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  ٢٠١٩لعام للوكالة التقرير السنوي 
 

يراً سنوياً  تقر" المحافظين مجلس يُِعدَّ  أن علىللوكالة  تنص الفقرة ياء من المادة السادسة من النظام األساسي 
   ".الوكالة أقرتها مشاريع أي  وحول الوكالة شؤون حول م إلى المؤتمر العامدَّ يق

  . ٢٠١٩كانون األول/ديسمبر   ٣١كانون الثاني/يناير إلى  ١التقرير يشمل الفترة من هذا 
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  الدول األعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  )٢٠١٩كانون األول/ديسمبر   ٣١(حتى 

  االتحاد الروسي 
  إثيوبيا

  أذربيجان 
  األرجنتين 

  األردن 
  أرمينيا 
  إريتريا
  إسبانيا

  أستراليا 
  إستونيا 

  إسرائيـل 
  إسواتيني 

  أفغانستان 
  إكـوادور 
  ألبانيــا
  ألمانيا

  اإلمارات العربية المتحدة
  أنتيغوا وبربودا 

  إندونيسيا 
  أنغوال 

  أوروغواي 
  أوزبكستان 

  أوغنــدا 
  أوكرانيا 
  ) اإلسالمية-جمهورية (إيران 
  آيرلندا 
  آيسلندا 
  إيطاليا 

  بابوا غينيا الجديدة 
  باراغـواي 

  باكستان 
  باالو

  البحرين 
  البرازيل 
  بربادوس 
  البرتغال 

  بروني دار السالم
  بلجيكا 
  بلغاريا

  بليز 
  بنغالديش 

  بنمـــا 
  بنـــن 

  بوتسوانا 
  بوركينا فاسـو 

  بوروندي 
  البوسنة والهرسك 

  بولندا 
  المتعددة القوميات - دولة ،بوليفيا
  بيرو 

  بيالروس 
  تايلند 

  تركمانستان 
  تركيا 

  ترينيداد وتوباغو 
  تشاد

  توغو 
  تونــس 

  جامايكــا 
  الجبل األسود

  الجزائر 
  جزر البهاما 

  جزر مارشال 
  جمهورية أفريقيا الوسطى 

  الجمهورية التشيكية 
  الجمهورية الدومينيكية 

  الجمهورية العربية السورية 
  جمهورية الكونغو الديمقراطية 

  جمهورية تنزانيا المتحدة
  جمهورية كوريا

  جمهورية الو الديمقراطية الشعبية 
  جمهورية مولدوفا 

  جنوب أفريقيا 
  جورجيــا 

  جيبوتي 
  الدانمرك 
  دومينيكا 

  رواندا 
  رومانيا 
  زامبيـــا 

 زمبابــوي 
  سان مارينو 

  سانت فنسنت وجزر غرينادين 
  سانت لوسيا
  سري النكا 
  السلفـادور 

  سلوفاكيا 
  سلوفينيا 

  سنغافورة 
  السنغـال 
  السودان 
  السويد 

  سويسرا 
  سيراليـون 

  سيشيل 
  شيلي 

  صربيا 
  الصين 

  طاجيكستان 
  العــراق 

  ُعمان 
  غابــون 
  غانا

  غرينادا 
  غواتيمــاال 

  غيانا
  فانواتو 
  فرنسا 

  الفلبيــن 
  ) البوليفارية - جمهورية ( فنزويال

  فنلندا 
  فيجي

  فييت نــام 
  قبرص 

  قطر 

  قيرغيزستان 
  كازاخستان 
  الكاميـرون 

  الرسولي الكرسي  
  كرواتيــا 
  كمبوديا 

  كندا 
  كوبا

  كوت ديفوار 
  كوستاريكــا 
  كولومبيــا

  الكونغو 
  الكويـــت 

  كينيـــا 
  التفيا 
  لبنان 

  لختنشتاين 
  لكسمبورغ 

  ليبيا 
  ليبيريــا 
  ليتوانيا 
  ليسوتو 
  مالطة 
  مالـــي 
  ماليزيــا

  مدغشقــر 
  مصر 

  المغـــرب 
  مقدونيا الشمالية 

  المكسيك
  مالوي 

  العربية السعودية المملكة 
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا 

  الشمالية   
  منغوليـــا 
  موريتانيا 

  موريشيـوس 
  موزامبيق 
  موناكــــو 
  ميانمـــار 
  ناميبيـــا 
  النرويج 
  النمسا 
  نيبال 

  النيجــر 
  نيجيريا 

  نيكاراغـوا 
  نيوزيلندا 
  هايتي
  الهند

  هندوراس 
  هنغاريا 
  هولندا 

  المتحدة األمريكية الواليات 
  اليابان 
  اليمن 

  اليونان 

قد في المقر الرئيســي لألمم المتحدة في نيويورك، في  ــُ تشــرين  ٢٣وافق المؤتمر المعني بالنظام األســاســي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي عـــــ
  . ويقع المقر الرئيسي للوكالة في فيينا. ١٩٥٧تموز/يوليه  ٢٩، على النظام األساسي للوكالة الذي بدأ نفاذه في ١٩٥٦األول/أكتوبر 

  ٢٠٢٠وق النشر محفوظة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حق



الوكالة

۱۷۱
دولة عضواً ۲٥٦٦

وظفاً من الفئة الفنیة وفئة الدعم

۳۷۲٫۷
ملیون یورو

مجموع المیزانیة العادیة لعام ۲۰۱۹*

النفقات الخارجة عن المیزانیة في عام ۲۰۱۹

۱۳۰٫۲ ملیون یورو

مكتبان إقلیمیان 
للضمانات

طوكیو •  تورونتو

مكتبان لالتصال
نیویورك • جنیف

۱٤۷
بلداً وإقلیماً یتلقى الدعم من خالل
برنامج الوكالة للتعاون التقني

منھا ۳٥ بلداً من أقل البلدان نمواً

۱٥ً
مختبراً دولیا

فیینا  •  زایبرسدورف  •  موناكو
المسؤولیة
النوویة

۱۱
اتفاقیة متعددة األطراف

األمان
النووي

األمن
النووي

 • •

*على أساس متوسط سعر الصرف المعمول بھ في األمم المتحدة والبالغ ۱٫۱۲ دوالر لكل ۱٫۰۰ یورو. وبلغت القیمة اإلجمالیة للمیزانیة العادیة ۳۷۸٫۰ ملیون یورو على أساس سعر الصرف البالغ ۱٫۰۰ دوالر لكل ۱٫۰۰ یورو.



۲۰۱۹ في سطور

ً اتفاقاً تكمیلیاً منقَّحا
ناظماً لتقدیم المساعدة التقنیة

۱٤۱ مشروعاً بحثیاً 
منسَّقاً عامالً

۱۲۲
ً ۷٥اجتماعاً تنسیقیاً بحثیا

۱۸٤
دولة مرتبطة باتفاقات
ضمانات نافذة منھا

دولة كان لدیھا بروتوكوالت 
إضافیة نافذة ۱۳٦

۱۱ مؤسسة
ً معیَّنة حدیثا

٤۳
مركزاً متعاوناً مع الوكالة عامالً

مركز واحد
أعید تعیینھ

۷۰۰ ۰۰۰
iaea.org زائر كل شھر للموقع

زیادة بنسبة ۱۷٪ منذ عام ۲۰۱۸

٤٫۸ ملیون
اتصال بوسائل التواصل االجتماعي 

كل شھر زیادة بنسبة ٪۲٥
منذ عام ۲۰۱۸

أكثر من  

ملیون  
مادة متاحة في مكتبة الوكالة  

أكثر من ۸۰۰۰ زائر في عام ۲۰۱۹

۱۳۷
منشوراً صادراً عن الوكالة

في ۳۱ كانون األول/ دیسمبر ۲۰۱۹
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  مجلس المحافظين
دولة عضــواً ويجتمع عموماً خمس  ٣٥يُشــِرف مجلس المحافظين على عمليات الوكالة الجارية. وهو يتألف من   -١

  مرات في السنة، أو أكثر إذا اقتضت ذلك حاالت معينة.

، عيَّن المجلس كورنـيل فيروـتا ـمديراً ـعاـماً ـبالنـياـبة، ٢٠١٩ونتيـجة لوـفاة الـمدير الـعام، يوكـيا أـمانو، في تموز/يولـيه   -٢
، عيَّن المجلس بالتزكية رافائيل ماريانو ٢٠١٩إلى أن يُعيَّن مدير عام لتولي مهام هذا المنصـب. وفي تـشرين األول/أكتوبر 

نوات من غروـسي في منصـب المدير العام للوكا كانون  ٢حتى   ٢٠١٩كانون األول/ديـسمبر  ٣لة لفترة والية مدتها أربع ـس
  .٢٠٢٣األول/ديسمبر 

  .٢٠١٩  استعراض التكنولوجيا النووية لعامفي    ٢٠١٩وفي مجال التكنولوجيات النووية، نظر المجلس خالل عام    -٣

اقش المجلس   -٤ ام . و٢٠١٩ام اســـــتعراض األـمان النووي لعـ وفي مـجال األـمان واألمن، ـن تقرير األمن النووي لـع
٢٠١٩.  

ق، نظر المجلس في    -٥ . ووافق على اتفاق ضـمانات واحد ٢٠١٨تقرير تنفيذ الضـمانات لعام وفيما يتعلق بالتحقــــــّ
وثالثة بروتوكوالت إضـافية. ونظر المجلس في تقارير المدير العام بشـأن التحقق والرصـد في جمهورية إيران اإلسـالمية 

ائل المتعلقة بتنفيذ اتفاق ٢٠١٥( ٢٢٣١رار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة على ضـوء ق ). وأبقى المجلس قيد نظره المـس
الضــمانات المعقود في إطار معاهدة عدم انتشــار األســلحة النووية في الجمهورية العربية الســورية وتطبيق الضــمانات في 

  جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

  . ٢٠٢١- ٢٠٢٠ووافق على برنامج الوكالة للتعاون التقني للفترة    ٢٠١٨تقرير التعاون التقني لعام  لس  وناقش المج   -٦

االقتراح الُمقدَّم إلى مجلس المحافظين من الرئيسين المشتركين للفريق ووافق المجلس على التوصيات الواردة في    -٧
  .٢٠٢١-٢٠٢٠دوق التعاون التقني للفترة العامل المعني بالبرنامج والميزانية والمبالغ المستهدفة لصن
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  تكوين مجلس المحافظين
)٢٠٢٠-٢٠١٩(  

  الرئيسة:

  سعادة السيدة ميكائيال كوملين غرانيت
  السفيرة

  المحافظة ممثلة السويد 

  نائبا الرئيسة:

  سعادة السيد غالب إسرافيلوف
  السفير

  المحافظ ممثل أذربيجان

  سعادة السيد عمر عامر يوسف
  السفير

  المحافظ ممثل مصر

 

  االتحاد الروسي
  أذربيجان
  األرجنتين
  أستراليا
  إستونيا
  إكوادور
  ألمانيا

  أوروغواي
  إيطاليا

  باراغواي
  باكستان
  البرازيل
  بلجيكا

  بنما 
  تايلند 

  جنوب أفريقيا 
  السويد
  الصين

  غانا
  فرنسا 
  كندا

  الكويت
  مصر

  المغرب
  المملكة العربية السعودية

  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى
  وآيرلندا الشمالية  

  منغوليا
  النرويج
  النيجر

  نيجيريا 
  الهند

  هنغاريا 
  الواليات المتحدة األمريكية 

  اليابان
اليونان
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  المؤتمر العام
  يضم المؤتمر العام جميع الدول األعضاء في الوكالة، ويجتمع مرة واحدة في السنة في دورة عادية.  -١

؛ وبشـأن األمان النووي  ٢٠٢٠والميزانية لعام   ٢٠١٨المالية للوكالة لعام  واعتمد المؤتمر قرارات بشـأن البيانات    -٢
واألمان اإلشــعاعي؛ وبشــأن األمن النووي؛ وبشــأن تعزيز أنشــطة التعاون التقني التي تضــطلع بها الوكالة؛ وبشــأن تعزيز 

ت النووـية في غير مـجاالت القوى، أنشــــــطة الوـكاـلة المتعلـقة ـبالعلوم والتكنولوجـيا النووـية وتطبيـقاتـها، بـما يشــــــمل التطبيـقا
وتطبيقات القوى النووية؛ وبـشأن تعزيز فعالية ـضمانات الوكالة وتحـسين كفاءتها؛ وبـشأن تنفيذ اتفاق الـضمانات المعقود بين 
الوكالة وجمهورية كوريا الشــعبية الديمقراطية في إطار معاهدة عدم انتشــار األســلحة النووية؛ وبشــأن تطبيق ضــمانات 

ــمل التوظيف في أمانة الوكالة والمرأة في األمانة. وأعتمد  الوكالة ــؤون الموظفين، بما يش ــأن ش ــط؛ وبش ــرق األوس في الش
المؤتمر أيـضا مقررات بـشأن التقدم المحرز في إنفاذ تعديل المادة الرابعة عـشرة من النظام األـساـسي للوكالة، الموافق عليه 

وفعالية عملية اتخاذ القرارات في الوكالة؛ وبشـأن التقدم المحرز نحو بدء ؛ وبشـأن التقرير عن تعزيز كفاءة  ١٩٩٩في عام  
  .١٩٩٩نفاذ تعديل المادة السادسة من النظام األساسي للوكالة، الذي اعتُمد في عام 

ــمبر   -٣ ، وافق المؤتمر بالتزكية ٢٠١٩وقام المؤتمر بتأبين المدير العام الراحل يوكيا أمانو. وفي كانون األول/ديســ
ــتثنائية على قرار المجلس تعيين رافائيل ماريانو غروســي في منصــب المدير العام الجديد للوكالة لفترة والية   في دورة اس

  .٢٠٢٣كانون األول/ديسمبر  ٢حتى  ٢٠١٩كانون األول/ديسمبر  ٣مدتها أربع سنوات من 
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  مالحظات
لألنشـــطة ذات األهمية التي اضـــطلعت بها الوكالة خالل إلى تقديم موجز  ٢٠١٩لعام  للوكالة التقرير الســـنوي   هدفي ●

، يتبع بصـــفة عامة هيكل البرنامج على ٢١والجزء الرئيســـي من التقرير، بدءاً من الصـــفحة   العام المذكور فحســـب.
ا للفترة النحو الوارد في  ة وميزانيتـه اـل امج الوـك ة  ٢٠١٩-٢٠١٨برـن واألـهداف الواردة في الجزء ). GC(61)/4(الوثيـق

ــي للوكالة ومع ال ــاسـ ــق مع النظام األسـ ــيرها على نحو يتسـ ــي من التقرير مأخوذة من تلك الوثيقة وينبغي تفسـ رئيسـ
  المقررات الصادرة من جهازي تقرير السياسات.

ويســعى الفصــل التمهيدي، بعنوان "لمحة عامة"، إلى تقديم تحليل مواضــيعي ألنشــطة الوكالة في ســياق التطورات  ●
لة في آخر الطبعات التي أصـــدرتها الوكالة من   البارزة خالل العام. ــَّ الع على مزيد من المعلومات المفصـ ويمكن االّطِ

بيان  ، وتقرير التعاون التقني ، واسـتعراض التكنولوجيا النووية ، وتقرير األمن النووي ، واسـتعراض األمان النووي
  .، وخلفية بيان الضماناتالضمانات

ي جوانب مختلفة من برنامج الوكالة متاحة في شــكل إلكتروني فقط، على الموقع الشــبكي  ● وثمة معلومات إضــافية تغّطِ
iaea.org التقرير السنوي، إلى جانب.  

وال تنطوي التسميات المستخدمة وطريقة عرض المواد في هذه الوثيقة على إبداء أي رأي مهما كان من جانب األمانة  ●
  وضع القانوني ألي بلد أو إقليم أو بسلطاته أو بتعيين حدوده.فيما يتعلق بال

نة (سـواء وردت أم لم ترد على أنها مسـجلة) على أي نية النتهاك  ● ــَّ وال ينطوي ذكر أسـماء شـركات أو منتجات معيــــ
  حقوق الملكية، كما ال ينبغي أن يُفسَّر ذلك على أنه تأييد أو توصية من جانب الوكالة.

ـستخدم مـصطلح ● ــُ للدول   ١٩٦٨’الدولة غير الحائزة ألـسلحة نووية‘ بالمعنى المـستخدم في الوثيقة الختامية لمؤتمر  ويــــ
ــلحة نووية (وثيقة األمم المتحدة  ــلحة النووية (معاهدة عدم A/7277غير الحائزة ألسـ ــار األسـ ) وفي معاهدة عدم انتشـ

 بالمعني المستخدم في معاهدة عدم االنتشار.االنتشار). ويُستخدم مصطلح ’الدولة الحائزة ألسلحة نووية‘ 

د كاملة في المحاضــر الموجزة الجتماعات مجلس المحافظين  ● وجميع اآلراء التي أعربت عنها الدول األعضــاء تتجســَّ
ه. ه  ١٥وفي  المعقودة في حزيران/يونـي ، وافق مجلس المحـافظين على التقرير الســـــنوي لعـام ٢٠٢٠حزيران/يونـي

  لمؤتمر العام.إلحالته إلى ا ٢٠١٩
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  المختصرات
ــدريــب في مجــال العلم   اتفاق أفرا ــة والت ــاق التعــاوني اإلقليمي األفريقي للبحــث والتنمي االتف

  والتكنولوجيا النوويين.

  شبكة المختبرات التحليلية لقياس النشاط اإلشعاعي البيئي  شبكة ألميرا

الواقعة في آســــيا للبحث والتنمية والتدريب في مجال االتفاق التعاوني للدول العربية    اتفاق عراسيا
  العلم والتكنولوجيا النوويين

لترويج العلم والتكنولوجيـا النوويين في أمريكـا الالتينيـة  اإلقليمي االتفـاق التعـاوني  اتفاق أركال
  والكاريبي

والوقود  ـخدـمة االســـــتعراض المتـكامـلة المتعلـقة ـبالتصـــــرف في النـفاـيات المشــــــعة   (خدمة "أرتميس")
  المستهلك، وبرامج اإلخراج من الخدمة واالستصالح

  اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية  اتفاقية الحماية المادية

  الجماعة األوروبية للطاقة الذرية  اليوراتوم

  مركز عبد السالم الدولي للفيزياء النظرية  المركز الدولي للفيزياء النظرية

  المعني بالمفاعالت النووية ودورات الوقود االبتكارية  المشروع الدولي  مشروع إنبرو

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

  معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية  معاهدة عدم االنتشار

  م باألشعةالفريق المعني بضمان الجودة في عالج األورا  فريق كواترو

  شبكة التصدي والمساعدة    شبكة رانيت

ا   االتفاق التعاوني اإلقليمي ب في مجـال العلم والتكنولوجـي درـي ة والـت اق التعـاوني اإلقليمي للبحـث والتنمـي االتـف
  النوويين

+ReNuAL/ReNuAL  مشروع تجديد مختبرات التطبيقات النووية  

التكميلي المنقح بشــأن تقديم المســاعدة التقنية من جانب الوكالة الدولية للطاقة االتفاق    االتفاق التكميلي المنقح
  الذرية

  شبكة مختبرات التشخيص البيطري  شبكة فيتالب
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  لمحة عامة
، واصـلت الوكالة مسـيرتها في سـبيل تحقيق الهدف المتمثِّل في تسـريع وتوسـيع "مسـاهمة الطاقة ٢٠١٩في عام    -١

مها   على نحو  الوكالةالذرية في الســالم والصــحة واالزدهار في العالم أجمع" مع ضــمان "عدم اســتخدام المســاعدة التي تقّدِ

األسـاسـي، على المرونة الالزمة لتلبية االحتياجات الناشـئة   يخدم أي غرض عسـكري". وحافظت الوكالة، في إطار نظامها

  لدى الدول األعضاء ولمساعدتها على تحقيق أهدافها اإلنمائية الوطنية.

ويقِدّم هذا الفصـــل لمحة عامة عن بعض األنشـــطة البرنامجية التي ركَّزت، بطريقة متوازنة، على تطوير ونقل   -٢

ــتخدامها ف ــلمية، والنهوض باألمان واألمن النوويين، وتعزيز ما يُبذل من جهود التكنولوجيات النووية السـ ي التطبيقات السـ

  على الصعيد العالمي في مجال التحقُّق وعدم االنتشار النوويين.

  التكنولوجيا النووية
  القوى النووية

  الحالة واالتجاهات

لت المفاعالت النووية العاملة في العالم والبالغ عددها ٢٠١٩في نهاية عام    -٣ مفاعالً قدرة عالمية على  ٤٤٣، ســــجَّ

مفاعالت قوى نووية بالشبكة الكهربائية  ٦غيغاواط (كهربائي). وخالل الـسنة، جرى توصيل  ٣٩٢٫١توليد الكهرباء بلغت 

مفاعالت ليبلغ مجموع المفاعالت قيد التشــييد حول العالم   ٥عمال تشــييد مفاعالت على نحو دائم. وبدأت أ ١٣بينما أُغلقت  

  مفاعالً. ٥٤

ــاهمة المقبلة للقوى النووية في توليد الكهرباء في  ٢٠١٩وتعطي توقعات الوكالة لعام   -٤ ــورة مختلطة عن المسـ صـ

ويض الحاالت المحتملة لسحب مفاعالت العالم، وهذا يتوقف جزئياً على ما إذا كان من الممكن إضافة قدرة جديدة كبيرة لتع

قبل أن  ٢٠٤٠من الخدمة. وتبيِّن التوقعات أن القدرة النووية المنشـــأة في العالم ســـتشـــهد انخفاضـــاً تدريجياً إلى غاية عام  

في حالة التوقعات المنخفضـــة. وفي حالة التوقعات  ٢٠٥٠غيغاواط (كهربائي) بحلول عام   ٣٧١ترتفع مجدداً لتصـــل إلى 

. وـستنخفض حـصة القوى النووية ٢٠٥٠بحلول عام   ٪٨٠وبنـسبة  ٢٠٣٠بحلول عام ٪٢٥فعة، ـسترتفع القدرة بنـسبة  المرت

 في حالة التوقعات المرتفعة ٪١٢٪ في حالة التوقعات المنخفـضة وترتفع بنحو  ٦من إنتاج الكهرباء العالمي في العالم بنحو 

لة في الوقت الحالي.٪ ١٠، مقارنة بنسبة ٢٠٥٠بحلول عام    المسجَّ

  المؤتمرات الرئيسية

اتج عن مـفاعالت القوى النووـية:    -٥ التصـــــرف في الوقود المســـــتهـلك الـن دولي المعني ـب اـلة المؤتمر اـل نظَّـمت الوـك
االـستفادة من الماـضي وتمكين المـستقبل، وذلك من أجل تبادل المعلومات بـشان االـستراتيجيات الوطنية للتـصرف في الوقود 

لمســتهلك وبشــأن األســاليب التي يمكن من خاللها أن يؤثِّر مزيج الطاقة في هذه االســتراتيجيات. وخالل هذا المؤتمر الذي ا
عقد في فيينا، ناقش المشــاركون أوجه التقدم المحرز في التصــرف في الوقود المســتهلك واســتكشــفوا أســاليب التغلب على 

  يؤدي بها التعاون في البحث والتطوير إلى إيجاد حلول يمكن تحقيقها. التحديات، بما في ذلك الكيفية التي يمكن أن

ــأن تغير المناخ ودور القوى النووية، الذي ُعقد في فيينا، أكثر من   -٦ ــتقطب المؤتمر الدولي األول للوكالة بشــ واســ
رفيعي المســتوى منظمة دولية، بما في ذلك رؤســاء عدة منظمات دولية وممثلين  ١٧دولة عضــواً و ٧٩مشــارك من  ٥٠٠
دولة عضــواً. وأقرَّ المشــاركون بقيمة القوى النووية في االنتقال إلى نظم القوى المنخفضــة الكربون وأهمية النظر   ١٣من 

  في كل خيار في مواجهة تحدي تغير المناخ.
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  تغيُّر المناخ والتنمية المستدامة

ألمم المتحدة اإلطارية بشــأن تغير المناخ (مؤتمر خالل الدورة الخامســة والعشــرين لمؤتمر األطراف في اتفاقية ا  -٧
ــأن الهدف ٢٥األطراف  ــتوى بشــ ــارك المدير العام في فعالية جانبية رفيعة المســ من أهداف األمم المتحدة للتنمية  ٧)، شــ

ن أن تكوالمســتدامة بشــأن الحصــول على طاقة ميســورة التكلفة ونظيفة. وشــدَّد المدير العام على أنَّ الضــرورة ســتقتضــي  
ــأن دور خيارات القوى المنخفضــة جزءاً من حل أزمة تغيُّر المناخ الطاقة النووية . ونظَّمت الوكالة أيضــا فعالية جانبية بش

  الكربون، بما في ذلك القوى النووية، في االستراتيجيات الوطنية إلزالة الكربون.

توى لعام    -٨ ياـسي الرفيع المـس أن  ٢٠١٩وفي المنتدى الـس ة العامة بـش تدامة، ألقت الوكالة بياناً في الجلـس التنمية المـس
من أهداف التنمية المســـتدامة، بشـــأن اإلجراءات المناخية، وســـلَّطت الضـــوء على مســـاهمة التكنولوجيا   ١٣حول الهدف 

  النووية في معالجة تغير المناخ وأهداف التنمية المستدامة.

  خدمات تقييم الطاقة

دولة عضــواً وأكثر من  ١٥٠وتحســين أدواتها في مجال تخطيط الطاقة، التي يســتخدمها    واصــلت الوكالة تحديث  -٩
منظمة دولية ومنظمات أخرى، فضـالً عن المواد التدريبية المتعددة اللغات ذات الصـلة، ومنها ُحَزم التعلُّم اإللكتروني.  ٢٠

اً على تخطيط ا ٨١ونظـمت الوـكاـلة  دَّـمت ـتدريـب اً من أكثر من  ٧٣٠لـطاـقة ألكثر من فـعالـية لبـناء الـقدرات فـق دوـلة   ٨٠مهنـي
ــطة على بناء قدرات هؤالء  ــاعدت هذه األنش ــرقية وأمريكا الالتينية والكاريبي. وس ــيا وأوروبا الش عضــواً في أفريقيا وآس

  االحتياجات.   المهنيين على تحديد احتياجات بلدانهم من الطاقة في المستقبل وتحديد دور التكنولوجيات المختلفة في تلبية تلك

 التابعوعقد المشـــــروع الدولي المعني بالمفاعالت النووية ودورات الوقود النووي االبتكارية (مشـــــروع إنبرو)   -١٠
في جمهورـية كورـيا. وركَّزت ـهذه الفـعالـية على الفرص والتـحدـيات المتعلـقة ـبالمـفاعالت  الـخاص ـبهالحوار لوـكاـلة منـتدى ل

  طية.الصغيرة والمتوسطة الحجم أو النم

  تقديم الدعم لتشغيل محطات القوى النووية

ــلة اإلمدادات تنظيم دورة تدريبية   -١١ ــلس نت أنشــطة الوكالة في مجال تقديم الدعم للدول األعضــاء في إدارة س تضــمَّ
الصـلة  تجريبية بشـأن إدارة سـلسـلة اإلمدادات والشـراء في المجال النووي، وإصـدار نسـخة تجريبية من أدوات الويب ذات 

  التي يمكن أن تساعد على تحديد المشاكل المحتملة فضال عن اقتراح حلول مناسبة.

زت شـــــراكات قائمة. ونظَّمت الوكالة بالتعاون مع معهد بحوث الطاقة   -١٢ كما أقامت الوكالة شـــــراكات جديدة وعزَّ
الكهربائية (الواليات المتحدة األمريكية)، وشركة كوريا للهيدرولوجيا والقوى النووية (جمهورية كوريا)، والمختبر النووي  

وية، والوكالة الدولـية للـطاقة الذرية منـتدى عالمـياً لالبتـكار من أجل مســـــتقـبل الوطني (المملـكة المتـحدة)، ووكالة الـطاقة النو
الطاقة النووية، ُعقد في جيونغجو بجمهورية كوريا. وركز المنتدى على تـسريع نـشر حلول ابتكارية للمـساعدة على ـضمان 

  استدامة تشغيل محطات القوى النووية.

  إطالق برامج قوى نووية

عثة في إطار المرحلة الثانية من االســتعراض المتكامل للبنية األســاســية النووية إلى مصــر وبعثة أوفدت الوكالة ب  -١٣
من االســتعراض المتكامل للبنية األســاســية النووية إلى غانا. كما اختبرت تطبيق منهجية االســتعراض  ١متابعة للمرحلة 

  اآلخذ في التوسُّع باستخدام حالة بلغاريا.المتكامل للبنية األساسية النووية لتقييم برنامج القوى النووية 

وأوفِدت ســت بعثات خبراء لتقديم المســاعدة وإســداء المشــورة للمنظمات الرئيســية بشــأن اســتحداث نظم القيادة    -١٤
واإلدارة وبشــأن تحســين الثقافة التنظيمية في المجال النووي. ومن خالل التدريب المتكامل على البنية األســاســية النووية، 

مشـارك، وذلك بهدف زيادة وعي الدول األعضـاء وفهمها لنهج  ٥٠٠نشـاطاً تدريبياً أقاليمياً حضـره نحو   ٣٣ذت الوكالة نف
  المعالم البارزة إزاء إرساء البنية األساسية الوطنية لبرنامج للقوى النووية.
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  بناء القدرات وإدارة المعارف والمعلومات النووية

رة الـطاقة النووية والدورة الدراســــــية إلدارة المـعارف النووية اللـتان تنظمهـما الوكالة  تـقدم الدورة الدراســــــية إلدا  -١٥
ام  ة ـع اـي ارف. ومع نـه اراتهم في إدارة المـع ة ومـه ادـي ة والقـي اراتهم التقنـي ال النووي لتطوير مـه درـيب للمهنيين في المـج الـت

دراسيتين، وتجسَّد تأثير تلك المشاركة في دولة عضواً في الدورتين ال ٨٠مـشارك من نحو  ١٨٠٠، ـشارك أكثر من  ٢٠١٩
  المعلومات التي وردت عن إطالق األدلة اإلجرائية وبروتوكوالت نقل المعارف في الدول األعضاء.

منظمة  ٢٤دولة عضـواً و ١٣٢وتألَّفت عضـوية النظام الدولي للمعلومات النووية (نظام إينيس) التابع للوكالة من   -١٦
مليون مـشاهدة  ٣٫٦مليون ـسجل، وكان هناك أكثر من  ٤٫٣رتفع عدد الـسجالت الببليوغرافية إلى وا .٢٠١٩في عام  دولية

  عنوان. ٧٩٠٠٠٪ لتصل إلى أكثر من ٢٦للصفحات. ورفعت مكتبة الوكالة عدد المجالت اإللكترونية المتاحة بنسبة 

  إشراك الجهات المعنية

ي االتصـــــال في المـجال النووي، وهي توفر الموارد  أطلـقت الوـكاـلة نســــــخة مـحدـثة من مجموـعة مواد مســـــؤول  -١٧
للتواصـــل حول الفوائد والمخاطر المرتبطة باســـتخدام التكنولوجيات النووية. وتســـتهدف مجموعة المواد المذكورة العلماء 

  االتصال في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية. نييهوالمهندسين وم

وبدأت أيـضا ـسلـسلة جديدة من الحلقات الدراسية الشبكية لدعم الدول األعضاء في التعامل مع الجهات المعنية عند   -١٨
  تشغيل برنامج للقوى النووية أو توسيعه أو استهالله.

  ضمان اإلمداد

 ٢٠١٩رف الوكالة لليورانيوم الضعيف اإلثراء مرحلة التشغيل في عام  بتسليم اليورانيوم الضعيف اإلثراء، دخل مص 
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تشرين األول/أكتوبر عندما   ١٧في    مرحلة التشغيل  مصرف الوكالة لليورانيوم الضعيف اإلثراء في كازاخستان  دخل
. ووردت شحنة ثانية  هذا الغرضاستلمت الوكالة شحنة من اليورانيوم المنخفض اإلثراء في مرفق ُمشيَّد خصيصاً ل

كانون األول/ديسمبر، ليكتمل المخزون في مصرف الوكالة لليورانيوم    ١٠وأخيرة من اليورانيوم الضعيف اإلثراء في  
  .ذي أنشئ لتقديم ضمان للبلدان فيما يتعلق بإمدادات الوقود النوويالضعيف اإلثراء، ال

ويُعدُّ مصرف الوكالة لليورانيوم الضعيف اإلثراء الذي تمتلكه الوكالة وتستضيفه كازاخستان إحدى اإلجراءات  
، الذي انطلق . وقد استدعى تنفيذ المشروع١٩٥٧األكثر طموحا التي اتخذتها الوكالة منذ أن تأسست المنظمة في عام  

، تظافر جهود شملت أنشطة الوكالة، بما في ذلك التفاوض حول إطار قانوني مع كازاخستان،  ٢٠١٠في عام 
طناً من اليورانيوم الضعيف اإلثراء وكان ذلك   ٩٠واتفاقات عبور وعقود نقل، وتصميم وتشييد مرفق خزن وشراء  

  .عملية الشراء المنفردة للوكالة

الة لليورانيوم الضعيف اإلثراء اليوم كمية كافية من المواد تُغطي تقريباً احتياجات تشغيل وأصبح لدى مصرف الوك
ل عمليات تشغيله بالكامل لمدة ال تقل عن  ١٠٠٠قلب كامل لمفاعل ماء مضغوط بقدرة  ميغاواط (كهربائي). وتُموَّ

اإلمارات  وتشمل الجهات المانحة    مليون دوالر أمريكي.  ١٥٠عاماً بواسطة مساهمات طوعية تبلغ ما مجموعه    ٢٠
واالتحاد األوروبي والمبادرة المعنية   الواليات المتحدة األمريكيةو النرويجو الكويتو كازاخستانو العربية المتحدة

 بالتهديد النووي. كما قدَّمت كازاخستان مساهمات عينية عبر استضافتها مصرف الوكالة لليورانيوم الضعيف اإلثراء.

  
ئ بناء على االتفاق الذي أُبرم في   -١٩ ــِ ــك، كان قد أنشــ ــعيف اإلثراء في أنغارســ وظلَّ احتياطيٌّ من اليورانيوم الضــ

  بين حكومة االتحاد الروسي والوكالة، قيد التشغيل. ٢٠١١شباط/فبراير 

  دورة الوقود

لـسلة   نتائج  الوكالة   نـشرت   -٢٠   نتائج   وتُتاح . المـستهلك  النووي  الوقود   في   التـصرف   بـشأن  المنـسقة  البحثية  المـشاريع   من  ـس
ــمل   التي  البحث،  ــور   في   تقريباً،  عقود   أربعة  تشــ  Behaviour of Spent Power Reactor Fuel during Storage الوكالة  منشــ

اء التخزين) اعالت القوى المســـــتهـلك أثـن ة  (ســـــلوك وقود مـف اـل ة الوـك ات )TECDOC-1862(وثيـق اـن ذي يتضـــــمَّن البـي ، اـل
ــدر  ــأن هذا الموضــوع. وقد ص ــلة الواردة من الخبراء بش ــيات ذات الص ــوراً للوكالة حول   ١٢والمالحظات والتوص منش

لـسلة الطاقة النووية للوكالة، ووثيقتان عن وقائع المؤتمرات،  مواـضيع تتعلق بدورة الوقود، فـصدر منـشوران منها ـضمن ـس
  وثائق تقنية للوكالة. ٨و

  التكنولوجيا التطوير واالبتكار في مجال

عت الوكالة شـــراكاتها في مجال تطوير وابتكار التكنولوجيا النووية. وُعيِّن المعهد االتحادي الســـويســـري   -٢١ وســـَّ
ادة ـقدرات النـمذـجة والمـحاـكاة في مـجال المـفاعالت  ــاء في زـي ا في لوزان كمركز متـعاون ـلدعم اـلدول األعضـــ للتكنولوجـي

دولية تحت رعاية الوكالة لتطوير وتطبيق تقنيات محاكاة متعددة األقطاب ومفتوحة   المتقدمة. ويتوخى االتفاق إنشــاء شــبكة
  المصادر لدعم البحث والتطوير والتعليم والتدريب في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية.

وُعيِّن المعهد الباكســتاني للهندســة والعلوم التطبيقية كمركز متعاون في مجال البحث والتطوير وبناء القدرات في   -٢٢
تطبيق التكنولوجيات النووية المتقدمة واالبتكارية. وســيســاعد هذا التعاون الدول األعضــاء على تعزيز قدراتها في تصــميم 

  لنووية والمتجددة والنمذجة الرقمية والمحاكاة.تكنولوجيا المفاعالت ونظم الطاقة الهجينة ا

  مفاعالت البحوث

صـــمَّمت الوكالة وأطلقت خدمة جديدة الســـتعراض النظراء تســـمى االســـتعراض المتكامل الســـتعمال مفاعالت   -٢٣
مفاعل  البحوث لدعم الدول األعضــاء في تقييم وتعزيز اســتعمال مفاعالت البحوث الخاصــة بها. وأوفِدت بعثة تجريبية إلى

  بحوث تريغا في جامعة بافيا بإيطاليا.
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وأصـــــبح المعـهد الكوري لبحوث الـطاـقة اـلذرـية مركزاً دولـياً معيـناً من قـبل الوـكاـلة ـقائـماً على مـفاعالت البحوث،   -٢٤
  .الواليات المتحدة األمريكيةو فرنساو بلجيكاو االتحاد الروسيوانضم إلى مراكز مماثلة في 

  مشعّة، واإلخراج من الخدمة، واالستصالح البيئيالتصرف في النفايات ال

اســـتكملت الوكالة وضـــع نظام المعلومات عن الوقود المســـتهلك والنفايات المشـــعة. ويُعطي النظام نظرة واحدة    -٢٥
موثوقة للبرامج الوطنية للتصــرف في الوقود المســتهلك والنفايات المشــعة، وأرصــدة ومرافق الوقود المســتهلك والنفايات 

ياـسات والخطط واألنـشطة ذات الـصلة، وكذلك األرـصدة العالمية للوقود النووي المـستهلك  الم ـشعة، والقوانين واللوائح والـس
  والنفايات المشعة. وقد ُوضع هذا النظام بتعاون وثيق مع المفوضية األوروبية ووكالة الطاقة النووية.

ام   -٢٦ ــأن اإلخر٢٠١٩وفي ـع اونين بشـــ ة ، جرى تعيين مركزين متـع اـق ا الـط د تكنولوجـي ا: معـه ة وهـم دـم اج من الـخ
النرويجي، في مجال رقمنة إدارة المعارف في مجال إخراج المرافق النووية من الخدمة؛ وشــركة إدارة المحطات النووية، 
ز على  عة، وترّكِ ؤولة عن برنامج إيطاليا لإلخراج من الخدمة والتصـرف في النفايات المـش ركة مملوكة للدولة ومـس وهي ـش

  نقل المعارف والتدريب في مجال إخراج المرافق النووية من الخدمة.

  االندماج النووي

ــيق وتبادل النتائج العلمية والتقنية بين حوالي   -٢٧ ــلت الوكالة تعزيز التعاون الدولي والتنســ ــواً  ٥٠واصــ   دولة عضــ
  نولوجيات الطاقة االندماجية في المستقبل.للمساعدة في سد الفجوات القائمة في الفيزياء والتكنولوجيا والتنظيم لتطوير تك

واتفـقت الوـكاـلة والمنظـمة المعنـية ـبالمـفاـعل التجريبي الحراري النووي اـلدولي على توطـيد التـعاون، ـبالتوقيع على   -٢٨
اإلشــعاعات مع ترتيبات عملية ســتتبادل المنظمة المذكورة بمقتضــاها خبرتها في مجال أمان االندماج النووي والوقاية من  

األمانة والدول األعضاء، بما في ذلك الدول التي ليست أعضاء في المنظمة المذكورة. كما ستُنِقّذُ هاتان المنظمتان مبادرات 
تُنـسقان أنـشطة التواـصل الخارجي مع الجمهور، وـستتعاونان في مجالي  تثقيفية بـشأن فيزياء البالزما وهندـسة االندماج، وـس

  مية الموارد البشرية.إدارة المعارف وتن

  البيانات النووية

أطلقت الوكالة متصـفِّح النظائر الطبية الجديد الذي يمكن علماء الطب وقطاع صـناعة المسـتحضـرات الصـيدالنية   -٢٩
ــِهّل هذه األداة وصــول  ــتَكشــف بعد. ومن المتوقع أن تس ــعة التي لم تُس ــارات إنتاج النظائر المش ــعاعية من تحديد مس اإلش
الباحثين والمهنيين في قطاع ـصناعة المـستحـضرات الـصيدالنية اإلـشعاعية مباـشرة إلى البيانات ذات الـصلة للمـساعدة على 

  مكافحة السرطان وغيره من األمراض.

  تكنولوجيا المعِجّالت وتطبيقاتها

االتفاق الوصـول إلى  وقَّعت الوكالة على اتفاق شـراكة جديد مع سـنكروترون مختبر إليترا في ترييسـتي. ويشـمل  -٣٠
المحطة النهائية للوكالة واستخدامها في خط حزم تألُّق األشعة السينية التابع للوكالة ومركز إليترا سنكروترون في تريستي، 
  وهو يدعم سفر العلماء من البلدان النامية التي لديها تجارب معتمدة كما يدعم تنظيم حلقات عمل تدريبية سنوية ذات صلة.

ذت وفي    -٣١ إطار مـشروع بحثي منـسق جديد بعنوان "تـسهيل إجراء التجارب باـستخدام معِجّالت الحزم األيونية"، اتُِخّ
ترتيبات مع تسـعة مرافق معِجّالت قائمة في قارات مختلفة. ووافقت هذه المرافق على إتاحة الوصـول إلى بنيتها األسـاسـية 

  البنية األساسية.للعلماء من الدول األعضاء التي تفتقر إلى مثل هذه 
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  األجهزة النووية

اشـــترت الوكالة وركَّبت مقياس طيف طول موجي لتألق األشـــعة الســـينية التشـــتيتية في مختبر العلوم واألجهزة   -٣٢
بالنمســـا، وهو ما يتيح للمتدربين المهتمين من الدول األعضـــاء القيام بأنشـــطة عملية  النووية التابع لها في زايبرســـدورف

ــح المكثَّف  ــكل أكبر من خالل تركيب واختبار المجهر اإللكتروني الماســ زت قدرات المختبر بشــ كجزء من تدريبهم. وُعِزّ
  زايبرسدورف األخرى. الضغط والمتغير. واألداة متاحة للدول األعضاء عند الطلب وهي متاحة لمختبرات

د على   -٣٣ ات يعتـم د نيوتروـن ّ ب مولـِ ــدورف بتركـي ات في زايبرســـ ــاء مرفق علوم النيوتروـن ل على إنشـــ دأ العـم وـب
  الديوتيريوم والتريتيوم.

  العلوم والتطبيقات النووية

ــلمي في األغذ   -٣٤ ــتخدامها السـ ــلت الوكالة تعزيز تطوير التكنولوجيا النووية االبتكارية لدعم اسـ ية والزراعة،  واصـ
والصــحة البشــرية، والموارد المائية، والبيئة، وإنتاج المســتحضــرات الصــيدالنية اإلشــعاعية والنظائر المشــعة، ولمســاعدة  
الدول األعـضاء على تحقيق أهداف التنمية المـستدامة. وقدمت الدعم التقني لنقل التكنولوجيات المعتمدة إلى الدول األعـضاء 

مختبَر بحوث في فيينا وموناكو وزايبرســـدورف ومن خالل شـــبكتها  ١٢ة البحثية البالغ عددها من خالل مختبرات الوكال
  مشروعاً بحثياً منسقاً عامالً. ٨٠مركزاً متعاوناً، ومن خالل  ٣٤العالمية التي تضم 

  ) +ReNuAL/ReNuALتجديد مختبرات التطبيقات النووية ( 

  

تقدماً كبيراً: فقد افتُتِح مرفق المعجل الخطي الجديد في مختبر قياس الجرعات     +ReNuAL/ReNuALالمشروع    أحرز
قبل ثالثة أشهر من الموعد المحدد   —التابع للوكالة، وأكمل مختبر مكافحة اآلفات الحشرية انتقاله إلى المبنى الجديد  

ً بما مجموعه  ١٥وهو اآلن يعمل بكامل طاقته. وساهمت  — ورو لتحديث المختبرات مليون ي ٣٫٥دولة عضوا
،  فييت نام، وجمهورية إيران اإلسالمية، واألرجنتينخالل العام، من بينها ستة دول ساهمت للمرة األولى وهي: 

دولة عضواً مساهمات مالية أو عينية بلغ مجموعها    ٤١، قدَّمت  ٢٠١٩. وبحلول نهاية عام  هولندا، ونيجيريا ، وكينياو
مليون يورو. وتحقَّق    ٠٫٩مساهمة إضافية قدرها  والصين  مليون يورو، وأعلنت ألمانيا والجبل األسود    ٣٨أكثر من  

 ثاني/نوفمبر. مليون يورو في تشرين ال ٥٧٫٨المبلغ المستهدف للمشروع في الميزانية والبالغ 
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  المؤتمرات الرئيسية

ــتعرض في الندوة الدولية عن الهيدرولوجيا النظيرية  -٣٥ : تعزيز فهم عمليات الدورة المائية، التي ُعقدت في فيينا، اس

المـندوبون أـحدث تطبيـقات النـظائر في مـجال الهـيدرولوجـيا وســـــاـعدوا على تـحدـيد المتطلـبات الـجدـيدة في البـحث والتحلـيل  

تدامة تنفاد المياه  والتدريب لدعم اعتماد الهيدرولوجيا النظيرية على نطاق أوـسع من أجل تحقيق التنمية المـس . ونظراً ألنَّ اـس

الجوفـية يشــــــكل تـهدـيداً كبيراً لألمن الـمائي، فـقد ركزت الوـكاـلة على تـحدـيد عمر المـياه الجوفـية ـباســـــتـخدام نـظائر الـغازات 

ـضها لالـستغالل المفرط  ٨١-والكريبتون ٣-الخاملة مثل الهليوم لرـسم خرائط الموارد المائية المتاحة، ومدى اـستدامتها وتعرُّ

  التلوث.و

ة   -٣٦ دولـي دوة اـل ة الـن اـل ا نظـمت الوـك ان الجودة في قـياس الجرـعات  ٢٠١٩كـم ات وضــــــم ايير والتطبيـق المـع ة ـب المعنـي

اإلـشعاعية المـستخدمة في مجال الطب، فـسلَّطت الـضوء على أوجه التقدم في قياس الجرعات اإلـشعاعية والطب اإلـشعاعي 

التي ُوضــعت طوال العقد الماضــي. وأتاحت الندوة، التي ُعقدت في فيينا،   والوقاية من اإلشــعاعات والمعايير المرتبطة بها

الفرصــة لتبادل المعارف العلمية وســهَّلت التفاعل بين أخصــائيي القياس اإلشــعاعي وأخصــائيي الفيزياء الطبية اإلكلينيكية 

  والعلماء، وشجَّعت على التعاون في هذا المجال.

االفتراضـــي المعني بالتشـــخيص العالجي، وهو أول مؤتمر افتراضـــي للوكالة، على نُهج ركَّز المؤتمر الدولي و  -٣٧

ين قرارات العالج لكل مريض على حدة، من  تخِدم التصـوير التـشخيصـي الجزيئي لتحـس التـشخيص العالجي، وهي نُُهج تـَس

وكان هناك بٌث مباـشٌر  لبروـستاتا.أجل إدارة ـشؤون المرـضى المـصابين بـسرطانات الغدة الـصماء العـصبية والغدة الدرقية وا

  دول. ١٠٤مشارك في  ١٠٠٠عبر اإلنترنت على الصعيد العالمي للمؤتمر الذي ُعقد في فيينا وحضره عن بُعد أكثر من 

  األغذية والزراعة

  التصدي للطوارئ جراء تفشي األمراض الحيوانية العابرة للحدود

عدة في مكافحة تفشـي األمراض الحيوانية العابرة للحدود في زادت طلبات الدول األعضـاء للحصـول على المسـا  -٣٨

اعدة على التصـدي للطوارئ وبناء ٢٠١٩جميع أنحاء العالم في عام  طتها للمـس تجابة لتلك الطلبات، كثفت الوكالة أنـش . واـس

 فييت نامو الصــينو لشــعبيةجمهورية الو الديمقراطية او تايلند و إندونيســياالقدرات لفائدة العديد من البلدان في آســيا، ومنها  

، وذلك من أجل مكافحة تفشــي مرض حمى الخنازير األفريقية الناشــئ والذي ال مثيل ميانمارو منغولياو  ماليزياو كمبودياو

 السنغالو بوركينا فاسوله، وكذلك في البلدان األفريقية لمكافحة إنفلونزا الطيور (إثيوبيا وجنوب أفريقيا) وإنفلونزا الخيول (

). وسـاعد الدعم الفعال المتواصـل الذي تقدمه الوكالة إلى البلدان المتضـررة  نيجيرياو النيجرو المغربو الكاميرونو غاناو

من خالل البعثات واإلرشــادات التقنية ونشــر أطقم أدوات الطوارئ في التخفيف من حدة تأثيرات هذه األمراض الفتاكة في 

  وتجارة لحوم الخنزير والدواجن في المنطقة.سبل عيش المنتجين وفي صناعات 

  تقنية الحشرة العقيمة لمكافحة ناقالت األمراض البشرية

بناء على التطورات في حزمة تقنية الحشـــرة العقيمة من أجل التحكم في البعوض الناقل لألمراض مثل الزاعجة   -٣٩

اِعَجة الُمنَقََّطة باألَبيَض، وهي ناقالت للحمى الوكالة  نقلتالدنجية والتشيكونغوانيا والزيكا والحمى الصفراء،    المصرية والزَّ

ــتئصــال تجمعات   فيالتكنولوجيا إلجراء تجارب ميدانية عملية  ــاريع تجريبية الس الدول األعضــاء. ويجري اآلن تنفيذ مش

  الصين والمكسيك.و سنغافورة بعوض الزاعجة الناقل لألمراض في
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  معالجة أمراض المحاصيل باالستيالد الطفري

بدعم تقني من الوكالة من خالل المـشاريع البحثية المنـسقة، تـستخدم الدول األعـضاء االـستيالد الطفري الـستحداث    -٤٠

أصــــــناف محســــــنة من األرز والموز والقهوة مع زـيادة الغالل والـقدرة على تحـمل الجـفاف والحرارة ومـقاوـمة األمراض 

وكجزء من مشـروع بحثي منسـق، اسـتحدث باحثون في الصـين صـنفاً جديداً من الموز قادراً على مقاومة مرض واآلفات.  

) من ـساللة الفطر المغزلي الحاد األبواغ. ويمِهّد TR4( ٤فطر الفيوزاريوم الفتاك في الموز والناجم عن الـساللة االـستوائية  

التي تتناسب مع ظروف مناخية وتربة   ٤المقاومة للساللة االستوائية  هذا اإلنجاز الطريق إلى استحداث مزيد من األصناف  

  معينة.

  سالمة األغذية

قة والبحوث التطبيقية   -٤١ ــَّ ــاريع البحثية المنســ ــل الدعم التقني المقدَّم من خالل المشــ ــاء بفضــ تمكَّنت الدول األعضــ

ات الـصلة في عملياتها الخاـصة باالختبار والرـصد  والتطوير في المختبرات من دمج األـساليب النووية والطرائق التحليلية ذ 

لتحديد الملوثات المتنوعة المعروفة بكونها مسـبِّبة للسـرطان في المنتجات الغذائية والزراعية. ويمكن للدول األعضـاء اآلن 

الكركم)، تـحدـيد وجود مخلـفات مبـيدات اآلـفات واألصــــــباغ في األـغذـية والمنتـجات الطبـية والعشـــــبـية مـثل ُكرُكـما لونـغا (

ــارة في األغذية والمياه   ــف عن المبيدات الضـ ــتخدام نُُهج تحليلية متكاملة للكشـ وبيوموس بولدوس (بولدو). كما يمكنها اسـ

  السطحية والرواسب.

  الصحة البشرية

  تحديث دليل مراكز العالج اإلشعاعي

ــعاعي، وهو   -٤٢ ــأن موارد العالج اإلش ــعاعي هو قاعدة البيانات األكثر شــموالً في العالم بش دليل مراكز العالج اإلش

ــعيع  ــعاعي، وآالت العالج عن بُعد، ووحدات التشـ ــأن مراكز العالج اإلشـ ــابقة بشـ ــمَّن البيانات العالمية الراهنة والسـ يتضـ

، ١٩٥٩كاة التصـوير المقطعي الحاسـوبي. وقد أنشـئ هذا الدليل في عام الداخلي، ونُُظم تخطيط العالج، ونُُظم وأجهزة محا

ر بشــكل كبير ليصــبح قاعدة بيانات مركزية للمعلومات الرئيســية عن مراكز العالج اإلشــعاعي. وفي عام  ، ٢٠١٩وتطوَّ

سـق) بكل مركز اسـتُحدثت آلية لربط أنشـطة الوكالة األخرى (على سـبيل المثال عقود البحوث الخاصـة بمشـروع بحثي من

  للعالج اإلشعاعي من المراكز الواردة في الدليل.

  تحويل قطاع الرعاية الصحية باستخدام التقنيات النووية

، استكملت ٢٠١٩ما زال االهتمام باـستخدام تكنولوجيا اإلـشعاعات في إنتاج األنسجة االصطناعية ينمو. وفي عام   -٤٣

خمس ســنوات يهدف إلى نقل هذه التكنولوجيا الجديدة، المســتخدمة في الطب إلصــالح الوكالة مشــروعاً بحثياً منســقاً مدته 

واســتبدال األنســجة واألعضــاء، إلى جميع مناطق العالم. وقدم المشــروع المعنون ’األســطح والدعامات التوجيهية لهندســة 

تطوير هندســة األنســجة االصــطناعية األنســجة باســتخدام التكنولوجيا اإلشــعاعية‘ إطاراً للخبراء في جميع أنحاء العالم ل

المـشاركة من  ١٥باـستخدام التقنيات النووية وتحديد األدوات الالزمة لالنتقال إلى الطب التجديدي. وتعتبر المؤـسـسات الــــــ 

  دولة عضواً رائدة اليوم في استخدام التكنولوجيا في هذا المجال. ١٤

  مرفق المعجل الخطي الجديد في مختبر قياس الجرعات

ــدورف.   -٤٤ ة في زايبرســـ اـل ابع للوـك دأ العـمل في مختبر قـياس الجرـعات الـت ل خطي إكلينيكي وـب ّ جرى تركـيب معـجِ

ويمِكّن ذلك الوكالة من توســيع خدمات المعايرة والمراجعة، وتزويد الدول األعضــاء بفرص للبحث والتدريب على معدات 

  عالج اإلشعاعي.تشبه إلى حد كبير المعدات الموجودة في العديد من أقسام ال
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  خريطة طريق بشأن رعاية مرضى السرطان ومكافحة السرطان

وتجمع   تتطلب معالجة عبء السرطان وجود خدمات رعاية وخدمات وقائية وتشخيصية وعالجية وداعمة معقدة.  -٤٥

خريطة الطريق الجديدة نحو إرـساء برنامج وطني لمكافحة الـسرطان، التي ُوـضعت باالـشتراك بين الوكالة ومنظمة الـصحة 

العالمية، بين المعارف التقنية والمعلومات عن الخدمات التي تحتاجها البلدان عند تصـــميم وإنشـــاء برنامج وطني شـــامل 

ق معلوـمات عن األدوات والموارد المـتاـحة لتنفـيذ الـخدـمات المتعلـقة ـبالوـقاـية من وتوفِّر خريـطة الطري لمـكافـحة الســـــرـطان.

ــكينية، مع التركيز على التصــوير التشــخيصــي والطب النووي   الســرطان وتشــخيصــه وعالجه، فضــالً عن الرعاية التس

  والعالج اإلشعاعي.

  الموارد المائية

  االحفاظ على إمدادات المياه الجوفية األحفورية وحمايته

د عمر   -٤٦ ة من أجـل تحـدـي ات النووـي ا على التكنولوجـي ة وجودتـه ائـي ة لتقييم توافر الموارد الـم ذوـل تركز الجهود المـب

إمدادات المياه الجوفية األحفورية وتقدير مدى تلوث المياه العذبة. وواصــلت الوكالة تطوير القدرات التحليلية لقياس نظائر 

ــرورية لحماية الغازات الخاملة في المياه الجوفية م ــتودعات المائية الجوفية الضـ ــادر المسـ ن أجل تقييم معدالت تجدد مصـ

 ٤-موارد المـياه الجوفـية غير المتـجددة. وفي األرجنتين والبرازـيل، يجري اســـــتـخدام نظيرين لـغازين ـخاملين، هـما الهليوم

مســاعدة المســؤولين عن إدارة المياه  ، في مســتودع غواراني الضــخم للمياه الجوفية العابر للحدود من أجل ٨١-والكربتون

  على تنفيذ ممارسات مستدامة الستخراج المياه.

  تقييم مدى تلوث المياه السطحية والمياه الجوفية بالنتروجين

يـعد انتشـــــار تلوث المـياه الـعذـبة ـبالنيتروجين على نـطاق واســـــع مشـــــكـلة ـعالمـية آـخذة في التزاـيد. ولتقييم تلوث   -٤٧

ــة التكلفة إلجراء عمليات روتينية لتعقب  النيتروجين في المياه ــعت الوكالة تقنية جديدة منخفضـ ــطحية والجوفية، وضـ السـ

ــؤولين عن إدارة المياه على  ــلوب الجديد المس ــاعد هذا األس ــيس بصــمات مصــادر وعمليات نظائر النيتروجين الذائب. وس

تراتيجيا تحداث اـس يوس، وكجزء من معالجة تلوث المياه العذبة بالنيتروجين بـشكل أفضـل واـس تصـالح. وفي موريـش ت االـس

برنامج التعاون التقني، اســتُخدمت نظائر النيتروجين للتمييز بين التخلص من مياه الصــرف الصــحي بأســلوب غير قانوني 

  والمصادر الزراعية للتلوث التي تلوث المجاري المائية الحضرية حول بورت لويس.

  البيئة

  والنوويةتقديم الدعم في الطوارئ اإلشعاعية 

إنَّ رصــد الملوثات البيئية، بما في ذلك العناصــر النزرة الســامة مثل الزئبق والكادميوم والرصــاص، والمركبات  -٤٨

رة   العضــوية مثل الملوثات العضــوية الثابتة والنويدات المشــعة، عملية تتطلَّب أفضــل الممارســات وأنســب األجهزة المطوَّ

دولة عـضواً من  ٧٠مختبر تحليلي في أكثر من  ٦٠٠ا الوكالة ما يزيد عن بعناية. ولقد مكَّنت اختبارات الكفاءة التي أجرته

عة والعناصـر النزرة في مصـفوفات عينات بيئية. كما جرى  أن مجموعة من النويدات المـش تقييم جودة وموثوقية نتائجها بـش

  .تصميم وإجراء اختبارات متطورة إلعداد الدول األعضاء للتصدي للطوارئ اإلشعاعية والنووية
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  فهم محيطاتنا

ا بين الحجم   -٤٩ امـه ة تتراوح أحـج ة من مخلـفات المواد البالســـــتيكـي ة واســــــع ائـف ة على ـط المـي تحتوي المحيـطات الـع

الماكروي المرئي والحجم النانوي غير المرئي. وال تزال دورة حياة هذه المواد البالســتيكية البحرية وآثارها غير معروفة. 

ات البيئة التابعة لها في موناكو، بوضــع تقنيات نظيرية ونووية لتقييم العواقب البيئية للمواد وتقوم الوكالة، من خالل مختبر

البالســتيكية الموجودة في المحيطات العالمية بشــكل موثوق. وقد وضــعت الوكالة نهجاً جديداً متعدد التشــخيصــات يتضــمن 

ا تنظير الطيف ـبالرنين المغنطيســـــي النووي،  لتـحدـيد كيفـية ـتأثير المواد البالســـــتيكـية اـلدقيـقة في ـعدة تقنـيات نووـية، منـه

  بيولوجيا األسماك البحرية ومستويات إجهادها.

  إنتاج النظائر المشعّة والتكنولوجيا اإلشعاعية

  الندوة الدولية المعنية باالتجاهات المتعلقة بالمستحضرات الصيدالنية اإلشعاعية

ِلّط الضــوء على أحدث التطورات في    -٥٠ إنتاج النظائر المشــعة والمســتحضــرات الصــيدالنية اإلشــعاعية من أجل ســُ

توفير تشـــــخيص مبكر وعالج أكثر فـعالـية للســـــرـطان ولألمراض األخرى في الـندوة اـلدولـية المعنـية ـباالتـجاـهات المتعلـقة 

عاماً تقرياً. وجرى  ١٥بالمســتحضــرات الصــيدالنية اإلشــعاعية، التي عقدت في فيينا، وهي أول ندوة من نوعها تُعقَد منذ 

التأكيد على ضـرورة معالجة المسـائل التنظيمية الصـحية المتعلقة بإنتاج المسـتحضـرات الصـيدالنية اإلشـعاعية والتعليم في 

  مجال الصيدلة اإلشعاعية للدول األعضاء النامية.

  تقييم الهياكل المدنية إلنقاذ األرواح البشرية

هي أســاليب هامة للغاية في إرســاء ســالمة المباني والبنى األســاســية في أعقاب إنَّ أســاليب االختبار غير المتلف   -٥١

ــواحلها بقوة   ٦٫٤كارثة طبيعية. وقدَّمت الوكالة الدعم أللبانيا في مجال االختبار غير المتلف عقب وقوع زلزال ضــرب س

، واليابان كوادور المكسيك ونيبالدرجات. وأعطى هذا الدعم، وما ـشابهه من عمليات الدعم الـسابقة في مجال التـصدي في إ

ــريع في مجال االختبار غير المتلف. وكجزء من عمل الوكالة مع الدول  ــبكة عالمية لمراكز التصــدي الس ــاء ش زخماً إلنش

األعـضاء على تطوير أـساليب االختبار غير المتلف الخالية من المـصادر االـشعاعية، والتي يمكن أن يـساعد اـستخدامها على 

ــ  دي من طرف أي مركز لالختـبار غير المتلف، عـقدت الوكالة اجتـماعاً تقنـياً بشـــــأن االختـبار غير المتلف تســـــريع التـصــ

  باستخدام التصوير اإلشعاعي بالميونات: الوضع الراهن والتطبيقات المستجدة.

  األمان واألمن النوويان
  األمان النووي

  معايير األمان وتطبيقها

 SSR-1وضـعت الوكالة الصـيغة النهائية لمنشـور متطلبات األمان المعنون "تقييم مواقع المنشـآت النووية" (العدد   -٥٢

من سـلسـلة معايير األمان الصـادرة عن الوكالة). وجرى تحديث الواجهة البينية اإللكترونية للمسـتخدم بشـأن األمان واألمن 
سـلة معايير األمان األخرى الصـادرة عن الوكالة ومنشـورات سـلسـلة  وجميع منشـورات سـل  SSR-1النوويين لتشـمل العدد 

، ليصـل العدد اإلجمالي للمنشـورات المتاحة للمسـتخدمين من خالل هذه  ٢٠١٩األمن النووي الصـادرة عن الوكالة في عام  
بعثة  ٥٨ن خالل دولة من الدول األعضــاء الدعم في تطبيق معايير أمان الوكالة م ٤١منشــوراً. وتلقت   ١٥٧المنصــة إلى 

  من بعثات استعراض النظراء والخدمات االستشارية ذات الصلة باألمان.



GC(64)/3 
  ١١الصفحة 

  تعزيز الخبرات التقنية والعلمية

سـلَّط المؤتمر الدولي المعني بالنُظم الرقابية النووية واإلشـعاعية الفعالة: العمل معاً لتوطيد التعاون، الذي ُعقد في   -٥٣

  ضرورة تحسين إدارة المجاالت الرقابية الشاملة.الهاي بهولندا، الضوء على 

  أمان محطات القوى النووية ومفاعالت البحوث ومرافق دورة الوقود

ــارية التي أجرتها الوكالة في عام    -٥٤ ــتشـ ــات النظراء والخدمات االسـ ــتعراضـ ــت اسـ عن العديد من  ٢٠١٩تمخضـ

مان النووي. وأدى تحديد وتنفيذ التدابير التصـحيحية االسـتنباطات التي اسـتمرت في تحديد فرص إدخال تحسـينات على األ

من طرف الدول األعضاء إلى تعزيز أمان المنشآت النووية، كما يتجلى ذلك في العدد الكبير من االستنباطات التي ستجري 

  معالجتها بحسب تقييم الوكالة لها خالل بعثات المتابعة.

ــاء في جهودها   -٥٥ ــغيل الطويل األجل لمحطات القوى ومن أجل دعم الدول األعضــ الرامية إلى إدارة التقادم والتشــ

ة  اـل ة، عـقدت الوـك ة و  ٣النووـي اـعات تقنـي ات دعم، فضـــــالً عن  ٢٢اجتـم ة عـمل وبعـث امج  ٨حلـق اـعات في إـطار برـن اجتـم

جتماعات التقنية الدروس الدولية العامة المســتفادة في مجال التقادم. كما واصــلت الوكالة دعم الدول األعضــاء من خالل اال

التي تـناوـلت جواـنب مـحدَّدة من تقييم األـمان وأـمان التصـــــميم بـما في ذـلك االعتـبارات المتـعددة الوـحدات، وتجميع مختلف 

ــلبية، وتقييم أمان األجهزة الرقمية  ــري، وموثوقية النظم السـ ــهم في المخاطر، وتقييم موثوقية العامل البشـ العوامل التي تُسـ

روط تمديد التصـميم. وناقش المشـاركون كذلك في اجتماع تقني ُعقد في فيينا النُهج المتبعة إزاء أوجه الصـناعية وتحليل شـ 

  الترابط بين األمان واألمن والخبرات الوطنية في هذا المجال فيما يتعلق بمرافق دورة الوقود.

ــيع تهم    -٥٦ ــلة من المؤتمرات الدولية حول مواض ــلس ــاط مفاعالت البحوث. ونظمت الوكالة أحدث مؤتمر في س أوس

الـجة التـحدـيات والفرص  ادل المـعارف والخبرات، مع التركيز على مـع د في األرجنتين، منـتدى لتـب دَّم المؤتمر، اـلذي ُعـق وـق

  لضمان الفعالية واالستدامة.

  المفاعالت الصغيرة والمتوسطة الحجم أو النمطية

ــيع تهم    -٥٧ ــأن مواضـ ــغيرة عقدت الوكالة اجتماعات وحلقات عمل بشـ ــاء فيما يتعلق بالمفاعالت الصـ الدول األعضـ

والمتوســطة الحجم أو النمطية. وتراوح ذلك بين أمان التصــميم وتقييم األمان وتقييم المواقع، والتأهب للطوارئ والتصــدي  

جتماعين لها واـستخدام نهج اإلطار المنطقي لتوـضيح مـسار ـصياغة متطلبات األمان الرقابي. ويسـَّرت الوكالة كذلك تنظيم ا

  في فيينا في إطار محفل الرقابيين المعنيين بالمفاعالت النمطية الصغيرة.

  التأهب والتصدي للحوادث والطوارئ

ــتعراض إجراءات التأهب للطوارئ. ٢٠١٩صــادف عام    -٥٨ ــرين لخدمة اس ــنوية العش وفيما يتعلق بهذا  الذكرى الس

ا للمشـــــاركين لتبادل الخبرات والدروس المحددة من اســـــتخدام الخدمة. المعلم الـبارز، عـقدت الوكالة اجتماعاً تقنياً في فيين

  دولة عضواً. ٤٢بعثة في إطار استعراض إجراءات التأهب للطوارئ إلى  ٤٨وحتى تاريخه، أُوفِدت 

  التصرف في النفايات المشعة، والتقييمات البيئية، وإخراج المرافق النووية من الخدمة

وجمعت بين  ٢٠١٨مالً لتجميع الدروس المســتفادة من أول بعثة مدمجة أجريت في عام  أنشــأت الوكالة فريقاً عا  -٥٩

) وخدمة االسـتعراضـات المتكاملة المتعلقة بالتصـرف في النفايات المشـعة IRRSخدمة االسـتعراضـات الرقابية المتكاملة (

ــتصــالح ( ــتهلك واإلخراج من الخدمة واالس ــين المبادئ   ). ARTEMISوالوقود المس ــتنباطات الفريق لتحس ــتُخدمت اس واس

  التوجيهية المخصصة من أجل زيادة كفاءة البعثات المدمجة.
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واـستكملت الوكالة تنقيح دورة تدريبية أـساـسية بـشأن إخراج المرافق من الخدمة بأمان وأكملت إعداد وحدة نمطية   -٦٠

ــأن التحكم الرقابي في إخراج المرافق م ــة بشـ ــصـ ن الخدمة. وجرى اختبار هذه المواد التدريبية في فعالية تدريبية متخصـ

  تدريبية في فيلنيوس.

  الوقاية من اإلشعاعات

ارك فيها نحو  ١٩جرى تنظيم    -٦١ عاعات وـش أن الوقاية من اإلـش بكية بـش ية ـش من المهنيين الطبيين  ٧٠٠٠حلقة دراـس

م اإللكتروني بشــأن وقاية المرضــى من اإلشــعاعات دولة. كما أطلقت الوكالة دورتين للتعل ١٤١وغيرهم من الخبراء من  

  .٢٠١٩مشاركاً مسجَّالً فيها بحلول نهاية عام  ١٣٠٠باللغة اإلسبانية وكان هناك 

  بناء القدرات في مجال األمان النووي واألمان اإلشعاعي وأمان النقل وأمان النفايات والتأهب والتصّدِي للطوارئ

ــاطاً م ٨٤٠نُِفّذ أكثر من    -٦٢ ــعاعي وأمان النقل وأمان نش ــأن األمان النووي واألمان اإلش ــطة بناء القدرات بش ن أنش

النفايات والتأهب للطوارئ والتصـدي لها. وعقدت الوكالة أربع دورات دراسـية دولية للقيادة النووية واإلشـعاعية في مجال 

  دراسية.األمان وأعدَّت دراستين جديدتين من دراسات الحاالت فيما يتعلق بالدورة ال

كما نظمت الوكالة أربع دورات دراســية لصــوغ اللوائح بشــأن األمان اإلشــعاعي، وأعدَّت وحدات نمطية خاصــة   -٦٣

بالمجاالت المواضـيعية التي تتناولها الدورات الدراسـية وزادت فرص الوصـول إلى المنصـة اإللكترونية للدورة الدراسـية  

  إلدارة التعليم. NUCLEUSبإتاحتها على نظام 

ــدي للطوارئ وتوطيد التعاون في هذا    -٦٤ ــطة الوطنية واإلقليمية لبناء القدرات في مجال التأهب والتصـ ولدعم األنشـ

  ).iNET-EPRالمجال، أطلقت الوكالة الشبكة الدولية للتعليم والتدريب في مجال التأهب والتصدي للطوارئ (شبكة 

  االتفاقيات ومدونات قواعد السلوك في مجال األمان

نظمت الوكالة اجتماعاً لتمكين المسـؤولين عن االجتماَعين االسـتعراضـيَين السـابع والثامن لألطراف المتعاقدة في   -٦٥

ــأن  ــية، وبش ــي، بما في ذلك الوثائق الرئيس ــتعراض ــأن عملية االجتماع االس اتفاقية األمان النووي من تبادل المعلومات بش

اتـها  اقـية األـمان النووي، وعملـي ودور المســـــؤولين. وفي اجتـماع ـثاٍن، ـناقش المســـــؤولون واعتـمدوا القواـلب التزاـمات اتـف

  النموذجية الالزم استخدامها في التحضير لالجتماع االستعراضي الثامن وأثناءه.

ــتركة   -٦٦ ــتثنائي الرابع لألطراف المتعاقدة في االتفاقية المشـ ــتعداداً لالجتماع االسـ وُعِقد اجتماعان للفريق العامل اسـ

ف في النفايات المشـعة (االتفاقية المشـتركة). وناقش المشـاركون بشـأن أ ف في الوقود المسـتهلَك وأمان التصـرُّ مان التصـرُّ

له من تعديالت على الوثائق اإلرشــادية لالتفاقية االتحســينات الممكن إدخالها على عملية اســتعراض النظراء وما يمكن إدخ

  المشتركة.

نة قواعد الســـلوك بشـــأن أمان المصـــادر المشـــعة وأمنها وإرشـــاداتها التكميلية، وواصـــلت الوكالة الترويج لمدو  -٦٧

وســــاعدت الدول األعضــــاء في تنفيذ أحكامها، على ســــبيل المثال في اجتماع مفتوح للخبراء التقنيين والقانونيين لتبادل 

  المعلومات عن تنفيذ الدول لتلك األحكام.
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  اإلشعاعي واألمن النووي في الوكالةالرقيب المسؤول عن األمان 

انصــب تركيز البرنامج الرقابي الداخلي للوكالة على مختبرات التطبيقات النووية في زايبرســدورف، وال ســيما   -٦٨

. وجرى اســتعراض أمان وأمن المختبرات وتجديد رخصــة تشــغيلها، +ReNuAL/ReNuALاألنشــطة المتعلقة بالمشــروع  

صــف األول من العام، بدأت االســتعدادات إلجراء تقييم ذاتي واســتعراض نظراء للنظام الرقابي حيثما ينطبق ذلك. وفي الن

  الداخلي للوكالة.

  المسؤولية المدنية عن األضرار النووية

عقد فريق الخبراء الدولي المعني بالمســـؤولية النووية، وهو فريق خبراء يقدم المشـــورة إلى المدير العام ومديرة   -٦٩

القانونية بـشأن القضـايا المتعلقة بالمـسؤولية المدنية عن األضـرار النووية، اجتماعه العادي التاـسع عـشر في  مكتب الـشؤون

فيينا. واختتم الفريق مناقشــاته حول محطات القوى النووية المحمولة وناقش أيضــاً جملة مواضــيع منها، قضــايا المســؤولية 

ية القضـــائية بموجب البروتوكول المشـــترك بشـــأن تطبيق اتفاقية فيينا المتعلقة بالهجمات على الفضـــاء اإللكتروني، والوال

  واتفاقية باريس، والمبالغ المختلفة للتعويضات المتاحة بموجب مختلف اتفاقيات المسؤولية النووية.

قُِدّمت وُعقدت حلقة عمل بشــأن المســؤولية المدنية عن األضــرار النووية للبلدان األوروبية في بوخارســت، حيث    -٧٠

للمشــــاركين لمحة عامة عن النظام الدولي للمســــؤولية النووية وتنفيذه في القوانين الوطنية. وأوفدت األمانة أيضــــا بعثة 

  مشتركة بين الوكالة وفريق الخبراء الدولي المعني بالمسؤولية النووية إلى المملكة العربية السعودية.

  األمن النووي

  النووية (اتفاقية الحماية المادية) وتعديلها اتفاقية الحماية المادية للمواد

واصــــلت الوكالة جهودها الرامية إلى الترويج إلضــــفاء طابع عالمي على االنضــــمام إلى تعديل اتفاقية الحماية   -٧١

ــمل ذلك االجتماع التقني الخامس لممثلي  ــطة أخرى. وشـ المادية من خالل عقد اجتماعات تقنية وحلقات عمل إقليمية وأنشـ

ل األطراف في اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية (اتفاقية الحماية المادية) وتعديل اتفاقية الحماية المادية، الذي سعى الدو

زة لألطراف بموجب التعديل.   إلى زيادة فهم وتقاسم الخبرات في تنفيذ االلتزامات والمسؤوليات المعزَّ

ــتعداداً لمؤتمر وعقدت الوكالة أيضــا اجتماعين للخبراء الق  -٧٢ لألطراف في تعديل اتفاقية  ٢٠٢١انونيين والتقنيين اس

لتنفيذ االتفاقية المعدَّلة ومدى مالءمتها، كما هو  ٢٠٢١الحماية المادية، بهدف تيســير اســتعراض األطراف في مؤتمر عام 

  من االتفاقية. ١٦من المادة  ١منصوص عليه في الفقرة 

  بناء القدرات

دولة.    ١٤٣مشارك من    ٢٥٠٠لدعم بناء قدرات الدول األعضاء، قدَّمت الوكالة تدريباً في مجال األمن ألكثر من    -٧٣

وباإلضــافة إلى ذلك، أعطت الوكالة أولوية عالية لوضــع وتنفيذ الخطط المتكاملة لدعم األمن النووي ("الخطط المتكاملة") 

ــاعدة الدول األعضــاء، بناء على طلبها، ــامل إزاء تعزيز نظم األمن النووي لديها.  من أجل مس على تطبيق نهج منتظم وش

خطة.  ٨٤واعتمدت ثالث دول أعضــــاء الخطط المتكاملة التي أُعدَّت لها، ليصــــل مجموع ما اعتُمد من هذه الخطط إلى 

 باراغوايو غوايأورووأوفدت الوكالة بعثات الخدمة االســـتشـــارية الدولية الخاصـــة بالحماية المادية إلى خمس دول، هي 

دولة   ١٢، من أجل المســاعدة على تعزيز نُظم الحماية المادية الوطنية. كما قدَّمت المســاعدة إلى مدغشــقرو لبنانو بلجيكاو

  لتعزيز تنفيذ تدابير األمن النووي قبل تنظيم فعاليات عامة كبرى وأثناء تنظيمها.
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  ١،٢التحقق النووي
  ٢٠١٩تنفيذ الضمانات في عام 

تستخلص الوكالة، في نهاية كل عام، استنتاجاً بشأن الضمانات فيما يخصُّ كل دولة تُطبَّق فيها الضمانات. ويستند   -٧٤

هذا االســـتنتاج إلى تقييم جميع ما يتوفر للوكالة من معلومات ذات صـــلة بالضـــمانات خالل ممارســـتها لحقوقها ووفائها 

  .بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات خالل ذلك العام

مرتبطة باتفاقات ضـمانات نافذة معقودة مع الوكالة. ومن  ٣،٤دولة ١٨٣، ُطبِّقت الضـمانات على ٢٠١٩وفي عام    -٧٥

دولة، اســتخلصــت  ١٣١والبالغ عددها  ٥بين الدول المرتبطة باتفاقات ضــمانات شــاملة وكذلك ببروتوكوالت إضــافية نافذة

ــع نطاقاً بأنَّ  ــتنتاج األوس ــلمية في جميعالوكالة االس ــطة الس  ٧دولة ٦٧(في  ٦دولة ٦٩  المواد النووية ظلت في نطاق األنش

ا فيما يخصُّ بقية الدول البالغ عددهابأكمـله أو جزء منه ٢٠١٩عام  خالل  نُفـِّذت فيـها الضــــــمانات المتـكامـلة دولة،  ٦٢ )؛ أمَّ

ييمات الضـــرورية بشـــأن عدم وجود مواد وأنشـــطة نووية غير معلنة في كل دولة من هذه الدول ال تزال وحيث كانت التق

ظلَّت في نطاق األنشــطة الســلمية. وفيما يخصُّ الدول المرتبطة  المعلنةجارية، فلم تســتنتج الوكالة ســوى أنَّ المواد النووية 

املة ولكنها غير مرتبطة ببروتوكوالت دولة، فقد خلصـت الوكالة فقط  ٤٤إضـافية نافذة والبالغ عددها  باتفاقات ضـمانات ـش

  ظلَّت في نطاق األنشطة السلمية. المعلَنةإلى أنَّ المواد النووية 

ونُفـِّذت الضــــــماـنات أيضـــــاً فيـما يخصُّ المواد النووـية الموجودة في مرافق مخـتارة في اـلدول األطراف الخمس   -٧٦

األطراف في معاهدة عدم انتـشار األـسلحة النووية (معاهدة عدم االنتـشار) بموجب اتفاقات الـضمانات الحائزة ألـسلحٍة نوويٍة 

وفيما يخصُّ هذه الدول، خلصـت الوكالة إلى أنَّ المواد النووية الموجودة في المرافق المختارة   الطوعية الخاصـة بكل منها.

حبت من الضــمانات على النحو المنصــوص عليه في التي ُطبِّقت عليها الضــمانات ظلَّت في نطاق األنشــطة ال ســلمية أو ســُ

ــت أطراف ــبة لثالث دول ليسـ ــمانات بالنسـ ــاً الضـ ً االتفاقات. ونفَّذت الوكالة أيضـ ــار عمالً باتفاقات  ا في معاهدة عدم االنتشـ

الوكالة أن  . وفيما يخص تلك الدول، اســـتنتجتINFCIRC/66/Rev.2ضـــمانات تخصُّ مفردات بعينها وتســـتند إلى الوثيقة 

  المواد أو المرافق النووية أو المفردات األخرى التي كانت خاضعة للضمانات بقيت في نطاق األنشطة السلمية.

دول أطراف في معاهدة عدم االنتشار لم تقُم بعُد بإدخال   ١٠، كانت هناك ٢٠١٩كانون األول/ديسمبر  ٣١وحتى    -٧٧

المادة الثالثة من المعاهدة. وفيما يتعلق بهذه الدول األطراف، لم تـستطع الوكالة اتفاقات ـضمانات ـشاملة حيِّز النفاذ بمقتـضى 

  أن تستخلص أي استنتاجات بشأن الضمانات.

___________________ 

المستخَدمة وطريقة عرض المواد في هذا القسم، بما يشمل األعداد المذكورة، على إبداء أّيِ رأي مهما كان من  التسمياتال تنطوي  ١
  جانب الوكالة أو الدول األعضاء فيها بشأن الوضع القانوني ألّيِ بلد أو إقليم أو سلطاته، أو بشأن تعيين حدوده.

انتشار األسلحة النووية المشار إليه إلى عدد صكوك التصديق أو االنضمام أو الخالفة يستند عدد الدول األطراف في معاهدة عدم  ٢
  التي تم إيداعها. 

التي لم تنفِّذ الوكالة ضمانات فيها ولذلك لم تستطع استخالص أّيِ استنتاج  ، ال تشمل هذه الدول جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ٣
  بشأنها.

  وتايوان، الصين. ٤

  وتوكوالت إضافية تُطبَّق بصورة مؤقتة إلى حين دخولها حيِّز النفاذ.أو ببر ٥

  وتايوان، الصين. ٦

  وتايوان، الصين. ٧
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  عقد اتفاقات الضمانات والبروتوكوالت اإلضافية، وتعديل بروتوكوالت الكميات الصغيرة وإلغاؤها

كوالت اإلـضافية، وتعديل بروتوكوالت الكميات الـصغيرة  واـصلت الوكالة تيـسير عقد اتفاقات الـضمانات والبروتو  -٧٨

الوارد في مرفق هذا التقرير حالة اتفاقات الضــمانات والبروتوكوالت اإلضــافية حتى  ٦-ويعرض الجدول ألف  أو إلغاءها.

، دخل اتفاق ضــــمانات شــــاملة ومعه بروتوكول كميات صــــغيرة ٢٠١٩وخالل عام   .٢٠١٩كانون األول/ديســــمبر  ٣١

كول إـضافي حيِّز النفاذ فيما يخصُّ بنن. وُوقِّع اتفاق ـضمانات ـشاملة مع بروتوكول كميات ـصغيرة فيما يخصُّ دولة وبروتو

ــغيرة ٨فلســـطين ــاملة ومعه بروتوكول كميات صـ ــمانات شـ ــافة إلى ذلك، وافق مجلس المحافظين على اتفاق ضـ . وباإلضـ

وبروتوكول إـضافي فيما يخصُّ ـسان تومي وبرينـسيبي. ودخل بروتوكول إـضافي حيِّز النفاذ فيما يخصُّ إثيوبيا. وُوقِّع على 

لت بروتوكوالت كميات ـصغيرة فيما ٢٠١٩ات. وخالل عام بروتوكول إـضافي فيما يخصُّ دولة بوليفيا المتعددة القومي ، ُعّدِ

ايخصُّ  دة  إثيوبـي دـي ا الـج ابوا غينـي ــاوـب اميرونو ٩وفرنســـ ام الـك ة ـع اـي اـنت ، ٢٠١٩. وبحلول نـه د قبـلت نصَّ  ٦٨ـك ة ـق دوـل

بروتوكوالت   دول  ٨ت  دولة دخل فيها النصُّ المنقَّح حيز النفاذ)، في حين ألغ  ٦٢بروتوكول الكميات الصغيرة المنقَّح (منها  

  الكميات الصغيرة الخاصة بها.

  )٢٠١٥( ٢٢٣١التحقق والرصد في جمهورية إيران اإلسالمية على ضوء قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة 

، واصــلت الوكالة جهود التحقُّق والرصــد بشــأن التزامات إيران المتصــلة بالمجال النووي  ٢٠١٩على مدار عام    -٧٩

تة تقارير توفر بموجب خطة  تركة. وخالل العام، قُّدِمت إلى مجلس المحافظين أربعةُ تقارير فصـلية وـس املة المـش العمل الـش

تحديثات بـشأن التطورات الحاـصلة في الفترات الفاـصلة بين إـصدار التقارير الفـصلية وقُِدّمت بموازاة ذلك إلى مجلس األمن 

في جمهورية إيران اإلســــالمية على ضــــوء قرار مجلس األمن التابع لألمم  التحقُّق والرصــــد التابع لألمم المتحدة بعنوان 
  .)٢٠١٥( ٢٢٣١المتحدة 

  الجمهورية العربية السورية (سوريا)

ــطس   -٨٠ ــمانات ، قدَّم المدير العام بالنيابة إلى مجلس المحافظين تقريراً عنوانه ٢٠١٩في آب/أغســ تنفيذ اتفاق الضــ

ــورية. ــار في الجمهورية العربية السـ ، جدَّد المدير العام والمدير العام ٢٠١٩وفي عام  المعقود بموجب معاهدة عدم االنتشـ

ــوريا بأن تتعاون مع الو ــلة بموقع دير الزور وأماكن بالنيابة دعوتهما إلى س ــائل المعلَّقة المتص ــأن المس ا بش كالة تعاوناً تامَّ

  أخرى. ولم تستجب سوريا بعُد لهذه الدعوات.

  جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

تطبيق ، ـقدم الـمدير الـعام ـبالنـياـبة تقريراً إلى مجلس المـحافظين والمؤتمر الـعام بعنوان ٢٠١٩في آب/أغســـــطس   -٨١
، لم تُنفَّذ أيُّ أنشـطة تحقُّق في الميدان، بيد أنَّ الوكالة ٢٠١٩. وفي عام انات في جمهورية كوريا الشـعبية الديمقراطيةالضـم

رات البرنامج النووي لجمهورية كوريا الشــعبية الديمقراطية، وتقييم جميع المعلومات المتاحة لها ذات  واصــلت رصــد تطوُّ

للوـكاـلة مـعايـنة موقع يونغبيون أو المواقع األخرى في جمهورـية كورـيا الشـــــعبـية ولم يكن مـتاـحاً الصــــــلة ـبالضــــــماـنات. 

لالضـــطالع بدور أســـاســـي في التحقُّق من برنامج الوكالة  من أجل تعزيز اســـتعداد  الجهود   األمانةوكثَّفت   الديمقراطية.

ما بين البلدان المعنية. ويُعد استمرار جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية النووي إذا ما جرى التوصل إلى اتفاق سياسي في

___________________ 

التسمية المستخدمة ال تنطوي على إبداء أي رأي َمهَما كان فيما يتعلق بالوضع القانوني ألي بلد أو إقليم أو لسلطاته، أو فيما يتعلق  ٨
  بتعيين حدوده. 

والمعقود بين فرنسا والجماعة  INFCIRC/718ُعِدّل بروتوكول الكميات الصغيرة الملحق باتفاق الضمانات والمستنسخ في الوثيقة  ٩
األوروبية للطاقة الذرية والوكالة بموجب البروتوكول اإلضافي األول لمعاهدة تالتيلولكو، والذي يغطي أراضي فرنسا المشمولة 

  بالبروتوكول األول.
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البرنامج النووي لجمهورية كوريا الشــعبية الديمقراطية انتهاكاً واضــحاً للقرارات ذات الصــلة الصــادرة عن مجلس األمن 

  التابع لألمم المتحدة وهو مدعاة لألسف العميق.

  تعزيز الضمانات

لديها اتفاق ضــمانات  واحدة، نفَّذت الوكالة نُُهج ضــمانات على مســتوى الدولة فيما يخصُّ دولة ٢٠١٩خالل عام    -٨٢

وبذلك يصل مجموع عدد الدول المرتبطة باتفاق ضمانات شاملة التي ُوضعت لها نُُهج ضمانات على مستوى الدولة   شاملة.

من جميع المواد النووية (حســــب الكميات  ٪٩٧ولة نســــبة قدرها  د  ١٣١دولة. وتحوز هذه الدول البالغ عددها  ١٣١إلى 

ــمل هذه الدول ــاملة، وتشـ ــمانات شـ ــمانات في دول مرتبطة باتفاق ضـ ــعة للضـ دولة مرتبطة باتفاق  ٦٧ المعنوية) الخاضـ

تنتاج األوـسع نطاقاً؛ و أنها االـس تُخلص بـش املة وبروتوكول إضـافي نافَِذين اـس ضـمانات دولة مرتبطة باتفاق   ٣٧ضـمانات ـش

ً   يكن االسـتنتاجشـاملة وبروتوكول إضـافي نافَِذين لم  دولة مرتبطة  ٢٧؛ و٢٠١٩مسـتخلصـاً بشـأنها في عام   األوسـع نطاقا

  باتفاق ضمانات شاملة دون أن يكون لديها بروتوكول إضافي نافذ.

  التعاون مع السلطات الحكومية واإلقليمية

ــاعدةبغية    -٨٣ دورة تدريبية  ١٢الدول على بناء قدراتها على تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالضــمانات، عقدت الوكالة  مس

ــر ومراقبة المواد   ــراف على النظم الحكومية واإلقليمية المعنية بحصــ ــؤولين عن اإلشــ دولية وإقليمية ووطنية لفائدة المســ

ــارية التابعة وأوفدت الوكالة خالل العام النووية وعن تنفيذ تلك النظم. ــتش ، وبناء على الطلب، بعثتين في إطار الخدمة االس

  للوكالة والمعنية بالنظام الحكومي لحصر ومراقبة المواد النووية.

  معدَّات وأدوات الضمانات

تمر األجهزة والمعدات الخاصـة بالرصـد المركَّبة في المرافق  ٢٠١٩حرصـت الوكالة على مدار عام    -٨٤ على أن تـس

مختلف أنحاء العالم في العمل على النحو المطلوب، حيث تتَّســــم تلك األجهزة والمعدات بأهمية حيوية في تنفيذ   النووية في

دولة. وكان  ٢٣نظام رصــد آلي في   ١٦٢الضــمانات تنفيذاً فعاالً. وبحلول نهاية العام، كانت الوكالة قد َركَّبَت ما مجموعه 

، كانت البنية األســاســية ٢٠١٩. وبحلول نهاية عام  ١٠دولة ٣٧مرفقاً في   ٢٦١  كاميرا عاملة في ١٤٢٥لدى الوكالة أيضــاً 

 .١١دولة ٣٠مرفقاً في  ١٤٠من تدفُّقات البيانات الـصادرة من نظم آلية موجودة في   ١٧٠٨لنقل البيانات عن بُعد تكفل جمع  

، كان قد جرى ٢٠١٩لي، وبنهاية عام  وواصــــلت الوكالة االرتقاء بأجهزة المراقبة باســــتخدام نظام المراقبة من الجيل التا

  ١٢دولة عضواً. ٣٣من أجهزة التصوير الخاصة بنظام المراقبة من الجيل التالي في  ١٠٣١تركيب 

  الخدمات التحليلية الخاصة بالضمانات

من  ٢٣بالضــــمانات وتتألّف شــــبكة المختبرات التحليلية التابعة للوكالة من مختبرات الوكالة التحليلية الخاصــــة   -٨٥

نة من المواد النووية و ٤٩٢، جمَّعت الوكالة ٢٠١٩وفي عام   المختبرات المؤهَّلة األخرى. نة بيئية من أجل  ٤٠٥عيــــِّ عيــــِّ

  تحليلها.

  

___________________ 

  يوان، الصين.وتا ١٠

  وتايوان، الصين. ١١

  وتايوان، الصين. ١٢
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  تنمية القوى العاملة في ميدان الضمانات

ـ  ١٠٣، عقدت الوكالة ٢٠١٩في عام    -٨٦ ــمانات لتزويد مفتـِّشـ ــمانات دورات تدريبية في مجال الضـ ي ومحلِّلي الضـ

يم دورة في مجال األمان ظوانطوت الدورات التدريبية الجديدة التي قُِدّمت على تن بالكفاءات التقنية والســلوكية الضــرورية.

  الصناعي لفائدة المفتشين ودورة في مجال تجديد المعلومات بشأن التحقق من الحرجية.

  االستعداد للمستقبل

ة   -٨٧ ة المعنوـن ة الوثيـق اـل دَّت الوـك ال التحقُّق النووي للفترة أـع ذ في مـج امج دعم التطوير والتنفـي   ٢٠٢١–٢٠٢٠"برـن
)STR-393"(    كانت لدى ٢٠١٩وفي عام    مشــــروعاً. ٢٥مهمة منفصــــلة من مهام برنامج الدعم في   ٢٥٠وهي تضــــم ،

  وكالة.دولة عضواً وكذلك المفوضية األوروبية برامج دعم رسمية مع ال ٢٠

  إدارة التعاون التقني ألغراض التنمية
  ٢٠١٩برنامج التعاون التقني في عام 

ا وبـناء الـقدرات في مـجال   -٨٨ برـنامج التـعاون التقني هو األداة الرئيســــــية التي تســـــتـخدمـها الوـكاـلة لنـقل التكنولوجـي

االـستخدام الـسلمي للعلوم والتكنولوجيا النووية في الدول األعـضاء. واـستأثر مجال الـصحة والتغذية بأعلى حـصة من المبالغ  

، ثم مجال األغذية ٪٢١٫٩. وتال ذلك مجال األمان واألمن بنـسبة  ٪٢٤٫٧ة  المدفوعة (المـصروفة) من خالل البرنامج، بنـسب

ــبة   ــندوق التعاون التقني يبلغ  ٪٢٠٫٢والزراعة بنسـ . وَدعَم البرنامج، ٪٨٩٫١. وبنهاية العام، كان معدَّل التنفيذ المالي لصـ

منحة  ٢٠٨١ية وأقاليمية، ودورة تدريبية إقليم ٢٢٠مهمة من مهام الخبراء والمحاضـــرين، و ٣٨٤٣ضـــمن جملة أمور، 

  دراسية وزيارة علمية.

  عامة عن األنشطة اإلقليميةلمحة 

  أفريقيا

دولة مصــنفة من أقل البلدان نمواً. وقُدم  ٢٦دولة عضــواً في أفريقيا، من بينها   ٤٥ســاعد برنامج التعاون التقني    -٨٩

ــية لألغذية والزراعة و٧٠نحو  ــاعدة في المجاالت الرئيسـ ــعاعي ٪ من هذه المسـ ــحة والتغذية واألمان النووي واإلشـ الصـ

  وتنمية الموارد البشرية.

وال يزال بناء القدرات البشــرية في الدول األعضــاء أهم عنصــر في برنامج التعاون التقني في أفريقيا. وانصــبَّ   -٩٠

كاديمي في العلوم التركيز بشــــكل أكبر على التدريب على المدى المتوســــط والبعيد مما يفضــــي إلى التأهيل المهني واأل

ــالمة األغذية،  ــمل سـ ــاعدة لتعزيز قدراتها التحليلية في مجاالت تشـ ــاء المسـ والتكنولوجيا النووية. كما تلقت الدول األعضـ

  والصحة الحيوانية، وإدارة الموارد المائية.

مـشروعاً  ٢٠. وُوـضع ٢٠٢١-٢٠٢٠تـصميماً لمـشاريع وطنية لدورة التعاون التقني للفترة   ١٨١وجرت ـصياغة   -٩١

إقليمياً إضـــافياً في إطار االتفاق التعاوني اإلقليمي األفريقي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين  

  (اتفاق أفرا) للدورة الجديدة.
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  آسيا والمحيط الهادئ

الهادئ المـساعدة التقنية من خالل برنامج من الدول األعـضاء واألقاليم في آـسيا والمحيط  ٤١من أـصل  ٣٨تتلقى    -٩٢

ــاعدة التقنية المقدَّمة  ٥من أقل البلدان نموا، و ٨التعاون التقني، ومنها  ــغيرة النامية. وركَّزت المسـ من الدول الجزرية الصـ

ــعاعي. وقد أولي اهتمام خاص لبناء   ــرية واألمان النووي واإلش القدرات  إلى المنطقة على التغذية والزراعة والصــحة البش

نت الجهود التدريب على تطوير  ــمَّ ــغيرة النامية، حيث تضـ ــيما في أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصـ ــرية، وال سـ البشـ

  أصناف نباتية أكثر قدرة على الصمود، للتخفيف من آثار تغير المناخ في األمن الغذائي والزراعة.

اوني اإلقليم  -٩٣ اق التـع دول األطراف في االتـف ا  وعمـلت اـل ال العلم والتكنولوجـي درـيب في مـج ة والـت ي للبـحث والتنمـي

النوويين (االتـفاق التـعاوني اإلقليمي) ـبالتـعاون مع الوـكاـلة على وضـــــع منهجـية إلجراء تقييم تجريبي للـتأثير االقتصـــــادي 

  لبرنامج االتفاق التعاوني اإلقليمي في عدد من المجاالت المواضيعية.

ه االتفاق التعاوني للدول العربية الواقعة في آســيا للبحث والتنمية والتدريب في مجال ومن شــأن القرار الذي اتخذ   -٩٤

ــيا) في عام   ز وصــول الدول األطراف في  ٢٠١٩العلم والتكنولوجيا النوويين (اتفاق عراس ــيع مراكز موارده أن يعِزّ بتوس

تـفاق عراســــــيا الـجدـيدة لتعبـئة الموارد التي اتـفاق عراســــــيا إلى التكنولوجـيات النووـية. ومن المتوقع أن ـتأتي خـطة عـمل ا

ــراكات وتعبئة األموال من خارج الميزانية لفائدة أنشــطة   ٢٠١٩ُوضــعت صــيغتها النهائية في عام  ــاهم في تعزيز الش لتس

  التعاون التقني.

ع   -٩٥ البرنامج . ويتألَّف ٢٠٢١-٢٠٢٠مشـــــروعاً وطنـياً لـفائدة المنطـقة في دورة التعاون التقني للفترة  ١٣٤وُوضـــــِ

ــيا من  ع وفقاَ إلطار البرنامج اإلقليمي التفاق عراس ــاريع جديدة، أما فيما يتعلق باالتفاق التعاوني  ٧اإلقليمي الذي ُوضــِ مش

مشاريع إضافية غير قائمة  ٧وُوضعت   مشاريع جديدة استناداً إلى استراتيجيته المتوسطة األجل. ٨اإلقليمي، فيجري إعداد 

  طار البرنامج اإلقليمي.على اتفاقات وفقاً إل

  أوروبا

ـ   -٩٦ دولة عضواً في أوروبا وآسيا الوسطى. وعلى مدار العام، ركَّز  ٣٣قدم برنامج التعاون التقني المساعدة التقنية لــ

ــيص أكثر من   ــرية مع تخصـ ــحة البشـ ــعاعي والصـ ــيعية لألمان النووي واإلشـ ٪ من ٧٠البرنامج على المجاالت المواضـ

  لمشاريع في هذه المجاالت.الميزانية األساسية ل

واعتمد مســؤولو االتصــال الوطنيون التابعون للبلدان المشــاركة في المنطقة إطاراً اســتراتيجياً للتعاون التقني في   -٩٧

ــتراتيجية رفيعة ٢٠٢٥-٢٠١٩منطقة أوروبا للفترة  ــادات اســ . ويوفِّر هذا اإلطار، إلى جانب أطر البرامج القُطرية، إرشــ

ا من خالل الجهود المســـــتوى من أـجل  ذ برـنامج التـعاون التقني الوطني واإلقليمي في منطـقة أوروـب تعزيز وتنســـــيق تنفـي

المشــتركة المتواصــلة في ســبيل معالجة أولويات الدول األعضــاء، وتوطيد التعاون اإلقليمي واســتخدام القدرات اإلقليمية، 

  وتسهيل بناء الشراكات.

مشــروعاً  ١٥. ُووضــع ٢٠٢١-٢٠٢٠المشــاريع الوطنية لدورة التعاون التقني للفترة من تصــاميم   ٧٨وصــيغت   -٩٨

  إقليمياً إضافياً للدورة الجديدة.

  أمريكا الالتينية والكاريبي

ــاعدة التقنية إلى   -٩٩ ــاس على  ٣١قدَّمت الوكالة المســ ــواً في أمريكا الالتينية والكاريبي، وركَّزت باألســ دولة عضــ

  مان النووي واإلشعاعي واألغذية والزراعة والمياه والبيئة.الصحة البشرية واأل
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ة   -١٠٠ ال) اآللـي اق أرـك اريبي (اتـف ة والـك ا الالتينـي ا النوويين في أمريـك اوني لترويج العلم والتكنولوجـي اق التـع لَّ االتـف وـظ

قة للنموذج االستراتيجي اإلقليمي الرئيسية لترويج التعاون فيما بين بلدان الجنوب في المنطقة. وبدأ العمل على الوثيقة الالح

  .٢٠٢١-٢٠١٦للفترة 

ووافق مســـــؤولو االتصـــــال الوطنيون والمنظـمات اإلقليمـية الـكاريبـية التي تعـمل مع برـنامج التـعاون التقني على   -١٠١

تراتيجي اإلقليمي للتعاون التقني للفترة  ريبية، من بين الوكالة والدول األعضـاء في الجماعة الكا ٢٠٢١-٢٠٢٠اإلطار االـس

  أجل توجيه البرمجة المستقبلية في المنطقة.

مشـروعاً  ٢٥. وُوضـع ٢٠٢١-٢٠٢٠تصـاميم مشـاريع وطنية لدورة التعاون التقني للفترة  ١٠٤وجرت صـياغة   -١٠٢

كا الالتينية إقليمياً إـضافياً للدورة الجديدة. وتتناول هذه المـشاريع األولويات المحددة في النموذج االـستراتيجي اإلقليمي ألمري

ــاء الجديدة في منطقة ٢٠٢١-٢٠١٦والكاريبي للفترة  ــافة إلى الحاجة إلى إقامة عالقات تآزرية بين الدول األعضـ ، باإلضـ

  الكاريبي.

  برنامج العمل من أجل عالج السرطان

ــتعراض القدرات الوطنية لمكار  -١٠٣ ــرطان، على اســ فحة كزت الوكالة، من خالل برنامج العمل من أجل عالج الســ

الـسرطان ومعالجة ثغرات التمويل في األنـشطة المتعلقة بالـسرطان وتعبئة موارد إـضافية. وأقامت ـشراكات جديدة مع البنك 

زت الـشراكات القائمة لزيادة تعزيز أنـشطة   اإلـسالمي للتنمية ومـستـشفى ـسانت جود للبحوث في مجال األطفال، في حين عزَّ

  مكافحة السرطان.

، بعثات االســتعراض ســيشــيلو ســريالنكاو بوركينا فاســوو إكوادورو  أرمينياول أعضــاء، هي  واســتقبلت خمس د   -١٠٤

imPACT   ــيات حول معالجة عبء ــرطان) لتزويد الحكومات بتوصــ (البعثات المتكاملة لبرنامج العمل من أجل عالج الســ

لتحســين فعاليتها، وجرى توطيد التعاون    imPACTالســرطان. وباإلضــافة إلى ذلك، جرى تنقيح منهجية اســتعراض بعثات  

  حاد الدولي لمكافحة السرطان.مع منظمة الصحة العالمية والوكالة الدولية لبحوث السرطان واالت

  التعاون التقني والسياق العالمي للتنمية

في   ، ) BAPA + 40حضـرت الوكالة مؤتمر األمم المتحدة الرفيع المسـتوى الثاني المعني بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب (   -١٠٥

ــــ لجنوب، عدداً خاصبوينس آيرس، وأطلقت باالشتراك مع مكتب األمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان ا ــــ اً بعنــــ ــــ ــــ وان  ــــ

’South–South in Action (العمل المشــترك بين بلدان الجنوب) ركَّز على مســاهمة العلوم والتكنولوجيا النووية في التنمية ‘

  المستدامة.

جت مشــــاركة الوكالة في فعاليات األمم المتحدة الرئيســــية لعام    -١٠٦ المســــتدامة بعرض في مجال التنمية  ٢٠١٩وتُِوّ

الممارســــات الجيدة وقصــــص النجاح في مجال التعاون التقني في معرض الفيديو التابع لمنظومة األمم المتحدة بمناســــبة 

  المنتدى السياسي الرفيع المستوى، الذي ُعقد تحت رعاية الجمعية العامة لألمم المتحدة.

  المساعدة التشريعية

لتـشريعية إلى دولها األعـضاء من خالل برنامج التعاون التقني. وقُِدّمت المـساعدة واـصلت الوكالة تقديم المـساعدة ا  -١٠٧

دولة عضــواً، في حين نُِظّمت حلقتا عمل إقليميتان بشــأن القانون النووي ونُظم  ١٧التشــريعية الثنائية الخاصــة بكل بلد إلى 

ــارين القانونيين للهيئات الرقابية خالل العام.  ــتشــ ــعة لمعهد القانون االجتماع األول للمســ كما نظَّمت الوكالة الدورة التاســ

 .النووي في فيينا
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  إدارة برنامج التعاون التقني: أنشطة توكيد الجودة وتقديم التقارير والرصد

واصــلت الوكالة اســتحداث وتحســين العمليات واألدوات بهدف زيادة جودة دورات برنامج التعاون التقني الحالية    -١٠٨

المنصـــة التي تُقدَّم من خاللها إلكترونياً تقارير تقييم التقدم المحرز في المشـــاريع أداة رئيســـية للتنفيذ  والمقبلة. وأصـــبحت

الفعال لمشـاريع التعاون التقني، وزادت من التواصـل مع الدول األعضـاء. وما انفك معدل تقديم تقارير تقييم التقدم المحرز 

  .٢٠١٧صة في عام في المشاريع يتزايد باطراد منذ استحداث المن

  الموارد المالية

ل برـنامج التـعاون التقني من خالل المســـــاهـمات المـقدَّـمة إلى صــــــندوق التـعاون التقني، وأيضـــــاً من خالل   -١٠٩ يُموَّ

المســـاهمات الخارجة عن الميزانية، وتقاســـم التكاليف مع الحكومات، والمســـاهمات العينية. وإجماالً، بلغ مجموع الموارد 

مليون يورو لصــــــندوق التـعاون التقني (بـما في ذـلك  ٨٢٫٠راـبة ، منـها ق٢٠١٩مليون يورو في ـعام  ٩٤٫٦الـجدـيدة زـهاء 

مليون  ١٢٫٣متأخرات التكاليف البرنامجية المقررة االســــترداد، وتكاليف المشــــاركة الوطنية، وإيرادات متنوعة)، ومبلغ 

  مليون يورو في شكل مساهمات عينية. ٠٫٣يورو من الموارد الخارجة عن الميزانية، ونحو 

ــندوق التعاون التقني يبلغ ٢٠١٩ة عام  وفي نهاي  -١١٠  ٪٩٥٫٤من المدفوعات و ٪٩٤، كان معدَّل التحقيق الخاص بصـ

  ماليين يورو. ٠٫٤من التعهُّدات. وبلغ مجموع مدفوعات نفقات المشاركة الوطنية 

  المبالغ الفعلية المدفوعة

  من أقل البلدان نمواً. ٣٥من بينها  بلداً أو إقليماً، ١٤٧مليون يورو إلى  ٨٨٫٧، ُصرف زهاء ٢٠١٩في عام   -١١١

  المسائل اإلدارية
  المساواة بين الجنسين وتعميم مراعاة المنظور الجنساني

، أما بالنظر في مناصـب ٢٠١٩في نهاية عام  ٪٣٠٫٤٤بلغت نسـبة النسـاء بين موظفي الفئة الفنية والفئات العليا   -١١٢

ــاء  ــبة النس . وصــدرت خطة عمل داخلية منقَّحة ٪٣١٫٢٥اإلدارة العليا فقط (أي الفئة (مد) أو الفئات األعلى) فقد بلغت نس

ية لتحقيق التوازن بين الجنسـين في األمانة، وكذلك الخطوات الرامية إلى للمسـائل الجنسـانية توضـح المهام والمعالم الرئيسـ 

ــاواة بين  ــياســة المس ــانية بمنهجية أكبر في األنشــطة البرنامجية، وذلك من أجل دعم تنفيذ س تعميم مراعاة الشــواغل الجنس

  .الجنسين التي تنهجها الوكالة

ــة جديدة لتحقيق التكافؤ بين وبمجرد أن تولى المدير العام رافائيل ماريانو غر  -١١٣ ــياسـ ــبه، فقد أدرج سـ ــي منصـ وسـ

. ولتحقيق هذا الهدف، ٢٠٢٥الجنسـين في جميع مسـتويات الفئات الفنية والفئات العليا في جميع إدارات الوكالة بحلول عام 

حات للعمل أعرب المدير العام عن نيته تقديم مبادئ توجيهية جديدة للمديرين بهدف اســتقطاب عدد أكبر من النســاء ا لمرشــَّ

في الوكالة، ومن ثم إتاحة مزيد من الفرص للنـساء في عملية التعيين. وقد تنطوي هذه التدابير على رـصد آليات تقييم التقدم 

. كما أنه شــدَّد على التعاون بين ٥٠-٥٠ز في بلوغ هدف المدير العام الرامي إلى تحقيق التكافؤ بين الجنســين بنســبة  رَ حالمُ 

ول األعضــاء في زيادة الجهود المشــتركة للوصــول إلى النســاء الموهوبات في المجال النووي. وباإلضــافة إلى األمانة والد 

ذلك، شــرع المدير العام في وضــع مبادرة جديدة لتقديم منح دراســية للشــابات كتدبير آخر يرمي إلى جملة أمور منها دعم 

تركيز فيه على دراسات العلوم والتكنولوجيات النووية وعدم خط اإلمداد من المرشحات لشغل وظائف في المستقبل يكون ال

  .االنتشار
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  اإلدارة من أجل تحقيق النتائج

ــدها وتقديم تقارير عنها هو نهج يرِكّز   -١١٤ إنَّ نهج الوكالة لإلدارة القائم على النتائج المتبع في تخطيط البرامج ورصـ

تفادة في قرارات اإلدارة والرصـد وتقديم تقارير عن األداء. وأثناء  على تحقيق النتائج وتحـسين األداء وإدماج الدروس المـس

، انصــبَّ التركيز بصــفة خاصــة على تطبيق النهج القائم على النتائج ٢٠٢١-٢٠٢٠رة إعداد برنامج الوكالة وميزانيها للفت

اة ومؤشـــرات رصـــدها بصـــورة أكثر وضـــوحاً واســـتناداً إلى النواتج  بمزيد من الدقة، وهو ما أتاح تعريف النتائج المتوخَّ

 ُ عِطيت األولوية الســتحداث األدوات وأنشــطة  المحدَّدة، وذلك أيضــاً مع تعميم مراعاة المســائل الشــاملة لعدَّة مجاالت. وقد أ

  بناء القدرات الالزمة بشأن المساءلة عن النتائج، من أجل دعم تفعيل إطار المساءلة. 

  إقامة الشراكات وتعبئة الموارد

ــراكات ، ٢٠١٩في عام  و  -١١٥ ــيع نطاق ترتيبات التعاون القائمة وإقامة ش ركَّزت جهود الوكالة هذه على تعميق وتوس

ة، ال ســـيما مع المعاهد والجامعات ومنظمات البحوث في الدول األعضـــاء من أجل الترويج لنقل التكنولوجيا، وكذلك  جديد 

عت الوكالة شـــراكاتها مع المؤســـســـات المالية الدولية لدعم الدول   مع الشـــركاء غير التقليديين. وباإلضـــافة إلى ذلك، وســـَّ

م بطابع شـامل مثل الشـراكات مع رابطة أمم جنوب شـرق آسـيا األعضـاء وركزت بشـكل خاص على الشـراكات التي تتسـ 

  ومع الهيئة األفريقية للطاقة النووية.

بمجرد أن تولى المدير العام غروـسي منـصبه، فقد أدخل تدابير لحـشد تدفقات جديدة من تمويالت القطاعين العام و  -١١٦

الهدف. وقد بدأت األمانة تمريناً شـــامالً لتحديد   والخاص ألنشـــطة الوكالة، وتوســـيع نطاق الشـــراكات من أجل تحقيق هذا

األنشـطة التي سـتسـتفيد من جهود حشـد الموارد. وليس الهدف من ذلك زيادة كمية الموارد المحشـودة فحسـب، وإنما أيضـا 

اين في جهود الوـكاـلة. وتشــــــمل األمثـلة على ذـلك تفعـيل ـمذكرة التـفاهم  مواءـمة اإلدارات من أـجل تـفادي االزدواجـية والتـب

الموقعة مع البنك اإلسـالمي للتنمية لتوفير الرعاية للنسـاء المصـابات بالسـرطان في البلدان المنخفضـة والمتوسـطة الدخل؛  

ــركاء جدد مثل البنك الدولي؛ وزيادة  ــل مع شـ ــحة  االنخراطوالتواصـ ــركاء منظومة األمم المتحدة مثل منظمة الصـ مع شـ

لـعالمـية ومنظـمة األمم المتـحدة لألـغذـية والزراـعة (الـفاو) وبرـنامج األمم المتـحدة المشـــــترك المعني بفيروس نقص المـناـعة  ا

البشــرية/متالزمة نقص المناعة المكتســب (اإليدز) ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصــناعية ( اليونيدو)، بشــأن تغير المناخ 

  .الخاصعلى سبيل المثال؛ واستهداف القطاع 

  أمن معلومات تكنولوجيا المعلومات

ــتمرة كجزء من العمليات المنتظمة للوكالة في مجال   -١١٧ ــوبي المس ــاء الحاس ــافة إلى التصــدي لتهديدات الفض باإلض

ا من خالل إخراج النُظم  ديـه ا المعلوـمات ـل ا وأمن تكنولوجـي اتـه ا المعلوـمات، واصــــــلت الوـكاـلة تعزيز أمن معلوـم تكنولوجـي

جـيات العتيـقة من الـخدـمة وتقلـيل المـخاطر التي يمثلـها التصــــــيد االحتـيالي من خالل إطالق حمالت التوعـية ـبأمن والتكنولو

  المعلومات واختبارات محاكاة التصيد االحتيالي.

  تعدد اللغات

في حدود الموارد المتاحة، وسـَّعت الوكالة نطاق تواـصلها بلغات متعددة من خالل نـشر محتوى جديد بانتظام على   -١١٨

من األنباء  ١٠٠باللغات العربية والصـــينية والفرنســـية والروســـية واإلســـبانية. فقد نُشـــر أكثر من  اإللكترونية مواقعها  

زائر كل شـــهر لهذه الصـــفحات. وكان  ٧٥٠٠٠والمقاالت الخاصـــة بكل لغة من هذه اللغات خالل العام، واســـتقطب ذلك 

ت اللغات المعنية به. وواصــلت الوكالة تنشــر اختيار محتوى الويب الذي ســيُترَجم يعتمد على مدى أهميته واهتمام مجتمعا

أربع مرات في األـسبوع على حـساباتها على الفيـسبوك باللغات العربية والفرنـسية والروـسية واإلـسبانية، وبلغ عدد قراء تلك 

  قارئ بنهاية العام.  ٢٤٠٠٠٠المنشورات مجتمعة في كل شهر 
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 للوكالة المحفل العلمي

، الذي ُعقد خالل الدورة الثالثة والستين للمؤتمر العام في أيلول/سبتمبر،  ٢٠١٩لة لعام استعرض المحفل العلمي للوكا

ز في مكافحة السرطان خالل العقد الماضي وناقش كيف يمكن للوكالة أن تساعد الدول األعضاء في معالجة  حرَ التقدم المُ 

مو الملكي األميرة تشوالبهورن، أميرة تايلند  العبء المتزايد للمرض. ومن بين المتحدثين الرفيعي المستوى صاحبة الس

أوجه التقدم ورئيسة معهد تشوالبهورن للبحوث، ووزراء وخبراء في مجال الصحة. وسلط المتحدثون الضوء كذلك على  

  في الطب النووي واإلشعاعي ودور الشراكات في دعم برامج مكافحة السرطان. التكنولوجي

 

  



 

 
 

 التكنولوجيا النووية
 



القوى النوویة ودورة الوقود النووي والعلوم النوویة

نشاطاً تدریبیاً متكامالً
للبنیة األساسیة النوویة ۳۳

۳۳
مشروعاً

بحثیاً منسَّقاً دورات دراسیة في مجال
إدارة الطاقة النوویة

دورات دراسیة في مجال٤
إدارة المعارف النوویة

٦

٦٥۰
تدریباً إلكترونیاً ودورةأكثر من

تعلیمیة تستضیفھا
CLP4NETالمنصة

إنبرو المشاریع التعاونیة الدولیة في إطار مشروع

ُمنجزة۱٥

جاریة٥ منشوراً

۳۹



۲۰۱۹

اجتماعاً
ً استشاریا ۱۸۱

ً ۷٤ اجتماعاً تقنیا

مؤتمران

مؤسسات
َضیفة

مختبر المفاعالت على شبكة اإلنترنت

مؤسسات
٤۹ُمضیفة

بعثات
۸

شبكة مھنیة
۱۸

اة من الوكالة مراكز دولیة مُسمَّ
٥قائمة على مفاعالت البحوث 

في ٥ بلدان
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  القوى النووية
  الهدف

دعم الدول األعضــاء التي لديها محطات قوى نووية قائمة من أجل تحســين أداء هذه المحطات وضــمان أمان وأمن وكفاءة 
ــاعدة الدول   ــرية وتطوير القيادة ونُُظم اإلدارة. ومس ــمل تنمية قدرات الموارد البش ــغيلها الطويل األجل بما يش وموثوقية تش

لنووية في تخطيط وإرســاء بُناها األســاســية النووية الوطنية، بما يشــمل تنمية األعضــاء التي تســتهلُّ برامج جديدة للقوى ا
توفير األســـــالـيب واألدوات الالزـمة ـلدعم ـما يخص نظم الـطاـقة وـقدرات الموارد البشـــــرـية وتطوير القـيادة ونُُظم اإلدارة. 

ة من نـمذـجة دام، وتوفير األطر  النووـية المســـــتقبلـي وتحليالت وتقييـمات ألغراض تطوير الـطاـقة النووـية على نحو مســــــت
   التعاونية وتقديم الدعم لتطوير التكنولوجيا ونشر المفاعالت النووية المتقدمة والتطبيقات غير الكهربائية.

 

التي تستهلُّه بالفعل، وفقاً للتصريحات الرسمية (في  عدد الدول األعضاء التي تفِكّر في استهالل برنامج للقوى النووية أو  -١الشكل 
  )٢٠١٩كانون األول/ديسمبر  ٣١

 بتشييد أول محطة للقوى النوويةتضطلع 

 تتفاوض بشأن أول عقد لمحطة قوى نووية أو وقعته

 مستعدة التخاذ قرار أو اتخذت قراراً بالفعل لألخذ بالقوى النووية
 وبدأت تجهيز البنية األساسية

 أجرت تحضيرات فعلية دون اتخاذ قرار نهائي

 تفكر في استهالل برنامج قوى نووية

٤ 
  دول 

١  
  ة دول

٤ 
  دول 

٩ 
  دول 

١٠ 
  دول 
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  إطالق برامج للقوى النووية

واصـلت الوكالة دعم الدول األعضـاء المهتمة باـستهالل برنامج للقوى النووية أو التي ـشرعت في ذلك بالفعل من   -١
البارزة  المرحلية المعالم"موثق في المنشــور المعنون ال مرحلية البارزةخالل تقديم المســاعدة بما يتماشــى مع نهج المعالم ال

 (Milestones in the Development of a National Infrastructure for Nuclear Power) "بنية أساسية وطنية للقوى النووية  إلنشاء
، كانت ٢٠١٩من ســلســلة الطاقة النووية الصــادرة عن الوكالة). وفي عام    NG-G-3.1من العدد   Rev. 1(الصــيغة المنقحة  

  .)١(الشكل  تفكر جديا في استهالل برنامج قوى نووية أو تضع الخطط لذلك أو تستهل ذلكدولة عضواً  ٢٨هناك 

بعثة واحدة في إطار المرحلة الثانية من خدمة االسـتعراض المتكامل للبنية األسـاسـية النووية إلى  أوفدت الوكالةو  -٢
خضــــــعت المنهجـية الـقائـمة لتقييم ـخدمة ومصـــــر وبعـثة مـتابـعة واـحدة في إـطار المرحـلة األولى من نفس الـخدـمة إلى ـغاـنا.  

ا لتقييم استخدامها في بلد يوسع برنامج القوى النووية لديه. االستعراض المتكامل للبنية األساسية النووية لالختبار في بلغاري
دولة عضـواً في  ٢١بعثة إلى  ٢٩ مجموعهما   ٢٠٠٩منذ عام   ، بلغ عدد البعثات والمتابعات الموفدة٢٠١٩وفي نهاية عام  

  إطار هذه الخدمة.

المتـكامـلة والنـماذج  ، اجتمـعت الوـكاـلة مع ثـماني دول أعضـــــاء لوضـــــع أو تـحدـيث خطط عملـها٢٠١٩وفي ـعام   -٣
  القُطرية للبنى األساسية النووية.

البنية األـساـسية النووية.  على) على التدريب المتكامل  ٢واـشتمل بناء كفاءة البنية األـساـسية للقوى النووية (الـشكل    -٤
ج المـعالم المرحلـية دول أعضـــــاء لزـيادة الوعي والفهم فيـما يتعلق بنه ٩نشـــــاـطاً ـتدريبـياً أـقاليمـياً في  ٣٣وأجرت الوـكاـلة 

  دولة عضواً. ٤٢مشارك من  ٥٠٠البارزة. وقُدم تدريب عملي لنحو 

  

  

  

  .حيال بناء كفاءة البنية األساسية للقوى النووية ٢٠١٩لمحة عامة عن النهج المنظم المستكمل في عام  -٢الشكل

 بناء كفاءة البنية األساسية للقوى النووية 

 التعلُّم اإللكتروني

  وحدة نمطية مستخدمة: ١٨
 للتدريب األولي  
  كشرط مسبق للمشاركة في

فعاليات التدريب المتكامل 
على البنية األساسية النووية  

التدريب الداخلي وأنشطة 
 األخرى

إطار الكفاءات النووية 
والقائمة الببليوغرافية عن 

 البنية األساسية 

وثائق وموارد الوكالة من 
  أجل:

 كل مرحلة وقضية  

 كل منظمة  

  تحليل االحتياجات التدريبية

 فعاليات التدريب 

التدريب المتكامل على البنية  
 )٢٠١٨األساسية النووية (

مشروع التعاون التقني  

  األقاليمي:

  دورة تدريبية بشأن البنى

  األساسية للقوى النووية

  حلقات عمل ودورات

 تدريبية بشأن قضايا معالم

  مرحلية بارزة محددة 

 

 خطة العمل المتكاملة

  الدعم المخصص:

  المحددةلمعالجة الثغرات  

  لضمان مساهمة الوكالة في
الوقت المناسب في تطوير 

  البرامج

  قُّدِمت كخطة متكاملة بين
 اإلدارات
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وأوفدت الوكالة ـست بعثات خبراء إلى خمس دول أعـضاء مـستهلة لمـساعدة المنظمات الرئيـسية وإـسداء المـشورة    -٥
لها بـشأن تطوير القيادة ونظم اإلدارة وتحـسين الثقافة التنظيمية النووية بما يتماـشى مع معايير األمان الـصادرة عن الوكالة. 

الموارد البشـــرية للقوى النووية والدعَم في وضـــع خططها الوطنية  وتلقت ســـت دول أعضـــاء التدريَب على أداة نمذجة 
  للموارد البشرية.

االجتماع التقني حول القـضايا المواـضيعية الراهنة في مجال تطوير البنى األـساـسية الخاـصة بالقوى في فيينا   وُعقد  -٦
م الممارســات الجيدة والدروس المســتفادة لاألعضــاء   الدول لفائدةالنووية  فيما يتعلق بإرســاء البنية األســاســية الالزمة تقاســُ

ــتدامة للقوى النووية.  ــاركون في االجتماعلبرامج مأمونة ومس ــبل التمويل والتعاقد الخاص بمحطات أيضــاً   وناقش المش س
  القوى النووية الجديدة وكذلك تطوير البنية األساسية للمفاعالت الصغيرة والمتوسطة الحجم أو النمطية.

  محطات القوى النووية والتوسُّع في برامج القوى النوويةتشغيل 

مفاعالً  ٤٤٣من مفاعالت القوى النووية العاملة في العالم البالغ عددها   ٪٦٦، كان أكثر من  ٢٠١٩في نهاية عام    -٧
بإدارة أعمار تشــغيل نصــف ســنوي للفريق العامل التقني المعني  العاماً. وفي االجتماع   ٣٠ما يزيد عن  قيد التشــغيل طيلة

نظر الخبراء في التحديات الماثلة في التشـغيل والصـيانة والتحديات التقنية ذات   الذي ُعقد في فيينا، محطات القوى النووية،
الصلة التي تواجه مجتمع القوى النووية الدولي وحددوا األنشطة التي يمكن أن تساعد في التغلب عليها. وشمل ذلك التعاون  

داـمة ـقابلـية أوعـية المـفاعالت النووـية وأجزائـها اـلداخلـية للتطبيق؛ ووضـــــع برامج رفع درـجة االعتـماد على من أـجل اســـــتـ 
  المعدات؛ وجمع البيانات عن األهلية البيئية لألجهزة الكهربائية ومعدات التحكم لما بعد العمر التصميمي األولي.

، البناء الجديدة في البلدان التي لديها برامج قوى نووية  في االجتماع التقني بشـــأن التحديات الماثلة في مشـــاريعو  -٨
: الترابط بين المشـــروع الجديد هي الصـــعوبات المحتملة في أربعة مجاالت رئيســـيةالذي ُعقد في فيينا، حدَّد المشـــاركون 

  ة.وإدارة المشاريع؛ وإشراك الجهات المعنيوسلسلة اإلمداد؛   والبرنامج القُطري الحالي للقوى النووية؛

ــل معها ألغراض برامج القوى النووية الجديدة    -٩ ــراك الجهات المعنية والتواصــ وخالل االجتماع التقني حول إشــ
دد االجتماع وراتها األخيرة لدعم الدول األعضـاء. وـش عة جرى تحديد أنـشطة الوكالة وأدواتها ومنـش ، الذي ُعقد في والمتوسـِّ

ميع مراحل تطوير برنامج للقوى النووية كعنصـــر حاســـم في عملية اتخاذ في ج الجهات المعنية إشـــراكعلى أهمية   فيينا،
  القرارات.

ــور المعنون   -١٠ ــرت الوكالة المنشـ  Managing Counterfeit and Fraudulent Items in the Nuclear Industryونشـ
من ســـلســـلة الطاقة النووية الصـــادرة عن   NP-T-3.26(العدد  )إدارة المفردات المزورة واالحتيالية في الصـــناعة النووية(

الوكالة) لمســـاعدة المنظمات التابعة للدول األعضـــاء في منع المفردات المزورة واالحتيالية وكشـــفها ومعالجتها بصـــورة 
 A Methodology to Evaluate the Effectiveness of Training in Nuclear Facilities مستمرة. كما أصدرت الوكالة المنشور المعنون 

يوفر وهو ،  ) TECDOC-1893(الوثيـقة التقنـية الصـــــادرة عن الوـكاـلة  )منهجـية لتقييم فـعالـية الـتدرـيب في المرافق النووـية(
يمكن أن يســـــتـخدمـها أي مرفق نووي إلجراء تقييم موضـــــوعي لجودة التي مجموـعة من المـعايير والشـــــروط الـتدريبـية، 

  .التدريب الذي يقِدّمه

ــاء في  ولزيادة قدرة ا  -١١ ــلة اإلمداد مجال  لدول األعضـ ــلسـ ، أتيحت موارد على اإلنترنت مثل أطقم األدوات  إدارة سـ
وأجريت دورات تدريبية، بما في ذلك دورة تدريبية تجريبية بشــأن إدارة ســلســلة اإلمدادات النووية والمشــتريات حضــرها 

  دولة عضواً. ٢٦مشاركاً من  ٣٠
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  تطوير التكنولوجيا النووية

دة بالماء   المفاعالت المتقدمة المبرَّ

 Classification, Selection and Use of Nuclear Power Plant Simulators forيوفر منشور جديد للوكالة بعنوان    -١٢

Education and Training   (ــتخدامها في التعليم والتدريب ــنيف مرافق محاكاة محطات القوى النووية واختيارها واسـ (تصـ
) معلومات حول كيفية اســـــتخدام مجموعة أجهزة المحاكاة التابعة TECDOC 1887التقنية الصـــــادرة عن الوكالة  (الوثيقة

ــة. ويلخص منشـــــور آخر بعنوان   Nuclear–Renewable Hybrid Energy Systems for Decarbonized Energyللوكــال

Production and Cogeneration  ددة ألغراض إنـتاج ـطاـقة ـخالـية من الكربون وتولـيدـها المتجـ -(نُُظم الـطاـقة الهجيـنة النووـية
ــادرة عن الوكالة  ــترك) (الوثيقة التقنية الصــ ــأن أحدث TECDOC 1885المشــ )، النتائج التي انتهى إليها اجتماع تقني بشــ

ــرت الوك ــادر الطاقة النووية والمتجددة. كما نشــ ــتخدام مزيج من مصــ الة  المفاهيم والحلول المبتكرة لمواجهة تحديات اســ
وان  ـن ـع ً ـب ــورا نشـــ  Status of Research and Technology Development for Supercritical Water Cooled Reactorsـم

دة بالماء فوق الحرج) (الوثيقة التقنية الصادرة ع  (حالة ـ البحث والتطوير التكنولوجي للمفاعالت المبرَّ ــ ـ ن الوكالـــ ــ ـــ ــ ـ ـ ـ ــ   ةــ
IAEA-TECDOC-1869.(  

دة بالماء المتقدمةُعِقدت ســبع دورات تدريبية  و  -١٣ عملياً تعليماً  المشــاركون  ؛ وتلقىبشــأن تكنولوجيا المفاعالت المبرَّ
ثالثة إـصدارات جديدة من ـسلـسلة الدورات التدريبية  وـصدرتبـشأن اـستخدام برامج محاكاة المبادئ األـساـسية لدى الوكالة. 

  .وحصلت الوكالة على جهاز محاكاة أساسي جديد للحوادث العنيفة ،لدعم هذه الدورات

  المفاعالت الصغيرة والمتوسطة الحجم أو النمطية

ة والتحقق التجريبي المفاعالت الـصغيرة والمتوـسطة الحجم أو النمطي تقني بـشأن تـصميمجتماٌع  اُعقد في باكـستان   -١٤
أنها وتـشغيلها. وسـ  ط هذا االجتماع الضـوء على حالة التطورات التكنولوجية لهذه المفاعالت، وتجربة إدخال المفاعالت لَّ بـش

  المتوسطة الحجم األربعة في الخدمة وتشغيلها في محطة شاشما للقوى النووية، واحتياجات البلدان المستجدة. 

ــاهمون في ا  -١٥ ــع النُّهج والمنهجيات والمعايير من أجل تحديد وقدَّم المسـ ــق المعنون "وضـ ــروع البحثي المنسـ لمشـ
األـساس التقني لمنطقة تطبيق خطة الطوارئ فيما يتعلق بنـشر المفاعالت النمطية الصـغيرة" مقاربات مختلفة لتحديد منطقة 

وات الحالية، وخاصـة بالنسـبة للتشـتت تطبيق خطة الطوارئ، وسـلطوا الضـوء على القيود الموجودة في الممارسـات واألد 
الجوي في المجال القريب. وـستـساعد هذه المعلومات على وـضع منهجيات ومعايير لتحديد األساس التقني للتأهب والتصدي 

  للطوارئ فيما يخص المفاعالت الصغيرة والمتوسطة الحجم أو النمطية.

  المفاعالت السريعة

أجريت دراـستان رئيـسيتان، من خالل االجتماعات التقنية للوكالة، األولى بـشأن فوائد المفاعالت الـسريعة من نوع   -١٦
والتحديات الماثلة أمامها واألخرى بشـــأن المواد الهيكلية للمفاعالت  المفاعالت الصـــغيرة والمتوســـطة الحجم أو النمطية

دة بالفلز السـائل الثقيل. وفي  االجتماع التقني/حلقة العمل المشـتركة الثامنة بين الوكالة والمحفل الدولي للجيل  السـريعة المبرَّ
م تقريران من  ائل، المعقودة في فيينا، قُّدِ دة بالفلز الـس ريعة المبرَّ أن أمان المفاعالت الـس  هذا المحفلالرابع من المفاعالت بـش

  الستعراضهما أكثر. من الجيل الرابع دة بالصوديومالسريعة المبرَّ المفاعالت بشأن المبادئ التوجيهية ألمان تصميم 

المبردة بالفلز الســائل  وحدَّث الخبراء، في اجتماع ُعِقد في فيينا، قاعدة بيانات مرافق النظم النيوترونية الســريعة   -١٧
  العالم. مرفق تجريبي في جميع أنحاء ٢٠٠حوالي بشأن تحتوي قاعدة البيانات اآلن على معلومات و. على اإلنترنت
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  المفاعالت المرتفعة الحرارة

دة بالغاز   -١٨ اسـتعرض االجتماع التقني بشـأن قدرة المفاعالت النمطية الصـغيرة والمفاعالت المرتفعة الحرارة المبرَّ
ــميم الجديد   ــة التصـ ــاء في هذا المجال، وخاصـ ــطة الدول األعضـ ر العديَد من أنشـ ــرها في وقت مبّكِ ــة ونشـ على المنافسـ

دة   والتحســـينات التكنولوجية التي يمكن أن تزيد من قدرة المفاعالت النمطية الصـــغيرة والمفاعالت المرتفعة الحرارة المبرَّ
  بالغاز على المنافسة وتزيد من جاذبيتها.

دولي للجـيل ا  -١٩ اـلة والمحـفل اـل دَّم االجتـماع التقني األول المشـــــترك بين الوـك ــأن أـمان لوـق رابع من المـفاعالت بشـــ
دة بالغاز ــنوات   ، الذي ُعقد في فيينا،المفاعالت المرتفعة الحرارة المبرَّ ــق الذي امتد ألربع س ــروع البحثي المنس نتائَج المش

دة بالغاز".    بعنوان "تصميم أمان المفاعالت النمطية المرتفعة الحرارة المبرَّ

والوكالة بشــأن فيزياء وتكنولوجيا   النظريةوســلطت حلقة العمل المشــتركة بين مركز عبد الســالم الدولي للفيزياء    -٢٠
ا، الضـــــوَء على أـحدث التطورات  إيـطالـي النُُظم االبتـكارـية للـطاـقة النووـية المرتفـعة الحرارة، التي عـقدت في ترييســـــتي ـب
ــاس للتطبيقات غ دة بالغاز ومفاعالت الملح المصــهور كأس ــهدها المفاعالت المرتفعة الحرارة المبرَّ ير التكنولوجية التي تش

  الكهربائية مثل إنتاج الهيدروجين، بما في ذلك جوانب استدامة الطاقة النووية. 

  التطبيقات غير الكهربائية للقوى النووية

ـمت الوـكاـلة أربـعة اجتـماـعات تقنـية تتعلق ـبالتطبيـقات غير الكهرـبائـية للـطاـقة النووـية. وركزت االجتـماـعات على نظَّ   -٢١
ــلة إمداد الهيدروجين ودورة حياته بأكملها؛دور إنتاج الهيدروجين  ــلسـ ــاريع   النووي كجزء من سـ وجوانب مختلفة من مشـ

ونـشر التوليد المـشترك للطاقة النووية باـستخدام المفاعالت الـصغيرة والمتوـسطة الحجم أو    التوليد المـشترك للطاقة النووية؛
دة بالـغاز النمطـية والمـفاعالت المرتفـعة الحرارة ر المـناخ. كـما التحلـية النووية في ســــــياق التخفيف من حدة تغيُّ ودور   ؛المبرَّ

عقدت الوكالة في براغ حلقة عمل إقليمية بشــأن التطبيقات غير الكهربائية للقوى النووية: الخيارات والجاهزية التكنولوجية 
  وأطقم األدوات المتاحة لدى الوكالة.

ــور جديد للوكالة بعنوان  ويعرض  -٢٢ ــأن التوليد   Guidance on Nuclear Energy Cogenerationمنش ــادات بش (إرش
من ـسلـسلة الطاقة النووية الـصادرة عن الوكالة)، مزايا التوليد المـشترك للطاقة   NP-T-1.17(العدد  المـشترك للطاقة النووية)

إليـضاحية الـسابقة التي النووية ويعالج القـضايا التي يتعين النظر في تنفيذها. ويـسلط المنـشور أيـضاً الـضوء على المـشاريع ا
  ُطّوِرت فيما يتعلق بالتطبيقات الصناعية.

  تعزيز استدامة الطاقة النووية على نطاق العالم من خالل االبتكار

ينخرط المشـــــروع اـلدولي المعني ـبالمـفاعالت النووـية ودورات الوقود النووي االبتـكارـية (مشـــــروع إنبرو) في   -٢٣
، ٢٠١٩محافل الحوار التابعة له والدورات الدراسـية التي تعقد في إطاره. وفي عام الحوار والتواصـل الخارجي من خالل 

وفَّر محـفل إنبرو للحوار حول الفرص والتـحديات في المـفاعالت النمطية الصـــــغيرة، الذي عقد في جمهورية كوريا، حيزاً 
ن المفاعالت الصـغيرة والمتوسـطة الحجم أو للخبراء للتفاعل ومناقشـة القضـايا الشـاملة في نُُظم الطاقة النووية التي تتضـم

الرئيـسية الـشاملة ـسياـسات الطاقة الحكومية بخـصوص المفاعالت الـصغيرة والمتوسطة الحجم  المواـضيع  وتـضمنتالنمطية. 
ــياســي للمفاعالت الصــغيرة والمتوســطة الحجم أو   أو النمطية والقوى النووية كمصــدر للطاقة النظيفة، والقبول العام والس

تعزيز اســــتدامة ل دعم التحليل( إنبرو مشــــروعدة لخدمة جديفي إطار   ُعقدتا  تانتجريبي  دورتان تدريبيتان  وقدَّمتالنمطية. 
اسـتخدام األدوات   وخبراء من الوزارة علىللمهندسـين والعلماء  التدريبالمكسـيك، و االتحاد الروسـي  ، فيالطاقة النووية)

 واألساليب الخاصة بنمذجة سيناريوهات الطاقة النووية وتقييم النظم.
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  دورة الوقود النووي والتصرف في النفايات
  الهدف

ــتخدمي برامج الطاقة النووية   ــاط مسـ ــتدامة في أوسـ زيادة الوعي وتعزيز تنفيذ إدارة دورة وقود ودورة حياة مأمونة ومسـ
دعم اـلدول األعضـــــاء في تعزيز ـقدراتـها ومواردـها  ووالتطبيـقات النووـية، وتخطيط الطوارئ لألحوال الالحـقة للحوادث. 

  فضل ما هو متوافر من معارف وتكنولوجيات وخدمات.بة، أو تمكينها من الوصول إلى أالبشرية المدرَّ 

  موارد اليورانيوم ومعالجته

 :Uranium Production Cycleوالمنـشور المعنون  ومعالجته. اليورانيومموارد بـشأن  منـشورين   أصـدرت الوكالة -١

Selected Papers 2012–2015  ) :الوثيقة التقنية الصــادرة عن ٢٠١٥-٢٠١٢أوراق مختارة للفترة دورة إنتاج اليورانيوم) (
ُعرض خالل ســلســلة من اجتماعات لقد بمثابة ســجل للعمل المنجز في الدول األعضــاء، وهو )  TECDOC-1873الوكالة 

ج فريق التبــادل المعني بتعــدين اليورانيوم واســـــتصـــــالح المواقع وخالل اجتمــاعــات تقنيــة أخرى متعلقــة بــدورة إنتــا
 ,Uranium Raw Material for the Nuclear Fuel Cycle: Exploration, Miningأما المنشـــور اآلخر المعنون  اليورانيوم.

Production, Supply and Demand, Economics and Environmental Issues (URAM-2014) ) ــام ــادة اليورانيوم الخ م
صــلة باالســتكشــاف والتعدين واإلنتاج والعرض والطلب واالقتصــاديات دورة الوقود النووي: المســائل المت  المســتخدمة في

  فهو يعرض نتائج ندوة عقدتها الوكالة شملت جميع مجاالت دورة إنتاج اليورانيوم. ،) (URAM-2014)والبيئة

دام الثوريوم كوقود نووي. ويوفر   -٢ ال اســـــتـخ احتـم ام مســـــتمر ـب ــاً اهتـم اك أيضـــ ــادر وهـن د صـــ دـي منشـــــور ـج
ـنوان  اـلوكـــالـــة ـعن ـع ـــتودعـــاتـــه  ( World Thorium Occurrences, Deposits and Resources ـب ـثورـيوم ومســـ ـظـهور اـل

ــاً)  وموارده ــة  عــالمي ــال ــادرة عن الوك ــة الصــــ ــة التقني ً  ،) TECDOC-1877(الوثيق ً موجزا ــا عن ظهور موارد  عرضــــ
يوم وتمعــدنــه. ويوفر المنشـــــور المعنون جميع أنحــاء العــالم بنــاًء على المعرفــة الحــاليــة بجيولوجيــا الثور  في الثوريوم

Thorium Resources as Co- and By-products of Rare Earth Deposits  ) ــتركة وفرعية موارد الثوريوم كمنتجات مشــ
ادرة) ــادرة عن الوـكاـلة  لمســـــتودـعات األترـبة الـن ) معلوـمات عن الظهور الطبيعي TECDOC-1892(الوثيـقة التقنـية الصـــ

  جيا الخاصة به ونظرة عامة على إنتاجه كمنتج فرعي للسلع الُمنتَجة ألغراض غير نووية.للثوريوم والجيولو

  وقود مفاعالت القوى النووية

 Reliability of Advanced High Power, Extended Burnupيعرض المنـشور الجديد الصـادر عن الوكالة بعنوان   -٣

Pressurized Heavy Water Reactor Fuels  )  موثوقـية أنواع الوقود المتـقدـمة الـعالـية الـقدرة وذات مـعدَّالت الحرق المـمدَّدة
) ملخصــاً شــامالً TECDOC-1865(الوثيقة التقنية الصــادرة عن الوكالة  المســتخدمة في مفاعالت الماء الثقيل المضــغوط)

ــاء  ــق، ويوفر نظرة عامة على النُُهج التي تتبعها الدول األعضـ ــروع بحثي منسـ ــطلع به في إطار مشـ للعمل التقني المضـ
للتخفيف من التحديات الماثلة أمام نشــــر أنواع الوقود المتقدمة ذات معدَّالت الحرق الممدَّدة لزيادة الموثوقية واالســــتدامة  

  واألمان.

ســـلوك الوقود  ون بالصـــين، القدرات الوطنية في النمذجة هيمشـــاركون في االجتماع، المعقود في شـــنزال  وناقش  -٤
بروفونس بفرنـسا، أحدث المعلومات حول -أون-النووي في ظروف الحوادث. وناقش المـشاركون في اجتماع ُعِقد في إيكس

ــغيله والبحث والتطوير المتعلق به والترخيص لد  ــميم الوقود النووي وتشـ ــغيل المرن لمحطات القوى النووية،  تصـ عم التشـ
على   المترتب أنـشطة البحث والتطوير المحتملة في المـستقبل. وفي تورنتو بكندا، قيَّم المـشاركون في االجتماع األثر وكذلك

ت لتكييف الســاخن، والتجديد، والتوقف، والتشــغيل، وتمديد عمر التصــميم الطبيعي لمفاعال من ا"صــالحية الوقود للخدمة" 
 الماء الثقيل المضغوط.
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ـلـلوكـــالـــة أداء اـلوـقود واـلـتـكـنوـلوـجيـــا. وـيـلـخص اـلـمنشـــــور األول اـلـمـعـنون  جـــديـــدان ـمنشـــــوران وـيـتنـــاول  -٥
Review of Fuel Failures in Water Cooled Reactors (2006–2015)  ) ــتعراض حاالت انقطاع الوقود في المفاعالت اســ

دة بالماء   من سـلسـلة الطاقة النووية الصـادرة عن الوكالة) حاالت انقطاع الوقود   NF-T-2.5(العدد  ))٢٠١٥–٢٠٠٦(المبرَّ
بابها الجذرية،  ــ ووآلياتها وأـس دة  ٩٧منع انقطاع الوقود وإدارته فيما يتعلق بــــ ٪ من وحدات القوى النووية للمفاعالت المبرَّ

غَّـلة في جميع أنـحاء  . بينـما يجمع المنشـــــور اآلخر المعنون ٢٠١٥و ٢٠٠٦الـعالم بين ـعامي ـبالـماء الخفيف والثقـيل الُمشـــــَ
Fuel Modelling in Accident Conditions (FUMAC): Final Report of a Coordinated Research Project  ) نمذجة الوقود

) نتائج TECDOC-1889(الوثيقة التقنية الصـادرة عن الوكالة   في ظروف الحوادث: التقرير النهائي لمشـروع بحثي منسـق)
  البحث الذي أجري كجزء من مشروع بحثي منسق حول نمذجة سلوك الوقود في ظروف الحوادث.

  التصرُّف في الوقود المستهلَك الناتج عن مفاعالت القوى النووية

ــألة الكيفية التي يمكن أن تؤثر بها القرارات المتخذة في بقية دورة الوقود النووي على   -٦ ــرف في كانت مســ التصــ
ــتهلك الناتج عن مفاعالت القوى  ف في الوقود المســ ــرُّ ــتهلك هي محور نقاش المؤتمر الدولي المعني بالتصــ الوقود المســ

بالتعاون مع المفوضـية األوروبية ووكالة الطاقة النووية ، الذي ُعقد في فيينا النووية: التعلُّم من الماضـي، وتمكين المسـتقبل
". الشــبابجيل محفل  مهنياً شــاباً الفرصــة للمشــاركة في إحدى فعاليات " ٣٥  منحت الفعاليةكما   .ةوالرابطة النووية العالمي

ــبَّ  ــة وقدم أربعة من الش ــاركوا في رئاس ــاريع ابتكاراً، أوراقهم وش ان الذين بلغوا التصــفية النهائية، الذين طوروا أكثر المش
 .)١(الشكل  جلسات المؤتمر المختلفة

  

ً المشاريع ابتكارأكثر  المتالكهموقع عليهم االختيار و مرحلة النهائيةإلى الوصلوا أربعة متسابقين  -١الشكل  ً  ٣٥من بين  ا  متسابقا
  .المؤتمر الدولي المعني بالتصرف في الوقود المستهلك الناتج عن مفاعالت القوى النوويةقدموا أوراقهم خالل 

اتيجيات وفرص التـصرف في الوقود المـستهلك الناتج عن مفاعالت وحدد المـشاركون في اجتماع تقني حول اـستر  -٧
القوى في اإلطار الزمني األطول، الذي اـستضـافه المركز العالمي للـشراكة في مجال الطاقة النووية في باهادورغاه بالهند، 

  متعلقة بتقليل عبء النفايات. خيارات دورة الوقود وفرص إعادة تدوير النواتج االنشطارية القيّمة إلدراجها في اإلرشادات ال
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التصـــــرف في الوقود المســـــتهـلك. ويـحدد المنشـــــور المعنون   بشـــــأنوأصـــــدرت الوكالة أربـعة منشـــــورات    -٨
Storing Spent Fuel until Transport to Reprocessing or Disposal ) ك إلى حين نقلــه إلعــادة خزن الوقود المســـــتهلــَ

من ســـــلســــــلة الـطاـقة النووـية الصـــــادرة عن الوـكاـلة)، القضـــــاـيا والتـحدـيات   NF-T-3.3(الـعدد  أو التخلُّص مـنه) مـعالجـته
وضـــــع وتنفيــذ الخيــارات والســـــيــاســــــات واالســـــتراتيجيــات والبرامج الراميــة إلى ضـــــمــان التخزين   عنــد  المــاثلــة
أمون التصـــــرف في  واآلمن  الـم دولي المعني ـب ائع المؤتمر اـل ك. وتوجز وـق ال للوقود المســـــتهـل ك  والفـع الوقود المســـــتهـل

ـقود ـفي   ـمن  اـلوارد  ـع ـم يـــة لـــدورة اـلوـقود، اـل ـختـــاـم ـمرـحلـــة اـل كـــامـــل بشـــــــأن اـل ـت ـنوويـــة: ـنـهج ـم ـقوى اـل فـــاـعالت اـل ـم
العروض المقدمة خالل المؤتمر والمناقشــات التي دارت خالل جلســاته. ويوفر المنشــور المعنون  ،٢٠١٥  حزيران/يونيه

Behaviour of Spent Power Reactor Fuel during Storage: Extracts from the Final Reports of Coordinated Research 

Projects on Behaviour of Spent Fuel Assemblies in Storage) (BEFAST I-III)  ) ــتهلَك لمفاعالت ــلوك الوقود المسـ سـ
قة حول ســلوك مجمَّ القوى خالل خزنه:   ــَّ ــاريع البحثية المنس ــتهلك أثناء مقتطفات من التقارير النهائية للمش عات الوقود المس

تقييم أداء  (  1981-2014 - (SPAR I-III) (Spent Fuel Performance Assessment and Researchخزنها) والمنشور المعنون 
ه) ــأـن ك والبحوث بشـــ ة  الوقود المســـــتهـل ــادرة عن الوكـاـل ة الصـــ ة التقنـي ً عن ). TECDOC-1862(الوثيـق دا ً موحـَّ تقريرا

اعالت القوى. ويوضـــــح المنشـــــور المعنون   ٣٠ داـمت خبرة اتج عن مـف ك الـن اً في خزن الوقود النووي المســـــتهـل عـاـم
Demonstrating Performance of Spent Fuel and Related Storage System Components during Very Long Term Storage 

تهلك ومكونات نظم الخزن ذات الصـلة خالل ا( (الوثيقة التقنية الصـادرة   لخزن الطويل األجل جدا)إيضـاح أداء الوقود المـس
) العمل المنجز خالل مشـــروع بحثي منســـق بشـــأن التصـــرف المأمون والموثوق في الوقود TECDOC-1878عن الوكالة 

  النووي المستهلك.

  التصرف في النفايات المشعة

على مدى فترات طويلة من الزمن.  يجب التصـــرف في النفايات المشـــعة بطريقة تحافظ على أمان الناس والبيئة  -٩
وكجزء من دعم الوكالة المـستمر للدول األعـضاء في هذا المجال، اـستكملت الوكالة ثالث بعثات اـستعراض في إطار خدمة 
االستعراض المتكاملة المتعلقة بالتصرف في النفايات المشعة والوقود المستهلك، وبرامج اإلخراج من الخدمة واالستصالح 

  ميس) إلى إستونيا وألمانيا والتفيا.(خدمة أرت

ام للتخلُّص الجيولوجي العميق في كيونغجو   -١٠ امج ـع ــأن خريـطة الطريق لبرـن ة بشـــ دريبـي ة عـمل ـت ا عـقدت حلـق كـم
  بجمهورية كوريا، وحلقة عمل تدريبية بشأن تخطيط وتنفيذ التحقيقات الموقعية للتخلص الجيولوجي في هونروب باليابان.

لشـبكة الدولية المعنية بالتمهيد للتخلص ا تووفر. شـبكات الوكالة أداء دور مهم في التدريب واالتصـالوواصـلت   -١١
وانصـب  محفالً لممثلي الدول األعضاء من ذوي الخبرة المشاركين في استخدام تكنولوجيات التقيير على النطاق الصناعي.

بكة الدولية لمختبرات تحديد خصـائص النفا على تحديد الخصـائص  ٢٠١٩يات النووية الذي عقد في عام  تركيز اجتماع الـش
عاع التابعة للوكالة، عقدت  بكة الدولية للتخلص من النفايات الضـعيفة اإلـش لتلبية معايير قبول النفايات. وكجزء من عمل الـش

  يفة اإلشعاع.الوكالة اجتماعاً تقنياً في شيربورغ بفرنسا، بشأن الدروس المستفادة من التخلص من النفايات الضع

ــتكشــف   -١٢ ــاركاً من  ١٣٠واس ــائل   ٦٦مش ــتخدام وس ــأن اس دولة عضــواً في االجتماع التقني الذي ُعِقد في فيينا بش
ــراك الجهات المعنية في مجال البرامج النووية،  ــاالت مع الجمهور وإِشـ ــل االجتماعي لالتصـ ــيعالتواصـ المتعلقة  المواضـ

. وـستـُستخدم المدخالت الواردة خالل االجتماع )٢(الـشكل   الـشبكي االجتماعي بوـسائل التواـصل االجتماعي ومواقع الترابط
ــائل التواصــل االجتماعي في مجموعة األدوات الموجهة للمختصــين في االتصــال في المجال   ــم الخاص بوس لتحديث القس

  النووي.
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االجتماعي لالتصاالت مع الجمهور وإِشراك الجهات المعنية  االجتماع التقني بشأن استخدام وسائل التواصل مشاركون في  -٢الشكل 
  . في مجال البرامج النووية

  التصرُّف في المصادر المشعة المختومة المهملة

إزالة وإعادة تدوير ثالثة مصـــادر مشـــعة  علىالمســـاعدة   تقديم الوكالة أكملتبناء على طلب الدول األعضـــاء،    -١٣
مشــروعاً لدعم إزالة مصــادر مشــعة مختومة  ١١ اســتُهلَّ مختومة مهملة ذات نشــاط إشــعاعي قوي. وباإلضــافة إلى ذلك، 

  (ذات النشاط اإلشعاعي القوي). ٢و ١مهملة من الفئتين 

ـ  ٤٨مشـــاركاً من أكثر من  ٩٠ودعمت الوكالة أيضـــاً تدريب نحو   -١٤ إلى  ٣واً في مجال تكييف الفئات  دولة عـضـ
ف المأمون واآلمن فيها، والبحث عن المصــادر اليتيمة وت ٥ مينها. وُعقد أمن المصــادر المشــعة المختومة المهَملة والتصــرُّ

ــاركاً من   ١٢تدريب على التكييف في المغرب لفائدة  ــافة إلى ذلك، أُوفِدت بعثات خبراء  ١١مشــ ــواً. وباإلضــ دولة عضــ
الوكالة شـبكة  وأطلقتلدعم أنشـطة األمن النووي. وإنشـاء قوائم حصـر وطنية للمصـادر المشـعة المختومة،   للمسـاعدة في

ــعة المختومة المهَملة ــبكة اإلنترنت لتبادل الخبرات في مجال التصــرف في النفايات ، المصــادر المش وهي منصــة على ش
  المشعة المختومة المهملة.

تـستخدم ٣(الـشكل  B، النوع B-435وزودت الواليات المتحدة األمريكية الوكالة بحاوية مرخـصة من طراز   -١٥ ). وـس
  الحاوية لدعم الدول األعضاء في نقل وإعادة المصادر المشعة المختومة المهملة.

  اإلخراج من الخدمة واالستصالح البيئي 

  اإلخراج من الخدمة

ــتدامة واالقتصــاد الدائري على اإلخراج من الخدمة في  نظمت الوكالة حلقة عمل دولية  -١٦ ــأن تطبيق مبادئ االس بش
واـستكشف المشاركون الكيفية التي يمكن بها . عقدت في روما واـستـضافتها ـشركة إدارة المحطات النوويةو ،المجال النووي

على  –الـتالي زيادة االســــــتدامة الـقائـمة على تقلـيل النـفايات عن طريق التصـــــميم، وبـ  –تطبيق مـبادئ االقتصـــــاد الدائري 
 اإلخراج من الخدمة والتصرف في النفايات.
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بمراسم قّص الشريط من أجل النقل   B، النوع B-435االحتفال بتسليم الحاوية التي تبرعت بها الواليات المتحدة من طراز  -٣-الشكل
  الدولي للمصادر المشعة المختومة المهملة.

د  ويصـــــف المنشـــــور  -١٧ ة بعنوان  الجـدـي اـل ــادر عن الوـك  :Decommissioning after a Nuclear Accidentالصـــ

Approaches, Techniques, Practices and Implementation Considerations )وع حــادث اإلخراج من الخــدمــة بعــد وق
من ســـلســـلة الطاقة النووية الصـــادرة عن  NW-T-2.10(العدد   نووي: النُُهج والتقنيات والممارســـات واعتبارات التنفيذ)

في ـظل ظروف الوـكاـلة) االختالـفات في ـحاالت ـما بـعد الحوادث مـقارـنةً ـباإلخراج من الـخدـمة بـعد اإلغالق النـهائي المقرر، 
 الصلة باتخاذ القرارات. وتحديد العوامل المهمة ذاتعادية، 

  االستصالح البيئي

لقد  تقدم الوكالة المعلومات والتدريب على استراتيجيات وتكنولوجيات االستصالح المتاحة، وخيارات التصرف. و  -١٨
عقدت ثالثة اجتماعات تقنية بـشأن الجوانب المختلفة لالـستـصالح البيئي. وقيَّم المـشاركون في االجتماع التقني الذي ُعِقد في 

األنشـطة السـابقة للمشـروع نتائَج فيينا لمشـروع القيود التي تعوق تنفيذ مشـروع اإلخراج من الخدمة واالسـتصـالح البيئي 
  تراتيجيات وإشراك أصحاب المصلحة وبناء القدرات.اقتراحات بشأن وضع االس واوقدَّم

، ُعِقد في LeTrenchمشـروع  ،  وفي اجتماع تقني بشـأن اسـتصـالح الخنادق الموروثة المحتوية على نفايات مشـعة  -١٩
اسـتخدام  المواضـيعسـيدني بأسـتراليا، تبادل المشـاركون المعلومات والمعارف بشـأن مواقع الخنادق الموروثة. وتضـمنت 

  .الدرجاتتراضات والقيود، وتعريف الخيارات، واختيار عوامل التقييم ونهج تسجيل االف

اـستراتيجيات تحديد  وعقدت الوكالة في دونري بالمملكة المتحدة اجتماعاً تقنياً بـشأن تحقيق الحالة النهائية للمواقع:  -٢٠
ــدي لتلّوث األرض ــائص واألجهزة الالزمة للتصـ ــكل  الخصـ ــت إدارةُ المعلومات . ومن بين الق)٤(الشـ ــايا التي نوقشـ ضـ

التاريخية، وتحديد الخـصائص، واإلحـصاءات، والدعم   للمـشاكلوالبيانات، واإلطار الرقابي لالـستـصالح، والمعايير الحديثة 
 التقني الختيار األجهزة واستخدامها.
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بشأن تحقيق الحالة النهائية للمواقع: استراتيجيات تحديد الخصائص واألجهزة الالزمة  مشاركون في االجتماع التقني -٤الشكل 

فون على معدات رصد الشواطئ. للتصدي لتلّوث األرض   وهم يتعرَّ

 Developing Cost Estimates for Environmental  وصــدر منشــوران للوكالة بشــأن االســتصــالح البيئي هما:  -٢١

Remediation Projects   )(العدد  وـضع تقديرات لتكاليف مـشاريع االـستـصالح البيئي)NW-T-3.8    من ـسلـسلة الطاقة النووية
 Environmental Impact Assessment of the Drawdown of the Chernobyl NPP Cooling Pondالصـادرة عن الوكالة) و

as a Basis for Its Decommissioning and Remediation  )د يئي تقييم األثر الب اه في حوض تبرـي لخفض منســـــوب المـي
ــالحها) محطة ــتصــ ــرنوبل للقوى النووية كأســــاس إلخراجها من الخدمة واســ ــادرة عن الوكالة  تشــ (الوثيقة التقنية الصــ

TECDOC-1886.(  

) في اجتماعها الســـنوي بالذكرى الســـنوية ENVIRONET( واحتفلت شـــبكة الوكالة إلدارة البيئة واســـتصـــالحها  -٢٢
  في مجال االستصالح البيئي. الباقية اإلنجازات المتحققة والتحديات من خالل استعراض ، الذي ُعقد في فيينا،العاشرة لها
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  بناء القدرات والمعارف النووية من أجل 
  تنمية الطاقة المستدامة

  الهدف

ــتراتيجيات وخطط وبرامج متينة في مجال الطاقة، وتعزيز الفهم  ــع اسـ ــاء في تعزيز قدراتها على وضـ دعم الدول األعضـ
دعم الدول األعـضاء في تعزيز قدراتها على إنـشاء وبـشأن مـساهمة التكنولوجيا النووية في تحقيق أهداف التنمية المـستدامة. 

تخدام قواعد معارفها النووية عبر  ادات وأدوات إدارة المعارف.  وإدارة واـس اكتـساب وصـون وتوفير ونـشر منهجيات وإرـش
  المعلومات في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية لتيسير التقاسم المستدام للمعلومات فيما بين الدول األعضاء.

  نمذجة الطاقة ومصارف البيانات وبناء القدرات

فعالية في هذا الصـدد وتوفير التدريب في  ٨١واصـلت الوكالة دعم بناء القدرات الوطنية، وذلك من خالل إجراء   -١
ـنت أدواتـها في مـجال  ٨٠مهنـياً من أكثر من  ٧٣٠مـجال تخطيط الـطاـقة ألكثر من  دوـلة عضـــــواً. وـحدَّـثت الوـكاـلة وحســـــَّ

  منظمة دولية. ٢٠دولة عضواً وأكثر من  ١٥٠التي يستخدمها حالياً  —تخطيط الطاقة 

ــأن تنفيذ الهدف   -٢ ــيا والمحيط الهادئ، التي  ٧وفي حلقة عمل األمم المتحدة بش ــتدامة في آس من أهداف التنمية المس
زت أكثر خبرتـها في دعم الـقدرات الوطنـية في مـجال نـمذـجة وتخطيط الـطاـقة بعـقدت في ـبانكوك، شـــــارـكت الوـكاـلة  وعزَّ

  العالقات مع اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ.

 Energy, Electricity and Nuclear Power Estimates for the Periodوحدَّثت الوكالة منـشورها الـسنوي المعنون   -٣

up to 2050  )من ســــلســــلة  ١(العدد  )٢٠٥٠حتى عام   التقديرات بشــــأن الطاقة والكهرباء والقوى النووية للفترة الممتدة
، التي ٢٠١٩البيانات المرجعية)، الذي يضـم آخر التطورات التي طرأت على السـوق والسـياسـات. وأظهرت توقعات عام  

قدمت صــورة مختلطة لمســتقبل القوى النووية، أنه قد تكون هناك حاجة إلى قدرة جديدة كبيرة لتعويض الحاالت المحتملة 
  ن الخدمة بسبب عمرها أو انخفاض قدرتها التنافسية االقتصادية أو بسبب عوامل أخرى.لسحب مفاعالت م

  تحليل العالقة بين الطاقة واالقتصاديات والبيئة

نظمت الوكالة المؤتمر الدولي بـشأن تغيُّر المناخ ودور القوى النووية بالتعاون مع وكالة الطاقة النووية، وحـضره   -٤
ــارك من   ٥٠٠أكثر من  ــاركون بالدور الهام الذي تؤديه القوى النووية   ١٧دولة عضــواً و ٧٩مش منظمة دولية. وأقر المش

  في المساعدة على تحقيق األهداف العالمية المتعلقة بالمناخ.

ــمبر، الدورة    -٥ ــمية األولى في كانون األول/ديسـ ــي، في رحلته الرسـ ــر المدير العام رافائيل ماريانو غروسـ وحضـ
) في مدريد، وأوضـح COP25ؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشـأن تغير المناخ (الخامسـة والعشـرين لم

. وـشاركت الوكالة أيـضاً في المنتدى الـسياـسي الرفيع )١(الـشكل  خاللها أهمية القوى النووية في االنتقال إلى الطاقة النظيفة
  رك.في نيويو ٢٠١٩المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 

ــأن تغيُّر المناخ ودور القوى النووية،  -٦ ــرين لمؤتمر األطراف والمؤتمر الدولي بشـ ــة والعشـ   وقبيل الدورة الخامسـ
تكييف قطاع (  Adapting the Energy Sector to Climate Changeأصــدرت الوكالة منشــورين بشــأن هذا الموضــوع: هما  

 Nuclear–Renewable Hybrid Energy Systems for Decarbonized Energy Production andالـطاـقة مع تغير المـناخ) و

Cogeneration  )ترك)-نُُظم الطاقة الهجينة النووية (الوثيقة   المتجِدّدة ألغراض إنتاج طاقة خالية من الكربون وتوليدها المـش
  ).IAEA-TECDOC-1885التقنية الصادرة عن الوكالة 
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المدير العام في الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ  -١ الشكل
)COP25 ،( مدريدفي 

  إدارة المعارف النووية

الواليات  و مصــرو إيطالياو االتحاد الروســيدورات دراســية بشــأن إدارة الطاقة النووية في    قدَّمت الوكالة ســت  -٧
ــأن إدارة الطاقة النووية ما مجموعه  ٢٠١٩. وحضــر في عام  اليابانو  المتحدة األمريكية ــية هذه بش برامج الدورات الدراس

  دولة عضواً. ٥٦مشاركاً من  ١٧٧

أن إ  ونُِظّمت أربع  -٨ ية بـش وجمهورية  إيطاليا وباراغواي،واالتحاد الروـسي   دارة المعارف النووية فيدورات دراـس
  دولة عضواً. ٣٥مشاركين من  ١٠٦كوريا وحضرها 

 تعليميةدورة  ٦٥٠أكثر من   )CLP4NET( منصــــة التعلم اإللكتروني ألغراض التعليم والتدريبواســــتضــــافت    -٩
  مستخدماً. ٢٧١٧٢منصة إلى ال، ارتفع عدد المستخدمين في ٢٠١٩وبحلول كانون األول/ديسمبر  وتدريبية إلكترونية

جمهورية و البرازيلو باكســـتانو أرمينياوأوفدت الوكالة أربع بعثات زيارات للمســـاعدة في إدارة المعارف إلى   -١٠
  .بإدخال تحسينات. واستعرضت هذه البعثات برنامج إدارة المعارف في كل بلد وقدَّمت توصيات كوريا

ألـكاديمـية اـلدولـية لإلدارة  ا في إـطار، اســـــتضـــــاـفت ـجامـعات في أرمينـيا وهنـغارـيا بعـثات تقييم ٢٠١٩وفي ـعام   -١١
  .هذه األكاديميةأعضاء في  اليابانوجامعات في الواليات المتحدة األمريكية  وأصبحتالنووية، 

  جمع المعلومات النووية ونشرها

دولة عضـــواً  ١٣٢، بلغ عدد األعضـــاء في النظام الدولي للمعلومات النووية (نظام إينيس) ٢٠١٩في نهاية عام   -١٢
سـجل يسـتضـيفها النظام بنفسـه،  ٥٧٥٠٠٠مليون سـجل منها    ٤٫٣منظمة دولية. وبلغ عدد السـجالت في نظام إينيس  ٢٤و

نّصٍ كامل   ١١ ٠٠٠سجالً ببليوغرافيّاً وأكثر من    ٨٢ ٩٨٠مليون نص كامل. وأضافت الوكالة   ١٫٧ويتيح مستودع النظام 
  .مطالعةمليون  ٣٫٥إلى مستودع نظام إينيس، الذي حقَّقت صفحاته الشبكية ما يزيد على 

ــخص، وُطوِلع  ٨٠٠٠، وزارها أكثر من مكتبة الوكالةمورداً إلكترونياً من خالل  ٧٥٤٤٨أُتيح ما مجموعه و  -١٣ شــ
  مفردة. ١٩٠٠أكثر من 
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  العلوم النووية
  الهدف

ة   أداة لتحقيق تنميتهـا التكنولوجـي ة وتطبيقهـا ـك دراتهـا في مجـال تطوير العلوم النووـي ــاء في تعزيز ـق دول األعضـــ دعم اـل
تنفيذ واالقتصـادية. دعم الدول األعضـاء في تعزيز التشـغيل المسـتدام، بما يشـمل االسـتخدام الفعال لمفاعالت البحوث، عند 

  مشاريع مفاعالت بحوث جديدة وبرامج جديدة لبناء القدرات النووية قائمة على الوصول إلى مفاعالت البحوث.

  البيانات النووية

ــمى الملف الدولي لقياس جرعات المفاعالت واالندماج،  -١ ــات النيوترونات، تســ أطلقت الوكالة مكتبة جديدة لقياســ

ــر  ــغيلي لمحطات القوى النووية إلى العالج بأســ ــعة من التطبيقات، من إدارة وتقييم العمر التشــ وهي تدعم مجموعة واســ

ـسات الفيزياء النووية وتطبيقات أمان المفاعالت. وتحتوي المكتبة النيوترون في نواة البورون واـستخدام النظائر الطبية وقيا

من تفاعالت القياســات النيوترونية التي جرى بشــأنها تقدير معطيات ومجاالت عدم يقين لمقاطع مســتعرضــة  ١١٩على 

  عالية الجودة.

نويدة، واحدة   ٢١٩ة تتعلق بــــــ وتعد مكتبة البيانات الـضوئية النووية الجديدة التي تحتوي على بيانات عالية الجود   -٢

اركون   تخدم المـش روع بحثي منـسق حول داالت قوة الفوتون والتفاعالت النووية الضـوئية. واـس ية لمـش من المنتجات الرئيـس

، لوضـــع وصـــف أفضـــل CoH3و  TALYSفي المشـــروع برامجيات عصـــرية للتفاعل النووي، كرمزي النماذج النووية 

يـسمح للمفاعل وبرامجية النقل مونتي كارلو بتقديم تقديرات محـسنة حول قـضايا مثل   للمقاطع المـستعرـضة ذات الـصلة، مما

التدريع اإلشـعاعي وتحويل النفايات المشـعة. وسـيتسـنى للدول األعضـاء، بفضـل خفض هوامش عدم اليقين، وضـع تنبؤات 

  أفضل للمردود النظيري أثناء التشعيع.

  مفاعالت البحوث

  البحوث وتطبيقاتهااستخدام مفاعالت 

ً  ٣٦مختبَر تحليل بالتنشيط النيوتروني في    ٤٩قدَّمت الوكالة الدعم الختبار الكفاءة بين المختبرات لـ   -٣   .دولة عضوا

واســتُكمل التحديث الرئيســي األول لدورة التعلُّم اإللكتروني للتحليل بالتنشــيط النيوتروني باســتحداث عشــر وحدات نمطية 

  جديدة.

د   -٤ ــاء على التخطيطوأُوفـِ دول األعضـــ دة اـل ــاـع ات الخبراء لمســـ ان من بعـث ة و المغرب إلى ت بعثـت ة العربـي المملـك

ـسات  تراتيجي للمؤـس عودية. وُوضـعت الصـيغة النهائية لوحدات التعلم اإللكتروني الخاصـة بدورة معنونة ’التخطيط االـس الـس

قنيات التحليلية النووية بشــأن علوم التحليل الجنائي وقُِدّمت النووية الوطنية‘، واســتُحدثت دورتان للتعلم اإللكتروني حول الت

  دورة تدريبية تمهيدية للعاملين في مفاعالت البحوث، وتتاح هذه األخيرة باللغتين اإلنكليزية واإلسبانية.

وات الحسـابية  ونشـرت الوكالة ’المعيار المرجعي اسـتناداً إلى بيانات التجارب بشـأن علم النيوترونات واألسـاليب واألد   -٥

وعرضــت    ، ) IAEA-TECDOC-1879الهيدرولوجية الحرارية الخاصــة بتشــغيل وتحليل أمان مفاعالت البحوث‘ (وثيقة الوكالة  

  نتائج مشروع بحثي منسق.

  

  



GC(64)/3 
  ٤١الصفحة 

ــتعراض   -٦ ــمية لدى الوكالة السـ ــتخدام مفاعالت البحوث كخدمة رسـ ــتعراض المتكامل السـ واعتُمدت بعثات االسـ

اســتناداً إلى التعقيبات الواردة من البعثة التجريبية لالســتعراض المتكامل الســتخدام مفاعالت البحوث التي أُوفِدت النظراء 

إلى مـفاـعل البحوث تريـغا في إيـطالـيا. وتـقِدم ـهذه البعـثات تقييـماً الســـــتـخدام أي مـفاـعل بحوث، وتـُحِدّد مـجاالت االســـــتـخدام 

  منتجات والخدمات التي يمكن أن يوفرها مفاعل البحوث.اإلضافية والبحث والتطوير، فضالً عن ال

  مشاريع مفاعالت البحوث الجديدة وإرساء البنى األساسية وبناء القدرات

ــأن فيزياء المفاعالت والتطبيقات النيوترونية لفائدة   -٧ ــية إقليمية لمفاعالت البحوث بش نُِظّمت في اليابان دورة دراس

ــيا والمحيط ال  فيبلدان  ــنغال حلقة وأفريقيا، بهدف بناء الكفاءة النووية في تلك البلدان.   وفيهادئ منطقة آسـ نُِظّمت في السـ

عمل وطنية حول نهج المعالم البارزة لبرنامج مفاعل بحوث. كما نوقـشت في حلقة العمل االـستعدادات لبعثة مقبلة في إطار 

  البحوث. االستعراض المتكامل للبنية األساسية النووية فيما يخصُّ مفاعالت

  دورة وقود مفاعالت البحوث

تعمل الدول األعضــاء على تدنية اليورانيوم الشــديد اإلثراء في االســتخدام المدني من خالل برامج خفض اإلثراء   -٨

لمفاعالت البحوث واالختبارات، ومن خالل برامج اســترداد وقود اليورانيوم التي تعيد اليورانيوم الشــديد اإلثراء إلى بلدان  

تلقت الوكالة طلباً من كازاخسـتان للمسـاعدة على تدنية اليورانيوم الشـديد اإلثراء، لنقل اليورانيوم الشـديد اإلثراء والمنشـأ. 

ــتهلك من المفاعل  ــديد اإلثراء الناتج عن مفاعل الغرافيت   IVG.1Mالمس إلى االتحاد الروســي والتخلص من اليورانيوم الش

راء خدمات للقيام باألعمال التحضــيرية إلعادة وقود اليورانيوم الشــديد النبضــي في كازاخســتان. وشــرعت الوكالة في ـشـ 

  إلى االتحاد الروسي. IVG.1Mاإلثراء المستخدم في المفاعل 

وجرى التوقيع على ترتيبات عملية للتعاون بين الوكالة ومعهد ـسوـسني المـشترك لبحوث القوى والبحوث النووية   -٩

ــيا ــب التركيز ،في بيالروســ ــتخداماعلى  وانصــ ــائص  ســ وقود من  األنواع المتقدمةالمرافق الحيوية للمعهد لتحديد خصــ

عات الوقود، وتوفير التعليم والتدريب.تقديم المفاعالت ، و   التجارب المعيارية، ودراسة أمان مجمَّ

وُعقدت عدة اجتماعات وحلقات عمل وركَّزت على تحســين اســتخدام الدول األعضــاء وفهم أفضــل الممارســات   -١٠

نظَّمت الوكالة اجتماعاً تقنياً بشـأن الحالة الراهنة والتطورات في مجال التصـرف في النفايات المشـعة ومفاعالت البحوث. ل

ــاريع تحويل المفاعل المصــدري  والناتجة عن مفاعالت البحوث.   ــتفادة من مش ُعقد في الصــين اجتماع حول الدروس المس

ــن ــغّر، نظمته الوكالة وهيئة صـ ــينية.  النيوتروني المصـ ــأن واعة الطاقة النووية الصـ ُعقدت في فيينا حلقة عمل تدريبية بشـ

تهلك. وُعقد في فيينا اجتماع تقني  تخدام أدوات دعم اتخاذ القرارات في مجال التصـرف في وقود مفاعالت البحوث المـس اـس

ــ  يط، وذلك من أجل بشـــــأن المـعايير المرجعـية الـحاســـــوبية فيما يخص معدل حرق وقود مفاعالت البحوث ورموز التنـشــ

 .استعراض نتائج المعايير المرجعية الحاسوبية التي استُكملت في إطار مشروع بحثي منسق ذي صلة

  تشغيل مفاعالت البحوث وصيانتها

ــيانة مفاعالت البحوث.   -١١ ــغيل وصــ ــأن تشــ  وخاللنظَّمت الوكالة عدداً من االجتماعات وحلقات العمل التقنية بشــ

ا اجتـماع تقني  المـخاطر على مـفاعالت البحوث أثـناء الـخدـمة واتـخاذ القرارات فيـما ُعـقد في فييـن بشـــــأن التفتيش عن علم ـب

اركون الوضـع الحالي والممارـسات الحا  ،يخصـها تعرض المـش لية، وصـياغة نطاق ومنهجية مـشروع بحثي منـسق حول اـس

ــات   ُعقدت في فيينا  حلقة عمل تدريبية وخاللهذا الموضــوع.  ــأن النظم اإلدارية المتكاملة لمفاعالت البحوث والممارس بش

يينا اجتماع ُعِقد في فوتبادل المشــــاركون المعارف والخبرات في تنفيذ النظم اإلدارية المتكاملة لمفاعالت البحوث. ، الجيدة

تقني بـشأن األجهزة الرقمية ونظم التحكم المـستخدمة في عمليات االرتقاء وفي مفاعالت البحوث الجديدة، وذلك لكي يتـسنى 

دـيث  اعالت البحوث التي تنطوي على تـح ــاريع مـف ة لمشـــ ة واإلدارـي الجواـنب التقنـي ة ـب ادل المعلوـمات والخبرات المتعلـق تـب
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ُعـقدت في األرجنتين حلـقة عـمل بشـــــأن مـحاـكاة مـفاـعل غير متصـــــل ـبالقوى لألغراض واألجهزة الرقمـية ونظم التحكم. 

الـتدريبـية، وذـلك ـبالتـعاون مع حكوـمة األرجنتين لنـقل الخبرات في مـجال تشـــــغـيل مـفاعالت البحوث وتحلـيل أدائـها من أـجل 

  المساهمة في زيادة الكفاءة التقنية والتنمية المستدامة للتكنولوجيا النووية.

ذه    -١٢ ة. وخالل ـه دـم اء الـخ ة للفحص غير المتلف والتفتيش أثـن ديمقراطـي ة الكونغو اـل ة دعم إلى جمهورـي دت بعـث وأوفـِ

ــعاع تعمل تحت   TRICO IIمن عناصــر الوقود في مفاعل البحوث  ٧٥البعثة، جرى فحص   ــتخدام كاميرا مقاومة لإلش باس

  الماء قدمتها الوكالة.

ياوأوفدت أنواع مختلفة من بعثات تق  -١٣ غيل وصـيانة مفاعالت البحوث إلى إندونيـس تان ييم تـش وتايلند لتقديم  وأوزبكـس

ــين أداء مفاعالت البحوث.   ــاعدة من أجل تحسـ ــورة والمسـ ــية لمرفق   وأوفدتالمشـ ــيا البعثة الرئيسـ ــرين إندونيسـ في تشـ

ــغيلية األول/أكتوبر وتمخَّضــت عن تقديم توصــيات بإعداد خطة عمل لتوســيع نطاق تشــغيل   المفاعل مع تعزيز لياقته التش

سـنة إضـافية. وأوفِدت بعثة متابعة في إطار تقييم تشـغيل وصـيانة مفاعالت البحوث   ٢٠و ١٥رة تتراوح بين  توموثوقيته لف

في أوزبكسـتان وأُبِلغ المشـِغّل بخطة العمل اإلضـافية لمواصـلة تشـغيل المفاعل على المدى   WWR-SMإلى مفاعل البحوث 

  الطويل.

ــرت الوكالةو  -١٤  Material Properties Database for Irradiated Core Structural Components for Lifetime نش

Management for Long Term Operation of Research Reactors  )بيانات خصائص المواد المستخَدمة في المكونات   قاعدة
عَّعة لضـمان إدارة ا غيل الطويل األجل لمفاعالت البحوثالهيكلية لقلوب المفاعالت المـش غيلية فيما يتعلق بالتـش  )ألعمار التـش

ويمكن استخدام المعلومات  ، التي تعرض نتائج مشروع بحثي منسق حول هذا الموضوع.)TECDOC-1871(وثيقة الوكالة 

  مفاعالت بحوث جديدة.المقدَّمة لدعم التشغيل الطويل األجل اآلمن والموثوق لمفاعالت البحوث الحالية وتصميم 

  تكنولوجيا المعِجّالت وتطبيقاتها

حدَّثت بوابة المعارف المتعلقة بالمعجالت خمس بنى من بناها األســاســية البحثية الحالية وأضــافت بنية أســاســية   -١٥

نت هذه التحديثات المِعّجالت اإللكتروســتاتية، والمصــادر الضــوئية الســنكروترونية، ومصــادر الت شــظية  جديدة. وتضــمَّ

ــية   ــاس ــينية، والبنية األس ــعة الس ــتت النيوتروني، وأجهزة ليزر اإللكترونات الطليقة العاملة باألش النيوترونية، وأجهزة التش

  ٧٠٠٠مرفق. وزار البواـبة أكثر من   ١٧٠٠الـجدـيدة للســـــيكلوتروـنات الطبـية. وتضـــــم البواـبة ـحالـياً ـما مجموـعه أكثر من 

ل في دولة عضواً، أي ضعف ا ٨٣مستخدم من    .٢٠١٨عام لعدد المسجَّ

ــور   -١٦ ــِلّط منشـ ــين موثوقية ودقة التحليل بُحزم األيونات الثقيلةالمعنون الوكالة ويُسـ ــلة   ٤٨٥(العدد  تحسـ ــلسـ من سـ

ــق تناول القيود  ــروع بحثي منس ــتخدام األيونات الثقيلة المفروضــة التقارير التقنية) الضــوء على إنجازات مش أداة كفي اس

اعدة البيانات الشــاملة للمقاطع المســتعرضــة الجديدة لإليقاف والمدرجة في المنشــور على بيانات جديدة تحليلية. وتحتوي ق

  ستفيد كثيراً أوساط حزم األيونات، مما يؤدي إلى تحسين دقة تحليل العناصر الخفيفة الكمية في جميع أنحاء العالم.

من دولة عـضواً  ١١ن من يترييـستي بإيطاليا مـستخدم  اتفاق ـشراكة جديد مع ـسنكروترون مختبر إليترا في ومكَّن  -١٧

حلقة العمل التدريبية األولى المـشتركة بين  كذلكنُِظّمت وخط الحزم اإلـشعاعية لتألق األـشعة الـسينية.    فيتجربة   ٢٣ إجراء

). ومن خالل اتفاق شراكة ١(الشكل  في التجارب الـضوئية الـسنكروترونية  الوكالة وـسنكروترون مختبر إليترا في ترييـستي

الحزم األيونية. وعالوة في  دول أعضــــاء  ٥تجربة شــــاركت في   ١٧  أُجريتفي زغرب،   قائم مع معهد رودر بوكوفيتش

  .األخصائيين العاملين في مرافق المعِجّالت لفائدةعلى ذلك، نُِظّمت حلقة عمل تدريبية 
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شاركون في حلقة عمل تدريبية نظَّمتها الوكالة يشاهدون عرضاً توضيحياً لألجهزة المركَّبة في خط الحزم اإلشعاعية م -١ الشكل
  ).(الصورة مهداة من مختبر إليترا لتألق األشعة السينية المشترك بين الوكالة ومختبر إليترا.

ــغيرة في بنغالديش وكرواتيا واليونان دعٌم محدَّد األهداف من طلب، قُِدّم إلى مرافق  الوبناء على   -١٨ المعِجّالت الصــ

ــيات معيَّنة  ن أداؤها، أو قُِدّمت توصــ ــَّ خالل بعثات الخبراء. ونتيجة لذلك، عادت مرافق المعِجّالت هذه إلى العمل، وتحســ

  حول كيفية ضمان تشغيلها المستدام في المستقبل.

تركة بين المركز الدولي مالمحها  ؛ وـشملت أبرز  لى مدار العامعو  نُِظّمت عدة فعالياتو  -١٩ حلقة العمل المتقدمة المـش

التي للفيزـياء النظرـية والوـكاـلة بشـــــأن تحســـــين التقنـيات التحليلـية الـقائـمة على المعجالت فيـما يتعلق بعلم التحلـيل الجـنائي، 

ً اجتماعو؛ النهائيين للتحليل الجنائي وكذلك المســــتخدمين المحِلّلين ُعقدت في ترييســــتي بإيطاليا لفائدة ً تقني ا بشــــأن إنتاج   ا

ــظايا ــتناداً إلى معجالت بدون شـ ج بإجراء اُعقد في فيينا،  ، النيوترونات اسـ ــتعراض وتُِوّ تطبيقات مجموعة متنوعة من لسـ

إنـشاء مثل هذه المرافق، الجوانب العملية لتخطيط وو، تكنولوجيا المعِجّالت والتـصاميم المحددة األهداف إلنتاج النيوترونات

ية الالزمة، وتدريب الموظفين، وتقديرات تكاليف المرافق، والتراخيص، وقضـايا األمان واألمن اـس ؛ بما في ذلك البنية األـس

تسـهيل االعتماد على  بهدفحلقة عمل بشـأن تحليل الجدوى المالية واالقتصـادية لمشـاريع التكنولوجيا النووية واإلشـعاعية 

عرضـاً وتوضـيحاً السـتخدام النموذج الحاسـوبي األخيرة  وقدَّمت حلقة العمل  واسـتدامة المؤسـسـات النووية الوطنية.الذات 

المخرجات -الخاص بمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصــناعية (نموذج الكومفار) ونموذج المدخالت واإلبالغلتحليل الجدوى 

أثير محـطات القوى النووـية ال ع لتقييم ـت ــاريع، مـثل الموســـــَّ ة للمشـــ ة الكلـي ــادـي أثيرات االقتصـــ ذـجة الـت ة لنـم اـل الوـك ـخاص ـب

  السيكلوترونات الطبية وأجهزة التشعيع بأشعة غاما.

  األجهزة النووية

ــا  -٢٠ ــدورف بالنمسـ ــاء مرفق علوم   فيهامة  بارزة  معالم   عدةحقَّق مختبر العلوم واألجهزة النووية في زايبرسـ إنشـ

 واـستكمالمتطلبات أعمال التجديد؛  وتحديد يوترونات يعتمد على الديوتيريوم والتريتيوم؛ مولد ن وصـول  وهي: النيوترونات

نظام رصـد األشـعة النيوترونية/أشـعة  وإدخاللتحليل تنشـيط النيوترونات؛  الكشـفنظام    وتركيبحسـابات التدريع األولية؛ 

  ).٢نظام تصوير باألشعة النيوترونية واألشعة السينية (الشكل  وتركيب واختبارغاما في الخدمة؛ 
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) مرحلة الدوران (غير مستخدمة ٢) صندوق الكاميرا؛ (١: (السينية/لتصوير المزدوج باألشعة النيوترونيةاختبار نظام ا -٢الشكل 
  ) التحكم الحاسوبي.٥العينة؛ () ٤) مصدر األشعة السينية؛ (٣في هذه الصورة)؛ (

 .األجهزة النوويةببـناء الـقدرات البشـــــرية في مجال عدة حلـقات عـمل ودورات تدريبـية تتعلق  خالل الـعام  وُعـقدت   -٢١
ثة، وذلك  في بيكش بهنغاريا  حلقة عمل تدريبية  وشــمل ذلك عقد   بشــأن تحديد الخصــائص في الموقع المتعلقة باألماكن الملوَّ
حلقة عمل متقدمة مشـتركة بين  وعقد )؛  ٣(الشـكل   لمديرية الوطنية لسـالمة السـالسـل الغذائية التابعة لهنغاريابالتعاون مع ا

بشــأن تقنيات مقياس طيف األشــعة الســينية المحمول لتحديد في ترييســتي بإيطاليا  المركز الدولي للفيزياء النظرية والوكالة 
دورة تدريبية إقليمية في زايبرســدورف بشــأن منهجية وتكنولوجيا المقتفيات  ؛ وتنظيمخصــائص القطع األثرية/الفنية القيِّمة

في زايبرسـدورف للحصـالين  ؛ وتنظيم تدريب جماعي  اإلشـعاعية والمصـادر المختومة كما هي مطبقة في الصـناعة والبيئة
تدريب  ؛ وتنظيماألشــعة الســينية على منح دراســية لمدة ثمانية أســابيع بشــأن التقنيات والتطبيقات التحليلية القائمة على تألق

ــأن األجهزة النووية   جماعي ــية بشــ ــلين على منح دراســ مركز بيرين للبحوث النووية في الجزائر. وأفضــــت في  للحاصــ
  دولة عضواً. ١٤باحثاً شاباً من  ٢٠للحاصلين على منح دراسية إلى تدريب الجماعيتين الفعاليتين 

ان في مجـال معـايرة األجهزة   -٢٢ اـب داع البيئي في الـي دعم إلى مركز محـافظـة فوكوشـــــيمـا لإلـب ة اـل اـل ت الوـك دـم وـق
ــعاعية ألربعة مواقع مختلفة. وباإلضــافة إلى ذلك، تلقى  ــم الخرائط اإلش ــير النتائج لرس ــتراتيجيات جمع البيانات وتفس واس

ايبرســـدورف بشـــأن تشـــغيل واســـتخدام ومعايرة مجموعة التدريب أحد أعضـــاء فريق المركز في مختبرات الوكالة في ز
تخدام الرمز  معدلمتنوعة من األجهزة؛ وبـشأن النـشاط المتعلق بمنهجيات تحويل   Rالجرعات؛ ونمذجة مونتي كارلو؛ واـس

  لرسم الخرائط اإلشعاعية؛ والتدريب العملي على الطيران بدون طيار.

  االندماج النووي

ــاد   -٢٣ ســة لبرنامج محطة قوى االندماج اإليضــاحية في موســكو. وركزت المناقشــات وتبادل نُظمت حلقة العمل الس
المعلومات في حلقة العمل لهذا العام على القضــــايا والتحديات المتعلقة باســــتقرار البالزما وعلوم المواد وتأثير الظروف  

  التشغيلية لمحطة قوى االندماج اإليضاحية.

اجتماعات تقنية حول مواـضيع تتعلق بمفاعالت االندماج وبحوث الجـسيمات العالية وعلى مدار العام، نُِظّمت عدة   -٢٤
االجتماع التقني الثاني عشر للوكالة بشأن المراقبة والحصول على البيانات والمشاركة   ، بما في ذلكالطاقة وفيزياء البالزما

االجتماع التقني الســــادس عشــــر بشــــأن ؛ وياُعِقد في دايجون بجمهورية كور، الذي عن بُعد فيما يخصُّ بحوث االندماج
ُعقد في شــيزيوكا ، الذي نظرية حاالت عدم اســتقرار البالزما  —الجســيمات العالية الطاقة في نظم االحتواء المغناطيســي 

فات في فيينا.؛ وباليابان   االجتماع التقني الثالث بشأن مفاهيم المحِرّ

١

٢

٣

٤

٥
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بون مجهَّزون بأجهزة قياس طيف أشعة غاما ونظم مالحة يجرون قياسات ميدانية في منجم يورانيوم سابق في بيكش بهنغاريا.   - ٣  الشكل    متدِرّ

ور الجديد للوكالة المعنون    - ٢٥ لط المنـش   Conceptual Development of Steady State Compact Fusion Neutron Sourcesويـُس
 الضــوء   ) IAEA-TECDOC-1875(وثيقة الوكالة    ) ونية االندماجية المضــغوطة المســتقرة الحالة وضــع مفاهيم المصــادر النيوتر ( 

االندماجية  على النتائج واالســتنباطات الرئيســية لمشــروع بحثي منســق بشــأن التصــاميم المفاهيمية للمصــادر النيوترونية
تخدام المرافق والتـشغيل واألمان  المضـغوطة المنخفضـة والمرتفعة الطاقة، وهو يغطي تطبيقاتها العملية ويتناول جوانب اـس

  واالندماج التكنولوجي.

  تقديم الدعم لمركز عبد السالم الدولي للفيزياء النظرية (المركز الدولي للفيزياء النظرية)

كز الدولي للفيزياء النظرية بهدف تمكين العلماء الـشباب من الدول األعـضاء النامية من واـصلت الوكالة دعم المر  -٢٦
ب وإقامة الشــبكات في مجاالت الفيزياء النظرية والعلوم التطبيقية. وُعقد ما مجموعه  فعالية مشــتركة  ١٣الدراســة والتدرُّ

ــاركت في تمويلها جهات متنوعة وحضــرها أكثر من   ــاركين،   ٢٥٠تش وتناولت مواضــيع تتراوح بين التصــوير من المش
  اإلشعاعي التشخيصي الطبي وفيزياء البالزما.

  



التقنیات النوویة من أجل التنمیة وحمایة البیئة

مؤتمرات وندوات۳ ً ٥۱اجتماعاً تقنیا
۲۲۰اجتماعاً استشاریاً

مشروعاً بحثیاً منسَّقاً
۸۰ شبكة وبوابة

۳۰

اجتماعاً
ً بحثیاً منسَّقا

٥۸
مركزاً متعاوناً عامالً
داخل إدارةالعلوم والتطبیقات

النوویة

۳٤



·

۲۰۱۹

٦۱۰۰۰

ع الصحة البشریة  مجمَّ

أكثر من

مستخدم جدي

دلیل مراكز العالج اإلشعاعي

۱۳۰۰۰
أكثر من

مستخدم جدي

مختبرات التطبیقات النوویة في زایبرسدورف

۳۳۱
باً متدِرّ

٦٥۰
زائراً

۸٥
دولة عضواً

مشروع

مقاال
ً صحفیا

منشوراً صادرا
عن الوكالة

۳۳۰ ٦۱
دورة دراسیة للتعلُّم اإللكتروني

ودروة تدریبیة إلكترونیة
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  األغذية والزراعة
  الهدف

المســاهمة في التكثيف المســتدام لإلنتاج الزراعي وتحســين األمن الغذائي العالمي من خالل بناء القدرات ونقل التكنولوجيا 
ــاء.   ــبل العيش أمام التهديدات واألزمات التي تؤثر في الزراعة، بما في ذلك تغيُّر وإلى الدول األعضــ ــمود ســ تعزيز صــ

د ســـالمة األغذية، والطوارئ النووية أو اإلشـــعاعية.  المناخ، والتهديدات البيولوجية، والمخاطر تحســـين النظم والتي تهّدِ
الزراعـية والـغذائـية الناجعة من أجل إدارة الموارد الطبيعية والمحافظة على هذه الموارد على نحو مســـــتدام، وتعزيز حفظ 

ع البيولوجي النباتي والحيواني.   وتطبيق التنوُّ

  األمراض الحيوانية العابرة للحدودالتصدي للطوارئ جراء تفشي 

جمهورية الو و تايلند و إندونيســيابناء على طلب الدول األعضــاء المتضــررة من حمى الخنازير األفريقية، وهي   -١
ــعبية ــبوقة ، قدمت الوكالة ميانمارو منغولياو  ماليزياو كمبودياو فييت نامو الصــينو الديمقراطية الش ــاعدة تقنية غير مس مس

زكـما  لمـكافـحة انتشـــــار المرض.  المـيدان اـلدعم فيوـقدَّـمت  مختبر اإلنـتاج الحيواني والصــــــحة الحيوانـية   ت، من خاللعزَّ
عن طريق توفير أطقم أدوات الطوارئ  المتضــررة لدى البلدانقدرات التشــخيص  ،وشــبكة مختبرات التشــخيص البيطري

ن الفيروس واألجســام المضــادة ذات الصــلة، وتقديم التدريب للموظفين التقنيين العاملين في والمعدات المختبرية للكشــف ع
ات المختبرات،   ياـس أن الـس ورة بـش داء المـش اعد اإلجراءات العاجلة التي اتخذتها في الميدانالدعم التقني  تقديم  ووإـس . ولم تـس

  عيش.الالتخفيف من تأثير هذا المرض في ُسبُل ، بل إنها ساعدت أيضاً على فحسبصناعة وتجارة الخنازير  الوكالة

حمار  ٣٠٠ ٠٠٠وفي غرب ووـسط أفريقيا، أصـيبت عدة دول بتفـشي إنفلونزا الخيول التي أودت بحياة أكثر من   -٢
ــخيص  في النيجر وحدها. ــخيص البيطري، كواشــف ومواد مرجعية للتش ــبكة مختبرات التش عت الوكالة، من خالل ش ووزَّ

، مما نيجيرياو النيجرو المغربو الكاميرونو  غاناو الســـنغالو  بوركينا فاســـوالســـريع والمراقبة على مختبرات وطنية في  
ز ثيوبيا وجنوب أفريقيا من خالل إلوكالة الدعم قدَّمت الكما  .  المرض  على اكتشـــاف ورصـــد انتشـــار تلك البلدانقدرة   عزَّ

وتحديد مسـتوى تسـبُّبه في المرض بالنسـبة للدواجن والحيوانات  إنفلونزا الطيورتقنيات مختبرية حديثة للكشـف عن سـاللة 
ً مختبر اإلنتاج الحيواني والصـحة الحيوانية نموذجوضـع ). وألول مرة، ١األخرى والبـشر (الـشكل  ً أولي ا ع ا ع ضـد للقاح مـش

رت من خالل األساليب التقليدية.  ، وهوإنفلونزا الطيور   أفضل من اللقاحات التي ُطِوّ

  أمان األغذية

ــاليب   -٣ ــاليب نووية وما يتصـــل بها من األسـ واصـــلت الوكالة، من خالل مختبر حماية األغذية والبيئة، تطوير أسـ

. المخلـفات والملوـثات الكيمـيائـية في مختلف الموارد الـغذائـيةالتحليلـية واختـبارـها والتحقق من صـــــحتـها لكشـــــف ومراقـبة 

ــطة البحوث هذه  ــت أنشـ ــين  وأفضـ ــع معايير دولية لتحديد مخلفات مبيدات اآلفات والملوثات البيئية واألفالتوكسـ إلى وضـ

نت اإلنجازات الرئيســــية اســــتحداث طريقة تحليل متعدد   والملوثات األخرى في األغذية والنباتات المهمة تجارياً. وتضــــمَّ

ا في يتعلق بالملوـثات  ة والتحقق من صـــــحتـه احـي اـمة من الـن ة الـه ا (الكركم)، وهو من األطعـمة والتواـبل الطبـي ا لونـغ ُكرُكـم

جرى تكييف الطريقة لتحديد مخلفات مبيدات اآلفات في أوراق نباتات طبية وُعشــبية تُســتخدم على نطاق كما  .  االقتصــادية

ة،  ا الالتينـي ة  Peumus boldusوهي واســـــع في أمريـك د الملوـثات المعروـف دـي ة لتـح اـل دو). ويعتبر توافر طرائق فـع (أو البوـل

كما بكونها مسـببة للسـرطان، مثل مبيدات اآلفات واألصـباغ الضـارة، مسـاهمة رئيسـية في سـالمة األغذية وجودة األغذية. 

ية ومنهجيات الرصـــد البيولوجي التي تســـتهدف التحليل  المنهجياتالدعم للدول األعضـــاء لتبســـيط اســـتخدام قدَّمت الوكالة 

زت اـلدول األعضـــــاء ـقدراتـها والبيـئةمبـيدات اآلـفات الشـــــدـيدة الـتأثير في األـغذـية   التحليلـية فيـما يتعلق. ونتيـجة ـلذـلك، عزَّ

عاً بحثياً . وفي تموز/يوليه، أطلقت الوكالة مشــرواألدويةومخلفات لملوثات الناشــئة في األغذية والزراعة مثل النيكوتين با

المنتجات منسـقاً جديداً لدعم الدول األعضـاء في اسـتحداث أدلة علمية عن المسـتويات اآلمنة لمخلفات األدوية البيطرية في  

 .الغذائية
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العلماء في الكاميرون على الوقاية من حمى الخنازير  مختبرات التشخيص البيطري (فيتالب)الوكالة ل تساعد شبكة -١الشكل 
 األفريقية ومكافحتها في مزارع الخنازير التجارية الصغيرة. 

  

  تقنية الحشرة العقيمة لمكافحة ناقالت األمراض البشرية

عملت الوكالة، من خالل مختبر مكافحة اآلفات الحشــــرية، على تعزيز اختبار تقنية الحشــــرة العقيمة واعتمادها   -٤

اِعَجة الُمنَقََّطة باألَبيَض، وهي بعوض  وتفعيلها من أجل التحكم في البعوض الناقل لألمراض، مثل الزاعجة المصـــرية والزَّ

ــيكونغوانيا والزيكا ــفراء.  ناقل للحمى الذنجية والتشــ ــطة على ووالحمى الصــ التجارب الميدانية االنتقال من ركزت األنشــ

  الصـــينو  ســـنغافورةالتجارب الميدانية التشـــغيلية الواســـعة النطاق في  إلى اليونان، و إيطاليافي   لالعتماد  النطاق الضـــيقة

الطائرات بدون طيار المســـتخدم بما في ذلك تحســـين كفاءة نظام  ،  مبتكرةتشـــغيلية  اســـتحدثت الوكالة حلوالً و. المكســـيكو

درة على الطيران ك من حـيث الـق ة، وذـل ة جودة ذكور البعوض العقيـم ة، وتحســـــين مراقـب  ،إلطالق ذكور البعوض العقيـم

النهج أن تتقدَّم مشـاريع تقنية الحشـرة العقيمة عبر  هذا ويضـمن  .وتكييف نهج مرحلي مشـروط لنشـر تقنية الحشـرة العقيمة

دءاً بجمع البيانات األـساـسية ثم القيام بتجارب ميدانية ـصغيرة النطاق فإجراء اختبار قبل تـشغيل تلك ـسلـسلة من الخطوات، ب

المشـــاريع وتدخلها التشـــغيلي. ولتعزيز اإلجراءات المشـــتركة بشـــأن تقنية الحشـــرة العقيمة في مكافحة البعوض الناقل 

ــرية،  ــتخدام  منظمة امع    على مذكرة تفاهم الوكالة  وقَّعتلألمراض البش ــأن تطوير واس ــحة العالمية لتوطيد التعاون بش لص

ــي  ــتركة إلى بنغالديش من أجل تقييم تفش ــرة العقيمة لمكافحة بعوض الزاعجة. وأفضــى ذلك إلى إيفاد بعثة مش تقنية الحش

 الحمى الدنجية ووضع خطة الختبار تقنية نووية الستئصال البعوض المسؤول عن تفشي المرض.
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  صيل باالستيالد الطفريمعالجة أمراض المحا

ســــهَّلت الوكالة إحراز تقدم هام في البحث والتطوير لتحديد المحاصــــيل المقاومة لألمراض باســــتخدام تقنيات   -٥

االسـتيالد الطفري. وشـملت التطورات الرئيسـية تأكيد خطوط األرز الطافرة التي تتمتع بقدرة على مقاومة العشـب الطفيلي 

ــيوية‘، وتح ــتريغا اآلس ــتوائية  ’اإلس ) من ســاللة الفطر TR4( ٤ديد الموز المقاوم لفطر الفوزاريوم الناجم عن الســاللة االس

ة في المختبر  دـق د النمط الظـاهر ـب المغزلي الحـاد األبواغ. وتحقَّق التطور األول من خالل اســـــتخـدام بروتوكوالت تحـدـي

رت في مختبر الوكالة لتحســين الســالالت النباتية وصــفاتها الوراثية، في حين كان التطور  والدفيئة، وهي بروتوكوالت ُطِوّ

أكاديمية غوانغدونغ للعلوم  أُجريت فيزراعة األنســـجة وإلجراءات فعالة في فحص األمراض األخير حصـــيلة لمزيج من 

ــق بعنوان "تقنيات الفرز الكفؤة لتحديد الطافرات التي تقاوم األمراض  ــروع بحثي منس الزراعية في الصــين، في إطار مش

ــتوائي للبن والموز". ويجري حاليا اإلكثار من صـــنف الموز المقاوم لســـاللة الفطر ا إلجراء تجارب ميدانية في   TR4السـ

ــاب بالفطر   ــكل   TR4جميع المناطق التي تزرع الموز المصـ ــين (الشـ ــبوق في ٢في الصـ ). ويعتبر هذا اإلنجاز غير المسـ

افـحة ا من المواد  مـك اً في تحســـــين ـحث الطفرات في البن والموز، وهـم اً ـحاســــــم اـتات الـعابرة للـحدود منعطـف أمراض النـب

 لعديد من الدول األعضاء.دى ال واألمن الغذائي اتة لالقتصاد األساسية بالنسب

  

  

 يقضي على، وهو مرض ) من ساللة الفطر المغزليTR4( ٤الساللة االستوائية  على مكافحة يساعد  االستيالد الطفري -٢الشكل 
 ً  . أمريكا الالتينية في مساحات كبيرة من مزارع الموز في آسيا وأفريقيا ومؤخرا
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  الصحة البشرية
  الهدف

تعزيز قدرات الدول األعضــاء على تلبية االحتياجات المتصــلة بالوقاية من المشــاكل الصــحية وتشــخيصــها وعالجها عبر 
  .وتطبيق تقنيات نووية وتقنيات ذات صلة بالمجال النووي في إطار توكيد الجودةاستحداث 

  خريطة طريق بشأن رعاية مرضى السرطان ومكافحة السرطان

ة الـعبء  -١ ة ذات جودة لمواجـه اـي دـمات رـع ا يتعلق بتوفير ـخ ات فيـم دـي الم تـح اء الـع تُواـجه الحكوـمات في جميع أنـح

المتزايد الذي يمثِّله مرض الـسرطان. وقد تـشاركت الوكالة مع منظمة الـصحة العالمية في إعداد خريطة طريق نحو إرـساء 

معالم بارزة يمكن اتباعها فيما يتعلق بإرســاء خدمات الطب  برنامج وطني لمكافحة الســرطان لمســاعدة البلدان على وضــع

النووي والتصـوير التشـخيصـي والعالج اإلشـعاعي. وتسـتند خريطة الطريق هذه إلى خبرات الوكالة ذات الصـلة بالمجال 

لواقع. النووي واإلشعاعي وإلى إرشادات منظمة الصحة العالمية بشأن وضع خطط لتيسير إرساء برامج فعالة على أرض ا

السرطان وتشخيصه وعالجه وتوفير الرعاية التسكينية للمصابين وهي تقدم إرشادات بشأن تنفيذ خدمات تتعلق بالوقاية من  

به. وفضــالً عن أنَّ خريطة الطريق تُعَدُّ بمثابة إرشــادات للدول األعضــاء بشــأن إرســاء خدمات الطب اإلشــعاعي وتوفير 

  متعلقة باألمان النووي واالعتبارات القانونية في هذا الشأن.الوثائق الداعمة، فهي تشمُل مسائل 

  

  مرفق المعجل الخطي الجديد في مختبر قياس الجرعات، زيارة من المدير العام. -١الشكل 
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  مرفق المعجل الخطي الجديد في مختبر قياس الجرعات

ا  فيمعجل خطي إكلينيكي    ُرِكّب  -٢ دورف بالنمـس كل  مختبر قياس الجرعات التابع للوكالة في زايبرـس ). وفي ١(الـش

كانون األول/ديســـمبر، ُرِكّبت داخل مســـتودع المعجل الخطي ذراع آلية ذات مواصـــفات محدَّدة الســـتخدامها كمنصـــة 

عات، ومعايرة غرف مراجالالضــطالع بعمليات المعايرة. وســيُســتخدم مرفق المعجل الخطي ألغراض التدريب، وإجراء ل

 .في قياس الجرعاتالتأيين، وإجراء أنشطة البحث والتطوير 

  بالتشخيص العالجي المؤتمر الدولي االفتراضي المعني 

ــوير المقطعي باالنبعاث البوزيتروني  جاءت  -٣ ــهدها مجال التصــ ــة فيما يتعلق التطورات األخيرة التي شــ ، خاصــ

ــتخدام الغلوكوز المنزوع الفلور المرقوم بالفلورين ــتهدف ١٨-باس ــاليب العالج المس ، والنهج الجديدة المتبعة فيما يتعلق بأس

ــعة،  ــرطان.  لتمِهّد الطريق من أجل اعتماد نهجالقائم على النويدات المشـ ــباً مع كل حالة على حدة لمكافحة السـ أكثر تناسـ

الكيفية التي يكون بها عامل إدماج التصوير الجزيئي   بالتشخيص العالجيول مؤتمر دولي افتراضي معني  ونُوقِشت خالل أ

 ً فيما يتعلق باعتماد نهج يتناســب مع كل حالة على حدة   التشــخيصــي في أســاليب العالج بالنويدات المشــعة عامالً أســاســيا

مشاركاً  ٣٩٣دول أعضاء واستوفى  ١٠٤مشارك من  ١٠٠٠لمكافحة األمراض. وحضر هذا المؤتمر، عن بعد، أكثر من 

دولة عضــواً الشــروط المؤهلة للحصــول على شــهادات في التعليم الطبي المســتمر. وكانت هذه المرة األولى التي   ٧٩من 

  يمنح فيها االتحاد األوروبي لألخصائيين الطبيين مشاركين يحضرون مبادرة افتراضية شهاداٍت.

  استخدام التقنيات النوويةبصحية النهوض بقطاع الرعاية ال

ــجة طريقها نحو إحداث ثورة في مجال الطب التجديدي عبر تحويل مجال تركيز العالج من   -٤ ــة األنس تخطو هندس

مما يؤدي إلى الـشفاء التام. وأكملت الوكالة مـشروعاً   —تخفيف أعراض المرض أو مـسبباته إلى ترميم األنـسجة وتجديدها 

مسـة أعوام بعنوان "األسـطح والدعامات التوجيهية لهندسـة األنسـجة باسـتخدام التكنولوجيا اإلشـعاعية". بحثياً منسـقاً مدته خ

وتمثل الهدف الرئيســي لهذا المشــروع، وهو مشــروع َمكََّن بنجاح من إنتاج األســطح والدعامات واألنســجة االصــطناعية  

اـحة  ا مـت ذه التكنولوجـي ِل ـه دي، في جـع دـي ا في الـطب التـج دامـه الم (الشــــــكلالســـــتـخ اء الـع ا يتعلّق ٢-في جميع أنـح ). وفيـم

دولة عـضواً التي ـشاركت في المـشروع البحثي المنـسق، فهي اآلن مـستعدة لتنفيذ التكنولوجيا   ١٤من   ١٥بالمؤـسـسات الــــــ 

  الجديدة.

  

نظام األنسجة الجلدية البشرية االصطناعية (أ) ونظام األنسجة البشرية الرغامية/القصبية الظهارية االصطناعية  -٢-الشكل
راَ في إطار مشروع بحثي منسق يهدف إلى جعل تكنولوجيا هندسة األنسجة متاحة في جميع أنحاء العالم. (ب)   اللذان ُطّوِ

  

 ب)  أ)
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  اإلشعاعي تحديث دليل مراكز العالج 

، قاعدة البيانات األشـــمل على الصـــعيد ١٩٥٩، الذي أنشـــأته الوكالة في عام يُعدُّ دليل مراكز العالج اإلشـــعاعي  -٥

العالمي فيما يتعلق بموارد العالج اإلشـعاعي. وهو يتضـمَّن بيانات عالمية حالية وتاريخية بشـأن مراكز العالج اإلشـعاعي، 

م وأجهزة مـحاـكاة التصـــــوير المقطعي وأجهزة المـعالـجة البـعادـية، ووـحدات التشـــــعيع اـلداخلي، ونُُظم تخطيط العالج، ونُظُ 

لفريق المعني بضــمان الجودة في عالج األورام الحاســوبي. وهناك ترابط داخل دليل مراكز العالج اإلشــعاعي بين بعثات ا

ويعمل .  والمشـاريع البحثية المنسـقة ومشـاريع التعاون التقني والموارد التعليمية والشـراكات ونتائج االسـتقصـاءات  باألشـعة

الخارجية الدولية للجرعات،   بالمراجعاتمراكز العالج اإلشعاعي اآلن بشكل متكامل تماماً مع قاعدة البيانات الخاصة  دليل  

ــأن الخيار  ــفيات. ومن شـ ــتشـ ــأن مراجعات جودة الجرعات التي تقدم في المسـ ُن من حفظ البيانات بشـ التي تُعدُّ مورداً يَُمّكِ

ليقات أن يُســـاعد الوكالة على الحفاظ على البيانات التاريخية وتفاصـــيل االتصـــال المطروح حديثاً والمتمثِّل في إضـــافة تع

  والبيانات الوصفية القيمة.
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  الموارد المائية
  الهدف

تخدام الهيدرولوجيا النظيرية لتقييم وإدارة مواردها المائية، بما في ذلك تحديد خصـائص آثار  تمكين الدول األعضـاء من اـس
  المناخ في توافر المياه. تغير

  الحفاظ على إمدادات المياه الجوفية األحفورية وحمايتها

المياه الجوفية  اـستغاللمختبر الهيدرولوجيا النظيرية التابع للوكالة قدرات جديدة لتقييم مدى اإلفراط في   اـستحدث  -١

ذة في إطار برنامج التعاون التقني، استُخدمت وتحديد موارد المياه الجوفية األحفورية غير المتجددة. وبفضل المشاريع المنفَّ 

نـظائر الـغازات الـخامـلة اـلذائـبة في المـياه الجوفـية لتـحدـيد عمر المـياه ومـعدالت تـجدـيد مســـــتودـعات المـياه الجوفـية مـما أـتاح 

  ).١-وضع استراتيجيات فعالة لحماية موارد المياه الجوفية األحفورية والحفاظ عليها (الشكل

  

  

  .١٤عيـِّنات المياه الجوفية ألغراض تحديد عمر الكربون  أخذ -١-الشكل
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د بنظام متكامل الســـتخراج العينات ومعالجتها كما أكمل المختبر تثبيت مطياف كتلي ذي حســـاســـية عالية مزوَّ   -٢

حليل القدرات على لتحليل الغازات الخاملة الكامنة في عينات المياه الجوفية البيئية التي قدمتها الدول األعضـاء، بما يـشمل ت

 المياه الجوفية األحفورية التي يزيد عمرها عن مليون ســنة.  تحديد عمربشــكل روتيني ألغراض   ٨١-اســتخراج الكريبتون

تحديد  علىق بإدارة المياه في الدول األعضـاء ألنها تسـاعد المعلومات عن عمر المياه الجوفية عامالً حاسـماً فيما يتعلَّ  وتُعدُّ 

  لمياه الجوفية ألغراض استخراجها على نحو مستدام.معدالت تجديد ا

  تقييم مدى تلوث المياه السطحية والمياه الجوفية بالنتروجين

ِث عبر   -٣ لوب جديد منخفض التكلفة إلجراء اختبار روتيني للنتروجين الذائب وتحديد مصـدر هذا الُملّوِ تُحدث أـس اـس

ــتَخِدُم هذا األســلوب الجديد كاشــف التيتانيوم (الثالث) غير المكلف لتحويل النيترات مباشــرة إلى غاز  تعقب بصــماته. ويَس

ل محلَّ األسـاليب التقليدية التي تسـتغرق وقتاً طويالً وتكون كثيفةَ العمالِة  أكسـيد النيتروز ألغراض تحليل النظائر، وهو يح

دولة  ١٧وال تُتاح إالَّ في مختبرات بعض الدول األعضــاء المتقدمة. وقد اعتُمد األســلوب القائم على اســتخدام التيتانيوم في 

ــق وكخدمة يُقدمه ــروع بحثي منســ ــاء النامية وذلك من خالل مشــ ا مختبر الهيدرولوجيا النظيرية التابع من الدول األعضــ

ــاعدة القائمين على إدارة المياه على معالجة  ــاريع في إطار برنامج التعاون التقني الهادفة إلى مس للوكالة من أجل دعم المش

حاالت تلوث المياه الخطيرة الناجمة عن المغذيات معالجةً أفضــَل والمســاعدةِ على وضــع اســتراتيجيات اســتصــالح فعالة 

  ).٢-(الشكل

 

  تحديد عمر المياه الجوفية. غراض ألاستخدامها من أجل تحليالت التريتيوم  من المياه إلجراءعينات إعداد  -٢الشكل 
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  البيئة
  الهدف

ثات المشــــعة وغير المشــــعة وعن تغير المناخ، وذلك   دعم الدول األعضــــاء في تحديد المشــــاكل البيئية الناجمة عن الملّوِ
ــتراتيجيات وأدوات من أجل التخفيف والتكيف.  ــلة، واقتراح اسـ ــتخدام التقنيات النووية والنظيرية والتقنيات ذات الصـ باسـ

تراتيجيات ألغراض او تدامة للبيئات البرية والبحرية والجوية ولمواردها الطبيعية، تعزيز القدرة على وضـع اـس إلدارة المـس
  وذلك من أجل معالجة أولوياتها اإلنمائية ذات الصلة بالبيئة بفعالية وكفاءة.

  تقديم الدعم في الطوارئ اإلشعاعية والنووية

تتطلب اإلدارة المـستدامة للموارد البيئية سياسات وقائعية راسخة الجذور في المعارف العلمية والبيانات الموثوقة.   -١

ويمكن اـستخدام التقنيات التحليلية النووية لرـصد الملوثات البيئية مثل النويدات المـشعة، والعناـصر النزرة الـسامة والملوثات  

، مكنت ٢٠١٩موثوقية النتائج. وفي عام  في نهاية المطاف ليل المختبرية هي التي تحِدّد العضــوية الثابتة، ولكن جودة التحا

د عن  ا يزـي ة ـم اـل ا الوـك اءة التي أجرتـه ارات الكـف ً من تقييم جودة  ٧٠مختبر تحليلي في أكثر من  ٦٠٠اختـب ة عضـــــوا دوـل

  ).١وموثوقية نتائجها بشأن النويدات المشعة والعناصر النزرة في البيئة (الشكل 

هذه التقنية، التي و ؛شعة غاما باستخدام تقنية مبتكرة لدمغ األوراق بالنويدات المشعةمعايرة ميدانية ألجهزة قياس طيف أ -١ الشكل
ً  تَُستخدم استُحدثت في الوكالة،   الختبار الكفاءة. اليوم أيضا

طارئ إشــــــعاعي أو نووي، ينبغي تحلـيل العديد من العينات البيئية، المكونة من خليط غير معروف وغير   وأثـناء  -٢

ً   البيانات هذه  موثوقيةمحدد من الملوثات، في وقت قصــير جداً لدعم قرارات التصــدي بســرعة للطوارئ. وتعتبر    بالغ أمرا

 رفاهية  في  تؤثر وقد   كبيرة واقتصـــادية  اجتماعية  آثار لها تكون  قد  قرارات إلى  يفضـــي أن  يمكن اســـتخدامها ألنَّ   األهمية،
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 من  مكيَّفة،  منهجيات  وضـع الضـروري ومن.  اسـتثنائية تحديات  المختبرات قد تواجه ،الطوارئ حالةفي  و. والبيئة  اإلنسـان

 وشـاركت.  سـريعتحليل   إجراء ضـمان أجل  من وذلك  عنها، واإلبالغ النتائج تحليل إلى  الختبارها والتحضـير العينات  جمع

مختبراً في  ١٨٦، التي تـضم حالياً )ألميرا(ـشبكة    البيئي اإلـشعاعي النـشاط لقياس التحليلية للمختبرات العالمية الوكالة  ـشبكة

ومن خالل التدريب واختبار الكفاءة والتنسيق، تقِدّم الوكالة   .أساليب التحليل السريع  واعتماد   استحداث  في  دولة عضواً،  ٨٩

على هذا االمتياز في اإلبالغ الســــريع عن نتائج قياس موثوقة في حالة  وتحافظالدعم لشــــبكة ألميرا لكي تتســــم باالمتياز  

رن إلجراء فحص من مختبرات ـشبكة ألميرا في تمرين مقا ١٠٦، ـشارك  ٢٠١٩وفي عام   الطوارئ النووية أو اإلـشعاعية.

ً  فوقسريع وموثوق للنويدات المشعة  ً تحسين نماذج  ، مما يساعد علىالجسيمات المحمولة جوا   .انتقالها جوا

وصـــمَّمت مختبرات البيئة التابعة للوكالة ونفَّذت ســـلســـلة من اختبارات الكفاءة الصـــعبة لدعم موثوقية قياســـات   -٣

، بما في ذلك النويدات المشــعة في جميع أنحاء العالم التي تبلغ عنها المختبرات أثناء طوارئ إشــعاعية أو نووية افتراضــية

وانطبقت عينات   ).ConvEx-3من تمرين الطوارئ في إطار االتفاقيتين (  ٣القيام بإدماج غير مـسبوق الختبار في المـستوى 

ــعة   ــلة من النويدات المش ــلس ــتخدمة على الطوارئ العادية التي قد تواجهها المختبرات، بما في ذلك اختبار س االختبار المس

يط التي يمكن إطالقها في البيئة من مفاعل نووي   طارية القصـيرة العمر ومنتجات التنـش ارك أكثر من االنـش  ٤٥٠تالف. وـش

مختبراً في هذه الســــلســــلة من االختبارات. وســــلطت الردود الواردة من االختبارات الضــــوء على الحاجة إلى مزيد من 

وتـناوـلت الثغرات التي  ٢٠١٩، وأدت إلى إـعداد ـعدة دورات وحلـقات عـمل ـتدريبـية ُعقـِدت في ـعام  المســـــتـهدـفة االختـبارات

 بما في ذلك أخذ العينات والتقنيات التحليلية المختبرية والقياسات الموضعية.حدَّدتها الدول األعضاء، 

  فهم محيطاتنا

يحتوي المحيط في الوقت الحالي على طائفة واســعة من الجســيمات البالســتيكية التي ال يزال تأثير معظمها غير   -٤

، مثل المشـــتركة مجموعة من الملوثاتوتطلق   األكالةلجســـيمات البالســـتيكية معرضـــة لقوة مياه البحر وتكون امعروف.  

ــتيكية أو  ــافات البالس ــوية واإلض ر التقنيات النظيرية والنووية في مختبرات المواد العض ــر النزرة المختارة. وتُطوَّ العناص

وترِكّز أنشـطة البحوث   البالسـتيكية البحرية. للجزيئاتالبيئة التابعة للوكالة في موناكو إلجراء تقييم موثوق للعواقب البيئية  

الحالية على دراـسة تنقل المواد البالـستيكية البحرية ومـصيرها في النظم اإليكولوجية الـساحلية والبحرية والتأثيرات الثانوية 

  ).٢الناجمة عن الملوثات المشتركة الممتصة (الشكل 

  

جزيئات بالستيكية دقيقة فلورية تبِطّن معدة األرتيميا (قشريات مائية صغيرة) وتستخدم كغذاء لألسماك في دراسات  -٢ الشكل
  التعرض التجريبية.
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كما تعمل مختبرات البيئة التابعة للوكالة على وضــع إجراءات تحليلية جديدة للدول األعضــاء الســتخراج وقياس   -٥

، أظهرت الشــعاب المرجانية تأثيراً ســلبياً عند تعرضــها في إحدى التجاربوفي   ة.الســتيكيشــتقة من المواد البالمالملوثات 

واطئ تيكية دقيقة توجد عادة على طول معظم الـش كل  بيئة مختبرية لجزيئات بالـس . ويمكن للتجارب المختبرية التي )٣(الـش

ارتـفاع درـجة حرارة المحيـطات وتحمض المحيـطات والمواد مـثل  ،المعـقدَّةالمتـعددة  اإلجـهاد لعواـمل ـتدرس اآلـثار المتراكـمة 

البالســـــتيكـية البحرـية على ســـــبـيل المـثال أن تـحاكي ـبدـقة العملـيات التي تـحدث في الطبيـعة. ويمكن أن توفر ـهذه البـياـنات 

  ت مفيدة لمديري الموارد المكلفين بوضع قرارات ترتكز على العلوم لحماية النظم البيئية البحرية.معلوما

  

ثات العضوية من البوليستيرين المعرَّض لعوامل جوية قاسية والموجود في الشواطئ يتسبب في انكماش  -٣-الشكل ترشُّح بعض الملِوّ
 سالئل المرجان.

بوليستيرين موجود 
 في الشاطئ

ثات  ترشُّح الملِوّ
 العضوية

امتصاص الشعاب  
ثات  المرجانية للملِوّ

 المراقبة التعرض للترشُّح

توسُّع سالئل 
 المرجان

انكماش سالئل  
 المرجان
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  إنتاج النظائر المشعـة والتكنولوجيا اإلشعاعية
  الهدف

عاعية وعلى تطبيق التكنولوجيا  تحضـرات الصـيدالنية اإلـش عة والمـس تعزيز قدرات الدول األعضـاء على إنتاج النظائر المـش
المســتدامة وإيجاد بيئة أكثر نظافة في الدول اإلشــعاعية، بما يســهم في تحســين الرعاية الصــحية وتحقيق التنمية الصــناعية 

  األعضاء.

  الندوة الدولية المعنية باالتجاهات المتعلقة بالمستحضرات الصيدالنية اإلشعاعية

تقطبت الندوة الدولية المعنية باالتجاهات المتعلقة بالمـستحضـرات الصـيدالنية اإلـشعاعية، التي ُعِقدت في فيينا،   -١ اـس

بلداً لمناقشــة أحدث التطورات في مجال إنتاج النظائر المشــعة والمســتحضــرات الصــيدالنية  ٩٤مهنياً من   ٤٥٠أكثر من 

اإلشـعاعية. وسـلطت الندوة الضـوء على االتجاهات السـائدة في مجال اسـتحداث مسـتحضـرات صـيدالنية إشـعاعية جديدة  

يا الرقابية وقضــايا ذات الصــلة بالتعليم في هذا دت على ضــرورة معالجة القضــاوإنتاج نظائر مشــعة عالجية بكفاءة، وشــدَّ 

  المجال.

ومن بين األدوات والموارد التي أُطلـقت خالل ـهذه الـندوةِ ـقاـعدة بـياـنات الوـكاـلِة الـجدـيدةُ، ودلـيل الســـــيكلوتروـنات   -٢

ــتخدمة إلنتاج النويدات المشــعة في الدول األعضــاء الذي يتضــمن معلومات عن أكثر من  ــيكلوترون ١٣٠٠المس  عامل س

قارات. كما أُطلقت أداة ابتكارية تمثلت في متصـفح إنترنت خاص  ٥بلداً تتوزع على  ٧٦إلنتاج النظائر المشـعة الطبية في  

كل كبير  اهم بـش أنها أن تـس ارات إنتاج النظائر الطبية التي من ـش ة مـس تخدم هذه األداة الجديدة لدراـس تـُس بالنظائر الطبية. وـس

ــة ومسـتحضـرات صـيدالنية مفي تطوير إنتاج نظائر   من الناحية اإلكلينيكية. وقد اتخذت   كبرى هميةأ ذاتشـعاعية  إشـعــــ

خطوات إلنشـاء شـبكة لدعم الترقية الوظيفية للمهنياِت في مجال علوم المسـتحضـرات الصـيدالنية اإلشـعاعية، وشـمل ذلك 

  مرأة والفرص المتاحة لها في هذا المجال.تنظيَم فعالية على هامش الندوة المذكورة تناولت التحديات التي تواجهها ال

  تقييم الهياكل المدنية إلنقاذ األرواح البشرية

ــالمة المباني    -٣ ــمة لتقييم س ــيةيعدُّ االختبار غير المتلف أداة حاس ــاس ــتعادة األوضــاع  والبنية األس خالل مرحلة اس

ل  الطبيعية عقب أحداث طبيعية من قبيل الزالزل. وفي تشــــرين الثاني/نوفمبر، ــِ خبيران اثنان من خبراء الوكالة إلى  أُرســ

درجة للمـساعدة في تقييم البنية األـساـسية وتقديم التدريب في مجال االختبار غير المتِلف  ٦٫٤ألبانيا عقب وقوع زلزال بقوة 

ــكل ــبكة عالمية ل١-(الشـ ــاء شـ ــاء إلنشـ مراكز ). وتعمل الوكالة على تحديد مراكز االختبار غير المتِلف في الدول األعضـ

  التصدي السريع ألحداث مماثلة مستقبالً. لكي يتسنىالتأهب والتصدي للطوارئ 
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  تفتيش الهياكل في ألبانيا باستخدام معدات االختبار غير المتِلف. -١ الشكل

  
وعملت الوكالة مع الدول األعضـاء على اسـتحداث أسـاليب اختبار غير متِلف ال تسـتعمُل فيها مصـادر إشـعاعية   -٤

ــتخدام  ــأن االختبار غير المتلف باس ــعاعي بالميونات. وخالل اجتماع تقني عقد في فيينا بش ــتخدام التصــوير اإلش وذلك باس
ة، َركََّز الخبراء على تطوير التطبيقات الصـــناعية المســـتجدَّ التصـــوير اإلشـــعاعي بالميونات: الوضـــع الراهن والتطبيقات  

ُق إليها خالل مشــروع بحثي منســَّ  ق للتصــوير اإلشــعاعي والتصــوير المقطعي بالميونات، وَحدَُّدوا المواضــيع التي ســيُتطرَّ
  ُمقبٍِل.



 

  



 

 
 

  األمان واألمن النوويان
 



األمان واألمن النوویان

فعالیة لبناء القدرات
في مجال األمان النووي واإلشعاعي

۸٤۲ ۱۰٤
أنشطة تدریبیة في

مجال األمن

عاماً من استعراض
إجراءات التأھب للطوارئ

٦۳
استعراض نظراء وبعثة

في إطار الخدمات االستشاریة

۲۰
صندوق األمن النووي

۱٥
جھة مانحة وطنیة تقدم 
مساھمات طوعیة في

الخطط المتكاملة لدعم
األمن النووي

۳
خطط ُمعتمدة لیصل المجموع

خطة  إلى ۸٤

مؤتمران دولیان



۲۰۱۹
تمریناً

فریق مساعدة مشترك في إطار 
شبكة التصِدّي والمساعدة

تمریناً وطنیاً مدعوماً

تمرین یستخدم النظام الموحد لتبادل المعلومات
في حاالت الحادثات والطوارئ

تمارین التأھب
والتصدي للطوارئ

ConvEx ۱۲
۱

۲٦
۱۰۰

بعثات لخطة دعم
٥المحفل التعاوني الرقابي

اتفاقیة األمان النووي

أطراف۳
جدد

مجموع
األطراف ۸۸ ۸۲مجموع األطرافطرفان جدیدان۲

۱٥۹مجموع األطرافطرفان جدیدان۲

۱۲۲مجموع األطرافطرفان جدد٤

ف في الوقود  االتفاقیة المشتركة بشأن أمان التصرُّ
ف في النفایات المشعة المستھلَك وأمان التصرُّ

اتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة

تعدیل اتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة
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 التأهُّب والتصّدِي للحادثات والطوارئ
  الهدف

ون وزيادة تعزيز القُدرات والترتيبات الناجعة على صـعيد الوكا لة وعلى الصـعيدين الوطني والدولي للتأهُّب والتصـّدِي  صـَ
بِّب ذلك من أحداث.  للطوارئ، من أجل التصـّدِي بفعالية للحادثات والطوارئ النووية أو اإلشـعاعية بصـرف النظر عما يُسـَ

لمعنية الدولية،  تحسـين تبادل المعلومات بشـأن الحادثات والطوارئ النووية أو اإلشـعاعية بين الدول األعضـاء، والجهات او
ــعاعية وخالل مرحلة التصــــدي لها،  ــائل اإلعالم في مرحلة التأهب للحادثات والطوارئ النووية واإلشــ والجمهور، ووســ

  بصرف النظر عما يَُسبِّب ذلك من أحداث.

  تعزيز ترتيبات التأهُّب للطوارئ

التأهب للطوارئ: االســتفادة من عقدين من في االجتماع التقني المعنون ’عشــرون عاماً من اســتعراض إجراءات   -١

الخبرات‘، الذي عقد في فيينا، تبادل المشاركون خبراتهم واقترحوا مزيداً من التحسينات. واغتنمت الوكالة ومنظمة الصحة 

ــأن الطوارئ   ــتعراض إجراءات التأهب للطوارئ والوحدة النمطية بشـ ــيق بين خدمة اسـ ــة التنسـ ــة لمناقشـ العالمية الفرصـ

  اعية الخاصة بخدمة التقييمات الخارجية المشتركة التي تجريها منظمة الصحة العالمية.اإلشع

طة بناء القدرات لدعم تنفيذ متطلبات األمان المتعلقة بالتأهب   -٢ ادات تقنية جديدة وأجرت أنـش كما أعدَّت الوكالة إرـش

(الـعدد   ة أو االشــــــعاعـية والتصـــــدي لـها‘’الـتأـهب للطوارئ النوويـ والتصـــــدي للطوارئ والواردة في المنشـــــور المعنون 

GSR Part 7    مشاركاً   ١٣٦٨فعالية تدريبية حضرها    ٥٥من سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة). وُعقد ما مجموعه

  دولة عضواً. ١٣٣من 

ــتخدمها طالئع المتصــدين أحد المواضــيع التي   -٣ وكان االبتكار في تكنولوجيا التأهب والتصــدي للطوارئ التي يس

الذي عقد في  ،م المحرز في تكنولوجيا وترتيبات التأهُّب والتصـــدي للطوارئنوقشـــت في االجتماع التقني حول أوجه التقدُّ 

فيينا. وتبادل المشــاركون التطورات في التكنولوجيا وأوجه التقدم في الترتيبات التشــغيلية وأدوات محاكاة الحوادث ونمذجة 

  التشتت الجوي وتقنيات معالجة البيانات.

بناء القدرات في مجال التأهب للطوارئ والتـصدي لها، التي ُعقدت في فيينا، وخالل حلقة العمل الخاـصة بمراكز    -٤

). وسـتقِدّم الشـبكة  iNET-EPRأطلقت الوكالة الشـبكة الدولية للتعليم والتدريب في مجال التأهب والتصـدي للطوارئ (شـبكة  

ــ  ــدي للطوارئ ولألنـشــ أـهب والتصـــ ة في مـجال الـت اء الـقدرات الوطنـية واإلقليمـي أـهب اـلدعم لبـن ة في مـجال الـت ـطة التعليمـي

  والتصدي للطوارئ.

  الوكالة عقدتووتزايد بـشكل ملحوظ اـستخدام الدول األعـضاء لنظام إدارة معلومات التأهُّب والتـصّدِي للطوارئ؛   -٥

  سبع حلقات دراسية شبكية لدعم المستخدمين في تطبيق النظام.

وان ’االســـــتـخدام الفـعال ألدوات توقُّع الجرـعات في الـتأـهب وأطلـقت الوـكاـلة مشـــــروـعاً بحثـياً منســــــقاً ـجدـيداً بعن  -٦

  .والتصدي للطوارئ النووية واإلشعاعية‘

  ترتيبات التصّدِي المتَّخذة مع الدول األعضاء

ــبكة   -٧ ــترك في إطار شــ ــاعدة المشــ عقدت الوكالة في الس فيغاس بالواليات المتحدة األمريكية تمرين فريق المســ

اـضطلع المـشاركون في إطار هذا التمرين بإدارة وتـسوية الـشؤون التي يمكن أن تنـشأ   حيث )١  التـصدي والمـساعدة (الـشكل

  في سياق بعثات المساعدة.
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ــرة تمارين في إطار   ConvEx-1وأجري تمرينان في إطار   -٨ ــرين األول/أكتوبر، أجرت ConvEx-2وعش . وفي تش

ــتناداً إلى تمرين وطني أجري في الســويد. واســتجابة لطلب ConvEx-2dســاعة في إطار  ٣٦الوكالة تمريناً اســتغرق  ، اس

المســـاعدة خالل ذلك التمرين، نســـقت الوكالة بعثة فريق المســـاعدة المشـــترك في إطار شـــبكة التصـــّدِي والمســـاعدة إلى 

بت الوكالة أيضـاً فورسـمارك بالسـويد،  في األسـبوع الذي أعقب التمرين، من أجل تقييم الوضـع اإلشـعاعي في البيئة. وجرَّ

الذي يختبر ترتيبات الدول األعـضاء في مجال التـصدي للطوارئ من أجل التواـصل مع الجمهور   ConvEx-2gأول تمارين  

محاكاة وســـائل التواصـــل االجتماعي الخاصـــة  أداة  ، وانطوى ذلك على اســـتخدامبفعالية خالل طارئ نووي أو إشـــعاعي

  بالوكالة كجزء من هذا التمرين.

  
عضو من فريق المساعدة المشترك في إطار شبكة التصّدِي والمساعدة يجري مسحاً لملعب في الس فيغاس (الواليات   -١ الشكل

  )الصور مهداة من س. كارافر.( رى.المتحدة األمريكية) للكشف عن أي مصادر مشعة مخفية قبل فعالية افتراضية رياضية كب

 

اركت الوكالة في    -٩ تمريناً من التمارين الوطنية في مجال التصـّدي للطوارئ وقدَّمت الدعم للدول األعضـاء  ٢٦وـش

في إجراء هذه التمارين وتقييمها. واسـتخدمت الدول األعضـاء الموقع الشـبكي لتمارين النظام الموحد لتبادل المعلومات في 

  .٢٠١٩من تمارينها في عام  ١٠٠حادثات والطوارئ في حاالت ال
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  التصّدِي لألحداث

ـ  أُبلغت الوكالة أو أصـبحت على علم   -١٠ من األحداث التي تنطوي على إشـعاعات مؤيِّنة أو يُشـتبه في أنَّها  ٢٤٥بـــــ

  ). ٢-تنطوي على إشعاعات مؤيِّنة (الشكل

  
  

تنطوي على مرافق أو أنشطة نووية أو إشعاعية والتي أبلغت السلطات المختصة عدد األحداث التي تنطوي أو يُشتبه أنها  -٢ الشكل
  الوكالة بوقوعها، أو تناهى ذلك إلى علمها من خالل اإلنذارات بالزالزل أو التقارير اإلعالمية.

  التنسيق المشترك بين الوكاالت

جنة المشـــتركة بين الوكاالت المعنية عقدت الوكالة في جنيف بســـويســـرا االجتماع العادي الســـابع والعشـــرين لل  -١١

أنشـطة التأهُّب والتصـدي في   ، وذلك لمناقشـةبالتصـدي للطوارئ اإلشـعاعية والنووية، واسـتضـافته منظمة الصـحة العالمية

جميع المنظمات المشـاركة والمناظرة وبرنامج عمل اللجنة المشـتركة بين الوكاالت المعنية بالتصـدي للطوارئ اإلشـعاعية 

  ة لفترة السنتين المقبلة.والنووي

التـبادل التلـقائي للمعلوـمات الواردة من البـلدان األعضـــــاء في االتـحاد   -١٢ وجرى تفعـيل الواجـهة البينـية الـخاصـــــة ـب

  األوروبي بين موقع الوكالة الشبكي المعني بالطوارئ وموقع المفوضية األوروبية الشبكي المعني بالطوارئ. 

  الةالتأهُّب والتصّدِي داخل الوك

من موظفي الوـكاـلة المعتـمدين كمتصـــــِدّين للطوارئ في نـظام التصـــــدي للـحادـثات والطوارئ.  ٢٠٠هـناك نحو   -١٣

ــكل  ٤، نظَّمت الوكالة دورات وتمارين تدريبية، بما في ذلك ٢٠١٩وطوال عام  )، لضــمان ٣تمارين كاملة للتصــدي (الش

ف  باإلضـــافة إلى ذلك، تأهُّب الموظفين للتصـــدي. و مركز خالل عروض وجوالت أجريت الزائر خارجي على  ٧٠٠تَعرَّ

  في منطقته التشغيلية.
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السنة

١       ١         ١          ٢        ١     ٣           ١      ٣             ٢        ٢      ٠           ١        ٠          ١     ٣ 



GC(64)/3 
  ٧٠ الصفحة

  

  موظفون من الوكالة يشاركون في تمرين كامل للتصدي في مركز الحادثات والطوارئ في فيينا.   - ٣الشكل  
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  أمان المنشآت النووية
  الهدف

 وضــعدعم الدول األعضــاء في تحســين أمان المنشــآت النووية أثناء تقييم الموقع وتصــميمه وتشــييده وتشــغيله من خالل 
ية لألمان بما في ذلك من خالل ومعايير األمان والعمل على تطبيقها.   اـس اء وتعزيز بناها األـس دعم الدول األعضـاء في إرـس

نة قواعد الـسلوك بـشأن أمان واـستعراـضات األمان والخدمات االـستـشارية.   المـساعدة على التقيُّد باتفاقية األمان النووي ومدوَّ
ــير تنفيذهما.   ــاء في بناء القدراومفاعالت البحوث وتيسـ ت من خالل التعليم والتدريب، والتشـــجيع على دعم الدول األعضـ

  تبادل المعلومات والخبرات التشغيلية جنباً إلى جنب مع التعاون الدولي، بما في ذلك تنسيق أنشطة البحث والتطوير.

  البنية األساسية الرقابية لألمان

ترّوِج الوكالة لتبادل المعرفة والخبرة في المجال الرقابي بغية مسـاعدة الدول األعضـاء على الوفاء بمسـؤولياتها.   -١

وفي هذا الصـــدد، نظمت االجتماع العام الســـنوي للمحفل التعاوني الرقابي، الذي عقد في فيينا، وأجرت خمس بعثات، إلى 

اء، بهدف اـستعراض الوضـع الحالي نيجيرياو  المغربو بيالروسو بولنداو بنغالديش   الخاـصة األـساـسية الرقابية  البنية    إلرـس

  ). ١برنامج جديد للقوى النووية، وتحديد خطط الدعم المقدم من المحفل التعاوني الرقابي (الشكل  ب 

  

  غالديش.المشاركون في منتدى التعاون الرقابي في لقاء مع الهيئة الرقابية للطاقة الذرية في بن -١ الشكل

، الذي ُعِقد في فيينا، إرـساء إطار رقابي لإلـشراف على محطات القوى النووية الجديدةجتماع تقني بـشأن  ا وخالل  -٢

ــاركون  ــأن منهجية التقييم الذاتي واألداة   خبراتهمتبادل المشـ الوطنية. كما عقدت الوكالة، في هانوي، حلقة عمل إقليمية بشـ

البرمجية المســــتخدمتين ألغراض االســــتعراض المتكامل للبنية األســــاســــية لألمان، ودورة تدريبية أقاليمية، في طوكيو  

النووية والهيئات الرقابية والجهات المعنية في البلدان وتسـوروجا باليابان، بشـأن تعزيز التفاعل الناجع بين قطاع الصـناعة 

  فيها. تتوسعالتي تستهل برامج للقوى النووية أو 

ــاركون في لفائدة   اظمتوهدفت حلقتا العمل اللتان نُ   -٣ منطقة أوروبا إلى تنمية مهارات تفتيش المرافق. وأجرى المشـ

وع يـهدف إلى تعزيز ـقدرات التفتيش. وركزت حلـقة العـمل الـثانـية، حلـقة العـمل األولى، التي عـقدت في فييـنا، تقييـماً لمشـــــر

تفتيش. وعقدت الوكالة أيضــاً حلقة عمل بشــأن اســتعراض عمليات المقابالت خالل   جراءإالتي عقدت في ســكوبيي، على 

  .األمان ومنهجيات التفتيش ألغراض توكيد الجودة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في دايجون بجمهورية كوريا
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ــاء نظام   -٤ ــأن إنشـ ــطة األخرى التي نظمت خالل العام حلقتي عمل إقليميتين عقدتا في جاكرتا: بشـ ــملت األنشـ وشـ
إداري متكامل في الهيئات الرقابية، وإدارة نظم التدريب لألمان النووي واإلشــــعاعي. باإلضــــافة إلى ذلك، نظمت الوكالة 

  لمتعلقة باألمان النووي للهيئات الرقابية.حلقة عمل في فيينا لتطوير برنامج إدارة المعرفة ا

واألمثلة الخاصة بكل بلد ألوجه الترابط بين   الحاالتوركزت االجتماعات التقنية التي ُعِقدت على إعداد دراسات    -٥
ألغراض   اوالتواصــــل معه الجهات المعنيةاألمان واألمن فيما يتعلق باإلشــــراف على محطات القوى النووية، وإشــــراك 

القوى النووية الجديدة والمتوـسعة. كما نظمت الوكالة اجتماع كبار المـسؤولين الرقابيين، في الصين، واجتماع اللجنة برامج 
  التوجيهية المعنية ببناء القدرات الرقابية وإدارة المعارف، في فيينا.

  اتفاقية األمان النووي

المتعاقدة في اتفاقية األمان النووي الخبرات والتعقيبات تقاسـم مسـؤولو االجتماع االسـتعراضـي السـابع لألطراف   -٦
ــؤولية عن  ــؤولين الذين انتخبوا ليتولوا المس ــابقة مع المس ــية الس ــتعراض ــأن عمليات التحضــير وعقد االجتماعات االس بش

  . ٢٠٢٠ عام االجتماع االستعراضي الثامن المزمع عقده في

بشــأن  المواضــيعيةتنظيم الجلســات  نمســؤولوال ناقشقد في فيينا،  االتفاقية، عُ وخالل اجتماع إضــافي لمســؤولي   -٧
  نظروا في إمكانية استخدام أداة إلكترونية للتعامل مع األسئلة.وثقافة األمان وإدارة التقادم، 

  أمان التصميم وتقييم األمان

التقني لألمان، التي ُطّوِرت لتوحيد   أصـدرت الوكالة نـسخة منقحة من المبادئ التوجيهية بـشأن خدمة االـستعراض  -٨
  الخدمات المقدمة وتبسيط عملية االستعراض التقني لألمان ومواءمتها وإضفاء الطابع الرسمي عليها. 

ــاركون   -٩ ادل المشـــ ا، تـب د في فييـن ذي عـق وخالل اجتمـاع التقييم االحتمـالي ألمـان المواقع المتعـددة الوحـدات، اـل
ــأن ات الحالية وعقَّ المعلومات المتعلقة بالممارـســ  ــودة تقرير األمان بشـ ألمان المواقع   التقييم االحتماليمنهجية  بوا على مسـ

  في كانون األول/ديسمبر.وُوضعت الصيغة النهائية لتقرير األمان  .المتعددة الوحدات

الكامنة في المفاعالت وعقدت الوكالة أيضــاً في فيينا اجتماعاً تقنياً بشــأن إثبات األمان وترخيص ســمات األمان   -١٠
دة بالماء.   المبرَّ

الخاصة بمحطات الكهربائية  األمان  نُظم قوى التيار المباشر في نُظم  بشأن إدارة   ،عقد في فيينا  ،في اجتماع تقنيو  -١١
 حلقةخارـست  وفي بأيـضا وعقدت الوكالة  ها.واـستخدام تهاوـصيان  هاالخبرات بـشأن تـشغيلتبادل المـشاركون القوى النووية، 

المـشاركون الخبرات فيما يتعلق  بـشأن تطبيق األجهزة الرقمية ونظم التحكم في محطات القوى النووية. وتبادلعمل إقليمية  
  تصميم، وإدارة التقادم، والبِلى والخبرة التشغيلية.البإدخال تعديالت على 

فيينا، تبادل المشــاركون ما لديهم من في   ، ُعقد المفاعالت النمطية الصــغيرة  وخالل اجتماع تقني بشــأن أمان تقييم  -١٢
خبرات وقدموا تعقيباتهم على إعداد تقرير عن األمان. وُعقدت في فيينا حلقة عمل لمنطقة أوروبا بشـأن تصـميم المفاعالت 

الت النمطية الصـغيرة وتقييم األمان وتقييم الموقع. ويـسرت الوكالة أيضـا اجتماعين لمنتدى الجهات الرقابية المعنية بالمفاع
العاملة بشــأن مســائل الترخيص والتصــميم وتحليل األمان   لألفرقةالنمطية الصــغيرة؛ ووافق المنتدى على التقارير المؤقتة 

  والتصنيع واإلدخال في الخدمة والتشغيل.

  األمان والوقاية من األخطار الخارجية

١٣-   ً ً إقليمي عقدت الوكالة اجتماعا لشـــبكة األمان النووي اآلســـيوية بشـــأن تحليل المخاطر الزلزالية لمواقع المنشـــآت   ا
 ً ً  النووـية، في ـهانوي، واجتـماـعا بشـــــأن األـمان في تقييم المواقع وتصـــــميمـها لحـماـية المنشـــــآت النووـية من األخـطار  تقنـيا

  الخارجية، في فيينا.
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تقييم األحداث الخارجية المعنون  المنـشورعقيبات بـشأن تنقيح  م المـشاركون تفي فيينا، قدَّ  ُعقد اجتماع تقني   وخالل  -١٤
  ). NS-G-3.1(سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة، العدد    ذات المنشأ البشري في إطار تقييم مواقع محطات القوى النووية 

  األمان التشغيلي لمحطات القوى النووية

ـبالتـعاون مع وـكاـلة الـطاـقة النووـية ومجموـعة ـمالكي مـفاـعل ـكاـندو والرابـطة الـعالمـية للمشـــــغلين النوويين، عـقدت   -١٥

 ً ً   الوكالة في باريس اجتماعا بشــأن تبادل الخبرات التشــغيلية وإلقاء الضــوء على الدروس المســتفادة من األحداث المبلغ  تقنيا

ً عنـها من خالل نـظام التبليغ عن الـحادـثات. كمـ   ا عـقدت الوـكاـلة، ـبالتـعاون أيضـــــاً مع مجموـعة ـمالكي مـفاـعل ـكاـندو، اجتـماـعا

  جمهورية كوريا.بجو،  غعلى تجربة أمان التشغيل لمفاعالت الماء الثقيل المضغوط في جيون االطالعتقنياً بشأن 

ــغيل ال  -١٦ ــغلين والجهات الرقابية والجهات األخرى في إدارة التقادم والتشــ طويل األمد، عقدت ومن أجل دعم المشــ

اجتماعات في إطار برنامج الدروس الدولية العامة  ٨حلقة عمل وبعثة دعم، فضـــــالً عن  ٢٢اجتماعات تقنية و  ٣الوكالة 

  المستفادة في مجال التقادم.

وتناولت اجتماعات تقنية أخرى الممارســـات الحالية في االنتقال من إجراءات التشـــغيل في حاالت الطوارئ إلى   -١٧

  المبادئ التوجيهية في التصدي للحوادث العنيفة وتعزيز القيادة واإلدارة فيما يتعلق بأمان المرافق النووية والهيئات الرقابية. 

واـستكـشفت دورة مـشتركة مع مركز عبد الـسالم الدولي للفيزياء النظرية، عقدت في تريـستي بإيطاليا، المـستجدات   -١٨

دة بالماء. العلمية في ظواهر الحوادث العنيفة   في المفاعالت المبرَّ

  أمان مفاعالت البحوث ومرافق دورة الوقود

واـصلت الوكالة مـساعدة الدول األعـضاء في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة باألمان من خالل األنـشطة التي تهدف إلى   -١٩

ــلوك  ــأن تطبيق مدونة قواعد السـ ــمل ذلك تنظيم اجتماع بشـ ــأن أمان مفاعالت البحوث، تبادل المعلومات والخبرة. وشـ بشـ

ُعقد في بوينس المؤتمر الدولي المعني بمفاعالت البحوث، الذي أيضـــاً لمنطقة أوروبا، ُعقد في بروكســـل. ونظمت الوكالة 

  أيريس. وأتاح المؤتمر محفالً لتقاسم المعلومات بشأن فعالية واستدامة مفاعالت البحوث. 

ــيع تتعلق بأمان مفاعالت البحوث ومرافق دورة   -٢٠ ــة اجتماعات تقنية عقدتها الوكالة في فيينا مواضـ وتناولت خمسـ

ــتخدمة في عمليات االرتقاء    اجتماعالوقود. وكان من بينها   ــأن األجهزة الرقمية ونظم التحكم المســ مفاعالت البحوث، ببشــ

قين الوطنين المعنيين بنـظام التبليغ  واجتـماع عن الـحادـثات المتعلـقة بمـفاعالت البحوث. وفي اجتـماع بشـــــأن أـمان للمنســـــِّ

مان. وركز األأداء األمان، واســـتكشـــفوا الخيارات الكفيلة بتعزيز   اتناقش المشـــاركون تقارير مؤشـــر ،مفاعالت البحوث

رافق دورة الوقود مختلف مراحل عمر مفي    إدارتهاعلى المجاالت التي تحتاج فيها جوانب األمان واألمن إلى    آخراجتماع  

ــاركون فيه   ،النووي ــاركون فيوتبادل المش ــأن إدارة   الخبرات الوطنية من حيث القدرات الرقابية. وناقش المش اجتماع بش

  تقادم مرافق دورة الوقود النووي جوانب األمان وتبادلوا الخبرات الوطنية بشأن إنشاء برامج منهجية.

ة االســتشــارية اإلقليمية ألمان مفاعالت البحوث في منطقة آســيا والمحيط وعقدت الوكالة االجتماع الســنوي للجن  -٢١

الهادئ، في سـيدني، بأسـتراليا، واالجتماع السـنوي للجنة االسـتشـارية األوروبية ألمان مفاعالت البحوث، في وارسـو. كما 

 ً ً  نظمت اجتماعا لشـبكة األمان النووي اآلسـيوية بشـأن اسـتعراضـات األمان الدورية لمفاعالت البحوث في شـيكاغو،   إقليميا

 ً ً  بالواليات المتحدة األمريكية، واجتماعا   . بشأن التقييم الذاتي ألمان مفاعالت البحوث في القاهرة إقليميا
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  األمان اإلشعاعي وأمان النقل
  الهدف

دعم ودعم الدول األعـضاء في تحـسين األمان اإلـشعاعي للناس والبيئة من خالل وـضع معايير األمان والعمل على تطبيقها.  
الدول األعـضاء في إرـساء مـستوى مالئم من البنية األـساـسية لألمان من خالل تقديم الدعم لتنفيذ مدونة قواعد الـسلوك بـشأن 

دعم الدول األعـضاء وإجراء اـستعراـضات األمان وتوفير الخدمات االـستـشارية.   أمان المـصادر المـشعة وأمنها، ومن خالل
  في بناء القدرات من خالل التعليم والتدريب، وتشجيع تبادل المعلومات والخبرات.

  األمان اإلشعاعي والرصد اإلشعاعي 

ُعقدت خمس دورات تعليمية جامعية عليا في ميدان الوقاية من اإلشــــعاعات وأمان المصــــادر المشــــعة باللغات   -١
اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية، وذلك في مراكز التدريب اإلقليمية المنتسبة إلى الوكالة. وعقدت الوكالة ثالث حلقات عمل 

ــؤولين ع بين لفائدة الموظفين المســ ــعاعات: في لبنان (باللغتين العربية واإلنكليزية)؛ وفي لتدريب المدِرّ ن الوقاية من اإلشــ
سـتونيا (باللغتين اإلنكليزية والروسـية). وُعقدت حلقة عمل إقليمية في مكسـيكو سـيتي لتبادل إبيرو (باللغة اإلسـبانية)؛ وفي  

ب في مجاالت األمان اإلشــعاعي وأمان النقل الخبرات بشــأن التقدُّم المحَرز في إرســاء اســتراتيجيات وطنية للتعليم والتدري
  وأمان النفايات.

ناقش الخبراء الوثائق األخيرة للجنة الدولية للوقاية من اإلشـــــعاع ولجنة األمم المتحدة العلمية   وفي اجتماع تقني،  -٢
المعنية بآثار اإلشـــعاع الذري في التعرض للرادون، ونظروا فيما إذا كان ينبغي إدراج توصـــيات المنظمات في المنشـــور 

من ـسلـسلة    GSR Part 3(العدد  ر األمان األـساـسية الدوليةالوقاية من اإلـشعاعات وأمان المـصادر اإلـشعاعية: معاييالمعنون 
معايير األمان الصــــادرة عن الوكالة). وخلص الخبراء إلى أنه ليس هناك ما يدعو إلى إدخال تغييرات واقترحوا وضــــع 

  ورقة مواقف حول استخدام عوامل تحويل الجرعات.

اءات التصــوير اإلشــعاعي المتكررة، اتفق وخالل اجتماع تقني حول تعرض المرضــى لإلشــعاعات بســبب إجر  -٣
المشـــاركون على عدة خطوات لتحســـين وقاية المرضـــى، بما في ذلك وضـــع مبادئ توجيهية مهنية. كما عقدت الوكالة 
اجتماعاً تقنياً بـشأن الخبرات والنتائج في تنفيذ نظام اإلبالغ والتعلُّم بـشأن األمان في ميدان العالج اإلـشعاعي لألورام (نظام 

  سافرون).

ا مجموـعه و  -٤ اـية المرضـــــى من  ٤٨نُِظّم ـم ــأن وـق ة والوطنـية بشـــ ة وحلـقات العـمل اإلقليمـي دريبـي من اـلدورات الـت
حلقات دراســية شــبكية عن مواضــيع متخصــصــة في مجال  ١٠مشــاركاً. وعقدت الوكالة  ١٤٥٠اإلشــعاعات، وحضــرها 

حلقات  ٥بكية بالتعاون مع الجمعية األوروبية لطب األشعة والوقاية من اإلـشعاعات في المجال الطبي، منها حلقة دراسية ش
ــبكية باللغات اإلنكليزية  ــية الشـ ــبكية بالتعاون مع المنظمة الدولية للفيزياء الطبية. وقُِدّمت هذه الحلقات الدراسـ ــية شـ دراسـ

  بلد. ١٠٠مشارك من  ١٥٠٠والروسية واإلسبانية واستفاد منها 

لشـبكي لوقاية المرضـى من اإلشـعاعات نسـختين باللغة اإلسـبانية من دورتين للتعلم وأطلقت الوكالة على الموقع ا  -٥
عاعية في التصـوير المقطعي الحاـسوبي.  اإللكتروني بـشأن األمان والجودة في العالج اإلـشعاعي وبـشأن إدارة الجرعة اإلـش

ة واإلسـبانية بشـأن مواضـيع تتعلق بوقاية شـهادة إتمام دورات التعلُّم اإللكتروني باللغتين اإلنكليزي ٣٣٣٠صـدر أكثر من و
  المرضى من اإلشعاعات.

الفريق التوجيهي المعني بمـشروع وـضع اإلرـشادات الخاـصة بالنـشاط اإلـشعاعي في األغذية ومياه الـشرب   واتفق  -٦
الكلي".  اســتعراض المؤلفات حول الجرعات اإلشــعاعية من دراســات "النظام الغذائيعلى كتابة  في الحاالت غير الطارئة 

  كما وافق الفريق على النهج اإلحصائي إزاء إدارة البيانات واقترح صياغة تقرير تقني يلِخّص الحصيلة من المشروع.
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البنية   إلرساء للوكالة كجزء من مشروع نُِظّم عن مصادر مشعة في الميدان في كينيا، وهو نشاطيبحثون مشاركون  -١الشكل 
  الرقابية األساسية

  البنية األساسية الرقابية

مشــروعاً إقليمياً من مشــاريع التعاون التقني، ومن خالل المشــروع الخارج  ١٥مشــروعاً وطنياً و ٧٥من خالل    -٧
اـسية الرقابية  اـسية الرقابية، قدَّمت الوكالة الدعم إلرـساء وتطوير وتنفيذ وتعزيز البنية األـس عن الميزانية إلرـساء البنية األـس

  ).١(الشكل  عاعيلألمان اإلش

جت الوكالة لمدونة قواعد الـسلوك بـشأن أمان المـصادر المـشعة وأمنها وللوثائق اإلرـشادية التكميلية وـساعدت   -٨ وروَّ
ــاء في جهودها المبذولة لبناء القدرات على تنفيذ أحكامها ــوية للخبراء التقنيين .  الدول األعضـ وفي االجتماع المفتوح العضـ

انونيين لتـبادل ال ـنة قواـعد الســـــلوكوالـق ــادات التكميلـية المرتبـطة بـها، ـناقش  معلوـمات المتعلـقة بتنفـيذ اـلدول لـمدوَّ واإلرشـــ
ك المواد المشــــعة عبر الحدود والمشــــمولة ســــهواً في الخردة المعدنية والمنتجات  المشــــاركون جملة أمور من بينها تحرُّ

ــناعات إعادة تدوير المعادن.  ــنَّعة جزئياً من طرف صــ ــىالمصــ أن الدول التي لم تعقد بعُد التزاماً بتقرير الرئيس  وأوصــ
  سياسياً بمدونة قواعد السلوك و/أو باإلرشادات التكميلية المرتبطة بها ينبغي أن تفِكّر بعقد ذلك االلتزام.

وركزت دورتان تدريبيتان إقليميتان على إنشـاء سـجل وطني لمصـادر اإلشـعاع باسـتخدام نظام معلومات الهيئات   -٩
ة (نظـام الرقـ  ة RAISابـي ا الالتينـي ة أمريـك دة منطـق اـئ اط واألخرى لـف ة في الرـب ة األفريقـي دة المنطـق اـئ ا لـف ت إحـداهـم ): فنُظـم

  والكاريبي في سان سلفادور.

ــيتان الدورتان ال  وكانت  -١٠ ــعاعي واألمن النووياللتان ُعِقدتا  قليميتان  اإلدراسـ ــأن األمان اإلشـ ــوغ اللوائح بشـ   ،لصـ
هما أول دورتين دراسـيتين للصـياغة  ،دة المنطقة األفريقية واألخرى لفائدة منطقة آسـيا والمحيط الهادئلفائ وكانت إحداهما

  تجمعان بين الموضوعين.



GC(64)/3 
  ٧٦الصفحة 

  أمان النقل

أطلقت الوكالة منصـتها للتعلم اإللكتروني النمطي بشـأن النقل اآلمن للمواد المشـعة. وتغطي الوحدات النمطية من   -١١
ــمل الوحدات من  ٤إلى  ١ ــعاعات ومتطلبات أمان النقل. وتشـ ــادات حول  ٩إلى  ٥اإلطار الرقابي والوقاية من اإلشـ إرشـ

). وُعقدت دورات ٢مختصـــة للنقل اآلمن للمواد المشـــعة (الشـــكل وضـــع وتنفيذ برنامج توكيد االمتثال لفائدة الســـلطات ال
  ).٣تدريبية إقليمية في بوركينا فاسو ورواندا (الشكل 

  

  

  .٢٠١٩وحدة التعلم اإللكتروني في مجال أمان النقل متاحة على المنصة النمطية الجديدة التي أُطلقت في عام  -٢ الشكل

  

  

 .تدريبية ُعقدت في كيغالي استناداً إلى منصة التعلُّم اإللكتروني الجديدة الخاصة بالوكالة في مجال أمان النقل مشاركون في دورة    - ٣ الشكل
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ــأن المفاعالت الصــغيرة والمتوســطة الحجم أو النمطية.   -١٢ وأنشــأت الوكالة فريقاً لتنســيق جميع أنشــطة األمانة بش
  .ة المحمولة عند االقتضاءوسيتناول فريق التنسيق أيضاً محطات القوى النووي

  نظام إدارة معلومات األمان اإلشعاعي 

عـقَدت الوكالة ســـــت حلـقات عـمل أقاليمـية في فييـنا لمســـــاعدة المنســـــقين الوطنيين لنـظام إدارة معلومات األمان   -١٣
تخدام اإلصـدار عاعي على اـس قين الوطنيين لنظام ٧٠، تلقى التدريب ٢٠١٩وفي نهاية عام    .RASIMS 2.0اإلـش ٪ من المنـس

  إدارة معلومات األمان اإلشعاعي على استخدام المنصة الجديدة.
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  التصرف في النفايات المشعة وأمان البيئةأمان 
  الهدف

ــتودعات   ــتهلَك، بما في ذلك المسـ ــعَّة والوقود المسـ ف في النفايات المشـ ــرُّ ــين أمان التصـ ــاء في تحسـ دعم الدول األعضـ
واالنبعاثات البيئية، من خالل وضــع معايير الجيولوجية للنفايات القوية اإلشــعاع، واإلخراج من الخدمة، واالســتصــالح، 

ف في النفايات المشـعَّة والوقود المسـتهلَك، بما  األمان والعمل على تطبيقها. ودعم الدول األعضـاء في تحسـين أمان التصـرُّ
ية، من في ذلك المســتودعات الجيولوجية للنفايات القوية اإلشــعاع، واإلخراج من الخدمة، واالســتصــالح، واالنبعاثات البيئ

خالل اســتعراضــات النظراء والخدمات االســتشــارية. ودعم الدول األعضــاء في بناء القدرات من خالل التعليم والتدريب، 
  وتشجيع تبادل المعلومات والخبرات.

  التصرف في النفايات المشعـة والوقود المستهلَك

ــتفادة من أول بعثة مدمجة أوفِدت في   -١ ــلة العمل بالدروس المســ ــأت الوكالة فريقاً عامالً لمواصــ  ٢٠١٨عام أنشــ

ف في IRRSوجمعت بين خدمة االســـتعراضـــات الرقابية المتكاملة ( ) وخدمة االســـتعراضـــات المتكاملة المتعلقة بالتصـــرُّ

الخدمة واالســتصــالح (أرتميس). وتُؤخذ اســتنباطات الفريق العامل في النفايات المشــعة والوقود المســتهلك واإلخراج من 

  االعتبار خالل مرحلة وضع االرشادات بشأن البعثات.

، عقدت الوكالة دورة تدريبية لفائدة خبراء مشــاركين في بعثات أرتميس. وخالل حلقة العمل وباإلضــافة إلى ذلك  -٢

  راتهم وحددوا المجاالت التي تحتاج إلى مزيد من التطوير.المنعقدة بشأن التعقيبات، تقاسم المشاركون خب

  تقييم االنبعاثات البيئية والتصرف فيها

أثير   -٣ ــة بتقييم الـت اصـــ ات الـخ اـن ذـجة والبـي امج النـم ة من برـن انـي ة الـث اع التقني األخير للمرحـل ة االجتـم اـل دت الوـك عـق

اع على تعزيز الخبرات ونقل المعارف ووضـــع النهج ز االجتم). وركَّ ١-اإلشـــعاعي (برنامج "موداريا" الثاني) (الشـــكل

لمسـاعدة الدول األعضـاء في تقييم الجرعات اإلشـعاعية التي يتعرض إليها الجمهور والبيئة والناجمة عن النويدات المشـعة 

  التي تنبعث إلى البيئة أو الموجودة فيها بالفعل.

  اإلخراج من الخدمة وأمان االستصالح أمان 

. وأتاح القديمةكول بقيرغيزســـتان االجتماع الســـنوي لفريق التنســـيق المعني بمواقع اليورانيوم -ســـيكُعِقَد في إي  -٤

راالجتماع للمـشاركين فرـصة لزيارة موقع أول مـشروع حديث يُعنَى باالـستـصالح من   اـستكماله في آـسيا الوـسطى في   المقرَّ

  ساي.-كادجي

بين فيما يتعلَّ  ن تجريان تحت إشــــرافواســــتكملت الوكالة وضــــع وحدتين نمطيتين تدريبيتي  -٥ ق باإلخراج من مدِرّ

الخدمة هما: الدورة التدريبية األســــاســــية بشــــأن إخراج المرافق من الخدمة بشــــكل مأمون، والوحدة النمطية التدريبية 

أجريت خالل فعاليات المتخصـصـة بـشأن التحكم الرقابي في إخراج المرافق من الخدمة. ووفرت االختبارات الميدانية التي 

ــاً وتعقيبات قيمة أُدرجت الحقاً في المواد التدريبية. ــاء دروســ وكلتا الوحدتين النمطيتين متاحتان  نُظمت في الدول األعضــ

لالســـــتـفادة منهـما من خالل برـنامج الوـكاـلة للتـعاون التقني في إـطار دورات ـتدريبـية، كـما أنهـما مـتاحـتان، بـناء على الطـلب،  

 .في هذا الصدد  عضاء لكي تستفيد منهما إذا كان لديها موظفون مؤهلونإلى الدول األ
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  . هيكل برنامج "موداريا" الثاني -١ الشكل

 

  االتفاقية المشتركة

لألطراف المتعاقدة في االتفاقية المشــتركة بشــأن أمان التصــرف في الوقود تحضــيراً لالجتماع االســتثنائي الرابع   -٦
ــتركة)، المقرر عقده في عام   ــعة (االتفاقية المشـ ــتهلك وأمان التصـــرف في النفايات المشـ ــأت األطراف ٢٠٢٠المسـ ، أنشـ

بشـــأن االقتراحات المتعلقة   باســـتهالل مناقشـــات المتعاقدة في االتفاقية المشـــتركة فريقاً عامالً. وُكلف هذا الفريق العامل
بتحسـين اآلليات اإلجرائية، وبمواصـلة وضـع اآلليات وتوضـيحها بغية تيسـير توافق اآلراء اسـتناداً إلى هذه اآلليات خالل 
تثنيت من نطاق صـالحيات الفريق العامل االقتراحات بـشأن التعديالت المراد إدخالها على  تثنائي الرابع. واـس االجتماع االـس

  ة المشتركة.االتفاقي

ــاركون اإلجراءات   -٧ ا المشـــ اقش خاللهـم اـمل ـن اـعات الفريق الـع اعين اثنين من اجتـم د اجتـم ة عـق اـل ويســـــرت الوـك
ن اتخاذها لتلبية احتياجات العدد المتزايد من الضــرورية لتحســين عملية اســتعراض النظراء، بما في ذلك التدابير التي يتعيَّ 

ــتركة. وأتيحت إلى األطراف المتعاقدة، وكذلك التعديالت  ــادية الخاصــة باالتفاقية المش المحتمل إدخالها على الوثائق اإلرش
  جميع األطراف المتعاقدة مسودات أوراق العمل والتقرير الموجز الصادر عن الرئيس بشأن نتائج االجتماعات.

  لمشتركة.وعقَدت الوكالة في سانتوريون بجنوب أفريقيا حلقة عمل إقليمية للترويج لالتفاقية ا  -٨

١الفريق العامل 
المواد المشعة 
الموجودة في 
البيئة الطبيعية 

والمواقع 
الموروثة المتصلة
بالمجال النووي

  ٢الفريق العامل 
التلوث في البيئات 

 الحضرية

 ٣الفريق العامل 
المتكامل فيما التقييم 

يتعلق بالجمهور 
 والكائنات الحية

 ٤الفريق العامل 
البيانات اإليكولوجية 

 اإلشعاعية

 ٥الفريق العامل 
التعرض وآثاره في 
 الكائنات الحية

  ٦الفريق العامل 
نمذجة المحيط الحيوي فيما يخص 

 مرافق التخلص من النفايات

  ٧الفريق العامل 
المشعة الموجودة في النويدات 

 البيئة البحرية

 برنامج "موداريا" الثاني 
٢٠١٩-٢٠١٦ 
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  األمن النووي
  الهدف

المســاهمة في الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق أمن نووي فعَّال، من خالل وضــع إرشــادات شــاملة بشــأن األمن النووي، 
والترويج الـستخدامها من خالل اـستعراـضات النظراء والخدمات االـستـشارية وبناء القدرات، بما في ذلك التعليم والتدريب. 

ية الدولية ذات الـصلة وتنفيذها، وتعزيز التعاون الدولي وتنـسيق المـساعدة على نحو المـساعدة على التقيُّد بالـصكوك القانونو
االضـــطالع بالدور المحوري وتعزيز التعاون الدولي في مجال األمن النووي  ويدعم اســـتخدام الطاقة النووية وتطبيقاتها.  

  استجابة لقرارات المؤتمر العام وتوجيهات مجلس المحافظين.

  )٢٠٢٠الدولي بشأن األمن النووي: استدامة الجهود وتعزيزها (مؤتمر األمن النووي المؤتمر 

نظَّمت الوكالة االجتماع الثالث واألخير للجنة البرنامج، الذي تشـــاركت في رئاســـته بلغاريا ومصـــر، تحضـــيراً  -١

قع أن يتمخَّض عـنه . كـما عمـلت على تيســـــير المشـــــاورات بشـــــأن اإلعالن الوزاري المتو٢٠٢٠مؤتمر األمن النووي ل

المؤتمر، وهي عملية اـستهلها الرئيـسان المـشاركان من بنما ورومانيا وـشملت ـست مـشاورات غير رـسمية مفتوحة العـضوية 

  وثالث جلسات صياغة.

  اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية (اتفاقية الحماية المادية) وتعديلها

واـحدة لـفاـئدة البـلدان األفريقـية الـناطـقة ـباللـغة اإلنكليزـية، وواـحدة  ،الموضـــــوعـقدت فـعاليـتان إقليميـتان حول ـهذا عُ  -٢

  لـفاـئدة بـلدان أمريـكا الالتينـية، وُعـقدت حلـقة دراســــــية دولـية حول اتـفاقـية الحـماـية الـمادـية وتـعديلـها في فييـنا. ونّظـمت الوـكاـلة

اـية ا ة الحـم اقـي ادـية) وفي االجتـماع التقني الـخامس لممثلي اـلدول األطراف في اتـف اـية الـم ة الحـم اقـي ادـية للمواد النووـية (اتـف لـم

انونيين والتقنيين تحضـــــيراً لمؤتمر  ــاً اجتـماعين للخبراء الـق ادـية. وعـقدت الوـكاـلة أيضـــ اـية الـم اقـية الحـم  ٢٠٢١تـعدـيل اتـف

لتنفيذ  ٢٠٢١مر  لألطراف في تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية. وكان الهدف هو تيســير االســتعراض خالل مؤت

االتفاقية بصـــيغتها المعدَّلة ومدى مالءمتها من حيث الديباجة وكامل جزء المنطوق والمرفقات على ضـــوء الحالة الســـائدة 

  من تلك االتفاقية.  ١٦من المادة  ١حينئذ، كما هو منصوص عليه في الفقرة 

  إرشادات األمن النووي

ألمن النووي الصــادرة عن الوكالة وصــدر تنقيٌح واحد  صــدرت خمســة منشــورات إرشــادية جديدة في ســلســلة ا -٣

ــور موجود. وفي نهاية عام  ــمُّ ٢٠١٩لمنش ــلة األمن النووي تض ــلس ــورات الجديدة  ٣٧، كانت س ــوراً. وتناولت المنش منش

مواضــيع من بينها وضــع خطة طوارئ لألمن النووي خاصــة بالمرافق النووية؛ واألمن خالل فترة عمر المرفق النووي؛ 

تخدامها وخزنها ونقلها؛ والتدابير الوقائية وإنشـ  اء نظام لمراقبة المواد النووية ألغراض األمن النووي في المرافق خالل اـس

للمواد النووية وغيرها من المواد المـشعة غير الخاـضعة للتحكم الرقابي؛ وتخطيط وتنظيم نظم وتدابير األمن النووي للمواد  

  غير الخاضعة للتحكم الرقابي.النووية وغيرها من المواد المشعة 

  تقدير االحتياجات وبناء القدرات

ــل مجموع ما اعتُمد من هذه الخطط إلى  -٤ ــاء الخطط المتكاملة لدعم األمن النووي، ليصـ اعتمدت ثالث دول أعضـ

 دولة ١٤٣مشــارك من  ٢٥٠٠واســتفاد منها ما يزيد على ،  أنشــطة تدريبية متعلقة باألمن ١٠٤خطة. وعقدت الوكالة  ٨٤

وحدة دراـسية من وحدات   ٤٦٩٢دولة ما مجموعه  ١٦٤مـستخدماً من  ١٩٧٢) وباإلـضافة إلى ذلك، أكمل ٢و  ١  (الـشكالن

 التعلُّم اإللكتروني.
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مشاركون في الدورة التدريبية اإلقليمية بشأن الجوانب األساسية لتصميم نظم الحمايـة المادية للمصادر المشعة التي ُعقدت  -١الشكل 
 في أوبينسك باالتحاد الروسي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
يلتقطون صوراً للدليل وهم مشاركون في حلقة العمل بشأن إدارة أماكن وقوع الجرائم اإلشعاعية: التعلُّم عبر الممارسة،  -٢الشكل 

ث من أجل إعادة تمثيل مشهد الجريمة.  الملوَّ
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  التقليل من المخاطر

واصــلت الوكالة تقديم الدعم للدول األعضــاء من أجل حماية المواد المشــعَّة أثناء اســتخدامها وبعد ذلك. وفي عام  -٥

مصــدراً من  ١١من دولتين أوروبيتين وبدأت عملية إزالة  ٢و  ١، أُزيلت ثالثة مصــادر مختومة ُمهَملة من الفئتين ٢٠١٩

ق األوسـط. وأُنشـئ في ماليزيا مختبر جديد للحماية المادية. وقدمت الوكالة بلدان في أفريقيا وأمريكا الالتينية والشـر خمسـة

 ً   دولة في تنفيذ نظم وتدابير األمن النووي المتعلقة بالفعاليات العامة الكبرى. ١٢المساعدة إلى  أيضا

  قاعدة بيانات الحادثات واالتجار غير المشروع

ــتوى الوطني إلى قاعدة بيانات الحادثات واالتجار حادثة  ١٨٩، أبلغت الدول عن وقوع ٢٠١٩في عام   -٦ على المس

ثة إشــعاعيا و ١٨٢غير المشــروع: ومن بين هذه الحادثات كانت   حادثة  ١٢حادثة تنطوي على مصــادر مشــعة ومواد ملوَّ

ا، ـكاـنت  غرض ـحادـثات تنطوي على االتـجار أو االســـــتـخدام ل ٨تنطوي على مواد نووـية. ومن بين الـحادـثات المبلغ عنـه

  اإليذاء.

  صندوق األمن النووي

ــندوق األمن النووي  خارجة عن الميزانية قبلت الوكالة تعهدات مالية -٧ دولة   ١٥من مليون يورو  ٣٣٬٣بقيمة  لصــ

  .٢٠١٩في عام  عضواً ومساهمين آخرين



 

 
 

  التحقُّق النووي
 
 



التحقُّق النووي

دولـة كـان لـدیھـا
بروتوكوالت إضافیة نافذة

۱۸٤
دولة مرتبطة باتفاقات 
ضمانات نافذة منھا

۱۳٦

۲۹٥۳
من عملیات التفتیش والتحقًق 

من المعلومات التصمیمیة 
والمعاینات التكمیلیة التي 

تطلَّبت أكثر من 

یوم عمل في المیدان
۱۳ ۰۰۰

۲۱٥ أكثر من۰۰۰

كمیة معنویة من المواد النوویة

۱۳۲٤
مرفقاً نوویاً ومكاناً 
واقعاً خارج المرافق

۱٤۲٬۹
ملیون یـورو

من المیزانیة العادیة +

۲۰٫۲ ملیون یورو 
من خارج المیزانیة

۲۰
برنامج دعم خاص
بالدول األعضاء

برنامج دعم متعدد
الجنسیات

المفوضیة األوروبیة



۲۰۱۹
االستنتاجات

٦۹
دولة

جمیع المواد النوویة
ظلَّت في نطاق األنشطة السلمیة

۳
دول

المواد النوویة أو المرافق أو 
المفردات األخرى التي ُطبِّقت 

علیھا الضمانات ظلَّت في 
نطاق األنشطة السلمیة

٥
دول

المواد النوویة في المرافق 
المختارة التي ُطبِّقت علیھا 
الضمانات ظلَّت في نطاق 

األنشطة السلمیة

۱۰٦
دول

أعلنت أنَّ المواد النوویة 
ظلَّت في نطاق األنشطة السلمیة
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  ١،٢التحقُّق النووي
  الهدف

ر عن إـساءة اـستخدام المواد أو التكنولوجيا النووية وعن طريق تقديم  ردع انتـشار األـسلحة النووية عن طريق الكـشف المبّكِ

األســاســي في مهام التحقُّق تأكيدات موثوقة بأن الدول تحترم التزاماتها المتعلقة بالضــمانات، والمســاعدة وفقاً لنظام الوكالة 

األخرى، بما في ذلك فيما يتعلق بمهام التحقُّق بمقتضـــى االتفاقات المعنية بنزع الســـالح النووي أو الحد من التســـلُّح، بناء 

  على طلب الدول وبموافقة مجلس المحافظين.

  ٢٠١٩تنفيذ الضمانات في عام 

استنتاجاً بشأن الضمانات فيما يخصُّ كل دولة تُطبَّق فيها الضمانات. ويستند تستخلص الوكالة، في نهاية كل عام،   -١

هذا االســـتنتاج إلى تقييم جميع ما يتوفر للوكالة من معلومات ذات صـــلة بالضـــمانات خالل ممارســـتها لحقوقها ووفائها 

  بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات خالل ذلك العام.

ومن  مرتبطة باتفاقات ضـمانات نافذة معقودة مع الوكالة. ٣،٤دولة ١٨٣على ، ُطبِّقت الضـمانات ٢٠١٩وفي عام   -٢

دولة، اســتخلصــت  ١٣١والبالغ عددها  ٥بين الدول المرتبطة باتفاقات ضــمانات شــاملة وكذلك ببروتوكوالت إضــافية نافذة

ــتنتاج األوســع نطاقاً بالوكالة  ا فيما يخصُّ ٦دولة ٦٩ســلمية في  المواد النووية ظلت في نطاق األنشــطة ال جميعأنَّ  االس ؛ أمَّ

دولة، وحيث كانت التقييمات الضــرورية بشــأن عدم وجود مواد وأنشــطة نووية غير معلنة في   ٦٢بقية الدول البالغ عددها 

 ظلَّت في نطاق األنشطة السلمية. المعلنةكل دولة من هذه الدول ال تزال جارية، فلم تـستنتج الوكالة ـسوى أنَّ المواد النووية 

 ٤٤ير مرتبطة ببروتوكوالت إضــافية نافذة والبالغ عددها وفيما يخصُّ الدول المرتبطة باتفاقات ضــمانات شــاملة ولكنها غ

 ظلَّت في نطاق األنشطة السلمية. المعلَنةدولة، خلصت الوكالة فقط إلى أنَّ المواد النووية 

وفيما يتعلق بالدول التي اـستُخلص بـشأنها االـستنتاج األوـسع نطاقاً فإن بوـسع الوكالة أن تنفِّذ الـضمانات المتكاملة،  -٣

يفة مثلى تجمع بين التدابير المتاحة بموجب اتفاقات الضــمانات الشــاملة والبروتوكوالت اإلضــافية لتحقيق أقصــى وهي تول

___________________ 

المسـتخَدمة وطريقة عرض المواد في هذا القسـم، بما يشـمل األعداد المذكورة، على إبداء أّيِ رأي مهما كان  التسـميات ال تنطوي  ١
  من جانب الوكالة أو الدول األعضاء فيها بشأن الوضع القانوني ألّيِ بلد أو إقليم أو سلطاته، أو بشأن تعيين حدوده.

يـستند عدد الدول األطراف في معاهدة عدم انتـشار األـسلحة النووية المـشار إليه إلى عدد ـصكوك التـصديق أو االنـضمام أو الخالفة   ٢
  إيداعها. جرىالتي 

التي لم تنفِّذ الوكالة ضـــمانات فيها ولذلك لم تســـتطع اســـتخالص أّيِ ، ال تشـــمل هذه الدول جمهورية كوريا الشـــعبية الديمقراطية  ٣
  نتاج بشأنها.است

  وتايوان، الصين.  ٤

  أو ببروتوكوالت إضافية تُطبَّق بصورة مؤقتة إلى حين دخولها حيِّز النفاذ.  ٥

  وتايوان، الصين.  ٦
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بأكمله أو  ٢٠١٩عام    في نُفِّذت الضـمانات المتكاملة  حيال الضـمانات. الوكالةقدر من الفعالية والكفاءة في الوفاء بالتزامات  

  .٧،٨دولة ٦٧في  في جزء منه

ونُفـِّذت الضــــــماـنات أيضـــــاً فيـما يخصُّ المواد النووـية الموجودة في مرافق مخـتارة موجودة في اـلدول األطراف  -٤

الخمس الحائزة ألســلحٍة نوويٍة األطراف في معاهدة عدم انتشــار األســلحة النووية (معاهدة عدم االنتشــار) بموجب اتفاقات 

دول الخمس، خلصـــت الوكالة إلى أنَّ المواد النووية الموجودة في وفيما يخصُّ هذه ال  الضـــمانات الطوعية الخاصـــة بها.

ــمانات على النحو  حبت من الضـ ــُ ــلمية أو سـ ــطة السـ ــمانات ظلَّت في نطاق األنشـ المرافق المختارة التي ُطبِّقت عليها الضـ

  المنصوص عليه في االتفاقات.

ــار، نفَّ  -٥ ــمانات عمالً باتفاقات وفيما يخص الدول الثالث غير األطراف في معاهدة عدم االنتشـ ذت فيها الوكالة ضـ

. وفيما يخص تلك الدول، اســـتنتجت الوكالة أن INFCIRC/66/Rev.2ضـــمانات تخصُّ مفردات بعينها وتســـتند إلى الوثيقة 

  المواد أو المرافق النووية أو المفردات األخرى التي كانت خاضعة للضمانات بقيت في نطاق األنشطة السلمية.

في معاهدة عدم االنتشار لم تقُم بعُد بإدخال أطراف دول   ١٠، كانت هناك ٢٠١٩األول/ديسمبر كانون  ٣١وحتى   -٦

اتفاقات ـضمانات ـشاملة حيِّز النفاذ بمقتـضى المادة الثالثة من المعاهدة. وفيما يتعلق بهذه الدول األطراف، لم تـستطع الوكالة 

  أن تستخلص أي استنتاجات بشأن الضمانات.

  اتفاقات الضمانات والبروتوكوالت اإلضافية، وتعديل بروتوكوالت الكميات الصغيرة وإلغاؤهاعقد 

)، وتعديل أو إلغاء ١-الوكالة في تســـهيل عقد اتفاقات الضـــمانات والبروتوكوالت اإلضـــافية (الشـــكل اســـتمرت -٧

ات الصـــــغيرة ذا التقرير حـ  ٦-ويعرض الجـدول ألف .٩بروتوكوالت الكمـي ات الوارد في مرفق ـه اـن ات الضــــــم اـق ة اتـف اـل

، دخل اتفاق ضــمانات شــاملة ومعه ٢٠١٩وخالل عام   .٢٠١٩كانون األول/ديســمبر  ٣١والبروتوكوالت اإلضــافية حتى  

ــاملة مع بروتوكول  ــمانات شـ ــافي حيِّز النفاذ فيما يخصُّ بنن. وُوقِّع اتفاق ضـ ــغيرة وبروتوكول إضـ بروتوكول كميات صـ

. وباإلـضافة إلى ذلك، وافق مجلس المحافظين على اتفاق ـضمانات ـشاملة ومعه ١٠طينكميات ـصغيرة فيما يخصُّ دولة فلسـ 

___________________ 

أرمينيا، وإـسبانيا، وأـستراليا، وإـستونيا، وإكوادور، وألبانيا، وألمانيا، وأندورا، وإندونيـسيا، وأوروغواي، وأوزبكـستان، وأوكرانيا،    ٧
ا، وآيســـــلـندا، وإيـطالـيا، وـباالو، والبرتـغال، وبلجيـكا، وبلـغارـيا، وبنغالديش، وبوتســـــواـنا، وبوركيـنا ـفاســـــو، وبولـندا، وبيرو،  وآيرلـند

دانمرك،   ا، واـل ا، وجنوب أفريقـي ا المتـحدة، وجمهورـية كورـي ة، وجمهورـية تنزانـي ا، والجـبل األســـــود، والجمهورـية التشـــــيكـي وـجاـمايـك
يا، وـسنغافورة، والـسويد، وـسويـسرا، وـسيـشيل، وـشيلي، وطاجيكـستان، وغانا، والفلبين، وفنلندا، وفييت ورومانيا، وـسلوفاكيا، وـسلوفين

ولكســمبرغ، وليتوانيا، ومالطة،   ،ولختنشــتايننام، وكازاخســتان، والكرســي الرســولي، وكرواتيا، وكندا، وكوبا، والكويت، والتفيا، 
ــمالية،  ــقر، ومقدونيا الشــ ــا، ونيوزيلندا، وهنغاريا، وهولندا، واليابان، ومالي، ومدغشــ ــيوس، وموناكو، والنرويج، والنمســ وموريشــ

  واليونان.

  وتايوان، الصين.  ٨

ــئيلة جداً أو ليســـت لديها أي أنشـــطة نووية على اإلطالق بروتوكول كميات  تعقد  ٩ الكثير من الدول التي لديها أنشـــطة نووية ضـ
الخاص بكل منها. وبموجب بروتوكول الكميات الصــــغيرة، يظلُّ تنفيذ معظم إجراءات صــــغيرة ملحق باتفاق الضــــمانات الشــــاملة 

،  ٢٠٠٥الضــمانات المنصــوص عليها في الجزء الثاني من اتفاق الضــمانات الشــاملة معلَّقاً ما دامت معايير معيَّنة مســتوفاة. وفي عام 
ت الصــغيرة وبتغيير معايير أهلية الدول لعقد هذه البروتوكوالت،  اتخذ مجلس المحافظين قراراً بتنقيح النص الموحد لبروتوكول الكميا

ِ دولـة لـديهـا مرافق قـائمـة أو مخطط لهـا وقلَّص عـدد التـدابير المعلَّقـة (الوثيقـة  بحيـث جعـل هـذه البروتوكوالت غير متـاحـة ألّي
GOV/INF/276/Mod.1   وتصـــويبهاCorr.1ع الدول المعنية بغية إنفاذ الصـــيغة ). وقد اســـتهلت الوكالة عمليات تبادل رســـائل مع جمي

  المنقَّحة لنص بروتوكول الكميات الصغيرة والتغيير في معايير عقد بروتوكوالت الكميات الصغيرة.

التسمية المستخدمة ال تنطوي على إبداء أيِّ رأي مهما كان فيما يتعلق بالوضع القانوني ألي بلد أو إقليم أو لسلطاته، أو فيما يتعلق   ١٠
  ن حدوده.بتعيي
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بروتوكول كميات صغيرة وبروتوكول إضافي فيما يخصُّ سان تومي وبرينسيبي. ودخل بروتوكول إضافي حيِّز النفاذ فيما 

 .المتعددة القوميات بوليفيادولة يخصُّ إثيوبيا. وُوقِّع بروتوكول إضافي فيما يخصُّ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  ٢٠١٩-٢٠٠٩عدد البروتوكوالت اإلضافية المعقودة فيما يخصُّ الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات نافذة،  -١الشكل 
  الديمقراطية غير مدرجة).(جمهورية كوريا الشعبية 

  

ذ  -٨ ة تنفـي اـن اـنات والبروتوكوالت وواصــــــلت األـم اـقات الضــــــم د اتـف ة إلى ترويج عـق خـطة عـمل اإلجراءات الرامـي
  .٢٠١٩آخر مرة في أيلول/سبتمبر  ُحِدّثت، التي ١١اإلضافية

ــغيرة فيما يخص الكاميرون وإثيوبيا ٢٠١٩وخالل عام  -٩ لت بروتوكوالت كميات صـ ــا، ُعّدِ وبابوا غينيا   ١٢وفرنسـ

دولة دخل  ٦٢دولة قد قبلت نصَّ بروتوكول الكميات الصــغيرة المنقَّح (منها  ٦٨، كانت  ٢٠١٩الجديدة. وبحلول نهاية عام  

 دول بروتوكوالت الكميات الصغيرة الخاصة بها. ٨فيها النصُّ المنقَّح حيز النفاذ)، في حين ألغت 

 

 

 

 

___________________ 
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تنـسخ في الوثيقة   ُعِدّل  ١٢ ا  /718INFCIRCبروتوكول الكميات الصـغيرة الملحق باتفاق الضـمانات المـس والجماعة األوروبية بين فرنـس
والوكالة المعقود بموجب البروتوكول اإلضــــافي األول لمعاهدة تالتيلولكو، والذي يغطي أراضــــي فرنســــا المشــــمولة  للطاقة الذرية
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جمهورية إيران اإلســــالمية على ضــــوء قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة التحقق والرصــــد في 
٢٠١٥( ٢٢٣١(  

ــلة بالمجال النووي  ٢٠١٩طوال عام   -١٠ ــأن التزامات إيران المتصـ ــد بشـ ــلت الوكالة جهود التحقُّق والرصـ ، واصـ

تقارير  وسـتةةُ تقارير فصـلية  بموجب خطة العمل الشـاملة المشـتركة. وخالل هذا العام، قُّدِمت إلى مجلس المحافظين أربع

أن التطورات المتحققة في الفترات الفاصـلة بين إصـدار التقارير الفصـلية  بموازاة ذلك إلى مجلس وقُِدّمت توفر تحديثات بـش

ــوء قرار مجلس األمن التابع األمن التابع لألمم المتحدة بعنوان  ــد في جمهورية إيران اإلســـالمية على ضـ "التحقُّق والرصـ
، GOV/INF/2019/9، وGOV/INF/2019/8، وGOV/2019/21، وGOV/2019/10(الوـثائق  )"٢٠١٥( ٢٢٣١لمتـحدة لألمم ا

، GOV/INF/2019/17، وGOV/INF/2019/16، وGOV/INF/2019/12، وGOV/2019/32، وGOV/INF/2019/10و

  ).GOV/2019/55و

  الجمهورية العربية السورية (سوريا)

ــطس  -١١ ــمانات " هالمدير العام بالنيابة تقريراً إلى مجلس المحافظين عنوان، قدَّم ٢٠١٩في آب/أغسـ تنفيذ اتفاق الضـ
ــار في الجمهورية العربية الســــورية ، تناول فيه التطورات )GOV/2019/34(الوثيقة " المعقود بموجب معاهدة عدم االنتشــ

). وأبلغ المديُر العام بالنيابة GOV/2018/35(الوثيقة  ٢٠١٨ذات الصــلة المســتجدَّة منذ التقرير الســابق في آب/أغســطس 

ح للغاية أنَّ   مجلس المحافظين أنَّه لم ترد لعلم الوكالة أيُّ معلومات جديدة من شـأنها أن تؤثِّر في تقييم الوكالة بأنَّه من المرجَّ

، ـجدَّد ٢٠١٩في ـعام . و١٣مبنى جرى ـتدميره في موقع دير الزور ـكان مـفاعالً نووـيا وـكان ينبغي أن تعلـنه ســـــورـيا للوـكاـلة

ــوريا بأن تتعاون مع الوكالة تعاوناً تام  ــائل المعلَّقة المتصــلة المدير العام والمدير العام بالنيابة دعوتهما إلى س ــأن المس ا بش

  بموقع دير الزور وأماكن أخرى. ولم تستجب سوريا بعُد لهذه الدعوات.

  جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

ً إلى مجلس المحــافظين والمؤتمر العــام بعنوان  ،٢٠١٩في آب/أغســـــطس  -١٢ قــدَّم المــدير العــام بــالنيــابــة تقريرا

ات "تطبيق ة في الضـــــمـاـن ا جمهورـي ة كورـي ة الشـــــعبـي ديمقراطـي ة  "اـل  وتضـــــمَّن ،) GOV/2019/33–GC(63)/20(الوثيـق

(الوثيـقة  ٢٠١٨مـنذ إصـــــدار تقرير الـمدير الـعام في آب/أغســـــطس  المســـــتـجدة تطوراتال أـحدثعن  معلوـمات  التقرير

GOV/2018/34-GC(62)/12.(   لم تُنفـَّذ أيُّ أنشــــــطة تحقُّق في المـيدان، بـيد أنَّ الوكالة واصـــــلت رصـــــد ٢٠١٩وفي عام ،

ا ة لـه اـح ة، وتقييم جميع المعلوـمات المـت ديمقراطـي ة اـل ا الشـــــعبـي ة كورـي امج النووي لجمهورـي رات البرـن ة  تطوُّ ذات الصــــــل

األنشطة  بدت بعض المرافق النووية لجمهورية كوريا الـشعبية الديمقراطية غير ُمشغّلة، بينما تواصلت بعضو  .بالـضمانات

رت أكثر أو المواقع األخرى في جمهورية   ولم يكن متاحاً للوكالة معاينة موقع يونغبيون.  في بعض المرافق األخرى أو تطوَّ

عبية الديمقراطية.  مات نـسق/تصـميم المرافق فبكوريا الـش غيل أو ـس تطيع الوكالة تأكيد حالة تـش دون مثل هذه المعاينة، ال تـس

طة. طة المضـطلع بها فيها أو الغرض من هذه األنـش زت األمانة   أو المواقع، وال تأكيد طبيعة األنـش الرامية إلى الجهود وعزَّ

لالـضطالع بدورها األـساـسي في التحقق من البرنامج النووي لجمهورية كوريا الـشعبية الديمقراطية  الوكالة حـسين اـستعداد ت

ــياســـي فيما بين البلدان المعنية.   ل إلى اتفاق سـ ــَّ ــعبية فور ما يُتوصـ ــتمرار البرنامج النووي لجمهورية كوريا الشـ ويُعد اسـ

ــحاً للقرارات ــف  الديمقراطية انتهاكاً واضـ ــادرة عن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة وهو مدعاة لألسـ ــلة الصـ ذات الصـ

  العميق.

___________________ 

(الذي اعتُِمد من خالل تـصويت)، إلى  ٢٠١١الـصادر في حزيران/يونيه  GOV/2011/41محافظين ـسوريا، في قراره دعا مجلس ال  ١٣
جملة أمور من بينها أن تعالج على وجه الســـرعة عدم امتثالها التفاق الضـــمانات الذي عقدته في إطار معاهدة عدم االنتشـــار، وعلى 

د الوكالة بتقارير محدَّ  ثة بمقتضـى اتفاق الضـمانات المعقود معها وتمكينها من الوصـول إلى جميع المعلومات  وجه الخصـوص أن تزِوّ
ن والمواقع والمواد واألشـخاص على النحو الالزم للوكالة من أجل التحقُّق من هذه التقارير، وأن تسـّوِي جميع المسـائل العالقة بما يمكِّ 

  مي الخالص للبرنامج النووي السوري.الوكالة من تقديم التأكيدات الضرورية بشأن الطابع السل
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  تعزيز الضمانات

ر تنفيذ الضمانات   تطوُّ

اتفاق ضــمانات  لديها، نفَّذت الوكالة نُُهج ضــمانات على مســتوى الدولة فيما يخصُّ دولة واحدة ٢٠١٩خالل عام   -١٣
شاملة. وبذلك يصل مجموع عدد الدول المرتبطة باتفاق ضمانات شاملة التي ُوضعت لها نُُهج ضمانات على مستوى الدولة 

من جميع المواد النووية (حســــب الكميات  ٪٩٧دولة نســــبة قدرها   ١٣١دولة. وتحوز هذه الدول البالغ عددها  ١٣١إلى 
ــمانات في دو ــعة للضـ ــمل هذه الدول المعنوية) الخاضـ ــاملة، وتشـ ــمانات شـ دولة مرتبطة باتفاق  ٦٧ل مرتبطة باتفاق ضـ
ً لم يكن  ن  ييـضمانات ـشاملة وبروتوكول إـضافي نافَِذ  دولة  ٣٧و؛ ٢٠١٩في عام اـستُخلص بـشأنها  قد    االـستنتاج األوـسع نطاقا

دولة  ٢٧والسـتنتاج األوسـع نطاقاً؛ ن لم يُسـتخلص بعُد بشـأنها ايمرتبطة باتفاق ضـمانات شـاملة وبروتوكول إضـافي نافَِذيْ 
ــافي نافذ. وفيما يخصُّ الدول التي ال تُنفَّذ فيها نُهج  ــاملة دون أن يكون لديها بروتوكول إضــ ــمانات شــ مرتبطة باتفاق ضــ
تند أنـشطة الضـمانات الميدانية إلى معايير الضـمانات، وتُنفَّذ تقنيات وتكنولوجيات جديدة،   ضـمانات على مـستوى الدولة، تـس

  سب االقتضاء، لتعزيز الفعالية وتحسين الكفاءة.ح

  التعاون مع السلطات الحكومية واإلقليمية

ــاعدة الدول على بناء قدراتها على تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالضــمانات، عقدت الوكالة  -١٤ دورة تدريبية  ١٢بغية مس

ــراف على النظم  ــؤولين عن اإلشــ ــر ومراقبة المواد  دولية وإقليمية ووطنية لفائدة المســ الحكومية واإلقليمية المعنية بحصــ

ك النظم. ذ تـل ة وعن تنفـي االً، تلقَّى  النووـي اً من نحو  ٣٠٠وإجـم اً تقريـب ــارـك درـيب على مواضـــــيع تتعلَّق  ٥٠مشـــ ً الـت دا بـل

وكالة والمعنية وأوفدت الوكالة في هذا العام، بناء على الطلب، بعثتين في إطار الخدمة االســتشــارية التابعة لل  بالضــمانات.

نـشاطاً تدريبياً آخر نظَّمتها الدول   ١٥وـشاركت الوكالة كذلك في أكثر من  بالنظام الحكومي لحـصر ومراقبة المواد النووية.

  األعضاء على أساس ثنائي. وكانت هذه األنشطة جميعاً مدعومة نقديا أو عينيا من خالل برامج دعم خاصة بدول أعضاء.

  ضماناتمعدَّات وأدوات ال

حرصــت الوكالة على أن تســتمر األجهزة والمعدات الخاصــة بالرصــد المركَّبة في المرافق النووية في مختلف  -١٥

ــمانات تنفيذاً  ــم تلك األجهزة والمعدات بأهمية حيوية في تنفيذ الضــ أنحاء العالم في العمل على النحو المطلوب، حيث تتَّســ

ع، ٢٠١٩فعَّاالً. وفي نهاية عام    ١٤٠من النظم اآللية الخاـصة بالـضمانات عن بُعد من   تدفقاً من تدفقات البيانات ١٧٠٨  ُجِمّ

. وتســـــتكمل الوكالة ١٥دولة ٣٧مرفقاً في  ٢٦١في   ةعامل  كاميرا ١٤٢٥. وكان لدى الوكالة أيضـــــاً ١٤دولة ٣٠ِمرفقاً في  

التي تصـل إلى نهاية دورة عمرها. وبنهاية عام   الكاميراتاالنتقال إلى نظام المراقبة من الجيل التالي، وذلك باسـتبدال نظم 

  .١٦دولة ٣٣من الكاميرات الخاصة بنظام المراقبة من الجيل التالي في  ١٠٣١كان قد تم تركيب  ٢٠١٩

ــية في تمكين تقييم تكنولوجيا الضــمانات ، كانت برامج الدعم ا٢٠١٩وفي عام   -١٦ ــاس لخاصــة بالدول األعضــاء أس

وتتضــمن هذه النُُظم االبتكارية نظام  الجديدة وتصــميمها واختبارها وتجهيزها لمعالجة التحديات الجديدة في مجال التحقق.

ــادس فلوريد اليورانيوم؛ ونظام طوق قياس تواقتاآللي  التحقق النموذجي  ــطوانات سـ ــريعة  الخاص بأسـ النيوترونات السـ

لقياس الوقود الطازج الجديد بقـضبان الـسموم القابلة للحرق؛ ونظام التـصوير المقطعي الـسلبي بانبعاث أـشعة غاما المـصرح 

 به للتحقق من الوقود المستهلك في الحاويات المغلقة في أحواض الوقود المستهلك.

___________________ 

  وتايوان، الصين.  ١٤

  وتايوان، الصين.  ١٥

  وتايوان، الصين.  ١٦
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يم تكنولوجيات األجهزة الناشــئة التي يمكن أن تدعم وواصــلت الوكالة االضــطالع بأنشــطة تهدف إلى تحديد وتقي -١٧

، اُضــــطلع بمزيد من العمل بشــــأن جهاز رؤية ظاهرة تشــــيرينكوف من الجيل التالي ٢٠١٩وفي عام   تنفيذ الضــــمانات.

ــابقة تكنولوجية أخرى لمقارنة البدائل المحتملة لبيانات التصــوي مت مس ــتهلك، ونُّظِ ــتخدم في التحقق من الوقود المس ر المس

  المقطعي السلبي بانبعاث أشعة غاما بعد المعالجة.

تكمال تحديث تكنولوجيا معلومات الضـمانات في إطار مـشروع تحديث تكنولوجيا معلومات الضـمانات في  -١٨ بعد اـس

، ركَّزت الوـكاـلة على تعزيز ـقدرات برمجـيات الضــــــماـنات الـحالـية وتطوير برمجـيات ـجدـيدة بـما يتـماشـــــى مع ٢٠١٩ـعام 

  الستراتيجية لإلدارة.األولويات ا

  الخدمات التحليلية الخاصة بالضمانات

مختبراً  ٢٣تتألَّف شـــبكة مختبرات التحليل التابعة للوكالة من مختبر التحليل الخاص بالضـــمانات التابع للوكالة و -١٩
وتوفير المواد المرجعية مختبرات إضــافية معنية بتحليل العينات خمســة  وخالل العام، كانت هناك .  )٢(الشــكل  مؤهالً آخر

 في طور التأهيل.

 
 لوكالة في زايبرسدورف، النمسا.ل التابعمختبر العينات البيئية  -٢الشكل 

  

ام و -٢٠ ة ٢٠١٩في ـع اـل ل في مختبر المواد  ٤٩٢، جمـعت الوـك ا للتحلـي ة، خضــــــعت جميعـه ة من المواد النووـي عيـن
عينة فرعية؛ ومن بين هذه  ٩١٨بيئية، وهو ما أسـفر عن تحليل   اتعين ٤٠٥النووية التابع للوكالة. وجمعت الوكالة أيضـاً 

ا مجموـعه  ة خضـــــع ـم ة ومختبر المواد النووـية  اتعينـ من ال ١٠٤العيـنات الفرعـي ة للتحلـيل في مختبر العيـنات البيئـي فرعـي
  تبرات التحليل.التابعين للوكالة، في حين خضعت بقية العينات الفرعية للتحليل في مختبرات أخرى منتسبة إلى شبكة مخ
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  الدعم

  تنمية القوى العاملة في ميدان الضمانات

ــمانات  ١٠٣، عقدت الوكالة ٢٠١٩في عام   -٢١ ــي ومحلِّلي الضـ ــمانات لتزويد مفتِّشـ دورات تدريبية في مجال الضـ
ُعقد عدد من بالكفاءات التقنية والســلوكية الضــرورية. وبغية تعزيز الكفاءات العملية الالزمة لتنفيذ الضــمانات في الميدان، 

الدورات التدريبية في مرافق نووية لتدريب موظفي الضـــمانات في بيئة واقعية لكي يحصـــلوا على تدريب فعال ومتكامل 
دت هذه الدورات التدريبية المـشاركين بما يلزمهم من الفهم والمهارات من أجل االـستعداد لعمليات التفتيش ٣(الـشكل  ). وزوَّ

كما  شـأنها، واالضـطالع بأنشـطة التحقُّق من المعلومات التصـميمية وعمليات المعاينة التكميلية.وإجرائها وإعداد التقارير ب
ــين ودورة تدريبية لتجديد  ٢٠١٩قُّدِمت في عام   ــناعي للمفتشــ دورات تدريبية جديدة، منها دورة تدريبية على األمان الصــ

 المعلومات بشأن التحقق من الحرجية.

 مفتشو الوكالة يتحققون من وجود وقود نووي مستهلك في مفاعل بحوث باستخدام جهاز رؤية ظاهرة تشيرينكوف. -٣الشكل 

  
  االستعداد للمستقبل

ة في عـام  -٢٢ اـل ة  ٢٠١٩أعـدَّت الوـك ة المعنوـن ذ في مجـال التحقُّق النووي الوثيـق امج دعم التطوير والتنفـي للفترة برـن
، كان برنامج دعم التطوير والتنفيذ في مجال التحقق النووي العاموفي نهاية    .)٤(الشــكل   ) STR-393العدد ( ٢٠٢١-٢٠٢٠
ً  ٢٠مشــروعاً، وكان لدى  ٢٥مهمة منفصــلة من مهام برامج الدعم في  ٢٥٠يضــم   والمفوضــية األوروبية  ١٧دولة عضــوا

 برامج دعم رسمية مع الوكالة.

  

___________________ 

ي، واألرجنتين،   ١٧ يكية، وجمهورية كوريا، وجنوب أفريقيا، واالتحاد الروـس بانيا، وألمانيا، والبرازيل، وبلجيكا، والجمهورية التـش إـس
  .اليابانو، والمملكة المتحدة، وهنغاريا، وهولندا، وأستراليا، والواليات المتحدة األمريكيةوالسويد، والصين، وفرنسا، وفنلندا، وكندا، 
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، وهو جزء ظهر المحمول كحقيبة متصلة بجهاز الرصد يدويةإعدادات على وحدة  ستعرض تللوكالة  ةضمانات تابع ةمفتِّش -٤الشكل 
 برنامج دعم التطوير والتنفيذ في مجال التحقُّق النوويجزءاً من  الطقموكان نشر هذا . المتعدد المكوناتالموسَّع طقم المفتشين من 

  ).STR-393(العدد  ٢٠٢١-٢٠٢٠للفترة 



 

 
 

  التعاون التقني
 
  



imPACT

إدارة التعاون التقني ألغراض التنمیة

۳٥ بلداً من أقل البلدان نم

۱٤۷
بلداً وإقلیماً یتلقى الدعم من خالل
برنامج الوكالة للتعاون التقني منھا

دورة تدریبیة 
إقلیمیة وأقالیمیة ۲۲۰

۹٤٪ معدل التحقیق

صندوق التعاون التقني

ملیون یورو ۸٦٬۲
كمبلغ مستھدف للمساھمات الطوعیة

۸۱ملیون یورو وارد

من بعثات االستعراض

٥
بعثات

۳٤٤۰
مشاركاً في 

دورات تدریبیة

۲۰۸۱
حاصالً على منحة

 دراسیة وزائراً علمیاً



ساریة ۱۱۰برامج قُطریة أطر

۲۰۱۹

۸۳۷
مشروعاً عامالً

٦۸۹
مشروعاً مغلقاً أو في طور 

اإلغالق في نھایة عام ۲۰۱۹

من طلبات
الشراء الصادرة

۲۱۳۲
قیمة طلبات الشراء الصادرة

٥۱٬۱ ملیون یورو
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  إدارة التعاون التقني ألغراض التنمية
  الهدف

ــم بالفعالية والكفاءة من أجل تعزيز القدرات   ــتند إلى االحتياجات ويلبِّيها على نحو يتس وضــع وتنفيذ برنامج تعاون تقني يس
  ألغراض التنمية المستدامة.التقنية للدول األعضاء في التطبيق السلمي واالستخدام اآلمن للتكنولوجيات النووية 

  برنامج التعاون التقني 

  تنفيذ البرنامج

ية لدى الوكالة لنقل التكنولوجيا النووية وبناء القدرات في مجال التطبيقات  -١ برنامج التعاون التقني هو األداة الرئيـس
اإلنـمائـية، بـما في األولوـيات تحقيق  تـُبذل من أـجلالتي الوطنـية لجهود اـلدعم لالبرـنامج ويـقِدّم النووـية في اـلدول األعضـــــاء. 

ع على وهو  ،بأهداف التنمية المستدامةذلك الغايات ذات الصلة    التعاون بين الدول األعضاء وشركائها.يشِجّ

الصــــــحة والتـغذـية، واألـمان واألمن،  هي ٢٠١٩ـعام في الوـكاـلة في   لتـعاون التقنيلالرئيســــــية  المـجاالتوـكاـنت   -٢
 ).١واألغذية والزراعة (الشكل 

  
 .٢٠١٩التقني حسب المجال التقني لعام المبالغ المدفوعة (المصروفة) في برنامج التعاون  -١الشكل 

 )٪١٠٠(بسبب تقريب األرقام ال تصل النسب المئوية بالضبط إلى 

 ،الطاقة
٨٫٥٪ 

 ،األغذية والزراعة
٢٠٫٢٪ 

 ،الصحة والتغذية
٢٤٫٧٪ 

 التطبيقات الصناعية/التكنولوجيا
 ،اإلشعاعية
٥٫٩٪ 

 تطوير المعارف 
،النووية وإدارتها

١٢٫٦٪ 

 ،األمان واألمن
٢١٫٩٪ 

،المياه والبيئة
٦٫٢٪ 

 المجموع

رويو ٨٨ ٧٢٥ ٩١٩
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  أبرز التطورات المالية

مليون يورو (شـــاملةً تكاليف المشـــاركة  ٨٢ما مجموعه  ٢٠١٩بلغت المدفوعات لصـــندوق التعاون التقني لعام  -٣

 ٨٦٫٢الوطنية، ومتأخرات التكاليف البرنامجية المقررة االسـترداد، واإليرادات المتنوعة)، مقارنة بالرقم المسـتهدف البالغ 

تنفيذ في صــندوق المعدل  وبلغ).  ٢(الشــكل  ٪٩٤إلى  ٢٠١٩عام  فوصــل معدل تحقيق المدفوعات في نهاية   .مليون يورو

 .٪٨٩٫١التعاون التقني 

 
  .٢٠١٩-٢٠١٠االتجاهات في معدل التحـقيق،  -٢الشكل 

  

  األطر البرنامجية القُطرية واالتفاقات التكميلية المنقَّحة

  ٪. ١٠ وهي زيادة نسبتها، ٢٠١٩بحلول نهاية عام  أطر ١١٠القُطرية السارية  البرنامجية األطر عدد بلغ  -٤

االتفاقات التكميلية المنقّحة بشــأن تقديم المســاعدة التقنية من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية (االتفاقات  بدأ نفاذ  -٥

 .٢٠١٩في  ر غرينادين، وـسانت لوـسيا، وغيانا  ـسانت فنـسنت وجز، وريتريا، وترينداد وتوباغوإلالتكميلية المنقحة) بالنـسبة  

  اتفاقاً. ١٤١اليوم  التكميلية المنقحةالعدد اإلجمالي لالتفاقات بلغ وي

ً  ٢٥على  ٢٠١٩ُوقِّع في عام  ً قُطريبرنامجياً  إطارا   ا

 إريتريا 

 إسواتيني

 أفغانستان 

 أنغوال

  أوغندا

 باكستان

 البرازيل

 بليز

 الجمهورية العربية السورية

  جنوب أفريقيا 

 دومينيكا

  رومانيا 

 سري النكا 

 السلفادور

  سيراليون

  غيانا

  الكاميرون

 الكويت

 التفيا 

  ليبيا

 ليبيريا 

  ليتوانيا

 مقدونيا الشمالية

 موزامبيق

  ناميبيا 

 

  معدل التحقيق فيما يتعلق بالمدفوعات 

٩٣٫٦٪  

  النسبة المئوية من الرقم المستهدف المتعهَّد به 

٩٩٫٦٪  

٩٤٫١٪  

٩٢٫٨٪  

٨٩٫٨٪  

٨٩٫٣٪  

٨٩٫٣٪  

٨٩٫٧٪  

٨٩٫٣٪  

١٠٠٫٠٪  

٩٥٫٠٪  

٩٠٫٠٪  

٨٥٫٠٪  

٨٠٫٠٪  

٩٢٫٣٪  

٩٢٫٣٪  

٨٩٫٣٪  

٢٠١٠       ٢٠١١        ٢٠١٢        ٢٠١٣       ٢٠١٤       ٢٠١٥        ٢٠١٦       ٢٠١٧       ٢٠١٨        ٢٠١٩  

٩٢٫٨٪  

٩٤٫١٪  

٩٣٫٥٪  

٩٨٫٧٪  

٩١٫٧٪  

٩٢٫٦٪  

٩٤٫٠٪  

٩٥٫٤٪  



GC(64)/3 
  ١٠١الصفحة 

  االتفاقات التعاونية اإلقليمية والبرمجة اإلقليمية

  أفريقيا

احتـفل االتـفاق التـعاوني اإلقليمي األفريقي للبـحث والتنمـية والـتدرـيب في مـجال العلم والتكنولوجـيا النوويَّين (اتـفاق  -٦

ــنوية الثالثين  ــفوف الدول . ٢٠١٩في عام أفرا) بذكراه الســ ووطَّد االتفاق التآزر والتعاون فيما بين بلدان الجنوب في صــ

  .التطبيقات السلمية للعلوم والتكنولوجيا النووية في هذه القارةأفضى إلى تطوير األعضاء األفريقية بدعم من الوكالة، و

ذت  -٧ ة، و ٥٥ونُفـِّ ة إقليمـي دريبـي ة، و ١٩دورة ـت ل إقليمـي ة عـم اق أفرا ٤٠حلـق ار اتـف ة خبراء في إـط ُ و .بعـث ق في طلِ أ

تغرق عامين  المغرب برنامجٌ  عاعية للبلدان ا يـس تير في الصـيدلة اإلـش تضـيف لنيل درجة الماجـس ية. وتـس لناطقة باللغة الفرنـس

 البرنامج جامعة محمد الخامس بالرباط بالشراكة مع المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية.

 

  

ع بشدة على توسيع مشاركة اإلناث في برنامج التعاون التقني، والدول األعضاء مدعوة إلى ترشيح مسؤوالت  -٣الشكل  الوكالة تشِجّ
  اتصال وطنيات ونظيرات ومشاركات في االجتماعات وحلقات العمل وحاصالت على منح دراسية وزائرات.
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  آسيا والمحيط الهادئ

ــيا للبحث والتنمية والتدريب في ، ٢٠١٩وفي عام   -٨ قام مجلس ممثلي االتفاق التعاوني للدول العربية الواقعة في آس

مجال العلم والتكنولوجيا النوويين (اتفاق عراســيا) بإنشــاء لجنة معنية ببرنامج عراســيا لتضــطلع بتحســين كفاءة وفعالية 

 شد الموارد لالتفاق.برنامج التعاون التقني في إطار اتفاق عراسيا ووضع خطة عمل لح

وحدة تعلم إلكتروني في ميدان الطب النووي تغطي علم األعصــــاب، وعالج   ثالثون ٢٠١٩في عام   وُوضــــعت -٩

التـعاوني اإلقليمي  االتـفاق ، وذـلك لـفاـئدة اـلدول األطراف فياألورام، وعلم الـغدد الصـــــم، وـطب القـلب والرئتين، والفيزـياء

  علوم والتكنولوجيا النوويين (االتفاق التعاوني اإلقليمي).للبحث والتنمية والتدريب في مجال ال

ــاريع االتفاق التعاوني اإلقليمي خالل العام -١٠ ــادي لمشـ عت منهجية لتقييم األثر االقتصـ ــِ ــيبدأ تجريبها وُوضـ في   وسـ

   .٢٠٢٠اعتباراً من عام  الطفرياالستيالد مشاريع 

وحلقتا عمل إقليميتان، وســـبُع عشـــرة بعثة خبراء، في إطار االتفاق ونُفِّذت أربُع عشـــرة دورة تدريبية إقليمية،   -١١

  التعاوني اإلقليمي.

  أوروبا

لها آلية للبرمجة اإلقليمية تمّكن بلدان المنطقة من العمل إال أنَّ لم يكن لمنطقة أوروبا اتفاٌق تعاون إقليمي رسـمي،   -١٢

الجة اإلـشعاعية االـستخدام اآلمن الفعّال للتقنيات النووية في معاً. فعلى ـسبيل المثال، عززت ـستة مـشاريع إقليمية بـشأن المع

ـعدد وأنواع القطع األثرـية التراثـية الثـقافـية وتزاـيد اآلـثار التراثـية الثـقافـية عن طريق التشـــــعيع.  رتطهي، بـما في ذـلك أوروـبا

  .زيادة كبيرة التي ُحلِّلت وُعولجت في المنطقة على مدى السنوات العشر الماضية

تعزيز المعرفة لدى إلى  ٢٠١٩وصــل إلى نهايته في عام ومشــروع تعاون تقني إقليمي مدته أربع ســنوات  وأدى -١٣

ذا المـجال من  ٢٢٦ دعم التقني في ـه ابيين والمشـــــغلين لمحـطات القوى النووـية وموظفي منظـمات اـل داً في  ١٦من الرـق بـل

  ساسية للقوى النووية وتقييم األمان في مفاعالت الماء المضغوط.على البنية األوركَّز المشروع منطقة أوروبا. 

  أمريكا الالتينية والكاريبي

د و -١٤ اإلطار االـستراتيجي اإلقليمي للتعاون التقني مع الدول األعـضاء في الوكالة والبلدان األعـضاء في الجماعة يحّدِ

التحديات المشتركة التي تواجه البلدان األعضاء ،٢٠١٩، الذي حظي بالموافقة عليه في عام ٢٠٢٦-٢٠٢٠الكاريبية للفترة 

 والتكنولوجيا النووية. العلوم باستخدامعرض األسلوب والجدول الزمني لمعالجة تلك التحديات يفي الجماعة الكاريبية و

واحتفـل االتفـاق التعـاوني لترويج العلم والتكنولوجيـا النوويين في أمريكـا الالتينيـة والكـاريبي (اتفـاق أركـال)  -١٥

يـسه. وجرى تقييم اإلنجازات التي تحققت في إطار النموذج اإلـستراتيجي اإلقليمي  بالذكرى الـسنوية الخامـسة والثالثين لتأـس

  ".٢٠٣٠طوير النموذج اإلستراتيجي اإلقليمي الجديد، "خطة أركال ، واتُِفَق على خطة عمل لت٢٠٢١-٢٠١٦للفترة 

مشــروعاً إقليمياً جديداً في إطار دورة التعاون التقني للفترة  ٢٥مشــاريع من أصــل  ١٠ويدعم اتفاق أركال إعداد  -١٦

كيز بشــكل الترانصــب نظراء المشــاريع الذي تلقاه التدريب على نهج اإلطار المنطقي  وخالل .  )٤(الشــكل  ٢٠٢١-٢٠٢٠

 خاص على تصميم مشاريع جديدة في مجال األمان اإلشعاعي.
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تزويد العلماء في المجاالت ذات العالقة بالمجال النووي بهدف  مهنيات شابات خالل حلقة عمل عقدها اتفاق أركال -٤الشكل 
  بالمهارات القيادية الالزمة.

اتفاق أفرا، واتفاق عراســـــيا، واتفاق أركال، واالتفاق   ،بعةوُعـقد اجتـماع المحفل الرباعي لالتفاقاِت التعاونية األر -١٧

المـشاركة في أنـشطة تنمية الموارد البـشرية في  المندوبون. وناقش اإلنجازات والمـشاريع اإلقليميةلتبادل   ،التعاوني اإلقليمي

  توسيع هذه اآللية لتشمل االجتماعات وحلقات العمل.وإطار االتفاقات األربعة 

  برنامج العمل من أجل عالج السرطان

بعثات اسـتعراضـية في إطار البعثات المتكاملة سـيشـيل و  أرمينيا وإكوادور وبوركينا فاسـو وسـري النكااسـتقبلت   -١٨

المكافحة الـشاملة للـسرطان، مـستفيدةً  البعثات المتكاملة تغطيو  .لبرنامج العمل من أجل عالج الـسرطان (البعثات المتكاملة)

من الخبرة التي يتمتع بـها الخبراء اـلدوليون اـلذين ترشـــــحهم الوـكاـلة ومنظـمة الصــــــحة الـعالمـية والوـكاـلة اـلدولـية لبحوث 

  ).٥السرطان (الشكل 
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  يستعرضون تخطيط عالج السرطان imPACTخبراء البعثات المتكاملة  -٥الشكل 
  بسري النكاي  مع عاملين طبيين في مستشفى كارابيتيا التعليم

  
وبالتعاون مع منظمة الصــحة العالمية، قُّدمت مســاعدة اســتشــارية متخصــصــة لبنما دعماً لها في وضــع خطتها  -١٩

 .٢٠٢٩-٢٠١٩الوطنية لمكافحة السرطان للفترة 

وضــع وثائق قابلة للتمويل إلنشــاء خدمات الدعم من الوكالة لليبيريا وكينيا  و تشــاد وســيراليونوإســواتيني   وتلقت -٢٠
  الطب النووي والعالج اإلشعاعي.

ممثلون عن منظمة الصــحة العالمية، والوكالة الدولية    ، ومنهمن في مكافحة الســرطانوالرئيســي واجتمع الشــركاء -٢١
لبحوث الســرطان، ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، واالتحاد الدولي لمكافحة الســرطان، بغية اســتكمال 

ين التنسـيق التنقيحات على منهجية اسـتعراض البعثات المتكاملة الحالية، وتعزيز تخطيط وتنفيذ األنشـطة المشـتركة، وتحسـ 
  على المستوى القُطري.

في ما يتعلق بمشـــروعٍ  ٢٠٢٣لبرنامج العمل من أجل عالج الســـرطان حتى عام  الدعم قدم االتحاد الروســـي و -٢٢
  .إقليمي في أوروبا يهدف إلى تعزيز المعرفة لدى اختصاصي العالج اإلشعاعي

  تعزيز جودة برنامج التعاون التقني 

دو -٢٣ د الجودة ـل ة توكـي امج للفترة اتّبـعت أنشــــــط ة من خطوتين:  ٢٠٢١-٢٠٢٠رة البرـن ةً مكوـن تآلـي ِدّـم ات  فقـُ تعقيـب
، عملية نهج الحافظة القُطريةالوإرـشادات بـشأن تطوير المـشاريع، وأُجرَي اـستعراٌض ختامي لجودة جميع المـشاريع. وتبنت  

نهج اإلـطار ممتثالً ل  تصـــــميمـها ف ـكانوكيللتـعاون اإلقليمي  المركزيوقيَّـمت الكيفـية التي تـناوـلت بـها المشـــــاريع المعـيار 
  المنطقي.
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، فـساهمت التواـصل مع الدول األعـضاء إلى زيادةتقديم تقارير التقدم المحرز في المـشاريع إلكترونياً وأدت منـصة   -٢٤
م الممارســــات الجيدة، وتقييم النتائج، ودمج آليات إعداد التقارير على مســــتوى   في زيادة فعالية تنفيذ المشــــاريع، وتقاســــُ

  المشاريع مع األطر البرنامجية القُطرية.

  التواصل الخارجي واالتصاالت

عزيز أوـجه الـتآزر بين التنمـية في المؤتمر الـعالمي المعني بتبـما تقوم ـبه من عـمل في مـجال رفـعت الوـكاـلة الوعي  -٢٥

المنتدى الســنوي المتعدد أصــحاب المصــلحة المعني في في الدنمارك، و ٢٠٣٠اتفاق باريس وخطة التنمية المســتدامة لعام  

ــخير ــتدامة و  بتس ــتوى المعني في  العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض أهداف التنمية المس ــياســي الرفيع المس المنتدى الس

  ي نيويورك.بالتنمية المستدامة ف

وقد سـُلِّط الـضوء على المـساعدة التي تقدمها الوكالة في مكافحة الـسرطان في الفعاليات الـصحية العالمية الرئيـسية،  -٢٦

بما في ذلك االجتماع العام الـسنوي الرابع واألربعون لمجموعة البنك اإلـسالمي للتنمية في مراكش بالمغرب، وقمة الـصحة  

في نور ســلطان، والمؤتمر الدولي  ٢٠١٩قمة العالمي للقادة المعنيّين بمكافحة الســرطان لعام العالمية في برلين، ومؤتمر ال

الثاني عـشر بـشأن الـسرطان في أفريقيا في مابوتو، واالجتماع العالمي لمنظمة الـصحة العالمية المعني بتـسريع وتيرة التقدم 

  ية في مسقط.لاض غير السارية والصحة العقمن أهداف التنمية المستدامة بشأن األمر ٤-٣نحو تحقيق الغاية 

  التعاون مع منظومة األمم المتحدة

، وهي إطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المســتدامة (إطار للبرمجة المشــتركة أداة األمم المتحدة  تهدف -٢٧

ودعم  ٢٠٣٠إلى ضــمان أن تكون منظومة األمم المتحدة في وضــع أفضــل لتنفيذ خطة التنمية المســتدامة لعام  ،التعاون)

اركت الوكالة في   ريكة لتحقيق أهدافها اإلنمائية. وـش يراليونعلى توقيع الالحكومات الـش ، ٢٠١٩في عام  إطار تعاون مع ـس

اعدة اإلنمائية وأطر التعاون الســارية التي اشــتركت الوكالة في وبذلك يصــل العدد اإلجمالي ألطر عمل األمم المتحدة للمســ 

 إطاراً. ٥٣توقيعها إلى 

دان الجنوب و -٢٨ التعـاون فيمـا بين بـل اني المعني ـب ة مؤتمر األمم المتحـدة الرفيع المســـــتوى الـث حضـــــرت الوكـاـل
)BAPA+40ن بلدان الجنوب، عدداً خاصـاً ) في بوينس آيرس، وأطلقت، باالشـتراك مع مكتب األمم المتحدة للتعاون فيما بي

 " (العمل المشترك بين بلدان الجنوب).South–South in Actionمن سلسلة "

ِلّط الـضوء على -٢٩ للدول األعـضاء في جهودها لتحقيق أهداف التنمية المـستدامة، وذلك   الوكالة  الدعم الذي تقدمه وسـُ
على هامشها، علماً بأن القمة هي اآللية الرئيسية لألمم المتحدة في سلسلة من الفعاليات خالل قمة أهداف التنمية المستدامة و

عرضـت الوكالة ممارسـاتها الجيدة وقصـص نجاحها كجزء من معرض بالفيديو خالل . و٢٠٣٠لمتابعة واسـتعراض خطة  
  .أسبوعٍ من االجتماعات الرفيعة المستوى التي عقدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة

ــاركت الوكالة -٣٠ ــنوي لتمويل التنمية  نة الثالثة على التوالي،، للـسـ وش في الحوار الذي أفضــي إلى نشــر التقرير الس
لفرقة العمل المشـتركة بين الوكاالت المعنية بتمويل التنمية. وأشـار التقرير الصـادر في عام   كٌ مشـتر  جٌ منت ، وهوالمسـتدامة
ا ٢٠١٩ ا واالبتـك ال العلوم والتكنولوجـي ة في مـج اـل ة إلى أن عـمل الوـك ائـي ات اإلنـم ة األولوـي الـج دان على مـع د البـل ــاـع ر يســـ

ــلمي للعلوم والتكنولوجيا   ــتخدام اآلمن والمأمون والس ــاء أطر قانونية وطنية لالس ــاعدة في إنش ــية، فضــالً عن المس الرئيس
  النووية.

  اتفاقات الشراكة والترتيبات العملية

في إـسهام الـشراكات ـشراكة جديدة تتعلق بالتعاون التقني. وأُطلق إطار رـصد جديد لتقييم مدى  ١٢أبرمت الوكالة  -٣١
  عمل برنامج التعاون التقني.
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 الـشراكة بـشأن ـسرطانات النـساءأكثر، من خالل إطالق مبادرة    مع البنك اإلـسالمي للتنمية وجرى تعزيز الـشراكة -٣٢

ام  ــد مبلغ أوليعن البـنك أعلن و .٢٠١٩في المحـفل العلمي لـع ة  خـطة لحشـــ دعم  كمنـحة ماليين دوالر أمريكي ١٠بقيـم ـل

لة فيما يتصــل بســرطان النســاء االتحاد الروســي والســويد وفرنســا وموناكو كما أعلنت . أنشــطة التعاون التقني غير المموَّ

  مية لمعالجة سراطان النساء. ، وكذلك القطاع الخاص، عن خطط لدعم األنشطة الراوالواليات المتحدة األمريكية

تلك التي أُبِرمت مع الجمعية اإليطالية لرصــد التشــخيص في  ٢٠١٩الترتيبات العملية الموقّعة في عام   وشــملت -٣٣

رصــد معالجة بشــأن تطبيق االختبارات غير المتلفة، ومع معهد الكويت لألبحاث العلمية  بشــأن مجال االختبار غير المتلف

  مكافحة سرطان األطفال في البلدان النامية.من أجل البيئة البحرية، ومع مستشفى سانت جود لبحوث األطفال 

على ترتيبين عمليين لتعزيز التـعاون التقني فيـما بين البـلدان الـنامـية وتعزيز التـعاون فيـما بين كذلك  وقـعت الوكالةو -٣٤

جمهورية الو الديمقراطية الشـــعبية. ويشـــمل التعاون وآلخر مع فييت نام  كمبوديا، واوبلدان الجنوب، أحدهما مع فييت نام  

األغذية والزراعة، واالختبارات الصناعية   في عدة قطاعات، منها  توفير التعليم والتدريب في مجاالت التطبيقات اإلشعاعية

  ي.والطب اإلشعاع وغير المتلفة، واألمان اإلشعاعي والنووي، والبنية األساسية الرقابية

مليون يورو في إـطار  ٢٫٨وفي نـهاـية الـعام، توصــــــلت الوـكاـلة واالتـحاد األوروبي إلى اتـفاق تفويض ـجدـيد بقيـمة  -٣٥

ص منها   ، ٢٠١٦عام  اتفاق  وبموجب    مليون يورو لبرنامج التعاون التقني.  ١٫٢أداة التعاون في ميدان األمان النووي، ُخّصِ

تسـع وحدات تعلم إلكتروني بشـأن التمهيد للتخلص من النفايات  ٢٠١٩أنتجت في عام ، ٢٠٢٠الذي سـيمتد حتى نهاية عام  

المشــعة وغير ذلك من الجوانب المتصــلة بالتصــرف في النفايات المشــعة، والوصــول إلى هذه الوحدات متاح لجميع الدول  

  األعضاء في الوكالة.

  الترتيبات العملية الحاليةاألنشطة واإلجراءات بموجب 

ــي الحقائق   أُجريت -٣٦ ــين والوكالة، وهدفت إلى  إلىبعثة تقصـ ــين في إطار الترتيبات العملية القائمة بين الصـ الصـ

وهاربِن للهندســة، اللتين تســتضــيفان حاليًا  . وفي جامعتي تشــنغهوامنطقة إفريقيا مع فيما بين بلدان الجنوبتعزيز التعاون 

  دارسين ممنوحين من منطقة إفريقيا، استُكشفت الشراكات المحتملة، باإلضافة إلى إمكانية إتاحة المزيد من فرص التدريب.

ه نص البيان المش  فيالوكالة وشاركت   -٣٧ ترك االجتماع العام العاشر للجماعة الكاريبية واألمم المتحدة في غيانا. ونوَّ

ــية التي تقدمها الوكالة في تطوير النظام الصــحي في منطقة البحر الكاريبي.  ــاهمات الرئيس الذي اعتُمد في االجتماع بالمس

  .وعملت الوكالة بشكل وثيق مع منظمة الصحة للبلدان األمريكية لدعم تحسين جودة خدمات الطب اإلشعاعي

ـعت الترتيـبات العملية مع المركز الدولي للز -٣٨ لتشـــــمل بناء قدرات  ٢٠١٩راعة البيولوجية الملحية في عام وُوســـــِّ

  النساء في مجالي الزراعة والتغذية.

  المساعدة التشريعية

ــاعدة   -٣٩ ــريعية للدول األعضــاء من خالل برنامج التعاون التقني. وقُّدِمت مس ــاعدة التش واصــلت الوكالة تقديم المس

ريعية ثنائية خاصـة بكل بلد لــــــ  ريعات النووية دولة عضـواً، عن طر ١٧تـش ورة حول صـياغة التـش يق تعليقات خطية ومـش

تعرضـت الوكالة اإلطار القانوني   تعراض المتكامل للبنية للعديد الوطنية. كما اـس تجّدة كجزء من بعثات االـس من البلدان المـس

    األساسية النووية.

ــعة لمؤتمر معهد القانون النووي في فيينا ومكَّنت الدورة -٤٠ ــاركين من    التاس ــاب فهم عميق لجميع جوانب المش اكتس

 .)٦(الشكل  صياغة تشريعاتهم النووية الوطنية أو تعديلها أو استعراضهاو القانون النووي
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 معهد القانون النوويلالدورة التاسعة مشاركون في  -٦الشكل 

ابـيةوأـتاح  -٤١ انونيين للهيـئات الرـق ــارين الـق ا ، اـلذي نُِظّماالجتـماع األول للمســـــتشـــ ادل الخبرات  ،في فييـن منـتدى لتـب

  ممارسة الوظائف الرقابية. دعمالمعلومات بشأن دور المستشار القانوني في و

ــيا و  وُعقدت حلقتا عمل إقليميتان في جاكارتا -٤٢ ــاء من منطقة آســ ــأن القانون النووي لفائدة الدول األعضــ فيينا بشــ

ــتى جوانب الووالمحيط الهادئ.   ــتاريكا قانون النووي في  نُظمت حلقات عمل وطنية في شــ بوليفيا ورواندا والفلبين وكوســ

  .والكويت ومصر والمملكة العربية السعودية

  الفعالية الخاصة بالمعاهدات

للمؤتمر العام للوكالة إقامة الفعالية الخاصة بالمعاهدات في دورتها التاسعة،  شهدت الدورة العادية الثالثة والستون -٤٣

ما أتاح للدول األعضـاء فرصـة إليداع صـكوك التصـديق على المعاهدات الموَدعة لدى المدير العام، أو صـكوك قبولها أو  

ي واالتفاقية المـشتركة بـشأن أمان التصـرف في الفعالية على اتفاقية األمان النوووركَّزت  الموافقة عليها أو االنضـمام إليها.  

 الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة واتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها.



 

  



 1المرفق 

ــام   -١ألف الجدول  ــدام الموارد في ع ــة واســـــتخ ــادي ــة الع ــامج  ٢٠١٩تخصـــــيص الميزاني ــب البرن بحســــ
 الرئيسي (باليورو) والبرنامج 

بحـسب البرنامج  ٢٠١٩اـستخدام موارد ـصندوق البرنامج العادي الخارجة عن الميزانية في عام    -٢ألف الجدول 
 الرئيسي (باليورو)والبرنامج 

المصـروفات (المبالغ المدفوعة) من صـندوق التعاون التقني بحسـب المجال التقني والمنطقة في   -(أ)٣ألف الجدول 
  ٢٠١٩عام 

  (أ)٣رسم بياني للمعلومات الواردة في الجدول ألف     -(ب)٣ألف الجدول 

  ، بحسب نوع االتفاق٢٠١٩الوكالة في نهاية عام كمية المواد النووية الخاضعة لضمانات   -٤ألف الجدول 

ــمانات الوكالة    -٥ألف الجدول  ــعة لضـ عدد المرافق ومناطق قياس المواد النووية الواقعة خارج المرافق الخاضـ
  ٢٠١٩خالل عام 

ــغيرة (في    -٦ألف الجدول  ــافية وبروتوكوالت كميات صـ ــمانات وبروتوكوالت إضـ كانون  ٣١عقد اتفاقات ضـ
  )٢٠١٩ رديسمباألول/

المشـــــارـكة في المـعاـهدات المتـعِدّدة األطراف التي يكون الـمدير الـعام هو الوديع لـها (الـحاـلة في   -٧ألف الجدول 
  )٢٠١٩كانون األول/ديسمبر  ٣١

  )٢٠١٩كانون األول/ديسمبر  ٣١الدول األعضاء التي عقدت اتفاقاً تكميلياً منقَّحاً (الحالة في   -٨ألف الجدول 

كانون األول/ديســمبر  ٣١قبول تعديل المادة الســادســة من النظام األســاســي للوكالة (الحالة في    -٩ألف الجدول 
٢٠١٩(  

  قبول تعديل المادة الرابعة عشرة من النظام األساسي للوكالة  -١٠ألف الجدول 
  )٢٠١٩كانون األول/ديسمبر  ٣١(الحالة في 

اـهدات المتـعددة األطرا  -١١ألف الجدول  اـلة و/أو المـع ا تـحت رـعاـية الوـك ادـه ا واعتـم ف التي جرى التـفاوض عليـه
رات ذات الصلة)   التي يعتبر المدير العام وديعاً لها (الحالة والتطوُّ

كانون األول/ديســــمبر  ٣١مفاعالت القوى النووية قيد التشــــغيل وقيد التشــــييد في العالم (في    -١٢ألف الجدول 
٢٠١٩(  

  األعضاء في أنشطة مختارة للوكالةمشاركة الدول   -١٣ألف الجدول 

اـسية الرقابية لألمان اإلـشعاعي (بعثات    -١٤ألف الجدول  تـشارية بـشأن البنية األـس ) في عام AMRASالبعثات االـس
٢٠١٩  

بعثات خدمة االســتعراض المتكاملة المتعلقة بالتصــرف في النفايات المشــعة والوقود المســتهلك   -١٥ألف الجدول 
  ٢٠١٩) في عام ARTEMISواإلخراج من الخدمة واالستصالح (بعثات 

___________________ 
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  ٢٠١٩) في عام EduTAبعثات تقييم التعليم والتدريب (بعثات   -١٦ألف الجدول 

  ٢٠١٩) في عام EPREVللطوارئ (بعثات بعثات استعراض إجراءات التأهب   -١٧ألف الجدول 

  مراكز الوكالة الدولية المعيَّنة القائمة على مفاعالت البحوث  -١٨ألف الجدول 

) في imPACTالبعثات المتكاملة لبرنامج العمل من أجل عالج الســــرطان التابع للوكالة (بعثات    -١٩ألف الجدول 
  ٢٠١٩عام 

  ٢٠١٩) في عام INIRللبنية األساسية النووية (بعثات  بعثات االستعراض المتكامل  -٢٠ألف الجدول 

  ٢٠١٩) في عام INSARRبعثات التقييمات المتكاملة ألمان مفاعالت البحوث (بعثات   -٢١ألف الجدول 

  ٢٠١٩) في عام IPPASبعثات الخدمة االستشارية الدولية المعنية بالحماية المادية (بعثات     -٢٢ ألف الجدول 

  ٢٠١٩) في عام IRRSبعثات خدمة االستعراضات الرقابية المتكاملة (بعثات     -٢٣الجدول ألف 

  بعثة االستعراض المتكامل الستخدام مفاعالت البحوث تختتم أعمالها في إيطاليا    -٢٤الجدول ألف 

  ٢٠١٩) في عام ISCAبعثات التقييم المستقل لثقافة األمان (بعثات     -٢٥الجدول ألف 

  ٢٠١٩) في عام KMAVبعثات في إطار الزيارة للمساعدة في مجال إدارة المعارف (بعثات     -٢٦الجدول ألف 

  ٢٠١٩) في عام OMARRبعثات خدمة تقييمات تشغيل وصيانة مفاعالت البحوث (بعثات     -٢٧الجدول ألف 

  ٢٠١٩) في عام ORPASبعثات خدمة تقييم وقاية العاملين من اإلشعاعات (بعثات     -٢٨ الجدول ألف

  ٢٠١٩) في عام OSARTبعثات فرقة استعراض أمان التشغيل (بعثات     -٢٩الجدول ألف 

غيلي (بعثات      -٣٠الجدول ألف  أن أداء األمان التـش بة بـش تعراض النظراء للخبرة المكتـس ) في PROSPERبعثات اـس
  ٢٠١٩ عام

  ٢٠١٩) في عام SALTOبعثات جوانب أمان التشغيل الطويل األجل (بعثات     -٣١الجدول ألف 

  ٢٠١٩) في عام SEEDبعثات خدمة تصميم المواقع واألحداث الخارجية (بعثات     -٣٢الجدول ألف 

  ٢٠١٩) في عام TSRبعثات استعراض األمان التقني (بعثات     -٣٣الجدول ألف 

 ٢٠١٩المشاريع البحثية المنسـَّقة التي استُِهلَّت في عام   -٣٤الجدول ألف 

  ٢٠١٩المشاريع البحثية المنسـَّقة التي استـُكملت في عام   -٣٥الجدول ألف 

  ٢٠١٩المنشورات التي صدرت في عام   -٣٦الجدول ألف 

  ٢٠١٩الدورات التدريبية التي ُعقدت في إطار التعاون التقني في عام   -٣٧الجدول ألف 

  حسابات الوكالة المؤسسية على وسائل التواصل االجتماعي  -٣٨الجدول ألف 

  ٢٠١٩عدد وأنواع المرافق الخاضعة للضمانات بحسب الدولة خالل عام   -(أ)٣٩الجدول ألف 

الوكالة أو المحتوية على مواد نووية خاضــعة للضــمانات خالل   المرافق الخاضــعة لضــمانات  -(ب)٣٩الجدول ألف 
٢٠١٩  
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ــتخدام الموارد في عام    -١الجدول ألف  ــي  بحســب البرنامج والبرنامج   ٢٠١٩تخصــيص الميزانية العادية واس الرئيس
  (باليورو)

  البرنامج الرئيسي/البرنامج

الميزانية األصلية
على أساس سعر 
صرف قدره دوالر 
  واحد لليورو

 المعدَّلة الميزانية
على أساس سعر 

 ١قدره صرف 
دوالر مقابل 

  يورو ٠٫٨٩٣

  النفقات
استخدام 
  الموارد

  األرصدة

  (ج)   (ب)   (أ) 
(د) =  
  (ج)/(ب) 

  (هـ) =  
  (ج) - (ب)

      

 القوى النووية ودورة الوقود النووي والعلوم النووية -١البرنامج الرئيسي 
  

٣ ١٨٤ ٧٨٥   اإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة المشتركة     ٣ ١٢٩ ٨٨١    ٣ ١٤٤ ٢٦٠   ١٠٠٫٥ ٪  )١٤ ٣٧٩ (  

٨ ٨٤١ ١٩١   القوى النووية     ٨ ٦٨٧ ٢٥٧    ٨ ٧٨٩ ٨٠٥   ١٠١٫٢ ٪  )١٠٢ ٥٤٨ (  

٧ ٤٦٧ ٨١٨   تكنولوجيات دورة الوقود النووي ومواده    ٧ ٣٤٤ ٠٣٦    ٧ ٢٣٥ ٩٥٦   ٩٨٫٥ ٪  ١٠٨ ٠٨٠  

بناء القدرات والمعارف النووية من أجل تنمية الطاقة 
  المستدامة 

 ١٠ ٤٧٣ ٧٦٦    ١٠ ٣١٨ ٠٧٣    ١٠ ٣٠٠ ٦١٩  ٩٩٫٨ ٪  ١٧ ٤٥٤  

١٠ ٤٩٤ ٩٧٦   العلوم النووية     ١٠ ٣٧٦ ١٥٨    ١٠ ٣٢٦ ١٦٩   ٩٩٫٥ ٪  ٤٩ ٩٨٩ 

٤٠ ٤٦٢ ٥٣٦   ١مجموع البرنامج الرئيسي     ٣٩ ٨٥٥ ٤٠٥    ٣٩ ٧٩٦ ٨٠٩   ٩٩٫٩ ٪  ٥٨ ٥٩٦  
      

 النووية من أجل التنمية وحماية البيئةالتقنيات  -٢البرنامج الرئيسي 
   

٧ ٩٧٨ ٥٩٥   اإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة المشتركة     ٧ ٩١٢ ٢١٩    ٧ ٩٠٩ ٥٩٢   ١٠٠٫٠ ٪   ٢ ٦٢٧  

١١ ٨١٧ ٠١٧   األغذية والزراعة     ١١ ٦٨١ ٩١٥    ١١ ٦٩٩ ٧٨٥   ١٠٠٫٢ ٪   )١٧ ٨٧٠ (  

٨ ٦٦٦ ٩٣٥   الصحة البشرية     ٨ ٥٤٩ ٤٧٤    ٨ ٥٤٣ ٣٨٤   ٩٩٫٩ ٪   ٦ ٠٩٠  

٣ ٦٦٦ ٤٢٠   الموارد المائية     ٣ ٦٢٥ ٣١٦    ٣ ٦١٥ ٦٩٢   ٩٩٫٧ ٪   ٩ ٦٢٤  

٦ ٥٥٧ ٣٧٤   البيئة     ٦ ٤٧٥ ٧٤١    ٦ ٤٦٧ ١٦٥   ٩٩٫٩ ٪   ٨ ٥٧٦  

٢ ٤٢١ ٩٦٢   إنتاج النظائر المشعـة والتكنولوجيا اإلشعاعية     ٢ ٣٩٣ ٨١٠    ٢ ٣٩٥ ٦٩٢   ١٠٠٫١ ٪   )١ ٨٨٢ (  

٤١ ١٠٨ ٣٠٣   ٢مجموع البرنامج الرئيسي     ٤٠ ٦٣٨ ٤٧٥    ٤٠ ٦٣١ ٣١٠   ١٠٠٫٠ ٪   ٧ ١٦٥  
 

 ٤١ ١٠٨ ٣٠٣    ٤٠ ٦٣٨ ٤٧٥    ٤٠ ٦٣١ ٣١٠  
  

  األمان واألمن النوويان -٣البرنامج الرئيسي 
     

٣ ٩٧٨ ٦٥٢   اإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة المشتركة     ٣ ٩٠٦ ٨٦٥    ٣ ٨٥٠ ٠٧٢   ٩٨٫٥ ٪   ٥٦ ٧٩٣  

٤ ٣٩٣ ٥٣٧   التأهـب والتصدي للحادثات والطوارئ     ٤ ٣٢٦ ٥٤٦    ٤ ٣٠٠ ٣٥٥   ٩٩٫٤ ٪   ٢٦ ١٩١  

١٠ ٥٢٤ ٠٢٩   أمان المنشآت النووية     ١٠ ٣٢٥ ٠٠١    ١٠ ٣٠٣ ٢٦٧   ٩٩٫٨ ٪   ٢١ ٧٣٤  

٧ ٥٣٦ ٧٥٦   األمان اإلشعاعي وأمان النقل     ٧ ٤٠١ ٦٩٤    ٧ ٥٨٣ ١٦٣   ١٠٢٫٥ ٪   )١٨١ ٤٦٩ (  

٣ ٨٠٠ ٨٥٩   التصرف في النفايات المشعة وأمان البيئة     ٣ ٧٣٧ ٣٥٥    ٣ ٥٩٣ ٦٨٢   ٩٦٫٢ ٪   ١٤٣ ٦٧٣  

٥ ٩٣٤ ٥٢٢   األمن النووي     ٥ ٨١٣ ٥٠٩    ٥ ٨٥٣ ٢٧٨   ١٠٠٫٧ ٪   )٣٩ ٧٦٩ (  

٣٦ ١٦٨ ٣٥٥   ٣مجموع البرنامج الرئيسي     ٣٥ ٥١٠ ٩٧٠    ٣٥ ٤٨٣ ٨١٧   ٩٩٫٩ ٪  ٢٧ ١٥٣  
      

  التحقق النووي -٤البرنامج الرئيسي 
     

١٤ ٢٧٣ ٠٤١   اإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة المشتركة     ١٤ ١٠٦ ٣٩٨    ١٣ ٧٨٨ ٠٩١   ٩٧٫٧ ٪    ٣١٨ ٣٠٧  

١٢٤ ٧٥١ ١٨٦   تنفيذ الضمانات     ١٢٢ ٧٠٣ ٦٣٦    ١٢٢ ٩٤٢ ٠٦٢   ١٠٠٫٢ ٪   )٢٣٨ ٤٢٦ (  

٢ ٨٤٣ ٧٤٧   أنشطة التحقّق األخرى     ٢ ٧٧١ ٦١٩    ٢ ٧٩١ ٤٤٥   ١٠٠٫٧ ٪   )١٩ ٨٢٦ (  

٣ ٤٢٨ ٨٠٥   التطوير     ٣ ٣٦٥ ٣٦٧    ٣ ٤٠٥ ٠٠٤   ١٠١٫٢ ٪   )٣٩ ٦٣٧ (  

١٤٥ ٢٩٦ ٧٧٩   ٤مجموع البرنامج الرئيسي     ١٤٢ ٩٤٧ ٠٢٠    ١٤٢ ٩٢٦ ٦٠٢   ١٠٠٫٠ ٪  ٢٠ ٤١٨  
      

 الخدمات الخاصة بالسياسات والتنظيم واإلدارة -٥البرنامج الرئيسي 
   

٢٧٢  ٩٧٨ ٧٩  الخدمات الخاصة بالسياسات والتنظيم واإلدارة   ٧٩ ١٥٥ ٣٣٠ ٦٤٧ ١٥٨ ٧٩  ١٠٠٫٠ ٪   ٣ ٣١٧  

٢٧٢  ٩٧٨ ٧٩  ٥مجموع البرنامج الرئيسي   ١٠٠٫٠ ٣٣٠ ١٥٥ ٧٩ ٦٤٧ ١٥٨ ٧٩ ٪  ٣ ٣١٧  

  
     

 التعاون التقني ألغراض التنميةإدارة  -٦البرنامج الرئيسي 
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  البرنامج الرئيسي/البرنامج

الميزانية األصلية
على أساس سعر 
صرف قدره دوالر 
  واحد لليورو

 المعدَّلة الميزانية
على أساس سعر 

 ١قدره صرف 
دوالر مقابل 

  يورو ٠٫٨٩٣

  النفقات
استخدام 
  الموارد

  األرصدة

  (ج)   (ب)   (أ) 
(د) =  
  (ج)/(ب) 

  (هـ) =  
  (ج) - (ب)

      

٢٥ ٥٤٣ ٠٤٩  ٢٥ ٩٤١ ٠٤٥   إدارة التعاون التقني ألغراض التنمية     ٢٥ ٥٢٥ ٥٠٧   ٩٩٫٩ ٪  ١٧ ٥٤٢  

٢٥ ٩٤١ ٠٤٥   ٦مجموع البرنامج الرئيسي     ٢٥ ٥٤٣ ٠٤٩    ٢٥ ٥٢٥ ٥٠٧   ٩٩٫٩ ٪  ١٧ ٥٤٢  
      

٣٦٨ ٩٥٥ ٢٩٠   مجموع الميزانية العادية التشغيلية    ٣٦٣ ٦٥٣ ٥٦٦    ٣٦٣ ٥١٩ ٣٧٥   ١٠٠٫٠ ٪  ١٣٤ ١٩١  
      

  ***متطلبات تمويل االستثمارات الرأسمالية الرئيسية
     

القوى النووية ودورة الوقود  -١البرنامج الرئيسي 
  النووي والعلوم النووية 

 -    -    -    -    -  

التنمية  التقنيات النووية من أجل  -٢البرنامج الرئيسي 
  وحماية البيئة 

٢ ٠٥١ ٩٥٦  ٢ ٠٥١ ٩٥٦  ١ ١٧٦ ٣٠٦  ٥٧٫٣ ٪  ٨٧٥ ٦٥٠  

٣٠٨ ١٤٦  األمان واألمن النوويان -٣البرنامج الرئيسي   ٣٠٨ ١٤٦  ١٧٨ ٢٨٨  ٥٧٫٩ ٪  ١٢٩ ٨٥٨  

١ ٠٢٧ ١٥٢  التحقق النووي  -٤البرنامج الرئيسي   ١ ٠٢٧ ١٥٢   -  - ١ ٠٢٧ ١٥٢  

الخاصة بالسياسات  الخدمات  -٥البرنامج الرئيسي 
  والتنظيم واإلدارة 

٢ ٨٢٧ ٦١٤  ٢ ٨٢٧ ٦١٤  ٤٢٦ ٢١٠  ١٥٫١ ٪  ٢ ٤٠١ ٤٠٤  

إدارة التعاون التقني ألغراض   -٦البرنامج الرئيسي 
  التنمية 

 -    -    -    -    -  

٦ ٢١٤ ٨٦٨  مجموع الميزانية العادية الرأسمالية  ٦ ٢١٤ ٨٦٨  ١ ٧٨٠ ٨٠٤  ٢٨٫٧ ٪  ٤ ٤٣٤ ٠٦٤  
      

٣٧٥ ١٧٠ ١٥٨  برامج الوكالةمجموع   ٣٦٩ ٨٦٨ ٤٣٤  ٣٦٥ ٣٠٠ ١٧٩  ٩٨٫٨ ٪  ٤ ٥٦٨ ٢٥٥  
      

٢ ٨٣٥ ٧٢٥  األعمال المنفـَّذة لجهات أخرى القابلة لالسترداد  ٢ ٨٣٥ ٧٢٥   ٣ ٢٦٧ ٤٤٣  ١١٥٫٢ ٪  )٤٣١ ٧١٨ (  
 

          

٣٧٨ ٠٠٥ ٨٨٣  مجموع الميزانية العادية  ٣٧٢ ٧٠٤ ١٥٩  ٣٦٨ ٥٦٧ ٦٢٢  ٩٨٫٩ ٪  ٤ ١٣٦ ٥٣٧  

  
  يورو. ١دوالر مقابل  ١، الميزانية األصلية على أساس سعر الصرف ٢٠١٨الصادر في أيلول/سبتمبر   GC(62)/RES/2قرار المؤتمر العام * 

عام يورو مقابل دوالر واحد في  ٠٫٨٩٣الميزانية األصلية معاد تقييمها على أساس متوسط سعر الصرف المعمول به في األمم المتحدة وهو ** 

٢٠١٩ .  

البيانات المالية للوكالة لعام   د من-٣٩يمكن االطالع على معلومات إضافية عن صندوق االستثمارات الرأسمالية الرئيسية في المالحظة *** 
٢٠١٩ .  
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ــندوق البرنامج العادي الخارجة عن الميزانية في عام   -٢الجدول ألف  ــتخدام موارد صــ ــب البرنامج  ٢٠١٩اســ بحســ
  والبرنامج الرئيسي (باليورو)

٢٠١٩النفقات الصافية لعام   البرنامج الرئيسي/البرنامج  
  

   القوى النووية ودورة الوقود النووي والعلوم النووية -١البرنامج الرئيسي 

٧٩ ١٦٨  اإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة المشتركة   

٣ ٦٨٥ ٨٢٧  القوى النووية   

٦٠ ٧٢٢ ٨٧٨  الوقود النووي وموادهتكنولوجيات دورة   

١ ٠٥٦ ٧٦٥  بناء القدرات والمعارف النووية من أجل تنمية الطاقة المستدامة   

٧٨٦ ٥٤٨  العلوم النووية   

٦٦ ٣٣١ ١٨٦  ١مجموع البرنامج الرئيسي   
  

   التقنيات النووية من أجل التنمية وحماية البيئة -٢البرنامج الرئيسي 

٧٣٣ ٢٩٠    والتنسيق واألنشطة المشتركة اإلدارة العامة   

٣ ٨٥٨ ٢٦٥   األغذية والزراعة    

٣٦٧ ٢٩٥     الصحة البشرية    

٤١ ٣٣٧    الموارد المائية    

١ ٥٦٥ ٥١١   البيئة    

٣٣٥ ٢٨٨    إنتاج النظائر المشعة والتكنولوجيا اإلشعاعية    

٦ ٩٠٠ ٩٨٦  ٢مجموع البرنامج الرئيسي    
  

  األمان واألمن النوويان - ٣الرئيسي البرنامج 

٤ ٣٠٨ ٩٢٣   اإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة المشتركة   

١ ٥٦١ ٢٧٧   التأهب والتصدي للحادثات والطوارئ    

٤ ٥٠٤ ٠٧٧   أمان المنشآت النووية    

١ ٩٥٩ ٥٩٥    األمان اإلشعاعي وأمان النقل    

١ ٢٧٩ ٦٥٧   التصرف في النفايات المشعة وأمان البيئة    

٢١ ٧٣٨ ٧٢٢   األمن النووي    

٣٥ ٣٥٢ ٢٥١  ٣مجموع البرنامج الرئيسي    
  

   التحقق النووي  - ٤البرنامج الرئيسي 

٦٢٦ ٥٠٠    اإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة المشتركة   

١٣ ٣٧٨ ٥٢٥   تنفيذ الضمانات    

٥ ٤٠٣ ٠٨٣   أنشطة التحقق األخرى    

٧٤٧ ٦١٧    التطوير    

٢٠ ١٥٥ ٧٢٥  ٤مجموع البرنامج الرئيسي    
  

   الخدمات الخاصة بالسياسات والتنظيم واإلدارة -٥البرنامج الرئيسي 

١ ٢٣١ ٤١٣  الخدمات الخاصة بالسياسات والتنظيم واإلدارة   

١ ٢٣١ ٤١٣  ٥مجموع البرنامج الرئيسي   
  

   إدارة التعاون التقني ألغراض التنمية -٦البرنامج الرئيسي 

٢٥١ ٣٠٨  إدارة التعاون التقني ألغراض التنمية   

٢٥١ ٣٠٨  ٦مجموع البرنامج الرئيسي   
  

١٣٠ ٢٢٢ ٨٦٩  مجموع صناديق البرامج الخارجة عن الميزانية   



GC(64)/3 
  ١١٤الصفحة 

المصروفات (المبالغ المدفوعة) من صندوق التعاون التقني بحسب المجال التقني والمنطقة في عام    -(أ)٣الجدول ألف 

٢٠١٩  

  موجز جميع المناطق 

  (باليورو)

  برنامج العمل من أجل عالج السرطان: PACT(أ) برنامج 

    

  أفريقيا  المجال التقني
آسيا والمحيط 

  الهادئ
  أوروبا

 أمريكا الالتينية
  والكاريبي

 المستويات
 /ةقاليمياأل
   متنوعةال

برنامج 
PACT(أ)  

  المجموع

١ ٥٧٣ ٦٢٩  الطاقة   ٢ ١٢٥ ٩٢٣  ٧٦٢ ١٦٤  ٤٠٧ ٤٥٧  ٢ ٦٨٣ ٨٧٩  ٧ ٥٥٣ ٠٥٢ ٠  

٧ ٧٩٢ ٥١٨  األغذية والزراعة   ٥ ٠٣٥ ٦٨٢  ٩١٩ ٢٣٩  ٣ ٢٩٤ ١٩١  ٨٤٠ ٨٨٧  ١٧ ٨٨٢ ٥١٨ ٠  

٦ ٦٥٧ ٨٤٦  الصحة والتغذية   ٣ ٧٤٨ ٧١٦  ٥ ٩٢٨ ٠٤٥  ٤ ٤٩٨ ٧٩٨  ٦٣٠ ٣٢٩  ٤٦٥ ٥١٢  ٢١ ٩٢٩ ٢٤٧  

التطبيقات  
الصناعية/التكنولوجيا 

  اإلشعاعية 

٦٩٦ ٩٧٩  ١ ٥٢٧ ١١٩  ١ ٤٤٦ ٥٤٩  ١ ٥٣٨ ١٦٢  ٥ ٢٠٨ ٨٠٩ ٠ ٠  

تطوير المعارف النووية 
  وإدارتها 

٢ ٣٩٨ ٢٤٣  ٢ ٠٩٢ ٧٢٧  ٨٠٣ ٨٧٩  ٢ ٥٨٥ ١٣٩  ٣ ٣١٦ ٨١٩  ١١ ١٩٦ ٨٠٨ ٠  

٤ ٢٠٦ ٧٢٨  األمان واألمن   ٤ ٦٩٥ ٦٥٧  ٤ ٨٠٦ ٢٥٣  ٤ ٥٦٧ ٣١٥  ١ ١٧٧ ٣٧٥  ١٩ ٤٥٣ ٣٢٩ ٠  

٢ ٠٦٥ ٨١٢  المياه والبيئة   ١ ٤٥٤ ١٧٣  ٥٧٣ ٣٠٣  ١ ٣١٣ ٢٠٩  ٩٥ ٦٥٩  ٥ ٥٠٢ ١٥٦ ٠  

٢٥ ٣٩١ ٧٥٦  المجموع  ٢٠ ٦٧٩ ٩٩٨  ١٥ ٢٣٩ ٤٣٢  ١٨ ٢٠٤ ٢٧٢  ٨ ٧٤٤ ٩٤٨  ٤٦٥ ٥١٢  ٨٨ ٧٢٥ ٩١٩  
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  ١١٥الصفحة 

    (أ)٣رسم بياني للمعلومات الواردة في الجدول ألف   - (ب) ٣الجدول ألف 

  

  (أ) لمعرفة عناوين المجاالت التقنية كاملةً.٣انظر الجدول ألف  ملحوظة:

 يورو  ٢٠  ٦٧٩ ٩٩٨آسيا والمحيط الهادئ 

 المياه والبيئة

 طاقةال

 واألمن األمان

 وإدارتها النووية المعارف تطوير

  التكنولوجيا/الصناعية التطبيقات
 اإلشعاعية   

 والتغذية الصحة

 والزراعة األغذية

٧٫٠٪

٠    ٪١٠  ٪٢٠   ٪٣٠  ٪٤٠   ٪٥٠٪ 

٢٢٫٧٪

١٠٫١٪

٧٫٤٪ 

١٨٫١٪

٢٤٫٤٪

١٠٫٣٪

 يورو ٢٥ ٣٩١ ٧٥٦ أفريقيا

 المياه والبيئة

 طاقةال

 واألمن األمان

 وإدارتها النووية المعارف تطوير

  التكنولوجيا/الصناعية التطبيقات
 اإلشعاعية   

 والتغذية الصحة

 والزراعة األغذية

٨٫١٪ 

٠    ٪١٠    ٪٢٠   ٪٣٠   ٪٤٠   ٪٥٠٪ 

١٦٫٦٪

٩٫٤٪ 

٢٫٧٪

٢٦٫٢٪

٣٠٫٧٪

٦٫٢٪ 

 يورو ١٨ ٢٠٤ ٢٧٢أمريكا الالتينية والكاريبي 

 المياه والبيئة

 طاقةال

 واألمن األمان

 وإدارتها النووية المعارف تطوير

  التكنولوجيا/الصناعية التطبيقات
 اإلشعاعية   

 والتغذية الصحة

 والزراعة األغذية

٧٫٢٪ 

٠    ٪١٠    ٪٢٠   ٪٣٠     ٪٤٠   ٪٥٠٪

٢٥٫١٪

١٤٫٢٪

٨٫٤٪ 

٢٤٫٧٪

١٨٫١٪

٢٫٢٪ 

 يورو ١٥ ٢٣٩ ٤٣٢أوروبا 

 المياه والبيئة

 طاقةال

 واألمن األمان

 وإدارتها النووية المعارف تطوير

  التكنولوجيا/الصناعية التطبيقات
 اإلشعاعية   

 والتغذية الصحة

 والزراعة األغذية

٣٫٨٪ 

٠    ٪١٠   ٪٢٠   ٪٣٠   ٪٤٠   ٪٥٠٪ 

٣١٫٥٪

٥٫٣٪ 

٩٫٥٪ 

٣٨٫٩٪

٦٫٠٪ 

٥٫٠٪ 

 يورو ٨ ٧٤٤ ٩٤٨المستويات األقاليمية والمتنوعة 

 المياه والبيئة

 طاقةال

 واألمن األمان

 وإدارتها النووية المعارف تطوير
  التكنولوجيا/الصناعية التطبيقات

 اإلشعاعية   
 والتغذية الصحة

 والزراعة األغذية

١٫١٪ 

٠     ٪١٠   ٪٢٠   ٪٣٠    ٪٤٠   ٪٥٠٪ 

١٣٫٥٪

٣٧٫٩٪

٠٫٠٪ 

٧٫٢٪ 

٩٫٦٪ 

٣٠٫٧٪

 يورو ٨٨ ٧٢٥ ٩١٩المجموع 

 المياه والبيئة

 طاقةال

 واألمن األمان

 وإدارتها النووية المعارف تطوير
  التكنولوجيا/الصناعية التطبيقات

 اإلشعاعية   
 والتغذية الصحة

 والزراعة األغذية

٦٫٢٪ 

٠    ٪١٠    ٪٢٠   ٪٣٠    ٪٤٠   ٪٥٠٪ 

٢١٫٩٪

١٢٫٦٪

٥٫٩٪ 

٢٤٫٧٪

٢٠٫٢٪

٨٫٥٪ 
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  ١١٦الصفحة 

  ، بحسب نوع االتفاق٢٠١٩كمية المواد النووية الخاضعة لضمانات الوكالة في نهاية عام   - ٤الجدول ألف 

  المواد النووية 
اتفاق ضمانات 

  (أ)شاملة
اتفاق معقود على 

نمط الوثيقة  
INFCIRC/66  

اتفاق ضمانات 
  طوعي

الكمية، يعبّر عنها 
  بكميات معنوية 

الموجود في الوقود  (ب)البلوتونيوم
المشعَّع وفي عناصر الوقود في 

  قلوب المفاعالت

٦٧٢ ١٦٧ ٢٧٣ ٢٠ ٨٩٢ ٢ ٥٠٧ ١٤٤ 

البلوتونيوم المفصول خارج قلوب 
  المفاعالت

٠٧٧ ١٢ ٩٤١ ١٠ ٥ ١٣١ ١ 

اليورانيوم الشديد اإلثراء (بنسبة  
٪ من ٢٠تعادل أو تتجاوز 

  )٢٣٥-اليورانيوم

١٥٦ ٠ ٢ ١٥٤ 

  اليورانيوم الضعيف اإلثراء
-من اليورانيوم ٪٢٠(بنسبة أقل من 

٢٣٥(  

٨٤٥ ٢٠ ٢٤٠ ١ ٣٥٨ ٢٤٧ ١٩ 

(اليورانيوم  (ج)المواد المصدرية
  الطبيعي والمستنفد، والثوريوم)

٦٨٠ ١٥ ٧٢٨ ٢ ٣٠٨ ١ ٦٤٤ ١١ 

 ١٨ ٠ ٠ ١٨  ٢٣٣-اليورانيوم

مجموع الكميات المعنوية من المواد 
  النووية 

٤٤٨ ٢١٦ ١٨٢ ٣٥ ٥٦٥ ٤ ٧٠١ ١٧٦ 

 

، بحسب نوع االتفاق٢٠١٩كمية الماء الثقيل الخاضع لضمانات الوكالة في نهاية عام   

  (د)مادة غير نووية
اتفاق ضمانات 

 شاملة

اتفاق معقود على 
نمط الوثيقة  
INFCIRC/66 

اتفاق ضمانات 
 طوعي

 الكمية باألطنان 

 ٤٣٠٫٢(هـ)  ٤٢٩٫٥   ماء ثقيل (باألطنان)

 

  تشمل المواد النووية الخاضعة لضمانات الوكالة في تايوان، الصين؛ باستثناء مواد نووية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.  (أ)

ً (بـ (ب) ً مقدَّرا لة داخل قلوب المفاعالت  ٩٠٠٠تتضمن الكمية حجما من الكميات المعنوية) من البلوتونيوم الموجود في عناصر الوقود المحمَّ
  البلوتونيوم الموجود في كميات أخرى من الوقود المشعع، والذي لم تُبلَّغ عنه الوكالة بعُد بموجب إجراءات التبليغ المتفق عليها. و

بة)( INFCIRC/153من الوثيقة  ٣٤ال يتضمَّن هذا الجدول المواد الخاضعة ألحكام الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة  (ج)   . بصيغتها المـُصوَّ

  .Rev.2/INFCIRC/66 المواد غير النووية الخاضعة لضمانات الوكالة بموجب اتفاقات معقودة على نمط الوثيقة (د)

  أطنان من الماء الثقيل الخاضع لضمانات الوكالة في تايوان، الصين.  ٠٫٧تشمل  (هـ)
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  ١١٧الصفحة 

عدد المرافق ومناطق قياس المواد النووية الواقعة خارج المرافق الخاضعة لضمانات الوكالة خالل عام    - ٥الجدول ألف  
٢٠١٩  

  النوع 
اتفاق ضمانات 

  (أ)شاملة
اتفاق معقود على نمط 

 (ب)  INFCIRC/66الوثيقة 

  اتفاق
  ضمانات
  طوعي

  المجموع

  ٢٥٩  ١  ١٧  ٢٤١  مفاعالت قوى

  ١٥٠  ١  ٣  ١٤٦  مفاعالت بحوث ومجمعات حرجة

  ١٧  ٠  ٠  ١٧  محطات تحويل

  ٤١  ١  ٢  ٣٨  محطات لصنع الوقود

  ١١  ١  ٠  ١٠  محطات إعادة المعالجة

  ١٩  ٣  ٠  ١٦  محطات إثراء

  ١٤٢  ٤  ٢  ١٣٦  مرافق للخزن المنفصل

  ٧٨  ٠  ٠  ٧٨  مرافق أخرى

  ٧١٧  ١١  ٢٤  ٦٨٢  المجاميع الفرعية للمرافق

  لقياس المواد النووية تضم مناطق 
  )ج(أماكن واقعة خارج المرافق

٦٠٧  ٠  ١  ٦٠٦  

  ١٣٢٤  ١١  ٢٥  ١٢٨٨  المجموع

لشاملة  يشمل ذلك اتفاقات الضمانات الشاملة المعقودة بمقتضى معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية و/أو معاهدة تالتيلوكو واتفاقات الضمانات ا (أ)
  األخرى؛ بما في ذلك مرافق في تايوان، الصين. 

  يشمل ذلك مرافق في الهند وإسرائيل وباكستان.  (ب)

  المواد في دول مرتبطة ببروتوكوالت كميات صغيرة معدَّلة. منطقة لقياس  ٦٤تشمل   (ج)
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كانون  ٣١عقد اتفاقات ضمانات وبروتوكوالت إضافية وبروتوكوالت كميات صغيرة (في   - ٦الجدول ألف 
  )٢٠١٩األول/ديسمبر 

  ) ج(اتفاقات ضمانات(ب)بروتوكوالت كميات صغيرة  (أ) الدولة
نشرات 
 إعالمية

INFCIRC

  بروتوكوالت إضافية

 ١٠النفاذ: تاريخ    االتحاد الروسي
  ١٩٨٥حزيران/يونيه 

تشرين  ١٦تاريخ النفاذ:  *327
  ٢٠٠٧األول/أكتوبر 

تموز/يوليه  ٢تاريخ التعديل:   إثيوبيا 
٢٠١٩  

كانون  ٢تاريخ النفاذ: 
  ١٩٧٧األول/ديسمبر 

أيلول/سبتمبر  ١٨تاريخ النفاذ:  261
٢٠١٩  

 ٢٩تاريخ النفاذ:    أذربيجان
  ١٩٩٩نيسان/أبريل 

تشرين  ٢٩النفاذ: تاريخ  580
  ٢٠٠٠الثاني/نوفمبر 

 ٤تاريخ النفاذ:    ١األرجنتين
  ١٩٩٤آذار/مارس 

435  

 ٢١تاريخ النفاذ:    األردن
  ١٩٧٨شباط/فبراير 

تموز/يوليه  ٢٨تاريخ النفاذ:  258
١٩٩٨  

أيار/مايو  ٥تاريخ النفاذ:    أرمينيا
١٩٩٤  

حزيران/يونيه ٢٨تاريخ النفاذ:  455
٢٠٠٤  

      إريتريا

 ٥تاريخ االنضمام:    إسبانيا
  ١٩٨٩نيسان/أبريل 

نيسان/أبريل  ٣٠تاريخ النفاذ:  193
٢٠٠٤  

 ١٠تاريخ النفاذ:    أستراليا
  ١٩٧٤تموز/يوليه 

كانون  ١٢تاريخ النفاذ:  217
  ١٩٩٧األول/ديسمبر 

 ١تاريخ االنضمام:     ٢إستونيا
كانون األول/ديسمبر 

٢٠٠٥  

كانون  ١االنضمام: تاريخ  193
  ٢٠٠٥األول/ديسمبر 

 ٤تاريخ النفاذ:    إسرائيل
  ١٩٧٥نيسان/أبريل 

249/Add.1  

تموز/يوليه ٢٣تاريخ التعديل:   إسواتيني
٢٠١٠ 

 ٢٨تاريخ النفاذ: 
  ١٩٧٥تموز/يوليه 

أيلول/سبتمبر  ٨تاريخ النفاذ:  227
٢٠١٠  

كانون  ٢٨تاريخ التعديل:   أفغانستان
  ٢٠١٦الثاني/يناير 

 ٢٠تاريخ النفاذ: 
  ١٩٧٨شباط/فبراير 

تموز/يوليه  ١٩تاريخ النفاذ:  257
٢٠١٥  

نيسان/أبريل  ٧تاريخ التعديل:   ٣إكوادور
٢٠٠٦  

 ١٠تاريخ النفاذ: 
  ١٩٧٥آذار/مارس 

تشرين  ٢٤تاريخ النفاذ:  231
  ٢٠٠١األول/أكتوبر 

 ٢٥تاريخ النفاذ:    ٤ألبانيا 
  ١٩٨٨آذار/مارس 

تشرين  ٣تاريخ النفاذ:  359
  ٢٠١٠الثاني/نوفمبر 

 ٢١تاريخ النفاذ:    ٥ألمانيا
  ١٩٧٧شباط/فبراير 

نيسان/أبريل  ٣٠تاريخ النفاذ:  193
٢٠٠٤  

تشرين  ٩تاريخ النفاذ:    اإلمارات العربية المتحدة
  ٢٠٠٣األول/أكتوبر 

كانون  ٢٠تاريخ النفاذ:  622
  ٢٠١٠األول/ديسمبر 
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  ١١٩الصفحة 

  ) ج(اتفاقات ضمانات(ب)بروتوكوالت كميات صغيرة  (أ) الدولة
نشرات 
 إعالمية

INFCIRC

  بروتوكوالت إضافية

آذار/مارس  ٥تاريخ التعديل:   ٣أنتيغوا وبربودا
٢٠١٢  

 ٩تاريخ النفاذ: 
  ١٩٩٦أيلول/سبتمبر 

تشرين  ١٥تاريخ النفاذ:  528
  ٢٠١٣الثاني/نوفمبر 

 ٢٤تاريخ التعديل:   أندورا
  ٢٠١٣نيسان/أبريل 

تشرين  ١٨تاريخ النفاذ: 
  ٢٠١٠األول/أكتوبر 

كانون  ١٩النفاذ: تاريخ  808
  ٢٠١١األول/ديسمبر 

 ١٤تاريخ النفاذ:    إندونيسيا 
  ١٩٨٠تموز/يوليه 

أيلول/سبتمبر  ٢٩تاريخ النفاذ:  283
١٩٩٩  

نيسان/أبريل  ٢٨تاريخ النفاذ:   أنغوال
٢٠١٠  

 ٢٨تاريخ النفاذ: 
  ٢٠١٠نيسان/أبريل 

نيسان/أبريل  ٢٨تاريخ النفاذ:  800
٢٠١٠  

 ١٧النفاذ: تاريخ    ٣أوروغواي
  ١٩٧٦أيلول/سبتمبر 

نيسان/أبريل  ٣٠تاريخ النفاذ:  157
٢٠٠٤  

تشرين  ٨تاريخ النفاذ:    أوزبكستان
  ١٩٩٤األول/أكتوبر 

كانون  ٢١تاريخ النفاذ:  508
  ١٩٩٨األول/ديسمبر 

 ٢٤تاريخ التعديل:   أوغندا
  ٢٠٠٩حزيران/يونيه 

 ١٤تاريخ النفاذ: 
  ٢٠٠٦شباط/فبراير 

شباط/فبراير  ١٤النفاذ: تاريخ  674
٢٠٠٦  

كانون  ٢٢تاريخ النفاذ:    أوكرانيا
  ١٩٩٨الثاني/يناير 

كانون  ٢٤تاريخ النفاذ:  550
  ٢٠٠٦الثاني/يناير 

 ١٥تاريخ النفاذ:    ٦اإلسالمية)-إيران (جمهورية 
  ١٩٧٤أيار/مايو 

كانون  ١٨تاريخ التوقيع:  214
  ٢٠٠٣األول/ديسمبر 

 ٢١النفاذ: تاريخ    آيرلندا
  ١٩٧٧شباط/فبراير 

نيسان/أبريل  ٣٠تاريخ النفاذ:  193
٢٠٠٤  

آذار/مارس ١٥تاريخ التعديل:   آيسلندا
٢٠١٠  

تشرين  ١٦تاريخ النفاذ: 
  ١٩٧٤األول/أكتوبر 

أيلول/سبتمبر  ١٢تاريخ النفاذ:  215
٢٠٠٣  

 ٢١تاريخ النفاذ:    إيطاليا
  ١٩٧٧شباط/فبراير 

نيسان/أبريل  ٣٠تاريخ النفاذ:  193
٢٠٠٤  

شباط/فبراير  ٦تاريخ التعديل:   بابوا غينيا الجديدة 
٢٠١٩  

تشرين  ١٣تاريخ النفاذ: 
  ١٩٨٣األول/أكتوبر 

312  

تموز/يوليه ١٧تاريخ التعديل:   ٣باراغواي
٢٠١٨  

 ٢٠تاريخ النفاذ: 
  ١٩٧٩آذار/مارس 

أيلول/سبتمبر  ١٥تاريخ النفاذ:  279
٢٠٠٤  
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 ٥النفاذ: تاريخ    باكستان
  ١٩٦٢آذار/مارس 

 ١٧تاريخ النفاذ: 
  ١٩٦٨حزيران/يونيه 
تشرين  ١٧تاريخ النفاذ: 
  ١٩٦٩األول/أكتوبر 
 ١٨تاريخ النفاذ: 
  ١٩٧٦آذار/مارس 

 ٢تاريخ النفاذ: 
  ١٩٧٧آذار/مارس 

 ١٠تاريخ النفاذ: 
  ١٩٩١أيلول/سبتمبر 
 ٢٤تاريخ النفاذ: 
  ١٩٩٣شباط/فبراير 
 ٢٢تاريخ النفاذ: 

  ٢٠٠٧براير شباط/ف
 ١٥تاريخ النفاذ: 
  ٢٠١١نيسان/أبريل 
أيار/مايو  ٣تاريخ النفاذ: 

٢٠١٧  

34 

 
116 

 
135 

 
239 

 
248 

 
393 

 
418 

 
705 

 
816 

 
920 

 

آذار/مارس ١٥تاريخ التعديل:   باالو
٢٠٠٦  

 ١٣تاريخ النفاذ: 
  ٢٠٠٥أيار/مايو 

أيار/مايو  ١٣تاريخ النفاذ:  650
٢٠٠٥  

أيار/مايو  ١٠النفاذ: تاريخ   البحرين
٢٠٠٩  

 ١٠تاريخ النفاذ: 
  ٢٠٠٩أيار/مايو 

تموز/يوليه  ٢٠تاريخ النفاذ:  767
٢٠١١  

 ٤تاريخ النفاذ:    ٧البرازيل
  ١٩٩٤آذار/مارس 

435  

 ١٤تاريخ النفاذ:   X  ٣بربادوس
  ١٩٩٦آب/أغسطس 

527  

 ١تاريخ االنضمام:    ٨البرتغال
  ١٩٨٦تموز/يوليه 

نيسان/أبريل  ٣٠النفاذ: تاريخ  193
٢٠٠٤  

تشرين  ٤تاريخ النفاذ:   X  بروني دار السالم
  ١٩٨٧الثاني/نوفمبر 

365  

 ٢١تاريخ النفاذ:    بلجيكا
  ١٩٧٧شباط/فبراير 

نيسان/أبريل  ٣٠تاريخ النفاذ:  193
٢٠٠٤  

 ١تاريخ االنضمام:    ٩بلغاريــا
  ٢٠٠٩أيار/مايو 

أيار/مايو  ١تاريخ االنضمام:  193
٢٠٠٩  

كانون  ٢١تاريخ النفاذ:   X  ١٠بليز
  ١٩٩٧الثاني/يناير 

532  

 ١١تاريخ النفاذ:    بنغالديش
  ١٩٨٢حزيران/يونيه 

آذار/مارس  ٣٠تاريخ النفاذ:  301
٢٠٠١  
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آذار/مارس  ٤تاريخ التعديل:   ١١بنما
٢٠١١  

 ٢٣تاريخ النفاذ: 
  ١٩٨٤آذار/مارس 

كانون  ١١تاريخ النفاذ:  316
  ٢٠٠١األول/ديسمبر 

أيلول/سبتمبر ١٧: النفاذ تاريخ  بنن
٢٠١٩  

 ١٧تاريخ النفاذ: 
  ٢٠١٩أيلول/سبتمبر 

أيلول/سبتمبر  ١٧تاريخ النفاذ:  930
٢٠١٩  

تشرين  ٢٤تاريخ النفاذ:   X  بوتان
  ١٩٨٩األول/أكتوبر 

371  

 ٢٤تاريخ النفاذ:    بوتسوانا
  ٢٠٠٦آب/أغسطس 

آب/أغسطس  ٢٤تاريخ النفاذ:  694
٢٠٠٦  

 ١٨تاريخ التعديل:   بوركينا فاسو
  ٢٠٠٨شباط/فبراير 

 ١٧تاريخ النفاذ: 
  ٢٠٠٣نيسان/أبريل 

نيسان/أبريل  ١٧تاريخ النفاذ:  618
٢٠٠٣  

أيلول/سبتمبر ٢٧تاريخ النفاذ:   بوروندي
٢٠٠٧  

 ٢٧تاريخ النفاذ: 
  ٢٠٠٧أيلول/سبتمبر 

أيلول/سبتمبر  ٢٧تاريخ النفاذ:  719
٢٠٠٧  

 ٤تاريخ النفاذ:    البوسنة والهرسك
  ٢٠١٣نيسان/أبريل 

تموز/يوليه  ٣تاريخ النفاذ:  851
٢٠١٣  

 ١تاريخ االنضمام:    ١٢بولندا 
  ٢٠٠٧آذار/مارس 

آذار/مارس ١تاريخ االنضمام:  193
٢٠٠٧  

 ٦تاريخ النفاذ:   X  ٣المتعددة القوميات -بوليفيا، دولة 
  ١٩٩٥شباط/فبراير 

 ١٨تاريخ التوقيع:  465
  ٢٠١٩أيلول/سبتمبر 

 ١تاريخ النفاذ:    ٣بيرو
  ١٩٧٩آب/أغسطس 

تموز/يوليه  ٢٣تاريخ النفاذ:  273
٢٠٠١  

 ٢تاريخ النفاذ:    بيالروس
  ١٩٩٥آب/أغسطس 

تشرين  ١٥تاريخ التوقيع:  495
  ٢٠٠٥الثاني/نوفمبر 

 ١٦تاريخ النفاذ:    تايلند 
  ١٩٧٤أيار/مايو 

تشرين  ١٧تاريخ النفاذ:  241
  ٢٠١٧الثاني/نوفمبر 

كانون  ٣تاريخ النفاذ:    تركمانستان
  ٢٠٠٦الثاني/يناير 

كانون  ٣تاريخ النفاذ:  673
  ٢٠٠٦الثاني/يناير 

 ١تاريخ النفاذ:    تركيا
  ١٩٨١أيلول/سبتمبر 

تموز/يوليه  ١٧تاريخ النفاذ:  295
٢٠٠١  

تشرين  ٤تاريخ النفاذ:   X  ٣وتوباغوترينيداد 
  ١٩٩٢الثاني/نوفمبر 

414  

أيار/مايو  ١٣تاريخ النفاذ:   تشاد
٢٠١٠  

 ١٣تاريخ النفاذ: 
  ٢٠١٠أيار/مايو 

أيار/مايو  ١٣تاريخ النفاذ:  802
٢٠١٠  

تشرين  ٨تاريخ التعديل:   توغو
  ٢٠١٥األول/أكتوبر 

 ١٨تاريخ النفاذ: 
  ٢٠١٢تموز/يوليه 

تموز/يوليه  ١٨تاريخ النفاذ:  840
٢٠١٢  

 ١٥تاريخ النفاذ:   X  توفالو
  ١٩٩١آذار/مارس 

  

391  
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 ١٣تاريخ النفاذ:    تونس
  ١٩٩٠آذار/مارس 

أيار/مايو  ٢٤تاريخ التوقيع:  381
٢٠٠٥  

نيسان/أبريل  ٣تاريخ التعديل:   تونغا
٢٠١٨  

تشرين  ١٨تاريخ النفاذ: 
  ١٩٩٣الثاني/نوفمبر 

426  

تشرين  ٦تاريخ التوقيع:   ليشتي-تيمور
  ٢٠٠٩األول/أكتوبر 

تشرين  ٦تاريخ التوقيع: 
  ٢٠٠٩األول/أكتوبر 

تشرين  ٦تاريخ التوقيع:  
  ٢٠٠٩األول/أكتوبر 

تشرين  ٦تاريخ النفاذ:    ٣جامايكا
  ١٩٧٨الثاني/نوفمبر 

آذار/مارس  ١٩تاريخ النفاذ:  265
٢٠٠٣  

آذار/مارس  ٤النفاذ: تاريخ   الجبل األسود
٢٠١١  

 ٤تاريخ النفاذ: 
  ٢٠١١آذار/مارس 

آذار/مارس  ٤تاريخ النفاذ:  814
٢٠١١  

كانون  ٧تاريخ النفاذ:    الجزائر
  ١٩٩٧الثاني/يناير 

شباط/فبراير ١٦تاريخ التوقيع:  531
٢٠١٨  

تموز/يوليه ٢٥تاريخ التعديل:   ٣جزر البهاما
٢٠٠٧  

 ١٢تاريخ النفاذ: 
  ١٩٩٧أيلول/سبتمبر 

544  

كانون  ٢٠تاريخ النفاذ:   جزر القمر
  ٢٠٠٩الثاني/يناير 

كانون  ٢٠تاريخ النفاذ: 
  ٢٠٠٩الثاني/يناير 

كانون  ٢٠تاريخ النفاذ:  752
  ٢٠٠٩الثاني/يناير 

 ١٧تاريخ النفاذ:   X  جزر سليمان
  ١٩٩٣حزيران/يونيه 

420  

أيار/مايو  ٣تاريخ النفاذ:    جزر مارشال
٢٠٠٥  

أيار/مايو  ٣تاريخ النفاذ:  653
٢٠٠٥  

أيلول/سبتمبر  ٧تاريخ النفاذ:   جمهورية أفريقيا الوسطى
٢٠٠٩  

 ٧تاريخ النفاذ: 
  ٢٠٠٩أيلول/سبتمبر 

أيلول/سبتمبر  ٧تاريخ النفاذ:  777
٢٠٠٩  

 ١تاريخ االنضمام:    ١٣الجمهورية التشيكية
تشرين األول/أكتوبر 

٢٠٠٩  

تشرين  ١تاريخ االنضمام:  193
  ٢٠٠٩األول/أكتوبر 

تشرين  ١١تاريخ التعديل:   ٣الجمهورية الدومينيكية
  ٢٠٠٦األول/أكتوبر 

تشرين  ١١تاريخ النفاذ: 
  ١٩٧٣األول/أكتوبر 

أيار/مايو  ٥تاريخ النفاذ:  201
٢٠١٠  

 ١٨تاريخ النفاذ:    الجمهورية العربية السورية
  ١٩٩٢أيار/مايو 

407  

تشرين  ٩تاريخ النفاذ:    جمهورية الكونغو الديمقراطية
  ١٩٧٢الثاني/نوفمبر 

نيسان/أبريل  ٩تاريخ النفاذ:  183
٢٠٠٣  

 ١٠تاريخ التعديل:   جمهورية تنزانيا المتحدة
  ٢٠٠٩حزيران/يونيه 

 ٧تاريخ النفاذ: 
  ٢٠٠٥شباط/فبراير 

شباط/فبراير  ٧تاريخ النفاذ:  643
٢٠٠٥  

 ١١تاريخ النفاذ:     ٣فنزويال البوليفاريةجمهورية 
  ١٩٨٢آذار/مارس 

300  

تشرين  ١٤تاريخ النفاذ:    جمهورية كوريا
  ١٩٧٥الثاني/نوفمبر 

شباط/فبراير  ١٩تاريخ النفاذ:  236
٢٠٠٤  
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 ١٠تاريخ النفاذ:    جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
  ١٩٩٢نيسان/أبريل 

403  

 ٥تاريخ النفاذ:   X  الديمقراطية الشعبيةجمهورية الو 
  ٢٠٠١نيسان/أبريل 

تشرين  ٥تاريخ التوقيع:  599
  ٢٠١٤الثاني/نوفمبر 

أيلول/سبتمبر ١تاريخ التعديل:   جمهورية مولدوفا
٢٠١١  

 ١٧تاريخ النفاذ: 
  ٢٠٠٦أيار/مايو 

حزيران/يونيه  ١تاريخ النفاذ:  690
٢٠١٢  

 ١٦النفاذ: تاريخ    جنوب أفريقيا
  ١٩٩١أيلول/سبتمبر 

أيلول/سبتمبر  ١٣تاريخ النفاذ:  394
٢٠٠٢  

 ٣تاريخ النفاذ:    جورجيا
  ٢٠٠٣حزيران/يونيه 

حزيران/يونيه  ٣تاريخ النفاذ:  617
٢٠٠٣  

أيار/مايو  ٢٦تاريخ النفاذ:   جيبوتي 
٢٠١٥  

 ٢٦تاريخ النفاذ: 
  ٢٠١٥أيار/مايو 

أيار/مايو  ٢٦تاريخ النفاذ:  884
٢٠١٥  

 ١تاريخ النفاذ:    ١٤الدانمرك
  ١٩٧٢آذار/مارس 

 ٢١تاريخ النفاذ: 
  ١٩٧٧شباط/فبراير 

176 

 
193 

آذار/مارس  ٢٢تاريخ النفاذ: 
٢٠١٣  

نيسان/أبريل  ٣٠تاريخ النفاذ: 
٢٠٠٤  

 ١٤تاريخ التوقيع:   ١٥دولة فلسطين
  ٢٠١٩حزيران/يونيه 

 ١٤تاريخ التوقيع: 
  ٢٠١٩حزيران/يونيه 

  

أيار/مايو  ٣تاريخ النفاذ:   X  ١٠دومينيكا
١٩٩٦  

513  

آذار/مارس ٢٧تاريخ التعديل:   ضرالرأس األخ
٢٠٠٦  

 ٢٨تاريخ التوقيع: 
  ٢٠٠٥حزيران/يونيه 

 ٢٨تاريخ التوقيع:  
  ٢٠٠٥حزيران/يونيه 

أيار/مايو  ١٧تاريخ النفاذ:   رواندا
٢٠١٠  

 ١٧تاريخ النفاذ: 
  ٢٠١٠أيار/مايو 

أيار/مايو  ١٧تاريخ النفاذ:  801
٢٠١٠  

 ١تاريخ االنضمام:    ١٦رومانيا
  ٢٠١٠أيار/مايو 

أيار/مايو  ١تاريخ االنضمام:  193
٢٠١٠  

 ٢٢تاريخ النفاذ:   X  زامبيا
  ١٩٩٤أيلول/سبتمبر 

أيار/مايو  ١٣تاريخ التوقيع:  456
٢٠٠٩  

 ٣١تاريخ التعديل:   زمبابوي
  ٢٠١١آب/أغسطس 

 ٢٦تاريخ النفاذ: 
  ١٩٩٥حزيران/يونيه 

483  

كانون  ٢٢تاريخ النفاذ:   X  ساموا
  ١٩٧٩الثاني/يناير 

268  

كانون  ٨تاريخ النفاذ:   X  ١٠غرينادينسان فنسنت وجزر 
  ١٩٩٢الثاني/يناير 

400  

أيار/مايو  ١٣تاريخ التعديل:   سان مارينو
٢٠١١  

 ٢١تاريخ النفاذ: 
  ١٩٩٨أيلول/سبتمبر 

575  

 ١٩تاريخ التعديل:     ١٠سانت كيتس ونيفيس
  ٢٠١٦آب/أغسطس 

أيار/مايو  ٧تاريخ النفاذ: 
١٩٩٦  

أيار/مايو  ١٩تاريخ النفاذ:  514
٢٠١٤  
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 ٢تاريخ النفاذ:   X  ١٠سانت لوسيا
  ١٩٩٠شباط/فبراير 

379  

تشرين  ٢١تاريخ الموافقة:   ساو تومي وبرينسيبي
  ٢٠١٩الثاني/نوفمبر 

 ٢١تاريخ الموافقة: 
تشرين الثاني/نوفمبر 

٢٠١٩  

تشرين  ٢١تاريخ الموافقة:  
  ٢٠١٩الثاني/نوفمبر 

 ٦تاريخ النفاذ:    سري النكا
  ١٩٨٤آب/أغسطس 

 ١٢تاريخ الموافقة:  320
  ٢٠١٨أيلول/سبتمبر 

 ١٠تاريخ التعديل:   ٣السلفادور
  ٢٠١١حزيران/يونيه 

 ٢٢تاريخ النفاذ: 
  ١٩٧٥نيسان/أبريل 

أيار/مايو  ٢٤تاريخ النفاذ:  232
٢٠٠٤  

 ١تاريخ االنضمام:    ١٧سلوفاكيا
كانون األول/ديسمبر 

٢٠٠٥  

كانون  ١تاريخ االنضمام:  193
  ٢٠٠٥األول/ديسمبر 

 ١تاريخ االنضمام:    ١٨سلوفينيا
  ٢٠٠٦أيلول/سبتمبر 

 ١تاريخ االنضمام:  193
  ٢٠٠٦أيلول/سبتمبر 

آذار/مارس ٣١تاريخ التعديل:   سنغافورة
٢٠٠٨  

تشرين  ١٨تاريخ النفاذ: 
  ١٩٧٧األول/أكتوبر 

آذار/مارس  ٣١تاريخ النفاذ:  259
٢٠٠٨  

كانون  ٦التعديل: تاريخ   السنغال
  ٢٠١٠الثاني/يناير 

كانون  ١٤تاريخ النفاذ: 
  ١٩٨٠الثاني/يناير 

تموز/يوليه  ٢٤تاريخ النفاذ:  276
٢٠١٧  

كانون  ٧تاريخ النفاذ:   X  السودان
  ١٩٧٧الثاني/يناير 

245  

 ٢تاريخ النفاذ:   X  ٣سورينام
  ١٩٧٩شباط/فبراير 

269  

 ١تاريخ االنضمام:    ١٩السويد
  ١٩٩٥حزيران/يونيه 

نيسان/أبريل  ٣٠تاريخ النفاذ:  193
٢٠٠٤  

 ٦تاريخ النفاذ:    سويسرا
  ١٩٧٨أيلول/سبتمبر 

شباط/فبراير  ١تاريخ النفاذ:  264
٢٠٠٥  

كانون  ٤تاريخ النفاذ:   X  سيراليون
  ٢٠٠٩األول/ديسمبر 

787  

تشرين  ٣١تاريخ التعديل:   سيشيل
  ٢٠٠٦األول/أكتوبر 

 ١٩النفاذ: تاريخ 
  ٢٠٠٤تموز/يوليه 

تشرين  ١٣تاريخ النفاذ:  635
  ٢٠٠٤األول/أكتوبر 

 ٥تاريخ النفاذ:    ١١شيلي
  ١٩٩٥نيسان/أبريل 

تشرين  ٣تاريخ النفاذ:  476
  ٢٠٠٣الثاني/نوفمبر 

كانون  ٢٨تاريخ النفاذ:    ٢٠صربيا
  ١٩٧٣األول/ديسمبر 

أيلول/سبتمبر  ١٧تاريخ النفاذ:  204
٢٠١٨  

      الصومال

 ١٨تاريخ النفاذ:    الصين
  ١٩٨٩أيلول/سبتمبر 

آذار/مارس  ٢٨تاريخ النفاذ:  *369
٢٠٠٢  



GC(64)/3 
  ١٢٥الصفحة 

  ) ج(اتفاقات ضمانات(ب)بروتوكوالت كميات صغيرة  (أ) الدولة
نشرات 
 إعالمية

INFCIRC

  بروتوكوالت إضافية

كانون  ١٤تاريخ النفاذ:    طاجيكستان
  ٢٠٠٤األول/ديسمبر 

كانون  ١٤تاريخ النفاذ:  639
  ٢٠٠٤األول/ديسمبر 

 ٢٩تاريخ النفاذ:    العراق
  ١٩٧٢شباط/فبراير 

تشرين  ١٠النفاذ: تاريخ  172
  ٢٠١٢األول/أكتوبر 

 ٥تاريخ النفاذ:   X  ُعمان
  ٢٠٠٦أيلول/سبتمبر 

691  

تشرين  ٣٠تاريخ التعديل:   غابون
  ٢٠١٣األول/أكتوبر 

 ٢٥تاريخ النفاذ: 
  ٢٠١٠آذار/مارس 

آذار/مارس  ٢٥تاريخ النفاذ:  792
٢٠١٠  

تشرين  ١٧تاريخ التعديل:   غامبيا
  ٢٠١١األول/أكتوبر 

 ٨تاريخ النفاذ: 
  ١٩٧٨آب/أغسطس 

تشرين  ١٨تاريخ النفاذ:  277
  ٢٠١١األول/أكتوبر 

 ١٧تاريخ النفاذ:    غانا
  ١٩٧٥شباط/فبراير 

حزيران/يونيه ١١تاريخ النفاذ:  226
٢٠٠٤  

 ٢٣تاريخ النفاذ:   X  ٣غرينادا
  ١٩٩٦تموز/يوليه 

525  

 ٢٦تاريخ التعديل:   ٣غواتيماال
  ٢٠١١نيسان/أبريل 

 ١تاريخ النفاذ: 
  ١٩٨٢شباط/فبراير 

أيار/مايو  ٢٨تاريخ النفاذ:  299
٢٠٠٨  

 X  ٣غيانا
 

 ٢٣تاريخ النفاذ: 
  ١٩٩٧أيار/مايو 

543  

كانون  ١٣تاريخ التوقيع:   غينيا
  ٢٠١١األول/ديسمبر 

كانون ١٣تاريخ التوقيع: 
  ٢٠١١األول/ديسمبر 

كانون  ١٣تاريخ التوقيع:  
  ٢٠١١األول/ديسمبر 

 ١٣تاريخ الموافقة:   غينيا االستوائية 
  ١٩٨٦حزيران/يونيه 

 ١٣تاريخ الموافقة: 
  ١٩٨٦حزيران/يونيه 

  

 ٢١تاريخ التوقيع:   غينيا بيساو
  ٢٠١٣حزيران/يونيه 

 ٢١تاريخ التوقيع: 
  ٢٠١٣حزيران/يونيه 

 ٢١تاريخ التوقيع:  
  ٢٠١٣حزيران/يونيه 

أيار/مايو  ٢١النفاذ: تاريخ   فانواتو
٢٠١٣  

 ٢١تاريخ النفاذ: 
  ٢٠١٣أيار/مايو 

أيار/مايو  ٢١تاريخ النفاذ:  852
٢٠١٣  

   فرنسا
 

 ٢٥تاريخ التعديل: 
  ٢٠١٩شباط/فبراير 

 ١٢تاريخ النفاذ: 
  ١٩٨١أيلول/سبتمبر 
تشرين  ٢٦تاريخ النفاذ: 
  ٢٠٠٧٢١األول/أكتوبر 

290* 

 
718 

نيسان/أبريل  ٣٠تاريخ النفاذ: 
٢٠٠٤  

تشرين  ١٦تاريخ النفاذ:    الفلبين
  ١٩٧٤األول/أكتوبر 

شباط/فبراير  ٢٦تاريخ النفاذ:  216
٢٠١٠  

 ١تاريخ االنضمام:    ٢٢فنلندا 
تشرين األول/أكتوبر 

١٩٩٥  

نيسان/أبريل  ٣٠تاريخ النفاذ:  193
٢٠٠٤  

 ٢٢تاريخ النفاذ:   X  فيجي
  ١٩٧٣آذار/مارس 

تموز/يوليه  ١٤النفاذ: تاريخ  192
٢٠٠٦  

  



GC(64)/3 
  ١٢٦الصفحة 

  ) ج(اتفاقات ضمانات(ب)بروتوكوالت كميات صغيرة  (أ) الدولة
نشرات 
 إعالمية

INFCIRC

  بروتوكوالت إضافية

 ٢٣تاريخ النفاذ:    فييت نام 
  ١٩٩٠شباط/فبراير 

أيلول/سبتمبر  ١٧تاريخ النفاذ:  376
٢٠١٢  

 ١تاريخ االنضمام:    ٢٣ قبرص
  ٢٠٠٨أيار/مايو 

أيار/مايو  ١تاريخ االنضمام:  193
٢٠٠٨  

كانون  ٢١تاريخ النفاذ:   قطر
  ٢٠٠٩الثاني/يناير 

كانون  ٢١النفاذ: تاريخ 
  ٢٠٠٩الثاني/يناير 

747  

 ٣تاريخ النفاذ:   X  قيرغيزستان
  ٢٠٠٤شباط/فبراير 

تشرين  ١٠تاريخ النفاذ:  629
  ٢٠١١الثاني/نوفمبر 

 ١١تاريخ النفاذ:    كازاخستان
  ١٩٩٥آب/أغسطس 

أيار/مايو  ٩تاريخ النفاذ:  504
٢٠٠٧  

تموز/يوليه ١٥تاريخ التعديل:   الكاميرون
٢٠١٩  

كانون  ١٧تاريخ النفاذ: 
  ٢٠٠٤األول/ديسمبر 

أيلول/سبتمبر  ٢٩تاريخ النفاذ:  641
٢٠١٦  

 ١١التعديل: تاريخ   الكرسي الرسولي
  ٢٠٠٦أيلول/سبتمبر 

 ١تاريخ النفاذ: 
  ١٩٧٢آب/أغسطس 

أيلول/سبتمبر  ٢٤تاريخ النفاذ:  187
١٩٩٨  

 ١تاريخ االنضمام:    ٢٤كرواتيا
  ٢٠١٧نيسان/أبريل 

 ١تاريخ االنضمام:  193
  ٢٠١٧نيسان/أبريل 

تموز/يوليه ١٦تاريخ التعديل:   كمبوديا
٢٠١٤  

كانون  ١٧تاريخ النفاذ: 
  ١٩٩٩األول/ديسمبر 

نيسان/أبريل  ٢٤تاريخ النفاذ:  586
٢٠١٥  

 ٢١تاريخ النفاذ:    كندا
  ١٩٧٢شباط/فبراير 

أيلول/سبتمبر  ٨تاريخ النفاذ:  164
٢٠٠٠  

 ٣تاريخ النفاذ:    ٣كوبا
  ٢٠٠٤حزيران/يونيه 

حزيران/يونيه  ٣تاريخ النفاذ:  633
٢٠٠٤  

 ٨تاريخ النفاذ:    كوت ديفوار
  ١٩٨٣أيلول/سبتمبر 

أيار/مايو  ٥تاريخ النفاذ:  309
٢٠١٦  

كانون  ١٢تاريخ التعديل:   ٣كوستاريكا
  ٢٠٠٧الثاني/يناير 

تشرين  ٢٢تاريخ النفاذ: 
  ١٩٧٩الثاني/نوفمبر 

حزيران/يونيه ١٧تاريخ النفاذ:  278
٢٠١١  

كانون  ٢٢تاريخ النفاذ:    ١١كولومبيا
  ١٩٨٢األول/ديسمبر 

آذار/مارس  ٥النفاذ: تاريخ  306
٢٠٠٩  

تشرين  ٢٨تاريخ النفاذ:   الكونغو
  ٢٠١١األول/أكتوبر 

تشرين  ٢٨تاريخ النفاذ: 
  ٢٠١١األول/أكتوبر 

تشرين  ٢٨تاريخ النفاذ:  831
  ٢٠١١األول/أكتوبر 

تموز/يوليه ٢٦تاريخ التعديل:   الكويت
٢٠١٣  

 ٧تاريخ النفاذ: 
  ٢٠٠٢آذار/مارس 

حزيران/يونيه  ٢النفاذ: تاريخ  607
٢٠٠٣  

كانون  ١٩تاريخ النفاذ:   X  كيريباتي
  ١٩٩٠األول/ديسمبر 

تشرين  ٩تاريخ التوقيع:  390
  ٢٠٠٤الثاني/نوفمبر 

  

أيلول/سبتمبر ١٨تاريخ النفاذ:   كينيا
٢٠٠٩  

 ١٨تاريخ النفاذ: 
  ٢٠٠٩أيلول/سبتمبر 

أيلول/سبتمبر  ١٨تاريخ النفاذ:  778
٢٠٠٩  



GC(64)/3 
  ١٢٧الصفحة 

  ) ج(اتفاقات ضمانات(ب)بروتوكوالت كميات صغيرة  (أ) الدولة
نشرات 
 إعالمية

INFCIRC

  بروتوكوالت إضافية

 ١تاريخ االنضمام:    ٢٥التفيا 
تشرين األول/أكتوبر 

٢٠٠٨  

تشرين  ١تاريخ االنضمام:  193
  ٢٠٠٨األول/أكتوبر 

أيلول/سبتمبر ٥تاريخ التعديل:   لبنان
٢٠٠٧  

 ٥تاريخ النفاذ: 
  ١٩٧٣آذار/مارس 

191  

تشرين  ٤تاريخ النفاذ:    لختنشتاين
  ١٩٧٩األول/أكتوبر 

تشرين  ٢٥تاريخ النفاذ:  275
  ٢٠١٥الثاني/نوفمبر 

 ٢١تاريخ النفاذ:    لكسمبرغ
  ١٩٧٧شباط/فبراير 

نيسان/أبريل  ٣٠تاريخ النفاذ:  193
٢٠٠٤  

 ٨تاريخ النفاذ:    ليبيا 
  ١٩٨٠تموز/يوليه 

آب/أغسطس  ١١تاريخ النفاذ:  282
٢٠٠٦  

كانون  ١٠تاريخ النفاذ:   ليبيريا
 ٢٠١٨األول/ديسمبر 

كانون  ١٠تاريخ النفاذ: 
  ٢٠١٨األول/ديسمبر 

كانون  ١٠تاريخ النفاذ:  927
  ٢٠١٨األول/ديسمبر 

 ١تاريخ االنضمام:    ٢٦ليتوانيا 
٢٠٠٨كانون الثاني/يناير 

كانون  ١تاريخ االنضمام:  193
  ٢٠٠٨الثاني/يناير 

أيلول/سبتمبر ٨تاريخ التعديل:   ليسوتو
٢٠٠٩  

 ١٢تاريخ النفاذ: 
  ١٩٧٣حزيران/يونيه 

نيسان/أبريل  ٢٦تاريخ النفاذ:  199
٢٠١٠  

 ١تاريخ االنضمام:    ٢٧مالطة
  ٢٠٠٧تموز/يوليه 

تموز/يوليه  ١تاريخ االنضمام:  193
٢٠٠٧  

 ١٨تاريخ التعديل:   مالي
  ٢٠٠٦نيسان/أبريل 

 ١٢تاريخ النفاذ: 
  ٢٠٠٢أيلول/سبتمبر 

أيلول/سبتمبر  ١٢تاريخ النفاذ:  615
٢٠٠٢  

 ٢٩النفاذ: تاريخ    ماليزيا
  ١٩٧٢شباط/فبراير 

تشرين  ٢٢تاريخ التوقيع:  182
  ٢٠٠٥الثاني/نوفمبر 

أيار/مايو  ٢٩تاريخ التعديل:   مدغشقر
٢٠٠٨  

 ١٤تاريخ النفاذ: 
  ١٩٧٣حزيران/يونيه 

أيلول/سبتمبر  ١٨تاريخ النفاذ:  200
٢٠٠٣  

 ٣٠تاريخ النفاذ:    مصر
  ١٩٨٢حزيران/يونيه 

302  

 ١٨النفاذ: تاريخ    المغرب
  ١٩٧٥شباط/فبراير 

نيسان/أبريل  ٢١تاريخ النفاذ:  228
٢٠١١  

تموز/يوليه  ٩تاريخ التعديل:   مقدونيا الشمالية
٢٠٠٩  

 ١٦تاريخ النفاذ: 
  ٢٠٠٢نيسان/أبريل 

أيار/مايو  ١١تاريخ النفاذ:  610
٢٠٠٧  

 ١٤تاريخ النفاذ:    ٢٨المكسيك
  ١٩٧٣أيلول/سبتمبر 

آذار/مارس  ٤النفاذ: تاريخ  197
٢٠١١  

 ٢٩تاريخ التعديل:   مالوي
  ٢٠٠٨شباط/فبراير 

 ٣تاريخ النفاذ: 
  ١٩٩٢آب/أغسطس 

تموز/يوليه  ٢٦تاريخ النفاذ:  409
٢٠٠٧  

تشرين  ٢تاريخ النفاذ:   X  ملديف
  ١٩٧٧األول/أكتوبر 

253  



GC(64)/3 
  ١٢٨الصفحة 

  ) ج(اتفاقات ضمانات(ب)بروتوكوالت كميات صغيرة  (أ) الدولة
نشرات 
 إعالمية

INFCIRC

  بروتوكوالت إضافية

كانون  ١٣تاريخ النفاذ:   X  المملكة العربية السعودية
  ٢٠٠٩الثاني/يناير 

746  

   المملكة المتحدة
 
 
 

كانون  ٦تاريخ التوقيع: 
  ١٩٩٣الثاني/يناير 

كانون  ١٤تاريخ النفاذ: 
  ١٩٧٢٢٩األول/ديسمبر 
 ١٤تاريخ النفاذ: 
  ١٩٧٨آب/أغسطس 
كانون  ٦ تاريخ التوقيع:

  ٢١ ١٩٩٣الثاني/يناير 
 ٧تاريخ التوقيع: 
  *٢٠١٨حزيران/يونيه 

175 

 
263* 

 
 

نيسان/أبريل  ٣٠تاريخ النفاذ: 
٢٠٠٤  

  
 

حزيران/يونيه ٧تاريخ التوقيع: 
٢٠١٨ 

 ٥تاريخ النفاذ:   X  منغوليا
  ١٩٧٢أيلول/سبتمبر 

أيار/مايو  ١٢تاريخ النفاذ:  188
٢٠٠٣  

آذار/مارس ٢٠تاريخ التعديل:   موريتانيا
٢٠١٣  

كانون  ١٠تاريخ النفاذ: 
  ٢٠٠٩األول/ديسمبر 

كانون  ١٠النفاذ: تاريخ  788
  ٢٠٠٩األول/ديسمبر 

 ٢٦تاريخ التعديل:   موريشيوس
  ٢٠٠٨أيلول/سبتمبر 

كانون  ٣١تاريخ النفاذ: 
  ١٩٧٣الثاني/يناير 

كانون  ١٧تاريخ النفاذ:  190
  ٢٠٠٧األول/ديسمبر 

آذار/مارس  ١تاريخ النفاذ:   موزامبيق
٢٠١١  

 ١تاريخ النفاذ: 
  ٢٠١١آذار/مارس 

آذار/مارس  ١النفاذ: تاريخ  813
٢٠١١  

تشرين  ٢٧تاريخ التعديل:   موناكو
  ٢٠٠٨الثاني/نوفمبر 

 ١٣تاريخ النفاذ: 
  ١٩٩٦حزيران/يونيه 

أيلول/سبتمبر  ٣٠تاريخ النفاذ:  524
١٩٩٩  

 ٢٠تاريخ النفاذ:   X  ميانمار
  ١٩٩٥نيسان/أبريل 

 ١٧تاريخ التوقيع:  477
  ٢٠١٣أيلول/سبتمبر 

 ١تاريخ التوقيع:   ميكرونيزيا، واليات الموحدة
  ٢٠١٥حزيران/يونيه 

 ١تاريخ التوقيع: 
  ٢٠١٥حزيران/يونيه 

  

 ١٥تاريخ النفاذ:   X  ناميبيا 
  ١٩٩٨نيسان/أبريل 

شباط/فبراير  ٢٠تاريخ النفاذ:  551
٢٠١٢  

 ١٣تاريخ النفاذ:   X  ناورو
  ١٩٨٤نيسان/أبريل 

317  

 ١النفاذ: تاريخ    النرويج
  ١٩٧٢آذار/مارس 

أيار/مايو  ١٦تاريخ النفاذ:  177
٢٠٠٠  

 ٣١تاريخ االنضمام:    ٣٠النمسا
  ١٩٩٦تموز/يوليه 

نيسان/أبريل  ٣٠تاريخ النفاذ:  193
٢٠٠٤  

 ٢٢تاريخ النفاذ:   X  نيبال 
  ١٩٧٢حزيران/يونيه 

186  

 ١٦تاريخ النفاذ:    النيجر
  ٢٠٠٥شباط/فبراير 

أيار/مايو  ٢النفاذ: تاريخ  664
٢٠٠٧  

 ٢٩تاريخ النفاذ:    نيجيريا
  ١٩٨٨شباط/فبراير 

نيسان/أبريل  ٤تاريخ النفاذ:  358
٢٠٠٧  



GC(64)/3 
  ١٢٩الصفحة 

  ) ج(اتفاقات ضمانات(ب)بروتوكوالت كميات صغيرة  (أ) الدولة
نشرات 
 إعالمية

INFCIRC

  بروتوكوالت إضافية

 ١٢تاريخ التعديل:   ٣نيكاراغوا
  ٢٠٠٩حزيران/يونيه 

كانون  ٢٩تاريخ النفاذ: 
  ١٩٧٦األول/ديسمبر 

شباط/فبراير  ١٨تاريخ النفاذ:  246
٢٠٠٥  

 ٢٤التعديل: تاريخ   ٣١نيوزيلندا
  ٢٠١٤شباط/فبراير 

 ٢٩تاريخ النفاذ: 
  ١٩٧٢شباط/فبراير 

أيلول/سبتمبر  ٢٤تاريخ النفاذ:  185
١٩٩٨  

 ٩تاريخ النفاذ:   X  ٣هايتي
  ٢٠٠٦آذار/مارس 

آذار/مارس  ٩تاريخ النفاذ:  681
٢٠٠٦  

 ٣٠تاريخ النفاذ:    ٣٢الهند 
  ١٩٧١أيلول/سبتمبر 
تشرين  ١٧تاريخ النفاذ: 

  ١٩٧٧الثاني/نوفمبر 
 ٢٧تاريخ النفاذ: 
  ١٩٨٨أيلول/سبتمبر 
تشرين  ١١تاريخ النفاذ: 
  ١٩٨٩األول/أكتوبر 
 ١تاريخ النفاذ: 
  ١٩٩٤آذار/مارس 

 ١١تاريخ النفاذ: 
    ٢٠٠٩أيار/مايو 

211 

 
260 

 
360 

 
374 

 
433 

 
754 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تموز/يوليه  ٢٥تاريخ النفاذ: 
٢٠١٤ 

 ٢٠التعديل: تاريخ   ٣هندوراس
  ٢٠٠٧أيلول/سبتمبر 

 ١٨تاريخ النفاذ: 
  ١٩٧٥نيسان/أبريل 

تشرين  ١٧تاريخ النفاذ:  235
  ٢٠١٧الثاني/نوفمبر 

 ١تاريخ االنضمام:    ٣٣هنغاريا
  ٢٠٠٧تموز/يوليه 

تموز/يوليه  ١تاريخ االنضمام:  193
٢٠٠٧  

 ٥ تاريخ النفاذ: X  هولندا
  ٢١ ١٩٧٥حزيران/يونيه 

 ٢١تاريخ النفاذ: 
  ١٩٧٧شباط/فبراير 

229 

 
193 

 
 

نيسان/أبريل  ٣٠تاريخ النفاذ: 
٢٠٠٤ 

   الواليات المتحدة األمريكية
 

تموز/يوليه  ٣تاريخ التعديل: 
٢٠١٨ 

كانون  ٩تاريخ النفاذ: 
  ١٩٨٠األول/ديسمبر 

 ٦ تاريخ النفاذ:
  ٢١ ١٩٨٩نيسان/أبريل 

288* 

 
366 

كانون  ٦تاريخ النفاذ: 
  ٢٠٠٩الثاني/يناير 

كانون  ٢تاريخ النفاذ:    اليابان
  ١٩٧٧األول/ديسمبر 

كانون  ١٦تاريخ النفاذ:  255
  ١٩٩٩األول/ديسمبر 

 ١٤تاريخ النفاذ:   X  اليمن
  ٢٠٠٢آب/أغسطس 

614  

 ١٧تاريخ االنضمام:    ٣٤اليونان
األول/ديسمبر كانون 
١٩٨١  

نيسان/أبريل  ٣٠تاريخ النفاذ:  193
٢٠٠٤  
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  دليل 

الدول غير األطراف في معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية (معاهدة عدم االنتشار) التي عقدت اتفاقات     بالخط العريض الواردة الدول
  .66INFCIRC/ضمانات على نمط الوثيقة 

المادة الثالثة  األطراف في معاهدة عدم االنتشار التي لم تقم بعد بإنفاذ اتفاقات ضمانات شاملة بمقتضى الدول   بالخط المائل الدول الواردة
  من هذه المعاهدة.

  اتفاق ضمانات طوعي مع الدول الحائزة ألسلحة نووية األطراف في معاهدة عدم االنتشار.  *               

              X  ’ تشير العالمةX ‘ في العمود المعنون ’بروتوكول كميات صغيرة‘ إلى أنَّ الدولة مرتبطة ببروتوكول كميات
ساري المفعول. ويشير ’تاريخ التعديل‘ إلى أنَّ بروتوكول الكميات الصغيرة الساري المفعول يستند صغيرة 

  إلى نص بروتوكول الكميات الصغيرة الموّحد المنقح.

وجبها تعليق ليس الهدف من هذا الجدول إدراج جميع اتفاقات الضمانات التي عقدتها الوكالة. ال تشمل القائمة االتفاقات التي تم بم  مالحظة:
تطبيق الضمانات عند دخول اتفاق ضمانات شاملة حيز النفاذ. وما لم يـُبـَيـَّن خالف ذلك، فإنَّ اتفاقات الضمانات المـُشار إليها هي 

  اتفاقات ضمانات شاملة ُعـقدت بمقتضى معاهدة عدم االنتشار.

ال ينطوي أي قـيد يرد في هذا العمود على إبداء أي رأي مهـما كان من جانب الوكالة بشـــــأن الوضـــــع الـقانوني ألي بلد أو إقليم أو  (أ)
  سلطاته، أو بشأن تعيين حدوده.

ــريطة أن تفي بمعايير معيَّنة من األهلية (منها أال تتجاوز كميات المواد النووية الحدود المذكورة في الفقرة (ب)  الخيار ُمتاح للبلدان، شـ
ً  INFCIRC/153من الوثيقة   ٣٧ بة))، بأن تعقد ’بروتوكول كميات صغيرة‘ ملحقا باتفاقات الضمانات الشاملة المعقودة  (بصيغتها المصوَّ

ا يؤدي إلى تعليق تنفيذ معظم األحكام التفـصيلية الواردة في الجزء الثاني من اتفاقات الـضمانات الـشاملة ما دامت تلك الـشروط  معها مم
تناد إلى النص النمطي  ن هذا العمود البلدان التي لديها اتفاق ضـمانات ـشاملة ومعه بروتوكول كميات صـغيرة باالـس ــَّ ـسارية. ويتضـمــــ

ر فيه عن  األصلي وافق عليها مجل عبــــَّ س المحافظين والتي، على حد علم األمانة، ما زالت تنطبق عليها معايير األهلية المذكورة. ويــــُ
الـحاـلة الراهـنة ـبالنســــــبة لـلدول التي قبـلت النص النمطي المنقَّح لبروتوكول الكمـيات الصـــــغيرة (اـلذي اعتـمده مجلس المـحافظين في 

  ).٢٠٠٥أيلول/سبتمبر   ٢٠

ــين بموجب اتفاقين، بدأ نفاذهما في تطبِّق الو  (ج) ــبة لتايوان، الصــ ــاً بالنســ ــمانات أيضــ ــرين األول/أكتوبر  ١٣كالة الضــ   ١٩٦٩تشــ
)INFCIRC/133 (١٩٧١كانون األول/ديسمبر  ٦و )INFCIRC/158(.على التوالي ،  
 

يشيـــر التاريخ إلى اتفاق الضمانات المعقود بين األرجنتين والبرازيل والهيئة األرجنتينية البرازيلية لحصر ومراقبة المواد النووية    ١
د أنَّ ١٩٩٧آذار/مارس  ١٨والوكالة. وفي  ــِّ ، وبعد موافقة مجلس المحافظين، بدأ نفاذ رسائل متبادلة بين األرجنتين والوكالة تؤكـــ

ــار التي تقتضــي عقد اتفاق  ١٣اتفاق الضــمانات يفي بمتطلبات المادة  من معاهدة تالتيلولكو والمادة الثالثة من معاهدة عدم االنتش
  .ضمانات مع الوكالة

ســـــتونـيا بموـجب اتـفاق الضــــــماـنات الثـنائي المعقود في إـطار مـعاـهدة ـعدم االنتشـــــار (الوثيـقة تطبيق الضــــــماـنات ـبالنســــــبة إل   ٢
INFCIRC/547( ــرين الثاني/نوفمبر  ٢٤، والذي بدأ نفاذه منذ ــمبر  ١، ُعِلّق في  ١٩٩٧تشـ ، وهو التاريخ ٢٠٠٥كانون األول/ديسـ

بة إل تونيا نفاالذي بدأ فيه بالنـس ان/أبريل  ٥ذ اتفاق ـس لحة نووية واليوراتوم  ١٩٧٣نيـس المعقود بين دول اليوراتوم غير الحائزة ألـس
  ستونيا.إ، الذي انضمـّت إليه )INFCIRC/193والوكالة (الوثيقة 

  ُعِقد اتفاق الضمانات عمالً بمعاهدة تالتيلولكو ومعاهدة عدم االنتشار.  ٣

، بعد موافقة مجلس المحافظين، بدأ نفاذ رـسائل متبادلة ٢٠٠٢تـشرين الثاني/نوفمبر  ٢٨اتفاق ـضمانات ـشاملة فريد من نوعه. في   ٤
  تؤِكّد أنَّ اتفاق الضمانات يفي بمتطلبات المادة الثالثة من معاهدة عدم االنتشار.

ديمقراطية األلمانية مع الجمهورية ال ١٩٧٢آذار/مارس  ٧لم يَعـُد اتفاق الضـــــمانات المعقود في إطار معاهدة عدم االنتشـــــار في    ٥
، وهو التاريخ الذي انضمـّت فيه الجمهورية الديمقراطية ١٩٩٠تشرين األول/أكتوبر  ٣) نافذاً اعتباراً من INFCIRC/181(الوثيقة  

  األلمانية إلى جمهورية ألمانيا االتحادية.

كانون  ١٦بالنســــــبة لجمهورية إيران اإلســـــالمـية اعتـباراً من في انتـظار بدء النـفاذ، يجري تطبيق البروتوكول اإلضـــــافي مؤقـتاً   ٦
  .٢٠١٦الثاني/يناير 

___________________ 
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يشيـــر التاريخ إلى اتفاق الضمانات المعقود بين األرجنتين والبرازيل والهيئة األرجنتينية البرازيلية لحصر ومراقبة المواد النووية    ٧

د أن ، بعد موافقة مجلس المح١٩٩٧حزيران/يونيه  ١٠والوكالة. وفي  ــِّ افظين، بدأ نفاذ رسائل متبادلة بين البرازيل والوكالة تؤكـــ
، بعد موافقة مجلس المحافظين،  ١٩٩٩أيلول/ســبتمبر  ٢٠من معاهدة تالتيلولكو. وفي  ١٣اتفاق الضــمانات يفي بمتطلبات المادة  

  لثة من معاهدة عدم االنتشار.بدأ نفاذ رسائل متبادلة تُؤكـِّد أنَّ اتفاق الضمانات يفي أيضاً بمتطلب المادة الثا

ة    ٨ ــار (الوثيـق اـهدة ـعدم االنتشـــ ائي المعقود في إـطار مـع اـنات الثـن اق الضــــــم ة للبرتـغال بموـجب اتـف النســــــب اـنات ـب تطبيق الضــــــم
INFCIRC/272( ذ اذه مـن دأ نـف ذي ـب ه  ١٤، واـل ه  ١، ُعِلّق في ١٩٧٩حزيران/يونـي ه ١٩٨٦تموز/يولـي دأ فـي ذي ـب اريخ اـل ، وهو الـت

ــبة للبرتغال نفاذ اتفاق  ــان/أبريل  ٥بالنسـ ــلحة نووية واليوراتوم والوكالة  ١٩٧٣نيسـ المعقود بين دول اليوراتوم غير الحائزة ألسـ
  البرتغال. ، الذي انضمـّت إليه)INFCIRC/193(الوثيقة 

ة    ٩ ــار (الوثيـق دة ـعدم االنتشـــ اـه ائي المعقود في إـطار مـع اـنات الثـن اق الضــــــم ا بموـجب اتـف ارـي ة لبلـغ النســــــب اـنات ـب تطبيق الضــــــم
INFCIRC/178( وهو التاريخ الذي بدأ فيه بالنســـبة ٢٠٠٩أيار/مايو  ١، ُعلِّق في ١٩٧٢شـــباط/فبراير  ٢٩، والذي بدأ نفاذه منذ ،

اذ اتـفاق  ا نـف ) المعقود بين دول اليوراتوم غير الـحائزة ألســـــلـحة نووـية INFCIRC/193(الوثيـقة  ١٩٧٣نيســـــان/أبرـيل  ٥لبلـغارـي
  واليوراتوم والوكالة، الذي انضمـّت إليه بلغاريا.

المحافظين بدأ وبناء على موافقة مجلس  يشــير التاريخ إلى اتفاق ضــمانات معقود بموجب المادة الثالثة من معاهدة عدم االنتشــار.   ١٠
ــائل متبادلة (في  ــيا؛ وفي  ١٩٩٦حزيران/يونيه  ١٢نفاذ رســ ــانت لوتشــ فيما يخص بليز،  ١٩٩٧آذار/مارس  ١٨فيما يخص ســ

من معاهدة  ١٣ودومينيكا، وـسانت كيتس ونفيس، وـسانت فنـسنت وجزر غرينادين) تؤكد أن اتفاق الـضمانات يفي بمتطلبات المادة  
  تالتيلولكو.

من معاهدة تالتيلولكو. وبعد موافقة مجلس المحافظين، بدأ نفاذ رســائل  ١٣إلى اتفاق ضــمانات معقود عمالً بالمادة   يشــير التاريخ   ١١
ــبتمبر  ٩متبادلة (في  ــيلي، وفي  ١٩٩٦أيلول/ســ ــبة لشــ ــبة لكولومبيا، وفي  ٢٠٠١حزيران/يونيه  ١٣بالنســ تشــــرين  ٢٠بالنســ

ـد أنَّ  ٢٠٠٣الثاني/نوفمبر     اتفاق الضمانات يفي بمتطلبات المادة الثالثة من معاهدة عدم االنتشار.بالنسبة لبنما) تُؤّكِ

، )INFCIRC/179تطبيق الضمانات بالنسبة لبولندا بموجب اتفاق الضمانات الثنائي المعقود في إطار معاهدة عدم االنتشار (الوثيقة    ١٢
، وهو التاريخ الذي بدأ فيه بالنسبة لبولندا نفاذ ٢٠٠٧ارس آذار/م ١، ُعِلّق في  ١٩٧٢تشرين األول/أكتوبر  ١١والذي بدأ نفاذه في  

اق  ل  ٥اتـف ــان/أبرـي ة  ١٩٧٣نيســـ ة واليوراتوم INFCIRC/193(الوثيـق ة نووـي ائزة ألســـــلـح ) المعقود بين دول اليوراتوم غير الـح
  والوكالة، الذي انضمـّت إليه بولندا.

ق الضــمانات الثنائي المعقود في إطار معاهدة عدم االنتشــار (الوثيقة تطبيق الضــمانات بالنســبة للجمهورية التشــيكية بموجب اتفا   ١٣
INFCIRC/541( ــبتمبر  ١١، والذي بدأ نفاذه منذ ــرين األول/أكتوبر  ١، ُعِلّق في  ١٩٩٧أيلول/س ، وهو التاريخ الذي بدأ ٢٠٠٩تش

ــيكية نفاذ اتفاق  ــبة للجمهورية التشــ ــان/أبريل  ٥فيه بالنســ ) المعقود بين دول اليوراتوم غير INFCIRC/193(الوثيقة  ١٩٧٣نيســ
  الحائزة ألسلحة نووية واليوراتوم والوكالة، الذي انضمـت إليه الجمهورية التشيكية.

ــار (الوثيـقة    ١٤ اـهدة ـعدم االنتشـــ ائي المعقود في إـطار مـع اـنات الثـن اق الضــــــم دانمرك بموـجب اتـف ة لـل النســــــب اـنات ـب تطبيق الضــــــم
INFCIRC/176 باط/فبراير  ٢١، ُعلِّق في ١٩٧٢آذار/مارس  ١)، والذي بدأ نفاذه منذ بة ١٩٧٧ـش ، وهو التاريخ الذي بدأ فيه بالنـس

ــان/أبريل  ٥للدانمرك نفاذ اتفاق  ــلحة  ١٩٧٣نيسـ واليوراتوم والوكالة (الوثيقة  نوويةالمعقود بين دول اليوراتوم غير الحائزة ألسـ
INFCIRC/193 تنطبق الوثيقة  ١٩٧٧ر ـشباط/فبراي ٢١). ومنذ ،INFCIRC/193  أيـضاً على جزر فارو. وعندما انفـصلت غرينالند

ــبحت الوثيقة  ١٩٨٥كانون الثاني/يناير   ٣١عن اليوراتوم اعتباراً من  ــبة لغرينالند.  INFCIRC/176، أصــ نافذة مرة أخرى بالنســ
  ).INFCIRC/176/Add.1(الوثيقة  ٢٠١٣س آذار/مار ٢٢ودخل البروتوكول اإلضافي الخاص بغرينالند حيّز النفاذ في 

التسمية المستخدمة ال تنطوي على إبداء أي رأي َمهَما كان فيما يتعلق بالوضع القانوني ألي بلد أو إقليم أو لسلطاته، أو فيما يتعلق    ١٥
  بتعيين حدوده.

ائي المعقود في إـطا   ١٦ اـنات الثـن اق الضــــــم ا بموـجب اتـف انـي ة لروـم النســــــب اـنات ـب ة تطبيق الضــــــم ــار (الوثيـق اـهدة ـعدم االنتشـــ ر مـع
INFCIRC/180( ــرين األول/أكتوبر  ٢٧، والذي بدأ نفاذه منذ ، وهو التاريخ الذي بدأ فيه ٢٠١٠أيار/مايو  ١، ُعلِّق في  ١٩٧٢تشــ

لحة نووية ) المعقود بين دول اليوراتوم غير الحائزة ألسINFCIRC/193(الوثيقة   ١٩٧٣نيسان/أبريل  ٥بالنسبة لرومانيا نفاذ اتفاق 
  واليوراتوم والوكالة، الذي انضمـّت إليه رومانيا.

ــار مع الجمهورية    ١٧ ــمانات الثنائي المعقود في إطار معاهدة عدم االنتشـ ــلوفاكيا بموجب اتفاق الضـ ــبة لسـ ــمانات بالنسـ تطبيق الضـ
كانون األول/ديسمبر   ١، ُعِلّق في  ١٩٧٢آذار/مارس   ٣)، والذي بدأ نفاذه منذ  INFCIRC/173االشتراكية التشيكوسلوفاكية (الوثيقة  

ــلوفاكيا نفاذ اتفاق ٢٠٠٥ ــبة لسـ ــان/أبريل   ٥، وهو التاريخ الذي بدأ فيه بالنسـ المعقود بين دول اليوراتوم غير الحائزة  ١٩٧٣نيسـ
ّ INFCIRC/193ألسلحة نووية واليوراتوم والوكالة (الوثيقة    ت إليه سلوفاكيا.)، الذي انضمـ
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تطبيق الضــــــماـنات ـبالنســــــبة لســـــلوفينـيا بموـجب اتـفاق الضــــــماـنات الثـنائي المعقود في إـطار مـعاـهدة ـعدم االنتشـــــار (الوثيـقة    ١٨
INFCIRC/538( وهو التاريخ الذي بدأ فيه بالنـسبة ٢٠٠٦أيلول/ـسبتمبر  ١، ُعِلّق في ١٩٩٧آب/أغـسطس  ١، والذي بدأ نفاذه منذ ،
ــلوفينيا نفاذ ــان/أبريل  ٥اتفاق   لســ ــلحة نووية INFCIRC/193(الوثيقة   ١٩٧٣نيســ ) المعقود بين دول اليوراتوم غير الحائزة ألســ

  واليوراتوم والوكالة، الذي انضمـّت إليه سلوفينيا.

، والذي )34INFCIRC/2تطبيق الـضمانات بالنـسبة للـسويد بموجب اتفاق الضمانات المعقود في إطار معاهدة عدم االنتشار (الوثيقة     ١٩
ــان/أبريل   ١٤بدأ نفاذه منذ  ــويد نفاذ اتفاق ١٩٩٥حزيران/يونيه  ١، ُعِلّق في ١٩٧٥نيسـ ــبة للسـ ، وهو التاريخ الذي بدأ فيه بالنسـ

، الذي )INFCIRC/193المعقود بين دول اليوراتوم غير الحائزة ألسلحة نووية واليوراتوم والوكالة (الوثيقة   ١٩٧٣نيسان/أبريل  ٥
  يه السويد.انضمـّت إل

)، INFCIRC/204اتفاق الـضمانات المعقود في إطار معاهدة عدم االنتـشار مع جمهورية يوغوـسالفيا االتحادية االـشتراكية (الوثيقة    ٢٠
  ، ما زال يـُطبـّق في صربيا بقدر ما يسري على أراضي صربيا.١٩٧٣كانون األول/ديسمبر  ٢٨والذي بدأ نفاذه في 

  فيما يتعلق بالبروتوكول اإلضافي األول لمعاهدة تالتيلولكو. اتفاق الضمانات معقود   ٢١

)، INFCIRC/155تطبيق الـضمانات بالنـسبة لفنلندا بموجب اتفاق الـضمانات الثنائي المعقود في إطار معاهدة عدم االنتـشار (الوثيقة    ٢٢
، وهو التاريخ الذي بدأ فيه بالنسـبة لفنلندا نفاذ ١٩٩٥تشـرين األول/أكتوبر  ١، ُعِلّق في ١٩٧٢شـباط/فبراير  ٩الذي بدأ نفاذه منذ 

)، INFCIRC/193المعقود بين دول اليوراتوم غير الحائزة ألسلحة نووية واليوراتوم والوكالة (الوثيقة    ١٩٧٣نيسان/أبريل    ٥اتفاق  
  إليه فنلندا. الذي انضمـّت

ة    ٢٣ ــار (الوثيـق دم االنتشـــ دة ـع اـه ائي المعقود في إـطار مـع ات الثـن اـن اق الضــــــم ة لقبرص بموـجب اتـف النســــــب ات ـب اـن تطبيق الضــــــم
INFCIRC/189( ذ اذه مـن دأ نـف اير  ٢٦، واـلذي ـب اني/يـن انون الـث ايو  ١، ُعِلّق في ١٩٧٣ـك ار/ـم ه ٢٠٠٨أـي دأ فـي اريخ اـلذي ـب ، وهو الـت

ــبة لقبرص نفاذ ات ــان/أبريل  ٥فاق بالنسـ ــلحة نووية واليوراتوم والوكالة  ١٩٧٣نيسـ المعقود بين دول اليوراتوم غير الحائزة ألسـ
  ، الذي انضمت إليه قبرص.)INFCIRC/193(الوثيقة 

ة    ٢٤ ــار (الوثيـق اـهدة ـعدم االنتشـــ ائي المعقود في إـطار مـع اـنات الثـن اق الضــــــم ا بموـجب اتـف ة لكرواتـي النســــــب اـنات ـب تطبيق الضــــــم
INFCIRC/463( ــان/أبريل  ١، ُعلِّق في ١٩٩٥كانون الثاني/يناير   ١٩، والذي بدأ نفاذه منذ ، وهو التاريخ الذي بدأ فيه ٢٠١٧نيسـ

) المعقود بين دول اليوراتوم غير الحائزة ألسلحة نووية INFCIRC/193(الوثيقة   ١٩٧٣نيسان/أبريل  ٥بالنسبة لكرواتيا نفاذ اتفاق 
  انضمـّت إليه كرواتيا. واليوراتوم والوكالة، الذي

، )INFCIRC/434تطبيق الـضمانات بالنـسبة لالتفيا بموجب اتفاق الـضمانات الثنائي المعقود في إطار معاهدة عدم االنتـشار (الوثيقة    ٢٥
النسـبة ، وهو التاريخ الذي بدأ فيه ب٢٠٠٨تشـرين األول/أكتوبر  ١، ُعِلّق في ١٩٩٣كانون األول/ديسـمبر  ٢١والذي بدأ نفاذه منذ 

المعقود بين دول اليوراتوم غير الـحائزة ألســـــلـحة نووـية واليوراتوم والوـكاـلة (الوثيـقة  ١٩٧٣نيســـــان/أبرـيل  ٥لالتفـيا نـفاذ اتـفاق 
INFCIRC/193(.الذي انضمـّت إليه التفيا ،  

دم   ٢٦ دة ـع اـه ائي المعقود في إـطار مـع اـنات الثـن اق الضــــــم ا بموـجب اتـف ة لليتوانـي النســــــب اـنات ـب ة  تطبيق الضــــــم ــار (الوثيـق االنتشـــ
INFCIRC/413( ــرين األول/أكتوبر  ١٥، والذي بدأ نفاذه في ، وهو التاريخ الذي ٢٠٠٨كانون الثاني/يناير   ١، ُعِلّق في ١٩٩٢تش

ــبة لليتوانيا نفاذ اتفاق  ــان/أبريل  ٥بدأ فيه بالنســ ــلحة نووية واليوراتوم  ١٩٧٣نيســ المعقود بين دول اليوراتوم غير الحائزة ألســ
  ، الذي انضمـّت إليه ليتوانيا.)INFCIRC/193كالة (الوثيقة والو

ــار (الوثيقة    ٢٧ ــمانات الثنائي المعقود في إطار معاهدة عدم االنتشـ ــمانات في مالطة بموجب اتفاق الضـ ) INFCIRC/387تطبيق الضـ
ــرين الثاني/نوفمبر  ١٣والذي بدأ نفاذه منذ  ــبة لمالطة ٢٠٠٧تموز/يوليه  ١، ُعِلّق في ١٩٩٠تشـ ، وهو التاريخ الذي بدأ فيه بالنسـ

ل  ٥نفـاذ اتفـاق  ــان/أبرـي ة (الوثيقـة  ١٩٧٣نيســـ ة واليوراتوم والوكـاـل المعقود بين دول اليوراتوم غير الحـائزة ألســـــلحـة نووـي
INFCIRC/193إليه مالطة. )، الذي انضمـّت  

ــار. وُعلِّق في    ٢٨ ــمانات عمالً بمعاهدة تالتيلولكو ومعاهدة عدم االنتشـ ــبتمبر  ١٤ُعِقد اتفاق الضـ ــمانات  ١٩٧٣أيلول/سـ تطبيق الضـ
اذه في  دأ نـف د ـب ان ـق ــابق معقود عمالً بمعـاهـدة تالتيلولكو ـك ات ســـ اق ضـــــمـاـن ة  ١٩٦٨أيلول/ســـــبتمبر  ٦بموجـب اتـف (الوثيـق

INFCIRC/118.(  

  ، بين المملكة المتحدة والوكالة، الذي ما زال نافذاً.INFCIRC/66يشير التاريخ إلى اتفاق الضمانات المعقود على نمط الوثيقة    ٢٩

،  )INFCIRC/156تطبيق الـضمانات بالنـسبة للنمـسا بموجب اتفاق الضمانات الثنائي المعقود في إطار معاهدة عدم االنتشار (الوثيقة    ٣٠
ــا نفاذ اتفاق ١٩٩٦تموز/يوليه  ٣١، ُعِلّق في  ١٩٧٢تموز/يوليه  ٢٣نذ والذي بدأ نفاذه م ــبة للنمس ، وهو التاريخ الذي بدأ فيه بالنس

، الذي )INFCIRC/193المعقود بين دول اليوراتوم غير الحائزة ألسلحة نووية واليوراتوم والوكالة (الوثيقة   ١٩٧٣نيسان/أبريل  ٥
  انضمـّت إليه النمسا.
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اتفاق الضــــمانات المعقود مع نيوزيلندا في إطار معاهدة عدم االنتشــــار وبروتوكول الكميات الصــــغيرة المبرم معها في حين أن    ٣١
ــافي لالتفــاق المــذكور (الوثيقــة INFCIRC/185(الوثيقــة  ً على جزر كوك ونيو، فــإن البروتوكول اإلضــــ ــا ) ينطبقــان أيضــــ

INFCIRC/185/Add.1ــي. دخلت ال ــبة ) ال ينطبق على تلك األراضـ ــغيرة حيز النفاذ بالنسـ تعديالت على بروتوكول الكميات الصـ
  ).INFCIRC/185/Mod.1(الوثيقة  ٢٠١٤شباط/فبراير  ٢٤لنيوزيلندا فقط في 

)، الذي كان نافذاً INFCIRC/211تطبيق الضمانات بالنسبة للهند بموجب اتفاق الضمانات المعقود بين الوكالة وكندا والهند (الوثيقة     ٣٢
وتطبيق الضــــــماـنات ـبالنســــــبة للهـند بموـجب اتـفاـقات  .٢٠١٥آذار/ـمارس  ٢٠، ُعلِّق اعتـباراً من ١٩٧١أيلول/ســـــبتمبر   ٣٠مـنذ 

تشـرين  ١٧، النافذ منذ INFCIRC/260: ٢٠١٦حزيران/يونيه  ٣٠بين الوكالة والهند، ُعلَِّق اعتباراً من الضـمانات التالية المعقودة 
تشـرين األول/أكتوبر  ١١، النافذ منذ  INFCIRC/374؛ ١٩٨٨أيلول/سـبتمبر  ٢٧، النافذ منذ INFCIRC/360؛ ١٩٧٧الثاني/نوفمبر 

تخـضع المواد الخاـضعة للـضمانات بموجب اتفاقات الـضمانات الـسالفة . و١٩٩٤آذار/مارس  ١، النافذ منذ INFCIRC/433؛ ١٩٨٩
  .٢٠٠٩أيار/مايو  ١١)، النافذ في INFCIRC/754الذكر للضمانات بموجب اتفاق الضمانات المعقود بين الهند والوكالة (

اـهدة ـعد   ٣٣ ائي المعقود في إـطار مـع اـنات الثـن اق الضــــــم ا بموـجب اتـف ارـي ة لهنـغ النســــــب اـنات ـب ة تطبيق الضــــــم ــار (الوثيـق م االنتشـــ
INFCIRC/174 وهو التاريخ الذي بدأ فيه بالنســــبة ٢٠٠٧تموز/يوليه  ١، ُعِلّق في ١٩٧٢آذار/مارس  ٣٠)، والذي بدأ نفاذه في ،

) المعقود بين دول اليوراتوم غير الـحائزة ألســـــلـحة نووـية INFCIRC/193(الوثيـقة  ١٩٧٣نيســـــان/أبرـيل  ٥لهنـغارـيا نـفاذ اتـفاق 
  والوكالة، الذي انضمـّت إليه هنغاريا. واليوراتوم

ة    ٣٤ ــار (الوثيـق دم االنتشـــ دة ـع اـه ار مـع ائي المعقود في إـط ات الثـن اـن اق الضــــــم ان بموـجب اتـف ة لليوـن النســــــب ات ـب اـن تطبيق الضــــــم
INFCIRC/166 فيه  ، وهو التاريخ الذي بدأ١٩٨١كانون األول/ديـسمبر  ١٧، ُعِلّق في ١٩٧٢آذار/مارس  ١)، والذي بدأ نفاذه منذ

المعقود بين دول اليوراتوم غير الحائزة ألســــلحة نووية واليوراتوم والوكالة  ١٩٧٣نيســــان/أبريل    ٥بالنســــبة لليونان نفاذ اتفاق 
  )، الذي انضمـّت إليه اليونان.INFCIRC/193(الوثيقة 
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  المشاركة في المعاهدات المتعِدّدة األطراف التي يكون المدير العام هو الوديع لها   -٧الجدول ألف 
  )٢٠١٩كانون األول/ديسمبر  ٣١(الحالة في 

  

 

  ) أ(الدولة/المنظمة

ت
انا
ص
لح
وا

ت 
زا
تيا
الم
ق ا
فا
ات

  

كر
مب
 ال
يغ
تبل
 ال
ية
فاق
ات

دة  
اع
س
لم
م ا
دي
تق

ة 
قي
فا
ات

  

ي
وو
الن

ن 
ما
األ

ة 
قي
فا
ات

  

كة
تر
ش
لم
ة ا
قي
فا
الت
ا

ية  
اد
لم
ة ا
ماي
لح
ة ا
قي
فا
ات

ية   
اد
لم
ة ا
ماي
لح
ة ا
قي
فا
 ات
يل
عد
ت

  

ينا 
في

ة 
قي
فا
ات

ينا  
في

ة 
قي
فا
 ات
يل
عد
ت

  

ي 
ميل
تك
 ال
ض
وي
تع
 ال
ية
فاق
ات

  

رك
شت
لم
ل ا
كو
تو
رو
الب

  

     X  X  X  X  X  X  X  X  االتحاد الروسي  *

             إثيوبيا   *

      X  X       أذربيجان  *

   X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  األرجنتين  *

    X  X  X  X  X  X  X  X  X  األردن  *

     X  X  X  X  X  X  X   أرمينيا  *

             إريتريا  *

      X  X  X  X  X  X  X  إسبانيا  *

      X  X  X  X  X  X  X  أستراليا  *

  X  X  X  X  X  X  X  X    X  إستونيا  *

      X  X    X  X   إسرائيل  *

      X  X       إسواتيني  *

       X       أفغانستان  *

      X  X  X    X  X  إكوادور  *

      X  X  X  X  X  X  X  ألبانيا   *

  X  X  X  X  X  X  X     X  ألمانيا  *

  X  X  X  X  X  X   X  X  X   اإلمارات العربية المتحدة  *

      X  X       أنتيغوا وبربودا  *

       X       أندورا 

      X  X  X  X  X  X  X  إندونيسيا   *

           X   أنغوال  *

  X  X  X  X  X  X  X    X   أوروغواي  *

      X  X  X      أوزبكستان  *

       X       أوغندا  *

  X  X  X  X  X  X  X  X    X  أوكرانيا  *

          X  X  X  )اإلسالمية - جمهورية(إيران   *

      X  X  X  X  X  X  X  آيرلندا  *

      X  X  X  X  X  X  X  آيسلندا  *

  X  X  X  X  X  X  X     X  إيطاليا  *

             بابوا غينيا الجديدة   *

      X  X  X  X  X  X  X  باراغواي  *
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      X  X X X  X  X  باكستان  *

       X      X  باالو  *

      X  X  X  X   البحرين  *

    X  X X X X X   X  البرازيل  *

             بربادوس  *

      X  X X X X X  X  البرتغال  *

            X  بروني دار السالم  *

      X  X X X X X  X  بلجيكا  *

 X  X X X X X  X  X   X  بلغاريا  *

             بليز  *

      X X X  X  X   بنغالديش  *

      X X   X  X   بنما  *

 X  X X X X X  X  X X  X  X  بنن  *

             بوتان 

      X X  X X  X   بوتسوانا  *

      X X   X  X   بوركينا فاسو  *

             بوروندي  *

    X  X X X X X  X  X X  البوسنة والهرسك  *

 X  X X X X X  X  X X   X  بولندا   *

    X  X X X X X  X  X  المتعددة القوميات) -بوليفيا (دولة   *

    X X X X X  X  X   بيرو  *

    X  X X X X X   X X  بيالروس  *

      X  X X X X X  X  تايلند   *

      X  X       تركمانستان  *

 X  X X X  X  X     X  تركيا  *

    X   X       ترينيداد وتوباغو  *

      X  X       تشاد  *

       X       توغو  *

             توفالو 

      X  X X X  X  X  تونس  *

       X       تونغا 

             ليشتي-تيمور 

      X      X  X  جامايكا  *
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 X  X X X X X  X  X X  X  X  الجبل األسود  *

      X X   X  X   الجزائر  *

       X       جزر البهاما  *

      X  X       جزر القمر 

             جزر سليمان 

      X  X       جزر مارشال  *

       X       جمهورية أفريقيا الوسطى  *

 X  X X X X X  X  X   X  الجمهورية التشيكية  *

      X    X  X   الجمهورية الدومينيكية   *

        X  X X X  الجمهورية العربية السورية  *

       X      X  جمهورية الكونغو الديمقراطية  *

       X X   X   جمهورية تنزانيا المتحدة  *

      X  X X X X X  X  جمهورية كوريا  *

             الديمقراطيةجمهورية كوريا الشعبية  

       X X   X   جمهورية الو الديمقراطية الشعبية  *

    X  X X X X X  X  X  جمهورية مولدوفا  *

       X  X X X X X  جنوب أفريقيا  *

             جنوب السودان 

      X  X X  X X  X  جورجيا  *

      X  X       جيبوتي   *

 X  X X X X X  X     X  الدانمرك  *

       X       دومينيكا  *

    X   X       رواندا  *

 X  X X X X X  X  X X  X  X  رومانيا  *

       X       زامبيا  *

             زمبابوي  *

             ساموا 

      X  X       سان مارينو  *

 X X     X   X   سانت فنسنت وجزر غرينادين  *

      X  X       سانت كيتس ونيفس 

      X  X       لوسياسانت   *

             ساو تومي وبرينسيبي 

        X X X   سري النكا  *
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      X X  X  X   السلفادور  *

X  X XX X X  X  X   X  سلوفاكيا  *

X  X XX X X  X     X  سلوفينيا  *

      X  X XX  X  X  سنغافورة  *

    X  X XX X X  X  X  السنغال  *

       X       السودان  *

             سورينام 

X  X XX X X  X     X  السويد  *

      X  X XX X X  X  سويسرا  *

             سيراليون  *

      X  X       سيشيل  *

X  X XX X X  X  X   X  شيلي  *

    X  X XX X X  X  X  صربيا  *

             الصومال 

      X  X XX X X  X  الصين  *

      X  X X X X  X  طاجيكستان  *

       X  X X  X  العراق  *

       X  X XX X X  ُعمان  *

      X X X X  X   غابون  *

             غامبيا 

   X  X XX X X  X    X  غانا  *

       X       غرينادا  *

       X X  X   غواتيماال  *

       X       غيانا  *

       X       غينيا 

       X       االستوائية غينيا  

       X       غينيا بيساو 

             فانواتو  *

X XX X X  X     X   فرنسا  *

    X  X X  X   X  الفلبين  *

      (ب)X  (ب)X       فلسطين 

          X   ) البوليفارية -جمهورية ( فنزويال   *

X  X XX X X  X     X  فنلندا   *
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      X  X       فيجي  *

      X  XXXXX  X  فييت نام   *

      X  XXXXX  X  قبرص  *

      XX  X  X   قطر  *

      XX  X      قيرغيزستان  *

       X       كابو فيردي 

    X  XXXXX  X  XX  كازاخستان  *

X  XX  X  X  X  X  الكاميرون  *

            X  الرسوليالكرسي   *

X  XXXXX  X  X  X  كرواتيا  *

       X X X   كمبوديا  *

   X  XXXXX  X    X  كندا  *

   X  XXXXX  X  X  كوبا  *

      X      X  X  كوت ديفوار  *

      XX  X  X   كوستاريكا  *

      X  XX  X  X  كولومبيا  *

            X  الكونغو  *

      X  XXX X  X  الكويت  *

             كيريباتي 

      X  X       كينيا  *

X  XXXXX  X  XX   X  التفيا   *

   XXX X   X   لبنان  *

      XX  X  X   لختنشتاين  *

      X  XXXXX  X  لكسمبرغ  *

      XXX X  X   ليبيا   *

             ليبيريا  *

X  XXXXX  X  X  X  ليتوانيا   *

      X  XX XX  X  ليسوتو  *

      XXX  X     مالطة  *

      XXX X  X   مالي  *

        XX   ماليزيا  *

      XXXXX  X   مدغشقر  *

X  XX    X  X  مصر  *



GC(64)/3 
  ١٣٩الصفحة 

  

 

  ) أ(الدولة/المنظمة

ت
انا
ص
لح
وا

ت 
زا
تيا
الم
ق ا
فا
ات

  

كر
مب
 ال
يغ
تبل
 ال
ية
فاق
ات

دة  
اع
س
لم
م ا
دي
تق

ة 
قي
فا
ات

  

ة 
قي
فا
ات

ي
وو
الن

ن 
ما
األ

  

كة
تر
ش
لم
ة ا
قي
فا
الت
ا

ية  
اد
لم
ة ا
ماي
لح
ة ا
قي
فا
ات

ية   
اد
لم
ة ا
ماي
لح
ة ا
قي
فا
 ات
يل
عد
ت

  

ينا 
في

ة 
قي
فا
ات

ينا  
في

ة 
قي
فا
 ات
يل
عد
ت

  

ي 
ميل
تك
 ال
ض
وي
تع
 ال
ية
فاق
ات

  

رك
شت
لم
ل ا
كو
تو
رو
الب

  

   X  XXXXX  X   X  X  المغرب  *

   XXXXX  X  X   مقدونيا الشمالية  *

   X  XXXXX  X  X  المكسيك  *

       X       مالوي  *

             ملديف 

    XXXXX  X  XX   المملكة العربية السعودية  *

      X  XXXXX  X  المملكة المتحدة  *

       X  XX  X  منغوليا  *

      XX XX  X   موريتانيا  *

   X  XX X  X  موريشيوس  *

       X  XX  X  موزامبيق  *

      XX  X  X   موناكو  *

      X X X  X   ميانمار  *

      X  X       ناميبيا   *

      X  X       ناورو 

X  XXXXX  X     X  النرويج  *

      XXXXX  X   النمسا  *

             نيبال   *

    X   XXXX  X  XX  النيجر  *

   X  XXXXX  X  X  نيجيريا  *

      X  XX  X  X  نيكاراغوا  *

      X  XX  X  X  نيوزيلندا  *

       X       نيوي 

             هايتي  *

   X  XXX X  X    X  الهند  *

       X       هندوراس  *

X  XXXXX  X  X  X  هنغاريا  *

X  XXXXX  X     X  هولندا  *

   XXXXX  X    X   الواليات المتحدة األمريكية  *

             ميكرونيزيا الموحدةواليات  

   X  XXXXX  X    X  اليابان  *

       X       اليمن  *

X  XXXXX  X     X  اليونان  *
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أو إقليم أو ال ينطوي أي قيد يرد في هذا العمود على إبداء أي رأي مهما كان من جانب الوكالة بشــأن الوضــع القانوني ألي بلد   (أ)
  سلطاته، أو بشأن تعيين حدوده.

  انضمت على أنها دولة فلسطين.  (ب)
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      XXXXX  X   اليوراتوم 

        XX   الفاو 

        XX   منظمة الصحة العالمية 

        XX   الجويةالمنظمة العالمية لألرصاد  

  اتفاق امتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية  اتفاق االمتيازات والحصانات

  اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي  اتفاقية التبليغ المبكر

  إشعاعياتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ   اتفاقية تقديم المساعدة

  اتفاقية األمان النووي  اتفاقية األمان النووي

  االتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة  االتفاقية المشتركة

  اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية  اتفاقية الحماية المادية 

  تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية  المادية تعديل اتفاقية الحماية 

  اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن األضرار النووية  اتفاقية فيينا 

  بروتوكول تعديل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن األضرار النووية  تعديل اتفاقية فيينا 

  ض التكميلي عن األضرار النوويةاتفاقية التعوي  اتفاقية التعويض التكميلي

  البروتوكول المشترك بشأن تطبيق اتفاقية فيينا واتفاقية باريس  البروتوكول المشترك

  دولة عضو في الوكالة  *

X  دولة طرف  
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ً   - ٨ الجدول ألف   الدول األعضاء التي عقدت اتفاقاً تكميلياً منقَّحا
  (أ))٢٠١٩كانون األول/ديسمبر   ٣١(الحالة في 

  إثيوبيا 
  أذربيجان
  األرجنتين
  األردن
  أرمينيا
  إريتريا
  إسبانيا
  إستونيا
  إسرائيل
  إسواتيني
  أفغانستان
  إكوادور

  ألبانيا 
  اإلمارات العربية المتحدة

  أنتيغوا وبربودا
  إندونيسيا 
  أنغوال

  أوروغواي
  أوزبكستان

  أوغندا
  أوكرانيا
  )اإلسالمية -جمهورية (إيران 
  آيرلندا
  آيسلندا

  باراغواي
  باكستان
  باالو

  البحرين
  البرازيل
  البرتغال
  بلغاريا
  بليز

  بنغالديش
  بنما
  بنن

  بوتسوانا
  بوركينا فاسو

  بوروندي
  البوسنة والهرسك

  بولندا 
  المتعددة القوميات) -بوليفيا (دولة 

  بيرو
  بيالروس

  تايلند 
  تركمانستان

  تركيا
  ترينيداد وتوباغو

  تشاد
  توغو
  تونس
  جامايكا

  الجبل األسود
  الجزائر

  جزر مارشال
  جمهورية أفريقيا الوسطى

  الجمهورية التشيكية
  الجمهورية الدومينيكية 

  الجمهورية العربية السورية
  جمهورية الكونغو الديمقراطية

  جمهورية تنزانيا المتحدة
  جمهورية كوريا

  جمهورية الو الديمقراطية الشعبية
  جمهورية مولدوفا

  جنوب أفريقيا
  جورجيا
  جيبوتي 
  دومينيكا
  رواندا
  رومانيا
  زامبيا

  زمبابوي
  سانت فنسنت وجزر غرينادين

  سانت لوسيا
  سري النكا
  السلفادور
  سلوفاكيا
  سلوفينيا
  سنغافورة
  السنغال
  السودان
  سيراليون
  سيشيل
  شيلي
  صربيا
  الصين

  طاجيكستان
  العراق
  ُعمان
  غابون
  غانا

  غواتيماال
  غيانا

  فانواتو
  الفلبين

  البوليفارية -فنزويال، جمهورية 
  فيجي

  فييت نام 
  قبرص
  قطر

  قيرغيزستان
  كازاخستان
  الكاميرون
  كرواتيا
  كمبوديا
  كوبا

  كوت ديفوار
  كوستاريكا
  كولومبيا
  الكونغو
  الكويت
  كينيا
  التفيا 
  لبنان
  ليبيا 

  ليبيريا
  ليتوانيا 
  ليسوتو
  مالطة
  مالي

  ماليزيا
  مدغشقر
  مصر

  المغرب
  الشماليةمقدونيا 
  المكسيك
  مالوي

  المملكة العربية السعودية
  منغوليا

  موريتانيا
  موريشيوس
  موزامبيق
  ميانمار
  ناميبيا 
  نيبال 
  النيجر
  نيجيريا

  نيكاراغوا
  هايتي

  هندوراس
  هنغاريا
  اليونان

__________________________  
  دولة. ١٤١اتفاقات تكميلية منقَّحة. وبحلول نهاية العام، بلغ عدد الدول األطراف في اتفاقات تكميلية ُمنقَّحة  ٥، أُبرمت ٢٠١٩في عام  (أ)
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  قبول تعديل المادة السادسة من النظام األساسي للوكالة   - ٩ الجدول ألف
  )٢٠١٩كانون األول/ديسمبر   ٣١(الحالة في 

  إثيوبيا 

  األرجنتين

  إسبانيا

  إستونيا

  إسرائيل

  أفغانستان

  ألبانيا 

  ألمانيا

  أوروغواي

  أوكرانيا

  آيرلندا

  آيسلندا

  إيطاليا

  باكستان

  البرازيل

  البرتغال

  بلغاريا

  بنما

  البوسنة والهرسك

  بولندا 

  بيرو

  بيالروس

  تركيا

  تونس

  الجزائر

  الجمهورية التشيكية

  جمهورية كوريا

  جمهورية مولدوفا

  جنوب أفريقيا

  الدانمرك

  رومانيا

  مارينوسان 

  السلفادور

  سلوفاكيا

  سلوفينيا

  السويد

  سويسرا

  فرنسا

  فنلندا 

  قبرص

  كازاخستان

  الكرسي الرسولي

  كرواتيا

  كندا

  كولومبيا

  التفيا 

  لختنشتاين

  لكسمبرغ

  ليبيا 

  ليتوانيا 

  مالطة

  المغرب

  المكسيك

  المملكة المتحدة

  موناكو

  ميانمار

  النرويج

  النمسا

  هنغاريا

  هولندا

  اليابان

  اليونان
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  قبول تعديل المادة الرابعة عشرة من النظام األساسي للوكالة   -١٠الجدول ألف 
  )٢٠١٩كانون األول/ديسمبر   ٣١(الحالة في 

  األرجنتين

  إسبانيا

  أستراليا

  إستونيا

  إكوادور

  ألبانيا 

  ألمانيا

  أوكرانيا

  )اإلسالمية -جمهورية (إيران 

  آيرلندا

  آيسلندا

  إيطاليا

  باكستان

  البرازيل

  البرتغال

  بلغاريا

  البوسنة والهرسك

  بولندا 

  بيرو

  بيالروس

  تركيا

  تونس

  الجزائر

  الجمهورية التشيكية

  الجمهورية العربية السورية

  جمهورية كوريا

  جمهورية مولدوفا

  جنوب أفريقيا

  الدانمرك

  رومانيا

  سان مارينو

  سلوفاكيا

  سلوفينيا

  السويد

  سويسرا

  سيشيل

  فرنسا

  فنلندا 

  قبرص

  كازاخستان

  الكرسي الرسولي

  كرواتيا

  كندا

  كولومبيا

  كينيا

  التفيا 

  لختنشتاين

  لكسمبرغ

  ليتوانيا 

  مالطة

  المكسيك

 المملكة المتحدة

  موناكو

  ميانمار

  النرويج

  النمسا

  هنغاريا

  هولندا

  اليابان

  اليونان
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المعاهدات المتعددة األطراف التي جرى التفاوض عليها واعتمادها تحت رعاية الوكالة و/أو التي    -١١الجدول ألف 

رات ذات الصلة)    يعتبر المدير العام وديعاً لها (الحالة والتطوُّ

، ٢٠١٩). وفي عام  INFCIRC/9/Rev. 2(يرد مـُستنسخاً في الوثيقة    اتفاق امتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية

  طرفاً.  ٩٠أطراف جديدة. وبحلول نهاية العام، بلغ عدد األطراف  ٤انضمَّت إلى هذا االتفاق 

تشرين   ٢٧بدأ نفاذها في ). INFCIRC/335(ترد مـُستنسخة في الوثيقة  اتفاقية التبليغ المبكـِّر عن وقوع حادث نووي

، انضمَّ إلى هذه االتفاقية طرفان اثنان جديدان. وبحلول نهاية العام، بلغ عدد األطراف ٢٠١٩وفي عام    .١٩٨٦ول/أكتوبر  األ

  طرفاً.  ١٢٤فيه 

بدأ نفاذها  ).  INFCIRC/336(ترد مـُستنسخة في الوثيقة    اتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي

. وبحلول نهاية العام، بلغ عدد انضمَّ إلى هذه االتفاقية طرفان اثنان جديدان، ٢٠١٩. وفي عام ١٩٨٧شباط/فبراير  ٢٦في 

  طرفاً.  ١١٩األطراف فيها 

. وفي عام  ١٩٩٦تشرين األول/أكتوبر    ٢٤بدأ نفاذها في  ).  INFCIRC/449(ترد مـُستنسخة في الوثيقة    اتفاقية األمان النووي

  طرفاً.  ٨٨أطراف جديدة. وبحلول نهاية العام، بلغ عدد األطراف فيها  ٣اقية ، انضمَّت إلى هذه االتف٢٠١٩

ف في النفايات المشعـِّة ف في الوقود المستهلك وأمان التصرُّ ( ترد مـُستنسخة في الوثيقة    االتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرُّ

INFCIRC/546  .(  انضمَّ إلى هذه االتفاقية طرفان اثنان جديدان،  ٢٠١٩. وفي عام  ٢٠٠١حزيران/يونيه    ١٨بدأ نفاذها في .

  طرفاً.   ٨٢وبحلول نهاية العام، بلغ عدد األطراف فيها 

شباط/فبراير   ٨بدأ نفاذها في ). INFCIRC/274/Rev.1(ترد مـُستنسخة في الوثيقة  اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية

االتفاقية طرفان جديدان ودولة متعاقدة واحدة جديدة. وبحلول نهاية العام، كان  ، انضمَّ إلى هذه ٢٠١٩. وفي عام ١٩٨٧

  طرفًا ودولة متعاقدة واحدة. ١٥٩هناك 

، انضمَّت إلى هذا التعديل ٢٠١٩. وفي عام ٢٠١٦أيار/مايو  ٨بدأ نفاذه في  تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية

  طرفًا ودولة متعاقدة واحدة. ١٢٢ة جديدة وبحلول نهاية العام، كان هناك أطراف جديدة ودولة متعاقدة واحد ٤

بدأ نفاذها في  ). INFCIRC/500(ترد مـُستنسخة في الوثيقة  اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن األضرار النووية

. وبحلول نهاية العام، بلغ  ن جديدانانضمَّ إلى هذه االتفاقية طرفان اثنا، ٢٠١٩. وفي عام ١٩٧٧تشرين الثاني/نوفمبر  ١٢

  طرفاً.  ٤٢عدد األطراف فيها 

بدأ نفاذه  ). INFCIRC/500/Add.3(يرد مـُستنسخاً في الوثيقة  البروتوكول االختياري الخاص بالتسوية اإللزامية للمنازعات 

يث ظلَّ عدد األطراف فيه  ، ظلَّت حالة هذا البروتوكول كما هي بدون تغيير، ح ٢٠١٩. وفي عام ١٩٩٩أيار/مايو  ١٣في 

  طرفان اثنان. 

بدأ  ).  INFCIRC/566(يرد مـُستنسخاً في الوثيقة    بروتوكول تعديل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن األضرار النووية

  طرف واحد جديد. وبحلول نهاية ا البروتوكول، انضمَّ إلى هذ ٢٠١٩. وفي عام ٢٠٠٣تشرين األول/أكتوبر  ٤نفاذه في 

  طرفاً.  ١٤العام، بلغ عدد األطراف 

نيسان/أبريل    ١٥بدأ نفاذها في  ).  INFCIRC/567(ترد مـُستنسخة في الوثيقة    اتفاقية التعويض التكميلي عن األضرار النووية

ً   ١١، انضمَّ إلى هذه االتفاقية طرف واحد جديد. وبحلول نهاية العام، بلغ عدد األطراف فيها  ٢٠١٩. وفي عام  ٢٠١٥   .طرفا
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ً في الوثيقة  البروتوكول المشترك بشأن تطبيق اتفاقية فيينا واتفاقية باريس بدأ نفاذه في  ). INFCIRC/402(يرد مـُستنسخا

. وبحلول نهاية العام، بلغ عدد  طرفان اثنان جديدانا البروتوكول انضمَّ إلى هذ ، ٢٠١٩. وفي عام ١٩٩٢نيسان/أبريل  ٢٧

  طرفاً.  ٣٠األطراف 

(االتفاق التعاوني اإلقليمي،    ٢٠١٧االتفاق التعاوني اإلقليمي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين،  

، ظلَّت حالة ٢٠١٩. وفي عام ٢٠١٧حزيران/يونيه  ١١بدأ نفاذه في ).  INFCIRC/919) (يرد مـُستنسخاً في الوثيقة ٢٠١٧

ً  ١٧، حيث ظلَّ عدد األطراف فيه هذا االتفاق كما هي بدون تغيير   . طرفا

(التمديد   االتفاق التعاوني اإلقليمي األفريقي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين (اتفاق أفرا)
، ظلَّت ٢٠١٩. وفي عام  ٢٠١٥نيسان/أبريل    ٤بدأ نفاذه في  ).  INFCIRC/377/Add.20(يرد مـُستنسخاً في الوثيقة    الخامس)

ً  ٤١حالة هذا االتفاق كما هي بدون تغيير، حيث ظلَّ عدد األطراف فيه    . طرفا

(يرد   االتفاق التعاوني لترويج العلم والتكنولوجيا النوويين في أمريكا الالتينية والكاريبي (اتفاق أركال) (التمديد األول)

، ظلَّت حالة هذا االتفاق ٢٠١٩. وفي عام  ٢٠١٥أيلول/سبتمبر    ٥بدأ نفاذه في  ).  INFCIRC/582/Add.4لوثيقة  مـُستنسخاً في ا

ً  ٢١كما هي بدون تغيير، حيث ظلَّ عدد األطراف فيه    . طرفا

ين (اختصاراً:  االتفاق التعاوني للدول العربية الواقعة في آسيا للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النووي
. وفي عام  ٢٠١٤تموز/يوليه    ٢٩). بدأ نفاذه في  INFCIRC/613/Add.3(يرد مـُستنسخاً في الوثيقة    عراسيا) (التمديد الثاني) 

  أطراف.  ٩، ظلَّت حالة هذا االتفاق كما هي بدون تغيير، حيث ظلَّ عدد األطراف فيه ٢٠١٩

نية بالمفاعل التجريبي الحراري النووي الدولي بغرض التنفيذ المشترك اتفاق إنشاء المنظمة الدولية لطاقة االندماج المع 
ً لمشروع المفاعل التجريبي الحراري النووي الدولي  تشرين   ٢٤بدأ نفاذه في ). INFCIRC/702في الوثيقة  (يرد مـُستنسخا

  أطراف.  ٧ عدد األطراف فيه  ، ظلَّت حالة هذا االتفاق كما هي بدون تغيير، حيث ظلَّ ٢٠١٩. وفي عام  ٢٠٠٧األول/أكتوبر  

اتفاق امتيازات وحصانات منظمة الطاقة االندماجية الدولية المختصة بمشروع المفاعل التجريبي الحراري النووي الدولي 
ً   من أجل تنفيذه على نحو مشترك .  ٢٠٠٧تشرين األول/أكتوبر    ٢٤بدأ نفاذه في  ).  INFCIRC/703في الوثيقة    (يرد مـُستنسخا

  أطراف.  ٦، ظلَّت حالة هذا االتفاق كما هي بدون تغيير، حيث ظلَّ عدد األطراف فيه ٢٠١٩وفي عام 
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  (أ))٢٠١٩كانون األول/ديسمبر  ٣١مفاعالت القوى النووية قيد التشغيل وقيد التشييد في العالم (في  - ١٢الجدول ألف 

  البلد

  المفاعالت
  قيد التشغيل 

  المفاعالت
  قيد التشييد 

  إمدادات الكهرباء 
 ً   المولـّدة نوويا

  ٢٠١٩في عام 

إجمالي الخبرة  
نهايةالتشغيلية حتى 

  ٢٠١٩عام 

عدد 
  الوحدات 

مجموع 
ميغاواط  
  (كهربائي) 

عدد 
الوحدات 

مجموع 
الميغاواط  
 (كهربائي) 

- تيراواط
  ساعة

النسبة 
المئوية من
 اإلجمالي

 األشهر  األعوام

٥٫٥١٩ ٥٢٥ ٤ ٤ ٤٣٧ ٢٨ ٣٨  االتحاد الروسي  ٥ ٣٣٤ ١ ١٧٫٩ 
 ٢ ٨٨ ٥٫٩ ٧٫٩ ٢٥ ١ ٦٤١ ١ ٣  األرجنتين
 ٨ ٤٥ ٢٧٫٨ ٢٫٠   ٣٧٥ ١  أرمينيا
٩٫٥٥   ١٢١ ٧ ٧  إسبانيا  ٫٤٢١  ١ ٣٤٣ 
 ٧ ٨٤٦     ١١٣ ٨ ٦  ألمانيا

     ٣٨٠ ٥ ٤    اإلمارات العربية المتحدة

١٫٧٨ ٠٧٠ ٢ ٢ ١٠٧ ١٣ ١٥  أوكرانيا  ٫٩٥٣  ٦ ٥١٨ 
٩٫٥ ٩٧٤ ١ ٩١٥ ١ )اإلسالمية -جمهورية (إيران   ٨٫١  ٤ ٨ 
٦٦٫ ٩ ٠٢٨ ٢ ٢ ٣١٨ ١ ٥  باكستان  ٥ ٨٢ 
 ٣ ٥٧ ٢٫٧ ١٥٫٢ ٣٤٠ ١ ١ ٨٨٤ ١ ٢  البرازيل
 ٧ ٣٠٣ ٤٧٫٦ ٤١٫٤   ٩٣٠ ٥ ٧  بلجيكا
٩١٥٫   ٠٠٦ ٢ ٢  بلغاريا  ٥٫٣٧  ٣ ١٦٧ 

     ١٦٠ ٢ ٢    بنغالديش

     ٢٢٠ ٢ ٢    بيالروس

     ١١٤ ١ ١    تركيا

٦٢٨٫   ٩٣٢ ٣ ٦  الجمهورية التشيكية  ٢٫٣٥  ١٠ ١٧٠ 
٨٫١٣٨ ٣٦٠ ٥ ٤ ١٧٢ ٢٣ ٢٤  جمهورية كوريا  ٢٫٢٦  ٢ ٥٧٢ 
٫٦١٣   ٨٦٠ ١ ٢  جنوب أفريقيا  ٫٧٦  ٣ ٧٠ 

٤١٠٫   ٣٠٠ ١ ٢  رومانيا  ٥٫١٨  ١١ ٣٥ 
٣٫١٤ ٨٨٠ ٢ ٨١٤ ١ ٤  سلوفاكيا  ٧ ١٧٢ ٥٣٫٩ 
٠٫٣٧ ٥٫٥   ٦٨٨ ١  سلوفينيا  ٣ ٣٨ 
٤٫٦٤   ٧٤٠ ٧ ٧  السويد  ٠٫٣٤  ٠ ٤٧٦ 
٤٫٢٥   ٩٦٠ ٢ ٤  سويسرا  ٩٫٢٣  ١١ ٢٢٤ 
٫١٣٣٠ ٥٦٤ ١٠ ١١ ٥١٨ ٤٥ ٤٨  الصين  ٩٤٫  ١ ٣٧٠ 
٤٫٣٨٢ ٦٣٠ ١ ١ ١٣٠ ٦٣ ٥٨  فرنسا  ٦٫٧٠  ٤ ٢٨٠ ٢ 
٫٩٢٢ ٦٠٠ ١ ١ ٧٩٤ ٢ ٤  فنلندا  ٧٫٣٤  ٤ ١٦٣ 

 ١٠ ٢٥        كازاخستان
٩٩٤٫٤   ٥٥٤ ١٣ ١٩  كندا  ٦ ٧٦٩ ١٤٫٩ 

٩٫١٠   ٥٥٢ ١ ٢  المكسيك  ٥٫٤  ١١ ٥٥ 
٠٫٥١ ٢٦٠ ٣ ٢ ٩٢٣ ٨ ١٥  المملكة المتحدة  ٦٫١٥  ٧ ٦١٩ ١ 

٧٫٤٠ ٨٢٤ ٤ ٧ ٢٥٥ ٦ ٢٢  الهند  ٢٣٫  ١١ ٥٢٦ 
٤٫١٥   ٩٠٢ ١ ٤  هنغاريا  ٢٫٤٩  ٢ ١٣٨ 
٧٣٫   ٤٨٢ ١  هولندا  ٠ ٧٥ ٣٫١ 

٧١٩٫ ٨٠٩٫٤ ٢٣٤ ٢ ٢ ١٥٢ ٩٨ ٩٦  الواليات المتحدة األمريكية  ٨ ٥٠٥ ٤ 
٧٫٦٥ ٦٥٣ ٢ ٢ ٦٧٩ ٣١ ٣٣  اليابان  ٥٫٧  ٦ ٨٩٩ ١ 

 ٥٨٦٫٢ ٢ ٤٤١ ٥٧ ٥٤ ٠٩٨ ٣٩٢ ٤٤٣  (ب)، (ج)المجموع 
 

١٠ ٣٢٩ ١٨ 
  .)www.iaea.org/pris( البيانات من نظام المعلومات عن مفاعالت القوى التابع للوكالة، المتاح على الموقع الشبكياستُِقيت  (أ)

ال يشمل البيانات من سبع وحدات مفاعالت ألمانية، ألنَّ المعلومات المتعلقة بهذه الوحدات    ٢٠١٩جموع إمدادات الكهرباء المولَّدة نووياً في عام  م  (ب)
  م في وقت نشر التقرير. لم تُقدَّ 

،  اثنتان ميغاواط(كهربائي) قيد التشغيل؛ ووحدتان ٣٨٤٤وحدات، و ٤جموع األرقام هذا يتضّمن البـيانات التالية الواردة من تايوان، الصين: م (ج)
  ميغاواط(كهربائي) قيد اإلنشاء؛ ٢٦٠٠و
عاماً،  ٤٣أشهر) وليتوانيا ( ١٠عاماً،  ٢٥أشهر) وكازاخستان ( ٨عاماً،  ٨٠إيطاليا (يشمل إجمالي الخبرة التشغيلية أيضاً المحطات المغلقة في  )د(
  عاماً، شهر واحد). ٢٢٤أشهر)، والمحطات المغلقة والعاملة في تايوان، الصين ( ٦
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  مشاركة الدول األعضاء في أنشطة مختارة للوكالة  -١٣الجدول ألف 

  الخدمات المقدَّمة للدول األعضاء  

  الدولة العضو 
عدد عقود
واتفاقات  
  البحوث 

عدد 
المراكز 
المتعاونة 

شبكة 
  (أ)ألميرا

 مراجعات قياس
  جرعات

العالج اإلشعاعي

خدمات 
تشعيع 
  النباتات 

برنامج 
 (ب) كوانوم

أداة  
(ج) كوادريل

فريق 
 (د) كواترو

  ٦٠  ٤  ١  ٤٧  االتحاد الروسي
 

   

  ١  ١   ٧  إثيوبيا
 

   

     ١  أذربيجان
 

   

   ٢  ١  ٤٢  األرجنتين
 

١  ١   

  ٣  ١   ٦  األردن
 

   

  ٢    ٢  أرمينيا
 

   

      إريتريا
 

   

     ١   ٢  ٢  ٣٣  إسبانيا

   ٣  ١  ٤١  أستراليا
 

   

  ٣  ١   ٤  إستونيا
 

  ١  

  ١٣  ٢   ١٣  إسرائيل
 

   

          إسواتيني

      أفغانستان
 

   

  ١١  ١   ٦  إكوادور
 

   

  ٤    ٣  ألبانيا
 

   

     ٣   ٣   ٣٩  ألمانيا

  ١  ٣  ٣  ١  ٢  اإلمارات العربية المتحدة
 

  

      أنتيغوا وبربودا
 

   

  ١١  ١  ٢  ٢٤  إندونيسيا
 

   

  ٤      أنغوال
 

   

   ١   ٧  أوروغواي
  

  

   ١     أوزبكستان
  

  

  ١  ٢    ٦  أوغندا
 

  

  ١  ٩  ١   ٢٠  أوكرانيا
 

  

  ٢٧  ٣   ١٦  اإلسالمية) -إيران (جمهورية 
 

   

   ١   ٢  آيرلندا
 

   

   ١    آيسلندا
 

   

   ٨  ٢  ٤٠  إيطاليا
 

   

     ١  بابوا غينيا الجديدة
 

   

      باراغواي
 

   

   ١  ١  ٣٦  باكستان
 

   

          باالو

      البحرين
 

   

   ٤  ٣  ٥٢  البرازيل
 

٢    

  ١     بربادوس
 

   

   ١   ٩  البرتغال
 

   

  ٣     بروني دار السالم
 

   

   ٢   ١٥  بلجيكا
 

   

   ٢   ٥   بلغاريا
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  الخدمات المقدَّمة للدول األعضاء  

  الدولة العضو 
عدد عقود
واتفاقات  
  البحوث 

عدد 
المراكز 
المتعاونة 

شبكة 
  (أ)ألميرا

 مراجعات قياس
  جرعات

العالج اإلشعاعي

خدمات 
تشعيع 
  النباتات 

برنامج 
 (ب) كوانوم

أداة  
(ج) كوادريل

فريق 
 (د) كواترو

      بليز
 

   

     ١٦  بنغالديش
 

   

  ٥  ١   ١  بنما
 

   

     ١  بنن
 

   

     ١  بوتسوانا
 

   

     ٢    ١  ٧  بوركينا فاسو

      بوروندي
 

   

  ٦  ٣   ١  البوسنة والهرسك
 

   

   ٦  ١  ٢٤  بولندا
 

   

     ١  المتعددة القوميات -بوليفيا، دولة 
 

   

  ٧  ١   ١٠  بيرو
 

   

   ١   ٤  بيالروس
 

   

  ٣٢  ٢  ١  ٢٦  تايلند
 

  ١  

          تركمانستان

  ١٦  ٢   ١٩  تركيا
  

  

     ١  ترينيداد وتوباغو
 

   

     ١  تشاد
 

   

     ١      توغو

  ١  ١   ١٨  تونس
  

  

  ٥  ١   ٧  جامايكا
 

   

  ٣  ١   ١  الجبل األسود
 

   

     ٦  الجزائر
 

   

  ٢    ١  جزر البهاما
 

   

      جزر مارشال
 

   

      جمهورية أفريقيا الوسطى
 

   

   ١   ٦  الجمهورية التشيكية
 

   

  ٢١     الجمهورية الدومينيكية
 

   

   ١   ١٠   العربية السوريةالجمهورية 
 

   

       جمهورية الكونغو الديمقراطية
 

   

  ١  ٢    ٤  جمهورية تنزانيا المتحدة
 

  

   ٢  ٢  ٣٢  جمهورية كوريا
 

   

 ٤    ١  جمهورية الو الديمقراطية الشعبية
 

   

       جمهورية مولدوفا
 

   

  ٢  ٣   ٣١  جنوب أفريقيا
 

   

  ١٦    ١  جورجيا
 

   

       جيبوتي
 

   

   ١   ٤  الدانمرك
 

   

      دومينيكا
 

   

      رواندا
 

   

  ١٥  ٣   ١٧  رومانيا
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  الخدمات المقدَّمة للدول األعضاء  

  الدولة العضو 
عدد عقود
واتفاقات  
  البحوث 

عدد 
المراكز 
المتعاونة 

شبكة 
  (أ)ألميرا

 مراجعات قياس
  جرعات

العالج اإلشعاعي

خدمات 
تشعيع 
  النباتات 

برنامج 
 (ب) كوانوم

أداة  
(ج) كوادريل

فريق 
 (د) كواترو

   ١   ٨  زامبيا
  

  

    ١  ١     ٣  زمبابوي

      سان مارينو
 

   

          سانت فنسنت وجزر غرينادين

          سانت لوسيا

  ٧  ١   ١٣  سري النكا
 

   

  ٢     السلفادور
 

   

   ٣   ٤  سلوفاكيا
 

   

  ٥  ١   ٧  سلوفينيا
 

   

   ٢   ١٠  سنغافورة
 

   

     ١     ٧  السنغال

     ١  ٢    ٦  السودان

   ٢   ٨  السويد
 

   

   ٣  ٢  ٨  سويسرا
 

   

      سيراليون
 

   

      سيشيل
 

   

  ٧  ١   ١١  شيلي
 

١    

  ٢٠  ٥   ٩  صربيا
 

   

  ١٨  ٣  ٢  ٩٤  الصين
 

   

  ١  ١     طاجيكستان
 

   

  ٥  ١     العراق
 

   

     ١  ٣     ُعمان

      غابون
 

   

     ١  ١    ١٥  غانا

          غرينادا

     ٧  غواتيماال
 

   

  ١     غيانا
 

   

      فانواتو
  

  

   ٥  ٢  ٤٨  فرنسا
 

   

  ٣٨  ١  ١  ١١  الفلبين
 

   

  ١١  ٢     البوليفارية -فنزويال، جمهورية 
  

  

   ١   ٨  فنلندا
 

   

     ٣      فيجي

   ٣  ١  ٢٣  فييت نام
  

  

  ٣  ١    قبرص
 

   

  ٣  ١    قطر
 

   

     ١  قيرغيزستان
 

   

  ٢٦  ١   ١  كازاخستان
 

  ١  

     ١  ١    ٥  الكاميرون

      الكرسي الرسولي
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  الخدمات المقدَّمة للدول األعضاء  

  الدولة العضو 
عدد عقود
واتفاقات  
  البحوث 

عدد 
المراكز 
المتعاونة 

شبكة 
  (أ)ألميرا

 مراجعات قياس
  جرعات

العالج اإلشعاعي

خدمات 
تشعيع 
  النباتات 

برنامج 
 (ب) كوانوم

أداة  
(ج) كوادريل

فريق 
 (د) كواترو

  ١١  ٢   ١٣  كرواتيا
 

   

     ١  كمبوديا
 

   

   ٣   ٣٦  كندا
 

   

  ٥  ٣   ١٦  كوبا
 

   

     ١  كوت ديفوار
 

   

  ٦  ١  ١  ٩  كوستاريكا
 

   

  ١    ٥  كولومبيا
 

   

     ١      الكونغو

  ١١  ١  ١  ٦  الكويت
 

  ١  

     ١  ٣  ١   ١٥  كينيا

  ١٢  ١    التفيا
 

   

  ١٥  ١   ٦  لبنان
 

   

      لختنشتاين
 

   

   ١   ١  لكسمبرغ
 

   

  ١٢     ليبيا
 

   

      ليبيريا
 

   

  ٦  ٣   ٦  ليتوانيا
 

١    

      ليسوتو
 

   

      مالطة
 

   

     ٢     ١  مالي

  ١٤  ١  ١  ٢٧  ماليزيا
 

   

   ١   ٣  مدغشقر
 

   

   ١  ١  ١٨  مصر
 

   

  ٢٧  ١  ١  ٢٣  المغرب
 

  ١  

  ٥  ١   ٥  مقدونيا الشمالية
 

   

  ١٩  ٣  ٢  ٣١  المكسيك
 

   

     ١      مالوي

  ١٠  ١  ١  ٧  المملكة العربية السعودية
 

   

   ٤   ٤٧  المملكة المتحدة
  

  

     ١  ٥  ١   ٢  منغوليا

  ٢      موريتانيا
 

   

  ٢    ٤  موريشيوس
 

   

      موزامبيق
 

   

      موناكو
 

   

  ٣  ١   ٤  ميانمار
 

   

     ٣     ٢  ناميبيا

   ٢  ١  ٣  النرويج
 

   

     ١   ٤   ١٠  النمسا

     ١  نيبال
 

   

      النيجر
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  الخدمات المقدَّمة للدول األعضاء  

  الدولة العضو 
عدد عقود
واتفاقات  
  البحوث 

عدد 
المراكز 
المتعاونة 

شبكة 
  (أ)ألميرا

 مراجعات قياس
  جرعات

العالج اإلشعاعي

خدمات 
تشعيع 
  النباتات 

برنامج 
 (ب) كوانوم

أداة  
(ج) كوادريل

فريق 
 (د) كواترو

     ١  ٢    ٥  نيجيريا

  ٢    ١  نيكاراغوا
 

   

   ١   ٧  نيوزيلندا
 

   

      هايتي
 

   

  ٣٣  ٣  ١  ٧٣  الهند
 

   

  ١     هندوراس
 

   

     ١  ٢٧  ٣  ٢  ١٨  هنغاريا

     ٢   ٤  ١  ١٣  هولندا

  ١   ٧  ١  ١٠٨  الواليات المتحدة األمريكية
 

  

   ٥  ٢  ٣٧  اليابان
 

   

      اليمن
  

  

   ٦   ١٧  اليونان
 

   

_______________________________  

 شبكة ألميرا: شبكة المختبرات التحليلية لقياس النشاط اإلشعاعي البيئي.  (أ)

 برنامج كوانوم: مراجعات إدارة الجودة في ممارسات الطب النووي.  (ب)

 التشخيصي.أداة كوادريل: مراجعة ضمان الجودة ألغراض تحسين وتعليم التصوير اإلشعاعي  (ج)

 .فريق كواترو: الفريق المعني بضمان الجودة في عالج األورام باألشعة    (د)
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) في عام AMRASالبعثات االستشارية بشأن البنية األساسية الرقابية لألمان اإلشعاعي (بعثات   -١٤الجدول ألف 
٢٠١٩  

  البلد   النوع 

  بربادوس  AMRASبعثة 

  دولة بوليفيا المتعددة القوميات  AMRASبعثة 

  جمهورية أفريقيا الوسطى  AMRASبعثة 

  الجمهورية الدومينيكية   AMRASبعثة 

  غرينادا  AMRASبعثة 

  ليسوتو  AMRASبعثة 

  موريتانيا  AMRASبعثة 

  هولندا  AMRASبعثة 

  سانت فنسنت وجزر غرينادين  AMRASبعثة 

  سيراليون  AMRASبعثة 

  زامبيا  AMRASبعثة 

  سري النكا  AMRASمتابعة بعثة 

 

بعثات خدمة االستعراض المتكاملة المتعلقة بالتصرف في النفايات المشعة والوقود المستهلك   -١٥الجدول ألف 
  ٢٠١٩) في عام ARTEMISواإلخراج من الخدمة واالستصالح (بعثات 

  البلد   النوع 

  إستونيا  ARTEMISبعثة 

  ألمانيا  ARTEMISبعثة 

  التفيا   ARTEMISبعثة 

 

  ٢٠١٩) في عام EduTAبعثات تقييم التعليم والتدريب (بعثات   -١٦الجدول ألف 

  البلد   النوع 

  إندونيسيا   EduTA بعثة

  كينيا  EduTA بعثة

  زامبيا  EduTA بعثة

 

  ٢٠١٩) في عام EPREVبعثات استعراض إجراءات التأهب للطوارئ (بعثات   -١٧الجدول ألف 

  البلد   النوع 

  كندا  EPREV بعثة

  اإلمارات العربية المتحدة  EPREV بعثة متابعة
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  مراكز الوكالة الدولية المعيَّنة القائمة على مفاعالت البحوث  -١٨الجدول ألف 

  سنة التعيين  البلد   المنظمة/مركز البحوث  النوع 

  ٢٠١٩  جمهورية كوريا  المعهد الكوري لبحوث الطاقة الذرية  ICERRبعثة 

  ٢٠١٧  بلجيكا   مركز البحوث النووية البلجيكي   ICERRبعثة 

  ٢٠١٧  الواليات المتحدة األمريكية مختبر أيداهو الوطني والمختبر الوطني في أوك ريدج  ICERRبعثة 

  ٢٠١٦  االتحاد الروسي  معهد البحوث في مجال المفاعالت الذرية  ICERRبعثة 

مركزا البحوث في كاداراش وساكليه التابعان لهيئة    ICERRبعثة 
  الطاقة الذرية الفرنسية

  ٢٠١٥  فرنسا 

 

) في عام imPACTالبعثات المتكاملة لبرنامج العمل من أجل عالج السرطان التابع للوكالة (بعثات   -١٩الجدول ألف 
٢٠١٩  

  البلد   النوع 

  أرمينيا  imPACTبعثة 

  بوركينا فاسو  imPACTبعثة 

  إكوادور  imPACTبعثة 

  سيشيل  imPACTبعثة 

  سري النكا  imPACTبعثة 

 

  ٢٠١٩) في عام  INIRبعثات االستعراض المتكامل للبنية األساسية النووية (بعثات   -٢٠الجدول ألف 

  البلد   النوع 

  مصر  INIR من بعثة ٢المرحلة 

  غانا  INIR من بعثة ١متابعة المرحلة 

 

  ٢٠١٩) في عام INSARRبعثات التقييمات المتكاملة ألمان مفاعالت البحوث (بعثات   -٢١الجدول ألف 

  البلد   النوع 

  نيجيريا  INSARR بعثة

  هولندا  INSARR بعثة متابعة

 

  ٢٠١٩) في عام IPPASبعثات الخدمة االستشارية الدولية المعنية بالحماية المادية (بعثات   -٢٢الجدول ألف 

  البلد   النوع 

  بلجيكا    IPPAS بعثة

  لبنان  IPPAS بعثة

  مدغشقر   IPPAS بعثة

  باراغواي  IPPAS بعثة

  أوروغواي  IPPAS بعثة
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  ٢٠١٩) في عام IRRSبعثات خدمة االستعراضات الرقابية المتكاملة (بعثات   -٢٣الجدول ألف 

  البلد   النوع 

  كندا  IRRS بعثة

  ألمانيا  IRRS بعثة

  التفيا   IRRS بعثة

  النرويج  IRRS بعثة

  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية  IRRS بعثة

  أرمينيا  IRRS بعثة متابعة

  كرواتيا  IRRS بعثة متابعة

  إستونيا  IRRS بعثة متابعة

  إندونيسيا   IRRS بعثة متابعة

 

 ٢٠١٩بعثات االستعراض المتكامل الستخدام مفاعالت البحوث في عام  -ألف ٢٤الجدول   -٢٤الجدول ألف 

  البلد   النوع 

  إيطاليا  IRRURبعثة تجريبية 

 

  ٢٠١٩) في عام ISCAبعثات التقييم المستقل لثقافة األمان (بعثات    -٢٥الجدول ألف 

  البلد   النوع 

  تايلند   ISCAبعثة 

  هولندا   ISCAمتابعة بعثة 

 

  ٢٠١٩) في عام KMAVبعثات في إطار الزيارة للمساعدة في مجال إدارة المعارف (بعثات   -٢٦الجدول ألف 

  البلد   المنظمة/محطة القوى النووية   النوع 

  أرمينيا  محطة القوى النووية األرمينية   KMAVبعثة 

  البرازيل  Eletrobras Eletronuclearشركة   KMAVبعثة 

  جمهورية كوريا  كوريا للهيدرولوجيا والقوى النوويةشركة   KMAVبعثة 

  باكستان  الباكستانية لجنة الطاقة الذرية   KMAVبعثة 

 

  ٢٠١٩) في عام OMARRبعثات خدمة تقييمات تشغيل وصيانة مفاعالت البحوث (بعثات   -٢٧الجدول ألف 

  البلد   النوع 

  إندونيسيا   OMARRبعثة 

  إندونيسيا   OMARRبعثة تمهيدية 

  تايلند   OMARRبعثة تمهيدية 

  أوزبكستان  OMARRبعثة ما بعد 
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  ٢٠١٩) في عام ORPASبعثات خدمة تقييم وقاية العاملين من اإلشعاعات (بعثات   -٢٨الجدول ألف 

  البلد   النوع 

  نيكاراغوا  ORPASبعثة 

  سري النكا  ORPASبعثة 

  غانا  ORPASمتابعة بعثة 

 

  ٢٠١٩) في عام OSARTبعثات فرقة استعراض أمان التشغيل (بعثات   -٢١الجدول ألف 

  البلد   النوع 

  بيالروس  OSARTبعثة 

  الصين  OSARTبعثة 

  فرنسا  OSARTبعثة 

  فرنسا  OSARTبعثة 

  سلوفاكيا  OSARTبعثة 

  الصين  OSARTمتابعة بعثة 

  فنلندا   OSARTمتابعة بعثة 

  فرنسا  OSARTمتابعة بعثة 

  فرنسا  OSARTمتابعة بعثة 

  رومانيا  OSARTمتابعة بعثة 

  االتحاد الروسي  OSARTمتابعة بعثة 

  إسبانيا  OSARTمتابعة بعثة 

  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية  OSARTمتابعة بعثة 

  األمريكيةالواليات المتحدة   OSARTمتابعة بعثة 

 

) في عام  PROSPERبعثات استعراض النظراء للخبرة المكتسبة بشأن أداء األمان التشغيلي (بعثات   -٣٠الجدول ألف 
٢٠١٩  

  البلد   النوع 

  االتحاد الروسي  PROSPERبعثة 

 

  ٢٠١٩) في عام SALTOبعثات جوانب أمان التشغيل الطويل األجل (بعثات   -٣١الجدول ألف 

  البلد   النوع 

  المكسيك  SALTOبعثة 

  جنوب أفريقيا  SALTOبعثة 

  إسبانيا  SALTOبعثة 

  السويد   SALTOبعثة 

  بلجيكا  SALTOمتابعة بعثة 

  الصين  SALTOمتابعة بعثة 
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  ٢٠١٩) في عام SEEDبعثات خدمة تصميم المواقع واألحداث الخارجية (بعثات   -٣٢الجدول ألف 

  البلد   النوع 

  مصر  SEEDبعثة 

 

  ٢٠١٩) في عام TSRبعثات استعراض األمان التقني (بعثات   -٣٣الجدول ألف 

  البلد   النوع 

  مصر  استعراض متطلبات األمان
 



النظرية" يجري تشغيل مركز عبد السالم الدولي للفيزياء النظرية، الذي يـُشار إليه قانوناً باسم "المركز الدولي للفيزياء  *
 نيابة عن المنظمتين. بالوتتولـَّى اليونسكو إدارته  كبرنامج مشترك بين اليونسكو والوكالة.

 واللجنة األوقيانوغرافية الحكومية الدولية.  للبيئة بمشاركة برنامج األمم المتحدة  **

 

  الهيكل التنظيمي
 )٢٠١٩كانون األول/ديسمبر  ٣١(حتى 

 

الخدمات التقنية  
 والعلمية 

 إدارة 
 المعلومات 

والتخطيط المفاهيم 

 جيم العمليات 

 العمليات باء 

 العمليات ألف 

  إدارة 
 الضمانات 

  دارة العلومإ
ة والتطبيقات النووي 

العلوم الفيزيائية  
 والكيميائية 

الموارد البشرية 

تكنولوجيا  
 المعلومات 

الخدمات العامة 

خدمات المؤتمرات  
 والوثائق 

الميزانية والمالية 

  دارة إ
رية اد الشؤون اإل

  الصحة  
 البشرية 

الشعبة المشتركة بين
الفاو والوكالة 

الستخدام التقنيات 
النووية في األغذية 

 والزراعة

مكتب الشؤون 
 القانونية 

  األمن 
 النووي 

األمان اإلشعاعي
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