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  تصدير
 

ن  ، ٢٠١٨االتجاهات العالمية وأنشطة الوكالة المضطلع بها في عام  ٢٠١٩استعراض األمان النووي لعام يتضمَّ
وما  ٢٠١٩. كما أنه يعرض األولويات في عام ٢٠١٨ومن ثمَّ يعرض التقدم المحرز فيما يتعلق بأولويات عام 

عاعي وأمان النقل وأمان النفايات. و ال تزال بعده، كما حدَّدتها الوكالة، فيما يتعلق بتعزيز األمان النووي واإلش
ر  ها تطوَّ ي نظراً لطبيعتها الطويلة األجل، بيد أنَّ بعض غالبية األولويات كما هي دون تغيير عن العام الماض

  مراعاةً لتغيُّر االتجاهات العالمية واستجابةً لألنشطة التي أجريت.

دة وَّ رضت مس المعقودة في على مجلس المحافظين خالل دورته  ٢٠١٩استعراض األمان النووي لعام  وقد عـُ
من الوثيقة  ٢٠١٩آذار/مارس  يغة النهائية من GOV/2019/3ض تعراض األمان النووي لعام . وقد أُعدَّت الص اس

مجلس المحافظين، وكذلك في ضوء التعليقات التي وردت من الدول  جرت أثناءفي ضوء المناقشات التي  ٢٠١٩
األعضاء.
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 ٢٠١٩ض األمان النووي لعام استعرا

  تقرير من المدير العام باإلنابة

 

  ةلمحة عامة جامع

ن   -١ مَّ تعراض األمان النووي لعام يتض طة الوكالة في عام  ٢٠١٩اس  ٢٠١٨االتجاهات العالمية وأنش
تالي يُظهر التقدم المحرز فيما يتعلق بأولويات عام  وما  ٢٠١٩. كما أنه يعرض األولويات في عام ٢٠١٨وبال

عاعي وأمان النقل وأمان النفايات. وال تزال  بعده، كما حدَّدتها الوكالة، فيما يتعلق بتعزيز األمان النووي واإلش
ها تطورت  ي نظراً لطبيعتها الطويلة األجل، إال أن بعض غالبية األولويات كما هي دون تغيير عن العام الماض

  لألنشطة التي أجريت. لتراعي االتجاهات العالمية المتغيرة ولالستجابة

ملها هذا التقرير. وهي   -٢ طة واألولويات التي يش وتقِدّم اللمحة العامة الجامعة موجزاً لالتجاهات واألنش
عاعي وأمان النقل وأمان  لة بمجاالت األمان العامة؛ واألمان اإلش طة واألولويات المتص مُّ االتجاهات واألنش تض

هب والتصدي للطوارئ؛ وإدارة الترابط بين األمان واألمن؛ وتعزيز المسؤولية النفايات في المنشآت النووية؛ والتأ
  المدنية عن األضرار النووية.

طة المتعلقة بمعايير األمان   -٣ طة اللجنة المعنية بمعايير األمان، واألنش يل عن أنش ويقدم التذييل تفاص
  الصادرة عن الوكالة.

  مجاالت األمان العامة

  االتجاهات

بّاً على تنقيح المعايير القائمة ظلَّ ت  -٤ درها الوكالة منص ركيز العمل المتعلق بإعداد معايير األمان التي تص
   بدالً من وضع معايير جديدة.

شارية   -٥ ستعراض النظراء والخدمات االست ستمر تزايد طلبات الدول األعضاء للحصول على خدمات ا وا
  التي توفِّرها الوكالة.

ير او  -٦ عاعيلمعلومات التش اء في نظام إدارة معلومات األمان اإلش الذي تتعهده  ١تي قدَّمتها الدول األعض
اء تُْحِرز تقدُّماً جيِّداً إلى أن  الوكالة ية الرقابية لألمان أو كبيراً غالبية الدول األعض اس في تعزيز البنية األس

  اإلشعاعي لديها.

شأن القيادة واإلدارة فيما وهناك عدد متزايد من الدول األعضاء التي تطلب المس  -٧ اعدة في وضع برامج ب
 يتعلق باألمان، وكذلك بشأن إجراء التقييم الذاتي لثقافة األمان في الهيئات الرقابية.
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  ٢الصفحة 

 

اء اإلعراب عن الحاجة إلى دعم الوكالة في تطوير وتعزيز خدمات التعليم   -٨ ل الدول األعض وتواص
  لى المستوى الوطني.والتدريب والتأهيل وبناء كفاءة الموظفين ع

  األنشطة

ورات متطلبات األمان بعنوان   -٩ وراً من منش درت الوكالة منش عة": "أص الئحة النقل المأمون للمواد المش
لة معايير األمان الصادرة عن الوكالة). كما Rev. 1(الصيغة المنقَّحة  SSR-6(العدد  ٢٠١٨طبعة عام  لس ) من س

  أدلة أمان خاص. خمسةوأصدرت الوكالة سبعة أدلة أمان عام 

بعثة من بعثات خدمات استعراض النظراء والخدمات االستشارية في جميع مجاالت  ٦٦وأجرت الوكالة   -١٠
  األمان.

واستضافت الوكالة االجتماع االستعراضي السادس لألطراف المتعاقدة في االتفاقية المشتركة بشأن أمان   -١١
ف في الوقود المستهلَك وأمان ال ف في النفايات المشعة (االتفاقية المشتركة). وعقدت الوكالة اجتماعاً التصرُّ تصرُّ

بة  ؤولين على خبراتهم المكتس أن تعقيبات المس وص عليها في إعالن فيما يتعلق ببش ات النظراء المنص تعراض اس
تع أن األمان النووي بغية النظر في اإلجراءات الممكنة وتحديدها من أجل االجتماع االس ي الثامن فيينا بش راض

ي  تعراض لألطراف المتعاقدة في اتفاقية األمان النووي. كما عقدت الوكالة االجتماع التنظيمي لالجتماع االس
  الثامن التفاقية األمان النووي.

عاعي   -١٢ ية الدولية للقيادة فيما يتعلق باألمان في المجالين النووي واإلش وعقدت الوكالة الدورة الدراس
  هند ومرة في المكسيك. مرتين؛ مرة في ال

يات التي تواجهها منظمات الدعم التقني والعلمي في مجال   -١٣ وعقدت الوكالة المؤتمر الدولي المعنى بالتحّدِ
  تعزيز األمان واألمن النوويين: ضمان خبرة فعّالة ومستدامة.

  األولويات فيما يتعلق بتعزيز مجاالت األمان العامة

  ي:سوف تقوم الوكالة بما يل  -١٤

 يما تقاة من حادث فوكوش تخدام الدروس المس ادرة عنها باس لة تعزيز معايير األمان الص مواص
اعدة في تطبيق هذه المعايير من خالل جملة  لة؛ والمس ادر ذات الص ي وغيره من المص داييتش
ارية وأدوات التقييم الذاتي ذات  تش تعراض النظراء والخدمات االس أمور منها تعزيز خدماتها الس

  لصلة؛ا

 ًتركة ودعم تنفيذهما تنفيذا مام العالمي إلى اتفاقية األمان النووي واالتفاقية المش والترويج لالنض
طة  طالع بأنش توى اإلقليمي واالض فعاالً من خالل جملة أمور منها تنظيم حلقات عمل على المس

 ثنائية مع الدول األعضاء؛

اء في تعزيز فعاليتها الر اعدة الدول األعض تفادة من ومس قابية عن طريق تحديد الدروس المس
بكات المعارف،  ارية، وش تش ات النظراء، والبعثات االس تعراض المؤتمرات الدولية، واس

 واالجتماعات وحلقات العمل ذات الصلة؛



  ٣الصفحة 

 

 طة اء في تعزيز القيادة واإلدارة فيما يتعلق باألمان في المرافق واألنش اعدة الدول األعض ومس
ة الدول األعضاء في جهودها لرعاية وصون ثقافة قوية لألمان؛ ومساعدة الدول النووية؛ ومساعد

عاعية في حاالت  ة بإبالغ الجمهور بالمخاطر اإلش اء في تعزيز عملياتها الخاص تعرض الاألعض
  قائمة وأثناء الطوارئ؛التعرض المخطط لها وحاالت ال

اء في برامجها لبناء القدرات، بما اعدة الدول األعض في ذلك برامج التعليم والتدريب في  ومس
دي  عاعي وأمان النقل وأمان النفايات وكذلك التأهب والتص مجال األمان النووي واألمان اإلش

  للطوارئ، ومساعدة الدول األعضاء في تنمية خبراتها في المجاالت التقنية ذات الصلة؛

اء في الجهود التي تبذلها في مجال البحث اعدة الدول األعض والتطوير ألغراض األمان  ومس
  حيثما تبيَّن أنَّ هناك حاجة لالضطالع بمزيد من العمل، وتيسير تبادل النتائج في هذا الصدد.

  األمان اإلشعاعي وأمان النقل وأمان النفايات تعزيز

  االتجاهات

تعراض المتكاملة   -١٥ ات خدمة االس تعراض المتعلقة تلقت الوكالة عدداً متزايداً من الطلبات إلجراء اس
بالتصرف في النفايات المشعة والوقود المستهلك، وبرامج اإلخراج من الخدمة واالستصالح (خدمة "أرتميس")، 

  وما بعده. ٢٠١٩ستُنفذ في عام 

ة المختومة إلى زيادة   -١٦ الترتيبات المناسبة للتصرف فيها الحاجة إلى وأدت زيادة استخدام المصادر المشعـّ
ادر مه بح مص اء عندما تص ييد مرافق وطنية للتخلص. وال يزال يتنامى دعُم الدول األعض ملة، بما في ذلك تش

  لمدونة قواعد السلوك بشأن أمان المصادر المشعة وأمنها.

اإلشراف الرقابي، بما في  زيادة الحاجة إلىويؤدي تزايد استخدام المواد المشعة في الدول األعضاء إلى   -١٧
  لي والدولي.ذلك اإلشراف على النقل المح

اريع اإلخراج من الخدمة حول العالم إلى زيادة الحاجة إلى برامج   -١٨ وأدَّت الزيادة الكبيرة في عدد مش
  التعليم والتدريب ذات الصلة.

طح   -١٩ ع وتنفيذ خطط التخلص قرب س ورة متزايدة من أجل وض اء دعم الوكالة بص وتطلب الدول األعض
عاع ال اء اهتماماً متزايداً بالتخلص األرض من النفايات ذات اإلش عيف. وتبدي عدَّة دول أعض عيف جداً والض ض

  الجيولوجي من النفايات القوية اإلشعاع ومن الوقود المستهلك عندما يُعتبر نفايات.

عيد العالمي إلى زيادة   -٢٠ تخدام المتزايد للتقنيات والتطبيقات النووية على الص  الحاجة إلىوقد أدَّى االس
  يم اآلثار اإلشعاعية الناجمة عن انبعاثات المواد المشعة إلى البيئة.تحليل وتقي

ية،   -٢١ نوات الماض عاعات المؤينة خالل الس تخدام اإلش ي باس خيص وير التش ومع زيادة عدد إجراءات التص
ن الوصول إلى هذه التكنولوجيا الطبية، تواصل الوكالة زيادة الوعي بتبرير استخدام هذه التقنيات و تحسين وتحسُّ

 حاالت التعرض المرتبطة.

  



  ٤الصفحة 

 

  األنشطة

ت بعثات ٢٠١٨أجرت الوكالة في عام   -٢٢ في إطار خدمة "أرتميس"، أجريت إحداها للمرة األولى  س
  باالقتران مع خدمة االستعراضات الرقابية المتكاملة.

بة من تنفيذ نداء بون من أجل   -٢٣ أن الخبرات المكتس العمل فيما يتعلق وعقدت الوكالة اجتماعاً تقنياً بش
ود  ض الطبي غير المقص أن اتقاء حاالت التعرُّ عاعات في المجال الطبي، واجتماعاً تقنياً بش بالوقاية من اإلش

  والعَرضي في مجال الطب النووي.

ادات المتعلقة   -٢٤ وية للخبراء القانونيين والتقنيين حول تنفيذ اإلرش وعقدت الوكالة اجتماعاً مفتوح العض
  لمصادر المشعّة وتصديرها.باستيراد ا

رت الوكالة   -٢٥ الح البيئي لمواقع إنتاج اليورانيوم ونش تص أن االس تراتيجية بش ية االس "الخطة الرئيس
طى" يا الوس ادس لألطراف و ٢.الموروثة في آس ي الس تعراض مت الوثيقة خالل فعاليات جانبية باالجتماع االس قُّدِ

  ستين للمؤتمر العام، والدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة لألمم المتحدة.المتعاقدة، والدورة العادية الثانية وال

  األولويات فيما يتعلق بتعزيز األمان اإلشعاعي وأمان النقل وأمان النفايات

  سوف تقوم الوكالة بما يلي:  -٢٦

يما معايير ادرة عن الوكالة، ال س اء في تطبيق معايير األمان الص اعدة الدول األعض األمان  مس
، في مجال وقاية البشر والبيئة من اإلشعاعات في تطبيقات )GSR Part 3األساسية الدولية (العدد 

  مثل إنتاج الطاقة، والبحوث واالستخدامات الطبية والصناعية للنويدات المشعة؛

 ومساعدة الدول األعضاء في مجال التصرف في المصادر المشعَّة من المهد إلى اللحد من خالل
ادية، واستعراضات النظراء، والخدمات االستشارية، والدورات التدريبية وحلقات  الوثائق اإلرش
عة وأمنها  ادر المش أن أمان المص لوك بش العمل؛ والترويج للتطبيق الفعال لمدونة قواعد الس
ف  شأن التصرُّ ستيراد المصادر المشعة وتصديرها، واإلرشادات ب شأن ا واإلرشادات التكميلية ب

  المصادر المشعَّة المهَملة؛ وتيسير تقاسم الخبرات؛في 

ومساعدة الدول األعضاء في بناء القدرات من أجل النقل المأمون للمواد المشعة؛  

 ومساعدة الدول األعضاء في وضع وتنفيذ السياسات واالستراتيجيات الوطنية الخاصة بالتصرف
نفايات المصادر المشعة المختومة، والتخلص  المأمون في النفايات المشعة، بما يشمل التخلص من

ع  تهلك عندما يُعتبر نفايات، ووض عاع ومن الوقود المس الجيولوجي من النفايات القوية اإلش
  استراتيجيات وخطط لإلخراج من الخدمة؛

 ،ثة الح المناطق الملوَّ تص بة من التعامل مع حاالت اس م الخبرات المكتس ير لتقاس والترويج والتيس
  ي ذلك الحاالت الالحقة للحوادث ومواقع إنتاج اليورانيوم الموروثة.بما ف
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  ٥الصفحة 

 

  تعزيز األمان في المنشآت النووية

  االتجاهات

غيل وتحليل البيانات الواردة من النظام   -٢٧ تعراض أمان التش تبانة من بعثات فرقة اس ير الدروس المس تش
تمرار الحاجة  غيلية إلى اس إلى التعلم من األحداث، أو تعزيز الجوانب المتعلقة الدولي للتبليغ عن الخبرات التش

يانة، والتحكم في التعديالت المدخلة على المحطات،  غيل والص لوب التش بالقيادة واإلدارة ألغراض األمان، وأس
  والبرامج الرامية إلى االستخدام الفعال للخبرة التشغيلية.

غيل الطويل األجل ولدى عدد متزايد من مفاعالت القوى النووية حول ال  -٢٨ عالم برامج للتعامل مع التش
وإدارة التقادم. وتُولي الدول األعضاء اهتماماً متزايداً بشأن إرساء برامج منهجية إلدارة التقادم وعمليات إلجراء 

ات األمان الدورية لمرافق دورة الوقود تعراض ، التي تُْجَرى بناًء على طلبات الدول ال تزال بعثات الوكالةو .اس
  تواصل تحديد المجاالت التي تحتاج إلى التحسين بين هذه المجاالت. األعضاء،

طة الحجم أو   -٢٩ غيرة والمتوس اء عن اهتمامه بالمفاعالت الص وأعرب عدد متزايد من الدول األعض
ع أكثر من  طة الحجم أو النمطية ٥٠النمطية. ويخض غيرة والمتوس ميماً للمفاعالت الص لمراحل تطوير  ،تص

  ة.مختلف

تهالل برنامج جديد للقوى النووية أو تخطط لذلك.  ٣٠وهناك نحو   -٣٠ واً ال تزال تنظر في اس دولة عض
  وتواصل العديد من الدول األعضاء تخطيط أو تنفيذ مشاريع إلنشاء أول مفاعل بحوث أو مفاعل بحوث جديد.

  األنشطة

أ  -٣١ م الخبرات بش ينات األمان في محطات القوى عقدت الوكالة اجتماعاً تقنيّاً من أجل تقاس ن تنفيذ تحس
  النووية القائمة.

دان   -٣٢ ة في المي اون والتنمي ة التع ة لمنظم ابع ة الت ة النووي اق ة الط ال اون مع وك التع ة، ب ال رت الوك ونش
  ."الخبرة التشغيلية بشأن محطات القوى النووية"االقتصادي، منشوراً بعنوان 

غيل يلخص أهم المالحظات التي وأعدَّت الوكالة تقريراً موجزاً   -٣٣ تعراض أمان التش عن بعثات فرقة اس
لت خالل البعثات وزيارات المتابعة التي أجريت من عام    .٢٠١٥إلى عام  ٢٠١٣ُسّجِ

ورة بعنوان   -٣٤ أن كيفية انطباق متطلبات األمان المحّددة المنش ة بش أمان "وانتهت الوكالة من إعداد دراس
ميم" محطات القوى النووية: الت يغة  SSR-2/1(العدد ص ادرة عن الوكالة (الص لة معايير األمان الص لس من س

)) على المفاعالت الصغيرة والمتوسطة الحجم أو النمطية المعتزم نشرها في األجل القريب. وأدت Rev.1المنقَّحة 
تخدم ورات الوكالة التي تس ة إلى البدء في تطوير منش تفيض في الدراس لت إليها هذه النتائج التي توص وتس

 الدراسة.

اء ثالثة أفرقة عاملة   -٣٥ غيرة مرحلته الثانية من خالل إنش وأطلق محفل الرقابيين المعنيين بالمفاعالت الص
 معنية بالترخيص؛ والتصميم وتحليل األمان؛ والتصنيع واإلدخال في الخدمة والتشغيل.

  



  ٦الصفحة 

 

  األولويات المتعلقة بتعزيز األمان في المنشآت النووية

  سوف تقوم الوكالة بما يلي:  -٣٦

 غيل الطويل ين البرامج المتعلقة بإدارة التقادم وأمان التش اء في تنفيذ وتحس اعدة الدول األعض مس
بة في محطات القوى النووية؛  غيلية المكتس ير تبادل الخبرات التش آت النووية؛ وتيس األجل للمنش

يرها لتنفي اء في تحض اعدة إلى الدول األعض ذ عمليات االرتقاء باألمان في محطات وتقديم المس
  القوى النووية القائمة؛

 ادرة عن الوكالة فيما يتعلق بتقييم أمان اء في تطبيق معايير األمان الص اعدة الدول األعض ومس
غيل، بما في  ميم واإلدخال في الخدمة والتش آت النووية، مثل متطلبات تحديد الموقع والتص المنش

  جل؛ذلك التشغيل الطويل األ

 م المعارف والخبرات المتعلقة بالجهود الرامية إلى تعزيز اء لتقاس وتوفير محافل للدول األعض
ع الوثائق التقنية في هذا  لة وض دي للحوادث العنيفة، ومواص المبادئ التوجيهية في مجال التص

  المجال؛

ط غيرة والمتوس طتها المتعلقة بالمفاعالت الص اء في أنش اعدة الدول األعض ة الحجم أو ومس
ع متطلبات األمان، وبناء القدرات في مجال تقييم  يما جهودها الرامية إلى وض النمطية، وال س

  أمان التصميم وتقييم األمان، وتقاُسم الممارسات الجيدة؛

 يرها لتنفيذ عمليات االرتقاء باألمان بناًء على اء لدعم تحض اعدة إلى الدول األعض وتقديم المس
راف الرقابي، عمليات تقييم أما ن مفاعالت البحوث، وإدارة تقادم المرافق البحثية، وتعزيز اإلش

وتعزيز تطبيق مدونة قواعد السلوك بشأن أمان مفاعالت البحوث من خالل تطبيق متطلبات أمان 
  الوكالة ذات الصلة؛ ومواصلة تيسير تبادل الخبرات التشغيلية؛

اء لدعم ت اعدة إلى الدول األعض يرها لتنفيذ عمليات االرتقاء باألمان التي حددتها وتقديم المس حض
ين  اء في تحس لة دعم الدول األعض عمليات تقييم أمان مرافق دورة الوقود النووي؛ ومواص

  اإلشراف الرقابي؛

 ية لألمان فيما يخصُّ برامج القوى النووية اس اء البنى األس اء في إرس اعدة الدول األعض ومس
  الجديدة؛

اعدة الدول اء البن ومس اء في إرس ية لألمان فيما يخصُّ برامج مفاعالت البحوث  ىاألعض اس األس
 الجديدة.

 

 

 



  ٧الصفحة 

 

  تعزيز التأهب والتصدي للطوارئ

  االتجاهات

  ال يزال تبادل المعلومات واالتصال في حاالت الطوارئ بشكل فعال يمثالن أولوية لدى الدول األعضاء.  -٣٧

ة المساعدة التقنية والمشورة فيما يتعلق بتعزيز الترتيبات الوطنية وتطلب الدول األعضاء بصورة متزايد  -٣٨
يق ترتيبات اء اهتماماً متزايداً بتنس دي للطوارئ. وتبدي الدول األعض لتأهب ل هاواإلقليمية في مجال التأهب والتص

ستناداً إلى المتطلبات الواردة في العدد  سلة معايير األم GSR Part 7والتصدي للطوارئ ا سل صادرة عن من  ان ال
  الوكالة.

  ويشهد نظام إدارة معلومات التأهب والتصدي للطوارئ زيادة في االستخدام.  -٣٩

  األنشطة

خة محدَّثة من الموقع اإللكتروني الخاص بنظامها الموحد لتبادل المعلومات في   -٤٠ درت الوكالة نس أص
هولة تنقيح المعلومات المت لذي يتيح س حادثات والطوارئ ا باألحداث. ويتيح الموقع اإللكتروني حاالت ال قة  عل

  المحدَّث كذلك نقل المعلومات السرية المشفّرة وتخزينها.

نة   -٤١ سمات محسَّ ي للطوارئ وفرت  صّدِ سخة جديدة من نظام إدارة معلومات التأهُّب والت وأطلقت الوكالة ن
  الستخدام وتبادل المعلومات.فيما يخص ا

  بشأن إبالغ الجمهور بالطوارئ النووية واإلشعاعية.وعقدت الوكالة ندوة دولية   -٤٢

ى اتفاقية التبليغ المبكر   -٤٣ ة المحدَّدة بمقتض لطات المختص ع لممثلي الس وعقدت الوكالة االجتماع التاس
عت الوكالة كذلك الدول األعضاء التي لم تعيِّن جهات اتصال لحاالت الطوارئ على  واتفاقية تقديم المساعدة. وشجَّ

  ل ذلك.أن تفع

  األولويات فيما يتعلق بتعزيز التأهب والتصدي للطوارئ

  سوف تقوم الوكالة بما يلي:  -٤٤

 مواصلة وضع ترتيبات تشغيلية في مجاالت اإلخطار واإلبالغ والمساعدة في حاالت الحادثات أو
  الطوارئ النووية أو اإلشعاعية؛

 اء في تنفيذ العدد اعدة الدول األعض ادرة عن م GSR Part 7ومس لة معايير األمان الص لس ن س
دي  يق ترتيبات التأهب والتص ي لتنس اس لة، كمرجع أس ع أدلة األمان ذات الص الوكالة ووض

  للطوارئ على الصعيد الدولي؛

 دي للطوارئ على ط إلجراء التمارين من أجل اختبار التأهب والتص لة تنفيذ برنامج نش ومواص
 مارين الوطنية في مجال التأهب والتصدي للطوارئ.الصعيد الدولي ودعم برامج إجراء الت

  



  ٨الصفحة 

 

  تحسين إدارة الترابط بين األمان واألمن

  االتجاهات

يق للتعامل مع أوجه الترابط بين األمان   -٤٥ ير عملية تنس ع األمانة على تيس ّجِ اء تش ال تزال الدول األعض
  واألمن.

  األنشطة

  النُُهج والخبرات الوطنية. –ين األمان واألمن عقدت الوكالة اجتماعاً تقنياً بشأن الترابط ب  -٤٦

  األولويات فيما يتعلق بتحسين إدارة الترابط بين األمان واألمن

اداُت األمن النووي التداعيات المترتبة على كٍل   -٤٧ تحرص الوكالة على أن تراعي معاييُر األمان وإرش س
قرار باختالف األنشطة التي تعالج األمان واألمن من األمان واألمن النوويين كلما اقتضت الضرورة ذلك، مع اإل

  النوويين.

  تعزيز المسؤولية المدنية عن األضرار النووية

  االتجاهات

ؤولية النووية على   -٤٨ قة في مجال المس اء تولي أهمية لوجود آليات فعالة ومتس ال تزال الدول األعض
ات آنية و عيدين الوطني والعالمي بما يكفل تقديم تعويض رار التي تنجم عن الص كافية وغير تمييزية عن األض

  وقوع حادث نووي أو حادثة نووية.

  األنشطة

ر في   -٤٩ ؤولية النووية والتابع للوكالة اجتماعه العادي الثامن عش عقد فريق الخبراء الدولي المعني بالمس
ؤولية المدنية أن المس بق انعقاَد االجتماع تنظيُم حلقة عمل بش ا. وس رار النووية. كما ُعِقدت  فيينا بالنمس عن األض

  حلقة عمل وطنية بشأن المسؤولية المدنية عن األضرار النووية، في الخرطوم بالسودان.

  األولويات فيما يتعلق بتعزيز المسؤولية المدنية عن األضرار النووية

عضاء في جهودها ستواصل الوكالة تيسير إنشاء منظومة عالمية للمسؤولية النووية ومساعدة الدول األ  -٥٠
الرامية إلى االنضمام إلى الصكوك الدولية للمسؤولية النووية وتنفيذها، مع مراعاة التوصيات التي اعتمدها فريق 

  .٢٠١٢الخبراء الدولي المعني بالمسؤولية النووية في عام 

    



  ٩الصفحة 

 

 نظرة عامة تحليلية

  

  مجاالت األمان العامة  -ألف

ادرة عن ا  -١-ألف تعراض النظراء والخدمات معايير األمان الص لوكالة وخدمات اس
  االستشارية

  االتجاهات

بّاً على تنقيح المعايير القائمة   -١ درها الوكالة منص ظلَّ تركيز العمل المتعلق بإعداد معايير األمان التي تص
ي النسخة بدالً من وضع معايير جديدة. وتم االنتهاء من إدراج الدروس المستفادة من حادث فوكوشيما داييتشي ف

  الُمنقَّحة من منشورات متطلبات األمان، وال يزال التركيز منصباً على تنقيح أدلة األمان.

شارية   -٢ ستعراض النظراء والخدمات االست ستمر تزايد طلبات الدول األعضاء للحصول على خدمات ا وا
ذ عدد كبير من البعثات على امتداد جميع مجاالت األمان. وتلقت الوكالة الطلبات التالية  التي توفِّرها الوكالة، ونُّفِ

سنتين المقبلتين:  ستعراض نظراء خالل ال طلباً لبعثات خدمة االستعراضات الرقابية المتكاملة؛  ١٨إليفاد بعثات ا
ية النووية ٥و اس تعراض المتكامل للبنية األس تعراض إجراءات التأهب ٣طلبات لبعثات االس ؛ وطلبان لبعثات اس

ب ٦للطوارئ؛ و خارجية؛ وطل ميم المواقع واألحداث ال تعراض خدمة تص بات لخدمات  ٣ات لبعثات اس طل
طلبات لبعثات خدمة تقييم وقاية  ٤طلبات لبعثات فرقة استعراض أمان التشغيل؛ و ٩االستعراض التقني لألمان؛ و
عاعات؛ و غيل الطويل األجل؛  ١٢العاملين من اإلش التقييمات لبعثات وطلب واحد طلباً لبعثات جوانب أمان التش

تقل لثقافة األمان؛ وطلبان لبعثات تقييم التعليم ؛ المتكاملة ألمان مفاعالت البحوث وطلب واحد لبعثات التقييم المس
  طلبات لبعثات خدمة "أرتميس". ٧والتدريب؛ و

  األنشطة

ورات متطلبات األمان بعنوان   -٣ وراً من منش درت الوكالة منش عة": الئحة النقل المأمون للم"أص واد المش
يغة المنقَّحة  SSR-6(العدد  ٢٠١٨طبعة عام  ادرة عن الوكالة). Rev. 1(الص لة معايير األمان الص لس ) من س

ثة سطحياً ( ام الملوَّ ) ويحِدّد SCO-IIIوينطوي هذا التنقيح لالئحة الوكالة الخاصة بالنقل على فئة جديدة من األجس
  ن في تصميم الطرود.متطلبات إضافية لتقييم تأثيرات وقت الخز

  وأصدرت الوكالة األدلة السبعة التالية بشأن األمان العام:  -٤

"العدد  "الوقاية من اإلشعاعات المهنية)GSG-7 من سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة)؛  

"العدد  و"وقاية الجمهور والبيئة من اإلشعاعات)GSG-8  لة معايير األمان الصادرة عن لس من س
 لوكالة)؛ا

__________________________________________________________________________________ 
ية النووية خدمة تقدمها إدارة الطاقة النووية بالوكالة. ويرد ذكر هذه الخدمة في هذا المقام ألنها ٣ اس تعراض المتكامل للبنية األس  االس

  تُقدَّم على نحو ُمنسَّق مع العديد من خدمات استعراض النظراء والخدمات االستشارية ذات الصلة.



  ١٠الصفحة 

 

"عة في البيئة ريفات المش لة معايير األمان  GSG-9(العدد  و"الرقابة التنظيمية للتص لس من س
  الصادرة عن الوكالة)؛

"طة عاعي المحتمل على المرافق واألنش لة  GSG-10(العدد  و"تقييم األثر البيئي اإلش لس من س
  معايير األمان الصادرة عن الوكالة)؛

عاعية"و"ترتيبات إنهاء حا لة معايير األمان  GSG-11(العدد  لة طوارئ نووية أو إش لس من س
  الصادرة عن الوكالة)؛

"العدد  و"تنظيم وإدارة الهيئات الرقابية المعنية باألمان وتزويدها بالموظفين)GSG-12  من سلسلة
  معايير األمان الصادرة عن الوكالة)؛

العدد  األمان"و"وظائف وعمليات الهيئة الرقابية المعنية ب)GSG-13  لة معايير األمان لس من س
  الصادرة عن الوكالة).

  التالية بشأن األمان الخاص: الخمسةوباإلضافة إلى ذلك، أصدرت الوكالة األدلة   -٥

"العدد  "إرساء البنية األساسية لألمان اإلشعاعي)SSG-44  من سلسلة معايير األمان الصادرة عن
  الوكالة)؛

العدد  ن اإلشعاعات واألمان اإلشعاعي في االستخدامات الطبية لإلشعاعات المؤيَّنة"و"الوقاية م)
SSG-46 من سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة)؛  

 و"إخراج محطات القوى النووية ومفاعالت البحوث وغيرها من مرافق دورة الوقود النووي من
  ان الصادرة عن الوكالة)؛من سلسلة معايير األم SSG-47(العدد الخدمة" 

 "غيل الطويل األجل لمحطات القوى النووية ع برنامج من أجل التش (العدد و"إدارة التقادم ووض
SSG-48 من سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة)؛  

"آت النووية وص المنش غيلية بخص تمدة من الخبرات التش من  SSG-50(العدد  و"التعقيبات المس
  ير األمان الصادرة عن الوكالة).سلسلة معاي

ور متطلبات األمان المعنون   -٦ ودة منش ت لجنة معايير األمان مس آت النووية" وأقرَّ "تقييم مواقع المنش
(Site Evaluation for Nuclear Installations)  ودة لة معايير األمان  SSR-1) (العدد DS484(المس لس من س

  س المحافظين.الصادرة عن الوكالة) لعرضها على مجل

ت لجنة معايير األمان مسودات وثائق أدلة األمان   -٧   لعرضها ألغراض النشر: التاليةوأقرَّ

""تنظيم وإدارة الهيئات الرقابية المعنية باألمان وتزويدها بالموظفين 
  (Organization, Management and Staffing of the Regulatory Body for Safety)  
  من سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة)؛ GSG-12(العدد   



  ١١الصفحة 

 

 "و"وظائف وعمليات الهيئة الرقابية المعنية باألمان 
  (Functions and Processes of the Regulatory Body for Safety)  
  من سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة)؛ GSG-13(العدد   

لية بخصوص المنشآت النووية" و"التعقيبات المستمدة من الخبرات التشغي 
  (Operating Experience Feedback for Nuclear Installations)  
  من سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة)؛ SSG-50(العدد   

 "و"إخراج المرافق الطبية والصناعية والبحثية من الخدمة 
(Decommissioning of Medical, Industrial and Research Facilities)  

  ؛WS-G-2.2)، وهي تنقيح للعدد DS403(المسودة   

 تخدمة ألغراض عاع األخرى المس ادر اإلش ينية ومص عة الس عاعي لمولدات األش و"األمان اإلش
 التفتيش ولتصوير البشر ألغراض غير طبية" 

(Radiation Safety of X-ray Generators and other Radiation Sources Used for Inspection 

Purposes and for Non-Medical Human Imaging) 
  )؛DS471(المسودة   

 "و"تصميم نظام تبريد المفاعالت والنظم المرتبطة به في محطات القوى النووية 
(Design of the Reactor Coolant System and Associated Systems in Nuclear Power 

Plants) 

  ؛NS-G-1.9يح للعدد )، وهي تنقDS481(المسودة   

 احتواء المفاعل والنظم المرتبطة به لمحطات القوى النووية" نظم و"تصميم 
  (Design of Reactor Containment and Associated Systems for Nuclear Power Plants)  
  ؛NS-G-1.10)، وهي تنقيح للعدد DS482(المسودة   

 القوى النووية" و"برامج إدارة الحوادث المتعلقة بمحطات 
  (Accident Management Programmes for Nuclear Power Plants) 
 ،من سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة NS-G-2.15)، وهي تنقيح للعدد DS483(المسودة   

  تراعي الدروس المستفادة من حادث فوكوشيما داييتشي؛

 النووية" و"إرساء البنية األساسية ألمان برنامج القوى 
  (Establishing the Safety Infrastructure for a Nuclear Power Programme)  
  ؛SSG-16)، وهي تنقيح للعدد DS486(المسودة   

 "و"تصميم قلب المفاعل لمحطات القوى النووية 
  (Design of the Reactor Core for Nuclear Power Plants)  
 ؛NS-G-1.12د )، وهي تنقيح للعدDS488(المسودة   

 



  ١٢الصفحة 

 

 "و"التحليل القطعي ألمان محطات القوى النووية 
 (Deterministic Safety Analysis for Nuclear Power Plants) 
 ؛SSG-2)، وهي تنقيح للعدد DS491(المسودة  

 "و"الهندسة المراعية للعوامل البشرية في تصميم محطات القوى النووية 
 (Human Factors Engineering in the Design of Nuclear Power Plants) 
 .)DS492(المسودة  

اة "الواجهة   -٨ مَّ ة المس ادات األمن النووي الجديدة في المنص وأدرجت الوكالة جميع معايير األمان وإرش
يير البينية اإللكترونية للمستخدم بشأن األمان واألمن النوويين" وتم َوْسم مصطلحات محددة تُستَخَدم في مجال معا

ستُخِدمت هذه المنصة لوضع  األمان مع تقديم تعريفات لها من مسرد مصطلحات األمان الصادر عن الوكالة. وا
  خطة استراتيجية لتنقيح أدلة األمان بشأن أمان مرافق دورة الوقود النووي.

بهدف   ات األماناجتماعاً استشارياً في فيينا بالنمسا لتحليل أساسي ٢٠١٨وعقدت الوكالة في شباط/فبراير   -٩
عاعات  حية لإلش قل أجزاء من النص فيما يتعلق بعزو اآلثار الص الوقوف على ما إذا كانت هناك حاجة إلى ص
بب  تقبل بس حية في المس تدالل على وقوع مخاطر ص عاعات، واالس ابق لإلش ض س بأثر رجعي إلى حاالت تعرُّ

ية ألغراض  حية افتراض عاعات، والتنبؤ بآثار ص ض لإلش تخدام مفهوم الجرعات التعرُّ المقارنة (مثل اس
تدالل على  الجماعية)، مع مراعاة المرفق المعنون ين واالس عاع المّؤِ حية إلى التعرض لإلش "إرجاع اآلثار الص

ة"  اطر المحتمل  (Attributing Health Effects to Ionizing Radiation Exposure and Inferring Risks)المخ
ا عاع الذري. ٢٠١٢در عام الوارد في التقرير الص وبعد أخذ  عن لجنة األمم المتحدة العلمية المعنية بآثار اإلش

بان، خلصت لجنة معايير األمان بناًء على ذلك  نتائج المناقشة التي جرت في ذلك االجتماع االستشاري في الحس
  .إلى أنَّه ال حاجة إلى مراجعة أساسيات األمان

إطار خدمة االستعراضات الرقابية المتكاملة، ست منها إلى دول أعضاء  وأوفدت الوكالة سبع بعثات في  -١٠
و لديها محطات قوى نووية عاملة؛ وبعثتي متابعة في  ال يوجد لديها محطات قوى نووية، وواحدة إلى دولة عض
اء لديها محطات قوى نووية عاملة. وأوفدت الوكالة ثالث بعثات في إطار  إطار نفس الخدمة إلى دول أعض

ية النوويةا اس تعراض المتكامل للبنية األس ، وبعثة في إطار مرحلته الثانية، وبعثة في ٤لمرحلة األولى من االس
تعراض إجراءات التأهب للطوارئ. وأوفدت الوكالة  إطار مرحلته الثالثة. وأوفدت الوكالة بعثتين في إطار اس

ميم المواقع واألحداث الخارجية. وأجر ات في إطار خدمات بعثتين في إطار خدمة تص تعراض ت الوكالة ثالثة اس
تعراض التقني لألمان:  تعراض تقني لألمان االس تعراض األمان الدوري، واس أن اس تعراض تقني لألمان بش اس

متطلبات األمان. وأوفدت الوكالة ست بعثات لفرق استعراض  واستعراض تقني لألمان بشأنأمان التصميم، بشأن 
غيل، منها بعثة  غيل قُبيل تلقيمها بالوقود؛ وبعثتي متابعة أمان التش إلى محطة قوى نووية في مرحلة ما قبل التش

ها.  تعراض وأوفدت الوكالة بعثة واحدة في إطار خدمة للفرق نفس أن أداء أمان الاس بة بش نظراء للخبرة المكتس
غيل تقل لثقافة األمان. . التش ن بعثات الوكالة بعثة واحدة م وأوفدتوأوفدت الوكالة بعثتين من بعثات التقييم المس

عاعات، وبعثة . تقييم التعليم والتدريب وأوفدت الوكالة أربع بعثات في إطار خدمة تقييم وقاية العاملين من اإلش
أن البنية  ارية بش تش ارية في إطار البعثات االس تش متابعة واحدة في نفس اإلطار. وأوفدت الوكالة عشر بعثات اس

ية الرقابية لألم اس ت بعثات في إطار برنامج األس ان، وثالث بعثات متابعة في نفس اإلطار. وأوفدت الوكالة س
__________________________________________________________________________________ 

تعراض المتكامل للبنية األس ٤ ية النووية خدمة تقدمها إدارة الطاقة النووية بالوكالة. ويرد ذكر هذه الخدمة في هذا المقام ألنها االس اس
  تُقدَّم على نحو ُمنسَّق مع العديد من خدمات استعراض النظراء والخدمات االستشارية ذات الصلة.



  ١٣الصفحة 

 

غيل الطويل  لة بعثتين وبعثة متابعة واحدة في إطار خدمة التقييمات جوانب أمان التش األجل. وأوفدت الوكا
ت بعثات في إطار خدمة "أرتميس"، كان ت إحداها أول بعثة المتكاملة ألمان مفاعالت البحوث. وأوفدت الوكالة س

 الرقابية المتكاملة مجتمعتين. على اإلطالق تُجرى في إطار هذه الخدمة وخدمة االستعراضات

تعراض التقني   -١١ أن خدمات االس اء في المبادئ التوجيهية بش وأدرجت الوكالة تعقيبات الدول األعض
 ً تركا ياً ونهجاً مش اس ملها خدمة لألمان. وتوفر هذه المبادئ التوجيهية هيكالً أس  فيما بين المجاالت التقنية التي تش

  االستعراض التقني لألمان.

ات الرقابية المتكاملة والبرنامج   -١٢ تعراض رات األداء لبعثات خدمة االس ع مؤش وانتهت الوكالة من وض
بع بعثات أجريت في إطار هذه الخدمة منذ حزيران/يونيه  اعداً. وأدر ٢٠١٨التابع لها، ونفذتها في س جت فص

خة األخيرة من المبادئ التوجيهية  تعراض إجراءات التأهب للطوارئ في النس رات األداء لبعثات اس الوكالة مؤش
  بشأن هذا االستعراض، وطبقت هذه المؤشرات في البعثات األخيرة.

ودة األولى من المبادئ التوجيهية لخدمة "أرتميس". وأكدت الوكالة، خالل تفاعالتها مع   -١٣ درت المس وص
مان ل الوكالة عملها لض يع مجموعة الخبراء. وتواص اء، على الحاجة إلى توس درجة كافية  وجود الدول األعض

  من الخبرات بين النظراء في كل بعثة.

رين الثاني/نوفمبر   -١٤ مبرغ في تش لتبادل المعلومات والخبرات  ٢٠١٨وعقدت الوكالة حلقة عمل في لكس
تفادة من بعثات خدمة اال ات الرقابية المتكاملة التي أجريت منذ عام والدروس المس تعراض الً عن ٢٠١٤س ، فض

مناقشة آخر التطورات والتوقعات بشأن برنامج هذه الخدمة، واستكشاف إضفاء مزيد من التحسينات على تخطيط 
مبرغ وتنفيذ البعثات الجارية في إطار هذه الخدمة في األجل األطول. وعقدت الوكالة حلقة عمل إقليمية في لكس

ات الرقابية المتكاملة التي  تعراض ة الجوانب المحددة المتعلقة ببعثات خدمة االس هر لمناقش اً في نفس الش أيض
أجريت حتى اآلن في الدول األعضاء من االتحاد األوروبي، ولمساعدة هذه البلدان على تحقيق التزاماتها بموجب 

 تشريعات االتحاد األوروبي لألمان النووي. 

  واألنشطة ذات الصلة األولويات

تفادة من حادث   -١٥ تعانة بالدروس المس ادرة عنها باالس ل الوكالة تعزيز معايير األمان الص تواص س
فوكوشيما داييتشي وغيرها من المصادر ذات الصلة. وستساعد الوكالة في تطبيق معايير األمان الصادرة عنها 

ستعراض النظرا مها وأدوات التقييم من خالل جملة أمور منها تعزيز خدمات ا شارية التي تقّدِ ء والخدمات االست
  الذاتي ذات الصلة. وستضطلع الوكالة باألنشطة التالية فيما يتعلق بهذه األولويات:

 تفادة من حادث تعراض أدلة األمان وتنقيحها بحيث تدمج الدروس المس ل الوكالة اس تواص س
ل ال تواص ادر. وس ي وغيرها من المص يما داييتش ع المعايير الجديدة، فوكوش وكالة، عند وض

ة  ايير المتعلق اب الطوارئ، والمع افي في أعق إجراءات التع ة ب االت المتعلق التركيز على المج
ض القائمة، والمنهجية المستخدمة في  باألغذية ومياه الشرب والسلع غير الغذائية في حاالت التعرُّ

  األمان للمرافق واألنشطة النووية؛وضع المعايير من هذا القبيل، فضالً عن أحدث وظائف 
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 غيلي لمحطات أن األمان التش ل الوكالة تنقيح أدلة األمان التي يجمعها ارتباط وثيق بش تواص وس
شأن التأهب والتصدي للطوارئ )DS497القوى النووية" (المسودة  ، وستكمل تنقيح دليل األمان ب

 ؛)DS469خالل نقل المواد المشعة (المسودة 

ل تواص أن األمان  وس تخدم بش اة "الواجهة البينية اإللكترونية للمس مَّ ة المس ين المنص الوكالة تحس
ادات األمن النووي، وتحديد عملية  افة أحدث معايير األمان وإرش واألمن النوويين" من خالل إض
فة في المعايير  طلحات المعرَّ م المص يجري َوْس اء وتحليلها. وس لجمع تعقيبات الدول األعض

و طلحات المنش رد مص رة بحيث يتم ربطها بالتعاريف والملحوظات المعلوماتية الواردة في مس
ها  تعراض وغ معايير األمان واس ة المذكورة لدعم عملية ص تخدام المنص تمر اس يس األمان. وس

  والموافقة عليها؛

وستواصل الوكالة تقديم خدمات استعراض النظراء والخدمات االستشارية بناء على الطلب؛  

 مها وأدوات وستواصل الوكالة تعزيز خدمات استعراض النظراء والخدمات االستشارية التي تقّدِ
تفادة من تنفيذ تلك الخدمات واألدوات،  التقييم الذاتي التي توفِّرها عن طريق إدماج الدروس المس
وستواصل تقاسم المعلومات ذات الصلة مع الدول األعضاء حسب االقتضاء؛ وسيتم استعراض 

تقاة من بعثات خدمة "أرتميس" األخيرة،ا تركة بين خدمة  لدروس المس بما في ذلك أول بعثة مش
ات الرقابية المتكاملة وخدمة "أرتميس"، تعراض ة  االس ودة المبادئ التوجيهية الخاص وتنقيح مس

  حسب االقتضاء؛ "أرتميس" خدمةب

 تعراض ات النظراء في إطار خدمات االس تعراض ر الوكالة اس تيس التقني لألمان من خالل وس
  تحسين الشبكة العالمية لتقييم األمان عبر توفير المعلومات المتعلقة بهذه الخدمات؛

 تعراض إجراءات التأهب رين لخدمة اس بة الذكرى العش تعقد الوكالة اجتماعاً تقنياً بمناس وس
  للطوارئ لمناقشة سبل زيادة تحسين فعاليتها وكفاءتها.

  الدولية في ميدان األماناالتفاقيات   -٢-ألف

  االتجاهات

ان النووي  -١٦ ة األم اقي دت اتف ه  ١٧في  ٥اعتُم اذ في  ١٩٩٤حزيران/يوني ت حيز النف رين  ٢٤ودخل تش
مبر ١٩٩٦األول/أكتوبر  ، كان عدد األطراف المتعاقدة في اتفاقية األمان النووي ٢٠١٨. وفي كانون األول/ديس

  .٢٠١٧ا طرفان متعاقدان مقارنة بنهاية عام طرفاً متعاقداً، بزيادة قدره ٨٥يبلغ 

رف في النفايات   -١٧ تهلك وأمان التص رف في الوقود المس أن أمان التص تركة بش واعتُمدت االتفاقية المش
. وفي ٢٠٠١حزيران/يونيه  ١٨ودخلت حيز النفاذ في  ١٩٩٧أيلول/سبتمبر  ٥في  ٦المشعة (االتفاقية المشتركة)

مبر  تركة يبلغ  ،٢٠١٨كانون األول/ديس طرفاً متعاقداً، بزيادة  ٨٠كان عدد األطراف المتعاقدة في االتفاقية المش
  .٢٠١٧أطراف متعاقدة مقارنة بنهاية عام  ٤قدرها 
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  األنشطة

سادس لألطراف المتعاقدة في االتفاقية المشتركة وقدمت له   -١٨ ستضافت الوكالة االجتماع االستعراضي ال ا
ا، في الفترة أيار/مايوالدعم بأعمال األمانة، في ف ره أكثر من ٢٠١٨حزيران/يونيه -يينا بالنمس  ٨٥٠، وحض

افة  ٦٩مندوباً من  تركة، باإلض طرفاً متعاقداً وأربعة مراقبين (لبنان والفلبين كدولتين موقعتين على االتفاقية المش
المية ووكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون وال ادي). إلى جمهورية إيران اإلس تنمية في الميدان االقتص

وخالل جلسات المجموعات القُطرية، استعرضت األطراف المتعاقدة التقارير الوطنية وحّددت أنه يتمُّ إحراز تقدُّم 
ة  ة. وخالل الجلس عـِّ تهلك والنفايات المش ّرف في الوقود المس جيد في العديد من المجاالت المتعلقة بأمان التص

تعراض فيما يتعلّق بتقديم عدداً من االاف المتعاقدة العامة، اعتمدت األطر قتراحات لتعزيز فعالية عملية االس
ية. وأُتيح هذا  تعراض التقارير الوطنية، وبمحتواها، وبتقديم االقتراحات لكي يُنَظر فيها خالل االجتماعات االس

  التقرير الموجز على الموقع الشبكي للوكالة.

تثنائي قبل انعقاد االجتماع التنظيمي لالجتماع وقررت األطراف المتعاقدة   -١٩ بتوافق اآلراء عقد اجتماع اس
  االستعراضي السابع، بغية مناقشة السبل الممكنة لتحسين اآلليات اإلجرائية الخاصة باالتفاقية المشتركة.

باط/فبراير اجتماعاً قدَّ   -٢٠ ؤولو االجتماع وعقدت الوكالة في فيينا في أواخر كانون الثاني/يناير وأوائل ش م خالله مس

االستعراضي السابع لألطراف المتعاقدة في اتفاقية األمان النووي تعقيباٍت على تجربتهم في اإلبالغ عن مبادئ إعالن فيينا 

ي  تعراض ؤولين تقريراً نُظر فيه خالل االجتماع التنظيمي لالجتماع االس أن األمان النووي. وأعدَّت مجموعة المس بش

. وخالل االجتماع، أنشأت األطراف المتعاقدة في اتفاقية األمان ٢٠١٨ي ُعقد في فيينا في تشرين األول/أكتوبر الثامن، والذ

 النووي أيضاً مجموعات قُطرية وانتخب الرئيس ونائبَْيه ومسؤولي المجموعات القُطرية لالجتماع االستعراضي الثامن.

رين األول/أكتوبر ب جاكارتاوعقدت الوكالة حلقة عمل إقليمية في   -٢١ يا، في تش ، لترويج ٢٠١٨إندونيس
يا والمحيط الهادئ، وحلقة عمل لترويج اتفاقية األمان  اء من منطقة آس تركة لدى الدول األعض االتفاقية المش

مبر  ا، في كانون األول/ديس تركة في فيينا بالنمس اء فهماً ٢٠١٨النووي واالتفاقية المش ، وإعطاء الدول األعض
أن ه ع بش تعراض أوس طة في عمليات اس اركة النش مام إليهما والمش جيع على االنض اتين االتفاقيتين، وزيادة التش

  النظراء.

  األولويات واألنشطة ذات الصلة

تدعم تنفيذهما   -٢٢ تركة وس مام العالمي إلى اتفاقية األمان النووي واالتفاقية المش تروج الوكالة لالنض س
منها تنظيم حلقات عمل على المستوى اإلقليمي واالضطالع بأنشطة ثنائية مع تنفيذاً فعاالً من خالل جملة أمور 

  الدول األعضاء. وستضطلع الوكالة باألنشطة التالية فيما يتعلق بهذه األولوية:

 ية المقبلة لكل من تعراض يرية لالجتماعات االس طة التحض طالع باألنش ل الوكالة االض تواص س
 ية المشتركة؛اتفاقية األمان النووي واالتفاق

 طة ثنائية، بما في ذلك لفائدة عيد اإلقليمي وأنش ل الوكالة تنظيم حلقات عمل على الص تواص وس
عة لم تنتج من دورة  تهل برامج قوى نووية والدول التي لديها نفايات مش اء التي تس الدول األعض

عي باالتفاقية المشتركة الوقود النووي، مثل المصادر المشعة المختومة المهَملة، من أجل زيادة الو
  واتفاقية األمان النووي وتشجيع االنضمام إليهما؛



  ١٦الصفحة 

 

 ع مواد وأدوات أن اتفاقية األمان النووي، ووض ل الوكالة تنظيم حلقات عمل تعليمية بش تواص وس
 لدعم تنفيذ حلقات العمل هذه.

عاعي وأمان   -٣-ألف النقل وأمان الفعالية الرقابية في مجال األمان النووي واألمان اإلش
  النفايات وفي التأهب والتصدي للطوارئ

  االتجاهات

ير   -٢٣ عاعي قدَّمتهاالمعلومات التي تش اء في نظام إدارة معلومات األمان اإلش  ٪٧٦ن إلى أ، ٧الدول األعض
سية الرقابية لألمان اإلشعاعي. أو كبيراً من الدول األعضاء تحرز تقدماً جيداً  وبيِّنت في مجال تعزيز بناها األسا

ية لألمان اإلشعاعي التي أجريت في عام  أنَّ هناك  ٢٠١٨البعثات االستشارية الثالث عشرة بشأن البنية األساس
تدامة لألمان  ية رقابية مس اس اء وتطوير بنية أس تمر إلرس اء إلى دعم تقني مس حاجة في بعض الدول األعض

  اإلشعاعي.

ير بعثتا المتابعة اللتان أوفدتا في إط  -٢٤ ات الرقابية المتكاملة في عام وتش تعراض إلى  ٢٠١٨ار خدمة االس
ية القانونية والحكومية عن طريق إتمام دورة  اس اء في التزامها بتعزيز البنى األس تمرار بعض الدول األعض اس

  االستعراض في إطار خدمة االستعراضات الرقابية المتكاملة.

تيفاء األطر الوطنية في مجال التأهب من جانب العديد من ااهتماماً والحظت الوكالة   -٢٥ اء باس لدول األعض
، بما يتماشى مع متطلبات ، وتنسيق الترتيباتبما في ذلك لوائح التأهب والتصدي للطوارئ، والتصدي للطوارئ

  . GSR Part 7األمان الواردة في العدد 

ية واجتماعات اللجنة التوجيهية، وكذلك ا  -٢٦ تعراض لَّطت االجتماعات االس لتقرير األخير للفريق الدولي وس
مان وجود نُظم وطنية ُمحكمة في مجال األمان النووي لألمان النووي المعنون  ية في  —"ض س القوة المؤس

وء على وجود حاجة إلى تعزيز  ٢٧، (العدد العُمق" ورات الفريق الدولي لألمان النووي)، الض لة منش لس من س
ر االنضمام إلى الصكوك القانونية، والترويج لمعايير األمان الصادرة الربط بين مختلف المنظمات النووية، وتيسي

مها من خالل االتصاالت وآليات تقاسم المعلومات والمعارف.   عن الوكالة والخدمات التي تقّدِ

نوات   -٢٧ عاعات خالل الس وزاد عدد البعثات التي أجريت في إطار خدمة تقييم وقاية العاملين من اإلش
ية. اء للتكنولوجيا  الخمس الماض تخدام الدول األعض ريعة التي طرأت على اس وأبرزت البعثات أن الزيادة الس

عاعات  ادات وتدريبات وخدمات تقنية لتعزيز الوقاية من اإلش وء حاجة إلى وجود إرش عاعية أدت إلى نش اإلش
  المهنية.

  األنشطة

ظفون من الوكالة إلى قادة كبار بالمحفل واصلت الوكالة دعم أنشطة المحفل التعاوني الرقابي. وانضم مو  -٢٨
ك ببيالروس، في ٢٠١٨التعاوني الرقابي لعقد اجتماعات في الرباط بالمغرب في كانون الثاني/يناير  ، وفي مينس

  لتجنب ازدواجية خطط أنشطة الدعم. ٢٠١٨حزيران/يونيه 
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  ١٧الصفحة 

 

بإندونيسيا، بشأن جاكارتا ندونيسية في وعقدت الوكالة حلقة عمل لفائدة الوكالة الوطنية للطاقة النووية اإل  -٢٩

الم أباد  تانية، في إس تنمية الكفاءات لبرنامج القوى النووية، وحلقة عمل لفائدة الهيئة الرقابية النووية الباكس

 بشأن االستعراض والتقييم في سياق االستعراض الدوري لألمان. ٢٠١٨بباكستان، عقدت في تموز/يوليه 

عاعي من ودعمت الوكالة الدو  -٣٠ ية لألمان اإلش اس اء وزيادة تعزيز بناها الرقابية األس اء في إرس ل األعض

الً عن  اء نظام إداري للهيئة الرقابية، وترخيص وفحص المرافق، فض أن إنش خالل عقد خمس حلقات عمل بش

  إجراء أنشطة باستخدام السيكلوترونات وتكنولوجيات أخرى.

البنية األساسية لألمان اإلشعاعي في الدول األعضاء من أجل بناء  زتقديم الدعم لتعزيواصلت الوكالة و  -٣١

قدراتها أو تعزيزها في مجال مكافحة السرطان، من خالل استعراضات البعثات المتكاملة لبرنامج العمل من أجل 

رطان. وأ بعالوكالة  وفدتعالج الس يا، في كانو إلىبعثات في نفس اإلطار على النحو التالي:  س ن إندونيس

تان والثاني/يناير؛  ماليةمقدونيا  وإلىالمكسيك في آب/أغسطس؛ وإلى أوكرانيا في أيار/مايو؛ وإلى أفغانس في  الش

  أيلول/سبتمبر؛ وبعثتان في غيانا وموريشيوس في كانون األول/ديسمبر.

بكة العربية للهيئات الرقابية خالل الدورة العادية  -٣٢ ة العامة للش افت الوكالة الجلس تض تين  واس الثانية والس

اركون أن العديد من  هم في التخفيف من الطاقة أنَّ يعتبرون  دولهمللمؤتمر العام. وذكر المش النووية يمكن أن تس

راف الرقابي على مفاعالت البحوث حدَّة  أن اإلش ر برنامج تدريبي بش اركون نش تغير المناخ. كما ناقش المش

  ض الرقابي وإدارته وإجرائه وتقييم أمان محطات القوى النووية.ووضع دليل للعينات بشأن التخطيط لالستعرا

من   -٣٣ ادر. وتتض بكة التحكم في المص خة منقحة من البوابة اإللكترونية لش وحدَّثت الوكالة وأطلقت نس

ن السمات الجديدة منصة للدول األعضاء لمناقشة وتقاسم المعلومات والوثائق الرقابية لتعزيز بناها األساسية لألما

  اإلشعاعي.

اء التي   -٣٤ اعدة الدول األعض عاعي كأداة لمس غيل نظام إدارة معلومات األمان اإلش لت الوكالة تش وواص

ع تلك الدول أن تقيِّم التقدُّم الذي تحرزه في تطبيق معايير األمان  تتلقى الدعم التقني من الوكالة، بحيث يكون بوس

ادرة عن الوكالة. وعقدت الوكالة عاعي الص اريين في عام  اإلش تش قين الوطنيين ٢٠١٨اجتماعيين اس ، مع المنس

دار جديد من هذا النظام كان قيد  عاعي من جميع المناطق، الختبار وتقييم إص لنظام إدارة معلومات األمان اإلش

قاً وطنياً التطوير. و ر منس ر ثمانية عش عاعي حلقة عمل أقاليمية عقدت حض  فيلنظام إدارة معلومات األمان اإلش

  .لتعلم كيفية استخدام النسخة الجديدة من هذا النظام ٢٠١٨في تشرين األول/أكتوبر فيينا بالنمسا، 

وأعادت الوكالة هيكلة البوابة اإللكترونية للشبكة الرقابية الدولية بما يتماشى مع تعليقات الدول األعضاء   -٣٥

بكة العالمية المعنية باألم مبر التي أقرتها اللجنة التوجيهية للش . ٢٠١٧ان واألمن النوويين في كانون األول/ديس

 وتضيف الوكالة المحتوى للهيكل الجديد.

رت الوكالة وثيقة تقنية بعنوان   -٣٦ آت "ونش رية والتنظيمية ألمان المنش راف الرقابي على العوامل البش اإلش
يم العوامل البشرية والتنظيمية بما )، تبيِّن سبل تنظTECDOC-1846(الوثيقة التقنية الصادرة عن الوكالة النووية" 

أن تقييم الهيئات في تقييم األمان نهج متكاملاتِّباع في ذلك من خالل  ع الوثائق التقنية بش لت الوكالة وض . وواص

راف الرقابي على المحطة  مها؛ وإدارة اإلش الرقابية لألمان المتكامل؛ وتجميع الخبرات الرقابية وتحليلها وتقاس



  ١٨الصفحة 

 

(العدد  اإلطار الحكومي والقانوني والرقابي لألمانلنووية، لدعم تطبيق متطلبات األمان الواردة في األولى للقوى ا

1GSR Part   1من سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة (الصيغة المنقَّحةRev. (٨. 

الخبرات الوطنية" "إدارة المعارف في مجال األمان: النُُهج وووضعت الوكالة مسودة تقرير أمان بعنوان   -٣٧
(Managing Nuclear Safety Knowledge: National Approaches and Experience)  اء اعدة الدول األعض لمس

ى  يق إدارة المعارف في مجال األمان النووي، بما يتماش عيد الوطني أو آلية لتنس تراتيجية على الص ع اس في وض
ادرة عن  ات الجيدة الص مة مع معايير األمان والممارس الوكالة. وعقدت الوكالة حلقتي عمل، في تونس العاص

، استناداً إلى هذه المسودة ٢٠١٨ ، وفي برلين بألمانيا، في كانون األول/ديسمبر٢٠١٨بتونس، في حزيران/يونيه 
  لتقرير األمان.

مبرغ ف  -٣٨ مبرغ، بلكس مة لكس ية األوروبية في العاص ي وعقدت الوكالة حلقة عمل، بالتعاون مع المفوض
مبر  دي للطوارئ الواردة في العدد  ٢٠١٨كانون األول/ديس ة متطلبات التأهب والتص وفي  GSR Part 7لمناقش

  تشريعات االتحاد األوروبي ذات الصلة، إلى جانب الخبرات الوطنية في مجال تنفيذها.

اء في تنفيذ المت ٥١وعقدت الوكالة   -٣٩ اعدة الدول األعض طلبات الواردة في حلقة عمل وفعالية تدريبية لمس
ادات ذات الصلة، ُعِقد منها  GSR Part 7العدد  حلقة عمل وفعالية تدريبية على المستوى األقاليمي أو  ٣٢واإلرش

توى الوطني. وعقدت الوكالة، بالتعاون مع منظمة األمم  ١٩اإلقليمي و حلقة عمل وفعالية تدريبية على المس
رين األول/أكتوبر المتحدة لألغذية والزراعة (الفاو)، حلقة  بكية في تش ية ش للتوعية بالمتطلبات  ٢٠١٨دراس

عاعية. GSR Part 7الواردة في العدد  المة األغذية في حالة الطوارئ النووية أو اإلش يما تلك المتعلقة بس ، ال س
بكية نحو  ية الش ر هذه الحلقة الدراس افة إلى إجراء بعثتين ٢٠٠وحض في  خبير من جميع أنحاء العالم. وباإلض

مت خدمات استشارية بشأن التأهب والتصدي للطوارئ بناء على  إطار استعراض إجراءات التأهب للطوارئ، قُّدِ
  طلب الدول األعضاء.

اء محفل الهيئات الرقابية النووية في أفريقيا في تنقيح ميثاق  -٤٠ بغية تعزيز  المحفل ودعمت الوكالة أعض
ي ي هالحوكمة ف فاعل مع األطراف المعن ية والت غات العرب بالل ثاق  يغة المنقحة من المي ية. وأتيحت الص ة األفريق

، ٢٠١٨ محفل. وفي أيلول/سبتمبرهذا الواإلنكليزية والفرنسية وأُرِسلَت نسخ منها إلى جميع البلدان األعضاء في 
تناداً إلى در ركاء المحفل اس روع بدعم من ش ة العامة للمحفل خارطة طريق ألولويات المش ة أقرت الجلس اس

  إلكترونية وضعتها الوكالة. كما استحدثت الوكالة منصة تعاونية لتجميع احتياجات أعضاء المحفل. ةاستقصائي

  األولويات واألنشطة ذات الصلة

تفادة من   -٤١ اء في تعزيز فعاليتها الرقابية عن طريق تحديد الدروس المس اعد الوكالة الدول األعض تس س
ات  تعراض بكات المعارف، واالجتماعات وحلقات المؤتمرات الدولية، واس ارية، وش تش النظراء، والبعثات االس

  العمل ذات الصلة. وستضطلع الوكالة باألنشطة التالية فيما يتعلق بهذه األولوية:

 اء البنى الرقابية لألمان النووي واألمان اإلشعاعي وتطويرها وتنفيذها تواصل الوكالة دعم إنش س
  )؛Rev. 1(الصيغة المنقَّحة  GSR Part 1لعدد وتعزيزها بما يتماشى مع ا
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  ١٩الصفحة 

 

وستعقد الوكالة المؤتمر الدولي الخامس المعني بالنظم الرقابية النووية الفعـَّالة؛  

وستواصل الوكالة دعم أنشطة المحفل التعاوني الرقابي؛ 

ين ادر لتحس بكة التحكم في المص تواظب الوكالة على تحديث البوابة اإللكترونية لش التعاون  وس
  الرقابي وتقاسم الخبرات بشأن إرساء البنى الرقابية الوطنية لألمان اإلشعاعي وتنفيذها وتعزيزها؛

 ًمنهجية التقييم المنهجي لالحتياجات من حيث الكفاءات "وستنشر الوكالة وثيقة تقنية معنونة مؤقتا
 فق واألنشطة اإلشعاعية") بالنسبة إلى الهيئات الرقابية المعنية بالمراSARCoNالرقابية (

(Methodology for the Systematic Assessment of the Regulatory Competence Needs 

(SARCoN) for Regulatory Bodies of Radiation Facilities and Activities) 

طة  مان الكفاءة الرقابية فيما يتعلق بالمرافق واألنش اء في تطبيقها لض تدعم الدول األعض  وس
  اإلشعاعية؛

 اء لدليلي األمان العام المعنونين ل الوكالة دعم تنفيذ الدول األعض تواص تنظيم وإدارة الهيئات وس
ادرة  GSG‑12(العدد  بالموظفينالرقابية المعنية باألمان وتزويدها  لة معايير األمان الص لس من س

لة  GSG-13لعدد (ا، ووظائف وعمليات الهيئة الرقابية المعنية باألمان عن الوكالة) لس من س
  معايير األمان الصادرة عن الوكالة)؛

 سقي نظام إدارة معلومات األمان اإلشعاعي في االنتقال إلى اإلصدار الجديد ساعد الوكالة من وست
اِركة من جمع وتقييم المعلومات عن بناها  اء المش ن الدول األعض يُمّكِ من هذا النظام، الذي س

  اإلشعاعي بطريقة أكثر كفاءة وفعالية؛األساسية الوطنية لألمان 

 تُْحِدثت في عام ة التعاونية التي اس تختبر الوكالة المنص اء  ٢٠١٨وس تيعاب احتياجات أعض الس
محفل الهيئات الرقابية النووية في أفريقيا، وستواصل دعم أنشطة الشبكة العربية للهيئات الرقابية 

  وي في البلدان العربية؛لتعزيز ومواءمة البنى األساسية لألمان النو

 وص عليها في العدد دي للطوارئ المنص ل الوكالة دعم تنفيذ متطلبات التأهب والتص تواص وس
GSR Part 7؛  

.وستعقد الوكالة دورات دراسية بشأن صياغة اللوائح ووضع المواد التدريبية ذات الصلة  

  ن، واالتصاالت بشأن األمانالقيادة واإلدارة فيما يتعلق باألمان، وثقافة األما  -٤-ألف

  االتجاهات

أن القيادة واإلدارة فيما يتعلق   -٤٢ يات بش تعراض النظراء التي توفدها الوكالة تقديم توص ل بعثات اس تواص
  باألمان وبشأن ثقافة األمان.

أن القيادة واإلدارة   -٤٣ ع برامجها بش اعدة في وض اء التي تطلب المس وهناك عدد متزايد من الدول األعض
  فيما يتعلق باألمان، وكذلك بشأن إجراء التقييم الذاتي لثقافة األمان في الهيئات الرقابية.



  ٢٠الصفحة 

 

سلَّطت األفرقة العاملة المواضيعية واالجتماعات التقنية الضوء على الحاجة إلى أن تواصل األمانة   -٤٤ وقد 
االت، وكذلك في إقامة م تراتيجيات وخطط االتص ع اس اء في وض ين دعم الدول األعض جتمع عالمي من الممارس

  لمناقشة الخبرات المكتسبة وتقاسمها.

  األنشطة

بتمبر   -٤٥ ا، في أيلول/س أن القيادة وثقافة األمان في فيينا بالنمس عقدت الوكالة حلقة عمل لكبار المديرين بش
يادة من أجل ٢٠١٨ فة والق قا تأثير على الث لدورهم في ال مديرين  بار ال قة العمل فهم ك األمان على . وعززت حل

أن النهج النظامي إزاء األمان  تويات في منظماتهم. وعقدت الوكالة حلقة العمل التدريبية بش الحلول  –جميع المس
رين األول/أكتوبر  ا، في تش اعدة في تدريب مديري المرافق والرقابيين  ٢٠١٨العملية، في فيينا بالنمس للمس

اتهم التي تدعم القيادة واإلدارة ومنظمات الدعم التقني في تقييم وتحديد أوجه الت ينات الالزمة لنظمهم وممارس حس
 وثقافة األمان.

غِّ   -٤٦ لة في تعزيز قدراتها في مجال ثقافة األمان من خالل تنظيم حلقة عمل ودعمت الوكالة المنظمات المش
تمر لثقافة األمان لفائدة هيئة إنتاج الطاقة  ين المس أن برنامج دعم تنفيذ عملية التحس الكهربائية والحرارية في بش

بتمبر  ي، في أيلول/س كو باالتحاد الروس ؛ ٢٠١٨محطات القوى النووية ومحطة كالينين للقوى النووية، في موس
؛ وبعثة متابعة بشأن ٢٠١٨وحلقة عمل بشأن دعم تقييم ثقافة األمان في كوال باالتحاد الروسي، في نيسان/أبريل 

؛ وبعثة خبراء بشأن ثقافة ٢٠١٨ان في فيراكروز بالمكسيك، في آب/أغسطس عملية التحسين المستمر لثقافة األم
تان  لفائدةاألمان ومنهجيات التقييم الذاتي لثقافة األمان  الم أباد بباكس اإلدارة العليا لمحطات القوى النووية في إس

مبر  رية، والقيادة من أجل األمان ٢٠١٨في كانون األول/ديس أن العوامل البش وثقافة األمان في أكرا ؛ وبعثة بش
رين األول/أكتوبر  نكي بفنلندا، ٢٠١٨بغانا في تش ركة فينوفويما في هلس ؛ وبعثة للتقييم الذاتي لثقافة األمان في ش

  .٢٠١٨في تشرين الثاني/نوفمبر 

ء وعقدت الوكالة حلقتي عمل إقليميتين بشأن إرساء نظام إداري في الهيئة الرقابية، لفائدة الدول األعضا  -٤٧
ان/أبريل  ين، في نيس نغهاي بالص يا والمحيط الهادئ في ش بكة العربية للهيئات  ٢٠١٨في منطقة آس ولفائدة الش

  .٢٠١٨الرقابية ومحفل الهيئات الرقابية النووية في أفريقيا في الغردقة بمصر، في أيلول/سبتمبر 

تعراض النظام اإلداري للوكالة الرقابية ل  -٤٨ ية وفقاً وأوفدت الوكالة بعثة الس لطاقة النووية اإلندونيس
ور المعنون  من  GSR Part 2(العدد القيادة واإلدارة فيما يتعلق باألمان لمتطلبات األمان العامة الواردة في المنش

. وقدمت البعثة توصيات للوكالة لسد ٢٠١٨بإندونيسيا، في آذار/مارس  جاكارتافي  ٩سلسلة معايير أمان الوكالة)
  ).Rev. 1(الصيغة المنقَّحة  GSR Part 1اء بالمتطلبات الواردة في العدد الثغرات في الوف

بعة من البلدان   -٤٩ أن القيادة في مجال األمان لفائدة س وعقدت الوكالة حلقة عمل إقليمية لتدريب المدِربين بش
  .٢٠١٨األعضاء في شبكة األمان النووي اآلسيوية في محافظة فوكوي باليابان، في نيسان/أبريل 

و ببولندا، في أيار/مايو   -٥٠ تعراض أحكام الوكالة الوطنية  ٢٠١٨وأجرت الوكالة بعثة خبراء في وارس الس
، بما في ذلك نظامها اإلداري. ولوحظ إحراز GSR Part 2للطاقة الذرية لتنفيذ متطلبات األمان الواردة في العدد 

مت العديد  امل. وقُّدِ تحداث نظام إداري ش ين النظام اإلداري تقدم كبير في اس لة تحس من االقتراحات لمواص
 المصمم بشكل جيد.

__________________________________________________________________________________ 
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  ٢١الصفحة 

 

الين النووي   -٥١ باألمان في المج ا يتعلق  ادة فيم ة للقي ة التجريبي لدولي ة ا ي لدراس لدورة ا لة ا كا وقيَّمت الو
عت المواد التدريبية لدعم تمديد الدورة ال نت تمارين محاكاة األدوار ووس عاعي، وبناًء عليه، حسَّ تعليمية واإلش

لتصبح برنامجاً يُْعقَد على مدار أسبوعين بدالً من أسبوع واحد. وُعقدت الدورة الدراسية مرتين: مرة لمدة أسبوع 
  .٢٠١٨في الهند، ومرة لمدة أسبوعين في المكسيك، في تشرين الثاني/نوفمبر 

ق باألمان، في أكرا بغانا، وعقدت الوكالة ثالث حلقات عمل وطنية في مجال القيادة واإلدارة فيما يتعل  -٥٢
، وفي وارسو ببولندا، ٢٠١٨، وفي طهران بجمهورية إيران اإلسالمية، في آب/أغسطس ٢٠١٨في نيسان/أبريل 

 .٢٠١٨في أيار/مايو 

وعقدت الوكالة حلقتي عمل وطنيتين بشأن اإلشراف الرقابي على ثقافة األمان في ليوبليانا بسلوفينيا، في   -٥٣
رين الثاني/نوفمبر ٢٠١٨ير كانون الثاني/ينا تان، في تش الم أباد بباكس . كما عقدت الوكالة حلقة ٢٠١٨، وفي إس

رين  أن التقييم الذاتي لثقافة األمان لفائدة هيئات رقابية نووية في هانوي بفييت نام، في تش عمل إقليمية واحدة بش
  .٢٠١٨األول/أكتوبر 

ين   -٥٤ ع مجموعة أدوات المختص لت الوكالة وض تكون مجموعة وواص ال في المجال النووي. وس باالتص
ادات  ية وإرش اس املة ومبادئ أس ال تحتوي على معلومات ش ين باالتص ة إلكترونية للمختص األدوات بمثابة منص
االت في مجال األمان واألمن. كما أنها  أن االتص ورة بش ال النووي، بما في ذلك المش عملية فيما يتعلق باالتص

  لمعلومات المتعلقة بالموضوعات ذات الصلة على الموقع اإللكتروني للوكالة.ستوفر وصوالً سهالً ل

  األولويات واألنشطة ذات الصلة

طة القيادة واإلدارة فيما يتعلق بأمان المرافق   -٥٥ اء على تعزيز أنش اعد الوكالة الدول األعض تس س
إلى رعاية وصون ثقافة قوية لألمان. واألنشطة النووية. وستساعد الوكالة الدول األعضاء في جهودها الرامية 

عاعية في  ة بإبالغ الجمهور بالمخاطر اإلش اً في تعزيز عملياتها الخاص اء أيض اعد الوكالة الدول األعض تس وس
ض القائمة وأثناء الطوارئ. وستضطلع الوكالة باألنشطة التالية فيما  ض المخطط لها وحاالت التعرُّ حاالت التعرُّ

 :يتعلق بهذه األولويات

 ستواصل الوكالة عقد حلقات العمل والتدريب في مجال القيادة واإلدارة والثقافة فيما يتعلق باألمان
لفائدة الدول األعضاء، وستواصل برنامج العمل المتعلق بالتحسين المستمر لثقافة األمان والتقييم 

غيل الم طة الذاتي لثقافة األمان لفائدة الهيئات الرقابية والقائمين على تش رافق النووية وعقد األنش
  النووية؛

 أن تلبية ادات بش أن القيادة واإلدارة فيما يتعلق باألمان لتقديم اإلرش وستضع الوكالة دليل أمان بش
  ؛GSR Part 2المتطلبات الواردة في العدد 

 بين في إطار الدورة تنظم حلقة عمل لتدريب المدّرِ افية وس ات حاالت إض ع الوكالة دراس تض وس
دراسية الدولية للقيادة فيما يتعلق باألمان في المجالين النووي واإلشعاعي، وستعقد نسخاً إقليمية ال

  من نفس الدورة الدراسية؛

  



  ٢٢الصفحة 

 

 تنظم ال في مجالي األمان واألمن، وس ي االتص ع طقم أدوات لمختص تنتهي الوكالة من وض وس
 مجال االتصاالت؛ حلقات عمل لدعم الدول األعضاء في تقاسم الممارسات الجيدة في

 ً تنتهي الوكالة من دليل أمان معنون مؤقتا االت بالجمهور في حاالت التأهب "  وس ترتيبات االتص
  والتصدي لطارئ نووي أو إشعاعي"

(Arrangements for Public Communications in Preparedness and Response for a Nuclear 

or Radiological Emergency) 

  )، وستضع المواد التدريبية المرتبطة به لدعم الدول األعضاء في تنفيذه.DS475(المسودة 

عاعي وأمان النقل وأمان   -٥-ألف بناء القدرات في مجال األمان النووي واألمان اإلش
  النفايات وفي التأهب والتصدي للطوارئ

  االتجاهات

اء اإلعراب عن الحاجة إلى دعم الوكالة ف  -٥٦ ل الدول األعض ي تطوير وتعزيز خدمات التعليم تواص
توى الوطني الوالتدريب والتأهيل وبناء  ؤوليات في مجالي الوقاية من لكفاءة على المس طلعين بمس لموظفين المض

 ٢٠اإلشعاعات واألمان اإلشعاعي، أي، مسؤولي الوقاية من اإلشعاعات والخبراء المؤَهلين. وأظهر تحليل لنتائج 
ؤولي  ٢٠٠٥١٠ريب أجريت منذ عام بعثة لتقييم التعليم والتد أنه يتعين زيادة تعزيز الخدمات الوطنية المقدمة لمس

ادرة عن الوكالة. وهناك حاجة على  عاعات والخبراء المؤَهلين بما يتوافق مع معايير األمان الص الوقاية من اإلش
وص  يح األدوار والمهام المعنية لكل منهم، وتحديد متطلبات التأهإلى وجه الخص يل (التعليم والتدريب، توض

  ).١الشكل  انظروالخبرة العملية، والكفاءة) ومعايير تعيينهم واالعتراف الرسمي بهم (
 

   
للخدمات الوطنية المقدمة لمسؤولي الوقاية من اإلشعاعات  ٢٠٠٥أجريت منذ عام التي تقييم التعليم والتدريب ات بعثنتائج  -١-الشكل

  توافق مع معايير األمان الصادرة عن الوكالة.بما ي والخبراء المؤَهلين

__________________________________________________________________________________ 
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  ٢٣الصفحة 

 

عاعات وأمان   -٥٧ تمرَّ الطلب المرتفع على الدورة التعليمية الجامعية العليا في مجال الوقاية من اإلش واس
المصادر اإلشعاعية، حيث ظلَّت الدورات التدريبية تجذب متقدمين يزيد عددهم عن أكثر من ضعفي عدد األماكن 

  المتاحة.

اركين مقارنة و  -٥٨ عاعات وزاد عدد المش ؤولي الوقاية من اإلش زاد عدد فعاليات تدريب المدّربين لمس
ر  ابقة: حض ت حلقات عمل عقدت في عام  ١١٤باألعوام الس اركاً س ، مقارنة بحلقات العمل الخمس ٢٠١٨مش

رها  ٢٠١٧التي عقدت في عام  اركاً، وحلقات العمل الثالث التي عقدت في عام  ٩٨وحض رها  ٢٠١٦مش وحض
  مشاركاً. ٦٠

يما في   -٥٩ تخدام التدريب عبر االتصال الحاسوبي المباشر وعبر اإلنترنت، وال س وهناك اهتمام متزايد باس
ض لإلشعاع المؤيِّن.   مجال وقاية المرضى من التعرُّ

رامج قوى وأعربت كل من الدول األعضاء التي لديها منشآت نووية قائمة وتلك التي تنظر في استهالل ب  -٦٠
آت النووية  طة التعليم والتدريب المتعلقة بتقييم مواقع المنش نووية عن الطلب المتزايد على دعم الوكالة ألنش
وأمانها التشغيلي، وأمان التصميم، والوقاية من األحداث الخارجية، وظروف تمديد التصميم، والتصدي للحوادث 

غيل الطويل األجل، وثقافة األمان تهل برامج قوى نووية جديدة العنيفة، والتش اء التي تس . وطلبت الدول األعض
ابية لتقييم األمان، والتقييم االحتمالي لألمان،  ياء مثل األدوات الحس زيادة الدعم في مجال التدريب العملي على أش

ين وكبار المديرين على ياغة اللوائح، وتدريب المفتش القيادة في  والمبادئ التوجيهية إلدارة الحوادث العنيفة، وص
  مجال األمان وثقافة األمان.

وتواجه العديد من الدول األعضاء التي تنظر في استهالل برنامج للقوى النووية أو مشروع إلنشاء أول   -٦١
مفاعل بحوث صعوبات في تخصيص الموارد لبناء القدرات الرقابية. ففي العديد من هذه الدول األعضاء، ال تتيح 

د مواردها وكفاءاتها من الجداول الزمنية الخا اريع إال فترة محدودة للهيئة الرقابية لكي تحش ة بالبرامج أو المش ص
  أجل أداء وظائفها الرقابية بفعالية.

وتواجه بعض الدول األعضاء صعوبات في تعيين موظفين يتمتعون بالكفاءة، وهو ما قد يُعزى إلى عدم   -٦٢
  لتعليم والتدريب.الوطنية لموارد الو االفتقار إلى التنسيق بين وجود البنية األساسية الوطنية المالئمة و/أ

طة اإلقليمية   -٦٣ دي للطوارئ في زيادة األنش اهمت مراكز بناء القدرات ألغراض التأهب والتص وقد س
  المضطلع بها لبناء قدرات التأهب والتصدي للطوارئ.

ع و  -٦٤ اء اإلعراب عن حاجتها للدعم في وض ل الدول األعض تعزيز برامجها الوطنية والتنظيمية وتواص
ع أو تعزيز  ع وتعزيز برامجها الوطنية لبناء الكفاءات، ووض إلدارة المعارف في مجال األمان النووي، ووض

  القدرات التقنية والعلمية بما في ذلك منظمات الدعم التقني والعلمي. 

  األنشطة

رت الوكالة تقرير أمان بعنوان   -٦٥ ترا"نش م اس ة بالتعليم والتدريب في منهجية لرس تيجية وطنية خاص
عاعي وأمان النقل وأمان النفايات أن تقييم احتياجات ١١"مجاالت األمان اإلش ادات بش . ويوفر هذا التقرير إرش

__________________________________________________________________________________ 
11 INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, A Methodology for Establishing a National Strategy for Education 
and Training in Radiation, Transport and Waste Safety, IAEA Safety Reports Series No. 93, IAEA, Vienna (2018). 



  ٢٤الصفحة 

 

تخدام  ين اس ميم البرنامج الوطني للتعليم والتدريب في هذين المجالين، وكيفية تحس التعليم والتدريب من أجل تص
  ستكمال المساعدة الخارجية.الموارد الوطنية ال

وعقدت الوكالة خمس دورات تعليمية جامعية عليا، باللغات اإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية حسب االقتضاء، في   -٦٦

بة إلى الوكالة في أكرا بغانا والرباط بالمغرب لفائدة منطقة أفريقيا؛ وفي كاجانغ بماليزيا  مراكز التدريب اإلقليمية المنتس

كيفي باليونان لفائدة منطقة أوروبا، وفي بوينوس آيرس باألرجنتين لفائدة منطقة أمريكا  لفائدة يا، وفي آغيا باراس منطقة آس

 الالتينية والكاريبي.

تخدام المبادئ   -٦٧ عاعات واس أن تبرير التعرض الطبي لإلش وعقدت الوكالة دورات تدريبية إقليمية بش
سبتمبر التوجيهية لإلحالة الصادرة عن الوكال شأن االستخدام المناسب ٢٠١٨ة في وارسو ببولندا، في أيلول/ ، وب

ي بجورجيا، في حزيران/يونيه  وير في تبليس ؤوليات فيما يتعلق ٢٠١٨والمأمون للتص أن المس ، وحلقة عمل بش
تدريبية  . وعقدت الوكالة دورة٢٠١٨بالوقاية من االشعاعات في المجال الطبي في فيينا بالنمسا، في نيسان/أبريل 

وير الهجين في  أن توكيد الجودة وإدارة الجرعات في التص تركة مع المركز الدولي للفيزياء النظرية بش مش
بتمبر  تي بإيطاليا، في أيلول/س . وعقدت الوكالة كذلك دورات تدريبية إقليمية لفائدة منطقة أفريقيا ٢٠١٨ترييس

شأن تعزيز األمان في العالج اإلشعاعي في بورت لويس  سان/أبريل ب ، ولفائدة منطقة ٢٠١٨بموريشيوس، في ني
أمريكا الالتينية والكاريبي بشأن التبرير في التشخيص اإلشعاعي لهيئات الرعاية الصحية من أجل التوعية بشأن 
رورة  ى دون ض ادرة عن الوكالة لتجنب تعريض المرض تخدام المبادئ التوجيهية لإلحالة الص كيفية اس

 .٢٠١٨فادور بالسلفادور، في تموز/يوليه لإلشعاعات، في سان سل

أن الخيارات التقنية   -٦٨ وعقدت الوكالة دورة تدريبية إقليمية لفائدة منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي بش
  .٢٠١٨للتصرف في النفايات المشعـّة تمهيداً للتخلص منها في مونتيفيديو بأوروغواي، في حزيران/يونيه 

ط  -٦٩ عت الوكالة أنش نت الوكالة ووس تها في مجال التعلم اإللكتروني دعماً للتدريب المتعلق باألمان. وحسَّ
افت فيلماً فيديوياً تعليمياً  خة اإللكترونية للدورة التعليمية الجامعية العليا، وأض ة بالنس تخدم الخاص واجهة المس

ؤولي ا ين الدورة التدريبية لتدريب المدِربين لفائدة مس عت وموارد تدريبية لتحس عاعات. ووض لوقاية من اإلش
الوكالة دورة تدريبية للتعلم اإللكتروني بشأن الوقاية من االشعاعات في المجال الطبي عند إجراء الكشف الفلوري 

  بجهاز التصوير اإلشعاعي القوسي.

وبناء  واستجابة للطلب المتزايد على اإلرشادات بشأن تعزيز المتطلبات التنظيمية لتعليم وتدريب وتأهيل  -٧٠
عاعات والخبراء المؤَهلين، عقدت الوكالة ثالث حلقات عمل إقليمية: لفائدة  ؤولي الوقاية من اإلش كفاءات مس

رين األول/أكتوبر  ليمة بمالطة، في تش يا والمحيط الهادئ في عّمان ٢٠١٨أوروبا في س ؛ ولفائدة منطقة آس
رين الثاني/نوفمبر  التينية والكاريبي في مدينة بنما، ببنما، في كانون ؛ ولفائدة أمريكا ال٢٠١٨باألردن، في تش

 .٢٠١٨األول/ديسمبر 

عاعات، في مونتيفيديو   -٧١ ؤولي الوقاية من اإلش ت حلقات عمل لتدريب المدّربين لمس وعقدت الوكالة س
مارس  مايو ٢٠١٨بأوروغواي، في آذار/ يار/ نام، في أ يت  هانوي بفي يا، وفي ٢٠١٨؛ وفي  بان بأل نا  ؛ وفي تيرا

تان، في حزيران/يونيه د انبي بطاجيكس رين الثاني/نوفمبر (حلقتا عمل، ٢٠١٨وش ؛ وفي الرباط بالمغرب، في تش
  واحدة بالفرنسية واألخرى باإلنكليزية).

  



  ٢٥الصفحة 

 

. ٢٠١٨وأوفدت الوكالة، بناء على الطلب، بعثة لتقييم التعليم والتدريب إلى طاجيكستان في نيسان/أبريل   -٧٢
عاعي وأمان النقل وأوفدت الوكالة كذلك خ أن التعليم والتدريب في مجال األمان اإلش ارية بش تش مس بعثات اس

بتمبر ٢٠١٨وأمان النفايات: بعثة إلى بنما في آذار/مارس  يك في أيلول/س ؛ وبعثتان إلى ٢٠١٨؛ وبعثة إلى المكس
  .٢٠١٨نوفمبر ؛ وبعثة إلى البرازيل في تشرين الثاني/٢٠١٨شيلي وقيرغزستان في تشرين األول/أكتوبر 

ميم المواقع واألحداث  ١٤وأجرت الوكالة   -٧٣ بعثة خبراء وحلقة عمل لبناء القدرات في إطار خدمة تص
  الخارجية.

وانتهت الوكالة من مسودة تقرير أمان بشأن إدارة المعارف للهيئات الرقابية. واستناداً إلى مسودة تقرير   -٧٤
ا، في حزيران/يونيه األمان، عقدت الوكالة حلقة عمل إقليمية ف ين مادة التدريب  ٢٠١٨ي فيينا بالنمس لزيادة تحس

الموحدة لتعزيز مهارات وكفاءات الموظفين الرقابيين المسؤولين عن إدارة برامج إدارة المعارف من أجل تحقيق 
 .النووي األمان

دي للطوارئ، األو  -٧٥ ين (يديره وعيَّنت الوكالة مركزين لبناء القدرات ألغراض التأهب والتص ل في الص
ركة  ي (تديره الش ناعة النووية)، واآلخر في االتحاد الروس فى العام للص تش عاعات والمس معهد الوقاية من اإلش

  الحكومية للطاقة الذرية "روزاتوم" ومركز روزاتوم للتصدي للطواري في سانت بطرسبرغ).

أن التأهب   -٧٦ دي للطوارئ: تبادل الخبرات وعقدت الوكالة حلقة عمل لمراكز بناء القدرات بش والتص
ستكشاف أوجه التآزر، في فيينا بالنمسا، في تموز/يوليه  دولة عضواً،  ١٩مشاركاً من  ٣٣. وحضرها ٢٠١٨وا

  وكانت أول خطوة صوب إنشاء شبكة من هذه المراكز.

رت الوكالة وثيقة تقنية بعنوان   -٧٧  Technical and Scientific Support Organizations Providingونش

Support to Regulatory Functions )(الوثيقة  منظمات الدعم التقني والعلمي التي تقِدّم الدعم للوظائف الرقابية)
ادرة عن الوكالة  تناداً . )TECDOC-1835التقنية الص اهمات من خبراء محفل إلى واس هذه الوثيقة التقنية ومس

ت الوكالة اء في  منظمات الدعم التقني والعلمي، أرس مبادرة منظمات الدعم التقني والعلمي لدعم الدول األعض
تبيان للتقييم الذاتي؛  تنمية وتعزيز القدرات التقنية والعلمية. وتتألف هذه المبادرة من مجموعة من األدوات: اس
أن تطوير الكفاءات وتحديد أولويات  ات حلقة العمل الوطنية؛ وخارطة بش اص ات حاالت؛ واختص ت دراس وس

  ضايا المتعلقة بالبحوث والتطوير، وفقاً لنهج المعالم المرحلية البارزة للبرامج النووية.الق

حلقة العمل الدولية األولى بشأن بناء القدرات التقنية والعلمية في  ٢٠١٨وعقدت الوكالة في نيسان/أبريل   -٧٨
رها ممثلون عن منظمات الدعم التقني والعلمي وهيئات تهلّة وحض واً.  ١٣رقابية من  البلدان المس دولة عض

تهلّة، وقيموا األدوات  أن القدرات التقنية والعلمية في البلدان المس اركون الخبرات والتعقيبات بش وتبادل المش
مايو  يار/ يا، في أ لة، في أنقرة بترك لدعم التقني والعلمي. وعقدت الوكا بادرة منظمات ا ، ٢٠١٨الموجودة في م

  بية بشأن دعم منظمات الدعم التقني والعلمي.حلقة عمل وطنية للهيئات الرقا

رين األول/أكتوبر   -٧٩ ا، في تش ل ببلجيك ة، في بروكس ال دت الوك دولي المعنى ٢٠١٨وعق ، المؤتمر ال
مان خبرة  يات التي تواجهها منظمات الدعم التقني والعلمي في مجال تعزيز األمان واألمن النوويين: ض بالتحّدِ

تدامة ره أك ،فعّالة ومس اركاً من  ٢٥٠ثر من وحض لط المؤتمر  ٦١مش واً وخمس منظمات دولية. وس دولة عض
الضوء على المبادرات الرامية إلى تطوير وتعزيز القدرات العلمية والتقنية التي تدعم اتخاذ القرارات الرقابية من 

 أجل تعزيز األمان واألمن النوويين واإلشعاعيين.



  ٢٦الصفحة 

 

طى ثالجتماع الوقدمت الوكالة الدعم ل  -٨٠ يا الوس بكة أمان أوروبا وآس ُعقد في الذي الث للجنة التوجيهية لش
يكيةبراغ،  طس الجمهورية التش أت اللجنة التوجيهية فريقاً عامالً جديداً معنياً بالتعليم ٢٠١٨، في آب/أغس . وأنش

 ،يا الوسطىوالتدريب. وتواصل الوكالة وضع دراسة استقصائية لتحديد احتياجات أعضاء شبكة أمان أوروبا وآس
  بينها.فيما والتعاون القائم 

لت الوكالة  -٨١ عاعي الخاص بالمحفل تقديم الدعم ل وواص تنفيذ البرنامج المتعلق باألمان النووي واإلش
ة العامة الجتماعه  عاعية والنووية. وأقر هذا المحفل، خالل الجلس األيبيري األمريكي للوكاالت الرقابية اإلش

نوي في برازيليا بال يانة الدورية لطرود ٢٠١٨برازيل، في تموز/يوليه الس اريع جديدة: التحقق والص ، ثالثة مش
ميم؛ ومعايير الترخيص  ع للموافقة على التص ة التي ال تخض عـّ تخدامها لنقل المواد المش التغليف المعاد اس

ات التنظيمية في مجال ترخيص مش عَّات المركزية؛ والممارس يدليات المش لي المفاعالت غّ ومتطلبات الفحص لص
 النووية.

رين   -٨٢ يوية، في أيار/مايو وتش بكة األمان النووي اآلس وعقدت الوكالة اجتماعين للجنة التوجيهية لش
بكة. ٢٠١٨الثاني/نوفمبر  اء في هذه الش ات المنقحة للمنظمات األعض اص . وأقرت اللجنة التوجيهية االختص

بكة، التي عقدت  ة العامة لهذه الش تين للمؤتمر العام، الرؤية واعتمدت الجلس خالل الدورة العادية الثانية والس
  الجديدة للشبكة، واختصاصات المنظمات األعضاء فيها وإنشاء أفرقة مواضيعية جديدة بها.

  األولويات واألنشطة ذات الصلة

اء في برامجها لبناء القدرات، بما في ذلك برامج التعليم والت  -٨٣ اعد الوكالة الدول األعض تس دريب في س
دي للطوارئ،  عاعي وأمان النقل وأمان النفايات وكذلك التأهب والتص مجال األمان النووي واألمان اإلش
طة  طلع الوكالة باألنش تض لة. وس اء في تنمية خبراتها في المجاالت التقنية ذات الص اعد الدول األعض تس وس

  التالية فيما يتعلق بهذه األولوية:

ل الوكالة تعزيز برا تواص طة بناء القدرات في مجالي أمان س مج التعليم والتدريب وتنفيذ أنش
  التصميم وتقييم األمان؛

 تراتيجي للتعليم والتدريب في مجال األمان النووي للفترة ل الوكالة تنفيذ النهج االس تواص وس
  ، وستضع منهجية لتقييم حالة تنفيذ هذا النهج؛٢٠٢٠-٢٠١٣

 في التقييم الذاتي لتدابيرها لبناء القدرات، وستواصل دعم إرساء وستساعد الوكالة الدول األعضاء
  االستراتيجيات والبرامج الوطنية لبناء القدرات في مجال األمان النووي؛

 يق بين آليات اء، في إطار التنس اعدة إلى الدول األعض ين تقديم المس ل الوكالة تحس تواص وس
ية اس عاعي  التمويل والدعم، من أجل تعزيز البنى األس الوطنية في مجال األمان النووي واإلش

ع خطط  دي للطوارئ من خالل وض وأمان النقل وأمان النفايات، وكذلك في مجال التأهب والتص
  دعم وطنية متكاملة من أجل األمان؛

 تخدام منهجية وأداة التقييم المنهجي لالحتياجات من حيث الكفاءات ل الوكالة دعم اس تواص وس
 ل وضع مواد تدريبية موحّدة بشأن هذه المنهجية؛الرقابية من خال



  ٢٧الصفحة 

 

 ل الوكالة تقديم الدورة التعليمية الجامعية العليا بالتعاون مع مراكز التدريب اإلقليمية تواص وس
ؤولي الوقاية من  ل تنظيم فعاليات تدريب المدّربين لمس تواص بة إلى الوكالة، كما س المنتس

صفعاليات اإلشعاعات و ة في مجاالت األنشطة الرقابية، والوقاية من اإلشعاعات التدريب المتخّصِ
ع  تتوس عاعات، وأمان النقل، وأمان النفايات وأمان البيئة. وس ى من اإلش المهنية، ووقاية المرض
طة  طلع بها في هذه المجاالت، بما في ذلك األنش طة التعلُّم اإللكتروني التي تض الوكالة في أنش

  ؛١٢عن وقاية المرضى من اإلشعاعات المتاحة على الموقع اإللكتروني

 تراتيجيات الوطنية للتعليم والتدريب في مجال ع االس اء في وض تدعم الوكالة الدول األعض وس
ثات  ية، والبع مل اإلقليم قات الع يات عن طريق حل فا مان الن قل وأ مان الن عاعي وأ األمان اإلش

تزود ا ارية مثل تقييم التعليم والتدريب. وس تش اء والخدمات االس اً الدول األعض لوكالة أيض
ؤولي  ادات والدعم لتعزيز المتطلبات التنظيمية لتعليم وتدريب وتأهيل وتكوين كفاءات مس باإلرش

  الوقاية من اإلشعاعات والخبراء المؤَهلين؛

 شأن قضايا متخصصة في مجال الوقاية من شبكية ب سية ال وستواصل الوكالة تقديم الحلقات الدرا
  مجال الطبي بلغات متعددة؛اإلشعاعات في ال

 وستواصل الوكالة دعم الشبكات اإلقليمية، مثل شبكة األمان النووي اآلسيوية وشبكة أمان أوروبا
عاعية  طى، والرابطات، مثل المحفل األيبيري األمريكي للوكاالت الرقابية اإلش يا الوس وآس

  والنووية، في وضع وتنفيذ برامج العمل المشترك؛

تقدم الوك ع برامج تجريبية لتنفيذ وس تدعم الجامعات المعتمدة في وض ادية وس الة المواد اإلرش
  منهاج برامج منح درجة الماجستير في مجال األمان واألمن النوويين؛

 تراتيجية وطنية اء اس اعدة الدول األعضاء في إرس تنتهي الوكالة من صياغة تقرير أمان لمس وس
 ؛النووي ة المعارف من أجل تحقيق األمانأو آلية تنسيق لبناء القدرات وإدار

 وستَُكيِّف الوكالة كالً من الدورة التدريبية للتحكم الرقابي والدورة التدريبية األساسية المهنية بشأن
ة الفردية ودعم بناء  كل يتفِّق مع التعلُّم اإللكتروني التفاعلي لتمكين الدراس األمان النووي بش

  ن خالل تعزيز المرونة، والفعالية من حيث التكلفة؛القدرات في الدول األعضاء م

 وستنظم الوكالة حلقة عمل لمناقشة إنشاء شبكة لمراكز بناء القدرات ألغراض التأهب والتصدي
  للطوارئ.

  البحث والتطوير ألغراض األمان  -٦-ألف

  االتجاهات

طلع به مؤخراً في مجال البحث والتطوير   -٨٤ اء مركزاً على كان الكثير من العمل المض في الدول األعض
آت  اح أمان المنش ميمية الجديدة التي تتيح إيض مات التص ل إلى فهم أعمق لظواهر الحوادث العنيفة وللس التوصُّ

  النووية.

__________________________________________________________________________________ 
ات: ١٢ اع ع ن اإلش ى م رض م ة ال اي ن وق ي ع رون ت ك ع اإلل وق م ي ال ب ف دري ت ال ق ب ل ع ت م م ال قس ر ال ظ  ان

https://rpop.iaea.org/RPOP/RPoP/Content/AdditionalResources/Training/index.htm  



  ٢٨الصفحة 

 

ّدي   -٨٥ اء، خالل االجتماع التقني عن الجيل القادم من المفاعالت والتأهُّب والتص وأعربت الدول األعض
باط/فبراير للطوارئ، الذي ُعقد في في ا، في ش افية في ٢٠١٧ينا بالنمس طة بحوث إض ، عن اهتمامها بإجراء أنش

  مجال التأهب والتصدي للطوارئ.

  األنشطة

 اعتمدت لجنة معايير األمان وضع دليل أمان بعنوان   -٨٦
“Assessment of the Application of General Requirements for Design of Nuclear Power Plants” 

ودة (ت ميم محطات القوى النووية) (المس )، دعماً للتنفيذ DS508قييم تطبيق المتطلبات العامة فيما يتعلق بتص
دد  ان الواردة في الع ات األم ة  SSR-2/1العملي لمتطلب ة المنقح يغ ان Rev. 1(الص ايير األم ا من مع ) وغيره

أن  يالً بش ع وثائق تقنية أكثر تفص رعت الوكالة في وض توفاة. وش اميم محطات القوى النووية المتقدمة المس تص
الحية المعدات لظروف الحوادث العنيفة). وكان  ميم، واعتماد ص (مثل تلك المتعلقة بتحليل ظروف تمديد التص

  أحد أهداف وضع هذه الوثائق هو تحديد االحتياجات في مجال البحث والتطوير.

ي  -٨٧ ترك بين المفوض ات الفريق المش اص اغت الوكالة اختص يق البحث وص ة األوروبية والوكالة لتنس
  .٢٠١٨والتطوير في مجال األمان النووي، في شباط/فبراير 

تراك مع المحفل الدولي للجيل الرابع من   -٨٨ ابعة اجتماعاً تقنياً/حلقة عمل باالش وعقدت الوكالة للمرة الس
ائل، في فيينا، في ، وحضر الفاعلية ٢٠١٨آذار/مارس  المفاعالت بشأن أمان المفاعالت السريعة المبردة بفلز س

مشاركاً من عشر دول أعضاء وثالث منظمات دولية. وانصب تركيز حلقة العمل على استعراض تقرير هذا  ٢٤
المبادئ التوجيهية لتصميم األمان بشأن نَْهج األمان وظروف التصميم فيما يتعَلّق بالجيل الرابع من المحفل بعنوان 

دة بالصوديوم.نُُظم المفاعالت السريعة    المبرَّ

  األولويات واألنشطة ذات الصلة

اء في الجهود التي تبذلها في مجال البحث والتطوير ألغراض األمان   -٨٩ اعد الوكالة الدول األعض تس س
طلع  تض دد. وس ر تبادل النتائج في هذا الص تيّسِ طالع بمزيد من العمل، وس حيثما تبيَّن أنَّ هناك حاجة لالض

  التالية فيما يتعلق بهذه األولوية: الوكالة باألنشطة

 تناداً إلى جيع البحث والتطوير اس طة لتش ل الوكالة تنظيم االجتماعات وعقد األنش تواص س
االحتياجات المحددة، ال سيما فيما يتعلق بالنهج المتقدمة في مجاالت تقييم األمان، وتحليل ظروف 

ميم، واعتماد  مات الجديدة للتص ميم، والس الحية المعدات في ظل ظروف الحوادث تمديد التص ص
  العنيفة؛

 ،ّدي للطوارئ أن الجيل القادم من المفاعالت والتأهُّب والتص تعقد الوكالة اجتماعاً تقنياً بش وس
  ؛٢٠١٧كمتابعة لالجتماع الذي عقد في عام 

طة البحث والتطوير دعماً ألمان المفاعالت المتقدمة/االبتك ل الوكالة تنفيذ أنش تواص ارية، وس
قدرات وتنمية الموارد  ناء ال تدريب بغية تعزيز دعم ب ها بمبادرات محددة للتعليم وال تكمال واس

  البشرية؛

 تراك مع المحفل الدولي للجيل الرابع تنظم الوكالة للمرة الثامنة اجتماعاً تقنياً/حلقة عمل باالش وس
دة بفلز سائ  ل.من المفاعالت بشأن أمان المفاعالت السريعة المبرَّ



  ٢٩الصفحة 

 

  تعزيز األمان اإلشعاعي وأمان النقل وأمان النفايات  -باء

  وقاية المرضى والعاملين والجمهور من اإلشعاعات  -١-باء

  االتجاهات

ناعات التي تنطوي على   -٩٠ اء بالحاجة إلى وقاية العاملين في الص فوف الدول األعض يتزايد الوعي بين ص
لين من أجل  مواد مشعة موجودة في البيئة الطبيعية، وإلى ج إزاء استخدام موارد الرقابيين والمشغِّ اتِّباع نهج متدّرِ

ية الدولية (العدد  اس يه معايير األمان األس لة  GSR Part 3إدارة وقاية العاملين على النحو الذي تقتض لس من س
  معايير األمان الصادرة عن الوكالة).

بب وجود ال  -٩١ عاعات بس رادون في المنازل وأماكن العمل، والجرعات كما يتزايد الوعي بالتعرض لإلش
  اإلشعاعية المتلقاة عقب استهالك الطعام ومياه الشرب في الحاالت غير الطارئة.

تَخدم و  -٩٢ رطان جديدة ومعقدة تُس رطانعلى نحو متزايد تطبيقات لمكافحة الس ، بما في ذلك لعالج الس
عاعي، في بلدان ومناط كل محدود في تكنولوجيا وإجراءات العالج اإلش ق كانت هذه التطبيقات تطبق فيها بش

  السابق.

ن   -٩٣ عاع المؤين وتحسُّ تخدم اإلش ي التي تس خيص وير التش تخدام المتزايد إلجراءات التص بب االس وبس
ين حاالت التعرض  أ الحاجة إلى زيادة الوعي بأهمية تبرير وتحس ول على هذه التكنولوجيا الطبية، تنش الحص

  .ماية المرضى من المخاطر المتعلقة باإلشعاع المؤينةالمرتبطة من أجل ح

  األنشطة

عقدت الوكالة اجتماعاً تقنياً بشأن الخبرات المكتسبة من تنفيذ نداء بون من أجل العمل فيما يتعلق بالوقاية   -٩٤
ا في آذار/مارس من اإل عاعات في المجال الطبي، في فيينا بالنمس ره و، ٢٠١٨ش اركاً من  ٤١حض ة دول ٢١مش

عضواً وتسع منظمات دولية. وتبادل المشاركون المعلومات المتعلقة باستكمال مجموعة أدوات إلكترونية خاصة 
  بتنفيذ نداء بون من أجل العمل.

ي في مجال الطب   -٩٥ ود والعَرض أن اتقاء حاالت التعرض غير المقص وعقدت الوكالة اجتماعاً تقنياً بش
سع منظمات دولية.  ٣٠مشاركاً من  ٤٥، حضره ٢٠١٨مايو النووي، في فيينا بالنمسا، في أيار/ دولة عضواً وت

أن كيفية  ابقة وإعداد مبادئ توجيهية بش م الخبرات، والتعلم من الحادثات الس وتمثل الغرض من االجتماع في تقاس
 تفادي الحوادث في المستقبل.

لمهني في مجاالت الطب والصناعة وروجت الوكالة للوحدة النمطية لنظام المعلومات الخاص بالتعرض ا  -٩٦
ناعي من خالل حلقات عمل إقليمية عقدت في أنقرة بتركيا، في  عاعي الص وير اإلش أن التص والبحوث بش

ان/أبريل  تراليا، في أيار/مايو ٢٠١٨نيس طس ٢٠١٨، وفي ملبورن بأس وانا، في آب/أغس ، وفي غابورون ببوتس
رين الثا٢٠١٨ مة بتونس، في تش . كما تعزز هذا النظام من خالل عقد ٢٠١٨ني/نوفمبر ، وفي تونس العاص

حلقتي عمل وطنيتين بشأن التصوير اإلشعاعي الصناعي في نوتينغهام بالمملكة المتحدة، وفي كوزتسالين ببولندا، 
رين األول/أكتوبر  ين وجمهورية كوريا في ٢٠١٨في تش لة في الص طة ترويجية ذات ص . وعقدت الوكالة أنش

رين األول/أكت لحة على دراية بهذا ٢٠١٨وبر تش حاب المص بح المزيد من أص . ومن خالل هذا الترويج، أص
  النظام.



  ٣٠الصفحة 

 

ناعات التي تنطوي على   -٩٧ عاعات المهنية في الص أن الوقاية من اإلش عت الوكالة حزمة تدريب بش ووض
  صلة.المواد المشعة الموجودة في البيئة الطبيعية، وجاري وضع مواد التعلم اإللكتروني ذات ال

ايا المتعلقة   -٩٨ أن القض بكية لتقديم معلومات بش ية الش رعت الوكالة في برنامج من الحلقات الدراس وش
حة  عاعية، والرابطة األوروبية للرادون، ومنظمة الص بالرادون، بالتعاون مع مؤتمر مديري برامج المراقبة اإلش

  دولة عضواً. ٥٨مشاركاً من  ٧٥٠ا حضره، ٢٠١٨العالمية. وُعِقدت ست حلقات دراسية شبكية في عام 

ة الذاتية   -٩٩ ت وحدات نمطية إلكترونية من المواد التدريبية المتعلقة بالرادون للدراس درت الوكالة س وأص
   ١٣من جانب الدول األعضاء، وشاركت في رعايتها منظمة الصحة العالمية.

عاع الذري، من إجراء وانتهت الوكالة، بالتعاون مع الفاو، ولجنة األمم المتحدة ا  -١٠٠ لعلمية المعنية بآثار اإلش
رت خالل الفترة  تعراض للمؤلفات التي نُش عة الطبيعية  ٢٠١٧-١٩٩٨اس ات النويدات المش فيما يتعلق بقياس

د البيئي  تمدة من برامج الرص ات المس واً بيانات القياس رون دولة عض الموجودة في األغذية. وقدمت أربع وعش
اريع البحثية ال عاعية والمش تَخدم هذه البيانات لتقييم نطاق الجرعات اإلش تُس تي أجريت في نفس الفترة. وس

حة العالمية في قاعدة بياناتها  المرتبطة "بمجموعات من األنظمة الغذائية" المختلفة التي حددتها منظمة الص
  الخاصة بالنظام العالمي لرصد البيئة/برنامج األغذية.

١٠١-   ً للفريق التوجيهي المعني بمشروع وضع اإلرشادات الخاصة بالنشاط اإلشعاعي  وعقدت الوكالة اجتماعا
مبر  ا، في كانون األول/ديس رب في الحاالت غير الطارئة، في فيينا بالنمس . ٢٠١٨في األغذية ومياه الش

رين الثاني/نوفمبر  ابق في تش تعرض الفريق العمل المنجز منذ اجتماعه الس ط ٢٠١٧واس ة ورتب أولويات األنش
  المقبلة.

 األولويات واألنشطة ذات الصلة

ستساعد الوكالة الدول األعضاء في تطبيق معايير األمان الصادرة عن الوكالة، ال سيما معايير األمان   -١٠٢
ية الدولية (العدد  اس عاعات في تطبيقات مثل إنتاج GSR Part 3األس ر والبيئة من اإلش )، في مجال وقاية البش

الستخدامات الطبية والصناعية للنويدات المشعة. وستضطلع الوكالة باألنشطة التالية فيما الطاقة، والبحوث وا
  يتعلق بهذه األولوية:

 ستصدر الوكالة مواد إرشادية وستعقد حلقات دراسية شبكية، حسب الطلب، وحلقات عمل وطنية
اء الحاالت التي تنطو لة إبراز أهمية أن تحدد الدول األعض ي على التعرض إلى وإقليمية لمواص

ب للحد من  تركيزات عالية من الرادون في المنازل وأماكن العمل، وأن تتخذ اإلجراء المناس
  حاالت التعرض؛

 ،عاعات اء في تبادل الخبرات المتعلقة بالوقاية من اإلش ل الوكالة دعم الدول األعض تواص وس
تقييم التأثير اإلشعاعي على  إلى توافق في اآلراء بشأن منهجياتالتوصل وستواصل السعي إلى 

تخدامات  الجمهور والبيئة في الحاالت المخطط لها والقائمة المتعلقة بإنتاج الطاقة النووية واس
 النويدات المشعة في البحوث والتطبيقات الطبية والصناعية؛

__________________________________________________________________________________ 
  .material-protection/radon/training-https://www.iaea.org/topics/radiation انظر: ١٣



  ٣١الصفحة 

 

لتعلم وستواصل الوكالة تطوير نظام األمان في ميدان العالج اإلشعاعي لألورام (نظام سافرون) ل
تخدامات الطبية  لة باألمان في االس م الطوعي لألحداث ذات الص أن الحادثات من أجل التقاس بش

  لإلشعاع؛

ادات بخصوص إدارة النويد ع إرش أن وض اء بش اور الوكالة مع الدول األعض تتش المشعة  اتوس
اً عل وص رب في الحاالت غير الطارئة، مع التركيز خص ى تقييم الموجودة في األغذية ومياه الش

هم بالقدر األكبر  عة التي تس التعرض الغذائي، وتحديد هذه التوليفات من األغذية والنويدات المش
  في الجرعة.

  التحكُّم في المصادر اإلشعاعية  -٢-باء

  االتجاهات

ناعة والزراعة   -١٠٣ عة المختومة في مجاالت الطب والص ادر المش تخدام المص فرت الزيادة في اس لقد أس
بة للتصرف في المصادر المشعة المختومة المهملة، بما في زيادة الحاجة إلى ن والبحوث ع وضع ترتيبات مناس

  ١٤ذلك تشييد مرافق وطنية للتخلص.

عة وأمنها يتنامى. وفي   -١٠٤ ادر المش أن أمان المص لوك بش اء لمدونة قواعد الس وال يزال دعم الدول األعض
ها ا٢٠١٨عام  و واحدة على نفس ل العدد اإلجمالي إلى ، قطعت دولة عض ياً بتنفيذ هذه المدونة، ليص ياس لتزاماً س
دولة. وأبلغت ثالث دول أعضاء المدير العام باعتزامها العمل بطريقة متسقة مع اإلرشادات التكميلية بشأن  ١٣٧

ل العدد اإلجمالي للدول التي فعلت ذلك إلى  ديرها، ليص عة وتص ادر المش تيراد المص دولة  دولة. وعيَّنت ١١٤اس
ة واستيرادها، ليصل العدد اإلجمالي إلى  دولة،  ١٤٣عضو واحدة جهات اتصال لتيسير تصدير المصادر المشعـّ

ف في المصادر المشعَّة المهَملة. تسعوقطعت    دول أعضاء التزاماً سياسياً بتنفيذ اإلرشادات التكميلية بشأن التصرُّ

  األنشطة

للدول األعضاء التي أحرزت تقدماً ضئيالً في إرساء البنى الرقابية في نظمت الوكالة فعاليتين تدريبيتين   -١٠٥
عاعية،  ادر اإلش جل وطني للمص اء س يا والمحيط الهادئ. وركزت الفعاليتان على كيفية إنش منطقتي أفريقيا، وآس

ئات الرقابية. من النظام الشبكي لنظام معلومات الهي ٣٫٤وكيفية الحفاظ عليه من خالل الدعم الذي يتيحه اإلصدار 
دار  تخدام اإلص بع بعثات خبراء لتدريب الموظفين الرقابيين على اس من هذا النظام  ٣٫٤وأوفدت الوكالة س

اعدة  ة بهذا النظام لمس اء بخمس وحدات خدمة خاص يص النظام. وتم تزويد الدول األعض اعدة في تخص وللمس
  الهيئات الرقابية في إدارة السجالت ذات الصلة باألمان.

أن التحكم في   -١٠٦ اريع إقليمية ودولية، بما في ذلك عدَّة اجتماعات وحلقات عمل، بش ونفَّذت الوكالة مش
عة بعد انتهاء عمرها النافع،  ادر المش رف في المص عة من المهد إلى اللحد، مع التركيز على التص ادر المش المص

رقابية والتصرف المأمون في المصادر المشعة لدعم الجهود التي تبذلها الدول األعضاء لتعزيز األطر الوطنية ال
مّ  طس عقدت ن ذلك حلقة عمل إقليمية المختومة. وتض ا، في آب/أغس "الدورة ، بعنوان ٢٠١٨في فيينا بالنمس

  دولة عضواً أوروبية. ١٤خبيراً من  ٢١مسار األمان اإلشعاعي" لفائدة  –الدراسية بشأن صياغة اللوائح 

__________________________________________________________________________________ 
ف المصادر المشعة باعتبارها "مهَملة" في حال لم تَعُد تُستخدم للممارسة التي ُمنِحت الترخيص من أجلها. ١٤   تُعَرَّ



  ٣٢الصفحة 

 

عّة الموجودة عند إعادة تدوير وعقدت الوكالة حلقة عم  -١٠٧ ادر المش رف في المص أن التص ل إقليمية بش
عة جزئياً، لفائدة منطقة أفريقيا، في أبوجا بنيجيريا، في حزيران/يونيه  نّ الخردة المعدنية وفي المنتجات المص

تصرف في . وتمثل الهدف من حلقة العمل في مساعدة الدول األعضاء األفريقية في وضع برامج وطنية لل٢٠١٨
  المصادر المشعّة التي يمكن العثور عليها في الخردة المعدنية.

ا في حزيران/يونيه   -١٠٨ وية للخبراء القانونيين ٢٠١٨وعقدت الوكالة، في فيينا بالنمس ، اجتماعاً مفتوح العض
دولة  ٨٦ من خبيراً  ١٥٥والتقنيين حول تنفيذ اإلرشادات المتعلقة باستيراد المصادر المشعّة وتصديرها، حضره 

عّة  ادر المش رف المأمون واآلمن في المص اركون المعلومات وحددوا ما يلزم لتعزيز التص واً. وتبادل المش عض
دير في جميع أنحاء العالم. وخلُ  تيراد والتص ص االجتماع إلى أنه ال توجد في الوقت الراهن حاجة إلى خالل االس

ّب الجهود  ادات، وأنه ينبغي أن تنص على التنفيذ الكامل والمنهجي لألحكام الحالية الواردة في هذه تنقيح اإلرش
  اإلرشادات.

أن تنفيذ المدونة   -١٠٩ قانونيين والتقنيين بش وية للخبراء ال قاليمياً مفتوح العض وعقدت الوكالة اجتماعاً أ
غيرة النامية من منطقتي الكاريبي والمحي ادات المتعلقة بها لفائدة الدول الجزرية الص ط الهادئ، في فيينا واإلرش

دولة عضواً الخبرات بشأن تطبيق مدونة  ١٧. وتبادل أربعة وثالثون خبيراً من ٢٠١٨بالنمسا، في آب/أغسطس 
ي بتنفيذ المدونة وتعزيز  ياس اء على التعبير عن التزامها الس جعت الوكالة الدول األعض لوك. وش قواعد الس

ف في المصادر المشعَّة    المهَملة.اإلرشادات بشأن التصرُّ

أن تنفيذ مدونة قواعد   -١١٠ وية للخبراء القانونيين والتقنيين بش وعقدت الوكالة ثالثة اجتماعات مفتوحة العض
ديرها،  عة وتص ادر المش تيراد المص أن اس اداتها التكميلية بش عة وأمنها وإرش ادر المش أن أمان المص لوك بش الس

عَّة ال ادر المش ف في المص رُّ أن التص اداتها بش مهَملة، على النحو التالي: اجتماع لفائدة منطقة أوروبا في وإرش
ت برومانيا، في أيار/مايو  ره٢٠١٨بوخارس اركاً من  ٢٣ ، وحض واً؛ واجتماع لفائدة منطقة  ١٨مش دولة عض

بتمبر  ره ٢٠١٨أفريقيا في كمباال بأوغندا، في أيلول/س اركاً من  ٣٢، وحض واً؛ واجتماع لفائدة  ٢٨مش دولة عض
رين األول/أكتوبر منطقة أم ره ٢٠١٨ريكا الالتينية والكاريبي في مونتيفيديو بأوروغواي، في تش  ١٩، وحض

 دولة عضواً. ١٢مشاركاً من 

وابط   -١١١ راف الرقابي، مثل ض طة العملية لإلش أن األنش وعقدت الوكالة خمس حلقات عمل إقليمية بش
دير، والمبادئ التوجيهية لعمليات التفتيش  تيراد/التص باط/فبراير االس ا، في ش ، ٢٠١٨والتدريب، في فيينا بالنمس

، وفي مكسيكو سيتي ٢٠١٨، وفي لوساكا بزامبيا، في تموز/يوليه ٢٠١٨وفي القاهرة، بمصر، في نيسان/أبريل 
  .٢٠١٨، وفي داكار بالسنغال، في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٨بالمكسيك، في تموز/يوليه 

  األولويات واألنشطة ذات الصلة

عة من المهد إلى اللحد من خالل الوثائق   -١١٢ ادر المش اء في إدارة المص اعد الوكالة الدول األعض تس س
تعمل الوكالة  ارية والدورات التدريبية وحلقات العمل. وس تش ات النظراء والخدمات االس تعراض ادية واس اإلرش

اد أن أمان المص لوك بش اً على الترويج للتطبيق الفعال لمدونة قواعد الس اداتها أيض عة وأمنها وإرش ر المش
التكميلية بشأن استيراد المصادر المشعة وتصديرها وإرشاداتها بشأن التصرف في المصادر المشعة المهملة، 

ر تقاُسم الخبرات. وستضطلع الوكالة باألنشطة التالية فيما يتعلق بهذه األولويات:   وستيّسِ

 



  ٣٣الصفحة 

 

اء على التعب جيع الدول األعض ل الوكالة تش تواص ي بتنفيذ مدونة قواعد س ياس ير عن التزامها الس
السلوك بشأن أمان المصادر المشعة وأمنها وإرشاداتها التكميلية بشأن استيراد المصادر المشعة 

  وتصديرها وإرشاداتها بشأن التصرف في المصادر المشعة المهملة؛

ادر اء وتنفيذ التحكُّم في المص اء في إرس اعد الوكالة الدول األعض تس عة من المهد إلى  وس المش
  اللحد، بما في ذلك من خالل السجالت وقوائم الجرد الوطنية للمصادر المشعة؛

تروجو اء في لالوكالة  س اعد الدول األعض تس ادات التكميلية وس لوك واإلرش مدونة قواعد الس
  ؛هماجهودها المبذولة لبناء القدرات من أجل تنفيذ األحكام الواردة في

ل الوكا تواص اء. وس لة تطوير نظام معلومات الهيئات الرقابية لتلبية احتياجات الدول األعض
زة العالية األمن وسهلة التخصيص المستخدمين من إدارة العمليات الرقابية.  وستمكن األداة المعزَّ

من نظام معلومات  ٣٫٤وستواصل الوكالة تقديم الدعم والتدريب بشأن استخدام اإلصدار الشبكي 
  رقابية؛الهيئات ال

 تنظم الوكالة في أيار/مايو أن  ٢٠١٩وس وية للخبراء القانونيين والتقنيين بش اجتماعاً مفتوح العض
تنفيذ مدونة قواعد السلوك بشأن أمان المصادر المشعة وأمنها وإرشاداتها التكميلية بشأن استيراد 

  المهملة؛المصادر المشعة وتصديرها وإرشاداتها بشأن التصرف في المصادر المشعة 

 ،اء ل الوكالة دعم الدول األعض تواص املة بناًء على طلبهاوس تراتيجيات وطنية ش ع اس ، في وض
  للتصرف في المصادر المشعة المهملة واليتيمة، بما في ذلك في صناعة إعادة تدوير المعادن.

  النقل المأمون للمواد المشعة  -٣-باء

  االتجاهات

اإلشراف الرقابي، بما في زيادة الحاجة إلى المشعة في الدول األعضاء إلى يؤدي تزايد استخدام المواد    -١١٣
  ذلك اإلشراف على النقل المحلي والدولي.

. محمولةمحطات القوى النووية الوهناك بعض الدول األعضاء التي تهتم على نحو متزايد بتشييد ونشر   -١١٤
مة في إحدى الدول األعضاء، وأعلنت دولة ووصل صنع سفينة واحدة لهذا النوع من المفاعالت إلى مرحل ة متقّدِ

  عضو أخرى عن اعتزامها إنشاء سفينة مماثلة في المستقبل القريب.

  األنشطة

رت الوكالة طبعة منقحة لعام   -١١٥ ور المعنون  ٢٠١٨نش عة""من المنش  الئحة النقل المأمون للمواد المش
يغة المنقحة  SSG-6(العدد  لة مع .1Rev(الص لس ادرة عن الوكالة)) من س . وأعدت الوكالة ١٥ايير األمان الص

ور المعنون  ودة نهائية من المنش عة" "مس ارية لالئحة الوكالة المتعلقة بالنقل اآلمن للمواد المش تش المواد االس
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  ٣٤الصفحة 

 

(Advisory Material for the IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material)  ودة (المس
649DS 26)، وهي تنقيح للعدد-SSG .وأصدرت الوكالة مسودة  ١٦من سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة

عة" نهائية لدليل جديد لألمان الخاص بعنوان  اميم الطرود لنقل المواد المش مون تقرير أمان تص كل ومض "ش
(Format and Content of the Package Design Safety Report for the Transport of Radioactive Material) 

ودة  مس ور . )DS493(ال نش م ن ال ة م ي ائ ه ة ن ح قَّ ن ودة م ت مس رن ت ى اإلن ل رت ع ونُِش
ون ن ع م داول  ال ام "ج ك ة أح ح ة الئ ال وك ة"  ال ع مش واد ال م ل ون ل أم م ل ال ق ن ل ل

(Schedules of Provisions of the IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material) 
  .٢٠١٨تشرين الثاني/نوفمبر  ٣٠)، لتعلق عليها الدول األعضاء بحلول DS506(المسودة  )٢٠١٨(طبعة 

عة،   -١١٦ ة تعلَّم إلكترونية تتعلق بالئحة النقل المأمون للمواد المش تحداث وتجريب منص وأتمت الوكالة اس
    ة).من سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكال SSR-6(العدد  ٢٠١٢طبعة 

  األولويات واألنشطة ذات الصلة

الوكالة الدول األعضاء في بناء القدرات من أجل النقل المأمون للمواد المشعة. وستضطلع  ستساعد   -١١٧
  الوكالة باألنشطة التالية فيما يتعلق بهذه األولوية:

 ور المعنون خة منقحة من المنش ر الوكالة نس تنش ارية لالئحة الوس تش كالة المتعلقة "المواد االس
لة معايير األمان Rev. 1(الصيغة المنقحة  SSG-26(العدد بالنقل اآلمن للمواد المشعة"  ) من سلس

ور المعنون  ل تنقيح المنش تواص ادرة عن الوكالة). وس جداول أحكام الئحة الوكالة للنقل "الص
ن الوكالة). وستنتهي من سلسلة معايير األمان الصادرة ع SSG-33(العدد  "المأمون للمواد المشعة

ياغة دليل األمان الخاص المعنون  اميم الطرود الوكالة من ص مون تقرير أمان تص كل ومض "ش
  ؛لنقل المواد المشعة"

 ع وحدات تض أن المتطلبات الرقابية ألمان النقل، وس ة تعلم إلكتروني بش تطلق الوكالة منص وس
  لين والهيئات الرقابية؛لمشغّ نمطية للتعلم اإللكتروني بشأن موضوعات أخرى من أجل ا

 وفي محمولةال محطات القوى النوويوستواصل الوكالة مناقشة نهج استراتيجي لتطوير ونشر .
تعراض المنظمة  يخلص إليها اس اء، النتائج التي س ب االقتض تدعم الوكالة، حس دد، س هذا الص

 البحرية الدولية والتنقيح المحتمل لالئحة النقل الخاصة بها.

  اإلخراج من الخدمة والتصرف في الوقود المستهلك والتصرف في النفايات  -٤-باء

  االتجاهات

ات في عام   -١١٨ تعراض وما بعده في إطار خدمة  ٢٠١٩تلقت الوكالة عدداً متزايداً من الطلبات إلجراء اس
تهلك، وبرامج اإل عة والوقود المس رف في النفايات المش تعراض المتكاملة المتعلقة بالتص خراج من الخدمة االس

 واالستصالح.
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  ٣٥الصفحة 

 

اريع اإلخراج من الخدمة النووية حول العالم إلى زيادة الحاجة   -١١٩ إلى وأدَّت الزيادة الكبيرة في عدد مش
ع الوكالة مواد  اء، من بين جملة أمور، أن تض لة. وقد طلبت الدول األعض برامج التعليم والتدريب ذات الص

  الرقابي المتصلة باإلخراج من الخدمة. تدريبية خاصة بشأن عمليات التفتيش

وواصلت الدول األعضاء التماس مساعدة الوكالة في وضع وتنفيذ حلول مأمونة طويلة األمد للتصرف   -١٢٠
  في النفايات المشعة، على سبيل المثال فيما يتعلق بتحديد مواقع مرافق التصرف في النفايات المشعة.

اء دعم الوك  -١٢١ طح وتطلب الدول األعض ع وتنفيذ خطط التخلص قرب س ورة متزايدة من أجل وض الة بص
  األرض من النفايات ذات اإلشعاع الضعيف جداً والضعيف.

عاع ومن الوقود   -١٢٢ اء اهتماماً متزايداً بالتخلص الجيولوجي من النفايات القوية اإلش وتبدي عدَّة دول أعض
طة ترخيص م هد أنش تهلك عندما يُعتبر نفايات. وتش رافق التخلص الجيولوجي تقدماً في بعض الدول المس

  األعضاء.

عة   -١٢٣ ادر المش بر من المص ع نظام للتخلص داخل حفر الس وقد أحرزت الوكالة تقدماً فيما يتعلق بوض
بر، ونظم الدعم الرقابية  ع تقنيات التخلص داخل حفر الس اء على وض المختومة المهملة. وعملت عدَّة دول أعض

ية، اس اء األخرى  والبنى األس واألجهزة والمعدات، والعمليات واإلجراءات. وهناك العديد من الدول األعض
  المهتمة باستكشاف هذا المفهوم.

لة فيما يتعلق   -١٢٤ اء التي ال تتمتع إال بقدر قليل من الخبرات الرقابية ذات الص وقد أعربت الدول األعض
و عة التي توجد بص ناعات مثل معالجة بالتركيزات الكبيرة من المواد المش رة طبيعية في المخلفات الناتجة في ص

ية للرقابة  اس اء البنية األس األتربة النادرة والنفط والغاز والتيتانيوم والمياه، عن حاجتها إلى دعم الوكالة في إرس
  واألمان فيما يخصُّ التصرف في المخلفات المحتوية على مواد مشعة ذات منشأ طبيعي.

ادس لألطراف المتعاقدة في وأفاد عدد متز  -١٢٥ ي الس تعراض اء، خالل االجتماع االس ايد من الدول األعض
االتفاقية المشتركة، بأن لديها تدابير مستمرة للحفاظ والحصول على الموارد البشرية المناسبة في هيئاتها الرقابية 

ناعة. كما زادت اإلفادة بإجراءات ال بب تقاعد الموظفين الحاليين وتركهم للص ية بس س حفاظ على المعارف المؤس
  وجذب مواهب جديدة إلى الصناعة.

  األنشطة

ت بعثات ٢٠١٨أجرت الوكالة في عام   -١٢٦ في إطار خدمة "أرتميس"، أجريت إحداها للمرة األولى  س
  باالقتران مع خدمة االستعراضات الرقابية المتكاملة.

ا  -١٢٧ اريين في فيينا بالنمس تش باط/فبراير وحزيران/يونيه وعقدت الوكالة اجتماعين اس لوضع  ٢٠١٨، في ش
اً  د معنون مؤقت دي ان ج ل أم ة"  دلي اب  (Application of the Concept of Clearance)"تطبيق مفهوم رفع الرق

) كمتابعة للنتائج التي توصل إليها المؤتمر الدولي بشأن تطوير تنفيذ برامج اإلخراج من الخدمة DS500المسودة (
الح الب تص ُع دليل األماِن الجديد هذا نطاق دليل األمان المعنون واالس يُوّسِ عيد العالمي. وس "تطبيق يئي على الص

  من معايير األمان الصادرة عن الوكالة). RS-G-1.7(العدد  مفاهيم االستبعاد واإلعفاء ورفع الرقابة"

 



  ٣٦الصفحة 

 

ا في تموز/يوليه   -١٢٨ ف  ،٢٠١٨وعقدت الوكالة اجتماعات تقنية في فيينا بالنمس رُّ أن الحالة الراهنة للتص بش
ات تمهيداً  س عَّة الناتجة عن المؤس رها أكثر من  في النفايات المش اركاً من  ٣٠للتخلّص منها، وحض دولة  ٢٥مش

ابقة،  طة س عة الناتجة عن أنش ف في النفايات المش رُّ ي لتحديات التص ّدِ أن منهجيات ونُُهج التص واً، وبش عض
  عضواً.دولة  ١٤مشاركاً من  ٢٦وحضرها 

، اجتماعاً تقنياً إلطالق المشروع الدولي بشأن ٢٠١٨وعقدت الوكالة، في فيينا بالنمسا في حزيران/يونيه   -١٢٩
ره  غيرة من الخدمة، وحض اركاً من  ٤١إخراج المرافق الص روع على  ٣٣مش يرّكز هذا المش واً. وس دولةً عض

اء المرافق  ة بالتخطيط إلنش ية الوطنية الخاص اس غيرة وبإخراجها من البنى األس ناعية والبحثية الص الطبية والص
  الخدمة، وعلى تطبيق معايير األمان ذات الصلة في هذا الشأن.

، اجتماعاً تقنياً إلطالق المشروع الدولي بشأن ٢٠١٨وعقدت الوكالة، في فيينا بالنمسا في أيلول/سبتمبر   -١٣٠
ستكمال أنشطة اإلخراج من الخدمة، وحضره  دولةً عضواً. وسيوفر المشروع لمحة عامة  ٢٩من مشاركاً  ٤٠ا

توى العالم في تحديد الحاالت النهائية لإلخراج من الخدمة، وإظهار مدى  منهجية عن الخبرات العملية على مس
االمتثال لمعايير الحاالت النهائية وتحديد وتنفيذ ما يلزم من التدابير والضوابط بعد نهاية اإلخراج من الخدمة. كما 

(العدد  "إعفاء المواقع من التحكم الرقابي عند إنهاء الممارسات"هم المشروع في تنقيح دليل األمان المعنون سيس
WS-G-5.1 .(من سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة  

ا في حزيران/يونيه   -١٣١ ، اجتماعاً تقنياً إلطالق محفل دولي جديد ٢٠١٨وعقدت الوكالة، في فيينا بالنمس
عة الموجودة في البيئة يعنى  رف في مخلفات المواد المش ة بإنتاج اليورانيوم والتص ية الخاص اس بأمان البنية األس

دولةً عضواً. ويوفر هذا المشروع محفالً لتعزيز القدرات الرقابية القوية  ٢٧مشاركاً من  ٣٦الطبيعية، وحضره 
تصرف في المخلفات الموجودة في البيئة الطبيعية. كما لضمان اإلنتاج المأمون المستدام لليورانيوم، بما في ذلك ال

رف في المخلفات الموجودة في  أن أمان إنتاج اليورانيوم والتص تراتيجي للعمل المقبل بش أنه يحدد االتجاه االس
 البيئة الطبيعية. ويرمي المشروع إلى مساعدة الدول األعضاء، بما في ذلك تلك التي تستهل إنتاج اليورانيوم للمرة

  األولى، في الجوانب الرقابية المتعلقة بالتصرف في المخلفات الموجودة في البيئة الطبيعية.

وواصلت الوكالة وضع تقريري أمان يهدفان إلى منع نشوء حاالت مواقع موروثة في المستقبل. ويركز   -١٣٢
جه من خالل النّض الموقعي، هذان التقريران على جوانب األمان عند إنتاج اليورانيوم وعلى تطوير وإدارة إنتا

"التصرف في المخلفات المشعة الناتجة عن ويأخذان في الحسبان األحكام الواردة في مسودة دليل األمان المعنون 
عة الموجودة في البيئة الطبيعية" طة المرتبطة بالمواد المش ائر األنش ودة  التعدين ومعالجة المعادن وس (المس

DS459(.  

لت الوكالة   -١٣٣ ال في المجال النووي، التي توفر مجموعة وواص ين باالتص تحديث مجموعة أدوات المختص
من الموارد للمساعدة في االتصال بشأن المسائل النووية. كما عقدت الوكالة اجتماعاً تقنياً بشأن التعلُّم من خبرات 

عة، في فيينا بالنمسا في المجتمعات المحلية بشأن إشراك أصحاب المصلحة في برامج التصرف في النفايات المش
رين الثاني/نوفمبر  ره ٢٠١٨تش اركاً من  ٩٥، وحض م  ٢٥مش واً ومنظمة دولية واحدة. وتقاس دولة عض

حاب  راك أص ة بإش وعات الخاص أن الموض تقاة بش اركون المعلومات المتعلقة بالخبرات والدروس المس المش
  دخالت لوثيقة جديدة بشأن هذا الموضوع.المصلحة المحليين في التصرف في النفايات المشعة، وقدموا م

 



  ٣٧الصفحة 

 

روع تحليل البيانات وجمعها لتحديد تكاليف إخراج مفاعالت   -١٣٤ وعقدت الوكالة االجتماع التقني الثالث لمش
رين األول/أكتوبر  –البحوث من الخدمة  ا، في تش ره ٢٠١٨المرحلة الثانية، في فيينا بالنمس اركاً  ٢٩، وحض مش

واً. وي ٢٦من  أن التكاليف التي حدَّدت خالل المرحلة األولى دولة عض روع إلى تعميق التعاون بش رمي المش
تراتيجيات  يركز على تحديد اآلثار المترتبة على التكلفة وفقاً الس وث من الخدمة. وس إلخراج مفاعالت البحـ

  وتقنيات مختلفة، وعلى فهم مصادر عدم التيقن المتعلقة بتقديرات التكاليف ومستوياتها.

روع الدولي   -١٣٥ لت الوكالة تنفيذ المش أنوواص ررة من الخدمة  بش إدارة إخراج المرافق النووية المتض
باط/فبراير وحزيران/يونيه  اريان، ُعقدا في ش تش ، من وضع الصيغة ٢٠١٨واستصالحها. وانتهى اجتماعان اس

والمؤسسية المنبثقة عن االجتماع التقني النهائية لمسودة تقرير المشروع، الذي يتناول التوصيات الرقابية والتقنية 
ة الحالة المتعلقة بإخراج ٢٠١٧النهائي الذي عقد في المملكة المتحدة في عام  اً دراس تعرض االجتماع أيض . واس

رة في مركز التويثة للبحوث النووية بالعراق من الخدمة.   المرافق المدمَّ

 عديدة. وتم التأكيدلمؤهَّلة من خالل اجتماعات استشارية وواصلت الوكالة تطوير مفهوم المراكز التقنية ا  -١٣٦
تمل على معايير تقنية لعلى  ودة تش اري الذي عقد في كانون مس تش عملية تعيين هذه المراكز خالل االجتماع االس

مبر  تُدعى٢٠١٨األول/ديس اء المهتمة إلى تقديم طلبات لكي يُعيَّن لها مركز تقني  مرافق . وس الدول األعض
  ل.مؤهَّ 

عَّة   -١٣٧ رف في النفايات المش تراتيجية ألمان التص ة واس ياس أن س ع دليل أمان بش وبدأت الوكالة في وض
  والوقود المستهلَك، واإلخراج من الخدمة، واالستصالح البيئي.

ية األوروبية ووكالة الطاقة  ٢٠١٨ وعقدت الوكالة في تموز/يوليه  -١٣٨ مبرغ، بالتعاون مع المفوض في لكس
التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، اجتماعاً مشتركاً بشأن مشروع الحالة واالتجاهات  النووية

ِشر التقرير  ١٤مشاركاً من  ٣٠بشأن الوقود المستهلك والنفايات المشعّة. وحضر هذا االجتماع  دولة عضواً. ونُ
  .٢٠١٨األول للمشروع في كانون الثاني/يناير 

لت  -١٣٩ غيل مرافق التخلص الجيولوجي من النفايات  وواص اح أمان تش روع الدولي إليض الوكالة تنفيذ المش
اريع األخرى التي تتعلق بأمان  رعت في العديد من المش عة وأمان هذه المرافق على المدى الطويل، وش المش

اريع على فريقين عاملين أحدهما معني باتخاذ الق تمل هذه المش د التخلص الجيولوجي. وتش رارات عقب رص
لين خالل ترخيص مرافق التخلص  غِّ فاعل بين الرقابيين والمش بالت مرافق التخلص الجيولوجي، واآلخر معني 

  الجيولوجي.

ا في تشرين األول/أكتوبر   -١٤٠ ، االجتماع األول للمحفل المعني بأمان ٢٠١٨وعقدت الوكالة، في فيينا بالنمس
  دولة عضواً. ١٩مشاركاً من  ٣٢التخلص قرب سطح األرض، الذي استقطب 

عّة   -١٤١ ادر المش ف المأمون في المص رُّ أن آخر التطورات والتحديات في التص يعية بش ة مواض وُعِقدت جلس
ا، في أيار/مايو  ادس لألطراف  ٢٠١٨المختومة المهَملة، في فيينا بالنمس ي الس تعراض خالل االجتماع االس

  المتعاقدة في االتفاقية المشتركة.

  

 



  ٣٨الصفحة 

 

وُعِقد اجتماع جانبي بشأن الحلول االبتكارية للتصرف الفعال في المصادر المشعة المختومة المهَملة، في   -١٤٢
بتمبر  ا، في أيلول/س تين للمؤتمر العام. وعقدت الوكالة ثالثة ٢٠١٨فيينا بالنمس ، خالل الدورة العادية الثانية والس

ا، في كانون الثان ارية، في فيينا بالنمس تش مبر اجتماعات اس ان/أبريل، وكانون األول/ديس ، ٢٠١٨ي/يناير، ونيس
ادر  ج على تقييم األمان في مرحلة ما بعد اإلغالق فيما يخص التخلص من المص أن تطبيق النهج المتدّرِ بش

  المشعـّة المختومة المهَملة في حفر السبر.

اعدت الوكالة الهيئة الرقابية الماليزية في تحديد الخبراء من أجل إ  -١٤٣ تقل وس تعراض نظراء مس جراء اس
ة المختومة المهَملة في حفرة سبر. وأجر استعراض النظراء هذا  يلطلب رخصة للتخلص من المصادر المشعـّ

رين األول/أكتوبر ٢٠١٨في دنغكيل بماليزيا، في أيار/مايو  ، ٢٠١٨. وعقد اجتماع في أثينا باليونان، في تش
روع تحقيق استدامة التحكم في المصادر المشعّة "من المهد إلى اللحد"، كة في مشلتدريب الهيئات الرقابية المشارِ 

  الذي يركز على استعراض حاالت األمان من أجل التخلُّص من النفايات المشعّة.

 األولويات واألنشطة ذات الصلة

ة   -١٤٤ تراتيجيات الوطنية الخاص ات واالس ياس ع وتنفيذ الس اء في وض اعد الوكالة الدول األعض تس س
شمل التخلص من نفايات المصادر المشعة المختومة، والتخلص با لتصرف المأمون في النفايات المشعة، بما ي

تراتيجيات وخطط  ع اس تهلك عندما يُعتبر نفايات، ووض عاع والوقود المس الجيولوجي من النفايات القوية اإلش
  ه األولوية:لإلخراج من الخدمة. وستضطلع الوكالة باألنشطة التالية فيما يتعلق بهذ

ستنقح الوكالة المواد التدريبية المتعلقة بأمان إخراج المرافق النووية من الخدمة؛  

 وستضع الوكالة وحدات نمطية تدريبية متخصصة بشأن اإلشراف الرقابي، وتخطيط اإلخراج من
  الخدمة وتنفيذه؛

ول إلى قاعدة ب اء من خالل إتاحة الوص اعد الوكالة الدول األعض تس دة وس ة بأرص ياناتها الخاص
ية  عة. ويجري تحديث قاعدة البيانات بالتعاون مع المفوض تهلك والنفايات المش الوقود المس
يتيح  ادي. وس األوروبية ووكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتص

بات تخدامها للوفاء بمتطل اء اس لدول األعض ية  هذا أداة إبالغ يمكن ل لدول اإلبالغ الوطنية وا
  (األوروبية والواردة في االتفاقية المشتركة)؛

 ،وستساعد الوكالة الدول األعضاء في اختيار حلول مأمونة من أجل التصرف في النفايات المشعة
ادات تقنية ونُُهج قوية فيما يتعلق بمعالجة النفايات وخزنها،  بما في ذلك من خالل توفير إرش

ادات بش عة. وإرش رف في النفايات المش ية لدعم التخطيط من أجل التص اس أن الجوانب األس
ستناداً إلى خبرات الدول األعضاء، وثائق ترسي الممارسات الجيدة في  وستضع الوكالة كذلك، ا
ع وتنفيذ حلول مختلفة  أن خيارات ونُُهج وض املة بش توفر معلومات ش مجال التخلص، وس

  للتخلص؛

ل الوكالة تو تواص رف في وس بكات المهنية في مجال اإلخراج من الخدمة، والتص ة للش فير منص
 النفايات المشعة، والتصرف في المصادر المشعّة المهملة، واالستصالح البيئي.

  



  ٣٩الصفحة 

 

  وقاية البيئة من اإلشعاعات واالستصالح  -٥-باء

  االتجاهات

عة من التقنيات والتطبيقات  -١٤٥ تخدام المتزايد لطائفة واس الحاجة إلى النووية حول العالم إلى زيادة  أدَّى االس
  تحليل وتقييم اآلثار اإلشعاعية النبعاثات النويدات المشعة في البيئة.

تقبل وبأثر رجعي ألفراد الجمهور والكائنات   -١٤٦ وهناك اهتمام متزايد بمنهجيات تقييم الجرعات في المس
ر اء حدود تص رية فيما يتعلق باعتماد وإرس ات والحوادث الحية غير البش طة، وتقييم الممارس يف للمرافق واألنش

السابقة التي لم تخضع للتنظيم، والتحكُّم في أثرها. وتستخدم الدول األعضاء برامج رصد المصادر واإلشعاعات 
  البيئية الستكمال هذه التقييمات وإليضاح االمتثال لمعايير الوقاية.

مها الوكالة في أنشطة االستصالح، وهناك طلب مستمر من جانب الدول األعضاء   -١٤٧ على المساعدة التي تقّدِ
طة  ابقاً في إنتاج اليورانيوم وفي غيره من األنش تخدم س الح المواقع الموروثة التي كانت تُس تص يما اس وال س

  المتصلة بالمجال النووي.

  األنشطة

١٤٨-   ً عملية استصالح المناطق المتأثرة "  عقدت الوكالة اجتماعاً تقنياً بشأن مسودة دليل األمان المعنون مؤقتا
سابقة" ، (Remediation Process for Areas Affected by Past Activities and Accidents) باألنشطة والحوادث ال

ا، في تموز/يوليه  اركين من خمس منظمات دولية. وجمع االجتماع ٢٠١٨في فيينا بالنمس تة مش ره س ، وحض
ادات الدولية األخرى ذات مدخالت من المنظمات الدولية ب اقه مع اإلرش مان اتس ودة دليل األمان هذا لض أن مس ش

  الصلة.

رت الوكالة  -١٤٩ الح البيئي لمواقع إنتاج اليورانيوم "  ونش تص أن االس تراتيجية بش ية االس الخطة الرئيس
طى يا الوس بتمبر ٢٠١٨، باإلنكليزية في أيار/مايو "الموروثة في آس ية في أيلول/س مت  ٢٠١٨.١٧، وبالروس وقُّدِ

برنامج االستصالح البيئي في منطقة آسيا  –الوثيقة خالل الفعالية الجانبية بشأن مواقع إنتاج اليورانيوم الموروثة 
ي لألطراف المتعاقدة في االتفاقية  تعراض افها االتحاد األوروبي في إطار االجتماع االس تض طى، التي اس الوس

تَركة، وخالل فعاليتين جانبيتين بعين  المش تين للمؤتمر العام، والدورة الثالثة والس بالدورة العادية الثانية والس
 .٢٠١٨للجمعية العامة لألمم المتحدة في أيلول/سبتمبر 

يق المعني بمواقع اليورانيوم القديمة، عقدت الوكالة   -٠١٥ حلقة العمل اإلقليمية األولى وفي إطار فريق التنس
الح في تص أن الوعي العام باالس طى بش يا الوس رين الثاني/نوفمبر  منطقة آس تان، في تش انبي بطاجيكس في دوش

رها ٢٠١٨ اركاً من  ٢٩، وحض اء و ٥مش منظمات دولية. وكانت حلقة العمل هذه بمثابة منبر  ٣دول أعض
دد  ع برامج محلية للوعي العام. وش تفادة من وض م خبراتهم والدروس المس طى لتقاس يا الوس اركين من آس للمش

ارك بل المش ية العمل مع الجمهور ق قة بكيف ادات المتعل قدرات واإلرش ناء ال جة إلى مزيد من ب حا ون على ال
  االستصالح وأثناءه وبعد االنتهاء منه.

 

__________________________________________________________________________________ 
  .https://nucleus.iaea.org/sites/connect/CGULSpublic/Pages/default.aspx انظر: ١٧



  ٤٠الصفحة 

 

وواصلت الوكالة دعم المحفل الدولي العامل المعني باإلشراف الرقابي على المواقع الموروثة، ومساعدة   -١٥١
ومات المتعلقة باإلشراف الرقابي الفعال والكفؤ من أجل التصرف في المواقع الدول األعضاء ورعاية تبادل المعل

، اجتماعاً تقنياً لهذا المحفل، وحضره ٢٠١٨الموروثة. وعقدت الوكالة، في فيينا بالنمسا في تشرين الثاني/نوفمبر 
وتقاسم المشاركون الخبرات والدروس المستفادة فيما يتعلق بدور الرقابيين في  دولة عضواً. ١٩مشاركاً من  ٣٠

ودة تنقيح دليل األمان المعنون  وا مس الح، وناقش تص املة لالس الح المناطق المتأثرة العملية الش تص "عملية اس
  ١٨).من سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة G-WS-3.1(العدد  باألنشطة والحوادث السابقة"

، االجتماع التقني الثالث للمرحلة الثانية ٢٠١٨وعقدت الوكالة، في فيينا بالنمسا في تشرين األول/أكتوبر   -١٥٢
مشاركاً  ١٥٠من برنامج النمذجة والبيانات الخاصة بتقييم التأثير اإلشعاعي (برنامج "موداريا" الثاني)، وحضره 

واً. ويعمل البرنامج على بناء ال ٤٧من  عاعية دولة عض خبرات ونقل المعارف في مجال تقييم الجرعات اإلش
  الناتجة عن النويدات المشعة المنبعثة إلى البيئة أو الموجودة فيها بالفعل.

أن   -١٥٣ ودة دليل األمان بش ع مس ة وض ادر والبيئة واألفراد وعقدت الوكالة اجتماعاً تقنياً لمناقش د المص رص
، وحضره ٢٠١٨)، في فيينا بالنمسا، في كانون األول/ديسمبر DS505ودة (المس ألغراض وقاية الجمهور والبيئة

جملة أمور منها تصميم وإرساء برامج  منظمات دولية. وناقش المشاركون ٣دولة عضواً و ٣١مشاركاً من  ٥١
اح وقاية الجمهور والبيئة في حاالت التعرض المخطط لها، وحاالت  مان وإيض د قوية مالئمة للغرض لض رص

  ض الطارئ، وحاالت التعرض القائم على امتداد الفترة العمرية الكاملة للمرافق واألنشطة.التعر

  األولويات واألنشطة ذات الصلة

ستعمل الوكالة على ترويج وتيسير تقاسم الخبرات المكتسبة من التعامل مع حاالت استصالح المناطق   -١٥٤
ثة، بما في ذلك الحاالت الالحقة للحوادث ومو اقع إنتاج اليورانيوم الموروثة. وستضطلع الوكالة باألنشطة الملوَّ

  التالية فيما يتعلق بهذه األولوية:

 ستنشر الوكالة تقارير بشأن استراتيجيات استصالح تخصُّ حاالت بعينها في المناطق الحضرية
إلخراج والريفية الملوثة في ظّلِ طائفة واسعة من الظروف البيئية، وبشأن أنشطة االستصالح وا

  من الخدمة في المناطق أو المواقع المتضررة من طارئ نووي أو إشعاعي؛

 وسيجري فريق التنسيق المعني بمواقع اليورانيوم القديمة التابع للوكالة، عند الطلب، استعراضات
النظراء لتقييم األثر البيئي، ودراسات الجدوى بشأن االستصالح، وسيستعرض التقدم المحرز في 

  االستصالح. وسيعقد كذلك اجتماعه التقني السنوي.أنشطة 
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  ٤١الصفحة 

 

  تعزيز األمان في المنشآت النووية  -جيم

  أمان محطات القوى النووية  -١-جيم

  أمان التشغيل: الخبرات التشغيلية والتشغيل الطويل األجل  -١-١-جيم

  االتجاهات

غيل تحديد الحاجة إلى تع  -١٥٥ تعراض أمان التش ل بعثات فرقة اس غيل، وتعزيز تواص زيز إجراءات التش
التحسين المستمر، وتحقيق المستوى األمثل في أنشطة الصيانة، وتقييم التعديالت الرئيسية المدَخلة على محطات 
وء كذلك على وجود حاجة إلى زيادة تعزيز  لِّط الض القوى النووية ألغراض األمان. وما فتئت هذه البعثات تس

  دي للطوارئ في الموقع.التصدي للحوادث والتأهب والتص

وال يزال تحليل البيانات المستمدة من النظام الدولي للتبليغ عن الخبرات التشغيلية يشير إلى وجود حاجة   -١٥٦
للتعلُّم من األحداث المتصلة بإدخال التعديالت على التصميم، وإدارة التقادم، وإدارة المخاطر الداخلية والخارجية، 

فادة من الخبرات التشغيلية. ويواصل التحليل أيضاً تسليط الضوء على الحاجة إلى تحسين ومراقبة التلوث، واالست
يانة، وكفاية اإلجراءات وااللتزام بها، وتدريب المتعاقدين  غيل والص ات التش التعلم من األحداث المتعلقة بممارس

ي، تلقت الوكالة عدداً أكبر بكثير من راف عليهم. ومقارنة بالعام الماض طلبات عقد حلقات عمل تدريبية  واإلش
  بشأن استخدام الخبرات التشغيلية.

غيل الطويل األجل   -١٥٧ ولدى عدد متزايد من مفاعالت القوى النووية حول العالم برامج للتعامل مع التش
كان مفاعالً،  ٤٥٤، ومن بين مفاعالت القوى النووية العاملة البالغ عددها ٢٠١٨وإدارة التقادم. وفي نهاية عام 

بة  ٤٠إلى  ٣٠٪ من هذه المفاعالت يعمل منذ فترة ٤٧  ٤٤٨٪ من ٤٧عاماً، وهو ما يمّثِل زيادة مقارنة بنس
بة ٢٠١٧مفاعالً عامالً في نهاية عام  عاماً،  ٤٠٪ أخرى تعمل منذ فترة تزيد على ١٧، في حين كانت هناك نس

  ١٩).٢(انظر الشكل  ٢٠١٧هاية عام مفاعالً عامالً في ن ٤٤٨٪ من ١٧وهي تمثل زيادة مقارنة بنسبة 

وقد الحظت الوكالة في األعوام األخيرة زيادة في عدد طلبات الدول األعضاء بشأن بعثات جوانب أمان   -١٥٨
غيل الطويل األجل. وارتفع عدد هذه البعثات من ثالث إلى أربع بعثات في العام في الفترة   ٢٠١٥-٢٠١٢التش

  .٢٠١٨-٢٠١٦عام في الفترة وأصبح من ست إلى تسع بعثات في ال

  األنشطة

غلين النوويين لزيادة تعزيز التعاون   -١٥٩ عالمية للمش فاهم المعقودة مع الرابطة ال لة مذكرة الت مدَّدت الوكا
تعراض النظراء  غيل بديالً عن زيارات المتابعة الس تعراض أمان التش ع الترتيبات لكي تكون بعثتا فرقة اس ووض

ا الرابطة إل غلي التي تجريه ذا من عبء الموارد على مش ل ه ة. ومن المتوقع أن يقل ى محطات القوى النووي
ديدة من الموقع بخالف ما  محطات القوى النووية حيث إنه من المقرر أن تُْجرى هاتان البعثتان على مقربة ش

 يحدث. كما اتفقت المنظمتان على نهج مشترك لإلشراف النووي المستقل.
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ده الوكالة، هو قاعدة بيانات موثوقة وشاملة بشأن محطات  ١٩ القوى النووية نظام المعلومات عن مفاعالت القوى، الذي وضعته وتتعهَّ

  في جميع أنحاء العالم.



  ٤٢الصفحة 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

غيلي في عام  -٢-كلالش ب عمرها التش تمدة من نظام  ٢٠١٨توزيع جميع مفاعالت القوى النووية حس تناداً إلى المعلومات المس اس
   المعلومات عن مفاعالت القوى التابع للوكالة.

عاون والتنمية في الميدان   -١٦٠ عة لمنظمة الت تاب قة النووية ال طا لة ال عاون مع وكا بالت لة،  درت الوكا وأص
وراً بعنوان االقت ادي، منش أن محطات القوى النووية"ص غيلية بش مل "الخبرة التش ور، الذي يش . ويبرز هذا المنش

اء ٢٠١٤-٢٠١٢الفترة  تلمة من الدول األعض تعراض لتقارير األحداث المس تند إلى اس ، الدروس التي تس
غيلية. وتحتوي تقا اركة من خالل النظام الدولي للتبليغ عن الخبرات التش رير هذا النظام على معلومات المش

  ودروس مستفادة من أحداث ذات أهمية من حيث األمان للمساعدة في تقليل إمكانية تكرارها في محطات أخرى.

غيل يلخص أهم المالحظات التي   -١٦١ تعراض أمان التش وأعدَّت الوكالة تقريراً موجزاً عن بعثات فرقة اس
لت خالل البعثات وزيارات المتابعة  ّجِ ف االتجاهات ٢٠١٥إلى عام  ٢٠١٣التي أجريت من عام ُس ، ويص

  ٢٠األساسية والممارسات الجيدة التي تم تحديدها، ويوفر تقييماً لنتائج هذه البعثات ككل.

التعقيبات المستمدة من الخبرات التشغيلية بخصوص المنشآت "ونشرت الوكالة دليل أمان خاص بعنوان   -١٦٢
ادرة عن الوكالة).من  SSG-50(العدد  النووية" لة معايير األمان الص لس ع  ٢١س يات لوض ويوفر هذا الدليل توص

آت النووية والهيئات الرقابية، ويحلُّ  غيلية للمنش أن الخبرات التش ين برامج بش لة تحس وتنفيذ وتقييم ومواص
آدليل األمان المعنون   محلَّ  بة من األحداث التي تقع في المنش (العدد  ت النووية""نظام لتعقيبات الخبرة المكتس

NS-G-2.11 .(من سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة  

يدان   -١٦٣ ية في الم عاون والتنم عة لمنظمة الت تاب ية ال قة النوو طا لة ال كا عاون مع و بالت لة،  كا رعت الو وش
ي مل قاعدة بيانات خبرات التش يع قاعدة بيانات نظام التبليغ عن الحادثات لتش ادي، في توس يد. وال يزال االقتص

  حدث لهذا النظام. ١٠٠العمل التقني متواصالً لتمكين عملية الدمج التي ستضيف 
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١٧٪ 

٣٦٪ 

ً  ٣٠أقل من  ً  ٤٠و ٣٠ما بين  عاما ً  ٤٠أكثر من  عاما  عاما

٤٧٪ 



  ٤٣الصفحة 

 

اء عبر التعلم من الخبرات   -١٦٤ غيل في الدول األعض تمر ألداء أمان التش ين المس ودعمت الوكالة التحس
ا؛ ُعِقد األول في أيلول/ غيلية من خالل عقد اجتماعين تقنيين في فيينا بالنمس بتمبر التش ، بالتعاون مع ٢٠١٨س

رين األول/أكتوبر  كو، واآلخر في تش لين النوويين في موس غِّ ، بالتعاون مع ٢٠١٨مركز الرابطة العالمية للمش
بع حلقات عمل  ادي. وعقدت الوكالة س وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتص

باب الج أن التحقيقات في األس تخدام الخبرات بش حيحية الفعالة واس ذرية لألحداث، وبرامج اإلجراءات التص
باط/فبراير  ا، في ش غيلي؛ في فيينا بالنمس غيلية لتعزيز األمان التش لوفينيا، في ٢٠١٨التش ، وفي ليوبليانا بس

يار/مايو  يه ٢٠١٨أ ك ببيالروس، في تموز/يول يكية، ٢٠١٨، وفي مينس في ، وفي تيميلين بالجمهورية التش
بتمبر مبر ٢٠١٨أيلول/س ، ومرتين في االتحاد ٢٠١٨، وفي بوينوس آيرس باألرجنتين، في كانون األول/ديس

  .٢٠١٨وفي سوسنوفي بور في آب/أغسطس  ٢٠١٨الروسي، في موسكو في نيسان/أبريل 

رين الثاني/نوفمبر   -١٦٥ طس وتش ا في آب/أغس اريين في فيينا بالنمس تش  ٢٠١٨وعقدت الوكالة اجتماعين اس
خبيراً من ثماني دول أعضاء لوضع تقرير أمان لدعم استعراضات األمان من أجل التشغيل الطويل  ١٤بمشاركة 

جالت، واتخاذ القرارات المتعلقة بالهياكل والنظم  مل تقرير األمان جمع البيانات وحفظ الس يش األجل. وس
  حطات.والمكونات التي ستدرج في نطاق االستعراض، واستعراضاً لبرامج الم

طار   -١٦٦ قة عمل في إ ية وحل عاً للجنة التوجيه ما لة، واجت عام عات لألفرقة ال ما ية اجت مان لة ث وعقدت الوكا
برنامج الدروس الدولية العامة المستفادة في مجال التقادم لتقاسم الدروس المستفادة ومساعدة الدول األعضاء في 

  إدارة التقادم والتشغيل الطويل األجل.

  نشطة ذات الصلةاألولويات واأل

غيل الطويل   -١٦٧ ين البرامج المتعلقة بإدارة التقادم والتش اء في تنفيذ وتحس اعد الوكالة الدول األعض تس س
بة في محطات  غيلية المكتس ير تبادل الخبرات التش تعمل الوكالة على تيس آت النووية. وس األجل المأمون للمنش

اء اعدة للدول األعض تقدم المس يرها لتنفيذ عمليات االرتقاء باألمان في محطات  القوى النووية، وس لدعم تحض
  القوى النووية. وستضطلع الوكالة باألنشطة التالية فيما يتعلق بهذه األولويات:

 تنظم حلقات عمل غيل، وس تمر ألداء أمان التش ين المس أن التحس در الوكالة تقرير أمان بش تص س
اء على التركيز على  تعقد الوكالة لتعزيز قدرة الدول األعض غيلية. وس برنامج فعال للخبرات التش

بة من األحداث الهامة األخيرة في الدول  غيلية المكتس م الخبرات التش اجتماعات تقنية لتقاس
اء، بالتعاون مع منظمات مثل وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في  األعض

  كاندو، والرابطة العالمية للمشغلين النوويين؛ الميدان االقتصادي، ومجموعة مالكي مفاعل

 غلي راف على مدى تأهب مش اعدة الهيئات الرقابية في اإلش ع الوكالة تقرير أمان لمس تض وس
  محطات القوى النووية للتشغيل الطويل األجل؛

اء فيما يتعلق بإدارة التقادم خالل فترا ع الوكالة وثيقة تقنية تلخص خبرة الدول األعض تض ت وس
  التأخر في التشييد واإلغالق الممتد وعقب اإلغالق النهائي؛

 وستواصل الوكالة عقد اجتماعات تقنية وحلقات عمل، ومساعدة الدول األعضاء في إدارة التقادم
  والتشغيل الطويل األجل.



  ٤٤الصفحة 

 

  أمان المواقع والتصميم -٢-١-جيم

  االتجاهات

اء طلب الدعم في تطبيق م   -١٦٨ ل الدول األعض ادرة عن الوكالة فيما يتعلق بأمان تواص عايير األمان الص
ول على دعم من  ميم في مواجهة المخاطر الخارجية. والعديد من الطلبات المقدَّمة من أجل الحص المواقع والتص

يل  خدام أحدث المعارف تهذا القب ت ميم، واس يدة، والتحفُّظ في تقييم المخاطر والتص جد تعلق بتقييم المواقع ال
  ت في تقييم المواقع والتصاميم.والتقنيا

ي فيما   -١٦٩ يما داييتش تفادة من حادث فوكوش اء تعرب عن اهتمامها بالدروس المس وال تزال الدول األعض
ينات األمان في محطات  م الخبرات المتعلقة بإدخال تحس ميم، واهتمامها كذلك بتقاس يتعلق بأمان المواقع والتص

  القوى النووية القائمة.

أن بعثات االستعراض في إطار وال ت  -١٧٠ زال الوكالة تتلقى عدداً مرتفعاً من الطلبات من الدول األعضاء بش
تهلَّ  ميم المواقع واألحداث الخارجية، وبعثات الخبراء، وبناء القدرات وحلقات العمل التدريبية. وقد اس خدمة تص

ع اإلطار الرقابي الالزم لهذه األنشطة. وقد عدٌد من الدول األعضاء أنشطة تحديد المواقع وتقييم المواقع قبل وض
  يؤدي ذلك إلى صعوبات خالل اختيار المواقع وتقييم المواقع وخالل االستعراض والترخيص.

وال تزال الدول األعضاء تبدي اهتمامها بالتصدي لجوانب محدَّدة من تقييم األمان وأمان التصميم، منها:   -١٧١
هدَّد المواقع ال هم في المخاطر التي تت مل التي تس عة لتجميع مختلف العوا يب المتبَّ ال دة الوحدات، واألس عّدِ مت

  المخاطر، وتقييم الموثوقية البشرية، واستخدام نهج احتمالي لتحليل األحداث الداخلية والخارجية.

ة لمنع وقوع الحوادث التي تترتب عليها عواقب إشعاعيوتواصل الدول األعضاء تصميم وتعديل تدابير   -١٧٢
  وللتخفيف من حدة أي عواقب في حال وقوعها.

  األنشطة

رين األول/أكتوبر   -١٧٣ ا في تش أن تطبيق متطلبات ٢٠١٨عقدت الوكالة، في فيينا بالنمس ، حلقة عمل بش
رها  ميم محطات القوى النووية، وحض اركاً من  ٢٤األمان الجديدة على تص واً. وتبادل  ١٤مش دولة عض

أن تف اركون الخبرات بش ور المعنون المش ير متطلبات األمان الواردة في المنش "أمان محطات القوى النووية: س
ميم"  يغة المنقَّحة  SSR-2/1(العدد التص ادرة عن الوكالة)، وتطبيقها  )Rev. 1(الص لة معايير األمان الص لس من س

اء تطبيقاً عملياً. ميم ومفهوم القض يع جديدة ومعقدة مثل ظروف تمديد التص وا مواض عملياً على إمكانية  وناقش
 حدوث ظروف معيّنة.

ا في حزيران/يونيه   -١٧٤ أن تنفيذ ٢٠١٨وعقدت الوكالة اجتماعاً تقنياً، في فيينا بالنمس ، لتبادل الخبرات بش
ره  ينات األمان في محطات القوى النووية القائمة، وحض اركاً من  ٣٥تحس واً وثالث منظمات  ٢١مش دولة عض

اركون اهم في تعزيز األمان في محطات  دولية. وتبادل المش ات الوطنية التي تس المعلومات المتعلقة بالممارس
  ستخدم النتائج التي توصل إليها االجتماع كمادة لوضع وثيقة تقنية ذات صلة.القوى النووية القائمة. وستُ 

 



  ٤٥الصفحة 

 

ا، في آذار/مارس   -١٧٥ أن النُّ ٢٠١٨وعقدت الوكالة اجتماعاً تقنياً، في فيينا بالنمس ُهج الحالية المتبعة في ، بش
ره  ميم محطات القوى النووية الجديدة، وحض اء في تحليل ظروف تمديد تص اركاً من  ٢٢الدول األعض  ١٦مش

يما تلك  ميم، ال س أن نُُهج تحديد وتحليل ظروف تمديد التص ات تقنية بش اركون مناقش واً. وأجرى المش دولة عض
 وقدموا مدخالت لوثيقة تقنية يجري وضعها.الظروف التي تنطوي على انصهار قلب المفاعل، 

ا، في آذار/مارس   -١٧٦ ع منهجية لتجميع ٢٠١٨وعقدت الوكالة اجتماعاً تقنياً، في فيينا بالنمس أن وض ، بش
دولة عضواً.  ٢٤مشاركاً من  ٤٥مختلف العوامل التي تسهم في المخاطر فيما يخص المرافق النووية، وحضره 

اركون الخبرات  عاعي وتبادل المش اط اإلش ادر المختلفة للنش في مجال تجميع عوامل المخاطر، بما في ذلك المص
  واألحوال التشغيلية، والمواقع المتعددة الوحدات وكامل نطاق المخاطر.

درت الوكالة وثيقة تقنية بعنوان   -١٧٧ دوع القائمة على علم وأص ات في نماذج تمزقات الص ل الممارس "أفض
ادرة عن الوكالة  الفيزياء لتقييم المخاطر آت النووية" (الوثيقة التقنية الص )، TECDOC-1833الزلزالية في المنش

ري: تقييم  أ البش وتقرير أمان بعنوان "جوانب أمان محطات القوى النووية في األحداث الخارجية ذات المنش
لة تقارير األمان)، وتقرير أمان بعنوان  ٨٧الهياكل" (العدد  لس ر الخارجية عند التقييم "النظر في المخاطمن س

لة تقارير  ٩٢(العدد  االحتمالي لألمان لمحطات القوى النووية ذات الوحدة المنفردة والمتعددة الوحدات" لس من س
  األمان).

ع من الوكالة انتهت و  -١٧٨ أن اوض ة حالة بش لتقديم  لتقييم االحتمالي ألمان المواقع المتعددة الوحداتدراس
  .قييم االحتمالي ألمان المواقع المتعددة الوحدات التي وضعت في وقت سابقتعقيبات على منهجية الت

ة إيران   -١٧٩ ة إلى جمهوري ارجي داث الخ ميم المواقع واألح ة تص دم ار خ ة بعثتين في إط ال دت الوك وأوف
رين الثاني/نوفمبر  المية وكينيا في تش افة إلى ذلك، أوفدت الوكالة خمس بعثات خبراء، ف٢٠١٨اإلس ي . وباإلض

ميم المواقع واألحداث الخارجية، إلى األردن و ع و أرمينيا وبوليفيا وتركياإطار خدمة تص ودان، وعقدت تس الس
تان وتركيا تان وماليزيا وتونس ورو حلقات عمل لبناء القدرات في باكس ري النكا والفلبين وكازاخس مانيا وس

  ومصر.

ا، في كانون الثان  -١٨٠ أن ٢٠١٨ي/يناير وعقدت الوكالة، في فيينا بالنمس ، حلقة عمل إقليمية لفائدة أوروبا بش
ي، في  كو باالتحاد الروس ميم وتقييم األمان، ودورة تدريبية أقاليمية، في موس تقييم المخاطر الخارجية، والتص

أن عملية ترخيص محطات القوى النووية. وعقدت الوكالة كذلك حلقتي عمل إقليميتين ٢٠١٨تموز/يوليه  ، بش
يا ان/أبريل  لفائدة آس آت النووية، في دايجون بجمهورية كوريا، في نيس أن تقييم مواقع المنش والمحيط الهادئ بش

  .٢٠١٨وفي بانكوك بتايلند، في أيلول/سبتمبر  ٢٠١٨

ان المعنون   -١٨١ ات األم ور متطلب ان منش ايير األم ة مع آت وأقرت لجن "تقييم مواقع المنش
ودة  النووية" ه على مجDS484  (المس بتمبر )، لعرض لة في أيلول/س ، ٢٠١٨لس المحافظين. وأتمت الوكا

ودات ة  مس ً  أولي ا ة مؤقت ة معنون ان منقح ة أم ميم "ألدل اء الزالزل في تص تثن اس ة ب ارجي داث الخ األح
آت ة  المنش  (External Events Excluding Earthquakes in the Design of Nuclear Installations)  "النووي

ودة  مس م")، وDS498(ال زالزلتص ة ال اوم ق م ة ل ووي ن وى ال ق ات ال ط ح ل م ي أه م وت  "ي
(Seismic Design and Qualification for Nuclear Power Plants)  ودة "مخاطر الزالزل في )، وDS490(المس

آت النووية"  ودة  (Seismic Hazards in Site Evaluation for Nuclear Installations)تقييم مواقع المنش (المس
DS507(.  



  ٤٦الصفحة 

 

دوع القائمة على علم   -١٨٢ ات في نماذج تمزقات الص ل الممارس أن أفض وعقدت الوكالة حلقة عمل أخرى بش
ائل والتحديات القائمة إزاء تحليل كامل للمخاطر  آت النووية: المس الفيزياء لتقييم المخاطر الزلزالية في المنش

 دولة عضواً. ٢٩مشاركاً من  ١٢٦اع . وحضر هذا االجتم٢٠١٨الزلزالية، في كاداراش بفرنسا، في أيار/مايو 

، اجتماعاً تقنياً بشأن تصميم المنشآت النووية ٢٠١٨وعقدت الوكالة، في فيينا بالنمسا في حزيران/يونيه   -١٨٣
ره  اركاً من  ٥٨وإعادة تقييمها للحماية من المخاطر الخارجية، وحض مت األمانة  ٣٧مش واً. وتقاس دولةً عض

ديدة، وناقش المعلومات المتعلقة بالتقد آت النووية من األحداث الخارجية الش طة حماية المنش م المحرز في أنش
  المشاركون خطط األنشطة المستقبلية في هذا المجال.

مبر   -١٨٤ ا، في كانون األول/ديس أن اختبار ٢٠١٨كما عقدت الوكالة اجتماعاً تقنياً، في باليزو بفرنس ، بش
ره وتحديث التحليل االحتمالي للمخاطر الز ودة، وحض تناداً إلى المالحظات المرص اركاً من  ٨١لزالية اس  ٢٠مش

  دولة عضواً. ووفر االجتماع مدخالت لوضع وثيقة تقنية أخرى ذات صلة.

  األولويات واألنشطة ذات الصلة

ستساعد الوكالة الدول األعضاء في تطبيق معايير األمان الصادرة عن الوكالة فيما يتعلق بتقييم أمان   -١٨٥
غيل ا غيل، بما في ذلك التش ميم واإلدخال في الخدمة والتش آت النووية، مثل متطلبات تحديد الموقع والتص لمنش

  الطويل األجل. وستضطلع الوكالة باألنشطة التالية فيما يتعلق بهذه األولويات:

إطار  ستساعد الوكالة، عند الطلب، الدول األعضاء التي تستهّل برنامجاً للقوى النووية في وضع
  رقابي وتنمية موارد بشريّة مؤهَّلة لالضطالع بأنشطة تحديد المواقع وتقييم المواقع؛

 آت نووية عاملة في تنفيذ اء التي لديها منش اً، عند الطلب، الدول األعض اعد الوكالة أيض تس وس
ميم المواقع واألحداث الخارجية،  طلع بها في إطار خدمة تص ات المض تعراض يات االس توص

ميم وتطبي تخدام أحدث المعارف والتقنيات في تقييم المواقع وفي التص ق معايير األمان، واس
  لمواجهة المخاطر الخارجية؛

 ادات تقنية يمكن ع إرش تض ة باألمان وس تعمل الوكالة على تنقيح وتحديث معاييرها الخاص وس
لة بتقي دي ألوجه عدم اليقين المتص تخدمها من أجل التص اء أن تس األحداث يم للدول األعض

ري والتوليفات المحتملة بين هذه األحداث الخارجية أ الطبيعي والبش آت  ذات المنش في المنش
دة الوحدات؛   النووية وكذلك أثر المخاطر الخارجية على المواقع المتعّدِ

 أن منهجية التقييم ول على التعقيبات بش م المعلومات والحص تعقد الوكالة اجتماعاً تقنياً لتقاس وس
  حتمالي ألمان المواقع المتعددة الوحدات؛اال

 آت ميمها لحماية المنش أن تقييم المواقع وتص تعقد الوكالة اجتماعاً تقنياً لتبادل الخبرات بش وس
أ  أن األحداث الخارجية ذات المنش تعقد اجتماعاً تقنياً بش النووية من المخاطر الخارجية. كما س

آت النووية  ري في تقييم مواقع المنش اء بغية تحديث دليل البش لتجميع التعقيبات من الدول األعض
  األمان المتعلق بهذا الموضوع؛

 ون ن ع م ان ال ات األم ب ل ط ت ور م نش ة م ال وك در ال تص ع وس واق م م ي ي ق "ت
آت ة"  المنش ودة النووي ة DS484  (المس ان المنقح ة األم ع أدل ل وض تواص )، وس



  ٤٧الصفحة 

 

ة ً   المعنون ا داث مؤقت اء الزالزل ف  "األح تثن اس ة ب ارجي ة" الخ آت النووي ميم المنش ي تص
(External Events Excluding Earthquakes in the Design of Nuclear Installations) 

ودة ة الزالزل" )، وDS498 (المس اوم ة لمق ات القوى النووي ل محط أهي ميم وت "تص
(Seismic Design and Qualification for Nuclear Power Plants)  ودة مس (ال

DS490،( اطو خ ة" "م ووي ن آت ال نش م م ال ي ي ق ي ت زالزل ف ر ال
(Seismic Hazards in Site Evaluation for Nuclear Installations)  المسودة)DS507(؛  

 اء في تطبيق اعدة الدول األعض ع وثائق تقنية لمس ل الوكالة تنظيم اجتماعات ووض تواص وس
ي ذلك على محطات القوى النووية معايير تقييم األمان وأمان التصميم الصادرة عن الوكالة، بما ف

ميم الجديدة الواردة في العدد  يما فيما يتعلق بتطبيق مبادئ أمان التص  SSR-2/1القائمة، ال س
ئة Rev. 1(الصيغة المنقحة  ) من متطلبات األمان. كما سينصب التركيز على الموضوعات الناش

رية في س الت مثل موثوقية النظم الخاملة، وتقييم الموثوقية البش لس ياق االعتبارات الدينامية للتس
ية، وتجميع عوامل المخاطر واالعتبارات المتعلقة بالمحطات المتعددة الوحدات، وتقييم  العرض

  أمان األجهزة الصناعية الرقمية في األجهزة والتحكم، وتحليل ظروف تمديد التصميم.

  منع وقوع الحوادث العنيفة والتخفيف من عواقبها  -٣-١-جيم

  جاهاتاالت

تواصل الدول األعضاء التعبير عن االهتمام بالدروس المستخلصة من حادث فوكوشيما داييتشي، الذي   -١٨٦
دي للحوادث ميم للتص املة وجيدة التص حة وش اعدة في التعامل  ،أبرز أهمية وجود ترتيبات واض قادرة على المس

  ند التعامل مع وقوع حادث عنيف.مع الصعوبات التي يمكن أن يواجهها المشغلون ومتخذو القرارات ع

  األنشطة

رين الثاني/نوفمبر   -١٨٧ أن تحليل ٢٠١٨عقدت الوكالة في طوكيو باليابان، في تش ، حلقة عمل إقليمية بش
دول أعضاء. وتبادل المشاركون المعلومات بشأن تحليل الحوادث  ٩مشاركاً من  ١٨الحوادث العنيفة، وحضرها 

اهمة في تط دي للحوادث العنيفة في محطات القوى العنيفة بغية المس أن التص ين مبادئ توجيهية بش وير وتحس
  النووية.

أن   -١٨٨ تركة بينهما بش وعقدت الوكالة، بالتعاون مع المركز الدولي للفيزياء النظرية، أول دورة تدريبية مش
دة بالماء، في تري تجدات في ظواهر الحوادث العنيفة في المفاعالت المبرَّ تي بإيالمس رين س يطاليا، في تش

العمل فرصة لمناقشة الحوادث  دولة عضواً. وأتاحت ورشة ١٦مشاركاً من  ٢٥، وحضرها ٢٠١٨األول/أكتوبر 
دة بالماء في إطار آخر المستجدات العلمية، والتحاليل المدعومة بالبحوث.   العنيفة في المفاعالت المبرَّ

رين ا  -١٨٩ ا، في تش رين الثاني/نوفمبر -ألول/أكتوبروعقدت الوكالة، في فيينا بالنمس ، حلقة عمل ٢٠١٨تش
ي للحوادث العنيفة باالستعانة بمجموعة األدوات الصادرة عن  صّدِ شأن الت تدريبية عن وضع المبادئ التوجيهية ب

شأن التصدي للحوادث العنيفة،  دولة  ٢٠مشاركاً من  ٢٧وحضرها الوكالة والخاصة بإعداد المبادئ التوجيهية ب
مجموعة األدوات الخاصة بإعداد المبادئ  قاسم المشاركون المعلومات المتعلقة بممارساتهم في استخدامعضواً. وت

 التوجيهية بشأن التصدي للحوادث العنيفة، واحتياجاتهم للتطوير في المستقبل.



  ٤٨الصفحة 

 

بتمبر   -١٩٠ ا، في أيلول/س رف في ٢٠١٨وعقدت الوكالة، في فيينا بالنمس أن التص ، اجتماعاً تقنياً بش
ره  اركاً من  ٢٨الهيدروجين أثناء الحوادث العنيفة، وحض واً إلى جانب وكالة الطاقة النووية  ٢١مش دولة عض

بل  اركون المعلومات المتعلقة بأحدث الس ادي. وتبادل المش التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتص
ق َعددية، وحددوا ووطدوا المعارف المتعل تخدام األدوات ال ة بالثغرات المعروفة في الوقت الحالي في فهم واس

دة بالماء.   سلوك الهيدروجين أثناء الحوادث العنيفة في المفاعالت المبرَّ

ع وثيقة تقنية بعنوان   -١٩١ هار داخل الوعاء وتبريد الكوريوم خارج وانتهت الوكالة من وض "احتباس االنص
ع وثيقة تقنية بع الوعاء". دي للحوادث في محطات نوان كما انتهت الوكالة من وض ع وتنفيذ برامج التص "وض

  القوى النووية".

رين األول/أكتوبر   -١٩٢ ا، في تش أن حالة وتقييم ٢٠١٨وعقدت الوكالة اجتماعاً تقنياً في فيينا بالنمس ، بش
لمستخدمون شفرات المحاكاة للحوادث العنيفة بالنسبة للمفاعالت المبّردة بالماء، وتقاسم خالله مطورو الشفرات وا

  النهائيون الخبرات وعرضوا أحدث الممارسات. وأدى االجتماع إلى وضع مسودة وثيقة تقنية.

  األولويات واألنشطة ذات الصلة

بة في إطار جهودها الرامية   -١٩٣ م المعارف والخبرات المكتس اء لتقاس تتيح الوكالة محافل للدول األعض س
دي لل ع الوثائق التقنية في هذا إلى تعزيز المبادئ التوجيهية في التص ل الوكالة وض تواص حوادث العنيفة. وس

  المجال. وستضطلع الوكالة باألنشطة التالية فيما يتعلق بهذه األولويات:

 ستواصل الوكالة تيسير تبادل الخبراء في مجال التصدي للحوادث العنيفة، وستضع وثائق تقنية
  داعمة؛

ون التقني لتعزيز ودعم بناء القدرات وتطوير الموارد البشرية وستستخدم الوكالة آليات تنفيذ التعا
دة بالماء واالرتقاء بهذه  الوطنية في مجال محاكاة ونمذجة الحوادث العنيفة في المفاعالت المبرَّ

  األدوات من أجل التشغيل المأمون لمحطات القوى النووية.

  طيةأمان المفاعالت الصغيرة والمتوسطة الحجم أو النم  -٢-جيم

  االتجاهات

أعرب عدد متزايد من الدول األعضاء عن االهتمام بالمفاعالت الصغيرة والمتوسطة الحجم أو النمطية،   -١٩٤
فاعالت  يا الم لة لتكنولوج ته لدان المس ثات الخبراء من الب مل وبع قات الع بات على حل بل الطل قا وزادت في الم

طة الحجم أو النمطية وما يتعلق بذل غيرة والمتوس ع أكثر من الص ائل الترخيص واألمان. ويخض  ٥٠ك من مس
  .بهذا الشأن بضعة مفاهيم نشر تصميماً للمفاعالت النمطية الصغيرة لمراحل تطوير مختلفة، وأوشك

طة الوكالة، بما في ذلك االجتماعات الدولية وخدمات   -١٩٥ تمدة من أنش ارت التعقيبات المس تعراض االوأش س
اميم ألمان، إلى تزايد االتقني ل ميم على تص ادرة عن الوكالة والمتعلقة بالتص الهتمام بتطبيق متطلبات األمان الص

  المفاعالت الصغيرة والمتوسطة الحجم أو النمطية.

  



  ٤٩الصفحة 

 

  األنشطة

ورة بعنوان   -١٩٦ أن كيفية انطباق متطلبات األمان المحّددة المنش ة بش "أمان انتهت الوكالة من إعداد دراس
ميم"محطات القوى النووية: الت يغة  SSR-2/1(العدد  ص ادرة عن الوكالة (الص لة معايير األمان الص لس من س

)) على المفاعالت الصغيرة والمتوسطة الحجم أو النمطية المعتزم نشرها في األجل القريب. وأدت Rev.1المنقَّحة 
تفيض في النتائج التي توص تخدم وتس ورات الوكالة التي تس ة إلى البدء في تطوير منش لت إليها هذه الدراس

  الدراسة.
وأنشأت الوكالة فريق تنسيق معني بالمفاعالت الصغيرة والمتوسطة الحجم أو النمطية، أسند إليه تنسيق   -١٩٧

  األنشطة المتعلقة بهذه المفاعالت التي تنفذها إدارات الوكالة المعنية.

غيرة مرحلته الثاني  -١٩٨ اء ثالث أفرقة عاملة وأطلق محفل الرقابيين المعنيين بالمفاعالت الص ة من خالل إنش
رت الوكالة تنظيم  غيل. ويس نيع واإلدخال في الخدمة والتش ميم وتحليل األمان؛ والتص معنية بالترخيص؛ والتص

، وأتاحت تقرير المرحلة ٢٠١٨اجتماعين تابعين للمحفل، في فيينا بالنمسا، في آذار/مارس وتشرين األول/أكتوبر 
  األولى للمحفل.

طة محفل وأب  -١٩٩ بكة العالمية المعنية باألمان واألمن النوويين األمانةَ عن أنش لغت اللجنةُ التوجيهية للش
طة الحجم أو  غيرة والمتوس غيرة وجوانب األمان المتعلقة بالمفاعالت الص الرقابيين المعنيين بالمفاعالت الص

الل الدورة العادية الثانية والستين للمؤتمر النمطية. كما نوقشت هذه المواضيع خالل الجلسة العامة لهذه اللجنة خ
  العام.

دة   -٢٠٠ ق بشأن تصميم أمان المفاعالت النمطية المرتفعة الحرارة المبرَّ وأتمت الوكالة المشروع البحثي المنسَّ
سيقي البحثي النهائي في حزيران/يونيه  سيقي البحثي ا٢٠١٨بالغاز. وُعقد االجتماع التن لثاني . وُعِقد االجتماع التن

، في إطار المشروع البحثي المنسق بشأن ٢٠١٨مع عشر دول أعضاء مشاركة، في فيينا بالنمسا، في أيار/مايو 
روع  غيرة المتقدمة. وركز المش ية الخاملة وتقييم أدائها في المفاعالت النمطية الص مات األمان الهندس ميم س تص

  تحقق واالعتماد من خالل التجارب.على ثالثة مجاالت: تصميم النظم، وتقييم الموثوقية، وال

اس   -٢٠١ ع النُُهج والمنهجيات والمعايير من أجل تحديد األس قاً حول وض روعاً بحثيّاً منس وأطلقت الوكالة مش
غيرة، في كانون الثاني/يناير  ر المفاعالت النمطية الص التقني لمنطقة تطبيق خطة الطوارئ فيما يتعلق بنش

اركة ٢٠١٨ ا، في  ١٤منظمة من  ١٨، بمش يقي البحثي األول في فيينا بالنمس واً. وُعِقد االجتماع التنس دولة عض
ارِ ٢٠١٨أيار/مايو  ت نطاق ونهج البحث المقرر ، ووافقت خالله المنظمات المش كة على هيكل االجتماع، وناقش

  إجراؤه.

  األولويات واألنشطة ذات الصلة

طتها المت  -٢٠٢ اء في أنش اعد الوكالة الدول األعض تس طة الحجم أو س غيرة والمتوس علقة بالمفاعالت الص
ع متطلبات األمان، وبناء القدرات في مجال تقييم أمان  ة في جهودها الرامية إلى وض فة خاص النمطية، وبص
طة التالية فيما يتعلق بهذه  طلع الوكالة باألنش تض ات الجيدة. وس م الممارس ميم وتقييم األمان، وتقاُس التص

 األولوية:

  



  ٥٠الصفحة 

 

 ل تواص غيرة س ميم وتقييم أمان المفاعالت الص ورات المتعلقة بأمان تص ع المنش الوكالة وض
  والمتوسطة الحجم أو النمطية في سياق معايير األمان الصادرة عن الوكالة؛

 غيرة أن تقييم أمان المفاعالت الص اء في تعزيز قدراتها بش ل الوكالة دعم الدول األعض تواص وس
  والمتوسطة الحجم أو النمطية؛

 وستواصل الوكالة تقديم المساعدة إلى محفل الرقابيين المعنيين بالمفاعالت الصغيرة، بما في ذلك
  من خالل منصة الشبكة العالمية المعنية باألمان واألمن النوويين؛

 ية الخاملة مات األمان الهندس ميم س أن تص ق بش روع البحثي المنس ل الوكالة تنفيذ المش تواص وس
  ي المفاعالت النمطية الصغيرة المتقدمة؛وتقييم أدائها ف

  ق المعني روع البحثي المنس يقي البحثي الثاني في إطار المش تعقد الوكالة االجتماع التنس وس
اس التقني لمنطقة تطبيق خطة الطوارئ  ع النُُهج والمنهجيات والمعايير من أجل تحديد األس بوض

  فيما يتعلق بنشر المفاعالت النمطية الصغيرة؛

 غيرة رية لتنظيم المفاعالت الص تعزز الوكالة وتدعم بناء القدرات وتنمية الموارد البش وس
  والمتوسطة الحجم أو النمطية.

  أمان مفاعالت البحوث  -٣-جيم

  االتجاهات

اء يطبِّق أحكام مدونة   -٢٠٣ طة الوكالة أنَّ عدداً متزايداً من الدول األعض تمدة من أنش أظهرت التعقيبات المس
ات  قواعد تعراض راف الرقابي، وإدارة التقادم، واالس أن اإلش أن أمان مفاعالت البحوث، وكذلك بش لوك بش الس

  الدورية لألمان والتحضير لإلخراج من الخدمة.

اريع إلدخال تعديالت وتجديدات لمعالجة   -٢٠٤ اء على تخطيط أو تنفيذ مش ويعمل العديد من الدول األعض
أن نُظم الحماية المادية تقادم هياكل مفاعالت البحوث ون اريع بش ناتها. كما يجري تخطيط أو تنفيذ مش ظمها ومكِوّ

دد  اء إدراكاً متزايداً في هذا الص من أجل تعزيز التدابير األمنية في العديد من المرافق. وقد أبدت الدول األعض
  وحسَّنت إدارتها للترابط بين األمان واألمن عند تخطيط وتنفيذ هذه المشاريع.

  نشطةاأل

رت الوكالة   -٢٠٥ لة خدمات  ٣٥(العدد "المبادئ التوجيهية للتقييم الذاتي ألمان مفاعالت البحوث" نش لس من س
ير للبعثات المقبلة في إطار خدمة التقييمات  ٢٢الوكالة) غّلة لمفاعالت البحوث في التحض اعدة المنظمات المش لمس

"نهج تقييم أمان مرافق المفاعالت بعنوان  منشور وضع من الوكالة انتهتالمتكاملة ألمان مفاعالت البحوث. كما 
 .البحثية الجديدة والقائمة فيما يتعلق باألحداث الخارجية

  

__________________________________________________________________________________ 
22 INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Guidelines for Self-assessment of Research Reactor Safety, IAEA 
Services Series No. 35, IAEA, Vienna (2018). 



  ٥١الصفحة 

 

لوك   -٢٠٦ أن تطبيق مدونة قواعد الس أمان مفاعالت البحوث ب فيما يتعلقوعقدت الوكالة اجتماعاً إقليمياً بش
ره ٢٠١٨يوليه لفائدة منطقة أفريقيا، في الرباط بالمغرب، في تموز/ اركاً من  ١٥، وحض اء.  ١٠مش دول أعض

اركون المعلومات المتعلقة بحالة األمان في مفاعالت البحوث التي لديهم، والمتعلقة بخبراتهم في  وتبادل المش
  تطبيق األحكام الواردة في المدونة.

رين الثاني/نوفمبر   -٢٠٧ ، حول برامج التفتيش ٢٠١٨وعقدت الوكالة حلقة عمل، في الرباط بالمغرب، في تش
بكة العربية للهيئات الرقابية، ومحفل  الرقابي على مفاعالت البحوث لفائدة الهيئة العربية للطاقة الذرية، والش

 الهيئات الرقابية النووية في أفريقيا.

ا في   -٢٠٨ ان اعالت البحوث، في غ ان مف ة ألم امل ات المتك ة التقييم دم ار خ ة بعثتين في إط ال وأجرت الوك
، وبعثة في إطار نفس الخدمة في ٢٠١٨، وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية في أيار/مايو ٢٠١٨ان/أبريل نيس

  .٢٠١٨األردن في آذار/مارس 

رين األول/أكتوبر   -٢٠٩ ا، في تش تخدام ٢٠١٨ونظمت الوكالة، في فيينا بالنمس أن أمان واس ، اجتماعاً تقنياً بش
ر بعة عش اركاً من  المجمعات دون الحرجة. وناقش س ّرف المأمون  ١٤مش واً الجوانب المتعلقة بالتص دولة عض

  واالستخدام الفعـَّال للمجمعات دون الحرجة، بما في ذلك الخبرات والممارسات الجيدة.

طس وعقدت الوكالة  -٢١٠ ا في آب/أغس أن التخطيط لإلخراج من ٢٠١٨، في فيينا بالنمس ، حلقة عمل بش
دولة عضواً. وتقاسم المشاركون المعلومات  ٣١مشاركاً من  ٣٩، وحضرها لبحوثالخدمة فيما يتعلق بمفاعالت ا

اء خطط أولية إلخراج مفاعالت البحوث من الخدمة، وتحديث الخطط  وتبادلوا المعارف والخبرات المتعلقة بإرس
غيلي للمرفق. وتطرقت حلقة العمل كذلك إلى األمان في حالة اإلغالق الممتد وأ ثناء االنتقال من أثناء العمر التش

  التشغيل إلى اإلخراج من الخدمة.

ا في آذار/مارس   -٢١١ أن التقييم الذاتي ألمان مفاعالت ٢٠١٨وعقدت الوكالة، في فيينا بالنمس ، حلقة عمل بش
رها  وث، وحض اركاً من  ٤١البحـ اركون المعلومات وتبادلوا المعارف  ٣٤مش م المش واً. وتقاس دولة عض

ا ة ب ا والخبرات المتعلق ة التي أجراه ذاتي ات ال ائج التقييم ك نت ا في ذل اعالت البحوث، بم ان مف ذاتي ألم لتقييم ال
  المشاركون باتباع المبادئ التوجيهية الجديدة التي أصدرتها الوكالة.

تخدام. وركز اجتماع اللجنة   -٢١٢ ين أمان التجارب وبرامج االس اء في تحس ودعمت الوكالة الدول األعض
، ٢٠١٨يمية ألمان مفاعالت البحوث في أوروبا، الذي ُعِقد في اسطنبول بتركيا في أيلول/سبتمبر االستشارية اإلقل

اً بعثة أمان إلى مفاعل االختبارات البحثي  تخدام وتعديل مفاعالت البحوث. وأوفدت الوكالة أيض على أمان اس
 إلى معايير األمان الصادرة عن ، قامت بإسداء المشورة استناداً ٢٠١٨المصري الثاني في مصر، في تموز/يوليه 

  .١٩٢-الوكالة بشأن جوانب األمان المتعلقة بتشعيع المواد المستهدفة باإليريديوم

ع تقرير بعنوان   -٢١٣ ات األمان الدورية لمفاعالت البحوث""وانتهت الوكالة من وض تعراض لدعم  اس
  ات الرقابية في تقييم هذه التقييمات.المنظمات المشغّلة في إجراء تقييمات األمان الدورية، ودعم الهيئ

طس   -٢١٤ تان، في آب/أغس قند بأوزبكس أن الجوانب المتعلقة ٢٠١٨وعقدت الوكالة، في طش ، حلقة عمل بش
وص إدارة التقادم إلى مفاعل  تعراض نظراء بخص ير إليفاد بعثة اس باألمان في إدارة التقادم، كجزء من التحض

  .WWR-SMالبحوث 



  ٥٢الصفحة 

 

درت الوكا  -٢١٥ من  CD/66(العدد  التفتيش الرقابي على مفاعالت البحوث""لة مادة تدريبية بعنوان وأص
ع وتنفيذ برامج  اء في وض اعدة الدول األعض لة الدورات التدريبية). وتهدف هذه المادة التدريبية إلى مس لس س

ؤول ين كفاءات الموظفين الرقابيين المس ين عن التفتيش التفتيش الرقابي من أجل مفاعالت بحوثها، وفي تحس
  الرقابي على مفاعالت البحوث.

يا   -٢١٦ أن برامج التفتيش الرقابي على مفاعالت البحوث لفائدة منطقة آس وعقدت الوكالة حلقة عمل إقليمية بش
باط/فبراير  تراليا، في ش يدني بأس رها ٢٠١٨والمحيط الهادئ، في س اركاً من  ١٨، وحض اء.  ٩مش دول أعض

راف الرقابي على مفاعالت وأوجدت حلقة العمل محفالً  اتهم الوطنية في مجال اإلش اركين لتبادل ممارس  للمش
ير لعمليات التفتيش الرقابي وإجرائها وتقديم التقارير  البحوث. كما أنها قدمت تدريباً عملياً تطبيقياً على التحض

أن أمان وترخيص مفاعالت البحوث  نوي بش اً االجتماع الس أنها. وعقدت الوكالة أيض هيئة العربية للطاقة للبش
رين  بكة العربية للهيئات الرقابية، ومحفل الهيئات الرقابية النووية في أفريقيا، في أكرا بغانا، في تش الذرية، والش

ره ٢٠١٨األول/أكتوبر  اركاً من  ٢٢، وحض ع برنامج  ١٣مش أن وض واً، وأجرت بعثة خبراء بش دولة عض
  .٢٠١٨ان باألردن، في تشرين األول/أكتوبر للتفتيش الرقابي لمفاعالت البحوث، في عمَّ 

  األولويات واألنشطة ذات الصلة

ستقدم الوكالة المساعدة إلى الدول األعضاء لدعم تحضيرها لتنفيذ عمليات االرتقاء باألمان بناًء على   -٢١٧
راف الرقاب ي، وتعزيز تطبيق عمليات تقييم أمان مفاعالت البحوث، وإدارة تقادم المرافق البحثية، وتعزيز اإلش

لة.  أن أمان مفاعالت البحوث من خالل تطبيق متطلبات أمان الوكالة ذات الص لوك بش مدونة قواعد الس
طة التالية فيما يتعلق بهذه  طلع الوكالة باألنش تض غيلية. وس ير تبادل الخبرات التش ل الوكالة تيس تواص وس

  األولويات:

اء في جهودها ال اعد الوكالة الدول األعض تس نة س رامية إلى بناء القدرات لتنفيذ كامل أحكام مدوَّ
أن أمان مفاعالت البحوث من خالل خدمات استعراض النظراء، واالجتماعات  لوك بش قواعد الس

  أدلة األمان الخاصة بمفاعالت البحوث؛تحديث اإلقليمية، وحلقات العمل التدريبية، و

 التقادم والقيام باستعراضات دورية لألمان من وستساعد الوكالة الدول األعضاء في معالجة إدارة
خالل إجراء استعراضات النظراء وبعثات في إطار الخدمات االستشارية لدراسة مشاريع لتجديد 

  مفاعالت البحوث واالرتقاء بها، ومن خالل تنظيم أنشطة تدريبية وحلقات عمل؛

اء على وض اعد الوكالة الهيئات الرقابية في الدول األعض تس ع البرامج وتنمية الكفاءات على وس
ات  اع اعالت البحوث، من خالل االجتم ال في مف ابي الفع ان التحكُّم الرق م النحو الالزم لض

  والدورات التدريبية وحلقات العمل وخدمات استعراض النظراء والخدمات االستشارية؛

 ،غيلية أن الخبرات التش ع برامج بش اء في وض اعد الوكالة الدول األعض تس ر تبادل وس تيس وس
شغيل نظام التبليغ عن الحادثات  شغيلية من خالل ت شر الخبرات الت المعلومات المتعلقة باألمان، ون

  المتعلقة بمفاعالت البحوث التابع للوكالة.

  

  



  ٥٣الصفحة 

 

  أمان مرافق دورة الوقود  -٤-جيم

  االتجاهات

تعلقة بالوقود وتحليلها، وهو نظام تشير زيادة مشاركة الدول األعضاء في نظام التبليغ عن الحادثات الم   -٢١٨
تفادة من الحادثات التي تقع في مرافق دورة الوقود  أن الدروس المس م المعلومات بش ذاتي لإلبالغ من أجل تقاس

غيلية. وأبِلغ في عام  اء بأهمية تبادل الخبرات التش حادثة  ٥٥عن  ٢٠١٨النووي، إلى تنامي إدراك الدول األعض
اء في النظام  عدد حادثة، وزاد ٢٥الذي أبلغ فيه عن  ٢٠١٧لبيانات، مقارنة بعام وتم إدراجها في قاعدة ا األعض

مل أكثر من  ٣٢إلى  ٣٠من  من نطاق  ٪٨٠دولة، بما يش توى العالم ض من مرافق دورة الوقود النووي على مس
  نظام التبليغ عن الحادثات المتعلقة بالوقود وتحليلها.

اء اهتم  -٢١٩ اء برامج منهجية إلدارة التقادم وعمليات إلجراء وتُولي الدول األعض أن إرس اماً متزايداً بش
  استعراضات األمان الدورية لمرافق دورة الوقود، بما في ذلك تطوير الكفاءات الرقابية.

  األنشطة

ان/أبريل   -٢٢٠ ا في نيس أن أمان الحرجية في مرافق٢٠١٨عقدت الوكالة، في فيينا بالنمس  ، اجتماعاً تقنياً بش
ره  اركاً من  ٣٤دورة الوقود النووي، وحض اركون أمان الحرجية عند التعامل  ٢٢مش واً. وناقش المش دولةً عض

لة،  طارية في مرافق دورة الوقود النووي، بما في ذلك متطلبات األمان وأدلة األمان ذات الص مع المواد االنش
ات والخبرات الوطنية المتعلقة بتقييم أمان ا موا الممارس راف الرقابي عليه والخبرات وتقاس لحرجية، واإلش

  التشغيلية المتعلقة به.

بتمبر   -٢٢١ ا، في أيلول/س نتين ٢٠١٨وعقدت الوكالة، في فيينا بالنمس ، االجتماع التقني الذي يعقد كل س
ترك بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووكالة الطاقة النووية التابعة قين الوطنيين في النظام المش لمنظمة  للمنس

ره  ادي للتبليغ عن الحادثات المتعلقة بالوقود وتحليلها، وحض قاً من  ٢٧التعاون والتنمية في الميدان االقتص منس
ر االجتماع تبادل الخبرات التشغيلية وأقر بزيادة استخدام الدول األعضاء لنظام التبليغ عن  ١٨ دولة عضواً. ويسَّ

  ا بينته الزيادة الملحوظة في اإلبالغ عن األحداث.الحادثات المتعلقة بالوقود وتحليلها، كم

ا في تموز/يوليه   -٢٢٢ أن تطبيق نهج متدرج على ٢٠١٨وعقدت الوكالة، في فيينا بالنمس ، اجتماعاً تقنياً بش
ره  اركاً من  ٣٣مرافق الوقود النووي، وحض ع  ٢٤مش اركون أفكاراً من أجل وض واً. وناقش المش دولةً عض

  لوثيقة.هذه االموضوع ووضعوا خطة ل اتقرير جديد بشأن هذ

مرافق دورة الوقود النووي، في أصفهان اإلشراف الرقابي على بشأن وطنية وعقدت الوكالة حلقة عمل   -٢٢٣
باط/فبراير بجمهورية  المية، في ش أن التنفيذ العملي لمعايير األمان ٢٠١٨إيران اإلس ، وأجرت بعثة خبراء بش

 بوخارستعراض وتقييم المنشآت النووية، التي تركز على مرفق دورة الوقود، في الصادرة عن الوكالة بشأن است
  .٢٠١٨برومانيا، في تموز/يوليه 

الصادرة عن  ، بشأن تنفيذ معايير األمان٢٠١٨وأجريت بعثة خبراء، في بيجين بالصين في تموز/يوليه   -٢٢٤
  الوكالة في مرفق جديد إلعادة المعالجة.

  



  ٥٤الصفحة 

 

  ذات الصلةاألولويات واألنشطة 

يرها لتنفيذ عمليات االرتقاء باألمان المحددة   -٢٢٥ اء لدعم تحض اعدة إلى الدول األعض تقدم الوكالة المس س
اء  ل الوكالة دعم الدول األعض تواص من خالل عمليات إعادة تقييم األمان في مرافق دورة الوقود النووي. وس

  التالية فيما يتعلق بهذه األولوية:في تعزيز اإلشراف الرقابي. وستضطلع الوكالة باألنشطة 

 ،اء في تطوير الكفاءات الرقابية من خالل تنظيم حلقات عمل اعد الوكالة الدول األعض تس س
ادرة عن الوكالة، ومن خالل  طة أخرى لدعم تطبيق معايير األمان الص واجتماعات تقنية وأنش

  تحديث المنشورات الخاصة بإرشادات األمان؛

ل الوكالة تواص أن مرافق دورة الوقود  وس بة بش غيلية المكتس ير عمليات تبادل الخبرات التش تيس
غيل وتعهُّد نظام التبليغ عن الحادثات المتعلقة  اء، عن طريق تش النووي فيما بين الدول األعض
تراك مع وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان  بالوقود وتحليلها، باالش

قين الوطنيين ووكالة الطاقة النووية االق ور اجتماعات دورية مع المنّسِ ادي، وتنظيم وحض تص
  التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي؛

 تدامة مفاعالت البحوث من خالل تنظيم مان فعالية واس اء في ض اعد الوكالة الدول األعض تس وس
  مؤتمر دولي بشأن هذا الموضوع.

  البنية األساسية لألمان في البلدان المستهلَّة  -٥-جيم

  برامج القـوى النووية  -١-٥-جيم

  االتجاهات

تهالل برنامج جديد للقوى النووية أو تخطط لذلك. وقطع  ٣٠هناك نحو   -٢٢٦ واً تفكر جديّاً في اس دولة عض
ر البنية األساسية الالزمة لذلك، أو  عدد من الدول األعضاء بالفعل على نفسه التزاماً بإدخال القوى النووية ويحّضِ

ييد المحطة األولى للقوى  اء في تش رع أربع من هذه الدول األعض ل إلى مرحلة التعاقد. وش أحرز تقدماً ووص
 ٢٠١٩النووية لدى كل منها، وتتوقع اثنتان من هذه الدول إدخال الوحدة األولى لدى كل منهما في الخدمة في عام 

  .٢٠٢٠أو عام 

 ٢٣ل خدمة االستعراضات الرقابية المتكاملة وبعثات االستعراض المتكامل للبنية األساسية النوويةوتواص  -٧٢٢
استقالل الهيئات الرقابية، وبناء تحديد الحاجة إلى وغيرها من خدمات استعراض النظراء والخدمات االستشارية 

  برامج اإلشراف الرقابي.ى جانب وضع إلالترخيص  اتلوائح األمان، وعمليالقدرات والكفاءات الرقابية وإرساء 

  

  

__________________________________________________________________________________ 
سية النووية خدمة تقدمها إدارة الطاقة النووية بالوكالة. ويرد ذكر هذه الخدمة في هذا المقام ألنها ٢٣  االستعراض المتكامل للبنية األسا

  تُقدَّم على نحو ُمنسَّق مع العديد من خدمات استعراض النظراء والخدمات االستشارية ذات الصلة.



  ٥٥الصفحة 

 

  األنشطة

ة   -٢٢٨ تهلَّ دان المس ان إلى البل درات على تقييم األم اء الق ا يتعلق ببن دعم فيم ديم ال ة تق ال ت الوك ل واص
ة  القوى  لبرامج يغ اً للص ان، دعم دان تقييم األم ب في مي دري امج التعليم والت ة برن ال ة. وعّززت الوك النووي

ة دَّث ور  من  المح ان المعنون منش ات األم ميم"متطلب ة: التص ات القوى النووي ان محط دد  "أم  SSR-2/1(الع
ة يغ ة  (الص ان المعنونين . ))Rev.1 المنقَّح ودتي دليلي األم د إلى مس تن ة تس دريبي ة مواد ت ال دت الوك وأع

 (Deterministic Safety Analysis for Nuclear Power Plants) محطات القوى النووية"  القطعي ألمان  "التحليل
ودة  بة لمحطات القوى النووية"")، وDS491(المس مون التقرير الخاص بتحليل األمان بالنس كل ومض  ش

(Format and Content of the Safety Analysis Report for Nuclear Power Plants)  المسودة)DS449(.  

اريع ال  -٢٢٩ اريع التعاون التقني والمش توى وأوفدت الوكالة، من خالل مش خارجة عن الميزانية على المس
الوطني أو اإلقليمي، عدَّة بعثات خبراء أو عقدت حلقات عمل أو أنشطة تدريبية قدَّمت إرشادات ومعلومات بشأن 

ية فعالة لألمان، وفقاً لما ورد في دليل األمان الخاص المعنون  اس اء بنية أس ر إرس اء البنية جميع عناص "إرس
  من سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة). SSG-16(العدد  لقوى النووية"األساسية ألمان برنامج ا

من خدمة االستعراض المتكامل للبنية األساسية  ٢٤وأوفدت الوكالة ثالث بعثات في إطار المرحلة األولى  -٠٢٣
ثانية٢٥النووية ودان والفلبين، وبعثة واحدة في إطار المرحلة ال مة إلى المملكة لنفس الخد ٢٦، إلى النيجر والس

عودية، وبعثة واحدة في إطار المرحلة الثالثة لنفس الخدمة إلى اإلمارات العربية المتحدة. وكانت  ٢٧العربية الس
ط  نالبعثة الموفدة إلى اإلمارات العربية المتحدة في إطار هذه الخدمة هي البعثة األولى من بعثتين تجريبيتي ُخّطِ

  بعة في المرحلة الثالثة من هذه الخدمة.لهما استناداً إلى المنهجية المت

أن اإلطار القانوني والرقابي لبرنامج القوى النووية في كولومبو    -٢٣١ وعقدت الوكالة حلقة عمل وطنية بش
ان/أبريل  ري النكا، في نيس أن اإلطار الرقابي لألمان في أكرا بغانا، في ٢٠١٨بس ؛ وحلقة عمل وطنية بش

باط/فبراير  ع وتنفيذ إطار رقابي لألمان في نيروبي بكينيا، في ؛ وحلقة عم٢٠١٨ش أن وض ل وطنية بش
تراتيجية الوطنية لألمان، بما في ذلك نقل المعارف ٢٠١٨آذار/مارس  ة واالس ياس أن الس ؛ وحلقة عمل إقليمية بش

رين الثاني/نوفمبر  أن ال٢٠١٨من أجل تحقيق األمان في بانكوك بتايلند، في تش بنية ؛ وحلقة عمل إقليمية بش
مبر  ية الرقابية لألمان النووي في دايجون بجمهورية كوريا، في كانون األول/ديس اس لفائدة الدول  ٢٠١٨األس

  األعضاء في شبكة األمان النووي اآلسيوية.

  

__________________________________________________________________________________ 
اعدة يتمثل الهد ٢٤ ية النووية في مس اس تعراض المتكامل للبنية األس ي للبعثات الموفدة في إطار المرحلة األولى من االس ف الرئيس

  الحكومة الوطنية في االعتبارات التي تضعها قبل اتخاذ قرار بإطالق برنامج للقوى النووية.

سية النووية خدمة تقدمها إدارة الط ٢٥ اقة النووية بالوكالة. ويرد ذكر هذه الخدمة في هذا المقام ألنها االستعراض المتكامل للبنية األسا
  تُقدَّم على نحو ُمنسَّق مع العديد من خدمات استعراض النظراء والخدمات االستشارية ذات الصلة.

ية النو ٢٦ اس تعراض المتكامل للبنية األس ي للبعثات الموفدة في إطار المرحلة الثانية من االس اعدة يتمثل الهدف الرئيس وية في مس
  الحكومة الوطنية في العمل التحضيري للتعاقد على تشييد محطة قوى نووية بعد اتخاذ القرار السياساتي.

اعدة  ٢٧ ية النووية في مس اس تعراض المتكامل للبنية األس ي للبعثات الموفدة في إطار المرحلة الثالثة من االس يتمثل الهدف الرئيس
ية العامة للقوى النووية قبل إدخال أول محطة للقوى النووية في  الحكومة الوطنية من خالل إجراء اس تعراض نهائي للبنية األس اس

  الخدمة.



  ٥٦الصفحة 

 

وقدمت الوكالة إرشادات إلى مجلس ترخيص الطاقة الذرية في ماليزيا بشأن الهيكل التنظيمي والتوظيف   -٢٣٢
  .٢٠١٨أجريت في دنغكيل بماليزيا، في أيلول/سبتمبر  خالل بعثة خبراء

أن كتابة تقارير تقييم األمان في   -٢٣٣ يا، في أيار/مايو جاكارتا وعقدت الوكالة حلقة عمل وطنية بش بإندونيس
طس ٢٠١٨ أن عمليات ترخيص محطات القوى النووية، في أكرا بغانا، في آب/أغس ؛ ودورة تدريبية وطنية بش
تعراض األمان والتقييم من جانب الهيئة الرقابية في بانكوك بتايلند، في ، وحلقة عم٢٠١٨ أن اس ل إقليمية بش

  .٢٠١٨تموز/يوليه 

ب،   -٢٣٤ أن تحديد األهمية من حيث األمان لنتائج التفتيش وتطبيق اإلنفاذ المناس وعقدت الوكالة حلقة عمل بش
يب واعتماد مفتشي محطات القوى النووية، في ، وحلقة عمل لتدر٢٠١٨في مينسك ببيالروس، في شباط/فبراير 

ان باألردن، في آذار/مارس  أن التفتيش الرقابي ٢٠١٨عمَّ ية إقليمية بش . وعقدت الوكالة كذلك دورة دراس
  .٢٠١٨األساسي على محطات القوى النووية لفائدة منطقة أوروبا، في وارسو ببولندا، في أيلول/سبتمبر 

ج في تخطيط وتأدية عمليات التفتيش، وتقييم  وعقدت الوكالة حلقة عمل  -٢٣٥ تخدام نهج متدّرِ أن اس إقليمية بش
  .٢٠١٨النتائج، في صوفيا ببلغاريا، في أيار/مايو 

تهل   -٢٣٦ اء التي تس ين الرقابيين لفائدة الدول األعض وعقدت الوكالة حلقتي عمل عمليتين لتدريب المفتش
فينتيند ا؛ كانت حلقة العمل األولى في أيار/مايو برنامجاً للقوى النووية، في محطة تس ورف للقوى النووية بالنمس

 ١٧، وحضرها ٢٠١٨دولة عضواً، واألخرى في تشرين األول/أكتوبر  ١٢مشاركاً من  ١٣، وحضرها ٢٠١٨
  دولة عضواً. ١٥مشاركاً من 

ستهلُّ األخ  -٢٣٧ ذ بالقوى النووية: دورة بشأن وعقدت الوكالة أربع دورات تدريبية أقاليمية لفائدة البلدان التي ت
رها ٢٠١٨عملية ترخيص محطات القوى النووية، في تموز/يوليه  ي، وحض كو باالتحاد الروس  ٢٣، في موس

اركاً من  طس  ١٧مش تعراض وتقييم األمان من جانب الهيئة الرقابية، في آب/أغس أن اس واً؛ ودورة بش دولة عض
ره٢٠١٨ ي، وحض كو باالتحاد الروس اً في موس اركاً من  ١٧ا ، أيض أن تنفيذ اءدول أعض ٨مش ؛ ودورة بش

طس  نكي بفنلندا، في آب/أغس رها ٢٠١٨المتطلبات الوطنية، في هلس اركاً من  ١٥، وحض اء؛  ٩مش دول أعض
ارس  ة، في آذار/م امج القوى النووي ة لبرن اءات الالزم أن الكف ، في مختبر أرغون الوطني ٢٠١٨ودورة بش

دول أعضاء. وأوفدت الوكالة ست بعثات خبراء لدعم  ٧مشاركاً من  ٢٢وحضرها  بالواليات المتحدة األمريكية،
ة: بعثة إلى تركيا، في آذار/مارس  غلين والرقابيين في تطوير نظمهم اإلدارية الخاص ؛ وثالث بعثات ٢٠١٨المش

أيار/مايو وتشرين  ؛ وبعثتان إلى غانا، في٢٠١٨إلى بولندا، في نيسان/أبريل، وأيار/مايو، وتشرين الثاني/نوفمبر 
  .٢٠١٨األول/أكتوبر 

ا، في الفترة كانون الثاني/يناير  -٢٣٨ باط/فبراير -ونظمت الوكالة، في فيينا بالنمس ، االجتماع التقني ٢٠١٨ش
ايا متنوعة  مل قض ة بالقوى النووية، وش ية الخاص اس ايا الراهنة في مجال تطوير البُنى األس نوي حول القض الس

  دولة عضواً ومنظمة دولية واحدة. ٢٨مشاركاً من  ٦٦لألمان النووي. وحضر هذا االجتماع  منها البنية األساسية

تهل  ١١وعقدت الوكالة   -٢٣٩ اجتماعاً لتحديث خطط العمل المتكاملة، وتقديم دعم متكامل إلى البلدان التي تس
ب ال ِة التخطيَط ألن تطل ة المعني امل ل المتك من خطُط العم ة. وتتض اء إجراء برامج قوى نووي دول األعض

ق مع تطور برامجها  ب بما يتس ارية في الوقت المناس تش ول على الخدمات االس ات النظراء والحص تعراض اس
 للقوى النووية.



  ٥٧الصفحة 

 

ع وثيقة تقنية بعنوان   -٢٤٠ رعت الوكالة في وض اء وش اء في إرس ات حاالت: خبرات الدول األعض "دراس
راف على محطات القوى النو اء في وية الجديدة"األطر الرقابية لإلش ، ترمي إلى إبراز خبرات الدول األعض

  إرساء أو تحديث األطر الرقابية لبرامج القوى النووية.

  األولويات واألنشطة ذات الصلة

ية لألمان فيما يخصُّ برامج القوى النووية   -٢٤١ اس اء البنى األس اء في إرس اعد الوكالة الدول األعض تس س
  ألنشطة التالية فيما يتعلق بهذه األولوية:الجديدة. وستضطلع الوكالة با

 ية لألمان في اس اء وتعزيز البنية األس تهلَّة بهدف إرس م الوكالة اجتماعاً تقنيّاً للبلدان المس تنّظِ س
من سلسلة معايير األمان الصادرة عن  SSG-16برامج القوى النووية بطريقة منهجية ووفقاً للعدد 

  الوكالة؛

ل الوكالة مس تواص اء في الوقوف على احتياجاتها وتحديد األولويات من وس اعدة الدول األعض
ب. ولهذا الغرض،  ية الرقابية الوطنية في الوقت المناس اس اء أو تعزيز بناها األس أجل إرس
تعراض المتكامل للبنية  ة باالس تخدام أداة التقييم الذاتي الخاص ل الوكالة الترويج الس تواص س

  حلقات عمل للتقييم الذاتي على المستويين الوطني واإلقليمي؛األساسية لألمان، وستعقد 

 ية لألمان فيما يخصُّ برامج القوى اس اء البنى األس اء في إرس اعد الوكالة الدول األعض تس وس
  النووية الجديدة؛

 اء األطر تهلة المتعلق بإرس وص البلدان المس ل الوكالة برنامج العمل المتفق عليه بخص تواص وس
  وتعزيز البُنى الرقابية األساسية؛الرقابية 

 سلطات الرقابية في ع الوكالة في عدد من الخدمات من أجل المساعدة على بناء قدرات ال وستتوسَّ
تمرار  تدعم الوكالة باس ميم المواقع واألحداث الخارجية. وس تهلَّة في إطار خدمة تص البلدان المس

اء، عند الطلب، فيما يتعلق بجوانب األمان في عمليات اختيار المواقع،  احتياجات الدول األعض
  وتقييم المواقع، وتصميم المنشآت النووية على نحو مأمون في مواجهة األحداث الخارجية؛

 دي للطوارئ المعنون ور المتعلق بالتأهب والتص تعراض المنش رع الوكالة في اس تش وس
سبة للدول التي ت  "اعتبارات شأن التأهب والتصدي للطوارئ بالن شرع في برامج للقوى النووية" ب

)2012Embarking -EPR(لتحديثه في ضوء آخر المستجدات، ولتلبية االحتياجات الناشئة لدى ٢٨ ،
  الدول األعضاء؛

 وستواصل الوكالة تنقيح العددNG-T-3.7  من سلسلة الطاقة النووية الصادرة عن الوكالة المعنون
طة تحديد المواقع لمحطات القوى أن تطوير جميع النووية"  "إدارة أنش ادات بش م اإلرش لكي يُقَّدِ

ية للمرافق الداعمة في جميع مراحل تحديد المواقع،  اس الجوانب المتعلقة بالموقع والبنية األس
ور مع  تجدة، وكذلك لمواءمة هذا المنش اء والتطورات المس َمل أحدث خبرات الدول األعض وليْش
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  ٥٨الصفحة 

 

اء بنية أساسية وطنية للقوى معنونين المنشورين المنقحين للمعالم البارزة ال "المعالم البارزة إلرس
يغة المنقحة  NG-G-3.1(العدد  النووية" ادرة عن الوكالة (الص لة الطاقة النووية الص لس من س
Rev. 1ية النووية الوطنية" ))، و اس ر البنية األس لة  NG-T-3.2(العدد "تقييم حالة تطوُّ لس من س

  وكالة)؛الطاقة النووية الصادرة عن ال

 تعراض المتكامل للبنية تجري الوكالة البعثة التجريبية الثانية في إطار المرحلة الثالثة من االس وس
ية النووية في عام  اس ر الوكالة، عقب إتمام هذه البعثة، المنهجية المتبعة في ٢٠١٩األس تنش . وس

  المرحلة الثالثة من هذا االستعراض متضمنة الدروس المستفادة؛

توا صل الوكالة تشجيع الدول األعضاء على استضافة بعثات استعراض األمان النووي ذات وس
ع برنامج للقوى النووية من أجل دعم تقييم جوانب  لة خالل المراحل المبكرة من عملية وض الص

  البنية األساسية لألمان؛

لقوى النووية لتعزيز وستواصل الوكالة تقديم المساعدة إلى الدول األعضاء التي تستهّل برنامجاً ل
داِر األذون من خالل حلقات العمل  تعراض األمان والتقييم وإص قدراتها التقنية في مجاالت اس
ية، مع توجيه اهتمام  التي تنظمها الوكالة، وبعثات الخبراء، والزيارات العلمية والمنح الدراس

  النووية. خاص لتلك الدول التي بلغت مراحل أكثر تقدماً في تطوير برامج القوى

  امج مفاعالت البحوثنبر  -٢-٥-جيم

  االتجاهات

اء أول مفاعل بحوث أو مفاعل   -٢٤٢ اريع إلنش اء على تخطيط أو تنفيذ مش يعكف العديد من الدول األعض
تهالل برنامج للقوى النووية، وألغراض البحث والتطوير دعماً للقطاع  بحوث جديد بهدف بناء القدرة على اس

  الوطنية من قبيل برامج إنتاج النظائر المشعة الطبية. الصناعي والبرامج

  األنشطة

لة الطاقة النووية بعنوان   -٢٤٣ لس من س وراً ض درت الوكالة منش ات الجدوى للبرامج الجديدة أص "إعداد دراس
وث" "اعتبارات خاصة عند تقييم حالة البنية األساسية النووية وانتهت من وضع وثيقة بعنوان  ٢٩لمفاعالت البحـ

ية النووية  –الوطنية لبرنامج جديد لمفاعالت البحوث  اس تعراض المتكامل للبنية األس وثيقة مرجعية لبعثات االس
  لدعم الدول األعضاء التي تستهل برنامجاً جديداً لمفاعل بحوث. فيما يخصُّ مفاعالت البحوث"

شأن تقييم المواقع واإلشراف الرقابي عل  -٢٤٤ ى مشاريع جديدة لمفاعالت بحوث وأجرت الوكالة بعثتي أمان ب
طس  رين الثاني/نوفمبر ٢٠١٨في الباز ببوليفيا، في آب/أغس . وأجرت بعثة ٢٠١٨، وفي بانكوك بتايلند، في تش

عودية، في كانون  ييد مفاعل البحوث المنخفض القوى، في الرياض بالمملكة العربية الس أن برنامج تش أمان بش
  .٢٠١٨األول/ديسمبر 
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  ٥٩الصفحة 

 

  نشطة ذات الصلةاألولويات واأل

ية لألمان فيما يخصُّ البرامج الجديدة   -٢٤٥ اس اء البنية األس اء في إرس اعد الوكالة الدول األعض تس س
  لمفاعالت البحوث. وستضطلع الوكالة بالنشاط التالي فيما يتعلق بهذه األولوية:

ية لألم اس أن البنى األس تعراض النظراء بش تجري الوكالة، عند الطلب، بعثات اس ان للبرامج س
طة  ية واألنش ماعات التقن قدرات من خالل االجت ناء ال تدعم ب يدة لمفاعالت البحوث وس جد ال

  التدريبية.

  

  تعزيز التأهب والتصدي للطوارئ  -دال

  ترتيبات تبادل المعلومات واالتصال والمساعدة  -١-دال

  االتجاهات

كل فعال يمثالن أولوية لدى الدول األعضاء. ال يزال تبادل المعلومات واالتصال في حاالت الطوارئ بش  -٢٤٦
ينات في مجاالت عدَّة، بما  فرت التعقيبات التي قدَّمتها الدول األعضاء إلى الوكالة عن توصيات بإدخال تحس وأس
ة  د لتبادل المعلومات في حاالت الحادثات والطوارئ، والنظام الدولي للمعلومات الخاص في ذلك النظام الموحَّ

عاع د اإلش ر حالة طارئة برص ار تطوُّ تخدمة في تقييم حاالت الطوارئ، وتوقُّع مس ات، والعمليات واألدوات المس
  محتملة.

حادث   بموجب اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع ٣٠دول أعضاء جهات اتصال ١٠، عيَّنت ٢٠١٨وفي عام   -٧٢٤
ال في الحادثاتنووي (اتفاقية التبليغ المبكر) وفَق  ، ٣١)2012IEComm -EPR( والطوارئ" "دليل عمليات االتص

  دولة. ١٢٥ليصل عدد الدول األعضاء التي فعلت ذلك إلى 

ل   -٢٤٨ عاعي  ١١٧ومن أص اعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إش دولة طرفاً في اتفاقية تقديم المس
اعدة) اعدة الو٣٢(اتفاقية تقديم المس لت حتى اآلن قدرات المس جَّ بكة  ٣٣طنية لديها، بلغ عدد البلدان التي س في ش

بكة رانيت) التابعة للوكالة  اعدة (ش دي والمس تراليا،  ٣٤التص جيالت جديدة أو ُمَحدَّثة من أس بلداً. ووردت تس
را،  ويس ويد، وس يكية، ورومانيا، والس تان، وبلغاريا، وبيالروس، وتركيا، والجمهورية التش وآيرلندا، وباكس

  لكة المتحدة، ونيجيريا، والنمسا، والواليات المتحدة األمريكية.والصين، وفرنسا، ومصر، والمكسيك، والمم
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عاعي أن تقوم، "في حدود قدراتها،  ٣٣ اعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إش يلزم على الدول األطراف في اتفاقية تقديم المس
اعدة إلى الدول األطراف األخرى في حالة وقوع حادث نووي بتحديد الخبراء وا لمعّدات والمواد التي يمكن إتاحتها لغرض تقديم المس

  أو طارئ إشعاعي، وأن تبلغ الوكالة بذلك".



  ٦٠الصفحة 

 

سيق األنشطة المتعلقة بالنظام الدولي للمعلومات   -٢٤٩ وال يزال يتزايد عدُد جهات االتصال المعيَّنة من أجل تن
، عيَّنت دولة عضو واحدة جهة اتصال، ليصل مجموع عدد الدول ٢٠١٨الخاصة برصد اإلشعاعات. وفي عام 

  دولة عضواً. ٣٩التي فعلت ذلك إلى 

وزاد عدد الدول األعضاء التي تستخدم مقياس إيناس لإلبالغ بمستوى أهمية ما يقع من أحداث نووية أو   -٢٥٠
 دولة عضواً. ٧٧، ليبلغ العدد اإلجمالي ٢٠١٨إشعاعية من منظور األمان بمقدار دولة واحدة في عام 

ضاء تعطي األولوية لتعزيز التأهب للتواصل بفعالية مع الجمهور ووسائل الدول األعالعديد من زال يوال   -٢٥١
  اإلعالم في حالة وقوع طارئ نووي أو إشعاعي.

  األنشطة

ا في حزيران/يونيه   -٢٥٢ ة المحددة  ٢٠١٨ُعقد في فيينا بالنمس لطات المختص ع لممثلي الس االجتماع التاس
ى اتفاقية التبليغ المبكر واتفاقية تقديم  ر هذا االجتماع بمقتض اعدة. وحض اركاً من  ١٣٥المس واً  ٨٤مش دولة عض

يع، من بينها اإلخطار، واإلبالغ، وتبادل المعلومات،  اركون طائفة من المواض ومنظمتين دوليتين. وناقش المش
عت الوكالة الدول األعضاء التي لم تع يِّن والمساعدة الدولية، والتواصل مع الجمهور، والتدريب والتمارين. وشجَّ

جهات اتصال لحاالت الطوارئ على أن تفعل ذلك، خالل هذا االجتماع، وخالل ثالث حلقات عمل بشأن اإلخطار 
  .٢٠١٨واإلبالغ وطلب المساعدة ُعِقدت في فيينا بالنمسا، في آذار/مارس، وحزيران/يونيه، وتموز/يوليه 

أن  -٢٥٣ ر فعاليات تدريب قائمة على اإلنترنت بش عملية التقييم والتنبؤ والنظام الدولي  وعقدت الوكالة عش
  للمعلومات الخاصة برصد اإلشعاعات.

خة ُمَحدَّثة من موقعها اإللكتروني الخاص بالنظام الموحد لتبادل المعلومات في   -٢٥٤ درت الوكالة نس وأص
بأي قة  َحدَّث تنقيح المعلومات المتعل ثات والطوارئ. ويتيح الموقع اإللكتروني الُم حاد هولة  حاالت ال حدث بس

تمارات تبليغ جديدة. ويتيح الموقع  ية مفتوحة، بدالً من إكمال اس ـ يرة في خانات نِصّ ائل قص تخدام رس باس
بع فعاليات تدريب قائمة  فّرة. وأجرت الوكالة س رية المش اإللكتروني المحدَّث كذلك نقل وتخزين المعلومات الس

مات الجديدة في الموقع اإلل أن الس كتروني للنظام الموحد لتبادل المعلومات في حاالت الحادثات على اإلنترنت بش
والطوارئ باللغات اإلسبانية، واإلنكليزية، والروسية، والفرنسية. وزادت الوكالة من تعزيز ترتيبات األمن للموقع 

  استخدام عاملين.تنطوي على  اإللكتروني لهذا النظام من خالل دمج عملية تحقق من حسابات المستخدمين

، حلقة عمل بشأن تنفيذ النظام الدولي للمعلومات ٢٠١٨وعقدت الوكالة، في فيينا بالنمسا في تموز/يوليه   -٢٥٥
رها  عاعات، وحض د اإلش ة برص اركاً من  ٢١الخاص تُخِدم النظام الدولي للمعلومات  ١٩مش واً. واس دولة عض
عاعات خالل تمرين  د اإلش ة برص خالل حلقات العمل الثالث التي ، و٢٠١٨في آذار/مارس  ConvEx-2aالخاص

اعدة في عام  أن اإلخطار واإلبالغ وطلب المس اً قيمة للتدريب والتمرين العملي ٢٠١٨عقدت بش ، مما أتاح فرص
  مشارك. ١٠٠ألكثر من 

ين التوافق مع معيار البيانات الخاص   -٢٥٦ ينات على هذا النظام منها تحس وأجرت الوكالة مزيداً من التحس
عاعية من بتبادل معلوم عيد الدولي، لتبادل المعلومات عند وقوع طوارئ نووية أو إش عاعات على الص ات اإلش

  خالل أداة تحقق جديدة في معايير تبادل معلومات اإلشعاعات على الصعيد الدولي.

  



  ٦١الصفحة 

 

طس   -٢٥٧ ا، في آب/أغس م المعلومات ٢٠١٨وعقدت الوكالة حلقة عمل إقليمية، في فيينا بالنمس أن تقاس ، بش
د، الم عاعات إلبالغ نتائج الرص د اإلش ة برص تعلقة بنظم اإلنذار المبكر وتنفيذ النظام الدولي للمعلومات الخاص

يا للبحث والتنمية والتدريب في مجال  لفائدة البلدان األطراف في االتفاق التعاوني للدول العربية الواقعة في آس
دول أعضاء. وباإلضافة إلى ذلك، عقدت الوكالة، في  ٨مشاركاً من  ١٩العلم والتكنولوجيا النوويين، وحضرها 

، حلقة عمل إقليمية بشأن رصد الطوارئ وتقاسم البيانات على الصعيد ٢٠١٨بإندونيسيا، في تموز/يوليه جاكارتا 
الدولي لدعم التأهب والتصدي اإلقليمي للطوارئ النووية لفائدة البلدان األعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا. 

دول من الدول األعضاء. وحثت الوكالة الدول األعضاء المشاركة  ١٠مشاركاً من  ٢١حلقة العمل هذه وحضر 
 في حلقتي العمل على تزويد النظام الدولي للمعلومات الخاصة برصد اإلشعاعات ببيانات روتينية.

رين األول/أكتوبر   -٢٥٨ ا، في تش أن إبالغ الجمهور ، ب٢٠١٨وعقدت الوكالة ندوة دولية، في فيينا بالنمس ش
مت الندوة قرابة  عاعية. وض ارك من  ٤٠٠بالطوارئ النووية واإلش منظمة دولية. وتناولت  ١٣بلداً و ٧٤مش

الندوة موضوعاٍت بشأن التأهُّب للطوارئ والتصدي لها، وإشراك أصحاب المصلحة، وقنوات وأدوات االتصال 
ماعي، والتواصل الفعّال، وعلم نفس التواصل، وتنسيق مع الجمهور في حاالت الطوارئ، ووسائل التواصل االجت

ؤال "هل أنا آمن؟"، والدروس  ل في األنواع المختلفة من حاالت الطوارئ، والردود على س المعلومات، والتواص
يات رئيس الندوة على أهمية تنفيذ معايير األمان والمواد التدريبية  ددت توص ل. وش تقبل التواص تفادة ومس المس

ستخدام التكنولوجيات االبتكارية، وسبل التعامل مع واألدوات  صادرة عن الوكالة. كما تطرقت التوصيات إلى ا ال
  مخاوف الجمهور عند وقوع طارئ.

ل االجتماعي من أجل إدماجها في برنامجها لتمارين   -٢٥٩ ائل التواص ترت الوكالة أداة لمحاكاة وس واش
ائل التواص تخدام وس ل االجتماعي أثناء وقوع طارئ، مما يعمل بالتالي على اختبار الطوارئ. وتحاكي األداة اس

يناريوهات  ع س تخدم الوكالة أداة المحاكاة كذلك عند وض تس مدى تأهب الوكالة للتعامل مع هذا الجانب. وس
  للتمارين مع الدول األعضاء.

ان/أبريل   -٢٦٠ ا في نيس أ٢٠١٨وعقدت الوكالة، في فيينا بالنمس تخدم ، اجتماعاً تقنياً بش ودة دليل المس ن مس
دولةً عضواً. وناقش المشاركون المسودة وحددوا المجاالت  ٥٧مشاركاً من  ٧١الخاص بمقياس إيناس، وحضره 

  التي تحتاج إلى مزيد من التحسين.

 األولويات واألنشطة ذات الصلة

شغيلية للتبليغ واإلبالغ والمساعدة في حاالت ا  -٢٦١ صل الوكالة وضع ترتيبات ت لحادثات أو الطوارئ ستوا
  وستضطلع الوكالة باألنشطة التالية فيما يتعلق بهذه األولوية: .النووية أو اإلشعاعية

 م المعلومات عن أوجه التقدُّم المحرز في المعارف المتعلقة تعقد الوكالة اجتماعاً تقنياً لتقاس س
هدتها التكنولوجيا، وأوج رات التي ش غيلية، والتطوُّ ه التقدُّم المحرز في عمليات بالترتيبات التش

  محاكاة الحوادث والتشتُّت الجوي وتقنيات التعامل مع البيانات ألغراض التصدي للطوارئ.

 اعدة الدوليّة في حالة الطوارئ من خالل إجراء ل الوكالة تعزيز ترتيبات تقديم المس تواص وس
ريق مساعدة مشترك يتألَّف من تمرين يشتمل على محاكاة لبعثة مساعدة موفدة من الوكالة تضمُّ ف

اعدة على  بكة المس لة في ش جَّ اء الُمَس اعدة ميدانية ودعم خارجي من الدول األعض أفرقة مس
  التصدي؛



  ٦٢الصفحة 

 

 ل مع الجمهور في حالة وقوع طارئ ة التواص تعقد الوكالة فعاليات تدريبية وتمارين لممارس وس
  تماعي.نووي وإشعاعي باستخدام أداة محاكاة وسائل التواصل االج

  تنسيق ترتيبات التأهب والتصدي  -٢-دال

  االتجاهات

تطلب الدول األعضاء بصورة متزايدة المساعدة التقنية والمشورة فيما يتعلق بتعزيز الترتيبات الوطنية    -٢٦٢
ورة في  اعدة والمش دي للطوارئ. ويتعلق العديد من الطلبات بالحاجة إلى المس واإلقليمية في مجال التأهب والتص

من سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة. وهناك زيادة كذلك  GSR Part 7تنفيذ المتطلبات الواردة في العدد 
تخدم العدد  اء التي تس "ترتيبات إنهاء حالة طوارئ ودليل األمان المعنون  GSR Part 7في عدد الدول األعض

عاعية" لة معايير األمان  GSG‑11(العدد  نووية أو إش لس ع ترتيباتها الوطنية من س ادرة عن الوكالة) في وض الص
  للتصدي للطوارئ.

تناداً إلى    -٢٦٣ دي للطوارئ لديها اس يق ترتيبات التأهب والتص اء اهتماماً متزايداً بتنس وتبدي الدول األعض
ؤولين الرقGSR Part 7المتطلبات الواردة في العدد  اركون في اجتماع كبار المس ابيين . وأبرز الرقابيون المش

بتمبر  ادرة عن الوكالة في مجال التأهب ٢٠١٨الذي عقد خالل المؤتمر العام في أيلول/س ، أن معايير األمان الص
اً متيناً مقبوالً على نطاق واسع لتحقيق تعزيز وتنسيق ترتيبات التأهب والتصدي  اس والتصدي للطوارئ توفر أس

  للطوارئ.

كل متزايد    -٢٦٤ اء بش تخدم الدول األعض ي للطوارئ. وفي عام وتس ّدِ نظام إدارة معلومات التأهُّب والتص
تخدمين  ١٠٣، عيَّنت ٢٠١٨ قين وطنيين، وبلغ مجموع عدد المس اء منس تخدماً، وهي زيادة  ٣٩٤دول أعض مس

مستخدماً.  ٣٣٩دولة عضواً منسقون وطنيون وبلغ مجموع عدد المستخدمين  ٩٦حيث كان لدى  ٢٠١٧عن عام 
  .٢٠١٧وحدة نمطية في عام  ٣٨٢من  ٢٠١٨في عام  ٧١٩د الوحدات النمطية المنشورة إلى كما ارتفع كذلك عد

دي للطوارئ فيما يخصُّ    -٢٦٥ اء بمعالجة ترتيبات التأهب والتص ح من الدول األعض وهناك اهتمام واض
ثل المفاعالت تلك المفاعالت التي شارفت على النشر في وقت قريب (م ذلك الجيل الجديد من المفاعالت، بما في

  الصغيرة والمتوسطة الحجم أو النمطية)، وتلك التي ال تزال قيد اإلعداد، مثل المفاعالت من الجيل الرابع.

  األنشطة

اطاً تدريبياً في عام  ٥١عقدت الوكالة    -٢٦٦ عيدين األقاليمي  ٣٢، بما في ذلك ٢٠١٨نش اطاً على الص نش
  نشاطاً على الصعيد الوطني. ١٩واإلقليمي، و

رين    -٢٦٧ ا، في تش عاعية، في النمس أن إدارة الطوارئ اإلش ية بش وعقدت الوكالة ثالث دورات دراس
رين الثاني/نوفمبر ٢٠١٨األول/أكتوبر  ، وبلغ مجموع ٢٠١٨، وفي المغرب والواليات المتحدة األمريكية في تش

  دولة عضواً. ٤٦فرداً من  ٨٢الحاضرين 

  

 



  ٦٣الصفحة 

 

ت الوكالة المعلومات   -٢٦٨ تعرض تمدة من التقييمات الذاتية الوطنية في نظام إدارة معلومات التأهُّب واس المس
تراتيجية  ادات والتدريب. ومن بين هذه المجاالت اس ي للطوارئ لتحديد المجاالت التي تحتاج إلى اإلرش ّدِ والتص

ة التصدي الطبي في الوقاية للطوارئ النووية أو اإلشعاعية، وإنهاء حاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية، وإدار
  حاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية.

نة   -٢٦٩ سمات محسَّ ي للطوارئ وفرت  صّدِ سخة جديدة من نظام إدارة معلومات التأهُّب والت وأطلقت الوكالة ن
تخدام  اعدتهم في اس بكية لمس ية ش تخدمين ثماني حلقات دراس تخدام وتبادل المعلومات. وقدمت الوكالة للمس لالس

افة إلى ذلك، جرى دمج قاعدة البيانات نظام  ي للطوارئ. وباإلض ّدِ  DEEPERإدارة معلومات التأهُّب والتص
أن مفاعالت القوى  التابعة لرابطة الرقابيين النوويين األوروبيين الغربيين، التي تحتوي على معلومات تقنية بش

دي للطوارئ، في المعلومات التقنية  لة بالتأهب والتص المتعلقة بالمفاعالت في نظام إدارة النووية ذات ص
ي للطوارئ.   معلومات التأهُّب والتصّدِ

ان بعنوان   -٢٧٠ ل أم ة دلي ال رت الوك ة"ونش اعي ع ة أو إش ة طوارئ نووي ال اء ح ات إنه  "ترتيب
دد ة) من ‑11GSG (الع ال ادرة عن الوك ان الص ايير األم ة مع ل لس اً  ٣٤س اع ة اجتم ال دت الوك وعق

 ً ا اري تش ا في  اس النمس  فيين ل ب ان/أبري ا المرفق ٢٠١٨ا، في نيس ار التي ينطوي عليه ، للنظر في اآلث
اع  المعنون ة"   "إرج اطر المحتمل دالل على المخ ت ين واالس اع المّؤِ ع ة إلى التعرض لإلش حي ار الص اآلث

(Attributing Health Effects to Ionizing Radiation Exposure and Inferring Risks) رير ق لت في ا لوارد  ، ا
عن لجنة األمم المتحدة العلمية المعنية بآثار اإلشعاع الذري، تحديداً على مسودة دليل األمان  ٢٠١٢ادر عام الص
  هذا.

"اإلدارة الطبية لألفراد وأصدرت الوكالة منشوراً جديداً ضمن سلسلة التأهب والتصدي للطوارئ بعنوان   -٢٧١
عة في حا وا للتلوث الداخلي بالنويدات المش عاعية: دليل للعاملين الذين تعرض الت الطوارئ النووية أو االش

  .٣٥)Internal Contamination-EPR ,2018( الطبيين"

بكة رانيت في   -٢٧٢ اعدة في مركز بناء القدرات التابع لش ي والمس ّدِ بكة التص وعقدت الوكالة حلقة عمل لش
دولة عضواً مسجلة في شبكة  ١١مشاركاً من  ٣٣. ومارس ٢٠١٨محافظة فوكوشيما باليابان، في آب/أغسطس 

 رانيت ما لديهم من قدرات وترتيبات بشأن التصدي والمساعدة بهدف تنسيقها.

اعدة تابعة للوكالة،   -٢٧٣ اعدة، قدمت بعثة مس ول على المس تجابة لطلب من حكومة جنوب أفريقيا للحص واس
دي  ورة الطبية من أجل التص اعدة، المش ي والمس ّدِ بكة التص ى مزودة بقدرات ش للتعرض المفرط ألحد المرض

  لإلشعاعات.

__________________________________________________________________________________ 
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  ٦٤الصفحة 

 

  ألولويات واألنشطة ذات الصلةا

اء في تنفيذ العدد   -٢٧٤ اعد الوكالة الدول األعض تس ادرة عن  GSR Part 7س لة معايير األمان الص لس من س
دي للطوارئ على  يق ترتيبات التأهب والتص ي لتنس اس لة، كمرجع أس ع أدلة األمان ذات الص تض الوكالة وس

 يد الدولي. وستضطلع الوكالة باألنشطة التالية فيما يتعلق بهذه األولوية:الصع

 دي أن مختلف الجوانب المتعلقة بالتأهب والتص ادات تقنية بش ع إرش ل الوكالة وض تواص س
دي للطوارئ فيما يخص  أن التأهب والتص ادات تقنية بش ع إرش رع في وض تش للطوارئ، وس

  اعالت الصغيرة والمتوسطة الحجم أو النمطية؛تصاميم المفاعالت الجديدة مثل المف

 ي ّدِ لتها من حلقات العمل المتعلقة بنظام إدارة معلومات التأهُّب والتص لس ل الوكالة س تواص وس
ادرة عن  اء في عمليات التقييم الذاتي وتنفيذ معايير األمان الص للطوارئ لدعم الدول األعض

  الوكالة الخاصة بالتأهب والتصدي للطوارئ؛

 ة اء في تعزيز ترتيباتها الخاص طة بناء القدرات لدعم الدول األعض ل الوكالة تقديم أنش تواص وس
ترعى الوكالة أوجه التآزر والتعاون فيما بين مراكز بناء  دي للطوارئ. وس بالتأهب والتص
تدعم الوكالة كذلك التطوير في مجال تعليم  دي للطوارئ. وس القدرات ألغراض التأهب والتص

  والتصدي للطوارئ لتعزيز قدرات الموارد البشرية لدى الدول األعضاء؛التأهب 

اء اعدة الدول األعض ل الوكالة مس تواص ي  ، بناًء على طلبها،وس ّدِ في مواءمة قدرات التص
ي والمساعدة بحيث تكون  شبكة التصّدِ لة في  والمساعدة من خالل تدريب الدول األعضاء المسجَّ

اً  هذه الدول قادرة على تقديم اعدة وأيض ة للمس اعدة دولية متوافقة مع متطلبات الدولة الملتمس مس
م المساعدة.   متطلبات أي دولة أخرى تقّدِ

  اختبار التأهب والمساعدة  -٣-دال

  االتجاهات

تعداد لتمارين الطوارئ الوطنية   -٢٧٥ ين االس اعدة من الوكالة في تحس اء التماَس المس ل الدول األعض تواص
  ها.وتنفيذها وتقييم

ات   -٢٧٦ ادث االت الح ات في ح ادل المعلوم د لتب ام الموح ديري النظ ة م ب اض في نس اك انخف وال يزال هن
ون اإلطار الزمني المطلوب، (  ٪٧٢، و٢٠١٦في عام  ٪٧٧والطوارئ الذين يكملون المهام المطلوبة في غض

أن مدي٢٠١٨في عام  ٪٦١، و٢٠١٧في عام  طة متابعة بش طلعت الوكالة بأنش ري النظام الذين لم ).  واض
ستكملوا المهام المطلوبة في الوقت المناسب، ونتيجة  من مديري النظام،  ٥٠لذلك، أُزيلت حسابات ما يزيد على ي

  حساباً جديداً لمديرين مختلفين. ٣٩وأُنشئ 

اء في تمارين   -٢٧٧ اركة الدول األعض توى مرتفع. وفي عام  ConvEx-2وال تزال مش ارك  ٢٠١٨عند مس ش
دولة  ٤٥)؛ وشاركت ٢٠١٧دولة في عام  ٥٥(مقارنة بـ  ConvEx-2aدولة عضواً في تمرين  ٥٦موعه ما مج

واً في تمرين  اركت ٢٠١٧دولة في عام  36(مقارنة بـ  ConvEx-2bعض واً في تمرين  ٥٨)؛ وش دولة عض
ConvEx-2c ؛ وأُجريت ثمانية تمارينConvEx-2e  ٢٠١٧دول في عام  ٨دول أعضاء (مقارنة بـ  ٥مع.(  



  ٦٥الصفحة 

 

بكي للنظام   -٢٧٨ الة االختبار عبر الموقع الش ال المعنية بالطوارئ التي أكدت رس بة جهات االتص هدت نس وش
اً من  يطة انخفاض االت البس  ٪٤٦الموحد لتبادل المعلومات في حاالت الحادثات والطوارئ أثناء اختبارات االتص

  .٢٠١٨في عام  ٪٣٦إلى  ٢٠١٧في عام 

  األنشطة

اركت ا  -٢٧٩ اء في إجراء هذه  ٣٥لوكالة في ش تمريناً من تمارين الطوارئ الوطنية ودعمت الدول األعض
منت جميع التمارين  بكي لتمارين النظام الموحد إجراء التمارين وتقييمها. وتض تخدام الموقع الش االت باس االتص

يالت الخا ة بعقد المؤتمرات عبر لتبادل المعلومات في حاالت الحادثات والطوارئ. واختبرت الوكالة التوص ص
  الفيديو مع جهات االتصال في العديد من الدول األعضاء.

طس   -٢٨٠ ، تمريناً وطنياً كبيراً على الطوارئ ينطوي على ٢٠١٨وراقبت الوكالة، في اليابان، في آب/أغس
تعقيبات  حدثين متزامنين في محطتي قوى نووية إلى جانب وجود مناطق متداخلة لتطبيق خطة الطوارئ، وأبدت

  على هذا التمرين.

ة تمرين   -٢٨١ ال ارس  ConvEx-2aوأجرت الوك ام ٢٠١٨في آذار/م ة عن ع ارك ة في المش ادة طفيف ، بزي
اركة ٢٠١٧ ير مش اء التي لديها محطات قوى نووية عاملة إلى األهمية التي توليها  ٪٧٤. وتش من الدول األعض

  األعضاء المشاركة قنوات االتصال الصحيحة. الدول األعضاء لهذا التمرين. واستخدمت جميع الدول

رين األول/أكتوبر  ConvEx-2bوأجرت الوكالة تمرين   -٢٨٢ اركت فيه ٢٠١٨في تش واً  ٤٥، وش دولة عض
اركت  ١٧ومنظمة دولية واحدة؛ واختبرت  تعداد لتلقِّيها، بينما ش اعدة واالس واً قدراتها على طلب المس دولة عض

مة للمساعدة، جرى تقييم  دولة عضواً ومنظمة دولية ٢٨ مة للمساعدة. وفيما يخصُّ الدول المقّدِ واحدة كجهات مقّدِ
انات  تجابة كجزء من أهداف التمرين. كما اختُبَِرت خالل التمرين ترتيبات منح االمتيازات والحص زمن االس

 ً ا دة (وفق اع ة مس ةلفريق بعث ذري ة ال اق ة للط دولي ة ال ال ات الوك ان ازات وحص اق امتي ة ( التف الوثيق
INFCIRC/9/Rev.2((.  

منظمات  ٥دولة عضواً و ٥٨، مع ٢٠١٨في تشرين الثاني/نوفمبر  ConvEx-2cوأجرت الوكالة تمرين   -٢٨٣
 ةناجمال دولية. واستضافت آيرلندا هذا التمرين واختبرت الترتيبات الخاصة بالطوارئ اإلشعاعية العابرة للحدود

  .باألمن النووي ةث متصلاحدأعن 

لة تمارين   -٢٨٤ لس لت الوكالة إجراء س تناداً إلى تمارين  ConvEx-2eوواص الختبار عملية التقييم والتنبؤ، اس
، وخضعت ConvEx-2eوطنية أُجريت في دول أعضاء لديها محطات قوى نووية عاملة. وأجريت أربعة تمارين 

  ي الداخلي الكامل.عملية التقييم والتنبؤ كذلك لالختبار والتقييم في تمارين وتدريبات التصد

ـ"شبكونشرت الوكالة صيغة محدثة من دليل عنوانه   -٢٨٥ ـة التصـ ي والمساعـ ـّدِ ـ ـدة التابعـ ـة للوكالـ ، ة"ـ
(2018)) RANET-EPR(يوجه اإلجراءات التي يجب أن تتخذها الدول الُمقَِدّمة للمساعدة الدولية والطالبة لها ٣٦.  

 

__________________________________________________________________________________ 
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  ٦٦الصفحة 

 

ث الجدول   -٢٨٦ مل تمارين جديدة الختبار جوانب محددة من  ٢٠١٨لعام  ConvExالزمني لتمارين وُحّدِ ليش
الختبار تنسيق اإلعالم العام بين المنظمات الدولية المعنية.  ConvEx-2fالتصدي للطوارئ. وهذا يتضمن التمرين 

 من ست منظمات دولية. ، مع ممثلين٢٠١٨في تشرين الثاني/نوفمبر  ConvEx-2fوأجري التمرين األول من 

مع الدول األعضاء إلتاحة التخطيط للمشاركة.  ٢٠١٨لعام  ConvExوتم تقاسم الجدول الزمني لتمارين   -٢٨٧

أت خالل تمارين  االت التي نش ائل المتعلقة باالتص وتابعت ذلك مع الجهات  ConvExوحللت الوكالة جميع المس

  المناظرة في الدول األعضاء.

تركة  -٢٨٨ ت الوكالة الترتيبات المش دي للطوارئ والبروتوكوالت  وناقش بين الوكاالت المعنية بالتأهب والتص

عاعية  دي للطوارئ اإلش تركة بين الوكاالت المعنية بالتص اركة في اللجنة المش الثنائية مع المنظمات الدولية المش

َمت مسودة ترتيبات عملية إلى خمس منظمات دولية للتعليق عليها وإبداء المالحظات.   والنووية. وقُّدِ

 األولويات واألنشطة ذات الصلة

ستواصل الوكالة تنفيذ برنامج نشط للتمارين من أجل اختبار التأهب والتصدي للطوارئ على المستوى   -٢٨٩
الدولي ودعم برامج التمارين الوطنية في مجال التأهب والتصدي للطوارئ. وستضطلع الوكالة باألنشطة التالية 

  فيما يتعلق بهذه األولوية:

تو تركة بين الوكاالت المعنية س طة مع منظمات دولية في إطار اللجنة المش ل الوكالة عقد أنش اص
ل تنفيذ الجدول الزمني لتمارين  تواص عاعية والنووية، وس دي للطوارئ اإلش مع  ConvExبالتص

  الدول األعضاء والمنظمات الدولية؛

،ل الوكالة اختبار وتقييم ترتيباتها الدولية لإلخطار تواص واإلبالغ، وتبادل المعلومات،  وس
واالتصاالت، وتقديم المساعدة، والتقييم والتنبؤ؛ وستواصل تشجيع الدول األعضاء على المشاركة 

واختبار ما لديها من ترتيبات وطنية للتأهب والتصدي للطوارئ في التمارين  ConvExفي تمارين 
  الوطنية؛

اء في اال اعدة الدول األعض ل الوكالة مس تواص ة بها وفي وس تعداد لتمارين الطوارئ الخاص س
  إجرائها وتقييمها؛

 تركة للمنظمات الدولية من تناد إلى الخطة المش ل الوكالة اختبار الترتيبات الدولية باالس تواص وس
أجل التصدي للطوارئ اإلشعاعية، بما في ذلك ترتيبات تنسيق التواصل مع الجمهور، بما يضمن 

  عاالً ومتسقاً.أن يكون التصدي الدولي ف
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  تحسين إدارة الترابط بين األمان واألمن  -هاء

  االتجاهات

يق للتعامل مع أوجه الترابط بين األمان   -٢٩٠ ير عملية تنس ع األمانة على تيس ّجِ اء تش ال تزال الدول األعض
  واألمن.

ير مهَملة ويتوقف النظر إليها  -٢٩١ عة التي تص ادر المش والً. وال  وهناك عدد متزايد من المص باعتبارها أص
عة المختومة المهَملة  ادر المش رف في المص مان وجود خيارات مأمونة وآمنة للتص أولوية هامة يمثل يزال ض

 للدول األعضاء.

  األنشطة

ا،   -٢٩٢ وعقدت الوكالة "المؤتمر الدولي بشأن أمن المواد المشعة: سبل المضي قدماً للمنع والكشف"، في فيينا، النمس

مبر في كانو ره نحو ٢٠١٨ن األول/ديس اركاً من أكثر من  ٥٥٠. وُعقدت في إطار المؤتمر، الذي حض دولة  ١٠٠مش

صة. ونوقش موضوع  ٢٨عضو واشتركت في رئاسته إيطاليا والسنغال، ست جلسات نقاش رئيسية و جلسة تقنية متخّصِ

  الترابط بين األمان واألمن في عدد من الجلسات.

لصياغة تنقيحات ألدلة  ٢٠١٨اعين استشاريين في شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل عقدت الوكالة اجتم  -٢٩٣
"أمان مفاعالت المعنون  أمان مترابطة بشأن أمان مفاعالت البحوث لتلبية المتطلبات الجديدة الواردة في المنشور

ادرة عن الوكالة) SSR-3(العدد البحوث"  لة معايير األمان الص لس لبات إدارة أوجه ، بما في ذلك متط٣٧من س
  الترابط بين األمان واألمن.

بشأن التعامل مع المجاالت التي  ٢٠١٧وأدرجت الوكالة تعليقات مستمدة من اجتماع تقني، ُعِقد في عام   -٢٩٤
ي للبحوث  ف المرفق الخاص بالمعهد االفتراض تنطوي على أوجه ترابط محتملة بين األمان واألمن، في وص

  نقطة مرجعية مشتركة لمجتمع مفاعالت البحـوث في الدول األعضاء.الذرية المزمع أن يكون 

أن الترابط بين األمان واألمن   -٢٩٥  الفترة النُُهج والخبرات الوطنية، في –وعقدت الوكالة اجتماعاً تقنياً بش
رين األول/أكتوبر رين الثاني/نوفمبر -تش اركاً من  ١٢٦، والتقى خالله ٢٠١٨تش واً لتباد ٦٤مش ل دولة عض

ات الجيدة في هذا  طة، ولتحديد الممارس المعلومات المتعلقة بنُُهج التعامل مع أوجه الترابط في المرافق واألنش
المجال، ولتقديم أي توصيات إلى الوكالة بشأن األنشطة األخرى لمساعدة الدول األعضاء في إدارة أوجه الترابط 

  بين األمان واألمن بفعالية.

رين الثاني/نوفمبر وعقدت الوكالة اجت  -٢٩٦ ا، في تش ارياً، في فيينا بالنمس تش ياغة وثيقة ٢٠١٨ماعاً اس ، لص
  تقنية بشأن اإلشراف الرقابي على الترابط بين األمان واألمن في محطات القوى النووية.

لنوويين وناقشت اللجنة التوجيهية الثانية عشرة والجلسات العامة للشبكة العالمية المعنية باألمان واألمن ا  -٢٩٧
  إدارة الترابط بين األمان واألمن في مفاعالت البحوث.

__________________________________________________________________________________ 
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يوية، عقدت الوكالة اجتماع خبراء  -٢٩٨ بكة األمان النووي اآلس اء، في  وفي إطار ش لفائدة ثماني دول أعض
  ، بشأن تنسيق جوانب األمان واألمن إلقامة التآزر والتكامل.٢٠١٨ماليزيا، في تشرين األول/أكتوبر 

ة وعقد  -٢٩٩ دي للطوارئ الخاص أن تدابير األمن النووي وترتيبات التص ت الوكالة حلقة عمل دولية بش
مة بالواليات المتحدة األمريكية، في حزيران/يونيه  نطن العاص ، وحلقة ٢٠١٨باألحداث العامة الكبرى، في واش

دي للطوارئ المتعلقة بالموانئ أن تدابير األمن النووي وترتيبات التص ، في الس فيغاس بالواليات عمل دولية بش
دولة عضواً.  ٢٨خبيراً من  ٥٢. وحضر حلقتي العمل هاتين ٢٠١٨المتحدة األمريكية، في تشرين الثاني/نوفمبر 

اء التي  دي للطوارئ لفائدة الدول األعض وتناولت حلقتا العمل الترابط بين تدابير األمن النووي وترتيبات التص
  عمل على وضع ترتيبات مالئمة في الموانئ.تخطط لتنظيم أحداث عامة كبرى وت

واضطلع فريق الترابط، الذي يتألَّف من ممثلين عن اللجان المعنية بمعايير األمان ولجنة إرشادات األمن   -٣٠٠
در عن الوكالة، بهدف الوقوف على أي  تعراض أربعة معايير من معايير األمان المقترحة التي تص النووي، باس

ية أوجه ترابط بين األ جان) المعن ها إلى اللجنة (الل حال عة أوجه الترابط وأ مان واألمن. ووثَّق فريق الترابط طبي
معياراً من  ١٤إرشادات األمن النووي مسودات  وإقرارها. وخالل العام، استعرضت لجنةلمواصلة استعراضها 

ت ا تعرض دت باعتبارها تنطوي على أوجه ترابط مع األمن، واس للجان المعنية بمعايير األمان معايير األمان ُحّدِ
  مسودة واحدة ألحد المنشورات التي تصدر في إطار سلسلة األمن النووي وتنطوي على أوجه ترابط مع األمان.

وأصدرت الوكالة خمسة منشورات جديدة بشأن إرشادات األمن النووي عن مواضيع تنطوي على أوجه   -٣٠١
عها واس ارك في وض ورات ترابط هامة مع األمان، وش من هذه المنش ها خبراء معنيون باألمان. وتتض تعراض

 )INFCIRC/225/Revision 5(تنفيذ الوثيقة  "الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية" (أربعة أدلة للتنفيذ 
بها في  "وضع اللوائح والتدابير اإلدارية المتصلةو، من سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة) G-27(العدد 

عدد  مجال األمن النووي" مة منظومة األمن النووي")، وG-29(ال تدا عدد  "الحفاظ على اس ناء و، )G-30(ال "ب
ادي G-31(العدد القدرات ألغراض األمن النووي"  ور تقني إرش وبّيِ لنُُظم األجهزة ))، ومنش ("األمن الحاس

  .))T-33(العدد  والتحكُّم في المرافق النووية"

وضع وثيقتين بشأن إدارة أوجه الترابط بين األمان واألمن فيما يتعلق بالمواد المشعة  الوكالة من تانتهو  -٣٠٢
شأن اإلبالغ، وإصداِر األذون، والتفتيش، وإجراءات اإلنفاذ الرقابي  –والمرافق واألنشطة المرتبطة بها  األولى ب

تخدام والخزن و عة وأمنها أثناء االس ادر المش أن إدارة ألغراض أمان المص المرافق المرتبطة بها، واألخرى بش
  .عمليات الشحن التجاري للمواد المشعةالترابط بين األمان واألمن ل

  األولويات واألنشطة ذات الصلة

ستحرص الوكالة على أن تراعي معايير األمان وإرشادات األمن النووي التداعيات على كٍل من األمان   -٣٠٣
شطة التي تعالج األمان واألمن النوويين. واألمن النوويين كلما اقتضت  الضرورة ذلك، مع اإلقرار باختالف األن

  وستضطلع الوكالة باألنشطة التالية فيما يتعلق بهذه األولوية:

 ُّاء في إدارة الترابط بين األمان واألمن النوويين فيما يخص ل الوكالة دعم الدول األعض تواص س
ع إرش آت النووية، من خالل وض لة، وإجراء المنش ادات جديدة، وتنقيح معايير األمان ذات الص

بشأن الترابط بين األمان واألمن فيما يخص  ٢٠١٩أنشطة التدريب. وَسيُْعقَد اجتماع تقني في عام 
  مرافق دورة الوقود النووي؛
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اء لمعالجة الترابط ف أن النُُهج التي تتبعها الدول األعض ر الوكالة تبادل المعلومات بش تيس ي وس
  المرافق واألنشطة؛

 أن ر وثيقة تقنية بش أن أوجه الترابط، بما في ذلك نش ع الوثائق التقنية بش ل الوكالة وض تواص وس
الترابط بين أمان النقل وأمن النقل. وستوضع وحدة نمطية بشأن هذا الموضوع وسيجري تحميلها 

  إلى منصة التعلم اإللكتروني الخاصة بأمان النقل.

  

  مسؤولية المدنية عن األضرار النوويةتعزيز ال  -واو

  االتجاهات

ؤولية النووية على   -٣٠٤ قة في مجال المس اء تولي أهمية لوجود آليات فعالة ومتس ال تزال الدول األعض
رار التي تلحق بالناس  ات آنية وكافية وغير تمييزية عن األض عيدين الوطني والعالمي بما يكفل تقديم تعويض الص

اء وقوع حادث نووي أو حادثة نووية.والممتلكات والبيئ   ة من جرَّ

اعدة لها، بناًء على الطلب، في الجهود التي   -٣٠٥ ع الوكالة على تقديم المس ّجِ اء تش وال تزال الدول األعض
تبذلها من أجل االنضمام إلى االتفاقيات الدولية بشأن المسؤولية النووية، مع مراعاة التوصيات بشأن كيفية تيسير 

اء من ؤولية النووية التابع إنش ؤولية النووية والتي اعتمدها فريق الخبراء الدولي المعني بالمس ظومة عالمية للمس
  .٢٠١٢٣٨للوكالة في عام 

  األنشطة

ا، في   -٣٠٦ ر في فيينا بالنمس ؤولية النووية اجتماعه العادي الثامن عش عقد فريق الخبراء الدولي المعني بالمس
عّة، وأّكد . وناقش الفري٢٠١٨أيار/مايو  ؤولية تتعلق بمرافق التخلص من النفايات المش لة بالمس ائل ذات ص ق مس

تظل ثّمة، خالل  تنتاجات التي خلَُص إليها خالل اجتماعه األخير والمتمثلة في أنه س الفريق من جديد على االس
ية فاعلة (وهي فترة تتباين مدتها، من بلد إلى آخ س وابط المؤس ر، وباختالف فئات الفترة التي تظل فيها الض

أن  غّلة عاملة، وأنه باإلمكان اعتبار النفايات، خالل الفترة المذكورة، مخّزنة. وبالتالي، من ش النفايات)، جهة مش
شار الفريق إلى أنّه يتعذّر، عقب رفع  االتفاقيات المتعلقة بالمسؤولية أن تظل منطبقة على مرافق التخلّص هذه. وأ

وابط الرقابية عن الموقع ؤولية النووية، وبالتالي،  الض غّلة عاملة، تطبيق اتفاقيات المس وفي ظل غياب جهة مش
  يُتوقّع ضمنياً من الدولة التي وافقت على إغالق المنشأة تحمل المسؤولية في حال وقوع أي حادث نووي.

المسؤولية فيما وتطرق فريق الخبراء الدولي المعني بالمسؤولية النووية أيضاً إلى المسائل ذات الصلة ب  -٣٠٧
يتعلّق باستثناء النظائر المشعة التي بلغت مرحلة الصنع النهائية من التعريف الخاص بـ "المنتجات أو النفايات 
المشعة" الوارد في اتفاقيات المسؤولية النووية، وبالتالي من نطاق تطبيق هذه االتفاقيات. وفي هذا السياق، خلص 

تعمال في أي غرض  الفريق إلى أّن "الموادَّ التي لم نيع التي تجعلها قابلة لالس تبلغ بعد المرحلة النهائية من التص
كلها النهائي، تكوُن  ل فيها هذه الموادُّ إلى ش ناعي أو تجاري أو طبي أو علمي أو تعليمي، والمرافَق التي تُحوَّ ص
__________________________________________________________________________________ 
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ؤولية النووية". وتطّرق الفريق على وجه التحديد إلى ا مولةً باتفاقيات المس الموجود في  ٩٩-لموليبدينوممش
ار إلى أنّه، رغم أنَّ الموليبدينوم فيات والعيادات الطبية، وأش تش في حد ذاته  ٩٩-"المولّدات" التي تُزّوُد بها المس

غير "قابل لالستعمال في أي غرض علمي أو طبي أو زراعي أو تجاري أو صناعي"، فإنَّ كونه يضمحلُّ بشكل 
تعمال في أي غرض طبي، وأنَّ طبيعي يؤدي إلى بلوغه المر نيع التي تجعله قابالً لالس حلة النهائية من التص

  تقع بالتالي خارج نطاق اتفاقيات المسؤولية النووية. ٩٩-مولّدات الموليبدينوم

ؤولية   -٣٠٨ ألة تطبيق اتفاقيات المس ة مس ؤولية النووية مناقش ل فريق الخبراء الدولي المعني بالمس وواص
تنتاجات بأّن محطات القوى  محمولةالطات القوى النووية النووية على مح وأكَّد من جديد ما خلص إليه من اس

اة  محمولةال النووية طة مرس ية بواس التي تكون في مواقع ثابتة (أي، في حالة المفاعالت العائمة التي تكون راس
من نطاق تعريف "المنشآت مثبتة في قاع البحر أو الشاطئ، ومرتبطة بالشاطئ بواسطة خطوط قوى) تندرج ض

ؤولية النووية.  مولة بنظام المس ار الفريق والنووية"، وهي بالتالي مش د إلى أنّه في حالة نقل مفاعل كذلك أش مزوَّ
ضاً مشمولة باتفاقيات المسؤولية النووية،  محمولةال القوى النووية ة، فإّن محطبالوقود في المصنع ستكون هي أي

أن أي عملي أنها في ذلك ش تعراض ش ألة قيد االس ع هذه المس ة نقل أخرى لمواد نووية. بيد أّن الفريق ال يزال يض
يفة غير  ر في دولة مض نّع التي تُنقل وتُنش يما فيما يتعلّق بالمفاعالت العاملة بوقود مص في اجتماعه المقبل، ال س

  طرف في نفس االتفاقية التي ترتبط بها الدولة المرِسلة.

مل السابعة بشأن المسؤولية المدنية عن األضرار النووية في فيينا بالنمسا، في أيار/مايو وُعقدت حلقة الع  -٣٠٩
سيون وخبراء من ٢٠١٨ مت للمشاركين في حلقة العمل لمحة عامة عن  ٢١، وحضرها دبلوما دولة عضواً. وقُّدِ

لة. كما ُعِقدت حلقة عمل ائل ذات الص ؤولية النووية وعن المس ؤولية  المنظومة الدولية للمس أن المس وطنية بش
شرين الثاني/نوفمبر  سودان، في ت ، من أجل معالجة مسائل ٢٠١٨المدنية عن األضرار النووية، في الخرطوم بال

  تتعلق بتنفيذ المنظومة الدولية للمسؤولية النووية.

  األولويات واألنشطة ذات الصلة

ؤولية ال  -٣١٠ اء منظومة عالمية للمس ير إنش ل الوكالة تيس تواص اء في س اعدة الدول األعض نووية ومس
يات التي  ؤولية النووية وتنفيذها، مع مراعاة التوص كوك الدولية للمس مام إلى الص جهودها الرامية إلى االنض

. وستضطلع الوكالة باألنشطة التالية ٢٠١٢اعتمدها فريق الخبراء الدولي المعني بالمسؤولية النووية في عام 
  فيما يتعلق بهذه األولوية:

 ؤولية النووية في أيار/مايو م الوكالة االجتماع المقبل لفريق الخبراء الدولي المعني بالمس تنّظِ س
  ؛٢٠١٩

 ؤولية النووية، بمزيد من طلع الوكالة، بدعم من فريق الخبراء الدولي المعني بالمس تض وس
الً عن إيفاد البعثات طة، مثل حلقات العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية، فض تركة بين  األنش المش

اء الوعي  دف إذك ك به اء، وذل دول األعض ا فرادى ال ة والفريق، والتي يمكن أن تطلبه ال الوك
ير تنفيذ تلك المنظومة  رار النووية وتيس ؤولية المدنية عن األض بالمنظومة القانونية الدولية للمس

  على المستوى الوطني؛

اء، بناء عل اً دعم الدول األعض ل الوكالة أيض تواص ريعات وس ى طلبها، في اعتماد وتنقيح التش
اعدة  ياق برنامج الوكالة للمس رار النووية، في س ؤولية المدنية عن األض أن المس الوطنية بش

  التشريعية.



  التذييل
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  التذييل

  بشأن معايير األمان الصادرة عن الوكالة ٢٠١٨األنشطة المضطلع بها في عام 

  

ير األمان الصادرة عن بشأن معاي ٢٠١٨موجز األنشطة المضطلع بها في عام 
  الوكالة

ور متطلبات األمان المعنون   -١ درت الوكالة منش عة"، طبعة أص  ٢٠١٨"الئحة النقل المأمون للمواد المش
يغة المنقَّحة  SSR-6(العدد  ادرة عن الوكالة). وينطوي هذا التنقيح Rev. 1(الص لة معايير األمان الص لس ) من س

ة بالنقل على طحياً ( لالئحة الوكالة الخاص ثة س ام الملوَّ افية SCO-IIIفئة جديدة من األجس ) ويحِدّد متطلبات إض
  لتقييم تأثيرات وقت الخزن في تصميم الطرود.

من أدلة األمان الخاص بعد إقرارها من لجنة معايير  خمسةوونشرت الوكالة سبعة من أدلة األمان العام   -٢
  األمان.

  وأدلة األمان العام هي:  -٣

ن اإلشعاعات المهنية الوقاية م(Occupational Radiation Protection)  العدد)GSG-7  من سلسلة
  معايير األمان الصادرة عن الوكالة)؛

وقاية الجمهور والبيئة من اإلشعاعات  
  (Radiation Protection of the Public and the Environment) 
  الوكالة)؛ من سلسلة معايير األمان الصادرة عن GSG-8(العدد   

 الرقابة التنظيمية للتصريفات المشعة في البيئة 
  (Regulatory Control of Radioactive Discharges to the Environment)  
  من سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة)؛ GSG-9(العدد   

 تقييم األثر البيئي اإلشعاعي المحتمل على المرافق واألنشطة 
(Prospective Radiological Environmental Impact Assessment for Facilities and Activities)  

  من سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة)؛ GSG-10(العدد  

ترتيبات إنهاء حالة طوارئ نووية أو إشعاعية 
 (Arrangements for the Termination of a Nuclear or Radiological Emergency) 
  من سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة)؛ GSG-11(العدد  

 تنظيم وإدارة الهيئات الرقابية المعنية باألمان وتزويدها بالموظفين 
 (Organization, Management and Staffing of the Regulatory Body for Safety) 
  لة)؛من سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكا GSG-12(العدد  



  التذييل
  ٢الصفحة 

 

 وظائف وعمليات الهيئة الرقابية المعنية باألمان 
 (Functions and Processes of the Regulatory Body for Safety) 
  .من سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة) GSG-13(العدد  

  وأدلة األمان الخاص هي:  -٤

إرساء البنية األساسية لألمان اإلشعاعي 
 (Establishing the Infrastructure for Radiation Safety) 
  من سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة)؛ SSG-44(العدد  

 عاعات المؤيَّنة تخدامات الطبية لإلش عاعي في االس عاعات واألمان اإلش الوقاية من اإلش
(Radiation Protection and Safety in Medical Uses of Ionizing Radiation) عدد (الSSG-46 

  األمان الصادرة عن الوكالة)؛من سلسلة معايير 

 ا من مرافق دورة الوقود النووي من اعالت البحوث وغيره ة ومف ات القوى النووي إخراج محط
 الخدمة 

(Decommissioning of Nuclear Power Plants, Research Reactors and Other Nuclear Fuel 

Cycle Facilities) 

  من سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة)؛ SSG-47(العدد  

 إدارة التقادم ووضع برنامج من أجل التشغيل الطويل األجل لمحطات القوى النووية 
(Ageing Management and Development of a Programme for Long Term Operation of 

Nuclear Power Plants) 

  األمان الصادرة عن الوكالة)؛ من سلسلة معايير SSG-48(العدد  

 التعقيبات المستمدة من الخبرات التشغيلية بخصوص المنشآت النووية 
 (Operating Experience Feedback for Nuclear Installations) 
  من سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة). SSG-50(العدد  

ور٢٠١٨واجتمعت لجنة معايير األمان مرتين في عام   -٥ ودة منش ت اللجنة مس متطلبات األمان  . وأقرَّ
آت النووية" المعنون  ودة  (Site Evaluation for Nuclear Installations)"تقييم مواقع المنش )، DS484(المس

رها باعتبارها العدد  ها على مجلس المحافظين لكي يتم نش ادرة عن  SSR-1لعرض لة معايير األمان الص لس من س
هذه المسودة في الحسبان المعارف العلمية وتُدمج التطورات في التكنولوجيا المتصلة بتقييم مواقع  الوكالة. وتأخذ

  المنشآت النووية.

ت لجنة معايير األمان مسودات وثائق   -٦   ألغراض النشر: أدلة األمان التالية لعرضهاوأقرَّ

فين تنظيم وإدارة الهيئات الرقابية المعنية باألمان وتزويدها بالموظ 
 (Organization, Management and Staffing of the Regulatory Body for Safety) 
  من سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة)؛ GSG-12(العدد  
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 وظائف وعمليات الهيئة الرقابية المعنية باألمان 
 (Functions and Processes of the Regulatory Body for Safety) 
  من سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة)؛ GSG-13 (العدد 

 التعقيبات المستمدة من الخبرات التشغيلية بخصوص المنشآت النووية 
 (Operating Experience Feedback for Nuclear Installations) 
  من سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة)؛ SSG-50(العدد  

ة والصناعية والبحثية من الخدمةإخراج المرافق الطبي  
 (Decommissioning of Medical, Industrial and Research Facilities) 
  ؛WS-G-2.2وهي تنقيح للعدد )، DS403(المسودة  

 تخدمة ألغراض عاع األخرى المس ادر اإلش ينية ومص عة الس عاعي لمولدات األش األمان اإلش
 بية التفتيش ولتصوير البشر ألغراض غير ط

(Radiation Safety of X-ray Generators and other Radiation Sources Used for Inspection 

Purposes and for Non-Medical Human Imaging) 
  )؛DS471(المسودة   

تصميم نظام تبريد المفاعالت والنظم المرتبطة به في محطات القوى النووية 
(Design of the Reactor Coolant System and Associated Systems in Nuclear Power Plants) 

  ؛NS-G-1.9وهي تنقيح للعدد )، DS481(المسودة  

 تصميم احتواء المفاعل والنظم المرتبطة به لمحطات القوى النووية 
(Design of Reactor Containment and Associated Systems for Nuclear Power Plants) 

  ؛NS-G-1.10وهي تنقيح للعدد )، DS482(المسودة  

برامج إدارة الحوادث المتعلقة بمحطات القوى النووية 
 (Accident Management Programmes for Nuclear Power Plants) 
من سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة  NS-G-2.15وهي تنقيح للعدد )، DS483(المسودة  

  دث فوكوشيما داييتشي؛تراعي الدروس المستفادة من حا

إرساء البنية األساسية ألمان برنامج القوى النووية  
 (Establishing the Safety Infrastructure for a Nuclear Power Programme) 
  ؛SSG-16وهي تنقيح للعدد )، DS486(المسودة  

 تصميم قلب المفاعل لمحطات القوى النووية 
 (Design of the Reactor Core for Nuclear Power Plants) 
 ؛NS-G-1.12وهي تنقيح للعدد )، DS488(المسودة  
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 التحليل القطعي ألمان محطات القوى النووية 
 (Deterministic Safety Analysis for Nuclear Power Plants)  
  ؛SSG-2وهي تنقيح للعدد )، DS491(المسودة  

تصميم محطات القوى النووية الهندسة المراعية للعوامل البشرية في  
  (Human Factors Engineering in the Design of Nuclear Power Plants)  
  ).DS492(المسودة  

اً في عام   -٧ ت لجنة معايير األمان أيض النماذج التالية إلعداد الوثائق فيما يخصُّ أدلة األمان  ٢٠١٨وأقرَّ
  التالية:

يما يتعلق بتصميم محطات القوى النووية تقييم تطبيق المتطلبات العامة ف 
(Assessment of the Application of General Requirements for Design of Nuclear Power 

Plants) 
  )؛DS508(المسودة  

 أن مفاعالت البحوث: النموذج  DS509ثالثة نماذج إلعداد الوثائق لتنقيح أدلة األمان المختلفة بش
ا ة األم دد لتنقيح أدل دد  NS-G-4.1ن من الع ددين NS-G-4.6إلى الع ؛ SSG-37و SSG-10، والع

  ؛SSG-22لتنقيح العدد  DS511؛ والنموذج SSG-24و SSG-20لتنقيح العددين  DS510والنموذج 

مرافق التخلص من النفايات المشعّة داخل حفر السبر  
 (Borehole Disposal Facilities for Radioactive Waste) 
  ؛SSG-1تنقيح للعدد وهي )، DS512مسودة (ال 

 اعتماد صالحية المفردات ذات األهمية لألمان في المنشآت النووية 
 (Equipment Qualification of Items Important to Safety in Nuclear Installations)  
  )؛DS514(المسودة   

 ضمان االمتثال بشأن النقل المأمون للمواد المشعّة 
 (Compliance Assurance for the Safe Transport of Radioactive Material) 
  .TS-G-1.5وهي تنقيح للعدد )، DS515(المسودة  

وء حادث   -٨ ودات إلتمام عملية تحديث أدلة األمان على ض ويجري العمل على إعداد عدد من المس
  فوكوشيما داييتشي:

لنسبة للمنشآت النووية شكل ومضمون التقرير الخاص بتحليل األمان با 
 (Format and Content of the Safety Analysis Report for Nuclear Installations) 
 ؛GS-G-4.1وهي تنقيح للعدد )، DS449(المسودة  

 



  التذييل
  ٥الصفحة 

 

 عملية استصالح المناطق التي توجد فيها بقايا مواد مشعة 
 (Remediation Process for Areas with Residual Radioactive Material) 
 ؛WS-G-3.1وهي تنقيح للعدد )، DS468(المسودة  

 ترتيبات االتصاالت بالجمهور في حاالت التأهب والتصدي لطارئ نووي أو إشعاعي 
(Arrangements for Public Communications in Preparedness and Response for a Nuclear 

or Radiological Emergency) 
 )؛DS475(المسودة   

 تصميم نظم مناولة الوقود وتخزينه بالنسبة لمحطات القوى النووية 
 (Design of Fuel Handling and Storage Systems for Nuclear Power Plants) 
  ؛NS-G-1.4وهي تنقيح للعدد )، DS487(المسودة  

 تهلك ود، (Storage of Spent Nuclear Fuel)تخزين الوقود النووي المس وهي )، DS489ة (المس
  ؛SSG-15تنقيح للعدد 

تصميم وتأهيل محطات القوى النووية لمقاومة الزالزل  
 (Seismic Design and Qualification for Nuclear Power Plants) 
  ؛NS-G-1.6وهي تنقيح للعدد )، DS490(المسودة  

 الوقاية من المخاطر الداخلية في تصميم محطات القوى النووية 
 (Protection against Internal Hazards in the Design of Nuclear Power Plants) 
  ؛NS-G-1.11و NS-G-1.7وهي تنقيح وتجميع للعددين )، DS494(المسودة  

 غيلي لمحطات القوى النووية أن األمان التش ديد بش تنقيح ثمانية أدلة أمان يجمعها ارتباط ش
  ؛NS-G-2.14والعدد  NS-G-2.8إلى العدد  NS-G-2.2: من العدد )DS497(المسودة 

 األحداث الخارجية باستثناء الزالزل في تصميم المنشآت النووية 
 (External Events Excluding Earthquakes in the Design of Nuclear Installations) 
  ؛NS-G-1.5وهي تنقيح للعدد )، DS498(المسودة  

لخارجية في تشغيل محطات القوى النووية الوقاية من األخطار الداخلية وا 
(Protection against Internal and External Hazards in the Operation of Nuclear Power 

Plants) 

  ؛NS-G-2.1وهي تنقيح للعدد )، DS503(المسودة  

 ترتيبات التأهب للطوارئ النووية أو اإلشعاعية والتصدي لها 
(Arrangements for Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological 

Emergency) 

 ؛GS-G-2.1وهي تنقيح للعدد )، DS504(المسودة  
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 مخاطر الزالزل في تقييم مواقع المنشآت النووية 
 (Seismic Hazards in Site Evaluation for Nuclear Installations) 
 ؛SSG-9وهي تنقيح للعدد )، DS507(المسودة  

 تقييم تطبيق المتطلبات العامة فيما يتعلق بتصميم محطات القوى النووية 
(Assessment of the Application of General Requirements for Design of Nuclear Power 
Plants) 

  )؛DS508(المسودة   

 أن مفاعالت البحوث (النموذج ، NS-G-4.5عدد لتنقيح ال DS509تنقيح العديد من أدلة األمان بش
  ).SSG-22لتنقيح العدد  DS511، والنموذج SSG-24لتنقيح العدد  DS510والنموذج 

تعراض وبالمثل،   -٩ واط في المراحل المختلفة من عملية إعداد واس افية من أدلة تقطع أش ودات إض مس
  األمان:

النووية  أجهزة القياس استخدام في ياألمان اإلشعاع 
 (Radiation Safety in the Use of Nuclear Gauges)  
  )؛DS420(المسودة   

 نظام إدارة التخلص من النفايات المشعة والتمهيد له 
 (The Management System for the Predisposal and Disposal of Radioactive Waste) 

  ؛GS-G-3.4و GS-G-3.3وهي تنقيح وتجميع للعددين )، DS477(المسودة  

مساعدة والنظم الداعمة في محطات القوى النووية تصميم النظم ال 
 (Design of Auxiliary and Supporting Systems for Nuclear Power Plants)  
  )؛DS440(المسودة   

 التأهب والتصدي للطوارئ أثناء نقل المواد المشعة 
(Preparedness and Response for an Emergency during the Transport of Radioactive 

Material) 

  ؛TS-G-1.2وهي تنقيح للعدد )، DS469(المسودة  

عند تسجيل قياسات اآلبار  ياألمان اإلشعاع 
 (Radiation Safety in Well Logging) 
  )؛DS419(المسودة  

 الت  األمان اإلشعاعي لمرافق إنتاج النظائر المشعة القائمة على المعّجِ
 (Radiation Safety of Accelerator Based Radioisotope Production Facilities)  
  )؛DS434(المسودة   
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مشعة  موادالمحتوية على  المخلفاتما ينجم عن إنتاج اليورانيوم وسائر األنشطة من التصرف في
 موجودة في البيئة الطبيعية

(Management of Residues Containing Naturally Occurring Radioactive Material from 

Uranium Production and other Activities) 

  ؛WS-G-1.2تنقيح للعدد وهي )، DS459(المسودة  

 ناعة عّة في مجاالت الطب والص تخدام المواد المش عّة الناتجة عن اس ف في النفايات المش رُّ التص
 والزراعة والبحوث والتربية تمهيداً للتخلص منها

(Predisposal Management of Radioactive Waste from the Use of Radioactive Materials 

in Medicine, Industry, Research, Agriculture, Research and Education) 
  )؛DS454(المسودة   

 األمان اإلشعاعي للمصادر المشعة المستخدمة في البحوث والتعليم 
 (Radiation Safety of Radiation Sources used in Research and Education)  
  )؛DS470(المسودة   

هيكل تقرير أمان تصاميم الطرود لنقل المواد المشعـّة والمعلومات الواجب إدراجها فيه 
(The Structure and Information to be Included in a Package Design Safety Report (PDSR) 

for the Transport of Radioactive Material) 
  )؛DS493المسودة (  

 تطبيق مفهوم اإلعفاء(Application of the Concept of Exemption)  ودة ، وهي )DS499(المس
  ؛RS-G-1.7تنقيح لجزء من العدد 

 تطبيق مفهوم رفع الرقابة(Application of the Concept of Clearance)  ودة ، )DS500(المس
  ؛RS-G-1.7وهي تنقيح لجزء من العدد 

 المصادر والبيئة واألفراد ألغراض وقاية الجمهور والبيئةرصد 
(Source Monitoring, Environmental Monitoring and Individual Monitoring for 

Protection of the Public and the Environment) 

  ؛RS-G-1.8وهي تنقيح للعدد )، DS505(المسودة  

٢٠١٨(طبعة واد المشعة الصادرة عن الوكالة جداول أحكام الئحة النقل المأمون للم( 
(Schedules of Provisions of the IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive 

Material) (2018 Edition) 

  ؛SSG-33وهي تنقيح للعدد )، DS506(المسودة  

مرافق التخلص من النفايات المشعّة داخل حفر السبر  
 (Borehole Disposal Facilities for Radioactive Waste) 
  ؛SSG-1وهي تنقيح للعدد )، DS512(المسودة  
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 اعتماد صالحية المفردات ذات األهمية لألمان في المنشآت النووية 
(Equipment Qualification of Items Important to Safety in Nuclear Installations) 

  )؛DS514(المسودة   

المتثال بشأن النقل المأمون للمواد المشعّة ضمان ا 
 (Compliance Assurance for the Safe Transport of Radioactive Material) 
  .TS-G-1.5وهي تنقيح للعدد )، DS515(المسودة  

باط/فبراير   -١٠ ا، في ش ارياً، في فيينا بالنمس تش يات األمان٢٠١٨وعقدت الوكالة اجتماعاً اس اس  ، لتحليل أس
حية  قل أجزاء معينة من النص فيما يتعلق بعَْزو اآلثار الص بهدف الوقوف على ما إذا كانت هناك حاجة إلى ص
سابق لإلشعاعات، واالستدالل على وقوع مخاطر صحية في المستقبل  ض  لإلشعاع بأثر رجعي إلى حاالت تعرُّ

ية ألغراض الم حية افتراض عاعات، والتنبؤ بآثار ص ض لإلش بب التعرُّ تخدام مفهوم الجرعة بس قارنة (مثل اس
يات األمان، على الرغم من أن  اس روع في تنقيح ألس الجماعية). وخلُص الخبراء إلى أن هذا وحده ليس كافياً للش

  أساسيات األمان ال تتطرق إلى التمييز بين هذه المفاهيم.

درت مؤخر  -١١ ادات األمن النووي التي ص ة وأدرجت الوكالة معايير األمان وإرش ة الخاص اً في المنص
ادرة عن الوكالة  ورات الص أن األمان واألمن النوويين. وجميع المنش تخدم بش بالواجهة البينية اإللكترونية للمس
لة األمن النووي متاحة بالكامل ومحدَّثة ويمكن البحث فيها كقاعدة معارف  لس لة معايير األمان وس لس من س ض

زت وظيفة البحث المتقدم ف ورات، موحدة. وُعّزِ ة معلومات عن العالقة بين المنش من المنص ة. وتتض ي المنص
وتساعد المستخدمين على االنتقال من أّيِ منشور إلى المنشورات األخرى التي تحتوي على إرشادات وتوصيات 

  ذات صلة بالمنشور األصلي.

أن األما٢٠١٨ومنذ عام   -١٢ تخدم بش ة الواجهة البينية اإللكترونية للمس ن واألمن النوويين ، تعرض منص
تخدمة في معايير األمان. وتعتمد التعريفات على النسخة ذات الصلة من  تعريفات المصطلحات ذات الصلة المس

  مسرد مصطلحات األمان الصادر عن الوكالة.

ل هذه الواجهة البينية منصة مركزية لجمع وتخزين واسترجاع التعقيبات بشأن استخدام المنشورات   -١٣ وتُشّكِ
من هذه الوظيفة أن يكون أيُّ تنقيح لمعايير األمان أو لجزء من معايير األمان له الح لتين. وتض لس الية في كلتا الس

ما يبرره في إطار عملية جمع التعقيبات المشار إليها، ومن ثمَّ ضمان االستقرار أيضاً ألجزاء المعايير التي تبقى 
الحة. وفي عام  عت آليات التعقيبات لال٢٠١٨ص ع ، خض ختبار وأثبتت انطباقها على كل خطوة من خطوات وض

تراتيجية لتنقيح أدلة  ع خطة اس ة لوض تُخِدمت هذه المنص ادات األمن النووي. واس أو تنقيح معايير األمان وإرش
  األمان بشأن أمان مرافق دورة الوقود النووي، وستستخدم كذلك في التنقيح المنهجي ألدلة أمان أخرى.
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