ُي ة أو أقاليمي ي إطار أنشطة إقليمي لة ف ل عن  لِمَنح الدراسية والزيارات العلمية المموَّ يق
 نصف المبلغ المقّرر للبرنامج قبل وضع أي ترتيبات تعاقدية للمشاريع.
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  المدفوعات الفعلية

اً  ١٣٥مليون يورو تقريباً إلى  ٧٧٫٢، تم دفع ٢٠١٥في عام   -١١٣ ا  –بلداً وإقليم واً  ٣٥بينھ دان نم ل البل داً من أق بل
 وھو ما يعبِّر عن الجھود المستمرة التي تبذلھا الوكالة بھدف تلبية االحتياجات اإلنمائية لتلك الدول. –

  

  الشؤون اإلدارية

  الشراكة من أجل التحسين المستمر

واصلت الوكالة من خالل مبادرة الشراكة من أجل التحسين المستمر، تبسيط إجراءات العمل ، ٢٠١٥في عام   -١١٤
ة غير الضروريةوإلغاء اإلجراءات البيروقراطية  اءة جزءاً ال يتجزأ من عملي ادة الكف ات وزي د األولوي . وأضحى تحدي

رة  ة للفت امج والميزاني داد البرن أن التغيي ٢٠١٧-٢٠١٦إع فافية بش ادة الش ةرات لزي وارد  الجاري تخدام الم ل اس ن أج م
  بمزيد من الفعالية.

ة   -١١٥ ة المطلوب دة الزمني وخالل السنة، ُوضعت عقود نموذجية لتوحيد عمليات الشراء، وھو ما قلّص كثيراً من الم
ة  ا. وباتت عملي اء منھ راء واالنتھ ات الش داد عملي ودإلع راء البن ة  ةالمنخفض ش ن  –القيم ر م ي أكث ي تغّط  ٥ ٠٠٠الت

  تنفَّذ إلكترونياً بشكل كامل، وقلّص ذلك من الجھد اإلجمالي الذي كان ُيَكرَّس لتلك المعامالت. –معاملة سنوياً 

  نظام المعلومات لدعم البرامج على نطاق الوكالة (نظام إيبس)

ذ المستوى   -١١٦ دأ تنفي بس) ف ٣ب ام إي ة (نظ ى نطاق الوكال رامج عل دعم الب ات ل وارد من نظام المعلوم ي إدارة الم
وروَثين. وأّدى استخدام النظام  علىذلك  وساعدالبشرية وإعداد كشوف الرواتب،  التوقُّف عن استخدام نظامين قديمين م

ع السنة. حدوثالجديد في البداية إلى  ة  بعض االختالالت في مطل رة في ٢٠١٥وبنھاي تقرار كبي ق درجة اس م تحقي ، ت
ام. تمر النظ ن مشروع  واس رة م ة األخي توى للمرحل ع المس ام التصميم الرفي وظفين نظ ي إدارة أداء الم ي تغّط بس الت إي

  والسفر واالجتماعات.

  الموارد تعبئة

ى   -١١٧ ه عل ي حزيران/يوني افظين ف س المح ق مجل ادئواف تراتيجية  المب ة االس أن االتوجيھي راكات بش ةلش  وتعبئ
ذه  وارد. وتھدف ھ ادئالم ر التوجيھي المب ة وغي ع الجھات المانحة التقليدي وين شراكات م ة في تك ى مساعدة الوكال ة إل

د  دِّ ة. وتح دعم األھداف الخاصة بالوكال ا القطاع الخاص، ل ا فيھ ة، بم ادئالتقليدي اً شامالً للعمل مع  المب ة نھج التوجيھي
 ديد المسؤوليات.ھؤالء الشركاء الُجدد بما يشمل تحديد طرائق االنخراط ورصد نتائج المشاريع وتح
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  القوى النووية

  الھدف

ة.  ة الوطني مساعدة الدول األعضاء التي تفكِّر في استحداث برامج قوى نووية على تخطيط وإرساء بنياتھا األساسية النووي
ة  اء منشآت نووي ي تخطط لبن وتقديم الدعم المتكامل إلى الدول األعضاء التي لديھا محطات قوى نووية قائمة وإلى تلك الت

ى تحسين األ اعدة عل دة من أجل المس ذ الممارسات جدي ل من خالل تنفي ى المدى الطوي داء التشغيلي والتشغيل اآلمن عل
اعالت  غلي المف ة لمش وفير أطر تعاوني يما داييتشي. وت ادث فوكوش ن ح تفادة م دروس المس ة، وال ُنُھج االبتكاري دة وال الجي

دول األعضاء لتسھيل ا ا، ولل ي التكنولوجي دم ف تفادة من أوجه التق اء لالس ردة بالم اعالت السريعة المب ال للمف لتطوير الفع
دة بالغاز وللتوسع في االستخدام اآلمن للتطبيقات غير الكھربائية.   والمفاعالت المبرَّ

  إطالق برامج للقوى النووية

ذلك  ٣٠، كان ھناك نحو ٢٠١٥في عام   -١ دولة عضوا تدرس جدًيا إدراج برنامج للقوى النووية أو تضع الخطط ل
ل وضع ). وواصلت ١(الجدول  ي مجاالت مث ي، ف اون التقن اريع التع ن خالل مش يما م دان، وال س ذه البل م ھ ة دع الوكال

اإلطار القانوني والرقابي المناسب، وتعزيز التنسيق فيما بين المؤسسات الوطنية، وصوغ واستعراض خطط تنمية الموارد 
ن  عة. وم ات المش ي النفاي تراتيجيات للتصرف ف ات واس رية، ووضع سياس ة البش زة األقاليمي ل المرك ات العم الل حلق خ

ات  ة، والھيئ مت الوكالة لموظفي مشاريع تطوير القوى النووي واإلقليمية والوطنية، والدورات التدريبية والمنح الدراسية، قدَّ
ر من  م أكث دًثا في ع١٥الرقابية ومنظمات الدعم التقني تدريبا جوھريا في مختلف قضايا البنية األساسية. وُنظِّ  ٢٠١٥ام ح

ل ‘ المعالم البارزة’وركَّز ذلك على زيادة وعي الدول األعضاء وفھمھا لنھج  والقضايا الرئيسية المتعلقة بالبنية األساسية مث
ة  ل. واستمر إشراك الجھات المعني اإلدارة وتنمية الموارد البشرية واإلطار القانوني والرقابي وتخصيص األموال والتموي

ة إجراء يشكِّل أحد مجاالت الت ة. وسھَّلت الوكال ة األساسية النووي ركيز الھامة بالنسبة للبلدان في جميع مراحل إرساء البني
ا سھَّلت  بعثات الخبراء بشأن إشراك الجھات المعنية في مصر وإندونيسيا وكينيا والمملكة العربية السعودية وفييت نام، كم

  تنظيم حلقات عمل في فنلندا واليابان. 

دد الدول األعضاء التي تفكِّر في إدراج برنامج للقوى النووية أو تخطط لذلك، وفقا لتصريحاتھا الرسمية (في ع -١الجدول 
  )٢٠١٥عام 

  ٢  أول محطة للقوى النووية بدأ تشييدھا/قيد التشييد

  ١  طلبت أول محطة للقوى النووية

  ٧  إعداد البنية األساسية المالئمة لذلك قررت البدء باستخدام القوى النووية وبدأت

  ٧  ُتحضّر فعلياً لبرنامج قوى نووية محتمل دون اتخاذ قرار نھائي

  ١٠  ُتفكِّر في إدراج برنامج للقوى النووية

ة  ومن  -٢ ة للبني اذج القُطري ل النم ات التنسيق مث ة آلي دت الوكال أجل تنسيق تقديم المساعدة إلى البلدان المستجدة، وحَّ
ام  م في ع ي، ت اون التقن ائج مشاريع التع ة ونت ات الوكال اة لتوصيات بعث ة. ومراع األساسية النووية وخطط العمل المتكامل

  ة وخطط العمل المتكاملة، بالتشاور مع الدول األعضاء المعنية.تحديث النماذج القُطرية للبنية األساسي ٢٠١٥

ذه  ٢٠١٥وظلَّ الطلب مرتفًعا في عام   -٣ م ھ دِّ على بعثات الوكالة لالستعراض المتكامل للبنية األساسية النووية. وتق
ع قضاي ة جمي اماًل لحال اماًل ومتك ا ش ة عرًض البرامج النووي ة ب ـالبعثات للحكومات والجھات المعني ة األساسية ال  ١٩ا البني

ة األساسية "الخاصة بنھج  المعالم البارزة" إزاء إدراج برنامج للقوى النووية. وتمكِّن توصيات االستعراض المتكامل للبني



GC(60)/9 
  ٢٨ الصفحة

  

امج  ة احتياجات البرن د من التطوير لتلبي ى مزي اج إل ي تحت ة األساسية الت د مجاالت البني النووية الدول األعضاء من تحدي
ة األساسية ٢٠١٥الجدول الزمني. وفي عام ومتطلبات  ، ُنشر تحليل لتوصيات واقتراحات بعثة االستعراض المتكامل للبني

ة األساسالنووية في المنشور  ـبعثات االستعراض المتكامل للبني ـية النوويــــ ـالسنة: ـــ ـوات الســــ ـت األولــ ة ــــ ى (الوثيق
IAEA-TECDOC-1779 .(ل ي  ويحلِّ دان الت ا البل ي تواجھھ ديات الت ورة للتح م ص ات ويرس واتج االستعراض ور ن المنش

ام  ك التحديات. وخالل الع ة تل تستضيف بعثات االستعراض المتكامل للبنية األساسية النووية والُنُھج التي صاغتھا لمواجھ
للبنية األساسية النووية، كما دعت إلى من االستعراض المتكامل  ٣كذلك، اُتِخذت خطوات الستكمال مفھوم بعثات المرحلة 

  ذلك خطة عمل الوكالة بشأن األمان النووي وعدة قرارات صادرة عن المؤتمر العام. 

ع أن   -٤ اه؛ ومن المتوق د، في باراك ة في البل وفي اإلمارات العربية المتحدة، َتواَصل تشييد أول محطة للقوى النووي
ام يبدأ تشغيل أول وحدة من الوحدات األرب ول ع د التشغيل بحل رة ٢٠١٧ع في المحطة قي دأ تشغيل الوحدة األخي ، وأن يب

ة المتحدة في ٢٠٢٠بحلول عام  ارات العربي . وأجرت الوكالة ثالث بعثات استعراض فيما يتصل باألمان واألمن في اإلم
يالروس (٢٠١٥عام  ة في ب وى النووي ى للق رر ١الشكل . وتواصلت أعمال التشييد في وحدتي المحطة األول ). ومن المق

ام إلسداء المشورة ٢٠٢٠و ٢٠١٨إدخال الوحدتين في الخدمة في العامين  راء خالل الع ات خب ة عدة بعث مت الوكال . ونظَّ
ة إدراج  ا خالل عملي ة. وتستخدم تركي إلى الجھات المعنية بشأن وضع إطار رقابي وضمان توافر الموارد البشرية الالزم

ا ٢٠١٥اقدًيا للبناء واالمتالك والتشغيل. وفي عام القوى النووية نھًجا تع ة الخاصة بتركي م تحديث خطة العمل المتكامل ، ت
ة، من حيث  ق بفعالي ة ُتطبَّ ة األساسية النووي دعم إرساء البني ة ل دمھا الوكال ي تق لضمان أن تكون المساعدة والخدمات الت

  ية الخاصة بالبلد.الوقت والمضمون، من أجل دعم إرساء البنية األساسية النوو

  

 من محطة أوستروفيتس للقوى النووية في بيالروس. ٢و ١تشييد الوحدتين   - ١- الشكل
  الصورة مھداة من مديرية تشييد محطات القوى النووية، بيالروس)(

ام  وأحرزت  -٥ ا األساسية في ع دما في إرساء بنيتھ . وأنشأت ٢٠١٥عدة بلدان تعمل على إدراج القوى النووية تق
دأت المفاوضات حول  ة وب بنغالديش شركة محطة روبور للقوى النووية من أجل تشغيل أول محطة في البلد للقوى النووي

قيم الموقع ووقَّعت على اتفاق من أجل تشييد محطة القرض الحكومي وعقد الھندسة والتشييد العام. وأجرت مصر أنشطة لت
اه وأنشطة  دادات المي ود إلجراء دراسة بشأن إم ى عق ع األردن عل ع الضبعة. ووقَّ ي موق أربع وحدات ف ة ب وى النووي للق

تقبا مًيا اس ة إشرافية للموقع، وأُنشئت شركة القوى النووية األردنية في تشرين األول/أكتوبر. وطلبت كازاخستان رس ل بعث
ام  ات ٢٠١٦في إطار االستعراض المتكامل للبنية األساسية النووية، ومن المقرر أن يتم ذلك في ع تنتجت إحدى بعث . واس

مت توصيات  االستعراض المتكامل للبنية األساسية النووية أن نيجيريا أحرزت تقدًما في إرساء بنيتھا األساسية النووية وقدَّ
ل باتخاذ إجراءات إضافية. ووضع دعم المقب ة السنوات لضمان أن يكون ال ة رباعي ا خطة عمل متكامل ت الوكالة ونيجيري
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ات.  وازن وفق األولوي ة بأسلوب مت وى النووي مصمًما بحسب تلك التوصيات ولكي يتناول جميع قضايا البنية األساسية للق
تيجية التصرف في النفايات، مع بناء القدرات ونفَّذت بولندا، من خالل برنامجھا الوطني للتعاون التقني، أنشطة بشأن استرا

ا  ا أنھ ة. كم الصناعية ونقل التكنولوجيا وتحديد خصائص الموقع، وترخيص الموقع، كما ھو محدد في خطة العمل المتكامل
ادة جدو مت في وارسو حلقة عمل وطنية بشأن قضايا التمويل لمناقشة إطار االستثمار. وأعلنت فييت نام أنه تمت إع ة نظَّ ل

رة  ى الفت ة إل وى النووي ى للق ا األول ييد محطتھ الزم ٢٠٢٢-٢٠٢٠تاريخ الشروع في تش يم الوقت ال ادة تقي ًيا مع إع ، تماش
  إلرساء البنية األساسية الالزمة للقوى النووية.

تنير بشأن  وتستعد  -٦ رار مس اذ ق ة السعودية والسودان بنشاط التخ ة العربي ا والمغرب والمملك غانا وكينيا وماليزي
ر شامل.  ة وإعداد تقري ى إجراء الدراسات الالزم دول عل ذه ال ز ھ ة؛ وتركِّ إدراج القوى النووية ضمن مزيجھا من الطاق

مت الوكالة مجموعة متنوعة من الدعم خالل العام، بما  ة وقدَّ ة األساسية النووي ات االستعراض المتكامل للبني ك بعث في ذل
ات  ة بعث اذ إجراءات إضافية. وأجرت الوكال ت بالتقدم المحرز وأبدت توصيات التخ إلى كينيا والمغرب، وھي بعثات أقرَّ

فر استعرا ذاتي. وأس يم ال ارير التقي داد تق دعم إع ا ل عودية وماليزي ة الس ة العربي ى المملك ارية إل ة استش ودة سياس ضھا لمس
دريب  ة، والت وى النووي ا للق امج غان يوخريطة طريق برن ة  ف ذاتي في إطار االستعراض المتكامل للبني يم ال ة التقي منھجي

ة  ي في مجال إرساء البني اون التقن د للتع ذلك البل د ل األساسية النووية، عن إدخال تعديالت على خطة عمل المشروع الجدي
  األساسية للقوى النووية.

ام   -٧ ا في ع ى أفريقي وى ٢٠١٥وركَّزت الوكالة على وجه الخصوص عل ة والق ؤتمر الثالث بشأن الطاق . وفي الم
ة  ٣٥النووية في أفريقيا، الذي ُعقد في كينيا في نيسان/أبريل، ناقشت  ة ضرورة إجراء تخطيط للطاق ة عضًوا أفريقي دول

الق ا ب دول عن اھتمامھ د من ال تدامة، وأعربت العدي اع األول المس م النيجر االجتم ؤتمر، نّظ اب الم ي أعق ة. وف وى النووي
ع  ة. ووردت جمي وى النووي ي للق امج إقليم اء برن ة إنش ة لدراس القوى النووي ة ب ا المعني رب أفريقي ة لغ ة المتكامل للمجموع

ا والمغرب  من بلدان أفريقية، ٢٠١٥في عام  الطلبات على بعثات االستعراض المتكامل للبنية األساسية النووية وھي: كيني
ة  ة الشبكة األفريقي ى إقام ة عل دان أفريقي و عشرة بل ه، اتفق ممثل ا في تموز/يولي د في فيين ونيجيريا. وفي اجتماع تقني ُعق
لَّط المشاركون  ام، س ة الع ؤتمر الوكال ة التاسعة والخمسين لم دورة العادي لتعزيز استحداث برامج القوى النووية. وخالل ال

انبي وان  في حدث ج ة’بعن وى النووي دور المحتمل للق ة وال ا من الطاق ة ‘ احتياجات أفريقي ام للوكال دور الھ ى ال الضوء عل
ل محطات القوى النووية لتقاسم المعارف والخبرات.   كمنتدى للبلدان المستجدة والبلدان التي تشغِّ

ثة من   -٨ ةالمعالم البارزة في إرساء بنية أساسية ونشرت الوكالة صيغة محدَّ وى النووي ة للق (الصيغة المنقحة  وطني
Rev. 1  من العددNG-G-3.1  دة ه. وتراعي الصيغة الجدي ة) في تموز/يولي ة الصادرة عن الوكال ة النووي من سلسلة الطاق

ارزة’التعقيبات بشأن تنفيذ نھج  دان  ‘المعالم الب ة بالنسبة للبل ع إرشادات الوكال ز وتوسِّ زِّ ع أن تع دول األعضاء وُيتوقَّ في ال
  المستجدة.

  تشغيل محطات القوى النووية

الل   -٩ د خ ذي ُعق ووي، ال غيل الن ات التش اون منظم امس لتع ل الخ ين خالل المحف عة والخمس ة التاس دورة العادي ال
ؤولل اقش المس بتمبر، ن ي أيلول/س ام ف ؤتمر الع ة لم ان وجمھوري دا والياب دا وفنلن ن كن ال الصناعة م ي مج ذيون ف ون التنفي

ث،  اني والثال ووي الث ل الن وويين، ورابطة الجي كوريا، ومن معھد بحوث الطاقة الكھربائية، والرابطة العالمية للمشغلين الن
مشارًكا  ٧٥ركون البالغ عددھم أكثر من التحديات الرئيسية الماثلة أمام صناعة القوى النووية في العقد المقبل. واتفق المشا

ر  ة عن تغي ة التحديات الناجم ألة ضرورية لمواجھ على أنَّ وضع استراتيجيات وأدوات جديدة وأنَّ الصمود التنظيمي مس
  السياسات النووية والبيئية والمالية، إلى جانب أسواق وحافظات الطاقة الناشئة التي تضم مصادر متجددة. 
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  أن نماذج إدارة أعمار تشغيل المحطاتمنشور جديد بش

ع   -١٠ ا تخض مي، فإنھ ميمي اإلس ا التص ة عمرھ ى نھاي ة إل وى النووي ات الق ل محط دما تص عن
تعراض اص الس ان خ رخيص  لألم رار ت ل إق ية قب ا األساس ا ومكوناتھ ا ونظمھ ادم ھياكلھ يم لتق وتقي

غيلھا د أو تش ك تجدي رخيص ذل ل الت ة األص دة الخدم اوز م رات تتج ام لفت ي ع ة المنش٢٠١٥ية. وف ـ، أصدرت الوكال ور ـ
Plant Life Management Models for Long Term Operation of Nuclear Power Plants  ار تشغيل اذج إدارة أعم (نم

ة الصادرة عن  NP-T-3.18) (العدد المحطات لتشغيل محطات القوى النووية على المدى الطويل ة النووي من سلسلة الطاق
ل.  ى المدى الطوي ق بالتشغيل عل ا يتعل الوكالة) الذي يسلِّط الضوء على ممارسات منح الرخص لدى عدة دول أعضاء فيم

مالكي ومشغلي محطات القوى النووية الذين يخططون لتمديد فترة تشغيل محطة ما لفترات تتجاوز عمرھا  المنشورويدعم 
ى  التصميمي، رة تشغيلھا عل ييدھا بفك تم تش ي ي ادم في المحطات الت ذ إدارة التق ة لتنفي ات الالزم م معلومات عن اآللي ويقدِّ

  المدى الطويل.

  الوحدات النمطية للتعلم اإللكتروني بشأن المعالم البارزة 

ال  -١١ ج المع ى نھ تنادا إل ي اس تعلم اإللكترون دتين لل ين جدي دتين نمطيت ة وح تحدثت الوكال دد اس بح ع ارزة ليص م الب
ر من ٢وحدة (الشكل  ١٣الوحدات النمطية المتاحة على الموقع الشبكي للوكالة  ارًكا من  ٤٠). وعرض أكث ة  ٢٨مش دول

عضًوا تعقيباتھم بشأن استخدام الوحدات النمطية في اجتماع تقني بشأن التعليم والتدريب باستخدام أدوات التعلم اإللكتروني 
د المشاركون فائدة ومالءمة المحتوى وقدموا توصيات من أجل إدخال تحسينات.ُعقد في فيينا في    آذار/مارس. وأكَّ

  

وحدة نمطية تفاعلية للتعلم اإللكتروني متاحة على الموقع  ١٣الخاص بالوكالة إزاء إدراج برنامج للقوى النووية في ‘ المعالم البارزة’ُيعرض نھج  -٢ -الشكل

  الشبكي للوكالة.

  القدرات والدعم اإلداري بناء

ل   -١٢ االت مث ي مج دريب ف ديم الت ة لتق ل التقني ات العم ات وحلق ن االجتماع ددا م ة ع دت الوكال ام، عق الل الع خ
ؤولة  رامج مس أن وضع ب ة ب رُّ الوكال ان الصناعي. وإذ تق ة واألم دادات النووي لة اإلم ة وسلس نظم اإلداري االتصاالت وال

ا بشأن أفضل الممارسات في ومستدامة للقوى النووية يقتض مت اجتماعا تقني ي االلتزام باتصاالت مفتوحة وشفافة، فقد نظَّ
ان في تشرين  ة. واستضافت محافظة فوكوي في الياب مجال اإلعالم واالتصال بالجمھور فيما يتعلق ببرامج القوى النووي

ارًكا من  ٥٠األول/أكتوبر االجتماع وحضره أكثر من  د ٢٣مش ًدا من البل ديھا بل ي ل دان الت رامجان المستجدة والبل وى  ب ق
نووية قائمة. وركَّز المشاركون على تقاسم الخبرات والممارسات الجيدة والدروس المستفادة، وعلى استكشاف كيفية تعزيز 

  الكفاءات واالستجابة بأسلوب أفضل الحتياجات الجھات المعنية. 
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ة و  -١٣ ين الوكال تركة ب ل المش ة العم زت حلق ي وركَّ دت ف ي ُعق ام اإلداري، الت أن النظ ي بش ذري األوروب ل ال المحف
ر من  اقش أكث ة بالتحديات. ون ة مليئ  ١٠٠غالوسيستر في المملكة المتحدة، على القيادة واإلدارة فيما يتعلق باألمان في بيئ

ر في  ٢٨مشارك من  ادة واإلدارة، وتجاوز التفكي القواعد وإدارة المخاطر. دولة عضًوا كيفية تعزيز األمان من خالل القي
  وتبادلوا كذلك أمثلة عملية عن إدارة األمان. 

ام   -١٤ ات ٢٠١٥وأعربت الدول األعضاء عن اھتمام كبير بالمواضيع المتعلقة بسلسلة اإلمدادات في ع مت حلق دَّ . وق
ن خالل برنامج التعاون التقني، العمل الثالث بشأن تقييم العطاءات والتعاقد فيما يتعلق بمحطات القوى النووية المساعدة، م

  إلى لبنغالديش وماليزيا وفييت نام على وضع عمليات مناسبة فيما يتعلق بالشراء. 

رين   -١٥ ي تش ين، ف غ بالص ي فوكين د ف ة ُعق ق النووي ي المراف ناعي ف ان الص أن األم ي بش اع تقن ن اجتم ومكَّ
را ١١مشارًكا من  ٢٢الثاني/نوفمبر،  ة عضًوا من تقاسم خب ات حول دول ديم تعقيب ذا المجال، وتق اتھم في ھ تھم وممارس

اد  ي تك مسودة وثيقة الوكالة اإلرشادية بشأن ھذا الموضوع. والحظ المشاركون في االجتماع أن تحديد وتعقب األحداث الت
  أن تقع وجميع حاالت الوقت الضائع بسبب الحوادث واإلصابات تثير تحديات في العديد من الدول األعضاء.

  نظم رصد الحوادث التي تقع في محطات القوى النووية  دعم

نظم ( ”Accident Monitoring Systems for Nuclear Power Plants“في شباط/فبراير، أصدرت الوكالة المنشور   -١٦
ة NP-T-3.16(العدد  )رصد الحوادث التي تقع في محطات القوى النووية ة الصادرة عن الوكال ة النووي )، من سلسلة الطاق

ل  ايا مث ر قض اول التقري ة. ويتن وى النووي ات الق ي محط وادث ف د الح ن رص لة م ب ذات الص ع الجوان مل جمي و يش وھ
ايير  ة المحطات؛ ووضع مع ارامترات المحطات لرصد حال ار ب استراتيجيات التصدي للحوادث ورصد الحوادث؛ واختي

  األجھزة المحددة. األداء والتصميم والتأھيل والعرض وتأكيد الجودة فيما يتعلق ب

  يذ نظام إداري قائم على العملياتوضع وتنف

ة   -١٧ نظم اإلداري ى ال ادة عل ات المعت ام المنظم ديات أم ر تح ات أن يثي ى العملي ائم عل ام إداري ق ذ نظ ن لتنفي يمك
ة ام  التقليدي ي ع ة ف رت الوكال دد، نش ذا الص ي ھ ات. وف ى العملي ة عل ر القائم ة وغي ر المتكامل ورالمن ٢٠١٥وغي  ش

“Development and Implementation of a Process Based Management System”  ائم ذ نظام إداري ق (استحداث وتنفي
ات) ى العملي دد  عل ة  NG-T-1.3(الع ادات عملي ور إرش م المنش دِّ ة). وُيق ن الوكال ادرة ع ة الص ة النووي لة الطاق ن سلس م

واردة في المنشور  للمنظمات النووية التي تخطط لتنفيذ نظام إداري  النظام اإلداري للمرافق واألنشطةيمتثل للمتطلبات ال
  من سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة)، وكذلك لمنظمات البلدان المستھلَّة. GS-R-3(العدد 

  تطوير تكنولوجيا القوى النووية

ين   -١٨ راء دولي اع خب ة اجتم ووي، استضافت الوكال ان الن في شباط/فبراير، وفي إطار خطة عمل الوكالة بشأن األم
ة.  وى النووي يما داييتشي للق ع في محطة فوكوش ذي وق ى ضوء الحادث ال بشأن تعزيز فعالية أنشطة البحث والتطوير عل

يما، دولة عضًوا وخمس منظمات دو ٣٥خبيًرا من  ١٥٠وناقش أكثر من  لية استراتيجيات البحث والتطوير لما بعد فوكوش
وع  ع وق ة بمن ات الكفيل ة، والتكنولوجي ة والداخلي ة من األحداث الخارجي وى النووي والتدابير الرامية إلى حماية محطات الق

د افي بع ا، والتع وارئ والتصدي لھ ة، والتأھب للط وادث العنيف ل الح ّدتھا، وتحلي ف ح ة وتخفي وادث العنيف وادث.  الح الح
ة  ى تھوي ينات عل ة بإدخال تحس ي بشأن تخفيف حدة الحوادث العنيف اع تقن د اجتم وتابعت الوكالة االجتماع عن طريق عق
أن  دريبي بش اع ت د اجتم طس، وعق ي آب/أغس ك ف اء، وذل دة بالم رَّ اعالت المب ص المف ا يخ يح فيم ع الترش واء م االحت

ة ٢٠١٥فوكوشيما، في كانون األول/ديسمبر. وخالل عام  استراتيجيات وأولويات البحث والتطوير لما بعد ، وضعت الوكال
مة لدعم بناء القدرات في الدول األعضاء التي تستھلُّ برنامًجا للتصدي للحوادث العنيفة.  ة تدريبية ُمصمَّ   ُعدَّ
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بتمبر وحضرھا   -١٩ ا في أيلول/س مت حلقة عمل في فيين ارًكا من  ٣٤وُنظِّ ا  ٢٣مش ان الھدف منھ ة عضًوا، وك دول
دان،  ك البل ات المحددة لتل مساعدة البلدان المستھلَّة على تقييم التكنولوجيات المتاحة في مجال القوى النووية قياًسا على البيئ

ة.  ة ومتطلبات المواقع، واالحتياجات من الطاق ات المتحدة األمريكي ا والوالي ة كوري مت في شيلي واألردن وجمھوري وُنظِّ
دورات دراسية بشأن فھم فيزياء وتكنولوجيا المفاعالت المتقدمة باستخدام أجھزة محاكاة قائمة على الحواسيب الشخصية، 

ام  ٢٠مشارًكا من أكثر من  ١٥٧وحضرھا  ة عضًوا. وفي ع ة ن ٢٠١٥دول ذلك، أطلقت الوكال ى ك ًدا يھدف إل اًطا جدي ش
دراسة إدماج القوى النووية مع موارد الطاقة المتجددة والشبكات الذكية. وُنشرت في أيلول/سبتمبر مجموعة أدوات بعنوان 

دة بالماء   ، استناًدا إلى نظام الوكالة للمعلومات الخاصة بالمفاعالت المتقدمة.المفاعالت الضخمة المتقدمة المبرَّ

ة، واستجابة لال  -٢٠ ھتمام المتزايد باستحداث مفاعالت نمطية صغيرة لتوليد الكھرباء وكذلك للتطبيقات غير الكھربائي
لَّط  عقدت الوكالة حدًثا جانبًيا في المؤتمر العام في أيلول/سبتمبر، وعقدت اجتماًعا تقنًيا في فيينا في تشرين األول/أكتوبر س

غيرة و ة الص اعالت النمطي ميم المف ى تص ا الضوء عل رويج للتكنولوجي ل الت ن أج غيلية م ة والتش ا الرقابي ا وجوانبھ أمانھ
ادي  ل االقتص أن التحلي ي بش اع تقن ي اجتم ب. وف دى القري ى الم رھا عل ة لنش دَّ ة المع وى النووي ال الق ي مج تدامة ف المس

ي  د ف م، ُعق اعالت الصغيرة والمتوسطة الحج از والمف دة بالغ رَّ رارة المب ة الح اعالت المرتفع ي آب/أغسطس، للمف ا ف فيين
ل  دان االقتصادي  ١٤مشارًكا من  ١٧توصَّ دولة عضًوا ومن وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في المي

ر  ة أكث يالت دقيق ة ضمان تحل ق بغي ا واالقتصاديون بشكل وثي إلى ضرورة أن يتعاون المسؤولون عن تطوير التكنولوجي
  غيرة المتقّدمة.لتصاميم المفاعالت الص

ام   -٢١ ي ع ة ف طة الوكال زت أنش ريعة، ركَّ اعالت الس ال المف ي مج ى القضايا المتصلة  ٢٠١٥وف ر عل د كبي ى ح إل
ايير التصميم المتصلة  اعالت بشأن وضع مع ع من المف ل الراب دولي للجي ل ال ا مع المحف ة عملھ باألمان. وواصلت الوكال

ي بشأن نظم باألمان والمبادئ التوجيھية فيما يتعلق  اع تقن د اجتم ّردة بالصوديوم. وُعق ة المب بالمفاعالت السريعة االبتكاري
وبر، وحضره  دة بفلز سائل، وذلك في فيينا في تشرين األول/أكت ًرا من  ٢٠اإلغالق الخاملة للمفاعالت السريعة المبرَّ خبي

اد ا ١٢ ة في أوبنينسك باالتح ايو، استضافت الوكال ين دولة عضًوا. وفي أيار/م امن واألربع اع السنوي الث لروسي االجتم
ـ اركين ال ين المش ي جرت ب ات الت ملت المناقش ريعة. وش اعالت الس ي بالمف ي المعن ل التقن ق العام ن  ٢٢للفري ة  ١٧م دول

ة  عضوا والمفوضية األوروبية اقتراحات بعقد اجتماعات تقنية ومشاريع بحثية منسقة ودراسات لتنفيذھا في الدورات المقبل
ام، ومكَّنت للب ة الع ة التشغيل في نھاي رنامج والميزانية. وقد دخلت البوابة الجديدة لحفظ معارف المفاعالت السريعة مرحل

أن  ة بش وم والمحمي ة للعم تندات المتاح ات والمس م البيان ن تقاس ريعة م اعالت س امج مف ديھا برن ي ل اء الت دول األعض ال
ة. النيوترونات السريعة، والحصول على المعلومات دة والجاري ة المنسقة والدراسات األخرى الجدي  بشأن المشاريع البحثي

ام  ي ع ا: ٢٠١٥وف ريعة ھم اعالت الس ول المف ورين ح ة منش ود ذات ، أصدرت الوكال ريعة ودورات الوق اعالت الس المف
ة بواسطة الصلة: التكنولوجيات اآلمنة والسيناريوھات المستدامة وحالة تطوير البحوث والتكنولوجيا الخاصة ب النظم العامل

  ). IAEA-TECDOC-1766(الوثيقة التقنية الصادرة عن الوكالة  المعجالت

ام   -٢٢ ي ع از) ف دة بالغ رَّ رارة (المب ة الح اعالت المرتفع ال المف ي مج ة ف طة الوكال ك  ٢٠١٥ودعمت أنش ار تل انتش
ا ان واالقتصاديات وجوانب  المفاعالت على المدى القريب من خالل إجراء تقييمات الستعداد التكنولوجي ات األم ومتطلب

ود  ق بوق ا يتعل االستدامة. وفي االجتماع التقني بشأن إعادة تقييم درجات حرارة التشغيل القصوى وظروف الحوادث فيم
تنتج  اير، اس انون الثاني/ين ي ك ي ف ة الرئيس ر الوكال ي مق د ف ذي ُعق ة، ال ا الھيكلي رارة وموادھ ة الح اعالت المرتفع المف

ى المشا ّرد خارجة تصل إل درجات حرارة مب اعالت ب ة بالفعل. وخالل  ٨٥٠ركون أن نشر مف ة ممكن ة عملي درجة مئوي
ذي  از، وال دة بالغ رَّ اجتماع المشروع البحثي المنسق في حزيران/يونيه بشأن تصميم أمان المفاعالت المرتفعة الحرارة المب

اي اركون نھجين إزاء صوغ مع د المش ا، اعتم ي فيين د ف دة ُعق ي تراعي الخصائص الفري ان الت ير التصميم المتصلة باألم
دة  رَّ رارة المب ة الح اعالت المرتفع ا المف أن تكنولوجي ة بش دورة التدريبي تقطبت ال اعالت. واس ذه المف ل ھ ان مث لتصميم وأم

ر من  وبر أكث يا في تشرين األول/أكت ي استضافتھا إندونيس از الت ارًكا من  ٤٠بالغ ة عضوا. وت ١٧مش دورة دول ناولت ال
ا  أثير خصائص أمانھ از، وت ة بالغ ردَّ رارة المب ة الح اعالت المرتفع ة الخاصة بالمف ة للتصاميم النمطي مات التكنولوجي الس
دة لصون  ادرة جدي ة مب از. وأطلقت الوكال ة بالغ مة للمفاعالت المرتفعة الحرارة المبردَّ المتأصلة وتقييم أمان المفاھيم المتقدِّ
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وليخ للبحوث، كجزء من المعارف الخاصة  رت على مدى عقود كثيرة في مركز ي بالمفاعالت المرتفعة الحرارة التي ُطوِّ
  جھود أوسع لصون المعارف، على غرار الجھود التي ُتبذل بالفعل فيما يتعلق بالمفاعالت السريعة.

ي الم  -٢٣ تخدمة ف رارة المس اء والح ترك للكھرب د المش ام بالتولي د االھتم را لتجدي ناعية ونظ ة الص عالج
راض اه  ألغ ة مي ق بتحلي طة تتعل دة أنش ة ع ت الوكال م ة، نظَّ ة النووي تخدام الطاق ة باس ر الكھربائي ات غي التطبيق
ر اج البح ي  وإنت لة الت ة ذات الص دَّ األدوات والُع اء ب ذلك االرتق لت ك ناعية. وواص ات الص دروجين والتطبيق الھي
، نشرت الوكالة الوثيقة المعنونة ٢٠١٥وى مثل ھذه التطبيقات. وفي عام صانعي القرارات على تقييم جد لمساعدة ُوضعت

“New Technologies for Seawater Desalination Using Nuclear Energy”  اه البحر ة مي دة لتحلي ات الجدي (التكنولوجي
ة) ة النووي ة  باستخدام الطاق ة الصادرة عن الوكال ة التقني ة ) ونظَّ IAEA-TECDOC-1753(الوثيق ة اجتماعات تقني مت ثالث

ذه االجتماعات  ارًكا من  ٤١رئيسية بشأن ھذا الموضوع، وذلك في فيينا واسطنبول ومومباي، واستقطبت ھ ة  ١٨مش دول
مت  ذلك، نظَّ ام ك دان االقتصادي. وخالل الع ي المي ة ف اون والتنمي ة التع ة لمنظم ة التابع ة النووي ة الطاق عضًوا ومن وكال

د الوكالة في فيينا اج ة. وسيحدِّ ة النووي د المشترك للطاق ام بشأن التولي تماًعا لالستشاريين من أجل صوغ تقرير إرشادي ع
ا  ك فيم اه البحر، وذل ة مي ة من أجل تحلي ة النووي التقرير جميع جوانب دراسة الجدوى التقنية واالقتصادية الستخدام الطاق

  حد سواء. يتعلق باستخدامھا لوحدھا وبخيارات التوليد المشترك على

  تعزيز استدامة الطاقة النووية على نطاق العالم من خالل االبتكار

رو  -٢٤ روع إنب ة (مش ووي االبتكاري ود الن ة ودورات الوق اعالت النووي ي بالمف دولي المعن روع ال دف المش ى يھ ) إل
تدامة. ومع  ة مس ضمان إتاحة الطاقة النووية للمساھمة في تلبية االحتياجات من الطاقة في القرن الحادي والعشرين بطريق

ام، أُجريت  ٤١إلى مشروع إنبرو ارتفع عدد األعضاء في المشروع إلى  ٢٠١٥انضمام تايلند في عام  عضًوا. وخالل الع
ة في إندو ة. تقييمات لنظم الطاقة النووي وى النووي د المدى للق دعم التخطيط االستراتيجي البعي ا، ل ا وأوكراني ا وروماني نيس

ة  ددة خاص اميم مح اق لتص دودة النط ات مح راء تقييم ي إج روع ف ي للش اد الروس ي االتح يري ف اع تحض د اجتم وُعق
دة بالصوديوم باستخدام منھجية مشروع إنبرو.   بالمفاعالت السريعة المبرَّ

دت جلس  -٢٥ بتمبروُعقِ ي أيلول/س ايو وف ي أيار/م ا ف ي فيين تركتان ف اريتان مش ع -تان استش وبر م رين األول/أكت تش
ك تقييمات  اد الروسي، وشمل ذل د واالتح دة بالصوديوم من الصين والھن الھيئات المعنية بتصميم المفاعالت السريعة المبرَّ

ور استدامة أمان واقتصاديات المفاعالت باستخدام منھجية مشروع إنبر اني/نوفمبر في كوااللمب مت، في تشرين الث و. وُنظِّ
مشارًكا من  ٢٩بماليزيا، دورة تدريبية بشأن نمذجة وتقييم نظم الطاقة النووية باستخدام منھجية مشروع إنبرو، واستقطبت 

انون األول/ديسمبر،  ٩ اني/نوفمبر وك ي تشرين الث ا ف ي فيين ة ف ة اجتماعات تقني دت ثالث  ٣٦بحضور دول أعضاء. وُعق
زت  ١٦مشارًكا من  دان االقتصادي، وركَّ ة في المي اون والتنمي ة التع دولة عضًوا ومن وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظم

ة، والمؤشرات الرئيسية  ة المقبل ة النووي نظم الطاق ود ل على مشاريع إنبرو التعاونية بشأن تحليل الوقود النووية ودورة الوق
دة جامعات لنظم الطاقة النووية ا مت لع دِّ البتكارية، والنفايات الناتجة من أنواع ابتكارية من المفاعالت ودورات الوقود. وقُ

) بشأن نمذجة نظم WebExومؤسسات بحوث في الدول األعضاء محاضرات تفاعلية قائمة على نظام ويب إيكيس (نظام 
  وتقييمات الطاقة النووية باستخدام منھجية مشروع إنبرو.

ا  -٢٦ ة وتن ة إزاء المرحل ُنُھج التعاوني ايو، ال ي أيار/م ا ف ي فيين د ف ذي ُعق رو العاشر للحوار، ال ل مشروع إنب ول محف
ية  ة والمؤسس ات القانوني ذلك العقب ُنُھج وك ذه ال ع ھ ات دواف ى مناقش ل عل ووي، وانطوى المحف ود الن دورة الوق ة ل الختامي

وبر، وضع خرائط والمالية. وتناول محفل مشروع إنبرو الحادي عشر للحو ا في تشرين األول/أكت د في فيين ذي ُعق ار، ال
  دولة عضًوا. ٣١خبيًرا من  ٨٧الطريق لالنتقال إلى نظم الطاقة النووية المستدامة عالمًيا. واستقطب ھذان المحفالن 
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  تكنولوجيات دورة الوقود النووي ومواده

  الھدف

ة  اءة االقتصادية، ومقاوم ة والكف ان والموثوقي دة من األم وفر درجة متزاي ووي ت ود ن ق دورة وق العمل على تطوير وتطبي
ذ اإلجراءات ذات الصلة في إطار لالنتشار ومستدامة من الناحية  دول األعضاء. وتنفي دة القصوى لل ة، وتحقق الفائ البيئي

ق التخزين  الف ومراف ود الت ات عن الوق ع البيان ك جم ي ذل ا ف ووي]، بم ان الن ة] [بشأن األم خطة العمل [الخاصة بالوكال
ا ادل المعلوم ز تب ة، وتعزي وى النووي يما داييتشي للق ة فوكوش ي محط ي الظروف المتضررة ف ووي ف ود الن أن الوق ت بش

  القاسية.

  موارد اليورانيوم وإنتاجه

زت ٢٠١٥يكتسي إنتاج اليورانيوم المستدام أھمية حاسمة بالنسبة للتنمية المستدامة للقوى النووية. وفي عام   -١ ، ركَّ
وم الم وم الوكالة على الجھود الرامية إلى مساعدة الدول األعضاء على زيادة إنتاج اليوراني وارد اليوراني تدام واستخدام م س

واد  واد الحساسة من الم مت الوكالة أكاديمية القيادة بشأن اإلنتاج المستدام لليورانيوم والم بكفاءة أكبر. وفي ھذا الصدد، نظَّ
ًرا من  ٥٠). وناقش أكثر من ١الفوسفاتية والمصادر األخرى، وذلك في آب/أغسطس في نانشانغ بالصين (الشكل   ٢٥خبي

اقش المشاركون أيضا تصميم ب ى وجه الخصوص. ون وم عل لًدا التحديات التي تواجھھا صناعة التعدين وصناعة اليوراني
ي  المشاريع والمھارات والكفاءات المتعلقة بتصميم المشاريع وإدارتھا وتنفيذھا وذات األھمية الحاسمة بالنسبة للمشاريع الت

 ومن المصادر غير التقليدية األخرى.تستخرج اليورانيوم من المواد الفوسفاتية 

 

استضافت جامعة شرق الصين للتكنولوجيا في نانشانغ بالصين أكاديمية القيادة بشأن اإلنتاج المستدام لليورانيوم والمواد   -١-الشكل
  الحساسة من المواد الفوسفاتية والمصادر األخرى. (الصورة مھداة من جامعة شرق الصين للتكنولوجيا)

ة   -٢ ة التابع ة النووي ة الطاق ين وكال وفي تشرين الثاني/نوفمبر، وخالل االجتماع الثاني والخمسين للفريق المشترك ب
ا،  د في فيين ذي ُعق اليورانيوم، ال ي ب ة المعن ة الذري ة للطاق ة الدولي دان االقتصادي والوكال لمنظمة التعاون والتنمية في المي

المي. وستكون بلًدا أحدث الت ٣٠مندوًبا من  ٤٨ناقش  ى الصعيد الع قديرات الخاصة بالعرض والطلب بشأن اليورانيوم عل
ه٢٠١٦اليورانيوم في عام نتائج المناقشات بمثابة مدخالت للمنشور المقبل المعنون  ذي : موارده وإنتاجه والطلب علي ، وال

وارد وفي اجتماع تقني، ُعقِد في تشرين ‘. الكتاب األحمر’ُيشار إليه أيضا بالعبارة  الثاني/نوفمبر في فيينا، بشأن تقييمات م
بلًدا كيف يمكن أن تطبَّق منھجيات تقدير الموارد غير المكتشفة، التي  ٢١مندوًبا من  ٣٥اليورانيوم المكانية والكمية، ناقش 

  ُوضعت ألغراض المعادن األخرى، على موارد اليورانيوم.
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زه، وُعقِد في كانون األول/ديسمبر في فيينا اجتم  -٣ وم وتجھي دين اليوراني اع تقني بشأن تقبُّل الجمھور والمجتمع لتع
وم بشكل  ١٨مشارًكا من  ٣٤وحضره  دين اليوراني تم تع ه ي ة الجمھور بأن ة طمأن ى أھمي اع الضوء عل لَّط االجتم بلًدا. وس

ر العمل أخُّ ى ت ا يفضي إل ة مم دخل الحكوم ى ت ات مسؤول، ألن عدم تقبُّل الجمھور يمكن أن يؤدي إل ة عملي ى إعاق ات وإل ي
  التعدين أو حتى إغالقھا.

ون   -٤ ي معن اون التقن وم’وكجزء من مشروع للتع وارد اليوراني تدامة لم ة المس م التنمي ديم ‘دع ة تق ، واصلت الوكال
مة لتناول األولويات المشتركة فيما يتعلق باستكشاف الي وم المساعدة إلى ثالثين بلًدا في أفريقيا من خالل أنشطة مصمَّ وراني

مت في  ١٥٠وتعدينه ومعالجته وتنظيمه. وشارك أكثر من  خبيًرا إقليمًيا ودولًيا في أربع حلقات عمل ودورات تدريبية، ُنظِّ
ي أوغندا وجمھورية تنزانيا المتحدة ومصر وناميبيا . وانصبَّ التركيز على الجوانب الجيولوجية والتكنولوجية واإلدارية الت

م ل تقدُّ مت الوكالة كذلك المساعدة إلى الدول  يمكن أن تعجِّ مشاريع اليورانيوم من استكشافه األولي إلى إنتاجه التجاري. وقدَّ
تدام  دين المس دعم التع لمية ل ادرة االستخدامات الس ه مب ل األعضاء األفريقية الناطقة باللغة الفرنسية من خالل مشروع تموِّ

ذا  ا في نيسان/أبريل وتشرين لليورانيوم في المناطق األقل استعداًدا في ھ دت في فيين المجال. وكجزء من المشروع، ُعقِ
ة، وحضرھما  ان والبيئ ك جوانب الصحة واألم ا في ذل زه، بم  ٢٥الثاني/نوفمبر حلقتا عمل بشأن تعدين اليورانيوم وتجھي

  بلدان. ١٠خبيًرا من 

وان   -٥ ًقا بعن اعالت ’وأطلقت الوكالة مشروًعا بحثًيا منس ات المف ي تعمل تطبيق از الت دة بالغ رَّ ة الحرارة المب المرتفع
ات  وير المنتج ات تط امل وعملي تدام والش ة والمس ادي الطاق ادن الحي تخراج المع راض اس وم ألغ ود اليورانيوم/الثوري بوق

ة  ١٥المعدنية، وشاركت فيه  ات الحراري ق العملي ة لتطبي ات االبتكاري دولة عضًوا. وسوف يستكشف المشروع التكنولوجي
ات وا ذه التقني م ھ دِّ ام. وتق واد الخ وم، من مجموعة متنوعة من الم ك اليوراني ا في ذل لكيميائية الستخراج المواد القيِّمة، بم

ادة، والتي  ة المعت ة الرطب ات والترب الميزة اإلضافية المتمثلة في إنتاج أحجام أصغر من المخلفات الصلبة بدل إنتاج المخلف
رعت الوك ا. وش ة يصعب التصرف فيھ د الخصائص الجيوكيميائي أن تحدي د بش ق جدي ي منس روع بحث ي مش ذلك ف ة ك ال

ة  ١٣والمعدنية لمكامن اليورانيوم والثوريوم. وسوف يدرس المشروع، الذي يشمل مشاركة  ات التحليلي دولة عضًوا، التقني
  دارة البيئية.الجديدة المتاحة لفھم نماذج مكامن اليورانيوم وتحسين أساليب االستكشاف واإلنتاج واإل

  وقود مفاعالت القوى النووية

ع   -٦ ق بجمي ا يتعل ه فيم خالل العام، واصلت الوكالة عملھا بشأن تطوير الوقود وتصميمه وتصنيعه واستخدامه وأدائ
ى  ز بشكل خاص عل م التركي ووي، ت ان الن أنواع مفاعالت القوى النووية. وحسبما دعت إليه خطة عمل الوكالة بشأن األم

  نواع الوقود المتسمة بقدرة عالية على تحمُّل الحوادث وعلى تحليل سلوك الوقود في ظروف الحوادث. تطوير أ

ة   -٧  Quality and Reliability Aspects in Nuclear Power Reactor Fuel Engineering المنشوروفي نيسان/أبريل، نشرت الوكال
ة الصادرة  NF-G-2.1(العدد  القوى النووية)(جوانب الجودة والموثوقية في ھندسة وقود مفاعالت  من سلسلة الطاقة النووي

م  ود  المنشورعن الوكالة). ويقدِّ د بتصميم الوق ى وجه التحدي ايير المتصلة عل ق المع ة المستوى بشأن تحقي إرشادات رفيع
ور  ي المنش رد ف ايير ت ي مع تخدامه، وھ نيعه واس ووي وتص ود أ( Nuclear Fuel Cycle Objectivesالن داف دورة الوق ھ

  من سلسلة الطاقة النووية الصادرة عن الوكالة). NF-O(العدد  )النووي

ذلك   -٨ ة ك  Modelling of Water Cooled Fuel Including Design Basis and Severe Accidents المنشورونشرت الوكال
ة) (نمذجة ا في التصميم والحوادث العنيف اط لھ دة بالماء بما في ذلك الحوادث المحت ة  وقود المفاعالت المبرَّ ة التقني (الوثيق

ة  ن الوكال ادرة ع ام )TECDOC-CD-1775الص ي ع د ف ي ُعق اع تقن ائع اجتم ن وق ارة ع و عب ينغدو  ٢٠١٣، وھ ي تش ف
ذي  ة. وكجزء من بالصين، وركَّز على الدروس المستفادة من الحادث ال وى النووي يما داييتشي للق ع في محطة فوكوش وق

ة ’ المعنونالمشروع البحثي المنّسق  ة النووي د لنشر الطاق ارات الواعدة في المدى البعي الخيارات في المدى القريب والخي
 ، نشرت الوكالة المنشور٢٠١٢، والذي تم استھالله في عام ‘القائمة على الثوريوم
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Performance Analysis Review of Thorium TRISO Coated Particles during Manufacture, Irradiation and 
Accident Condition Heating Tests  
ارات التصنيع والتشعيع  ي الھيكل خالل اختب ري الثالث وم النظي ود الثوري ل أداء الجسيمات المكسوة بوق (استعراض تحلي

  ). TECDOC-1761التقنية الصادرة عن الوكالة (الوثيقة  والتدفئة في ظروف الحوادث)

ام   -٩ ي ع ُتكِمل ف ون  ٢٠١٥واس ق معن ي منس روع بحث ن ’مش اجم ع وم الن بائك الزركوني دھور س روف ت يم ظ تقي
ام ‘الھيدروجين خالل استخدام الوقود وتخزينه ة عضًوا.  ١٤شريًكا من  ١٥وضمَّ  ٢٠١١، وھو مشروع أُطلِق في ع دول

ي يمكن  وأصدر د الظروف الت دِّ ا يح المشروع مجموعات متماسكة من البيانات بشأن المراحل األولية لتطور التصدع، مم
  أن ُتفَقد فيھا سالمة الوقود.

  التصّرف في الوقود المستھلك الناتج عن مفاعالت القوى النووية

وى في حزيران/يونيه، استضافت الوكالة المؤتمر الدولي المعني بالتصرف ف  -١٠ اعالت الق ي الوقود المستھلك من مف
ة ا  النووي ي فيين ي ف ة الرئيس ر الوكال ي مق ؤتمر ف ذا الم د ھ ود. وُعقِ دورة الوق ة ل ة الختامي أن المرحل ل بش ج متكام نھ

ر من  ى ضرورة وضع نھج متكامل إزاء التصرف في  ٤١مشارك من  ٢٠٠واستقطب أكث دا. واتفق المشاركون عل بل
اد نظرة  الوقود المستھلك، وال د ضرورة اعتم ذلك تحدي م ك ه. وت تخلص من ه وال ه ونقل ه وتخزين سيما في مجاالت معالجت

وى  امج للق تھلَّة لبرن دان المس ة بالنسبة للبل ى األھمي ام الضوء عل دير الع لَّط الم شمولية للتصرف في الوقود المستھلك. وس
ى اللحد’النووية بأن تضع خططا  الوقو‘ من المھد إل ق ب ا يتعل ديھا فيم ي ل دان الت ع البل ات المشعة، وشجَّ د المستھلك والنفاي

ذي  ابق، ال ؤتمر الس ائع الم ام، صدرت وق دان المستجدة. وخالل الع برامج قائمة للقوى النووية على تقاسم خبراتھا مع البل
ف في الوقود التصر( Management of Spent Fuel from Nuclear Power Reactors، في كتاب معنون ٢٠١٠ُعقد في عام 

  .)المستھلك الناتج عن مفاعالت القوى النووية

ة   -١١ وى النووي دة للق رامج جدي ر ب ي تطوِّ دان الت دة البل ة عمل لفائ وفي تشرين الثاني/نوفمبر، استضافت الوكالة حلق
ر الوكال دت في مق ي ُعق ة العمل الت ة الرئيسي في تھدف إلى ترويج مثل ھذه الممارسات من المھد إلى اللحد. وخالل حلق

فيينا، أجرى المشاركون السبعة الوافدون من ست دول أعضاء مناقشات مفصلة حول تبعات مختلف خيارات التصرف في 
  الوقود المستھلك والنفايات المشعة.

ين مختلف  ووضعُ   -١٢ رابط ب ووي المستھلك يضمن أن تراعي أوجه الت ود الن ٍج متكامل إزاء التصرف في الوق نھ
ة  نھج في المرحل ذا ال ل ھ دعم مث ة. ول ة والتنظيمي ان وبالجوانب التقني ق باألم خطوات التخلص، من وجھات النظر المتعل

ة  ة المعنون ة الوثيق ود، نشرت الوكال (قضايا  Potential Interface Issues in Spent Fuel Managementالختامية لدورة الوق
ام TECDOC-1774(الوثيقة التقنية الصادرة عن الوكالة الترابط المحتملة في مجال التصرف في الوقود المستھلك)  ) في ع

٢٠١٥ .  

أن   -١٣ ا بش ا تقنًي ة اجتماًع ه، استضافت الوكال ي حزيران/يوني اب مفوف ي غي وم ف ي البلوتوني اعل سريع التصرف ف
ذا الموضوع مع  ا لمناقشة ھ ا تقنًي ه اجتماًع ة في حزيران/يوني ود، استضافت الوكال  ١٣التوليد أو برنامج بديل لدورة الوق

دان االقتصادي. واستعرض  ٦مشارًكا من  ة في المي اون والتنمي ة التع ة لمنظم ة التابع ة النووي ة الطاق دول أعضاء ووكال
ات المشاركون في االجتماع التحديا ت التي ُتواَجه في المرحلة الختامية لدورة وقود المفاعالت السريعة وناقشوا التكنولوجي

  الناشئة إلعادة معالجة أنواع الوقود المستعمل في المفاعالت السريعة.

ان واكتساب المھارات العلمية والتقنية والھندسية المناسبة واالحتفاظ بھا مسألة حاسمة في ضمان استمرارية األم  -١٤
واد  ٢٠١٥وتنفيذ دورة وقود شاملة وآمنة. ولدعم االحتفاظ بالمعارف والمھارات، كثَّفت الوكالة في عام  ا لوضع م جھودھ

ود  دول األعضاء ومستخدمو شبكة التصرف في الوق ـتمكَّن ال التعلم اإللكتروني بشأن التصرف في الوقود المستھلك. وست
ع  المستھلك من معاينة المواد من خالل منصة ى موق ووي عل دريب في المجال الن يم والت التعلم اإللكتروني ألغراض التعل

  الوكالة الشبكي.
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  وصون المعارف النووية بناء القدرات
 تنمية الطاقة المستدامة ألغراض

 الھدف

تدامة تعزيز قدرات ة المس تراتيجيات الطاق ة لوضع اس وى النووي ة والق ى  الدول األعضاء على استخدام تخطيط الطاق وعل
ة، وصوغ سياسات  الدراسات بشأن خيارات نظم الطاقة وإمدادات الكھرباء، وتخطيط االستثماراتإجراء  في مجال الطاق

ى إدارة دول األعضاء عل درات ال اء ق ة. وبن ة والبيئ وفير الخدمات والمساعدة في مجال إدارة  الطاق ة وت ارف النووي المع
دولالمطبوعة واإللكترون المعارف. وشراء وتوفير المعلومات ة ولل ة الوكال ة ألمان ا النووي وم والتكنولوجي  ية في مجال العل

   .األعضاء

  نمذجة الطاقة ومصارف البيانات وبناء القدرات

درات -١ اء الق دول األعضاء في بن دعم لل ديم ال ة تق يم المساھمة  واصلت الوكال ة وتقي ألغراض تخطيط نظم الطاق
ة من  المحتملة للقوى النووية في تلبية االحتياجات ة اإللكتروني دورات التعليمي الطاقة. وخالل العام، ومن خالل مزيج من ال

بت الوكالة نحو  والدورات ًطا في مجال الطاقة من ٣٩٠التدريبية المباشرة، درَّ دولة عضًوا على استخدام  ٩٥ محلاًل ومخطِّ
تراتيجيات ة الس ة وإقليمي ة  أدواتھا التحليلية إلجراء دراسات وطني ة المقبل زت الطاق ة. وركَّ وى النووي دور المحتمل للق ولل

ى وجه الخصوص ا.  أنشطة النمذجة عل وب أفريقي وى في شرق وجن تدامة في مجمعات الق اء المس ارات الكھرب ى خي عل
ل الطلب وخالل العام، نة من نموذج تحلي ات، بتطوير ُنسخ محسَّ ز المجمع ذل لتعزي ة  تواصلت الجھود التي ُتب ى الطاق عل

رت الوكالة). ESST أداة محاكاة سيناريوھات الطاقة (أداةو) MAED (نموذج ة  وطوَّ كذلك نسخة فرنسية من المواد التعليمي
ة نھج اإللكترونية للنھج المبسط لتقييم التأثيرات الناجم اء (ال د الكھرب ذه األدوات ). SIMPACTS عن تولي وم ھ وُتستخدم الي

ي مؤسسات البحث والتخطيط ي  ف د حصلت  ١٣٠ف ًدا وق ا بل اريعھا  ٢٠عليھ ي مش تخدامھا ف ة الس ة وإقليمي ة دولي منظم
 .بالطاقة في البلدان النامية الخاصة

  تحليل العالقة بين الطاقة واالقتصاديات والبيئة

ة -٢ ي اتفاقي ؤتمر األطراف ف ة والعشرين لم دورة الحادي اد ال ل انعق اخ  قب ر المن أن تغي ة بش دة اإلطاري م المتح األم
ام  المعنون ، نشرت الوكالة المنشور)COP21 (مؤتمر األطراف ة في ع وى النووي اخ والق ر . ٢٠١٥تغير المن لِّط تقري ويس

ابق، الضوء ، الذي٢٠١٥عام  ر الس واردة في التقري م معلومات أكثر حداثة إلى حد كبير من المعلومات ال ة  يقدِّ ى أھمي عل
فالطاقة النووية في تقليص انبعاثات غازات الدفيئة من قطاع  رِّ اء ويع ات  الكھرب ا من التكنولوجي ى أنھ ة عل ة النووي الطاق

ة ضرورية للمساعدة  المنخفضة الكربون، إلى جانب طاقة الرياح والطاقة ة النووي أنَّ الطاق ر ب تنتج التقري ة. ويس الكھرمائي
ة لتص على تلبية االحتياجات ى مستوياتالعالمية من الطاقة وفي الوقت ذاته تقليص انبعاثات غازات الدفيئ تنسجم مع  ل إل

الحقبة الصناعية. وقد ُنشرت كذلك خالل  درجة الحرارة المتوسطة العالمية في حدود درجتين مئويتين من مستويات ما قبل
 .)المناخ والقوى النووية تغير(Climate Change and Nuclear Power  العام نسخة فرنسية من التقرير المعنون

التابع للجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرامج.  مع الفريق العامل المعني بتغير المناخوواصلت الوكالة مشاركتھا  -٣
ي ة المستوى وف ة رفيع ؤتمر األطراف وفي أحداث جانبي م المتحدة في م ة لألم ، عرضت COP21 حجرة العرض التابع

ا  . كما)١(الشكل  في التنمية المستدامة النووية من حيث االستدامة، بما في ذلك مساھماتھا المحتملة الوكالة مزايا القوى أنھ
وأنھا من التكنولوجيات الرئيسية  مصادر الطاقة النظيفة والموثوقة والميسورة من عرضت الطاقة النووية على أنھا مصدر

  .للتخفيف من حدة تغير المناخ
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اب -٤ ة الكت اني/نوفمبر، نشرت الوكال مؤشرات ( Indicators for Nuclear Power Development وفي تشرين الث
د ھذا الكتاب NG-T-4.5 العدد( )تنمية القوى النووية ة  من سلسلة الطاقة النووية الصادرة عن الوكالة). ويزوِّ الجھات المعني

ياق األوسع لوضع أو يم الس ى تقي اعدھم عل ي تس ق  بمجموعة من المؤشرات الت ا يتعل ة فيم وى النووي امج للق يع برن توس
 .للقوى النووية، وكذلك الطاقة واألبعاد البيئية التكنولوجية واالجتماعية االقتصاديةبالجوانب الكلية و

ة منسقة في مجاالت -٥ دة  وخالل العام، أجرت الوكالة مشاريع بحثي ة الجدي وى النووي ة لمحطات الق النمذجة المالي
ة ية للطاق ة األساس ة تضرر البني ار  وقابلي يم اآلث اخ، وتقي ر المن ن تغي ى م ة عل رامج النووي ة للب ادية واالجتماعي االقتص

نظم الصعيدين يم متكامل ل اه إلجراء تقي ة والمي اخ واألراضي والطاق وارد. وشارك في  الوطني واإلقليمي، وإطار المن الم
لة ٢٩المشاريع ما مجموعه  غِّ دان المش ك البل دا دولة عضًوا، بما في ذل ووي والبل دان المستجدة في المجال الن ر والبل ن غي

 .تلك البلدان دراسات حاالت قُطرية المنخرطة في المجال النووي، وأجرت

 

 خالل أحداث جانبية (على اليسار) وفي حجرة العرض التابعة لألمم المتحدة (على اليمين)، -١الشكل 
دت الوكالة المندوبين المشاركين في مؤتمر األطراف   والقوى النووية، بمعلومات عن التطبيقات النووية COP21زوَّ

 باعتبارھا مصدًرا من مصادر الطاقة المنخفضة الكربون.

 إدارة المعارف النووية

ة -٦ ويالت خارجة عن الميزاني ة السنوات  بدعم قوي من المؤتمر العام، وبتم ة طيل ان، دأبت الوكال ة من الياب م مقدَّ
دة توافر دورات دراسية من درجة  الثالث الماضية على العمل من أجل تحسين الماجستير وتحسين سھولة االلتحاق بھا لفائ

اون المديرين في ة. وضمن إطار التع إلدارة النووي ة  القطاع النووي من خالل إنشاء األكاديمية الدولية ل الخاص باألكاديمي
ام  ات مساعدة في ع ع بعث دت أرب ة، أوفِ ة الش ٢٠١٥الدولية لإلدارة النووي ى الجامعات المشاركة، وھي: الجامع -ماليةإل

 .أفريقيا؛ وجامعة تسينغووا في الصين؛ وجامعة مانشستر في المملكة المتحدة الغربية وجامعة ويتووترزالند في جنوب

ارات -٧ دولھا األعضاء من خالل زي ة ل ة ھام ة خدم مت الوكال ام  وقدَّ ارف. وفي ع المساعدة في مجال إدارة المع
ى شركة  ، قامت الوكالة بزيارات إلى محطة سمولينسكايا٢٠١٥ اد الروسي في شباط/فبراير، وإل للقوى النووية في االتح

ة KSU في جمھورية إيران اإلسالمية وإلى المركز التدريبي إنتاج وتطوير القوى النووية وى النووي الز للق  في محطة رينغ
تراتيجية ة االس م األھمي ين فھ ى تحس ارات عل زت الزي اني/نوفمبر. وركَّ رين الث ي تش ويد ف ي الس ؤوليات وتق ف م المس اس

مستويات عالية من األمان، كما ركَّزت على تقاسم  والتحديات المحددة الستدامة قاعدة المعارف النووية الضرورية لتحقيق
  .الخبرات
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ة المشتركة  وعقدت الوكالة خالل العام ثالث دورات دراسية إلدارة الطاقة -٨ النووية: فُعقِدت الدورة الدراسية الثاني
ارات  ين اإلم ةب دة والوكال ة المتح ي  العربي ا والبحوث ف وم والتكنولوجي ة للعل ة خليف ي جامع ة ف ة النووي أن إدارة الطاق بش

ة في  أيار/مايو؛ وُعقِدت الدورة الدراسية السنوية الثالثة المشتركة بين الوكالة واليابان أبوظبي في بشأن إدارة الطاقة النووي
ة  دورة الدراسيةجامعة طوكيو في حزيران/يونيه؛ وُعقِدت ال اء النظري السنوية السادسة المشتركة بين المركز الدولي للفيزي

أن إدارة ة بش ي والوكال ا ف تي بإيطالي ي ترييس ة ف اء النظري دولي للفيزي الم ال د الس ز عب ي مرك ة ف ة النووي رين  الطاق تش
ة عشرة دورة الدراسية السنوية الحادي دت ال ك، ُعقِ ى ذل اء  الثاني/نوفمبر. وعالوة عل دولي للفيزي ين المركز ال المشتركة ب

دورات الدراسية خالل  النظرية والوكالة بشأن إدارة المعارف النووية ذه ال ج من ھ بتمبر. وتخرَّ في ترييستي في أيلول/س
 .دولة عضًوا ٣٠مشارًكا من أكثر من  ١٦٧ العام ما مجموعه

ائھا،  عليميةوواصلت الوكالة دعَم األنشطة والتعاون فيما بين الشبكات الت -٩ ى إنش ي ساعدت عل النووية اإلقليمية الت
ا  أي شبكة أفرا للتعليم في مجال العلم والتكنولوجيا، ة، وشبكة أمريك ا النووي يم في مجال التكنولوجي والشبكة اآلسيوية للتعل

يم  سة، وھيفي مجال التكنولوجيا النووية. وسھَّلت الوكالة إنشاء الشبكة اإلقليمية الخام الالتينية للتعليم ة للتعل الشبكة اإلقليمي
يا  ١٢ ، بتوقيع)STAR-NET والتدريب في مجال التكنولوجيا النووية (شبكة ا الشرقية وآس جامعة من ستة بلدان في أوروب

ق مع  الوسطى على اتفاق في اجتماع استشاري اون بشكل وثي ام التع ا. وتواصل خالل الع بتمبر في فيين د في أيلول/س ُعقِ
 .للتعليم في المجال النووي وروبيةالشبكة األ

دريب في  وظلَّت الشبكات اإلقليمية للتعليم في المجال النووي تقرُّ  -١٠ يم والت بمنصة التعلم اإللكتروني ألغراض التعل
ة ا منصة فّعال ى أنھ ووي عل ال الن د  المج ووي. وق ي القطاع الن ارف ف ل المع درات ونق اء الق دعم بن يم ل ام إدارة التعل لنظ

ي المباشر تاسُتخِدم تعلّم اإللكترون واد لل ديم م م  المنصة المذكورة في كامل نطاق الوكالة لدعم تق دول األعضاء. وت ى ال إل
ر من  ٧٠٠٠واستخدم أكثر من  دورة منفصلة ووحدة نمطية تدريبية على المنصة، ٥٠نشر أكثر من   ٧٠مستخدم من أكث

 .٢٠١٥بلًدا المنصة المذكورة في عام 

 لنووية ونشرھاجمع المعلومات ا

ات٢٠١٥في عام  -١١ دولي للمعلوم ى النظام ال دي إل يس)، وھو أضخم مستودع  ، انضمت بورون ة (نظام إين النووي
منظمة دولية. ومن بين السجالت المدرجة في نظام  ٢٤دولة عضًوا و ١٣٠مع  للوثائق تابع للوكالة، ويتم تسييره بالتعاون

ً  ماليين ٣٫٩عددھا  إينيس والبالغ ا ة ليست متاحةسجل تقريب ون من النصوص الكامل ر من نصف ملي اك أكث بسھولة  ، ھن
ر من ة أكث د أضافت الوكال ة. وق وات التجاري ات الوصفية و من سجالت ١٣٦ ٠٠٠ عبر القن من النصوص  ٨٠٠٠البيان
ا جعل ى مدخالت سنوية في  الكاملة إلى مستودع نظام إينيس خالل العام، مم ام يشھد أعل ذ الع د ھ يس. فق اريخ نظام إين ت

ل مستودع نظام إينيس  .٢٠١٥مليون عملية تنزيل للوثائق في عام  ١٫٩مليون عملية تصفُّح و ٢٫٣أكثر من  سجَّ

وطني لنظام -١٢ ة  وشرعت أمانة نظام إينيس، بالتعاون مع المركز ال ة للطاق ة الياباني ابع للوكال ان الت يس في الياب إين
ام  سجالتالذرية، في إدراج المحفوظات من  يس في ع . وخالل ٢٠١٥حادث فوكوشيما داييتشي ضمن مجموعة نظام إين

ً  العام، استحدث نظام ة من المحفوظات المفتوحة والناشرين إينيس تطبيقا ك  لتجميع البيانات الوصفية الببليوغرافي ر ذل وغي
ات ادل المعلوم وح لتب ام المفت ذلك النظ ة ك ات. واستخدمت الوكال مي المعلوم دِّ ن  من مق ع آالف السجالت م ة لتجمي النووي

  .لألمم المتحدة ومن منظمة األغذية والزراعة PubMed المستودع الرقمي

مت في تشرين األول/أكتوبر في فيينا بھدف  بلًدا حلقة تدريبية خاصة بنظام إينيس، ٢٢وحضر مشاركون من  -١٣ ُنظِّ
يس، المتاحة القدرات التشغيلية الوطن بناء القدرات وتحسين العديد من جوانب ية لنظام إينيس. وما زالت موسوعة نظام إين

د ٣١ ٠٠٠ لغات ونحو بثماني تمت صيانة الموسوعة من خالل  أداة وصف محددة تحديًدا جيًدا، تفيد المجتمع الدولي؛ وق
ة طبع تعاون مكثف مع الدول األعضاء. وبمناسبة الذكرى الخامسة يس، نشرت الوكال ة خاصة واألربعين إلنشاء نظام إين

 .النووية للمعلومات النشرة اإلخبارية من
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المعلومات متاحة في الوقت المناسب، وفعالة من  وواصلت مكتبة الوكالة العمل لضمان أن تكوَن موارد وخدمات -١٤
ة من. حيث التكلفة، ويمكن الوصول إليھا بسھولة في  ٢٨ ٠٠٠ وارتفع عدد المجالت اإللكترونية المتاحة من خالل المكتب

ام ن ٢٠١٤ ع ر م ى أكث ام  ٥٠ ٠٠٠ إل ي ع ام ٢٠١٥ف ي ع ة ف ن ٢٠١٥. وزار المكتب ر م شخص، وتمت  ١٤ ٠٠٠ أكث
 .٢٠١٤مقارنة بعام  ٪٣٨التي أُدرجت إلى المجموعة بنسبة  وثيقة. وارتفع عدد الموارد اإللكترونية ٢٠ ٠٠٠ إعارة

ع  ولتلبية طلبات العمالء على مجموعات من منتجات وخدمات المعلومات -١٥ ب، ارتف النووية المصممة بحسب الطل
ى  تخدمين الشخصية ليصل إل اذج المس دد نم ن ٢٢٠٢ع ن  م ر م ة أكث مت الوكال دَّ اذج. وق ة تغطي  دورة ٥٠النم تدريبي

مت دورات شخصية لتلبية االحتياجات المحددة لموظفي الوكالة الجوانب العامة من المكتبة  .للوافدين الجدد، كما قدَّ

ذاوتنطوي والية ال -١٦ ة  وكالة على تعزيز تبادل المعلومات. وفي ھ ع عدد األعضاء في الشبكة الدولي الصدد، ارتف
. واألعضاء الثالثة الجدد ھم ٢٠١٥شريًكا في عام  ٥٥شؤونھا مكتبة الوكالة، ليصبح  للمكتبات النووية، التي تتولَّى تنسيق

ان  بحوث النووية البلجيكي والمكتبةبحوث الطاقة والبيئة والتكنولوجيا في إسبانيا، ومركز ال مركز ومركز المعلومات التابع
 .في إسرائيل NEGEV-NRCN لمركز النجف للبحوث النووية
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 العلوم النووية

 الھدف

ة واالقتصادية.  ا التكنولوجي ق تنميتھ أداة لتحقي ا ك ة وتطبيقھ وم النووي دول األعضاء في مجال تطوير العل زيادة قدرات ال
 الدول األعضاء في مجال إدارة مفاعالت البحوث واستخدامھا الفعال. مساعدة

 البيانات النووية:

ام  -١ وال ع ة ط ة  ٢٠١٥واصلت الوكال بكة الدولي ة والش اعالت النووي ات المف ز بيان ة لمراك بكة الدولي يق الش تنس
وويين  ين  –لمقيـِّمي بيانات الھيكل واالضمحالل الن ان تربطان ب بكتان اللت ا الش ى نطاق وھم ة عل ات اإلقليمي مراكز البيان

 ً ا ة اجتماع دت الوكال ان/أبريل، عق ي نيس الم. وف ً  الع ا ة، حضره  تقني اعالت النووي ات المف ز بيان ة لمراك بكة الدولي  ١٦للش
ات  ١٠مشاركا من  ا والوالي ان في روماني دان كائن ات جدي زا بيان ى الشبكة مرك اع، انضم إل دول أعضاء. وخالل االجتم

ر من  ١٣األمريكية، فبلغ مجموع المراكز المتحدة  ة خالل السنة أكث ة  ٥٠٠مركزا في تسعة بلدان. وأضافت الوكال تجرب
ة’إلى قاعدة البيانات المسماة  اعالت النووي ة بالتف ة لمراكز ‘البيانات التجريبية المتعلق تج الرئيسي للشبكة الدولي ، وھي المن

 تجربة.  ٢١ ٠٠٠ن أكثر من بيانات المفاعالت النووية، والتي تشمل اآل

٢-  ً ً  وعقدت الوكالة في نيسان/أبريل في مقرھا الرئيسي في فيينا اجتماعا ات الھيكل  تقنيا ـِّمي بيان ة لمقي للشبكة الدولي
وويين. وأجرى ددھم  واالضمحالل الن الغ ع اع الب ي االجتم اركون ف ن  ٣٦المش اركا م ة  ١٥مش ا للحال ة عضوا تقييم دول

ة  ووي الحالي ل الن وز الھيك ديث وصيانة رم ق لتح ة طري موا خريط ووي، ورس ل الن ة للھيك ات المقيَّم ة لملف البيان الراھن
 ً بد السالم الدولي للفيزياء النظرية، حلقتي عمل تدريبيتين بالتشارك مع مركز ع ووضع رموز جديدة. وعقدت الوكالة أيضا

. وتناولت حلقة العمل األولى، المعقودة في آذار/مارس، األساليب العصرية لقياس طيف دولة عضواً  ٢١مشاركا من  ٦٤لـ
ة،  اس الجرعات النيوتروني ة لقي ة الالزم ات النووي ودة في نيسان/أبريل، البيان ة، المعق ة العمل الثاني البالزما؛ وبحثت حلق

 ألساليب التحليلية الخاصة بمفاعالت البحوث.وا

 مفاعالت البحوث

 استخدام مفاعالت البحوث وتطبيقاتھا

دولة عضوا في المؤتمر الدولي المعني بمفاعالت البحوث:  ٥٦خبيرا من  ٣١٤في تشرين الثاني/نوفمبر، شارك  -٣
ر الرئيسي ؤتمر في المق د الم ـَّال. وعق ادل المعلومات  اإلدارة المأمونة واالستخدام الفع ر محفال لتب ا، ووف ة في فيين للوكال

ة، والتصرف في  ا من الخدم ا، وإخراجھ ا وأمنھ والخبرات بشأن تشغيل مفاعالت البحوث وصيانتھا، واستخدامھا، وأمانھ
 عن مشاريع مفاعالت البحوث الجديدة. وقودھا، فضالً 

ل بالتنشيط ركً ، عقدت الوكالة تمرين مقارنة مشت٢٠١٥وفي النصف األول من عام  -٤ ا بين المختبرات بشأن التحلي
ا من مشاركً  ٣٢ا. وفي حلقة عمل للمتابعة عقدت في آب/أغسطس في ديلفت بھولندا، تبادل مرفقً  ٣٥النيوتروني شارك فيه 

 ا الممارسات الجيدة والدروس المستفادة المستمدة من التمرين المذكور. دولة عضوً  ٢٨

دينومومن أجل استكشاف القدرات الوطنية  -٥ اج الموليب ى إنت ات باستخدام األھداف  ٩٩-عل بأسلوب أسر النيوترون
دينوم راة بالموليب درات كمًي ٩٨-الطبيعية أو المث ك الق يم تل اراً وتقي ة اختب ً  ا، أجرت الوكال ا رق في  تقابلي ه ف  ١٨شاركت في

ق مجموعة من التجارب)١(الشكل  من مفاعالت البحوث مفاعالً  م نوقشت ا ،. وأجرى كل فري اء ث ا أثن م تحليلھ ائج وت لنت
ً  ١٧حلقة عمل للمتابعة عقدت في كانون األول/ديسمبر في فيينا، وحضرھا   .دولة عضواً  ١٧من  مشاركا
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ام  -٦ ة لع ارو الدولي دوة ھان ة لتنظيم ن ة الذري دت ٢٠١٥وعملت الوكالة مع المعھد الكوري لبحوث الطاق ي عق ، الت
يا والمحيط  باالقتران بحلقة العمل اإلقليمية للوكالة حول ة آس ربط الشبكي في منطق ز ال اعالت البحوث: تعزي ات مف تحالف

ر من  ا، أكث ة كوري ون بجمھوري ايو في دايجي دت في أيار/م ي عق دوة، الت ة  ٣٠مشارك من  ٢٠٠الھادئ. وحضر الن دول
 دارة تقادمھا.عضوا. وناقش المشاركون قضايا من قبيل استخدام مفاعالت البحوث، وتشغيلھا وصيانتھا، وأمانھا، وإ

   

  عينات فلزية (إلى اليسار) وأكسيدية (إلى اليمين) من الموليبدينوم الطبيعي  -١-الشكل
  .٩٩-المستخدم في تمرين االختبار التقابلي إلنتاج الموليبدينوم

 

ادرة  ومن -٧ اون مع مب ا بالتع ابيع، نظمت ا ستة أس خالل دورتي تدريب عملي حول مفاعالت البحوث مدة كل منھم
ـ دريب ل ً  ١٨أوروبا الشرقية بشأن مفاعالت البحوث، وفرت الوكالة الت اركا دورات  ٨من  مش دول أعضاء. واستضافت ال
ا مجموعه مرافق في الجمھورية التشيكية وسلوفينيا والنمسا وھنغاريا. وقد اس الم من طالًب ٨٦تفاد م ع أنحاء الع ا من جمي

 .٢٠٠٩برنامج التدريب منذ بدايته في عام 

ى  ٢٨ومن  -٨ ة  ٢أيلول/سبتمبر إل ة العمل التدريبي ين بسويسرا حلق ة في فيليغ دت الوكال وبر، عق تشرين األول/أكت
وتروني ألغراض البحوث والتطب ة العمل الثانية بشأن االستخدام المتقدم للتصوير الني ات. وحضر حلق  ٨وا مشاركً  ٢٤يق

ة عضوً  ٢٠محاضرين من  وتروني دول زة التصوير الني ى أجھ ول شيرر عل د ب ي معھ ي ف دريب عمل ى ت ا، واشتملت عل
 والتصوير باألشعة السينية.

اعالت البحوث، وھي:  -٩ ة منسقة حول مف وأصدرت الوكالة خالل السنة ثالثة منشورات تقدم نواتج مشاريع بحثي
ةبيانات المعايير المرجعية لمفاعالت البحوث: قاعدة  ات التجريبي دد  وضع مواصفات المرافق والبيان من سلسلة  ٤٨٠(الع

على نطاق ضيق باستخدام انشطار اليورانيوم الضعيف اإلثراء أو التنشيط  ٩٩-وجدوى إنتاج الموليبدينومالتقارير التقنية)، 
ي دنوم الطبيع وتروني للموليب دد  الني ة)،  ٤٧٨(الع ارير التقني لة التق ن سلس واد م وث الم ة لبح زم النيوتروني تخدام الح واس
 ).TECDOC-1773(الوثيقة التقنية للوكالة  المتصلة بقطاع الطاقة النووية

 مشاريع مفاعالت البحوث الجديدة، وتطوير البنى األساسية، وبناء القدرات

وث ا -١٠ اعالت البح يط لمف ى التخط اء عل دول األعض اعدة ال ج لمس ار نھ ي إط دة ف ارزة’لجدي الم الب اص ‘ المع الخ
اعالت البحوث  دعم مشاريع مف ة ل ة الوطني ة األساسية النووي يم البني ة بشأن تقي ة عمل تدريبي ة حلق بالوكالة، عقدت الوكال

ت في ، ُعقدا. وفي أيار/مايو أيضً دولة عضواً  ٢٢مشاركاً من  ٢٧الجديدة. وحضر حلقة العمل، التي عقدت في أيار/مايو، 
ة  دة. ونظمت حلق القاھرة بمصر حلقة عمل تدريبية حول المعالم البارزة والبنية األساسية لمشاريع مفاعالت البحوث الجدي

ا، وحضرھا  ً  ١٨العمل بالتعاون مع الشبكة العربية للھيئات الرقابية ومحفل الھيئات الرقابية النووية في أفريقي اركا من  مش
 .دولة عضواً  ١١
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ات،  وفي -١١ ددة القومي كانون الثاني/يناير وآذار/مارس، أوفدت الوكالة بعثتي خبراء إلى السودان ودولة بوليفيا المتع
 على التوالي. وھدفت البعثتان إلى مساعدة ھذين البلدين على التخطيط لبناء أول مفاعل بحوث لكل منھما. 

ين لمشروعي ولمساعدة الدول األعضاء على بناء القدرات، شاركت الوكالة ف -١٢ اعين األول ر ’ي تنظيم االجتم مختب
ت بكة اإلنترن ى ش اعالت عل ي باريلوتشي ‘ المف بتمبر ف ي أيلول/س اع األول ف د االجتم ا. وُعق ة وأوروب ا الالتيني ي أمريك ف

اكليه تألرجنتين؛ والثاني في اباألرجنتين، بالتعاون مع الھيئة الوطنية للطاقة الذرية في  وبر في س ا، شرين األول/أكت بفرنس
ة اإلندونيسية  ة النووي بالتعاون مع لجنة الطاقة الذرية الفرنسية. ونظمت مرافق المفاعالت الكائنة في الوكالة الوطنية للطاق

مشاركاً من سبع دول  ١١والوكالة النووية الماليزية دورة تدريب عملي بشأن مفاعالت البحوث. ودعمت الوكالة حضور 
 تاھما في إطار المشاريع الممولة من مبادرة االستخدامات السلمية.أعضاء. ونظمت الفعاليتان كل

ة  -١٣ ة الذري ية للطاق ام المفوضية الفرنس دير الع ام، سمى الم ؤتمر الع ة التاسعة والخمسين للم دورة العادي وخالل ال
لبحوث مسمى من والطاقات البديلة (مركزي البحوث القائمين في ساكليه وكاداراش) أول مركز دولي قائم على مفاعالت ا

وفير  دولي في ت ى الصعيد ال ة عل ة مرجعي ى أن تكون جھ ة المسماة عل درة المنظم ا بق ليم اعتراف ذا التس ل ھ الوكالة. ويمث
 لمنظمات األخرى والدول األعضاء.خدمات البحوث وبناء القدرات ل

 تشغيل مفاعالت البحوث وصيانتھا

د  ن تشغيل مفاعالت البحوثا واجتماعات بشأنظمت الوكالة خالل السنة تدريبً  -١٤ ي نيسان/أبريل، عق وصيانتھا. فف
 ١٠ا من مشاركً  ٢٩في تل أبيب بإسرائيل اجتماع بشأن عواقب حادث فوكوشيما داييتشي على مفاعالت البحوث، حضره 

دت في م ة، عق ر دول أعضاء. وفي حلقة عمل تدريبية حول الفحص غير المتلف لمفاعالت البحوث وتفتيشھا أثناء الخدم ق
ا في ا عمليً ا تدريبً دولة عضوً  ١٢مشاركا من  ١٦الوكالة الرئيسي في تشرين األول/أكتوبر، تلقى  ا في مفاعل بحوث تريغ

 معھد الفيزياء الذرية ودون الذرية التابع لجامعة فيينا التقنية.

د  -١٥ ات المتح ي الوالي دريب ف وث والت ارات والبح اعالت االختب ة لمف ة الوطني ع المنظم اون م ة، وبالتع ة األمريكي
ام  دريب لع ارات والبحوث والت اعالت االختب ؤتمر المشترك لمف ة الم ي بشأن ٢٠١٥نظمت الوكال اع التقن وان االجتم ، بعن

إدارة تقادم مفاعالت البحوث وتجديدھا وتحديثھا. وعقد المؤتمر في تشرين األول/أكتوبر في برويستر بوالية ماتشوستس، 
ً  ١٦٠وحضره  اركا ن  مش داً  ٢٠م دم نحو بل ً  ٥٠. وقُ ا تخدامھا، عرض اعالت البحوث وصيانتھا، واس غيل مف ت تش ، تناول

 والبحوث التي ُتجرى فيھا، والجوانب الرقابية، واألنشطة التدريبية. 

 دورة وقود مفاعالت البحوث

ي نيسان/أبريل،  ٢٠١٥استھلت في عام  -١٦ اعالت البحوث. فف ود مف دأ ثالثة مشاريع بحثية منسقة تتناول دورة وق ب
ات التجارب  ى أساس بيان ابية عل ألدوات الحس ة ل ايير المرجعي وان وضع المع د بعن ي منسق جدي ي مشروع بحث العمل ف

ا، بمشاركة  ل أمانھ اعالت البحوث وتشغيلھا وتحلي واد ألغراض استخدام مف  ١٢المتعلقة بمعدل حرق الوقود وتنشيط الم
يدولة عضواً  ة  . وفي حزيران/يونيه، اسُتھل مشروع بحث ة الختامي ات إلدارة المرحل ارات والتكنولوجي وان الخي منسق بعن

اعالت البحوث، بمشاركة  ود مف ة عضواً  ١٥من دورة وق ي منسق دول ُتھل مشروع بحث انون األول/ديسمبر، اس . وفي ك
نظم ذه ال راء في ھ وم الضعيف اإلث ، بمشاركة جديد بشأن تطبيقات النظم التي تعمل بواسطة المعجالت واستخدام اليوراني

 .دولة عضواً  ١٥

راء. وفي  -١٧ وم الشديد االث ة دون استخدام اليوراني اج النظائر الطبي ى دعم إنت ة إل ا الرامي وواصلت الوكالة جھودھ
 ً ً تقني تشرين األول/أكتوبر استضافت الوكالة اجتماعا ، حضره ٩٩-حول القدرات العالمية إلنتاج وُصنع أھداف الموليبدينوم ا

٣١  ً  ٩٩في االجتماع المواضيعي بشأن الموليبدينوم اواالتحاد األوروبي. وشاركت الوكالة أيضً  دولة عضواً  ١٥من  مشاركا
، الذي عقدته إدارة األمن النووي الوطنية في الواليات المتحدة األمريكية؛ وحلقة العمل الخامسة بشأن بصمات ٢٠١٥لعام 
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ة إنتاج النظائر الطبية والصناعية؛ والفريق الرفيع المس توى المعني بأمن إمدادات النظائر المشعة الطبية التابع لوكالة الطاق
 النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي.

دولي التاسع  -١٨ اع المواضيعي ال ى تنظيم االجتم ة عل ة األوروبي ة النووي ة مع الجمعي وخالل السنة، تعاونت الوكال
ود  ا وحضره عشر المعني بالتصرف في وق د في نيسان/أبريل في بوخارست بروماني ذي عق اعالت البحوث، ال  ٢١١مف

 ً دولي السنوي السادس دولة عضواً  ٣١من  مشاركا اع ال ى تنظيم االجتم وطني عل ر أرغون ال . وتعاونت الوكالة مع مختب
رين  ي تش ود ف ارات، المعق وث واالختب اعالت البح ود مف نخفض لوق راء الم أن اإلث ين بش ول والثالث ي س وبر ف األول/أكت

 .دولة عضواً  ٢١مشاركا من  ١٨٣بجمھورية كوريا. وحضر االجتماع 

وم  -١٩ دني لليوراني وواصلت الوكالة دعم الطلبات الواردة من الدول األعضاء للتقليل إلى أدنى حد من االستخدام الم
ةة للعلوم الشديد االثراء. وفي تموز/يوليه عقدت الوكالة، بالتعاون مع األكاديمية الوطني ات المتحدة األمريكي ة للوالي ، التابع

 ً راء؛ حضره  اجتماعا وم الشديد االث ود اليوراني ي تستخدم وق  ٢٤لتحديث قائمة مرافق مفاعالت البحوث المدنية العاملة الت
 ً ل قلب مفاعل  مشاركا دعم لتحوي ة ال دمت الوكال نة، ق ى  SLOWPOKEمن خمس دول أعضاء. وخالل الس ايكي إل الجام

 استخدام اليورانيوم الضعيف اإلثراء، وتم ذلك في أيلول/سبتمبر.

وتروني المصّغر من  -٢٠ ا المصدري الني ل قلب مفاعلھ ى تحوي ة إل ا الرامي ي جھودھ ا ف م غان ة دع وواصلت الوكال
اد راء وإع عيف اإلث وم الض ود اليوراني تخدام وق ى اس راء إل ديد االث وم الش ود اليوراني تخدام وق تخدم اس ذي يس ب ال ة القل

ام  ً ٢٠١٦اليورانيوم الشديد االثراء إلى الصين، وھي خطوة يتوقع أن تحدث في ع ا ة طلب  . وفي شباط/فبراير تلقت الوكال
من الجمھورية العربية السورية للحصول على المساعدة لتحويل قلب مفاعلھا المصدري النيوتروني المصّغر من استخدام 

وم الشديد  وقود اليورانيوم الشديد االثراء إلى استخدام وقود اليورانيوم الضعيف اإلثراء وإعادة القلب الذي يستخدم اليوراني
ا  اعال مصدريا نيوتروني ي تستضيف مف دول األعضاء الت ون لل االثراء إلى الصين. وفي كانون األول/ديسمبر شارك ممثل

ستخدام وقود اليورانيوم الشديد االثراء إلى استخدام مصّغرا، وأصحاب مصلحة يدعمون تحويل قلوب ھذه المفاعالت من ا
ي  اع تقن د المصدر، في اجتم ى بل وقود اليورانيوم الضعيف اإلثراء وإعادة القلب الذي يستخدم اليورانيوم الشديد االثراء إل

ع ا اع، أكدت جمي ا. وخالل االجتم د في فيين دول األعضاء بشأن تحويل المفاعالت المصدرية النيوترونية المصّغرة، عق ل
ً  التي تستضيف مفاعالً  ً  مصدريا  اھتمامھا بتحويل مفاعالتھا. مصّغراً  نيوترونيا

اد الروسي  -٢١ ى االتح راً  ٢٦٫٦وأثناء السنة، أعيد إل راء السائل من أوزبكستان  لت وم الشديد االث ود اليوراني من وق
كل  ن ١٫٩) و٢(الش ازج م راء الط ديد االث وم الش ود اليوراني ن وق ات م بحت  كيلوغرام حنات، أص ذه الش ا. وبھ جورجي

 أوزبكستان وجورجيا خاليتين من اليورانيوم الشديد االثراء. 

   

  شاحنة تحمل علبة نقل تحتوي على وقود يورانيوم شديد االثراء سائل مشعع تقاد -٢ -الشكل
  إلى داخل طائرة بضائع إلعادة الوقود إلى بلد المصدر االتحاد الروسي.
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حزيران/يونيه استضافت أوزبكستان االجتماع التقني التاسع بشأن الدروس المستفادة من برنامج إعادة وقود وفي  -٢٢
ً  ٨١مفاعالت البحوث الروسي، وحضره  ة عضواً  ٢١من  مشاركا رامج دول ة عن ب ديم معلومات محدث . وشمل الحدث تق

اد الروسي والصين اإلعادة إلى بلد المصدر لوقود اليورانيوم الشديد االثراء الخاص  بمفاعالت البحوث والناشئ في االتح
 والواليات الواليات المتحدة األمريكية.

الت  تطبيقات المعجِّ

ؤتمر  -٢٣ ة التاسعة والخمسين للم دورة العادي ة خالل ال ات المعجالت، استضافت الوكال بالنظر إلى تزايد عدد تطبيق
 ً ً  العام حدثا ى المعجالت-األثر االجتماعي’بعنوان  جانبيا ة عل راء ‘. االقتصادي للبحوث القائم ذا الحدث، شدد خب وخالل ھ

الت الجسيمات في تعديل المواد وتوفير المعلومات التحليلية والھيكلية للبحوث.   دوليون على الدور الفريد لمعجِّ

ام  -٢٤ ي ع تخدميھ ٢٠١٥وف اء المعجالت ومس يح لعلم ي تت ارف المعجالت، الت ة مع ة بواب ت الوكال دمي أطلق ا ومق
ى تفاصيل عن  ة عل وي البواب ى معلومات متنوعة. وتحت تاتي  ٢٠٠خدماتھا على نطاق العالم الوصول إل ل إلكتروس معجِّ

 . دولة عضواً  ٢٢للضوء السنكروتروني من  مصدراً  ٥٧، وعن دولة عضواً  ٤٩خطي من 

اني عشر بشأن ا -٢٥ ة للمعجالت، وشاركت الوكالة أيضا في تنظيم االجتماع المواضيعي الدولي الث ات النووي لتطبيق
ي  الذي عقد في واشنطن العاصمة أثناء االجتماع الشتوي للجمعية النووية األمريكية. وناقش المشاركون نتائج مشروع بحث

راً  ؤخَّ ُتكِمل م وان  منسق اس ار اإلشعاعات’بعن ة آلث ة النظري اة المعجالت والنمذج تخدام ‘. محاك ى اس ز المشروع عل ورك
تقبل.  الحزم األيونية اعالت المس لمحاكاة التلف النيوتروني السريع لمواد مرشحة لكسوة الوقود ومواد أوعية الضغط في مف

ة خصائصھا  ب معرف ى جان رى، إل واد أخ ة ولم بائك الھيكلي ن الس ة م ل لمجموع ل األج تقرار الطوي ة االس وجرت دراس
دى مقا ة، وم ا المجھري ي بنيتھ دث ف ي تح رات الت ة، والتغي عاعات. الميكانيكي ا لإلش ي الأدى وومتھ روع البحث نسق مالمش

ار اإلشعاعية إلى ددة النطاق لآلث واة بتشتت تحقيق أوجه تقدم متعددة في النمذجة المتع بائك المق يما في مجال الس ، وال س
 . الكروم واألكسيد-الحديد

 تطبيقات السنكروترونات

نكروترون -٢٦ ز س ة ومرك ين الوكال ترك ب ارب المش ق التج يح مرف ي تري يت را ف تيإليت عاع  يس ى اإلش الحصول عل
ام  ة والصناعية. وخالل ع ات البيئي ا من إجراء التجارب ألغراض التطبيق ذلك يمكنھ السنكروتروني للدول األعضاء، وب

ام ٢٠١٥ ً  ١٦، ق ا ً  فريق ا ن  بحثي ة عضواً  ١٤م تخدام  دول عاعية ( ١٥٩باس زم اإلش ت الح ات وق ن نوب ة م ً  ٥٣نوب ا ). يوم
تخدمت األفرق زم واس ط الح ي خ ينية ف عة الس ف األش راض لطي دد األغ اس المتع ة للقي ة للوكال درات التحليلي ا الق ة أيض

 اإلشعاعية لتألُّق األشعة السينية. وتشير النتائج المتحصل عليھا إلى إمكانية استخدام ھذا المرفق في تحليل مواد متنوعة.

د ٢٠١٥وفي عام  -٢٧ اون لعق ؤتمر أبرمت الوكالة اتفاق تع ة عمل حلو م المصدر الضوئي األفريقي األول. بشأن ق
 والھدف من االتفاق ھو جلب أول سنكروترون إلى أفريقيا، القارة الوحيدة التي ال يوجد بھا سنكروترون.

 تعديل المواد وتحليلھا باستخدام التقنيات القائمة على المعجالت

رون فلطات أداة  - ٢٨ ن الكت ين م زة ذات المالي ة المرك اتج عن الحزم األيوني احي الن ار التلف االنزي ة لبحث آث مثالي
ي  ي المشروع البحث اركون ف ام المش د ق باه الموصالت. وق تخدم أش ي تس زة الت ي لألجھ ى األداء اإللكترون عاعات عل اإلش

 استخدام معّجالت األيونات لدراسة ونمذجة العيوب الناتجة عن اإلشعاعات في أشباه’المنسق الذي اكتمل مؤخرا والمعنون 
ة لتوصيف التلف ‘ الموصالت ومواد العزل اظر من أجل استحداث منھجي بوضع نموذج نظري وبروتوكول تجارب من

 اإلشعاعي لمواد أشباه الموصالت ومواد العزل كقيمة فيزيائية مستقلة عن التشعيع. 

زم  -٢٩ ارب الح اء تج ة أثن راض الموروث ى األغ ار عل ن آث عاعات م ببه اإلش ن أن تس ا يمك ة م ة ولمناقش األيوني
ة  دت الوكال ار، عق ف اآلث تراتيجيات الرصد وتخفي نة الس ات محسَّ المة وممارس ر س راءات أكث راح إج ة، والقت والفوتوني
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 ً ً  اجتماعا ر  تقنيا احف الفرنسية ومختب ي بالمت رميم المعن في باالي دي لوفر في فرنسا، شارك في تنظيمه مركز البحث والت
IPANEMA ار الفرنسي. وكان ھذا الحدث فري واد واآلث اء والم اء والكيمي اء الفيزي وفير منصة مشتركة لعلم دا من حيث ت

 والمرممين وأمناء المتاحف. 

 األجھزة النووية

ا في زايبرسدورف،  -٣٠ ابع لھ ة الت زة النووي وم واألجھ ر العل ى مختب ة إل ارات العلمي ة، من خالل الزي دمت الوكال ق
ر، ي المختب داخلي ف دريب ال ية والت نح الدراس ً  والم دريبا دول األعضاء، ت ي ال ة ف دورات التدريبي ى ال ـ عالوة عل ن  ٣٢ل م

ى  دولة عضواً  ١٧الخبراء الشباب من  دات والحصول عل ين المع ربط ب ى ال دت من معالجة اإلشارات إل في مجاالت امت
 البيانات وتحليلھا. 

٣١-  ً خرائط البيئية للنشاط اإلشعاعي في اختبار نظام للتمكين من الرسم السريع لل وخالل السنة، شرعت الوكالة أيضا
ة.  وى النووي يما داييتشي للق باستخدام مركبات جوية بال طيار، تم تطويرھا في أعقاب الحادث الذي وقع في محطة فوكوش
ة مصممة خصيصا ذات ست  ى مروحي ة عل ب عار مركَّ زة استش عاعات وحزم أجھ فات إش ى كاش د إل ام الجدي تند النظ ويس

 ون مع محافظة فوكوشيما.دوارات، استحدثت بالتعا

 االندماج النووي

ي  -٣٢ ل التجريب ات للمفاع ارات التصميم والتكنولوجي د خي ى توحي ة  عل ت الوكال ووي، عمل دماج الن ال االن ي مج ف
ر  –الحراري النووي الدولي  درة أكث دماج بق ة االن ا لطاق تدام ذاتي الذي ھو مشروع يھدف إلى اإليضاح العملي للتوليد المس

ى نطاق صناعي (الشكل وسد الفجوة بين المفاعل المذكور وم –ميغاواط  ٥٠٠من  ووي إيضاحية عل دماج ن ). ٣حطة ان
ة متنوعة في  دولة عضواً  ٣٠من  خبيراً  ٦٥٠وتناول نحو  ة تكنولوجي ات  ١٢قضايا فيزيائي ة وحلق من االجتماعات التقني

ة بحوث ٢٠١٥العمل عقدت في عام  ام تلخيص حال ؤتمر الع اء الم د أثن ووي عق دماج الن انبي بشأن االن . وتم في حدث ج
دماج  وى االن امج محطة ق ة لبرن ة العمل الثالث ة حلق الم. وخالل السنة أيضا نظمت الوكال االندماج النووي على نطاق الع
ة  ابع ألكاديمي ا الت اء البالزم د فيزي ايو، معھ دت في أيار/م ي عق نة، الت ذه الس ة عمل ھ النووي اإليضاحية. واستضاف حلق

 العلوم الصينية، في ھيفاي بالصين.

 

  .٢٠١٥منظر جوي لموقع المفاعل التجريبي الحراري النووي الدولي التقطت في أيلول/سبتمبر   -٣-الشكل
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 األغذية والزراعة

  الھدف

ة  المساھمة في التكثيف المستدام لإلنتاج الزراعي وتحسين األمن الغذائي العالمي عن طريق التصّدي لتحديات إنتاج األغذي
  ونقل التكنولوجيا إلى الدول األعضاء.وحماية الغذاء وسالمة األغذية من خالل بناء القدرات 

 المكافحة المستدامة لآلفات الحشرية الرئيسية

١-  ً ً  تدعم الوكالة نحو أربعين مشروعا ذه المشاريع مشروع في  تعلقي ميدانيا ة. ومن ھ ة الحشرة العقيم بتطبيق تقني
د. وفي معرض  ي من البل السنغال أدى إلى تحسين األمن الغذائي والصحة العامة في المناطق المستھدفة في الجزء الغرب

ً  ٧٤٩، اختير ھذا المشروع الخاص باستئصال ذباب تسي تسي من بين ٢٠١٥إكسبو ميالنو لعام  داً باعتب مشروعا  اره واح
ديراً  ١٨من أفضل  ذائي، تق تدامة  ممارسة من ممارسات التنمية المستدامة بشأن األمن الغ ة المس ز التنمي لمساھمته في حف

  ية الصغيرة في المناطق الھامشية.للمجتمعات المحلية الريف

٢-  ً ة  ودعمت الوكالة أيضا ا الالتيني ة أمريك ة المتوسطية في منطق ة الفاكھ ة لمكافحة ذباب تطبيق تقنية الحشرة العقيم
تانية  ق مستوردو المنتجات البس ة، أغل ة الدومينيكي رة في الجمھوري والكاريبي خالل السنة. وبعد اكتشاف حالة انتشار كبي

رى. وأطلق ائر اقتصادية كب ى خس ك إل واقھم، وأدى ذل ة أس ام الدومينيكي ل ع ي أوائ د ف ي البل ة ف  ٢٠١٥ت وزارة الزراع
 ً ديم  برنامجا او) وشركاء آخرون بتق م المتحدة (الف ة والزراعة لألم ة األغذي ة ومنظم للتصدي لھذا الطارئ، وقامت الوكال

ة استئصال كب ة التفشي المتوسعة؛ وتجري حمل رى مساعدة تقنية واسعة النطاق. ونتيجة لذلك، تم خالل السنة احتواء حال
 ً  .تنطوي على إطالق ذكور الحشرة العقيمة بغية القضاء على ھذه اآلفة تماما

ببة  (Stomoxys calcitrans)وتؤثر ذبابة االصطبالت  -٣ تاريكا، مس زارع في كوس ات الم ة حيوان ى صناعة تربي عل
ا ى بقاي و عل ي تنم ة االصطبالت، الت د أصبح انتشار ذباب ة. وق اس الصادرة من  خسائر كبرى في اإلنتاجية الحيواني األنان

ام  د  ٢٠١٥المزارع الكبيرة، مشكلة خطيرة. وللتصدي لھذه المسألة، ُنفذ في ع درات المعھ ي لتطوير ق اون تقن مشروع تع
ى  درة عل اء الق تاريكا لبن ا في كوس الوطني البتكار التكنولوجيا الزراعية ونقلھا في كوستاريكا. وعملت الوكالة مع نظرائھ

ابير حشرة تربية أعداد ضخمة  ة. وحشرة  Spalangia endiusمن زن ة لآلف يلة للمكافحة البيولوجي  Spalangia endiusكوس
ات مشععة  دبابير من يرق اج ال تم إنت ة. وي ة طبيعي ة بطريق ذه الذباب بح تجمعات ھ ھي طفيِّل يصيب ذبابة االصطبالت ويك

ر المصابة بالطفيِّ ات غي تطيع اليرق ث ال تس ة االصطبالت، بحي بيه لذباب ع ش ق م دما تطل ات خصبة عن ل ان تصبح ذباب
 الطفيِّل. 

ى ’وخالل السنة اكتمل مشروع بحثي منسق بعنوان  -٤ ة للتغلب عل اب الفاكھ حل المجاميع الخفية من أنواع آفات ذب
ذي درس وُنشرت نتائج المشروع البحثي المنسق، ال‘. العقبات التي تعترض استخدام تقنية الحشرة العقيمة والتجارة الدولية

ة  ة العلمي المجاميع الخفية من أنواع آفات ذباب الفاكھة األفريقية واآلسيوية واألمريكية الالتينية، في عدد خاص من المجل
ZooKeys  ١التي تخضع محتوياتھا الستعراض النظراء (الشكل .( 
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(ألف)؛ ذبابة فاكھة ناتال،  Anastrepha fraterculusأمريكية، - أنواع خفية من ذباب الفاكھة: ذبابة الفاكھة الجنوب -١ -الشكل
Ceratitis rosa  ،(باء)؛ ذبابة البطيخZeugodacus cucurbitae  (جيم)؛ ذبابة الفاكھة الشرقيةBactrocera dorsalis  (دال). (الصور

 مھداة من: (ألف) ميشال ھوسكوفيتش؛ (باء) و(جيم) أنطوان فرانك؛ (دال) آنا رودريغيز.)

 اإلنتاج الحيواني وصحة الحيوان

ة  واصلت -٥ راض الحيواني ن األم ر ع ال الكشف المبك ي مج ة ف درات اإلقليمي ز الق ي تعزي اھماتھا ف ة مس الوكال
المصدر الناشئة، أو الناشئة من جديد، في الحيوانات البرية وحيوانات المزارع، وإنشاء نظم اإلنذار المبكر بشأنھا. وأوليت 

ور  ونزا الطي وال وإنفل نة، وافق مجلس محافظي  H5N1عناية خاصة لمرض فيروس اإليب الشديدة اإلمراض. وخالل الس
روس  الوكالة على مشروع تعاون تقني خارج عن الدورة يستھدف األمراض الحيوانية المصدر الناشئة (بما فيھا مرض في

ا ف وتمت الموافقة علىاإليبوال)،  ى بوركين و سامشاريع إضافية ممولة من الصندوق االحتياطي لتقديم دعم محدد الھدف إل
ً H5N1وغانا وكوت ديفوار والنيجر ونيجيريا بشأن انفلونزا الطيور  ً  . ونالت ھذه األنشطة دعما ً  تقنيا ً  وماليا ادرة  قويا من مب

ا  م والتكنولوجي ال العل ي مج دريب ف ة والت ي للبحث والتنمي ي األفريق اوني اإلقليم اق التع ن االتف لمية وم تخدامات الس االس
  النوويين (اتفاق أفرا).

ور وع -٦ ونزا الطي المي، أھلكت حاالت تفشي انفل ى الصعيد الع وفي  H5N1ل ور، وت ين الطي ع  ٪٦٠مالي من جمي
ام  ل ع ي أوائ روس المميت. وف ذا الفي دوى ھ دداً ٢٠١٥البشر المصابين بع ديدة  ، ظھرت مج ا ساللة ش ي غرب أفريقي ف

ور  ونزا الطي ي اH5N1اإلمراض من انفل دول األعضاء ف ة لطلب من ال ق . وتلبي دعم عن طري ة ال دمت الوكال ة، ق لمنطق
 المؤسسات والمختبرات البيطرية المنضوية إلى شبكة مختبر التشخيص البيطري ومن خالل برنامج التعاون التقني.

ونزا  -٧ وارسلت بعثات خبراء شملت موظفين من الشعبة المشتركة بين الفاو والوكالة، مع خبراء خارجيين في أنفل
و وتوغو والسنغال وغانا وكوت ديفوار ومالي والنيجر ونيجيريا وبلدان أخرى في المنطقة، لتلبية ساالطيور، إلى بوركينا ف

كل  ات التشخيصية (الش ار ٢االحتياج ي إط ريع للمرض. ف ي التشخيص الس ة ف ة للغاي ا ناجح ات أنھ ذه البعث ت ھ ). وأثبت
دد التش او، الع ا وإجراءات العمل التصدي لھذا الطارئ، وفرت الوكالة، بالتعاون مع الف خيصية واإلرشادات المتحقق منھ

 ً  على اإلنترنت لبعثات الخبراء. الموحدة، وقدمت دعما
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 ساھمت الوكالة في تعزيز القدرات في مجال التشخيص المبكر والسريع إلنفلونزا الطيور -٢ -الشكل
 .٢٠١٥في المجموعات الحيوانية في عام 

 سالمة األغذية ومراقبتھا

لتعزيز سالمة األغذية، واصلت الوكالة تيسير إقامة شبكات المختبرات بغية تمكين الدول األعضاء من التشارك  -٨
ة  ى منطق ة عل اء الشبكات في البداي ز بن ان تركي وارد. وك رات والم دادات والخب في الدراية التقنية ومعلومات سالسل اإلم

  ذه المبادرة الناجحة إلى أفريقيا وآسيا. ُمددت ھ ٢٠١٥أمريكا الالتينية والكاريبي، وفي عام 

دورة تدريبية وحلقة عمل تتعلق بسالمة األغذية وجودتھا وأصالتھا وقابليتھا  ٣٦، عقدت الوكالة ٢٠١٥وفي عام  -٩
 ً ة’باستضافة  للتتبع. وقامت الوكالة أيضا ات في األغذي ات والمخلف وفر ‘ نظام المعلومات عن الملوث وتطويره وصيانته. وي

ة، ھذا ا لمصدر المجاني المتاح على اإلنترنت معلومات عن الطرائق المختلفة للتحليل وعن الملوثات والمخلفات في األغذي
ى النظام  نة، كانت متاحة عل ية عن مبيدات اآلفات وعن العقاقير البيطرية. وفي نھاية الس بما في ذلك بيانات كيميائية وسمِّ

 .٢٠١٤مقارنة بسنة  ٪٢٠لمخلفات مبيدات آفات، بزيادة بنسبة أكثر من  تحليالت لعقاقير بيطرية أو ١١٠المذكور 

ة  -١٠ دول األعضاء ومع المنظمات الدولي اون مع ال ة بالتع ي وضعتھا الوكال ايير الت وتوفر المبادئ التوجيھية والمع
ة منسقة مشتركة م في مشاريع بحثي عة. وت عَّ ة المش رويج التجارة في األغذي الزم لت ة  األخرى اإلطار ال او والوكال ين الف ب

 ً د  وضع خمسة عشر أسلوبا للمعالجة بالتشعيع مدرجة في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. ونشرت الوكالة أيضا صيغة جدي
اتللمنشور المعنون  ا من التطبيق ة وغيرھ ات الصحية والصحة النباتي ة: التطبيق  دليل الممارسات الجيدة في تشعيع األغذي

)Manual of Good Practice in Food Irradiation: Sanitary, Phytosanitary and Other Applications(  العدد)من  ٤٨١
د للتشعيع كمعالجة  اعد االستخدام التجاري المتزاي ذھا. ويس ا وتنفي ذه التكنولوجي تيعاب ھ دعم اس ة) ل ارير التقني سلسلة التق

ى أسواق صحية نباتية المنتجين على التغلب على القيود التجاري ة المتعلقة باآلفات الحشرية، كما يساعدھم على الوصول إل
 كان من شأنھا أن تكون مغلقة أمامھم لوال ذلك. 

 االستيالد الطفري وتحسين المحاصيل

اخ ولظروف  -١١ ب المن لبية لتقلّ ار الس ى السواء. وتشكل اآلث يؤثر المناخ على غلة النباتات المحصولية وجودتھا عل
الم. مثل الفيضانات وا ى نطاق الع تدامة عل ة المس ة الزراعي ى اإلنتاجي ؤثر عل ات رئيسية ت لجفاف والحرارة والملوحة عقب

تيالد  تخدم االس ذا التحدي. وُيس ة للتصدي لھ ا أدوات ھام ة المتصلة بھ ات الحيوي ري والتكنولوجي تيالد الطف ات االس وتقني
ُ  ٧٠الطفري بنجاح لتحسين المحاصيل منذ أكثر من    ساللة طافرة. ٣٢٣٣طلقت خالل ھذه المدة سنة، وقد أ
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، لكي ١٤١-، بدعم من الوكالة، ساللة طافرة جديدة من القمح، تسمى دارخان ٢٠١٥وقد أطلقت منغوليا في عام  -١٢
اوم الساللة دارخان اف،  ١٤١-ُتستخدم كعلف للحيوانات وكغذاء للبشر في الوقت نفسه. وتق يقان) والجف اء الس اد (انحن ق الرُّ

 ھا أعلى من إنتاجية األنواع األخرى المناسبة لإلنتاج في ظروف البلد المناخية.وإنتاجيت

ة، لتطوير ساللتين طافرتين من األرز  -١٣ ة وإقليمي ي وطني اون تقن ا، من خالل مشاريع تع ة ماليزي ودعمت الوكال
افرتين المتحمل اللتين الط اتين الس اه. ولھ ن المي ى م د أدن وافر ح ل ت ي ظ ة ف ة عالي ان غل رة تنتج ة كبي اف إمكاني ين للجف ت

ام  ، ومن ٢٠١٥لالستخدام في طائفة واسعة من مناطق زراعة األرز في ماليزيا. وقد ُسجل ھذان الخطان الطافران في ع
 ً  . وأدت حزمة تكنولوجية ُوفرت للمزارعين وشملت الساللة الطافرة وسماداً ٢٠١٦في عام  المتوقع إطالق أحدھما رسميا

 ً  ة غلة األرز في موقعين تجريبيين.إلى مضاعف بيولوجيا

ً  ٢٠١٥وفي عام  -١٤ ً  استھلت الوكالة مشروعا ً  بحثيا ي ’بعنوان  جديداً  منسقا د الطافرات الت ؤة لتحدي رز الكف تقنيات الف
وز ذا ‘تقاوم األمراض للبن والم امين. وكجزء من ھ ذين المحصولين الھ اجم ھ ي تھ ببات األمراض الت ة مكافحة مس ، بغي

 يات الطفرية لتطوير أنواع جديدة تقاوم عوامل اإلجھاد الحيوي ھذه.نالمنسق، ستستخدم التقالمشروع البحثي 

اطق الشديدة ’مشروع تعاون تقني بعنوان  ٢٠١٥وأكملت الوكالة في عام  -١٥ تقييم أنواع المحاصيل الطافرة في المن
ة ات النووي تخدام التقني اف باس ة والمعّرضة للجف نغال‘. الملوح ة ب اعدت الوكال اء وس ا وبن ل التكنولوجي ن خالل نق ديش، م

ساللة طافرة من األرز عن طريق تطبيق تقنيات االستيالد الطفري. وساعد تطوير  ١٣القدرات، على تطوير ما مجموعه 
ار  عدد من أنواع المحاصيل العالية الغلة المزارعين في البلد على التكيف مع الظروف المناخية المتغيرة، وبذلك تخفيف آث

ا تحديان  –المحاصيل أو تدني غلتھا. ونجح المشروع في التصدي لظروف الجفاف وملوحة التربة على السواء فشل  وھم
دأ بالفعل  د ب الي. وق اخي المث ة من أجل التكيف المن بيئيان يؤثران على غلة المحاصيل ويتطلبان طفرات محصولية مختلف

ً  اصيل ھذين ُيحدث أثراً تزايد األمن الغذائي واالقتصادي الناجم عن نوعي المح  على معيشة المزارعين في البلد. إيجابيا

 إدارة التربة والمياه

نة، وتآكل  ١٠٫٦يكلف تدھور األراضي  -١٦ الم كل س ى نطاق الع ات المتحدة عل ترليون دوالر من دوالرات الوالي
ك. ويضيع نحو  ة الخصبة كل سنة ٧٥التربة ھو المساھم الرئيسي في ذل ار طن من الترب ة.  ملي ق تآكل الترب عن طري

رات  ي النھي ب ف اد الترسُّ ى ازدي دان لألراضي إل ذا الفق ؤدي ھ ن أن ووي ى الفيضانات. ويمك ؤدي إل ن أن ي ار، ويمك األنھ
ع  ة، ويمكن أن يمن ات الزراعي ى الزراعة والحيوان ة عل ار الواقع ى الحد من اآلث تدام لألراضي عل يساعد االستخدام المس

  وفقدان األراضي القيِّمة. تدھور التربة وتآكلھا 

ا  -١٧ ة ومصادر تآكلھ ع الترب وتمثل النويدات المشعة المتساقطة أدوات فعالة من حيث التكلفة وقوية لتتبع إعادة توزي
ى.  ى الحد األدن ذه الخسارة إل ل ھ ة لتقلي ذ ممارسات حفظ الترب ة، بحيث يتسنى تنفي ا في األراضي الزراعي وتقييمھا كمي

ى وساعدت الوكالة الدو ي، عل اون تقن ق مشروعي تع ادئ، عن طري ة المحيط الھ يا ومنطق ل األعضاء في أفريقيا وفي آس
ة ٢٠١٥استخدام ھذه التقنية للتصدي لتآكل التربة. وفي عام  ، استخدمت الوكالة التقنيات النووية لتحديد مصادر تآكل الترب

 ً وبي  ٢مك ١٠ ٠٠٠موقع دراسة في مساحة قدرھا  ٢٧، وذلك لـولتقدير معدالته كميا غ في الجزء الجن ة الم دون في مقاطع
عن  ٪٤٧من المرتفعات الوسطى في فييت نام. وأظھرت الدراسة أن خسائر التربة من جراء التآكل يمكن تخفيضھا بنسبة 

خدام سياجات نجيل الھند وإدارة السماد األخضر؛ وإنشاء طريق الزراعة البينية في مزارع شجيرات البن أو الشاي؛ واست
ذه  ة. وإذا طبقت ھ بن؛ واستخدام الزراعة المصطبية والزراعة الكنتوري اه السطحية أسفل أشجار ال أحواض لتجميع المي

ا  الممارسات على كامل مساحة األراضي المتضررة من تآكل التربة في فييت نام فستؤدي إلى خفض استخدام األسمدة بم
 مليون دوالر من دوالرات الواليات المتحدة. ٧٤مجموعه 

انضمت الوكالة إلى المجتمع الدولي في االحتفال بالسنة الدولية للتربة، باستضافة حدث رئيسي  ٢٠١٥وفي عام  -١٨
ة  ال في مجل ك الشھر ُنشر مق انون األول/ديسمبر. وفي ذل  National Geographicإلحياء ذكرى يوم التربة العالمي في ك

عن عمل الوكالة في ھذا المجال، سلط الضوء على الكيفية التي يمكن بھا أن تساعد التقنيات النووية على تقييم خطر تآكل 
 التربة العالمي والحد منه.
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 الصحة البشرية

  الھدف

ر  تعزيز ا عب ة من المشاكل الصحية وتشخيصھا وعالجھ ة االحتياجات المتصلة بالوقاي ى تلبي قدرات الدول األعضاء عل
  استحداث تقنيات نووية وتطبيقھا في إطار توكيد الجودة.

 الروابط بين سوء اإلصحاح ونقص التغذية

م عن  -١ زُّ نجم التق ة. وي ره من أشكال نقض التغذي م وغي التقزُّ ا ب ا قوي ي ارتباط وظيفي المعوي البيئ ل ال يرتبط الخل
زءاً  يئة ج حاحية الس روف اإلص ر الظ ن تعتب د، ولك ويلي األم ة الط عف التغذي حة وض عف الص ً  ض ا كلة  ھام ن المش م

ي١ (الشكل العيش ف زمن،  ). ف اء الم اب األمع اء والتھ ائف األمع ى اضطرابات وظ ؤدي إل د ي يئة ق ظروف إصحاحية س
  وكالھما يظھر بوضوح في الخلل الوظيفي المعوي. 

 وللتصدي لھذه المشكلة، جمعت الوكالة خمسين خبيرا من األوساط األكاديمية ومنظمات مثل مؤسسة بيل وميليندا -٢
وبر. ونظر  رين األول/أكت ي تش ة الرئيسي ف ر الوكال ي مق ام ف ة أي ه ثالث اع مدت ي اجتم اركة ف دولي للمش ك ال تس والبن غي
ة  اراته البيولوجي وظيفي المعوي ومس ل ال المشاركون في المعارف الراھنة وكذلك الفجوات المعرفية المتعلقة بتعريف الخل

 ً ا دوراً في خيارات الوقاية وا وعواقبه. ونظروا أيضا ؤدي فيھ ة أن ت ً  لعالج، بما فيھا المجاالت التي يمكن للوكال ا دعم  ھام ب
 استخدام تقنيات النظائر المستقرة. 

ى  -٣ يما الحاجة إل ة، وال س ة عاجل ارف تتطلب عناي وخلص المشاركون في االجتماع إلى أن عدة فجوات في المع
ة وبسيطة  تصنيف الخلل الوظيفي المعوي وإلى تحسين فھم األسباب الكامنة من ورائه. وأوصوا بشدة بتطوير أدوات عملي

دخالت في أوساط  ديف الت ة إتاحة تحسين تھ د خصائصه، بغي وظيفي المعوي وتحدي ل ال ة لتشخيص الخل وميسورة التكلف
ذا  ي ھ ق ف ي منس روع بحث يط لمش اع للتخط ن االجتم ة م تخدم التوصيات المنبثق ه. وستس ابة ب كان المعرضين لإلص الس

 المجال.

 

 يمكن أن يؤدي فھم الخلل الوظيفي المعوي إلى تحسين التدخالت التغذوية والصحة البشرية. -١ -الشكل
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 أنشطة التواصل الخارجي التثقيفية العالمية في مجالي الطب وعلم األشعة

وم -٤ ي تق دة الت ام في األنشطة المتزاي ا  واصلت تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت أداء دور رئيسي طوال الع بھ
دول  د من المعلومات لل وفير المزي ة من ت ات الوكال ذه التكنولوجي الوكالة في مجاالت التعليم والتدريب والتوعية. وتمكِّن ھ

  د من السرعة والفعالية. ياألعضاء بمز

مشارك  ٢٠٠بثت الوكالة ست حلقات دراسية على اإلنترنت حول الصحة البشرية، بمتوسط  ٢٠١٥وخالل عام  -٥
ً لكل حلقة د األطباء المختصين بالطب  راسية. وركزت ھذه الحلقات الدراسية المقدمة على اإلنترنت، والتي استھدفت أساسا

ى طب  النووي واختصاصيي األشعة واألطباء المقيمين المتدربين، على الجوانب اإلكلينيكية للطب النووي، مع التشديد عل
ات درا دمت حلق ووي. وقُ ال الن ب األطف ووي وط ب الن ادي القل ريح الع ى التش زت عل ت رك ى اإلنترن رى عل ية أخ س

 واالستنباطات الَمَرضية الشائعة، بطريقة حية وتفاعلية وقائمة على الحاالت اإلفرادية تحاكي الممارسات اإلكلينيكية.

٦-  ً تعلّ ‘مجمَّع الصحة البشرية’مواد تعليمية جديدة من خالل  وأطلقت الوكالة أيضا دة لل ة جدي م ، شملت وحدات نمطي
رد ( وني المف اث الفوت وبي باالنبع ي الحاس وير المقطع نظم التص ودة ل د الج أن توكي ي بش ملت  ).SPECTاإللكترون وش

ة الخاصة  اميرا الجيمي اس أداء الك ي، وقي ية التصوير المقطع اق، وحساس ة، واالتس تبانة الطاقوي المواضيع األخرى االس
وان بالتصوير المقطعي الحاسوبي باالنبعاث الفوتوني الم ة بعن أطلس دراسات ’فرد. وأُطلقت أيضا خالل السنة وحدة نمطي

رد وني المف اث الفوت وبي باالنبع ي الحاس طة التصوير المقطع رى بواس ي ُتج ب الت اء ‘إرواء عضلة القل تھدفت األطب ، اس
 المختصين بالطب النووي الممارسين في ميدان طب القلب النووي.

اي ولدعم جھود الدول األعضاء الرامية إ -٧ ذكاري في مومب ا الت ة ومركز تات لى مكافحة السرطان، طورت الوكال
ام  ؤتمر الع بالھند تطبيقا للھواتف الذكية لتحديد مراحل السرطان. وأُطلق التطبيق أثناء الدورة العادية التاسعة والخمسين للم

ق والموحد لمراحل السرطان. ويستطيع للوكالة، ويمكن لألوساط الطبية العالمية أن تستخدمه لغرض التحديد السريع والدقي
 األطباء، باالستناد إلى ھذا التصنيف، أن يقرروا بشأن أنسب عالج لكل مريض بالسرطان. 

ي بالتصوير اإلكلينيكي المقطعي باالنبعاث  -٨ دولي المعن ؤتمر ال ة الم وبر استضافت الوكال وفي تشرين األول/أكت
وزيتروني وزيتروني-الب اث الب ي باالنبع وير المقطع ي: التص وير الجزيئ وبي والتص ي الحاس وير المقطع وير -التص التص

ر  ا، وحضره أكث ه بالصور. وعقد المؤتمر في فيين المقطعي الحاسوبي في عصر التصوير المتعدد الطرائق والعالج الموجَّ
ن  ن  ٥٠٠م ر م ن أكث ين م ن المھني ة عضواً  ٩٠م ا للجدول ى م دد عل ليم للتصوير ، وش تخدام الس ة واالس ب اإلكلينيكي وان

رد وني المف اث الفوت وبي باالنبع ي الحاس ثال التصوير المقطع ين (م وبي ( التصوير-الھج ي الحاس ، (SPECT–CT)المقطع
وزيتروني اث الب ي باالنبع وبي-والتصوير المقطع ي الحاس دبير (PET–CT) التصوير المقطع اق الت ل نط ة لكام ن أھمي ) م

ى جمھور من العالجي ل ر اإلنترنت لتصل إل ؤتمر بالبث الحي المباشر عب ى، أذيعت جلسات الم رة األول لسرطان. وللم
ي  اد األوروب ات الصارمة لمجلس االعتم ؤتمر المتطلب د أن استوفى الم الم. وبع الخبراء الطبيين أوسع في جميع أنحاء الع

 شھادات التعليم الطبي المستمر األوروبية. شھادة من  ٢٧للتعليم الطبي المستمر، منحه المجلس المذكور 

ام  -٩ ي ع ة ف درت الوكال د  ٢٠١٥وأص ي. فق وير التشخيص ووي والتص ب الن أن الط ورات بش ن المنش ددا م ع
رت ة:  ُنش ي التالي ة، وھ ن الوكال ادرة ع رية الص حة البش ائق الص لة وث ي سلس ب ف ة كت أ ثالث ة المنش ا الذاتي الخالي

ومة ً  الموس عاعيا اليب إش ي: األس تخدام اإلكلينيك ل االس ن أج ي م د القياس دد  والتوحي حة  ٥(الع ائق الص لة وث ن سلس م
رية ة)؛ و البش ن الوكال ادرة ع ي الص وير المقطع اث البوزيتروني/التص ي باالنبع وير المقطع س التص أطل
وبي ي طب األورام الحاس االت التصوير ف جل ح ي: س دد  اإلكلينيك رية  ٣٢(الع ائق الصحة البش لة وث ن سلس الصادرة م

ن ة)؛ و ع ةالوكال ة الثاني ووي: الطبع ب الن ات الط ي ممارس ودة ف دد  إدارة الج حة  ٣٣(الع ائق الص لة وث ن سلس م
رية ً  البش ا ة أيض رت الوكال ة). ونش ن الوكال ادرة ع تعراض  الص ا الس ع محتوياتھ الت تخض ي مج االت ف بعة مق س
 بعنوان European Heart Journalفي مجلة منھا مقال نشر  النظراء،

“Current Worldwide Nuclear Cardiology Practices and Radiation Exposure: Results from the 65 Country IAEA 
Nuclear Cardiology Protocols Cross-Sectional Study (INCAPS)”. 
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 العالج اإلشعاعي لألورام وبيولوجيا األورام

ا من يمثل رسم الخرائط الكنتورية لألورام وللب -١٠ نيات العادية في إطار عملية التخطيط للعالج اإلشعاعي جانبا ھام
ذلك  ة وك ة موجھ ه يتطلب ممارسة عملي ديا ألن ذه تح وري ھ ة الرسم الكنت دريس عملي ال. ويشكل ت العالج اإلشعاعي الفع

ا شريح. ولمساعدة الدول األعضاء على تلبية ھذه الحاجة التدريبية الحاسمة األھميتمعرفة بعلم ال ة في فيين ة، نظمت الوكال
وري حضرھا  ً  ٢١في حزيران/يونيه حلقة عمل بشأن الرسم الكنت دوبا بون من  من درِّ ة عضواً  ٢٤وخمسة م . وشملت دول

رأس  ائعة ھي: سرطان ال ى خمسة سرطانات ش ام ركزت عل ه أقس ا بتخطيط العالج اإلشعاعي، أعقبت حلقة العمل تعريف
  ر، وسرطان البروستاتا، وسرطان الشرج.والعنق، وسرطان الرئة، وسرطان الصد

وفي الملتقى الثالث للجمعية األوروبية للعالج اإلشعاعي ودراسة األورام، المعقود في برشلونة في نيسان/أبريل،  -١١

اريع خمس  العالج اإلشعاعي. وشملت المش ق ب قة تتعل ة المنس ة البحثي اريع الوكال بعة من مش ٌخصصت جلسة لعرض س

ر الج س أن ع ارب بش ول تج ائيتين ح تين استقص ة، ودراس ام، والرئ تقيم، والعظ در، والمس ق، والص رأس والعن طانات ال

 في نيسان/أبريل. Radiotherapy and Oncologyالقدرات في البلدان النامية. ونشرت الخالصات في مجلة 

ً وفي أيلول/سبتمبر عقدت الوكالة، بالتعاون مع المعھد الوطني للعلوم اإلشعاعية في الياب -١٢ ا ً  ان، اجتماع ا بشأن  تقني
اع  ة. وحضر االجتم بكة إقليمي اء ش رويج إلنش يا: الت ي آس ة ف اس الجرعات األحيائي تقبل قي ً  ٢٤مس اركا داً  ١٦من  مش ، بل

ة نحو  ناقشوا اتجاه قياس الجرعات األحيائية في المستقبل والتطورات الجديدة في ھذا المجال، وإمكانية إنشاء شبكة موجھ
 الجرعات األحيائية في منطقة آسيا والمحيط الھادئ. البحوث معنية بقياس

ام  -١٣ ين ع ام  ٢٠٠٨وب ي  ٢٠١٣وع عاعي ف الج إش ام ع ة ألقس ة تجريبي ات مراجع ة عملي رت الوكال أج
ا ة أمريك عة.  الالتيني الج األورام باألش ي ع ودة ف ي بضمان الج ق المعن ن الفري ادرة ع ة الص ادئ التوجيھي تخدام المب باس
ر يم وُنش ة  تقي ي مجل ال ف ي مق طس ف ي آب/أغس ذه ف ة ھ ة التجريبي ات المراجع وان  Radiation Oncologyلعملي بعن

Quality audits of radiotherapy centres in Latin America: a pilot experience of the International Atomic Energy Agency .
ي بضمان الجودة في عالج األورام باألشعة ھي أداة وتوصل التقييم إلى أن عمليات المراجعة التي يقوم بھا ا لفريق المعن

 قيمة لتحديد احتياجات الدول األعضاء من حيث البنى األساسية والموارد البشرية وإجراءات العالج اإلشعاعي. 

م األورا -١٤ ة النسيت لعل ر لجن ا الخاص بمراكز العالج اإلشعاعي لتقري م، ووفرت الوكالة بيانات مستمدة من دليلھ
ون  ة "Expanding Global Access to Radiotherapy"المعن ي مجل ر ف ر التقري ي  The Lancet Oncology. وُنش ف

 عقود في فيينا في وقت الحق من ذلك الشھر.مأيلول/سبتمبر، وتم تقديمه في المؤتمر األوروبي للسرطان ال

 توكيد الجودة وإجراء القياسات في مجال الطب اإلشعاعي

مراقبة الجودة ضرورية لالستخدام المأمون والفعال للتكنولوجيا اإلشعاعية في الطب. ولدعم الدول األعضاء في  -١٥

تقريرين جديدين من تقارير الصحة  ٢٠١٥تنفيذ برامج مراقبة الجودة في مجال العالج اإلشعاعي، نشرت الوكالة في عام 

ا:  ة ھم ن الوكال رية الصادرة ع ن التشالبش ال م دالت االنتق الي بمع داخلي الع عيع ال ى التش اد إل ائي األبع داخلي الثن عيع ال
ة) و ١٢(العدد  جرعات عالية الثالثي األبعاد الموظفين في مجال من تقارير الصحة البشرية الصادرة عن الوكال د ب التزوي

  لوكالة (قرص مضغوط)). من تقارير الصحة البشرية الصادرة عن ا ١٣(العدد  العالج اإلشعاعي: نھج قائم على األنشطة

يالً  -١٦ ة دل ة الصحة العالمي امالً  وفي ميدان فيزياء علم األشعة، نشرت الوكالة بالتعاون مع منظم وان  ش وارد بعن للم

ائق الصحة البشرية الصادرة عن  ٢٨(العدد  تنفيذ التصوير الرقمي في مجال علم األشعة على نطاق العالم من سلسلة وث

د، وعن الوكالة). ويقدم الكتاب معل تدام للتصوير الرقمي والتصوير اإلشعاعي عن بع ذ نظام مس ومات عن تطوير وتنفي

 ً المنشور المعنون  متطلبات التحول من التصوير الطبي باستخدام األفالم إلى التصوير الطبي الرقمي. ونشرت الوكالة أيضا

اء  ، وھو المجلد الثالث واألخيرفيزياء الطب النووي: كتيب للمعلمين والطالب املة عن الفيزي ات الش من سلسلة من الكتيب
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ائيين  ة للفيزي ا الرابطة األمريكي الم، منھ اء الع ع أنح ن جمي ة م اء طبي رت الكتيب رابطات فيزي د أق ة. وق عاعية الطبي اإلش

اد األوروب ة، واالتح اء الطبي ة بالفيزي ات المعني يوي األوقيانوسي للمنظم اد اآلس ال الطب، واالتح ي مج ي المتخصصين ف

ن ال ة، وم اء الطبي ات المختصة بالفيزي ال مللمنظم ي مج ا ف ات العلي رامج الدراس ا لب يا مرجعي ا دراس ع أن يصبح كتاب توق

 الفيزياء الطبية.

ة ألغراض الطوارئ  -١٧ وفي حزيران/يونيه عقدت الوكالة حلقة عملھا األولى لتدريب المدربين بشأن الفيزياء الطبي
حلقة العمل في محافظة فوكوشيما، ودعمتھا جامعة فوكوشيما الطبية والمعھد الوطني للعلوم النووية أو اإلشعاعية. وُعقدت 

ً  ٢١اإلشعاعية الياباني والجمعية اليابانية للفيزياء الطبية، وحضرھا   . بلداً  ١٧من  مشاركا

وفر  -١٨ اس الجرعات في مجال الطب اإلشعاعي، ت دراتھا الخاصة بقي ز ق ة ولدعم الدول األعضاء في تعزي الوكال
ام  ذ ع اس الجرعات ومراكز العالج اإلشعاعي. ومن ة لقي ايير الثانوي رات المع ة لمختب ، ١٩٦٩خدمات المعايرة والمراجع

الوميض الحراري’قامت  اس الجرعات ب ة ‘ خدمة مراقبة الجرعات بالمراسلة في إطار مقي ة ومنظم ين الوكال المشتركة ب
ام  ١٣٢لعالج اإلشعاعي في معايرة لحزم ا ١١ ٥٠٠الصحة العالمية بفحص  دا. وفي ع ر من  ٢٠١٥بل  ٦٠٠أجريت أكث

اس  ٢١عملية مراجعة لحزم العالج اإلشعاعي في المستشفيات، مع  ة حاالت التضارب في قي عملية مراجعة معادة لمتابع
ذه يمكن أن ال ُتكتشف حاالت التضارب، ويمكن أن ال يتلقى المرض ى العالج الجرعات. ومن غير عمليات المراجعة ھ

 الصحيح. 

ـ -١٩ اس الجرعات ل ة لقي ايير الوطني ايرات للمع نة مع ة خالل الس ايير  ١٩وأجرت الوكال رات المع را من مختب مختب
الثانوية لقياس الجرعات، وأجرت عشر مقارنات بين المختبرات ألغراض قياس جرعات العالج اإلشعاعي. وفي تشرين 

ايير  الثاني/نوفمبر ُعقدت في مختبر قياس الجرعات ين المع ة ب ة لست دول أعضاء للمقارن ة عمل دولي ة حلق ابع للوكال الت
ة من اإلشعاعات (الشكل  ائج ٢المرجعية الوطنية الخاصة بقياس الجرعات اإلشعاعية ألغراض الوقاي ). واسُتخدمت النت

 لتحديد مستوى التكافؤ مع المعايير الدولية.

 

  قياس الجرعات اإلشعاعية، ُعقدت في مختبر قياس الجرعات مشاركون في حلقة عمل دولية بشأن  -٢-الشكل
 التابع للوكالة في تشرين الثاني/نوفمبر.
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ً  ٢٠١٥عام  وفي -٢٠ ً  جديداً  اختبرت الوكالة بنجاح نظاما ، الستخدامه في لقياس الجرعات بالوميض المستحث ضوئيا
عمليات المراجعة الخاصة بالوقاية من اإلشعاعات والتي تقوم بھا مختبرات المعايير الثانوية لقياس الجرعات. وحل النظام 

الوميض الحراري، وسيستخدم الجديد لقياس الجرعات بالوميض المستحث ضوئيا محل النظ اس الجرعات ب دوي لقي ام الي
 إلجراء عمليات المراجعة في المستقبل في مجال قياس الجرعات ألغراض الوقاية من اإلشعاعات.

ام  -٢١ ي ع ة ف ت الوكال ة، اقتن ات النووي رات التطبيق د مختب روع تجدي ار مش ي إط عيع  ٢٠١٥وف دة للتش دة جدي وح
ايرة  الداخلي بمعدالت جرعات عالية، ا. وسُتستخدم الوحدة لمع ة من ألماني ة مقدم عن طريق مساھمة خارجة عن الميزاني

اس جرعات التشعيع  ادة االتساق في قي ذلك تسھم في زي قياس الجرعات لمختبرات المعايير الثانوية لقياس الجرعات، وب
 الداخلي في جميع أنحاء العالم.
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  الموارد المائية
  الھدف

أثيرات  ك توصيف ت ا في ذل ة، بم ا المائي يم وإدارة مواردھ ة لتقي درولوجيا النظيري تمكين الدول األعضاء من استخدام الھي
  تغّير المناخ على تواّفر المياه.

 تقييم الموارد المائية

ذه في  -١ ذي يجري تنفي اه، ال ان عُ أنجز مشروع الوكالة لتعزيز توافر المي تاريكا وم ة في كوس الم مھّم ين، مع والفلب
عد ٢٠١٥ ى الُص ة عل وارد المائي االت الم ين مختلف وك ين ب ان والفلب دت في ُعم ي ُعق . وجمعت حلقات العمل الوطنية الت

ة المحلية واإلقليمية والفدرالية من أجل مناقشة  االنجازات التي تحققت حتى ھذا التاريخ؛ ومن المزمع عقد حلقة عمل وطني
تھل  ي مس تاريكا ف ي كوس اال٢٠١٦ف ين الوك ا ب اون فيم ز التع ا تعزي م ابرازھ ي ت ازات الت ين االنج ة؛  ت. ومن ب الحكومي

ات  راء تقييم ى اج درات عل ز الق ة؛ وتعزي وارد المائي امل للم يم ش راء تقي ة اج راف بأھمي اه واالعت طحية والمي اه الس للمي
وارد  يم الم ات تقي ين عملي ى تحس ين، أدى المشروع إل ي الفلب ة. وف ات الھيدرولوجي يم البيان ع وتقي ين تجمي ة؛ وتحس الجوفي
ي  ة ف وارد المائي يم الم ى تقي ز المشروع عل ان، رّك ي ُعم د. وف ي البل ين ف ي منطقت ة ف اه الجوفي ة المي دى ھشاش ة وم المائي

مسقط. وفي كوستاريكا، وضع المشاركون خرائط شاملة تبّين توزع محتويات األمطار من النظائر. مستجمع سمائل قرب 
ال  ل الجب رب سالس ية ق ابيع الرئيس اه الين دد مي ادر تج يم مص ل تقي ن أج ات م ع الدراس رائط م ك الخ تخدام تل يتم اس وس

   والمصادر المائية على طول ساحل المحيط الھادئ.

اه العذبة المستخدمة على نطاق العالم في األغراض المنزلية والزراعية مصدرھا من وأكثر من نصف مجمل المي -٢
ة حاسمة  اه، أھمي ة تجدد مستودعات المي الي مدى قابلي ة، وبالت اه الجوفي ة عمر المي ة. وتكتسي معرف اه الجوفي موارد المي

ى النظائر  لإلدارة المستدامة للمياه. خالل العام، عّززت الوكالة قدرات الدول األعضاء ة عل يم قائم على اجراء عمليات تقي
ونس، وفيلموارد المياه الجوفية من خالل سلسلة من الدراسات الميدانية في كل من  امياستونيا، وتايلند، وت ا، وت ن . ھنغاري

ائج ٨١-واختبرت تلك الدراسات استخدام مادة الكربتون ى أن  لقياس عمر المياه الجوفية الضاربة في القِدم. وأشارت النت إل
ين  ا ب راوح أعمارھ ا و ٥٠ ٠٠٠العديد من مستودعات المياه الجوفية تت ار ضاربة في  ٦٠٠ ٠٠٠عام ذه األعم ا، وھ عام

ون ة واسعة من  ٨١-القِدم أكثر مما كان ُيعتقد في السابق. ويمكن استخدام مادة الكربت ة في طائف اه الجوفي اس عمر المي لقي
 ُيتيح للوكالة مساعدة عدد أكبر بكثير من الدول األعضاء على استخدام ھذه التقنية. المناخات والمستودعات المائية، بما 

ا  -٣ ة وإدارتھ د خصائص المستودعات المائي وساعدت الوكالة على وضع منھجيات أفضل الستخدام النظائر لتحدي
قة اُنجزت في  ة منّس ة مشاريع بحثي ي تمت في ثالث ال الت ي ٢٠١٥من خالل األعم ام المشاركون في المشروع البحث . ق

ومتقييم تجدد المياه الجوفية وتصريفھا باستخدام ’المنسق المعنون  وم وھلي ات تريتي أريخ ٣-تقني ة نظائر ‘ للت ار طريق باختب
تفيد  ٦٠٠وباستعراض النتائج المستخلصة من  ٣-ھليوم-تريتيوم  ة. وستس ة مختلف ات ھيدرولوجي اه ُجمِّعت من بيئ عينة مي

ان، وفي مشروع بحث مشاريع التعاون التقني التي تستخدم ھذه المنھجية من نتائج ذلك المشروع البحثي المنسق. ي منسق ث
ة الضحلة’بعنوان  اه الجوفي أثرة بتصريفات المي ار المت ، قّيمت ‘النظائر البيئية وأساليب التأريخ لتقييم جودة المياه في األنھ

ار (الشكل  اه األنھ ). ١عشر دول أعضاء استخدام مقتفيات نظيرية متعددة لتقييم آثار تصريف المياه الجوفية على جودة مي
ُنھج وخالل االجتماع ا ايو، استعرض المشاركون ال ة في أيار/م ر الوكال د في مق ذي ُعق لثالث للمشروع البحثي المنسق، ال

دت  القائمة والُنھج الجديدة لتقييم عمليات نقل المياه والملوثات باالستناد إلى المقتفيات البيئية. وفي تشرين األول/أكتوبر، عق
روع بحث ائي لمش ي النھ يقي البحث اع التنس وان االجتم ق بعن م ’ي منس تدامة نظ دى اس يم م ة لتقي ائر البيئي تخدام النظ اس

ة تغلة بكثاف ة المس تودعات المائي ي ‘. المس ت ف ي تم ات الت ائج التقييم اء نت ر دول أعض ن عش اركون م تعرض مش واس
 المستودعات المائية الموجودة في بيئات مناخية وھيدرولوجية مختلفة، وقّدموا خالصة عن نتائجھم. 
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 أخذ عينات لتصريف المياه الجوفية في األنھار من خالل الطبقة تحت السطحية.  -١-شكلال

ة عضواً  -٤ ع عشرة دول يا( وشاركت أرب تراليا، وإندونيس نغالديش ،أس تان، وب د، وو ،وباكس ا، تايلن ة كوري جمھوري
د، ويت ناميوسري النكا، والفلبين، وف دا، والھن ار، ونيوزيلن ي ماليزيا، ومنغوليا، وميانم اون التقن ) في مشروع إقليمي للتع

وارد ’بعنوان  تدامة لم دل تجددھا ألغراض اإلدارة المس ة ومع اه الجوفي ات المي ات النظائر الستقصاء ديناميكي ق تقني تطبي
ائر معدل تجدد المياه الجوفية وديناميكياتھا، واستخدم تقنيات النظبورّكز المشروع على القضايا التي تتعلق ‘. المياه الجوفية

وخالل االجتماع األخير الستعراض تقدم المشروع، الذي ُعقد في  لدراسة قضايا محددة للمياه الجوفية في كل دولة عضو.
درات  ة في تطوير ق ه المتمثل ى أن المشروع أنجز أھداف اني/نوفمبر، خلص المشاركون إل يا في تشرين الث بالي بإندونيس

م أفضل مؤسساتية في مجال ھيدرولوجيا النظائر، وإ رساء قاعدة بيانات شاملة للنظائر والمكِونات الكيميائية، والترويج لفھ
  للتقنيات المستخدمة وتحقيق درجة أكبر من تقديرھا. 

 تأثيرات تغّير المناخ

وان  -٥ ة بعن ي منسق للوكال ة ’يھدف مشروع بحث اه األمطار والسجالت المناخي تقرة الموجودة في مي النظائر المس
ود ة الموج ةالقديم أثيرات المناخي اذج الت ة ونم ة اإلقليمي اذج الھيدرولوجي ين النم ة لتحس اطق المداري ي المن ى وضع ‘ ة ف إل

اني للمشروع  ي الث اع التنسيقي البحث أساليب جديدة الستخدام تقنيات النظائر لفھم ورصد تأثيرات تغّير المناخ. وفي االجتم
تقرة البحثي المنسق، الذي ُعقد في فيينا في حزيران/يوني ا عشرة المشاركة النظائر المس دول األعضاء االثنت ه، درست ال

ائج لوضع  م استخدام النت ا. وت تحكم في توّزعھ ي ت يم العوامل الرئيسية الت الموجودة في مياه األمطار والثلوج من أجل تقي
  بحثي المنسق.خطة إلجراء مزيد من االختبارات والتحاليل، يتم استعراضھا في االجتماع األخير للمشروع ال

ا في  -٦ ار، بم درولوجيا األنھ وفي تشرين الثاني/نوفمبر، عقدت الوكالة دورة تدريبية عن تطبيق النظائر لرصد ھي
ّدمت  دولة عضواً  ١١ذلك تأثيرات تغّير المناخ. وحضر مشاركون من  ي استغرقت أسبوعين، والتي ق الدورة التدريبية الت

اه وال يم مصدر المي تخدام النظائر لتقي دريبا بشأن اس ي جودة ت ؤثر ف ي ت ة الت ات الجيوكيميائي ار؛ والعملي ات في األنھ ملوث
 المياه؛ والرصد على األجل الطويل باستخدام النظائر.
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ً  منشوراً  ١٦وتم نشر ضمن  -٧ ا وان  ،خضع الستعراض النظراء ،علمي ي منسق بعن ة لمشروع بحث ائج النھائي النت
د السرمدي في ’ ي يكسوھا الجلي اطق الت ة والمن استخدام النظائر البيئية في تقييم الموارد المائية في الثلوج واألنھار الجليدي

ة عضواً ‘. ظل الظروف المناخية المتغيرة ا عشرة دول ً  وشاركت اثنت ا ي المنسق، أجرت بحوث د لت في المشروع البحث حدي
كل  ة (الش اه الجوفي دد المي ي تج رمدي ف د الس وھا الجلي ي يكس اطق الت ة والمن ار الجليدي وج واألنھ اھمة الثل دى مس ). ٢م

ة  وج وبّينت تقني ان الثل ات من ذوب ات لجمع العين از مبتكر ألخذ العين داني لجھ ار المي ة االختب وتناولت المنشورات العلمي
 المياه. الوسم النظيري المنفصل لمختلف مصادر

  

  م في العمق) من األنھار الجليدية في جبل ألبروس، ١٨١٫٨تقوير الجليد (حتى   -٢-الشكل
 في االتحاد الروسي، الستقصاء سجل النظائر في المناخات القديمة.

 القدرات والخدمات التحليلية

ي فيي -٨ دت ف دا، ُعق بوعا واح تغرقت أس ة اس ي دورة تدريبي وا ف ة عض رة دول الث عش اركت ث رين ش ي تش ا ف ن
ة  األول/أكتوبر، بشأن تحاليل التريتيوم بمستويات منخفضة للدراسات الھيدرولوجية باستخدام نظام وضعته الوكالة. وطريق

ً  ٪٢٥استخدام النظام الجديد سھلة وُتقدر تكلفته بنحو  ً  من تكلفة النظم الحالية. كما وضعت الوكالة برنامجا ين  حاسوبيا للتمك
ة ب ات المتعلق د للبيان ع الموّح ن الجم ع الم ن خالل الموق دول األعضاء م رات ال اح لمختب امج مت ا. والبرن تريتيوم وتقييمھ

  الشبكي للوكالة من أجل تيسير استخدامه على نطاق أوسع وتحسين أداء المختبرات.

في إطار برنامجھا للتعاون التقني، تسعة مختبرات في دول تم تنظيمه الوكالة، من خالل التدريب الذي وساعدت  -٩
 ٥٨أعضاء على تعزيز قدراتھا على القيام بتحاليل النظائر المستقرة باستخدام القياس الطيفي الليزري. وتم ارساء مجموع 

ا على مدى األعوام الثمانية الماضية، بما ساھم في مشاريع دولة عضو ٥٣مختبرات قياس الطيفي الليزري في مختبرا من 
 التعاون التقني على الصعيدين الوطني واإلقليمي. 
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طّورت قدراتھا على تقنية تحليل النظائر المستقرة، تمكن مختبر الھيدرولوجيا النظيرية دول أعضاء وبما أن عدة  -١٠
دالً التابع للوكالة من تحويل جزء من جھوده عن تقديم الخدم ي. وب د  ات الروتينية لدعم مشاريع التعاون التقن ك، تزاي من ذل

ى  ٢٠١٥التركيز في  رات، وعل ين المختب ة ب على دعم الخدمات التحليلية للشبكات العالمية لرصد النظائر وتمارين المقارن
م تمكين الدول األعضاء التي ال تمتلك مختبرات من المشاركة على نطاق أوسع في مشاريع بحثية من ام، ت سقة. وخالل الع

ل نحو  تقرة، و ٧٠٠٠تحلي دروجين المس ائر األوكسجين والھي ة لنظ وم و ٤٠٠عّين ائر التريتي ة لنظ ائر  ٣٢٠عّين ة لنظ عّين
 الغازات الخاملة.

ي  -١١ ً أرست ، ٢٠١٥وف ا ً  مطياف ا داً  كتلي دول جدي ة لل ديم خدمات تحليلي ى تق دراتھا عل ى توسيع نطاق ق ا أدى إل ، بم
ي يمكن األعضاء لتحديد ت ات الت د عدد العّين از الجدي ة. وضاعف الجھ اريخ المياه الجوفية باستخدام نظائر الغازات الخامل

 تحليلھا لمشاريع التعاون التقني والمشاريع البحثية. 
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 البيئة

  الھدف

ة  ات النووي تخدام التقني ك باس اخ، وذل ر المن ر المشعة وعن تغّي ات المشعة وغي ث ة عن الملوِّ ة الناجم اكل البيئي د المش تحدي
دول  وما يتصل بھا من تقنيات، واقتراح والنظيرية درة ال ز ق استراتيجيات وأدوات من أجل عمليات التخفيف/التكّيف. تعزي

ك  ة، وذل ا الطبيعي ة ولمواردھ ة والجوي األعضاء على وضع استراتيجيات بغرض اإلدارة المستدامة للبيئات البرية والبحري
 بيئة بفعالية وكفاءة.من أجل معالجة أولوياتھا اإلنمائية ذات الصلة بال

 شبكة ألميرا 

ي  -١ ة لرصد النشاط اإلشعاعي البيئ المختبرات التحليلي ة الخاصة ب ذكرىاحتفلت الشبكة العالمية للوكال السنوية  بال
 دولة عضواً  ١٥مختبرا في  ٢٤، نمت الشبكة ليرتفع عدد مختبراتھا من ١٩٩٥. ومنذ إنشائھا في ٢٠١٥العشرين في عام 

ى  راً  ١٥٦إل ي  مختب واً  ٨٥ف ة عض عة دول دات المش ل النوي ُنھج لتحلي ة ال ي مواءم ر ف كل كبي بكة بش ذه الش اھمت ھ . وس
ُنھج ٢٠١٥الطبيعية والنويدات المشعة الناشئة عن النشاط البشري للعّينات البيئية. وفي  ، استجابة الھتمام الدول األعضاء ب

يما في حاالت الط را في وضع وتثبيت ُنھج الخرج العالي للكيميائيات اإلشعاعية، ال س ة وشبكة ألمي دأت الوكال وارئ، ب
 السترونشيوم المشع في التبرة ومياه البحر.  على نحو سريع لتحديد 

در -٢ اطين ت ة نش قت الوكال ام، نّس ي يبيوخالل الع را. وف بكة ألمي ّددھا أعضاء ش ي ح ات الت ع األولوي ل م ين للتعام
مدى أسبوعين بشأن ُنھج التقييم السريع للنشاط اإلشعاعي البيئي بالتعاون مع مختبر  ىأيار/مايو، تم تنظيم دورة تدريبية عل

د ف ذي ُعق ري، ال دريب المختب ذا الت ّز ھ ة. ورك دة األمريكي ات المتح ي الوالي وطني ف وطني أرغون ال ر أرغون ال ي مختب
ً  ٢٢بحضور  ات  ٢٤١-، على التحديد السريع لنظائر البلوتونيوم واألميريشيومدولة عضواً  ٢٠من  مشاركا ة وعين في الترب

 ً ا ة تمرين  الرواسب باستخدام قياس طيف أشعة ألفا، باالستناد إلى نھج من ُنھج التثبيت لشبكة ألميرا. وشملت الدورة التدريبي
 ً وث عن تقييم أ عمليا طياف معقدة من أشعة غاما لعينات بيئية، وتمرينا في الميدان عن الكشف وأخذ العينات في حاالت التل

 البيئي، وتطبيقات محّددة ألداة تقييم جرعات مخلـّفات النشاط اإلشعاعي.

عة  -٣ اس طيف أش ات عن قي اني/نوفمبر، تعليم رين الث ي تش دت ف ي ُعق ة، الت ة الثاني دورة التدريبي ّدمت ال ا وق غام
تقطبت  ة واإلشعاعية، اس ي مجال التأھب للطوارئ النووي ا ف ؤدي دورا مھم وقعي ت اس الم ات القي ا أن تقني وقعي. وبم الم

 ً ابع  كبيراً  الدورة اھتماما بيتز الت ر ش اون مع مختب لدى أعضاء شبكة ألميرا. وتم تنظيم دورة تدريبية على مدى أسبوع بتع
بيتز سلكيمياء البيولوجية النووية ومركز الكفاءات في سويللمكتب االتحادي للصحة العامة ومركز ا ر ش را، احتضنھا مختب

ً  ٢٤وحضرھا  . رّكز التدريب على تمرين ميداني عملي حيث أجرى المشاركون قياسات في دولة عضواً  ٢٣من  مشاركا
 ).١ل من باعث أشعة غاما المشعة القصيرة العمر (الشك ٩٩-ظروف حاالت الطوارئ بمحاكاة التكنيتيوم

 الرصد البيئي 

ي ٢٠١٥عام  واصلت الوكالة تركيزھا على الرصد البيئي في -٤ . واستجابة لطلب من معھد النشاط اإلشعاعي البيئ
 ً ا دّمت دعم يما، ق ة فوكوش ل  لجامع ة عم ار خط ي إط ات. وف عاعي واستصالح الغاب وجي اإلش الي الرصد اإليكول ي مج ف

ات"، بقصد ضمان جود د جودة البيان ة وتوكي اء الثق وان "الرصد البحري: بن ووي بعن ان الن ة بشأن مشروع األم ة للوكال
ة  ين مقارن بيانات الرصد البحري لليابان، نظمت اختبار كفاءة من أجل تحديد النويدات المشعة في مياه البحر وأجرت عملت

ي )٢(الشكل  بين المختبرات للنويات المشعة في عينات مياه البحر، والرواسب والسمك ار وعملت ائج االختب . وأظھرت نت
ً ات المشاركة جيد جداً المقارنة بين المختبرات أن أداء المختبر اون  . وخالل العام، تم انجاز على نطاق واسع مشروعا للتع

ه  ارك في ي ش داً  ٢٣التقن تخدامات  بل ادرة االس ن مب ل م م بتموي ذي ت روع، ال ادئ. أدى المش يط الھ ة المح يا ومنطق ي آس ف
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ات المشعة من محطة ة  السلمية، إلى تنمية القدرات اإلقليمية لرصد األثر الممكن لالنبعاث وى النووي يما داييتشي للق فوكوش
 على البيئة البحرية. 

   

  تدريب في سوسيرا  بشأن قياس طيف أشعة غاما في الميدان بمحاكاة ظروف حاالت الطوارئ.  -١-الشكل

ارات  -٥ ن المح ات م ل عين ة بتحلي ت الوكال ة، قام ة البحري ة البيئ ة لحماي ة اإلقليمي ع المنظم اق م ار اتف ي إط وف
دات المشعة، والعناصر  د مستويات النوي ة من أجل تحدي ة البحر المحاذي للمنظم أخوذة من منطق والرواسب البحرية الم

ة  ة المرتبط موم البيولوجي ات العضوية، والس زرة، والملوث امج الن ن برن زءا م ل ج ان التحلي ب الضارة. وك اثر الطحال بتك
دول  مراقبة الرخويات التابع للمنظمة اإلقليمية لحماية البيئة البحرية، الھادف إلى تقييم التلوث البيئي في المنطقة الساحلية لل

 األعضاء المشاركة.

  

 أخذ عينات من السمك إلجراء مقارنة بين المختبرات لعمليات قياس النويدات المشعة  -٢-الشكل
  التي قامت بھا الوكالة ومختبرات في اليابان.
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ر من في من أجل دعم الرصد البيئي  -٦ ا أكث  ٤٩٠الدول األعضاء، نظمت الوكالة عشر اختبارات كفاءة شارك فيھ
ا للتحقق من قدراتھا على تحليل الن مختبراً  ة. كم ات البيئي ات العضوية في العين زرة أو الملوث دات المشعة والعناصر الن وي

لة  اه البحر ضمن سلس ي مي دات المشعة ف ل النوي اءة بشأن تحالي ارات الكف ارير عن اختب ة تق ة أربع ودة "نشرت الوكال ج
 الصادرة عن الوكالة.  "التحاليل في التطبيقات النووية

دين وخالل العام، نّظمت الوكالة  -٧ تدريبا مكّثفا لدعم الدول األعضاء في استصالح المواقع الملّوثة جراء أنشطة تع
ى استخدام  دّرب المشاركون عل وطني، ت وتجھيز اليورانيوم الماضية. وفي أثناء دورة تدريبية استضافھا مختبر أرغون ال

ات الحي ا الكائن ع أداة تقييم جرعات مخلـّفات النشاط اإلشعاعي التي تعّرضت لھ امن في المواق يم الخطر الك ة من أجل تقي
دت  ة، عق دة للبيئ م المتح امج األم ة لبرن ي إطار خطة عمل البحر األبيض المتوسط التابع ة بالنشاط اإلشعاعي. وف الملّوث

وث البحري  ة لرصد التل رامج الوطني دعم الب اكو ل في الوكالة دورتين تدريبيتين في مختبرات البيئة التابعة للوكالة في مون
ات  ثات في العين منطقة البحر األبيض المتوسط. وتم تصميم الدورتين قصد تحسين المھارات التحليلية الالزمة لتحديد الملوِّ

 ).٣البحرية (الشكل 

   

  أخذ عينات الرواسب (عن اليسار) والتدريب المختبري (عن اليمين) لعملية رصد التلوث البحري  -٣-الشكل
  تقدمه الوكالة للمشاركين في خطة عمل البحر األبيض المتوسط التابعة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة.كجزء من الدعم الذي 

 إرساء شبكات إقليمية

ي  -٨ ة في المجاالت الت واصل مركز التنسيق الدولي المعني بتحّمض المحيطات تقديم الدعم إلرساء شبكات تعاوني
تحّمض  ة ب ات المتعلق ا البيان تحّمض المحيطات ٢٠١٥المحيطات. وفي تندر فيھ ة ب ة المعني ا الالتيني ، اُنشئت شبكة أمريك

خالل اجتماع للخبراء في شيلي بدعم من مركز التنسيق الدولي المعني بتحّمض المحيطات. واُجريت مناقشات بشأن إنشاء 
الصين في تشرين األول/أكتوبر وفي شبكات مماثلة في أثناء دورتين تدريبيتين إقليميتين عن تحّمض المحيطات ُعقدت في 

دأت دولة عضواً  ٢٧مشاركا من  ٥٤جنوب أفريقيا في تشرين الثاني/نوفمبر، حضرھما  ة، ب . وخالل تلك المناقشات األولي
اون، بھدف  ة للتع ة والفرص القائم ة الحالي الدول األعضاء في تقييم القدرات في مجال تحّمض المحيطات، والمرافق التقني

 حات لمشاريع مشتركة.وضع اقترا

ات النشاط اإلشعاعي  -٩ ة مقتفي ى استخدام منھجي وخالل العام، بدأت الوكالة تدريب ممثلين من الدول األعضاء عل
ار تحّمض المحيطات.  ة من أجل دراسة أث ة للوكال دريب بواسطة عدة التي وضعتھا مختبرات البيئة التابع م تنظيم الت وت

وان مشاريع التعاون التقني، وقد تم  ابيع بعن ة أس دوم ثالث تضمين ھذا الموضع في البرنامج الدراسي لدورة تدريبية جديدة ت
ي  ة، الت "النظم اإليكولوجية والصناعات البحرية المعرضة للخطر: تأثير عوامل اإلجھاد المتعددة". وُعقدت الدورة التدريبي

ة  ة التابع رات البيئ ي مختب وطني، ف ون ال ر أرغ اركة مختب ت بمش اني/نوفمبر، ُنّظم رين الث ي تش اكو ف ي مون ة ف للوكال
ً  ١٩وحضرھا   . دولة عضواً  ١٦من  متدِربا
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، وّقعت الوكالة على ترتيبات عملية جديدة إلرساء إطار تعاون وثيق مع الدول األعضاء في مختلف ٢٠١٥وفي  -١٠
مإالمناطق. وتم  امج األم ة لبرن دول  برام اتفاق مع خطة عمل البحر األبيض المتوسط التابع ة قصد مساعدة ال المتحدة للبيئ

ا  وث البحري. كم ذ رصد التل ي ُتنف رات الت ة من المختب ات المتأتي ة ثالث أاألعضاء على تحسين جودة البيان برمت الوكال
ات  د جودة البيان ز توكي وث، من أجل تعزي ترتيبات عملية جديدة كما يلي: مع اللجنة المعنية بحماية البحر األسود من التل

ر لتحلي ادئ، بشأن تحّمض المحيطات، وتّغي ة المحيط الھ ي لمنطق امج البيئ ة البرن ل الملّوثات في البيئة البحرية؛ ومع أمان
ة البحر  المناخ، والتلوث الساحلي، وتحديد مصادر التلوث، وتحسين جودة التحاليل؛ ومع الھيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئ

 حيطات والتلوث في البحر األحمر وخليج عدن. األحمر وخليج عدن، بشأن رصد تحّمض الم

يغاتيرا وُنھج  -١١ وخالل العام، أطلقت الوكالة مشروع بحثي منسق عن تحسين استراتيجيات رصد التسمم بسمكة س
االرد  د م اون مع معھ اق تع ا أبرمت اتف التثبيت الختبارات ربط أجھزة االستقبال المثلى بشأن السم الحيوي ذي الصلة. كم

ين عن في بوليني يغاتيرا، بحضور ممثل االت حول سمكة س ين الوك زيا الفرنسية، وشاركت في االجتماع األول المشترك ب
 منظمة الصحة العالمية، ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة واللجنة األوقيانوغرافية الحكومية الدولية.
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  إنتاج النظائر المشعة والتكنولوجيا اإلشعاعية

  الھدف

اإلشعاعية وتطبيق التكنولوجيا  الصيدالنيةتعزيز القدرات الوطنية في مجال صنع منتجات النظائر المشعة والمستحضرات 
  اإلشعاعية، بما يسھم في تحسين الرعاية الصحية وتحقيق التنمية الصناعية النظيفة والمأمونة في الدول األعضاء.

ر استخداًما ٩٩-المحتمل في مادة الموليبدينومال زال النقص  -١ ّعة األكث ّعة للنظائر المش ادة األصلية المش ، وفي الم
م في ٩٩-لتكنيتيومفي الطب النووي ا د ت دول األعضاء. وق ي منسق  ٢٠١٥، يمثل شاغالً كبيًرا في ال انجاز مشروع بحث

ى  ١٠مؤسسة من  ١٣شاركت فيه  ة عل دائل القائم دول أعضاء، بھدف معالجة ھذه المسألة. ودرس المشروع المعنون "الب
الت إلنتاج الموليبدينوم ة من غير القائم على ا ٩٩-والتكنيتيوم ٩٩-المعجِّ راء" جوانب مختلف وم الشديد اإلث ستخدام اليوراني

داف، ٩٩-التكنيتيوم انتاج ل تحضير األھ درة، والقائم على السيكلوترونات، من قبي ة الق ارات عالي تشعيع األھداف تحت تّي
ودة المنت ة ج داف ومراقب تعادة األھ داف، واس ز األھ ـوتجھي ة إلــ ا بديل روع تكنولوجي رض المش ائي. وع اج وج النھ نت

  الذي ھو بصدد الحصول على موافقة من ھيئة رقابية.  ٩٩-التكنيتيوم

وأنجزت الوكالة أيضا مشروع بحثي منسق بشأن استحداث المستحضرات الصيدالنية اإلشعاعية العالجية القائمة  -٢
ة ١(الشكل  ٩٠-واليتريوم ١٧٧-الموسومة اللوتشيوم على األجسام المضادة وحيدة النسيلة والببتيدات ) وتقييمھا قبل المرحل

ا للعالج المستھدف  ة جودتھ دة ومراقب اج مستحضرات صيدالنية إشعاعية جدي ز انت اإلكلينيكية. واستھدف المشروع تعزي
ذلك المشروع، القائم على العالج المناعي اإلشعاعي ومستقبالت الببتيدات القائمة على العالج بالنويدات  المشعة. ونتيجة ل

ى استحداث مستحضرات صيدالنية إشعاعية مناسبة  ادرة عل أصبحت اآلن عدة مختبرات في الدول األعضاء المشاركة ق
 من أجل العالج المناعي اإلشعاعي. ٩٠-اليتريوم أو مادة ١٧٧-اللوتشيوم لمادة

مھنيين مؤھلين في مجال الصيدلة حاجة الماسة إلى الفي معالجة دعم الدول األعضاء األفريقية وواصلت الوكالة  -٣
عاعية ة االش ي المنطق ة  .ف ل خاصة بدرج ة عم واد لحلق ي وم تعلم اإللكترون رر لل از مق ة انج ت الوكال ام، أكمل وخالل الع

ة طالب من  ا سّھلت تسجيل ثالث درج. كم د الت ا بع ماجستير علوم في مجال الصيدلة اإلشعاعية ودورة دراسية لشھادة م
اإاثنان منھم من كينيا وواحد من  –فريقيا أ وم في مجال الصيدلة  – ثيوبي تير العل ى درجة ماجس امج الحصول عل في برن

  اإلشعاعية في جمھورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا. 

اج المستحضرات الصيدالنية الجوانب وفي كانون األول/ديسمبر، عقدت الوكالة اجتماًعا تقنًيا بشأن -٤ ة إلنت  الرقابي
اع  ذه المنتجات. وحضر االجتم ة بھ ة المعني ة الوطني ً  ١١اإلشعاعية الھادفة إلى دعم الجھات الرقابي اركا دول  ١٠من  مش

دة  ة فري اع فرص اح االجتم دان. وأت ذا المي ي ھ وائح ف ة الل دريب ومواءم يم والت ى التعل ة إل ى الحاج ّددوا عل اء، ش أعض
  وطنية والتحديات.براتھم ومناقشة اللوائح الخللمشاركين لتقاسم 

  تطبيقات التكنولوجيا اإلشعاعية

ة. ُتستخدم تكنولوجيات المعالجة اإلشعاعية في عدد من عمليات اإل -٥ نتاج في كل من البلدان المتقدمة والبلدان النامي
يم المنتجات  وتدعم ين تعق الوكالة الدول األعضاء في استخدام تلك التكنولوجيات في طائفة واسعة من التطبيقات، تتراوح ب

د  ي. ويعتم ات في الطب والزراعة واالستصالح البيئ ة للتطبيق الطبية التي ُتستخدم لمرة واحدة وبين استحداث مواد متقدم
ى توسيع نطاق استخدامھا على توافر الموظفين ا لمؤھلين بشكل مناسب في مجال البحث والتطوير ومرافق التشعيع، وعل

د في  ياق، ُعق ذا الس ات. وفي ھ ك التكنولوجي ات استخدام تل ائيين بإمكان ة المستخدمين النھ ى توعي صانعي القرارات، وعل
اون مع المراكز ال ٢٠١٥ وم اإلشعاعية بالتع ة في العل رامج التعليمي ي عن تحسين الب ة مع اجتماع تقن ة مع الوكال متعاون

اع  ة. واستقطب االجتم ة مع الوكال ة والمراكز المتعاون ة  ١٨مشاركا من  ٢٠ممثلين من الجامعات والمنظمات البحثي دول
 عضوا، الذين حّددوا االحتياجات والثغرات فيما يتعلق بالبرامج التعليمية والوصول إلى المرافق اإلشعاعية، واقترحوا سبالً 

ً يلمسائل. وشّدد المشاركون ألمعالجة تلك ا   على أھمية مساھمات الوكالة ومراكزھا المتعاونة في ھذا المجال.  ضا
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 ١٧٧-اللوتشيوممواد ،احدى ١٧٧-الريتوكسيماب-اللوتشيوممادة ساعة بعد تطبيق  ٢٤تصوير شامل لجسم كلب صيد سليم   -١-الشكل
  مشروع بحثي منسق للوكالة. تقييمھا كجزء منو استحداثھا تم باألجسام المضادة وحيدة النسيلة التي الموسومة

 
ذرة في الصناعة: ٢٠١٥لتأم في حضور المحفل العلمي للوكالة لعام اوقد  -٦ وان "استخدام ال ا  تحت عن التكنولوجي

مؤتمر الوكالة وقد ُعقد المحفل في أثناء  اإلشعاعية تدعم التنمية"، خبراء وأكاديميون وممثلون عن قطاع الصناعة رائدون.
العام في أيلول/سبتمبر وشمل عروضا أظھرت الدور المھم الذي تؤديه التكنولوجيا اإلشعاعية في تحسين جودة المنتجات 

ة و ة الممكن ق حول التطورات المقبل اش فري ة. ودار نق اة اليومي ي الحي تخدمة ف دول األعضأالمس ي ال اح لممثل ء فرصة ات
ه لتقاسم خبراتھم وخططھم في مجال  ذي تؤدي دور ال م أفضل عن ال ل في إرساء فھ ا اإلشعاعية. وساھم المحف التكنولوجي

ا  التكنولوجيا اإلشعاعية في تحسين المنتجات الصناعية وعملياتھا بطريقة سلمية من الناحية البيئية، والسبل التي تستفيد منھ
  كل من البلدان المتقدمة والبلدان النامية.

ين -٧ ة ب واد المرّكب ع الم اتخصائص  وتجم ن التطبيق ة م ي طائف تخدم ف دة ُتس واد جدي اج م ات إلنت رادى المكون  -ف
ة واألعضاء االصطناعية. واد تعليب األغذي يارات والصناعة الخاصة بالفضاء الجوي وم ين أجزاء قطاع الس  تتراوح ب

على تحسينات كبيرة في الخصائص جديدة إلى المواد المرّكبة وتساعد  وتضيف المواد المدعومة بالمكونات النانونية أبعاداً 
نجزت الوكالة مشروع بحثي منسق بشأن استخدام التقنيات اإلشعاعية لمعالجة احتياجات أ ،٢٠١٥الوظيفية والھيكلية. في 

دة للتغليف  ات وبروتوكوالت لصيغ جدي الدول األعضاء للمواد المرّكبة المتقدمة. واستحدثت المؤسسات المشاركة منھجي
ائي المقاوم للتآك ل األحي ة للتحل واد التغليف القابل ل، ومرّكبات نانوية قابلة للمعالجة اإلشعاعية من البوليمرات الطبيعية، وم

   وليمرات.بمساحة المواد النانونية من أجل تحسين تفاعل الحشو بال صالمالئمة للتعقيم اإلشعاعي، وطرق لتغيير خصائ
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ي  -٨ د ف ينغوا ٢٠١٥وُعق ة تس ي جامع ائج  ف ائي الستعراض نت ع والنھ ي الراب يقي البحث اع التنس ي الصين االجتم ف
مع تركيز خاص على مياه المجاري  ،مشروع بحثي منسق بشأن المعالجة اإلشعاعية لمياه المجاري قصد اعادة استخدامھا

ق المعالجة اإل المحتوية على الملوثات العضوية. ة وتحقق المشروع البحثي المنسق كيف يمكن تطبي شعاعية لمعالجة طائف
اه المجاري الصادرة عن الصناعات الصيدالنية  ة ومي اه المجاري الصناعية والمحلي ات الصعبة في مي كبيرة من الملوث
ات  والنسيجية والبالستيكية والكيماوية. وأظھر المشروع البحثي المنسق بأن استخدام التكنولوجيا اإلشعاعية لمعالجة الملوث

ل العضوية في مياه  المجاري له جدوى اقتصادية تنافسية مقارنة بالتكنولوجيات األخرى، ال سيما بالنسبة للملوثات التي تمث
تاح المشروع البحثي المنسق أيضا فرصا للتدريب في جوانب شتى من أحاليا تحديات لمياه المجاري الصناعية والمحلية. و

   علمية باإلضافة إلى أربع براءات.نتاج عدد من المنشورات الإالتكنولوجيا التشعيعية وتم 

ل  -٩ تدامة. وتكتسي ُنظم التحلي ة المس ق التنمي ة لتحقي ة حيوي ا أھمي وتكتسي إدارة الموارد الطبيعية والمحافظة عليھ
ً  النووية والمراقبة النووية، وتكنولوجيات المقتفيات اإلشعاعية، وغيرھا من التكنولوجيات النووية ذات الصلة دوراً  في  ھاما

ة بكل  تحقيق دين، والصناعات المعدني ل التع وارد من قبي ل في استخدام الم ق المستوى األمث ى تحقي الصانعات القائمة عل
 ً ة مشروعا ك المجاالت، أطلقت الوكال ة في تل ات النووي دول األعضاء في استخدام التكنولوجي  أنواعھا. ومن أجل دعم ال

ل في أ وضع’بعنوان  ٢٠١٥بحثيا منسقا جديدا في  ق المستوى األمث ة تحقي ساليب القياس اإلشعاعي في التنقيب وفي عملي
ادن انون األول/ديسمبر بحضور‘صناعات التعدين واستخراج المع اع األول في ك د االجتم د ُعق ً  ٢١ . وق اركا  ١٩من  مش

  .دولة عضواً 



 

 
 

 األمان واألمن النوويان
  



 

Blank 
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ي للحادثات والطوارئ  التأھُّب والتصدِّ

  الھدف

ى المستويين  ة وعل ى صعيد الوكال ا عل ة للتأھب والتصدي للطوارئ وتعزيزھ ة ومتوافق ات فعال درات وترتيب االحتفاظ بق
المبكر والتصدي بفعالية للحادثات والطوارئ بصرف النظر عما إذا كانت ناشئة عن الوطني والدولي، فيما يتصل باإلنذار 

حادث أو كارثة طبيعية أو إھمال أو فعل إجرامي. وتحسين عملية توفير/تبادل المعلومات عن الحادثات والطوارئ النووية 
  ط اإلعالم.أو اإلشعاعية فيما بين الدول األعضاء وأصحاب المصلحة الدوليين والجمھور/وسائ

 المعايير والمبادئ التوجيھية المتعلقة باألمان

دراتھا الخاصة   -١ ا وق ز ترتيباتھ دول األعضاء في تعزي دعم ال تضع الوكالة معايير ومبادئ توجيھية دولية شاملة ل
ام  ون  ٢٠١٥بالتأھب والتصدي للطوارئ. وفي ھذا الصدد، نشرت الوكالة في ع ة التأھب للطوارئ االمنشور المعن لنووي

ة  GSR Part 7(العدد  أو اإلشعاعية والتصدي لھا د تشاركت في رعاي ة). وق من سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكال
ور  ة، ١٣المنش ة دولي ووي أو  ١منظم ارئ ن دي ألي ط ب والتص ن التأھ م م توى مالئ مان مس ات ض رر متطلب و يق وھ

  إشعاعي، بصرف النظر عن أسبابه. 

ً وخالل السنة،   -٢ ح  أنشأت الوكالة أيضا ان. ورشَّ ايير األم لجنة معايير التأھب والتصدي للطوارئ، التابعة للجنة مع
ايير التأھب والتصدي  ١٠٠منظمة دولية أكثر من  ١١و دولة عضواً  ٥٦ما مجموعه  ة مع ممثل ليصبحوا أعضاء في لجن

ان ود في تشرين الث ان للطوارئ. وقدمت اللجنة في اجتماعھا األول، المعق ايير األم ا الستعراض مع ي/نوفمبر، خطة عملھ
المتعلقة بالتأھب والتصدي للطوارئ، وأنشأت فريقين عاملين: أحدھما الستكشاف سبل تحسين االتصال بالجمھور أثناء أي 

ى المنش تند إل ة بالتأھب والتصدي للطوارئ يس ان المتعلق ايير األم ل لمع نقح ومؤمث ـطارئ، واآلخر القتراح ھيكل م ر وــ
GSR Part 7. 

 ترتيبات التصدي المتخذة مع الدول األعضاء

ام   -٣ الل ع ن  ٢٠١٥خ تة م ة س ات دولي اء ومنظم ع دول أعض ة م رت الوكال ار ’أج ي إط وارئ ف ارين الط تم
). وُتستخدم ھذه التمارين للتدريب العملي على العناصر الرئيسية لترتيبات التصدي، من قبيل ConvEx(تمارين ‘ االتفاقيتين

وارئ، ا ات والط االت الحادث ي ح ات ف ادل المعلوم د لتب ة الموح ام الوكال ات، ونظ ادل المعلوم مية لتب والت الرس لبروتوك
ً  ٣٠وإجراءات تقديم المساعدة الدولية للدول األعضاء. وشاركت الوكالة أيضا في أكثر من  ً  تمرينا ً  وطنيا ، أجرت فيھا ثنائيا

ا ع ا عملي دول األعضاء تمرين ة وال اء أي الوكال ؤ أثن يم والتنب ائج التقي ات ونت ادل المعلوم ة وتب عارات الدولي ديم اإلش ى تق ل
ر  ٢٠١٥طارئ نووي. وعقدت الوكالة في عام  الغ وطلب المساعدة، حضرھا أكث ست حلقات عمل بشأن اإلخطار واإلب

  .دولة عضواً  ٣٠مشاركا من  ٨٠من 

يم والتوقُّعات في مجال التصدِّي واستضافت الوكالة في نيسان/أبريل اجتماع الخبراء ا  -٤ ات التقي لدولي بشأن عملي
منظمات دولية. وأتاح االجتماع  ٥دولة عضواً و ٧٠خبير من  ٢٠٠لطارئ نووي أو إشعاعي. وحضر االجتماع أكثر من 

ووي أو إشع ا في فرصة ھامة للمشاركين ليناقشوا، على المستوى الدولي، عملية التقييم والتوقُّع أثناء أي طارئ ن اعي، بم
 ذلك دور الوكالة في ھذا الصدد.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة،   ١ ة العمل الدولي دولي، ومنظم دني ال ران الم ة الطي منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظم
ة في  –والمنظمة البحرية الدولية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية  اون والتنمي اإلنتربول، ووكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التع

امج الميد ة، وبرن ان االقتصادي، ومنظمة الصحة للبلدان األمريكية، واللجنة التحضيرية لمنظمة معاھدة الحظر الشامل للتجارب النووي
  األمم المتحدة للبيئة، ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية.
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ام  -٥ ي ع عاعات.  ٢٠١٥وف ات الخاصة برصد اإلش دولي للمعلوم ا ال ة لنظامھ ة أول صيغة تجريبي ت الوكال أطلق
مھا  ة ورس عاعات البيئي د اإلش ات رص ن بيان رة م ات كبي ادل كمي ة لتب ة آلي اء والوكال دول األعض ام لل ذا النظ وفر ھ وي

اء أ عاعات الخاصية التوضيحي أثن ات الخاصة برصد اإلش دولي للمعلوم ام ال ل النظ عاعي. ويكمِّ ووي أو إش ارئ ن ي ط
ادل معلومات اإلشعاعات  ايير تب ات والطوارئ، ويستخدم مع الوظيفية للنظام الموحد لتبادل المعلومات في حاالت الحادث

 على الصعيد الدولي كشكل لتبادل المعلومات.

ا الشبكي اآلمن للنظام الموحد   -٦ ة في موقعھ وعززت الوكالة أيضا القسمين الخاصين باالتصال والمساعدة الدولي
ع اآلن  يح الموق ة واإلشعاعية. ويت لتبادل المعلومات في حاالت الحادثات والطوارئ، الخاص باإلبالغ عن الطوارئ النووي

وتقديمھا الحقا إلى النظام الموحد  في االتصاالت في حاالت الطوارئُتستخدم استيفاء استمارات بدون اتصال شبكي القيام 
ادل معلومات  ار تب الطوارئ، باستخدام معي ره من نظم اإلشعار ب لتبادل المعلومات في حاالت الحادثات والطوارئ، وغي

 اإلشعاعات على الصعيد الدولي. 

ي لألحداث  التصدِّ

ام   -٧ ي ع ة مبا٢٠١٥ف ة بطريق ت الوكال وع ، أُبلغ رة، بوق ر مباش ة غي ت بطريق رة، أو علم دًثا متعلًق ٢٦٤ش ا ح
 ً ذه  ٢٩). واتخذت الوكالة إجراءات للتصدي في حالة ١في أنه يتعلق بھا (الشكل  باإلشعاعات الُمؤيِّنة أو مشتبھا حدثا من ھ

دان مصادر  ق بفق ة األحداث. وتم تقديم ستة عروض للمساعي الحميدة، بما في ذلك بشأن أحداث تتعل مشعة وأحداث ناجم
   عن زالزل.

  

  

  

  

  

  

 

  

  .٢٠٠٥عدد األحداث اإلشعاعية التي َعلَِمت بھا الوكالة، وإجراءات التصدِّي التي اتخذتھا الوكالة، منذ عام  -١ -الشكل

ي والمساعدة  شبكة التصدِّ

دي  -٨ بكة التص ألف ش ة  تت ة الخاص دراتھا الوطني جلت ق ي س اء الت دول األعض ن ال ة م ة للوكال اعدة التابع والمس
ام  ي ع انضمت  ٢٠١٥بالمساعدة. والشبكة على استعداد لتقديم المساعدة إلى الدول، بناء على طلبھا، خالل أي طارئ. وف

ى إلى شبكة التصدي والمساعدة دولة عضو إضافية واحدة، ھي جمھورية كوريا، فازدا . عضواً  ٢٨د مجموع العضوية إل
اء حاالت الطوارئ  ة العمل بشأن الرصد أثن ة، في إطار شبكة التصدي والمساعدة، حلق وفي نيسان/أبريل عقدت الوكال
ب  ة بالتأھ دراتھا المتعلق ز مق دراتھا وتعزي اء ق ى بن اء عل دول األعض اعدة ال ى مس دفت إل ي ھ عاعية، الت ة أو اإلش النووي

وارئ. ي  والتصدي للط ائن ف اعدة الك ة للتصدي والمس بكة الوكال ابع لش درات الت اء الق ز بن ي مرك ل ف ة العم دت حلق وُعق
ً  ١٧محافظة فوكوشيما باليابان، وحضرھا    دول أعضاء. ٨من  مشاركا
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 التأھب والتصدي داخل الوكالة

ام   -٩ ي ع ة ف ذت الوكال ً  ٢٠١٥نف ا امالً  برنامج ارا ش ز مھ ل تعزي ن أج ارين م دريب والتم وظفي للت ارف م ت ومع
). ووفر البرنامج نحو ٢الوكالة الذين يعملون بصفة متصدين مؤھلين في إطار نظام التصدي للحادثات والطوارئ (الشكل 

ملت  ١٣٠ نة، ش اء الس دريب أثن ن الت اعة م ن  ٧٨س ر م دمت ألكث ة قُ ة.  ١٧٠حصة تدريبي وظفي الوكال ن م ديا م متص
ر ترتيبات التصدي، بما في ذلك اإلشعار بالمعلومات الرسمية وتبادلھا، وتوفير واسُتخدمت التمارين الختبار مختلف عناص
  المعلومات للجمھور، وعملية التقييم والتنبؤ.

  

  .٢٠١٥متصدون من موظفي الوكالة أثناء تمرين داخلي في عام   -٢-الشكل

  
 تعزيز ترتيبات التأھب للطوارئ

الطوارئ.   -١٠ ا الخاصة ب ز ترتيباتھ ى تعزي دول األعضاء عل توفد الوكالة بعثات استعراض نظراء دولية لمساعدة ال
وھذه البعثات تشمل البعثات االستشارية بشأن التأھب والتصدي للطوارئ، وبعثات استعراض إجراءات التأھب للطوارئ، 

ام ووحدة نمطية خاصة ببعثات خدمة االستعراضات الرقابية الم ى  ٢٠١٥تكاملة. وفي ع ة استشارية إل ة بعث دت الوكال أوف
ة أيضا  دت الوكال ة. وأوف ة الصحة العالمي ع منظم اون م ة للتأھب والتصدي للطوارئ، بالتع الكويت بشأن الجواب الطبي
ا وكين ا وغان دة وجامايك ة المتح ارات العربي ى اإلم وارئ، إل راءات التأھب للط تعراض إج ات اس ن بعث ات م ا خمس بعث ي

  ونيجيريا، وبعثتين تحضيريتين من ھذه البعثات، إلى غانا وھنغاريا.

د   -١١ ذا النظام الجدي وفر ھ ب والتصدِّي للطوارئ. وي ات التأھُّ ة نظام إدارة معلوم بتمبر أطلقت الوكال وفي أيلول/س
ان الصادرة عن  للدول األعضاء أداة شاملة إلجراء تقييمات ذاتية منھجية لترتيبات الطوارئ تستند إلى أحدث ايير األم مع

ة  د الوكال الوكالة. ومن المتوقع أن يسھم ھذا النظام في مواءمة التأھب والتصدي للطوارئ على الصعيد العالمي وفي تزوي
 بمصدر قيِّم للمعلومات ذات المصداقية أثناء الطوارئ.
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المؤتمر الدولي  منظمة دولية ١٨ودولة عضواً  ٨٢مشاركاً من  ٤٢٠حضر أكثر من وفي تشرين األول/أكتوبر،   -١٢
المي ى الصعيد الع ا عل أن التأھب للطوارئ والتصدي لھ ده بش م عق ي ، ت رف ة مق ا الوكال ؤتمر . الرئيسي بفيين اول الم وتن

دول، والتواصل، و اون ال ارف حمواضيع من قبيل التع يم المع دريب، من أجل تعم يم والت االت الطوارئ الماضية، والتعل
ا وتعزيز النظم الوطنية. وتدارس خبراء في مجال  ات األساسية التأھب للطوارئ والتصدي لھ ّددوا األولوي التحديات وح

 لزيادة تحسين مدى التأھب للتصدي للطوارئ النووية واإلشعاعية. 

 ءبناء القدرات في الدول األعضا

ة   -١٣ ت الوكال ً  ٣٠أقام دثا ً  ح دريبيا ام  ت ي ع ة ٢٠١٥ف وارئ النووي ب والتصدي للط ب التأھ ع جوان ت جمي ، تناول
ا  دت في ماليزي واإلشعاعية. وشمل ذلك حلقة عمل بشأن استراتيجية تقييم المخاطر والحماية منھا للطوارئ اإلشعاعية، عق

ً  ٢٤في تشرين األول/أكتوبر بحضور  . ونظمت الوكالة أيضا حلقة عمل بشأن تصميم مراكز طوارئ بلداً  ١٦من  مشتركا
ون  ي دايجي مبر ف انون األول/ديس ي ك ل ف ة العم دت حلق عاعية. وُعق ة واإلش وارئ النووي ع للط ارج المواق ة خ ة فعال وطني

رھا  ا، وحض ة كوري ً  ١٥بجمھوري اركا ن  مش يوية (إندو ٨م ووي اآلس ان الن بكة األم ي ش اء ف دان أعض د بل يا وتايلن نيس
  وجمھورية كوريا والفلبين وفييت نام وكازاخستان وماليزيا واليابان).

ادئ األساسية   -١٤ واستحدثت الوكالة أيضا دورة إدارة الطوارئ اإلشعاعية. وتقدم الدورة تعليما شامال في مجال المب
دت للتأھب والتصدي للطوارئ اإلشعاعية، استنادا إلى معايير األمان ومبادئه ال ة. وُعق توجيھية الراھنة الصادرة عن الوكال

ا، بحضور  ييستيدورة تجريبية في أيلول/سبتمبر في مركز عبد السالم الدولي للفيزياء النظرية في تر مشاركا  ٢٧بإيطالي
ن  ات  ١٧م اس الجرع عاعات وقي ن اإلش ة م د الوقاي ي معھ اني/نوفمبر ف رين الث ي تش دت دورة ف م ُعق وا. ث ة عض دول

ة عضوا  ١٦مشاركا من  ٣٠ية التابع للھيئة الوطنية للطاقة النووية، في ريو دي جانيرو بالبرازيل، حضرھا اإلشعاع دول
). وتم تنفيذ ھذين الحدثين كليھما في إطار مشاريع تعاون تقني. وتعتزم الوكالة جعل ھذه الدورة حدثا منتظما في ٣(الشكل 

  دي للطوارئ.المراكز اإلقليمية لبناء قدرات التأھب والتص

  

مشاركون في دورة إدارة الطوارئ اإلشعاعية المعقودة في تشرين الثاني/نوفمبر في معھد الوقاية من اإلشعاعات وقياس  -٣ -الشكل
 الجرعات اإلشعاعية التابع للھيئة الوطنية للطاقة النووية في ريو دي جانيرو بالبرازيل.
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ي  -١٥ ام  وف ة  ٢٠١٥ع دت الوكال أن  ١٥أوف ة بش ا الالتيني ا وأمريك يا وأوروب ي آس ى دول أعضاء ف راء إل ة خب بعث
ات  مواضيع امتدت من دعم إقامة شبكات رصد اإلشعاعات إلى المساعدة في العملية الوطنية لتقييم المخاطر. وھدفت البعث

ارئ. واستھلت الوكالة أيضا مشروعا، بالتنسيق مع االتحاد إلى مساعدة الدول األعضاء على تعزيز ترتيباتھا الوطنية للطو
درات  تفادة من الق األوروبي، لتعزيز ترتيبات الطوارئ في الدول األعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا من أجل االس

ا ادل بيان ك تب ي ذل ا ف درات، بم ك الق ل لتل ق الوضع األمث وارئ وتحقي ب والتصدي للط ة للتأھ ة القائم د اإلقليمي ت رص
  اإلشعاعات من خالل النظام الدولي للمعلومات الخاصة برصد اإلشعاعات.

 التنسيق بين الوكاالت

اذ   -١٦ ة تيسر اتخ ة، وھي آلي عاعية والنووي ة بالتصدي للطوارئ اإلش االت المعني ين الوك تركة ب ة المش دت اللجن عق
ادي في  إجراءات منسقة في مجال التأھب والتصدي للطوارئ في حاالت الطوارئ ا الع ة واإلشعاعية، اجتماعھ النووي

ام  ة ع ة من أجل  ٢٠١٦تشرين الثاني/نوفمبر. وقدمت اللجنة اقتراحات بشأن طبع من الخطة المشتركة للمنظمات الدولي
ة  ة مركز منظم ة العمل الدولي ا، ومنحت منظم التصدي للطوارئ اإلشعاعية، وأقرت اقتراحات موحدة بشأن خطة عملھ

ة مشاركة. وأنش دولي والمنظم دني ال ران الم ة الطي ة ومنظم ين للوكال ة من ممثل ئت فرقة عمل تابعة للجنة المشتركة، مؤلف
العالمية لألرصاد الجوية، لوضع نظام استشاري لمعلومات األرصاد الجوية الھامة للحاالت التي تكون قد أُطلقت فيھا مواد 

  مشعة إلى الغالف الجوي.
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 أمان المنشآت النووية

  الھدف

ق  وفير وتطبي ق ت ائھا وتشغيلھا، عن طري ع وتصميمھا وإنش يم المواق ة خالل تقي ان المنشآت النووي التحسين المستمر ألم
ة  ودعم الدول مجموعة من معايير األمان. د باتفاقي ى التقيُّ ان. والمساعدة عل ة أساسية مناسبة لألم األعضاء في تطوير بني

  األمان النووي ومدونة قواعد السلوك بشأن أمان مفاعالت البحوث وعلى تنفيذھما، وتعزيز التعاون الدولي.

 معايير األمان

ة النووي -١ ة المحط ي تكلف ر ف أثير كبي ع ت ار المواق ة اختي ون لعملي ن أن يك ا يمك الل عمرھ ة خ
غيلي ي التش ا وف ون أمانھ دليل المعن ة ال رت الوكال ة، نش ول العملي ادات ح وفير إرش ل ت ن أج ور. وم ن الجمھ ا م  وتقبلھ

Site Survey and Site Selection for Nuclear Installations )ة ع المنشآت النووي ار مواق ع واختي  )دراسة استقصائية للمواق
ي ينبغي  SSG-35(العدد  ان الت ع جوانب األم اول جمي ة)، وھو منشور يتن ان الصادرة عن الوكال ايير األم من سلسلة مع

ون  ذكور المنشور المعن ان الم ل األم ل دلي ع مناسب. ويكمِّ يم موق ار وتقي ا خالل اختي ةتناولھ ع المنشآت النووي يم مواق  تقي
ة  يغة المنقَّح دد  Rev. 1(الص ن الع اي NS-R-3م لة مع ن سلس أن م يات بش م توص دِّ ة)، ويق ن الوكال ادرة ع ان الص ير األم

اء ون  الوف دليل المعن ة ال رت الوكال ك، نش ى ذل الوة عل ور. وع ك المنش ي ذل واردة ف ة ال آت النووي ات المنش بمتطلب
Instrumentation and Control Systems and Software Important to Safety for Research Reactors ) زة نظم األجھ

دد  )التحكم والبرامج الحاسوبية الھامة من حيث األمان بالنسبة لمفاعالت البحوثو ان  SSG-37(الع ايير األم من سلسلة مع
دليل  ة( Construction for Nuclear Installationsالصادرة عن الوكالة) وال ييد منشآت نووي ان بشأن تش ل األم دد  )دلي (الع

SSG-38 ذه من سلسلة معايير األمان الصادر ر ھ ة). وتعبِّ دة  المنشوراتة عن الوكال ة الجي ة الحالي عن الممارسات الدولي
  بشأن مواضيع ھامة تتعلق باألمان النووي.

 البنية األساسية لألمان النووي

العام، واصلت الوكالة مساعدة الدول األعضاء على تعزيز إطارھا الحكومي والقانوني والرقابي من خالل  خالل -٢
ة ٢٠١٥خدمة االستعراضات الرقابية المتكاملة التابعة للوكالة. وفي عام  ، أوفدت الوكالة ثماني بعثات أولية في إطار خدم

ى  ة إل ة المتكامل ا وإندوناالستعراضات الرقابي دةأرميني ا المتح ة تنزاني دا وجمھوري يا وآيرلن د و يس ة والھن ا ومالط كرواتي
ى ھنغارياو ة إل ذه الخدم ة المتحدة، وأوفدت أربع بعثات متابعة في إطار ھ ارات العربي لوفاكيا وسويسرا وو اإلم داس . فنلن

ا عد ي واجھتھ ى التحديات الت ق وسلَّطت بعثات خدمة االستعراضات الرقابية المتكاملة الضوء عل ا يتعل ة دول أعضاء فيم
طالع  ة لالض ددة الالزم ة المح ام القانوني ود األحك دم وج يما ع ة، وال س طة الرقابي روري لألنش انوني الض ار الق باإلط
ق بوضع  ا يتعل ة فيم ة الرقابي ة بالوظائف الرئيسية للھيئ بمسؤولياتھا الرقابية. وأشارت البعثات كذلك إلى التحديات المتعلق

  ئ التوجيھية واإلذن ببرامج التفتيش وصوغھا وتنفيذھا.اللوائح والمباد

ان.  -٣ ة الخاصة باألم وفي نيسان/أبريل، أصدرت الوكالة صيغة منقَّحة من أداة التقييم الذاتي للبنية األساسية الرقابي
ة اال ات خدم تعداد إلحدى بعث دول األعضاء خالل االس تخدمھا ال ذاتي تس يم ال و أداة للتقي ذكور ھ يم الم ستعراضات والتقي

ة. وتنطوي  ان الصادرة عن الوكال ايير األم لوب موضوعي، لمع ال، بأس ة االمتث ق درج ن أجل توثي ة م ة المتكامل الرقابي
تناداً  ان، اس ابي الخاص باألم انوني والرق ق باإلطار الحكومي والق ثة من األسئلة تتعل  الصيغة الجديدة على مجموعات محدَّ

من سلسلة معايير  GSR Part 1لعدد (ا باألمان الخاص والرقابي والقانوني الحكومي إلطاراللمنشور  ةإلى التنقيحات األخير
 .)األمان الصادرة عن الوكالة
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ي  -٤ ة ف دة األمريكي ات المتح ة للوالي ة النووي ة الرقابي ن الھيئ ًرا م ين خبي دة أربع ة لفائ ة دورة تدريبي دت الوكال وعق
مت  واشنطن العاصمة من أجل توسيع مجموعة الخبراء الالزمين لتنفيذ برنامج خدمة االستعراضات الرقابية المتكاملة. وقدَّ

 الدورة تدريبات في االضطالع باستعراضات األمان اإلشعاعي في نطاق بعثات خدمة االستعراضات الرقابية المتكاملة. 

ة ناشئة أو  -٥ وى نووي وال يزال تقييم وتلبية احتياجات الكفاءة الالزمة للھيئات الرقابية في البلدان التي فيھا برامج ق
ارف من  ادل المع رويج تب آخذة في التوسع يمثل إحدى األولويات المھمة بالنسبة للوكالة. وخالل العام، دأبت الوكالة على ت

ي مج ة ومواضيعية ف بكات إقليمي الل ش ادة خ ان؛ والقي ة لألم ة الالزم ة والرقابي ة والقانوني ية الحكومي ة األساس االت البني
مت الوكالة كذلك التدريب ألكثر من   ٤٠مشارك من  ٦٠٠واإلدارة بشأن األمان؛ واالتصاالت؛ وثقافة األمان الرقابي. وقدَّ

ة دولة عضًوا في نحو ثالثين حلقة عمل ودورة تدريبية بشأن مواضيع رقابية. و ة وإقليمي ات عمل وطني ا حلق كان من بينھ
يالروس  دت في ب ة ُعق وى النووي ًدا للق ا جدي تھلُّ برنامًج تدعم إنشاء بنية أساسية لألمان من جانب الدول األعضاء التي تس
ايو.  ي أيار/م ا ف ي تركي وبر، وف رين األول/أكت ارس وتش ي آذار/م د ف ي تايلن اني/نوفمبر، وف رين الث ان/أبريل وتش ي نيس ف
مت، في أيار/مايو في تركيا، حلقة العمل حول التحديات التي تواجھھا البلدان المستجدة فيما يتعلق بإرساء بنية أساسية  وُنظِّ
ة فرصة لمناقشة التحديات  وطنية فّعالة لألمان، وأتاحت على وجه الخصوص للدول األعضاء المستھلَّة لبرامج قوى نووي

ذي التي تواجھھا وكيفية معالجتھا من  اني من نوعه ال اع الث ة االجتم ذه الحلق مھا الوكالة. وكانت ھ خالل المساعدة التي تقدِّ
ة  ة فعال ات رقابي اء ھيئ ديات إنش ة تح ل لمناقش وفير محف ن أجل ت دول األعضاء، م ن ال ب م ى طل اء عل ة بن ه الوكال تنظم

 ومستقلة واالحتفاظ بھا.

ز  -٦ ةأنج االت الرقابي ي للوك ري األمريك ل األيبي ورو)  المحف ل ف ة (محف عاعية والنووي ع اإلش تركاً م روعاً مش مش
ة  ياً مع الوثيق ك المشروع تماش م وضع ذل ة. وت ة اإلقليمي درات الرقابي اء الق ز بن الوكالة مدته ثالث سنوات من أجل تعزي

منھجية التقييم المنھجي نة والوثيقة التقنية المعنو من سلسلة تقارير األمان) ٧٩(العدد  إدارة كفاءة الھيئات الرقابيةالمعنونة 
 ).IAEA-TECDOC-1757(الوثيقة  لالحتياجات من حيث الكفاءات الرقابية للھيئات الرقابية للمنشآت النووية

 اتفاقية األمان النووي

ام  خالل -٧ د في ع ذي ُعق ووي، ال ان الن ، ٢٠١٤االجتماع السادس االستعراضي لألطراف المتعاقدة في اتفاقية األم
م اقتراًحا من سويسرا بتعديل المادة  ووي  ١٨قّررت األطراف المتعاقدة بأغلبية ثلثي األطراف أن تقدِّ ان الن ة األم من اتفاقي

ة إلى مؤتمر دبلوماسي ُيعقد في غضون عام واحد. وت ة القائم وى النووي ييد محطات الق رح تصميم وتش ديل المقت اول التع ن
ا وحضره ٢٠١٥شباط/فبراير  ٩والجديدة. وفي  ة الرئيسي في فيين ر الوكال ؤتمر الدبلوماسي في مق د الم ا  ٧١، ُعقِ طرًف

ى ت ن يكون بالوسع التوصل إل ه ل تنتج أن راح السويسري واس ة في االقت ى متعاقًدا. ونظر المؤتمر بدق وافق في اآلراء عل
دة  التعديل المقترح. وبداًل من ذلك، ومن أجل بلوغ الھدف نفسه الذي يسعى إليه التعديل المقترح، اعتمدت األطراف المتعاق

ذي يشمل  ١باإلجماع إعالن فيينا بشأن األمان النووي، ادئ"ال د االقتضاء، في  المب ي ترشدھا، عن ة الت ذ ھدف االتفاقي تنفي
  . "عواقب في حال وقوعھامن تلك التخفيف الوعواقب اإلشعاعية ذات ال ع وقوع الحوادثالرامي إلى من

ابع لألطراف  -٨ اع االستعراضي الس اع التنظيمي لالستعداد لالجتم ا االجتم وُعقد في تشرين األول/أكتوبر في فيين
اع  ووي. وحضر االجتم ان الن ة األم ة  ٦٥المتعاقدة في اتفاقي ة لمنظم ة التابع ة النووي ة الطاق دة وحضرته وكال ة متعاق دول
ب دان االقتصاد بصفة مراق ة في المي اع التعاون والتنمي ور، مسؤولي االجتم ة أم دة، في جمل . وانتخبت األطراف المتعاق

ام  ارير ٢٠١٧االستعراضي السابع الذي سُيعقد في ع وى التق ذلك إعداد ومحت ة. وناقشت ك ، وأنشأت المجموعات القُطري
 الوطنية لالجتماع االستعراضي المقبل.

  

  
 
 .https://www.iaea.org/sites/default/files/infcirc872.pdfمتاح على الموقع التالي:  ١
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 تقييم أمان المنشآت النووية

ة واصلت الوكالة تقديم مجموعة و -٩ ة ببعث ام، اضطلعت الوكال اسعة من الخدمات المتعلقة بتقييم األمان. وخالل الع
اعالت الصينية  ان تصاميم المف ة ألم ة استعراضات تقني متابعة للبرنامج االستشاري لتقييم األمان في ماليزيا وأجرت ثالث

اعالت  ة CAP1400و ACP100و ACP1000(المف دت الوكال ل ودورة تد ٢٥). وعق ة عم تھلَّة حلق دان المس دعم البل ة ل ريبي
ر من  دريب ألكث مت الت دَّ ة، وق يم  ٣٠٠لبرنامج للقوى النووي دان تقي دريب في مي يم والت ا للتعل مشارك من خالل برنامجھ

وبي الخاص  امج الحاس ي للبرن ق العمل ية والتطبي ارف األساس ين المع راوح ب ى مواضيع تت زت األنشطة عل ان. وركَّ األم
ة دورة بتحليل األمان. و اء النظري دولي للفيزي د السالم ال اون مع مركز عب ة بالتع دت الوكال وبر، عق في تشرين األول/أكت

ا، وحضرھا  ك في ترييستي بإيطالي ية، وذل ارف األساس ارًكا من  ٤٤تدريبية استغرقت اسبوعين بشأن المع ة  ١٧مش دول
وقعيتين لمحطة تسف دريب من خالل جولتين م ذلك الت مت ك دَّ ّط في عضًوا. وق دخل ق م ت ي ل ة الت وى النووي ينتيندورف للق

  ).١الخدمة والموجودة على مقربة من فيينا (الشكل 

دان  -١٠ ة في المي اون والتنمي وفي شباط/فبراير، عقدت الوكالة، بالتنسيق مع وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التع
ع في محطة االقتصادي، اجتماع خبراء دوليين بشأن تعزيز فعالية أنشطة الب ذي وق ى ضوء الحادث ال حث والتطوير عل

ة عضًوا و ٣٨خبيًرا من  ١٥٠فوكوشيما داييتشي للقوى النووية. وحضر االجتماع أكثر من  ـمثِّل  ٥دول ة، ت منظمات دولي
ة ال ات الرقابي ة، والھيئ اعالت النووي دي المف لة لمحطات القوى النووية، ومؤسسات البحوث، ومورِّ ة، المنظمات المشغِّ نووي

ادل المعلومات  ة لتب م االجتماع محفاًل للـخبراء من الدول األعضاء والمنظمات الدولي ومنظمات الدعم التقني والعلمي. وقدَّ
راء  اقش الخب ي. ون يما داييتش ادث فوكوش وء ح ى ض ذت عل ي ُنفِّ وير الت ث والتط طة البح لة بأنش رات المتص والخب

دول ا ي ال وير ف ـيجيات البحث والتط تراتيجيات استرات ك االس ي ذل ا ف يما داييتشي، بم ادث فوكوش اب ح ي أعق ألعضاء ف
وارئ  ب والتصدي للط دتھا والتأھ ف ح ة أو تخفي وادث العنيف ع الح ات من ة وتكنولوجي وادث العنيف ل الح ة بتحلي المرتبط

 والتعافي بعد الحوادث.

ي بشأن وفي تشرين األول/أكتوبر، عـقدت الوكالة اجتماعين تقنيين بشأن تقييم أم -١١ ان المنشآت النووية: اجتماع تقن
ة  ي حول قضايا الساعة المتعلق اع تقن ا؛ واجتم د في فيين ة، ُعق تصميم وتشييد ھياكل ونظم االحتواء لمحطات القوى النووي
انون  اد الروسي. وفي ك د في موسكو باالتح بتحليل الحوادث العنيفة والتصدي لھا فيما يتعلق بمحطات القوى النووية، ُعق

ة في ا وى النووي ق بمحطات الق ا يتعل دفاع في العمق فيم يم ال ألول/ديسمبر، استضافت الوكالة اجتماًعا استشارًيا بشأن تقي
 مقرھا الرئيسي في فيينا، بھدف تحديد أساليب تقييم الدفاع في العمق ووسائل تعزيزه. 

  
للقوى النووية التي لم تدخل قّط في الخدمة والموجودة في النمسا، وھي  مشاركون في جولة موقعية لمحطة تسفينتيندورف  -١-الشكل

 .٢٠١٥تمرين من التمرينين التدريبين اللذين نظمتھما الوكالة في عام 
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 أمان المواقع، والتصميم الذي يوفر الحماية من األخطار الداخلية والخارجية

ة لمحطات توفر خدمة الوكالة الستعراض تصميم المواقع واألحداث الخ -١٢ ع محتمل ارجية إرشادات بشأن تقييم مواق
ا  لھ ى تحمُّ القوى النووية، للتأكد من األخطار المحددة الداخلية والخارجية التي تھدد الموقع، ومن قدرة المحطة المقترحة عل

ام  ي ع ان. وف ى ٢٠١٥بأم ة إل داث الخارجي ع واألح ة تصميم المواق ار خدم ي إط ات ف ع بعث ة أرب دت الوكال األردن ، أوف
ات المساعدة وبنغالديش وتايلند وفييت نام ذه البعث م ھ دِّ يا. وتق ى إندونيس ة إل ذه الخدم ، وأوفدت بعثة تحضيرية في إطار ھ

ع  يم المواق ع وتقي ار المواق ة الختي ن المراحل المختلف ة م ل مرحل تقل لك تعراض مس ديم اس ق تق دول األعضاء عن طري لل
نات.   وتصميم الھياكل والنظم والمكوِّ

ان -١٣ ع. وك مت الوكالة أيضا أربع حلقات عمل وثالث دورات تدريبية بشأن مواضيع تتعلق بأمان المواق الھدف  وقدَّ
ان  ة ألم اءة الالزم عه في اكتساب الكف من ھذه الفعاليات التدريبية ھو دعم الدول التي تستھلُّ برنامًجا للقوى النووية أو توسِّ

 دول أعضاء. ٧مشارًكا تقريًبا من  ١٣٠المواقع النووية وأمان تصميمھا. وحضر ھذه الفعاليات ما مجموعه 

 شورين بشأن األمان الزلزالي، ھما:وفي حزيران/يونيه، أصدرت الوكالة من -١٤
Ground Motion Simulation Based on Fault Rupture Modelling for Seismic Hazard Assessment in Site Evaluation 

for Nuclear Installations  
ع المنشآت  محاكاة الحركة األرضية استناًدا إلى نمذجة( يم مواق دى تقي زالزل ل تمزقات الصدوع ألغراض تقييم مخاطر ال

  ومن سلسلة تقارير األمان الصادرة عن الوكالة)  ٨٥(العدد  )النووية
The Contribution of Palaeoseismology to Seismic Hazard Assessment in Site Evaluation for Nuclear Installation  

ةمساھمة علم الز( ة الصادرة عن  )الزل القديمة في تقييم مخاطر الزالزل خالل تقييم مواقع المنشآت النووي ة التقني (الوثيق
 ).TECDOC-1767الوكالة 

 األمان التشغيلي والتعقيبات المستمدة من الخبرة

ام  -١٥ ي ع ر ٢٠١٥ف دا) ودامبيي روس ب (كن ى ب غيل إل ان التش تعراض أم ة اس ات لفرق ة ست بعث دت الوكال ، أوف
دتين  ا) والوح يوازاكي ٧و ٦(فرنس ة كاش ن المحط ما -م ان) وشاش اريوا (الياب اد  ١ك ورونيز (االتح تان) ونوفوف (باكس

ى شوز  ذكورة إل ة الم ا الفرق الروسي) وسيزيويل ب (المملكة المتحدة)، كما أوفدت بعثتين من بعثات المتابعة التي تقوم بھ
ة ب (فرنسا) وكلينتون (الواليات المتحدة األمري دول األعضاء وأجرت بعث ة مع مستعرضين من ال كية). وتعاونت الوكال

ة  يكية في الجمھوري ة التش اء الوطني متابعة للمؤسسات في إطار فرقة استعراض أمان التشغيل إلى مجموعة شركة الكھرب
تع ة اس ا فرق ان التشغيل التشيكية، وھي ثالث بعثة من ھذا النوع تجري حتى اآلن. وبعثات المؤسسات التي تجريھ راض أم

وارد البشرية، واالتصال،  ة، والم ال إدارة المؤسس بيل المث ى س تعراض وظائف المؤسسات (عل ات مصممة الس ھي بعث
  واإلشراف المستقل) التي لھا تأثير في األمان في محطات القوى النووية التي تمتلكھا أو تشغلِّھا مرافق عامة.

ا)، وكينشان وأجرت الوكالة أربع بعثات لجوانب أمان  -١٦ انغي (بلجيك ى تيھ ام، إل ل األجل خالل الع التشغيل الطوي
دروس  ة من مشروع ال ة الثاني تكملت المرحل ا اس ا). كم وب أفريقي وبيرغ (جن ردي (المكسيك)، وك ا في (الصين)، والغون

ة ة المعني ة التوجيھي ة  الدولية العامة المستفادة في مجال تقادم محطات القوى النووية. ووافقت اللجن ة العام دروس الدولي بال
ا  ائج الحق ك المشروع، وعرضت النت المستفادة في مجال التقادم في تشرين الثاني/نوفمبر على نتائج المرحلة الثانية من ذل
ي  ذكور. وف روع الم ن المش ة م ة الثالث ت المرحل ث أُطلق اني/نوفمبر، حي رين الث ي تش ا ف ي فيين د ف ي ُعق اع تقن ي اجتم ف

 Ageing Management for Nuclear Power Plants: International Generic Ageing Lessons Learnedلوكالة الوثيقة أيار/مايو، نشرت ا
ادم( ال التق ي مج تفادة ف ة المس ة العام دروس الدولي ة: ال وى النووي ادم محطات الق دد  )إدارة تق ارير  ٨٢(الع لة تق ن سلس م

 األمان). 
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 مفاعالت البحوث ومرافق دورة الوقود أمان

ك ٢٠١٥في عام  -١٧ ززة، وشارك في تل اعالت البحوث المع ان مف دعم أم دد من األنشطة ل ة بع ، اضطلعت الوكال
ى نحو  ٦٠األنشطة خبراء من أكثر من  ا عل اعالت البحوث: إدارتھ ي بمف دولي المعن دولة عضًوا. وشمل ذلك: المؤتمر ال
فعال، الذي ُعقد في فيينا في تشرين الثاني/نوفمبر؛ واالجتماعات اإلقليمية حول تطبيق مدونة مأمون واستخدامھا على نحو 

اعالت  قواعد السلوك بشأن أمان مفاعالت البحوث، التي ُعقدت في آسيا وأوروبا؛ واالجتماعات التقنية بشأن إدارة تقادم مف
ا، وبشأن مؤشر أد دخل عليھ ي ت ديالت الت ديثھا والتع اريع البحوث وتح ات المش ي طار اتفاق اعالت البحوث ف ان مف اء أم

ى  ق عل ارت القل ي أث ان الت ين قضايا األم ان واألمن. ومن ب ين األم رابط ب ة بشأن إدارة الت ة العمل الدولي والتوريد؛ وحلق
اعالت  دة الصعيد اإلقليمي ثمة برامج التفتيش الرقابي (أفريقيا وآسيا)؛ والبنية األساسية الخاصة بمشاريع مف البحوث الجدي

  (أفريقيا والمناطق العربية)؛ وإعادة تقييم األمان على ضوء حادث فوكوشيما داييتشي (أفريقيا). 

ة و أوزبكستانوأوفِدت بعثات أمان إلى مفاعالت البحوث في  -١٨ إيطاليا والبرتغال وبيرو وتركيا وجامايكا وجمھوري
رامج الصينإيران اإلسالمية وسلوفينيا و ان ب ق بأم ا يتعل ينات فيم مت البعثات إرشادات وتوصيات بشأن إدخال تحس . وقدَّ

اعالت  ود المف ل وق االستخدام، وتقييم األمان، وإدارة التقادم، واستعراض األمان الدوري، والوقاية من اإلشعاعات، وتحوي
دت ال راء. وأوف وم الضعيف اإلث ى اليوراني ى األردن بشأن إدخال أول من اليورانيوم الشديد اإلثراء إل ة إل ة أيضا بعث وكال

بشأن البنية  تونس وجمھورية تنزانيا المتحدة والسودان وفييت ناممفاعل بحوث في البلد في الخدمة، كما أوفدت بعثات إلى 
 األساسية الخاصة بمشاريع مفاعالت البحوث في تلك البلدان.

وفيا ب -١٩ ي ص ا ف ة اجتماًع دت الوكال ارس، عق ي آذار/م رة وف ر الخب دعم نش ات ل ن الحادث غ ع أن التبلي ا بش بلغاري
اع  ارًكا من  ٤٣التشغيلية وتحسين إقامة الشبكات. وحضر االجتم ذلك، أصدرت  ٣٣مش ك الشھر ك ة عضًوا. وفي ذل دول

 Operating Experience from Events Reported to the IAEA Incident Reporting System for Research Reactors الوكالة الوثيقة
اعالت البحوث( ة بمف ات المتعلق غ عن الحادث ة للتبلي ا في نظام الوكال غ عنھ  )التجربة التشغيلية المستمدة من األحداث المبل

  .)TECDOC-1762(الوثيقة التقنية الصادرة عن الوكالة 

ود،  وفي -٢٠ ا يخص مرافق دورة الوق ان فيم ائق األم أيار/مايو، عقدت الوكالة اجتماًعا تقنًيا بشأن تحليل األمان ووث
ادم في مرافق دورة  ٢٣مشارًكا من  ٤٣٠وحضره  ة عمل حول إدارة التق دت حلق بتمبر، عق ة عضًوا، وفي أيلول/س دول

الثاني/نوفمبر، أجرت الوكالة بـعثة متابعة في إطار تقييم دولة عضًوا. وفي تشرين  ١٧مشارًكا مـن  ١٨الوقود، وحضرھا 
ذ التوصيات  األمان أثناء تشغيل مرافق دورة الوقود إلى محطة رومانيا للقوى النووية من أجل تقييم التقدم المحرز في تنفي

 د.المستمدة من البعثة السابقة التي أُجريت في إطار تقييم األمان أثناء تشغيل مرافق دورة الوقو
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  األمان اإلشعاعي وأمان النقل
  الھدف

ان المصادر اإلشعاعية،  تحقيق ادة أم ذا المجال، وزي ان في ھ ة بشأن األم ايير الوكال ق مع اتساق عالمي في إعداد وتطبي
رُّض  ة عن التع ار الضارة الناجم ن اآلث ة، م وظفي الوكال ا يشمل م ور، بم ة الجمھ تويات وقاي ذلك بمس ة ل اء نتيج واالرتق

  لإلشعاعات.

  وقاية الجمھور

ام   -١ ي ع ري ، اضطلعت ٢٠١٥ف عاعات واالستصالح أُج نوات حول رصد اإلش الث س ه ث ة بمشروع مدت الوكال
اطق المتضررة من حادث  ة باستصالح المن ه المساعدة حول المسائل المتعلق مت في دَّ يما، وق بالتعاون مع محافظة فوكوش

ي ُجمِّعت خالل أنشط ات الت ة، والتصرف اآلمن في النفاي وى النووي ة االستصالح، ورصد محطة فوكوشيما داييتشي للق
ا  مت الوكالة الدعم والمساعدة للمشاريع التي اضطلعت بھا محافظة فوكوشيما فيم اإلشعاعات. وكجزء من ھذه األنشطة، قدَّ
ة من  رات، وقضايا الوقاي ار والبحي ة، وأنشطة االستصالح في األنھ يتعلق بمعالجة نفايات االستصالح في المحارق البلدي

  . وتمت الموافقة على تمديد المشروع لفترة سنتين. اإلشعاعات في الغابات

  وقاية المرضى من اإلشعاعات

ن   -٢ ة م أن الوقاي ادات بش ذ اإلرش ول تنفي ا ح ي فيين ة ف ة دورة تدريبي دت الوكال اني/نوفمبر، عق رين الث ي تش ف
ون  ات المنشور المعن دورة متطلب ة من اإلشعاعات وأمانھا في االستخدامات الطبية لإلشعاعات المؤينة. وعرضت ال الوقاي

ان  ايير األم عاعية: مع ان المصادر اإلش عاعات وأم ةاإلش ية الدولي دد  األساس ان  GSR Part 3(الع ايير األم لة مع ن سلس م
اء  مت توصيات وإرشادات بشأن الوف الصادرة عن الوكالة) فيما يتعلق باالستخدام اآلمن لإلشعاعات المؤينة في الطب، وقدَّ

ة (الشكل  دورة ١بھذه المتطلبات في المرافق الطبي ثاًل من  ٥٠). وشارك في ال ة عضًوا  ٢٧مم ة.  ٣ودول منظمات دولي
ر من  ر الضروري، وحضر أكث ي غي ين بشأن تقليص حاالت التعرض الطب اعين تقني ا اجتم ة أيًض دت الوكال  ١٠٠وعق

  مشارك من جميع المناطق.

  
مت الوكالة التدريب   -١-الشكل إلى تخطيط استخدام اإلشعاعات المؤيَّنة لعالج السرطان في عيادة للعالج اإلشعاعي في زمبابوي. قدَّ

  ، في الوفاء بالمتطلبات الالزمة الستخدام اإلشعاعات المؤينة بأمان في المرافق الطبية.٢٠١٥مھنًيا طبًيا، في عام  ٥٠أكثر من 
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  الوقاية من اإلشعاعات المھنية

يا  -٣ ذا الس الم. وفي ھ ق، ما زال استخدام التكنولوجيات النووية واإلشعاعية يتزايد في العديد من القطاعات حول الع
أصدرت الوكالة أداة جديدة ھي نظام المعلومات الخاص بالتعرض المھني في مجاالت الطب والصناعة والبحوث (نظام 

ISEMIR-IR ام تفادة  ISEMIR-IR). ونظ دروس المس رات وال ادل الخب دعم تب و ي ت وھ بكة اإلنترن ى ش ائم عل ام ق و نظ ھ
  ني في مجال التصوير اإلشعاعي الصناعي.وأفضل الممارسات الرامية إلى تقليص جرعات التعرض المھ

يم مستقل   -٤ دير وتقي د خدمة الوكالة لتقييم وقاية العاملين من اإلشعاعات الدول األعضاء، بناء على طلبھا، بتق وتزوِّ
ام ة البرن ى فعالي اظ عل دة للحف ات ھي أداة مفي ذه التقييم ة. وھ ة من اإلشعاعات المھني ي بالوقاي وطني المعن ا ال ج لبرنامجھ

ة  ات المتعلق ن المعلوم ذلك م دول األعضاء ك تفيد ال ة. وتس ى مجاالت التحسين المحتمل لِّط الضوء عل ا وھي تس وتعزيزھ
ام  املين من اإلشعاعات. وفي ع ين من ٢٠١٥بأفضل الممارسات المتاحة عبر خدمة تقييم وقاية الع ة بعثت دت الوكال ، أوف

ذه  بعثات خدمة تقييم وقاية العاملين من اإلشعاعات ة تحضيرية لھ دت بعث ة المتحدة، وأوف ارات العربي وادور واإلم ى اك إل
  الخدمة إلى غانا.

ة:   -٥ ة وخالل العام، نشرت الوكالة منشورين بشأن الوقاية من اإلشعاعات المھني واد المشعة الموجودة في البيئ الم
واد (المنتدى الدولي السابع عن المواد المشعة الموجودة في البيئة ا الطبيعية ابع عن الم دولي الس لطبيعية)، وقائع المنتدى ال

ة؛  ه الوكال املين  Radiation Protection of Itinerant Workers والمشعة الموجودة في البيئة الطبيعية الذي نظمت ة الع (وقاي
عاعات) ن اإلش ولين م دد  المتج عاعات  ٨٤(الع ن اإلش ة م ايا الوقاي اول قض ور يتن و منش ان، وھ ارير األم لة تق ن سلس م

عاعية  ات اإلش ون الجرع ة لضمان أن تك ة الالزم ة والعملي ات اإلداري ولين، والترتيب املين المتج تعانة بالع ة باالس المرتبط
  خاضعة للتحكم الرقابي بشكل مناسب. 

  البنية األساسية الرقابية

ة. يستفي  -٦ ة المتكامل د عدد متزايد من الدول األعضاء التي ليس لديھا منشآت نووية من خدمة االستعراضات الرقابي
وى ٢٠١٥وفي عام  ديھا محطات ق يس ل ى ست دول أعضاء ل ة إل ة المتكامل ة االستعراضات الرقابي ات خدم ، أوفِدت بعث

ي:  ة، وھ دا وجنووي يا وآيرلن دة وإندونيس ة المتح ارات العربي ةاإلم ا ومالط دة وكرواتي ا المتح ة تنزاني اً مھوري م أيض . وت
ة االستعراضات  ات لخدم ات في بعث ان النفاي ل وأم ان النق ان اإلشعاعي وأم استعراض فعالية البنية األساسية الرقابية لألم

لوفاكيا وس ا وس ة، وھي: أرميني وى النووي رامج للق ديھا ب دا الرقابية المتكاملة أوفِدت إلى خمس دول أعضاء ل ويسرا وفنلن
وھنغاريا. وأوفِدت بعثات استشارية بشأن تعزيز البنية األساسية الرقابية الوطنية فيما يتعلق باألمان اإلشعاعي إلى البوسنة 
ي  ة حلقت مت الوكال ك، نظَّ ى ذل والھرسك وجمھورية الو الديمقراطية الشعبية وبابوا غينيا الجديدة وأوروغواي. وعالوة عل

ي الھيئات الرقابية للعمل كمتخصصين في استعراض خدمة االستعراضات الرقابية المتكاملة في مجال عمل لتدريب موظف
  األمان اإلشعاعي.

  أمان النقل

  ، نشرت الوكالة المنشور٢٠١٥في عام   -٧
Schedules of Provisions of the IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material  

داول( عة ج واد المش أمون للم ل الم ة للنق ة الوكال ام الئح ة  )أحك دد  )٢٠١٢(طبع ان  SSG-33(الع ايير األم لة مع ن سلس م
ة  غيلية واإلداري ات التش رد الصحيح والمتطلب وع الط د ن ن تحدي ات ع ور معلوم ذا المنش م ھ دِّ ة). ويق ن الوكال الصادرة ع

  المناسبة الواجب تطبيقھا عند شحن مواد مشعة.

ام  ١٢الوكالة  وعقدت  -٨ دول األعضاء في  ٢٠١٥حدًثا إقليمًيا لبناء القدرات في ع ل في ال ان النق ز أم بھدف تعزي
ذه األنشطة  ادئ. وشارك في ھ أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر األبيض المتوسط وأوروبا وجزر المحيط الھ
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د ٢قد شاركوا في تمارين عملية (الشكل دولة عضًوا، كانوا  ٨٠مشارًكا من أكثر من  ٢٥٠أكثر من  ى تحدي اونوا عل ) وتع
 اإلجراءات اإلقليمية لتحسين أمان النقل.

 

  مشاركون في اجتماع تقني بشأن أمان النقل في جزر المحيط الھادئ  -٢-الشكل
  يشاركون في تمرين عملي بشأن التصدي لحادثة نقل.

  التعليم والتدريب في مجال األمان اإلشعاعي

ان   -٩ ي مجاالت األم دريب ف التعليم والت ة خاصة ب تراتيجيات وطني ى وضع اس دول األعضاء عل ة ال ع الوكال جِّ تش
اإلشعاعي وأمان النقل وأمان النفايات. وفي ھذا الصدد، ُعقد اجتماع استشاري في فيينا لتمكين صانعي السياسات ومتخذي 

لَّط القرارات من متابعة المبادرات التي اتخذتھا الدول األ دريب. وس التعليم والت ة خاصة ب عضاء لوضع استراتيجيات وطني
ة  رات في الوقاي االجتماع، الذي حضره ممثلون من خمسين دولة عضًوا، الضوء على الحاجة إلى االستدامة عند بناء الخب

دريب يم والت ة إزاء التعل تراتيجي الخاص بالوكال نھج االس ا لل عاعي، وفق ان اإلش عاعات واألم ن اإلش ان  م ال األم ي مج ف
ات ( ان النفاي ل وأم ان النق ى ٢٠٢٠-٢٠١١اإلشعاعي وأم دريب إل يم والت يم التعل ات لتقي دت ثالث بعث ام، أُوفِ ). وخالل الع

  إسرائيل وليتوانيا واليونان.

ام   -١٠ ي ع ان ٢٠١٥وف عاعات وأم ن اإلش ة م دان الوقاي ي مي ا ف ة علي ة جامعي بع دورات تعليمي ة س دت الوكال ، عق
ة  ماليزيا والمغربو رجنتين وغانا (دورتان منفصلتان)ر المشعة، في الجزائر واألالمصاد دت دورات إقليمي واليونان. وُعق

بين لفائدة مسؤولي الوقاية اإلشعاعية في    .اإلمارات العربية المتحدة والبرتغال والمغرب وناميبيالتدريب المدرِّ

ون   -١١ ة ’وفي إطار مشروع إقليمي معن ز البني ان تعزي اءات في مجال األم اء الكف دريب، وبن يم والت األساسية للتعل
ى في ‘اإلشعاعي دورة األول دت ال ة من اإلشعاعات. وُعق بين لفائدة مسؤولي الوقاي ، استحدثت الوكالة دورات تدريب المدرِّ

دورة  ا، وحضر ال ي أوروب دول األعضاء ف دة ال ه، لفائ ي حزيران/يوني ال ف ن  ٣٢البرتغ ارًكا م ي دو ٢٢مش ة عضًوا ف ل
المنطقة. وكان الھدف من التدريب ھو دعم تنفيذ استراتيجيات وطنية للتعليم والتدريب في مجاالت األمان اإلشعاعي وأمان 
ة. وتلقى المشاركون  دريب الوطني يم والت رامج التعل ذ ب يعھا لتسھيل تنفي اءات وتوس اظ بالكف ات، واالحتف ان النفاي النقل وأم

بين لمسؤولي الوقاية من اإلشعاعات في بلدانھم.كذلك تدريبات إضافية ل   لعمل كمدرِّ
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  نظام إدارة معلومات األمان اإلشعاعي

دول األعضاء من رصد   -١٢ ن ال ى اإلنترنت أداة تمكِّ تعتبر منصة نظام إدارة معلومات األمان اإلشعاعي القائمة عل
ان اإلشعاعي وف ام حالة ومستوى تنفيذ بنيتھم األساسية الخاصة باألم ة. وفي ع ان الوكال ايير أم ا لمع ، اسُتخدمت ٢٠١٥ق

دول  ات شراء المصادر اإلشعاعية لل يم طلب ة، في تقي ذه المنصة التعاوني ا من خالل ھ المعلومات، التي تم الحصول عليھ
ر السياسات  ازي تقري ى جھ ي عل اون التقن اريع التع ل عرض اقتراحات مش ذلك قب ات ك ك المعلوم األعضاء. وُدرست تل

ت الت ام، عيَّن الل الع ا. وخ ة عليھ ة للموافق واً  ١٨ابعين للوكال ة عض ان  دول ات األم ام إدارة معلوم ين لنظ قين وطني منس
  دولة عضو ھذا النظام من أجل تحديث نماذجھا الخاصة باألمان اإلشعاعي. ١٠٠اإلشعاعي وعاينت 
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  التصّرف في النفايات المشعة

  الھدف 

ا  تحقيق ا، بم وازم تطبيقھ وفير ل ى ت اتساق السياسات والمعايير التي تحكم أمان النفايات وحماية الناس والبيئة، باإلضافة إل
  في ذلك التكنولوجيات السليمة والممارسات الجيدة.

  أمان النفايات والبيئة

ة والوقود المستھلَك ف في النفايات الُمِشعَّ   التصرُّ

ات بمستويات منخفضة   -١ قد تولد أنشطة االستصالح التي ُيضطلع بھا بعد الحوادث النووية كميات كبيرة من النفاي
ات  ى كمي ة عل واد المنطوي من النويدات المشعة. وطلبت الدول األعضاء منھجية بسيطة لتقييم خيارات التخلص بالنسبة للم

ً متبقية من النويدات المشعة. واستجابة لتلك الطلبات يھدف إلى وضع مستويات محددة لرفع  جديداً  ، أطلقت الوكالة مشروعا
ق  ا يتعل ة فيم ع أن يستمر بالرقاب ه وُيتوق ي حزيران/يوني م إطالق المشروع ف ع الطمر. وت ي مواق ات ف التخلص من النفاي

  لعاميين. 

ة   -٢ ق المتوسطة والطويل وفي شباط/فبراير، أجرت الوكالة االستعراض الدولي الثالث للنظراء بشأن خارطة الطري
ة من  ٤-١األجل نحو إخراج الوحدات  ة الكھربائي و للطاق ة لشركة طوكي ة التابع وى النووي يما داييتشي للق لمحطة فوكوش

يما داييتشي  خبيرا دوليا، قّدموا استعراضا ١٥الخدمة. وشملت البعثة  ة إخراج محطة فوكوش ذ عملي مستقال لتخطيط وتنفي
دة ذات الصلة (الشكل  من الخدمةللقوى النووية  ا من الممارسات الجّي ة وغيرھ استنادا لمعايير األمان الصادرة عن الوكال

ة، الت١ ا الوكال ة قامت بھ ذ ٢٠١٣ي تمت في ). واستنتج فريق الخبراء أن الحالة في الموقع قد تحّسنت منذ آخر بعث . ومن
ود من الوحدة  م سحب الوق ا: ت ة من بينھ ام مھم اه ٤ذلك الوقت، تم انجاز عدة مھ د وتحسين نظم معالجة المي م تمدي ؛ وت

دل الجرعات  ى تقليص مع ام إل ع من الرك ادة تنظيف الموق ة؛ وأّدت زي اه الجوفي الملوثة؛ وتم تشغيل المجرى الجانبي للمي
وع في برنامج شامل لرصد مياه البحر، بما في ذلك المراقبة من طرف مختبرات مستقلة. وفي ھذا اإلشعاعية. كما تم الشر

رات ال ة بالصدد، تعاونت مختبرات البيئة التابعة للوكالة في موناكو مع المختبرات البحرية اليابانية وغيرھا من المختب حري
 البحر من أجل ضمان جودة نتائج الرصد واتِّساقھا.  الدولية في اجراء تمارين مقارنة بين المختبرات لتحليل مياه

 
  ٤خراج من الخدمة في الوحدة اال فريق من خبراء الوكالة خالل استعراض عملية  -١-الشكل

  من محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية.



GC(60)/9 
  ٨٤ الصفحة

  تقييم وإدارة االنبعاثات البيئية

ي  -٣ ي ٢٠١٥ف ة ف وى النووي ق للق د لمحطة البلطي ي اُعِّ ر البيئ يم األث ة استعراض نظراء بشأن تقي ، أجرت الوكال
ات بشأن  كالينينغراد باالتحاد الروسي. يم إزاء المتطلب ين، التقي راء دولي ة خب ّون من أربع ق االستعراض، المك ارن فري وق

  صادرة عن الوكالة.الوقاية من اإلشعاعات المقررة في معايير األمان ال

درات ٢٠١٢وفي   -٤ ، أنشأت الوكالة برنامج النمذجة والبيانات الخاصة بتقييم التأثير اإلشعاعي من أجل تحسين الق
ة؛  ارات نموذجي نة بغرض إجراء اختب ات محّس ى بيان ة من خالل الحصول عل في مجال تقييم الجرعات اإلشعاعية البيئي

ى تو ادل ومقارنة النماذج؛ والتوّصل إل يم؛ وتب اليب محسنة للتقي الم النمذجة؛ وتطوير أس يم مع ج وق ى فلسفات وُنُھ افق عل
م استعراض  ٢٠١٥المعلومات. وتم في  أثير اإلشعاعي. وت يم الت انجاز العمل بشأن برنامج النمذجة والبيانات الخاصة بتقي

اني/نوفمبر في مق ر من انجازات البرنامج في أثناء حلقة عمل ُعقدت في تشرين الث ا حضرھا أكث ة في فيين  ١٥٠ر الوكال
داً  ٤٠من أكثر من  -من بينھم رقابيون، ومشغلون وعلميون – خبيراً  ة بل تم الشروع في مشروع متابع رر أن ي . ومن المق
  .٢٠١٦بداية 

  اإلخراج من الخدمة وأمان االستصالح 

دولي بشأن إخراج   -٥ ة المشروع ال اير، أنشأت الوكال انون الثاني/ين ي ك ة ف ة المتضررة من الخدم ق النووي المراف
ة عضواً  ١٩من  خبيراً  ٣٥واستصالحھا. وتم إطالق المشروع في أثناء اجتماع تقني ُعقد في فيينا، بمشاركة  ، بھدف دول

تعلم من  ة واستصالحھا وال ة من الخدم ع الموروث ة المتضررة والمواق تعميم الخبرات المكتسبة من إخراج المرافق النووي
ك تلك الخ ا في ذل ة، بم برات. وفي أثناء العام، وضعت الوكالة مواد تدريبية عن استصالح مواقع انتاج اليورانيوم الموروث

وجزة و  ائق م الث وث ً  ١٤٠ث ا ي  عرض ادي ف ل تف ن أج ل. وم ين القصير والطوي ى األجل ب االستصالح عل مل جوان تش
 ً دة للتنقيب مواد ذات صل المستقبل المسائل الموروثة، وضعت الوكالة أيضا ة بھذا المجال بشأن جوانب أمان األنشطة الجدي

  عن اليورانيوم وانتاجه. 

  اجتماع االتفاقية المشتركة

ة   -٦ ي االتفاقي دة ف امس لألطراف المتعاق اع االستعراضي الخ ا االجتم ي فيين ة ف ر الوكال ي مق ايو ف ي أيار/م د ف ُعقِ
ين  ات المشعة. ومن ب ان التصرف في النفاي ود المستھلك وأم ان التصرف في الوق ًدا،  ٦٩المشتركة بشأن أم ا متعاق طرًف

دم المحرز شارك واحد وستون طرفاً في االجتماع االستعراضي. وناق شت األطراف المتعاقدة، على وجه الخصوص، التق
رات الخزن  ان لفت داعيات األم ة؛ وت منذ االجتماع االستعراضي الرابع فيما يتعلق بالتصرف في المصادر المختومة المھمل

ول لعم الطويلة جداً  اد حل دولي في ايج اون ال ات المشعة؛ والتع ي التصرف وتأخر التخلص من الوقود المستھلك والنفاي ليت
  والتخلص على األجل الطويل فيما يتعلق بالنفايات المشعة والوقود المستھلك.  

٧-   ً ك من  عدداً  وحدد المشاركون أيضا ر ذل ل وغي املة تشمل: التوظيف وتطوير الموظفين والتموي من القضايا الش
مسائل الموارد البشرية؛ والحفاظ على مشاركة الجمھور وزيادتھا والمشاركة في التصرف في النفايات من أجل تعزيز ثقة 

تراتيجية ذ اس م وتنفي ة؛ ورس ة المھمل ي المصادر المختوم ه؛ والتصرف ف ور وتقبُّل ي  الجمھ تدامة للتصرف ف املة ومس ش
رة.   النفايات المشعة والوقود المستھلك في مرحلة مبكِّ

يما   -٨ ادث فوكوش ن ح تفادة م دروس المس ق بال ا يتعل رز فيم دم المح أن التق اع دورة مواضيعية بش وتضمن االجتم
ى مسائل ذا ات المشعة، وعل ود المستھلك والنفاي ة داييتشي. وركز النقاش على التصرف في الوق ل أھمي ت الصلة من قبي

رة من  ام كبي حادث فوكوشيما داييتشي بالنسبة لألطراف المتعاقدة التي ال تملك برنامجا للقوى النووية، والتصرف في أحج
  النفايات الناجمة عن الحادث والدروس المستفادة من عملية إزالة التلوث بعد وقود حادث إشعاعي.
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ى تشجيع واتخذت األطراف المتعاقدة أيضاً   -٩ ور، إل ة أم ي ترمي، في جمل قرارات بشأن عدد من اإلجراءات الت
التقيُّد باالتفاقية المشتركة، والحث على المشاركة الفعالة في عملية االستعراض، وزيادة فعالية عملية االستعراض الخاصة 

استثنائي لمعالجة بعض من تلك القضايا باألطراف المتعاقدة التي ال تملك برنامجاً للقوى النووية. ومن المقرر عقد اجتماع 
  ، قبل االجتماع التنظيمي الخاص باالجتماع االستعراضي السادس.٢٠١٧في 
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  األمن النووي

  الھدف

ة بشأن  المساھمة املة وكامل ة وش ال، من خالل وضع إرشادات آني ووي فّع ق أمن ن ى تحقي في الجھود العالمية الرامية إل
ا في  درات، بم اء الق األمن النووي العالمي والعمل على تطبيقھا من خالل استعراضات النظراء والخدمات االستشارية وبن

، وتعزيز التعاون الدولي وتنفيذھاوك الدولية ذات الصلة باألمن النووي ذلك التعليم والتدريب. والمساعدة على التقيُّد بالصك
ووي  وتنسيق المساعدة بطريقة تدعم استخدام الطاقة النووية وتطبيقاتھا. وقيادة التعاون الدولي وتحسينه في مجال األمن الن

  استجابة لقرارات المؤتمر العام وتوجيھات مجلس المحافظين.

ك  تجلَّت بوضوح خالل  -١ العام ضرورة مواصلة الجھود الرامية إلى تحسين األمن النووي في كل أنحاء العالم، وذل
ى المساعدةمن خالل  ات الحصول عل ام، وطلب ا، و .قرارات المؤتمر الع ى طلبھ اء عل دول، بن ة مساعدة ال واصلت الوكال

ة في مجال األ ووي على جعل نظمھا الوطني رمن الن وة  أكث تدامة وفعالاوق رة . ةيس ووي للفت ذ خطة األمن الن وخالل تنفي
ي؛ والتنسيق  دّعمت، ٢٠١٧-٢٠١٤ الوكالة الدول في مجاالت تقييم االحتياجات، وأمن المعلومات وأمن الفضاء اإللكترون

ة واستعراضات النظراء؛ صوغ الخارجي؛ و قة؛ والتقييمات الذاتي ة المنس اإلطار العالمي لألمن النووي؛ والمشاريع البحثي
ن. وتنم د من المخاطر وتحسين األم وارد البشرية؛ والح ة الم ي األنشطة ي ية ف ز رئيس ؤرة تركي ة ب ة المادي وظلت الحماي

وخالل العام، واستجابة لطلبات الدول األعضاء، ركَّزت الوكالة اھتماًما متزايًدا على ترويج إطار المنفَّذة في إطار الخطة. 
ا في األمن النووي على الصعيد العالمي، وعلى  ا، بم ات الستخدامھا وتطبيقھ اذ ترتيب ووي واتخ صوغ إرشادات األمن الن

  ذلك من خالل المشاريع البحثية المنسقة. 

  ترويج إطار األمن النووي 

دو شامل صوغ وترويج إطارفي الوكالة ساعد ت  -٢ ووي. وق ذا المجال في  عالمي لألمن الن ساھمت أنشطتھا في ھ
ة  ٢٠١٥عام  في زيادة الوعي والدعم فيما يتعلق بالصكوك الدولية ذات الصلة الملزمة منھا وغير الملزمة. وركَّزت الوكال

   التفاقية الحماية المادية للمواد النووية (اتفاقية الحماية المادية) حيز النفاذ. ٢٠٠٥على وجه الخصوص على إدخال تعديل 

ارينو  انضمتوخالل العام،   -٣ ىقيرغيزستان وسان م ة،  إل ة المادي ة الحماي لندا سبع دول، ھي  وانضمتاتفاقي آيس
  .٢٠٠٥تعديل االتفاقية لعام  إلى، وإيطاليا وبوتسوانا وتركيا وسان مارينو والمغرب والواليات المتحدة األمريكية

دول   -٤ ة لل ي األول لجھات االتصال والسلطات المركزي اع التقن ة االجتم مت الوكال انون األول/ديسمبر، نظَّ وفي ك
ر من  ان الھدف من  ٧٠مشارك من  ١٠٠األطراف في اتفاقية الحماية المادية، الذي ُعقد في فيينا وحضره أكث ة. وك دول

ة الحم ي اتفاقي دول األطراف ف درة ال ين ق و تحس اع ھ ادة االجتم ا بمقتضى الم ال اللتزاماتھ ى االمتث ة عل ة المادي ن  ٥اي م
ا  ة لھ ة التابع االتفاقية. وتقتضي ھذه المادة من الدول األطراف أن ُتعلِم بعضھا بعضا بجھات االتصال والسلطات المركزي

ذلك المسؤوليات والمسؤولة عن الحماية المادية وكذلك بأحكام االتفاقية ذات الصلة بتبادل المعلومات. وناقش الم شاركون ك
اآلليات الكفيلة بالوفاء بالمسؤوليات المعّززة لجھات االتصال ووااللتزامات القانونية لجھات االتصال والسلطات المركزية 

  عندما يدخل تعديل االتفاقية حيز النفاذ.

  إرشادات األمن النووي

دول  استجابة لطلبات الدول األعضاء، وضعت الوكالة إرشادات شاملة  -٥ بشأن األمن النووي، بمشاركة فعالة من ال
، بدأت لجنة إرشادات ٢٠١٥األعضاء، وصدرت تلك اإلرشادات في سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة. وفي عام 

سلسلة األمن  لزيادة مدخالت الدول األعضاء في ٢٠١٢واليتھا الثانية. وقد أنشأ المدير العام اللجنة في عام األمن النووي 
  بتعيين ممثلين في اللجنة.  دولة عضواً  ٦٥النووي الصادرة عن الوكالة. وحتى اليوم، قامت 
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ة:   -٦ ة تنفيذي ة أدل ة أربع رت الوكال ام نش الل الع ات ( Security of Nuclear Informationوخ ن المعلوم أم
  من سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة)؛ و G-23(العدد  )النووية

Risk Informed Approach for Nuclear Security Measures for Nuclear and Other Radioactive Material out of 

Regulatory Control  
واد المش( ا من الم ة وغيرھ المواد النووي ووي الخاصة ب دابير األمن الن تنير لت عة الخارجة عن نطاق نھج المخاطر المس

ة للشرطة  G-24(العدد  )التحكم الرقابي من سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة)، بتمويل مشترك من المنظمة الدولي
 Use of Nuclear Material Accounting and Control for Nuclear Security Purposes at Facilitiesأنتربول؛ و –الجنائية 

ر ( تخدام حص قاس ي المراف ووي ف ن الن راض األم ا ألغ ة ومراقبتھ واد النووي دد  )الم لة  G-25(الع ن سلس م
ن ووي األم ة)؛ و الن ن الوكال ادرة ع اء ( Security of Nuclear Material in Transportالص ة أثن واد النووي ن الم أم
ا دد  )نقلھ رت G-26(الع ك، نش ى ذل الوة عل ة). وع ن الوكال ادرة ع ن الص لة األم ن سلس ور  م ة المنش الوكال

Nuclear Forensics in Support of Investigations )(الصيغة المنقَّحة  )التحليل الجنائي النووي دعًما للتحقيقاتRev. 1  من
ذا  G-2العدد  ة حول ھ من سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة)، وھو صيغة منقَّحة لمنشور سابق صادر عن الوكال

  منشوًرا ضمن سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة. ٢٥، كان ھناك ٢٠١٥ة عام الموضوع. وفي نھاي

  بناء القدرات في األمن النووي

ة  واصلت الدول األعضاء  -٧ نظم الوطني ز ال ادة تعزي االستفادة من فرص التعليم والتدريب التي وضعتھا الوكالة لزي
دورة تدريبية وحلقة عمل  ١٠٨ما مجموعه  ٢٠١٥لألمن النووي والبنية األساسية لألمن النووي. وعقدت الوكالة في عام 

ر من منھا على ا ٨٥منھا على الصعيد الدولي أو اإلقليمي و ٢٣في مجال األمن ( دريبات ألكث مت ت دَّ وطني)، وق لصعيد ال
  مشارًكا. ٢٣٠٠

ة   -٨ ومن بين أكثر حلقات العمل التي تنظمھا الوكالة والتي كثيًرا ما تطلبھا الدول األعضاء ثمة حلقات العمل الوطني
دد  هإعداد وصف التھديدات المحتاط لھا في التصميم واستخدامه وصيانتبشأن اإلرشادات الواردة في المنشور  من  ١٠(الع

ات  ذه الحلق مت الوكالة تسع حلقات عمل، مما جعل مجموع ھ سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة). وخالل العام، قدَّ
  . ٢٠٠٩حلقة منذ عام  ٦٨يصل إلى 

وو  -٩ ة عن األمن الن ي في وُنظمت المدرسة الدولية الخامسة المشتركة بين الوكالة والمركز الدولي للفيزياء النظري
دًيا  مت عرًضا تمھي مركز عبد السالم الدولي للفيزياء النظرية في ترييستي بإيطاليا، وذلك في نيسان/أبريل وأيار/مايو، وقدَّ

دورة  ر ال ووي. وحض ن الن دان األم ن مي اماًل ع ة  ٤٦ش ات الرقابي ن الھيئ ووي م ال الن ي المج باب ف ين الش ن المھني م
وزارات ات البحوث وال ات ومؤسس اذ  والجامع االت إنف عاعية ووك تخدمون المصادر اإلش ذين يس غلين ال ة والمش الحكومي

  دولة عضًوا. ٤٣القانون في 

وواصلت الوكالة تنسيق جھودھا مع الشبكات المعنية في مجالي التعليم والتدريب. وُعقد في مقر الوكالة الرئيسي   -١٠
ة لمر بكة الدولي ع للش نوي الراب اع الس باط/فبراير االجتم ي ش ووي. وحضر ف ن الن ال األم ي مج دعم ف دريب وال ز الت اك

اع  ن  ٦٥االجتم ارًكا م د  ٤٧مش ة والمعھ تراتيجية والدولي ات االس ز الدراس ي ومرك اد األوروب ن االتح ًوا وم ة عض دول
  العالمي لألمن النووي. 

دان األ  -١١ يم في مي ة للتعل ووي. وحضر وفي آب/أغسطس، استضافت الوكالة االجتماع السنوي للشبكة الدولي من الن
  دولة عضًوا.  ٣٧مشارًكا من  ٩٧االجتماع 

أجھزة كشف   -١٢ ة ب عت الوكال ابي، تبرَّ تحكم الرق واد الخارجة عن ال ولتعزيز القدرات الوطنية على الكشف عن الم
عت الوكالة بنحو ٢٠١٥إلى الدول. وخالل عام    .بوابيأجھزة رصد من أجھزة الكشف، بما في ذلك أربعة  ٧٨٠، تبرَّ
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  المؤتمر الدولي بشأن األمن الحاسوبي في عالم نووي 

ي   -١٣ دعم ف دول األعضاء ال ب ال ا تطل ا م ووي، وغالب ن الن ة لألم ألة جوھري وبية مضمونة مس م حاس ود نظ إنَّ وج
ة،  ة، استضافت الوكال ذه القضية الھام ة. ولمعالجة ھ املة ومتين في استحداث نظم حاسوبية ونظم أمن معلومات تكون ش

ك في  راء، وذل ين الخب آلراء ب ادل ل ووي: مناقشات وتب الم ن حزيران/يونيه، المؤتمر الدولي بشأن األمن الحاسوبي في ع
دولي  اد ال ول) واالتح ة (اإلنترب ة للشرطة الجنائي ة الدولي اون مع المنظم ؤتمر بالتع ذا الم م ھ مقرھا الرئيسي في فيينا. وُنظِّ

ر من لالتصاالت ومعھد األمم المتحدة ا ة، وحضره أكث ألقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة واللجنة الدولية للتقنيات الكھربائي
ن  ٧٠٠ ارًكا م ًوا و ٩٢مش ة عض ت  ١٧دول ي نوقِش يع الت ين المواض ن ب ة. وم قممنظم يع تتعل ن ب واض دات األم تھدي

يق األمن الحاسوبي في تنسبتصاميم األمن الحاسوبي والنظم الحاسوبية؛ وب)؛ و١الحاسوبي في سياق األمن النووي (الشكل 
ووي؛ و ووي؛ وبنظام أمني ن ة لألمن الن رامج األمن الحاسوبي؛ وبالُنُھج الرقابي درة بإدارة األمن الحاسوبي؛ وبب ة وق ثقاف

ك  ر ذل ة، وغي دي النظم واألجھزة األمني األمن الحاسوبي. ووفَّر المؤتمر محفاًل عالمًيا للسلطات المختصة والمشغلين ومورِّ
  نية لتقاسم المعلومات ومناقشة األمن الحاسوبي من حيث صلته باألمن النووي.من الجھات المع

  

م في حزيران/يونيه خالل المؤتمر   -١-الشكل عرض لھجمة إلكترونية افتراضية على ھيئة مختصة وعلى محطة للقوى النووية قُدِّ
  الدولي بشأن األمن الحاسوبي في عالم نووي: مناقشات وتبادل لآلراء بين الخبراء.

  عملية استعراض النظراء و الخدمات االستشارية تحسين

ام   -١٤ ي ع دأت الوك٢٠١٥ف ن ، ب ة لألم ارية الدولي ة االستش ات الخدم ق ببعث دة تتعل ة جدي ادئ توجيھي ة وضع مب ال
ذه  ون ھ ووي أن تك ن الن ة لألم ارية الدولي ة االستش ات الخدم ة ببعث دة المتعلق ة الجدي ادئ التوجيھي ووي. وستضمن المب الن

ة البعثات متوافقة ومتكاملة مع بعثات الخدمة االستشارية الدولية المعنية بالحماي ة المادية، التي تقيِّم نظام األمن النووي لدول
ما من حيث األنشطة الخاضعة للرقابة فيما يتعلق بالمواد النووية والمواد المشعة األخرى والمرافق واألنشطة ذات الصلة. 

ووي وستكون بعثات الخدمة االستشارية الدولية لألمن النووي بمثابة استعراض للنظراء وخدمة استشارية لنظام ا ألمن الن
د أعدت  ابي. وق تحكم الرق الوطني لدولة ما من حيث صلته بالمواد النووية والمواد المشعة األخرى الخارجة عن نطاق ال
ة.  ة المادي ة بالحماي ة المعني ة االستشارية الدولي ات الخدم راء المتاحة لبعث ادة مجموعة الخب مت حلقة عمل لزي الوكالة ونظَّ

مت حلقة العمل لمحة ذه  وقدَّ ات ھ عامة عن عملية الخدمة االستشارية الدولية المعنية بالحماية المادية، وأھداف ونطاق بعث
  الخدمة وأدوار ومسؤوليات أعضاء فريقھا ومبادئھا التوجيھية وتقرير بعثاتھا. 
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ة الماد  -١٥ ة بالحماي ة المعني ارية الدولي ة االستش ات الخدم دة بيان ة قاع دَّت الوكال ام، أع الل الع ع وخ أن جمي ة بش ي
ر من  ة. واتفق أكث ذه الخدم ات ھ ارير بعث ى تقاسم قاعدة  ٪٧٠الممارسات الجيدة المكتسبة من تق دان المضيفة عل من البل

ة  البيانات المذكورة مع جميع الدول عبر بوابة إلكترونية للمعلومات المتعلقة باألمن النووي. وال تفصح قاعدة بيانات الخدم
  معنية بالحماية المادية عن البلد أو المرفق الذي ترد منه معلومات عن الممارسات الجيدة.االستشارية الدولية ال

ا مجموعه   -١٦ اد م ى  ٧٦وحتى اآلن، تم إيف ووي إل ة لألمن الن ة االستشارية الدولي ات الخدم ة من بعث ة  ٦٤بعث دول
ى  ٦٩عضًوا، وتم إيفاد ما مجموعه  ة عضًوا  ٤٣بعثة من بعثات الخدمة االستشارية الدولية المعنية بالحماية المادية إل دول

  في زايبرسدورف. ودولة واحدة غير عضو وإلى مختبر البيئة األرضية

  قاعدة بيانات الحادثات واالتجار غير المشروع

وع ٢٠١٥خالل عام   -١٧ دول وق دت ال ام، أّك اء الع امج. وفي أثن ى البرن دوراس إل ، انضّمت كمبوديا وغواتيماال وھن
ات قاعدة بيانات الحادثات واالتجار غير المشروعبالغھا إلى إحادثة وتم  ٢٢٦ ك الحادث ة . ومع أن معظم تل كانت منطوي

ة ب وع النشاط اإلشعاعيعلى مصادر مشّعة ومواد ملوث دول وق دت ال ة.  ٢٦، أّك واد نووي ى م ة تنطوي عل د في حادث وُعق
الذي ُينظم كل ثالث  بيانات الحادثات واالتجار غير المشروعتموز/يوليه في فيينا اجتماع جھات االتصال المعنيين بقاعدة 

ن  ون م نوات، وحضره ممثل ً دول ٨٩س ا ة  ة وأيض رطة الجنائي ة للش ة الدولي ول(المنظم ية أنترب ة الرئيس ت النتيج ). وتمثل
ى المستخلصة من ذلك االجتماع في االتفاق على تدابير من أجل تحسين عملية اإل اق عل ك االتف ا في ذل بالغ والتواصل، بم

ر المشروعلمفاھيمي إطار عمل  ات واالتجار غي ات الحادث ات وتحديث قاعدة بيان نقح لتصنيف الحادث ادئ ، ونظام م المب
ن من جودة تقارير الحادثات التي ُتعّدھا الدول.التوجيھية    بشأن عملية اإلبالغ. ومن شأن ھذا االتفاق أن ُيحسِّ

  صندوق األمن النووي 

ام  خالل  -١٨ دره ٢٠١٥ع غ ق ووي بمبل ة في صندوق األمن الن ديم مساھمات مالي داٍت بتق ة تعھُّ ت الوكال  ٣٠٫٤، َقِبلَ
ورو.  ون ي غملي وى المبل ن  ٣٠٫٤ وانط ة م م ة ُمقدَّ اھمات مالي ى مس ورو عل ون ي ي وإملي اد الروس تونيا االتح بانيا وإس س

ابوي وال ا وزمب دا وإندونيسيا وإيطاليا وبلجيكا وجمھورية كوري دا وكازاخستان وكن ا وفنلن سودان والسويد والصين وفرنس
ة  دة األمريكي ات المتح دا والوالي رويج ونيوزيلن دة والن ة المتح انووالمملك غ . الياب ة بمبل اھمات عيني ذلك مس ووردت ك

 يورو. ١٨٠ ١٤٨
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  ١،٢التحقق النووي

  األھداف

ديم  ق تق ة، وعن طري ا النووي ردع انتشار األسلحة النووية من خالل الكشف المبكر عن سوء استخدام المواد أو التكنولوجي
زع السالح تأكيدات موثوقة بأن الدول تحترم التزاماتھا المتعلقة  بالضمانات. والمساھمة في الحد من التسلح النووي وفي ن

ات ذات  ات والترتيب ة باالتفاق ة األخرى المرتبط اعدات التقني ق والمس ن أجل التحق دول م ات ال تجابة لطلب ن خالل االس م
ة التح ال بمھم دف االضطالع الفع درات بھ ات والق ل للعملي وير األمث تمر والتط ين المس لة. والتحس ى الص ندة إل ق المس ق

  الوكالة.

  ٢٠١٥تنفيذ الضمانات في عام 

تند   -١ ا الضمانات. ويس ق فيھ ة تطبَّ ا بالضمانات بشأن كل دول تستخلص الوكالة، في نھاية كل عام، استنتاًجا خاًص
ا ووفائ تھا لحقوقھ الل ممارس لة بالضمانات خ ات ذات ص ن معلوم ة م اح للوكال ا يت ع م يم جمي ى تقي تنتاج إل ذا االس ا ھ ھ

  بالتزاماتھا المتعلقة بالضمانات خالل ذلك العام.  

واد   -٢ ع الم أنَّ جمي تنتاج ب ى اس وفيما يخص الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات شاملة، تسعى الوكالة إلى التوصل إل
ة أن تستوثق أوالً من عد ى الوكال م وجود النووية ظلت في نطاق األنشطة السلمية. والستخالص ھذا االستنتاج، يجب عل

اءة استخدام  ك عدم إس ا في ذل لمية (بم داً عن األنشطة الس ة بعي ة المعلن واد النووي ى حدوث تحريف للم مؤشرات تدل عل
دل  اً من عدم وجود مؤشرات ت المرافق المعلن عنھا، أو غيرھا من األماكن المعلنة، إلنتاج مواد نووية غير معلنة)، وثاني

  معلنة في الدولة ككل.على وجود مواد أو أنشطة نووية غير 

ى يتسّنى في   -٣ وللتأكد من عدم وجود مؤشرات تدل على وجود مواد أو أنشطة نووية غير معلنة في دولة ما، وحت
ة  جميعالنھاية استخالص االستنتاج األوسع بأن  ّيم الوكال ة، تق ك الدول المواد النووية ظلت في نطاق األنشطة السلمية في تل

املة وبروتوكوالت إضافية.  نتائج ما تنفذه من أنشطة تحقق وتقييم بموجب ما ترتبط به ھذه الدولة من اتفاقات ضمانات ش
اق ض اك اتف تنتاج األوسع، يجب أن يكون ھن املة وبروتوكول إضافي ومن ثم، ولكي تستخلص الوكالة ھذا االس مانات ش

م تجد أي مؤشر من  نافذان في الدولة، كما يجب أن تكون الوكالة قد استكملت جميع أنشطة التحقـّق والتقييم الضرورية ول
  شأنه، في رأيھا، أن يثير مشاغل تتعلّق باالنتشار. 

ديھا بر  -٤ يس ل املة ولكن ل ة ال أما بالنسبة للدولة التي لديھا اتفاق ضمانات ش ا أنَّ الوكال ذ، وبم وتوكول إضافي ناف
ا ال  ة، فإنھ ة في الدول ر معلن ة غي واد وأنشطة نووي تملك ما يكفي من األدوات لتوفير توكيدات موثوقة بشأن عدم وجود م

  قد ظلَّت في نطاق األنشطة السلمية.  المعلنةتستخلص استنتاًجا إال فيما يتعلق بما إذا كانت المواد النووية 

  

  

  

___________________  
ان ا القسم، ال تنطوي التسميات المستخدمة وطريقة عرض المواد في ھذ ١ ا ك داء أي رأي مھم ى إب ذكورة، عل داد الم بما في ذلك األع

  أو فيما يتعلق بتعيين حدوده. ،القانوني ألي بلد أو إقليم أو بسلطاتهمن جانب الوكالة أو الدول األعضاء فيھا فيما يتعلق بالوضع 
  .يستند عدد الدول األطراف في معاھدة عدم االنتشار المشار إليه إلى عدد صكوك التصديق أو االنضمام أو الخالفة التي تم إيداعھا ٢
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ذ الوكالة  تستطيعوفيما يخص الدول التي تم بشأنھا استخالص االستنتاج األوسع،   -٥ ي تنفي ة، الت الضمانات المتكامل
ھي توليفة مثلى تجمع بين التدابير المتاحة بموجب اتفاقات الضمانات الشاملة والبروتوكوالت اإلضافية لتحقيق أقصى قدر 

، تم تنفيذ الضمانات المتكاملة في ٢٠١٥الوكالة المتعلقة بالضمانات. وخالل عام من الفعالية والكفاءة في الوفاء بالتزامات 
  .٣،٤دولة ٥٤

ة. ومن  ٥،٦دولة ١٨١، ُطبِّقت الضمانات على ٢٠١٥وفي عام   -٦ مرتبطة باتفاقات ضمانات نافذة معقودة مع الوكال
ـ املة وببروتوكوالت إضافية ١٢١أصل الدول ال ات ضمانات ش ة أنَّ  المرتبطة باتفاق تنتجت الوكال ذة، اس عناف واد  جمي الم

لمية في  النووية ة ٦٧ظلت في نطاق األنشطة الس ـ٧دول دول ال ى أن  ٥٤؛ وبالنسبة لل ة، نظرا إل تمكن الوكال م ت ة ل المتبقي
ا زالت مستمرة دول م ، التقييمات الضرورية فيما يتعلق بعدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة في كل دولة من ھذه ال

ـ٥٤من استخالص االستنتاج ذاته. وبالنسبة لھذه الدول الـ دول ال ذلك ال ا  ٥٢، وك املة ولكنھ ات ضمانات ش المرتبطة باتفاق
ة  واد النووي ة سوى أن الم تنتج الوكال م تس ذة، ل والت إضافية ناف ة ببروتوك ر مرتبط ةغي ي نطاق األنشطة  المعلن ت ف ظلَّ

  السلمية. 

فيما يخص المواد النووية الموجودة في مرافق مختارة موجودة في الدول الخمس الحائزة وُنفِّذت الضمانات أيضاً   -٧
ات الضمانات  ار) بموجب اتفاق دم االنتش دة ع ة (معاھ لحة النووي ار األس دم انتش دة ع ي معاھ راف ف ة األط لحة نووي ألس

ارة الطوعية الخاصة بھا. وفيما يخص ھذه الدول الخمس، استنتجت الوكالة أن المواد ا لنووية الموجودة في المرافق المخت
  التي تم تطبيق الضمانات عليھا ظلت في نطاق األنشطة السلمية أو تم سحبھا من الضمانات حسبما نصت عليه االتفاقات.

ة   -٨ ى الوثيق تند إل مانات تس ات ض الً باتفاق مانات، عم ة ض ا الوكال ذت فيھ ي نفَّ ثالث الت دول ال ا يخص ال وفيم
INFCIRC/66/Rev.2  ي ة الت ردات النووي ا من المف واد والمرافق وغيرھ ة أنَّ الم تنتجت الوكال ا، اس وتخص مفردات بعينھ

  ُطبقت عليھا الضمانات ظلت في نطاق األنشطة السلمية. 

د دولة  ١٢، لم تكن بعد ٢٠١٥كانون األول/ديسمبر  ٣١وحتى   -٩ ة ق دة عدم انتشار األسلحة النووي طرًفا في معاھ
ات لنفاذ أدخلت حّيز ا دةالضمانات الاتفاق ة من المعاھ ادة الثالث املة بمقتضى الم م يكن . ش ة استخالص أي بول وسع الوكال

  .األطراف لتلك الدول بالنسبة استنتاجات بشأن الضمانات

  

  

  

  

___________________  

دا، ونيسيا، وأوروغواي، وأوأرمينيا، وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وإكوادور، وألمانيا، وإندو  ٣ لندا، آزبكستان، وأوكرانيا، وآيرلن يس
ا، و يكية، بوإيطالي ة التش ا، والجمھوري رو، وجامايك دا، وبي و، وبولن ا فاس نغالديش، وبوركين ا، وب ا، وبلغاري ال، وبلجيك االو، والبرتغ

 ً والدانمرك، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وسنغافورة، ، وجنوب أفريقيا، وجمھورية كوريا، وجمھورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا
ا، وف يلي، وغان يل، وش ويد، وسيش ا، نوالس ا، وليتواني مبرغ، وليبي ا، ولكس ا، والتفي دا، وكوب ا، وكن ولي، وكرواتي دا، والكرسي الرس لن

  ليونان.ومالطة، ومالي، ومدغشقر، وموناكو، والنرويج، والنمسا، وھنغاريا، وھولندا، واليابان، وا
  وتايوان، الصين.  ٤
م تستطع استخالص أي  ال تشمل ھذه الدول  ٥ ذلك ل ا ول ة الضمانات فيھ ق الوكال م تطب ي ل ة، الت جمھورّية كوريا الشعبّية الديمقراطّي

  استنتاج بشأنھا.
  وتايوان، الصين.  ٦
  وتايوان، الصين.  ٧
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  عقد اتفاقات الضمانات والبروتوكوالت اإلضافية، وتعديل وإلغاء بروتوكوالت الكميات الصغيرة 

كل   -١٠ افية (الش والت اإلض مانات والبروتوك ات الض د اتفاق ھيل عق ي تس ة ف تمرت الوكال اء ١اس ديل أو إلغ )، وتع
غيرة ات الص والت الكمي ف٨بروتوك دول أل رض الج مانات  ٦-. ويع ات الض ة اتفاق ر حال ذا التقري ق ھ ي مرف وارد ف ال
ى  والت اإلضافية حت مبر  ٣١والبروتوك انون األول/ديس ام٢٠١٥ك دة٢٠١٥ . وخالل ع ة واح اق  ٩، وقَّعت دول ى اتف عل

ة واحدة اذ، ووقَّعت دول ز النف اق  ١٠ضمانات شاملة مع بروتوكول كميات صغيرة وبروتوكول إضافي وأدخلته حي ى اتف عل
ت  ك، أدخل ى ذل الوة عل ات صغيرة. وع ول كمي ع بروتوك املة م انضمانات ش اذ.  ١١دولت ز النف ول اإلضافي حي البرتوك

ام  ة ع ع ٢٠١٥وبنھاي ودة م ات الضمانات المعق ت اتفاق دى  ١٨٢، كان ت ل ا كان ذة، كم ة ناف والت  ١٢٧دول ة بروتوك دول
 إضافية نافذة. 

 

   ٢٠١٥-٢٠١١البروتوكوالت اإلضافية فيما يتعلق بالدول المرتبطة باتفاقات ضمانات نافذة،  عدد  -١-الشكل
  (جمھورية كورية الشعبية الديمقراطية غير مدرجة).

  

  

  

___________________  

داً أ  ٨ ة ضئيلة ج اً الكثير من الدول، التي لديھا أنشطة نووي ات صغيرة ملحق دت بروتوكول كمي ة، عق ديھا أي أنشطة نووي و ليست ل
باتفاق الضمانات الشاملة الخاص بكلٍّ منھا. وبموجب بروتوكول الكميات الصغيرة، يبقى تنفيذ معظم إجراءات الضمانات المنصوص 

ة ام  عليھا في الجزء الثاني من اتفاق الضمانات الشاملة معلّقاً ما دامت معايير معيَّن توفاة. وفي ع افظين ٢٠٠٥مس ، اتخذ مجلس المح
ذه  ذه البروتوكوالت، بحيث جعل ھ د ھ ة الخاصة بعق ايير األھلي قراراً بتنقيح النص الموحد لبروتوكول الكميات الصغيرة وبتغيير مع

ـّقة (الو دابير المعل ا وقلص عدد الت ة أو مخطط لھ ديھا مرافق قائم ة البروتوكوالت غير متاحة ألي دولة ل  GOV/INF/276/Mod.1ثيق
اذ الصيغة المنقحة لنص بروتوكول Corr.1وتصويبھا  ة إنف ة بغي دول المعني ع ال ائل مع جمي ). وقد استھلت الوكالة عمليات تبادل رس

  الكميات الصغيرة والتغيير في معايير عقد بروتوكوالت الكميات الصغيرة.
  جيبوتي.  ٩
  واليات ميكرونيزيا الموحدة.  ١٠
  .لختنشتاينويا، كمبود  ١١

٦٤ ٦٠ ٥٨ ٥٦ ٥٤
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ات ضمانات وبروتوكوالت إضافيةوواصلت األمانة تنفيذ   -١١ ي خطة العمل الرامية إلى التشجيع على عقد اتفاق ، الت
ي  ديثھا ف م تح بتمبر ت ا)،  ٢٠١٥.١٢أيلول/س ي فيين دت ف ة (عق دول األفريقي ة لل ة ودون إقليمي داثاً إقليمي ة أح مت الوكال ونظَّ

ات  دد من البعث ة لع مت جلسة إعالمي ا)، ونظَّ ة بنم اريبي (في مدين دول الك نغافورة)، ول يا (في س وب شرق آس ولدول جن
د ى عق دول المشارِكة عل ة ال عت خاللھا الوكال ديل  الدائمة، شجَّ ى تع املة وبروتوكوالت إضافية، وعل ات ضمانات ش اتفاق

ا.. بروتوكوالت الكميات الصغيرة الخاصة بھا ة عن الضمانات لمنغولي ك،  وُعقدت أيضا حلقة عمل وطني ى ذل وإضافًة إل
ورك ا ونيوي ر األعضاء في جنيف وفيين دول غي في  أجَرت الوكالة مشاورات مع ممثلين عن عدد من الدول األعضاء وال

  أوقات مختلفة طوال العام.

ام   -١٢ س لع ررات المجل ذ مق ل تنفي ن أج دول م ع ال ي التواصل م ة ف تمرت الوكال والت  ٢٠٠٥واس أن بروتوك بش
ام  تعديلھاھذه البروتوكوالت أو  إلغاءالكميات الصغيرة، ُبغية  نقَّح. وخالل ع ا يوافق النص النمطي الم لت ٢٠١٥بم دَّ ، ع

نقَّح وألغت ثالث دول بروتوكولھا ١٣دولة واحدة ر عن النص النمطي الم  ١٤التشغيلي الخاص بالكميات الصغيرة لكي يعبِّ
ة من أصل نحو  ٦٠، كانت ھنالك ٢٠١٥بروتوكوالتھا للكميات الصغيرة. ويعني ذلك أنه وبنھاية عام  د  ١٠٠دول ة ق دول

  دولة من تلك الدول). ٥٤فيما يخص  أعربت عن قبولھا نص بروتوكول الكميات الصغيرة المعّدل (الذي أصبح نافذاً 

  جمھورية إيران اإلسالمية (إيران)

وان ٢٠١٥خالل عام   -١٣ ى مجلس المحافظين بعن ارير إل م المدير العام أربعة تق ود ، قدَّ اِق الضمانات المعق ذ اتف تنفي
ي  ن ف س األم رارات مجل ي ق ا ف ام ذات الصلة المنصوص عليھ ار واألحك دم االنتش دة ع ران بموجب معاھ ة إي جمھوري

  ). GOV/2015/65، وGOV/2015/50، وGOV/2015/34، وGOV/2015/15(الوثائق  اإلسالمية

وم ب، واصلت إيران االضطالع بأنشطة تتصل ٢٠١٥وفي عام   -١٤ د اليوراني اإلثراء، رغم أنھا لم ُتنتج سادس فلوري
لم تركِّب  ولكنھا .. وواصلت إيران العمل على المشاريع المتصلة بالماء الثقيل٢٣٥-من اليورانيوم ٪٥المثرى بنسبة تفوق 

  ١٥في محطة تصنيع الوقود. IR-40ولم ُتنتج مجمعات وقود نووي للمفاعل  IR-40أي مكونات رئيسية في المفاعل 

ه  ١٤وفي   -١٥ رئيس اإليرا٢٠١٥تموز/يولي ام ونائب ال دير الع ع الم ة، ، وقَّ ة اإليراني ة الذري ة الطاق يس ھيئ ي ورئ ن
ي الماضي والحاضر بشأن  ة ف ائل العالق ق لتوضيح المس ى "خريطة طري ا عل ي فيين ر صالحي، ف ي أكب يد عل الي الس مع

ا ٢) (الشكل GOV/INF/2015/14برنامج إيران النووي" (الوثيقة  دت خريطة الطريق األنشطة الالزم االضطالع بھ ). وحدَّ
ام في إطار الت ة ع ول نھاي ، ٢٠١٥عاون، من أجل تعجيل وتعزيز التعاون والحوار بين الوكالة وإيران بھدف التوصل، بحل

رين  ي تش ام الصادر ف دير الع ر الم ق تقري ي مرف و وارد ف ا ھ ة، كم ة الماضية والراھن ائل العالق ع المس وية جمي ى تس إل
  حلھا من قِبل الوكالة وإيران. ، والتي لم يسبق )GOV/2011/65(الوثيقة  ٢٠١١الثاني/نوفمبر 

  

  

___________________  

  متاح على الموقع التالي:  ١٢
https://www.iaea.org/sites/default/files/final_action_plan_1_july_2014_to_30_june_2015.doc.pdf 

  توغو.  ١٣
  أذربيجان واألردن وطاجيكستان.  ١٤
افظين وعن مجلس األمن ٢٠١٥في عام   ١٥ ، كانت إيران ُمطالَبة بمقتضى القرارات الملزمة ذات الصلة الصادرة عن مجلس المح

ّدل  ود م ١–٣التابع لألمم المتحدة بتنفيذ البند المع اق الضمانات المعق ة التف ات الفرعي ام من الترتيب ع من الجزء الع ق جمي ا؛ وتعلي عھ
ل. اء الثقي لة بالم طة المتص ع األنش ق جمي ة؛ وتعلي ادة المعالج اإلثراء وإع ة ب طة المتعلق ن  األنش س األم رار مجل مَّن ق  ٢٢٣١وتض

دت ٢٠١٥)، الذي اعُتمد في تموز/يوليه ٢٠١٥( ، أحكاًما تنصُّ على إنھاء العمل بأحكام ستة قرارات صادرة عن مجلس األمن اعُتِم
  .٢٠١٠و ٢٠٠٦امين بين الع
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  وّقع المدير العام يوكيا أمانو ونائب رئيس جمھورية إيران اإلسالمية، رئيس ھيئة الطاقة الذرية اإليرانية،  -٢-الشكل
  النووي،السيد علي أكبر صالحي، على خريطة الطريق لتوضيح المسائل العالقة الماضية والراھنة بشأن برنامج إيران 

  في فيينا. ٢٠١٥تموز/يوليه  ١٤في 

ين  واسُتكملت  -١٦ راء التقني ك اجتماعات الخب ا في ذل ق، بم حسب الجدول الزمني األنشطة الواردة في خريطة الطري
د التزامات  ى تسھيل عق ق إل ذ خريطة الطري ران. وأدى تنفي واضطالع الوكالة بأنشطة الضمانات في مواقع محددة في إي

  جوھرية بقدر أكبر بين الوكالة وإيران.

م المدير العام تقريًرا إلى مجلس المحافظين عن ٢٠١٥بر كانون األول/ديسم ٢وفي   -١٧ ائي للمسائل ، قدَّ يم النھ التقي
ووي ران الن امج إي أن برن ة بش ة الماضية والراھن ة  العالق ن GOV/2015/68(الوثيق ة م أن مجموع ة ب يم الوكال اد تقي ). وأف

ران قب ا في إي م االضطالع بھ د ت ووي ق از متفجر ن ق بتطوير جھ ام األنشطة تتعل ة ع م  ٢٠٠٣ل نھاي قة، وت ود منّس كجھ
. وأفاد تقييم الوكالة أيًضا بأن تلك األنشطة لم تتجاوز مستوى دراسات الجدوى ٢٠٠٣االضطالع ببعض األنشطة بعد عام 

ة مؤشرات ذات مصداقية  دى الوكال والدراسات العلمية، واكتساب بعض الكفاءات والقدرات التقنية ذات الصلة. ولم يكن ل
دل ٢٠٠٩لى وجود أنشطة في إيران تتعلق بتطوير جھاز متفجر نووي بعد عام تشير إ ، ولم تجد مؤشرات ذات مصداقية ت

  على تحريف المواد النووية فيما يتعلق باألبعاد العسكرية المحتملة لبرنامج إيران النووي. 

ي   -١٨ انون األول/ديسمبر  ١٥وف رار ٢٠١٥ك افظين الق د مجلس المح ي GOV/2015/72، اعتم ه، ف ذي الحظ في ، ال
ذه  أنَّ ھ ه وب ي المتفق علي ا للجدول الزمن ُتكملت وفًق د اس ق ق ـدَرجة في خريطة الطري ع األنشطة الُم ور، أنَّ جمي ة أم جمل

  في ھذا البند. هالمسألة اختتمت نظر

ام   -١٩ ة ع دابير المتصلة ٢٠١٥وطيل ق بالت ا يتعل ق فيم طة رصد وتحق ة االضطالع بأنش ال ، واصلت الوكال بالمج
ة المتحدة  اد الروسي والمملك ا واالتح ا وألماني ا الصين وفرنس ي وافقت عليھ النووي الواردة في خطة العمل المشتركة الت

ة+ ي الثالث اد األوروب دان االتح ى ٣والواليات المتحدة األمريكية (مجموعة بل دفھا في التوصل إل ل ھ ران، والتي تمث ) وإي
د "حل شامل طويل األجل ُيتََّفق ع م تمدي لمًيا حصًرا". وت ليه بصورة متبادلة ويضمن أن يكون البرنامج النووي اإليراني س

ان  رات، وك و  ٣٠في  أحدثھاخطة العمل المشتركة ثالث م دان ٢٠١٥حزيران/يوني دما طلبت حكومات مجموعة بل ، عن
وإيران، االستمرار  ٣األوروبي الثالثة + وإيران من الوكالة، نيابًة عن مجموعة بلدان االتحاد ٣االتحاد األوروبي الثالثة+

ى  ران بموجب خطة العمل المشتركة حت ووي في إي ة بالمجال الن في مزاولة األنشطة الضرورية للرصد والتحقُّق المتعلق
  إشعار آخر.
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ة+٢٠١٥تموز/يوليه  ١٤وفي   -٢٠ املة  ٣، اتفقت مجموعة بلدان االتحاد األوروبي الثالث ى خطة عمل ش ران عل وإي
ووي".  ران الن امج إي ذه سيضمن الطابع السلمي الحصري لبرن مشتركة تنص على أنَّ "التنفيذ التام لخطة العمل الشاملة ھ

ي آب/أغسطس  ور٢٠١٥وف ة أم ي جمل افظين، ف س المح ل مجل وَّ د ، خ ق والرص راءات التحق ام إج دير الع ذ الم ، أن ينفِّ
م  دِّ الضرورية فيما يتصل بالتزامات إيران المتعلقة بالمجال النووي كما ھو وارد في خطة العمل الشاملة المشتركة، وأن يق

بتوافر األموال  )، رھًنا٢٠١٥( ٢٢٣١تقارير وفًقا لذلك، طيلة المدة الكاملة لتلك االلتزامات على ضوء قرار مجلس األمن 
ل الوكالة أن تتشاور مع اللجنة المشتركة وتتبادل معھا  وبما يتفق مع ممارسات الضمانات المعيارية الخاصة بالوكالة؛ وخوَّ

رار مجلس المعلومات حسبما يرد في تقرير المدير العام عن  ى ضوء ق التحقق والرصد في جمھورية إيران اإلسالمية عل
ا Corr.1وتصويبھا  GOV/2015/53(الوثيقة  )٢٠١٥( ٢٢٣١تحدة األمن التابع لألمم الم اد، المرفق بھ وم االعتم د ي ). وبع

ووي  ال الن لة بالمج ران المتص ات إي أن التزام د بش التحقق والرص ق ب يرية تتعل طة تحض ة االضطالع بأنش دأت الوكال ب
  بمقتضى خطة العمل الشاملة.

رة ، أبلغت إيرا٢٠١٥وفي تشرين األول/أكتوبر   -٢١ من المرفق الخامس من خطة العمل  ٨ن الوكالة بمقتضى الفق
املة المشتركة، البروتوكول اإلضافي  ذ خطة العمل الش الشاملة المشتركة بأنَّ إيران ستطبِّق مؤقًتا، اعتباًرا من تاريخ تنفي

ل  دَّ د المع تنفِّذ البن اذ، وس ز النف ه حي ين دخول ى ح ا، إل اص بھ مانات الخ اق الض ن  ١-٣التف اق م ة التف ات الفرعي الترتيب
  الضمانات الخاص بھا تنفيًذا كاماًل.

ة  ٢٠١٥وفي حين واصلت الوكالة طوال عام   -٢٢ ة في المرافق النووّي ة المعلن التحقُّق من عدم تحريف المواد النووّي
تكن الوكالة في وضع  واألماكن الواقعة خارج المرافق التي أعلنت عنھا إيران بمقتضى اتفاق الضمانات المعقود معھا، لم

تنتاج  تمّكن من اس م ت ذلك ل ران، ول نھا من تقديم تأكيدات موثوقة بشأن عدم وجود مواد وأنشطة نووّية غير معلنة في إي يمكِّ
  أنَّ جميع المواد النووّية في إيران مندرجة في نطاق األنشطة السلمّية.

  الجمھورية العربية السورية (سوريا) 

وان ٢٠١٥في أيلول/سبتمبر   -٢٣ م المدير العام تقريًرا إلى مجلس المحافظين بعن ود "، قدَّ اق الضمانات المعق ذ اتف تنفي
ة السورية ة العربي ة  "بموجب معاھدة عدم االنتشار في الجمھوري ر يغطي التطورات )GOV/2015/51(الوثيق ، وھو تقري
بتمبر  ر السابق في أيلول/س ذ التقري ة (الوث ٢٠١٤ذات الصلة المستجدة من ام مجلس GOV/2014/44يق دير الع غ الم ). وأبل

ح  اده أن من المرجَّ ذي مف ة ال يم الوكال المحافظين أنه لم ترد لعلم الوكالة أي معلومات جديدة كان من شأنھا أن تؤثِّر في تقي
ه سوريا لل ان ينبغي أن تعلن اً وك اعالً نووي ان مف زور ك ر ال ع دي ة.جًدا أنَّ المبنى الذي تم تدميره في موق ام  ١٦وكال وفي ع

ع ٢٠١٥ ة المّتصلة بموق د المدير العام دعوته إلى سوريا بأن تتعاون مع الوكالة تعاونا تاما فيما يخص المسائل العالق ، جدَّ
  دير الزور وأماكن أخرى. ولم تستجب سوريا بعُد لھذه الدعوات.

ام   -٢٤ ي ع ة، ولتق٢٠١٥وف تقبال مفتشي الوكال تعدادھا الس وريا اس دت س ن ، أب ق م راء تحق دعم، بغرض إج ديم ال
وتروني المصّغر في دمشق. وفي  ادي في المفاعل المصدري الني بتمبر  ٢٩الرصيد الم ة ٢٠١٥أيلول/س ، أجرت الوكال

م المتحدة لشؤون السالمة  ه إدارة األم ذي أجرت يم ال د أن نظرت في التقي ادي في المفاعل بع بنجاح تحقًقا من الرصيد الم
  من السائد في سوريا وبعد أن اتخذت ترتيبات إضافية لضمان عبور المفتشين بأمان.واألمن لمستوى األ

___________________  

راره   ١٦ افظين، في ق ه  GOV/2011/41ودعا مجلس المح د من خالل تصويت) سوريا، في  ٢٠١١الصادر في حزيران/يوني (اعُتِم
ى وجه  دة عدم االنتشار، وعل ه في إطار معاھ جملة أمور، إلى أن تعالج على وجه السرعة عدم امتثالھا التفاق الضمانات الذي عقدت

زود  ع الخصوص أن ت ات والمواق ع المعلوم ى جمي يح الوصول إل ا وتت اق الضمانات الخاص بھ ة بمقتضى اتف ارير محّدث ة بتق الوكال
ة من  تمّكن الوكال والمواد واألشخاص على النحو الالزم للوكالة من أجل التحقق من ھذه التقارير، وتسوية جميع المسائل العالقة لكي ت

  لطبيعة السلمّية حصراً للبرنامج النووي السوري.تقديم التأكيدات الضرورية فيما يتصل با
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ع   -٢٥ مانات وجمي ة بالض ق الخاص طة التحق ائج أنش يم نت وريا، وتقي دمتھا س ي ق ات الت يم المعلوم ى تقي تناًدا إل واس
لمية.  المعلومات ذات الصلة المتاحة للوكالة، لم تجد الوكالة أي إشارة تدل على تحريف مواد نووية معلنة عن األنشطة الس

  علق بسوريا أنَّ المواد النووّية المعلنة ظلـَّت في نطاق األنشطة السلمّية. ، استنتجت الوكالة فيما يت٢٠١٥وفيما يتعلق بعام 

  جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية 

ق الضمانات ، قدم المدير العام تقريراً إلى مجلس المحافظين والمؤتمر العام بعنوان ٢٠١٥في آب/أغسطس   -٢٦ تطبي
ة ة  في جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطي ذ )GOV/2015/49–GC(59)/22(الوثيق ديثاً للتطورات المستجدة من ، تضّمن تح

  . ٢٠١٤تقرير المدير العام في أيلول/سبتمبر 

ا في ١٩٩٤ومنذ عام   -٢٧ ع أنشطة الضمانات الضرورية المنصوص عليھ ة من االضطالع بجمي ، لم تتمكَّن الوكال
ام  اتفاق الضمانات المعقود مع جمھورية كوريا الشعبية ة ع اًرا من نھاي الديمقراطية في إطار معاھدة عدم االنتشار. واعتب

ذ أي  —٢٠٠٩وما زالت غير قادرة منذ نيسان/أبريل  —لم تكن الوكالة قادرة ٢٠٠٧وحتى تموز/يوليه  ٢٠٠٢ ى تنفي عل
تنتاجا ت خاصة بالضمانات تدابير للتحقق في جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية، ولذلك لم تتمكن من استخالص أي اس

  فيما يتعلق بذلك البلد.

ان/أبريل   -٢٨ ذ نيس ق، ٢٠٠٩ومن ب المخصص الغرض للرصد والتحق دابير بمقتضى الترتي ة أي ت ذ الوكال م تنفِّ ، ل
الل  ا خ ق عليھ ة المتف راءات األولي ي اإلج وخى ف ة والمت عبية الديمقراطي ا الش ة كوري ة وجمھوري ين الوكال ه ب ق علي المتف

ام المحادثات ا دان في ع ق في المي ذ أي تحقُّ رغم من عدم تنفي ة رصد األنشطة ٢٠١٥لسداسية. وعلى ال ، واصلت الوكال
ار  ور األقم ك ص ي ذل ا ف در، بم ة المص ات المفتوح تخدام المعلوم ة باس عبية الديمقراطي ا الش ة كوري ة لجمھوري النووي

تخدام الصور الملتق ة. ومن خالل اس ات التجاري ام االصطناعية والمعلوم ة خالل ع واتل، واصلت الوكال  ٢٠١٥طة بالس
ميغاواط (كھربائي) والموجود في يونغبيون. كما  ٥مراقبة البصمات التي كانت متسقة مع تشغيل المفاعل الذي تبلغ قدرته 

ع، ال يمكن  ة الموق ه، ومن دون معاين د أن ون. بي ع يونغبي اني أخرى داخل موق د أو توسيع لمب ال تجدي لوحظت أيضا أعم
ة أيضا ل ا. وواصلت الوكال ي تمت مالحظتھ ك المفاعل أو الغرض من األنشطة األخرى الت ة تشغيل ذل د حال لوكالة تأكي

ا  تعدادھا التشغيلي بم ى اس ة بھدف المحافظة عل عبية الديمقراطي ا الش ة كوري ووي لجمھوري امج الن ا بالبرن ترسيخ معرفتھ
نھا من استئناف تنفيذ الضمانات في ھذا البلد   .يمكِّ

ةالمتواصلة وجھودھا  وال يزال برنامج كوريا النووي  -٢٩ دراتھا النووي ادة تطوير ق ا  لزي ام كوري الغ. فقي ق ب ار قل مث
أوي  ٥بتشغيل المفاعل بقدرة  ذي ي ى ال ميغاواط (كھربائي)، والتشييد الجاري في موقع يونغبيون، وتوسيع واستخدام المبن

الغ. مرفق اإلثراء المبلغ عنه، والبيانات الص ى األسف الب دعو إل ووي، ھي أمور ت ادرة بشأن تدعيم قدرتھا على الردع الن
  وھذه اإلجراءات ھي انتھاكات واضحة للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة.

  تعزيز الضمانات

  تطور تنفيذ الضمانات 

ا يخصُّ ، نفَّذت الوكالة ُنھج الضمانات على ٢٠١٥خالل عام   -٣٠ ة ٥٤مستوى الدولة فيم خاضعة للضمانات  ١٧دول
ة. المتكاملة. ُنُھج المتبقي ى تحديث ال ا عل ة حالًي ام، وتعكف األمان ُنُھج خالل الع ط وتم تحديث ستة من ھذه ال ة  وتخطِّ األمان

تقبل.ل افظين،  وضع مثل ھذه النُھج لدول أخرى في المس ى مجلس المح مت إل دِّ ائق قُ يَّن في عدة وث ا ھو مب ه وكم دى فإن ل
يما  صوغ وتنفيذ أي نھج ضمانات على مستوى الدولة ُتجرى مشاورات مع السلطة الحكومية و/أو اإلقليمية المعنية، وال س

  بشأن تنفيذ التدابير الميدانية المتعلقة بالضمانات.

___________________  
  وتايوان، الصين.  ١٧
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ل   -٣١ ة، من خالل تحلي ود مع الدول اق الضمانات المعق ا التف ة وفق ى مستوى الدول ويجري صوغ نھج ضمانات عل
ا. وفي  دابير الضمانات لمعالجتھ ار ت ا، واختي د أولوياتھ ة وتحدي ل، وتوضيح األھداف التقني مسار االقتناء أو مسار التحوي

لدولة في إطار الضمانات المتكاملة، تستند أنشطة الضمانات المطلوب الدول التي ال ُتنفَّذ فيھا ُنُھج الضمانات على مستوى ا
  تنفيذھا ميدانياً إلى معايير الضمانات الخاصة بالوكالة. 

وع نفسه ٢٠١٥وفي عام   -٣٢ ديھا الن ي ل دول الت ، ولمواصلة ضمان االتساق وعدم التمييز في تنفيذ الضمانات في ال
ائج من اتفاقات الضمانات، واصلت الوكالة ت اج نت ام بأسلوب أفضل بإدم ك القي حسين ممارسات العمل الداخلية، بما في ذل

ى التعامل  ينات عل أنشطة الضمانات المضطلع بھا في الميدان مع األنشطة المضطلع بھا في المقر الرئيسي، وأدخلت تحس
اد تندات إرش ة مس ات استعراض مع المعلومات ذات الصلة بالضمانات لتسھيل التقييم. وأعدَّت الوكال نت آلي دة وحسَّ ية جدي

  تنفيذ الضمانات. 

  التعاون مع السلطات الحكومية واإلقليمية 

ة  -٣٣  في شباط/فبراير لمساعدة الدول على بناء القدرات من أجل تنفيذ التزاماتھا الخاصة بالضمانات، نشرت الوكال
من سلسلة  ٣١(العدد  مستوى الدولة والحفاظ عليھادليل ممارسات تنفيذ الضمانات حول إقامة بنية أساسية للضمانات على 

دت  ذ الضمانات. وعق ة مخططة عن ممارسات تنفي ة أدل ين أربع اني من ب الخدمات الصادرة عن الوكالة)، وھو الدليل الث
ة لحصر  نظم الحكومي ى ال راف عل ن اإلش ؤولين ع وظفين المس ة للم ة ووطني ة وإقليمي ة دولي بع دورات تدريبي ة س الوكال

ائي. ومرا ى أساس ثن دول األعضاء عل ا ال ة أخرى نظمتھ دة أنشطة تدريبي ي ع ا، وشاركت ف ة وتطبيقھ واد النووي ة الم قب
ام  ٥٠مشارًكا من أكثر من  ١٧٠وإجمااًل، تلقى أكثر من  ق بالضمانات. وفي ع ى مواضيع تتعل دريب عل ًدا الت ، ٢٠١٥بل

لي المرافق من أج مت الوكالة مساعدة مستھدفة لمشغِّ   ل تحسين أداء نظمھا الخاصة بالقياس.قدَّ

  معدات وأدوات الضمانات

ام   -٣٤ دات الرصد ذات ٢٠١٥طوال ع زة ومع غيل أجھ ى أن يتواصل، حسب االقتضاء، تش ة عل ، حرصت الوكال
الم. ة في أنحاء الع دات  األھمية الجوھرية لتنفيذ الضمانات بفعالي ى مع اظ عل ة للحف ة وبشرية ھائل وارد مالي وُخصِّصت م

بة لضمان موثوقيتھا العالية. م إعداد  مركَّ ر المتلف تتضمن  ١١٠٦وخالل العام، ت اس غي ة للقي ة وثابت  ٢٢٣٧نظم محمول
من  ١٦٢، كان ما مجموعه ٢٠١٥وبنھاية عام  قطعة منفصلة من المعدات، وتم تركيب تلك النظم الستخدامھا في التفتيش.

الم، وكان ى نطاق الع ة تعمل عل ة نظم الرصد اآللي دى الوكال ـ  ٨٦٣ت ل ديو موصولة ب ة بالفي من  ١٤١٦من نظم المراقب
ا يقرب  دولة. ٣٥مرفقاً في  ٢٦٦الكاميرات الفردية التي تعمل في  وعالوة على ذلك، فإن الوكالة، مسؤولة عن صيانة م

ن  اميرا تُ  ٢١٠م ة.ك لطات إقليمية/حكومي ع س تراك م تخدم باالش ام  س ة ع ع نھاي ة٢٠١٥وم ل  ، ضمنت البني ية لنق األساس
ع  د جم ن بع ات الرصد ع ن  ٨٢٠بيان ات الخاصة بالضمانات م ي للبيان دفق آل ة ت ي  ١٣٦عملي ا ف ة. ٢٤مرفًق ن  دول وم

ي، و ١٠٩عملية تنتجھا نظم المراقبة، و ٢٥٥عمليات تدفق البيانات ھذه، كانت ھناك  ا  ٤٥٦تنتجھا نظم الرصد اآلل تنتجھ
  األختام اإللكترونية.

ة وواصلت ال  -٣٥ ة العتيق ر من وحدات المراقب تبدال عدد كبي الي، باس ل الت ة من الجي ذ نظام المراقب ة تنفي ة حمل وكال
ة  اميرا الرقمي ى وحدة الك ة عل ا القائم ام  ).DCM-14(التكنولوجي تبدال ٢٠١٥وفي ع م اس ة  ٥٣٢، ت اميرات المراقب من ك

الي. ل الت ن الجي ة م ام المراقب ا نظ ة بتكنولوجي ديو القديم ة  بالفي ة لحمل وارد الالزم ل الم ن تموي زء م وفير ج ا ت تم حالي وي
   االستبدال ھذه من خالل بند مخصص في صندوق االستثمارات الرأسمالية الرئيسية للوكالة.

ام   -٣٦ ي ع ة٢٠١٥وف ة البرازيلي ة والھيئ ية األوروبي اء والمفوض دول األعض ع ال اون م ود التع لت جھ -، تواص
ة الم ا وصيانتھا، وھي األرجنتينية لحصر ومراقب ا وتركيبھ ار قبولھ دات الضمانات واختب ة من أجل شراء مع واد النووي

  معدات مخصصة لالستخدام المشترك ولتدريب الموظفين ذوي الصلة.
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ي  ٢٠١٥استمرت في عام و  -٣٧ ات الناشئة الت يم التكنولوجي د وتقي زة، بھدف تحدي وجي لألجھ أنشطة التبّصر التكنول
ذ الضمانات.يمكن أن تدعم أنشطة  ة لتنفي ذه األنشطة  الوكال تموكانت ھ دول  ت دعم الخاصة بال رامج ال ق مع ب اون وثي بتع

  األعضاء.

ة ومن   -٣٨ ة للوكال ة الخاصة بالضمانات التابع رات التحليلي وتتألف شبكة مختبرات التحليل التابعة للوكالة من المختب
اد الروسي وأستراليا و ٢٠ ا مختبراً مؤھالً آخر في االتح ة المتحدة وھنغاري ا والمملك ا وفرنس ة كوري ل وجمھوري البرازي

ة ة . والواليات المتحدة األمريكية واليابان والمفوضية األوروبي ات البيئي ل العين رات إضافية في مجاالت تحلي اك مختب وھن
ة ا والجمھوري ا وبلجيك ين وألماني اً في األرجنت ل حالي ة في طور التأھي واد النووي ات الم دا  و/أو عين يكية والصين وكن التش

ة. دة األمريكي ات المتح دا والوالي ا وھولن ام  وھنغاري ي ع ة ٢٠١٥وف م  ٦٤٤، جمعت الوكال ة، وت واد النووي ن الم ة م عين
ة. ابع للوكال ة الت واد النووي ر الم ام  تحليلھا جميًعا من طرف مختب ة أيضا ٢٠١٥وفي ع ة. ٣٢٣، جمعت الوكال ة بيئي  عين

ل  ن تحلي ك ع فر ذل اص  ٧٨٧وأس ل الخ ر التحلي ك مختب ي ذل ا ف ل (بم رات التحلي بكة مختب رف ش ن ط ة م ة فرعي عين
  وتم تطبيق اختبارات الكفاءة وإجراءات الجودة لضمان صحة ودقة جميع النتائج. بالضمانات).

  الدعم

  تطوير القوى العاملة في ميدان الضمانات 

ة بشأن ضمانات الوكالة، مع التركيز على تعزيز أساليب ، واصلت الوكالة تحديث الدورة التمھيدي٢٠١٥في عام   -٣٩
ر من  ة أكث ام، نظمت الوكال ة حول  ١٨٠التدريس عن طريق تقديم التدريب بأسلوب تفاعلي أكثر. وخالل الع دورة تدريبي

لوكية الضرورية ة والس اءات التقني ي الضمانات بالكف د مفتِّشي ومحلِّل كل الضمانات لتزوي د بع)٣-(الش م عق ذه . وت ض ھ
الدورات في مرافق نووية بغية تعزيز المعارف العملية بشأن جمع ومعالجة المعلومات ذات الصلة بالضمانات، في الميدان 

، وذلك على سبيل ٢٠١٥وفي المقر الرئيسي، على نحو متسق ومتكامل. وقد ُوضعت كذلك دورات تدريبية جديدة في عام 
رامج المثال بشأن إجراء تحليل مسار االقتناء  وصوغ ُنُھج الضمانات على مستوى الدولة. وواصلت الوكالة االشتراك مع ب

  الدعم الخاصة بالدول األعضاء في وضع أدوات للتدريب وتنظيم دورات في المرافق النووية.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خالل تمرين تدريبيمفتشو الوكالة يستخدمون أجھزة القياس غير المتلف للتحقق من مجمعات الوقود المستھلك   -٣-الشكل
  في محطة دوكوفاني للقوى النووية في الجمھورية التشيكية في حزيران/يونيه.
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  الفريق االستشاري الدائم المعني بتنفيذ الضمانات

ام   -٤٠ لتين من االجتماعات في ع ذ الضمانات سلس ي بتنفي دائم المعن ، ونظرت في ٢٠١٥عقد الفريق االستشاري ال
ي: ا ا يل ور فيم ة أم ا جمل ديث تكنولوجي ة؛ ومشروع تح توى الدول ى مس ذ الضمانات عل ة المتصلة بتنفي ادات الداخلي إلرش

 معلومات الضمانات من أجل تجديد البنية األساسية لتكنولوجيا معلومات الضمانات؛ وتعزيز إدارة األداء.

  المشاريع المھمة الخاصة بالضمانات 

  تعزيز قدرات الخدمات التحليلية الخاصة بالضمانات 

ام   -٤١ الل ع ُتكملت خ ة  ٢٠١٥اس واد النووي ر الم ى مختب ال إل ة الضرورية لالنتق ة المتبقي طة االنتقالي ع األنش جمي
ُتكم الجديد. ة، واس واد النووي ر الم ة في مكتب مختب ة واإلداري لت وتم تشييد الفضاء اإلضافي المخصص لألنشطة التدريبي

ع. ع ومحيط الموق ى الموق ق الوصول إل ية، وطري ة الرئيس ُتكِملت  العمليات المخططة لالرتقاء باألمن في مرفق البواب واس
زة. رات األجھ ة ومختب المختبرات الكيميائي  خالل الُرُبعين األولَين عمليات شراء وتلقي وتركيب المعدات المتبقية الخاصة ب

المرفق الجديد خالل الفترة من أيار/مايو إلى تشرين الثاني/نوفمبر، وبدأ التشغيل المؤقت  واسُتكِملت االختبارات الفعلية في
اوية. ة النمس رار الحكوم ة وإق ة للوكال ة التابع ة الداخلي ة الرقابي ة الجھ د موافق مبر، بع انون األول/ديس ي ك تكمال  ف ع اس وم

ان ي ك ة الخاصة بالضمانات ف دمات التحليلي درات الخ ز ق ل مشروع تعزي راء تحلي ة إج تطيع الوكال مبر، تس ون األول/ديس
  لعينات الضمانات في مرافق مأمونة وآمنة وعصرية خالل العقود القادمة.

  تكنولوجيا المعلومات: تحديث تكنولوجيا معلومات الضمانات 

روع   -٤٢ الل مش ن خ مانات م ات الض ا معلوم ديث تكنولوجي ال تح ي مج ة ف ات الوكال ة احتياج ري تلبي ديث تج تح
مانات. ات الض ا معلوم ام  تكنولوجي ي ع ا ٢٠١٥وف ديث تكنولوجي روع تح ن مش ى م ة األول ة المرحل تكملت الوكال ، اس

رامج  ات الب ة تطبيق ادة ھيكل دة، وإع ى منصة جدي زي إل وب المرك ن الحاس ات م ل البيان ك بنق ات الضمانات، وذل معلوم
ا المعلومات الخاصة  مة.الحاسوبية ذات الصلة، وإخراج الحاسوب المركزي من الخد دة لتكنولوجي د بيئة العمل الجدي وتزوِّ

ات. ى البيان زة ووصول أسرع إل ن، وتطبيقات معزَّ ة  بالضمانات الوكالة بأمن معلومات محسَّ ام، واصلت الوكال وخالل الع
ين األدوات وال ذ الضمانات، وتحس ات تنفي ع عملي ات م ا المعلوم ة أدوات تكنولوجي ى مواءم ز عل ة، التركي ات القائم تطبيق

   وزيادة تعزيز أمن المعلومات.

  االستعداد للمستقبل 

يمثل مجال البحث والتطوير أحد العناصر الجوھرية لتلبية االحتياجات المتصلة بالضمانات في المستقبل. وخالل   -٤٣
ذ ٢٠١٥عام  ة تنفي رة ، واصلت الوكال ة األجل للفت ة إلدارة الضماناتالتاب ٢٠٢٣-٢٠١٢خطة البحث والتطوير الطويل  ع

ذ أنشطتھا  ب، ودعم تنفي ى المدى القري بمساعدة برامج الدعم الخاصة بالدول األعضاء. وبغية معالجة أھداف التطوير عل
ذ  دول األعضاء في تنفي دعم الخاصة بال رامج ال ى ب اد عل ة االعتم امج دعم التطوير الخاصة بالتحقق، واصلت الوكال برن

ق ا ال التحق ي مج ذ ف رة والتنفي ووي للفت ام  ٢٠١٥-٢٠١٤لن ة ع ي نھاي ا. وف ابع لھ دى ٢٠١٥الت ت ل ة ٢٠، كان  ١٨دول
 والمفوضية األوروبية برامج دعم رسمية ارتبطت بھا مع الوكالة. 

  

  

___________________  

وجنوب  ،وجمھورية كوريا ،والجمھورية التشيكية ،وبلجيكا ،والبرازيل ،وألمانيا ،وأستراليا ،وإسبانيا ،واألرجنتين ،االتحاد الروسي  ١٨
  واليابان. ،والواليات المتحدة األمريكية ،وھولندا ،والمملكة المتحدة، وھنغاريا ،وكندا ،وفنلندا ،وفرنسا ،والصين ،والسويد ،أفريقيا



 

 
 

 التعاون التقني
  



 

Blank 



GC(60)/9 
  ١٠٥الصفحة 

  إدارة التعاون التقني ألغراض التنمية

  الھدف

ى  تند إل امج يس ذ برن ه من خالل تخطيط وتنفي ة االقتصادية وفعاليت تحسين جدوى برنامج التعاون التقني وآثاره االجتماعي
  ومن خالل تحسين القدرات التقنية للدول األعضاء في مجال التطبيق السلـمي للتكنولوجيات النووية. االحتياجات ويلبِّيھا

  برنامج التعاون التقني

ا   -١ ق السلمي للتكنولوجي دعم التطبي دول األعضاء ل درات في ال استمر برنامج الوكالة للتعاون التقني ُيعنى ببناء الق
ة أولويات التنمية في مجاالت الصحة والتغذية، واألغذية والزراعة، والمياه والبيئة، النووية، من أجل المساعدة على معالج

ة  د وتلبي ى تحدي دول األعضاء أيضاً عل امج ال د ساعد البرن ا. وق ة وإدارتھ ارف النووي ة المع والتطبيقات الصناعية، وتنمي
ي وويين ف ن الن ان واألم ين األم تقبل، وتحس ي المس ة ف ى الطاق ات إل اعدة  االحتياج ديم المس مل تق ا يش ة، بم الم قاطب الع

اعي اقتصادي ملموس عن  أثير اجتم ق ت ى تحقي ة إل ي، ترمي الوكال اون التقن ة للتع امج الوكال التشريعية. ومن خالل برن
د  تدامة لكل بل ة المس طريق المساھمة مباشرة بأسلوب فعال من حيث التكلفة في تحقيق األولويات الرئيسية في مجال التنمي

دة على الصعيد الوطني في إطار أھداف التنمية المستدامة.عل   ى حدة، بما في ذلك األھداف ذات الصلة المحدَّ

  األطر البرنامجية القُطرية واالتفاقات التكميلية المنقَّحة

ة األساسية وھو أداة التخطيط األساسية لوضع  اإلطار البرنامجي  -٢ ائق المرجعي القُطري ھو بمثابة وثيقة من الوث
ام  ي. وفي ع اون التقن ي تتلقى المساعدة في مجال التع البرامج الوطنية في مجال التعاون التقني لفائدة الدول األعضاء الت

دة ا، ھي دولة عضوً  ١٥، تم التوقيع على أطر برنامجية قُطرية من طرف ٢٠١٥ ا الجدي ابوا غيني يا وب أذربيجان وإندونيس
ا و وباالو والبوسنة ام وكولومبي الھرسك وتونس وجزر مارشال والجمھورية التشيكية وجورجيا والسودان وفيجي وفييت ن
  .ومصر ومنغوليا

ري، مع  ٢٠١٥وواصلت الوكالة في عام  -٣ امجي القُط ي لإلطار البرن وى التحليل ى زيادة تعزيز المحت ز عل التركي
ة  أطرھم البرنامجي ق ب ا يتعل ين فيم دوليين المعني وطنيين وال د الشركاء ال دول األعضاء في تحدي تقديم المساعدة لسلطات ال
تدامة.  ة المس القُطرية ومشاريعھم، وفي ربط المساعدة المقدمة في مجال التعاون التقني باألولويات الوطنية في مجال التنمي

ة الصغيرة النطاق ويدعم ھذا النھج تعبئ ة الموارد بفعالية أكبر وإقامة شراكات أطول أجاًل، واالنتقال من المشاريع الوطني
ا  ًرا إنمائًي رك أث ة واالقتصادية وتت ا االجتماعي ق بالمزاي ا يتعل ر فيم ا أكب والقصيرة المدة إلى برامج أوسع نطاًقا تمنح فرًص

  وطنًيا أطول أجاًل.

م االتفاقات التك  -٤ ات وتتحكَّ ة (االتفاق ميلية المنقحة بشأن تقديم المساعدة التقنية من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذري
اق دخل االالتكميلية المنقحة) في تقديم الوكالة المساعدة التقنية. وقد  ي التف نقح التكميل اذ م ز النف ام الخاص بفيجي حي في ع

٢٠١٥.  

  إدارة برنامج الوكالة للتعاون التقني

ام   -٥ ان والصحة ٢٠١٥تمّثلت أولويات الدول األعضاء في ع رامج، في األم ا في مصروفات الب ر عنھ ا ُيعبَّ ، كم
ان ١والتغذية واألغذية والزراعة (الشكل  ام، ك ة الع ول نھاي اطق. وبحل ين المن ز ب ات في التركي )، مع وجود بعض التباين

شروًعا وإلغاء ثالثة مشاريع منھا بالتشاور مع الدول األعضاء م ٢٦١مشروعاً عامالً. وخالل العام، تم إغالق  ٨٠٧ھناك 
امجي في  ٢٧٨المعنية، وكان ھناك  اطي البرن ة مشاريع لالحتي ذت ثماني ا مشرًوعا إضافًيا في طور اإلغالق. وُنفِّ بوركين

  . فاسو وغانا والفلبين وكوت ديفوار وميانمار ونيبال والنيجر ونيجيريا
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   ٢٠١٥المبالغ المدفوعة حسب المجاالت التقنية لعام   -١-الشكل
  ٪.)١٠٠النسب المئوية قد ال تصل بالضبط إلى (بسبب تقريب األرقام فإنَّ 

  أبرز التطورات المالية

ام   -٦ ي لع اون التقن ندوق التع دفوعات لص ت الم ه  ٢٠١٥بلغ ا مجموع أخرات  ٦٥٫٥م مل مت ورو (ال تش ون ي ملي
الغ  رقم المستھدف الب ل ال ررة االسترداد)، مقاب ة المق اليف البرنامجي ة والتك ورو، م ٦٩٫٨تكاليف المشاركة الوطني ون ي لي

دفوعات في  ق الم دل تحقي انون األول/ديسمبر  ٣١حيث وصل مع ى  ٢٠١٥ك ذه ٢(الشكل  ٪٩٣٫٨إل ). وأدى استخدام ھ
داره  ي٪٨٤٫٨الموارد إلى معدل تنفيذ في صندوق التعاون التقني مق دفوعات ف ام  . ويشمل مجموع الم دره  ٢٠١٥ع ا ق م

مة من  ٢٫٤ لة أو مدفوعات إضافية مقدَّ د  ١٦مليون يورو إما من مدفوعات مؤجَّ دولة عضًوا. وباستثناء ھذه المدفوعات، ق
  .٪٣٫٤أقل بنسبة  ٢٠١٥يكون معدل تحقيق المدفوعات في عام 

  

  

  .٢٠١٥-٢٠٠٦االتجاھات في معدل التحـقيق،   -٢-الشكل

  المياه والبيئة
٧٫٥٪  

  األمان
٢٤٫٨٪  

تطوير وإدارة 
  المعارف النووية

١٤٫٤٪  

  الطاقة
٩٫٠٪  

  األغذية والزراعة
١٧٫٢٪  

  الصحة والتغذية
٢١٫٧٪  

  التكنولوجيا اإلشعاعيةالتطبيقات الصناعية/
٥٫٤٪  

٩٤٫٨٪

٩٤٫٨٪

٩٥٫٩٪

٩٥٫٩٪

٩٦٫١٪

٩٦٫١٪
٩٤٫٥٪

٩٤٫٥٪
٩٢٫٣٪

٩٢٫٣٪

٨٩٫٣٪

٨٩٫٣٪

٨٩٫٣٪

٨٩٫٣٪

٩٢٫٨٪

٩٢٫٧٪
٨٩٫٨٪

٨٩٫٥٪

٩٤٫١٪

٩٣٫٨٪

٩٨٫٠٪  
  
  

٩٦٫٠٪  
  
  

٩٤٫٠٪  
  
  

٩٢٫٠٪  
  
  

٩٠٫٠٪  
  
  

٨٨٫٠٪  
  
  

٨٦٫٠٪  
  
  

٨٤٫٠٪  
٢٠٠٦     ٢٠٠٧       ٢٠٠٨      ٢٠٠٩      ٢٠١٠     ٢٠١١       ٢٠١٢      ٢٠١٣       ٢٠١٤     ٢٠١٥ 

النسبة المئوية من الرقم
المستھدف المتعھَّد به

معدل التحقيق
بشأن المدفوعات
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  تحسين جودة برنامج التعاون الـتقني

٧-   ً ام  تماشيا دول  ٢٠١٥مع الجھود المتواصلة في سبيل تعزيز جودة برنامج التعاون التقني، دعمت الوكالة في ع ال

رة  ي للفت اون التقن ان الھدف ھو ضمان أن تكون المشاريع ٢٠١٧-٢٠١٦األعضاء وھي تضع مشاريعھا لدورة التع . وك

ا  ة ولھ ودة عالي ي الوقذات ج ق وف ة للتحقي اس وقابل ة للقي داف قابل بأھ ات ت المناس ة واجتماع ارات قُطري ت زي م . وُنظِّ

ة  لتصميم المشاريع وحلقات عمل وفعاليات تدريبية وجلسات إحاطة عن البرامج، وذلك لفائدة مجموعة من الجھات المعني

تخدام نھج اإلطار  ي اس دعم ف ك ال م ذل دَّ وطنيين. وق اريع ومسؤولي االتصال ال ك نظراء المش ي، وشمل ذل اون التقن بالتع

  المنطقي بكفاءة وفعالية لتصميم المشاريع الجديدة واستخدام أدوات الرصد والتقييم في المشاريع الجارية.

ي نيسان/أبريل   -٨ ا ف ة أفريقي ون من منطق ال، حضر مسؤولو االتصال الوطني بيل المث ى س ة عمل  ٢٠١٥فعل حلق

ي تمھيدية كانت تھدف إلى تعزيز الفھم المشترك لبرنامج الوكالة في مج ال التعاون التقني. وناقش المشاركون التحديات الت

ة، حصل مسؤولو  ة ثاني ُتواَجه في تنفيذ البرنامج وتلقوا معلومات حديثة عن استعراض البرنامج وعملية التقييم. وفي فعالي

ميم وصوغ دورة التع ن تص ة م رات المنبثق ات والخب ى أفضل الممارس ون عل ال الوطني ـاالتص ـاون التقنـــ ـللفتي ــ رة ــ

ق بخطة ٢٠١٧-٢٠١٦ د المتعل ة مع الموقف األفريقي الموحَّ ة القُطري . وأُجريت مناقشات حول تكييف األطر البرنامجي

  وبشأن األھداف اإلنمائية لأللفية.   ٢٠١٥التنمية لما بعد عام 

مت الوكالة حلقة عمل تمھيدية لفائدة مسؤولي اال  -٩ تصال الوطنيين ومساعدي وفي منطقة آسيا والمحيط الھادئ، نظَّ

امج  ا يمكن لبرن ة معلومات أساسية حول م مت الحلق دَّ ه، وق االتصال الوطنيين في مقر الوكالة الرئيسي في حزيران/يوني

مه إلى الدول األعضاء. واضطلعت الوكالة بأعمال أساسية مكثَّفة طيلة العام في إعداد برنامج التعاون  التعاون التقني أن يقدِّ

ي.  ٣٣مشروًعا وطنًيا و ١٧٤، مما أسفر عن وضع ٢٠١٧-٢٠١٦لفترة التقني ل اون التقن مشروًعا إقليمًيا من مشاريع التع

ة  دول الجزري دة ال ة لفائ ة دون إقليمي ك دورة تدريبي ي ذل ا ف ة، بم ي المنطق دة ف دول األعضاء الجدي ا لل ًف ا مكثَّ مت دعًم دَّ وق

اون ي دار السالم، من أجل االصغيرة النامية وبرون د للتع ي جي امج وطن توفير التدريب على إنشاء كيان رقابي وإعداد برن

  التقني. 

من أجل  ٢٠١٧-٢٠١٦وأخيًرا، أجرت الوكالة استعراَضين لجودة تصاميم المشاريع لدورة التعاون التقني للفترة   -١٠

امج تقديم تعقيبات سليمة وبناءة إلى أفرقة المشاريع حول تحسين جودة مشاريعھا، والحصو ل على تقييم إجمالي لجودة برن

اون ٢٠١٧-٢٠١٦التعاون التقني للفترة  ى التحسين في دورات التع اج إل ي تحت ، وتحديد الدروس المستفادة والمجاالت الت

  التقني المقبلة.

  رصد وتقييم مشاريع التعاون التقني

ي في  يتزايد اھتمام الدول األعضاء والجھات المانحة المحتملة بالتعرف على  -١١ اون التقن امج التع كيفية مساھمة برن

ة تفضي  رامج فعال ترويج وتحسين القدرات العلمية والتكنولوجية والبحثية والرقابية لدى الدول األعضاء من خالل وضع ب

رة  ي للفت اون التقن ًدا. وخالل إعداد دورة التع ًدا جي ا محددة ٢٠١٧-٢٠١٦إلى نواتج محددة تحدي ة خطًط ، وضعت الوكال

ع أن للر ي. ومن المتوقَّ اون التقن ارة في مجال التع ق بمشاريع مخت صد والتقييم تغطي كامل دورة حياة المشروع فيما يتعل

اون  واتج في دورات التع ا لتوسيع نطاق رصد الن ة وضع المشاريع أساًس تفادة خالل عملي دروس المس رات وال م الخب دِّ تق

  التقني المقبلة. 
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ذلك، واصلت  -١٢ ام ك ي  وخالل الع دم المحرز ف يم التق ارير تقي ل تق ة مث ة استعراض صكوك الرصد التكميلي الوكال

داني د المي ات الرص اريع وبعث كل  المش دروس  )٣(الش ال ال د وإيص ة لتحدي ذه الصكوك آلي وفِّر ھ ة. وت ات الذاتي والتقييم

م لمحة موجزة عن حالة استكمال مخرجات المشاريع.   المستفادة وتقدِّ

  

  

  

  

  

  

  

  المشاركون في بعثة الرصد الميداني في بيروت، لبنان.  -٣-الشكل

  الشراكات مع منظومة األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى

ام   -١٣ ات ٢٠١٥في ع ة األخرى ومنظم دة والمنظمات الدولي م المتح ة األم ع منظوم اركتھا م ة مش ، واصلت الوكال
ركيًزا أكثر على الشراكات لتحسين األثر االجتماعي االقتصادي البحوث والمنظمات غير الحكومية. وسوف تضع الوكالة ت

للتنمية المستدامة (تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من  ١٧لمشاريعھا وللمشاركة، في جملة أمور، في الھدف 
  أجل تحقيق التنمية المستدامة) وفي غاياته.

  أطر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية

دان   -١٤ ة في البل م المتحدة للمساعدة اإلنمائي ذ أطر عمل األم خالل العام، واصلت الوكالة المساھمة في وضع وتنفي
ة  وتمنحذات الصلة.  ين الوكال اون ب ة للتع د المجاالت المحتمل أطر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية إطاًرا مفيًدا لتحدي

ي تتخذھا مختلف  ين اإلجراءات الت والھيئات األخرى التابعة لألمم المتحدة، وتساعد على ضمان أدنى درجة من التداخل ب
داف وغاي ين أھ ة ب روابط القائم د ال االت. وبتحدي م الوك ل األم ات أطر عم داف وغاي ري وأھ امجي القُط ار البرن ات اإلط

ام  ي ع تدامة. وف ة المس ي التنمي ة ف ات الوطني ة األولوي ترك لمعالج ل المش ھيل العم ن تس ة، يمك اعدة اإلنمائي دة للمس المتح
ال٢٠١٥ ق ب ا يتعل ة فيم م المتحدة للمساعدة اإلنمائي جزائر واشتركت في ، شاركت الوكالة في عملية إعداد إطار عمل األم

رة  مل الفت و يش ار، وھ ك اإلط ى ذل ع عل دة ٢٠٢٠-٢٠١٦التوقي م المتح ل األم ار عم تكمال إط ي اس ذلك ف اركت ك . وش
ة ٢٠٢٠-٢٠١٦للمساعدة اإلنمائية فيما يتعلق بزمبابوي، وھو يشمل الفترة  . ووقَّع عليه المنسِّق المقيم لألمم المتحدة بالنياب

د في عام  عن الوكالة في أيار/مايو. امج  ٢٠١٥وُجدِّ إطار اتفاق شراكة األمم المتحدة فيما يتعلق بإندونيسيا، وھو يدرج برن
ا، وّقعت  م المتحدة. وفي أوروب د لألم ي ضمن اإلطار الشامل الجدي اون التقن إندونيسيا الوطني المخطط له في مجال التع

ة مع  م المتحدة للمساعدة اإلنمائي ذلك الوكالة على إطار عمل األم ة ك وبر. وتصف الوثيق يالروس في تشرين األول/أكت ب
اني/نوفمبر، وقَّعت  ي تشرين الث د. وف ي البل ة ف زيج الطاق ة ضمن م وى النووي تعدادات إلدراج الق ي االس دم المحرز ف التق

رة  ا، وھو يشمل الفت ق بجورجي ا يتعل . وسوف ٢٠٢٠-٢٠١٦الوكالة على إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية فيم
ة،  واردة في الوثيق ة ال واتج الثماني تساھم الوكالة من خالل مشاريعھا الوطنية للتعاون التقني في تنمية البلد في ثالثة من الن
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ا  ى م وم عل ى الي ة حت د وقعت الوكال والتي تغطي سبل العيش والحماية االجتماعية والصحة واألمن البشري والصمود. وق
  ل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية. إطاًرا من أطر عم ٤١مجموعه 

  التعاون مع منظمات األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى

ا   -١٥ م المتحدة لمكافحة التصحر، دعًم ة األم ة التفاقي زت الوكالة تعاونھا مع جھات االتصال الوطني خالل العام، عزَّ
مت الوكالة حدًثا جانبًيا في الدورة الثانية عشرة لإلدارة المستدامة لألراضي في مناطق أفريقيا وآسيا والمح يط الھادئ. ونظَّ

ة  ة لالتفاقي ات االتصال الوطني اون مع جھ ا، بالتع م المتحدة لمكافحة التصحر في تركي ة األم ؤتمر األطراف في اتفاقي لم
د المسؤولون عن البيئة على أھمية دم ك المذكورة في وزارتي البيئة في المغرب ومدغشقر. وشدَّ ا في ذل ج علوم التربة (بم

ال  ي جدول األعم ا أيضا ف ة للبحوث، وإنم ال الوطني ي جدول األعم ط ف يس فق ائر) ل تخدام النظ ة باس قياسات تآكل الترب
  الوطني التخاذ القرارات بشأن البيئة. 

ات ا  -١٦ ا بأولوي ق ربطھ ة وواصلت الوكالة جھودھا الرامية إلى تعزيز أھمية مشاريع التغذية عن طري ة الوطني لتغذي
ة  ة المعني ة العمل األفريقي ة في آذار/مارس بفرق د اتصلت الوكال ة. وق ز التغذي ة تعزي في الدول األعضاء كجزء من حرك
ن أجل  ة م دخالت التغذوي ا، وعرضت مخططات الت وب أفريقي ي جن ي ف اد األفريق ادة االتح ة بقي ة والتغذي بتطوير األغذي

الصحة الوطنية. ولتحقيق ھذا الھدف، اسُتحدث مشروع أقاليمي جديد بشأن الحد من مواءمتھا بأسلوب أفضل مع أولويات 
م  اركة. وُنظِّ دان المش ي البل ن وزارة الصحة ف ؤولين م ع مس تراك م ر باالش ن العم ة م ال دون الخامس دى األطف م ل زُّ التق

دول ه ال ا في آب/أغسطس، وشاركت في ذا المشروع في فيين م  االجتماع التنسيقي األول لھ زُّ األعضاء المتضررة من التق
  والبنك الدولي وحركة تعزيز التغذية وغير ذلك من الجھات المعنية. 

ة بأسلوب   -١٧ ود الدولي وال وتنسيق الجھ روس اإليب دان المتضررة من مرض في م للبل دَّ دعم المق ز ال ومن أجل تعزي
ة الصحة  ة أفضل، شاركت الوكالة في اجتماعات ونظمت اجتماعات مع منظم ات المتحدة لمراقب ة، ومراكز الوالي العالمي

دوليين. وأطلقت أيضا  ك من الشركاء ال ر ذل األمراض والوقاية منھا ومعھد جنوب أفريقيا الوطني لألمراض المعدية وغي
ة للكشف درات اإلقليمي ز الق ة من أجل تعزي دورة االعتيادي عن  برنامًجا تعاونًيا ممواًل من خارج الميزانية وخارًجا عن ال

  األمراض الحيوانية الناشئة، بما في ذلك مرض فيروس اإليبوال وإنفلونزا الطيور.

تراتيجية ’وفي إطار مشروع للتعاون التقني بعنوان   -١٨ ة كاس ة الحشرة العقيم تدامة تقني دعم دراسة الجدوى بشأن اس
ا مع البنك اإل‘للمكافحة المتكاملة لبعوض أرابينسيس ة اجتماًع مت الوكال اطق ، نظَّ د أبحاث طب المن ة ومعھ سالمي للتنمي

ة  ده البنك اإلسالمي للتنمي اق عق ى اتف اع إل ة السودانية. وأفضى االجتم الحارة والبعثة الدائمة للسودان ولجنة الطاقة الذري
ات  امج تعيين ى البعوض والتخطيط لوضع برن ة عل ة الحشرة العقيم ق تقني لتمويل جھاز تشعيع بأشعة غاما من أجل تطبي

  مكثَّف؛ وانطوى كذلك على معلومات حديثة بشأن بناء مرفق للتربية المكثفة.

ة في   -١٩ وفي منطقة آسيا والمحيط الھادئ، ُعقِدت خمسة ترتيبات عملية. وتم ذلك مع المركز الدولي للزراعة الملحي
اه والم ة والمي ال إدارة الترب ي مج اون ف رويج التع ن أجل ت دة، م ة المتح ارات العربي د اإلم ع معھ ذيات؛ وم حاصيل والمغ

الكويت لألبحاث العلمية، من أجل التعاون بشأن رصد البيئة البحرية وحمايتھا؛ ومع مركز الحسين للسرطان في األردن، 
اھج  درات بشأن من اء الق وجامعة شونام الوطنية في جمھورية كوريا، من أجل وضع اإلطار الخاص بالتعاون في مجال بن

ين ا ة للمھني ي الوكال الف الجوي ف ات والغ ة المحيط ة لدراس ع اإلدارة الوطني ووي؛ وم ال الطب الن ي مج لمتخصصين ف
ا لوضع  ة فرًص ات العملي ذه الترتيب اثر الطحالب الضارة. وتضع ھ الواليات المتحدة األمريكية في مجال التعاون بشأن تك

ة ل ذلك إمكاني م برامج مشتركة وأوجه تكامل مع عدد من الدول األعضاء، وك ات المتخصصة. وت رة الھيئ تفادة من خب الس
  التوقيع أيضا على اتفاق مع المعھد الدولي لبحوث األرز في الفلبين من أجل التعاون في مجال زيادة إنتاج األرز. 

يا والمحيط   -٢٠ ة آلس وأدت الوكالة أيضا، في تموز/يوليه، دوًرا في منتدى لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعي
د ال ا بع ة لم ى خطة التنمي ة إل ة لأللفي ھادئ، وأنشأ المنتدى آليات إقليمية للرصد والمساءلة في االنتقال من األھداف اإلنمائي

  . ٢٠١٥عام 
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دة   -٢١ م المتح ي األم ديين ف ركاء التقلي ع الش ا م يع تعاونھ ة توس لت الوكال اريبي، واص ة والك ا الالتيني ي أمريك وف
ة. والشركاء من خارج األمم المت دد في المنطق حدة الستكشاف فرص التعاون من أجل دعم التنمية المستدامة مع شركاء ُج

ى تحسين  ا عل د الطب للعمل مًع وفي مجال الصحة البشرية، وقَّعت الوكالة على ترتيب عملي مع المنظمة االسبانية لمعاھ
ك ى ذل افة إل اريبي. وباإلض ة والك ا الالتيني دان أمريك ي بل عاعي ف ب اإلش دان الط حة للبل ة الص ع منظم االقتران م ، وب

مت الوكالة عدة بعثات مشتركة لدعم الھيئات الرقابية المعنية بالصحة في الدول األعضاء.   األمريكية، نظَّ

ك في   -٢٢ ذ ذل اريبي، وُنفِّ ة والك ا الالتيني ى للتصدي للطوارئ في أمريك لت المفوضية األوروبية المدرسة األول وموَّ
ام ‘تعزيز القدرات الوطنية للتصدي للطوارئ اإلشعاعية’مي بعنوان إطار مشروع إقلي ة ع ل في نھاي مت في البرازي ، ونظِّ

م المتحدة لمكافحة التصحر، وبمناسبة ٢٠١٥ ة األم او) واتفاقي . وبالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الف
نت الوكالة ٢٠١٥االحتفال بالسنة الدولية  اط  للتربة، حسَّ د أنم ة، وتحدي القدرات اإلقليمية على قياس محتوى الماء في الترب

روجين من  تآكل التربة، وبؤر تدھور التربة، واقتفاء حركة األسمدة النتروجينية لتحقيق أعلى مستويات كفاءة استخدام النيت
ون  اطق’خالل مشروع إقليمي معن ى مستوى المن اه عل ة والمي تراتيجيات حفظ الترب ز اس ات  تعزي ة باستخدام تقني الطبيعي

وطني لبحوث الحزم ‘. اإلشعاعات والنظائر المستقرة المبتكرة والتقنيات ذات الصلة زت الوكالة تعاونھا مع المركز ال وعزَّ
في تكساس، ومع إدارة تفتيش الصحة الحيوانية والنباتية، وإدارة البحوث الزراعية التابعة  A&Mاإللكترونية التابع لجامعة 

ة بواسطة التشعيع ’رة الزراعة في الواليات المتحدة في إطار مشروع معنون لوزا ق التجاري لمعالجة األغذي زيادة التطبي
  ، من أجل تعزيز مراقبة الصحة النباتية للفواكه والخضروات الطازجة. ‘بالحزم اإللكترونية واألشعة السينية

دعم ا  -٢٣ ة ل مت الوكالة المساعدة التقني م وأخيًرا، قدَّ ي ت ة المتوسطية الت ة الفاكھ واء انتشار ذباب ة الحت ود الوطني لجھ
دان  اون في مي ة للتع دان األمريكي د البل او ومعھ الكشف عنھا في الجمھورية الدومينيكية. وُنفِّذت خطة عمل بالتعاون مع الف

ات الزراعة التابع لمنظمة الدول األمريكية، والمنظمة اإلقليمية الدولية لصحة النبات والح وان ووزارة الزراعة في الوالي ي
  المتحدة.

  االتفاقات اإلقليمية والبرمجة

تدامة.   -٢٤ ذات واالس ى ال اد عل ي واالعتم اون األفق دول األعضاء األخرى التع ز االتفاقات اإلقليمية وتجمعات ال ُتعزِّ
وى ت ة أق ي إقليمي اون تقن رامج تع ى وضع ب ذه المجموعات إل ة مع ھ م وقد أدى تعاون الوكال ي ت ات الت ى األولوي ز عل رّك

  تحديدھا على الصعيد اإلقليمي.

وويين   -٢٥ ا الن م والتكنولوجي ال العل ي مج دريب ف ة والت ي للبحث والتنمي اوني اإلقليمي األفريق اق التع زال االتف وال ي
ا  ة في أفريقي دان النامي ا (اتفاق أفرا) ھو اإلطار الرئيسي لتعزيز التعاون التقني فيما بين البل اون اإلقليمي فيم د التع ولتوطي

  األطراف في اتفاق أفرا. ٣٩بين الدول الـ

ى   -٢٦ ليط الضوء عل ا لتس را عرًض اق أف م اتف ام، نظَّ ة الع ؤتمر الوكال ين لم عة والخمس ة التاس دورة العادي وخالل ال
ة والزراعة والصناعة  في مجاالت مختلفة، بما في ذلك الصحة البشرية ٢٨المساھمة الوحيدة لمراكزه اإلقليمية الـ واألغذي

دورة التاسعة  م كذلك االجتماع السادس والعشرين لممثلي اتفاق أفرا خالل ال واألمان والطاقة والھيدرولوجيا النظيرية. وُنظِّ
اركون  د المش ام. واعتم ؤتمر الع ام والخمسين للم را لع اق أف نوي التف ر الس تراتيجية المتوسطة األجل  ٢٠١٤التقري واالس

ق بخطة ٢٠١٨-٢٠١٦التفاق أفرا للفترة  د المتعل ، التي تتماشى مع أھداف التنمية المستدامة ومع الموقف األفريقي الموحَّ
ه رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي.   ٢٠١٥التنمية لما بعد عام    والذي أقرَّ

ه   -٢٧ ي تموز/يولي ادس والعش٢٠١٥وف اع الس راكش االجتم ي م رب ف ي ، استضاف المغ ل التقن ق العام رين للفري
اق  ة التف ذ المشاريع اإلقليمي ز تنفي ادة تعزي المعني باتفاق أفرا. واستعرض االجتماع واعتمد تدابير وإجراءات ملموسة لزي

  أفرا وإدارة أنشطته التعاونية. 
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لة من االجتم  -٢٨ ر سلس وارد عب ة الم اء الشراكات وتعبئ تراتيجيته لبن ذ اس را تنفي اق أف انون وواصل اتف ي ك اعات ف
دائمين ين ال ا والممثل ة في فيين را والمجموعة اإلفريقي اق أف يس اتف ين رئ دان الشريكة  األول/ديسمبر ب دان المانحة والبل للبل

، كان مجموع ٢٠١٥في فيينا، وتم تقاسم المعلومات حول الشؤون المتصلة بسياسة وبرنامج اتفاق أفرا. وفي عام  المحتملة
مة  دره المساھمة المقدَّ ا ق را م اق أف دول األطراف في اتف رھن عن  ٢٩٨ ٢١١في صندوق اتفاق أفرا من ال ا يب ورو، مم ي

  التزام األطراف المتواصل.

رة   -٢٩ اون للفت دورة التع ق ب ا يتعل ي الصحة البشرية، ٢٠١٧-٢٠١٦وفيم اريع ف تة تصاميم مش را س اق أف دَّ اتف ، أع
ن التقني فيما بين البلدان النامية، والتعاون الثالثي، وإدارة اتفاق أفرا. ويولي والسالمة الغذائية، واألمان اإلشعاعي، والتعاو

  البرنامج الجديد أولوية عالية لتدعيم تنمية الموارد البشرية وتعزيز البنية األساسية القائمة في المنطقة.

دول ال  -٣٠ اوني لل اق التع ي االتف يا للبحث وفي منطقة آسيا والمحيط الھادئ، اعتمد مجلس ممثل ة في آس ة الواقع عربي
ة  تراتيجية المعنون ة االس يا) الوثيق اق عراس وويين (اتف ا الن اق والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجي استراتيجية اتف

في أيلول/سبتمبر كإرشادات استراتيجية بشأن التخطيط التمھيدي اإلجمالي  )٢٠٢٧-٢٠١٨( عراسيا وقوات الدفع التعاونية
يا،   .٢٠٢٧-٢٠١٨طة اتفاق عراسيا للفترة ألنش اق عراس والوثيقة بمثابة إطار مرجعي إلعداد برامج محددة. ويستطيع اتف

ارف  ل المع ة نق ن من إجراء عملي ة التطوير ويمكِّ ر عملي ل أكث ائم، أن يعجِّ اون اإلقليمي الق تفادة من التع عن طريق االس
  وتبادل القدرات.

الھادئ كذلك، اعتمد االتفاق التعاوني اإلقليمي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم  وفي منطقة آسيا والمحيط  -٣١
رة استراتيجيته  والتكنولوجيا النوويين (االتفاق التعاوني اإلقليمي) ي تحدد ٢٠٢٣-٢٠١٨الجديدة المتوسطة األجل للفت ، الت

ا ا من خالل برن دة فرصة األولويات االستراتيجية المشتركة الواجب تناولھ تراتيجية الجدي وفِّر االس ي. وت اون التقن مج التع
رامج في  م توجيھات لتطوير دورات الب دِّ وب وتق دان الجن ين بل ا ب اون فيم ز التع لتناول التحديات اإلقليمية من خالل تعزي

  المستقبل.  

يا والمحيط  -٣٢ ادئ ( وقد بدأت األعمال التمھيدية بشأن إعداد اإلطار البرنامجي اإلقليمي آلس ) في ٢٠٢٨-٢٠١٨الھ
امجي  ة. وسوف يضع اإلطار البرن ا الزمني ة وملخصھا وفترتھ ات الوثيق إجراء مناقشات حول آلي كانون األول/ديسمبر ب
تراتيجية األخرى ذات الصلة  اإلقليمي األولويات لوضع برامج إقليمية خالل السنوات العشر المقبلة، مستكماًل الوثائق االس

  أھداف التنمية المستدامة. ويربط األولويات ب

وفي منطقة أوروبا، تم التوقيع على اتفاقين يھدفان إلى تسھيل تنفيذ المشاريع اإلقليمية في قطاع الصحة البشرية   -٣٣
مع الرابطة األوروبية للطب النووي والجمعية األوروبية للعالج اإلشعاعي ودراسة األورام، من أجل االشتراك في إدارة 

  ريبية في العالج اإلشعاعي والطب النووي.الدورات التد

ات المحددة   -٣٤ ى األولوي وأجرت الوكالة تقييما دقيقا للبرنامج اإلقليمي الجديد للتعاون التقني لفائدة أوروبا، استنادا إل
ة  ذ ضمن أربع ة األساسية ُتنفَّ في النموذج اإلقليمي الخاص بأوروبا. وعلى غرار السنوات السابقة، كانت األنشطة اإلقليمي

ة، مجاالت مواضيعية ذات أولوية، ھي:  وى النووي ة، والق ات المشعة، وإصالح البيئ الصحة البشرية، والتصرف في النفاي
  واألمان النووي واإلشعاعي.

ال)،   -٣٥ اق أرك اريبي (اتف ة والك ا الالتيني وويين في أمريك ا الن م والتكنولوجي رويج العل اوني لت اق التع وتم تمديد االتف
دريب والتطوير وت ق أنشطة الت ج وينسِّ دتھا الذي يروِّ رة إضافية م ى لفت رة األول ة، للم ا النووي وم والتكنولوجي ات العل طبيق

ن  اًرا م نوات اعتب بتمبر  ٥خمس س د ٢٠١٥أيلول/س ة والقواع ادئ التوجيھي ديث المب يح وتح م تنق ة، ت ن الوكال دعم م . وب
  تنفيذ برنامج اتفاق أركال.التشغيلية التفاق أركال. وسيساھم ذلك في تعزيز تنفيذ االتفاق ويضمن جودة عالية في وضع و
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رة   -٣٦ ي للفت اون التقن دورة التع ال ل اق أرك مھا اتف دَّ ي ق ة الت اريع اإلقليمي اول المش ات  ٢٠١٧-٢٠١٦وتتن االحتياج
ي  ددة ف ات المح وذج واألولوي اريبي (النم ة والك ا الالتيني ق بأمريك ا يتعل ال فيم اق أرك ي التف تراتيجي اإلقليم وذج االس النم

تراتيجي  ي) االس ة أداة IAEA-TECDOC-1763( ٢٠٢١-٢٠١٦اإلقليم و بمثاب ي ھ تراتيجي اإلقليم وذج االس ). والنم
  برنامجية رئيسية لصياغة اقتراحات جديدة وُيتوقَّع أن يساعد على توطيد التعاون اإلقليمي وترويج التعاون بين البلدان. 

  برنامج العمل من أجل عالج السرطان

ة واصلت الوكالة دعم الب  -٣٧ ة لمكافحة السرطان طيل درات الوطني ز الق دخل في تعزي لدان المنخفضة والمتوسطة ال
ام  ة ٢٠١٥ع املة لمكافح ة الش تراتيجيات الوطني ي االس عاعي ف تدام للطب اإلش اج المس ه لإلدم ت ذات ي الوق رويج ف ، والت

  السرطان. 

ة رئيسية في مكافحة ، تزايد االعتراف بدور برنامج العمل من أجل عالج ال٢٠١٥وفي عام   -٣٨ سرطان كجھة فاعل
ال  لة بمج ة ذات ص ة ھام ي فعالي ات ف يم مناقش تراتيجيين وتنظ ركاء االس ع الش روابط م ز ال الل تعزي ن خ رطان م الس
ا،  د في كيني ذي ُعق ا، ال تاتا في أفريقي دي وسرطان البروس رحم وسرطان الث ق ال السرطان، مثل مؤتمر وقف سرطان عن

مت والمؤتمر اإلسالمي لوز ا. ونظَّ راء الصحة ومؤتمر القمة العالمي للقادة المعنيين بمكافحة السرطان، الذي ُعقد في تركي
ة  ة عمل بشأن تعبئ ك حلق ا في ذل ام، بم درات خالل الع اء الق ات العمل لبن ة وحلق الوكالة أيًضا عدًدا من الدورات التدريبي

دولي الموارد لمكافحة الموارد لفائدة عشرة بلدان ناطقة باللغ ؤتمر ال ة الفرنسية، وُعقدت في تشرين الثاني/نوفمبر خالل الم
  المعني بالسرطان الذي عقدته المنظمة األفريقية للتدريب والبحوث في مجال السرطان في المغرب.

ات   -٣٩ ا من بعث ا يتصل بھ امج العمل من أجل عالج السرطان، وم ة لبرن ات المتكامل وواصلت استعراضات البعث
ذ الشامل في مجال مكافحة السرطان الخبراء وت دابير بناء القدرات تزويد الدول األعضاء بمنصة واسعة للتخطيط والتنفي

ة  ات استعراضية متكامل اني بعث ة ثم امج العمل من أجل عالج السرطان، أجرت الوكال على نطاق البلد. ومن خالل برن
ر والبوسنة و ى الجزائ تان ومدغشقر لبرنامج العمل من أجل عالج السرطان إل لفادور وقيرغيزس ا والس الھرسك ودومينيك

ين  عاعي وتحس ان اإلش ية ذات الصلة لألم ة األساس ة الصحية والبني ز الرعاي دت فرص تعزي دَّ ار، وح ا وميانم وموريتاني
  التصرف في المصادر المشعة.

ة ل عالج السرطان في وواصلت الوكالة تقديم الدعم للمواقع اإليضاحية النموذجية لبرنامج العمل من أج  -٤٠ جمھوري
وفير  تنزانيا المتحدة وسري النكا وغانا وفييت نام ومنغوليا ونيكاراغوا درات وت اء الق راء وبن ديم مشورة الخب من خالل تق

ي  عاعي ف العالج اإلش ة ب يط للمعالج ام التخط اء بنظ ى االرتق ا عل ت منغولي ال، عمل بيل المث ى س دات. وعل دريب والمع الت
وطني ز ال ز  المرك ى تعزي عى إل روع يس ذ مش اراغوا تنفي اكو؛ وواصلت نيك ارة مون ان وإم ن الياب ل م رطان، بتموي للس

ام  تشخيص سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي بمستشفى بيرثا كالديرون في ماناغوا بتمويل من إسبانيا؛ واستھلت فييت ن
ن صندو ل م و بتموي ان ث انوي وك ي ھ ي منطقت رحم ف ق ال رطان عن ة لفحص س ة؛ وواصلت حمل ة الدولي ك للتنمي ق أوب

  جمھورية تنزانيا المتحدة تعزيز خدمات الرعاية التسكينية وذلك بتمويل كذلك من صندوق أوبك للتنمية الدولية.

ام   -٤١ ة  ٢٠١٤وبعد أن اسُتكِملت في ع ادة إمكاني ي بزي ق االستشاري المعن ى الخماسية السنوات للفري دورة األول ال
ة تشاورية  ة إجراء عملي الحصول على تكنولوجيا العالج اإلشعاعي في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، سھَّلت الوكال

ق ( ة للفري ة المقبل دول األعضاء ). وي٢٠٢٠-٢٠١٥لوضع خطة للمرحل د ال ى تزوي ذكور إل ق االستشاري الم ھدف الفري
ن  د م ى أقصى ح ار إل الجودة من خالل اإلكث مة ب تدامة والمتس ول العالج اإلشعاعي الميسورة والمس بالمشورة حول حل

  الفرص التي تتيحھا المبادرات والشراكات العالمية القائمة في وضع برامج لمكافحة السرطان.

ار فرق  -٤٢ ي إط ة وف ر المعدي راض غي ن األم ة م ة بالوقاي االت المعني ين الوك تركة ب دة المش م المتح ل األم ة عم
ة  ومكافحتھا، تواصلت األعمال التحضيرية حول المشروع المشترك بشأن مكافحة السرطان الذي تضطلع به الوكالة الدولي

ة،  ة الصحة العالمي ة لبحوث السرطان ومنظم ة الدولي ذ للطاقة الذرية والوكال ى دعم تخطيط وتنفي وھو مشروع يرمي إل
  .البرامج الشاملة لمكافحة السرطان في مجموعة مختارة من الدول األعضاء
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انون   -٤٣ ة في ك دريب اإلقليمي ة االفتراضية لمكافحة السرطان وشبكة الت ة للجامع وعقب استكمال المرحلة التجريبي
. وأكدت النتائج قدرة الجامعة االفتراضية لمكافحة ٢٠١٥ام ، خضع البرنامج الستعراض كامل في ع٢٠١٤األول/ديسمبر 

دان  دريب في البل درات البشرية والت ة الق ر في تحسين تنمي ى حد كبي السرطان وشبكة التدريب اإلقليمية على المساھمة إل
دول األعضاء، يجري وضع الخطط من أجل توسيع المشروع  د طلب ال زواًل عن ى المنخفضة والمتوسطة الدخل. ون عل

  نطاق أفريقيا جنوب الصحراء. 

كة بالتزامھا الثابت بجھود برنامج العمل من أجل عالج السرطان الرامية إلى تعزيز   -٤٤ وظلت الجھات المانحة متمسِّ
ورو في  ٧١٩ ٧٦٥، تلقى برنامج العمل من أجل عالج السرطان ٢٠١٥القدرات الوطنية لمكافحة السرطان. وفي عام  ي

  ة عن الميزانية من الدول األعضاء في الوكالة والشركاء في أنشطة مكافحة السرطان.شكل مساھمات خارج

ة   -٤٥ امل لمكافح ور الش ن المنظ دخالت م ة م مت الوكال دَّ رطان، ق الج الس ل ع ن أج ل م امج العم الل برن ن خ وم
رة  ي للفت اون التقن امج التع دورة برن ي ل اون التقن اريع التع داد مش د من . و٢٠١٧-٢٠١٦السرطان إلع ى العدي ك إل ل ذل ُنق

ين،  ة والشركاء المعني ة لمكافحة السرطان، وإشراك الجھات المعني درة الوطني نات، بما في ذلك البنية األساسية والق المكوِّ
  واستحداث االستراتيجيات واستھداف الفرص لتعبئة الموارد.

  التواصل الخارجي واالتصاالت

ين  ٢٠١٥الوكالة في عام  اضطلعت  -٤٦ اليين والمحَتمل بأنشطة التواصل الخارجي مع الدول األعضاء والشركاء الح
ور  ك حض مل ذل ة. وش ال المختلف وات االتص ن قن ة م الل مجموع ن خ دولي م ائي ال ع اإلنم ة والمجتم ات المانح والجھ

او امج التع ي في مختلف أنشطة التواصل االجتماعات ذات الصلة والمشاركة في المعارض والعروض بشأن برن ن التقن
اء  ا في مجاالت مواضيعية محددة، وإلذك ذه الفرص لعرض أعمالھ ة ھ الخارجي والفعاليات التدريبية. واستخدمت الوكال

  الوعي ببرنامجھا للتعاون التقني فيما بين الشركاء المحتملين.

مت معارض ركَّزت على أنشطة التعاون التقني، وذلك في ا  -٤٧ لمؤتمر الدولي بشأن التأھب للطوارئ والتصدي وُنظِّ
ام  تدامة لع ة المس أن التنمي ادئ بش يط الھ يا والمح دى آس المي، ومنت ى الصعيد الع ا عل ول ٢٠١٥لھ ي ح اع التقن ، واالجتم

دورة العادي ات أخرى. وخالل ال ين فعالي ة، من ب ة القضايا الراھنة في مجال تطوير البنى األساسية الخاصة بالقوى النووي
ي. وانطوى  اون التقن ة المتصلة بالتع التاسعة والخمسين للمؤتمر العام للوكالة، استضافت الوكالة عدًدا من األحداث الجانبي

ام  ة  ٢٠١٥ذلك على دورة الستكشاف دور الوكالة في خطة التنمية لما بعد ع وغ أھداف التنمي ة في بل ومساھمتھا المحتمل
ق للھواتف ا م المستدامة؛ وإدراج تطبي ق ت ين، وھو تطبي ين الطبي د مراحل السرطان لألخصائيين المھني ة بشأن تحدي لذكي

تحسين مكافحة السرطان من خالل تعزيز عملية تحديد مراحل السرطان في التصوير ’تطويره من خالل مشروع بعنوان 
لِّط ا‘المقطعي الحاسوبي ي ُس ة والت ي إدارة الترب دول األعضاء ف رات ونجاحات ال ي حدث ؛ وعرض خب ا ف لضوء عليھ

ا بشأن ‘. إدارة التربة من أجل زراعة ذكية مناخًيا’جانبي بعنوان  دًثا جانبًي وعقد برنامج العمل من أجل عالج السرطان ح
  ‘.المستقبل الذي نبتغيه’مكافحة السرطان بعنوان 

ي  وفي تشرين األول/أكتوبر، عقدت الوكالة في مقرھا الرئيسي بفيينا الحلقة الدراسية  -٤٨ اون التقن السنوية بشأن التع
ية  ة الدراس يين. وحضر الحلق دة الدبلوماس امل  ٥٥لفائ تعراض ش ة باس ات الدائم د البعث ا تزوي ان الغرض منھ ارًكا وك مش

  لبرنامج التعاون التقني. 

ددة، بما المح‘ أيام األمم المتحدة’ونشرت الوكالة أيضا أدوات التواصل الخارجي المستھدفة ذات الصلة بموضوع   -٤٩
رأة، باستخدام وسائل اإلعالم  دولي للم وم ال المي والي ة الع وم البيئ المي وي اه الع وم المي في ذلك اليوم العالمي للسرطان وي

  االجتماعية والمواقع الشبكية من أجل ترويج أنشطة التعاون التقني ذات الصلة. 
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االً، و ٩٤، ُحدِّث الموقع الشبكي الخاص بالتعاون التقني بإضافة ٢٠١٥عام  وخالل  -٥٠ رة، و ٩مق االت مصوَّ  ١٠مق
ع اآلن نحو  ري الموق ام  ٩٤٧٦فيديوھات، ويبلغ عدد زائ ع في ع راً في الشھر الواحد. وتلقى الموق ر من  ٢٠١٥زائ أكث

، ٢٠١٥على تويتر. وفي كانون األول/ديسمبر  IAEATC@تغريدة من الحساب  ٩٠٠زيارة. وأُرسل أكثر من  ١١٣ ٠٠٠
ي  ٢٥٠٠كان لھذا الحساب أكثر من  اون التقن متابع، كما أنَّ مجموعة الخريجين الحاصلين على ِمنح دراسية في إطار التع

ة عددا من منتجات التواصل  ١٤٠٠في الوكالة على موقع "لينكدين" قد أصبحت تضم أكثر من  عضو. وأصدرت الوكال
ائع بشأن التأھب والتصدي الخارج ي وصحائف وق اون التقن ي الجديدة، بما في ذلك قصص نجاح جديدة عن مشاريع التع

  للطوارئ وحفظ التربة. 

  المساعدة التشريعية

ي.  ٢٠١٥واصلت الوكالة في عام   -٥١ اون التقن امج التع تقديم المساعدة التشريعية إلى دولھا األعضاء من خالل برن
مت مساعدة  دولة عضواً، عن طريق تعليقات خطية ومشورة حول صياغة التشريعات  ١٨تشريعية ثنائية قطرية إلى وقُدِّ

ة  ات االستعراض المتكامل للبني دان مستجدة كجزء من بعث ة األطر التشريعية لبل النووية الوطنية. كما استعرضت الوكال
مت لعدد من األفراد زيارات علمية قصيرة األجل للمقّر الرئيسي للوكالة، أتاحت المجال للحاصلين  األساسية النووية. وُنظِّ

  على المنح الدراسية الكتساب مزيد من الخبرة العملية في القانون النووي.  

رة من   -٥٢ د في الفت ذي ُعق ووي، ال انون الن د الق ؤتمر معھ مت الوكالة الدورة الخامسة لم ى  ٢٨ونظَّ بتمبر إل أيلول/س
وبر  ٩ اليب  ٢٠١٥تشرين األول/أكت ي تستغرق أسبوعين وتستخدم أس املة، الت دورة الش ذه ال ا. وھ ادن بالنمس ة ب في مدين

ى المساعدة  دول األعضاء عل مة لتلبية الطلب المتزايد من جانب ال تدريس قائمة على التفاعل والممارسة، ھي دورة مصمَّ
نووي، فضالً عن صياغة التشريعات النووية التشريعية ولتمكين المشاركين من اكتساب فھم راسخ لجميع جوانب القانون ال

دورة  ي ال ديلھا أو استعراضھا. وشارك ف دانھم أو تع ة لبل ة أيضا  ٦٣الوطني دول األعضاء. وواصلت الوكال ثال من ال مم
وفير  ق ت ن طري ووي، ع انون الن ة للق ة الدولي ة والمدرس ة العالمي ة النووي ي الجامع نظم ف ي ت طة الت ي األنش اھمتھا ف مس

  وتمويل مشاركين من خالل مشاريع التعاون التقني المناسبة. محاضرين

ا،   -٥٣ وب أفريقي ا وجن مت دورات تدريبية وحلقات عمل بشأن القانون النووي في كوستاريكا وغواتيماال وماليزي وُنظِّ
اًل  ٦٠وحضرھا  رت محف ووي، ووفَّ ادل اآلراء مشارًكا من ھذه البلدان. وتناولت حلقات العمل جميع جوانب القانون الن  لتب

  بشأن المواضيع المتصلة بالصكوك القانونية الدولية.  

  الفعالية الخاصة بالمعاھدات 

ذي   -٥٤ ة الخامس الخاص بالمعاھدات ال اد حدث الوكال ام انعق ؤتمر الع شھدت الدورة العادية التاسعة والخمسون للم
عاھدات الموَدعة لدى المدير العام، وال سيما ما يتعلق أتاح للدول األعضاء فرصة إضافية إليداع صكوك التصديق على الم

ك المعاھدات أو  ول تل ة، أو صكوك قب ة عن األضرار النووي ا يتصل بالمسؤولية المدني وويين وم منھا باألمان واألمن الن
ى تع رة أخرى عل ام م ذا الع ز الحدث الخاص بالمعاھدات لھ ا. وانصبَّ تركي  ٢٠١٥ديل الموافقة عليھا أو االنضمام إليھ

ة  دت تحت رعاي ي اعُتِم ات الت التفاقية الحماية المادية للمواد النووية. وتم إطالع ممثلين من عدة دول أعضاء على االتفاقي
  الوكالة.



  

  ١المرفق
ام    -١الجدول ألف  وارد في ع امج الرئيسي  ٢٠١٥تخصيص الميزانية العادية واستخدام الم امج والبرن بحسب البرن

  (باليورو)

ادي الخارجة عن    -٢الجدول ألف  امج الع ام استخدام موارد صندوق البرن ة في ع امج  ٢٠١٥الميزاني بحسب البرن
  والبرنامج الرئيسي (باليورو)

  ٢٠١٥المصروفات (المبالغ المدفوعة) بحسب المجال التقني والمنطقة في عام   -(أ)٣الجدول ألف 

  (أ)٣رسم بياني للمعلومات الواردة في الجدول ألف   -(ب) ٣الجدول ألف 

  ، بحسب نوع االتفاق٢٠١٥ة لضمانات الوكالة في نھاية عام كمية المواد النووية الخاضع   -٤الجدول ألف 

ة خالل    -٥الجدول ألف  عدد المرافق ومناطق قياس المواد النووية الواقعة خارج المرافق الخاضعة لضمانات الوكال
  ٢٠١٥عام 

ي    -٦الجدول ألف  غيرة (ف ات ص والت كمي افية وبروتوك والت إض مانات وبروتوك ات ض د اتفاق انون ٣١عق  ك
  )٢٠١٥األول/ديسمبر 

دة األطراف يكون المدير العام وديعاً لھا، وعقد اتفاقات تكميلية منقـَّحة،    -٧الجدول ألف  المشاركة في معاھدات متعدِّ
ادة السادسة  ديالت الم ة عشرةوقبول تع ادة الرابع رة ألف من الم ة األساسي  والفق من نظام الوكال

  )٢٠١٥كانون األول/ديسمبر  ٣١(الحالة في 

ة    -٨الجدول ألف  ا (الحال اتفاقيات تم التفاوض عليھا واعتمادھا تحت رعاية الوكالة و/أو يكون المدير العام وديعاً لھ
رات ذات الصلة)   والتطوُّ

  )أ٢٠١٥كانون الثاني/يناير  ٣١مفاعالت القوى النووية قيد التشغيل وقيد التشييد في العالم (حتى    ٩-الجدول ألف

  مشاركة الدول األعضاء في أنشطة مختارة للوكالة  -١٠الجدول ألف 

  ٢٠١٥) في عام KMAVبعثات "زيارة للمساعدة في مجال إدارة المعارف" (  -١١الجدول ألف 

  ٢٠١٥) في عام EPREVبعثات "استعراض إجراءات التأھب للطوارئ" (  -١٢الجدول ألف 

  ٢٠١٥) في عام IRRSالمتكاملة" (بعثات "خدمة االستعراضات الرقابية   -١٣الجدول ألف 

  ٢٠١٥) في عام OSARTبعثات "فرقة استعراض أمان التشغيل" (  -١٤الجدول ألف 

  ٢٠١٥) في عام INSARRبعثات "التقييمات المتكاملة ألمان مفاعالت البحوث" (  -١٥الجدول ألف 

___________________  

  
  .على القرص المدمج المرفقمتاحة  ٣٠إلى ألف  ٢٥الجداول من ألف ملحوظة: 



ة "ا  -١٦الجدول ألف  ى منھجي تناًدا إل اعالت البحوث اس ان لمف راء األم اعالت بعثات خب ان مف ة ألم لتقييمات المتكامل
  ٢٠١٥) في عام INSARRالبحوث" (

  ٢٠١٥) في عام SALTOبعثات "جوانب أمان التشغيل الطويل األجل" (  -١٧الجدول ألف 

  ٢٠١٥) في عام SARبعثات خدمة "استعراض تقييم األمان" (  -١٨الجدول ألف 

  ٢٠١٥) في عام ETReS( بعثات "خدمة استعراض التعليم والتدريب"  -١٩الجدول ألف 

  ٢٠١٥) في عام SEEDبعثات "خدمة تصميم المواقع واألحداث الخارجية" (  -٢٠الجدول ألف 

  ٢٠١٥) في عام ORPASبعثات "خدمة تقييم وقاية العاملين من اإلشعاعات" (  -٢١الجدول ألف 

  ٢٠١٥البعثات االستشارية في عام   -٢٢الجدول ألف 

  ٢٠١٥) في عام IPPASاالستشارية الدولية المعنية بالحماية المادية" ( بعثات "الخدمة  -٢٣الجدول ألف 

  ٢٠١٥) في عام EduTAبعثات "تقييم التعليم والتدريب" (  -٢٤الجدول ألف 

  ٢٠١٥المشاريع البحثية المنسـَّقة التي اسُتِھلَّت في عام   -٢٥الجدول ألف 

  ٢٠١٥المشاريع البحثية المنسـَّقة التي استـُكملت في عام   -٢٦الجدول ألف 

  ٢٠١٥المنشورات التي صدرت في عام   -٢٧الجدول ألف 

  ٢٠١٥الدورات التدريبية التي ُعقدت في إطار التعاون التقني في عام   -٢٨الجدول ألف 

  المواقع الشبكية ذات الصلة التابعة للوكالة  -٢٩الجدول ألف 

  ٢٠١٥كانون األول/ديسمبر  ٣١عدد وأنواع المرافق الخاضعة للضمانات بحسب الدولة في   -(أ)٣٠الجدول ألف 

ي   -(ب) ٣٠الجدول ألف  مانات ف عة للض ة خاض واد نووي ى م ة عل مانات أو المحتوي عة للض ق الخاض انون  ٣١المراف ك
  ٢٠١٥األول/ديسمبر 
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 ١١٧الصفحة 

 )بحسب البرنامج والبرنامج الرئيسي (باليورو ٢٠١٥تخصيص الميزانية العادية واستخدام الموارد في عام    - ١الجدول ألف 

 البرنامج الرئيسي/البرنامج
 

الميزانية 
 على - األصلية
صرف سعر أساس
 واحد دوالر قدره

 لليورو

لة  -الميزانية المعدَّ
على أساس سعر 

 ١صرف قدره 
دوالر مقابل 

 يورو ٠٫٩٠١٦

األرصدة استخدام الموارد اإلنفاق
الخالصة من 
 األعباء

)(ج-(ھـ) = (ب)(د) = (ج)/(ب) (ج) (ب) أ)(

      القوى النووية ودورة الوقود النووي والعلوم النووية -١البرنامج الرئيسي 

٪١٠٠٫٧  ٩٥١ ٦٤٦ ٢   ١٩٢ ٦٢٨ ٢   ٩٣٨ ٦٦٣ ٢  )اإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة المشتركة (أ  (٧٥٩ ١٨) 

٪١٠٠٫٢  ٤٧٥ ٩١٥ ٧   ٧٩٥ ٩٠١ ٧   ٧٣٧ ٠٢٤ ٨  القوى النووية   (٦٨٠ ١٣) 

٪١٠٦٫٧  ٠١٥ ٧٢٥ ٣   ٩٧٦ ٤٩٠ ٣   ٩٨٢ ٥٣٣ ٣  تكنولوجيات دورة الوقود النووي ومواده   (٠٣٩ ٢٣٤) 

٪٩٦٫٤  ٢٩٩ ٩٣٣ ٩   ٥٦٥ ٣٠١ ١٠   ٠٧٦ ٤٣٦ ١٠  بناء القدرات وصون المعارف النووية من أجل تنمية الطاقة المستدامة   ٢٦٦ ٣٦٨  

٪١٠٠٫٨  ٣٤٥ ١٧٦ ١٠   ٥١٣ ١٠٠ ١٠   ٢٣٨ ٢٠٣ ١٠  العلوم النووية   (٨٣٢ ٧٥) 

٪٩٩٫٩  ٠٨٥ ٣٩٧ ٣٤   ٠٤١ ٤٢٣ ٣٤   ٩٧١ ٨٦١ ٣٤  ١مجموع البرنامج الرئيسي    ٩٥٦ ٢٥  

      التقنيات النووية من أجل التنمية وحماية البيئة -٢البرنامج الرئيسي 

٪٩٨٫٣  ٥٦٨ ٠٣٨ ٧   ٦٢٢ ١٦٢ ٧   ٦٨١ ٢١٧ ٧  (أ) اإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة المشتركة   ٠٥٤ ١٢٤  

٪١٠١٫٢  ٠٦٧ ٤٢٥ ١١   ٨٨٤ ٢٩٤ ١١   ٣٩٤ ٤١٧ ١١  األغذية والزراعة   (١٨٣ ١٣٠) 

٪١٠٠٫٨  ٦٥٤ ٢٣٩ ٨   ٢٢٢ ١٧٤ ٨   ٤٧٢ ٢٧٠ ٨  الصحة البشرية    (٤٣٢ ٦٥) 

٪١٠٠٫٥  ٣١٠ ٤٤٩ ٣   ٨٩٨ ٤٣٢ ٣   ٥٤٣ ٤٧١ ٣  الموارد المائية   (٤١٢ ١٦) 

٪٩٩٫٦  ٣٩٥ ١٦١ ٦   ٠٩١ ١٨٥ ٦   ٣٤٨ ٢٦٢ ٦  البيئة   ٦٩٦ ٢٣  

٪٩٦٫٩  ٣٧٣ ١٥٧ ٢   ٥٤٥ ٢٢٥ ٢   ١٩٤ ٢٤٩ ٢  النظائر المشعـة والتكنولوجيا اإلشعاعية إنتاج   ١٧٢ ٦٨  

٪١٠٠٫٠  ٣٦٧ ٤٧١ ٣٨   ٢٦٢ ٤٧٥ ٣٨   ٦٣٢ ٨٨٨ ٣٨  ٢مجموع البرنامج الرئيسي    ٨٩٥ ٣  

 األمان واألمن النوويان -٣البرنامج الرئيسي 
٪٩٣٫٦  ٧٧٩ ٠٧٧ ٤   ٠٠٩ ٣٥٦ ٤   ١٦٣ ٤١٧ ٤  )العامة والتنسيق واألنشطة المشتركة (أ اإلدارة   ٢٣٠ ٢٧٨  

٪١٠١٫٣  ٨٣٦ ٨١٥ ٣   ١٤٠ ٧٦٧ ٣   ٤٦١ ٨١٧ ٣  التأھـب والتصدي للحادثات والطوارئ   (٦٩٦ ٤٨) 

٪٩٩٫٥  ٨٢١ ٨٢٢ ٩   ٣٤٨ ٨٦٨ ٩   ١٩٢ ٠٤٠ ١٠  أمان المنشآت النووية   ٥٢٧ ٤٥  

األمان اإلشعاعي وأمان النقل (بما في ذلك خدمات الوقاية من اإلشعاعات في الفترة 
٩٩٫٦  ٠١١ ٩٣٩ ٦   ٤٩٩ ٩٦٥ ٦   ٩٦٦ ٠٧٥ ٧  )٢٠١٥- ٢٠١٤٪   ٤٨٨ ٢٦  

٪١٠٣٫٨  ٠١١ ٢١١ ٧   ٦٩٩ ٩٤٦ ٦   ٥٧٦ ٠٥٤ ٧  التصرف في النفايات المشعة   (٣١٢ ٢٦٤) 

٪١٠٠٫٥  ٧٥٣ ٠٨١ ٥   ٤٩٨ ٠٥٨ ٥   ٣٤٣ ١٥٠ ٥  األمن النووي   (٢٥٥ ٢٣) 

٪١٠٠٫٠  ٢١١ ٩٤٨ ٣٦   ١٩٣ ٩٦٢ ٣٦   ٧٠١ ٥٥٥ ٣٧  ٣مجموع البرنامج الرئيسي    ٩٨٢ ١٣  

 التحقق النووي -٤البرنامج الرئيسي 
٪١٠٥٫٧  ٩٠٦ ٥٣٤ ١٣   ٤٦٠ ٨١٠ ١٢   ٢١١ ٩٦٢ ١٢  )اإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة المشتركة (أ   (٤٤٦ ٧٢٤) 

٪٩٥٫١  ٨٧٣ ٤١٠ ١٠٦   ٨٥١ ٩٠٧ ١١١   ٤٤١ ٥٢٠ ١١٣  تنفيذ الضمانات   ٩٧٨ ٤٩٦ ٥  

٪١٠٨٫٨  ٠٤٦ ٥٧٢   ٩٩٣ ٥٢٥   ٠٠٢ ٥٣٧  أنشطة التحقق األخرى   (٤٦,٠٥٣) 

٪١٨٦٫٩  ٤٢٣ ١٤٣ ١٠   ٣٤٠ ٤٢٨ ٥   ٤٣٨ ٥٢٠ ٥  التطوير   (٠٨٣ ٧١٥ ٤) 

٪١٠٠٫٠  ٢٤٨ ٦٦١ ١٣٠   ٦٤٤ ٦٧٢ ١٣٠   ٠٩٢ ٥٤٠ ١٣٢  ٤مجموع البرنامج الرئيسي    ٣٩٦ ١١  

 الخدمات الخاصة بالسياسات والتنظيم واإلدارة -٥البرنامج الرئيسي 
٪٩٩٫٦  ٥٥٣ ٦٦٠ ٧٦   ٦٢٢ ٩٨٠ ٧٦   ٣٦٦ ٦٨٧ ٧٧  )الخدمات الخاصة بالسياسات والتنظيم واإلدارة (أ   ٠٦٩ ٣٢٠  

٪٩٩٫٦  ٥٥٣ ٦٦٠ ٧٦   ٦٢٢ ٩٨٠ ٧٦   ٣٦٦ ٦٨٧ ٧٧  ٥مجموع البرنامج الرئيسي    ٠٦٩ ٣٢٠  

 إدارة التعاون التقني ألغراض التنمية -٦البرنامج الرئيسي 
٪٩٩٫٤  ٠٠٦ ٣١١ ٢٣   ٩٧٣ ٤٤٥ ٢٣   ٧٠٤ ٧٩٧ ٢٣  )إدارة التعاون التقني ألغراض التنمية (أ   ٩٦٧ ١٣٤  

٪٩٩٫٤  ٠٠٦ ٣١١ ٢٣   ٩٧٣ ٤٤٥ ٢٣   ٧٠٤ ٧٩٧ ٢٣  ٦مجموع البرنامج الرئيسي    ٩٦٧ ١٣٤  

٪٩٩٫٩  ٤٧٠ ٤٤٩ ٣٤٠   ٧٣٥ ٩٥٩ ٣٤٠   ٤٦٦ ٣٣١ ٣٤٥  مجموع الميزانية العادية التشغيلية   ٢٦٥ ٥١٠  

 متطلبات تمويل االستثمارات الرأسمالية الرئيسية
  –   –   –   –   –  والعلوم النوويةالقوى النووية ودورة الوقود النووي  -١البرنامج الرئيسي 

٪٠٫٠  –   ٥٢٨ ٦٩٩ ٢   ٥٢٨ ٦٩٩ ٢  التقنيات النووية من أجل التنمية وحماية البيئة -٢البرنامج الرئيسي    ٥٢٨ ٦٩٩ ٢  

  –   –   –   –   –  األمان واألمن النوويان -٣البرنامج الرئيسي 

٪٠٫٢  ٣٣٦ ٥   ٢١٦ ٢٨٤ ٢   ٢١٦ ٢٨٤ ٢  التحقق النووي -٤البرنامج الرئيسي    ٨٨٠ ٢٧٨ ٢  

٪٢٩٫٢  ٠٨١ ٩٧١   ٤٩٦ ٣٢٢ ٣   ٤٩٦ ٣٢٢ ٣  الخدمات الخاصة بالسياسات والتنظيم واإلدارة -٥البرنامج الرئيسي    ٤١٥ ٣٥١ ٢  

  –   –   –   –   –  إدارة التعاون التقني ألغراض التنمية -٦البرنامج الرئيسي 

٪١١٫٨  ٤١٧ ٩٧٦   ٢٤٠ ٣٠٦ ٨   ٢٤٠ ٣٠٦ ٨  الميزانية العادية الرأسمالية مجموع   ٨٢٣ ٣٢٩ ٧  

٪٩٧٫٨  ٨٨٧ ٤٢٥ ٣٤١   ٩٧٥ ٢٦٥ ٣٤٩   ٧٠٦ ٦٣٧ ٣٥٣  مجموع برامج الوكالة   ٠٨٨ ٨٤٠ ٧  

٪١٠٣٫٠  ٦١٧ ٩٣٠ ٢   ٥٩٣ ٨٤٥ ٢   ٥٩٣ ٨٤٥ ٢  األعمال المنفـَّذة لحساب آخرين التي تسترد تكاليفھا   (٠٢٤ ٨٥) 

٪٩٧٫٨  ٥٠٤ ٣٥٦ ٣٤٤   ٥٦٨ ١١١ ٣٥٢   ٢٩٩ ٤٨٣ ٣٥٦  مجموع الميزانية العادية   ٠٦٤ ٧٥٥ ٧  

  .يورو ١دوالر مقابل  ١، الميزانية األصلية على أساس سعر الصرف ٢٠١٤الصادر في أيلول/سبتمبر  GC(58)/RES/6 قرار المؤتمر العام  العمود أ:
  .٢٠١٥يورو مقابل دوالر واحد في عام  ٠٫٩٠١٦الميزانية األصلية معاد تقييمھا على أساس متوسط سعر الصرف المعمول به في األمم المتحدة وھو   العمود ب: 

 )GC(59)/7( ٢٠١٤من التقرير السنوي للوكالة لعام  ١(أ) يشمل ذلك الخدمات التجارية المشتركة المعروضة كبرنامج منفصل في الجدول ألف 
  



GC(60)/9 
 ١١٨الصفحة 

بحسب البرنامج والبرنامج الرئيسي  ٢٠١٥استخدام موارد صندوق البرنامج العادي الخارجة عن الميزانية في عام    -٢الجدول ألف 
 (باليورو)

 ٢٠١٥اإلنفاق لعام  البرنامج الرئيسي/البرنامج

 النووية القوى النووية ودورة الوقود النووي والعلوم -١البرنامج الرئيسي 

  ٣٥٩ ٥٥  اإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة المشتركة

  ٦٣٦ ١٣٩ ٣  القوى النووية

  ٣٩٢ ١٩١ ٣  تكنولوجيات دورة الوقود النووي ومواده

  ٩٧٧ ٥٨٧  بناء القدرات وصون المعارف النووية من أجل تنمية الطاقة المستدامة

  ٠٢٧ ١٥٠ ٤  العلوم النووية

  ٣٩١ ١٢٤ ١١  ١البرنامج الرئيسي  مجموع

  التقنيات النووية من أجل التنمية وحماية البيئة -٢البرنامج الرئيسي 

  ٩٤٣ ٧٥٩ ٢  اإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة المشتركة

  ٨٤٧ ٠٥٠ ٣  األغذية والزراعة

  ٩٦٣ ٣٢١  )٢٠١٥- ٢٠١٤البشرية (بما في ذلك برنامج العمل من أجل عالج السرطان في الفترة  الصحة

  ٤٧٣ ١٧  الموارد المائية

  ٤٣٢ ٢٩٩ ١  البيئة

  ٧٠٢ ٤٠  إنتاج النظائر المشعة والتكنولوجيا اإلشعاعية

  ٣٦٠ ٤٩٠ ٧  ٢مجموع البرنامج الرئيسي 

 األمان واألمن النوويان -٣الرئيسي  البرنامج

  ١٣١ ٦١٨ ٥  اإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة المشتركة

  ٣٢٠ ٤٤٢  التأھب والتصدي للحادثات والطوارئ

  ٢٢٣ ٠٦٠ ٦  أمان المنشآت النووية

  ٤٩٨ ٤١١ ٢   )٢٠١٥- ٢٠١٤األمان اإلشعاعي وأمان النقل (بما في ذلك خدمات الوقاية من اإلشعاعات في الفترة 

  ٣٩٠ ٠٠٠ ٢  التصرف في النفايات المشعة

  ٣٣٦ ١٢٥ ٢٢  األمن النووي

  ٨٩٨ ٦٥٧ ٣٨  ٣مجموع البرنامج الرئيسي 

 التحقق النووي - ٤البرنامج الرئيسي 

  ٥٣٤ ٦٤٦ ١  اإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة المشتركة

  ٥٨٤ ١٣٦ ١٤  تنفيذ الضمانات

  ١٨٥ ٤  التحقق األخرى أنشطة

  ٦٦٦ ٢٤٠ ١١  التطوير

  ٩٦٩ ٠٢٧ ٢٧  ٤مجموع البرنامج الرئيسي 

 الخدمات الخاصة بالسياسات والتنظيم واإلدارة - ٥البرنامج الرئيسي 

  ٧٣٨ ٤٨٢ ١  الخدمات الخاصة بالسياسات والتنظيم واإلدارة

  ٧٣٨ ٤٨٢ ١  ٥مجموع البرنامج الرئيسي 

 إدارة التعاون التقني ألغراض التنمية - ٦البرنامج الرئيسي 

  ٤٥٦ ٥٦  إدارة التعاون التقني ألغراض التنمية

  ٤٥٦ ٥٦  ٦مجموع البرنامج الرئيسي 

  ٨١٢ ٨٣٩ ٨٥  مجموع صناديق البرامج الخارجة عن الميزانية
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  ٢٠١٥المصروفات (المبالغ المدفوعة) بحسب المجال التقني والمنطقة في عام   - (أ)٣الجدول ألف 

  موجز جميع المناطق
 )باليورو(

آسيا والمحيط  أفريقيــا المجال التقني
 الھادئ

برنامج العمل  برامج عالمية/أقاليمية أمريكا الالتينية أوروبا
من أجل عالج 

 السرطان(أ)

 المجموع

 ٦٠٦ ٩٤٨ ٦  ٥٩٩ ٩١٠ ٩٢١ ٥٧٤ ٦٤١ ٨٠١ ٠٣٢ ٧١٥ ٢ ٤١٣ ٩٤٦ ١ الطاقة

 ١٨١ ٢٩٧ ١٣  ١٦٣ ٤٠١ ٢٣٩ ٨٨٧ ١ ٢٧٠ ٧٢٩ ٤٨٣ ٧٢٢ ٣ ٠٢٧ ٥٥٧ ٦ األغذية والزراعة

 ١٧٩ ٧١٢ ١٦ ١٢٢ ٧٨١ ٨٢٨ ٣٩٣ ٩٦٥ ٧٩٠ ٢ ٥٠٠ ٣٥٤ ٣ ٢٠١ ٢٢٥ ٤ ٥٦٣ ١٦٦ ٥ الصحة والتغذية

  /التطبيقات الصناعية
 التكنولوجيا اإلشعاعية

١٣٨ ١٣٤ ٤  ٣٦٥ ٣٥ ٤٩١ ٤٣٣ ٣٧١ ١٤٦ ١ ٥٤١ ١٥٦ ١ ٣٧٠ ٣٦٢ ١ 

تطوير المعارف النووية 
 وإدارتھا

٦٩٥ ١٤٩ ١١  ٢٨٧ ١٣٨ ٢ ٦٣٨ ٨١٠ ١ ١٤٧ ٣١٧ ١ ٩٥١ ٣١١ ٢ ٦٧٣ ٥٧١ ٣ 

 ٦١٩ ١٤٤ ١٩  ٠٦٣ ٠٤١ ٢ ٤٧١ ٧٦٤ ٣ ٥٨٣ ٨٦٣ ٤ ٠٤٩ ٠٢٨ ٥ ٤٥٢ ٤٤٧ ٣ األمان

 ٤٩٠ ٨٠٥ ٥  ٨٠ ٤٥٥ ٥٨٣ ١ ٢٦٩ ٣٧٢ ٦٣٩ ٥٤٨ ١ ٠٤٧ ٣٠١ ٢ المياه والبيئة

 ٩٠٨ ١٩١ ٧٧ ١٢٢ ٧٨١ ٣٨٥ ٩٢٠ ٥ ١٧٩ ٨٤٥ ١٢ ٧٨٠ ٥٨٤ ١٢ ٨٩٧ ٧٠٧ ٢٠ ٥٤٤ ٣٥٢ ٢٤ المجموع

 .: برنامج العمل من أجل عالج السرطانPACTبرنامج   ) أ(
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  (أ)٣رسم بياني للمعلومات الواردة في الجدول ألف   -(ب) ٣الجدول ألف 

 

  (أ) لمعرفة عناوين المجاالت التقنية كاملًة.٣انظر الجدول ألف  ملحوظة:

 يورو ٢٤ ٣٥٢ ٥٤٤أفريقيا 

 المياه والبيئة
 

 األمان
 

 تطوير وإدارة المعارف النووية
 

التطبيقات الصناعية/التكنولوجيا 
  اإلشعاعية

 الصحة والتغذية
 

 األغذية والزراعة
 

 الطاقة

 المياه والبيئة
 

 األمان
 

 المعارف النووية تطوير وإدارة
 

التطبيقات الصناعية/التكنولوجيا 
 اإلشعاعية

 الصحة والتغذية
 

 األغذية والزراعة
 

 الطاقة

 يورو ٢٠ ٧٠٧ ٨٩٧آسيا والمحيط الھادئ 

 يورو ١٢ ٥٨٤ ٧٨٠أوروبا 

 المياه والبيئة
 

 األمان
 

 تطوير وإدارة المعارف النووية
 

الصناعية/التكنولوجيا  التطبيقات
  اإلشعاعية

 الصحة والتغذية
 

 األغذية والزراعة
 

 الطاقة

 يورو ١٢ ٨٤٥ ١٧٩أمريكا الالتينية والكاريبي 

 المياه والبيئة
 

 األمان
 

  تطوير وإدارة المعارف النووية
التطبيقات الصناعية/التكنولوجيا 

 اإلشعاعية
  الصحة والتغذية
  األغذية والزراعة

 الطاقة

 يورو ٥ ٩٢٠ ٣٨٥مشاريع عالمية/أقاليمية 

 المياه والبيئة
 

 األمان
 

 تطوير وإدارة المعارف النووية
 

التطبيقات الصناعية/التكنولوجيا 
  اإلشعاعية

 الصحة والتغذية
 

 األغذية والزراعة
 

 الطاقة

 يورو ٧٧ ١٩١ ٩٠٨المجموع 

 المياه والبيئة
 

 األمان
 

 المعارف النووية تطوير وإدارة
 

التطبيقات الصناعية/التكنولوجيا 
 اإلشعاعية

 الصحة والتغذية
 

 األغذية والزراعة
 

 الطاقة

٩٫٤٪

١٤٫٢٪

١٤٫٧٪

٥٫٦٪

٢١٫٢٪

٢٦٫٩٪

٨٫٠٪

٧٫٥٪

٢٤٫٣٪

١١٫٢٪

٥٫٦٪

٢٠٫٤٪

١٨٫٠٪

١٣٫١٪

٣٫٠٪

١٢٫٣٪

١٠٫٥٪

٩٫١٪

٢٦٫٧٪

٥٫٨٪

٦٫٤٪

٣٨٫٦٪

٢٩٫٣٪

١٤٫١٪

٣٫٤٪

٢١٫٧٪

١٤٫٧٪
٤٫٥٪

٠٫٠٪

٣٤٫٥٪

٣٦٫١٪

٠٫٦٪

٦٫٧٪

٦٫٨٪

١٥٫٤٪

٧٫٥٪

٢٤٫٨٪

١٤٫٤٪

٥٫٤٪

٢١٫٧٪

١٧٫٢٪

٩٫٠٪

٠    ٪١٠   ٪٢٠   ٪٣٠   ٪٤٠   ٪٥٠٪ 
٠    ٪١٠    ٪٢٠   ٪٣٠   ٪٤٠   ٪٥٠٪ 

٠     ٪١٠   ٪٢٠   ٪٣٠    ٪٤٠   ٪٥٠ ٪٠     ٪١٠   ٪٢٠   ٪٣٠   ٪٤٠   ٪٥٠٪ 

٠     ٪١٠   ٪٢٠   ٪٣٠   ٪٤٠   ٪٥٠٪ 
٠     ٪١٠   ٪٢٠   ٪٣٠   ٪٤٠   ٪٥٠٪ 
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 ، بحسب نوع االتفاق٢٠١٥كمية المواد النووية الخاضعة لضمانات الوكالة في نھاية عام  -٤الجدول ألف 

 مادة نووية
اتفاق ضمانات 

  (أ)شاملة

اتفاق معقود 
على نمط 
 الوثيقة

INFCIRC/66  

اتفاق ضمانات 
 طوعي

الكمية، يعّبر عنھا 
 بكميات معنوية

الموجود في وقود  )ب(البلوتونيوم
مشعع وفي عناصر الوقود في قلوب 

 المفاعالت
٠٩٢ ١٥٣ ٩٢٤ ١٨ ٢٣١ ٢ ٩٣٧ ١٣١ 

البلوتونيوم المفصول خارج قلوب 
 المفاعالت

١٦٢ ١٢ ٤٧٩ ١٠ ٥ ٦٧٨ ١ 

اليورانيوم الشديد اإلثراء (بنسبة 
٪ من ٢٠تعادل أو تتجاوز 

 )٢٣٥- اليورانيوم
١٨٩ ٠ ١ ١٨٨ 

  اليورانيوم الضعيف اإلثراء
% من ٢٠بنسبة أقل من (

 )٢٣٥- اليورانيوم
٤٢٦ ٢٠ ٤٦٣ ١ ٢١٣ ٧٥٠ ١٨ 

(اليورانيوم  )ج(المواد المصدرية
 )الطبيعي والمستنفد، والثوريوم

٢٢٤ ١٤ ٤١٧ ٣ ٥٥٧ ٢٤٩ ١٠ 

 ١٨ ٠ ٠ ١٨  ٢٣٣- اليورانيوم

مجموع الكميات المعنوية من 
 المواد النووية 

١١٠ ٢٠٠ ٢٨٣ ٣٤ ٠٠٧ ٣ ٨٢٠ ١٦٢ 

 

 ، بحسب نوع االتفاق٢٠١٥كمية الماء الثقيل الخاضع لضمانات الوكالة في نھاية عام 

 )د(مادة غير نووية
 

اتفاق ضمانات 
 شاملة

اتفاق معقود 
على نمط 
 الوثيقة

INFCIRC/66  

اتفاق ضمانات 
 طوعي

 باألطنانالكمية 

(ھـ)٤٣١٫٢  ٤٣٠٫٥  )ماء ثقيل (باألطنان  

تشمل المواد النووية الخاضعة لضمانات الوكالة في تايوان، الصين؛ باستثناء مرافق في جمھورية كوريا الشعبية   أ)(
  .الديمقراطية

ًرا (  )ب( لة  من الكميات المعنوية) من البلوتونيوم ١٠ ٨٠٠بـ تتضمن الكمية حجًما مقدَّ الموجود في عناصر الوقود المحمَّ
داخل قلوب المفاعالت والبلوتونيوم الموجود في كميات أخرى من الوقود المشعع، والذي لم ُتبلِّغ عنه الوكالة بعُد بموجب 

  إجراءات التبليغ المتفق عليھا

 من الوثيقة ٣٤الفقرة  ال يتضمـّن ھذا الجدول المواد الخاضعة ألحكام الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من  )ج(

INFCIRC/153  )بة   .)المـُصوَّ

  . INFCIRC/66/Rev.2المواد غير النووية الخاضعة لضمانات الوكالة بموجب اتفاقات معقودة على نمط الوثيقة  )د(

 .أطنان من الماء الثقيل الخاضع لضمانات الوكالة في تايوان، الصين ٠٫٧تشمل   )ھـ(
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المرافق ومناطق قياس المواد النووية الواقعة خارج المرافق الخاضعة لضمانات الوكالة خالل عام عدد  -٥الجدول ألف 
٢٠١٥ 

 النوع
اتفاق ضمانات 

 (أ)شاملة
اتفاق معقود على نمط 

  INFCIRC/66الوثيقة
اتفاق ضمانات 

 طوعي
 المجموع

 ٢٥٤ ١ ١٢ ٢٤١ مفاعالت قوى

مفاعالت بحوث ومجمعات 
 ١٥٤ ١ ٣ ١٥٠ حرجة

 ١٨ ٠ ٠ ١٨ محطات تحويل

 ٤٤ ١ ٢ ٤١ محطات صنع الوقود

 ١٠ ١ ٠ ٩ محطات إعادة المعالجة

 ١٩ ٣ ٠ ١٦ محطات اإلثراء

 ١٣١ ٤ ٢ ١٢٥ مرافق للخزن المنفصل

 ٧٩ ٠ ٠ ٧٩ مرافق أخرى

 ٧٠٩ ١١ ١٩ ٦٧٩ المجاميع الفرعية للمرافق

مناطق لقياس المواد تضم أماكن 
 ٥٧٧ ٠ ١ ٥٧٦ )ب(واقعة خارج المرافق

 ١٢٨٦ ١١ ٢٠ ١٢٥٥ المجموع

  .باستثناء مرافق في جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية، تشمل مرافق خاضعة لضمانات الوكالة في تايوان، الصين  أ)(

لة ٥٤تشمل   )(ب  .منطقة لقياس المواد في دول مرتبطة ببروتوكوالت كميات صغيرة معدَّ
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ف  دول أل ي   -٦الج غيرة (ف ات ص والت كمي افية وبروتوك والت إض مانات وبروتوك ات ض د اتفاق انون  ٣١عق ك
 )٢٠١٥األول/ديسمبر 

 

 (أ)الدولة
 بروتوكوالت الكميات

 (ب)الصغيرة
  اتفاقات
 )ج(الضمانات

اتفاق على 
نمط الوثيقة 
INFCIRC 

  بروتوكوالت
 إضافية

  تاريخ النفاذ:  االتحاد الروسي
 ١٩٨٥حزيران/يونيه  ١٠

تشرين  ١٦تاريخ النفاذ:  *327
 ٢٠٠٧األول/أكتوبر 

كانون  ٢تاريخ النفاذ:  X إثيوبيا
 ١٩٧٧األول/ديسمبر 

261  

  تاريخ اإللغاء: أذربيجــان
 ٢٠١٥تموز/يوليه  ١٥

  تاريخ النفاذ: 
 ١٩٩٩نيسان/أبريل  ٢٩

تشرين  ٢٩تاريخ النفاذ:  580
 ٢٠٠٠الثاني/نوفمبر 

  تاريخ النفاذ:  ١األرجنتين
 ١٩٩٤آذار/مارس  ٤

435  

  تاريخ اإللغاء: األردن
 ٢٠١٥نيسان/أبريل  ٢٤

  تاريخ النفاذ:
 ١٩٧٨شباط/فبراير  ٢١

  تاريخ النفاذ:  258
 ١٩٩٨تموز/يوليه  ٢٨

  تاريخ النفاذ:  أرمينيا
 ١٩٩٤أيار/مايو  ٥

  تاريخ النفاذ: 455
 ٢٠٠٤حزيران/يونيه  ٢٨

     إريتريا

  تاريخ االنضمام:   إسبانيا
 ١٩٨٩نيسان/أبريل  ٥

  تاريخ النفاذ: 193
 ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٣٠

  تاريخ النفاذ:  أستراليا
 ١٩٧٤تموز/يوليه  ١٠

كانون  ١٢تاريخ النفاذ:  217
 ١٩٩٧األول/ديسمبر 

كانون  ١تاريخ االنضمام:   ٢إستونيـا
 ٢٠٠٥األول/ديسمبر 

كانون  ١تاريخ االنضمام:  193
 ٢٠٠٥األول/ديسمبر 

  تاريخ النفاذ:  إسرائيـل
 ١٩٧٥نيسان/أبريل  ٤

249/Add.1  

  تاريخ النفاذ: X أفغانستان
 ١٩٧٨شباط/فبراير  ٢٠

  تاريخ النفاذ: 257
 ٢٠٠٥تموز/يوليه  ١٩

  التعديل:تاريخ  ٣إكوادور
 ٢٠٠٦نيسان/أبريل  ٧

  تاريخ النفاذ:
 ١٩٧٥آذار/مارس  ١٠

تشرين  ٢٤تاريخ النفاذ:  231
 ٢٠٠١األول/أكتوبر 

  تاريخ النفاذ:  ٤ألبانيا
  ١٩٨٨آذار/مارس  ٢٥

تشرين  ٣تاريخ النفاذ:  359
 ٢٠١٠الثاني/نوفمبر 

  تاريخ النفاذ:   ٥ألمانيا
 ١٩٧٧شباط/فبراير  ٢١

  النفاذ:تاريخ  193
 ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٣٠

تشرين  ٩تاريخ النفاذ:  X اإلمارات العربية المتحدة
  ٢٠٠٣األول/أكتوبر 

كانون  ٢٠تاريخ النفاذ:  622
 ٢٠١٠األول/ديسمبر 

  تاريخ التعديل:  ٣أنتيغوا وباربودا
 ٢٠١٢آذار/مارس  ٥

  تاريخ النفاذ: 
 ١٩٩٦أيلول/سبتمبر  ٩

تشرين  ١٥تاريخ النفاذ:  528
 ٢٠١٣الثاني/نوفمبر 

  تاريخ التعديل: أندورا
 ٢٠١٣نيسان/أبريل  ٢٤

تشرين  ١٨تاريخ النفاذ: 
 ٢٠١٠األول/أكتوبر 

كانون  ١٩تاريخ النفاذ:  808
 ٢٠١١األول/ديسمبر 

  تاريخ النفاذ:  إندونيسيا
 ١٩٨٠تموز/يوليه  ١٤

  تاريخ النفاذ: 283
 ١٩٩٩أيلول/سبتمبر  ٢٩
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 (أ)الدولة
 بروتوكوالت الكميات

 (ب)الصغيرة
  اتفاقات
 )ج(الضمانات

اتفاق على 
نمط الوثيقة 
INFCIRC 

  بروتوكوالت
 إضافية

  تاريخ النفاذ: أنغـوال
 ٢٠١٠نيسان/أبريل  ٢٨

  تاريخ النفاذ:
 ٢٠١٠نيسان/أبريل  ٢٨

  تاريخ النفاذ: 800
 ٢٠١٠نيسان/أبريل  ٢٨

  تاريخ النفاذ:    ٣أوروغواي
 ١٩٧٦أيلول/سبتمبر  ١٧

  تاريخ النفاذ: 157
 ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٣٠

تشرين  ٨تاريخ النفاذ:   أوزبكستان
 ١٩٩٤األول/أكتوبر 

كانون  ٢١تاريخ النفاذ:  508
 ١٩٩٨األول/ديسمبر 

  تاريخ التعديل: أوغنــدا
 ٢٠٠٩حزيران/يونيه  ٢٤

  تاريخ النفاذ:
 ٢٠٠٦شباط/فبراير  ١٤

  تاريخ النفاذ: 674
 ٢٠٠٦شباط/فبراير  ١٤

كانون  ٢٢تاريخ النفاذ:   أوكرانيا
 ١٩٩٨الثاني/يناير 

كانون  ٢٤تاريخ النفاذ:  550
 ٢٠٠٦الثاني/يناير 

  تاريخ النفاذ:  )اإلسالمية-جمھورية(إيران 
 ١٩٧٤أيار/مايو  ١٥

كانون  ١٨تاريخ التوقيع:  214
 ٢٠٠٣األول/ديسمبر 

  تاريخ النفاذ:  آيرلندا
 ١٩٧٧شباط/فبراير  ٢١

  تاريخ النفاذ: 193
 ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٣٠

  تاريخ التعديل: آيسلندا
 ٢٠١٠آذار/مارس  ١٥

تشرين  ١٦تاريخ النفاذ: 
 ١٩٧٤األول/أكتوبر 

  تاريخ النفاذ: 215
 ٢٠٠٣أيلول/سبتمبر  ١٢

  تاريخ النفاذ:  إيطاليــا
 ١٩٧٧شباط/فبراير  ٢١

  تاريخ النفاذ: 193
 ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٣٠

تشرين  ١٣تاريخ النفاذ:  X بابوا غينيا الجديدة
 ١٩٨٣األول/أكتوبر 

312  

  تاريخ النفاذ: X  ٣باراغواي
 ١٩٧٩آذار/مارس  ٢٠

  تاريخ النفاذ: 279
 ٢٠٠٤أيلول/سبتمبر  ١٥

  تاريخ النفاذ:  باكستان
 ١٩٦٢آذار/مارس  ٥

  تاريخ النفاذ:
 ١٩٦٨حزيران/يونيه  ١٧

تشرين  ١٧تاريخ النفاذ: 
 ١٩٦٩األول/أكتوبر 

  تاريخ النفاذ:
 ١٩٧٦آذار/مارس  ١٨

  تاريخ النفاذ:
 ١٩٧٧آذار/مارس  ٢

  تاريخ النفاذ:
 ١٩٩١أيلول/سبتمبر  ١٠

  تاريخ النفاذ:
 ١٩٩٣شباط/فبراير  ٢٤

  تاريخ النفاذ:
 ٢٠٠٧شباط/فبراير  ٢٢

  تاريخ النفاذ:
 ٢٠١١نيسان/أبريل  ١٥

34 
 
 

116 
 
 

135 
 
 

239 
 
 

248 
 
 

393 
 
 

418 
 
 

705 
 
 

816 

 



GC(60)/9 
 ١٢٥ الصفحة

 (أ)الدولة
 بروتوكوالت الكميات

 (ب)الصغيرة
  اتفاقات
 )ج(الضمانات

اتفاق على 
نمط الوثيقة 
INFCIRC 

  بروتوكوالت
 إضافية

  تاريخ التعديل: باالو
 ٢٠٠٦آذار/مارس  ١٥

  تاريخ النفاذ:
 ٢٠٠٥أيار/مايو  ١٣

  تاريخ النفاذ: 650
 ٢٠٠٥أيار/مايو  ١٣

  تاريخ النفاذ: البحرين
 ٢٠٠٩أيار/مايو  ١٠

  تاريخ النفاذ:
 ٢٠٠٩أيار/مايو  ١٠

  تاريخ النفاذ: 767
 ٢٠١١تموز/يوليه  ٢٠

  تاريخ النفاذ:   ٦البرازيل
 ١٩٩٤آذار/مارس  ٤

435  

  تاريخ النفاذ: X  ٣بربادوس
  ١٩٩٦آب/أغسطس  ١٤

527  

  تاريخ االنضمام:  ٧البرتغال
 ١٩٨٦تموز/يوليه  ١

  النفاذ:تاريخ  193
 ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٣٠

تشرين  ٤تاريخ النفاذ:  X بروني دار السالم
 ١٩٨٧الثاني/نوفمبر 

365  

  :تاريخ النفاذ  بلجيكــا
 ١٩٧٧شباط/فبراير  ٢١

  تاريخ النفاذ: 193
 ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٣٠

  تاريخ االنضمام:  ٨بلغاريــا
  ٢٠٠٩أيار/مايو  ١

  تاريخ االنضمام:  193
  ٢٠٠٩أيار/مايو  ١

كانون  ٢١تاريخ النفاذ:  X ٩بليز
 ١٩٩٧الثاني/يناير 

532  

  تاريخ النفاذ:  بنغالديـش
 ١٩٨٢حزيران/يونيه  ١١

  تاريخ النفاذ: 301
 ٢٠٠١آذار/مارس  ٣٠

  تاريخ التعديل: ١٠بنما
 ٢٠١١آذار/مارس  ٤

  تاريخ النفاذ: 
 ١٩٨٤آذار/مارس  ٢٣

كانون  ١١تاريخ النفاذ:  316
 ٢٠٠١األول/ديسمبر 

  تاريخ التعديل: بنـــن
 ٢٠٠٨نيسان/أبريل  ١٥

  تاريخ التوقيع: 
 ٢٠٠٥حزيران/يونيه  ٧

  تاريخ التوقيع:  
 ٢٠٠٥حزيران/يونيه  ٧

تشرين  ٢٤تاريخ النفاذ:  X بوتان
 ١٩٨٩األول/أكتوبر 

371  

  تاريخ النفاذ:   بوتسوانا
 ٢٠٠٦آب/أغسطس  ٢٤

  تاريخ النفاذ:  694
 ٢٠٠٦آب/أغسطس  ٢٤

  تاريخ التعديل:  وصبوركينا فا
 ٢٠٠٨شباط/فبراير  ١٨

  تاريخ النفاذ: 
 ٢٠٠٣نيسان/أبريل  ١٧

  تاريخ النفاذ:  618
 ٢٠٠٣نيسان/أبريل  ١٧

  تاريخ النفاذ: بوروندي
 ٢٠٠٧أيلول/سبتمبر  ٢٧

  تاريخ النفاذ: 
 ٢٠٠٧أيلول/سبتمبر  ٢٧

  تاريخ النفاذ:  719
 ٢٠٠٧أيلول/سبتمبر  ٢٧

  تاريخ النفاذ:  البوسنة والھرسك
 ٢٠١٣نيسان/أبريل  ٤

  تاريخ النفاذ: 851
 ٢٠١٣تموز/يوليه  ٣

  تاريخ االنضمام:  ١١بولندا
 ٢٠٠٧آذار/مارس  ١

  تاريخ االنضمام:  193
 ٢٠٠٧آذار/مارس  ١

المتعددة  – دولة ،بوليفيا
  ٣القوميات

X :تاريخ النفاذ  
 ١٩٩٥شباط/فبراير  ٦

465  

  تاريخ النفاذ:   ٣بيرو
 ١٩٧٩آب/أغسطس  ١

  تاريخ النفاذ: 273
 ٢٠٠١تموز/يوليه  ٢٣



GC(60)/9 
 ١٢٦ الصفحة

 (أ)الدولة
 بروتوكوالت الكميات

 (ب)الصغيرة
  اتفاقات
 )ج(الضمانات

اتفاق على 
نمط الوثيقة 
INFCIRC 

  بروتوكوالت
 إضافية

  تاريخ النفاذ:  بيالروس
 ١٩٩٥آب/أغسطس  ٢

تشرين  ١٥تاريخ التوقيع:  495
 ٢٠٠٥الثاني/نوفمبر 

  تاريخ النفاذ:   تايلند
 ١٩٧٤أيار/مايو  ١٦

  تاريخ التوقيع:  241
 ٢٠٠٥أيلول/سبتمبر  ٢٢

كانون  ٣تاريخ النفاذ:   تركمانستان
 ٢٠٠٦الثاني/يناير 

كانون  ٣تاريخ النفاذ:  673
 ٢٠٠٦الثاني/يناير 

  تاريخ النفاذ:   تركيــا
 ١٩٨١أيلول/سبتمبر  ١

  تاريخ النفاذ:  295
 ٢٠٠١تموز/يوليه  ١٧

تشرين  ٤تاريخ النفاذ:  X  ٣ترينيداد وتوباغو
 ١٩٩٢الثاني/نوفمبر 

414  

  تاريخ النفاذ:  تشاد
 ٢٠١٠أيار/مايو  ١٣

  تاريخ النفاذ: 
 ٢٠١٠أيار/مايو  ١٣

  تاريخ النفاذ:  802
 ٢٠١٠أيار/مايو  ١٣

تشرين  ٨تاريخ التعديل:  توغو
 ٢٠١٥األول/أكتوبر 

  تاريخ النفاذ:
 ٢٠١٢تموز/يوليه  ١٨

  تاريخ النفاذ: 840
 ٢٠١٢تموز/يوليه  ١٨

  تاريخ النفاذ: X توفالو
 ١٩٩١آذار/مارس  ١٥

391  

  تاريخ النفاذ:   تونس
 ١٩٩٠آذار/مارس  ١٣

  تاريخ التوقيع:  381
 ٢٠٠٥أيار/مايو  ٢٤

تشرين  ١٨تاريخ النفاذ:  X تونغا
 ١٩٩٣الثاني/نوفمبر 

426  

تشرين  ٦تاريخ التوقيع:  ليشتي-تيمور
 ٢٠٠٩األول/أكتوبر 

تشرين  ٦تاريخ التوقيع: 
 ٢٠٠٩األول/أكتوبر 

تشرين  ٦تاريخ التوقيع:  
 ٢٠٠٩األول/أكتوبر 

كانون  ١٥تاريخ اإللغاء:   ٣جامايكا
 ٢٠٠٦األول/ديسمبر 

تشرين  ٦تاريخ النفاذ: 
 ١٩٧٨الثاني/نوفمبر 

  تاريخ النفاذ: 265
 ٢٠٠٣آذار/مارس  ١٩

  تاريخ النفاذ: الجبل األسود
 ٢٠١١آذار/مارس  ٤

  تاريخ النفاذ:
 ٢٠١١آذار/مارس  ٤

  تاريخ النفاذ: 814
 ٢٠١١آذار/مارس  ٤

كانون  ٧تاريخ النفاذ:   الجزائر
 ١٩٩٧الثاني/يناير 

  تاريخ الموافقة: 531
 ٢٠٠٤أيلول/سبتمبر  ١٤

  تاريخ التعديل:  ٣جزر البھاما
 ٢٠٠٧تموز/يوليه  ٢٥

  تاريخ النفاذ: 
 ١٩٩٧أيلول/سبتمبر  ١٢

544  

كانون  ٢٠تاريخ النفاذ:  جزر القمر
 ٢٠٠٩الثاني/يناير 

كانون  ٢٠تاريخ النفاذ: 
 ٢٠٠٩الثاني/يناير 

كانون  ٢٠تاريخ النفاذ:  752
 ٢٠٠٩الثاني/يناير 

  تاريخ النفاذ: X جزر سليمان
 ١٩٩٣حزيران/يونيه  ١٧

420  

  تاريخ النفاذ:  جزر مارشال
 ٢٠٠٥أيار/مايو  ٣

  تاريخ النفاذ:  653
 ٢٠٠٥أيار/مايو  ٣

  تاريخ النفاذ:  جمھورية أفريقيا الوسطى
 ٢٠٠٩ أيلول/سبتمبر ٧

  تاريخ النفاذ: 
 ٢٠٠٩أيلول/سبتمبر  ٧

  تاريخ النفاذ:  777
 ٢٠٠٩أيلول/سبتمبر  ٧

تشرين  ١تاريخ االنضمام:   ١٢الجمھورية التشيكية
  ٢٠٠٩األول/أكتوبر 

تشرين  ١تاريخ االنضمام:  193
 ٢٠٠٩األول/أكتوبر 



GC(60)/9 
 ١٢٧ الصفحة

 (أ)الدولة
 بروتوكوالت الكميات

 (ب)الصغيرة
  اتفاقات
 )ج(الضمانات

اتفاق على 
نمط الوثيقة 
INFCIRC 

  بروتوكوالت
 إضافية

تشرين  ١١تاريخ التعديل:   ٣الجمھورية الدومينيكية
 ٢٠٠٦األول/أكتوبر 

تشرين  ١١تاريخ النفاذ: 
 ١٩٧٣األول/أكتوبر 

  تاريخ النفاذ: 201
 ٢٠١٠أيار/مايو  ٥

  تاريخ النفاذ:  الجمھورية العربية السورية
 ١٩٩٢أيار/مايو  ١٨

407  

جمھورية الكونغو 
 الديمقراطية

تشرين  ٩تاريخ النفاذ:  
 ١٩٧٢الثاني/نوفمبر 

  تاريخ النفاذ: 183
 ٢٠٠٣نيسان/أبريل  ٩

  تاريخ التعديل: جمھورية تنزانيا المتحدة
 ٢٠٠٩حزيران/يونيه  ١٠

  تاريخ النفاذ:
 ٢٠٠٥شباط/فبراير  ٧

  تاريخ النفاذ: 643
 ٢٠٠٥شباط/فبراير  ٧

جمھورية فنزويال 
  ٣البوليفارية

  تاريخ النفاذ: 
 ١٩٨٢آذار/مارس  ١١

300  

تشرين  ١٤تاريخ النفاذ:   جمھورية كوريــا
 ١٩٧٥الثاني/نوفمبر 

  تاريخ النفاذ: 236
 ٢٠٠٤شباط/فبراير  ١٩

جمھورية كوريا الشعبية 
 الديمقراطية

  تاريخ النفاذ: 
 ١٩٩٢نيسان/أبريل  ١٠

403  

جمھورية الو الديمقراطية 
 الشعبية

X :تاريخ النفاذ  
 ٢٠٠١نيسان/أبريل  ٥

تشرين  ٥تاريخ التوقيع:  599
 ٢٠١٤الثاني/نوفمبر 

جمھورية مقدونيا 
 ً  اليوغوسالفية سابقا

  تاريخ التعديل:
 ٢٠٠٩تموز/يوليه  ٩

  تاريخ النفاذ:
 ٢٠٠٢نيسان/أبريل  ١٦

  تاريخ النفاذ: 610
 ٢٠٠٧أيار/مايو  ١١

  تاريخ التعديل:  جمھورية مولدوفـــا
 ٢٠١١أيلول/سبتمبر  ١

  تاريخ النفاذ:
 ٢٠٠٦أيار/مايو  ١٧

  تاريخ النفاذ: 690
 ٢٠١٢حزيران/يونيه  ١

  تاريخ النفاذ:  أفريقياجنوب 
 ١٩٩١أيلول/سبتمبر  ١٦

  تاريخ النفاذ: 394
  ٢٠٠٢أيلول/سبتمبر  ١٣

  تاريخ النفاذ:  جورجيا
 ٢٠٠٣حزيران/يونيه  ٣

  تاريخ النفاذ: 617
 ٢٠٠٣حزيران/يونيه  ٣

  تاريخ النفاذ: جيبوتي
 ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٦

  تاريخ النفاذ:
 ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٦

  تاريخ النفاذ: 884
 ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٦

  تاريخ النفاذ:  ١٣الدانمرك
 ١٩٧٢آذار/مارس  ١

  تاريخ النفاذ:
 ١٩٧٧شباط/فبراير  ٢١

176 
 

193 

  تاريخ النفاذ:
 ٢٠١٣آذار/مارس  ٢٢

  تاريخ النفاذ:
 ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٣٠

  تاريخ النفاذ: X ٩دومينيكا
 ١٩٩٦أيار/مايو  ٣

513  

  تاريخ التعديل:  الرأس األخضر
 ٢٠٠٦آذار/مارس  ٢٧

  تاريخ التوقيع: 
 ٢٠٠٥حزيران/يونيه  ٢٨

  تاريخ التوقيع:  
 ٢٠٠٥حزيران/يونيه  ٢٨

  تاريخ النفاذ: رواندا
 ٢٠١٠أيار/مايو  ١٧

  تاريخ النفاذ:
 ٢٠١٠أيار/مايو  ١٧

  تاريخ النفاذ: 801
 ٢٠١٠أيار/مايو  ١٧

  تاريخ االنضمام:  ١٤رومانيا
 ٢٠١٠أيار/مايو  ١

  االنضمام:تاريخ  193
 ٢٠١٠أيار/مايو  ١

  تاريخ النفاذ: X زامبيـــا
 ١٩٩٤أيلول/سبتمبر  ٢٢

  تاريخ التوقيع: 456
 ٢٠٠٩أيار/مايو  ١٣



GC(60)/9 
 ١٢٨ الصفحة

 (أ)الدولة
 بروتوكوالت الكميات

 (ب)الصغيرة
  اتفاقات
 )ج(الضمانات

اتفاق على 
نمط الوثيقة 
INFCIRC 

  بروتوكوالت
 إضافية

  تاريخ التعديل: زمبابــوي
 ٢٠١١آب/أغسطس  ٣١

  تاريخ النفاذ:
 ١٩٩٥حزيران/يونيه  ٢٦

483  

كانون  ٢٢تاريخ النفاذ:  X ساموا
 ١٩٧٩الثاني/يناير 

268  

فنسنت وجزر سان 
 ٩غرينادين

X  :كانون  ٨تاريخ النفاذ
 ١٩٩٢الثاني/يناير 

400  

  تاريخ التعديل:  سان مارينو
 ٢٠١١أيار/مايو  ١٣

  تاريخ النفاذ:
 ١٩٩٨أيلول/سبتمبر  ٢١

575  

  تاريخ النفاذ: X ٩سانت كيتس ونيفيس
 ١٩٩٦أيار/مايو  ٧

  تاريخ النفاذ: 514
 ٢٠١٤أيار/مايو  ١٩

  تاريخ النفاذ: X ٩سانت لوسيا
 ١٩٩٠شباط/فبراير  ٢

379  

     ساو تومي وبرينسيبي

  تاريخ النفاذ:  سري النكا
 ١٩٨٤آب/أغسطس  ٦

320  

  تاريخ التعديل:  ٣السلفادور
 ٢٠١١حزيران/يونيه  ١٠

  تاريخ النفاذ:
 ١٩٧٥نيسان/أبريل  ٢٢

  تاريخ النفاذ:  232
 ٢٠٠٤أيار/مايو  ٢٤

كانون  ١االنضمام: تاريخ   ١٥سلوفاكيا
 ٢٠٠٥األول/ديسمبر 

كانون  ١تاريخ االنضمام:  193
 ٢٠٠٥األول/ديسمبر 

  تاريخ االنضمام:   ١٦سلوفينيا
 ٢٠٠٦أيلول/سبتمبر  ١

  تاريخ االنضمام: 193
 ٢٠٠٦أيلول/سبتمبر  ١

  تاريخ التعديل: سنغافورة
 ٢٠٠٨آذار/مارس  ٣١

تشرين  ١٨تاريخ النفاذ: 
 ١٩٧٧األول/أكتوبر 

  تاريخ النفاذ:  259
 ٢٠٠٨آذار/مارس  ٣١

كانون  ٦تاريخ التعديل:  السنغـال
 ٢٠١٠الثاني/يناير 

كانون  ١٤تاريخ النفاذ: 
 ١٩٨٠الثاني/يناير 

كانون  ١٥تاريخ التوقيع:  276
 ٢٠٠٦األول/ديسمبر 

  تاريخ التعديل: سوازيلند
 ٢٠١٠تموز/يوليه  ٢٣

  تاريخ النفاذ:
 ١٩٧٥تموز/يوليه  ٢٨

  تاريخ النفاذ: 227
 ٢٠١٠أيلول/سبتمبر  ٨

كانون  ٧تاريخ النفاذ:  X السودان
 ١٩٧٧الثاني/يناير 

245  

  تاريخ النفاذ: X  ٣سورينام
 ١٩٧٩شباط/فبراير  ٢

269  

  تاريخ االنضمام:  ١٧السويد
 ١٩٩٥حزيران/يونيه  ١

  تاريخ النفاذ: 193
 ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٣٠

 ٦تاريخ النفاذ:   سويسرا
 ١٩٧٨أيلول/سبتمبر 

  تاريخ النفاذ: 264
 ٢٠٠٥شباط/فبراير  ١

كانون  ٤تاريخ النفاذ:  X سيراليـون
 ٢٠٠٩األول/ديسمبر 

787  

تشرين  ٣١تاريخ التعديل:  سيشيل
 ٢٠٠٦األول/أكتوبر 

  تاريخ النفاذ:
 ٢٠٠٤تموز/يوليه  ١٩

تشرين  ١٣تاريخ النفاذ:  635
 ٢٠٠٤األول/أكتوبر 



GC(60)/9 
 ١٢٩ الصفحة

 (أ)الدولة
 بروتوكوالت الكميات

 (ب)الصغيرة
  اتفاقات
 )ج(الضمانات

اتفاق على 
نمط الوثيقة 
INFCIRC 

  بروتوكوالت
 إضافية

  تاريخ النفاذ:    ١٠شيلي
  ١٩٩٥نيسان/أبريل  ٥

تشرين  ٣تاريخ النفاذ:  476
 ٢٠٠٣الثاني/نوفمبر 

كانون  ٢٨تاريخ النفاذ:   ١٨صربيا
 ١٩٧٣األول/ديسمبر 

  تاريخ التوقيع: 204
 ٢٠٠٩تموز/يوليه  ٣

     الصومال

  تاريخ النفاذ:   الصين
 ١٩٨٩أيلول/سبتمبر  ١٨

  تاريخ النفاذ:  *369
 ٢٠٠٢ آذار/مارس ٢٨

تشرين  ٦تاريخ اإللغاء:  طاجيكستان
 ٢٠١٥الثاني/نوفمبر 

كانون  ١٤تاريخ النفاذ: 
 ٢٠٠٤األول/ديسمبر 

كانون  ١٤تاريخ النفاذ:  639
 ٢٠٠٤األول/ديسمبر 

  تاريخ النفاذ:  العراق
 ١٩٧٢شباط/فبراير  ٢٩

تشرين  ١٠تاريخ النفاذ:  172
 ٢٠١٢األول/أكتوبر 

  تاريخ النفاذ: X عـُمان
 ٢٠٠٦أيلول/سبتمبر  ٥

691  

تشرين  ٣٠تاريخ التعديل:  غابــون
 ٢٠١٣األول/أكتوبر 

  تاريخ النفاذ:
 ٢٠١٠آذار/مارس  ٢٥

  تاريخ النفاذ: 792
 ٢٠١٠آذار/مارس  ٢٥

تشرين  ١٧تاريخ التعديل:  غامبيا
 ٢٠١١األول/أكتوبر 

  تاريخ النفاذ:
 ١٩٧٨آب/أغسطس  ٨

تشرين  ١٨تاريخ النفاذ:  277
 ٢٠١١األول/أكتوبر 

  تاريخ اإللغاء:  غانا
 ٢٠١٢شباط/فبراير  ٢٤

  تاريخ النفاذ:
 ١٩٧٥شباط/فبراير  ١٧

  تاريخ النفاذ: 226
 ٢٠٠٤حزيران/يونيه  ١١

  تاريخ النفاذ: X  ٣غرينادا
 ١٩٩٦تموز/يوليه  ٢٣

525  

  تاريخ التعديل:   ٣غواتيماال
 ٢٠١١نيسان/أبريل  ٢٦

  تاريخ النفاذ:
 ١٩٨٢شباط/فبراير  ١

  تاريخ النفاذ: 299
 ٢٠٠٨أيار/مايو  ٢٨

  تاريخ النفاذ: X  ٣غيانا
 ١٩٩٧أيار/مايو  ٢٣

543  

كانون  ١٣تاريخ التوقيع:  غينيا
 ٢٠١١األول/ديسمبر 

كانون  ١٣تاريخ التوقيع: 
 ٢٠١١األول/ديسمبر 

كانون  ١٣تاريخ التوقيع:  
 ٢٠١١األول/ديسمبر 

  تاريخ الموافقة: غينيا االستوائية
 ١٩٨٦حزيران/يونيه  ١٣

  تاريخ الموافقة:
 ١٩٨٦حزيران/يونيه  ١٣ 

  

  تاريخ التوقيع:  غينيا بيساو
 ٢٠١٣حزيران/يونيه  ٢١

  تاريخ التوقيع: 
 ٢٠١٣حزيران/يونيه  ٢١

  تاريخ التوقيع: 
 ٢٠١٣حزيران/يونيه  ٢١

  تاريخ النفاذ: فانواتو
 ٢٠١٣أيار/مايو  ٢١

  تاريخ النفاذ: 
 ٢٠١٣أيار/مايو  ٢١

  تاريخ النفاذ: 852
 ٢٠١٣أيار/مايو  ٢١

   فرنسا
  
X 

  تاريخ النفاذ:
 ١٩٨١أيلول/سبتمبر  ١٢

تشرين  ٢٦تاريخ النفاذ: 
 ٢٠٠٧١٩األول/أكتوبر 

290* 
  
  

718 

  تاريخ النفاذ: 
  ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٣٠

تشرين  ١٦تاريخ النفاذ:   الفلبيــن
 ١٩٧٤األول/أكتوبر 

  تاريخ النفاذ:  216
 ٢٠١٠شباط/فبراير  ٢٦



GC(60)/9 
 ١٣٠ الصفحة

 (أ)الدولة
 بروتوكوالت الكميات

 (ب)الصغيرة
  اتفاقات
 )ج(الضمانات

اتفاق على 
نمط الوثيقة 
INFCIRC 

  بروتوكوالت
 إضافية

     فلسطين

تشرين  ١تاريخ االنضمام:   ٢٠فنلندا
 ١٩٩٥األول/أكتوبر 

  تاريخ النفاذ: 193
 ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٣٠

  تاريخ النفاذ: X فيجي
 ١٩٧٣آذار/مارس  ٢٢

  تاريخ النفاذ: 192
 ٢٠٠٦تموز/يوليه  ١٤

  تاريخ النفاذ:  فييت نــام
 ١٩٩٠شباط/فبراير  ٢٣

  تاريخ النفاذ: 376
  ٢٠١٢أيلول/سبتمبر  ١٧

  تاريخ االنضمام:   ٢١قبرص
 ٢٠٠٨أيار/مايو  ١

  تاريخ االنضمام: 193
 ٢٠٠٨أيار/مايو  ١

كانون  ٢١تاريخ النفاذ:  قطر
 ٢٠٠٩الثاني/يناير 

كانون  ٢١تاريخ النفاذ: 
 ٢٠٠٩الثاني/يناير 

747  

  تاريخ النفاذ: X قيرغيزستان
 ٢٠٠٤شباط/فبراير  ٣

تشرين  ١٠تاريخ النفاذ:  629
 ٢٠١١الثاني/نوفمبر 

  تاريخ النفاذ:  كازاخستان
 ١٩٩٥آب/أغسطس  ١١

  تاريخ النفاذ: 504
 ٢٠٠٧أيار/مايو  ٩

كانون  ١٧تاريخ النفاذ:  X الكاميـرون
 ٢٠٠٤األول/ديسمبر 

كانون  ١٦تاريخ التوقيع:  641
 ٢٠٠٤األول/ديسمبر 

  تاريخ التعديل: الرسوليالكرسي 
 ٢٠٠٦أيلول/سبتمبر  ١١

  تاريخ النفاذ:
 ١٩٧٢آب/أغسطس  ١

  تاريخ النفاذ:  187
 ١٩٩٨أيلول/سبتمبر  ٢٤

  تاريخ التعديل: كرواتيــا
 ٢٠٠٨أيار/مايو  ٢٦

كانون  ١٩تاريخ النفاذ: 
 ١٩٩٥الثاني/يناير 

  تاريخ النفاذ:  463
 ٢٠٠٠تموز/يوليه  ٦

  التعديل:  تاريخ كمبوديــا
 ٢٠١٤تموز/يوليه  ١٦

كانون  ١٧تاريخ النفاذ: 
 ١٩٩٩األول/ديسمبر 

  تاريخ النفاذ:  586
 ٢٠١٥نيسان/أبريل  ٢٤

  تاريخ النفاذ:  كنـــدا
 ١٩٧٢شباط/فبراير  ٢١

  تاريخ النفاذ: 164
 ٢٠٠٠أيلول/سبتمبر  ٨

  تاريخ النفاذ:    ٣كوبا
 ٢٠٠٤حزيران/يونيه  ٣

  تاريخ النفاذ: 633
 ٢٠٠٤حزيران/يونيه  ٣

  تاريخ النفاذ:   كوت ديفوار
 ١٩٨٣أيلول/سبتمبر  ٨

تشرين  ٢٢تاريخ التوقيع:  309
 ٢٠٠٨األول/أكتوبر 

كانون  ١٢تاريخ التعديل:   ٣كوستاريكا
 ٢٠٠٧الثاني/يناير 

تشرين  ٢٢تاريخ النفاذ: 
 ١٩٧٩الثاني/نوفمبر 

  تاريخ النفاذ:  278
 ٢٠١١حزيران/يونيه  ١٧

كانون  ٢٢تاريخ النفاذ:   ١٠كولومبيا
 ١٩٨٢األول/ديسمبر 

  تاريخ النفاذ:  306
 ٢٠٠٩آذار/مارس  ٥

تشرين  ٢٨تاريخ النفاذ:  الكونغو
 ٢٠١١األول/أكتوبر 

تشرين  ٢٨تاريخ النفاذ: 
 ٢٠١١األول/أكتوبر 

تشرين  ٢٨تاريخ النفاذ:  831
 ٢٠١١األول/أكتوبر 

  تاريخ التعديل: الكويت
 ٢٠١٣تموز/يوليه  ٢٦

  تاريخ النفاذ:
 ٢٠٠٢آذار/مارس  ٧

  تاريخ النفاذ: 607
 ٢٠٠٣حزيران/يونيه  ٢

كانون  ١٩تاريخ النفاذ:  X كيريباتي
 ١٩٩٠األول/ديسمبر 

تشرين  ٩تاريخ التوقيع:  390
 ٢٠٠٤الثاني/نوفمبر 



GC(60)/9 
 ١٣١ الصفحة

 (أ)الدولة
 بروتوكوالت الكميات

 (ب)الصغيرة
  اتفاقات
 )ج(الضمانات

اتفاق على 
نمط الوثيقة 
INFCIRC 

  بروتوكوالت
 إضافية

 ١٨تاريخ النفاذ:  كينيـــا
 ٢٠٠٩أيلول/سبتمبر 

  تاريخ النفاذ:
 ٢٠٠٩أيلول/سبتمبر  ١٨

  تاريخ النفاذ: 778
 ٢٠٠٩أيلول/سبتمبر  ١٨

تشرين  ١تاريخ االنضمام:   ٢٢التفيا
 ٢٠٠٨األول/أكتوبر 

تشرين  ١تاريخ االنضمام:  193
 ٢٠٠٨األول/أكتوبر 

  تاريخ التعديل: لبنان
 ٢٠٠٧أيلول/سبتمبر  ٥

  تاريخ النفاذ:
 ١٩٧٣آذار/مارس  ٥

191  

تشرين  ٤النفاذ: تاريخ   لختنشتاين
 ١٩٧٩األول/أكتوبر 

تشرين  ٢٥تاريخ النفاذ:  275
 ٢٠١٥الثاني/نوفمبر 

  تاريخ النفاذ:  لكسمبرغ
 ١٩٧٧شباط/فبراير  ٢١

  تاريخ النفاذ: 193
 ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٣٠

  تاريخ النفاذ:  ليبيا
 ١٩٨٠تموز/يوليه  ٨

  تاريخ النفاذ: 282
 ٢٠٠٦آب/أغسطس  ١١

     ليبيريــا

كانون  ١تاريخ االنضمام:   ٢٣ليتوانيــا
 ٢٠٠٨الثاني/يناير 

  تاريخ االنضمام:  193
٢٠٠٨كانون الثاني/يناير  ١

  تاريخ التعديل: ليسوتو
 ٢٠٠٩أيلول/سبتمبر  ٨

  تاريخ النفاذ:
 ١٩٧٣حزيران/يونيه  ١٢

  تاريخ النفاذ: 199
 ٢٠١٠نيسان/أبريل  ٢٦

  تاريخ االنضمام:  ٢٤مالطة
 ٢٠٠٧تموز/يوليه  ١

  تاريخ االنضمام:  193
 ٢٠٠٧تموز/يوليه  ١

  تاريخ التعديل: مالــي
 ٢٠٠٦نيسان/أبريل  ١٨

  تاريخ النفاذ:
 ٢٠٠٢أيلول/سبتمبر  ١٢

  تاريخ النفاذ: 615
 ٢٠٠٢أيلول/سبتمبر  ١٢

  تاريخ النفاذ:  ماليزيا
 ١٩٧٢شباط/فبراير  ٢٩

تشرين  ٢٢تاريخ التوقيع:  182
 ٢٠٠٥الثاني/نوفمبر 

  تاريخ التعديل: مدغشقــر
 ٢٠٠٨أيار/مايو  ٢٩

  تاريخ النفاذ: 
 ١٩٧٣حزيران/يونيه  ١٤

  تاريخ النفاذ: 200
 ٢٠٠٣أيلول/سبتمبر  ١٨

 ٣٠تاريخ النفاذ:   مصر
 ١٩٨٢حزيران/يونيه 

302  

تشرين  ١٥تاريخ اإللغاء:  المغرب
 ٢٠٠٧الثاني/نوفمبر 

  تاريخ النفاذ: 
 ١٩٧٥شباط/فبراير  ١٨

  تاريخ النفاذ: 228
 ٢٠١١نيسان/أبريل  ٢١

  تاريخ النفاذ:  ٢٥المكسيك
 ١٩٧٣أيلول/سبتمبر  ١٤

  تاريخ النفاذ:  197
 ٢٠١١آذار/مارس  ٤

  تاريخ التعديل: مالوي
 ٢٠٠٨شباط/فبراير  ٢٩

  تاريخ النفاذ:
 ١٩٩٢آب/أغسطس  ٣

  تاريخ النفاذ: 409
 ٢٠٠٧تموز/يوليه  ٢٦

تشرين  ٢تاريخ النفاذ:  X ملديف
 ١٩٧٧األول/أكتوبر 

253  

كانون  ١٣تاريخ النفاذ:  X المملكة العربية السعودية
  ٢٠٠٩الثاني/يناير 

  
  
 

746  



GC(60)/9 
 ١٣٢ الصفحة

 (أ)الدولة
 بروتوكوالت الكميات

 (ب)الصغيرة
  اتفاقات
 )ج(الضمانات

اتفاق على 
نمط الوثيقة 
INFCIRC 

  بروتوكوالت
 إضافية

   المملكة المتحدة
  
  

  

X 

كانون  ١٤تاريخ النفاذ: 
 ١٩٧٢٢٦األول/ديسمبر 

  تاريخ النفاذ:
 ١٩٧٨آب/أغسطس  ١٤

كانون  ٦تاريخ التوقيع: 
 ١٩ ١٩٩٣الثاني/يناير 

175 
 
 

263* 

  
  

  تاريخ النفاذ:
 ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٣٠

  تاريخ النفاذ: X منغوليـا
 ١٩٧٢أيلول/سبتمبر  ٥

  تاريخ النفاذ:  188
 ٢٠٠٣أيار/مايو  ١٢

  تاريخ التعديل: موريتانيا
 ٢٠١٣آذار/مارس  ٢٠

كانون  ١٠تاريخ النفاذ: 
 ٢٠٠٩األول/ديسمبر 

كانون  ١٠تاريخ النفاذ:  788
 ٢٠٠٩األول/ديسمبر 

  تاريخ التعديل: موريشيـوس
 ٢٠٠٨أيلول/سبتمبر  ٢٦

كانون  ٣١تاريخ النفاذ: 
 ١٩٧٣الثاني/يناير 

كانون  ١٧تاريخ النفاذ:  190
 ٢٠٠٧األول/ديسمبر 

  تاريخ النفاذ: موزامبيق
 ٢٠١١آذار/مارس  ١

  تاريخ النفاذ: 
 ٢٠١١آذار/مارس  ١

  تاريخ النفاذ:  813
 ٢٠١١آذار/مارس  ١

تشرين  ٢٧التعديل: تاريخ  موناكـو
 ٢٠٠٨الثاني/نوفمبر 

  تاريخ النفاذ:
 ١٩٩٦حزيران/يونيه  ١٣

  تاريخ النفاذ:  524
 ١٩٩٩أيلول/سبتمبر  ٣٠

  تاريخ النفاذ: X ميانمـــار
 ١٩٩٥نيسان/أبريل  ٢٠

  تاريخ التوقيع: 477
 ٢٠١٣أيلول/سبتمبر  ١٧

 -ميكرونيزيا (واليات 
 الموحـَّدة)

  تاريخ التوقيع: 
 ٢٠١٥حزيران/يونيه  ١

  تاريخ التوقيع: 
 ٢٠١٥حزيران/يونيه  ١

  

  تاريخ النفاذ: X ناميبيـــا
 ١٩٩٨نيسان/أبريل  ١٥

  تاريخ النفاذ: 551
 ٢٠١٢شباط/فبراير  ٢٠

  تاريخ النفاذ: X ناورو
 ١٩٨٤نيسان/أبريل  ١٣

317  

  تاريخ النفاذ:  النرويج
 ١٩٧٢آذار/مارس  ١

  تاريخ النفاذ: 177
 ٢٠٠٠أيار/مايو  ١٦

  تاريخ االنضمام:   ٢٧النمسا
 ١٩٩٦تموز/يوليه  ٣١

  تاريخ النفاذ:  193
 ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٣٠

  تاريخ النفاذ: X نيبال
 ١٩٧٢حزيران/يونيه  ٢٢

186  

  تاريخ النفاذ:   النيجــر
 ٢٠٠٥شباط/فبراير  ١٦

  تاريخ النفاذ: 664
 ٢٠٠٧أيار/مايو  ٢

  تاريخ اإللغاء: نيجيريا
 ٢٠١٢آب/أغسطس  ١٤

  تاريخ النفاذ: 
 ١٩٨٨شباط/فبراير  ٢٩

  تاريخ النفاذ: 358
 ٢٠٠٧نيسان/أبريل  ٤

  تاريخ التعديل:  ٣نيكاراغوا
 ٢٠٠٩حزيران/يونيه  ١٢

كانون  ٢٩تاريخ النفاذ: 
 ١٩٧٦األول/ديسمبر 

  تاريخ النفاذ:  246
 ٢٠٠٥شباط/فبراير  ١٨

  تاريخ التعديل:  ٢٨نيوزيلندا
 ٢٠١٤شباط/فبراير  ٢٤

  تاريخ النفاذ:
 ١٩٧٢شباط/فبراير  ٢٩

  تاريخ النفاذ: 185
 ١٩٩٨أيلول/سبتمبر  ٢٤

  تاريخ النفاذ: X  ٣ھايتي
 ٢٠٠٦آذار/مارس  ٩

  تاريخ النفاذ: 681
 ٢٠٠٦آذار/مارس  ٩



GC(60)/9 
 ١٣٣ الصفحة

 (أ)الدولة
 بروتوكوالت الكميات

 (ب)الصغيرة
  اتفاقات
 )ج(الضمانات

اتفاق على 
نمط الوثيقة 
INFCIRC 

  بروتوكوالت
 إضافية

  تاريخ النفاذ:  الھند
 ١٩٧١أيلول/سبتمبر  ٣٠

تشرين  ١٧تاريخ النفاذ: 
 ١٩٧٧الثاني/نوفمبر 

  تاريخ النفاذ:
 ١٩٨٨أيلول/سبتمبر  ٢٧

تشرين  ١١تاريخ النفاذ: 
 ١٩٨٩األول/أكتوبر 

  تاريخ النفاذ:
 ١٩٩٤آذار/مارس  ١

  تاريخ النفاذ:
 ٢٠٠٩أيار/مايو  ١١

211 
 

260 
 

360 
 

374 
 

433 
 
 

754 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تاريخ النفاذ:
 ٢٠١٤تموز/يوليه  ٢٥

  تاريخ التعديل:  ٣ھندوراس
 ٢٠٠٧أيلول/سبتمبر  ٢٠

  تاريخ النفاذ:
 ١٩٧٥نيسان/أبريل  ١٨

  تاريخ التوقيع: 235
 ٢٠٠٥تموز/يوليه  ٧

  تاريخ االنضمام:  ٢٩ھنغاريا
 ٢٠٠٧تموز/يوليه  ١

  تاريخ االنضمام:  193
 ٢٠٠٧تموز/يوليه  ١

  تاريخ النفاذ:  X ھولنــدا
 ١٩ ١٩٧٥حزيران/يونيه  ٥

  تاريخ النفاذ:
 ١٩٧٧شباط/فبراير  ٢١

229 
 

193 

  
  

  تاريخ النفاذ:
 ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٣٠

   الواليات المتحدة األمريكية
 

X 

كانون  ٩تاريخ النفاذ: 
 ١٩٨٠األول/ديسمبر 

  تاريخ النفاذ:
 ١٩ ١٩٨٩نيسان/أبريل  ٦

288* 

 

366 

  تاريخ النفاذ:
٢٠٠٩كانون الثاني/يناير  ٦

كانون  ٢تاريخ النفاذ:   اليابان
 ١٩٧٧األول/ديسمبر 

كانون  ١٦النفاذ: تاريخ  255
 ١٩٩٩األول/ديسمبر 

  تاريخ النفاذ: X اليمن
 ٢٠٠٢آب/أغسطس  ١٤

614  

كانون  ١٧تاريخ االنضمام:   ٣٠اليونان
 ١٩٨١األول/ديسمبر 

  تاريخ النفاذ: 193
 ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٣٠

  
 

 دليل

ات   الخط العريض دت اتفاق ي عق دة عدم االنتشار) الت ة (معاھ دة عدم انتشار األسلحة النووي الدول غير األطراف في معاھ
  .INFCIRC/66ضمانات على نمط الوثيقة 

ة  التيطراف في معاھدة عدم االنتشار األالدول   الخط المائل ادة الثالث لم تقم بعد بإنفاذ اتفاقات ضمانات شاملة بمقتضى الم
  اھدة.من ھذه المع

  اتفاق ضمانات طوعي مع الدول الحائزة ألسلحة نووية األطراف في معاھدة عدم االنتشار.  *  
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  X   تشير العالمة’X‘  ات ‘ بروتوكول كميات صغيرة’في العمود المعنون ة مرتبطة ببروتوكول كمي ى أنَّ الدول إل
ات‘ تاريخ التعديل’صغيرة ساري المفعول. ويشير  تند  إلى أنَّ بروتوكول الكمي الصغيرة الساري المفعول يس

  إلى نص بروتوكول الكميات الصغيرة الموّحد المنقح.

ة. ال  حاشية: دتھا الوكال ي عق ات الضمانات الت ع اتفاق ذا الجدول إدراج جمي م  ليس الھدف من ھ ي ت ات الت ة االتفاق تشمل القائم
ات  إنَّ اتفاق ك، ف ـَّن خالف ذل م يـُبـَي ا ل اذ. وم بموجبھا تعليق تطبيق الضمانات عند دخول اتفاق ضمانات شاملة حيز النف

 الضمانات المـُشار إليھا ھي اتفاقات ضمانات شاملة ُعـقدت بمقتضى معاھدة عدم االنتشار.

انوني ألي ال ينطوي أي قيد يرد في ھذ  أ)( ق بالوضع الق ا يتعل ة فيم ا العمود على إبداء أي رأي مھما كان من جانب الوكال
  .بلد أو إقليم، أو بسلطاته، أو فيما يتعلق بتعيين حدوده

ذكورة في للبلدانيجوز   ب)( ة الحدود الم واد النووي ات الم ا أال تتجاوز كمي ة (منھ ، شريطة أن تفي بمعايير معيَّنة من األھلي
ر ة ٣٧ة الفق ن الوثيق د ( INFCIRC/153 م ات صغيرة’المصوبة))، أن تعق ول كمي مانات ‘ بروتوك ات الض ا باتفاق ملحق

ات  ن اتفاق اني م زء الث ي الج واردة ف يلية ال ام التفص م األحك ذ معظ ق تنفي ى تعلي ؤدي إل ا ي ا مم ودة معھ املة المعق الش
ذا ـَّن ھ ه  الضمانات الشاملة ما دامت تلك الشروط سارية. ويتضم املة ومع اق ضمانات ش ديھا اتف ي ل دان الت ود البل العم

ايير  ا مع ق عليھ ا زالت تنطب ة، م م األمان ى حد عل ي، عل افظين والت بروتوكول كميات صغيرة وافق عليھا مجلس المح
و نقَّح لبروتوك ي قبلت النص النمطي الم دول الت بة لل ة بالنس ة الراھن ات األھلية المذكورة. ويـُعبـَّر فيه عن الحال ل الكمي

  ).٢٠٠٥أيلول/سبتمبر  ٢٠الصغيرة (الذي اعتمده مجلس المحافظين في 

وبر  ١٣تطبِّق الوكالة الضمانات أيضاً بالنسبة لتايوان، الصين بموجب اتفاقين، بدأ نفاذھما في   (ج)  ١٩٦٩تشرين األول/أكت
 ، على التوالي.)INFCIRC/158الوثيقة ( ١٩٧١كانون األول/ديسمبر  ٦) وINFCIRC/133الوثيقة (

  

  
                                                      

ة   ١ يشيـر التاريخ إلى اتفاق الضمانات المعقود بين األرجنتين والبرازيل والھيئة األرجنتينية البرازيلية لحصر ومراقبة المواد النووي
ـِّد أنَّ ١٩٩٧آذار/مارس  ١٨والوكالة. وفي  ة تؤك ين والوكال ين األرجنت ة ب ، وبعد موافقة مجلس المحافظين، بدأ نفاذ رسائل متبادل
اق  ١٣ات يفي بمتطلبات المادة اتفاق الضمان د اتف ي تقتضي عق دة عدم االنتشار الت من معاھدة تالتيلولكو والمادة الثالثة من معاھ

  ضمانات مع الوكالة.

بة إل  ٢ مانات بالنس ق الض ة تطبي ار (الوثيق دم االنتش دة ع ار معاھ ي إط ود ف ائي المعق مانات الثن اق الض ب اتف تونيا بموج س
INFCIRC/547( اني/نوفمبر  ٢٤، والذي بدأ نفاذه منذ ق في ١٩٩٧تشرين الث انون األول/ديسمبر  ١، ُعلِّ اريخ  ، وھو٢٠٠٥ك الت

وم  ١٩٧٣نيسان/أبريل  ٥ستونيا نفاذ اتفاق الذي بدأ فيه بالنسبة إل ة واليورات المعقود بين دول اليوراتوم غير الحائزة ألسلحة نووي
  ستونيا.إذي انضمـّت إليه ، ال)INFCIRC/193والوكالة (الوثيقة 

 يشير اتفاق الضمانات إلى معاھدة تالتيلولكو ومعاھدة عدم االنتشار.  ٣

ة ٢٠٠٢تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٨اتفاق ضمانات شاملة فريد من نوعه. في   ٤ ، بعد موافقة مجلس المحافظين، بدأ نفاذ رسائل متبادل
 الثالثة من معاھدة عدم االنتشار.تؤكـِّد أنَّ اتفاق الضمانات يفي بمتطلبات المادة 

دة عدم االنتشار في   ٥ ود في إطار معاھ ة  ١٩٧٢آذار/مارس  ٧لم يعد اتفاق الضمانات المعق ة األلماني ة الديمقراطي مع الجمھوري
ة  ن INFCIRC/181(الوثيق اراً م ذاً اعتب وبر  ٣) ناف رين األول/أكت ة ١٩٩٠تش ه الجمھوري ـّت في ذي انضم اريخ ال و الت ، وھ

  ديمقراطية األلمانية إلى جمھورية ألمانيا االتحادية.ال

ة   ٦ يشيـر التاريخ إلى اتفاق الضمانات المعقود بين األرجنتين والبرازيل والھيئة األرجنتينية البرازيلية لحصر ومراقبة المواد النووي
ـِّد أن ، بعد موافقة مجلس المحافظين، بدأ نفاذ رسائل م١٩٩٧حزيران/يونيه  ١٠والوكالة. وفي  ة تؤك ل والوكال ين البرازي ة ب تبادل

بتمبر  ٢٠من معاھدة تالتيلولكو. وفي  ١٣اتفاق الضمانات يفي بمتطلبات المادة  افظين، ١٩٩٩أيلول/س ة مجلس المح د موافق ، بع
  شار.بدأ نفاذ رسائل متبادلة ُتؤكـِّد أنَّ اتفاق الضمانات يفي أيضاً بمتطلب المادة الثالثة من معاھدة عدم االنت

ة   ٧ ار (الوثيق دم االنتش دة ع ار معاھ ي إط ود ف ائي المعق مانات الثن اق الض ب اتف ال بموج بة للبرتغ مانات بالنس ق الض تطبي
INFCIRC/272( ذ اذه من دأ نف ذي ب ه  ١٤، وال ي ١٩٧٩حزيران/يوني ق ف ه  ١، ُعلِّ ه ١٩٨٦تموز/يولي دأ في ذي ب اريخ ال و الت ، وھ

اق  اذ اتف ة  ١٩٧٣ان/أبريل نيس ٥بالنسبة للبرتغال نف وم والوكال ة واليورات ائزة ألسلحة نووي ر الح وم غي ين دول اليورات ود ب المعق
  ، الذي انضمـّت إليه البرتغال.)INFCIRC/193(الوثيقة 
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ة   ٨ ار (الوثيق دم االنتش دة ع ار معاھ ي إط ود ف ائي المعق مانات الثن اق الض ب اتف ا بموج بة لبلغاري مانات بالنس ق الض تطبي
INFCIRC/178( ايو  ١، ُعلِّق في ١٩٧٢شباط/فبراير  ٢٩، والذي بدأ نفاذه منذ بة ٢٠٠٩أيار/م ه بالنس دأ في ذي ب اريخ ال ، وھو الت

اق  اذ اتف ا نف ان/أبريل  ٥لبلغاري ة  ١٩٧٣نيس ة INFCIRC/193(الوثيق لحة نووي ائزة ألس ر الح وم غي ين دول اليورات ود ب ) المعق
  لغاريا.واليوراتوم والوكالة، الذي انضمـّت إليه ب

دأ   ٩ افظين ب ة مجلس المح ى موافق اء عل دة عدم االنتشار. بن يشير التاريخ إلى اتفاق ضمانات معقود بموجب المادة الثالثة من معاھ
ي  ة (ف ائل متبادل اذ رس ه حزي ١٢نف انت لوس ١٩٩٦ران/يوني ا يخص س ي فيم ارس  ١٨يا؛ وف ز،  ١٩٩٧آذار/م ا يخص بلي فيم

ادة يغرجزر و ونفيس، وسانت فنسنتوالدومينيكا، وسانت كيتس  ذكور في الم اق الضمانات يفي بالمطلب الم د أن اتف نادين) تؤك
  من معاھدة تالتيلولكو. ١٣

ائل  ١٣يشير التاريخ إلى اتفاق ضمانات معقود عمالً بالمادة   ١٠ اذ رس دأ نف افظين، ب ة مجلس المح من معاھدة تالتيلولكو. وبعد موافق
ي  ة (ف بتم ٩متبادل ي  ١٩٩٦بر أيلول/س يلي، وف بة لش ه  ١٣بالنس ي  ٢٠٠١حزيران/يوني ا، وف بة لكولومبي رين  ٢٠بالنس تش
ـد أنَّ اتفاق الضمانات يفي بمتطلبات المادة الثالثة من معاھدة عدم االنتشار. ٢٠٠٣الثاني/نوفمبر   بالنسبة لبنما) ُتؤكِّ

ائي  ١١ مانات الثن اق الض ب اتف دا بموج بة لبولن مانات بالنس ق الض ة  تطبي ار (الوثيق دم االنتش دة ع ار معاھ ي إط ود ف المعق
INFCIRC/179( ه ٢٠٠٧آذار/مارس  ١، ُعلِّق في ١٩٧٢تشرين األول/أكتوبر  ١١، والذي بدأ نفاذه في ، وھو التاريخ الذي بدأ في

ة ) المعقود بين دول اليوراتوم غيINFCIRC/193(الوثيقة  ١٩٧٣نيسان/أبريل  ٥بالنسبة لبولندا نفاذ اتفاق  ائزة ألسلحة نووي ر الح
  واليوراتوم والوكالة، الذي انضمـّت إليه بولندا.

ة   ١٢ دة عدم االنتشار (الوثيق ود في إطار معاھ ائي المعق اق الضمانات الثن تطبيق الضمانات بالنسبة للجمھورية التشيكية بموجب اتف
INFCIRC/541( وبر  ١، ُعلِّق في ١٩٩٧أيلول/سبتمبر  ١١، والذي بدأ نفاذه منذ دأ ٢٠٠٩تشرين األول/أكت ذي ب اريخ ال ، وھو الت

اق  اذ اتف يكية نف ة التش بة للجمھوري ه بالنس ان/أبريل  ٥في ة  ١٩٧٣نيس ر INFCIRC/193(الوثيق وم غي ين دول اليورات ود ب ) المعق
  الحائزة ألسلحة نووية واليوراتوم والوكالة، الذي انضمـت إليه الجمھورية التشيكية.

مانات ب  ١٣ ق الض ة تطبي ار (الوثيق دم االنتش دة ع ار معاھ ي إط ود ف ائي المعق مانات الثن اق الض ب اتف دانمرك بموج بة لل النس
INFCIRC/176( بة ١٩٧٧شباط/فبراير  ٢١، ُعلِّق في ١٩٧٢آذار/مارس  ١، والذي بدأ نفاذه منذ ه بالنس ، وھو التاريخ الذي بدأ في

ين ١٩٧٣نيسان/أبريل  ٥للدانمرك نفاذ اتفاق  ة ( المعقود ب وم والوكال ة واليورات ائزة ألسلحة نووي ر الح وم غي ة دول اليورات الوثيق
INFCIRC/193 تنطبق الوثيقة ١٩٧٧شباط/فبراير  ٢١). ومنذ ،INFCIRC/193  د أيضاً على جزر فارو. وعندما انفصلت غرينالن

اراً من  اير  ٣١عن اليوراتوم اعتب انون الثاني/ين ة ١٩٨٥ك د.  INFCIRC/176، أصبحت الوثيق بة لغرينالن رة أخرى بالنس ذة م ناف
  ).INFCIRC/176/Add.1(الوثيقة  ٢٠١٣آذار/مارس  ٢٢ودخل البروتوكول اإلضافي الخاص بغرينالند حّيز النفاذ في 

ة   ١٤ ار (الوثيق دم االنتش دة ع ار معاھ ي إط ود ف ائي المعق مانات الثن اق الض ب اتف ا بموج بة لروماني مانات بالنس ق الض تطبي
INFCIRC/180( ايو  ١، ُعلِّق في ١٩٧٢تشرين األول/أكتوبر  ٢٧، والذي بدأ نفاذه منذ ه ٢٠١٠أيار/م دأ في ذي ب اريخ ال ، وھو الت

اق  اذ اتف ا نف بة لروماني ان/أبريل  ٥بالنس ة  ١٩٧٣نيس لحة INFCIRC/193(الوثيق ائزة ألس ر الح وم غي ين دول اليورات ود ب ) المعق
 ّ   ت إليه رومانيا.نووية واليوراتوم والوكالة، الذي انضمـ

ة   ١٥ ع الجمھوري ار م دم االنتش دة ع ار معاھ ي إط ود ف ائي المعق اق الضمانات الثن لوفاكيا بموجب اتف بة لس ق الضمانات بالنس تطبي
ة  لوفاكية (الوثيق تراكية التشيكوس ذ )INFCIRC/173االش اذه من دأ نف ذي ب ارس  ٣، وال ي ١٩٧٢آذار/م ق ف انون  ١، ُعلِّ ك

اق ، وھ٢٠٠٥األول/ديسمبر  اذ اتف لوفاكيا نف وم  ١٩٧٣نيسان/أبريل  ٥و التاريخ الذي بدأ فيه بالنسبة لس ين دول اليورات ود ب المعق
  ، الذي انضمـّت إليه سلوفاكيا.)INFCIRC/193غير الحائزة ألسلحة نووية واليوراتوم والوكالة (الوثيقة 

ائي  ١٦ مانات الثن اق الض ب اتف لوفينيا بموج بة لس مانات بالنس ق الض ة  تطبي ار (الوثيق دم االنتش دة ع ار معاھ ي إط ود ف المعق
INFCIRC/538( بة ٢٠٠٦أيلول/سبتمبر  ١، ُعلِّق في ١٩٩٧آب/أغسطس  ١، والذي بدأ نفاذه منذ ، وھو التاريخ الذي بدأ فيه بالنس

اق  اذ اتف لوفينيا نف ان/أبريل  ٥لس ة  ١٩٧٣نيس ر الحINFCIRC/193(الوثيق وم غي ين دول اليورات ود ب ة ) المعق لحة نووي ائزة ألس
  واليوراتوم والوكالة، الذي انضمـّت إليه سلوفينيا.

، والذي )INFCIRC/234تطبيق الضمانات بالنسبة للسويد بموجب اتفاق الضمانات المعقود في إطار معاھدة عدم االنتشار (الوثيقة   ١٧
ذ  ق في ١٩٧٥نيسان/أبريل  ١٤بدأ نفاذه من ه  ١، ُعلِّ اق ، وھو ا١٩٩٥حزيران/يوني اذ اتف بة للسويد نف ه بالنس دأ في ذي ب اريخ ال لت

ان/أبريل  ٥ ة  ١٩٧٣نيس ة (الوثيق وم والوكال ة واليورات لحة نووي ائزة ألس ر الح وم غي ين دول اليورات ود ب ، )INFCIRC/193المعق
  الذي انضمـّت إليه السويد.

ة اتفاق الضمانات المعقود في إطار معاھدة عدم االنتشار مع جمھورية يوغوسال  ١٨ ، )INFCIRC/204فيا االتحادية االشتراكية (الوثيق
  ، ما زال يـُطبـّق في صربيا بقدر ما يسري على أراضي صربيا.١٩٧٣كانون األول/ديسمبر  ٢٨والذي بدأ نفاذه في 

  ُعقِد اتفاق الضمانات عمالً بالبروتوكول اإلضافي األول لمعاھدة تالتيلولكو.  ١٩
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ة تطبيق الضمانات بالنسبة لفنلند  ٢٠ ، )INFCIRC/155ا بموجب اتفاق الضمانات الثنائي المعقود في إطار معاھدة عدم االنتشار (الوثيق
اذ ١٩٩٥تشرين األول/أكتوبر  ١، ُعلِّق في ١٩٧٢شباط/فبراير  ٩الذي بدأ نفاذه منذ  دا نف بة لفنلن ه بالنس دأ في ، وھو التاريخ الذي ب

اق  ان/أبريل  ٥اتف ين دول الي ١٩٧٣نيس ود ب ة المعق ة (الوثيق وم والوكال ة واليورات لحة نووي ائزة ألس ر الح وم غي ورات
INFCIRC/193(.الذي انضمـّت إليه فنلندا ،  

ة   ٢١ ار (الوثيق دم االنتش دة ع ار معاھ ي إط ود ف ائي المعق مانات الثن اق الض ب اتف رص بموج بة لقب مانات بالنس ق الض تطبي
INFCIRC/189(اذه ذ  ، والذي بدأ نف اير  ٢٦من انون الثاني/ين ق في ١٩٧٣ك ايو  ١، ُعلِّ ه ٢٠٠٨أيار/م دأ في ذي ب اريخ ال ، وھو الت

اق  اذ اتف بة لقبرص نف ة  ١٩٧٣نيسان/أبريل  ٥بالنس وم والوكال ة واليورات ائزة ألسلحة نووي ر الح وم غي ين دول اليورات ود ب المعق
  ، الذي انضمت إليه قبرص.)INFCIRC/193(الوثيقة 

، )INFCIRC/434ضمانات بالنسبة لالتفيا بموجب اتفاق الضمانات الثنائي المعقود في إطار معاھدة عدم االنتشار (الوثيقة تطبيق ال  ٢٢
بة ٢٠٠٨تشرين األول/أكتوبر  ١، ُعلِّق في ١٩٩٣كانون األول/ديسمبر  ٢١والذي بدأ نفاذه منذ  ه بالنس دأ في ذي ب ، وھو التاريخ ال
اق  اذ اتف ا نف ان/ ٥لالتفي ة  ١٩٧٣أبريل نيس ة (الوثيق وم والوكال ة واليورات لحة نووي ائزة ألس ر الح وم غي ين دول اليورات ود ب المعق

INFCIRC/193(.الذي انضمـّت إليه التفيا ،  

ة   ٢٣ ار (الوثيق دم االنتش دة ع ار معاھ ي إط ود ف ائي المعق مانات الثن اق الض ب اتف ا بموج بة لليتواني مانات بالنس ق الض تطبي
INFCIRC/413(ذي ٢٠٠٨كانون الثاني/يناير  ١، ُعلِّق في ١٩٩٢تشرين األول/أكتوبر  ١٥لذي بدأ نفاذه في ، وا اريخ ال ، وھو الت

اق  اذ اتف ا نف بة لليتواني ه بالنس دأ في ان/أبريل  ٥ب وم  ١٩٧٣نيس ة واليورات لحة نووي ائزة ألس ر الح وم غي ين دول اليورات ود ب المعق
  ضمـّت إليه ليتوانيا.، الذي ان)INFCIRC/193والوكالة (الوثيقة 

ة   ٢٤ دة عدم االنتشار (الوثيق ود في إطار معاھ ائي المعق اق الضمانات الثن ) INFCIRC/387تطبيق الضمانات في مالطة بموجب اتف
ه  ١، ُعلِّق في ١٩٩٠تشرين الثاني/نوفمبر  ١٣والذي بدأ نفاذه منذ  بة لمالطة ٢٠٠٧تموز/يولي ه بالنس دأ في ذي ب اريخ ال ، وھو الت

اذ اق  نف ان/أبريل  ٥اتف ة  ١٩٧٣نيس ة (الوثيق وم والوكال ة واليورات لحة نووي ائزة ألس ر الح وم غي ين دول اليورات ود ب المعق
INFCIRC/193(.الذي انضمـّت إليه مالطة ،  

و  ٢٥ دة تالتيلولك اق الضمانات عمالً بمعاھ د اتف ي  ُعقِ ق ف ار. وُعلِّ دم االنتش دة ع بتمبر  ١٤ومعاھ ق الضمانات  ١٩٧٣أيلول/س تطبي
ي  اذه ف دأ نف د ب ان ق و ك دة تالتيلولك الً بمعاھ ود عم ابق معق مانات س اق ض ب اتف بتمبر  ٦بموج ة  ١٩٦٨أيلول/س (الوثيق

INFCIRC/118.(  

  ، بين المملكة المتحدة والوكالة، الذي ما زال نافذاً.INFCIRC/66يشير التاريخ إلى اتفاق الضمانات المعقود على نمط الوثيقة   ٢٦

، )INFCIRC/156تطبيق الضمانات بالنسبة للنمسا بموجب اتفاق الضمانات الثنائي المعقود في إطار معاھدة عدم االنتشار (الوثيقة   ٢٧
اق ١٩٩٦تموز/يوليه  ٣١، ُعلِّق في ١٩٧٢تموز/يوليه  ٢٣منذ  والذي بدأ نفاذه اذ اتف ا نف بة للنمس ه بالنس ، وھو التاريخ الذي بدأ في

ان/أبريل  ٥ ة  ١٩٧٣نيس ة (الوثيق وم والوكال ة واليورات لحة نووي ائزة ألس ر الح وم غي ين دول اليورات ود ب ، )INFCIRC/193المعق
  الذي انضمـّت إليه النمسا.

ا  في حين أن  ٢٨ رم معھ ات الصغيرة المب دة عدم االنتشار وبروتوكول الكمي دا في إطار معاھ ود مع نيوزيلن اق الضمانات المعق اتف
ة  ة INFCIRC/185(الوثيق ذكور (الوثيق اق الم افي لالتف ول اإلض إن البروتوك و، ف وك وني زر ك ى ج اً عل ان أيض ) ينطبق

INFCIRC/185/Add.1ك األراضي. دخلت ا ى تل ق عل بة ) ال ينطب اذ بالنس ز النف ات الصغيرة حي ول الكمي ى بروتوك ديالت عل لتع
  ).INFCIRC/185/Mod.1(الوثيقة  ٢٠١٤شباط/فبراير  ٢٤لنيوزيلندا فقط في 

ة   ٢٩ ار (الوثيق دم االنتش دة ع ار معاھ ي إط ود ف ائي المعق مانات الثن اق الض ب اتف ا بموج بة لھنغاري مانات بالنس ق الض تطبي
INFCIRC/174( بة ٢٠٠٧تموز/يوليه  ١، ُعلِّق في ١٩٧٢آذار/مارس  ٣٠نفاذه في ، والذي بدأ ه بالنس دأ في ذي ب اريخ ال ، وھو الت

اق  اذ اتف ا نف ان/أبريل  ٥لھنغاري ة  ١٩٧٣نيس ة INFCIRC/193(الوثيق لحة نووي ائزة ألس ر الح وم غي ين دول اليورات ود ب ) المعق
  واليوراتوم والوكالة، الذي انضمـّت إليه ھنغاريا.

ة تطبي  ٣٠ ار (الوثيق دم االنتش دة ع ار معاھ ي إط ود ف ائي المعق مانات الثن اق الض ب اتف ان بموج بة لليون مانات بالنس ق الض
INFCIRC/166( وھو التاريخ الذي بدأ فيه ١٩٨١كانون األول/ديسمبر  ١٧، ُعلِّق في ١٩٧٢آذار/مارس  ١، والذي بدأ نفاذه منذ ،

اق  اذ اتف ان نف بة لليون ان/أبريل ٥بالنس ة  ١٩٧٣ نيس وم والوكال ة واليورات لحة نووي ائزة ألس ر الح وم غي ين دول اليورات ود ب المعق
  ، الذي انضمـّت إليه اليونان.)INFCIRC/193(الوثيقة 
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ً لھا، وعقد اتفاقات تكميلية منقـَّحة، وقبول   -٧الجدول ألف  دة األطراف يكون المدير العام وديعا المشاركة في معاھدات متعدِّ
كانون األول/ديسمبر  ٣١من نظام الوكالة األساسي (الحالة في  الرابعة عشرةوالفقرة ألف من المادة  السادسةتعديالت المادة 

٢٠١٥(  
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            Pr P  P  Cs Pr Pr   P  P  االتحاد الروسي*

    P  X                        إثيوبيا*

      Pr                 P      أذربيجــان*

  P  P  Pr Cs Pr Pr S  P  P  P  P  P  X  X  األرجنتين*

      Pr P  Pr Cs P  P    P    Pr   P  األردن*

      P  P  Cs P  P    P  P      P    أرمينيا*

                              إريتريا*

  P  S  Pr Cs Pr Pr S  P  P      P  X  X  إسبانيا*

  P    P  Cs Pr Pr   P  P    S      X  أستراليا*

  P  P  P  Cs P  P  P  P  P      P  X  X  استونيـا*

    Sr Pr CsrPr Pr   S        P  X    إسرائيـل*

    P    Sr Sr           P  X      أفغانستان*

      P    P                  P  إكــوادور*

  P    P  Cs P  P    P  P      P  X  X  ألبانيــا*

  Pr   Pr Cs Pr Pr P  P  P        X  X  ألمانيا*

      P  Cs Pr Pr P  P  P  Pr Pr P      اإلمارات العربية المتحدة*

                     P  Cs      وباربوداأنتيغوا *

                       Pr      أندورا 

      Pr   Pr Cs Pr Pr   P  P  S  S  P  إندونيسيا*

      P              P          أنغـوال*

    P  P    P  P  P  P  P      P  X    أوروغواي*

      P  Cs         P      P      أوزبكستان*

      P                  P      أوغنــدا*

  Pr P  P  Cs Pr Pr P  Pr P  S  S  P  X  X  أوكرانيا*

  P    Pr Cs P  Pr   P  P      P  X  X  آيرلندا*

  P    P  Cs P  P    P  P      P  X  X  آيسلندا*

  Pr   Pr Cs Pr Pr P  P  P  S  S    X  X  إيطاليــا*

                              بابوا غينيا الجديدة*

      P    P  P    P        P      باراغـواي*

  Pr   Pr   Pr Pr   P        P  X  X  باكستان*
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      P    P                  P  باالو*

      Pr Cs Pr     P        P      البحرين*

  P  P  P    P  P    P  P      P  X  X  البرازيل*

                              بربادوس*

  Pr   Pr Cs P  P  S  P  P      P  X  X  البرتغـال*

                              بروني دار السالم*

            Pr   Pr CsrP  P  S  P  P  بلجيكــا*

  Pr P  P  Cs P  P  P  P  P      P  X  X  بلغاريــا*

      P                        بليز*

      P    P  P    P        P      بنغالديـش*

    P    P  P            P  X      بنمـــا*

      P                      P  بنـــن*

                              بوتان 

      P  Cs P  P      P      P      بوتسوانا*

      P  Cs P  P            P      بوركينا فاسو*

      P                        بوروندي*

  Pr P  P  Cs P  P    P  P  P    P  X  X  البوسنة والھرسك*

  P  P  P  Cs P  P  P  P  P  P    P  X  X  بولندا*

  P  Pr Cs Pr Pr   P  S  S  S  P  X  X    بيرو*

  Pr P  Pr   Pr Pr   P  P  P    P  X  X  بيالروس*

      Pr       Pr Pr           P  تايلند*

                     P  Cs      تركمانستان 

  Pr   Pr CsrPr Pr P  P        P  X  X  تركيــا*

                        P  P    ترينيداد وتوباغو*

      P                        تشاد*

                        P      توغو*

                              توفالو 

  P    P  Cs P  P    P        P  X  X  تونس*

                        P      تونغا 

                              ليشتي-تيمور 

      P    P  Cs               P  جامايكــا*

      P  P  P    P  P    P  P  P  P  P  الجبل األسود*

  Pr Cs Pr Pr   S        P  X  X      الجزائر*
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                    Pr   S      جزر البھاما*

                        P      جزر القمر 

                              جزر سليمان 

                        P      جزر مارشال*

                        P      جمھورية أفريقيا الوسطى*

  P  P  P  Cs P  P  P  P  P  S  S  P  X  X  الجمھورية التشيكية*

      P  Cs P              P      الجمھورية الدومينيكية*

  P        S  S    S        P    X  الجمھورية العربية السورية*

      P    P    S  S            P  جمھورية الكونغو الديمقراطية*

  P        Pr Pr           P    X  جمھورية إيران اإلسالمية*

      P    P  P            P      جمھورية تنزانيا المتحدة*

  Pr   Pr Cs P  Pr   P  P      P  X  X  جمھورية كوريــا*

                 Sr Sr          كوريا الشعبية الديمقراطيةجمھورية  

      Pr   P  P            P      جمھورية الو الديمقراطية الشعبية*

مقدونيا اليوغوسالفية جمھورية *
  سابًقا

  P  P  Cs P  P    P  P      P      

  Pr P  P  Cs P  P    P  Pr     P  X  X  جمھورية مولدوفـــا*

  Pr   Pr   Pr Pr   P  P      P  X  X  جنوب أفريقيا*

      P  Cs P        P      P      جورجيا*

                     P  Cs      جيبوتي*

  Pr   P  CsrP  Pr P  Pr Pr       X  X  الدانمرك*

      P  P  P    Pr Pr           P  دولة بوليفيا المتعددة القوميات*

                        P      دومينيكا*

                        P      الرأس األخضر 

      P                  P      رواندا*

  Pr P  Pr Cs Pr Pr P  P  P  P  P  P  X  X  رومانيــا*

      P                        زامبيـــا*

      S  S            P          زمبابــوي*

                              ساموا 

                P      P  P  P    سان فنسنت وجزر غرينادين 

                     P  Cs      سان مارينو*

                        P      سانت كيتس ونيفيس 

                     Pr Cs      سانت لوسيا 

                              وبرينسيبيساو تومي  
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      Pr Pr   P        P          سري النكا*

    Pr   Pr Pr           P  X      السلفـادور*

  P  P  P  Cs Pr Pr P  P  P      P  X  X  سلوفاكيا*

  P    P  Cs P  P  P  P  P      P  X  X  سلوفينيا*

      Pr   Pr CsrP  P    P        P  سنغافورة*

      P  P  P    P  P    P  P    S  P  السنغـال*

                        P      سوازيلند*

      P    S  S    S        P      السودان*

                              سورينام 

  P    Pr Cs P  Pr P  P  P        X  X  السويد*

  Pr   Pr Cs P  P  S  P  P        X  X  سويسرا*

      S  S            P          سيراليـون*

  P  Cs               P    X      سيشيل*

      Pr Pr P  Cs P  P  P  P  P      P  شيلي*

      P  P  P    P  P            P  صربيا*

                              الصومال 

      Pr   Pr Cs Pr Pr   P  Pr     P  الصين*

      P    P  Cs P  P      P      P  طاجيكستان*

      P    P    Pr Pr           P  العراق*

      Pr   Pr   Pr Pr   P  P      P  عـُمان*

      P  Cs P  P      P      P      غابــون*

                              غامبيا 

      P    P  Cs       P  P      P  غانا*

                        P      غرينادا 

      Pr   P  P            P      غواتيمـاال*

                        P      غيانا*

                        P      غينيا 

                        P      غينيا االستوائية 

                        P      غينيا بيساو 

                              فانواتو*

  Pr Cs Pr Pr Pr P  P        X  X      فرنسا*

      P  P  P    P  P  S  S  S  S  S  P  الفلبيــن*

      Pr             P          البوليفارية-فنزويال، جمھورية*
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  P    Pr Cs P  Pr P  P  P        X  X  فنلندا*

      P  Cs               P      فيجي*

      P    Pr Cs Pr Pr   P  P      P  فييت نــام*

  P    Pr Cs P  P    P  P      P  X  X  قبــرص*

      Pr Cs P  P            P      قطر*

      P            P      P      قيرغيزستان*

      P  P  P  Cs P  P    P  P  P    P  كازاخستان*

      P  P  P    P  P  P          P  الكاميـرون*

  P        S  S              X  X  الكرسي الرسولي*

  P  P  P  Cs P  P  P  P  P      P  X  X  كرواتيــا*

      P    P      P        P      كمبوديــا*

  Pr   P  CsrPr Pr   P  P    S    X  X  كنـــدا*

      Pr P  Pr Cs Pr Pr   S        P  كوبا*

      P    S  S            P      كوت ديفوار*

      P    P  P            P      كوستاريكــا*

  P  S  P  Cs P  Pr           P  X  X  كولومبيــا*

                              الكونغو*

      P    Pr   P  P    P        P  الكويت*

                              كيريباتي 

  P  Cs               P    X      كينيـــا*

  P  P  P  Cs P  P  P  P  P  P    P  X  X  التفيــا*

      P  P    P  P    P  S  S  S  P    لبنان*

  P  Cs P  P              X  X      لختنشتاين*

  Pr   Pr Cs P  P    P  P        X  X  لكسمبرغ*

    P  Cs P  P    P        P  X      ليبيا*

                              ليبيريــا*

  P  P  P  Cs P  P  P  P  P  S  S  P  X  X  ليتوانيــا*

      P  Cs P  P            P      ليسوتو*

  P  Cs       P  P      P  X  X      مالطـة*

      P  Cs P  P    P        P      مالــي*

      Pr Pr           P          ماليزيا*

      P                  P      مدغشقــر*

      P  P      Pr Pr P  S        P  مصر*
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    Pr S  P  Cs P  P  S  S  P  P  P  P  X  المغرب*

  Pr P  P  Cs P  P    P        P  X  X  المكسيك*

      P                  P      مالوي*

                              ملديف 

      P  Pr Cs Pr Pr   P  P  Pr   P    المملكة العربية السعودية*

  P  S  Pr Cs Pr Pr S  P  P        X  X  المملكة المتحدة*

      P    P    P  P            P  منغوليـا*

      P  Cs P  P      P      P      موريتانيا*

      P  P      Pr Pr     P    S  P  موريشيـوس*

      P    Pr   P  P            P  موزامبيق*

  P    Pr Pr   S          X  X      موناكـو*

  Pr             P  X  X          ميانمـــار*

                              ميكرونيزيا 

      P                  P      ناميبيـــا*

                     P  Cs      ناورو 

  P    Pr Cs P  Pr P  P  P        X  X  النرويج*

  Pr Cs P  Pr   Pr P        X  X      النمسا*

      P                        نيبال*

      P  P  P  Cs S  S        Cs   P  النيجــر*

      P  P  P  Cs P  P    P  P      P  نيجيريا*

      P    P    Pr Pr   S        P  نيكاراغـوا*

                        P      نيو 

                 P    P    P  Pr  نيوزيلنــدا*

      S                  P      ھايتــي*

        P    Pr Cs Pr Pr   P      S  الھند*

      P                  P      ھندوراس*

  Pr P  P  Cs P  P  P  P  P  S    P  X  X  ھنغاريــا*

  Pr   Pr Cs Pr Pr P  P  P        X  X  ھولنــدا*

       P  CsrPr Pr   P  P    Pr      الواليات المتحدة األمريكية*

  P    P  Cs P  Pr   P  Pr   Pr   X  X  اليابان*

                        P      اليمن*

  P    Pr Cs Pr Pr P  P  P      P  X  X  اليونان*

            Pr COrPr Pr   Pr P      اليوراتوم 
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                 Pr Pr          الفاو 

                 Pr Pr          منظمة الصحة العالمية 

                 Pr Pr          المنظمة العالمية لألرصاد الجوية 
  

P&I  اتفاق امتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية  

VC  اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن األضرار النووية  

CPPNM  للمواد النووية اتفاقية الحماية المادية  

CPPNM-AM  (لم يدخل بعُد حيز النفاذ) تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية  

ENC  اتفاقية التبليغ المبكـِّر عن وقوع حادث نووي  

AC  اتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي  

JP   فيينا واتفاقية باريسالبروتوكول المشترك بشأن تطبيق اتفاقية  

NS  اتفاقية األمان النووي  

RADW  ف في النفايات المشعـِّة ف في الوقود المستھلك وأمان التصرُّ   االتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرُّ

PAVC  بروتوكول تعديل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن األضرار النووية  

CSC  التعويض التكميلي عن األضرار النووية (لم تدخل بعد حيز النفاذ) اتفاقية  

RSA   االتفاق التكميلي المنقَّح بشأن تقديم المساعدة التقنية من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية  

VI   قبول تعديل المادة السادسة من النظام األساسي للوكالة، حسبما أفادت به الحكومة الوديعة  

XIV.A   قبول تعديل الفقرة ألف من المادة الرابعة عشرة من النظام األساسي للوكالة، حسبما أفادت به الحكومة
  الوديعة

  دولة عضو في الوكالة  *

P  دولة طرف  

S  دولة موقـِّعة  

r  تحفظ/إعالن قائم  

CS  دولة متعاقدة  

CO  منظمة متعاقدة  

X  دولة موافِقة  
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ة   -٨الجدول ألف  ا (الحال اً لھ ام وديع دير الع ة و/أو يكون الم اتفاقيات تم التفاوض عليھا واعتمادھا تحت رعاية الوكال
رات ذات الصلة)   والتطوُّ

ة  ة للطاق ة الدولي انات الوكال ازات وحص اق امتي ةاتف ة  الذري ي الوثيق ـُستنسًخا ف رد م ام INFCIRC/9/Rev.2(ي ي ع ).  وف
  طرفاً. ٨٤، ظلـَّت حالة ھذا االتفاق كما ھي بدون تغيير، حيث ظلَّ عدد األطراف فيھا ٢٠١٥

ووي وع حادث ن ـِّر عن وق غ المبك ة التبلي ة  اتفاقي ي الوثيق ـُستنسخة ف رد م ي INFCIRC/335(ت ا ف دأ نفاذھ تشرين  ٢٧). ب
ا ٢٠١٥. وفي عام ١٩٨٦ول/أكتوبر األ ر، حيث ظلَّ عدد األطراف فيھ دون تغيي ا ھي ب ة كم ة االتفاقي ـَّت حال  ١١٩، ظل

  طرفاً.

ووي أو طارئ إشعاعي وع حادث ن ة وق ة  اتفاقية تقديم المساعدة في حال ـُستنسخة في الوثيق رد م دأ INFCIRC/336(ت ). ب
، ظلـَّت حالة االتفاقية كما ھي بدون تغيير، حيث ظلَّ عدد األطراف ٢٠١٥. وفي عام ١٩٨٧شباط/فبراير  ٢٦نفاذھا في 

  طرفاً. ١١٢فيھا 

ة  اتفاقية األمان النووي ا في INFCIRC/449(ترد مـُستنسخة في الوثيق دأ نفاذھ وبر  ٢٤). ب . وفي ١٩٩٦تشرين األول/أكت
  طرفاً. ٧٨غ عدد األطراف ، انضمت دولة واحدة كطرف في االتفاقية. وبحلول نھاية العام، بل٢٠١٥عام 

ـِّة ات المشع ان التصرُّف في النفاي ود المستھلك وأم ـُستنسخة في  االتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرُّف في الوق رد م ( ت
ة  ي INFCIRC/546الوثيق ا ف دأ نفاذھ ه  ١٨). ب ام ٢٠٠١حزيران/يوني ي ع ي ٢٠١٥. وف دة كطرف ف ة واح ، انضمت دول

  طرفاً. ٧٠ة العام، بلغ عدد األطراف االتفاقية. وبحلول نھاي

ة واد النووي ة  اتفاقية الحماية المادية للم ـُستنسخة في الوثيق رد م ا في INFCIRC/274/Rev.1(ت دأ نفاذھ شباط/فبراير  ٨). ب
  طرًفا. ١٥٣، انضمت دولتان كطرفين في االتفاقية. وبحلول نھاية العام، بلغ عدد األطراف ٢٠١٥. وفي عام ١٩٨٧

ـَّت ٢٠١٥. وفي عام ٢٠٠٥تموز/يوليه  ٨اعـُتمـِد في  تفاقية الحماية المادية للمواد النووية.تعديل ا ة  ٧، انضم دول ومنظم
  دولة متعاقدة ومنظمة متعاقدة واحدة.  ٩٠واحدة إلى التعديل. وبحلول نھاية العام، كان ھناك 

ة ة عن األضرار النووي ا بشأن المسؤولية المدني ة فيين رد م اتفاقي ة (ت ي INFCIRC/500ـُستنسخة في الوثيق ا ف دأ نفاذھ ). ب
ر، حيث ظلَّ عدد األطراف ٢٠١٥. وفي عام ١٩٧٧تشرين الثاني/نوفمبر  ١٢ دون تغيي ا ھي ب ة كم ، ظلـَّت حالة االتفاقي

  طرفاً. ٤٠فيھا 

). بدأ نفاذه INFCIRC/500/Add.3(يرد مـُستنسخاً في الوثيقة  البروتوكول االختياري الخاص بالتسوية اإللزامية للمنازعات
، ظلـَّت حالة ھذا البروتوكول كما ھي بدون تغيير، حيث ظلَّ عدد األطراف فيه ٢٠١٥. وفي عام ١٩٩٩أيار/مايو  ١٣في 
  من األطراف. ٢

اريس ة  البروتوكول المشترك بشأن تطبيق اتفاقية فيينا واتفاقية ب ـُستنسخاً في الوثيق رد م اذه INFCIRC/402(ي دأ نف في ). ب
ه ٢٠١٥. وفي عام ١٩٩٢نيسان/أبريل  ٢٧ ، ظلـَّت حالة ھذا البروتوكول كما ھي بدون تغيير، حيث ظلَّ عدد األطراف في
  طرفاً. ٢٨

ة ة  بروتوكول تعديل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن األضرار النووي ـُستنسخاً في الوثيق رد م ). INFCIRC/566(ي
ام، ٢٠١٥. وفي عام ٢٠٠٣ل/أكتوبر تشرين األو ٤بدأ نفاذه في  ، انضمـَّت دولة واحدة إلى البروتوكول. وبحلول نھاية الع

  طرًفا ودولة متعاقدة واحدة. ١٢كان ھناك 

ة  اتفاقية التعويض التكميلي عن األضرار النووية ـُستنسخة في الوثيق ام INFCIRC/567(ترد م ، انضمت ٢٠١٥). وفي ع
  أطراف. ٧. وبحلول نھاية العام، كان ھناك ٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٧دأ نفاذھا في دولتان إلى االتفاقية، التي ب
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ي  اق التكميل ة (اختصاراً: االتف ة الذري ة للطاق ة الدولي االتفاق التكميلي المـُنقـَّح بشأن تقديم المساعدة التقنية من جانب الوكال
اك ٢٠١٥عام  في المـُنقـَّح). ان ھن ام، ك ة الع ول نھاي ا. وبحل ا منقًَّح ا تكميلًي ة واحدة اتفاًق ا في  ١٢٥، عقدت دول ة طرًف دول

  اتفاقات تكميلية ُمنقَّحة.

وويين  ا الن م والتكنولوجي دريب في مجال العل ة والت االتفاق الخامس من أجل تمديد االتفاق التعاوني اإلقليمي للبحث والتنمي
ام  ي) (اختص ١٩٨٧لع اوني اإلقليم اق التع ة اراً: االتف ي الوثيق ـُستنسخاً ف رد م ي INFCIRC/167/Add.23(ي اذه ف دأ نف ). ب
ن  ٢٠١١آب/أغسطس  ٣١ اًرا م ارًيا اعتب ه  ١٢وأصبح س ام ٢٠١٢حزيران/يوني ي ع دة ٢٠١٥. وف ة واح ، انضمت دول

  طرفاً. ١٧كطرف في االتفاق. وبحلول نھاية العام، بلغ عدد األطراف 

را)  اق أف االتفاق التعاوني اإلقليمي األفريقي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين (اختصاراً: اتف
. وبحلول نھاية ٢٠١٥نيسان/أبريل  ٤). بدأ نفاذه في INFCIRC/377/Add.20(يرد مـُستنسخاً في الوثيقة  (التمديد الخامس)

  رًفا.ط ١٦العام، بلغ عدد األطراف 

ال) اق أرك اريبي (اختصاراً: اتف ة والك ا الالتيني وويين في أمريك  اتفاق تمديد االتفاق التعاوني لترويج العلم والتكنولوجيا الن
اذه في INFCIRC/582/Add.4(يرد مـُستنسخاً في الوثيقة  دأ نف بتمبر  ٥). ب غ عدد ٢٠١٥أيلول/س ام، بل ة الع ول نھاي . وبحل

  طرًفا. ١٧األطراف 

وويين (اختصاراً: االتف اق التعاوني للدول العربية الواقعة في آسيا للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا الن
ة عراسيا) (التمديد الثاني)  ـُستنسخاً في الوثيق اذه في INFCIRC/613/Add.3(يرد م دأ نف ه  ٢٩). ب . وفي ٢٠١٤تموز/يولي

  أطراف. ٨كما ھي بدون تغيير، حيث ظلَّ عدد األطراف فيه ، ظلـَّت حالة ھذا االتفاق ٢٠١٥عام 

ذ المشترك  دولي بغرض التنفي ووي ال ي الحراري الن ة بالمفاعل التجريب اتفاق إنشاء المنظمة الدولية لطاقة االندماج المعني
اذه في ). بدأ نINFCIRC/702(يرد مـُستنسخا في الوثيقة  لمشروع المفاعل التجريبي الحراري النووي الدولي تشرين  ٢٤ف

وبر  ام ٢٠٠٧األول/أكت ي ع ه ٢٠١٥. وف راف في دد األط لَّ ع ث ظ ر، حي دون تغيي ي ب ا ھ اق كم ذا االتف ة ھ ـَّت حال ، ظل
  أطراف. ٧

دولي  ووي ال اتفاق امتيازات وحصانات منظمة الطاقة االندماجية الدولية المختصة بمشروع المفاعل التجريبي الحراري الن
ى نح ذه عل ن أجل تنفي تركم ة  و مش ي الوثيق ـُستنسخا ف رد م ي INFCIRC/703(ي اذه ف دأ نف وبر  ٢٤). ب رين األول/أكت تش

  أطراف. ٦، ظلـَّت حالة ھذا االتفاق كما ھي بدون تغيير، حيث ظلَّ عدد األطراف فيه ٢٠١٥. وفي عام ٢٠٠٧
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 أ)٢٠١٥كانون األول/ديسمبر  ٣١  مفاعالت القوى النووية قيد التشغيل وقيد التشييد في العالم (حتى  -٩الجدول ألف

  البلد 

 مفاعالت قيد التشييد مفاعالت قيد التشغيل
إمدادات الكھرباء المولـّدة 

 ٢٠١٥نووياً في عام 
إجمالي الخبرة التشغيلية 

 ٢٠١٥حتى نھاية عام 

عدد الوحدات
مجموع 

الميغاواط 
(كھربائي)

عدد 
 الوحدات

مجموع 
الميغاواط 
(كھربائي)

ساعة-تيراواط
من  ٪

 المجموع
األشھر األعوام

 ٤ ١٩١ ١ ١٨٫٦ ١٨٢٫٨ ٥٨٢ ٦ ٨ ٤٤٣ ٢٥ ٣٥ االتحاد الروسي

 ٢ ٧٦ ٤٫٨ ٦٫٥ ٢٥ ١ ٦٣٢ ١ ٣ األرجنتين

 ٨ ٤١ ٣٤٫٥ ٢٫٦    ٣٧٥ ١ أرمينيا

 ١ ٣١٥ ٢٠٫٣ ٥٤٫٨    ١٢١ ٧ ٧ إسبانيا

          
 ٧ ٨١٦ ١٤٫١ ٨٦٫٨    ٧٩٩ ١٠ ٨ ألمانيا

     ٣٨٠ ٥ ٤   اإلمارات العربية المتحدة

 ٦ ٤٥٨ ٥٦٫٥ ٨٢٫٤ ٩٠٠ ١ ٢ ١٠٧ ١٣ ١٥ أوكرانيا

 ٨ ٦٤ ٤٫٤ ٤٫٣ ٦٣٠ ٢ ٦٩٠ ٣ باكستان

          
 ٣ ٤٩ ٢٫٨ ١٣٫٩ ٢٤٥ ١ ١ ٨٨٤ ١ ٢ البرازيل

 ٧ ٢٧٥ ٣٧٫٥ ٢٤٫٨    ٩١٣ ٥ ٧ بلجيكــا

 ٣ ١٥٩ ٣١٫٣ ١٤٫٧   ٩٢٦ ١ ٢ بلغاريــا

     ٢١٨ ٢ ٢   بيالروس

          
 ١٠ ١٤٦ ٣٢٫٥ ٢٥٫٣   ٩٣٠ ٣ ٦ الجمھورية التشيكية

 ٤ ٤ ١٫٣ ٣٫٢   ٩١٥ ١ جمھورية إيران اإلسالمية

 ٠ ٤٧٤ ٣١٫٧ ١٥٧٫٢ ٤٢٠ ٥ ٤ ٧٣٣ ٢١ ٢٤ جمھورية كوريــا

 ٣ ٦٢ ٤٫٧ ١١٫٠    ٨٦٠ ١ ٢ جنوب أفريقيا

          
 ١١ ٢٧ ١٧٫٣ ١٠٫٧   ٣٠٠ ١ ٢ رومانيــا

 ٧ ١٥٦ ٥٥٫٩ ١٤٫١ ٨٨٠ ٢ ٨١٤ ١ ٤ سلوفاكيا

 ٣ ٣٤ ٣٨٫٠ ٥٫٤    ٦٨٨ ١ سلوفينيا

 ٦ ٤٣٢ ٣٤٫٣ ٥٤٫٥    ٦٤٨ ٩ ١٠ السويد

          
 ١١ ٢٠٤ ٣٣٫٥ ٢٢٫٢    ٣٣٣ ٣ ٥ سويسرا

 ٢ ٢٠٩ ٣٫٠ ١٦١٫٢ ١٢٨ ٢٤ ٢٤ ٧٧٤ ٢٦ ٣١ الصين

 ٤ ٠٤٨ ٢ ٧٦٫٣ ٤١٩٫٠  ٦٣٠ ١ ١ ١٣٠ ٦٣ ٥٨ فرنسا

 ٤ ١٤٧ ٣٣٫٧ ٢٢٫٣  ٦٠٠ ١ ١ ٧٥٢ ٢ ٤ فنلندا

          
 ٦ ٦٩٣ ١٦٫٦ ٩٥٫٦    ٥٢٤ ١٣ ١٩ كنـــدا

 ١١ ٤٧ ٦٫٨ ١١٫٢    ٤٤٠ ١ ٢ المكسيك

 ٧ ٥٥٩ ١ ١٨٫٩ ٦٣٫٩    ٩١٨ ٨ ١٥ المملكة المتحدة

 ٦ ٤٣٩ ٣٫٥ ٣٤٫٦ ٩٠٧ ٣ ٦ ٣٠٨ ٥ ٢١ الھند

          
 ٢ ١٢٢ ٥٢٫٧ ١٥٫٠    ٨٨٩ ١ ٤ ھنغاريــا

 ٠ ٧١ ٣٫٧ ٣٫٩    ٤٨٢ ١ ھولنــدا

 ٤ ١١١ ٤ ١٩٫٥ ٧٩٨٫٠ ٦٣٣ ٥  ٥ ١٨٥ ٩٩ ٩٩ الواليات المتحدة األمريكية

 ٠ ٧٣٩ ١ ٠٫٥ ٤٫٣ ٦٥٠ ٢ ٢ ٢٩٠ ٤٠ ٤٣ اليابان

 ٧ ٥٣٦ ١٦ ٤٤١٫٣ ٢ ٤٢٨ ٦٦ ٦٧ ٨٥٥ ٣٨٢ ٤٤١ ب، جالمجموع 
  .)http://www.iaea.org/prisالبيانات مأخوذة من نظام المعلومات عن مفاعالت القوى التابع للوكالة ( أ

  البـيانات التالية المتعلقة بتايوان، الصين:ھذا المجموع يتضّمن    ملحوظة:  ب
دة –تيراواط ٣٥٫١ميغاواط قيد التشييد؛ و  ٢٦٠٠ميغاواط قيد التشغيل؛ ووحدتان،  ٥٠٥٢وحدات،  ٦  اء المول ساعة من الكھرب

  .من إجمالي حجم الكھرباء المولدة ٪١٦٫٣نووياً، بما يمثل 

ا ( يشمل إجمالي الخبرة التشغيلية أيضاً المحطات ج ة في إيطالي اً،  ٨٠المغلق اً و ٢٥أشھر) وكازاخستان ( ٨عام ا ( ١٠عام  ٤٣أشھر) وليتواني
  عاماً وشھر واحد). ٢٠٦وتايوان، الصين ( أشھر) ٦عاماً و
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  ١٤٧الصفحة 

  مشاركة الدول األعضاء في أنشطة مختارة للوكالة  -١٠الجدول ألف 

مة للدول األعضاء       الخدمات المقدَّ

  الدولة العـضو 
عدد عقود 

  واتفاقات البحوث
عدد المراكز 
  المتعاونة

  )أ(شبكة ألميرا
قياس  مراجعات

جرعات العالج 
  (ب)اإلشعاعي

خدمات تشعيع 
  النباتات

 (ب)فريق كواترو  (ب)أداة كوادريل  )ب(أداة كوانتوم

  ١        ٨٩  ٣    ٤٩  االتحاد الروسي

          ١  ١    ٧  إثيوبيا

          ٢      ٢  أذربيجــان

            ١    ٥٥  األرجنتين

          ٢  ١    ٨  األردن

  ١        ١      ٣  أرمينيا

                  إريتريا

        ٢    ٢  ١  ٢٨  إسبانيا

            ٣  ١  ٤٤  أستراليا

  ١        ٢  ١    ٦  إستونيـا

  ٨        ٨  ١    ٥  إسرائيـل

                  أفغانستان

          ١٢      ٢  إكــوادور

  ١        ٣        ألبانيــا

        ١    ٣    ٦٣  ألمانيا

اإلمارات العربية 
  المتحدة

١      ٢  ٢    ١    

          ١        أنتيغوا وباربودا

  ٣    ١    ١٥  ١    ٢٨  إندونيسيا

          ٢      ١  أنغـوال

          ٩  ١    ١٤  أوروغواي

          ١٢      ١  أوزبكستان

          ١      ٦  أوغنــدا

          ٤٩  ١    ٢٣  أوكرانيا

            ١      آيرلندا

            ١      آيسلندا

            ٨  ٢  ٥٦  إيطاليــا

          ١        بابوا غينيا الجديدة

          ٣        باراغـواي

  ١        ١٣  ١    ٤٤  باكستان

                  باالو

          ١        البحرين

  ١        ٣  ٣  ١  ٥٨  البرازيل

          ١        بربادوس

            ١    ١١  البرتغـال

          ١        بروني دار السالم

    ١        ٢    ٢٤  بلجيكــا

  ٢        ٢  ٢    ٩  بلغاريــا 

                  بليز
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  ١٤٨الصفحة 

مة للدول األعضاء       الخدمات المقدَّ

  الدولة العـضو 
عدد عقود 

  واتفاقات البحوث
عدد المراكز 
  المتعاونة

  )أ(شبكة ألميرا
قياس  مراجعات

جرعات العالج 
  (ب)اإلشعاعي

خدمات تشعيع 
  النباتات

 (ب)فريق كواترو  (ب)أداة كوادريل  )ب(أداة كوانتوم

  ١    ١    ١٣      ٢٢  بنغالديـش

  ١        ٤  ١    ١  بنمـــا

                ١  بنـــن

        ١  ١      ١  بوتسوانا

              ١  ٧  بوركينا فاسو

                  بوروندي

  ١  ١      ٥  ٣    ١  البوسنة والھرسك

  ٧        ٦  ٤    ٣٦  بولندا

          ١٦  ١    ١٢  بيرو

  ٢        ١١  ١    ٤  بيالروس

  ٢    ٢      ٢    ٢٧  تايلند

          ٣٦  ٢    ١٤  تركيــا

          ٣        ترينيداد وتوباغو

                  تشاد

                  توغو

          ٩  ١    ٨  تونس

          ٣  ١    ٥  جامايكــا

  ١        ١  ١    ٢  الجبل األسود

                ١٠  الجزائر

          ١        جزر البھاما

                  جزر مارشال

جمھورية أفريقيا 
  الوسطى

                

  ٣          ١    ٢٠  الجمھورية التشيكية

الجمھورية 
  الدومينيكية

      ٩          

الجمھورية العربية 
  السورية 

١  ١    ٨          

جمھورية الكونغو 
  الديمقراطية

                

جمھورية إيران 
  اإلسالمية

٣  ١    ١١          

جمھورية تنزانيا 
  المتحدة

١      ٧          

جمھورية فنزويال 
  البوليفارية

١        ٤٥  ٢    ٢  

            ٢    ٤١  جمھورية كوريــا

جمھورية الو 
 الديمقراطية الشعبية 

        ١        

جمھورية مقدونيا 
ً اليوغوسالفية    سابقا

١        ١٩  ١    ٧  

          ١        جمھورية مولدوفـــا

  ٥        ٤١  ٣    ٣٣  جنوب أفريقيا

  ١        ٥      ٤  جورجيا
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  ١٤٩الصفحة 

مة للدول األعضاء       الخدمات المقدَّ

  الدولة العـضو 
عدد عقود 

  واتفاقات البحوث
عدد المراكز 
  المتعاونة

  )أ(شبكة ألميرا
قياس  مراجعات

جرعات العالج 
  (ب)اإلشعاعي

خدمات تشعيع 
  النباتات

 (ب)فريق كواترو  (ب)أداة كوادريل  )ب(أداة كوانتوم

                  جيبوتي

            ١    ٣  الدانمرك

دولة بوليفيا المتعددة 
  القوميات

      ١        ٥  

                  دومينيكا

                  رواندا

  ٢        ٢٢  ٣    ١٠  رومانيــا

  ١        ١  ١    ٦  زامبيـــا

          ٢      ٢  زمبابــوي

                  سان مارينو

  ١    ١  ١  ٧  ١    ٩  سري النكا

  ٢        ٤        السلفـادور

  ٢        ١  ٣    ٨  سلوفاكيا

  ٢        ١  ١    ١٠  سلوفينيا

            ١    ١٠  سنغافورة

          ١      ٨  السنغـال

                  سوازيلند

          ٢      ١  السودان

            ٢    ١٤  السويد

            ٣    ٨  سويسرا

        ١          سيراليـون

                  سيشيل

  ١    ١    ١٩      ١٦  شيلي

  ٢        ٧  ٣    ٧  صربيا

  ١        ٣٠٣  ٣    ٩٤  الصين

          ١      ١  طاجيكستان

        ١  ٤  ١    ١  العراق

        ٢  ١        عـُمان

                  غابــون

          ٣      ١٢  غانا

  ١        ٥      ٥  غواتيمـاال

          ١        غيانا

                  فانواتو

            ٥    ٤٢  فرنسا

  ١        ٣١  ١  ١  ١٧  الفلبيــن

            ١    ٩  فنلندا

                  فيجي

  ٢        ١٧      ١٨  فييت نــام

  ١        ٢  ١      قبــرص

  ١        ١  ١      قطر

          ١  ١      قيرغيزستان
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  ١٥٠الصفحة 

مة للدول األعضاء       الخدمات المقدَّ

  الدولة العـضو 
عدد عقود 

  واتفاقات البحوث
عدد المراكز 
  المتعاونة

  )أ(شبكة ألميرا
قياس  مراجعات

جرعات العالج 
  (ب)اإلشعاعي

خدمات تشعيع 
  النباتات

 (ب)فريق كواترو  (ب)أداة كوادريل  )ب(أداة كوانتوم

  ١        ١٩  ١    ٥  كازاخستان

          ٢      ٦  الكاميـرون

                  الكرسي الرسولي

  ١        ٧  ٢    ١١  كرواتيــا

          ١        كمبوديــا

            ٣    ٣٦  كنـــدا

          ٩  ٣    ٢٢  كوبا

        ٢          كوت ديفوار

  ٢        ٤  ١  ١  ٥  كوستاريكــا

          ٥٢      ٩  كولومبيــا

                  الكونغو

            ١    ٣  الكويت

        ٢  ٤  ١    ١٥  كينيـــا

  ١        ٣  ١    ١  التفيــا

          ٩  ١    ٢  لبنان

                  لختنشتاين

            ١      لكسمبرغ

          ٣        ليبيا

                  ليبيريــا

  ١        ٥  ٣    ٣  ليتوانيــا

                  ليسوتو

          ٢        مالطـة

          ١      ٢  مالــي

  ١  ١  ١    ٢٣  ١  ١  ٢٤  ماليزيا

        ١  ٢  ١    ٢  مدغشقــر

          ١٢  ١    ٢٥  مصر

  ١        ١٨  ١    ١٥  المغرب

  ١    ١    ٥٩  ٣  ١  ٢٣  المكسيك

                  مالوي

المملكة العربية 
  السعودية

١        ٨  ٣  ١  ٤  

        ٤    ٤    ٥٥  المملكة المتحدة

  ١      ١  ١  ١    ٥  منغوليـا

          ١        موريتانيا

          ١      ٣  موريشيـوس

                ١  موزامبيق 

                  موناكـو

          ٣  ١    ٣  ميانمـــار

        ١  ١      ٢  ناميبيـــا

            ٢    ٤  النرويج

        ١    ٢    ١٦  النمسا
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  ١٥١الصفحة 

مة للدول األعضاء       الخدمات المقدَّ

  الدولة العـضو 
عدد عقود 

  واتفاقات البحوث
عدد المراكز 
  المتعاونة

  )أ(شبكة ألميرا
قياس  مراجعات

جرعات العالج 
  (ب)اإلشعاعي

خدمات تشعيع 
  النباتات

 (ب)فريق كواترو  (ب)أداة كوادريل  )ب(أداة كوانتوم

        ١  ٤      ١  نيبال

                ٦  النيجــر

        ١  ٨      ٥  نيجيريا

          ١        نيكاراغـوا

            ١    ٧  نيوزيلنــدا

                  ھايتــي

          ١٤٩  ٣  ١  ٧٩  الھند

  ١        ٥        ھندوراس

  ٢        ١١  ٢  ١  ١٦  ھنغاريــا

            ٢  ١  ١٤  ھولنــدا

الواليات المتحدة 
  األمريكية

١    ٦  ١  ١٣٠        

            ١  ١  ٥٢  اليابان

          ١      ١  اليمن

  ٢        ٢  ٥    ١٦  اليونان

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ل؛ في مجال الطب النوويضمان الجودة  – أداة كوانتوم؛ شبكة المختبرات التحليلية لقياس النشاط اإلشعاعي البيئي – شبكة ألميرا  ملحوظة: ودة  – أداة كوادري مان الج ة ض مراجع

  .الفريق المعني بضمان الجودة في عالج األورام باألشعة – فريق كواترو؛ تعليم التصوير اإلشعاعي التشخيصيألغراض تحسين و

  .٢٠١٥حتى نھاية   أ)(

  .٢٠١٥حتى  ٢٠٠٥من   (ب)



GC(60)/9 
  ١٥٢الصفحة 

  ٢٠١٥) في عام KMAVبعثات "زيارة للمساعدة في مجال إدارة المعارف" (   -١١الجدول ألف 

  البلد  المنظمة/محطة القوى النووية  النوع

  اإلسالميةجمھورية إيران   شركة إنتاج وتطوير القوى النووية  KMAVبعثة 

  االتحاد الروسي  محطة سمولينسكايا للقوى النووية  KMAVبعثة 

  السويد  محطة رينغالز للقوى النووية  KMAVبعثة 

  

  ٢٠١٥) في عام EPREVبعثات "استعراض إجراءات التأھب للطوارئ" (  -١٢الجدول ألف 

  البلد  النوع

  غانا  EPREVبعثة 

  جامايكــا  EPREVبعثة 

  كينيـــا  EPREVبعثة 

  نيجيريا  EPREVبعثة 

  اإلمارات العربية المتحدة  EPREVبعثة 

  ھنغاريــا   EPREVبعثة تحضيرية 

  

  ٢٠١٥) في عام IRRSبعثات "خدمة االستعراضات الرقابية المتكاملة" (  -١٣الجدول ألف 

  البلد  النوع

  أرمينيا  IRRSبعثة 

  كرواتيــا  IRRSبعثة 

  ھنغاريــا  IRRSبعثة 

  الھند  IRRSبعثة 

  إندونيسيا  IRRSبعثة 

  آيرلندا  IRRSبعثة 

  مالطـة  IRRSبعثة 

  جمھورية تنزانيا المتحدة  IRRSبعثة 

  فنلندا  IRRSبعثة متابعة 

  سلوفاكيا  IRRSبعثة متابعة 

  سويسرا  IRRSبعثة متابعة 

  اإلمارات العربية المتحدة  IRRSبعثة متابعة 

  

    



GC(60)/9 
  ١٥٣الصفحة 

  ٢٠١٥) في عام OSART"فرقة استعراض أمان التشغيل" (بعثات   -١٤الجدول ألف 

  البلد  المكان/محطة القوى النووية  النوع

  كنـــدا  بروس ب  OSARTبعثة 

  فرنسا  دامبيير  OSARTبعثة 

  اليابان  كاريوا-من المحطة كاشيوازاكي ٧و ٦الوحدتان   OSARTبعثة 

  باكستان  ١شاشما   OSARTبعثة 

  االتحاد الروسي  نوفوفورونيزمن  ٥الوحدة   OSARTبعثة 

  المملكة المتحدة  سيزيويل ب  OSARTبعثة 

  الجمھورية التشيكية  شركة الكھرباء الوطنية التشيكية  OSARTبعثة متابعة للمؤسسات 

  فرنسا  شوز ب  OSARTبعثة متابعة 

  الواليات المتحدة األمريكية  كلينتون  OSARTبعثة متابعة 

  

  ٢٠١٥) في عام INSARR"التقييمات المتكاملة ألمان مفاعالت البحوث" (بعثات   -١٥الجدول ألف 

  البلد  المكان/مفاعل البحوث  النوع

  تركيــا  TR-2مفاعل البحوث   INSARRبعثة 

  إيطاليــا  مفاعل لينا للبحوث  INSARRبعثة متابعة 

  سلوفينيا  Triga Mark IIالمفاعل   INSARRبعثة متابعة 

  البرتغـال  مفاعل البحوث البرتغالي  INSARRبعثة تمھيدية 

  

بعثات خبراء األمان لمفاعالت البحوث استناًدا إلى منھجية "التقييمات المتكاملة ألمان مفاعالت البحوث"   -١٦الجدول ألف 
)INSARR ٢٠١٥) في عام  

  البلد  النوع

  بعثة األمان
الصين وجمھورية إيران اإلسالمية وجامايكا واألردن وبيرو 

  وأوزبكستان

  

   ٢٠١٥) في عام SALTOبعثات "جوانب أمان التشغيل الطويل األجل" (  -١٧الجدول ألف 

  البلد  المكان/محطة القوى النووية  النوع

  بلجيكــا  ١تيھانج   SALTOبعثة 

  الصين  كينشان  SALTOبعثة 

  المكسيك  الغونا فيردي  SALTOبعثة 

  جنوب أفريقيا  كوبيرغ  SALTOبعثة 
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  ١٥٤الصفحة 

   ٢٠١٥) في عام SARبعثات خدمة "استعراض تقييم األمان" (  -١٨الجدول ألف 

  البلد  المكان/التصميم  النوع

بعثة االستعراض العام ألمان 
  المفاعالت

  الصين  CAP1400المفاعل 

بعثة االستعراض العام ألمان 
  المفاعالت

  الصين  ACP1000المفاعل 

بعثة االستعراض العام ألمان 
  المفاعالت

  الصين  ACP100المفاعل 

بعثة البرنامج االستشاري لتقييم 
  األمان

  ماليزيا  كواال لمبور

  

  ٢٠١٥) في عام ETReSبعثات "خدمة استعراض التعليم والتدريب" (  –١٩الجدول ألف 

  البلد  النوع

  الفلبيــن  ETReSبعثة 

  تايلند  ETReSبعثة 

  

  ٢٠١٥) في عام SEEDواألحداث الخارجية" (بعثات "خدمة تصميم المواقع   -٢٠الجدول ألف 

  البلد  النوع

  بنغالديـش  SEEDبعثة 

  األردن  SEEDبعثة 

  تايلند  SEEDبعثة 

  فييت نــام  SEEDبعثة 

  

  ٢٠١٥) في عام ORPASبعثات "خدمة تقييم وقاية العاملين من اإلشعاعات" (  -٢١الجدول ألف 

  البلد  النوع

  إكــوادور  ORPASبعثة 

  اإلمارات العربية المتحدة   ORPASبعثة 

  إكــوادور   ORPASبعثة تمھيدية 

  غانا  ORPASبعثة تمھيدية 
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  ١٥٥الصفحة 

  ٢٠١٥البعثات االستشارية في عام   -٢٢الجدول ألف 

  البلد  النوع

وبابواالبوسنة والھرسك وجمھورية الو الديمقراطية الشعبية   البنية األساسية الرقابية لمراقبة المصادر اإلشعاعية
  غينيا الجديدة وأوروغواي

م التخطيط إلخراج مفاعل باندونغ للبحوث من استعراض تقدُّ
  INS/9/024الخدمة وتنفيذ المشروع 

  إندونيسيا

استعراض النظراء الدولي لخريطتي الطريق المتوسطة 
للقوى والطويلة األجل نحو إخراج محطة فوكوشيما داييتشي

  النووية التابعة لشركة طوكيو للطاقة الكھربائية من الخدمة

  اليابان

البعثة االستشارية لتقييم الحالة الراھنة في مواقع إنتاج 
  اليورانيوم القديمة في كازاخستان

  كازاخستان

  قيرغيزستان  فريق التنسيق المعني بمواقع اليورانيوم القديمة

شورة التقنية من أجل تطوير البعثة االستشارية إلسداء الم
القدرات الالزمة في التعامل مع الحوادث التي تنطوي على 

مصادر مشـعة، بما في ذلك االستصالح والتصرف في 
  النفايات المشعة

  سنغافورة

  

  ٢٠١٥) في عام IPPASبعثات "الخدمة االستشارية الدولية المعنية بالحماية المادية" (  -٢٣الجدول ألف 

  البلد    النوع

  كنـــدا  IPPASبعثة 

  اليابان  IPPASبعثة 

  نيوزيلنــدا  IPPASبعثة 

  النرويج  IPPASبعثة 

  

  ٢٠١٥) في عام EduTAبعثات "تقييم التعليم والتدريب" (  -٢٤الجدول ألف 

  البلد    النوع

  إسرائيـل  EduTAبعثة 

  ليتوانيــا  EduTAبعثة 

  اليونان  EduTAبعثة متابعة 

  



  

  



  الھيكل التنظيمي
  )٢٠١٥كانون األول/ديسمبر  ٣١(حتى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ة"  * اء النظري دولي للفيزي اً باسم "المركز ال ه قانون ـُشار إلي ذي ي ة، ال اء النظري دولي للفيزي د السالم ال يجري تشغيل مركز عب
 وتتولـَّى اليونسكو إدارته نيابة عن المنظمتين.  كبرنامج مشترك بين اليونسكو والوكالة.

  واللجنة األوقيانوغرافية الحكومية الدولية. اإلنمائيبمشاركة برنامج األمم المتحدة  **

الدولي  عبد السالم (مركز
 للفيزياء النظرية)*

 التنسيقمكتب المدير العام لشؤون 

  أمانة جھازي
 تقرير السياسات

مكتب الشؤون 
 القانونية

  خدماتالمكتب 
الداخلية اإلشرافية

  إدارة
 التعاون التقني

  إدارة
 الطاقة النووية

  إدارة األمان 
 واألمن النوويين

  دارةإ
 ريةادالشؤون اإل

  دارة العلومإ
ةوالتطبيقات النووي

  إدارة
 الضمانات

 أفريقيا

  
آسيا والمحيط
 الھادئ

 أوروبا

  أمريكا
 الالتينية

دعم وتنسيق 
 البرنامج

دورة الوقود 
النووي 

وتكنولوجيا 
 النفايات

 القوى
 النووية

أمان المنشآت
 النووية

األمان 
اإلشعاعي 

وأمان النقل 
وأمان النفايات

الميزانية 
 والمالية

خدمات 
المؤتمرات 
 والوثائق

الخدمات العامة

تكنولوجيا 
 المعلومات

الموارد 
 البشرية

برنامج العمل 
من أجل عالج
 السرطان

  الصحة 
 البشرية

  مختبرات
البيئة التابعة 

 للوكالة**

الشعبة 
بين المشتركة

الفاو والوكالة
الستخدام 
التقنيات 

النووية في 
األغذية 
 والزراعة

العلوم 
  الفيزيائية 
 والكيميائية

المفاھيم 
 والتخطيط

العمليات ألف

العمليات باء

جيمالعمليات 

 إدارة
المعلومات 

الخدمات 
التقنية 
 والعلمية

 المدير العام
  السيد يوكيا أمانو

مكتب اإلعالم العام 
 واالتصاالت

  األمن
 النووي
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