
 GC(63)/2

  برنامج الوكالة
  وميزانيتها 

 ٢٠٢١-٢٠٢٠للفترة 

٢٠٢١-٢٠٢٠برنامج الوكالة وميزانيتها للفترة 

يمكن االطالع على هذه الوثيقة إلكترونياً على 
  موقع الوكالة الشبكي: 

www.iaea.org 
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مة  مقّدِ

اً، وهو  تخدام التكنولوجيا النووية وتطبيقاتها يتزايد أيض اء في الوكالة يتزايد، وبالمثل فإنَّ اس ال يزال عدد األعض

عة الموجودة في العالم. وما فت مة إلى ما يعني زيادة كميات المواد النووية والمش اً عدد البلدان المنض ئ أيض

نوات األخيرة،  مانات. وفي الس كوك القانونية الدولية يتزايد في مجاالت األمان النووي واألمن النووي والض الص

طلع به الوكالة ألغراض التحقُّق. وإدراكاً  تركة إلى زيادة في العمل الذي تض املة المش أدَّى تنفيذ خطة العمل الش

اهمة الطاقة الذرية في لهدف الوكالة الم يع مس ي والرامي إلى "تعجيل وتوس اس وص عليه في نظامها األس نص

اهمة الهامة التي يقدمها عملها في دعم أهداف التنمية  حة واالزدهار في العالم أجمع"، وللمس الم والص الس

طة الوكالة التي تدعم تنفيذ أهداف ال بُّ قدر مالئم من التركيز على أنش تدامة، ينص تدامة في الدول المس تنمية المس

  األعضاء.

ه،   اء على خدمات الوكالة. وفي الوقت نفس وقد أدَّت جميع هذه التطورات إلى زيادة في طلب الدول األعض

وى نمو هد الوكالة في اآلونة األخيرة س اء، لم تش  اً فنتيجة للقيود المالية التي يواجهها العديد من الدول األعض

وف تنخفض من حيث القيمة الحقيقية في عام  العادية عادية، بل إنَّ الميزانيةفي ميزانيتها ال اً محدود . ٢٠١٩س

تعزيز نهج  يتواصلوف وسوسوف يؤثِّر ذلك في قدرة الوكالة على تحقيق نتائج ملموسة لفائدة الدول األعضاء. 

يم الدعم العالي الجودة إلى الدار الواحدة واإلدارة القائمة على النتائج في جميع مجاالت عمل الوكالة بهدف تقد

  الدول األعضاء، مع العمل على إيجاد المزيد من أوجه الكفاءة والوفورات.
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  ٢٠٢١-٢٠٢٠لمحة عن البرنامج والميزانية للفترة 
 

   ٢٠٢٠لمحة عن مجموع الموارد لعام 
 ١)٢٠٢٠(بالماليين بأسعار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  
 

 
عار  باليورو ألرقام الواردة في هذه الوثيقةتُعرض جميع ا ١ ل جمع األرقام ٢٠٢٠بأس اوي حاص ر إلى غير ذلك. وقد ال يس ، ما لم يُش

   الواردة في الجداول المجاميع المقابلة لها نظراً لتقريب المبالغ.

٢٫٩*٪  

الميزانية العادية التشغيلية، 
 ٪٦٤مليون يورو،  ٣٧٧٫٤

انية العادية الرأسمالية، الميز
ماليين يورو، المبلغ  ٦٫١

ل  مليون ٢٫٠الرأسمالي المرحَّ
 ٪١يورو، 

غير  اإلنفاق الرأسمالي
ل مليون  ١٦٫٢، المموَّ

 ٪٣يورو، 

ل،  مليون  ٨٨٫٥اإلنفاق التشغيلي غير المموَّ
 ٪١٥يورو، 

برنامج التعاون التقني، 
 ٪١٧يورو،  ١٠١٫٨

مليون يورو ٥٩٢٫٠

ماليين  ٦٫١مليون يورو والرأسمالية  ٣٧٧٫٤(التشغيلية  ٢٠٢٠الميزانية العادية لعام   مليون يورو  ٣٨٣٫٥
 يورو)

 
 ٢٠١٩نمو حقيقي مقارنةً بالميزانية العادية التشغيلية لعام  ٪٠٫٦

 ٢٠١٩من االنخفاض مقارنةً بالميزانية العادية الرأسمالية لعام  ٪٣٫٥

  ٢٠٢٠عام لتسوية األسعار  ٪١٫٧
 
 

 ٢٠٢٠مقارنة بعام  ٢٠٢١في الميزانية العادية لعام   نمو حقيقي صفري

 :، منها٢٠٢٠من الوفورات وأوجه الكفاءة في الميزانية العادية لعام   ماليين يورو ٦٫٧

 من الوفورات وأوجه الكفاءة غير المتصلة بالسفر ماليين يورو ٥٫٢

 من الوفورات المتصلة بالسفر مليون يورو ١٫٥

 وظيفة في فئة ٦٧
 )٪٧( ٢٠١١تم خفضها منذ أن بدأ تنفيذ نظام إيبس في عام   الخدمات العامة

 

 .٢٠١٩* مقارنةً بالميزانية العادية المعتمدة لعام 

٢٫٢٪ *  
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  لمحة عامة

اء في الوكالة يتزايد،  -١ ال يزال عدد األعض
تخدام التكنولوجيا النووية وتطبيقاتها  وبالمثل فإنَّ اس
ات المواد  ادة كمي ا يعني زي اً، وهو م د أيض يتزاي

لمشعة الموجودة في العالم. وما فتئ أيضاً النووية وا
كوك القانونية الدولية  مة إلى الص عدد البلدان المنض
ان النووي واألمن النووي  االت األم د في مج يتزاي

  والضمانات.

ادة  -٢ ذه التطورات إلى زي د أدَّت جميع ه وق
اء على خدمات الوكالة. وفي  في طلب الدول األعض

جة للقيود  ه، فنتي ها الوقت نفس ية التي يواجه مال ال
هد الوكالة في  اء، لم تش العديد من الدول األعض

وى نمو ة األخيرة س دود اً اآلون ا  اً مح في ميزانيته
وف تنخفض من  العادية العادية، بل إنَّ الميزانية س

وف يؤثِّر ٢٠١٩حيث القيمة الحقيقية في عام  . وس
ة  تائج ملموس لة على تحقيق ن قدرة الوكا لك في  ذ

اءلفائدة ال . وإذ يدرك المدير العام أنَّه ال دول األعض
ى مع  يمكن توقُّع أن تنمو ميزانية الوكالة بما يتماش
ه يقترح زيادة  نَّ فإ الزيادة في الطلب على خدماتها، 
ل  وف يتواص نتين المقبلة. وس طفيفة في فترة الس
ة على  ائم دة واإلدارة الق دار الواح تعزيز نهج ال

ل الوكالة بهدف تقديم النتائج في جميع مجاالت عم
اء مع العمل  الدعم العالي الجودة إلى الدول األعض

  على إيجاد المزيد من أوجه الكفاءة والوفورات.

وص عليه في  -٣ وإدراكاً لهدف الوكالة المنص
يع  ي والرامي إلى "تعجيل وتوس اس نظامها األس
حة  الم والص لذرية في الس قة ا اهمة الطا مس

اهمة الهامة التي واالزدهار في العالم أجمع "، وللمس
تدامة،  ها في دعم أهداف التنمية المس قدمها عمل ي
ل الوكالة عملها الوثيق مع الدول  وف تواص فس
األعضاء ودعمها لتلك الدول، وذلك أساساً من خالل 
اهمة  طلع بها بمس اريع التعاون التقني التي تض مش
طتها البرنامجية، وذلك في  عة من أنش طائفة واس

ياق الجهو د التي تبذلها تلك الدول من أجل تحقيق س
 أهداف التنمية المستدامة.

 

 

 

 

 

 

 

 

ية  ٢٠٢٠يخصُّ عام  ية عاد نة ميزان ، تقترح األما
ذه  -٦ ام الواردة في ه ُتعَرض جميع األرق

عار  ر إلى غير ٢٠٢٠الوثيقة باليورو بأس ، ما لم يُش
  ذلك.

  أوجه الكفاءة

ه  -٧ ، التمس مجلس ٢٠١٨في حزيران/يوني
ة  ا الرامي ز جهوده ة "أن تعّزِ ان افظين من األم المح
اءة  ه الكف ذ الوفورات وأوج د وتنفي دي ادة تح إلى زي

تُبيَّن في مرفق  املة التي س برنامج الوكالة بالش
ا للفترة  من  ١١(الفقرة  "٢٠٢١-٢٠٢٠وميزانيته

ياق، التمس )GOV/2018/30الوثيقة  . وفي هذا الس
ة "أيض ان افظين من األم اً أن تجري مجلس المح

استعراضاً شموليا لسياسة الوكالة في مجال السفر، 
رافية  يات مكتب الخدمات اإلش مع األخذ بتوص
ات في المنظمات التابعة  ل الممارس الداخلية وأفض
لمنظومة األمم المتحدة، وفي الوقت ذاته إجراء تقييم 
ة  الي ة الم احي ة من الن ك المحتمل أثيرات ذل دقيق لت

رورة تفادي التأثير والبرنامجية، وم ع مراعاة ض
اء في  اركة الخبراء من الدول األعض لباً في مش س

طة الوكالة". ويُبرز المرفق  برنامج الوكالة ب ١أنش
ترة  ف ل ل ا  ته ي ن يزا في  ٢٠٢١-٢٠٢٠وم وفورات 

ا  اءة تبلغ قيمته ه كف اليف وأوج ماليين  ٦٫٧التك

ما يخصُّ عام  -٤ نة ٢٠٢٠وفي ، تقترح األما
ية مقدارها  ية عادية إجمال مليون  ٣٨٣٫٥ميزان

ا  داره ة مق الي ادة إجم اليين م ٨٫٤يورو بزي
بة  . ٢٠١٩مقارنة بعام  ٪٢٫٢يورو، أي بنس

 .٪١٫٧ويشمل ذلك تسوية األسعار بنسبة 

وتبلغ الميزانية العادية التشغيلية المقترحة  -٥
عام  قدره  ٢٠٢٠ل ما  ٣٧٧٫٤ما  مليون يورو، ب

عار (أي بزيادة قدرها  وية األس  ٨٫٥في ذلك تس
مالية  ماليين يورو)، أما الميزانية العادية الرأس

د مبلغ ف ل عن  ٦٫١ماليين يورو (أي  ٦٫٠تظ
.)بما يشمل تسوية األسعار ،ماليين يورو
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ده عن  دي ا جرى تح ك م ا في ذل طريق يورو، بم
ا اليف الجهود المش ا من وفورات في التك ر إليه

   وأوجه كفاءة ذات طبيعة شاملة لعدَّة مجاالت.

فر بهدف   -٨ مولي للس تعراض ش وأُجري اس
فاءة ووفورات  ية تحقيق أوجه ك كان الوقوف على إم

وُحِلّلت أنماط السفر، كما جرى التفكير في التكاليف. 
ات في  ل الممارس ات مع أفض في مواءمة الممارس

ات ال دة.المنظم ة األمم المتح ة لمنظوم ابع ويجري  ت
فر  ة الس ياس اآلن تنفيذ عدَّة تغييرات أُدخلت على س

فر ت  .وإجراءات الس افة إلى ذلك، خفَّض وباإلض
األمانة أيضاً تكاليف السفر المقترحة من حيث القيمة 

امين  ة في الع ام  ٢٠٢١و ٢٠٢٠المطلق ةً بع ارن مق
ان  ٢٠١٩ دَّر وتُق). ١من المرفق  ٦و ٥(الفقرت

اليف ة لوفورات التك الي ة اإلجم اءة القيم ه الكف  وأوج
تعراض  موليالمترتبة على االس فر  الش ة الس ياس لس

فر فر وإجراءات الس يد مبلغ الس  ١٫٥بمبلغ  وترش
  مليون يورو.

دد  -٩ ل خفض ع ر أن يتواص ومن المقرَّ
ؤون  مة، في إدارة الش عا مات ال خد ئة ال وظائف ف

اً، بحلول نهاية اس مقارنة  ٢٠٢١عام  اإلدارية أس
ام  ة ٢٠١٩بع ائف فئ دد وظ ل مجموع ع ، ليص

ها منذ عام   ٢٠١١الخدمات العامة التي تم تخفيض
بة  ٦٧إلى  اً إجماليا بنس د ذلك تخفيض وظيفة. ويجّسِ

مقارنة بفترة ما قبل تنفيذ نظام المعلومات لدعم  ٪٧
د أنَّ  ام إيبس). بي ة (نظ ال اق الوك البرامج على نط

وف تكون  إمكانية تحقيق افية س ات إض تخفيض
بب تزايد الطلب على وظائف الخدمات  محدودة بس
اريع  طة تتعلق بتنفيذ مش طالع بأنش العامة لالض
التعاون التقني والقيام بالعمل التقني، في المختبرات 

  مثالً.

وقد اكتمل تنفيذ نظام إيبس. ومن خالل هذا  -١٠
تدامة وفعالة لد أت الوكالة بيئة مس عم النظام، أنش

ان توافر  م ا إلى ض ات، وهي في طريقه التطبيق
  .معلومات آنية ومتسقة ودقيقة على جميع المستويات

 
  

  

  اإلدارة من أجل تحقيق النتائج

د   -١١ ائج عن اً على النت ائم اً ق ة نهج ال تتبع الوك
ع ميزانيتها. ويرِكّز هذا  ياغة برنامجها ووض ص
ين األداء، ودمج  تائج، وتحس النهج على تحقيق الن
د  تفادة في قرارات اإلدارة، ورص الدروس المس
اء التخطيط  ه. وأثن ارير عن ديم التق األداء وتق
ات  ادات والتعقيب ل اإلرش امج، يجري تحلي للبرن
كل  يدها في ش اء وتجس الواردة من الدول األعض
طة/مهام من أجل  أهداف ونواتج ومخرجات وأنش
ضمان أن تكون المخصصات المقترحة من الموارد 

  مع النواتج المخطط لها. متناسبة

داد  -١٢ اء إع امج وأثن ة البرن  للفترة والميزاني
ة على ٢٠٢١-٢٠٢٠ فة خاص بَّ التركيز بص ، انص

تطبيق النهج القائم على النتائج بمزيد من الدقة، وهو 
دها  رات رص اة ومؤش ما أتاح تعريف النتائج المتوخَّ
 بصورة أكثر وضوحاً واستناداً إلى النواتج المحدَّدة،
املة لعدَّة  ائل الش اً مع تعميم مراعاة المس وذلك أيض
مجاالت. وباإلضافة إلى ذلك، تلقى مديرو المشاريع 
التدريب على اإلدارة القائمة على النتائج. وفي حين 
لَّم به أنَّ النهج القائم على النتائج يظلُّ  أنَّه من المس
عمالً يتطور باستمرار، فهناك تقدُّم كبير يتحقق، وال 

  يما في المجاالت األربعة التالية:س

  النواتج ومؤشرات األداء

ة من   -١٣ ال ه الوك م ّدِ ا تق ز النواتج على م ترّكِ
اهمات ودعم  ُطلع لمس اء. وقد اض لدول األعض

١٠١٠ 

٩٩٠ 

٩٧٠ 

٩٥٠ 

٩٣٠ 

٩١٠ 

٨٩٠ 

٨٧٠ 

٨٥٠ 

٩٩٨٫٥

٩٨٣ 
٩٥٥ 

٩٤٢٫٥ ٩٤٤٫٥ 
٩٣٢ 

٢٠١١     ٢٠١٣     ٢٠١٥      ٢٠١٧      ٢٠١٩     ٢٠٢١ 

 ٢٠٢١-٢٠١١وظائف الخدمات العامة في الفترة 



GC(63)/2 
  ٣الصفحة 

د التغيُّر  تعراض دقيق للتأكُّد من أنَّ النواتج تجّسِ باس
ة. وخالل التخطيط، أدَّى  ال ه الوك اهم في ذي تس ال

تخدام المتزا ل النتائج إلى زيادة دعم االس الس يد لس
  هذا النهج القائم على النتائج.

وتُستخدم مؤشرات األداء إلظهار ما يُحرز   -١٤
اة. ويقترن كلُّ  وب تحقيق النواتج المتوخَّ من تقدُّم ص
مؤشر بخطوط أساس وقيم مستهدفة ووسائل للتحقُّق 
ُطلع  ف نطاق التغيُّر وأبعاده النوعية. وقد اض تص

ستعراض لمؤشرات األداء بهدف تحسين إحكامها  با
ائل التحقُّق تُنتج بيانات مفيدة عن  والتأكُّد من أنَّ وس

  أداء الوكالة.

  عملية إدارة المخاطر

اطر التي يمكن أن تؤثِّر   -١٥ د المخ دي دُّ تح يُع
اة  لباً في قدرة الوكالة على تحقيق النتائج المتوخَّ س

والتخطيط  وتقييم تلك المخاطر والتخفيف من حدتها
لها جزءاً أساسيا من اإلدارة القائمة على النتائج. وال 
تزال إدارة المخاطر ُتدمج إدماجاً تاما في العمليات 

ية التي تنهض بها الوكالة  بما في ذلك  —الرئيس
ل  ة وتخطيط العم امج والميزاني داد البرن من  —إع

تها  اق في تحديد المخاطر ودراس مان االتِّس أجل ض
اذ والتخف ات اتِّخ اق عملي ي ا في س دته يف من ح

  القرارات.

  المسائل الشاملة لعدَّة مجاالت

املة لعدَّة مجاالت، مثل   -١٦ ائل الش تحظى المس
ين،  اواة بين الجنس تدامة والمس أهداف التنمية المس
طة الوكالة،  باألهمية فيما يتعلق بجميع مجاالت أنش

ت.  وإن تفاوتت درجة األهمية باختالف هذه المجاال
ويُقصد بتعميم مراعاة المسائل الشاملة لعدَّة مجاالت 
ل بعداً أساسيا ال بد من النظر  أنَّ هذه المواضيع تشّكِ
دها  ميم برامج الوكالة وتنفيذها ورص فيه أثناء تص

  وتقييمها.

اهمة   -١٧ اريع بتحليل مس طلع مديرو المش واض
تدامة. كلُّ وحدَّد  الوكالة في تنفيذ أهداف التنمية المس

تدامة وغاياتها التي  روع أهداف التنمية المس مش

يسهم فيها إسهاماً مباشراً، حيثما انطبق ذلك. وقد أيَّد 
مها الوكالة  رة التي تقّدِ اهمات المباش التحليل المس
تدامة.  عة من أهداف التنمية المس وب تحقيق تس ص
اً تحليالً للجوانب  اريع أيض وأجرى مديرو المش

انية أثناء تخ برنامج الوكالة وميزانيتها طيط الجنس
ت  ٢٠٢١-٢٠٢٠للفترة  ان ا إذا ك ل تقييم م من أج

م بمراعاة االعتبارات  اريع التي يديرونها تتَّس المش
ع  ّجِ انية أم بالحيادية إزاء تلك االعتبارات. وُش الجنس
غل  وا عاة الش اريع على تعميم مرا مديرو المش
رات األداء، حيثما  ية في النواتج ومؤش ان الجنس

  اقتضى األمر.

راكات من أجل تحقيق  اء أوجه التآزر والش إرس
  النتائج 

اءة   -١٨ امج بكف ذ البرن ان تنفي م ل ض من أج
د وفعالية،َ   للفترة برنامج الوكالة وميزانيتها يُجِسّ

لة المبذولة بهدف  ٢٠٢١-٢٠٢٠ الجهود المتواص
تمرة. والهدف  ورة مس تعزيز نهج الدار الواحدة بص

ب  ك هو تجنُّ ل وتحقيق أكبر من ذل ة العم ازدواجي
تمرة  ورة مس قدر من أوجه التآزر وبذل الجهود بص

فادة من الموارد  ت ين االس  المتاحةمن أجل تحس
ة في جميع  الي اءة وتعزيز الفع ه الكف ادة أوج وزي

  برامج الوكالة.

م الموارد   -١٩ ى المرونة في تقاس وف تُتوخَّ وس
رية وموارد المعلومات والمها رات) (المالية والبش

بين البرامج الرئيسية وتعزيز التنسيق بينها في سياق 
يذ وتقييم  ية والتنف مال ؤون ال التخطيط للبرامج والش

 النتائج.

يق والتعاون والعمل   -٢٠ ل التنس يتواص وس
ات  ة والحكوم دولي ات ال ترك مع المنظم المش
زت األمانة إقامة  ركاء غير التقليديين. وقد عزَّ والش

وارد من خالل تحسين العمليات الشراكات وتعبئة الم
ات  راك يق الش ك تعزيز تنس ذل واإلجراءات وك
  ورصدها، وسوف تواصل االضطالع بهذه الجهود.
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  مجموع الموارد

لة من الميزانية  -٢١ تألَّف مجموع موارد الوكا ي
ة عن الميزانية، والموارد العادية، والموارد الخارج

ة ببرنامج التعاون التقني. وفيما يخص فترة  الخاص
نتين  ، يبلغ مجموع موارد الوكالة ٢٠٢١-٢٠٢٠الس
  .٢٠٢٠مليون يورو بأسعار  ١ ١٧٩٫٨

 (بالماليين) ٢٠٢١-٢٠٢٠لمحة عن مجموع الموارد في الفترة 
        

 المجموع ٢٠٢١ ٢٠٢٠ مصدر التمويل
ادية الميزانية الع

  التشغيلية
 ٧٥٤٫٩  ٣٧٧٫٤      ٣٧٧٫٤  

الميزانية العادية 
  الرأسمالية

٦٫١  ٦٫١    ۲٫۲١   

المبلغ الرأسمالي 
ل   المرحَّ

۰٫۲   ۰٫۲   ٤٫١  

اإلنفاق التشغيلي 
ل   غير الُمموَّ

  ٨٨٫٥    ۰٨٨٫   ١٧٦٫٥  

اإلنفاق الرأسمالي 
ل   غير الُمَموَّ

  ۲١٦٫     ٫١۲١     ٨٫٣۲   

اون برنامج التع
  التقني

١٫٨۰١   ۲٫۰۲١   ۰٤٫۲۰   

۰٫۲٥٩  المجموع   ١٧٩٫٩ ١   ٥٨٧٫٩  

  
وتتألف الميزانية العادية من عنصر تشغيلي   -٢٢

تثمارات  ص لتمويل االس مالي يُخصَّ ر رأس وعنص
ى مع خطة  ية بما يتماش اس ية في البنية األس الرئيس
االستثمارات الرأسمالية الرئيسية. وتُعرض تقديرات 

ية (من الميزانية  تة برامج رئيس من س العادية ض
)، وفقاً ٦إلى البرنامج الرئيسي  ١البرنامج الرئيسي 

  لهيكل برنامج عمل الوكالة.

وال تزال الوكالة تعتمد على أموال خارجة   -٢٣
اء،  عن الميزانية، تتلقى معظمها من الدول األعض
ى لها  طتها التي ال يُتوخَّ طالع ببعض أنش لالض

ل في الميزان ام تموي ا يخص ع ة. وفيم ادي ة الع ي
ا في ٢٠٢٠ الي ة ح ل ة غير المموَّ ط إنَّ األنش ، ف

ينبغي توفير موارد خارجة  الميزانية العادية والتي س
ا  ا تبلغ قيمته ة له مليون يورو،  ٨٨٫٥عن الميزاني

فها " ة بوص غيلية  متطلباتوهي معروض غير تش
لة" في جداول الميزانية الواردة في هذه الوثيقة.   مموَّ

وفيما يتعلق ببرنامج التعاون التقني، يُتوقَّع   -٢٤
ام  اح في ع يورو   مليون ١٠١٫٨مبلغ  ٢٠٢٠أن يُت

اريع   مليون ٨٢٫٨ — يورو للتمويل التقديري للمش
دره  ا ق ذا المبلغ بم ل ه تكم ة، ويُس ي اس األس

ية   مليون ٢٫٠ اركة الوطن اليف المش يورو من تك
اهمات الخارجة  فييورو   مليون ١٧٫٠و عن المس

ما يتعلق  عاون التقني. وفي لدعم برنامج الت ية  الميزان
ام  اح ٢٠٢١بع ه ، يُتوقَّع أن يت ا مجموع  ١٠٢٫٢م

  مليون يورو.

  موارد الميزانية العادية التشغيلية

دَّ   -٢٥ ا للفترة وأُع ة وميزانيته ال امج الوك برن
تخدام نهج من خطوتين، على  ٢٠٢١-٢٠٢٠ باس

ية. وانطوت ا نوات الماض لمرحلة األولى غرار الس
بة  قوف الميزانية عند نس من  ٪٩٥على تحديد س

. وكان الهدف هو الوقوف على ٢٠١٩ميزانية عام 
ة ذات  ط ا واألنش اءة التي يمكن تحقيقه ه الكف أوج
ها.  ة التي يمكن إنهاؤها أو تقليص األولوية المنخفض
قوف  ثانية من العملية، ُحِدّدت الس وفي المرحلة ال

ية  ية للميزان هائ ي الن ما يخص كل برنامج رئيس في
دة ذات  دي ة الج ط ل لألنش دة لتوفير التموي على ح
طة القائمة.  ع في األنش األولوية العالية أو للتوسُّ
م البياني والجدول أدناه الميزانية  ف الرس ويص

  العادية التشغيلية.

  ٢٠٢٠الميزانية العادية التشغيلية لعام 

  

 (بالماليين) ٢٠٢١-٢٠٢٠الميزانية العادية التشغيلية للفترة 
       
 ٢٠٢١ ٢٠٢٠  البرنامج الرئيسي

القوى النووية ودورة الوقود  -١
 النووي والعلوم النووية 

 ٤١٫٤  ٤١٫٤  

التقنيات النووية من أجل التنمية  -٢
  وحماية البيئة 

٫١۲٤   ٫١۲٤   

  ٣٧٫١  ٣٧٫١   األمان واألمن النوويان -٣

  ١٤٨٫٧   ١٤٨٫٧   التحقق النووي  -٤
الخدمات الخاصة بالسياسات  -٥

  والتنظيم واإلدارة 
٨١٫٤  ٨١٫٤  

إدارة التعاون التقني ألغراض  -٦
  التنمية 

٦٫٧۲   ٦٫٧۲   

  ٣٧٧٫٤   ٣٧٧٫٤   المجموع 

  
 

نووية القوى ال -١
ودورة الوقود النووي

٪١١والعلوم النووية 
التقنيات النووية  -٢

من أجل التنمية 
٪١١وحماية البيئة 

األمان واألمن  -٣
 ٪١٠النوويان 

التحقق النووي -٤
٣٩٪ 

الخدمات الخاصة -٥
بالسياسات والتنظيم 

 ٪٢٢واإلدارة 

إدارة التعاون  -٦
التقني ألغراض 

 ٪٧التنمية 
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  الموارد الرأسمالية

مالية لعام   -٢٦ يص الموارد الرأس جرى تخص
ة  ٢٠٢٠ الي م ات الرأس اج اول االحتي دف تن به

لة ل دى الوكالة، مع التقليل إلى أدنى حّدٍ من المتواص
ه.  النمو اإلجمالي للميزانية العادية في الوقت نفس
ندوق  يص األموال من ص ويقترح المدير العام تخص

 ٨٫١وى ــاالستثمارات الرأسمالية الرئيسية عند مست
ية في  تثمارات الرئيس ماليين يورو، لتمويل االس

تث ية وفقاً لخطة االس اس مالية البنية األس مارات الرأس
وف يُخفَّض تمويل  ه، فس ية. وفي الوقت نفس الرئيس
م على الدول  يُقسَّ مالية الذي س الميزانية العادية الرأس

رة بمبلغ  بتها المقرَّ اء وفقاً ألنص مليون  ٢٫٠األعض
عار، من  وية األس ماليين يورو  ٨٫١يورو، بعد تس

ض ٢٠٢٠ماليين يورو لعام  ٦٫١إلى  ، على أن يُعوَّ
ل بقيمة بم دة  ٢٫٠بلغ مرحَّ مليون يورو من األرص

غيلية  غير المنفقة من اعتمادات الميزانية العادية التش
لت في وقت  ابقة التي كانت قد ُحّوِ نوات الس في الس
  سابق إلى صندوق االستثمارات الرأسمالية الرئيسية.

ارات   -٢٧ تثم الي االس دول الت ف الج ويص
مالية للفترة  يل . وت٢٠٢١-٢٠٢٠الرأس رد التفاص

 .٤-أوالً في القسم 

 (بالماليين) ٢٠٢١-٢٠٢٠االستثمارات الرأسمالية للفترة 
       
 ٢٠٢١ ٢٠٢٠  البرنامج الرئيسي

التقنيات النووية من أجل التنمية  -٢
 وحماية البيئة 

  ۰٫۲     ۰٫۲   

٫٣۰   األمان واألمن النوويان  -٣     ٫٣۰   

۰١٫    التحقق النووي  -٤     ۰١٫   
الخدمات الخاصة بالسياسات  -٥

  والتنظيم واإلدارة 
  ٤٫٨    ٤٫٨  

  ٨٫١    ٨٫١    المجموع 

 
  اعتبارات مالية أخرى

  تسوية األسعار

عار المطبَّقة على   -٢٨ وية األس  ٢٠٢٠عام تس
بة إلى ٪١٫٧هي  تند هذه النس ر  تنبؤات. وتس المؤش

تهلك في منطقة اليورو عار المس ق ألس  لعام المنسَّ
 
، ٢٠١٧البيانات المالية للوكالة لعام  على النحو الوارد في ٢
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بة  ٢٠٢٠ بما جاء في تقرير الربع ٪١٫٥بنس ، حس
اء آراء المهنين المعنيين  الثاني تقص الخاص باس

ك المركزي  ادر عن البن ة الص الي التنبؤات الم ب
ان/أبريلاألوروبي في  في  وإلى تعديلٍ  ٢٠١٩ نيس

عار لعام  وية األس بة  ٢٠١٩تس  للتعبير، ٪٠٫٢بنس
ادة األعلى من المتوقَّع ف ً عن الزي ا اليف جزئي ي تك

تعراض لجنة في الوكالةموظفي الفئة الفنية  ، بعد اس
وية مقّر العمل  نيف تس الخدمة المدنية الدولية لتص

  .للفئة الفنية

  التزامات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة

ما يتعلق بتمويل   -٢٩ ها في مات بالتزا لة  تفي الوكا
ابقين من الميزانية  حي للموظفين الس التأمين الص

داد االلتزامات أوالً بأول. العادي اس س ة، على أس
ص في الوقت الحالي أيَّ أموال للوفاء  وهي ال تخِصّ
ذي يبلغ  د وال ل األم الي الطوي ذا االلتزام الم به

ه معظم   ٢مليون يورو. ٢١٣ ات الوتواج منظم
ة  ة لمنظوم ابع دة الت ةاألمم المتح كل ل  مش تموي

. وقدَّم االلتزامات حيال الموظفين بعد انتهاء الخدمة
ية  ابات الخارجيين إلى الوكالة توص مراجعو الحس
تراتيجية طويلة األجل  مية بالنظر في تنفيذ اس رس
حي بعد انتهاء الخدمة، حيث  لتمويل التأمين الص

ية للمرة األولى في عام  درت هذه التوص  ٢٠١٣ص
ات  اب رت في تقريري مراجعي الحس ثم تكرَّ

األمانة  تعملو. ٢٠١٧و ٢٠١٤الخارجيين للعامين 
  على اتِّخاذ خطوات لمعالجة هذه التوصية.

د  -٣٠ لقتراح اال وبع دول ا معروض على ال
اء  اء آلية  GOV/2019/7الوثيقة في األعض بإنش

حي بعد انتهاء الخدمةلتمويل  ، التزامات التأمين الص
اء على علم  ُطلب من األمانة أن تبقي الدول األعض

لة التي ات ذات الص تتم في  بالعمليات والمناقش
وُطلب من األمانة كذلك أن تعرض  .الجمعية العامة

ألة الهامة المتعلقة  المزيد من الخيارات لمعالجة المس
هاء الخدمةب عد انت حي ب تأمين الص ، مع مراعاة ال

رة األمم المتحدة  ات الجيدة المتبعة في أس الممارس
ائر المنظمات الدولية وبالنظر في تدابير احتواء  وس

من االلتزامات المترتبة على  ي قد تخففالتكاليف الت
 التأمين الصحي بعد انتهاء.
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  اإليرادات المتنوعة وعملة الميزانية وسعر الصرف

ام   -٣١ ةً بع ارن ادة في ٢٠١٩مق اك زي ، هن
 ازدياد بسبب التوقعات اإلجمالية لإليرادات المتنوعة

ترداد نظير األعمال  تقديرات التكاليف القابلة لالس
ا يل المنفذة لحس ب آخرين، مثل المبالغ القابلة للتحص

بموجب اتفاقات الضمانات، وإيرادات مجلة االندماج 
ورات  النووي، ونقل بنَدي إيرادات المختبرات ومنش

اب "إيرادات أخرى". ة من ب ال ذه  الوك ض ه وتُعوَّ
الزيادة جزئيا بفعل إعادة تصنيف خدمات المختبرات 

ب د الطل دَّم عن ات تُق دم ا خ اره اعتب ة التعبير  ب بغي
بصورة أفضل عن طبيعة الدخل ذي الصلة، وبسبب 
ة  اع ات الطب دم ة بخ اص ديرات الخ تراجع التق

ية. ندين  والخدمات الطب قل الب ية ن تأثير عمل كما أنَّ 
المشار إليها أعاله في باب "إيرادات أخرى" تعّوِضه 

افة الدخل المتوقع من  ةإض ات الخاص  التعويض
فر وزيادةٌ في إيرادب تثمارات والفوائد الس ات االس

 بسبب تحسُّن فرص االستثمار المالي.

والعملة الوظيفية للوكالة هي اليورو. وعلى   -٣٢
ية، أُِعدَّت تقديرات الميزانية  نوات الماض غرار الس

العادية باليورو، باستعمال سعر صرف للميزانية 

قدره دوالر واحد مقابل يورو واحد. وكل الجداول 
ية في هذه الوثيقة هي باليورو، استناداً والرسوم البيان

ه في  ذكور المعمول ب رف الم عر الص إلى س
اء  تراكات الدول األعض ر الوكالة اش الميزانية. وتقّدِ
بي  جدول النس ًقا لل لدوالر األمريكي وف باليورو وا
عام  لذي حدَّده المؤتمر ال تراكات ا بة االش ألنص

يم المطلوب بين العملتين. وتدفع الوك الة نحو والتقس
تراكات  ٪٨٨ من نفقاتها باليورو. ويوفِّر تقدير االش

عار  بالعملتين الحماية للوكالة في حالة تقلبات األس
د  وف ترص بين اليورو والدوالر األمريكي. وس
تقِدّم  اط عملة النفقات وس األمانة أي تغييرات في أقس

  إذا لزم األمر. ،تقريراً بذلك إلى الدول األعضاء

ن الميزانية إلى الجمعية العامة لألمم تقديم تقرير ع
  المتحدة

رة من االتفاق   -٣٣ ة عش ادس وفقاً للمادة الس
ية  لدول لة ا م للعالقات بين األمم المتحدة والوكا المنّظِ
ة  ق ي وث ن ال زء األول م ج ة (ال ذري ة ال اق ط ل ل

INFCIRC/11( ارية تش ، يجوز أن تقوم اللجنة االس
تعراض ا ؤون اإلدارة والميزانية باس لميزانية، لش

قة  نب اإلدارية المتعلِّ قّدم اللجنة تقريراً عن الجوا وت
  بها إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة.
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      ٢٠٢١ ٢٠٢٠ 

 البرنامج/البرنامج الرئيسي
٢٠١٩ميزانية 

تقديرات 

بأسعار  ٢٠٢٠

٢٠١٩ 

 ً  على الفرق قياسا

٢٠١٩ 
تقديرات 

٢٠٢٠ 

بأسعار 

٢٠٢٠ 

تسوية 

األسعار

تقديرات 

األولية  ٢٠٢١

٢٠٢٠بأسعار 

تقديرات 

األولية  ٢٠٢١

٢٠٢١بأسعار   ٪ اليورو    

١-                  القوى النووية ودورة الوقود النووي والعلوم النووية 
۲٥۲ ٣ ٧٨٥ ١٨٤ ٣ اإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة المشتركة    ٫١ ٣٥٦ ٦٧  ١٤١۲٪  ٧ ٣۰٣  ٧۲٤  ١٫٧٪  ٧ ٣۰٣  ۲٤٣  ٦٥٨ ٣٦٣ ٣ 
۰۰١  ٩٨١ ٩٤١ ٨ ١٩١ ٨٤١ ٨  القوى النووية    ۰٧٩  ١٫١٪  ٩٣ ٩۰  ١٫٧ ٩٩٥٪  ٩٤ ٩۰  ٤٨ ٩ ١١٨۲  ٧١٨ 
٩٨۲ ٦٧١ ٧ ٨١٨ ٤٦٧ ٧  دورة الوقود النووي والتصرف في النفايات     ٣۲۰  ٫٧ ٤٧٩۲٪  ١ ٧۰٨  ۰٧١  ١٫٧٪  ٧ ٥٧٨ ٧٨٩ ٧ ۲۲٩  ١۰۰  

  
  بناء القدرات والمعارف النووية من أجل تنمية الطاقة

  المستدامة  
۰١  ٧٦٦ ٤٧٣ ۰١  ٦  ٩٣٧ ٥٧٩۰١  ۰١٧  ۰١٫٪  ۰١  ١٫٧ ٧٩٥ ٧٥٩٪  ۰١  ٤ ٧٥٣۰۲  ۰١  ٦ ٩٣٥۲٨  

۰١  العلوم النووية    ٩٧٦ ٤٩٤ ۰١  ٧٥۲  ٨٨۰  ( ١٩۲  ٨٨٨) ( ٫١۲٪ ) ۰١  ١٫٧ ٧٦٤ ٤٤٩٪  ۰١  ٥٤٤ ٤٦٨ ۰١  ٦٤٦ ۰٥١  
۰٤  ١البرنامج الرئيسي     ۲٤٦  ٥٣٧ ۰٤  ۲۰٧  ٥٧  ٤٤٤۲  ٧۰٩  ٫٦۰٪  ٤١ ۲٤١  ١٫٧ ٦٩١٪  ٤١ ۲٤١  ٦٩٦ ۲٤  ١١٦ ۲٧١  
٢-                  التقنيات النووية من أجل التنمية وحماية البيئة 

۲١٤ ٨ ٥٩٥ ٩٧٨ ٧ اإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة المشتركة    ۰٣٤   ٫١ ٧٤٥ ١٦٣۲٪  ٨ ۰٨۲  ۰٧٦  ١٫٧٪  ٨١ ٨۲  ٨ ٣٦٨ ۲۲٤  ١٥١ 
١٧۰ ٨١٧ ١١  األغذية والزراعة    ٫٤ ٥٩٧ ٤٦  ٦١٤ ٨٦٣ ١١۰٪  ۲١  ٦٥۰  ٩٥۲  ١٫٧٪  ۲١  ٦٥۰  ٩٥۲  ۲١  ۰٧۲  ٥۰٤  
۰۰٧ ٨ ٩٣٥ ٦٦٦ ٨  الصحة البشرية    ٫٤ ٦٥٤ ٣٣  ٥٨٩۰٪  ١٫٧ ٤٩٩ ٨٤٨ ٨٪  ٣ ٨٤٧ ٨۰٨  ١٥ ٩٩٨ ٨۲  
٦٦٦ ٣  الموارد المائية    ۲۰٤  ٣ ۰٦٩  ٣  ٣٩٦۲  ٫٧ ٩٧٦۰٪  ١٫٧ ١٣٣ ٧٥٣ ٣٪  ٩ ٧٥٣ ٣۲١  ٨١٦ ٣ ۲٩٣  
۰٥٨ ٦ ٣٧٤ ٥٥٧ ٦  البيئة    ٣  ٦٧١۲  ٩٧۲  ٫٤۰٪  ٦ ۲٦٩  ۲٥٤  ١٫٧٪  ٦ ۲٦٩  ۰٦٧  ٦ ٦۰٨  ٤٤٥ 
١۲٤ ۲  إنتاج النظائر المشعـة والتكنولوجيا اإلشعاعية    ۲٩٦  ۲ ۲٤٣  ۰۰٥   ۰١  ٫٤ ٥٣٨۰٪  ۲ ٤٧٣ ۲٨٥  ١٫٧٪  ۲ ٤٧٣ ۲۲٨  ۲ ٨٧٧ ٥١٥ 
٨۰١ ٤١  ٢البرنامج الرئيسي     ٣۰٣  ٤١ ۰٤١  ۰١١   ١۰٣  ٧۰٨  ٫٧۰٪  ۲٤  ١١٤ ۲٨۰  ١٫٧٪  ۲٤  ٨٦ ١١٤۰  ۲٤  ۰٨٣  ٦۰۲  
٣-                  األمان واألمن النوويان 

۲٦٥ ٩٧٨ ٣ اإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة المشتركة    ١٣ ٤۰  ٥ ٣٥  ٦٥٧۰۰  ٫٩۰٪  ٨١ ٤۰  ١٫٧ ٨٨٩٪  ٨١ ٤۰  ٨٦ ١٥١ ٤ ٨٩٤۲  
) (۰  ) ٥٣٧ ٣٩٣ ٤ ٥٣٧ ٣٩٣ ٤  التأهـب والتصدي للحادثات والطوارئ   ۰٫۰٪ ) ٧ ٤٦٨ ٤۲۲  ١٫٧٪  ٧ ٤٦٨ ٤۲۲  ١٨٧ ٥٤٤ ٤ 
۰١  أمان المنشآت النووية    ٤۲٥  ٩۰۲  ۰١  ٤۲٥  ٩۰۲    ۰ ۰٫۰٪  ۰١  ۰۲٧  ١٫٧ ٩٣٧٪  ۰١  ۰۲٧  ٩٣٧ ۰١  ٨٨٧ ٨٨٤ 
) (۰  ) ٧٥٦ ٥٣٦ ٧ ٧٥٦ ٥٣٦ ٧  وأمان النقل األمان اإلشعاعي   ۰٫۰٪ ) ٦٦٤ ٧ ۰٨٨  ١٫٧٪  ١٨١ ٧٩٥ ٧ ٨٧٨ ٦٦٤ ٧ 
۰۰٨ ٣  التصرف في النفايات المشعة وأمان البيئة    ٣ ٨٥٩ ۰۰٨  ٨٥٨ (  ۰) ( ۰٫۰٪ ) ١٫٧ ٤٧٣ ٨٦٥ ٣٪  ١٨٦ ٩٣١ ٣ ٤٧٣ ٨٦٥ ٣ 
۲۲٥ ٩٣٤ ٥  األمن النووي    ٦ ۲۰۰ ٦٥  ٣٦٧۲  ٤٫٥ ٨٤٥٪  ٥ ٦۰٣  ١٫٧ ٧٧٣٪  ٥ ٦۰٣  ٦ ٧٧٣ ۲٤١  ۲٩٧  
٣۲۰ ٤٦٩ ٣٦ ٣٥٤ ١٦٨ ٣٦  ٣البرنامج الرئيسي      ۰۰٣  ٫٨ ٨٤٩۰٪  ٨٩ ٣٧۰  ۰١٨  ١٫٧٪  ٨٩ ٣٧۰  ۲١٨  ٦٩٨ ٧١٩ ٣٧ 
٤-                  التحقُّق النووي 

٧٣۲ ١٤ اإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة المشتركة    ٤١۰  ٩٥ ٨٨٩ ١٣۲  ( ٧٤٦ ٣٨٣) ( ٫٧۲٪ ) ٥ ١٤۲١  ١٫٧ ٤١٣٪  ٥ ١٤۲١  ٩۲٤  ٣٦٥ ١٤ ۲٥٦  
٤۲١  تنفيذ الضمانات    ٩ ١٨٦ ٧٥١۲١  ١۲۰  ٤۲٦  ٤ ۰٤٥  ٣٫٦ ٤٣٨٪  ٥١ ٣٩٨ ١٣١۰  ١٫٧٪  ٥١ ٣٩٨ ١٣١۰  ٨١٨ ٦٣١ ١٣٣ 
۲١٣ ٣ ٧٤٧ ٨٤٣ ۲  أنشطة التحقق األخرى    ۰٦٧   ٨٨۲  ٣۲٩  ۲٫۰١٪  ٥ ١٨٥ ٣۲٩  ١٫٧٪  ٥ ١٨٥ ٣۲٩  ٣ ۰٤۲  ٨٦۰  
٨۲٤ ٣  ويرالتط    ٥۰٨  - (٨ ٣۲٤  ٥۰٨ ) ( ۰٫۰۰١٪ ) - - - - 
٩٦۲ ١٤٥  ٤البرنامج الرئيسي     ٣ ١٤٦ ٧٧٩۲۲  ٦  ٥٨٩۲٩  ۰٨١  ٫٦۰٪  ٩ ١٤٨۰٧  ۰٣٩  ١٫٧٪  ٩ ١٤٨۰٧  ٦۰٤  ٣٧ ١٥١۲  ٤٦٦ 
٥-                  الخدمات الخاصة بالسياسات والتنظيم واإلدارة 

۲٧۲ ٩٧٨ ٧٩  والتنظيم واإلدارةالخدمات الخاصة بالسياسات     ۰٨  ١٦۰  ۲٦٧   ٣٨ ۰۰٤  ۰٫۰٪  ١٫٧ ٩٥٥ ٣٧٦ ٨١٪  ٩٦٨ ٣٧٦ ٨١ ۲٨  ۰٧٦  ٣٧٦ 
۲٧۲ ٩٧٨ ٧٩  ٥البرنامج الرئيسي     ۰٨  ١٦۰  ۲٦٧   ٣٨ ۰۰٤  ۰٫۰٪  ١٫٧ ٩٥٥ ٣٧٦ ٨١٪  ٩٦٨ ٣٧٦ ٨١ ۲٨  ۰٧٦  ٣٧٦ 
٦-                  إدارة التعاون التقني ألغراض التنمية 

٥۲  إدارة التعاون التقني ألغراض التنمية    ٤٥ ٩٤١۰  ٦۲  ٨٤۲  ١٫٣ ٥٣١ ٣٤٣  ٥٧٦٪  ٦۲  ١٫٧ ٤١٤ ٧٣١٪  ٦۲  ٧ ٤١٤ ٧٣١۲  ٨٤٨ ١٨٥ 
٥۲  ٦البرنامج الرئيسي     ٤٥ ٩٤١۰  ٦۲  ٨٤۲  ١٫٣ ٥٣١ ٣٤٣  ٥٧٦٪  ٦۲  ١٫٧ ٤١٤ ٧٣١٪  ٦۲  ٧ ٤١٤ ٧٣١۲  ٨٤٨ ١٨٥ 
٥٩٥ ٣٦٨  الميزانية العادية التشغيلية    ۰٩۲  ٤ ٣٧١۲١  ٥٩٤ ۲ ٤ ١٦٩۰٣  ٫٦۰٪  ٤٣٣ ٣٧٧ ۲٧١  ١٫٧٪  ٣٨٣ ٧٥١ ٤٣٣ ٣٧٧ ۰٨٥  ٥۲١  
                  متطلبات تمويل االستثمارات الرأسمالية الرئيسية  
١٤۲ ٦  الميزانية العادية الرأسمالية    ٦ ٨٦٨ ۰۰۰ ۰۰۰ ( ١٤۲  ٨٦٨) ( ٣٫٥٪ ) ٦ ۰۲١  ۰۰۰ ١٫٧٪  ٦ ۰۲١  ۰۰۰ ٥ ٦۲۰  ٧٣٤ 
۰١٧ ٣٧٥  مجموع برامج الوكالة    ٤ ٣٧٧ ١٥٨۲١  ٫٥ ٤٣٦ ٩٥٤ ١ ٥٩٤۰٪  ٥٣٥ ٣٨٣ ۲٧١  ١٫٧٪  ٧٥١ ٥٣٥ ٣٨٣ ۰٣٩  ٥٥۰  ٨٥٩ 
٥۲٧ ٨٣٥ ۲  األعمال المنفَّذة لجهات أخرى القابلة لالسترداد    ٧٧ ٣۰  ٤٣۰   ٤١۲  ٨٫٥ ٣١٨٪  ٩ ٣۲١  ١٫٧ ٣٥٣٪  ٩ ٣۲١  ٣ ٣٥٣ ۲١٨  ۲٥٥  
٥۰۰ ٣٧٨  ديةمجموع الميزانية العا    ٨٨٣ ۰٣٨  ١۲۰  ٦٣٧ ۲ ٫٦ ٧٥٤ ١٩٥۰٪  ٦٥ ٦٦٥ ٣٨٦۰  ١٫٧٪  ٤ ٦٦٥ ٣٨٦۰١  ٣٨ ٣٩٣۲  ٤١١ 
                     
٥۲٧ ٣٨٥ ٣  مطروحاً منها اإليرادات المتنوعة    ٧ ٣۲٦  ٤٣۰   ٤١۲  ٨٫٥ ٣١٨٪  ١٫٧ ٣٥٣ ٦٧٩ ٣٪  ٣ ٣٥٣ ٦٧٩ ٣ ۲٧٣  ۲٥٥  
۲۰٦ ٣٧٤  عضاءاالشتراكات المقّررة على الدول األ    ٫٥ ٤٣٦ ٩٥٤ ١ ٥٩٤ ٥٧٤ ٣٧٦ ١٥٨۰٪  ۲٣٨  ٩٨٥ ۲٧١  ١٫٧٪  ۲٣٨  ٥ ٣٨٩ ٧٥١ ٩٨٥۰٥  ٨٥٩ 
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 ٢٠١٩ميزانية 
٢٠١٩بأسعار 

تقديرات 
بأسعار  ٢٠٢٠

٢٠١٩  

الفرق في 
قياساً  ٢٠٢٠
 ٢٠١٩على 

٢٠٢٠ت تقديرا
 ٢٠٢٠بأسعار 

٢٠٢١تقديرات 
 ٢٠٢٠بأسعار 

تقديرات 
بأسعار ٢٠٢١

٢٠٢١  

٥۰٤ ٣٦٨   (أ)الميزانية العادية التشغيلية    ۰٩۲  ۰٣٧  ٥٩٤ ٥٧٤ ۲ ٤ ١٦٩۰٣  ٨٨٣ ٣٧٦ ۲٧١  ٣٨٣ ٧٥١ ٨٨٣ ٣٧٦ ۰۰٣  ٥۲١  

١٤۲ ٦   الميزانية العادية الرأسمالية    ٦ ٨٦٨ ۰۰۰ ۰۰۰ ( ١٤۲  ٦ (٨٦٨ ۰۲١  ۰۰۰  ٦ ۰۲١  ۰۰۰ ٥ ٦۲۰  ٧٣٤ 

رة على الدول األعضاء ۲۰٦ ٣٧٤   االشتراكات المقرَّ  ٤٣٦ ٩٥٤ ١ ٥٩٤ ٥٧٤ ٣٧٦ ١٥٨ ۲٣٨  ٩٨٥ ۲٧١  ۲٣٨  ٥ ٣٨٩ ٧٥١ ٩٨٥۰٥  ٨٥٩ 

                    

                 إيرادات متنوعة

  

األعمال المنفَّذة لجهات أخرى 
 القابلة لالسترداد

                

٦۲٦ ٤٧٧    خدمات الطباعـــة       ٤١٥ ۰۰۰ ( ۲٦  ٦۲٦ )  ۲۲٤  ٥٥۰   ۲۲٤  ٥٥۰   ٩۲٤  ۰٣۲  

۰٧٨ ٨٦٣     الخدمات الطبية       ٧ ) ٩٧٣ ٨٣٥۲  ٧۰٨ )  ۰٨٥  ١٨٥  ۰٨٥  ٦٣٨ ٨٦٤  ١٨٥ 

٣٧۰ ٣٣٦     مجلة االندماج النووي       ۲٣٩  ٥٦  ٦٥٧ ۲۰٦   ٣٩٩ ۲٣٣   ٣٩٩ ۲٣٣   ٦۰٤  ١۲١  

٨۲١     خدمات المختبرات      ٨ ) - ٣٩٤۲١  ٣٩٤) - - - 

۰٤  -    منتجات أخرى –منشورات الوكالة       ۰۰۰  ۰٤  ۰۰۰  ۰٤  ۰٦٨   ۰٤  ۰٦٨   ٤١ ۲٣٧  

۰٥۲  -    إيرادات المختبرات      ۰۰۰  ۰٥۲  ۰۰۰  ٥٤۲  ۰٥۲   ٥٤۲  ۰٥۲   ٥٨۲  ۲٥٧  

    
يل بموجب اتفاقات مبالغ قابلة للتحص

٩۰۲ ١    الضمانات  ٥ ١١٣  ٤١٣ ١٤٣ ١ ٨٨٨۲٥  ١ ۲١٦  ١ ٨٥١ ۲١٦  ١ ٨٥١ ۲١٨  ٦١٩ 

٥۲٧ ٨٣٥ ۲   المجموع الفرعي لألعمال المنفـَّذة لحساب آخرين القابلـة لالسترداد    ٧٧ ٣۰  ٤٣۰   ٤١۲  ٩ ٣ ٣١٨۲١  ٩ ٣ ٣٥٣۲١  ٣ ٣٥٣ ۲١٨  ۲٥٥  

                    

               دات أخرىيراإ  

                    

۰١٥    منتجات أخرى –منشورات الوكالة       ۰۰۰ - ( ۰١٥  ۰۰۰)    -    -  - 

۰۰٣     إيرادات المختبرات      ۰۰۰ - ( ۰۰٣  ۰۰۰)    -    -  - 

۰۰۰ ۲۰۰  ۰۰۰ ۲۰۰  -    التخفيضات في أسعار السفر       ۲۰۰ ۰۰۰  ۲۰۰ ۰۰۰  ۲۰۰ ۰۰۰ 

۰۰١     إيرادات االستثمارات والفوائد      ۰۰۰  ۰٣٥  ۰۰۰  ۰٥۲  ۰۰۰  ۰٣٥  ۰۰۰  ۰٣٥  ۰۰۰  ۰٣٥  ۰۰۰ 

۰٥٥    المجموع الفرعي لإليرادات األخرى    ۰۰۰  ۰٥٥  ۰۰۰ -  ۰٥٥  ۰۰۰  ۰٥٥  ۰۰۰  ۰٥٥  ۰۰۰ 

                    

٥۲٧ ٣٨٥ ٣   ات المتنوعةمجموع اإليراد  ٧ ٣۲٦  ٤٣۰   ٤١۲  ٣ ٣٥٣ ٦٧٩ ٣ ٣٥٣ ٦٧٩ ٣ ٣١٨ ۲٧٣  ۲٥٥  

                    

٥۰۰ ٣٧٨   مجموع إيرادات الميزانية العادية  ٨٨٣ ۰٣٨  ١۲۰  ٦٣٧ ۲ ٦٥ ٦٦٥ ٣٨٦ ٧٥٤ ١٩٥۰  ٤ ٦٦٥ ٣٨٦۰١  ٣٨ ٣٩٣۲  ٤١١ 

  
ن تقديرات اإليرادات المتنوعة ا (أ)   ألخرى.ال تتضمَّ
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  ١٢الصفحة 

  حسب البرنامج والبرنامج الرئيسي – ٢٠٢٠مجموع الموارد الالزمة لعام  -(أ) ٣الجدول 
  )٢٠٢٠(بأسعار 

 البرنامج / البرنامج الرئيسي
لة الميزانية العادية  المتطلبات غير الُمموَّ

برنامج التعاون 
  التقني

  المجموع

      الرأسمالية  التشغيلية الرأسمالية التشغيلية
١-          لقوى النووية ودورة الوقود النووي والعلوم النوويةا 

٧۰٣ ٣ اإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة المشتركة    ٧۲٤  -  ٣۰١  ٩۲۲  ١ ۲٥۰  ٩٩۲  - ٤ ۲٤٦  ٩٥٥ 
٩٣۰ ٩  القوى النووية    ٥ ٣ - ٩٩٥۰٦  ٥ - ٥٧٣ ۰۰٤  ١٨ ٧٩٩ ۰۰١  ٣٦٧ 
١۰٨ ٧  في النفايات دورة الوقود النووي والتصرف    ۰٧١  - ٤٩٤ ٥٣٥ ٣ - ۲ ٤۲٤  ١٣ ٩٨٨ ۲٧٦  ۲١٩  
۰١  بناء القدرات والمعارف النووية من أجل تنمية الطاقة المستدامة    ٨  - ٧٩٥ ٧٥٩۲٦  ٦٨ ١٣ ٨٩٦ ٦٧٩ ١ - ٥٥٧۰  ٤٨۲  
۰١  العلوم النووية    ٧٦٤ ٤٤٩ - ۲ ۲۰١  ۲۰٤   ١٩٣ ۰٣۲  ٤٧٨ ١٨ ٥٥٨ ٧١٥ ٥ ۲٩٧  
۲٤١ ٤١  ١البرنامج الرئيسي     ٧٣ ٩٩٣ ٩ - ٦٩١۲  ٤٥ ١۲  ٩۲٥  ١ ١٥۲۲  ۲٤۲  ٦٧ ۲٨٧  ٧٣٥ 
٢-          التقنيات النووية من أجل التنمية وحماية البيئة 

۰٨۲ ٨ اإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة المشتركة    ۰٧٦  ۲ ٣٤۰  ۰۰۰ - ۲ ٣٤۰  ۰۰۰ - ۲١  ٣٤٨ ۰٧٦  
۲١  ألغذية والزراعةا    ٦٥۰  ٩٥۲  - ٥ ٨٦٧ ١٣ - ٩١٦ ٦٩٧ ٤۰٩  ۰٣  ١١٦ ٦٣١ 
۰۲٦  - ٤٩٩ ٨٤٨ ٨  الصحة البشرية    ۲٦٦   ٣۲۰  ۰۰٤  ٧۲  ۰٧٤  ۲٥١  ٧٣ ٣٩٥ ٣٧۰  
۰٧١ ٥٥٥ ۲ - - - ١٣٣ ٧٥٣ ٣  الموارد المائية    ٨ ٦۰٣  ٨٤٤ 
۲٦٩ ٦  البيئة    ۲٥٤  - ٨ ٩٦٦ ١۲٨  - ٣٣٣ ٨٩٨ ٣ ۲١  ٣ ٥٥٧۰٧  
۲٨٥ ٤٧٣ ۲  إنتاج النظائر المشعـة والتكنولوجيا اإلشعاعية    -  ٨١ ١١ - ٦٧٨ ١٦٦۰  ۲٤٨  ١٣ ۲۲٧  ۲١۰  
۲٤  ٢البرنامج الرئيسي     ١١٤ ۲٨۰  ۲ ٣٤۰  ۰۰۰ ٨٤ ٤٣٤ ٧۰  ۲ ٣٧۲  ۰۰٤  ١٤٣ ٥٩ ۲٩٤  ۲١١  ٨ ٩٦٣۰٥  
٣-          األمان واألمن النوويان 

٨١۰ ٤ اإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة المشتركة    ٥  ٨٨٩۰٣  ۰۰١  ٥ ١ ١٨٩ ٨٨٥ ١۰٩  ٨٤٣ ١٧٧ ٨ - ٦٦٥ 
٧۲۲ ٤٦٨ ٤  التأهـب والتصدي للحادثات والطوارئ    - ٤٦٨ ١ ۲٨۰  - ۲ ٦۲٥  ٦۲٤  ٨ ۲٤٦  ٧٣٥ 
۰١  أمان المنشآت النووية    ۰۲٧  ٥ - ٩٣٧ ۰۲٨  ۲١٥  - ٦ ۲٤٦  ٧٧٤ ۲۲ ٨٦٣ ٩٦٧ 
۰٨٨ ٦٦٤ ٧  األمان اإلشعاعي وأمان النقل    - ٣ ۰۰٩  ۰٨٣  - ١ ٩۲٣  ٤٨٥ ۲۰ ١٩٥ ٨٨٧ 
٨٨۲ ۲ - ٤٧٣ ٨٦٥ ٣  التصرف في النفايات المشعة وأمان البيئة    ۰٧٩  - ٨ ۰٥٨  ٤٦ ٧٣٥ ١٤ ٧٨٣۰  
٥۰٣ ٦  األمن النووي    ١ - ٧٧٣۲  ٧ - - ٥٨٦ ٥٨٥۲  ٣٥٩ ٨٩١ 
٨٩۰ ٣٧  ٣البرنامج الرئيسي     ۰١٨   ٥۰٣  ۰۰١  ٣٦ ۰٩٣  ٩۲٦  ٥ ١۰٩  ٦ ٦٦٥۲  ٣ ٤٦٨ ٨٩١۰١  ۲۲١  ٤١۰  
٤-          التحقُّق النووي 

٥۲١ ١٤ اإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة المشتركة    ٥ ١٤ - - - - ٤١٣۲١  ٤١٣ 
٥١۰ ٣٩٨ ١٣١  تنفيذ الضمانات    ٧١ ١۰  ۰۰۰ ٨۲  ٣٨٤ ١٦٥ - ٤٦٦ ٤١٨ ٤ ٣٣٥ ٥٥١ ۲٨٥  
٥۲٩ ١٨٥ ٣  أنشطة التحقق األخرى    - ٧ ٤۲۰  ٤٨٤ ٣٩٣ ٧ - - ٥٥٨ 
٩۰٧ ١٤٨  ٤البرنامج الرئيسي     ۰٣٩  ١٧ ١۰  ۰۰۰ ۲٣  ٣ ١٨٦ - ٤٦٦ ٤١٨ ٤ ٨٩٣ ٧٥٨۰٩  ٧٤٩ 
٥-          الخدمات الخاصة بالسياسات والتنظيم واإلدارة 

۰۰٩ ٧٤٥ ۲ ٩٥٥ ٣٧٦ ٨١ الخدمات الخاصة بالسياسات والتنظيم واإلدارة     ۰٨٥  ۲٨۰  ٧٤٣ ٣٨٥ ٦  ۲۰٥  ٣٦٩ ٨٧٩ ٩١ ٦٨٩ 
۰۰٩ ٧٤٥ ۲ ٩٥٥ ٣٧٦ ٨١  ٥البرنامج الرئيسي      ۰٨٥  ۲٨۰  ٧٤٣ ٣٨٥ ٦  ۲۰٥  ٣٦٩ ٨٧٩ ٩١ ٦٨٩ 
٦-          إدارة التعاون التقني ألغراض التنمية 

٦۲ إدارة التعاون التقني ألغراض التنمية    ٧ - - ١٤٧ ٥١٦  - ٤١٤ ٧٣١۲  ٤٧۲  ۰٥٦  
٦۲ ٦البرنامج الرئيسي     ٧ - - ١٤٧ ٥١٦  - ٤١٤ ٧٣١۲  ٤٧۲  ۰٥٦  
۲٧١ ٤٣٣ ٣٧٧  مجموع برامج الوكالة    ٦ ۰۲١  ۰۰۰ ٧ ٤٨٣ ٨٨۰١  ١٦ ۲١٩  ٣۰٨  ١۰١  ٧٧٧ ۰٣٤  ٩٨٨ ٥٨٩ ۲٩٦  
٩۲١ ٣  األعمال المنفَّذة لجهات أخرى القابلة لالسترداد    ٩ ٣ - - - - ٣٥٣۲١  ٣٥٣ 
۰٣٨  المجموع    ٦٥ ٥٦٣۰  ٦ ۰۲١  ۰۰۰ ٧ ٤٨٣ ٨٨۰١  ١٦ ۲١٩  ٣۰٨  ١۰١  ٧٧٧ ۰٣٤  ٣١٥ ١١٨ ٥٩٣ 
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  ١٣الصفحة 

  يحسب البرنامج والبرنامج الرئيس – ٢٠٢١مجموع الموارد الالزمة لعام  -(ب)  ٣الجدول 
  )٢٠٢١(بأسعار 

 البرنامج / البرنامج الرئيسي
لة الميزانية العادية برنامج التعاون  المتطلبات غير الُمموَّ

 التقني
 المجموع

      الرأسمالية  التشغيلية  الرأسمالية التشغيلية
١‐          القوى النووية ودورة الوقود النووي والعلوم النووية 

٤۰١  - ٦٥٨ ٣٦٣ ٣ ألنشطة المشتركةاإلدارة العامة والتنسيق وا    ٧ ١ ٩٨٤۲١  ٣٣ ٥٩٦ ٤ - ٥٩١۲  

٤٨۲ ٩ القوى النووية    ٥ - ٦٣٤ ٧٧٥ ٣ - ٧١٨ ۲۲٤  ٦۰٤  ٧٥٨ ٤٤٦ ١٨ 

۲۲٩ ٧  دورة الوقود النووي والتصرف في النفايات    ١۰۰  - ٣ ۲۲٤  ۰۰٨  - ۲ ٤٣٤ ۰٦٩  ٧٧٩ ١٣ ۰٤٩  

۰١  لمعارف النووية من أجل تنمية الطاقة المستدامةبناء القدرات وا    ٦ ٩٣٥۲٨  -  ٦٣٩ ۲٤۲  - ٦١ ١٣ ٦١٧ ٦٨٦ ١۲  ٦٨٥ 

۰١  العلوم النووية    ٦٤٦ ۰٥١  - ۲ ٥٧۰  ٤ ٧٣٨ ٥ ٤٨٦ ١٦٥  ٩٦٩۲٤  ٨ ١٨۰٦  ٣٨٩ 

۲٤  ١البرنامج الرئيسي     ١١٦ ۲٧١  - ۰١  ۰۰۰ ٨۲٦  ٩٣ ١۲  ٧٧۰  ١٥ ۲٨۲  ٦٨ ١٣٧ ۲٦٩  ٥٥٥ 

٢‐          التقنيات النووية من أجل التنمية وحماية البيئة 
۲۲٤ ٨ اإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة المشتركة    ١٥١ ۲ ٦٨۰  ٥٧٨ - ۲ ٦٨۰  ٥٧٨ - ۲١  ٧ ٥٥٩۰٣  
۲١  األغذية والزراعة    ۰٧۲  ٥۰٤  - ٤ ٦٥١ ٤۰١  - ٣ ١٣۲٩  ٣٨٦ ۰٣  ٨٩٥ ٨٤٤ 
١٥۲ ٩٩٨ ٨  شريةالصحة الب    -  ۰۲٦  ٧ - ٩٧٥۲  ٣٧ ٤٩٤ ٨٥١ ۲٤٥  ٦٨٤ 
۲٩٣ ٨١٦ ٣  الموارد المائية    - - - ۲ ٦ ٩٣٥ ٥٦٥ ۲٣٨  ٨٦٧ 
٦۰٨ ٦  البيئة    ٤٤٥ - ۲ ۰١۰  ٣٨۲  - ٩ ٩١٣ ٣۲٩  ۲١  ۰٧٣  ۲٦١  
۲٥١ ١٦٩  - ٨٧٧ ٥١٥ ۲  إنتاج النظائر المشعـة والتكنولوجيا اإلشعاعية    - ٥ ١١۲١  ٤ ٨١١ ١٣ ٨١٥۲۰  

۲٤  ٢البرنامج الرئيسي     ۰٨٣  ٦۰۲  ۲ ٦٨۰  ٨ ٤٣٣ ٧ ٥٧٨۲٨  ۲ ٦٨۰  ٥٩ ٥٧٨ ۰٣٨  ٥٦٨ ٧٨١ ١١٣ ٥٥٨ 

٣‐          األمان واألمن النوويان 
٨٦۲ ١٥١ ٤ اإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة المشتركة     ۰٣١  ٨٧۲  ١ ۲۲٩  ٩٣ ٤٩  ٧٧١۲  - ٦٣٧ ٤٣٣ ٦ 
٦۰۲ ١٩٩ ١ - ١٨٧ ٥٤٤ ٤  التأهـب والتصدي للحادثات والطوارئ    - ۲ ٧٩ ٨ ٥٣٤ ٥٣٦۲  ٧٤٧ 
۰١  أمان المنشآت النووية    ٦ - ٨٨٧ ٨٨٤ ۲١٥  ٩ ٤٨٨ ٦ - ١٧٣۲٦  ٣۲  ٥۲٥  ٦٨٩ 
٧۲٩ ٣ - ١٨١ ٧٩٥ ٧  األمان اإلشعاعي وأمان النقل    ١ ٧٧٧ ٣٥٨ ٩ - ٤٧٩۲  ٨١۰  ٤٣٧ 
١٩۲ ١٩٥ ۲ - ١٨٦ ٩٣١ ٣  التصرف في النفايات المشعة وأمان البيئة    - ٦١٥ ٨ ۲١١  ٥١٧ ٧٤١ ١٤ 
۲٤١ ٦  األمن النووي    ۲٩٧  - ١۲  ۲٩٥  ٨ - - ٥٤١۲  ٣٦٥ ۲٥١  
۰٣١  ٦٩٨ ٧١٩ ٣٧  ٣البرنامج الرئيسي     ٨٧۲  ٩ ٣٤٩ ٣٧۲۰   ٩٣ ٤٩۲  ٦۲  ٥٣ ٩٩٩۰  ۰۲١  ٧۲٤  ٥٣٩ 

٤‐          التحقُّق النووي 
۲٥٦ ٣٦٥ ١٤ اإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة المشتركة    - - - - ٣٦٥ ١٤ ۲٥٦  
٣٤۰ ١ ٨١٨ ٦٣١ ١٣٣  تنفيذ الضمانات    ٨٩۲  ٩۲  ٨٦۰  ٦١۲  ٥ ٣۲٦  ٥۲١  - ٤٩٣ ٣٧٧ ١٦٧ 
۰٤۲ ٣  أنشطة التحقق األخرى    ٨٦۰  - ٧٩ ٤۲  ٨٧۰  - - ١٧٣ ٥١٩ ٧ 
٣٧۲ ١٥١  ٤البرنامج الرئيسي     ٣٤ ١ ٤٦٦۰  ٨٩۲  ٥ ٣ ٣٤٨ ٣٦٥ ٣٣۲٦  ٥۲١  - ١٨٩ ۲٦۲  ٨۲۲  

٥‐          الخدمات الخاصة بالسياسات والتنظيم واإلدارة 
۲٨ الخدمات الخاصة بالسياسات والتنظيم واإلدارة    ۰٧٦  ٣٧٦ ۲ ۲٧٩  ۰٥٨   ٧٦ ٥ ٥٣٣ ٨٦٤۲  ۲٩٤   ۲۲٥  ۲٧٧  ۲٩  ١٧۲  ٤۲۰  

۲٨  ٥البرنامج الرئيسي     ۰٧٦  ٣٧٦ ۲ ۲٧٩  ۰٥٨   ٧٦ ٥ ٥٣٣ ٨٦٤۲  ۲٩٤   ۲۲٥  ۲٧٧  ۲٩  ١٧۲  ٤۲۰  

٦‐          إدارة التعاون التقني ألغراض التنمية 
٧۲ إدارة التعاون التقني ألغراض التنمية    ٤  - ٨٤٨ ١٨٥۲٥  ١۲٩  - - ٧۲  ۰٧١  ٧٦٩ 

٧۲  ٦مج الرئيسي البرنا    ٤  - ٨٤٨ ١٨٥۲٥  ١۲٩  - - ٧۲  ۰٧١  ٧٦٩ 
۰٨٥ ٣٨٣ مجموع برامج الوكالة    ٥۲١  ٥ ٦۲۰  ٤٦٨ ٥٣٨ ٨٩ ٧٣٤ ۲١  ١٦ ٣١٣۰  ۰۲١  ١٨٤ ۲۰٥  ٩١ ٥٩٤۰  ٨٦٤ 

۲١٨ ٣  األعمال المنفَّذة لجهات أخرى القابلة لالسترداد    ۲٥٥  - - - - ٣ ۲١٨  ۲٥٥  
۲٣۰ ٣٨٧  مجموعال    ٥ ٦ ٦٧٧۲۰  ٤٦٨ ٥٣٨ ٨٩ ٧٣٤ ۲١  ١٦ ٣١٣۰  ۰۲١  ١٨٤ ۲۰٥  ٧٤ ٥٩٧۲  ٤١٥ 

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

  لمحة عامة عن البرنامج والميزانية حسب البرنامج الرئيسي -٣-أوالً 
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: القوى النووية ودورة الوقود ١البرنامج الرئيسي 
  النووي والعلوم النووية

امج ال  -٣٤ م البرن ّدِ ي يق دعم العلمي  ١رئيس ال
والتقني للدول األعضاء من خالل توفير اإلرشادات، 
ات  ان د البي ة، وقواع ورات التقني ارير والمنش والتق

ات التعلُّم اإللكتروني، و ديم ومنص ات تق دم خ
ير  قة، وتيس اريع البحثية المنسَّ تعراض، والمش االس
المناقشات وتقاُسم الدروس المستفادة بشأن المواضيع 

ر المعلومات والمعارف. ويعمل ذات ا لة؛ ونش لص
ميم التدريبات، وينّفِذها  اً على تص البرنامج أيض

ي  راكة مع البرنامج الرئيس ، كما يدعم الدول ٦بالش
اء  ة من أجل بناء قدراتها وإرس اء المهتمَّ األعض
ية الالزمة إلدارة مراحل مختلفة من  اس البنية األس

  برامج القوى النووية.

ة الت  -٣٥ اخ، يمكن وبغي ار تغيُّر المن خفيف من آث
ل أحد العناصر األساسية التي  للقوى النووية أن تشّكِ
اء التي  يتألَّف منها مزيج الطاقة في الدول األعض
اعد على  تختار األخذ بها، بما يدعم أمن الطاقة ويس
لة، وال  تدامة ذات الص تحقيق أهداف التنمية المس

يما الهدف  ورة الت ٧س كلفة والنظيفة" "الطاقة الميس
ل الوكالة  ١٣والهدف  تواص "العمل المناخي". وس

دير  ل تق بي ة في س اء المهتمَّ دول األعض دعم ال
بل، وتقييم وفهم  تق قة في المس ها من الطا ياجات احت
ن  زءاً م ة ج ووي ن وى ال ق ون ال ك ة أن ت ي ان ك إم
م البرنامج  ة بالطاقة. ويقّدِ تراتيجياتها الخاص اس

ضاء التي تفِكّر في إمكانية الرئيسي الدعم للدول األع
َرعت في  تهالل برامج جديدة للقوى النووية أو ش اس
يع برامج قائمة. ويدعم  تهاللها أو تقوم بتوس اس
غيل  اً فيما يتعلق بتش اء أيض البرنامج الدول األعض
االت األداء؛  ك في مج ة، وذل ات القوى النووي محط
مان األمان واألمن والكفاءة  وإدارة األعمار؛ وض

يل الطويل األجل. وال غ ياق التش ية في س موثوق
ر  تمر تقديم الدعم من أجل تطوير ونش يس وس
طة الحجم أو النمطية  غيرة والمتوس المفاعالت الص
ا من  ا يرتبط به ة، وم اري اعالت االبتك ونظم المف
دورات وقود، إلى جانب التطبيقات غير الكهربائية 

  لتكنولوجيات الطاقة النووية والتوليد المشترك.

ويدعم البرنامج الرئيسي الدول األعضاء في   -٣٦
ه وتجهيزه؛ وفي  دين اف اليورانيوم وتع تكش اس
لة بدورة الوقود، بما في ذلك ما  طة المتص األنش
يتعلق بسالمة الوقود المستهلك ومواطن الضعف في 

تمر تقديم  يس ميم وإفراغ الوقود والخزن. وس التص
ف في الن رُّ اعدة التقنية ألغراض التص فايات المس

ة،  دم ة من الخ ة، وإخراج المرافق النووي ع المش
عة المختومة المهملة،  ادر المش ف في المص رُّ والتص
طلع بها  الح المض تص طة االس وكذلك ألغراض أنش
ل البرنامج  وف يواص داخل المواقع وخارجها. وس
شييد  ة بت الرئيسي تقديم الدعم للدول األعضاء المهتمَّ

ستفادة من مفاعالت مفاعالت بحوث وتشغيلها أو باال
ك عبر  ا في ذل ة في دول أخرى، بم ائم بحوث ق
ا  اره اعتب ة ب ال اة من الوك مَّ مخطَّط المراكز المس
اعالت بحوث (مخطَّط  ةً على مف ائم ةً ق مراكَز دولي
المراكز الدولية القائمة على مفاعالت البحوث)، كما 
اء  ل تقديم الدعم عند الطلب للدول األعض يواص س

تخدام اليورانيوم التي تعمل على  تغناء عن اس االس
ل  يتواص ديد اإلثراء في مفاعالت البحوث. وس الش
اً تقديم الدعم في مجال إدارة المعارف النووية،  أيض

  بما يشمل إدارة المعلومات ونشرها والحفاظ عليها.

دراً موثوقاً للبيانات   -٣٧ تظلُّ الوكالة مص وس
ل توفير يتواص لذرية والجزيئية. وس  النووية وا
تخدام أنواع مختلفة  ير التجارب باس التدريب وتيس
ا من األجهزة  ات وغيره يم الت الجس من معّجِ
ي تقديم الدعم  ل البرنامج الرئيس يواص النووية. وس
طتها البحثية  طالع بأنش اء في االض للدول األعض
اج  دم ال االن ارف في مج ادل المع ة إلى تب والرامي

اون مع ال ة التع اح ك إت ا في ذل ل النووي، بم اع مف
ل  يتواص التجريبي الحراري النووي الدولي.  وس
اء  دولي للفيزي الم ال د الس اون مع مركز عب التع
تي بإيطاليا، بهدف دعم  النظرية، الكائن في ترييس
تهدف العلماء، مع  طة التعليم والتدريب التي تس أنش
االت ذات  در أكبر من التركيز على المج توفير ق

لة بعمل الوكالة، مثل العلو ية الص اس م النووية األس
  والطاقة النووية.

  ٢٠٢٠تقديرات الميزانية العادية لعام 

 

 

العامة اإلدارة 
والتنسيق 
واألنشطة 

٪٨المشتركة 

القوى النووية 
٢٢٪ 

دورة الوقود 
النووي 

والتصرف في
٪١٩النفايات 

بناء القدرات 
والمعارف 
النووية من 
أجل تنمية 

الطاقة 
٪٢٦المستدامة 

العلوم النووية 
٢٥٪ 
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  القوى النووية ودورة الوقود النووي والعلوم النووية -١البرنامج الرئيسي  -٤الجدول 

  موجز موارد الميزانية العادية لفترة السنتين
 (باستثناء االستثمارات الرأسمالية الرئيسية)

  
        ٢٠٢١ ٢٠٢٠ 

ميزانية  البرنامج الفرعي / البرنامج
٢٠١٩ 

التقديرات 
بأسعار 
٢٠١٩  

 الفرق قياساً على
٢٠١٩ 

التقديرات 
األولية 
بأسعار 
٢٠١٩ 

الفرق قياساً على 
٢٠٢٠ 

  ٪ اليورو  ٪ اليورو

۲٥۲ ٣ ٧٨٥ ١٨٤ ٣  اإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة المشتركة -٠-١  ٫١ ٣٥٦ ٦٧  ١٤١۲٪  ٣ ۲٥۲  ٥   ١٤٥ ۰٫۰٪  
٦٩۰ ٦١٤ ١  تعزيز الدعم الهندسي المتكامل لبرامج القوى النووية ١-١-١  ١٩  ١٣٩ ٦٣٣ ١ ۰٧۰  ۲١٫٪  ٦٣٣ ١ ۰١٤    ١ ۰٫۰٪  
٤٥۲ ۰۲۲ ١   اإلدارة وتنمية الموارد البشرية ألغراض القوى النووية ٢-١-١  ٣١ ١۰  ۲٧٣   ٫٩ ٤٨٧ ٩۰٪  ٣١ ١۰  ۲٨٥    ۲۰١  ۰٫۰٪  
٧۰١ ٦٣٨ ۲ ٣٣٣ ٥٩٤ ۲   البنية األساسية والتخطيط لبرامج القوى النووية الجديدة ٣-١-١   ١٫٧ ٧٧٥ ٤٣٪  ۲ ٧ ٦٣٨۰١  (  ۰) ( ۰٫۰٪ ) 
المشروع الدولي المعني بالمفاعالت النووية ودورات  ٤-١-١

۲٩٧ ١٨  ٥٣٨ ١٥٨ ١ ٥٦٦ ١٣٩ ١   الوقود النووي االبتكارية  ١٫٧٪  ٥٣٨ ١٥٨ ١ - - 

مة  ٥-١-١ تطوير التكنولوجيا ألغراض المفاعالت المتقّدِ
۰٤٧ ۲   والتطبيقات غير الكهربائية للقوى النووية  ٩٧٨ ۲ ۰٤٨  ٫٤ ٤٨٧ ٩  ٤٦٥۰٪  ۲ ۰٤٨  ٤٦٥   ۰ ۰٫۰٪  

۰۰١  ٩٨١ ٩٤١ ٨ ١٩١ ٨٤١ ٨  مجموع القوى النووية -١-١  ۰٧٩  ١٫١٪  ٨ ۲٩٤  ۰۲١    ١۲١  ۰٫۰٪  
٨٥۲ ١  انيوم ومعالجتهموارد اليور ١-٢-١  ۲٦۲  ٣٦ ١٥٨ ١۰  ( ٧۲١  ٦۲۲ ) ( ٩٫٩٪ ) (١٩٧ ٣ ) ٨٣٩ ١٥٤ ١ ( ٫٣۰٪ ) 
۰٩٩ ٨٦٨    وقود مفاعالت القوى النووية ومرافق دورة الوقود ٢-٢-١  ٧٣ ١۰  ٤  ٦٥٥۲۰  ٣٫٦ ٦٦٥۲٪  ٣٦ ١۰  ۰٨١  ( ٨٤٦ ٣٦) ( ٣٫٤٪ ) 
لقوى التصرف في الوقود المستهلك الناتج من مفاعالت ا ٣-٢-١

٨٣۲ ١   النووية ونقل المواد المشعة  ۰۲٨  ١٧ ١۲  ٤۲٥  ( ٧٨ ٦٦۲ ) ( ۲٥٫٪ ) ٥٥ ١۲  ٧٣۲   ٣٫١ ٧٤٨ ٣٧٪  

٨۰٨ ۲   التصرف في النفايات المشعة ٤-٢-١  ۲١۲  ۲ ١۰٨  (٨٤٧ ٦ ) ٣٦٤ ( ۲٫۰٪ ) ۲ ١۰٨  ٧٩۲  (  ٨٥) ( ۰٫۰٪ ) 
١۲۲ ١   اإلخراج من الخدمة واالستصالح البيئي ٥-٢-١  ۲٥٥  ١ ۰۲٤  ١٦٫٣ ١٦٦ ١٩٩  ٧١٨٪  ٩ ) ١٦٨ ٤١١ ١ ۰٥٥ ) ( ٫٧۰٪ ) 

٩٨۲ ٦٧١ ٧ ٨١٨ ٤٦٧ ٧  *مجموع دورة الوقود النووي والتصرف في النفايات -٢-١   ٣۲۰  ٫٧ ٤٧٩۲٪  ٩ ١١ ) ٣٦٩ ٦٥٩ ٧۲٩ ) ( ۲٫۰٪ ) 
٦٤۰ ٨٥٩ ١  نمذجة الطاقة، والبيانات، وبناء القدرات ١-٣-١  ٥٦  ٦٤٥ ٩١٥ ١ ۲٥٨  ۰٣٫٪  ١٥٩ ١  ٦٤٥ - - 
۰٣٤ ٥٧٣ ١   تحليل العالقة بين الطاقة واالقتصاد والبيئة ٢-٣-١  ١ ۲٥٩  ٩٩ ١٩  ٤٣٩۰  ۲١٫٪  ١ ۲٥٩  ٤٣٩ - - 
۰٣٣ ۲   إدارة المعارف النووية ٣-٣-١  ٨٥٧ ۲ ٨٧ ٣٥١۲   ۲۰ ۰٤٣  ٫٩۰٪  ۲ ٦٥ ٣٥١۰  (  ۲۲۲) ( ۰٫۰٪ ) 
۰٧١ ٤   المعلومات النووية ٤-٣-١  ٦۰٥  ٤ ۰۲٧  ٥٦٦  ۰١  ۰٦۰  ۲٫۰٪  ٧١٤ ٤ ۰١٣  ( ٤٣٦ ٦) ( ٫١۰٪ ) 

مجموع بناء القدرات والمعارف النووية من أجل تنمية الطاقة  -٣-١
 المستدامة

#
# 

۰١  ٧٦٦ ٤٧٣ ۰١  ٦  ٩٣٧ ٥٧٩۰١  ۰١٧  ۰١٫٪  ۰١  ٧٩ ٥٧٣۲  ( ٦٥٨ ٦) ( ٫١۰٪ ) 

۲١٨ ٩٨٣ ۲  البيانات الذرية والنووية ١-٤-١  ۲ ۲٩٩  ٫٣ ٤٧٤ ٩  ٦٥٦۰٪  ٧ ٣۰۰  ۰٥٧   ٫٥ ٩١٤ ١٤۰٪  
١۰٨ ١ ٣١٥ ٧٩٧ ١   مفاعالت البحوث ٢-٤-١  ١٣۲   ٨٩٨ ٣ ۲٫۰٪  ٥ ١۰٨  ٤٨١ ٤  ٦٩٤ ۲٫۰٪  
الت واألجهزة النووية ٣-٤-١ ١٨۰ ٥٥٥ ۲   تطبيقات المعّجِ  ۲ ٫١ ٥٦٩ ٣  ٥٨٨ ٥٥٨۰٪  ۲ ۰٥٦  ٨٨۰   ١ ۰۰٥  ٫١۰٪  
٧۰٩ ٨٤٩    بحوث وتكنولوجيا االندماج النووي ٤-٤-١   ٧٤   ٩٨١ ٨٤٩ ۰٫۰٪   ٩٨١ ٨٤٩ - - 
٩۰٣ ۲   دعم مركز عبد السالم الدولي للفيزياء النظرية ٥-٤-١  ٥٥٤ ۲ ۲٧۰  ۰٦٥  ( ٣٦۲  ٤۰٩ ) ( ٫٣۰١٪ ) ۲ ۰٧۰  ١۲۲  ( ۲ ٩۲٤ ) ( ٫١۰٪ ) 

۰١  مجموع العلوم النووية -٤-١  ٩٧٦ ٤٩٤ ۰١  ٧٥۲  ٨٨۰  ( ١٩۲  ٨٨٨) ( ٫١۲٪ ) ۰١  ٩٣۲  ٤٦٦ ١٨  ٥٥٤ ۲٫۰٪  

المجموع بالنسبة إلى القوى النووية ودورة الوقود النووي والعلوم 
 النووية

#
# 

۰٤  ۲٤٦  ٥٣٧ ۰٤  ۲۰٧  ٥٧  ٤٤٤۲  ٧۰٩   ٫٦۰٪  ۰٤  ۲۰٧  ٤   ٤٤٨ ۰٫۰٪  

 ألنشطة البرنامجية ذات الصلة.يرجع إلى عمليات نقل للبنود فيما بين البرامج الفرعية دون تأثير في ا -٢-١* التباين الذي يظهر في إطار البرنامج 
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ي  : التقنيات النووية من أجل ٢البرنامج الرئيس
  التنمية وحماية البيئة

ي  -٣٨ تخدامات  ٢يدعم البرنامج الرئيس االس
السلمية للعلوم والتطبيقات النووية، حيث يزود الدول 
تندة إلى العلوم، والمواد  ورة المس اء بالمش األعض

ل التعليمية، والمعايير، و أن أفض ادات بش اإلرش
ية.  ثائق التقن ية، والو ات والمواد المرجع الممارس

ي  مل البرنامج الرئيس طة في  ٢ويش ة أنش خمس
ة،  ة والزراع ذي ة هي: األغ يعي االت مواض مج

رية،  حة البش ، والبيئة، وإنتاج والموارد المائيةوالص
عاعية عة والتكنولوجيا اإلش . ويتزايد النظائر المش

تمرار طلب الد اعدة في باس اء على المس ول األعض
المة الغذائية، وتوافر  مجاالت األمن الغذائي والس
رية، واألمراض الحيوانية  حة البش المياه، والص
ة لتغيُّر  ار البيئي دود، واآلث ابرة للح ة الع اتي والنب

  المناخ، والتطبيقات الصناعية للتكنولوجيا النووية.

لة، ال  -٣٩ كا ة للو ابع نة وتظلُّ المختبرات الت كائ
دورف  ي وفي زايبرس ة الرئيس ال في مقر الوك
ية لتنفيذ البرنامج. وال بدَّ أن  اس يلة أس وموناكو، وس
اجات  ة االحتي ادرة على تلبي ذه المختبرات ق تظلَّ ه
أن  اء. ومن ش المتزايدة والمتغيرة للدول األعض
ى درجة  تفادة إلى أقص تعزيز توكيد الجودة واالس

روعا ممكنة من المرافق الجديدة ال تاحها مش تي أ
ة ( ات النووي د مختبرات التطبيق دي ) ReNuALتج

افية لتجديد مختبرات التطبيقات  ر اإلض والعناص
هما في تمكين الوكالة ReNuALالنووية (+ ) أن يس

  من تقديم خدمات محسَّنة إلى الدول األعضاء.

ائل الهامة   -٤٠ راكات من الوس تظلُّ الش وس
ة والع امجي ة البرن ط دول لتعزيز األنش ل مع ال م

راكاتها  ل الوكالة تعزيز ش تواص اء. وس األعض
تابعة ل ية المبرمة مع المنظمات ال منظومة الرئيس

عة لألمم ا ية والزرا ثل منظمة األغذ حدة م ألمم المت
يجري  حة العالمية. وس المتحدة (الفاو) ومنظمة الص

ات العلمية والبحثية  س بكات المؤس ع في ش التوسُّ
اء، بكة المختبرات  التابعة للدول األعض مثل ش

بكة  عاعي البيئي (ش اط اإلش التحليلية لقياس النش
ألميرا) وشبكة مختبرات التشخيص البيطري (شبكة 
ة مع  اون لُّ مخطط المراكز المتع فيتالب). ويظ
ل أحد الترتيبات القيمة التي تكفل العمل  ّكِ الوكالة يش
تُبذل  اء. وس ات الدول األعض س ترك مع مؤس المش

تفادة من المخطط بما يزيد  جهوٌد لتعزيز كفاءة االس
امج  ذ البرن ة في تنفي ث التكلف ة من حي الي من الفع
ة مع المراكز  ات المبرم ي عبر الترتيب الرئيس

  المتعاونة مع الوكالة.

ر   -٤١ يظلُّ التعليم والتدريب من العناص وس
ي. ومن أجل  ية في هذا البرنامج الرئيس اس األس

ع وتحقيق و ل مع جمهور أوس فورات أكبر التواص
ع أدوات  ل تأكيد أهمية وض يتواص في التكاليف، س
ة على  ائم ات التعليم الق التعلُّم اإللكتروني ومنصَّ
بكية. ومن أجل  ية الش اإلنترنت مثل الحلقات الدراس
ي  زيادة وعي الجمهور بعمل هذا البرنامج الرئيس
تُهلَّت في  ل الجهود التي اس تتواص اهماته، س ومس

ة ال ع دورات الميزاني ة إلى وض ة والرامي ابق س
  استراتيجيات اتصال محدَّدة.

  ٢٠٢٠تقديرات الميزانية العادية لعام 

  

  

  

  

  

إنتاج النظائر المشعة
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  التقنيات النووية من أجل التنمية وحماية البيئة -٢البرنامج الرئيسي  - ٥الجدول 

  موجز موارد الميزانية العادية لفترة السنتين
  (باستثناء االستثمارات الرأسمالية الرئيسية)

  
        ٢٠٢١  ٢٠٢٠ 

ميزانية  البرنامج /البرنامج الفرعي 
٢٠١٩ 

التقديرات 
٢٠١٩بأسعار 

التقديرات  ٢٠١٩الفرق قياساً على 
األولية بأسعار 

٢٠١٩ 

 ٢٠٢٠الفرق قياساً على 
  ٪ اليورو  ٪ اليورو

۲١٤ ٨  ٥٩٥ ٩٧٨ ٧  اإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة المشتركة -٠-٢  ۰٣٤    ٫١  ٧٤٥ ١٦٣۲٪  ٨ ۲١٤  ٥٩٨    ٩٣٨  ۰٫۰٪  
۲٧٣ ١٨٦ ۲  اإلدارة المستدامة لألراضي والمياه ١-١-٢   ۲ ١٧٦ ۲٣٣   ( ۰١  ۰۰٤ ) ( ٫٥۰٪ ) ۲ ١٧٦ ۲٣٣   (  ۰) ( ۰٫۰٪ ) 
٨٩۲ ۲   التكثيف المستدام لنظم اإلنتاج الحيواني ٢-١-٢  ١۰٣   ۲ ٧٨۲  ١۰٣   ( ١١ ۰۰۰) ( ٫٥۰٪ ) ۲ ٧٨۲  ١۰٣   -  - 
٪۰٥٫  ٩٩٩ ٨٧   ٣٧٧ ٨٦١ ١  ٣٧٨ ٧٧٣ ١   ن نظم أمان األغذية ومراقبة األغذيةتحسي ٣-١-٢  ٣٧٧ ٨٦١ ١  -  - 
٨۲٦ ٣   المكافحة المستدامة لآلفات الحشرية الرئيسية ٤-١-٢  ١۲٦   ٨ ٣۰٦  ۲۰٦   ( ۲۰ ١۰۰ ) ( ٫٦۰٪ ) ٨ ٣۰٦  ۲۰٦   (  ۰) ( ۰٫۰٪ ) 
) (١  )  ٩٨٤ ٩٣٨ ١  ٩٨٥ ٩٣٨ ١   عيتحسين المحاصيل بغرض تكثيف نظم اإلنتاج الزرا ٥-١-٢ ۰٫۰٪ ) ٩٨٤ ٩٣٨ ١    ۰  ۰٫۰٪  

١٧۰ ٨١٧ ١١  مجموع األغذية والزراعة -١-٢   ٫٤  ٥٩٧ ٤٦   ٦١٤ ٨٦٣ ١١۰٪  ٦١٤ ٨٦٣ ١١  (  ۰) ( ۰٫۰٪ ) 
١۲٧ ١  ٩٣٩ ٧١٩ ١  التغذية من أجل تحسين الصحة البشرية ١-٢-٢  ١   ٣١٩ ۰٣٨   ٫١۰٪  ٦٫  ٥٦٤ ٤٤   ٨٨٣ ٧٦٥ ١۲٪  

٤۰۰ ۲  ٤٩٤ ٩٨٦ ١   الطب النووي والتصوير التشخيصي ٢-٢-٢  ١٧   ٣٣٤ ۰٨٤   ٫٩۰٪  ٩٧٣ ١ ۲۲٩   ( ۰٣  ۲٤١ ) ( ١٫٥٪ ) 
٪۰٫۰  ٥    ٧٤٩ ٨٨٤ ١  ٧٤٤ ٨٨٤ ١   العالج اإلشعاعي لألورام وعالج السرطان ٣-٢-٢  ١ ۰۰٩  ٨۰٩    ٫٩  ١٥٩ ١٦۰٪  
تصوير قياس الجرعات والفيزياء الطبية ألغراض ال ٤-٢-٢

٧٥۰ ٣   والعالج  ٣  ٧٥٨ ۰٩۰  ٩ ١٤   ١٨٦۲٤   ٫٥۰٪  ٥٩ ٣۰  ١٩١  ( ۰٣  ٩٩٦) ( ۰١٫٪ ) 

۰۰٧ ٨  ٩٣٥ ٦٦٦ ٨  مجموع الصحة البشرية -٢-٢  ٫٤  ٦٥٤ ٣٣   ٥٨٩۰٪  ٤ ٦٩٩ ٨۰٩   (  ٦٨٥) ( ۰٫۰٪ ) 
شبكات البيانات النظيرية المتعلقة بالدراسات الهيدرولوجية  ١-٣-٢

۰٣۲ ١  والمناخية  ٩ ١  ٧١٦۲۲  ۲۰٣   ( ٣٩٦ ١) ( ٫١۰٪ ) ١ ۰٦۲  ٥۲٧    ٥ ٣١۰٤   ٫٦۲٪  

٦۰٩ ١٦١ ١   تقييم وإدارة الموارد المائية استناداً إلى النظائر ٢-٣-٢   ١٩ ١۲  ٩ ٥٧   ١٣٥۲۲   ٤٫٩٪  ٤ ١۲١  ۰۰۲  ( ١٣٣ ٩٥) ( ٧٫٨٪ ) 
٧٣۲ ١   التطبيقات النظيرية المشعّة في الهيدرولوجيا ٣-٣-٢  ٤١ ١  ٧٩٩۲  ٧٨٥ ٣١ )  ٩٤١ ) ( ٫٥۲٪ ) ٥ ١۰٣  ٤ ٦٣   ٦٦٥۲٧   ٥٫١٪  

۲۰٤ ٦٦٦ ٣  مجموع الموارد المائية -٣-٢   ٣ ۰٦٩  ٣   ٣٩٦۲  ٫٧  ٩٧٦۰٪  ٣ ۰٦٩  ۲٣٩   (  ٤) ( ۰٫۰٪ ) 
٩٣۰ ٤٧١ ۲  منتجات مرجعية تعّدها الوكالة ألغراض العلوم والتجارة ١-٤-٢   ۲ ۲۲٥  ٫١  ٧٨٧ ٥١   ٨٧٩۲٪  ۲ ٦٥ ٥١٧۰   ( ٨١٥ ٥) ( ۲٫۰٪ ) 
٩۲٥ ١   استخدام التقنيات النووية لفهم تغيـّر المناخ والبيئة ٢-٤-٢  ٨ ٥٤٧ ١  ٦٩٣۰٣    ٦١٥ ١٧  ۲١٫٪  ٥٤٩ ١ ۲٨١    ۲ ٤۰٥   ۲٫۰٪  
ث ٣-٤-٢ ) (٨٣٣ ٧ )  ٦٨١ ٧٨١   ٥١٤ ٧٨٩    استخدام التقنيات النووية لرصد وتقييم التلوُّ ۰١٫٪ )  ١٥   ٦٨١ ٧٩٦ ۰۰۰  ١٫٩٪  
يلية لحماية التنوع البيولوجي وخدمات تطبيق التقنيات التحل ٤-٤-٢

٧٤۰ ٧٦٧ ١   النظم اإليكولوجية   ٨ ١۲٧  ٣۰٨   ( ٧١ ٣٨۲ ) ( ۲٫۲٪ ) ٣٩ ٧١٧ ١۲   ( ٥٦٤ ١١) ( ٫٧۰٪ ) 

۰٥٨ ٦  ٣٧٤ ٥٥٧ ٦  مجموع البيئة -٤-٢  ٣   ٦٧١۲  ٩٧۲   ٫٤۰٪  ٦ ۰٥٨  ٥    ٧٩٧۲١   ۰٫۰٪  
استخدام منتجات النظائر المشعة لمكافحة السرطان  ١-٥-٢

٥۰١ ١  واألمراض غير الُمعدية  ١٦۲   ٣ ١١١ ١۰٣    ٨٧ ٦۰   ٫٦۰٪  ١٤٣ ١ ۰٥۲    ٫٩  ٩٤٦ ٣١۲٪  

تطبيقات التكنولوجيا اإلشعاعية في مجال الرعاية الصحية  ٢-٥-٢
١۲٣ ١  ٧٤٦ ٣١٦ ١   والصناعات والبيئة  ٤   ١٩٧ ۰٤٥   ٫٣۰٪  ٨٩ ١۲  ۲۲۰  ( ٩٧٧ ٣١) ( ٫٤۲٪ ) 

١۲٤ ۲  شعـة والتكنولوجيا اإلشعاعيةمجموع إنتاج النظائر الم -٥-٢  ۲٩٦   ۲ ۲٤٣  ۰۰٥    ۰١  ٫٤  ٥٣٨۰٪  ۲ ۲٤٣  ۰٤٧   (  ۰٣ ) ( ۰٫۰٪ ) 

٨۰١ ٤١  المجموع بالنسبة إلى التقنيات النووية من أجل التنمية والحماية البيئية  ٣۰٣   ٤١ ۰٤١  ۰١١    ١۰٣  ٧۰٨   ٫٧۰٪  ٤١ ۰٤١  ٤    ١١٤  ۰٫۰٪  
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  األمن النوويان: األمان و٣البرنامج الرئيسي 

ي  -٤٢ ع البرنامج الرئيس ّجِ على تحقيق  ٣يش
ان واألمن النوويين في  ة من األم الي ات ع توي مس
تويات من  جميع أنحاء العالم والحفاظ على تلك المس
عاعات  أجل حماية الناس والمجتمع والبيئة من اإلش
اء في  نة. ويدعم هذا البرنامج الدول األعض المؤيِّ

توى أعلى من األمان في تلبية المطالبة بتح قيق مس
آت النووية المتزايدة العدد، بما في ذلك مرافق  المنش
تعدين اليورانيوم، وفيما هو قائم من محطات القوى 
ط  النووية ومفاعالت البحوث، التي ما انفكَّ متوس
ي الدول  عمرها يتزايد. كما يدعم البرنامج الرئيس

تخ ع في نطاق اس اء في تناُول التوسُّ دام األعض
ناعة والطب  عاعات المؤيِّنة في مجاالت الص اإلش
له  ّكِ تمر الذي يش دي للتهديد المس والزراعة؛ والتص
عة  اإلرهاب النووي؛ ومعالجة تراُكم النفايات المش
طالع بهذه  تهلَك. وعن طريق االض والوقود المس
اء ثقافة قوية في مجالي  طة، تحفِّز الوكالة إرس األنش

  األمان واألمن.

ي  ومن  -٤٣ امج الرئيس ، تؤدي ٣خالل البرن
ا  امه ا في نظ وص عليه ا المنص ه امَّ ة مه ال الوك
ع معايير األمان واتخاذ  ي المتمثلة في وض اس األس
ناء على  اء، ب لدول األعض ها في ا بات لتطبيق ترتي
ذها الوكالة  ّفِ طلب تلك الدول، وفي العمليات التي تن

ء الدول األعضا ٣نفسها. ويساعد البرنامج الرئيسي 
عاون  ية من خالل تعزيز الت قدرات الوطن ناء ال في ب
باألمان  قة  عارف المتعل قل الم لدولي، ومن خالل ن ا
النووي من الدول التي لديها برامج مكتملة النمو في 
ا برامج  ديه دول التي ل ة إلى ال ة النووي اق ال الط مج
بكات المعارف.  ئة في هذا المجال عن طريق ش ناش

طَ  طة الُمض ل األنش تواص لع بها في إطار هذا وس
ان  ا يلي: تعزيز األم ة م ي تغطي امج الرئيس البرن
النووي واإلشعاعي وأمان النقل وأمان النفايات على 
اميم، وتقييم  امل، بما في ذلك أمان التص نحو ش
أن  المخاطر الخارجية، وثقافة األمان، والتواصل بش
الح  تص ي للحوادث العنيفة، واالس ّدِ األمان، والتص

د  ا بع افي؛ فيم ة التع ال إلى مرحل الحوادث، واالنتق
غيلي  يد العمر التش مد قة بت نب المتعل لك الجوا كذ و
ة، وإخراج المرافق من  ات القوى النووي لمحط
ة  ة القوي ع ات المش اي ة، والتخلص من النف دم الخ
عاع، والتكنولوجيات االبتكارية مثل المفاعالت  اإلش
طة الحجم غيرة والمتوس ريعة، والمفاعالت الص  الس

عاعية  ادر اإلش أو المفاعالت النمطية، وأمان المص
  المستخَدمة في تطبيقات غير متصلة بمجال القوى.

وما زال أمن المواد النووية والمواد المشعَّة   -٤٤
ة.  الي ة ع أولوي ة يحظى ب األخرى والمرافق النووي
ادات األمن  يات وإرش ر توص وغ الوكالة وتنش وتص

ة فعَّالة للمعلومات لتطبيق  النووي، وتحتفظ بمنصَّ
اعد الوكالة أي  ادات. وتس يات واإلرش هذه التوص
ة  ذ بني اء وتنفي ا، على إرس اء على طلبه ة، بن دول
مل الوقاية  ية متينة لألمن النووي، بما يش اس أس
والكشف والتصدي. ويتماشى برنامج األمن النووي 

مع خطة األمن النووي للفترة  ٢٠٢١-٢٠٢٠للفترة 
٢٠٢١-٢٠١٨.  

ة في  وعلى  -٤٥ ائم ات الق الرغم من الترتيب
مجالي األمان واألمن، فإنَّ خطر وقوع طارئ نووي 

عاعي  دة  —أو إش ادر مختلفة وبدرجات ش من مص
ة  اوت ذا  —متف ز ه ا. ويرّكِ ال يمكن أن يزول كلي

اعدة من  اً على تقديم المس ي أيض البرنامج الرئيس
اء وتعزيز القدرات الوطنية والدولية بغية  أجل إرس

دي بفعالية للعواقب والتخفيف منها في ا لتأهب للتص
حال وقوع طارئ من هذا القبيل. والوكالة هي جهة 
ثات أو  حاد هب لل تأ بال ية  ية المعن عالم ال ال االتص
دي لها على  عاعية والتص الطوارئ النووية واإلش
ي  ّدِ عيد الدولي، وتنِفّذ أدوارها في مجال التص الص

وخالل فترة السنتين  في إطار هذا البرنامج الرئيسي.
ة باألمان  ز اللوائح الداخلية الخاص تُعزَّ هذه، س
ب التركيز على  ينص عاعي واألمن النووي. وس اإلش
ب، داخل هذا  يق في الوقت المناس ين التنس تحس
ية األخرى،  ي ومع البرامج الرئيس البرنامج الرئيس
ية والكفاءة  من أجل إيجاد أوجه تآزر وزيادة الفعال

  زدواجية في تخطيط األنشطة وتنفيذها.والحد من اال

  ٢٠٢٠تقديرات الميزانية العادية لعام 

اإلدارة العامة 
والتنسيق واألنشطة

٪١١المشتركة 

التأهب والتصدي 
للحادثات 

٪١٢والطوارئ 

أمان المنشآت 
٪٢٩النووية 

األمان اإلشعاعي
وأمان النقل 

٢١٪

التصرف في 
ايات المشعة النف

وأمان البيئة 
١٠٪

األمن النووي 
١٧٪
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  األمان واألمن النوويان -٣البرنامج الرئيسي  - ٦الجدول 

  موجز موارد الميزانية العادية لفترة السنتين
  (باستثناء االستثمارات الرأسمالية الرئيسية)

        ٢٠٢١ ٢٠٢٠ 

ميزانية  امجالبرنامج الفرعي / البرن
٢٠١٩ 

التقديرات 
٢٠١٩بأسعار 

التقديرات األولية ٢٠١٩الفرق قياساً على 
 ٢٠١٩بأسعار 

 ٢٠٢٠الفرق قياساً على 
  ٪ اليورو  ٪ اليورو

۲٦٥ ٩٧٨ ٣  اإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة المشتركة -٠-٣   ١٣ ٤۰  ٥ ٣٥   ٦٥٧۰۰   ٫٩۰٪  ١٣ ٤۰  ۲٦٦     ٥  ۰٫۰٪  
۰٦٨ ٥١٣ ١  لحاالت الطوارئ على الصعيدين الوطني والدولي التأهب ١-١-٣   ٦٤٣ ١ ۲٣١    ٩۲١  ۲٦٣   ٨٫٦٪  ٧١٣ ١ ۲٣١    ۰٧  ۰۰۰  ٤٫٣٪  
نظام التصدي للحادثات والطوارئ التابع للوكالة والترتيبات  ٢-١-٣

  التشغيلية مع الدول األعضاء والمنظمات الدولية
 ۲ ٨٥٧ ٨٧٩  ۲ ۰٧٥  ٤۲۲   ( ٩۲١  ٦٣٣) ( ٤٫٥٪ ) ۲ ۰٦٨  ٦۲۲   ( ٩٩٩ ٦٩) ( ٫٥۲٪ ) 

) (۰  )  ٥٣٧ ٣٩٣ ٤  ٥٣٧ ٣٩٣ ٤  مجموع التأهب والتصدي للحادثات والطوارئ -١-٣ ۰٫۰٪ ) ١    ٥٣٧ ٣٩٣ ٤  ۰٫۰٪  
٩٩۰ ٣  اإلطار الرقابي الحكومي وتطوير البنية األساسية لألمان ١-٢-٣  ٥ ٣  ٣٤٦۰١  ١۰١    ٧٥٥ ٥  ۲٫۰٪  ٨ ٣۲١  ۰٣٩    ٣۲  ٨٩۲   ٫٨۰٪  
٩۲۲ ۲   تقييم أمان المنشآت النووية ٢-٢-٣  ٥٩٩  ۲ ٣٤۲  ٥٥۰    ٤٥٦ ٤  ۲٫۰٪  ۲ ۲٣۲  ١ )  ٤٩٥ ۰٥٦ ) ( ٫١۰٪ ) 
١١۲ ١  ٤٦١ ۲۲۰ ١   األمان والوقاية من األخطار الخارجية ٣-٢-٣  (٨٤٤ ٨ )  ٦١٧ ( ٫٧۰٪ ) (٧١٨ ٣٩ )  ٨٩٩ ١٧١ ١ ( ٣٫٣٪ ) 
٧۲٨ ٦٣٤ ۲  ٦٨٣ ٦٤٧ ۲   التشغيل المأمون لمحطات القوى النووية ٤-٢-٣   ( ۲١  ٨٥٦) ( ٫٥۰٪ ) ۲ (٩٤٤ ٥٧ )  ٨٨٣ ٥٧٦ ( ۲٫۲٪ ) 
٦۲٣ ١   أمان مفاعالت البحوث ومرافق دورة الوقود ٥-٢-٣  ٩ ٣٣٨ ١  ٩٣٩۲٤    ١١ ۰٤٩   ٫٩۰٪  ٧٥   ٣٦١ ٤١٤ ١ ۲٩٣   ٥٫٧٪  

۰١  مجموع أمان المنشآت النووية -٢-٣  ٤۲٥  ٩۰۲   ۰١  ٤۲٥  ٩۰۲     ۰  ۰٫۰٪  ۰١  ٤۲٥  ٨۰۲   (  ١) ( ۰٫۰٪ ) 

 األمان والرصد اإلشعاعيان ١-٣-٣
#
# ٦٣ ٤۲  ٩٥۲   ٤ ۰٦۲  ٨۲٤   ( ۲ ٨٦٧) ( ٫١۰٪ ) ٦٥ ٤۲  ٫١  ٩١١ ٤   ٣٣٩۰٪  

  البنية األساسية الرقابية وأمان النقل ٢-٣-٣
#
# ٧٣ ٣۲  ٧٦ ٣  ٤٦١۲  ٨۲٣    ۲ ٫١  ٨٦٦۰٪  ٧١ ٣۲  (٩١٣ ٤ )  ٤١٤ ( ٫١۰٪ ) 

 نقلمجموع األمان اإلشعاعي وأمان ال -٣-٣
#
# ٧٥٦ ٥٣٦ ٧  ٧٥٦ ٥٣٦ ٧  (  ۰) ( ۰٫۰٪ ) (٣  )  ٧٥٣ ٥٣٦ ٧ ( ۰٫۰٪ ) 

٨۰٨ ١  أمان التصرف في الوقود المستهلك والنفايات المشعة ١-٤-٣  ١ ٧٧٣ ١  ٩٨٥۲١   ( ٨٦٤ ٣٥) ( ۰٫۲٪ ) ١ ۲٧٧  ۰٦۰   ( ٦١ ١۰ ) ( ٫١۰٪ ) 
٩١٩ ١   أمان اإلخراج من الخدمة واالستصالح واالنبعاثات البيئية ٢-٤-٣  ٨٧٣  ۲ ٧۰۲  ١٫٨  ٨٦٣ ٣٥   ٧٣٧٪  ۲ ٨۰۲  ٦١ ١   ٧٩٨۰   ٫١۰٪  

۰۰٨ ٣  مجموع التصرف في النفايات المشعة وأمان البيئة -٤-٣  ٣  ٨٥٩ ۰۰٨  ٨٥٨  (  ۰) ( ۰٫۰٪ ) ٣ ۰۰٨  ٨٥٨  (  ۰) ( ۰٫۰٪ ) 
۰٩۰ ٤٣٣ ١  إدارة المعلومات ١-٥-٣   ٫٤  ٧٥٩ ٣٤   ٨٤٩ ٤٦٧ ١۲٪  ٨٤٩ ٤٦٧ ١  -  - 
٩۲٥ ١   ألمن النووي للمواد والمرافقا ٢-٥-٣  ١٥   ٤٦٧ ٧٤٥ ١  ٨٣٥۲  ۲٦٣   ١٤٫١٪  ٨٣ ٧٤٦ ١۰     ٦١٦  ۰٫۰٪  
۲٦ )  ٤٦٧ ٥٥١ ١  ٥٥٥ ٦١٣ ١   األمن النووي للمواد الخارجة عن التحكم الرقابي ٣-٥-٣  ٨٨۰ ) ( ٣٫٨٪ ) ٤٦٧ ٥٥١ ١  -  - 
۲٤۰ ٣٥٨ ١   وضع البرامج والتعاون الدولي ٤-٥-٣   ٥٫٧  ٥٤١ ٧٧   ٥٨٤ ٤٣٥ ١٪  (٦١٦  )  ٩٦٨ ٤٣٤ ١ ( ۰٫۰٪ ) 

۲۲٥ ٩٣٤ ٥  مجموع األمن النووي -٥-٣   ٦ ۲۰۰ ٦٥   ٣٦٧۲  ٤٫٥  ٨٤٥٪  ٦ ۲۰۰ ٣٦٧    ۰  ۰٫۰٪  
 المجموع بالنسبة إلى األمان واألمن النوويين

 ٣ ٤٦٩ ٣٦  ٣٥٤ ١٦٨ ٣٦۲۰    ۰۰٣  ٫٨  ٨٤٩۰٪  ٥ ٤٦٩ ٣٦۲۰     ۲  ۰٫۰٪  
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  : التحقُّق النووي٤ئيسي البرنامج الر

ي  -٤٦ ندة  ٤يدعم البرنامج الرئيس الوالية المس
إلى الوكالة بمقتضى نظامها األساسي والقاضية بأن 
تضع الوكالة وتطبق ضمانات ترمي إلى كفالة كون 
ة وغيرها من المواد  طارية الخاص المواد االنش
ات التي  دات والمرافق والمعلوم ات والمع دم والخ

مها الو كالة، أو التي تُقدَّم بناًء على طلبها أو تحت تقّدِ
تخَدم على نحو يخدم أي  رافها أو مراقبتها، ال تُس إش
غرض عسكري؛ وأن تطبَّق هذه الضمانات على أي 
ه  ب أطراف دد األطراف إذا طل ائي أو متع ب ثن ترتي
ذلك، أو على أي نشاط من أنشطة دولة ما في ميدان 

  ولة ذلك.الطاقة الذرية إذا طلبت تلك الد

قات  -٤٧ فا لة ات قد الوكا ية، تع غا هذه ال قاً ل وتحقي
ضمانات مع الدول ترتِّب على الوكالة التزاماً قانونياً 
مانات على  لطة قانونية لتطبيق الض وتمنحها س
ا من المفردات  ة وغيره المواد والمرافق النووي
مانات. وفي إطار هذا البرنامج  عة للض الخاض

طلع الوكالة  ي، تض طة للتحقق، بما في الرئيس بأنش
مانات، وتركيب  ذلك تحليل المعلومات المتعلقة بالض
مانات، وعمليات التفتيش  ة بالض األجهزة الخاص
مانات.  الميدانية، وتحليل العينات الالزمة لتنفيذ الض
تخالص  ة من اس ال ة الوك ط ذه األنش ن ه وتمّكِ
استنتاجات قائمة على أسس سليمة بشأن الضمانات. 

افة  اعدة، وفقاً وباإلض م الوكالة المس إلى ذلك، تقّدِ
لنظامها األساسي، في مهام التحقُّق األخرى، بما في 
الح  ى اتفاقات نزع الس ذلك مهام التحقُّق بمقتض
لُّح، بناء على طلب الدول  النووي أو الحد من التس

  وبموافقة مجلس المحافظين.

، تنطوي ٢٠٢١-٢٠٢٠وفيما يخص الفترة   -٤٨
يات األ ي التحّدِ ية التي يواجهها البرنامج الرئيس اس س

  على ما يلي: ٤

  مانات نتيجة لة بالض ؤوليات المتص تزايد المس
مانات والبروتوكوالت  لتزايد عدد اتفاقات الض
افية المبرمة وتزايد عدد المرافق النووية  اإلض

ة  ع اض ة الخ ات المواد النووي د كمي وتزاي
  للضمانات؛

 ر د الض ورية تنفيذ إجراءات التحقق والرص
لة بالمجال  أن التزامات إيران ذات الص بش
ل  ة العم النووي على النحو المبيَّن في خط
الشاملة المشتركة على ضوء قرار مجلس األمن 

  )؛٢٠١٥( ٢٢٣١التابع لألمم المتحدة 
  طالع بها في طة التحقُّق واالض تخطيط أنش

  المرافق النووية الجاري إخراجها من الخدمة؛
 اع أن تعداد إلخض واع جديدة من المرافق االس

داً أو أكبر  ة أكثر تعقي ة أو مرافق نووي النووي
  حجماً للضمانات؛

  تعداد الوكالة تكثيف الجهود من أجل تعزيز اس
د  ي في الرص اس طالع بدورها األس لالض
والتحقق فيما يتعلق بالبرنامج النووي لجمهورية 
كوريا الشعبية الديمقراطية، وفقاً للوالية المسندة 

  لها؛
 ة التي تتمتَّع ض امل ان تواُفر القوى الع م

ال  ة في مج روري ارات والخبرات الض المه ب
ية  س مانات، والحفاظ على المعارف المؤس الض

  الحساسة؛
  خدمات واألجهزة التي ية وال حديث النظم التقن ت

  من شأنها دعم تنفيذ الضمانات بفعالية وكفاءة؛
  عبة قد تتطلب اتخاذ ئة أمنية ص العمل في بي

إضافية لضمان السالمة البدنية للموظفين تدابير 
  العاملين في الميدان وضمان أمن المعلومات.

  ٢٠٢٠تقديرات الميزانية العادية لعام 

  
  

تنفيذ الضمانات 
٨٨٪ 

اإلدارة العامة والتنسيق
واألنشطة المشتركة 

١٠٪ 

أنشطة التحقق 
 ٪٢األخرى 
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  التحقق النووي -٤البرنامج الرئيسي  - ٧الجدول 

  موجز موارد الميزانية العادية لفترة السنتين
  (باستثناء االستثمارات الرأسمالية الرئيسية)

  

        ٢٠٢١  ٢٠٢٠ 

 ٢٠١٩ميزانية  البرنامج الفرعي / البرنامج
التقديرات بأسعار 

٢٠١٩  
لتقديرات األولية ا ٢٠١٩الفرق قياساً على 

 ٢٠١٩بأسعار 
 ٢٠٢٠الفرق قياساً على 

  ٪ اليورو  ٪ اليورو

٧٣۲ ١٤  اإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة المشتركة -٠-٤  ٤١۰  ٩٥ ٨٨٩ ١٣۲  ( ٧٤٦ ٣٨٣) ( ٫٧۲٪ ) ١٦   ٣١١ ٨٨٩ ١٣ ۰٫۰٪  
۲٦٩ ٦٨٨ ٧  المفاهيم والتخطيط ١-١-٤  ٨ ۲٧٣  ٤٤ ١ ٨٧٤۰  ۲١٨  ١٣٫٦٪  ٨ ۲٧٣  ٨٧٥   ۰ ۰٫۰٪  
تنفيذ الضمانات في الدول الواقعة تحت مسؤولية   ٢-١-٤

٧١۲  ٤١٤ ٩٣٨ ١٦ ٥٤٣ ٦٦٦ ١٦   شعبة العمليات ألف  ١٫٦ ٨٧١٪  ٤١٤ ٩٣٨ ١٦ - - 

تنفيذ الضمانات في الدول الواقعة تحت مسؤولية   ٣-١-٤
٥۲   شعبة العمليات باء  ۰١٧  ٥ ٨٣٦۲  ٩٦۰  ٧٣ ) ٨٥٥ ۲٩٨ ) ( ٫٣۰٪ ) ٥۲  ٩٦۰  ٨٥٥ (  ۰) ( ۰٫۰٪ ) 

تنفيذ الضمانات في الدول الواقعة تحت مسؤولية  ٤-١-٤
٣۲٣ ١٧ ٩٤١ ١٩٦ ١٧   شعبة العمليات جيم  ٥۰١   ٦۲١  ٫٧ ١٦٥۰٪  ٣ ١٧۲٣  ٥۰١  (  ۰) ( ۰٫۰٪ ) 

۲١   تحليل المعلومات ٥-١-٤  ٥٣٥ ٤٥٥ ۲١  ١۲٦  ١٫٣ ٣٤٤ ١٦٦  ٨٧٩٪  ۲١  ١۲٦  ٨٧٩ (  ۰) ( ۰٫۰٪ ) 
١۲ ٣٧٤ ٥٥٧ ١٨   توفير وتطوير أجهزة الضمانات ٦-١-٤  ٣ ٦٨٥ ٦٣٧ ۰٨۰  ١٦٫٦ ٣١١٪  ١۲  ٦٨٤ ٦٣٧ (  ۰) ( ۰٫۰٪ ) 
۰١   الخدمات التحليلية ٧-١-٤  ٦۲٩  ١٦٩ ۰١  ٣۲٩  ۰٣٥  ( ۲ ٨١٩) ( ۰٫۰٪ ) ۰١  ٣۲٩  ۰٣٥  - - 
) (۰  ) ٨٦٩ ٥٦٥  - ٨٦٩ ٥٦٥  ٨٦٩ ٥٦٥  -   المشاريع الخاصة ٨-١-٤ ۰٫۰٪ ) 
) (٧٩١ ٤٣٦ ١) - ٧٩١ ٤٣٦ ١   تقييم الفعالية(قديم)  ٨-١-٤ ۰٫۰۰١٪ ) - - - 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الخاصة  ٩-١-٤

۲٦٥ ١٤   بالضمانات  ٥۰٣  ٩  ٥٩٣ ٣٦١ ١٥۰٧  ٨٧۲  ٤٫٨٪  ٥٩٣ ٣٦١ ١٥ (  ۰) ( ۰٫۰٪ ) 

٤۲١  *مجموع تنفيذ الضمانات -١-٤  ٩ ١٨٦ ٧٥١۲١  ١۲۰  ٤۲٦  ٤ ۰٤٥  ٣٫٦ ٤٣٨٪  ٩۲١  ١۲۰  ٤۲٦    ۰ ۰٫۰٪  
۲١٣ ٣ ٧٤٧ ٨٤٣ ۲  أنشطة التحقق األخرى ١-٢-٤  ۰٦٧   ٨٨۲  ٣۲٩  ۲٫۰١٪  ٣ ۲١٣  ۰٦٧  - - 

۲١٣ ٣ ٧٤٧ ٨٤٣ ۲  تحقق األخرىمجموع أنشطة ال -٢-٤  ۰٦٧   ٨٨۲  ٣۲٩  ۲٫۰١٪  ٣ ۲١٣  ۰٦٧  - - 
٧۰٧ ۲  تطوير أجهزة الضمانات ٢-٣-٤  ٥٣٤ - (۲ ٧۰٧  ٥٣٤) ( ۰٫۰۰١٪ ) - - - 
١۲٧    المشاريع الخاصة ٣-٣-٤  ٧١۲  - ( ١۲٧  ٧١۲ ) ( ۰٫۰۰١٪ ) - - - 

٨۲٤ ٣  *مجموع التطوير -٣-٤  ٥۰٨  - (٨ ٣۲٤  ٥۰٨ ) ( ۰٫۰۰١٪ ) - - - 

٩٦۲ ١٤٥  *مجموع أنشطة التحقق النووي  ٣ ١٤٦ ٧٧٩۲۲  ٦  ٥٨٩۲٩  ۰٨١  ٫٦۰٪  ٣ ١٤٦۲۲  ٥۰٦    ١٦ ۰٫۰٪  
  

  .١-٤إلى البرنامج نُِقلت  ٣-٤ السابق البرنامجاألنشطة التي كان يُضَطلع بها في إطار * 
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بالسياسات : الخدمات الخاصة ٥البرنامج الرئيسي 
  والتنظيم واإلدارة

عى برامج الوكالة، في ظّلِ قيادة المدير   -٤٩ تس
ه، إلى تحقيق  لطت ار س ه وفي إط ات ام وتوجيه الع
يق  ي ذلك التنس اء فيها. ويقتض أهداف الدول األعض
بفعالية لضمان اتباع نهج الدار الواحدة، ال سيما فيما 
ة؛  ام ات الع ات واألولوي ا يلي: التوجيه يتعلق بم
ع البرامج  اء؛ ووض والتفاعالت مع الدول األعض
وتنفيذها؛ واإلدارة القائمة على النتائج، بما في ذلك 
اة  اطر؛ وتعميم مراع لمخ يم األداء وإدارة ا ي ق ت
ة  ات وتعبئ راك ة الش ام اني؛ وإق المنظور الجنس
ة، وبين  ان ل األم ات داخ الموارد؛ وإدارة المعلوم

ة الناس ووسائط األمانة والدول األعضاء ولفائدة عام
تقلة المعنية  وف تظل الوظيفة المس اإلعالم. وس
قافة أخالقية  تدامة ث ج وتكفل اس باألخالقيات ترّوِ
ة  اءل ة والمس ة تقوم على النزاه ل المنظم داخ
مان  اعد المدير العام على ض تظل تس فافية، وس والش
ا يتفق  ا بم امهم وأدائهم له ل الموظفين لمه احترام ك

  زاهة.مع أعلى معايير الن

وباإلضافة إلى ذلك، سيتواصل العمل على   -٥٠
عة من الخدمات اإلدارية والقانونية  توفير طائفة واس
ندة  ياق إنجاز الوالية المس لدعم برامج الوكالة في س

  إليها على نحو فعَّال وكفء.

اء   -٥١ ارة إلى أن زه من  ٪٢٥وتجدر اإلش
ة لها صلة بتكاليف إدار ٥ميزانية البرنامج الرئيسي 

تركة في مركز فيينا  المباني والخدمات األمنية المش
تنسيق األنشطة  ٥الدولي. ويتولى البرنامج الرئيسي 

يق  ة تُعنى بتنس ة مركزي ة من خالل وظيف األمني
ة بالوكالة، بما في ذلك اإلدارة  ؤون األمن الخاص ش
المتكاملة للمرافق وأمن المواقع في مختبرات الوكالة 

ل الحاجة تتزايد إلى تعزيز في زايبرسدورف. وستظ
البنية األساسية ألمن المعلومات والعمليات والقدرات 
يما  اعدة، وال س لمعالجة التهديدات الخطيرة والمتص

  لضمان أمن المعلومات المعهود بها إلى الوكالة.

تركيزه على  ٥ويواصل البرنامج الرئيسي   -٥٢
ين خدمات اإلدارة من خالل االبتكار  لة تحس مواص

عي إلى تحقيق مزيد من الكفاءة. وتعتبر هذه وال س
طة البرامج  طالع بأنش ية لالض اس الخدمات أس
ينات  وف تكون آثار تحس ية األخرى وس الرئيس

ة.  ال ة في مختلف أجزاء الوك ادي ات اإلدارة ب دم خ
وتُحدَّد فعالية هذا التوجه الداخلي نحو خدمة العمالء 

ة من خالل القيام برص د في تحقيق نتائج ملموس
لواردة من جميع  ات ا يب عق ت ل دقيق ومن خالل ا

  اإلدارات داخل األمانة.

ومن شأن اإلدارة المتكاملة ألنشطة الصيانة   -٥٣
غيل أن تمِكّن من تحقيق كفاءة أكبر في إدارة  والتش
دورف.  العدد المتزايد من المرافق في موقع زايبرس
دعم البرامج على  ات ل ذ نظام المعلوم وال يزال تنفي

اق  اءة من نط ه كف ام إيبس) يحقِّق أوج ة (نظ ال الوك
ذل من  ت الجهود تُب ا زال ات. وم ة العملي خالل أتمت
يد العمل، وتقليص كمية  أجل زيادة الكفاءة وترش
المواد المطبوعة، مع مواصلة تلبية احتياجات الدول 
يواصل هذا البرنامج  األعضاء في الوقت نفسه. وس

سي التركيز في عمله على تقديم حلول ابتكارية  الرئي
اءلة في مختلف  وتحقيق كفاءة أكبر ومزيد من المس

  أجزاء الوكالة.

وستواصل الوكالة تعزيز المساءلة والكفاءة   -٥٤
والفعالية من خالل أنشطة مكتب الخدمات اإلشرافية 

ة  داخلي ات  —ال ك إجراء المراجع ا في ذل بم
والتقييمات والتحقيقات وتوفير الدعم االستشاري إلى 

اء اإل وكذلك من خالل  —دارة العليا والدول األعض
ابات  الدعم الذي تقدمه األمانة إلى مراجعي الحس

  الخارجيين.

  ٢٠٢٠تقديرات الميزانية العادية لعام 

  
  

  

 

 

٪٣٤الخدمات العامة 

خدمات المؤتمرات 
٪٦واللغات والنشر 

خدمات 
المشتريات 

٣٪ 
إسناد الخدمات التجارية

مج المشتركة إلى البرنا
 ،٥الرئيسي 

القيادة التنفيذية  ٪٥ 
 ٪١١والسياسات 

الخدمات اإلشرافية ٪٤الخدمات القانونية 
٤٪ 

اإلعالم العام 
 ٪٤واالتصاالت 

تكنولوجيا المعلومات 
 ٪١٢واالتصاالت 

اإلدارة والخدمات 
 ٪٩المالية 

إدارة الموارد البشرية
٨٪ 
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  الخدمات الخاصة بالسياسات والتنظيم واإلدارة –٥البرنامج الرئيسي  -٨الجدول 

  ينموجز موارد الميزانية العادية لفترة السنت
  (باستثناء االستثمارات الرأسمالية الرئيسية)

        ٢٠٢١  ٢٠٢٠ 

ميزانية  البرنامج الفرعي / البرنامج
٢٠١٩ 

التقديرات 
بأسعار 
٢٠١٩  

التقديرات  ٢٠١٩الفرق قياساً على 
األولية بأسعار 

٢٠١٩ 

 ٢٠٢٠الفرق قياساً على 
  ٪ اليورو  ٪ اليورو

٩۰٥ ٣٣٨ ٨  اتالقيادة التنفيذية والسياس ١-٠-٥  ٥٩  ٥٣٩ ٣٩٧ ٨ ۰٣۰  ٫٧۰٪  (١  ) ٥٣٨ ٣٩٧ ٨ ( ۰٫۰٪ ) 
۲١  ) ٦٣١ ٨٥٥ ۲ ٦٤٣ ٨٥٥ ۲   الخدمات القانونية ٢-٠-٥ ) ( ۰٫۰٪ ) ۲ ٦٣١ ٨٥٥ - - 
٥٥۲ ٣   الخدمات اإلشرافية ٣-٠-٥  ۲٦٧  ٥٥ ٣۲  ۲٦٧    ۰ ۰٫۰٪  ٥٥ ٣۲  ۲٦٧  - - 
۲٣٨ ١٧٨ ٣   اإلعالم العام واالتـصاالت ٤-٠-٥  ٣٨١ ١٦٧ ٣ ( ١١ ۰۰۰) ( ٫٣۰٪ ) ١٦٧ ٣ ۲٣٨    ١ ۰٫۰٪  
۲٨٦ ٩٧٥ ٩ ٣٣١ ٣٨٩ ٩   تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ٥-٠-٥   ٥٣١ ٥٨٦ ۲٦٫٪  ٦ ٩۲٩  ۰٩۲  ( ٤٩ ۲٥٧ ) ( ٫٥۰٪ ) 
۰٨٩ ٦ ٦٣٤ ٩٩٨ ٦   اإلدارة والخدمات المالية ٦-٠-٥  ١۰۰  ( ٨۰١  ٦٣٣) ( ١٫٦٪ ) ٣ ٩٧٦ ٦۰١   ٨٦ ۰۲١  ۲١٫٪  
٪۰٫۰ ١٨   ٩٣٥ ٤٦٤ ٦ ٩١٧ ٤٦٤ ٦   إدارة الموارد البشرية ٧-٠-٥  ١ ٤٦٤ ٦۲٩  (  ١٤) ( ۰٫۰٪ ) 
٨۲   الخدمات العامة ٨-٠-٥  ٦٤ ٤٣٥۰  ٧۲  ٦۲٥  ٨ ) ٣٨٧۰٩  ٦٧٨) ( ۲٣٫٪ ) ٧۲  ٤٨٩ ۰٨٧  ( ٥١٦ ٣٦) ( ٫١۰٪ ) 
٥۰۲ ٥   خدمات المؤتمرات واللغات والنشر ٩-٠-٥  ٦۲٤  ٧ ١٣٣  ٨٥٤ ١٥٨ ٥۲٤  ٫٧۲٪  ٨٥٤ ١٥٨ ٥ - - 
۲٣۰ ۲   خدمات المشتريات ١٠-٠-٥  ١١۰  ۲ ٣١۰  (٣٩  ) ٩٧١ ( ۰٫۰٪ ) ۲ ٣١۰  ٩٧١ - - 
٤۰۰ ٤   ٥إسناد الخدمات التجارية المشتركة إلى البرنامج الرئيسي  ١١-٠-٥  ٤ ٦٨٣ ۲٩۲  ۰٤٤   ٨٧۲  ٧٥٧ ۲٧٫٪  ٤ ۲٩۲  ۲٤٥    ۲١  ۰٫۰٪  

۲٧۲ ٩٧٨ ٧٩  ى الخدمات الخاصة بالسياسات والتنظيم واإلدارةالمجموع بالنسبة إل  ۰٨  ١٦۰  ۲٦٧   ٣٨ ۰۰٤  ۰٫۰٪  ۰٨  ١٦۰  ٦٨٤   ۲١  ۰٫۰٪  

  

  

  



GC(63)/2 
 ٢٧الصفحة 

 

ي  امج الرئيس اون التقني ٦البرن : إدارة التع
  ألغراض التنمية

ي   -٥٥ اريع  ٦يكفل البرنامج الرئيس إعداد مش
مج التعاون التقني وتنفيذها وإدارتها ضمن إطار برنا

ل برنامج  يواص نتين. وس التعاون التقني لفترة الس
فته اآللية  طالع بدوره بص التعاون التقني االض
ناء  ية وب يا النوو قل العلوم والتكنولوج ية لن الرئيس

رية  -القدرات   -مع التركيز على تنمية الموارد البش
اء،  في مجال التطبيقات النووية في الدول األعض

هم فيما تبذله هذه يس الدول من جهود لتحقيق  مما س
ي  تدامة. ويدعم البرنامج الرئيس أهداف التنمية المس
أيضاً الدول األعضاء في أنشطتها المتعلقة بالتصدي 

ل البرنامج يواص ي لتغيُّر المناخ. وس ير  الرئيس تيس
اء  ارف، وبن اُدل المع ات، ودعم تب راك ة الش ام إق

  الشبكات العلمية وتعزيزها.

اريع ويتألف برنامج التع  -٥٦ اون التقني من مش
ندوق التعاون  ل من ص وطنية وإقليمية وأقاليمية تُموَّ
اهمات  ية ومس التقني وموارد خارجة عن الميزان
اريع التعاون التقني من  عينية. ويجري إعداد مش
اورية من أجل معالجة األولويات  خالل عملية تش
ة  امجي دَّدة في األطر البرن ة المح ة الوطني ائي اإلنم

اً من أجل  القُطرية والخطط اإلنمائية الوطنية، وأيض
معالجة المسائل ذات االهتمام المشترك واالحتياجات 

  المحدَّدة من خالل األطر اإلقليمية المختلفة.

اون التقني   -٥٧ امج التع ار دورة برن وفي إط
يكون هناك برنامج تعاون ٢٠٢١-٢٠٢٠للفترة  ، س

اء ١٤٢تقني وطني لما مجموعه   من الدول األعض
  بلداً من أقل البلدان نمواً). ٣٥(بما في ذلك واألقاليم 

ل   -٥٨ وألغراض التخطيط، يُفترض أن يص
معدَّل التحقيق اإلجمالي لصندوق التعاون التقني إلى 

خاص ٪٩٤ عاون التقني ال نامج الت م بر ّمِ قد ُص . و
اريع للفترة  مع التركيز  ٢٠٢١-٢٠٢٠بدورة المش

  على ما يلي:

 مان تقديم ما يكف ي من الدعم للعدد المتزايد ض
اركة في برنامج  اء المش من الدول األعض
نامية الواردة من  بات المت عاون التقني، والطل الت

تخدام التكنولوجيا  اء على اس الدول األعض
النووية ألغراض التنمية المستدامة، بما في ذلك 
ة  داف التنمي ة نحو تحقيق أه ذول الجهود المب

تدامة   ١٥و ١٤و ١٣و ٩و ٧و ٦و ٣و ٢المس
  ؛١٧و

  اء التي تحتاج إلى لدول األعض لدعم ل قديم ا ت
يع قدراتها في مجال  اعدة على بناء وتوس المس
رطان من خالل إدراج  ى الس رعاية مرض
وير  ة والتص اعي ع ة اإلش الج ات المع دم خ
التشخيصي والطب النووي ضمن برنامج شامل 

  لمكافحة السرطان؛
 تمرارية قدرة الوكالة على تنفي مان اس ذ ض

ريع وواٍف  تجابة على نحو س البرنامج واالس
لدول  عاجلة الواردة من ا ئة وال ناش بات ال للطل
ول على الدعم من  اء من أجل الحص األعض

  خالل برنامج التعاون التقني؛
  ين فعالية برنامج التعاون التقني وكفاءته تحس

تمرار في تعزيز النهج  وجودته من خالل االس
ين ا يق داخليا مع القائم على النتائج وتحس لتنس

  اإلدارات التقنية؛
  راكات بين راكات، بما في ذلك الش تعزيز الش

  القطاعين العام والخاص وتعبئة الموارد؛
  اون التقني من خالل امج التع تعزيز إبراز برن

أنه مع  ل بش بذل الجهود للترويج له والتواص
  الجهات الخارجية؛

 مواصلة المضي قدماً في تعميم مراعاة المنظور 
 الجنساني في برنامج التعاون التقني.

  ٢٠٢٠تقديرات الميزانية العادية لعام 

 

 

٪٦خدمات المشتريات 

تنسيق ودعم برنامج 
العمل من أجل عالج 

 ٪٩السرطان 

إسناد الخدمات 
التجارية المشتركة إلى

،٦البرنامج الرئيسي 
 ٥٪ 

اإلدارة العامة 
واإلرشادات 

 ٪٤االستراتيجية 

تنسيق ودعم برنامج 
٪١٦التعاون التقني 

إدارة برنامج التعاون 
٪١٩التقني ألفريقيا 

إدارة برنامج 
التعاون التقني 
آلسيا والمحيط 

 ٪١٥الهادئ 

إدارة برنامج التعاون 
٪١٣التقني ألوروبا 

إدارة برنامج التعاون 
التقني ألمريكا الالتينية

 ٪١٣والكاريبي 
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  إدارة التعاون التقني ألغراض التنمية -٦البرنامج الرئيسي  - ٩الجدول 

  موجز موارد الميزانية العادية لفترة السنتين
  (باستثناء االستثمارات الرأسمالية الرئيسية)

        ٢٠٢١  ٢٠٢٠ 

ميزانية  ج الفرعي / البرنامجالبرنام
٢٠١٩ 

التقديرات 
بأسعار 
٢٠١٩  

 ٢٠١٩الفرق قياساً على 
التقديرات 

األولية بأسعار 
٢٠١٩ 

 ٢٠٢٠الفرق قياساً على 

٩٤۰ ١  اإلدارة العامة واإلرشادات االستراتيجية ٠٠١-١-٠-٦  ٨٩ ١ ٩٩٧۰  ٩۰٥  ( ٤٨٨ ٥) ( ٫٥۰٪ ) ٨٩ ١۰  ٩۰٥  - - 

۲٣٦ ٣٨٦ ٤   عم برنامج التعاون التقنيتنسيق ود ٠٠٢-١-٠-٦  ٦١ ٤۲  ٤ ) ٥٣٣۲١  ٩۲٨ ) ( ٫٨۲٪ ) ٦١ ٤۲  ٩۲٥  (  ٤) ( ۰٫۰٪ ) 

۲۰٩ ٧١٦ ٤   إدارة برنامج التعاون التقني ألفريقيا ٠٠٣-١-٠-٦  ٤ ۰۲٩  ٣٫٩ ٨٧٧ ١٨٥  ٧٩٦٪  ٤ ۰۲٩  ٧٩٦ - - 

۰٦۲ ٨٩٥ ٣   إدارة برنامج التعاون التقني آلسيا والمحيط الهادئ ٠٠٤-١-٠-٦  ٤ ٩٧٧ ٣۲٧   ۲٨  ٫١ ٤٦٤۲٪  ٤ ٩٧٧ ٣۲٧  - - 

٩٩۲ ٣٣٨ ٣   إدارة برنامج التعاون التقني ألوروبا ٠٠٥-١-٠-٦  ٣ ۲٣٦  ٥۲٣   ٤۲  ٦۰۲  ٫٧۰٪  ٣ ۲٣٦  ٥۲٣  - - 

٨٦۲ ٣ ٥١٣ ١٨٤ ٣   إدارة برنامج التعاون التقني ألمريكا الالتينية والكاريبي ٠٠٦-١-٠-٦  ١  ٤٣١۰١  ١٧٩  ۲٣٫٪  ٨٦ ٣۲  ٤٣١ - - 

٨٣۲ ٦٧٦ ١   خدمات المشتريات ٠٠٧-١-٠-٦  ١ ۲٦٧  (٨١٤ ٣ ) ٤٦٩ ( ۲٫۰٪ ) ١ ۲٦٧  ٤٦٩ - - 

١۰۲ ٤٣٤ ۲   تنسيق ودعم برنامج العمل من أجل عالج السرطان ٠٠٨-١-٠-٦  ۲ ١٫٣ ٧٧٥ ٣١  ٧٩٦ ٤٦٥٪  ۲ ٧٩٦ ٤٦٥ - - 

١٤۲ ١   ٦ المشتركة إلى البرنامج الرئيسي إسناد الخدمات التجارية ٠٠٩-١-٠-٦  ۰٣٩  ٦٥ ١۲  ۲٩٩   ٣ ٥١۰٦  ۲٤٫٪  ٦٥ ١۲  ٤   ٩٩٧ ۰٫۰٪  

 المجموع بالنسبة إلى إدارة شؤون التعاون التقني ألغراض التنمية
 

٥۲  ٤٥ ٩٤١۰  ٦۲  ٨٤۲  ١٫٣ ٥٣١ ٣٤٣  ٥٧٦٪  ٦۲  ٨٤۲  ٥٧٦   ۰ ۰٫۰٪  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

  رأسمالية الرئيسيةاالستثمارات ال -٤-أوالً 
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  خطة االستثمارات الرأسمالية الرئيسية

تبيِّن خطة االستثمارات الرأسمالية الرئيسية  -٥٩
طلع بها  تض ية التي س مالية الرئيس اريع الرأس المش
ر المقبلة. وتُنقَّح خطة  نوات العش الوكالة في الس
االستثمارات الرأسمالية الرئيسية كل سنة وتنبثق من 

ية مالئمة احتياج اس ات الوكالة لالحتفاظ ببنية أس
داً. وتِرد في  ل جي ات وتعم ديث ة آلخر التح ومواكب

دول  ات  ١٠الج ة مع التوقع ة عن الخط ام ة ع لمح
  السنوية.

ام   -٦٠ ا يخصُّ ع ات ٢٠٢٠وفيم ، تبلغ متطلب
 ٢٤٫٣االستثمارات الرأسمالية الرئيسية ما مجموعه 

اه تو دول أدن ك مليون يورو. ويبِيّن الج زيع تل
  المتطلبات.

 البرنامج الرئيسي / البند الرأسمالي الرئيسي
  ٢٠٢٠  )بماليين اليوروهات(

   القوى النووية ودورة الوقود النووي والعلوم النووية -١
  ١٫١   االرتقاء بنظم المعلومات اإلدارية المتكاملة  

  
المستند إلى موِلدات النيوترونات  النيترونيةالعلوم مرفق 

الديوتيريوم وعلى تفاعل -القائمة على تفاعل الديوتيريوم
  التريتيوم-الديوتيريوم

۲٫۰   

۲١٫   ١البرنامج الرئيسي      
   التقنيات النووية من أجل التنمية وحماية البيئة -٢
  ٤٫١   +ReNuALمشروع   

خدمات المعايرة والمراجعة الخاصة بمختبر قياس   
۲٫۰  الجرعات (زايبرسدورف)   

  ٤٫٣  ٢البرنامج الرئيسي   
   األمان واألمن النوويان -٣

تعزيز األمان اإلشعاعي من خالل قياس الجرعات بكفاءة   
٫٥۰   وبأسلوب عصري   

  ١٫٧  البنية األساسية والمرافق المشتركة في زايبرسدورف*  
۲٫۲  ٣البرنامج الرئيسي      

   التحقُّق النووي -٤

انات لمحطة تصنيع وقود موكس صياغة وتنفيذ نهج ضم  
  ٣٫١   في اليابان

صياغة وتنفيذ نُُهج ضمانات ألغراض محطة للتغليف   
٫٤۲   ومستودع جيولوجي لخزن الوقود المستهلك   

  ٥٫٤   ٤البرنامج الرئيسي   
   الخدمات الخاصة بالسياسات والتنظيم واإلدارة -٥

مات مخصصات البنية األساسية لتكنولوجيا المعلو  
  ٨٫٤   واالستثمار في أمن المعلومات

٫٧۲   البنية األساسية والمرافق المشتركة في زايبرسدورف*     
۲١١٫ ٥البرنامج الرئيسي      
٣٤٫۲  مجموع خطة االستثمارات الرأسمالية الرئيسية     

   .٥و ٣تمويل مشترك من البرنامجين الرئيسيين  *

 

ر ال ٣ ظ ن ان ي ت ق ي  /2009/1GOVوث
  .GOV/2009/52/Rev.1و

ة الرئيسية وصندوق االستثمارات الرأسمالي  -٦١
ـهو صندوق احتياطي أنشئ وفقاً للقاع ـ ـالمالي دةـ  ةـ

ات  ٠٦-٤ اء بمتطلب دة على الوف اع بغرض المس
ية كما ترد  اس ية في مجال البنية األس الوكالة الرئيس
ية. وهو  مالية الرئيس تثمارات الرأس في خطة االس
سمالية التي يمكن  يتيح فرصة لتمويل المتطلبات الرأ

ل باستمرار أو أن تستدعي زيادات لوال ذلك أن تؤجَّ 
اء. نوية من الدول األعض اهمات الس  كبيرة في المس
ويستعرض مجلس المحافظين صندوق االستثمارات 
ية في إطار اإلجراءات المقررة  مالية الرئيس الرأس

  العتماد البرنامج والميزانية.

ل GC(53)/5وكما هو مبيَّن في الوثيقة   -٦٢ ، يُموَّ
ات الرأسمالية الرئيسية من المبلغ صندوق االستثمار

مالي من الميزانية العادية،  ص للجزء الرأس المخص
ية  قة من الميزان ية غير المنف دة الميزان ومن أرص
ابقة، إن ُوِجدت، ومن  غيلية لألعوام الس العادية التش

  أي مصادر أخرى يحِدّدها مجلس المحافظين.

ارات   -٦٣ تثم دوق االس ن اء ص ذ إنش ومن
ة  الي م ام الرأس ة في ع ي ل  ٢٠٠٩،٣الرئيس تُحوَّ

ابقة من  دة غير الُمنفقَة من االعتمادات الس األرص
الميزانية العادية التشغيلية إلى صندوق االستثمارات 
ية ويُبلَّغ عنها في البيانات المالية  مالية الرئيس الرأس

قاعدة قا لل لة وف ية ذات الص مال ). ٤(-(ب)-٢-٧ ال
ل كذلك تُرحَّ دة الميزانية  وبالطريقة ذاتها، س أرص

غيلية للفترة  قة من الميزانية العادية التش غير المنفَ
إلى صندوق االستثمارات الرأسمالية  ٢٠١٩-٢٠١٨

  الرئيسية.

  االستثمارات الرأسمالية

ية   -٦٤ عام، كما جرى في ميزان مدير ال يقترح ال
مليون يورو  ٢٫٠، تعويض مبلغ مقداره ٢٠١٩عام 

ة ادي ة الع ل الميزاني ام  من تموي ة في ع الي م الرأس
بمبلغ بذات المقدار من األرصدة غير المنفقة  ٢٠٢٠

من اعتمادات الميزانية العادية التشغيلية في السنوات 
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دوق  ن ت إلى ص د نُقل ت ق ان ة والتي ك ابق الس
ية. ومن المتوقع أن  مالية الرئيس تثمارات الرأس االس

  .٢٠٢١يستمر العمل بالترتيب ذاته في عام 

  ٢٠٢٠دية الرأسمالية لعام الميزانية العا

  

ع إجمالي التمويل من صندوق   -٦٥ وسوف يوزَّ
ية، والبالغ  مالية الرئيس تثمارات الرأس  ٨٫٠االس

اريع  عار، على المش وية األس ماليين يورو قبل تس
  التالية:

  افية لتجديد مختبرات التطبيقات ر اإلض العناص
ي  — )ReNuALالنووية (+  ٢البرنامج الرئيس

  مليون يورو. ٢٫٠ —
  اس اعي من خالل قي ع ان اإلش تعزيز األم

ري  لوب عص أس اءة وب ات بكف  —الجرع
  مليون يورو. ٠٫٣ — ٣البرنامج الرئيسي 

  نيع مانات لمحطة تص ياغة وتنفيذ نهج ض ص
ي  —وقود موكس في اليابان  البرنامج الرئيس

  مليون يورو. ١٫٠ — ٤
  تركة في ية والمرافق المش اس البنية األس

دور ي  —ف زايبرس  — ٥البرنامج الرئيس
  مليون يورو. ١٫٠

  ية لتكنولوجيا اس ات البنية األس ص مخص
تثمار في أمن المعلومات   —المعلومات واالس

  ماليين يورو. ٣٫٧ — ٥البرنامج الرئيسي 

ة   -٦٦ ة خط ذه الوثيق وفي حين تعرض ه
ية للفترة  مالية الرئيس تثمارات الرأس -٢٠٢٠االس

تثمارات ، ال يزال هناك مبلغ كب٢٠٢٩ ير من االس

مالية المقترحة في عام  دون تمويل.  ٢٠٢٠الرأس
مليون  ١٦٫٢وفي الوقت الراهن، يبقى ما مجموعه 

مالية لعام  دون  ٢٠٢٠يورو من المتطلبات الرأس
لة لعام  تثمارات غير المموَّ تمويل، في حين تبلغ االس

مليون يورو. واألمل معقود  ١٢٫١ما مقداره  ٢٠٢١
اهمات على أن تُموَّ  ل هذه المتطلبات من خالل مس

دول  ة. ويعرض الج ة عن الميزاني ارج  ١٢خ
عام  كّلٍ من  لة ل بات غير المموَّ وعام  ٢٠٢٠المتطل

٢٠٢١.  

  لمحة عامة عن كل برنامج رئيسي

ة عن   -٦٧ ام ة ع ة لمح الي م الفقرات الت ّدِ تق
ل جزءاً  ّكِ ية التي تش مالية الرئيس تثمارات الرأس االس

تثمار ية للفترة من خطة االس مالية الرئيس ات الرأس
٢٠٢٩-٢٠٢٠.  

القوى النووية ودورة الوقود  -١البرنامج الرئيسي 
  النووي والعلوم النووية

  االرتقاء بنظم المعلومات اإلدارية المتكاملة

ي   -٦٨ د البرنامج الرئيس مجموعة من  ١يتعهَّ
نظم المعلومات ألغراض جمع البيانات والمعلومات 

حتها وذات وموارد المعارف ا لنووية المتثبَّت من ص
لمية للطاقة  تخدامات الس الحجية فيما يتعلق باالس
ر هذه البيانات والمعلومات وموارد  النووية، ونش
ب. بيد أنَّ هذه النظم قد  المعارف في الوقت المناس
بلغت في الوقت الراهن نهاية دورة عمرها التشغيلي 

المة المعلوم مان س ات ويلزم تحديثها من أجل ض
اء إليها. ويهدف هذا  ول الدول األعض وإمكانية وص
ذكورة  ات الم ث نظم المعلوم دي روع إلى تح المش

  وتأمينها وضمان استمرارية توافرها.

ويتألف نظام المعلومات اإلدارية المتكامل   -٦٩
دَّة نظم  ة من ع ة النووي اق إدارة الط اص ب الخ

  معلومات، تشمل ما يلي:

 فاعالت المتقدمة؛نظام المعلومات الخاصة بالم  

التقنيات النووية  -٢
من أجل التنمية 

٪٣٣وحماية البيئة   

التحقق النووي -٤
١٧٪  

الخدمات الخاصة -٥
 بالسياسات والتنظيم

٪٤٥واإلدارة   

األمان واألمن  -٣
٪٥النوويان   
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  عة ادر واألجهزة المش الفهرس الدولي للمص
  المختومة؛

  ات عن دورة الوقود ل للمعلوم ام ام المتك النظ
  النووي؛

 النظام الدولي للمعلومات النووية (نظام إينيس)؛  

  رف في النفايات المتاحة قاعدة بيانات التص
  على الشبكة؛

 نظام المعلومات عن مفاعالت القوى؛  

  في النفايات المشعة؛سجل التصرف  

 .قاعدة بيانات مفاعالت البحوث  

ز الجهود المبذولة في إطار هذا   -٧٠ وسوف ترّكِ
قاء  روع على تحديث نظم المعلومات واالرت المش
ل خفض  ا من أج امله ادة تك ة وزي ا األمني بجوانبه
وف يتحقَّق ذلك عن  يانتها. وس غيلها وص تكاليف تش

مات الخاص طريق مواءمة هيكل تكنولوجيا المعلو
وف  ر أطر التطوير. وس بكّلِ نظام وتوحيد عناص
االت  تُزال ح امالً، وس ذه النظم أكثر تك دو ه تغ

  ازدواجية البيانات أو عدم اتساقها.

روع اإلجمالية للفترة   -٧١ وتُقدَّر احتياجات المش
ماليين يورو وهي دون  ٥٫٦بمبلغ  ٢٠٢٩-٢٠٢٠

  تمويل في الوقت الراهن.

دات مرفق العلوم النيو د إلى مولِّ تن ة المس تروني
ديوتيريوم ل ال اع ة على تف ائم ات الق -النيوترون

  التريتيوم-الديوتيريوم وعلى تفاعل الديوتيريوم

ة   -٧٢ د مختبر العلوم واألجهزة النووي اع يس
ة  األجهزة النووي ذ ب اء على األخ دول األعض ال
يانتها  غيلها وص وتقنيات قياس الطيف النووي وتش

عة من التطبيقات في مجاالت مثل دعماً لطائفة واس
ة  ة والبيئ ة والزراع ذي ة واألغ حي ة الص اي الرع
افي وعلوم المواد.  ائي والتراث الثق ل الجن والتحلي
وتقتصر المرافق الداخلية الموجودة لدى المختبر في 

مقره في الوقت الراهن على توفير التقنيات التحليلية 
ة غاما. القائمة على األشعة السينية وقياس طيف أشع

ندة إلى  ت اف إلى ذلك تقنيات مس وف تُض وس
تعانة بمولِّدات نيوترونات قائمة  النيوترونات باالس

ديوتيريوم ل ال اع ل -على تف اع ديوتيريوم وعلى تف ال
التريتيوم. وسوف تُستحدث لدى المختبر -الديوتيريوم

التقنيات النيوترونية التالية (بما في ذلك بناء القدرات 
  ): في هذه المجاالت

 التحليل بالتنشيط النيوتروني؛  

 التصوير اإلشعاعي النيوتروني؛  

  تجواب تخدام االس االختبار غير المتلف باس
  النشط؛

  ة اعي ع ات اإلش اج المقتفي اح إنت إيض
  واستخدامها؛

  تخدام المجاالت عاعات باس الوقاية من اإلش
  النيوترونية؛ 

 األجهزة النيوترونية؛  

 نات القائمة تشغيل وصيانة مولِّدات النيوترو
لديوتيريوم فاعل ا لديوتيريوم وعلى -على ت ا

  التريتيوم.-تفاعل الديوتيريوم

روع اإلجمالية للفترة   -٧٣ وتُقدَّر احتياجات المش
مليون يورو وهي دون  ٠٫٥بمبلغ  ٢٠٢٢-٢٠٢٠

  تمويل في الوقت الراهن.

ي  التقنيات النووية من أجل  -٢البرنامج الرئيس
  التنمية وحماية البيئة

  )ReNuALجديد مختبرات التطبيقات النووية (+ت

ز ٢٠٢١-٢٠٢٠في الفترة   -٧٤ وف يرّكِ ، س
روع متابعة تجديد مختبرات التطبيقات النووية  مش

م  ار إليه باس تكمال ReNuAL(والمش +) على اس
يِّدا بالفعل في إطار  تأثيث وتجهيز المبنيين الذين ُش
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ذين المبنيين،  ل المختبرات إلى ه روع، ونق المش
طة تعزيز القدرات في الحيِّز الذي توجد  وتنفيذ أنش
طة  ل هذه األنش ّثِ تم مة. وس قائ يه المختبرات ال ف
االنتهاء من مجمل مبادرة تجديد مختبرات التطبيقات 
فر عن تعزيز القدرات على نحو  تس النووية وس
من أن تتمكن مختبرات الوكالة في  ملموس بما يض

تمرار في تلبية  دورف من االس احتياجات زايبرس
  الدول األعضاء.

روع اإلجمالية للفترة   -٧٥ وتُقدَّر احتياجات المش
وف  ٨٫١بمبلغ  ٢٠٢١-٢٠٢٠ ماليين يورو، س

ها مبلغ  ض من ندوق  ٢٫٠يُعوَّ مليون يورو من ص
نة من  ية في كّلِ س مالية الرئيس تثمارات الرأس االس

  فترة السنتين.

ReNuAL+  

  

  
ة ب مختبر قياس خدمات المعايرة والمراجعة الخاص

  الجرعات (زايبرسدورف)

يدعم مختبر قياس الجرعات التابع للوكالة   -٧٦
اء عن طريق توفير قياس الجرعات  الدول األعض
ية والعالجية.  خيص ألنواع متعِدّدة من المعدات التش
ية في توكيد جودة مراكز  ر الرئيس ومن العناص
ورة  عاعي إجراء تحقق أو مراجعة بص العالج اإلش

تقلة ب عاعية المعطاة في تلك مس أن الجرعات اإلش ش
اء، توفِّر  دول األعض ات ال ة لطلب المراكز. وتلبي
ات لمراكز  ة جودة الجرع ات مراجع ة عملي ال الوك

اء. عاعي في الدول األعض ويهدف هذا  العالج اإلش

روع إلى حيازة األنواع التالية من المعدات من  المش
  أجل ضمان استمرار توفير هذه الخدمات:

 ت ينية الخاص بمختبر يُس عة الس خدم نظام األش
اس  ايرة قي ات مع دم ات في خ اس الجرع قي
اء. ولكي  الجرعات المقدَّمة إلى الدول األعض
تمرار في تقديم هذه الخدمات، يلزم  نى االس يتس
غيلي  تبدال المعدات بحلول نهاية عمرها التش اس

تبدالها  ١٥المفيد (قرابة  عاماً). ومن المزمع اس
  .٢٠٢٠في عام 

 ٦٠-وتُستخدم وحدة التشعيع بالكوبلت )X-200 (
ياس الجرعات ومراجعته  في خدمات معايرة ق
بدال  ت اء. وينبغي اس لدول األعض مة ل المقدَّ

على فترات منتظمة تتوقف  ٦٠-مصدر الكوبلت
مدتها على قوة المصدر في المنشأة وعادة ما ال 
روع  من هذا المش رة أعوام. ويتض تتجاوز عش

تبدال هذا ا در في المرة المقبلة، وذلك اس لمص
  .٢٠٢٥في عام 

  دالت داخلي بمع عيع ال ام التش ويحتوي نظ
ياس الجرعات  جرعات قوية الخاص بمختبر ق
ا  ادر، هم على نوعين مختلفين من المص

ت ديوم ٦٠-الكوبل ل ١٩٢-واإليري . ومن أج
اس  ايرة قي ات مع دم ديم خ تمرار في تق االس

يلزم ا اء، س تبدال الجرعات إلى الدول األعض س
النظام توخياً لتعرض المعدات للبلي واإلهالك. 
ام  ام في ع ذا النظ دال ه تب ومن المزمع اس

٢٠٢٧. 
  وسوف يُستخدم المعجل الخطي الخاص بالوكالة

ديم  ات، وتق اس الجرع ايير قي ع مع في وض
ب  دري ديم التعليم والت ة، وتق ات المراجع دم خ
ائيين في مجال الفيزياء الطبية وموظفي  لألخص

رات المعايير الثانوية لقياس الجرعات في مختب
اء اعتباراً من عام  . ومن ٢٠١٩الدول األعض

يلزم  تمرار في تقديم هذه الخدمات، س أجل االس
ام  ام بحلول ع دال النظ تب اً  ٢٠٢٨اس توخي

ة للبلي واإلهالك،  انيكي لتعرض النظم الميك
تبدال  وعدم توافر قطع الغيار، والحاجة إلى اس

غير  المتطلبات
ل في عام  ةالمموَّ
مليون ٢٫٠، ٢٠٢٠

 ٪٢٥يورو، 

الميزانية العادية 
الرأسمالية لعام 

مليون ٢٫٠، ٢٠٢١
 ٪٢٥يورو، 

الميزانية 
العادية 

الرأسمالية 
، ٢٠٢٠لعام 
مليون  ٢٫٠

٪٢٥يورو، 

غير  المتطلبات
ل في عام  ةالمموَّ

٢٫٠، ٢٠٢١ 
مليون يورو، 

٢٥٪ 
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ة والبرامجية التي لها تأثير في المكونات المادي
  أحدث التطورات في مجال قياس الجرعات.

روع اإلجمالية للفترة   -٧٧ وتُقدَّر احتياجات المش
ماليين يورو وهي دون  ٣٫٧بمبلغ  ٢٠٢٨-٢٠٢٠

  تمويل في الوقت الراهن.

  األمان واألمن النوويان -٣البرنامج الرئيسي 

عاعي من خالل قياس ا لجرعات تعزيز األمان اإلش
  بكفاءة وبأسلوب عصري

روع، على مدى فترة تدوم   -٧٨ يهدف هذا المش
ل تكنولوجيات تقييم  نوات، إلى تنفيذ أفض ر س عش
ايرة  ة المع ا بنقط اءاته ة كف ارن ة مق ات بغي الجرع
ات  اس الجرع اًء على قي دَّدة بن ة المح ائي النه
تمل عملية تحديد  البيولوجية. وهناك إمكانية ألن تش

ة النهائية المذكورة على طرائق أخرى نقطة المعاير
اليب المستخدمة حالياً وتلك التي دخلت في  مثل األس
دَّد  وف تُح داد. وس ة من طور اإلع دم مراحل متق
اس  ا بقي ة عنه اض تع الطرائق التي يمكن االس
ة  تعاض الجرعات البيولوجية وتلك التي يمكن االس

تُنفَّذ برامج من أجل القيام بما ي لي عنها جزئياً. وس
  على نحو أفضل وبدقة أكبر:

  تقييم الجرعات التي يتعرض لها موظفو الوكالة
اركون في  والجرعات التي يتعرض لها المش

  األنشطة المقامة برعاية الوكالة؛
  أن اء بش يات إلى الدول األعض تقديم توص

اب  م بالدقة والكفاءة، مع اكتس الطرائق التي تتس
لة بين تلك الطرائق  ب فهم ألوجه المفاض بحس
  أنواع ومستويات التعرض لإلشعاعات؛

  أن العمليات المخططة غير يات بش تقديم توص
اس  ة لقي بالطرائق المختلف ا يتعلق  ة فيم الروتيني

  الجرعات.

مل اإلجراءات المتخذة حتى اآلن ما   -٧٩ وتش
راء نظام لقياس الجرعات قائم على زجاج  يلي: ش
عاع، وذلك  ه لإلش ض ينبعث منه وميض عند تعرُّ

م ل خارجي في الجس ياس الجرعات ال حلَّ محلَّ ق ي

راء نظام  تخدام الوميض الحراري؛  وش بمجمله باس
ث  الح اس الطيف الكتلي البالزمي المقرون ب لقي
ريع لعينات التجارب الحيوية؛  ألغراض الفرز الس
وتنفيذ أساليب عددية ونماذج لمحاكاة الجسم البشري 

اد (فو ة األبع اط عرض ثالثي ة من نق ل) مكون كس
ألغراض المعايرة المرنة لعدَّاد الجرعات في الجسم 
افات مبردة إلكترونيا وقائمة  راء مكش بمجمله؛ وش
قاء  فائق الن فذة البريليوم وعلى الجرمانيوم ال نا على 

  ألغراض قياس الجرعات في الجسم الحي.

مل الخطط المزمع تنفيذها في الفترة   -٨٠ وتش
ام نيوتروني ل ٢٠٢١-٢٠٢٠ راء نظ اس ش قي

ة  ات كبيرة في دق ين ات ينطوي على تحس الجرع
ات وكفاءتها وإحكامها؛ وتنفيذ تقنيات قياس  القياس

الطيف الكتلي البالزمي المقرون بالحث بالتزامن مع 
راء نظام لقياس الجرعات قائم على أخذ العينات  ش
تخدام عدَّاد  من الهواء ذاتيا مع عّدِ تدفُّق الغازات باس

ك ذة، وذل اف ه  بال ن ات التي تواج دي دي للتح للتص
لة باألكتينات؛  ف في حاالت التعرض المتص الكش
م بمجمله  ة للتلوث في الجس اس ف حس وتنفيذ كواش
لدولي  نا ا ية في مركز فيي لذات مة ا خد ظام ال مل بن تع
دورف، ألغراض  وفي مختبرات الوكالة في زايبرس
ث الخارجي.  ض الموظفين للتلوُّ ريع لتعرُّ التقييم الس

مل نتين  وتش الخطط المزمع تنفيذها في فترات الس
ة  ات المختبري ام إلدارة المعلوم راء نظ ة ش المقبل
اس  ذ قي ات، وتنفي جالت الجرع ث لس دي ام ح ونظ
لحوادث  ثر رجعي وفي ظروف ا أ ات ب لجرع ا
االت التعرض في الظروف غير  ألغراض تقييم ح

  المخطط لها وغير الخاضعة للرصد.

ر  -٨١ وع اإلجمالية للفترة وتُقدَّر احتياجات المش
لغ  ٢٠٢٥-٢٠٢٠ مب ا  ٢٫٤ب يم يون يورو. وف مل

ات ٢٠٢١-٢٠٢٠يخص الفترة  ، ُتعرض متطلب
ض منها مبلغ  ٠٫٨قدرها  مليون يورو، على أن يُعوَّ

ارات  ٠٫٣ تثم دوق االس ن مليون يورو من ص
  الرأسمالية الرئيسية في كل سنة من فترة السنتين.
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ياس الجرعات بكفاءة تعزيز األمان اإلشعاعي من خالل ق

  وبأسلوب عصري

 

  الخدمات التقنية في مجال األمان اإلشعاعي

عاعي وأمان النقل   -٨٢ عبة األمان اإلش م ش تقّدِ
ي  دعماً  ٣وأمان النفايات في إطار البرنامج الرئيس

ة من  اي ؤولي الوق ديرين ومس راً إلى الم اش مب
عاعات في الوكالة للوفاء بالتزاماتهم الرقا بية اإلش

د وتقييم الجرعات التي يتعرض لها  من حيث رص
اركون  الموظفون والجرعات التي يتعرض لها المش
طة المقامة برعاية الوكالة في جميع أنحاء  في األنش
ة  ورة روتيني د بص الم. ويلزم إجراء الرص الع
وألغراض التصدي للطوارئ. ويهدف هذا المشروع 

بدال المعد ت ية التخطيط الس ين عمل ات إلى تحس
عاعي والوقاية من  د اإلش ة بخدمات الرص الخاص
بات الالزمة  عاعات، عن طريق اتخاذ الترتي اإلش
ية العالية القيمة في الوقت  اس تبدال المعدات األس الس
وبها عطل  ب قبل أن تتجاوز فترة خدمتها فيش المناس
اً  روع أيض أو تتوقف عن العمل كلياً. ويوفر المش

يه معيار برنامجاً للمعدات االحتياطية  وفق ما يقتض
ماد  ادر عن المنظمة  ISO/IEC-17025االعت الص

ة  تراك مع اللجن االش اييس ب د المق ة لتوحي دولي ال
  الكهربائية التقنية الدولية.

مان أن تكون   -٨٣ روع مطلوٌب لض وهذا المش
تمرار ألعمال  باس حة  تا قدرات تقييم الجرعات م

د الروتينية والطارئة الالزمة للوكالة من أجل  الرص
طة تجري برعاية  اركين في أنش موظفيها أو المش

د من توفير الوقاية الكافية لهم. ويتوقَّف  الوكالة للتأكُّ
ار  ً للمعي ا اد المختبر وفق ، ISO/IEC-17025اعتم

اء،  وكونه نموذجاً يُحتذى من جانب الدول األعض
تبدال معمول بها عندما تتعطَّل  على وجود خطة اس

  المعدات.

ما وتبلغ ا  -٨٤ ية  روع اإلجمال جات المش يا حت
داره  ، ٢٠٢٦-٢٠٢٣مليون يورو للفترة  ٠٫٦مق

  وهي دون تمويل في الوقت الراهن.

  التحقق النووي -٤البرنامج الرئيسي 

نيع وقود  مانات لمحطة تص ياغة وتنفيذ نهج ض ص
  موكس في اليابان

ية المحدودة للوقود   -٨٥ بان يا ركة ال تعمل الش
خمة إلنتاج وقود خليط النووي على تشييد محطة ض

تخدامه في  يد البلوتونيوم الس يد اليورانيوم وأكس أكس
و ماء الخفيف في موقعها في روكاش -مفاعالت ال

عام  يد في  ي بدأت أعمال التش ، ثم ٢٠١٠مورا. و
تأنف في عام ٢٠١١ُعِلّقت في عام  . ٢٠١٤، لتُس

ميا، فإنَّ أعمال  مة رس قاً آلخر معلومات مقدَّ ووف
ييد المرف تكمل تش وف تُس ق وإدخاله في الخدمة س

. ورغم أنَّ الموعد المذكور ٢٠٢٢بحلول نهاية عام 
داد  إنَّ إع دم اليقين، ف ه ع أوج ً ب ا ال يزال محفوف
نعها واختبارها وتركيبها  المعدات والبرمجيات وص
مانات  رورية لكي تكون جميع نظم الض أمور ض
مل الخطط ذات  غيل المرفق. وتش متاحة عند تش

لة ت تثمارات الص ندوق االس وفير التمويل من ص
ية  ية للمعدات والبرمجيات الرئيس مالية الرئيس الرأس

  الالزمة إلخضاع المحطة للضمانات.

روع اإلجمالية للفترة   -٨٦ وتُقدَّر احتياجات المش
ا  ١٢٫١بنحو  ٢٠٢٣-٢٠٢٠ مليون يورو. وفيم

ات ٢٠٢١-٢٠٢٠يخص الفترة  ، ُتعرض متطلب
ض منها مبلغ ماليين يورو ٦٫١قدرها  ، على أن يُعوَّ

ارات  ١٫٠ تثم دوق االس ن مليون يورو من ص
  الرأسمالية الرئيسية في كل سنة من فترة السنتين.

غير  المتطلبات
ل في عام  ةالمموَّ
مليون  ٠٫٢، ٢٠٢٠

 ٪٧يورو، 

غير  المتطلبات
ل في عام  ةالمموَّ
مليون ٠٫٠، ٢٠٢١

 ٪٢يورو، 

المبلغ اإلجمالي 
ل في  غير المموَّ

-٢٠٢٢الفترة 
١٫٦، ٢٠٢٥ 

٪٦٥مليون يورو، 

يزانية العادية الم
الرأسمالية لعام 

مليون ٠٫٣، ٢٠٢٠
 ٪١٣يورو، 

الميزانية العادية 
الرأسمالية لعام 

مليون ٠٫٣، ٢٠٢١
 ٪١٣يورو، 
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صياغة وتنفيذ نهج ضمانات لمحطة تصنيع وقود موكس في 
 اليابان

  

 

مانات ألغراض محطة  ياغة وتنفيذ نُُهج ض ص
لوقود  تودع جيولوجي لخزن ا تغليف ومس ل ل

  ي فنلندا والسويدالمستهلك ف

ييد محطة   -٨٧ ويد لتش ط كلٌّ من فنلندا والس يخّطِ
ا  تودع جيولوجي لخزن وقودهم للتغليف ومس
ة البناء  ورة دائمة. وقد ُمنِحت رخص تهلَك بص المس

غيل  ٢٠١٥في فنلندا في عام  ومن المزمع بدء التش
. ومن المقرر بدء التشغيل في السويد ٢٠٢٤في عام 
ً  ٢٠٣٠في عام  با يد محطتي تقري ي ل تش ّكِ . ويش

تودعين الجيولوجيين تحديات جديدة  التغليف والمس
ات، إذ يُزمع أن تبقى المواد  ان م دان الض في مي
ول  اك على نحو دائم ولن يكون الوص ة هن النووي

كما  إليها باألساليب التقليدية ألغراض التحقق ممكناً.
ل تحديا بدوره، إذ ّكِ  أنَّ التخطيط لتنفيذ المعدات يش
دات بمرور  ة في تطور المع اي يتعيَّن التفكير بعن

  الزمن.

ع نُُهج   -٨٨ يق وض روع على تنس ويعمل المش
تودعين  مانات محددة لمحطتي التغليف والمس ض
اليب التحقُّق القائمة، وتحديد  الجيولوجيين، وتقييم أس
دة لتطبيق  دي ات ج دات وتقني اج إلى مع دى االحتي م

ذين المرفقين، و ات على ه ان م دابير الض ذ ت تنفي
  الضمانات المثلى عندما يبدأ تشغيلهما.

ية   -٨٩ روع اإلجمال ياجات المش وال تزال احت
ة  الغ  ٢٠٢٨-٢٠٢٠ماليين يورو للفترة  ١٠٫٢الب

لة.  غير مموَّ

صياغة وتنفيذ نُُهج ضمانات ألغراض محطة للتغليف 
 ومستودع جيولوجي لخزن الوقود المستهلك

  

 

مات الخاصة بالسياسات الخد –٥البرنامج الرئيسي 
  والتنظيم واإلدارة

ية لتكنولوجيا المعلومات  صات البنية األساس مخص
  واالستثمار في أمن المعلومات

ية ونُظم دعم آمنة   -٩٠ اس إنَّ وجود بنية أس
ات  ا المعلوم ال تكنولوجي ة في مج ة وموثوق اح ومت
امج.  ذ البرن روري لتنفي االت أمر ض واالتص

با روع ال هذا المش يغطي  كاليف وس لغ األهمية ت
االت المرتبطة بتعهُّد  تكنولوجيا المعلومات واالتص
ر فيما يخص تكنولوجيا  ية مواكبة للعص اس بنية أس

االت. مل هذا  وخدمات المعلومات واالتص ويش
االت  تبدال المعدات في مجاالت االتص روع اس المش
السلكية والالسلكية ومعالجة البيانات وخزن البيانات 

بكات والت مان أن تظلَّ هذه والش طبيقات من أجل ض
ا  ادرة على أداء الغرض المطلوب منه دات ق المع
ومدعومة من بائعيها وآمنة. ويشتمل المشروع أيضاً 
ية في مركزي  غة األهم بال نات  ي على إدخال تحس
دورف.  البيانات في مركز فيينا الدولي وفي زايبرس

ي وتستند التدابير المتوخاة إلى دورات العمر التشغيل
االت  النمطية لمعدات تكنولوجيا المعلومات واالتص

  وفق أفضل الممارسات المتبعة في قطاع الصناعة.

ية   -٩١ اس اً البنية األس روع أيض مل المش ويش
ة بالتعافي من الكوارث. والوكالة بحاجة إلى  الخاص
ية متينة وقدرات قوية في مجال  اس االحتفاظ ببنية أس

أن ا تخدم التعافي من الكوارث. ومن ش لتمويل أن يُس
بالغة من أجل  في االرتقاء بالقدرات ذات األهمية ال
تخدام ومدعومة من  مان أن تظلَّ قابلة لالس ض

  بائعيها.

غير  المتطلبات
ل في عام  ةالمموَّ

٢٫٠، ٢٠٢١ 
٪١٧مليون يورو، 

المبلغ اإلجمالي غير 
ل في الفترة  المموَّ

٦٫٠، ٢٠٢٣-٢٠٢٢ 
 ٪٥٠ماليين يورو، 

الميزانية العادية 
الرأسمالية لعام 

مليون ١٫٠، ٢٠٢٠
 ٪٨يورو، 

الميزانية العادية 
الرأسمالية لعام 

مليون ١٫٠، ٢٠٢١
 ٪٨يورو، 

غير  المتطلبات
ل في عام  ةالمموَّ

٢٫٠، ٢٠٢٠ 
٪١٧مليون يورو، 

غير  المتطلبات
ل في عام  ةالمموَّ
مليون ١٫٥، ٢٠٢١

 ٪١٥يورو، 

غير  المتطلبات
ل في عام  ةالمموَّ
مليون ٢٫٤، ٢٠٢٠

 ٪٢٣يورو، 

المبلغ اإلجمالي غير
ل في الفترة  المموَّ

٢٠٢٨-٢٠٢٢ ،
، ماليين يورو ٦٫٣

٦٢٪ 
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ن ثالث يتعلق بعمليات االرتقاء   -٩٢ وهناك مكّوِ
يلزم في  تركة. حيث س تقبالً بنظم الدعم المش مس

 eBusiness Suiteالمستقبل االرتقاء بمجموعة برامج 
يغة الحالية من ش ركة أوراكل، ألن تمديد دعم الص

ام  ينتهي في ع ذكورة س ة البرامج الم من مجموع
يغة جديدة من هذه ٢٠١٩ . وقد أُطلقت بالفعل ص

تلزم  المجموعة، وهناك تغيرات تكنولوجية عديدة تس
ى  التحليل واالختبار في إطار عملية االرتقاء. وتتوخَّ

نوات إجراء عملية ارتقاء  ر س كلَّ خمس خطة العش
  .٢٠١٨سنوات، ابتداء من عام 

ن رابع يتعلق بوضع إطار جديد   -٩٣ وهناك مكّوِ
اة من هذا  مل الفوائد المتوخَّ لتكامل البيانات. وتش
تثمار في هيكل تكامل بيانات التطبيقات لدى  االس
الوكالة حماية البيانات الحساسة في الوكالة، وتحسين 

تث مار في تكنولوجيا دقة البيانات، وزيادة كفاءة االس
  تكامل بيانات التطبيقات لدى الوكالة.

روع اإلجمالية للفترة   -٩٤ وتُقدَّر احتياجات المش
ا  ٥٦٫٤بنحو  ٢٠٢٩-٢٠٢٠ مليون يورو. وفيم

ات ٢٠٢١-٢٠٢٠يخص الفترة  ، ُتعرض متطلب
ا  دره ض بمبلغ  ١٥٫٠ق مليون يورو، على أن تُعوَّ

ارات  ٣٫٧ تثم دوق االس ن ماليين يورو من ص
  لرأسمالية الرئيسية في كل سنة من فترة السنتين.ا

مخصصات البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات 
  واالستثمار في أمن المعلومات

  

مشروع بتمويل مشترك (بين البرنامجين الرئيسيين 
  )٥و ٣

ة في  ترك ة والمرافق المش ي اس ة األس البني
  زايبرسدورف

روع   -٩٥ مان يتمثَّل الهدف من هذا المش في ض
دورف عن طريق تثبيت  أمان وأمن موقع زايبرس
لك  ها، وكذ قاء ب ماديين واالرت نظم األمان واألمن ال

ة. ا من النظم األمني ة وغيره اج نظم المراقب  إدم
ويشمل المشروع أيضاً استثماراً في البنية األساسية 

ة دم ة من الخ ادم اني المتق إخراج المب ؛ يتعلق ب
تبدال  اً المعدات غير المصواس يص مة خص مَّ

غيلي  ألغراض المختبرات وفقاً لدورات العمر التش
ية  النمطية اس على النحو الالزم لدعم البنية األس

تثمار في األمن  لة االس للمواقع والمباني؛ ومواص
المادي، بما في ذلك تجديد نظم األمن المادي القائمة 

  وتعزيز تكاملها. 

ين   -٩٦ روع تحس ويتناول أحد مكونات المش
اء كافيتيريا الم تركة، بما في ذلك إنش رافق المش

ل مع الزوار ومرافق للتدريب على  ونقطة للتواص
   األمن النووي في زايبرسدورف.

روع اإلجمالية للفترة   -٩٧ وتُقدَّر احتياجات المش
مليون يورو. ويُقترح  ١٦٫٧بمبلغ  ٢٠٢٩-٢٠٢٠

يان  ترك البرنامجان الرئيس في تمويل  ٥و ٣أن يش
ي ت ذه االح غ ه ل ب م ات ب ون ١٫٧اج ي ل ورو   م ي

يورو على التوالي. ومتطلبات تمويل   مليون ١٥٫١و
روع للفترة  ماليين  ٧٫٩هي  ٢٠٢١-٢٠٢٠المش

ها مبلغ  ض من مليون يورو  ١٫٠يورو، على أن يُعوَّ
ية في  مالية الرئيس تثمارات الرأس ندوق االس من ص

 كل سنة من فترة السنتين.

 كة في زايبرسدورفالبنية األساسية والمرافق المشتر

  

ل المتطلبات في ةغير المموَّ
ماليين  ٣٫٤، ٢٠٢٠عام 

 ٪٢١يورو، 

ل المتطلبات في ةغير المموَّ
مليون  ٢٫٤، ٢٠٢١عام 

 ٪١٤يورو، 

ل المبلغ اإلجمالي غير المموَّ
، ٢٠٢٩-٢٠٢٢في الفترة 

 ٪٥٣ماليين يورو،  ٨٫٨

الميزانية العادية 
، ٢٠٢٠الرأسمالية لعام 

٪٦مليون يورو،  ١٫٠

الميزانية العادية 
، ٢٠٢١الرأسمالية لعام 

٪٦مليون يورو،  ١٫٠

المبلغ اإلجمالي غير 
ل في ا -٢٠٢٢لفترة المموَّ

مليون  ٤١٫٤، ٢٠٢٩
 ٪٧٣يورو، 

ل المتطلبات في  ةغير المموَّ
مليون  ٢٫٨، ٢٠٢١عام 

 ٪٥يورو، 

ل المتطلبات في  ةغير المموَّ
ماليين  ٤٫٧، ٢٠٢٠عام 

 ٪٨يورو، 

صندوق االستثمارات 
 الرأسمالية الرئيسية في

مليون  ٣٫٨، ٢٠٢١
صندوق االستثمارات  ٪٧يورو، 

 الرأسمالية الرئيسية في
مليون  ٣٫٨، ٢٠٢٠

 ٪٧يورو، 
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 ٣٩الصفحة 

 

  ٢٠٢٩-٢٠٢٠خطة االستثمارات الرأسمالية الرئيسية للفترة  - ١٠الجدول 

البرنامج الرئيسي / البند الرأسمالي 
 الرئيسي

١٢٠٢ ٢٠٢٠  ٣٢٠٢ ٢٠٢٢  ٤٢٠٢  ٥٢٠٢  ٦٢٠٢  ٧٢٠٢  ٨٢٠٢  ٩٢٠٢   المجموع 

١-                    القوى النووية ودورة الوقود النووي والعلوم النووية 
االرتقاء بنظم المعلومات اإلدارية   

 المتكاملة
١ ۲٥۰  ٩٩۲  ٨ ١۰١  ٧٤٣  ۰٣٤  ١ - - - - - ٦٩٥ ۲٥٦  ٩۲۰  ١ ۲٥٦  ٩۲۰  ٦ ٥۲٦  ١٥٤ 

  
المستند إلى  العلوم النيترونيةمرفق 

مولِّدات النيوترونات القائمة على 
الديوتيريوم وعلى -تفاعل الديوتيريوم

  التريتيوم-لديوتيريومتفاعل ا

 ١٩٣ ۰٣۲   ۲١٦  ۲۰٧   ۲۲١  ۰٤۰  - - - - - - -  ٤٧٧ ۰٩٩  

٤٥۲ ١ ١لبرنامج الرئيسي ا    ٩۲٥  ٧١ ١۲  ٤٦٣  ۲٤٦  ١ - - - - - ٧٣٥ ۲٥٦  ٩۲۰  ١ ۲٥٦  ٩۲۰  ٤ ٦۰١  ١٤٤ 
٢-                    ةالتقنيات النووية من أجل التنمية وحماية البيئ 

  ReNuAL+ ٦٨ ٤۰  ۰۰۰ ٦٨ ٤۰  ۰۰۰ - - - - - - - - ١٣٦ ٨ ۰۰۰ 

  
خدمات المعايرة والمراجعة الخاصة 

بمختبر قياس الجرعات 
 (زايبرسدورف)

 ٣۲۰  ۰۰٤  - - - -  ٣۲۰  ۰۰٤  -  ٥٤۲  ۰٥۲  ٥١ ٣۰  ۰۰۰ - ٣ ۲٧١  ۰٥۰  

٧١۲ ٤ ٢البرنامج الرئيسي     ۰۰٤  ٦٨ ٤۰  ۰۰۰ - - -  ٣۲۰  ۰۰٤  -  ٥٤۲  ۰٥۲  ٥١ ٣۰  ۰۰۰ - ٨٤٨ ١١ ۰٥۰  
٣-                    األمان واألمن النوويان 

  
تعزيز األمان اإلشعاعي من خالل 
قياس الجرعات بكفاءة وبأسلوب 

 عصري
 ٤٥٥  ٥٦٩ ٣٥٣  ٨٦٥ ٤٨١ ۰٩٨   ۲٣٦  ٣٨٨  ٧٩٥ ۰٧۲   ۲٣٧  ۰٧٤  - - - - ۲ ١٩ ٤١٥۲  

الخدمات التقنية في مجال األمان   
  اإلشعاعي

- - -  ٦٦۲  ٥  - - ٥٣٥۰٣  ٤٩٣ - - -  ۲٥٧  ٨۰۲  

البنية األساسية والمرافق المشتركة   
  في زايبرسدورف*

٨ ١۲٧  ۰۰٩  - - - - - - - - - ٨ ١۲٧  ۰۰٩  

۰١۲ ۲ ٣البرنامج الرئيسي     ٤٥٥  ٥٦٩ ٣٥٣  ٧٦٥ ۰٩٨   ٩۲٦  ٣٨٨  ٣٣١ ۰٧۲   ۲٣٧  ۰٧٤   ٥۰٣  ١٤٧ ٧١٦ ٤ - - - ٤٩٣ 
٤-  -                 التحقُّق النووي 

صياغة وتنفيذ نهج ضمانات لمحطة   
 تصنيع وقود موكس في اليابان

١٥ ٣۰  ۰۰۰ ٥١ ٣۰  ۰۰۰ ٥١ ٣۰  ۰۰۰ ۲ ٩٤٩ ۰۰٣  - - - - - - ۲١  ۰۲١  ۰۰٣  

  
صياغة وتنفيذ نُُهج ضمانات 

ألغراض محطة للتغليف ومستودع 
  جيولوجي لخزن الوقود المستهلك

۲ ١ ٤٦٦ ٣٨٤ ۰٥٣  ٨۲٥  ٧ ١٨٧ ١۰١  - -  ١ ٩٣٨ ٨٥٣ ۰٥٣  ٨۲٥  ١ ۰٥٣  ٨۲٥  ٧ ١٨٧ ١۰١  - ۰١  ٤۲۰  ٤۲۰  

٨۲٥ ٥٨١ ٤ ٤٦٦ ٤٣٥ ٥ ٤البرنامج الرئيسي     ٣٨ ٤۲  ٧۰١  ۲ ٩٤٩ ۰۰٣  -  ١ ٩٣٨ ٨٥٣ ۰٥٣  ٨۲٥  ١ ۰٥٣  ٨۲٥  ٧ ١٨٧ ١۰١  - ۲۲ ٦۰٣  ٤۰٥  
٥-                    الخدمات الخاصة بالسياسات والتنظيم واإلدارة 

  
مخصصات البنية األساسية 

ت واالستثمار في لتكنولوجيا المعلوما
 أمن المعلومات

٩ ٨۲٤  ٣ ٦٨٤ ٥٦١ ٦ ٩١٣ ۰٦٣  ۰٦٩  ١٨٣ ٦ ۰٣٦  ٤٧ ٥۲  ۲۰٧  ٧ ٧۰٦  ۰١٦  ٧٩٣ ٣ ۰٤١  ٤ ۲٩٦  ۰٩٦  ١٤٦ ٥ ۰۲۰ ٨٦١ ٤ ۰٦۲  ٤ ٥٦۲٤  ١٧٧ 

البنية األساسية والمرافق المشتركة   
  في زايبرسدورف*

۲ ٧٣٥ ۰٧٣  ٦ ٣۰٤  ۰٩٥  ٣ ١۰٧  ٥ ٣٤٧ ١ ٤٧٥۲٥  ٥ ١٤٤ ١۲١   ٩١٥  ٥٧٥ ٩٩١ ۰۰٣   ٩١٥ ۰۰٣   ٩١٥ ۰۰٣   ٩١٥ ۰۰٣  ١٤ ۰٩٩  ۰٥٨  

۰٥٣ ٧  ١٦٥ ٣٣٤ ٥  ٦٣٤ ٩٦٨ ٩  ٦٤٣ ١٦٥ ١١ ٥البرنامج الرئيسي     ٨ ٤  ٧٣٥ ٥٩٨ ٨  ٨٤٥ ٣٩١ ٦  ٨٨٥۰٧  ۰٧١   ٨٧٨ ٥ ۰٦۲   ٦١ ٦۰  ۲۰٣   ٧٧٦ ٥ ۰٥٦   ٧٥٧ ٤١٤ ٧١  

مجموع خطة االستثمارات   
 الرأسمالية الرئيسية

٤۲  ٨۲٣  ٣۰٨   ۲۰ ٤٣۲  ١٩٤  ۰١  ۰٤٩  ٩ ١١  ٩٨٨۰١  ٦  ٥١٦ ۰٧٨  ١١٥  ۰١  ٨۰۲  ٣٨ ٦٦٣ ٧  ٧٣١ ٥٤٤ ٦  ٨١٣۰   ٣٨٩ ١١٦  ٧٦٩ ٣٣٨ ٧  ٦٣٦ ٨٦١ ١١ ۰۲٦   

  .٥و ٣* تمويل مشترك من البرنامجين الرئيسيين 

  ٢٠٢١-٢٠٢٠تفاصيل الميزانية العادية الرأسمالية للفترة  - ١١الجدول 
 

ميزانية 
٢٠١٩ 

رات تقدي
٢٠٢٠ 
بأسعار 
٢٠١٩  

 ٢٠٢٠تقديرات 
  ٢٠٢٠بأسعار 

تقديرات 
٢٠٢١ 
األولية 
بأسعار 
٢٠٢٠  

تقديرات 
٢٠٢١ 
األولية 
بأسعار 
٢٠٢١  

  البرنامج الرئيسي/البند الرأسمالي الرئيسي  

٢-            التقنيات النووية من أجل التنمية وحماية البيئة 
  ReNuAL+  ۲ ٥١۰  ٩٥٦ ۲ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲ ٣٤۰  ۰۰۰ ۲ ٣٤۰  ۰۰۰ ۲ ٦٨۰  ٥٧٨ 
٥١۰ ۲  ٢البرنامج الرئيسي     ٩٥٦ ۲ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲ ٣٤۰  ۰۰۰ ۲ ٣٤۰  ۰۰۰ ۲ ٦٨۰  ٥٧٨ 
٣-             األمان واألمن النوويان 

٨۰٣   تعزيز األمان اإلشعاعي من خالل قياس الجرعات بكفاءة وبأسلوب عصري    ١٤٦  ۰۰٣  ۰۰۰  ٥۰٣  ۰۰١   ٥۰٣  ۰۰١   ۰٣١  ٨٧۲  
٨۰٣   ٣البرنامج الرئيسي     ١٤٦  ۰۰٣  ۰۰۰  ٥۰٣  ۰۰١   ٥۰٣  ۰۰١   ۰٣١  ٨٧۲  
٤-             التحقُّق النووي 

٧۰۲ ١  صياغة وتنفيذ نهج ضمانات لمحطة تصنيع وقود موكس في اليابان    ۲١٥  ١ ۰۰۰ ۰۰۰ ١٧ ١۰  ۰۰۰ ١٧ ١۰  ۰۰۰ ٣٤ ١۰  ٨٩۲  
٧۰۲ ١  ٤البرنامج الرئيسي     ۲١٥  ١ ۰۰۰ ۰۰۰ ١٧ ١۰  ۰۰۰ ١٧ ١۰  ۰۰۰ ٣٤ ١۰  ٨٩۲  
٥-             الخدمات الخاصة بالسياسات والتنظيم واإلدارة 

٤٤۰ ٤  مخصصات البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالستثمار في أمن المعلومات    ٥۲٩  ٣ ۰۰٧  ۰۰۰ ٣ ۲٧٦  ۰۰٩  ٣ ۲٧٦  ۰۰٩  ٦ ٣۲٨  ٨٦٩ 
۲٧٨   فق المشتركة في زايبرسدورف*البنية األساسية والمرا    ۰٦٩  ١ ۰۰۰ ۰۰۰ ١٧ ١۰  ۰۰۰ ١٧ ١۰  ۰۰۰ ٣٤ ١۰  ٨٩۲  
٧۲٨ ٤  ٥البرنامج الرئيسي     ٤ ٦١٤ ۰۰٧  ۰۰۰ ٧٧٩ ٤ ۰۰٩  ٧٧٩ ٤ ۰۰٩  ١٥٨ ٨٦١ ٤ 
١٤۲ ٨  صندوق االستثمارات الرأسمالية الرئيسية    ٨ ٨٦٨ ۰۰۰ ۰۰۰ ١٣٦ ٨ ۰۰۰ ١٣٦ ٨ ۰۰۰ ٧٤ ٨۲  ۲٣١  
ل   ٣٤۰ ۲) (۰۰۰ ۰۰۰ ۲) (۰۰۰ ۰۰۰ ۲)  المبلغ الرأسمالي المرحَّ  ۰۰۰) (۲ ٣٤۰  ۰۰۰) (۲ ٦٨۰  ٥٧٨) 
١٤۲ ٦  الميزانية العادية الرأسمالية    ٦ ٨٦٨ ۰۰۰ ۰۰۰ ٦ ۰۲١  ۰۰۰ ٦ ۰۲١  ۰۰۰ ٥ ٦۲۰  ٧٣٤ 

  .٥و ٣* تمويل مشترك من البرنامجين الرئيسيين 
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  ٤٠الصفحة 

مالية للفترة يعرض الجدول التالي االحتياجات الر  -٩٨ ندوق  ٢٠٢١-٢٠٢٠أس من حدود ص ل ض التي لن تُموَّ
اء  تقطب هذه المتطلبات تعهدات من الدول األعض ية. واألمل معقود على أن تس مالية الرئيس تثمارات الرأس االس

  بتقديم مساهمات خارجة عن الميزانية.

لة للفترة  - ١٢الجدول   ٢٠٢١-٢٠٢٠االحتياجات الرأسمالية غير المموَّ

 ٢٠٢١ ٢٠٢٠ برنامج الرئيسي/البند الرأسمالي الرئيسيال

١-      القوى النووية ودورة الوقود النووي والعلوم النووية 
۲٥۰ ١  االرتقاء بنظم المعلومات اإلدارية المتكاملة    ٩٩۲  ٨ ١۰١  ٧٤٣ 

الديوتيريوم وعلى تفاعل -الديوتيريومالمستند إلى مولِّدات النيوترونات القائمة على تفاعل  العلوم النيترونيةمرفق   
  التريتيوم-الديوتيريوم

 ١٩٣ ۰٣۲   ۲١٦  ۲۰٧  

٤٥۲ ١  ١البرنامج الرئيسي     ٩۲٥  ٧١ ١۲  ٤٦٣ 
٢-       التقنيات النووية من أجل التنمية وحماية البيئة 

  ReNuAL+  ۲ ٣٤۰  ۰۰۰ ۲ ٣٤۰  ۰۰۰ 
٣۲۰   لجرعات (زايبرسدورف)خدمات المعايرة والمراجعة الخاصة بمختبر قياس ا    ۰۰٤  - 
٣٧۲ ۲  ٢البرنامج الرئيسي     ۰۰٤  ۲ ٣٤۰  ۰۰۰ 
٣-       األمان واألمن النوويان 

 ٤٦٩ ٤٨  ٧٦٥ ١٧٦   تعزيز األمان اإلشعاعي من خالل قياس الجرعات بكفاءة وبأسلوب عصري  
٨۲٧ ١  البنية األساسية والمرافق المشتركة في زايبرسدورف*    ۰۰٩  - 
٥۰٩ ١  ٣البرنامج الرئيسي     ٤٦٩ ٤٨  ٦٦٥ 
٤-       التحقُّق النووي 

٣٤۰ ۲  صياغة وتنفيذ نهج ضمانات لمحطة تصنيع وقود موكس في اليابان    ۰۰۰ ۲ ٣٤۰  ۰۰۰ 
۰٥٣ ١ ٤٦٦ ٣٨٤ ۲  صياغة وتنفيذ نُُهج ضمانات ألغراض محطة للتغليف ومستودع جيولوجي لخزن الوقود المستهلك    ٨۲٥  
٨۲٥ ٥٦٤ ٣ ٤٦٦ ٤١٨ ٤  ٤البرنامج الرئيسي     
٥-       الخدمات الخاصة بالسياسات والتنظيم واإلدارة 

١٣۰ ٦٦٧ ٤  مخصصات البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالستثمار في أمن المعلومات    ۲ ٧٨٤ ٧٩٨ 
۰٧٣ ٧١٨ ١  البنية األساسية والمرافق المشتركة في زايبرسدورف*    ۲ ٣٨٩ ۰٩٥  
 ٧٣٤ ١٨٨ ٥ ٧٤٣ ٣٨٥ ٦  ٥البرنامج الرئيسي   

لةمجموع    ۲١٩ ١٦  االحتياجات الرأسمالية غير المموَّ  ٣۰٨  ۲١  ٧۰١  ١٩٤ 

  .٥و ٣* تمويل مشترك من البرنامجين الرئيسيين 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

  ٢٠٢٠مشاريع القرارات لعام  -٥-أوالً 
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ميعرض هذا   -٩٩ اريع القرارا القس ة للميزانية العادية ٢٠٢٠ت لعام مش ص ، بما في ذلك االعتمادات المخصَّ
ندوق التعاون التقني في عام ٢٠٢٠لعام  يص الموارد لص ندوق رأس المال العامل في عام ٢٠٢٠، وتخص ، وص

٢٠٢٠.  

  الميزانية العادية  -ألف

هما يخصُّ الميزانية العادية في جزأين: أحد ٢٠٢٠تُعَرض االعتمادات المخصصة للميزانية العادية لعام   -١٠٠
ة (الفقرات ـمن القرار ألف)؛ في حين يخصُّ الجزء اآلخر الميزانية العادية الرأسمالي ٢و ١التشغيلية (الفقرتان 

تَخدم األموال  ٥-٣ لة، بحيث ال تُس ورة منفص ل النفقات مقابل تلك االعتمادات بص جَّ وف تُس من القرار ألف). وس
ل المخصصة للميزانية العا دية التشغيلية ألغراض االستثمارات الرأسمالية الرئيسية والعكس بالعكس. وسوف يُحوَّ

  المبلغ اإلجمالي العتمادات الميزانية العادية الرأسمالية إلى صندوق االستثمارات الرأسمالية الرئيسية.

وية من أجل مراع  -١٠١ يغة تس ن القرار الخاص باعتمادات الميزانية العادية ص مَّ عار ويتض اة تغيُّرات أس
تراكات الذي  بة االش بي ألنص اء إلى الجدول النس اهمات الدول األعض تند مس وف تس رف أثناء العام. وس الص

ده المؤتمر العام في أيلول/سبتمبر    .٢٠١٩سيحّدِ

  برنامج التعاون التقني  -باء

ل أنشطة التعاون التقني التي تضطلع بها الوكالة من صندوق التعاون   -١٠٢ التقني ومساهمات خارجة عن تموَّ
اهمات طوعية، يوصي مجلس المحافظين كل  ية من مس اس ن صندوق التعاون التقني بصورة أس الميزانية. ويتكوَّ
اء المتلقية. ويبلغ الرقم  اركة الوطنية التي تدفعها الدول األعض تهدف لها، ومن تكاليف المش عام برقم مس

ندوق ال اهمات الطوعية في ص تهَدف للمس ى به مجلس المس  ٨٨ ٠٦١ ٠٠٠المحافظين  تعاون التقني الذي أوص
  .٢٠٢١لعام  يورو ٨٩ ٥٥٨ ٠٠٠و ٢٠٢٠لعام ورو ــــي

عام   -١٠٣ عاون التقني ل أن موارد برنامج الت عات بش يورو،  ١٠١ ٧٧٧ ٣٤٠ما مقداره  ٢٠٢٠وتبلغ التوقُّ
س ٨٢ ٧٧٧ ٣٤٠وتتألف من مبلغ  يورو لتكاليف  ٢ ٠٠٠ ٠٠٠ية، ومبلغ يورو للتمويل التقديري للمشاريع األسا

ي)، ومبلغ  اس اف إلى التمويل التقديري األس اركة الوطنية (على أن يُض تويات  ١٧ ٠٠٠ ٠٠٠المش يورو لمس
  التنفيذ التقديرية لألنشطة الخارجة عن الميزانية.

عات لعام   -١٠٤ يورو  ٨٤ ١٨٤ ٥٢٠يورو، وتتألف من مبلغ  ١٠٢ ١٨٤ ٥٢٠ما مقداره  ٢٠٢١وتبلغ التوقُّ
يورو لتكاليف المشاركة الوطنية (على أن يُضاف إلى  ١ ٠٠٠ ٠٠٠للتمويل التقديري للمشاريع األساسية، ومبلغ 

ي)، ومبلغ  اس طة الخارجة عن  ١٧ ٠٠٠ ٠٠٠التمويل التقديري األس تويات التنفيذ التقديرية لألنش يورو لمس
  الميزانية.

١٠٥-   ً تهدفا ل هذه المبالغ رقماً مس ّكِ وال قيداً  ٢٠٢١و ٢٠٢٠ ألموال برنامج التعاون التقني للعامين وال تش
  موضوعاً على تلك األموال وال استباقاً لحجمها على أي نحو كان.

  صندوق رأس المال العامل  -جيم

ندوق رأس المال العامل عند   -١٠٦ تمرار ص تين، على اس وافق المؤتمر العام، في دورته العادية الثانية والس
توى  توى فيما يتعلق بعام ٢٠١٩يورو لعام  ١٥ ٢١٠ ٠٠٠مس ، ٢٠٢٠. وال يُقتَرح إجراء أي تغيير في هذا المس

ندوق  توى ص هرية للميزانية العادية يتجاوز مس ط المتطلبات الش ع في االعتبار أنَّ متوس وإن كان ينبغي أن يُوض
ل مجازفة كبيرة تتحملها الوكالة.  رأس المال العامل، وهو ما يشّكِ
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  ٢٠٢٠اعتمادات الميزانية العادية لعام   -ألف

 
  ،إن المؤتمر العام

  ٢٠٢٠،١توصيات مجلس المحافظين بشأن الميزانية العادية للوكالة لعام  إذ يقبل

رف قدره دوالر واحد لليورو الواحد، مبلغاً قدره يعتمد  -١ عر ص اس س يورو  ٣٨٠ ٥٦٣ ٠٦٥، على أس
عاً على النحو التالي: ٢٠٢٠ة للوكالة في عام للجزء التشغيلي من نفقات الميزانية العادي   ٢موزَّ

 يورو    

القوى النووية ودورة الوقود النووي والعلوم  -١
 النووية

٤١ ۲٤١  ٦٩١  

۲٤  التقنيات النووية من أجل التنمية وحماية البيئة -٢  ١١٤ ۲٨۰   

٨٩۰ ٣٧  األمان واألمن النوويان -٣  ۰١٨   

٩۰٧ ١٤٨  التحقُّق النووي -٤  ۰٣٩   

  ٩٥٥ ٣٧٦ ٨١  الخدمات الخاصة بالسياسات والتنظيم واإلدارة -٥

٦۲  إدارة التعاون التقني ألغراض التنمية -٦  ٤١٤ ٧٣١  

۲٧١ ٤٣٣ ٣٧٧  المجموع الفرعي للبرامج الرئيسية     

إيرادات األعمال المنفَّذة لحساب آخرين القابلة  -٧
  لالسترداد

٩ ٣۲١  ٣٥٣  

۰٣٨  المجموع    ٦٥ ٥٦٣۰   

  
ـعلى أن تكون المبالغ المدَرجة في أبواب الميزانية موضع تسوية، وفقاً لصيغة التسوية الواردة ف ـي الملحـ ـ ق ـ

  ، من أجل مراعاة تغيُّرات أسعار الصرف أثناء العام؛١-ألف

ر  -٢ ل االعتماد السابق الذكر، بعد خصم ما يلي: يُقّرِ   أن يَموَّ
 ؛٧رين القابلة لالسترداد (باب الميزانية إيرادات األعمال المنفَّذة لحساب آخ(  
  يورو؛ ٥٥٠ ٠٠٠وإيرادات متنوعة أخرى بمبلغ  

شتراكات الدول األعضاء، المحسوبة على أساس سعر صرف قدره  لليورو الواحد، بمبلغ قدره  دوالر واحدمن ا
افة إلى  ٣٢٣ ٤٥٥ ١٥١يورو ( ٣٧٦ ٨٨٣ ٧١٢ ً  دوالراً  ٥٣ ٤٢٨ ٥٦١يورو باإلض فقاً للجدول )، وأمريكيا

 ؛  /GC(63)/RESالنسبي ألنصبة االشتراكات الذي حدَّده المؤتمر العام في القرار 

 
  .)63GC/(2الوثيقة  ١
  برامج الوكالة الرئيسية. ٦-١تمثِّل أبواب الميزانية  ٢
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رف قدره دوالر أمريكي واحد لليورو الواحد، مبلغًا قدره يعتمد -٣ عر ص اس س  ٦ ١٠٢ ٠٠٠، على أس
عاً على٢٠٢٠يورو للجزء الرأسمالي من نفقات الميزانية العادية للوكالة في عام    :٣النحو التالي ، موزَّ

 يورو    

القوى النووية ودورة الوقود النووي والعلوم  -١
 النووية

-  

٣٤۰ ۲  التقنيات النووية من أجل التنمية وحماية البيئة -٢  ۰۰۰  
٥۰٣   األمان واألمن النوويان -٣  ۰۰١   
١٧۰ ١  التحقُّق النووي -٤  ۰۰۰  
۰۰٩ ٧٤٥ ۲  ارةالخدمات الخاصة بالسياسات والتنظيم واإلد -٥   
  -  إدارة التعاون التقني ألغراض التنمية -٦

۰۲١ ٦  المجموع    ۰۰۰  

 
ـعلى أن تكون المبالغ المدَرجة في أبواب الميزانية موضع تسوية، وفقاً لصيغة التسوية الواردة ف ـي الملحـ ـ ق ـ

  ، من أجل مراعاة تغيُّرات أسعار الصرف أثناء العام؛٢-ألف

ر -٤ عر أن ت يقّرِ اس س وبة على أس اء، المحس تراكات الدول األعض ابقاً من اش ل االعتمادات المذكورة س موَّ
يورو باإلضافة  ٦ ٠٦٢ ٦٧٤يورو ( ٦ ١٠٢ ٠٠٠صرف قدره دوالر أمريكي واحد لليورو الواحد، بمبلغ قدره 

ً أمريكي اً دوالر ٣٩ ٣٢٦إلى  تراكات الذي حدَّده اا بة االش بي ألنص لمؤتمر العام في القرار )، وفقاً للجدول النس
GC(63)/RES/    ؛  

  بتحويل الجزء الرأسمالي من الميزانية العادية إلى صندوق االستثمارات الرأسمالية الرئيسية؛ يأذن -٥

ل المدير العام فيما يلي: -٦   يخّوِ
روفات المعتمدة في الميزانية العادية لعام  -أ افة إلى المص روفات باإلض ، ٢٠٢٠أن يرتبط بمص

ل المخصصات ذات الصلة ألّيٍ من الموظَّفين المعنيِّين وجميع التكاليف األخرى شري طة أن تُموَّ
اء أو  اب الدول األعض طلَع بها لحس ورة كلِّية من إيرادات المبيعات أو األعمال الُمض بص
ادر  ة، أو من مص اهمات الخاص المنظَّمات الدولية، أو من الهبات المقدَّمة للبحوث، أو من المس

  ؛٢٠٢٠رى خارجة عن الميزانية العادية لعام أخ
افظين، تحويالت بين مختلف األبواب  -ب ة مجلس المح ول على موافق د الحص أن يُجري، بع

    أعاله. ٣و ١المدَرجة في الفقرتين 

 
  .٢انظر الحاشية  ٣
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  الملحق

  االعتمادات المخصصة للجزء التشغيلي من -١-ألف
  ٢٠٢٠الميزانية العادية في عام 

  معادلة التسوية باليورو

    

   دوالر أمريكي   يورو      

٨٥۰ ١٥٦ ٣٥   القوى النووية ودورة الوقود النووي والعلوم النووية -١   ) +٥٦ ٦۲  ٦۰٦ س)/    

٩۰٦ ٣٤٤ ٣٧    التقنيات النووية من أجل التنمية وحماية البيئة -٢ س)/  ٤٧٣ ٧٦٩ ٤+ (    

۰٣    األمان واألمن النوويان -٣  ٣٧٥ ۰٣٤   ) +٧١٣ ٦ ۰٨٤ س)/    

٥۲١    التحقُّق النووي -٤  ٩۰٣  ٣+ (  ٨٩٥۲ س)/  ٤٩٥ ٣٩٩   

۰٣۰ ٧٣    الخدمات الخاصة بالسياسات والتنظيم واإلدارة -٥  ١۰٦ س)/  ٣٥٤ ٣٤٦ ٨+ (    

١۲٦ ٧٨٨ ۲۲    إدارة التعاون التقني ألغراض التنمية -٦   ) +٣ ۲٩٤ س)/  ٧٩٣   

٤۲٣    المجموع الفرعي للبرامج الرئيسية    ٥۰۰  ٨ ٥٣+ (  ١٥١۲٤ س)/  ٥٦١   

إيرادات األعمال المنفَّذة لحساب آخرين القابلة  -٧

  لالسترداد

  
٩ ٣۲١ س)/  -+ (  ٣٥٣   

٧۲٣    المجموع    ٤ ١٣٤۰٥   ) +٨ ٥٣۲٤ س)/  ٥٦١   

  
  .٢٠٢٠ س = متوسط سعر صرف الدوالر مقابل اليورو الذي سيُطبَّق على نطاق األمم المتحدة خالل عام  مالحظة:
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  الملحق

  االعتمادات المخصصة للجزء الرأسمالي من -٢-ألف
  ٢٠٢٠الميزانية العادية في عام 

 
  معادلة التسوية باليورو

              

   دوالر أمريكي   يورو      

القوى النووية ودورة الوقود النووي والعلوم   -١
 النووية

  
س)/  - + (  -  

أجل التنمية وحماية التقنيات النووية من  -٢
  البيئة

  
٦ ٣٩  + (  ٦٧٤ ٩٩٤ ١۲٣   

س)/  

٥۰٣     األمان واألمن النوويان -٣  ۰۰١ س)/  - + (    

١٧۰ ١    التحقُّق النووي -٤ س)/  - + (  ۰۰۰   

الخدمات الخاصة بالسياسات والتنظيم  -٥
  واإلدارة

  
۲ ٧٤٥ ۰۰٩   ) + -  

س)/  

س)/  - + (  -    اض التنميةإدارة التعاون التقني ألغر -٦  

۲٦۰ ٦    المجموع    ٦ ٣٩  + (  ٦٧٤۲٣ س)/    

 

يُطبَّق على نطاق األمم المتحدة خالل عام   مالحظة: رف الدوالر مقابل اليورو الذي س عر ص ط س س = متوس
٢٠٢٠.  
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  ٢٠٢٠تخصيص الموارد لصندوق التعاون التقني لعام   -باء

  ،إن المؤتمر العام

يرإذ   (أ) ر مجلس المحافظين في حزيران/يونيه  يش تهَدف  ٢٠١٩إلى مقرَّ ي بالمبلغ المس بأن يوص
ندوق التعاون التقني البالغ  ندوق الوكالة للتعاون  ٨٨ ٠٦١ ٠٠٠لص اهمات الطوعية في ص يورو للمس

  ؛٢٠٢٠التقني لعام 

  توصية المجلس السابقة الذكر، وإذ يقبل  (ب)

 

ر  -١ للمساهمات الطوعية في صندوق التعاون التقني  ٢٠٢٠تهدف فيما يخص عام أن يكون المبلغ المس يقّرِ
  يورو؛ ٨٨ ٠٦١ ٠٠٠

 

صو  -٢ اهمات باليورو  يُخّصِ يورو من أجل برنامج الوكالة للتعاون التقني لعام  ٨٨ ٠٦١ ٠٠٠ تبلغمس
  ؛٢٠٢٠

 

اهمات طوعية لعام  يحثُّ و  -٣ اء على أن تقِدّم مس فقرة واو من المادة طبقاً لل ٢٠٢٠جميع الدول األعض
ي، أو طبقاً للفقرة اس رة من النظام األس يغته المعدَّلة بالقرار GC(V)/RES/100من قراره  ٢ الرابعة عش ، بص

GC(XV)/RES/286من أول هذين القرارين، حسب االقتضاء. ٣ ، أو طبقاً للفقرة  
 

  ٢٠٢٠صندوق رأس المال العامل لعام   -جيم

  ،إن المؤتمر العام

  ،٢٠٢٠يات مجلس المحافظين بشأن صندوق رأس المال العامل للوكالة لعام توص إذ يقبل

ندوق رأس المال العامل للوكالة لعام  يوافق  -١ توى ص  ١٥ ٢١٠ ٠٠٠بمبلغ  ٢٠٢٠على أن يكون مس
  يورو؛

رو  -٢ تخدامه في عام  يقّرِ ندوق وإدارته واس ل بذلك من أحكام  ٢٠٢٠أن يجري تمويل الص طبقاً لما يتص
  ٤المالية للوكالة؛ الالئحة

ل  -٣ م من أموال الصندوق ُسلفاً ال تتجاوز ا ويخِوّ يورو في أي وقت من أجل  ٥٠٠ ٠٠٠لمدير العام بأن يقّدِ
 التمويل المؤقَّت لمشاريع أو أنشطة وافق عليها مجلس المحافظين ولم تُرَصد لها أموال في الميزانية العادية؛

م يطلبو  -٤ ندوق طبقاً  إلى المدير العام أن يقّدِ مة من الص لف المقدَّ إلى مجلس المحافظين بيانات بالُس
  أعاله. ٣للتخويل الممنوح له في الفقرة 
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  الجزء الثاني
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  ١البرنامج الرئيسي 

  نووي والعلوم النوويةالقوى النووية ودورة الوقود ال

 
مة   مقّدِ

م البرنامج الرئيسي  الدعم العلمي والتقني للدول األعضاء من خالل توفير اإلرشادات، والتقارير والمنشورات التقنية؛  ١يقّدِ
قة؛ وتيسير المناقتقديم وقواعد البيانات ومنصات التعلُّم اإللكتروني، و شات خدمات االستعراض؛ والمشاريع البحثية المنسَّ

أن المواضيع ذات الصلة؛ ونشر المعلومات والمعارف. ويعمل البرنامج أيضاً على تصميم  تفادة بش م الدروس المس وتقاُس
ي  راكة مع البرنامج الرئيس اء ٦التدريبات، وينفِّذها بالش ة من أجل بناء قدراتها وإرس اء المهتمَّ ، كما يدعم الدول األعض

  احل مختلفة من برامج القوى النووية.البنية األساسية الالزمة إلدارة مر

ية التي يتألَّف منها مزيج الطاقة  اس ر األس ل أحد العناص ّكِ وبغية التخفيف من آثار تغيُّر المناخ، يمكن للقوى النووية أن تش
تدامة ذات  اعد على تحقيق أهداف التنمية المس اء التي تختار األخذ بها، بما يدعم أمن الطاقة ويس لة، في الدول األعض الص

يما الهدف  ورة التكلفة والنظيفة" والهدف  ٧وال س ل الوكالة دعم الدول  ١٣"الطاقة الميس تواص "العمل المناخي". وس
ة في سبيل تقدير احتياجاتها من الطاقة في المستقبل، وتقييم وفهم إمكانية أن تكون القوى النووية جزءاً من  األعضاء المهتمَّ

م البرنامج الرئيسي الدعم للدول األعضاء التي تفِكّر في إمكانية استهالل برامج جديدة استراتيجياتها الخاصة بالطاق ة. ويقّدِ
اً فيما يتعلق  اء أيض يع برامج قائمة. ويدعم البرنامج الدول األعض تهاللها أو تقوم بتوس َرعت في اس للقوى النووية أو ش

غيل محطات القوى النووية، وذلك في مجاالت األداء؛ وإدا مان األمان واألمن والكفاءة والموثوقية في بتش رة األعمار؛ وض
طة الحجم أو  غيرة والمتوس ر المفاعالت الص تمر تقديم الدعم من أجل تطوير ونش يس غيل الطويل األجل. وس ياق التش س

تكنولوجيات النمطية ونظم المفاعالت االبتكارية، وما يرتبط بها من دورات وقود، إلى جانب التطبيقات غير الكهربائية ل
  الطاقة النووية والتوليد المشترك.

ويدعم البرنامج الرئيسي الدول األعضاء في استكشاف اليورانيوم وتعدينه وتجهيزه؛ وفي األنشطة المتصلة بدورة الوقود، 
تمر تقديم يس ميم وإفراغ الوقود والخزن. وس عف في التص تهلك ومواطن الض المة الوقود المس  بما في ذلك ما يتعلق بس

ادر  ف في المص رُّ عة، وإخراج المرافق النووية من الخدمة، والتص ف في النفايات المش رُّ اعدة التقنية ألغراض التص المس
ل  وف يواص طلع بها داخل المواقع وخارجها. وس الح المض تص طة االس عة المختومة المهملة، وكذلك ألغراض أنش المش

سي تقديم الدعم للدول األعضاء المهت شغيلها أو باالستفادة من مفاعالت بحوث البرنامج الرئي شييد مفاعالت بحوث وت ة بت مَّ
اة من الوكالة باعتبارها مراكَز دوليةً قائمةً على مفاعالت  مَّ قائمة في دول أخرى، بما في ذلك عبر مخطَّط المراكز المس

م عند الطلب للدول األعضاء التي بحوث (مخطَّط المراكز الدولية القائمة على مفاعالت البحوث)، كما سيواصل تقديم الدع
تعمل على االستغناء عن استخدام اليورانيوم الشديد اإلثراء في مفاعالت البحوث. وسيتواصل أيضاً تقديم الدعم في مجال 

  إدارة المعارف النووية، بما يشمل إدارة المعلومات ونشرها والحفاظ عليها.

ية والذرية والجزيئية. وسيتواصل توفير التدريب وتيسير التجارب باستخدام وستظلُّ الوكالة مصدراً موثوقاً للبيانات النوو
ي تقديم الدعم للدول  ل البرنامج الرئيس يواص يمات وغيرها من األجهزة النووية. وس الت الجس أنواع مختلفة من معّجِ

طتها البحثية والرامية إلى تبادل المعارف في مجال االندماج ال طالع بأنش اء في االض نووي، بما في ذلك إتاحة األعض
وسيتواصل التعاون مع مركز عبد السالم الدولي للفيزياء النظرية،  التعاون مع المفاعل التجريبي الحراري النووي الدولي.

تهدف العلماء، مع قدر أكبر من التركيز على  طة التعليم والتدريب التي تس تي، إيطاليا، بهدف دعم أنش الكائن في ترييس
  الصلة بعمل الوكالة، مثل العلوم النووية األساسية والطاقة النووية.المجاالت ذات 

  األهداف:

 يز التوسُّع في استخدام التكنولوجيات النووية وتحسين استخدامها دعماً للتنمية المستدامة، والنهوض بالعلوم والتكنولوجيا النووية، وتحف
  ام القوى النووية وتطبيقات العلوم النووية والتوسُّع فيها.االبتكار، وبناء القدرات لدعم ما هو قائم من أوجه استخد



GC(63)/2 
  ٥٢الصفحة 

  
 ١البرنامج الرئيسي 

رات األداء  النواتج   مؤّشِ

  ازدياد استخدام الدول األعضاء للمعلومات والموارد التي

توفِّرها الوكالة ألغراض إدارة دورات حياة البرامج النووية 

القائمة والموسَّعة والجديدة، بما في ذلك دورات الوقود، 

من الخدمة، واالستصالح البيئي، والتصرف في واإلخراج 

  النفايات المشعة.

  عدد الدول األعضاء التي تستخدم المعلومات والموارد التي

  توفِّرها الوكالة ألغراض إدارة دورة حياة برامجها النووية.

  تحسُّن فهم الدول األعضاء للدور الذي يمكن أن تؤديه

طبيقات الكهربائية وغير التكنولوجيات النووية، بما في ذلك الت

الكهربائية للقوى النووية، من خالل االستخدام الواسع النطاق 

لما توفِّره الوكالة من أدوات ومنهجيات ومعلومات وقواعد 

  بيانات وتدريب وخبرات.

  عدد الدول األعضاء والمنظمات الدولية األخرى التي تستخدم

ألغراض تخطيط  أدوات النمذجة والتحليل التي توفِّرها الوكالة

  الطاقة.

  عدد الدول األعضاء التي تنظر في استهالل برامج نووية

مستخدمة في ذلك ما توفِّره الوكالة من منشورات إرشادية 

  وأدوات وخدمات.

  ازدياد التعاون الدولي في مجال العلوم النووية من أجل تحقيق

  التقدم التكنولوجي.

 فيما تضطلع به  عدد الدول األعضاء التي تشارك أو تساهم

  الوكالة من أنشطة في مجال العلوم النووية.

  المشاريع

  المخرجات الرئيسية المخطَّط لها  العنوان

الوثائق اإلرشادية البرنامجية واإلدارية، والتقارير الداخلية، والوثائق   اإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة المشتركة -٠٠١-٠-٠-١

ها، ومنتجات االتصاالت الداخلية بشأن سياسات الوكالة وتقارير

  والخارجية، والخدمات المعنية بجمع المعلومات وتقاُسمها.

 
  القوى النووية -١-١البرنامج 

اء، في إطار الجهود التي تبذلها تلك الدول من أجل  -١-١يدعم البرنامج  غيل محطات القوى النووية في الدول األعض تش
مان األمان واألمن و ين األداء وض يع تحس غيل الطويل األجل. ويُقدَّم الدعم من أجل توس ياق التش الكفاءة والموثوقية في س

رية وتنفيذ نظم إدارة متكاملة. اً تقديم الدعم إلى  البرامج النووية، بما في ذلك تنمية الموارد البش ل البرنامج أيض ويواص
ستهلُّ برامج جديدة للقوى النووية، من خالل مسا سليمة الدول األعضاء التي ت سية النووية ال عدتها على إرساء البنية األسا

ياق  مان األمان واألمن والكفاءة والموثوقية في س غيل محطات القوى النووية الجديدة وض بما يكفل النجاح في بدء تش
ة إدارة  ق البرنامج الخدمات مع جميع اإلدارات األخرى في الوكالة وبخاّص غيلها الطويل األجل.  وفي ذلك، ينس األمان تش

  واألمن النوويين.

ويتيح البرنامج محفالً يجمع بين مستعملي التكنولوجيات وحائزيها للنظر سويا فيما يُستجدُّ من االبتكارات، كما يدعم الدول 
روع الدولي المعني بالمفاعالت النووية ودورات  طلع به من التخطيط الطويل األجل من خالل المش اء فيما تض األعض

اريع التعاونية وتقديم خدمات منها تحليل الوقود االبت روع إنبرو على تنفيذ المش كارية (إنبرو). ويجري العمل في إطار مش
نظم الطاقة النووية وتقييم استدامتها على أساس السيناريوهات المحتملة. وباإلضافة إلى ذلك، يدعم البرنامج األنشطة التي 

اء في مجاالت البحوث و طلع بها الدول األعض االبتكار والتقدم التقني فيما يتعلق بمفاعالت القوى النووية المتقدمة تض
جيع تبادل المعلومات، ودعم التعليم والتدريب،  يق البحوث، وتش وتطبيقاتها غير الكهربائية. ويُنفَّذ ذلك عن طريق تنس

 ت المتقدمة.واستحداث أطقم األدوات، وتحليل البيانات والنتائج الخاصة بمختلف تكنولوجيات المفاعال

ات والتقدير وعمليات التقييم: تعراض تفادة من االس اء التي لديها مرافق نووية عاملة  الدروس المس إنَّ الدول األعض
ل  تهالل برامج جديدة للقوى النووية تتوقع من الوكالة أن تواص يع برامجها القائمة أو باس اء المهتمة بتوس والدول األعض

منشورات جديدة ومحدثة، وأن تواصل دعم تبادل المعلومات عن الهندسة التقنية وتنمية نشر أفضل الممارسات من خالل 
اً لتلبية االحتياجات. وتقِدّر الدول  يص مة خص مَّ تعراض المص اعدة واالس ل تقديم خدمات المس رية، وأن تواص الموارد البش

اء الدعم المقدَّم بما في ذلك الدعم المتعلق بإدارة أعمار محطات ال قوى النووية، ونهج المعالم المرحلية البارزة األعض
روع  مها مش ائر الخدمات التي يقّدِ طة حلقات العمل التدريبية اإلقليمية وس المتَّبع إزاء برامج القوى النووية الجديدة، وأنش



GC(63)/2 
 ٥٣الصفحة 

 
  ١يسي البرنامج الرئ

واالبتكارية  إنبرو. وقد أوصت الدول األعضاء بأن يستمر تقديم المساعدة والدعم الستحداث ونشر التكنولوجيات المتطورة
  وتطبيقاتها غير الكهربائية، بما في ذلك تقديم الدعم لتقييم تكنولوجيات المفاعالت.

  المعايير المحدَّدة لترتيب األولويات:

مان األمان واألمن والكفاءة   -١ ين األداء وض اء الرامية إلى تحس طة التي تدعم جهود الدول األعض األنش
 األجل لمحطات القوى النووية، القائمة منها والجديدة على السواء. والموثوقية في سياق التشغيل الطويل

ية النووية وتنمية قدرات الموارد البشرية في الدول األعضاء التي   -٢ اء البنية األساس األنشطة التي تدعم إرس
 تستهل برنامجاً للقوى النووية.

ع  -٣ لة وزيادة الحوار والتعاون على الص طة الهادفة إلى مواص ع األنش يد الدولي من أجل الترويج لوض
تراتيجيات طويلة األجل فيما يخصُّ الطاقة النووية وتعزيز االبتكارات في مجال التكنولوجيا المتعلقة  اس

 بالطاقة النووية دعماً الستدامة نظم الطاقة النووية.
ر تكنولوجيات ال  -٤ اء والجهات المعنية في تطوير ونش طة التي تدعم الدول األعض مفاعالت المتقدمة األنش

اليب واألدوات الالزمة دعماً  م المعلومات المحدَّثة وتوفير األس لة، عن طريق تقاُس والتطبيقات ذات الص
  الستخدام الطاقة النووية استخداماً مستداماً.

  التغيرات في البرنامج واتجاهاته

ي المتكامل لبرامج القوى الن -١-١-١البرنامج الفرعي  ل هذا البرنامج الفرعي تركيزه  ،وويةتعزيز الدعم الهندس يواص
اء في مجال  مل ذلك تقديم الدعم للدول األعض اريع القوى النووية الجديدة.  ويش على محطات القوى النووية القائمة ومش
إدارة أعمار المحطات من أجل تحسين األداء وضمان األمان واألمن والكفاءة والموثوقية في سياق التشغيل الطويل األجل 
ي لجميع مراحل  مه من الدعم الهندس اً فيما تقّدِ اء أيض اعد هذا البرنامج الفرعي الدول األعض لمحطات القوى النووية. ويس
بيل  ع برنامجها القائم. وفي س تهلُّ برنامجاً جديداً للقوى أو توّسِ اء التي تس اريع النووية، بما في ذلك الدول األعض المش

توى األمثل من تكاليف  تفيد مما يجري الوقوف عليه في إطار عمل هذا تحقيق المس اء أن تس غيل، يمكن للدول األعض التش
تفيد  ع برامجها النووية أن تس اء التي توّسِ أن الدول األعض غيلية والفعالية. ومن ش البرنامج الفرعي من أوجه الكفاءة التش

ات ل الممارس ر أفض طلع به البرنامج من أجل جمع ونش اً من العمل الذي يض ييد  أيض تفادة فيما يتعلق بتش والدروس المس
  محطات القوى النووية وإدخالها في الخدمة وتشغيلها.

يواصل هذا البرنامج الفرعي  اإلدارة وتنمية الموارد البشرية ألغراض برامج القوى النووية، -٢-١-١البرنامج الفرعي 
رية في مه على اإلدارة وتنمية الموارد البش اء التي لديها محطات قوى نووية عاملة،  تركيز الدعم الذي يقّدِ الدول األعض

مل ذلك مجاالت نظام اإلدارة، وتنمية الموارد  ع برامجها القائمة. ويش تهلُّ برامج جديدة للقوى النووية أو توّسِ والتي تس
  البشرية، وإشراك الجهات المعنية.

ية والتخطيط لبرامج القوى ال -٣-١-١البرنامج الفرعي  اس ع  نووية الجديدة،البنى األس هذا البرنامج الفرعي هو موض
وبتنسيق االضطالع بها بين مختلف الجهات داخل الوكالة. ويُنفَّذ  ١إدماج هذه األنشطة في جميع جوانب البرنامج الرئيسي 

ام أخرى. ويُوفَّر الدعم لمعظم أعباء العمل الحالية عبر طة بالتعاون مع موظفين تقنيين من أقس تمويل من  بعض هذه األنش
ب األولوية، بهدف دعم ٢٠٢١-٢٠٢٠األموال الخارجة عن الميزانية. وفي الفترة  طة المذكورة حس وف تُرتَّب األنش ، س

اء التي تمرُّ بالمرحلة  ع برامج  ٣والمرحلة  ٢الدول األعض اء التي توّسِ من نهج المعالم المرحلية البارزة، والدول األعض
اق والفعالية على ما القوى النووية القائمة لديها.  ينات من حيث النوعية واالتس ز الجهود الرامية إلى إدخال تحس تُعزَّ كما س

ع برامجها القائمة. مه الوكالة من مساعدات للدول األعضاء التي تستهلُّ برامج جديدة للقوى النووية أو توّسِ   تقّدِ

روع الدولي المعني بالمفاعالت النووي -٤-١-١البرنامج الفرعي  روع إنبرو)،المش  ة ودورات الوقود االبتكارية (مش
عيد الوطني واإلقليمي  تدامة الطاقة النووية على الص لة باس ائل المتص ل هذا البرنامج الفرعي التركيز على المس يواص س
اعدات  مل المس روع إنبرو تش طة مش تظل أنش روع إنبرو. وس اء مش والعالمي وما يرتبط بذلك من تعاون فيما بين أعض

مة للدول األعضاء فيما يتعلق بتقييمات نظم الطاقة النووية، وتحليل سيناريوهات الطاقة النووية، والمشاريع التعاونية، المقدَّ 
ومواصلة إعداد األدوات ألغراض خدمات تقييم نظم الطاقة النووية والتخطيط لنظم الطاقة النووية المستدامة. وسيتواصل 

ادات للدو تمر خالل توفير خدمات التدريب واإلرش يس روع إنبرو. وس اء فيما يخصُّ تطبيق جميع منتجات مش ل األعض
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تراتيجية للفترة  ٢٠٢١-٢٠٢٠الفترة  روع إنبرو االس ، التي اعتمدتها اللجنة التوجيهية ٢٠٢٣-٢٠١٨العمل بخطة مش
  .٢٠١٧لمشروع إنبرو في عام 

ة بالمفاعالت المت -٥-١-١البرنامج الفرعي   قدمة والتطبيقات غير الكهربائية للقوى النووية،تطوير التكنولوجيا الخاص
ر مفاعالت القوى النووية المتطورة واالبتكارية وتطبيقاتها غير الكهربائية. ومن  تحداث ونش يدعم هذا البرنامج الفرعي اس

دة بالماء والتطبيقات غير  ر المفاعالت المتقدمة المبرَّ اء إلى نش ه الدول األعض الكهربائية للقوى المتوقع أن يتزايد توجُّ
طة  غيرة والمتوس اء اهتماماً متزايداً بالمفاعالت الص ريعة. وتبدي الدول األعض النووية، وكذلك إلى تطوير المفاعالت الس
ات  دي امج الفرعي التح ذا البرن اول ه از، ويتن الغ دة ب ة الحرارة المبرَّ اعالت المرتفع ك المف ا في ذل ة، بم الحجم أو النمطي

اً والفرص المحدَّدة  اء أيض اعد هذا البرنامج الفرعي الدول األعض وف يس رها. وس فيما يتعلق بتطوير هذه المفاعالت ونش
تها بناًء على البيانات التجريبية. وسيتواصل التركيز على  في سبيل إعداد وتطبيق أدوات للنمذجة والمحاكاة بعد إثبات صحَّ

ترك ر التطبيقات غير الكهربائية والتوليد المش ير نش للطاقة النووية من أجل زيادة الكفاءة الحرارية لمحطات القوى  تيس
  النووية.

  األهداف والنواتج ومؤشرات األداء بحسب البرنامج

  القوى النووية -١-١البرنامج 

  األهداف:

 ان واألمن دعم الدول األعضاء التي لديها محطات قوى نووية قائمة من أجل تحسين األداء التشغيلي لهذه المحطات وضمان األم
  والكفاءة والموثوقية في سياق تشغيلها الطويل األجل، بما يشمل تنمية قدرات الموارد البشرية وإرساء القيادة ووضع نظم اإلدارة.

 دعم الدول األعضاء التي تستهلُّ برامج جديدة للقوى النووية في تخطيط وإرساء بناها األساسية النووية الوطنية، بما يشمل تنمية قدرات 
  الموارد البشرية وإرساء القيادة ووضع نظم اإلدارة.

  توفير األساليب واألدوات الالزمة لدعم ما يخص نظم الطاقة النووية المستقبلية من نمذجة وتحليالت وتقييمات ألغراض تطوير الطاقة
مفاعالت النووية المتقدمة والتطبيقات غير النووية على نحو مستدام، وتوفير األطر التعاونية وتقديم الدعم لتطوير التكنولوجيا ونشر ال

  الكهربائية.

رات األداء  النواتج   مؤّشِ

  ازدياد استخدام الدول األعضاء للموارد التي توفِّرها الوكالة

من أجل ضمان الكفاءة والموثوقية في سياق التشغيل الطويل 

األجل لمحطات القوى النووية القائمة وإدارة دورات عمرها، 

حسين نظام اإلدارة وقدرات الموارد البشرية بما يشمل ت

  والقوى العاملة.

  عدد الدول األعضاء التي تستخدم ما توفِّره الوكالة من الموارد

ذات الصلة، بما في ذلك المنشورات الصادرة في إطار سلسلة 

الطاقة النووية والمبادئ التوجيهية والتوصيات وقواعد 

  البيانات.

 ستخدم ما توفِّره الوكالة من الموارد عدد الدول األعضاء التي ت

ألغراض نظام اإلدارة وقدرات الموارد البشرية والقوى 

  العاملة في إطار برامج القوى النووية القائمة.

  مه الوكالة من الخدمات ألغراض إرساء ازدياد استخدام ما تقّدِ

البنى األساسية في الدول األعضاء التي تستهلُّ برنامجاً للقوى 

  ة.النووي

  عدد البعثات التي تُنجز لغرض دعم التقييمات الذاتية، وعدد

البعثات والبعثات التحضيرية وبعثات المتابعة التي تُنجز في 

  إطار خدمة االستعراض المتكامل للبنية األساسية النووية.

  عدد الدول األعضاء التي تستخدم المواد اإلرشادية من أجل

  ية.إرساء البنى األساسية للقوى النوو

  ازدياد حجم التعاون بين الدول األعضاء بشأن استدامة الطاقة

النووية على الصعيد العالمي، واالستراتيجيات الطويلة األجل 

المعنية بالطاقة النووية، وتطوير تكنولوجيات المفاعالت 

 النووية والتطبيقات غير الكهربائية.

 رو عدد أعضاء مشروع إنبرو الذين يشاركون في مشاريع إنب

التعاونية، ومحفل مشروع إنبرو للحوار، والذين يستخدمون 

  أدوات مشروع إنبرو وخدماته ومنشوراته.

  عدد الدول األعضاء والجهات المعنية التي تتعاون في مجال

استحداث التكنولوجيا المتطورة واالبتكارية للمفاعالت النووية 

ماعات وتطبيقاتها في إطار المشاريع البحثية المنسقة واالجت

  التقنية والدورات التدريبية.
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  تعزيز الدعم الهندسي المتكامل لبرامج القوى النووية -١-١-١البرنامج الفرعي 

  األهداف:

 .دعم الدول األعضاء من أجل ضمان األمان واألمن والكفاءة والموثوقية في سياق التشغيل الطويل األجل لمحطات القوى النووية  

 جل ضمان فعالية عمليات التشغيل والصيانة والعمليات الهندسية فيما يخصُّ مشاريع محطات القوى النووية دعم الدول األعضاء من أ
  الجديدة.

رات األداء  النواتج   مؤّشِ

  ازدياد استخدام الدول األعضاء لما توفِّره الوكالة من

اإلرشادات والخدمات فيما يتعلق بأداء محطات القوى النووية 

  واستدامتها.

 لدول األعضاء التي تستخدم منشورات الوكالة، وعدد عدد ا

المؤتمرات والندوات التدريبية المعقودة بشأن أداء محطات 

  القوى النووية واستدامتها.

  ازدياد استخدام الدول األعضاء لما توفِّره الوكالة من

اإلرشادات والخدمات في تنفيذ مشاريع القوى النووية الجديدة 

  في الدول األعضاء.

 دد الدول األعضاء التي تطَّلع على إرشادات الوكالة وتطلب ع

خدمات منها من أجل دعم تنفيذ برامج القوى النووية الجديدة 

  بكفاءة وفعالية.

  المشاريع

  المخرجات الرئيسية المخطَّط لها  العنوان

دة من إدارة التقادم، وتبادل المعلومات المنشورات بشأن جوانب محد  الدعم الهندسي لمحطات القوى النووية العاملة -٠٠١-١-١-١

والخبرات الوطنية فيما بين الدول األعضاء من خالل اجتماعات تقنية 

أو حلقات عمل أو مؤتمرات بغرض تعزيز إقامة الشبكات، وكذلك 

  تقاسم الخبرات في مجال تشغيل محطات القوى النووية.

متوسعة الدعم الهندسي لمشاريع القوى النووية ال -٠٠٢-١-١-١
  والجديدة

المنشورات بشأن جوانب محددة من مشاريع القوى النووية المتوسعة 

وكذلك تبادل المعلومات والخبرات الوطنية فيما بين الدول األعضاء من 

خالل اجتماعات تقنية وحلقات عمل في مجال إدارة وتكنولوجيا تشييد 

  محطات القوى النووية.

 

  وتنمية الموارد البشرية ألغراض برامج القوى النووية اإلدارة -٢-١-١البرنامج الفرعي 

  األهداف:

  دعم الدول األعضاء في تنمية قدرات الموارد البشرية، وبناء القدرات وإرساء القيادة ووضع نظم اإلدارة وسلسلة اإلمدادات، وتعزيز
  اق برامج القوى النووية الطويلة األجل.إشراك الجهات المعنية، من أجل ضمان األمان واألمن والكفاءة والموثوقية في سي

رات األداء  النواتج   مؤّشِ

  ازدياد استخدام الدول األعضاء لما توفِّره الوكالة من

اإلرشادات والخدمات ألغراض وضع نظم اإلدارة وتنفيذها 

في المنظمات ذات الصلة المعنية بالقوى النووية في الدول 

  األعضاء.  

 ستخدم الموارد التي توفِّرها الوكالة عدد الدول األعضاء التي ت

  ألغراض وضع نظم اإلدارة وتنفيذها في منظماتها.  

  ازدياد استخدام الدول األعضاء لما توفِّره الوكالة من إرشادات

وخدمات ألغراض وضع وتنفيذ استراتيجيات إلشراك الجهات 

  المعنية في الدول األعضاء ذات الصلة.

 تخدم الموارد التي توفِّرها الوكالة عدد الدول األعضاء التي تس

 ألغراض وضع وتنفيذ استراتيجيات إلشراك الجهات المعنية.

  ازدياد استخدام الدول األعضاء لما توفِّره الوكالة من إرشادات

وخدمات ألغراض تنفيذ استراتيجيات لتنمية الموارد البشرية 

في الدول األعضاء ذات الصلة، بما في ذلك تخطيط القوى 

 لعاملة، ونظم التدريب والتأهيل.ا

  

  عدد الدول األعضاء التي تستخدم الموارد التي توفِّرها الوكالة

  ألغراض تنفيذ استراتيجيات لتنمية الموارد البشرية.
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  المشاريع

  المخرجات الرئيسية المخطَّط لها  العنوان

والقيادة وإشراك الجهات الدعم المقدم لنظم اإلدارة،  -٠٠١-٢-١-١
  المعنية

الوثائق اإلرشادية الصادرة عن الوكالة، والدورات التدريبية، وحلقات 
العمل، والوحدات الدراسية ألغراض التعلُّم اإللكتروني، وخدمات 

  االستعراض الُمنجزة.

الصادرة عن الوكالة، والدورات التدريبية، وحلقات الوثائق اإلرشادية  تنمية الموارد البشرية ألغراض برامج القوى النووية -٠٠٢-٢-١-١
العمل، والوحدات الدراسية ألغراض التعلُّم اإللكتروني، وخدمات 

  االستعراض الُمنجزة.

  
  إرساء البنى األساسية والتخطيط ألغراض برامج القوى النووية الجديدة -٣-١-١البرنامج الفرعي 

  األهداف:

  فهمها للمسؤوليات وااللتزامات الضرورية لتنفيذ برامج قوى نووية طويلة األجل تتسم باألمان واألمن دعم الدول األعضاء في تعزيز
  والكفاءة والموثوقية.

 .دعم الدول األعضاء في إرساء البنية األساسية الالزمة لألخذ بالقوى النووية  

  ُّبرنامجاً للقوى النووية.تقديم دعم متكامل ومنسق من الوكالة إلى الدول األعضاء التي تستهل  

رات األداء  النواتج   مؤّشِ

  ازدياد استخدام الدول األعضاء لما توفِّره الوكالة من الخدمات
دعماً لجهودها الرامية إلى تخطيط وإرساء البنية األساسية 

  الالزمة لبرامجها الوطنية للقوى النووية.

  عدد تقارير التقييم الذاتي وحالة تنفيذ التوصيات واالقتراحات
الصادرة عن بعثات االستعراض المتكامل للبنية األساسية 

  النووية بناًء على التقارير المقدَّمة إلى الوكالة. 
  النسبة المئوية لما تم تنفيذه من توصيات واقتراحات بعثات

  وية.االستعراض المتكامل للبنية األساسية النو

  تحسُّن استخدام الدول األعضاء لما توفِّره الوكالة من موارد
بشأن المسائل المحددة المتعلقة بالبنية األساسية، بما في ذلك 

عة.   إدارة برامج القوى النووية الجديدة أو المتوّسِ

  عدد االجتماعات التقنية أو حلقات العمل المعقودة وعدد
  المشاركين فيها.

  المشاريع

  المخرجات الرئيسية المخطَّط لها  العنوان

إدخال تحديثات على منهجية االستعراض المتكامل للبنية األساسية   إرساء البنى األساسية للقوى النووية -٠٠١-٣-١-١
النووية؛ وتنفيذ خدمات االستعراض المتكامل للبنية األساسية النووية؛ 

القطرية للبنية  وإعداد أو تحديث خطط العمل المتكاملة والنماذج
األساسية النووية؛ وتنسيق وتنفيذ المساعدة المقدمة للدول األعضاء التي 

ع برنامجها القائم.   تستهلُّ برنامجاً جديداً للقوى النووية أو توّسِ

الدعم المقدم لبناء قدرات البنى األساسية للقوى  -٠٠٢-٣-١-١
  النووية

ذلك باستخدام التعلُّم ُحزم أدوات التدريب وبناء الكفاءة (بما في 
اإللكتروني) فيما يتعلق بالمسائل التي يتناولها نهج المعالم المرحلية 

البارزة؛ وإدخال تحسينات على "منصة البلدان المستجدة"، بما في ذلك 
اإلطار الخاص باألنشطة والمهارات في مجال إرساء البنية األساسية 

واألنشطة الرامية إلى النووية؛ والمنشورات؛ واألنشطة االستشارية 
  تقاسم المعلومات.

  
  المشروع الدولي المعني بالمفاعالت النووية ودورات الوقود االبتكارية -٤-١-١البرنامج الفرعي 

  األهداف:

 .زيادة الحوار على الصعيد الدولي وتعزيز التعاون بين الدول األعضاء فيما يتعلق بإرساء الطاقة النووية المستدامة  

  دة للتحليل والتقييم ألغراض وضع نظم الطاقة النووية بمراعاة كّلٍ من المرحلتين االستهاللية والخلفية في تلك إعداد وتوفير أدوات موحَّ
  النظم.
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رات األداء  النواتج   مؤّشِ

  تحسُّن فهم الدول األعضاء لإلجراءات المتَّخذة لتحقيق

االستدامة في نظم الطاقة النووية وتحسُّن تعاونها بشأن تلك 

  اإلجراءات.

  عدد الدول األعضاء التي تشارك في مشاريع إنبرو التعاونية

إنبرو للحوار وفي التدريبات المعقودة في وفي محفل مشروع 

إطار مشروع إنبرو، والتي تستخدم أدوات مشروع إنبرو 

  وخدماته ومنشوراته.

  زيادة استخدام الدول األعضاء لمجموعة أدوات مشروع

إنبرو، بما في ذلك نمذجة وتحليل سيناريوهات نظم الطاقة 

م المحرز النووية واستخدام منهجية مشروع إنبرو لقياس التقدُّ 

نحو تحقيق استدامة نظم الطاقة النووية والتعبير عن ذلك 

  التقدم. 

  عدد الدول األعضاء التي تستخدم أدوات مشروع إنبرو

(منهجية إنبرو وأدوات نمذجة وتحليل نظم الطاقة النووية) 

  وتساهم في إعدادها.

  إجراء اتصاالت موسعة بين الدول األعضاء وتنظيم تدريبات

ات مشروع إنبرو لتقييم المسائل التكنولوجية بشأن أدو

  والمؤسسية المرتبطة باستدامة نظم الطاقة النووية.

  عدد الدول األعضاء التي تشارك في محفل مشروع إنبرو

للحوار، ودورات التدريب اإلقليمية وغيرها من فرص 

التدريب في إطار مشروع إنبرو التي تعزز معارف الدول 

  شأن استدامة نظم الطاقة النووية.األعضاء واتصاالتها ب

  المشاريع

  المخرجات الرئيسية المخطَّط لها  العنوان

المشروع الدولي المعني بالمفاعالت النووية ودورات  ٠٠١-٤-١-١
  الوقود النووي االبتكارية

المنشورات بشأن نمذجة سيناريوهات نظم الطاقة النووية؛ والمشاريع 

مجال نظم الطاقة النووية؛ وتطبيق  التعاونية بشأن االبتكارات في

منهجية مشروع إنبرو لتقييم استدامة نظم الطاقة النووية؛ واستحداث 

خدمة بشأن التخطيط لنظم الطاقة النووية المستدامة؛ وعقد محافل 

مشروع إنبرو للحوار بشأن استدامة نظم الطاقة النووية؛ وأنشطة 

  التدريب والتوعية ذات الصلة.

 

مة والتطبيقات غير الكهربائية للقوى النووية -٥-١-١فرعي البرنامج ال   تطوير التكنولوجيا ألغراض المفاعالت المتقّدِ

  األهداف:

  توفير إطار تعاوني للدول األعضاء بشأن تطوير تكنولوجيات المفاعالت المتقدمة ونشرها من أجل ضمان األمان واألمن والكفاءة في
  استخدام محطات القوى النووية.

 دعم الدول األعضاء فيما يتعلق بالتطوير واالبتكار في تكنولوجيا المفاعالت النووية والتطبيقات غير الكهربائية، وال سيما بهدف نشرها 
  في األمد القريب.

 ر دعم الدول األعضاء في إيضاح مشاريع التحلية النووية والتوليد المشترك وفي استخدام القوى النووية في مجال التطبيقات غي
  الكهربائية بهدف تعزيز الكفاءة الحرارية لمحطات القوى النووية.

رات األداء  النواتج   مؤّشِ

  ازدياد استخدام الدول األعضاء لما توفِّره الوكالة من الموارد

والمنصات بشأن تطوير التكنولوجيا ونشرها ألغراض 

 المفاعالت المتقدمة والتطبيقات غير الكهربائية للقوى النووية.

 دد الدول األعضاء والجهات المعنية التي تتعاون من خالل ع

الوكالة لتبادل المعلومات، وعدد الدول األعضاء التي تستخدم 

ما توفِّره الوكالة من إرشادات وخدمات من أجل تطوير ونشر 

ما لديها من تكنولوجيات المفاعالت المتقدمة والتطبيقات غير 

  الكهربائية للقوى النووية.

  مه الوكالة من الخدمات ازدياد استخدام الدول األعضاء لما تقّدِ

بشأن بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية في مجال 

  المفاعالت المتقدمة والتطبيقات غير الكهربائية.

  عدد الدول األعضاء التي تستخدم ما توفِّره الوكالة من خبرات

  لعقد حلقات العمل وتنظيم التدريب.

 

  الدولي بشأن تطوير التكنولوجيا ألغراض ازدياد التعاون  عدد الدول األعضاء التي تشارك في المشاريع البحثية المنسقة
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هة ألغراض التصميم.  المفاعالت المتقدمة والتطبيقات غير الكهربائية.  وغيرها من األنشطة الموجَّ

  المشاريع

  المخرجات الرئيسية المخطَّط لها  العنوان

دة بالماءتطوير التك -٠٠١-٥-١-١ نشر التقارير؛ وقواعد البيانات؛ والمشاريع البحثية المنسَّقة بشأن   نولوجيا للمفاعالت المتقدمة المبرَّ

دة بالماء؛  التطورات في تكنولوجيا المفاعالت المتقدمة المبرَّ

واالجتماعات التقنية وحلقات العمل؛ وبعثات الخبراء في إطار برنامج 

  ت الدولية؛ والمواد التدريبية. التعاون التقني؛ والمؤتمرا

تطوير التكنولوجيا للمفاعالت الصغيرة والمتوسطة  -٠٠٢-٥-١-١
  الحجم أو النمطية

االجتماعات التقنية، وحلقات العمل، والمشاريع البحثية المنسقة، 

واألدوات اإللكترونية، ومجموعات األدوات، وقواعد البيانات، 

ئيسية، واختبارات التحقُّق من والمنشورات بشأن التكنولوجيات الر

الصحة، والسمات التصميمية، والمواضيع محّل االهتمام التقني 

المشترك فيما يخصُّ المفاعالت الصغيرة والمتوسطة الحجم أو النمطية 

دة بالغاز والتكنولوجيات  (بما في ذلك المفاعالت المرتفعة الحرارة المبرَّ

  المتقدمة األخرى).

االجتماعات التقنية، وحلقات العمل، والحلقات الدراسية التعليمية   التكنولوجيا للمفاعالت السريعةتطوير  -٠٠٣-٥-١-١

والتدريبية، والمشاريع البحثية المنسقة، والدراسات التقنية، والمنشورات 

ضمن سلسلة الطاقة النووية، والمنشورات في شكل الوثائق التقنية، 

وقواعد البيانات، والمنصات  وتقارير الحاالت، والمواقع الشبكية،

اإللكترونية ونظم المحاكاة المتعلقة بالبحوث وتطوير التكنولوجيا ونشر 

النظم النووية السريعة. وتنظيم دورة المؤتمر الدولي بشأن المفاعالت 

  .٢٠٢١السريعة لعام 

النووية بشأن التفاعل بين المستخدمين منشور في إطار سلسلة الطاقة   التطبيقات غير الكهربائية للقوى النووية -٠٠٤-٥-١-١

والبائعين في مشاريع التوليد المشترك للطاقة النووية؛ وإطالق أدوات 

محدَّثة ومحسَّنة من إعداد الوكالة بشأن إنتاج الهيدروجين والتحلية 

النووية وإدارة المياه؛ وجمع وتبادل نتائج المشروع البحثي المنسق 

  ويا.المعني بإنتاج الهيدروجين نو

 
  دورة الوقود النووي والتصرف في النفايات -٢-١البرنامج 

تخدامات  -٢-١يدعم البرنامج  لة بجميع مجاالت االس عة المتص رف في النفايات المش اء فيما يتعلق بالتص الدول األعض
لمية للتكنولوجيات النووية، وذلك بداية من تقليل النفايات إلى أدنى حد وحتى معالجتها والتخ مل ذلك الس لص منها. ويش

مل انتهاء عمر المرافق أو  تهلك، كما يش رف في الوقود المس اف اليورانيوم حتى التص تكش دورة الوقود النووي من اس
الح البيئي. ويحظى بناء القدرات  تص لة بالمجال النووي من التخطيط لإلخراج من الخدمة وحتى االس المواقع ذات الص

  جميع المجاالت.وتقاسم المعلومات باألولوية في 

اء،  مل القوى النووية في بعض الدول األعض لمية للعلوم والتكنولوجيا النووية، بما يش ومع تزايد االهتمام بالتطبيقات الس
ل البرنامج تقديم  يواص ات الجيدة. وس أن الممارس اً الطلب على الدعم والمعلومات المرجعية بش فمن المتوقع أن يتزايد أيض

لة. وينتج عن انتهاء عمر المرافق النووية ازدياد في الطلب الدعم لالبتكار العل مي والتكنولوجي في المجاالت ذات الص
‘ ١’على إيجاد حلول فعالة لإلخراج من الخدمة والتصرف في النفايات. وباإلضافة إلى ذلك، سيعمل البرنامج على ما يلي: 

ول إلى المعلومات والم ل الخارجي وإمكانية الوص تى من زيادة التواص ات الجيدة من خالل إعداد وتحديث أدوات ش مارس
شبكة اإلنترنت؛  شاء ‘ ٢’قبيل منصات التعلم اإللكتروني وقواعد البيانات وشبكات الممارسين القائمة على  شجيع ودعم إن ت

ادر واإلخراج من الخدمة؛  رف في المص يع من قبيل التص أن مواض لة تعزيز ‘ ٣’مركز مرجعي في كل منطقة بش مواص
  التنسيق داخل الوكالة من أجل تزويد الدول األعضاء بنهج شامل وكذلك بخدمات متكاملة في المجاالت ذات الصلة.
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اء فيما يلي:  ل البرنامج دعم الدول األعض يواص تدامة الطاقة النووية؛ ‘ ١’وس ‘ ٢’تقييم موارد اليورانيوم ألغراض اس
ة  ة المتعلق اري ات االبتك ب التكنولوجي ل جوان ات؛ وتحلي اي رف في النف دورة الوقود والتص وإجراء البحوث لتحقيق ‘ ٣’ب

غيرة،  ياق البرامج الص رف في النفايات في س توى األمثل في التص ات الجيدة، بما في ذلك فيما ‘ ٤’المس وتحديد الممارس
  يتعلق بالمشتريات.

ات والتقدير وعمليات التقييم: تعراض تفادة من االس ا الدروس المس اعة وذات طبيعة إنَّ تنفيذ مش ايا الس ريع مواكبة لقض
يق فيما بين اإلدارات من أجل شمول مختلف الجوانب التقنية. وينطبق هذا بصفة  ين التنس املة لعدَّة مجاالت يتطلَّب تحس ش

شعور خاصة عند تناُول تأثير التصميم والتشغيل في نوع النفايات الناتجة وكميتها والتصرف فيها. كما أنَّ هذا يكفل إيجاد 
أقوى بالمشاركة لدى خبراء الدول األعضاء المعنية. وسوف يتواصل تعزيز التعاون مع إدارة األمان واألمن النوويين من 
ادر  ورات المرجعية ومص ات النظراء من توافر المنش تعراض تفيد اس اء. وتس أجل تقديم دعم متكامل للدول األعض

  اء تحليل للثغرات بانتظام بغية ضمان اكتمال هذه القاعدة المرجعية.المعلومات، ومن العمليات الموثَّقة. ويتعين إجر

  المعايير المحدَّدة لترتيب األولويات:

للقوى  ١تقديم الدعم للدول األعضاء في بناء القدرات ونقل الخبرات، وال سيما الدول التي ليس لديها برامج  -١
 ن المستهلَّة.(أو لديها برامج صغيرة الحجم)، بما في ذلك البلدا النووية

تدامة، بما في ذلك فيما يتعلق باألمان  -٢ تخدام التكنولوجيات النووية بطريقة مس اء في اس دعم الدول األعض
 واالبتكار، في دورة الوقود النووي ودورة عمر المرافق النووية والتصرف في النفايات.

طة تحفِّز التعاون الدولي، وتبادل المعلوم -٣ ر المعلومات، من خالل أنش ات، وإعداد وترويج األدوات نش
  اإللكترونية مثل قواعد البيانات المرجعية أو موارد المعلومات أو منصات التعلُّم اإللكتروني.

  التغيرات في البرنامج واتجاهاته

اء في  ، موارد اليورانيوم ومعالجته،-١-٢-١البرنامج الفرعي  ل هذا البرنامج الفرعي تقديم الدعم للدول األعض يواص س
طة تحس طلع بها في دورة إنتاج اليورانيوم (والثوريوم) وعلى تخطيط هذه األنش طة المض ين قدرتها على فهم األنش

  وإعدادها، على ضوء استمرار اهتمامها القوي بذلك.

امج الفرعي ة ومرافق دورة الوقود، -٢-٢-١-البرن اعالت القوى النووي دول  وقود مف امج الفرعي ال ذا البرن دعم ه ي
اء في يما التحديات التقنية التي األعض لة بمرافق دورة الوقود النووي، وال س غيلية المتص ائل التقنية والتش ما يتعلق بالمس

ادرة عن الوكالة بهدف االرتقاء بمرافق دورة الوقود النووي المتقادمة.  تواجهها تلك الدول عند تنفيذ معايير األمان الص
د اهتمام الد طة جديدة تجّسِ اً أنش ئة في مجال األنواع المتقدمة من الوقود وهناك أيض اء بالتكنولوجيات الناش ول األعض

نتين  ريعة. ومن المتوقع أن يبدأ قبل فترة الس تخدمة في المفاعالت الس النووي والمواد النووية، من قبيل األنواع المس
ل بالكامل من خال ٢٠٢١-٢٠٢٠ عيف اإلثراء، المموَّ رف الوكالة لليورانيوم الض غيل مص اهمات خارجة عن تش ل مس

  الميزانية.

سوف  التصرف في الوقود المستهلك الناتج عن مفاعالت القوى النووية ونقل المواد المشعة، -٣-٢-١البرنامج الفرعي 
ز هذا البرنامج الفرعي أنشطته الرامية إلى تقديم الدعم للدول األعضاء في المجاالت المتصلة بنقل المواد النووية التي  يعّزِ

  في سياق دورة الوقود (بما في ذلك الوقود المستهلك) والتصرف في الوقود المستهلك. تنتج

سيواصل هذا البرنامج الفرعي تعزيز أنشطته الرامية إلى تقديم  التصرف في النفايات المشعة، -٤-٢-١البرنامج الفرعي 
عة وال رف في النفايات المش لة بالتص اء في المجاالت المتص عة الدعم للدول األعض ادر المش رف الفعال في المص تص

  المختومة المهملة، إلى جانب توطيد التعاون مع المنظمات الدولية األخرى.

الح البيئي، -٥-٢-١البرنامج الفرعي  تص تُحدث هذا البرنامج الفرعي في الفترة  اإلخراج من الخدمة واالس -٢٠١٨اس
لى اإلرشادات والدعم في هذين المجالين. وسيستمر تعزيز بهدف تلبية الطلب المتزايد من جانب الدول األعضاء ع ٢٠١٩

 
ماديا مضموناً من اليورانيوم الضعيف اإلثراء وتشمل اآلليات األخرى المعمول بها لضمان اإلمدادات، والتي أُنشئت باالشتراك مع الوكالة، احتياطيا  ١

)، GOV/2009/81و GOV/2009/76يحتفظ به االتحاد الروسي في المركز الدولي إلثراء اليورانيوم في أنغارسك، االتحاد الروسي (المرجع: الوثيقتان 
ً من المملكة المتحدة بتأمين إمدادات بخدمات اإلثراء الخاصة باليورانيوم الض  GOV/2011/10عيف اإلثراء (المرجع: الوثيقتان وضمانا

  ).GOV/2011/17و
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  .٢٠٢١-٢٠٢٠هذا البرنامج الفرعي في الفترة 

  األهداف والنواتج ومؤشرات األداء بحسب البرنامج

  دورة الوقود النووي والتصرف في النفايات -٢-١البرنامج 

  األهداف:

 امة (أي تتَّسم باألمان واألمن والكفاءة واالبتكارية) لدورة الوقود ودورة دعم الدول األعضاء في إذكاء الوعي والترويج إلدارة مستد
  العمر في أوساط مستخدمي برامج الطاقة النووية والتطبيقات النووية، وتخطيط الطوارئ لألحوال الالحقة للحوادث.

 ل ما هو متوافر من المعارف دعم الدول األعضاء في تعزيز قدراتها ومواردها البشرية، أو تمكينها من الوصول إلى أفض
  والتكنولوجيات والخدمات.

رات األداء  النواتج   مؤّشِ

  ازدياد استخدام الدول األعضاء لما توفِّره الوكالة من إرشادات

وموارد وخدمات بشأن البعد المتعلق باالستدامة في برامج 

دورة الوقود، واستراتيجيات اإلخراج من الخدمة واالستصالح 

صرف في النفايات، بما في ذلك المصادر المشعة البيئي، والت

  المختومة المهملة.

  عدد الدول األعضاء التي تستخدم ما توفِّره الوكالة من موارد

من أجل إذكاء الوعي بشأن استدامة برامج دورة الوقود 

وسياسات التصرف في النفايات، بما في ذلك المصادر المشعة 

  المختومة المهملة.

 اء التي تطلب أو توفر الخبراء في إطار عدد الدول األعض

خدمات استعراض النظراء، من قبيل خدمة االستعراض 

المتكاملة المتعلقة بالتصرف في النفايات المشعة والوقود 

  المستهلك وبرامج اإلخراج من الخدمة واالستصالح.

  ازدياد التعاون الدولي من أجل استحداث تكنولوجيات ابتكارية

ي مجاالت الوقود النووي والتصرف في فعالة ومأمونة ف

  النفايات المشعة واإلخراج من الخدمة واالستصالح البيئي.

  عدد الدول األعضاء التي تشارك في المشاريع البحثية المنسقة

  ذات الصلة التي تقودها الوكالة.

  عدد الدول األعضاء التي تشارك في االجتماعات التقنية

  والمحافل والشبكات.

 تخدام الدول األعضاء لما توفِّره الوكالة من الموارد ازدياد اس

في مجاالت مثل تعدين اليورانيوم، والتصرف في الوقود 

المستهلك، واإلخراج من الخدمة واالستصالح البيئي، 

 والتصرف في النفايات المشعة الناجمة عن التطبيقات النووية.

 شعة عدد المراكز التقنية المعنية بالتصرف في المصادر الم

  المختومة المهملة.

  عدد الدول األعضاء التي تستخدم ما أعدَّته الوكالة من

منصات التعلُّم اإللكتروني وغيرها من مواد التدريب عبر 

 شبكة اإلنترنت، بما في ذلك دراسات الحاالت.

  

  موارد اليورانيوم ومعالجته -١-٢-١البرنامج الفرعي 

  األهداف:

 ن قدرتها على فهم األنشطة المضطلع بها في دورة إنتاج اليورانيوم (والثوريوم) وعلى تخطيط هذه دعم الدول األعضاء في تحسي
  األنشطة وإعدادها.

رات األداء  النواتج   مؤّشِ

  ازدياد المعارف والمعلومات المتاحة عن موارد اليورانيوم

  (والثوريوم) حول العالم.

 تعلقة بمستودعات عدد األنواع الجديدة من البيانات التكميلية الم

اليورانيوم (والثوريوم) الجديدة والقائمة في قاعدتي بيانات 

ع مستودعات الثوريوم في  ع مستودعات اليورانيوم وتوزُّ توزُّ

  العالم.

  ازدياد استخدام الدول األعضاء للمعلومات التقنية عن

التكنولوجيات المتعلقة باستكشاف وإنتاج اليورانيوم 

  (والثوريوم).

 منشورات التي تتناول التكنولوجيات المتعلقة باستكشاف عدد ال

  وإنتاج اليورانيوم (والثوريوم).

  ازدياد استخدام الدول األعضاء لما توفِّره الوكالة من

اإلرشادات والموارد والخدمات بشأن الممارسات الجيدة فيما 

  عدد المشاركين في اجتماعات الوكالة المتعلقة بالممارسات

  الجيدة فيما يتعلق بدورة إنتاج اليورانيوم (والثوريوم).
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يتعلق بدورة إنتاج اليورانيوم (والثوريوم) (من استكشاف 

  إلنتاج).الموارد حتى ا

  ساعات عمل التدريب المقدمة من خالل الدورات التدريبية

بشأن الممارسات الجيدة فيما يتعلق بدورة إنتاج اليورانيوم 

  (والثوريوم).

  المشاريع

  المخرجات الرئيسية المخطَّط لها  العنوان

االجتماعات التي تعقدها الوكالة واألنشطة التدريبية والتقارير والوثائق   االستكشاف والتعدين والمعالجة -٠٠١-١-٢-١

التقنية بشأن الممارسات الجيدة فيما يتعلق بدورتي إنتاج اليورانيوم 

خدمات والثوريوم (من االستكشاف وحتى التجهيز)؛ واألدوات و

االستعراض الموضوعة لدعم اتباع نهج قائم على المعالم المرحلية 

البارزة في تعدين اليورانيوم لمساعدة الدول األعضاء التي تطلب الدعم 

  من برنامج التعاون التقني.

لة الطاقة المنشور المشترك بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووكا  التحليل المحوسب لبيانات الموارد -٠٠٢-١-٢-١

النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي الذي 

يصدر كل سنتين بعنوان "موارد اليورانيوم وإنتاجه والطلب عليه"؛ 

وقاعدتا البيانات اللتان تحظيان بمستوى جيِّد من الصيانة والتحديث عن 

  مستودعات اليورانيوم والثوريوم.

  

  وقود مفاعالت القوى النووية ومرافق دورة الوقود -٢-٢-١-البرنامج الفرعي

  األهداف:

  دعم الدول األعضاء من أجل فهم ومعالجة العوامل التي تؤثر في تصميم أنواع الوقود النووي والمواد النووية المستخدمة في التشغيل
  وكها داخل المفاعالت.في الوقت الراهن واالبتكارية، وفي ُصنع هذه األنواع من الوقود والمواد وفي سل

  دعم الدول األعضاء في تحديد التدابير التقنية وتنفيذها في سبيل إعمال معايير األمان الصادرة عن الوكالة عند تشغيل مرافق دورة
  الوقود النووي أو االرتقاء بها.

رات األداء  النواتج   مؤّشِ

 ات ازدياد استخدام الدول األعضاء لما توفِّره الوكالة من إرشاد

وموارد وخدمات بشأن التحديات التي تواجه أنشطة البحث 

والتطوير فيما يتعلق بتصميم أنواع وقود ابتكارية متقدمة 

للمفاعالت السريعة المبردة بالماء (بما في ذلك المفاعالت 

الصغيرة والمتوسطة الحجم أو النمطية) وبصنع هذه األنواع 

  من الوقود واستخدامها في التشغيل.

 خبراء الذين يشاركون في االجتماعات التقنية التي عدد ال

تعقدها الوكالة بشأن التحديات التي تواجه أنشطة البحث 

والتطوير فيما يتعلق بتصميم أنواع وقود ابتكارية متقدمة 

للمفاعالت السريعة المبردة بالماء (بما في ذلك المفاعالت 

نواع الصغيرة والمتوسطة الحجم أو النمطية) وبصنع هذه األ

  من الوقود واستخدامها في التشغيل وتقييم أدائها.

 .عدد المشاريع البحثية المنسقة المدعومة  

  ازدياد استخدام الدول األعضاء لما توفِّره الوكالة من إرشادات

وموارد وخدمات بشأن المسائل التقنية المتعلقة بتقادم مرافق 

  دورة الوقود النووي واالرتقاء بها.

 ن في االجتماعات التي تعقدها الوكالة بشأن عدد المشاركي

المسائل التقنية المتعلقة بتقادم مرافق دورة الوقود النووي 

  واالرتقاء بها.

  المشاريع

  المخرجات الرئيسية المخطَّط لها  العنوان

هندسة وقود مفاعالت القوى النووية واستخدامه في  -٠٠١-٢-٢-١
  التشغيل

الجتماعات التي تعقدها الوكالة ونشر المشاريع البحثية المنسقة وا

التقارير والوثائق التقنية بشأن تطوير أنواع الوقود القائمة واالبتكارية 

الستخدامها في مفاعالت القوى النووية من الجيلين الحالي والجديد 

(مفاعالت الماء الخفيف والثقيل والمفاعالت السريعة، بما في ذلك 

الحجم أو النمطية) وبشأن التحديات المفاعالت الصغيرة والمتوسطة 

  التشغيلية التي تواجه هذه األنواع من الوقود والمواد ذات الصلة.
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تشغيل مصرف اليورانيوم الضعيف اإلثراء التابع للوكالة وفقاً للوثيقتين   مصرف اليورانيوم الضعيف اإلثراء -٠٠٢-٢-٢-١

GOV/2010/67 وGOV/2010/70.  

المنشورات عن المسائل التقنية وأفضل الممارسات فيما يتعلق بالتشغيل   دورة الوقود النووي وإدارة أعمارهاتشغيل مرافق  -٠٠٣-٢-٢-١

اليومي لمرافق دورة الوقود النووي (وال سيما التي جرى االرتقاء بها 

  أو المتقادمة) وإدارة دورات عمرها.

  

  من مفاعالت القوى النووية ونقل المواد المشعةالتصرف في الوقود المستهلك الناتج  -٣-٢-١البرنامج الفرعي 

  األهداف:

  دعم الدول األعضاء في التصدي للتحديات التي تواجه التصرف بطريقة فعالة ومأمونة في أنواع الوقود النووي المستهلك في المواقع
  العاملة أو التي خضعت لإلغالق المبكر.

 تواجه نقل جميع أنواع المواد النووية المستخدمة في دورة الوقود أو الناتجة خاللها  دعم الدول األعضاء من أجل التصدي للتحديات التي
  نقالً فعاالً ومأموناً.

  تيسير إجراء المناقشات وتبادل المعلومات فيما بين الدول األعضاء بشأن التطورات الحديثة والمستقبلية التي تشهدها تكنولوجيات إعادة
يلين الحالي والمقبل من مفاعالت القوى النووية (بما في ذلك المفاعالت الصغيرة والمتوسطة الحجم أو تدوير الوقود المستخدم في الج

  النمطية).

رات األداء  النواتج   مؤّشِ

  ازدياد استخدام الدول األعضاء للمبادئ التوجيهية الصادرة

عن الوكالة بشأن التصرف بطريقة فعالة ومأمونة في الوقود 

ن طريق الخزن الجاف و/أو الرطب في النووي المستهلك ع

  المواقع العاملة.

  عدد المشاركين في االجتماعات التقنية التي تعقدها الوكالة

  بشأن استخدام المبادئ التوجيهية الصادرة عن الوكالة.

  عدد الدول األعضاء التي تشارك في المشاريع البحثية المنسقة

  التي تقودها الوكالة.

 األعضاء للمعلومات التقنية بشأن نقل  ازدياد استخدام الدول

المواد النووية المستخدمة في دورة الوقود أو الناتجة خاللها 

  نقالً فعاالً ومأموناً.

  عدد المشاركين في االجتماعات التي تعقدها الوكالة بشأن نقل

جميع أنواع المواد النووية المستخدمة في دورة الوقود أو 

ون بأنَّهم الناتجة خاللها نقالً فعاالً  ومأموناً، الذين يقرُّ

يستخدمون في أنشطتهم المهنية المعلومات العلمية التي قدمتها 

  الوكالة عن طريق اجتماعاتها أو منشوراتها.

  ازدياد استخدام الدول األعضاء لما توفِّره الوكالة من إرشادات

وموارد وخدمات بشأن المسائل التكنولوجية التي تنطوي عليها 

المتقدمة المستخدمة في إغالق دورات الوقود  العمليات

 الخاصة بمفاعالت القوى النووية من األجيال الحالية والمقبلة.

  عدد المشاركين في االجتماعات التي تعقدها الوكالة بشأن

دورات الوقود المتقدمة، الذين يستخدمون في أنشطتهم المهنية 

اجتماعاتها  المعلومات العلمية التي قدمتها الوكالة عن طريق

  أو منشوراتها.

  عدد الدول األعضاء التي تشارك في المشاريع البحثية المنسقة

  التي تتولى الوكالة تنسيقها.

  المشاريع

  المخرجات الرئيسية المخطَّط لها  العنوان

الوثائق التقنية حول مخزونات الوقود المستهلك وتكنولوجيات الخزن،   خزن الوقود المستهلك -٠٠١-٣-٢-١

وتنسيق المشاريع البحثية بشأن تقييم أداء الخزن المأمون الطويل األجل 

للوقود المستهلك وإيضاحه وبشأن برامج إدارة التقادم؛ وإعداد الوحدات 

  الدراسية ألغراض التعلُّم اإللكتروني.

د النووي المغلقة االجتماعات التقنية بشأن حالة وتطور دورات الوقو  إعادة تدوير الوقود المستهلك -٠٠٢-٣-٢-١

وبشأن دورات الوقود المتقدمة؛ والمشروع البحثي المنسق بشأن 

مسارات إعادة التدوير المتقدمة؛ وإعداد الوحدات الدراسية ألغراض 

التعلُّم اإللكتروني؛ وعقد دورة المؤتمر الدولي بشأن المفاعالت السريعة 

  .٢٠٢١لعام 
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تقنية بشأن المسائل التقنية والتشغيلية المتعلقة بنقل أنواع الوثائق ال  نقل المواد المشعة -٠٠٣-٣-٢-١

الوقود ذات معدالت الحرق العالية وأنواع وقود خليط األكسيد، وبشأن 

قابلية الوقود المستهلك للنقل بعد الخزن لفترات طويلة، وبشأن الجوانب 

المجتمعية التي ينطوي عليها نقل الوقود المستهلك إلى مرافق الخزن؛ 

  سيق المشاريع البحثية بشأن تحديد خصائص الوقود المستهلك.وتن

  

  التصرف في النفايات المشعة -٤-٢-١البرنامج الفرعي 

  األهداف:

 .دعم الدول األعضاء في تعزيز بنيتها األساسية وقدراتها، وتحسين ممارساتها في مجال التصرف في النفايات المشعة  

رات األداء  النواتج   مؤّشِ

 مه الوكالة من خدمات ازدياد ا ستخدام الدول األعضاء لما تقّدِ

بشأن الممارسات الجيدة في مجال التصرف في النفايات 

 المشعة.

  عدد الدول األعضاء التي تستخدم أو تطلب خدمات من الوكالة

من أجل وضع سياستها واستراتيجيتها الوطنية في مجال 

 التصرف في النفايات المشعة.

  المشاريع

  المخرجات الرئيسية المخطَّط لها  العنوان

المنشورات، وإعداد مواد للمحاضرات (عن طريق التعلُّم االلكتروني)،   التصرف تمهيداً للتخلص -٠٠١-٤-٢-١

  واألنشطة التدريبية.

المنشورات؛ والمواد اإلعالمية عبر شبكة اإلنترنت؛ والمواد التدريبية؛   التخلص من النفايات -٠٠٢-٤-٢-١

عات وحلقات العمل؛ وتعهُّد شبكات تجِسّد وجود مجتمع عالمي واالجتما

زون على التخلص.   من المهنيين الذين يرّكِ

الوثائق اإلرشادية بشأن التصرف في المصادر المشعة المختومة   التصرف في المصادر المشعة المختومة المهملة -٠٠٣-٤-٢-١

صادر المشعة المهملة، تقديم التدريب للدول األعضاء على تكييف الم

المختومة المهملة، وسحب المصادر المشعة المختومة المهملة القوية 

اإلشعاع وتأمينها، بناًء على الطلب، عن طريق إعادتها إلى بلد منشئها 

  أو إعادة تدويرها أو تجميعها في مخزن وطني.

والتحسين القائمة على شبكة النظم التي تحظى بالصيانة والتحديث   بناء القدرات وتقاسم المعارف -٠٠٤-٤-٢-١

  اإلنترنت بشأن التصرف في النفايات المشعة.

  

  اإلخراج من الخدمة واالستصالح البيئي -٥-٢-١البرنامج الفرعي 

  األهداف:

 .دعم الدول األعضاء في تعزيز قدراتها وتحسين ممارساتها في مجال إخراج المنشآت النووية من الخدمة واستصالح المواقع الملوثة  

  تيسير تقاُسم الخبرات ونقل المعارف بشأن التطبيقات الفعالة للحلول العملية في مجالي إخراج المنشآت النووية من الخدمة واالستصالح
  البيئي للمواقع الملوثة.

رات األداء  النواتج   مؤّشِ

  ازدياد استخدام الدول األعضاء لما توفِّره الوكالة من إرشادات

تنمية الموارد البشرية والبنى وموارد وخدمات من أجل 

األساسية القائمة لديها ألغراض إخراج المنشآت النووية من 

  الخدمة واستصالح المواقع الملوثة.

 

  عدد الدول األعضاء التي استعانت بخدمات الوكالة لوضع

سياسة واستراتيجية وطنية بشأن اإلخراج من الخدمة 

  واستصالح المواقع الملوثة.

 الة العملية التي نُشرت وُوضع وصفها في عدد دراسات الح

موقع ويكي اإللكتروني بشأن اإلخراج من الخدمة التابع 

للشبكة الدولية المعنية باإلخراج من الخدمة وغيره من 
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  الشبكات المشتركة.

  ازدياد استخدام الدول األعضاء التي تستهلُّ برامج للقوى

لموارد والخدمات النووية لما توفِّره الوكالة من اإلرشادات وا

بشأن أهمية معالجة المسائل المتعلقة باإلخراج من الخدمة 

  واالستصالح البيئي في المراحل المبكرة من برامجها.

  عدد الدول األعضاء التي تستهلُّ األخذ بالقوى النووية

وتستخدم ما توفِّره الوكالة من اإلرشادات والموارد والخدمات 

الوطنية بشأن اإلخراج من لوضع سياستها واستراتيجيتها 

  الخدمة واالستصالح البيئي.

  المشاريع

  المخرجات الرئيسية المخطَّط لها  العنوان

المنشورات؛ واألنشطة التي تُنظَّم في إطار الشبكة الدولية المعنية   اإلخراج من الخدمة -٠٠١-٥-٢-١

باإلخراج من الخدمة؛ وإعداد موقع ويكي اإللكتروني بشأن اإلخراج 

ن الخدمة ووضع وحدات دراسية ألغراض التعلُّم اإللكتروني؛ م

وتحديث قواعد البيانات المعنية باإلخراج من الخدمة؛ والتعاون مع 

  المنظمات الدولية األخرى.

المنشورات؛ واألنشطة التي تُنظَّم في إطار شبكة إدارة البيئة   االستصالح البيئي -٠٠٢-٥-٢-١

الدولي عن إدارة المواد المشعة  واستصالحها؛ وتنظيم المؤتمر

الموجودة في البيئة الطبيعية؛ وإعداد قواعد البيانات والوحدات الدراسية 

  ألغراض التعلُّم اإللكتروني؛ والتعاون مع المنظمات الدولية األخرى.

 
  بناء القدرات والمعارف النووية من أجل تنمية الطاقة المستدامة -٣-١البرنامج 

ين فهم الدور الذي يمكن أن  -٣-١يدعم البرنامج  تدامة وتحس تراتيجيات الطاقة المس وغ اس ة في ص اء المهتمَّ الدول األعض
تخدام نماذج  تدامة، وذلك من خالل بناء القدرات وإدارة المعارف باس تؤديه الطاقة النووية في معالجة أهداف التنمية المس

مة خصيصاً لتلبية االحتياجات.طاقة محسَّنة ومستودعات معلومات شاملة وأدوات تدريبي   ة مصمَّ

ويدعم إطار إدارة المعارف النووية الذي وضعته الوكالة الدول األعضاء، من خالل ما يوفِّره من المنشورات والمنهجيات 
ل البرنامج عمله من  والخدمات، في المحافظة على المعارف النووية وتنفيذ برامج فعالة في مجال اإلدارة النووية. ويواص
هة ألغراض بعينها، وتزويد  بكات التعليمية، وتوفير التدريبات والخدمات الموجَّ ر المعلومات، وتحفيز إقامة الش أجل نش
ادات المتعلقة بإدارة المعارف. وال يزال النظام الدولي للمعلومات النووية الذي تتعهَّده  اء بالمنهجيات واإلرش الدول األعض

مان المعلومات والبيانات الشاملة والموضوعية والموثوقة لدعم الدول األعضاء من الوكالة (نظام إينيس) ومكتبة الو كالة يقّدِ
  أجل زيادة قدراتها على استخدام تكنولوجيا الطاقة النووية بطريقة مأمونة وآمنة ومستدامة.

ات والتقدير وعمليات التقييم: تعراض تفادة من االس وف مراعاة للتعقيبات الواردة من  الدروس المس اء، س الدول األعض
مان المحافظة على تقديم خدمة عالية  توى األمثل من أجل ض ين نماذج تخطيط الطاقة واالرتقاء بها إلى المس يجري تحس
الجودة، مع زيادة توزيع النماذج والمنهجيات. وسوف يجري العمل على ما يلي: توسيع نطاق التعلُّم اإللكتروني ونشره من 

دة مثل ة موحَّ أن  خالل منص ادات بش ة التعلم اإللكتروني ألغراض التعليم والتدريب في المجال النووي؛ وتوفير إرش منص
ية في مجال إدارة  يط الدورة الدراس ندة إلى الوكالة؛ وتبس تقدير التكاليف النووية ومخططات للتمويل في إطار الوالية المس

مان ا ي بهدف ض تحداث خدمات في مجال إدارة المعارف الطاقة النووية من حيث هيكلها ومنهاجها الدراس تدامتها؛ واس س
تفادة من أوجه التقدُّم المحرز في تكنولوجيا المعلومات  اء؛ واالس اً لتلبية مختلف طلبات الدول األعض يص مة خص مَّ مص

قة عالية التأثير تتعلق بأهداف ا اريع بحثية منسَّ رها؛ وتنظيم مش ين جمع المعلومات النووية ونش بكات لتحس لتنمية والش
  المستدامة وتغيُّر المناخ.

  المعايير المحدَّدة لترتيب األولويات:

تداماً وفهم اآلثار التي  -١ طالع بالتخطيط للطاقة تخطيطاً مس اء في بناء قدرتها على االض دعم الدول األعض
 ينطوي عليها استخدام الطاقة النووية ضمن سياق أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس.

تخدامات المحتملة للطاقة النووية من أجل التخفيف من حدة تغير دعم ا  -٢ ين فهم االس اء في تحس لدول األعض
وعية ودقيقة عن الجوانب  تدامة، وذلك عن طريق توفير معلومات موض المناخ وتحقيق أهداف التنمية المس
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 التقنية االقتصادية.
ول على المعلومات والبيانات   -٣ اء في الحص تخدام تكنولوجيا دعم الدول األعض مها باس النووية وتقاس

  المعلومات الحديثة.

  التغيرات في البرنامج واتجاهاته

مه  نمذجة الطاقة، والبيانات، وبناء القدرات، -١-٣-١البرنامج الفرعي  ز هذا البرنامج الفرعي الدعم الذي يقّدِ وف يعّزِ س
تدامة وا ات إلى الدول األعضاء من أجل إدماج أهداف التنمية المس اة في اتفاق باريس من خالل إجراء دراس لغايات المتوخَّ

ين نماذج تخطيط الطاقة وإدماجها لتقييم أهداف متعددة.  وف يجري تحس عيد الوطني واإلقليمي. وس الطاقة على الص
اد في األنشطة المتعلقة بإعداد األدوات بالتعقيبات الواردة من الدول األعضاء والمنظمات ال تمر االسترش يس دولية التي وس

دة التابعة  ات الموحَّ يجري العمل على زيادة محتوى التعلُّم اإللكتروني وترويجه من خالل المنص تخدم هذه األدوات. وس تس
م البيانات عن الطاقة والتكنولوجيا مع  ع في تقاس تمر التوسُّ يس تخدم باالقتران مع التدريب المباشر. وس للوكالة، وسوف يُس

  ظومة األمم المتحدة والمنظمات الدولية.الوكاالت األخرى في من

اديات والبيئة، -٢-٣-١البرنامج الفرعي  ز هذا البرنامج الفرعي الدعم  تحليل العالقات بين الطاقة واالقتص وف يعّزِ س
مل المجاالت  تدامة. وتش ياق أهداف التنمية المس تخدامات الطاقة النووية في س اء في تقييم اس مه للدول األعض الذي يقّدِ

فهم اقتصاديات الطاقة النووية في األسواق التي ‘ ١’لجديدة التي يتناولها البرنامج الفرعي جهوداً ترمي إلى تحقيق ما يلي: ا
ل إلى تقديرات متسقة لتكاليف ‘ ٢’تشهد تزايد حصص الطاقة المتجددة؛  وضع مبادئ توجيهية وأدوات ونُُهج بهدف التوصُّ

لة العمل على تنمية القدرات المتعلقة بنمذجة التكاليف النووية  تكنولوجيا الطاقة النووية وتكاليف دورة الوقود، ومواص
ية األخرى؛  لدول كة مع المنظمات ا را كاملة مثل إطار المناخ ‘ ٣’بالش يب ونهج التقييم المت ال ماد وتطبيق أس دعم اعت

سيما فيما يخصُّ البلدان المستجدة؛  الدول األعضاء في إعداد مساهماتها المحددة دعم ‘ ٤’واألراضي والطاقة والمياه، وال 
  وطنيا إعماالً ألهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس في إطار طائفة من السيناريوهات بشأن تنفيذ تلك المساهمات.

مه إل إدارة المعارف النووية، -٣-٣-١البرنامج الفرعي  يع نطاق الدعم الذي يقّدِ ل هذا البرنامج الفرعي توس يواص ى س
الدول األعضاء من خالل الدورة الدراسية في مجال إدارة الطاقة النووية واألكاديمية الدولية لإلدارة النووية ومبادرة إقامة 
اء في برامج الوكالة المعنية بإدارة  اركة الدول األعض رية والمعارف. وال تزال مش بكات المعنية بتنمية الموارد البش الش

سية في المعارف النووية تتزايد، بم شبكات، والدورات الدرا شأن التعليم النووي وإقامة ال ا في ذلك األنشطة المضطلع بها ب
ة التعلم اإللكتروني ألغراض  مجال إدارة المعارف النووية، وأدوات ومواد التعلُّم اإللكتروني المتاحة عن طريق منص

مل أولويات البرنامج الفرع ع المنهجيات في مجال إدارة المعارف النووية التعليم والتدريب في المجال النووي. وتش ي وض
توى الجامعي مع التركيز على الطاقة النووية، وتكنولوجيا نظم تنظيم المعارف، وإدارة المعارف  دعماً للتعليم على المس

ي بكات المعنية بالمعارف وتعزيزها، من قبيل جماعات الممارس ميم طوال دورة العمر، وإقامة الش ن ذات المتعلقة بالتص
  الطابع التقني.

سيواصل هذا البرنامج الفرعي العمل على جمع المعلومات النووية المفيدة  ،المعلومات النووية -٤-٣-١البرنامج الفرعي 
اء وألمانة الوكالة، وذلك  لمي للطاقة النووية وإتاحة تلك المعلومات للدول األعض تخدام الس أن االس والموثوقة والمحدَّثة بش

بكة الدولية للمكتبات النووية.من خالل نظا ول إلى  م إينيس ومكتبة الوكالة والش يوفِّر البرنامج الفرعي إمكانية الوص كما س
مصرف البيانات الخاص بوكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي للدول األعضاء في 

  النووية.الوكالة التي ليست أعضاء في وكالة الطاقة 

  األهداف والنواتج ومؤشرات األداء بحسب البرنامج

  بناء القدرات والمعارف النووية من أجل تنمية الطاقة المستدامة -٣-١البرنامج 

  األهداف:

  دعم الدول األعضاء في تعزيز قدراتها على صوغ استراتيجيات وخطط وبرامج محكمة في مجال الطاقة، وتحسين فهم مساهمة
  يا النووية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على التخفيف من حدَّة تغيُّر المناخ.التكنولوج

  دعم الدول األعضاء في تعزيز قدراتها على إنشاء قاعدة معارفها النووية وإدارتها واستخدامها، عن طريق نشر المنهجيات واإلرشادات
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  ريبات والخدمات ذات الصلة؛ وتحفيز إقامة الشبكات على الصعيد الدولي.واألدوات في مجال إدارة المعارف؛ وتوفير التد

  الحصول على المعلومات في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية وحفظها وتزويد الدول األعضاء بإمكانية الوصول إليها لتيسير تقاسم
  المعلومات فيما بين الدول األعضاء بطريقة مستدامة.

رات األ  النواتج   داءمؤّشِ

  ازدياد استخدام الدول األعضاء ألدوات تخطيط الطاقة

وللخبرات الفنية المتعلقة بالدور الذي يمكن أن تؤديه القوى 

النووية في إطار اتفاق باريس واستراتيجيات الطاقة المستدامة 

  األوسع نطاقاً.

  عدد المهنيين العاملين في الدول األعضاء الذين يتلقون

  نماذج الطاقة التي تضعها الوكالة.التدريب على استخدام 

  عدد الحاالت التي تطلب فيها الدول األعضاء والمنظمات

الدولية األخرى من الوكالة توفير التحليل أو الخبرات الفنية أو 

  مساهمات الخبراء. 

  ازدياد استخدام الدول األعضاء لما توفِّره الوكالة من

ارة المعارف اإلرشادات والموارد والخدمات المتعلقة بإد

  النووية.

  عدد الدول األعضاء التي تستخدم منهجية الوكالة وإرشاداتها

أو تطلب ذلك ألغراض برامجها أو مبادراتها أو مشاريعها 

  المعنية بإدارة المعارف النووية. 

  عدد الدول األعضاء التي تشارك في شبكات التعليم النووي

  المدعومة من الوكالة.

  األعضاء على المعلومات النووية التي ازدياد اطالع الدول

  توفِّرها مكتبة الوكالة ونظام إينيس.

  عدد مرات االطالع على صفحة مستودع نظام إينيس على

  شبكة اإلنترنت.

 .عدد السجالت المتاحة في مستودع نظام إينيس  

  

  نمذجة الطاقة، والبيانات، وبناء القدرات -١-٣-١البرنامج الفرعي 

  األهداف:

 لدول األعضاء في تعزيز قدراتها على صوغ استراتيجيات وخطط وبرامج محكمة في مجال الطاقة من أجل تحقيق أهداف التنمية دعم ا
المستدامة والتخفيف من حدة تغير المناخ، عن طريق إجراء الدراسات المتعلقة بتطوير نظم الطاقة وتنمية قطاع الكهرباء، وتخطيط 

  اقة المستدامة.االستثمارات، وصوغ سياسات الط

رات األداء  النواتج   مؤّشِ

  تحسين قدرة الدول األعضاء على الوصول إلى أدوات تخطيط

الطاقة التي وضعتها الوكالة وعلى استخدام تلك األدوات 

بفعالية من أجل تصميم استراتيجيات الطاقة بهدف تحقيق 

  أهداف التنمية المستدامة الخاصة بها.

 الدول األعضاء الذين يتلقون  عدد المهنيين العاملين في

  التدريب على استخدام نماذج الطاقة التي تضعها الوكالة.

  ازدياد استخدام الدول األعضاء لما توفِّره الوكالة من البيانات

بشأن الحالة الراهنة واالتجاهات في مجال الطاقة والقوى 

  النووية.

 لية عدد الطلبات الواردة من الدول األعضاء والمنظمات الدو

  للحصول على بيانات عن الطاقة والقوى النووية.

  المشاريع

  المخرجات الرئيسية المخطَّط لها  العنوان

اقتصاديات الطاقة والكهرباء والقوى النووية: الحالة  -٠٠١-١-٣-١
  واالتجاهات

المعلومات المحدَّثة عن الحالة الراهنة واالتجاهات في مجال تنمية 

ى النووية في مختلف مناطق العالم؛ وتحديث الطاقة والكهرباء والقو

من سلسلة البيانات  ١المواقع الشبكية الداخلية والخارجية؛ ونشر العدد 

  المرجعية.

تقديم الدعم التقني لدراسات تخطيط الطاقة في الدول األعضاء عن  النماذج وبناء القدرات لتخطيط الطاقة والقوى النووية -٠٠٢-١-٣-١

من خالل المنح الدراسية؛ وتعزيز األدوات التحليلية  طريق اإلنترنت أو

(النماذج) التي يمكن تطبيقها في الظروف القُطرية الواسعة التنوع؛ 

  والدورات التدريبية.
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  تحليل العالقات بين الطاقة واالقتصاديات والبيئة -٢-٣-١البرنامج الفرعي 

  األهداف:

  التي يمكن أن تؤديها الطاقة النووية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتخفيف من حدة دعم الدول األعضاء في تعزيز فهمها لألدوار
م تغير المناخ، وذلك عن طريق توفير األدوات التقنية الالزمة لتقييم الجوانب االقتصادية، بما في ذلك التكاليف التي تنطوي عليها مفاهي

األموال/التمويل، والتكامل مع مصادر الطاقة المتجددة في أسواق الطاقة في  المفاعالت المستخدمة حاليا والمتقدمة، وتخصيص
  المستقبل.

  من أهداف التنمية المستدامة) وسائر أهداف التنمية  ٧دعم الدول األعضاء في فهمها للترابط بين المقاصد المتعلقة بالطاقة (الهدف
مناخ واألراضي والطاقة والمياه) وتقييم أثر آليات السياسات الحكومية على المستدامة، عن طريق وضع أُطر تقييم متكاملة (مثل إطار ال

  االستثمار في التكنولوجيات المنخفضة الكربون، بما فيها التكنولوجيات النووية.

رات األداء  النواتج   مؤّشِ

  ازدياد استخدام الدول األعضاء لما توفِّره الوكالة من األدوات

ذي تؤديه القوى النووية في من أجل تحسين فهم الدور ال

 التخفيف من حدة تغير المناخ وتنمية الطاقة المستدامة.

   عدد الحاالت التي تطلب فيها الدول األعضاء والمنظمات

الدولية األخرى تحليالً من إعداد الوكالة للجوانب االقتصادية 

أو للعالقات بين الطاقة واالقتصاديات والبيئة فيما يتعلق 

النووية، أو التي تُدمج فيها هذه الدول والمنظمات  بالتكنولوجيا

  تحليالً من هذا القبيل في عمليات اتخاذ القرارات لديها.

  ازدياد استخدام الدول األعضاء لما توفِّره الوكالة من المراجع

واألدوات لتقييم الدور الذي يمكن أن يؤديه المجال النووي في 

ر اتفاق باريس ولتحليل المساهمات المحدَّدة وطنيا في إطا

  استراتيجيات الطاقة المستدامة األوسع نطاقاً. 

  عدد الحاالت التي تُدمج فيها الدول األعضاء في مدخالت

مساهماتها المحددة وطنيا تحليالً من إعداد الوكالة للجوانب 

االقتصادية أو للعالقات بين الطاقة واالقتصاديات والبيئة فيما 

  النووية. يتعلق بالتكنولوجيا

  المشاريع

  المخرجات الرئيسية المخطَّط لها  العنوان

الدراسات والتقارير االقتصادية (دراسات الجدوى، وتقييمات التكاليف،   التحليل التقني االقتصادي -٠٠١-٢-٣-١

والمقارنات، وتحليالت فعالية التكاليف والمنافع) عن مسائل متعددة في 

شرها، بما في ذلك النظم النووية مجال تنمية الطاقة النووية ون

االبتكارية والمفاعالت الصغيرة والمتوسطة الحجم أو النمطية؛ 

  والتقييمات المقارنة لنظم الطاقة أو لخصائص تلك النظم.

قة النووية التقارير والعروض حول المساهمة التي يمكن أن تقدمها الطا  قضايا الساعة فيما يتعلق بتنمية الطاقة المستدامة -٠٠٢-٢-٣-١

في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وغايات اتفاق باريس؛ ودراسات 

الحاالت والملخصات القُطرية التي تحلل استراتيجيات تنمية الطاقة 

المستدامة والطاقة المنخفضة الكربون مع التركيز على الدور الذي 

  يمكن أن تؤديه الطاقة النووية.

  

  المعارف النوويةإدارة  -٣-٣-١البرنامج الفرعي 

  األهداف:

  دعم الدول األعضاء في تطبيق وتنفيذ استراتيجياتها ونهجها الوطنية في مجال إدارة المعارف النووية من خالل إعداد ونشر منهجية
  الوكالة وإرشاداتها وأدواتها، وعن طريق توفير الخدمات والمساعدة في مجال إدارة المعارف.

  من المعلومات النووية وموارد المعارف والخدمات في سياق تقديم الدعم إلى الدول األعضاء في تطبيق تعزيز ما توفِّره الوكالة
  التكنولوجيات المتقدمة ألغراض إدارة المعلومات النووية إدارةً مستدامة على مدى دورة العمر. 

 نولوجيا النووية؛ والهندسة النووية؛ والعلوم النووية دعم الدول األعضاء في عملها على تعزيز التعليم األكاديمي في مجاالت إدارة التك
 وتطبيقاتها؛ وإقامة الشبكات؛ والتعاون؛ ووضع المنهجيات؛ وإعداد الموارد وتقاُسمها.
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رات األداء  النواتج   مؤّشِ

  ازدياد استخدام الدول األعضاء لما توفِّره الوكالة من

جيات اإلرشادات والموارد والخدمات في تطبيق االستراتي

والنُُّهج المعنية بإدارة المعارف النووية، وفي تنفيذ البرامج 

على المستوى الوطني أو على مستوى المنظمة الواحدة نتيجة 

مه الوكالة من الخدمات والمساعدة في مجال إدارة  لما تقّدِ

  المعارف.

  عدد الدول األعضاء التي تستخدم منهجية الوكالة وإرشاداتها

ض برامجها أو مبادراتها أو مشاريعها أو تطلب ذلك ألغرا

  المعنية بإدارة المعارف النووية.

  عدد الدول األعضاء التي تشارك في إعداد منهجية الوكالة

  وأدواتها أو في تقاُسم هذه المنهجية واألدوات أو نشرها.

  ازدياد استخدام الدول األعضاء لما توفِّره الوكالة من

ي تعزيز التعليم النووي اإلرشادات والموارد والخدمات ف

األكاديمي في مجاالت اإلدارة النووية، والهندسة النووية، 

والعلوم النووية وتطبيقاتها؛ وتزايد مستويات نشاط الدول 

األعضاء في إقامة الشبكات المعنية بالتعليم النووي، ووضع 

  المنهجيات، وتقاسم الموارد.

 ية الوكالة عدد الدول األعضاء التي تستخدم أو تطلب منهج

وإرشاداتها من أجل برامجها أو مبادراتها الرامية إلى تحسين 

  المناهج الدراسية المستخدمة في التعليم النووي.

  عدد الدول األعضاء التي تشارك في شبكات التعليم النووي

  المدعومة من الوكالة.

  المشاريع

  المخرجات الرئيسية المخطَّط لها  العنوان

المنشورات والتقارير واإلجراءات حول قضايا الساعة وما هو متاح   إدارة المعارف في المنظمات النوويةتنفيذ  -٠٠١-٣-٣-١

من األدوات والمنتجات والخدمات الخاصة في مجال إدارة المعارف 

(مثل تنظيم الزيارات للمساعدة في مجال إدارة المعارف)، ونظم 

  وقواعد البيانات ألغراض تنظيم المعارف.

تيسير التعليم المستدام في مجال العلوم والتكنولوجيا  -٠٠٢-٣-٣-١
  النووية

عقد دورة دراسية واحدة بشأن إدارة المعارف النووية ودورة دراسية 

واحدة بشأن إدارة الطاقة النووية في السنة؛ وعقد دورات دراسية 

، بناًء على طلب الدول األعضاء؛ والمنشورات عن التعليم إقليمية

الجتماعات اإلقليمية واألقاليمية السنوية لتسهيل إقامة النووي؛ وا

الشبكات المعنية بالتعليم النووي؛ وفرص التعلُّم اإللكتروني اإلضافية 

للدول األعضاء؛ وعقد المؤتمر الدولي الرابع المعني بإدارة المعارف 

  .٢٠٢٠النووية في عام 

لمعارف النظم والتكنولوجيا المستخدمة في تنظيم ا -٠٠٣-٣-٣-١
  النووية

النظم واألدوات المعرفية لتنظيم البيانات والمعلومات والمعارف 

النووية؛ والمنصات التي تكفل اإلدارة التعاونية للمسارد والموسوعات 

والتصنيفات ونماذج المعارف؛ والمنشورات والتقارير واإلجراءات 

التعليم بشأن قضايا الساعة؛ وتعهُّد منصة التعلم اإللكتروني ألغراض 

  والتدريب في المجال النووي بالتحديث والصيانة بصورة مستمرة.

  

  المعلومات النووية -٤-٣-١البرنامج الفرعي 

  األهداف:

  تزويد الدول األعضاء وأمانة الوكالة وسائر المستخدمين بإمكانية الوصول إلى معلومات مفيدة وموثوقة ومحدَّثة في مجال العلوم
  ية.والتكنولوجيا النوو

  .تيسير التقاسم المستدام لما تنتجه الدول األعضاء من معلومات عن االستخدامات السلمية للطاقة النووية  

رات األداء  النواتج   مؤّشِ

  ازدياد استخدام الدول األعضاء لمعلومات وبيانات مفيدة

وموثوقة بشأن االستخدامات السلمية للعلوم والتكنولوجيا 

  نيس.النووية من خالل نظام إي

 .عدد السجالت المتاحة في مستودع نظام إينيس  

  عدد مرات االطالع على صفحة مستودع نظام إينيس على

 شبكة اإلنترنت.

  ازدياد اطالع الوكالة والدول األعضاء على موارد مطبوعة  عدد موارد المعلومات التي تقتنيها مكتبة الوكالة سنويا (الكتب
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وإلكترونية محفوظة في مكتبات وتحتوي على معلومات مفيدة 

المتخصصة  وموثوقة ومحدَّثة، مثل الوثائق والمؤلفات

  والمنشورات المسلسلة.

  والمقاالت والوثائق وقواعد البيانات).

 .عدد مرات البحث في فهرس المكتبة  

  زيادة عدد األعضاء في الشبكة الدولية للمكتبات النووية

 وازدياد استخدامها.

 ركون في الشبكة الدولية للمكتبات عدد األعضاء الذين يشا

  النووية.

  عدد الطلبات الواردة من أعضاء الشبكة الدولية للمكتبات

  النووية للحصول على معلومات نووية.

  المشاريع

  المخرجات الرئيسية المخطَّط لها  العنوان

الموارد وخدمات المعلومات التي توفِّرها مكتبة  -٠٠١-٤-٣-١
  الوكالة

ات المفيدة والمحدَّثة والتي يسهل الوصول إليها في شكل موارد المعلوم

مطبوع وإلكتروني، بما في ذلك المؤلفات المتخصصة والمنشورات 

المسلسلة. والخدمات المعنية بدعم البحوث وبالمراجع، والدورات 

  التدريبية. والشبكة الدولية العاملة والنشطة للمكتبات النووية. 

المستودع الرقمي المتاح للجميع والمحدَّث والمرتبط بالسياق والموثوق   ظام إينيس وخدماتهامجموعة شبكة ن -٠٠٢-٤-٣-١

الذي يضمُّ الوثائق النصية الكاملة والوثائق الببليوغرافية لنظام إينيس؛ 

وأنشطة التعاون وتبادل المعلومات مع المراكز الوطنية التابعة لشبكة 

التي تستخدم المعايير ذات  نظام إينيس؛ والموسوعة العالية الجودة

  الصلة لتنظيم المعارف. 

 
  العلوم النووية -٤-١البرنامج 

ما يتعلق بمفاعالت البحوث؛  -٤-١يدعم البرنامج  ية؛ وفي لذرية والجزيئ نات النووية وا يا اء في توفير الب لدول األعض ا
يمات؛ وبحوث االندماج النووي؛ واألجهزة النووية. وتتعهَّد الوكالة مكتبات بيانات نووية وذرية وجزيئية  ومعِجّالت الجس

دي  اء في التص تمرار. ويدعم البرنامج الدول األعض ر وتُحدَّث باس أن جميع التطبيقات النووية، وهذه المكتبات تتطوَّ بش
تداماً، بالنظر إلى أنَّ معظم هذه المفاعالت قد تقادمت،  غيالً مس غيل مفاعالت البحوث تش كما يدعمها للتحديات المتعلقة بتش

  في تشييد مفاعالت بحوث جديدة. 

فرت أوجه التقدُّم المحرزة في  اء. وقد أس غيلها في الدول األعض الت وتش ل البرنامج دعم األخذ بتطبيقات المعّجِ ويواص
ي اء. وتعمل الوكالة على تيس ر بحوث االندماج النووي حول العالم عن ازدياد االهتمام بهذا المجال في بعض الدول األعض

تبادل المعلومات عن بحوث االندماج فيما بين الدول األعضاء، بما في ذلك فيما يخصُّ المفاعل التجريبي الحراري النووي 
وف يهدف الدعم المقدم إلى المركز الدولي  احية. وس ة بمحطة قوى االندماج اإليض الدولي من خالل حلقات العمل الخاص

بلدان النامية من تعزيز قدراتهم البحثية، مع تركيز أكبر على المجاالت ذات الصلة للفيزياء النظرية إلى تمكين علماء من ال
  بعمل الوكالة.

ات والتقدير وعمليات التقييم: تعراض تفادة من االس دراً  الدروس المس ينطوي االندماج النووي على إمكانية أن يكون مص
اعد دد المس تقبل، ومن األمور المهمة في هذا الص اء للطاقة في المس مها الوكالة من أجل الجمع بين الدول األعض ة التي تقّدِ

غيل  اء ألغراض تش اً تقديم الدعم للدول األعض ر المعارف. ومن المهم أيض ويا من أجل إجراء البحوث ونش لتتعاون س
تغاللها بفعالية، ألنَّها تؤدي دوراً جوهرياً في تداماً في األجل الطويل واس غيالً مس ما يخصُّ عدَّة مفاعالت البحوث تش

  تطبيقات، بما في ذلك بناء القدرات في مجال العلوم والهندسة النووية.

  المعايير المحدَّدة لترتيب األولويات:

ية من خالل التعاون الدولي لتلبية   -١ اس اء في بناء قدراتها في مجال العلوم النووية األس دعم الدول األعض
 ة وغيره من قطاعات الصناعة غير المتعلقة بالقوى.االحتياجات الناشئة في قطاع القوى النووي

 تحفيز التعاون وتبادل المعلومات على الصعيد الدولي في مجالي بحوث االندماج وفيزياء البالزما. -٢
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 توفير الخدمات المتعلقة بالبيانات النووية والذرية والجزيئية. -٣
 الزم لتنمية الموارد البشرية.توفير خدمات المختبرات والتدريب المتقدم والمواد على النحو ال -٤
دعم الدول األعضاء في تعزيز تشغيل مفاعالت البحوث تشغيالً مستداماً واستغاللها بفعالية، وعند الطلب،   -٥

  في االستغناء عن استخدام اليورانيوم الشديد اإلثراء.

  التغيرات في البرنامج واتجاهاته

ل هذا البرنامج الفرعي عمله في مجاالت تقييم البيانات  ية،البيانات الذرية والنوو -١-٤-١البرنامج الفرعي  يواص س
الذرية والنووية وتجميعها، وتوفير خدمات البيانات للدول األعضاء، والتعاون الوثيق مع مراكز البيانات النووية المتعاونة، 

ية في عملية إنتاج قواعد البيانات النم مل الخطوات الرئيس ات والتقييم ودعم تبادل المعلومات. وتش ذجة وأخذ القياس
ة. وعادة ما تكون هذه العملية مدعومة من عدد كبير من الخبراء،  والمعالجة ووضع المعايير المرجعية والتحقُّق من الصحَّ

  يعمل كثيرون منهم من خارج الوكالة، على مدى فترة طويلة من الزمن.

ل هذا البر مفاعالت البحوث، -٢-٤-١البرنامج الفرعي  يواص لة س ية المتص دي للتحديات الرئيس نامج الفرعي التص
ل دعم التعاون  يواص تغاللها بفعالية، كما س غيل الطويل األجل لمفاعالت البحوث واس تدام، بما في ذلك التش غيل المس بالتش

اة من الوكالة مراكَز دوليةً قائم مَّ بكات والمراكز المس ة على مفاعالت اإلقليمي واألقاليمي من خالل التحالفات وإقامة الش
ول إليها. ويدعم البرنامج الفرعي الدول  تفادة من مفاعالت البحوث وتعزيز إمكانية الوص ين االس البحوث، من أجل تحس

اً فيما يلي:  اء أيض غيلي؛ ‘ ١’األعض توى األمثل في األداء التش يانة بغية تحقيق المس غيل والص ين التش ر ‘ ٢’تحس نش
أن ات الجيدة المتَّبعة بش اء ‘ ٣’التحديث والتجديد وإدارة التقادم؛  الممارس الجهود الوطنية المبذولة من أجل التخطيط إلنش

تراتيجي والتخطيط لألعمال وإعداد ‘ ٤’أول مفاعل بحوث أو مفاعل بحوث جديد ومن أجل تنفيذ ذلك؛  التخطيط االس
ة لع والخدمات الخاص ويق فيما يتعلق بالس واق وتنمية مهارات التس رف في ‘ ٥’بمفاعالت البحوث؛  تحليالت األس التص

تهلك؛  تخدام أدوات التعلم عن بعد (مثل مختبر ‘ ٦’الوقود المس ول إليها، بما في ذلك اس تخدام مفاعالت البحوث والوص اس
اء برامج قائمة على العلوم  بكة اإلنترنت) لبناء القدرات النووية في الدول األعضاء التي تعمل على إرس المفاعالت على ش

شديد اإلثراء في مفاعالت ‘ ٧’كنولوجيا النووية، بما في ذلك برامج القوى النووية؛ والت ستخدام اليورانيوم ال االستغناء عن ا
  البحوث، بناء على طلب الدول األعضاء.

اء  تطبيقات المعجالت واألجهزة النووية، -٣-٤-١البرنامج الفرعي  ل هذا البرنامج الفرعي دعم الدول األعض يواص س
آت والمختبرات في العالم فيما  تمر من عدد المنش يتعلق بتطبيقات المعجالت واألجهزة النووية، التي يتبيَّن تزايدها المس

ومن المنشورات الناشئة التي تتناول هذا الموضوع. وبالنظر إلى هذا االتجاه واستناداً إلى الطلبات المتزايدة للحصول على 
اعدة في مجال تطبيقات المعجالت،  وف المس دد، س اريع المتعلقة بتطبيقات المعجالت. وفي هذا الص ز المش وف تُعزَّ س

يتواصل استخدام تألق األشعة السينية كأداة تحليلية، وسوف تُستَحدث أدوات تحليلية قائمة على النيوترونات لتُستخدم أدوات 
  تكميلية، باالستعانة بمولدات النيوترونات المحمولة.

سيواصل هذا البرنامج الفرعي تيسير نشر المعلومات في  بحوث وتكنولوجيا االندماج النووي، -٤-٤-١البرنامج الفرعي 
مجال بحوث االندماج بين الدول األعضاء، وسيدعم األنشطة الشاملة لعدَّة مجاالت، ومنها على سبيل المثال مشروع بحثي 

لة بتك عيع المواد التي لها ص تخدام ُحزم األيونات في تش أن اس ق بش أن منس ها. ومن ش ائص نولوجيا االندماج وتحديد خص
أن  نتين بش احية والمؤتمر الذي يُعقد كل س ة بمحطة القوى اإليض لة حلقات العمل الدورية الخاص لس تمرار في عقد س االس

  طاقة االندماج وغير ذلك من أنشطة التنسيق أن يؤدي إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال االندماج النووي عموماً.

يدعم هذا البرنامج الفرعي األنشطة المشتركة  دعم مركز عبد السالم الدولي للفيزياء النظرية، -٥-٤-١نامج الفرعي البر
يما العاملين منهم في  ل مع المهنيين، وال س بين الوكالة والمركز الدولي للفيزياء النظرية، والتي ثبتت فعاليتها في التواص

ر ا اط األكاديمية، وذلك بهدف نش لمعارف في مجاالت العلوم النووية والقوى النووية والتطبيقات النووية غير األوس
نوات القليلة الماضية، مجاالت الفيزياء  المتصلة بالقوى. ومع أنَّ أنشطة المركز الدولي للفيزياء النظرية تجاوزت، في الس

ز على المجاالت ذات النظرية األساسية، فليست جميع هذه األنشطة مهمة للوكالة. ومن ثمَّ فإنَّ مس اهمة الوكالة سوف ترّكِ
  األهمية المشتركة والمنفعة المتبادلة، مثل العلوم النووية األساسية والطاقة النووية.
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  األهداف والنواتج ومؤشرات األداء بحسب البرنامج

  العلوم النووية -٤-١البرنامج 

  األهداف:

 ر العلوم النووية وتطبيقها كأداة لتحقيق التنمية التكنولوجية واالقتصادية لديها.دعم الدول األعضاء في تعزيز قدراتها في مجال تطوي  

  دعم الدول األعضاء في تعزيز تشغيل مفاعالت البحوث تشغيالً مستداماً، بما في ذلك استغاللها بفعالية، وفي تنفيذ مشاريع مفاعالت
  وصول إلى مفاعالت البحوث.البحوث الجديدة وبرامج بناء القدرات النووية القائمة على ال

رات األداء  النواتج   مؤّشِ

  ازدياد استخدام الدول األعضاء لما توفِّره الوكالة من الخدمات
واإلرشادات في المجاالت المتصلة بتعزيز القدرة على تسخير 

  العلوم النووية ألغراض التقدُّم التكنولوجي. 

 .عدد الفعاليات العلمية المعقودة  
  في الفعاليات العلمية وحلقات العمل والدورات عدد المشاركين

  التدريبية في مجاالت العلوم النووية.

  ازدياد استخدام الدول األعضاء لما توفِّره الوكالة من
اإلرشادات والموارد والخدمات ألغراض تشغيل مفاعالت 

الت تشغيالً مستداماً واستغاللها بفعالية.  البحوث والمعّجِ

 لتي تسعى إلى الحصول على الدعم من عدد الدول األعضاء ا
الوكالة في مجال اإلدارة المستدامة لمفاعالت البحوث وتعزيز 

  استغاللها.
  عدد الدول األعضاء التي تسعى إلى الحصول على الدعم من

  الوكالة في مجال إنشاء المعِجّالت وإدارتها وتطبيقاتها.

  
  البيانات الذرية والنووية -١-٤-١البرنامج الفرعي 

  األهداف:

  دعم الدول األعضاء في زيادة قدراتها وخبراتها لضمان أن يكون األخذ بالتكنولوجيات النووية مأموناً واقتصاديا، عن طريق توفير
  الوصول السريع إلى بيانات ذرية ونووية موثوقة ألغراض تطبيقات القوى وغيرها من التطبيقات.

رات األداء  النواتج   مؤّشِ

 دام الدول األعضاء لما توفِّره الوكالة من البيانات ازدياد استخ
الذرية والنووية ألغراض تطبيقات القوى وغيرها من 

  التطبيقات.

  عدد الدول األعضاء التي تطَّلع على البيانات الذرية والنووية
  وتسترجعها من موقع الوكالة على شبكة اإلنترنت.

  المشاريع

  ط لهاالمخرجات الرئيسية المخطَّ   العنوان

سهولة الوصول إلى البيانات عن طريق شبكة اإلنترنت عن طريق   توفير خدمات البيانات -٠٠١-١-٤-١
تحسين أدوات البحث عن البيانات وعرضها في أشكال بيانية؛ والوثائق 
والتقارير للتمكين من استخدام البيانات بكفاءة؛ وقواعد البيانات الذرية 

والشبكات المنسقة والدورات التدريبية والنووية الجديدة والمحسَّنة؛ 
  المعنية بالبيانات؛ ودعم وضع معايير للبيانات.

تحديث مكتبة بيانات حصائل االنشطار؛ والملفات المقيَّمة بشأن   عمليات إعداد البيانات النووية ٠٠٢-١-٤-١
األكتينات المهمة والمواد الهيكلية لفائدة الشبكة الدولية المعنية بتقييم 

انات النووية؛ والنسخة المحدثة من مكتبة مدخالت البارامترات البي
) الخاصة بتفاعالت االنشطار النووي؛ وبيانات RIPL-4المرجعية (

  نووية ألغراض إنتاج النظائر الطبية.

تبادل  تجميع بيانات عدم التيقن الموجودة في قاعدتي بيانات نظام  عمليات إعداد البيانات الذرية والجزيئية-٠٠٣-١-٤-١
) ونظام البيانات المرجعية الذرية ALADDINالبيانات الذرية (

) والتي تحتوي على مجموعات بيانات مقيَّمة AMBDASوالجزيئية (
حديثاً فور توافرها، وتحسين األدوات المناظرة المستخدمة في نشر تلك 

  البيانات.
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  مفاعالت البحوث -٢-٤-١البرنامج الفرعي 

  األهداف:

 ول األعضاء في تعزيز تشغيل مفاعالت البحوث القائمة تشغيالً مستداماً واستغاللها بفعالية.دعم الد  

  دعم الدول األعضاء في التخطيط لمشاريع مفاعالت البحوث الجديدة وفي تنفيذ تلك المشاريع، بما في ذلك إرساء بناها األساسية
  الوطنية.

  خالل استخدام مفاعالت البحوث والوصول إليها.دعم الدول األعضاء في بناء القدرات النووية من  

رات األداء  النواتج   مؤّشِ

  ازدياد استخدام الدول األعضاء لإلرشادات والموارد

والخدمات المتاحة بشأن تشغيل مفاعالت البحوث القائمة 

تشغيالً مستداماً واستغاللها بفعالية، وكذلك التنفيذ الفعال 

  لمشاريع مفاعالت بحوث جديدة.

 

 دد مفاعالت البحوث التي استندت إلى إرشادات الوكالة في ع

وضع خطط استراتيجية وخطط أعمال جديدة أو منقَّحة بشأن 

  استغاللها.

  عدد خدمات استعراض النظراء التي تطلبها الدول األعضاء

والمتعلقة بتشغيل مفاعالت البحوث تشغيالً مستداماً واستغاللها 

شغيل وصيانة مفاعالت البحوث، بفعالية (مثل بعثات تقييمات ت

وبعثات االستعراض المتكامل للبنية األساسية النووية التي 

  تُوفد إلى مفاعالت البحوث).

  ازدياد استخدام الدول األعضاء لمفاعالت البحوث ووصولها

إليها ألغراض وضع برامجها واستراتيجياتها النووية الوطنية، 

 بما في ذلك تنمية الموارد البشرية.

 مة ع دد الدول األعضاء التي تشارك بصفتها جهات مقّدِ

للخدمات فيما تضطلع به الوكالة من مبادرات معنية ببناء 

القدرات وقائمة على مفاعالت البحوث (مثل المراكز الدولية 

القائمة على مفاعالت البحوث، ودورات التدريب العملي، 

  ومختبر المفاعالت على شبكة اإلنترنت).

 عضاء التي تشارك فيما تضطلع به الوكالة من عدد الدول األ

مبادرات معنية ببناء القدرات وقائمة على مفاعالت البحوث 

(مثل المراكز الدولية القائمة على مفاعالت البحوث، ودورات 

  التدريب العملي، ومختبر المفاعالت على شبكة اإلنترنت).

  المشاريع

  المخرجات الرئيسية المخطَّط لها  العنوان

الدعم المقدم للدول األعضاء بشأن استغالل مفاعالت البحوث   استغالل مفاعالت البحوث -٠٠١-٢-٤-١

وتطبيقاتها من خالل حلقات عمل تدريبية واستعراضات للخطط 

االستراتيجية واختبارات كفاءة ومشاريع بحثية منسقة وبعثات خبراء؛ 

ديث قاعدة وإعداد منشورات ووضع أدوات للتعلُّم اإللكتروني؛ وتح

  بيانات مفاعالت البحوث والبوابات اإللكترونية ذات الصلة.

إمكانية الوصول إلى مفاعالت البحوث وبناء القدرات  -٠٠٢-٢-٤-١
  وإرساء البنية األساسية

الدعم المقدم للدول األعضاء التي تستهل مشاريع مفاعالت بحوث 

عثات في جديدة من خالل حلقات عمل وبعثات خبراء (بما في ذلك ب

إطار خدمة التقييمات المتكاملة للبنية األساسية لمفاعالت البحوث)؛ 

وتقديم أدوات ألغراض أنشطة بناء القدرات القائمة على مفاعالت 

البحوث (مثل المراكز الدولية القائمة على مفاعالت البحوث، ودورات 

التدريب العملي، ومختبر المفاعالت على شبكة اإلنترنت)؛ وإعداد 

  منشورات ذات الصلة.ال

الدعم المقدم للدول األعضاء بشأن المسائل المتعلقة بدورة وقود   دورة وقود مفاعالت البحوث -٠٠٣-٢-٤-١

مفاعالت البحوث؛ وتقاسم الخبرات والمعارف من خالل مشاريع بحثية 

منسقة ودورات تدريبية وبعثات خبراء وقاعدة بيانات مفاعالت 

ويل مفاعالت البحوث من استخدام البحوث؛ والمنشورات؛ وتح

اليورانيوم الشديد اإلثراء في الوقود والمواد المستهدفة بالتشعيع إلى 
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استخدام اليورانيوم الضعيف اإلثراء وإعادة وقود اليورانيوم الشديد 

  اإلثراء إلى بلد المنشأ، بناء على طلب الدولة العضو المعنية.

الدعم المقدم للدول األعضاء بشأن تشغيل مفاعالت البحوث وإدارة   انتها واالرتقاء بهاتشغيل مفاعالت البحوث وصي -٠٠٤-٢-٤-١

عمرها التشغيلي من خالل حلقات العمل التدريبية والمشاريع البحثية 

المنسقة وبعثات الخبراء، بما في ذلك البعثات في إطار خدمة تقييم 

تقادم تشغيل وصيانة مفاعالت البحوث، ومن خالل قاعدة بيانات 

مفاعالت البحوث، وقاعدة بيانات خصائص المواد المستخدمة في 

مفاعالت البحوث، وغيرهما من األدوات ذات الصلة التي تدعم تقاسم 

  الخبرات والمعارف؛ والمنشورات.

 
الت واألجهزة النووية -٣-٤-١البرنامج الفرعي    تطبيقات المعّجِ

  األهداف:

 تها على األخذ بتطبيقات معجالت الجسيمات وتقنيات قياس الطيف واألجهزة النووية، وعلى دعم الدول األعضاء في تعزيز قدرا
  االستفادة من تلك التطبيقات.

رات األداء  النواتج   مؤّشِ

  ازدياد استخدام الدول األعضاء لما توفِّره الوكالة من

اإلرشادات والموارد والخدمات في إرساء بنية أساسية تعمل 

ة على النحو األمثل في مجال العلوم النووية، جيِّداً ومهيَّأ

  وألغراض إعداد المهنيين المؤهَّلين.

  عدد المهنيين الذين يحضرون ما تعقده الوكالة من اجتماعات

  وحلقات عمل وفعاليات تدريبية.

  عدد المنشورات والتقارير المدعومة من الوكالة والناتجة من

  ألجهزة النووية.استخدام المعجالت وقياس الطيف النووي وا

  ازدياد استخدام الدول األعضاء لما توفِّره الوكالة من

اإلرشادات والموارد والخدمات بشأن استخدام المعجالت في 

البحوث وألغراض التطبيقات المتنوعة أو من أجل إنشاء 

  مرافق المعجالت.

  عدد الدول األعضاء التي تطلب مساعدة الوكالة فيما يتعلق

الت أو األجهزة المرتبطة بها، أو لتجهيز باستخدام المعج

  مرافق جديدة.

  المشاريع

  المخرجات الرئيسية المخطَّط لها  العنوان

الت في تخصصات متعددة -٠٠١-٣-٤-١ المشاريع البحثية المنسقة؛ واالجتماعات التقنية وحلقات العمل التدريبية   تطبيقات المعّجِ

ي تخصصات مختلفة، مع حول طائفة واسعة من تطبيقات المعجالت ف

التركيز على تطبيقات علوم المواد وتطبيقات الطاقة؛ وقاعدة البيانات 

  الخاصة بالمعجالت.

ن مكونات   تيسير تجارب المعجالت -٠٠٢-٣-٤-١ التجارب والدورات التدريبية وحلقات العمل التي تتضمَّ

ودين في عملية تُنفَّذ في خطي الحزم اإلشعاعية التابعين للوكالة والموج

مرفق إليترا وفي معهد رودر بوكوفيتش، وكذلك المشاريع البحثية 

  المنسقة المناظرة.

الدورات التدريبية والمنشورات العلمية والتقنية والمشاريع البحثية   األجهزة النووية وبناء القدرات -٠٠٣-٣-٤-١

المنسقة واالجتماعات التقنية حول األجهزة النووية، مع التركيز على 

لتطبيقات في مجال الرصد البيئي؛ وأنشطة البحث والتطوير القائمة ا

على قياس الطيف النووي والمعجالت؛ والدورات التدريبية ومواد 

  الدورات التدريبية.

تطوير المعدات ألغراض رصد النشاط اإلشعاعي في  -٠٠٤-٣-٤-١ 
  البيئة

معلومات  البرامجيات الخاصة بأجهزة الكشف والتحليل المقرونة بنظام

جغرافية لرسم خرائط التلوث اإلشعاعي في الموقع؛ ونظاما الكشف عن 

أشعة غاما لمسح المناطق المتوسطة المساحة، أحدهما قائم على مركبة 

  جوية بال طيار واآلخر في شكل حقيبة ظهر.
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  بحوث وتكنولوجيا االندماج النووي -٤-٤-١البرنامج الفرعي 

  األهداف:

 ث التي تضطلع بها الدول األعضاء بشأن فيزياء البالزما واالندماج النووي المتحكَّم فيه والتكنولوجيا ذات الصلة دعم برامج البحو
  باالندماج النووي.

 .تيسير تبادل المعلومات بين الدول األعضاء بشأن فيزياء البالزما واالندماج النووي والتكنولوجيا ذات الصلة باالندماج النووي  

  رات األداءمؤشِّ   النواتج

  ازدياد استخدام الدول األعضاء لما توفِّره الوكالة من
اإلرشادات والموارد والخدمات بشأن البنية األساسية وبحوث 

  االندماج.

   عدد المشاركين في المشاريع البحثية المنسقة والتجارب
المشتركة واالجتماعات التقنية وحلقات العمل التدريبية 

  والدورات الدراسية.

 سُّن تبادل المعلومات بين الدول األعضاء بشأن فيزياء تح
البالزما واالندماج النووي والتكنولوجيا ذات الصلة باالندماج 

  النووي.

  عدد المشاركين في مؤتمر الطاقة االندماجية وفي سلسلة
  حلقات عمل محطة القوى اإليضاحية.

 ج عدد المستخدمين الذين يزورون البوابة اإللكترونية لالندما
  النووي التي تتعهَّدها الوكالة.

  المشاريع

  المخرجات الرئيسية المخطَّط لها  العنوان

المشاريع البحثية المنسقة واالجتماعات التقنية والفعاليات التدريبية    بحوث وتكنولوجيا االندماج النووي -٠٠١-٤-٤-١
بشأن فيزياء البالزما واالندماج النووي وتطوير التكنولوجيا ذات 

؛ وسلسلة حلقات عمل ٢٠٢٠لصلة؛ ومؤتمر الطاقة االندماجية لعام ا
محطة القوى اإليضاحية؛ واألنشطة المشتركة بالتعاون مع المفاعل 

التجريبي الحراري النووي الدولي؛ وإدخال تحديثات على البوابة 
  اإللكترونية لالندماج النووي التي تتعهَّدها الوكالة والترويج لها.

  
  دعم مركز عبد السالم الدولي للفيزياء النظرية -٥-٤-١فرعي البرنامج ال

  األهداف:

  دعم الدول األعضاء، وال سيما البلدان النامية، في تعزيز قدراتها العلمية من خالل التدريب وتبادل المعلومات بين العلماء في مجال
  العلوم النووية والتطبيقات ذات الصلة.

رات األداء  النواتج   مؤّشِ

 يز معارف العلماء من خالل مشاركتهم في البرامج العلمية تعز
التي يضطلع بها المركز، بما في ذلك من خالل تبادل 

  المعلومات فيما بين العلماء.

 .مها المركز   عدد الفعاليات العلمية التي ينّظِ
  مها عدد العلماء الذين يشاركون في الفعاليات العلمية التي ينّظِ

  المركز.

  المعلومات المتعلقة بعمل الوكالة فيما بين العلماء، ازدياد تبادل
 بما في ذلك شباب العلماء، وال سيما العلماء من البلدان النامية.

 .عدد حلقات العمل المعقودة باالشتراك بين الوكالة والمركز  
  عدد العلماء الذين يشاركون في الفعاليات المشتركة بين

  الوكالة والمركز.

 علماء من البلدان النامية من إجراء بحوث زيادة فرص تمكين ال
  الدكتوراه في معهد مرموق على الصعيد الدولي.

  عدد المنح الدراسية المقدمة في إطار برنامج الجمع بين
التدريب والتعليم بتمويل من الوكالة وكذلك من المركز 

  وجهات أخرى.

  المشاريع

  المخرجات الرئيسية المخطَّط لها  العنوان

الدورات التدريبية بشأن المواضيع التي تتناولها حلقات العمل والحلقات   دعم مركز عبد السالم الدولي للفيزياء النظرية -٠٠١-٥-٤-١
  الدراسية؛ والمنشورات العلمية.
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  القوى النووية ودورة الوقود النووي والعلوم النووية – ١البرنامج الرئيسي 
  موجز هيكل البرنامج وموارده

  الستثمارات الرأسمالية الرئيسية)(باستثناء ا
 

 ٢٠٢٠بأسعار  ٢٠٢١   ٢٠٢٠بأسعار  ٢٠٢٠  

 الميزانية العادية البرنامج/البرنامج الفرعي/المشروع
المتطلبات غير 

لة  الميزانية العادية    الُمموَّ
المتطلبات 
لة   غير الُمموَّ

۰٨٣ ٦٥١ ١   اإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة المشتركة -٠٠١-٠-٠-١     ٣۰١  ٩۲۲      ٦٥١ ١ ۰٣٨      ٣۰١  ٩۲۲   
١-S- ٤٧۰ ٦٥٦ ١    الخدمات التجارية المشتركة      -      ٦٥٦ ١ ۲٥۰   -   

  
  ٧ ٣۰٣  ٧۲٤     ٣۰١  ٩۲۲       ٧ ٣۰٣  ۲٤٣   

   ٣۰١  
٩۲۲   

۰٧۰ ٣٤٧ ١   الدعم الهندسي لمحطات القوى النووية العاملة -٠٠١-١-١-١     ٥٩ ٥٨٥۲       ٧١ ٣٤٧ ١۰      ٥٩ ٥٨٥۲   
   -  ٨٣٣ ٣١٣      -     ٨٣٣ ٣١٣   الدعم الهندسي لمشاريع القوى النووية المتوسعة والجديدة -٠٠٢-١-١-١
۰٦٦ ١    تعزيز الدعم الهندسي المتكامل لبرامج القوى النووية -١-١-١  ٣۰٩     ٥٩ ٥٨٥۲       ١ ۰٦٦  ٤۰٩      ٥٩ ٥٨٥۲   

   -  ٦٦١ ٥٦١      -     ٦٦١ ٥٦١   اإلدارة، والقيادة وإشراك الجهات المعنية الدعم المقدم لنظم -٠٠١-٢-١-١
۰٦١ ٤٨٧   تنمية الموارد البشرية لبرامج القوى النووية -٠٠٢-٢-١-١      -      ٤٨٧ ۲٧٣   -   
٤٩۰ ١    اإلدارة وتنمية الموارد البشرية ألغراض برامج القوى النووية -٢-١-١  ٧١۲      -       ٤٩ ١۰  ٣٩٣  -   

١۲۲ ٨٥٩   إرساء البنى األساسية للقوى النووية -٠٠١-٣-١-١      ٨ ٨٣٤     ٦١٥ ٦٥٣ ١۰٦   ١ ۰٧٦  ٥٦٣  
٣۲٨ ١    الدعم المقدم لبناء قدرات البنى األساسية للقوى النووية -٠٠٢-٣-١-١  ٦٦٨    ٧٣٤ ۰٧٤       ٦٦٨     ٣٤٧ ٨٤٨ ١ ۰٧٤   
۲٦٨ ۲    طيط لبرامج القوى النووية الجديدةالبنى األساسية والتخ -٣-١-١  ٩٥٥     ۲ ۲۲٣  ٣٥٤      ۲ ۲٦٨  ٩٥٥  ۲ ٩۲٤  ٣۰٣   

٣٣۲ ١٧٨ ١    المشروع الدولي المعني بالمفاعالت النووية ودورات الوقود االبتكارية -٠٠١-٤-١-١     ٨١ ٥٣١۲       ٣٣ ١٧٨ ١۲      ٨١ ٥٣١۲   
٣٣۲ ١٧٨ ١    النووية ودورات الوقود االبتكارية (إنبرو)المشروع الدولي المعني بالمفاعالت  -٤-١-١     ٨١ ٥٣١۲       ٣٣ ١٧٨ ١۲      ٨١ ٥٣١۲   

١٥۰ ١    تطوير التكنولوجيا للمفاعالت المبّردة بالماء -٠٠١-٥-١-١  ٤ ١      ٦٧٨ ١٦٦    ٨٨٨۰۲  ٦٧٨ ١٦٦     ٥٨٤  
٨١۲ ٥٣٩   الحجم تطوير التكنولوجيا للمفاعالت الصغيرة والمتوسطة -٠٠٢-٥-١-١      -      ٥٥٨ ۲٩٤   -   
٣۲٥   تطوير التكنولوجيا للمفاعالت السريعة -٠٠٣-٥-١-١  ٧٥۰      -      ٧١٨ ٤٩٤  -   
۰٣٩ ٤٤٤   التطبيقات غير الكهربائية للقوى النووية -٠٠٤-٥-١-١      -      ٤٤٤ ۰٣٩   -   
مة والتطبيقات غير الكهربائية للقوى النوويةتطوير التكنولوجيا ألغراض المفاعالت ال -٥-١-١ ۲۲٥ ۲    متقدِّ  ٦٧٨ ١٦٦    ٦٣٣      ۲ ۲۲٥  ٦٧٨ ١٦٦     ٦٣٣  

٩٣۰ ٩    القوى النووية -١-١  ٥ ٣     ٩٩٥۰٦  ٩٤ ٩      ٥٧٣۰  ٣  ١١٨ ۲٧١  ١۲٥   

١۲٣ ٦٥٤  االستكشاف والتعدين والمعالجة -٠٠١-١-٢-١   ۲٥  ٥۰٥     ١ ٦٣٥۲٩    ۰٦  ۲٩٣   
٣۲٥   التحليل المحوسب لبيانات الموارد -٠٠٢-١-٢-١  ۰۲٤   ٣٧ ۰٧۰     ٥٣٨ ۰٥٥    ٨٦٦ ١٨  
٣۲٧ ١٧٧ ١    موارد اليورانيوم ومعالجته -١-٢-١   ٧٩٨ ٧٩   ٤٧١ ١٧٤ ١      ٥٧٥ ٨٩  

۰٦٩   هندسة وقود مفاعالت القوى النووية واستخدامه في التشغيل -٠٠١-٢-٢-١  ٧  ١٨١۲  ٩٤ ٦٥٣     ٣٧٩۲    ۲٤  ١٦٣  
٨٤۲     -    مصرف اليورانيوم الضعيف اإلثراء -٠٠٢-٢-٢-١  ٣ ٦٥    -      ١٤٧۰٤   
١۰٤   تشغيل مرافق دورة الوقود النووي وإدارة أعمارها -٠٠٣-٢-٢-١  ٦۲٧   ٥٧ ۰١۲      ١۰٤  ٩٥٣ ٣٩   ١٤١  
٩١۰ ١    وقود مفاعالت القوى النووية ومرافق دورة الوقود -٢-٢-١  ٧۰٩     ٣٦٧ ٣٦٨       ٥٤ ١۰  ٥١٩ ١٤٧     ٤٣٥  

۰٤١ ٥٥٣   خزن الوقود المستهلك -٠٠١-٣-٢-١     ١٨٩ ۲١٦     ٦۰٥  ۲٣۰      ١٧٥ ۰٨٩   
۰٤٤   إعادة تدوير الوقود المستهلك -٠٠٢-٣-٢-١  ٥٥٥  ۰٤  ۰٤٤     ٧   ٣٤٥ ٥١٧۲  ٣٧٩  
٤٤۲   نقل المواد المشعة -٠٠٣-٣-٢-١  ٥٧۲   ٤۲  ۰۲١     ٥٣۲  ٣٦۲      ٧٧ ٣۲   
٣٨۲ ١    التصرف في الوقود المستهلك الناتج من مفاعالت القوى النووية ونقل المواد المشعة -٣-٢-١  ۲۲۲    ٥٣۲  ٣۰٧       ٧٦ ١۲  ۲٦١      ٦۲۰  ٥٤٥  

٤٤۰ ١    التصرف تمهيداً للتخلص -٠٠١-٤-٢-١  ٩۰٩     ١٧ ٣٤٣۲       ١ ۲٥۰  ١٧ ٣٤٣     ٦٦٤۲   
٤١۰ ١    التخلص من النفايات -٠٠٢-٤-٢-١  ٥ ١     ٨١٤۰۲  ٥۰٦       ١ ۰١۰  ١۲٦   ١ ۲۲١  ۰٨٨   
۲٤٧   التصرف في المصادر المشعة المختومة المهملة -٠٠٣-٤-٢-١  ٤١۰     ٥ ٦٤٧۲٩      ٦٥٨     ٣٩٣ ٤٦٨ ۲٨٩   
٤۲۲ ٣١٧   بناء القدرات وتقاسم المعارف -٠٠٤-٤-٢-١      -      ٤ ٣١٧۲۲   -   
١٦۰ ۲     ٩٨٧ ٨٤٨ ۲    التصرف في النفايات المشعة -٤-٢-١  ٧٤٦      ۲ ١ ٨٤٨۰٩   ۲ ٤۲١  ٩٨٩  

۲۰٨   اإلخراج من الخدمة -٠٠١-٥-٢-١  ١٥١    ۲٧٦  ٤٧٦    ۲۰٨  ٩٤٤     ۲٧٦  ٤٧٦  
٤۲٦   االستصالح البيئي -٠٠٢-٥-٢-١  ۲۰٧   ٥٨ ٤٤۲     ١٤ ٦١٤۲    ٥٨ ٤٤۲   
۰٨٧ ٤٤٤ ١    اإلخراج من الخدمة واالستصالح البيئي -٥-٢-١     ٦۰٨  ٦     ١٥٨ ٤٣٥ ١      ٧٣٤۰٨  ٧٣٤  

١۰٨ ٧    دورة الوقود النووي والتصرف في النفايات -٢-١  ۰٧١      ٥٨٥ ٣٦٥ ٣  ٥٧٨ ٧٨٩ ٧      ٤٩٤ ٥٣٥ ٣  
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 ١البرنامج الرئيسي 

  القوى النووية ودورة الوقود النووي والعلوم النووية – ١البرنامج الرئيسي 
  موجز هيكل البرنامج وموارده

  رأسمالية الرئيسية)(باستثناء االستثمارات ال
  

 ٢٠٢٠بأسعار  ٢٠٢١   ٢٠٢٠بأسعار  ٢٠٢٠  

 الميزانية العادية البرنامج/البرنامج الفرعي/المشروع
المتطلبات 

غير 
لة   الُمموَّ

 الميزانية العادية  
المتطلبات 

غير 
لة   الُمموَّ

۰١٥   اقتصاديات الطاقة والكهرباء والقوى النووية: الحالة واالتجاهات -٠٠١-١-٣-١  ٩۰٥    -     ۰٥١  ٩۰٥    - 
۰۲٧ ٤٣٧ ١    النماذج وبناء القدرات لتخطيط الطاقة والقوى النووية -٠٠٢-١-٣-١    -     ٤٣٧ ١ ۰۲٧    - 
١١۲ ٩٤٨ ١    نمذجة الطاقة، والبيانات، وبناء القدرات -١-٣-١    -     ١١ ٩٤٨ ١۲    - 
۲٩٧    التحليل التقني االقتصادي -٠٠١-٢-٣-١  ٥۰٩    ٣۰١  ٩۲۲       ۲٩٧  ٥۰٩    ٣۰١  ٩۲۲   
٥۰٦ ٦٤٦    قضايا الساعة التي تتعلّق بتنمية الطاقة المستدامة -٠٠٢-٢-٣-١    -     ٥ ٦٤٦۰٦    - 
۰٥١ ٦١٩ ١    تحليل العالقات بين الطاقة واالقتصاديات والبيئة -٢-٣-١    ٣۰١  ٩۲۲       ٦١٩ ١ ۰٥١    ٣۰١  ٩۲۲   
۲٤  ٤٧٨ ٨٩٣    في المنظمات النوويةتنفيذ إدارة المعارف  -٠٠١-٣-٣-١  ٨٩٣     ٤٦٧ ۲٥۲   ۲٤  ٤٦٧  
٧۰٤ ٦٤٣    تيسير التعليم المستدام في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية -٠٠٢-٣-٣-١    ٦١۲  ٣٧۰      ٧ ٦٤٣۰٤    ٦١۲  ٣٧۰   
  ٩٣٤ ٨٤  ٣٧٤ ٨٥٤     ٩٣٤ ٨٤  ٣٧٤ ٨٥٤    النظم والتكنولوجيا التنظيمية للمعارف النووية -٠٠٣-٣-٣-١
٥٩۲ ٣٩١ ۲    إدارة المعارف النووية -٣-٣-١    ٤٣٩ ٣٨٨      ۲ ٣٣ ٣٩١۰    ٤٣٩ ٣٨٨  
٩۰٦ ٧١٤ ۲    الموارد وخدمات المعلومات التي توفِّرها مكتبة الوكالة -٠٠١-٤-٣-١    -     ۲ ٦۲٧  ۲٧٦    - 
٨٦۰ ۲    مجموعة شبكة نظام إينيس وخدماتها -٠٠٢-٤-٣-١  ٧۲۰    ٨٨٨ ١٣٦      ۲ ٦٧۰  ٨۰٥    ٨٨٨ ١٣٦  
۰۰٨ ٤    المعلومات النووية -٤-٣-١  ٧٩٤ ٤      ٨٨٨ ١٣٦   ٨١٥ ۰٧۲    ٨٨٨ ١٣٦  
۰١  بناء القدرات والمعارف النووية من أجل تنمية الطاقة المستدامة -٣-١  ٨   ٧٩٥ ٧٥٩۲٦  ٥٥٧    ۰١  ٤ ٧٥٣۰۲    ٨۲٦  ٥٥٧  
۲۲٩ ١١٩ ١   توفير خدمات البيانات -٠٠١-١-٤-١    ٦ ١      ٨٨٨ ١٣٦۲١  ٤۰۲    ٨٨٨ ١٣٦  
۲٧۲ ١    عمليات تطوير البيانات النووية -٠٠٢-١-٤-١  ٤ ١٩٧   ٥٩١۲٩       ٨١ ١۲  ٤ ١٩٧   ٦٥٥۲٩   
١٨۰ ٦٥١    عمليات تطوير البيانات الذرية والجزيئية -٠٠٣-١-٤-١    -     ١٩ ٦٥١۰    - 
٤٣۰ ٣    البيانات الذرية والنووية -١-٤-١  ٣٤٣   ٥٣١  ۲٨١       ٥٨ ٣۰  ٣٣٤   ٦٩٨ ۲٨١   
۰۰٨ ١٥  ٦٣٧ ٣٩٦    استغالل مفاعالت البحوث -٠٠١-٢-٤-١       ١٥  ٩٦٧ ٣٩٦ ۰۰٨   
۲٤٩ ٤٨٣    إمكانية الوصول إلى مفاعالت البحوث وبناء القدرات وإرساء البنية األساسية -٠٠٢-٢-٤-١    ٤ ١٩٧۲٩       ٣ ٤٨٥۲٤    ٤ ١٩٧۲٩   
٩٦۲ ١٣٥ ١   ٥٨٤ ٤٨٥    مفاعالت البحوث دورة وقود -٠٠٣-٢-٤-١       ٤٨٧ ۰٨٨    ٣٨ ١۰  ٤٤٥  
١۲١ ٤٦٦    تشغيل مفاعالت البحوث وصيانتها واالرتقاء بها -٠٠٤-٢-٤-١    ١ ٤٦٦      ٦٧٨ ١٦٦۲١    ٦٧٨ ١٦٦  
۰۰٧ ٥١٥ ١   ٨٣٤ ٨٣١ ١    مفاعالت البحوث -٢-٤-١       ٨٤٨ ٤١٨ ١   ٣٩١ ٨٣٦ ١  
الت في تخصصات متعددةتطبيق -٠٠١-٣-٤-١ ۲٧٨    ات المعّجِ  ۰٦٥   ٣٣٩ ٨٣      ۲٧٨  ۰٦٥   ٣٣٩ ٨٣  
۰٣٣ ٥٦٨    تسهيل التجارب بالمعجالت  ٠٠٢-٣-٤-١   ٣٣٩ ٨٣  ٦٨٥ ٥٥٩      ٣٣٩ ٨٣  
 -   ٧٧٨ ٧٧٩     -   ٧٧٨ ٧٧٩    األجهزة النووية وبناء القدرات -٠٠٣-٣-٤-١
٥۲٣ ٤٧١    لنشاط اإلشعاعي في البيئةتطوير المعدات ألغراض رصد ا -٠٠٤-٣-٤-١    -     ٤٩٥ ٤٨١   - 
الت واألجهزة النووية -٣-٤-١ ۰۲٦ ۲    تطبيقات المعّجِ  ٨٤۰    ٦٧٨ ١٦٦      ۲ ٣۰٦  ٩۰٦    ٦٧٨ ١٦٦  
٣۰١   ٤٣١ ٨٦٤    بحوث وتكنولوجيا االندماج النووي -٠٠١-٤-٤-١  ٩۲۲       ٣   ٤٣١ ٨٦٤۰١  ٩۲۲   
٣۰١   ٤٣١ ٨٦٤    يا االندماج النوويبحوث وتكنولوج -٤-٤-١  ٩۲۲       ٣   ٤٣١ ٨٦٤۰١  ٩۲۲   
٧۰١ ۲    دعم مركز عبد السالم الدولي للفيزياء النظرية -٠٠١-٥-٤-١  ٨٨٥   -     ۲ ٥۰١  ٤١٥   - 
٧۰١ ۲    دعم مركز عبد السالم الدولي للفيزياء النظرية -٥-٤-١  ٨٨٥   -     ۲ ٥۰١  ٤١٥   - 
۰١  ويةالعلوم النو -٤-١  ٧٦٤ ٤٤٩   ۲ ۲۰١  ۲۰٤     ۰١  ٥٤٤ ٤٦٨   ۲ ٣۰۲  ٥٦٨  

۲٤١ ٤١ القوى النووية ودورة الوقود والعلوم النووية - ١البرنامج الرئيسي   ٧٣ ٩٩٣ ٩   ٦٩١۲     ٤١ ۲٤١  ٨٣٣ ٩   ٦٩٦ ۰٤٦   
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  ١يسي البرنامج الرئ

  القوى النووية ودورة الوقود النووي والعلوم النووية -١البرنامج الرئيسي 
لة في الميزانية العاديةالنشطة غير األ   مموَّ

  (باستثناء االستثمارات الرأسمالية الرئيسية)
  
  

  المهام المشروع
المتطلبات 

غير الممّولة 
  ٢٠٢٠في 

المتطلبات 
غير الممّولة 

  ٢٠٢١في 

اإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة  -٠٠١-٠-٠-١
 المشتركة

٣۰١ تنسيق ودعم البرامج في مجال االتصاالت  ٩۲۲    ٣۰١  ٩۲۲   

الدعم الهندسي لمحطات القوى  -٠٠١-١-١-١
  النووية العاملة

٥٩۲ ٥٨٥  تقديم دعم الخبراء للمنشورات وقواعد البينات والتعلم اإللكتروني    ٥٩ ٥٨٥۲   

۰٧٦ ١  ٦١٥ ٦٥٣ ١   ساسية النوويةتقديم دعم الخبراء في تطوير وتنفيذ خدمات االستعراض المتكامل للبنية األ  إرساء البنى األساسية للقوى النووية -٠٠١-٣-١-١  ٥٦٣  
الدعم المقدم لبناء قدرات البنى  -٠٠٢-٣-١-١

  األساسية للقوى النووية
۰٧٤ ٦٦٨  تقديم دعم تنفيذ بناء القدرات في الدول األعضاء    ٦٦٨ ۰٧٤   

المشروع الدولي المعني بالمفاعالت  -٠٠١-٤-١-١
  نبرو)النووية ودورات الوقود النووي االبتكارية (إ

٨١۲ ٥٣١  تقديم دعم الخبراء في االنتقال إلى نظم الطاقة النووية المستدامة    ٨١ ٥٣١۲   

تطوير التكنولوجيا للمفاعالت  -٠٠١-٥-١-١
  المبّردة بالماء

دة بالماء لمواجهة الحوادث العنيفة   ٦٧٨ ١٦٦   ٦٧٨ ١٦٦  تقديم دعم الخبراء في تكنولوجيا المفاعالت المبرَّ

۲٥  المعلومات التقنية والممارسات الجيدة بشأن استكشاف اليورانيوم وتعدينه ومعالجته  االستكشاف والتعدين والمعالجة -٠٠١-١-٢-١  ٥۰٥    ۰٦  ۲٩٣   
۰٧۰ ٣٧  المعلومات عن موارد اليورانيوم والثوريوم  التحليل المحوسب لبيانات الموارد -٠٠٢-١-٢-١    ٨٦٦ ١٨  
القوى النووية هندسة وقود مفاعالت  -٠٠١-٢-٢-١

  واستخدامه في التشغيل
٧۲  البحث والتطوير والتشغيل في مجال أنواع الوقود المستخدمة في مفاعالت الماء الخفيف  ٣٧٩   ۲٤  ١٦٣  

مصرف اليورانيوم الضعيف  -٠٠٢-٢-٢-١
  اإلثراء

٨٤۲  تكاليف فريق المشروع  ٣ ٦٥   ١٤٧۰٤   

تشغيل مرافق دورة الوقود وإدارة  -٠٠٣-٢-٢-١
  عمارهاأ

۰١۲ ٥٧  الشؤون اإلدارية العامة المتصلة بتشغيل مرافق دورة الوقود وإدارة أعمارها    ٩٥٣ ٣٩  

۲١٦ ١٨٩  األنشطة المتصلة بتقنيات خزن الوقود المستهلك ونقله  خزن الوقود المستهلك -٠٠١-٣-٢-١    ١٧٥ ۰٨٩   

  إعادة تدوير الوقود المستهلك -٠٠٢-٣-٢-١
دة تدوير الوقود المستهلك، بما في ذلك تكنولوجيات إعادة التدوير ودورات األنشطة المتصلة بإعا

الوقود المستخدمة في المفاعالت الصغيرة والمتوسطة الحجم أو النمطية والمفاعالت المرتفعة 
  الحرارة

۰٤  ۰٤٤    ٧۲  ٣٧٩  

٤۲  عةالشؤون اإلدارية العامة المتصلة بنقل المواد المش  نقل المواد المشعة -٠٠٣-٣-٢-١  ۰۲١    ٧٧ ٣۲   
١٧۲ ٣٤٣  تقديم دعم الخبراء للمنشورات ومقاالت موقع ويكي والمعلومات القائمة على الويب  التصرف تمهيداً للتخلص -٠٠١-٤-٢-١    ١٧ ٣٤٣۲   

    



GC(63)/2 
  ٧٨الصفحة 

  
 ١البرنامج الرئيسي 

  القوى النووية ودورة الوقود النووي والعلوم النووية -١البرنامج الرئيسي 
لة في الميزانية االنشطة غير األ   لعاديةمموَّ

  (باستثناء االستثمارات الرأسمالية الرئيسية)
  

  المهام المشروع
المتطلبات 

غير الممّولة 
  ٢٠٢٠في 

المتطلبات 
غير الممّولة 

  ٢٠٢١في 

٥۰۲ ١  تقديم دعم الخبراء لوضع إطار خاص بالتنفيذ الفعال لنظام التخلص داخل حفر السبر التخلص من النفايات -٠٠٢-٤-٢-١  ٥۰٦   ١ ۲۲١  ۰٨٨   
التصرف في المصادر المشعة  -٠٠٣-٤-٢-١

  المختومة المهملة
٥۲٩ ٦٤٧  تقديم دعم الخبراء في بناء القدرات وإعداد مواد تدريبية ومنشورات    ٦٥٨ ۲٨٩   

۲٧٦  تسهيل تنفيذ مشاريع الشبكة الدولية المعنية باإلخراج من الخدمة  اإلخراج من الخدمة -٠٠١-٥-٢-١  ٤٧٦   ۲٧٦  ٤٧٦  
٥٨۲ ٤٤  مشاريع شبكة االستصالح البيئي  االستصالح البيئي -٠٠٢-٥-٢-١    ٥٨ ٤٤۲   
٣۰١  تقديم الدعم بشأن قضايا الساعة في مجاالت الطاقة واالقتصاد والبيئة  التحليل التقني االقتصادي -٠٠١-٢-٣-١  ٩۲۲    ٣۰١  ٩۲۲   
تنفيذ إدارة المعارف في المنظمات  -٠٠١-٣-٣-١

  النووية
۲٤  جية إدارة المعارف النووية وأنشطتها ودعمهاتطوير وصيانة منه  ٤٦٧   ۲٤  ٤٦٧  

تيسير التعليم المستدام في مجال  -٠٠٢-٣-٣-١
  العلوم والتكنولوجيا النووية

٦١۲  تقديم دعم الخبراء في صيانة وإقامة شبكات تعليمية  ٣٧۰    ٦١۲  ٣٧۰   

النظم والتكنولوجيا التنظيمية  -٠٠٣-٣-٣-١
  للمعارف النووية

شطة التنسيق وأنشطة وتكاليف منصة التعلم اإللكتروني ألغراض التعليم والتدريب في المجال أن
  النووي

٩٣٤ ٨٤   ٩٣٤ ٨٤  

  ٨٨٨ ١٣٦   ٨٨٨ ١٣٦  تقديم دعم الخبراء لمجموعة شبكة نظام إينيس وخدماتها  مجموعة شبكة نظام إينيس وخدماتها -٠٠٢-٤-٣-١
  ٨٨٨ ١٣٦   ٨٨٨ ١٣٦  يانة النظم الحاسوبية والشبكيةص  توفير خدمات البيانات -٠٠١-١-٤-١
٤۲٩ ١٩٧  تنظيم المشاريع وإدارتها  عمليات تطوير البيانات النووية -٠٠٢-١-٤-١    ٤ ١٩٧۲٩   
۰۰٨ ١٥  بناء القدرات في الدول األعضاء والتعاون في مجال استخدام مفاعالت البحوث  استغالل مفاعالت البحوث -٠٠١-٢-٤-١    ١٥ ۰۰٨   
إمكانية الوصول إلى مفاعالت  -٠٠٢-٢-٤-١

  البحوث وبناء القدرات وإرساء البنية األساسية
٤۲٩ ١٩٧  تقديم دعم الخبراء لمساندة قسم مفاعالت البحوث    ٤ ١٩٧۲٩   

  دورة وقود مفاعالت البحوث -٠٠٣-٢-٤-١
لترويج للتكنولوجيات تقديم دعم الخبراء في التقليل إلى أدنى حد من اليورانيوم الشديد اإلثراء وا

  التي تستخدم اليورانيوم الضعيف اإلثراء
 ٩٦ ١٣٥ ١۲   ٣٨ ١۰  ٤٤٥  

تشغيل مفاعالت البحوث وصيانتها  -٠٠٤-٢-٤-١
  واالرتقاء بها

  ٦٧٨ ١٦٦   ٦٧٨ ١٦٦  تقديم دعم الخبراء في تشغيل مفاعالت البحوث وصيانتها واالرتقاء بها

الت في ت -٠٠١-٣-٤-١ خصصات تطبيقات المعّجِ
  متعددة

  ٣٣٩ ٨٣   ٣٣٩ ٨٣  تنظيم المشاريع وإدارتها

  ٣٣٩ ٨٣   ٣٣٩ ٨٣  تنظيم المشاريع وإدارتها  تسهيل التجارب بالمعجالت -٠٠٢-٣-٤-١
٣۰١  تنظيم المشاريع وإدارتها ألغراض بحوث وتكنولوجيا االندماج النووي  بحوث وتكنولوجيا االندماج النووي -٠٠١-٤-٤-١  ٩۲۲    ٣۰١  ٩۲۲   

٧٣۲ ٩٩٣ ٩    المجمـوع اإلجمالي   ٨٣٣ ٩ ۰٤٦   
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  التقنيات النووية من أجل التنمية وحماية البيئة

  مقّدمة

ي  تناداً إلى  ٢يدعم البرنامج الرئيس ورة اس اء بالمش لمية للعلوم والتطبيقات النووية، فيزّود الدول األعض تخدامات الس االس
س علمية، وبالمواد ال ات والمواد المرجعية، والوثائق التقنية. أس ل الممارس أن أفض ادات بش تعليمية، والمعايير، واإلرش

ي  مل البرنامج الرئيس ان وموارد المياه  ٢ويش حة اإلنس يعية هي: األغذية والزراعة وص ة مجاالت مواض طة في خمس أنش
مرار طلب الدول األعضاء للمساعدة في مجاالت األمن والبيئة وإنتاج النظائر المشعة والتكنولوجيا اإلشعاعية. ويتزايد باست

ان، واألمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود، واآلثار البيئية  حة اإلنس المة الغذائية، وتوافر المياه، وص الغذائي والس
  لتغيُّر المناخ، والتطبيقات الصناعية للتكنولوجيا النووية.

ية لتنفيذ البرنامج. والبّد وتظلُّ مختبرات الوكالة في مقّرها ا اس يلة أس دورف وموناكو وس ي وتلك الواقعة في زايبرس لرئيس
ين توكيد الجودة  هم تحس يس اء. وس أن تظّل هذه المختبرات قادرة على تلبية الطلبات المتزايدة والمتغيرة للدول األعض

ر تخدام ممكن للمرافق الجديدة التي يتم اقتناؤها من خالل مش ى اس وَعي تجديد مختبرات التطبيقات النووية وتحقيق أقص
)ReNuAL+) افية لتجديد مختبرات التطبيقات النووية ر اإلض ) في تمكين الوكالة من تقديم خدمات ReNuAL) والعناص

  محسَّنة إلى الدول األعضاء.

تو اء. وس طة البرنامجية والعمل مع الدول األعض ائل الهاّمة لتعزيز األنش راكات من الوس تظّل الش ل الوكالة تعزيز وس اص
ية المبَرمة مع المنظمات التابعة لمنظومة األمم المتحدة مثل منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة  راكاتها الرئيس ش
بكة  اء، مثل ش ات العلمية والبحثية التابعة للدول األعض س بكات المؤس يع نطاق ش يتّم توس حة العالمية. وس ومنظمة الص

خيص البيطري (فيتالب). ويظّل مخّطط المختبرات التحليلية لقي بكة مختبر التش عاعي البيئي (ألميرا) وش اط اإلش اس النش
تُبذل جهوٌد  اء. وس ات الدول األعض س ّكل ترتيباٍت قيّمة للعمل جنباً إلى جنب مع مؤس الوكالة للمراكز المتعاونة معها يش

ي  تخدام المخطط بما يجعل تنفيذ البرنامج الرئيس عبر الترتيبات المبرمة مع المراكز المتعاونة أكثر فعالية لتعزيز كفاءة اس
  من حيث التكلفة.

تهدفة على  ل مع فئات مس ي. ومن أجل التواص ية لهذا البرنامج الرئيس اس ر األس ويظّل التعليم والتدريب اثنين من العناص
ل تأكيد أهمية تطوير أدوات الت يتواص ع وتحقيق وفورات أكبر في التكاليف، س ات التعليم نطاق أوس علُّم اإللكتروني ومنصَّ

ي  بكية. ومن أجل زيادة وعي الجمهور بعمل هذا البرنامج الرئيس ية الش القائمة على اإلنترنت، مثل الحلقات الدراس
  ومساهماته، ستتواصل الجهود التي استُهلّت في دورات الميزانية السابقة والرامية إلى وضع استراتيجيات اتصال محدَّدة.

  :األهداف

  دعم الدول األعضاء في االرتقاء بقدراتها في مجال العلوم والتطبيقات من خالل إدماج التقنيات النووية والنظيرية، حيثما تكون لها
  مزايا نسبية، في صميم برامج التنمية المستدامة.

رات األداء  النواتج   مؤّشِ

  ازدياد استخدام الدول األعضاء للتقنيات النووية والنظيرية

مجاالت األغذية والزراعة، وصحة اإلنسان، وإدارة في 

الموارد المائية، وإدارة البيئتين البحرية والبرية والتنمية 

  الصناعية.

  عدد الدول األعضاء المنخرطة في أنشطة بحث وتطوير

  نِشطة في التطبيقات النووية في مجاالت غير القوى.

 في غير عدد الدول األعضاء التي تستخدم التطبيقات النووية

  مجاالت القوى التي تم تطويرها بالتعاون مع الوكالة.

  المشاريع

  المخرجات الرئيسية المخّطط لها  العنوان

التقرير السنوي؛ واستعراض التكنولوجيا النووية؛ والتقرير المرحلي   اإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة المشتركة -٠٠١-٠-٠-٢

امج؛ والتقارير المقدَّمة إلى المؤتمر لمنتصف الفترة؛ وتقرير أداء البرن

العام؛ وجلسات اإلحاطة، واجتماعات الفريق االستشاري الدائم المعني 
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  بالتطبيقات النووية؛ واالجتماعات المعقودة مع الدول األعضاء.

إدارة المشاريع البحثية المنسَّقة والمراكز المتعاونة  - ٠٠٢-٠-٠-٢
  مع الوكالة

نسَّقة المنجَزة؛ والبحوث المنجَزة؛ والوثائق التقنية المشاريع البحثية الم

والخاصة برسائل الدكتوراه؛ والعقود واالتفاقات البحثية؛ واالجتماعات 

التقنية (اجتماعات تنسيق البحوث)؛ والمنشورات؛ ونشر قواعد البيانات 

  والتقنيات؛ واتفاقات المراكز المتعاِونة.

  األغذية والزراعة -١-٢البرنامج 

دعم الدول األعضاء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمساعدة التكنولوجيات النووية، من أجل  ١-٢يواصل البرنامج س
  ترسيخ كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز اإلنتاجية، وتحسين األمن الغذائي. 

تعانة ب طة البحث والتطوير التطبيقية والمكيَّفة باالس ر البرنامج مجموعة من أنش التكنولوجيا النووية من أجل دعم وينش
اء في المجاالت التالية: ( ين اإلنتاجية الزراعية لتلبية الطلب المتزايد؛ (١الدول األعض يخ قاعدة موارد ٢) تحس ) وترس

تدامة؛ ( ايا تغيُّر المناخ وتكثيف المخاطر الطبيعية؛ (٣طبيعية مس ) ومواجهة التهديدات العابرة للحدود ٤) ومعالجة قض
  شئة المحيقة بنُظم الزراعة واألغذية.والنا

تعراض والتقدير والتقييم: تفادة من عمليات االس بة  الدروس المس ية بالنس اس ما زال التعاون الوثيق مع الفاو يمثّل أداة أس
تخدام التقنيات النووية في األغذية والزراعة من حيث الخبرات والتآزرات  ترك بين الفاو والوكالة الس للبرنامج المش
تويات اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية، مع  تفادة من فرص التعاون على المس البرامجية. وثمة تركيز أكبر على االس

  التركيز بشكل خاص على األنشطة المنسَّقة الميدانية.

 المعايير المحدَّدة لترتيب األولويات:

تدام في مجال األغذية وا  -١ اء في تحقيق إنتاج مس لزراعة، ودعم تنفيذ اإلجراءات الرامية دعم الدول األعض
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة التهديدات الناشئة المحيقة بنُظم الزراعة واألغذية، السيما لمواجهة 

  تأثيرات تغيُّر المناخ. 
 واألمن لزراعيةا بالتنمية المتعلقة العالمية االتجاهات تفرضها التي التحديات مواجهة في األعضاء الدول دعم  -٢

ايا على التركيز مع الغذائي، ئة والتحديات القض تلزم التي الناش  ونقل والتطوير البحث من المزيد تس
  .التكنولوجيا

تخدام   -٣ تقبل في قطاع الزراعة واألغذية، باس تطوير المعارف العلمية والتقنية لمواجهة تحديات الحاضر والمس
  ة.التقنيات النووية والتقنيات ذات الصل

  التغيرات في البرنامج واتجاهاته

ي والمياه -١-١-٢البرنامج الفرعي  تدامة لألراض ل هذا البرنامج الفرعي تلبية اهتمامات الدول اإلدارة المس ، يواص
يما في مواجهة  تدام، ال س اء في مجال إدارة موارد التربة والموارد المائية من أجل إنتاج األغذية على نحو مس األعض

ات إدارة تأثيرات تغ ين ممارس باته. وتتطّلب الزراعة الذكية مناخياً تطوير أدوات وتكنولوجيات لتحس يُّر المناخ وتقلُّ
األراضي والمياه في المزارع وعلى نطاق مناطق بأكملها، ووضع وتقييم ممارسات زراعية جيدة إلنتاج األغذية وتحسين 

يل والنظم الزراعية المتكاملة التي تجمع بين كمية وجودة المياه والتربة في كّلٍ من النظم الزراعي ة القائمة على المحاص
ل هذا البرنامج الفرعي تقديم  يواص يل والثروة الحيوانية، بما في ذلك الزراعة التي تراعي حفظ الموارد. وس المحاص

ي للطوارئ النووية و/أو اإلشعاعية الت   ي تمسُّ األغذية والزراعة.المساعدة إلى الدول األعضاء في مجال التأهُّب والتصّدِ

تدام لنظم اإلنتاج الحيواني -٢-١-٢البرنامج الفرعي  ل البرنامجي التكثيف المس د هذا البرنامج الفرعي التحوُّ ، يُجِسّ
لة  تخدام تكنولوجيات مناعية وجزيئية ذات طبيعة نووية أو ذات ص تخدام التكنولوجيات التقليدية نحو اس تمر من اس المس

تخداماً أمثل (مع الترويج بالمجال النوو تخدام الموارد المتاحة من األعالف الحيوانية اس تقة منه من أجل: اس ي أو مش
الالت الحيوانية المتاحة محلياً (أي إنتاج كميات أكبر من األلبان  فات اإلنتاجية لس ين الص للزراعة الذكية مناخياً)؛ وتحس

ل)؛ وتطوير ونقل تكنولوجيات خيص األمراض الحيوانية العابرة  واللحوم وذات جودة أفض راع في تش تكفل التبكير واإلس
ّكلها هذه األحداث في وقت  ّدي للمخاطر التي تش اء من التص در؛ وتمكين الدول األعض للحدود واألمراض الحيوانية المص
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المقتولة المشعَّعة بأشعة /أبكر وبمزيد من الفعَّالية. واستخدام الكواشف والمكونات التشخيصية، ومسبِّبات األمراض المعطَّلة
ارات ناقالت األمراض بطريقة غير اقتحامية  د مس ة لمتابعة ورص تقّرِ تخدام النظائر المس نات للقاحات واس غاما كمكّوِ

الن األساس الذي تقوم عليه أنشطة البرنامج الفرعي    في فترة السنتين هذه. ٢-١-٢سيظالّن يشّكِ

ال -٣-١-٢البرنامج الفرعي  ين نظم س ، يرّكز هذا البرنامج الفرعي على تناول طلبات مة األغذية ومراقبة األغذيةتحس
تدامة في مجاالت جودة األغذية، واألمن الغذائي،  اعدة والتعاون في تحقيق أهداف التنمية المس اء على المس الدول األعض

اليب تحليلية ابتكارية لقياس الملوّ  مل ذلك أس المة األغذية. ويش ثات الكيميائية الزراعية والبيئية في وإجراءات مراقبة س
لة اإلمدادات الغذائية  لس مان موثوقية س اء على ض اعدة الدول األعض األغذية ولمكافحة الغش في األغذية من أجل مس
وإمكانية تعقُّبها وسالمتها. وسيواصل البرنامج الفرعي تطوير تكنولوجيات التشعيع المولَّدة آلياً فيما يخّص تطبيقات الصحة 

  النباتية والصحة وجودة األغذية الستكمال التكنولوجيا القائمة المستندة إلى النويدات المشعّة.

ية -٤-١-٢البرنامج الفرعي  رية الرئيس تدامة لآلفات الحش تجيب هذا البرنامج الفرعي لتزايد طلب المكافحة المس ، يس
ية التي اليب مكافحة اآلفات النباتية الرئيس ائر اقتصادية فادحة والتي تتسم بأنها مالئمة  الدول األعضاء على أس تسبّب خس

رة العقيمة ونقلها وتطبيقها فيما يخصُّ اآلفات  ل الطلب على تطوير تقنية الحش تدامةً. ويتواص للبيئة وتعتبر بالتالي أكثر اس
الفرعي بمشاريع تجريبية الحشرية النباتية. وبسبب تزايُد حادثات تفّشي األمراض التي ينقلها البعوض، سيضطلع البرنامج 

ات واألدوات التي تم  ار وعرض التكنولوجي جل اختب دان من أ افحة البعوض في المي ة لمك رة العقيم ة الحش لتطبيق تقني
  تطويرها في المختبر في ظل الظروف الواقعية السائدة في العالم.

سيواصل هذا البرنامج الفرعي معالجة ، تحسين المحاصيل بغرض تكثيف نظم اإلنتاج الزراعي -٥-١-٢البرنامج الفرعي 
ع البيولوجي الزراعي ألغراض اإلنتاج الغذائي المستدام على الصمود في  مخاوف الدول األعضاء بشأن قدرة موارد التنوُّ

اجهة وجه تأثيرات تغيُّر المناخ وتقلّباته. ومن بين األساليب الفعّالة للحفاظ على مستويات إنتاج المحاصيل أو زيادتها في مو
ين  يواصل البرنامج الفرعي العمل على تحس تعانة بالتقنيات النووية. وس تغيُّر المناخ ثمة تحسين أصناف المحاصيل باالس
ع إنتاج المحاصيل، ومعالجة األمراض النباتية  شجيع تنوُّ المحاصيل من أجل التكيُّف مع تغيُّر المناخ؛ وستُعطى األولوية لت

  جزيئية مبتكرة لتسريع عملية تحسين المحاصيل. العابرة للحدود، ووضع واسمات

  األهداف والنواتج ومؤشرات األداء بحسب البرنامج

  األغذية والزراعة -١-٢البرنامج 

  األهداف:

  دعم الدول األعضاء في تحسين الكفاءة والتكثيف المستدام لإلنتاج الزراعي، وتحسين األمن الغذائي العالمي من خالل بناء القدرات

  التكنولوجيا إلى الدول األعضاء. ونقل

  ،استخدام التقنية النووية لزيادة صمود ُسبل العيش أمام التهديدات واألزمات التي تؤثر في الزراعة، بما في ذلك تغيّر المناخ

د سالمة األغذية، والطوارئ النووية أو اإلشعاعية.   والتهديدات البيولوجية، والمخاطر التي تهّدِ

را  النواتج   ت األداءمؤّشِ

  زيادة استخدام الدول األعضاء لخدمات الوكالة في مجال

األمن الغذائي واالستخدام المستدام للموارد الطبيعية من 

خالل تطبيق التقنيات النووية والتقنيات ذات الصلة، ونقل 

  التكنولوجيا وبناء القدرات.

  عدد الدول األعضاء التي تطبّق التقنيات والمبادئ التوجيهية

منتجات التي توصي بها الوكالة في برامج تلك الدول وال

الخاصة باالبتكار واإلرشاد الزراعي، مع زيادة اإلنتاج 

  الزراعي وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.

  زيادة استخدام الدول األعضاء لخدمات الوكالة في مجاالت

التقنيات النووية ألغراض تكثيف اإلنتاج الزراعي على نحو 

  ستدام.م

 عدد المعاهد الوطنية للبحوث الزراعية وغيرها من منظمات

وطنية ذات صلة التي تستخدم ما توصي به الوكالة من 

تقنيات ومبادئ توجيهية ومنتجات فيما تجريه من عمليات 

  بحث وتطوير في مجال الزراعة.
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  اإلدارة المستدامة لألراضي والمياه -١-١-٢البرنامج الفرعي 

  األهداف:

  تطوير أدوات وُحزم تكنولوجية لتطبيق التقنيات النووية الستخدامها من جانب الدول األعضاء في تحسين الممارسات المستدامة في
  مجال األراضي والمياه.

 اضي بناء قدرات الدول األعضاء في مجال استخدام التقنيات النظيرية والنووية والتقنيات ذات الصلة في تقييم ممارسات إدارة األر
والمياه، وتأثير تغيُّر المناخ في موارد التربة والمياه ألغراض إنتاج األغذية على نحو مستدام، والتصّدي للطوارئ النووية وطوارئ 

  الظروف المناخية القاسية التي تمسُّ األغذية والزراعة.

رات األداء  النواتج   مؤّشِ

 ا زيادة استخدام الدول األعضاء للتكنولوجيا التي طورته
الوكالة للتخفيف من آثار تغيُّر المناخ أو التكيُّف معها فيما 

يتعلق باستخدام األراضي، وتدهور األراضي، وتآكل 
التربة، وانبعاثات غازات الدفيئة وذلك من خالل الممارسات

  الزراعية الذكية مناخياً.

  عدد الطلبات المقدَّمة من الدول األعضاء الستخدام التقنيات
لنووية وما يتصل بها من تقنيات، ُطّورت النظيرية وا

بالتعاون مع الوكالة، ضمن التوليفات االبتكارية الخاّصة 
   بإدارة األراضي والمياه.

  زيادة استخدام الدول األعضاء لخدمات الوكالة في الجهود
المبذولة للتخفيف من آثار الطوارئ النووية أو اإلشعاعية أو 

ح في مجال األغذية التكيُّف معها وفي جهود اإلصال
  والزراعة.

  عدد المبادئ التوجيهية واألدوات الموضوعة ألغراض
اإلصالح بالتعاون مع الوكالة والتي هي قيد االستخدام في 

  الدول األعضاء.

  ازدياد استخدام الدول األعضاء للتقنيات النظيرية والنووية
ة وتلك المتعلقة بالمجال النووي لتقييم تأثير ممارسات إدار

األراضي والمياه المتّبعة في المزارع وفي أراضي مناطق 
بأكملها في جودة وكمية المياه؛ وتأثير تغيُّر المناخ 

والظروف المناخية القاسية في موارد التربة والمياه 
ألغراض إنتاج األغذية على نحو مستدام؛ والطوارئ 

  النووية أو اإلشعاعية التي تؤثّر في األغذية والزراعة. 

 د الدول األعضاء التي تستخدم التقنيات النظيرية والنوويةعد
والتقنيات ذات الصلة لتقييم تأثير ممارسات إدارة األراضي 

والمياه المتّبعة في المزارع وفي أراضي مناطق بأكملها؛ 
وتأثير الظروف المناخية القاسية في الحفاظ على موارد 

عية التي تؤثّر التربة والمياه؛ والطوارئ النووية أو اإلشعا
  في األغذية والزراعة. 

  المشاريع

  المخرجات الرئيسية المخّطط لها  العنوان

٠٠١-١-١-٢-  ً البيانات عن تأثير تغيُّر المناخ في إنتاجية وجودة األراضي وفي فعَّالية   إدارة األراضي ألغراض الزراعة الذكية مناخيا
لبروتوكوالت والمبادئ الممارسات اإلدارية الذكية مناخياً للتربة؛ وا

التوجيهية؛ وجمع البيانات؛ وأدوات اإلدارة والعرض الخاصة بإدارة 
  األزمات؛ والتدريب. 

البروتوكوالت والمبادئ التوجيهية وتكنولوجيا االستشعار لتحسين   إدارة المياه من أجل زراعة معنية بتوفير الموارد -٠٠٢-١-١-٢
تلوث الزراعي والتصّدي إنتاجية مياه ري المحاصيل وتقليص ال

  للطوارئ في حاالت الجفاف والفيضانات في مجال الزراعة.

  
  التكثيف المستدام لنظم اإلنتاج الحيواني -٢-١-٢البرنامج الفرعي 

  األهداف:

  ُسبل معيشة دعم الدول األعضاء في تحسين تغذية وتكاثُر الثروة الحيوانية وكذلك نُظم تربية السالالت الحيوانية من أجل تحسين
المزارعين على نحو مستدام من خالل تطوير ونقل وتطبيق التقنيات النووية وما يتصل بها من تقنيات، مع التخفيف من حّدة تغيُّر 

  المناخ.

 دعم الدول األعضاء في مكافحة مخاطر األمراض الحيوانية العابرة للحدود واألمراض الحيوانية المصدر، بما في ذلك األمراض التي
ن المحتمل أن تشكل تهديداً بيولوجياً من أجل تحسين اإلنتاج الحيواني، عن طريق استحداث ونقل وتطبيق تكنولوجيات ذرية ونووية م

  وتقنيات مستمدة من المجال النووي أو متعلقة به، مع الترويج للزراعة الذكية مناخياً.
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رات األداء  النواتج   مؤّشِ

  لخدمات الوكالة الرامية زيادة استخدام الدول األعضاء
لتحسين موارد األعالف المتاحة محلياً، بما في ذلك موارد 

  األعالف غير التقليدية.

 ت اإلطعام تيجيااسترت اعتمدالتي ء األعضاول الدد اعد
التي توصي بها الوكالة لموارد العلف المتاحة لتغذية وا

  محلياً.

 ّورتها زيادة استخدام الدول األعضاء للتكنولوجيا التي ط
الوكالة فيما يخّص ممارسات واستراتيجيات التوالد وتربية 

السالالت الحيوانية من أجل تحسين اإلنتاجية في نُظم اإلنتاج
المتوسطة والمنخفضة المدخالت ونُظم إنتاج أصحاب 

  الحيازات الصغيرة.

  عدد الدول األعضاء التي تقّدم خدمات تربية الثروة
جيات ألغراض تحديد الحيوانية وتستحدث استراتي

الخصائص الوراثية الحيوانية و/أو تربية السالالت الحيوانية
المبنية على توصيات الوكالة من أجل تحسين ممارسات 

  التوالد.

  زيادة استخدام الدول األعضاء للمبادئ التوجيهية للوكالة
بشأن نُظم صحة الحيوان لتشخيص ومكافحة األمراض 

انية المصدر العابرة للحدود، بما الحيوانية واألمراض الحيو
  في تلك التي من المحتمل أن تشّكل تهديداً بيولوجياً.

  عدد الدول األعضاء التي تنفّذ تكنولوجيات لتشخيص
ومكافحة األمراض الحيوانية واألمراض الحيوانية المصدر 
بما يضمن اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب (التطعيم أو 

ستعانة بالمبادئ التوجيهية للوكالة.القضاء على المرض) باال

  المشاريع

  المخرجات الرئيسية المخّطط لها  العنوان

دة؛ والتقارير؛   تحسين اإلنتاج الحيواني وتربية السالالت الحيوانية -٠٠١-٢-١-٢ المنشورات؛ والمبادئ التوجيهية وإجراءات العمل الموحَّ
انات لتسجيل بيانات والدورات التدريبية وحلقات العمل؛ وقاعدة البي

اإلنتاج؛ والندوة الدولية المعنيّة باإلنتاج والصحة الحيوانيَّين المستداَمين 
  الحالة الراهنة والُمضّي قُُدماً.  -

الحّد من تهديدات األمراض الحيوانية العابرة للحدود  -٠٠٢-٢-١-٢
  واألمراض الحيوانية المصدر

ولوجيات مستمدة من المجالتطوير ونقل تكنولوجيات ذرية ونووية وتكن
النووي أو متعلقة به من أجل التبكير واإلسراع في تشخيص ومكافحة 

األمراض الحيوانية العابرة للحدود واألمراض الحيوانية المصدر 
  لتحسين إنتاجية الماشية وترسيخ األمن البيولوجي.

  
  يةتحسين نظِم سالمة األغذية ومراقبِة األغذ -٣-١-٢البرنامج الفرعي 

  األهداف:

  دعم الدول األعضاء في تعزيز قدرتها على تحسين نُظم سالمة األغذية ومراقبة األغذية، جنباً إلى جنب مع حماية البيئة، بما يشمل
  التأّهب والتصّدي لحاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية التي تمسُّ األغذية والزراعة.

 ية في األغذية من خالل استخدام التقنيات النووية والتقنيات ذات الصلة ألغراض سالمة دعم الدول األعضاء في تعزيز التجارة الدول
  األغذية والصحة النباتية.

رات األداء  النواتج   مؤّشِ

  زيادة استخدام الدول األعضاء للتكنولوجيا التي طّورتها
الوكالة باالستناد إلى تكنولوجيات راسخة ومبتكرة في مجال 

ان جودة األغذية ولألغراض الصحية تشعيع األغذية لضم
  والصحة النباتية.

  عدد الدول األعضاء التي تطلب الحصول على التكنولوجيا
رتها الوكالة استناداً إلى تقنيات نووية وتقنيات  التي طوَّ
أخرى ذات صلة لضمان سالمة األغذية ولألغراض 

  الصحية والصحة النباتية.
 د تقنيات نووية وتقنياتعدد مرافق معالجة األغذية التي تعتم

أخرى ذات صلة لضمان سالمة األغذية ولألغراض 
الصحية والصحة النباتية باستخدام تكنولوجيا طّورتها 

  الوكالة.

  زيادة استخدام الدول األعضاء لتكنولوجيا طّورتها الوكالة
في مجال متكامل يشمل التحاليل الجنائية في مجال األغذية 

ثات؛ وممارسات زراعية وتعقُّب أثر األغذية وم كافحة الملّوِ
محسَّنة تتصل باستخدام المواد الكيميائية الزراعية بهدف 

 تحقيق المستوى األمثل في إنتاج األغذية واالستدامة البيئية.

  عدد المختبرات في الدول األعضاء التي تستخدم تكنولوجيا
الوكالة في استحداث و/أو تطبيق تقنيات وأساليب مراقبة 

  ية.األغذ
 عدد األساليب التحليلية المثبتة التي نُقلت إلى الدول األعضاء

  أو نُِفّذت فيها لضمان أمان وسالمة األغذية.
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  زيادة استخدام الدول األعضاء إلجراءات مواَءمة ومعايير
دولية وضعتها الوكالة من أجل التأهُّب والتصّدِي للطوارئ 

جيهية النووية أو اإلشعاعية؛ ووضع ونشر مبادئ تو
وبروتوكوالت بشأن التدابير المضادة الزراعية 

واستراتيجيات االستصالح الخاصة باإلنتاج الزراعي 
  واألراضي والمياه.

  عدد الترتيبات واإلجراءات اإلدارية المواَءمة والمعايير
  الدولية التي استحدثتها الوكالة ونشرتها فيما بين األعضاء.

 ن الوكالة والمتعلقة عدد المبادئ التوجيهية الصادرة ع
بالتدابير المضادة الزراعية واستراتيجيات االستصالح، بما 
في ذلك بروتوكوالت الرصد وأخذ العيّنات، التي استُحِدثت 

  ونُشرت فيما بين الدول األعضاء.

  المشاريع

  المخرجات الرئيسية المخّطط لها  العنوان

لوجيات تطبيقات تشعيع األغذية باستخدام تكنو -٠٠١-٣-١-٢
  إشعاعية مبتكرة

المعايير الدولية، والمبادئ التوجيهية، والبروتوكوالت ونُُهج ضمان 
جودة األغذية؛ والصحة والتشعيع في المجال الصحي ومجال الصحة 

النباتية باستخدام ُحزم األشعة اإللكترونية واألشعة السينية والتكنولوجيا 
عّة؛ والتكنولوجيات ذات الصلة القائمة على مصادر النويدات المش

اإلشعاعية الجديدة، ودعم الدول األعضاء في اعتماد واستخدام تطبيقات 
  تشعيع األغذية.

تعقُّب األثر من أجل ضمان سالمة األغذية وجودتها  -٠٠٢-٣-١-٢
  وتعزيز التجارة الدولية

ثات  األساليب المثبتة للتحقق من األغذية وتعقُّب أثرها ومكافحة الملّوِ
سالمة األغذية وجودتها ولتعزيز التجارة؛ وتدريب موظفي لتحسين 

المختبرات؛ واإلجراءات الداعمة لبرامج مراقبة األغذية في مختبرات 
  الدول األعضاء؛ وشبكات المختبرات القائمة أو المدعَّمة.

التأّهب والتصّدي لحاالت الطوارئ اإلشعاعية: في  -٠٠٣-٣-١-٢
  مجال األغذية والزراعة

لمشتركة للمنظمات الدولية من أجل التصدي للطوارئ الخطة ا
اإلشعاعية في نسخة منقَّحة ومحدَّثة؛ وشبكة المؤسسات الرئيسية بما في 

  ذلك المنظمات الدولية.

  
  المكافحة المستدامة لآلفات الحشرية الرئيسية -٤-١-٢البرنامج الفرعي 

  األهداف:

 مكافحة اآلفات الحشرية األساسية على نطاق واسع التي تهّدد المحاصيل والماشية  دعم الدول األعضاء في تعزيز قدرتها في مجال
واإلنسان عبر تطوير تقنية الحشرة العقيمة وإدماجها مع أساليب أخرى لدعم الدول األعضاء في تقليل الخسائر، والحّد من استخدام 

  تيسير التجارة.  المبيدات، والحّد من خطر ظهور آفات حشرية غريبة، ودعمها أيضاً في

   عات البعوض الذي ينشر األمراض من خالل تطوير تكنولوجيات الحشرة العقيمة والتثبّت مساعدة الدول األعضاء على مكافحة تجمُّ
  منها ونقلها.

رات األداء  النواتج   مؤّشِ

  زيادة الوعي والقدرات واالستخدام لدى الدول األعضاء
ة والتقنيات ذات الصلة بشأن تقنية الحشرة العقيمة المحسَّن

ونظم دعم اتخاذ القرارات لوضع استراتيجيات مثلى 
  لمكافحة اآلفات الحشرية.

  ًعدد الدول األعضاء التي تستفيد من التدريب والدعم فضال
عن تكنولوجيات محسَّنة، ودراسات جدوى ودراسات دعم 

اتخاذ القرارات، ومبادئ توجيهية، وأدلَّة، ومعايير وضعتها 
  ة.الوكال

  التثبُّت في مجال حزمة أدوات تقنية الحشرة العقيمة
ألغراض مكافحة البعوض الغازي كجزٍء من استراتيجية 

متكاملة لمكافحة ناقالت األمراض البشرية على نطاق 
  منطقة كاملة.

  عدد الدول األعضاء التي جرى فيها اختبار حزمة أدوات
  ي الميدان.تقنية الحشرة العقيمة لمكافحة البعوض الغازي ف

  المشاريع

  المخرجات الرئيسية المخّطط لها  العنوان

استخدام تقنية الحشرة العقيمة والتكنولوجيات ذات  -٠٠١-٤-١-٢
  الصلة لمكافحة اآلفات الحشرية الرئيسية التي تصيب النباتات

األساليب والسالالت المحسَّنة، وتقييمات الجدوى وتنفيذ برامج متكاملة 
ق بالكامل؛ وتصميم مرافق التربية المكثَّفة للحشرات؛ على نطاق مناط

والمعالجات في مرحلة ما بعد الحصاد؛ والمبادئ التوجيهية؛ وقواعد 
  البيانات والنماذج؛ وشحن السالالت والمواد؛ والتدريب.
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مكافحة اآلفات الحشرية التي تصيب الثروة الحيوانية  -٠٠٢-٤-١-٢

  ألغراض الزراعة المستدامة

اءات المحسَّنة في مجاالت التربية المكثفة، وفصل الجنسين، اإلجر

والتعقيم، واإلطالق والرصد؛ وبناء القدرات؛ وتوفير المواد، وتقييمات 

الجدوى وتصاميم المرافق؛ وتقديم المشورة بشأن االستراتيجيات 

  والسياسات؛ ونُُهج المواءمة فيما بين الشركاء الدوليين الرئيسيين.

تطوير تقنية الحشرة العقيمة من أجل مكافحة البعوض  -٠٠٣-٤-١-٢

  الناقل لألمراض

المنهجيات الخاصة بالتربية المتوسطة الحجم وبتعقيم سالالت البعوض 

Aedes albopictus وA. aegypti وAnopheles arabiensis ؛ وتحديد

نُظم وسالالت على أساس فصل الجنسين؛ وتقييمات سلوك ذكور 

طالق؛ والمبادئ التوجيهية واألدلَّة وتصاميم المرافق البعوض؛ ونُظم اإل

  والتدريب.

  

  تحسين المحاصيل بغرض تكثيف نظم اإلنتاج الزراعي -٥-١-٢البرنامج الفرعي 

  األهداف:

 دعم الدول األعضاء في تعزيز قدراتها على استخدام التكنولوجيات النووية والتكنولوجيات ذات الصلة بالمجال النووي لتحسين 

  المحاصيل.

 .دعم الدول األعضاء في مجابهة القيود الرئيسية التي تعيق إنتاج المحاصيل من خالل تقنيات االستيالد الطفري  

رات األداء  النواتج   مؤّشِ

  زيادة استخدام الدول األعضاء لتقنيات االستيالد الطفري

ولتكنولوجيات تحسين الكفاءة ألغراض تطوير أصناف 

  محاصيل محسَّنة.

 د الدول األعضاء التي تستخدم التكنولوجيات النووية عد

  والتكنولوجيات ذات الصلة في تحسين المحاصيل.

  عدد األصناف الطافرة والسالالت الطافرة القابلة للتكيُّف مع

ل حاالت اإلجهاد الحيوي  تغيُّر المناخ (التي تتحمَّ

ر  والالحيوي، وذات الغلة والنوعية المحسَّنتين) والتي تُطوَّ

  وتُنقَل إلى الدول األعضاء.

  زيادة استخدام الدول األعضاء للُحزم التكنولوجية في

  مواجهة القيود الزراعية الرئيسية.

  ر من حزم عدد الدول األعضاء التي تطبق ما ُطِوّ

  تكنولوجية.

  المشاريع

  المخرجات الرئيسية المخّطط لها  العنوان

كل أفضل مع تغيّر الحث الطفري بغرض التكيّف بش -٠٠١-٥-١-٢

  المناخ

البروتوكوالت، والمبادئ التوجيهية، وقواعد البيانات، والتدريب، 

وأصناف المحاصيل المحسَّنة والسالالت الطافرة القادرة على التكيُّف 

  بشكل أوسع مع تغيُّر المناخ.

التقنيات المتكاملة لالستيالد الطفري والتنوع  -٠٠٢-٥-١-٢

  البيولوجي

، والمبادئ التوجيهية، وقاعدة البيانات، والتنّوع األحيائي البروتوكوالت

  المحّسن (الخطوط الطافرة/المتقّدمة) كموارد لتربية السالالت.

 
  الصحة البشرية -٢-٢البرنامج 

تدامة في مجال صحة اإلنسان من خالل دعم الدول األعضاء  تسهم التقنيات النووية والتقنيات ذات الصلة في التنمية المس
حة الجيدة والرفاه" في كامل نطاق اإلدارة اإلكلينيكية، بما في ذلك  ٣ي تحقيق الهدف ف تدامة "الص من أهداف التنمية المس

الوقاية من العديد من المشاكل الصحية وتشخيصها وعالجها، أو في تكملة التقنيات النووية. ويشمل هذا البرنامج التصوير 
تخدام ا عاعي، واس كاله، وإدارة الجودة لدعم الدول الطبي والعالج اإلش وء التغذية بجميع أش تقّرة لمكافحة س لنظائر المس

ها وتقديرها  تعراض اء في اس تخدام اآلمن والفعّال لهذه الطرائق. ويدعم البرنامج الدول األعض اء االس اء في إرس األعض
ئق العالج ذات الصلة؛ وتحسين السالمة للتكنولوجيات الجديدة؛ وتنفيذ وتعزيز التصوير الطبي، والعالج اإلشعاعي، وطرا
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ات، والمراَجعات، وخدمات  نات الممارس ادات، ومدوَّ تخدام التقنيات النووية؛ وذلك عبر توفير وثائق اإلرش والجودة في اس
ز بناء القدرات عبر تعزيز تعليم الم هنيين المعايرة وضمان الجودة، وإرساء التقنيات وتقديم إرشادات بشأن تنفيذها. وسيُعزَّ

حة العالمية وغيرها  راكات المبَرمة مع منظمة الص تؤدي الش ة اإلكلينيكية وبرامج التغذية. وس من أجل االرتقاء بالممارس
ات  ل الممارس من منظمات األمم المتحدة وكذلك الوكاالت الدولية والهيئات المهنية إلى تعزيز أوُجه التآزر ومواءمة أفض

ودة. والجهات المستفيدة من البرنامج هي: المرضى، والمهنيون الصحيون، والمستشفيات، وإعداد مبادئ توجيهية عالية الج
  وخبراء التغذية والمختبرات ومراكز البحوث في الدول األعضاء.

تعراض والتقدير والتقييم: تفادة من عمليات االس تثمار  الدروس المس تثمار في التكنولوجيا الجديدة ال يرافقه دائماً اس االس
  في مجال تنمية الموارد البشرية في الدول األعضاء.واٍف 

ةً  ‐ اء من أجل تعزيز الدور المركزي لبناء القدرات، وخاص افية في الدول األعض وينبغي بذل جهود إض
ل نحو التكنولوجيا الجديدة.   خالل التحوُّ

عباً ب ‐ اء ص مان الجودة في الدول األعض بب محدودية ويعتبر تنفيذ مبادئ الوكالة التوجيهية لتعزيز ض س
توى  ين الجودة. وثمة حاجة إلى زيادة الجهود التي تبذلها الوكالة لرفع مس ص لتحس الموارد التي تُخصَّ

  الوعي بضرورة تعزيز ضمان الجودة في الدول األعضاء.

  المعايير المحدَّدة لترتيب األولويات:

خيص  -١ طة ذات األثر األكبر في فعَّالية تش اء في األنش مان دعم الدول األعض ى، مع ض وعالج المرض
 سالمة المرضى والموظفين والجمهور.

  دعم الدول األعضاء في األنشطة الرامية إلى دعم تنفيذ واستدامة التكنولوجيات الحالية.  -٢
منها ما   -٣ تخدام طرائق جديدة ومثبتة، من ض ل على نحو مأمون نحو اس اء في التحوُّ دعم الدول األعض

  ن.يتعلق ببناء قدرات المهنيي
وء   -٤ ين فعَّالية برامج التغذية لمكافحة س طة ذات األثر األكبر على تحس اء في األنش دعم الدول األعض

  التغذية بجميع أشكاله.
د األولويات التي حدَّدتها الدول األعضاء.  -٥   التكنولوجيات النووية الناشئة التي تجّسِ

  التغيرات في البرنامج واتجاهاته

، سيواصل هذا البرنامج الفرعي التركيز على التغذية التغذية من أجل تحسين الصحة البشرية -١-٢-٢البرنامج الفرعي 
منة في آٍن  ابة بنقص التغذية وزيادة الوزن والس وء التغذية المزدوجة، أي اإلص في مراحل العمر المبّكرة وعلى وطأة س

حية الناجمة عن الب مل الميادين الجديدة في مجال اآلثار الص اص المغذّيات في حاالت الخلل معاً. وتش يئة تقييم امتص
ثات العضوية الثابتة، في نمو األطفال المبّكر والسمنة.  الوظيفي المعوي ودور مسبّبات اختالل الغدد الصماء، من قبيل الملّوِ

يع نطاق منظور الصحة العامة ليشمل التطبيقات اإلكلينيكية في مجال الر يقوم هذا البرنامج الفرعي بتوس عاية التغذوية وس
خالل حاالت السرطان التي يتم تشخيصها. وتشمل المجاالت األخرى ذات األهمية توسيع الشراكات، وزيادة التركيز على 

  ضمان جودة القياسات التي تتمُّ ميدانياً وفي المختبرات على حّد سواء، وبناء القدرات.

ي ٢-٢-٢البرنامج الفرعي  خيص وير التش تخدام ، سالطب النووي والتص ل هذا البرنامج الفرعي التركيز على اس يواص
ي المتكامل لمواكبة الطلبات المتزايدة لدعم تطبيقات الطب  خيص وير الطبي التش عّة والتص اليب العالج بالنويدات المش أس

وبي ( وير المقطعي الحاس ي (مثل التص خيص وير التش ي، CTالنووي وتقنيات التص وير بالرنين المغناطيس )، والتص
وير المقطعي باالنبعاث الفوتوني المفرد (والت وير SPECTص وير المقطعي باالنبعاث الفوتوني المفرد/التص ) والتص

وبي ( وير المقطعي باالنبعاث البوزيتروني (SPECT/CTالمقطعي الحاس وير المقطعي باالنبعاث PET)، والتص )، والتص
وبي  وير المقطعي الحاس ة أمراض القلب واألوعية ) لمكافحة ا(PET/CT)البوزيتروني/التص ألمراض غير المعدية خاص

يجري تناول تطبيقات الطب النووي وعلم  حة العالمية. وس رطان التي هي األخرى محّل تركيز منظمة الص الدموية والس
تخدام مختلف أدوات  ل التعليم المهني والتدريب المهني باس يتواص عّة من المنظور اإلكلينيكي والمنظور البحثي. وس األش
بكة اإلنترنت، والمؤتمرات،  ادية وموارد التعلّم اإللكتروني القائمة على ش ل الخارجي بما في ذلك الوثائق اإلرش التواص
ّد  قة الجديدة التي ترّكز على مجاالت االهتمام وس اريع البحثية المنسَّ والتدريبات المحدَّدة، ومن وجهة نظر بحثية، المش
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  اإلكلينيكية في الدول األعضاء.الفجوات القائمة في مجال الممارسة 

، سيزيد هذا البرنامج الفرعي من استخدام األدوات العالج اإلشعاعي لألورام ومعالجة السرطان -٣-٢-٢البرنامج الفرعي 
ة الموارد وبما يتالءم مع  تراتيجيات التعلُّم اإللكتروني، لتوفير التدريب في البيئات المنخفض الحديثة، بما في ذلك اس

اف جدواها األهدا تكش مل المجاالت التي يجري تناولها التقنيات المبتكرة واس رية. وتش حة البش ف العامة لبرنامج الص
تخدام الموارد التعليمية القائمة على  يزيد هذا البرنامج الفرعي من اس اء. وس تخدامها الفعّال في الدول األعض ألغراض اس

  شبكة اإلنترنت.

وير والعالجقياس الج -٤-٢-٢البرنامج الفرعي  يرّكز هذا البرنامج الفرعي رعات والفيزياء الطبية ألغراض التص ، س
على إعداد إرشادات جديدة فيما يتعلق بضمان الجودة ومراقبة الجودة في مجال الفيزياء الطبية، وتحديث المبادئ التوجيهية 

تمر تقديم الدعم فيما يتعلق باالعترا يس ف بالفيزيائيين الطبيين وتعليمهم وتدريبهم في الحالية وتعزيز قواعد البيانات. وس
شاء خدمات عالية الجودة لمختبرات قياس الجرعات للدول األعضاء.  الدول األعضاء. وسيجري إعداد مبادئ توجيهية إلن
عيع الداخلي بمعدل جرعات عالية والتكنولوجيا المتقدمة مل التش ع في خدمات مختبرات قياس الجرعات لتش يتيح التوسُّ  وس

قة من أجل إعداد  اريع البحثية المنسَّ يقدَّم الدعم للمش اً جديدة للتعليم وإعداد المبادئ التوجيهية. وس للمعّجالت الخطية فرص
د  يجري رص مان الجودة ومراقبة الجودة. وس ة بض وتحديث بروتوكوالت قياس الجرعات والمبادئ التوجيهية الخاص

ع مبادئ التكنولوجيا الجديدة وتقييم كفاءتها من خال توَض ارات مع الجمعيات المهنية والمنظمات الدولية. وس تش ل عقد اس
ل اآلمن والفعّال إلى استخدام تكنولوجيا جديدة في مجال الطب اإلشعاعي.   توجيهية ألغراض التحوُّ

  األهداف والنواتج ومؤشرات األداء بحسب البرنامج

  الصحة البشرية -٢-٢البرنامج 

  األهداف:

 عضاء في تعزيز قدراتها على تلبية االحتياجات المتصلة بالتغذية والوقاية من المشاكل الصحية وتشخيصها وعالجها دعم الدول األ

  عبر استحداث وتطبيق تقنيات نووية وتقنيات ذات صلة بالمجال النووي ضمن إطاٍر لتوكيد الجودة.

رات األداء  النواتج   مؤّشِ

 المؤسسات في الدول  زيادة استخدام التقنيات النووية من قبل

األعضاء التي تدعمها الوكالة إلعداد برامج أكثر فعّالية في 

  مجال الصحة.

  عدد المؤسسات في الدول األعضاء المنخرطة في دراسات

وأنشطة الوكالة باستخدام تقنيات نووية وتقنيات ذات صلة 

  في مجال الصحة.

 جال كفاءات محسَّنة لمهنيي الرعاية الصحية العاملين في م

الطب اإلشعاعي في الدول األعضاء باستخدام المنصة 

  اإللكترونية للوكالة.

  عدد الدول األعضاء المشاركة في أنشطة الوكالة في

استخدام التقنيات النووية أو المستمدة من المجال النووي أو 

  النظيرية في مجال الصحة البشرية.

 بوا من خالل األنشطة المت صلة عدد المهنيين الذين تدرَّ

  بالصحة البشرية.

  

  التغذية من أجل تحسين الصحة البشرية -١-٢-٢البرنامج الفرعي 

  األهداف:

 .دعم الدول األعضاء في تعزيز قدراتها على تحسين التغذية من أجل صحة بشرية أفضل  

رات األداء  النواتج   مؤّشِ

  زيادة استخدام الدول األعضاء لخدمات الوكالة في إجراء

خدام التقنيات النووية والتقنيات ذات الصلة من دراسات باست

  أجل وضع سياسات وبرامج مستنيرة فيما يتعلّق بالتغذية.

  عدد المؤسسات في الدول األعضاء المنخرطة في دراسات

وأنشطة الوكالة باستخدام تقنيات نووية وتقنيات ذات صلة 

في مجال التغذية بما في ذلك البحوث والمنشورات وضمان 

  .الجودة
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  تعزيز استخدام الدول األعضاء للتقنيات النووية بدعم من

  الوكالة لوضع برامج تغذية أكثر فعالية.

  عدد الدول األعضاء المشتركة في أنشطة الوكالة التي

تتقاسم نتائج الدراسات التي تستخدم تقنيات نووية وتقنيات 

  ذات صلة إلفادة برامج التغذية.

  المشاريع

  الرئيسية المخّطط لهاالمخرجات   العنوان

الدراسات البحثية وجودة البيانات المحسَّنة؛ والمبادئ التوجيهية وموارد   اآلثار الصحية الناجمة عن التغذية والبيئة -٠٠١-١-٢-٢

التعليم عبر اإلنترنت والمنشورات واإلجراءات النمطية لمراقبة الجودة 

  ر متانةً المستحدثة.المتاحة للدول األعضاء؛ والشراكات الجديدة واألكث

  

  الطب النووي والتصوير التشخيصي -٢-٢-٢البرنامج الفرعي 

  األهداف:

  دعم الدول األعضاء في تحسين إدارة الظروف الصحية من خالل التطبيق الفعّال لتقنيات الطب النووي والتصوير التشخيصي مع

   التركيز بشكل خاص على األمراض غير المعدية.

ر  النواتج   ات األداءمؤّشِ

  زيادة استخدام الدول األعضاء لخدمات الوكالة في إدارة

الظروف الصحية مثل أمراض القلب واألوعية الدموية 

  والسرطان عبر تطبيق الطب النووي والتقنيات اإلشعاعية.

   عدد المؤسسات في الدول األعضاء المنخرطة في دراسات

نشورات وأنشطة الوكالة بما في ذلك: بحوث الوكالة والم

  وإدارة الجودة في الطب النووي والطب اإلشعاعي.

  بين في مجالَي الطب عدد المهنيين في الدول األعضاء المدرَّ

  النووي والطب اإلشعاعي.

  زيادة عدد المهنيين في الدول األعضاء الذين يستخدمون

منّصة الوكالة للطب النووي والممارسات اإلكلينيكية في 

  الطب اإلشعاعي.

 مهنيين الذين يّطلعون على مواد الوكالة التعليمية أو عدد ال

ينخرطون في أنشطة الوكالة في إطار التطوير المهني 

  المستمر.

  المشاريع

  المخرجات الرئيسية المخّطط لها  العنوان

الطب النووي والتقنيات اإلشعاعية في الظروف  -٠٠١-٢-٢-٢

  الصحية

سَّقة)؛ المنشورات، واإلرشادات، األنشطة البحثية (المشاريع البحثية المن

والمبادئ التوجيهية والتقارير عن االجتماعات المتاحة للدول األعضاء؛ 

وتنفيذ برامج إدارة الجودة في مجال الطب النووي و/أو الطب 

  اإلشعاعي؛ ومراَجعات إدارة الجودة.

إدارة البيانات اإلكلينيكية والتعليم في مجال التقنيات  -٠٠٢-٢-٢-٢

  وية المستخدمة في مجال الصحةالنو

تحديثات محتوى الطب النووي والطب اإلشعاعي ضمن الموقع الشبكي 

ع الصحة البشرية" التابع للوكالة؛ والتعلُّم اإللكتروني التفاعلي  "مجمَّ

والمواد التعليمية األخرى؛ والحلقات الدراسية والمؤتمرات الدولية 

رنت؛ والمؤتمر الدولي المعني لشركاء الوكالة المتاحة على شبكة اإلنت

التصوير -بالتصوير اإلكلينيكي المقطعي باالنبعاث البوزيتروني

المقطعي الحاسوبي والتصوير الجزيئي: تمهيد الطريق نحو الطب 

)؛ وتعزيز القيادة IPET-2020التشخيــــص (-المشخَصن والعــــالج

 ووي المنسَّق.والمهارات اللينة األخرى؛ ومنهاج التدريب على الطب الن
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  العالج اإلشعاعي لألورام ومعالجة السرطان -٣-٢-٢البرنامج الفرعي 

  األهداف:

  دعم الدول األعضاء في تعزيز قدراتها في مجال العالج اإلشعاعي ومعالجة السرطان، وغير ذلك من تطبيقات اإلشعاعات في مجال
كفء ومأمون من تكنولوجيات العالج اإلشعاعي المتقّدمة، في الحاضر الصحة البشرية، وقدراتها على االستفادة بشكل فعَّال و

  والمستقبل. 

رات األداء  النواتج   مؤّشِ

  زيادة استخدام الدول األعضاء للمبادئ التوجيهية الصادرة

عن الوكالة لغرض تحسين إدارة حاالت السرطان من خالل 

  تطبيق نُهج قائمة على الشواهد.

  بت من خالل أنشطة تقودها عدد الدول األعضاء الت ي تدرَّ

  الوكالة في مجال العالج اإلشعاعي والبيولوجيا اإلشعاعية.

  عدد المؤسسات في الدول األعضاء المستفيدة من بحوث

الوكالة ومنشوراتها وأنشطتها أو المشاركة فيها في مجال 

إدارة الجودة فيما يخّص الطب اإلشعاعي والبيولوجيا 

  اإلشعاعية.

  المشاريع

  المخرجات الرئيسية المخّطط لها  العنوان

المنشورات؛ وقواعد البيانات؛ والمواد التدريسية وموارد التعلُّم   العالج اإلشعاعي السريري لألورام -٠٠١-٣-٢-٢

اإللكتروني؛ والمؤتمر الدولي المعني بأوجه التقدُّم المحَرز في العالج 

  ).ICARO-3اإلشعاعي لألورام (

المواد التدريبية؛ وتوفير الخبرات للتجارب اإلكلينيكية باستخدام   ثار البيولوجية لإلشعاعاتاآل -٠٠٢-٣-٢-٢

استراتيجيات مبتكرة، بما في ذلك الكيمياء الحيوية اإلكلينيكية؛ والبحوث

في مجال التعقيم اإلشعاعي في مجاالت حفظ األنسجة، وهندسة 

  األنسجة، والعالج بالخاليا الجذعية.

  
  قياس الجرعات والفيزياء الطبية ألغراض التصوير والعالج -٤-٢-٢ج الفرعي البرنام

  األهداف:

 عاعي على نحو عاعي والعالج اإلش وير اإلش اء في تعزيز قدراتها على تنفيذ طرائق التص دعم الدول األعض
  مأمون وفعّال من خالل تحقيق المستوى األمثل لممارسات قياس الجرعات والفيزياء الطبية.

رات األداء  النواتج   مؤّشِ

  زيادة استخدام المبادئ التوجيهية الصادرة عن
الوكالة وما تقّدمه من خدمات قياس الجرعات 

لتحسين ضمان الجودة وقياس الجرعات في 
مختبرات المعايرة وفي المستشفيات على المستوى

  الوطني.  

 عدد الدول األعضاء التي تستفيد من خدمات قياس
تقّدمها الوكالة وتطبّق المبادئ الجرعات التي 

التوجيهية الصادرة عنها فيما يتعلق بقياس 
  الجرعات وضمان الجودة.

  عدد المؤسسات والمنظمات في الدول األعضاء
المستفيدة من بحوث ومنشورات الوكالة 

والمشاِركة في أنشطة تحسين الجودة التي تجريها 
الوكالة في مجال الفيزياء الطبية وقياس 

ات؛ وإرساء خدمات وطنية لمراَجعات الجرع
  قياس الجرعات.

  المشاريع

  المخرجات الرئيسية المخّطط لها  العنوان

نتائج الخدمات البريدية لمراجعة قياس الجرعات؛ ونتائج   خدمات المعايرة والمراجعة -٠٠١-٤-٢-٢
معايرة معايير قياس الجرعات الوطنية؛ ونتائج المقارنات؛ 
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اين في عمليات معايرة الُحزم اإلشعاعية وتسوية حاالت التب
  في الدول األعضاء؛ وقواعد البيانات المحدَّثة.

التطورات المستجّدة في مجال قياس  -٠٠٢-٤-٢-٢
  الجرعات اإلشعاعية

المنشورات، والمواد التدريبية بشأن قياس الجرعات 
  اإلشعاعية؛ وإنشاء قواعد البيانات.

المنشورات بشأن المبادئ التوجيهية لضمان الجودة الخاصة   الطبية اإلكلينيكية الفيزياء اإلشعاعية -٠٠٣-٤-٢-٢
بالجوانب المادية والتقنية وكذلك جوانب قياس الجرعات 
نات  واألمان فيما يتعلق بالفيزياء الطبية اإلكلينيكية؛ ومدوَّ

قواعد ممارسة قياس الجرعات؛ والمواد التعليمية للفيزيائيين
ملون في مجالَي التصوير اإلشعاعي الطبي الطبيين الذين يع

والعالج اإلشعاعي الطبي؛ والمنهجيات بشأن إجراءات 
  المراجعة في مجال الطب اإلشعاعي.

  الموارد المائية -٣-٢البرنامج 

ان، كما هو معترف به في الهدف  ياً لرفاه اإلنس اس ول عليها عامالً أس التنمية من أهداف  ٦يُعدُّ توافر المياه العذبة والحص
مان األمن الغذائي  ياً في ض حية". ومن المتوقع أن تؤدي المياه الجوفية دوراً رئيس تدامة "المياه النظيفة والنظافة الص المس
قديرات المياه العذية المتاحة وأنماط تجدُّدها وتدفُّقها، وكذلك العوامل التي تتحكم في توافرها وجودتها،  وأمن المياه. وت

ت من األمور ال ابق إلى تدهور ليس تغلّة في الس تخدام الموارد غير المس مفهومة جيداً على الدوام. وعادة ما يؤدي ازدياد اس
تدعي أن تكون الحكومات قادرة على  تويات المياه. كما أنَّ الطلب المتزايد على األغذية والطاقة يس بيئي وانخفاض في مس

شطة االقتصادية.   وتتعلّق أوجه عدم التيقّن األخرى بتأثير تغيُّر المناخ في الموارد ترشيد تخصيص المياه بين مختلف األن
  المائية.

صات ينبغي أن تكون مدعومة دعماً قوياً بالبيانات  ويتطلُّب التقييم الشامل للموارد المائية وإدارتها اتباَع نُُهج متعددة التخصُّ
عها وتدفُّقها. ويُحدّ  أن وجود الموارد المائية وتوزُّ عيد الوطني (بما في ذلك  عدُم وجود تقييماالعلمية بش ت للمياه على الص

ية األمن  بل معالجة قض ين ُس اء على تلبية الطلب على إمدادات المياه وتحس تقييمات المياه الجوفية) من قدرة الدول األعض
ل. ويعالج كّل برنامج فرعي مندرج تحت البرنامج  من أهداف  ٦غايةً مندرجةً تحت الهدف  ٣-٢المائي على نحو أفض

توى الوطني. وما زال التن اهمة الهيدرولوجيا النظيرية في زيادة فهم الهيدرولوجيا على المس تدامة وينظر في مس مية المس
تخدام األدوات النظيرية لتقييم وإدارة  اء واعتمادها على ذاتها في اس البرنامج يعطي األولوية لزيادة قدرة الدول األعض

  الموارد المائية.

تفادة من عم تعراض والتقدير والتقييم:الدروس المس ات  ليات االس ياغة الدراس تفادة أهمية ص ومن بين أهّم الدروس المس
ايا  أن قض وح بش اء من أولويات محدَّدة بوض اس ما للدول األعض اريع تقييم الموارد المائية على أس الهيدرولوجية ومش

ف الفجوات المحدَّدة في المعلومات الهيدرولوجية و ب للتعاون فيما المياه، بحيث تُعرَّ ي وقانوني مناس س ع إطار مؤس يوَض
روع مبادرة الوكالة  بة خالل المرحلة التجريبية من مش بين المعاهد المكلَّفة بواليات متنوعة. وأظهرت الخبرة المكتس

المائية وعامل  لتعزيز توافر المياه األهمية التي يكتسيها عامل التزاِم المؤسسات الرئيسية التي لديها والية في مجال الموارد
لطات المياه المعنية. وباإلضافة إلى ذلك، هنالك حاجة إلى استكمال  إشراك هذه المؤسسات، وكذلك الحاجة إلى إشراك ُس
مان أن تكون لخطة العمل  اكل المحددة لض لة في معالجة المش التقييم األولي لدور التقنيات النظيرية والتقنيات ذات الص

تخدام المقترحة ميزة مقارنة بال عاً كبيراً في اس هدنا مؤخراً توسُّ نهج القائمة على التقنيات الهيدرولوجية التقليدية. وقد ش
اء، مما أدى إلى زيادة االعتماد على  عّة والغازات الخاملة في العديد من الدول األعض تقّرة، والنظائر المش النظائر المس

الة دعم الدول األعضاء في تحسين مستوياتها في األداء التحليلي. الذات في الحصول على النتائج التحليلية. وستواصل الوك
ويتواصل تقليص عدد المشاريع المتصلة باستخدام النظائر المشعّة االصطناعية، والخزانات الحرارية األرضية، وقضايا 

ب من السُّدود.     الملوحة، والتسرُّ
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  المعايير المحدَّدة لترتيب األولويات:

  اء في ترتيب أولويات احتياجاتها وجهودها اإلنمائية فيما يتعلّق بالموارد المائية.دعم الدول األعض  -١
أن محدَّدة معلومات وجود  -٢ ي اإلطار بش س أن وكذلك والقانوني، المؤس  المعلومات إلى االحتياجات بش

  .واإلقليمي الوطني الصعيدين على الهيدرولوجية
  رية مقارنةً بالبدائل غير النووية فيما يتعلق بالتطبيق المقترح.المزايا النسبية للتقنيات النووية والنظي  -٣

  التغيرات في البرنامج واتجاهاته

ات الهيدرولوجية والمناخية -١-٣-٢البرنامج الفرعي  بكات البيانات النظيرية المتعلقة بالدراس ، يجمع هذا البرنامج ش
ة األمطار (الفرعي قاعدتي البيانات النظيرية العالمية للوكالة، أي ال تخدام النظائر في دراس بكة العالمية الس )، GNIPش
ة األنهار ( تخدام النظائر في دراس بكة العالمية الس ات الهيدرولوجية GNIRوالش )، ويتيح االطالع عليهما ألغراض الدراس

ات ب ص يئية أخرى مرتبطة والمناخية. ويتزايد الطلب على هذه المنتجات، ومردُّ ذلك في المقام األول إلى أّن ثمة تخّص
ول على أجهزة القياس الطيفي  يع نطاق الحص ه يؤّدي توس تخدم حالياً أدواٍت نظيرية. وفي الوقت نفس بالمياه والمناخ تس
المتصاص الليزر إلى ازدياد عدد األفرقة القادرة على توليد بيانات نظيرية خاصة بها. ويقّدم مختبر الهيدرولوجيا النظيرية 

خة التابع للوكالة ا مان األداء المالئم للمختبرات الراس اء بهدف تعزيز االعتماد على الذات وض اعدة إلى الدول األعض لمس
  والجديدة، وبما يتّمم األنشطة التدريبية األخرى بشأن العلوم الهيدرولوجية وتفسير البيانات النظيرية.

تناداً إلى -٢-٣-٢البرنامج الفرعي  ، يدعم هذا البرنامج الفرعي عدداً متزايداً من النظائر تقييم وإدارة الموارد المائية اس
تويَين الوطني  املة لموارد المياه على المس ّب اهتمامها على الحاجة الملّحة إلجراء تقييمات ش اء التي ينص الدول األعض

ات حالة تجريبية أُجريت في  بة من ثالث دراس تند الّدعم المقدَّم إلى الخبرة المكتس يس روع مبادرة واإلقليمي. وس إطار مش
اء على إجراء تقييمات IWAVEالوكالة لتعزيز توافر المياه ( اعدة الدول األعض طلع الوكالة بدور فريد في مس ). وتض

شاملة تستند إلى العلوم باالستعانة بتقنيات نظيرية، وتقوم الوكالة بذلك من خالل برنامجها للتعاون التقني وكذلك من خالل 
اريع تعاونية مع م اريع وخطط العمل إلى ما للدول مش تند عملية تحديد المش تس نظمات أخرى تابعة لألمم المتحدة. وس

ّد ثغرات محدَّدة في المعلومات الهيدرولوجية إلى جانب  ايا المياه، والحاجة إلى س أن قض اء من أولويات محدَّدة بش األعض
ج في إنهاء  المشاريع الخاصة بأمان السدود ودراسات الطاقة الحرارية اإلطار المؤسسي والقانوني القائم. وسيتواصل التدرُّ

  األرضية.

عة ألغراض الهيدرولوجيا -٣-٣-٢البرنامج الفرعي  ير تطبيقات النظائر المش ، يهدف هذا البرنامج الفرعي إلى تيس
ياق تخدامها في س ع في اس عّة البيئية والغازات الخاملة ونظائرها والتوسُّ ول على النويدات المش تقييم وإدارة الموارد  الحص

اريع  تخدام هذه المقتفيات روتينياً في مش يع اس رة في هذه الدورة الجهود المبذولة لتوس طة المقرَّ خ األنش ترّس المائية. وس
ستخدام كل من النويدات المشعّة الطويلة العمر والقصيرة العمر  قة، وتوسيع نطاق ا سَّ للتعاون التقني واألنشطة البحثية المن

م خريطة للموارد المتجّددة واقتفاء  ألغراض التقييمات التي تتناول تأريخ ُعمر المياه الجوفية وعمليات تقييم تجّددها، ورس
ث  ادر التلوُّ ط وحركياتهأثر مص تحداث واختبار منهجيات ميدانية ومختبرية أبس طة إلى اس . ويهدف العديد من هذه األنش

كل رو ير تطبيق هذه النُُهج الجديدة بش تيني، باالقتران مع غيرها من األدوات الهيدرولوجية والجيوكيميائية، في الدول لتيس
  األعضاء.

  األهداف والنواتج ومؤشرات األداء بحسب البرنامج

  الموارد المائية -٣-٢البرنامج 

  األهداف:

  في ذلك توصيف تأثيرات تغيُّر المناخ في دعم الدول األعضاء في استخدام الهيدرولوجيا النظيرية لتقييم وإدارة مواردها المائية، بما
  توافُر المياه.

رات األداء  النواتج   مؤّشِ

  زيادة استخدام الدول األعضاء لخدمات الوكالة فيما يتعلق

بإدارة الموارد المائية على نحو مستدام وما يتصل بها من 

  ،عدد الدول األعضاء التي تستخدم خدمات الوكالة

ومنهجيات الهيدرولوجيا النظيرية، ومجموعات البيانات 
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عمليات صياغة القوانين والسياسات باالستناد إلى تقييم سليم 

  لعلمية بشأن توافُر الموارد المائية وجودتها.من الناحية ا

النظيرية العالمية لتقييم وإدارة المواد المائية، بما في ذلك 

  التكيُّف مع تغيُّر المناخ.

 بة والب نية األساسية المتاحة في الدول الموارد البشرية المدرَّ

األعضاء التي تستخدم خدمات الوكالة ألغراض دمج 

أساليب الهيدرولوجيا النظيرية واستخدامها بشكل روتيني في

  عمليات تقييم الموارد المائية.

  عدد الدول األعضاء التي نفَّذت أو استهلّت برامج تقييم

 بمساعدة الوكالة.للموارد المائية باستخدام التقنيات النظيرية 

  عدد المختبرات في الدول األعضاء القادرة على إجراء

ة والتريتيوم  تحليالت ذات نوعية جيّدة للنظائر المستقرَّ

  الموجودة في عينات المياه بمساعدة الوكالة.

 

  شبكات بيانات النظائر المتعلقة بالدراسات الهيدرولوجية والمناخية -١-٣-٢البرنامج الفرعي 

  اف:األهد

 تمكين الدول األعضاء من الحصول على البيانات النظيرية العالمية ورسم خرائط المنتجات ذات الصلة، ونشر معلومات الهيدرولوجيا

  النظيرية من خالل المنشورات والتدريب.

رات األداء  النواتج   مؤّشِ

  زيادة استخدام مؤسسات الدول األعضاء للتكنولوجيا

لوكالة في مجال تقييم وإدارة المواردالنظيرية التي تطّورها ا

  المائية.

  عدد الدول األعضاء التي نفَّذت أو استهلّت برامج لتقييم

  الموارد المائية باستخدام تقنيات نظيرية طّورتها الوكالة.

  المشاريع

  المخرجات الرئيسية المخّطط لها  العنوان

بهطول  شبكات الوكالة للبيانات النظيرية المتعلقة -٠٠١-١-٣-٢

  األمطار واألنهار والمياه الجوفية

التحديثات المنتظمة لقواعد البيانات العالمية لنظائر المياه التابعة للوكالة،

وازدياد عدد مواقع الرصد في أنحاء العالم، والدورات التدريبية عن 

  األساليب التحليلية.

ات توليف ونشر البيانات النظيرية العالمية والمعلوم -٠٠٢-١-٣-٢

  ذات الصلة

الدورات التدريبية، ومواد التعلُّم اإللكتروني، والخرائط، واألطالس، 

وقواعد البيانات، والنشرات اإلخبارية وغيرها من مواد التواصل 

الخارجي التي تنتجها الوكالة أو التي تُنتَج بالتعاون مع شركاء متنوعين.

  

  مائية استناداً إلى النظائرتقييم وإدارة الموارد ال -٢-٣-٢البرنامج الفرعي 

  األهداف:

 دعم الدول األعضاء في استخدام تقنيات النظائر في تقييم الموارد المائية وإدارة المياه السطحية أو المياه الجوفية، بدءاً من النطاق 

  المحلي وانتهاًء بالنطاق الوطني.

رات األداء  النواتج   مؤّشِ

 ب الهيدرولوجيا زيادة استخدام الدول األعضاء ألسالي

النظيرية التابعة للوكالة كجزٍء من جهودها الرامية إلى تقييم 

  وإدارة مواردها المائية.

  عدد الدول األعضاء التي تستخدم بانتظام أساليب

الهيدرولوجيا النظيرية التابعة للوكالة كجزٍء من جهودها 

  الرامية إلى تقييم وإدارة مواردها المائية.

  المشاريع

  المخرجات الرئيسية المخّطط لها  نالعنوا

  تقارير التقييمات الوطنية الخاصة بالدول األعضاء المشاِركة.  التقييم الشامل للموارد -٠٠١-٢-٣-٢

استراتيجيات إدارة موارد المياه الجوفية والمياه  -٠٠٢-٢-٣-٢

  السطحية

تقارير عن تقييم مستجمعات الماء العابرة للحدود ومستودعات الماء 

  رئيسية.ال
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  تطبيقات النظائر المشعة ألغراض الهيدرولوجيا -٣-٣-٢البرنامج الفرعي 

  األهداف:

 .دعم الدول األعضاء في استخدام النظائر المشعّة للغازات الكربونية والخاملة بغرض إدارة مياه األنهار والمياه الجوفية  

  البيئي في عيّنات المياه.دعم الدول األعضاء في تعزيز قدراتها على تحليل التريتيوم  

رات األداء  النواتج   مؤّشِ

  زيادة استخدام الدول األعضاء للمساعدة التي تقّدمها الوكالة

في تحسين تقييم وإدارة نُظم المياه السطحية والمياه الجوفية 

  باستخدام النظائر المشعّة.

  عدد الدول األعضاء التي تُستخدم فيها النويدات المشعّة

ازات الخاملة بمساعدة الوكالة لغرض تقييم ونظائر الغ

  الموارد المائية.

  تزايُد استخدام الدول األعضاء لخدمات الوكالة في مجال

  تحليل التريتيوم البيئي الموجود في عيّنات المياه.

  عدد مختبرات الهيدرولوجيا النظيرية في الدول األعضاء

لتريتيوم القادرة على إنتاج بيانات عالية الجودة لنظائر ا

  بفضل مساعدة الوكالة. 

  المشاريع

  المخرجات الرئيسية المخّطط لها  العنوان

تحديد خصائص المياه الجوفية األحفورية باستخدام  -١-٣-٣-٢

  النويدات المشعة الطويلة العمر

توسيع شبكة مختبرات الدول األعضاء التي توفّر تحليل النظائر 

أخذ عيّنات الغازات الخاملة وبروتوكوالت القياس للغازات لغرض 

  والنظائر المشعّة وتحليلها.

استخدام نظائر الغازات الخاملة إلجراء دراسات عن  -٠٠٢-٣-٣-٢

  إعادة تغذية طبقة المياه الجوفية وعن التلوث

تحسين بروتوكوالت أخذ وتحليل العينات فيما يخّص نظائر الهليوم؛ 

استخدام الغازات الخاملة؛ وتقارير تقنية عن الموارد المائية توّضح 

  ودورات تدريبية، وتقارير عن اختبارات الكفاءة.

 
  البيئة -٤-٢البرنامج 

مان الفعالية والكفاءة في اإلدارة  تدامة، ويمثّل ض ية الثالث للتنمية المس اس تمثّل حماية البيئة الطبيعية إحدى الركائز األس
ياً لتحقيق أهداف التنمية ال اس راً أس ة الهدف البيئية عنص تدامة، خاص "الحياة تحت  ١٤"العمل المناخي" والهدف  ١٣مس

سية المحيقة بالبيئة، مثل اإلفراط في االستغالل وفقدان الموائل واألنواع  شأن المحيطات. وما زالت التهديدات الرئي الماء" ب
ع البيولوجي ونوعية الحياة، في ث وتغيُّر المناخ، تحدُّ من التنوُّ اً في إمكانية توفير خدمات  الدخيلة والتلوُّ حين تؤثر أيض

  النظم اإليكولوجية األساسية التي لها أهمية بالغة بالنسبة لتعزيز التنمية والحّد من الفقر.

تراتيجيات بغرض التخفيف والتكيّف. ع اس والهدف  وتؤّدي التقنيات النووية والنظيرية دوراً مهماً في إدارة البيئة وفي وض
عيها لفهم ه ٤-٢من البرنامج  تخدام التقنيات النووية والنظيرية في س اء في تعزيز قدراتها على اس و دعم الدول األعض

عّة  عّة وغير المش ثات المش اكل البيئية الناجمة عن الملّوِ العمليات والديناميات البيئية البحرية والبرية والجوية، وتحديد المش
  وعن تغيُّر المناخ ومعالجتها.

عد وتدعم أنشطة البرن امج الدول األعضاء في تحسين القدرات التحليلية لمختبراتها المنخرطة في أنشطة الوكالة على الصُّ
تدامة اإليكولوجية، والتقييم الفعّال للمخاطر البيئية،  هم في التجارة الدولية، واالس األقاليمية واإلقليمية والوطنية، وهو ما يس

ثة. كما يدعم الب الح البيئات الملوَّ تص تويات مرتفعة من واس اء في بناء قدراتها على التعامل مع مس رنامج الدول األعض
تدامة للبيئتين البرية والبحرية ومواردهما  ثات البيئية، وعلى اإلدارة المس ّعة أو غيرها من الملّوِ ثات البيئية المش الملّوِ

  الطبيعية. ويوفِّر البرنامج أيضا معلومات علمية لسائر المنظمات الدولية.

أدى الدور النِشط للوكالة في الهيئات الدولية، مثل المنظمة الدولية  الدروس المستفادة من االستعراضات والتقدير والتقييم:
يادة الوعي  قاييس، إلى ز لدولي لألوزان والم تب ا قة عن المك قاييس المنبث ية لألوزان والم لدول قاييس واللجنة ا يد الم لتوح
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ر أدلة ومعايير الوكالة  بالوكالة داخل المعاهد المعنية ر ذلك نش بنُظم القياس في جميع أنحاء العالم. ومن المتوقع أن ييّس
  على نطاق واسع الستخدامها داخل الدول األعضاء. وسيواصل البرنامج الفرعي األنشطة التالية:

عاعي البيئي، وتغيُّر الم — اط اإلش د وتناُول النش ة ورص اء على دراس ناخ وتحمُّض تعزيز قدرات الدول األعض
ث السواحل، وسالمة األغذية البحرية، والموائل المهدَّدة بالزراعة والِحراجة والتعدين.   المحيطات، وتلوُّ

احلية والبحرية  — ات الس ات التي تتناول التربة والمياه العذبة والكائنات الحية، والدراس تحقيق تكاُمل في الدراس
ين فهم ال ات الغالف الجوي، من أجل تحس أ، مع إيالء اهتمام ودراس رية المنش عمليات البيئية والتأثيرات البش

  خاص لتعدُّد عناصر اإلجهاد في البيئة.
  تعزيز قدرات الدول األعضاء على التصّدي لطارئ نووي أو إشعاعي. —
  تيسير توفير المنتجات المرجعية. —
  تعزيز ُسبل التآزر مع الشركاء الرئيسيين. —
  ل الخارجي.وتحسين أنشطة االتصاالت والتواص —

مان الجودة بما يوفّر نموذجاً تحتذي به مختبرات الدول  يع نظام ض طة عبر تنفيذ وتوس اعدة إلى هذه األنش تقدَّم المس وس
كما تعمل الوكالة مع مختبرات الدول األعضاء من أجل اإلسهام في عقد األمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل  األعضاء.

  التنمية المستدامة.

  المحدَّدة لترتيب األولويات: المعايير

  دعم الدول األعضاء في األنشطة التي تسهم إسهاماً مهماً في تحقيقها ألهداف التنمية المستدامة الخاصة بها.  -١
بكي، وإعداد مبادئ توجيهية، وتعزيز وعيها البيئي عن   -٢ اء من خالل الربط الش دعم مختبرات الدول األعض

  ية.طريق استخدام التقنيات النوو
ية   -٣ طة التي تقود إلى خفض الحواجز التقنية أمام التجارة ودعم القدرة التنافس اء في األنش دعم الدول األعض

  للبلدان األقّل نمواً والبلدان النامية. 
بكة ألميرا)، ومن خالل المراكز   -٤ بكات (مثل ش اء عبر الش ات الدول األعض س توطيد التعاون مع مؤس

  والشراكات المبرمة األخرى على كل من الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي.المتعاِونة مع الوكالة 

  التغيرات في البرنامج واتجاهاته

ل هذا البرنامج الفرعي التركيز منتجات الوكالة المرجعية في مجال العلوم والتجارة -١-٤-٢البرنامج الفرعي  يواص ، س
ية لهذا  على المواد المرجعية واختبارات الكفاءة، والتي تظلُّ  اس طة األس بكة ألميرا، األنش تمثّل، جنباً إلى جنب مع دعم ش

يع نظام داخلي معني بجودة المختبرات في الوكالة موثوقية الوكالة كجهة تقّدم  اء وتوس البرنامج الفرعي. ويوّطد إنش
  ة.منتجات عالية الجودة ألغراض ضمان الجودة ومراقبة الجودة في مجال التقنيات النووية البيئي

تخدام التقنيات النووية لفهم تغيُّر المناخ والبيئة -٢-٤-٢البرنامج الفرعي  ل هذا البرنامج الفرعي التركيز اس يواص ، س
على التقنيات النووية والنظيرية بما يعّزز فهم تأثيرات تحمُّض المحيطات في النُّظم اإليكولوجية البحرية والساحلية، وكذلك 

وتقرُّ الدول األعضاء والمنظمات الشريكة بالوكالة  ماعية واالقتصادية، في الحاضر والمستقبل.فهم مواردها وقيمتها االجت
اءات الميدانية والمختبرية،  تقص عيد العالمي، بما في ذلك االس طة تحمُّض المحيطات على الص ي في أنش كطرف رئيس

يق الدولي المعني ب يق الدولي من خالل مركز التنس طة التنس )، الذي تديره OA-ICCتحمُّض المحيطات (والنمذجة وأنش
مختبرات البيئة التابعة للوكالة. وستواصل الوكالة العمل على تحقيق تكامل األنشطة المتصلة بالنُّظم البيئية البحرية والبرية 

سة تغيُّر المناخ. وعلى سبيل المثال، يجري إعداد در سات بشأن ثاني والجوية باالستعانة بالتقنيات النووية والنظيرية لدرا ا
ب فهم أمتن ألوجه الترابط والتعقيدات فيما يخصُّ دورة الكربون والدورة  يد الكربون في الغالف الجوي من أجل كس أكس

  الهيدرولوجية.

ث -٣-٤-٢البرنامج الفرعي  د وتقييم التلوُّ تخدام التقنيات النووية لرص اء اس ، يزود هذا البرنامج الفرعي الدول األعض
مل باألدوات ال واء. وتش ّع في البيئتين البرية والبحرية على حّد س ّع وغير المش ث المش نووية والنظيرية لقياس وتقييم التلوُّ

دة. ويعالج هذا  تودعات بيانات موحَّ د وتقييم ومس يخ التعاون الدولي وتنفيذ برامج رص دد ترس الجهود المبذولة في هذا الّص
ث  ز أيضاً في إطار هذا البرنامج البرنامج الفرعي أيضاً اتجاهات التلوُّ وسلوك النويدات المشعّة وآثارها في البيئة. وسيُعزَّ
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يع نطاق نظام  ل توس يتواص وص، س الفرعي تقديم الدعم من أجل تطوير ونمذجة قواعد البيانات البيئية. وعلى وجه الخص
بكات األخرى  بكة اإلنترنت التابع للوكالة وربطه بالش اط الجهات المعنية على نطاق المعلومات البحرية على ش لخدمة أوس

ثات البيئية الرئيسية.   أوسع، وتوفير إمكانية الوصول فوراً إلى موارد بيانات ومعلومات شاملة عن الملّوِ

ع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية -٤-٤-٢البرنامج الفرعي  ، سيواصل تطبيق التقنيات التحليلية على حماية التنوُّ
ثات من قبيل النويدات المشعّة والعناصر  هذا البرنامج الفرعي التركيز على تحليل التأثيرات البيولوجية واإليكولوجية للملّوِ

ير  رية والتنوع البيولوجي ولس حة البش ياً للص موم الحيوية، التي تمثِّل تهديداً رئيس وية الثابتة والسُّ ثات العض النزرة والملّوِ
وسيواصل هذا البرنامج الفرعي استحداث تقنيات نووية ونظيرية لتزويد  بريّة بطريقة مثمرة.النُّظم اإليكولوجية البحرية وال

ثات ودراسة مصادرها وسلوكها وتأثيرها في خدمات النُّظم اإليكولوجية  الدول األعضاء بأدوات قوية لتقييم مستويات الملّوِ
اء  البحرية والبريّة. يدعم هذا البرنامج الفرعي الدول األعض ل لخدمات النُّظم وس اب فهم أفض أكثر فأكثر في اكتس

تخدام مثل هذه النُّظم. ل هذا البرنامج الفرعي التركيز  اإليكولوجية ألغراض الحّد من مخاطر الكوارث وفي اس يواص وس
ت أن اس أن التقييمات البيئية وبش اء، ونقل الدراية بش الح على تنمية المعارف، وتعزيز القدرات التحليلية للدول األعض ص

ثة، من خالل التعاون المتعّدد األطراف.   المواقع الملوَّ

  األهداف والنواتج ومؤشرات األداء بحسب البرنامج

  البيئة -٤-٢البرنامج 

  األهداف:

 ثات المشعة وغير المشعة وعن تغيّر المناخ، وذلك باستخدام التق نيات دعم الدول األعضاء في تحديد المشاكل البيئية الناجمة عن الملّوِ

  النووية والنظيرية والتقنيات ذات الصلة، واقتراح استراتيجيات وأدوات من أجل التخفيف والتكيّف.

  دعم الدول األعضاء في تعزيز قدرتها على وضع استراتيجيات ألغراض اإلدارة المستدامة للبيئات البرية والبحرية والجوية

  ئية ذات الصلة بالبيئة بالفعالية والكفاءة الالزمتين.ولمواردها الطبيعية من أجل معالجة أولوياتها اإلنما

رات األداء  النواتج   مؤّشِ

  زيادة استخدام الدول األعضاء للتقنيات النووية والنظيرية

والتقنيات ذات الصلة بمساعدة الوكالة من أجل تحديد 

ثات المشعّة وغير المشعّة  المشاكل البيئية الناجمة عن الملّوِ

اخ وفقدان الموائل الطبيعية، ووضع وعن تغيُّر المن

  استراتيجيات وأدوات من أجل التخفيف والتكيُّف.

  عدد الدول األعضاء التي تحّدد التأثيرات البيئية الناجمة عن

ث أو تغيُّر المناخ أو فقدان الموائل باالستعانة بالدعم  التلوُّ

  التقني الذي تقّدمه الوكالة.

 لجديدة التي تم إنتاجها عدد المواد المرجعية المعتَمدة ا

 والمنهجيات التحليلية التي جرى نشرها و/أو إثبات صحتها.

  زيادة استخدام الدول األعضاء للخدمات التي تقّدمها الوكالة

من أجل تعزيز قدراتها على وضع استراتيجيات ألغراض 

اإلدارة المستدامة للبيئات البرية والبحرية والجوية 

ك من أجل معالجة أولوياتها ولمواردها الطبيعية، وذل

  اإلنمائية ذات الصلة بالبيئة بالفعالية والكفاءة الالزمتين.

 عدد الدول األعضاء المشاركة في أنشطة البحوث أو الرصد

أو التدريب التي من شأنها تعزيز قدرة هذه الدول على 

وضع استراتيجيات لحماية البيئة واستخدام الموارد الطبيعية 

  .على نحو مستدام

  
  منتجات الوكالة المرجعية في مجال العلوم والتجارة -١-٤-٢البرنامج الفرعي 

  األهداف:

  دعم الدول األعضاء في تحسين موثوقية النتائج وقابليتها للمقارنة فيما يتعلق بالقياسات التي يتمُّ الحصول عليها باستخدام التقنيات

  التحليلية النووية في مختبرات الدول األعضاء.

رات األداء  النواتج   مؤّشِ

  زيادة استفادة مختبرات الدول األعضاء من مساعدة المواد

المرجعية التي توفّرها الوكالة ألغراض أخذ العيّنات وإجراء

  القياسات.  

  عدد المختبرات المخصَّصة في الدول األعضاء التي تسهم

  في شبكة ألميرا.

 كفاءة عدد الدول األعضاء المشاِركة في اختبارات ال



GC(63)/2 
  ٩٦الصفحة 

  
 ٢البرنامج الرئيسي 

  ومقارنات ما بين المختبرات التي تجريها الوكالة.

  المشاريع

  المخرجات الرئيسية المخّطط لها  العنوان

إنتاج وتوزيع المعايير التحليلية (المواد المرجعية) على المختبرات في   توفير المنتجات المرجعية ودعم أداء المختبرات -٠٠١-١-٤-٢

د أنحاء العالم؛ وإجراء اختبارات ك فاءة؛ ووجود موقع شبكي موحَّ

للوكالة بغرض التفاعل مع العمالء؛ ومواءمة إنتاج مواد الوكالة 

  المرجعية وعملية التصديق على تلك المواد المرجعية.

مواصلة وتوسيع نطاق إدارة الجودة في مختبرات الوكالة إلى جانب   إدارة الجودة ودعم أنشطة الشبكات -٠٠٢-١-٤-٢

ات التحليلية؛ وتقديم المشورة إلى مختبرات الدول اعتماد اإلجراء

األعضاء بشأن األداء التحليلي؛ وتفعيل شبكة المختبرات التحليلية لقياس 

النشاط اإلشعاعي البيئي؛ وتدريب العاملين؛ واإلجراءات التحليلية 

  الموصى بها.

  
  لمناخية والبيئيةاستخدام التقنيات النووية لفهم التغيـّرات ا -٢-٤-٢البرنامج الفرعي 

  األهداف:

  دعم الدول األعضاء في وضع وتطبيق تقنيات نووية ونظيرية وما يتّصل بهما من تقنيات من أجل تقييم التغيّرات المناخية والبيئية
ثات المشعّة وغير المشعّة. ث البيئي الناجم عن الملّوِ   وانعكاساتها على التلوُّ

  تقنيات نووية وما يتصل بها من تقنيات من أجل تحديد ورصد وتخفيف تأثيرات التغيُّرات دعم الدول األعضاء في تطوير وتطبيق
  المناخية والبيئية على خدمات النظم اإليكولوجية.

رات األداء  النواتج   مؤّشِ

  زيادة استخدام الدول األعضاء للخدمات التي تقّدمها الوكالة

ة في استحداث وتطبيق تقنيات نووية وتقنيات ذات صل

  لتقدير تأثير التغيُّرات المناخية والبيئية في التلوث.

  عدد خبراء الدول األعضاء الذين يتّم تدريبهم من قبل

الوكالة على استخدام التقنيات النووية والنظيرية لتقدير آثار 

  التلّوث فيما يتعلق بالتغيُّرات المناخية والبيئية.

  تقّدمها الوكالة  زيادة استخدام الدول األعضاء للخدمات التي

في استحداث وتطبيق تقنيات نووية وتقنيات ذات صلة 

لتقدير التغيُّرات المناخية والبيئية في النُّظم اإليكولوجية 

  البحرية، بما في ذلك تحمُّض المحيطات.

  عدد خبراء الدول األعضاء الذين يتّم تدريبهم من قبل

لتقدير  الوكالة على استخدام التقنيات النووية والنظيرية

التغيُّرات في اآلثار المناخية والبيئية بما في ذلك تحمُّض 

  المحيطات.

  عدد خبراء الدول األعضاء الذين يعكفون على البحث في

مركز التنسيق الدولي المعني بتحمُّض المحيطات عن 

معلومات بشأن ظاهرة تحّمض المحيطات وتأثيراتها 

  االجتماعية واالقتصادية المحتملة.

  ريعالمشا

  المخرجات الرئيسية المخّطط لها  العنوان

استخدام أدوات نظيرية لدراسة التغيرات المناخية  -٠٠١-٢-٤-٢
  والبيئية

المنشورات والمبادئ التوجيهية بشأن تطبيق التقنيات النووية والنظيرية 

والتقنيات ذات الصلة على الدراسات التي تتناول التغيُّرات المناخية 

  ية.والبيئية الماض

المنشورات والمبادئ التوجيهية بشأن تطبيق التقنيات النووية والنظيرية تقدير دورة الكربون وتأثيراتها على تحمُّض المحيطات -٠٠٢-٢-٤-٢

والتقنيات ذات الصلة على الدراسات المتعلقة بدورة الكربون البحرية 

لمركز  وما يتصل بذلك من آثار تغيُّر المناخ؛ وتحديثات الموقع الشبكي

التنسيق الدولي المعني بتحمُّض المحيطات؛ والتقارير عن الدورات 

  التدريبية.
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ث -٣-٤-٢البرنامج الفرعي    استخدام التقنيات النووية لرصد وتقييم التلوُّ

  األهداف:

 ث البيئة دعم الدول األعضاء في تعزيز قدرتها على تطبيق التقنيات النووية والنظيرية والتقنيات ذات الصلة من أ جل رصد تلوُّ
ثات المشعّة وغير المشعّة.   بالملّوِ

  ثات المشعّة وغير المشعّة وأوجه سلوكها دعم الدول األعضاء في تطبيق أدوات تحليلية واقتفائية وعددية من أجل تقييم مصادر الملّوِ
  في الحاالت الروتينية والطارئة.واتِّجاهاتها، وتأثيرها في البيئة، لدعم القرارات التي تتَّخذها اإلدارات البيئية 

رات األداء  النواتج   مؤّشِ

  تزايُد استخدام الدول األعضاء لخدمات الوكالة الخاصة

باستخدام التقنيات النووية والتقنيات ذات الصلة من أجل 

ثات المشعّة  رصد حاالت حدوث وانتشار واتِّجاهات الملّوِ

وتأثيراتها في وغير المشعّة ومن أجل تقييم منشئها وسلوكها 

  البيئة.

  عدد خبراء الدول األعضاء الذين يتلقون الدعم من الوكالة

في مجال استخدام تقنياتهم النووية والنظيرية بكفاءة من أجل 

ثات  ث اإلشعاعي وغير اإلشعاعي وتأثيرات الملّوِ تقييم التلوُّ

  في البيئة.

 زيادة استخدام خبراء الدول األعضاء للمعلومات والبيانات 

والقياسات اآلنية واألدوات العددية في دعم القرارات التي 

  تتَّخذها اإلدارات البيئية في الحاالت الروتينية والطارئة.

 عدد خبراء الدول األعضاء الذين يّطلعون على قاعدة بيانات

  نظام المعلومات البحرية.

  المشاريع

  المخرجات الرئيسية المخّطط لها  العنوان

المنشورات والمبادئ التوجيهية بشأن تطبيق التقنيات النووية والنظيرية   لوث اإلشعاعي وغير اإلشعاعي وتأثيره في البيئةالت -٠٠١-٣-٤-٢

  والتقنيات ذات الصلة على دراسة التلوث البيئي.

  
ع البيولوجي وخدمات النظم اإليكول -٤-٤-٢البرنامج الفرعي    وجيةتطبيق التقنيات التحليلية على حماية التنوُّ

  األهداف:

 ثات والسموم الحيو يةتوفير الدعم التقني والخبرة للدول األعضاء بشأن تطبيق التقنيات النووية والنظيرية على فهم عمليات انتقال الملّوِ
ع البيولوجي وسالمة األغذية وخدمات النظم اإليكولوجية.   والنويدات المشعّة وسلوكها وتأثيرها جميعها في مجاالت التنوُّ

  ثات النووية وغير النووية الموجودة في البيئة، والمبادئ التوجيهية بشأن سلوك وتأثير النويدات المشعّة وضع إجراءات لتحديد الملّوِ
  في البيئة.

 ثات (السموم الحيوية المشعّة وغير المشعة المتصلة بعمليات تكاثر الطحالب الضاّرة) في الك ائنات زيادة المعرفة بتراكم وانتقال الملّوِ
  الحيّة، وبخاصة تلك التي لها أهمية اقتصادية واجتماعية. 

رات األداء  النواتج   مؤّشِ

  زيادة استخدام الدول األعضاء لخدمات الوكالة في تطبيق

التقنيات النووية وغير النووية في عملية تقييم حدوث وانتقال

ثات فيما يتعلق بالبيئة.   وتأثير الملّوِ

 عضاء التي تَحسَّن فهمها لعمليات عدد مختبرات الدول األ

ثات والنويدات المشعّة الموجودة  انتقال وسلوك وتأثير الملّوِ

في مختلف النُّظم اإليكولوجية البحرية والبّرية بفضل دعم 

  الوكالة.

  زيادة استخدام الدول األعضاء لخدمات الوكالة في تقييم

ثات النووية وغير النووية في البيئة.   الملّوِ

 رتها الوكالة عدد اإل جراءات التحليلية المبتكرة التي طوَّ

ثات في  وأتاحتها للدول األعضاء من أجل تقييم وجود الملّوِ

  البيئة وتقييم مصيرها.

  زيادة استخدام الدول األعضاء لخدمات الوكالة في تراكم

ثات (السموم الحيوية المشعّة وغير المشعّة المتصلة  الملّوِ

ب الضاّرة) وانتقالها في الكائنات بعمليات تكاثُر الطحال

  الحية.

  عدد الدول األعضاء التي اكتسبت خبرات من برامج الوكالة

ثات  باالستعانة بالتقنيات النووية فيما يتعلق بتراُكم الملّوِ

  وانتقالها.
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  المشاريع

  المخرجات الرئيسية المخّطط لها  العنوان

ثات النووية وغير النووية؛ وبناء القدرات م  وضع منهجيات لرصد وتقييم البيئة -٠٠١-٤-٤-٢ نهجيات تحليلية لتحديد الملّوِ

في الدول األعضاء لتحسين المعرفة بعمليات الرصد والتقييم 

  واالستصالح في مجال البيئة.

استخدام التقنيات النووية من أجل إدارة خدمة النظم  -٠٠٢-٤-٤-٢
  اإليكولوجية

لتدريبية ذات الصلة ببرامج تكاثُر المنشورات والتقارير عن الدورات ا

  الطحالب الضارة

 
  إنتاج النظائر المشعة والتكنولوجيا اإلشعاعية -٥-٢البرنامج 

للنظائر المشعّة والتكنولوجيا اإلشعاعية العديد من التطبيقات المفيدة في مجاالت متنوعة من قبيل الرعاية الصحية وسالمة 
ل البرنامج األغذية واألمن الغذائي والبيئة وال يواص ناعة. وس التركيز على التطبيقات في مختلف هذه المجاالت  -٥-٢ص
  لتلبية احتياجات الدول األعضاء.

تخدام  اء في بناء قدراتها على االس طة التقنية للبرنامج إلى دعم الدول األعض تهدف األنش تجابة للطلب المتزايد، س واس
تدام لمثل هذه التكنولوجيات، مع التركيز ع مان الجودة، المس ناعية، وض ات المختبرات/األعمال الص ل ممارس لى أفض

تكمل هذه األنشطة  تُس لة المعمول بها وطنياً. وس هادات ذات الص واألمان، واالمتثال للمتطلبات التنظيمية ونُظم إصدار الش
بكة اإلنترنت، ووحدات التعلُّم التقنية بعملية إعداد الوثائق التقنية، والمبادئ التوجيهية، والمواد التعليمية القائمة عل ى ش

  اإللكتروني.
  

عّة الطبية، بما في ذلك  طة المتعلقة بإنتاج النظائر المش تمر التركيز على األنش يس حية، س وفي مجال الرعاية الص
ا في ذلك وغير ذلك من النظائر التشخيصية البديلة؛ والنويدات المشعّة العالجية الناشئة، بم ٩٩-التكنيتيوم/٩٩-الموليبدينوم

مبتِعثات ألفا؛ والمستحضرات الصيدالنية اإلشعاعية التشخيصية/العالجية والمستهدفة للجزيئات، مع التركيز على الجوانب 
عاعية والتكنولوجيا  ناعية للمقتفيات اإلش طة التي تجري في التطبيقات الص ل األنش تواِص تخدامها. وس التنظيمية الس

عاعية التركيز على التدريب وإ تخدام المأمون لمثل هذه اإلش اء في تمكين االس هادات لدعم الدول األعض دار الش ص
) معالجة الصحة ١التكنولوجيات. وثمة مجال تركيز آخر هو التكنولوجيات اإلشعاعية التي تعالج االحتياجات الناشئة مثل (

ناعية أو المخاطر البيولوجية المحتملة؛ ( ون القطع الت٢النباتية للدوافق الص ) وإنتاج منتجات عالية ٣راثية الثقافية؛ () وص
  القيمة مثل المواد النانوية. وسيُوفَّر التدريب العملي وتُقدَّم أدوات التعلُّم اإللكتروني بالتعاون مع المعاهد المتعاِونة.

نيات النووية في النشر والتطبيق الناجحان والمستدامان للتقالدروس المستفادة من عمليات االستعراض والتقدير والتقييم: 
هادات  ب واعتماد ش اركة جميع األطراف المعنية منذ البداية، بما في ذلك التدريب المناس تلزم مش اء يس الدول األعض
الموظفين. ورغم أنَّ تطبيقات المقتفيات اإلشعاعية والتقنيات اإلشعاعية في الصناعة راسخة في العديد من البلدان، فإن هذه 

س ر با شئة. وفي أعقاب الكوارث الطبيعية األخيرة، قدَّمت الوكالة التطبيقات تتطوَّ تمرار ويتمُّ تحسينها لتالئم االحتياجات النا
المة الهيكلية. وقد أبرز ذلك الحاجة إلى  تخدام االختبارات غير المتلفة لتقييم الس اء في مجال اس الدعم للدول األعض

  إلى توفير التدريب على تقنيات االختبارات غير المتلفة.االستعداد للتصّدي لمثل هذه األحداث، وكذلك الحاجة 

  المعايير المحدَّدة لترتيب األولويات:

  دعم الدول األعضاء في استخدامها للتقنيات النووية ذات المزية الواضحة.  -١
ات العمل   -٢ رية الماهرة، وممارس املة للموارد البش تراتيجيات تدريب ش ياغة اس اء في ص دعم الدول األعض

 لمأمونة، واالمتثال للمتطلبات التنظيمية الوطنية. ا
    دعم الدول األعضاء في إنتاج النظائر المشعّة وتوريدها على نطاق العالم.   -٣
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  التغيرات في البرنامج واتجاهاته

رطان واألمراض غير الُمعدية -١-٥-٢البرنامج الفرعي  عة لمكافحة الس تخدام منتجات النظائر المش يتناول اس ، س
المبتكرة، والنويدات  ٩٩-التكنيتيوم/٩٩-، وموّلدات الموليبدينوم٩٩-التكنيتيوم/٩٩-تكنولوجيات البديلة إلنتاج الموليبدينومال

المشعة العالجية الناشئة والمستحضرات الصيدالنية اإلشعاعية كاستجابة الهتمام الدول األعضاء في اإلمداد المستقر من 
يركز هذا الب عاعية النظائر الطبية. وس يدالنية إش رات ص تحض اء في تطوير مس رنامج الفرعي على دعم الدول األعض
تند إلى النحاس ية (تس خيص تقر، والزركونيوم ٩٩-، والتكنيتيوم٦٨-، والجرمانيوم٦٤-تش به المس رات ٨٩-ش تحض ) ومس

اعد الدول األعضاء أيضاً على ، ومبتِعثات بيتا وألفا الجديدة). وسيس١٧٧-صيدالنية إشعاعية عالجية (تستند إلى اللوتيشيوم
يدالنية  رات الص تحض عّة والمس مان الجودة في مجال إنتاج النظائر المش نيع الجيدة وبرامج ض ات التص تطبيق ممارس
هادات االعتماد،  دار ش ألة التعليم والتدريب، بما في ذلك برامج التعلُّم اإللكتروني وإص تجري متابعة لمس عاعية. وس اإلش

يق الوثيق مع البرنامجين بالتعاون مع جامع ل التنس يتواص لة.  -٢-٢و -٤-١ات مختارة. وس في المجاالت ذات الص
  وباإلضافة إلى ذلك، سيجري أيضا تناول المقتفيات اإلشعاعية الصناعية ومولِّدات النويدات المشعة.

، سيرّكز على صناعة والبيئةتطبيقات التكنولوجيا اإلشعاعية في مجاالت الرعاية الصحية وال -٢-٥-٢البرنامج الفرعي 
ئة ألغراض تحوير المواد إلنتاج مواد عالية األداء ومالئمة للبيئة؛ وإبطال مفعول  عاعية الناش تخدام التكنولوجيات اإلش اس

ة التهديدات البيولوجية والمواد الساّمة األخرى؛ وَصون التراث الثقافي؛ واستخدام المقتفيات اإلشعاعية والتقنيات غير المتِلف
مان  اء في مجاالت التعليم والتدريب وض يكون التركيز على دعم الدول األعض ناعة. وس وأجهزة القياس النووي في الص
قائمة  تدريبية، وأدوات التعلُّم اإللكتروني (ال تدريبية، واالجتماعات ال قات العمل ال الجودة لهذه التكنولوجيات من خالل حل

تودع ألهم ال اء مس طة تدريبية عملية على اإلنترنت)، وإنش تُبذل الجهود لتنفيذ أنش ورة في هذا المجال.  وس مؤلفَّات المنش
اً إلى تقديم الدعم التقني الالزم في أعقاب الكوارث  طة أيض تهدف األنش بالتعاون مع المراكز المتعاِونة مع الوكالة. وس

  الطبيعية بناء على طلب الدول األعضاء.

  بحسب البرنامجاألهداف والنواتج ومؤشرات األداء 

  إنتاج النظائر المشعة والتكنولوجيا اإلشعاعية -٥-٢البرنامج 

  األهداف:

 .دعم الدول األعضاء في تعزيز قدراتها على إنتاج النظائر المشعّة والمستحضرات الصيدالنية اإلشعاعية  

 امات الصناعية، واالستصالح البيئي، وَصْون دعم الدول األعضاء في تطبيقات المقتفيات اإلشعاعية والتكنولوجيا اإلشعاعية الستخد
  المصنوعات التراثية الثقافية، وإنتاج مواد مبتكرة عالية األداء وصديقة للبيئة لألغراض المختلفة.

رات األداء  النواتج   مؤّشِ

  زيادة استخدام الدول األعضاء لخدمات الوكالة في إنتاج

ها في نظائر مشعّة ومنتجات موسومة إشعاعياً الستخدام

مجال الرعاية الصحية، والصناعة، والبحوث، وغيرها من 

  المجاالت المالئمة.

  عدد مختبرات الدول األعضاء التي تتكيّف مع أو تسهم في

) المنهجيات الرامية إلى تطوير مختلف ١تطوير وتحسين (

  ) تطبيقاتها وذلك بدعم من الوكالة. ٢المنتجات والتقنيات (

 ألعضاء لخدمات الوكالة في مجال زيادة استخدام الدول ا

استخدام المقتفيات اإلشعاعية والتكنولوجيا اإلشعاعية 

للتطبيقات الصناعية، واالستصالح البيئي، وإنتاج مواد 

مبتكرة عالية األداء، وفي المجاالت األخرى هذا األهمية 

  العالمية.

  ،عدد ما اّطلعت عليه الدول األعضاء من منشورات الوكالة

ا من وثائق المبادئ التوجيهية، ومواد تدريبية، بما وما لديه

  في ذلك وحدات التعلُّم اإللكتروني، وقواعد بيانات.

  

  استخدام منتجات النظائر المشعة لمكافحة السرطان واألمراض غير الُمعدية -١-٥-٢البرنامج الفرعي 

  األهداف:

 لمشعة و/أو المستحضرات الصيدالنية اإلشعاعية محلياً ألغراض استخدام دعم الدول األعضاء في تعزيز قدراتها على إنتاج النظائر ا

  هذه النظائر والمستحضرات  لدعم مكافحة السرطان وسائر األمراض غير الُمعدية.
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رات األداء  النواتج   مؤّشِ

  زيادة استخدام الدول األعضاء لخدمات الوكالة في مجال

يدالنية إنتاج النظائر المشعّة و/أو المستحضرات الص

  اإلشعاعية التي تسهم في تحسين الرعاية الصحية.

  عدد مختبرات الدول األعضاء المدعومة من الوكالة في

صوغ واستخدام المنهجيات المتعلقة بإنتاج النظائر المشعّة 

  والمستحضرات الصيدالنية اإلشعاعية.

   عدد الوثائق التقنية وأدوات التعلُّم اإللكتروني التي اّطلعت

الدول األعضاء في المواضيع المتعلقة بإنتاج النظائر  عليها

  المشعّة والمستحضرات الصيدالنية اإلشعاعية.

  المشاريع

  المخرجات الرئيسية المخّطط لها  العنوان

المبادئ التوجيهية بشأن ضمان جودة عمليات إنتاج النظائر المشعة   تطوير وإنتاج النظائر المشعة الطبية -٠٠١-١-٥-٢

حضرات الصيدالنية اإلشعاعية؛ والتكنولوجيات البديلة إلنتاج والمست

شبه المستقر والتكنولوجيات الخاصة  ٩٩-والتكنيتيوم/٩٩-الموليبدينوم

شبه المستقر؛ ومنهجيات اإلنتاج الخاصة  ٩٩-بمولّدات التكنيتيوم

، ومبتِعثات بيتا وألفا والمبتعثات ٨٩-والزيكرونيوم ٦٨-بالغاليوم

  الجية الجديدة.الع-التشخيصية

تطوير المستحضرات الصيدالنية اإلشعاعية  -٠٠٢-١-٥-٢

  التشخيصية والعالجية

المبادئ التوجيهية عن اإلجراءات والمسائل التنظيمية فيما يتعلق بإنتاج 

المستحضرات الصيدالنية اإلشعاعية؛ والمشاريع عن استحداث 

ية والتدريبية، مستحضرات صيدالنية إشعاعية جديدة؛ والبرامج التعليم

  بما في ذلك التعلُّم اإللكتروني.

  

  تطبيقات التكنولوجيا اإلشعاعية في مجال الرعاية الصحية والصناعات والبيئة -٢-٥-٢البرنامج الفرعي 

  األهداف:

 لرعاية الصحية دعم الدول األعضاء في تعزيز قدراتها على اعتماد واستخدام التكنولوجيات اإلشعاعية في تطوير منتجات ألغراض ا

  والصناعة، واالستصالح البيئي، وَصْون المصنوعات التراثية، ومن أجل عمليات وممارسات صناعية أنظف وأكثر أماناً.

رات األداء  النواتج   مؤّشِ

  زيادة استخدام الدول األعضاء لخدمات الوكالة في مجال

استخدام المقتفيات اإلشعاعية والتكنولوجيات اإلشعاعية من 

تحسين الرعاية الصحية، والتنمية الصناعية المأمونة أجل 

  والنظيفة، وحماية البيئة في الدول األعضاء.

  عدد مختبرات الدول األعضاء المدعومة من أنشطة الوكالة

تكنولوجيا إشعاعية  )١والمنخرطة في استحداث واستخدام (

مقتفيات إشعاعية وتقنيات  )٢لمعالجة/تحوير المواد (

  بيقات الصناعية.إشعاعية للتط

  عدد ما اّطلعت عليه الدول األعضاء من المنشورات التقنية

الصادرة عن الوكالة، وما لديها من وثائق المبادئ التوجيهية 

  ومواد تدريبية، بما في ذلك وحدات التعلُّم اإللكتروني.

  المشاريع

  المخرجات الرئيسية المخّطط لها  العنوان

األدلّة، ووحدات التعلُّم اإللكتروني، والمبادئ التوجيهية والمواد التدريبية  ات اإلشعاعية والتقنيات اإلشعاعيةتطبيقات المقتفي -٠٠١-٢-٥-٢

بشأن تطبيقات المصادر اإلشعاعية المختومة والمقتفيات اإلشعاعية في 

قطاع الصناعة؛ والمشاريع واالجتماعات التي تتناول تكنولوجيات 

لتطبيقات، ودعم األنشطة التي تشارك بها جديدة ألغراض القيام بنفس ا
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المراكز المتعاِونة مع الوكالة؛ والمؤتمر الدولي بشأن تطبيقات العلوم 

  ).ICARST-2021والتكنولوجيا اإلشعاعيـــة (

لقة بسالمة المنهجيات واإلجراءات النمطية للتطبيقات اإلشعاعية المتع  المعالجة اإلشعاعية: التكنولوجيات والتطبيقات -٠٠٢-٢-٥-٢

ثات؛ ووحدات  األغذية، والرعاية الصحية، والصناعة، واستصالح الملّوِ

التعلُّم اإللكتروني ألخصائيي التكنولوجيا اإلشعاعية؛ وحلقات العمل 

واالجتماعات بشأن التقنيات الناشئة؛ والمؤتمر الدولي بشأن تطبيقات 

  ).ICARST-2021العلوم والتكنولوجيا اإلشعاعية (
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  التقنيات النووية من أجل التنمية والحماية البيئية - ٢رنامج الرئيسي الب

  موجز هيكل البرنامج وموارده

  (باستثناء االستثمارات الرأسمالية الرئيسية)

 ٢٠٢٠بأسعار  ٢٠٢١   ٢٠٢٠بأسعار  ٢٠٢٠  

 البرنامج/البرنامج الفرعي/المشروع
الميزانية 

 العادية
المتطلبات غير 

لة   الُمموَّ
  

ميزانية ال
 العادية

المتطلبات غير 
لة   الُمموَّ

٦٥۰ ٨٩٣ ١ اإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة المشتركة -٠٠١-٠-٠-٢    -   ٦٦٨ ٨٩٣ ١  -  
۰٩٧ ٧٨٤   إدارة المشاريع البحثية المنسَّقة والمراكز المتعاونة مع الوكالة - ٠٠٢-٠-٠-٢    -    ٧٨٤ ۰٩٧   -  
٢-S- ۰۲٦ ٥  تركةالخدمات التجارية المش  ٥۲٧    -   ٥ ۰۲٦  ۰٧٣   -  

  ٨ ۰٨۲  ۰٧٦    -    ٨١ ٨۲  ٣٦٨  -  
٠٠١-١-١-٢-  ً ۲٦۲ ١٩٨ ١ إدارة األراضي ألغراض الزراعة الذكية مناخيا   ١٩٨ ١    ٣٣٣ ١٩٣ ۲٦۲    ٣٣٣ ١٩٣  
١٥۰ ١  إدارة المياه من أجل زراعة معنية بتوفير الموارد -٠٠٢-١-١-٢  ٦٨۰   ٦١۲  ١٥ ١    ٤٤٦۰  ٦٨۰    ٦١۲  ٤٤٦  
١٣۲ ۲  اإلدارة المستدامة لألراضي والمياه -١-١-٢  ۰٣٣   ٧٧٩ ٤٥٤    ۲ ١٣۲  ۰٣٣    ٧٧٩ ٤٥٤  
۰٧٩   تحسين اإلنتاج الحيواني وتربية السالالت الحيوانية -٠٠١-٢-١-٢  ٩    ٦٣٩ ٩٥  ٣٧٣۰٧  ٦٨٤ ٥٧   ٤٣٤  
٦۲٥ ١  دود واألمراض الحيوانية المصدرالحّد من تهديدات األمراض الحيوانية العابرة للح -٠٠٢-٢-١-٢  ٩٦٣  ٦٥٩ ۰٦١    ٧ ١۰٦  ٥ ٨٧٧   ٥٩٨۰۰   
۲٣۰ ٣١٧ ۲  التكثيف المستدام لنظم اإلنتاج الحيواني -٢-١-٢    ٥٩ ١۰  ٤٩۲     ۲ ٣١٧ ۲٣۰    ٦٨٩ ٩٣٤  
۰٣٦   تطبيقات تشعيع األغذية باستخدام تكنولوجيات إشعاعية مبتكرة -٠٠١-٣-١-٢  ٣٩۲   ۰١٨  ۲۰٧      ۰٣٦  ٦٤٩   ۰١٨  ۲۰٧   
٧۰٥ ٣١٩ ١  التتبّع بغرض ضمان سالمة األغذية وجودتها وتعزيز التجارة الدولية -٠٠٢-٣-١-٢   ٩٤ ٤٣٩۲     ٤ ١۲٣  ٩٤ ٤٣٩   ٨٦٣۲   
١٣۲   التأهب والتصدي للطوارئ اإلشعاعية: في مجال األغذية والزراعة األغذية والزراعة -٠٠٣-٣-١-٢  ٧٥۲   ١۲  ۲۲٤      ٧۲۰  ٨۰٥    ١۲  ۲۲٤   
  ٤٣٦ ٦٤١   ۰۲۰ ٨٩٣ ١    ٤٣٦ ٦٤١  ۰۲۰ ٨٩٣ ١  تحسين نظم سالمة األغذية ومراقبة الغذاء -٣-١-٢
استخدام تقنية الحشرة العقيمة والتكنولوجيات ذات الصلة لمكافحة اآلفات الحشرية  -٠٠١-٤-١-٢

  الرئيسية التي تصيب النباتات
٥ ٦٦١ ١   ٣٧٨ ٤١٤  ٦٥١ ٦١٦ ١۰٨    ٣٧٨ ٤١٤  

۲١۰ ١  مكافحة اآلفات الحشرية التي تصيب الثروة الحيوانية ألغراض الزراعة المستدامة -٠٠٢-٤-١-٢  ٣٦٤  ۲۰۰ ١ ١   ٩٩٩۰۲  ٥١٦   ۲۰۰ ٩٩٩  
۰٤۰ ١  تطوير تقنية الحشرة العقيمة من أجل مكافحة البعوض الناقل لألمراض -٠٠٣-٤-١-٢  ۲٩٥    ٥ ١۲۰  ٥ ١  ٦٤٥ ٩٨٦    ١٥٧۲۰  ١٥٧  
۲۰٨ ١   ٩٦٦ ٦٦٩ ٣  المكافحة المستدامة لآلفات الحشرية الرئيسية -٤-١-٢  ١  ٩٦٦ ٦٦٩ ٣    ٥٣٤ ۲۰٨  ٥٣٤  
۲٧١ ٩٥٦   الحث الطفري بغرض التكيّف بشكل أفضل مع تغيّر المناخ -٠٠١-٥-١-٢   ٥٦۲  ٨     ١٦٨۰٩  ٥٦   ٨٧٩۲  ١٦٨  
١٥۰ ١  تقنيات متكاملة لالستيالد الطفري والتنوع البيولوجي -٠٠٢-٥-١-٢  ٣٤۲   ٤٦٥ ۰٧٥     ٦٣ ١۰  ٦٨۰    ٤٦٥ ۰٧٥   
١۲٧  ٩٤٧ ٩٧١ ١  تحسين المحاصيل بغرض تكثيف نظم اإلنتاج الزراعي -٥-١-٢  ١   ٩٤٧ ٩٧١ ١    ٩١٨۲٧  ٩١٨  
۲١  األغذية والزراعة -١-٢  ٦٥۰  ٩٥۲    ٩١٦ ٦٩٧ ٤    ۲١  ٦٥۰  ٩٥۲   ٣٥٦ ٥٧٣ ٤  
۰٧٥ ١ والبيئة اآلثار الصحية الناجمة عن التغذية -٠٠١-١-٢-٢  ٣ ٧٩٥ ١   -   ٥٨١۰٩   -  
۰٧٥ ١  التغذية من أجل تحسين الصحة البشرية -١-٢-٢  ٣ ٧٩٥ ١    -   ٥٨١۰٩   -  
۰٣٤ ١  الطب النووي والتقنيات اإلشعاعية في الظروف الصحية -٠٠١-٢-٢-٢  ۲٩٥    -    ٩ ١۰٣  ٤٣٩  -  
مجال التقنيات النووية المستخدمة في مجال إدارة البيانات اإلكلينيكية والتعليم في  -٠٠٢-٢-٢-٢

  الصحة
 ٤٧٧  ٤٥٦ ٦٩٧ ۲۰٥      ٦٩٨ ۰٤۰    ١٧٧ ٤٣٥  

٣٨۰ ۲  الطب النووي والتصوير التشخيصي -٢-٢-٢  ٨۰٤   ٤٧٧ ۲۰٥     ۲ ٧۰۰  ١٧٧ ٤٣٥   ٤٧٩  
۲۰٤ ١  العالج اإلشعاعي السريري لألورام -٠٠١-٣-٢-٢  ١۰٥    -   ٨٤٩ ٤٩٦ ١  -  
٨٩۲ ٤٩٦   تأثيرات البيولوجية لإلشعاعاتال -٠٠٢-٣-٢-٢   ٦١٤ ٨١   ٣٧٤ ٤٣٦    ٦١٤ ٨١  
۰٧٩ ٩١٦ ١  العالج اإلشعاعي لألورام ومعالجة السرطان -٣-٢-٢   ٤ ٩٣٣ ١    ٦١٤ ٨١۲۲    ٦١٤ ٨١  
٩١۰ ٤١٦ ١  خدمات المعايرة والمراجعة -٠٠١-٤-٢-٢    -    ٩١٦ ٣٥٤ ١  -  
۲۲٩ ٥٦٣   ي مجال قياس الجرعات اإلشعاعيةالتطورات المستجّدة ف -٠٠٢-٤-٢-٢    -     ٣٦ ٥٤٩۲   -  
۲١٦ ١  الفيزياء اإلشعاعية الطبية اإلكلينيكية -٠٠٣-٤-٢-٢  ٧۰٧   ٨ ٤٣۲٥     ٧ ١۲۰  ٤٥۰    ٤ ٧٦۰١   
۲١٤ ٣  قياس الجرعات والفيزياء الطبية ألغراض التصوير والعالج -٤-٢-٢  ۲۰٧   ٨ ٤٣۲٥     ٤ ٧٦   ١٩٧ ١١١ ٣۰١   
۰۲٦  ٤٩٩ ٨٤٨ ٨  الصحة البشرية -٢-٢  ۲٦٦     ٣ ٨٤٧ ٨۰٨    ۲٥٩  ٨٩٦  
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  ٢البرنامج الرئيسي 

  التقنيات النووية من أجل التنمية والحماية البيئية - ٢البرنامج الرئيسي 

  موجز هيكل البرنامج وموارده

 (باستثناء االستثمارات الرأسمالية الرئيسية)

 ٢٠٢٠بأسعار  ٢٠٢١   ٢٠٢٠بأسعار  ٢٠٢٠  

 الميزانية العادية نامج الفرعي/المشروعالبرنامج/البر
المتطلبات غير 

لة   الُمموَّ
 الميزانية العادية  

المتطلبات غير 
لة   الُمموَّ

٦۰٤ ٧٦٥  شبكات الوكالة لبيانات النظائر المتعلقة بمياه األمطار واألنهار والمياه الجوفية -٠٠١-١-٣-٢    -    ٩ ٧٩٧۲١   -  
٨۰۲ ٤٨٥    -   ٨١٣ ٤٨٤   ت النظيرية العالمية والمعلومات ذات الصلةتوليف ونشر البيانا -٠٠٢-١-٣-٢   -  
۰٥۲ ١  شبكات بيانات النظائر المتعلقة بالدراسات الهيدرولوجية والمناخية -١-٣-٢  ١٩۲    -    ١ ۲٨۲  ١٥٧  -  
۰٧٦   التقييم الشامل للموارد -٠٠١-٢-٣-٢  ٣۰٥    -     ٦٥٣ ۲٥٩   -  
  -  ٥١٨ ٤٨٩     -   ٣٥٧ ٤٧٩   ات إدارة موارد المياه الجوفية والمياه السطحيةاستراتيجي -٠٠٢-٢-٣-٢
٣٩۲ ١  تقييم وإدارة الموارد المائية استناداً إلى النظائر -٢-٣-٢  ۰٨٦    -    ١٤٣ ١ ۰١١   -  
١۲٥   تحديد خصائص المياه الجوفية األحفورية باستخدام النويدات المشعة الطويلة العمر -١-٣-٣-٢  ۰۲٦    -    ٤١١ ٥٣٥  -  
استخدام نظائر الغازات الخاملة إلجراء دراسات عن إعادة تغذية طبقة المياه  -٠٠٢-٣-٣-٢

  الجوفية وعن التلوث
 ٧٤١ ۲٤٥    -    ۲٧٩  ۰٤٥   -  

٦٣۲ ١  تطبيقات النظائر المشعة في مجال الهيدرولوجيا -٣-٣-٢  ٥٤۰    -    ٧ ١۲٣  ۲٨٦   -  
٩۲١ ٧٥٣ ٣    -   ١٣٣ ٧٥٣ ٣  الموارد المائية -٣-٢   -  
٣۲٥ ١ توفير المنتجات المرجعية ودعم أداء المختبرات -٠٠١-١-٤-٢  ٣١٥  ۰١٧  ١    ٨٤٦ ۰۲٥  ٨ ١٨١   ٣١٣۲٧   
۲٤۰ ١  إدارة الجودة ودعم أنشطة الشبكات -٠٠٢-١-٤-٢  ٥٧ ١    ٤٨٥ ٣٥  ٤٥٤۰  ۲٥٤    ٥ ٥٩۲٤   
٦۲۰  ٧٦٨ ٥٦٥ ۲  العلوم والتجارةمنتجات الوكالة المرجعية في مجال  -١-٤-٢  ٣٣١    ۲ ٤١   ٨٥٥ ٥٥٩۲  ١٥٣  
١۰٧   استخدام أدوات نظيرية لدراسة التغيرات المناخية والبيئية -٠٠١-٢-٤-٢  ٥٥ ٨٧  ٨٦٣۰      ١۰٧  ٩١ ٦٥   ٨٦٣۲   
١٥۲ ٦٦٦  ٧٤٩ ٨٧١   تقدير دورة الكربون وتأثيراتها على تحمُّض المحيطات -٠٠٢-٢-٤-٢      ٩٦ ٨٧٤۲    ۲۰٧  ٥۲٦   
۲٦١ ٥٧٣ ١  استخدام التقنيات النووية لفهم التغيـّرات المناخية والبيئية -٢-٤-٢   ٧٥٣ ۰٧۲     ٩١٦ ٧٨٥   ١٥٩ ٥٧٦ ١  
۰٨١     ٦٧٣ ٣٩٦  ٩٦٩ ٧٩٤   التلوث اإلشعاعي وغير اإلشعاعي وتأثيره في البيئة -٠٠١-٣-٤-٢  ٥۲۲    ٤٤۲  ٦۲٣   
ثاستخدام التقنيات النووية  -٣-٤-٢ ۰٨١     ٦٧٣ ٣٩٦  ٩٦٩ ٧٩٤   لرصد وتقييم التلوُّ  ٥۲۲    ٤٤۲  ٦۲٣   
٩۲۰ ٩٩٣   وضع منهجيات لرصد وتقييم البيئة -٠٠١-٤-٤-٢   ۰٥٦  ٥٤۰      ٥٧٦ ٦٥٧   ٤٤٨ ٩٨١  
۰٥  ٩٨٤ ٧٦٤   استخدام التقنيات النووية من أجل إدارة خدمة النظم اإليكولوجية -٠٠٢-٤-٤-٢  ١۰٥      ٦٦٤ ٤٧   ٩٨٤ ٧٦٤  
ع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية -٤-٤-٢ ۰٦١  ١٩٣ ٧٥٨ ١  تطبيق التقنيات التحليلية على حماية التنوُّ  ٧٤٦ ١    ٥٥٤ ۲٤٣    ٥۰٧  ۰٤۲   
۲٦٩ ٦  البيئة -٤-٢  ۲٥٤    ٨ ٩٦٦ ١۲٨     ٦ ۲٦٩  ۰٦٧   ٦٣٥ ٩٧٦ ١  
۲۰٥  تطوير وإنتاج النظائر المشعة الطبية -٠٠١-١-٥-٢  ٦٧ ٥٣٨     -   ٨١٩۰   -  
٩۰٦   تطوير المستحضرات الصيدالنية اإلشعاعية التشخيصية والعالجية -٠٠٢-١-٥-٢  ٤     -   ٣٧٧۲٦  ٦١٨  -  
۰١٣ ١  استخدام منتجات النظائر المشعة لمكافحة السرطان واألمراض غير الُمعدية  -١-٥-٢  ١    -   ١٩٥ ۲١٦  ٦٨٥  -  
٩۲٥   ية والتقنيات اإلشعاعيةتطبيقات المقتفيات اإلشعاع -٠٠١-٢-٥-٢  ٤٨٩ ٥١٤     -   ٨٤٨  -  
٩۰٨ ٨١٣   المعالجة اإلشعاعية: التكنولوجيات والتطبيقات -٠٠٢-٢-٥-٢   ٦٧٨ ١٦٦   ٦٤٨ ٧٩٦     ٦٧٨ ١٦٦  
  ٦٧٨ ١٦٦   ١٣٧ ٣١١ ١    ٦٧٨ ١٦٦  ٦٥٧ ٣٤٣ ١  تطبيقات التكنولوجيا اإلشعاعية في مجال الرعاية الصحية والصناعات والبيئة -٢-٥-٢
۲٨٥ ٤٧٣ ۲  إنتاج النظائر المشعة والتكنولوجيا اإلشعاعية -٥-٢   ٦٧٨ ١٦٦    ۲ ٤٧٣ ۲۲٨    ٦٧٨ ١٦٦  

۲٤ التقنيات النووية من أجل التنمية وحماية البيئة -٢البرنامج الرئيسي   ١١٤ ۲٨۰    ٨٤ ٤٣٤ ٧۰     ۲٤  ٨٦ ١١٤۰   ٩ ٧۰٣  ٥٦٦  
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 ٢البرنامج الرئيسي 

  ات النووية من أجل التنمية والحماية البيئيةالتقني - ٢البرنامج الرئيسي 

لة في الميزانية العاديةالنشطة غير األ  مموَّ
  (باستثناء االستثمارات الرأسمالية الرئيسية)

  المهام المشروع
المتطلبات 

غير الممّولة 
  ٢٠٢٠في 

المتطلبات 
غير الممّولة 

  ٢٠٢١في 

إدارة األراضي ألغراض الزراعة  -٠٠١-١-١-٢
ً الذكية من  اخيا

  ٣٣٣ ١٩٣   ٣٣٣ ١٩٣ إدارة التربة ألغراض الزراعة الذكية مناخيا والتصدي لألزمات في مجال األغذية والزراعة

إدارة المياه من أجل زراعة معنية  -٠٠٢-١-١-٢
  بتوفير الموارد

٦١۲  التكنولوجيات والممارسات المتعلقة باستخدام المياه وإدارتها على نحو مستدام في مجال الزراعة  ٦١   ٤٤٦۲  ٤٤٦  

تحسين اإلنتاج الحيواني وتربية  -٠٠١-٢-١-٢
  السالالت الحيوانية

  تعزيز تغذية الحيوانات وتناسلها وتربيتها بأسلوب مستدام عبر الزراعة الذكية مناخيا

ل الكأل، بما في المشروع البحثي المنسق بشأن التقنيات النووية والتقنيات ذات الصلة من أجل تحلي  ٦٨٤ ٥٧   ٦٣٩ ٩٥  
  ذلك األراضي العشبية والمراعي وتحسين هضم العلف.

  المشروع البحثي المنسق بشأن اختيار الماشية ذات السمات اإلنتاجية المحسَّنة

الحّد من تهديدات األمراض  -٠٠٢-٢-١-٢
الحيوانية العابرة للحدود واألمراض الحيوانية 

  المصدر

ألمراض الحيوانية العابرة للحدود واألمراض الحيوانية المصدر، بما تقليص المخاطر الناتجة عن ا
ل تهديداً بيولوجياً، من أجل الترويج لألمن البيولوجي وزيادة  في ذلك تلك التي من المحتمل أن تشّكِ

  إنتاجية المواشي، باستخدام شبكة المختبرات فيتالب (شبكة مختبرات التشخيص البيطري)

٩٦٣ ۰٦١    ٥ ٨٧٧۰۰   

المشروع البحثي المنسق بشأن شبكة مختبرات التشخيص البيطري ("شبكة فيتالب") للوقاية من 
  األمراض الحيوانية العابرة للحدود واألمراض الحيوانية المصدر ومكافحتها

المشروع البحثي المنسق بشأن تحسين األدوات التشخيصية واللقاحات لمواجهة التهديدات الصحية 
  اشئة وتلك التي تعاود الظهورالحيوانية الن

المشروع البحثي المنسق بشأن تشعيع مسببات األمراض الحيوانية العابرة للحدود مثل اللقاحات 
  والمحِصّنات المناعية

  المشروع البحثي المنسق بشأن تشخيص داء المثقبيات الحيواني ومكافحته

تطبيقات تشعيع األغذية باستخدام  -٠٠١-٣-١-٢
  ولوجيات إشعاعية مبتكرةتكن

توسيع تقنيات التشعيع الغذائي القائمة واستحداث تقنيات جديدة في هذا المجال لضمان جودة 
األغذية وسالمتها، ومكافحة اآلفات، وتسهيل التجارة الدولية وإتاحة الصمود أمام تأثيرات تغيّر 

  المناخ بشأن األمن الغذائي
۰١٨  ۲۰٧    ۰١٨  ۲۰٧   

قدرة على تعقب األثر بغرض ال -٠٠٢-٣-١-٢
ضمان سالمة األغذية وجودتها وتعزيز التجارة 

  الدولية

القدرة على تعقب األثر لتحسين سالمة األغذية وجودتها، وتعزيز التجارة الدولية، والترويج 
  للزراعة الذكية مناخيا وإتاحة الصمود أمام تغير المناخ

٩٤ ٤٣٩۲    ٩٤ ٤٣٩۲   

دي للطوارئ التأهب والتص -٠٠٣-٣-١-٢
اإلشعاعية: في مجال األغذية والزراعة األغذية 

  والزراعة

التأهب للطوارئ النووية واإلشعاعية والتصدي لها وإعداد معايير تتصل بالنويدات المشعة في 
  السلع الزراعية ومصائد األسماك

١۲  ۲۲٤    ١۲  ۲۲٤   

استخدام تقنية الحشرة العقيمة  -٠٠١-٤-١-٢
لصلة لمكافحة اآلفات والتكنولوجيات ذات ا

  الحشرية الرئيسية التي تصيب النباتات

تحسين تقنية الحشرة العقيمة ونقلها إلى الدول األعضاء دعماً لنهج المكافحة المتكاملة لآلفات 
النباتية الرئيسية على نطاق مناطق كاملة من أجل تقليص الخسائر وتقليل استخدام مبيدات 

  ةالحشرات وتسهيل التجارة الدولي
٣٧٨ ٤١٤   ٣٧٨ ٤١٤  

مكافحة اآلفات الحشرية التي تصيب  -٠٠٢-٤-١-٢
  الماشية ألغراض الزراعة المستدامة

تقديم الدعم التقني لتطوير تقنية الحشرة العقيمة ونقلها من أجل تطبيق نهج المكافحة على نطاق 
لتحقيق زراعة مستدامة مناطق كاملة لآلفات الحشرية الرئيسية العابرة للحدود التي تصيب الماشية 

  وتنمية ريفية.
۲۰۰ ٩٩٩   ۲۰۰ ٩٩٩  
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  ٢البرنامج الرئيسي 

  التقنيات النووية من أجل التنمية والحماية البيئية - ٢البرنامج الرئيسي 

لة في الميزانية العاديةالنشطة غير األ   مموَّ
  (باستثناء االستثمارات الرأسمالية الرئيسية)

 

  المهام المشروع
المتطلبات 

غير الممّولة 
  ٢٠٢٠في 

المتطلبات 
غير الممّولة 

  ٢٠٢١في 

تطوير تقنية الحشرة العقيمة من  -٠٠٣-٤-١-٢
 أجل مكافحة البعوض الناقل لألمراض

تطوير تقنية الحشرة العقيمة للمساهمة في العمل بطريقة مستدامة ومالئمة للبيئة على مكافحة 
 أنواع مختارة من البعوض التي تعتبر ناقلة لألمراض البشرية

 ٥ ١۲۰  ٥ ١  ١٥٧۲۰  ١٥٧  
تنفيذ مشاريع تجريبية ميدانية إلثبات صحة تقنية الحشرة العقيمة في استئصال تجمعات بعوض 

  الزاعجة وتحسين التكنولوجيا لفائدة الدول األعضاء

الحث الطفري بغرض التكيّف بشكل  -٠٠١-٥-١-٢
  أفضل مع تغيّر المناخ

فضل مع تغيُّر المناخ وتقلبه من خالل االستيالد تحسين المحاصيل من أجل التكيف بأسلوب أ
  الطفري والتكنولوجيا ذات الصلة

٥٦۲  ٥٦   ١٦٨۲  ١٦٨  

تقنيات متكاملة لالستيالد الطفري  -٠٠٢-٥-١-٢
  والتنوع البيولوجي

زيادة التنوع البيولوجي عن طريق حث الطفرات بكفاءة أكبر وتوسيع تنوع المحاصيل لتحقيق 
  زراعة مستدامة

٤٦٥ ۰٧٥    ٤٦٥ ۰٧٥   

إدارة البيانات اإلكلينيكية والتعليم  -٠٠٢-٢-٢-٢
في مجال التقنيات النووية المستخدمة في مجال 

  الصحة

وترمي هذه المنصة إلى استكمال التعليم  -تطوير منصة تعلم إلكتروني شاملة للعالج اإلشعاعي 
طوير المهني والتدريب المتعدد األساسي والتدريب اإلكلينيكي، وتوفير إطار شامل لمواصلة الت

  التخصصات لتحقيق أفضل الممارسات في العالج اإلشعاعي
٤٧٧ ۲۰٥    ١٧٧ ٤٣٥  

  اآلثار البيولوجية لإلشعاعات -٠٠٢-٣-٢-٢

 -) E35010المشروع البحثي المنسق بشأن التطبيقات اإلكلينيكية لقياس الجرعات البيولوجية (
لمشروع البحثي المنسق بغية توحيد قدرة وضع وإعداد ممارسة مقارنات بينية ل

المؤسسات/المختبرات المشاركة؛ وستُستخدم األموال لشراء اللوازم وسداد النفقات البريدية 
  المرتبطة بذلك

٦١٤ ٨١   ٦١٤ ٨١  

  الفيزياء اإلشعاعية الطبية اإلكلينيكية -٠٠٣-٤-٢-٢

التقدم في تقنيات العالج اإلشعاعي المشروع البحثي المنسق لنيل شهادة الدكتوراه بشأن أوجه  
)CRP2203 (-  سيمِكّن تدريب الفيزيائيين الطبيين المتخصصين، من خالل هذا البرنامج المحدد لنيل

شهادة الدكتوراه، الدول األعضاء من تعزيز تقنيات العالج اإلشعاعي، بما في ذلك العالج 
ادة الدكتوراه في إطار توجيهات اإلشعاعي الموّجه تصويرياَ وسيكون المرشَّحون لنيل شه

  المشرفين عليهم منخرطين في البحوث وسيشاركون في تنفيذ تقنيات متقِدّمة في العالج اإلشعاعي

٨ ٤٣۲٥    ٤ ٧٦۰١   

توفير المنتجات المرجعية ودعم  -٠٠١-١-٤-٢
  أداء المختبرات

۰١٧  إنتاج المواد المرجعية للوكالة وإجراء اختبارات الكفاءة  ١١٨   ٨٤٦  ٨۲٧   

٥۲٤ ٥٩   ٤٨٥ ٣٥  أنشطة البحث والتطوير وإنشاء نظام إدارة الجودة في مختبرات البيئة التابعة للوكالة  إدارة الجودة ودعم أنشطة الشبكات -٠٠٢-١-٤-٢   

استخدام أدوات نظيرية لدراسة  -٠٠١-٢-٤-٢
  التغيرات المناخية والبيئية

٥٥۰ ٨٧  أنشطة البحث والتطوير    ٩١ ٦٥۲   

تقدير دورة الكربون وتأثيراتها على  -٠٠٢-٢-٤-٢
  تحمُّض المحيطات

١٥۲ ٦٦٦  المساهمة السنوية لحكومة موناكو في الوكالة    ۲۰٧  ٥۲٦   

التلوث اإلشعاعي وغير اإلشعاعي  -٠٠١-٣-٤-٢
  وتأثيره في البيئة

٤٤۲   ٦٧٣ ٣٩٦  المساهمة السنوية لحكومة موناكو في الوكالة  ٦۲٣   

  منهجيات لرصد وتقييم البيئة وضع -٠٠١-٤-٤-٢
نقل التكنولوجيا والتعاون مع الدول األعضاء والبرامج الدولية من أجل تحسين إدارة النظام البيئي 

  واستخدامه بأمان
۰٥٦  ٥٤۰    ٥٧٦ ٦٥٧  

استخدام التقنيات النووية من أجل  -٠٠٢-٤-٤-٢
  إدارة خدمة النظم اإليكولوجية

مة من أجل االستخدام المستدام والمأمون للمأكوالت البحرية تحسين المعارف واألدوات الالز
  (مبادرة االستخدامات السلمية بشأن تنفيذ سالمة المأكوالت البحرية)

۰٥  ١۰٥    ٦٦٤ ٤٧  

المعالجة اإلشعاعية: التكنولوجيات  -٠٠٢-٢-٥-٢
  والتطبيقات

٦٦١   ٦٧٨ ١٦٦  دعم الدول األعضاء بشأن استخدام تكنولوجيات اإلشعاعات  ٦٧٨  

٨٤۰ ٤٣٤ ٧    المجمـوع اإلجمالي   ٩ ٧۰٣  ٥٦٦  
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  ٣الرئيسي البرنامج 

  ٣البرنامج الرئيسي 

  األمان واألمن النوويان

مة   مقّدِ

ي  ع البرنامج الرئيس ّجِ تويات عالية من األمان واألمن النوويين في جميع أنحاء العالم والحفاظ عليها  ٣يش على تحقيق مس
اء في تلبية المطالبة من أجل حماية الناس والمجتمع والبيئة من ا عاعات المؤيِّنة. ويدعم هذا البرنامج الدول األعض إلش

آت النووية، بما في ذلك مرافق تعدين اليورانيوم، وفيما هو قائم من  توى أمان أعلى في العدد المتزايد من المنش بتحقيق مس
ط أعمارها في ازدياد اء في تلبية محطات القوى النووية ومفاعالت البحوث، التي ما زال متوس . كما يدعم الدول األعض

له اإلرهاب  ّكِ تمرار التهديد الذي يش ناعة والطب والزراعة؛ واس عاعات المؤيِّنة في الص ع نطاقاً لإلش تخدام األوس االس
  النووي؛ وتراُكم النفايات المشعّة والوقود المستهلَك. وتعزز الوكالة ثقافة أمان وأمن قويةً باضطالعها بهذه األنشطة.

ي و ع معايير ٣من خالل البرنامج الرئيس ي والمتمثلة في وض اس وص عليها في نظامها األس ها المنص ، تؤدي الوكالة مهامَّ
اعد البرنامج الرئيسي  الدول  ٣األمان والعمل على تطبيقها في الدول األعضاء بناء على الطلب وفي عملياتها الذاتية. ويس

اء في بناء القدرات الوطنية من خال ل تعزيز التعاون الدولي، ومن خالل نقل معارف األمان النووي من الدول التي األعض
ل  تواص بكات المعارف. وس ئة عن طريق ش لديها برامج طاقة نووية مكتملة إلى الدول التي لديها برامج طاقة نووية ناش

نووي واإلشعاعي وأمان النقل وأمان األنشطة الُمضَطلع بها في إطار هذا البرنامج الرئيسي تغطية ما يلي: تعزيز األمان ال
أن األمان،  ل بش اميم، وتقييم المخاطر الخارجية، وثقافة األمان، والتواص امل، بما في ذلك أمان التص النفايات على نحو ش

ي للحوادث العنيفة، واالستصالح فيما بعد الحوادث، واالنتقال إلى مرحلة التعافي؛ وكذلك الجوانب المتعلقة بتمد يد والتصّدِ
عاع،  عة القوية اإلش غيلي لمحطات القوى النووية، وإخراج المرافق من الخدمة، والتخلص من النفايات المش العمر التش
سريعة، والمفاعالت الصغيرة والمتوسطة الحجم أو المفاعالت النمطية، وأمان  والتكنولوجيات االبتكارية مثل المفاعالت ال

  قات غير متصلة بمجال القوى.المصادر اإلشعاعية المستخَدمة في تطبي

ر  وغ الوكالة وتنش عَّة األخرى والمرافق النووية يحظى بأولوية عالية. وتص وما زال أمن المواد النووية والمواد المش
ة فعَّالة للمعلومات لتطبيق هذه التوصيات واإلرشادات. وتساعد الوكالة  توصيات وإرشادات األمن النووي، وتحتفظ بمنصَّ

ف أي دولة، بن مل إجراءات الوقاية والكش ية متينة لألمن النووي، بما يش اس اء وتفعيل بنية أس اء على طلبها، على إرس
  .٢٠٢١-٢٠١٨مع خطة األمن النووي للفترة  ٢٠٢١-٢٠٢٠والتصّدي. ويتماشى برنامج األمن النووي للفترة 

ادر مختلفة  وعلى الرغم من ترتيبات األمان واألمن النوويين القائمة، فإنَّ خطر وقوع عاعي من مص طارئ نووي أو إش
وبدرجات شدة متفاوتة ال يمكنه أن يزول كلياً. ويرّكز هذا البرنامج الرئيسي أيضاً على تقديم المساعدة في تطوير وتعزيز 

ي بفعالية لعواقب مثل هذا الطارئ والتخفيف منها. والوكالة هي  جهة االتصال القدرات الوطنية والدولية بُغية التأهُّب للتصّدِ
عيد الدولي، وتنِفّذ أدوارها في  دي لها على الص عاعية والتص العالمية المعنية بالتأهب للحادثات أو الطوارئ النووية واإلش
ة باألمان  ز اللوائح الداخلية الخاص تُعزَّ نتين هذه، س ي. وخالل فترة الس ي في إطار هذا البرنامج الرئيس ّدِ مجال التص

عاعي واألمن النوو ب فيما بين أجزاء هذا البرنامج اإلش يق في الوقت المناس ين التنس ب التركيز على تحس ينص ي. وس
ية األخرى من أجل تحقيق أوجه التآزر وزيادة الفعالية والكفاءة والحد من االزدواجية  ي، وبينه وبين البرامج الرئيس الرئيس

  في تخطيط األنشطة وتنفيذها.

  األهداف:

 األمن العالميَّين من خالل وضع معايير لألمان وإرشادات لألمن وتطبيقهما، والتقيُّد بالصكوك القانونية الدولية التحسين المستمر لألمان و
 في جميع أنحاء العالم، وتعزيز استعراضات النظراء والخدمات االستشارية، وبناء القدرات والربط الشبكي.

 تمر للقدرات والترتيبات الوطنية واإلقليمية توى عاٍل من األمان واألمن والتخطيط لحاالت التعزيز المس مان مس والدولية بغرض ض
  الطوارئ والتصدي لها.

رات األداء  النواتج   مؤّشِ

 اء ألدوات الوكالة ومنهجياتها تخدام الدول األعض تعر زيادة اس ارية التي تُنَجزعدد اس تش ات النظراء والخدمات االس اض
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 ٣البرنامج الرئيسي 

ات  توي ان واألمن النوويين على المس ا لتعزيز األم وخبراته

  الوطنية واإلقليمية والدولية.

  في مجالي األمان واألمن النوويين.

 يات الوكالة المنبثقة عن خدمات األمان بة المئوية لتوص النس

  واألمن التي تأخذ بها الدول األعضاء.

 املة من أحدث اء بمجموعة متكاملة وش تزويد الدول األعض

  معايير األمان وإرشادات األمن.

  معايير األمان الجديدة أو المنقحة وإرشادات األمن.عدد 

 .تحسين شبكة تقاسم المعارف عالمياً بشأن األمان النووي   بكات يعية التي تخص األمان في ش عدد المجاالت المواض

  األمان.

 .عدد الشركاء في شبكات األمان  

  المشاريع

  المخرجات الرئيسية المخطَّط لها  العنوان

طةاإلدا -٠٠١-٠-٠-٣ االت واألنش يق واالتص رة العامة والتنس
  المشتركة

تعراض األمان النووي، وتقرير أداء البرنامج، والتقارير التي تلبي اس

قرارات المؤتمر العام بشأن األمان واألمن النوويين، ومنشورات الفريق 

  الدولي لألمان النووي، ومواد التواصل.

التقييم الذاتي لبناء القدرات، وقاعدة المعارف المتعلقة باألمان النووي،   والشراكاتبناء القدرات وشبكات المعارف  -٠٠٢-٠-٠-٣

  والمؤتمرات الدولية، واالجتماعات الرفيعة المستوى.

متطلبات األمان وأدلة األمان؛ وتوصيات األمن النووي، واألدلة التنفيذية   تنسيق معايير األمان وإرشادات األمن -٠٠٣-٠-٠-٣

  التقنية.واإلرشادات 

ات تفتيش  الرقابة الداخلية لألمان اإلشعاعي واألمن النووي -٠٠٤-٠-٠-٣ ارير الواردة من عملي ة، والتق ادئ التوجيهي اإلجراءات والمب

اركين في أن حماية األفراد المش ادات بش مختبرات الوكالة، واإلرش

  أنشطة الوكالة، ووثائق نظام إدارة الجودة.

 
ي للحادثات والطوارئالتأهـّ  -١-٣البرنامج    ب والتصّدِ

عاعية في حالة  دي بفعالية للطوارئ النووية واإلش اء والمجتمع الدولي أن يكونوا متأهبين للتص يتعين على الدول األعض
ب للطوارئ والتصّدي لها، مثل تطوير  ١-٣وقوعها. ويدعم البرنامج  الدول األعضاء في تعزيز عناصر محددة من التأهـّ

األساسية الوطنية وصونها؛ وتحسين التعاون بين المجتمعات المعنية باألمان واألمن؛ وتقييم المخاطر وإدارة  عناصر البنية
اً في الحوادث العنيفة؛ والمواظبة على تزويد المجتمع الدولي والجمهور العام بمعلومات وافية. كما  وص الطوارئ، وخص

تيبات وطنية وعالمية فعالة للتصدي لألحداث النووية أو اإلشعاعية يساعد البرنامج الدول األعضاء على تطوير قدرات وتر
  من أجل الحد من آثارها.

ويتطلب التصدي الفعال للطوارئ النووية أو االشعاعية إجراء تقييم أولي متماسك تعقبه إدارة مناسبة للطارئ، وكل ذلك ال 
دي للطوار قة للتأهب والتص طة منسَّ دي يمكن تحقيقه إال من خالل أنش ل في التأهب والتص ئ. والوكالة هي حلقة الوص

للطوارئ النووية واإلشعاعية، بصرف النظر عما إذا كانت ناشئة من حادث أو كارثة طبيعية أو إهمال أو حدث أمن نووي 
ؤوليات المنوطة بالوكالة بموجب اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث ن بب آخر. وينبع هذا الدور من المس ووي أو أي س

عاعي، والمنوطة بالوكالة كذلك من جهازي تقرير  اعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إش واتفاقية تقديم المس
السياسات في الوكالة. وهذا الدور راسخ كذلك في عدد من اآلليات والترتيبات العملية، ويرتكز على دراية الوكالة وخبرتها 

دي للطوارئ ع معايير الطويلة في مجال التأهب والتص ي وهي وض اس اً وظيفة ينص عليها نظامها األس . وللوكالة أيض
عاعية وفي اإلبالغ بمدى  األمان والعمل على تطبيقها. وأخيراً، فإن للوكالة دوراً مهماً في تقييم األحداث النووية واإلش

  أهمية هذه األحداث وبعواقبها المحتملة.

يُراعي هذا البرنامج احتياجات الدول األعضاء والدروس المحدَّدة  التقييم:الدروس المستفادة من االستعراضات والتقدير و
تعراض النظراء، وإقامة مراكز بناء القدرات،  يما فيما يتعلق ببعثات اس ابقة، ال س خالل تقييم أداء الدورة البرنامجية الس

  مهور.ووضع ترتيبات اإلبالغ واإلفادة وتقاسم المعلومات، بما في ذلك التواصل مع الج
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  المعايير المحدَّدة لترتيب األولويات:

طة الالزمة للوفاء بااللتزامات المقررة بموجب اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي واتفاقية   -١ األنش
 تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي.

دد األنشطة التي تدعم الدول األعضاء في تعزيز التأهب والتصد  -٢ ـ ع العـ ـ ـ ى مـ ـ ا يتماشـ ـ ـ ي للطوارئ بمـ
GSR Part 7  من سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة المعنون "التأهب للطوارئ النووية أو اإلشعاعية

 والتصدي لها".
 األنشطة التي تعزز التأهب والتصدي للطوارئ على المستوى الدولي.  -٣
 .ConvEx-3 (2017)من تمرين األنشطة التي تتناول الدروس المستفادة   -٤

  التغيرات في البرنامج واتجاهاته

عيدين الوطني والدولي -١-١-٣البرنامج الفرعي  ل هذا البرنامج الفرعي متابعة ، التأهب للطوارئ على الص يواص س
نتين. وقد أُعدَّت أن ابقة للبرنامج لفترة الس دي للطواري من الدورة الس لة بالتأهب والتص طة ذات الص طة البرنامج األنش ش

دي للطوارئ  دي للطوارئ المحددة من خالل تقدير وتقييم التأهب والتص تناد إلى احتياجات التأهب والتص الفرعي باالس
على الصعيدين الوطني والدولي، مع إيالء االعتبار للتوصيات الطويلة األمد الواردة في خطة العمل الدولية من أجل تقوية 

للطوارئ النووية واإلشعاعية، واستنتاجات اجتماعات السلطات المختصة واجتماعات اللجنة  نظام التأهب والتصدي الدولي
شطة على وجه الخصوص قدرة  ن هذه األن ّسِ المشتركة بين الوكاالت المعنية بالتصدي للطوارئ اإلشعاعية والنووية. وتُح

د اإل وع بيانات الرص اء على إطالع الجمهور على موض عوبة تقنية الوكالة والدول األعض عاعي الذي ينطوي على ص ش
  عند حدوث طارئ نووي أو إشعاعي من خالل االستخدام األوسع للنظام الدولي للمعلومات الخاصة برصد اإلشعاعات.

اء  -٢-١-٣البرنامج الفرعي  غيلية مع الدول األعض دي للحادثات والطوارئ التابع للوكالة والترتيبات التش نظام التص
لة الرامية إلى العمل على صون ومواصلة ، ةوالمنظمات الدولي طة ذات الص ل هذا البرنامج الفرعي متابعة األنش يواص س

اء والمنظمات الدولية. وقد  غيلية مع الدول األعض دي للحادثات والطوارئ التابع للوكالة والترتيبات التش تعزيز نظام التص
تناد إلى احتياجات ال طة البرنامج الفرعي باالس دي للطوارئ المحددة من خالل تقييم تمارين التأهب أُعدَّت أنش تأهب والتص

  والتصدي للطوارئ واستنتاجات اجتماعات السلطات المختصة.

  األهداف والنواتج ومؤشرات األداء بحسب البرنامج

ي للحادثات والطوارئ -١-٣البرنامج    التأهـّب والتصّدِ

  األهداف:

  ي للطوارئ، منَصون وزيادة تعزيز القُدرات والترتيبات الناجعة على صعيد الوكالة وعلى الصعيدين الوطني والدولي للتأهُّب والتصّدِ
ي بفعالية للحوادث والطوارئ النووية أو اإلشعاعية بصرف النظر عما يُسِبّب ذلك من حدث (أحداث).   أجل التصّدِ

  الدول األعضاء، وأصحاب المصلحة الدوليين، والجمهور،تحسين تبادل المعلومات بشأن الحوادث والطوارئ النووية أو اإلشعاعية بين
  ووسائل اإلعالم في مرحلة التأهب وخالل مرحلة التصدي لها، بصرف النظر عما يُسِبّب ذلك من حدث (أحداث).

رات األداء  النواتج   مؤّشِ

 اهمات الوكالة في تعزيز الترتيبات والقدرات في مجال مس
ي للطوارئ من  ّدِ ب والتص دي الفعال أليالتأهـّ أجل التص

  حادثة أو طارئ على الصعيدين الوطني والدولي.

  يات المقدمة من بعثات بة المئوية لما يؤخذ به من التوص النس
دي  ين التأهب والتص تعراض النظراء من أجل تحس اس

  للطوارئ على الصعيديين الوطني والدولي.

 ّدِي ب والتص تعزيز الترتيبات والقدرات في مجال التأهـّ
دي الفعال ألي حادثة أو طارئ على للطوارئ من أجل التص

  مستوى الوكالة.

  النسبة المئوية لما يؤخذ به من التوصيات المنبثقة عن التمارين
دي ين نظام التص دي الكامل من أجل تحس الداخلية للتص

  للحادثات والطوارئ لدى الوكالة.

 ين نظم المعلومات (النظام الموحد لتبادل المعلوم ات فيتحس
ات  دولي للمعلوم ام ال ات والطوارئ، والنظ ادث االت الح ح
عاعات، ونظام إدارة معلومات التأهُّب د اإلش ة برص الخاص
ي للطوارئ، لتقديم وتبادل المعلومات التقنية وبيانات ّدِ والتص

  الرصد عند وقوع حادثة أو طارئ نووي أو إشعاعي.

 ثقة عن استخدامالنسبة المئوية لما يؤخذ به من التوصيات المنب
نظم المعلومات لتحسين نظم تقاسم المعلومات عند وقوع حادثة

  أو طارئ نووي أو إشعاعي.
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  التأهب للطوارئ على الصعيدين الوطني والدولي -١-١-٣البرنامج الفرعي 

  األهداف:

  عيد الوطني من خالل دي للطوارئ على الص اعدة في تطبيقتعزيز الترتيبات والقدرات في مجال التأهب والتص تطوير وتقديم المس
معايير األمان والمبادئ التوجيهية التشغيلية واألدوات من خالل أنشطة بناء القدرات واستعراضات النظراء في مجال التأهب والتصدي

  للطوارئ.

 ظراء والشبكات التعاونية تعزيز الشفافية وتبادل المعارف في مجال التأهب والتصدي للطوارئ، من خالل استخدام بعثات استعراض الن
  استخداماً أكثر فعالية وشموالً.

 .تعزيز اإلطار الدولي للتأهب والتصدي للطوارئ  

رات األداء  النواتج   مؤّشِ

 اهمات الوكالة لتعزيز الترتيبات والقدرات الوطنية للتأهب مس
فافية في تبادل المعلومات  دي للطوارئ وتعزيز الش والتص

دي للط تأهب والتص أن ال وارئ وفي حاالت الحادثاتبش
  والطوارئ.

 اء التي قدمت أو حدَّثت مدخالت في نظام عدد الدول األعض
ي للطوارئ.   إدارة معلومات التأهُّب والتصّدِ

 النسبة المئوية للدول األعضاء في نظام إدارة معلومات التأهُّب
ايير ذ مع اً لتنفي عالي دالً  ت مع ي للطوارئ التي حقق ّدِ والتص

  مان في مجال التأهب والتصدي للطوارئ.الوكالة لأل

 تأهب تركة بين الوكاالت في مجال ال بات المش تعزيز الترتي
يق الدوليين في ين التعاون والتنس دي للطوارئ وتحس والتص

  مجال التأهب والتصدي للطوارئ.

 يات اجتماعات اللجنة بة المئوية لما يؤخذ به من توص النس
تركة بين الوكاالت المعنية با عاعية المش لتصدي للطوارئ اإلش

ين ة لتحس ل دروس ذات الص ارين و/أو ال ة والتم والنووي
  الترتيبات الدولية في مجال التأهب والتصدي للطوارئ.

  المشاريع

  المخرجات الرئيسية المخطَّط لها  العنوان

دي   تأهب الدول األعضاء للطوارئ -٠٠١-١-١-٣ والوثائقللطوارئ،  معايير الوكالة لألمان في مجال التأهب والتص
ادية  التقنية؛ والفعاليات والمواد التدريبية؛ ومراكز بناءواألدوات اإلرش

ي ّدِ ب والتص أهُّ ات الت ام إدارة معلوم ات نظ ان دة بي اع درات؛ وق الق
اء في مجال التأهب للطوارئ كأداة للتقييم الذاتي لترتيبات الدول األعض

تدري بكات التعليم وال دي للطوارئ؛ وش تأهب والتص ب في مجال ال
ات النظراء والبعثات  تعراض دي للطوارئ؛ وتقارير بعثات اس والتص

  االستشارية.

دي   إدارة الطوارئ الدولية -٠٠٢-١-١-٣ تركة للمنظمات الدولية من أجل التص تعراض الخطة المش اس
تركة بين الوكاالت المعنية  عاعية؛ وتقارير اللجنة المش للطوارئ اإلش

دي للطوارئ ا لطاتبالتص عاعية والنووية؛ وتقرير اجتماع الس إلش
ستعراض وتحديث إجراءات اللجنة المشتركة ٢٠٢٠المختصة لعام  ؛ وا

عاعية والنووية؛ والحفاظ دي للطوارئ اإلش بين الوكاالت المعنية بالتص
دي  طة التأهب والتص يق أنش على الموقع اإللكتروني للجنة؛ وتنس

التصدي المشترك بين الوكاالتللطوارئ على الصعيد الدولي؛ واتساق 
عما يُسِبّب ذلك من حدثألي طارئ نووي أو إشعاعي، بصرف النظر 

  .(أحداث)

  

  نظام التصدي للحادثات والطوارئ التابع للوكالة والترتيبات التشغيلية مع الدول األعضاء والمنظمات الدولية -٢-١-٣البرنامج الفرعي 

  األهداف:

 لة تعزيز الترت ون ومواص اعدةص عار، وتبادل المعلومات، والتقييم والتنبؤ، والمس ي الوكالة الفعال للطوارئ: اإلش ّدِ ة بتص يبات الخاص
  الدولية، والتواصل مع الجمهور وتنسيق التصدي المشترك بين الوكاالت.

 (أحداث) التصدي بفعالية للحادثات والطوارئ النووية واإلشعاعية بصرف النظر عما يسِبّب ذلك من حدث.  

 .ر تبادل معلومات محددة عند وقوع حادثة وطارئ نووي أو إشعاعي   استحداث وصيانة ومواصلة تحسين نظم تُيّسِ
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رات األداء  النواتج   مؤّشِ

 دي مع المنظمات يق التص تجابة األمانة وتنس زيادة فعالية اس

  الدولية المعنية عند وقوع حادثة أو طارئ نووي أو إشعاعي.

 يات التي تأخذ بها السلطات المختصة.النسبة المئوية للتوص  

  اعدة اعدة الدولية وفعالية تقديم المس زيادة كفاءة آلية المس

  المطلوبة.

 اعدة ل أو تُحّدِث قدرات المس ّجِ اء التي تُس عدد الدول األعض

  الوطنية لديها.

  المشاريع

  المخرجات الرئيسية المخطَّط لها  العنوان

البرامج التدريبية السنوية؛ والجدول الزمني وسجالت التدريب؛ وصون  حادثات والطوارئتأهب نظام التصدي لل -٠٠١-٢-١-٣

وتعزيز ترتيبات التصدي (تذييالت خطة التصدي للحادثات والطوارئ، 

ات ث قوائم جه دي ات)؛ وتح ة، والتعليم واإلجراءات، والقوائم المرجعي

  .ConvEx-1االتصال؛ والتقارير الخاصة بالتمرين 

    

اعدة المعقودة مع الدول -٠٠٢-٢-١-٣ دي والمس ترتيبات التص
  األعضاء والمنظمات الدولية

عاعية؛ وعقد البروتوكوالت  دي الفعال للطوارئ النووية أو اإلش التص

التشغيلية مع المنظمات الدولية؛ وتدريب الدول األعضاء على الترتيبات 

غيلية؛ وإجراء التمارين، بما في ذلك التقييم والتنبؤ واإلعالم العام التش

مل جوانب األمن النووي؛ وتحديث ترتيبات تقديم والفعاليات التي تش

  المساعدة الدولية.

ادات الجديدة المتعلقة بالمقياس الدولي  االتصال بالجمهور في حاالت الطوارئ -٠٠٣-٢-١-٣ ورات الوكالة؛ وتنفيذ اإلرش منش

عاعية؛ والمواد التدريبية؛  ل لألحداث النووية واإلش طة التواص وأنش

بكة  ورة على ش ائل اإلخبارية، والتغريدات، والمقاالت المنش (الرس

  الويب، والكتيِّبات)؛ وحلقات العمل وأنشطة التدريب.

  أمان المنشآت النووية -٢-٣البرنامج 

ن المنشآت النووية الدول األعضاء في إرساء البنية األساسية المناسبة لألمان والتحسين المتواصل ألما ٢-٣يدعم البرنامج 
تفادة من خطة  لة المس تفادة من الدروس ذات الص ل الوكالة االس تواص من خالل توفير أحدث معايير األمان وتطبيقها. وس
ي، وكذلك الدروس والتعليقات المنبثقة عن  يما داييتش أن األمان النووي وتقرير الوكالة عن حادث فوكوش عمل الوكالة بش

تعراض األمان. وس دة على تطبيق معايير األمان، بما في ذلك من خالل إجراء خدمات خدمات اس جيع بش تمر التش يس
تعراض النظراء ومدى فعاليتها وكفاءتها للتقييم  ع الهيكل العام لخدمات اس يخض تعراض األمان، عند الطلب. وس اس

اء في جهودها لمواص اعدة الدول األعض ر هامة في مس رورة حيث إنها عناص ب الض ين البنية والتعزيز حس لة تحس
األساسية الرقابية وأمان المنشآت النووية. وباإلضافة إلى ذلك، ستتلقى الدول األعضاء الدعم في مجال بناء قدراتها وإنشاء 
كل وثيق مع اإلطار العالمي لألمان  ق بش ة بها، عن طريق تعزيز التعاون الدولي بما يتس ية الخاص اس بنى األمان األس

يركز البرنامج على ما يلي: قدرات تقييم األمان النووي. ولدعم زيادة  اء، س تدامة بناء قدرات الدول األعض فعالية واس
استناداً إلى آخر التطورات في التكنولوجيا؛ وأساليب وأدوات تقييم األمان لتصاميم المفاعالت القائمة والمتقدمة؛ ومتطلبات 

الطويل األجل لمفاعالت البحوث ومفاعالت القوى، والقيادة وثقافة تصميم األمان ونظم إدارته؛ واألمان التشغيلي والتشغيل 
تفيد منها جميع الدول  ع لتس طة، بما في ذلك نتائج البحوث والتطوير، على نحو أوس ر نتائج هذه األنش تُنش األمان. وس

  األعضاء.

ات والتقدير والتقييم: تعراض تفادة من االس ابع لألطراف  يراعي البرنامج نتائج االجتماع الدروس المس ي الس تعراض االس
المتعاقدة في اتفاقية األمان النووي، واالستنتاجات التي توصلت إليها مؤتمرات الوكالة بشأن الفعالية الرقابية وبشأن تصميم 
تقاللية  أن اس تعراض األمان بش تنتاجات المنبثقة عن خدمات اس يُتََطرق إلى االس غيلي. وس آت النووية وأمانها التش المنش

آت النووية، والقيادة اله غيل الطويل األجل للمنش رية، وتقييمات األمان، وأمان التش يئات الرقابية، وكفاءة الموارد البش
غيلية والرقابية المتبادلة، على  تفادة من الخبرات التش واإلدارة ألغراض األمان. كما ينظر البرنامج كذلك في الدروس المس

  بليغ عن األحداث والمحافل والشبكات الرقابية.التوالي، من خالل النظم الدولية للت
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  المعايير المحدَّدة لترتيب األولويات:

 األنشطة الالزمة إلرساء معايير أمان حديثة ودعم االتفاقيات ومدونات قواعد السلوك.  -١
 األنشطة التي تكفل التطبيق الفعال لمعايير األمان.  -٢
اء في بناء قدراته  -٣ طة دعم الدول األعض ا من خالل التعليم والتدريب، بما في ذلك تبادل المعلومات أنش

 والخبرات التشغيلية.
  أنشطة تعزيز التعاون الدولي، بما في ذلك تحسين تنسيق أنشطة البحث والتطوير.  -٤

  التغيرات في البرنامج واتجاهاته

ية لألما -١-٢-٣البرنامج الفرعي  اس يراعي هذا البرنامج الفرعي ناإلطار الرقابي الحكومي وتطوير البنية األس ، س
سية، في كل من البلدان التي لديها برامج قوى نووية  البلدان التي تواصل تعزيز أطرها الرقابية وتنفيذ المهام الرقابية األسا

روع ال اريع في هذا المش تند المش تهل برنامجاً جديداً. وتس فرعي مكتملة، وتلك التي تعيد تفعيل برنامج للقوى النووية أو تس
إلى عمل الوكالة لمساعدة الدول األعضاء في وضع أطرها الحكومية والرقابية، بما في ذلك تناول نتائج بعثات استعراض 
آت  وص القدرات التقنية واإلدارية لموظفي الهيئات الرقابية في المنش ز على وجه الخص النظراء في المجال الرقابي. وتُعزَّ

  افة األمان.النووية، بما في ذلك القيادة وثق

آت النووية -٢-٢-٣البرنامج الفرعي  ييد تقييم أمان المنش اريع التش وء مش ل هذا البرنامج الفرعي، في ض يواص ، س
آت النووية في جميع أنحاء العالم،  غيل الطويل األجل المتوخى للمنش اميم المفاعالت القائمة والمتقدمة والتش الجديدة لتص

يجري دعم التطبيق الدقيق لمعايير  تنقيح معايير تقييم األمان وأمان يالً. وس تكمالها بوثائق تقنية أكثر تفص ميم واس التص
ر برامج بناء الكفاءات في مجالي تقييم األمان  ات النظراء، ونش تعراض تعراض التقني لألمان، واس األمان من خالل االس

لناشئة، مثل السمات الجديدة للتصميم، والبيان وأمان التصميم. وسينصبُّ التركيز على المساعدة الفعالة بشأن المواضيع ا
  العملي المحدَّث لألمان والمفاعالت الصغيرة والمتوسطة الحجم أو النمطية.

، سيتطرق هذا البرنامج الفرعي إلى العديد من التحديات األمان والحماية من األخطار الخارجية -٣-٢-٣البرنامج الفرعي 
الخارجية، بما في ذلك األخطار التي أبرزتها التجارب األخيرة والمتمثلة فيما يلي: آثار الماثلة أمام الحماية من األخطار 

ميم؛ وأهمية المعارف الدقيقة والدليل العلمي في  ئيالً وغير محتاطاً لها في التص األحداث التي يكون احتمال وقوعها ض
تعراض األمان الدوري؛ ومجموع األخطار الخارجية التي تؤثر في وقت  واحد في العديد من الوحدات الموجودة في اس

اء  غيلية في حالة وقوع أحداث خارجية. ومن المتوقع أن تزداد طلبات الدول األعض م الخبرات التش الموقع؛ وآليات تقاس
للحصول على رؤى تقنية بشأن هذه القضايا. وسيقدم البرنامج الفرعي وثائق أمان وخدمات استعراض األمان التي تتضمن 

  رة العملية للدول األعضاء على نحو فعال وكفؤ.المشو

، سيواصل هذا البرنامج الفرعي دعم الدول األعضاء التشغيل المأمون لمحطات القوى النووية -٤-٢-٣البرنامج الفرعي 
غيل الطويل األجل وإدارة التقاُدم، وتنفيذ متطلبات األمان المذكورة في العدد تعراض التش ين قدراتها على اس  في تحس

GSR Part 2  من سلسلة معايير أمان الوكالة المعنون "القيادة واإلدارة فيما يتعلق باألمان". وهذه المجاالت مدرجة حالياً في
اعدة الدول  تقل لثقافة األمان، وفي بناء القدرات من خالل مس غيل وعملية التقييم المس تعراض أمان التش خدمة فرقة اس

اء في التقييم الذاتي والتح غيلية األعض تخدام الخبرات التش اء في اس ل الوكالة دعم الدول األعض تواص تمر. وس ين المس س
  لتحسين أداء األمان.

مان مفاعالت البحوث ومرافق دورة الوقود -٥-٢-٣البرنامج الفرعي  يتطرق هذا البرنامج الفرعي إلى التركيز أ ، س
شطة بناء القدرات، بما في المتزايد على تحديث معايير األمان ووضع وثائق داعمة، وتنظيم  ستعراض األمان وأن خدمات ا

اريع  أن أمان مفاعالت البحوث. وتركز مش لوك بش طة التي تدعم تطبيق معايير أمان الوكالة ومدونة قواعد الس ذلك األنش
يما فيما يتعلق بالفعالي اء في التعامل مع التحديات المحددة، ال س اعدة الدول األعض ة الرقابية، البرنامج الفرعي على مس

الً عن تطوير  غيل المأمون للمرافق، فض غيل الطويل األجل، والتش والقيادة واإلدارة ألغراض األمان، وإدارة التقادم والتش
    البنية األساسية لألمان بالنسبة لمفاعالت البحوث الجديدة ومرافق دورة الوقود.
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  األهداف والنواتج ومؤشرات األداء بحسب البرنامج

  أمان المنشآت النووية -٢-٣البرنامج 

  األهداف:

 ييده وتشغيله من خالل وضع وصون مجموعة حديثة من دعم الدول األعضاء في تحسين أمان المنشآت النووية أثناء تقييم الموقع وتش
  معايير األمان والعمل على تطبيقها بفعالية.

 ها من خالل خدمات االستعراض، وتحسين أمان المنشآت النووية دعم الدول األعضاء في إرساء وتعزيز بُنى األمان األساسية الخاصة ب
ير  أن أمان مفاعالت البحوث، وتيس لوك بش اعدة في امتثال هذه الدول بتنفيذ اتفاقية األمان النووي ومدونة قواعد الس من خالل المس

  تنفيذها لهما.

 اء في بناء القدرات من خالل التعليم والتدريب، ومن خال غيليةدعم الدول األعض جيع على تبادل المعلومات والخبرات التش ل التش
  والتعاون الدولي، بما في ذلك تعزيز تنسيق أنشطة البحث والتطوير.

رات األداء  النواتج   مؤّشِ

 املة من أحدث اء بمجموعة متكاملة وش تزويد الدول األعض

معايير األمان في المجاالت العامة لإلطار القانوني والحكومي

  شآت النووية طوال كامل عمرها التشغيلي. وأمان المن

 عدد معايير األمان الجديدة والمنقحة والوثائق الداعمة لها في

  هذا المجال.

 اء البنى اء لخدمات الوكالة إلرس تخدام الدول األعض زيادة اس

  األساسية المناسبة لألمان وتحسين أمان المنشآت النووية.

 عدد خدمات استعراض األمان التي تُجرى.  

 ات دم ة عن خ ة المنبثق ال ات الوك ي ة لتوص ة المئوي ب النس

  استعراض األمان التي تأخذ بها الدول األعضاء.

 اء لخدمات الوكالة في مجالي تخدام الدول األعض زيادة اس

البنية األساسية لألمان وأمان المنشآت النووية التي تركز على

ادة واإلدارة ألغراض ا ابي، والقي ة التحكم الرق الي ان،فع ألم

غيل الطويل غيلي، بما في ذلك التش ميم واألمان التش والتص

  األجل.

 .عدد الدول األعضاء المشاِركة في أنشطة التدريب  

  ية اس عدد األحداث التدريبية التي تُجرى في مجالي البنية األس

  لألمان وأمان المنشآت النووية.

 
  البنية األساسية لألماناإلطار الرقابي الحكومي وتطوير  -١-٢-٣البرنامج الفرعي 

  األهداف:

  دعم الدول األعضاء في إرساء وصون أطر حكومية ورقابية ومتعلقة باألمان تتسم بالفعالية واالستقالل واالستدامة للمنشآت النووية من
  خالل وضع معايير أمان حديثة.

  خالل استعراضات النظراء، والخدمات االستشارية، دعم الدول األعضاء في تعزيز أطرها الحكومية والرقابية للمنشآت النووية من
  واألنشطة الداعمة لتطبيق معايير األمان الصادرة عن الوكالة.

 دعم الهيئات الرقابية بالدول األعضاء في تعزيز عملياتها الرقابية وبناء قدراتها في مجال األمان، وتبني ثقافة قوية للقيادة واألمان.  

رات األداء  النواتج   مؤّشِ

  مجموعة متكاملة وشاملة ومتسقة من أحدث معايير األمان
في مجالي األطر الحكومية والرقابية، وأمان المنشآت 

  النووية.

  عدد معايير األمان الجديدة والمنقحة والوثائق الداعمة لها في
  هذا المجال.

  زيادة استخدام الدول األعضاء لخدمات الوكالة بشأن معايير
  لرقابية األساسية.األمان لدعم البُنى ا

 .عدد بعثات خدمة االستعراضات الرقابية المتكاملة التي تُجرى  

  النسبة المئوية لما يؤخذ به من توصيات بعثات خدمة
  االستعراضات الرقابية المتكاملة.

  زيادة استخدام الهيئات الرقابية في الدول األعضاء ألدوات
عم أمان المنشآت الوكالة لتقييم الكفاءة وبرامجها التدريبية لد

  النووية في البرامج النووية الناشئة والمكتملة.

  عدد الدول األعضاء التي تستخدم المواد التدريبية للوكالة في
المجال الرقابي من أجل دعم البرامج المستدامة للتعليم 

  والتدريب.

  المبادئ ’عدد الدول األعضاء التي تستخدم أداة ومنهجية
ييم المنهجي لالحتياجات من حيث التوجيهية الخاصة بالتق

  من أجل بناء الكفاءات.‘ الكفاءات الرقابية
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  المشاريع

  المخرجات الرئيسية المخطَّط لها  العنوان

ادات تنفيذ البرامج)، وتبادل  الفعالية الرقابية وربط الشبكات الرقابية -٠٠١-١-٢-٣ معايير األمان، والمبادئ التوجيهية (أي إرش
بكة الرقابية الدولية؛المعلومات، وتق ارير البعثات؛ والمعلومات في الش

  وتنسيق وتقديم دعم الخبراء للبلدان المستجدة.

  معايير األمان وتقارير األمان.  معايير األمان ودعم اتفاقية األمان النووي -٠٠٢-١-٢-٣

قارير، وأ بناء القدرات الالزمة ألمان المنشآت وللمهام الرقابية -٠٠٣-١-٢-٣ اتالت تدريبية، وتعزيز المنص لذاتي، والمواد ال دوات التقييم ا
  اإللكترونية.

  

  تقييم أمان المنشآت النووية -٢-٢-٣البرنامج الفرعي 

  األهداف:

 دعم الدول األعضاء في تحقيق مستوى عاٍل من األمان في مجال تصميم محطات القوى النووية والتميز في تقييم األمان من خالل توفير
  ر حديثة بشأن تقييم األمان وأمان التصميم تستند إلى التكنولوجيا الحالية وأفضل الممارسات، والعمل على تطبيق هذه المعايير.معايي

 .دعم الدول األعضاء في تنفيذ معايير تقييم األمان وأمان التصميم  

  الساعة المتعلقة بتقييم األمان وأمان التصميم.دعم الدول األعضاء في بناء الكفاءات في مجال تقييم األمان، والمساعدة في قضايا  

رات األداء  النواتج   مؤّشِ

 قة من املة ومتس اء بمجموعة متكاملة وش تزويد الدول األعض

الي تقييم ا في مج ة له داعم ائق ال ان والوث ايير األم دث مع أح

  األمان وأمان التصميم.

 انعدد المعايير الجديدة والمنقحة في مجالي تقييم األمان وأم

  التصميم والوثائق الداعمة في هذا الصدد.

  أن معايير اء لخدمات الوكالة بش تخدام الدول األعض زيادة اس

ميم محطات القوى النووية وأداء تقييم األمان لدعم أمان تص

  األمان.

 .عدد خدمات استعراض األمان التي تُجرى  

 ات دم ة عن خ ة المنبثق ال ات الوك ي ة لتوص ة المئوي ب النس

  األمان التي تأخذ بها الدول األعضاء.استعراض 

 اء لمنهجيات الوكالة للتدريب في تخدام الدول األعض زيادة اس

 مجالي تقييم األمان وأمان التصميم بما في ذلك قضايا الساعة.

 .عدد الدول األعضاء المشاِركة في أنشطة التدريب  

 ية التي تُجرى في مجالي تقييم األمان تدريب طة ال عدد األنش

  ن التصميم.وأما

  المشاريع

  المخرجات الرئيسية المخطَّط لها  العنوان

ميم محطات القوى النووية وتقييم -٠٠١-٢-٢-٣ مان تص عايير أ م
  األمان

معايير األمان الجديدة والمنقحة والوثائق التقنية والتقارير المرتبطة بها؛

  وتقارير ووثائق االستعراض

طة المتعلقة ببرنامج يب والنُهج الالزمة لتقييم األمانبناء الكفاءات، واألسال -٠٠٢-٢-٢-٣ المواد التدريبية، والتدريب، وحلقات العمل، واألنش

التعليم والتدريب في ميدان تقييم األمان وتنفيذ برامج بناء الكفاءات في

ارية؛ والوثائق تش خدمات االس لك ال ما في ذ مجال تقييم األمان، ب

  ي مجالي تقييم األمان وأمان التصميم.والتقارير عن قضايا الساعة ف

  

  األمان والحماية من األخطار الخارجية -٣-٢-٣البرنامج الفرعي 

  األهداف:

 شاط شآت فيما يتعلق باألخطار الخارجية، بما في ذلك األخطار الناتجة عن الن دعم الدول األعضاء في تعزيز أمان المواقع وتصميم المن
  األمان والعمل على تطبيقها. البشري، من خالل وضع معايير

 شاط شآت فيما يتعلق باألخطار الخارجية، بما في ذلك األخطار الناتجة عن الن دعم الدول األعضاء في تعزيز أمان المواقع وتصميم المن
  البشري، من خالل االستعراضات الدورية لألمان وخدمات استعراض النظراء.
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 ل التعليم والتدريب.دعم الدول األعضاء في بناء القدرات من خال  

رات األداء  النواتج   مؤّشِ

 قة من املة ومتس اء بمجموعة متكاملة وش تزويد الدول األعض

أحدث معايير األمان في مجالي األمان والحماية من األخطار

  الخارجية.

 عدد معايير األمان الجديدة والمنقحة والوثائق الداعمة لها في

  هذا المجال.

 تخدام الدول أن معايير زيادة اس اء لخدمات الوكالة بش األعض

  األمان لدعم األمان والحماية من األخطار الخارجية.

 .عدد بعثات استعراض تصميم المواقع واألحداث الخارجية  

  تعراض يات بعثات اس بة المئوية لما يؤخذ به من توص النس

  تصميم المواقع واألحداث الخارجية.

 اء لمنهجيا تخدام الدول األعض ت الوكالة للتدريب فيزيادة اس

ة وتقييم ارجي ار الخ ة من األخط اي ان والحم االت األم مج

  المخاطر الخارجية.

 .عدد الدول األعضاء المشاِركة في أنشطة التدريب  

 عدد األنشطة التدريبية التي تُجرى في مجاالت األمان والحماية

  من األخطار الخارجية وتقييم األخطار الخارجية.

  المشاريع

  المخرجات الرئيسية المخطَّط لها  نالعنوا

معايير األمان والوثائق الداعمة لها في مجاالت اختيار المواقع وتقييمها،  تقييم المواقع وأمان تصاميم المنشآت -٠٠١-٣-٢-٣

تعراض  آت النووية من األخطار الخارجية؛ وخدمات اس وحماية المنش

  األمان، وبعثات الخبراء وحلقات العمل.

ان -٠٠٢-٣-٢-٣ ب وأدوات تقييم المواقع إلجراء تقييم أم الي أس
  المنشآت

اليب واألدوات التقنية الالزمة  أن األس تقارير األمان والوثائق التقنية بش

لتنفيذ معايير األمان في تقييم المواقع وتقييم األمان؛ وحلقات العمل لبناء

  قدرات المؤسسات في الدول األعضاء؛ ونشر المعلومات وتقاسمها.

  
  التشغيل المأمون لمحطات القوى النووية -٤-٢-٣البرنامج الفرعي 

  األهداف:

 ورات، ومن خالل تقديم الدعم ع معايير األمان وغيرها من المنش غيلي من خالل وض ين األمان التش اء في تحس دعم الدول األعض
  لتطبيقها.

 اض األمان التشغيلي، والتشغيل المأمون الطويل األجل وإدارةدعم الدول األعضاء في تحسين األمان التشغيلي من خالل خدمات استعر
  التقادم وخبرات التشغيل، والقيادة، واإلدارة والثقافة من أجل األمان.

 .دعم الدول األعضاء في بناء القدرات من خالل ترتيب التدريبات وحلقات العمل ومن خالل إسداء المشورة بشأن التقييم الذاتي  

رات  النواتج   األداء مؤّشِ

 قة من املة ومتس اء بمجموعة متكاملة وش تزويد الدول األعض
غيل  غيلي، والتش أحدث معايير األمان في مجاالت األمان التش
ل  غي ادم، وخبرات التش ل، وإدارة التق ل األج أمون الطوي الم

  واإلدارة والقيادة وثقافة األمان.

 ها فيعدد معايير األمان الجديدة والمنقحة والوثائق الداعمة ل
  هذا المجال.

 أن معايير اء لخدمات الوكالة بش تخدام الدول األعض زيادة اس
  األمان لدعم األمان التشغيلي في محطات القوى النووية.

 ،تعراض األمان غيل الس تعراض أمان التش عدد بعثات فرقة اس
غيل الطويل األجل، وبعثات  تعراض وجوانب أمان التش اس

أن بة بش غيلي النظراء للخبرة المكتس بعثات، وأداء األمان التش
  .التقييم المستقل لثقافة األمان

 ات دم ة عن خ ة المنبثق ال ات الوك ي ة لتوص ة المئوي ب النس
  استعراض األمان التي تأخذ بها الدول األعضاء.

 اء لمنهجيات الوكالة للتدريب في تخدام الدول األعض زيادة اس
غيل المأمون الطو غيلي، والتش يل األجل،مجاالت األمان التش

ة اف ادة وثق ل، واإلدارة، وقي غي ادم، وخبرات التش وإدارة التق
  األمان.

 ية التي تُجرى في مجاالت بعثات فرقة تدريب يات ال عال عدد الف
غيل المأمون الطويل األجل، غيل، والتش تعراض أمان التش اس
ة اف ادة وثق ل، واإلدارة، وقي غي ادم، وخبرات التش وإدارة التق

  األمان.
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  المشاريع

  المخرجات الرئيسية المخطَّط لها  العنوان

أن  أداء األمان التشغيلي -٠٠١-٤-٢-٣ غيل؛ والمواد التدريبية بش تعراض أمان التش تقارير بعثات فرقة اس
ين قواعد بيانات بعثات ركات والمحطات؛ وتحس لذاتي للش التقييم ا

ر أبرز استعراض األمان؛ والتنقيح المتكامل ألدلة األمان التشغيلي؛ ونش
تعراض أمان لة بفرقة اس نتائج البعثات؛ وتعميم المعلومات المتص

  التشغيل على موقع إلكتروني مخصص.

م تقارير أحداث محطات القوى النووية من خالل نظام التبليغ عن  تقاسم الخبرات التشغيلية الدولية واالستفادة منها -٠٠٢-٤-٢-٣ تقاس
ا ايا الس أن قض عة في نظام التبليغ عن الحادثاتالحادثات؛ والتقارير بش

ات  ارير البعث ه)؛ وتق ائج ام وأبرز نت ذا النظ ة له ابع اء الت ب الزرق (الكت
غيل؛  أن أداء أمان التش بة بش تعراض النظراء للخبرة المكتس أن اس بش
ل  ين المتواص غيل والتحس أن خبرات التش وأدلة األمان ووثائق تقنية بش

أن تحس غيل لألداء؛ والدورات التدريبية بش ين األداء، وخبرات التش
  وتحليل األسباب الجذرية.

غيل الطويل األجل؛ وإدارة  أمان التشغيل الطويل األجل -٠٠٤-٤-٢-٣ تقارير البعثات المتعلقة بجوانب أمان التش
ادات الجديدة والمنقحة  التقادم وتحاليل التقادم المحدود الوقت؛ واإلرش

ألجل؛ وتقرير األمان المنقح بشأنبشأن إدارة التقادم والتشغيل الطويل ا
ر الوثائق  تفادة في مجال التقادم؛ ونش الدروس الدولية العامة المس

  التوافقية مثل تحاليل التقادم المحدود الوقت.

ان في -٠٠٣-٤-٢-٣ ة األم اف ان، وثق ل األم ادة، واإلدارة من أج القي
  الدول األعضاء

أجل األمان؛ وبرامج التحسين  تنقيح أدلة األمان بشأن القيادة واإلدارة من
تقلة لثقافة  اء؛ والتقييمات المس ل لثقافة األمان للدول األعض المتواص
طة  ائل؛ وأنش ايا والمس أن القض ب الطلب؛ وتقارير بش األمان، حس

  التدريب، واالجتماعات وحلقات العمل.

  

  أمان مفاعالت البحوث ومرافق دورة الوقود -٥-٢-٣البرنامج الفرعي 

  ف:األهدا

 دعم الدول األعضاء في تحسين أمان مفاعالت البحوث ومرافق دورة الوقود من خالل وضع معايير األمان والعمل على تطبيقها، وتنفيذ
  مدونة قواعد السلوك بشأن أمان مفاعالت البحوث.

 د.دعم الدول األعضاء في إرساء وصون البنية األساسية لألمان لمفاعالت البحوث ومرافق دورة الوقو  

 .دعم التبادل الدولي للمعلومات بشأن خبرات التشغيل وبناء القدرات لمفاعالت البحوث ومرافق دورة الوقود  

رات األداء  النواتج   مؤّشِ

 قة من املة ومتس اء بمجموعة متكاملة وش تزويد الدول األعض

أحدث معايير األمان في مجال أمان مفاعالت البحـوث ومرافق

  دورة الوقود النووي.

 دد معايير األمان الجديدة والمنقحة والوثائق الداعمة لها فيع

  هذا المجال.

 أن معايير اء لخدمات الوكالة بش تخدام الدول األعض زيادة اس

اعالت البحوث ومرافق دورة الوقود ان مف دعم أم ان ل األم

  النووي.

  .عدد خدمات استعراض األمان التي تُجرى  

 ة ال ال ات الوك ي ة لتوص ة المئوي ب اتالنس دم ة عن خ منبثق

  استعراض األمان التي تأخذ بها الدول األعضاء.

 اء لمنهجيات الوكالة للتدريب في تخدام الدول األعض زيادة اس

  مجال أمان مفاعالت البحوث ومرافق دورة الوقود النووي.

 .عدد الدول األعضاء المشاِركة في أنشطة التدريب  

 اء التي لديها م بة المئوية للدول األعض فاعالت بحوثالنس

ومرافق دورة وقود نووي، المشاِركة في منصة الوكالة لتقاسم

  المعلومات وفي أنشطة تبادل خبرات التشغيل.
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  المشاريع

  المخرجات الرئيسية المخطَّط لها  العنوان

ثات  أمان مفاعالت البحوث -٠٠١-٥-٢-٣ عات والبع ما قارير االجت ها؛ وت لداعمة ل عايير األمان والوثائق ا ؛ م

ومداوالت المؤتمرات؛ والمواد التدريبية؛ وتقارير التقييمات الذاتية التي

ة بنظام التبليغ عن اء؛ وقاعدة البيانات الخاص تجريها الدول األعض

  الحادثات المتعلقة بمفاعالت البحوث.

ع  أمان مرافق دورة الوقود -٠٠٢-٥-٢-٣ ما قارير االجت ها؛ وت لداعمة ل عايير األمان والوثائق ا ثات؛ م ات والبع

ة بنظام التبليغ عن الحادثات والمواد التدريبية؛ وقاعدة البيانات الخاص

  المتعلقة بالوقود وتحليلها.

 
  األمان اإلشعاعي وأمان النقل -٣-٣البرنامج 

و ٣-٣يركز البرنامج  عاعات المؤيِّنة. ويتناول البرنامج ص ارة لإلش خاص والبيئة من التأثيرات الض غ على حماية األش
كل بناء  –معايير األمان والعمل على تطبيقها  ي للوكالة. ويش اس وص عليها في النظام األس وكالهما من الوظائف المنص

عاعية،  أن المخاطر اإلش ل بش تراتيجيات التواص الً عن اس بكي، فض القدرات، بما في ذلك التعليم والتدريب، والربط الش
ر  تركة بين القطاعات من عناص ية مش ر رئيس اإلطار العالمي لألمان، ويندرجون في جميع أجزاء البرنامج. وهناك عناص

تسليم كذلك بأهمية التعهدات الدولية مثل تطبيق االتفاقيات ومدونات قواعد السلوك المعمول بها، كعنصر من عناصر إطار 
لتغييرات في موضع التركيز. األمان. واألنشطة المندرجة في البرنامج هي بالدرجة األولى أنشطة جارية التنفيذ مع بعض ا

عاعي وأمان  ايا األمان اإلش لة التي تتناول قض تهدف الهيئات الوطنية والمنظمات الدولية ذات الص مل الجمهور المس ويش
لون.   النقل. والمستفيدون هم الحكومات والرقابيون والعاملون والمرضى وعموم الجمهور والمستخِدمون والمشغِّ

تعراض معايير  تمر اس يس ادرة عن وس من ذلك العمل على تنفيذ معايير األمان الص ادرة عن الوكالة. ويتض األمان الص
ائل منها خدمات  عة. وينفَّذ ذلك من خالل طائفة من الوس ادر المش أن أمان وأمن المص لوك بش الوكالة ومدونة قواعد الس

ارية، والتوعية وتبادل المعلومات، واإلرش تش تعراض النظراء والخدمات االس ادات والمواد التدريبية. وتوفر هذه اس
تبرز في  ايا التي س ب للقض ر التخطيط والتحس أن فعالية البرنامج بوجه عام، وتيس ية وتأكيدات بش اس طة تعقيبات أس األنش

  المستقبل.

ات والتقدير والتقييم: تعراض تفادة من االس وء التنقيح الذي أُجري في عام  الدروس المس من  SSR-6للعدد  ٢٠١٨في ض
لسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعنون "الئحة النقل المأمون للمواد المشعـّة"، هناك حاجة س

اء من  ائل النقل الجوي والبري والبحري، وأن تعتمدها الدول األعض إلى اعتماد هذه الالئحة في لوائح النقل العالمي لوس
تمر التفاعل مع المنظمات الدولية األخرى خالل لوائحها للنقل البري الوط يس كك الحديدية. وس بة للطرق والس ني بالنس

ارية، مما يظهر أهمية  تش تعراضات النظراء والبعثات االس اركة في نقل البضائع الخطرة. وهناك طلب كبير على اس المش
تكي تقلة على نحو فعال. وس تقرة ومزودة بالموارد الكافية ومس ب إجراء وجود نظم رقابية مس ف الوكالة نهجها بما يناس

عة  رف في النفايات المش ات المتكاملة المتعلقة بالتص تعراض ات الرقابية المتكاملة وخدمة االس تعراض بعثات خدمة االس
ل الحتياجات كل من تطلب من الدول  الح، من أجل تلبية أفض تص تهلك، وبرامج اإلخراج من الخدمة واالس والوقود المس

اء إجراء ب أن األعض لوك بش دة مدونة قواعد الس اء تدعم بش ل. وال تزال الدول األعض كل منفص عثات الخدمتين معاً أو بش
ف في  لة بشأن استيراد المصادر المشعة وتصديرها وإرشاداتها بشأن التصرُّ أمان المصادر المشعة وأمنها وإرشاداتها المكّمِ

تراتي ل نهج الوكالة االس عة المهملة. ويواص ادر المش اء في تعزيز المص اعدة الدول األعض أن التعليم والتدريب مس جي بش
  البنية األساسية لألمان اإلشعاعي.

  المعايير المحدَّدة لترتيب األولويات:

اء معايير األمان والتعاون مع المنظمات الدولية   -١ طة التي تعزز اإلطار العالمي لألمان من خالل إرس األنش
 سيق والتعهدات الدولية.األخرى التي تساعد أيضاً في التن

ات النظراء   -٢ تعراض ية الرقابية من خالل اس اس اء في تعزيز البنية األس طة التي تدعم الدول األعض األنش
 والبعثات االستشارية.
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األنشطة التي تروج لمدونة قواعد السلوك بشأن أمان المصادر المشعة وأمنها وتساعد الدول األعضاء في   -٣
تراتيجيات  ادر المختومة لتجنب تحولها إلى تعزيز االس غيلي للمص الوطنية فيما يتعلق بنهاية العمر التش

  مصادر يتيمة.

  التغيرات في البرنامج واتجاهاته

عاعيان -١-٣-٣البرنامج الفرعي  د اإلش اء في األمان والرص اعدة الدول األعض ، يركز هذا البرنامج الفرعي على مس
توى من األمان اإل ول إلى أعلى مس ل الوكالة خالل الفترة الوص تواص عاعي أو الحفاظ عليه. وس العمل  ٢٠٢١-٢٠٢٠ش

ادرة عن الوكالة المعنون "الوقاية من  GSR Part 3على تطبيق المعايير الواردة في العدد  لة معايير األمان الص لس من س
ية الدولية"، وأدلة األمان  اس عاعية: معايير األمان األس ادر اإلش عاعات وأمان المص ل الوكالة اإلش تواص المرتبطة بها. وس

شأن تعزيز األمان في اإلجراءات الطبية ذات الصلة، والمساعدة في تنفيذ مبادئ التبرير  سداء المشورة للدول األعضاء ب إ
أن حماية العاملين، تركز على مجاالت مثل تعدين اليورانيوم،  ادات أمان بش ع إرش تنقح الوكالة أو تض ين. وس والتحس

  تي تعالج المواد المشعة الموجودة في البيئة الطبيعية، واالستخدامات الصناعية للمصادر المشعة.والصناعات ال

ل هذا البرنامج الفرعي التطرق إلى تزايد الطلب البنية التحتية الرقابية وأمان النقل -٢-٣-٣البرنامج الفرعي  يواص ، س
تقلة والبعثات ات النظراء المس تعراض اء على اس ارية المدعومة بعمليات التقييم الذاتي في مجال  من الدول األعض تش االس

البنية األساسية الرقابية ونقل المصادر اإلشعاعية. وإدراكاً للحاجة إلى بناء الكفاءات في مجال األمان اإلشعاعي على نحو 
تراتيجياتها الوطنية ع وتنفذ اس اء التي تض ل تزايد عدد الدول األعض تدام، من المتوقع أن يتواص اس  مس ة على أس الخاص

تحليل لالحتياجات الوطنية بما يتماشى مع معايير وإرشادات األمان الصادرة عن الوكالة. وفي مجال أمان النقل، سيستمر 
  تنقيح معايير األمان ذات الصلة الصادرة عن الوكالة.

  األهداف والنواتج ومؤشرات األداء بحسب البرنامج

  ان النقلاألمان اإلشعاعي وأم -٣-٣البرنامج 

  األهداف:

 .دعم الدول األعضاء في تحسين األمان اإلشعاعي لألفراد والبيئة من خالل وضع معايير األمان والعمل على تطبيقها  

 دعم الدول األعضاء في إرساء البنية األساسية المناسبة لألمان من خالل تنفيذ مدونة قواعد السلوك بشأن أمان المصادر المشعة وأمنها
لة، وكذلك من خالل استعراضات األمان والخدمات االستشارية.واإلرشا   دات المكّمِ

 .دعم الدول األعضاء في بناء القدرات من خالل التعليم والتدريب، وتشجيع تبادل المعلومات والخبرات  

رات األداء  النواتج   مؤّشِ

 قة من املة ومتس اء بمجموعة متكاملة وش تزويد الدول األعض

  ن في مجال األمان اإلشعاعي.أحدث معايير األما

 عدد معايير األمان الجديدة والمنقحة والوثائق الداعمة لها في

  هذا المجال.

 أن معايير اء لخدمات الوكالة بش تخدام الدول األعض زيادة اس

  األمان لدعم األمان اإلشعاعي.

  عدد استعراضات األمان، والبعثات التقييمية واالستشارية التي

  تُجرى.

 بة ا يات الوكالة المنبثقة عنالنس لمئوية لما يؤخذ به من توص

  استعراضات األمان والبعثات التقييمية واالستشارية.

 اء لمنهجيات الوكالة لتحليل تخدام الدول األعض زيادة اس

  االحتياجات التدريبية في مجال األمان اإلشعاعي.

  اء التي تُجري تحليالً الحتياجات التدريب عدد الدول األعض

انوالت ل وأم ان النق اعي وأم ع ان اإلش ال األم عليم في مج

  النفايات.

 

  األمان والرصد اإلشعاعيان -١-٣-٣البرنامج الفرعي 

  األهداف:

 ع معايير وأدلة األمان والعمل على تطبيقهما في عاعي من خالل وض توى من األمان اإلش اء على بلوغ أعلى مس اعدة الدول األعض مس
  طب وغير ذلك من التطبيقات، وتعزيز التواصل بشأن المخاطر اإلشعاعية.جميع قطاعات الصناعة وال
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 تخَدم فيها مواد وخدمات ومعدات عاعات لعمليات الوكالة ذاتها ولجميع العمليات التي تُس توى عاٍل من الحماية من اإلش مان مس ض
  قني.وتسهيالت ومعلومات توفرها الوكالة، بما في ذلك المساعدة في مشاريع التعاون الت

رات األداء  النواتج   مؤّشِ

 طلع ية التي تض ية المعن لدول عاون بين المنظمات ا تعزيز الت

  بمسؤوليات وواليات في مجال األمان اإلشعاعي.

 ل التي ات العم ثائق وحلق ايير األمان وغيرها من الو عدد مع

تركة بين الوكاالت اء اللجنة المش ترك في رعايتها أعض يش

  عي.المعنية باألمان اإلشعا

 ع وثائق ادية (تنقيح الوثائق الحالية أو وض عدد الوثائق اإلرش

خة المنقحة من العدد  ،GSR Part 3جديدة) لدعم تنفيذ النس

  التي تشترك منظمات دولية في رعايتها.

 عاعية لحماية زيادة كفاءة وفعالية نظم قياس الجرعات اإلش

عاعات بحكم المهنة من موظفي ين لإلش العاملين المعرض

  الوكالة، ودعم الدول األعضاء في تطبيقها.

 عاون مع بالت ع  ية التي تُوض ثائق التقن لة األمان والو عدد أد

منظمة العمل الدولية في مجال الحماية من اإلشعاعات المهنية.

 .عدد األساليب المعتمدة المحافظ عليها في مختبرات الوكالة  

 ن الممارساتزيادة استخدام الدول األعضاء لمواد الوكالة بشأ

الجيدة في مجال الوقاية من اإلشعاعات الطبية بين المهنيين في

حة والمنظمات العاملة في مجال التعرض الطبي مجال الص

  لإلشعاعات.

 ادات الوكالة وغيرها من المعلومات عدد مرات تنزيل إرش

عاعات، من ى من اإلش ين وقاية المرض اليب تحس أن أس بش

مى  عاعات’الموقع اإللكتروني المس ى من اإلش ‘وقاية المرض

)Radiation Protection of Patients.(  

  المشاريع

  المخرجات الرئيسية المخطَّط لها  العنوان

ادية الجديدة والمنقحة في مجال األمان،  وقاية الجمهور والبيئة من اإلشعاعات -٠٠١-١-٣-٣ معايير األمان والوثائق اإلرش

اء من أجل دعم تنفيذ المعايير واجتماعات وحلقات العمل للدول  األعض

ية الدولية)  GSR Part 3الواردة في العدد  اس (معايير األمان األس

  والتعاون مع المنظمات الدولية المعنية في قضايا األمان اإلشعاعي.

عاعات؛ ونظم  وقاية المرضى من اإلشعاعات -٠٠٢-١-٣-٣ ى من اإلش أن وقاية المرض لة باألمان بش الوثائق المتص

اإلبالغ عن اإلجراءات اإلشعاعية والعالج اإلشعاعي؛ وموقع إلكتروني 

من معلومات محدَّثة عن خفض الجرعات في التعرض  ص يتض مخص

  الطبي للمهنيين في المجال الطبي وللمرضى.

لة باألمان التي تدعم معايير األ  الوقاية اإلشعاعية المهنية -٠٠٣-١-٣-٣ مانالوثائق الجديدة والمنقحة المتص

عة  بكات الجديدة أو الموس عاعات المهنية؛ والش أن الوقاية من اإلش بش

غيل نظام المعلومات الخاص عاعات؛ وتش أن الوقاية من اإلش بش

عها في نظامالبالتعرض المهني وترويج وتحديث  حزم التدريبية لوض

ناعة  بالتعرض المهني في مجاالت الطب والص المعلومات الخاص 

شعاعي الصناعي؛ وتقارير وأدوات التقييم الذاتيوالبحوث: التصوير اإل

تخدام يع واس عاعات؛ وتوس من أجل خدمة تقييم وقاية العاملين من اإلش

  شبكات الوقاية من اإلشعاعات المهنية.

د األفراد وأماكن العمل؛ وخدمات معايرة األجه  الخدمات التقنية في مجال األمان اإلشعاعي -٠٠٤-١-٣-٣ زة؛اعتماد خدمات لرص

  وخدمات الطوارئ؛ ووضع ممارسات وتقاسمها مع الدول األعضاء.

  

  البنية الرقابية األساسية وأمان النقل -٢-٣-٣البرنامج الفرعي 

  األهداف:

  ع معايير األمان والعمل عاعي وأمان النقل من خالل وض ية الرقابية من أجل األمان اإلش اس اء في تعزيز بُناها األس دعم الدول األعض
  تطبيقها. على
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 دعم الدول األعضاء في تعزيز بُناها األساسية الرقابية من أجل األمان اإلشعاعي وأمان النقل من خالل استعراضات النظراء والخدمات
  االستشارية.

 .دعم الدول األعضاء في تحسين بنائها للقدرات في مجال األمان اإلشعاعي  

رات األداء  النواتج   مؤّشِ

 اء قة من تزويد الدول األعض املة ومتس بمجموعة متكاملة وش

ية  اس أحدث معايير األمان في مجال أمان النقل والبنى األس

  الرقابية.

 عدد معايير األمان الجديدة والمنقحة والوثائق الداعمة لها في

  هذا المجال.

 أن معايير اء لخدمات الوكالة بش تخدام الدول األعض زيادة اس

ية الرقابية في الدولاألمان لدعم أمان النقل والبنى ا اس ألس

  األعضاء.

 .عدد خدمات استعراض األمان التي تُجرى  

 ات دم ة عن خ ة المنبثق ال ات الوك ي ة لتوص ة المئوي ب النس

  استعراض األمان التي تأخذ بها الدول األعضاء.

 اء لمنهجيات الوكالة لتحليل تخدام الدول األعض زيادة اس

تدريبية في مجاالت األمان  عاعي وأماناالحتياجات ال اإلش

  النقل وأمان النفايات.

  اء التي تُجري تحليالً الحتياجات التدريب عدد الدول األعض

ان ل وأم ان النق اعي وأم ع ان اإلش ال األم والتعليم في مج

  النفايات.

  المشاريع

  المخرجات الرئيسية المخطَّط لها  العنوان

وص تنفيذ مدونة قواعداجتماعات الخ  التحّكم في المصادر اإلشعاعية -٠٠١-٢-٣-٣ براء القانونيين والتقنيين بخص

شأن تنفيذ شأن أمان المصادر المشعة وأمنها؛ وحلقات العمل ب سلوك ب ال

ارية؛ وخدمات تش هذه المدونة؛ وتنقيح معايير األمان؛ والبعثات االس

  االستعراضات الرقابية؛ والمساعدة التقنية بشأن الجوانب الرقابية.

ادات   النقل أمان -٠٠٢-٢-٣-٣ املة من معايير أمان النقل، والوثائق التقنية واإلرش المجموعة الش

ا من ة وغيره ات التقني اع ة؛ واالجتم دريبي دورات الت األخرى، وال

  االجتماعات االستشارية لدعم تنفيذ هذه المعايير.

ة بالبنية األ  المساعدة التقنية وإدارة المعلومات -٠٠٣-٢-٣-٣ عاعي في نظامتحديث النماذج الخاص ية لألمان اإلش اس س

إدارة معلومات األمان اإلشعاعي؛ والتقارير الواردة من اللجنة التوجيهية 

قل  مان الن عاعي وأ تدريب في مجال األمان اإلش بالتعليم وال ية  المعن

يا؛ وتنقيح وتحديث فايات ومديري الدورات التعليمية الجامعية العل والن

المجال؛ وتحديث المواد التدريبية للدورات نهج التعليم والتدريب في هذا 

ؤولي الوقاية  التدريبية الجامعية العليا، وفعاليات "تدريب المدّربين" لمس

عاعات؛ وتحديث تحليل آثار الدورات التدريبية الجامعية العليا  من اإلش

  وفعاليات "تدريب المدّربين".

 
  ئةالتصرف في النفايات المشعة وأمان البي -٤-٣البرنامج 

الدعم للدول األعضاء في إرساء إطار أمان للتصرف في النفايات المشعة والوقود المستهلَك، وتخطيط  ٤-٣يقدم البرنامج 
من  ة من الخدمة على نحو مأمون. ويتض عـّ تخدم مواد مش آت النووية وغيرها من المرافق التي تس وتنفيذ إخراج المنش

ع معايير الوكالة لألمان ذات ال تخدام وتطبيق معايير األمان هذه، البرنامج وض اء على اس اعدة الدول األعض لة، ومس ص
وتنسيق لجنة معايير أمان النفايات، وتوفير خدمات األمانة الجتماعات األطراف المتعاقدة في االتفاقية المشتركة بشأن أمان 

  التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة.

تفادة  ات والتقدير والتقييم:الدروس المس تعراض اء على التخلص من النفايات القوية  من االس ك بعض الدول األعض توش
مها. وتحتاج  تودعات جيولوجية ذات فترات تخزين طويلة، ولدى هذه الدول خبرات مفيدة يمكن تقاس عاع في مس في اإلش

اء إلى وجود خطط للتعامل مع النفايات الناتجة في حالة وقو ع حادث. وتزداد عمليات اإلخراج من الخدمة الدول األعض
ات المأمونة  أن الممارس ادات بش اء باإلرش بب إغالق المرافق. ومن المهم تزويد الدول األعض في جميع أنحاء العالم بس
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كل تحدياً كبيراً. كم ررة من الحوادث العنيفة من الخدمة يش تفادة. وال يزال إخراج المرافق النووية المتض ا والدروس المس
تحتاج الدول األعضاء إلى المساعدة في استصالح المواقع الموروثة، أو المشورة بشأن كيفية تجنب إنشاء مواقع موروثة 
أن المرونة في الجمع بين  اء بش بان آراء الدول األعض تأخذ الوكالة في الحس روع في تعدين اليورانيوم. وس جديدة عند الش

املة وخدمة االستعراض المتكاملة المتعلقة بالتصرف في النفايات المشعة والوقود بعثتي خدمة االستعراضات الرقابية المتك
  المستهلك، وبرامج اإلخراج من الخدمة واالستصالح.

  المعايير المحدَّدة لترتيب األولويات:

األنشطة التي تدعم الدول األعضاء في وضع استراتيجيات وطنية ومسارات للتخلص من المصادر المهملة   -١
 نفايات المشعة.وال

ع خطط للمرحلة الختامية من دورة الوقود النووي والتخلص   -٢ اء في وض طة التي تدعم الدول األعض األنش
 من النفايات، حسب الحاجة.

  األنشطة التي تدعم الدول األعضاء المهتمة بتعدين اليورانيوم في منع إقامة مواقع موروثة في المستقبل.  -٣

  تجاهاتهالتغيرات في البرنامج وا

عة -١-٤-٣البرنامج الفرعي  تهلك والنفايات المش رف في الوقود المس ة بالتمهيد  أمان التص اريع الخاص مل المش يش
تمر الجهود المبذولة في مجال التخلص من النفايات  تس عة والتخلص منها. وس تهلك والنفايات المش للتخلص من الوقود المس

تعراض تتناول إعداد واس عاع، وس ك  القوية اإلش واء. وتوش بيانات حالة األمان لمرافق التخلص العاملة والمغلقة على الس
تودعات جيولوجية،  تهلك في مس عاع أو الوقود المس اء حالياً على التخلص من النفايات القوية اإلش العديد من الدول األعض

  بالنفع على الدول األعضاء األخرى.وسينصب التركيز على تحفيز تنفيذ معايير األمان من تلك الخبرات األولية بما يعود 

الح واالنبعاثات البيئية -٢-٤-٣البرنامج الفرعي  تص ، يتألف هذا البرنامج الفرعي من أمان اإلخراج من الخدمة واالس
د البيئي، والتصرف في انبعاثات  اريع تتطرق إلى أمان العناصر المترابطة لإلخراج من الخدمة واالستصالح والرص مش

ع تمر المواد المش تس الح عقب وقوع حادث نووي. وس تص ة في البيئة وتقييمها، بما في ذلك اإلخراج من الخدمة واالس
اء لها. ومن المتوقع أن تزيد عمليات  ادات األمان ودعم تطبيق الدول األعض ع معايير وإرش الجهود الرامية إلى وض

أو رهناً بقرارات اإلغالق المبكرة، وبالتالي من المهم  اإلخراج من الخدمة نظراً القتراب المرافق القائمة من نهاية الخدمة
  تزويد الدول األعضاء بإرشادات محدثة بشأن الممارسات المأمونة، وتيسير تبادل المعلومات والدروس المستفادة.

  األهداف والنواتج ومؤشرات األداء بحسب البرنامج

  التصرف في النفايات المشعة وأمان البيئة -٤-٣البرنامج 

  ألهداف:ا

 تودعات الجيولوجية للنفايات تهلَك، بما في ذلك المس عَّة والوقود المس ف في النفايات المش رُّ ين أمان التص اء في تحس دعم الدول األعض
  القوية اإلشعاع، واإلخراج من الخدمة، واالستصالح، واالنبعاثات البيئية، من خالل وضع معايير األمان والعمل على تطبيقها.

 تودعات الجيولوجية للنفايات دعم الدول عة، بما في ذلك المس تهلك والنفايات المش رف في الوقود المس ين أمان التص اء في تحس األعض
ارية،  تش ات النظراء والخدمات االس تعراض الح، واالنبعاثات البيئية من خالل اس تص عاع، واإلخراج من الخدمة، واالس القوية اإلش

اعدتها على االمتثال لالتفاقية ير  ومس عة، وتيس رف في النفايات المش تهلك وأمان التص رف في الوقود المس أن أمان التص تركة بش المش
  تنفيذها لالتفاقية.

 .دعم الدول األعضاء في بناء القدرات من خالل التعليم والتدريب، وتشجيع تبادل المعلومات والخبرات  

رات األداء  النواتج   مؤّشِ

 اء بمجموعة متكا قة منتزويد الدول األعض املة ومتس ملة وش

رف في الوقود ان التص ال أم ان في مج ايير األم دث مع أح

عة، بما في ذلك التمهيد للتخلص تهلك والنفايات المش المس

طح األرض وجيولوجياً)، هائي (بالقرب من س والتخلص الن

  واإلخراج من الخدمة واالستصالح واالنبعاثات البيئية.

 حة والوثائق الداعمة لها فيعدد معايير األمان الجديدة والمنق

   هذا المجال.
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 أن معايير اء لخدمات الوكالة بش تخدام الدول األعض زيادة اس

تهلك والنفايات رف في الوقود المس األمان لدعم أمان التص

ة، بما في ذلك التمهيد للتخلص، والتخلص النهائي، عـِّ المش

الح واالنبعاثات البيئية ف تص يواإلخراج من الخدمة، واالس

أن أمان تركة بش اء، وامتثالها لالتفاقية المش الدول األعض

رف في النفايات تهلك وأمان التص رف في الوقود المس التص

  المشعة.

  ات و/أو المرافق لط ات والس دة المنظم ائ ا يُنَظَّم لف دد م ع

ستعراض النظراء أو غيرها من أنشطة  الحكومية من خدمات ا

ص التصرف في الوقودالدعم من خالل بعثات الخبراء فيما يخ

ة، بما في ذلك التمهيد للتخلص عـِّ تهلك والنفايات المش المس

والتخلص، فضالً عن اإلخراج من الخدمة، واالنبعاثات البيئية.

 أن أمان تركة بش عدد األطراف المتعاقدة في االتفاقية المش

رف في النفايات تهلك وأمان التص رف في الوقود المس التص

  المشعة.

 ت اء لمنهجيات الوكالة للتدريب فيزيادة اس خدام الدول األعض

ة، بما مجاالت التصرف في الوقود المستهلك والنفايات المشعـِّ

طح األرض في ذلك التمهيد للتخلص والتخلص (بالقرب من س

الح تص وجيولوجياً)، وكذلك اإلخراج من الخدمة، واالس

  واالنبعاثات البيئية.

  اركة في اء المش أنعدد الدول األعض تدريب الوكالة بش

  اإلخراج من الخدمة واالستصالح واالنبعاثات البيئية.

  

  أمان التصرف في الوقود المستهلك والنفايات المشعة -١-٤-٣البرنامج الفرعي 

  األهداف:

 ع معايير األمان تهلَك من خالل وض عَّة والوقود المس رف في النفايات المش ين أمان التص اء في تحس والعمل على دعم الدول األعض
  تطبيقها.

 ات النظراء والخدمات تعراض تهلَك من خالل اس عَّة والوقود المس رف في النفايات المش ين أمان التص اء في تحس دعم الدول األعض
 االستشارية، ومساعدتها على االمتثال لالتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة،

  وتيسير تنفيذها لالتفاقية.

 .دعم الدول األعضاء في بناء القدرات من خالل التعليم والتدريب، وتشجيع تبادل المعلومات والخبرات  

رات األداء  النواتج   مؤّشِ

 قة من املة ومتس اء بمجموعة متكاملة وش تزويد الدول األعض

رف في الوقود ان التص ال أم ان في مج ايير األم دث مع أح

تهلك عة، بما في ذلك التمهيد للتخلص من المس والنفايات المش

طح األرض القرب من س ا (ب ات والتخلص منه اي النف

  وجيولوجياً).

 عدد معايير األمان الجديدة والمنقحة والوثائق الداعمة لها في

   هذا المجال.

 أن معايير اء لخدمات الوكالة بش تخدام الدول األعض زيادة اس

رف  تهلك والنفاياتاألمان لدعم أمان التص في الوقود المس

ة، بما في ذلك التمهيد للتخلص من النفايات، والتخلص المشعـِّ

دول اً) في ال طح األرض وجيولوجي القرب من س ا (ب منه

رف  أن أمان التص تركة بش اء، وامتثالها لالتفاقية المش األعض

  في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة.

 تعر ات اس دم دد خ الع اض النظراء التي تُجرى في مج

ة، بما في ذلك التصرف في الوقود المستهلك والنفايات المشعـِّ

  التمهيد للتخلص والتخلص.

 أن أمان تركة بش عدد األطراف المتعاقدة في االتفاقية المش

رف في النفايات تهلك وأمان التص رف في الوقود المس التص

  المشعة.

 اء لم تخدام الدول األعض نهجيات الوكالة للتدريب فيزيادة اس

ة، بما مجاالت التصرف في الوقود المستهلك والنفايات المشعـِّ

طح األرض في ذلك التمهيد للتخلص والتخلص (بالقرب من س

  وجيولوجياً).

 أن اركة في تدريب الوكالة بش اء المش عدد الدول األعض

ة، بما في ذلك التصّرف في الوقود المستهلك والنفايات المشعـِّ

التمهيد للتخلص من النفايات والتخلص منها (بالقرب من سطح

  األرض وجيولوجياً).

  المشاريع

  المخرجات الرئيسية المخطَّط لها  العنوان

ّرف في النفايات ودعم -٠٠١-١-٤-٣ ة بالتص معايير األمان الخاص
  االتفاقية المشتركة

أن التمهيد للتخلص من  لداعمة بش ياتمعايير األمان والوثائق ا فا الن

ة والوقود المستهلك والتخلص النهائي منهما؛ وخدمات األمانة  المشعـّ
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تهلك وأمان رف في الوقود المس أن أمان التص تركة بش لالتفاقية المش

ات اع ك تنظيم اجتم ا في ذل ة (بم ع ات المش اي رف في النف التص

  االستعراض).

ي  تطبيق معايير األمان ودعم مشاريع المقارنة -٠٠٢-١-٤-٣ أن أمانتنس اريع أخرى جديدة بش اريع القائمة وإقامة مش ق المش

  التصرف في النفايات المشعـَّة، وتنسيق استعراضات النظراء.

  

  أمان اإلخراج من الخدمة واالستصالح واالنبعاثات البيئية -٢-٤-٣البرنامج الفرعي 

  األهداف:

 ين أمان برامجها فيما يخص اإلخراج اء في تحس الح واالنبعاثات البيئية، بما في ذلك في دعم الدول األعض تص من الخدمة، واالس
  الحاالت الالحقة للحوادث، من خالل وضع معايير األمان والعمل على تطبيقها.

 الح واالنبعاثات البيئية، بما في ذلك الحاالت تص ين أمان برامجها فيما يخص اإلخراج من الخدمة، واالس اء في تحس دعم الدول األعض
  للحوادث، من خالل استعراضات النظراء والخدمات االستشارية.الالحقة 

 .دعم الدول األعضاء في بناء القدرات من خالل التعليم والتدريب، وتشجيع تبادل المعلومات والخبرات  

رات األداء  النواتج   مؤّشِ

 قة من املة ومتس اء بمجموعة متكاملة وش تزويد الدول األعض

ال أ ان في مج ايير األم دث مع ةأح دم ان اإلخراج من الخ م

الح واالنبعاثات البيئية، بما في ذلك الحاالت الالحقة تص واالس

  للحوادث.

 عدد معايير األمان الجديدة والمنقحة والوثائق الداعمة لها في

  هذا المجال.

  أن معايير اء لخدمات الوكالة بش تخدام الدول األعض زيادة اس

ة واال دم ان اإلخراج من الخ دعم أم ان ل الحاألم تص س

  واالنبعاثات البيئية، بما في ذلك الحاالت الالحقة للحوادث.

 ال تعراض النظراء في مج ات اس دم ا يُجرى من خ دد م ع

  اإلخراج من الخدمة واالستصالح واالنبعاثات البيئية.

 اء لمنهجيات الوكالة للتدريب في تخدام الدول األعض زيادة اس

النبعاثات البيئية، مجاالت اإلخراج من الخدمة واالستصالح وا

  بما في ذلك الحاالت الالحقة للحوادث.

 أن اركة في تدريب الوكالة بش اء المش عدد الدول األعض

الح واالنبعاثات البيئية، بما في تص اإلخراج من الخدمة واالس

  ذلك الحاالت الالحقة للحوادث.

  المشاريع

  المخرجات الرئيسية المخطَّط لها  العنوان

الح   اإلخراج من الخدمة واالستصالح أمان -٠٠١-٢-٤-٣ تص معايير الوكالة لألمان المتعلقة باإلخراج من الخدمة واالس

ة الناجمة عن إنتاج اليورانيوم  عـّ رف في مخلفات المواد المش والتص

ة الموجودة في البيئة الطبيعية؛ والوثائق الداعمة  ومعالجة المواد المشعـّ

اعدة الدول ا اء على تطبيق هذه المعايير؛ والمواد التدريبية لمس ألعض

  ونقل المعارف من خالل مجتمعات الممارسة.

رف -٠٠٢-٢-٤-٣ األمان فيما يتعلق بتقييم االنبعاثات البيئية والتص
  فيها

ع اعدة على وض معايير أمان جديدة ومنقحة؛ ووثائق تقنية جديدة للمس

اع ة العملية؛ والمس دة على أداءأمثلة لتطبيق معايير األمان في الممارس

  تقييم اآلثار اإلشعاعية والرصد البيئي من أجل تعزيز األمان النووي.

  
  األمن النووي -٥-٣البرنامج 

الم واألمن  ل تهديداً خطيراً للس ّكِ ريرة يش عة األخرى في أعمال ش تخدام المواد النووية أو المواد المش ما زال خطر اس
نوات األ خيرة في معالجة األمن النووي، بما في ذلك من خالل بدء نفاذ التعديل الملحق الدوليين. وأُحِرز تقدم كبير في الس

كوك ٢٠١٦باتفاقية الحماية المادية للمواد النووية في عام  فة عالمية للص ل الجهود للترويج إلعطاء ص وف تتواص . وس
كوك غير الملزمة المعتمدة تحت رعاية الوكالة. وتقع ؤولية بكاملها عن األمن النووي  الملزمة قانوناً وااللتزام بالص المس
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تمرار بالدور المركزي الذي  اء تقرُّ باس داخل أي دولة على عاتق تلك الدولة. وفي الوقت ذاته، ما انفكت الدول األعض
يق التعاون الدولي في مجال األمن  عيد العالمي وتنس طلع به الوكالة فيما يتعلّق بتعزيز إطار األمن النووي على الص تض

وي. وهذا البرنامج مصمم لمساعدة الدول األعضاء، بناء على طلبها، على االمتثال لمتطلبات الصكوك الدولية الملزمة النو
  قانوناً وغير الملزمة قانوناً الرامية إلى إرساء أمن نووي وطني فعال والمحافظة عليه.

. وينصبُّ تركيز أكبر على نشر وثائق ٢٠٢١-٢٠١٨ويعتمد البرنامج على األنشطة المحدَّدة في خطة األمن النووي للفترة 
اء، بما في ذلك من  ب االقتض تخدامها حس لة األمن النووي؛ والترويج الس لس املة في الوكالة كجزء من س ادات الش اإلرش

ج خالل استعراضات النظراء والخدمات االستشارية؛ وبناء القدرات، بما يشمل التعليم والتدريب والشبكات المهنية والتروي
أن األمن النووي، وفي الوقت ذاته تجنُّب  طة التعاون الدولي بش يق والترويج ألنش مان التنس لثقافة األمن النووي؛ وض

  االزدواجية والتداخل.

ات وعمليات التقدير والتقييم: تعراض تفادة من االس يق  الدروس المس ما زالت األولويات العامة هي تطوير آلية التنس
لة األمن النووي، وتوفير الخدمات وتحديد األولويات من ط لس ورات س دار منش ادات األمن النووي، وإص رف لجنة إرش

السارية للترويج الستخدامها. بيد أن الموارد المتأتية من الميزانية العادية ال تكفي لتلبية جميع طلبات الحصول على الدعم، 
ووي وعلى الشروط المفروضة على تلك المساهمات. وسيظل تنفيذ البرنامج يعتمد على المساهمات في صندوق األمن الن

ومن الضروري الحفاظ على الحوار مع الدول األعضاء والمنظمات والمبادرات األخرى ذات الصلة لزيادة الوعي بالدور 
  المركزي الذي تضطلع به الوكالة في تسهيل تعزيز األمن النووي العالمي.

  المعايير المحدَّدة لترتيب األولويات:

إكمال وصون توصيات وإرشادات سلسلة األمن النووي القابلة للتنفيذ على الصعيد العالمي، وتوفير خدمات   -١
  التقدير والتقييم بناء على طلب الدول األعضاء. 

رية، وثقافة األمن   -٢ اعدة بناء على الطلب في مجال بناء القدرات، وبرامج تنمية الموارد البش تقديم المس
طة ال مل النووي، وأنش تخفيف من المخاطر، باالعتماد على جملة أمور، منها تحليل االحتياجات، بما يش

  االحتياجات المحددة من خالل الخطط المتكاملة لدعم األمن النووي.

  التغيرات في البرنامج واتجاهاته

تجابة الهتمامات الدإدارة المعلومات ١-٥-٣البرنامج الفرعي  ول األعضاء في مجال ، يواصل هذا البرنامج الفرعي االس
األمن الحاسوبي وأمن المعلومات في محطات القوى النووية والمرافق النووية. وقد ازدادت على الصعيد العالمي الهجمات 
دار وثائق  اورية وإص رورة لعقد اجتماعات لتبادل المعلومات واجتماعات تش وبية، وثمة ض ّد النظم الحاس الموجهة ض

ادية تقنية وتوفير التدر اعدة التي تقِدّمها الوكالة لفرادى الدول، بناء على طلبها، من إرش يب للمجتمع الدولي. وتزايدت المس
بب تزايد الوعي لدى مجتمع األمن  ع وتنفيذ خطط متكاملة لدعم األمن النووي وأدوات للتقييم الذاتي، وذلك بس خالل وض

  ووي.النووي على الصعيد العالمي بأنشطة الوكالة في مجال األمن الن

افية في الطلب األمن النووي للمواد والمرافق ٢-٥-٣البرنامج الفرعي  ل هذا البرنامج الفرعي تلبية الزيادة اإلض ، يواص
عّة والمرافق  أن األمن وتدريبات على الحماية المادية للمواد النووية والمش ادات عملية وتقنية بش المتوقَّع على إعداد إرش

راً أمنياً المرتبطة بها. وما زالت نظم  ر المواد النووية ومراقبتها في المرافق النووية لألغراض األمنية تعتبر عنص حص
هاماً. ومن المتوقع أيضا أن تكون هناك زيادة إضافية في طلبات الدول للحصول على الخدمات االستشارية وبعثات التقييم 

  بشأن الحماية المادية للمواد والمرافق واألنشطة.

اعدة إلى األمن النووي للمواد الخارجة عن التحكم الرقابي ٣-٥-٣ البرنامج الفرعي م هذا البرنامج الفرعي المس ، يقّدِ
ة التي تتعامل مع أمن المواد النووية  لطات الحكومية المختص يق الداخلي بين مختلف الس ين التنس الدول من أجل تحس

  والمواد المشعة األخرى الخارجة عن التحكم الرقابي.

، يرمي هذا البرنامج الفرعي إلى مواصلة عملية توسيع مشاركة وضع البرامج والتعاون الدولي ٤-٥-٣الفرعي البرنامج 
بكات التعليم  اركة في إقامة ش هيل المش اركتها أكثر من خالل تس طة األمن النووي وتعزيز مش اء في أنش الدول األعض

ورات األمن الن ة في إعداد منش فة خاص اركة بص ادات األمن والتدريب، والمش مام إلى لجنة إرش ووي من خالل االنض
    النووي.
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  األهداف والنواتج ومؤشرات األداء بحسب البرنامج

  األمن النووي -٥-٣البرنامج 

  األهداف:

  أن األمن النووي، والترويج املة بش ادات ش ع إرش اهمة في الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق أمن نووي فعّال، من خالل وض المس
  تخدامها من خالل استعراضات النظراء والخدمات االستشارية وبناء القدرات، بما في ذلك التعليم والتدريب.الس

 مالمساعدة على التقيُّد بالصكوك القانونية الدولية ذات الصلة وتنفيذها، وتعزيز التعاون الدولي وتنسيق المساعدة على نحو يدعم استخدا
  الطاقة النووية وتطبيقاتها.

 عام وتوجيهات مجلساالض بة لقرارات المؤتمر ال تجا لدولي في مجال األمن النووي اس عاون ا لدور المحوري وتعزيز الت با طالع 
  المحافظين.

رات األداء  النواتج   مؤّشِ

  مساهمات الوكالة في استمرار تحسُّن أمن المواد النووية والمواد

  المشعة األخرى والمرافق المرتبطة بها وعمليات النقل.

 عت تدابير ونظم وطنية لألمن النووي أو عدد الدول التي وض

  حسَّنتها على أساس المشورة المقدَّمة من الوكالة.

 اء على تنفيذ اهمات الوكالة في بناء قدرات الدول األعض مس

  التدابير الوطنية الخاصة باألمن النووي.

 ،اء ب االقتض اء التي طلبت وتلقَّت، حس عدد الدول األعض

اعدة ال وكالة المحدََّدة في إطار الخطط المتكاملة لدعم األمن مس

  النووي.

 عيد العالمي فيما يتعلّق بدعم يق والتعاون على الص ن التنس تحسُّ

  الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين األمن النووي.

  لة في الفعاليات اركين من الجهات المعنية ذات الص عدد المش

  ا التنسيق والتعاون.التي نظَّمتها الوكالة وتناولت فيه

  
  إدارة المعلومات -١-٥-٣البرنامج الفرعي 

  األهداف:

  االحتفاظ بمنصة معلومات شاملة للتوصل إلى فهم جيد الحتياجات الدول من األمن النووي على الصعيد العالمي ودعم تنفيذ خطة األمن
  النووي.

 ومات.تحسين القدرات في الدول في مجال األمن الحاسوبي وأمن المعل  

  مساعدة الدول على تبادل معلومات موثوقة في الوقت المناسب بشأن الحادثات التي تنطوي على االتجار غير المشروع وغير ذلك من
  األنشطة ذات الصلة غير المأذون بها التي تنطوي على مواد نووية ومواد مشعة أخرى.

رات األداء  النواتج   مؤّشِ

 فذة لدعم األمن النووي.الخطط المتكاملة المجهزة أو المن    عدد الخطط المتكاملة لدعم األمن النووي التي اتُّفقت عليها
  الدول ونفذتها.

  مساهمات الوكالة في تحسين قدرات أمن المعلومات واألمن
على صعيد الدولة وعلى صعيد المرافق، بغية دعم  الحاسوبي

منع وقوع الحادثات األمنية الحاسوبية التي يمكن أن يترتب 
عليها بصفة مباشرة أو غير مباشرة تأثير ضار في األمان 

  واألمن النوويين، وكشف تلك األحداث والتصدي لها.

  عدد الدول التي تطلب المساعدة و/أو تشارك في أنشطة الوكالة
من أجل تحسين قدراتها في مجال األمن الحاسوبي وأمن 

  المعلومات.

 لومات بشأن وتحسين جودة وسرعة تحليل وتقاسم المع صون
الحادثات من خالل تعزيز أدوات وخدمات تكنولوجيا 

  المعلومات.

  استخدام البوابة اإللكترونية للمعلومات المتعلقة باألمن النووي
وغير ذلك من المواقع الخاصة بالوكالة والمتصلة باألمن 

 النووي.
  

  المشاريع

  المخرجات الرئيسية المخطَّط لها  العنوان

وضع الخطط المتكاملة لدعم األمن النووي وتنفيذها، حسب االقتضاء،   م االحتياجات واألولويات المتصلة باألمن النوويتقيي -٠٠١-١-٥-٣
  واستحداث آلية أو أداة طوعية للتقييم الذاتي لكي تستخدمها الدول.
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تقاسم المعلومات عن الحادثات واالتجار غير  -٠٠٢-١-٥-٣
  المشروع

قتضاء، واالجتماعات التقنية، وتدريب تقاسم المعلومات، حسب اال
المهنيين الشركاء من أجل تحسين فعالية األنشطة التي تنفذها الوكالة، 

  بما في ذلك قاعدة بيانات الحادثات واالتجار غير المشروع

أمن المعلومات واألمن الحاسوبي، وخدمات تكنولوجيا  -٠٠٣-١-٥-٣
  المعلومات

لمعلومات واألمن الحاسوبي؛ الوثائق اإلرشادية الخاصة بأمن ا
واجتماعات الخبراء؛ والدورات التدريبية وحلقات العمل؛ والمساعدة 

  التقنية المقدَّمة إلى الدول األعضاء؛ والبحوث المنسَّقة.

  

  األمن النووي للمواد والمرافق -٢-٥-٣البرنامج الفرعي 

  األهداف:

  واألنشطةنظام األمن النووي للمواد النووية والمواد المشعة األخرى والمرافق وضع إرشادات دولية بشأن استحداث أو تعزيز وصيانة 
  المرتبطة بها، بما في ذلك النقل، وتقديم المساعدة للدول في هذا الصدد، وعند الطلب استعراض التنفيذ الفعال لهذا اإلطار.

 رد البشرية من أجل حماية المواد النووية وغيرها من المواد تحسين القدرات المؤسسية والرقابية والتقنية للدول في مجال األمن والموا
  المشعة والمرافق المرتبطة بها، بما في ذلك النقل.

  تقليص خطر األفعال الشريرة التي تنطوي على مواد نووية وغيرها من المواد المشعة والمرافق واألنشطة المرتبطة بها، بما في ذلك
  النقل.

رات األداء  النواتج   مؤّشِ

  تزويد الدول األعضاء بمجموعة متكاملة وشاملة ومتسقة من

  الوثائق اإلرشادية والتقنية الحديثة ضمن سلسلة األمن النووي

 عدد الوثائق اإلرشادية والتقنية الصادرة عن الوكالة  

 .مساهمات الوكالة في بناء القدرات لدى الدول األعضاء   بين   عدد المهنيين المدرَّ

 تقليص الخطر العالمي المرتبط بتطبيقات  مساهمات الوكالة في

القوى النووية والتطبيقات غير الخاصة بالقوى النووية في 

مجاالت الطب والزراعة والبحوث والصناعة والتطبيقات 

  األخرى، بما فيها النقل.

  عدد استعراضات النظراء الدوليين والبعثات االستشارية

  وبعثات التقييم التي أُجريت.

 عضاء التي تُقدَّم فيها المساعدة في عمليات عدد الدول األ

  االرتقاء بنظم الحماية المادية

  المشاريع

  المخرجات الرئيسية المخطَّط لها  العنوان

  نُُهج األمن النووي المتكاملة -٠٠١-٢-٥-٣
 

تقديم دعم شامل ينطوي على مجموعة من اإلرشادات واإلجراءات 

طلبها، في الوفاء بالتزاماتها والمنهجيات لمساعدة الدول، بناء على 

بمقتضى الصكوك والتوصيات الدولية بشأن أمن المواد والمرافق 

من سلسلة األمن النووي الصادرة عن  ١٣النووية الواردة في العدد 

  الوكالة.

  

  

ات واإلجراءات تقديم دعم شامل ينطوي على مجموعة من اإلرشاد تعزيز أمن المواد النووية والمرافق ذات الصلة -٠٠٢-٢-٥-٣

والمنهجيات لمساعدة الدول، بناء على طلبها، على الوفاء بالتزاماتها 

بمقتضى الصكوك والتوصيات الدولية بشأن حصر المواد النووية 

من سلسلة األمن النووي الصادرة عن  ١٣ومراقبتها والواردة في العدد 

  الوكالة.

اإلرشادات التي تقرها لجنة إرشادات األمن النووي للدول بشأن كيفية   ذات الصلة االرتقاء بأمن المواد المشعة والمرافق -٠٠٣-٢-٥-٣

استحداث وتعزيز وتنفيذ وصيانة نظام أمن نووي للمواد المشعة 

والمرافق واألنشطة المرتبطة بها؛ وبناء القدرات؛ وتوفير استعراضات 

  النظراء؛ وعمليات االرتقاء بنظم الحماية المادية.

إرشادات وإجراءات ومنهجيات تقنية وتدريب ومساعدة عملية، بما في   األمن النووي أثناء نقل المواد النووية والمشعّة -٠٠٤-٢-٥-٣
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ذلك تمارين بشأن األمن في مجال نقل المواد النووية والمواد المشعة 

  األخرى؛ وأطر رقابية نموذجية في مجال أمن النقل.

  

  للمواد الخارجة عن التحكم الرقابي األمن النووي -٣-٥-٣البرنامج الفرعي 

  األهداف:

  مساعدة الدول على إقامة واستدامة بنية أساسية مؤسسية فعالة للتصدي من أجل تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى حماية الناس
  والممتلكات والبيئة والمجتمع من االستخدام غير المأذون به للمواد النووية والمواد المشعة األخرى.

 ساعدة الدول في اكتشاف المواد النووية والمواد المشعة األخرى الخارجة عن التحكم الرقابي، وتحديد موقعها واعتراض سبيلها،م  

  مساعدة الدول، بناء على طلبها، في تعزيز إطارها الوطني إلدارة أماكن وقوع الجرائم اإلشعاعية، وجمع األدلة الستخدامها في
  حقة، وإجراء فحوص التحليل الجنائي النووي لدعم التحقيقات والمساعدة على تحديد منشأ المواد وتاريخها.اإلجراءات القانونية الال

رات األداء  النواتج   مؤّشِ

  مساهمات الوكالة في زيادة الوعي بالحاجة إلى بنية أساسية
مؤسسية فعالة للتصدي في الدول لضمان الوفاء بااللتزامات 

  الوطنية والدولية.

 وثائق ذات الصلة ضمن سلسلة األمن النووي الصادرة عدد ال
  عن الوكالة

  عدد األنشطة المنفذة المتعلقة بالبنية األساسية المؤسسية
الخاصة بالتصرف في المواد النووية والمواد المشعة األخرى 

  الخارجة عن التحكم الرقابي.

  مساهمات الوكالة في زيادة احتمال الكشف عن أي مادة نووية
  مشعة أخرى خارجة عن التحّكم الرقابي. ومادة

 .عدد الوثائق ضمن سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة 

  عدد األنشطة المنفذة المتعلقة بالكشف عن المواد الخارجة عن
  التحكم الرقابي.

  مساهمات الوكالة في تحسين قدرة الدول على إجراء
عة أخرى، التحقيقات التي تنطوي على مواد نووية ومواد مش

وتحديد النقطة التي خرجت عندها تلك المواد عن التحكم 
  الرقابي ومعالجة جوانب الضعف في األمن النووي.

  عدد الوثائق ذات الصلة ضمن سلسلة األمن النووي الصادرة
  عن الوكالة.

  عدد األنشطة المنفذة المتعلقة بإدارة أماكن وقوع الجرائم
  ووي.اإلشعاعية وبالتحليل الجنائي الن

  المشاريع

  المخرجات الرئيسية المخطَّط لها  العنوان

البنية األساسية المؤسسية للتصدي في مجال المواد  -٠٠١-٣-٥-٣
  غير الخاضعة للتحكم الرقابي

إرشادات األمن النووي؛ وبعثات استعراضات النظراء؛ والمشاريع 
دَّم للدول الناشئة من الخطط المتكاملة لدعم األمن النووي؛ والدعم المق

من أجل إرساء بنية أساسية وطنية لألمن النووي في مجال التصدي؛ 
  والمساعدة على بناء القدرات

اإلرشادات في إطار سلسلة األمن النووي وفقاً لخريطة الطريق التي   الهيكل الخاص بالكشف عن أحداث األمن النووي -٠٠٢-٣-٥-٣

ات؛ والمشاريع الناشئة اعتمدتها لجنة إرشادات األمن النووي؛ والبعث

من الخطط المتكاملة لدعم األمن النووي؛ ومشاريع البحوث المنسقة؛ 

والدعم التقني للدول لوضع تدابير الكشف؛ والمساعدة على بناء 

  القدرات؛ وتركيب معدات الكشف عن اإلشعاعات

إدارة أماكن وقوع الجرائم اإلشعاعية وعلم التحليل  -٠٠٣-٣-٥-٣
  يالجنائي النوو

سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة؛ وبرنامج التدريب على 

األمن النووي؛ وبعثات التقييم؛ ومساعدة الدول والمنظمات الدولية 

  واإلقليمية والوطنية على تعزيز قدرتها؛ ومشاريع البحوث المنسقة

  

  وضع البرامج والتعاون الدولي -٤-٥-٣البرنامج الفرعي 

  األهداف:

 يذ خطة األمن النووي بطريقة منسقة داخل الوكالة وبالتعاون مع المنظمات الدولية األخرى والمبادرات وتقديم المساعدة من ضمان تنف
  أجل تقليل ازدواجية الجهود.
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  سلسلة تقديم المساعدة في إرساء األمن النووي والترويج له على الصعيد العالمي، بما في ذلك إنتاج إرشادات ذات صلة واستخدامها في
  األمن النووي الصادرة عن الوكالة والترويج إلعطاء صفة عالمية التفاقية الحماية المادية للمواد النووية ولتعديلها.

  توفير برامج تعليمية وتدريبية منسقة تفي بمتطلبات الدول وتيسير تنفيذ تلك البرامج من خالل الشبكة الدولية للتعليم في ميدان األمن
  راكز الدعم في مجال األمن النووي والبوابة اإللكترونية للمعلومات المتعلقة باألمن النووي.النووي وشبكات م

رات األداء  النواتج   مؤّشِ

  مساهمات الوكالة في تحسين األمن النووي من خالل إنتاج

اإلرشادات الحالية في مجال األمن النووي التي تضم جميع 

حماية المادية للمواد الدول األعضاء واالنضمام إلى اتفاقية ال

  النووية وتعديلها.

 .عدد الوثائق الصادرة عن الوكالة ضمن سلسلة األمن النووي 

  عدد الدول الملتزمة باتفاقية الحماية المادية للمواد النووية

  وبتعديلها.

  مساهمات الوكالة في تعزيز بناء قدرات الدول األعضاء من

جال األمن النووي، خالل تنفيذ برامج التعليم والتدريب في م

والمتاحة لجميع الدول من خالل الشبكة الدولية للتعليم في 

ميدان األمن النووي وشبكات مركز دعم األمن النووي 

  والبوابة اإللكترونية للمعلومات المتعلقة باألمن النووي.

  عدد الدول التي تستخدم الدورات التدريبية والتعليمية التي

  تضعها الوكالة.

 والمؤسسات المشاركة في الشبكة الدولية للتعليم في  عدد الدول

  ميدان األمن النووي وفي شبكات مركز دعم األمن النووي.

  تنسيق تنفيذ برامج الوكالة مع برامج المبادرات األخرى مع

  تقليص حاالت االزدواجية والتداخل.

  تها الوكالة وُدعيت إليها منظمات عدد الفعاليات التي نظمَّ

  ة أخرى وتناولت تنسيق األنشطة.وجهات مانح

  المشاريع

  المخرجات الرئيسية المخطَّط لها  العنوان

التعاون الدولي بشأن الشبكات والشراكات في مجال  -٠٠١-٤-٥-٣
  األمن النووي

ترتيبات عملية واتفاقات مساهمة وتقديم تقارير إلى جهازي تقرير 

  السياسات.

كتب دراسية ومواد دورات دراسية بشأن األمن النووي، بما في ذلك   ريبية لتنمية الموارد البشريةالبرامج التعليمية والتد -٠٠٢-٤-٥-٣

للحصول على درجة الماجستير؛ وبرامج تدريبية نمطية تغطي جميع 

  جوانب األمن النووي.

تنسيق الخدمات اإلرشادية وخدمات المشورة في  -٠٠٣-٤-٥-٣
  مجال األمن النووي

في مجال األمن النووي التي وافقت عليها الدول  الوثائق اإلرشادية

األعضاء؛ ومشورة الخبراء المقدَّمة إلى المدير العام بشأن برنامج 

  الوكالة لألمن النووي وغير ذلك من المسائل.
       

  

  

   



GC(63)/2 
  ١٢٩الصفحة 

  
  ٣الرئيسي البرنامج 

  األمان واألمن النوويان – ٣البرنامج الرئيسي 
  موجز هيكل البرنامج وموارده

  لرأسمالية الرئيسية)(باستثناء االستثمارات ا
 ٢٠٢٠بأسعار  ٢٠٢١   ٢٠٢٠بأسعار  ٢٠٢٠  

 البرنامج/البرنامج الفرعي/المشروع
الميزانية 

 العادية
المتطلبات غير 

لة   الُمموَّ
 الميزانية العادية  

المتطلبات غير 
لة   الُمموَّ

۰٩۲ ١   اإلدارة العامة والتنسيق واالتصاالت واألنشطة المشتركة -٠٠١-٠-٠-٣  ۲٣١   ٦۲۰  ١   ٤٥٩ ۰٩۲  ۲٣١    ٨۲۲  ۲۲۲  
۲٤٣   بناء القدرات وشبكات المعارف والشراكات -٠٠٢-٠-٠-٣  ٨٧ ٤٤١ ١   ٦٥٨۰     ۲٤٣  ٤ ١  ٦٥٨۲٤  ٧٦٤  
٣٤۲   تنسيق معايير األمان وإرشادات األمن -٠٠٣-٠-٠-٣  ٣٧  ٥٦٣۲  ٣٤    ٦٤٤۲  ٣٧   ٥٦٣۲  ٦٤٤  
٥۲۲   عي واألمن النوويالرقابة الداخلية لألمان اإلشعا -٠٠٤-٠-٠-٣  ٥    -   ٧٦٤۲۲  ٧٦٤  -  
٣-S- ٥٩٧ ٨٩٨ ١   -   ٥٩٣ ٨٩٨ ١  الخدمات التجارية المشتركة  -  

  ٨١ ٤۰  ٨١ ٤    ١٨٩ ٨٨٥ ١   ٨٨٩۰  ١  ٨٩٤ ۰٨٩  ۰٦٣   
٤۲٥ ٥٩٥   ٣٩٨ ٤٨٤ ١    ٥٥٨ ٨٧٣  ٥٦٨ ٤٩٤ ١ تأهب الدول األعضاء للطوارئ -٠٠١-١-١-٣   
٥٨۲     ١٧٨ ٤٩  ٦٨١ ١٧٦   الطوارئ الدولية إدارة -٠٠٢-١-١-٣  ۰٤۰    ٧٦٧ ٧٣  
٤٨۲ ٦٧١ ١  التأهب لحاالت الطوارئ على الصعيدين الوطني والدولي -١-١-٣   ۲۲٩  ١    ٧٣٧ ۲٧٤  ٩١ ٦٦٩   ٤٣٨۲   
٩٨۰ ١  تأهب نظام التصدي للحادثات والطوارئ -٠٠١-٢-١-٣  ٩٨ ١    -   ٩٥٦۰  ٩٥٦  -  
۲١۲ ١  لتصدي والمساعدة المتخذة مع الدول األعضاء والمنظمات الدوليةترتيبات ا -٠٠٢-٢-١-٣  ٩٤٣  ۰۰٥  ٩   ٧٥٤ ١٤١ ١    ٧٧٨۰٥  ۲٦٩   
٧٩۰ ٤٨٥   االتصال بالجمهور في حاالت الطوارئ -٠٠٣-٢-١-٣   ٧٩ ٤٨٥     ٥٦٧ ٤٤۰   -  
ع الدول األعضاء نظام التصدي للحادثات والطوارئ التابع للوكالة والترتيبات التشغيلية م -٢-١-٣

  والمنظمات الدولية
۲ ٣٤٥ ٥٤٥  ٩٧٨ ٧٩٦    ۲ ٥۲٧  ٩   ٧٨٩۰٥  ۲٦٩   

٧۲۲ ٤٦٨ ٤  التأهب والتصدي للحادثات والطوارئ -١-٣    ٤٦٨ ١ ۲٨۰     ٧ ٤٦٨ ٤۲۲   ٩٨٣ ١٧٨ ١  
٥۲٤ ١ الفعالية الرقابية وربط الشبكات الرقابية -٠٠١-١-٢-٣  ۰٩٨    ١ ۰٩٤  ٦٣٧ ٦٦٦ ١    ٤٣٧  ۲ ٤٩٩ ٥٦٦  
۰٨٣ ٤٥٥ ١  معايير األمان ودعم اتفاقية األمان النووي -٠٠٢-١-٢-٣   ١٩٨ ١    ٣٩٣ ٩٣ ۰۰٥    ٨٥٨ ١٩  
٧٦۲   بناء القدرات الالزمة لمهام األمان والمهام الرقابية في المنشآت -٠٠٣-١-٢-٣  ٧٨۰   ٤٤ ٤٨   ٤٣٥ ٣١٦     ٨٩٦ ٣۲   
٣٧۰ ۲   ٨٨٨ ١٥٧ ٣  ألمان األساسيةاإلطار الرقابي الحكومي وتطوير بنية ا -١-٢-٣  ٦۲٧     ٥٧٣ ١٨١ ٣  ۲ ١ ٦٣٤۰٦   
٤۲١  ٤٨٤ ٣٩٨ ١  معايير أمان تصميم محطات القوى النووية وتقييم األمان -٠٠١-٢-٢-٣  ۲۲٥     ٨٦ ٣٩٧ ١۰    ٥٧ ١٣٦۲   
۰٥٥ ٨٧٣   بناء الكفاءات، واألساليب والنُهج الالزمة لتقييم األمان -٠٠٢-٢-٢-٣   ۰٨٨  ۰٨١      ٥٧٤ ٨٧٥   ٣٦١ ٨٧٣  
۲٧۲ ۲  تقييم أمان المنشآت النووية -٢-٢-٣  ٣٤۰    ٥ ١۰۰  ۲٣٣     ۲ ۰٧۲  ١١ ١  ٤٤٨۰  ٨٣١  
۲۲٨   تقييم المواقع وأمان تصاميم المنشآت -٠٠١-٣-٢-٣  ۰٩٩   ٣ ٤٥۲١      ٣٥٧ ٤٨   ٥٣٤ ٧٣٤  
٩۰٤   أساليب وأدوات تقييم المواقع إلجراء تقييم أمان المنشآت -٠٠٢-٣-٢-٣  ٥۲۲   ٩۲٨  ٨٨ ٤٥٧     ١٨٩۲    ٥٤٦ ٨٥١  
۲٣۲ ١  األمان والوقاية من األخطار الخارجية. -٣-٢-٣  ١٤۲   ٨٧٤ ۲٣١     ١ ١٩١ ١۲٨    ٨٩٩ ۰۲٩   
٧٨۰ ١  أداء األمان التشغيلي -٠٠١-٤-٢-٣  ٣٦ ١   ٩١٤۰  ٥٨۰      ٩٩ ٩٤٥۲   ٤٨ ١۰  ٩٣۰   
۲٨٩     ٧٤٨ ٦٦  ۰۰۰ ٨٧٤   تفادة منهاتقاسم الخبرات التشغيلية الدولية واالس -٠٠٢-٤-٢-٣  ٤٤٥ ٦٧   ٤٤٥  
۲۲٨ ٣٦١   القيادة، واإلدارة من أجل األمان، وثقافة األمان في الدول األعضاء -٠٠٣-٤-٢-٣   ٩۲  ۲٩٦      ۰٣٧  ٨   ٥٧٤۲  ٣٣٦  
۲٤١     ١٣٤ ٤٣٦  ٨٨٤ ٣٦٤   أمان التشغيل الطويل األجل -٠٠٤-٤-٢-٣  ٣٧١   ۲۲۰ ٥٨٥  
۰۲٩ ٥٦٨ ١   ٦١٩ ٦٧٩ ۲  غيل المأمون لمحطات القوى النوويةالتش -٤-٢-٣     ۲ ۲۰٦  ۰٦٩   ٤٥٨ ٣٦٤ ١  
۰١٥  ٨١٤ ٨٧٦   أمان مفاعالت البحوث -٠٠١-٥-٢-٣  ۲٩۰      ٧٨   ٦٦٩ ٩١٨ ۲٥١   
۰٦   ٧٣٦ ٥١٩     ٧٨٩ ١٦٥  ٣٦٨ ٤٨٤   أمان مرافق دورة الوقود -٠٠٢-٥-٢-٣  ٣١۰   
۲١٨ ٣٦١ ١  مرافق دورة الوقودأمان مفاعالت البحوث و -٥-٢-٣   ٥ ٤٣٨ ١    ٨٨١ ٣١٥۰٤    ٥٤٣ ١٣٨  
۰١  أمان المنشآت النووية -٢-٣  ۰۲٧  ٥   ٩٣٧ ۰۲٨  ۲١٥     ۰١  ۰۲٧  ٤٩ ٦  ٩٣٧۰  ٣٣٥  
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 ٣البرنامج الرئيسي 

  األمان واألمن النوويان – ٣البرنامج الرئيسي 
  موجز هيكل البرنامج وموارده

  (باستثناء االستثمارات الرأسمالية الرئيسية)

 ٢٠٢٠بأسعار  ٢٠٢١   ٢٠٢٠بأسعار  ٢٠٢٠  

 البرنامج/البرنامج الفرعي/المشروع
الميزانية 

 العادية
المتطلبات غير 

لة   الُمموَّ
 الميزانية العادية  

المتطلبات غير 
لة   الُمموَّ

۰٤٩    ٩٦٧ ١٧٦ ١ وقاية الجمهور والبيئة من اإلشعاعات -٠٠١-١-٣-٣  ١٧٧ ١   ٤٧٧ ۰٩٩    ۰٥٣  ٩٧۲   
٦۲٩   وقاية المرضى من اإلشعاعات -٠٠٢-١-٣-٣  ۰٩٨   ۰٣  ۰٥۰     ٥۲٩  ٥٤١   ۰١  ٥٦٤  
۲٦٥   الوقاية اإلشعاعية المهنية -٠٠٣-١-٣-٣  ۰٦٧   ٣۰١  ٩۲۲      ٦٥٨ ۲٨۰    ٣۰١  ٩۲۲   
٣٧۲ ٥٧٦ ١  الخدمات التقنية في مجال األمان اإلشعاعي -٠٠٤-١-٣-٣   ٦٩۲  ٨۰٩     ٣٧ ٥٧٦ ١۲    ٦٩۲  ٨۰٩   
۲٣٣ ٤  مان والرصد اإلشعاعياناأل -١-٣-٣  ٩٩٨ ٩١٣   ٨٤٩ ٣٣٧ ٤    ٦٦٣ ٨٩٣  ٨٥٥  
١۲۰ ١  التحّكم في المصادر اإلشعاعية -٠٠١-٢-٣-٣  ۲٣٩    ۲ ١    ٩٨٦ ٧٨١ ۲۰۲ ٤۰۰   ۲ ۲۲٧  ۰٦٥   
۰٩٤     -   ٧١٤ ٩٤٥   أمان النقل -٠٠٢-٢-٣-٣  ٤۰١   -  
۲۰٩ ١٨٤ ١  المساعدة التقنية وإدارة المعلومات -٠٠٣-٢-٣-٣   ٥۲۲  ۰١٨     ١٨٤ ١ ۲۰٩    ٥۲۲  ۰١٨   
۲٣٣ ٣  البنية األساسية الرقابية وأمان النقل -٢-٣-٣  ٥۰۲    ٧ ٣۰۰  ٧ ٣    ١٦٧۲٣  ٨۰۲   ۲ ٩٤٧ ۰٨٣   
۰٨٨ ٦٦٤ ٧  األمان اإلشعاعي وأمان النقل -٣-٣    ٣ ۰۰٩  ۰٨٣     ٨ ٨٦١ ٣  ٨٧٨ ٦٦٤ ٧۲٨   
٧۰١ ١ النفايات ودعم االتفاقية المشتركةمعايير األمان الخاصة بالتصّرف في  -٠٠١-١-٤-٣  ۲٣۰   ١٧ ١   ٦٧٨ ١٦٦۲  ٦٧٨ ١٦٦   ٨١٧  
۲٣۲ ٦٩٦   تطبيق معايير األمان ودعم مشاريع المقارنة -٠٠٢-١-٤-٣   ۰٥١  ٤۰٣      ٣٦٨ ٥٨٤   ۰٥١  ٤۰٣   
٣۰٨ ١  أمان التصرف في الوقود المستهلك والنفايات المشعة -١-٤-٣  ٦٤۲   ٦٧٦ ۲٩٨     ١ ۰۲٨  ٦٧٦   ١٨٥ ۲٩٨   
٥٩۰ ۲۰۲ ١  أمان اإلخراج من الخدمة واالستصالح -٠٠١-٢-٤-٣    ٦ ١٨٤ ١۰٩     ٣ ١۲۰  ١٣ ١  ١٣٩۰  ١٨۲   
۰٨٦   األمان فيما يتعلق بتقييم االنبعاثات البيئية والتصرف فيها -٠٠٢-٢-٤-٣  ٦  ١٤٩۲٤  ۰۲٩      ۰٨٦  ٥ ٤٦٨   ١٤٩۲٣   
۲٦۰ ۲  واالنبعاثات البيئية أمان اإلخراج من الخدمة واالستصالح -٢-٤-٣  ٨۲۰    ٨ ٦١١ ١۰٨     ۲ ٦٣۰  ٨٨۲   ٤٨١ ١ ۲٥٤   
٨٨۲ ۲   ٤٧٣ ٨٦٥ ٣  التصرف في النفايات المشعة وأمان البيئة -٤-٣  ۰٧٩     ٤٧٣ ٨٦٥ ٣  ۲ ٤ ١٥٨۲٥   
٦۰٥  تقييم االحتياجات واألولويات المتصلة باألمن النووي -٠٠١-١-٥-٣  ۲٣۰    ٦    ٨٦٩ ٨٣٦ ١۰٥  ۲٣۰   ٨٦٩ ٨٣٦ ١  
۰١٣ ٣٥٧ ١   ٩٥٣ ٣٩٦   تقاسم المعلومات عن الحادثات واالتجار غير المشروع -٠٠٢-١-٥-٣     ٣٥٧ ١  ٩٥٣ ٣٩٦ ۰١٣   
۲۰٤ ١   ٨١٧ ٥٨٩   أمن المعلومات واألمن الفضاء الحاسوبي، وخدمات تكنولوجيا المعلومات -٠٠٣-١-٥-٣  ١  ٨١٧ ٥٨٩    ٥٨٥ ۲۰٤  ٥٨٥  
۲٤٩ ١  ماتإدارة المعلو -١-٥-٣  ۰۲٨    ١    ٥٨٤ ٦١٤ ٤ ۲٤٩  ۰۲٨   ٥٨٤ ٦١٤ ٤  
٦۲٨ ٦٦٤     ٤٣٣ ٨١٣ ١   ۲۰۰ ٦٦٤   نُُهج األمن النووي المتكاملة -٠٠١-٢-٥-٣   ٤٣٣ ٨١٣ ١  
۲۲٥   تعزيز أمن المواد النووية والمرافق ذات الصلة -٠٠٢-٢-٥-٣  ٩٣ ٨٥١ ١   ١٧٨۲      ۲۲٥  ٩٣ ٨٥١ ١  ١٧٨۲   
٥٩۲   اء بأمن المواد المشعة والمرافق ذات الصلةاالرتق -٠٠٣-٢-٥-٣  ٥٩     ٦١٣ ٩٦٨ ١   ٣٨٦۲  ٦١٣ ٩٦٨ ١  ٣٨٦  
٩۲٣   األمن النووي أثناء نقل المواد النووية والمشعّة -٠٠٤-٢-٥-٣  ٩     ١٨٣ ٣١٤ ١   ٣٧٦۲٣  ١٨٣ ٣١٤ ١  ٣٧٦  
۰١٤ ٧٧٥ ١  األمن النووي للمواد والمرافق -٢-٥-٣    ٩٤٧ ٦ ۲۲٥     ٥٧٧ ١  ٩٤٧ ٦  ٧٦٧ ۲۲٥   
۲٥٨   البنية األساسية المؤسسية للتصدي في مجال المواد غير الخاضعة للتحكم الرقابي -٠٠١-٣-٥-٣  ٦٦ ١   ٨٨٣۰  ٦٥٦     ۲٥٨  ٦٦ ١  ٨٨٣۰  ٦٥٦  
۲٥٩   الهيكل الخاص بالكشف عن أحداث األمن النووي -٠٠٢-٣-٥-٣  ٣١٣   ۲ ٥٩٨ ٦٥١     ۲٥٩  ٣١٣  ۲ ٥٩٨ ٦٥١  
۰۲٤   إدارة أماكن وقوع الجرائم اإلشعاعية وعلم التحليل الجنائي النووي -٠٠٣-٣-٥-٣  ١   ٦٤٦ ۲٥٥  ٨٤٥     ۰۲٤  ١  ٦٤٦ ۲٥٥  ٨٤٥  
۲٨٤ ٥٧٧ ١  األمن النووي للمواد الخارجة عن التحكم الرقابي -٣-٥-٣    ٧١ ٥۲  ٩٩۰     ٥٧٧ ١ ۲٨٤   ٧١ ٥۲  ٩٩۰   
١٤۲ ٩٩١ ١   ٦٣٨ ٦٨٦   شراكات في مجال األمن النوويالتعاون الدولي بشأن الشبكات وال -٠٠١-٤-٥-٣      ٦٨٦ ۲١۰   ١٤ ٩٩١ ١۲   
۰٤٣   البرامج التعليمية والتدريبية لتنمية الموارد البشرية -٠٠٢-٤-٥-٣  ۰٦٤    ١ ۰٥٣  ٤٦٣     ۰٤٣  ۰٦٤   ١ ۰٥٣  ٤٦٣  
۲٤٣   تنسيق الخدمات اإلرشادية وخدمات المشورة في مجال األمن النووي -٠٠٣-٤-٥-٣  ۰٧١    ١ ۰٣۲  ٤۰٧      ۲٣٤  ۰٧١   ١ ۰٣۲  ٤۰٧   
۲٧٥ ٤   ٩٨٨ ٤٥٩ ١  وضع البرامج والتعاون الدولي -٤-٥-٣  ۰٣٨     ٤٥٩ ١ ۲٣٦   ٤ ۲٧٥  ۰٣٨   
٥۰٣ ٦  األمن النووي -٥-٣  ١  ٧٧٣۲  ٥ ٦    ٥٨٦ ٥٨٥۰٣  ١  ٧٧٣۲  ٥٨٦ ٥٨٥  

٨٩۰ ٣٧ األمان واألمن النوويان ٣البرنامج الرئيسي   ۰١٨   ٣٦ ۰٩٣  ٩۲٦     ٨٩ ٣٧۰  ۲١٨   ٤ ٣٦۲٧  ٨٨٦  
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  ٣الرئيسي البرنامج 

  األمان واألمن النوويان – ٣البرنامج الرئيسي 

لة في الميزانية العاديةالنشطة غير األ  مموَّ
  (باستثناء االستثمارات الرأسمالية الرئيسية)

 

  المهام المشروع
المتطلبات 

غير الممّولة 
  ٢٠٢٠في 

المتطلبات 
غير الممّولة 

  ٢٠٢١في 

دارة العامة والتنسيق اإل -٠٠١-٠-٠-٣
 واالتصاالت واألنشطة المشتركة

٦۲۰ تعزيز فعالية وكفاءة استعراض النظراء والخدمات االستشارية  ٨   ٤٥٩۲۲  ۲۲۲  

بناء القدرات وشبكات المعارف  -٠٠٢-٠-٠-٣
  والشراكات

٨٧۰ ٤٤١ ١   األنشطة الخاصة ببناء القدرات وإدارة المعارف والشبكات والشراكات   ٤ ١۲٤  ٧٦٤  

تنسيق معايير األمان وإرشادات  -٠٠٣-٠-٠-٣
  األمن

٣٧۲  تطوير وصيانة العمليات واألدوات الخاصة بمعايير األمان وإرشادات األمن  ٣٧   ٦٤٤۲  ٦٤٤  

  تأهب الدول األعضاء للطوارئ -٠٠١-١-١-٣
للطوارئ مساعدة الدول األعضاء على بناء وصيانة وتعزيز ترتيباتها الخاصة بالتأهب والتصدي 

عن طريق: توفير خدمات بناء القدرات؛ وتطوير أدوات تقاسم المعارف؛ ودعم مراكز بناء 
  القدرات في التأهب والتصدي للطوارئ

٤ ٥٩٥   ٥٥٨ ٨٧٣۲٥   

  إدارة الطوارئ الدولية -٠٠٢-١-١-٣
رئ تعزيز الترتيبات الدولية للتأهب والتصدي للطوارئ والتعاون الدولي في حاالت التصدي لطا

  نووي أو إشعاعي بصرف النظر عما يسبِّب ذلك من حدث (أحداث)
٧٦٧ ٧٣   ١٧٨ ٤٩  

ترتيبات التصدي والمساعدة المتخذة  -٠٠٢-٢-١-٣
  مع الدول األعضاء والمنظمات الدولية

  التصدي للطوارئ وتعزيز ترتيبات التصدي الدولية

۰۰٥  ٩   ٧٧٨۰٥  ۲٦٩   تعزيز ترتيبات المساعدة الدولية  

  تعزيز تبادل المعلومات لدعم عملية التقييم والتنبؤ

االتصال بالجمهور في حاالت  -٠٠٣-٢-١-٣
  الطوارئ

إعداد إرشادات وأدوات تدريبية لالتصاالت مع الجمهور في الطوارئ النووية واإلشعاعية لفائدة 
  الدول األعضاء واألمانة

٥٦٧ ٤٤   -  

لشبكات الفعالية الرقابية وربط ا -٠٠١-١-٢-٣
  الرقابية

بالنسبة إلى الدول  SSG-16تقديم الدعم لتنفيذ البنية األساسية لألمان النووي استناداً إلى المنشور 
  األعضاء التي تشرع في برنامج جديد للقوى النووية

 ١ ۰٩٤  ٤٣٧  ۲ ٤٩٩ ٥٦٦  

مية وضع واستعراض وتنقيح معايير األمان، وما يتصل بذلك من وثائق حول األطر الحكو
  والرقابية للمنشآت النووية

تقديم الدعم لتطبيق الصكوك القانونية وغير الملزمة في الهيئات الرقابية وتوطيد التعاون والتنسيق 
  وأنشطة تبادل المعلومات على الصعيد الدولي في المجال الرقابي

ألعضاء في تنفيذ تعزيز خدمات االستعراضات الرقابية المتكاملة وتقديم المساعدة للدول ا
  التوصيات

وضع النُُهج والمنهجيات والمعايير من أجل تحديد األساس التقني لمنطقة تطبيق خطة الطوارئ 
  فيما يتعلق بنشر المفاعالت النمطية الصغيرة.

معايير األمان ودعم اتفاقية األمان  -٠٠٢-١-٢-٣
  النووي

عراض اتفاقية األمان النووي، بما في ذلك صيانة تقديم الدعم الجتماعات األطراف المتعاقدة الست
  الموقع اإللكتروني اآلمن الخاص باالتفاقية

٨٥٨ ١٩   ٣٩٣ ٩٣  

بناء القدرات الالزمة لمهام األمان  -٠٠٣-١-٢-٣
  والمهام الرقابية في المنشآت

التدريب تقديم الدعم والمساعدة للشبكات التدريبية الرقابية وتنفيذ خدمات استعراض التعليم و
  والخدمات االستشارية

٤٤ ٤٨   ٨٩٦ ٣۲   

معايير أمان تصميم محطات القوى  -٠٠١-٢-٢-٣
  النووية وتقييم األمان

  إعداد واستعراض معايير األمان والوثائق المرتبطة بها

٤۲١  ۲۲٥    ٥٧ ١٣٦۲   دعم وتنفيذ استعراضات النظراء في إطار االستعراض التقني لألمان  

  ون والتنسيق وتبادل المعلومات على الصعيد الدوليتعزيز التعا
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 ٣البرنامج الرئيسي 

  األمان واألمن النوويان – ٣البرنامج الرئيسي 

لة في الميزانية العاديةالنشطة غير األ  مموَّ
  (باستثناء االستثمارات الرأسمالية الرئيسية)

 

  المهام المشروع
المتطلبات 

غير الممّولة 
  ٢٠٢٠في 

المتطلبات 
لة غير المموّ 

  ٢٠٢١في 

بناء الكفاءات، واألساليب والنُهج  -٠٠٢-٢-٢-٣
 الالزمة لتقييم األمان

 تطوير وصيانة وتوفير مواد بناء الكفاءات

  ۰٨٨  ۰٨١   تحديث وتنفيذ برامج بناء الكفاءات الالزمة لتقييم األمان  ٥٧٤ ٨٧٥   

  تطوير واستعراض الممارسات الحالية وأنشطة البحــث والتطوير

تقييم المواقع وأمان تصاميم  -٠٠١-٣-٢-٣
  المنشآت

إيفاد بعثات استعراض خدمة تصميم المواقع واألحداث الخارجية ومساعدة الدول األعضاء في 
  تنفيذ توصياتها

٣ ٤٥۲١    ٣٥٧ ٤٨  

أساليب وأدوات تقييم المواقع  -٠٠٢-٣-٢-٣
  إلجراء تقييم أمان المنشآت

ستخدام األساليب واألدوات التقنية الالزمة لتنفيذ معايير األمان إعداد وتنقيح وثائق داعمة با
  الالزمة لتقييم المواقع وتقدير األمان

٩۲٨  ٥٤٦ ٨٥١   ١٨٩  
تطوير قدرات البلدان المستهلة في إجراء تحليل ألمان المنشآت النووية على ضوء تقييم المواقع 

  ل المخاطروتقديرات األمان المتصلة بالمواقع، والتصميم وتقلي

  أداء األمان التشغيلي -٠٠١-٤-٢-٣

وضع واستعراض وتنقيح معايير األمان والوثائق الداعمة بشأن األمان التشغيلي لمحطات القوى 
  النووية

 ٣٦ ١۰  ٥٨۰   ٤٨ ١۰  ٩٣۰ إيفاد بعثات فرقة استعراض أمان التشغيل وتقديم المساعدة إلى الدول األعضاء في تنفيذ   
  االستنباطات

  تقديم الدعم للتعاون والتنسيق وتبادل المعلومات على الصعيد الدولي

تقاسم الخبرات التشغيلية الدولية  -٠٠٢-٤-٢-٣
  واالستفادة منها

وضع واستعراض وتنقيح معايير األمان والوثائق الداعمة بشأن التجارب التشغيلية وتحسين األداء 
  باستمرار

راض النظراء للخبرة المكتسبة بشأن أداء أمان التشغيل وتقديم المساعدة للدول إجراء استع  ٤٤٥ ٦٧   ٧٤٨ ٦٦
  األعضاء في تنفيذ التوصيات

  تقاسم الخبرات التشغيلية الدولية واالستفادة منها

القيادة، واإلدارة من أجل األمان،  -٠٠٣-٤-٢-٣
  وثقافة األمان في الدول األعضاء

فيما يتعلق بالقيادة واإلدارة من أجل األمان، وثقافة األمان وتقديم  إيفاد بعثات وخدمات استشارية
  المساعدة للدول األعضاء في تنفيذ التوصيات

٩۲  ۲٩٦    ٨۲  ٣٣٦  

  أمان التشغيل الطويل األجل -٠٠٤-٤-٢-٣

تقديم الخدمات والمساعدة في مجال استعراضات النظراء لجوانب أمان التشغيل الطويل األجل 
  اء التي تستعد للتشغيل الطويل األجلللدول األعض

١٣٤ ٤٣٦   ۲۲۰ ٥٨٥  
وضع برنامج للدروس الدولية العامة المستفادة في مجال التقادم وتعزيز تبادل المعلومات وتقاسم 
  المعارف على الصعيد الدولي بشأن إدارة التقادم والتشغيل الطويل األجل لمحطات القوى النووية

  الت البحوثأمان مفاع -٠٠١-٥-٢-٣
  تقديم الدعم لبناء القدرات بالنسبة إلى البنية األساسية ألمان مفاعالت البحوث

۰١٥  ۲٩۰    ٧٨ ۲٥١ إجراء بعثات استعراض األمان والخدمات االستشارية ومساعدة الدول األعضاء في تنفيذ   
  التوصيات

  أمان مرافق دورة الوقود -٠٠٢-٥-٢-٣
  الخاصة ببنية األمان األساسية لمرافق دورة الوقودتقديم الدعم لبناء القدرات 

٧٨٩ ١٦٥   ۰٦  ٣١۰ إجراء بعثات استعراض األمان والخدمات االستشارية ومساعدة الدول األعضاء في تنفيذ   
  التوصيات

وقاية الجمهور والبيئة من  -٠٠١-١-٣-٣
  اإلشعاعات

۰٤٩  تقديم المساعدة للدول األعضاء في تطبيق معايير األمان  ٤٧٧   ۰٥٣  ٩٧۲   

۰٣  تقديم الدعم لتنفيذ معايير األمان في إجراءات التصوير والعالج في الطب  وقاية المرضى من اإلشعاعات -٠٠٢-١-٣-٣  ۰٥۰    ۰١  ٥٦٤  
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  ٣الرئيسي البرنامج 

  األمان واألمن النوويان – ٣البرنامج الرئيسي 

لة في الميزانية العاديةالنشطة غير األ  مموَّ
  رأسمالية الرئيسية)(باستثناء االستثمارات ال

  

  المهام المشروع
المتطلبات غير 
الممّولة في 

٢٠٢٠  

المتطلبات غير 
الممّولة في 

٢٠٢١  

 الوقاية اإلشعاعية المهنية -٠٠٣-١-٣-٣
تشغيل نظام المعلومات الخاص بالتعرض المهني باالشتراك مع وكالة الطاقة النووية التابعة 

 قتصاديلمنظمة التعاون والتنمية في الميدان اال
  ٣۰١  ٩۲۲    ٣۰١  ٩۲۲   

الخدمات التقنية في مجال األمان  -٠٠٤-١-٣-٣
  اإلشعاعي

تنفيذ خدمات الرصد الفردي المعتمدة بالنسبة إلى موظفي الوكالة والعاملين فيها المشاركين في 
  عمليات الوكالة

٦٩۲  ٨۰٩    ٦٩۲  ٨۰٩   

  التحّكم في المصادر اإلشعاعية -٠٠١-٢-٣-٣
اعات المفتوحة العضوية الخاّصة بمدونة قواعد السلوك بغية تقاسم الخبرات بشأن تنظيم االجتم

  تنفيذها من قبل الدول األعضاء
 ۲ ٩٨٦ ٧٨١  ۲ ۲۲٧  ۰٦٥   

  المساعدة التقنية وإدارة المعلومات -٠٠٣-٢-٣-٣

صيانة نماذج األمان اإلشعاعي للدول األعضاء المتلقية في نظام إدارة معلومات األمان 
  عاعياإلش

٥۲۲  ۰١٨    ٥۲۲  ۰١٨ تقديم المساعدة للدول األعضاء على رسم وتنفيذ استراتيجية وطنية خاصة بالتعليم والتدريب   
  في مجاالت األمان اإلشعاعي وأمان النقل وأمان النفايات.

  إيفاد بعثات استعراضية واستشارية لتعزيز البنية األساسية لألمان اإلشعاعي

يير األمان الخاصة بالتصّرف معا -٠٠١-١-٤-٣
  في النفايات ودعم االتفاقية المشتركة

  ٦٧٨ ١٦٦   ٦٧٨ ١٦٦  تنسيق لجنة معايير أمان النفايات وتوفير األمانة لالتفاقية المشتركة

تطبيق معايير األمان ودعم مشاريع  -٠٠٢-١-٤-٣
  المقارنة

ف بأمان في النف ۰٥١  ايات المشعة والوقود المستهلكتقديم المساعدة للدول األعضاء على التصرُّ  ٤۰٣    ۰٥١  ٤۰٣   

أمان اإلخراج من الخدمة  -٠٠١-٢-٤-٣
  واالستصالح

تنقيح وصوغ معايير األمان فيما يتعلق باإلخراج من الخدمة واستصالح األراضي والتصرف 
  لمعاييرفي اليوروانيوم وفي المخلفات الموجودة في البيئة الطبيعية، والمساعدة على تنفيذ تلك ا

 ٦ ١٨٤ ١۰٩   ١٣ ١۰  ١٨۲   

األمان فيما يتعلق بتقييم االنبعاثات  -٠٠٢-٢-٤-٣
  البيئية والتصرف فيها

٦۲٤  تقديم المساعدة للدول األعضاء في تطبيق معايير األمان  ۰۲٩    ٥ ٤٦٨۲٣   

تقييم االحتياجات واألولويات  -٠٠١-١-٥-٣
  المتصلة باألمن النووي

  ٨٦٩ ٨٣٦ ١  ٨٦٩ ٨٣٦ ١   ٢٠٢١-٢٠١٨األمن النووي للفترة تقديم الدعم لتنفيذ خطة 

تقاسم المعلومات عن الحادثات  -٠٠٢-١-٥-٣
  واالتجار غير المشروع

۰١٣ ٣٥٧ ١   ٢٠٢١-٢٠١٨تقديم الدعم لتنفيذ خطة األمن النووي للفترة    ٣٥٧ ١ ۰١٣   

أمن المعلومات واألمن السيبراني،  -٠٠٣-١-٥-٣
  وماتوخدمات تكنولوجيا المعل

۲۰٤ ١   ٢٠٢١-٢٠١٨تقديم الدعم لتنفيذ خطة األمن النووي للفترة   ١  ٥٨٥ ۲۰٤  ٥٨٥  

  ٤٣٣ ٨١٣ ١  ٤٣٣ ٨١٣ ١   ٢٠٢١-٢٠١٨تقديم الدعم لتنفيذ خطة األمن النووي للفترة   نُُهج األمن النووي المتكاملة -٠٠١-٢-٥-٣
تعزيز أمن المواد النووية والمرافق  -٠٠٢-٢-٥-٣

  ذات الصلة
٩٣۲ ٨٥١ ١   ٢٠٢١-٢٠١٨ديم الدعم لتنفيذ خطة األمن النووي للفترة تق   ٩٣ ٨٥١ ١۲   

االرتقاء بأمن المواد المشعة  -٠٠٣-٢-٥-٣
  والمرافق ذات الصلة

  ٦١٣ ٩٦٨ ١  ٦١٣ ٩٦٨ ١   ٢٠٢١-٢٠١٨تقديم الدعم لتنفيذ خطة األمن النووي للفترة 

األمن النووي أثناء نقل المواد  -٠٠٤-٢-٥-٣
  ية والمشعّةالنوو

  ١٨٣ ٣١٤ ١  ١٨٣ ٣١٤ ١   ٢٠٢١-٢٠١٨تقديم الدعم لتنفيذ خطة األمن النووي للفترة 

البنية األساسية المؤسسية للتصدي  -٠٠١-٣-٥-٣
  في مجال المواد غير الخاضعة للتحكم الرقابي

٦٦۰ ١   ٢٠٢١-٢٠١٨تقديم الدعم لتنفيذ خطة األمن النووي للفترة   ٦٦ ١  ٦٥٦۰  ٦٥٦  

الهيكل الخاص بالكشف عن أحداث  -٠٠٢-٣-٥-٣
  األمن النووي

  ٥٩٨ ٦٥١ ۲  ٥٩٨ ٦٥١ ۲   ٢٠٢١-٢٠١٨تقديم الدعم لتنفيذ خطة األمن النووي للفترة 

إدارة أماكن وقوع الجرائم  -٠٠٣-٣-٥-٣
  اإلشعاعية وعلم التحليل الجنائي النووي

۲٥٥ ١   ٢٠٢١-٢٠١٨تقديم الدعم لتنفيذ خطة األمن النووي للفترة   ١  ٨٤٥ ۲٥٥  ٨٤٥  

التعاون الدولي بشأن الشبكات  -٠٠١-٤-٥-٣
  والشراكات في مجال األمن النووي

١٤۲ ٩٩١ ١   ٢٠٢١-٢٠١٨تقديم الدعم لتنفيذ خطة األمن النووي للفترة    ١٤ ٩٩١ ١۲   

البرامج التعليمية والتدريبية لتنمية  -٠٠٢-٤-٥-٣
  الموارد البشرية

۰٥٣ ١   ٢٠٢١-٢٠١٨من النووي للفترة تقديم الدعم لتنفيذ خطة األ  ١  ٤٦٣ ۰٥٣  ٤٦٣  

تنسيق الخدمات اإلرشادية وخدمات  -٠٠٣-٤-٥-٣
  المشورة في مجال األمن النووي

۰٣۲ ١   ٢٠٢١-٢٠١٨تقديم الدعم لتنفيذ خطة األمن النووي للفترة   ٤۰٧   ١ ۰٣۲  ٤۰٧   

۰٩٣ ٣٦     المجمـوع اإلجمالي  ٩۲٦   ٤ ٣٦۲٧  ٨٨٦  
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  ٤البرنامج الرئيسي 

  ٤لرئيسي البرنامج ا

  التحقُّق النووي

  مقّدمة

ي  ع الوكالة وتطبّق  ٤يدعم البرنامج الرئيس ية بأن تض ي والقاض اس ى نظامها األس ندة إلى الوكالة بمقتض الوالية المس
ضمانات ترمي إلى كفالة كون المواد االنشطارية الخاصة وغيرها من المواد والخدمات والمعدات والمرافق والمعلومات 

مه تخَدم على نحو يخدم أي غرض التي تقّدِ رافها أو مراقبتها، ال تُس ا الوكالة، أو التي تُقدَّم بناًء على طلبها أو تحت إش
اط  مانات على أي ترتيب ثنائي أو متعدد األطراف إذا طلب أطرافه ذلك، أو على أي نش كري؛ وأن تطبَّق هذه الض عس

  ك الدولة ذلك.من أنشطة دولة ما في ميدان الطاقة الذرية إذا طلبت تل

لطة قانونية  مانات مع الدول ترتِّب على الوكالة التزاماً قانونياً وتمنحها س وتحقيقاً لهذه الغاية، تعقد الوكالة اتفاقات ض
مانات. وفي إطار هذا البرنامج  عة للض مانات على المواد والمرافق النووية وغيرها من المفردات الخاض لتطبيق الض

بأنشطة للتحقق، بما في ذلك تحليل المعلومات المتعلقة بالضمانات، وتركيب األجهزة الخاصة  الرئيسي، تضطلع الوكالة
طة الوكالة من  ن هذه األنش مانات. وتمّكِ مانات، وعمليات التفتيش الميدانية، وتحليل العينات الالزمة لتنفيذ الض بالض

م الوكالة المساعدة، وفقاً لنظامها  استخالص استنتاجات قائمة على أسس سليمة بشأن الضمانات. وباإلضافة إلى ذلك، تقّدِ
األساسي، في مهام التحقُّق األخرى، بما في ذلك مهام التحقُّق بمقتضى اتفاقات نزع السالح النووي أو الحد من التسلُّح، 

  بناء على طلب الدول وبموافقة مجلس المحافظين.

يات األ٢٠٢١-٢٠٢٠وبالنسبة إلى الفترة    على ما يلي: ٤ساسية التي يواجهها البرنامج الرئيسي ، تنطوي التحّدِ

  افية المبرمة مانات والبروتوكوالت اإلض مانات نتيجة لتزايد عدد اتفاقات الض لة بالض ؤوليات المتص تزايد المس
  وتزايد عدد المرافق النووية وتزايد كميات المواد النووية الخاضعة للضمانات؛

 ر د الض لة بالمجال النووي على النحو المبيّن تنفيذ إجراءات التحقق والرص أن التزامات إيران ذات الص ورية بش
  )؛٢٠١٥( ٢٢٣١في خطة العمل الشاملة المشتركة على ضوء قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة 

 تخطيط أنشطة التحقُّق واالضطالع بها في المرافق النووية الجاري إخراجها من الخدمة؛  
 اع جديدة من المرافق النووية ومزيد من المرافق النووية المعقدة أو الضخمة للضمانات؛االستعداد إلخضاع أنو  
  مضاعفة الجهود من أجل تعزيز استعداد الوكالة لالضطالع بدورها األساسي في الرصد والتحقق بشأن البرنامج

  النووي لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وفقاً للوالية المسندة لها؛

 مان تو رورية، والحفاظ على ض مانات التي تتمتَّع بالمهارات والخبرات الض افُر القوى العاملة في مجال الض
  المعارف المؤسسية الحرجة؛

 تحديث النظم التقنية والخدمات التقنية واألجهزة التي من شأنها دعم تنفيذ الضمانات بفعالية وكفاءة؛  

 عبة قد تتطلب اتخاذ تدابير المة البدنية للموظفين العاملين في الميدان  العمل في بيئة أمنية ص مان الس افية لض إض
  ومن أجل ضمان أمن المعلومات.

  األهداف:

  ر عن إساءة استخدام المواد أو التكنولوجيا النووية وعن طريق تقديم تأكيدات ردع انتشار األسلحة النووية عن طريق الكشف المبّكِ
لقة بالضمانات، والمساعدة وفقاً لنظام الوكالة األساسي في مهام التحقُّق األخرى، بما في ذلك فيما موثوقة بأن الدول تحترم التزاماتها المتع

يتعلق بمهام التحقُّق بمقتضى االتفاقات المعنية بنزع السالح النووي أو الحد من التسلُّح، بناء على طلب الدول وبموافقة مجلس 
  المحافظين.

رات األداء  النواتج   مؤّشِ

 ص استنتاجات بشأن الضمانات قائمة على أسس سليمة استخال

  حول مدى وفاء الدول بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات.

 

  النسبة المئوية للدول المرتبطة باتفاقات ضمانات نافذة، التي تم

بشأنها االضطالع بأنشطة واستخالص استنتاجات ضمانات من 

  خالل تنفيذ العمليات واإلجراءات القائمة.
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 ف في الوقت المناسب عن أي تحريف للمواد النووية عن الكش

األنشطة السلمية، وأي إساءة استخدام للمرافق والمفردات 

األخرى التي تُطبَّق عليها الضمانات، وأي سحب للمواد النووية 

من المرافق الخاضعة للضمانات، والكشف عن أي مواد 

  وأنشطة نووية غير معلنة، حسب الحالة.

 ية لما تحقّق من أهداف مقّررة للضمانات.النسبة المئو  

 

  القدرة على االضطالع، بناء على طلبات الدول، بمهام التحقق

  وغيرها من مهام المساعدة التقنية.

 .النسبة المئوية للطلبات التي نُفِّذت بنجاح  

  المشاريع

  المخرجات الرئيسية المخطَّط لها  العنوان

اإلجراءات والتعليمات ووثائق التبليغ؛ والمعلومات عن تنفيذ   يقاإلدارة العامة والتنس -٠٠١-٠-٠-٤

الضمانات المتصلة ببلدان محددة؛ وخطط االتصاالت والحوار مع 

الدول بشأن مسائل تنفيذ الضمانات؛ وتنسيق أنشطة التخطيط 

والرصد وتقديم التقارير عن النتائج؛ وخطط التوظيف وتنسيق 

  ة.التعيينات؛ واالستعراضات المالي

تقرير تنفيذ الضمانات؛ ورصد األداء الداخلي؛ واالستعراض   تقييم فعالية الضمانات -٠٠٢-٠-٠-٤

  الداخلي.

 
  تنفيذ الضمانات  -١-٤البرنامج 

طة للتحقق من أّن الدول تحترم التزاماتها  طلع الوكالة بمجموعة متنوعة من األنش مانات أن تض يتطلب التنفيذ الفعّال للض
مانات. وتشمل هذه األنشطة وضع و/أو تحديث نُُهج ضمانات تُنفَّذ في الدول وعلى أنواع معينة من المرافق؛ المتعلقة بالض

صلة بالضمانات؛  صلة في الدول؛ وجمع ومعالجة وتحليل المعلومات ذات ال شطة الميدانية في األماكن ذات ال وإجراء األن
وتحليل المواد النووية والعينات البيئية؛ ومواصلة توفير الدعم وتوفير معدات الضمانات وتطويرها وتوحيدها وصيانتها؛ 

فيما يتعلّق بالمعلومات واالتصاالت؛ وتقييم األداء؛ وتدريب الموظفين. وتمِكّن هذه األنشطة الوكالة من وضع أساس كامل 
  وشامل يمكن من خالله استخالص استنتاجات بشأن الضمانات.

قدَّم العمُل التعاوني المتواصل الذي قامت به مجموعات  وعمليات التقدير والتقييم: الدروس المستفادة من االستعراضات
ة بكل دولة مرتبطة  مانات الخاص طة الض ات الدعم لتخطيط وإجراء وتقييم جميع أنش ص التقييم الحكومي المتعددة التخصُّ

تخدام أدو روري توفير فرص اس افة إلى ذلك، من الض مانات نافذ. وباإلض ات من قبيل التطبيقات التحليلية باتفاق ض
افية من أجل توحيد  مانات واتخاذ تدابير إض ين مقاييس أداء معدات الض تمرار. وهنالك حاجة إلى تحس الحديثة باس
حن زيادة تعاون  ة بالش حن العينات وتخفيض درجة تعقد حدود اإلعفاء الخاص يتطلّب تقليل الوقت الالزم لش المعّدات. وس

بكة مختبرات التح ل ش تمر تزايد الطلبات على التواص حن. ومن المتوقع أن يس ركات الش ليل مع مقّدمي الخدمات وش
ين القدرات التقنية  لة تركيز الجهود على تقييم وتحس روري مواص وص، من الض الخارجي مع الدول. وعلى وجه الخص

  لدولة ما وللنظم اإلقليمية والحكومية لحصر ومراقبة المواد النووية.

  المحدَّدة لترتيب األولويات:المعايير 

ي واللتزاماتها   -١ اس وص عليها في نظامها األس رةً اللتزامات الوكالة المنص تجيب مباش اريع التي تس المش
اريع،  طلع بهذه المش القانونية ولمقّررات مجلس المحافظين والمؤتمر العام. ويجب على الوكالة أن تض

  وال يمكنها تأجيل تنفـيذها.
اريع ال  -٢ طة اإللزامية بفعالية وكفاءة: من خالل توفير البنية المش تي تعزز قدرة الوكالة على القيام باألنش

  األساسية التكنولوجية والمنهجية والمتصلة بإدارة المعلومات وبالبحوث.
  المشاريع غير اإللزامية التي تُـنفَّذ بناًء على طلب من الدول ورهنًا بمقّررات مجلس المحافظين.  -٣

  ات في البرنامج واتجاهاتهالتغير

غيلي ذات المفاهيم والتخطيط -١-١-٤البرنامج الفرعي  طة الدعم التش ص ألنش ، ما زال هذا البرنامج الفرعي يُخصَّ
مانات بفعالية  مان إمكانية تنفيذ تعّهدات الوكالة اإللزامية في مجال الض مة لض م بأهمية حاس األولوية العالية، التي تتس

يجري حالياً دمج األنشطة المتصلة بإدارة الجودة والواردة فــــي السابــــــق فــــي إطــــار المشـــروع وكفاءة واتساق. و
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ابق  -٠٠٢-٠-٠-٤ روع الس طة المش ي، مع أنش توى البرنامج الرئيس ميم  -٠٠٣-١-١-٤إدارة الجودة على مس تص
  تصميم العمليات وإدارة الجودة. -٠٠٣-١-١-٤العمليات، وتجري تلك األنشطة بأسلوب متكامل في إطار المشروع 

عبة العمليات ألف -٢-١-٤البرنامج الفرعي  ؤولية ش مانات فيما يتعلق بالدول الواقعة تحت مس ، ليس هناك تنفيذ الض
  أي تغييرات برنامجية جوهرية في هذا البرنامج الفرعي مقارنة بفترة السنتين السابقة.

، ليس هناك أي نات فيما يتعلق بالدول الواقعة تحت مسؤولية شعبة العمليات باءتنفيذ الضما -٣-١-٤البرنامج الفرعي 
تغييرات برنامجية جوهرية في هذا البرنامج الفرعي مقارنة بفترة السنتين السابقة. أنشطة الضمانات في جمهورية إيران 

شاملة والبروتوكول اإلضافي (ستتواصل األن شطة المطبَّقة مؤقتاً من طرف مكتب اإلسالمية في إطار اتفاق الضمانات ال
مانات في الواليات المتحدة األمريكية ممّولة من  طة الض التحقيق في إيران في إطار هذا البرنامج الفرعي). وتظّل أنش

  خارج الميزانية.

هناك أي ، ليس تنفيذ الضمانات فيما يتعلق بالدول الواقعة تحت مسؤولية شعبة العمليات جيم -٤-١-٤البرنامج الفرعي 
مانات في  طة الض ابقة. لن تتطلَّب أنش نتين الس تغييرات برنامجية جوهرية في هذا البرنامج الفرعي مقارنة بفترة الس
ي ممّولة من خارج  مانات في االتحاد الروس طة الض افية في إطار الميزانية العادية. وتظّل أنش المملكة المتحدة أمواالً إض

  الميزانية.

ة للعمليات تحليل المعلومات -٥-١-٤البرنامج الفرعي  ص اريع المخص ، ال يزال هذا البرنامج الفرعّي يجمع كلَّ المش
مانات، والتقييم المتقدم الذي يجريه خبراء تقنيون، وتحليل جميع المعلومات  لة بالض الجارية لجمع المعلومات ذات الص

تنتاجات  تخالص اس مانات، وهي المعلومات الالزمة الس لة بالض ليمة ذات الص س س مانات قائمة على أس أن الض بش
شمل أيضا الجهود المبذولة في وضع المنهجيات ذات الصلة وما يرتبط بها  ومستمدَّة من أنشطة التحقق اإللزامية. وهو ي

  من األدوات التحليلية والعمليات التحليلية التي يقوم بها الخبراء.

مانات -٦-١-٤البرنامج الفرعي  ل هذا البرنامج الفرعي تغطية جميع ما تقوم به توفير وتطوير أجهزة الض ، يواص
توفير وصيانة معدات وأجهزة الضمانات. ويشمل هذا البرنامج الفرعي اليوم أنشطة تطوير واإلدارات من أنشطة تتعلق ب

روع  بح اليوم المش مانات وتوحيدها. وأص  -٠٠٥-٦-١-٤البحث والتطوير الرامية إلى االرتقاء بمعدات وأجهزة الض
روع  نات المعدات واألجهزة القائمة بذاتها، والمش تطوير نظم ومنهجية األجهزة، اللذان كانا  -٠٠٦-٦-١-٤تطوير مكِوّ

وف يُتيح ذلك تحقيق أوجه  ٢-٣-٤يُداران في إطار البرنامج الفرعي  روع الفرعي. وس الذي توقَّف، جزءا من هذا المش
  صيانتها وعمليات االرتقاء بها وتطويرها.تآزر أفضل بين اقتناء معدات وأجهزة الضمانات و

م للخدمات الخدمات التحليلية -٧-١-٤البرنامج الفرعي  ية التي يغطيها هذا البرنامج الفرعي كمقّدِ ، تظل المهام الرئيس
  وسوف يتواصل التعاون مع شبكة مختبرات التحليل. التحليلية دون تغيير.

سابقاً أنشطة تقييم الفعالية، وهي أنشطة ، كالمشاريع الخاصة -٨-١-٤البرنامج الفرعي  ان هذا البرنامج الفرعي يتناول 
روع  من المش روع الفرعي تجميع  -٠٠٢-٠-٠-٤أُعيد تجميعها اليوم ض من هذا المش تقييم الفعالية. ولقد أعيد اليوم ض

من البرنامج  ة التي كانت ُمدرجة ض اريع الخاص ل بمحطة الذي توقَّف. ومن المتوقع أن يِقلَّ  ٣-٤المش  حجم العمل المتص
نيع وقود موكس في  طة المخطط لها فيما يتعلق بمحطة تص ير األنش نتين. وتس رنوبل للقوى النووية خالل فترة الس تش

  اليابان ومحطة التغليف والمستودع الجيولوجي في فنلندا والسويد بحسب الجداول الزمنية في الدول المعنية. 

شمل هذا البرنامج الفرعي مجموعة جيا المعلومات واالتصاالت الخاصة بالضماناتتكنولو -٩-١-٤البرنامج الفرعي  ، ي
االت في  يانة نظم تكنولوجيا المعلومات واالتص فات وتطوير وص طة المتعلّقة بمركز الكفاءة المعني بتحديد مواص األنش

االت ا ية لتكنولوجيا المعلومات واالتص اس مانات وبإدارة جميع البنى األس تجابة مجال الض مانات. واس ة بالض لخاص
والً إلى البيئات التعاونية مع تعزيز تحليل  ريعة التطور، انتقاالً من التقنية الرقمية ووص لالحتياجات واالتجاهات الس
مانات. ونُِقل  ة بالض االت الخاص من إتاحة نظم تكنولوجيا المعلومات واالتص يض البيانات، فإنَّ هذا البرنامج الفرعي س

    .٠٠٣-٩-١-٤األمن إلى هذا البرنامج الفرعي باعتباره المشروع  -٠٠٤-٠-٠-٤ابق المشروع الس
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  األهداف والنواتج ومؤشرات األداء بحسب البرنامج

  تنفيذ الضمانات -١-٤البرنامج 

  األهداف:

 مانات شاملة.التأّكد من أنَّ جميع المواد النووية تظلُّ داخل نطاق األنشطة السلمية في الدول المرتبطة باتفاقات ض  

  َّنة التأّكد من أنَّ المواد والمرافق النووية وغيرها من المفردات التي تُطبَّق عليها الضمانات في إطار اتفاقات ضمانات تخص مفردات معي
  تظلُّ داخل نطاق األنشطة السلمية. INFCIRC/66/Rev.2على أساس الوثيقة 

 ها الضمانات في مرافق مختارة بموجب اتفاقات ضمانات طوعية تظلُّ داخل نطاق األنشطة التأّكد من أنَّ المواد النووية التي تُطبَّق علي
  السلمية ما لم يتم سحبها على النحو المنصوص عليه في تلك االتفاقات.

 .كفالة أن تكون الضمانات فعّالة وأن تُنفَّذ بأسلوب يتسم بالكفاءة  

رات األداء  النواتج   مؤّشِ

 عن أي تحريف للمواد النووية عن  الكشف في الوقت المناسب

األنشطة السلمية، وأي إساءة استخدام للمرافق والمفردات 

األخرى التي تُطبَّق عليها الضمانات، والكشف عن أي مواد 

  وأنشطة نووية غير ملعنة.

 .النسبة المئوية لما تحقّق من أهداف مقّررة للضمانات  

 ت الحكومية و/أو توطيد التعاون في تنفيذ الضمانات بين السلطا

  اإلقليمية والوكالة.

  النسبة المئوية للدول التي قدَّمت في الوقت المناسب اإلعالنات

  وتقارير حصر المواد النووية.

  النسبة المئوية للدول التي تم الوصول إليها من خالل أنشطة

  الوكالة في مجال التدريب والتوعية بشأن تنفيذ الضمانات.

 م بأحدث المفاهيم والنُُهج، وبعمليات تنفيذ الضمانات المدعو

وإجراءات التنفيذ والمنهجيات التحليلية واألدوات والخدمات 

  والتكنولوجيا.

  النسبة المئوية ألنشطة الضمانات التي استخدمت أدوات

  ومنهجيات وتكنولوجيات متقّدمة.

  

  المفاهيم والتخطيط -١-١-٤البرنامج الفرعي 

  األهداف:

  االتجاهات واألهداف االستراتيجية واالستعداد لمواجهة التحديات واغتنام الفرص المقبلة ذات الصلة بالضمانات وتنسيقالمساهمة في رسم
  الدعم المقّدم من قبل الدول األعضاء.

 .استحداث نُُهج خاصة بالضمانات ووضع إجراءات وإرشادات داخلية لتنفيذ الضمانات على مستوى الدولة  

 ليات الضمانات والحفاظ بفعالية على عناصر من نظام إدارة الجودة الخاص باإلدارة.التحسين المستمر لعم  

  تعزيز المعارف والمهارات والقدرات الخاصة بالضمانات داخل إدارة الضمانات وفي الدول، من خالل التدريب والخدمات االستشارية
  واإلرشادات واالجتماعات والحوار.

رات األداء  النواتج   مؤّشِ

 د األولويات بوضوح والتأّهب للمستقبل، والتنسيق الجيّد للدعمتحدي
  الذي تقّدمه برامج الدعم الخاصة بالدول األعضاء.

  ثت في النسبة المئوية لوثائق التخطيط الداخلي اإلداري التي ُحّدِ
  الوقت المناسب وفقًا لإلجراءات.

  دعم النسبة المئوية لجميع األولويات اإلنمائية المدعومة بأنشطة
التطوير والتنفيذ التي تضطلع بها برامج الدعم الخاصة بالدول 

  األعضاء.
  تحسين وتحديث العمليات والوثائق الداخلية لدعم تنفيذ الضمانات

  بفعالية وكفاءة وعلى نحو متسق.
  النسبة المئوية لعمليات تنفيذ الضمانات التي جرى بشأنها وضع

  وتحديث إجراءات وإرشادات داخلية.
 ين المهارات والقدرات لدى موظفي الوكالة وكذلك النظراء تحس

  في الدول على إجراء ودعم تنفيذ الضمانات.
  النسبة المئوية للتعقيبات اإليجابية الواردة من المشرفين على

بين التابعين للنظم الحكومية لحصر ومراقبة المواد الموظفين المدرَّ
  النووية.

 ة الرسمية المنفَّذة في مجال النسبة المئوية للدورات التدريبي
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الضمانات، حسبما هو محّدد في البرنامج السنوي للتدريب على 
  الضمانات.

  المشاريع

  المخرجات الرئيسية المخطَّط لها  العنوان

الخطة االستراتيجية الداخلية، وخطة البحث والتطوير، ووضع   التخطيط االستراتيجي والتنسيق -٠٠١-١-١-٤
تين عن دعم التطوير والتنفيذ؛ وعقد اجتماعات تقنية برنامج فترة السن

مع الدول لتنسيق برامج الدعم الخاصة بالدول األعضاء بشأن تنفيذ 
الضمانات وتقديم إرشادات للدول بشأن تنفيذ الضمانات؛ والتقارير 

المقّدمة إلى جهازي تقرير السياسات؛ وتقديم الفريق االستشاري الدائم 
  نات تقارير إلى المدير العام.المعني بتنفيذ الضما

استعراضات وثائق تنفيذ الضمانات؛ وتقديم المشورة إلى ُشعَب   نُُهج ومفاهيم الضمانات -٠٠٢-١-١-٤
العمليات والشعب التقنية بشأن وضع نُهج الضمانات على مستوى 

والترتيبات الفرعية؛ واإلجراءات واإلرشادات الداخلية؛ ونُُهج  ١الدولة
  نواع الجديدة من المرافق.الضمانات لأل

نظام إدارة ومراقبة الوثائق؛ واألدوات الخاصة بدعم نظام إدارة   تصميم العمليات وإدارة الجودة -٠٠٣-١-١-٤
الجودة؛ وخرائط ومواصفات العمليات، واإلجراءات، والتعليمات، 

ونظام السجالت؛ وتحليل التكاليف؛ وتحليل األسباب الجذرية 
والتدريب على إدارة الجودة؛ وإدارة المعارف؛ للظروف المحددة؛ 

وتقديم الدعم لبرنامج مراجعة الجودة الداخلية؛ والحساب السنوي 
  لتكاليف الضمانات بحسب الدولة.

التدريب وبرامج المتدّربين الخاصة بموظفي  -٠٠٤-١-١-٤
  الضمانات

؛ تحليل االحتياجات إلى التدريب؛ ومناهج التدريب؛ وإجراءات التقييم
والدورات التدريبية للموظفين؛ وتقارير وعمليات تقييم الدورات 
بين.   التدريبية؛ ومواد التدريس وأدوات التدريب؛ وبرنامج المتدِرّ

التدريب والدعم المقّدمان للنظام الحكومي لحصر  -٠٠٥-١-١-٤
  ومراقبة المواد النووية

التقييم؛ تحليل االحتياجات التدريبية؛ ومناهج التدريب؛ وإجراءات 
وتقديم دورات تدريبية للنظم الحكومية لحصر ومراقبة المواد النووية؛ 

وتقارير وعمليات تقييم الدورات التدريبية؛ ومواد التدريس وأدوات 
  التدريب.

  

  تنفيذ الضمانات فيما يتعلق بالدول الواقعة تحت مسؤولية شعبة العمليات ألف -٢-١-٤البرنامج الفرعي 

  األهداف:

 كد من أنَّ جميع المواد النووية تظلُّ داخل نطاق األنشطة السلمية في الدول التي لديها اتفاقات ضمانات شاملة نافذة.التأ  

 التأكد من أنَّ المواد النووية التي تُطبَّق عليها الضمانات في مرافق مختارة بمقتضى اتفاقات ضمانات طوعية تظلُّ داخل نطاق األنشطة 
  ب على النحو المنصوص عليه في تلك االتفاقات.السلمية ما لم تُسحَ 

رات األداء  النواتج   مؤّشِ

  االضطالع بأنشطة التحقق في الميدان في مواقع الدول ومرافقها

  وفي أماكن أخرى.

 

  النسبة المئوية للدول التي ُوِضعت وأُنِجزت بشأنها خطة سنوية

  للتنفيذ.

 ل دولة على حدة.تقييم جميع المعلومات ذات الصلة بالضمانات لك   النسبة المئوية للدول المرتبطة باتفاقات ضمانات نافذة التي تّم

ع من معلومات ذات صلة  بشأنها معالجة وتقييم وتوثيق كل ما ُجِمّ

  بالضمانات.

  الكشف في الوقت المناسب عن أي تحريف للمواد النووية عن

معلَنة األنشطة النووية السلمية؛ وعن أي مواد وأنشطة نووية غير 

  فيما يتعلق بالدولة برمتها.

 

  فيما يخص الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات نافذة، النسبة المئوية

  للدول التي تحقَّقت بشأنها أهداف الضمانات.

  النسبة المئوية للدول المرتبطة باتفاقات ضمانات شاملة

وبروتوكوالت إضافية نافذة، التي تّم بشأنها استخالص أو إعادة 

 
موافقة ينطوي على مع الدولة و/أو السلطة اإلقليمية، و والتنسيق يالحظ أنَّ وضع وتنفيذ نُُهج الضمانات على مستوى الدولة يتطلب التشاور الوثيق  ١

  ير الضمانات المحددة الستخدامها في الميدان إذا لم تكن قد اتُِّخذت بالفعل؛الدولة المعنية على الترتيبات العملية للتنفيذ الفعال لكل تداب
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 االستنتاج األوسع نطاقاً.تأكيد 

  

  المشاريع

  المخرجات الرئيسية المخطَّط لها  العنوان

التحقق بشأن الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات  -٠٠١-٢-١-٤
  شاملة وبروتوكوالت إضافية نافذة

تقارير التقييم على مستوى الدولة؛ ونُُهج الضمانات على مستوى 

التحقق من معلومات  ؛ وخطط التنفيذ السنوية؛ وخطط٢الدولة

التصميم؛ ونُُهج الضمانات وإجراءات التفتيش؛ والبيانات والمستندات 

عن أنشطة ونتائج واستنتاجات عمليات التفتيش، والمعاينة التكميلية 

  وعمليات التحقق من معلومات التصميم.

التحقق بشأن الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات  -٠٠٢-٢-١-٤
  شاملة

على مستوى الدولة؛ ونُُهج الضمانات على مستوى  تقارير التقييم

؛ وخطط التنفيذ السنوية؛ وخطط التحقق من معلومات ٣الدولة

التصميم؛ ونُُهج الضمانات وإجراءات التفتيش؛ والبيانات والمستندات 

عن أنشطة ونتائج واستنتاجات عمليات التفتيش وعمليات التحقق من 

  معلومات التصميم.

قق بشأن الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات التح -٠٠٣-٢-١-٤
  طوعية

تقارير التقييم على مستوى الدولة؛ وخطط التنفيذ السنوية؛ وخطط 

التحقق من معلومات التصميم؛ ونُُهج الضمانات وإجراءات التفتيش؛ 

والبيانات والمستندات عن أنشطة ونتائج واستنتاجات عمليات التفتيش 

  لتصميم.وعمليات التحقق من معلومات ا

  

  تنفيذ الضمانات للدول الواقعة تحت مسؤولية شعبة العمليات باء -٣-١-٤البرنامج الفرعي 

  األهداف:

 .التأكد من أنَّ جميع المواد النووية تظلُّ داخل نطاق األنشطة السلمية في الدول التي لديها اتفاقات ضمانات شاملة نافذة  

 ة وغيرها من المفردات التي تُطبَّق عليها الضمانات في إطار اتفاقات ضمانات تخص مفردات معيَّنة التأّكد من أنَّ المواد والمرافق النووي
  تظلُّ داخل نطاق األنشطة السلمية. INFCIRC/66/Rev.2على أساس الوثيقة 

 وعية تظلُّ داخل نطاق األنشطة التأكد من أنَّ المواد النووية التي يتم تطبيق الضمانات عليها في مرافق مختارة بموجب اتفاقات ضمانات ط
 السلمية ما لم يتم سحبها على النحو المنصوص عليه في تلك االتفاقات.

رات األداء  النواتج   مؤّشِ

  االضطالع بأنشطة التحقق في الميدان في مواقع الدول ومرافقها

  وفي أماكن أخرى.

 

   النسبة المئوية للدول التي ُوِضعت وأُنِجزت بشأنها خطة سنوية

  لتنفيذ.ل

  .تقييم جميع المعلومات ذات الصلة بالضمانات لكل دولة على حدة

 

  النسبة المئوية للدول المرتبطة باتفاقات ضمانات نافذة التي تّم

ع من معلومات ذات صلة  بشأنها معالجة وتقييم وتوثيق كل ما ُجِمّ

  بالضمانات.

  الكشف في الوقت المناسب عن أي تحريف للمواد النووية عن

األنشطة النووية السلمية؛ وعن أي مواد وأنشطة نووية غير معلَنة 

  فيما يتعلق بالدولة برمتها.

 

  فيما يخص الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات نافذة، النسبة المئوية

  للدول التي تحقَّقت بشأنها أهداف الضمانات.

   النسبة المئوية للدول المرتبطة باتفاقات ضمانات شاملة

ت إضافية نافذة، التي تّم بشأنها استخالص أو إعادة وبروتوكوال

  تأكيد االستنتاج األوسع نطاقاً.
  
  
  
 

 
  .١٥٥في الصفحة  ١انظر الحاشية  ٣ ،٢
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  المشاريع

  المخرجات الرئيسية المخطَّط لها  العنوان

التحقق بشأن الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات  -٠٠١-٣-١-٤
  شاملة وبروتوكوالت إضافية نافذة

ُهج الضمانات على مستوى تقارير التقييم على مستوى الدولة؛ ونُ 

؛ وخطط التنفيذ السنوية؛ وخطط التحقق من معلومات ٤الدولة

التصميم؛ ونُُهج الضمانات وإجراءات التفتيش؛ والبيانات والمستندات 

عن أنشطة ونتائج واستنتاجات عمليات التفتيش وعمليات المعاينة 

  التكميلية وعمليات التحقق من معلومات التصميم.

التحقق بشأن الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات  -٠٠٢-٣-١-٤
  شاملة

تقارير التقييم على مستوى الدولة؛ ونُُهج الضمانات على مستوى 

؛ وخطط التنفيذ السنوية؛ وخطط التحقق من معلومات ٥الدولة

التصميم؛ ونُُهج الضمانات وإجراءات التفتيش؛ والبيانات والمستندات 

ليات التفتيش وعمليات التحقق من عن أنشطة ونتائج واستنتاجات عم

  معلومات التصميم.

التحقق بشأن الدول المرتبطة باتفاقات على نمط  -٠٠٣-٣-١-٤
  INFCIRC/66الوثيقة 

تقارير التقييم على مستوى الدولة؛ وخطط التنفيذ السنوية؛ ونُُهج 

الضمانات وإجراءات التفتيش؛ والبيانات والمستندات عن أنشطة 

  جات عمليات التفتيش.ونتائج واستنتا

التحقق بشأن الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات  -٠٠٤-٣-١-٤
  طوعية

تقارير التقييم على مستوى الدولة؛ وخطط التنفيذ السنوية؛ وخطط 

التحقق من معلومات التصميم؛ ونُُهج الضمانات وإجراءات التفتيش؛ 

التفتيش  والبيانات والمستندات عن أنشطة ونتائج واستنتاجات عمليات

  وعمليات المعاينة التكميلية وعمليات التحقق من معلومات التصميم.

التحقق بشأن إيران (اتفاقات الضمانات الشاملة  -٠٠٥-٣-١-٤
  والبروتوكوالت اإلضافية النافذة (المطبقّة مؤقتًا))

تقارير التقييم على مستوى الدولة؛ ونهج الضمانات على مستوى 

السنوية؛ وخطط التحقق من معلومات ؛ وخطط التنفيذ ٦الدولة

التصميم؛ ونُُهج الضمانات وإجراءات التفتيش؛ والبيانات والمستندات 

عن أنشطة ونتائج واستنتاجات عمليات التفتيش وعمليات المعاينة 

  التكميلية وعمليات التحقق من معلومات التصميم.

  

  ت مسؤولية شعبة العمليات جيمتنفيذ الضمانات للدول الواقعة تح -٤-١-٤البرنامج الفرعي 

  األهداف:

  التأكد من أنَّ جميع المواد النووية تظلُّ داخل نطاق األنشطة السلمية في الدول التي لديها اتفاقات ضمانات شاملة نافذة. - 

ظلُّ داخل نطاق األنشطة التأكد من أنَّ المواد النووية التي تُطبَّق عليها الضمانات في مرافق مختارة بموجب اتفاقات ضمانات طوعية ت - 

  السلمية ما لم يتم سحبها على النحو المنصوص عليه في تلك االتفاقات.

رات األداء  النواتج   مؤّشِ

  االضطالع بأنشطة التحقق في الميدان في مواقع الدول ومرافقها

  وفي أماكن أخرى.

 

  النسبة المئوية للدول التي ُوِضعت وأُنِجزت بشأنها خطة سنوية

  للتنفيذ.

 .تقييم جميع المعلومات ذات الصلة بالضمانات لكل دولة على حدة 

 

  النسبة المئوية للدول المرتبطة باتفاقات ضمانات نافذة التي تّم

ع من معلومات ذات صلة  بشأنها معالجة وتقييم وتوثيق كل ما ُجِمّ

  بالضمانات.

  الكشف في الوقت المناسب عن أي تحريف للمواد النووية عن

النووية السلمية؛ وعن أي مواد وأنشطة نووية غير معلَنة األنشطة 

  فيما يتعلق بالدولة برمتها.

 

  فيما يخص الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات نافذة، النسبة المئوية

  للدول التي تحقَّقت بشأنها أهداف الضمانات.

   النسبة المئوية للدول المرتبطة باتفاقات ضمانات شاملة

نافذة، التي تّم بشأنها استخالص أو إعادة  وبروتوكوالت إضافية

  تأكيد االستنتاج األوسع نطاقاً.

  المشاريع

 
  .١٥٥في الصفحة  ١انظر الحاشية  ٦ ،٥ ،٤
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  المخرجات الرئيسية المخطَّط لها  العنوان

التحقق بشأن الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات  -٠٠١-٤-١-٤
  شاملة وبروتوكوالت إضافية نافذة

على مستوى  تقارير التقييم على مستوى الدولة؛ ونُُهج الضمانات

؛ وخطط التنفيذ السنوية؛ وخطط التحقق من معلومات ٧الدولة

التصميم؛ ونُُهج الضمانات وإجراءات التفتيش؛ والبيانات والمستندات 

عن أنشطة ونتائج واستنتاجات عمليات التفتيش وعمليات المعاينة 

  التكميلية وعمليات التحقق من معلومات التصميم.

الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات  التحقق بشأن -٠٠٢-٤-١-٤
  شاملة

تقارير التقييم على مستوى الدولة؛ ونُُهج الضمانات على مستوى 

؛ وخطط التنفيذ السنوية؛ وخطط التحقق من معلومات ٨الدولة

التصميم؛ ونُُهج الضمانات وإجراءات التفتيش؛ والبيانات والمستندات 

؛ وعمليات التحقق من عن أنشطة ونتائج واستنتاجات عمليات التفتيش

  معلومات التصميم.
التحقق بشأن الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات  -٠٠٣-٤-١-٤

  طوعية
تقارير التقييم على مستوى الدولة؛ وخطط التنفيذ السنوية؛ وخطط 

التحقق من معلومات التصميم؛ ونُُهج الضمانات وإجراءات التفتيش؛ 
واستنتاجات عمليات والبيانات والمستندات عن أنشطة ونتائج 

التفتيش، وعمليات المعاينة التكميلية حسب الحالة؛ وعمليات التحقق 
  من معلومات التصميم.

  
  تحليل المعلومات -٥-١-٤البرنامج الفرعي 

  األهداف:

 ونشر المعلومات  المساهمة في استخالص استنتاجات قائمة على أسس سليمة بشأن الضمانات من خالل جمع وتقييم وتحليل وهيكلة وتأمين
 الالزمة في الوقت المناسب.

رات األداء  النواتج   مؤّشِ

  تعزيز فعالية التحقق وسالمة استنتاجات الضمانات من خالل
  توفير معلومات ذات صلة، وقيمة تحليلية مضافة.

  انعدام الحاالت التي توجد فيها معلومات إضافية، ظهرت في وقت
ك في استنتاج استُخلِ    ص سابقا بشأن الضمانات.الحق، وتشّكِ

  توفر معلومات في الوقت المناسب وتحقيق كفاءة تساهم في
العمليات التعاونية على نطاق اإلدارة (تقييم الدول وتنفيذ األنشطة 

  الميدانية).

  النسبة المئوية للمعلومات المتاحة في الوقت المناسب الحترام
  الجداول الزمنية للتقييم على مستوى الدولة.

 نهجيات والنُُهج والعمليات واألدوات واإلجراءات الضرورية الم
  الموجودة.

 

 النسبة المئوية للعمليات الموجودة التي يتم تحسينها سنويًا من خالل
  تنفيذ المنهجيات والنُُهج واألدوات واإلجراءات.

  المشاريع

  المخرجات الرئيسية المخطَّط لها  العنوان

المعلومات الشاملة والمحّدثة التي تُعِلن عنها الدول التي تمت معالجتها   لمعَلنةتحليل المعلومات ا -٠٠١-٥-١-٤
وخزنها في قواعد بيانات متوافقة مع االحتياجات التحليلية؛ والبيانات 

الرسمية للدول؛ والتقارير التحليلية الداعمة ألنشطة التحقق وللتقييم 
انات؛ على مستوى الدولة؛ والمساهمة في تقرير تنفيذ الضم

والمنهجيات المحسَّنة؛ ودعم التدريب للنظم الحكومية لحصر ومراقبة 
  المواد النووية.

تقييم نتائج القياس ونتائج العينات في الميدان وتقدير أوجه عدم التيقن   تحليل المعلومات المتعلقة بدورة الوقود النووي -٠٠٢-٥-١-٤
ثيق منهجيات الخاصة بها؛ ووضع مخططات التحقق االحتمالية؛ وتو

التقييم وحلول تكنولوجيا المعلومات؛ والتدريب واالستشارة؛ 
  والمساهمة الواسعة في األنشطة الميدانية وتنفيذ الضمانات.

التقارير التحليلية المستمّدة من الصور الساتلية المتاحة تجارياً وغيرها   تحليل البنية األساسية على مستوى الدولة -٠٠٣-٥-١-٤
التي توفر معلومات ذات مرجعية جغرافية؛ والتقارير من المصادر 

التحليلية عن قضايا دورة الوقود المتقدمة؛ والمساهمات في التقييم 
 
  .١٥٥في الصفحة  ١انظر الحاشية  ٨ ،٧
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  على مستوى الدولة؛ واألنشطة الميدانية.
التقارير المستمّدة من معلومات من مصادر مفتوحة ومن قواعد   جمع المعلومات وتحليلها -٠٠٤-٥-١-٤

تجارياً؛ والتقارير التحليلية المستندة إلى معلومات عن  البيانات المتاحة
أنشطة المشتريات النووية؛ والمساهمات في التقييم على مستوى 

  الدولة؛ واألنشطة الميدانية.
  

  توفير وتطوير أجهزة الضمانات -٦-١-٤البرنامج الفرعي 

  األهداف:

 ة وموثوق بها في مجال الضمانات مع الدعم الميداني الكافي.تمكين وتحسين تنفيذ الضمانات من خالل توفير أجهزة مناسب  

  وضع نُُهج وعمليات ارتقاء ابتكارية في تكنولوجيات الضمانات، وتقييم تطبيق التكنولوجيات الجديدة للكشف عن المواد واألنشطة النووية
  من مجاالت تقنية أخرى.غير الُمعلنة، وضمان وجود تآزر بين تطوير معدات الضمانات واالبتكارات الناشئة 

 اس) إتاحة وصيانة نظام إلدارة األصول وتتبُّع مسار معدات التشغيل بما يتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (معايير إيبس
  إلزالة التلوث. وضمان األمان في مناولة المعدات المحمولة من خالل تنظيم تدفق المعدات بشكل صحيح ومراقبة التلوث واتخاذ تدابير

رات األداء  النواتج   مؤّشِ

 توفُّر أجهزة ضمانات مالئمة وموثوق بها في الوقت المناسب للقيام

  بعمليات التفتيش وتقديم الدعم الميداني الكافي.

 

  النسبة المئوية للطلبات المتعلقة بمعدات المفتشين فيما يخص

  وقت المناسب.المعدات المحمولة والثابتة التي يتم إنجازها في ال

  موثوقية أجهزة الضمانات التي تُقاس بحسب الجزء من الوقت

  الذي تكون فيه بيانات األجهزة متاحة لتحليلها.

 تزايد استخدام التكنولوجيات المتقِدّمة في تنفيذ الضمانات   .نات المحسَّنة   عدد األجهزة والمكِوّ

 لتشغيلية فيإدارة األصول بما يتوافق مع معايير إيبساس واللوائح ا

  مجال األمان واإلشعاعات.

  نسبة المعدات التي تكون المعلومات المتصلة بتتبُّع مسارها غير

ُمستَكملة مقارنة بالمجموع الكلي للمعدات في المقر الرئيسي 

  للوكالة وفي مختبرات التحليل الخاصة بالضمانات.

 النسبة المئوية للمفردات الواردة من الميدان التي جرى مسحها 

  لكشف التلوث.

  المشاريع

  المخرجات الرئيسية المخطَّط لها  العنوان

أجهزة القياس غير المتلف المحمولة المقدَّمة للمفتشين؛ ونظم القياس   معدات القياس غير المتلف المحمولة والثابتة -٠٠١-٦-١-٤

غير اآللية القابلة للنقل؛ والدعم الميداني الذي يقِدّمه الخبراء 

  والخبرة الداخلية؛ ونتائج القياس.المعنيون؛ 

إعداد وتركيب واختبار نظم للمراقبة والرصد اآللي؛ والدعم الميداني   األجهزة اآللية الخاصة بالضمانات -٠٠٢-٦-١-٤

  للمفتشين؛ والدعم الداخلي الستعراض وتحليل البيانات.

من حيث التلوث؛ وتخزين  استالم معدات الضمانات وفحصها  لوجستيات وتخزين المعدات -٠٠٣-٦-١-٤

المعدات؛ وتسليم مفردات التفتيش؛ وبيانات ونظام إدارة جرد المعدات 

بما يتوافق مع معايير إيبساس؛ والبيانات المتصلة بأداء وموثوقية 

  المعدات.

د الحلول الهندسية للنظم المعقدة؛ والبنية األساسية للرصد عن بع  التكامل والتنسيق بين النظم -٠٠٤-٦-١-٤

العاملة على نحو موثوق؛ وأجهزة التحقق/البرامجيات الحاسوبية 

للتحقق من األمان واالحتواء؛ واإلجراءات واألدوات الحديثة؛ 

  وسجالت توثيق وترخيص المعدات.

رة المتاحة؛ وتقري  تطوير مكونات المعدات واألجهزة القائمة بذاتها -٠٠٥-٦-١-٤ نات الجديدة والمطوَّ ر تقييم َمواطن األجهزة والمكّوِ

نات؛ واقتراحات تطوير  الضعف؛ وتقارير اختبار األجهزة والمكِوّ

نات.   األجهزة/المكِوّ

األساليب الجديدة والمحّسنة الُمنفَّذة في النظم الجديدة لمعدات   تطوير النظم والمنهجية الخاصة بتوفير األجهزة -٠٠٦-٦-١-٤

  الضمانات المتاحة لكي يستخدمها مفتشو الوكالة.
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  الخدمات التحليلية -٧-١-٤البرنامج الفرعي 

  األهداف:

  صيانة وتحسين القدرات واإلمكانات والخدمات الالزمة للتحليل المتلف وتحليل العينات البيئية من أجل تعزيز قدرات التحقق الخاصة
  بالوكالة.

  .تعزيز ضمان ومراقبة جودة المواد النووية وعمليات تحليل العينات البيئية  

 .تحقيق المستوى األمثل فيما يتعلّق بتنسيق الخدمات اللوجستية الخاصة بالعينات وإدارة شبكة مختبرات التحليل  

رات األداء  النواتج   مؤّشِ

  التحليل الدقيق وفي الوقت المناسب لجميع المواد النووية والعينات

  البيئية الالزمة.

 

 ة المبلَّغ عنها من عدد المواد النووية ونتائج تحليل العينات البيئي

طرف شبكة مختبرات التحليل، بما في ذلك مختبرات التحليل 

  الخاصة بالضمانات.

  النسبة المئوية للعينات التي يتم تحليلها في مجال الضمانات ضمن

  أهداف التوقيت المناسب المتفق عليها.

  المشاريع

  المخرجات الرئيسية المخطَّط لها  العنوان

نتائج تحليل المواد النووية والعينات البيئية؛ والشحن والخدمات   التحليلية وتحليل العينات الخدمات -٠٠١-٧-١-٤

اللوجستية الخاصة بالعينات؛ وإدارة شبكة مختبرات التحليل؛ وتخزين 

  وتوفير المستلزمات والمواد المتعلقة بأخذ العينات.

  

  المشاريع الخاصة -٨-١-٤البرنامج الفرعي 

  األهداف:

  القيام في الوقت المناسب بتنفيذ نُُهج الضمانات الفعالة وذات الكفاءة والتي تتطلب استثمارات رأسمالية فيما يتعلق بالمشاريع ضمان
  الخاصة في الدول األعضاء.

رات األداء  النواتج   مؤّشِ

  نُُهج الضمانات الفعالة وذات الكفاءة ونظم التحقق المتاحة

مشاريع الخاصة داخل مرافق والمنفَّذة فيما يتعلق بجميع ال

  الدول.

  النسبة المئوية لمعدات التحقق والبرامجيات والنظم

والمعلومات المرتبطة بها المتاحة وفقاً للجداول الزمنية 

  المقّررة.

  المشاريع

  المخرجات الرئيسية المخطَّط لها  العنوان

وضع وتنفيذ نَهج ضمانات لمحطة تصنيع وقود  -٠٠١-٨-١-٤
  يابانموكس في ال

تحديث خطة المشروع والجدول الزمني وفقاً لخطة التشييد؛ وتطوير 

 نهج الضمانات والمعدات والمستندات ذات الصلة على النحو المطلوب.

  

وضع وتنفيذ نـُُهج ضمانات لمحطة تشرنوبل للقوى  -٠٠٢-٨-١-٤
  النووية

بة نُُهج الضمانات؛ واالحتياجات المحددة من المعدات؛ والمعدات المركَّ 

  والتي خضعت لالختبار للتحقق من نقل الوقود المستهلك.

 

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الخاصة بالضمانات -٩-١-٤البرنامج الفرعي 

  األهداف:

 .تعزيز العمليات المتطّورة الخاصة بالضمانات من خالل استحداث برامج حاسوبية جديدة  

  مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.توفير خدمات موثوقة ومتاحة بالكامل في  

 .ضمان أمن معلومات الضمانات واألمن المادي واستمرارية العمل 
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رات األداء  النواتج   مؤّشِ

  إنجاز مشاريع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بفعالية وكفاءة

  من أجل الوفاء بمتطلبات الضمانات.

 

 اريع المنفّذة.معدل ارتياح الجهات الداخلية المعنية بالمش  

  النسبة المئوية إلجراءات العمل التي تدمج البيانات في مستودع

واحد على نطاق إدارة الضمانات داخل بيئة الضمانات المتكاملة 

  اآلمنة.

  زيادة الكفاءة وفي الوقت نفسه تقديم خدمات الصيانة والدعم فيما

  يخص تطبيقات الضمانات.

 لتغيير أو التبليغ عن الحادثات متوسط مدة تقديم الرد بين طلبات ا

  والحلول.

 .تحسين أمن المعلومات واألمن المادي واستمرارية العمل  

 

 .مستوى نضج المعلومات الحرجة وضوابط األمن المادي  

 .مستوى نضج استمرارية العمل وقدرات التعافي من الكوارث  

  المشاريع

  المخرجات الرئيسية المخطَّط لها  العنوان

تنفيذ نظم تكنولوجيا المعلومات على نطاق اإلدارة (المطّورة داخلياً أو   تطوير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت -٠٠١-٩-١-٤

التي تُستخَدم فيها منتجات تجارية) وصونها على نحو مناسب؛ 

وتوفير البرامج الحاسوبية للدول دعماً لمسؤولياتها عن اإلبالغ في 

  مجال الضمانات.

ة األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت البني -٠٠٢-٩-١-٤
  ودعمها

مكتب المساعدة والبريد اإللكتروني وتخزين الملفات والشبكة وقاعدة 

البيانات وأمن تكنولوجيا المعلومات وخدمات استضافة التطبيقات؛ 

وخدمات تصميم الحواسيب المكتبية/المحمولة؛ ومعايير المعدات 

لتشغيلي؛ وإدارة األجهزة المتنقلة؛ وتقييم وإدارة دورة العمر ا

والمنصة المتنقلة، والتعافي من الكوارث وتنفيذ أمن الجيل القادم من 

  المعدات.

إجراءات األمن؛ والتصدي للحادثات المتصلة باألمن المادي/أمن   األمن -٠٠٣-٩-١-٤

المعلومات؛ وحمالت التوعية باألمن؛ وتقديم التدريب للموظفين بشأن 

ع المعلومات الحّساسة؛ والتنسيق/التعاون مع منّسق األمن التعامل م

  المركزي/كبير موظفي أمن المعلومات في الوكالة.

 
  أنشطة التحقـّق األخرى  -٢-٤البرنامج 

اعدة التقنية عندما تطلب الدول ذلك وبموافقة  افية في مجال التحقّق والمس طالع بمهام إض تجيب الوكالة لطلبات االض تس س
تركة)، عملت الوكالة على  ٢٠١٦كانون الثاني/يناير  ١٦افظين. ومنذ مجلس المح املة المش (يوم تنفيذ خطة العمل الش

  التحقق والرصد بشأن تنفيذ إيران اللتزاماتها في المجال النووي بمقتضى خطة العمل الشاملة المشتركة.

ا األساسي في الرصد والتحقق بشأن البرنامج وتضاعف الوكالة الجهود من أجل تعزيز استعداد الوكالة لالضطالع بدوره
  النووي لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وفقاً للوالية المنوطة بالوكالة.

وباإلضافة إلى ذلك، ستقدم الوكالة المساعدة، وفقاً لنظامها األساسي، في مهام التحقُّق األخرى فيما يتصل باالتفاقات المعنية 
  الحد من التسلُّح، بناء على طلب الدول وبموافقة مجلس المحافظين. بنزع السالح النووي أو

يتعيّن على الوكالة، في ظل بيئة خارجية تتطور بسرعة،  الدروس المستفادة من االستعراضات وعمليات التقدير والتقييم:
المحافظين، كما ثَبَُت في سياق  أن تظّل مستعّدة لتنفيذ واليتها على نحو فعّال وسريع، بناء على طلب الدول وبموافقة مجلس

  خطة العمل الشاملة المشتركة.

ولتعزيز استعداد الوكالة لالضطالع بدورها األساسي في الرصد والتحقق بشأن البرنامج النووي لجمهورية كوريا الشعبية 
لة جمع وتقييم المعلومات ذ مانات، وتحديث الديمقراطية، وفقاً للوالية المنوطة بالوكالة، يتعيَّن عليها مواص لة بالض ات الص

  توافر تكنولوجيات ومعدات التحقق المناسبة. نُُهج وإجراءات التحقق، وتحديد وتدريب المفتِّشين، وضمان
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  المعايير المحدَّدة لترتيب األولويات:

ي واللتزاماتها   -١ اس وص عليها في نظامها األس رةً اللتزامات الوكالة المنص تجيب مباش اريع التي تس المش
اريع، وال  طالع بهذه المش القانونية ولمقّررات مجلس المحافظين والمؤتمر العام. ويجب على الوكالة االض

  يمكنها تأجيل تنفـيذها.
طة اإللزامية بفعالية وكفاءة: من خالل توفير البنية   -٢ اريع التي تعزز قدرة الوكالة على القيام باألنش المش

  تصلة بإدارة المعلومات وبالبحوث.األساسية التكنولوجية والمنهجية والم
  المشاريع غير اإللزامية التي تُـنفَّذ بناًء على طلب من الدول ورهنًا بمقّررات مجلس المحافظين.  -٣

  التغيرات في البرنامج واتجاهاته

شأنأنشطة التحقق األخرى -١-٢-٤البرنامج الفرعي  التزامات  ، يعبِّر هذا البرنامج الفرعي عن أنشطة التحقق والرصد ب
وء قرار مجلس األمن التابع لألمم  تركة، على ض املة المش لة بالمجال النووي الواردة في خطة العمل الش إيران ذات الص

طالع بدورها ٢٠١٥( ٢٢٣١المتحدة  تعداد الوكالة لالض طة الرامية إلى تعزيز اس مل هذا البرنامج الفرعي األنش ). ويش
  هورية كوريا الشعبية الديمقراطية والتحقق منه.األساسي في رصد البرنامج النووي لجم

  األهداف والنواتج ومؤشرات األداء بحسب البرنامج

  أنشطة التحقـّق األخرى -٢-٤البرنامج 

  األهداف:

 .المساعدة في مهام التحقّق األخرى، وفقاً للنظام األساسي، وبناء على طلب الدول وبموافقة مجلس المحافظين  

رات   النواتج   األداءمؤّشِ

 .القدرة على االضطالع، بناء على الطلب، بمهام التحقُّق  

 

  النسبة المئوية للطلبات التي وافق عليها مجلس المحافظين ولُبِّيت

  بنجاح.

  

  أنشطة التحقق األخرى -١-٢-٤البرنامج الفرعي 

  األهداف:

 مجال النووي على النحو الوارد في خطة العمل الشاملة المشتركة.تنفيذ إجراءات فعّالة للتحقق والرصد بشأن التزامات إيران ذات الصلة بال 

 دة التأهب واالستعداد للتحقق من وفاء جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بالتزاماتها بموجب اتفاق الضمانات المعقود معها في إطار معاه
بدورها األساسي في الرصد والتحقق بشأن البرنامج النووي )، وتعزيز استعداد الوكالة لالضطالع INFCIRC/403عدم االنتشار (الوثيقة 

  لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

 الوكالة  متابعة أي تطورات بشأن التخلص من البلوتونيوم الذي لم يعد يُعتبَر ضرورياً ألغراض الدفاع، وفقاً التفاقات التحقق التي ستُبَرم بين
  لنحو الذي يوافق عليه مجلس المحافظين.والدول، متى طلبت الدول ذلك وعلى ا

رات األداء  النواتج   مؤّشِ

 أنشطة التحقُّق والرصد التي اضُطِلع بها بشأن التزامات إيران ذات
الصلة بالمجال النووي على النحو الوارد في خطة العمل الشاملة 

  المشتركة.

  التقارير المقدَّمة في الوقت المناسب إلى مجلس المحافظين
  اة ذلك إلى مجلس األمن التابع لألمم المتحدة.وبمواز

 

  تعزيز االستعداد والتأهب لتنفيذ الضمانات المنصوص عليها في
وإجراء أنشطة تحقق أخرى في جمهورية INFCIRC/403الوثيقة 

كوريا الشعبية الديمقراطية، على النحو الذي أقّره مجلس 
  المحافظين.

 جلس المحافظين والمؤتمر تقديم تقارير في الوقت المناسب إلى م
  العام.

  النسبة المئوية للوثائق المطلوبة والخطط الموضوعة للسماح
  بإجراء أنشطة تحقق في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

  األطر القانونية ونُهج ومعدات التحقق الالزمة إلجراء التحقق فيما
  فاقات.يتعلق باتفاق (اتفاقات) التحقق، عندما تُعقد تلك االت

  النسبة المئوية للترتيبات المطلوبة والنُُهج والنظم الموضوعة
للسماح بإجراء التحقق فيما يتعلق باتفاق محدد (اتفاقات محددة) في

 مجال التحقق، عندما تُعقد تلك االتفاقات.
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  ١٤٧الصفحة 

  
  ٤البرنامج الرئيسي 

  المشاريع

  المخرجات الرئيسية المخطَّط لها  العنوان

كوريا الشعبية أنشطة التحقق في جمهورية  -٠٠١-١-٢-٤
  الديمقراطيّة

المعلومات الدورية المحدَّثة التي تُقدَّم إلى مجلس المحافظين والمؤتمر 
العام؛ وتقرير التقييم على مستوى الدولة؛ وخطط تنفيذ الضمانات أو 
  غيرها من تدابير الرصد و/أو التحقق في إطار سيناريوهات مختلفة.

مات إيران فيما يتعلق التحقق والرصد بشأن التزا -٠٠٢-١-٢-٤
  بالمجال النووي في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة

التقارير الدورية المقدَّمة إلى مجلس المحافظين وبموازاة ذلك إلى 
  مجلس األمن التابع لألمم المتحدة.
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  ١٤٨الصفحة 

  
 ٤البرنامج الرئيسي 

  التحقق النووي – ٤البرنامج الرئيسي 

  موجز هيكل البرنامج وموارده

  الرأسمالية الرئيسية)(باستثناء االستثمارات 
  

 ٢٠٢٠بأسعار  ٢٠٢١   ٢٠٢٠بأسعار  ٢٠٢٠  

 الميزانية العادية البرنامج/البرنامج الفرعي/المشروع
المتطلبات 
لة   غير الُمموَّ

 الميزانية العادية  
المتطلبات 

غير 
لة   الُمموَّ

۲۲٩ ۲   اإلدارة العامة والتنسيق -٠٠١-٠-٠-٤  ٥٥٨   -   ۲ ۲۲٩  ٥٥٨  -  
٣٨۰ ١  تقييم فعالية الضمانات -٠٠٢-٠-٠-٤  ٩٣۰    -   ٣٨ ١۰  ٩٣۰   -  
٤-S- ۰١  الخدمات التجارية المشتركة  ٧٦١ ١٦٤   -   ۰١  ٧٧٨ ١٦٤  -  

  ٥ ١٤۲١  ٥ ١٤    -   ٤١٣۲١  ٩۲٤   -  
  ٩٤٤ ٦٣٦   ٥٨٨ ٤٣٤ ١    ١٦٨ ٦٤٤  ٣٧٩ ٤٣٧ ١ التخطيط االستراتيجي والتنسيق -٠٠١-١-١-٤
۲٨٣ ٤٦٧  ٤٨٥ ٤٨٩ ۲  ُهج ومفاهيم الضماناتنُ  -٠٠٢-١-١-٤     ۲ ٤٦٧   ٤١٧ ٤٨٥ ۲٨٣   
۰٩١ ١  تصميم العمليات وإدارة الجودة -٠٠٣-١-١-٤  ٥ ٣٧٧  ٦١٨۰۰     ١ ۰٩١  ٥ ٣٧٧   ٦١٨۰۰   
٩۲٤ ۲  التدريب وبرامج المتدّربين الخاصة بموظفي الضمانات -٠٠٤-١-١-٤  ٤٩٩ ٧٦٤  ٥٨٧    ۲ ٤٩٩ ٧٦٤   ٤٤٥ ٤٣٦  
٦٥۲ ٦١٤   التدريب والدعم المقّدمان للنظام الحكومي لحصر ومراقبة المواد النووية -٠٠٥-١-١-٤   ٨١ ٥٣١۲      ٦٥ ٦١٤۲    ٨١ ٥٣١۲   
  ٥٦١ ٧٧٧ ۲  ٣٣٣ ٨٨١ ٨    ٧٨٦ ٧٨٤ ۲   ٣٣٣ ٨٨١ ٨  المفاهيم والتخطيط -١-١-٤
۰٣٩ ١٦  وكوالت إضافية نافذةالتحقق بشأن الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات شاملة وبروت -٠٠١-٢-١-٤  ١٦    -   ٩٥٥ ۰٣٩  ٩٥٥  -  
۲٣٥   التحقق بشأن الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات شاملة -٠٠٢-٢-١-٤  ٩٧٩   -     ۲٣٥  ٩٧٩  -  
۲٤٨   التحقق بشأن الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات طوعية -٠٠٣-٢-١-٤  ٤٣٣   -     ۲٤٨  ٤٣٣  -  
٦۲۲ ١٧  في الدول الواقعة تحت مسؤولية شعبة العمليات ألفتنفيذ الضمانات  -٢-١-٤  ٦ ١٧    -   ٣٦٧۲۲  ٣٦٧  -  
١۰٧ ٨  التحقق بشأن الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات شاملة وبروتوكوالت إضافية نافذة -٠٠١-٣-١-٤  ١ ٨    -   ٦٩١۰٧  ٦٩١  -  
٥۰٧ ٩٦٤ ٤  ةالتحقق بشأن الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات شامل -٠٠٢-٣-١-٤    -    ٥ ٩٦٤ ٤۰٧   -  
٩۰۰ ٣  INFCIRC/66التحقق بشأن الدول المرتبطة باتفاقات على نمط الوثيقة  -٠٠٣-٣-١-٤  ٩ ٣    -   ٤٨٨۰۰  ٤٨٨  -  
  ٣٨٣ ٣٣٧  (۰)    ٣٨٣ ٣٣٧ (۰)  التحقق بشأن الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات طوعية -٠٠٤-٣-١-٤
 ان (اتفاقات الضمانات الشاملة والبروتوكوالت اإلضافية النافذة التحقق بشأن إير -٠٠٥-٣-١-٤

  (المطبقّة مؤقتًا))                         
٦١٧ ٨٤٧ ٨    -   ٦١٧ ٨٤٧ ٨  -  

٥۲  تنفيذ الضمانات في الدول الواقعة تحت مسؤولية شعبة العمليات باء -٣-١-٤  ٣۲٥  ١۰٥   ٥    ٣٨٣ ٣٣٧۲  ٣۲٥  ١۰٥    ٣٨٣ ٣٣٧  
۰٤۲ ۲۰۰ ١٦  لمرتبطة باتفاقات ضمانات شاملة وبروتوكوالت إضافية نافذةالتحقق بشأن الدول ا -٠٠١-٤-١-٤    -    ١٦ ۲۰۰ ۰٤۲   -  
٨٨۰ ٣٥٥   التحقق بشأن الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات شاملة -٠٠٢-٤-١-٤    -     ٨٨ ٣٥٥۰   -  
۲٦۰ ١  التحقق بشأن الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات طوعية -٠٠٣-٤-١-٤  ۰٧۲   ٥٦٩ ٥١٥     ١ ۲٦۰  ۰٧۲    ٦٩٥ ٥١٥  
  ٦٩٥ ٥١٥   ٥٩٨ ٦١٧ ١٧    ٦٩٥ ٥١٥  ٥٩٨ ٦١٧ ١٧  تنفيذ الضمانات في الدول الواقعة تحت مسؤولية شعبة العمليات جيم -٤-١-٤
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  ١٤٩الصفحة 

  
  ٤البرنامج الرئيسي 

  التحقق النووي – ٤البرنامج الرئيسي 

  موجز هيكل البرنامج وموارده

  (باستثناء االستثمارات الرأسمالية الرئيسية)

 ٢٠٢٠بأسعار  ٢٠٢١   ٢٠٢٠بأسعار  ٢٠٢٠  

 الميزانية العادية البرنامج/البرنامج الفرعي/المشروع
المتطلبات غير 

لة   الُمموَّ
 الميزانية العادية  

المتطلبات غير 
لة   الُمموَّ

٨۰٧  ٦٥٣ ٥٦٩ ۲ تحليل المعلومات المعلَنة -٠٠١-٥-١-٤  ٤٣٤    ۲ ٨   ٦٥٣ ٥٦٩۰٧  ٤٣٤  
۲٤٣ ٣  لومات المتعلقة بدورة الوقود النوويتحليل المع -٠٠٢-٥-١-٤  ٥۲٧    ٤٥ ١۲  ٣    ٨٣٧ ۲٤٣  ٥۲٧   ٤٥ ١۲  ٨٣٧  
۲٥۰ ٣  تحليل البنية األساسية على مستوى الدولة -٠٠٣-٥-١-٤  ٣۲٨    ٥٣ ١۲  ٣    ٨٣٩ ۲٥۰  ٣۲٨   ٥٣ ١۲  ٨٣٩  
۰٥۲ ٧٨١ ٣  جمع المعلومات وتحليلها -٠٠٤-٥-١-٤    ٧٨١ ٣    ٦٧٦ ٣٦٥ ١ ۰٥۲   ٦٧٦ ٣٦٥ ١  
۲١  تحليل المعلومات -٥-١-٤  ٧٨٧ ٥٧٣ ٤   ٤٥١ ٨٣٦    ۲١  ٧٨٧ ٥٧٣ ٤  ٤٥١ ٨٣٦  
۰٨٣ ٣٤٦ ٤  معدات القياس غير المتلف المحمولة والثابتة -٠٠١-٦-١-٤    ٣٤٦ ٤    ٥٤٨ ٦٦٣ ١ ۰٨٣   ۲ ٨٥١ ٨٦٤  
٥۰۰ ٧  األجهزة اآللية الخاصة بالضمانات -٠٠٢-٦-١-٤  ٥ ٧    ٣٩٧ ٨٥٥  ٧٦٣۰۰  ٤ ١٦٦ ١  ٧٦٣۰٥   
۰٥۲ ٣٧٦  ٨٧٩ ٥٨٧ ٣  لوجستيات وتخزين المعدات -٠٠٣-٦-١-٤     ٣   ٨٧٩ ٥٨٧ ٣۲٣  ٧٤٣  
۲٤٨ ٧٧٥   ٥٥١ ٣١١ ٤    ٨٩٧ ٧٥٣  ٥٥١ ٣١١ ٤  التكامل والتنسيق بين النظم -٠٠٤-٦-١-٤   
۰٤٧ ٥١٦ ١  تطوير مكونات المعدات واألجهزة القائمة بذاتها -٠٠٥-٦-١-٤    -    ٥١٦ ١ ۰٤٧   -  
٣٧۲ ١  تطوير النظم والمنهجية الخاصة بتوفير األجهزة -٠٠٦-٦-١-٤  ۲٣۰   ٤٧١ ۰٩٥     ٣٧ ١۲  ۲٣۰    ٤٧١ ۰٩٤   
٥۰۰ ۲۲  توفير وتطوير أجهزة الضمانات -٦-١-٤  ٥۲٥    ١ ٤۲١  ۲٤۰     ۲۲ ٥۰۰  ٥۲٥   ٥ ۰۲٦  ١۲٥   
٩۰١ ١١  الخدمات التحليلية وتحليل العينات -٠٠١-٧-١-٤  ٤٧۰   ٥ ٨٦١۰٧     ٩ ١١۰١  ٤٧۰    ٥ ٨٦١۰٧   
٩۰١ ١١  الخدمات التحليلية -٧-١-٤  ٤٧۰   ٥ ٨٦١۰٧     ٩ ١١۰١  ٤٧۰    ٥ ٨٦١۰٧   
٥۲٤   وضع وتنفيذ نَهج ضمانات لمحطة تصنيع وقود موكس في اليابان -٠٠١-٨-١-٤  ٥     -   ٣٣٥۲٤  ٣٣٥  -  
۰١٥   وضع وتنفيذ نـُُهج ضمانات لمحطة تشرنوبل للقوى النووية -٠٠٢-٨-١-٤  ١٥٤   -     ۰١٥  ١٥٤  -  
  -  ٤٨٩ ٥٧٥     -   ٤٨٩ ٥٧٥   المشاريع الخاصة -٨-١-٤
٣١۰ ٧  تطوير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت -٠٠١-٩-١-٤  ٣١ ٧    ٧٩٩ ٩٨٣ ١٤  ٧٦٣۰  ٥٥٨ ١٣  ٧٦٣ ۰٧۲   
  ١٣٧ ٣٧٣   ٣٣٣ ١٣٧ ٧    ١٣٧ ٣٧٣  ٣٣٣ ١٣٧ ٧  البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ودعمها -٠٠٢-٩-١-٤
  -  ٦٤٤ ٤٥٣ ١    -   ٦٤٤ ٤٥٣ ١  األمن -٠٠٣-٩-١-٤
۲۲٦ ١٥  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الخاصة بالضمانات -٩-١-٤  ۰٧٤   ١٥    ٩٣٦ ٣٥٦ ١٥ ۲۲٦  ۰٧٤   ٧ ٩٣١ ١٣۰٤   
٥١۰ ٣٩٨ ١٣١  تنفيذ الضمانات -١-٤   ٨۲  ٥١ ٣٩٨ ١٣١    ٣٣٥ ٥٥١۰   ٨۲  ۰۰٦  ۰٦۰   
٤١۰ ٩٥٥  أنشطة التحقق في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية -٠٠١-١-٢-٤   ٤١ ٩٥٥    ٨٨٨ ١٣٦۰    ٨٨٨ ١٣٦  
 على النحو التحقق والرصد بشأن التزامات إيران ذات الصلة بالمجال النووي -٠٠٢-١-٢-٤

  الوارد في خطة العمل الشاملة المشتركة                         
۲ ۰٣۲  ٤   ٨٨٥ ۰٧۰  ۰٦٧    ۲ ۰٣۲  ٨٥٨   ٤ ۰٧۰  ۰٦٧   

٥۲٩ ١٨٥ ٣  أنشطة التحقـّق األخرى -١-٢-٤    ٧ ٤۲۰  ٥ ١٨٥ ٣    ٥٥٨۲٩   ٧ ٤۲۰  ٥٥٨  
٥۲٩ ١٨٥ ٣  أنشطة التحقـّق األخرى -٢-٤    ٧ ٤۲۰  ٥ ١٨٥ ٣    ٥٥٨۲٩   ٧ ٤۲۰  ٥٥٨  

٩۰٧ ١٤٨ التحقق النووي - ٤البرنامج الرئيسي   ۰٣٩   ۲٣  ٩ ١٤٨    ٨٩٣ ٧٥٨۰٧  ٦۰٤   ۲٣  ٧۰٨  ٦١٩  
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  ١٥٠الصفحة 

  
 ٤البرنامج الرئيسي 

  التحقق النووي – ٤البرنامج الرئيسي 

لة في الميزانية العاديةالنشطة غير األ   مموَّ

  (باستثناء االستثمارات الرأسمالية الرئيسية)
 

  المهام المشروع
المتطلبات غير 
الممّولة في 

٢٠٢٠  

المتطلبات غير 
الممّولة في 

٢٠٢١  

  ٩٤٤ ٦٣٦   ١٦٨ ٦٤٤ تراتيجي وتنسيق برامج الدعم الخاصة بالدول األعضاءالتخطيط االس التخطيط االستراتيجي والتنسيق -٠٠١-١-١-٤
۲٨٣ ٤٦٧  نُُهج ومفاهيم الضمانات  نُُهج ومفاهيم الضمانات -٠٠٢-١-١-٤    ٤٦٧ ۲٨٣   
٥۰۰ ٣٧٧  أداء نظام إدارة الجودة وتحسينه  تصميم العمليات وإدارة الجودة -٠٠٣-١-١-٤    ٥ ٣٧٧۰۰   
وبرامج المتدّربين الخاصة التدريب  -٠٠٤-١-١-٤

  بموظفي الضمانات
بين في مجال الضمانات؛ وإعداد وتقييم دورات التدريب على  تنفيذ التدريب؛ وبرنامج المتدِرّ

  الضمانات
٤٩٩ ٧٦٤   ٤٩٩ ٧٦٤  

التدريب والدعم المقّدمان للنظام  -٠٠٥-١-١-٤
  الحكومي لحصر ومراقبة المواد النووية

٨١۲ ٥٣١  التدريب    ٨١ ٥٣١۲   

التحقق بشأن الدول المرتبطة  -٠٠٤-٣-١-٤
  باتفاقات ضمانات طوعية

  ٣٨٣ ٣٣٧   ٣٨٣ ٣٣٧  التحقـّق في الدول التي لديها اتفاقات إخضاع طوعي

التحقق بشأن الدول المرتبطة  -٠٠٣-٤-١-٤
  باتفاقات ضمانات طوعية

  ٦٩٥ ٥١٥   ٦٩٥ ٥١٥  التحقـّق في الدول التي لديها اتفاقات إخضاع طوعي

٨۰٧  أنشطة ومنهجية التطوير ومهام الدعم  تحليل المعلومات المعلَنة -٠٠١-٥-١-٤  ٨   ٤٣٤۰٧  ٤٣٤  
تحليل المعلومات المتعلقة بدورة  -٠٠٢-٥-١-٤

  الوقود النووي
٤٥۲ ١   أنشطة ومنهجية التطوير ومهام الدعم  ٤٥ ١  ٨٣٧۲  ٨٣٧  

تحليل البنية األساسية على مستوى  -٠٠٣-٥-١-٤
  ولةالد

٥٣۲ ١   أنشطة ومنهجية التطوير ومهام الدعم  ٥٣ ١  ٨٣٩۲  ٨٣٩  

  ٦٧٦ ٣٦٥ ١  ٦٧٦ ٣٦٥ ١   أنشطة ومنهجية التطوير ومهام الدعم  جمع المعلومات وتحليلها -٠٠٤-٥-١-٤
معدات القياس غير المتلف  -٠٠١-٦-١-٤

  المحمولة والثابتة
؛ وتوفير وصيانة المعدات المحمولة تقديم دعم الخبراء في مجال أنشطة القياس غير المتلف

  والثابتة المستخدمة في عمليات القياس غير المتلف
 ٥٤٨ ٦٦٣ ١  ۲ ٨٥١ ٨٦٤  

٤۰٥ ١٦٦ ١  ٣٩٧ ٨٥٥  توفير وصيانة أجهزة المراقبة، وتوفير نظم الرصد اآللية  األجهزة اآللية الخاصة بالضمانات -٠٠٢-٦-١-٤   
۰٥۲ ٣٧٦  إدارة األصول الخاصة بالضمانات  لوجستيات وتخزين المعدات -٠٠٣-٦-١-٤    ٣۲٣  ٧٤٣  

  التكامل والتنسيق بين النظم -٠٠٤-٦-١-٤
توفير وصيانة األختام ومعدات االحتواء؛ وتوفير وصيانة أجهزة الرصد عن بعد؛ وتطوير 

  هندسة المشاريع المتعلقة بالخدمات التقنية والعلمية في مجال الضمانات
٧٧٥   ٨٩٧ ٧٥٣ ۲٤٨   

تطوير النظم والمنهجية الخاصة  -٠٠٦-٦-١-٤
  بتوفير األجهزة

۰٩٥ ٤٧١  التبّصر التكنولوجي وتقييم االبتكارات    ٤٧١ ۰٩٤   

٥۰٧ ٨٦١  تنسيق ودعم توفير الخدمات التحليلية  الخدمات التحليلية وتحليل العينات -٠٠١-٧-١-٤    ٥ ٨٦١۰٧   
تطوير تكنولوجيا المعلومات  -٠٠١-٩-١-٤

  واالتصاالت
۰٧۲ ٥٥٨ ١٣  ٧٩٩ ٩٨٣ ١٤   إدارة وتصميم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   

البنية األساسية لتكنولوجيا  -٠٠٢-٩-١-٤
  المعلومات واالتصاالت ودعمها

  ١٣٧ ٣٧٣   ١٣٧ ٣٧٣  دعم مستخدمي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

أنشطة التحقق في جمهورية كوريا  -٠٠١-١-٢-٤
  اطيّةالشعبية الديمقر

 INFCIRC/403الحفاظ على االستعداد والتأهب لتنفيذ الضمانات المنصوص عليها في الوثيقة 
وإجراء أنشطة تحقق أخرى في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، على النحو الذي أقّره 

  مجلس المحافظين.
٨٨٨ ١٣٦   ٨٨٨ ١٣٦  

التحقق والرصد بشأن التزامات  -٠٠٢-١-٢-٤
لصلة بالمجال النووي على النحو إيران ذات ا

  الوارد في خطة العمل الشاملة المشتركة
۰٧۰ ٤   االلتزامات المتصلة بالمجال النووي  ۰٦٧   ٤ ۰٧۰  ۰٦٧   

۲٣     المجمـوع اإلجمالي  ٨٩٣ ٧٥٨  ۲٣  ٧۰٨  ٦١٩  
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  الخدمات الخاصة بالسياسات والتنظيم واإلدارة

  مقّدمة

عى برامج الو ي ذلك تس اء فيها. ويقتض لطة المدير العام، إلى تحقيق أهداف الدول األعض كالة، تحت قيادة وتوجيهات وس
التنسيق بفعالية لضمان اتباع نهج الدار الواحدة، ال سيما فيما يتعلق بما يلي: التوجيهات واألولويات العامة؛ والتفاعالت مع 

ع البرامج وتنفيذها؛ واإلدارة اء؛ ووض القائمة على النتائج، بما في ذلك تقييم األداء وإدارة المخاطر؛ وتعميم  الدول األعض
راكات وتعبئة الموارد؛ وإدارة المعلومات داخل األمانة، وبين األمانة والدول  اني؛ وإقامة الش مراعاة المنظور الجنس

تقلة المعنية با وف تظل الوظيفة المس ائط اإلعالم. وس اء ولفائدة عامة الناس ووس تدامة األعض ج وتكفل اس ألخالقيات ترّوِ
مان احترام كل  اعد المدير العام في ض تظل تس فافية، وس اءلة والش ثقافة أخالقية داخل المنظمة تقوم على النزاهة والمس

  الموظفين لمهامهم وأدائهم لها بما يتفق مع أعلى معايير النزاهة.

عة  ل العمل على توفير طائفة واس يتواص افة إلى ذلك، س من الخدمات اإلدارية والقانونية لدعم برامج الوكالة في وباإلض
  سياق إنجاز الوالية المسندة إليها على نحو فعَّال وكفء.

ارة إلى أن زهاء  ي  ٪٢٥وتجدر اإلش لة بتكاليف إدارة المباني والخدمات األمنية  ٥من ميزانية البرنامج الرئيس لها ص
تركة في مركز فيينا الدولي. ويتولى البر ي المش طة األمنية من خالل وظيفة مركزية تُعنى  ٥نامج الرئيس يق األنش تنس

ة بالوكالة، بما في ذلك اإلدارة المتكاملة للمرافق وأمن المواقع في مختبرات الوكالة في  ؤون األمن الخاص يق ش بتنس
ية ألمن المعلومات والعمليات وا اس تظل الحاجة تتزايد إلى تعزيز البنية األس دورف. وس لقدرات لمعالجة التهديدات زايبرس

  الخطيرة والمتصاعدة، ال سيما لضمان أمن المعلومات المعهود بها إلى الوكالة.

تركيزه على مواصلة تحسين خدمات اإلدارة من خالل االبتكار والسعي إلى تحقيق مزيد من  ٥ويواصل البرنامج الرئيسي 
طة ا طالع بأنش ية لالض اس ينات خدمات الكفاءة. وتعتبر هذه الخدمات أس وف تكون آثار تحس ية األخرى وس لبرامج الرئيس

ة من  اإلدارة بادية في مختلف أجزاء الوكالة. وتُحدَّد فعالية هذا التوجه الداخلي نحو خدمة العمالء في تحقيق نتائج ملموس
  خالل القيام برصد دقيق ومن خالل تعقيبات جميع اإلدارات داخل األمانة.

ملة ألنشطة الصيانة والتشغيل أن تمِكّن من تحقيق كفاءة أكبر في إدارة تزايد عدد المرافق في موقع ومن شأن اإلدارة المتكا
ل تنفيذ نظام المعلومات لدعم البرامج على نطاق الوكالة تحقيق الكفاءات من خالل أتمتة العمليات.  دورف. ويواص زايبرس

يد العم لة وما زالت الجهود تُبذل من أجل زيادة الكفاءة وترش ه مواص ل، وتقليص كمية المواد المطبوعة، وفي الوقت نفس
ي التركيز في عمله على تقديم حلول ابتكارية وتحقيق  ل هذا البرنامج الرئيس يواص اء. وس تلبية احتياجات الدول األعض

  كفاءة أكبر ومزيد من المساءلة في مختلف أجزاء الوكالة.

اءلة والكفاءة وال ل الوكالة تعزيز المس تواص رافية الداخلية، بما في ذلك وس طة مكتب الخدمات اإلش فعالية من خالل أنش
اء، وكذلك من خالل الدعم  اري إلى اإلدارة العليا والدول األعض تش المراجعات والتقييمات والتحقيقات وتوفير الدعم االس

  الذي تقدمه األمانة إلى مراجعي الحسابات الخارجيين.

  األهداف:

 سين نهج الدار الواحدة ونهج اإلدارة القائمة على النتائج لضمان الجدوى والفعالية والكفاءة فيما يخص جميع العمل باستمرار على تح
  برامج الوكالة وأسلوب استخدام الموارد.

  تعزيز فهم العمل الذي تضطلع به الوكالة وضمان وصول الجهات المعنية إلى المعلومات العلمية والتقنية ذات الصلة في الوقت
  ناسب.الم

رات األداء  النواتج   مؤّشِ

  تحسين تخطيط برنامج الوكالة وتحسين تنفيذه وتقديره

وتقييمه بأسلوب منسَّق تماماً، باتباع النهج القائم على النتائج.

  مدى التوصل إلى درجة عالية من تنفيذ برنامج الوكالة

  المخطط.

  زيادة دقة التوقيت وزيادة الجودة في الخدمات اإلدارية

القانونية المقدَّمة فيما يتعلق بالبرامج العلمية والتقنية و

 دقة التوقيت والجودة في الخدمات القانونية  

 دقة التوقيت والجودة في الخدمات اإلدارية  
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  الخاصة بالوكالة.

 .تعزيز كفاءة وفعالية خدمات دعم المعلومات واالتصاالت   هورعدد أنشطة التواصل الخارجي مع وسائط اإلعالم والجم

  بشأن أنشطة الوكالة  

  التغيرات في البرنامج واتجاهاته

ات -١-٠-٥البرنامج الفرعي  ياس قة في مجالي القيادة التنفيذية والس ل هذا البرنامج الفرعي تقديم خدمات منسَّ يواص ، س
ياً  ندة إلى الوكالة وتماش طة في إطار الوالية المس طالع بجميع األنش مان االض ادات جهازي التخطيط والتنفيذ لض مع إرش

ة في أوانها  مان تنفيذ برامج الوكالة وتقديم نتائج ملموس لة ض يق لمواص طة التنس ات. ولقد جرى تعزيز أنش ياس تقرير الس
وبفعالية، مع مزيد من اإلدماج المتسق للقضايا المشتركة بين مختلف أجزاء المنظمة مثل القضايا المتعلقة بإقامة الشراكات 

سان ستمرار جزءاً ال يتجزأ وبالمسائل الجن ية وأهداف التنمية المستدامة. ولقد أضحت الممارسة القاضية بتحسين الكفاءة با
ل تعزيز نهج اإلدارة القائمة على النتائج في مختلف أجزاء الوكالة  من عملية تخطيط برنامج الوكالة وميزانيتها. ويتواص

اق في تحديد المخاطر في تخطيط البرامج وتنفيذها وتقييم األداء. وما زال ن من االتِّس ظام الوكالة إلدارة المخاطر يض
اعد  تقلة المعنية باألخالقيات تس وف تظل الوظيفة المس نع القرار. وس تها في إطار عملية ص تها والتخفيف من حّدِ ودراس

  اهة.المدير العام في حرصه على أن يحترم جميع الموظفين ويؤدون مهامهم بما يتفق مع أعلى معايير النز

ل هذا البرنامج الفرعي مواجهة أعباء عمل أجمالية عالية في تقديم الخدمات القانونية -٢-٠-٥البرنامج الفرعي  يواص ، س
ريعات  اعدة إلعداد التش اء في إطار تقديم المس يما فيما يتعلق بدعم الدول األعض الدعم في مختلف أنحاء الوكالة، وال س

كل كبير   الوطنية وتنفيذ االتفاقات الدولية. ل العمل بش ا. ولقد تواص وما زال حجم الدعم المقدَّم لإلدارة العليا كبيراً أيض
مانات والتحقق واألمان واألمن النوويين. وتُلبى االحتياجات البرنامجية المتزايدة من  طة الوكالة في مجاالت الض لدعم أنش

اريح  ب الكفاءات ومن خالل تحقيق المركزية التص تناداً إلى نماذج وبارامترات متفق عليها، وكذلك خالل زيادة مكاس اس
  من خالل استقرار التوظيف خالل فترة السنتين.

، سيواصل هذا البرنامج الفرعي دعم الوكالة في تحقيق نتائج ناجعة وفعالة الخدمات اإلشرافية -٣-٠-٥البرنامج الفرعي 
اءلة أما اء. ومن خالل التحقيقات التي يجريها مكتب وعالية الجودة؛ وفي إدارة المخاطر؛ وفي إثبات المس م الدول األعض

الخدمات اإلشرافية الداخلية وخدماته االستشارية، فإنه يساعد الوكالة أيضا على التركيز على ضمان اضطالعها بأنشطتها 
  في بيئة عمل أخالقية وعمالً بقيمها.

هذا البرنامج الفرعي ترويج أنشطة الوكالة وإنجازاتها  ، سوف يواصلاإلعالم العام واالتصاالت -٤-٠-٥البرنامج الفرعي 
وف  ل االجتماعي. وس ائل التواص ائط اإلعالم) وكذلك وس االت التقليدية (الويب والعالقات مع وس تخدام قنوات االتص باس

صاالت على يولى اهتمام خاص لتقديم معلومات علمية باستخدام لغة وأفالم بسيطة. وسوف يعمل مكتب اإلعالم العام واالت
  زيادة إنتاجه من األفالم. وستواصل الوكالة جهودها الرامية إلى تقديم معلومات بجميع اللغات الرسمية لألمم المتحدة.

االت -٥-٠-٥البرنامج الفرعي  تثمار في تكنولوجيا تكنولوجيا المعلومات واالتص ل هذا البرنامج الفرعي االس يواص ، س
وف تقيِّم الوكالة المعلومات لمواجهة تزايد التهديد االت وتزايد تعقُّدها. وس ات األمنية في تكنولوجيا المعلومات واالتص

ز أكثر استثمار الوكالة في التكنولوجيا وتقديم الدعم لبرامج الوكالة.  اتجاهات الصناعة لتحديد االتجاهات التي يمكن أن تعّزِ
  لية إضافية.وستواصل الوكالة تعزيز محفظة التطبيقات إلدراج كفاءات تشغي

تفادة من الكفاءات التي اإلدارة والخدمات المالية -٦-٠-٥البرنامج الفرعي  ل هذا البرنامج الفرعي االس وف يواص ، س
روعين  اس) كانا مش بية الدولية للقطاع العام (معايير إيبس روعا تنفيذ نظام إيبس والمعايير المحاس حققها نظام إيبس. فمش

يين وما زاال يتطلبان رغ تمرار رئيس ينات والتعزيزات. وتتوقع الوكالة اس م إنجازهما بعض التنقيحات والتكييفات والتحس
  تحقيق مكاسب في اإلنتاجية من عملياتها المالية.

رية -٧-٠-٥البرنامج الفرعي  ية في عام إدارة الموارد البش رية إلعادة هيكلة رئيس عبة الموارد البش عت ش  ٢٠١٨، خض
ز وظيفة الموارد  ي مما عزَّ ـ ـ ه نحو إيجاد الحلول. وفـ البشرية في الوكالة ومكَّن من التركيز بقوة على العمالء والتوجُّ

رة  ـ ـ ـ ، من المتوقَّع أن تؤدي مزايا تحويل شعبة الموارد البشرية إلى زيادة كفاءة وفعالية أنشطة المواد ٢٠٢١-٢٠٢٠الفتـ
  البشرية، وذلك بالتشاور عن كثب مع جميع اإلدارات.
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هد هذا البرنامج الفرعي ميوال نحو تزايد الطلب على تقديم الخدمات. الخدمات العامة -٨-٠-٥مج الفرعي البرنا ، يش
وسوف ترِكّز أنشطة تقديم الخدمات في زايبرسدورف على اإلدارة الشاملة للموقع، بما في ذلك األمن والوظائف الهندسية 

ية على نطاق الموقع. ومن المت اس ة ووظائف البنية األس ل تحديث إجراءات الوكالة الخاص وقَّع أن تتحقَّق الكفاءات بفض
  بممارسات استبقاء الوثائق واسترجاعها وحفظها وتحديث وظيفة إدارة السفر في نظام إيبس.

ر -٩-٠-٥البرنامج الفرعي  ل هذا البرنامج الفرعي تعزيز تطبيق تكنولوجيا خدمات المؤتمرات واللغات والنش يواص ، س
على المهام المتعلقة بخدمات المؤتمرات والترجمة التحريرية والنشر. وسينطوي ذلك على زيادة استخدام النشر المعلومات 

ير العمل اإللكتروني.  ل س لس ين العمليات الداخلية وتس اإللكتروني والتوزيع اإللكتروني لمواد المؤتمرات وكذلك تحس
ب التركيز على الحفاظ على الجهود الرامية إلى ت ينص اق في الوثائق التي تُقدَّم إلى وس ين دقة التوقيت والجودة واالتس حس

بة في مجاالت  ل التعاقد مع جهات خارجية في المهام المناس يتواص الت التي تُجرى معها. وس اء والمراس الدول األعض
  النشر والترجمة التحريرية.

تريات -١٠-٠-٥البرنامج الفرعي  ل هذا البرنامج الفرخدمات المش يواص اف خيارات ابتكارية وناجعة ، س تكش عي اس
تريات الطارئة  د الموارد والمش طته البرنامجية. وينطوي ذلك على مجاالت حش ين ودعم أنش لة تحس مان مواص لض

  والمشتريات المستدامة وتحقيق المستوى األمثل ألدوات ونظم الشراء (الشراء اإللكتروني).

  مج الفرعياألهداف والنواتج ومؤشرات األداء بحسب البرنا

  القيادة التنفيذية والسياسات -١-٠-٥البرنامج الفرعي 

  األهداف:

 .توفير القيادة والتنسيق بما يلزم أنشطة الوكالة على المستوى التنفيذي وتحقيق نهج إداري متكامل وقائم على النتائج  

رات األداء  النواتج   مؤّشِ

 لوكالة تحسين فعالية وكفاءة وشفافية تنفيذ برامج وأنشطة ا
  ذات الصلة بالدول األعضاء.

 رضا الدول األعضاء عن كفاءة البرنامج المنفـّذ وعن فعاليته
  وشفافيته.

  المشاريع

  المخرجات الرئيسية المخّطط لها  العنوان

التوجيه والقيادة؛ وتنسيق أنشطة األمانة؛ والتواصل مع الدول األعضاء   القيادة التنفيذية والتنسيق -٠٠١-١-٠-٥
  ع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية.وم

خدمة اجتماعات جهازي تقرير السياسات والهيئات الفرعية ذات الصلة؛  جهازا تقرير السياسات -٠٠٢-١-٠-٥
وتقديم المساعدة إلى المسؤولين عن رئاسة الجلسات؛ وتوثيق اجتماعات 

دول األعضاء بشأن جهازي تقرير السياسات؛ وتقديم المساعدة إلى ال
المسائل المتصلة بجهازي تقرير السياسات؛ والتنسيق مع اإلدارات على 

رات/القرارات الصادرة عن جهازي  الصعيد الداخلي؛ وتجميع المقرَّ
  تقرير السياسات.

الصلة؛ توفير توجيهات شاملة لخدمات الدعم واالتصاالت الداخلية ذات   التنسيق العام واإلدارة العامة -٠٠٣-١-٠-٥
وتحقيق المستوى األمثل للكفاءة التشغيلية؛ والتواصل مع المنظمات 

الحكومة الُمضيفة؛ وتنسيق شؤون مع التابعة لمنظومة األمم المتحدة و
البرنامج والميزانية؛ وإجراء عمليات استعراض األمن والتنسيق مع 

  المنظمات األخرى الكائنة في مركز فيينا الدولي.

  التنسيق مع المنظمات األخرى التابعة لمنظومة األمم المتحدة  اهمة في النظام الموحد لألمم المتحدةالمس -٠٠٤-١-٠-٥

 
  الخدمات القانونية -٢-٠-٥البرنامج الفرعي 

  األهداف:

  أنشطة الوكالةتقديم الخدمات القانونية على أرفع المستويات للمدير العام واألمانة وجهازي تقرير السياسات والدول األعضاء لصياغة
  وتنفيذها.



GC(63)/2 
  ١٥٤الصفحة 

  
  ٥البرنامج الرئيسي 

رات األداء  النواتج   مؤّشِ

  تحسين دقة التوقيت والجودة في الخدمات القانونية المقدَّمة
إلى المدير العام واألمانة وجهازي تقرير السياسات والدول 

  األعضاء في صياغة أنشطة الوكالة وتنفيذها.

  َجة من النسبة المئوية للطلبات على الخدمات القانونية الُمعال
  العدد اإلجمالي للطلبات الواردة.

  النسبة المئوية لردود الفعل اإليجابية من العمالء من الحجم
  اإلجمالي لردود الفعل الواردة.

  المشاريع

  المخرجات الرئيسية المخّطط لها  العنوان

هازي تقرير الخدمات القانونية المقدَّمة للمدير العام واألمانة وج  الخدمات القانونية -٠٠١-٢-٠-٥
  السياسات والدول األعضاء في صياغة أنشطة الوكالة وتنفيذها.

  

  الخدمات اإلشرافية -٣-٠-٥البرنامج الفرعي 

  األهداف:

 ة تزويد المدير العام واإلدارة العليا وسائر الجهات المعنية بمشورة مستقلة وموضوعية وبتوكيدات تفيد بأن أنشطة الوكالة تُنفَّذ بكفاء
  ة وبما يمتثل للوائح والقواعد وللممارسات اإلدارية السليمة.وفعّالي

رات األداء  النواتج   مؤّشِ

  ضمان جودة عالية وتقديم المشورة من طرف مكتب
الخدمات اإلشرافية الداخلية لمساعدة الوكالة على إدارة 

المخاطر التي تحيط بها وتعزيز أنشطتها وإثبات اتسامها 
  ات المعنية.بالمساءلة والشفافية للجه

 .النسبة المئوية للمهام التي أنِهيت ضمن دورة خطة العمل 
  النسبة المئوية للتعقيبات المرضية من الجهات المعنية بشأن

  جودة وجدوى مهام مكتب الخدمات اإلشرافية الداخلية.

  المشاريع

  المخرجات الرئيسية المخّطط لها  العنوان

ر والمشورة بشأن كفاءة أعمال الوكالة وفعاليتها وامتثالها للقواعد التقاري  الخدمات اإلشرافية-٠٠١-٣-٠-٥

  واللوائح وللممارسات اإلدارية السليمة.

 

  اإلعالم العام واالتصاالت -٤-٠-٥البرنامج الفرعي 

  األهداف:

 بشأن القضايا النووية العمل على ترويج فهم واضح لدى الجمهور، ومشاركة إيجابية منه، ونشر تقارير دقيقة في وسائط اإلعالم ،
  وأعمال الوكالة، بما في ذلك دور المدير العام، من أجل تعزيز التأييد من جانب الجمهور والدول األعضاء.

رات األداء  النواتج   مؤّشِ

 .تعزيز كفاءة وفعالية خدمات دعم المعلومات واالتصاالت   عالم عدد المواد الُمنتَجة والفعاليات المنعقدة لفائدة وسائط اإل

  بشأن أنشطة الوكالة.

  المشاريع

  المخرجات الرئيسية المخّطط لها  العنوان

المؤتمرات الصحفية والجلسات اإلعالمية للصحفيين والردود على   اإلعالم العام واالتصاالت -٠٠١-٤-٠-٥

تساؤالت وسائط اإلعالم والجمهور والعروض المقدَّمة للزوار 

لمنشورة على شبكة الويب والرسوم والفعاليات واألفالم والمقاالت ا

المعلوماتية والمنشورات على وسائل التواصل االجتماعي المنشورات 

  المطبوعة بشأن أنشطة الوكالة.
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  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت -٥-٠-٥البرنامج الفرعي 

  األهداف:

 وكالة بكفاءة وفعالية.توفير بيئة وحلول آمنة لتكنولوجيا المعلومات تمِكّن من تنفيذ برنامج ال  

رات األداء  النواتج   مؤّشِ

  زيادة الكفاءة التشغيلية في تقديم خدمات تكنولوجيا

المعلومات وبنيتها األساسية للوفاء بالمتطلبات البرنامجية 

  للوكالة.

  إتاحة تطبيقات تكنولوجيا المعلومات وخدمات البنية

  األساسية ذات األهمية البالغة. 

  المشاريع

  المخرجات الرئيسية المخّطط لها  وانالعن

الخدمات المقدمة إلى المستعملين النهائيين لتكنولوجيا المعلومات؛   تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت -٠٠١-٥-٠-٥

وخدمات البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات؛ وحلول تكنولوجيا 

وجيا المعلومات؛ وأمن تكنولوجيا المعلومات؛ وإدارة برامج تكنول

  المعلومات، وعمليات وإجراءات تكنولوجيا المعلومات.

 

  اإلدارة والخدمات المالية -٦-٠-٥البرنامج الفرعي 

  األهداف:

  ضمان استمرار ثقة الدول األعضاء في اإلدارة المالية للوكالة، وتقديم الخدمات ذات الصلة بكفاءة وفعَّالية، بما يدعم جميع برامج
  الوكالة.

رات األداءم  النواتج   ؤّشِ

  تعزيز دقة التوقيت والموثوقية في التخطيط والميزنة

  الماليين، وتقديم تقارير مالية صائبة ودقيقة وموثوقة.

  النسبة المئوية لوثائق الميزانية والوثائق المالية الصادرة في

  حدود المواعيد النهائية لمجلس المحافظين والمؤتمر العام.

 رة الشؤون المالية للوكالة بما يدعم زيادة كفاءة وفعالية إدا

  جميع برامج الوكالة.

 .تكاليف الخدمات المالية من النفقات اإلجمالية  

  إقرار مراجع الحسابات الخارجي بصحة البيانات المالية

  للوكالة.

  إعراب مراجع الحسابات الخارجي عن رأي قاطع عن

  البيانات المالية السنوية للوكالة.

  المشاريع

  المخرجات الرئيسية المخّطط لها  نالعنوا

برنامج الوكالة وميزانيتها؛ والبيانات المالية للوكالة؛ والتقارير المقّدمة   اإلدارة والخدمات المالية -٠٠١-٦-٠-٥

إلى الجهازين الرئاسيين والجهات المانحة؛ وتقديم الخدمات المالية 

  بفعالية.

  

  شريةإدارة الموارد الب -٧-٠-٥البرنامج الفرعي 

  األهداف:

 .توفير وظيفة عصرية واستراتيجية وترِكّز على العمالء وتتوّجه نحو إيجاد الحلول في إدارة الموارد البشرية  

 .الترويج للصحة المهنية ورفاه الموظفين  
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رات األداء  النواتج   مؤّشِ

  تحسين وظيفة الموارد البشرية بإدراج توجه قوي نحو

  لعمل.العمالء وتسلسل فعال لسير ا

  زة التي تم عدد عمليات الموارد البشرية المبسَّطة/المعزَّ

  تفعيلها بالكامل.

 .تحسين درجة الوعي بالمسائل الجنسانية في الوكالة    عدد المديرين المكلَّفين بالتعيين وأعضاء الفريق المشاركين

في التعيين الذين تلقوا التدريب على الحد من التحيز 

  عيين.الالشعوري في عملية الت

  عدد الفعاليات (بما في ذلك التدريبات) التي نُِظّمت من أجل

  إذكاء الوعي بالمسائل الجنسانية.

 .تحسين الصحة المهنية ورفاه الموظفين    العدد اإلجمالي للحوادث والحادثات واألمراض ذات الصلة

  بالعمل لدى الفئات العاملة.

  المشاريع

  لهاالمخرجات الرئيسية المخّطط   العنوان

الخدمات االستشارية وخدمات الشؤون اإلدارية  -٠٠١-٧-٠-٥
  المتعلقة بالموارد البشرية

التطوير التنظيمي وتخطيط القوى العاملة وإدارة العقود وإدارة 

المواهب؛ واتفاقات مستوى الخدمات؛ والوثائق الخاصة بإجراءات 

حصائيات الموارد البشرية؛ والتقييمات الطبية وعمليات المراقبة واإل

  الخاصة بالصحة.

  

  الخدمات العامة -٨-٠-٥البرنامج الفرعي 

  األهداف:

 .تقديم خدمات عامة ناجعة وفعالة في المقر الرئيسي وفي مختبرات الوكالة في زايبرسدورف لدعم األنشطة البرنامجية  

رات األداء  النواتج   مؤّشِ

 ات زيادة كفاءة خدمات الدعم العامة من خالل تطبيق عملي

  أفضل لتسلسل سير العمل.

 .عدد الطلبات على الخدمات التي استُكملت  

  المشاريع

  المخرجات الرئيسية المخّطط لها  العنوان

طلبات التأشيرات واالستمارات الجمركية ونقل المكاتب وطلبات صيانة   إدارة الخدمات العامة -٠٠١-٨-٠-٥

وظة والطرود المرافق المستكملة وعقود التأمين والسجالت المحف

  المعالَجة.

 

  خدمات المؤتمرات واللغات والنشر -٩-٠-٥البرنامج الفرعي 

  األهداف:

  التمكن على نحو فعَّال من تبادل ونشر المعلومات ذات الصلة بعمل الوكالة وواليتها، بين األمانة والدول األعضاء، من خالل تنظيم
  ية الست المستخدمة في الوكالة، وإعداد المنشورات وتوزيعها.وإدارة الفعاليات وإصدار الوثائق باللغات الرسم

رات األداء  النواتج   مؤّشِ

 زة وفعالة بين األمانة حوارات واتصاالت متعددة اللغات معزَّ

  والدول األعضاء والجهات المعنية الرئيسية.

 .اإلنتاجية تُقاس بعدد الكلمات المترجمة لكل ساعة عمل  

  العلمية والتقنية بشأن االستخدامات تعزيز تبادل المعلومات

  السلمية للطاقة الذرية؛

 .النسبة المئوية للمخطوطات المعالَجة  
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  المشاريع

  المخرجات الرئيسية المخّطط لها  العنوان

الدعم الوظيفي والخدمات اإلدارية واللوجيستية المقدَّمة لفعاليات الوكالة؛  خدمات المؤتمرات واللغات والنشر -٠٠١-٩-٠-٥

والوثائق والمحاضر الموجزة المترجمة باللغات الرسمية الست للوكالة؛ 

  وإنتاج المنشورات والمواد العلمية والتقنية األخرى.

 

  خدمات المشتريات -١٠-٠-٥البرنامج الفرعي 

  األهداف:

 .دعم تحقيق األهداف والغايات البرنامجية للوكالة من خالل خدمات المشتريات  

  مقابل المال، من خالل منافسة تتَّسم باإلنصاف والشفافية والفعَّالية.تحقيق أفضل قيمة  

رات األداء  النواتج   مؤّشِ

  (الشراء اإللكتروني) تعزيز نظام الشراء الخاص بالوكالة

لدعم األنشطة البرنامجية للوكالة من خالل تحقيق أفضل 

قيمة مقابل المال للوكالة في شراء السلع والخدمات، ومن 

نافسة تتسم باإلنصاف والشفافية والفعالية على خالل م

  الصعيد الدولي.

  عدد التحسينات في نظام الشراء الخاص بالوكالة (الشراء

اإللكتروني) التي تمِكّن المستخدمين من الوفاء بالمتطلبات 

  البرنامجية بكفاءة أكبر.

 .الوفورات التي تحققت للوكالة في شراء السلع والخدمات  

  المشاريع

  المخرجات الرئيسية المخّطط لها  عنوانال

العقود وأوامر الشراء واالتفاقات وأوامر الخدمة واالتفاقات الطويلة   خدمات المشتريات -٠٠١-١٠-٠-٥

  األمد واتفاقات مستوى الخدمات.
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  الخدمات الخاصة بالسياسات والتنظيم – ٥البرنامج الرئيسي 

  موجز هيكل البرنامج وموارده

  االستثمارات الرأسمالية الرئيسية)(باستثناء 

 ٢٠٢٠بأسعار  ٢٠٢١   ٢٠٢٠بأسعار  ٢٠٢٠  

 الميزانية العادية البرنامج/البرنامج الفرعي/المشروع
المتطلبات 
لة   غير الُمموَّ

 الميزانية العادية  
المتطلبات 

غير 
لة   الُمموَّ

  -  ١٧٨ ٩٩٤ ٤   -   ١٧٨ ٩٩٤ ٤   القيادة التنفيذية والتنسيق -٠٠١-١-٠-٥
۰٤٧ ١٥٨ ۲  جهازا تقرير السياسات -٠٠٢-١-٠-٥    -    ۲ ١٥٨ ۰٤٧   -  
۲٨١   التنسيق العام واإلدارة العامة -٠٠٣-١-٠-٥  ٧۰۲   ٣۰١  ٩۲۲      ۲٨١  ٧۰۲    ٣۰١  ٩۲۲   
۲۲٦ ٥٧٥   المساهمة في النظام الموحد لألمم المتحدة -٠٠٤-١-٠-٥    -     ٥٧٥ ۲۲٦   -  
۰٥٤ ٨  فيذية والسياساتالقيادة التن -١-٠-٥  ٩٧۲   ٣۰١  ٩۲۲     ٨ ۰٥٤  ٩٦۲    ٣۰١  ٩۲۲   
٤۰٩ ۲  الخدمات القانونية -٠٠١-٢-٠-٥  ٦٧٨ ١٦٦  ١٧٦    ۲ ٤۰٩  ٦٧٨ ١٦٦   ١٧٦  
٤۰٩ ۲  الخدمات القانونية -٢-٠-٥  ٦٧٨ ١٦٦  ١٧٦    ۲ ٤۰٩  ٦٧٨ ١٦٦   ١٧٦  
١٩۰ ٣١١ ٣  الخدمات اإلشرافية -٠٠١-٣-٠-٥    -    ٩١ ٣١١ ٣۰   -  
١٩۰ ٣١١ ٣  الخدمات اإلشرافية -٣-٠-٥    -    ١٩ ٣١١ ٣۰   -  
١۲۲ ٣  اإلعالم العام واالتصاالت -٠٠١-٤-٠-٥  ٧۲۲    -    ١ ٣۲۲  ٨۲۲   -  
١۲۲ ٣  اإلعالم العام واالتصاالت -٤-٠-٥  ٧۲۲    -    ١ ٣۲۲  ٨۲۲   -  
۰١  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت -٠٠١-٥-٠-٥  ٦٩  ٤٥١ ١٤٥۲  ٨۰٩     ۰١  ٩٥۰  ٣٧۰    ٦٩۲  ٨۰٩   
۰١  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت -٥-٠-٥  ٦٩  ٤٥١ ١٤٥۲  ٨۰٩     ۰١  ٩٥۰  ٣٧۰    ٦٩۲  ٨۰٩   
٧۰۰ ٧  اإلدارة والخدمات المالية -٠٠١-٦-٠-٥  ٣  ١٣١۰١  ٨۰٨     ٩٤ ٧۰  ٣   ٦٩٧۰١  ٨۰٨   
٧۰۰ ٧  اإلدارة والخدمات المالية -٦-٠-٥  ٣  ١٣١۰١  ٨۰٨     ٩٤ ٧۰  ٣   ٦٩٧۰١  ٨۰٨   
٣۰١  ٨٣٩ ٥٧٤ ٦  الخدمات االستشارية وخدمات الشؤون اإلدارية المتعلقة بالموارد البشرية -٠٠١-٧-٠-٥  ٩۲۲     ٥ ٥٧٤ ٦۲٨    ٣۰١  ٩۲۲   
٣۰١  ٨٣٩ ٥٧٤ ٦  إدارة الموارد البشرية -٧-٠-٥  ٩۲۲     ٥ ٥٧٤ ٦۲٨    ٣۰١  ٩۲۲   
٧۲  إدارة الخدمات العامة -٠٠١-٨-٠-٥  ٧    -   ٣٣٥ ٩٩٤۲  ١٩٨ ٩٥٧  -  
٧۲  الخدمات العامة -٨-٠-٥  ٧    -   ٣٣٥ ٩٩٤۲  ١٩٨ ٩٥٧  -  
٤٦۲ ٥  خدمات المؤتمرات واللغات والنشر -٠٠١-٩-٠-٥  ٤٦ ٥    -   ٥٥٤۲  ٥٥٤  -  
٤٦۲ ٥  خدمات المؤتمرات واللغات والنشر -٩-٠-٥  ٤٦ ٥    -   ٥٥٤۲  ٥٥٤  -  
٦٦۰ ۲  خدمات المشتريات -٠٠١-١٠-٠-٥  ٣  ٥١٥۰١  ٩۲۲     ۲ ٦٦۰  ٣   ٥١٥۰١  ٩۲۲   
٦٦۰ ۲  خدمات المشتريات -١٠-٠-٥  ٣  ٥١٥۰١  ٩۲۲     ۲ ٦٦۰  ٣   ٥١٥۰١  ٩۲۲   
٥-S- ٤۲٤ ٣٦٥ ٤    -   ٤١١ ٣٦٥ ٤  الخدمات التجارية المشتركة   -  

۰٨٥  ٩٥٥ ٣٧٦ ٨١ الخدمات الخاصة بالسياسات والتنظيم واإلدارة - ٥البرنامج الرئيسي   ۲٨۰     ٧٦٣ ٨١  ٩٦٨   ۰٨٥  ۲٨۰   

  
  الخدمات الخاصة بالسياسات والتنظيم – ٥البرنامج الرئيسي 

لة في الميزانية العاديةالنشطة غير األ  مموَّ

 (باستثناء االستثمارات الرأسمالية الرئيسية)

  

  المهام المشروع
المتطلبات غير 
الممّولة في 

٢٠٢٠  

المتطلبات غير 
  ٢٠٢١الممّولة في 

٣۰١ التنسيق العام واإلدارة العامة يق العام واإلدارة العامةالتنس -٠٠٣-١-٠-٥  ٩۲۲    ٣۰١  ٩۲۲   
  ٦٧٨ ١٦٦   ٦٧٨ ١٦٦  الخدمات القانونية  الخدمات القانونية -٠٠١-٢-٠-٥
٦٩۲  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت -٠٠١-٥-٠-٥  ٨۰٩    ٦٩۲  ٨۰٩   
٣۰١  اإلدارة والخدمات المالية  لخدمات الماليةاإلدارة وا -٠٠١-٦-٠-٥  ٨۰٨    ٣۰١  ٨۰٨   
الخدمات االستشارية وخدمات  -٠٠١-٧-٠-٥

  الشؤون اإلدارية المتعلقة بالموارد البشرية
٣۰١  الخدمات االستشارية واإلدارية المتعلقة بالموارد البشرية  ٩۲۲    ٣۰١  ٩۲۲   

٣۰١  تخدمات المشتريا  خدمات المشتريات -٠٠١-١٠-٠-٥  ٩۲۲    ٣۰١  ٩۲۲   
۰٨٥    المجمـوع اإلجمالي  ۲٨۰    ۰٨٥  ۲٨۰   
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  ٦البرنامج الرئيسي 

  ٦البرنامج الرئيسي 

  إدارة التعاون التقني ألغراض التنمية

  مقّدمة

ي  نتين.  ٦يتيح البرنامج الرئيس اريع التعاون التقني وتنفيذها وإدارتها في إطار برنامج التعاون التقني لفترة الس إعداد مش
مع التركيز  -لتعاون التقني دوَره بصفته اآللية الرئيسية لنقل العلوم والتكنولوجيا النووية وبناء القدرات وسيواصل برنامج ا

رية  هم فيما تبذله هذه الدول من جهود  -على تنمية الموارد البش يس اء، مما س في مجال التطبيقات النووية في الدول األعض
تدامة. ويدعم هذا ا طتها المتعلقة بمعالجة تغيُّر لتحقيق أهداف التنمية المس اء في أنش اً الدول األعض ي أيض لبرنامج الرئيس

  تيسير بناء عالقات الشراكة، ودعم تباُدل المعارف، وبناء وتمتين الشبكات العلمية. الفرعي المناخ. وسيواصل البرنامج

ل من  اريع وطنية وإقليمية وأقاليمية تُموَّ ندوق التعاون التقني، والموارد الخارجة ويتألف برنامج التعاون التقني من مش ص
اورية من أجل معالجة  اريع التعاون التقني من خالل عملية تش اهمات العينية. ويجري إعداد مش عن الميزانية، والمس
اً من أجل معالجة  األولويات اإلنمائية الوطنية المحدَّدة في األطر البرنامجية القُطرية والخطط اإلنمائية الوطنية، وأيض

ترك واالحتياجات المحدَّدة من خالل مختلف األطر اإلقليمية. وفي إطار دورة برنامج التعاون  ائل ذات االهتمام المش المس
(بما  واألقاليم من الدول األعضاء ١٤٢، سيكون هناك برنامج تعاون تقني وطني لما مجموعه ٢٠٢١-٢٠٢٠التقني للفترة 

ندوق التعاون  دولة من أقّل البلدان نمواً). ٣٥في ذلك  ل مجمل معّدل التحقيق لص وألغراض التخطيط، يُفترض أن يص
  مع التركيز الواجب على ما يلي: ٢٠٢١-٢٠٢٠. وُصّمم برنامج التعاون التقني لدورة المشاريع للفترة ٪٩٢التقني إلى 

 اركة في برنامج التع اء المش مان تقديم ما يكفي من الدعم للعدد المتزايد من الدول األعض اون التقني، والطلبات ض
تدامة، بما في ذلك  تخدام التكنولوجيا النووية ألغراض التنمية المس اء على اس المتنامية الواردة من الدول األعض

  ؛١٧و ١٥و ١٤و ١٣و ٩و ٧و ٦و ٣و ٢الجهود المبذولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 
 اعدة في بنا اء التي تتطلب مس رطان من تقديم الدعم للدول األعض ى الس يع قدراتها في مجال رعاية مرض ء وتوس

امل لمكافحة  من برنامج ش ي والطب النووي ض خيص وير التش عاعية والتص خالل إدراج خدمات المعالجة اإلش
  السرطان؛

  ئة والعاجلة ريع وواٍف للطلبات الناش تجابة على نحو س تمرارية قدرة الوكالة على تنفيذ البرنامج واالس مان اس ض
  ألعضاء على الدعم من خالل برنامج التعاون التقني؛للدول ا

  تمرار في تعزيز النهج القائم على النتائج ين فعالية برنامج التعاون التقني وكفاءته وجودته من خالل االس تحس
  وتحسين التنسيق داخلياً مع اإلدارات التقنية؛

  وحشد الموارد؛تعزيز الشراكات، بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص  
 تعزيز إبراز برنامج التعاون التقني من خالل بذل الجهود للترويج له والتواصل بشأنه مع الجهات الخارجية؛  
 .تعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني في برنامج التعاون التقني 

  األهداف:

ال وكفؤ من أجل تعزيز القدرات التقنية للدول األعضاء في وضع وتنفيذ برنامج تعاون تقني يستند إلى احتياجات ويلبِّيها على نحو فعّ   —
  التطبيق السلمي واالستخدام اآلمن للتكنولوجيات النووية ألغراض التنمية المستدامة.

رات األداء  النواتج   مؤّشِ

  تعزيز الفعالية والكفاءة في إدارة وتنسيق برنامج التعاون
   التقني.

 ة خالل العام السابق التي نسبة مشاريع التعاون التقني المنجز
  حققت األهداف المقررة على مستوى المخرجات.

  النسبة المئوية لمشاريع التعاون التقني المنجزة ضمن اإلطار
  الزمني المتفق عليه.

 .تحسين جودة برنامج التعاون التقني     النسبة المئوية للمشاريع التي تُعَدُّ بشأنها تقارير مرحلية
  تقييمية سنوية.

 بة المئوية للمشاريع ذات التصاميم العالية الجودة.النس  
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 ٦البرنامج الرئيسي 

  التغيرات في البرنامج واتجاهاته

، من المتوقع أن تزداد طلبات الدول األعضاء على برنامج التعاون إدارة برنامج التعاون التقني -١-٠-٦البرنامج الفرعي 
دول أعضاء إضافية ستكون لها برامج تعاون تقني  ست، ومن بين األسباب وراء ذلك أنَّ ٢٠٢١-٢٠٢٠التقني خالل دورة 

ية عاون التقني للفترة  وطن بدورة برنامج الت قارنة  لدعم ٢٠١٩-٢٠١٨م يد الطلب على تطبيق التكنولوجيا النووية  ، وتزا
التنمية المستدامة، وجهود الدول األعضاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك في مجاالت الصحة البشرية السيما 

رطان، واألغذية والزراعة، وإ ية مجال مكافحة الس اس الرقابية دارة الموارد المائية، والبيئة. ويظلُّ تعزيز البنى األس
ة باألمان  اعدة المقدَّمة من الدول والخاص اً أن تتزايد طلبات المس اء، ومن المتوقع أيض من األولويات لدى الدول األعض

ح أن تستمر الطلبات المقّدمة من الدول  األعضاء التي تعكف على استكشاف خياراتها في مجال الطاقة النووية. ومن المرجَّ
  األعضاء للتعامل مع تزايُد حادثات الطوارئ الوبائية أو الطبيعية.

  المشاريع

  المخرجات الرئيسية المخّطط لها  العنوان

اإلرشادات والمعايير واإلجراءات المتعلقة بالتعاون التقني؛   اإلدارة العامة واإلرشادات االستراتيجية -٠٠١-١-٠-٦
يانات الصادرة في االجتماعات واألحداث الرئيسية؛ والتقارير والب

المقدَّمة إلى جهاَزي تقرير السياسات؛ وتقرير إدارة التعاون 
التقني؛ ووثائق لجنة المساعدة والتعاون التقنيين؛ والمذكرات 

واألوراق المفاهيمية؛ والتحاليل االستراتيجية والموارد الخارجة 
  حشدهاعن الميزانية التي تّم 

المبادئ التوجيهية والقوالب المنقّحة لألطر البرنامجية القُطرية؛   تنسيق ودعم برنامج التعاون التقني -٠٠٢-١-٠-٦
والمعايير المنقّحة لجودة التعاون التقني؛ ووثائق لجنة المساعدة 

والتعاون التقنيين؛ ووثائق الدعم المقدَّمة لجهاَزي تقرير 
ة؛ ووثائق الشراكة؛ والموارد السياسات؛ ومذكرات اإلحاط

  الخارجة عن الميزانية التي تّم حشدها.
األُُطر البرنامجية القُطرية الُمصاغة/الموقّعة/المحدَّثة؛ وإطار عمل  إدارة برنامج التعاون التقني ألفريقيا -٠٠٣-١-٠-٦

األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية واإلطار التعاوني االستراتيجي 
ائق لجنة المساعدة والتعاون التقنيين؛ والمذكرات اإلقليمي؛ ووث

البرنامجية القطرية؛ وبعثات الخبراء، والمنح الدراسية، والدورات
التدريبية، والمشتريات المنجزة؛ ومذكرات اإلحاطة؛ وتقارير 

البرمجة والرصد؛ ووثائق الشراكة والموارد الخارجة عن 
  الميزانية التي تّم حشدها.

ارة برنامج التعاون التقني آلسيا والمحيط إد -٠٠٤-١-٠-٦
  الهادئ

األُُطر البرنامجية القُطرية الُمصاغة/الموقّعة/المحدَّثة؛ وإطار عمل
األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية واإلطار التعاوني االستراتيجي 
اإلقليمي؛ ووثائق لجنة المساعدة والتعاون التقنيين؛ والمذكرات 

وبعثات الخبراء، والمنح الدراسية، والدورات البرنامجية القُطرية؛
التدريبية، والمشتريات المنجزة؛ ومذكرات اإلحاطة؛ وتقارير 

البرمجة والرصد؛ ووثائق الشراكة؛ والموارد الخارجة عن 
  الميزانية التي تم حشدها.

صاغة/الموقّعة/المحدَّثة؛ وإطار عملاألُُطر البرنامجية القُطرية المُ   إدارة برنامج التعاون التقني ألوروبا -٠٠٥-١-٠-٦
األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية واإلطار التعاوني االستراتيجي 
اإلقليمي؛ ووثائق لجنة المساعدة والتعاون التقنيين؛ والمذكرات 

البرنامجية القُطرية؛ وبعثات الخبراء، والمنح الدراسية، والدورات
ات اإلحاطة؛ وتقارير التدريبية، والمشتريات المنجزة؛ ومذكر

البرمجة والرصد؛ ووثائق الشراكة؛ والموارد الخارجة عن 
  الميزانية التي تم حشدها.

  تعزيز مشاركة الدول األعضاء في برنامج التعاون التقني
زة.   وكذلك الشراكات المعزَّ

  عدد الدول األعضاء التي توجد لديها برامج وطنية للتعاون
  التقني ذات أُطر برنامجية قُطرية سارية المفعول.

 عدد اتفاقات الشراكة السارية.  
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  ٦البرنامج الرئيسي 

إدارة برنامج التعاون التقني ألمريكا الالتينية  -٠٠٦-١-٠-٦
  والكاريبي

األُُطر البرنامجية القُطرية الُمصاغة/الموقعة/المحّدثة؛ وإطار عمل
نمائية واإلطار التعاوني االستراتيجي األمم المتحدة للمساعدة اإل

اإلقليمي؛ ووثائق لجنة المساعدة والتعاون التقنيين؛ والمذكرات 
البرنامجية القطرية؛ وبعثات الخبراء، والمنح الدراسية، والدورات

التدريبية، والمشتريات المنجزة؛ ومذكرات اإلحاطة؛ وتقارير 
لخارجة عن البرمجة والرصد؛ ووثائق الشراكة؛ والموارد ا

  الميزانية التي تم حشدها.
عملية طلبات التوريد، وطلبات الشراء الّصادرة، وتسليم البضائع   خدمات المشتريات -٠٠٧-١-٠-٦

والمعدات والخدمات؛ والتركيب والتدريب في الموقع عند 
  الضرورة.

تنسيق ودعم برنامج العمل من أجل عالج  -٠٠٨-١-٠-٦
  السرطان

ية المتكاملة لبرنامج العمل من أجل عالج البعثات االستعراض
السرطان؛ والموارد الخارجة عن الميزانية التي تّم حشدها؛ 

وبعثات الخبراء االستشارية؛ والخطط الوطنية لمكافحة السرطان؛
  والشراكات المبرمة؛ والوثائق القابلة للتمويل

  
  إدارة التعاون التقني ألغراض التنمية – ٦البرنامج الرئيسي 

  موجز هيكل البرنامج وموارده
  (باستثناء االستثمارات الرأسمالية الرئيسية)

 ٢٠٢٠بأسعار  ٢٠٢١   ٢٠٢٠بأسعار  ٢٠٢٠  

 الميزانية العادية البرنامج/البرنامج الفرعي/المشروع
المتطلبات 
لة   غير الُمموَّ

 الميزانية العادية  
المتطلبات 

غير 
لة   الُمموَّ

٨۰١ ١ واإلرشادات االستراتيجية اإلدارة العامة -٠٠١-١-٠-٦  ۰٣۰    -   ٨ ١۰١  ۰٣۰   -  
۰٩٨ ٣٣٣ ٤  تنسيق ودعم برنامج التعاون التقني -٠٠٢-١-٠-٦    -   ٩٧٥ ٣٣٣ ٤  -  
٣۰١  ١٤٤ ٩٨٦ ٤  إدارة برنامج التعاون التقني ألفريقيا -٠٠٣-١-٠-٦  ٩۲۲    ٣   ١٤٤ ٩٨٦ ٤۰١  ٩۲۲   
٤٥۰ ٤  تقني آلسيا والمحيط الهادئإدارة برنامج التعاون ال -٠٠٤-١-٠-٦  ٣  ٣٤٥۰١  ٩۲۲    ٤٥ ٤۰  ٣   ٣٤٥۰١  ٩۲۲   
٣۰١  ٤٨٥ ٤١٩ ٣  إدارة برنامج التعاون التقني ألوروبا -٠٠٥-١-٠-٦  ٩۲۲    ٣   ٤٨٥ ٤١٩ ٣۰١  ٩۲۲   
۲٣٤ ٣  إدارة برنامج التعاون التقني ألمريكا الالتينية والكاريبي -٠٠٦-١-٠-٦  ۰۰٣   ٣۰١  ٩۲۲    ٣ ۲٣٤  ۰۰٣    ٣۰١  ٩۲۲   
۰۰٧ ١  خدمات المشتريات -٠٠٧-١-٠-٦  ١۰٩    -   ١ ۰۰٧  ١۰٩   -  
٧۰٥ ۲  تنسيق ودعم برنامج العمل من أجل عالج السرطان -٠٠٨-١-٠-٦  ٣  ٧١٥۰١  ٩۲۲    ۲ ٧۰٥  ٣   ٧١٥۰١  ٩۲۲   
٥۲  إدارة برنامج التعاون التقني -١-٠-٦  ٥    ١٤٧ ٥١٦  ٨٩٩ ٤٤٣۲  ١٤٧ ٥١٦   ٨٩٥ ٤٤٣  
٦-S- ٨٧۲ ١  لخدمات التجارية المشتركةا  ٨٧ ١    -   ٥١٤۲  ٥١٩  -  
٦۲  إدارة برنامج التعاون التقني  -٠-٦  ٦    ١٤٧ ٥١٦  ٤١٤ ٧٣١۲  ١٤٧ ٥١٦   ٤١٤ ٧٣١  

٦۲ إدارة التعاون التقني ألغراض التنمية - ٦البرنامج الرئيسي   ٦    ١٤٧ ٥١٦  ٤١٤ ٧٣١۲  ١٤٧ ٥١٦   ٤١٤ ٧٣١  

  
  إدارة التعاون التقني ألغراض التنمية – ٦ي البرنامج الرئيس

لة في الميزانية العاديةالنشطة غير األ  مموَّ
 (باستثناء االستثمارات الرأسمالية الرئيسية)

  المهام المشروع
المتطلبات 

غير الممّولة 
  ٢٠٢٠في 

المتطلبات 
غير الممّولة 

  ٢٠٢١في 
٣۰١ ارة برنامج التعاون التقني ألفريقياإد إدارة برنامج التعاون التقني ألفريقيا -٠٠٣-١-٠-٦  ٩۲۲    ٣۰١  ٩۲۲   
إدارة برنامج التعاون التقني آلسيا  -٠٠٤-١-٠-٦

  والمحيط الهادئ
٣۰١  إدارة برنامج التعاون التقني آلسيا والمحيط الهادئ  ٩۲۲    ٣۰١  ٩۲۲   

٣۰١  ني ألوروباإدارة برنامج التعاون التق  إدارة برنامج التعاون التقني ألوروبا -٠٠٥-١-٠-٦  ٩۲۲    ٣۰١  ٩۲۲   
إدارة برنامج التعاون التقني ألمريكا  -٠٠٦-١-٠-٦

  الالتينية والكاريبي
٣۰١  إدارة برنامج التعاون التقني ألمريكا الالتينية والكاريبي  ٩۲۲    ٣۰١  ٩۲۲   

تنسيق ودعم برنامج العمل من أجل  -٠٠٨-١-٠-٦
  عالج السرطان

٣۰١  أجل عالج السرطانتنسيق ودعم برنامج العمل من   ٩۲۲    ٣۰١  ٩۲۲   

  ١٤٧ ٥١٦   ١٤٧ ٥١٦    المجمـوع اإلجمالي
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وفورات التكاليف وأوجه الكفاءة -١المرفق 

ه   -١ لتمس مجلس ٢٠١٨في حزيران/يوني ، ا
ة إلى  ا الرامي ز جهوده ة "أن تعّزِ ان افظين من األم المح

تحديد وتنفيذ الوفورات وأوجه الكفاءة الشاملة التي زيادة 
تُبيَّن في مرفق  ا للفترة بس ة وميزانيته ال امج الوك برن

رة ٢٠٢١-٢٠٢٠ ق ف ة  ١١" (ال ق ي وث ن ال م
GOV/2018/30 اق، التمس مجلس ي ذا الس ). وفي ه

اً  تعراض اً أن تجري اس المحافظين من األمانة "أيض
ف ة الوكالة في مجال الس ياس موليا لس ر، مع األخذ ش

ل  رافية الداخلية وأفض يات مكتب الخدمات اإلش بتوص
الممارسات في المنظمات التابعة لمنظومة األمم المتحدة، 
وفي الوقت ذاته إجراء تقييم دقيق لتأثيرات ذلك المحتملة 
رورة تفادي  من الناحية المالية والبرنامجية، ومراعاة ض

سلباً في مشاركة الخبراء من الدو ل األعضاء في التأثير 
  أنشطة الوكالة".

وء على وفورات   -٢ ِلّط هذا المرفق الض ويس
مليون يورو، بما في  ٦٫٧التكاليف وأوجه الكفاءة البالغة 

ذلك تلك التي لها طبيعة شاملة لعدة مجاالت والتي جرى 
ل  ار إليها، والتي يتص تحديدها عن طريق الجهود المش

فر و ١٫٥مبلغ  مليون يورو  ٥٫٢مليون يورو منها بالس
  منها بمجاالت أخرى.

  سياسة السفر وترشيد السفر

فاءة في   -٣ كاليف وأوجه الك مل وفورات الت تش
  مليون يورو ما يلي: ١٫٥السفر والبالغة 

 مولي  ٠٫٣ تعراض الش مليون يورو من االس
  لسياسة وإجراءات السفر؛ 

 مليون يورو من ترشيد السفر. ١٫٢  

  سياسة السفر

شمولي للسفر بهدف الوقوف أُجري استعراض   -٤
على إمكانية تحقيق أوجه كفاءة ووفورات في التكاليف. 
ة  ا جرى التفكير في مواءم فر، كم اط الس ت أنم وُحِلّل
ات في المنظمات التابعة  ل الممارس ات مع أفض الممارس

  لمنظومة األمم المتحدة.

فر وإجراءات   -٥ ة الس ياس ويجري اآلن تغيير س
  ي:السفر لكي تجِسّد ما يل

  رفع العتبة فيما يتعلق بالسفر على درجة رجال
تغرق أكثر من  األعمال من الرحالت التي تس
تغرق أكثر  اعات إلى الرحالت التي تس بع س س

بة إلى الموظفين  اعات بالنس ع س من من تس
 ؛وما دونها ٢-رتبة مد

 تحقاق فر على درجة رجال  حذف اس الس
فيما يتعلق بالرحالت لمسافات قصيرة  األعمال

بة إلى الموظفين  اعات) بالنس (أقل من أربع س
  من رتبة نائب المدير العام؛

  مة دالت اإلقا قات األعلى لب ا تحق حذف االس
ة مد ـ  ١-اليومية بالنسبة إلى الموظفين من رتبـ

  وما فوقها؛
  فر بإدارة الس ما يتعلق  لة في اء تعزيز المس

لة، بما في ذلك تنفيذ أدوات  والنفقات ذات الص
  الدوري.لتسهيل الرصد 

  ترشيد السفر

فر المقترحة   -٦ اً ميزانية الس ت األمانة أيض خفَّض
عامين  بة إلى ال بالنس قة  مة المطل  ٢٠٢٠من حيث القي

عام  ٢٠٢١و نةً ب قار عدد ٢٠١٩م يد  ، من خالل ترش
افرين  دد الموظفين المس ك ع ذل ا وك دده الرحالت وُم

  لحضور الفعاليات.

  وهناك أمثلة محددة عن ذلك تشمل ما يلي:

  افة النظراء في مقر تض دمج االجتماعات واس
  الوكالة الرئيسي؛

  ور افرين لحض يد عدد الموظفين المس ترش
لباً في  الفعالية أو البعثة ذاتها دون التأثير س

  تنفيذ األنشطة المكلَّفين بها؛
  ل عبر الويب تخدام التداول والتواص زيادة اس

ة  ات التقني اع االجتم ا يتعلق ب ديو فيم الفي وب
  العمل واألنشطة التدريبية؛ وحلقات

  فر توى األمثل في عدد بعثات الس تحقيق المس
مية أو في حجم المجموعات أو  في مهام رس
وى من  تفادة القص مدة بعثات الخبراء واالس
ات في  ديو والتكليف الفي ل ب داول والتواص الت
ة وتجميع  ذاتي ة ال دراس ات ال المنزل وتوليف

  بعثات الخبراء.

  اليف وأوجه كفاءة أخرىوفورات أخرى في التك

اليف   -٧ ا يلي من وفورات التك د م دي جرى تح
اءة بمبلغ  ه الكف االت  ٥٫٢وأوج مليون يورو في مج

  أخرى غير السفر:
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  تكاليف الموارد البشرية والخدمات االستشارية

تبسيط وأتمتة إجراءات العمل، بما في ذلك من   -٨
خفض خالل نظام إيبس، مما يتيح إعادة توزيع المهام و
  درجة عدد من الوظائف أو تقليص عدد الموظفين.

ات و  -٩ اليف الخدم ل لتك توى األمث تحقيق المس
تخدام المكثَّف للتداول  ارية من خالل االس تش االس
ل عبر الويب وبالفيديو فيما يتعلق باالجتماعات  والتواص
ارية، وكذلك تقليص االعتماد على الخبراء  تش االس

اريين من خالل زيادة تش تفادة من الخبرات  االس االس
  الداخلية.

  وهناك أمثلة محددة عن ذلك تشمل ما يلي:

  بيل المثال من أجل إعداد دمج البعثات، على س
تعراض، في  تقارير التقييم الذاتي وبعثات االس
ل  اقبين، من أج قين متع دة ذات ش ة واح بعث
  خفض تكاليف الموظفين والخبراء الخارجيين؛

 ستشاريين بفعالية أكبر االستفادة من الخبراء اال
بيل المثال في برامج  بين، على س ككبار مدِرّ
ة  اق ال إدارة الط ة في مج ي دراس دورات ال ال
فر  النووية وإدارة المعارف النووية، مما يس
عن تقليص التكاليف الداخلية الالزمة لدعم هذه 

  الدورات الدراسية؛
  استحداث مركز رقمي إلدارة المعارف النووية

ق اد على الخبراء يؤدي إلى ت ليص االعتم
  االستشاريين؛

  ركاء د خدمات الخبراء المجانية من الش حش
  غير التقليديين؛

  بيل تخدام الخبرات الداخلية، على س زيادة اس
ياغة وثائق  المثال من أجل تعجيل عملية ص

  معايير األمان؛
  ارية من خالل تش ين إدارة األعمال االس تحس

تخدام التداول  ل تعزيز التفاعل باس والتواص
تفادة  عبر الويب والتكليفات في المنزل، واالس
ة  ام يميين ومن خالل إق ل من الخبراء اإلق

  شراكات مع المنظمات األخرى؛
  ات دم ة للخ ي افس راء تن ة ش إجراء عملي

ارية في مجال تكنولوجيا المعلومات  تش االس
 بمعدل أقل من المعدل المتاح سابقاً.

  االجتماعات والفعاليات والتدريبات

ب   -١٠ توى األمثل من التخطيط، حس تحقيق المس
ارية، مما يؤدي  تش اء، لالجتماعات التقنية واالس االقتض

  إلى تقليص مدة الفعاليات.

ودمج اجتماعات الوكالة مع االجتماعات التي   -١١
اركة الخبراء الذين  نى مش ال تنظمها الوكالة لكي تتس

  يحضرون االجتماعات التي ال تنظمها الوكالة.

يق داخل اإلدارات وفيما بينها،   -١٢ وتعزيز التنس
ارية  تش بما في ذلك تنظيم االجتماعات التقنية واالس
أن  طة التدريبية بش تركة وحلقات العمل واألنش المش
لة بالطاقة النووية واألمان واألمن  طة ذات الص األنش
اذ القرارات  ع أداة للتخطيط واتخ ل وض النوويين، مث

  الحوادث. حول استصالح المواقع بعد

تناداً   -١٣ تخدام أدوات التعلُّم عن بعد، اس وزيادة اس
طالع  ل عبر الويب وبالفيديو لالض إلى التداول والتواص

  بأنشطة التعليم والتدريب.

ل اإللكتروني   -١٤ تخدام التداول والتواص وزيادة اس
بيل  ر لعقد االجتماعات وحلقات العمل، على س المباش

مات النظام الموحد المثال من أجل توفير تدريب  على س
ات والطوارئ،  ادث االت الح ات في ح ادل المعلوم لتب
د على النظام الدولي للمعلومات  وعرض بيانات الرص
اء  تخدام الدول األعض عاعات، واس د اإلش ة برص الخاص
ع خالل وقوع  ة بتقييم الوض ألدوات الوكالة الخاص

  طارئ نووي أو إشعاعي.

ل   -١٥ تخدام التداول والتواص عن بعد عبر واس
اركة في  الفيديو إلعداد التمارين الدولية وكذلك للمش
تركة بين  التمارين الوطنية، ولعقد اجتماعات اللجنة المش
ة  اعي ع دي للطوارئ اإلش التص ة ب االت المعني الوك

  والنووية.

  الطباعة والتوزيع واالشتراكات

زيادة استخدام اإلبالغ اإللكتروني، بما في ذلك   -١٦
ائل اإل خ مطبوعة وأقراص الرس خبارية، بدل توزيع نس
  فيديو رقمية.

أن   -١٧ يق فيما بين اإلدارات بش ين التنس وتحس
  المنشورات الجديدة.

  وتقاسم االشتراكات.  -١٨
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  قائمة المختصرات -٢المرفق 

   نظام المعلومات لدعم البرامج على نطاق الوكالة  نظام إيبس

  لقياس النشاط اإلشعاعي البيئي شبكة المختبرات التحليلية   شبكة ألميرا

  خدمة "أرتميس"
خدمة االستعراض المتكاملة المتعلقة بالتصرف في النفايات المشعة والوقود 

  المستهلك، وبرامج اإلخراج من الخدمة واالستصالح

ConvEx  تمرين الطوارئ في إطار االتفاقيتين  

  د النوويةاتفاقية الحماية المادية للموا  اتفاقية الحماية المادية

    منظمة األغذية والزراعة   الفاو

  المقياس الدولي لألحداث النووية واإلشعاعية  مقياس إينيس

  النظام الدولي للمعلومات النووية  نظام إينيس

  المشروع الدولي المعني بالمفاعالت النووية ودورات الوقود النووي االبتكارية  مشروع إنبرو

  سبية الدولية للقطاع العام المعايير المحا  معايير إيبساس

  المحطة اليابانية لتصنيع وقود خليط األكسيدين  محطة تصنيع وقود موكس

  معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية  معاهدة عدم االنتشار

   تجديد مختبرات التطبيقات النووية   ReNuALمشروع 

  وقاية المرضى من اإلشعاعات (الموقع الشبكي)  RPOPموقع 

  منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  كواليونس

    الواليات المتحدة األمريكية   الواليات المتحدة
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  الهيكل التنظيمي -٣المرفق 
  )٢٠١٩كانون الثاني/يناير  ١(في 

 مكتب المدير العام لشؤون التنسيق

ير أمانة جهازي تقر
 السياسات

مكتب اإلعالم العام 
 واالتصاالت

مكتب الخدمات اإلشرافية  مكتب الشؤون القانونية
 الداخلية

  إدارة الضمانات  إدارة العلوم والتطبيقات النووية  إدارة الشؤون اإلدارية  إدارة األمان واألمن النوويين  إدارة الطاقة النووية  إدارة التعاون التقني

  أفريقيا

  سيا والمحيط الهادئآ

  أوروبا

  دعم وتنسيق البرنامج

  أمريكا الالتينية والكاريبي

  القوى النووية

  أمان المنشآت النووية

األمان اإلشعاعي وأمان 
  النقل وأمان النفايات

  الميزانية والمالية

خدمات المؤتمرات 
  والوثائق

  الخدمات العامة

  تكنولوجيا المعلومات

  الموارد البشرية

  الصحة البشرية

مختبرات البيئة التابعة 
  للوكالة، موناكو  **

الشعبة المشتركة بين الفاو 
والوكالة الستخدام التقنيات 

النووية في األغذية 
  والزراعة

 العلوم الفيزيائية والكيميائية

  العمليات ألف

  العمليات باء

  المفاهيم والتخطيط

  العمليات جيم

  إدارة المعلومات

  مات التقنية والعلميةالخد

 األمن النووي

برنامج العمل من أجل عالج 
 السرطان

التخطيط والمعلومات 
  وإدارة المعارف

دورة الوقود النووي 
  وتكنولوجيا النفايات

 المدير العام
 السيد يوكيا أمانو

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العلم والثقافة والوكالة. وتتولـَّى اليونسكو إدارته نيابة *يعمل مركز عبد السالم الدولي للفيزياء النظرية في إطار اتفاق ثالثي األطراف مع الحكومة اإليطالية ومنظمة األمم المتحدة للتربية و
  عن جميع األطراف.

  ألمم المتحدة اإلنمائي واللجنة األوقيانوغرافية الحكومية الدولية. ** بمشاركة برنامج ا

  (مركز عبد السالم الدولي للفيزياء النظرية)*
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  برنامج الوكالة
  وميزانيتها 

 ٢٠٢١-٢٠٢٠للفترة 

٢٠٢١-٢٠٢٠برنامج الوكالة وميزانيتها للفترة 

يمكن االطالع على هذه الوثيقة إلكترونياً على 
  موقع الوكالة الشبكي: 

www.iaea.org 

  ُطبِع من قِبل
 الوكالة الدولية للطاقة الذرية

 ٢٠١٩تموز/يوليه 
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  برنامج الوكالة
  وميزانيتها 

 ٢٠٢١-٢٠٢٠للفترة 

٢٠٢١-٢٠٢٠برنامج الوكالة وميزانيتها للفترة 

يمكن االطالع على هذه الوثيقة إلكترونياً على 
  موقع الوكالة الشبكي: 

www.iaea.org 

  ُطبِع من قِبل
 الوكالة الدولية للطاقة الذرية

 ٢٠١٩تموز/يوليه 




