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  تمهيد

طة التعاون التقني لعام  حالَ طلب مجلس المحافظين أن يُ  إلى المؤتمر العام التقريُر الملحق عن أنش
  .٢٠١٩دته في دورته التي انعقدت في حزيران/يونيه ، الذي نظر المجلس في مسوّ ٢٠١٨

اً للطلب الوارد في القرار  تجيب المدير العام أيض المعنون "تعزيز  GC(62)/RES/8وبهذا التقرير يس
  أنشطة التعاون التقني التي تضطلع بها الوكالة".
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  موجز

طلع بها الوكالة  ٢٠١٨يقِدّم تقرير التعاون التقني لعام   -١ طة التعاون التقني التي تض لمحة عامة عن أنش
مجال التعاون التقني؛ والجزء باء،  خالل العام وهو يتألَّف من ثالثة أجزاء: الجزء ألف، تعزيز أنشطة الوكالة في

طة البرنامج واإلنجازات التي تحققت في عام  . ٢٠١٨موارد برنامج التعاون التقني وتنفيذه؛ والجزء جيم، أنش
م المرفق  يعية محددة. فيما يعرض  ١ويقّدِ اريع واإلنجازات التي تحققت في مجاالت مواض طة المش أمثلة عن أنش

طة بر ٢المرفق  تجيب مجاالت أنش من مجموعات ألغراض تقديم التقرير. ويس نَّفةً ض نامج التعاون التقني، مص
 .GC(62)/RES/8هذا التقرير أيضاً لقرار المؤتمر العام 

طلعت بها الوكالة في عام  ١-ويقِدّم الجزء ألف  -٢ طة التعاون التقني التي اض ، ٢٠١٨لمحة عامة عن أنش
ياق التنمية العالمية لبرنام تَهل بس اركت الوكالة في حوار التنمية العالمي، ويُس ف كيف ش ج التعاون التقني. ويص

لمنتدى األمم المتحدة السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية  ٢٠١٨وذلك، على سبيل المثال، بحضور اجتماع 
اهمة الوكالة، من خالل برنامجها للتعاون التقني، في الج تدامة بغية زيادة الوعي بكيفية مس هود التي تبذلها المس

 الدول األعضاء لبلوغ أهداف التنمية المستدامة. ونظًرا للحوار العالمي المكثف حول تغير المناخ، يتضمن الجزء
  لمحة عامة عن كيفية دعم الوكالة لجهود الدول األعضاء الرامية إلى الحد من تغير المناخ والتكيف معه. ١-ألف

م لت  -٣ مَّ ة لكل بلد وكل منطقة، ويجري ولبية االحتياجات واألولوبرنامج التعاون التقني مص يات الخاص
ف كيف يدعم البرنامج التعاون في ما بين  م التالي من التقرير، الذي يص طة في هذا المجال في القس تناول األنش

غيرة الن الً عن كيفية دعمه للبلدان األقل نموا والدول الجزرية الص امية في بلدان الجنوب والتعاون الثالثي، فض
تدامة  اهمة البرنامج في تحقيق أهداف التنمية المس ٌم خاص بكيفية مس دي لما تواجهه من تحديات. ويقدم قس التص

بعينها، يتبعه قسم موسع حول المناهج المحددة األهداف والمستخدمة لتنمية الموارد البشرية وبناء  لمشاريعأمثلةً 
  د الرامية إلى بناء الوعي ببرنامج التعاون التقني.باستعراض الجهو ١-القدرات. ويختتم الجزء ألف

ف  ٢-ويرِكّز الجزء ألف  -٤ تمرة لتعزيز كفاءة وفعالية برنامج التعاون التقني، ويص على الجهود المس
مان ارتباط  ع عن طريق ض ياق التنمية األوس طة الرامية إلى تعزيز دور برنامج التعاون التقني في س األنش

ب االقتض اريع، حس ات واألهداف المش ياس اء وغير ذلك من الس اء، بالخطط اإلنمائية الوطنية للدول األعض
لة  تدامة ذات الص اعدة اإلنمائية وأهداف التنمية المس لة، بما في ذلك أطر األمم المتحدة للمس اإلنمائية ذات الص

اهمة العلوم والتكنولوجيا النووية في تحقيق األ عيد الوطني. ومن أجل تعظيم مس ولويات اإلنمائية، تعمل على الص
اء ووكاالت األمم المتحدة والمعاهد الوطنية والمجتمع المدني. ويرد  راكة وثيقة مع الدول األعض الوكالة في ش

ف للترتيبات العملية الموقَّع عليها في عام  ٢-كذلك في الجزء ألف راكات، كما ترد  ٢٠١٨وص لدعم مثل هذه الش
طة الوكالة  ين جودة البرنامج في عام فيه لمحة عامة عن أنش من خالل حلقات العمل  ٢٠١٨الرامية إلى تحس

ات وتقييمات الجودة. ويقِدّم الجزء ألف تعراض اركة المرأة في  ٢-والفعاليات التدريبية واس كذلك أرقاماً عن مش
  برنامج التعاون التقني.

رات المالية وغير المالية المتعل  -٥ م الجزء باء موجزاً عن المؤش تعرض الموارد ويقّدِ قة بتنفيذ البرامج. ويس
اهمات الخارجة عن  ندوق التعاون التقني، ومن خالل المس َدت لبرنامج التعاون التقني من خالل ص التي ُحِش

ندوق التعاون التقني في عام  اهمات العينية. وبلغ مجموع المدفوعات في ص ما قدره  ٢٠١٨الميزانية والمس
مل تكالي  مليون ٧٨٫٣ ترداد وااليرادات يورو (ال تش اركة الوطنية والتكاليف البرنامجية المقررة االس ف المش
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بة  ندوق التعاون التقني لذلك العام ٪٩١٫٤المتنوعة)، أي بنس ر لص . أما الموارد الجديدة ١من الهدف المقرَّ
اهمات العينية  ١٧٫٢فقد بلغت  ٢٠١٨الخارجة عن الميزانية لعام  ون يورو. ملي ٠٫٣مليون يورو، وبلغت المس

ندوق التعاون التقني  ة بص بة التنفيذ الخاص تحوذت مجاالت ٢٠١٨في عام  ٪٨٥٫٧وفي المجمل، بلغت نس ، واس
  الصحة والتغذية، واألمان واألمن، واألغذية والزراعة على أعلى حصة من المصروفات ضمن البرنامج.

طة البرنامج وإنجازاته، ويتناو  -٦ وء على أنش ِلّط الجزء جيم الض اعدة المقدَّمة إلى الدول ويس ل المس
األعضاء في مجال تطبيق العلوم والتكنولوجيا النووية تطبيقاً سلمياً ومأموناً وآمناً. ويسِلّط هذا الجزء الضوء على 

طة واإلنجازات اإلقليمية واألقاليمية في مجال التعاون التقني في عام  طة ٢٠١٨األنش م لمحة عامة عن أنش ، ويقّدِ
  ل من أجل عالج السرطان.برنامج العم

حة  ١وتُقدَّم في المرفق   -٧ يعية، وهي تغطي مجاالت الص اريع وفقاً للمجاالت المواض أمثلة عن المش
ناعية، وتخطيط الطاقة والقوى النووية، والوقاية  والتغذية، واألغذية والزراعة، والمياه والبيئة، والتطبيقات الص

عاعات واألمان النووي، وتطوير  رد المرفق من اإلش طة برنامج  ٢المعارف النووية وإدارتها. ويس مجاالت أنش
  التعاون التقني.

  

 
مل مجموع المدفوعات  ١ تلمة يش لة أو مدفوعات  عنإما وهو عبارة ون يورو ملي ٠٫٤ مبلغاً قدره ٢٠١٨في عام الُمس مدفوعات مؤجَّ

   ٪.٩١لتصبح  ٢٠١٨تحقيق المدفوعات في عام  نسبة ولوال هذه المدفوعات، النخفضت إضافية مقدَّمة من عشر دول أعضاء.
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  برنامج الوكالة للتعاون التقني باألرقام

  )٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١(في 

  مليون يورو ٨٥٫٧  ٢٠١٨المبلغ المستهدف للمساهمات الطوعية في صندوق التعاون التقني لعام 

  )٪٩٢٫٦( ٪٩١٫٤  ٢٠١٨(التعهدات) في نهاية عام معدل تحقيق المدفوعات 

  مليون يورو ١٠٠٫١  الموارد الجديدة لبرنامج التعاون التقني

٢صندوق التعاون التقني 

 ٣الموارد الخارجة عن الميزانية 
 المساهمات العينية 

  مليون يورو ٨٢٫٦
  مليون يورو ١٧٫٢
  مليون يورو ٠٫٣

ندوق التعاون التقني والموارد  ٢٠١٨٤م ميزانية التعاون التقني في نهاية عا (ص
  الخارجة عن الميزانية والمساهمات العينية)

  مليون يورو ١٢٤٫١

  ٪٨٥٫٧  معدل التنفيذ في صندوق التعاون التقني

  )٣٥( ١٤٦  البلدان/األقاليم التي تتلقى الدعم (ومن بينها أقل البلدان نمواً)

  ١٣٦  )٢٠١٨ون األول/ديسمبر كان ٣١االتفاقات التكميلية المنقَّحة (في 

  ٢٤  ٢٠١٨األُطر البرنامجية القُطرية الموقَّع عليها في عام 

  ١٠٠  ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١األُطر البرنامجية القُطرية السارية المفعول في 

  ٣٦٤٠  مهاّم الخبراء والمحاضرين

  ٦٧٣٩  المشاركون في االجتماعات وغير ذلك من مهاّم موظفي المشاريع

  ١٨١٦  الحاصلون على منح دراسية والزائرون العلميون

  ٣٢٨٢  المشاركون في الدورات التدريبية

  ١٩٦  الدورات التدريبية اإلقليمية واألقاليمية

  
 
  
 

    

 
  بما في ذلك مدفوعات صندوق التعاون التقني، وتكاليف المشاركة الوطنية، واإليرادات المتنوعة. ٢

مل  ٣ م التكاليف مع الحكومات.تش اهمات الجهات المانحة وتقاُس في الملحق التكميلي لهذا  ٥-ويُرجى الرجوع إلى الجدول ألف مس
  التقرير لالطالع على التفاصيل.

افة إل ٤ نة تقويمية ما، باإلض لة لس طة التعاون التقني المعتَمدة والمموَّ ى جميع مبالغ ميزانية نهاية العام هي القيمة اإلجمالية لجميع أنش
لَة من سنوات سابقة غير أنها لم تُنفَّذ بعُد.  المساعدة المعتَمدة المرحَّ
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   ٢٠١٨.٥: المبالغ المدفوعة حسب المجال التقني لعام ١الشكل 
 
 
 

 
 
 

  

 
  .٪ بالضبط، بسبب تقريب األرقام١٠٠في هذا التقرير، قد ال تصل النسب المئوية الواردة في الرسوم البيانية إلى  ٥

 الطاقة
٧٫٨٪ 

 األغذية والزراعة
٢٠٫٣٪ 

 الصحة والتغذية
٢٧٫٧٪ 

 التكنولوجياالتطبيقات الصناعية/
 اإلشعاعية

٥٫٦٪ 

وير المعارف تط
 النووية وإدارتها

١١٫٦٪ 

األمان واألمن
٢٠٫٩٪ 

 المياه والبيئة
٦٫٢٪ 
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  ٢٠١٨تقرير التعاون التقني لعام 
  

  عامتقرير من المدير ال
  

  

دّ   -١ ام أن يق دير الع ام من الم ب المؤتمر الع ة لطل ذه الوثيق ب ه تجي ذ القرار تس م تقريراً عن تنفي
GC(62)/RES/8. 

  .٢٠١٨ويُقِدّم الجزء ألف لمحة عامة عن التقدُّم المحَرز في تنفيذ برنامج التعاون التقني خالل عام   -٢

  .٢٠١٨ذ البرنامج على مستوى إجمالي في السنة التقويمية ويتناول الجزء باء إدارة الموارد المالية وتنفي  -٣

  .٢٠١٨ا الجزء جيم فيتطرق إلى األنشطة اإلقليمية وإنجازات البرنامج خالل عام أمّ   -٤

م المرفق   -٥   دة.أمثلة عن أنشطة المشاريع واإلنجازات التي تحققت في مجاالت مواضيعية محدّ  ١ويقّدِ

 برنامج التعاون التقني. مجاالت أنشطة ٢ويسرد المرفق   -٦
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تعزيز أنشطة التعاون التقني التي تضطلع بها   -ألف
 الوكالة
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 ٦تعزيز أنشطة التعاون التقني التي تضطلع بها الوكالة  -ألف

  ٧: لمحة عامة٢٠١٨التعاون التقني في عام   -١-ألف

  ٨: سياق برنامج التعاون التقني٢٠١٨التطورات العالمية في عام   -١-١-ألف

  الحوار العالمي حول التنمية
. ويُجسد بهاوأهداف التنمية المستدامة المرتبطة  ٢٠٣٠ثة من تنفيذ خطة عام السنة الثال ٢٠١٨شهد عام   -٧

عار الوكالة  الم والتنمية  -ش خير الذرة من أجل الس اء في  -تس اعدة الدول األعض األهمية التي توليها الوكالة لمس
لمي للعلوم والتكنولوجيا النووية.  تخدام الس ي لمتابعة تحقيق أولوياتها اإلنمائية من خالل االس والمحفل الرئيس

وأهداف التنمية المستدامة هو منتدى األمم المتحدة السياسي الرفيع المستوى المعني  ٢٠٣٠واستعراض خطة عام 
تدامة الذي يجتمع  ً بالتنمية المس نويا ادي واالجتماعي على مدى ثمانية أيام تتضمن  س تحت رعاية المجلس االقتص

ً  جزءاً  وع منتدى يدوم ثالثة أيام.  وزاريا تدامة وقادرة على  ٢٠١٨وكان موض هو "التحول نحو مجتمعات مس
في نيويورك لتقييم التقدم المحرز نحو  ٢٠١٨حضرت الوكالة المنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام و .الصمود"

وء على دور الوكالة، تحقيق األهداف العالمية لطت الض تخدام العلوم  وس اء في اس في دعم دولها األعض
  .أهداف التنمية المستدامة لبلوغالتكنولوجيا النووية و

وحضرت الوكالة أيضاً، في نيويورك، منتدى أصحاب المصلحة المتعددين المعنّي بالعلوم والتكنولوجيا   -٨
شأة  ،٢٠١٨واالبتكار من أجل أهداف التنمية المستدامة، لعام  سير التكنولوجيا المن ويمثّل المنتدى جانباً من آلية تي

ٌق عن الدعم الذي يقدمه برنامج  ٢٠٣٠موجب خطة عام ب وخطة عمل أديس أبابا. وُعِرض في المنتدى ملص
يا والمحيط الهادئ.  التقنيالتعاون  ين جودة الهواء في منطقة آس تخدام التقنيات النووية لتحس وخالل في مجال اس

ة العامة  ية من برنامج التعاون الأهمية االنتباه إلى  الوكالةلفتت الجلس يلة رئيس تقني التابع للوكالة باعتباره وس
اعدتها على تحقيق أهداف التنمية  مل مس اء فيها دعماً يش ائل التي تدعم الوكالة من خاللها الدول األعض الوس

  المستدامة المحددة.

اركت الوكالة، دعماً لتنفيذ الهدف ، وعلى مدار العام  -٩ راكة – ١٧ش يط الش ائل التنفيذ وتنش  تعزيز وس
تدامة  خير العلم  –العالمية من أجل التنمية المس ترك بين وكاالت األمم المتحدة المعني بتس في فريق العمل المش

ً ، وهو أحد الركائز في آلية تيسير التكنولوجيا. وكانت الوكالة واالبتكار والتكنولوجيا في الحوار حول  أيضاً شريكا

 
بشأن تعزيز أنشطة التعاون التقني من خالل وضع برامج  )RES/62GC/(8من منطوق القرار  ٢، الفقرة ٢يستجيب القسم ألف للقسم  ٦

م  ائل معرفة جيدا؛ وللقس طنبول  ٤، الفقرة ٢فعالة وحص اهمة في تنفيذ المبادئ المعرب عنها في إعالن اس أن المس من المنطوق بش
الح أقل البلدان نمواً للعقد  م ، وفي تحقيق األهداف المتفق عليها دوليا٢٠٢٠-٢٠١١وبرنامج العمل لص من  ٦، الفقرة ٤؛ وللقس

م  تدامة؛ وللقس اء في جهودها اإلنمائية، بما في ذلك تحقيق أهداف التنمية المس أن دعم الدول األعض من  ٢، الفقرة ٥المنطوق بش
تدامة وزيادة الجدوى لدى الكيانات الوط طة التعاون التقني التي تدعم االعتماد على الذات واالس أن تعزيز أنش نية منطوق القرار بش

  النووية وغيرها من الكيانات في الدول األعضاء، وتعزيز التعاون اإلقليمي واألقاليمي.

م ألف ٧ تجيب القس م  ٧للفقرة  ١-يس اكل المحددة ألقّل  )RES/62GC/(8من منطوق القرار  ٢من القس ائص والمش ة الخص أن دراس بش
  البلدان نمواً ومعالجة هذا األمر.

م ألف ٨ تجيب القس م  ١فقرة لل -١-١-يس االت مع الدول )RES/62GC/(8من منطوق القرار  ٥من القس اورات واالتص أن المش ، بش
لية المهتمة، ومنظومة األمم المتحدة، والمؤسسات المالية المتعددة األطراف، والهيئات اإلنمائية اإلقليمية، وسائر الهيئات الحكومية الدو

  مم المتحدة السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة.وغير الحكومية ذات الصلة المشاركة في منتدى األ
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تركة بين الوكاالت المعنية بتمويل التنمية التابعة لألمم تنفيذ خطة عمل أديس أبابا من خالل فرقة العمل  المش
"العلوم  ٢٠١٨المتحدة. ونتيجة لذلك، أدِخلت للمرة األولى في تقرير تمويل التنمية لعام  ل الخاص بـ (في الفص

ياغة لغوية تبرز الدور الذي تؤديه التقنيات النووية والنظي رية في والتكنولوجيا واالبتكار وبناء القدرات") ص
  زيادة اإلنتاجية الزراعية والقدرة على الصمود.

  ٩المؤتمر الوزاري المعني بالعلوم والتكنولوجيا النووية
دي األول مت الوكالة المؤتمر الوزاري نظّ ، ٢٠١٨في عام   -١٠ المعني بالعلوم والتكنولوجيا النووية: التص

ئة التي تواجه  واعترف  .التنميةللتحديات الراهنة والناش
صادر عن المؤتمر الوزاري دور العلوم  بأهمية اإلعالن ال

تركة المتمثلة  والتكنولوجيا النووية في بلوغ األهداف المش
ياق خطة  تدامة وحماية البيئة في س في تحقيق التنمية المس

تدامة لعام  اهمة الوكالة في ٢٠٣٠التنمية المس . وأبرز مس
 واعترفلها، تقديم العلوم والتكنولوجيا النووية والترويج 

يٍة  بدور برنامج التعاون التقني التابع للوكالة "كآليٍة رئيس
لدعم الدول األعضاء في بناء وتعزيز وَصون قدراتها فيما 
تخدام التكنولوجيا النووية بطريقة مأمونة وآمنة  يتعلق باس
ى مع  دداً على أنه ينبغي أن يتماش تدامة"، مش ومس

اء وأن يحقّق  أكبر قدر من أوجه احتياجات الدول األعض
  التآزر على نطاق الوكالة.

ً وأتاح المؤتمر   -١١ ا ل من خالل الترتيب إلقامة فعالية جانبية حول "خدمات  أيض ة للمزيد من التواص الفرص
طة الدخل في  ة والمتوس تقبلية التي تواجه البلدان المنخفض تدامة: التحديات الحالية والمس عاعي المس العالج اإلش

عاعي والتخطيط لمكافحة أفريقيا". وتول اركون اختيروا من مجال العالج اإلش اء مش ى إدارة النقاش أعض
اء مركز للعالج  يع تراوحت ما بين إنش تفادة حول مواض ادات والدروس المس رطان، حيث قدموا اإلرش الس

تدامة.  عاعي بطريقة مس يع نطاق العالج اإلش عاعي وإلى الخطوات الالزمة لتوس اركة  الفعاليةت يوحظاإلش بمش
فير النيجيري ونائب المدير العام ورئيس  وتو ونيجيريا، وقام بافتتاحها الس أربعة وزراء من جيبوتي وزامبيا وليس

  إدارة التعاون التقني.

  تغيُّر المناخ
لدولي المعني بتغير ، ٢٠١٨تكثف الحوار حول تغير المناخ في عام   -١٢ در الفريق الحكومي ا حيث أص

تويات ما قبل  ١٫٥م المتحدة تقريراً عن تأثيرات االحترار العالمي بمقدار المناخ التابع لألم درجة مئوية فوق مس
ي، ببولندا، في المؤتمر الرابع  ون في كاتوفيتش مبر، اجتمع المفاوض ناعية. وفي كانون األول/ديس الثورة الص

أن تغير المناخ رين لألطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بش ع األهداف المحددة في اتفاقية لو، والعش ض
سها الحفاظ على متوسط االرتفاع العالمي في درجات الحرارة  ٢٠١٥باريس لعام  في صيغتها النهائية، وعلى رأ

ة بالمناخ  ناعية. وتمثل خطط العمل الوطنية الخاص تويات ما قبل الثورة الص أقل من درجتين مئويتين فوق مس
يات المركزية التي تمخض فاق باريس. إحدى اآلل ها ات عالمية  عن هديًدا للتنمية ال كل ت ما أن تغير المناخ يش وب

 
م للفقرة  ٩ تجيب هذا القس م  ١٠يس أن المؤتمر الوزاري المعني بالعلوم والتكنولوجيا  )RES/62GC/(8من منطوق القرار  ٢من القس بش

  .٢٠١٨النووية لعام 

حضرت نائبة رئيس كوستاريكا، فخامة السيدة إبسي 
 .كامبل بار، المؤتمر الوزاري في تشرين الثاني/نوفمبر

 .ة للطاقة الذريةالوكالة الدولي: الصورة من
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اء على التخفيف  اعدة الدول األعض اهمة التقنيات النووية في مس تدامة، فإن الوكالة ملتزمة بتعزيز ودعم مس المس
  من حدته والتكيف معه.

ون اويدعم ثالثم  -١٣ ً ئة وخمس روعا اريع التعاون التقني جهود  مش اء المتعلقة بتغير من مش الدول األعض
يا والمحيط الهادئ، يركز  روع اإلقليميالمناخ. وفي آس يل في " ، المعنونRAS5079 المش مود المحاص ين ص تحس

تيالد الطفري في جزر المحيط الهادئ" تيالد  ،مواجهة تغيُّر المناخ عن طريق االس على تطوير قدرات االس
يل في الدول الجزرية الص وف يؤدي إلى تطوير أنواع الطفري للمحاص غيرة النامية في المحيط الهادئ ما س

م بكونها أكثر مرونة إزاء تغير المناخ، بينما أنتج  يل تتس روع التعاون التقني اإلقليميمحلية من المحاص  مش
RLA5068، ين إمكانياتها التجارية ( المعنون ادية وتحس يل ذات األهمية االقتص ين غالل المحاص اتفاق "تحس

الجفاف ودرجات  تحمل علىأكبر  ةفي دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي نباتات تتمتع بقدر ،)الأرك
اب،  ديدة والملوحة، ومقاومة األمراض ومبيدات األعش مواجهة وبالتالي يتوقع أن تكون أقدر على الحرارة الش
لوب لتطوير س تخدم نفس األس اللة من اللوبيا لديها قدرة أكبر على تحمل آثار تغير المناخ. وفي زيمبابوي، يُس

  الجفاف ومقاومة الحشرات.

روع تعاون تقني   -١٤ اء، فقد قام مش طة التعاون التقني األخرى القدرات التحليلية للدول األعض وتعّزز أنش
روع وطني في جيبوتي ين وتعزيز القدرات التحليلية لدى مختبر الكيمياء المعنون ،DJI7001، هو المش  "تحس

اء  ،الوطني" ح التلوث في البيئة البحرية، ما قاد إلى مبادرة وطنية إلنش يع القدرات والخبرات التحليلية لمس بتوس
"تقييم  المعنون ،INT5153المشروع هو  ،وعمل أحد المشاريع األقاليميةمرصد تغيُّر المناخ على المستوى اإلقليمي. 

أن تقييم آثار تغيُّر  ،ارد المائية في المناطق القطبية والجبلية"تأثير تغير المناخ وتداعياته على التربة والمو بش
ي والمياه والنظام اإليكولوجي، المنفَّذ بالتعاون الوثيق مع منظمة األمم المتحدة  المناخ في التفاعالت بين األراض

د طويل األجل على بناء لألغذية والزراعة (الفاو)،  اء على القيام برص لتأثير تغيُّر المناخ، قدراِت الدول األعض
  بطريقة هادفة تفيد واضعي السياسات. المجموعةوتحليل البيانات 

وإدراكاً ألهمية زيادة الوعي بالدور الذي يمكن أن تضطلع به العلوم والتكنولوجيا النووية في رصد تغيُّر   -١٥
رين الثاني/نوفمبر في أعمال المؤ اركت الوكالة في تش كل  الذي يُعقدتمر الدولي للمياه المناخ والتكيُّف معه، ش

مشارك من وكاالت األمم المتحدة  ٣٠٠والتأَم خالل الحدث أكثر من  ).GEFسنتين وينّظمه مرفق البيئة العالمية (
ات اإلدارة العابرة للحدود واإلقليمية، والقطاع  س األخرى، وممثلي البلدان، والمنظمات غير الحكومية، ومؤس

وكالة الشراكات مع أصحاب المصلحة اآلخرين المعنيين ومشاريع المياه ذات الصلة الخاص. وعززت مشاركة ال
يما في طحية في -ما يتعلق بتقييم موارد المياه الجوفية وتفاعالت المياه الجوفية في منطقة أوروبا، وال س المياه الس

  المناخ. سياق التكيُّف مع تغير

راكة التي وقع  -١٦ ير العديد من اتفاقات الش راحةً إلى التعاون في مجال  ٢٠١٨تها الوكالة في عام ويش ص
يوي، واتفاق الترتيبات العملية مع  رف التنمية اآلس تغيُّر المناخ، بما في ذلك االتفاق اإلطاري للتعاون مع مص

كل خاص على بناء القدرة على التكيف )CCCCCمركز الجماعة الكاريبية المعني بتغيُّر المناخ ( ، الذي يركز بش
  المناخ في منطقة الكاريبي. مع

  مؤتمر طوكيو الدولي المعني بالتنمية األفريقية (تيكاد)
اركت الوكالة في عام   -١٧ في االجتماع الوزاري لمؤتمر طوكيو الدولي المعني بالتنمية األفريقية  ٢٠١٨ش

ير  مة اليابانية طوكيو في إطار التحض ابعةفتيكاد  لمؤتمر(تيكاد) وفعاليٍة جانبيٍة بالعاص في عام  ي دورته الس
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ملت إثيوبيا ٢٠١٩ . وخالل االجتماع المذكور عقد ممثل الوكالة عّدة اجتماعات ثنائية مع وفود بلدان أفريقية ش
او وكينيا وليبيريا ومالوي، وعددٍ  ية االتحاد األفريقي  وإريتريا وغينيا بيس من المنظمات األخرى، مثل مفوض

سليط الضوء على دور الوكالة في دعم تنمية البلدان األفريقية من خالل التطبيق ومصرف التنمية األفريقي، بُغية ت
  السلمي للتكنولوجيا النووية. 

  ١٠تصميم برنامج التعاون التقني بما يلبي احتياجات الدول األعضاء  -٢-١-ألف

وجيا النووية لألغراض يرّوج برنامج التعاون التقني لالستخدام المأمون واآلمن والمستدام للعلوم والتكنول  -١٨
لمية في مجاالٍت تتناول األول اعدةً والس اء مس مهمة  يات اإلنمائية الوطنية واإلقليمية. ويقّدم البرنامج للدول األعض

حة والتغذية؛ واألغذية والزراعة والحماية البيئية  ؛في المجال النووي في مجموعة متنوعة من المجاالت: الص
ده)؛ وإدارة الموارد المائية؛ وتخطيط الطاقة والقوى النووية تغيُّر المالتخفيف من حّدة ( ناخ والتكيّف معه ورص

يما في تخدام التكنولوجيا الحديثة العهد بالمجال النوويما يتعلق بالدول  وال س ؛ واألمان واألمن، وكذلك اس
  إدارتها.يدعم البرنامج تطوير المعارف النووية و كمااإلشعاعية ألغراض التطبيقات الصناعية. 

دان   -١٩ ا بين البل اون التقني فيم اون الثالثي، أو التع دان الجنوب والتع ا بين بل اون فيم امج التع دعم البرن وي
الح أقّل البلدان نمواً للعقد  طنبول، وبرنامج العمل لص هم في تنفيذ المبادئ التي يعبّر عنها إعالن اس النامية، ويس

تدامة. ويدعم برنامج  ، وبلوغ أهداف التنمية المتفق٢٠٢٠-٢٠١١ عليها دولياً، بما في ذلك أهداف التنمية المس
  الوكالة للتعاون التقني كذلك تنفيذ الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا.

يا والمحيط الهادئ، وأوروبا  -٢٠ وأمريكا  ،ويُنفَّذ برنامج الوكالة للتعاون التقني في أربع مناطق (أفريقيا، وآس
يما البلدان النامية وأقّل البلدان الالتينية والك اء، الس اريبي)، ويتم إعداده لتلبية االحتياجات المحدَّدة للدول األعض

ية،  نمواً. ماذج اإلقليم تراتيجيات القطاعية، والن ية، واالس ية الوطن مائ جات من الخطط اإلن يا هذه االحت حدَّد  وتُ
تراتيجيات البرمجة لة وغيرها من اس تدامة ٢٠٣٠ ، مثل خطة عامذات الص ، بما في ذلك أهداف التنمية المس

  وأطر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية، من خالل اإلطار البرنامجي القُطري.

يا والمحيط الهادئ، وأمريكا الالتينية والكاريبي والتي تدعم   -٢١ وثمة اتفاقات تعاونية إقليمية في أفريقيا، وآس
دام األمثل للمهارات، والمرافق والخدمات في المنطقة. ويتيح المحفل الرباعي، تحديد التحديات المشتركة واالستخ

م الخبرات ودعم التعاون فيما بين االتفاقات  ةً لتقاُس نوي للوكالة، فرص المنعقد على هامش المؤتمر العام الس
  التعاونية اإلقليمية.

روع التعاون التقني األقاليمي   -٢٢ بيق العلوم والتكنولوجيا النووية في "تط ، المعنونINT0093ويدعم مش
اموا"، المعتمَ  ار س تدامة ومس غيرة النامية دعماً ألهداف التنمية المس ، الدول ٢٠١٧د في عام الدول الجزرية الص

الجزرية الصغيرة النامية التي هي أيضاً أعضاء في الوكالة، في جهودها الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 
ار إجراءات مل البيئة البحرية،  ومس اموا) في مجاالت تش ار س ل للدول الجزرية النامية (مس العمل المعجَّ

يا  لدان من أفريق لذي يجمع بين ب لة ا روع األول للوكا غذائي. وهذا هو المش رطان، والتغذية، واألمن ال والس
ل التي تو ا مث دة من نوعه ة وفري اثل ات مم دي ادئ التي تواجه تح اريبي والمحيط اله ة والك دول الجزري ا ال اجهه

، حضر ممثلو الدول الجزرية الصغيرة النامية حلقات عمل واجتماعات نُّظمت ٢٠١٨وفي عام  الصغيرة النامية.

 
بشأن تعزيز أنشطة التعاون التقني، بما في ذلك  )RES/62GC/(8ار من منطوق القر ٣من القسم  ١للفقرة  -٢-١-القسم ألف يستجيب ١٠

اريع التعاون التقني متاحة  نات مش مان أن تكون مكّوِ اء وأولوياتها، وض تناداً إلى احتياجات الدول األعض توفير الموارد الكافية، اس
  بسهولة.
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تركة في مجاالت م المش عّة، والبيئة  التربة مغذّيات لعرض القواس ادر المش وإدارة المياه، وأمان وأمن المص
  تغذية البشرية. البحرية، وإنتاجية المحاصيل والتغذية، وال

لّط   -٢٣ ية ذات األولوية التي ُس تة الرئيس وفي أفريقيا، ركزت إدارة برنامج التعاون التقني على المجاالت الس
وء عليها في  تراتيجي اإلقليمي التفاق أفراالض روع إطار ٢٠١٨-٢٠١٤للفترة   اإلطار التعاوني االس ، ومش

حة ال. وهذه المجاالت هي األغذية والزراعة، و٢٠٢٣-٢٠١٨البرنامج اإلقليمي ألفريقيا للفترة  ريةص ، البش
عاعي  تدامة، واألمان اإلش ناعية، وتطوير الطاقة المس وحماية البيئة وإدارة موارد المياه، والتطبيقات الص
 والنووي. وشكلت تنمية الموارد البشرية من خالل التعليم والتدريب عنصراً رئيسياً من المساعدة المقدَّمة في عام

  ، دعماً لجهود الدول األعضاء لبناء القدرات وضمان توافر الموظفين المهرة في الدول األعضاء األفريقية.٢٠١٨

مها الدول الجزرية   -٢٤ عف التي تتقاس يا والمحيط الهادئ، واعترافاً بالعقبات وأوجه الض وفي منطقة آس
ل للدول الجزرية النامية (مسار ساموا) وتحقيق هذه  الصغيرة النامية، تتناول الوكالة مسار إجراءات العمل المعجَّ

تويات األقاليمية واإلقليمية والوطنية.  اريع التعاون التقني على المس تدامة من خالل مش الدول ألهداف التنمية المس
روع  يل في مواجهة تغيُّر المناخ عن طريق  المعنون ،RAS5079وفي إطار المش مود المحاص ين ص "تحس

تيالد الطفر تيالد االس أن االس دورف حلقة عمل بش ي في جزر المحيط الهادئ"، ُعقدت في أيار/مايو في زايبرس
الطفري والتكنولوجيات الحيوية الداعمة له. وأتاح ذلك للمشاركين من الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط 

شكل خاص على محاصيل التكاثر الهادئ معرفة نظرية وعملية بشأن االستيالد الطفري للمحاصيل، مع التركيز ب
ن الطفرات الوراثية المختبرية  روع بعقد دورة تدريبية إقليمية عن تطبيق تكوُّ طة المش لت أنش ري. وتواَص الخض

يل المحيط الهادئ، والتي ُعقدت في مقّر مركز  يل على محاص جار محاص في الفترة فيجي بالمحيط الهادئ وأش
رين الثاني/نوفمبر إلى  ٢٦من  مبر. وقّدمت الدورة تدريباً نظرياً وعملياً كا ٧تش تطبيق حّث  لىعنون األول/ديس

ل في وجه تغيُّر المناخ، وتحديداً اإلجهادات  مود أفض يل المحيط الهادئ، بهدف تحقيق ص الطفرات على محاص
يل المحيط  ات عملية عن حّث الطفرات وتطبيقه على محاص رات وجلس الحيوية والالحيوية. وُعقدت محاض

يع األخرى التي تمَّ  هادئ، بما في ذلك القلقاس والبطاطا الحلوة والموز واليام وفاكهة الخبز.ال ملت المواض وش
ادئ ل المحيط اله ي اص ة على مح ة المختبري ن الطفرات الوراثي ات تكوُّ ا تطبيق تقني اوله ل مع ، تن ام والتع

الي الالت النباتات الطافرة في المختبر وظروف الحقل، وأس ب الفرز في المختبر، وتطبيق تقنيات مجموعات/س
  زراعة األنسجة المتقدمة لتحسين المحاصيل.

ار وفي مراحل مختلفة من التطوير. ولدى   -٢٥ ع االنتش وفي أوروبا، بات تطبيق التكنولوجيات النووية واس
اء قدرات متقّدمة في كّل من إنتاج  تخدامالتكنولوجيا بعض الدول األعض ها اآلخهاواس ر في المرحلة ، فيما بعض

اعد  تخدام المأمون لتلك التكنولوجيا. وتس تقلة لالس اء هيئة رقابية مس األولية من تطبيق التكنولوجيا النووية وإنش
  برامج مخصَّصة لتلبية هذه االحتياجات المختلفة. وضعالوكالة الدول األعضاء على 

ير إعداد النمو  -٢٦ تراتيجي اإلقليمي الخاص بالتعاون وفي منطقة البحر الكاريبي، تقوم الوكالة بتيس ذج االس
املة األولويات اإلقليمية  .٢٠٢٦-٢٠٢٠اإلقليمي للوكالة في منطقة الكاريبي  تحّدد هذه الوثيقة اإلطارية الش وس

رين الثاني/نوفمبر، اجتمع خبراء من  التي يمكن معالجتها من خالل تطبيق العلوم والتكنولوجيا النووية. وفي تش
مان توافُق الوثيقة منطقة البحر  ي قُُدماً في عملية اإلعداد وض الكاريبي، جنباً إلى جنب مع موظفي الوكالة، للُمض

توفر إطاراً  طة الوكالة في المنطقة وس توّجه الوثيقة أنش تراتيجية للوكالة. وس مع األولويات اإلقليمية والمزايا االس
سالمة األغذية للتعاون فيما بين الدول األعضاء والمنظمات اإلقليمية.  ستة:  ضيعية  وهي ترّكز على مجاالت موا

  واألمن الغذائي، والتغذية؛ والصحة البشرية؛ والبيئة؛ والطاقة؛ واألمان اإلشعاعي؛ والتكنولوجيات اإلشعاعية.
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اً الدعم   -٢٧ م الوكالة أيض رطان، وهنا تقّدِ اء تحدياٍت كبيرة في مجال الس ، إذ الموّجهوتواجه عّدة دول أعض
عد الدول األعضاء المنخفضة والمتوسطة الدخل على تعزيز دور الطب اإلشعاعي وتحسين فعاليته كجزء ال تسا

التي تقوم بها ستعراضات باالسبع دول أعضاء  حظيت ٢٠١٨وفي عام  يتجزأ من نهج شامل لمكافحة السرطان.
رطان ( تانالبعثات المتكاملة لبرنامج العمل من أجل عالج الس ياإندو، وأفغانس مقدونيا ، وغيانا، وأوكرانيا، ونيس

مالية يك، و١١الش يوس، والمكس رطان، موريش )، والتي تحقّقت من القدرات واالحتياجات الوطنية لمكافحة الس
رطان لديها. وتلقت  ياٍت لرفد جهودها في مواجهة عبء الس وتو، وفيتناموقدَّمت للحكومات توص ، مالوي، وليس

ع خططها الوطنية لمكافحة انيكاراغو، وناميبيا، وموزامبيقو ارياً من خبراء الوكالة في وض تش ، دعماً اس
  السرطان، بالتعاون الوثيق مع منظمة الصحة العالمية. 

  أهداف التنمية المستدامة بلوغالمساهمة في 
تدامة، العديد من أهداف التنمية المس بلوغباستطاعة العلوم والتكنولوجيا النووية أن تسهم إسهاماً مهماً في   -٢٨

اء على تعزيز قدراتها في اعد الدول األعض تناداً اتخاذ القرارات عملية ما يتعلق ب مثلما يمكنها أن تس إلى أدلة.  اس
قدراٍت في عاون التقني  ى برنامج الت ما يتعلق بتطبيق العلوم والتكنولوجيا النووية في مجاالت األغذية  وأرس

ناع اريع المنفَّذة في تلك المجاالت والزراعة، والطاقة، وإدارة المعارف، والص هم المش حة، والبيئة. وتس ة، والص
، القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المّحسنة ٢أهداف التنمية المستدامة من قبيل الهدف  بلوغفي 

تدامة؛ والهدف  حية وبالرفاهية في جميع ا٣وتعزيز الزراعة المس مان تمتّع الجميع بأنماط عيش ص ألعمار؛ ، ض
، ٩، ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة؛ والهدف ٧والهدف 

جيع االبتكار؛ والهدف  امل للجميع، وتش تدام والش نيع المس مود، وتحفيز التص ية قادرة على الص اس إقامة بُنى أس
، حماية النظم اإليكولوجية البرية وترميمها ١٥؛ والهدف ، اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغيّر المناخ وآثاره١٣

حر، ووقف تدهور  تدام، ومكافحة التص تدام، وإدارة الغابات على نحو مس تخدامها على نحو مس وتعزيز اس
اره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي؛ والهدف  ي وعكس مس راكة  ،١٧األراض يط الش ائل التنفيذ وتنش تعزيز وس

لمسؤولي االتصال الوطنيين والنظراء الُجدد وأعضاء  ٢٠١٨لتنمية المستدامة. وأُتيحت في عام العالمية من أجل ا
زة لربط مشاريع التعاون التقني الجديدة بأهداف التنمية المستدامة.   أفرقة المشاريع المعيَّنين منهجيةٌ معزَّ

، اختارها الذرة الرفيعةجديدة من  وفي ناميبيا، تّم تطوير سبعة أصناف جديدة من اللوبيا وأربعة أصناف  -٢٩
روع التعاون التقني  مياً وزارة الزراعة والمياه والغابات في إطار مش ، NAM5014المزارعون وأطلقتها رس

ائص الجزيئية والتكوين التغذوي للمجموعات الوراثية  تخدام المياه والمغذيات وتحديد الخص "تقييم كفاءة اس
اد البذور خال إكثارالطافرة". وتّم  م الحص اس خالل فترات األوقات غير  ٢٠١٨-٢٠١٧ل موس إلنتاج بذور األس

تتوافر البذور المعتمدة حديثاً  مية. وس م  للمزارعينالموس هم في تحقيق ٢٠١٩-٢٠١٨لزرعها خالل موس ، ما يس
  من أهداف التنمية المستدامة، القضاء التام على الجوع.  ٢الهدف 

روع   -٣٠ وانا، يقود المش تخدم  المعنون ،BOT5015وفي بوتس توى المقاطعات تس اء مختبرات على مس "إنش
توطنة والعابرة للحدود"، نحو  ريع لألمراض الحيوانية المس خيص المبكر والس التقنيات النووية والجزيئية للتش

خيص المبكر لألمراض  هم في التش يس ين فترة إنجاز التحليل، ما س ل  واتخاذ اإلجراءاتتحس إزاءها. ويواص
ة والبحوث، المخ ص وانا القيام بدور المختبر المركزي فهو يوفر الخدمات المتخص تبر البيطري الوطني في بوتس

واء، بُغية االرتقاء بخبراتها  ع دوره التدريبي ودعمه للمختبرات األخرى، داخل البلد وإقليمياً على الس ويوّس
، القضاء التام من أهداف التنمية المستدامة ٢ف وخدماتها المقّدمة للمزارعين، وهو ما يسهم أيضاً في تحقيق الهد

  على الجوع.
 

  .٢٠١٩شباط/فبراير  ١٥يا اليوغسالفية السابقة" ابتداًء من بات االسم "مقدونيا الشمالية" يحل محل االسم القديم "جمهورية مقدون ١١
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ويساعد عدد من المشاريع الدول األعضاء   -٣١
دف  ت اله ة تح درج ات الم اي من  ٦على تحقيق الغ

تدامة رف أهداف التنمية المس ، المياه النظيفة والص
ل  بيل المثال، حص حي. وفي المغرب، على س الص

اون التقني الوطني  روع التع  ،MOR7006مش
ة التفاعل  المعنون تخدام النظائر البيئية لدراس "اس

طحية والمياه الجوفية"، على بياناٍت  بين المياه الس
اه  ة والمي طحي اه الس ل بين المي اع ة التف عن درج
ا في  اه وجودته ك في توافُر المي أثير ذل ة وت الجوفي

بو. هل غرب في حوض س  أمانةويجري إطالع " س
على النتائج بُغية تحسين إدارة  المكلّفة بالماء" الدولة

المياه الجوفية واستغاللها على نحو مستدام بما يسهم 
  في التنمية االجتماعية واالقتصادية لهذه المنطقة.

، "تعزيز RAF7015وعلى المستوى اإلقليمي في أفريقيا، تقوم حالياً جميع البلدان المشاركة في المشروع   -٣٢
د التلوث القدرات اإلقليمية على تقييم  لة"، برص تخدام التقنيات النووية والتقنيات ذات الص المخاطر البحرية باس

عّة (بما في ذلك محاكاة التقلبات التاريخية للتلوث من خالل تتبُّع  طة بحثاً عن النويدات المش البحري بطريقة نش
وية. واليوم جل الجيولوجي)، والمعادن النزرة والمواد العض اء الثمانيلدى ال ، باتتاريخ الس  ،دول األعض

روع منذ بدايته اركة في المش تويات متفاوتة من  ،المش مولقواعد بيانات عن التلوث البحري، بمس ، حيث الش
اِركة  ات المش س رت المؤس در هذه الدول على نحو منتظم تقارير وطنية في مجال التلوث البحري. كذلك نش وتص

همقاالً  ٨٨ تعرض ّمن تلك المقاالت مجموعة بيانات وطنية عن تلوث النظراء في دوريات علمية دول اس ية، وتتض
واحل، وثمة  هاماً كبيراً في  ٣٠الس روع اإلقليمي إس هم المش ر. وأس ير للنش افية قيد التحض مخطوطة علمية إض

كل كبير القدرات في المنطقة لحماية البيئة و ْون الموارد البحرية وإدارتها، مثلما عّزز بش حة الَص ريةبالص ، ما ش
هَم في تحقيق الهدف أ حة الجيدة والرفاه، والهدف  ٣س تدامة، الص من أهداف التنمية  ١٤من أهداف التنمية المس

  .الماءالمستدامة، الحياة تحت 

تيالد الطفري،   -٣٣ وفي قطر، تلقّى موظفون وطنيون تدريباً نظرياً وعملياً في مجاالت حّث الطفرات، واالس
لة ب الالت الطافرة بُغية والتكنولوجيا الحيوية المتص الطفرات، وكذلك تحديد األنماط الظاهرية للطافِرات (فرز الس

، "إثراء التنوع الوراثي والحفاظ QAT5006تحديد السمات المرغوب فيها) وذلك في إطار مشروع التعاون التقني 
لة" تخدام التقنيات النووية والتكنولوجيات ذات الص ابير على الموارد الوراثية النباتية باس . وتمَّ بنجاح تركيب مس

هاماً كبيراً في برامج  بة إس همت المعارف والقدرات المكتس رطوبة التربة في الموقع وهي جاهزة للتجارب، وأس
نة للمز من أهداف التنمية المستدامة. وكذلك  ٢عين، تحقيقاً للهدف اراالستيالد الوطنية التي ستطلق سالالت محسَّ

تدام للموارد (الهدف في قطر، تتمُّ معالجة االس تخدام المس من أهداف التنمية  ١٥تخدام الكفؤ للمياه واالس
روع  تدامة، الحياة في البّر) في إطار المش نفي "اإلخالص" QAT5007المس ين إنتاجية نخيل البلح من ص ، "تحس

ل ُطرق  -ادمة و"البرحي". وهذا أحد أبرز التحّديات التي تتوقع قطر مواجهتها على مدى العقود القليلة الق أفض
إدارة مواردها المائية بطريقة تدعم التنمية المستدامة لهذا البلد. وهذا العام، تّم إطالق مشروع تجريبي في الميدان 

عار  وعرضالختبار  تش تخدام التقنيات النووية المتقّدمة، مثل جهاز اس ات واس ل الممارس تكنولوجيات أفض
  .اماً فعاالً ها استخدرة المياه بشكل أفضل واستخدامنيوترونات األشعة الكونية، من أجل إدا

MOR7006 أخذ عينات المياه ألغراض التحليل الكيميائي :
علماء من المركز الوطني للطاقة  -وتحليل النظائر في المغرب 

والعلوم والتقنيات النووية يأخذون عينات من ينبوع ماء في سهل 
الغرب. الصورة بعدسة: أصيل غسان/المركز الوطني للطاقة 

 لنووية.والعلوم والتقنيات ا
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  تلبية احتياجات أقّل البلدان نمواً 
رة في إطار المشروع األقاليمي   -٣٤ ستُهلَّت األنشطة المقرَّ ، "المساهمة في تنمية أقّل البلدان نمواً INT0097ا

ية في مجال العلوم والتكنولوجيا ا س رية والمؤس أن عن طريق بناء القدرات البش لنووية"، باجتماع أقاليمي بش
ّعالة  .مواَءمة برنامج التعاون التقني مع احتياجات وأولويات أقّل البلدان نمواً  اركون الطرائق الف وناقش المش

ياغة برنامج التعاون التقني وتنفيذه ورصده بحيث يلبي البرنامج االحتياجات واألولويات المحدَّدة ألقّل البلدان  لص
يخ تدريب الموظفين ونمواً بما في ذ رية عن طريق ترس تبقائهملك: (أ) بناء القدرات البش (ب) تعزيز البنية ؛ اس

كل أكبر فعالية  أنها أن تعّزز بش عاعي والمهاّم الرقابية عن طريق بناء القدرات التي من ش ية لألمان اإلش اس األس
عاعي والمهاّم الرقابية؛ (ج) تعزيز الوع ية لألمان اإلش اس ية مالئمة لألمان بي البنية األس اس أهمية وجود بنية أس

عاعي تتوافق مع معايير  ص لتعزيز  األماناإلش ادرة عن الوكالة؛ (د) الدعم المركَّز والمخصَّ ية الص اس األس
رية  حة البش ية لبرنامج التعاون التقني، بما في ذلك الص يعية الرئيس القدرات الوطنية في المجاالت المواض

) تشجيع وتيسير نقل المعارف المستحدثة من خالل والتغذية، واألغذية وا لزراعة، والطاقة، والمياه والبيئة؛ (هـ
  التعاون التقني فيما بين البلدان النامية.

ل برنامج التعاون التقني تركيز اهتمامه على تلبية االحتياجات   -٣٥ يا والمحيط الهادئ، واص وفي منطقة آس
ية ألقّل البلدان نمواً طوال عا اس ية ٢٠١٨م األس حة، قدَّم البرنامج الدعم إلى أحد الجهود الرئيس . ففي مجال الص

ئ بدعم من برنامج الملكية  حكومة كمبودياالتي بُذلت بالتعاون مع  رطان الذي أنش اء أول مركز وطني للس إلنش
ين في كانون الثاني/يناير  نه رئيس الوزراء هون س تغطية ما  . ويرمي المركز إلى٢٠١٨التعاون التقني ودشَّ

لمختبر الوطني للصحة ل٪ من االحتياجات الوطنية لتشخيص السرطان وعالجه. وقُِدّم الدعم كذلك ٦٠يصل إلى 
خيص األمراض  ين القدرات على تش عبية، مما أدى إلى تحس الحيوانية في جمهورية الو الديمقراطية الش

بح مرجعاً ومختبراً  اعدة المختبر على أن يص خيص األمراض ومكافحتها. كذلك ومكافحتها، بهدف مس مؤكَّداً لتش
  ساعد برنامج التعاون التقني أفغانستان على تعزيز القدرات الوطنية في تقييم وإدارة الموارد المائية بفعالية.

تيالد المجترات الصغيرة   -٣٦ كذلك مكَّن برنامج التعاون التقني اليمن من مواصلة بناء القدرات في مجال اس
روع الوطني في منطقة الهض طى في إطار المش غيرة"، الذي YEM5014بة الوس ين إدارة المجترات الص ، "تحس

اركة  اً مش ية ودخل المزارعين. وكانت لليمن أيض هم في األمن الغذائي الوطني عن طريق زيادة إنتاجية الماش يس
يا، مثل المشر تدامة RAS5080وع نشطة في المشاريع اإلقليمية المختلفة المنفَّذة في إطار اتفاق عراس ، "تنمية اس

اإلنتاج الزراعي ورفع مستوى األراضي المتدهورة بسبب الملوحة من خالل نُُهج اإلدارة المتكاملة للتربة والمياه 
يل  روع  –والمحاص اً المش اء نظام إداري متكامل للهيئات الرقابية في RAS9083المرحلة الثالثة" وأيض ، "إنش

  سيا".الدول األطراف في اتفاق عرا

ارية في أوفِدت و وتُعدُّ هايتي من بين أقّل البلدان نمواً في منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي.  -٣٧ تش بعثة اس
لتحديد حالة البنية األساسية الرقابية لألمان اإلشعاعي، واستعراض محتويات قوانين األمان  ٢٠١٨حزيران/يونيه 

معمول بها، وتقديم توصيات واقتراح خطة عمل للُمضّي قُُدماً. وعالوة اإلشعاعي، واللوائح، والعمليات الرقابية ال
 ٢٠١٨على ذلك، وبطلب من مكتب المناجم والطاقة في هايتي، تم تنظيم بعثة استشارية في تشرين األول/أكتوبر 

انحة للتعاون. لتقييم الحالة الراهنة لنظام الطاقة، وأولويات سياسات الطاقة واالحتياجات ذات الصلة، والفرص الس
المصادر  القيام بجرد دعملكبار المسؤولين الحكوميين في هايتي  تقدم بهالبعثتان االستشاريتان عن طلب  وأسفرت

عاعية في عام  اتحديث على ، وتعزيز القدرات الوطنية ٢٠١٩اإلش تتعلق  ئياتخطة الطاقة الوطنية وإنتاج إحص
لت الوكالة دعم هايتي في عب في جهودها الرامية إلى زيادة اإلنتاجية الزراعية  ٢٠١٨ام الطاقة. كذلك واص
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، على التوالي. وتمَّ أيضاً شراء معدات األغذيةوالقدرة على التصدير من خالل إدارة التربة والمياه ورصد سالمة 
  لمختبر التربة في هايتي.

  التصدي للطوارئ
م ليكون مرناً وسريع االستج  -٣٨ ابة بما يسمح له باالستجابة لالحتياجات الناشئة برنامج التعاون التقني مصمَّ

اء في الوكالة. ية، يمكن  للدول األعض انات أو زالزل مدّمرة أو أمراض متفش واء أكان األمر يتعلق بفيض فس
استخدام التقنيات النووية بسرعة وفعالية لرفد الجهود المبذولة على أرض الواقع، مصحوبة بخبرات وفيرة. وفي 

نوات األخي اء في مواجهة اإليبوال ومرض الس رة، قدَّم برنامج التعاون التقني دعماً طارئاً مهماً للدول األعض
  فيروس زيكا وتفشي األمراض الحيوانية مثل مرض الجلد الُكتيلي. 

عام   -٣٩ ة ٢٠١٨وفي  ب للكوارث الطبيعي هُّ أ اون التقني الت نامج التع قدرة، دعَم بر ة  و دني كل الم ا على الهي
، "دعم تنمية الموارد RAS0081حالة وقوع تلك الكوارث في آسيا والمحيط الهادئ في إطار المشروع  فيالتعافي 

ية وثماني زيارات علمية  ئة"، حيث وفّر منحةً دراس رية والتكنولوجيا النووية بما في ذلك االحتياجات الناش البش
عاعية للمبتدئين، وثانيهما البرنامج وفعاليتين تدريبيتين، أوالهما عن االختبار غير المتِلف والتكنولوج يات اإلش

ترك بين وكالة التعاون الدولي الكورية س -الوكالة-التدريبي المش أن أُس المعهد الكوري لبحوث الطاقة الذرية بش
ويقوم المشروع بإرساء قدرات إدارة ما قبل الكوارث وما بعدها، بما في  شعاعية.النظائر المشعة والتكنولوجيا اإل

احلية،  ضيرذلك تح ة الس ة الهندس اعدة على تعافيها، ودراس افة إلى المس الهياكل المدنية للكوارث الطبيعية باإلض
أساليب  فياستخدامها لهذا الغرض في ُشرع  التي ةالرئيسي ةالنووي وتتمثل التكنولوجياتوتصميم حلول الحماية. 

ي دار ابرون، وباالو، وبابوا غينيا الجديدةان المشاركة وتشمل البلد. االختبارات غير المتِلفة والمقتفيات اإلشعاعية
الم ال، وبنغالديش، والس عبية، وجزر مارش ، كمبوديا، وفيجي، وفانواتو، وجمهورية الو الديمقراطية الش

  . نيبال، وميانمارو

اعدة   -٤٠ تجابةً لطلب مس رسلت حكومة غواتيماال في أعقاب ثوران بركان فويغو (بركان النار)، أ قدمتهواس
تعادة  ، بدعم من الحكومة اليابانية،الوكالة ينية الس عة الس ية طبية نقالة تعمل باألش خيص عة تش ثالث وحدات أش

ررة.  فيات المتض تش تجابة لحاالت كما قدمت الوكالة الخدمات المس دعم إلكوادور والبلدان المجاورة في االس
ارا بتوفيرالطوارئ  درات االختب ة لتعزيز ق دات الالزم ة، المع ة في اإلكوادور، وفي عموم المنطق ت غير المتِلف

  وتعزيز قدرات اإلكوادور في علم األشعة التشخيصي والكشف عن الفيروسات.

بتمبر  -٤١ رب البالد في أيلول/س يك دعم الوكالة في أعقاب الزلزال الذي ض  ٢٠١٧ وطلبت حكومة المكس
يتي. وُعقدت ٣٠٠٠مدّمراً ما يربو على  يكو س دورة تدريبية وطنية، في إطار  ٢٠١٨في عام  مبنى في مكس

روع  بMEX0021المش رية وتقديم الدعم للتكنولوجيات النووية التطبيقية"، تدرَّ خاللها  ، "تنمية الموارد البش
بوا على  نظراء محليون على تطبيق االختبار غير المتِلف على الهياكل المدنية في الظروف االعتيادية، كما تدرَّ

تخدام االخ ّررة. ويتمُّ تطبيق هذه الدراية اآلن اس تبار غير المتِلف في إدارة ما بعد الكوارث وتقييم الهياكل المتض
  في تقييم الهياكل المدنية في البالد.

فاعل   -٤٢ لة وطقمين من معّدات الت قا ية الن ين عة الس لة مجموعتين من نُظم األش مت الوكا وفي بيرو، قدَّ
طة اال ل بواس لس ي (البوليميري المتس اخ العكس تنس انات التي RT-PCRس تجابةً لطلب تلقته في أعقاب الفيض ) اس

، "تعزيز القدرات PER6018في إطار المشروع  وتوصيلهاضربت المنطقة الشمالية من البلد. وتمَّ شراء المعدات 
فى  تش ينية في مس عة الس رطان". وتمَّ تركيب نُظم األش ى الس خيص وعالج مرض الوطنية على تش
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El Hospital de la Amistad Perú Corea  فى تش ، في بيورا في المنطقة Hospital de Apoyo II-2 Sullanaومس
  الشمالية من البلد.

  التعاون التقني فيما بين البلدان النامية والتواصل الشبكي
ية لتعزيز التعاون التق -٤٣ اس ني فيما بين بلدان وتمثّل برامج التعاون التقني اإلقليمية التابعة للوكالة أدواٍت أس

تركة بكفاءة وفعالية،  ي للتحديات المش ّدِ الجنوب والتعاون الثالثي، والتعاون التقني فيما بين البلدان النامية، للتص
ات ل الممارس ل.، وتعزيز تباُدل أفض بكات التواص جيع إقامة ش تجابةً لالهتمام القوي من جانب الدول  وتش واس

اء فيما يتعلق بالتعاون فيم اركت الوكالة في المعرض العالمي األعض ا بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي، ش
رين الثاني تعراض  نوفمبر/للتنمية القائمة على التعاون فيما بين بلدان الجنوب المنعقد في نيويورك في تش الس

تفادة من معارف وقدرا ت البلدان الواقعة كيف يمكن للعلوم والتكنولوجيا النووية أن تعّزز التنمية من خالل االس
في جنوب الكرة األرضية. وتعاونت الوكالة أيضاً على نحو مكثّف مع مكتب األمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان 
ادرة عن المكتب  ية الص اس بُّ على الوكالة من الوثيقة األس تركة تنص ة مش خة خاص ير لنس الجنوب في التحض

  .)من التعاون فيما بين بلدان الجنوب (نماذج عملية South-South in Actionبعنوان 

باط/فبراير   -٤٤ ، وقَّعت الوكالة ترتيبات عملية مع وزارة البحث العلمي والتكنولوجيا والتعليم ٢٠١٨وفي ش
يا إالعالي في جمهورية  ين التعاون فيما بين بلدان الجنوب. ندونيس ر تولتعزيز وتحس التعاون  الترتيبات العمليةيّس

رين، بين الوكالة وإن اعدة على بناء القدرات، وتوفير الخبراء والمحاض يا في مجاالت التدريب والمس دونيس
تخدام المرافق المختبرية والتحليلية لدعم البلدان النامية األخرى بما فيها أقّل البلدان نمواً والدول الجزرية  واس

ان/أبريل، وقَّعت الوكالة مذكرة تفاُهم مع و غيرة النامية. وفي نيس زارة العلم والتكنولوجيا والتعليم العالي الص
ووزارة الصحة في البرتغال لتعزيز التعاون الثالثي فيما بين البلدان الناطقة باللغة البرتغالية بهدف تعزيز التعاون 

  في مجال الصحة، وخاصةً الطب النووي والعالج اإلشعاعي لألورام.

ير   -٤٥ ة على تيس ال ل الوك اونالوتعم ت ن تع ة الو بين فيي ا وجمهوري ا كمبودي اورين له دين المج ام والبل
عبية عت خريطة طريق لتوجيه تطوير التعاون،  .بلدان الجنوبفيما بين تعاون في إطار ال الديمقراطية الش وُوض

افته الوكالة في حزيران/يونيه، حّددت التعاون ذات وتمَّ االتفاق على مجاالت  تض األولوية. وخالل اجتماع اس
اريع في البلدان ال ة للتعاون الثالثي وأوجزت ترتيبات التنفيذ التي يمكن دعمها من خالل مش طة ملموس ثالثة أنش

يُنظر فيها في إطار دورة ٢٠١٩-٢٠١٨دورة التعاون التقني للفترة  ت المجاالت المحتملة التي س . كذلك نوقش
اه٢٠٢١-٢٠٢٠التعاون التقني للفترة  اس ثنائي . وتعّهدت حكومة فييت نام بتقديم مس مة عينية كبيرة على أس

  لتنفيذ األنشطة ذات األولوية.

ات والهيئات الوطنية  وأُحرز تقدُّم كبير في العديد من المناطق في  -٤٦ س تدامة وربط المؤس ما يتعلق باس
لة، بدعم كبير من برنامج  العاملة في مجال البحث والتطوير والتدريب على التكنولوجيات النووية ذات الص

روع إقليمي يُنفَّذ في إطار االتفاق التقنيون التعا اعد مش بيل المثال، في أمريكا الالتينية والكاريبي، يس . وعلى س
روع  ال)، هو المش اق أرك اريبي (اتف ة والك ا الالتيني ا النوويين في أمريك اوني لترويج العلم والتكنولوجي التع

RLA0062ات الوطنية المعنية بالط س تدامة المؤس بكات فيما بينها (اتفاق أركال ، "تعزيز اس اقة النووية وإقامة الش
CLXIII ،"  ات س ية من خالل النووية المؤس س تدامتها المؤس تعزيز التوجه المراعي الوطنية على تعزيز اس

وتوفير المنتجات والخدمات المناسبة للمستخدمين النهائيين، واضعةً نُْصَب عينيها هدفاً نهائياً  الحتياجات العمالء
لك يتم ماً من ت باً مه جان لدان الجنوب  ما بين ب عاون في ّثل الت ياً. ويم مال ياً و لذات تقن ماد على ا ثل في تحقيق االعت

واء بين البلدان  ات  أوالمبادرات، س س على  الوطنية المعنية العاملة في مجال البحث والتطويرالنووية بين المؤس
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عت. وبدعم من الوكالة، نحو أكثر تحديداً  ات وض س في عام النووية الوطنية في أمريكا الالتينية والكاريبي  المؤس
بكي واإلمعان في توثيقه التعاون تعزيزبهدف  ووقعتهاعّدة اتفاقات  ٢٠١٨ البحوث  تفي مجاال والترابط الش

ي إلىوتطبيق العلوم والتكنولوجيا النووية، وفي تباُدل المعارف ونقل التكنولوجيا،  تدامة. بما يفض  تعزيز االس
هم في نهاية وس يس ترك، ما س اعد هذه االتفاقات على حفز الجهود التعاونية في بناء القدرات والبحث المش تس

  المطاف في التنمية االجتماعية واالقتصادية في بلدان المنطقة. 

  ١٢،١٣تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات  -٣-١-ألف

رية وبناء القدرات اثنان من أهمّ   -٤٧  مكونات برنامج الوكالة للتعاون التقني. ويتّم تقديم تنمية الموارد البش
ية والزيارات العلمية،  الدعم من خالل الدورات التدريبية الوطنية واإلقليمية، وعقد االجتماعات، والمنح الدراس

المناهج  وإتاحة مشورة الخبراء. ولتلبية احتياجات الدول األعضاء، تدعم الوكالة أيضاً التعلُّم اإللكتروني، وتطوير
يات  ة والرياض ية وغيرها من نُُهج التعلم االبتكارية، وكذلك دعم مبادرات العلوم والتكنولوجيا والهندس الدراس

)STEM.في المدارس (  

عديد من   -٤٨ ياً كبيراً في ال عاملين المؤهلين في العلوم والتكنولوجيا النووية يمّثل تحد واليزال النقص في ال
وإلى جانب ذلك، يعتمد التعليم والتدريب غالباً على مؤسسات تعليمية أجنبية  في الوكالة. الدول األفريقية األعضاء

افته حكومة  تض وعلى التدريب المقدَّم في مناطق أخرى. والتأَم خالل اجتماع للوكالة ُعقد في حزيران/يونيه، اس
اء كار، نواُب رؤس ية للعلم والتكنولوجيا واالبت يا من خالل اللجنة الوطن ية وممثلون عن  كين جامعات األفريق ال

اون العملي للترويج  اع التع اركون في االجتم ناقش المش دريب. و ة المنخرطة في التعليم والت ات اإلقليمي الهيئ
يا المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا النووية في الجامعات  ات العُل ة الجامعية والدراس للبرامج األكاديمية للدراس

ية تجمع بين التدريب األفريقية المعتمدة وتن اً على تدابير تنفيذ برنامج منح دراس فيذ تلك البرامج. وتمَّ االتفاق أيض
ريكة لمعالجة  ات الش س يكون متمماً للجهود الجارية للجامعات األفريقية والمؤس والتعليم لنيل درجة الدكتوراة س

رية. والهدف من ذلك هو تدريب كتلة حرجة من حام ات النقص في الموارد البش ص لي درجة الدكتوراة في تخصُّ
يكونون قادرين على قيادة البرامج األكاديمية  لة بأفريقيا والذين س العلوم والتكنولوجيا النووية المختلفة ذات الص
هام في اإلدارة  يخ البحث والتطوير، واإلس ات التعليم العالي، وترس س في العلوم والتكنولوجيا النووية في مؤس

اء جامعاٍت معتمدة من الفعّالة لبرنامج ال رون من نواب رؤس ارك في االجتماع عش تعاون التقني في أفريقيا. وش
اء التالية:  وانا، وبنن، وثيوبياإالدول األعض و، وبوتس جمهورية الكونغو ، والجزائر، وتونس، وبوركينا فاس

نغال، ورواندا، والديمقراطية قر، وكينيا، وغانا، والس يوسمور، ومالوي، والمغرب، ومدغش ، موزامبيق، ويش
ارك المديران التنفيذيان لألكاديمية العالمية للعلوم واألكاديمية األفريقية نيجيريا، وناميبياو . وإلى جانب هؤالء، ش

  مفوضية االتحاد األفريقي.التابعة لالعلوم والتكنولوجيا و للعلوم، وممثل عن إدارة الموارد البشرية

 أحدث فوج من الطالب درجة الماجستير في الفيزياء الطبية، وتخرجوا في تشرين الثاني/نوفمبر، أكملَ و  -٤٩
تير الممتدة لعامين،  تي، إيطاليا. وبرنامج درجة الماجس الم الدولي للفيزياء النظرية في ترييس من مركز عبد الس

بّان الواعدين م لتزويد الخريجين الش مَّ روع تعاون تقني أقاليمي، مص من البلدان  بدعم من الوكالة من خالل مش
نامية لة ،ال تدريب األكاديمي واإلكلينيكي في إطار  ،مّمن يعملون في مجال الفيزياء أو المجاالت ذات الص بال

الم الدولي للفيزياء النظرية، وجامعة  ة جامعية ُعليا. ويُنّظم البرنامج بالتعاون مع الوكالة، ومركز عبد الس دراس
 

م ألف ١٢ تجيب القس م  ١للفقرة  -٣-١-يس ير وتعزيز نقل التكنولوجيا النووية  )RES/62GC/(8من منطوق القرار  ٢من القس أن تيس بش
  والدراية النووية فيما بين الدول األعضاء.

  . ٦-ج السرطان في هذا المجال، الرجاء الرجوع إلى القسم جيملالطالع على مساهمة برنامج العمل من أجل عال ١٣
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تي، والمنظمة الدولية للفيزياء ال ة بالفيزياء الطبية، والجمعية ترييس طبية، واالتحاد األوروبي للمنظمات المختص
  كياً في إيطاليا.ياإليطالية للفيزياء الطبية، إلى جانب ثمانية عشر مستشفى إكلين

رين الثاني/نوفمبر، التقى   -٥٠ ات البحثية والنووية في منطقة  ٣٤وفي تش س ممثالً من الجامعات والمؤس
فوائد التكنولوجيات النووية في تعزيز الكفيلة بطرق الالبحر الكاريبي في مقّر الوكالة الستكشاف أمريكا الالتينية و

وتمَّ تعريف عمداء ومديري . الوطنيةالنووية بين الجامعات والمؤسسات  الممكنةالمنطقة وتحديد مجاالت التعاون 
ولوجيا النووية ودخلوا في حوار مع ممثلين عن الجامعات والمؤسسات األكاديمية بالتطبيقات العديدة للعلوم والتكن

النووية في الدرجات العلمية والهندسية، وزيادة  المواضيعوحددوا معاً الحاجة إلى إدماج . الوطنيةالنووية  الهيئات
مار،  بّان بالبحث والتطوير في هذا المض  الجمهور بفوائد العلوم والتكنولوجيا النووية. وتوعيةاهتمام العلماء الش

روع اإلقليمي  فروأ، RLA0062وُعقد االجتماع في إطار المش يات  س ع توص أنعن وض كيفية تعزيز التعاون  بش
الوطنية والمؤسسات األكاديمية، بما في ذلك رسم خرائط للمنشآت التقنية، وتعزيز إدارة النووية بين المؤسسات 

اون والترابط  اص، وتعزيز التع اع الخ اون مع القط ارف، والتع د المع دولي. وأّك تويين الوطني وال على المس
المشاركون على أهمية شبكات التعاون، مثل شبكة االتفاق التعاوني لترويج العلم والتكنولوجيا النوويين في أمريكا 
  الالتينية والكاريبي (أركال)، وشبكة أمريكا الالتينية للتعليم في مجال التكنولوجيا النووية في تحقيق هذه األهداف.

ينية للطاقة الذرية ةالموقَّع ةالعملي اتوبموجب الترتيب  -٥١ طالباً لبدء  ١٦اختير  ،بين الوكالة والهيئة الص
ما يدعم  ،٢٠١٨في عام  درجة الماجستير والدكتوراة في العلوم والتكنولوجيا النووية في جامعة هاربين للهندسة،

  ية وتصميمها وتشييدها وتشغيلها وإدارتها.إعداد جيل جديد من المحترفين في تخطيط محطات القوى النوو

  المستوى التعليمي الثالث والتعليم الجامعي العالي
روع التعاون التقني   -٥٢ رية في مجال العلوم RAF0052في أفريقيا، وفي إطار مش ، "دعم تنمية الموارد البش

ر ٢٠١٨والتكنولوجيا النووية (اتفاق أفرا)"، ُمنح في عام  حين من عش رة مرش اء (بما في ذلك  عش  ٨دول أعض
ية تجمع بين التدريب والتعليم لنيل درجة الدكتوراة لتمكينهم من متابعة بحوثهم  من أقّل البلدان نمواً) منحاً دراس
تير  اً الدفعة التالية من الطالب لبرنامج الماجس ه أيض روع نفس في الدكتوراة في جامعات أجنبية. ويدعم المش

دولة عضواً أفريقية للحصول  ١٥واختير ُمسبقاً خمسة عشر مرشحاً من  ولوجيا النووية.المعتاد في العلوم والتكن
نتين للفترة  ات العليا للعلوم النووية ٢٠٢٠-٢٠١٩على منحة الس يف التدريَب كلية الدراس تض والعلوم . وتس

ر. وأكمَل ع بهاالمرتبطة  كندرية في مص ة النووية بجامعة اإلس م الهندس رة طالب من بجامعة غانا، وقس  ١٠ش
تير المذكور الممتد لعامين في عام  اء أفريقية برنامج الماجس روع التعاون التقني ٢٠١٨دول أعض ، بدعم من مش

RAF9056 رية وإدارة تدامة تنمية الموارد البش عاعي واس ، "تعزيز التعليم والتدريب في مجال األمان اإلش
  المعارف النووية (اتفاق أفرا)".

رَعت دفعة   -٥٣ تاريكاو كوباو أوروغوايو اإلكوادورو األرجنتينثانية من الطالب من وش  كولومبياو كوس
يكو روع التعاون التقني  المكس عاعي المتقّدمة في إطار مش تير في مجال تقنيات العالج اإلش في برنامج الماجس

RLA6077رطان وعالجه خيص الس تراتيجية لتعزيز القدرات في عمليات تش باتباع نهج  ، "اتخاذ إجراءات اس
، بدعم من الوكالة وبالتعاون مع مؤسسة أرتورو لوبيز بيريز وجامعة دي لوس )"CXLVIIIشامل (اتفاق أركال 

عاعي لألورام في المنطقة. ويتيح البرنامج، الذي  يي العالج اإلش اص ين تدريب اختص ريع وتحس أنديز بهدف تس
ين وتح٢٠١٧ُطرح ألول مرة في عام  ة للطالب لتحس ناعة من خالل تقديم ، الفرص ديث معارفهم في هذه الص

عاعي لألورام. وهو أول برنامج إقليمي في تقنيات  املة عن التطورات الحديثة في مجال العالج اإلش نظرة ش
شاور مع مؤسسة  سة، الموضوعان بالت العالج اإلشعاعي المتقدمة في المنطقة. والبرنامج األكاديمي وخطة الدرا



GC(63)/INF/4 
  ١٧الصفحة 

 

اركين أرتورو لوبيز بيريز و رية في الوكالة، يوفران للطالب المش حة البش عبة الص جامعة دي لوس أنديز وش
  األدوات الالزمة لتنفيذ أحدث التكنولوجيات بفعالية وأمان في أوطانهم. 

ية جامعية جديدة عن الهيدرولوجيا النظيرية خالل اجتماع إقليمي ُعقد   -٥٤ رت وُجّربت وحدات تدريس ونُش
روع  تخدام هيدرولوجيا النظائر في مجال تخطيط وإدارة وتطوير  المعنون ،RAF7013في إطار المش "تعزيز اس

يتمُّ إدماجها في المناهج  روع التجريبي على اكتمال وفائدة المواد التي س الموارد المائية (اتفاق أفرا)". وأّكد المش
  مصر والمغرب.تونس وا في الجامعية بما في ذلك تلك الخاصة بالمراكز اإلقليمية المختارة التفاق أفر

  بناء الكفاءات في مجال الوقاية من اإلشعاعات من خالل التدريب الجامعي العالي
تقوم الدورات التعليمية الجامعية العُليا في مجال الوقاية من اإلشعاعات وأمان المصادر اإلشعاعية ببناء   -٥٥
بّان، ة كفاء يماالمهنيين الش عاعات.  للوقايةنية، ما يعزز معارفهم وفهمهم من الهيئات الرقابية الوط الس من اإلش

تدامة  ية وطنية مس اس اء بنية أس هام في إنش اركين اإلس هر، يمكن للمش تة أش وعند االنتهاء من الدورة الممتدة لس
  للوقاية من اإلشعاعات في أوطانهم. وتُطرح الدورات التعليمية الجامعية العُليا على أساس إقليمي.

دت خم  -٥٦ ام وُعق ا في ع ة ُعلي امعي ة ج روع ٢٠١٨س دورات تعليمي ار المش ا، وفي إط . وفي أفريقي
RAF9056، تعزيز التعليم والتدريب في مجال األمان اإلشعاعي واستدامة تنمية الموارد البشرية وإدارة  المعنون"

افت غانا والمغرب اثنتين من الدورات التعليمية ا المعارف النووية (اتفاق أفرا)"، تض لجامعية العُليا في الفترة اس
، بينما في آسيا والمحيط الهادئ، أكمَل المشاركون بنجاح الدورة ٢٠١٨من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيه 

رة التي ُعقدت في المنطقة. ة عش وُعقدت الدورة في كاجانج، ماليزيا، في إطار  التعليمية الجامعية العُليا الخامس
روع  يا والمحيط  نونالمع ،RAS9081المش عاعي في منطقة آس "توفير التعليم والتدريب في مجال األمان اإلش

عاعي وأمان النقل وأمان  تراتيجي للتعليم والتدريب في مجال األمان اإلش الهادئ"، ودعمت تنفيذ نهج الوكالة االس
رين . وفي أوروبا، بدأت الدورة التعليمية الجامعية العُليا ٢٠٢٠-٢٠١١النفايات للفترة  باللغة اإلنكليزية في تش

اركة دفعة تتألف من  اركان من اإلمارات العربية  ١٦طالباً من  ١٩األول/أكتوبر، بمش واً، منهم مش دولة عض
ا. و ة العُلي امعي ة الج لدورات التعليمي ة تنظيم ا ران لتعلُّم كيفي د المتحدة يحض روع تُعق بدعم من المش لدورة  ا

RER9142تد ية مس اس اء بنى أس عاعي"، ، "إرس امة للتعليم والتدريب لبناء الكفاءات في مجال األمان اإلش
نُظمت التي ، الدورة التعليمية الجامعية العُليابوينوس آيرس  افتاستضوتستضيفها اليونان. وفي أمريكا الالتينية، 

، RLA9084ن المشروع بدعم موبالتعاون مع الهيئة الوطنية للطاقة الذرية والهيئة الرقابية النووية في األرجنتين، 
  "تعزيز البنية األساسية الرقابية والبنية األساسية لألمان اإلشعاعي".المعنون 

 تانالهيئوحضر تسعة مشاركين الدورة التدريبية األساسية المهنية بشأن األمان النووي التي استضافتها   -٥٧
روع  المذكورتان أعاله اً من المش تهدففي حين و .RLA9084وبدعم أيض الدورات التعليمية الجامعية العُليا  تس

سية المهنية بشأن األمان  شبّان على مستوى الدراسات العُليا أو ما يعادلها، توفر الدورة التدريبية األسا المهنيين ال
عة لجميع  طة المتعلقة باألمان النووي نظرة عامة واس النووي للمهنيين المبتدئين المنخرطين مؤخراً في األنش

  .هاوتشغيل وتطبيقها على محطات القوى النووية وتصميم مفاعالت البحوثمان مفاهيم األ
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  الدورات الدراسية المتخصصة
رين الثاني/نوفمبر، عقدت الوكالة   -٥٨ في تش

ية في منطقة  يتي أول دورة دراس يكو س في مكس
ما يتعلق  أمريكا الالتينية والكاريبي عن القيادة في

عاعي في إطار باألمان في المجالين النووي وا إلش
روع  ة  .RLA9084المش الي ذه الفع ت ه دف وه

مة للمهنيين  مَّ بوعين، والمص التدريبية الممتدة ألس
ية، إلى تطوير  ف حياتهم المهن ية ومنتص في بدا
ان من خالل  ال األم ة في مج ادي اتهم القي ان إمك

يخ فهمهم لما تعنيه القيادة من أجل األمان في  ترس
ات ة في بيئ ة العملي ارس ة  المم ل النووي العم

عاعية،  لة بواإلش  واعتباراتهاتعقيداتها المتأص
. وحضر المشاركون معظم األحيانفي  المتعارضة

محاضراٍت نظرية، وزاروا مرفقاً للعالج اإلشعاعي، وشاركوا في مناقشات طاولة مستديرة. وُعقدت في مستهل 
   سانية في القيادة من أجل األمان.المساواة الجن ُكّرست لتعزيزالبرنامج مناقشات طاولة مستديرة 

عاعية لبلدان الجماعة الكاريبية إلى جانب و  -٥٩ ية للوكالة في إدارة الطوارئ اإلش ُعقدت أول دورة دراس
روع  عاعية محتملة في منطقة الكاريبي بدعم من المش دين للتأهب لطوارئ إش فعالية تدريبية لطالئع المتص

RLA9082ي اس اء وتعزيز بنى أس عاعية". ، "إرس ادر اإلش تدامة من أجل التحكم في المص ة رقابية وطنية مس
، الواليات المتحدة األمريكية، A&Mوُعقدت الدورة الدراسية بشأن إدارة الطوارئ اإلشعاعية في جامعة تكساس 

 مشاركاً من ثماني دول ٢٤، بحضور ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٧تشرين الثاني/نوفمبر إلى  ٢٦في الفترة من 
دي لحاالت الطوارئ. ورّكزت الدورة التدريبية المنعقدة على  اء كاريبية، إلى جانب الوكالة الكاريبية للتص أعض
عاعية.  ّدي للحادثات والطوارئ النووية واإلش بوعين على تعزيز القدرات الوطنية واإلقليمية في التص مدار أس

اركين في إعداد  بة من التدريب المش تدعم المعرفة المكتس ّدي للطوارئ وس تدامة للتأهب والتص وإدارة برامج مس

الصورة من: كارلوس . ٢٠١٨تشرين الثاني/نوفمبر  ١٦-٥الدورة الدراسية عن القيادة من أجل األمان، مكسيكو سيتي، 
 .والضمانات جنة الوطنية لألمان النوويلغونزالس كامبوس/ال

 .طالب كاريبيون يتدّربون على استخدام معدات كشف اإلشعاعات
 . A&Mتكساس كيه. راغوسا/جامعة: الصورة من
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ّدي للطوارئ،  ادرة عن الوكالة، والمبادئ التوجيهية التقنية، وأدوات التأهب والتص مبنية على معايير األمان الص
رات وتمارين عملية وزيارات ميدانية  مل التدريب محاض م  وأعمالوالمواد التدريبية. وش ات لتقاُس جماعية وجلس

شخصية، وإجراءات  المعارف. شفات اإلشعاعات، ومعدات الوقاية ال ستخدام كا سات تنمية المهارات ا وغطت جل
جمهور في حاالت الطوارئ. كذلك ُعقدت نسختان أخريان من دورة إدارة الطوارئ اإلشعاعية في الالتواصل مع 

 وأخرىأكتوبر لمنطقة أوروبا، ، نسخة امتدت لثالثة أسابيع ُعقدت في تولن، النمسا، في تشرين األول/٢٠١٨عام 
ُعقدت في الرباط، المغرب، لمنطقة أفريقيا، في تشرين الثاني/نوفمبر. وقّدم تدريب طالئع المتصدين دعماً محّدداً 

عاعية. ورّكزت هذه الفعالية اإلقليمية، التي ُعقدت في ل دي للطوارئ اإلش أن التص بلدان الجماعة الكاريبية بش
يةفهم  التمكين منيه، على بربادوس في حزيران/يون نب العلم عاعية و الجوا نة وراء الطوارئ اإلش كام فهم ال

  الطوارئ.  في حاالت اتخاذها الالزمإلجراءات ا

  الدورات التدريبية اإلقليمية ودورات "تدريب المدّربين"
البنية األساسية واصلت الوكالة بناء القدرات في الدول األعضاء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وتعزيز   -٦٠

روع  عة، في إطار المش ف في النفايات المش رُّ ّرف في  المعنون ،RAS9085للتص ية للتص اس "تعزيز البنية األس
يا والمحيط الهادئ". وفي عام  عة في منطقة آس موظفاً وطنياً من خالل دورة  ٣٢، تمَّ تدريب ٢٠١٨النفايات المش

ّرف في الم أن خيارات التص عة المختومة المهملة من الفئات تدريبية إقليمية بش ادر المش احاً  ٥ -٣ص ملت إيض ش
يتمكن هؤالء عملياً إلجراءات تكييف النفايات. بوه من تدريب ومهارات عملية ،الموظفون وس  ،من خالل ما اكتس

ائلمن معالجة  نيف النفايات، واإلجراءات التقنية لتكييف النفايات، واعتبارات التمهيد لل المس تخلُّص المتعلقة بتص
عة  ادر المش عة بما في ذلك المص أن التخلص من النفايات المش في أوطانهم. وكانت حلقة العمل اإلقليمية بش
ة لتبادل الخبرات فيما بين  المية، بمثابة منص فهان، جمهورية إيران اإلس المختومة المهملة، التي ُعقدت في أص

  البلدان المشاركة. 

أن تنظيم الهيئات الرقابية وتزويدها بالموظفين وكفاءتها، ُعقدت وعالجت حلقة عمل إقليمية للرقا  -٦١ بيين بش
روع  طس في إطار المش ية لألمان  المعنون ،RAS9089في الدوحة، قطر، في آب/أغس اس "تعزيز البنية األس

األنشطة المرافق و لتتمكن من مراقبةالهيئات الرقابية بكفاءات الدارة إلاإلشعاعي"، متطلبات تنظيم وإرساء نظام 
ة بحلقة العمل كل فعّال. وتم إعداد المواد الخاص عاعية بش اء على هيئاتها  هذه اإلش اعدة الدول األعض بهدف مس

  تنفيذ نظام مناسب إلدارة الكفاءات ألداء وظائفها الرقابية بالكفاءة المرجوة. علىو، تنظيماً فعاالً  الرقابية

تراتيجي للتعليم  -٦٢ عاعي وأمان النقل وأمان  وفي إطار نهج الوكالة االس والتدريب في مجال األمان اإلش
تراتيجيات الوطنية المتعلقة بالتعليم ٢٠٢٠-٢٠١١النفايات للفترة  ، ُعقدت ثالث حلقات عمل إقليمية عن تنفيذ االس

اء متطلبات تأهيل الخبراء المؤهلين  عاعي وأمان النقل وأمان النفايات، وإرس والتدريب في مجال األمان اإلش
مالطا، في تشرين األول/أكتوبر، ثم في مدينة باألردن، وسليما، بعّمان،  كل منفي ومسؤولي الوقاية اإلشعاعية، 

رين الثاني/نوفمبر. و واً التقدُّم الذي  ٥٣من كبار الموظفين من  ٥٧ناقش في المجموع، بنما في تش دولة عض
يراأحرزوه في إعداد  تراتيجية وطنية للتعليم والتدريب، مش ع إطار مؤهالت س ين إلى الفائدة المتحققة من وض

عاعية والخبراء المؤهلين والحفاظ على مثل هذا اإلطار ؤولي الوقاية اإلش ليم لمس اً س . ودعمت حلقة العمل أيض
يعيةوهو واحد من المجاالت  ،TSA6 تباُدل المعلومات لتحديث المجال في نظام إدارة معلومات األمان  المواض

  .في مجال األمان اإلشعاعي الذي يقدم للدول األعضاء لتعليم والتدريببا صتويخ ،)RASIMSاإلشعاعي (

روع   -٦٣ ار المش ا، في إط ان  المعنون ،RAF9056وفي أفريقي ال األم ب في مج دري "تعزيز التعليم والت
بين"  اإلشعاعي واستدامة تنمية الموارد البشرية وإدارة المعارف النووية (اتفاق أفرا)"، ُعقدت دوَرتا "تدريب مدّرِ
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رين الثاني/نوفمبر في الرباط،  ية) في تش عاعية (باللغتين اإلنكليزية والفرنس ؤولي الوقاية اإلش إقليميتان لمس
ؤول عن الوقاية من  اركين معرفة نظرية عن أدوار وواجبات وكفاءات المس المغرب. وقّدم هذا التدريب للمش

ناعية؛  عاعات في المرافق الطبية والص اركين بكماإلش بدور المدّربين  تمكنهم من القيامعملية معرفة ا زود المش
  في بلدانهم. الوقاية من اإلشعاعات مسؤولي

ناعية في   -٦٤ عاعية العاملين في المرافق الطبية والص ؤولي الوقاية اإلش بين" لمس وُعقدت دورة "تدريب مدّرِ
روع  "توفير التعليم والتدريب في مجال  المعنون ،RAS9081هانوي، فييت نام، في أيار/مايو، في إطار المش

من بلداً  ٢٣مشاركاً من  ٢٥األمان اإلشعاعي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ". وأسهمت الدورة، التي حضرها 
بين الذين عظيمة الفائدة للمنطقة المنطقة، في إنشاء مجموعة  بلدان   .يمكن االستعانة بهممن المدّرِ

بين" إقليميتان لفائدة مسؤولي الوقاية اإلشعاعية باللغتين اإلنكليزية والروسية  وُعقدت دوَرتا "تدريب  -٦٥ مدّرِ
روع التعاون التقني  تدامة للتعليم والتدريب لبناء  المعنون ،RER9142في إطار مش ية مس اس اء بنى أس "إرس

م وتنفيذ برامج التدريب الكفاءات في مجال األمان اإلشعاعي". وتعلّم المشاركون إجراء تمارين عملية على تصمي
عاعات في أوطانهم.  ؤولي الوقاية من اإلش تمّكنهم من تدريب مس اركون دور والتي س عالوة على ذلك، تعلّم المش
لتوفير  مناقشة كيف يمكنُ  وبات بإمكانهموواجبات ومؤهالت مسؤولي الوقاية من اإلشعاعات والخبراء المؤهلين، 

بة ( عاعات والخبراء التعليم والتمن الموارد المناس ؤولي الوقاية من اإلش دريب والكفاءة ومتطلبات التأهيل) لمس
  المؤهلين أن يسهم في إنشاء وتعزيز البنية األساسية الوطنية لألمان اإلشعاعي والمهاّم الرقابية. 

عاعات وواجباتهم من خالل دورة تدريب  -٦٦ ؤولي الوقاية من اإلش ؤوليات مس اً تناول أدوار ومس  وتّم أيض
روع  . وخالل هذه RLA9084المدّربين التي ُعقدت في آذار/مارس في مونتيفيديو، أوروغواي، في إطار المش

اركاً من مرافق طبية وصناعية ما يتعيّن عليهم معرفته لتدريب مسؤولي الوقاية من  ٢٠الدورة تعلّم أكثر من  مش
  شعاعية في أماكن عملهم.اإلشعاعات، الذين هم مسؤولون عن االستخدام المأمون للمصادر اإل

  التعلم اإللكتروني وغيره من التدريب
راك  -٦٧ يوية للتعليم في مجال التكنولوجيا النووية ش بكة اآلس روع  تدعمها إقليمية ةٌ الش الوكالة في إطار المش

ل في ميدان العلوم  المعنون ،RAS0075اإلقليمي  ة بالتعليم والتدريب وبرامج التواص بكات خاص "إقامة ش
يوية للتعليم في مجال التكنولوجيا النووية".وا بكة اآلس بكة المذكورة  لتكنولوجيا النووية في إطار الش وتدعم الش

رية، وإدارة المعارف في العلوم والتكنولوجيا النووية في منطقة  التعاون في بناء القدرات، وتنمية الموارد البش
ّم حالياً  يا والمحيط الهادئ، وتض واً من الم ٢١آس تركة لجميع  نطقة.عض روع اإلقليمي الجهود المش ويوّطد المش

اركة، ومنظمات البحث والتطوير، ومعاهد التدريب ين ، بهدفالجامعات المش القدرات اإلقليمية في مجال  تحس
يوية للتعليم في مجال التكنولوجيا النوويةتعزيزاً لالتعليم والتدريب،  بكة اآلس تخدام اإلطار الحالي للش  .لتعاون باس

شطة على وضع  شبكة المذكورة والخاصة بالكترونية اإلبوابة الوتركز األن قليمي إلدارة التعلُّم، وتنظيم اإلنظام الل
م وإعداد مواد التوعية،  بكة  وإتاحةدورات التعلُّم اإللكتروني، وتقاُس ول إلى مختبر المفاعالت على ش الوص
يوية لل بكة اآلس اء الش راكات بين أعض . وفي عام وغيرهمتعليم في مجال التكنولوجيا النووية اإلنترنت، والش

يوية للتعليم في مجال التكنولوجيا النووية من الخوادم ٢٠١٨ كة اآلس ب بالش قل نظام إدارة التعلُّم الخاص  ، نُ
الحاسوبية المادية إلى خدمة الحوسبة السحابية المستضافة في إطار نظام الحوسبة السحابية الخاص بالوكالة. وهو 

يحقق المنفعة، وإلى  التكلفةيحسن نسبة األمن، ويعزز ، وبشكل أفضل الوصول إمكانيةمستخدمين شبكة ولللل تيحي
تدامة  اً في عام على المدى الطويلاالس ية جديدة في النظام اإلقليمي إلدارة  ٢٠١٨. وأيض رت خاص ُطّورت ونُش

شبكة اآلسيوية للتعليم في مجال التكنولوج شياء التعلُّم ( يا النووية، هي خاصية مستودعالتعلُّم الخاص بال ). LORأ
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ية المذكورة من  افةوتمّكن الخاص تض  التي تعدهامجموعة متنوعة من المواد التعليمية والتدريبية والتوعوية  اس
اريع التعاون التابعة ل منظماتال ة بمش ات التعليمية، بما في ذلك مواد التدريب الخاص س اء والمؤس لدول األعض

يا والمحيط الهادئ التقني ية .اإلقليمية لمنطقة آس ول طويل األجل إلى  منها إتاحةفوائد متعددة،  وللخاص الوص
غيل النظام اإلقليمي إلدارة  ْون تلك المعارف. ومن أجل دعم وتعزيز تش ية والتنظيمية وَص س المعارف المؤس

يوية للتعليم في النظام اإلقليمي إلدارة في عمل الالتعلُّم، تمت معالجة هيكلية فريق  بكة اآلس التعلُّم الخاص بالش
ة التعلم اإللكتروني ألغراض التعليم  ة موقع منص ياس عت المبادئ التوجيهية وس مجال التكنولوجيا النووية، وُوض

يوية CLP4NETوالتدريب في المجال النووي ( بكة اآلس ) المتعلقة بالنظام اإلقليمي إلدارة التعلُّم الخاص بالش
ميم وتباُدل مواد التعلُّم للتعليم في  ة بتص ادات الخاص عت المنهجيات واإلرش مجال التكنولوجيا النووية. كذلك ُوض

ين الو ل الخارجي على النظام اإلقليمي إلدارة التعلُّم. وإلى جانب ذلك تم تحس طة التواص جهة ااإللكتروني وأنش
يوية للتعليم في مجال  بكة اآلس تودع البينية للبوابة اإللكترونية للش ية مس التكنولوجيا النووية من أجل دعم خاص

  ذات الصلة. الشبكيةتطبيقات الأشياء التعلُّم و

ر   -٦٨ اركاً من  ٢٢وحض رين  ١١مش ة أيام في تش واً في المنطقة حلقة عمل امتّدت لخمس دولة عض
سيا ستعمال خاصية  ، هدفت إلىالثاني/نوفمبر في يوجياكارتا، إندوني شياء التعلُّم. تعزيز بناء القدرات با مستودع أ

اركين أمثلة على ذلك.  ياء التعلُّم وفوائدها وقّدموا للمش تودع أش ية مس تخدام خاص رح خبيران دوليان اس وش
ات جراء الورّوجت حلقة العمل إل ية وجمع  ،مفيدةالمناقش اس أن البنية األس ، هاوتباُدلالمواد وتباُدل المعلومات بش

أنوكذلك  تخدام النظام اإلق بش بناء القدرات. وإدراكاً ألهمية امتالك مواد تعليمية من أجل ليمي إلدارة التعلُّم اس
ما يخص العلوم والتكنولوجيا النووية،  وتدريبية وتوعوية جيدة وتفاعلية ومتجاوبة في مجال التعلُّم اإللكتروني في

ية. ومن خالل برنامج المنح،  اء برنامج للمنح الدراس يتعلمتم إنش اركون س اء التي لديها  المش من الدول األعض
لة  تتم وف تحويل هذه المواد إلى مواد تعلُّم إلكتروني جيدة س كيفيةمواد تعليمية وتدريبية وتوعوية ذات ص

ياء  تودع أش يوية للتعليم في مجال التكنولوجيا النووية/مس بكة اآلس اركتها عبر نظام إدارة التعلُّم الخاص بالش مش
يع ا يا والفلبين وتايلند التعلُّم من أجل توس ت إندونيس تفادتها منها. وعرض اء لها واس تخدام الدول األعض س

  . ٢٠١٩منح لكل منها سيتم تنفيذها في عام  ٤إلى  ٢وجمهورية كوريا استضافة من 

  المساعدة في مجالي التشريعات والصياغة
اء أُطر   -٦٩ اعدة إلى الدول األعضاء في مجال إنش املة واصلت الوكالة تقديم المس قانونية وطنية مالئمة وش

لمية. وفي عام  عاعات المؤيِّنة بطريقة مأمونة وآمنة وس تخدام الطاقة النووية واإلش تمَّ تقديم  ٢٠١٨من أجل اس
"وضع وتعزيز األطر القانونية الوطنية  المعنون ،INT0096من خالل المشروع األقاليمي بشكل رئيسي المساعدة 

ستخدام الطاقة النو ". وفي إطار هذا المشروع، وية واإلشعاعات المؤيِّنة على نحو مأمون وآمن وسلميمن أجل ا
رين األول/أكتوبر، ُعقد م تحت الوكالة تنظمها التي الثامنة التدريبية الدورةت، في تش في القانون النووي  معهد اس

ا ر الدورةبادن، النمس اركاً من  ٦٠أكثر من  . وحض واً  ٥٢مش الهادئ يا والمحيط أفريقيا وآس من دولة عض
اركين، الكاريبيووأوروبا وأمريكا الالتينية  خ للقانون النووي وتطوير  وقد مكنت المش اب فهم راس من اكتس

ستعراضها. ودعم المشروع أيضاً مشاركة شريعات النووية الوطنية وتعديلها وا َصْوغ الت  المهارات الضرورية ل
ين الممنوحين ة الد العديد من الدارس منظمة التعاون  ، التابعة لوكالة الطاقة النووية/ولية للقانون النوويفي المدرس
 .في مونبلييه، فرنساأيلول/سبتمبر  –التي عقدت في آب/أغسطس  والتنمية في الميدان االقتصادي

أن القانون النووي نُ   -٧٠ روع حلقة عمل إقليمية بش طة األخرى المنفذة في إطار المش مل األنش ظمت وتش
رها لمنطقة أمري يلي، حض انتياغو، ش ً  ٣٣كا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي في س اركا واً دولة  ١٨من  مش  عض

ة آخر  بمثابة محفل ذه الفعاليةه كانتفي المنطقة. و تجداتلمناقش في القانون النووي الدولي، وكذلك حالة  المس
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اركة و ةالوطني ةالنووي ةالقانوني األطر اء المش الذي خطط لتعزيزها، ولتحديد الدعم ا من ما لديهفي الدول األعض
دد. تقديمه الوكالة ينبغي على  ً ، قدمت الوكالة ٢٠١٨خالل عام وفي هذا الص ا اعدة ثنائية في إطار  أيض مس
شكل تعليقات ومشورة  اً دولة عضو ١٧لـالمشروع  شريعات مكتوبة من مختلف المناطق في  حول صياغة الت

ريعية تتعلق بابعثات واجتماعات تنظيم عمل وطنية و حلقاتالنووية، وكذلك من خالل عقد  اعدة التش بغية لمس
واألمن والضمانات والمسؤولية المدنية  األمانالتشريعات الوطنية في مجاالت  وتنقيح إعدادتقديم المشورة بشأن 

رارعن  يل المثال، و. ةالنووي األض ب قاتعلى س يا المتعددة الق نُظمت حل ية في دولة بوليف وميات عمل وطن
ودان،  وتو والفلبين والس عبية وليس اء  ما أتاحوجمهورية الو الديمقراطية الش ؤولين من هذه الدول األعض للمس

شريعية العملية للتحسين معارفهم في جميع جوانب القانون النووي دعماً  اللتزام بالصكوك القانونية الرامية إلى ات
  ها في نهاية المطاف.ية وسنّ الدولية ذات الصلة و/أو لوضع تشريعات نووية وطن

ياغة اللوائح.   -٧١ اء في ص اعدة للدول األعض لت الوكالة تقديم المس ية  فعقدتوواص في فيينا دورة دراس
ْوغ في إقليمية  عاعي  في مجالاللوائح َص روع  في إطاراألمان اإلش "تعزيز البنية  المعنون ،RER9148المش

مشاركاً من إجراء استعراضات النظراء لمشاريع  ٢١نت هذه الفعالية األساسية الرقابية لألمان اإلشعاعي". ومكّ 
  معايير األمان الصادرة عن الوكالة.في نصوصهم المعدة في ما يتعلق ب للثغراتمن إجراء تحليل واللوائح، 

  ببرنامج التعاون التقني إذكاء الوعي  -٤-١-ألف

ركا  -٧٢ اء، والش ل الخارجي مع الدول األعض ء الحاليين والمحتملين، والجهات المانحة، ما زال التواص
الجهود  ،٢٠١٨طوال عام  ،والمجتمع اإلنمائي الدولي أحد مجاالت األنشطة األساسية بالنسبة للوكالة، وتواصلت

اركة في  خير كّل من المش تويات. وتم تس الدؤوبة المبذولة لبناء الوعي ببرنامج التعاون التقني على جميع المس
ور المؤتمرات ذات  لة، وحض افرة عبر  الفعالياتالص ل المتض ة، وجهود التواص يع خاص التي ترّكز على مواض

  اإلنترنت وعبر وسائل التواصل االجتماعي دعماً لتحقيق هذا الهدف.

تين للمؤتمر العام   -٧٣ ونّظمت إدارة التعاون التقني ثالث فعاليات جانبية خالل الدورة العادية الثانية والس
رطان"؛  –التعاون التقني: تحقيق النتائج "ن: للوكالة بعنوا تطيع إحداث تغيير في مكافحتنا للس المعهد "ومعاً نس

تفيد منه الدول األعضاء اء في المجال النووي: القيادة ألغراض "و؛ "النووي المشترك بين القارات: كيف تس النس
ور جيد، وا"برنامج التعاون التقني في أفريقيا اع نطاق دعم التعاون . وحظيت الفعاليات بحض ختيرت لعرض اتس

رت الوكالة المعرض العالمي للتنمية القائمة على التعاون  اء. كذلك حض التقني الذي تقّدمه الوكالة للدول األعض
اركت في الفعالية الجانبية "مرفق جمهورية كوريا مكتب األمم المتحدة -فيما بين بلدان الجنوب في نيويورك، وش

  لدان الجنوب: االبتكار في الممارسة والتحديات والحلول".للتعاون فيما بين ب

ً  ل برنامجُ ثِّ ومُ   -٧٤ ا أنفي المؤتمر الدولي  التعاون التقني أيض عة:  بش ي قدماً في أمن المواد المش بل المض س
ف،  طة تّدخل فعّال والندوةالوقاية والكش وء التغذية من أجل القيام بأنش أن فهم العبء المزدوج لس ة الدولية بش

  ندوة التغذية. وخاللخالل المؤتمر الوزاري  التقنيبرنامج التعاون  بشأنمعارض  وأقيمت. للتصدي له

لدولي للنمو والتطور في دبي، اإلمارات   -٧٥ لة في المؤتمر ا بة عن الوكا يا ية أخرى ن وأُلقيت كلمة رئيس
وع "برنامج الوكالة للتعاون حة والتغذية".  العربية المتحدة، في آذار/مارس، تناولت موض التقني في مجال الص

اإلمارات العربية المتحدة، منبراً لتبادالت متعّددة التخصصات دولة وزير التسامح في  افتتحهووفّر المؤتمر، الذي 
فيما بين المهنيين الطبيين والباحثين في مجال العلوم والصحة العامة من منطقة الشرق األوسط، وحضره ما يربو 

ارك، ٤٠٠على  ةً جيدة للتفاعل مع العديد من  مش معظمهم من اإلناث، من أنحاء المنطقة. وأتاح المؤتمر فرص
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ة فرص التعاون من  ط، ومناقش رق األوس يما من منطقة الش اء في الوكالة، وال س اركين من الدول األعض المش
  .التقنيخالل برنامج التعاون 

الذي نّظمه مصرف  ٢٠١٨المياه في آسيا لعام  وحضرت الوكالة في تشرين األول/أكتوبر أعمال منتدى  -٧٦
اط  ات الحكومية، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص، واألوس س لت مع المؤس يوي، حيث تواص التنمية اآلس
سيا الوسطى لرفع مستوى الوعي  سيا والمحيط الهادئ وآ األكاديمية، والمؤسسات البحثية، والمجتمع المدني من آ

  وية في مواجهة تحديات العالقة الترابطية فيما بين المياه والزراعة والطاقة.بدور التكنولوجيا النو

ستين للبحوث الصحية للوكالة   -٧٧ سنوي الثالث وال وشاركت الوكالة في حزيران/يونيه في أعمال المؤتمر ال
يا النووية ونشر الكاريبية للصحة العامة في سانت كيتس ونيفس، إذ سعت من خالله إلى زيادة التوعية بالتكنولوج

رية. حة البش ورّكزت الوكالة خالل فعالية جانبية على تباُدل المعلومات عن الدعم  المعلومات عن دورها في الص
ها وعالجها ومكافحتها. وُعرض  التقنيالمقدَّم من خالل برنامج التعاون  خيص لتعزيز الوقاية من األمراض وتش
اً الدعم المقدَّم من الوكالة في ور ما يخ أيض مل الحض عاعي. وش مان الجودة في مجال الطب اإلش صُّ األمان وض

رؤساء خدمات طبية، وباحثين وخبراء في مجاالت ذات صلة، ومشاركين آخرين في أعمال المؤتمر. واستقطب 
  جيداً. حضوراً رّكز على أنشطة الوكالة في مجال الصحة البشرية  عرض ركن

  إبراز دور الوكالة في محاربة السرطان
ل إبراز   -٧٨ اء في الوفاء بأولل الوكالة الجهود التي تبذلهاتواَص ياتها واحتياجاتها في ودعم الدول األعض

رطان خالل مكافحة  حية الفعالياتالس اركت الوكالة في أعمال جمعية  ٢٠١٨. ففي عام الكبرى العالمية الص ش
حة العالمية، والقمة العالمية للقادة ال حة العالمية، وقمة الص رطانالص والمؤتمر العالمي  ،معنيين بمكافحة الس

اء في تعزيز  رطان، حيث أبرزت الوكالة خاللها التزامها بدعم الدول األعض ول علىالمعنّي بالس  إمكانية الحص
خدمات الطب اإلشعاعي الجيدة. وشاركت الوكالة أيضاً، بصفتها عضواً، في فرقة عمل األمم المتحدة المشتركة 

يقنية بالوقاية من األمراض غير المعدية ومكافحتها، وهي مبادرة عالمية بين الوكاالت المع طة  تقوم بتنس أنش
لة لدعم البلدان في الوفاء بالتزاماتها رفيعة  منظمات األمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية األخرى ذات الص

توى في مواجهة الوباء العالمي  حة كوألمراض غير المعدية. المتمثل في االمس اركت الوكالة في قمة الص ذلك ش
  العالمية وتحّدثت خالل حلقة النقاش المعنونة "إدارة العقد المقبل في مجال السرطان".

  االتِّصال والتواصل
أن التعاون   -٧٩ نوية بش ية الس ي، إذ ُعقدت الحلقة الدراس ل الخارجي مع المجتمع الدبلوماس تمر التواص اس

يين في  رين األول/أكتوبر ،للمرة األولى ُعقدت، فيينا، وكذلكالتقني لفائدة الدبلوماس ه في جنيف، في تش . نفس
ر ما يربو على  ر مثيلتها المنعقدة في جنيف  ٦٠وحض ية المنعقدة في فيينا، فيما حض ياً الحلقة الدراس دبلوماس

  التقني. دبلوماسياً. وقدَّمت الحلقتان الدراسيتان للمشاركين استعراضاً شامالً لبرنامج التعاون ١٦

رت الوكالة مواد   -٨٠ نة، نش ل الخارجي محددة األهداف في مجال اوعلى مدار الس ل لتواص دولية  بأيامتتص
بكية من أجل ترويج تحتفي بها امحدَّدة  ل االجتماعي والمواقع الش ائل التواص تخدام وس ألمم المتحدة، وذلك باس

لة. وفي عام  طة التعاون التقني ذات الص رت ٢٠١٨أنش أن التعاون  ١٥٥على اإلنترنت ، نُش مادة إخبارية بش
رة و ٧التقني، بما في ذلك  وَّ ل أكثر من  ١٥مقاالت مص تغريدة من  ٧٧٠مقطعاً فيديوياً. وخالل العام، أُرس

اب  اء متابع. و ٤٥٠٠ علىاآلن  هيمتابععدد الذي يربو على تويتر،  @IAEATCالحس مجموعة يزيد عدد أعض
 عضو. ١٧٠٠نح دراسية في إطار التعاون التقني على موقع "لينكدين" على الخريجين الحاصلين على مِ 
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 ١٤بناء برنامج تعاون تقني أكثر كفاءة وفعالية  -٢-ألف

اعدة   -١-٢-ألف حة، واألُطر البرنامجية القُطرية، وأُطر عمل األمم المتحدة للمس ية المنقَّ قات التكميل فا االت
  اإلنمائية

اعدة التقنية من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية االتفاقات التك تحُكمُ   -٨١ أن تقديم المس ميلية المنقحة بش
اعدةَ.  (االتفاقات االتفاقات التكميلية المنقحة حيز  تودخلالتكميلية المنقحة) الكيفيةَ التي تقدم بها الوكالة تلك المس

تان في  وين هما ليبيريا وتركمانس ، كان عدد الدول ٢٠١٨آذار/مارس  ٣١. وحتى ٢٠١٨النفاذ مع دولتين عض
  ١٥دولة. ١٣٦األعضاء التي وقّعت على اتفاق تكميلي منقح يبلغ 

دُّ   -٨٢ ة القُ  وتُع امجي ة أداة التخطيط األطر البرن طري
ي تراتيجي الرئيس ة لبرامج التعاون التقني الوطنية االس

اعد األطر البرنامجية ال اء. وتس طرية قُ للدول األعض
ياجات واألولويات  يد االحت حد اء على ت لدول األعض ا
كل متبادل، والتي تتوافق مع  اإلنمائية المتفق عليها بش
اء،  ب االقتض لة حس تدامة ذات الص أهداف التنمية المس

نامج الت ها من خالل بر تتميز وعاون التقني. ويمكن دعم
خة األحدث والمنقحة من قالب األطر البرنامجية  النس

حة ذات منحى القُ  ائج واض ة نت فوف ة اآلن بمص طري
افة إلى  يعي تدعمها بيانات قابلة للقياس، باإلض مواض

راكة تحدد الروابط  فوفة ش اء  -مص مع  -عند االقتض
اعدة اإلنمائية،  ائل إطار عمل األمم المتحدة للمس حص

ل. وفي عام ت يراً ألوجه التآزر في البرمجة والتواص يس
اركت الوكالة في التوقيع على٢٠١٨ إطاراً من  ٢٤، ش

  إطار برنامجي قُطري ساري المفعول مع نهاية العام. ١٠٠. وكان ثمة ما مجموعه القُطريةاألطر البرنامجية 

ط ا  -٨٣ اعدة اإلنمائية هو إطار متوس يق إجراءات منظومة األمم وإطار عمل األمم المتحدة للمس ألجل لتنس
اء، في  وأولوياتالمتحدة في دعم أهداف  اركة، عند االقتض التنمية الوطنية. وتولي الوكالة أهمية كبيرة للمش

لدعم الرامي إلى تحقيق المزيد من الكفاءة  قديم ا تركة من أجل التنمية، وفي ت يات البرمجة القطرية المش عمل
توى ال اعدة اإلنمائية والفعالية على المس قطري بين كيانات األمم المتحدة. وتوفر أطر عمل األمم المتحدة للمس

ير  يلة مهمة للوكالة لزيادة الوعي بعملها في مجال التعاون التقني، وتيس ل مع وس ية التواص الوزارات الرئيس
عمل األمم المتحدة  وصناع القرار على المستوى القطري. واشتركت الوكالة في توقيع سبعة أطر جديدة من أطر

اعدة اإلنمائية في عام  ومع كل من ، ٢٠١٨للمس يلو روانداو بوركينا فاس يش وتوو غاناو ١٦س  مالويو ليس
 

م ألف ١٤ تجيب القس م  ١للفقرة  -٢-يس طة التعاون التقني، بما في ذلك )RES/62GC/(8من منطوق القرار  ٣من القس أن تعزيز أنش ، بش
مان أن تكو اء وأولوياتها، وض تناداً إلى احتياجات الدول األعض اريع التعاون التقني متاحة توفير الموارد الكافية، اس نات مش ن مكّوِ

  بسهولة.

تجيب هذه الفقرة للفقرة  ١٥ م  ١تس ي وبالوثيقة )RES/62GC/(8من منطوق القرار  ١من القس اس أن التقيُّد بالنظام األس ، بش
INFCIRC/267 من المنطوق، بشأن أهمية االتفاقات التكميلية المنقَّحة. ٢؛ وللفقرة 

  .ليتيجية لسيشإطار الشراكة االسترا ١٦

 

 ٢٠١٨طرية الموقَّعة في عام األُُطر البرنامجية القُ 

 إثيوبيا
 أرمينيا

 أنتيغوا وباربودا
 البحرين

 ي دار السالمابرون
 بلغاريا

 بنغالديش
 بوتسوانا
  بوليفيا 

  المتعددة –(دولة   
 لقوميات)ا  

 بيرو
 تركيا

  جامايكا

جمهورية الكونغو 
 الديمقراطية

 جمهورية تنزانيا المتحدة
 سلوفينيا

  طاجيكستان
  -(جمهوريةفنزويال 

 البوليفارية  
 قبرص

 قيرغيزستان
 ليسوتو
 مالطة

 المغرب
 نيجيريا

  نيكاراغوا
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، وبذلك يصل مجموع أطر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية السارية المفعول التي وقعتها الوكالة موريتانياو
  .٥٦إلى 

  ١٧الل الشراكات االستراتيجيةتعظيم أثر البرنامج من خ  -٢-٢-ألف

اء ووكاالت األمم المتحدة والمعاهد الوطنية والمجتمع   -٨٤ راكة وثيقة مع الدول األعض تعمل الوكالة في ش
المدني من أجل تعظيم مساهمة العلوم والتكنولوجيا النووية في تحقيق األولويات اإلنمائية، وهي بذلك تسهم أيضاً 

راكة العالمية من أجل من أهداف  ١٧في تحقيق الهدف  يط الش ائل التنفيذ وتنش تدامة، "تعزيز وس التنمية المس
إضافة قيمة إلى أنشطة الوكالة، واالستفادة من أوجه التآزر، إلى ذلك وراء من  ويُرمىتحقيق التنمية المستدامة". 

  تحقيقاً لألثر األمثل من الدعم الذي تقدمه الوكالة.

لت لجنة ٢٠١٨وفي عام   -٨٥ مان تنفيذ المبادئ التوجيهية ، واص د الموارد ض راكات وحش تعراض الش اس
د راكات وحش أن الش تراتيجية بش ق،  االس ق ومنّس . واللجنة )GOV/2015/35الوثيقة (الموارد على نحو متّس

سابقة أو الراهنة أو المحتملة، وتهدف إلى تعزيز نطاق  شراكات ال شأن ال ُسم المعارف ب المذكورة بمثابة محفل لتقا
راكات و تدامتها وتأثيرها. تعزيز هذه الش ين هذه اللجنة  وتقوماس من إدارة بتحس عَب ض يق والتعلُّم بين الشُّ التنس

عاون التقني، وتزيد  عام من الت ركاء. وفي  مل إزاء الش كا باع نَْهج مت ّجع على ات تآزر وتش ، ٢٠١٨أوجه ال
  اتفاقاً. ١٥ع بحلول نهاية العام اتفاق شراكة مقترحاً، وبلغ مجموع ما يوق ١٨استعرضت اللجنة 

ية األوروبية من خالل تنفيذ اتفاقية التفويض لعام   -٨٦ راكة طويلة األمد بين الوكالة والمفوض تمرت الش واس
طة في عام ، ٢٠١٦ ملت األنش دورة تدريبية إقليمية  ٢٠١٨بموجب أداة التعاون في ميدان األمان النووي. وش

؛ في داكار، السنغال ،المستهلكة ضعيفة اإلشعاع والتي تنبعث منها أشعة غاما حول تكييف المصادر النيوترونية
ة في مختبرات ورود دريبي ةون غأرة ت اغو، الوطني يك ات ، في ش ت أدوات البرمجي اول دة تن ات المتح الوالي ب

ختومة ودورة حول إدارة المصادر المشعة الم؛ المستخدمة لضمان حماية الجمهور والبيئة من التلوث اإلشعاعي
  المهملة في فيينا، النمسا.

ان/أبريل، وقعت الوكالة مذكرة تفاهم مع وزارة العلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي ووزارة   -٨٧ وفي نيس
ري بين الموقعين عليها في مجاالت الطب  حة في البرتغال. وتحدد مذكرة التفاهم إطار التعاون غير الحص الص

ي والع خيص وير التش عاع واألورام، وإخراج مفاعل البحوث من النووي والتص د اإلش عاعي، ورص الج اإلش
ية  اس اء وتنفيذ المركز الجديد للبحوث والتدريب في مجال العالج بالبروتونات، وتعزيز البنية األس الخدمة، وإنش

ير والط مل التعاون توفير التعليم القص عاعي. ويش ويل األجل القانونية والتنظيمية الوطنية لألمان النووي واإلش
وير  ةً من البلدان الناطقة باللغة البرتغالية، في مجاالت الطب النووي والتص للمهنيين من البلدان النامية، خاص

عاعي  ي والعالج اإلش خيص دالتش ي من خالل  ورص كل رئيس عاعي لألورام، ويتم ذلك بش عاع والعالج اإلش اإلش
وتحدد خطة العمل المصاحبة أن البرتغال ستوفر ما  لتدريبية.تنظيم المنح الدراسية والزيارات العلمية والدورات ا

ل إلى  ية وزيارة علمية، تُنفذ من خالل برنامج التعاون التقني مجاناً خالل الفترة  ٥٠يص -٢٠١٩منحة دراس
  ، للدول األعضاء الناطقة باللغة البرتغالية خصوصاً ال حصراً.٢٠٢٣

 
م ألف ١٧ تجيب القس م  ١للفقرة  -٢-٢-يس االت مع الدول )RES/62GC/(8من منطوق القرار  ٥من القس اورات واالتص أن المش ، بش

لية المهتمة، ومنظومة األمم المتحدة، والمؤسسات المالية المتعددة األطراف، والهيئات اإلنمائية اإلقليمية، وسائر الهيئات الحكومية الدو
لة؛ وللفقرة  وغير ناد المهام إلى جهات خارجية  ٣الحكومية ذات الص ام التكاليف وإس ير اقتس أن تطوير وتيس من منطوق القرار، بش

  وغير ذلك من أشكال الشراكة في التنمية.
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ة مع و  -٨٨ ات عملي ة ترتيب ال ت الوك وقع
ظمة اإلسبانية للتصرف في النفايات المشعة، المن
يار/مايو.  ٢٣في  باتحكم توأ عاون بين  الترتي الت

رف في ال التص ات  المنظمتين في مج اي النف
الترتيبات المشعة واإلخراج من الخدمة. وبموجب 

بانية خبراء مؤهلين العملية توفر المنظمة اإلس ، س
رف في  طة الوكالة في مجاالت التص لتنفيذ أنش

آت النووية من ال عة، وإخراج المنش نفايات المش
الخدمة، والتصرف في الوقود النووي المستهلك، 
يف المنظمة  تض تس الح البيئي. كما س تص واالس
مل تنظيم  طة لبناء القدرات، تش بانية أنش اإلس
ة والمنح  ارات العلمي ة والزي دريبي دورات الت ال

تابع لل ية في إطار برنامج التعاون التقني ال لدراس لة. ا تابعة للوكا ها  ية بعين بالتعاون مع إدارات تقن لة، أو  وكا
ل  ات ذاتكون الترتيبتوس اريع التعاون التقني في منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي بفض ة لمش فائدة خاص

  اللغة المشتركة.عامل 

ية من الدعم المقد  -٨٩ تفيد البلدان التي تحتاج إلى فرص للتدريب باللغة الروس نوات وتس ت س م على مدى س
ي.  تين في االتحاد الروس س راكة مع مؤس رطان بالش تمر في مجال الفيزياء الطبية ومكافحة الس من التعاون المس

يا والمركز الفيزيائي األحيائي الفيدرالي ٢٠١٨وفي عام  افت كلٌّ من جمعية الفيزيائيين الطبيين في روس تض ، اس
رطانالتابع للوكالة الفيدرالية الطبية األح ي ألبحاث الس ، يائية خمَس دورات تدريبية إقليمية في المركز الروس

  بتمويل من الشركة الحكومية للطاقة الذرية (روزاتوم).

  الشراكات في مجال الصحة
رين الثاني/نوفمبر مع مجموعة مكونة من  ترتيبات عمليةوقعت الوكالة   -٩٠ ة  ١١في تش س جامعة ومؤس

يعمل اتفاق الترتيبات العملية يابانية بغية تعزيز تنمية ال رية في مجال الطب النووي حول العالم. وس موارد البش
وير  تخدام تقنيات التص اء في الوكالة على اس على تعزيز فرص تدريب المهنيين الطبيين في الدول األعض

ية م طرابات الدماغ التنكس كل خاص على اض خيص األمراض غير المعدية وإدارتها، مع التركيز بش ثل لتش
خِّ  لل الرعاش، ويركز االتفاق على المجاالت التي يمكن أن تس ر فيها الخرف ومرض الزهايمر، ومرض الش

اليابان ما لديها من دراية لدعم الدول األعضاء. وتضم المجموعة مؤسسات يابانية رائدة في مجال الطب النووي 
ة الطب بجامعة فوجي اكا، ومدرس ة الطب العليا بجامعة أوس ة الطب بجامعة هي: مدرس حة، ومدرس تا للص

حة والرفاه،  حية بمعهد العلوم وهوكايدو، والجامعة الدولية للص يدالنية والص جامعة كانازاوا، الطبية والص
ي، ومعهد  اب والطب النفس رطان، والمركز الوطني لعلم األعص فى جامعة كيوتو، والمركز الوطني للس تش ومس

اب، و ة الطب العليا بمدرأبحاث جنوب توهوكو لعلم األعص وجامعة طوكيو للطب وطب  ،جامعة توهوكوس
  األسنان.

تكماالً للجهود المبذولة لتوفير   -٩١ رطان األطفال اس ووقعت الوكالة ترتيبات عملية مع المنظمة الدولية لس
تعمل ، سالترتيباتأنشطة عالج األورام باإلشعاع عند األطفال في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وبموجب 

ص للمهنيين العاملين في مجال طب األطفال، وزيادة الوعي  المنظمة والوكالة معاً على توفير التدريب المتخص
  وحشد الموارد لصالح األطفال المصابين بالسرطان في الدول األعضاء في الوكالة.

 ٢٣وقعت الوكالة والمنظمة اإلسبانية على ترتيبات عملية في 
 ).الوكالة الصورة من( أيار/مايو



GC(63)/INF/4 
  ٢٧الصفحة 

 

  الشراكات حسب المنطقة
باط/فبراير  ١٥في   -٩٢ ية االتحاد ، أبرمت الوكالة٢٠١٨ش تخدام  ومفوض األفريقي ترتيبات عملية لالس

تدامة في أفريقيا. لمي للتكنولوجيات النووية من أجل التنمية المس عادة  المأمون واآلمن والس ووقع على االتفاق س
رئيس مفوضية االتحاد األفريقي، موسى فكي محمد، والمدير العام للوكالة، يوكيا أمانو، كٌل عن منظمته. وتعتبر 

-٢٠١٨، وتغطي فترة أربع سنوات (ومفوضية االتحاد األفريقيالوكالة وقعها تية هي األولى التي الترتيبات العمل
حة الللتعاون في المجاالت التالية:  إطاراً ). وتوفر الترتيبات ٢٠٢٢ ريةص ، الغذاء والزراعة، والماء والبيئة، البش

ييد الب ناعي للتكنولوجيا النووية، وتخطيط الطاقة وتش ية للطاقة النووية؛ واألمان واألمن والتطبيق الص اس نية األس
  اإلشعاعيين والنوويين.

ً ووقعت الوكالة أيضا اتفاقاً   -٩٣ للتعاون مع بنك التنمية اآلسيوي في تشرين األول/أكتوبر. ويهدف هذا  إطاريا
ة ا ا، وتنمي االت العلوم والتكنولوجي اون بين الطرفين في مج اق إلى تعزيز فرص تعميق التع درات، االتف لق

تفادة من الدروس  تخلصةواالس يتضمن التعاون  المس اريع من أجل تبادل المعرفة على نطاق أوسع. وس من المش
افة إلى التدريب وبناء  ورات ومنتجات المعرفة، باإلض اورات واألعمال التحليلية والمنش تنظيم الفعاليات والمش

م عة وأ ية في مجاالت الزرا يات التنم حد قدرات لمواجهة ت ناخ وإدارة مخاطر الكوارث ال ية وتغير الم ان األغذ
  والبيئة والصحة والمياه.

بين  ٢٠١٧في أيلول/سبتمبر  ةالموقع اتبفضل الترتيب ٢٠١٨وتحققت حصائل إيجابية كبيرة خالل عام   -٩٤
م والتكنولوجيا الوكالة والمكتب اإلقليمي التابع لالتفاق التعاوني اإلقليمي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العل

ير . التفاق التعاوني اإلقليمي)االنوويين ( اعدة في التحض وقدم المكتب اإلقليمي لالتفاق التعاوني اإلقليمي المس
ابع واألربعين للمؤتمر العام لالتفاق التعاوني  الجتماع الممثلين الوطنيين األربعين في االتفاق، واالجتماع الس

  .٢٠١٨اق لعام اإلقليمي، والمشروع السنوي لالتف

يا والوكالة على ترتيب  -٩٥ باط/في  ةعملي اتووقعت إندونيس اء إطار للتعاون غير  ٢٠١٨فبراير ش إلنش
ري في تعزيز التعاون التقني في ما بين البلدان النامية وتعزيز التعاون في ما بين بلدان الجنوب. و ر تالحص يس

تخدام المرافق المختبرية والتحليلية دعم التدريب وبناء القدرات، وتوفير الخبر اتالترتيب رين واس اء والمحاض
عت خطة عمل  غيرة النامية. ووض لدعم البلدان النامية األخرى بما فيها أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الص

 ويجري تنفيذ أنشطة ذات طابع تعاوني. وبالفعل نُفِّذ التدريب في إطار خطة العمل هذه: فقد ُعقدت ،قصيرة األجل
عاعية المحتوية على التكنيتيوم يدالنية اإلش رات الص تحض بوعان حول إعداد المس -دورةٌ تدريبية إقليمية مدتها أس

رتا، بإندونيسيا، اشبه المستقر ومراقبة جودتها، بما في ذلك جوانب ممارسات التصنيع الجيدة، وذلك في جاك ٩٩
  سين خدمات الصيدلة اإلشعاعية (اتفاق أفرا)".، المعنون "تعزيز وتحRAF6054المشروع اإلقليمي  في إطار

ين الطبيين وتدريبهم في المنطقة.   -٩٦ اهمة مهمة في تعليم الممارس راكات مس اهم الش وفي أوروبا، تس
ة األورام تعاوناً امتد منذ عام  عاعي ودراس ، ومع ١٩٩٧وتتعاون الوكالة مع الجمعية األوروبية للعالج اإلش

، لتوفير فرص التدريب المتخصص للممارسين الطبيين العاملين ٢٠٠٥النووي منذ عام الرابطة األوروبية للطب 
  في مجالي العالج اإلشعاعي والطب النووي.

ركاء اال  -٩٧ ركاء مثل كما يقدم الش ية لتنمية المنطقة. ويقدم ش اريع الرئيس تراتيجيون الدعم المتكرر للمش س
يكية المكتب الحكومي لألمان النووي (المكتب الحكوم طة الرامية إلى ي) في الجمهورية التش تعزيز الدعم لألنش
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األمان النووي في المنطقة. وشارك المكتب الحكومي، بصفته شريكا رئيسيا، مشاركة نشطة في مرحلة التخطيط 
  في أحد البلدان التي يدعمها. ٢٠١٩-٢٠١٨والتصميم لدورة المشروع 

ر  -٩٨ راكة بين الوكالة والش روع ويجري تنفيذ الش كة الحكومية للطاقة الذرية (روزاتوم) من خالل مش
رية على إعداد وتنفيذ برامج متكاملة RER9145التعاون التقني الجاري  ، المعنون "دعم بناء قدرات الموارد البش

طلع بها الوكالة  طة التعاون التقني التي تض ل أنش ررة من تعدين اليورانيوم". وتكِمّ الح المناطق المتض تص الس
وَد اإلقليمية المبذولة في إطار البرنامج المشترك بين الدول "استصالح أراضي الدول األعضاء في الجماعة الجه

االقتصادية لمنطقة أوروبا وآسيا المتأثرة باألنشطة في مرافق إنتاج اليورانيوم". وبدأ تنفيذ هذا البرنامج المشترك 
دعماً الستصالح مواقع مخلفات اليورانيوم في آسيا  ،٢٠١٩وسيستمر حتى نهاية عام  ٢٠١٣بين الدول في عام 

من خالل استضافته  الدعم، يقدم االتحاد الروسي RER9145الوسطى. وفي إطار مشروع التعاون التقني اإلقليمي 
ب فيها أكثر من  الح البيئي من الدول  ١٠٠دورات تدريبية إقليمية تدرَّ تص ين في مجال االس ص من المتخص

يا  اء في آس ت دورات تدريبية إقليمية، باللغة األعض مت س الح المواقع. ونُّظِ تص تى جوانب اس طى على ش الوس
  .٢٠١٨إلى  ٢٠١٦التقنية في الفترة من روزاتوم الروسية، في أكاديمية 

باتٍ ووقّ   -٩٩ لة ترتي كا يةً  عت الو طس  عمل ناخ في آب/أغس ية المعني بتغير الم كاريب عة ال مع مركز الجما
، نظمت الترتيباتفي استخدام العلوم والتكنولوجيا النووية لمكافحة تغير المناخ. وفي إطار  ، بشأن التعاون٢٠١٨

اهمة العلوم والتكنولوجيا النووية في بناء القدرة على  الوكالة ومركز الجماعة الكاريبية حلقة عمل حول "مس
ً  ٢٤جتماع التكيف مع المناخ في منطقة الكاريبي" في آب/أغسطس في فيينا. وحضر هذا اال بلداً  ١١من  مشاركا

 ً حة والزراعة في منطقة الكاريبي (ووزارات أخرى) ومن المنظمات اإلقليمية كاريبيا ، من وزارات البيئة والص
وآلية مصايد األسماك اإلقليمية  ،ومعهد الكاريبي للبحوث والتنمية الزراعية ،بما في ذلك مركز الجماعة الكاريبية

اهمة العلوم ووكال ،لمنطقة الكاريبي اركين بمس حة العمومية في الكاريبي. وُعنيت حلقة العمل بتوعية المش ة الص
والتكنولوجيا النووية في بناء القدرة على التكيف مع المناخ في المنطقة، ودعمت عملية تحديد مجاالت التعاون 

شارك مركز الجماعة ، لى ذلكفي إطار مشروع إقليمي من مشاريع دورة برنامج التعاون التقني المقبلة. عالوة ع
الكاريبية في حلقة العمل المعنية بتصميم المشاريع في جامايكا في تشرين الثاني/نوفمبر، بهدف زيادة دعم تصميم 
  المشاريع الذي تقدمت به بليز. وسيغطي المشروع اإلقليمي المقترح مجاالت الطاقة والبيئة البحرية وإدارة المياه.

ثا  -١٠٠ رين ال لة وفي تش ني/نوفمبر، وقعت الوكا
حة الزراعية وأمان األغذية  والوكالة الكاريبية للص
االت  اون في مج اًرا للتع ل إط ك ة تش ات عملي ترتيب

حة ال ريةص تدامة وأمان األغذية.  البش والزراعة المس
اء التوقيع على الترتيب د من  اتوج ارة وف د زي بع

ة في  ال ة إلى مقر الوك اريبي ة الك ال الخبراء من الوك
د على  اء الوف ث تعرف أعض طس، حي آب/أغس
حة  هامات الممكنة للعلوم النووية في مجاالت ص اإلس
ة  اجي ات، وإنت ات تيالد الطفري للنب الحيوان، واالس
المحاصيل، وإدارة المياه والتربة، وأمان األغذية؛ هذا، 
ة في  ال لوك برات ا لى مخت ارة إ د بزي لوف ام ا وق

  .زايبرسدورف

المدير العام لشؤون  بمكتبكورنيل فيروتا، كبير المنسقين 
التنسيق بالوكالة، يوقع على اتفاقية الترتيبات العملية بحضور 

 :ريبية (الصورةسيمون كولينز، الرئيس التنفيذي للوكالة الكا
 ).عمر يوسف/الوكالة
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و  -١٠١ ر ال ق ي م م ف ي ي وأق ا ف ن ي ي ي ف ة ف ال ك
ب ٣١ مايو حفل التوقيع على أول ترتي يار/ ي اتأ  ةعمل

ة،  د الغربي ة جزر الهن امع ا وبين مجمع منى بج بينه
فى جامعة  تش اء مجلس مس ور وفد من أعض بحض

دعم  ت ة. وس د الغربي اتجزر الهن دة  الترتيب دي الج
االت  ب في مج دري اون بين المنظمتين في الت التع

عة والطب النووي وا عاعي والفيزياء األش لعالج اإلش
تقرة في  تخدام النظائر المس عاعية الطبية واس اإلش
دعم  اعي وهلّم جرا. وت ع ان اإلش ة، واألم ذي التغ

اء برامج إلدارة  الترتيبات ا التعاون من أجل إنش أيًض
د  ة جزر الهن امع ة في ج مات النووي ة والمعلو المعرف

  الغربية.

  ١٨عاون التقنيمشاركة النساء في برنامج الت  -٣-٢-ألف

يع   -١٠٢ جع برنامج التعاون التقني بقوة توس يش
ع الدول  جَّ اركة اإلناث في البرنامج، وتُش نطاق مش
األعضاء على ترشيح اإلناث ضمن مسؤولي االتصال 
ات  ات وحلق اع اركين في االجتم الوطنيين، والمش
ية والزائرين  لين على المنح الدراس العمل، والحاص

ذا النهجالعلميين، والنظراء.  اً له ت، على ، ودعم نُظم
تين للوكالة، فعالية  هامش المؤتمر العام الثاني والس
يادة  اء في المجال النووي: الق ية بعنوان: "النس جانب

ت . ألغراض برنامج التعاون التقني في أفريقيا" وناقش
اء الرائدات في مجال العلوم النووية من  لجنة من النس

اء في المجال النووي رق  "فرع "النس في كل من الش
ط و يواجهنها في فريقيا التحديات والفرص التي أاألوس

  فريقيا.أ، وأهمية تعزيز دور المرأة في أنشطة التعاون التقني في حيواتهن المهنية

امرأة من جميع أنحاء العالم في برنامج التعاون التقني ضمن النظراء،  ٦١٢٨، شاركت ٢٠١٨وفي عام   -١٠٣
لين على منح  اركين في االجتماعات والدورات التدريبية، والخبراء والحاص ية، والزائرين العلميين، والمش دراس
  والمحاضرين الدوليين.

واء، فإن العديد   -١٠٤ اء على حّد س اريع التعاون التقني الرجال والنس ولئن كان من المتوقع أن تفيد جميع مش
ب اء تحديداً. وفي الوقت الحاضر ترّكز س تهدف النس اريع على صحة المرأة، وعلى تغذية األمهات منها يس عة مش

افة إلى  اء والمخاطر البيئية. باإلض ع، في حين يرّكز اثنان آخران على المرأة في مجال الزراعة، والنس ض والرُّ
ائل المتداخلة، بما في ذلك النوع  ًما عن المس اريع التعاون التقني قس روع من مش ميم كل مش من تص ذلك، يتض

 
ي وتحقيق ، بشأن تعزيز مراعاة المنظور الجنسان)RES/62GC/(8من منطوق القرار  ٢من القسم  ٣للفقرة  ٣-٢-يستجيب القسم ألف ١٨

  التوازن الجنساني في برنامج التعاون التقني.

فى جزر الهند الغربية  تش كيفن ألين، الرئيس التنفيذي لمس
ة  ا الالتيني ة أمريك عب دير ش ا، م امعي، ولويس لونغوري الج

اريبي ة البحر الك ل التوقيع ، ومنطق اني في حف ادالن الته يتب
على أول اتفاق ترتيبات عملية بين الوكالة وجامعة جزر الهند 

يةالغر ورة من:. ب قة  (الص ية للطا لدول لة ا ما، الوكا دين كال
 .الذرية)

المشاركون في الفعالية الجانبية المعنونة "النساء في المجال 
 "لقيادة ألغراض برنامج التعاون التقني في أفريقياا :النووي

 .هازيل باتسون/الوكالة :الصورة بعدسة



GC(63)/INF/4 
 ٣٠الصفحة 

من المتوقع أن يصف الفريق الذي يعمل على تصميم المشروع، عند االقتضاء، أي جهود لتقييم  الجنساني، حيث
ريعات أو  اء والرجال من أي إجراء يُخطط للقيام به، بما في ذلك ما يتعلق بالتش اآلثار المختلفة المترتبة على النس

اني ارة إلى ما إذا كان قد أجري تحليل جنس ات أو البرامج، واإلش ياس روع مرتبًطا بأي  الس و/أو ما إذا كان المش
  استراتيجية جنسانية وطنية أو موضوعية أو مؤسسية.

اء ٩وثمة   -١٠٥ اعدة والتعاون التقنيين.  ٢٢من بين  نس اري الدائم المعني بالمس تش واً في الفريق االس عض
ل إلى  بة تص اء نس كل النس بةمن مجمل الموظفين، ون ٪٦٧وضمن إدارة التعاون التقني، تش من موظفي  ٪٤٧ س

  ٪ من الموظفين. ٥٠ناث إلالفئة الفنية والفئات العليا. وعلى مستوى المديرين، تشكل ا

يق التقني التابع التفاق   -١٠٦ ر لمجلس التنس ع عش المعقود في أيار/مايو، وافق  أركالوخالل االجتماع التاس
في بلدانهن،  اتفاق أركالمشاركات في مشاريع جميع المنسقين الوطنيين على تقديم إحصائيات عن أعداد النساء ال

ا على الترويج  قون الوطنيون أيًض ينها. ووافق المنس دها وتحس اركة المرأة في البرنامج ورص من أجل قياس مش
  لفعاليات تدريب القادة المهنيين الشباب، ال سيما النساء، في المجاالت المتعلقة بالتقنيات النووية والنظيرية. 

ملت   -١٠٧ عاعي، التي وش ية اإلقليمية للقيادة في ما يتعلق باألمان في المجالين النووي واإلش الدورة الدراس
عقدت في المكسيك في تشرين الثاني/نوفمبر، جلسةً لمدة نصف يوم حول تعزيز المساواة الجنسانية في القيادة في 

على مائدة مستديرة، رئيس الهيئة الرقابية مجال األمان لجيل الشاب. وقام بتيسير تلك الدورة، التي شملت مناقشة 
ابقاً في مجال التنظيم من  ية والعروض التقديمية ثالث مديرات حالياً وس يكية. وألقت الكلمات الرئيس المكس

  األرجنتين وكوبا وإسبانيا.

  

 .٢٠١٨-٢٠١٤: النظيرات في المشاريع حسب المنطقة، ٢الشكل 
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كل  اركة اإلناث في التدري٣الش اركين في الدورات التدريبية، : مش ية، والزائرين العلميين، والمش لين على منح دراس من الحاص ب ض

  .٢٠١٨-٢٠١٤والمشاركين في االجتماعات، وغيرهم من العاملين في المشاريع، 

 ١٩كفالة التحسين المستمر لبرنامج التعاون التقني  -٤-٢-ألف

قني بالنهج القائم على النتائج ومعايير جودة التعاون التقني، يسترشد التحسين المستمر لبرنامج التعاون الت  -١٠٨
يذ،  التي تنطبق على جميع مراحل دورة برنامج التعاون التقني، بما في ذلك مرحلة التخطيط، وطوال فترة التنف

عام ورصد التقدم المحرز واإلبالغ، وعند تقييم اإلنجازات قبل إغالق المشروع. وتهدف أنشطة توكيد الجودة في 
عاون التقني  ٢٠١٨ تائج في برنامج الت ية وتوجيه الن عال فاءة والف عاون  ٢٠١٩-٢٠١٨إلى زيادة الك وبرنامج الت
ً  ٢٠٢١-٢٠٢٠التقني    .الماثل قيد اإلعداد حاليا

نوية  ٢٠١٧وفي عام   -١٠٩ ة إلكترونية جديدة لتقديم التقارير الس جحت الوكالة في تجريب وتنفيذ منص نـ
التقدم المحرز في المشاريع. وكشف تحليل مفصل للتقارير عن زيادة ملحوظة في معدل مشاركة  اإللزامية لتقييم

روع.  د المش ؤولين التقنيين في رص ؤولي إدارة البرنامج، والمس ال الوطنيين، ومس ؤولي االتص النظراء، ومس
اريع م ي إلى انتقال تقرير تقييم التقدم المحرز في المش ن كونه مجرد آلة إلعداد ويوجد اآلن زخم إيجابي يفض

تواصل الفريق.  ،في الوقت نفسه ه،دعم فضالً عنالتقارير ليصبح أداة لتحسين التنفيذ والرصد واإلدارة واألداء، 
تكتمل، في  طة وما تحقق ٢٠١٩وس اريع، التي تغطي ما أنجز من أنش ، عملية تقرير تقييم التقدم المحرز في المش

اريع الجاري ٩٠٠ألكثر من  ٢٠١٨من نتائج في عام  ن على جودة تنفيذها من المش أن التركيز المحس . ومن ش

 
م ألف ١٩ تجيب القس م  ٩للفقرة  ٤-٢-يس أن تنفيذ إطار إدارة دورة البرنامج وجعله  )RES/62GC/(8من منطوق القرار  ٢من القس بش

تخداماً فعاالً؛ وللفقرة  تخدامه اس تخدم من أجل اس اطة ومالئماً للمس م  ٣أكثر بس اريع من الم ٣من القس ين جودة مش أن تحس نطوق بش
من المنطوق بشأن تزويد الدول األعضاء بالمعلومات عن َصْوغ المشاريع وفقاً  ٣من القسم  ٤التعاون التقني وعددها وأثرها؛ وللفقرة 

م  ٥لنهج اإلطار المنطقي؛ وللفقرة  ادات المتعلقة  ٣من القس أن تقديم التقارير وإتاحة اإلرش من  ٦غ؛ وللفقرة اإلبالبمن المنطوق بش
م  ائل؛ وللفقرة  ٣القس د الحص أن نتائج الجهود الرامية لتنفيذ رص م  ٧من المنطوق بش نة من خطوتين في  ٣من القس أن اآللية المكوَّ بش

  رصد نوعية مشاريع التعاون التقني.
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 ٣٢الصفحة 

تمر لبرنامج التعاون  ين المس كل أكبر في التحس هم بش المعلومات المقدمة في تقارير تقييم التقدم المحرز أن يس
  التقني.

تخدمه حيال برنامج التعاون ال  -١١٠ حاب وإمعاناً في تعزيز النهج القائم على النتائج الذي يس تقني جميُع أص
لحة المعنيين بالتعاون التقني، نظمت  ة إعالمية برنامجية،. ونُّظمت  ١٧المص حلقة عمل وفعالية تدريبية وجلس

تملت على حلقات عمل توجيهية في مجال التعاون  اء، واش هذه الفعاليات في الوكالة وكذلك في الدول األعض
تخدام نهج اإلطا اريع الجديدة، وحلقات عمل قُطرية التقني، ودورات تدريبية على اس ميم المش ر المنطقي في تص

لة. وأدرج تدريب موجه في مجالي  ائل ذات الص اريع، ومجموعات نقاش محدَّد حول المس ميم المش وإقليمية لتص
د تدريبية المحدثة عبر  الرص كل خاص على تقارير تقييم التقدم. وتحظى الوحدة ال والتقييم، مع التركيز بش
عن نهج اإلطار المنطقي، التي يمكن الوصول إليها من خالل موقع الوكالة ومن خالل إطار إدارة دورة اإلنترنت 

تخدمها ما يقرب من  ع النطاق، ويس لحة في مجال التعاون التقني  ٩٠٠البرامج، باهتمام واس حاب المص من أص
  .٢٠١٧منذ إطالقها في أواخر عام 

د ميدانية إلى ألبا  -١١١ رائيل وجنوب أفريقيا وجمهورية تنزانيا وأجريت بعثات رص تاريكا وإس نيا وكوس
المتحدة في سياق المشروع التجريبي لرصد الحصائل استبصاراً لكيفية وضع نهجٍ يُعنى برصد حصائل مشاريع 

  التعاون التقني بصورة منهجية وبفعالية، بدالً من االكتفاء برصد المدخالت واألنشطة والمخرجات فحسب.

  

در  -١١٢ ميم برنامج الوكالة للتعاون التقني للفترة وص في  ٢٠٢١-٢٠٢٠ت المبادئ التوجيهية لتخطيط وتص
ستعراض وتحديث نماذج تصميم المشاريع واإلرشادات ذات الصلة، حسب ٢٠١٨كانون الثاني/يناير  . وجرى ا

يات عمل ابقة ومن أجل األخذ بتوص اء، بناًء على تجربة دورات التعاون التقني الس يات التدقيق والتقييم االقتض
  الداخلية والخارجية.

وعلى غرار السنوات السابقة، تعمل إدارة التعاون التقني عن كثب مع مكتب الخدمات اإلشرافية الداخلية   -١١٣
عت إدارة التعاون التقني خطط عمل  ٥٧، أُغلقت ٢٠١٨(المكتب). وفي عام  ية أو اعتُبرت ُمنفَّذة. ووض توص

املة لمعالجة التوص يات المتعلقة بالتعاون التقني والمتأتية من عمليات المراجعة والتقييم الجديدة التي أجراها ش
سيما في ما يتعلق بتحديد األهداف ٢٠١٨مكتب في عام ال . وقد أعدت هذه الخطط في تفاعل وثيق مع المكتب، ال 

يعية بما يك يات في مجاالت مواض ية القابلة للتحقيق ودمج فرادى التوص فل تنفيذها بأكبر قدر من الفعالية الرئيس
  ٢٠والكفاءة.

 
تجيب هذه الفقرة للفقرة  ٢٠ م  ١٠تس أن قيام مكتب ا )RES/62GC/(8من منطوق القرار  ٣من القس رافية الداخلية بتقييم بش لخدمات اإلش

  المشاريع.
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 موارد برنامج التعاون التقني وتنفيذه  -باء
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 ٣٥الصفحة 

 

  موارد برنامج التعاون التقني وتنفيذه  -باء

  لمحة عامة عن الشؤون المالية  -١-باء

  ٢١الموارد المخصصة لبرنامج التعاون التقني  -١-١-باء

تهدف ال  مليون ٧٩٫٣، جرى التعهُّد بمبلغ ٢٠١٨في نهاية عام   -١١٤ مليون  ٨٥٫٧بالغ يورو من المبلغ المس
يورو. وبلغ مجموع موارد   مليون ٧٨٫٣، ووردت مدفوعات قدرها ٢٠١٨يورو لصندوق التعاون التقني في عام 

ترداد،  اركة الوطنية، ومتأخرات التكاليف البرنامجية المقررة االس ندوق التعاون التقني، بما فيها تكاليف المش ص
ة،  وع ن ت م رادات ال ون ٨٢٫٦واإلي ي ل ورو (  م ون ٧٨٫٣ي ي ل ي،   م ن ق ت اون ال ع ت دوق ال ن ورو لص ي

اركة الوطنية، و  يورو  مليون ٣٫٦و تَلم أي متأخرات   مليون ٠٫٧لتكاليف المش يورو لإليرادات المتنوعة). ولم تُس
عام  ية ل ما الموارد الجديدة الخارجة عن الميزان ترداد). أ كاليف البرنامجية المقررة االس فبلغت  ٢٠١٨عن الت

  مليون يورو. ٠٫٣لغت المساهمات العينية مليون يورو، وب ١٧٫٢

مبر  ٣١وبلغ معدل تحقيق التعهدات، حتى   -١١٥ ، فيما بلغ معدل تحقيق ٪٩٢٫٦، ٢٠١٨كانون األول/ديس
من  ٢٠مائة وتسع وعشرون دولة عضوا، بما في ذلك  وسّددت). ٥(الشكل  ٪٩١٫٤المدفوعات في التاريخ نفسه 

تها من المبلأقل البلدان نمواً،  تهدفغ حص ندوق المس مل مجموع  إما التعاون التقني لص بالكامل أو جزئيًا. ويش
ً  ٢٠١٨المدفوعات في عام  لة أو مدفوعات إضافية عإما هو عبارة مليون يورو  ٠٫٤قدره  مبلغا ن مدفوعات مؤجَّ

اء دول ١٠مقدَّمة من  بة أقل ب ٢٠١٨دون هذه المدفوعات، يغدو معدل تحقيق المدفوعات في عام . وبأعض نس
٠٫٤٪.  

  
  ٢٠١٨-٢٠٠٩: االتجاهات في موارد برنامج التعاون التقني، ٤الشكل 

 
، بشأن تسديد المساهمات لصندوق التعاون التقني )RES/62GC/(8من منطوق القرار  ٤من القسم  ٢للفقرة  -١-١-يستجيب القسم باء ٢١

تجيب لل ترداد؛ ويس ديد متأخرات التكاليف البرنامجية المقررة االس اركة الوطنية، وتس ديد تكاليف المش م  ٥فقرة وتس من  ٤من القس
 المنطوق، بشأن تسديد المدفوعات لصندوق التعاون التقني في الوقت المناسب.
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  ٢٠١٨: موارد برنامج التعاون التقني في عام ١ الجدول

  مليون يورو ٨٥٫٧  ٢٠١٨المبلغ المستهدف للتبرعات في صندوق التعاون التقني لعام 

ف البرنامجية صندوق التعاون التقني وتكاليف المشاركة الوطنية والتكالي
 ٢٢المقررة االسترداد واإليرادات المتنوعة

 الموارد الخارجة عن الميزانية

 المساهمات العينية

 
  مليون يورو ٨٢٫٦

  مليون يورو ١٧٫٢

  مليون يورو ٠٫٣

  مليون يورو ١٠٠٫١ مجموع الموارد الجديدة لبرنامج التعاون التقني

  
 نية ومتأخرات التكاليف البرنامجية المقررة االسترداد: تسديد متأخرات تكاليف المشاركة الوط٢ الجدول

المبالغ المستحقة الدفع في نهاية عام  ٢٠١٨المبالغ الواردة عام  
٢٠١٨  

  مليون يورو ٠٫٧  مليون يورو ٣٫٦  تكاليف المشاركة الوطنية

التكاليف البرنامجية المقررة 
  االسترداد

  مليون يورو ٠٫٩  ---

  

 

  .٢٠١٨-٢٠٠٩: االتجاهات في معدل التحـقيق، ٥الشكل 

  ٢٣المساهمات الخارجة عن الميزانية والمساهمات العينية  -٢-١-باء

ادر في عام   -١١٦ اهمات الخارجة عن الميزانية من جميع المص (من البلدان المانحة،  ٢٠١٨بلغت المس
ّسم مبلغ الـ ١٧٫٢ف) والمنظمات الدولية والثنائية، وحصة الحكومات من التكالي مليون  ١٧٫٢مليون يورو. ويُق

ار إليه  ٨٫٨يورو على النحو التالي:  طة حيث الجهة المانحة هي الجهة المتلقية (ما يُش مليون يورو تمويل لألنش
ة الحكومات من التكاليف)؛ و مليون يورو  ٤٫١ورد مبلغ ، مليون يورو من جهات مانحة ٨٫٤في العادة بحص

دولة عضوا أفريقية مساهمات خارجة عن الميزانية  ٢١قدمت وآلية مبادرة االستخدامات السلمية. منها من خالل 

 
 من الملحق التكميلي لهذا التقرير لالطالع على التفاصيل. ٥-يُرجى الرجوع إلى الجدول ألف ٢٢

أ/؛ -التماس الموارد لتنفيذ مشاريع الحاشية، بشأن )RES/62GC/(8من منطوق القرار  ٤من القسم  ٨للفقرة  -٢-١-يستجيب القسم باء ٢٣
م  ٩وللفقرة  ية  ٤من القس اريع الحاش اهمات الطوعية وتنفيذ مش أن المس م  ١٠أ/؛ وللفقرة -من المنطوق، بش من المنطوق،  ٤من القس

 بشأن المساهمات الخارجة عن الميزانية، بما في ذلك مبادرة االستخدامات السلمية.
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  ٣٧الصفحة 

 

ل إلى  ندوق اتفاق أفرا. ويِرُد مزيد من  ٧٨٨ ٩٦٨تص اريع التعاون التقني اإلقليمي من خالل ص يورو لمش
يل في الجدول  ب الجهات المانحة) وا ٣التفاص اهمات الخارجة عن الميزانية حس ة  ٤لجدول (المس (حص

جدول  كاليف)، وال غت  ٥الحكومات من الت رطان). وبل جل عالج الس اهمات في برنامج العمل من أ (المس
  .٢٠١٨مليون يورو في عام  ٠٫٣المساهمات العينية 

، حسب ٢٠١٨المساهمات الخارجة عن الميزانية والمخصصة لمشاريع التعاون التقني في عام  :٣ الجدول
 ورو)الجهة المانحة (بالي

   ١٥ ٨٦٥  الصين  ٣١٦ ٢٨٥  االتحاد الروسي
  ٤١٨٥  الفلبين   ١٨٠ ٠٠٠  إسبانيا

  ١٠ ٠٠٠  ماليزيا  ٥٦ ٢٥٠  أستراليا
   ٦٠ ٠٠٠  هنغاريا  ٣٧ ٤٢٩  إسرائيل

  ٤ ٩٨٢ ٤٢٢  الواليات المتحدة األمريكية  ٢٨ ٦٤٣  إندونيسيا
  ٨٢٦ ٩٧٥  اليابان  ٢٠ ٠٠٠  باكستان

  ٧٨٨ ٩٦٧  فاق أفراصندوق ات  ٤٨٢ ٧٥٥  جمهورية كوريا

  ١٩٢ ١٢٣  السويد
صندوق األوبك (صندوق أوبك 

  ١٢٥ ٥٥٠  للتنمية الدولية)
  ٨ ١٣٦ ٠٨٩  اإلجمالي  ٨٦٤٠  شيلي

 
ص  :٤ الجدول ة الحكومات من التكاليف) والمخّص التمويل حيث الجهة المانحة هي الجهة المتلقية (حص

 (باليورو) ٢٠١٨لمشاريع التعاون التقني في عام 
  ١٨٧ ٦٤٤  طاجيكستان   ٣٢٢ ٥٥٠  ناألرد
   ٦٤٥ ٧٤١  الفلبين  ١٣٠ ٠٠٠  ألبانيا

  ١٢٢ ٧٧١  كوستاريكا  ٤٥ ٠٠٠  أوزبكستان
  ١٠ ٥٠٠  التفيا  ١٦ ٨٠٠  )جمهورية اإلسالمية(إيران 

  ١١٣ ٢٨٥  ليسوتو  ١٣٩ ٨٤٠  باكستان
  ١٥٤ ٥٠٠  مالطة  ١٦ ٥١٥  بوتسوانا

  ٦ ٣٣٤ ٤٠٠  مالوي  ٢٠٦ ٠٠٠  الجبل األسود
  ٣٠ ٠٠٠  ناميبيا  ٢٥ ٢٠٥  السودان
  ٨ ٨٢٦ ٩٦٠  اإلجمالي  ٣٢٦ ٢٠٩  صربيا

  
 

 

 

 

 

 ٢٠١٨المساهمات الخارجة عن الميزانية لبرنامج السرطان،  :٥الجدول 
  المبلغ باليورو  الجهة المانحة

  ١٦٧ ٤٤٠  االتحاد الروسي
  ٣٠ ١٣٥  جمهورية كوريا

  ٤٠ ٠٠٠  موناكو
مصرف األمم المتحدة االئتماني الفيدرالي 

)UNFCU(  
٤٢٧٥  

  ٢٦ ٣٧٨  الجمعية النسائية لألمم المتحدة
  ٢٦٨ ٢٢٨  المجموع
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كل  اهمات في برنامج العمل من أجل ٦الش تثناء المس اهمات الخارجة عن الميزانية وفقاً لنوع الجهة المانحة، باس : االتجاهات في المس
  .٢٠١٨-٢٠٠٩عالج السرطان، 

  تنفيذ برنامج التعاون التقني  -٢-باء

  التنفيذ المالي  -١-٢-باء

واء. ويُعبَّر عن التنفيذ   -١١٧ يُعبَّر عن تنفيذ برنامج التعاون التقني من الناحية المالية وغير المالية على حد س
أما األداء غير المالي (أي المخرجات) فيمكن التعبير عنه عددياً،  واألعباء. ٢٤المالي من حيث المبالغ المدفوعة 

بيل ال راء وذلك على س تعان بهم، والدورات التدريبية المعقودة، وأوامر الش مثال من حيث عدد الخبراء المس
  الملِزمة.

اً على ميزانية عام   -١١٨ ندوق التعاون التقني، قياس بة التنفيذ المالي في ما يخص ص لت نس  ٢٠١٨وقد وص
  ).٦(الجدول  ٪٨٥٫٧، إلى ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١حتى 

    

 
طلحات مع  ٢٤ تطبيق نظام المعلومات لدعم البرامج على نطاق الوكالة (نظام إيبس/أوراكل). والمبالغ المدفوعة هي تغيّرت المص

  مقابل للمصروفات.

ات الميزانية لعام  ٢٥ ص مل مخصَّ ابقة والبالغ  ٢٠١٨تش نوات الس ل من الس اريع المرحَّ ص من قَْبل للمش في نهاية العام المبلغ المخص
  مليون يورو. ٧٫٤
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  ٢٠١٨و ٢٠١٧و ٢٠١٦ت المالية لصندوق التعاون التقني لألعوام : المؤشرا٦ الجدول
  ٢٠١٦  المؤشر

  يورو
٢٠١٧  
  يورو

٢٠١٨  
  يورو

مخّصصات الميزانية في نهاية 
  ٢٥العام

١٠٦ ٦١٢ ٠٤٠   ١٠٦ ١٣٦ ٥٣٣   ٩٣ ٧٣٧ ٥١٣   

   ٩١ ٣٧٧ ٢٥١   ٩١ ٥٧٠ ٧١٠  ٧٩ ٢٩٤ ٢٤٩  األعباء + المبالغ المدفوعة
  ٪٨٥٫٧  ٪٨٦٫٣  ٪٨٤٫٦  معّدل التنفيذ
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٢٠٠٩      ٢٠١٠        ٢٠١١      ٢٠١٢      ٢٠١٣       ٢٠١٤      ٢٠١٥       ٢٠١٦     ٢٠١٧        ٢٠١٨ 

حصة الحكومات من التكاليفنظمات دولية وثنائيةمبلدان مانحة
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 الرصيد غير المخّصص  -٢-٢-باء

ص٢٠١٧مع نهاية عام   -١٩١ يد غير المخص يد غير  ٨٫٣ ٢٦، بلغ مجموع الرص مليون يورو. فيما بلغ الرص
ص لعام  مبر  ٣١حتى  ٢٠١٨المخص ، ٢٠١٨مليون يورو. وفي عام  ٠٫٠ما مجموعه  ٢٠١٨كانون األول/ديس

ندوق التعاون التقني عن عام ماليين يورو على أنه مبلغ  ١١٫٩ورد مبلغ  . ويُحتفَظ بما ٢٠١٩مدفوع مقدماً لص
  يورو من األموال النقدية بعمالت يصعب استخدامها في تنفيذ برنامج التعاون التقني. مليون ٠٫٥قيمته نحو 

  : مقارنة الرصيد غير المخّصص لصندوق التعاون التقني (باليورو)٧ الجدول

  ٢٠١٨  ٢٠١٧  الوصف

  -  ٨ ٢٥٢ ٧٤١  د غير المخّصصمجموع الرصي

بقاً في عامي  ندوق التعاون  ٢٠١٨و ٢٠١٧مبالغ مدفوعة مس لص
  التقني عن السنة التالية

١١ ٩٢٨ ٤١٥  ٨ ٧٨٠ ٣٣٦  

  ١ ٥٠٣ ١٩٠  ١ ٣٧٧ ٩٠٨  عمالت غير قابلة للتحويل ال يمكن استعمالها

   ٤٥٥ ٢٢٥  ٣ ٠٦٩ ٥٩٧  عمالت يصعب تحويلها وال يمكن استخدامها إال ببطء

  ١٣ ٨٨٦ ٨٣٠  ٢١ ٤٨٠ ٥٨٢  رصيد غير مخصص معدَّل

  
 الموارد البشرية والمشتريات  -٣-٢-باء

تريات التنفيذ غير المالي لبرنامج التعاون التقني. وفي ما يتعلق   -١٢٠ رية والمش رات الموارد البش تُبيِّن مؤش
  مليون يورو. ٢٧ ٩٢٩ ٣٤٣، بقيمة تبلغ ٢٠١٨أمر شراء في عام  ١٤٢٣بالمشتريات، صدر ما مجموعه 

  ٢٠١٨تنفيذ المخرجات: المؤشرات غير المالية لعام  :٨الجدول 

   المؤشر

  ٣٦٤٠ مهاّم الخبراء والمحاضرين

اركون في االجتماعات وغيرهم من موظفي  المش
  المشاريع

٦٧٣٩  

  ١٨١٦  المنح الدراسية والزوار العلميون في الميدان

  ٣٢٨٢  المشاركون في دورات تدريبية

  ١٩٦  رات التدريبية اإلقليمية واألقاليميةالدو

 
 
  

 
  موال غير المخّصصة لمشاريع التعاون التقني.إجمالي األ ٢٦
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 ٢٠١٨: المشتريات الخاصة بالتعاون التقني في عام ٩ الجدول

  أوامر الشراء المقدَّمة  الطلبات  الشعبة
راء  ات الش ة طلب قيم

  الصادرة

  ٨ ٤٤٤ ٦١٨  ٤٨٢  ٥٢٧  شعبة أفريقيا

  ٦ ٨٥٠ ٠٧٧  ٣٤٦  ٣٩٠  شعبة آسيا والمحيط الهادئ

  ٥ ٥٠٤ ٧٢٧  ١٨٦  ٢١٧  شعبة أوروبا

  ٧ ١٢٩ ٩٢١  ٤٠٩  ٤١٧  شعبة أمريكا الالتينية والكاريبي

  ٢٧ ٩٢٩ ٣٤٣  ١٤٢٣  ١٥٥١  المجموع

 

روع عامل، وكان هناك  ١٠١٦، كان هناك ٢٠١٨وفي نهاية عام   -١٢١ افي في طور  ٥٠٨مش روع إض مش
 ة العضو المعنية.مشروع. وألغي مشروع واحد بالتشاور مع الدول ١٨٢، أغلق ٢٠١٨اإلغالق. خالل عام 

  مشاريع االحتياطي البرنامجي  -٤-٢-باء

  .٢٠١٨لم تُطلب أّي مشاريع احتياطية برنامجية في عام   -١٢٢
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أنشطة البرنامج وإنجازاته في عام   -جيم
٢٠١٨ 
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  ٢٠١٨٢٧أنشطة البرنامج وإنجازاته في عام   -جيم

  أفريقيا  -١-جيم

  ٤٥  عدد البلدان المتلقـية للدعم من خالل التعاون التقني

  ٣٠ ٣١٩ ٤٤٤  العاممخّصصات الميزانية في نهاية 

  ٢٦ ١١٧ ٠٢٩  األعباء والمبالغ المدفوعة

  ٦٢/٢٥٩/٠  في طور اإلغالق/الملغاة /٢٠١٨المشاريع المغلقة في عام 

  ٪٨٦٫١  معدل التنفيذ في صندوق التعاون التقني

  ٧٣٩  مهاّم الخبراء والمحاضرين

  ١٥٤١  المشاركون في االجتماعات وغيرهم من موظفي المشاريع

  ٥٧٧  على منح دراسية والزائرون العلميون الحاصلون

  ١٠٣٣  المشاركون في الدورات التدريبية

  ٤٦  دورات تدريبية إقليمية
  

  
  .حسب المجال التقني ٢٠١٨: المبالغ المدفوعة في منطقة أفريقيا في عام ٧الشكل 

 
، بشأن تيسير وتعزيز نقل التكنولوجيا النووية والدراية )RES/62GC/(8 من منطوق القرار ٢من القسم  ١يستجيب القسم جيم للفقرة  ٢٧

اء؛ وللفقرة  م  ٢النووية بين الدول األعض طة التعاون التق ٢من القس أن تقوية أنش ع برامج من منطوق القرار، بش ني عن طريق وض
م  ٢فعالة وذات نواتج محددة تحديداً جيداً؛ وللفقرة  طة التعاون التقني التي تدعم  ٥من القس أن تعزيز أنش من منطوق القرار، بش

اء، وتعزيز  تدامة وزيادة الجدوى لدى الكيانات الوطنية النووية وغيرها من الكيانات في الدول األعض االعتماد على الذات واالس
  .التعاون اإلقليمي واألقاليمي
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 ٢٠١٨أبرز المالمح اإلقليمية في أفريقيا في عام   -١-١-جيم

واً في المنطقة األفريقية في برنامج التعاون التقني، من خالل  ٤٥اركت ، ش٢٠١٨في عام   -١٢٣ دولة عض
روع وطني و ٣٨٣ مُّ اإلقليم  ٥٦مش روعاً إقليمياً. ويض . وقد حقّق البرنامج معّدل نمواً بلداً من أقل البلدان  ٢٦مش

  .٪٨٦٬١تنفيذ قدره 

ع ٢٠١٨في عام   -١٢٤ اء في وض بع دول أعض ، نجحت س
امجي القُ  ا البرن اره ت األطر إط ه. وبلغ طري والتوقيع علي

ة  طريةالبرنامجية القُ  واتينيو إريترياالخاص  بأنغوالو ٢٨إس
ادو ابونو تش اأجنوب و الج يراليونو فريقي  الكونغوو س
يوسو موريتانياو مرحلة متقدمة أو المرحلة  مبيقاموزو موريش

  .٢٠١٩األخيرة من اإلعداد، ويزمع توقيعها في عام 

، اشتركت الوكالة في توقيع أطر عمل ٢٠١٨وفي عام   -١٢٥
اعدة اإلنمائية في  واألمم المتحدة للمس  روانداو بوركينا فاس

  ل.يوإطار الشراكة االستراتيجية لسيش موريتانياو مالويو ليسوتوو اغانو

ية ذات أ، ركز برنامج التعاون التقني في منطقة ٢٠١٨وفي عام   -١٢٦ تة الرئيس فريقيا على المجاالت الس
سلط الضوء عليها في إطار التعاون االستراتيجي اإلقليمي (أفرا) للفترة  ، ومشروع ٢٠١٨-٢٠١٤األولوية التي 

، شريةبالصحة ال. وهذه المجاالت هي األغذية والزراعة، و٢٠٢٣-٢٠١٨إطار البرنامج اإلقليمي ألفريقيا للفترة 
عاعي  تدامة، واألمان اإلش ناعية، وتطوير الطاقة المس وحماية البيئة وإدارة موارد المياه، والتطبيقات الص

كلت تنمية الموارد البشرية من خالل التعليم والت اعدة التقنية المقدمة والنووي. وش يا في المس دريب عنصرا رئيس
اء ٢٠١٨في عام  مان توافر الموظفين المهرة في الدول األعض اء لبناء القدرات وض ، دعماً لجهود الدول األعض

  األفريقية.

  أبرز مالمح المشاريع  -٢-١-جيم

نت أوغندا   -١٢٧ عاعي، جهازاً جديداً في كانون الثاني/يناير، دّش روع الوكالة  للعالج اإلش ُوفِّر بدعم من مش
UGA6018تئناف خدمات العالج  ، المعنون رطان"، بهدف اس عاعي في معهد الس اء خدمات العالج اإلش "إنش

. وساهمت الوكالة أيًضا ٢٠١٦األساسية لمرضى السرطان بعد تعطل آلة العالج اإلشعاعي الوحيدة في البلد في 
  في إخراج الجهاز القديم من الخدمة.

روع   -١٢٨ ، المعنون "تعزيز URT6028وفي جمهورية تنزانيا المتحدة، قدمت الوكالة الدعم بموجب المش
، "تعزيز برنامج مكافحة السرطان وتوسيع نطاقه"، من خالل URT6031والمشروع ، برنامج مكافحة السرطان"

د للسرطان بغية تحسين خدمات تنمية الموارد البشرية، وتقديم مشورة الخبراء، وتوفير المعدات لمعهد أوشان رو
عاعي ثنائي األبعاد إلى العالج ثالثي األبعاد، في وقت بدأ فيه مركز  رطان، واالنتقال من العالج اإلش عالج الس
عاعي بعد إدخال المعدات في الخدمة بنجاح. ومن المتوقع أن يخدم هذا  بوغاندو الطبي تقديم خدمات العالج اإلش

خص ١٣المركز حوالي  وف  مليون ش مال الغربي من جمهورية تنزانيا المتحدة، وس مالي والش في الجزء الش
  يخفف الضغط على مرفق العالج اإلشعاعي الوحيد الموجود في معهد أوشان رود في دار السالم.

 
  .٢٠١٨حزيران/يونيه  ٢٩يحل االسم "إسواتيني" محل االسم السابق "سوازيلند" اعتباراً من  ٢٨

األطر البرنامجية القُطرية الموقَّعة في 
  ٢٠١٨أفريقيا في عام 

  إثيوبيا
  بوتسوانا

  جمهورية الكونغو
  الديمقراطية  

  جمهورية تنزانيا
  المتحدة  

 ليسوتو
  المغرب
  نيجيريا
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تن، بالواليات المتحدة ٢٠١٨ونُفِّذ في كانون الثاني/يناير   -١٢٩ رطان في هيوس ون للس ، في مركز أندرس
ترك بين الوكالة ومختبر أرغون الوطني لمهنيي الطب النووي حول "تعزيز الطب األمريكية،  أول تدريب مش
مم لكبار موظفي الطب أالنووي في  ات. وركز التدريب، المص ص تخدام نهج الفريق متعدد التخص فريقيا"، باس

تراتيجي وإدارة الجودة روع ، النووي، على التخطيط االس ، المعنون RAF6051وقُّدم له الدعم من خالل المش
  "تعزيز التعليم وتنمية الموارد البشرية من أجل توسيع خدمات الطب النووي واستدامتها في أفريقيا".

درت كل من بنن ٢٠١٨وفي عام   -١٣٠ أت كل من مالوي  روانداو، أص وتو قانونها النووي، وأنش وليس
القانوني الوطني وتحسينه من خالل سن قانون  وقامت موريشوس بتنقيح إطارهاورواندا هيئتها الرقابية الوطنية. 

 أوغنداباإلضافة إلى ذلك أحرز تقدٌم في مجال األمان: فقد حصلت . ٢٠١٨األمان اإلشعاعي واألمن النووي لعام 
يوسو ماليو زيمبابويو يعي الخاص باألمان  موريش ع "التقدم الجيد" في المجال المواض ، البنية ١على وض

ية الرقابية، ف اس لت موريتانيا على اي حين انتقلت مالوي وموزاألس ط". وحص ع "التقدم المتوس مبيق إلى وض
يعي الخاص باألمان  ع "التقدم الجيد" في المجال المواض ياق التعرض ، ٢وض عاعات في س الوقاية من اإلش

  المهني.

روع التعاون التقني   -١٣١ تدام في  اإلنتاج الزراعي ، المعنون "تقييم وتعزيزZIM5021وفي إطار مش المس
إلى  ١٠المزارع الجماعية والمزارع المعاد تأسيسها حديثًا"، شهد المزارعون الزيمبابويون زيادة تتراوح ما بين 

في المائة في غالتهم من اللوبيا، وذلك بفضل استيالد صنف جديد باستخدام التقنيات النووية. وأظهر الصنف  ٢٠
لالجديد قدرة أكبر على تحمل الجفاف ومقاو كل أفض رات، مما مّكن المزارعين من التعامل بش مع آثار  مة الحش

  تغير المناخ، خاصةً في المناطق األكثر عرضة للجفاف.

الذين يعيشون على طول وادي نهر السنغال في األجزاء الوسطى والجنوبية  ويستخدم صغار المزارعين  -١٣٢
إنتاجية المحاصيل إلى الحد األقصى مع توفير موارد المياه  الشرقية من موريتانيا اآلن الري بالتنقيط ابتغاء زيادة

روع  مدة، ويتم ذلك بدعم من المش ول األرز من خالل تطبيق  MAU5006واألس ين محص اهمة في تحس "المس
بق أن واجهوا ندرة هد المزارعون، الذين س وبة التربة". وش في المياه،  التقنيات النووية على إدارة المياه وخص

  جابية، ال سيما من حيث زيادة إنتاجية المحاصيل وزيادة الدخل.تغييرات إي

عاعي في منطقة ٢٠١٨وفي عام   -١٣٣ زت قدرات مختبرات التحليل اإلش مل قياس نظائر أ، ُعّزِ فريقيا لتش
ي ونظائر اليورانيوم باستخدام التحليل الطيفي لجسيمات ألفا، والنويدات المشعة الطبيعية المنشأ ف ٢١٠البولونيوم 

عة غاما، وذلك من خالل دورات تدريبية إقليمية وإجراء تمرين مقارنة  تخدام قياس طيف أش العينات البيئية باس

 .المشاركون في أول تدريب مشترك بين الوكالة ومختبر أرغون الوطني في مجال الطب النووي
 .آنا غريغوريان/الوكالة :الصورة ُمقدَّمة من
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روع اإلقليمي  ترك بين المختبرات في إطار المش ، "تعزيز القدرات اإلقليمية على تقييم المخاطر RAF7015مش
، "ترويج التعاون التقني RAF7017المشروع اإلقليمي البحرية باستخدام التقنيات النووية والتقنيات ذات الصلة"، و

عاعي البيئي". ودعمت  اط اإلش عاعي لقياس النش اريعبين مختبرات التحليل اإلش ً  المش ا تقييم المخاطر البيئية  أيض
  المتعلقة بسالمة األغذية البحرية.

مختبرات في حلقة عمل إقليمية مديًرا من الهيئات الوطنية للطاقة الذرية ومرافق األبحاث وال ٢٥وشارك   -١٣٤
 ،RAF0047حول نظم إدارة الجودة استضافتها هيئة الطاقة الذرية النيجيرية في شباط/فبراير، بدعم من المشروع 

بكات في ما بينها ألغراض التنمية، المرحلة  المعنون ات النووية الوطنية وإقامة ش س تدامة المؤس "الترويج الس
قة العمل  ية". وعززت حل ثان اركين ألنظمة إدارة الجودة ال ً فهم المش قا ية. وتدّرب  وف لدول عايير ا عد والم للقوا

اركون  ً المش ا اعدت حلقة  أيض مان الجودة/مراقبة الجودة في مختبرات الخدمة. وس ادية لض على الجوانب االقتص
  العمل على تعزيز الوعي بالمتطلبات الدولية لنظم إدارة الجودة الفعالة.

نغ  -١٣٥ أت الس ب وأنش ممة بحس تخدام حاوية مص عة وتخزينها باس ال أول مرفق لها لمعالجة النفايات المش
ي  روع ISOمعايير المنظمة الدولية للتوحيد القياس ّرف  المعنون ،RAF9062، وذلك في إطار المش "تعزيز التص

ة (اتفاق أفرا)". ونُظمت دورة تدريبية إقليمية حول تكييف المصادر ال مشعة الضعيفة النشاط في النفايات المشعـّ
نغال، في تموز/يوليه  ر ٢٠١٨في داكار، بالس ب فيها اثنا عش ً ، ُدّرِ اركا ة بلدان (جمهورية الكونغو  مش من خمس

  الديمقراطية، المغرب، السنغال، أوغندا وزيمبابوي).

  التعاون اإلقليمي  -٣-١-جيم

ياً لتعزيز التع  -١٣٦ اون التقني في ما بين البلدان النامية في أفريقيا ما انفك اتفاق أفرا يؤدى دوره إطاراً رئيس
وتعزيز التعاون اإلقليمي في ما بين الدول األطراف في االتفاق. وأصبحت جيبوتي دولة طرفاً في اتفاق أفرا، بعد 

  .٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ١٢قبولها لالتفاق في 

لة من االجتماعات مع الممثلين ، عقد رئيس اتفاق أفرا، بالتعاون مع ٢٠١٨وفي أوائل عام   -١٣٧ لس األمانة، س
جازات  بادل المعلومات حول اإلن نا لت حة في فيي مان لدان ال نا ومع الب نة في فيي كائ ية ال المقيمين للمجموعة األفريق
ل من  روع اتفاق أفرا، وللبحث عن مزيد من الدعم لتنفيذ الجزء غير المموَّ لة بمش ص النجاح ذات الص وقص

اً الدول  برنامج أفرا، وهو ّجع رئيس اتفاق أفرا أيض اهمات الخارجة عن الميزانية. وش ما حقق زيادة في المس
  المساهمات.أسفر عن زيادة في  مااألطراف في اتفاق أفرا على دفع حصصها في صندوق اتفاق أفرا، وهو 

عامل التقني المعني واستضافت حكومة غانا في أكرا في تموز/يوليه االجتماع التاسع والعشرين للفريق ال  -١٣٨
ائل  ة المس قين الوطنيين وموظفي الوكالة لمناقش اء لجان اتفاق أفرا والمنس باتفاق أفرا. وجمع االجتماع بين أعض
المتعلقة بسياسات اتفاق أفرا وبرنامج أفرا. واعتمد االجتماع توصيات ملموسة لزيادة تعزيز التعاون اإلقليمي في 

 ء مراكز إقليمية مختارة جديدة.أفريقيا، بوسائل من بينها إنشا
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سع والعشرين لممثلي اتفاق أفرا على هامش الدورة   -١٣٩ ستضافت الوكالة االجتماع التا سبتمبر، ا وفي أيلول/

نوي التفاق  اركون على التقرير الس تين للمؤتمر العام للوكالة. وفي هذا االجتماع، وافق المش العادية الثانية والس
ير لبرنامج أفرا للفترة  ، وعلى٢٠١٧ أفرا لعام اء الجدد في لجان إدارة اتفاق أفرا، وعلى التحض -٢٠٢٠األعض
  ، وعلى التوصيات التي اعتمدها االجتماع التاسع والعشرون للفريق العامل التقني المعني باتفاق أفرا.٢٠٢١

دمات مفيدة في مجاالت من المراكز اإلقليمية المختارة التفاق أفرا خ ٣٢، قدَّمت ٢٠١٨وعلى مدار عام   -١٤٠
ية  لين على منح دراس افت برامج لتدريب الحاص تض لة بالمجال النووي في المنطقة، واس مختلفة ذات ص
ذه المراكز.  ات الخبراء من طرف موظفين مؤهلين من ه دم ك خ ذل ت ك ِدّم ة. وقُ دريبي ات ودورات ت اع واجتم

اعد المراكز اإلقليمية المختارة في إطار اتفاق أفرا في  ات وتس س تعزيز العالقات وتباُدل المعلومات بين المؤس
  النووية في المنطقة.

  إطار التعاون اإلقليميوضع 
افة إلى ٢٠١٨في آذار/مارس   -١٤١ ، اجتمعت فرقة عمل مؤلفة من ممثلين من لجان إدارة اتفاق أفرا، باإلض
ين األفارقة من ذوي الخبرة في تطبيق العلوم والتكنولوجيات  ٢٧ ص يويينالنووية ومثلهم أربعة من المتخص ، آس

فاق أفرا للفترة  بات تراتيجي اإلقليمي الجديد الخاص  عاوني االس لة بغية إعداد اإلطار الت مع موظفين من الوكا
ر اإلطار التعاوني اإلقليمي الجديد ليغدو أكثر تركيزاً على األغذية والزراعة و٢٠٢٣-٢٠١٩ حة ال. وقد طّوِ ص

رية عاعي. البش ً ويركز اإلطار  واألمان اإلش ا رية والتعاون  أيض ائل المتداخلة مثل تنمية الموارد البش على المس
أت فرقة العمل آليات للتعاون في ما بين  الثالثي بغية تعزيز التعاون التقني في ما بين البلدان النامية. كما أنش

اء األفريقية على اال تفادة من العلوم والتكنولوجيا بلدان الجنوب والتعاون الثالثي لتعزيز قدرة الدول األعض س
ناعية وموارد المياه. وتأخذ الوثيقة في  النووية في مجاالت أخرى بما في ذلك تطوير الطاقة والتطبيقات الص
االعتبار توصيات مكتب الخدمات اإلشرافية الداخلية واتفاق أفرا، بما في ذلك التوصيات الخاصة بتعزيز الشروط 

اركة  بقة الالزمة للمش اريع اإلقليمية. وفُرغ من المس ع في المش يغته وض روع إطار التعاون اإلقليمي في ص مش
ع  رين للفريق العامل التقني المعني باتفاق أفرا، واعتمده االجتماع التاس ع والعش النهائية خالل االجتماع التاس

 ة.والعشرون لممثلي اتفاق أفرا المعقود على هامش المؤتمر العام الثاني والستين للوكال

 الوكالة  :الصورة من .ماع التاسع والعشرين للفريق العامل التقني المعني باتفاق أفراالمشاركون في االجت
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عبة أفريقيا إطاراً ٢٠١٨وفي عام   -١٤٢ عت ش ً  ، وض ً  برنامجيا إلى  ٢٠١٨فريقيا يغطي الفترة من أل إقليميا
دها، ولدعم التنفيذ الفعال ٢٠٢٣ تراتيجي لتطوير البرامج في المنطقة وإدارتها ورص ، ابتغاء توفير التوجيه االس

خالل عملية مشاورات مشتركة في ما بين الدول األعضاء  الوثيقة من لبرنامج التعاون التقني في أفريقيا. وأُِعدت
طة األجل للوكالة للفترة  تراتيجية المتوس ي للوكالة، واالس اس ى مع النظام األس األفريقية واألمانة. وهي تتماش

تراتيجية التعاون التقني للوكالة لعام ٢٠٢٣-٢٠١٨ ها لعام  ١٩٩٧، واس تعراض عى اإلطار ٢٠٠٢واس . ويس
 –إلى تحقيق توافق أكبر في تنفيذ برنامج التعاون التقني في أفريقيا مع خطة التنمية العالمية  قليميالبرنامجي اإل

تدامة وتعزيز االتساق على نطاق منظومة األمم المتحدة من خالل المشاركة في أطر  يما أهداف التنمية المس ال س
اعدة اإلنمائية. كما يأخذ في االعتبار  ، واألولويات ٢٠٦٣خطة االتحاد األفريقي لعام عمل األمم المتحدة للمس

فاق أفرا ( تراتيجي اإلقليمي الت نك األفريقي للتنمية، والملف االس ية الخمس الكبرى للب مائ ). ٢٠٢٣-٢٠١٩اإلن
  .٢٠١٨في نيسان/أبريل  وصادق على اإلطار مسؤولو االتصال الوطنيون األفارقة

ر إطار التعاون اإلقليمي التف  -١٤٣ ين تنفيذ لقد ُطّوِ عبة أفريقيا الفني إمعاناً في تحس اق أفرا وإطار التنفيذ بش
في المستقبل. وتعتبر جودة أنشطة التدريب  برنامج التعاون التقني والنهوض بجودته في الدول األعضاء األفريقية

ية اعدة إلى اب االرتقاءبالنظر إلى الحاجة إلى ، الفردية والجماعية من االعتبارات الرئيس لحد األمثل من أجل المس
تلبية االحتياجات الرئيسية إلى الموارد البشرية الماهرة في المنطقة. وسيُدعم ذلك بوسائل من بينها دورات التعليم 

سابقة للتدريب، و التمهيديةاإللكتروني  في نهاية الدورات التدريبية، وزيادة مدة منهجية بصورة امتحانات تنظيم ال
  ل إلى أسبوعين أو ثالثة أسابيع).الفعاليات التدريبية (لتص

  المساهمات في صندوق اتفاق أفرا  -٤-١-جيم

ندوق اتفاق أفرا.٢٠١٨في عام   -١٤٤ اهماتها في ص ديد مس لت الدول األطراف في اتفاق أفرا تس وبلغ  ، واص
ندوق أفرا حوالي  اهمات التي قدمتها الدول األطراف في اتفاق أفرا لص ما يدل يورو، م ٨٠٠ ٠٠٠إجمالي المس

على استمرار التزام األطراف بأنشطة اتفاق أفرا ورغبتها في زيادة تعزيز الملكية اإلقليمية للبرنامج. وستخصص 
  دعماً لتنفيذ األنشطة غير الممولة. ٢٠١٩في عام  هذه األموال لمشاريع أفرا

    

 .الوكالة :الصورة من .الخبراء/المشاركون في اجتماع الفريق العامل المعني باإلطار التعاوني االستراتيجي اإلقليمي التفاق أفرا
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  (باليورو) ٢٠١٨التبرعات لصندوق اتفاق أفرا لألنشطة التقنية،  :١٠ الجدول

  المبلغ المستلم  البلد  المبلغ المستلم  بلدال
  ٢٠٩٣  سيشيل  ٣٠٢٥  إثيوبيا

  ٤١٩٥  غانا  ٣٦٦٢  إريتريا
  ١٢٦٧  مالي  ٤٩٤٩  أوغندا

  ٢٩٧٣  مدغشقر  ٣١ ٥٠٥   بوتسوانا
  ٨٨ ٩٤١   مصر  ٥٣٢٤  تونس

  ٤٧ ١١٦   المغرب  ٥٧ ٢٠٢ الجزائر
  ٦٧٤٤  مالوي  ٤٣٠١  جمهورية أفريقيا الوسطى

  ١١ ٥١٠  موريشيوس  ٣١٣٩ يمقراطيةجمهورية الكونغو الد
  ٤٥١٧  موزامبيق  ٤٠٨ ١٤٤  جنوب أفريقيا

  ٧٨ ٧٨٤   نيجيريا  ٤٥٠٣  رواندا
  ٧٨٨ ٩٦٧  المجموع  ١٥ ٠٧٣  زمبابوي

  
 آسيا والمحيط الهادئ  -٢-جيم

  ٣٨ عدد البلدان واألقاليم المتلقـية للدعم من خالل التعاون التقني
  ٢٥ ٣٢٧ ٨٥٣  مخّصصات الميزانية في نهاية العام

  ٢١ ٥٥٣ ٥٢١  األعباء والمبالغ المدفوعة
  ٥١/١٤٥/٠  الملغاة/في طور اإلغالق/٢٠١٨المشاريع المغلقة في عام 

  ٪٨٥٫١  معدل التنفيذ في صندوق التعاون التقني
  ١٠٤٤  مهاّم الخبراء والمحاضرين

  ١٦٦١   المشاركون في االجتماعات وغيرهم من موظفي المشاريع
  ٦٨٧  منح دراسية والزائرون العلميونالحاصلون على 

  ٨٠١  المشاركون في الدورات التدريبية
  ٣٦  دورات تدريبية إقليمية

 

 
 

  .حسب المجال التقني ٢٠١٨: المبالغ المدفوعة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في عام ٨الشكل 
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  ٢٠١٨أبرز المالمح اإلقليمية في آسيا والمحيط الهادئ في عام   -١-٢-جيم

يا والمحيط الهادئ،  ٣٨، قّدم برنامج التعاون التقني الدعم إلى ٢٠١٨في عام   -١٤٥ بلداً وإقليماً في منطقة آس
  .٪٨٥٬١، حقّق البرنامج معّدل تنفيذ قدره ٢٠١٨مشروعا إقليمياً. وفي عام  ٧٥مشروع وطني و ٣٢١من خلال 

م   -١٤٦ مَّ يا والمحيط الهادئ مص وبرنامج التعاون التقني لمنطقة آس
اء في المنطقة، بما  لدول األعض تراتيجية ل لتلبية األولويات اإلس
م البرامج الوطنية وفقاً  مَّ ى مع خطط التنمية الوطنية لديها. وتُص يتماش

ي ها في األُطر البرنامجية ألولويات التنم وص علي ية المنص ة الوطن
القُطرية، وتتماشى، عند االقتضاء، مع أهداف التنمية المستدامة. وفي 

، وقّعت ثالث دول أعضاء في المنطقة على أُطر برنامجية ٢٠١٨عام 
  .قُطرية

  أبرز مالمح المشاريع  -٢-٢-جيم

دعم استدامة المؤسسات المعنون "، RAS0065المشروع بمتابعة  يُعنىأُطلق، في شباط/فبراير، مشروع   -١٤٧
يا والمحيط الهادئ بكات فيما بينها في منطقة آس الذي يركز على إدخال العلوم  "النووية الوطنية وإقامة ش

سي العلوم في ، RAS0079يهدف المشروع الجديد ووالتكنولوجيا النووية في التعليم الثانوي.  "تثقيف الطلبة ومدِرّ
ول، بحلول عام المرحلة  أن العلوم والتكنولوجيا النووية"، إلى الوص ، إلى مليون طالب، ٢٠٢١الثانوية بش

روع من  تفيد المش نة في عرض العلوم والتكنولوجيا النووية. ويس اليب الفهم والتدريس المحس تفيدين من أس كمس
ابق، مثل تطوير معدات ابتكارية وفعالة من حيث التكلفة روع الس فية، بما في ذلك  إنجازات المش للعروض الص

) وغرفة سحابية لتوضيح اإلشعاع الطبيعي في البيئة. Hakarukunكاشف أشعة غاما المحمول سهل االستخدام (
ثل  هذا المجال، م لدان ذات الخبرة األكبر في  مة برامج من الب ئدة في التجربة في مواء لدان الرا ما نجحت الب ك

ية المعنونة "الفرص ا ة الحلقة الدراس ات والراغبات في العلوم والهندس اء المتحمس لكبيرة المتاحة للنس
اس أيه أند إموالتكنولوجيا"، التي أعدتها  رات مختبر لورانس ليفرمور الوطني ، جامعة تكس لة محاض لس وس

بت". ونُِظمت دورتان تدريبيتان إقليميتان في عام   في الوكالة الوطنية للطاقة ٢٠١٨المعنونة "العلوم يوم الس
يا، وفي مختبر  الوطني، بالواليات المتحدة، لتزويد المعلمين ون غأرالنووية (باتان)، في يوجياكارتا بإندونيس

ً  ١٨و  ١٢بطرق مبتكرة ومتنوعة لتدريس العلوم لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  . ونتيجة لذلك، طلبت عاما
اء  ً الدول األعض ومبادرات أخرى مثل مبادرة اإلمارات العربية  من الوكالة لتنظيم حلقات عمل وطنية دعما

خير العلوم النووية من أجل التنمية". ووجهت اإلمارات العربية المتحدة  ابقة الطالب في تس ماة "مس المتحدة المس
رين  ور المؤتمر الوزاري للوكالة حول العلوم والتكنولوجيا النووية في تش ابقة لحض الدعوة للفائزين في هذه المس

 نوفمبر.الثاني/

 

 

  

األطر البرنامجية القُطرية الموقَّعة في 
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  التعاون اإلقليمي  -٣-٢-جيم

ا   -١٤٨ ال العلم والتكنولوجي ب في مج دري ة والت ث والتنمي اوني اإلقليمي األفريقي للبح اق التع ا برح االتف م
م بالفعالية والكفاءة في دعم الدول األطراف في اتفاق التعاون اإلقليمي في جهودها الرامية  النوويين يمثل آلية تتس

اريع اتفاق التعاون اإلقليمي في عام إلى بلوغ أول تدامة. وكان تنفيذ مش ويات التنمية الوطنية وأهداف التنمية المس
مت خالل العام  ٢٠١٨ شياً بشكل جيد مع األهداف وخطط العمل المحددة. ونُّظِ وثالثون فعالية إقليمية،  خمسمتما

ّكل ذلك معّدل ت منت دورات تدريبية واجتماعات وحلقات عمل. وش . ودأَب اتفاُق التعاون ٪٩٢نفيذ يربو على تض
اإلقليمي على تعزيز التعاون التقني في ما بين البلدان النامية، والتعاون بين بلدان الجنوب وبلدان الشمال، وفي ما 

  بين بلدان الجنوب، ومن خالل المشاركة في المحفل الرباعي.

عاوني للدول العربية الواقعة في آسيا للبحث والتنمية قام االتفاق الت ٢٠١٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٣٠وفي   -١٤٩
مية يتبعان ي) بتعيين أول مركزين للموارد اإلقلARASIAوالتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين (عراسيا 

ين لعراسيا، ما شكل خطوة ملموسة في اتجاه تعزيز التعاون التقني بين البلدان النامية. وكشف تعيين هذين المركز
األولين للموارد اإلقليمية عن النهج االستراتيجي الذي تتبعه عراسيا في تعزيز وتقوية المساهمة المستدامة للعلوم 
افحة  ت لمك ا مركز الكوي دان هم دي ة الج ة. ومركزا الموارد اإلقليمي ة في المنطق ة في التنمي ا النووي والتكنولوجي

رطان، والمركز الطبي التابع للجامعة األمري كية في بيروت، وكالهما يقدم الدعم في مجال الطب النووي. الس
ط بين الدول  نوات المقبلة في دعم التعاون النش ياً في الس ومن المتوقع أن يؤدي المركزان المعيّنان دوراً رئيس
لة. واتُِفق، خالل ورة الخبراء والخدمات األخرى ذات الص يا، من خالل توفير التدريب ومش  األطراف في عراس

تخدام اج غيل وخطة العمل من أجل االس ة أيام قبل حفل التعيين، على طرائق التش تماع تقني ُعِقد على مدى خمس
  المنتظم للمركزين المعيّنين، وإدماجهما في تنفيذ برنامج عراسيا.

دعم واألراضي الواقعة تحت والية السلطة الفلسطينية، ب إسرائيلو واستفاد التعاون اإلقليمي بين األردن  -١٥٠
روع التعاون التقني اإلقليمي  "دعم المكافحة المتكاملة لآلفات على نطاق المنطقة  المعنون ،RAS5076من مش

رة العقيمة"، من  بالكامل للذباب المحلي والدخيل في المنطقة دون اإلقليمية من الشرق األوسط باألخذ بتقنية الحش
ابقة  اريع التعاون التقني الس تها مش س التي أرس روع بغية  التي رمت إلى تعزيز التعاون بيناألُس نظراء المش

رة العقيمة بنجاح في كلة ذباب الفاكهة الدخيل واآلفات األخرى. ونُفِّذت برامج تقنية الحش دي لمش  األردن التص
تراتيجية متكاملة لمكافحة اآلفات، في حين ُطبِّقت بنجاحٍ و ت عنها اس رائيل، حيث تمخض تراتيجياتُ  إس  االس

لطة التقليد ي الواقعة تحت والية الس ر الطعوم، في األراض امل ونش ية المتكاملة لمكافحة اآلفات، مثل القنص الش
ائد  تخدام المص ف المبكر عن اآلفات في المواقع عالية المخاطر، باس بكة مراقبة للكش ئت ش طينية. وأُنش الفلس

اعدة بيانات الشرق األوسط لآلفات الدخيلة، المتطورة لثالثة أنواع من ذباب الفاكهة. وأنشئت في إطار المشروع ق
ريعة وذكية للوقاية من  ممة كأداة ديناميكية لتلبية احتياجات المنطقة من حيث إعداد وتفعيل إجراءاٍت س المص

  اآلفات الدخيلة في اإلقليم ورصدها والقضاء عليها.

نكروت وفي أعقاب افتتاح  -١٥١ تخدام الحزم الضوئية الس رونية في مجال العلوم والتطبيقات المركز الدولي الس
ط،  رق األوس من علماء الوكالة والباحثين الممنوحين في المركز  ١١، تدرب ٢٠١٧في عام التجريبية في الش

روع  ٢٠١٨في عام  المذكور اء  المعنون ،INT0092في إطار المش رية في ما يخص إنش "بناء القدرات البش
 رونية في مجال العلوم والتطبيقات التجريبية في الشرق األوسط".وتشغيل واستخدام الحزم الضوئية السنكروت
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  ٢٠٢١-٢٠٢٠األعمال التحضيرية لدورة برنامج التعاون التقني للفترة   -٤-٢-جيم

ؤولي   -١٥٢ ُعقدت حلقة عمل تمهيدية لمس
ال  اعدي االتص ال الوطنيين ومس االتص
سيا والمحيط الهادئ في  الوطنيين الجدد لشعبة آ

اركين لمحة عامة حزيران/ي ونيه، وقّدمت للمش
اون  ه التع اون التقني، وأوج امج التع عن برن
اون التقني.  امج التع ذ برن ة تنفي ة، وآلي الممكن

من مسؤولي االتصال  ٢٣وحضر حلقة العمل 
 ١٦الوطنيين ومساعدي االتصال الوطنيين من 

ة، هي  ال وا في الوك ة عض ادول ي دونيس  إن
انو ت اكس دو بنغالديشو البحرينو ب ايالن  ت
وريةو جمهورية إيران و الجمهورية العربية الس

المية عبيةو اإلس ريالنكاو جمهورية الو الديمقراطية الش ينو س المملكة و ماليزياو لبنانو فيتنامو الفلبينو الص
عودية ات مع فريق نيبالو العربية الس دورف، وعقدوا مناقش اً بزيارة مختبرات الوكالة في زايبرس . وقاموا أيض

سيا والمحيط الهادئ، ما أعطاهم فهماً واضحاً عن الدعم المقدَّم من الوكالة لمساعدتهم في القيام الت شعبة آ نفيذ في 
  بواجباتهم كمسؤولي اتصال وطنيين/مساعدي اتصال وطنيين في بلدانهم.

اريع لدورة برنامج التعاون التقني  -١٥٣ اميم مش ، ٢٠٢١-٢٠٢٠ وقد قدم االتفاق التعاوني اإلقليمي ثمانية تص
م اهداً على ما يتس ع برنامج االتفاق  ويقف ذلك ش به االتفاق من روح المبادرة والملكية، وهو ما تجلى في وض

يا لدورة التعاون التقني  اريع بموجب اتفاق عراس اميم مش بعة تص مت س ياغته. وقُّدِ . وتتوافق ٢٠٢١-٢٠٢٠وص
اريع طة األ المش يا متوس تراتيجية عراس ائل العابرة  ،جلالمقترحة مع إس تركة والمس وهي تلبي االحتياجات المش

  للحدود في الدول األطراف في عراسيا.

ة التعلم   -١٥٤ تفادة الكاملة من إمكانات منص يا والمحيط الهادئ في اتباع نهج منتظم لالس عبة آس رعت ش وش
اء ) التابعة للوكاCLP4NETاإللكتروني ألغراض التعليم والتدريب في المجال النووي ( لة، وذلك عن طريق إنش

طة تزيد من كفاءة الدورات التدريبية ومالءمتها،  اء، من أجل القيام بأنش اريع، عند االقتض فحات للمش ص
واستقصاءات رضا المشاركين والمحاضرين، وكذلك إرسال الوثائق للمشاركين. وكانت التعقيبات إيجابية للغاية، 

  المضافة التي عادت على المنصة.إذ أشار العديد من المشاركين إلى القيمة 

    

ال الوطنيون يستمعون مسؤولو االتصال الوطنيون ومساعدو االتص
إلى إحاطة إعالمية عن برنامج الوكالة للتعاون التقني، حزيران/يونيه 

 .باتسون/الوكالة هازيل. الصورة من: ٢٠١٨
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  أوروبا  -٣-جيم

  ٣٣  عدد البلدان المتلقـية للدعم من خالل التعاون التقني

  ٢٢ ٠٢٧ ٤١٧ مخّصصات الميزانية في نهاية العام

  ١٨ ٩٥٩ ٢٥٩  األعباء والمبالغ المدفوعة

  ٣٩/٤٦/٠  الملغاة/في طور اإلغالق/٢٠١٨المشاريع المغلقة في عام 

  ٪٨٦٫١   يذ في صندوق التعاون التقنيمعدل التنف

  ٧٨١  مهاّم الخبراء والمحاضرين

  ٢٣٥٩   المشاركون في االجتماعات وغيرهم من موظفي المشاريع

  ٣٤١  الحاصلون على منح دراسية والزائرون العلميون

  ٥٩٣  المشاركون في الدورات التدريبية

  ٥٣  عدد الدورات التدريبية اإلقليمية
  

 
 

  حسب المجال التقني ٢٠١٨لمبالغ المدفوعة في منطقة أوروبا في عام : ا٩الشكل 

  ٢٠١٨ أبرز المالمح اإلقليمية في أوروبا في عام  -١-٣-جيم

وا في منطقة أوروبا من خالل  ٣٣، قدمت الوكالة الدعم لـ ٢٠١٨في عام   -١٥٥ روعاً  ١٦٨دولة عض مش
ً  ٥٠وطنياً و روعا ً مش تان هي أحدث د إقليميا ارك . وتركمانس و في المنطقة، وتش ً ولة عض في البرنامج  حاليا

. وكان معدل التنفيذ ٢٠٢١-٢٠٢٠م ذلك البلد أربعة مقترحات مشاريع وطنية لدورة اإلقليمي فقط. ورغم ذلك، قدّ 
  .٪٨٦٫١في نهاية العام للمنطقة 
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ية أطر برنامجية و  -١٥٦ مان عت ث في منطقة أوربا  قُطريةُوقَّ
المنخرطون  القُطرية. وُدعي منسقو األطر البرنامجية ٢٠١٨في 

حدة من  ور وا حديث أُطرهم البرنامجية إلى حض ية ت في عمل
ة  امجي ل عن األطر البرن ةحلقتي عم ا في اللتين نُ  القُطري ظمت

م خاللهما نموذج  شهري تموز/يوليه وآب/أغسطس في فيينا، وقُّدِ
  األطر البرنامجية الجديد.

وعلى الرغم من أنه لم يتم التوقيع بصورة مشتركة على أي إطار من أطر عمل األمم المتحدة للمساعدة   -١٥٧
كل ١٢، فقد ُوقِّع على ٢٠١٨اإلنمائية في عام  اركة  إطار عمل من تلك األطر بش اء المش عام في الدول األعض

  في برنامج التعاون التقني في أوروبا حتى اآلن.

  أبرز مالمح المشاريع  -٢-٣-جيم

عاعي والنووي، قدّ ٢٠١٨في عام   -١٥٨ اء مت الوكالة الدعم الرامي إلى تعزيز األمان اإلش  في الدول األعض
بي طى في العديد من المجاالت. فعلى س يا الوس روع في أوروبا وآس اعد مش  التعاون التقني الوطنيل المثال، س

ROM9037 ، تهلك"، رومانيا على تعزيز قدراتها المعنون عة والوقود المس رف في النفايات المش "دعم التص
تهلك عن طريق تدريب الموظفين في مجال  عة والوقود النووي المس رف في النفايات المش الوطنية في التص

تحسين المعرفة ببرنامج للتخلص الجيولوجي، وإتاحة شفرات حاسوبية مخصصة التصرف في النفايات المشعة، و
ريعات ال تنقيحإلجراء تحليالت لحالة األمان، وعن طريق دعم  ة بتش ف في الخاص رُّ عة بما التص النفايات المش

  .يتماشى مع التوصيات الدولية

النووية إلى االستخدام االقتصادي  حكومة كازاخستان على تحويل موقع سيميباالتينسك للتجارب وتعمل  -١٥٩
ائص  ي على ثالث مراحل: تحديد خص في المجاالت التي تفي بمعايير اإلفراج. وتجري عملية تحويل األراض
ات، وتحديد الخيارات  تقلة لهذه الدراس املة، وإجراء مراجعة مس ات بيئية ش موقع االختبار من خالل إعداد دراس

بة. ويركز دعم ال روع العالجية المناس ي  المعنون ،KAZ9014وكالة، المقدم من خالل المش "دعم تحويل أراض
ادية"، حالياً على المرحلة األولى. وفي  تخدامات االقتص ابق للتجارب النووية إلى االس ك الس يميباالتينس موقع س

ك  يميباالتينس ي، قامت بعثة خبراء تابعة للوكالة إلى س تعراضحزيران/يونيه الماض ات اإل باس يكولوجية الدراس
الثمانية الموجودة وزودت كازاخستان بقائمة من التوصيات وإجراءات المتابعة. كما قدمت اقتراحات في ما يتعلق 

  بدمج نتائج جميع التقارير الثمانية مستقبالً.

ً  وكان الطلب  -١٦٠ ي  عاليا خيص وير التش على دورة تدريبية حول توكيد الجودة ونظم إدارة الجودة للتص
عة،  روع التعاون قدَّ التي تُ باألش ات  المعنون ،RER6038اإلقليمي التقني م كجزء من مش ل الممارس "تطبيق أفض

درجة أْن نُّظمت دورة تدريبية ثانية غير مخطط إلى لضمان الجودة واألمان في مجال علم األشعة التشخيصي"، 
ة لتدريب محدد لفريق كامل من المهنيين مت الدورة محاضرات وجلسات عمليلها تلبيةً لهذه الحاجة اإلقليمية. وقدّ 

ينية  عة س وري أش م فيزيائيين طبيين، ومص ي، ويض خيص عاعي التش وير اإلش المعنيين بالجودة في مجال التص
عة  ات لتطوير ودعم نظم الجودة في علم األش ص عة. وعزز التدريب النهج متعدد التخص يي أش اص واختص

 التشخيصي والتدخلي.

  

ة في  ة الموقَّع ة القُطري امجي األطر البرن
  ٢٠١٨أوروبا في عام 

  أرمينيا
  بلغاريا

  ياترك
  سلوفينيا

  طاجيكستان
  قبرص

  قيرغيزستان
  مالطة
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، "تعزيز القدرات الوطنية RER5023ات المختبرات البيطرية المشاركة في المشروع ويجري تعزيز قدر  -١٦١
ف عن األمراض الحيوانية ذات األولوية المنقولة  راع بالكش (بما في ذلك  بناقالت األمراضعلى اإلبكار واإلس

تراتيجيات خيص الجزيئي"، من خالل تطوير اس در) عن طريق أدوات التش لمكافحة  األمراض الحيوانية المص
اء عليها في نهاية األمر، وتوفير التدريب  بناقالت األمراضاألمراض الحيوانية ذات األولوية المنقولة  والقض

ف والتمييز بين األمراض المنقولة  ين الكش ناقالت في الحيوانات  بناقالت األمراضبغية تحس الحيوانية. وال
التصدي لدى المختبرات البيطرية الوطنية في الكشف وسيساهم المشروع بشكل كبير في تحسين قدرات التأهب و

ب لألمراض الحيوانية ذات األولوية  دي في الوقت المناس ريع، وقدرات الخدمات البيطرية على التص المبكر والس
خيص البيطري في  بناقالت األمراضالمنقولة  ون في مجال التش ص في المنطقة األوروبية. والتقى المتخص

ي، بجورجيا، في ان/أبريل تبليس ف عن األمراض الحيوانية ذات األولوية  نيس تخدمة للكش ة التقنيات المس لمناقش
ة  اقالت األمراضالمنقول ات  بن ة تقني ات األمراض، ومواءم بب ة للتمييز بين مس دم ات المتق دام التقني تخ واس

تخدمة لل غيلية الموحدة، الُمثبتة والمتحقق منها، المس ات التش خيص، وتبادل الممارس ببات التش ف عن مس كش
  األمراض وتمييزها.

  التعاون اإلقليمي  -٣-٣-جيم

ساعدت اجتماعات مسؤولي   -١٦٢ تحظى المشاريع اإلقليمية في منطقة أوروبا بدرجة عالية من االهتمام، وقد 
ال الوطني التي نظمتها الوكالة في عام  ان/أبريل  ٢٠١٨االتص ، ٢٠١٨على تعزيز التعاون اإلقليمي. وفي نيس

ال الوطنيون الملف اإلقليمي المنقح ألوروبا للفترة أقر  ؤولو االتص الذي يحدد المجاالت  ٢٠٢١-٢٠١٨مس
با إلى جنب مع األطر البرنامجية القطرية، يوفر الملف اإلقليمي  يعية ذات األولوية في المنطقة. وجن المواض

رر مسؤولو االتصال الوطنيون أيًضا إرشادات لتخطيط وتصميم البرنامج اإلقليمي. وفي تشرين الثاني/نوفمبر، ق
توى للبرنامج  تراتيجية عالية المس ادات اس يوفر إرش تراتيجي لمنطقة أوروبا الذي س تعراض اإلطار االس اس

  اإلقليمي.

  ٢٠٢١-٢٠٢٠األعمال التحضيرية لدورة برنامج التعاون التقني للفترة   -٤-٣-جيم

ؤولي اال ُعقدت في  -١٦٣ باط/فبراير حلقة عمل لمس ال الوطنيين، ش اعدي االتص ال الوطنيين، ومس تص
. وفي شهري تشرين األول/أكتوبر اً دولة عضو ٢٣مشارًكا من  ٦٣والنظراء، وكبار منسقي المشاريع، حضرها 

وتشرين الثاني/نوفمبر، عقدت حلقة عمل حول تصميم 
تائج  قائمة على الن ها اإلدارة ال اريع قدمت خالل المش

قي للنظراء الجدد في فيينا، ومنهجية نهج اإلطار المنط
  .اً دولة عضو ١٨مشارًكا من  ٤٠وحضرها أكثر من 

وُعقد اجتماع ثاٍن لمسؤولي االتصال الوطنيين   -١٦٤
مت خالله  رين الثاني/نوفمبر في مقر الوكالة، قُّدِ في تش
ة  اريع اإلقليمي ات المش ة عن مقترح ات أولي معلوم

اء وقدمت الدول األ ٢٠٢١-٢٠٢٠الجديدة للدورة  عض
  تعليقاتها ومدخالتها من أجل المزيد من التطوير.

    
المشاركون في اجتماع مسؤولي االتصال الوطنيين في فيينا، النمسا، 

 الصورة من: عمر يوسف/الوكالة.. ٢٠١٨تشرين الثاني/نوفمبر 
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  أمريكا الالتينية والكاريبي  -٤-جيم

  ٣٠  عدد البلدان المتلقـية للدعم من خالل التعاون التقني
  ٢٠ ٤٨٦ ٦٦٦  مخّصصات الميزانية في نهاية العام

  ١٨ ٤٦٤ ٠٤٠  األعباء والمبالغ المدفوعة
  ٢٥/٥٧/١  الملغاة/ي طور اإلغالقف/٢٠١٨المشاريع المغلقة في عام 

  ٪٩٠٫١  معدل التنفيذ في صندوق التعاون التقني
  ٧٣٥  مهاّم الخبراء والمحاضرين

  ١١٧٧  المشاركون في االجتماعات وغيرهم من موظفي المشاريع
  ٢١١  الحاصلون على منح دراسية والزائرون العلميون

  ٨٥٥  المشاركون في الدورات التدريبية
  ٥١  ة إقليميةدورات تدريبي

 

  
 

  .حسب المجال التقني ٢٠١٨: المبالغ المدفوعة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في عام ١٠الشكل 
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  ٢٠١٨أبرز المالمح اإلقليمية في أمريكا الالتينية والكاريبي في عام   -١-٤-جيم

دولة من الدول األعضاء في منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي  ٣٠، قّدمت الوكالة الدعم لـ٢٠١٨في عام   -١٦٥
روعاً وطنياً و ١٥١من خالل  روعاً إق ٥٣مش ليمياً. وتُعدُّ هايتي البلد األقل نمواً الوحيد في المنطقة. وقد حقّق مش

دره  ذ ق ّدل تنفي امج مع ر في ٪٩٠٬١البرن  ٢٠. وبوش
اون التقني للفترة  اً كجزء من دورة التع اً إقليمي روع مش

ى مع األولويات التي حدَّدها ٢٠١٩-٢٠١٨ ، وكلها تتماش
  .٢٠٢١-٢٠١٦الملف االستراتيجي اإلقليمي للفترة 

تة أطر برنامجية قطرية في المنطقة   -١٦٦ وُوقِّع على س
راك ٢٠١٨خالل عام  طة إلش . وتتخذ الوكالة خطوات نش

غيرة  يما الدول الجزرية الص اء جديدة من منطقة البحر الكاريبي في برنامج التعاون التقني، وال س دول أعض
  .٢٠١٨متحدة للمساعدة اإلنمائية لنيكاراغوا في عام النامية. وشاركت الوكالة في التوقيع على إطار عمل األمم ال

يد خوان كارلوس و  -١٦٧ قام رئيس بناما، فخامة الس
دولي، في  ا ال ارة إلى مركز فيين اليرا رودريغيز، بزي ف

رين األول/أكتوبر  ١٥ ات ٢٠١٨تش ملت المناقش . وش
التي دارت خالل اجتماعه مع كبار ممثلي الوكالة الدعَم 

ا ه برن دم ذي يق الي ال اون التقني في مج ة للتع ال مج الوك
اعدة التي تقدمها  افة إلى المس حة والزراعة، باإلض الص
االت  ب لح أه د على الت درات البل ة لتعزيز ق ال الوك
عاعية وحاالت  دي للحادثات اإلش الطوارئ والتص
ا في  ة كبيرة في بنم ة دولي الي يراً لفع الطوارئ، تحض

  .٢٠١٩ كانون الثاني/يناير

أت  -١٦٨ ميًا هيئة الطاقة النووية لديها في عام  وأنش نوات من بناء ٢٠١٨حكومة هندوراس رس ، بعد عدة س
القدرات بدعم من برنامج الوكالة للتعاون التقني في مجاالت مختلفة حيث تؤدي التقنيات النووية والنظيرية دوًرا 

ات على تعزيز الحوار وتنس س تركة بين المؤس تعمل هذه الهيئة المش تخدام مهًما. وس يق الجهود بغية تعزيز االس
يمكن البلد من  اء الهيئة إنجاًزا مهًما لهندوراس، إْذ س لمي للعلوم والتكنولوجيا النووية في البلد. ويمثل إنش الس
يما في  قة وآمنة لتحقيق أهدافها التنموية، ال س املة ومنس اإلمعان في تطبيق العلوم والتكنولوجيا النووية بطريقة ش

  وإدارة المياه والغذاء والزراعة. البشريةة صحالمجاالت 

  أبرز مالمح المشاريع  -٢-٤-جيم

، طلبت حكومة اإلكوادور المساعدة من الوكالة الستكشاف استخدام تقنية الحشرة العقيمة ٢٠١٧في عام   -١٦٩
يطرة على  يفي الس بب في وفيات كبيرة في بعذبابة فيلورنيس داونس ض أنواع ، وهي ذبابة طفيلية غازية تتس

افير داروين، في جزر غاالباغوس. وعقدت الوكالة اجتماًعا للخبراء في فيينا في  غار عص ة ص الطيور، خاص
دت  ٢٠١٨ حزيران/يونيه رة العقيمة. وُحّدِ مل تقنية الحش ع نهج متكامل لمكافحة اآلفات يمكن أن يش بغية وض

ي المتطلبات الفورية الالزمة لمكافحة تخدام نهج متكامل. وقدمت الوكالة الخبرات ، ذبابة فيلورنيس داونس باس
  .٢٠١٩والمعدات الالزمة لحديقة غاالباغوس الوطنية وستقدم ما يلزم من بناء القدرات طوال عام 

ا  ة في أمريك ة الموقَّع ة القُطري امجي األطر البرن
  ٢٠١٨الالتينية والكاريبي في عام 

  أنتيغوا وباربودا
 المتعددة –بوليفيا (دولة 

  القوميات)  
  بيرو

  جامايكا
  جمهورية فنزويال

  البوليفارية  
  نيكاراغوا

زيارة رئيس بناما، فخامة السيد خوان كارلوس فاليرا 
 .٢٠١٨رودريغيز، إلى مقر الوكالة، تشرين األول/أكتوبر 

 الوكالة. :الصورة من
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 ECU5029وتستعد إكوادور لتأكيد استخدام تقنية الحشرة العقيمة على نطاق تجريبي بدعم من المشروع   -١٧٠
ين المكافحة المتكاملة لذب الذبابة  لتعبئةابة الفاكهة في مناطق إنتاج الفواكه والخضر". وأنشئ مرفق صغير "تحس

طية  حنة من ذبابة الفاكهة المتوس تلمت أول ش راء المعدات؛ واس العقيمة وإطالقها بدعم من الوكالة تمثل في ش
رين الثاني/نوفمبر. ويجري اآلن إ أة إل بينو في غواتيماال في تش طالق ثالثة ماليين من العقيمة في كيتو من منش

ف مليون ذبابة  حن نص بوع في مناطق تجريبية تزرع فيها الفواكه ألغراض تجارية. ويش الذباب العقيم كل أس
عقيمة إلى جزر غاالباغوس لتتسلمها هناك الوكالة المعنية بتنظيم ومراقبة األمن البايولوجي والحجر الصحي في 

  جزر غاالباغوس 
(Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos (ABG )  
التابعة لوزارة البيئة، ولتقوم بإطالقها في موقعين منفصلين في جزيرتي سانتا كروز وسان كريستوبال. والغرض 

اء التام على ذبابة الفاكهة من وجهة نظر األمن البيولوجي. ويقو م موظفو من إطالقها في غاالباغوس هو القض
اعفة حقيقية ما قدمته لهم الوكالة ABGبتوفير التدريب لموظفي وكالة  Agrocalidadوكالة  اعف، مض ، مما يض

  من تدريب في مجال بناء القدرات.

األمازونية اإلقليمية، في  وافتُتح المختبر الوطني المرجعي للمياه في إكوادور، الكائن في جامعة إيكيام  -١٧١
رين األول/أكتوب ره وزير المياه والبيئة ورئيس الجامعة. وُوفّرت المعدات الالزمة للمختبر تش ر، في حفل حض

روع  ، "تعزيز إدارة حوض نهر زامورا ومراقبة جودة مياهه من ECU7007لقياس نظائر المياه في إطار المش
سلوك الدورة الهيدرولوجية يؤدي إلى سوف ، مما خالل تطبيق التقنيات النظيرية". وسيمكن ذلك من فهٍم أفضل ل

  المياه وإدارتها على نحو أكثر كفاءة. استخدام

فى العيادي الجامعي التابع لجامعة كاراكاس المركزية، بجمهورية فنزويال البوليفارية،   -١٧٢ تش وافتتح المس
اء المختبر من خالل  مبر. وُوفر الدعم إلنش روع مختبر البيولوجيا الجزيئية التابع له في كانون األول/ديس المش

VEN6018 ، يقدم عاعي لألورام". وس عاعية والعالج اإلش "تعزيز القدرات الوطنية في مجال البيولوجيا اإلش
رطان في جمهورية فنزويال البوليفارية يمّكن، للمرة األولى، ، المختبر الخدمات للمعهد الوطني لمكافحة الس وس

شعاعية والجينية والجزيئية التي تدعم توفير العالجات خدمات الصحة العامة من استخدام الدراسات البيولوجية اإل
  مة حسب كل شخص لمرضى السرطان الفنزويليين.مالمص

  التعاون اإلقليمي  -٣-٤-جيم

اريع  ١٢بدأ تنفيذ   -١٧٣ روًعا جديًدا من مش مش
طة في عام ركال أاتفاق  في العديد من مجاالت األنش

اريع. وتتوافق ٢٠١٨ تر المش اتيجي مع النموذج اإلس
ده ٢٠٢١-٢٠١٦اإلقليمي للفترة  ده واعتم ذي أع ، ال

اء اتفاق  اهمة في بلوغ أهداف ركال أأعض للمس
التنمية المستدامة. وفي االجتماع التاسع عشر لمجلس 
يق التقني التفاق أركال، المعقود في فيينا في  التنس

األنشطة المخطط ركال أاتفاق أيار/مايو، ناقش ممثلو 
ام  ا لع ة ، وو٢٠١٩له اهيمي ذكرة المف افقوا على الم

اون التقني  دورة التع ة ل ، ٢٠٢١-٢٠٢٠اإلقليمي
  ووافقوا على خطة عمل الستراتيجية االتصال الخاصة بالذكرى السنوية الخامسة والثالثين التفاق أركال.

 االجتماع التاسع عشر لمجلس التنسيق التقني التفاق أركال
 .راكويل سكاميا أندريا أليدو/الوكالة :الصورة من
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بتمبر على هامش الدورة ال  -١٧٤ ر لمجلس ممثلي اتفاق أركال في أيلول/س ع عش ثانية وُعقد االجتماع التاس
بانيا ره ممثلو الدول األطراف في اتفاق أركال، وإس تين للمؤتمر العام للوكالة، وحض ريكاً ، والس فها ش بوص

ط طة التي اض تعرض الممثلون األنش تراتيجياً. اس اريععت بها مختلف هيئات االتفاق واعتمدوا لاس الجديدة  المش
  المقترحة لدورة المشروع المقبلة.

يك والمعهد البيروفي لبحوث الطاقة خالل االجتماع، وق  -١٧٥ ع ممثلو المعهد الوطني للبحوث النووية بالمكس
درات والبحوث  اء الق االت بن انين في مج اون بين الكي دف إلى تعزيز التع ارزاً ه اً ب ل معلم ا يمث اقً ة اتف النووي

  المشتركة، ال سيما في إنتاج المركبات اإلشعاعية الطبية.

ً أركال  وافتتح اتفاق  -١٧٦ االحتفاالت  رسميا
، التي سيحتفى بها طوال لتأسيسه ٣٥بالذكرى 

ام  ك خالل المؤتمر الوزاري ٢٠١٩ع ، وذل
المعني بالعلوم والتكنولوجيا النووية في تشرين 

  .٢٠١٨الثاني/نوفمبر 

دورة   -٤-٤-جيم ة ل يري ال التحض األعم
  ٢٠٢١-٢٠٢٠برنامج التعاون التقني للفترة 

ات عم  -١٧٧ دت أربع حلق ة عق ل وطني
ية والبحر  كا الالتين ميم في منطقة أمري للتص

ميم  ٢٠١٨الكاريبي في عام  ير تص بغية تيس
عاون التقني  لدورة برنامج الت ية واإلقليمية  اريع الوطن املة ٢٠٢١-٢٠٢٠المش قات العمل الش . وغطت حل

ميم  تخدم لتص ملت مهمة برنامج التعاون التقني، ونهج اإلطار المنطقي المس وعات ش روع، ومعايير موض المش
الجودة. وُعقدت في تشرين األول/أكتوبر، بمقر الوكالة في فيينا، حلقة عمل إقليمية عن تصميم المشاريع حضرها 

. وتهدف حلقة العمل ٢٠٢١-٢٠٢٠مشاركا بغرض استعراض المشاريع اإلقليمية المقترحة لدورة المشاريع  ٦٠
اريع تفي بمعايي اميم المش ة ببرنامج التعاون التقني: االلتزام، والمالءمة، إلى التأكد من أن تص ر الجودة الخاص

اركة وللمنطقة. وفرغ خالل حلقة  هم في تحقيق األولويات اإلنمائية للبلدان المش تدامة والفعالية، وكونها تس واالس
للنظر فيها مشروعاً إقليمياً  ٢٥مشروعاً وطنياً و  ١١٧العمل من أربعة عشر مشروعا إقليميا. وطرحت المنطقة 

  خالل دورة البرنامج المقبلة.

وقدمت ليديا باريديس، المديرة العامة للمعهد المكسيكي، وسوزانا 
بيتريك، رئيسة المعهد البرازيلي، النسخ الموقعة من االتفاق المبرم بين 

 .كلير كارلي/الوكالة :الصورة من.مؤسستيهما إلى مجلس ممثلي أركال

 .كلير كارلي/الوكالة :الصورة من أركال التاسع عشر اجتماع مجلس ممثلي



GC(63)/INF/4 
 ٦٠الصفحة 

عاعات الوطنية في إطار   -١٧٨ اريع األمان والوقاية من اإلش ة بمش تراتيجي خاص رت أداة للتخطيط االس وُطّوِ
روعين اإلقليميين  عاعي"، RLA9084المش ية لألمان اإلش اس ية الرقابية والبنية األس اس ، "تعزيز البنية األس

تخدمين النهائيين/منظمات الدعم التقني في، "تعزيز القدراRLA9085و ما يتعلق بالوقاية من  ت اإلقليمية لدى المس
ير تحديد وترتيب أولويات  ق مع متطلبات الوكالة"، بهدف تيس دي للطوارئ بما يتس عاعات والتأهب والتص اإلش

توى الوط عاعات على المس عاعي والوقاية من اإلش اكل والفجوات في مجال األمان اإلش ني. وأُعدت األداة المش
بدعم من الخبراء واألفرقة القطرية من منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي بالتنسيق مع شعبة أمريكا الالتينية 
عاعي وأمان النقل وأمان النفايات، ومركز الحادثات والطوارئ.  عبة األمان اإلش ومنطقة البحر الكاريبي، وش

المواضيعية الخاصة باألمان، وتُيسر تحديد الثغرات والمشاكل ووضع أولوياتها وتغطي األداة سبعاً من المجاالت 
عاعي الخاص بالوكالة، ونظام إدارة معلومات التأهُّب  ر نظام إدارة معلومات األمان اإلش في ما يتعلق بعناص

ي للطوارئ، وبالتالي معايير األمان الدولية. وتطبق األداة منهجية لتحديد األولوي ّدِ تخدمت من قبل والتص ات اس
تراتيجي اإلقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي الخاص باتفاق أركال  بنجاح في إعداد النموذج االس

  .٢٠٢١-٢٠١٦للفترة 

عاعي والوقاية من   -١٧٩ لحة الوطنيين حول حالة األمان اإلش حاب المص وبهدف تعزيز الحوار بين أص
ر األداة دمج وتقييم المعلومات التي يقدمها  المشاريعتعزيز ملكية اإلشعاعات على الصعيد الوطني و الوطنية، تُيّسِ

يعي الخاص باألمان،  ال في المجال المواض اء الفريق الوطني القطري، مثل الهيئة الرقابية، وجهات االتص أعض
تخدمين النهائيين، ومنظمات الدعم التقني ومختبرات  تخدمت الفرق الثانوية لقياس الج المعايرةوالمس رعات. واس

ميم  ٢٠١٨القطرية الوطنية األداة الجديدة في عام  اكل وترتيب أولوياتها في إعداد تص إلجراء تحليل للمش
  .٢٠٢١-٢٠٢٠المشاريع الوطنية لألمان اإلشعاعي والوقاية من اإلشعاعات لدورة برنامج التعاون التقني 

ال   -١٨٠ ؤولي االتص وجرى إدماج مس
ا ال الوطنيين ومس ؤولي االتص عدي مس

اون التقني  الوطنيين في أدوات برامج التع
، وحصلوا + Intouchومنصة  مثل أداة إدارة

ة عن ام ة ع ار المنطقي  على لمح نهج اإلط
مت  خالل فعالية تدريبية محددة األهداف نُّظِ
ستدامة  شة ا شباط/فبراير. كما جرت مناق في 
ستراتيجية  شراكات ا المشروع وأهمية إقامة 

اون قوي ة التع الي ين جودة وفع ة تحس ة بغي
اء. وأكدت األمانة  التقني في الدول األعض
على أهمية األطر البرنامجية القطرية وأهمية 
دة  ل األمم المتح ار عم ة في إط ارك المش
لِّط  ياق، س اعدة اإلنمائية. وفي هذا الس للمس
وء على الجهود التي تبذلها الوكالة لدعم  الض

ال الروابط القائمة مع أهد ؤولو االتص ع مس ّجِ تدامة عند إكمال األطر البرامجية القطرية. وش اف التنمية المس
ل مع أفرقة األمم المتحدة القطرية لتحديد  ال الوطنيون على التواص ؤولو االتص اعدو مس الوطنيون ومس

اًطا مع نظرائهم في األمم المتحدة.  االحتياجات الوطنية المحتملة، وتهيئة فرص التعاون، وتحقيق تفاعل أكثر نش
ة لرؤية  ايبردورف وفي مركز فيينا الدولي، واغتنموا الفرص ا مختبرات الوكالة في س اركون أيض وزار المش

ريبية خاصة بمسؤولي االتصال الوطنيين من أمريكا وتضمنت دورة تد
زيارة ، ٢٠١٨الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، عقدت في شباط/فبراير 

أندريه  الصورة من: إلى مختبرات الوكالة في سابيردورف.
 .غيون/الوكالة
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العديد من تطبيقات العلوم والتكنولوجيا النووية بشكل مباشر. وحضر واحد وعشرون ممثالً من أربعة عشر بلداً 
ية:  تدريب لدورة ال ما، والبرازيل، وباراغواي، وأنتيغوا وبربودا، واألرجنتينا كا، وبيرو، وبن ماي جمهورية ، وجا

يلي، ودومينيكا، ودولة بوليفيا المتعددة القوميات، وجمهورية فنزويال البوليفارية، والدومينيكان تاريكا، وش ، كوس
 .كولومبياو
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  المشاريع األقاليمية  -٥-جيم

  

  حسب المجال التقني. ٢٠١٨في عام  : المبالغ المدفوعة في المشاريع األقاليمية١١الشكل 

اريع األقاليمية   -١٨١ م المش ي في مجال دعم التقّدِ التعاون التقني عبر الحدود الوطنية واإلقليمية، وهي تلبـِّ
اء في مناطق مختلفة. وفي عام  تركة لعّدة دول أعض ، بلغ مجموع المبالغ المدفوعة في ٢٠١٨االحتياجات المش

  مليون يورو. وتّم إغالق خمسة مشاريع أقاليمية خالل العام. ٦٫٨ة إطار المشاريع األقاليمي

غيرة النامية والبلدان األقل نموا.   -١٨٢ اريع األقاليمية حاليا لتقديم الدعم للدول الجزرية الص تخدم المش وتس
تركة للتحديات ا ب االحتياجات المحددة لهذه المجموعات، اعترافاً بالطبيعة المش اريع حس ممت المش لتي وص

ة.  ة واإلقليمي دود الوطني اوز الح ات تتج دي ا، وهي تح روع وتواجهه "تطبيق العلوم  INT0093يجمع المش
والتكنولوجيا النووية في الدول الجزرية الصغيرة النامية دعماً ألهداف التنمية المستدامة ومسار ساموا" بلداناً من 

ار فريقيا ومنطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ لدعم جهوأ تدامة ومس دها الرامية لتحقيق أهداف التنمية المس
رطان، والتغذية واألمن الغذائي. وفي عام  اموا في مجاالت البيئة البحرية، ومكافحة الس التقى ممثلو ، ٢٠١٨س

روع  تركة في هذه المجاالت. ويدعم المش م المش ة القواس غيرة النامية لدراس ، INT0097الدول الجزرية الص
اهمة في  ية في مجال العلوم والتكنولوجيا "المس س رية والمؤس تنمية أقل البلدان نمواً عن طريق بناء القدرات البش

، ٢٠١٨النووية"، مواءمة برنامج التعاون التقني مع األهداف اإلنمائية ألقل البلدان نمواً. وفي اجتماع ُعقد في 
شمل ناقشت البلدان المشاركة الطرائق التي تكفل أن يلبي برنامج التع اون التقني احتياجاتها المحددة في مجاالت ت

ير التعاون التقني في ما  ية الرقابية، وتيس اس عاعي والبنية األس رية، وتعزيز األمان اإلش بناء قدرات الموارد البش
  بين البلدان النامية.

أجل استخدام  عنوانه "وضع وتعزيز األطر القانونية الوطنية من، INT0096مشروع أقاليمي آخر،  وقّدم  -١٨٣
لمي"، الدعمَ  عاعات المؤيِّنة على نحو مأمون وآمن وس رين األول/أكتوبر، الطاقة النووية واإلش  لدورة، في تش

34.3%

14.1%

12.9%

0.0%

22.6%

13.9%

2.2%

Energy

Food and agriculture

Health and nutrition

Industrial applications/radiation technology

Nuclear knowledge development and
management

Safety and security

Water and the environment

0% 10% 20% 30% 40% 50%

 المياه والبيئة

 األمان واألمن

 تطوير المعارف النووية وإدارتها

 التكنولوجيا اإلشعاعية/التطبيقات الصناعية

 الصحة والتغذية

 األغذية والزراعة

 الطاقة

٢٫٢٪

١٣٫٩٪ 

٢٢٫٦٪ 

٠٫٠٪ 

١٢٫٩٪ 

١٤٫١٪ 

٣٤٫٣٪ 

٠          ٪١٠         ٪٢٠         ٪٣٠         ٪٤٠            ٪٥٠٪ 



GC(63)/INF/4 
  ٦٣الصفحة 

 

م  ةيبالتدر الوكالة ا عقدت التيمعهد القانون النووي، المعروفة باس رها أكثر من في بادن، بالنمس  ٦٠، وحض
اركة تى المناطق، ولمش اء من ش اركاً من دول أعض ة الدولية للقانون  مش ين ممنوحين في دورة المدرس دارس

ادي، المعقودة في  النووي التي تنظمها وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة األمن والتعاون في المجال االقتص
ا، وكذلك لحلقة العمل اإلقليمية المعنية  ريبي، لمنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكا بالقانون النوويمونبلييه، بفرنس

دولة عضوا من  ١٧، وكذلك للمساعدة التشريعية الثنائية لـسانتياغو، بشيلي حزيران/يونيه في التي عقدت في
  ت.اخالل استعراض مشاريع التشريعات، وعقد حلقات العمل و/أو االجتماع

روع التعاون التقني   -١٨٤ ، INT2018وما انفك مش
وبناء  المعنون "دعم اتخاذ القرارات على نحو مستنير

يذ برامج القوى النووية"،  بدء وتنف قدرات الالزمة ل ال
ة  ل آلي ذ، يمث ث من التنفي ال ه الث ام ذي دخل اآلن ع ال
رعت  بالغة الفعالية لبناء القدرات في البلدان التي ش
في برنامجها للطاقة النووية، أو تعكف على توسيعها، 
ى مع نهج المعالم المرحلية البارزة الذي  بما يتماش

عت فعالية  ٢٦، نُفِّذت ٢٠١٨ه الوكالة. وفي عام وض
هدفت إلى تعزيز المهارات والمعارف لدى أكثر من 

مشارك استفادوا أيًضا مما جرى على نحو نشط  ٤٠٠
ات والخبرات بين  ادٍل للمعلوم . ومن النظراءمن تب

دان  ات البل اج انحين مع احتي ة دعم الم خالل مواءم
تفيدة، ركز المشروع هذا العام على موضوعات  المس

مثل الترخيص والبناء، وتقييم التكنولوجيا والتمويل والجانب المالي، مع دأبه في نفس الوقت على توفير التدريب 
  العام على تطوير البنية األساسية النووية. 

روع وفي إطار   -١٨٥ عّة من المهد إلى اللحد"  INT9182المش ادر المش تدامة التحكم في المص قُدم "تحقيق اس
  .٢٠١٨في عام  قبرصتونس وفي  استُهلّتالتي المصادر إزالة  ألنشطةالدعم 

حذ ٢٠١٨في حزيران/يونيه و  -١٨٦ ، ش
ات  ذ العين اراتهم في أخ دوليون مه الطالب ال
ا  دته ة م دريبي ات خالل دورة ت ان ير البي وتفس

مت بدعم من المشروع  ، INT5153أسبوعان، نُّظِ
ه ات داعي اخ وت أثير تغير المن ة  "تقييم ت على الترب

والموارد المائية في المناطق القطبية والجبلية". 
اون الوثيق مع  التع روع ب ذ المش ويجري تنفي
منظمة األغذية والزراعة بهدف تقييم آثار تغير 
اه  ي والمي اعالت بين األراض اخ على التف المن

 والنظام اإليكولوجي.

  

دورة تدريبية حول تنفيذ المتطلبات الوطنية : INT2018المشروع 
، ٢٠١٨آب/أغسطس  ٢٤-٢٠، في الفترة من لبرامج القوى النووية

 .هيئة األمان اإلشعاعي والنووي، فنلندا الصورة من: بفنلندا.

المشاركون في الدورة التدريبية يتوجهون إلى نهر باسترز الجليدي 
في جبال األلب النمساوية، متجاوزين في هذه النقطة الموقع الذي 

 .الوكالة رة من:الصو .٢٠١٥الجليدي في عام  النهركان عنده 
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ا ٢٠١٨رض في عام وخالل الجمعية العامة لالتحاد األوروبي لعلوم األ  -١٨٧ رون عرًض م ثمانية وعش ، قُّدِ
روع  فرت عنها حمالت أخذ العينات في إطار المش بعة مواقع  INT5153حول النتائج العلمية التي أس في س

مرجعية عالمية. وخصصت جلسة واحدة، عنوانها "تتبع التربة والمياه والرسوبيات لكشف ديناميات تغير المناخ 
روع في المناطق الجليدية"،  ة نتائج المش رت ورقة  INT5153لدراس افة إلى ذلك، نش على وجه التحديد. باإلض

يزيوم تخدام الس كال الجليدية في بحيرة بارون  ١٣٧-بعنوان "اس والمغذيات لتتبع وتطور التربة والنباتات في األش
ُطلع بها في إطار  مينت (كوردييرا بالنكا، بيرو)" تأتّت عن مهمة خبراء اض رت  INT5153كاتش إلى بيرو، ونش

روع من خالل العروض التي قدمت في Science of the Total Environmentفي مجلة  رت نتائج المش . كما نش
عام  يا في آذار/مارس، وفي المؤتمر القطبي ل مان رين في أل ابع والعش لدولي الس في  ٢٠١٨المؤتمر القطبي ا

  سويسرا في حزيران/يونيه.

رين الثاني/نوفمبر، حلقة عمل حول دور تكنولوجيا المعلومات في  وفي هالدين، بالنرويج،  -١٨٨ نُظمت في تش
روع ، إدارة المعرفة من أجل اإلخراج من الخدمة افها المعهد النرويجي لتكنولوجيا الطاقة، في إطار مش تض اس

اليمي  اون التقني األق اريع اإلخراج من ا، INT9183التع ذ مش ام تنفي ة "تخطي العوائق التي تقف أم دم لخ
دولة من الدول األعضاء إلى محاضرين خبراء  ١٩أربعة وعشرون مشارًكا من  واالستصالح البيئي". وانضم

ين في  ص من ألمانيا والواليات المتحدة، إلى جانب أحد موظفي الوكالة. وجعل هذا الحدث المهنيين المتخص
اليبخاإل اريع  راج من الخدمة مدركين للفوائد التي ينطوي عليها تطبيق أس مبتكرة على مختلف جوانب مش

تفادة من التطورات الحديثة في تكنولوجيا المعلومات وتطبيقها على إدارة  اإلخراج من الخدمة النووية، باالس
المعرفة في عمليات اإلخراج من الخدمة. ومن بين السمات المهمة في حلقة العمل التدريب "العملي"، بما في ذلك 

تراتيجيات للتعامل مع المحطات في المواقف التي التمارين الجماعية التي  ع اس اركين فيها وض يتعين على المش
تخدام برنامج النمذجة ثالثية  اركون على اس ب المش اص جرعة. وُدّرِ تنطوي على احتمال تعرض العمال المتص

راً لمختلف تويات الجرعة تقديراً مباش تخدام األدوات التي تمكن من تقدير مس يناريوهات  األبعاد وعلى اس س
    المناولة المفترضة.
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  برنامج العمل من أجل عالج السرطان  -٦-جيم

  ٢٠١٨أبرز المالمح اإلقليمية في عام   -١-٦-جيم

رطان، دعم الجهود التي ٢٠١٨في عام   -١٨٩ لت الوكالة، من خالل برنامج العمل من أجل عالج الس ، واص
طة ة الدخل والبلدان المتوس تدام في البرامج  تبذلها البلدان المنخفض عاعي على نحو مس الدخل لدمج الطب اإلش

تعراض القدرات الوطنية ومعالجة الفجوات  طة على اس رطان. وركزت األنش املة لمكافحة الس الوطنية الش
تدامة  افية من أجل توفير خدمات مس د موارد إض رطان وحش اريع التعاون التقني المتعلقة بالس التمويلية في مش

  لعالج السرطان.

  عمليات استعراض البعثات المتكاملة لبرنامج العمل من أجل عالج السرطان
لبرنامج  تلقت سبع دول بعثات استعراضية متكاملة  -١٩٠

رطان، وقام خاللها خبراء بتقييم  العمل من أجل عالج الس
رطان. ويركز  القدرات واالحتياجات الوطنية لمكافحة الس
ير  يات على تعزيز هذه القدرات، وتيس ما نتج من توص
اعدة الحكومات  اتخاذ القرارات القائمة على األدلة، ومس

تثمارات في م جال على إعطاء األولوية للتدخالت واالس
اس  ا األس ات أيًض تعراض كل االس رطان. وتش مكافحة الس
ع ة من قبل الوكالة، مثل وض  لدعم أعمال المتابعة الُمكّرس

  خطط وطنية لمكافحة السرطان، بالتعاون مع الشركاء.

تان  -١٩١ ية التي جرت من أفغانس تعراض : البعثة االس
ايو  ١٠إلى  ٦ ار/م ات  .٢٠١٨أي دم ول إلى الخ الوص

حية محدو خيص غالبية الص تان، ولذلك فإن تش د في أفغانس
درات  أخرة. والق ة مت ان يتم في مرحل رط ى الس مرض
التشخيصية والعالجية ليست كافية لتلبية احتياجات السكان، 
عاعي. وعلى الرغم من  ة مع عدم توافر العالج اإلش خاص

رطان على ، ذلك تان التزامها بمكافحة الس أظهرت أفغانس
شاء وحدة مكرسة لذلك داخل المستوى الوطني من خال ل إن
حة العامة.  تعراض بأن يركز ووزارة الص ى االس أوص

اإلطار االستراتيجي الوطني لمكافحة السرطان على تسجيل 
حاالت السرطان ورصدها، والوقاية والكشف المبكر، وعلى 
بداية على  رطان، مع التركيز في ال العناية المتكاملة بالس

  والرعاية التلطيفية.سرطانات الثدي والطفولة، 

يةٌ متكاملةٌ لبرنامج العمل من غيانا  -١٩٢ تعراض : بعثةٌ اس
رطان في الفترة  مبر  ٨-٥أجل عالج الس كانون األول/ديس

. خلص فريق الخبراء إلى أن البنية األساسية للرعاية ٢٠١٨
يع ولتوزيعٍ أكثر عدالةً  حية في غيانا جاهزة للتوس الص

البعثات االستعراضية المتكاملة لبرنامج العمل 
  ٢٠١٨من أجل عالج السرطان في عام 

  أفغانستان
  إندونيسيا
  أوكرانيا

  غيانا

  مقدونيا الشمالية
  المكسيك

  موريشيوس

وحدة التصوير اإلشعاعي للثدي بمستشفى االستقالل 
توولي  الصورة من: في كابول، أفغانستان.

 .هونغيستو/منظمة الصحة العالمية

 وعرضت القابلتان إيفادني تيريل وشاندا مكغرياغور،
على فريق االستعراض في مركز ويسروك الصحي، 

مها جمعية بليندن، في غيانا، األنشطة التي تقد
الصورة  السرطان في غيانا من أجل دعم المرضى.

 .أرسن غوريك/الوكالة من:
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تفيد من تدابير التعزيز على المدى لخدمات التشخيص والعالج في  جميع أنحاء البلد. والمجاالت التي يمكن أن تس
ير هي: علم األمراض في القطاع العام، والكيمياء المناعية، وقدرات إجراء اختبارات البيولوجيا الجزيئية،  القص

يمية، وإمكانية الوصول والموارد البشرية الالزمة للتشخيص، وخدمات السرطان األساسية في المستشفيات اإلقل
  إلى خدمات العالج اإلشعاعي، المتوفرة حاليًا في معهد السرطان الخاص في غيانا.

يا:  -١٩٣ رطان التي جرت في الفترة  إندونيس ية المتكاملة لبرنامج العمل من أجل عالج الس تعراض البعثة االس
ابقة أُجريت  ٢٠١٨كانون الثاني/يناير  ٣١إلى  ٢٢من  رين األول/أكتوبر (ثمة بعثة س في عام  .)٢٠١٠في تش

يقها. ولم ٢٠١٤ طة وتنس ميم األنش رطان بغرض تص حة اللجنة الوطنية لمكافحة الس أت وزارة الص  تعتمد، أنش
إندونيسيا، بعد، رسمياً خطةً وطنية لمكافحة السرطان. وسلط االستعراض الضوء على الحاجة إلى زيادة استخدام 

خيص والعالج الق طب مرافق التش قدرات ال يادة  ة، وز ائم
اسالنووي، وتعزيز البنية  ات في مجال  يةاألس والممارس

  األمان اإلشعاعي.

يك:  -١٩٤ ية متكاملة لبرنامج العمل  المكس تعراض بعثة اس
رطان في الفترة  طس إلى  ٢٧من أجل عالج الس آب/أغس

بتمبر  ٤ يك تحديات في تقديم ٢٠١٨أيلول/س . تواجه المكس
حية ب ول جغرافياً إلى الرعاية الص بب تباين إمكانية الوص س

إمكانية وصول المرضى تباين معدات التشخيص والعالج، و
حية المختلفة. وقدم الخبراء  ات الرعاية الص س إلى مؤس
رطان،  املة لمكافحة الس ع خطة ش يات تتعلق بوض توص
ية ومراجعة توزيعها،  خيص ية المعدات التش وزيادة كم

ياغة خطة وطنية لتطوير الع عاعي (بالتعاون وص الج اإلش
حي الوطني)،  لة داخل النظام الص ات ذات الص س مع المؤس
ية، وقيود  خيص تويات المرجعية التش مان االلتزام بالمس وض
ى توخياً لألمان  يل المرض ب الجرعة، ومعايير إخالء س

  اإلشعاعي.

يوس  -١٩٥ يةٌ متكاملةٌ لبرنامج  :موريش تعراض بعثةٌ اس
رطان كانون  ١٤-١٠في الفترة  العمل من أجل عالج الس

مبر يوس بالفعل عدًدا من ٢٠١٨ األول/ديس . تقدم موريش
ى فريق  ى. وأوص رطان المتقدمة للمرض خدمات عالج الس
ة  درات الوطني اء تعزيز الق دابير ابتغ دة ت اذ ع اتخ الخبراء ب
تعراض الخطة الوطنية  مل ذلك اس رطان. وش لمكافحة الس

ورتها ا عها في ص رطان ووض لنهائية، وترقية لمكافحة الس
ي وتعزيز خدمات الطب النووي  خيص وير التش معدات التص
فى جيه نهرو، وترقية قدرات  تش فى فيكتوريا ومس تش في مس
 العالج اإلشعاعي، وترقية اللوائح المتعلقة بمراقبة التعرض.

  

فرانسيسكا ريدوندو، الخبيرة في التشخيص والطب 
النوويين، في نقاش مع جيلبرتو ميدينا إسكوبيدو، من 
قسم علم األمراض، بمستشفى إغناسيو غارسيا تيليز 

 :من الصورة. دي ميريدا، في يوكاتان، بالمكسيك
 .أنونسيون بنديكيتو/الوكالة

صالح الدين بو يوسف، خبير التشخيص والطب 
النوويين في نقاش مع اختصاصي علم األمراض في 

أنونسيون  الصورة من: مستشفى ويلكين، موكا.
 .بنيديتكو/الوكالة
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مالية:   -١٩٦ ية متكاملة مقدونيا الش تعراض بعثة اس
رطان في ا -١٠لفترة لبرنامج العمل من أجل عالج الس

بتمبر  ١٤ . خلص فريق الخبراء إلى إن ٢٠١٨أيلول/س
البلد لديه قدرات عالجية كافية، وأنه ينبغي تحسين تنسيق 
الس  ا، وأن على مج ل بينه ام رطان والتك ات الس خدم
األورام المتعددة التخصصات أن تقوم بمراجعة تشخيص 
ع خطط العالج المالئمة. ويمكن أن  ى وأن تض المرض

طار القانوني والتنظيمي لألمان اإلشعاعي أيًضا يستفيد اإل
ورة أكثر انتظاماً،  يمكن كما من إجراء التحديثات بص

 .المرضىتدابير حماية زيادة تعزيز 

ية من  :أوكرانيا  -١٩٧ تعراض  ١٨إلى  ١٤البعثة االس
الح نظامها  .٢٠١٨أيار/مايو  تعكف أوكرانيا على إص

ية غاء زيادة إمكان حي الوطني ابت ول إلى  الص الوص
تعراض  ى فريق الخبراء باس خيص والعالج. وأوص التش
رطان  خيص وعالج أنواع الس وتوحيد بروتوكوالت تش
عاعي والطب  يوًعا، وزيادة خدمات العالج اإلش األكثر ش
النووي، ومواءمة البرامج التعليمية مع المعايير الدولية، 
ي على دور الفيزيائيين الطبيين  س فاء الطابع المؤس وإض

  وتقنيي اإلشعاع .

رت عملية جمع المعلومات وتحليلها خالل و  -١٩٨ يُّسِ
ين الموجز القطري  تعراض من خالل تحس عملية االس

شركاء في  شأن السرطان الذي تعده الوكالة، الذي جرى تحسينه ليشمل معلومات إضافية محددة حول أنشطة ال ب
خطيط برنامج التعاون التقني وتيسير تقاسم المعلومات مكافحة السرطان والنظم الصحية الوطنية. ومن أجل دعم ت

رطان وتختص بكل بلد على حده، وتقدم، من وجهة نظر أُعدت داخل الوكالة،  حائف وقائع موجزة تتعلق بالس ص
  دولة عضو في الوكالة. ٤٠الوكالة، لمحة سريعة عن وضع مكافحة السرطان في 

  رطانالجهود الوطنية لتحسين قدرات مكافحة السدعم 
ارية لكل من   -١٩٩ تش اعدة خبراء اس اً مس حة العالمية، قُدمت أيض فيتنام بالتعاون الوثيق مع منظمة الص

وتوو رطان. كما قام  نيكاراغواو ناميبياو مبيقاموزو مالويو ليس ع الخطط الوطنية لمكافحة الس دعماً لعملية وض
ركاء في أحد الخبراء بتقييم التقدم الذي أحرزته ألبانيا في مجال مك اهمات التي قدمها الش رطان والمس افحة الس

 برنامج عالج السرطان.

  

خبير فريق البعثة االستعراضية بريموز ستوريان (يمين) 
قة بتشخيص السرطان مع يناقش القدرات والتحديات المتعل

موظفي مستشفى "الثامن من سبتمبر"، وهو أكبر مستشفى 
 .أرسن غوريك/الوكالة الصورة من: عام في سكوبيا.

اختصاصي في البنية األساسية لألمان اإلشعاعي  من 
الوكالة يلتقي بالطاقم الطبي في مستشفى أوخمتديت في 

 يتو/الوكالةأينونسيون بنديك الصورة من: كييف، أوكرانيا.
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حة   -٢٠٠ لة مع منظمة الص عاونت الوكا وت
رطان في  العالمية والوكالة الدولية لبحوث الس
عقد اجتماع للخبراء في مجال السرطان والصحة 
ة تعزيز  اء بغي دول األعض ة وممثلي ال ام الع

تخدمة في إجراء تقييمات  المنهجية الحالية المس
ة  ان (البعث رط ة الس افح ة لمك درات الوطني للق
ية المتكاملة لبرنامج العمل من أجل  تعراض االس
ات ذات  ي ت التوص اول ان). تن رط عالج الس

ة التي تمخ اقَ  ضاألولوي اع نط ا االجتم  عنه
تخدمة لجمع وتحليل المعلومات المتع يرورات المس تعراض، وكفاءة األدوات والس رطان، عمليات االس لقة بالس

  وجودة البيانات التي تم جمعها وموثوقيتها، وقياس فعالية عمليات االستعراض.

ا اجتماًعا لدعم   -٢٠١ عقدت الوكالة أيًض
ذ  اء في التخطيط والتنفي دول األعض ال
اعي  ع ات العالج اإلش دم املين لخ المتك
بع دول  اركت في االجتماع س تدامة. وش المس

اء أفريقية ( نغالو بيازامو أوغنداأعض  الس
قرو كينياو يوسو مدغش ) نيجيرياو موريش

تقبالً في  ع مس ع خطط عمل للتوس قامت بوض
برامج العالج اإلشعاعي. وشملت خطط العمل 
ديرات  ا من تق ابله ا يق طة وم ة األنش القطري
ة، والتخطيط  امل ة القوى الع ة تنمي ة بغي التكلف

  األمان واألمن لخدمات العالج اإلشعاعي.للبنية األساسية والمعدات المناسبة، وكذلك اعتبارات 

  الشراكات والتواصل الخارجي وحشد الموارد
ات التمويل الدولية، في   -٢٠٢ س ركاء الحاليون على مدار العام، بما في ذلك مؤس وُعمل على أن ينخرط الش

راكة بيل المثال، ُعززت الش رطان. فعلى س طة مكافحة الس مع البنك  عملية جمع األموال من أجل تعزيز أنش
من خالل سلسلة من الفعاليات المشتركة. وشمل ذلك اجتماعاً دعيت  اإلسالمي للتنمية ومنظمة التعاون اإلسالمي

اء في الوكالة أن  ة كيف يمكن للدول األعض ا مقرا لها في فيينا لمناقش ات المالية التي تتخذ من النمس س فيه المؤس
ر ل على األموال، بما في ذلك من خالل الش اريع البنية تحص اكات بين القطاعين العام والخاص، ولتنفيذ مش

  األساسية الكبيرة لمكافحة السرطان.

تجمع   -٢٠٣ رطان األطفال في حزيران/يونيه. وس ووقعت الوكالة ترتيبات عملية جديدة مع المنظمة الدولية لس
طة عالج األورام عند األطفال باإل راكة بين جهود المنظمتين في توفير أنش عاعالش ة  ش في البلدان المنخفض

  والمتوسطة الدخل.

ية رفيعة   -٢٠٤ المي للتنمية وبنك التنمية األفريقي والوكالة حلقة دراس وفي حزيران/يونيه، نظم البنك اإلس
رطان. وفي تموز/يوليه،  يوية" في جهودها لمكافحة الس توى في الفلبين حول "التعاون دعماً للبلدان اآلس المس

افته دعمت الوكالة اجت تض المي واس و، نظمته منظمة المؤتمر اإلس رطان في بوركينا فاس ماًعا للتوعية بالس

مارجريت فيتش، خبيرة التمريض في مجال األورام، تدير نقاشاً حول 
 .جيمس هوليت/الوكالة الصورة من: تعزيز عملية االستعراض.

مندوبون من مدغشقر يعملون مع الوكالة على وضع خطة عمل لخدمات 
 .هوليت/الوكالة يمسجالصورة من:  العالج اإلشعاعي المستدامة.
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يا. وجمع االجتماع  يات في أفريق يدات األول قارة. وبالتعاون مع أمانة  ١٦الس يدة أولى من جميع أنحاء ال س
رطا راكة من أجل مكافحة س توى حول "الش ن عنق الرحم" الكومنولث، دعمت الوكالة تنظيم حلقة رفيعة المس

تين لالخالل  ابعة والس ط دورة الس رق أفريقيا ووس حة المجتمعية في ش فريقيا والجنوب أمؤتمر وزراء الص
  فريقي، المعقود في تشرين الثاني/نوفمبر.ألا

وسلطت الوكالة الضوء على دورها النشط في دعم جهود الدول األعضاء الرامية إلى التصدي للسرطان   -٢٠٥
ار حة العالمية في جنيف من خالل المش ية، بما في ذلك جمعية الص حية العالمية الرئيس كة في الفعاليات الص

يرو  تاتا في أفريقيا، في ماس رطان البروس رطان الثدي وس رطان عنق الرحم وس را، ومؤتمر وقف س ويس بس
وتو، ومؤتمر القمة العالمي للقادة رطان، وعقد  بليس رطان، والمؤتمر العالمي المعني بالس المعنيين بمكافحة الس

ّدد نائب المدير العام للوكالة، مدير إدارة التعاون التقني، دازو يانغ، في  كالهما في كواال المبور، بماليزيا. وش
حة العالمية في برلين بألمانيا، على الدور ا توى في قمة الص طلع به حديثه أمام لجنة رفيعة المس م الذي تض لحاس

العلوم والتكنولوجيا النووية في الكشف المبكر عن السرطان وعالجه. وجرى توضيح األولوية التي توليها الوكالة 
لمساعدة الدول األعضاء على تحسين الوصول إلى العالج اإلشعاعي والطب النووي بأمثلة من مشاريع التعاون 

أمان الموظفين والمرضى، فضالً عن جهود الوكالة لدعم الشراكات وحشد  التقني لتنمية الموارد البشرية وكفالة
  الموارد.

تين، "تحقيق النتائج   -٢٠٦ رطان خالل المؤتمر العام في دورته الثانية والس وفي فعالية جانبية حول مرض الس
رطان"،  – تطيع إحداث تغيير في مكافحتنا للس رطان ف نّوهمعاً نس ي ألبانيا والبرازيل ممثلون كبار من مراكز الس

الدعم الذي تلقوه من الوكالة في مجال بناء القدرات، وإتاحة المشورة التقنية، وشراء األدوات بوكمبوديا والمغرب 
  والمعدات لمكافحة السرطان.

ركاء المحتملين، بما في ذلك برنامج األمم المتحدة   -٢٠٧ ع فرص التعاون مع الش فت على نطاق واس تكش واس
ترك ال ندوق العالمي لمكافحة المش ب والص رية/متالزمة نقص المناعة المكتس معني بفيروس نقص المناعة البش

، فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز والسل والمالريا من أجل التعاون بشأن أنشطة حشد الموارد وزيادة الوعي
  وبناء قدرات القوى العاملة الصحية.، ودعم االستراتيجيات والبرامج الوطنية

  حشد الموارد
رطان،   -٢٠٨ اعدة المالية، من خالل برنامج العمل من أجل عالج الس ي المس قدمت حكومة االتحاد الروس

روع اإلقليمي  فذت من خالل المش لد، ن ية في الب ية إقليم تدريب يذ خمس دورات  لدعم التقني لتنف ، RER6033وا
عاعي (خبراء ع عاعي وخبراء الفيزياء الطبية "تعزيز معرفة المهنيين المعنيين بالعالج اإلش الج األورام اإلش

ب  عاعي)". وُدّرِ حياً من  ٩٨وخبراء تكنولوجيا العالج اإلش واً، وهي  ١٥مهنياً ص  أرمينياو أذربيجاندولة عض
تونياو تانو إس ياو بلغارياو أوزبكس تانو بيالروس ودو تركمانس ربياو جمهورية مولدوفاو الجبل األس  ص
تانو تانو قيرغيزس عيع الداخلي هنغارياو ليتوانياو التفياو كازاخس عاعي عالي الدقة، والتش ، على العالج اإلش

المة والوقاية  عاعي، وكذلك في الحماية والس مان الجودة ألنظمة تخطيط العالج اإلش واإلدخال في الخدمة، وض
  من الحوادث في العالج اإلشعاعي.

ألورام وتقنيي العالج لاإلشعاعي عالج المن اختصاصيي  ثنينالتدريب أثناء الخدمة الكما يسرت الوكالة   -٢٠٩
 المعنون ،URT6031اإلشعاعي من جمهورية تنزانيا المتحدة كجزء من التعاون التقني المستمر ضمن المشروع 
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يع نطاقه". "تعزيز  رطان وتوس برنامج مكافحة الس
ستضافت التدريب مرافٌق رائدة في رعاية مرضى  وا

  السرطان في إسرائيل.

ة بين   -٢١٠ راك اح الش ة على نج ومن األمثل
القطاعين العام والخاص، ساعدت الوكالة على ضمان 
نع معدات  ركة دولية تص أن تتبّرع إيليكتا، وهي ش
اعي،  ع ّدم للعالج اإلش از متق عالج األورام، بجه

  لمستشفى البشير في عّمان باألردن. 

اء، والمنظمات و  -٢١١ لت الدول األعض واص
ولية، والمنظمات غير الحكومية، وكذلك الحكومية الد

طة الوكالة الرامية  القطاع الخاص، إظهار الدعم ألنش
اهمات من خارج  رطان. ووردت مس إلى مكافحة الس

يالميزانية من  ، وقدمت تبرعات من االتحاد االئتماني الفيدرالي لألمم موناكوو جمهورية كورياو االتحاد الروس
  ألمم المتحدة بفيينا لتمويل مشاريع مكافحة سرطان األطفال في ألبانيا وميانمار.المتحدة والجمعية النسائية ل

ً كما قدمت الوكالة   -٢١٢ تباقيا رطان في  دعماً اس د الموارد بغرض تلبية احتياجات التمويل المتعلقة بالس لحش
  .ناميبياو ليسوتوو أفغانستان

د الموارد وج، ٢٠١٨وفي عام   -٢١٣ تراتيجيات لحش عت اس ركاء ُوض رى تحديد الجهات المانحة والش
رطانات  عاعي لس يع نطاق خدمات الطب النووي والعالج اإلش المحتملين ألغراض مبادرة كبيرة تهدف إلى توس

  فريقيا وسرطانات األطفال. أالنساء، والتدريب المتعلق بمكافحة السرطان في 

  المتابعة مراجعة برنامج العمل من أجل عالج السرطان وإجراءات  -٢-٦-جيم

رافية الداخلية في عام   -٢١٤ تعراض أجراه مكتب الخدمات اإلش ائل المتعلقة  ٢٠١٧حدد اس العديد من المس
لة  يات ذات ص رطان، وقدمت توص يقية لبرنامج العمل من أجل عالج الس بالجوانب البرنامجية والوظيفية والتنس

أ المدير العام فر٢٠١٨بذلك. وفي كانون الثاني/يناير  ه وتتألف من نواب ، أنش ة يقودها بنفس ص قة عمل مخص
اء إدارات التعاون التقني والعلوم والتطبيقات النووية واألمان واألمن النوويين، للتعامل مع  المدير العام ورؤس
رطان.  رطان والهيكل التنظيمي لبرنامج العمل من أجل عالج الس يات المتعلقة بنهج موحد لمكافحة الس التوص

تعراض ح في وبعد االس يق معززة (كما هو موض رطان من خالل آلية تنس ع نهج موحد لمكافحة الس ، تم وض
رطانالهدف من ويتمثل  ).GOV/INF/2019/2الوثيقة  اعدة الدول  في برنامج العمل من أجل عالج الس مس

اء، في إطار نهج البيت الواحد  كل وثيق  علىلوكالة، الذي تتبعه ااألعض رطان، والعمل بش مع جميع مكافحة الس
عَب يعالدول األعضاء على مكافحة السرطان  اتقدر بناءعلى  ذات الصلة الُش ين هاوتوس من خالل دمج  هاوتحس

رطان  امل لمكافحة الس عاع في برنامج ش تخدامات الطبية لإلش أنه أن يعظماالس من فعاليته وتأثيره على  من ش
حة العامة تقوم . بأكبر قدر ممكن الص عبة برنامج العمل موس رطانش في  ابإعادة تركيز عمله ن أجل عالج الس

رطان امل لمكافحة الس ية الثالثة التالية: التقييم الش د، المجاالت الرئيس الوثائق  إعدادالموارد ودعم  وحش
     االستراتيجية.

في العالج اإلشعاعي لألورام وتقنيون في العالج  اختصاصيون
اإلشعاعي من معهد أوشان رود للسرطان يحضرون منحة دراسية 

 .مستشفى أسوتا :من الصورة .في مستشفى أسوتا
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  قائمة المختصرات المتكررة االستخدام

االتفاق التعاوني اإلقليمي األفريقي للبحث  اتفاق أفرا
ة والت ال العلم والتنمي ب في مج دري

  والتكنولوجيا النوويين

NPP  محطة قوى نووية  

ل عالج   PACT  الوكالة الدولية للطاقة الذرية  الوكالة ل من أج امج العم برن
  السرطان

APCs  التكاليف البرنامجية المقررة االسترداد  RCA   ث اوني اإلقليمي للبح اق التع االتف
ال العلم  ب في مج دري ة والت والتنمي

  لوجيا النوويينوالتكنو

ARASIA   االتفاق التعاوني للدول العربية الواقعة في
يا للبحث والتنمية والتدريب في مجال  آس

  العلم والتكنولوجيا النوويين

SIDS  الدول الجزرية الصغيرة النامية  

االتفاق التعاوني لترويج العلم والتكنولوجيا   اتفاق أركال
  يبيالنوويين في أمريكا الالتينية والكار

SDG  هدف التنمية المستدامة  

CPF  اإلطار البرنامجي القُطري  TC  التعاون التقني  

منظمة 
األغذية 

والزراعة 
  لألمم المتحدة

صندوق   منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
التعاون 

  التقني

  صندوق التعاون التقني

IAEA  الوكالة الدولية للطاقة الذرية  UNDAF  اعدة إطار عمل األمم المت حدة للمس
  اإلنمائية

LDC   ًبلد من أقل البلدان نموا  WHO  منظمة الصحة العالمية  

تكاليف 
المشاركة 

  الوطنية

    تكاليف المشاركة الوطنية
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  ١ق رفالم
 المواضيعي القطاعحسب ب: أمثلة عن المشاريع ٢٠١٨إنجازات العام 

 الصحة والتغذية   -ألف

  ةاإلقليميالمالمح أبرز   -١-ألف

شرية  صحةالتزال ال   -٢١٥ شكل  والتغذيةالب سبة أولوية ت أعلى  لهماتخصص ، ولدول االفريقية األعضاءلبالن
بة من مدفوعات  التي  الجهودبلدان في  عدةتدعم الوكالة  كما بعد األغذية والزراعة. التعاون التقني أموالنس

اءتبذلها  عاعي العالج خدمات إلنش ل ما في اإلقليمية القدرات وتدعم يزها،لتعز أو النووي والطب اإلش  يتص
عة األورام عالج مجال في والتدريب بالتعليم ل بخدمات الطب  ما وفي. الطبية والفيزياء باألش  يدعم ،النووييتص

عاعيَّةوتأهيل  تدريب البرنامج يدلة اإلش ين في الص د المختص  المنطقة في المهارات هذهفي  الخطير لنقصا لس
تراتيجي وإدارة دعيو. االفريقية تدعم الوكالة  كماالطب النووي. مرافق في الجودة م البرنامج كذلك التخطيط االس

لنحو  على القرارات اتخاذتقييم برامج التغذية الوطنية إلتاحة  كذلك تناد أفض ينبهدف  األدلة إلى باالس  تلك تحس
  .البرامج

يا منطقة فيو  -٦٢١ ل الهادئ والمحيط آس اء الدول دعم تقنيال ونالتعا برنامج يواص  مواجهة في األعض
حة المتعلقة التحديات رية بالص كل التركيز مع ،والتغذية البش  عام فيو المنطقة. في الطفل تغذية على خاص بش

قدرة تعزيز على البرنامج ركز ٢٠١٨ ية ال ياتال تطبيق على اإلقليم ئة تقن ناش عددة ال  مجالي في الطرائق المت
 في بما وعالجها، المعدية غير األمراض مكافحة أجل من العالجي النووي والطب يئيالجز التشخيصي التصوير

بية، واألمراض الوعائية الدماغية األمراض ذلك الً  العص رطان، عن فض  نقلتو .الوعائيّة القلبية واألمراض الس
لة لك الوكا يات مجال في المعارف كذ مة النووي الطب تقن قد ثل جًدا المت ر العالجو نبالبروتو العالج م  بأس

يناتال إلدخال الدعم اإلقليمية القدرات بناء وقدم .البورون نواة في النيوترون  عند األمان الجودة مجال في تحس
  .الجودة إدارة نظم وتطبيق نشر عن فضال ،النووي الطب تقنيات تطبيق

طة تزال الو  -٧٢١ حةال أنش رية ص كل البش ية أولوية تش اء للدول رئيس يا وباأور في األعض طى وآس  .الوس
عة مجموعة المنطقة في تقنيال التعاون برنامج يغطيو يع،المو من واس  والعالج النووي الطب ذلك في بما اض

عاعي وير والتغذية اإلش الً  ،الطبية والفيزياء الطبي والتص  جميع في وتوكيدها الجودة مراقبة دعم عن فض
اريع تنفيذ خالل ومن الجوانب. ألة عولجت يمية،واإلقل الوطنية المش اريةاال البعثات بإيفاد القدرات بناء مس تش  س

ية. البنية تطويرو تدريبال حلقات تنظيمو اس  وجودة المرافق توافر في الكبيرة االختالفات من الرغم علىو األس
تخدام على التدريب إلى الحاجة فإن ،المنطقة في الطبية الخدمات  ذات النووية للتكنولوجيات والفعال اآلمن االس

 في نقصلا ولسد الوسطى. وآسيا أوروبا في األعضاء الدول غالبيةل بالنسبة رئيسية أولوية تشكل زالت ما الصلة
 هذهب الدورات بعض تقديم تم ،المنطقة في الروسية باللغة الناطقين للمهنيين المستمر التطوير فرص فيو التدريب

 في إقليمية أولوية باعتباره ،األطفال طب مجال في سيما ال المعدية، غير األمراض تشخيص برز ،وأخيراً  .اللغة
اريع عدة وتلبي المنطقة. اء الدول احتياجات وطنية مش خيص مجاالت في األعض  ،األطفال طب في التش

 ابيرالتد لتقييم النووية والتقنيات البوزيتروني النبعاثبا المقطعي للتصوير اإلشعاعية الصيدالنية والمستحضرات
  اإلشعاع. من المرضى وحماية ،السمنة حاالت في العالجية
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دة الكاريبي البحر ومنطقة الالتينية أمريكا في تقنيال التعاون برنامج يركزو  -٨٢١  مجاالت من العديد على بش
حة اريع من العديد دعم ٢٠١٨ عام فيو والتغذية. الص رطان مراكز تعزيز والوطنية اإلقليمية المش  جميع في الس

شرية الموارد تنمية من المجاالت شخيصي. والتصوير النووي والطب اإلشعاعي للعالج معدات شراء إلى الب  الت
افةو دي الدعم تقديم تم ك،ذل إلى باإلض  قدمت ،التغذية مجال فيو .معديةوال المعدية غير األخرى لألمراض للتص

 المزدوج التغذية سوء عبء الختبار ةأنشط شكل على المثال سبيل على أيًضا، الدعم والوطنية اإلقليمية المشاريع
 .حدته من والتخفيف ومراقبته

 علم األورام االشعاعي في مجال إدارة السرطان   -٢-ألف

 بدعمو ٢٠١٨ ينايرالثاني/ كانون في  -١٩٢
روع من اون مش  ،6018UGA التقني التع

اء" المعنون: عاعي العالج خدمات إنش  اإلش
رطان" معهد في نت ،الس  زاً جها أوغندا دش

عاعي للعالج جديداً  تئناف اإلش  تقديم الس
ية العالج خدمات اس ى األس رطان لمرض  الس

ل إثر ازال تعط د جه ذي الوحي ان ال  يتوفر ك
 ً ابقا ر .٢٠١٦ عام في البلد هذا في س  وحض
يد ،للوكالة العام المدير  حفل ،أمانو يوكيا الس

 والمالي تقنيال الدعم الوكالة قدمتو .االفتتاح
اء إلعادة عاعي، العالج خدمات إنش  اإلش

اهمة كل والمس ر بش  من ٣ الهدف في مباش
 الجيدة الصحة بشأن المستدامة التنمية أهداف

 الوكالة قدمتها التي المساعدة وشملت والرفاه.
 .البلد هذا حكومة مع التكاليف تقاسم أساس على جديدة آلة وشراء الخدمة من القديمة اإلشعاعي العالج آلة إخراج
 .ةالجديد لةاآل الستيعاب الحالي المرفق تكييف بشأن والمشورة الطبيين موظفينلل التدريب لوكالةا وقدمت

روع   -٢٢٠ اء" ، المعنونMLW6006وفي إطار المش رطان"  إنش ، بدعم من الوكالة قدمتمركز لعالج الس
 وشملعالج السرطان ق مرفماالوي على إعداد خارطة طريق لتشغيل صندوق األوبك للتنمية الدولية، المساعدة ل

 . المعداتوضع اللمسات األخيرة على األعمال المدنية وبناء القدرات في مجال الموارد البشرية وشراء  ذلك

وطني للعالج اإلشعاعي في هذا البلد. وفي إطار المشروع  مرفقوفي ليسوتو دعمت الوكالة إنشاء أول   -٢٢١
LES6002، " عاإالمعنون اء مرفق للعالج اإلش غيله، المرحلة األولىنش رية لتش " عي وبناء قدرات الموارد البش

واحد  الختصاصيإضافي دم تدريب غانا. وقُ و إيطاليافي  بحيث يجري التدريبطبيتان دراسيتان طلقت منحتان أُ 
 تقنيين في مجال العالج اإلشعاعي.  ٧في مجال عالج األورام اإلشعاعي و

روع من كجزءو  -٢٢٢ عاعياإل العالج تعزيز" ونالمعن ،6085RAS المش دي ش م الجس  أنواع لمعالجة المجّس
رطان ائعة الس  توكيد على التدريب تم ،"اإلقليمي) التعاوني (االتفاق اإلقليمي التعاوني االتفاق منطقة في الش

ً  خبيراً  خمسون الدورات هذه من استفادو .المجّسم الجسدي اإلشعاعي العالج في الجودة ومراقبة الجودة  من وطنيا
 .المنطقة في وفعاليته اإلشعاعي العالج جودة عزز مما ،الهادئ والمحيط آسيا منطقة أنحاء جميع

 ونأما يوكيا السيد الذرية، للطاقة الدولية الوكالة عام مدير من كل حضر
 تدشين روغوندا روهاكانا الدكتور أوغندا، وزراء رئيس ومعالي
 المعهد. الصورة: للسرطان. أوغندا معهد في اإلشعاعي العالج خدمات
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ين تم ،كمبوديا فيو  -٣٢٢ رطان وطني مركز أول تدش ميمه تم - اإلطالق على للس ل ما لتغطية تص  إلى يص
 ينايرالثاني/ كانون في زالمرك تشغيل وبدأ - الوطني الصعيد على السرطان مرضى رعاية على الطلب من ٪٦٠

روع اهذ دعم تمو .٢٠١٨ ي الوطني المش حة قطاع في الرئيس  خالل من النهاية إلى البداية من كمبوديا في الص
ع ذمن تقنيال التعاون برنامج اس حجر وض  خالل منو الروتينية. هعمليات بدء لغاية الرائد لمرفقا لهذا األس

روع ين" المعنون ،600KAM المش تفادةاال فرص تحس عاعي العالج من س ع اإلش  الطب لخدمات خطة ووض
روعو ،"النووي ين" المعنون ،6002KAM المش عاعي العالج جودة تحس  الوكالة قدمت النووي" والطب اإلش

ترت هنيينالم الطبيين للموظفين التدريب عاع طبال معدات أحدث واش خيص ياإلش رطان لتش وفي  وعالجه. الس
رطان المركز الوطني لمكافحةحفل افتتاح  في ،لوكالةلعام المدير الا كلمة التهنئة التي توجه به  ، بعد مرورالس

نوات أ بطربع س اركته في  على بالض اس لمش ع حجر األس يد أمانو "وض ة الرائدة، قال الس س هذا  يُعدُّ هذه المؤس
  ."٢٠٠٩الة في عام الوكاً في كمبوديا دولة عضو أن أصبحتبها منذ  اضطلعناالمشروع من أهم المشاريع التي 

عاع مراقبة أجهزة توفير وإثر  -٤٢٢ حات الجرعات وقياس اإلش وئي والماس وير ةالض  باالنبعاث المقطعي للتص
فى من كل عزز التقني، التعاون جبرنام خالل من البوزيتروني تش لطاني المس فى الس تش لطان جامعة ومس  الس

لطنة في قابوس كل عمان س خيص على قدراتهما كبير بش رعة المعدية غير األمراض تش  عام فيو وبدقة. بس
ول مجال في تدريبية دورات تقديم تم ،٢٠١٨ وير بيانات على الحص -البوزيتروني باالنبعاث المقطعي التص

وير وبي المقطعي التص مان ومعالجته الحاس روال إطار في جودته مراقبة/جودته وض  المعنون 8600OMA عمش
وير زمراك في الجودة إدارة نظم تعزيز" وير-البوزيتروني باالنبعاث المقطعي التص وبي المقطعي التص  الحاس

يكلوتروني مرفق وفي كل التركيز مع "،س ف أجهزة على خاص بش وير وقياس الكش اط وتص عاعي. النش  اإلش
 المنتجة اإلشعاعية الصيدالنية للمستحضرات الجودة إدارة دليل إعداد الخبراء من بعثة دعمت ذلك، إلى باإلضافة
طة يكلوترون.ا بواس فى في النووي الطب يمركز موظفو وأقرّ  لس تش لطاني المس فى الس تش لطان جامعة ومس  الس
 ثقتهم عن أعربوا كما ،النووي الطب ممارسات في الجودة إدارة مراجعة اتمليع استيعابهم تحسن قد أنهب قابوس

لي ما يف يرب تص هلتو .الخارجية مراجعةال لعمليات التحض تخدام حول عمل حلقة عقد كذلك اءالخبر مهمة س  اس
 علم نباجوو ،بالمكونات المشاركين معرفة وتعزيز ،اإلشعاعية الصيدالنية المستحضرات إلنتاج السيكلوترونات

لة، ذات الفيزياء غيل الص يكلوترونات. وتش اركون تلقى الختام، وفي الس ادات العمل حلقة في المش  جميع في إرش

ن المدير العام أمانو يحضر احتفال وضع حجر األساس لبناء المركز الوطني لمكافحة السرطان، بنوم بنه، كمبوديا، في كانو
 .. الصورة: مستشفى كالميت٢٠١٤الثاني/يناير 
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جالت حفظ ذلك في بما ،النووي الطب ركزم إلدارة المتبقية الجوانب  والتدقيق التفتيش وعمليات والوثائق الس
 لها. والتصدي الطوارئ لحاالت والتأهب المشعة النفايات وإدارة

  
روع لخال من المقدم الدعم مع تزامنوبال  -٥٢٢ عاعية الحماية لتعزيز الجهود بذلت ،8600OMA المش  اإلش

ى عة النفايات وإدارة النووي بالط مجال في والمهنيين للمرض روعال خالل من المش  المعنون ،6007OMA مش
عاعية لألورام النووي للطب الجودة إدارة نظم قامةإ" ية" اإلش خيص فى ويعكف .والتش تش فى الملكي المس تش  ومس

 الجودة يدلتوك الجديدة الطرائق أن بيد ،النهائية صيغته في الجودة إدارة دليل وضع على الجامعي قابوس السلطان
ً  بالفعل تنفذ ً  حاليا   .النهائية صيغتها في قبل ذي من ضعتوُ  التي للبروتوكوالت وفقا

 العالج مجال في والمؤسسية البشرية الوطنية البلد قدرات تحسين لدعم كبيرة جهود بُذلت ،رومانيا فيو  -٦٢٢
عاعي مان اإلش تمرار ولض تدامة اس عاعي العالج نظام اس حة وزارة أطلقت ،٢٠١٤ عام فيو الوطني. اإلش  الص

اء الدولي، البنك مع بالتعاون مهمة، مبادرة رومانيا في عاعي العالج مراكز وتعزيز إلنش  عام فيو العامة. اإلش
 ترقية أو إنشاء سيتم كما ،التعاون هذا إطار في رومانيا في لمستشفى البالد في خطي عجلم أول توفير تم ٢٠١٨

 الصحة وزارة بين مشترك مشروع إطار في القادمة السنوات في العام اإلشعاعي للعالج قسًما ١٢ و ١٠ بين ما
ام .الدولي البنكو عاعي العالج بيد أن غالبية أقس فيات في اإلش تش ا تواجه رومانيا مس رية الموارد في نقًص  البش

يما وال اهرة،والم والمؤهلة المدربة عاعي العالج يتقنيو الطبيين نيالفيزيائي س ا .اإلش  خالل من الوكالة عدوتس
روع عاعي العالج خدمات تعزيزالمعنون " ،6019ROM التقني التعاون مش  الموارد قدرات بناء خالل من اإلش
رية" يين تدريب على رومانيا البش اص تخدام على الطبيين االختص عاع األورام لمعالجة الحديثة معداتال اس  باإلش

كل حيح بش لحة خدمةً  ص ى لمص غيل ولدعم ،المرض راف المعقدة المعدات هذه مثل تش  العملية، هذه على واإلش
 .المتقدمة اإلشعاعي العالج تقنيات مجال في الرومانيين الطبيين للمهنيين المتخصص التدريب توفيرل ،وأخيراً 

ً  أذربيجان في مريض آالف ١٠ الـ عددهم يبلغ الذين المسجلين الجدد المرضى بين منو  -٧٢٢  يحتاج ،سنويا
ً ت منهم ٪٨٠ عاعي. عالج إلى قريبا كل إش  لعلم الوحيد العام الكبير المركز راماألو لعلم الوطني المركز ويش

 في النووي الطب قسم ويجزأ تقريبًا. السرطان مرضى جميع معالجة يةمسؤول عليه تقع الذي البلد هذا في األورام

: خبراء الوكالة مع نظيرتهم الوطنية الدكتورة نعيمة خميس البلوشي وبعض المشاركين المحليين. OMA6008المشروع 
 .الصورة من س. سومانيسان/من خبراء بالوكالة
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ي الطبي الجامعي الحرم في األولى تتواجد حيث ينوحدت إلى األورام لعلم الوطني المركز  بإجراء وتقوم الرئيس
سات  الموجودة األخرى نفذت بينما ،العالج وإجراءات المفرد الفوتوني باالنبعاث حاسوبيال المقطعي التصوير درا

جامعي الحرم خارج يد موقع في ال وير إجراءات جد عاثبا المقطعي التص يا يتمو. البوزيتروني النب  حجز حال
عة تعمالن نكاميرتي ات إلجراء بالكامل الجامعي الحرم داخل الموجودة الوحدة في اغام بأش  األورام فحوص

 قدرات زيادة" :المعنون ،6011AZB عمشروال إطار فيو الدرقية). والغدة العظام تشمل فحص عمليات (معظمها
عاعي العالج خدمة عة اإلش ل تركيب طريق عن األورام لعالج الوطني المركز في الخارجية باألش  خطي معّجِ
قة عالي طا راء تم "ال عة تعمل كاميرا ش ماغ بأش وير( CT/SPECT ا عاث المقطعي التص  الفوتوني باالنب

وير وبي المقطعي المفرد/التص توفر الجديد موقعلل )الحاس ى س رطان لمرض وير عمليات الس  المقطعي التص
وير البوزيتروني باالنبعاث اعدوس واء.س حد على المفرد الفوتوني باالنبعاث المقطعي والتص  تلبية على ذلك يس

ات جراءإل المتزايدة الحاجة ىلل العالج تقديم اآلن الممكن من بات كما .األورام فحوص  من يعانون الذين مرض
  .فعالية أكثر بأسلوب القلب فحوصات مثل النووي الطب إجراءات إلى يحتاجون ممن أخرى أمراض

سلوفينياو  -٢٢٨ تحسين األمان والجودة في خدمات الطب " المعنون: ،SLO6006ي يعمل المشروع الوطن، في 
ام الفيزياء الطبية وتعزيز نهج العالج عاعي من خالل تطوير أقس تخدام الطب النووي-اإلش خيص باس " على التش

لوفينيااالرتقاء بخدمات الفيزياء الطبية المتاحة في  طلع به من خالل تعزيز س خبراء  الدور المهم الذي يض
عاع ،الفيزياء الطبيةمجال في ن والمؤهلوالخبراء  ،ةالفيزياء الطبي ن ووالخبراء المؤهل ،وخبراء الحماية من اإلش

عاع في  ينفي مجال الحماية من اإلش عاع أمان في بلوغ الحد األمثل من التحس في و .وجودتها يةاإلجراءات اإلش
لوفينيا  ٢٠١٨عام  فيات في س تش ً تلقت ثالثة مس ورة خبراء في دعما ائل الحماالفيزياء الطبية و لمجا ومش ية مس

عاع مثل  راكمن اإلش ريري اليومي  في مجال خبراء إش عاع في العمل الس ام الذي تقوم به الحماية من اإلش أقس
 . الفيزياء الطبية

عام   -٢٢٩ قدم كبير في   ٢٠١٨تم إحراز ت
ار  روالفي إط : المعنون ،TAD6006ع مش

عاعي في مركز " توفير خدمات العالج اإلش
رطان" ُس  تم تركيب جهاز  إذغد اإلقليمي للس

عالج إشعاعي (وحدة  جديد للعالج اإلشعاعي
وغد )60بالكوبالت  ، في خوجاند في منطقة س

آخر نشاط  ذلك شكلو .في شمال طاجيكستان
روع في إطا أنجز لذي TAD6006 ر المش ا

ة ال دمت الوك دعم  في إطاره ق دة ل اع المس
عاعي في طاجيكس تان خدمات العالج اإلش

ائهاوترقيتها  انبي كل من ، فيوإنش  دوش
ندو ثة ، خوجا حدي من خالل توفير المعدات ال

ب  ورة الخبراء في الجوان ب ومش دري والت
ة ريري ة والس ت. التقني ا فتئ ة  وم حكوم

تان حية الوطنيةتولي  طاجيكس يًدا لهذا االلتزامو .أولوية عالية لتعزيز خدماتها الص تلمت، تجس الوكالة في عام  اس
خدمات ب االرتقاءالتكاليف من وزارة الصحة في طاجيكستان لدعم تقاسم في  الحكومةمساهمة وألول مرة  ٢٠١٨

عاعي مةب. والعالج اإلش عاعي الجديد في خوجاند وتعزيز الخدمات في العاص اء مركز العالج اإلش ي، إنش لس  ص

: تسليم الموارد لجهاز العالج اإلشعاعي الجديد في TAD6006 المشروع
مركز األورام اإلقليمي في مدينة : الصورة .ركز السرطان اإلقليميم

 سوغد.
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تان  رطان في طاجيكس ى الس عمرض تفيدون من الدعم  على نطاق أوس يس تمر للعالج وس لوكالة ا برنامجمن المس
روع  وتم هذا البلد.األورام في مكافحة تعزيز خدمات مجال في  التقنيلتعاون ل في عام  جديدرباعي إطالق مش

روع ٢٠١٨ مالية" المعنون TAD6007 هو المش طى والش ، "تعزيز مراكز طب األورام في المنطقتين الوس
عاعي في من اعدة في تطوير خدمة العالج اإلش عاعي في للمس مالية وتعزيز خدمات العالج اإلش غد الش طقة س

  . في مجال التعاون التقني السابق ستند إلى المشروعيركز الجهد على بناء القدرات وي و .دوشانبي

عاعي في نيكاراغوا ب، ٢٠١٨في عام و  -٢٣٠ عيع داخليجهاز  تركيبقام المركز الوطني للعالج اإلش  تش
ول ٦٠بالكوبالت  روع التعاون التقني الوطنيعليه في إطار  الذي تم الحص بناء ": المعنون ،NIC6019 مش

رطان عاعي للس غيل  تقنيالوكالة الدعم ال وقّدمت. "القدرات في مجال العالج اإلش وكذلك بناء قدرات  الجهازلتش
تخدامه رية لدعم اس طس آب/اعتباًرا من و. الموارد البش تخدام جهاز العالج  ،٢٠١٨أغس عيتم اس  ع الداخليبالتش

ً أحد أكثر أنواع السرطان  وهو ،سرطان عنق الرحممن المصابات ب ٨٠لعالج  الرعاية  مهنيوالتي يعالجها  شيوعا
حية في المركز ليم، في موازاة ذلكو. الص عاعيلل معجل خطي تم تس في نهاية عام  مركز الوطني للعالج اإلش

 .عةبدعم من الشركة المصنعلى االكتمال  تركيبه ويوشك ٢٠١٨

روعالتم تقديم الدعم من خالل ، ٢٠١٨في عام و  -٢٣١ عيع إ": المعنون  GUA6020مش اء برنامج للتش نش
 مركز الدكتور برناردو ديل فاييلمساعدة ، "الداخلي بمعدالت جرعات قوية لعالج أورام الجهاز التناسلي النسائي

رطان اءفي  الوطني للس عيعبرنامجه الجديد للعالج  إنش ابات لعالجلي بمعدل جرعات مرتفع الداخ بالتش  المص
ليأورام ب روع التدريب والمعدات الالزمة لجعل  و .في الجهاز التناس  ،ويزيد هذا البلد. حقيقة واقعةذلك قدم المش

ل هذا البرنامج الجديد نوية على عالج ،بفض ابات من قدرته الس اء المص بة ب النس ، ٪ ٥٠سرطان عنق الرحم بنس
 .قائمة االنتظار في٪  ٦٠بنسبة  انخفاض تسجيل إلى أدىمما 

وفي كولومبيا يعمل المعهد الوطني للسرطان الكائن في بوغوتا كمؤسسة عمومية تعنى بمراقبة السرطان   -٢٣٢
. وقدم العالج العامةكما تجري البحوث المتخصصة وتبني القدرات وتدعم تطوير سياسات الصحة  ،مراقبة شاملة
ً ان حالة سرط ٦٠٠٠في أكثر من   ٪ ٧٠حيث تمثل أكثر المجموعات االجتماعية ضعفا في كولومبيا نسبة  سنويا

ن بدعم كبير من مشروع تعاون امن مجموع مرضى المعهد الوطني للسرطان. لقد تأسس المعهد الوطني للسرط
ل ما مجموعه  ٢٠١٨تقني وطني خاص بالوكالة كما يعمل بمثابة مركز وطني للتدريب. وفي العام   ٢٤٠حص

ات  فيات في بوغوتا وميديجين وكالي على تدريب في مجال ممارس تش طتهم في ثالثة مس ون أنش مهنيا يمارس
 المستحضرات الصيدالنية تحضيرمن أجل  الجودةالتصنيع الجيدة، فضال عن عمليات إقرار الصالحية وضمان 

 في المستشفيات.  اإلشعاعية

 الطب النووي والتصوير التشخيصي  -٣-ألف

ود الجبل في  -٣٢٣ روعال دعم األس ين" :المعنون الجاري 6005MNE مش خيص تحس  طب مجال في التش
 المتوقع الجديد حاسوبيال المقطعي التصوير نظام شراء "الحاسوبي المقطعي التصوير فحوص باستخدام األطفال
هم والذي ٢٠١٩ عام في تركيبه يس ين في س حية الرعاية نظام تحس  أولوية وهو ،للألطفا المقدمة الوطنية الص
ين إلى باإلضافة ،األسود الجبل في وطنية تخداما من لتمكينل القدرات بناء أنشطة تحس ه الجهاز س تخداما نفس  اس
 ً راء قبلو .فعاالً و مأمونا ال يتعين كان ،المعدات ش ات إلى يحتاجون الذين األطفال إرس ع في تُجرى فحوص  وض
م إلى الرحم) عنق أو الفقري العمود أو الصدر أو البطن لفحوصات ضروري وضع وهو( لولبي  التشخيص قس

 فحوصاتال جراءإل الخصوص وجه على الجديد الحاسوبي المقطعي التصوير نظام شراء تمو لبالغين.با الخاص
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كل وهو ،األطفال على يش وير نظام س وبي المقطعي التص فات بهذه يتمتع الذي الوحيد الحاس  الجبل في المواص
 مما ،المجاورة البلدان من القادمين لألطفال ،ترقيته تمت أن بعد ،المرفق إتاحة على األسود الجبل ووافق األسود.

 .اإلقليمي الصعيد على لاألطفا بسرطان المصابين األطفال رعاية إلى الوصول تعزيز من يزيد

تونيا فيو  -٤٢٣ اريع في المحرز التقدم على وبناءً  ،إس ابقة الوطنية المش رو إطالق تم ،الس  وطنيين عينمش
روع وهما أال ٢٠١٨ عام في النووي للطب  خدمات تقديم مجال في القدرات تعزيز" :المعنون 6019EST المش
عة العالج مة باألش فى في المجس تش روعو ،"الجامعي تارتو مس  تطبيقاتب االرتقاء" :المعنون 6020EST المش
 المتخصصة التدريب فرص من العديد توفير المشروعين هذين إطار في وتم النووي". والطب اإلشعاعي العالج

 إلى باإلضافة التجسيمي. اإلشعاعي العالج خدمات الستخدام متقدمة منصة إقامة في للمساعدة الطبيين للممارسين
راء عملية حاليا تتم ،ذلك م خالل من خطي معجل ش اهمو .الحكومة مع التكاليف تقاس ين في اريعالمش تس  تحس

 .استونيا أنحاء جميع يف وعالجه السرطان تشخيص

ام  -٥٢٣ روعال ق يع" :المعنون 6011SRB مش ات توس ة التطبيق وير اإلكلينيكي اث المقطعي للتص االنبع  ب
 الغلوكوز على المحتوية اإلشعاعية الصيدالنية المستحضرات باستخدام الحاسوبي المقطعي البوزيتروني/التصوير

 الطب في اختصاصيين تسعة تدريب بدعم ،"المزمنة مراضاأل تشخيص في عليه المحتوية وغير الفلور المنزوع
ياب الهواء تنقيةل اً جهاز قدم كما ،٢٠١٨ و ٢٠١٦ عامي بين واحد اتإلكتروني ومهندس النووي  ،الطبقي باالنس
 بالمركز النووي الطب لمركز غاما بأشعة تعمل صغير رؤية نطاق ذات كاميراو ،الصوتية فوق لموجاتل وجهاز

ربياب اإلكلينيكي اهمتو .ص اعدة هذه س خيص جعل في المس كل مفيدة وكانت ،كفاءةو فعالية أكثر المرض تش  بش
ى خاص  اآلن اإلكلينيكي المركز في ألطباءا بإمكان بات ثحي ،الدرقية الغدة أمراض من يعانون الذين للمرض

ف ب العالج وص عة. النويدات من دقة أكثر بجرعات المناس روع نجحو المش ي في المش ريرية الرعاية نتحس  الس
ى رطان من يعانون الذين للمرض اب وأمراض الدموية واألوعية القلب وأمراض وااللتهابات الس  والغدد األعص
ماء ربيا في الص طة وإثر .كاملهاب البلقان ومنطقة ص روع إطار في تنظيمها تم التي األنش ن ،الوطني المش  حس
 .(كوانوم) النووي الطب ممارسات في الجودة إدارة اجعةربم الخاصة الوكالة لمتطلبات وفقًا عمله المركز

ف  -٦٢٣ ريري المركز وبوص ً  الس ما  للطب قس
 جمعيةال جانب من اً معتمد تدريب ومركز النووي

ةاأل ب وروبي لط نووي ل ل اد/ا  األوروبي االتح
ين ص  ،٢٠٢٠-٢٠١٦ للفترة الطبيين للمتخص

 المدرسة تنظمها التي الخريفية لمدرسةا استضاف
ةاألور وير وبي دد للتص ة الطرائق، المتع ابع  الت

ة ال ة للوك ة والرابط ب األوروبي  يف النووي، للط
بتمبرأيلول/ ل ،س ه ادل وس ة تب  بين المعرف

ين ص  المنطقة. في النووي الطب في المتخص
افة  العتماد معايير المركز قدم ،ذلك إلى باإلض
ي ص ربيا في النووي الطب متخص  خالل من ،ص

ات اعتماد وكالة س حية الرعاية مؤس  في الص
ربيا حة لوزارة التابعة ص ربيا. بجمهورية الص م أول المركز يكون أن المتوقع منو ص  يتمتع يالنوو للطب قس

 .٢٠١٩ عام نهاية بحلول صربيا في االعتماد هذا مثلب

: المشاركون في المدرسة الخريفية التي نظمتها SRB6011المشروع 
المدرسة األوروبية للتصوير المتعدد الطرائق، التابعة للوكالة 

والرابطة األوروبية للطب النووي. الصورة من: د. فيرا آرتيكو، 
 .صربيا
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 من يقرب ما شارك -٧٢٣
عة من المهنيين من ٥٠  تس

فيات تش  أنحاء جميع في مس
ا وب ي ك ددة دورة ف ع ت  م
اتالتخص  الجراحة في ص

عةباأل الموجهة  في تنظم ش
روعال إطار  6027CUB مش

ين" :المعنون خيص تحس  تش
 طريق عن السرطان وعالج

اء ات وتعزيز إرس  تطبيق
ة راح ج ة ال ه وج م  ال

 لمرضى المقدمة الطبية الرعاية مستوى تحسينل كوبا في مرة ألول تنظم التي الدورة هذه صممت لقد. "باإلشعاع
رطان لة ذات األخرى ضواألمرا الس ى بما الص تويات أعلى مع يتماش يات مس كل الدولية. التوص  هذا ويش
روع رطان لمكافحة وطني برنامج من اجزء المش مان إلى يهدف هوو كوبا في الس تدامة ض رية الموارد اس  البش

 لعالجول خيصشللت شعةباأل الموجهة للجراحة السريرية االستخدامات إنشاء على األساسية البنية قدرة عن فضالً 
  ها.وتحسين هاوتطوير

ف ة   -٤-أل ع مش ر ال ائ ظ ن ال
 اإلشعاعيةوالمستحضرات الصيدالنية 

 وتكنولوجيا اإلشعاع

روال إطار في  -٨٣٢  6054RAF عمش
ين تعزيز" :المعنون ات وتحس دم  خ
يدلة عاعية الص  دعمت ،"أفرا) (اتفاق اإلش
ة ال ة دورة الوك دريبي ة، ت  بعنوان إقليمي

تحض إعداد" ية راتالمس يدالن  الص
عاعية  ٩٩-التكنيتيوم على المحتوية اإلش

به تقر ش بة المس  دوللل تهاجود ومراق
اء فاق في األعض ل ما في افرا ات  يتص
ات نيع بممارس  على نظمت ،"الجيدة التص

بوعين مدى يا ،جاكرتا في أس ندونيس  .إ
 اتالترتيب إطار في التدريبية الدورة أُجريتْ و

ب في أُبرمت التي ةالعملي  ٢٠١٨ فبرايراط/ش
ة بين ال ة الوك ا. وحكوم ي دونيس  وتعتبر إن

دورة ة ال دريبي ة الت ب أول اإلقليمي دري  يتم ت
ي بين تنظيمه  توكان ،افرا واتفاق اإندونيس
دف اون تعزيز إلى ته ا التقني التع  بين فيم
 بلدان بين فيما التعاون وتعزيز النامية البلدان

 لوبيز، أدلين من: الصورة كوبا. باألشعة، الموجهة الجراحة مجال في التدريب ةدور
 كوبا. أميخيراس، اإلخوة مستشفى

: المشاركون في الدورة التدريبية التي عقدت في 6054RAF المشروع
جاكارتا، اندونيسيا. الصورة: مركز النظائر المشعة وتكنولوجيا 

 تان.، باالمشعّةالمستحضرات الصيدالنية 

: المشاركون في الدورة التدريبية فيما يتصل 6054RAF المشروع
بمختبر مراقبة نوعية المستحضرات الصيدالنية. الصورة: مركز 

 ، باتان.المشعةالنظائر المشعة وتكنولوجيا المستحضرات الصيدالنية 
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يدلة مجال في الجنوب عاعية. الص يدالنية أدوية تقديم العملي التدريب هذا خالل من وتم اإلش عاعية ص  جديدة إش
ا تمو اإلشعاعي. العالج اختصاصي كبار من ٢٠ إلى المعدية غير األمراض من وغيره السرطان لمكافحة  أيًض

يين مد اص ميم في االعتبارات أحدثب االختص عاعي العالج وحدة خدمات وأداء تص تخدام اإلش  ٩٩-التكنيتيوم باس
  الجيدة. الصناعية الممارسات لمعايير قًاوف

 ٢٠١٨ ديسمبراألول/ كانون في ،ُعقدو  -٣٩٢
يا، في تعراضا اجتماع ،ماليزيا بوتراجا  الس

امي روعل الخت ا في لمش ل م  تطبيقب يتص
رات تحض يدالنية المس عاعية الص  العالجية اإلش

تهدِ  ئة فةالمس رو .الناش  ٢٥ االجتماع حض
ارًكا و دولة ١٦ من مش  ،المنطقة في اً عض

افهو تض رطان الوطني المعهد اس  من بدعمٍ  ،للس
روع إطار في ،الماليزية النووية وكالةال  المش

6082RAS :ون ن ع م م" ال ات دع ق ي ب ط  ت
رات تحض يدالنية المس عاعية الص  العالجية اإلش

ئة الموجهة  بالنويدات العالج يخص فيما الناش
عة خاص ١١٠ حوالي تدريب تم ،المجموع فيو ."المش اء الدول من أش اركة األعض  جوانب مختلف في المش

رات تحض يدالنية المس عاعية الص روع. إطار في العالجية اإلش تخدام حول عملية تدريبية دورة عقد تمو المش  اس
   .المشروع نفس إطار في سنغافورة في ألفا أشعة مبتعثاتل الحاوية اإلشعاعية الصيدالنية المستحضرات

تطور نظًراو  -٠٢٤ ت ل لمس راتا  حض
يدالنية عاعية الص  أو الجديدة العالجية اإلش

سنوات في سريريًا اختبارها  تجري ،األخيرة ال
اء الدول من العديد اركة األعض  في المش

روع ارات اآلن المش ة من كجزء اختب  عملي
 إندونيسياو األردن ذلك في بما ،األدوية تسجيل

تانو  الجمهوريةو تايالندو بنغالديشو باكس
و العربية المية إيران جمهوريةو ريةالس  اإلس

افة .ماليزياو لبنانو فيتنامو الفلبينو  إلى باإلض
ك داد تم ،ذل اج حول توجيهيتين وثيقتين إع  إنت

 وتطبيقها اإلشعاعية الصيدالنية المستحضرات
ليِليّ  الغشاء استئصال في ً  الزَّ  وتسكين إشعاعيا
رات ةجود ومراقبة العظام آالم تحض  المس

اس ات وقي اجرع وف .ه  توزيع يجري وس
 . الوكالة منشورات ضمن األعضاء الدول على الحقا الوثيقتين

روال ركزو  -١٢٤ وير تنفيذ" :المعنون 6011BYE عمش  ذلك في بما ،البوزيتروني باالنبعاث المقطعي التص
رات إنتاج تحض يدالنية مس عاعية ص تناداً  إش اندروف مركز في ١١-والكربون ١٨-الفلور إلى اس  الوطني ألكس

رطان"ا عالجل تدام اآلمن اإلنتاج على ،لس راتلل والمس تحض يدالنية مس عاعية الص ويربا اإلش  المقطعي لتص

 وزارة للسرطان، الوطني المعهد في النووية الصيدلة وحدة زيارة
 ميكوال بعدسة الصورة: ماليزيا. بوتراجايا، يا،ماليز في الصحة

 كوريكشيك/الوكالة.

 للوكالة التابع ،تريغا بوساتي المسمى البحوث، مفاعل إلى زيارة
 الوطنيةماليزيا. الصورة من: الوكالة  بانغي، فيالنووية الماليزية، 

 .الماليزية
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دار عاعية الكيمياء قطاع موظفي تعرض تقليل وبغية النووي. الطب في وتطبيقاتها البوزيتروني باإلص  اإلش
 ثقيلة درعةم ساخنة خلية شراء تم ،١٨-بالفلور الموسومة الجزيئات لتوليف الوطنية القدرات وتحسين ،لإلشعاع

روع. إطار في جزئي توليف ووحدة واحدة اعدتو المش ا الوكالة س  في للعاملين تدريب تنظيم في بيالروس أيًض
عاعية الكيمياء ويرب المعنية المتقدمة اكزمرال في والطبية اإلش دار المقطعي التص  .أوروبا في البوزيتروني باإلص

بوعين دامتو الموقع عين في نظمت التي ريبيةتدال الدورات إحدى ركزتو  العملية الكيميائية الجوانب على أس
تخدام أجريت وقد ،١١-والكربون ١٨-الفلور من كل حالة في ك مركز في ركبةم معدات باس ويرل مينس  لتص

 بشكل السرطان تشخيص وخصوصية حساسية تحسنت ،المشروع تنفيذ وإثر البوزيتروني. باإلصدار المقطعي
  .بيالروس في للمرضى الصحية الحالة على اوإيجابي اقوي اتأثير أثر مما ،بيرك

  الجرعات والفيزياء الطبية  -٥-ألف

روع دعم  -٢٢٤ ات "تعزيز المعنون: 6012ARM المش دم ايرة خ ايرة مختبر في المع ة المع انوي اس الث  لقي
اء "، الجرعات ينية األشعة لمعايرة نظام إنش تخَدم الس  الثانوي المعايرة مختبر في الجرعات مقاييس لمعايرة المس

 المشروع عزز ٢٠١٨ عام وفي أرمينيا. في الشهادات وإصدار والمقاييس المواصفات مركز في الجرعات لقياس
 الموظفين وتدريب السينية األشعة باستخدام الجرعات لمعايرة نظام وتشغيل تركيب خالل من المركز إمكانات من
غيل وتمكين الموقع عين في تخدام حول خبراء بعثات توفير تم كما النظام. تش عة المعايرة أنظمة اس ينية باألش  الس

عاع، من والوقاية الجودة إدارة ونظم عة ومعايرة اإلش ية األش خيص روع. خالل من التش  يوفر لذلك، ونتيجة المش
تخدمة الجرعات قياس لمعدات والتحقق المعايرة عمليات اآلن الجرعات لقياس الثانوية المعايرة مختبر  في المس
 البلد. هذا في التشخيصية واألشعة اإلشعاع من الوقاية

ربيا فيو  -٣٢٤ روع قام ،ص عاعات الطبية للتطبيقات المعايرة بخدمة الرتقاءا" :المعنون 6012SRB المش  لإلش
 مختبر في اتالجرع قياس معدات وقدم ،٢٠١٨ و ٢٠١٦ عامي بين موظفين ألربعة قدم تدريب بدعم ،"المؤينة

عة معايرة ونظام الثانوي المعايرة ينية األش اهمو النووية. للعلوم فينكا لمعهد الس  الجديد الفانتوم جهاز من كل س
ين في ،الجرعات قياس وجهاز ،والحامالت ،بالماء يعمل الذي ات دقة تحس  نواعاأل معايرة من مّكن ما ،القياس

عة منظا أتاحو الجرعات. قياس أجهزة من الجديدة ينية األش  بغرفة والمجهز حديثًا الخدمة في أدخل الذي الس
د عاعات لرص اعدة والمعدات الجرعات قياسل بجهازو اإلش يعت المس مل المعايرة خدمات مجال وس  مقاييس لتش

شعاعي عالج وغرف للثدي شعاعيةاإل الجرعات سينية لألشعة إ سات حسن كما ،فولط بالكيلو المقدرة ال  الدقة قيا
سينية األشعة حزمة في والتشعيعات لمعايرةا لعمليات اإلجمالي العدد زادو ملحوظ. بشكل الكلية  إذ كبيرة زيادة ال
ام في ٩٩ من ارتفع ام في ١٥٠ من أكثر إلى ٢٠١٧ ع ا .٢٠١٨ ع روع دعم كم ة المش ار خبراء بعث  الختب

اء إلى أدى مما ،الجرعات قياس تدقيق بروتوكول فى. في الجرعات تدقيق لعمليات بروتوكول إنش تش  قدمو المس
 .صربيا في اإلشعاعي العالج إجراءات وجودة أمان تحسين في مهمة مساهمة المشروع

نةال في تتوفر تكن لم قريب وقت حتىو  -٤٢٤ ية بنية والهرسك بوس  المؤينة. اإلشعاعات قياس مجال في أساس
 والتحقق اإلشعاع من للوقاية المستخدمة قياسال أدوات معايرة تتطلب اإلشعاعي مانألا لوائح أن من الرغم علىو

عبًا اللوائح هذه تنفيذ كان منها ال يتعين وكان .البلد هذا في معتمد مختبر توفر دونب للغاية ص  الحماية معدات إرس
 وقتًا تستغرق العملية نأ عن فضالً  عالية، تكاليف من ذلك يهعل ينطوي ما مع لمعايرتها، الخارج إلى اإلشعاع من

نة في المقاييس معهد بدأو الً.طوي ك البوس ية البنية تطوير في والهرس اس  مباني إعداد خالل من للمقاييس األس
اعدةا تلقيل األوروبية المفوضية أداة مشروع وتنفيذ لوكا بانيا في المختبر  لدعمو .٢٠٠٨ لعام االنضمام قبل لمس

غيل اريع وفرت للمختبر، الكامل التش  ودعمت المختبر في للعاملين والتدريب المعدات قنيالت لتعاونل الوكالة مش
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ماد المختبر إعداد هذه نتيجةو .هالعت اء تم ،الجهود ل ثانويةالمعايرة  مختبر في المعايرة خدمات إنش  لقياس ال

نة في الجرعات ك، البوس واً  المختبر قبول وتم والهرس وية كامل عض حة  في العض بكة الوكالة/منظمة الص ش
 .٢٠١٨ ديسمبراألول/ كانون من اعتباًرا الجرعات لقياس الثانوية المعايرةت العالمية لمختبرا

  التغذية  -٦-ألف

تعراض إقليمي اجتماع عقد ،٢٠١٨ عام خالل  -٥٢٤ روع إطار في تحققت التي النتائج الس  ،6034RER المش
ميم النووية التقنيات تطبيق"  جنوب في المراهقين لدى حتهاومكاف البدانة من الوقاية أجل من التدخالت وتقييم لتص

رق كو إلى علميتان زيارتان وأجريت البيانات. إدارة حول إقليمية تدريبية دورة قدمت كما ،أوروبا" ش  في غالس
اء الدول لتمكين المتحدة المملكة اركة األعض اب من المش رة خبرة اكتس تخدم متقدم مختبر في مباش  نظائرال يس

 وهما أال دوليين حدثين خالل عملهم نتائج المشروع أطراف قدم ،ذلك إلى إلضافةبا .التغذية وضع لتقييم مستقرةال
 أجل من التغذية لسوء المزدوج العبء فهم بشأن الوكالة ندوةو البدانة بشأن والعشرين الخامس األوروبي المؤتمر

 .له للتصدي فعّالة تّدخل بأنشطة القيام

ة في  ١١واختتم   -٦٢٤ روع بلدا بروتوكوالت الدراس اهمة": المعنون 6058INTإطار المش  أدلة قاعدة في المس
م من الحد برامج تحسين أجل من اإلثبات  البيانات. جمع في جميعها وشرعت "التقزُّ
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 األغذية والزراعة  -باء

 اإلقليمية  المالمحأبرز   -١-باء

 القدرات تعزيز يزال الو ،يقياأفر في تقنيال التعاون أموال من صرف نسبة أعلى والزراعة األغذية تمثل  -٧٢٤
ً  تركيز مجال يشكل المصدر الحيوانية واألمراض للحدود العابرة األمراض ومكافحة لتشخيص المختبرية سيا  رئي

 المنطقة مستوى على لآلفات المتكاملة اإلدارة برامج في نظام بدمج األعضاء الدول من العديد تقومو المنطقة. في
د ي ذبابة ض ي التس دد هذا في تعتبرو الفاكهة. وذباب تس ال األفريقية لحملةا الص تئص ي ذبابة الس ي تس  وداء تس

ً  المثقبيات ريكا ً  ش تخدام في متقدُّ  إحراز تم لقد .مهما رة تقنية اس د العقيمة الحش  مجال في أما المالريا. بعوض ض
 .اإلقليمية التواصل شبكات وإقامة يروالمعاي للقياس اإلقليمية األساسية البنية بتحسين البرنامج قامف ،األغذية سالمة

هم يل من جديدة أنواع تطوير ويس افة لألمراض مقاومةالو للجفاف المقاومة المحاص ين إلى باإلض  تغذية تحس
 .المناخ لتغير الضارة اآلثار ومعالجة الغذائي األمن انعدام من الحد في والمياه التربة وإدارة المحاصيل

 عدة تلقتو الهادئ. والمحيط آسيا منطقة في األعضاء للدول بالنسبة أولوية يمثل الغذائي األمن يزال الو  -٨٤٢
ً  المنطقة في بلدان ع دعما اريع خالل من النطاق واس اء إقليمية مش تخ والبعوض الفاكهة ذباب على للقض  دامباس
رة تقنية بة لمناخا تقلباتل المقاومة اإلنتاج وأنظمة ،العقيمة الحش ية يةالغذائ للمواد بالنس اس  من األرز مثل األس
لة ذات التقنيات تطبيق خالل تيالد في النووي بالمجال الص اريع عززتو المياه. وإدارة النباتات اس  اإلقليمية المش

 كانتو .ليالمحاص غلة لتحسين الصلة ذات والتقنيات النووية التقنيات استخدام في البشرية القدرات من والوطنية
تخدامبا والتربة المياه إدارة  عام في تركيزال تمجاال من واحدة األخرى التحليلية والتقنيات النووية التقنيات س

٢٠١٨.  

اريع من أقل اعدد ثمة نأ حين فيو  -٤٩٢  إال أوروبا، في والزراعة األغذية مجال في واإلقليمية الوطنية المش
اء الدول أن تمدة يةالنوو التكنولوجيات تقدمها أن يمكن التي الفوائد تدرك األعض  ولقد النووي. المجال من والمس

تيالدل ٢٠١٨ عام في المقدم الدعم مّكن افتكواال الطفري الس  تعزيز من البلدانَ  الحيوانية لألمراض المبكر ش
مود على القدرة عيد على الص يل إنتاج ص ين المحاص ف على البيطرية الخدمات قدرة وتحس ي عن الكش  تفش

  .الحيوانية األمراض

 أولوية يمثل الزراعية والتنمية األغذية سالمة دعم يزال ال ،الكاريبي البحر ومنطقة الالتينية يكاأمر فيو  -٠٢٥
وى. اعدو قص اء الدول لتقنيا التعاون برنامج يس اكل معالجة خالل من األعض حة اآلفات مكافحة مثل مش  وص
ية ر المياه وإدارة الماش يل الغذائية والعناص ية للمحاص عيدين على ويجري المناخ. يرتغ مواجهة في الرئيس  الص
ع التحديات. هذه مواجهةل القدرات وتعزيز دعم واإلقليمي الوطني اء الدول وبوض  البحر منطقة في األعض

غيرة الجزرية الدول خانة في الكاريبي روري من بات ،النامية الص افية تدابير اتخاذ الض  تغير مجال في إض
 .لسكانها الغذائية االحتياجات ولتلبية ،المحاصيل تصدير على بشدة عتمدت التي الوطنية االقتصادات لدعم المناخ
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  إنتاج المحاصيل   -٢-باء

لت  -١٢٥ لة واص كا ها الو عاون هد مع ت  علوم مع
ة دي في الزراع ام في بورون  خالل من ٢٠١٨ ع

روع اون مش  المعنون: ،5001BDI التقني التع
ين" افا( المنيهوت إنتاجية تحس  خالل من )الكس

تيالداال ين الطفري س ات وتحس  اإلدارية الممارس
أن تخدام والمغذيات المياه بش  ".النووية التقنيات باس

 عدة لديه أنّ  كما ،بوجمبورا في المعهد مقر ويوجد
ة مراكز اء جميع في فرعي ال البالد أنح  عن فض

يل مختبرات تيالد التربة لتحل تات واس با  وهي الن
ل ة مواد على تعم اتي ت نب ع عيع خض  في للتش

نة. أنواع على للحصولزايبرسدورف   تقومو محس
 الزراعة علوم معهد في والمياه التربة إدارة وحدة

ة بوروندي في افا، مغذيات متطلبات بدراس  الكس
رف بينما افا النبات أمراض علم تاوحد تش  والكس
تيالد على ول االس افا على للحص اهم كما .لألمراض مقاومة كس جة زراعة مختبر يس افا إكثار في األنس  الكس

شر يتمو طافرة. سالالت على للحصول شملون الذين النهائيين المستخدمين على النتائج ن  وأصحاب المزارعين ي
  .الكسافا إنتاج في نخرطينالم الخاصة المزارع

اريع أحد يدعمو  -٢٢٥  متنوعة مجموعة بين يجمع متكامل زراعي نهج تطبيق ماليزيا في نيتقال التعاون مش
مدة األرز نم جديدة بة كبيًرا فرقًا الجديد النهج ثأحدو .النبات نمو محفز و الحيوية واألس  األرز لمزارعي بالنس
 تمو النووية". "الحزمة بفضل األخيرين الموسمين في ٪٤٠ بنسبة - دخلهم ومعه - الحصاد من إنتاجهم زاد الذين

 نوكليار الماليزية، الحكومية النووية الوكالة طورتها التي والخدمات المنتجات من مجموعة وهي ،الحزمة تصميم
اعدة ،الوكالة مع بالتعاون ،ماليزيا وبة مع التعامل على ماليزيا في األرز مزارعي لمس ة التربة خص  المنخفض
  .الجفاف فترات وتزايد منتظمة غير بصورة األمطار هطول ذلك في بما ،الطقس أنماط وتغير

ال ١٥٠ من أكثر إنتاج تمو  -٣٢٥ يل من طافرة لةس بةال الحيوية الطاقة محاص ي في للنمو مناس  األراض
ية روع إطار في ،الهامش تنباطا" المعنون: ،5070RAS المش يل س توى تحقيق أجل من الحيوية الطاقة محاص  المس

 "ليمي)اإلق التعاوني (االتفاق الصلة ذات والتقنيات الطفري االستيالد خالل من الهامشية األراضي إلنتاجية األمثل
ادات وأعدت .٢٠١٨ إلى ٢٠١٦ من تخدامو ةالترب حول إرش تخدام أجل من بفعالية المياه اس  لهذا األمثل االس

ي من النوع ية األراض يل الهامش اللة ٧٠ من أكثر تجربة تمت كما الحيوية، الطاقة لمحاص  التجارب إطار في س
ي على الميدانية ية. األراض ناف بعض وأظهرت الهامش ا ٢٠١٨ عامال في تم كما ،واعدة نتائج األص  إدخال أيًض
اركة الدول في بنجاح طبقت كما ،١٣- والكربون ١٥- للنيتروجين ريةيالنظ التقنيات ة المش تخدام كفاءة لدراس  اس

ر والمياه التربة يل لزراعة المغذية والعناص ي في الحيوية الطاقة محاص ية. األراض افة الهامش  ،ذلك إلى باإلض
ياغة تمت مات لفحص وكوالتبروت ص راء الس تهدفة الخض يل في المس  عروالمش إطار في المختارة المحاص

5077RAS :لة ذات البيولوجية والتكنولوجيات الطفر تقنيات لتطبيق ويجالتر" المعنون تحداث الص  أنواع الس
يل اهمت والتي "،اإلقليمي) التعاوني االتفاق( بالبيئة رفيقة محاص يل إنتاجية زيادة في س  من بالبيئة رفيقة محاص

 .الصلة ذات الحيوية والتكنولوجيا الطفر تقنيات تطبيق خالل

 ،بوروندي في الزراعة علوم معهد في األنسجة زراعة مختبر
 .الوكالة/من فليكس باريو :الصورة بوروندي. وسوزي،جي
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يات إعداد تم ُعمان فيو  -٤٢٥ تراتيجيات تطوير حول وطنية توص  كمية لتقدير والبروتوكوالت والخطط االس
طار في والنتح التبخر روع إ تخدام" :المعنون ،5006OMA المش ات اس ية التقني ية النظير  إلدارةا في والنوو

 أسهم ،ذلك إلى باإلضافة ".المحاصيل إلنتاجية األمثل المستوى تحقيق أجل من والمغذيات والتربة للمياه المتكاملة
روع خالل من مالمقدَّ  التدريب ي التطبيق في النظراء قدرة بناء في المش اس  في والنظيرية النووية للتقنيات األس

 .والنباتات والمغذيات التربة إدارة

روع يعالجو  -٥٢٥ يل وجودة اإلنتاجية زيادة" :المعنون ،5015BUL المش ية" الغذائية المحاص اس كلة األس  مش
كل والذي بلغاريا في الجفاف عن الناتج اإلجهاد ً  عامالً  يش يا يل غلة من يحدّ  رئيس تقرارها المحاص  يركزو .واس

روع الالت تطوير على المش يل من الجفاف تتحمل طافرة س تهدفة المحاص  عام خاللو والفلفل). (البطاطا المس
نة وهي ،٢٠١٨ تخدام حول تقنيةال بالمعلومات النظراء لتزويد خبراء بعثة إيفاد تم ،للتنفيذ األولى الس  التقنيات اس
ين النووية تيالد مجال في فردي تدريب تقديم تم كما المحاصيل. لتحس  واستخدام األحيائية والتقنيات الطفري االس
 .المشروع إطار في المحاصيل استيالد في الوراثية يناتالبروت علم تقنيات

الالت من العديد هناكو  -٦٢٥ دار قيد المتقدمة الطافرة الس مي اإلص  ومنطقة الالتينية أمريكا في بالفعل الرس
 االقتصادية األهمية ذات المحاصيل غالل تحسين" المعنون: ،5068RLA اإلقليمي للمشروع نتيجة الكاريبي البحر

ي يل من الجديدة األنواع هذه وتتمتع .")CL أركال (اتفاق التجارية إمكانياتها نوتحس  تحمل على بالقدرة المحاص
 ألصناف يكون وسوف األعشاب. ومبيدات األمراض مقاومة وكذلك ،والملوحة الشديدة الحرارة ودرجات الجفاف

 اآلن تنفيذه دخل ذيال ،المشروع نتائج تقديم تم كما .المناخ تغير آثار لمواجهة معززة إمكانات الجديدة المحاصيل
  .والزراعة األغذية منظمة مع بالتعاون المشروع تنفيذ ويجري حزيران/يونيه. في بنما مدينة في ،الثالث عامه

 إدارة المياه المخصصة للزراعة والتربة   -٣-باء

ي تدهور مجال في وطني تدريبٌ  أُجري  -٧٢٥ ية والمزايا األراض ت التنافس  تقييمه في النووية التقنيات خدامالس
 نوفمبرالثاني/ تشرين في ،اإلسالمية إيران جمهورية ،طهران في واإلرشاد والتعليم الزراعية البحوث منظمة في

روع بموجب ٢٠١٨ ي" :المعنون 5013IRA المش لة تأثيرات تقّص بات إزا غا  توزيع إعادة على والتحريج ال
رو ."التربة ارًكا ٢٢ حض ات مختلف من مش س  التربة. وإدارة والزراعة الغابات مجاالت من معظمهم ،المؤس

لو اركون حص تعانة عملي تدريب على المش وب باالس تخدام ،بالحاس ي تدهور لتقييم مختلفة نماذج باس  األراض
أة الشبكة تعدو المشروع. إطار في جمعها تم التي البيانات باستخدام  ىعل جيًدا مثاالً  المشروع هذا بموجب المنش

تمر للتعاون الطريق مهدت كما التفاعل ات مختلف بين المس س كلة مع تتعامل التي المؤس  على التربة عريةت مش
 .الوطني المستوى

 أنماط وتغير الحرارة درجات ارتفاع يهدد كما .الكاريبي البحر ومنطقة الالتينية أمريكا المناخ تغير يهدد  -٨٥٢
ديدة ويةالج الظواهر حاالت وتزايد األمطار هطول  لمنطقةا يواجه هائل تحد إلى يؤدي مما ،الزراعي اإلنتاج الش

كان احتياجات لتلبية الغذاء من يكفي ما إنتاج في ين يجبو .عددهم يزداد فتئ ما ذينال الس تخدام كفاءة تحس  اس
ل اعتماد خالل من ارعالمز داخل المياه ات أفض ين يللر الفعالة اإلدارة ذلك في بما ،الزراعية الممارس  وتحس

وبة ح. خالل من المغذيات فقد من والحد التربة خص روعال يركزو الرش بل تعزيز" :المعنون ،5077RLA مش  س
ين طريق عن العيش تخدام كفاءة تحس تراتيجيات المقترنة المياه اس  في المناخ تغيُّر حدة من والتخفيف التكيُّف باس

تراتيج تقييم على ،")CLVIII أركال (اتفاق الزراعة  يمكن التي معها التكيف المناخ تغير آثار من لتخفيفا ياتاس
ستخدام كفاءة تحسين إلى فقط ليس تؤدي أن سجيل إلى وإنما ،المياه ا  ١٣ شاركتو .األسمدة من الفواقد تقليص ت
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تخدام حول إقليمية تدريبية دورة في مؤخراً  المنطقة من دولة تقرة النظائر اس يجين ( المس  الدوتيريوم)و ١٨أوكس
 نتحالو التربةب تبخرال وربط والنتح التبخر بين التفريق حول التدريبية الدورة ساعدتو المياه. استخدام كفاءة لتقييم

 ،للمزارعين مهمة معلومات وقدمت ،الحقول مستويات مختلف على المياه استخدام كفاءة تحسين على المحاصيلب
اعدهم مما  على تدريب أُجري كما والتبخر. النتح خالل من المياه دفق على الزراعية تقنياتهم تأثير فهم على س

 .النتراتب المياه تلوث تقليل بهدف ،العميق التصريف خالل من المغذيات فقد لتتبع ١٥ النيتروجين استخدام

 إنتاج المواشي  -٤-باء

اء الدول في كبيرة زيادة البيطرية المختبرات قدرات زادت  -٥٩٢ اركة األعض روع في المش  5068RAF المش
ين" :المعنون ية إنتاجية تحس تخدام للحدود العابرة الحيوانية األمراض مكافحة تعزيز خالل من الماش  باس

 األول النصف في الختامي التنسيقي اجتماعه عقد ذيال ،"أفرا) (اتفاق الغذائي األمن لترويج النووية التكنولوجيات
بيل علىو .٢٠١٨ عام من روع عزز ،المثال س كل المش  الخدمات لمديرية التابع البيطري أكرا مختبر ملحوظ بش

ساهم أفريقيا لغرب اإلقليمية دون المنطقة في للدعم إقليمي مختبر بدور اآلن ضطلعي والذي ،غانا في البيطرية  وي
  .بأكملها اإلقليمية دون والمنطقة غانا في للحدود العابرة الحيوانية األمراض مكافحة في كبيرة مساهمة

 ببناء الوكالة تقوم ،الوسطى أفريقيا جمهورية فيو  -٠٢٦
قدرات روع خالل من ال عاون مش  ،5010CAF تقنيال الت
اء" :المعنون درات بن ة الق ا الوطني خيص يتعلق فيم  بتش

حة كاف ية األمراض وم تاج وبزيادة الحيوان  ".الحيواني اإلن
ً  المشروع يساهمو  الثروة وزارة مختبرات تجهيز في أيضا

ة ال الحيواني خيص من تمكينه ة األمراض تش  الحيواني
ت لقد ومكافحتها. ية البنية تعرض اس  جمهورية في األس

 ،المدنية اتالمواجه من سنوات بعد للدمار الوسطى أفريقيا
اريع هذه مثل أتاحتها التي اإلنجازات فإن لذلك  لها المش
  .المحلي االقتصاد على كبير تأثير

 :المعنون 5023RER مشروعال يتولى أوروبا فيو  -١٢٦
راع اإلبكار على الوطنية القدرات زيزتع" ف واإلس  بالكش

ة األمراض عن ة ذات الحيواني ة األولوي اقالت المنقول  بن
در) الحيوانية األمراض ذلك في (بما األمراض  عن المص

خيص أدوات طريق لتش درات تعزيز "الجزيئي ا  ق
ً  المعينة البيطرية المختبرات ميا طالع رس ؤولية لالض خيص بمس در والحيوانية الحيوانية األمراض تش  المص

روع يدعمو .األمراض بناقالت المنقولةو ر المش ية األدوات نش خيص ف التش ريع المبكر للكش  األمراض عن والس
اعد وبالتالي ،بينها والتمييز األمراض بناقالت المنقولة ع في يس تراتيجيات وض يطرة اس  األمراض هذه على للس

اء األمراض بناقالت ةالمنقول ولويةاأل ذات مل وقد المطاف. نهاية في عليها والقض ً  الدعم ش ا ً  أيض ين تدريبا  لتحس
 ناقالتو الحيوانات في األمراض بناقالت المنقولة األولوية ذات األمراض مسببات وتمييز اكتشاف على القدرات
 .ةإقليمي فعاليات ثالث خالل من الحيوانية والناقالت الحيوانية األمراض جرثومة

لتفاعل البوليميري المتسلسل في الوقت ا آلة أتاحت
) إقامة التطبيقات الروتينية للتقنيات Pikoreal 24الفعلي (

من: جوزيف  الصورة الجزيئية وتطبيقها تطبيقا روتينيا.
 .أووني
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 مكافحة الحشرات  -٥-باء

 إطار في األفريقي التنمية وبنك الوكالة من بدعم ،ديوالسو-بوبو في أنشئ يذال الحشرات مختبر بإمكان  -٢٢٦
روع رات مختبر تعزيز" :المعنون ،5020BKF المش فة خالية رعوية زراعية مناطق إقامة بهدف الحش  دائمة بص

ي ذبابة من ي تس بوع في ةالعقيم ةالذباب ذكور من ٣٠٠٠٠٠ تاجإن ،"المثقبيات وداء تس  يزود كما .الواحد األس
و بوركينا في لبرنامجا ابة المجاورة والبلدان فاس ي ذبابة بنفس المص ي تس  حجم ويزيد .العقيم الذباب بذكور تس

  .مّطرد نحو على يزداد المستعمرة حجم يفتأ ال كما ،منتجة أنثى ٩٠٠ ٠٠٠ عن المستعمرة

اعدتو  -٣٢٦ ة تقييم في ٢٠١٨ عام في جريتأُ  خبراء بعثة س غر ودراس  ،ُعمان في ىدودة ثمار البلح الص
روع خالل من بدعم يب التي اآلفات مكافحة تعزيز" :المعنون ،5007OMA التقني التعاون مش  البلح نخيل تص

لوب رها مناطق نطاق على متكامل بأس رة تقنية على وقائم بأس  من مجموعة تحديد تم وقد ".العقيمة الحش
لطات على يتعين التي اإلجراءات ين اتخاذها الوطنية الس ً  أعداد كبيرةتربية  نجاح احتماالت لتحس  تقنيةل دعما

رة اعدتو ر.والتم إنتاج تعزيز أجل من العقيمة الحش  دودة تربية نظام تطوير في النظراء أخرى خبراء مهمة س
غرى البلح ثمار يطة تطوير ذلك في بما الص طناع وس بة يةاص لطنة قدرة وتعززت .تربيةلل مناس  على عمان س
  .نباتإلل وغرفة البيانات تسجيلل أجهزة توفير خالل من النباتات إدارة

اعد ،تايالند في الريفية المناطق فيو  -٤٢٦ روع س  المكافحة تطوير" :المعنون ،5052THA التقني التعاون مش
تدامة رة تقنية بإدماج الفاكهة لذباب المس ائل مع قيمةالع الحش  ،٢٠١٨ عام في تماختُ  ذيال ،"أخرى مكافحة وس
لطات دير فواكه حماية في الوطنية الس تين.الو دوريانال مثل المتميزة التص روع هذا قبلَ و مانجوس ُطرَّ  ،المش  اض

تخدامال المزارعين من العديد رية المبيدات من هائلة كميات س توى في الفاكهة على للمحافظة الحش  مقبول مس
تخدام من الرغم علىو دير.للتص رية المبيدات اس  من الماليين مئاتب تقدر كميات للتلف تتعرض كانت ،الحش

بب الفاكهة من الدوالرات رقية الفاكهة ذبابة بس ر تقنية يومال المزارعون ويطبق عام. كل الش  العقيمة ةالحش

بوع كل عقيمة خادرة ٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ويتلقون  طن ٤٠٠٠ تصدير من هميمكن مما ،باثومثاني في أقيم مرفق من أس
  .عام كل الجودة عاليةالو بيئةبال الرفيقة الفاكهة من

 الدنجية الحمى ناقالت لمكافحة العقيمة ةالحشر تقنية استخدام" :المعنون 5031MEX عمشروال إطار فيو  -٥٢٦
يك في البعوض إكثار لمرفق الدعم الوكالة قدَّمت ،" وال فلوريدو ريو في المكس يك) ،(تاباتش  مجال في المكس

 البعوض إلطالق النموذجية التجربة تشملو .والتبريد والتوسيم والتشعيع الجودة ومراقبة لبعوضا إكثارب التوعية
ة منطقة منطقتين: ص احتها ،فلوريدو ريو في( مراقبةلل مخص عت ومنطقة ،)اً هكتار ٢٠ مس  تبلغ( للمعالجة خض
احتها ر تقنية تجربة قبلو هيدالغو). دوخيإي مدينة في وتقع اً هكتار ٢٤ مس تراتيجية أي تجر لم ،العقيمة ةالحش  اس
طة بدأت عندماو .المنطقتين من أي في األمراض ناقالت لمكافحة ية البيانات جمع أنش اس اركة األس  ومش

ية معلومات المجتمعات هذه تلقت ،المحلية المجتمعات اس تيالد مواقع حول أس اليبو االس  ذلك في بما المراقبة أس
ر تقنية رين في تبدأ لم البعوض إطالق عمليات أن من الرغم على ،العقيمة ةالحش  في إال ٢٠١٨ أكتوبراألول/ تش

 في مستمرة بصورة اآلسيوي النمري والبعوض الصفراء الحمى بعوض وجديو .)هيدالغو دوخيإي( لجالمعا الموقع
راك على (القائمة البعوض كثافة أن إال المنطقتين، كلتا وح أعلى كانت فلوريدو ريو في )ييضالتب ش  هامن بوض
روع أطلقو هيدالغو. إيدو في نظيرتها في  منها أطلق ٢٠١٨ عام في البعوض ذكور من مليون ١٫١ حوالي المش

تخدام الجو طريق عن ٤٢٧٠٠٠ حوالي  الخطة وتقوم األرض. على ٦٤٤٠٠٠ وحوالي طيار) بدون طائرة (باس
 .فقط طيار بدون طائراتب باالستعانة مستقبلال في اإلطالق عمليات راءجإ على
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روعال ٢٠١٨ عام في تماختُ و  -٦٢٦ نوات ثالث دام الذي 5070RLA مش اركو س  والمعنون: دولة ١٨ فيه تش
تخدام الفاكهة ذبابة ومكافحة مراقبة تدابير تعزيز" رة تقنية باس عة منطقة في العقيمة الحش  اإلدارة نهج واتباع واس

يعه الزراعي اإلنتاج حماية أجل نم لآلفات المتكاملة أتو .")CXLI أركال (اتفاق وتوس  البلدان من ٪٩٠ أنش
اركة بكات البرنامج هذا إطار في المش ف عززتها أو مراقبة ش  غير الغازية الفاكهة ذبابة أنواع عن المبكر للكش

 تفشي تسبب فقد ،حادةال االقتصادية الخسائر لتجنب فاعلية األكثر الطريقة اآلفات تفشي من الوقاية دُّ عَ تُ و المحلية.
طية الفاكهة ذبابة ارة في ٢٠١٥ عام في يةالدومينيك جمهوريةال في المتوس ادية خس  مليون ٤٠ الـ فاقت اقتص

رة في أمريكي دوالر هر عش بب فقط أش حي الحجر قيود بس ركاء هافرض التي الص  في تمو .ونالتجاري الش
اء ٢٠١٧ تموز/يوليه ي على القض  عدي لم الذي األمر ،يةالدومينيك جمهوريةال في المطاف نهاية في ضالمر تفش

 الكاريبي البحر لمنطقة النباتية الموارد حماية في كذلك أسهم بل فحسب، لبلدا هذا في البستنة صناعة على بالفائدة
 .األمريكية) المتحدة والواليات (المكسيك الرئيسية القارة في ينالمجاور نيوالبلد بأكملها

 ،كوليما ،ومانزاني في ٢٠١٨ فبرايرشباط/ ٢ ) فيHendel( المخططة الفاكهة ذبابة في تفٍش  حالة ُسجلت  -٧٢٦
يك، اء أعلنو المكس هر ثمانية بعد اعليه القض بتمبرأيلول/ في أش روع رإطا فيو .٢٠١٨ س  قام ،5070RLA المش

تعراض الخبراء أحد ال إجراءات باس تئص لطات تنفذها التي االس حة لوطنيةا خدمات س  الزراعية األغذية لص
 شبكة وتعزيز اآلفة هذه تفشي على لقضاءوبا .ددالصّ  بهذا قيمة توصيات وأعدّ  المكسيك في وجودتها وسالمتها

طياد احة حماية تتم ،االص  ١١٫٣ بنحو يقدر بإنتاج ،المزروعة العوائل من هكتار ٤٧٣٠٠٠ قدرها إجمالية مس
ً  أمريكي. دوالر مليار ٣٫٣ بـ قيمته تقدر طن مليون  اآلفات من خالية مناطق خمس مجموعه ما إعالن تم ،وختاما
مية اتفاقية ١٤ وتوقيع دير رس لع لتص يتم أو الس ً  عليها توقيعال س ملو .قريبا دير هذا يش  (فاكهة بيتاهايا فاكهة تص
جرية والطماطم والتوت التنين) م ،األمريكية المتحدة الواليات إلى اإلكوادور من الش  إلى هندوراس من اموالش
ً  ويتم .والمكسيك تايوان  فريقياأ جنوب من والمانجو الصين إلى البرازيل من شمامال صادرات بشأن التفاوض حاليا

 .كوريا جمهورية إلى

نة خالل كبير تقدمٌ  وأُحرز  -٨٦٢ روع تنفيذ من األولى الس نوات الثالثي تقنيال التعاون مش  ،5075RLA الس
ً تدريجي ومكافحتها الحلزونية الدودة من الوقاية مجال في اإلقليمية راتالقد تعزيز" :المعنون  ثالثة تحقيق تمو ".ا

ية نواتج ع عن عمل وثيقة ذلك في بما ،رئيس  والتي األمريكتين في الحلزونية الجديد العالم لدودة الحالي الوض
مل كلة الجغرافي الموقع تش ادي وتأثيرها اآلفات لمش  الجديد لعالما دودة حتواءال طريق طةارخو ،االقتص

اء الحلزونية ً  عليها والقض تراتيجيةا وخطة األمريكية القارة في تدريجيا اء س  أمريكا في الدودة هذه على للقض
كلة تعالج التي انوعه من ىاألول يه المطبوعة وهذه .الجنوبية توى على الدودة هذه مش  تزيد كما ،القاري المس
ا إمكانية من الطريق خارطة تخدام الجنوبية أمريكا في ةدالدو هذه على ءالقض  على العقيمة رةالحش تقنية باس

توى كل بكاملها المنطقة مس لحة خدمة تدريجي بش ى يزال ال التي المنطقة في البلدان لمص  .فيها المرض يتفش
 والمنظمة عةوالزرا األغذية منظمة مثل الدولية لمنظماتا تتخذها التي القرارات دعمل وثيقة هي الطريق خارطةو

 المهتمة التمويل مؤسسات عن فضالً  العالمية، التجارة ومنظمة العالمية الصحة ومنظمة الحيوان لصحة العالمية
كلة بمعالجة ية اآلفات مش تراتيجي الخطة تحددو الكاريبي. مناطق و الالتينية أمريكا في هذه الرئيس  ةاالس

غيلية تراتيجيةاس ال تش تئص تخدام الجنوبية أمريكا من الحلزونية ديدالج لعالما دودة الس ر تقنية باس  العقيمة ةالحش
مال إلى الجنوب من االتجاه باعتماد ً  والتقدم وروغوايباأل بدءاً  الش  تعرضو والبرازيل. األرجنتين نحو تدريجيا
ً  الخطة ا ال الالزمة المالية الموارد أيض تئص تكونو مراحل. على ديدالج للعالم الحلزونية الدودة الس  الوثائق س
ية الثالث اس بة أس اء للدول بالنس  ديدالج لعالما دودة لمكافحة نهائي تدخل برنامج العتماد خططت التي األعض

حة العالمية والمنظمة والزراعة األغذية منظمة من كل ويعتبر الجنوبية. أمريكا في الحلزونية  أن الحيوان لص
يةالرئ اآلفات من هي ديدالج للعالم الحلزونية الدودة المة الغذائي األمن في تؤثر التي للحدود العابرة يس  وس

  .الالتينية أمريكا في األغذية
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لو  -٦٩٢ اء للدول ٢٠١٨ عام طوال دعمه يتقنال التعاون برنامج واص  من المنطقة أنحاء جميع في األعض
ر لتقنية الميداني التقييم أجل روع إطار في البعوض لمكافحة العقيمة ةالحش  تعزيز" :المعنون ،5074RLA المش

رات المتكاملة المكافحة بنُُهج يتعلق فيما والكاريبي الالتينية أمريكا في اإلقليمية القدرة  مع لألمراض الناقلة للحش
نٍ  وجود رة لتقنية مكِوّ اِعجة بعوض مكافحة أجل من العقيمة، الحش ببات كناقل الزَّ رية، األمراض لمس  وال البش
 للحشرات الميداني التحليل بشأن المشاركة األعضاء للدول والمشورة التوجيه روعالمش قدمو ".زيكا فيروس سيما

رة تقنية مكونات مجال في تدريبالو تجريبي موقع واختيار را العقيمة الحش حاب كوإش لحة أص  والمجتمع المص
مل .٢٠١٨ عام في فيها تجريبية اختبارات بدأت التي البلدان في لة ذات راتالقد بناء في المحرز التقدم وش  الص

ر بتقنية ير لدعم خبراء بعثات العقيمة ةالحش يم أجل من التحض طياد، وإعادة واإلطالق التوس ورة وذلك االص  بص
بقة ليمو ؛هندوراسو البهاما جزرو جامايكاو بيروو اإلكوادور في الميدانية االختبارات إجراء قبل مس عّ  تس  عمش
عة خاليا عاع مجال في البلد هذا قدرات لتعزيز البرازيل إلى غاما أش مان المرفق تجديد في والبدء ،اإلش  لض

غيل راء والمثمر، اآلمن التش ليمها المعدات وش منة لكوبا وتس ة معدات متض تعمرة بحقل خاص  ،للبعوض ومس
وان ورفوف دورف موقع في الوكالة في ةيالدراس المنح من عدد توفير تم كما .لبعوضا إلكثار وص  زايبرس

  .وجامايكا جنتيناألر من مشاركينل

  سالمة الغذاء   -٦-باء

روع إطار فيو  -٠٢٧ بكة امةإق" :المعنون ،5078RAF المش ة ش المة خاص  تطبيق خالل من األغذية بس
ر ،"الثانية المرحلة بها، المرتبطة والتكنولوجيات النووية التكنولوجيات ً  ٨٨ حض اركا  أفريقية دولة ٣٣ من مش

واً  المةل األفريقية العمل حلقة في عض تراكباال ،حزيران/يونيه في األغذية س  في للقياس الوطني المعهد مع ش
ين العمل حلقة ودعمت .فريقياأ جنوب ية البنية تحس اس المة اإلقليمية والمعايير للقياس األس يع ،األغذية لس  وتوس
بكة مجال المة ش اتو الربحية غير المنظمات جذب طريق عن المختبرات لتتخطى اإلقليمية األغذية س س  المؤس

ات الحكومية الرقابية والجهات تقنيةال س ال ،المهنية والجمعيات التجارية واألبحاث االختبارات ومؤس  عن فض
   .الخاص القطاع

د الفلبين فيو  -١٢٧ اع امج س  برن
اون د تقنيال التع اث الفلبيني المعه  لألبح
 إزالةب الخاص مرفقه تحديث على النووية
اراتالب من الميكروبيولوجي التلوث  ه

بية والمنتجات  المرفق يعد لم أن بعد العش
ادر ة على اً ق ات تلبي دة الطلب  من المتزاي

ديم تمو المحليين. المنتجين دعم تق  من ال
روعين خالل  التقني للتعاون وطنيين مش
ا روع هم  :المعنون ،1019PHI المش

ان تعزيز" ة األم اجي  مرفق في واإلنت
عيع عة التش غيل خالل من غاما بأش  التش

ياآل ام ل ت ي ال ن ي ب ل ف روعو "ال مش  ال
1020PHI، من االستفادة تعزيز" المعنون 
عيع مرفق عة التش مل ،التوالي على "الفلبيني النووية البحوث لمعهد والتابع بالكامل المؤتمت غاما بأش راء وش  ش
  مشعع.بال يتعلق ما في والتطوير البحث في المساعدة إلى باإلضافة قوة أكثر جديد اماغ مشعّع

  

 تم الذي قوة األكثر غاما ععمش النووية لألبحاث الفلبيني المعهد موظفو يشغل
ً حديث شراؤه  .الوكالةميكلوس غاسبار/ :من الصورة .ا
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 المياه والبيئة  -جيم

  اإلقليمية  المالمحأبرز   -١-جيم

اأ في  -٢٢٧ اه موارد تمييز يتم ،فريقي ة المي ة لتعزيز الجوفي  عملي
تخدامها األدلة على القائمة القرارات اتخاذ ً  الس تخداما ً  اس  فيو .حكيما

احل منطقة  العينات. أولى أخذ حمالت في بلداً  رعش ةثالث عرش ،الس
تخدام تعميم يجريو روع مبادرة الوكالة لتعزيز توافر  منهج اس مش

  .اإلقليمي المشروع هذا في المياه

ة فيو  -٣٢٧ ا منطق ي ادئ والمحيط آس ام في اله  ركز ،٢٠١٨ ع
 مجال في بحاثاأل أجل من القدرات بناء على التقني التعاون برنامج

يمات ادر الجوي الغالف في الجس رية البيئات في التلوث ومص  الحض
خ ت يات دامباس ية التقن لك التركيز تمو النووية. التحليل  إدارة على كذ

 تغير آثار وتقييم الجوفية المياه موارد وإدارة والجوي البحري التلوث
اخ اعالت على المن ام بين التف اه اإليكولوجي النظ ي. للمي  واألراض

 العالجية للتدابير التخطيط على السلطات المولدة المعلومات وستساعد
  .الحياة نوعية وتحسين البيئة لحماية

دول توليو  -٤٢٧ اء ال ة في األعض ا منطق ً  أوروب ا ام  كبيراً  اهتم
ةل ة تلوث مراقب اه. البيئ تو والمي دم ة ق ال اريع خالل من الوك  المش

اعدة واإلقليمية الوطنية د في المس عاع رص يما وال ،اإلش  تزال ال التي القديمة اليورانيوم بمواقع المتعلقة تلك س
كل درم تش يا في قلق ص طى. آس اء للدول الوكالة دعم أتاحو الوس تويات مراقبة على قدرتها تعزيز األعض  مس

اط عاعي النش ائط جميع في اإلش ب التربة ذلك في بما البيئية الوس  وبغية النباتي. والغطاء العذبة والمياه والرواس
د برامج تنفيذ على اإلقليمية القدرة دعم ات لأفض تبادل تم ،البحري الرص ات إجراء في الدولية الممارس  دراس

عة لنويداتبا البحري التلوث وية والمواد الثقيلة والمعادن المش اء الدول مع العض احلية المناطق ذات األعض  الس
  .البيئة تحسين أجل من

اء الدول وليتو  -٥٢٧  بالبيئة قةالمتعل البيانات لتوليد أولوية الكاريبي والبحر الالتينية أمريكا منطقة في األعض
 ودعمت والساحلية. البحرية المناطق في األدلة على القائمة والسياسات القرارات صنع في استخدامها يمكن والتي

 ظهور إلى التعاون هذا أدى وقد األولوية. هذه لدعم الماضي العقد مدار على السنوات متعددة مشاريع عدة الوكالة
بكة تجابة للمراقبة ش احلية البحرية البحوث ومراكز براتلمختا من مكونة واالس كل تقع التي والس ي بش  في رئيس
يع الجتع والتي ،الكبرى الكاريبي البحر منطقة المة البيئة بحماية تتعلق مواض حةالو البحرية المأكوالت وس  ص

ريةبال تخدام ش  راتوالمختب المراكز لهذه ودعمها الوكالة قدرات بناء عززو .والنظيرية النووية التقنيات باس
د قدرات يق ارفالمع وتعزيز العلمية البيانات إنتاج إلى أدى مما المنطقة، في الرص كل والبحث التعاون وتنس  بش
 .أفضل

 في اليورانيوم نظائر تحديد على التدريب
 جسيمات مطياف بواسطة البيئية العينات

 الوكالة./مارتينا روزماريك الصورة: .ألفا
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 إدارة الموارد المائية   -٢-جيم

روع مبادرة الوكالة لتعزيز  الوكالة أعدت  -٦٢٧ ين بغية توافر المياهمش  الموارد حول المعرفة إدارة تحس
عيد على تحليلي إطار تنفيذ خالل نم الوطنية المائية  اإلدارة على تؤثر التي الظروف لفهم المعتمدة الخطى ص

 وينظم المائية للموارد الوطنية األهداف أمام تقف التي عثراتال تحديد النهج هذا ويتيح المائية. للموارد الوطنية
 على خاص بشكل التركيز مع ،المائية دلمواربا يتصل فيما الوطنية األهداف لتحقيق الالزمة واألنشطة المدخالت

 .النظيرية الهيدرولوجيا

يقي االجتماع عقد تمو  -٧٢٧ اريا االجتماعو األول التنس تش روع ل الس  مبادرة الوكالة لتعزيز توافر المياهمش
 في ركةالمشت المائية الموارد وإدارة فهم إلى الجوفية بالمياه المتعلق البعد افةإض" :المعنون ،7019RAF مشروعلل

احل منطقة تند .٢٠١٨ فبراير في "الس روع ويس روعال إلى المش  المتكاملة دارةاإل" :المعنون ،7011RAF مش
تدامة تودعات لنظم والمس تركة واألحواض الجوفية المياه مس احل منطقة في المش دار تمو ."الس  التقارير إص

روعل النهائية ية اللغةب 7011RAF لمش روع بجذ وقد .٢٠١٨ عام في الفرنس  نوعه من األول وهو ،الجديد المش
روع نهج تعميم على يقوم الذي فريقياأ في ويد من المانحين تمويل ،مبادرة الوكالة لتعزيز توافر المياه مش  الس

 مبادرة الوكالة لتعزيز توافر المياه عمليةل للخضوع بلدان خمسة اختيار تمو .اليابانو األمريكية المتحدة والواليات
 .النيجر في أجريت المبادرة هذه إطار في مةمه أول من االنتهاء تم كما ،لجاهزيتها دقيق تقني تقييم إجراء بعد

 في الكاريبي البحر ومنطقة الالتينية أمريكا في مشروع مبادرة الوكالة لتعزيز توافر المياه نهج دعم يتمو  -٨٢٧
روع إطار املة الوطنية التقييمات في النظيرية االهيدرولوجي إدماج" :المعنون ،7024RLA اإلقليمي المش  الش

روع يركزو .٢٠٢١ إلى ٢٠١٨ من الفترة يغطي والذي ،"المائية للموارد يع على المش  التقنية القدرات توس
 النظيرية لهيدرولوجياا باستخدام الكاريبي البحر ومنطقة الالتينية مريكاأ في المائية للموارد شاملة تقييمات إلجراء

تدامة التنمية أهداف من ٦ الهدف ملدع  تحتاجو المياه. من المزيد توفير على يقوم الذي النهائي والهدف ،المس
اء الدول معظم ول إلى الكاريبي البحر ومنطقة الالتينية أمريكا في األعض هل نحو على الوص رع أس  إلى وأس

د وبرامج الجيدة النوعية ذات النظائر بيانات طة المياه نظائر رص  تخطيطال في والخبرات اتوالمهار النش
سير في خبرةال عن فضال النظائر مشاريعل  النظائر قدرات لتعزيز شاملة عمل خطة تنفيذ بدأو النظائر. بيانات تف

تقرة يره التريتيوم وتحليل للمياه المس ملت االحتياجات. هذه لتلبية ٢٠١٨ عام في وتفس طة وش بكات دعم األنش  ش
د ع في اآلخذة للنظائر الوطنية الرص  إجراء في كفاءةال واختبارات ،المختبرات معدات وتوفير ،المنطقة في التوس

بحت التدريبية. والدورات ،النظائر على المنطوية ليلاتحال ات وأص س  اآلن التحليلية القدرات ذات الوطنية المؤس
كل قادرة ب الوقت في وكاملة دقيقة بيانات توفير على متزايد بش ال ،المناس يرها عن فض  اتخاذ إلتاحة ،تفس

  أفضل. إدارة المياه وإدارة مستنيرة ةوربص القرارات

تخدام في والتغيرات التلوث من كل أثر لقد  -٧٩٢ ي اس دود محطات على المناخ وتغير األراض  الطاقة وس
 كلالستهال المخصصة المياه نوعية على وأثر ،المياه وتخزين التوليد قدرة من قلل مما ،كولومبيا في الكهرومائية

 معدالت تقدير" :المعنون التقني للتعاون 7003COL مشروع من بدعمو المحلية. المجتمعات في األسماك صيد أو
يب ورة تكوين وإعادة الترس ب عمليات ص دود الهيدروكهربائية القوى محطات في الترسُّ  وخزانات المائية والس

ورة كولومبيا تلقت ،"المياه أن الخبراء مش اهم مما ماغدالينا نهر حوض في يبالترس معدالت قياس بش  في س
 التي الرسوبية بالعمليات المتعلقة البيانات توفير شأن منو الكهرومائية. الطاقة وكفاءة المائية الموارد إدارة إنجاز

ناع يزود أن المياه حوض في جريت ع الالزمة باألدلة القرار ص تراتيجيات لوض املة اس ين ش  موارد إدارة لتحس
 .البيئة على الترسيب لعملية السلبي التأثير لوتقلي المياه
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روع إطار في الدعم تقديم تم ،األرجنتين فيو  -٠٨٢ ين" :المعنون 7008ARG التقني التعاون مش  إدارة تحس
ين الجودة وتقييم تخدام خالل من المناطق بعض في المائية الموارد توافر وتحس  إلدخال "النظيرية التقنيات اس

اتال ة تقني ة الموارد إلدارة النظيري ائي اه جودة تقييم تيحت التي الم اروفوت المي ات لجميع ه دام تخ ة. االس  الممكن
سية منحال وساعدت  الوالياتو النمساو كنداو ألمانيا في النظيرية الهيدرولوجيا لمختبرات العلمية والزيارات الدرا
دة ة المتح اء على األمريكي درات بن ة الق ت ،الوطني ات ودعم ل حلق ذتن العم ة الحمالت في اميكي درودين  الهي

 مواقع إصالح محددة: مجاالت ثالثة في ملموس تأثير للمشروع كانو .العينات ألخذ والنظيرية والهيدروكيميائية
عدين ياتال على تنطوي التي الت ؤول ية مس يذ المكاني والتخطيط البيئ ية. الموارد إلدارة جديدة أدوات وتنف مائ  ال

روع من كجزءو ة موقعين اراختي تم المش ابق (منجم قرطبة محافظة في ،غيغانتس لوس في للدراس  لليورانيوم س
الح قيد تص باالتا ،حاليًا) االس ان ميندوزا محافظة في يالغوارز وأوس اريع موقع حديدت إمكانية مع (حوض  مش

تخدام تمو .المياه) توفر على تعتمد جديدة إنتاجية طة المواقع هذه اس  ريةيالنظ لتقنياتا تطبيق في التدريب ألنش
 نقل على المشروع سيركز ،٢٠١٩ عام فيو منها. محسنة هيدروجيولوجية مفاهيم نماذج تطوير في ساهمت التي

  .اليورانيوم تعدين موقع ستصالحال رافائيل سان إلى التكنولوجيا

تغالل اتيةؤالم المناطق تحديد لدعم حيوية معلومات توليد تم لقد  -١٢٨  هندوراس في لجوفيةا المياه طبقات الس
روع من بدعم تخدام" :وننالمع 7001HON المش ين النظيرية التقنيات اس  في الجوفية المياه موارد إدارة لتحس

طى المقاطعة تتيح ".الوس لطات البيانات هذه وس تدامة حفر خطط إعداد هندوراس لس مةل مس يغالبا لعاص  تيغوس
ين رب مياه توزيع خدمة لتحس ملتو المدينة. هذه في الش  ش

ة اإلنجازات ي اطق تعيين الرئيس عادة من ة إ ة تعبئ اه طبق  المي
ين ،الجوفية  لطبقات الهيدروجيولوجي باألداء المعرفة وتحس

ة المناطق وتحديد المدينة في الجوفية المياه  للتلوث المعرض
ري تخدام البش تدعمو .والنظيرية الجيوكيميائية التقنيات باس  س

 موارد إدارة لتحسين البلدية اهالمي اتخدم جهود المشروع نتائج
مان المحلية المياه تدامة وض ل االس  مناطق وتعيين تحديد بفض

تغالل تدام. االس اهمو المس تس ا النتائج س  مناطق حماية في أيًض
ة والمناطق الجوفية المياه طبقة تعبئة إعادة اس  ءاإز الحس

  .التلوث

كلو  -٢٢٨ ل الذي الحيوي المائي الممر بنما قناة تش  يص
 العالمية للتجارة أساسية وهي األطلسي والمحيط الهادئ محيطال

 أثرت لقد لبنما. اإلجمالي المحلي الناتج من كبيًرا جزًءا وتمثل
ناة على ٢٠١٠ عام في الطبيعية الكوارث ربت حيث الق  تس

وبم إلى القناة من المياه دة أثرتو الجوفية المياه نس  على بش
دادات اه إم رب مي ة في الش دين ا م اث مركز تلقىو .بنم  أبح

 معدات التكنولوجية بنما جامعة في والهيدروليكا الهيدرولوجيا
تخدام على محددين وتدريبًا عاعية المقتفيات اس  والكيميائية اإلش
ائص لتحديد ب نقل ظاهرة ديناميات خص  في القناة في الرواس
روع إطار اء" :المعنون  0110PAN الوطني المش تقص  نقل اس

ب تخدام بنما قناة حوض في الرواس اعدو ."المقتفيات باس تس  س
ول تم التي البيانات تحداث في عليها الحص  وطني برنامج اس

 مياه إمدادات ضمان في وستسهم وسلوكها الملوثات نقل لقياس

 النووي المقياس بتحضير يقومون وهم المشاركون
راينهاردت  من: الصورة .الترسيب لقياس

 .التكنولوجيةبنزون/جامعة بنما 
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مة. في الشرب  التكنولوجية بنما جامعة وظفوم انضم ،1001PAN البرنامج نم بتمويلو ٢٠١٨ عام فيو العاص

روع إطار في نظمت تدريبية دورة في زمالئهم إلى عاعية التكنولوجيات تطبيق" المعنون ،7018RAF المش  اإلش
ب نقل لتقييم ية البنى إلدارة الرواس اس احلية األس  على المغرب في عقدت التي التدريبية الدورة ركزتو ".الس

تخدام ب لقياس النووية التحكم أنظمة اس  التعاون وتعزيز لمالحةا وقنوات الموانئ أحواض في الدقيقة الرواس
   .المجال هذا في الخبرات وتبادل األقاليمي

ا وفي  -٣٢٨ ً  أفريقي ا ت أيض  دورات نُظم
ة دريبي ة ت ين إقليمي درات لتحس  مختبرات ق
عاعي التحليل  إطار في ٢٠١٨ عام في اإلش

روع مش ون 7017RAF ال ن ع م ج" :ال روي  ت
 اإلشعاعي التحليل مختبرات بين التقني التعاون
اطا لقياس عاعي لنش ملو ".البيئي اإلش  تش

درات دة الق دي ة الج اني د إمك دي ائر تح  نظ
تخدام البيئية العينات في اليورانيوم  مقياس باس

يمات طيف عة النويدات وقياس ،ألفا جس  المش
أ الطبيعية عة المواد عينات في المنش  المش

تخدام الطبيعية البيئة في الموجودة  مطياف باس
ة ع ا أش ام دير ،غ دار وتق دم مق  في اليقين ع
 ،الجودة لتحسين كوسيلة المختبرات بين المقارنة تمارين كذلك المشروع ودعم اإلشعاعي. التحليل تقنيات قياسات
 .ألميرا) (شبكة البيئي اإلشعاعي النشاط لقياس التحليلية المختبرات شبكة أنشطة في أفارقة خبراء ورعى

تو  -٤٢٨ ية البنية تعرض اس ربال مياه إلمدادات األس تان في ش رار أفغانس  العقود مدار على دمرت أو ألض
ً  نمواً  كابول تشهدو الجفاف. ظروف رتماست كما امنخفض السنوي األمطار هطول وكان الماضية. األربعة  سكانيا

 ،7001AFG التقني التعاون مشروع إطار في الوكالة واصلتو المياه. على الطلب في زيادة بالتالي تسجلو هائالً 
ين" :المعنون رب مياه نوعية تحس تخدام الش ينات دعم والنظيرية الهيدروكيميائية التقنيات باس هدتها التي التحس  ش

تان قدرة غانس ية أف يات تطبيق على الوطن ية النظيرية الهيدرولوجيا تقن عال ها المياه موارد تقييم في بف  ."وإدارت
 .كابول حوض في الجوفية لمياها نظام عن الوطنية للسلطات مهمة معلومات التقييمات هذه قدمتو

  البيئات البحرية والبرية والساحلية   -٣-جيم

اعد ،أنغوال في  -٥٢٨  مجال في والغأن قدرة تطوير على الذرية الطاقة على الوطنية الرقابة هيئة الوكالة تس
اء البيئي اإلشعاعي النشاط قياسات  التقني اونالتع مشروع من بدعم ،وظائفه بكامل يضطلع رصد برنامج وإنش

7003ANG، اء" :المعنون طة لتحليل وطني مختبر إنش عاعية البيئية األنش بة للغاية مهم المختبرو ."اإلش  بالنس
 .النفط صناعة عن الناتجة المواد المشعة الموجودة في البيئة الطبيعية في الفعال التحكم على سيساعد إذ ألنغوال

 آسيا منطقة في اإلقليمي التعاوني االتفاقو لوكالةا بين المشتركة ساسيةاأل العناصر بيانات "قاعدة أنشئت  -٦٢٨
شكل التي الهادئ" والمحيط سيا منطقة في الهواء في العالقة الجسيمية المواد عن عالمية بيانات قاعدة ت  والمحيط آ

روع إطار في الهادئ يمية المواد أثر تقييم" :المعنون ،7029RAS المش رية الجوية الجس  الهواء دةجو في الحض
اريع ،"اإلقليمي) التعاوني (االتفاق ابقة والمش  علمية ونتائج أدلة البيانات قاعدة وتوفر االتفاق. بهذا المتعلقة الس

لطات تنيرة قرارات التخاذ البيئية اإلدارة لس دار مس لة. ذات والمعايير اللوائح وإص  ُعقدت ٢٠١٨ عام فيو الص

 نظائر لتحديد إقليمية تدريبية دورة حضروا الذين المشاركون
مارتينا  الصورة: ألفا. جزيئات مطياف بواسطة اليورانيوم

 روزماريك/الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
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يا منطقة في الجوية لألهباء ىالمد بعيد النقل حول إقليمية عمل حلقة  قاعدة تحديث تم كما ،الهادئ والمحيط آس
 .البيانات

ً  ٥٤ عززو  -٧٢٨ يا منطقة من متدربا عاعي الكيميائي التحليل مجال في قدراتهم الهادئ والمحيط آس  اإلش
وع هذا حول إقليمية عملية تدريبية دورات ثالث نُظمت كما ،البحرية البيئية للعينات  في ٢٠١٨ عام في الموض
 األثر وتقييم البحري اإلشعاعي النشاط رصد على اإلقليمية القدرات تعزيز" :المعنون 7028RAS عروالمش إطارة

عة المواد النبعاثات المحتمل يا البحرية اإليكولوجية النظم في النووية المرافق من المش  الهادئ والمحيط آلس
 ."اإلقليمي) التعاوني (االتفاق

تانأوزب فيو  -٨٢٨ ناعة القديمة المواقع تؤثر أن المحتمل من ،كس كل اليورانيوم وإنتاج التعدين لص  كبير بش
 اليورانيوم. إنتاج بمخلفات المرتبطةو سامة تكون أن حتملالم والعناصر المشعة بالنويدات المحيطة المناطق على
 االضطالعب أوزبكستان جمهورية في الطوارئ حاالت بوزارة الهيدرولوجية الجوية األرصاد خدمة مركز لفوكُ 

 شبكة قدرات تعزيز" :المعنون ،1004UZB مشروعال ودعم البلد. هذا في البيئي اإلشعاعي النشاط رصد أنشطةب
 مركز مختبر موظفي "الهيدرولوجية الجوية لألرصاد الوطنية اإلدارة مختبرات وتحسين البيئية اإلشعاعات رصد
اد خدمة عة النويدات لقياس والتحليل عيناتال أخذ على بالتدريب األرص رب ومياه التربة في المش  .نباتاتوال الش

رو زود كما ادل الوطنية اإلدارة اتمختبر عالمش  تحليلية بمعدات )Uzhydromet( الهيدرولوجية الجوية ألرص
اط تركيزات تحديد تيحت جديدة عة النويدات نش تويات الباعثة المش يِّمات من منخفضة لمس  معدات رتوفوب .ألفا جس

 البيئية الوسائط جميع في الموجودة اإلشعاعي النشاط مستويات مراقبة اآلن الممكن من بات ،الجديدة العينات أخذ
ب التربة ذلك في بما  المحمولة الهواء عينات أخذ أداة تتيح ،ذلك على عالوةو والنباتات. العذبة والمياه والرواس

اد خدمة مركز مختبرل الجديدة ة جوية مراقبة اءجرإ األرص ص  الطوارئ. حاالت وفي البلد حدود على مخص
تخدام اآلن يمكنو نة التقنية القدرات اس بكة المحّس تان في البيئية المراقبة لش  البيئي األثر تقييمات لدعم أوزبكس

 ،والتقنية ةالبشري القدرات توفير بفضلو البيئي. االستصالح برامج لتنفيذ واالستعداد البيئية السالمة من والتحقق
 .مستقبال ةالبيئي الملوثات لمكافحة قليمياإل مركزال بدور ضطلعي أن للمختبر يمكن

روع يعتبرو  -٨٩٢ احلية المناطق إدارة تعزيز" :المعنون ،7009RER اإلقليمي التقني التعاون مش  البحر في الس
ود والبحر األدرياتيكي تخدام األس رو ،"النووية التحليلية التقنيات باس ً مش  يجمع أنه حيث من المعتاد عن يخرج عا

 البيئة على تؤثر التي العمليات وإثبات المشترك التقييم أجل من مغلقين شبه منفصلين لبحرين المتاخمة البلدان بين
بكة تكوين بالفعل المشروع أتاح لقد بيئية. كسجالت الرواسب استخدامو ،البحرية  المختبرات من قوية تعاونية ش
اركة البلدان في لخبراءوا التحليلية ي االتحاد في المش نةو بلغارياو إيطالياو أوكرانياو ألبانياو الروس  البوس

ك ود الجبلو تركياو والهرس لوفينياو رومانياو جورجياو األس مت التي كرواتياو س  فيو ارف.والمع الموارد تقاس
بتمبرأيلول/ اء الدول من علماء التقى س اركة األعض تعراض األولى إلقليميةا العمل حلقة في المش  البيانات الس

 مواطن لتحديد العضوية والمواد الثقيلة والمعادن المشعة لنويداتبا البحري التلوث دراسات حول الحالية الوطنية
د برامج في االختناق مواطنو والقيود ارفالمع مجال في النقص ة البحرية الرص  واقتراح منها، بكل الخاص

تراتيجية قة اس بة منس د لبرامج الميدانية العينات ألخذ مناس  مهمة إجراء تم العمل، حلقة من كجزء اإلقليمية الرص
فينة متن على العينات أخذ فينة (وهي Academic V/R الس ة وثالبح س  ،فارنا في البحار علوم معهدب الخاص

حب، البياتان بجمع العينات أخذ مهمة تكتف ولم العينات. لجمع يا)بلغار ً أ أتاحت وإنما فس ا  ارفالمع تبادل يض
روع يهدفو .ومناولتها العينات أخذ في والخبرة با بيانات جرد عدادإ إلى المش  األدرياتيكي البحر في لرواس
ود والبحر تجابة كيفية وتقييم مقارنة يتيح مما ،األس  البحار في المناخية والتغيرات للتلوث البحرية العمليات اس
به المغلقة اعد أن المتوقع منو المغلقة. وش ناع البيانات تس  إلى الحاجة فيه تعنّ  الذي المكان تحديد في القرار ص
   .التخفيف جهود
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 للبيئات اإلقليمي الصعيد على والتصدي الرصد تعزيز" :المعنون ،7022RLA قليمياإل مشروعال يدعمو  -٠٩٢
احلية البحرية تدامة والس بكة")CXLV أركال (اتفاق المس د إقليمية ش دي للرص  ،الكاريبي البحر منطقة يف والتص

اهم مما اعد التي والبيانات المعلومات توليد في يس تس لطات س ة الوطنية الس  البحرية البيئات إدارة على المختص
احلية تدامة. إدارة الكبرى الكاريبي البحر لمنطقة والس  حول إقليمية تدريبية دورة دعم تم ،٢٠١٨ عامال فيو مس
ل ل خبراءو العلماء الدورة جمعتو روع.المش خالل من العلمي" "التواص ميم بهدف التواص تراتيجية تص  اس
ل أن الوعي زيادةل العمل وخطة التواص ع بش احلية البحرية البيئات وض  البحر ومنطقة الالتينية أمريكا في والس
 .الكبرى الكاريبي

 ٣٠ من أكثر من ةالصح ومسؤولي الساحلية المناطق عن المسؤولينو العلماء من ٦٠ من أكثر حضرو  -١٩٢
بوع خالل عقدت عمل حلقة بلداً  أن موناكو أس ان/ في ،اتالمحيط بش  في المحيطات متحف في ،٢٠١٨ أبريلنيس

راكة العمل حلقة الوكالة نظمتو موناكو. ار الطحالب لبحوث العالمي والبرنامج ،"راموغي" اتفاق مع بالش  ةالض
تابع ية للجنة ال طات لعلوم العمل ل اللجنةو المحي يةا ية دول طات لعلوم الحكوم عة المحي تاب حدة األمم لمنظمة ال  المت

ية القيود تحديد بهدف الجوو المحيطات لعلم الوطنية اإلدارةو والثقافة والعلم للتربية د تعترض التي الرئيس  رص
ارة الطحالب أنواع مومها القاعية الض ل وتحديد ،وس اليب أفض رو .آثارها ودرء ظهورها لمنع األس  حلقة حض
اريع من نظراء العمل روع من بدعم ،أفريقيا في األخرى تقنيال التعاون مش  تطبيق" :المعنون 7014RAF المش

 ،"الثانية المرحلة والبيئي، المناخي التغير سياق في الضارة الطحالب تكاثر مكافحة لدعم النووية التحليلية التقنيات
ياو روع من بدعم ،الهادئ والمحيط آس  7026RAS المش

تخدام دعم" :نونالمع تقبال أجهزة ربط اختبارات اس  االس
 على الضارة الطحالب لتكسينات السلبية التأثيرات من للحد

المة  البحر ومنطقة الالتينية أمريكاو ،"البحرية األغذية س
 .7022RLA المشروع خالل من ،الكاريبي

روع دعمو  -٢٢٩ اركة 7022RLA المش عة مش  علماء تس
لفادور من تاريكاو كوباو الغواتيماو الس  كولومبياو كوس
ً  قدموا )شابات عالمات خمس ذلك في (بما المكسيكو  أوراقا

ة ة بحثي اثر عن علمي ب تك ال ارة الطح  المؤتمر في الض
ر الثامن الدولي ارة الطحالب تكاثرل عش  في عقد الذي الض

رين ا نانت، مدينة في أكتوبراألول/ تش اعدتو .فرنس  س
اركة ين ىعل المؤتمر هذا في المش  قدرات إبراز تحس

   المنطقة. في الرصد

لدائن ظهرتو  -٣٩٢ ل ال قةا در دقي  للتلوث خطير كمص
ً  ٢٠ تدريب تمو البحري.  ومنطقة الالتينية أمريكا من عالما

اريبي البحر ار في الك روع إط  في 7022RLA المش
طسآب/ تخدام على البرازيل في أغس  التحليل تقنية اس

عة الطيفي طةا الحمراء تحت باألش  تحليل لتطوير لمتوس
لدائن ل ال قةا قة دقي مذجة بد مة والن قد نات المت يا م للب  ورس

ير خرائطها اركة بلدانال تلتزمو .هاوتفس تحداثب المش  اس
د برامج يتم كما بلدانها في الدقيقة لدائنال لرص  جمع س

     .مشتركة منصة على البيانات

 من: الصورة الدقيقة. باللدائن يتصل ما في التدريب
 والسينمائي. الفوتغرافي للتصوير ليرونم مليرو، لوكا
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 التطبيقات الصناعية  -دال

 ميةالمالمح اإلقليأبرز   -١-دال

يما   -٢٩٤ ادية في أفريقيا، والس ناعة لدعم التنمية االقتص تخدام العلوم والتكنولوجيا النووية في الص يمكن اس
تخدام  االختبارات عاع المقتفياتغير المتلفة واس ناعية. يةاإلش بلدان  عدة ىتلق ٢٠١٨ وفي عام في العمليات الص

 أجهزة تشعيع متعددة األغراض لالستخدامات التجارية. في المنطقة الدعم لتطوير دراسات الجدوى بشأن اكتساب

يا والمحيط الهادئ، ي  -٢٩٥ لوفي منطقة آس برنامج التعاون التقني تعزيز القدرات الوطنية في مجال  واص
عة و ناعية للنظائر المش عاعالالتطبيقات الص مل يةتكنولوجيا اإلش اء على بناء  ذلك. ويش اعدة الدول األعض مس

ا درات في مج ارالق ات متطورة لالختب ا وتلفمالغير  اتل تقني ام ة غ ع مرافق الحزم ة ودعم تطوير مرافق أش
 ذها الوكالة.مفاعالت البحوث وتشغيلها بدعم من المشاريع الوطنية واألقاليمية التي تنفّ  استخدام. ويتم اإللكترونية

لوت  -٢٩٦ عاعال واص طالع بدور  يةتكنولوجيا اإلش ناعة  قطاع تطبيقها فيهم في أوروبا، ويتم ماالض الص
بيل المثال، تم تقاسم فوائد تشعيع فللحفاظ على البيئة وتعزيز االستخدام الفعال للموارد.   الحزم اإللكترونيةعلى س

مع الدول األعضاء المهتمة. كما تم نشر تقنيات اإلشعاع لتركيب وتعديل المواد  المياه العادمةفي تحسين معالجة 
اء في المنطقةالبوليمرية من خالل ا بت الدول األعض اريع اإلقليمية، واكتس ً  لمش ا تطبيق تقنيات  المعرفة في أيض

ال يزال الحفاظ على التراث الثقافي أحد ولكشف وتحديد مكان التسربات في النظم الصناعية.  يةاإلشعاع المقتفيات
اء، مع تطبيق التكنولوجيا النو ين فهم المواد المجاالت ذات األولوية لدى بعض الدول األعض وية من أجل تحس

 الالزمة ألغراض حفظ التراث وألغراض تاريخية. 

اء في مجاالت تتراوح وفي أمريكا الالتينية والكاريبي، تُ   -٢٩٧ ناعية في الدول األعض تخدم التطبيقات الص س
 كون الدول األعضاءمن التشعيع الصناعي إلى االختبارات غير المتلفة. وبدعم من المشاريع الوطنية واإلقليمية، ت

أفضل استعدادا لتحسين الكفاءة في المواقع والعمليات الصناعية، وكذلك الختبار واعتماد السالمة الهيكلية للهياكل 
اء  افة إلى ذلك، فإن برنامج التعاون التقني يدعم الدول األعض الالتينية لكي تطبق  اأمريكمن المدنية. وباإلض

    التحف األثرية للتراث الثقافي.بنجاح تكنولوجيات التشعيع على 
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  التطبيقات الصناعية ألغراض يةشعاعاإلتكنولوجيا الالنظائر المشعة واستخدام   -٢-دال

ام في  -٢٩٨ ل ،٢٠١٨ ع تُه  أس
ا،  د في أفريقي دي روع إقليمي ج مش

RAF1008 دام ، بعنوان "دعم تخ اس
التطبيقات  في يةاإلشعاع تتكنولوجياال

ناعية و يانة الوفي الص قائية الص
تئناف "للمعدات النووية والطبية ، الس

دعم بناء القدرات من أجل االختبارات 
ات  ة، وتطبيق اتغير المتلف  المقتفي

عاع ، وصيانة األجهزة النووية. يةاإلش
تدريبيتين إقليميتين  ظيموتم تن دورتين 

ابيع في  ة أس المراكز مدتهما خمس
اإلقليمية المختارة في إطار اتفاق أفرا 

ا في ر خالل عام  فرنس  ٢٠١٨ومص
 .اإلقليمي في إطار المشروع

عت   -٢٩٩ بعة بلدانووض ناعية المتعددة  س عاعية الص ول على األجهزة اإلش ات جدوى للحص أفريقية دراس
 "تيسير التطبيق التجاري لتكنولوجيات التشعيع". المعنون، RAF1006األغراض، بدعم من المشروع 

يارات في ماليزيا. لتعاون الوكالة لبرنامج  يقدمو  -٣٠٠ ناعة الس اعدالتقني الدعم لص  اريعالعديد من مش وس
عاعمعالجة ال) في كليار ماليزيانو( الماليزيةالتعاون التقني على بناء قدرات الوكالة النووية  لتلبية متطلبات  يةاإلش

ورات محركات ا تخدامها في مقص يارات من الكابالت المقاومة للحرارة واللهب الس ناعة الس يارات. وفي ص لس
أن تكنولوجيا م، دعم برنامج التعاون التقني ماليزيا ٢٠١٨عام   المعجالتن خالل القيام بزيارتين علميتين بش

 واالختبارات غير المتلفة. الحاسوبي المقطعيالتصوير  في مجالي دراسيتينوبمنحتين ، يةتكنولوجيا اإلشعاعالو

روع للتعاون٢٠١٨وفي عام   -٣٠١ يا والمحيط الهادئ من أجل تطبيق  ، انطلق أول مش التقني اإلقليمي في آس
ونه،  يف التراث الثقافي وحفظه وص روع التكنولوجيات النووية لتوص خير " المعنون، RAS1021وهو المش تس
ون التراث الثقافي التحف الفنية الثقافية ب". حيث إن المنطقة غنية العلوم والتكنولوجيا النووية من أجل حفظ وص

در قوائم التراث الثقافي لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الفريدة كو) في العديد من  وتتص (اليونس
بتمبر في تايلند روع، الذي عقد في أيلول/س يقي للمش ر أول اجتماع تنس ً  ٣١ الفئات. وحض اركا دولة  ٢١من  مش

واً  توى اإلقليمي والوطني، وتحلعض ع على المس والمعوقات واالحتياجات،  يل الموارد. حيث جرى تقييم الوض
 واستعراض التكنولوجيات النووية ذات الصلة. وتم تحديد أولويات وأنشطة محددة للسنوات الثالث المقبلة.

ون تراث مالطة، حيث   -٣٠٢ نه يمثل الهوية الثقافية للجزر المالطية، إوأكدت الحكومة المالطية على أهمية ص
لسياحة. وتقدم الوكالة الدعم للحفاظ على التراث الثقافي الوطني لمالطة باستخدام ويحتل مكانة هامة ضمن قطاع ا

روع الالتكنولوجيا النووية من خالل  التدريب واالرتقاء بالقدرات التقنية فيما " المعنون، MAT1001وطني المش
روع، قام مميتعلق بالتطبيقات العلمية في مجال التراث الثقافي العلوم ثلون عن مختبر ". وفي نطاق هذا المش

ية التابع لوكالة تراث مالطة خيص لمالطة بزيارة علمية جماعية إلى جامعة فيرارا، بإيطاليا،  الرقابيةوالهيئة  التش

RAF1008 .لوكالةا/ س.هايل :منصورة ال: االجتماع التنسيقي األول. 
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يد المواد.  ما في ذلك البحوث وتحد ية وحفظ التراث الفني، ب ات في مجال رعا بالممارس ين معرفتهم  لتحس
راء  روع ش افة إلى ذلك، دعم المش يةمواد مرجعية وباإلض ية التابع لوكالة تراث لمختبر  قياس خيص العلوم التش

طيف األشعة وقياس  / االستجهار بطريقة المسح اإللكترونيعلى إعداد  . وساعد شراء هذه المواد المرجعيةمالطة
  ادن والزجاج.والمع والخزفمن أجل التحليل الكمي للحجر والمالط  تألق األشعة السينيةو السينية المشتِّتة للطاقة

ً وفي أوروبا   -٣٠٣ ا روع  ،أيض اعد المش عاعية " المعنون، RER1019س تعزيز توحيد التكنولوجيات اإلش
رية واألمان وبيئة أنظف ومواد متقدمة حة البش اء  "، الدولوإجراءات مراقبة الجودة من أجل الص األعض

تخدام إجراءات على كة ارالمش يةالقياالجودة/مراقبة الجودة  توكيداس عاعية للمنتجات المتعلقة  س في المعالجة اإلش
حية والمواد المت روع معرفة ٢٠١٨في عام و. العادمةوالمياه  طورةبالرعاية الص اء، عزز المش  الدول األعض

طة  الحديثةإنجازات البحث والتطوير ب عيع بواس تخدام التش  العادمةلمعالجة المياه  اإللكترونية الحزمفي اس
ناعية، وتطبيق  عاعالالص روع طورةالمت اتلتركيب وتعديل مواد البوليمر يةتكنولوجيات اإلش ً . ونظم المش ا  أيض

. اتمراقبة الجودة من أجل تحسين إجراءات معالجة اإلشعاع/الجودة توكيد نُظمحلقات عمل إقليمية لدعم االرتقاء ب
روع توحيد إجراءات  افة إلى ذلك، دعم المش ة في المنطقة من خالل عملية مراقبة الجود/الجودة توكيدوباإلض

والتكنولوجيا النووية في بولندا  مقارنة بين المختبرات في قياس الجرعات التكنولوجية التي أجراها معهد الكيمياء
أجريت في أوائل  تي ذلك بعد أول عملية مقارنةيأ). و٢٠٢٠-٢٠١٦مركز يتعاون مع الوكالة خالل الفترة وهو (

ستخدام  المعنون، RER1017سابق المشروع الفي إطار  ٢٠١٧عام  من أجل  قدمةالمت يةتكنولوجيات اإلشعاعال"ا
 عالجة المواد".م

اء في أوروبا بتعزيز قدراتها في مجال تطبيق   -٣٠٤ عاع المقتفياتوقامت الدول األعض وتقنيات  يةاإلش
ناعات  ادر المختومة في الص تخدام األمثل لالمص ناعية مع تمن أجل االس المواد  يق وفورات فيحقلعملية الص

روع  تطوير تقنيات المقتفيات " المعنون، RER1020لتعاون التقني الوكالة لوالطاقة وحماية البيئة، بدعم من مش
تدامة عاعية ونظم المراقبة النووية من أجل حماية الموارد الطبيعية والنظم البيئية وإدارتها بطريقة مس ". اإلش

والمسح بأشعة غاما  يةمقتفيات اإلشعاعالدول أعضاء في مجال تطبيقات  ومنحت شهادات لثمانية خبراء من ست
توى  ناعة على المس عاعل، المعترف بها من قبل الجمعية الدولية ٢+  ١في الص وتطبيقات  يةلمقتفيات اإلش

عاع، بعد  بوعين حولإجراء اإلش عاع المقتفياتتكنولوجيا ومنهجية  دورة تدريبية لمدة أس ادر  يةاإلش والمص
افها المعهد الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية في  فيمطبقة كما هي لمختومة ا تض ناعة والبيئة، والتي اس الص

 المقتفياتالمعتمدون بدعم اعتماد وتعزيز تكنولوجيا  يةاإلشعاع المقتفياتتقنية  ساكالي، فرنسا. وسيقوم ممارسو
حلقات  دعم برنامج منح الشهادات، فضال عن تنظيم في الصناعات في بلدانهم. ويستمر المشروع في يةاإلشعاع

 بين أصحاب المصلحة الوطنيين.  دراسية وطنية يمكن من خاللها الترويج لهذه التكنولوجيا

ناعي في أمريكا تقويقوم برنامج التعاون ال  -٣٠٥ ني بدعم تعزيز العلوم والتكنولوجيا النووية في القطاع الص
روع الالتينية والكاريبي من خالل  اريع اإلقليمية والوطنية. وفي إطار المش  مواءمة" المعنون، RLA1015المش

عيع عيع الجيدة في مرافق التش ات التش "، يركز بناء قدرات الدول النظم اإلدارية المتكاملة وإجراءات ممارس
اء على تعزيز  عاع،  أماناألعض ة لإلش الً وجودة المنتجات المعرض البيئية  نُظمالواألمن و ألمانعن تعزيز ا فض

شعيع. وستكون النتيجة المتوقعة من هذا المشروع هي مواءمة نظم اإلدارة المتكاملة والتحقق من شآت الت ها في من
عيع  ). وخالل عام زوآيمعايير المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس (ب لوفاءالتي جرى تعزيزها بغية افي مرافق التش

ظم إدارة مرافق متكاملة؛ وأساسيات نُ الدارة اإلتوجيهية لنظم المبادئ الوضع  في مجال، تم توفير التدريب ٢٠١٨
شعيع؛ ووضع عمليات اإلشعاع الصناعي، والتحقق من شكل روتيني؛ واإلدارة اآلمنة والفعالة  هاالت والتحكم فيها ب

 المنخفضة.  الممتصة قياس الجرعات بالنسبة للجرعات نُظملمرافق معالجة اإلشعاع؛ وعلى 
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ة في عُ و  -٣٠٦ ة إقليمي دريبي دت أول دورة ت ق
ارات غير  اريبي حول االختب ة والك ا الالتيني أمريك
ية في كيتو، اإلكوادور،  مدن كل ال يا فة لتقييم اله المتل

ايو، في  ار/م ةفي أي ة  كلي امع ك في ج البوليتكني
روع  لحة، بدعم من مش ، RLA1014القوات المس

ار غير " المعنون ات االختب النهوض بتكنولوجي
ة ال دني متلف ألغراض التفتيش على البنى الم

الدورة  شرعت". و)CLIXوالصناعية (اتفاق أركال 
مت  ً  ٣٠التدريبية، التي ض اركا في  بلداً  ١١من  مش

ة، ا الالتيني ة أمريك داد لفيف من  في منطق إع
بارات غير  مدربين والمؤهلين في االخت الموظفين ال

 ISO17024والمعيار  ISO9712المتلفة وفقا للمعيار 
مدنية والمخول لهم ا يات تفتيش الهياكل ال يام بعمل لق
ناعية.  كل خاص لتقييمأمر هذا ووالص ررة  أمان مهم بش  في أعقاب حاالت الطوارئ والتحقق منهاالمباني المتض

ثمانية خبراء من المنطقة ل اعتماد شهادةمنحت في إطار المشروع نفسه، ومثل الزالزل والفيضانات واألعاصير. 
 األشعة الصناعية الرقمية. في مجال ٢المستوى من  ISO9712للمعيار ا وفق

 البحوث مفاعالت  -٣-دال

لديمقراطية،   -٣٠٧ ناء على طلب من جمهورية الكونغو ا تعراض النظراء لمفاعل ببعثت الوكالة قامب ة اس
ا البحوث اس ات النووية بكينش مفاعالت البحوث  أمانم تكامل مع تقيي) بالCREN-K( في المركز اإلقليمي للدراس

ا في أيار/مايو. وأعقب اس يانة مفاعالت البحوث، بدعم من  البعثة بعثة أخرىهذه  تفي جامعة كينش غيل وص لتش
روع ال غيل مفاعل البحوث " المعنون، ZAI1010مش بما  TRICO IIتعزيز القدرات الوطنية فيما يتعلق بأمان تش

سية الرقابيةفي ذلك التأهب والتصدي للطوارئ والبنية األ ستعراض ت بعثةأجريو". سا سيةلبنية األل متكامل ا  سا
ان/أبريل روع في إطار النووية لمفاعالت البحوث في نيجيريا في نيس اء البنية " المعنون، NIR2008 المش إرس

 ".شعةاألساسية للقوى النووية فيما يتعلق بالتعليم والتدريب والقدرة الوطنية في مجال التصرف في النفايات الم

ارية اإلقليمية ألو  -٣٠٨ تش ) من خالل RASCAفريقيا (أفاعالت البحوث في م مانتدعم الوكالة اللجنة االس
روع التعاون التقني  تفادة منها " المعنون، RAF1007مش مان أمانها واالس تعزيز قدرات مفاعالت البحوث لض

ارية اإلقليمية(اتفاق أفرا) تش ي من اللجنة االس مان أفاعالت البحوث في م مانأل ". والغرض الرئيس فريقيا هو ض
توى عال  ارية اإلقليمية وفاعالت البحم أمان فيما يخصمس تش  ألمانث في المنطقة األفريقية. وتعمل اللجنة االس

الهامة وتحسين  األمان مسائلريقيا أساسا كمجموعة استشارية بهدف المساعدة على حل أففاعالت البحوث في م
جان األ عة للمنظمات ال مانأداء ل تاب ية ال لةالوطن غّ عام مش بادل  ٢٠١٨". وفي  قاهرة لت اجتمعت اللجنة في ال

أن  ائلالمعلومات وتبادل المعارف والخبرات بش ترك، مع التركيز  أمان مس مفاعالت البحوث ذات االهتمام المش
 الدورية. مانعلى برامج المعلومات المرتجعة عن تجارب التشغيل، واستعراضات األ

لذي تبلغ   -٣٠٩ تدريب ا بدأ مفاعل البحوث وال غاواط ٥ قدرتهوفي األردن،  تاج في  مي رات إن تحض المس
عاعية يدالنية اإلش روع التعاون التقني  المحتوية على الص "تعزيز بناء  المعنون، JOR1008اليود، بدعم من مش

حصل على تراخيص ولتدريب"، مفاعل البحوث وافي تشغيل واستخدام  القدرات من أجل تحقيق األمان والفعالية

) في إكوادور. NDTتدريب في مجال االختبارات غير المتلفة (
المعهد القومي للبحوث /إدواردو روبلس بييدراس: منصورة ال

 (المكسيك).، النووية
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ة العامةمن  س فيات المحلية. ل المؤس تش يتم توزيع المنتج على المس حة. وس لغذاء والدواء األردنية ووزارة الص
تدريب األردني، ومقره  عل البحوث وال فا عة موجود وم جام يةفي حرم  يا األردن عل العلوم والتكنولوج فا ، هو م

أنه توفير ا للبحوث اء في الوكالة في العديد من المجاالت، بما في متعدد األغراض من ش لتدريب للدول األعض
 لعالج والتشخيص.غراض اذلك إنتاج النظائر المشعة الطبية أل
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 النووية قوىتخطيط الطاقة وال  -هاء

 المالمح اإلقليميةأبرز   -١-هاء

بة  يمثل تخطيط الطاقة  -٣١٠ اء لكثير من البلدان في أفريقيا. وتسلأولوية بالنس  علىاعد الوكالة الدول األعض
ً تقييم احتياجاتها الحالية من الطاقة، والقيام بتوقعات دقيقة حول المستقبل. وقد ركز البرنامج  ضا ستحداث  أي على ا

  اإلقليمية. دوناإلقليمية، وذلك باستخدام نهج إقليمي لتعزيز التعاون بين مختلف التجمعات  دونخطط الطاقة 

م  -٣١١ يا والمحيط الهادئ أكبر عدد من البلدان منطقة آ وتُض رعتس النووية. وتدعم  للقوىفي برامج  التي ش
يةتطوير بنية  الوكالة اس رع في بناء أول محطات أس اء في المنطقة التي تش  للقوى هاوطنية لعدد من الدول األعض

  برنامجها النووي.نطاق النووية، أو تقوم بتوسيع 

اء التي وفي منطقة أوروبا ثمة الع  -٣١٢ رعتديد من الدول األعض روع في برنامج  ش  للقوىأو تعتزم الش
نع القرار وكذلك  الخطوات  خاللالنووية. ولهذا الغرض، قامت الوكالة بدعم البلدان في جميع مراحل عملية ص

ميم محطة  ً ، إدخالها في الخدمةو ئهاالنووية وبنا للقوىالالحقة لتص المعمول بها  للمبادئ التوجيهية والمعايير وفقا
النووية  للقوىفي الوكالة، وتسهيل تبادل أفضل الممارسات الدولية. وبالنسبة للدول األعضاء التي لديها محطات 

النووية، دعمت الوكالة التشغيل اآلمن والفعال على المدى الطويل  القوىعاملة أو تقوم بتوسيع قدراتها في مجال ال
افة إلى أمن إنتاج وتوريد اليو اهمت الخبرات ٢٠١٨رانيوم في عام باإلض طة أخرى. وقد س افة إلى أنش ، باإلض

  النووية. القوىلمحطات  صون وتعزيز األداء اآلمنفي المتبادلة بين الدول األعضاء على المستوى العالمي 

تجابة لو  -٣١٣ ات متكاملة لتطوير الطاس اقة على ألولوية اإلقليمية في أمريكا الالتينية والكاريبي إلجراء دراس
المدى الطويل، قام برنامج التعاون التقني بدعم الدول األعضاء في تعزيز قدراتها على تحليل نظم الطاقة وإجراء 

تخدام نماذج تخطيط الطاقة التي تنجزها الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ عام  يلية باس ات تفص . ٢٠١٦دراس
ينارالطاقة ولدعم تنمية  تدامة، يتم تحليل س تويات الوطنية ودون اإلقليمية المس يوهات لنظام الطاقة على المس
ادية والتكنولوجيات انطالقا من واإلقليمية،  ائص الديموغرافية واالقتص أن الخص ات بش مجموعة من االفتراض

عار الوقود، وآثار التغير البيئي أ/وأس تخدام اآلمن للطاقة النووية في المنطقة مس تمرار االس لة المناخي. ويعتبر اس
ً ذات أولوية  للحفاظ على قدرات الموارد البشرية في  الدعمالمتقادمة للطاقة النووية  . وتتطلب البنية األساسيةأيضا

النووية تعمل بشكل صحيح  للقوى أساسيةمستويات مناسبة وهناك حاجة لتقنيات جديدة ومبتكرة للحفاظ على بنية 
  .مأمونةوبطريقة 

 تخطيط الطاقة  -٢-هاء

روع التعاون التقني اإلقليمي الحالي ٢٠١٨عام  في  -٣١٤ وغ " المعنون، RLA2016، في إطار مش دعم ص
توى دون اإلقليمي  تدامة للطاقة على المس ، ")CLIIIالمرحلة الثانية (اتفاق أركال  -الخطط من أجل التنمية المس

ست بلداً  ١٥شارك  سة الطلب على الطاقة في المنطقة با خدام نموذج لتحليل الطلب على في ثالث حلقات عمل لدرا
يناريوهات  وتبادل المعلوماتتعزيز القدرات،  جرىالطاقة. ونتيجة لذلك،  عت س لطلب على لقليمية إ دونووض

مت  ً  ٢١الطاقة. وفي نهاية العام، عقدت دورة تدريبية ض اركا بهدف تحليل خيارات إمدادات  بلداً  ١١من  مش
  جية فيما يخص إمدادات الطاقة وآثارها البيئية العامة.الطاقة باستخدام نموذج لبدائل استراتي
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 النووية بالقوى األخذ  -٣-هاء

تعراض المتكامل للبنية األ بعثاتتم تنفيذ   -٣١٥ يةاالس اس ان/أبريل في إطار  النووية س في النيجر في نيس
روع  رية في  المعنون، NER0007المش في وجيا النووية"، العلوم والتكنولومجال "تعزيز تنمية الموارد البش

إرساء البنية األساسية لبرامج " المعنون، SAU2009، في إطار المشروع هيولي/المملكة العربية السعودية في تموز
ودان في آبو"، القوى النووية طس، في إطار/في الس روع أغس ية " المعنون، SUD2005 المش اس اء بنية أس إرس

روع " وفي النووي وطنية ألول محطة للقوى النووية مبر، في إطار المش ، PHI2012فلبين في كانون األول/ديس
ية للقوى النووية في الفلبين " المعنون اس اء البنية األس ع خطة عمل المرحلة الثانية –إرس ". وعقد اجتماع لوض
رين الثاني/نوفمبر  متكاملة ودان في تش لت. و٢٠١٨في الس اء دولة من  ١٦ حص الدعم على الدول األعض

 لوكالة من خالل عملية خطط عمل متكاملة.امن المتكامل 

رين الثاني/نوفمبر  للقوىوفي بنغالديش، بدأ بناء أول محطة   -٣١٦  ٢٠١٧النووية في البلد في روبور في تش
بّ  م المحطة مفاعلين من طراز عندما تم ص تض انة األولى للجزيرة النووية. وس . وطوال VVER- 1200الخرس

تمر برنامج التعاو ٢٠١٨عام  ية اس اس النووية واإلطار  للقوىن التقني في دعم جهود البلد لتطوير البنية األس
روع  روعين وطنيين للتعاون التقني: المش ية " المعنون، BGD2016التنظيمي من خالل مش اس اء البنية األس إرس

ييد روع "ونظم الدعم الالزمة لمحطة للقوى النووية خالل مختلف مراحل التش  نونالمع ،BGD2015، والمش
وضع برنامج منظَّم للترخيص من أجل ضمان فعالية اإلشراف الرقابي على محطة للقوى النووية خالل مرحلة "

 ".التشييد

روع الدعم الوكالة من خالل  قديميتم تو  -٣١٧ لة على " المعنون، BYE2007مش غِّ ين قدرة المنظمة المش تحس
". وقد وضعت الوكالة خطة عمل متكاملة مخصصة ضمان األمان والموثوقية في تشغيل محطات القوى النووية

لةالنووية  للقوىتنفيذ برنامج تحدد الدعم الذي تقدمه الوكالة للبلد معين  من إطار وتعالج التحديات ذات الص . وض
أ البلد نظام تدريب  ً التعليم والتدريب في هذا البرنامج، أنش ائيين المؤهلين في قطاع  وطنيا  القوىلتوفير األخص

سية المشاركة في تنفيذ برنامج وطني  المؤسساتية. وجرى تحديد النوو تنفيذ ب الجهة المعنيةالنووية ( للقوىالرئي
غلمال والجهةبرنامج الطاقة النووية،  ، ٢٠١٨الدعم التقني). وفي عام  والجهة المعنية بتقديم، الرقابية، والهيئة ةش

تراتيجيات لمت مجموعة من خدمات الدعم، بما في ذلك حلقة عمدِّ قُ  أن اس ميين فائدة ال وطنية بش لمتحدثين الرس
ائط  ت معوالعالقا ية جماعيةاإلعالم، وس للحفاظ على مؤهالت الموظفين في إدارات الكيمياء  ومنح دراس

  النفايات وتدريب المشغلين. التصرف فيعلى استراتيجيات  مركزة بعثات الخبراءووالكهرباء، 

ارك أربعة مديرين   -٣١٨ النووية  القوىمن بولندا في التدريب الجماعي في الموقع المقترح لمحطة  راً كباوش
انهيكيفي  دة من Hanhikivi 1( ١ه دا خالل الفترة الممت اني/نوفمبر الى  ٢٨) في فنلن رين الث انون  ١تش ك

ساسية دعم إرساء البنى األ" المعنون، POL2019 مشروع التعاون التقني الوطني، بدعم من ٢٠١٨األول/ديسمبر 
اركون للقوى النووية تفاد المش ية الداعمة مثل الطرق ب". واس اس معلومات عن إعداد الموقع، وإعداد البنية األس

إمدادات ولالتصاالت في حاالت الطوارئ، والبنية األساسية والبنية األساسية البحرية، وشبكات الطاقة الكهربائية 
ية ، والبنية األالعادمةمعالجة المياه و، المياه اس رف فيس الً النفايات،  للتص ع جدول لتنفيذعن  فض تلك  وض

   .مانثقافة األ تطوير فيما يخصعملية  معرفةاألنشطة. وعالوة على ذلك، اكتسب المشاركون 
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 النووية القوىمفاعالت   -٤-هاء

يا والمحيط الهادئ،   -٣١٩ أن "المفاعالت ُعقدت في منطقة آس  :دة بالماءلمبرَّ االمتقّدمة دورة تدريبية وطنية بش
ية، نهجٌ واألمان الكامن الفيزياء والتكنولوجيا  اس تخدام قائم على الكفاءة مع  ومحاكيات المبادئ األس أجهزة اس

ية  اس يةعلى  القائمةمحاكاة المبادئ األس خص يب الش ة والعلوم  "الحواس في كانون الثاني/يناير في معهد الهندس
ً  ٦٠ن الذين بلغ عددهم والمشارك ىلقوتباكستان. اسالم أباد، التطبيقية في  من معاهد البحوث والمنظمات  مشاركا

 نُظمالنووية المتقدمة المجهزة ب القوىشاملة عن الظروف التشغيلية في محطات  لمحة عامةالحكومية والجامعات 
ارقة، اإلمارات العربية المتحدة، دورة تدريبية إقليمية ح. وعُ الكامن األمان ول "تكنولوجيا قدت في جامعة الش
 ومحاكيات أجهزة محاكاة المبادئ األساسية القائمة على الحواسيب الشخصيةالماء المضغوط باستخدام ت مفاعال

دعم " المعنون، RAS2018، بدعم من المشروع شباط/النووية"، في فبراير القوى اتمحطل GlassTop غالستوب
بع دول حلة الثالثةالمر -اتخاذ القرارات لتخطيط وتطوير القوى النووية  اركين من س ". وأتاحت الدورة لمش

اء  امالً أعض ية لفيزياء وتكنولوجيا مفاعال تدريباً ش اس غوط تحول المبادئ األس تخدام  الماء المض أجهزة باس
في والبلد المضيف.  التي وفرهاومحاكيات غالستوب  محاكاة المبادئ األساسية القائمة على الحواسيب الشخصية

روع، إطار نفس ال مبرفي كانون األ ،تقدعُ مش علم ة عمل تدريبية إقليمية حول "حلق ،في نيودلهي، الهند ول/ديس
ً  ٣٥لـ  تالمبّردة بالماء"، قدمالمتقدمة الظواهر والمحاكاة العددية للحوادث الخطيرة في المفاعالت  من  مشاركا

املة عن  اء لمحة ش بما في ذلك لمحة عامة ، لخطيرةوقوع الحوادث افي ظواهر جوانب علم الخمس دول أعض
 عن التكنولوجيات المرتبطة بها المصممة للتعامل مع مثل هذه األحداث. 

المفاعالت النمطية الصغيرة فهم فيزياء وتكنولوجيا " عنقدت حلقة عمل وطنية للتدريب وفي األردن، عُ   -٣٢٠
تخدام أجهزة محاكاة و غوط باس يةاألمبادئ المفاعالت الماء المض اس في إربد، في  ه" في حزيران/يونيلوكالةل س

روع  ة بمحطة القوى النووية" المعنون، JOR2013إطار المش ييد الخاص طة الترخيص والتش مت دّ ". وقُ دعم أنش
ً  ٦٠ألكثر من  اركا املة عن تكنولوجيات المفاعال مش أن محاكاة  ةدالمبرَّ  ةالنمطي تلمحة ش بالماء وتدريب بش

 .ملمفاعل الماء المضغوط المتكا

تو  -٣٢١ ر أكثر من س ً ن يحض اركا ً  مش  عليمالنووية والت القوىحلقة عمل وطنية حول "تكنولوجيا  محليا
مبر، في إطار  القوى في مجالوالتدريب  ري النكا، في كانون األول/ديس روع الالنووية" في كولومبو، س مش
SRL2010 ،ع خارطة طريق لبرنامج  المعنون املة عن  النووية". وقدمت حلقة القوى"وض العمل لمحة ش

 على المدى القريب، ودورات الوقود المقابلة. التنفيذالمبّردة بالماء لغرض المتقدمة تكنولوجيات المفاعالت 

تطوير ونشر المفاعالت النمطية الصغيرة " المعنون، SAU2008مشروع الوفي نيسان/أبريل، في إطار   -٣٢٢
تركوالمفاعالت المرتفعة الحرارة المبردة بالغا "، عقدت حلقة عمل وطنية في المملكة ز ألغراض التوليد المش

ً  ٥٠العربية السعودية في الرياض لفائدة  المفاعالت  لغرضحول التدريب على تقييم تكنولوجيا المفاعالت  مشاركا
عملية اتخاذ دة بالماء. وكان الهدف من حلقة العمل تدريب الموظفين الفنيين الوطنيين المشاركين في الكبيرة المبرَّ 

 الوكالة.في مفاعالت المنهجية تقييم تكنولوجيا مجال القرار، وتمكين الممارسة في 

ً ن يوشارك أكثر من ست  -٣٢٣ أوروبا وآسيا الوسطى في ثالث حلقات  منمن الدول األعضاء  ١٦من  مشاركا
روع العمل بدعم من  ير بناء القدرات ألغراض المفاعالت ا" المعنون، RER2014مش غيرة:تيس  لنمطية الص

تخدام ة تطورات التكنولوجيا وتقييم األمان والترخيص واالس ". وجرى خالل حلقات العمل هذه عرض ومناقش
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طة الحجم أو النمطيةمختلف تكنولوجيات المفاعالت المتقدمة من فئة  غيرة والمتوس ، وجوانبها المفاعالت الص
  االقتصادية والمالية.

ظم القياس والتحكم في تطبيق وترخيص نُ المطروحة  ة حول "التحديات التقنيةقدت حلقة عمل إقليميوعُ   -٣٢٤
روع القوىالرقمية لمحطات  رين الثاني/نوفمبر في يريفان، أرمينيا، في إطار مش  التعاون التقني النووية" في تش

RER2015 ،غيلي لمحطات القوى النووية على المدى الطويل" المعنون وأتاحت حلقة ". تعزيز إدارة العمر التش
ً العمل منتدى  ميم وتنفيذ وترخيص نُ  دوليا ة وتبادل الخبرات حول التحديات التقنية فيما يخص تص ظم لمناقش

ً النووية. وحضر حلقة العمل اثنان وثالثون  القوىالقياس والتحكم الحديثة لمحطات  . عضواً دولة  ١٢من  مشاركا
، حاسوبياس والتحكم الشاملة بما في ذلك اعتبارات أمن الوتناولت المحاضرات، من بين أمور أخرى، هياكل الق

اع  دف ادئ ال ميم الوظيفي  في العمقوتطبيق مب اميم  لنُظموالتنوع، والتص اس والتحكم والتحقق من تص القي
 القوىالقياس والتحكم على مستوى تشغيل محطات  نُظموالصعوبات المتعلقة بتحديث  حاليالبرمجيات والوضع ال

 النووية. 

 دورة الوقود النووي  -٥-اءه

روع التعاون التقني ٢٠١٨في عام   -٣٢٥ تعزيز القدرات اإلقليمية من أجل " المعنون ،RAF2012، قام مش
ناعة تعدين اليورانيوم تدامة في ص ة للدول اتنظيم " بدعم تحقيق االس ص اء ألدورة تدريبية متخص فريقية األعض

 والحفاظ عليه في مشاريع اليورانيوم. تحقيق األداء التشغيلي والبيئي الجيد بغية

روع في إطار ٢٠١٨أقاليمية عام  فعاليات أربعوأجريت   -٣٢٦ ر التكنولوجيا " المعنون، INT2019 المش نش
تدام لليورانيوم تخراج المس اريع االس ات واألطر التنظيمية وتكنولوجيا  تناولت، "وإدارة مش ياس نتاج إالس

ل بالتي  يصترخعمليات الاليورانيوم، وإدارة  عة الموجودة في البيئة الطبيعيةتتص طة أوتفتيش  المواد المش نش
ت ة حالة حول إدارة دورة حياة إنتاج اليورانيوم من خالل االس المة يالموقع ردادإنتاج اليورانيوم، ودراس ، والس

ر مائة و اركا من  واحدالتقليدية إلنتاج اليورانيوم. وحض تون مش ا ٣٥وس ء هذه األحداث دولة من الدول األعض
 األربعة. 

ح   -٣٢٧ ة الحالةاويوض مّ  المبتكر الذي عقد جتماع دراس ين، والذي تض ً ن في بيجين وتونغلياو بالص ا  عروض
احي يلية للموقع، إيض وع،  نهجاً جيداً ة وزيارة تفص ل المرّكز والمتعمق ونقل المعرفة. وأتاح هذا الموض للتواص

طة النض الم تعدين ،وهو اركين  ،وقعياليورانيوم بواس ة للمش تبادل المعلومات حول تقنية التعدين المهمة فرص
تخرج في العالم  ف اليورانيوم المس نوات األخيرة و خاللهذه، والتي وفرت ما يقرب من نص تهم الكثير هي الس

اء. وتم دعم االجتماع في إطار روع من الدول األعض ة تكنولوجيا  المعنون، CPR2013 المش تحديد ال"دراس
ادي والتقني والت بقييم االقتص ة تكنولوجيا تحديد  الحجر الرملي الموجودة فياليورانيوم الكامنة  لرواس دراس

ادي روع ، "مكامن اليورانيوم النموذجية المختفية داخل األحجار الرملية وتقييمها التقني االقتص ، INT2019والمش
   ".لليورانيوم نشر التكنولوجيا وإدارة مشاريع االستخراج المستدام" المعنون
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  النووي مانواأل اتمن اإلشعاع الوقاية  -واو

 المالمح اإلقليميةأبرز   -١-واو

عاعي  ماناأل عدّ يُ   -٣٢٨ ً النووي واإلش يا اس تخدام اآلمن والمأمون للعلوم والتكنولوجيا  أمراً أس من أجل االس
تدامة لأل البنية وتُعدّ النووية.  ية القوية والمس اس عا ماناألس ً  عياإلش رطاً إلزاميا ب في  ش مان التحكم المناس لض

عاع ادر اإلش تخدام مص يما في المرافق الطبية  املينالع لوقاية، واتاس ى والجمهور والبيئة، ال س والمرض
  .والصناعية

ين امتثالها لمعايير األ  -٣٢٩ اء على تحس اعد الوكالة الدول األعض الدولية في جميع  مانوفي أفريقيا، تس
 .وأمنها المصادر المشعة أمانالسلوك بشأن قواعد وفي تنفيذ مدونة  ،اضيعية الخاصة باألمانالمجاالت المو

في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وتدعم مشاريع التعاون  يتزايد يةتكنولوجيا اإلشعاعالوال يزال استخدام   -٣٣٠
اعي مانالتقني اإلقليمية في مجال األ اء في هذه المس عاعي الدول األعض اس اإلش ، وتوفر الدعم المركز على أس

، قدمت الوكالة أدوات مختلفة لدعم جهود الدول ٢٠١٨. وفي عام ذلك االستخدام ومدى اتاستخدام اإلشعاع حالة
 ً ين مهنيا طة التنظيمية، وحماية العاملين المعرض اء إلدارة األنش عاع األعض لوك قواعد ، وتنفيذ مدونة اتلإلش الس

 ، وإجراء تقييمات للجرعات لألغراض الطبية. وأمنها المصادر المشعة أمانبشأن 

عاع ماندعم من أجل تعزيز األالالوكالة  تقدم ،٢٠١٨في عام و  -٣٣١ في  والنووي في منطقة أوروبا ياإلش
ى مع  وه ماناألولعديد من المجاالت. ا ية في المنطقة، ويتماش المعتمد  باألورو اإلقليمي النموذجاألولوية الرئيس

 ً على  ماناألمسألة  ٢٠١٨وتناولت مختلف األنشطة المنجزة في إطار المشاريع الوطنية واإلقليمية في عام . حديثا
النفايات المشعة بما  التصرف في، واتالمرضى والعاملين من اإلشعاع وقايةالبنية األساسية التنظيمية و مستوى
 التصدي، وكذلك االستعداد للطوارئ ودمةمن الخ المرافقوإخراج تشرنوبل، واالستصالح البيئي  موقعفي ذلك 

 لها. 

روع وطني لكل   -٣٣٢ بانية الناطقة باللغة اإل ١٩ من البلدانبلد وفي أمريكا الالتينية والكاريبي، يركز مش س
ية الوطنية  اس عاعيينواألمن  لألمانعلى تعزيز البنية األس يعية  والذي يغطي، اإلش جميع المجاالت المواض

ة باألمان. و اس الخاص تراتيجي اإلقليمي للفترة  النموذجقد تم تحديد االحتياجات المحددة على أس -٢٠١٦االس
 )، ونظام التأهب للطوارئ وإدارة معلومات االستجابةRASIMS( ياإلشعاع مانونظام إدارة معلومات األ ٢٠٢١

)EPRIMSافة إلى ذلك، المتعلقة بالبعثاتتقارير ال) و روع اإلقليمي مقدّ . وباإلض  المعنون، RLA9084 المش
، بينما الرقابيةتعزيز البنية األساسية ل الدعم"، تعزيز البنية األساسية الرقابية والبنية األساسية لألمان اإلشعاعي"

س روع إقليمي آخر، ُكّرِ روع مش تخدمين " المعنون، RLA9085 هو المش تعزيز القدرات اإلقليمية لدى المس
ق مع  النهائيين/منظمات الدعم التقني في دي للطوارئ بما يتس عاعات والتأهب والتص ما يتعلق بالوقاية من اإلش

عاع لوقاية"، متطلبات الوكالة ى من اإلش ر معايير ر. واتالعاملين والمرض اريع اإلقليمية على نش كزت المش
 .النظراءالدولية الجديدة واألدلة، وعلى تعزيز التواصل والتنسيق بين  ماناأل

 ياإلشعاع مانالحكومية لألالرقابية  سيةساالبنية األ  -٢-واو

توى من  ورفيع مديروناجتمع   -٣٣٣ اء في مقر الوكالة في فيينا في  ٢٤المس دولة أفريقية من الدول األعض
النووية بإنشاء الرقابية كيف ينبغي أن تقوم الهيئات  ُعرض خاللهاآب/أغسطس للمشاركة في دورة تدريبية مكثفة 
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ام إد ين نظ ذ وتحس دعم منوتنفي ل، ب ام  ارة متك
روع درات " المعنون، RAF9061 المش تعزيز ق

مان األمان في  الهيئات الرقابية الوطنية بغرض ض
فاق أفرا اء في ات لدول األعض لدورة "ا تاحت ا . وأ

ئات  عاملين في الهي ية للمهنيين ال تدريب يةال في  الرقاب
اف البلدانهم  تكش ة الس اإلدارة المتكاملة،  نُظمفرص

ا في ذل ةبم ال ايير الوك ات ومع والتقييم ، ك متطلب
ذاتي.  ع وال ة، وض دريبي دورة الت ام ال ل اختت قب

اء أو إعادة النظر في  ودة خطة إلنش اركون مس المش
لة  نُظم كام ئاتهماإلدارة المت ية وهاوعرض، لهي  بغ

 .النظراءستعراض ال إخضاعها

روع التعاون ٢٠١٨في عام و  -٣٣٤ اهم مش ، س
ية لأل المعنون، RAS9089التقني  اس عاع مان"تعزيز البنية األس ية ي"اإلش اس  الرقابية، في تعزيز البنية األس

يا والمحيط الهادئ، من خالل  ارية إلى الكويت في بعثالحكومية في منطقة آس تش مارس، وتوفير نظام /ذارآة اس
ري النكال) RAIS( الرقابية اتمعلومات الهيئ تطوير تطبيق الوكالة ب قيام، ومنغولياو لبنانو الكويتو الفلبينو س

واألدلة الخاصة بالوكالة.  مانمعايير األللمساعدة الدول األعضاء على إدارة برامج الرقابة التنظيمية وفقا  برمجي
أغسطس، والتي قدمت /في الدوحة في آب الرقابيينحلقة عمل حول توظيف وتدريب  نظمتوباإلضافة إلى ذلك، 

تراتيجية  للرقابيين أن إجراءاتاس على كيفية تطوير برنامج  الرقابيينفي منغوليا، تم تدريب والتوظيف.  بش
رين األول/أكتوبر، إلنفاذوا لتفتيشل ادر  رقابيينتم تدريب  ،وفي مانيال في تش جل لمص اء س جدد حول كيفية إنش

 . الرقابية اتاإلشعاع وعلى منهجية لالستفادة الكاملة من نظام معلومات الهيئ

يفي عُ و  -٣٣٥ اعدة ثالث بعثات للخبراء، مع األخذ بعين مان، ص غت اللوائح والمبادئ التوجيهية المقابلة بمس
عتها الوكالة في مانعايير األماالعتبار  عاع التي وض عة  اتما يخص مولدات اإلش واإلدارة اآلمنة للنفايات المش

سية لألمان اإلشعاعي تعزيز البني" المعنون، OMA9005مشروع الوالنقل اآلمن للمواد المشعة، بدعم من  ة األسا
اعدتهم على والقدرات التقنية الداعمة لها ع". وتم تدريب النظراء ومس  وطنيتانظمت حلقتا عمل اللوائح. ونُ  وض

ناعية، مما عزز ثقافة  ات الص ات الطبية والممارس أن الترخيص وتفتيش الممارس عاعيبش لدى  األمان اإلش
عمليات وإجراءات الترخيص والتفتيش  أداءي هذا المجال وقدراتهم على المشاركين العمانيين وتحسين معارفهم ف

 التطبيقات الطبية والصناعية. ما يخص في

تعراض و  -٣٣٦ عودية، لتلبية االحتياجات الوطنية  األمانقدمت الوكالة خدمة اس التقني إلى المملكة العربية الس
في المملكة العربية و".  ووضع اللوائح النووية لرقابيةا"دعم تنفيذ الهيئة  المعنون، SAU9011 في إطار المشروع

عودية روع  الس هل المش ا، س توى المعنون " ،SAU6007أيض عاعية على المس ات الجرعات اإلش تعزيز قياس
ينية  إدخال، بدء "الوطني وتنظيم تدريب وطني لتقديم لمحة عامة عن المهارات الفنية في الخدمة نظام األشعة الس

طة مختبر والعملية األس ؤولين عن أنش مم التدريب للموظفين المس ينية. وُص عة الس ية الالزمة لمعايرة األش اس
  .الثانوية لقياس الجرعات المعايرة

RAF9061نظام  في مجالكبار المديرين فائدة : دورة تدريبية ل
الوكالة الدولية للطاقة /كارل. س: من صورةالاإلدارة المتكامل. 

 الذرية
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دعم   -٣٣٧ ة ت ال دان وال تزال الوك بل
ريعات  المنطقة دار التش في اعتماد وإص

 الرقابيةذات الصلة وإنشاء البنية األساسية 
اد يطرة على المص عة. الكافية للس ر المش

عبية، و في جمهورية الو الديمقراطية الش
أن  ُعقدت حلقة عمل للتوعية الوطنية بش
عاعي وتطبيقات التكنولوجيا  األمان اإلش

اعدة ، كما عُ النووية أن المس قد اجتماع بش
ريعية، طس،  التش ع دعماً لفي آب/أغس وض

ات األخيرة  انون على اللمس ان ق األم
عاعي قبل تقديمه إلى البرل مان. ونظر اإلش

عبية  برلمان جمهورية الو الديمقراطية الش
ديسمبر /كانون األول ١٤في هذا القانون في 

  .٢٠١٩ اإلعالن عنه في واعتمده، ومن المتوقع

عاون مع وزارة التعليم والعلوم   -٣٣٨ بالت بال، و وفي ني
ا، ل  والتكنولوجي ة عم ة حلق ال ت الوك ة للنظم توعي

لمية لب لعلوم والتكنولوجيا النووية التطبيقات اآلمنة والس
اعدة على تحقيق أهداف التنمية الوطنية في كانون  للمس

تقبال /األول ديسمبر في كاتماندو. وحظيت حلقة العمل باس
 د من قبل الحضور. يإيجابي ج

صو  -٣٣٩ من البرنامج للخبراء  اليومان األوالن ُخص
اركين من  ات والمش س من مختلف الوزارات والمؤس

حة والزراعة والبحث.  قطاعات الطب والتعدين والص
 تقدمهم من قبل الوكالة يليه عرض وكان كل عرض مقدَّ 

وع و ة . وعُ تهناقشمنيبال حول نفس الموض قدت جلس
اء البرلمان في نيبال في اليوم األخير من  ة ألعض خاص

رها نحو  اء اللجان ا ٣٠حلقة العمل التي حض اء وأعض اء البرلمان، بما في ذلك رؤس ة من من أعض لمختص
 المجلسين، ورئيس المجموعة البرلمانية ورؤساء المجموعات البرلمانية من مختلف األحزاب السياسية.

روع ويقوم   -٣٤٠ كان من " المعنون، KIG9006المش مان وقاية وأمان الس ية الرقابية لض اس ين البنية األس تحس
عاعات تان من خالزيادة ب، "اإلش ل توفير الدعم للمركز الحكومي لتنظيم حماية كفاءة النظام الرقابي في قيرغيزس

ت الرفيعة المستوى وأصحاب المصلحة هيئام حتى اآلن توعية الاإليكولوجي. وقد شمل الدعم المقدَّ  مانالبيئة واأل
أن ب روع الرقابية هيئةدور وأهمية الش ً . وقد عزز المش ا ية  أيض عاعي والنووي في مفتش قدرات إدارة األمان اإلش

افة إلى الدولة ل تخدام أثناء عمليات التفتيش. وباإلض المة البيئية والتقنية من خالل توفير أجهزة القياس لالس لس
ً  ١١ذلك، تم تدريب  ا عاعي التابع لجامعة تاراس  مفتش بنجاح في مركز التدريب والبحث من أجل األمان اإلش

مل التدريب ينكو الوطنية في كييف، أوكرانيا. وش يفتش وعمليات تفتيش والتمارين العملية في  ريةالجوانب اإلدا ش
م المشروع . كما قدَّ يةمرافق اإلشعاعإلى الزيارات تنظيم مع ية، اإلشعاعمصادر وال اتمن اإلشعاع الوقايةمجالي 

والتكنولوجيا  األمان اإلشعاعيحلقة العمل الوطنية للتوعية بشأن تطبيقات 
جمهورية الو  فينتيان،النووية التي استضافتها وزارة العلوم والتكنولوجيا، 

السيد  ، الصورة من:٢٠١٨أغسطس/آب ١٣شعبية في الديمقراطية ال
جمهورية الو الديمقراطية كونغسايسي فوماكساي، مسؤول اتصال وطني، 

 .الشعبية

 لجنة رئيسة: المتحدثة. المنصة على نيبال برلمان أعضاء
 جايابوري السيدة النواب، مجلس في والصحة التعليم

كالة الو /كريستيان دوفرانسيا غارتي. الصورة من:
 الدولية للطاقة الذرية.
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حة حول تعزيز اإلطار القانوني  حية التابعة لوزارة الص ورة الخبراء إلى إدارة المكافحة الوبائية الص  الرقابيمش
عاعللتدريب ع روع من أوجه التآزر مع  اتلى الوقاية من اإلش تفاد هذا المش عاعي في البلد. كما اس واألمان اإلش

 مشاريع التعاون التقني اإلقليمية التي تدعم قيرغيزستان في أنشطة التفتيش وصياغة اللوائح. 

ر وقُّدم  -٣٤١ روع  باإلنجليزيةمن البلدان الناطقة  بلداً  الدعم ألحد عش ن بهدف تقديم إقليمي معيّ من قبل مش
ستخدام المنظمات اإلقليمية في منطقة البحر الكاريبي والبنية األساسية من خالل اودعم التنسيق  الرقابيةالمساعدة 

بّ ل اء بنية  لجماعة الكاريبية. وانص يةتركيز هذا النهج اإلقليمي على إنش اس  مانأولية وتنفيذ معايير األ رقابية أس
عاعتالالدولية وتنظيم  توى اإلقليمي في منطقة  يةكنولوجيات اإلش ير التعاون على المس ية والجديدة وتيس اس األس

 تم تعزيز تبادل الخبرات مع الدول الجزرية الصغيرة النامية األخرى من خالل مشروع أقاليمي.والكاريبي. 

سيةال تزال كوستاريكا تتخذ خطوات مهمة نحو تعزيز بنيتها األو  -٣٤٢ . وفي عام ماني مجال األف الرقابية سا
روع ٢٠١٨ عاعي والوقاية من المعنون "COS9010 ، بدعم من المش ية الوطنية لألمان اإلش اس تعزيز البنية األس

عاعات ملتدورات تدريبية  الرقابية"، نظمت الهيئة اإلش تخدمين النهائيين في مجال العالج  ش العديد من المس
نان. كما تلقت الهيئ عة األس عاعي وأش عة  الرقابيةة اإلش ادر المش تكمال قائمة الجرد الوطنية للمص الدعم الس

رف فيالوطني على  يرالمختومة المهملة وتدريب النظ ادر.  التص تاريكا اآلن نظام  وتملكهذه المص كوس
اعدة الدول الذي ) RAIS( الرقابية اتمعلومات الهيئ يعمل بكامل طاقته، وهو تطبيق برمجي طورته الوكالة لمس

ً الخاصة بها  التحكم الرقابيإدارة برامج  علىاء األعض  .واألدلة الخاصة بالوكالة مانمعايير األل وفقا

 النووية ومفاعالت البحوث قوىفي محطات ال ماندعم األ  -٣-واو

يةوتدريب بمنحة  وطنيتانظمت حلقتا عمل نُ   -٣٤٣ فرأما ، ٢٠١٨في مكان العمل في بولندا في عام  دراس  س
ائج مثمر ار عن نت روع الة في إط ة بترخيص " المعنون، POL9024وطني المش ان المتعلق درات األم تعزيز ق

و في و". عمليات البناء النووي الجديدة روع تمرين الترخيص المتقدم في وارس ُعقدت حلقة عمل حول مش
ً آب/أغسطس. ويعتبر مشروع تمرين الترخيص المتقدم  شاطا ً  ن ً لتطوير القدرات  متقدما صا يطبق و مصمماً خصي

تعداد  النووية  للقوىلترخيص أول محطة  الرقابيمفاهيم التحسين المستمر والتعلم واالستجواب لدعم تحقيق االس
للوكالة الوطنية للطاقة الذرية في بولندا  الرقابيةفي بولندا. وركزت حلقة العمل على تحديد الكفاءات والقدرات 

تعراضالالزمة إلجراء  ناء محطة المن أجل طلب  رقابي اس عامين  للقوىترخيص لب النووية. وعلى مدار ال
تختبر وتتحقق عملية الترخيص ب طة المقبلين، س  للقوىالوطنية لبناء محطة  مانالمحاكاة من متطلبات األواس

 النووية.

تفاد موظفو الوكالة الوطنية للطاقة الذرية من و  -٣٤٤ روع، اس  العمل بموقعالتدريب منح في إطار نفس المش
من امتثال  الرقابيةالهيئات حقق ت يةكيف مالحظة وتعلمالنووية األجنبية، حيث يمكنهم  الرقابيةمختلف الهيئات من 

فات ، مع التركيز على تحديد المواقع ومانالنووية لمتطلبات األ القوىمحطات  غيلية.مواص  البناء والجوانب التش
هرين إلى العمل  بموقعتتراوح فترات التعيين في برامج التدريب و هر. وتتيح برامج التدريب  ٦من ش  بموقعأش

اب  ة فريدة الكتس تعداد الرقابيين البولنديين العمل فرص ألول محطة  الرقابيخبرة عملية مما يتيح تحقيق االس
لد. للقوى العمل وهناك أربعة برامج  بموقعتم االنتهاء من برنامجين تدريبيين  ،٢٠١٨وفي عام  النووية في الب

ً أخرى ستبدأ تدريبية   .قريبا

ية للخبراء في تركيا في إطار و  -٣٤٥ روع التعاون التقني الوطنيتم دعم ثالث بعثات دول ، TUR9021 مش
تعزيز قدرات هيئة الطاقة الذرية في مجال اإلشراف الرقابي على تشييد محطات القوى النووية الجديدة " المعنون



GC(63)/INF/4 
 ١١٢الصفحة 

غيلها ائلتتعلقان ". وكانت بعثتان وإدخالها في الخدمة وتش إلى تعزيز  انتهدف ا، وكانتالتقييم االحتمالي لألمان بمس
موح بها على  على قدرات هيئة الطاقة الذرية التركية اس نمذجة أوقات انقطاع التيار الكهربائي المس تقييم الأس

  .المباشرة عن طريق الحاسوبوالصيانة  لألمان االحتمالي

 اتهور من اإلشعاعوالمرضى والجم لينماية العوقا  -٤-واو

اعد   -٣٤٦ اريع الوكالة لل أحدس من  الوقايةتقني اإلمارات العربية المتحدة على تعزيز معايير التعاون مش
عاع ن  اتاإلش امل وُمَحسَّ عاعي والطب النووي، بما في ذلك إجراء ش ى لوقايةفي مجال الطب اإلش من  المرض
عاع ارك أكثر من اتاإلش ً  ٢٢٥. وش اء، في حلقات العمل وتمارين تدريبية أخرى ٪ ٥٠، مهنياً طبيا منهم من النس

عاع ور، وجرعة إش ين جودة الص ى اتلمعالجة مجاالت تحس إحاالت المتعلقة بوالمبادئ التوجيهية  المرض
ات  عاع الناتجة عن ممارس روع من تقليل جرعات اإلش عاعية. ومّكن هذا المش ات إش ى إلجراء فحوص المرض

سبة التصوير المقطعي بأكثر من سبة تزيد ٥٠ ن ٪؛ وكذلك تقليل جرعات اإلشعاع الناتجة عن تصوير األسنان بن
اء برنامج للتطوير المهني بغية  ٪؛ وأخيرا٧٠عن  ى وقايةإنش عاعات الناجمة عن الطب  المرض من اإلش

 اإلشعاعي والطب النووي.

المرضى من اإلشعاعات في تعزيز البنية األساسية لوقاية " المعنون، BOH9010الهدف من المشروع و  -٣٤٧
ياق التعرض الطبي توى س عاع الوقاية"، هو رفع مس ى من خالل تطبيق اللوائح المتعلقة  اتمن اإلش لدى المرض

عاع وقايةبال ية في مجال الفيزياء  اتمن اإلش اس روع إلى تعزيز البنية األس خالل التعرض الطبي. ويهدف المش
والهرسك، ورفع مستوى معارف ومهارات ممارسي الطب اإلشعاعي الطبية في المستشفيات الكبرى في البوسنة 

يين اص ة  واالختص س عة الطبية. وقدمت كل مؤس روع إكلينيكالتقنيين في األش ارك في المش ً ية تش متعدد  فريقا
شعة  واختصاصيالتخصصات يتكون من فيزيائيين طبيين  ، ٢٠١٨تقني في التصوير. وفي عام  واختصاصيأ

سم األشعة أو كبير  اجتماع لفائدة نُظم شفى (رئيس ق سم الفيزيائيين  اختصاصييممثلي كل مست األشعة ورئيس ق
م  عاع الوقايةالطبيين وقس ين اتمن اإلش ة أهمية تحس حة العامة بغية مناقش ) وكذلك لفائدة ممثلي معهد الص

عاعية، وتقديم لمحة عامة عن اإلطار  ات اإلش ين التعرض الطبي على ا الرقابيالفحوص لوجه األمثل. لتحس
نة  ١٥ونٌظمت دورة تدريبية وطنية لفائدة  ية في البوس ة من المراكز الرئيس ين الطبيين من خمس من الممارس

والهرسك. وركزت حلقة العمل على تحسين اإلجراءات في مجال األشعة التشخيصية لدى علماء الفيزياء الطبية 
 األشعة وتقنيي األشعة الطبية. واختصاصيي

عاعوتم تح  -٣٤٨ ن للوقاية من اإلش اء برنامج محّس بط الجرعات لدى  اتديد إنش من أجل زيادة نطاق ض
تدعي المزيد من التطوير في منطقة  ية ذات األولوية التي تس عاع كأحد المجاالت الرئيس ين لإلش العاملين المعرض

عاون التقني اإلقليمي روع الت با. ومن خالل مش ية " المعنون، RER9140 أورو قا عاملين في المجال تعزيز و ال
عاعات د التعرض المهني لإلش عاعي ورص اء اإلش تعزيز قدراتها الوطنية في في "، تدعم الوكالة الدول األعض

ً  ةالمهني اتمن اإلشعاع الوقايةمجال  ً األساسية الدولية. وجرى تدريب أربعة وأربعين  مانلمعايير األ وفقا  مشاركا
اء في المنطقة األ ٢٣من  عاع الوقايةوروبية خالل حلقة العمل اإلقليمية حول من الدول األعض  اتمن اإلش

 ، التي شاركت في تنظيمها منظمة العمل الدولية وهيئة الطاقة الذرية التركية.ةالمهني

روع  ودعمَ   -٣٤٩ ه المش عاع الوقايةتنفيذ خدمة تقييم نفس ك  ةالمهني اتمن اإلش نة والهرس وهو  -في البوس
روع الثاني الذي يس يفه بلد أوروبي. وخلص فريق خدمة تقييم المش عاع وقاية العاملينتض ، ةالمهني اتمن اإلش

يرلندا والبرتغال وبلجيكا وبولندا آمن أوكرانيا و ةالمهني اتمن اإلشعاع الوقايةالذي يضم عشرة خبراء في مجال 
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 ينالنووي مانواأل لمعنية باإلشعاعالرقابية اإلى أن الوكالة الحكومية ، والسويد وصربيا وهولندا واليونان والوكالة
ومنظمات الدعم التقني العاملة في الطب وفي الصناعة والزراعة وغيرها من المجاالت ملتزمون بضمان سالمة 

 الصادرة عن الوكالة. مانبما يتماشى مع معايير األ املينالع

ـ ، قدم الدعم RER9140كذلك في إطار المشروع و  -٣٥٠ من  ١٤لمراقبة الفردية من ختبرات خدمة امن م ٢٦ل
الدول األعضاء في المنطقة األوروبية للمشاركة في عملية المقارنة اإلقليمية لقياس جرعات الفوتون لكامل الجسم 

ساعد عملية الفريق األوروبي المعني بقياس جرعات اإلشعاعالتي نظمها  األعضاء المشاركة  المقارنة الدول. وت
ين نظام إدارة الجودة بة الفردية ب على تحس إلظهار  منهجية جيدةفي مختبراتها من خالل تزويد خدمة المراق

ً أصبح االعتماد و. ISO/IEC17025 المعيار االمتثال لمتطلبات  لهذا المعيار أكثر أهمية في منطقة أوروبا.  وفقا

من  لوقايةا"تعزيز قدرات الدول األعضاء على ضمان  المعنون، RER9147ويساعد المشروع اإلقليمي   -٣٥١
اية من وقتعزيز هياكلها األساسية لل علىون لتعرض طبي"، الدول األعضاء يخضعألفراد الذين دى ال اتاإلشعاع
لة من حلقات العمل للمهنيين الذين يقومون  نُظمت. وةالمؤين اتخالل االستخدام الطبي لإلشعاع اتاإلشعاع سلس

طة التدخل مع  ات الطبية وأنش خيص كل روتيني بالتش عاع، بمبش يوفي ذلك  نتعرض المريض لإلش اص  اختص
في التدخالت.  واالختصاصيونن ون الطبيوالفيزيائي واالختصاصيوناألشعة  اختصاصيوالتصوير اإلشعاعي و

توى لجميع المهن الطبية هذه من إذكاء حلقات العمل  ومكنت الوعي بالحاجة إلى دورات تدريبية عالية المس
عاعات  ع العاملة في مجال اإلش تمر. وكنتيجة لذلك، تم وض المؤينة، بما في ذلك دورات التطوير المهني المس

تمر في مجال  ودة محتوى لمناهج التطوير المهني المس عاع الطبي، إلى جانب مواد تعليمية  الوقايةمس من اإلش
 خاصة بكل مهنة طبية.

رات و  -٣٥٢ ب ت خ إن م ك، ف ى ذل ل الوة ع ع
ايرة اا المع ات هلث اس الجرع ة لقي ي محور نوي

روع ال في إطارالدعم   المعنون، RLA9085مش
دمين تع" تخ دى المس ة ل درات اإلقليمي زيز الق

النهائيين/منظمات الدعم التقني فيما يتعلق بالوقاية 
دي للطوارئ بما  عاعات والتأهب والتص من اإلش

لة بات الوكا ق مع متطل "، والتي تهدف إلى يتس
أمريكا تعزيز قدرات المعايرة لدى المختبرات في 

ايير األ ب مع اريبي. وتتطل ة والك انالالتيني  م
ية الدولية أن يكون ألجهزة قياس جرعة  اس األس

عاع ً معايرة يمكن تتبعها  اتاإلش قا للمعايير  وف
أن  حة العالمية بش بكة الوكالة /منظمة الص ر الميثاق الجديد لش روع، تم نش الوطنية أو الدولية. وفي إطار المش

امل خالل أول اجتماع  الجرعات باللغةانوية لقياس الث المعايرةمختبرات  بانية، وتم إجراء تحليل ثغرات ش اإلس
أبريل. /تنسيقي على اإلطالق بين مختبرات قياس الجرعات الوطنية في بلدان أمريكا الالتينية والكاريبي في نيسان

ية في المنطقة و حال عايرة ال قدرات الم يد  حد يل الثغرات هو ت هدف من تحل جات كان ال يا يد االحت حد من أجل وت
تواها، على النحو المتوخى في ا اعدة في تعزيز المختبرات ورفع مس تراتيجي اإلقليمي  النموذجلمس -٢٠١٦االس

ً بلدان  خمسة. وإضافة إلى ذلك، تقوم بلداً  ٢٠مؤسسة في  ٢٦. وحددت هذه العملية ٢٠٢١ إقامة في  النظرب حاليا
ة بها عما قريبالثانوية لقياس ا المعايرةمختبرات  تتلقى الدعم من برنامج هي و أو تخطط لذلك لجرعات الخاص

روع، إلى جانب عملية مقارنة تم إجراؤها  طة التدريبية في إطار المش التعاون التقني. وتم تنفيذ العديد من األنش

الثانوية لقياس الجرعات.  المعايرةتدريب حول مختبرات 
 .الوكالة /نيكوال شلوغل الصورة من:



GC(63)/INF/4 
 ١١٤الصفحة 

اون مع مختبر  التع ايرةب اون ا المع ا عزز التع دة، مم ة المتح ات في المملك اس الجرع ة لقي دولي بين األولي ل
 المختبرات. 

التكاليف الطبية زيادة استخدام التصوير التشخيصي زيادة كبيرة خالل العقد الماضي مما ساهم في  وزاد  -٣٥٣
روع  عاع المؤين. وفي إطار المش وير  جرى، RLA9085وزيادة التعرض الطبي لإلش ف التص ر دليل لوص نش

ورة تدريبية إقليمية عقدت في السلفادور بالتعاون مع وزارة في دنُشر الطبي التشخيصي باإلسبانية كوثيقة عمل و
حة و ريك  حالطب الوطنية. وافتت كليةالص حة للبلدان األمريكية، وهي ش االجتماع بالتعاون مع منظمة الص

اركين خالل االجتماع لزيادة  ع خطط عمل وطنية من قبل المش روع اإلقليمي. وتم وض تراتيجي في تنفيذ المش اس
ر الدلي عاع المؤين خالل نش روري لإلش ى من التعرض غير الض توى الوطني، بهدف حماية المرض ل على المس

ً  ٣٧التصوير التشخيصي. وفي إطار نفس المشروع، تمت رعاية  من أمريكا الالتينية والكاريبي لحضور  مشاركا
وبا في نيسان/أبريل. وشاركت في هافانا، ك اتمن اإلشعاع وقايةالمؤتمر اإلقليمي الحادي عشر للرابطة الدولية لل

ة ممتازة  تديرة في المؤتمر، كانت فرص ة مائدة مس جهود برنامج التعاون التقني في ب لإلبالغالوكالة في جلس
 النفايات. وأمانالنووي واإلشعاعي  مانمجاالت األ

 النقل أمان  -٥-واو

روع   -٣٥٤ لطات المختص" ، المعنونRAF9060في إطار المش أن تنظيم نقل المواد بناء فعالية الس ة بش
عة انعُ "، المش عة انقل  أمانأبريل حلقة عمل حول برنامج تنظيم /قدت في القاهرة في نيس ليورانيوم والمواد المش

ة ة الطبيعي ا توالتي  الموجودة في البيئ اتنتجه دين عملي ه وطحن اليورانيوم تع ات ام ات خ اج ، تركز على احتي
اس للتحكم في دورة وقود جمهورية الكونغو الديمقراطية وناميب ت حلقة العمل األس يا والنيجر ومالوي. وأرس

دير  تيراد والتص يق إجراءات أذون االس ين وتنس اء من أجل تحس اليورانيوم. كما تم تعزيز قدرات الدول األعض
  سية. والنقل، وتم االنتهاء من وضع دليل تقني لتفتيش النقل. والدليل متاح اآلن باللغتين اإلنجليزية والفرن

  لطوارئل والتصديالتأهب   -٦-واو

روع اإلقليمي   -٣٥٥ ، RAF9055في إطار المش
ة على تع" المعنون درات الوطني يق الق زيز وتنس

عاعية دي لحاالت الطوارئ اإلش ارك التص "، ش
٣٨  ً اركا اء في  مش دورة من الدول اإلفريقية األعض

ية عاعية مدتها ثالثة  دراس إلدارة الطوارئ اإلش
نوفمبر، تم تنظيمها بالتعاون /في تشرين الثانيأسابيع 

ة بكومة المغرحمع  . وكان من اإلنجازات الملموس
 وضعمديراً قادرين على  ٣٨تكوين  دورة الدراسيةلل

تدامة موإدارة برامج  دي للطوارئ، لس لتأهب والتص
ايير األ دام مع تخ اس انب ادئو م ة  المب التوجيهي

ادرة عن الوكالة.  واألدوات والمواد التدريبية الص
ميم و يةدعم تص لدراس لدورة ا قدرات  تعزيزَ  ا ال

تجابة للحوادث  الوطنية واإلقليمية والدولية على االس
 النووية واإلشعاعية الطارئة، بما في ذلك حاالت الطوارئ الواسعة النطاق.

: منصورة الالمدنية في المغرب.  الوقايةزيارة تقنية لمرافق 
في المجالين النووي  والسالمة ألمنلالوكالة المغربية 

 . (AMSSNuR). واإلشعاعي
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ل و  -٣٥٦ قدمت حلقة عمل وطنية حول التواص
ة أو  االت الطوارئ النووي مع الجمهور في ح

معلومات  هيونيعاعية في وارسو في حزيران/اإلش
ام،  لع موظفي اإلعالم ا ل ة  لي عم ات  وتوجيه
ؤولين عن  ميين وغيرهم من المس والمتحدثين الرس
االتصاالت العامة في حاالت الطوارئ، أو لغرض 

ال ة أو  االتص اء الطوارئ النووي ام أثن الع
الوكالة  اإلشعاعية. وكانت حلقة العمل التي نظمتها

للطاقة الذرية في بولندا بدعم من الوكالة  الوطنية
ة مفيدة لممثلي عدد كبير من الكيانات العامة  فرص
ة القدرات واالحتياجات والخبرات  البولندية لمناقش

ة قمًعا. وأتاحت حل اركين فرص ة العمل للمش
االت العامة خالل الطوارئ النووية واإل ات في مجال االتص ل الممارس اب فهم أعمق ألفض عاعية. كما الكتس ش

 .ةالعام تأتاحت فرصة للمشاركين للتدريب معاً وتبادل األفكار وتعزيز التعاون في مجال االتصاال

روع اإلقليمي   -٣٥٧ دي للطوارئ النووية " المعنون، RER9137ودعم المش تعزيز القدرات الوطنية على التص
عاعية اء في المنطقة األوروبية من خالل تعزيزواإلش ديو التأهبقدراتها على  " الدول األعض لحاالت  التص

رين األول عاعية. وفي تش روع /الطوارئ اإلش يةأكتوبر، تم تنظيم مش دارة الطوارئ بدعم من إل دورة دراس
ا.  ا في مدينة تولن بالنمس يةقامت وحكومة النمس ابيع بتدريب أكثر  متدت على مدىالتي ا الدورة الدراس ثالثة أس

ً  ٢٠من  اركا بيل  بلداً  ١٥من  مش دي للطوارئ. فعلى س طة التأهب والتص يق الفعالين ألنش في مجال التنفيذ والتنس
اركون طة جزء من ، في إطار المثال، زار المش ، مركز عمليات الطوارئ المحلية في تولن التدريبية الدورةأنش

ولى لحاالت الطوارئ واطلعوا على كيفية قيام فرقة اإلطفاء النمساوية والشرطة والصليب األحمر باالستجابة األ
 اإلشعاعية. 

 واالستصالح البيئي واإلخراج من الخدمةالنفايات المشعة،  التصرف في  -٧-واو

لمعالجة النفايات المشعة وتخزينها باستخدام تصميم الحاوية المعتمدة من قبل  له أنشأ السنغال أول مرفق  -٣٥٨
رف في"تعزيز  المعنون، RAF9062روع في إطار المش )وآيز(المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس  النفايات  التص

عة تهلكة في داكار في  تقدعُ و)". آفرا( المش اط المنخفض المس ادر النش دورة تدريبية إقليمية حول تكييف مص
ً ، وتم تدريب اثني عشر هيوليتموز/ ، زمبابوي، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وأوغندامن خمس دول:  مشاركا

 .مغربال، والسنغالو

روع   -٣٥٩ تهلك" بدعم ROM9037ويقوم المش عة والوقود المس رف في النفايات المش ، المعنون "دعم التص
عة. وفي عام  تهلك والنفايات المش رف اآلمن في الوقود النووي المس ين التص ، أطلقت ٢٠١٦جهود رومانيا لتحس

تعراض لإل عاعية عملية اس رف اآلمن الوكالة الرومانية للنفايات النووية واإلش تراتيجية الوطنية المتعلقة بالتص س
في النفايات المشعة واإلدارة اآلمنة للوقود النووي المستهلك. وتشمل اإلستراتيجية الوطنية المنقحة بناء مستودع 
يتم بناؤه  ط، والذي س توى المنخفض والمتوس يرة العمر ذات المس مم للتخلص من النفايات قص طحي جديد مص س

اعد الوكالة داخل المنطقة الم رنافودا للقوى النووية، رهناً بموافقة الجهات الرقابية. وتس حظورة في محطة تش
رومانيا من خالل تدريب الموظفين على التصرف في النفايات المشعة، وتحسين المعارف بشأن برنامج التخلص 

ق دعم تنقيح تشريعات الجيولوجي، وتوفير رموز الحاسوب المخصصة إلجراء تحليالت لحالة األمان، وعن طري
ف في النفايات المشعّة بما يتماشى مع التوصيات الدولية.  التصرُّ

عي خالل الدورة الدراسية التي نظمها المعهد حول إدارة عمل جما
الوكالة المغربية المسائل ذات الصلة باإلشعاع. الصورة من: 

 . (AMSSNuR) في المجالين النووي واإلشعاعي لألمن والسالمة
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روع   -٣٦٠ ية في عمليات  المعنون، MOL9008ويركز المش س غيلية والمؤس اإلخراج من "بناء القدرات التش
والتخطيط  خدمةلإلخراج من ال ساسيةالنفايات المشعة" على تصميم البنى األ التصرف فيو واالستصالح الخدمة

تحديد ، وتعزيز القدرات في مانوتطوير تقييم األ مانله وأنشطة االستصالح وتعزيز القدرة التشغيلية في حالة األ
من خالل بعثة خبراء لجمع المعلومات ووضع  ٢٠١٨. وبدأ التنفيذ في عام في مالدوفا النفايات المشعة خصائص

يلية  ع خطة تفص طح، تل الخدمة لإلخراج منبيان عمل بغية وض ها بعثات تومعالجة التخزين القريب من الس
ميم وتخطيط نُ  أن تص ة لتطوير بيانات العمل بش افة إلى خبراء أخرى مكرس ظم إدارة الجودة، على التوالي. وإض

، ركزت على جمع المعلومات الالزمة لوضع ٢٠١٨ظمت زيارة علمية جماعية لبلغاريا وهنغاريا في عام ذلك، نُ 
  واالستصالح. لإلخراج من الخدمةة خطة مفصل

روع   -٣٦١ اهم المش بناء قدرات مرفق معالجة النفايات على معالجة " المعنون ،GEO9013وفي جورجيا، يس
لقد و" في وضع نظام وطني لإلدارة اآلمنة للنفايات المشعة. النفايات المشعة، بما في ذلك النفايات المشعة السائل

اكادزعززت القدرات في مرفق التخ ائلة التي تحتوي  ٥٠ودعمت تنقية  هلص في س متر مكعب من النفايات الس
عة  عة  ٢٢٦-للراديومعلى النويدات المش غيل مرفق خاص لتكييف النفايات المش وتكييف النفايات الثانوية. وتم تش

اكادز ائلة في موقع التخلص في س المركزي ن لخزرفق افي مالمراقبة اإلشعاعية  نُظم سين. وتم تحهالصلبة والس
عها يجري و اكا النفايات في فق التخلص منفي مروض ين القدرات في مرفق الخزو. هزدس مركزي، ن التم تحس

يف من خالل توفير معدات  عة مختومة وغير مختومة، وبدأ اإلعداد لبدء عملية التوص ادر مش وتم جمع مص
 التوصيف وتدريب المتخصصين. 

روع   -٣٦٢ ار المش ة " معنونال، UKR9038وفي إط دم ة من الخ ة القوى النووي دات محط دعم إخراج وح
رنوبل وفي المنطقة المحظورة عة في موقع تش رف في النفايات المش "، تم تنظيم حلقة عمل حول الطرق والتص

عة في حزيران/ وية في مياه النفايات المش . وجمعت حلقة العمل ٢٠١٨ هيونيالكمية لتحديد محتوى المواد العض
يخبراء من اال ف محتوى المواد  وألمانيا تحاد الروس ية لوص اس وأوكرانيا والمملكة المتحدة لتحديد الطرق األس

رنوبل  عة من محطة تش رف المش وية في مياه الص النووية. ونظر الخبراء في المنهجيات المحتملة  للقوىالعض
وية في  عة العادمةمياه الوبروتوكوالت االختبار لتحديد محتوى المواد العض رنوبل  المش ، للقوىفي محطة تش

رورة المعالجة األولية الحرارية  رورية للتحكم في كفاءة التنقية في الخزان الحراري المائي ولتبرير ض وهي ض
ية لتحديد محتوى  ،المائية لمركز المبخر اس تة مناهج أس رين في حلقة العمل س وحدد الخبراء الذين كانوا حاض

أن  يات بش وية وقدموا توص تخدامه مرة أخرى في المادة العض ب الس طة الختيار بروتوكول االختبار األنس أنش
اهم نتائج حلقة العمل في تنفيذ برامج العمل في وحدات تنقية المياه وتمكين اتباع نهج معتمد في  تس ة. وس الممارس

  ٢٩.النووية للقوى خطة العمل لمحطة معالجة النفايات المشعة السائلة في محطة تشرنوبل

روع يقوم و  -٣٦٣ اء  المعنون، RER9146المش اريع على "تعزيز قدرات الدول األعض تخطيط وتنفيذ مش
اركة اإلخراج من الخدمة اء المش اريع على "، بدعم تطوير القدرات في الدول األعض  إخراجتخطيط وتنفيذ مش

عند نهاية  ن الخدمةاإلخراج م. وتتطلب هذه المرافق من الخدمة المرافق الطبية أو الصناعية أو البحثية الصغيرة
حتى اآلن إنشاء خط أساس واستراتيجية إقليمية  المشروعُ  دعمَ و التشغيلي بسبب وجود مخاطر إشعاعية. هاعمر

باب في مجال  ين الش ص ي للمتخص اس ، كما اإلخراج من الخدمةلمعالجة الثغرات الموجودة، وقدم التدريب األس
ياغة لوائح جديدة  يات أو ت لإلخراج من الخدمةدعم ص ين اللوائح الحالية أو تطبيق المعايير الدولية، والتوص حس

    والممارسات الجيدة. 

 
إلى  اتاإلشعاعفي مجال تقديم المساعدة والدعم  من أجل )RES/62GC/(8 من منطوق القرار ٦الفقرة  ،٢ تستجيب هذه الفقرة للقسم ٢٩

  . نوبل وإعادة تأهيل األراضي الملوثةرالتخفيف من آثار كارثة تش بغيةأكثر البلدان تضرراً 
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 تهاإدارو النووية المعارفتطوير   -يزا

تخدامها   -٣٦٤ ونها واس ً يعتبر بناء المعارف وجمعها ونقلها وتبادلها والحفاظ عليها وص يا اس لتطوير  أمراً أس
يانة الخبرات التقنية والكفاءات الالزمة اعد الوكالة  وص لبرامج الطاقة النووية والتطبيقات النووية األخرى. وتس

 الدول األعضاء على صون وحفظ المعارف النووية.

لتعزيز بناء القدرات  العالي تدريب الجامعيالوفي أفريقيا، يتم تنفيذ العديد من المبادرات التي تركز على   -٣٦٥
رية وإدارة المعارف الن تير لمدة عامين في العلوم في مجال الموارد البش مل ذلك برنامج الماجس ووية. ويش

عاع، والنقل و والتكنولوجيا النووية، ات العليا في مجال اإلش ية والنفايات،  وأماندورة الدراس برنامج منح دراس
 .٢٠١٨في عام  أستُّهل هتجمع بين التدريب والتعليم لنيل درجة الدكتورا

رية وإدارة المعارف يعد بناء القدرات وتنمية الو  -٣٦٦ يةموارد البش اس ر أس تدامة ونجاح  عناص لتعزيز اس
لتعاون التقني على تطوير وإدارة الوكالة ل برنامج التعاون التقني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ويساعد برنامج

دءاً  ل، ب اف ة في مختلف المح ارف النووي ة المع ام الطلب ه اهتم ة وتوجي ارف النووي لى العلم إ من تعزيز المع
يات  ة والرياض والً والتكنولوجيا والهندس اء من أجل تبادل  إلىووص ع برامج مبتكرة لفائدة الدول األعض وض

 المعارف. 

ى   -٣٦٧ ع وتعزيز إدارة المعارف بما يتماش ل على دعم الوكالة من أجل وض اء تحص وال تزال الدول األعض
درجة  وضع منهج دراسي في إطار ،٢٠١٨لت أنشطة عام مع المعايير الدولية ذات الصلة. وفي هذا المجال، شم

تير في اعي لبناء القدرات  النوويينواألمن  ماناأل مجال الماجس دعم الدول بغية ومجموعة متنوعة من المس
اء إلجراء تقييمات األ تخدام العديد من الطرائق لدعم تطوير المعارف النووية وإدارتها مو. ماناألعض ن يتم اس

طة قبيل ية عبر اإلنترنت، ، التي تعزز مفهوم "تدريب المدربين" األنش قات دراس والتعليم اإللكتروني، وحل
 باإلضافة إلى الدورات التدريبية وحلقات العمل التقليدية.

قدرات في مجال المعارف النووية   -٣٦٨ ناء ال ل الجهود لب كاريبي، تتواص ية وال كا الالتين وفي منطقة أمري
تدامة متدريب و تقبل. وتُ أعداد مس ين في المجال النووي في المس اعي اإلقليمية ن المهنيين المختص  مثلعد المس

باإلضافة إلى مشاريع بناء القدرات الوطنية للدول األعضاء التي ، التكنولوجيا النووية شبكة أمريكا الالتينية لتعليم
 الالزمة في المستقبل.انضمت مؤخرا إلى منطقة الكاريبي، خطوات ضرورية لتنمية الموارد البشرية 

 بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية وإدارة المعارف  -١-يزا

مدته  ، أتم عشرة مرشحين من الدول األفريقية األعضاء برنامج ماجستير٢٠١٨في كانون الثاني/يناير   -٣٦٩
نت افة هذا التدريب على التوالي وتّمتفي مجال العلوم والتكنولوجيا النووية. ن اس تض ات  كليةمن قبل  اس الدراس

كندرية،  بهاوالعلوم المرتبطة العليا للعلوم النووية  ة النووية بجامعة اإلس م الهندس ر. ببجامعة غانا وقس مص
تناداً  كل عام من قبل لجان الطاقة الذرية أو الهيئات  واس إلى تقييم حديث، يتم تعيين خريجي هذا البرنامج بش

ر  واختيرمنهم يتابعون برامج بحوث الدكتوراه.   محدوداً عدداً الوطنية، في حين أن  الرقابية ة عش ً خمس حا  مرش
روع  ١٥من  تير التالية، في إطار المش رين الثاني/نوفمبر لدورة برنامج الماجس ، RAF0052دولة أفريقية في تش

  )".راأف("دعم تنمية الموارد البشرية في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية  المعنون
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روع  فيو  -٣٧٠ ً  RAF0052إطار المش ا حين من  قُبِلَ ، أيض رة مرش اء  ١٠عش من  ٨منهم  -من الدول األعض
يمكّ  -أقل البلدان نمواً  اركة في برنامج زمالة الدكتوراه الذي س بحث الدكتوراه في القيام بنهم من متابعة للمش

روع، نظمت الوكالة  اء الجامعات  لنواب تماع األولجاالجامعة أجنبية. وفي إطار نفس المش ريقية في األفرؤس
ات  للتداول، هحزيران/يوني واالتفاق على تدابير تعاون عملي لتعزيز وتنفيذ البرامج األكاديمية في مرحلة الدراس
ات الجامعية و العليا المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا النووية في الجامعات المعتمدة بهدف تلبية احتياجات الدراس

ا، تنمية الموارد البش وانا برية في أفريقيا. وُعقد االجتماع في مومباس افة إلى ذلك، تم تزويد بوتس كينيا. وباإلض
اء برامج اعماألبخطة  وانا للعلوم  لتدريسل إلنش اء معهد بوتس مل الخطة إنش العلوم والتكنولوجيا النووية. وتش

 والتكنولوجيا النووية في المستقبل. 

ارك   -٣٧١ اقة الذرية ومرافق البحوث والمختبرات في حلقة عمل إقليمية حول الط هيئات مديريمن  ٢٥وش
افتها الهيئة النيجيرية للطاقة الذريةنُ  تض روع البدعم من  ،ظم إدارة الجودة، اس  الترويج، المعنون "RAF0047مش

بكات في ما بينها ألغراض التنمية، المرحلة الثانية ات النووية الوطنية وإقامة ش س تدامة المؤس وعززت ". الس
الجودة/مراقبة الجودة في  توكيدوالجوانب االقتصادية إلجراءات  إدارة الجودة نُظمحلقة العمل معرفة المشاركين ب

 ظم إدارة الجودة الفعالة.مختبرات الخدمة وعززت حلقة العمل أيضا الوعي بالمتطلبات الدولية لنُ 

ً ي منطقة أفريقيا وف  -٣٧٢ ا اعد الوكالة جامعتين في أيض رية في مجال ، تس ناميبيا على تطوير الموارد البش
ً النووية. وعيّنت كل جامعة  االعلوم والتكنولوجي حا فة  مرش اركة بص ةللمش ل على منح دراس في برنامج  حاص

ية تجمع بين التدريب والتعليم لنيل درجة الدكتورابوالذي بدأ بعد ذلك  التعاون التقني للوكالة،  هرنامج منح دراس
بتعليم المنهج  المنح الدراسيةفريقيا. وفي المستقبل، يتوقع أن يقوم هؤالء المشاركون في برنامج أ في غانا وجنوب

النووية على مستوى الدراسات العليا. كما قام خبراء خارجيون باستعراض  االدراسي المتعلق بالعلوم والتكنولوجي
 أن كيفية تحديثها وتوسيع نطاقها. بش بيتين وقدمت الوكالة المشورةيالمناهج الدراسية لجامعتين نام

بدعم من   -٣٧٣ ماع إقليمي،  يدرولوجيا النظيرية في اجت يدة حول اله جد ية  جامع ية  رت وحدات تعليم ونُش
روع  تخدام الهيدرولوجيا النظيرية في تخطيط الموارد المائية وإدارتها RAF7013المش ، المعنون "تعزيز اس

تُ (اتفاق أفرا) وتطويرها ي للجامعة، بما في ذلك المراكز اإلقليمية المعيّنة دمج المو". وس اد في المنهج الدراس
ا  ال العلوم والتكنولوجي ب في مج دري ث والتطوير والت اوني اإلقليمي األفريقي للبح اق التع ة لالتف ابع ة الت الثالث

 في تونس ومصر والمغرب.ين النووي

روع   -٣٧٤ ة علإن، المعنون "URT0007وفي إطار المش اء مدرس ة ش س يا للعلوم والتكنولوجيا النووية في مؤس
ون مانديال األفريقية للعلوم والتكنولوجيا روع نيلس رية " المعنون ،RWA0002"، والمش تعزيز القدرات البش

ع"، وُ الوطنية وإجراء البحوث في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية تراتيجية لتوجيه وإطالق  تض خطط اس
  الي في كل من جمهورية تنزانيا المتحدة ورواندا.برامج التعليم الجامعي الع

وتقدم الوكالة المساعدة للدول األعضاء في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ في جهودها المبذولة لدمج العلوم   -٣٧٥
روع اإلقليمي  والتكنولوجيا النووية في تنميتها الوطنية ، المعنون"تعزيز االعتماد على RAS0080في إطار المش

ً  ٣٠المؤسسات النووية الوطنية". وحضر أكثر من في ستدامة الاالذات و اجتماعاً في المنطقة  بلداً  ١١من  مشاركا
 ً تدامة. ومن خالل  إقليميا ية في االعتماد على الذات واالس س في جاكرتا في أيار/مايو لتعزيز القدرات المؤس

ل األعضاء المشاركة وقامت بتحديث استعرضت الدو، استخدام مجموعة أدوات تم تطويرها في إطار المشروع
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ادية لمنتجات وخدمات  ات الجدوى والتحليالت االقتص تراتيجي، ودراس مل التخطيط االس طتها، والتي تش أنش
  البحث والتطوير، وتنمية الموارد البشرية وإدارتها.

  
روع   -٣٧٦ طة، المعنون "RER0035وفي منطقة أوروبا، في إطار المش تدامة أنش "، البرنامج دعم تعزيز اس

يانة محطات توليد  قامت هنغاريا ين تنظيم ص تويات أعلى من األمان القوى النوويةبتحس لوفينيا مس توفت س ، واس
ادر النيوترون، وأُ  ل في نقل مص باب في المنطقة لتبادل أفض بكة جديدة من المهنيين النوويين الش ئت ش نش

أربع  مضى على إنشائهالذي  ،لقاراتالمشترك بين اوي الممارسات. وهذه هي بعض النتائج الملموسة للمعهد النو
نوات من حدث جانبي خالل المؤتمر العام  قدو ،س تها في حلقة نقاش ض تين للوكالة في  الثانيتمت مناقش والس

بتمبر  ١٩ ارك للمعهد وخبراء من ٢٠١٨أيلول/س . وقام فريق من خريجي المعهد النووي للقارات والمدير المش
 تأثيرات المعهد على المهنيين النوويين الشباب. إبرازخبراتهم حول البرنامج، والوكالة بتبادل 

االستدامة طويلة األجل لبرامج الطاقة النووية والبنية  لقارات بتعزيزالمشترك بين ايقوم المعهد النووي و  -٣٧٧
سية من خالل بناء القدرات والحوار العالمي والمشاركة التقنية. ويعتبر البرنا مج مبادرة مشتركة بين مركز األسا

تس في لويل. وتقوم الوكالة/التعاون النووي المدني األمريكي وس اتش يكي في براغ وجامعة ماس والواليات  التش
يكية ترك بين ابدعم المعهد النووي  المتحدة األمريكية والجمهورية التش  بتدريب أكثر منقام الذي لقارات، المش

 خالل السنوات األربع الماضية. من الحاصلين على منح دراسية ١٠٠

روع   -٣٧٨ تعزيز المعارف والمهارات المتعلقة بالجودة واألمان " المعنون، LAT0003وفي التفيا، يهدف المش
عاعي عاعي من خالل تدريب المدربين، في مجال العالج اإلش ين تعليم وتدريب تقنيي العالج اإلش "، إلى تحس

رية الجديدة. وفي عام وتحديث المعدات الموجودة لألغراض ال ائل البص ظمت في ، نُ ٢٠١٨تعليمية وإدخال الوس
عاع الوقايةجامعة التفيا دورة تدريبية "لتدريب المدربين" حول  عاعي للمعلمين  مجال في اتمن اإلش العالج اإلش

بيت وضع لتثالمشاركين في تعليم وتدريب تقنيي العالج اإلشعاعي. وإضافة إلى ذلك، تم شراء نظام يدوي جديد 
وبرامج  الحاسوبيمقطعي التصوير برامج اللتخطيط العالج لألغراض التعليمية و نُظمو، يعمل بالليزرالمرضى 

 لرنين المغناطيسي.امحاكاة 

 .: الوكالةمنصورة ال: االجتماع التنسيقي األول، في جاكرتا، إندونيسيا. RAS0080المشروع 
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روع اإلقليمي   -٣٧٩ طة بناء القدرات في المنظمات األوروبية ، المعنون "RER0043ويقوم المش تعزيز أنش
، بتعزيز الهياكل األساسية النووية "ي من أجل ضمان األمان في تشغيل المرافقالمعنية باألمان النووي واإلشعاع

ال األ اءات في مج ين الكف ل على تحس درات، ويعم اء الق ادرة لبن ة من خالل مب انالوطني دول  م النووي في ال
بكة تعليمية بين جا لة من حلقات العمل لتطوير ش لس اركة. وقامت الوكالة بدعم تنظيم س اء المش معات األعض

اركين على تطبيق أدوات تطوير  اء لمنهجية بناء القدرات، وتدريب المش المنطقة، وتعزيز فهم الدول األعض
 في البرامج الوطنية لكل منها.  المعارفالموارد البشرية وإدارة 

اء على فهم   -٣٨٠ اعدة الدول األعض ولمس
االلتزامات والواجبات المرتبطة بتطوير برنامج 

لطاقة النووية، تدام في مجال اآمن ومأمون ومس
ب،  دري ورة والت ه والمش ة التوجي ال دم الوك تق

ً وتستعرض التقدم المحرز   لـ "نهج المعالم وفقا
ارزة ة الب روع المرحلي ار المش ". وفي إط

RER9144" اء ، المعنون بناء القدرات على إرس
ات  ان تكنولوجي ة وتقييم أم ي اس ة األس البني

اعالت القوى المبردة والمه اء ذات مف الم دأة ب
سمات األمان المتقدمة: حالة مفاعل القوى المبرد 

غوط "، تقوم والمهدأ بالماء/مفاعل الماء المض
ية  اس الوكالة ببناء القدرة على تطوير البنية األس

 عليمفي أوروبا من خالل ت مانالنووية وتقييم األ
اء المهتمة. وفي عام  ؤولين من الدول األعض ؤوالً  ٥٠ت الوكالة بتدريب أكثر من ، قام٢٠١٨وتدريب المس  مس

يمن  يكيةو تركياو بيالروسو بولنداو بلغارياو أرمينياو االتحاد الروس لوفاكياو الجمهورية التش لوفينياو س  س
تانو د وُمَهّدأ  هنغارياو ليتوانياو كرواتياو كازاخس تخدام المياه المبردة ومفاعل قوى ُمبَرَّ في مجال تكنولوجيا اس

ت ي بالماء باس ً خدام ميزات األمان المتقدمة. وقدم االتحاد الروس افة ثالث  دعما تض اهمة عينية من خالل اس ومس
نوفي بور  روزاتومدورات تدريبية إقليمية داخل مباني األكاديمية التقنية  وس ك وس في مدينة العلوم في أوبنينس

 (منطقة لنينغراد). 

ر  -٣٨١ دول  وحض و ال ل ث م م
اء من منطقة أوروبا  حلقة عمل األعض

ل الحوادث الخطيرة،  ة حول تحلي إقليمي
اء نُ  دولي للفيزي ت في المركز ال ظم

دة من  ة خالل الفترة الممت  ٢٨النظري
ايو إلى  ار/م  ٢٠١٨ هيونيحزيران/ ١أي

 ، إيطاليا. يفي ترييست

: المشاركون في الدورة التدريبية اإلقليمية في RER9144وع المشر
ي.ف.فيلونوف/ أكاديمية  :منصورة الأوبنينسك وسوسنوفي بور. 

 التقنية. روزاتوم

RER9144 حلقة عمل إقليمية حول تحليل الحوادث الخطيرة في المركز :
 لةالوكا/هيرانوما.: نمنصورة ال. يالدولي للفيزياء النظرية، في ترييست

 الذرية. للطاقة الدولية
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يكية، مع أخذها في و  -٣٨٢ تركز الجمهورية التش
وي االعتبار الطلب المتزايد على الطاقم التقني النو

ة الموظفين ذوي الخبرة، على  يخوخ ك ش ذل وك
تعزيز قاعدتها النووية من خالل البحث عن فرص 

ية ل اف ئدة اتدريب إض تدئين في هذا فا لخبراء المب
اون التقني، من خالل  امج التع ال. ويقوم برن المج

روع  درات ، المعنون "CZR0009المش تعزيز ق
رية، والمعارف النووية، والحفاظ ع لى الموارد البش

يع المعارف والخبرات التكميلية،  المهارات، وتوس
في المجاالت ذات الصلة باالستخدام السلمي للطاقة 

ة ب ممثلي  "،النووي دري درات من خالل ت اء الق ببن
ةال ة هيئ ابي دعم  الرق ات ال ة وموظفي منظم النووي

رين األول/أكتوبر  طس وتش التقني. وفي آب/أغس
ة ، تلقى اثنان من موظفي ٢٠١٨ س ؤولة عن إDIAMOديامو (مؤس ة الحكومية المس س ت)، المؤس الح مواقع س ص

تعدين اليورانيوم السابقة، تدريباً في ألمانيا خالل زيارة علمية استمرت أسبوعين. وتضمن التدريب إدارة معالجة 
تودعاتالمياه  خرية، وكذلك معالجة ومس ائلأحواض المخلفات  النفايات الص . وقام المرتبطة بغاز الرادون والمس

لحة والمواقع  تص الحها لمقارنة الطرق المتبعة  التيالطالب بزيارة المواقع المس تص إليجاد حلول يجري اس
كالت المماثلة. وأتاح برنامج منحة ل يةلمش فيل،  دراس ي في كنوكس روع في جامعة تنيس في إطار نفس المش

يكي ،الواليات المتحدة األمريكية اركة في البحوث حوللممثلين عن الجامعة التقنية التش نُظم مفاعل األمالح  ة المش
والتشغيل. وسمح  مانالمصهورة مما يتيح توسيع آفاق فهمهم لميزات تصميم هذا النوع من المفاعالت، وتقييم األ

لين على المنح البحثيةالتدريب  المة مفاهيم المفاعالت المتقدمة  للحاص ي قدماً في تطوير منهجية لتقييم س بالمض
 علق بنُظم مفاعل األمالح المصهورة، وهو أمر مهم لعملية الترخيص في الجمهورية التشيكية. ما يت في

اء في أمريكا الالتينية ومنطقة تو  -٣٨٣ تعاون الوكالة من خالل برامج ومبادرات متعددة مع الدول األعض
ون والتنسيق بين مؤسسات الكاريبي لتحسين التواصل وتطوير أدوات تكنولوجيا المعلومات وتوطيد وتعزيز التعا

روع  اريع هناك المش رها. ومن بين هذه المش ، RLA0057التعليم والتدريب والحفاظ على المعارف النووية ونش
ل وإدارة المعارف في المجال النووي".  المعنون "تعزيز التعليم هموأوالتدريب والتواص بكة  س دعم الوكالة لش
ً  وعنووية في إطار هذا المشرالتكنولوجيا ال أمريكا الالتينية لتعليم في الحفاظ على المعارف النووية  إسهاماً أساسيا

قل المعارف النووية في منطقة  ها وكذلك في تعزيز ن بادل ية في مجاالت مثل التعليم أوتعزيزها وت كا الالتين مري
بكة  عى الش ناعة والزراعة والحكومة والبيئة وقطاع التعدين. وتس حة والص ً والص ا يل فوائد إلى توص أيض

 التكنولوجيا النووية إلى الجمهور، بهدف تحفيز االهتمام بالتكنولوجيا النووية لدى األجيال الشابة.

أن إدارة المعارف النووية دورات تدريبية  ونُظمت  -٣٨٤ روع بش تاريكا بدعم من المش في أوروغواي وكوس
RLA0057  تخدام المواد التعليمية التي تم ت، ٢٠١٨في عام ر  خاللطويرها وذلك باس ابقة. وحض نوات الس الس

ً  ١٨الدورة التدريبية اإلقليمية في أوروغواي  اركا بعة بلدان، في حين أن الدورة التدريبية  مش اإلقليمية  دونمن س
ً  ٢٩لفائدة منطقة أمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي التي ُعقدت في كوستاريكا، حضرها  من تسعة بلدان.  مشاركا

ع الدورات تخدام طريقة "التعلم المختلط"، بدءاً  وجرى وض طة  التدريبية باس تتم من خالل التي التدريب  قبلبأنش
بكة أمريكا الالتينية لتعليم ر بقيادة خبراء  البوابة التعليمية لش ي ومباش خص التكنولوجيا النووية، يليها تدريب ش

CZR0009 العمل الميداني على إصالح مواقع تعدين اليورانيوم :
 للطاقة الدولية الوكالة/دوستلوفا : بربورامنصورة الالسابقة. 
 الذرية.
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جعت الدورات التعليم اإللكتروني كنهج تعليمي مفيد في مج يناريوهات المتعلقة بالتعليم الوكالة. وش موعة من الس
اركين في ميم التعليمي وتقنيات  والتدريب في المجال النووي، وعززت المهارات التربوية للمش ما يتعلق بالتص

 نهجية التدريس هذه. متقييم 

ه   -٣٨٥ روع نفس ر المش ً وقد نش ا ات النووية اإلقليمية الرائدة  أيض س الطاقة بما في ذلك لجنة  -تجربة المؤس
تقلة، ومعهد بيرو للطاقة النووية  يك المس الملتزمة بتوفير الدعم ورأس المال  -الذرية األرجنتينية، وجامعة المكس

بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين  ،البشري وموارد البنية األساسية. وتساهم الوكالة والمؤسسات في أمريكا الالتينية
تال كا يك ب عة البوليتكن جام ثل  قة النووية اآلخرين م طا مدريد، ومنبر تكنولوجيا ال يك في  عة البوليتكن يا، وجام ون

تدامة التعليم والتدريب،  تدامة، في نجاح واس ل وإدارة المعارف النووية في المنطقة. وتمت رعاية والمس التواص
روع من أجل  اركين من المنطقة في إطار المش بعة مش يةس اركة في الدورة الدراس رة إل المش دارة الرابعة عش

ت افها المركز الدولي للفيزياء النووية في ترييس تض طس يالمعارف النووية، والتي اس ، إيطاليا، في آب/أغس
ً قيادية في إدارة المعارف النووية  اً أدوار يتولون. وكان هذا التدريب مخصصا للمهنيين الشباب الذين ٢٠١٨  حاليا

  .أو مستقبالً 
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  ٣٠عاون التقنيبرنامج الت ةنشطأ: مجاالت ٢المرفق 
 

 
  بين قوسين رقم مجال النشاط. رديو. ٢٠١٩-٢٠١٨لتعاون التقني للفترة الوكالة لرنامج ألغراض ب ٢٠١٦في عام  ثدّ حُ  ٣٠

 رف النووية وإدارتهااتطوير المع

 )١رف (ابناء القدرات وتنمية الموارد البشرية وإدارة المع
 )٣( األساسية القانونية النووية الوطنية البنى إرساء

 التطبيقات الصناعية/التكنولوجيا اإلشعاعية
 )٢لعلوم والتجارة (غراض ارجعية ألمنتجات م

 )٨مفاعالت البحوث (
 )١٨والبيئية (والتطبيقات الصناعية تطبيقات الرعاية الصحية  ية ألغراضتكنولوجيا اإلشعاعالالنظائر المشعة وتخدام اس

 ) ٣٢الت (تكنولوجيا المعجّ 
 )٣٣األجهزة النووية (

 الطاقة 
 )٤تخطيط الطاقة (

 )٥النووية ( قوىلبا األخذ
 )٦النووية ( قوىمفاعالت ال

 )٧دورة الوقود النووي (

 األغذية والزراعة
 )٢٠إنتاج المحاصيل (

 )٢١( التربةالزراعية وإدارة المياه 
 )٢٢نتاج الحيواني (اإل

 )٢٣( يةفات الحشراآلمكافحة 
 )٢٤سالمة األغذية (

 الصحة والتغذية
 )٢٥الوقاية من السرطان ومكافحته (
 )٢٦السرطان ( إطار مكافحةالعالج اإلشعاعي لألورام ضمن 

 )٢٧والتصوير التشخيصي ( الطب النووي
 )٢٨ض التطبيقات الطبية (اغرأل اإلشعاعيةإنتاج النظائر المشعة والمستحضرات الصيدالنية 

 )٢٩قياس الجرعات والفيزياء الطبية (
 )٣٠تحسين الصحة (لالتغذية 

 المياه والبيئة
 )١٥( المائيةموارد الإدارة 

 )١٧البيئات البحرية والبرية والساحلية (

 واألمن انماأل
 )٩اإلشعاعي ( مانلأل والرقابية الحكوميةساسية البنية األ

 )١٠المخاطر ( سمات المنشآت النووية، بما في ذلك تحديد المواقع وتحديد أمان
 )١١المنشآت النووية ( مانأل والرقابية الحكوميةساسية البنية األ

 )١٢والجمهور من اإلشعاعات ( لينماية العوقا
 )١٣النقل ( أمان

 )١٤األمن النووي (
 )١٦لطوارئ (ل والتصديالتأهب 

 )١٩ة (المواقع الملوثّ  استصالحمن الخدمة و واإلخراجالمشعة النفايات التصرف في 
 )٣١( ةالمؤين اتفي االستخدامات الطبية لإلشعاع اتمن اإلشعاع الوقاية
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Vienna International Centre, PO Box 100

1400 Vienna, Austria
رقم الهاتف: ٠-٢٦٠٠ (١-٤٣+)
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