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  تمهيد

  

ام طـلب مجلس المـحافظين أن يُ  اون التقني لـع ام التقريُر الملحق عن أنشــــــطة التـع ـحال إلى المؤتمر الـع
  .٢٠٢٠، الذي نظر المجلس في مسودته في دورته التي انعقدت في حزيران/يونيه  ٢٠١٩

المعنون "تعزيز  GC(63)/RES/9وبهذا التقرير يســــتجيب المدير العام أيضــــاً للطلب الوارد في القرار  
 لتي تضطلع بها الوكالة".أنشطة التعاون التقني ا
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 ملخص
لمحة عامة عن أنشـطة الوكالة للتعاون التقني خالل العام، ويغطي  ٢٠١٩يقدم تقرير التعاون التقني لعام    -١

ه. وترد في  ازاـت ه وإنـج ذه، وأنشـــــطـت امج، وتنفـي اون التقني، وموارد البرـن امج التـع ذة لتعزيز برـن اإلجراءات المتـخ
ــروع وإنجازاته المحددة وفقًا للمجا ١المرفق   ــطة المش مجاالت  ٢ل المواضــيعي، فيما يعرض المرفق  قائمة بأنش

ــتجيب هذا التقرير لقرار  ــطة برنامج التعاون التقني، مصــنَّفةً ضــمن مجموعات ألغراض تقديم التقرير. ويس أنش
  .GC(63)/RES/9المؤتمر العام 

، ويصــف جهود الوكالة للمشــاركة ٢٠١٩ســياق برنامج التعاون التقني في عام  ١-ويعرض القســم ألف   -٢
الحوار اإلنمائي العالمي من خالل حضــــور االجتماعات والمؤتمرات الكبيرة التي تعقدها األمم المتحدة، مثل  في

توى،  ياـسي الرفيع المـس توى الثاني للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، والمنتدى الـس مؤتمر األمم المتحدة الرفيع المـس
اركت فيها واالجتماعات الرفيعة المـستوى للجمعية العامة لألمم ال متحدة. وـشملت األحداث المهمة األخرى التي ـش

  الوكالة حوار القادة حول األمن الغذائي في أفريقيا، ومؤتمر طوكيو الدولي السابع المعنى بالتنمية األفريقية.

 ويرمي برنامج التعاون التقني إلى تلبية االحتياجات واألولويات المحددة لكل بلد ومنطقة. كما يقدم القســم  -٣
ــهم  ١-ألف ــام التالية أمثلة حول كيف يســ ــدد، بينما تقدم األقســ أمثلة على الجهود اإلقليمية المبذولة في هذا الصــ

دعم  دان نمواً، وـي اـجات أـقل البـل امج احتـي ذـلك كيف يلبي البرـن ة، وـك داـم ة المســــــت امج في بلوغ أـهداف التنمـي البرـن
ة عن اإلجراءات التي اتخذتها الوكالة بغية تطوير الموارد االستجابة لحاالت الطوارئ. ثم تُقدَّم بعد ذلك لمحة عام

البشـرية وبناء القدرات، مع التركيز على المسـتوى التعليمي الثالث والتعليم العالي، وعلى المدارس المتخصـصـة 
من واـلدورات الـتدريبـية. ويختتم القســـــم بنظرة ـعاـمة على الجهود المـبذوـلة لبـناء الوعي ببرـنامج التـعاون التقني، 

  خالل التواصل الخارجي، والفعاليات، والمشاركة في المؤتمرات والندوات المستهدفة.

ــم ألف  -٤ ــتمرة لتعزيز كفاءة برنامج التعاون التقني وفعاليته. وهو يصــف  ٢-ويركز القس على الجهود المس
ألهداف اإلنمائية األنشـطة المجراة لضـمان ربط المشـاريع بخطط التنمية الوطنية للدول األعضـاء والسـياسـات وا

األخرى ذات الصــلة، بما في ذلك أطر عمل األمم المتحدة للمســاعدة اإلنمائية وأهداف التنمية المســتدامة، حســب 
االنطـباق. ولتعظيم أثر البرـنامج، تعـمل الوـكاـلة في شـــــراـكة وثيـقة مع اـلدول األعضـــــاء ووـكاالت األمم المتـحدة 

وـصف لالتفاقات والترتيبات العملية الموقعة في  ٢-رد في القـسم ألفوالمؤـسـسات الوطنية والمجتمع المدني. كما ي
م أيضــا في هذا القســم من التقرير أرقاٌم عن مشــاركة المرأة في برنامج  ٢٠١٩عام  دعماً لهذه الشــراكات. وتُقّدِ

البرنامج في لمحة عامة عن أنشــطة الوكالة الرامية إلى تحســين جودة  ٢-التعاون التقني. وأخيًرا، يقدم القســم ألف
  من خالل حلقات العمل والفعاليات التدريبية وعمليات استعراض الجودة والتقييمات. ٢٠١٩

م الجزء باء موجزاً عن المؤشـرات المالية وغير المالية المتعلقة بتنفيذ البرامج. ويسـتعرض الموارد   -٥ ويقّدِ
َدت لبرنامج التعاون التقني من خالل صــــندوق التعاون الت ــِ قني، ومن خالل المســــاهمات الخارجة عن التي ُحشــ

، أو ١مليون يورو ٨١٫٠الميزانية والمســــاهمات العينية. وبلغ إجمالي المبالغ المدفوعة لصــــندوق التعاون التقني  
ــندوق التعاون التقني ٪٩٤٫٠ ــتهدف لصـ  ٢٠١٩. أما الموارد الجديدة الخارجة عن الميزانية لعام  ٢من الرقم المسـ

 
  .رادات المتنوعةتكاليف المشاركة الوطنية، ومتأخرات التكاليف البرنامجية المقررة االسترداد، واإليال يتضمن هذا الرقم  ١

ـلة أو ـمدفوـعات عإـما وهي عـبارة يورو  ٢٤ ٦٠٠ـما ـقدره  ٢٠١٩يشــــــمل مجموع الـمدفوـعات المســـــتلـمة في ـعام  ٢ ن ـمدفوـعات مؤجَّ
  .٪٩٤٫٠عند نسبة  ٢٠١٩هذه المدفوعات، سيظل معدل تحقيق المدفوعات في عام  باستثناءوحتى  .دول أعضاء ٩إضافية مقدَّمة من 
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مليون يورو. وفي المجـمل، بلـغت نســــــبة تنفـيذ  ٠٫٣ن يورو؛ وبلـغت المســـــاهـمات العينـية مليو ١٢٫٣فـقد بلـغت 
، واستحوذت مجاالت الصحة والتغذية، واألمان واألمن، واألغذية ٢٠١٩في عام    ٪٨٩٫١صندوق التعاون التقني  

  والزراعة على أعلى حصة من المصروفات ضمن البرنامج.

ــِلّط الجزء جيم الضــــوء على أنـشـــ   -٦ ــاعدة المقدَّمة إلى الدول ويســ طة البرنامج وإنجازاته، ويتناول المســ
األعضاء في مجال تطبيق العلوم والتكنولوجيا النووية تطبيقاً سلمياً ومأموناً وآمناً. ويسِلّط هذا الجزء الضوء على 

م ل٢٠١٩األنشــطة واإلنجازات اإلقليمية واألقاليمية في مجال التعاون التقني في عام  محة عامة عن أنشــطة ، ويقّدِ
  برنامج العمل من أجل عالج السرطان.

أمثلة عن المشــــاريع وفقاً للمجاالت المواضــــيعية، وهي تغطي مجاالت الصــــحة  ١وتُقدَّم في المرفق    -٧
والتغذية، واألغذية والزراعة، والمياه والبيئة، والتطبيقات الصــــناعية، وتخطيط الطاقة والقوى النووية، والوقاية 

مجاالت أنشــطة برنامج  ٢عاعات واألمان النووي، وتطوير المعارف النووية وإدارتها. ويســرد المرفق  من اإلـشـ 
  التعاون التقني.
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  برنامج الوكالة للتعاون التقني باألرقام
  ) ٢٠١٩كانون األول/ديسمبر  ٣١(في 

  يورو ٨٦ ١٦٥ ٠٠٠  ٢٠١٩المبلغ المستهدف للمساهمات الطوعية في صندوق التعاون التقني لعام 

  )٪٩٥٫٤( ٪٩٤٫٠  ٢٠١٩معدل تحقيق المدفوعات (التعهدات) في نهاية عام 

  مليون ٩٤٫٦  الموارد الجديدة لبرنامج التعاون التقني 

٣صندوق التعاون التقني 

 ٤الموارد الخارجة عن الميزانية
 المساهمات العينية

  مليون يورو ٨٢٫٠
  مليون يورو ١٢٫٣
  مليون يورو ٠٫٣

(صندوق التعاون التقني والموارد  ٢٠١٩٥ميزانية التعاون التقني في نهاية عام 
  الخارجة عن الميزانية والمساهمات العينية)

  مليون يورو ١٣٥٫٩

  ٪٨٩٫١  معدل التنفيذ في صندوق التعاون التقني 

  ).٣٥( ١٤٧  البلدان/األقاليم التي تتلقى الدعم (ومن بينها أقل البلدان نمواً) 

  ١٤١  )٢٠١٩كانون األول/ديسمبر   ٣١االتفاقات التكميلية المنقَّحة (في 

  ٢٥  ٢٠١٩األُطر البرنامجية القُطرية الموقَّع عليها في عام 

  ١١٠  ٢٠١٩كانون األول/ديسمبر   ٣١األُطر البرنامجية القُطرية السارية المفعول في 

  ٣٨٤٣  مهام الخبراء والمحاضرين 

  ٦٠٠٦  االجتماعات وغير ذلك من مهام موظفي المشاريع المشاركون في 

  ٢٠٨١  الحاصلون على منح دراسية والزائرون العلميون 

  ٣٤٤٠  المشاركون في الدورات التدريبية

  ٢٢٠  الدورات التدريبية اإلقليمية واألقاليمية 

 

    

 
  بما في ذلك مدفوعات صندوق التعاون التقني، وتكاليف المشاركة الوطنية، واإليرادات المتنوعة.  ٣

م التكاليف مع الحكومات ٤ لملحق التكميلي لهذا في ا ٥-ويُرجى الرجوع إلى الجدول ألف .تشــــمل مســــاهمات الجهات المانحة وتقاســــُ
  التقرير لالطالع على التفاصيل.

لة لســنة تقويمية ما، باإلضــافة إلى جميع مب  ٥ الغ  ميزانية نهاية العام هي القيمة اإلجمالية لجميع أنشــطة التعاون التقني المعتَمدة والمموَّ
لَة من سنوات سابقة غير أنها لم تـُنَفَّذ بعُد.   المساعدة المعتَمدة المرحَّ
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  ٢٠١٩.٦: المبالغ المدفوعة حسب المجال التقني لعام ١الشكل 

 

 

 
  ٪ بالضبط، بسبب تقريب األرقام.١٠٠في هذا التقرير، قد ال تصل النسب المئوية الواردة في الرسوم البيانية  إلى  ٦

 الطاقة 
٨٫٥ ٪ 

  األغذية والزراعة 
٢٠٫٢ ٪  

 الصحة والتغذية 
التكنولوجياالتطبيقات الصناعية/  ٪ ٢٤٫٧

 اإلشعاعية 
٥٫٩ ٪  

النووية  تطوير المعارف  
 وإدارتها 
١٢٫٦ ٪  

 األمان واألمن 
٢١٫٩ ٪  

 المياه والبيئة 
٦٫٢ ٪  
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 ٢٠١٩تقرير التعاون التقني لعام 

 تقرير من المدير العام

  

  

  . GC(63)/RES/9تستجيب هذه الوثيقة لطلب المؤتمر العام من المدير العام أن يقدم تقريراً عن تنفيذ القرار   -١

ِدّم الجزء ألف  -٢ ام  من التقرير ويـُق اون التقني خالل ـع امج التـع ذ برـن دُّم المحَرز في تنفـي ة عن التـق اـم ة ـع لمـح
٢٠١٩. 

 .٢٠١٩ويتناول الجزء باء إدارة الموارد المالية وتنفيذ البرنامج على مستوى إجمالي في السنة التقويمية  -٣

 .٢٠١٩ أما الجزء جيم فيتطرق إلى األنشطة اإلقليمية وإنجازات البرنامج خالل عامو -٤

 أمثلة عن أنشطة المشاريع واإلنجازات التي تحققت في مجاالت مواضيعية محددة. ١م المرفق ويقدِّ  -٥

  مجاالت أنشطة برنامج التعاون التقني. ٢ويسرد المرفق  -٦
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تعزيز أنشطة التعاون التقني التي تضطلع بها   -ألف 
 الوكالة
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  ٧تعزيز أنشطة التعاون التقني التي تضطلع بها الوكالة  -ألف

  ٨: لمحة عامة٢٠١٩التعاون التقني في عام   -١-ألف

  ٩: سياق برنامج التعاون التقني ٢٠١٩العالمية في عام التطورات   -١-١-ألف

   الحوار العالمي حول التنمية
دان الجنوب،   -١ ا بين بـل اون فيـم اني رفيع المســـــتوى للتـع دة الـث د مؤتمر األمم المتـح )، في (BAPA+40ُعـق

، بعد مرور أربعة عقود من اعتماد خطة عمل بوينس ٢٠١٩آذار/مارس    ٢٢إلى    ٢٠بوينس آيرس في الفترة من  
مشــارك من  ٤٠٠٠ث ما يقرب من  آيرس األصــلية لتعزيز وتنفيذ التعاون التقني بين الدول النامية. واجتذب الحد

ر متابعو  ١٦٠ دولة ومجموعة من مؤســــســــات المجتمع المدني والقطاع الخاص واألوســــاط األكاديمية، فيما قُّدِ
مليون شـــخص. وحضـــرت الوكالة المؤتمر وأصـــدرت  ١٤مجرياته عبر القنوات المختلفة على اإلنترنيت بنحو 

تعاون فيما بين بلــــــــدان الجنــــوب والوكالــــة حمــــل عنــــوان عددا خاصا مشتركا بين مكتب األمم المتحدة لل
"South-South in Action  [العمل المـشترك بين بلدان الجنوب]"، وركز على مـساهمة العلوم والتكنولوجيا النووية

انبية مع في الزراعة والـصحة والـصناعة والطاقة وإدارة المياه والرـصد البيئي. واـستـضافت الوكالة أيـضاً فعالية ج
ا الالتينـية والـكاريبي  األطرافاـلدول  ا النوويين في أمريـك في االتـفاق التـعاوني اإلقليمي لترويج العلم والتكنولوجـي

(اتفاق أركال) واالتفاق التعاوني اإلقليمي األفريقي 
ـلـلـبحـــث واـلـتـنـميـــة واـلتـــدريـــب ـفي ـمجـــال اـلـعـلم 
والتكنولوجيـا النوويَّين (اتفـاق أفرا) بغيـة عرض 

دان إنجـاز ا النوويَّين في مـي ات العلوم والتكنولوجـي
  التنمية المستدامة.

ة من   -٢ اـحت ســـــلســــــل ه، أـت وفي تموز/يولـي
الفـعالـيات التي عـقدت خالل المنـتدى الســــــياســـــي 

 
م ألف للفقرة  ٧ تجيب القـس م ألف ٣يـس اعدة الدول األعضـاء في تطبيق العلوم   GC(63)/RES/2من منطوق القرار  ١ -من القـس أن مـس بـش

من المنطوق بشـأن تعزيز أنشـطة التعاون التقني عن   ٢ -من القسـم ألف ٢ومأمونا وآمنا؛ وللفقرة  والتكنولوجيات النووية تطبيقا سـليما
تهدفة؛ وللفقر  م بالفعالية والكفاءة وموجهة نحو تحقيق الحصـائل المـس م ألف ٤طريق وضـع برامج تتـس أن  ٢ -من القـس من المنطوق بـش

وفي تحقيق  ٢٠٢٠-٢٠١١ول وبرنامج العمل لـصالح أقل البلدان نمواً للعقد المـساهمة في تنفيذ المبادئ المعرب عنها في إعالن اـسطنب
ــتدامة؛ وللفقرة  ــم ألف ٦األهداف المتفق عليها دوليا، بما في ذلك أهداف التنمية المس ــأن دعم الدول  ٤ -من القس من منطوق القرار بش
بشــأن تعزيز أنشــطة التعاون  ٥-من القســم ألف ٤وللفقرة  األعضــاء في جهودها اإلنمائية، بما في ذلك بلوغ أهدف التنمية المســتدامة؛

دول  اـنات في اـل ا من الكـي ة وغيرـه ة النووـي اـنات الوطنـي ادة الـجدوى ـلدى الكـي داـمة وزـي ذات واالســــــت اد على اـل دعم االعتـم التقني التي ـت
  األعضاء، وتعزيز التعاون اإلقليمي واألقاليمي.

بشــأن دراســة الخصــائص والمشــاكل المحددة  GC(63)/RES/9من منطوق القرار ٢ -من القســم ألف ٨للفقرة  ١-يســتجيب القســم ألف ٨
  ألقل البلدان نمواً ومعالجة هذا األمر.

، بشـأن المشـاورات واالتصـاالت مع الدول GC(63)/RES/9من منطوق القرار  ٥-من القسـم ألف ٢للفقرة  -١-١-يسـتجيب القسـم ألف ٩
المتحدة، والمؤسسات المالية المتعددة األطراف، والهيئات اإلنمائية اإلقليمية، وسائر الهيئات الحكومية الدولية الراغبة، ومنظومة األمم  

م ألف ٣وغير الحكومية ذات الصـلة؛ وللفقرة  اهمة فيما يتعلق بالتعاون فيما بين  ٥-من القـس اركة والمـس أن المـش من منطوق القرار، بـش
  بلدان الجنوب والتعاون الثالثي.

مقتطفات من غالف العدد الخاص المشترك بين 
مكتب األمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب 

 ".South-South in Actionوالوكالة "
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واـستعراـضها،  ٢٠٣٠الرفيع المـستوى المعني بالتنمية المـستدامة، وهو اآللية الرئيـسية لألمم المتحدة لمتابعة خطة 
ــه، ا ــاهمتها في دعم جهود الدول األعضــاء لتحقيق أهداف وعلى هامش ــليط الضــوء على مس لفرصــةَ للوكالة لتس

، اجتمع المنتدى الســياســي الرفيع المســتوى مرتين، مرةً تحت رعاية المجلس ٢٠١٩التنمية المســتدامة. وفي عام 
ــنوية العادية في تموز/ي وليه، وأخرى في قمة أهداف االقتصــادي واالجتماعي لألمم المتحدة  في دورة انعقاده الس

أيلول/سـبتمبر. وحضـر  ٢٥و ٢٤التنمية المسـتدامة تحت رعاية الجمعية العامة لألمم المتحدة في الفترة في يومي  
دللين ـبذـلك على ـما تنطوي علـيه خـطة  النســــــبة لعـمل  ٢٠٣٠ممثلو الوـكاـلة كال اجتـماَعي المنـتدى، مـُ ٍة ـب من أهمـي

ــتوى الوكالةَ من حضــور الجزء الوكالة. وفي تموز/ يوليه، مكنت   ــي الرفيع المس ــياس ــاركة في المنتدى الس المش
المتعلق بالتكامل للمجلس االقتصـادي واالجتماعي وحضـور الحوار العالمي ألصـحاب المصـلحة المتعددين بشـأن 

  ت.شراكات الدول الجزرية الصغيرة النامية، مما عزز الوعي بالعمل الذي تضطلع به الوكالة في هذه المجاال

بتمبر، ُعِرضـت الممارـسات الجيدة في الوكالة وقصـص النجاح فيها خالل عروض بالفيديو   -٣ وفي أيلول/ـس
ضـمن أسـبوع من االجتماعات الرفيعة المسـتوى للجمعية العامة لألمم المتحدة، كان من بينها قمة العمل المناخي، 

ــاملة، وقمة أ ــحية الشـ ــأن التغطية الصـ ــتوى بشـ ــتدامة، والحوار الرفيع واالجتماع رفيع المسـ هداف التنمية المسـ
ــتوى إلجراءات العمل المعجل للدول  ــتعراض منتصـــف المدة الرفيع المسـ ــأن تمويل التنمية، واسـ ــتوى بشـ المسـ
الجزرية الصـغيرة النامية. وركزت قمة أهداف التنمية المسـتدامة على "االسـتعداد لعقٍد من العمل والتنفيذ"، داعيةً 

ــتجابة جماعية ــتدامة العالمي   إلى اس وإجراءات معجلة من أجل تحقيق األهداف العالمية. وألقى تقرير التنمية المس
ــوَء على أهمية العلوم في تحقيق خطة ٢٠١٩لعام   ــبوع القمة، الضـ ــتقبل هو اآلن"، الذي أُطلق خالل أسـ ، "المسـ

  ، ودعا إلى زيادة االستثمار في العلوم من أجل تحقيق االستدامة.٢٠٣٠

ــر تقرير   -٤ ــطةً في الحوار الذي أفضــى إلى نش ــاركة نش ــاركت الوكالة مش ــنة الثالثة على التوالي، ش وللس
التمويل الـسنوي للتنمية المـستدامة، وهو منتج مـشترك لفرقة العمل المـشتركة بين الوكاالت المعنية بتمويل التنمية، 

ؤون االقتصــادية واالجتماعية باألمم المتحدة. اضــطلع بتنســيقه مكتب تمويل التمويل المســتدامة التابع إلدارة الـشـ 
إلى أن عمل الوكالة في مجال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار يـساعد البلدان  ٢٠١٩وأـشار التقرير الـصادر في عام 

على التصـدي لألولويات اإلنمائية الرئيسـية، فضـالً عن المسـاعدة في إنشـاء أطر قانونية وطنية السـتخدام العلوم 
، الذي ـسيـصدر هذا ٢٠٢٠لوجيا النووية اـستخداماً مأمونا وآمناً وـسلمياً. وقدمت مـساهمة الوكالة في تقرير والتكنو

العام، أمثلة ملموسة على مساهمات العلوم والتكنولوجيا النووية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في التكيف مع 
ــحة النبات والحيوان المناخ والتخفيف من حدته، وفي تطوير تقنيات مكافحة اآل ــين صــ فات ونقلها من أجل تحســ

  والبشر، وفي هندسة النُُّسج وتطبيقها في مجال الطب التجديدي، وفي زيادة اإلنتاج وتسريع التنمية االقتصادية.

، شــاركت الوكالة في حوار القادة حول األمن الغذائي في أفريقيا، الذي يهدف ٢٠١٩وفي آب/أغســطس   -٥
بين شـركاء التنمية والمبادرات اإلقليمية لدعم الجهود القطرية بغية تحقيق األهداف المشـتركة  إلى تعزيز التنسـيق

ــتفادة من نظم الزراعة والغذاء الذكية مناخياً لتلبية االحتياجات الغذائية  في مجال األمن الغذائي. واتُِفق على االســ
مساهمة برنامج الوكالة للتعاون التقني قيمة كبيرة لسكان أفريقيا الذين يتزايدون بسرعة، وهو أمر يمكن أن يكون ل

  فيه.
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ــطس    -٦ ــابع المعني  ٢٠١٩وعقد في يوكوهاما، باليابان، في آب/أغســ بالتنمية ، مؤتمر طوكيو الدولي الســ
األفريقية (تيكاد) الذي يركز على "النهوض بتنمية أفريقيا من خالل الناس والتكنولوجيا واالبتكار". وشــــارك في 

 ٥٢دولة أفريقية عضــو، و  ٥٣من القادة األفارقة من  ٤٢المؤتمر أكثر من عشــرة آالف شــخص، كان من بينهم  
نظمات الدولية واإلقليمية، وممثلين عن المجتمع المدني من رؤســـاء الم ١٠٨من البلدان الشـــريكة في التنمية، و  

ا والقطـاع الـخاص. و اـم ة  ، وهو٢٠١٩أبرز إعالن يوكوـه وثيـق
المهم الذي تضطلع الدور    أموراً من بينها  ختامية واسعة النطاق،

ا واالبتـكار في بـناء مجتمـعات مســــــتداـمة ولعلـبه ا م والتكنولوجـي
اتخاذ إجراءات معجلة   إلىالوثيقة وقادرة على الصـمود، ودعت  

ان في ً تطوير  لإلمـع ا اخـي ة مـن ذكـي ا  الزراعـة اـل اجيتـه ادة إنـت  .وزـي
وحضـــــر وـفٌد رفيع المســـــتوى من الوـكاـلة االجتـماع الوزاري 
ــاء الدول والوفود على  ــة إلطالع رؤســ والقمة، واغتنم الفرصــ
ة،  ا النووـية ألغراض التنمـي مختلف تطبيـقات العلوم والتكنولوجـي

دد اـلذي يؤدـيه برـنامج الوـكاـلة للتـعاون التقني. وعلى اـلدور المحـ 
ــل الخارجي  وُوزعت في المؤتمر مواد جديدة من مواد التواصــ

ز عــلــى  تــركــِّ
ـتعـــاون  دـعم اـل
ــنــي فــي  ــق ــت ال
 فرادى البلدان.

، في الدورة الوزارية ٢٠١٩وشاركت الوكالة، في عام    -٧
يقي، في إطار للجـنة الفنـية المتخصـــــصـــــة المعنـية بالتعليم والعلوم والتكنولوجـيا الـتابـعة لمفوضــــــية االتـحاد األفر

ــية االتحاد األفريقي في عام  ــية االتحاد ٢٠١٨الترتيبات العملية الموقعة مع مفوضــ . وطلب الوزراء من مفوضــ
األفريقي إعداد أنشــــــطة للبـحث والتطوير والتعليم في العلوم والتكنولوجـيا النووية في أفريقيا، بالتعاون الوثيق مع 

   الوكالة والشركاء االستراتيجيين.

  
نـحت فرـقة عـمل األمم المتـحدة المشـــــترـكة بين الوـكاالت المعنـية ـبالوـقاـية من األمراض غير المـعدـية وم  -٨

ومكافحتها جائزة للوكالة اعترافاً بمســاهمتها في الوقاية من األمراض غير المعدية ومكافحتها. وســلطت الجائزة، 
منة وغيرهما من األمراض غير المعدية الـضوء على مـساهمة الوكالة في الجهود المبذولة لمعالجة الـسرطان والسـ 

في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي. كما ســــلط االجتماع العام العاشــــر للجماعة الكاريبية الضــــوء على 

وزعت خالل مؤتمر طوكيو الدولي السابع المعنى 
بالتنمية األفريقية مواد توعية جديدة توضح دعم 
 الوكالة لفرادى البلدان.

الوكالة تحصل على جائز تقديراً لمساهمتها 
في الوقاية من األمراض غير المعدية  

 مماأل عمل فرقةومكافحتها قدمتها لها 
  المعنية الوكاالت بين المشتركة المتحدة
 المعدية غير األمراض من بالوقاية

الوكالة خالل الحدث الجانبي   ومكافحتها
"أصدقاء  الذي نظمته فرقة العمل بعنوان

االجتماع الرفيع  على هامشفرقة العمل" 
المستوى للجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن 
التغطية الصحية الشاملة. (الصورة: منظمة 

 الصحة العالمية)
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ه نص  مســـــاهـمة برـنامج الوـكاـلة للتـعاون التقني في جهود الجـماـعة الـكاريبـية لمـكافـحة األمراض غير المـعدـية. ونوَّ
ي اعتُمد في ذلك االجتماع بالمـساهمات الرئيـسية التي تقدمها الوكالة في تطوير النظام الـصحي البيان المـشترك الذ

   في منطقة البحر الكاريبي.

وتشـــترك الدول األعضـــاء في منطقة البحر الكاريبي، بصـــفتها مجموعة من الدول الجزرية الصـــغيرة   -٩
النامية، في العديد من التحديات المتعلقة بصــحة اإلنســان والغذاء والزراعة والبيئة البرية والبحرية وموارد المياه 

الجماعة الكاريبية ومؤسـسـاتها التقنية   ، إلى توسـيع نطاق تعاونها مع٢٠١٩وتخطيط الطاقة. وسـعت الوكالة، في 
ــات الجماعة الكاريبية في العديد من المبادرات في  ــس ومنظمة الصــحة للبلدان األمريكية. وتعاونت الوكالة ومؤس

، ٢٠٢١-٢٠٢٠إطار الترتيـبات العملـية الـقائـمة، بـما في ذلك صــــــياغة المشـــــاريع اإلقليمـية لدورة التـعاون التقني  
ات التدريبية اإلقليمية والتحضــير ألول إطار إســتراتيجي إقليمي من نوعه للتعاون التقني فضــال عن تيســير الدور

مع الدول األعضـــاء في كل من الوكالة والجماعة الكاريبية. وســـتقدم وثيقة إطار العمل مبادئ توجيهية لتصـــميم 
  يبي.برامج التعاون التقني المقبلة لتلبية مصالح جميع الدول األعضاء في منطقة الكار

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

ُوضــع برنامج التعاون التقني لتلبية االحتياجات الخاصــة للدول األعضــاء، وال ســيما البلدان النامية وأقل   -١٠
ــتناداً إلى الخطط اإلنمائية الوطنية،  البلدان نمواً. وتُحدَّد هذه االحتياجات من خالل اإلطار البرنامجي القُطري اســ

تراتيجيات القطاعية، والنماذج اإلقليمية، وغير تراتيجيات البرمجة، مثل خطة عام واالـس ، بما في ٢٠٣٠ها من اـس
  ذلك أهداف التنمية المستدامة وأطر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية.

ة   -١١ ا الالتينـي ادئ، وأمريـك ا والمحيط الـه ا، وآســــــي ل من أفريقـي ة في ـك ة اإلقليمـي اونـي ات التـع اـق دعم االتـف وـت
واالســــتخدام األمثل للمهارات والمرافق والخدمات في المنطقة. وتتقاســــم والكاريبي تحديَد التحديات المشــــتركة  

االتـفاـقات التـعاونـية اإلقليمـية الخبرات، وتتـعاون فيـما بينـها من خالل محـفل رـباعي ينعـقد على ـهامش المؤتمر الـعام 
  للوكالة.

  المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
ية مســاهمة كبيرة في تحقيق العديد من أهداف التنمية المســتدامة، وتدعم العلوم والتكنولوجيا النوو  تســهم  -١٢

ويدعم برنامج التعاون التقني بلوغ أهداف التنمية المســتدامة.  اتخاذ الدول األعضــاء للقرارات القائمة على األدلة.
ع الدو ل األعضاء على تحديد ولدى القيام بوضع اإلطار البرنامجي القطري وبرنامج التعاون التقني الوطني، تشجَّ

  أوجه الصلة بين مشاريع التعاون التقني الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، حيثما ناسب ذلك.

 
بـشأن تعزيز أنشطة التعاون التقني، بما في   GC(63)/RES/9من منطوق القرار  ٣-ألف من القـسم ١للفقرة  -٢-١-يـستجيب القـسم ألف ١٠

نات مـشاريع التعاون التقني متاحة  ذلك توفير الموارد الكافية، اـستناداً إلى احتياجات الدول األعـضاء وأولوياتها، وـضمان أن تكون مكّوِ
  بسهولة.
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ــاهم تنفيذ برنامج التعاون التقن  -١٣  ٢٠١٩ي في عام وســ
مســـــاهـمة إيـجابـية في جهود اـلدول األعضـــــاء لتحقيق ـهدفي 

(الصحة الجيدة   ٣(القضاء على الجوع) و ٢التنمية المستدامة  
والرفاه) من خالل بناء القدرات في مجاالت الصـحة البشـرية 
ة  ــاهـمت المـجاالت المواضـــــيعـي ا ســـ ذاء والزراـعة. كـم والـغ

امج التـعاون ا ا برـن لتقني، مـثل التطبيـقات األخرى التي ـيدعمـه
الصــــــناعـية، وتخطيط الـطاـقة، وحـماـية البيـئة، وإدارة المـياه، 
وإدارة المـعارف النووـية، في تحقيق أـهداف تنموـية مهـمة، من 

من أهداف التنمية المـستدامة (الطاقة الميـسورة  ٧  بينها الهدف
ــناعة واالبتكار والبنية التحتية)،  ٩والنظيفة)، والهدف   (الصــ

 ١٥(اإلجراءات المتعلقــة بــالمنــاخ)، والهــدف  ١٣والهــدف 
(الشـــــراكــات من أجـل  ١٧(الحيــاة على األرض) والهــدف 

 األهداف).

 ً   تلبية احتياجات أقل البلدان نموا
ــارك  ٢٠١٩في عام   -١٤ من أقل البلدان نمواً في  ٣٥شــ

  برنامج الوكالة للتعاون التقني.

ــأن مواءمة برنامج التعاون   -١٥ وفي اجتماع أقاليمي بشــ
ً في كــانون  التقني مع األهــداف اإلنمــائيــة ألقــل البلــدان نموا

في فيينــا، بــالنمســــــا، تم االتفــاق على  ٢٠١٩الثــاني/ينــاير 
اســـتراتيجية أقاليمية لبرنامج التعاون التقني تهدف إلى تعزيز 

في أقل البلدان اســتخدام الموارد المؤســســية اســتخداماً تعاونياً  
 INT0097نمواً. وُحظي االجتمــاع بــالــدعم من المشـــــروع 

"المسـاهمة في تنمية أقل البلدان نمواً عن طريق بناء القدرات 
البشــرية والمؤســســية في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية". 

، جمعت حلقة عمل أقاليمية، ُعقدت ٢٠١٩وفي آب/أغسـطس 
تصــال وطنيين من أقل في إطار المشــروع نفســه، مســؤولي ا

البلدان نمواً في أفريقيا وآسـيا ومنطقة البحر الكاريبي، فضـالً 
عن مســؤولي عالقات عامة وصــحفيين وطنيين ممن يتابعون 
ة، بغرض وضـــــع أدوات  ا النووـي ار العلوم والتكنولوجـي أخـب

مواً. وهدفت حلقة العمل إلى اتصــال تكفل إبراز االســتخدام الســلمي للعلوم والتكنولوجيا النووية في أقل البلدان ن
دعم الجهود الوطنية الرامية إلى زيادة الوعي، وتصـــحيح تصـــورات الجمهور، وإزالة الغموض عن االســـتخدام 

 السلمي للتكنولوجيا النووية.

التعاون  أقل البلدان نموا المشاركة في برنامج 

  ٢٠١٩التقني في 

إثيوبيا، وإريتريا، وأفغانستان، وأنغوال، وأوغندا،  

وبنغالديش، وبنِن، وبوركينا فاسو، وبوروندي،  

وتشاد، وتوغو، وجمهورية أفريقيا الوسطى، 

وجمهورية تنزانيا المتحدة، وجمهورية الو  

الديمقراطية الشعبية، وجيبوتي، ورواندا، 

دان، وسيراليون، وزامبيا، والسنغال، والسو

وفانواتو، وكمبوديا، وليبيريا، وليسوتو، ومالي، 

ومدغشقر، ومالوي، وموريتانيا، وموزمبيق،  

 وميانمار، ونيبال، والنيجر، وهايتي، واليمن. 

في تايالند، ساهم برنامج التعاون التقني في  

من أهداف التنمية المستدامة (القضاء  ٢الهدف 

على الجوع) من خالل مساعدة مزارعي الفاكهة 

افحة اآلفات الحشرية  على استخدام تقنية مك

القائمة على اإلشعاع لتخليص مزارعهم من ذبابة 

الفاكهة الشرقية، التي دمرت المحاصيل 

  .والمعايش طوال سنوات

وقامت إدارة اإلرشاد الزراعي، ومعهد  

التكنولوجيا النووية بتقديم تقنية الحشرة العقيمة 

للمزارعين التايالنديين بالتعاون مع الوكالة 

 .ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

وبعد أن أضاف المزارعون تقنية الحشرة العقيمة 

إلى طرق مكافحة الحشرات تمكن المزارعون 

من تلبية معايير التصدير الدولية، فأصبحوا  

طن من الفاكهة  ٤٠٠٠يصدرون ما يصل إلى 

 .عالية الجودة كل عام
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 ً في كانون الثاني/يناير  مناقشــات خالل االجتماع األقاليمي بشــأن مواءمة برنامج التعاون التقني مع األهداف اإلنمائية ألقل البلدان نموا
  في فيينا، النمسا. (الصورة من: عمر يوسف/الوكالة) ٢٠١٩

يا "تطبيق العلوم والتكنولوج   INT0093ويدعم مشــروع آخر في التعاون التقني األقاليمي، هو المشــروع    -١٦
ــاموا"، الدوَل الجزرية  ــار سـ ــتدامة ومسـ ــغيرة النامية دعماً ألهداف التنمية المسـ النووية في الدول الجزرية الصـ
الصــغيرة النامية األعضــاء في الوكالة، في جهودها الرامية لتحقيق أهداف التنمية المســتدامة ومســار إجراءات 

ل للدول الجزرية النامية (مســـار ســـاموا) في  مجاالت تشـــمل البيئة البحرية، والســـرطان، والتغذية، العمل المعجَّ
ــروع األول للوكالة الذي يجمع بلداناً من أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ تواجه  واألمن الغذائي. وهذا هو المشـ

 ، اسـتفاد ممثلو الدول٢٠١٩تحديات مماثلة وفريدة كتلك التي تواجهها الدول الجزرية الصـغيرة النامية. وفي عام 
الجزرية الصـــغيرة النامية من أنشـــطة التعاون التقني في موضـــوعات مثل مكافحة الســـرغس (عشـــب الخليج)، 

 وتحمُّض المحيطات، واالختبارات التغذوية، وإنتاجية المحاصيل والموارد المائية.

 

  

شرعت هايتي، وهي أقل البلدان نمواً في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، في إجراء جرٍد لمصادر اإلشعاع  

وسيقدم   .عاعي على الصعيد الوطني، ليستخدم في دعم الجهود الرامية إلى تحسين األمان اإلش٢٠١٩المؤين في عام  

باإلضافة إلى ذلك،  .لدعم جهود هايتي إلنشاء بنية أساسية وطنية فعالة لألمان ٢٠٢٠المزيد من الدعم في عام 

زت قدرات هايتي في إدارة التربة والمياه ومراقبة سالمة األغذية، بغية زيادة اإلنتاجية الزراعية والتمكين من  ُعّزِ

وجرى، على   .ختبر البيطرة وجودة األغذية قدرته على اختبار سالمة األغذية والماء وجودتهماوعزز م .التصدير

سبيل المثال، تحسين تحليل الذيفان الفطري، ومن شأن ذلك أن يمكن المختبر من التعاون بشكل أفضل مع إدارة 

ويدعم المختبر أيًضا   .ولها البلد الحجر الصحي والتفتيش في البلد، في اختبار واردات األغذية واعتمادها قبل دخ

زت   .اختبار األطعمة مثل موز الجنة (البالنتين) والمانجو والقهوة وغيرها، ألغراض التصدير باإلضافة إلى ذلك، ُعّزِ

في تحليل التربة     (C-13) والكربون (N-15) القدرات الوطنية من خالل بناء القدرات في استخدام نظائر النيتروجين

وُعززت القدرات التحليلية لمختبر التربة والمياه والنبات الجديد من خالل توفير المعدات   .ذيات النباتاتوالمياه ومغ

وأجريت دراسات ميدانية لتقييم أصناف األرز بحسب فعالية استخدامها  .التحليلية األساسية لتحليل التربة بسرعة ودقة

 .ويجري تحليل النظائر المستقرة N-15 للنيتروجين (واإلنتاجية العالية) باستخدام تقنيات نظائر النيتروجين
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ــامي ألـقل البـلدان نموا   -١٧ ام لألمم المتـحدة والممـثل الســـ امـية غير وـبدعوة من وكـيل األمين الـع والبـلدان الـن
في االجتماع التاســع عشــر للفريق  ٢٠١٩الســاحلية والدول الجزرية الصــغيرة النامية، شــاركت الوكالة في عام 

طنبول  أن تنفيذ برنامج عمل اـس ترك بين الوكاالت لمنظومة األمم المتحدة والمنظمات الدولية بـش اري المـش تـش االـس
د  دان نمواً للعـق أـقل ، و٢٠٢٠-٢٠١١ألـقل البـل دة الـخامس المعني ـب ة لمؤتمر األمم المتـح ال التحضـــــيرـي في األعـم

البلدان نمواً. وفي كانون األول/ديسمبر، شاركت الوكالة أيضا في استعراض منتصف المدة الرفيع المستوى بشأن 
  .٢٠٢٤-٢٠١٤تنفيذ برنامج عمل فيينا للبلدان النامية غير الساحلية للعقد 

  التصدي للطوارئ
م    -١٨ ،"دعم االحتياجات الخاصة في المنطقة RAF0051دعٌم طارئ لموزمبيق في إطار المشروع اإلقليمي  قّدِ

التي قتلت مئات اآلالف من األبقار.   ٢٠١٩األفريقية بسبب الطوارئ"، في أعقاب العواصف العنيفة في أيار/مايو  
ــمة و ــف إلى المختبر البيطري المركزي في العاصـ ــلت الوكالة معدات وكواشـ إلى المختبرات اإلقليمية في وأرسـ

المـناطق األكثر تضـــــررا من البـلد، تعزيزاً لـقدراتـها على التعرف على األمراض الحيوانـية واألمراض الحيوانـية 
  المصدر التي تنطوي على مخاطر تفشي األمراض بعد العواصف.

 فيتنامو الصــينو  لتايالند ، قدمت الوكالة دعًما طارئًا٢٠١٩وبعد تفشــي حمى الخنازير األفريقية في عام   -١٩

ــت خمس و  منغولياو الوسو  كمبودياو ــتعرضـ ــف عن فيروس حمى الخنازير األفريقي وتمييزه. واسـ ميانمار للكشـ
بعثات ميدانية إلى البلدان القدرات في المختبرات الوطنية، ونـشرت إجراءات التـشغيل الموحدة فيما يتعلق بتقنيات 

ختبرات في م  iVetNetالتشــخيص. باإلضــافة إلى ذلك، أتيح للدول األعضــاء الوصــول إلى منصــة المعلومات 
لـسل. وقد  ريع إلجراءات التـشخيص المصـدق عليها وخدمات التـس دورف، من أجل التبادل الـس ايبرـس الوكالة في ـس
سـت لنشـر تقنيات الكشـف المبكر عن األمراض  خصـصـت ثالث دورات تدريبية للحاصـلين على منح دراسـية ُكّرِ

  الحيوانية واألمراض الحيوانية المصدر ذات األولوية.

ثة مشـتركة مع منظمة الصـحة العالمية إلى دكا الدعَم لبنغالديش في أسـوأ تفٍش لحمى الضـنك وقدمت بع  -٢٠
. وُوضـعت خطة عمل مدتها أربع سـنوات، تغطي اختيار موقع تجريبي ٢٠٠٠منذ تسـجيل أول وباء فيها في عام 

ي تقدمها الوكالة، ، ووضع جدول زمني للمساعدة التقنية الت٢٠٢٢-٢٠٢١إلطالق ذكور بعوض معقمة في الفترة 
  بالشراكة مع منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة (الفاو)، بهدف القضاء على البعوض الذي ينشر المرض.

انون   -٢١ ة، في ـك اـل ت الوـك اني/نوفمبر، أرســــــل ا في تشـــــرين الـث انـي اب زلزال كبير ضـــــرب ألـب وفي أعـق
ختيار من بنية أســاســية متضــررة، باســتخدام أســاليب األول/ديســمبر، بعثة خبراء لكي تقوم بتقييم ما وقع عليه اال

االختبار غير المتلف. وأجرى الفريق تقييًما أوليًا لألضـــرار، وقام بتدريب فريق محلي على تقنيات االختبار غير 
  المتلف.

ــديداً لحمى الضــنك في عام   -٢٢ ــيًا ش ، وبلغت اإلصــابات بالفيروس أكثر من ٢٠١٩وشــهدت هندوراس تفش
. وقدمت الوكالة معدات للكـشف عن الفيروـسات لتركيبها في ١٧٥ة، وبلغت الوفيات ما ال يقل عن حال ١٠٧٠٠٠

مـستـشفيي ـسان بيدرو ـسوال وـسانتا باربارا، مما ـسوف يـساعد في الكـشف الـسريع عن الفيروس ويمكن بالتالي من 
فحة ناقالت األمراض من معالجة المرضــى في الوقت المناســب. كما تســاهم الوكالة في وضــع خطة متكاملة لمكا

 خالل تقديم مساعدة الخبراء في تقنية الحشرة العقيمة.

  



GC(64)/INF/9 
 ١٢الصفحة 

ا من حالة طوارئ بـسبب الجفاف الـشديد في "الممر الجاف" في البلد، حيث يعتمد   -٢٣ وعانت هندوراس أيضـً
ــية مثل الفول والذرة. وأُوف ــاس دت بعثة اآلالف من صــغار مزارعي الكفاف على المطر لزراعة المحاصــيل األس

ــاـعدة في جمع عيـنات  خبراء ـتابـعة للوـكاـلة للمســـ
ــررا في لمبيرا وال  المياه في المناطق األكثر تضــ
ام  ل نظيري. وفي ـع ا، وإلجراء تحلـي از وإنتيبوـك ـب

لِّم تقريٌر مفصـل إلى السـلطات المحلية ٢٠١٩ ، سـُ
ــاه الجوفيــة  في هنــدوراس يصـــــف طبقــات المي

ا أوليـًا الموجودة في ـهذه المـناطق، ويـقدم توصـــــيفًـ 
لجودة الميــاه، واألهم من ذلــك، تحــديــد المنــاطق 
الرئيســــــية التي تـغذي طبـقات المـياه الجوفـية حتى 

 يتسنى حمايتها.

الحصول على المياه الجوفية لالستهالك البشري في بلدية  
-فيرجينيا، لمبيرا، هندوراس. (الصورة من: آر. سانشيز

  موريِّو/جامعة كوستاريكا الوطنية)
  

ويعاني منتزه غاالباغوس الوطني باإلكوادور من غزو ســريع ومتســارع من ذبابة طفيلية غير متوطنة،   -٢٤
اـسمها فيلورنيس داونـسي، مما يهدد الحفاظ على العـصافير الزرقاء بجزر غاالباغوس على المدى الطويل، ويؤثر 

ا من الطيور البرـية في األرخبـيل التي ال توـجد في أي مـكان آخ ٢٠على  الم. وتـعد طيور القرم من نوعـً ر في الـع
طائر  ١٠٠أكثر األنواع هـشاـشة أمام غزو ذبابة فيلورنيس، إذ باتت مهددة باالنقراض، وال يوجد منها إال أقل من 

، حشــــدت أموال إضــــافية من خالل برنامج التعاون التقني لشــــراء ٢٠١٩في موطنها الطبيعي. وفي أوائل عام 
غاالباغوس الوطني، مما ســمح له بمواصــلة اســتكشــاف تربية ذبابة فيلورنيس في  المعدات الحيوية لمختبر منتزه

الدعم إلجراء دراـسة واـستقـصاء تتعلقان بالجوانب   ٢٠١٩األَسـْر. وقدمت بعثتا خبراء في ـشباط/فبراير وأيار/مايو  
ية لذبابة فيلورنيس،  اـس لية األـس البيولوجية والتناـس

لتزاوج ـلدى  بـما في ذـلك القـيام بتحليالت ألنظـمة ا
هــذا النوع من الكــائنــات وكيفيــة االختيــار بين 
ــين. ومن خالل بعثة خبراء إضــافية، تلقى  الجنس
ــروع للتعاون التقني من  المنتزه دعماً إلعداد مشـ
ــتمًرا للتعاون التقني  ــمن دعًما مسـ ــأنه أن يضـ شـ

 .٢٠٢١-٢٠٢٠طوال دورة 

موظفون من منتزه غاالباغوس الوطني ومؤسسة تشارلز 
في مختبر ذبابة فيلورنيس داونسي في  داروين

غاالباغوس ومعهم المعدات المتخصصة التي منحتها 
  الوكالة للمختبر. (الصورة من: مؤسسة تشارلز داروين)
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  ١٢ ،١١ تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات  -٣-١-ألف

اء   -٢٥ ة وبـن ة الموارد البشـــــرـي ة تنمـي اـل دعم الوـك ـت
اـلقـــدرات ـمن ـخالل الـــدورات اـلتـــدرـيـبيـــة اـلوـطـنيــة 
واإلقليميــة، وعقــد االجتمــاعــات، والمنح الــدراســـــيــة 
دعم  اـحة مشـــــورة الخبراء. وـت ة، وإـت ارات العلمـي والزـي

ة أيضــــــاً التعلُّم اإللكتروني، وتطوير المنــاهج الوكــالــ 
اـلدراســــــية وغيرـها من نُُهج التعلم االبتـكارـية، وـكذـلك 
ـهنـــدســـــــة  ـكـنوـلوـجيـــا واـل ـت دـعم ـمبـــادرات اـلـعـلوم واـل

  والرياضيات في المدارس.

وفي أفريقيا، واصل برنامج التعاون التقني في   -٢٦
ــية في ٢٠١٩عام  ــسـ ــرية والقدرات المؤسـ مختلف مجاالت العلوم والتكنولوجيا النووية، بما   تعزيز الموارد البشـ

  ، واإلطار البرنامجي اإلقليمي ألفريقيا.٢٠٢٣-٢٠١٩يتماشى مع إطار التعاون االستراتيجي اإلقليمي (أفرا) 

وفي منطقة آسـيا والمحيط الهادئ، اسـتمر تطوير الموارد البشـرية والقدرات المؤسـسـية بما يتماشـى مع   -٢٧
االتـفاق التـعاوني اإلقليمي للبـحث والتنمـية ، وأولوـيات وإســـــتراتيجـيات  ٢٠٢٨-٢٠١٨ي اإلقليمي اإلـطار البرـنامج

ــط  والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين   ــتراتيجية في األجل المتوسـ ــتراتيجية ٢٠٢٣-٢٠١٨اسـ ، واسـ
اليابان قدرات المهن  . وعززت خمُس فعاليات تدريبية إقليمية عقدت في٢٠٢٧-٢٠١٨عراسـيا المتوسـطة األجل 

الطبية النووية في العديد من التطبيقات، بما في ذلك التصــــوير االندماجي في القلب في إطار ســــريري وتخطيط 
دوـلة ـبالـتدرـيب على الوـقاـية من الحوادث في العالج  ١٥مشـــــاركـًا من  ٥٠العالج اإلشــــــعاعي. وُحظي أكثر من 

ا من   ٦٠بإســـرائيل، في حين عزز أكثر من   اإلشـــعاعي في بوتراجايا، بماليزيا، وتل أبيب، دولة  ١٨شـــخصـــً
ــعاعي التدخلي في بانكوك،  ــوير اإلشــ ــعاعات في مجال التصــ مهاراتهم في تقديم التدريب على الوقاية من اإلشــ
بين على األرض، يمكن ضــــــمان  بين ـمدرَّ دّرِ دة. وفي ـظل وجود ـم ة المتـح اإلـمارات العربـي د، وفي دبى، ـب ايالـن بـت

  الوقاية من اإلشعاعات في المنطقة.استدامة قدرات 

ــات النووية في أمريكا الالتينية   -٢٨ ــسـ ــانية التي تعاني منها العديد من المؤسـ ــد الفجوة العمرية والجنسـ ولسـ
ومنطقة البحر الكاريبي، ولدعم تنمية المواهب الجديدة من أجل اســتمرار التطبيق الســلمي للتكنولوجيات النووية، 

حلـقات العـمل لـقادة المســـــتقـبل في المـجال النووي في أمريـكا الالتينـية والـكاريبي". وتـهدف أطلـقت الوكالة مـبادرة "
ــابات، ودعمه وتعزيزه، في الترويج  ــيما الشـ ــباب وال سـ هذه الفعاليات إلى تحديد الدور الذي يؤديه المهنيون الشـ

، بحضــور ٢٠١٩لعمل هذه في عام للعلوم والتكنولوجيا النووية وتنفيذها في المنطقة. ونُظمت حلقتان من حلقات ا
منهم من النســــاء. وركزت حلقتا العمل على إبراز التقنيات النووية التي تســــتخدمها الدول  ٦٢مهنيًا شــــابًا،   ٧٩

األعـضاء لمواجهة تحديات التنمية، بما في ذلك هيدرولوجيا النظائر، وتـشعيع األغذية، والعالج اإلـشعاعي، وغير 
 ذلك كثير.

 
ـ  ١١ بشــأن تيســير وتعزيز نقل التكنولوجيا  GC(63)/RES/9من منطوق القرار  ٢من القســم ألف  ١للفقرة  -٣-١-تجيب القســم ألفيـس

من منطوق القرار، بشــأن المشــاركة والمســاهمة فيما  ٥-من القســم ألف ٣النووية والدراية النووية فيما بين الدول األعضــاء، وللفقرة 
  الجنوب والتعاون الثالثي. يتعلق بالتعاون فيما بين بلدان

  .٦-لالطالع على مساهمة برنامج العمل من أجل عالج السرطان في هذا المجال، الرجاء الرجوع إلى القسم جيم ١٢

التعاون التقني فيما بين البلدان النامية والتواصل 
  الشبكي
البرنامج التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون ويدعم  

الثالثي، ويسهم في تنفيذ المبادئ التي يعبر عنها إعالن 
ً للعقد  اسطنبول، وبرنامج العمل لصالح أقل البلدان نموا

، وبلوغ أهداف التنمية المتفق عليها دولياً،  ٢٠٢٠-٢٠١١
بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة. ويدعم برنامج  

لوكالة للتعاون التقني كذلك تنفيذ الشراكة الجديدة من ا
  أجل تنمية أفريقيا. 
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ــرة على العديد من التطبيقات النووية وفوائدها.  ــة لكي يطلعوا مباشــ ــاركين، أتاحت حلقة العمل أول فرصــ ــبة للعديد من المشــ بالنســ

  (الصورة من: آر إس أليدو/الوكالة)

  المستوى التعليمي الثالث والتعليم الجامعي العالي 
ــرية على    -٢٩ المدى الطويل، بما في ذلك من خالل رعاية طالب تعطي الوكالة األولوية لتنمية الموارد البشـ

ــبيل المثال، يظل بناء قدرات  ــاريع التعاون التقني. وفي أفريقيا، على ســ ــتير والدكتوراه كجزء من مشــ الماجســ
ــكل متزايد على التدريب طويل المدى  ــرية جزءاً حيوياً من برنامج التعاون التقني، مع التركيز بشــ الموارد البشــ

  التأهيل األكاديمي والمهني في تطبيق العلوم والتكنولوجيا النووية.الذي يفضي إلى 

ــروع    -٣٠ ــر طالب دكتوراه في هيدرولوجيا النظائر بالدعم في إطار المشـ ــة عشـ ، RAF7019ويحظى خمسـ
ــاحل". ويهدف هذا  ــتركة في منطقة الس "إضــافة البعد المتعلق بالمياه الجوفية إلى فهم وإدارة الموارد المائية المش

لمشـروع إلى تعزيز عمليات صـنع القرار القائمة على األدلة لتحديد خصـائص المياه الجوفية وإدارتها ورصـدها ا
ا، حصــل ثالثة عشــر مرشــحاً على منح دراســية في عام  للتحضــير  ٢٠١٩في منطقة الســاحل. وفي أفريقيا أيضــً

، RAF0052ر مشـــــروع أفرا اإلقليمي لـلدكتوراة في ـجامـعة أجنبـية من خالل برـنامج اـلدكتوراه ـبالتـناوب في إـطا
ــرة  ــروع، حظي عشـ ــرية في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية". وفي إطار نفس المشـ "دعم تنمية الموارد البشـ

الماجـستير في  طالب بمنح دراـسية لمدة عامين في جامعة اإلـسكندرية، بمـصر، وجامعة غانا فحـصلوا على درجة
  .٢٠١٩م العلوم والتكنولوجيا النووية في عا

ا باألورام من  ٢٢وفي أمريكا الالتينية، حصــــل    -٣١ بلداً في أمريكا الالتينية على درجة  ١٥طبيبًا مختصــــً
هو األول  . وبرنامج الماجسـتير هذا الذي مدته عام واحد٢٠١٨الماجسـتير في العالج اإلشـعاعي المتقدم منذ عام 

تور لوبز بيريز التـشيلية، وجامعة لوس آندس، بدعم من الذي يُقدم في المنطقة، وتـشارك في اـستـضافته مؤـسـسة آر
ــروع أركال اإلقليمي   ــيلية، ويُنفذ في إطار مش ــتراتيجية RLA6077لجنة الطاقة النووية التش ، "اتخاذ إجراءات اس

لتعزيز القدرات في تشــــخيص الســــرطان وعالجه من خالل نهج شــــامل". ويعالج البرنامج النقص في الموارد 
ــرية المؤهل ــوير البشــ ــعاعي عالي الدقة، ويغطي تعديل الكثافة، ودمج التصــ ة للعمل بأحدث معدات العالج اإلشــ

الرقمي عالي الدقة في الوقت الفعلي، واسـتخدام تقنيات التوضـيع التجسـيمي، وتصـميمات البروتوكول التي تجمع 
  بين تكامل التقنيات والعالجات المختلفة وتعدد استعماالتها.
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التعاون التقني دعم برنامج الماجســـتير في الفيزياء الطبية، وهو برنامج مشـــترك بين ويواصـــل برنامج    -٣٢

، تخرجت من البرنامج ٢٠١٩مدته عامان. وفي عام   يـستييمركز عبد الـسالم الدولي للفيزياء النظرية وجامعة تر

ن بمنحة من برنامج منهم كانوا يحظو ١٦ -دولة  ١٨طالبًا من  ٢٠) المكونة من ٢٠١٩-٢٠١٨الُدفعة الخامســة (

ــلية. وأكملت دفعة عام  -التعاون التقني  عامها  ٢٠٢٠-٢٠١٩وغدوا جاهزين للعودة إلى العمل في بلدانهم األصــ

منهم بالرعاية من برنامج التعاون  ١٢الدراســـي وبدأ أفرادها يأخذون عام التدريب في المســـتشـــفيات، ويحظى  

لبدء دراســــتهم. وهي أكبر مجموعة حتى اآلن،  ٢٠٢١-٢٠٢٠التقني. كما وصــــل طالب الدفعة الســــابعة للعام  

ــروع األقاليمي   ٢١ويرعى برنامج التعاون التقني  ــي من خالل المشـ ــكل رئيسـ  INT0095منهم. وتُدعم المنح بشـ

"دعم اـلدول األعضـــــاء في بـناء الـقدرات البشـــــرـية فيـما يتعلق ـبالعلوم والتكنولوجـيا النوـية وإدارة جودة برـنامج 

قني"، وببعض الموارد من المشاريع الوطنية واإلقليمية. وغالبًا ما يغدو ممنوحو الماجستير في الفيزياء التعاون الت

الطبية هم أكثر الفيزيائيين الطبيين تأهيًال في بلدانهم األصـــلية بعد عودتهم من مركز عبد الســـالم الدولي للفيزياء 

  زمالئهم. النظرية، ويتوقع أن ينقلوا المعارف التي اكتسبوها إلى

  الدورات الدراسية المتخصصة والدورات الجامعية العليا
اـلدورة التعليمـية الـجامعـية العلـيا في الحـماـية من   -٣٣

ــعاعية هي برنامج  ــادر اإلشـ ــعاعات وأمان المصـ اإلشـ

المنتمين بـشكل   تدريب ـشامل يـستهدف المهنيين الـشباب،

ــي إلى الهيئات الرقابية الوطنية. وتهدف الدورة  ــاسـ أسـ

ــليم في  ــاس سـ ــاب أسـ ــاعدة الطالب على اكتسـ إلى مسـ

الوقاية من اإلـشعاعات وأمان المـصادر اإلـشعاعية. وأكد 

تقييم تـأثير الـدورات التعليميـة الجـامعيـة العليـا، الـذي 

اً ف٢٠١٥أُجري في ـعام  ي ، أن اـلدورة تؤدي دوراً مهـم

ة من  اـي ب مجموعـة من المهنيين األكفـاء في الوـق درـي ـت

ة لألـمان  ة التحتـي اـعات، وـكذـلك في تعزيز البنـي اإلشــــــع

اإلـشعاعي على المـستويين المؤـسـسي والوطني. وُعقدت 

. ١٩٨١دورة تعليميـة جـامعيـة عليـا في األرجنتين في 

ــة  ــات العربي ــاللغ ــالي ب ــت الح ــدم في الوق ــت تق ــات وب

  والبرتغالية والروسية واإلسبانية.واإلنكليزية والفرنسية 

ة من أـجل   -٣٤ ة بعنوان "رؤـي انبـي ة ـج الـي وُعـقدت فـع

االً  ة احتـف اـل ام للوـك المســـــتقـبل" على ـهامش المؤتمر الـع

ابقون بتجاربهم من أجل بناء وعي أكبر  ارك خريجو الدورات الـس ببلوغ الدورة التعلمية الجامعية العليا المائة. وـش

ــيس هذه ــارك فيها أكثر من  ١٩٨١الدورات في عام  بالدورة. ومنذ تأسـ ــاب من   ١٨٠٠، شـ دولة،  ١٢٠مهني شـ

  وأفادوا بذلك مسيرتهم المهنية، وساهموا مساهمة كبيرة في تعزيز البنية األساسية الوطنية لألمان من اإلشعاعات.

  

  

  ٢٠١٩الدورات التعليمية الجامعية العليا في 

من المهنيين الشباب في دورة  ٣٥تدرب   :أفريقيا
تعليمية جامعية عليا استضافتها الجزائر وغانا 

 .ليصبحوا مسؤولي وقاية من اإلشعاعات
متدرب في دورات  ٣١شارك  :آسيا والمحيط الهادئ

وقد تخرج ما   .٢٠١٩تعليمية جامعية عليا في 
 .٢٠٠١متدرب في المنطقة منذ  ٣٨٨مجموعه 
بلدا دورة تعليمية   ١٦ركاً من  مشا ١٩حضر   :أوروبا

دورات   ٦جامعية عليا في اليونان التي استضافت 
تعليمية جامعية عليا في أوروبا باللغة اإلنكليزية منذ  

وقٌدم  .طالب ١٠٠، وتدرب ما يزيد عن ٢٠٠٣
 .التدريب أيضاً في بيالروس باللغة الروسية

مشاركاً من  ٢٠حضر  أمريكا الالتينية والكاريبي:
دا دورة تعليمية جامعية عليا باإلسبانية  بل ١٢

دورة تعليمية جامعية عليا  ٤٣ونُظمت  .(األرجنتين) 
 .متدرب ٦٠٠في المنطقة حتى اآلن، بمشاركة  
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والمحيط الهادئ، دورةً دولة مختلفة من منطقة آسـيا   ١٤مشـاركاً، من   ٢٤وفي تايوان، بالصـين، حضـر    -٣٥

إقليمية في إدارة الطوارئ اإلـشعاعية مدتها ثالثة أـسابيع في تـشرين األول/أكتوبر. وتدرب المـشاركون على وـضع 

وإدارة برامج مسـتدامة للتأهب والتصـدي لحاالت الطوارئ، باالسـتناد بشـكل أسـاسـي إلى ما تصـدره الوكالة من 

ــاركين فهماً معايير لألمان ومن مبادئ توجيهية تقني ــبت هذه الفعالية المشــ ة ومن أدوات ومواد تدريبية. وقد أكســ

  شامال إلطار التأهب والتصدي للطوارئ النووية واإلشعاعية

  المساعدة في مجالي التشريعات والصياغة
، INT0096تقديم المـساعدة للدول األعـضاء في إطار المـشروع األقاليمي   ٢٠١٩في عام واـصلت الوكالة    -٣٦

ــعاعات المؤيِّنة على نحو مأمون "وضــع   ــتخدام الطاقة النووية واإلش وتعزيز األطر القانونية الوطنية من أجل اس
وآمن وـسلمي". واختتمت الدورة التاـسعة من البرنامج التدريبي المعروف باـسم "معهد القانون النووي" في تـشرين 

دولة عضــواً من أفريقيا، وآســيا والمحيط  ٥٦مشــاركاً من   ٦٥األول/أكتوبر في فيينا، النمســا. وحضــر التدريب  
الهادئ، وأوروبا، وأمريكا الالتينية والكاريبي، وقد مكن المـشاركين من الحـصول على فهم راـسخ للقانون النووي 
وتطوير المهارات الالزمة لـصياغة القانون النووي الوطني وتعديله واـستعراـضه. ودعم المـشروع أيـضاً مـشاركة 

ــة الدولية للقانون النووي التي العديد من الممنوح ــور دورة المدرســ وكالة الطاقة النووية التابعة   نظمتهاين لحضــ
أيلول/ســبتمبر في مونبيليه بفرنســا. وتشــمل -ن االقتصــادي خالل آب/أغســطسالمنظمة التعاون والتنمية في الميد

النووي نُِظّمتا لمنطقة آســـيا األنشـــطة األخرى المنفذة في إطار المشـــروع حلقتي عمل إقليميتين بشـــأن القانون  
، وحضـرهما روالمحيط الهادئ في جاكرتا، إندونيسـيا، في آب/أغسـطس، وفيينا، النمسـا، في كانون األول/ ديسـمب

م اجتماٌع للمســـتشـــارين القانونيين للهيئات الرقابية  ٢٧مشـــاركا من  ٦٠أكثر من  دولة عضـــوا في المنطقة. ونُّظِ
ــيع للمرة األولى في تموز/ يوليه،  ــبل الكفيلة بتوسـ ــاء ومعرفة السـ بغية دعم تحديد االحتياجات في الدول األعضـ

 فرص التدريب وتوفير المواد المرجعية، بما يعود بالنفع على ممارسة وظيفة الدعم القانوني في الهيئات الرقابية.

ــ ٢٠١٩وخالل عام   -٣٧ تلفة من خالل دولة عضوا من مناطق مخ ١٧، قدمت الوكالة أيًضا مساعدة ثنائية لــ
التعليـقات المكتوـبة وـكذـلك من خالل حلـقات العـمل والبعـثات واالجتـماـعات بغـية رفع مســـــتوى الوعي، وإســـــداء 
المـشورة وتوفير التدريب بـشأن وـضع التـشريعات الوطنية واـستعراـضها. كما نُظمت حلقات عمل وطنية في ـشتى 

الفلبين وكوستاريكا السنغال وورواندا و  لية، في بوليفياجوانب القانون النووي، وما يتعلق به من صكوك قانونية دو
وـسلط حدث جانبي ُعقد على هامش الدورة العادية الثالثة والستين للمؤتمر العام الضوء على ما   والكويت ومـصر.

ــريعية التي تقدمها الوكالة من فوائد وتأثير من حيث تعزيز األطر القانونية النووية الوط ــاعدة التشـ نية تحققه المسـ
  في بوليفيا وموريشيوس والنيجر والفلبين وصربيا.

وواصـلت الوكالة تقديم المسـاعدة للدول األعضـاء في مجال صـياغة اللوائح. فخالل النسـخة الرابعة من   -٣٨
الدورة التدريبية المعنية بصــــياغة لوائح األمان واألمن اإلشــــعاعيين في آســــيا والمحيط الهادي، التي ُعقدت في 

د ٢٠١٩تموز/يوليه    الوكالة في بابوا غينيا الجديدة وجمهورية الو مشـــاركاً، من  ١٥، ودامت ثالثة أســـابيع، ُزّوِ
ــعبية والفلبين وفييت نام ــطينية بمعلومات عن   منغولياو الديمقراطية الش ــلطة الفلس والمناطق الخاضــعة لوالية الس

ــيا والمحيط الهادئ.  ــعاعيين في آس متطلبات أحدث معايير األمان لدى الوكالة لصــياغة لوائح األمان واألمن اإلش
ن وـساعدت الدورة التدريبة المـشاركين على تحديد الثغرات في أطرهم الرقابية الوطنية، وكيف يتمكنوا بعد ذلك م 

ان، مع مراعـاة األطر  ث األـم ة من حـي اـل ات الوـك ا لمتطلـب ة وفقـً ائـم دة، أو تنقيح اللوائح الـق اغـة لوائح جـدـي صــــــي
  واألولويات الوطنية.
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  ١٣تعزيز التوعية ببرنامج التعاون التقني   -٤-١-ألف

ما زال التواصـل الخارجي مع الدول األعضـاء   -٣٩
والشـــــركــاء الحــاليين والمحتملين والجهــات المــانحــة 
والمجتمع اإلنمــائي الــدولي أحــد مجــاالت األنشـــــطــة 

، ٢٠١٩األســـاســـية بالنســـبة إلى الوكالة. وطوال عام 
ــاء الوعي  تواصـــــلــت الجهود المكثفــة الراميــة إلى بن
ببرنـامج التعـاون التقني على جميع المســـــتويـات، من 
خالل المشــاركة في المؤتمرات ذات الصــلة، وحضــور 
ة، والجهود  ات التي تركز على مواضـــــيع معيـن الفعـالـي
ــل  ــائل التواصـ ــبكي وعبر وسـ ــل الشـ ــقة للتواصـ المنسـ

  االجتماعي.

ارجي مع المجتمع واســـــتمر التواصـــــل الخـ   -٤٠
ــأن  ــنوية بشـ ــية السـ ــي، بانعقاد الحلقة الدراسـ الدبلوماسـ
التعاون التقني لفائدة الدبلوماســيين في فيينا، وحضــرها 

بعثة دائمة. كما حضـــر ممثلون من إحدى عشـــرة بعثة دائمة أول حلقة دراســـية تعقد في  ٣٥دبلوماســـيون من  
  الموضوع نفسه في برلين.

مت خمس فعاليات  -٤١ عن التعاون التقني في أيلول/سـبتمبر على هامش المؤتمر العام للوكالة. وأشـارت   ونُّظِ
٪ من سكان إفريقيا ٦٠حلقة نقاش بعنوان "الشباب في المجال النووي: إشراك قادة الجيل المقبل" إلى أن أكثر من  

ا، وأن الـقارة بـها أكبر ـعدد من الشــــــباب في الـعالم مـقارـنة بحجمـها.   ٢٥هم دون ســـــن  وخالل حلـقة النـقاش، ـعامـً
وا  باب ومعارفهم حتى يتـسنى جني فوائد العلوم النووية. وناقـش اركون حول كيفية تطوير مهارات الـش تدارس المـش
الدور المهم لـصناع الـسياـسات والمهنيين الراـسخين والمنظمات في زيادة االهتمام بالمجال النووي وتوفير الفرص 

  ء الشبكات.لبناء المعرفة واكتساب المهارات وإنشا

  

عن "جيل الشــــباب  ممثال الوكالة، مشــــاريع نظراء أحدكان من بين المشــــاركين في الفعالية الجانبية "الشــــباب في المجال النووي" 
ية التي تقدمها الوكالاألفريقي في المجال النووي"،  تفيدين من المنح الدراـس تاين القادم"، فضـالً عن   ممثالً  ،ةوأحد المـس عن "محفل آينـش

  ممثل عن منظمة جيل الشباب في المجال النووي باألمم المتحدة. (الصورة من: عمر يوسف/الوكالة)

 
  بشأن التواصل مع الجمهور. GC(63)/RES/9من منطوق القرار  ٥-من القسم ألف ٧للفقرة  ٤-١يستجيب القسم ألف  ١٣

 ٢٠١٩التوعية بالتعاون التقني في عام 

مقاالً من الوكالة على اإلنتريب عن التعاون  ١٧٨
 التقني

عدد متابعي حساب برنامج الوكالة للتعاون  ٥٥٠٠
)،  ٪٢٢(بزيادة قدرها  IAEATC@ التقني على تويتر

 IAEATC@ عدد التغريدات من  ٤٦٠يزيد على وما 

عدد متابعي الحساب على توتير (بزيادة قدرها   ١٤٠٠
  حزيران/يونيه)عدد التغريدات (منذ   ٧٩) ٪٢٣

عدد خريجي مجموعة التعاون التقني بموقع  ١٧٠٠
 .لينكد إن
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نوات من جهود الوكالة في  -٤٢ أن حفظ التراث الثقافي، أكثر من عـشر ـس وعرضـت فعالية جانبية أخرى، بـش
اثية الثقافية باســتخدام اإلشــعاع، بناء القدرات في مجال المعالجة اإلشــعاعية، وتحديدا إزالة التلوث عن اآلثار التر

إندونيســـــيا، والبرازيل، الذي يحل محل األســـــاليب الكيميائية أو الفيزيائية التقليدية. وقُدمت قصـــــص نجاح من 
مشــاركاً. وأشــار المتحدثون إلى تعدد اســتخدامات تكنولوجيا اإلشــعاع في حفظ  ٧٠ألكثر من  وفرنســا، وكرواتيا  

  اه إلى البحوث الجارية التي تدعمها الوكالة في هذا الميدان.التراث وصونه، ولفتوا االنتب

وعقدت فعاليات جانبية أخرى بمناســـبة بلوغ الدورة التعليمية الجامعية العليا المائة في ميدان الوقاية من   -٤٣
ناسـبة اإلشـعاعات وأمان المصـادر المشـعة؛ وبمناسـبة الدعم الذي تقدمه الوكالة لمشـاريع االسـتصـالح البيئي؛ وبم

  .+InTouchالعدد الجديد من 

اهمتها في التنمية. وـشمل   -٤٤ عياً لزيادة الوعي بمـس وحضـرت الوكالة أيضـا المناـسبات الدولية ذات الصـلة ـس
للتنمية المـستدامة في الدنمرك  ٢٠٣٠ذلك المؤتمر العالمي بـشأن تعزيز أوجه التآزر بين اتفاق باريس وخطة عام 

الذي نظمه بنك التنمية اآلســيوي في الفلبين،  ٢٠١٩نمية الريفية واألمن الغذائي لعام  في نيســان/أبريل، ومحفل الت
ــافة إلى ذلك،  ــتوى نظمتها األمم المتحدة. باإلض ــرين األول/أكتوبر، فضــالً عن أحداث أخرى رفيعة المس في تش

ؤتمر القمة العالمي شـاركت الوكالة في مؤتمرات صـحية رفيعة المسـتوى مثل قمة الصـحة العالمية في برلين، وم
ــرطان في العالم لعام  ــحة العالمية   ٢٠١٩للقادة لمكافحة الســ ــلطان، واالجتماع العالمي لمنظمة الصــ في نور ســ

من أهداف التنمية المســتدامة بشــأن األمراض غير المعدية والصــحة النفســية،  ٣٫٤لتســريع التقدم في بلوغ الغاية  
لرامي إلى تعزيز الوصــول إلى خدمات الطب اإلشــعاعي عالية في مســقط، لتســليط الضــوء على عمل المنظمة ا

تركة  اركت الوكالة أيضـاً في فرقة عمل األمم المتحدة المـش املة. وـش ياق مكافحة الـسرطان مكافحةً ـش الجودة في ـس
 ، وهي مبادرة عالمية ترصد الجهود المشتركةومكافحتهابين الوكاالت المعنية بالوقاية من األمراض غير المعدية  

التي تبذلها وكاالت األمم المتحدة والشــركاء لدعم الحكومات في الوفاء بالتزاماتها رفيعة المســتوى في التصــدي 
  لوباء األمراض غير المعدية.

وســلطت فعالية مشــتركة أقمتها منظمة "النســاء في المجال النووي" في الوكالة وبرنامج العمل من أجل   -٤٥
جال النووي والعمل العالمي ـضد الـسرطان"، في أيلول/ـسبتمبر، الـضوء على عالج الـسرطان حول "النـساء في الم

أوجه عدم المسـاواة التي يواجهها مرضـى السـرطان، وعلى وجه الخصـوص النسـاء المصـابات بسـرطان الثدي 
  وسرطان عنق الرحم الالئي يعشن في البلدان النامية.

ولوجـية الكولومبـية، ـبالتـعاون مع وزارة المـناجم وفي تشـــــرين األول/أكتوبر، نظـمت إدارة الـخدـمات الجي  -٤٦
والطاقة والوكالة، ندوة حول التطبيقات النووية تحت ـشعار "تـسخير الذرة من أجل كولومبيا". وحـضر هذا الحدث 

منظمة، بما في ذلك جامعاٌت، ومعاهد بحوث، ومسـتشـفيات، ووزارات،  ٢٠مشـارك من أكثر من  ٤٠٠أكثر من 
اح الفرـصة لنظراء المـشروع لعرض أعمالهم وإنجازاتهم في المجاالت العديدة التي تفيد فيها وـسلطات إقليمية، وأت

العلوم والتطبيقات النووية التنميةَ االجتماعية واالقتصــــادية في البلد. وتضــــمنت الندوة حلقة نقاش حول الشــــأن 
ــاف العقبات الكؤود الت ــتكش ــاء منتدى الس ــاني، وانتهي بها األمر إلى إنش ي تعوق تحقيق المزيد من التكافؤ الجنس

، "تحســـين COL0014الجنســـاني في المجال النووي. وُدِعمت الندوة في إطار المشـــروع الوطني لبناء القدرات، 
  القدرات القائمة من أجل توفير خدمات تحليلية نووية عالية الجودة ومعترف فيها دوليًا".
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مشـــارك ندوة التطبيقات النووية في بوغوتا، بكولومبيا، وقاموا بعرض النتائج، وناقشـــوا ســـبل المضـــي قدما  ٤٠٠حضـــر أكثر من 
لالســـــتـفادة من إمـكاـنات كولومبـيا في العلوم والتكنولوجـيا النووـية للنهوض ـبالتنمـية االجتـماعـية (الصـــــورة: هرـنان أوالـيا/ مصـــــلـحة 

  الجيولوجيا الكولومبية)

حضـــرت الوكالة المعرض الدولي الثالث والعشـــرين لقطاع الطاقة، "مســـتقبل الطاقة"، في تشـــرين و  -٤٧
ــاركت في حلقة نقاش بعنوان ٢٠١٩الثاني/نوفمبر   ــيك، وشـ "دعم التكنولوجيا والعلوم في   في فيراكروز، بالمكسـ

عاون التقني باعتباره اآللية المكســـيك لقطاع الطاقة". وتبودلت المعلومات بشـــأن والية الوكالة، ودور برنامج الت
الرئيســية لتقديم الدعم التقني للدول األعضــاء لتحقيق غاياتها اإلنمائية. وقدمت الوكالة أيضــا معلومات عن الدعم 
الذي حظيت به المكســيك من خالل مشــاريع التعاون التقني الوطنية واإلقليمية في مجاالت الطاقة، ودعما للعلوم 

  ك.والتكنولوجيا في المكسي

وفي تشـــــرين الـثاني/نوفمبر، شـــــارـكت الوـكاـلة   -٤٨
ــروع   ــر في المشـ ، RLA1014وجميع نظرائها االثني عشـ

"النهوض بتكنولوجيــات االختبــار غير المتلف ألغراض 
اق أرـكال  ة (اتـف اعـي ة والصــــــن دنـي   -التفتيش على البنى الـم

)" في مؤتمر CLIXالمشـروع رقم مائة وتسـعة وخمسـون  
ــابع ح ا الســـ ادة عموم أمريـك ار غير المتلف لزـي ول االختـب

الوعي ـبالعـمل اـلذي يجري القـيام ـبه في المنطـقة من خالل 
الوكالة واتفاق أركال فيما يتعلق ببناء القدرات في استخدام 

   هذه التقنيات في تطبيقات الهياكل الصناعية والمدنية.

  
االختبارات مشاركة الوكالة في مؤتمر عموم أمريكا السابع بشأن 

إدواردو روبلز/ المعهد الوطني للبحوث  غير المتلفة (الصورة:
  النووية)
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  ١٤بناء برنامج تعاون تقني أكثر كفاءة وفعالية  -٢-ألف

القُطريــة، وأُطر عمــل األمم المتحــدة  االتفــاقــات التكميليــة المنقَّحــة، واألُطر البرنــامجيــة  -١-٢-ألف
  ١٥للمساعدة اإلنمائية

دولة على اإلطار البرنامجي القُطري، ليـصل العدد اإلجمالي لألطر  ٢٥، وقعت  ٢٠١٩بحلول نهاية عام   -٤٩
إـطاًرا ُوقع في ـعام  ٢٥. ومن بين ٢٠١٨في الـماـئة مـنذ ـعام  ١٠، بزـيادة ـقدرـها ١١٠الصـــــالـحة إلى  البرـنامجـية
ــطة األجل أكثر إيجاًزا وتركيًزا،  ٢٢، أعّد ٢٠١٩ ــكل جديد يحتوي على خطة برنامجية متوس ــى مع ش بما يتماش

  ف التنمية المستدامة.األمر الذي يُبّسِط إنشاء روابط واضحة مع أولويات التنمية الوطنية ومع أهدا

وتُنِظّم االتـفاـقات التكميلـية المنقـحة بشـــــأن تـقديم   -٥٠
المســـــاـعدة التقنـية من ـجاـنب الوـكاـلة (االتـفاـقات التكميلـية 
المنقـحة) كيفـية تـقديم الوـكاـلة للمســـــاـعدة التقنـية. ودخـلت 

إريترـيا، وتريـنداد وتوـباغو، االتـفاـقات ـبالنســــــبة لـكٍل من 
، ين، وـسانت لوـسيا، وغيانا وـسانت فنـسنت وجزر غريناد

اذ في  ة ٢٠١٩حيز النـف ات التكميلـي اـق ، فبلغ مجموع االتـف
  ١٦اتفاقاً. ١٤١المنقحة 

وأُعيـد إطالق أداة البرمجـة المشـــــتركـة لألمم  -٥١
المتحدة، إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية، في 

متضــــمناً مبادئ توجيهية جديدة تحت اســــم  ٢٠١٩عام 
األمم المتحــدة للتعــاون في مجــال التنميــة إطــار عمــل 

المسـتدامة (إطار التعاون). ويهدف إلى ضـمان أن تكون 
منظوـمة األمم المتـحدة في وضـــــع أفضـــــل لتنفـيذ خـطة 

ــا  ٢٠٣٠ ــدافه ــة لتحقيق أه ــات الشـــــريك ودعم الحكوم
وأولوياتها اإلنمائية الوطنية. وشاركت الوكالة في التوقيع 

ــل العدد اإلجمالي ألطر عمل األمم المتحدة ٢٠١٩على إطار تعاون واحد في عام  ــيراليون، وبذلك يصــ ، مع ســ
  إطاراً. ٥٣للمساعدة اإلنمائية وأطر التعاون السارية التي اشتركت الوكالة في التوقيع عليها إلى 

  

 
م ألف ١٤ تجيب القـس م ١للفقرة  -٢-يـس طة التعاون التقني، بما في GC(63)/RES/9من منطوق القرار  ٣-ألف من القـس أن تعزيز أنـش ، بـش

نات مـشاريع التعاون التقني متاحة  ذلك توفير الموارد الكافية، اـستناداً إلى احتياجات الدول األعـضاء وأولوياتها، وـضمان أن تكون مكّوِ
  بسهولة.

بـشأن تعزيز الـشراكة االـستراتيجية في تنفيذ  GC(63)/RES/9من منطوق القرار  ٥-ألفالقـسم من  ١للفقرة  ١-٢يـستجيب القـسم ألف  ١٥
  .٢٠٣٠خطة عام 

  .GC(63)/RES/9منطوق القرار من  ١-ألف من القسم ٢تستجيب هذه الفقرة للفقرة  ١٦

  ٢٠١٩األُُطر البرنامجية القطرية الموقَّعة في عام 

  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 
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  ١٧تعظيم أثر البرنامج من خالل الشراكات االستراتيجية  -٢-٢-ألف

اـلدول األعضـــــاء ووـكاالت األمم المتـحدة، والمـعاـهد الوطنـية، ومع تعـمل الوـكاـلة في شـــــراـكة وثيـقة مع   -٥٢
المجتمع الـمدني من أـجل تعظيم مســـــاهـمة العلوم والتكنولوجـيا النووـية في تحقيق األولوـيات اإلنـمائـية. ويُرمى من 

توخى من الدعم وراء ذلك إلى إضافة قيمة إلى أنشطة الوكالة، واالستفادة من أوجه التآزر، تحقيقاً لألثر األمثل الم
من أهداف التنمية المستدامة: تعزيز وسائل التنفيذ  ١٧الذي تقدمه الوكالة. ويسهم هذا النهج ايضاً في بلوغ الهدف  

، ٢٠١٩وتنشــيط الشــراكة العالمية من أجل التنمية المســتدامة. وأُبرمت اثنتا عشــرة شــراكة تعاوٍن تقني في عام 
  .٦٦فارتفع عدد االتفاقات السارية إلى 

د الموارد اآللية المركزية لتطوير ـشراكات اإلدارات   -٥٣ راكة التعاون التقني وحـش تعراض ـش وظلت لجنة اـس
ام  ة ٢٠١٩في ـع ــد الموارد (الوثيـق ة للشـــــراـكات وحشـــ ة االســـــتراتيجـي ادئ التوجيهـي ذ المـب ا يضـــــمن تنفـي ، مـم

GOV/2015/35د للـشراكات في النـصف الثاني من ) وتعزيز التنـسيق والـشفافية والمـساءلة. وأُطِلق إطار رـصد جدي
ــد  ــراكات وحش ــكل أفضــل في عمل برنامج التعاون التقني. كما أُْجِرَي تدريب على الش ــاهمتها بش العام لتقييم مس

من  ١٧بـهدف تـقديم نظرة ـعاـمة على التركيز الـحالي على الـهدف  ٢٠١٩الموارد لموظفي التـعاون التقني في ـعام 
بادئ الرئيسـية وراء الشـراكات وحشـد الموارد بما في ذلك أهمية البيانات وتقارير أهداف التنمية المسـتدامة، والم

  الجودة، واإلرشادات خطوة بخطوة بشأن الشراكات وااللتزام بحشد الموارد.

د بقيـمة   -٥٤ اق تفويض ـجدـي اد األوروبي إلى اتـف ة واالتـح اـل مليون يورو في إـطار أداة  ٢٫٨وتوصــــــلت الوـك
دان  اون في مـي ا التـع ص منـه د ذـلك على  ١٫٢األـمان النووي، ُخصـــــِّ اون التقني. ويعتـم امج التـع مليون يورو لبرـن

مليون يورو قدمت للوكالة  ٣٫٥التعاون الجيد القائم حالياً مع المفوضـية األوربية. وسـيسـتمر تنفيذ مسـاهمة قدرها  
  .٢٠٢٠نهاية عام  مع المفوضية األوروبية حتى ٢٠١٦من خالل اتفاق تفويض آخر ُوقِّع عليه عام 

، وقَّـعت الوـكاـلة على ترتيـبات عملـية بشـــــأن تعزيز التـعاون التقني فيـما بين ٢٠١٩وفي أيلول/ســـــبتمبر   -٥٥
ام ووزارة  ابـعة لفيـيت ـن ا الـت دان الجنوب مع وزارة العلوم والتكنولوجـي ا بين بـل اون فيـم ة وتعزيز التـع امـي دان الـن البـل

ابـعة لمملـكة كمبوديـ  ة الـت اـق اجم والـط ام ووزارة المـن ابـعة لفيـيت ـن ا الـت ا، وترتـيب آخر مع وزارة العلوم والتكنولوجـي
 -بدعم من الوكالة    –العلوم والتكنولوجيا التابعة لجمهورية الو الديمقراطية الـشعبية. ويـشمل التعاون قيام فيت نام 
ــعاعية   ــير والطويل في مجاالت التطبيقات اإلشـ في األغذية والزراعة، بتوفير التعليم والتدريب على المدى القصـ

واالختبارات الصــناعية وغير المتلفة، واألمان اإلشــعاعي والنووي، والتصــرف في النفايات المشــعة، وتطبيقات 
ــعاعات،  ــعاعية، ومعالجة اإلش ــية الرقابية، والتأهب والتصــدي للطوارئ اإلش ــاس مفاعالت البحوث، والبنية األس

  ية والبرية.والطب اإلشعاعي، ورصد وإدارة البيئة البحر

وفي مجال السـرطان، أقيمت شـراكات جديدة مع البنك اإلسـالمي للتنمية ومسـتشـفى سـانت جود للبحوث   -٥٦
ــات التمويل الدولية  ــسـ ــاء ومؤسـ ــركاء الحاليين من الدول األعضـ زت العالقات مع الشـ في مجال األطفال. وُعّزِ

ــات ومنظمات المجتمع المدني لخلق فرص ت ــس دريب للمهنيين الصــحيين وجمع األموال والقطاع الخاص والمؤس
تمديد  ٢٠١٩لدعم أنشـطة مكافحة السـرطان. وكذلك، في مجال مكافحة السـرطان، قرر االتحاد الروسـي في عام 

، بموجب برنامج التعاون التقني، من خالل برنامج ٢٠٢٣دعمه للوكالة لتدريب اختصـاصـيي الـسرطان حتى عام 
 
ـشاورات واالتـصاالت مع الدول ، بـشأن المGC(63)/RES/9من منطوق القرار  ٥-من القـسم ألف ٢للفقرة  -٢-٢-يـستجيب القـسم ألف ١٧

لية المهتمة، ومنظومة األمم المتحدة، والمؤسسات المالية المتعددة األطراف، والهيئات اإلنمائية اإلقليمية، وسائر الهيئات الحكومية الدو
م ألف ٣وغير الحكومية ذات الصـلة؛ وللفقرة  اهمة فيما يتعل ٥-من القـس اركة والمـس أن المـش ق بالتعاون فيما بين من منطوق القرار، بـش

من المنطوق بـشأن تطوير وتيـسير اقتـسام التكاليف وإـسناد المهام إلى جهات خارجية وغير   ٥بلدان الجنوب والتعاون الثالثي؛ وللفقرة 
  ذلك من أشكال الشراكة في التنمية.
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ية مكافحة الـسرطان. وتعتمد االتفاقي ة على نجاح برامج التدريب المكثفة الختصـاصـيي الـسرطان الناطقين بالروـس
  ١٨.على مدى السنوات السبع الماضية

، في إطار متابعة الترتيبات العملية الموقعة بين الوكالة ومفوضــية االتحاد األفريقي من ٢٠١٩وفي عام   -٥٧
ــلمي   ــتخدام اآلمن والمأمون والسـ ــتدامة في أفريقيا، قامت أجل االسـ للتكنولوجيات النووية ألغراض التنمية المسـ

شـعبة أفريقيا، بالتعاون مع إدارة الموارد البشـرية والعلوم والتكنولوجيا التابعة لمفوضـية االتحاد األفريقي، بتنظيم 
األفريقي والوكالة  حلقة عمل في كيغالي، رواندا، بشــــأن تفعيل الترتيبات العملية المبرمة بين مفوضــــية االتحاد

  لتعزيز االستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية ألغراض التنمية المستدامة.

  ٢٠١٩شراكات التعاون التقني التي وقعتها الوكالة في 

  مجال التعاون  الشريك (مذكرة تفاهم) 

مبادرة شراكة في مجال السرطان تتعلق بمكافحة سرطان    البنك اإلسالمي للتنمية

الثدي وسرطان عنق الرحم في البلدان المنخفضة والمتوسطة 

  الدخل.

   الشريك (ترتيبات عملية) 

محطة تكساس للتجارب الهندسية التابعة لجامعة إي  

  آند إم

  بناء القدرات في مجاالت الطاقة النووية واألمان واألمن

  ة للتطبيقات النوويةالتعليم والتدريب في االستخدامات السلمي  جامعة جنوب المحيط الهادي

الجمعية اإليطالية للرصد والتشخيص في مجال 

  االختبار غير المتلف

  تطبيق االختبار غير المتلف

وزارة العلوم والتكنولوجيا بفيت نام وزارة المناجم  

  والطاقة بكمبوديا 

تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي من  

  التعاون التقني الخاص بالوكالةأجل تنفيذ برنامج 

وزارة العلوم والتكنولوجيا بجمهورية الو الديمقراطية 

  الشعبية ووزارة العلوم والتكنولوجيا بفيت نام 

تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي من  

  أجل تنفيذ برنامج التعاون التقني الخاص بالوكالة

  رصد وحماية البيئة البحرية   ةمعهد الكويت لألبحاث العلمي

  العلوم والتكنولوجيا النووية وتطبيقاتها   رابطة أمم جنوب شرق آسيا 

  مكافحة سرطان األطفال في البلدان النامية  مستشفى سانت جود للبحوث في مجال األطفال 

   الشريك (اتفاق متعلق بالمساهمات) 

  األمان النووي  المفوضية األوروبية

   (اتفاق شراكة) الشريك 

  بناء القدرات   الشركة الحكومية للطاقة الذرية "روزاتوم"

  شراء جهاز تشعيع  المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية

  
. وتضــع هذه الترتيبات ٢٠١٩وقعت الوكالة أيضــاً ترتيبات عملية مع الهيئة األفريقية للطاقة النووية في    -٥٨

إطار عمل للتعاون غير الحصري بين الطرفين، بهدف تقديم الدعم للدول األفريقية األعضاء في الوكالة مع كونها 

 
ــتجيب هذه الفقرة للفقرة  ١٨ ــم باء من منطوق القرار  ٥تسـ ــأن الدعوة GC(63)/RES/9من القسـ وبناء الدعم لعمل الوكالة في مجال  بشـ

  مكافحة السرطان.
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حـصري االـستخدام الـسلمي للعلوم والتكنولوجيا النووية دوالً أطرافاً في معاهدة بليندابا. ويغطي هذا التعاون غير ال
ألغراض التنمية، واألمان واألمن النوويين، والـضمانات. والعمل جاٍر لوـضع خطة عمل، في إطار هذه الترتيبات 

  العملية.

، دخـلت خـطة العـمل المتعلـقة بـمذكرة التـفاهم بين حكوـمة البرتـغال والوـكاـلة، الموقـعة في ٢٠١٩وفي ـعام   -٥٩
، حيز النفاذ. وفي إطار خطة العمل هذه، تسـتضـيف البرتغال مجاناً مجموعة من الحاصـلين على منح ٢٠١٨عام 

ــية وزائرين عمليين حتى عام  ــيحصـــل الطالب من البلدان التي تتخذ اللغة ٢٠٢٣دراسـ ــافة إلى ذلك، سـ . باإلضـ
ــبة  ــمية على تخفيض بنس ــية لدرجة٥٠البرتغالية لغةً رس ــوم الدراس ــتير في الفيزياء والفيزياء  ٪ في الرس الماجس

 الطبية والوقاية من اإلشعاعات.

ــفراء/الممثلون الدائمون ٢٠١٩وفي عام   -٦٠ ــتين للوكالة، وقع الســ ، على هامش المؤتمر العام الثالث والســ
البـلدان الـناطـقة ـباللـغة ألنغوال والبرازـيل وموزامبيق على خـطة عـمل لتعزيز التـعاون التقني بين البـلدان الـنامـية بين 

البرتغالية. ويهدف التوقيع على خطة العمل إلى تعزيز 
ة  دان في المجـاالت ذات األولوـي التعـاون بين هـذه البـل
لمســاعدتها على زيادة االســتخدام الســلمي للتكنولوجيا 
ا في  ة. ويـحدد أنشــــــطة بعينـه ة ألغراض التنمـي النووـي

وجه التآزر إطار المشــــاريع الوطنية واإلقليمية لخلق أ
 والروابط التي ستيسر مشاركة المعاهد النظيرة.

سفراء أنغوال والبرازيل وموزامبيق يشاركون في التوقيع على 
خطة العمل لتنفيذ التعاون فيما بين بلدان الجنوب في نطاق 

برنامج التعاون التقني للوكالة. (الصورة من: إم 
  لوادولت/الوكالة).

ــبتمبر، وقع  -٦١ ــد في وفي أيلول/سـ ــخيص والرصـ ت الوكالة على ترتيبات عملية مع الجمعية اإليطالية للتشـ
ــاء.  ــيع نطاق التعاون فيما يتعلق بجهود بناء القدرات داخل الدول األعضـ مجال االختبار غير المتلف بهدف توسـ

ار غير وبموجب شــروط الترتيبات العملية الجديدة، ســتتيح الجمعية للوكالة خبراء ومحاضــرين في مجال االختب
ً لجهود الوكــالــة في بنــاء القــدرات،  المتلف تعزيزا
وسـتقوم بتيسـير التدريب، سـواء كان قصـير األجل أو 
ان على االنخراط  ا اتفق الطرـف ا. كـم الـي ه، في إيـط طويـل
في تبادل مسـتمر للمواد التعليمية وأفضـل الممارسـات. 

، تركز التـعاون مع الدول األعضـــــاء ٢٠١٩وفي عام 
ــا الالت ــاريبي على في أمريك ــة البحر الك ــة ومنطق يني

 عمليات إصدار الشهادات الوطنية.

جرى التوقيع على ترتيبات عملية مع الجمعية اإليطالية  
للتشخيص والرصد في مجال االختبارات غير المتلفة في 

  . (الصورة من: عمر يوسف/الوكالة)٢٠١٩أيلول/سبتمبر 
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  ١٩قني مشاركة النساء في برنامج التعاون الت  -٣-٢-ألف

ع الدول األعضــاء على ترشــيح   -٦٢ ــجَّ تشــجع الوكالة بقوة توســيع نطاق مشــاركة اإلناث في البرنامج، وتُش
اإلناث ضـمن مسـؤولي االتصـال الوطنيين، والمشـاركين في االجتماعات وحلقات العمل، والحاصـلين على المنح 

   الدراسية والزائرين العلميين، والنظراء.

تهدف العديد من   -٦٣ اء على وجه الخصـوص، وتركز على صـحتهن وعلى وتـس اريع التعاوني التقني النـس مـش
المزارعات منهن. باإلضــافة إلى ذلك، يجب أن ينظر تصــميم كل مشــروع من مشــاريع التعاون التقني إلى النوع 

ائل المتداخلة، حيث من المتوقع أن يصـف الفريق الذي يعمل على تصـميم المشـ  اني باعتباره من المـس روع، الجنـس
عند االقتضــاء، أي جهود لتقييم اآلثار المختلفة المترتبة على النســاء والرجال من أي إجراء يُخطط للقيام به، بما 
في ذلك ما يتعلق بالتشريعات أو السياسات أو البرامج، واإلشارة إلى ما إذا كان قد أجري تحليل جنساني أو ما إذا 

  نية وطنية أو موضوعية أو مؤسسية.كان المشروع مرتبًطا بأي استراتيجية جنسا

ــارـكت ٢٠١٩وفي ـعام  -٦٤ امج التـعاون التقني ضـــــمن  ٣٨٠٤، شـــ الم في برـن امرأة من جميع مـناطق الـع
ــاركين في االجتماعات والدورات التدريبية ــية، والزائرين العلميين، والمش ــاركت  .الحاصــلين على منح دراس وش

 .والمحاضرين الدوليينامرأة ضمن النظراء والخبراء  ٢٠١٤

  

  :  مشاركة الذكور/اإلناث٢الشكل 
  في برنامج التعاون التقني

   النسبة المئوية لمسؤولي االتصال الوطنيين: ٣الشكل 
  من اإلناث والذكور حسب اإلقليم

  

  

 
، بشــأن تعزيز مراعاة المنظور الجنســاني GC(63)/RES/9من منطوق القرار  ٢-ألف من القســم ٣للفقرة  ٣-٢-يســتجيب القســم ألف ١٩

  وتحقيق التوازن الجنساني في برنامج التعاون التقني.

 ٢٠٨١المنح الدراسية والزيارات العلمية: 

 ٤٨٨٨المشاركون في االجتماعات وموظفو المشاريع اآلخرون: 

 ٣٤٤٠المشاركون في الدورات التدريبية:

 اإلناث
٢٠٪ 
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بة تصـل إلى  -٦٥ اء نـس بة  ٪٧٠وضـمن إدارة التعاون التقني، تـشكل النـس من  ٪٥٢من مجمل الموظفين، ونـس
عضــوات  ٨٪ من الموظفين. وثمة ٥٠موظفي الفئة الفنية والفئات العليا. وعلى مســتوى المديرين، تشــكل اإلناث  

  تقنيين.عضواً في الفريق االستشاري الدائم المعني بالمساعدة والتعاون ال ٢١من بين 

ــاء، نُظمت حلقتا عمل في إطار اتفاق أركال، بهدف الترويج ٢٠١٩وفي عام  -٦٦ ، بطلب من الدول األعضــ
اركة المرأة  بة مـش ابات، إذ بلغت نـس باب في المجال النووي، مع التركيز على الـش للتطبيقات النووية بين القادة الـش

ا٪٨٠ على القيادة والمهارات الشــخصــية األخرى ذات   . ولئن غطت حلقتا العمل مســائل تقنية، فإنها ركزت أيضــً
األهمية القصــــوى لقادة المســــتقبل لكي ينجحوا في مجاالتهم التقنية. وشــــجعت حلقتا العمل على إقامة شــــبكات 
التواصـــل، وكانت حافًزا إلنشـــاء فروع وطنية جديدة للنســـاء في المجال النووي في المنطقة: فقد اتخذت خمســة 

شــيلي وكوســتاريكا وكولومبيا) خطوات لتوطيد إنشــاء فروعها الوطنية. و  ور وأوروغواي بلدان جديدة (هي إكواد
ة  ا الالتينـي ا النوويين في أمريـك اوني لترويج العلم والتكنولوجـي اق التـع ووافق المنســـــقون الوطنيون من دول االتـف

مهنيين الشباب، ال سيما النساء، والكاريبي فيما بعد على مواصلة تنظيم الدورات التدريبية التي تركز على القادة ال
ـفي اـلـمجـــاالت اـلـمـتـعـلقـــة بـــاـلـتـقـنيـــات اـلـنوويـــة 
ديم  ك، وافقوا على تـق ة. عالوة على ذـل والنظيرـي
مشروع بدون تمويل لدعم إنشاء فرع للنساء في 

ــال النووي  ــاً  –المج ــال ليكون فرع فرع أرك
 إقليمياً.

اق  ا اتـف دـه ل التي عـق ة العـم ات خالل حلـق ــاـب ات شـــ مهنـي
أرـكال في كوـبا وـكان ـهدفـها تزوـيد العلـماء في المـجاالت 
ذات العالـقة ـبالمـجال النووي ـبالمـهارات القـيادـية الالزـمة.  
ات  ة والتكنولوجـي ة النووـي ة الطـاـق اـل (الصـــــورة من: وـك

  المتقدمة/كوبا)

جميع المنســـــقين الوطنيين على مواصـــــلة تنظيم هذه أركال، وافق   التفاق  العشـــــريناالجتماع  وخالل  -٦٧
الدورات التدريبية التي تركز على القادة المهنيين الـشباب، ال ـسيما النـساء، في المجاالت المتعلقة بالتقنيات النووية 
ــاء فرع "العامالت في  والنظيرية. عالوة على ذلك، وافقوا على تقديم مشـــروع بدون تمويل من الوكالة لدعم إنشـ

فرع أركال"، ليكون فرعاً إقليميا، مواصــلةً لإلجراءات التي اتخذت بالفعل في المنطقة فيما يتعلق -مجال النووي ال
    بتعميم المنظور الجنساني.
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  .٢٠١٩-٢٠١٥: النظيرات في المشاريع حسب المنطقة، ٤ الشكل
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مشـاركة اإلناث في التدريب ضـمن الحاصـلين على منح دراسـية، والزائرين العلميين، والمشـاركين في الدورات التدريبية،  :٥الشـكل 
  .٢٠١٩-٢٠١٥شاريع خالل الفترة والمشاركين في االجتماعات، وغيرهم من العاملين في الم

٢٠١٥                     ٢٠١٦                     ٢٠١٧                     ٢٠١٨                       ٢٠١٩  
 السنة

ت
با
دّرِ
مت
 لل
ية
ئو
لم
ة ا
سب
الن

 

٥٠٪  

  

٤٠٪  

  

٣٠٪  

  

٢٠٪  

  

١٠٪ 

 متوسط مشاركة اإلناث  الالتينية والكاريبيأمريكا  أوروبا آسيا والمحيط الهادئ أفريقيا

ة 
وي
مئ
 ال
بة
نس
ال

اء
ظر
لن

 
يع
ار
مش
ال

 
اء
نس
 ال
من

 

٢٠١٥                     ٢٠١٦                     ٢٠١٧                     ٢٠١٨                     ٢٠١٩  
 السنة
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  ٢٠كفالة التحسين المستمر لبرنامج التعاون التقني   -٤-٢-ألف

يمثل توكيد الجودة الذي يُضـّطلع به في كل مرحلة من مراحل دورة برنامج التعاون التقني حجر الزاوية  -٦٨
وفعالية برامج ومشــاريع التعاون التقني للتحســين المســتمر لبرنامج التعاون التقني. ويتمثل الهدف في زيادة كفاءة  

  وزيادة توجهها نحو تحقيق النتائج خالل مراحل التخطيط والتنفيذ واالستعراض.

إلى معايير  ٢٠٢١-٢٠٢٠واســـــتـند توكيد الجودة لمرحلة التصـــــميم لدورة برنامج التعاون التقني للعام  -٦٩
ع، هما مدى امتثال وثيقة تـصميم المـشروع للمعيار جودة التعاون التقني، واـستلزم تقييم جانبين من تـصميم المـشرو

، ومدى توافق تصـــميم المشـــروع مع نهج اإلطار المنطقي. وُطبِّقت آلية من خطوتين: ٢١المركزي للتعاون التقني
مســودة تصــميم مشــروع، وبعد ذلك  ٦١٣في البداية، إتاحة التعقيبات الرصــينة والبناءة لفرق المشــروع لتحســين  

. واستندت أنشطة توكيد الجودة لدورة ٥٩١جودة موحد لتصاميم المشروع النهائية البالغ عددها  إجراء استعراض  
اون التقني  امج التـع امجي  ٢٠٢١-٢٠٢٠برـن ادة دعم النهج البرـن ان في زـي ة لإلمـع ة واإلقليمـي إلى الحوافظ القُطرـي

ــكل ألعمال التعاون التقني في كل بلد، ولتحديد التداخالت والتفاوتات وأوجه ا ــاريع بشــ لتآزر المحتملة بين المشــ
  أفضل. وأظهرت نتائج استعراض الجودة مزيداً من التحسينات في جودة المشروع.

ويرتكز توكـيد الجودة أثناء تنفيذ المشـــــروع على تقارير التعاون التقني، أي على المنصـــــة اإللكترونية  -٧٠
لمـشاريع. وارتفع معدل تقديم تقارير تقييم التقدم المحرز لتقديم التقارير الـسنوية اإللزامية لتقييم التقدم المحرز في ا

٪ من مشــاريع التعاون ٨٠في المشــاريع بشــكل مطرد منذ أْن أدخلت منصــة تقارير التعاون التقني، حيث قدمت  
. وأـصبحت منـصة تقارير التعاون التقني أداة رئيـسية لزيادة فعالية تقديم ٢٠١٩التقني النـشطة تقاريرها خالل عام 

ـقارير والرصـــــد وإدارة التـقدم المحرز في تنفـيذ مشـــــاريع التـعاون التقني، وزادت بشــــــكل كبير من التـفاـعل الت
  والتواصل مع الدول األعضاء.

حلـقة عـمل، وفـعالـية ـتدرـيب وجلســـــات إـحاـطة برـنامجـية، تتراوح ـمدتـها ـما بين  ٥٠وأجري ـما يقرب من  -٧١
ائم على ال ٥يوم واـحد إلى  نـتائج لبرـنامج التـعاون التقني. ونُّظـمت ـهذه الفـعالـيات في أـيام، على أســـــاس النهج الـق

الوـكاـلة وـكذـلك في اـلدول األعضـــــاء، واشـــــتمـلت على حلـقات عـمل توجيهـية في مـجال التـعاون التقني، ودورات 
تدريبية على اســتخدام نهج اإلطار المنطقي في تصــميم المشــاريع الجديدة، وحلقات عمل قُطرية وإقليمية لتصــميم 

ا المشـاريع ، ومجموعات نقاش محدَّد حول المسـائل ذات الصـلة. وتضـمنت هذه األخيرة منتدى جديًدا ومخصـصـً
ــات  لتبادل المعرفة بين األقران (المائدة المســتديرة لمســؤولي إدارة البرامج) لتبادل الخبرات والمعرفة والممارس

لتعلم اإللكتروني بشــأن تصــميم مشــاريع الجيدة وتيســير إدارة البرامج والمشــاريع بفعالية وكفاءة. وتتاح دورة ا
الوكالة للتعاون التقني عالية الجودة لموظفي الوكالة ونظرائهم الخارجيين. واســتفاد عدة مئات من األشــخاص من 

 
بشــأن تنفيذ إطار إدارة دورة البرنامج  GC(63)/RES/9من منطوق القرار  ٢-ألف القســممن  ١١للفقرة  ٤-٢-يســتجيب القســم ألف ٢٠

من المنطوق بـشأن تحـسين جودة  ٣-ألف من القـسم ٤فعاالً؛ وللفقرة وجعله أكثر بـساطة ومالئماً للمـستخدم من أجل اـستخدامه اـستخداماً 
ْوغ  ٣-فأل من القـسم ٥مـشاريع التعاون التقني وعددها وأثرها؛ وللفقرة  من المنطوق بـشأن تزويد الدول األعضـاء بالمعلومات عن صـَ
من المنطوق بشـــأن بتقديم التقارير وإتاحة اإلرشـــادات المتعلقة  ٣-ألف من القســـم ٦المشـــاريع وفقاً لنهج اإلطار المنطقي؛ وللفقرة 

بـشأن   ٣-ألف من القـسم ٨رـصد الحـصائل؛ وللفقرة   من المنطوق بـشأن نتائج الجهود الرامية لتنفيذ ٣-ألف من القـسم ٧اإلبالغ؛ وللفقرة 
ــاريع التعاون التقني؛ وللفقرة  نة من خطوتين في رصــد نوعية مش ــم ٩اآللية المكوَّ من المنطوق بشــأن تعزيز االلتزام  ٣-ألف  من القس

  بالمعيار المركزي وبجميع متطلبات التعاون التقني.

ــروع إم ٢١ ــتخدام التقنيات النووية ولديه للوفاء بالمعيار المركزي، يجب على المش ــبقًا الس ــرًطا مس ا أن يرتبط بوضــوح بمجال يعد ش
يوجد فيه برنامج وطني يتمتع بالتزام حكومي قوي، مع وجود أدلة على تلقي  فرصة جيدة لتحقيق النتائج المتوقعة، أو أن يتناول مجاالً 

  .ا في نجاح المشروعدعم مالي كبير، ويمكن أن تلعب فيه التقنيات النووية دوًرا أساسيً 
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ن التدريب المحدد الهدف في المراقبة  ّمِ الدورة خالل مرحلة تصــميم البرنامج على مدى العامين الماضــيين. َوضــُ
  قة نقاش عبر اإلنترنت حول تقارير تقييم التقدم المحرز في المشاريع.والتقييم، وعقدت حل

وتحرز الوكالة تقدماً في وضــــع إطار تقييم لتوضــــيح األثر االجتماعي واالقتصــــادي لبعض المجاالت  -٧٢
بـشأن منهجية تقييم األثر، وتجري  ٢٠١٨المواـضيعية لمـشاريع وبرامج التعاون التقني. وُعقد اجتماع الخبراء في 

ن العديد من الدراـسات الـستكـشاف نُهج لتقييم األثر االجتماعي واالقتـصادي للتعاون التقني في بعض المجاالت اآل
  المواضيعية على مدى فترة من الزمن.

، نفذت إدارة التعاون التقني عدًدا من التحســــينات على األدوات والعمليات والمبادئ ٢٠١٩عام   وطوال -٧٣
ون التقني. وشــملت هذه التحســينات زيادة تعزيز نهج اإلدارة القائمة على النتائج في التوجيهية إلدارة برنامج التعا

ــتوى التخطيط  ــتدامة على مس ــانية واالس األطر البرنامجية القُطرية، واإلمعان في الترويج إلدراج الجوانب الجنس
د باستمرار على ممارسات إدارة المخاط ر طوال دورة حياة المشروع، للبرنامج والمشروع. باإلضافة إلى ذلك، أُّكِ

وتوثيق الدروس المسـتفادة واسـتخدامها باعتبارها من الجوانب الرئيسـية لإلدارة القائمة على النتائج على مسـتوى 
المشـــروع. وخالل تنفيذ المشـــروع، يتضـــمن التقرير الســـنوي لتقييم تقدمه قســـماً يختص بإدارة المخاطر وآخر 

توصـــية من توصـــيات التقييمات ومراجعة الحســـابات التي  ٦٠فإن أكثر من  بالدروس المســـتفادة. ونتيجة لذلك، 
أجراـها مكـتب الـخدـمات اإلشـــــرافـية اـلداخلـية إـما أُغلـقت أو اعتبرت في ـعداد التوصــــــيات المنـفذة، مـما ـيدل على 

ات مراج  ا عملـي ات التي تتمخض عنـه ائج والتوصــــــي اج النـت اون التقني إلدـم ا التـع ة الكبيرة التي يوليـه ة األهمـي ـع
الحسابات وتقييمات مكتب الخدمات اإلشرافية الداخلية في عملية التحسين المستمر لبرنامج التعاون التقني. وتعمل 
ــاملة لمعالجة  ــع خطط عمل شــ ــرافية الداخلية على وضــ إدارة التعاون التقني عن كثب مع مكتب الخدمات اإلشــ

لمراجـعة والتقييم الـجديدة التي أجراها المكـتب في عام التوصــــــيات المتعلـقة بالتـعاون التقني والمـتأتـية من عملـيات ا
ائل المالئمة للتحقق ٢٠١٩ يما في ما يتعلق بتحديد الوـس . وقد أعدت هذه الخطط في تفاعل وثيق مع المكتب، ال ـس

 ٢٢.ودمج فرادى التوصيات في مجاالت مواضيعية بما يكفل تنفيذها بأكبر قدر من الفعالية والكفاءة

 

   

 
 مكتب الخدمات اإلشـرافية الداخليةبشـأن تقييم   GC(63)/RES/9من منطوق القرار  ٣-من القسـم ألف ١١تسـتجيب هذه الفقرة للفقرة   ٢٢

  للمشاريع.
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 موارد برنامج التعاون التقني وتنفيذه   -باء
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  ٣١الصفحة 

 

  موارد برنامج التعاون التقني وتنفيذه  -باء

  لمحة عامة عن الشؤون المالية  -١-باء

  ٢٣الموارد المخصصة لبرنامج التعاون التقني   -١-١باء

مليون  ٨٦٫٢يورو من المبلغ المســـــتهدف البالغ    مليون  ٨٢٫٢، جرى التعهُّد بمبلغ  ٢٠١٩في نهاية عام   -٧٤
يورو. وبلغ مجموع موارد   مليون ٨١٫٠، ووردت مدفوعات قدرها  ٢٠١٩يورو لصندوق التعاون التقني في عام 

يف البرنامجية المقررة االســترداد، صــندوق التعاون التقني، بما فيها تكاليف المشــاركة الوطنية، ومتأخرات التكال
يــورو لصــــــنـــدوق الــتــعـــاون الــتــقــنــي،   مــلــيــون ٨١٫٠يــورو (  مــلــيــون ٨٢٫٠واإليــرادات الــمــتــنــوعـــة، 

يورو للتـكاليف البرـنامجـية المقررة االســـــترداد،   مليون ٠٫١لتـكاليف المشـــــارـكة الوطنـية، و  يورو  مليون ٠٫٤و
فبلغــت  ٢٠١٩الجــديــدة الخــارجــة عن الميزانيــة لعــام يورو لإليرادات المتنوعــة). أمــا الموارد   مليون ٠٫٥و

  مليون يورو. ٠٫٣مليون يورو، وبلغت المساهمات العينية  ١٢٫٣

، في ـما بلغ مـعدل تحقيق ٪٩٥٫٤، ٢٠١٩ـكانون األول/ديســـــمبر   ٣١وبلغ مـعدل تحقيق التعـهدات، حتى   -٧٥
ــه  ــكل   ٪٩٤٫٠المدفوعات في التاريخ نفسـ ـ ٥(الشـ ــواً، بما في ذلك ). ودفعت مائة وثماني وعـشـ رون دولة عضـ

تلمة في عام  ١٨ من أقل البلدان نمواً، هدفها المقرر للصـندوق بالكامل أو جزئيا. ويـشمل مجموع المدفوعات المـس
ــافية مقدَّمة من   ٢٤٦٠٠ما قدره  ٢٠١٩ لة أو مدفوعات إض ــاء. وحتى  ٩يورو إما من مدفوعات مؤجَّ دول أعض

  .٪٩٤٫٠عند نسبة  ٢٠١٩حقيق المدفوعات في عام بدون هذه المدفوعات، سيظل معدل ت

 
  

  ٢٠١٩-٢٠١٠: االتجاهات في موارد برنامج التعاون التقني، ٦الشكل 

 

 
، بـشأن تـسديد المـساهمات لـصندوق التعاون GC(63)/RES/9من منطوق القرار  ٤-ألف  من القـسم ٢للفقرة  -١-١-يـستجيب القـسم باء ٢٣

ــم   ٥التقني وتسديد تكاليف المشاركة الوطنية، وتسديد متأخرات التكاليف البرنامجية المقررة االسترداد؛ ويستجيب للفقرة  ــ ــ ــن القس ــ م
 من المنطوق، بشأن تسديد المدفوعات لصندوق التعاون التقني في الوقت المناسب. ٤-ألف

ت
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٢٠١٠      ٢٠١١      ٢٠١٢     ٢٠١٣      ٢٠١٤      ٢٠١٥      ٢٠١٦      ٢٠١٧       ٢٠١٨    ٢٠١٩  

صندوق التعاون التقني أموال خارجة عن الميزانية عينية
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  ٢٠١٩: موارد برنامج التعاون التقني في عام ١الجدول 

  مليون يورو ٨٦٫٢  ٢٠١٩المبلغ المستهدف للتبرعات في صندوق التعاون التقني لعام 

صندوق التعاون التقني وتكاليف المشاركة الوطنية والتكاليف البرنامجية 
 المقررة االسترداد واإليرادات المتنوعة 

 ٢٤الموارد الخارجة عن الميزانية 

 المساهمات العينية

  مليون يورو ٨٢٫٠
  

  مليون يورو ١٢٫٣

  مليون يورو ٠٫٣

  مليون يورو ٩٤٫٦ مجموع الموارد الجديدة لبرنامج التعاون التقني 

  

 
  .٢٠١٩-٢٠١٠االتجاهات في معدل التحـقيق، : ٧الشكل 

 
  من الملحق التكميلي لهذا التقرير لالطالع على التفاصيل. ٥-إلى الجدول ألفيُرجى الرجوع  ٢٤

  : تسديد متأخرات تكاليف المشاركة الوطنية ومتأخرات التكاليف البرنامجية المقررة االسترداد٢الجدول 

٢٠١٩المبالغ المستحقة الدفع في نهاية عام    ٢٠١٩المبالغ الواردة عام  

تكاليف المشاركة 
  الوطنية 

  مليون يورو ٠٫٥  مليون يورو ٠٫٤

التكاليف البرنامجية  
  المقررة االسترداد

  مليون يورو ٠٫٨  مليون يورو ٠٫١

٩٩٫٦٪ 

١٠٥٫٠٪ 
 
 
 

١٠٠٫٠٪
 
 
 

٩٥٫٠٪ 
 
 
 

٩٠٫٠٪ 
 
 
 

٨٥٫٠٪ 
 
 
 

٨٠٫٠٪ 
 ٢٠١٠      ٢٠١١      ٢٠١٢         ٢٠١٣      ٢٠١٤       ٢٠١٥         ٢٠١٦     ٢٠١٧      ٢٠١٨       ٢٠١٩  

النسبة المئوية من الرقم المستهدف
د به المتعهَّ معدل تحقيق المدفوعات

٩٢٫٣٪

٩٢٫٣٪ ٨٩٫٣٪

٨٩٫٣٪

٨٩٫٣٪

٨٩٫٣٪

٩٢٫٨٪

٩٢٫٨٪ ٨٩٫٨٪

٨٩٫٧٪

٩٤٫١٪

٩٤٫١٪

٩٣٫٦٪

٩٣٫٥٪

٩٨٫٧٪

٩٢٫٦٪

٩١٫٧٪

٩٥٫٤٪

٩٤٫٠٪
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  ٢٥المساهمات الخارجة عن الميزانية والمساهمات العينية  -٢-١-باء

(من البـلدان الـمانـحة،  ٢٠١٩بلـغت المســـــاهـمات الـخارـجة عن الميزانـية من جميع المصـــــادر في ـعام   -٧٦
م مبلغ الــــــ  ١٢٫٣والمنظمات الدولية وغيرها، وحصـة الحكومات من التكاليف)   مليون   ١٢٫٣مليون يورو. ويُقـس

مليون يورو تمويل لألنشــطة حيث الجهة المانحة هي الجهة المتلقية (ما يُشــار إليه  ٤٫٣يورو على النحو التالي:  
مليون يورو  ٥٫٩مليون يورو من جـهات ـمانـحة، ورد مبلغ  ٨٫٠في الـعادة بحصـــــة الحكوـمات من التـكاليف)؛ و

رة االسـتخدامات السـلمية. وقدمت اثنتا عشـرة دولة عضـوا أفريقية مسـاهمات خارجة عن منها من خالل آلية مباد
يورو لمشـاريع التعاون التقني اإلقليمي من خالل صـندوق اتفاق أفرا. ويِرُد مزيد  ٣٩١ ٥٢١الميزانية تصـل إلى  

ــيل في الجدول   ــاهمات الخارجة عن الميزانية حســـب الجهات المانحة) وال ٣من التفاصـ ــة  ٤جدول  (المسـ (حصـ
دول  اليف)، والـج ات من التـك ان). وبلـغت  ٥الحكوـم ل من أـجل عالج الســـــرـط امج العـم ات في برـن ــاهـم (المســـ

  .٢٠١٩مليون يورو في عام  ٠٫٣المساهمات العينية 

حسب  ،  ٢٠١٩المساهمات الخارجة عن الميزانية والمخصصة لمشاريع التعاون التقني في عام  :٣الجدول 
 الجهة المانحة (باليورو) 

٣٠٣  االتحاد الروسي   ٨٥٢ ٠٧ فرنسا    ٠٠٠ 

 ٤٤٣٥ الفلبين  ٠٠٠ ٢٠٠  إسبانيا 

٠١ ماليزيا  ٠٠٠ ٢٠ إسرائيل   ٠٠٠ 

٢٥٧ ٤٤ إندونيسيا  ٦٢١ هولندا    ٠٦٢  

٠١٥ بلجيكا  ٧٢٣ ٣ الواليات المتحدة األمريكية  ٠٠٠   ١١٩ 

٠٠٤ ١٧٥ الجمهورية التشيكية  ٠٩٦ اليابان    ٠٥٢  

٥٩٢ جمهورية كوريا ١٢٥ ٣٩١ صندوق اتفاق أفرا ٤٧٨   

٠٠٠٥  سري النكا   ١٣٦ ١٣١ المفوضية األوروبية 

٢١٧ الرابطة النووية الكورية للتعاون الدولي  ٥٦٧ ١٨٦  السويد   ٥٥٢  

٠٠١  سويسرا   ٤٤٦ ٣٥٧ صندوق األوبك للتنمية الدولية ٠٠٠ 

٠٠٠٩ شيلي  ٥٥٠ ٧ المجموع    ٠٨١  

٢٥ الصين   ٨٥٠    

  
التمويل حيث الجهة المانحة هي الجهة المتلقية (حصة الحكومات من التكاليف) والمخصص   :٤الجدول 

 (باليورو)  ٢٠١٩لمشاريع التعاون التقني في عام 

٨٢١ إندونيسيا  ٤٢١ قطر ١٤٩   ٩٨٥ 

٠٠٥ ٤٣٣  أوزبكستان  ٠٩ كوستاريكا    ٠٣٤  

٠٠٠٥  باكستان  ٠١ ليتوانيا    ٠٠٠ 

٠١٥ مالطة  ٠٠٠ ٣٥ بوتسوانا   ٠٠٠ 

٢١١  تايلند   ٠٠٠ ٤٥ المملكة العربية السعودية  ٥٦٨ 

٠٠٥ جمهورية مولدوفا  ٠٠٤ ٢ النيجر  ٠٠٠   ٠٠٠ 

٠٣٢  صربيا  ٩٠٣ ٤ المجموع  ٠٠٠   ٢٤٩  

٠٩٥ ٤٤ غانا     

  
 
 أ/؛ - بشـأن التماس الموارد لتنفيذ مشـاريع الحاشـية   GC(63)/RES/9من منطوق القرار    ٤- من القسـم ألف   ٨للفقرة    - ٢- ١- يسـتجيب القسـم باء  ٢٥

م ألف ٩وللفقرة  اري ٤-من القـس ية  من المنطوق بـشأن التبرعات وتنفيذ مـش م ألف ١٠أ/؛ وللفقرة -ع الحاـش اهمات   ٤-من القـس بـشأن المـس
من المنطوق بشـــأن المســـاهمات   ٤ -من القســـم ألف ١٦الخارجة عن الميزانية، بما في ذلك مبادرة االســـتخدامات الســـلمية؛ وللفقرة 

لمية؛ وللفقرة  تراتيجية وتخطيط برنامج  من القـسم باء ب ١٦الخارجة عن الميزانية، بما في ذلك مبادرة االـستخدامات الـس ـشأن تعزيز إـس
  العمل من أجل عالج السرطان وكذلك إستراتيجية حشد الموارد اإلضافية.
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  ٢٠١٩٢٦السرطان، : المساهمات الخارجة عن الميزانية لبرنامج ٥الجدول 

  المبلغ باليورو   الجهة المانحة 

  ٣٤٨ ١٨٦   االتحاد الروسي 

٠٨٠ ١٨   جمهورية كوريا   

٠٤   موناكو   ٠٠٠  

٠٣٦ ٦٧٦   الواليات المتحدة األمريكية    

٢٠٩  المجموع   ٧٨٨ 

  

  
: االتجاهات في المسـاهمات الخارجة عن الميزانية وفقاً لنوع الجهة المانحة، باسـتثناء المسـاهمات في برنامج العمل من أجل ٨الشـكل 

  ٢٠١٩-٢٠١٠عالج السرطان، 

  
  تنفيذ برنامج التعاون التقني  -٢-باء

  التنفيذ المالي   -١-٢-باء

ــواء. ويُعبَّر عن التنفيذ   -٧٧ يُعبَّر عن تنفيذ برنامج التعاون التقني من الناحية المالية وغير المالية على حد ســ
اً،  ٢٧.الـمالي من حـيث المـبالغ الـمدفوـعة واألعـباء أـما األداء غير الـمالي (أي المخرـجات) فيمكن التعبير عـنه ـعددـي

ــراء  ــتعان بهم، والدورات التدريبية المعقودة، وأوامر الشــ ــبيل المثال من حيث عدد الخبراء المســ وذلك على ســ
  الملِزمة.

 
ـ  ٢٦ ) نتيجة حشد الموارد لبرنامج العمل ٤والجدول  ٣مليون (ورد في الجدول  ٣٫١يورو، استُلم مبلغ  ٩٢٠٧٨٨باإلضافة إلى مبلغ الــ

ت الموارد من الواليات المتحدة، وكذلك من النيجر  ٢٦من مشــاريع التعاون التقني. وحشــدمن أجل عالج الســرطان واســتفاد منها عدٌد 
  من خالل ترتيب شراكة بين ذلك البلد والبنك اإلسالمي للتنمية.

تغيرت المصـــــطلـحات مع تطبيق نـظام المعلوـمات ـلدعم البرامج على نـطاق الوـكاـلة (نـظام إيبس/أوراـكل). والمـبالغ الـمدفوـعة هي  ٢٧
  للمصروفات. مقابل

٤٠  
  

٣٥  
  

٣٠  
  

٢٥  
  

٢٠  
  

١٥  
  

١٠  
  
٥  
  
-  
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٢٠١٠    ٢٠١١     ٢٠١٢    ٢٠١٣    ٢٠١٤     ٢٠١٥    ٢٠١٦    ٢٠١٧    ٢٠١٨     ٢٠١٩  

للتكاليفتقاُسم الحكومات  منظمات دولية وثنائية  بلدان مانحة
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ــاً على ميزانية عا  -٧٨ ــبة التنفيذ المالي في ما يخص صــندوق التعاون التقني، قياس  ٢٠١٩م وقد وصــلت نس
  ).٦(الجدول  ٪٨٩٫١، إلى ٢٠١٩كانون األول/ديسمبر  ٣١حتى 

  
  الرصيد غير المخصص  -٢-٢-باء

ــتُلم مبلغ ٢٠١٩مليون يورو. وفي عام  ١٫٧  ٢٩، بلغ الرصــيد غير المخصــص٢٠١٩في نهاية عام   -٧٩ ، اس
. ويُحتفَظ بـما ٢٠٢٠عـبارة عن مـبالغ ـمدفوـعة مـقدـماً لصــــــندوق التـعاون التقني عن ـعام ماليين يورو هو  ١٠٫٩

  يورو من األموال النقدية بعمالت يتعذر استخدامها في تنفيذ برنامج التعاون التقني. مليون ١٫٦قيمته نحو 

  (باليورو) : مقارنة الرصيد غير المخصص لصندوق التعاون التقني٧الجدول 

  ٢٠١٩  ٢٠١٨  الوصف

 ٦٥٤ ٧٣٧ ١ -  الرصيد غير المخصص 

لصندوق التعاون  ٢٠١٩و ٢٠١٨مبالغ مدفوعة مسبقاً في عامي 
  التقني عن السنة التالية

٨٢٩ ١١  ٠١ ٤١٥  ٨٥٥ ٨٩٩ 

٣٠٥ ١  عمالت غير قابلة للتحويل ال يمكن استعمالها   ٠١٩  ٥٢٦ ١  ١٣٩ 

٥٢٢ ٤٥٥  استخدامها إال ببطء عمالت يصعب تحويلها وال يمكن   ٧٤٧ ١٥ 

 ٣٩٥ ٢٧٨ ١٤ ٨٣٠ ٨٨٦ ١٣  رصيد غير مخصص معدَّل 

 

  الموارد البشرية والمشتريات  -٣-٢-باء

تُبيِّن مؤشــرات الموارد البشــرية والمشــتريات التنفيذ غير المالي لبرنامج التعاون التقني. وفي ما يتعلق   -٨٠
  مليون يورو. ٥١ ١٠٧ ٠٩٠، بقيمة تبلغ ٢٠١٩شراء في عام أمر  ٢١٣٢بالمشتريات، صدر ما مجموعه 

  

  
 
صـات الميزانية لعام  ٢٨ ل من السـنوات السـابقة والبالغ  ٢٠١٩تشـمل مخصـَّ في نهاية العام المبلغ المخصـص من قَْبل للمشـاريع، المرحَّ

  مليون يورو. ٦٫٨

  إجمالي األموال غير المخصصة لمشاريع التعاون التقني. ٢٩

  ٢٠١٩و ٢٠١٨و ٢٠١٧: المؤشرات المالية لصندوق التعاون التقني لألعوام ٦الجدول 

  ٢٠١٩  ٢٠١٨  ٢٠١٧  المؤشر

  يورو   يورو   يورو  

مخّصصات الميزانية 
  ٢٨في نهاية العام 

٦٠١  ٦٠١ ٥٣٣ ١٣٦  ٢٦١  ٠٤٠  ٣٢١  ٣٦٥ ٣٧٦  

األعباء + المبالغ 
  المدفوعة 

٠٥٧ ٩١  ٠٧١  ٥١٢ ٣٧٧ ٩١  ٩٠١  ٣٦١ ٩٣٧  

٪٨٦٫٣  معدل التنفيذ   ٨٥٫٧٪  ٨٩٫١٪  
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  ٢٠١٩: تنفيذ المخرجات: المؤشرات غير المالية لعام ٨الجدول 

   المؤشر

  ٣٨٤٣  مهام الخبراء والمحاضرين 

  ٦٠٠٦  المشاركون في االجتماعات وغيرهم من موظفي المشاريع 

  ٢٠٨١  والزوار العلميون في الميدان المنح الدراسية 

  ٣٤٤٠  المشاركون في دورات تدريبية

  ٢٢٠  الدورات التدريبية اإلقليمية واألقاليمية 

 

  ٢٠١٩: المشتريات الخاصة بالتعاون التقني في عام ٩الجدول 

 الصادرة قيمة طلبات الشراء   أوامر الشراء المقدَّمة  الطلبات   الشعبة 

  ٢٠ ٤٨٦ ٤٣٥  ٩٣٩  ٧٦٢  شعبة أفريقيا 

  ٩ ٤٧٨ ٥٢٣  ٤٢٩  ٣٩٤  شعبة آسيا والمحيط الهادئ 

  ٩ ١٩٥ ٩٨٥  ٣١٢  ٢٨٩  شعبة أوروبا 

  ١١ ٩٤٦ ١٤٧  ٤٥٢  ٣٣١  شعبة أمريكا الالتينية والكاريبي 

  -  -  ١  برنامج العمل من أجل عالج السرطان 

  ٥١ ١٠٧ ٠٩٠  ٢١٣٢  ١٧٧٧  المجموع 

 

ــروع عامل، وكان هناك   ٨٣٧، كان هناك ٢٠١٩نهاية عام وفي    -٨١ ــافي في طور  ٥١١مشـ ــروع إضـ مشـ
  مشروع. وألغي مشروع واحد بالتشاور مع الدولة العضو المعنية. ١٧٨، أغلق ٢٠١٩اإلغالق. خالل عام 

  مشاريع االحتياطي البرنامجي   -٤-٢-باء

ل مشـــــروع التـعاون التقني   -٨٢ ، "بـناء ـقدرات الموارد البشـــــرـية إلنشـــــاء أول محـطة للقوى UZB2001ُمِوّ
  يورو على أنشطة المشروع. ٤٥٣٠١. وأنفق مبلغ قدره ٢٠١٩النووية"، من االحتياطي البرنامجي في 
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 ٢٠١٩أنشطة البرنامج وإنجازاته في عام   -جيم
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  ٢٠١٩٣٠أنشطة البرنامج وإنجازاته في عام   -جيم

  أفريقيا  -١-جيم

  ٤٥  عدد البلدان المتلقـية للدعم من خالل التعاون التقني

  ٣٨ ٢٩٠ ٣٥٨  مخصصات الميزانية في نهاية العام

  ٣٤ ٢٨٣ ٢٨٥  األعباء والمبالغ المدفوعة

  ٧٧/٢٣٦/١  اإلغالق/الملغاة/ في طور ٢٠١٩المشاريع المغلقة في عام 

  ٪٨٩٫٥٤  معدل التنفيذ في صندوق التعاون التقني

  ٨٦٠  مهام الخبراء والمحاضرين

  ١٢٠٧  المشاركون في االجتماعات وغيرهم من موظفي المشاريع

  ٨٨٠  الحاصلون على منح دراسية والزائرون العلميون

  ٩٧٤  المشاركون في الدورات التدريبية

  ٤٩  تدريبية إقليميةدورات 

 

  

  .حسب المجال التقني ٢٠١٩: المبالغ المدفوعة في منطقة أفريقيا في عام ٩الشكل 

  

 
، بـشأن مـساعدة الدول األعضـاء في تطبيق العلوم GC(63)/RES/9رار من منطوق الق ١-ألف من القـسم ٣يـستجيب القـسم جيم للفقرة  ٣٠

ليما ومأمونا وآمنا؛ وللفقرة  م ١والتكنولوجيات النووية تطبيقا ـس ير وتعزيز نقل التكنولوجيا النووية والدراية  ٢-ألف من القـس أن تيـس بـش
ــاء؛ وللفقرة  ــم ٢النووية بين الدول األعض ــع  من منطوق القرار، ب ٢ ألف من القس ــطة التعاون التقني عن طريق وض ــأن تقوية أنش ش

بشــأن التكيف مع تغيُّر المناخ والتخفيف من آثاره  ٢-ألف من القســم ٥برامج تتســم بالفعالية والكفاءة وموجهة لتحقيق النتائج؛ وللفقرة 
ـــ م ٤من خالل استخدام التقنيات النووية؛ وللفقرة  ـــ ن القســـ من منطوق القرار، بشأن تعزيز أنشطة التعاون التقني التي تدعم  ٥-ألف مـــ

االعتـماد على اـلذات واالســــــتداـمة وزـيادة الـجدوى ـلدى الكـياـنات الوطنـية النووـية وغيرـها من الكـياـنات في اـلدول األعضـــــاء، وتعزيز 
  التعاون اإلقليمي واألقاليمي.

٨٫١٤٪ 

٩٫٤٤٪ 

٢٫٧٤٪ 

٢٦٫٢٢٪

٣٠٫٦٩٪

٦٫٢٠٪ 

١٦٫٥٧٪

الطاقة

األغذية والزراعة

الصحة والتغذية 

التطبيقات الصناعية/التكنولوجيا اإلشعاعية

تطوير المعارف النووية وإدارتها

األمان واألمن

المياه والبيئة 
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  أبرز المالمح اإلقليمية في أفريقيا  -١-١-جيم

من البلدان األقل نمواً، في  ٢٦دولة عضــــواً في المنطقة األفريقية، منها   ٤٥، شــــاركت  ٢٠١٩في عام   -٨٣
مـشروعاً إقليمياً. وقد حقق البرنامج معدل تنفيذ قدره  ٤٧مـشروع وطني و ٢٩٤برنامج التعاون التقني، من خالل 

  في المنطقة. ٪٨٩٬٥

ونجحت إحدى عـشرة دولة عـضواً في وـضع األُطر   -٨٤
ا. وبلـغت  ا والتوقيع عليـه ــة بـه اصـــ ة الـخ ة القُطرـي امجـي البرـن

، األطر البرنـامجيـة القُطريـة الخـاصـــــة بتشـــــاد، وتوغو 
غـــاـبون، وـكوت دـيـفوار، ومـــاـلي، ، وـجـمـهوريـــة اـلـكوـنـغوو

وموريتانيا، وموريشيوس مرحلة متقدمة أو المرحلة األخيرة 
  .٢٠٢٠ومن المزمع التوقيع عليها في عام  من اإلعداد،

ة ٢٠١٩وفي عـام   -٨٥ ة في التوقيع على إطـار األمم المتحـدة للتعـاون في مجـال التنمـي اـل ت الوـك ــارـك ، شـــ
  لسيراليون. ٢٠٢٣-٢٠٢٠المستدامة 

ــية ذات األولوية الت  -٨٦ ي ســلط وركز برنامج الوكالة للتعاون التقني في إفريقيا على المجاالت الثالثة الرئيس
ــتراتيجي اإلقليمي (أفرا) للفترة  ــوء عليها في إطار التعاون االسـ ــروع إطار البرنامج ٢٠٢٣-٢٠١٩الضـ ، ومشـ

ا للفترة  ة، واألـمان ٢٠٢٣-٢٠١٩اإلقليمي ألفريقـي ذاء والزراـعة، والصــــــحة البشـــــرـي ذه المـجاالت هي الـغ . وـه
ــاعدة   اإلشــعاعي والنووي. وشــكلت تنمية الموارد البشــرية من خالل التعليم ــيا في المس والتدريب عنصــرا رئيس

، دعـماً للجهود الوطنـية لبـناء الـقدرات وضــــــمان توافر الموظفين المهرة في اـلدول ٢٠١٩التقنـية المـقدـمة في ـعام 
  األعضاء األفريقية.

وفي نيسان/أبريل، حضر موظفو االتصال الوطنيون من أربعين دولة عضواً االجتماع السنوي لمسؤولي   -٨٧
الوطنيين اـلذي نظمـته الوـكاـلة ـبالتـعاون مع هيـئة الـطاـقة اـلذرـية في تنزانـيا. وافتتح االجتـماَع ـناـئُب وزير االتصـــــال 

ــتراتيجيات والقرارات القابلة  ــاركون اإلسـ التعليم والعلوم والتكنولوجيا في جمهورية تنزانيا المتحدة. وناقش المشـ
  ج التعاون التقني في إفريقيا.للتنفيذ، ووافقوا عليها، لالستمرار بتعزيز تنفيذ برنام

  

  . (الصورة من: تي تشيلو/الوكالة)جمهورية تنزانيا المتحدةالمشاركون في اجتماع مسؤولي االتصال الوطنيين في 

األطر البرنامجية القُطرية الموقَّعة في أفريقيا 
  ٢٠١٩في عام 

جنوب ، وإرتريا، وإســواتيني، وأنغوال، وأوغندا
أفريقيا، وـسيراليون، والكمرون، وليبريا، وليبيا، 

  وموزمبيق، وناميبيا.
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وفي شـباط/فبراير، شـاركت الوكالة في الدورة االسـتثنائية للهيئة األفريقية للطاقة النووية. وقدم الشـركاء   -٨٨
األنشطة التي نفذت بالفعل في أفريقيا. وركزت المناقشات على إرساء تعاون محدَّد بين الوكالة عروضاً تبين حال  

  والهيئة األفريقية للطاقة النووية وتعزيزه.

وفي إطار ترتيبات عملية تمَّ التوقيع عليها بين الـصين والوكالة، زار مدير ـشعبة أفريقيا الـصيَن في مهمة   -٨٩
ريل، حيث التقى نظراءه واســتكشــف فرص التعاون فيما بين بلدان الجنوب في إطار لتقصــي حقائق في نيســان/أب

برنامج التعاون التقني في أفريقيا. والتقى مدير الشـعبة خالل تلك الزيارة الحاصـلين على منح دراسـية من الوكالة 
ً  وقدَّم  للهندـسة،  هاربِنالذين يدرـسون في جامعة   ية من أجل التنمية المـستدامة عن العلوم والتكنولوجيا النوو  عرـضا

  في جامعة شينغوا، واستكشف المزيد من فرص التدريب في جامعَتَي هاربِن وشينغوا.

في نيروبي،   ٢٠١٩وفي تشرين األول/أكتوبر، شاركت الوكالة في منصة األعمال النووية اإلفريقية لعام    -٩٠
اون مع الهيئة اإلفريقية للطاقة النووية. وتمَّ تســـليط كينيا، التي اســـتضـــافها مجلُس الكهرباء النووية الكيني بالتع

الضــــوء على ما تقدمه الوكالة من مســــاعدة للبلدان التي تشــــرع في برامج للقوى النووية، وتمَّ التأكيد على نهج 
ــييد محطتها األولى  ــاعدة البلدان التي تنظر في تشـ ــامل لمسـ ــلوب متدرج شـ الوكالة للمعالم المرحلية البارزة كأسـ

  وى النووية أو تخطط لذلك.للق

  أبرز مالمح المشاريع  -٢-١-جيم

"إقامة شـــبكة خاصـــة بســـالمة األغذية من خالل تطبيق   RAF5078، ركز المشـــروع  ٢٠١٩في عام   -٩١
التكنولوجيات النووية والتكنولوجيات المرتبطة بها، المرحلة الثانية (أفرا)"، على بناء قدرات الدول األعضـاء في 
ــدير الغذاء،  ــواق تص ــالمة األغذية، وبذلك يدعم األمن الغذائي، والوصــول إلى أس ــواغل المتعلقة بس معالجة الش

القتـضاء. وقُدمت المـساعدة في األـساس لتعزيز الـسيطرة على األخطار الكيميائية والميكروبية، باالـستعانة حـسب ا
التقنـيات النووـية والنظيرـية والتكميلـية، ولتعزيز التواصـــــل فيـما بين المختبرات األفريقـية. وفي الوـقت الراهن،  ـب

المخاطر الغذائية في مصــفوفات الغذاء المختلفة،  دولة عضــواً إفريقية القدرة على اختبار مجموعة من ٢١تمتلك  
رت عشـر من الدول األعضـاء  ما قلَّص تكلفة التحليل (مقارنة بإرسـال مثل هذه االختبارات إلى الخارج). كما طوَّ
ــتطاعة بلدين (جنوب إفريقيا ومصــر)  ــالمة األغذية، وباس ــاركة قدرات لتدريب تقنيين وباحثين في مجال س المش

اج وتوفير اد  إنـت ار االعتـم اً لمتطلـبات معـي اءة وفـق ارات الكـف ل ISO17043مواد اختـب ــِ ة، تواصـــ اـل دعم من الوـك . وـب
البلدان األفريقية التواصل بشأن مسائل سالمة األغذية، ما يجعلها يساعد بعضها بعضاً على بناء مثل هذه القدرات 

  ودعم مبادرات الصحة العامة وحماية المستهلك الوطنية واإلقليمية.

رطان تمَّ توفير تدريب طويل األجل يقود للحصـول على مؤهل للعديد من اختصـاصـيي  -٩٢ ودعماً لعالج الـس
العالج اإلشــعاعي لألورام، واختصــاصــيي الفيزياء الطبية، وتقنيي العالج اإلشــعاعي، واختصــاصــيي الصــيدلة 

تمَّ توفير العديد من الدورات  ٢٠١٩. وفي عام ٢٠١٩اإلشــعاعية من خالل المشــاريع الوطنية واإلقليمية في عام 
"تحـسين الوـصول إلى خدمات جيدة لمكافحة الـسرطان من خالل   RAF6050التدريبية اإلقليمية في إطار المـشروع  

بناء القدرات المسـتدامة" لتحسـين الجودة في مجال العالج اإلشـعاعي، وركَّزت الدورات على تمريض المصـابين 
ــات تقنيي العال ارســـ األورام، ومـم ة ـب اللغتين اإلنكليزـي اعي لألورام (ـب ال العالج اإلشــــــع اعي في مـج ج اإلشــــــع

والفرنسـية)، وعلى العالج اإلشـعاعي القائم على األدلة لسـرطانات البروسـتاتا (بالفرنسـية).باإلضـافة إلى ذلك، تمَّ 
عالج اإلشـعاعي تقديم عدد من المنح الدراسـية الجماعية قصـيرة األجل لدعم الدول األعضـاء في تحسـين تقنيات ال

  لديها.
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تمَّ تزويد موزامبيق بإمدادات طارئة لتشـــخيص األمراض الحيوانية بناًء على طلب من  ٢٠١٩وفي عام   -٩٣
وزارة الزراعة واألمن الغذائي، للمســـاعدة على مكافحة تفشـــي األمراض الحيوانية مثل حمَّى الخنازير األفريقية 

م وداء الحمَّى القالعية وحمَّى الوادي المتصــدع في أعقاب الفيضــانات ا ــبَّبت بها األعاصــير األخيرة. وقُّدِ لتي تس
"دعم تلبية االحتياجات المحدَّدة التي تنشأ في المنطقة األفريقية بسبب حاالت   RAF0051الدعم في إطار المشروع  

  الطوارئ".

"تعزيز القدرات اإلقليمية في أفريقيا من أجل تشخيص األمراض الحيوانية   RAF5073وواصل المشروع    -٩٤
أو الناشـــئة من جديد، بما في ذلك مرض فيروس اإليبوال، وإرســـاء نُظم لإلنذار المبكر" تعزيز القدرات  الناشـــئة

، ٢٠١٩اإلقليمـية على تـحدـيد األمراض الحيوانـية المصـــــدر في وـقت مبكر وفي ظروف آمـنة وـمأموـنة. وفي ـعام 
حديد المبكر من خالل التسلسل الجيني. انصبَّ التركيز على تعزيز قدرات المختبرات البيطرية الوطنية إلجراء الت

األمر الذي أتاح للمغرب، على ـسبيل المثال، تكييف حملة التطعيم الخاـصة به بكفاءة للتعامل مع تفـشي داء الحمَّى 
ــاللة جديدة من فيروس داء الحمَّي ٢٠١٩القالعية الذي بدأ في كانون الثاني/يناير   ــل التحديد الجيني لســ . وبفضــ

اع المغرب اســتخدام لقاح مطابق ونفَّذ حمالت تطعيم ناجحة، ما أوقَف انتشــار المرض بســرعة، القالعية، اســتط
  ومكن من العودة إلى حالة الخلو من داء الحمَّى القالعية.

"تعزيز القدرات البـشرية الوطنية  RWA0002وفي رواندا، وـضع البلد منهجاً دراـسياً في إطار المـشروع    -٩٥
العلوم والتكنولوجيا النووية" مكن من إطالق برنامج لتنمية الموارد البشــرية في مجال   وإجراء البحوث في مجال

الفيزياء النووية، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى إنشــاء مركز للعلوم والتكنولوجيا النووية. كما ُوضــعت خطة 
  جيا التابعة لجامعة رواندا.أعمال من خالل المشروع إلنشاء مركز للعلوم النووية بكلية العلوم والتكنولو

  التعاون اإلقليمي   -٣-١-جيم

اتفاق أفرا هو اإلطار الرئيسي لتعزيز التعاون التقني فيما بين البلدان النامية في إفريقيا، ولتعزيز التعاون   -٩٦
ا بين اـلدول األطراف فـيه. وأقرَّ االجتـماع الثالثون لممثلي اتـفاق أفرا، اـلذي ُعـقد على ـهامش اـلدورة  اإلقليمي فيـم

الســـنوية الثالثة والســـتين للمؤتمر العام للوكالة، النصَّ المنقَّح التفاق أفرا. وســـيكون اتفاق أفرا المنقح نافذاً ألجل 
غير محدد، وبالتالي لن تكون الدول األطراف بحاجة إلى تجديد قبولها االتفاق كل خمس ســـنوات، كما كان األمر 

، وتـصاميم المـشاريع ٢٠١٨ق المـشاركون على التقرير الـسنوي التفاق أفرا لعام من قبل. وفي االجتماع نفـسه، واف
والتوصــيات التي اعتمدها االجتماع الثالثون  ٢٠٢١-٢٠٢٠اإلقليمية التفاق أفرا المصــوغة لدورة التعاون التقني  

  للفريق العامل التقني.

في فييـنا، مع  ٢٠١٩ت، مطلَع ـعام وعـقد رئيس اتـفاق أفرا، ـبدعم من األـماـنة، ســـــلســــــلة من االجتـماـعا  -٩٧
ادل المعلوـمات حول  ا لتـب املين في فييـن انـحة الـع دان الـم ة والبـل دان المجموـعة األفريقـي ٍل من بـل دائمين لـك الممثلين اـل
ــط غير  ــروع اتفاق أفرا، وللبحث عن مزيد من الدعم لتنفيذ القسـ ــلة بمشـ ــص النجاح ذات الصـ اإلنجازات وقصـ

ل من برنامج اتفاق أ ــاهمات الخارجة عن المموَّ ــلة االجتماعات التي عقدت عن زيادة المسـ ــلسـ ــفرت سـ فرا. وأسـ
الميزانية. وشــجع رئيس اتفاق أفرا أيضــاً الدول األطراف في اتفاق أفرا على دفع حصــصــها في صــندوق اتفاق 

  أفرا، فأسفر ذلك عن زيادة في المساهمات.

اع الثالثين للف  -٩٨ ا االجتـم ــاـفت حكوـمة جنوب أفريقـي اق أفرا في واســـــتضـــ اتـف اـمل التقني المعنى ـب ريق الـع
ــبورغ في تموز/يوليه   ــقون الوطنيون ٢٠١٩جوهانسـ ــاء لجان اتفاق أفرا والمنسـ . وخالل االجتماع، تداَول رؤسـ

حول المســـائل المتعلقة بســـياســـات اتفاق أفرا وبرنامج أفرا. واعتمد االجتماع توصـــيات ملموســـة لزيادة تعزيز 
  قيا.التعاون اإلقليمي في إفري
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مشــاركون في االجتماع الثالثين للفريق العامل التقني المعنى باتفاق أفرا في جوهانســبورغ، جنوب إفريقيا. (الصــورة من: المين عبد 
  الملك/الوكالة)

وـقدَّـمت المراكز اإلقليمـية المخـتارة التـفاق أفرا ـخدـمات مفـيدة في مـجاالت مختلـفة ذات صــــــلة ـبالمـجال  -٩٩
، واســــتضــــافت تدريبات الحاصــــلين على منح دراســــية واجتماعات ٢٠١٩المنطقة على مدار عام النووي في 

ودورات ـتدريبـية. وـقُِدّـمت ـكذـلك ـخدـمات الخبراء من طرف موظفين مؤهلين من ـهذه المراكز. وتســـــاـعد المراكز 
  سسات النووية في المنطقة.اإلقليمية المختارة في إطار اتفاق أفرا في تعزيز العالقات وتباُدل المعلومات بين المؤ

  المساهمات في صندوق اتفاق أفرا  -٤-١-جيم

ــدوق أفرا حوالي   -١٠٠ ــاق أفرا لصـــــن ــدول األطراف في اتف ــا ال ــدمته ــات التي ق ــاهم ــالي المســــ بلغ إجم
ــطة اتفاق أفرا ورغبتها في زيادة تعزيز الملكية  ٣٩١ ٥٠٠ ــتمرار التزام األطراف بأنشـ يورو، مما يدل على اسـ

  ، دعماً لتنفيذ األنشطة غير الممولة.٢٠٢٠اإلقليمية للبرنامج. وستخصص هذه األموال لمشاريع أفرا في عام 

 (باليورو)  ٢٠١٩: التبرعات لصندوق اتفاق أفرا لألنشطة التقنية، ١٠الجدول 

 المبلغ المستلم  البلد المبلغ المستلم  البلد

٣٩٠٧  السودان  ٣١٣٩  أوغندا   

٧٦٢٠ بوركينا فاسو  ٠١ كينيا    ٤٦٤ 

٩٢ الجزائر   ٨٠٣ ٢٤٤٦ مدغشقر     

٧٢٩ ١٣  المغرب  ٨٣٩ ١٣  جمهورية تنزانيا المتحدة   

٢٩٢  جنوب أفريقيا  ٧٧٠٣  موريتانيا  ٩٨٣   

 ٩٦٦٩  ناميبيا  ١٥٣٨  زامبيا 

 يورو  ٣٩١ ٥٢١المجموع: 
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  آسيا والمحيط الهادئ  -٢-جيم

  ٣٨  واألقاليم المتلقـية للدعم من خالل التعاون التقنيعدد البلدان 

  ٢٩ ٢٧٥ ٧٨٥  مخصصات الميزانية في نهاية العام

  ٢٥ ٥٤٨ ٧١٢  األعباء والمبالغ المدفوعة

  ٥٤/١٥٧/٠  / في طور اإلغالق/الملغاة٢٠١٩المشاريع المغلقة في عام 

  ٪٨٧٫٣  معدل التنفيذ في صندوق التعاون التقني

  ١٠٠٩  الخبراء والمحاضرينمهام 

  ١٥٧٢  المشاركون في االجتماعات وغيرهم من موظفي المشاريع

  ٥٩٨  الحاصلون على منح دراسية والزائرون العلميون

  ١٠٠٩  المشاركون في الدورات التدريبية

  ٥٠  دورات تدريبية إقليمية

 

  

  المجال التقني.حسب  ٢٠١٩: المبالغ المدفوعة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في عام ١٠الشكل 

  أبرز المالمح اإلقليمية في آسيا والمحيط الهادئ  -١-٢-جيم

بلداً وإقليماً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ   ٣٨، قدَّم برنامج التعاون التقني المساعدة إلى  ٢٠١٩في عام   -١٠١
المعارف النووية وإدارتها، والمياه في مجاالت شـــملت الصـــحة والتغذية، واألغذية والزراعة، والطاقة، وتطوير  

مشروعاً إقليمياً. وفي  ٦٥مشروعاً وطنياً و ٢٥٨والبيئة، والتطبيقات الصناعية والتكنولوجيا اإلشعاعية من خالل 
 في المنطقة. ٪٨٧٬٣، حقّق البرنامج معدل تنفيذ قدره ٢٠١٩عام 

١٠٫٢٨ ٪٧٫٠٣٪

١٠٫١٢٪

١٨٫١٣٪

٢٢٫٧١٪٢٤٫٣٥٪

٧٫٣٨٪ 

الطاقة

األغذية والزراعة

الصحة والتغذية 

التطبيقات الصناعية/التكنولوجيا اإلشعاعية

النووية وإدارتهاتطوير المعارف 

األمان واألمن

المياه والبيئة 
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ــاء في المنطقة على أُطر برنامجية   -١٠٢ ووقَّعت خمس دول أعضـ
  إطاراً برنامجيا قُطريا سارياً في المنطقة.  ٣٠قُطرية. واليوم ثمة 

  ٦٠وجمعت حلقة عمل اســتغرقت أســبوعاً في فيينا أكثر من    -١٠٣
ــال الوطنيين من  ــاعدي االتص ــال الوطنيين ومس ــؤولي االتص من مس

بلداً وإقليماً في المنطقة لتباُدل األفكار وأفضـل الممارسـات. وتمَّ تجميع ملخصـات برحلة كل بلد إلى  ٣٠أكثر من 
ــة في إدارة برامج التعاون   التقني الوطنية، وتمَّ االتفاق على ثالث خطط عمل للحفاظ على تحقيق إنجازات ملموس

الدروس المـستفادة والُمـضي قُُدماً. وتهدف الخطة األولى إلى وـضع اللمـسات األخيرة على خالـصة وافية من أمثلِة 
دروس المســـــتفـادة في تعزيز تـأثير برنـامج التعـاون التقني. وتحـدد الخطـة الثـانيـة  "رحالٍت نحو النجـاح" واـل
ــئت في مجاالت  ــراكات الجديدة التي أنشـ ــراكات القائمة والشـ ــتخدام األمثل للشـ اإلجراءات الالزمة لتحقيق االسـ
ــتركة لتعزيز كفاءة وفعالية برنامج التعاون  مواضــيعية جديدة، فيما تحدد الخطة الثالثة اإلجراءات والمراجع المش

  التقني في المنطقة.

بلداً األفكار وأفـضل الممارـسات خالل حلقة عمل في  ٣٠عدو االتـصال الوطنيون من أكثر من تبادل مـسؤولو االتـصال الوطنيون ومـسا
  فيينا. (الصورة من: عمر يوسف/الوكالة)

  أبرز مالمح المشاريع  -٢-٢-جيم

في إطار المشــروع  ٢٠٢١المســيرة نحو بلوغ واحد مليون طالب بحلول عام  ٢٠١٩تواصــلت في عام   -١٠٤
ســـــي العلوم في المرحـلة الـثانوـية بشـــــأن العلوم والتكنولوجـيا النووـية".  RAS0079اإلقليمي  "تثقيف الطلـبة وـمدِرّ

س الـثانوـية في منطـقة آســــــيا ويعـمل المشـــــروع على تطوير أدوات وموارد للتعليم في المـجال النووي في الـمدار
بين اـستـضافتها أـستراليا والفلبين وماليزيا والواليات  والمحيط الهادئ. واـستفاد من أربع حلقات عمل لتدريب المدّرِ

. وتمَّ توفير ٢٠١٩بـلداً في جميع أنـحاء منطـقة آســــــيا والمحيط الـهادئ في ـعام  ١٧المتـحدة األمريكـية معلمون من 
هم الطالب للمفاهيم المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا النووية. وأثبتت البلدان ـصاحبةُ الريادة، أدوات التدريس لتيـسير ف

 ٢٠١٩وهي إندونيســيا والفلبين وماليزيا بنجاح أهمية العلوم والتكنولوجيا النووية في المدارس الثانوية، وفي عام 
ــاركة في أدخلت العلوم والتكنولوجيا النووية في مناهج المدارس الثانوية ا لوطنية لديها. وأجَرت بلدان أخرى مشــ

ل خارجي، أو أنشــطة خارجة عن المنهج، أو  المشــروع، بما في ذلك ُعمان وســري النكا وتايالند، أنشــطة تواصــُ
  تدريباً للمعلمين فيما يتعلق بالعلوم والتكنولوجيا النووية في التعليم الثانوي.

ء في المنطـقة لتعزيز حـماـية العـمال والجمهور والبيـئة، وواصــــــلت الوـكاـلة دعم جهود اـلدول األعضـــــا  -١٠٥
"تعزيز القدرات   RAS9080وعملت على تعزيز البنية األساسية لألمان اإلشعاعي في إطار المشروعين اإلقليميين  

األطر البرنامجية القُطرية الموقَّعة في 
 ٢٠١٩في عام آسيا والمحيط الهادئ 

ــتان ــتان، وأفغانســ الجمهورية ، وباكســ
  الكويت، وسيرالنكا، والعربية السورية
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 RAS9089الوطنية بـشأن الوقاية من اإلـشعاعات المهنية وفقاً لمتطلبات معايير األمان األـساـسية الدولية الجديدة" و
، أسـهَم هذا الدعم في تنقيح وتحديث اللوائح الوطنية ٢٠١٩"تعزيز البنية األسـاسـية لألمان اإلشـعاعي". وفي عام 

جمهورية إيران اإلسـالمية والعراق والفلبين والكويت و من متطلبات األمان العامة في تايالند ٣تماشـياً مع الجزء  
تبرات خدمات الرصـد الفردي في بنغالديش وجمهورية إيران ولبنان وماليزيا، وتحسـين نُظم إدارة الجودة في مخ

  اإلسالمية ونيبال، وتفعيل سجالت الجرعات الوطنية في الصين والعراق ونيبال.

ــرات   -١٠٦ ــتحضـ ــعة والمسـ ــأن التطبيقات العالجية للنظائر المشـ وقُّدِمت أول دورة تعلم إلكتروني تفاعلي بشـ
"إقامة شــبكات خاصــة بالتعليم   RAS0075ت بالدعم من المشــروع  وحظي ٢٠١٩الصــيدالنية اإلشــعاعية في عام 

ــيوية للتعليم في مجال  ــبكة اآلسـ ــل في ميدان العلوم والتكنولوجيا النووية في إطار الشـ والتدريب وبرامج التواصـ
اركاً من  ثالث  بلداً في المنطقة عبر اإلنترنت على امتداد ١٦التكنولوجيا النووية". وتمَّ تدريب واحد وخمـسين مـش

  وحدات نمطية شاملة تتناول الكيمياء اإلشعاعية، والنظائر المشعة، والمستحضرات الصيدالنية اإلشعاعية.

ــرت   -١٠٧ ع بدعم من الوكالة. وباشـ ــُّ ــرطان في بنغالديش آخذة في التوسـ وخدمات الطب النووي وعالج السـ
ــية لتشـــخيص الطب النووي  ــاسـ ــوير نووي جديدة، وهي أداة أسـ ــحية من قبيل العمل آلة تصـ المتقدم لحاالت صـ

ــرطان، ما يمكن أكثر من   ــنوياً من الحصــول على فحوص  ٥٠٠أمراض القلب واألوعية الدموية والس مريض س
ــعاعي لألورام، بدعم  ــاً بإجراء ترقية كبرى لخدماتها في مجاالت العالج اإلشـ طبية حيوية. وتقوم بنغالديش أيضـ

ــســــات طبية متقدمة في الخارج من خالل أكثر من عشــــرين من كوكبة من العاملين الذين تلقوا تدريب اً في مؤســ
"بـناء الـقدرة على تحســـــين مـكافـحة  BGD6026برـنامج ـتدريبي وطني ـيدعمـها مشـــــروع الوـكاـلة للتـعاون التقني 

، قُّدمت ٢٠١٩الســرطان من خالل تعزيز الموارد البشــرية في مجال عالج األورام باإلشــعاعات". وطوال عام 
ــية وأُجريت عدة زيارات علمية بشــأن تشــغيل أجهزة التصــوير المقطعي باالنبعاث البوزيتروني عدة منح درا - س

التصــوير -) والتصــوير المقطعي الحاســوبي باالنبعاث الفوتوني المفردPET-CTالتصــوير المقطعي الحاســوبي (
ة، كمـا تمَّ دعم اجتمـاعـات دوليـ SPECT-CTالمقطعي الحـاســـــوبي ( اتهـا اإلكلينيكـي ة في مجـال العالج ) وتطبيـق

  اإلشعاعي لألورام. 

زت ميانمار بشــكل كبير من قدراتها على تقديم العالج اإلشــعاعي المكيَّف الثالثي ٢٠١٩وفي عام   -١٠٨ ، عزَّ
ه بالتـصوير الثالثي األبعاد، وعلى التحقُّق من   األبعاد، والعالج اإلـشعاعي المعدَّل الكثافة، والتـشعيع الداخلي الموجَّ

ـضمان الجودة ومراقبة الجودة في مجال التـشعيع الداخلي، وإجراء تخطيط العالج بالتـشعيع الداخلي لـسرطان عنق 
طبيين، الرحم. وتمَّ تدريب ما مجموعه أربعة من اختصـاصـيي العالج اإلـشعاعي لألورام وأربعة من الفيزيائيين ال

ْون بحيرة إنلي من خالل تحســين  وتمَّ شــراء أجهزة قياس الجرعات والتثبيت. كما نجحت ميانمار في تعزيز صــَ
ــاعدة  ت المس ــرَّ ــتجمعات المياه. و يس ــتدام إلدارة مس ــد والتحقُّق من جودة المياه، ما أدى إلى تنفيذ نهج مس الرص

المعدات والتحليل تطبيق تقنيات رـصد وتحليل جودة المياه، المقدَّمة من الوكالة في ـشكل تدريب الموظفين وتوفير  
في إطار  ٢٠١٩ما أدى إلى وضــع خطة شــاملة إلدارة الموارد المائية في بحيرة إنلي. وُدِعمت األنشــطة في عام 

"رصـــد وتقييم ممارســـات إدارة مســـتجمعات المياه فيما يتعلق بجودة المياه  MYA5027مشـــروع التعاون التقني  
  المرحلة الثانية". -الترسُّب في بحيرة إنلي ومعدالت 

ــلت الوكالة تقديم الدعم لليمن في عام   -١٠٩ ــغيرة في المرتفعات في  ٢٠١٩وواص ــتيالد المجترات الص في اس
ــغيلهم وإدارتهم لمزارع المجترات  ــين طريقة تش ــاعدة المزارعين على تحس ــروع وطني يهدف إلى مس إطار مش

ــروع التعاون ا ــغيرة، وهو مشـ ــعة   YEM5014لتقني  الصـ ــغيرة". وتمَّ تدريب تسـ ــين إدارة المجترات الصـ "تحسـ
ــين مهاراتهم في التلقيح االصــطناعي، بما في ذلك  مختصــين من وزارة الزراعة والري اليمنية في األردن لتحس
تشــخيص وتقييم الخصــوبة في المجترات الصــغيرة. ويســهم المشــروع في األمن الغذائي الوطني لليمن من خالل 

ــغيرة زي ــتيالد المجترات الصــ ادة إنتاجية الثروة الحيوانية ودخل المزارعين، إذ يُعدُّ إنتاج الثروة الحيوانية، واســ
    على وجه الخصوص، أحد المصادر الرئيسية للدخل في المجتمع الريفي.
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  التعاون اإلقليمي   -٣-٢-جيم

ي للدول العربية الواقعة في آســيا للبحث ، تحققت إنجازات كبيرة في إطار االتفاق التعاون٢٠١٩في عام   -١١٠
ــتوى  ــات والمس ــياس ــتوى الس ــيا)، على مس والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين (اتفاق عراس
البرـنامجي على الســـــواء. وأُحرز تـقدُّم كبير في تـحدـيث آلـيات عـمل اتـفاق عراســــــيا. وـقدَّـمت ثالث دول أطراف 

ــكوك قبولها للنص المنقَّ  ــيدخل حيز النفاذ في صــ ــنوات، وســ تموز/يوليه  ٢٨ح لالتفاق منذ اعتماده قبل ثالث ســ
وباإلـضافة إلى ذلك، أنـشأ مجلُس ممثلي اتفاق عراـسيا اللجنةَ المعنية   ٣١، وـسيظل نافذا إلى أجل غير محدد.٢٠٢٠

، ابتداء من التخطيط ووـصوالً ببرنامج عراـسيا لتعزيز كفاءة وفعالية برنامج التعاون التقني التابع لبرنامج عراـسيا
  في فيينا. ٢٠١٩إلى التنفيذ والرصد. وُوضعت خطة عمل لتعبئة الموارد خالل اجتماع في تموز/يوليه 

وتمَّ توســـيع مراكز الموارد في الصـــحة البشـــرية المعيَّنة من اتفاق عراســـيا لتشـــمل مختبرات المعايرة   -١١١
يبرز بشـكل أكبر دور المرافق العالية المسـتوى المتعددة في الدول ، ما سـ ٢٠١٩الثانوية لقياس الجرعات في عام 

ر الوصـول إلى العلوم والتكنولوجيا ألغراض التنمية الوطنية  تدامتها، وييـس يا ويعزز اـس األطراف في اتفاق عراـس
تهمُّ  مـجاالت مواضـــــيعـية ـجدـيدة ٢٠١٩واإلقليمـية في جميع أنـحاء المنطـقة. وتـناول برـنامج التـعاون التقني لـعام 

ة للتعرض المهني.  داخلـي ات اـل اس الجرـع ال قـي درة في مـج ل تعزيز الـق ا، مـث اق عراســــــي دول األطراف في اتـف اـل
ــل  ــافة إلى ذلك، واصـ ث الهواء بهدف تطوير قاعدة بيانات جيدة للمنطقة. باإلضـ ــة تلوُّ ــل البرنامج دراسـ وواصـ

ية واإلشــعاعية. وتمَّ إيالء اهتمام كبير لتحديد البرنامج تعزيز ومواءمة التأهُّب والتصــدي لحاالت الطوارئ النوو
ــيقود هذا التركيز على المواءمة وعلى  ــات الزراعية لمكافحة تدهور األراضــي في المنطقة. وس أفضــل الممارس
تســخير أفضــل الممارســات إلى برنامج أكثر كفاءة، برنامجٍ يُظهر نتائج مســتدامة وذي تأثير إيجابي في المجتمع 

  ن في جميع أنحاء المنطقة.وفي رفاه اإلنسا

هام في التنمية االجتماعية واالقتصـادية   -١١٢ وواصـل االتفاق التعاوني اإلقليمي نجاحه في إحراز تقدُّم في اإلـس
وأجريت في المنطقة. وُعقد اجتماعان للممثلين (أحدهما في ـسري النكا واآلخر في فيت نام) برئاـسة ـسري النكا. 

ــرة بعثة خبراء في إطار االتفاق التعاوني اإلقليميدورة تدريبية إقليمية، و ١٤ ــبع عشــ  حلقتا عمل إقليميتان، وســ
. باإلضـــــافة إلى ذلك، نظَّم المكـتب اإلقليمي لالتفاق التعاوني اإلقليمي اجتماَع خبراء في ٪٩٤وتحقق مـعدَّل تنفـيذ 

دول األ ال الـطب النووي لـل داد وـحدات للتعلُّم اإللكتروني في مـج ــان/أبرـيل إلـع اوني نيســـ اق التـع طراف في االتـف
خبيراً من بينهم خبراء الـطب النووي من المنطـقة. واتفق  ١٤اإلقليمي في بوســـــان، جمهورـية كورـيا، حـيث دـعا 

وحدة في خمســــة مجاالت مختلفة، تألفت من خمس وحدات في علم األعصــــاب،  ٣٠الخبراء على ما مجموعه  
ــت في أمراض القلب والرئة، وثالث في الفيزياء. وتمَّ وثماني في علم األورام، ومثلها في علم الغدد ال ــم، وسـ صـ

  إعداد جميع الوحدات الحقاً خالل العام.

ــروع يهدف إلى تعزيز قدرات البلدان في   -١١٣ ــل العمل في مشــ وفي إطار االتفاق التعاوني اإلقليمي، تواصــ
جودة التربة والمياه، وتنفيذ أفضـــل   منطقة آســـيا والمحيط الهادئ على اســـتخدام التقنيات النووية لتقييم وتحســـين

 RAS5084الممارســات الزراعية للحد من تدهور األراضــي وتعزيز إنتاجية المحاصــيل. وفي إطار المشــروع  
ين جودة التربة والمياه من أجل التقليل إلى أدنى حد من تدهور األراضـي وتعزيز إنتاجية المحاصـيل  "تقييم وتحـس

تـفاق التـعاوني اإلقليمي)"، نظَّـمت الوـكاـلة دورة ـتدريبـية إقليمـية وفَّرت من خاللـها ـباســـــتـخدام التقنـيات النووـية (اال
اركاً من   يَّا لعـشرين مـش اـس تخدام تقنيات نظائر  ١٣تدريباً عمليا أـس دولة طرفاً في االتفاق التعاوني اإلقليمي عن اـس

ثات الزراعية ذات المـصادر غي ر الثابتة (المبيدات الحـشرية واألـسمدة) مـستقرة متعددة لرـصد مـصدر وانتقال الملّوِ
اإليكولوجية، وذلك في جامعة غوانغشـــي في نانينغ، الصـــين. وســـوف تســـاعد الدورة، التي -في النُّظم الزراعية

ـشملت تـصميماً مفاهيمياً تجريبياً و يومين من العروض الميدانية، على تحسين استخدام التقنيات النووية والنظيرية 

 
  ..INFCIRC/929 في الوثيقة ٢٠١٩نُشر نص اتفاق عراسيا المنقح عام  ٣١
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دان في  ة في البـل اه والبيـئ ة والمـي ــاءات الترـب اســـــتقصـــ
   المشاِركة.

وصف تقنيات أخذ العينات للمتدربين ، بمنطقة نانغ، الصين 

  (الصورة من: زي هوانغ، جامعة جوانغشي، الصين)

ل في عام   -١١٤ أيضــاً المشــروع  ٢٠١٩وتواصــَ
RAS5081 تعزيز ســـــالـمة األـغذـية ودعم التثبـُّت من" ،

لمواد الغــذائيــة عن طريق تطبيق األصــــــل اإلقليمي ل
التقنيــات النوويــة (االتفــاق التعــاوني اإلقليمي)"، وهو 
مشــروع يهدف إلى تحســين ســالمة األغذية، وتعزيز ثقة المســتهلك وزيادة التجارة من خالل إنشــاء وســيلة قوية 

تدريبية إقليمية في بكين، ومســــتقلة للتحقُّق من منشــــأ المواد الغذائية. وفي إطار هذا المشــــروع، تمَّ تنظيم دورة 
ــبة النظائر، وقياس الطيف الكتلي الجزيئي،  ــتخدام قياس الطيف الكتلي لنس ــاركين على اس ــين، لتدريب المش الص
وقياس الطيف الكتلي البالزمي المقرون بالحث للتحقُّق من صـــحة هوية األغذية. ومثَّلت الدورة، التي حضـــرها 

  فاق التعاوني اإلقليمي، خطوة مهمة في ضمان سالمة األغذية في المنطقة. دولة طرفاً في االت  ١٤مشاركاً من    ٢٣

ل في عام   -١١٥ نمو التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي من خالل إطار الترتيبات  ٢٠١٩وتواصــَ
ا في مـجاالت التطبيـقات النووـية، واألـمان النووي، واألمن الن ووي، العملـية مع رابـطة أمم جنوب شـــــرق آســــــي

تمَّ التوقيع على ترتيبات عملية مع جمهورية الو الديمقراطية  ٢٠١٩أيلول/سـبتمبر   ١٧والضـمانات النووية. وفي 
الـشعبية وفييت نام وكمبوديا. وتوفر الترتيبات إطاراً للتعاون في مجموعة واـسعة من المجاالت ذات األولوية، من 

عية إلى الطب النووي واالســتيالد الطفري. وضــمن هذا اإلطار االختبارات غير المتِلفة وســائر التطبيقات الصــنا
ة الو  ل في جمهورـي ة األـج درـيب القصـــــيرة والطويـل ام برامج التعليم والـت ت ـن دعم فيـي د، من المتوقع أن ـت الجـدـي

  الديمقراطية الشعبية وكمبوديا.

  
ــبتمبر  ــعبية وفييت نام.   ٢٠١٩في أيلول/سـ تمَّ التوقيع على ترتيبات عملية للتعاون الثالثي مع كمبوديا وجمهورية الو الديمقراطية الشـ

  (الصورة من: عمر يوسف/الوكالة)
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  أوروبا  -٣-جيم

  ٣٣  عدد البلدان المتلقـية للدعم من خالل التعاون التقني

  ٢٣ ٣٨٥ ٠٨٧  العاممخصصات الميزانية في نهاية 

  ٢٠ ٥٥٩ ٤٢٨  األعباء والمبالغ المدفوعة

  ٢٣/٥٥/٠  / في طور اإلغالق/الملغاة٢٠١٩المشاريع المغلقة في عام 

  ٪٨٧٫٩  معدل التنفيذ في صندوق التعاون التقني

  ٧٥٤  مهام الخبراء والمحاضرين

  ٢٢٦٦  المشاركون في االجتماعات وغيرهم من موظفي المشاريع

  ٤١٤  الحاصلون على منح دراسية والزائرون العلميون

  ٧٠١  المشاركون في الدورات التدريبية

  ٦٤  عدد الدورات التدريبية اإلقليمية

 

  

  حسب المجال التقني ٢٠١٩: المبالغ المدفوعة في منطقة أوروبا في عام ١١الشكل 

  
  أبرز المالمح اإلقليمية في أوروبا  -١-٣-جيم

ــاركت  ٢٠١٩في عام   -١١٦ ــطى في برنامج التعاون التقني، من  ٣٣، ش ــيا الوس ــواً في أوروبا وآس دولة عض
. وركَّز ٪٨٧٫٩مشـــــروعاً إقليمياً. وكان معدل التنفيذ في نهاية العام للمنطقة   ٣٧مشـــــروع وطني و ١٢٦خالل 

ــحة والتغذية، ــيعيين األمان واألمن والصـ ــاس على المجالين المواضـ مع تكريس ما يربو على   البرنامج في األسـ

٣٫٧٦٪ 

٦٫٠٣٪ 

٥٫٢٧٪ 

٩٫٤٩٪ 

٣١٫٥٤٪٣٨٫٩٠٪

الطاقة ٪٥٫٠٠

األغذية والزراعة

والتغذية الصحة 

التطبيقات الصناعية/التكنولوجيا
اإلشعاعية
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األمان واألمن

المياه والبيئة 
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  من المبالغ المدفوعة للمشاريع في هذين المجالين. ٪٧٠

 ٢٠١٩ووقِّعــت أربعــة أُطر برنــامجيــة قُطريــة في عــام   -١١٧
ة واحدة لسـبع دول أعضـاء لتيسـير وضـع وُعقدت حلقة عمل إقليمي

  اإلطار البرنامجي القُطري لكل منها.

وشــــاركت الوكالة في تقييم إطار شــــراكة األمم المتحدة   -١١٨
للتنمية المـستدامة الذي ُعقد في جورجيا. وتمَّ االـشتراك في التوقيع على اثني عـشر إطاَر عمل من أُطر عمل األمم 

  في الدول األعضاء المشاِركة في برنامج التعاون التقني في أوروبا حتى اآلن.المتحدة للمساعدة اإلنمائية 

ولضــمان مشــاريع عالية الجودة قائمة على النتائج وذات أهداف وحصــيلة واضــحة، تمَّ تنظيم اجتماعات   -١١٩
القائمة على اـستعراض لمـسؤولي االتـصال الوطنيين في نيـسان/أبريل وتـشرين الثاني/نوفمبر، بـشأن تطبيق اإلدارة 

  النتائج ونهج اإلطار المنطقي لتصميم المشاريع، لوضع اللمسات األخيرة على البرنامج اإلقليمي.

  أبرز مالمح المشاريع  -٢-٣-جيم

على ـمدى العـقد الـماضـــــي، ومن خالل الـعدـيد من مشـــــاريع التـعاون التقني، ســـــاـعدت الوـكاـلة حكوـمة   -١٢٠
أوزبكـستان على تحـسين البنية األـساـسية للعالج اإلـشعاعي في أربعة مراكز لألورام في جميع أنحاء البالد. وـشمل 

ــاعد هذه المراكز على الدعم المقدَّم من الوكالة تدريب الموظفين اإلكلينكيين وتوفير معدات عالج ية جديدة، ما ســ
توفير عالج إشـــعاعي مســـتدام وعالي الجودة يعمل على تحســـين نوعية الحياة والمعدل اإلجمالي لبقاء مرضـــى 
ــتان ازدياد إتاحة خدمات العالج  ــفيات أوزبكس ــتش ــتان. وتؤكد ســجالت مس الســرطان على قيد الحياة في أوزبكس

رطا عاعي وأن المزيد من مرضـى الـس بيل المثال، بحلول نهاية عام اإلـش ، ُعوِلج ٢٠١٩ن يتلقون العالج. وعلى ـس
مريض في مركز مدينة طـشقند لعالج الـسرطان بواـسطة جهاز جديد للعالج اإلـشعاعي عن بُعد  ١٠٠٠٠أكثر من 

ــتخدام الكوبالت ة ، تمَّ تقديم دعم الوكالة من خالل زيار ٢٠١٩. وفي عام ٢٠١٢ُزود به المركز في عام   ٦٠-باســ
علمية ومنحتين دراســـيتين لبناء قدرات المركز اإلقليمي لعالج األورام في نمنغان. وباإلضـــافة إلى ذلك، تمَّ إيفاد 
بعثات خبراء الســتعراض إدخال ُمعَجلين خطيَّين جديدين في مركز األورام الجمهوري بمدينة طشــقند، تمَّ تلقيهما 

ريب الموظفين اإلكلينكيين على تقديم األساليب العالجية المتقدمة من خالل تمويل من البنك اإلسالمي للتنمية، ولتد
  باالستعانة بالجهازين الجديدين.

"بناء القدرات على إرســـاء البنية   RER9144ومن خالل مشـــروع التعاون التقني ذي األربع ســـنوات،    -١٢١
األســــاســــية وتقييم أمان تكنولوجيات مفاعالت القوى المبردة والمهدأة بالماء ذات ســــمات األمان المتقدمة: حالة 

ــنت معارف   ــغوط"، تحســ من الرقابيين في محطات  ٢٢٦مفاعل القوى المبرد والمهدأ بالماء/مفاعل الماء المضــ
بلداً. وركَّز المشــروع على البنية األســاســية للقوى  ١٦ي تنظيم الدعم التقني من  القوى النووية والمشــغلين وموظف

النووـية وعلى تقييم األـمان في مـفاعالت الـماء المضـــــغوط. ومن خالل تطوير المـهارات التي تعزز األـمان ومن 
الـستخدام اآلمن خالل تـشجيع تباُدل المعلومات والمعارف فيما بين الدول األعـضاء، ـساعد المـشروع على ـضمان ا

  والمستدام للقوى النووية.

نت قدرات الرصــد البيئي تحســناً كبيراً في المنطقة بفضــل تنفيذ المشــروع اإلقليمي    -١٢٢  RER7009وتحســَّ
ــتخدام التقنيات التحليلية النووية". وتمَّ  ــود باس ــاحلية في البحر األدرياتيكي والبحر األس "تعزيز إدارة المناطق الس

العملي من خالل المشـــروع لتحســـين ومواءمة منهجيات أخذ العينات، وتمَّ الحصـــول على بيانات  توفير التدريب

األطر البرنامجية القُطرية الموقَّعة في 
  ٢٠١٩أوروبا في عام 

رومــانيــا، والتفيــا، وليتوانيــا، ومقــدونيــا 
  . الشمالية
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جديدة باســـتخدام التقنيات النووية والنظيرية. وباتت الدول األعضـــاء في الوكالة المطلة على هذين المســـطحين 
ــيات ْوغ توص ــَ ــها ص ــاس لمعالجة التلوث وآثار تغيُّر   المائيين قادرة اآلن على إنتاج بيانات موثوقة، يمكن على أس

  المناخ.

وتضــــمُّ منطقة أوروبا أكبر عدد من الدول األعضــــاء التي تعمل على إخراج مرافق نووية من الخدمة.   -١٢٣
وُعقدت حلقة عمل مع زيارات موقعية مرتبطة بها، في تشــرين األول/أكتوبر، في مركز كاداراش النووي، التابع 

لذرية والطاقات البديلة، فرنـسا، تناولت تخطيط وتكاليف إخراج مفاعالت البحوث من للمفوـضية الفرنـسية للطاقة ا
الـخدـمة. ودعـمت ـهذه الفـعالـية تـباُدل الخبرات الوطنـية بشـــــأن تكلـفة إخراج مـفاعالت البحوث من الـخدـمة، بـما في 

تناولت منهجيات تطوير ذلك وضع قوائم الجرد الفيزيائية واإلشعاعية، وهي مدخالت رئيسية لحساب التكلفة. كما  
ــاركون  معلومات الجرد الالزمة. وُكرس جزء كبير من حلقة العمل للتمارين الجماعية "العملية"، حيث أعدَّ المشــ
ــية. كما  خاللها مخزونات النفايات بناًء على البيانات اإلشــــعاعية التي قدَّمها الخبراء لمكونات المفاعالت الرئيســ

فة األســاســية لمشــاريع إخراج مفاعالت البحوث من الخدمة، مســتخدمةً كذلك وضــعت المجموعات تقديرات التكل
  معلومات المصادر التي قدَّمها الخبراء.

ــت ٢٠١٩وفي عام   -١٢٤ ــكل بعثتي خبراء. ونوقشــ ، تلقت تركيا دعم الوكالة لبرنامجها للقوى النووية في شــ
ف في النفايات المشــعة، مع ا ف في النفايات المشــعة نتائج اســتعراض مســودة لوائح التصــرُّ لتركيز على التصــرُّ

ف في النفايات المـشعة، وتحديد مواقع لمرافق التخلُّص قرب ـسطح  والوقود المـستهلك، والترخيص لمنـشآت التـصرُّ
  األرض.

ــروع الوطني    -١٢٥ ــرين األول/أكتوبر، بدعم من المشـ "دعم   POL2019وقدَّمت بعثة خبراء إلى بولندا في تشـ
ســـاســـية للقوى النووية"، المســـاعدة على تقييم المخاطر الزلزالية لمواقع محطات القوى النووية إرســـاء البنية األ

  منخفضة الزالزل، وشاركت في زيارات موقعية إلى موقعين محتملين.

  التعاون اإلقليمي   -٣-٣-جيم

ي في منطقة أوروبا في نيسـان/أبريل، اعتمد مسـؤولو االتصـال الوطنيون إطاراً اسـتراتيجياً للتعاون التقن  -١٢٦
. وقدَّم هذا اإلطار، إلى جانب األُطر البرنامجية القُطرية، توجيهاً اسـتراتيجياً رفيع المسـتوى ٢٠٢٥-٢٠١٩للفترة 

    في أوروبا وآسيا الوسطى. ٢٠٢١-٢٠٢٠لتخطيط وتصميم برنامج التعاون التقني 
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  أمريكا الالتينية والكاريبي  -٤-جيم

  ٣١  عم من خالل التعاون التقنيعدد البلدان المتلقـية للد

  ٢٤ ٤٠٩ ٥٦٣  مخصصات الميزانية في نهاية العام

  ٢٢ ٧٩٠ ٤٤٤  األعباء والمبالغ المدفوعة

  ٢٤/٦١/٠  / في طور اإلغالق/الملغاة٢٠١٩المشاريع المغلقة في عام 

  ٪٩٣٫٤  معدل التنفيذ في صندوق التعاون التقني

  ٧٧٨  مهام الخبراء والمحاضرين

  ٩٦٠  المشاركون في االجتماعات وغيرهم من موظفي المشاريع

  ١٨٩  الحاصلون على منح دراسية والزائرون العلميون

  ٧٥٤  المشاركون في الدورات التدريبية

  ٤٨  دورات تدريبية إقليمية

 

  

  حسب المجال التقني. ٢٠١٩: المبالغ المدفوعة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في عام ١٢الشكل 

  المالمح اإلقليمية في أمريكا الالتينية والكاريبي أبرز   -١-٤-جيم

دوـلة عضـــــواً، بـما في ذـلك دوـلة واـحدة من أـقل البـلدان نمواً (ـهايتي)، من  ٣١، تمَّ دعم ٢٠١٩في ـعام   -١٢٧
  .٪٩٣٬٤مشروعاً إقليميا نشطاً. وقد حقق البرنامج معدل تنفيذ قدره  ٤٢مشروعاً وطنيا نشطاً و ١٤٤خالل 

١٨٫١٪ 

٨٫٤٪ 

٢٤٫٧٪ 

٢٥٫١٪ 

٧٫٢٪ 
٢٫٢٪

١٤٫٢٪ 

الطاقة

األمان واألمن

تطوير المعارف النووية وإدارتها

الصحة والتغذية 

التطبيقات الصناعية/التكنولوجيا اإلشعاعية

األغذية والزراعة

المياه والبيئة 
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ــع األُطر   -١٢٨ ــاء في وضــ ونجحت خمس دول أعضــ
  البرنامجية القُطرية الخاصة بها والتوقيع عليها.

  

، وزير الشــؤون الخارجية في بليز، وقَّع ويلفرد بيتر إيلرنغتون
.  ٢٠٢٣-٢٠١٩على اإلطــار البرنــامجي القُطري لبليز للفترة 

   (الصورة من: ماغالي زاباتا كيزير/الوكالة)

ة ومنظمـة ٢٠١٩في عـام   -١٢٩ ت الوكـاـل ، عمـل
ــكل وثيق لدعم الدول  ــحة للبلدان األمريكية بشــ الصــ
ة البحر الكـاريبي في جهودهـا  ــاء في منطـق األعضـــ

مية إلى تحســين االلتزام باللوائح الصــحية الدولية الرا
وتحسـين التأهُّب والتصـدي لحاالت الطوارئ اإلشـعاعية، اسـتناداً إلى معايير األمان واإلرشـادات التقنية الصـادرة 
رة عن الوكالة. وفي نيسـان/أبريل، اقترحت الوكالة، خالل اجتماع اللجنة االسـتشـارية التقنية للوكالة الكاريبية إلدا

حاالت الطوارئ المرتبطة بالكوارث، توســــيع نطاق التنســــيق بين الوكالتين لتحســــين التأهُّب لحاالت الطوارئ 
  الوطنية والتصدي لحاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية في منطقة البحر الكاريبي.

ــامل في منطقة البحر الكاري  -١٣٠ ــافة إلى ذلك، قدَّمت الوكالة برنامج عملها الشــ بي فيما يتعلق بالطب باإلضــ
اإلشعاعي خالل االجتماع اإلقليمي لمنظمة الصحة للبلدان األمريكية/ منظمة الصحة العالمية بشأن تحسين ضمان 
جودة خدمات الطب اإلشعاعي في منطقة البحر الكاريبي. وتمثَّل الغرض من االجتماع في تزويد البلدان باألدوات 

  من ثم تنفيذها.الالزمة لوضع برامج ضمان الجودة، و

لت الوكالة مشاركة خبير إقليمي في االجتماع الثاني عشر للمنتدى الكاريبي لمديري   -١٣١ وفي تموز/يوليه، موَّ
ــتضــافت المنتدى إدارةُ تفتيش الصــحة الحيوانية والنباتية التابعة لوزارة الزراعة بالواليات  الصــحة النباتية. واس

منطـقة الـكاريبي الكبرى، ووـكاـلة الصــــــحة الزراعـية وســـــالـمة األـغذـية في المتـحدة، إلى ـجاـنب مـبادرة الحـماـية ب
الـكاريبي، وأـماـنة الجـماـعة الـكاريبـية، ومنظـمة األـغذـية والزراـعة لألمم المتـحدة، ومعـهد البـلدان األمريكـية للتـعاون 

دُّم عرض عن تعـاون الوكـالـة في مجـال الزراعـة مع منطقـة البحر  في ميـدان الزراعـة. وخالل االجتمـاع، قـُ
الكاريبي، بما في ذلك في مجال مكافحة اآلفات، ووفَّر االجتماع أيضـــاً منتدى لمناقشـــة المســـائل المتعلقة بحماية 
الزراعة والبيئة في المنطقة من اآلفات الضـــارة واألمراض، والتقليل من آثارها. كما نوقش تنســـيق الســـياســـات 

  ر التجارة في النباتات والمنتجات النباتية.اإلقليمية المتعلقة بتدابير الصحة النباتية لتيسي

ــة أيام لممثلين من أمريكا الالتينية   -١٣٢ ــتضــافت الوكالة حلقة عمل إقليمية مدتها خمس ــباط/فبراير، اس وفي ش
ــ  مـشروعاً وطنياً، مجالها األـساـسي  ٢٢ومنطقة البحر الكاريبي، في ابتكار لنهج جديد أتاح التصـميم المتزامن لــــ

داً بتطبيق أداة  ١٩مشـــــارـكاً من  ٣٣من اإلشــــــعاع واألـمان النووي. وخالل حلـقة العـمل، ـقام  تعزيز الحـماـية بـل
ــة  ــتوفر حلوالً مقيسـ ــاريع التعاون التقني التي سـ ــميم مشـ ــتراتيجي الجديدة للوكالة ألول مرة لتصـ التخطيط االسـ

الفعالة من خالل تمكين تحديد   بقـسطاس الحاجة. وتيـسر أداة التخطيط االـستراتيجي تـصميم مـشاريع التعاون التقني
اركة األطراف الوطنية ذات الصـلة. وهي توجه الفرق  عاع ومن خالل مـش تمرة في الحماية من اإلـش الثغرات المـس
القُطرـية من خالل عملـية مـتدرـجة خطوة بخطوة لتـحدـيد األولوـيات ومـعالـجة الثغرات التقنـية وتـلك المتعلـقة ـباألـمان. 

طقي، ســتصــبح أداة التخطيط االســتراتيجي عنصــراً معيارياً في وضــع المشــاريع وإلى جانب نهج اإلطار المن
  المتعلقة باألمان في المنطقة.

األطر البرنامجية القُطرية الموقَّعة في أمريكا 
  ٢٠١٩الالتينية والكاريبي في عام 

  البرازيل، وبليز، ودومينيكا، والسلفادور، وغيانا
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من مســؤولي االتصــال الوطنيين ومســاعدي االتصــال الوطنيين من أمريكا  ٣٣وفي آذار/مارس، حضــر  -١٣٣
الالتينيــة ومنطقــة البحر الكــاريبي دورة تــدريبيــة  

شاملة عن العمل الذي قامت به الوكالة قدَّمت لمحة  
ــامج التعــاون التقني، ووضـــــحــت  من خالل برن
ات المرتبطـة  ات والتوقعـات والمســـــؤولـي االلتزاـم

   بأدوارهم الوظيفية.

  أبرز مالمح المشاريع  -٢-٤-جيم

ــبكة البحوث  ٢٠١٩في عام   -١٣٤ ــئت شــ أُنشــ
ــاحلية ( -البحرية ــبكة )، REMARCOالسـ وهي شـ

ة  ــاالت البحرـي اون في مجـال العلوم واالتصـــ للتـع
ة البحر  ١٤تربط  ة ومنطـق ا الالتينـي ً في أمريـك دا بـل

الـكاريبي لتيســـــير عملـية اتـخاذ القرار في ســــــياق 
ــعف الموجودة  ــتركة ومواِطن الضـ التحديات المشـ
في البيـئة البحرـية. وـبدعم من الوـكاـلة، يتمـثل ـهدف 

ــبكة البحوث البحرية ــاعدة متخذي القرار في الـســ   -شـ احلية في زيادة الوعي بالتهديدات المحيقة بالمحيطات ومسـ
َمت البلدان المشــاِركة التحديات في  المنطقة على اتخاذ إجراءات تســتند إلى األدلة في مجال الســياســات. وتقاســَ

، والـلدائن اـلدقيـقة. بيـئاتـها البحرـية والســـــاحلـية: التلوث البحري، وتحمُّض المحيـطات، وتـكاثر الطـحاـلب الضـــــارة
الـساحلية تقنياٍت مـستمدةً من  -وبدعم من برنامج الوكالة للتعاون التقني، يـستخدم العلماء من ـشبكة البحوث البحرية

ــالحها أو التخفيف منها. وقد جمع  ــتصـ ــبة السـ ــد هذه الظواهر ويخرجون بمقترحات مناسـ المجال النووي لرصـ
عينة من  ٣٠٠٠٠الســاحلية ما يقرب من  -وية شــبكة البحوث البحريةالتقنيون والعلماء الذين يشــكلون اآلن عـضـ 

المـياه والـكائـنات البحرـية، ونشـــــروا الـعدـيد من األوراق العلمـية عن التـهدـيدات المختلـفة المحيـقة ـبالمحيـطات، ـبدعم 
  من الوكالة بتوفير المعدات والتدريب.

  التعاون اإلقليمي   -٣-٤-جيم

نوية الخامـسة والثالثين بإصـدار فيلم يبرز إنجازاته. فعلى  ، احتفل اتفاق٢٠١٩في عام   -١٣٥ أركال بذكراه الـس
ــنوات الخمس والثالثين الماضــية، تمَّ تنفيذ أكثر من   ــاريع الوكالة للتعاون  ١٦٠مدى الس ــروعاً إقليمياً من مش مش

ــي آفة ذبابة الف ــية الحد من تفشـ ــمل بعض األمثلة الرئيسـ ــتخدام تقنية التقني في إطار اتفاق أركال. وتشـ اكهة باسـ
الحشــرة العقيمة في دول من بينها الجمهورية الدومينيكية وغواتيماال والمكســيك. وقادت تقنيات الطفر المســتحث 
إشــعاعيا إلى تطوير أصــناف جديدة من األرز والطماطم والكينوا، ما أثمر محاصــيل أكثر قوةً وأكبر غلةً، تتســم 

ين بمقاومة أكبر لألمراض واآلفات، وبز اريع اتفاق أركال البلدان على تحـس اعدت مـش يادة تحمُّل الجفاف. كذلك ـس
  إدارة موارد المياه الثمينة ورصد التلوث البحري.

 
 

 

  تحضير عينة بحرية ( الصورة:  مركز بحوث تلوث 
  البيئة/ كوستاريكا) 
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وأُحرز تقدُّم كبير في المنطقة في اـستخدام الطب النووي والعالج اإلـشعاعي لتحـسين تـشخيص األمراض   -١٣٦
دريبية إقليمية رئيسـية ألطباء األورام، والمتخصـصـين في الطب وعالجها. وأسـهَم اتفاق أركال في تنظيم برامج ت

ي،  ــعـــاـع الج اإلشـــ ـع ي اـل ـي ـن ـق ووي، وـت ـن اـل
والفيزيـائيين الطبيين. وفي اآلونـة األخيرة، 
ةً في تعزيز  اق أرـكال خطواٍت مهـم اتـخذ اتـف
اسـتدامة المؤسـسـات النووية الوطنية وجذب 
ــابات إلى  ــباب والشـ المزيد من المهنيين الشـ

  أنشطته.

مثلو اتفاق أركال يحتفلون بالذكرى الخامسة م
والثالثين لالتفاق خالل االجتماع العشرين لمجلس 

ممثلي اتفاق أركال. (الصورة من: جيمس 
   هوليت/الوكالة)

خالل االجتماع العشــــرين لمجلس التنســــيق التقني   كما جرى االحتفال بالذكرى الســــنوية التفاق أركال  -١٣٧
ــيك إلى  ــة اتفاق أركال من المكســ التفاق أركال المنعقد في أيار/مايو في كوبا. وخالل تلك الفعالية، انتقلت رئاســ

-٢٠٢٠كوبا، ووافق المـشاركون على ُخطط جديدة للتواـصل والـشراكة والتـصاميم اإلقليمية لدورة التعاون التقني  
٢٠٢١.  

وُعقد االجتماع العشرون لمجلس ممثّلي اتفاق أركال في أيلول/سبتمبر على هامش الدورة الثالثة والستين   -١٣٨
للمؤتمر العام للوكالة. واسـتعرض الممثلون إنجازات االتفاق طوال الخمسـة والثالثين عاماً الماضـية، بما في ذلك 
أنشـــطة التواصـــل والشـــراكة. وتمَّ تمديد االتفاق 

سنوات أخرى، وتمَّ التوصل إلى اتفاق لمدة خمس  
وغ النموذج االســتراتيجي  بشــأن خطة العمل لصــَ

" اـلذي يـحلُّ ٢٠٣٠اإلقليمي الـجدـيد "خـطة أرـكال 
محلَّ النموذج االستراتيجي اإلقليمي الحالي للفترة 

٢٠٢١-٢٠١٦.  

، تمَّ تقييم اإلنجازات المتحققة في إطار ٢٠١٩في عام 
يمي الحالي التفاق أركال قبل النموذج االستراتيجي اإلقل

أن يبدأ المنسقون الوطنيون التفاق أركال وخبراء 
. (الصورة ٢٠٣٠إقليميون عملهم لَصْوغ خطة أركال 

 من: عمر يوسف/الوكالة)
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. وُعين "مختصـــون ٢٠١٩وشـــدَّد اتفاق أركال على تنفيذ وتعزيز خطة التواصـــل الخاصـــة به في عام   -١٣٩
كل دولة طرف لدعم نظراء المشاريع، ووضع إجراءات اإلنتاج المنهجي لمواد االتصال   باالتصاالت النووية" في

الخاصـة بجميع مشـاريع اتفاق أركال، وتحديث الموقع اإللكتروني التفاق أركال وحسـاباته على وسـائل التواصـل 
ات المنبثق عن اتفاق االجتماعي. وتســير اســتراتيجية التواصــل جنباً إلى جنب مع الفريق العامل المعني بالشــراك

ام  دة في ـع دـي ة ـج ــاً اســـــتراتيجـي ر أيضـــ ذي طوَّ ال، اـل ات  ٢٠١٩أرـك الـف دد أكبر من التـح دخول في ـع من أـجل اـل
  االستراتيجية مع شركاء داخليين وخارجيين.

رت الوكالة، بالعمل مع الدول األعضــاء ومؤســســات الجماعة الكاريبية، اســتكماَل ٢٠١٩وفي عام   -١٤٠ ، يســَّ
ــاء في الوكالةوإقراَر   ــتراتيجي اإلقليمي للتعاون التقني مع الدول األعضــ الجماعة الكاريبية للفترة   -اإلطار االســ
ــتركة التي تواجه جميع البلدان األعضــاء في الجماعة الكاريبية ٢٠٢٦-٢٠٢٠ . وتحدد هذه الوثيقة التحديات المش

م أســـــلوـباً وـجدوالً زمنـياً لمـعالجتـها من خال ل االســـــتـخدام اآلمن والـمأمون للعلوم والتكنولوجـيا في المنطـقة، وتـقّدِ
 النووية.

وســيُســتخدم اإلطار االســتراتيجي اإلقليمي لتحديد ووضــع مشــاريع إلقليمية قائمة على االحتياجات واألدلة خالل دورة التعاون التقني 
    (الصورة: كلير كارلي/الوكالة) ٢٠٢٣-٢٠٢٢
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  المشاريع األقاليمية  -٥-جيم

  

  حسب المجال التقني. ٢٠١٩في عام  : المبالغ المدفوعة في المشاريع األقاليمية١٣الشكل 

ــاريع األقاليمية  -١٤١ م المشـ ي   تقّدِ ــِّ الدعم في مجال التعاون التقني عبر الحدود الوطنية واإلقليمية، وهي تلبــــــ
ــاء في مناطق مختلفة. وفي عام  ــتركة لعدة دول أعضـ ، بلغ مجموع المبالغ المدفوعة في ٢٠١٩االحتياجات المشـ

  السنة. مليون يورو. وُوضع مشروعان أقاليميان في حالة إغالق مع نهاية ٧٫٧إطار المشاريع األقاليمية 

اريع األقاليمية دعماً مهماً ألقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصـغيرة في عام   -١٤٢ . وفي ٢٠١٩وقدَّمت المـش
ز مشـــــروع التـعاون التقني ٢٠١٩ـعام  ــاهـمة في تنمـية أـقل البـلدان نمواً عن طريق بـناء  INT0097، عزَّ "المســـ

وجيا النووية" قدرات الدول األعضــاء على توصــيل فوائد القدرات البشــرية والمؤســســية في مجال العلوم والتكنول
"تطبيق العلوم والتكنولوجيا النووية في   INT0093العلوم والتكنولوجيا النووية إلى ـسكانها، بينما يـساعد المـشروع  

امية الدول الجزرية الصـغيرة النامية دعماً ألهداف التنمية المسـتدامة ومسـار سـاموا" الدوَل الجزرية الصـغيرة الن
ل للدول الجزرية النامية  األعضـاء في الوكالة على تحقيق أهداف التنمية المسـتدامة ومسـار إجراءات العمل المعجَّ

  (مسار ساموا) في مجاالت تشمل البيئة البحرية، والسرطان، والتغذية، واألمن الغذائي.

ى تباُدل الخبرات بـشأن دراـسات ، ـساعدت المـشاريع األقاليمية أيـضاً الدول األعـضاء عل٢٠١٩وفي عام   -١٤٣
ــافة إلى  ــانع تجهيزه، وإنتاج اليورانيوم التقليدي. باإلض ــاريع لتطوير مناجم اليورانيوم ومص الجدوى وإدارة المش

  ذلك، قدَّمت الدعم للدول األعضاء التي تفكر في إدخال القوى النووية أو تستعد إلدخالها.

١٫١٪ 

٣٠٫٧٪ 

٩٫٦٪ 

٧٫٢٪ 

٣٧٫٩٪ 

١٣٫٥٪ 
الطاقة

األغذية والزراعة

الصحة والتغذية 

التطبيقات الصناعية/التكنولوجيا اإلشعاعية

النووية وإدارتهاتطوير المعارف 

األمان واألمن

المياه والبيئة 



GC(64)/INF/9 
 ٥٨الصفحة 

تدامة التحكم في المصـادر المـشعة من المهد إلى اللحد" "تح INT9182وأخيراً، اضـطلع المـشروع    -١٤٤ قيق اـس
ـبدور مهم في تحســـــين األـمان في اـلدول األعضـــــاء. وخالل االجتـماع التنســـــيق الخـتامي المنعـقد في تشـــــرين 

دولة قد عززت  ٣٢، الحظ المشــاركون أن ما يقرب من ثلثي الدول المشــاِركة البالغ عددها  ٢٠١٩الثاني/نوفمبر  
قدراتها في مجال األمان واألمن والحلول التكنولوجية. وبعد أربع ســنوات من التنفيذ، أثمر المشــروع   بشــكل كبير

تحسينات قابلة للقياس في عديد من البلدان التي وضعت سياساٍت واستراتيجياٍت، وعززت البنية األساسية الرقابية 
ــعة المختومة وحافظت لديها، ووضــعت بيانات بحالة األمان، مثلما أنشــأت ســجالت وقوائم  جرد للمصــادر المش

ــتخدام  ــتخدم بالفعل أو تفكر في اسـ ــعة المختومة المهَملة. وثمة عدة بلدان تسـ ــادر المشـ عليها، بما في ذلك المصـ
ف في النـفايات بـما في ذلك خـيارات التخلص من النـفايات. وتمَّ اختبار أداة دعم  التكنولوجـيات المـناســــــبة للتصـــــرُّ

مت على الدول المشــاركة. والهدف من متكاملة لتقييم الق رار بشــأن المصــادر المهَملة في األردن وإندونيســيا وُعّمِ
ــادات وبمنهجية مقترحة لدعم اتخاذ القرارات  ــاعدة على اتخاذ القرار هو تزويد الدول األعضــاء باإلرش أداة المس

خيارات التخلص، اســتناداً إلى المســتنيرة بشــأن خيارات إدارة نهاية عمر المصــادر المشــعة، مع التركيز على 
  المخزونات الحالية والمتوقعة من المصادر المشعة المختومة المهَملة، وأنشطة المصادر، وفئات النفايات. 

  
  دورة تدريبية أقاليمية بشان البحث عن المصادر المشعة المختومة المهَملة واستعادتها (الصورة من: كارلوس بينيتيس نافارو/الوكالة)
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  ٣٢برنامج العمل من أجل عالج السرطان  -٦-جيم

  ٢٠١٩أبرز مالمح برنامج العمل من أجل عالج السرطان في عام   -١-٦-جيم

، واصـــلت الوكالة، من خالل برنامج العمل من أجل عالج الســـرطان، دعم الجهود التي ٢٠١٩في عام   -١٤٥
ــة الدخل والبلدان المتوســـطة   ــاملة تبذلها البلدان المنخفضـ ــعاعي في البرامج الوطنية الشـ الدخل لدمج الطب اإلشـ

لمكافحة الســرطان. وركَّزت األنشــطة على اســتعراض وتعزيز القدرات الوطنية، ومعالجة الفجوات التمويلية في 
مـشاريع التعاون التقني التابعة للوكالة والمتعلقة بالـسرطان، وحـشد موارد إـضافية من أجل توفير خدمات مـستدامة 

  ج السرطان.لعال

  عمليات استعراض البعثات المتكاملة لبرنامج العمل من أجل عالج السرطان  -٢-٦-جيم

أعضــــاء بعثات ، تلقَّت خمس دول  ٢٠١٩في عام   -١٤٦
امج العمـل من أجـل عالج  ة لبرـن ة متكـامـل اســـــتعراضــــــي
الـسرطان. وتُجرى البعثات االـستعراـضية المتكاملة لبرنامج 
ب وزارة  اء على طـل ل من أجـل عالج الســـــرطـان بـن العـم
ل من مسـاهمات خارجة عن  الصـحة بالدولة العضـو، وتموَّ
ــتند إلى الخبرات والمعارف التي يتمتع به ــحة الميزانية، وتســ ــحهم الوكالة ومنظمة الصــ ما خبراء دوليون ترشــ

ــ  عاماً  ١٥العالمية والوكالة الدولية لبحوث الســـرطان، وتشـــمل جميع مجاالت مكافحة الســـرطان. وطوال الــــــ
بعثة من البعثات االسـتعراضـية المتكاملة لبرنامج العمل من أجل عالج السـرطان  ١٠١الماضـية، أجَرت الوكالة  

  دولة عضواً. ٩٢في 

  ٢٠١٩رمينيا، نيسان/أبريل أ
٪ من أســباب جميع الوفيات في أرمينيا، وهو ما يفوق بكثير ٢٨تشــير التقديرات إلى أنَّ الســرطان يمثل    -١٤٧

٪. وتهدف التوـصيات الـصادرة عن البعثات االـستعراـضية المتكاملة لبرنامج العمل من ١٦المتوـسط العالمي البالغ  
تســجيل حاالت الســرطان  أجل عالج الســرطان إلى تعزيز نظام

ورصـــــدـها، وتيســـــير التخطيط والتنســـــيق الوطنيين لمـكافـحة 
الســـرطان، وتوســـيع التعاون التقني مع الشـــركاء الدوليين ذوي  
الصـــــلـة، وتوفير الفرص ألنشـــــطـة التعليم والبحـث المتعلقـة 

  بالسرطان.

مناقشة جودة واستخدام خدمات الطب اإلشعاعي في المركز الوطني 
  ريفان. (الصورة من: أرسن غوريك/الوكالة)لألورام في ي

  
   

 
  بشأن برنامج العمل من أجل عالج السرطان. GC(63)/RES/9للقسم باء من القرار  ٦-يستجيب القسم جيم ٣٢

البعثات االستعراضية المتكاملة لبرنامج العمل 
  ٢٠١٩من أجل عالج السرطان في عام 

، سـري النكا ، وبوركينا فاسـو، واكوادور، وأرمينيا

  سيشيلو
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  ٢٠١٩بوركينا فاسو، تموز/يوليه 
أصــبح الســرطان من أولويات الصــحة العامة في بوركينا فاســو، وخاصــة ســرطانات النســاء. ويواجه   -١٤٨

مرضــى الســرطان وصــمة عار، ويتمُّ تشــخيص إصــابتهم بالســرطان في وقت متأخر، وال تتوفر لهم إال إمكانية 
تخدام ا لبعثة االـستعراضـية محدودة للحصـول على األدوية، خاصـة في المناطق الريفية. وتعتزم وزارة الصـحة اـس

ــيق وقدرات األطراف المعنية الوطنية واإلقليمية  ــرطان لتعزيز التنسـ المتكاملة لبرنامج العمل من أجل عالج السـ
المنخرـطة في التخطيط لمـكافـحة الســـــرـطان، ووضـــــع 
اـستراتيجية إلنـشاء وتوـسيع خدمات العالج اإلـشعاعي مع 
ة وطن دريبـي ة، ووضـــــع برامج ـت افـي ة الـك امـل ة القوى الـع ـي

  الختصاصيي السرطان الرئيسيين.
  

مناقشات مع الطاقم الطبي في مختبر الكيمياء الحيوية التابع لعيادة  

ديوالسو (الصورة من: أنونسيون -لورنتيا في بوبو

  بنيديتكو/الوكالة) 

  ٢٠١٩إكوادور، نيسان/أبريل 
حالة  ١٤٥٠٠وأكثر من حالة جديدة  ٢٨٠٠٠الســــرطان في ازدياد في إكوادور، مع تســــجيل أكثر من    -١٤٩

. وســـاعد تقرير البعثة االســـتعراضـــية المتكاملة لبرنامج العمل من أجل ٢٠١٨وفاة مرتبطة بالســـرطان في عام 
عالج الســــرطان إكوادور في تحديد احتياجاتها في مجال مكافحة الســــرطان، وتعزيز قدرات التنســــيق الوطنية 

ان. باإلضـــافة إلى ذلك، وبناء على البعثة االســـتعراضـــية ورصـــد تنفيذ الخطة الوطنية الحالية لمكافحة الســـرط
المتكاملة لبرنامج العمل من أجل عالج الســرطان، 
يعتزم هذا البلد تصــميم خدمات العالج اإلشــعاعي، 
ــدابير األمــان  ــذلــك من ت إلى جــانــب مــا يرتبط ب

  اإلشعاعي وتشريعاته.

جون الرا، رئيس علم األمراض التشريحي التشخيصي 

ودورو مالدونادو كاربو في غواياكويل التابع بمستشفى تي

لمعهد الضمان االجتماعي في إكوادور، يشرح لخبراء 

البعثة كيفية تخزين سجالت مرضى السرطان. (الصورة 

  من: أنونسيون بنديكيتو/الوكالة)

  ٢٠١٩سري النكا، تشرين األول/أكتوبر 
عت الحكومة جهودها لتخفيف عبء يمثل الـسرطان أحد األـسباب الرئيـسية للوفيات في ـسري النكا  -١٥٠ . وـسرَّ

تعراضـية متكاملة لبرنامج العمل من أجل عالج الـسرطان  تمراراً لتعاونها مع الوكالة طلبت بعثة اـس المرض. واـس
ــرطان  ــد بها الخطة الوطنية لمكافحة السـ ــترشـ لتسـ
ــاُت  ــت توصـــــي ــدَّم ــة. وق ــك الخط ــث تل ــدي ولتح
ــيع نطاق خدمات  ــاداٍت لتوســ ــتعراض إرشــ االســ

وعالج السـرطان، إذ يهدف هذا البلد إلى تشـخيص  
اعي  ة في مرافق العالج اإلشــــــع تحقيق الالمركزـي
ات  اوـت الـجة التـف ة ومـع دـم دات متـق ة بمـع اـن االســـــتـع ـب

خبير البعثة االستعراضية المتكاملة، يافوز أناساك، 
تعرض التخطيط لعالج السرطان مع الطاقم الطبي في يس

مستشفى كارابيتيا التعليمي. (الصورة من: جي. أرياس 
 دي جوبل/الوكالة)
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  الجغرافية في حصول مرضى السرطان على الرعاية. وبدأت أنشطة المتابعة بعد االستعراض مباشرة تقريباً.

  ٢٠١٩سيشيل، تموز/يوليه 
ِجلت يمثل    -١٥١ يل، فقد سـُ يـش حالة ـسرطان جديدة من عام  ١٠٤٨الـسرطان تحدياً متفاقماً للصـحة العامة في ـس
. وســـــاعدت البعثة االســـــتعراضــــية ٢٠١٦إلى عام  ٢٠١٢

المتـكامـلة لبرـنامج العـمل من أـجل عالج الســـــرـطان على تلبـية 
الـحاـجة إلى التخطيط للموارد البشـــــرـية وـتدريبـها، مع التركيز 

رضـات والعاملين الصـحيين المسـاعدين، وعلى على تعليم المم
ــافة إلى ذلك،   ــعاعي. باإلضــ زيادة إتاحة خدمات العالج اإلشــ
ــاً عملية جمع البيانات  ــتعراض أيضــ ــيات االســ تناولت توصــ
ــرطان لتوفير تخطيط قائم على  ــجل الوطني للســ وتعزيز الســ

  األدلة لتصدي سيشيل للسرطان.

يرغي نازارينكو وراجيف براساد خبراء البعثة االستعراضية المتكاملة، س
وإيمانويل لويريكا، يستعرضون ويناقشون إدارة المرضى في جناح 
  األورام في مستشفى سيشيل. (الصورة من: أرسن غوريك/الوكالة)

  إعداد وثائق استراتيجية  -٣-٦-جيم

ارية من خبراء لبنما   -١٥٢ تـش اعدة اـس بالتعاون الوثيق مع منظمة الصـحة العالمية ومكاتبها اإلقليمية، قُدمت مـس
مياً خطة بنما الوطنية  دعماً لها في وضـع خطتها الوطنية لمكافحة الـسرطان. وكانت وزارة الصـحة قد أطلقت رـس

التخطيط والتنســـيق مع منظمة الصـــحة  . وتمَّ ٢٠١٩في حزيران/يونيه  ٢٠٢٩-٢٠١٩لمكافحة الســـرطان للفترة 
  .٢٠٢٠العالمية لتقديم دعم تقني مماثل لجمهورية إيران اإلسالمية وفييت نام في عام 

ودعمت الوكالة إـسواتيني وتـشاد وـسيراليون وكينيا وليبيريا في وـضع وثائق قابلة للتمويل إلنـشاء خدمات   -١٥٣
  الطب النووي والعالج اإلشعاعي.

  وة وبناء الشراكات وتعبئة المواردالدع  -٤-٦-جيم

  بناء الشراكات والتواصل الخارجي 
داخل الوكالة، تمَّ تعزيز التعاون فيما بين الشـُّعب الداخلية، من خالل تبـسيط وإدراج أنـشطة برنامج العمل   -١٥٤

عراض من أجل عالج الســـرطان في تصـــاميم برامج التعاون التقني وتنفيذها؛ وتحســـين عمليات وإجراءات اســـت
البعثات المتكاملة لبرنامج العمل من أجل عالج السرطان؛ وتوسيع مجموعة خبراء مكافحة السرطان؛ والتأكد من 
أن نتائج وتوصـــيات اســـتعراض البعثات المتكاملة لبرنامج العمل من أجل عالج الســـرطان ذات صـــلة في دعم 

اإلشــعاعي وأمان النفايات، وفي وضــع الخطة   متابعة البنية األســاســية لألمان النووي الذي تقدمه شــعبة األمان
  المتكاملة لدعم األمن النووي من جانب شعبة األمن النووي. 

وتمَّ التوقيع على ترتيبات عملية مع مســـتشـــفى ســـانت جود للبحوث في مجال األطفال من أجل تعاون   -١٥٥
رفع مســتوى الوعي بســرطانات  مشــترك لمكافحة ســرطانات األطفال في البلدان النامية، بما في ذلك من خالل

ــعاعي، وزيادة تدريب  ــاء خدمات الطب النووي واإلشـ ــاء في إنشـ ــد الموارد لدعم الدول األعضـ األطفال، وحشـ
المهنيين في مجال العالج اإلشــعاعي، ودعم البحوث في مجال عالج األورام عند األطفال باإلشــعاع، والمجاالت 

  ذات الصلة.
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يون بشــكل متزايد على مدار العام، بما في ذلك القطاع الخاص ومؤســســات انخرط الشــركاء الحال وقد  -١٥٦
التمويل الدولية، في البحث عن فرص تدريب للمهنيين الـصحيين وجمع األموال لتعزيز أنـشطة مكافحة الـسرطان. 

زت الـشراكة مع البنك اإلـسالمي للتنمية من خالل اإلطالق المـشترك لمبادرة الـشراكة بـشأن ـسرطانات النـساء   وعّزِ
في المحفل العلمي المنعقد خالل الدورة الثالثة والســتين للمؤتمر العام للوكالة لزيادة خدمات الســرطان للنســاء في 

ماليين دوالر أمريكي في شـــكل منحة، ما  ١٠الدول األعضـــاء. وأعلن البنك عن خطة لحشـــد مبلغ أولي قدره 
لتنمية لفائدة المبادرة، دعماً لما لم يُحظ بالتمويل من ســــيســــاعد على إطالق المزيد من موارد البنك اإلســــالمي ل

ـسة لتوفير اإلطار لتنفيذ هذه الـشراكة  أنـشطة التعاون التقني المرتبطة بـسرطانات النـساء. ووقعت مذكرة تفاهم مكرَّ
  الخاصة. 

ن هؤالء كما أعلن العديد من الشــركاء عن خطط لدعم األنشــطة الرامية لمكافحة ســرطانات النســاء، وم  -١٥٧
الشـــركاء االتحاد الروســـي والســـويد وفرنســـا 
وموـناكو والوالـيات المتـحدة األمريكـية، وـكذـلك 
ــركة  ــركة فاريان وشــ من القطاع الخاص (شــ
إيليكتا)، بهدف المسـاهمة في تحسـين دقة عالج 
الســـــرـطان ورفع مســـــتوى مـهارات المهنيين 
الطبيين الذين يعالجون مريضـات ـسرطان عنق 

  دي. الرحم وسرطان الث

الدكتورة حياة سندي، كبيرة المستشارين العلميين 
لرئيس البنك اإلسالمي للتنمية، مع المدير العام رافائيل 

  ماريانو غروسي (الصورة من: دي. كالما/الوكالة)

وعقدت الوكالة اجتماعاً للشــركاء الرئيســيين في مكافحة الســرطان حضــره ممثلون عن منظمة الصــحة   -١٥٨
العالمية، والوكالة الدولية لبحوث الســرطان، ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، واالتحاد الدولي 

عراضــية المتكاملة الحالية لبرنامج العمل لمكافحة الســرطان، بُغية اســتكمال التنقيحات على منهجية البعثات االســت
ــرين األول/أكتوبر   ــرطان (متابعة الجتماع ُعقد في تشـ ) وتحديد فرص تعزيز التعاون ٢٠١٨من أجل عالج السـ

ــتركة لبرنامج العمل من أجل  ــية متكاملة مش ــتعراض ــنتين المقبلة، بما في ذلك التخطيط لبعثات اس خالل فترة الس
ماع تحسـينات ملموسـة وواضـحة في منهجية اسـتعراض البعثات المتكاملة لبرنامج عالج السـرطان. وحقق االجت

العمل من أجل عالج السـرطان التي سـتتيح مشـاركة أكثر فعالية مع وزارات الصـحة وزيادة تعاون الشـركاء في 
ــين المنهجية من حيث النطاق والملكية والعالقة بعمليات   ــطة المتابعة. وتمَّ تحسـ ــات وأنشـ ــتعراضـ التخطيط االسـ

ــاء  الوطنية للســــرطان، والجودة والكفاءة في جمع البيانات وتحليل البيانات والمتابعة المنهجية مع الدول األعضــ
لقياس فعالية عمليات اسـتعراض البعثات المتكاملة لبرنامج العمل من أجل عالج السـرطان. وسـيتمُّ تطبيقها ابتداء 

  .٢٠٢٠من عام 
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ركاؤها أيضـاً على طرق لتعزيز باإلضـافة إلى وضـع    -١٥٩ ات األخيرة على المنهجية، اتفقت الوكالة وـش اللمـس
تخطيط وتنفيذ األنشـطة المشـتركة، وتحسـين التنسـيق فيما بين الشـركاء على المسـتوى القُطري، واسـتكمال عمل 

ــيط الدعم من خالل فريق األمم المتحدة ا ــركاء التنمية اآلخرين، وتبس ــركاء األمم المتحدة وش لقُطري والمكاتب ش
اإلقليمية والقُطرية لمنظمة الصــــحة العالمية، ومســــؤولي االتصــــال الوطنيين التابعين للوكالة، بما يكفل تحمُّل 
المســـؤولية واالســـتدامة. كما اتفق الشـــركاء على تحســـين تباُدل المعلومات ألنشـــطة مكافحة الســـرطان الحالية 
والجديدة، لتعزيز التواصـل مع الجمهور 

ق أوجـه تـآزر أكبر وتـأثير أكبر ولتحقي
  للتدخالت.

 
ارانغو، المســـــؤول الطبي لفريق اـلدعم  بريبو ـب
ــرق وجنوب إفريقيا بمنظمة  فيما بين البلدان لشـ
ل  بء الثقـي دث عن الـع ة، يتـح المـي ة الـع الصــــــح
للســرطان في إفريقيا خالل االجتماع التنســيقي 
المشــــترك بشــــأن مكافحة الســــرطان فيما بين 

ة ة، ومنظـم اـل ة   الوـك اـل ة، والوـك المـي الصــــــحة الـع
دولي  ة لبحوث الســـــرطـان، واالتحـاد اـل دولـي اـل
لمكــافحــة الســـــرطــان، ومكتــب األمم المتحــدة 
المعني ـبالمـخدرات والجريـمة. (الصـــــورة من: 

  جيمس هوليت/الوكالة)

  حشد الموارد
القـطاع  واصــــــلت اـلدول األعضـــــاء، والمنظـمات الحكومـية اـلدولـية، والمنظـمات غير الحكومـية، وـكذـلك  -١٦٠

الـخاص، إظـهار اـلدعم ألنشــــــطة الوـكاـلة الرامـية إلى مـكافـحة الســـــرـطان. وتلقى برـنامج العـمل من أـجل عالج 
ــرطان ما مجموعه   ــاهمة خارجة عن الميزانية من كل من  ٢٠١٩يورو في عام  ٩٢٠٧٨٨الســ ــكل مســ في شــ

  المتحدة األمريكية.موناكو، ومؤسسة كوريا للتعاون الدولي النووي، واالتحاد الروسي، والواليات 

ــطة   -١٦١ ــتفادت منها أنش ــد الموارد اس ــاً بجهود لحش ــرطان أيض ــطلع برنامج العمل من أجل عالج الس واض
ــراكة  التعاون التقني، فقد ُحشــدت األموال من الواليات المتحدة األمريكية، وكذلك من النيجر في إطار ترتيبات ش

    بين هذا البلد والبنك اإلسالمي للتنمية.
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  قائمة المختصرات المتكررة االستخدام

AFRA   االتفاق التعاوني اإلقليمي األفريقي للبحث
والتنمية والتدريب في مجال العلم 

  والتكنولوجيا النوويين 

NPP  محطة قوى نووية  

برنامج العمل من أجل عالج    PACT  الوكالة الدولية للطاقة الذرية  الوكالة
  السرطان 

APCs   البرنامجية المقررة االستردادالتكاليف  RCA   االتفاق التعاوني اإلقليمي للبحث
والتنمية والتدريب في مجال العلم 

  والتكنولوجيا النوويين 
ARASIA    االتفاق التعاوني للدول العربية الواقعة في

آسيا للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم 
  والتكنولوجيا النوويين 

SIDS  غيرة الناميةالدول الجزرية الص  

ARCAL    االتفاق التعاوني لترويج العلم والتكنولوجيا
  النوويين في أمريكا الالتينية والكاريبي 

SDG   هدف التنمية المستدامة  

CPF   اإلطار البرنامجي القُطري  TC   التعاون التقني  

FAO   منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة  TCF   صندوق التعاون التقني  
IAEA  الوكالة الدولية للطاقة الذرية  UNDAF   إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة

  اإلنمائية
      
      

LDC  ً   منظمة الصحة العالمية  WHO  بلد من أقل البلدان نموا
NPCs  تكاليف المشاركة الوطنية     
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: أمثلة عن ٢٠١٩اإلنجازات في عام  -١المرفق  
 المشاريع بحسب القطاع المواضيعي 
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  -١المرفق 
  : أمثلة عن المشاريع بحسب القطاع المواضيعي٢٠١٩اإلنجازات في عام 

  الصحة والتغذية  -ألف

  أبرز المالمح اإلقليمية  -١-ألف

إفريقـيا في دعم جهود اـلدول األعضـــــاء الرامـية لمـكافـحة الســـــرطان يســـــهم برـنامج التـعاون التقني في   -١٦٢

تخدام التقنيات النووية والتقنيات ذات الصـلة بالمجال النووي.  وأمراض القلب واألوعية الدموية وـسوء التغذية باـس

خيصـي ، تمَّ تحقيق ذلك من خالل المسـاعدة المقدَّمة لمشـاريع العالج اإلشـعاعي والتصـوير التشـ ٢٠١٩وفي عام 

  للسرطان، باإلضافة إلى دعم مراكز التغذية وتنمية الموارد البشرية.

ــدي   -١٦٣ ــاء في التصـ ــيا والمحيط الهادئ، دعم برنامج التعاون التقني الدول واألقاليم األعضـ وفي منطقة آسـ

رامج وطنية مـشاريع وب  ١٠مـشروعاً وبرنامجاً وطنياً و ٣٠للتحديات المتعلقة بالـصحة البـشرية والتغذية من خالل 

. ودعم البرنامج مكافحة الســرطان من خالل مســاعدة الجهود الوطنية لوضــع برامج شــاملة ٢٠١٩نُفذت في عام 

ــعاعي لألورام  ــحيين في مجاالت الطب النووي المتقدم، والعالج اإلشـ ــرطان وتدريب المهنيين الصـ لمكافحة السـ

  وتقنيات وإجراءات العالج اإلشعاعي. 

ين الطبيين بهدف تعزيز وتُبذل جهود مت  -١٦٤ يا الوـسطى لتوفير فرص تدريب للممارـس واصـلة في أوروبا وآـس

في  ٢٠١٩تطبيق التكنولوجيات النووية واســتخدامها المأمون في مجال الصــحة البشــرية. تمَّ تقديم الدعم في عام 

قبة الجودة. وتمَّ مجاالت مختلفة، مثل الطب النووي، والتصـــوير الطبي للعالج اإلشـــعاعي، وضـــمان الجودة/مرا

ــص إلدخال التكنولوجيا المتقدمة. وفي موازاة الجهود  ــية والدعم المتخصــ ــاســ توفير كّلٍ من بناء القدرات األســ

المبذولة لتحســين القدرات في اســتخدام التكنولوجيات الحديثة كجزٍء من التنمية المهنية المتواصــلة، تمَّ إيالء مزيد 

  األمان اإلشعاعي، ودعم الممارسات الفعَّالة في توفير الخدمات الطبية بالمنطقة.من االهتمام أيضاً لزيادة الوعي ب

ــيتين في منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي، حيث   -١٦٥ ــاس وتظلُّ الصــحة البشــرية والتغذية أولويتين أس

الدول األعضــاء دعماً كبيراً ، تلقَّت  ٢٠١٩يعاني العديد من البلدان من األمراض الُمعدية وغير الُمعدية. وفي عام 

ــية وعالجية مأمونة ونوعية لألمراض غير الُمعدية. وقدَّم برنامج التعاون التقني  ــخيصــ ــاء خدمات تشــ في إنشــ

اريع اإلقليمية والوطنية، على نحو يدعم تنمية الموارد البـشرية وـشراء معدات  اعدة من خالل العديد من المـش المـس

التـصوير التـشخيـصي، مع ـضمان حماية العمال والمرـضى. وعالوة على ذلك، العالج اإلـشعاعي والطب النووي و

حصــلت بلدان المنطقة على المســاعدة في تطوير القدرات التقنية لدراســة وفهم أســباب األنواع المختلفة من ســوء 

  التغذية كأساس لوضع السياسات العامة الوطنية المالئمة ومواءمتها.

ــتنَد تمديد االتفاق بين  -١٦٦ ــأن بناء قدرات  واس ــي بش ــرطان واالتحاد الروس برنامج العمل من أجل عالج الس

لها هذا البلد  الموارد البـشرية وتدريب المتخصـصـين في مجال الـسرطان إلى نجاح برامج التدريب المكثفة التي موَّ

للغة الروسـية من الممارسـين الطبيين الناطقين با ٥٠٠على مدى السـنوات السـبع الماضـية، ما مكَّن ما يقرب من  

من تعزيز قدرات عالج السـرطان في أوروبا وآسـيا الوسـطى. ويمثل اسـتخدام التقنيات النووية في مجال الصـحة 
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البشــــرية مجاَل أولويٍة بالنســــبة للعديد من الدول األعضــــاء بالوكالة في تلك المنطقة، كما هو الحال مع معالجة 

ائـمة في الموظفين الطبيين المؤهلين  ال للتكنولوجـيات الفجوة الـق أمون والفعـَّ دام الـم بين في مـجال االســـــتـخ درَّ والـم

النووية ذات الصــلة. وقد حدَّدت الشــركة الحكومية للطاقة الذرية "روزاتوم" والوكالة الطبية البيولوجية االتحادية 

هم الدعم المالي والتقني   يـس يتان، جنباً إلى جنب مع الوكالة، خطة تعاون طويلة األجل. وـس من روزاتوم في الروـس

ــتمر للمهنيين  ــية وفي دعم التطور المهني المسـ ــّدِ الفجوة في الدورات التدريبية اإلقليمية المقدَّمة باللغة الروسـ سـ

ــتوى عاٍل  هة لتلبية الحاجة المتنامية إلى التدريب وبناء المهارات بمســ ــافية وموجَّ الطبيين من خالل دورات إضــ

ه عملي في المنطقة.   وبتوجُّ

  العالج اإلشعاعي لألورام في إطار مكافحة السرطان  -٢-ألف

وتقديم المسـاعدة التمهيدية للمشـاريع وبناء   "دعم االسـتعراض البرنامجي  RAF0049في إطار المشـروع    -١٦٧
اعدة إلى ممثلين كبار عن أربع من الدول  اريع ورصـدها وتقييمها"، قُّدمت المـس القدرات في مجاالت تصـميم المـش

يراليوناألعضـاء اإلفريقية في الوكالة، هي  اد وـس إلعداد وثائق قابلة للتمويل تكون بمثابة   ليبيريا،و  إـسواتيني وتـش
تخطيط وتمويل إلنشـاء أول مرافق للعالج اإلشـعاعي في بلدانهم. واسـتضـافت الوكالة االجتماع كجزء   مقترحات

ات الســـــرطـان في  ادة خـدـم درج لزـي من نهج مـت
البـلدان المنخفضـــــة والمتوســــــطة اـلدـخل. وعـمل 
ة  ة الوطنـي ة مع األفرـق اـل موظفون على نـطاق الوـك
في إعــداد الوثــائق التي ســـــتُســـــتخــدم الطالع 

   على نطاق المشاريع وحشد الموارد.الحكومات 

يضيف مندوبون من وزارتَي الصحة والمالية في إسواتيني 
تفاصــيل إلى مســودة وثيقتهم القابلة للتمويل الخاصــة بأول 
ــدهم. (الصـــــورة من:  مركز للعالج اإلشـــــعــاعي في بل

  هوليت/الوكالة) ج.

ــوية الوكالة في عا  -١٦٨ ــمامها إلى عضـ ــعاعي ٢٠١٢م وحدَّدت رواندا، فوَر انضـ ، بدء خدمات العالج اإلشـ
بوصـفه تدخالً اسـتراتيجياً رئيسـياً. ودعمت الوكالة رواندا في وضـع خطة تكلفة إلنشـاء مثل هذه الخدمات، مثلما 

"إنشــاء أول مركز للعالج اإلشــعاعي   RWA6002ســاعدتها في بناء القدرات. وبدعم من مشــروع التعاون التقني 
ــكري، مرحلة والطب النووي"، دخل أول مر ــفى رواندا العس ــتش ــعاعي في رواندا، الواقع في مس كز للعالج اإلش

، وبدأ بتقديم خدماته بترخيص مؤقت من هيئة رقابة المرافق الرواندية. وفي المتوســـط، ٢٠١٩التشـــغيل في عام 
لـسرطان من مرـضى الـسرطان كل أـسبوع، ومن المتوقع أال يتيح عالج ا ٤٠يخدم مركز العالج اإلـشعاعي الجديد 

  لمزيد من األشخاص فحسب، بل أيضاً أن يقلّل من عدد اإلحاالت باهظة التكلفة إلى خارج البالد.

ودعمت الوكالة جهود أفغانســتان إلعادة بناء قدراتها الوطنية في مجال عالج الســرطان من خالل العديد   -١٦٩
ية وتوفير خدمات مـستدامة وعالية الجودة في من المـشاريع، وتعزيز قدرة هذا البلد على اـستخدام التقنيات اإلـشعاع

مجال التصــوير الطبي والعالج من خالل التدريب والمنح الدراســية. وتمَّ تدريب ثالثة وأربعين متخصــصــاً حتى 
، التزـمت الحكوـمة ببـناء مركز ـجدـيد لعالج الســـــرـطان، واـلذي ســــــيدعـمه برـنامج التـعاون ٢٠١٩اآلن، وفي ـعام 

  التقني.
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، دشَّنت منغوليا، بدعم من ٢٠١٩وفي عام    -١٧٠
ــروع  مشـــ ـعالج  MON6020اـل ز ـجودة اـل زـي ـع "ـت

ــات  ــالتكنولوجي ــاعي عن طريق األخــذ ب اإلشـــــع
لين  ة" معّجِ الت الخطـي ة على المعّجِ ائـم ة الـق دـم المتـق
ا عزز  ان، ـم خطيَّين في المركز الوطني للســـــرـط
قــدرات المركز على توفير عالج إلنقــاذ حيــاة 

   مرضى السرطان.

وبدعم من الوكالة، تلقَّى مركز منغوليا الوطني للسرطان 
في أوالن باتور نظاماً للوقاية من إشعاعات ُحزم غاما، 

ونظاماً لمعايرة األشعة السينية، وُمعّجلين خطييَّن. 
   (الصورة من: المركز الوطني للسرطان، منغوليا)

الم الضـوء على الحاجة إلى تطوير قدرات واسـتراتيجية الصـحة" لبروني دار السـ  ٢٠٣٥وتسـلط "رؤية   -١٧١
ــرطان.  ــكل أكبر للتصــدي للحاالت المتزايدة من األمراض المرتبطة بالس ــاملة بش ــعاعي الوطنية الش العالج اإلش
ــامالً  ــبح مركزاً شـ ــرطان، وهو مرفق الطب النووي الوحيد في البالد، ليصـ ــاعد الوكالة مركز بروناي للسـ وتسـ

وطنية راســخة، من خالل تركيب معدات العالج وإدخالها في الخدمة وتدريب للســرطان بخدمات عالج إشــعاعي  
، تمَّ تـقديم اـلدعم من خالل ـتدرـيب الموظفين والمنح اـلدراســــــية وتـقديم المشـــــورة من ٢٠١٩الموظفين. وفي ـعام 

  خالل بعثات الخبراء. وباإلضافة إلى ذلك، تمَّ إدخال نظام ضمان الجودة في قسم الطب النووي.

اـية من اإلشــــــعاـعات واألـمان   -١٧٢ ا المزود الحصـــــري لوـحدات دورات الوـق دُّ كلـية الـطب بـجامـعة التفـي وتـع
ــاعد  ــعاعيين العالجيين. وس ــعاعي والمصــورين اإلش ــعاعي لتقنيي العالج اإلش ــعاعي في مجال العالج اإلش اإلش

اون التقني  الجودة واأل LAT0003مشـــــروع التـع ة ـب ارات المتعلـق ارف والمـه ان في مجـال العالج "تعزيز المـع ـم
اإلشــعاعي" الكلية على إرســاء بنية أســاســية للتدريب من أجل توفير التدريب العملي في مجال األمان اإلشــعاعي 
ــية للتدريب، تمَّ شــراء نظام ليزر لتحديد وضــعية  ــاس ــاء البنية األس والجودة ألغراض العالج اإلشــعاعي. وإلرس

ــوير المقطعي   ــي، وجهاز تثبيت المريض، وبرمجيات محاكاة التصــ ــوير بالرنين المغنطيســ ــوبي والتصــ الحاســ
المريض، ونظام تخطيط العالج وذلك ألغراض تعليمية حصرية. وتمكن المعدات الجديدة الكلية من توفير تدريب 
متقدم في جودة العالج اإلشــعاعي واألمان اإلشــعاعي للمرضــى للتقنيين الممارســين في مجال العالج اإلشــعاعي 

اء وطالب التصـــــوي ائيين الطبيين. ومن أـجل بـن اء المقيمين والفيزـي درـيب عملي لألطـب اعي، ولتوفير ـت ر اإلشــــــع
الـقدرات، تمَّ في تشـــــرين األول/أكتوبر تنظيم دورة ـتدريبـية وطنـية من جزأين في الـجامـعة. وتلقَّي واـحد وأربعون 

من اإلشــعاعات والمخاطر من تقنيي العالج اإلشــعاعي وممرضــة متخصــصــة في األورام التدريب على الوقاية  
ــاركاً،  ٥٠والعالج اإلشـــعاعي وإدارة الجودة خالل الجزء األول من الدورة، فيما تلقَّى في الجزء الثاني منها   مشـ

من المتخصـصـين في تكنولوجيا العالج اإلشـعاعي وسـبعة من الفيزيائيين الطبيين إلى جانب خمسـة من  ٣٣منهم  
خمـسة أطباء مقيمين في العالج اإلـشعاعي لألورام، التدريب على العالج اختـصاـصيي العالج اإلـشعاعي لألورام و

  اإلشعاعي لألطفال.
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ــروع  ــاركون في الدورة التدريبية المنعقدة في إطار المشـ ــرين األول/أكتوبر   LAT0003مشـ   ٢٠١٩في كلية الطب بجامعة التفيا، تشـ

  (الصورة من: أي باينسكيس/كلية الطب، جامعة التفيا)

ل خطي للعالج اإلشــــــعاعي في نيـكاراغوا في المركز الوطني للعالج   -١٧٣ ن أول معجـِّ وفي أـيار/ـمايو، ُدشـــــّ
ــحة وبتمويل ثنائي من ــعاعي، في إطار تعاون وثيق مع وزارة الصـ اليابان. ويُعدُّ هذا معلماً مهماً في عالج   اإلشـ

دت الوكالة موظفي المركز بتدريب  الـسرطان في هذا البلد وـسيـسمح بأداء تقنيات العالج اإلـشعاعي المتقدمة. وزوَّ
متخـصص على النظام الجديد لـضمان االنتقال الفعَّال إلى العالج اإلـشعاعي ثالثي األبعاد الجديد، مع توفير العالج 

  قة مأمونة وعالية الجودة.بطري

ــيهواهوا   -١٧٤ ــرطان الحكومي في تشـ ــعاعي في مركز السـ ــاعد الوكالة على تعزيز قدرات العالج اإلشـ وتسـ
لتسـتبدل به المصـدر الراهن المسـتخَدم منذ عام   ٦٠-، اشـترت الوكالة مصـدر كوبالت٢٠١٩بالمكسـيك. وفي عام 

ني لخطط المركز الرامية لتوســيع خدمات العالج اإلشــعاعي، بما . وباإلضــافة إلى ذلك، تمَّ تقديم الدعم التق٢٠١١
  .٢٠٢٠في ذلك شراء أول معجل خطي عام في تشيهواهوا في عام 

  الطب النووي والتصوير التشخيصي  -٣-ألف

دولة أفريقية عضـواً على اسـتخدام نُظم التعلُّم من الحادثات ووضـع ثقافة فعالة  ١١تمَّ تدريب مهنيين من   -١٧٥
ذ  ـجت لتنفـي ات في الطـب النووي، التي روَّ ادـث ة من الحوادث والـح اـي ة عن الوـق ة إقليمـي دريبـي ان خالل دورة ـت لألـم

ات الصـــلة. وُعقدت الدورة التدريبية بدعم من معايير األمان الصـــادرة عن الوكالة وســـائر المبادئ التوجيهية ذ
"تعزيز التعليم وتنمـية الموارد البشـــــرـية من أـجل توســـــيع نـطاق ـخدـمات الـطب النووي  RAF6051المشـــــروع 

  واستدامتها في إفريقيا".
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ها المتعلقة بالوقاية من مـشاركون في الدورة التدريبية يزورون وحدة الطب النووي في مـستـشفى فيينا العام الكتـساب فهم أفـضل لبرامج

  األخطاء والحوادث. (الصورة من: أو. بيليت/الوكالة)

ولضــمان الوقاية المالئمة للمرضــى من اإلشــعاعات في مقدونيا الشــمالية، دعَم مشــروع التعاون التقني   -١٧٦
"تعزيز وتحـسين جودة التـصوير المقطعي باالنبعاث البوزيتروني لتـشخيص مرـضى األورام  MAK6017الوطني  

ة في مجال التصـوير وغيرهم من المرضـى عن طريق اسـتخدام المسـتحضـرات الصـيدالنية اإلشـعاعية المسـتجدَّ 
ــاء نظام  ــكوبيي، في إنشـ ــيات، سـ المقطعي باالنبعاث البوزيتروني" معهَد الفيزياء، كلية العلوم الطبيعية والرياضـ
لتتبُّع الجرعات لطرائق التصــــوير الطبي. وتمَّ تقديم نظام على شــــبكة اإلنترنت مع حزمتين برمجيتين إلى معهد 

من  ١٦ة الجودة عن بُعد في مجال التـصوير اإلـشعاعي للثدي، وتمَّ ربط الفيزياء: لرـصد جرعة المرـضى ولمراقب
ــعاعي للثدي و ــتى أنحاء البلد مع هذا  ١٩معدات التصــوير اإلش ــوبي في ش من معدات التصــوير المقطعي الحاس

النظام. وفي كانون األول/ديســـمبر، ُعقدت حلقة عمل وطنية في ســـكوبيي بمناســـبة إنشـــاء مركز وطني لرصـــد 
من المهنيين  ٧٠لمرضـى وتوكيد الجودة في الممارسـة المتبعة في مجال علم األشـعة، حضـرها أكثر من  جرعة ا

الطبيين. وأكدت المـستـشفيات المـشاركة تعاونها والتزامها بتحقيق المـستوى األمثل من اـستخدام هذا النظام الوطني 
إنـشاء مـستويات مرجعية تـشخيـصية لرـصد جودة الـصورة اإلـشعاعية للثدي وتعرُّض المرـضى. وـسيـسهم ذلك في  

ــيؤدي هذا في نهاية المطاف إلى  ــتوى األمثل من بروتوكوالت الفحص وتوحيدها. وســ وطنية، وفي تحقيق المســ
تقليل األعباء الملقاة على كاهل نظام الرعاية الـصحية الوطني، واتقاء التعرُّض غير المقـصود للمرـضى والمهنيين 

ينيكية وثقافة األمان في األوســاط الطبية في البالد. ومن المتوقع أن يتمَّ أول الصــحيين، وتحســين الممارســة اإلكل
. وهذا النظام سيكون النظام الوطني الثاني في منطقة ٢٠٢٠جمع وتحليل للبيانات بحلول نهاية كانون الثاني/يناير  

  أوروبا بعد لوكسمبورغ.
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يقمن بفحص   MAK6017نظيرتان من نظراء المشروع 
رضى، سكوبي، مقدونيا الشمالية (الصور صور الم

  من: تي فوروساوا/الوكالة) 

ة   -١٧٧ ات الجراـح ا في تطبيق تقنـي ونجحـت كوـب
ــحة العام في عام  ــعة في نظام الصـ هة باألشـ الموجَّ

 CUB6027بــدعم من مشـــــروع الوكــالــة  ٢٠١٩
"تحســـين تشـــخيص وعالج الســـرطان عن طريق 
ــة  ــة الموجه ــات الجراح ــاء وتعزيز تطبيق إرســــ
ــعة تقنية  ــعاع". وتُعدُّ الجراحة الموجهة باألش باإلش

اح م ن تـحدـيد اآلـفات أو األنســــــجة قوـية تمكن الجرَّ
التي تم تمييزها قبل الجراحة بمواد مشـــعة، وتُســـتخدم على نطاق واســـع لتحديد العقدة اللمفاوية الخافرة واآلفات 

   الخفية عند مريضات سرطان الثدي.

ودة وبالعمل مع وزارة الـصحة، ـساعدت الوكالة جامايكا على تحـسين إتاحة الخدمات المأمونة وعالية الج  -١٧٨
"إعادة تأســــيس القدرات المتعلقة   JAM6012لتشــــخيص وعالج األمراض غير المعدية. ومن خالل المشــــروع  

- بالطب النووي" تمَّ شــراء كاميرا تعمل بأشــعة غاما (التصــوير المقطعي الحاســوبي باالنبعاث الفوتوني المفرد
التصــوير المقطعي الحاســوبي) الســتخدامها في التصــوير التشــخيصــي وتحليل عمل األعضــاء الداخلية في جســم 

تمَّ بنجاح تركيب الكاميرا العاملة بأشـعة غاما في المسـتشـفى الجامعي لجزر اإلنسـان. وفي تشـرين الثاني/نوفمبر،  
الهـند الغربـية، وتـُعدُّ المـعدات الوحـيدة من نوعـها في 
ا. وعالوة على ذـلك، وفي  القـطاع الـعام في ـجاـمايـك

ــروع   "بناء قدرات خدمات  JAM6014إطار المشــ
تشـخيص وعالج السـرطان المتعلقة بالتكنولوجيات 

دت الوـكاـلة المســـــتشـــــفى ـبالمـعدات النووـية" ، زوَّ
اـلالزمـــة ـلـلـتحضــــــير واالســــــتخـــدام اـلمـــأـمونـَيـْن 
للمسـتحضـرات الصـيدالنية اإلشـعاعية، إلى جانب 

  تدريب الموظفين. 

معدات التصوير المقطعي الحاسوبي باالنبعاث الفوتوني 
التصوير المقطعي الحاسوبي التي جرى تركيبها في -المفرد

الهند الغربية، جامايكا. (الصورة  المستشفى الجامعي لجزر
  من: دي ووكر/المستشفى الجامعي لجزر الهند الغربية)

  النظائر المشعة والمواد الصيدالنية اإلشعاعية والتكنولوجيا اإلشعاعية  -٤-ألف

"تعزيز وتحـسين خدمات الـصيدلة اإلـشعاعية (أفرا)" تنمية الموارد البـشرية  RAF6054ويدعم المـشروع    -١٧٩
ة  ١٩في  ــعاعية. وعلى الرغم من االحتياجات الملحَّ ــيدلة اإلشــ من الدول األطراف في اتفاق أفرا في مجال الصــ

للتدريب والتعليم في مجال الصـيدلة اإلشـعاعية في أفريقيا، وخاصـة البلدان الناطقة باللغة الفرنسـية، لم يتوافر إال 
بدعم من الوكالة، أنشـــأ المغرب أول برنامج لنيل درجة عدد محدود من البرامج األكاديمية في القارة اإلفريقية. و

الماجســتير في مجال الصــيدلة اإلشــعاعية باللغة الفرنســية في إفريقيا. وانضــمَّ أربعة مرشــحين إلى البرنامج في 
  ، وسيكون بعضهم باكورة اختصاصيي الصيدلة اإلشعاعية في بلدانهم.٢٠١٩تشرين األول/أكتوبر 
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  والفيزياء الطبيةقياس الجرعات   -٥-ألف

نـُشر منهاج منسـَّق لتدريب الفيزيائيين الطبيين المختـصين بالتـصوير الطبي، اعتمده اتفاق  ٢٠١٩في عام   -١٨٠
"تعزيز بناء قدرات الفيزيائيين الطبيين بهدف تحســــين أمان وفعالية   RAF6053أفرا، وذلك بدعم من المشــــروع  

العـمل في إـطار المشـــــاريع اإلقليمـية  ـعدـيدة عـقدتـها فرـقةتـماـعات  التصـــــوير الطبي (أفرا)". والوثيـقة هي نـتاج اج
ــعاعي  ــوير اإلشـ ــعاعي، والطب النووي، والتصـ المختلفة التفاق أفرا لدعم الفيزياء الطبية في مجال العالج اإلشـ

ُف الوثيقة الحد األدنى من المتطلبات للبرامج األكاديمية وبرامج التدريب اإلكلينيكي للفي ــِ ــخيصــي. وتص زياء التش
الطبية في مجال العالج اإلشعاعي والطب النووي وعلم األشعة، وتقدم توصيات بشأن التعليم األكاديمي للدراسات 
العليا والتدريب اإلكلينيكي المتناســقَْين للفيزيائيين الطبيين في المنطقة. والمنهاج قيد االســتخدام بالفعل في المركز 

إيطاليا، حيث ترسـل الوكالة الحاصـلين على منح دراسـية ليتم تدريبهم في الدولي للفيزياء النظرية، في ترييسـتي ب
  مجال الفيزياء الطبية كل عام.

"دعم بـناء الـقدرات من خالل برامج التثقيف والـتدرـيب في  UAE60007ومن خالل المشـــــروع الوطني   -١٨١
تـحدة في توفير ـخدـمات رـعاـية صـــــحـية مـجال الفيزـياء النووـية"، ـيدعم برـنامج التـعاون التقني اإلـمارات العربـية الم

، وبدعم من الوكالة، أنشــــأت اإلمارات العربية المتحدة برنامج لنيل درجة ٢٠١٩ذات مســــتوى عالمي. في عام 
ه يـجب على  ة، التي تنصُّ على أـن دولـي ايير اـل المـع ذا ـب ة. ويفي ـه امـعة خليـف ة في ـج اء الطبـي اجســـــتير في الفيزـي الـم

ى درـجة ـماجســـــتير تشــــــمل برـنامج إـقاـمة إكلينيكـية منظَّم لـمدة ـعامين تقريـباً. الفيزـيائيين الطبيين الحصـــــول عل
وســيســاعد إنشــاء برنامج درجة الماجســتير داخل اإلمارات العربية المتحدة هذا البلد على تلبية المعايير الدولية 

  المطلوبة والمحافظة عليها.

"تعزيز خدمات المعايرة في مختبر المعايرة الثانوي لقياس   KAZ6012وفي كازاخـستان، يـسهم المشروع    -١٨٢
الجرعات" في تحسين جودة وأمان خدمات التصوير اإلشعاعي التشخيصي في هذا البلد من خالل دعم التحسينات 
في توفير خدمات المعايرة. وأعطت حلقة عمل بشــــأن معايرات مســــتوى الحماية المنفَّذة في مختبرات المعايير 

ــبتمبر    الثانوية ــتخَدمة ٢٠١٩لقياس الجرعات، ُعقدت في ألماتي في أيلول/سـ ــاليب المسـ ــاركين فهماً لألسـ ، المشـ
لمعايرة أجهزة وأدوات الوقاية من اإلشـــعاعات (مثل غرف التأيين، وعدادات المســـح، وأجهزة رصـــد التلوث، 

ت المعايرة. وتعلَّم المرـشحون وأجهزة قياس الجرعات الـشخـصية) وقدَّمت إرـشادات بـشأن كيفية اإلبالغ عن قياـسا
كيفية إجراء قياسـات المعايرة، وحسـاب معاِمالت المعايرة و/أو عوامل المعايرة، وكيفية تقييم عوامل عدم التيقُّن. 
ونظراً ألن بـلدان أخرى في آســــــيا الوســـــطى ـكاـنت بـحاـجة إلى حلـقة عـمل كـهذه، افتُتـحت فـعالـية "الـتدرـيب على 

نفـَّذة في مختبرات المـعايير الـثانوـية لقـياس الجرـعات" لممثلين من مختبرات أخرى مـعايرات مســـــتوى الحـماـية الم
  للمعايير الثانوية لقياس الجرعات ببلدان أخرى في آسيا الوسطى.

    
  (الصورة من: إْن ناميربك) KAZ6012غرفة الموضعة والتأين خالل دورة عملية نُظمت من خالل المشروع 
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"تعزيز الـقدرات اإلقليمـية للمســـــتـخدمين النـهائيين/منظـمات اـلدعم  RLA9085وـقدم المشـــــروع اإلقليمي    -١٨٣
ــبكة  ــياً مع متطلبات الوكالة" الدعم لش التقني بشــأن الوقاية من اإلشــعاعات والتأهب للطوارئ والتصــدي لها تمش

ة  دريبـي ة ـت الـي ة من خالل فـع ا الالتينـي ة في أمريـك اس الجرعـات البيولوجـي ت على ثالث مراحـل عن فحص قـي تـمَّ
الكروموســوم ذي القســمين المركزيين، باالســتناد إلى بنك بيانات مســتودع صــور شــبكة الجرعات البيولوجية 

BioDoseNet،الذي أنشـأه بالنيابة عن منظمة الصـحة العالمية المكتُب االتحادي للوقاية من اإلشـعاعات بألمانيا  ٣٣
ظهرت نتائج التمرين فائدة مسـتودع صـور شـبكة الجرعات البيولوجية كأداة وتسـتضـيفه خوادم المكتب نفسـه. وأ

تدريبية لفحص الكروموـسوم ذي القـسمين المركزيين. وخالل هذه الفعاليات التدريبية، تمكَّنت مختبرات الوراثيات 
ر إشــعاعية الخلوية التي ليس لديها خبرة ســابقة في الجرعات األحيائية وغير القادرة على الوصــول إلى مصــاد

وطنية مناســبة للتعرف على الكروموســوم ذي القســمين المركزيين، من توليد البيانات إلنتاج منحنى االســتجابة 
للجرعة لتسـتخدمها بنفسـها، ومن ثمَّ نجحت باسـتخدامها في تقدير الجرعات والكسـور المشـعَّعة في عينات مخفية 

هذا التمرين االفتراضـي لخاليا من أشـخاص مشـعَّعين حقيقيين، التكوين. وإذا كانت الصـور التي تمَّ تحليلها خالل 
فإن تقديرات الجرعة من جميع المختبرات كانت دقيقة بما فيه الكفاية للســماح بالتصــنيف الطبي الصــحيح للعالج 

عاعية.   تجابة الطبية لحاالت الطوارئ اإلـش وتمثل ولم تكن مضـللة لألطباء اإلكلينيكيين؛ هذا أمر بالغ األهمية لالـس
هذه النتيجة ابتكاراً دولياً، وتم قبول ورقة بحثية في هذا الشـــأن من شـــبكة قياس الجرعات البيولوجية في أمريكا 

في  International Journal of Radiation Biologyالالتينـية للنشـــــر في اـلدورـية اـلدولـية للبيولوجـيا اإلشــــــعاعـية  
  .٢٠١٩آب/أغسطس 

المشــروع، شــاركت ممثلة عن شــبكة قياس الجرعات البيولوجية في أمريكا الالتينية في وبدعم من نفس   -١٨٤
عاعية ( يوية لقياس الجرعات اإلـش نوي للجماعة اآلـس رين الثاني/نوفمبر في بكين ARADOSاالجتماع الـس ) في تـش

ة اآلســـــيوـية لقـياس حـيث ـقدَّـمت نـتائج الورـقة البحثـية. وـقد أدى ذـلك إلى ورود طلـبات ـعدـيدة من مختبرات الجـماعـ 
بكة الجرعات البيولوجية إلجراء تدريبات مماثلة للتدريبات التي  عاعية لالطالع على بنك بيانات ـش الجرعات اإلـش
أجرتها ـشبكة قياس الجرعات البيولوجية في 
كال إضـافية  فت أـش تُكـش أمريكا الالتينية. واـس

  للتعاون بين شبكتَي المختبرات اإلقليميتين.

شبكة قياس الجرعات البيولوجية شاركت ممثلة عن 

في أمريكا الالتينية في االجتماع السنوي للجماعة 

اآلسيوية لقياس الجرعات اإلشعاعية، في الفترة بين 

في بكين، ما قاد  ٢٠١٩تشرين الثاني/نوفمبر  ٨-٦

إلى أشكال جديدة من التعاون. (الصورة ُمقدَّمة من: 

 ية) الجماعة اآلسيوية لقياس الجرعات اإلشعاع
  

  التغذية  -٦-ألف

ــتخدام التقنيات النووية لتقييم التكوين   RAF6052عملت تســعة بلدان إفريقية معاً في إطار المشــروع    -١٨٥ "اس
ــوء التغذية الحاد المعتدل والخطير ومزايا هذه التقنيات  ــابقاً العالج من ســ ــدي لدى األطفال الذين تلقوا ســ الجســ
ــتناد إلى تقييم  ــوء تغذية األطفال، باالسـ ــتة بلدان" لتقييم برامج عالج سـ ــط في سـ ومخاطرها على المدى المتوسـ

ل للحالة ا لصـحية والتغذوية لألطفال الذين عولجوا مؤخراً من سـوء التغذية ومخاطر الصـحة طويلة األجل. مفصـّ
ومن المتوقع أن يؤدي هذا التقييم إلى تحـسين البرامج الوطنية التي تعالج األطفال الذين يعانون ـسوء التغذية الحاد 

بت الدول األعضاء  ٢٠١٩صحية. وفي  المعتدل والخطير من خالل تقييم تكوين الجسم ومجموعة من النتائج ال ُدّرِ
  المشاركة على كيفية تحليل البيانات التي تجمعها من العمل الميداني.

 
صـورة لخاليا طورية تمَّ التقاطها من الشـرائح   ٢٥٠٠٠مسـتودع صـور شـبكة الجرعات البيولوجية هو بنك بيانات يتضـمن قرابة  ٣٣

  لقسمين المركزيين بعد مختلف ظروف التعرُّض اإلشعاعي.المعدَّة لفحص انحراف الكروموسوم ذي ا
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  األغذية والزراعة  -باء

  أبرز المالمح اإلقليمية  -١-باء

واإلقليمية التي في أفريقيا، تُقّدُم المسـاعدة إلى الدول األعضـاء من خالل مشـاريع التعاون التقني الوطنية   -١٨٦
تسـتخدم التطبيقات السـلمية للتكنولوجيات النووية والتكنولوجيات المتصـلة بها في مجال األغذية والزراعة، بهدف 

  المساهمة في تحقيق األمن الغذائي العالمي والتنمية الزراعية المستدامة.

ن صــــناديق التعاون ، اســــتأثر مجال األغذية والزراعة بأعلى نســــبة من المدفوعات م٢٠١٩وفي عام  -١٨٧
ــيا والمحيط الهادئ، حيث ُرّكَز في إطار هذا المجال على التحديات التي تؤثر على اإلمدادات  التقني في منطقة آس
الغذائية واألمان واألمن في المنطقة. واسـتهَدَف الدعُم المقدُم في إطار التعاون التقني تحسـين أصـناف المحاصـيل 

طفرة المسـتحثة، وتعزيز تناسـل الماشـية وتحسـين جودة األعالف، وتعزيز مكافحة والنباتات عبر اسـتخدام تقنية ال
  اآلفات واألمراض الحيوانية والنباتية، وتحسين إدارة التربة والمياه، وتعزيز سالمة األغذية.

. ٢٠١٩وفي أوروبا وآسيا الوسطى، كان اإلنتاج الحيواني موضع اهتمام غالبية الدول األعضاء في عام   -١٨٨
اســـتخدام التكنولوجيات النووية والتكنولوجيات المســـتمدة من المجال النووي للكشـــف عن الُمْمرضـــات   وســـاهم

والتمييز بينها وتحديد خصـــائصـــها، الُمتدرب عليها في مختلف الدورات التدريبية التي شـــاركت فيها المختبرات 
ــة بالمختبرا ــدي الخاصـ ت البيطرية الوطنية في مجال الكشـــف النظيرة الُمعيَّنةُ، في تعزيز قدرات التأهب والتصـ

المبكر والسريع، وقدرات السلطات البيطرية على التصدي في الوقت المناسب لألمراض ذات األولوية التي تنقلها 
اللة الزاعجةالنواقل في المنطقة. وباإلضـافة إلى ذلك، أصـبحت مكافحة أنواع البعوض الغازي   عبر إدماج   من ـس

برامج مكافحة النواقل تمثل أولوية بالنســبة للبلدان األوروبية. وأعربت الدول األعضــاء  تقنية الحشــرة العقيمة في
ين الكـشف المبكر عن الحاالت التي يُحتمل  عن رغبتها في مواصـلة العمل على الصـعيد اإلقليمي فيما يتعلق بتحـس

السريع لها، وبإدراج أنشطة   فيها تفـشي األمراض الحيوانية واألمراض الحيوانية المصدر ذات األولوية والتصدي 
  تهدف إلى تحسين إنتاجية المحاصيل الغذائية الرئيسية وتعزيز قدرتها على الصمود أمام تغير المناخ.

وال يزال مـجال األـغذـية والزراـعة يؤّدِي دوراً محورـيا في منطـقة أمريـكا الالتينـية والـكاريبي وهي منطـقة  -١٨٩
اون ال امج التـع ار برـن ا، في إـط ل فيـه ام تُنـق ات. وفي ـع ات والتطبيـق داً من التقنـي ، ٢٠١٩تقني، مجموـعة متنوـعة ـج

تلقت البلدان مســاعدة على بناء قدراتها في مجال المراقبة، والتصــدي للطوارئ، واســتخدام تقنية الحشــرة العقيمة 
ة واالستدامة كوسيلة تكميلية من أجل مكافحة واستئصال اآلفات واألمراض التي تؤثر سلباً على اإلنتاجية الزراعي

ــوبة  ــاهم في زيادة خصـ ــتخدام التقنيات النظيرية، مما سـ ــاء نتائج هامة باسـ الزراعية. ولقد حققت الدول األعضـ
ــاهمة بالتالي في حماية البيئة.  ــمدة والمس ــتخدام األس األرض وغالت المحاصــيل، مع الحد في نفس الوقت من اس

في إـطار برـنامج التـعاون التقني، على دراســـــة مـعدل  وفي مـجال الصــــــحة الحيوانـية، عكـفت البـلدان، ـبدعم مـقدم
العدوى الطفيلية التي تصــيب األغنام، مما أدى إلى تحســين تربية الماشــية وتحقيق إنتاجية أعلى في هذا الصــدد. 
وأدت الجهود المتواصـــلة المتعلقة ببناء القدرات وشـــراء المعدات الخاصـــة بالمختبرات التحليلية في المنطقة إلى 

 دراسة آثار الملوثات العضوية الثابتة على جودة البيئة والصحة البشرية.تيسير 
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  إنتاج المحاصيل   -٢-باء

ــروع   -١٩٠ ــوداني قادر على تحمل الجفاف في إطار المشـ ــنف جديد من الفول السـ ــتحدث صـ  SUD5037اسـ
المعنون "تطبيق التقنيات النووية لتحســين إنتاجية المحاصــيل ومعيشــة أصــحاب المزارع الصــغيرة في المناطق 
المعرـضة للجفاف"، مما يعني أن المزارعين الـسودانيين العاملين في المناطق المعرـضة للجفاف ـسيكونون قادرين 

وقد أظهر هذا الـصنف الجديد الذي أطِلق في على تحـسين ـسبل عيـشهم وزيادة ـصادرات البلد من الفول الـسوداني.  
بة  ٢٠١٨عام  ناً بنـس في الغلة مع احتياجه لكميات أقل من المياه، كما أنه يتيح إمكانية مضـاعفة مدخول  ٪٢٧تحـس

المزارعين. وـقد ُطّوَر ـهذا الصـــــنف ـباســـــتـخدام التقنـيات النووـية ـبدعم من الوـكاـلة وـبالتـعاون مع منظـمة األـغذـية 
م المتحدة (الفاو). وتعكف وزارة الزراعة والغاباِت السودانيةُ اآلن على إكثار البذور لتوزيعها على والزراعة لألم

  المزارعين على نطاق واسع.

وعقب ســــت ســــنوات من العمل والتعاون المثمر بين الوكالة والمؤســــســــات والمنظمات الزراعية في  -١٩١
ســالالت طافرة جديدة من قمح الصــلب لكي تتحمل  األراضــي الخاضــعة لوالية الســلطة الفلســطينية، ُكيّفت أربع

ــطينية جديدة. ومن المتوقع أن تزيد هذه  ــنافاً فلســ ــية والجفاف، وأطلقت باعتبارها ألصــ الظروف المناخية القاســ
، كما أنها تـساعد ٪٢٥و ٢٠األـصناف من اإلنتاجية بنـسبة تفوق إنتاجية األـصناف المحلية الـشائعة بما يتراوح بين 

  لسالمة الغذائية بالنسبة للمجتمعات الريفية في المناطق الهامشية.على تحسين ا

باالو، وجزر مارشــال، ، ووشــارك اثنا عشــر عالماً من خمس دول جزرية نامية هي بابوا غينيا الجديدة -١٩٢
لتعزيز مـهاراتهم في مـجال تطوير  ٢٠١٩وـفانواتو، وفيجي في دورة ـتدريبـية إقليمـية في تشـــــرين األول/أكتوبر 

نبتات أكثر قدرة على الصــمود من شــأنها التخفيف من أثر تغير المناخ على ســالمة األغذية والزراعة.   أصــناف
ُضها المباشر لواصف عارمة  ويعني الحجم الجغرافي األصغر الذي تتسم به الدول الجزرية الصغيرة النامية وتعرُّ

ول. وقد اطلع العلماء على المبادئ األـساـسية وارتفاع مـستوى ـسطح البحر أن آثار تغير المناخ متفاقمة في هذه الد
االســـــتيالد الطفري  ــة ـب اصـــ ة الـخ ل العملـي والســــــب
للمـحاصــــــيل، واكتســـــبوا خبرات عملـية فيـما يتعلق 
بجواـنب االســـــتيالد الطفري ـكاـفةً، ـبدءاً من مرحـلة 
الكشــف واالختبار األولية وصــوالً إلى اســتخالص 

  حمض د.ن.أ ومراقبة الجودة.

اء من  ــال،  علـم ارشـــ االو، وجزر ـم دة، وـب ا الجـدـي ابوا غينـي ـب
فيجي يُشـــــاركون في دورة ـتدريبـية إقليمـية ـمدتـها ، ووـفانواتو

أسـبوعان بشـأن تطوير أصـناف محاصـيل قادرة على التكيف 
  مع تقلبات المناخ. (الصورة من: ميرتا ماتييفيتش/ الوكالة)

ــيا والمحيط الهادئ في إطار -١٩٣ ــروع   وقدمت الوكالة الدعم لمنطقة آسـ ــين   RAS5075المشـ المعنون "تحسـ
اإلنتاج المسـتدام للقطن من خالل تعزيز القدرة على الصـمود أمام تغير المناخ"، الذي يهدف إلى بناء القدرات في 

، أُطلقت أربعة أصــناف طافرة. وفي ٢٠١٦بلدان المنطقة في مجال االســتيالد الطفري لنباتات القطن. ومنذ عام 
لتا قطن طافرتان إلى اللجنة الوطنية في باكسـتان ألغراض تسـجيلهما رسـمياً وإطالقهما. ، قُّدِمت سـال٢٠١٩عام 

عت أصناف نباتات قطن مصدرها باكستان في بنغالديش وميانمار.  كما ُوّزِ
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ــرة  -١٩٤ ـــ ـــ ـــ وتدعم الوكالة إندونيسيا في جهودها الرامية إلى تنفيذ خطة التنمية الوطنية المتوّسطة األجل للفتـ
ــتيالد  ،٢٠١٩-٢٠١٥ ــيما فيما يتعلق باالكتفاء الذاتي من الغذاء عبر تعزيز القدرات الوطنية في مجال االسـ ال سـ

الطفري، وفي إطار برنامج لالسـتيالد يُعنى بتحسـين سـالالت األبقار الالحمة. وقد اسـتفاد صـغار مربي المواشـي 
الوـكاـلة، وـقُدـمت المســـــاـعدة إلى إـندونيســــــيا الالحـمة في البـلد من البرامج الـتدريبـية وبعـثات الخبراء التي ترـعاـها 

ــاء حوالي   ــي بدعم من جامعة بوغور الزراعية. ويمتلك كل  ٤٠إلنش مجتمعا من مجتمعات صــغار مربي المواش
من المواشي الالحمة، ويتضمن كل مجتمع مجموعة من أصحاب   ١٠٠٠الريفية قرابة  مجتمع من هذه المجتمعات  

. ويتوزع ـكل مجتمع من ـهذه المجتمـعات الريفـية بقرات ثالث إلى بقرتين نبي ـما يربون ممن الالحـمة المواشـــــي
على دعم وتيسـير عمل مربي المواشـي   على قرية واحدة أو أكثر. ويعمل علماُء جامعة بوغور الزراعية وُطالبها

 في إطار هذا المشروع الخاص باالستيالد في مجتمعات صغار مربي المواشي.

ة   اوـم ا على مـق درتـه ــب ـق دة بحســـ دـي اف الـج ار األصــــــن اختـي
اجـية. (الصـــــورة من:   األمراض التي تؤثر في الغالت واإلنـت

  نيكوال شلوغل/الوكالة)

اً كبيراً في تطبيق  -١٩٥ دـم ا تـق ايـك اـم وأحرزت ـج
ــتيالد النباتات  ــتحثة فيما يتعلق باس تقنية الطفرة المس
ــتخدمة في إنتاج المحاصــيل من قبيل  األصــلية المس

ــأثر الز ــات تت ــات ــل والبطــاطــا الحلوة، وهي نب نجبي
بـأمراض تقلـل من إنتـاجيتهـا وغلتهـا. وتُســـــتخـدم 
ة  اوـم دة ُمـق دـي اف ـج ة لتطوير أصــــــن ات النووـي التقنـي
لألمراض تــدرُّ غالت أعلى، ممــا يزيــد من مــداخيــل المزارعين. وتُشـــــعَّع البــذور في مختبرات الوكــالــة في 

، قدمت ٢٠١٩تبر في مجلس البحوث العلمية في جامايكا. وفي عام زايبرســـدورف، أما األصـــناف الجديدة، فتُخ
ــتخدام  JAM5013الوكالة الدعم إلى مجلس البحوث العلمية في إطار البرنامج   ــيل باسـ ــين المحاصـ المعنون تحسـ

ــورة الخبراء، وتدريب  ــخيص، من خالل توفير مشــ التكنولوجيات التجريبية في مجالي الطفرات الوراثية والتشــ
  ، وشراء بيت زجاجي إضافي ألغراض اختبار األصناف الجديدة بعد انتقائها في ظل ظروف مختبرية.الموظفين

ــيرة ويمكن أن  -١٩٦ ــويا دورة نموها قصـ ــناف فول صـ َر المعهد الوطني للعلوم الزراعية أصـ وفي كوبا، طوَّ
ســين غالل المعنون "تح RLA5068يوماً، وذلك بدعم ُمقدم في إطار المشــروع   ٨٠أو   ٧٥تُحصــد في غضــون  

المحاصــــيل ذات األهمية االقتصــــادية وتحســــين إمكانياتها التجارية". وباإلمكان غرس هذه األصــــناف الجديدة 
وحصــدها أكثر من مرة في الســنة مما يســاهم في تعزيز األمن الغذائي في المنطقة. وفي كوبا، ثمة ســتة أصــناف 

ى ذلك، أحد هذه األصــناف هو فول الصــويا مســجلة بالفعل، وأربعة أصــناف إضــافية قيد التســجيل. عالوة عل
األبيض، وهو مفيد جداً في إنتاج حليب الصـــويا وزبادي الصـــويا. وعالوة على دورة نموها القصـــيرة، فإن هذه 
األصـناف الجديدة تعزز التربة حيث تنمو، وهي قادرة على تحمل قوى اإلجهاد غير األحيائية واألحيائية من قبيل 

 ات الحرارة المرتفعة.الجفاف والملوحة ودرج
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  إدارة المياه والتربة في المجال الزراعي  -٣-باء

 CAF5011في المنطقة الواقعة على تخوم بانغي في جمهورية أفريقيا الوســطى، قُّدم في إطار المشــروع   -١٩٧
ــين كفاءة تثبيت النتروجين بيولوجيا بغرض تحقيق األ من الغذائي المعنون "بناء القدرات الوطنية فيما يتعلق بتحس

واسـتعادة خصـوبة التربة المتدهورة واسـتصـالحها" الدعم على تنفيذ الممارسـات الجديدة التي أدت إلى مضـاعفة 
مزارع يعملون في  ٣٠٠غالت المنيهوت ثالث مرات مـقارـنة ـبالمـمارســـــات الزراعـية التقلـيدـية. وـقد تمكن قراـبة 

طناً للهكتار الواحد. ويجري تعميم هذه الممارســـات  ٥٠ى  طناً إل ١٥ثالث مناطق تجريبية من زيادة إنتاجهم من 
  المحسنة المتعلقة بإدارة التربة والمغذيات لتشمل مناطق أخرى في جمهورية أفريقيا الوسطى.

  
طى، يعرضـون بعضـاً من المنيهوت المحصـود.  روع في جمهورية أفريقيا الوـس مزارعون في موقع حقول المنيهوت برفقة نظير المـش

  من :محمد زمان/الوكالة)(الصورة 

  اإلنتاج الحيواني  -٤-باء

ُعززت شبكة المختبرات على صعيد المقاطعات التابعة للسلطات البيطرية في أوغندا بفضل الدعم المقدم  -١٩٨
المعنون "دعم اإلنـتاج الحيواني الوطني واإلنـتاجـية الحيوانـية الوطنـية من خالل  UGA5038في إـطار المشـــــروع 

كز الوطني لتشـــخيص األمراض إنشـــاء مراكز إقليمية للصـــحة الحيوانية وتحســـين مكافحة األمراض في المر
ــخيص األمراض الحيوانية إلى زيادة عدد العينات التي  الحيوانية واألوبئة". وقد أدى تعزيز القدرات في مجال تش

عينة. وقد عزز التدريب الذي قدمته الوكالةُ معارف وخبرات  ٦٥ ٠٠٠إلى أكثر من  ٣٠ ٠٠٠تُحلَُّل ســــنوياً من  
لضروري إرسال العينات إلى الخارج، وقد تحسن أداء المختبرات المحلية خالل موظفي المختبرات. ولم يعد من ا

ــورة ٢٠١٩اختبارات الكفاءة وتمارين المقارنة بين المختبرات. وفي عام  ــبعة مختبرات إقليمية بصـ ــئت سـ ، أنشـ
  كاملة من أجل تقديم الخدمات التشخيصية.

وفي ليسوتو، عزز المختبر البيطري المركزي قدراته على تشخيص األمراض الحيوانية بما في ذلك داء  -١٩٩
ــتخدام التكنولوجيات الجزيئية وتكنولوجيات القياس  ــل، باســ ــيالت وداء الجمرة الخبيثة ومرض نيوكاســ البروســ

ن "تعزيز اإلنتاج الحيواني المعنو  LES5007المناعي اإلنزيمي، وذلك بفضــــل الدعم المقدم في إطار المشــــروع  
والـصحة البيطرية". وقد تحـسنت الفترة الزمنية الـضرورية لتقديم خدمات التـشخيص، وقُلَِّص االعتماد على البلدان 
َر تعزيز أنـشطة مراقبة األمراض ألغراض إدارتها على  األخرى فيما يتعلق بخدمات تـشخيص األمراض، كما يسـَّ

لدولية وفقاً لمتطلبات المنظمة الدولية لصـحة الحيوان. وارتفع العدد اإلجمالي نحو أفضـل الوصـول إلى األسـواق ا



GC(64)/INF/9 
  ٧٩الصفحة 

 

، ٢٠١٩. وخالل عام ٪٢٥للعينات التي يتم بشـكل روتيني تلقيها ومعالجتها واختبارها كلَّ شـهر بنسـبة تزيد على 
برنامجه الخاص بالتلقيح قُدم أيضـــاً في إطار المشـــروعِ الدعُم إلى المختبر البيطري المركزي فيما يتعلق بتعزيز  

االصــطناعي. وأدى تحســين التقييم المتعلق بالســائل المنوي إلى تعزيز إدارة برامج التلقيح الخاصــة بالمجتمعات 
  الزراعية الصغيرة النطاق.

زت قدرات المعهد النووي للزراعة والبيولوجيا في باكـستان بفـضل الدعم المقدم في إطار المـشروع  -٢٠٠ وُعّزِ
PAK5050 اـحات". وتم المعن ابرة للـحدود وإنـتاج اللـق ون "اســـــتـحداث مرفق لتشـــــخيص األمراض الحيوانـية الـع

اج  ا مكن المختبر من إنـت درـيب، مـم اـحات الـت اج اللـق إنـت اء بمـعدات المختبرات وتلقى موظفو الفريق المعني ـب االرتـق
َزت قدرات المعه د من أجل مكافحة داء الحمى كمية أكبر من لقاحات الماشــية مع مراقبة أفضــل للجودة. وقد ُعّزِ

ام  ات المجترة الصـــــغيرة. وفي ـع اعون الحيواـن ة وـط ة ٢٠١٩القالعـي د النووي للزراـع ــل مختبر المعـه ، حصـــ
في اختبار للمقارنة بين المختبرات في مجال تشــخيص طاعون الحيوانات المجترة  ٪١٠٠والبيولوجيا على نتيجة 

  كالة.الصغيرة باستخدام األساليب المصلية نظمته الو

ا الوســـــطى على الكشـــــف المبكر عن  -٢٠١ وُعززت ـقدرات المختبرات البيطرـية في منطـقة أوروـبا وآســــــي
األمراض الحيوانـية المنقوـلة ـبالنواـقل، بـما في ذـلك تـلك التي يُحتـمل أن تكون حيوانـية المصـــــدر، وذـلك ـبدعم مـقدم 

واإلســراع بالكشــف عن األمراض   المعنون "تعزيز القدرات الوطنية على اإلبكار  RER5023في إطار المشــروع  
الحيوانية ذات األولوية المنقولة بالنواقل (بما في ذلك األمراض الحيوانية المصـدر) عن طريق أدوات التشـخيص 

، قُدم في إطار هذا المـشروع إلى االختـصاـصيين تدريب على تـشخيص حمى الخنازير ٢٠١٩الجزيئي". وفي عام 
واللســـان األزرق، وحمى غرب النيل، ومرض أوســـوتو، وحمى كيو، وداء   األفريقية، وطاعون الخيل االفريقي،

الليـشمانيات، وفقر الدم المعدي لدى الخيل، وغيرها من األمراض. وتم تحديث وتكييف التكنولوجيات التـشخيـصية 
  المستخدمة في تشخيص األمراض ذات األولوية المنقولة بالنواقل ألغراض التنفيذ في المختبرات النظيرة.

كما ُدعمت في إطار المشروع تنميةُ القدرات على جمع أهم نواقل األمراض المنقولة بالنواقل، وفرزها،   -٢٠٢
وخزنها وتحديدها. وتم في إطاره أيضـاً تحسـين نشـر المعارف من خالل وضـع إجراءات تشـغيل موحدة مفتوحة 

الحاسـوبية الخاصـة بنواقل المفصـليات   المصـدر على اإلنترنيت تُتبُع فيما يتعلق بتحديد السـالالت وفي البرمجيات
ــويري للبيانات الجغرافية في  ــتخدام أدوات العرض التصـ ذات األولوية، وكذلك من خالل تقديم التدريب على اسـ
ــافة إلى ذلك، قدم إلى  ــد النواقل واألمراض المنقولة بالنواقل. باإلضـ ــدر في رصـ الوقت الحقيقي المفتوحة المصـ

الت الطوارئ فيما يتعلق بالكـشف عن طاعون الحيوانات المجترة الصـغيرة في االختصـاصـيين تدريب خاص بحا
الضـــأن والماعز، ألن هذا المرض يُهدد المنطقة وألن منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة أدلت ببيان بشـــأنه 

في تعزيز  مفاده أن هذا المرض هو هدفها المقبل وهو مرض ـسيتعين اـستئـصاله. وقد أـسهم المـشروع بـشكل كبير
قدرات التأهب والتصــدي الخاصــة بالمختبرات البيطرية الوطنية في مجال التشــخيص المبكر والســريع، وقدرات 
الســلطات البيطرية في مجال التصــدي في الوقت المناســب لألمراض التي تنقلها النواقل في منطقة أوروبا، وذلك 

من المجال النووي للكشــف عن الُمْمرضــات والتمييز   باســتخدام التكنولوجيات النووية والتكنولوجيات المســتمدة
 بينها وتحديد خصائصها.
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  مكافحة اآلفات الحشرية  -٥-باء

المعنون "دعم جهود مكافحة ذباب تسـي تسـي وداء المثقبيات على   RAF5080يهدف المشـروع اإلقليمي   -٢٠٣
ــين إنتاجية الثروة الحيوانية   ــرها لتحسـ ــاء المرحلة الرابعة -نطاق مناطق بأسـ " إلى تعزيز قدرات الدول األعضـ

ــرة العقيمة في برامج  ــي وتقييم جدوى إدراج تقنية الحش ــي تس ــي على مكافحة ذباب تس ــي تس الموبوءة بذبابة تس
متكاملة على نطاق مناطق بأســرها خاصــة بإدارة اآلفات للتصــدي لمشــكلة ذبابة تســي تســي وداء المثقبيات. وقد 

د تحليق الذباب، يمكن من مراقبة مناطق شـاسـعة على نحو شـامل بجهود أقل ُطّوَر نظام ذو إسـناد جغرافي لرصـ 
تخدم هذا النظام  تية، وذلك لرصـد تجمعات ذباب تـسي تـسي وتوزيعها. وقد اـس رية واللوجـس من حيث الموارد البـش

َل من في جمهورية تنزانيا المتحدة، ونُقِ  Glossina swynnertoniلرسـم خرائط توزيع ذباب تسـي تسـي من فصـيلة 
  خالل بعثات الخبراء إلى عدة بلدان (أوغندا، زامبيا، وزمبابوي).

  التدريب في زمبابوي (الصورة من: أرخيلس هيريرو/ الوكالة)

وتم التطرق أيضـــــاً إلى ـعاـمل الفـعالـية من حـيث  -٢٠٤
التكلـفة فيـما يتعلق بتقنـية الحشـــــرة العقيـمة. وتم التثـبت من 

ة غير الـمأهوـلة ـجدوى اســـــتـخدام المركـبات الجوـية الخفيفـ 
ــة  ــآالت مؤتمت ــار) المجهزة ب ــة بال طي ــات الجوي (المركب
إلطالق ذباب تـسي تـسي، وتم الحـصول في عدة بلدان على 
ــتخدام المركبات الجوية بال طيار  ــلطات الســ إذن من الســ
لمكافحة ذباب تســي تســي (أوغندا، بوركينا فاســو، تشــاد، 

ا قـُدم في إـطار ـهذا المشـــــروعِ اـلدع ابوي). كـم م إلى وزمـب
الحملة األفريقية الســتئصــال ذبابة تســي تســي وداء المثقبيات التي أطلقها مكتب التنســيق التابع لالتحاد األفريقي. 
تئصـال ذبابة  وأُِعدَّ اقتراح مـشروع قابل للتمويل يتمثل هدفه الرئيـسي في تـسريع تنفيذ أنـشطة الحملة األفريقية الـس

وضــع اســتراتيجية لالتصــال تكون بمثابة أداة خاصــة بالدعوة لحشــد   تســي تســي وداء المثقبيات في أفريقيا، وفي
  سنوات. ٥مليون دوالر أمريكي وتبلغ مدته  ٢٣الموارد. وتبلغ ميزانية هذا المشروع القابل للتمويل 

المعنون "تقييم تقنية الحشـــرة العقيمة لمكافحة البعوض الناقل للمالريا في   SAF5014وقد بلغ المشـــروع   -٢٠٥
إطار بيئة جنوب أفريقية، المرحلة الثانية" مرحلة متقدمة فيما يتعلق بإثبات جدوى اســتخدام تقنية الحشــرة العقيمة 

بي أفريقي للتربـية ، أُدـخل في الـخدـمة أول مرفق تجري٢٠١٩في المـيدان من الـناحـية التقنـية. وفي آب/أغســـــطس 
المكثَّفة للبعوض قادر على إنتاج وتعقيم قدر كاف من البعوض لدعم برنامج إطالق تجريبي صغير النطاق، وذلك 
في المعهد الوطني لألمراض المعدية في جنوب أفريقيا. وقد دعم هذا المشــروع بلوغ المســتوى األمثل فيما يتعلق 

شـرق -ت اإلنتاج المكثَّف، والمشـاركة المجتمعية الواسـعة النطاق في شـمالبتقنيات التربية المكثفة، وتبسـيط عمليا
ذكراً   ٢٥٠٫٠٠٠مقاطعة كوازولو ناتال، وتنمية القدرات البشرية. وسيبدأ تنفيذ برنامج اإلطالق التجريبي (بمعدل  

  .٢٠٢٠عقيماً/في األسبوع) في عام 

تخفيف من اســتخدام مبيدات الحشــرات المعنون "ال MAR5022ومن خالل دعم مقدم في إطار المشــروع   -٢٠٦
) باعتماد تقنيات غير مـضرة بالبيئة من Bactrocera cucurbitaeومن الخـسائر الناجمة عن ذباب البطيخ (من نوع  

ة" والمشـــــروع  انـي ة الـث اطق، المرحـل اج في مختلف المـن ادة اإلنـت درة على  RAF5074أـجل زـي المعنون "تعزيز الـق
هة الغريبة والمنتشـرة ومراقبتها وقمعها من خالل إدماج تقنية الحشـرة العقيمة مع الكشـف عن سـالالت ذبابة الفاك



GC(64)/INF/9 
  ٨١الصفحة 

 

ــاليب القمع األخرى"، دشــنت موريشــيوس في عام  ــرة العقيمة لمكافحة  ٢٠١٩أس مرفقاً جديداً لتطبيق تقنية الحش
ــنوية للمزارعين تقدر بحوالي   ــائر س ــبب في خس ــرات التي تتس ــي ٦الحش ــتخدم هذا ماليين دوالر أمريكي. وس س

بما في ذلك الســالالت الثالث التي تتســبب في أكبر ضــرر  –مليون ذبابة عقيمة في األســبوع  ١٥المرفق لتربية 
  اقتصادي للجزيرة وهي: ذبابة الفاكهة الشرقية، وذبابة فاكهة الخوخ، وذبابة البطيخ.

ــر -٢٠٧ ــاللة الزاعجة المصـ عات البعوض من سـ ــنغافورة قدراتها على قمع تجمُّ ــرة في وعززت سـ ية المنتشـ
، الذي يُعد الناقل الرئيســي للحمى الدنجية وداء تشــيكونغوانيا وزيكا في ســنغافورة، وذلك عبر البيئات الحضــرية

تدشــين مرفق جديد لتربية البعوض في كانون األول/ديســمبر. والطاقة اإلنتاجية لهذا المرفق الجديد أعلى بعشــرة 
ن ذكور البعوض في األـسبوع. وقدمت الوكالة المـساعدة التقنية في أـضعاف، وهو يـستهدُف تربية خمـسة ماليين م

  مجاالت متنوعة، بما شمل توفير نظام أطباق خاص بالتربية عالي األداء والمساعدة التي يقدمها الخبراء.

وتم التثبت من صـــحة بروتوكوالت العالج واألســـاليب المتكاملة إلدارة اآلفات الخاصـــة باالحتواء فيما  -٢٠٨
ك بـدعم مقـدم في إطـار المشـــــروع Bactrocera zonataبـاب فـاكهـة الخوخ يتعلق بـذ المعنون  ISR5021، وذـل

)". وتُهدد ذبابة فاكهة الخوخ Bactrocera Zonata"المســاعدة في صــوغ اســتراتيجية لمكافحة ذبابة فاكهة الخوخ (
في ذلك الحمضــــيات، والمانغو، نوعاً من الفاكهة بما  ٥٠اإلنتاج الزراعي في إســــرائيل ألنها تؤثر في أكثر من 

  والخوخ، والنكتارين. وساعدت البروتوكوالت الُمتثبُت منها في احتواء ذباب فاكهة الخوخ في تل أبيب.

) إلى أوروبا في أواخر تســعينات القرن الماضــي، وهو اآلن وأُدِخَل البعوض الغازي (ســالالت الزاعجة -٢٠٩
ــبب دوره كناقل  ــان والحيوان بس ــع النطاق على صــحة اإلنس ــبح يمثل خطراً كبيراً وواس ــرعة، وأص ــر بس ينتش

ــروع  ٢٠١٦لألمراض. ومنذ عام  ــاعد المشـ ــع برامج للمكافحة الوراثية للبعوض  RER5022، سـ المعنون "وضـ
ــاللة الزاعجة ــالالت البعوض الغازي في البلدان  ١٣"  الغازي من س دولة عضــوا على وضــع برامج لمكافحة س

األوروبية المتضــررة وذلك من خالل إدماج تقنية الحشــرة العقيمة في برامج مكافحة النواقل. وأجريت في إطار 
اء، شــارك هذا المشــروع ســت دورات تدريبية، وأربعة اجتماعات إقليمية، واجتماعان اثنان من اجتماعات الخبر

ــرات ومهنياً مختصــاً بالصــحة العامة. وتم في إطار  ٢٠في كل واحد منها أكثر من  اختصــاصــياً في علوم الحش
ــُم المعلومات والخبرات فيما يتعلق بالمراقبة والمكافحة على نحو فعال وتنفيذ المشــروع التجريبي  المشــروع تقاس

ــُم الخبرات فيما يت ــرة العقيمة، وتقاس ــأن تقنية الحش ــراك الجهات المعنية والتواصــل معها بخصــوص بش علق بإش
المـشروع التجريبي بـشأن تقنية الحـشرة العقيمة. وباإلـضافة إلى ذلك، تمت المواءمة بين البروتوكوالت وإجراءات 
التـشغيل الموحدة بالنـسبة لألنـشطة ذات الصلة بتطبيقات تقنية الحشرة العقيمة على نطاق مناطق بأكملها في منطقة 

، أدمـجت بعض المـناطق المخـتارة في أثيـنا ـباليوـنان تقنـية الحشـــــرة العقيـمة في برامجـها ٢٠١٨ـبا. وفي ـعام أورو
في إطار برنامج متكامل إلدارة اآلفات على نطاق  ٢٠١٩الخاصــــة بمكافحة النواقل، وتواصــــل التنفيذ في عام 

اِعَجة الُمنَقََّطة باألَبيَ  ض في المنطقة بنجاح. ومن المتوقع أن تدمج مناطق بأســــرها، أســــفر عن قمع تجمعات الزَّ
بعض المناطق الواقعة في ألبانيا والجبل األســـود وصـــربيا تقنية الحشـــرة العقيمة في برامجها الخاصـــة بمكافحة 

  وما بعده. ٢٠٢٠النواقل، وذلك خالل عام 

ــلبية في وتُعدُّ الدودة الحلزونية آفة عابرة للحدود، وهي ال تهدد إنتاج األغذية فقط، بل ل -٢١٠ ــاً آثار سـ ها أيضـ
المعنون "تعزيز الـقدرات اإلقليمـية في  RLA5075األحـياء البرـية والصــــــحة الـعاـمة. ويُروج المشـــــروع اإلقليمي  

مـجال الوـقاـية من اـلدودة الحلزونـية ومـكافحتـها ـتدريجـيا" لرصـــــد ـهذه اآلـفة ومـكافحتـها في منطـقة أمريـكا الالتينـية 
في مجال اإلنتاج الحيواني مع ضــمان عافية الحيوانات والصــحة العامة. ويوفر  والكاريبي بغية تحســين اإلنتاجية

ــطة بناء القدرات وذلك بغية دعم البلدان التي تتوطن  ــطلع في إطاره بأنش ــروع الخبرات والمعدات ويُض هذا المش
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طار هذا ، نشــــرت في إ٢٠١٩فيها األمراض والبلدان التي ال تتوطن فيها األمراض، على حد ســــواء. وفي عام 
خريطة الطريق المؤدية إلى قمع واسـتئصـال المشـروع عدة وثائق. وتُزوُد النسـخة المحدثة من المنشـور المعنون  

ل الخطوات لوضـع برنامج متكامل إلدارة اآلفات ومكافحة الدودة الحلزونية   الدودة الحلزونية النظراء بدليل مفصـَّ
تئصـ  تراتيجية الـس ُد الخطة االـس يناريو محتمالً للتعاون الدولي يمكن أن يؤدي تدريجياً. وتُحّدِ ال الدودة الحلزونية ـس

دراـسة الجدوى االقتصـادية لمـشروع إلى اـستئصـال الدودة الحلزونية من أمريكا الجنوبية. ويُقَيُِّم المنـشور المعنون  
تكاليَف المتكبدةَ جراء تدريجياً من أمريكا الجنوبية باســتخدام تقنية الحشــرة العقيمة ال  اســتئصــال الدودة الحلزونية

د على فعالية تقنية الحشـرة العقيمة من حيث التكلفة، ويزود البلدان المشـاركة في المشـروع بأداة  هذه اآلفة، ويشـّدِ
ســـهلة االســـتخدام التخاذ القرارات مع مراعاة الجوانب االقتصـــادية. ويســـتفيد تنفيذ المشـــروع إلى حد كبير من 

زراعة في الواليات المتحدة، واللجنة المعنية باســتئصــال الدودة الحلزونية والوقاية اســتمرار التعاون بين وزارة ال
  منها، ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان.

 الزاعجة المصــرية، خطت كوبا خطوة هامة إلى األمام في مكافحة البعوض من ســاللة ٢٠١٩وفي عام  -٢١١
 CUB5021إلطالق التجريبي للذكور العقيمة من هذه الساللة. وُدعَم هذا النشاط في إطار المشروع  مع بدء عملية ا

افـحة  المعنون "إثـبات ـجدوى تقنـية الحشـــــرة العقيـمة في مـكافـحة نواـقل األمراض واآلـفات"، اـلذي يـهدف إلى مـك
تراتيجية اتصـال قائمة في هذا الـشأن التجمعات الطبيعية لهذا الناقل باـستخدام تقنية الحـشرة العقيمة. وكانت ثمة  اـس

منذ اســتهالل المشــروع وذلك بغية توعية أفراد المجتمع الذي ســيتم فيه إطالق الحشــرات بشــأن مزايا هذه التقنية 
ة من مجتمع  دائـي دارس االبـت ال من الـم ام أطـف ا. وـق دـه وفواـئ

انو ( ة من البعوض، El Canoإل ـك إطالق أول مجموـع ) ـب
ممثلين عن الســـلطات الحكومية بحضـــور قادة محليين، و

دـية، وكـبار المســـــؤولين في وزارة الصــــــحة الـعاـمة،  البـل
  وممثلين عن مكتب منظمة الصحة للبلدان األمريكية.

ة اإلطالق التجريبي  ة في عملـي دائـي دارس االبـت ال الـم ة أطـف ــارـك مشـــ
ــتراتيجية االتصــال في إطار المشــروع   للبعوض العقيم كجزء من اس

CUB5021 . ات ة والتكنولوجـي ة النووـي ة الطـاـق اـل (الصـــــورة من: وـك
  المتقدمة، كوبا)

  سالمة األغذية  -٦-باء

المعنون "تعزيز البرامج المتعددة القطاعات لرصــد  UGA5040بفضــل الدعم المقدم في إطار المشــروع   -٢١٢
ثات األغذية عن طريق االســـتخدام الفعَّال للتقنيات النووية والنظيرية والتكميلية"، أصـــبح العلماء األوغنديون   ملّوِ

ــلطات  ــمح للسـ ــتقل، مما يسـ اآلن قادرين على أخذ العينات واختبار مختلف المواد الغذائية في البلد على نحو مسـ
ــلة  ــار المخاطر المتصــ ــب، وبالتالي منع انتشــ الحكومية بتحديد مدى التعرض لألغذية الملوثة في الوقت المناســ

، تعاونت المؤسـسـات التي ٢٠١٩ئ المتصـلة بسـالمة األغذية. وفي عام بسـالمة األغذية واحتواء حاالت الطوار
ــمم غذائي  ــي حالة تسـ ــأن تفشـ تلقت الدعم من الوكالة مع الجهات المعنية األخرى، وتمكنت من إجراء تحقيق بشـ

َع في إطار برنامج لإلغاثة، ومن التصـدي لهذا التفـشي. وبفضـل الدعم ا ز ُوّزِ لذي ظهرت بعد اـستهالك طعام ُمعزَّ
ـقدمـته الوـكاـلة ـبالتـعاون مع منظـمة األـغذـية والزراـعة لألمم المتـحدة، ُعززت الـقدرات التحليلـية وُطورت مـهارات 
د وهي: المكتـب الوطني للمعـايير في أوغنـدا ومـديريـة المختبر التحليلي  جـديـدة في المختبرات الرئيســـــيـة للبـل

  الحكومي. 
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ــل الدعم المقدم في إطار ا -٢١٣ ــوانا، وبفضــ ــروع  وفي بوتســ المعنون "تعزيز القدرات على   BOT5017لمشــ
االـضطالع بجهود مـشتركة بين المؤـسـسات من أجل رـصد الملوثات الكيميائية لألغذية باـستخدام التقنيات التحليلية 
بكة المختبرات الوطنية، بما في ذلك المختبر البيطري الوطني في  النووية/النظيرية والتكميلية"، ُعززت قدرات ـش

والـشعبة المعنية بحماية النباتات، والمختبر الوطني لمراقبة األغذية. وتلقت المختبرات مجموعة واـسعة   بوتـسوانا،
من األجهزة التحليلية المتطورة وتلقى موظفوها التدريب المناسب، وأصبح المختبر البيطري الوطني في بوتسوانا 

داً وفـقاً لمعـيار المنظـمة اـلدولـية لتوحـيد المـقاييس  ، وهو يســـــعى ـحالـياً إلى الحصـــــول على ١٧٠٢٥:٢٠٠٥معتَمـَ
 ١٧. وـقد اعتـمدت ـعدة تقنـيات تحليلـية منـها  ١٧٠٢٥:٢٠١٧االعتـماد وفـقاً لمعـيار المنظـمة اـلدولـية لتوحـيد المـقاييس  

من المخلفات أو الملوثات.  ٦٠تقنية تـستخدم الختبار الصادرات الغذائية وفي الرصد المحلي فيما يتعلق بأكثر من 
نوي للتحليالت إلى أكثر ٢٠١٩م وخالل عا اليب أخرى قيد االعتماد، وقد ارتفع العدد الـس ة أـس ، كانت هنالك خمـس

عينة  ٤٠٠٠بما في ذلك أكثر من   -تحليل بالنســبة إلى عينات لحوم البقر ومنتجات األلبان واألعالف   ٦٠٠٠من 
من عيـنات األلـبان. ويُحـلل المختبر الوطني 

عينــة  ٥٠٠٠لمراقبــة األغــذيــة أكثر من 
ــة  وذلك في إطار البرامج الوطنية الخاصــ
بـالتغـذيـة التكميليـة للفئـات الهشـــــة وفي 
المـدارس. ولقـد مكنـت القـدرات الجـديـدة 
اـية  ة بحـم ة المعنـي ا الشـــــعـب التي اكتســـــبتـه
النباتات هذه المؤـسـسة من تنفيذ التـشريعات 

  الوطنية المتعلقة بمكافحة اآلفات.

دات المشـتراة موظفو المختبر بصـدد اسـتخدام المع
درـيب  في إـطار المشـــــروع، وذـلك عـقب تلقي الـت
ــورة من: المختبر  لتعزيز القدرات التحليلية. (الصـ

  البيطري الوطني في بوتسوانا)

ة المركزي في قطر من خالل المشـــــروع  -٢١٤ ذـي اء بمختبر األـغ ة االرتـق ة عملـي اـل  QAT5004ودعـمت الوـك
المعنون "االرتقــاء بمختبر األغــذيــة  QAT5005شـــــروع المعنون "االرتقــاء بمختبر األغــذيــة المركزي"، والم

المركزي، المرحلة الثانية". ويهدف هذان المشـروعان إلى ضـمان سـالمة المواد الغذائية ومياه الشـرب من خالل 
تعزيز القدرات على رصد الملوثات بأشعة ألفا/بيتا. وقد أنشئ في إطار هذين المشروعين مختبر للفصل باستخدام 

، ومن ٢٠١٩إلـشعاعية مجهز بالمعدات الالزمة، وتمت في هذا الـصدد تنمية الموارد البـشرية. وفي عام الكيمياء ا
ــل على التأهيل وفقاً  ــبح مختبر األغذية المركزي أول مختبر في قطر يحصــ خالل الدعم المقدم من الوكالة، أصــ

  أشعة غاما. فيما يتعلق بقياسات ١٧٠٢٥:٢٠٠٥لمعيار المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس 

وفي بلـغارـيا، أدى تغير المـناخ وـما يتعلق ـبه من إجـهاد ـناتج عن الجـفاف إلى التخلي عن أراض زراعـية  -٢١٥
ــية التي تحد من غلة المحاصـــيل  ألنها أصـــبحت قاحلة جدا. ويُعد اإلجهاد الناتج عن الجفاف أحد العوامل الرئيسـ

يـساعد في معالجة الظروف البيئية غير المالئمة. وقد ركز واـستقرارها، بيد أن التنوع البيولوجي النباتي يمكن أن 
المعنون "زيادة إنتاجية وجودة المحاصــيل الغذائية األســاســية" على تطوير ســالالت من   BUL5015المشــروع  

لمت إلى المؤســســة النظيرة  المحاصــيل المســتهدفة الطافرة والقادرة على تحمل الجفاف (البطاطا والفلفل). وســُ
استهالكية مختبرية مخصصة، ونظمت ثالث بعثات خبراء لتقديم المشورة بشأن القدرة على تحمل   معدات ولوازم

الجفاف، وحسن عدد من موظفي المختبرات مهاراتهم ومعارفهم في الخارج من خالل أربع زيارات علمية وأربع 
  .٢٠١٩ا في عام منح دراسية. ونتيجة لذلك، أدخلت تكنولوجيا تحليل البروتيوم ألول مرة في بلغاري
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  المياه والبيئة  -جيم

  أبرز المالمح اإلقليمية  -١-جيم

ــتخدام الهيدرولوجيا النظيرية  -٢١٦ ــية  في أفريقيا، تدعم الوكالة الجهود المبذولة لدمج اســ ــاســ في البنية األســ
ــدها. ونفِّذت   ــائص المياه الجوفية ورصـ ــيما لتحديد خصـ ــروع مبادرة   منهجيةوالبرامج الوطنية للمياه، ال سـ مشـ

  الوكالة لتعزيز توافر المياه في خمسة بلدان في منطقة الساحل، هي بنِن، وغانا، والكاميرون، والنيجر، ونيجيريا.

ــاريع الوكالة للتعاون التقني الدوَل األعضــاء على تطبيق   -٢١٧ ــاعد مش ــيا ومنطقة المحيط الهادئ، تس وفي آس
التقنيات النظيرية إلدارة مواردها المائية بفعالية. كما تعزز المشــاريع اســتخدام التقنيات النظيرية لتحديد ودراســة 

ــاريع أخرى الدوَل األعضــاء مصــادر الدورة الهيدرولوجية ومداها، وجودتها، وتفاعالتها وا ــاعد مش نتقالها. وتس
على قياس الملوثات والنشـــاط اإلشـــعاعي البيئي في الهواء واألرض والمحيطات، وتدعم قدرة البلدان على إدارة 

  الموارد البحرية والمناطق الساحلية وحمايتها.

منسـقة عن البيئة لدعم وضـع   وأعطت الدول األعضـاء في أوروبا وآسـيا الوسـطى األولوية لتوليد بيانات  -٢١٨
اريع الوطنية  ياـسات القائمة على األدلة لحماية البيئة وتحـسين نوعية الحياة. وقد دعمت الوكالة العديد من المـش الـس

ة، ومواقع اه الجوفـي ــأن إدارة تلوث الهواء، وموارد المـي ة بشـــ ة، وتقييم أثر التغيرات  واإلقليمـي ديـم اليورانيوم الـق
بكة من المختبرات المناخية على التفا اَء ـش عالت بين التربة والمياه والنظام اإليكولوجي. وقد أثمر هذا التعاون إنـش

ومراكز البحوث التي تُعنى بالمســــائل المتعلقة بالهواء والتربة والمياه العذبة والمســــائل البحرية والســــاحلية في 
ذه  دعم لـه درات واـل اء الـق ة من بـن اـل ه الوـك دـم ا تـق د عزز ـم ة. وـق ــد في المنطـق درات الرصـــ المراكز والمختبرات ـق

المنطقة، مما أدى إلى إنتاج بيانات علمية قابلة للمقارنة، واالرتقاء بتبادل المعرفة، وتحســـين التنســـيق في مجالي 
  التعاون والبحوث.

صــبحت ونظراً لما تواجهه البلدان في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي من آثار تغير المناخ، فقد أ  -٢١٩
التقنـيات النووـية، المتعلـقة ـبإدارة الموارد الـمائـية والبيـئة، ضـــــرورـية لرصـــــد تغير المـناخ والتكيف مـعه. ومكـنت 

ــاريع التعاون التقني في عام  ــل بدعم من  ٢٠١٩مشـ ــكل أفضـ ــاء من إدارة موارد المياه العذبة بشـ الدول األعضـ
ها الهيدرولوجيا النظيرية. وبما أن رصـد البيئة البحرية أمر  أسـاسـي لكثير من بلدان المنطقة التي تعتمد في معايـش

ــئت مراكز  ــافة إلى ذلك، أنشـ ــد إقليمي لتحمض المحيطات. باإلضـ ــاء مرصـ على البحر، فقد دعمت الوكالة إنشـ
ــأن المواد  ــد بشـ ــعت برامج رصـ ــينات في العديد من بلدان المنطقة، وُوضـ ــف عن التوكسـ مرجعية إقليمية للكشـ

  غيرها من عوامل اإلجهاد، مصحوبةً ببروتوكوالت منسقة، في الدول األعضاء المشاركة.البالستيكية الدقيقة و

  إدارة الموارد المائية  -٢-جيم

تلقت جمهورية تنزانيا المتحدة الدعم تعزيزاً لمختبرها الوطني للهيدرولوجيا النظيرية في إطار المشروع   -٢٢٠
URT7002  ــد الموارد ــتخدام تقنيات الهيدرولوجيا النظيرية". ويمتلك ، "بناء القدرات على تقييم ورصـ المائية باسـ

مختبر النـظائر المســـــتقرة، المجهز بتموـيل مشـــــترك من الوـكاـلة والحكوـمة، اآلن جـهازاً لتحلـيل المـياه الســـــائـلة 
باســـتخدام النظائر، مع توفير المواد االســـتهالكية المرتبطة به، وجهاز كروماتوغراف أيوني للتحليل الكيميائي، 
ونظاماً للمياه يتضـمن جهازاً إلزالة اإليونات، ومعدات ميدانية ألخذ العينات. وبالتزامن مع الدعم بالمعدات، الذي 
يتضـــمن التركيب والمعايرة، قُّدِمت مجموعة من أنشـــطة بناء القدرات البشـــرية مثل المنح الدراســـية والزيارات 

في مـجال تصـــــميم وتنفـيذ حمالت أـخذ العيـنات المـيدانـية، العلمـية وـخدـمات الخبراء لتعزيز خبرة موظفي المختبر 
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ــحاب  ــع أصـ ــتقرة عامالً اآلن، وبوسـ ــول على نتائج تحليلية جيدة النوعية. وقد بات مختبر النظائر المسـ والحصـ
  المصلحة الوطنيين الوصول إليه لسد احتياجاتهم إلى إجراء التحاليل الروتينية النظيرية منها والكيميائية.

ة في وفي ا  -٢٢١ اه الجوفـي ةً، لموارد المـي اطـب د ـق ل البـل اون التقني إجراء تقييم، شــــــم امج التـع لفلبين، دعم برـن
ــة اآلن في  ــتخدام التقنيات النووية والنظيرية. وقد ُدِمجت نتائج هذه الدراس المناطق ذات االحتياجات الحرجة، باس

  د المياه.سياسة المجلس الوطني للموارد المائية بشأن التقييم الوطني لموار

ــروعين الوطنيين    -٢٢٢ ــتمر من المشـ ــتخدام النظائر KUW7004وبدعم مسـ ، "إدارة موارد المياه الجوفية باسـ
ــعة"، و ــتقرة والمشـ ــاحلية KUW7006المسـ ــريف المياه الجوفية تحت البحر على طول المنطقة السـ ، "تقييم تصـ

ــع مركز ــادر دعم أخرى، بات اآلن بوسـ ــعة"، ومصـ ــتخدام النظائر المشـ أبحاث المياه، التابع لمعهد الكويت   باسـ
لألبحاث العلمية، إجراء دراســات بشــأن طائفة من مســائل المياه الجوفية، وتقديم الخدمات لمشــاريع المياه الكبيرة 
يما الجيولوجيا المائية،  متعددة التخصـصـات. وطور موظفو المركز مهارات في مجموعة من التخصـصـات، ال ـس

ذـجة الرـياضــــــية، والتحلـيل الكيمـيائي والنظيري للمـياه، وأـخذ عيـنات من المـياه من اآلـبار والكيمـياء الـمائـية، والنمـ 
ومسـتجمعات المياه السـطحية، وإجراء اختبارات الخزانات الجوفية. وأُجريت العديد من الدراسـات االسـتقصـائية 

ــعة النطاق ع ن المياه الجوفية في الكويت، عن المياه الجوفية، فأثمرت عن توليد بيانات نظيرية بيئية مفيدة وواســ
  وساعدت في تصميم استراتيجيات فعالة إلدارة المياه في الكويت.

وعقب االنضــمام إلى مشــروع مبادرة الوكالة لتعزيز توافر المياه، الذي يهدف إلى دعم الدول األعضــاء   -٢٢٣
قامت أربعة بلدان رائدة في أمريكا  في إجراء تقييمات شـاملة قائمة على األسـس العملية لمواردها المائية الوطنية،

المكســيك)، بتنفيذ حمالت ألخذ العينات من المياه و  كولومبياو  دولة بوليفيا المتعددة القومياتو  الالتينية (باراغواي 
الجوفية والســــطحية ومياه األمطار، وأنتجت بيانات عن قياســــات ضــــغط المياه، وبيانات كيميائية مائية، ومائية 

للبـياـنات الهـيدرولوجـية التي تســـــنى الحصـــــول عليـها أهمـية أســـــاســــــية لتعزيز فهم الظروف نظيرـية. وـكاـنت 
ــافة إلى ذلك، في  ــياغة النماذج المفاهيمية في المجاالت ذات األولوية في كل بلد. باإلضــ الهيدروجيولوجية وصــ

ا النظيرـية في التقييـمات الوطنـية RLA7024إـطار المشـــــروع اإلقليمي  ــامـلة للموارد ، "إدـماج الهـيدرولوجـي الشـــ
دولة عضــــواً من المنطقة في دورات تدريبية إقليمية بشــــأن نمذجة توازن المياه الُمَمكنة  ١٨المائية"، شــــاركت  

) واســتخدام التقنيات النظيرية في تحديد عمر المياه ٢٠١٩نظيرياً في ســياق تغير المناخ (باراغواي، تموز/يوليه  
ــ  ا، المكســــــيك، أيلول/ـســ اـك اـف ة (كويرـن ة في ٢٠١٩بتمبر الجوفـي ة اإلقليمـي اك ـعدد من المختبرات المرجعـي ). وهـن

توى في عينات  يك بصـدد تعزيز قدراتها التحليلية في تحليل التريتيوم المنخفض المـس األرجنتين والبرازيل والمكـس
ينات المياه؛ بينما يجري في البرازيل وكوســــتاريكا وكولومبيا تعزيز القدرات في تحليل النظائر المســــتقرة في ع

  المياه. وستدعم هذه المختبرات المؤسسات الوطنية واإلقليمية التي تقدم التحليل النظيري عالي الجودة.

مليون شـــــخص في الممر الـجاف في أمريـكا الوســـــطى، وهو منطـقة ـمدارـية  ٣٫٥ويعيش ـما يقرب من   -٢٢٤
ــيك) إلى ــياباس (المكسـ ــتاريكا   حرجية جافة في منطقة المحيط الهادئ تمتد من والية تشـ الجزء الغربي من كوسـ

والمقاطعات الغربية في بنما. ويعتمد الممر الجاف اعتماداً كبيراً على المياه الجوفية كمورد مائي أسـاسـي، بسـبب 
انخفاض مسـتوى موارد المياه السـطحية كماً ونوعاً. وال بد للدول األعضـاء في أمريكا الوسـطى من أن تعمل من 

ل التي ــل للعواـم ة  أجـل فهم أفضـــ اه الجوفـي تتحكم في أنمـاط هطول األمطـار، وعالقتهـا مع تجـدد مخزون المـي
والتصــريف الســطحي، لكي يتســنى لها تحســين تخصــيص الموارد، وإلنجاح جهودها الرامية إلى صــون موارد 

، "إدماج الهيدرولوجيا RLA7024المياه في خطط إدارة المياه على الصــــعيد الوطني. وقدم المشــــروع اإلقليمي  
ا المسـاعدة للدول األعضـاء من هذه المنطقة في عام ال نظيرية في التقييمات الوطنية الشـاملة للموارد المائية" أيضـً
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لتحســين مراقبة المياه الجوفية/المياه الســطحية   –هندوراس  و  نيكاراغواو  كوســتاريكاو  الســلفادورو  بنما – ٢٠١٩
في الممر الجاف، بهدف إنتاج معلومات هيدرولوجية محدثة ألـصحاب المـصلحة وـصانعي الـسياـسات، والمـساهمة 

  في تحديد أولويات تدابير الحفظ في مستجمعات المياه ذات الصلة.

  البيئات البحرية والبرية والساحلية -٣-جيم

اء أو تطوير أو تعزيز برامج رصـد الـسواحل البحرية  ٢٢لة  ـساعدت الوكا  -٢٢٥ احلية على إنـش دولة أفريقية ـس
، "تعزيز القـدرات اإلقليميـة على تقييم المخـاطر البحريـة RAF7015من خالل المشـــــاريع اإلقليميـة، وآخرهـا 

س التلوث بالنويدات باســـتخدام التقنيات النووية والتقنيات ذات الصـــلة". وعزز المشـــروع القدرات الوطنية لقيا
المشعة والمعادن السامة، مما مكن البلدان من إنشاء قاعدة بيانات أساسية موحدة لرصد التلوث على طول الساحل 

. وتتكون قاعدة البيانات، وهي األولى من نوعها، من قياسات مضمونة الجودة للبولونيوم ٢٠١٩األفريقي في عام  
الكائنات الحية وفي الرواـسب الـسطحية، وقد ُجِمعت على طول ـسواحل والكادميوم والرـصاص والزئبق في  ٢١٠
ــر مجموعة البيانات هذه في مجلة علمية تخضــع  ١٤ ــتنش ــقة. وس ــتركة ومنس ــح مش بلداً أفريقياً، خالل حملة مس

السـتعراض النظراء، وسـتقدم للسـلطات الوطنية لدعم عمليات صـنع القرار المتعلقة بالمبادرات المسـتقبلية بشـأن 
  ماية الموارد البحرية وإدارتها وحفظها.ح

ــروع    -٢٢٦ ــود RER7009ويهدف المشـ ــاحلية في البحر األدرياتيكي والبحر األسـ ، "تعزيز إدارة المناطق السـ
باســتخدام التقنيات التحليلية النووية"، إلى تنســيق قدرات الدول األعضــاء على رصــد ومراقبة التغيرات في جودة 

احلية على ال تخدام تقنيات الرواـسب الـس توى اإلقليمي، مع األخذ في االعتبار جوانب التلوث وتغير المناخ، باـس مـس
التحلـيل النووي. وأـتاح المشـــــروع تشـــــكـيل شـــــبـكة تـعاونـية قوـية من المختبرات التحليلـية والخبراء في البـلدان 

بلغاريا، والبوســــنة ، والمشــــاركة، التي تتقاســــم الموارد والمعارف، وهي االتحاد الروســــي، وألبانيا، وأوكرانيا
ــرين األول/أكتوبر،  ــلوفينيا، وكرواتيا. وفي تشـ ــود، وجورجيا، ورومانيا، وسـ ــك، وتركيا، والجبل األسـ والهرسـ
اركة بتقديم بياناتها، التي جمعت فيما بعد  ود، للبلدان المـش محت حلقة عمل عقدت في مدينة كوتور، بالجبل األـس ـس

ب في البحر األدرياتيكي في قاعدة بيانات إقليمية أولية للرواـسـ 
ــود. وتضــمنت حلقة العمل تدريباً ليوم واحد على  والبحر األس
أخذ عينات جوفية أســطوانية للترســبات من البحر األدرياتيكي 
ات  اـن اعـدة البـي ا في ـق ائجـه ا، وأدرجـت نـت ا وحفظـه وتقســـــيمـه
األولـية. ومن المتوقع أن ـتدعم ـقاـعدة البـياـنات إجراء المـقارـنات 

تصــــــدي العمليــات البحريــة للتلوث والتغيرات وتقييم كيفيــة 
المناخية في البحار المغلقة وشـبه المغلقة، وأن تسـاعد صـانعي 
القرار على وضع معايير لجودة الرواسب، وتدابير لضمان أن 
ادة  د زـي ــب لن تزـي ة للتلوث في الرواســـ ات الحـالـي المســـــتوـي

   ملحوظة.

متوســط خالل اســتخراج الرواســب الجوفية من ســاحل البحر األبيض ال
رحلة ألخذ العينات نُظمت في إطار حلقة عمل خاصــة بالمشــروع عقدت 

ر  وـب ـت ــود ، أـك جـبـــل األســـ ور، اـل وـت ي ـك ر: جـي  .٢٠١٩ـف ــوـي (تصـــ
  أوبوهوداس/معهد رودر بوشكوفيتش)  
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ــروع    -٢٢٧ ــابقة، توطدت نتائج مهمة في إطار المشـ ــاريع السـ ــد RLA7022وبدعم من المشـ ، "تعزيز الرصـ

)". وأنشـيء مرصـٌد CXLVوالتصـدي على الصـعيد اإلقليمي للبيئات البحرية والسـاحلية المسـتدامة (اتفاق أركال  

ــهري، وأقيمت محطات له في كل من كوبا ــاس شــ ــد تحمُّض المحيطات على أســ ــتاريكا ك، وإقليمي لرصــ ، وســ

المكسـيك. باإلضـافة إلى ذلك، أنشـئت مراكز مرجعية إقليمية للكشـف عن التوكسـينات في السـلفادور ، وكولومبياو

وكوبا وكولومبيا. وُوضــعت برامج لرصــد المواد البالســتيكية الدقيقة وعوامل اإلجهاد البحرية األخرى في الدول 

فت البيانات العلمية المنتجة في المجاالت ذات الـصلة  األعـضاء المـشاركة، وُجعلت لها بروتوكوالت منـسقة. وأُرشـِ

ــارة، وعوامل اإلجهاد البحرية األخرى، في قواعد البيانات البحرية  من تحمض المحيطات، وتكاثر الطحالب الض

 الحالية، مثل قاعدة بيانات أحداث الطحالب الـضارة الخاـصة بأحداث تكاثر هذه الطحالب. باإلـضافة إلى ذلك، دعم

المشـروع إنشـاء منصـة شـبكية إلدارة المعرفة تجعل البيانات متاحة ألعضـاء الشـبكة واألوسـاط العلمية وصـناع 

  القرار والجمهور بشكل عام.

ــلفادور، في تشـــرين الثاني/نوفمبر   ، جرت عملية لجمع الرخويات بغرض ٢٠١٩في أعقاب الوفيات الناتجة عن الرخويات في يونيون باي في السـ

  )SECOM-UESتحليلها والكشف عن السموم المسببة للشلل، باستخدام تقنية اختبارات ربط أجهزة االستقبال (الصورة من: 

ــعاع من التربة والهواء في افتتحت ثالث محطات للر  -٢٢٨ ــاف وقياس اإلشــ ــد البيئي غير مأهولة الكتشــ صــ

، مما سيمكن موظفي الهيئة الرقابية اإلشعاعية والنووية الوطنية من وضع قاعدة بيانات ٢٠١٩باراغواي في عام 

التغيير التي أسـاسـية وطنية تختص باإلشـعاعات الطبيعية المنشـأ. وبناًء على هذه البيانات، يمكن تحديد أي أنواع  

ــيون، والمحطتان األخريان في بيالر وألبردي.  ــونس تحدث في هذه القيم. وُركبت محطة واحدة في العاصــمة، أس

ا لتحديد المصـادر المـسؤولة  عاع، بل أيضـً تويات اإلـش وأعد التدريب الذي قدمته الوكالة خبراء ليس فقط لقياس مـس

شـكل كبير من قدرة البلد على التفريق بين اإلشـعاع الطبيعي عن اإلشـعاع. ومن شـأن المحطات الجديدة أن تزيد ب

واإلشــعاع الذي تولده المصــادر اإلشــعاعية، مثل اإلشــعاع الناتج عن اإلطالق العرضــي أو الصــادر عن مصــدر 

مفقود. كما زودت الوكالة مختبراً في باراغواي بجهاز تحليل بالعد الوميضــــي للســــوائل يســــمح للعلماء بتحليل 

ب مســـتويات ا إلشـــعاع في عينات الماء والرواســـب واألطعمة، وعمله مكمل لعمل محطات الرصـــد البيئي. وُدّرِ

علماء من المركز المتعدد التخـصـصات للبحوث التكنولوجية في جامعة أـسونـسيون الوطنية على اـستخدام المعدات 
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ــائج، ممــا  الجــديــدة وتفســـــير النت

ســـــيســـــاعد على توســـــيع نـطاق 

ِدم هـذا الـدعم في  أبحـاثهم. وقـد قـُ

إطـــار الــمشــــــروع الــوطــنــي 

PAR9006 ــد التغيرات في ، "رصـ

  مستويات اإلشعاعات المؤينة".

  

ــد البيئي في  افتتحــت محطــات الرصــــ
  )ARRN. (الصورة من: ٢٠١٩
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 التطبيقات الصناعية  -دال

  أبرز المالمح اإلقليمية  -١-دال 

ا اـلدول   -٢٢٩ األعضـــــاء على بـناء الـقدرات والبـحث والتطوير في يســـــاـعد برـنامج التـعاون التقني في أفريقـي
مـجاالت العلوم النووـية من خالل مشـــــاريعـها الوطنـية واإلقليمـية، وـيدعمـها في اســـــتـخدام التكنولوجـيا النووـية في 

  مجموعة متنوعة من التطبيقات الصناعية العملية.

امج التـعاون التقني على تعزيز  -٢٣٠ ا والمحيط الـهادئ، يعـمل برـن الـقدرات الوطنـية في التطبيـقات  وفي آســــــي
الـصناعية للنظائر المـشعة والتكنولوجيا اإلـشعاعية. وتقِدّم مـشاريع التعاون التقني المشورة والمساعدة وتدعم الدول 
األعـضاء في المنطقة في بناء قدراتها على اـستخدام مرافق التـشعيع والحزم اإللكترونية، وكذلك تكنولوجيا األـشعة 

ــينية، وذلك  فيما يتعلق بتطبيقات متنوعة، منها تعقب آثار الملوثات، ومعالجة مياه الصــرف الصــحي، وتعقيم الس
  . المنتجات الطبية، وتطهير الحبوب الغذائية، وتحديد تاريخ الكربون والحفاظ على القطع الفنية األثرية الثقافية

في الصــناعة للحفاظ على البيئة والترويج  وتؤدي التكنولوجيا اإلشــعاعية دوراً هاماً في أوروبا، وتُطبَّق  -٢٣١
اريع الوطنية واإلقليمية، دعمت الوكالة الجهود القُطرية التي  تخدام الموارد بكفاءة. ومن خالل العديد من المـش الـس

برـنامج بـُذـلت من أـجل زـيادة الـقدرة على اســـــتـخدام المـعالـجة اإلشــــــعاعـية ـبأـمان وكـفاءة. وعالوة على ذـلك، دعم 
تنفيذ تقنيات إشــعاعية في مجاالت أخرى، منها مثالً التحكم في التلوث وكشــفه، وإجراء بحوث في  نيالتعاون التق

ــالً عن تركيب المواد البوليمرية وتحويرها.  ــناعية، فضـ المواد النانوية ألغراض التطبيقات الطبية الحيوية والصـ
أـحد المـجاالت التي تحظى ـباألولوـية ـلدى  وال يزال تـحدـيد خصـــــائص القطع الفنـية األثرـية الثـقافـية والحـفاظ عليـها

الـعدـيد من البـلدان في المنطـقة. ولـقد أثمر اـلدعم اـلذي ـقدَّمـته الوـكاـلة واـلدعم التقني المكثَّف اـلذي ـقدَّمـته حلـقة العـمل 
لبديلة اإلقليمية المعنية بالمحافظة النووية على القطع الفنية، التابعة للمفوضــية الفرنســية للطاقة الذرية والطاقات ا

في غرونوبل بفرنســـــا، إلى زيادة عدد وأنواع القطع الفنـية األثرية الثـقافـية التي ُحِلـّلت وعوِلـجت في المنطقة طيلة 
السـنوات العشـر الماضـية. وتحقَّق ذلك أيضـاً بفضـل التعاون الممتاز بين العلماء المحليين والمهنيين من المكتبات 

  وجيا النووية.والمتاحف وبفضل فهمهم الستخدام التكنول

ويتسـم الترويج لقدرة الصـناعات اإلقليمية على المنافسـة مع التركيز على االسـتدامة بأهمية كبيرة لتنمية   -٢٣٢
منطـقة أمريـكا الالتينـية والـكاريبي. وتـقِدّم الوـكاـلة اـلدعم لتطوير الـقدرات من أـجل تطبيق التكنولوجـيات النووـية في 

طية والـصناعات الزراعية والـصناعات الغذائية وـشركات معالجة مياه الـصرف التعدين والـصناعات المعدنية والنف
الصــــحي. كما أنَّ تقديم الدعم لتطبيق تقنيات االختبار غير المتلف لفحص ســــالمة الهياكل المدنية وكذلك العملية 

  الصناعية والتصديق على سالمتها مسألة هامة أيضاً للمنطقة.

  المشعة والتكنولوجيا اإلشعاعية ألغراض التطبيقات الصناعيةاستخدام النظائر   -٢-دال 

اعدت  -٢٣٣ تيك الحيوي  ـس الوكالة تايلند على إجراء دراـسات مختلفة للبحث والتطوير في مجاالت إنتاج البالـس
ــرات  ــتحضــ ــة، وإنتاج المســ والحفاظ على التراث الثقافي، وتجهيز العينات البيولوجية وعينات األحجار النفيســ

المعنون   THA1011نية اإلشـــعاعية. وكان للدعم الذي قدَّمته مشـــاريع التعاون التقني، ومنها المشـــروع  الصـــيدال
"تعزيز القدرات فيما يتعلق باـستخدام التكنولوجيات اإلـشعاعية المتعددة األغراض في تطبيقات المواد" والمـشروع 

THA1012  اعـل بحوث متعـدد األغراض"، دوٌر هـ ة المعنون "دعم تطوير مـف اٌم في تطوير براءة اختراع وطنـي
ز المعالجة اإلشـــعاعية لتعديل البوليميرات في البلد. وفي عام  ، قدمت الوكالة الدعم إلنشـــاء ٢٠١٩يُحتمل أن تعِزّ
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رابطة أمم جنوب شــرق -معهد بحوث الضــوء الســنكروتروني (خط الحزم لمعهد بحوث الضــوء الســنكروتروني
 ً ــا ــيا)، الذي يوفِّر بالفعل فرص ــناعية للمنطقة بأكملها.  آس وعالوة   فريدة للبحث واالبتكار في مجال التطبيقات الص

رت تايالند االســتثمار في إنشــاء مرفق ســيكلوترون بقدرة  مليون إلكترون فلط في معهد تايالند  ٣٠على ذلك، قرَّ
ــيكلوترون الجديد الذي يعمل بقدرة  ــيكون السـ ولط قادراً على إنتاج مليون إلكترون ف ٣٠للتكنولوجيا النووية. وسـ

نويدات مشـــعة بالتصـــوير المقطعي الحاســـوبي باالنبعاث الفوتوني المفرد وكذلك بالتصـــوير المقطعي باالنبعاث 
  البوزيتروني وتكون تلك النويدات بنصف عمر مناسب لشحنها داخل تايالند وإلى رابطة أمم جنوب شرق آسيا.

ويج للتكنولوجـيات النووـية، وال ســـــيـما تقنـيات االختـبار غير وتلـقت ســـــري النـكا اـلدعم من الوـكاـلة للتر  -٢٣٤
المعنون "تعزيز المركز   SRL1009المتلف، من أجل اســتخدامها في التطبيقات الصــناعية. ومن خالل المشــروع  

ــاملة في  ــبح المركز الوطني اليوم قادراً على توفير التدريب والخدمات الشــ الوطني لالختبار غير المتلف"، أصــ
  ت المتقدمة لالختبار غير المتلف.التقنيا

وتعمل الفلبين حاليا على توســــيع قدرة مرفقها للتشــــعيع بأشــــعة غاما من أجل تلبية الطلب المتزايد من   -٢٣٥
تعمال، وإزالة التلوث من المواد  الصـناعة ألغراض متنوعة، منها تعقيم المنتجات الطبية والجراحية األحادية االـس

الخضـر المجففة والمكِمّالت الصـحية. وقدمت الوكالة الدعم للبلد في اـستحداث نظام تـشغيل الغذائية، مثل التوابل و
من أجل تعزيز إنتاجية وأمان مرفق التـشعيع من خالل المـشروع   ٦٠-آلي بالكامل وـشراء مـصادر جديدة للكوبالت

PHI1019  اآللي الكامل"، والمشروع   المعنون "تعزيز أمان وإنتاجية مرفق التـشعيع بأشغة غاما من خالل التشغيل
PHI1020   ــعة غاما اآللي بالكامل التابع لمعهد البحوث النووية ــعيع بأش ــتفادة من مرفق التش المعنون "تعزيز االس

، حصـــــل فريق خدمات التشـــــعيع التابع إلدارة العلوم والتكنولوجيا في معهد البحوث ٢٠١٩الفلبيني". وفي عام 
د بايان الرئاســـية لمســـاهمته المتميِّزة في برنامج البلد للبحوث النووية والتطبيق النووية الفلبيني على جائزة لنغكو

   الصناعي لتكنولوجيا التشعيع.

وطوال العقود القليلة الماضـــية، وبســـبب زيادة التجارة داخل االتحاد األوروبي وبين االتحاد األوروبي   -٢٣٦
ـعالم فـقد ـكاـنت هـناك ـحاـجة ـماســـــة لضــــــمان التـجارة في والبـلدان األوروبـية والمـناطق األخرى في جميع أنـحاء ال

المنتجات المعالَجة باإلشــعاع اآلمن، ومواءمة أســاليب مراقبة الجودة تماشــياً مع المعايير الدولية. وقدَّم المشــروع 
RER1019   المعنون "تعزيز توحيد التكنولوجيات اإلشــعاعية وإجراءات مراقبة الجودة من أجل ضــمان الصــحة
بلداً في جهودها الرامية لتنسيق اللوائح والترويج لمعايير   ٢٢األمان وبيئة أنظف ومواد متقدمة" الدعم لــ البشرية و

المنظـمة الدولـية لتوحـيد المـقاييس (مـعايير إيزو) في مجاالت اســـــتحداث المواد وتصـــــنيعها واختبارها. وأُجريت 
ــات الجرعات بين  ــواً في الفترة  ١٥عملية مقارنة لقياســ ــتعراض نظراء ٢٠١٩-٢٠١٨دولة عضــ ، فقدَّمت اســ

لمـمارســـــات ضــــــمان الجودة/مراقـبة الجودة في مرافق أشــــــعة ـغاـما والحزم اإللكترونـية، وـكان مركز بحوث 
و ببولندا (وهو أحد المراكز المتعاونة  عاعات التابع لمعهد الكيمياء والتكنولوجيا النووية في وارـس وتكنولوجيا اإلـش

ة في هذا الـصدد. وقامت المختبرات المـشاركة باـستعراض وتحديث ومواءمة أساليبها مع الوكالة)، المؤـسـسة الرائد
، حصـل المختبر المتكامل لتطبيقات اإلشـعاعات المتعددة ٢٠١٩الفيزيائية والكيميائية القياسـية. وفي شـباط/فبراير 

في ســـــكوبـيا بمـقدونـيا   في كلـية الهـندســـــة الكهرـبائـية وتكنولوجـيا المعلوـمات الـتابـعة لـجامـعة ســـــيرـيل وميثوديوس
على شــهادة اعتماد كمختبر يُعنى بالكشــف عن األغذية المشــععة باســتخدام األســاليب الفيزيائية القياســية   الشــمالية

(MKC-EN ISO/IEC 17025:2006) وهو المؤسـسـة األولى والوحيدة في مقدونيا الشـمالية في هذا الصـدد. وبعد ،
ة ا اـل اـمل مع وـك امين ذـلك، أطلق المختبر المتـك ة والـطب البيطري في الـع ــد  ٢٠١٩و ٢٠١٨ألـغذـي امج رصـــ برـن

   للكشف عن األغذية المشععة.
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حيود األشــــعة دورة تدريب عملي باســــتخدام جهاز محمول ل
لعرض التطبيقات غير الباضــعة في إطار المشــروع    الســينية

MAT1001 (الصورة من: إم غريما/هرتدج مالطا)  

، اـلـمـعـنون MAT1001وقـــدَّم اـلمشـــــروع   -٢٣٧
"التــدريــب واالرتقــاء بــالقــدرات التقنيــة فيمــا يتعلق 
التطبيـقات العلمـية في مـجال التراث الثـقافي"، اـلدعم  ـب
لالرتقاء بمختبر العلوم التشــــخيصــــية التابع لوكالة 

 ٢٠١٩تراث ـمالـطة. وأُجرـيت زـيارة خبراء في ـعام 
طورات لتــدريــب موظفي المختبر المــذكور على الت

ــتعداداً الحتمال  ــينية اس ــعة الس الحديثة في حيود األش
شــراء مثل هذا النظام في المســتقبل. وشــملت مبادرة 
ــوبية والتحليل النوعي والكمي والمزايا  ــوبية والبرامج الحاسـ نقل المعارف الجانب النظري وجوانب النظم الحاسـ

لحاالت. وســِلّط الضــوء كذلك بشــكل خاص على والقيود المفروضــة ومواطن قوة التكامل والعديد من دراســات ا
حيود األشــعة الســينية الدقيقة، نظراً ألهمية اســتعادة/توافر عينات صــغيرة الحجم في قطاع التراث الثقافي. كما 

  أُحضر إلى مالطة جهاز محمول لحيود األشعة السينية إلجراء عروض توضيحية.

رت القـدرات لتطبيق التكنولوجيـات النوويـة في التعـدين وفي منطقـة أمريكـا الالتينيـة والكـاريبي، طُ   -٢٣٨ ِوّ
وصــناعات المعادن والصــناعات النفطية والصــناعات الزراعية والصــناعات الغذائية وفي شــركات معالجة مياه 

المعنون "اـستحداث الخبرة في اـستخدام تكنولوجيا اإلـشعاعات من   RLA1013الصـرف الصـحي. وأتاح المـشروع  
الصــــــناعي وتطوير مواد ومنتـجات ـجدـيدة وتقليص األثر البيئي للصــــــناـعة (اتـفاق أرـكال  أـجل تحســـــين األداء

CXLVI( فرصـة للنظراء الوطنيين لتحسـين اسـتخدام الموارد المتجددة والقدرة التنافسـية االقتصـادية. وبدعم من ،
ة بنما المعنون "اســـتقصـــاء نقل الرواســـب في حوض قنا PAN1001والمشـــروع الوطني   RLA1013المشـــروع  

باـستخدام المقتفيات"، اـستُخدمت التكنولوجيا النووية لتحديد خـصائص ديناميات نقل الرواـسب في حوض قناة بنما. 
، نُِفّذت عدة تجارب باســـتخدام القياس النووي باالشـــتراك مع هيئة قناة بنما. ٢٠١٩وفي تشـــرين الثاني/نوفمبر  

ــع طبقة خليط الميا ــمح القياس النووي بتحديد موضـ ــب وبالتالي تحديد عمق المالحة. ويدعم ذلك ويسـ ه والرواسـ
األمان البيئي من خالل تحقيق االســــتفادة المثلى من أعمال التجريف. وقدَّمت الوكالة الدعم والتدريب التقني أثناء 

  من المهندسين واألخصائيين من هيئة قناة بنما في هذا النشاط لبناء القدرات. ٤٠االختبارات، وشارك نحو 

موقع الدراســة: موقع قناة بنما األطلســي، كولون، بنما. (الصــورة من: هيئة قناة بنما/شــعبة التجريف اليمين: مســؤول تقني في الوكالة 
مركز البحوث المائية والتقنيات وأعوان من هيئة قناة بنما يجمعون البيانات المـستمدة من قياـسات جهاز القياس النووي. (الـصورة من: 

  المائية)
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في محطة البلد المعنية بتشــعيع األغذية والتي  ٢٠١٩وركَّب الخبراء الكوبيون مصــادر مشــعة في عام   -٢٣٩
 CUB1012ظلت ســــاكنة ألمد طويل، مما أدى إلى إحياء خدمات تشــــعيع األغذية في البلد بدعم من المشــــروع  

ا طريقة للحفاظ على األغذية، بديالً المعنون "تعزيز خدمات التشـعيع". وتقِدّم تكنولوجيا تشـعيع األغذية، باعتباره
ومحطة تشــــعيع   آمناً ومعقماً للتقنيات التقليدية مثل التدفئة والتجميد والتبريد أو معالجة األغذية بالمواد الكيميائية.

األغذية هي اليوم منشـأة تشـعيع متعددة األغراض يمكنها أيضـاً أن تقِدّم عدداً من الخدمات الجديدة بخالف تشـعيع 
ذية. وهذه الخدمات، التي تُقدَّم بناء على الطلب، يُتوقَّع أن تشــــمل المعالجة الصــــناعية والتعقيم باإلشــــعاع األغ

ـثات الـثابـتة وإنـتاج  وـخدـمات إزاـلة التلوث، وعالج الملِوّ
"المواد الـذكيـة" الطبيـة، مثـل الضـــــمـادات الهالميـة 
المائية. ومن المتوقع أيضـــا أن تؤدي اســـتعادة قدرات 

مجــال تشـــــعيع األغـذيـة إلى زيـادة بـدائـل كوبـا في 
الواردات، وزيــادة األمن الغــذائي، وخفض التكــاليف 

  المرتبطة باالستيراد.
  

مسؤوالن عن تشغيل المحطة يعمالن في محطة تشعيع األغذية 
 التي ُدِشّنت حديثاً (الصورة من: مارتن كلينغنبوك/الوكالة)

 
  

 مفاعالت البحوث  -٣-دال 

اء على   -٢٤٠ اعالت بـن ان مـف اـمل ألـم ة تقييم متـك ة بعـث اـل ة، أوـفدت الوـك ة النيجيرـي ذرـي ة اـل اـق ة الـط طـلب من هيـئ
. واسـتعرضـت البعثة نتائج ٢٠١٩في زاريا بنيجيريا، في آب/أغسـطس   ١-البحوث إلى مفاعل البحوث النيجيري 

ل من اســـــتـخدام وقود وإدـخاـله في الـخدـمة بـعد تحوـيل قـلب المـفاعـ  ١-األـمان التشـــــغيلي لمـفاـعل البحوث النيجيري 
اليورانيوم الشــديد اإلثراء إلى اســتخدام وقود اليورانيوم الضــعيف اإلثراء، وقدَّمت توصــيات لتحســين األمان في 

  مختلف المجاالت التنظيمية والتقنية، بما في ذلك ضرورة تحديث وثائق األمان وبرامج التشغيل.

 RAF1007اجتماع لتنسـيق المشـاريع بشـأن المشـروع   ٢٠١٩وُعِقد في الرباط بالمغرب في تموز/يوليه    -٢٤١
المعنون "تعزيز قدرات مفاعالت البحوث لضــمان أمانها واالســتفادة منها". واســتعرض االجتماع األنشــطة التي 

في إطار أمان واســـــتعـمال مـفاعالت البحوث، وناقش التـقارير المقدمة من   أُجريت في إطار المشـــــروع اإلقليمي
العلميين للمشــروع والدول األعضــاء، وحدَّد المشــاكل والتحديات المتعلقة بتنفيذ المشــروع   الخبراء االســتشــاريين

  وكذلك اإلجراءات الالزمة لمعالجة تلك المشاكل والتحديات.

أيضــاً، تلقَّت الدول األعضــاء التدريب على توســيع نطاق إنتاج النظائر   RAF1007وفي إطار المشــروع    -٢٤٢
وإجراءات التشــــغيل في  ١٣١-المشــــعة في أفريقيا. واكتُملت عملية التفعيل النشــــط إلنتاج النظير المشــــع اليود

عيع اإليريديوم ٢٠١٩المغرب. وأعدَّت مصـر في عام  وهي داخل قلب المفاعل،   ١٩٢-وثائق األمان الخاصـة بتـش
د    شبه المستقر. ٩٩-/التكنتيوم٩٩-من المستشفيات والمراكز الطبية المصرية بمولِّدات الموليبدينوم ٦٤تزِوّ
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وباإلضــافة إلى ذلك، قُدمت المســاعدة لدعم اســتحداث أدوات التعلُّم اإللكتروني في اســتعمال مفاعالت   -٢٤٣
التعليمية اإللكترونية بـشأن تحليل تنـشيط النيوترونات، التي اـستعرـضها البحوث، وعلى وجه التحديد دورة الوكالة  

ــاء األفريقـية في ـعام  ١٠ اد من اـلدورة مهنيون من ٢٠١٩. وفي ـعام ٢٠١٨مهنيين من اـلدول األعضـــ ، اســـــتـف
لتي دولة عضــواً أفريقية، بما في ذلك جميع تلك التي لديها مفاعالت بحوث قيد التشــغيل والعديد من البلدان ا ١٢

  تستهلُّ هذا المجال.

، واـصلت الوكالة دعم األردن في تعزيز اـستعمال مفاعل البحوث والتدريب األردني في ٢٠١٩وفي عام   -٢٤٤
المعنون "تعزيز بـناء الـقدرات من أـجل تحقيق األـمان والفـعالـية في تشـــــغـيل  JOR1008إـطار المشـــــروع الوطني  

درـيب". وتحقَّق أو اـعل البحوث والـت ال مـف اج لليودواســـــتعـم درـيب األردني  ١٣١-ل إنـت اـعل البحوث والـت في مـف
وحصــــل على شــــهادة االعتماد، وقُِدّمت المعدات والخبرات الالزمة إلنشــــاء نظام ضــــمان الجودة، الذي يلتزم 

  بالممارسات الجيدة في مجال التصنيع وبمعايير إيزو.

غيل مفا  -٢٤٥ يا الوـسطى على تـش تَغل بالقدر وتعمل عدة دول أعضـاء في أوروبا وآـس عالت البحوث التي ال تـُس
الـكافي والتي تواـجه تـحدـيات كبيرة في الميزانـية. كـما يُقتَرح إنشـــــاء مـفاعالت بحوث ـجدـيدة داـخل المنطـقة، ومن 
المهم أن تضـــع هذه المفاعالت قاعدة مالئمة بالجهات المعنية لتجنب عدم اســـتغالل هذه المفاعالت بالقدر الكافي 

ــتقبل.  وتفادي حاالت العجز ــروع اإلقليمي    في الميزانية في المس ــتعمال   RER1016وقدَّم المش المعنون "تعزيز اس
مـفاعالت البحوث وتعزيز أـمانـها" اـلدعم الختـبار الكـفاءة عن طريق إجراء مـقارـنة فيـما بين المختبرات. وشـــــارك 

م تقنيات التحليل بالتنـشيط، في االختبار خمـسة عـشر مختبراً من أوروبا وآـسيا الوـسطى من المختبرات التي تـستخد
ل حول  ويعتبر ذلك أكبر مســاهمة إقليمية في العالم. وتبادل المشــاركون نتائج القياس وأجابوا على اســتبيان مفصــَّ
الممارسة التحليلية والظروف التجريبية. ومكَّن وضع استراتيجية لتطوير هذه المفاعالت من أجل تعزيز االستفادة 

  القادمة.من المرافق في السنوات 
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  تخطيط الطاقة والقوى النووية  -هاء

  أبرز المالمح اإلقليمية  -١-هاء

ــاعدة لتطوير القدرات المحلية في مجال تخطيط الطاقة وتحليلها وإدارة المعارف.  -٢٤٦  في أفريقيا، تُقدَّم المســ

ــتدامة من خالل دعم  ــاهمة في تطوير الطاقة النووية المســ البرامج النووية القائمة والجديدة في والهدف هو المســ

  أفريقيا.

ا األردن   -٢٤٧ ة، ومنـه دان في برامج القوى النووـي ادئ، شـــــرع ـعدد من البـل ا والمحيط الـه ة آســــــي وفي منطـق

واإلمارات العربية المتحدة وإندونيسـيا وبنغالديش وتايالند والفلبين وفييت نام والمملكة العربية السـعودية، كما أنَّ 

تمـلك أكبر ـعدد من المـفاعالت قـيد التشـــــيـيد من أـجل توســـــيع نـطاق الـطاـقة النووـية لتولـيد الـطاـقة. وتـقِدّم المنطـقة 

الوكالة الدعم إلرـساء البنية األـساـسية الوطنية لعدة دول أعـضاء باـستخدام نهج المعالم البارزة للوكالة، بما في ذلك 

ول أربع وحدات من محطة براكة للطاقة النووية في عام في اإلمارات العربية المتحدة، التي لديها خطط لتشـغيل أ

٢٠٢٠.  

ِغّل البلدان في أوروبا وآـسيا الوـسطى أكبر أـسطول من محطات القوى النووية في العالم، حيث توفِّر   -٢٤٨ وتـش

يل الكهرباء النظيفة والموثوقة لماليين الـشركات واألـسر. وقد وـصلت بالفعل عدة محطات للقوى النووية قيد التـشغ

إلى نهاية عمرها التصـــميمي اإلســـمي أو أنها ســـتصـــل إليه في المســـتقبل القريب. وبالتالي، فإنَّ تمديد العمر 

نات وموثوقيتها  االفتراضــــي للتشــــغيل الطويل األجل، بما في ذلك مســــائل مثل إدارة التقادم وتقييم موارد المكِوّ

ية قـصوى في المنطقة. واـستـشرافاً للمـستقبل، فإنَّ وإدخال نظم عـصرية لألجهزة والتحكم، هي مـسائل تحظى بأولو

البلدان في المنطقة التي تخطط الـستهالل برامج للطاقة النووية أو لتوـسيعها طلبت من الوكالة مـساعدتها على رفع 

قدرتها على اتخاذ قرارات مسـتنيرة بشـأن المفاعالت النمطية الصـغيرة المتاحة تجارياً لنشـرها في األمد القريب. 

قِدّم مـشاريع التعاون التقني الوطنية واإلقليمية في أوروبا وآـسيا الوـسطى التدريب والمـساعدة لـضمان اـستمرارية وت

التميز في أداء محطات القوى النووية، فضـــالً عن التفكير المســـتنير في تكنولوجيات القوى النووية المســـتقبلية 

  الكربون. كجزء من القدرة على توليد الكهرباء النظيفة والمنخفضة

وتواـجه منطـقة أمريـكا الالتينـية والـكاريبي طلـبات متزاـيدة على الـطاـقة وـقد اعتبر البـلدان أن إجراء تحلـيل   -٢٤٩

شـــامل لســـيناريوهات العرض والطلب على الطاقة إحدى األولويات. وتقِدّم الوكالة الدعم لصـــياغة خطط تنمية 

اإلقليمي. واعتُبِر االســـتخدام المتواصـــل للقوى النووية في المنطقة إحدى الطاقة المســـتدامة على المســـتوى دون 

األولويات كذلك. ويتطلَّب إرسـاء بنية أسـاسـية للقوى النووية الدعم إلبقاء قدرات الموارد البشـرية عند مسـتويات 

ل بـصورة ـصحيحة مـستدامة، وهناك حاجة إلى اـستحداث أدوات جديدة للحفاظ على بنية أـساـسية للقوى النووية تعم

  وآمنة.

  تخطيط الطاقة  -٢-هاء

، المعنون "تطوير وتوسـيع وتعزيز القدرات الالزمة RAF2010، وفي إطار المشـروع  ٢٠١٩خالل عام   -٢٥٠

ــع  للتخطيط في مجال الطاقة، بما في ذلك القوى النووية (اتفاق أفرا)"، نُِظّمت اجتماعات للخبراء الوطنيين لوضــ

مال وـشرق أفريقيا. الصـيغ النهائية للتقا تدامة لمنطقتين دون إقليميتين: ـش رير حول خيارات اإلمداد بالكهرباء المـس
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وتعتبر هذه األنـشطة، إلى جانب عملية مماثلة أُجريت سابقاً في غرب أفريقيا، تتويجاً لبرنامج شامل لبناء القدرات 

ــادية للمناطق األفريقية دون اإلقليمية عن ، وركَّز على تطوير التحليالت التقنية وا٢٠١٤كان يُنفَّذ منذ عام  القتصـ

  طريق تطبيق أدوات الوكالة لتقييم نظم الطاقة.

المعنون   TOG2001خطة توغو الرئيسـية لتوفير الكهرباء بدعم من المشـروع   ٢٠١٩وُوضـعت في عام   -٢٥١
الوطني، الذي تألف من  "تعزيز وبناء القدرات على تخطيط الطاقة باســــتخدام أدوات الوكالة". واســــتفاد الفريق

مختلف الجهات الوطنية المعنية بما في ذلك وزارة المناجم والطاقة وهيئة تنظيم الكهرباء وشركة توغو للكهرباء، 
  من مجموعة واسعة من أدوات الوكالة للنمذجة المتكاملة.

بشــأن مصــادر المعنون "تطوير نمذجة الســيناريوهات   BOT2001وفي بوتســوانا، وفي إطار المشــروع    -٢٥٢
ا  اـلة وزارة الموارد المـعدنـية والتكنولوجـي ــاـعدت الوـك داـمة للـطاـقة"، ســـ الـطاـقة المختلـفة من أـجل التنمـية المســــــت
الخضـراء وأمن الطاقة على وضـع خطة الموارد المتكاملة. ويعتبر مفهوم التخطيط المتكامل للطاقة ووضـع خطة 

ــاداً بخطط التنمية الوطنية. ويعمل البلد   الموارد المتكاملة أمراً جوهرياً في عملية التخطيط ــترش ــوانا، اس في بوتس
ة رقم  ة الوطنـي ذ خطـة التنمـي اً على تنفـي ة ٢٠٢٣-٢٠١٧للفترة  ١١حـالـي ة، تركز خطـة التنمـي . وفي قطـاع الطـاـق

ــاعـدة على النظر في  ة. وتلقى الفريق الوطني المســـ ذات في مجـال الطـاـق اد على اـل ادة االعتـم ة على زـي الوطنـي
  هات مختلفة في صياغة نماذج العرض والطلب.سيناريو

وأعطت بلدان منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي األولوية للتحليل الشــامل لســيناريوهات العرض والطلب   -٢٥٣
المعنون   RLA2016مشـروع التعاون التقني اإلقليمي   ٢٠١٨على الطاقة، واسـتجابة لذلك، أطلقت الوكالة في عام 

)". ARCAL CLIIIالمرحلة الثانية ( -تنمية المسـتدامة للطاقة على المسـتوى دون اإلقليمي "دعم صـياغة خطط ال
ــيين، تلقى  بلداً التدريب على اســـتخدام أدوات ومنهجيات الوكالة  ١٥من الخبراء في  ٢١٠وخالل العامين الماضـ

اركون من جميع ربوع المنطقة بإعداد ثالث دراـسات دون   لتخطيط الطاقة. وعقب هذا التدريب، قام الخبراء المـش
إقليمية حول الطلب على الطاقة ودراســــتين دون إقليميتين حول إمدادات الطاقة باســــتخدام نموذج الوكالة لتحليل 

) ونموذجها الخاص ببدائل االســـتراتيجيات الخاصـــة بإمدادات الطاقة وآثارها البيئية MAEDالطلب على الطاقة (
ــتفادة من الMESSAGEالعامة ( ــتهالكها في جميع أنحاء ). واســ بيانات الجديدة حول إنتاج الطاقة وتوزيعها واســ

المنطقة، تمكَّن نظراء المـشروع من تحديد الفرص لزيادة الكفاءات والترويج لمـصادر الطاقة المـستدامة من خالل 
ــ  ات البيئة مزيد من التوزيع والتكامل عبر الحدود، ودراســــة الكيفية التي تتواءم بها ســــياســــة الطاقة والســــياـسـ

واالجتـماعـية الواردة في ـكل خـطة وطنـية للـطاـقة 
تدامة والتخفيف من  مع تحقيق أهداف التنمية المـس
حدة آثار تغير المناخ على نطاق أوســع في جميع 

  أنحاء أمريكا الالتينية والكاريبي.

العمــل من أجــل تحقيق التكــامــل في مجــال الطــاقــة دون  
ــاركاً من  ٢٠اإلقليمية: حضـــر  ــواً من  دول ١٣مشـ ة عضـ

ــاريع الذي  ــيق المش أمريكا الالتينية والكاريبي اجتماع تنس
دام خمـسة أيام. (الـصورة من: عمر يوـسف/الوكالة الدولية 

 للطاقة الذرية)
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 األخذ بالقوى النووية  -٣-هاء

امج للقوى النووـية في ـعام   -٢٥٤ دة اســـــتهالل برـن ة المتـح رت اإلـمارات العربـي د ، لتصـــــبح أول ٢٠٠٨قرَّ بـل
ــتجد" منذ   ــييد أول مفاعل له في عام  ٢٧"ُمس ، وقَّعت اإلمارات العربية ٢٠١٣. وفي عام ٢٠١٢عاماً يبدأ في تش

ة للفترة  امـل ل متـك ة عـم ة على خـط اـل دة والوـك ة ٢٠١٧-٢٠١٣المتـح اـي اً حتى نـه ِدّدت الحـق ذ  ٢٠١٩، ومـُ دعم تنفـي ـل
ــية لل ــاسـ ــعت البنية األسـ قوى النووية في اإلمارات العربية المتحدة، التي البرنامج الوطني للقوى النووية. وخضـ

ُوضــــــعت وفـقاً لنهج الوـكاـلة للمـعالم الـبارزة، إلى اســـــتعراض مســـــتمر من طرف الوـكاـلة من خالل ـعدة بعـثات 
ــبتمبر   ــتعراض النظراء. وفي أيلول/سـ ، وفي إطار خطة العمل المتكاملة، أنهى فريق من الخبراء بعثة ٢٠١٩اسـ

اض إطار التأهب للطوارئ النووية واإلشـــعاعية والتصـــدي لها في اإلمارات العربية دامت خمســـة أيام الســـتعر
المتحدة. وأُجري اســتعراض إجراءات التأهب للطوارئ نزوالً عن طلب حكومة اإلمارات العربية المتحدة، وكان 

اسـتكمال  ٢٠١٩. ويصـادف عام ٢٠١٥ذلك بعد إيفاد بعثة أولية السـتعراض إجراءات التأهب للطوارئ في عام 
  خطة العمل المتكاملة.

وأثبـتت تعقيـبات اإلـمارات العربـية المتـحدة وخبرتـها في تنفـيذ خـطة العـمل المتـكامـلة أنـها ذات أهمـية كبيرة   -٢٥٥
للدول األعضـاء األخرى المهتمة باسـتهالل برنامج نووي جديد، وال سـيما في منطقة آسـيا والمحيط الهادئ. وفي 

ـجامـعة خليـفة للعلوم والتكنولوجـيا في اإلـمارات العربـية المتـحدة، وهي مركز  ، اســـــتضـــــاـفت٢٠١٩أواخر ـعام 
متعاون مع الوكالة، دورة تدريبية حول نهج الوكالة للمعالم البارزة لوـضع برنامج مـستدام للقوى النووية. وحـضر 

ــف حياتهم المهنية من  ٢٨الدورة  ــتعد لذلك.   بلداً يفِكّر في األخذ بالقوى  ١٩مهنياً في بداية ومنتصـ النووية أو يسـ
المعنون "دعم اتخاذ قرارات مســتنير وبناء   INT2018وتلقى المشــاركون التدريب في إطار المشــروع األقاليمي  

  القدرات الالزمة لبدء وتنفيذ برامج القـوى النووية".

اعدة إلى بنغالديش منذ أن أعرب البلد ألول مرة عن اهتمامه با  -٢٥٦ تهالل برنامج للقوى وتقِدّم الوكالة المـس ـس
المعنون "وضــع برنامج منظَّم للترخيص من أجل ضــمان  BGD2015النووية، من خالل مشــروع التعاون التقني  

 BGD2016فعالية اإلشــراف الرقابي على محطة للقوى النووية خالل مرحلة التشــييد"، ومشــروع التعاون التقني  
زمة لمحطة للقوى النووية خالل مختلف مراحل التشـــييد". المعنون "إرســـاء البنية األســـاســـية ونظم الدعم الال

وانطوى الدعم الذي قدَّمته الوكالة على توفير المـساعدة في اـستعراض القوانين النووية، والتحـضير لالنـضمام إلى 
الصـــكوك القانونية الدولية، ووضـــع واســـتعراض اللوائح، وتقييم المواقع، ووضـــع نظام للتصـــرف في النفايات 

تعراض خطة عمله المتكاملة، التي تتضـمن األنـشطة ٢٠١٩وفي كانون األول/ديـسمبر    المـشعة. تكمل البلد اـس ، اـس
التي ســـــيُضـــــطلع بـها خالل دورة البرـنامج 

لمعالجة المسائل ذات األولوية   ٢٠٢١-٢٠٢٠
ــأ خالل  ــية التي تنشـ ــاسـ المتعلقة بالبنية األسـ

  مرحلة تشييد محطة للقوى النووية.

ة في بنغالديش، التي ســـــيكون لمحطـة القوى  النووـي
  ١٦٠يجري تشـــــييــدهــا في روبور، على بعــد نحو 

كيلومتراً شـــــمال غرب العاصـــــمة، قدرة على توليد 
اء. (الصـــــورة من: لورا  ٢٤٠٠ ميـغاواط من الكهرـب

 غيل، الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
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وتعـمل الفلبين على تـجدـيد جهودـها لتطوير الـطاـقة النووـية لتلبـية الطـلب المتزاـيد على الكهرـباء في البـلد.   -٢٥٧
ة من خالل المشـــــروع  اـل دعم من الوـك ة"،  PHI2011وـب امج للقوى النووـي ة اســـــتـحداث برـن المعنون "تقييم عملـي

اـسية للقوى النووية في   PHI2012والمـشروع   المرحلة الثانية"، اـستكمل البلد  –الفلبين  المعنون "إرـساء البنية األـس
دراسـاته الخاصـة بالطاقة التي تتضـمن مسـاهمة القوى النووية في خطته الشـاملة للطاقة. واسـتقبل البلد في كانون 

بعثة اســـتعراض متكامل للبنية األســـاســـية النووية، واســـتُكمل تقرير هذه البعثة وقُِدّم إلى  ٢٠١٨  األول/ديســـمبر
، اسـتكملت الفلبين خطة عملها ٢٠١٩. وفي تشـرين الثاني/نوفمبر  ٢٠١٩ن في تشـرين األول/أكتوبر  حكومة الفلبي

المتكاملة األولى لتنـسيق الجهود الرامية إلى اتخاذ إجراءات المتابعة الالزمة لتوـصيات بعثة االستعراض المتكامل 
  للبنية األساسية النووية.

تحســين مســتوى أمان التشــغيل والموثوقية في محطة بوشــهر المعنون " IRA2013وفي إطار المشــروع    -٢٥٨
بمـستوى األمان التـشغيلي والموثوقية لمحطة بوـشهر للطاقة"، عملت الجهات المـشغلة لهذه المحطة   -للقوى النووية

ــدي لها.  ــعاعية والتصــ ــالمية على زيادة فهمها إلطار التأهب للطوارئ النووية واإلشــ في جمهورية إيران اإلســ
ذلك التنفيذ الفعال وتنســيق أنشــطة التأهب للطوارئ والتصــدي لها بطريقة مســتدامة، بما في ذلك إنشــاء ويســِهّل  

  مركز مؤسسي للتحكم في الطوارئ.

ووضـعت المملكة العربية السـعودية خطة عمل متكاملة للبنية األسـاسـية النووية على أسـاس نهج الوكالة   -٢٥٩
ـستعراـضي األول لخطة العمل المتكاملة، الذي ُعقد في كانون الثاني/يناير للمعالم البارزة. واـستعرض االجتماع اال

 SAU2009مجاالً رئيسـياً يتعلق بالبنية األسـاسـية النووية في البلد. وقدَّم المشـروع   ١٩، التقدم المحرز في ٢٠١٩
ددة في االســتعراض، المعنون "إرســاء البنية األســاســية لبرنامج القوى النووية" المســاعدة لمعالجة الثغرات المح

ز القدرة الوطنية على التغلب على التحديات وتلبية المتطلبات.   وعزَّ

  مفاعالت القوى النووية  -٤-هاء

مفاعالً للقوى النووية قيد التشـغيل وتسـعة مفاعالت قيد التشـييد، فإنَّ الصـين تواصـل تعزيز  ٤٨بفضـل    -٢٦٠
ز بناها األسـاسـية للتأهب للطوارئ والتصـدي لها، وهي تتلقى أمانها وأمنها النوويين على الصـعيد الوطني وتعزي

، ُعيِّنت الهيئة الـصينية ٢٠١٩مـشورة الخبراء لتعزيز برنامجها الخاص بالتـصرف في النفايات المـشعة. وفي عام 
ا األمن النووي والمعـهد الصـــــيني للـطاـقة اـلذرـية، كمركز  للـطاـقة اـلذرـية، من خالل مركزـها الحكومي لتكنولوجـي

ـعاون مع الوـكاـلة، وهو ـما يمِكّن الصـــــين من توفير الـتدرـيب واـلدعم لـلدول األعضـــــاء في الوـكاـلة. وفي إـطار مت
ــروع التعاون التقني   ــتخدم في إجراء التجارب الميدانية في مختبر  CPR2015مشـ المعنون "دعم التقنيات التي تُسـ

ـ  تكمل أول مختبر بحوث جوفي في الصـــين بحثي جوفي وتقييم أداء التخلص من النفايات القوية اإلشـــعاع"، اـسـ
التحليل والخطط فيما يتعلق بموقع جيولوجي عميق للتخلص من النفايات القوية اإلشـــعاع في بايشـــان في شـــمال 

  غرب الصين.

وفي أوروبا، أُجريت ســــــتة أنشــــــطة جـماعـية منـها حلـقات عـمل إقليمـية وفـعاليات تدريبية أخرى في عام   -٢٦١
المعنون "تعزيز إدارة العمر التشـــغيلي لمحطات القوى النووية  RER2015اإلقليمي  في إطار المشـــروع   ٢٠١٩

ــم الجوانب والخبرات العملية في تطبيق نظم  ــة وتقاسـ على المدى الطويل". وأتاحت الفعاليات محفالً دولياً لمناقشـ
دداً من الجواـنب الهـ  اول ذـلك ـع ة. وتـن ة في محـطات القوى النووـي ة، كتقييم موارد األجهزة والتحكم العصـــــرـي اـم

لبية، وتبرير موثوقية المكونات الفعالة من خالل رصـد فعالية الصـيانة وقضـايا تأهيل المعدات. وفي  المكونات الـس
 ٢٠١٩دولة عـضواً حلقة عمل إقليمية نُِظمت في تـشرين الثاني/نوفمبر   ١٤إحدى الفعاليات، حـضر مـشاركون من  
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قية حول "الخبرات العملية في تطبيق األجهزة الرقمية ونظم ومعدات في بوخارســت برومانيا لفائدة أوروبا الشــر
ــتخدام األجهزة التجارية  ــاركين بمعلومات عن اســ دت حلقة العمل المشــ التحكم في محطات القوى النووية". وزوَّ

ــوبي فيما يتعلق باألجهزة النووي نات التحكم في تطبيقات أمان محطات القوى النووية، واألمن الحاسـ ة ونظم ومكِوّ
ونظم رصــــد الحوادث وما بعد وقوع الحوادث، ومختلف نظم تفعيل أجهزة األمان. وتبادل المشــــاركون   ،التحكم

ادم، وأنشــــــطة تـجدـيد  معلوـمات عن خبراتهم التشـــــغيلـية الوطنـية، وـحاـلة التشـــــغـيل الطوـيل األـجل، وإدارة التـق
  التراخيص.

ــمان األم  -٢٦٢ ــغيلي للوحدة وفي أرمينيا، تقِدّم الوكالة الدعم لضـ من محطة القوى النووية األرمينية  ٢ان التشـ
المعنون "تعزيز أمان التشــغيل  ARM2004وتمديد عمرها االفتراضــي وفقًا للمعايير الدولية من خالل المشــروع  

دـيد عمر الوـحدة  ا يخصُّ تـم اني/نوفمبر  ٢فيـم دولـية". وفي تشـــــرين الـث ايير اـل اً للمـع في محـطة القوى النووـية وفـق
غيل الطويل األجل من أجل تقييم برامج وأداء ٢٠١٨ تعراض النظراء في إطار جوانب أمان التـش ، أوفِدت بعثة اـس

 ٢٠١٩المحطة استناداً إلى معايير أمان الوكالة ووثائقها اإلرشادية األخرى. وُعقد اجتماع متابعة في نيسان/أبريل  
األمان المتعلقة بالتشــغيل الطويل األجل من أجل في فيينا، وُوضــعت خطة عمل لمعالجة اســتنباطات بعثة جوانب  

امج إدارة  اءات ولوضـــــع برـن دعم لتطوير الكـف دَّم المشـــــروع اـل ا ـق د الترخيص. كـم ال إلجراء تـجدـي تحقيق االمتـث
  المعارف فيما يتعلق بمحطة القوى النووية األرمينية.

  

، بنيريفان، أرمينيا، ARM2004جلسة عمل لبعثة الخبراء بشأن إدارة المعرفة بمحطة القوى النووية األرمينية في إطار المشروع 
 (الصورة من: إم أوفانيس/الوكالة)  ٢٠١٩تشرين الثاني/نوفمبر 

و توســيعها من وطلب عدد من الدول األعضــاء األوروبية التي تخطط الســتهالل برامج للطاقة النووية أ  -٢٦٣
ــأن المفاعالت النمطية الصــغيرة المتاحة  ــتنيرة بش ــاعدها على زيادة قدرتها على اتخاذ قرارات مس الوكالة أن تس

ــروع   ــرها في األمد القريب. وفي إطار المشــ ــهيل بناء القدرات للمفاعالت  RER2014تجارياً لنشــ المعنون "تســ
ــ  النمطية الصـغيرة: تطورات تكنولوجياتها وتقييم أمان  ١٦ها والترخيص لها واـستعمالها"، قدمت الوكالة الدعم لــــ

 ٢٠٠جتماعات وحلقات العمل التي حضـرها أكثر من  من اال ١١بلداً في أوروبا. وطوال العامين الماضـيين، نُِظّم 
مشــارك، مما ســهل تبادل الخبرات بشــأن مختلف جوانب المفاعالت النمطية الصــغيرة، بما في ذلك تصــميمها 

ــادـها الـتأـهب للطوارئ  واقتصـــ ــة ـب ا الـخاصـــ ادئـه ا ومـب ا وتقييم أـمانـه ائـية وأـمانـه ا غير الكهرـب اتـه ا وتطبيـق وتمويلـه
  والتصدي لها، فضالً عن اإلطار الرقابي وقضايا الترخيص.
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  دورة الوقود النووي  -٥-هاء

م عملـية مضـــــموـنة يعتبر اإلنـتاج المســــــتدام لليورانيوم أمراً ـبالغ األهمـية لكي يكون أمن وقود اليورانيو  -٢٦٤
ويقبلها المجتمع، ال ســـيما في البلدان النووية "المســـتجدة"، التي يتطلع بعضـــها إلى الحصـــول على الوقود من 

ً في عـام  ٢٥مواردهـا من اليورانيوم. وقـدمـت الوكـالـة الـدعم إلى أكثر من  في إطـار المشـــــروع  ٢٠١٩بلـدا
EGY2016   اليورانيوم وعناـصر األتربة النادرة من موارد غير المعنون "دعم إجراء دراـسة جدوى بـشأن اـستعادة

المعنون "تعزيز القدرات اإلقليمية من أجل تحقيق االســـتدامة في صـــناعة تعدين  RAF2012تقليدية، والمشـــروع  
المعنون "نشـر التكنولوجيا وإدارة مشـاريع االسـتخراج المسـتدام   INT2019اليورانيوم (اتفاق أفرا)"، والمشـروع  

مشاركاً، مما سهل تبادل الخبرات بشأن   ١٢٥. ونُظمت أربع حلقات عمل أقاليمية شارك فيها أكثر من  لليورانيوم"
دراســـات الجدوى وإدارة المشـــاريع لتطوير مناجم اليورانيوم ومصـــانع تجهيزه، وإنتاج اليورانيوم التقليدي (من 

وتجهيزه، وإدارة عمر إنتاج اليورانيوم االســـتكشـــاف إلى اإلغالق)، واإلدارة البيئية ألنشـــطة تعدين اليورانيوم  
وحوكمته، واألنـشطة األخرى التي تنطوي على مواد مـشعة موجودة في البيئة الطبيعية ألغراض اإلنتاج المـستدام 

  لليورانيوم.

ودعـماً لخـطة تطوير القوى النووـية في المملـكة العربـية الســـــعودـية، نظـمت الوـكاـلة حلـقة عـمل وطنـية في   -٢٦٥
ياـسة واـستراتيجية تتعلقان بالمرحلتين االـستهاللية والختامية،  ٢٠١٩عام  لوضـع اإلطار واالعتبارات الرئيـسية لـس

  ."برنامج القوى النوويةالمعنون "إرساء البنية األساسية ل SAU2009وذلك من خالل المشروع 
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  الوقاية من اإلشعاعات واألمان النووي  -واو

  أبرز المالمح اإلقليمية  -١-واو 

في العديد من القطاعات في التنمية االجتماعية   تهيئ العلوم والتكنولوجيا النووية ميزة فريدة وإستراتيجية -٢٦٦
واالقتصــادية والبيئية، وقد بات اســتخدام المصــادر المشــعة واســع الشــيوع في أفريقيا. ولتعظيم إســهام العلوم 
والتكنولوجـيا النووـية ـباعتـبارهـما ـعاـمل حفز للتنمـية، ينبغي تعزيز ـقدرات اـلدول األعضـــــاء على تحســـــين البنـية 

  ن اإلشعاعي لديها ألجل االستخدام اآلمن والمأمون للمصادر المشعة.األساسية لألما

وما برح األمان اإلشـــعاعي يمثل واحدة من مجاالت األولوية في منطقة آســـيا والمحيط الهادئ، ويعمل  -٢٦٧
برـنامج التـعاون التقني مع اـلدول األعضـــــاء على إنشـــــاء شـــــبـكة من الخبراء الوطنيين اـلذين يتمتعون بمـعارف 

متنوعة: مشــّرعون ورقابيون، ومهنيون طبيون، وعلماء، وقادة صــناعة، وعاملون في مجال التصــدي ومهارات  
للطوارئ، وآخرون ُكثٌر. وهدفهم المشــترك في مجال األمان هو حماية األشــخاص والبيئة من التأثيرات الضــارة 

تدريب وتوفير األدوات، وتنقيح تقديم المـساعدة الـشاملة من خالل ال ٢٠١٩لإلـشعاعات المؤيِّنة. وجرى طوال عام 
  القوانين واللوائح النووية الوطنية.

ــغيلها  -٢٦٨ ــعاعية، التي تتولى تش ــطى بتركيز كثيف للمرافق النووية واإلش ــيا الوس وتتميز منطقة أوروبا وآس
د من األـمان النووي  ــدـي ارب الجغرافي الشـــ ة. ويجـعل ـهذا التـق ة مســـــتقـل ا منظـمات وهيـئات وطنـي اـبة عليـه والرـق

اعي ـشاغالً تتـشاطره جميع الدول األعـضاء في المنطقة وتعمل على التـصدي له. وفيما يتعلق بتعزيز قدرة واإلـشع
بلدان المنطقة على تنفيذ المتطلبات األســـاســـية للوقاية من اإلشـــعاعات واألمان اإلشـــعاعي فيما يخص التعرض 

لتحـسين األمثل للوقاية واألمان، وتوفير الطبي، قدمت الوكالة التدريب والمـساعدة بـشأن تبرير التعرض الطبي، وا
  الوقاية للمرضى من الحوامل والمرضعات، ضمن آخرين.

كما تظل حماية البيئة على رأس أولويات الحكومات وعامة الجمهور في منطقة أوروبا. وتـُستكمل العديد  -٢٦٩
ة واالســتصــالح البيئي. من المشــاريع الوطنية من خالل أنشــطة المشــاريع اإلقليمية في مجال اإلخراج من الخدم

وتتناول المشـاريع األخرى، على سـبيل المثال، التصـرف في النفايات المشـعة والمواد المشـعة الموجودة في البيئة 
ــية وتعزيز القدرة ٢٠١٩الطبيعية. وما انفك الدعم الذي تقدمه الوكالة يركز، في عام  ــاس ــاء البنية األس ، على إنش

ــعة أو المواد الوطنية على اإلخراج من الخدمة   ــتصــالح البيئي، باإلضــافة إلى التصــرف في النفايات المش واالس
  المشعة الموجودة في البيئة الطبيعية، خاصة فيما يتعلق بتنمية الموارد البشرية.

ــعاعات واألمان النووي مجاًال يحظى باألولوية في منطقة أمريكا الالتينية والبحر  -٢٧٠ وتظل الوقاية من اإلشـ
ة اإلنســان والتغذية. ويتطلب االســتخدام المتزايد للعلوم والتكنولوجيا النووية في دول المنطقة الكاريبي، بعد صــح

ا لالـستخدام المأمون لإلـشعاع المؤين ألغراض  نهًجا اـستراتيجيًا، ليس فقط لضـمان االـستخدام الـسلمي، ولكن أيضـً
ا في هذا المجال الموضـوعي البلدان نافعة في الممارـسات الطبية والصـناعية. ويـساعد تـسعة عـشر مـشروًعا وطنيً 

على تحقيق أهداف محددة في تعزيز البنية األسـاسـية للرقابة واألمان، بينما يعزز مشـروعان إقليميان التعاون بين 
الهيئات الرقابية والمسـتخدمين النهائيين، ويقويان قدرات منظمات الدعم التقني. ويدعم مشـروع إقليمي مخصـص 

ادل الخبرات بين ا ــاء في الوـكاـلة والجـماـعة الـكاريبـية لتعزيز التـعاون في بـناء اإلـطار الحكومي تـب ـلدول األعضـــ
والقانوني والرقابي لألمان. وأدرجت الوقاية من اإلشــــعاعات واألمان اإلشــــعاعي كجزء أســــاســــي من اإلطار 

  .٢٠٢٦-٢٠٢٠االستراتيجي اإلقليمي األول لمنطقة البحر الكاريبي، للفترة 
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  البنية األساسية الرقابية الحكومية لألمان اإلشعاعي  -٢-واو 

"تحـسين اإلطار  RAF9058، بمـساعدة من المـشاريع الوطنية وكذلك المـشروع اإلقليمي  ٢٠١٩خالل عام  -٢٧١

الرقابي للتحكم في مـصادر اإلـشعاعات في الدول األعـضاء"، ارتفع عدد البلدان األفريقية التي أظهرت تقدًما جيًدا 

نيتها األســاســية الرقابية إلى تســعة. ويُقاس التقدم على ضــوء مؤشــرات تتعلق بالمجال المواضــيعي فيما يتعلق بب

  من معايير األمان األساسية الدولية. ١الخاص باألمان 

، "إرســاء بنية LAO9002وقدمت الوكالة الدعم لجمهورية الو الديمقراطية الشــعبية في إطار المشــروع   -٢٧٢

ــعاعي ــية وطنية لألمان اإلشـ ــاسـ ــروع  أسـ ــع وتعزيز األطر القانونية الوطنية من أجل "  INT0096"، والمشـ وضـ

"، لمســاعدة حكومة جمهورية الو اســتخدام الطاقة النووية واإلشــعاعات المؤيِّنة على نحو مأمون وآمن وســلمي

. كما تسـاعد الوكالة البحرين ٢٠١٩الديمقراطية الشـعبية في اعتماد قانونها النووي الشـامل، الذي صـدر في عام 

ــعاعية بأنواعها  ــتخدامات النووية واإلش ــتقلة لتغطية االس ــاء هيئة رقابية نووية مس على وضــع قانون نووي وإنش

، "تحســين البنية األســاســية الرقابية لألمان اإلشــعاعي والنووي". وفي عام BAH9008كافة، بدعم من المشــروع  

بوا في إطار المشروع مسودة أولى من القانون.٢٠١٩   ، أعد خبراء قانونيون مّمن تدرَّ

ــية الرقابية الوطنية وتنمية القدرات التقنية  BRU9001ومن خالل المشــــروع   -٢٧٣ ــاســ ــاء البنية األســ "إرســ

للطوارئ اإلشــعاعية"، تســاعد الوكالة بروناي في تحســين بنيتها األســاســية الوطنية  ألغراض التأهب والتصــدي 

ــاعد الوكالةُ الهيئةَ الوطنية الرقابية  ــعاعي، بما يتماشــى مع معايير األمان الصــادرة عن الوكالة. وتس لألمان اإلش

ولة عن الرقابة اإلشـعاعية. وفي والصـحة والبيئة على إنشـاء قدرات كاملة تدريجياً للوكالة المسـؤ  باألمانالمعنية  

ــعاعية ٢٠١٩عام  ــافات اإلش ــعاعية من خالل توفير أدوات التفتيش والمكش ، تعّزز التأهب لحاالت الطوارئ اإلش

  الشخصية، وُعيّن منسٌق جديٌد لنظام إدارة معلومات األمان اإلشعاعي وتلقى التدريب.

بية للطاقة النووية، الدعم من خالل مشــــروع التعاون وتتلقى الهيئة الرقابية في إندونيســــيا، الوكالة الرقا -٢٧٤

ــعاعي"، بغية تقوية INS9027التقني   ــين الفعالية في مجال األمان النووي واإلشـ ، "تعزيز القدرات الرقابية وتحسـ

ــغيل مفاعل قوى تجريبي ومحطة للقوى النووية في  ــلة ببناء وتشــ ــية الرقابية الوطنية ذات الصــ ــاســ البنية األســ

، قدرة الوكالة ٢٠١٩عززت بعثة خدمة االـستعراـضات الرقابية المتكاملة، التي أجريت في نهاية عام المـستقبل. و

الرـقابـية للـطاـقة النووـية على تحقيق أـهدافـها والتصـــــدي للتـحدـيات التي تواجهـها من خالل التركيز على تحســـــين 

  فعاليتها وقدرتها على الصعيد الرقابي.

دام الحزم الضـوئية السـنكروترونية في مجال العلوم والتطبيقات ، "اسـتخJOR9017وفي إطار المشـروع   -٢٧٥

التجريبـية في الشـــــرق األوســـــط"، دعـمت الوـكاـلة الهيـئة الرـقابـية الوطنـية في األردن، هيـئة تنظيم قـطاع الـطاـقة 

والمعادن، في إنشـاء واسـتعراض إجراءات الترخيص والتفتيش في اسـتخدام الحزم الضـوئية السـنكروترونية في 

العلوم والتطبيقات التجريبية في الشرق األوسط. وسيكون لهذا الدعم دوره الحيوي في زيادة تعزيز التشغيل   مجال

  واالستخدام اآلمن للحزم الضوئية السنكروترونية.

وفي ُعمان، قدمت الوكالة الدعم الـستكمال الئحة النقل المأمون للمواد المـشعة، التي ـستخضـع إلجراءات  -٢٧٦

، "تعزيز البنية األـساـسية لألمان OMA9005، وكان ذلك بموجب المـشروع  ٢٠٢٠ـشرها في عام الموافقة عليها ون

ــحة العُمانية فعالية تدريبية لجميع  ــعاعي والقدرات التقنية الداعمة لها". وللمرة األولى، نظمت وزارة الصــ اإلشــ
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فهم واضـح لدور مسـؤولي مسـؤولي الوقاية من اإلشـعاعات في الممارسـات الطبية. وسـاعد التدريب على إرسـاء  

الوقاية من اإلشــعاعات ومســؤولياتهم في الممارســات الطبية، وكذلك المهام التي يجب أن يضــطلع بها مســؤولو 

  الوقاية من اإلشعاعات وعالقاتهم مع األعضاء اآلخرين في األفرقة الطبية.

بين" إقليميتان لفائدة مســؤولي الوقاية اإلشــعاع -٢٧٧ ية بلغتين بالتوازي (اإلنكليزية وُعقدت دوَرتا "تدريب مدّرِ
، "إرسـاء RER9142والروسـية)، في تالين بإسـتونيا، في تشـرين األول/أكتوبر، في إطار مشـروع التعاون التقني  

بنى أـساـسية مـستدامة للتعليم والتدريب لبناء الكفاءات في مجال األمان اإلـشعاعي". وبما أن الدورتين كانتا تهدفان 
اركين للعمل كمدربين، فقد ركزتا على المهارات الـشخصـية، فضـالً عن التمارين العملية. إلى تطوير قدرات المشـ 

ــاء  ــعاعات لدعم إنشـ ــاهمت الدورتان في إعداد مجموعة من المدربين الوطنيين في مجال الوقاية من اإلشـ وقد سـ
  لطبية والصناعية.البنى األساسية الوطنية المستدامة لتدريب مسؤولي الوقاية من اإلشعاعات في المرافق ا

وفي جورجيا، تســــاعد الوكالة على تحســــين الرقابة التنظيمية الوطنية وقدرات االســــتجابة من خالل  -٢٧٨
، "تحـسين اإلـشراف الرقابي وقدرات التـصدي"، مما يـسهم في ـضمان الوقاية من اإلـشعاعات GEO9016المـشروع  

، دعم المشروع ٢٠١٩واألمان اإلشعاعي في البلد. وفي عام  
راض اللوائح وتـحديثـها، وـكذـلك تطوير الـقدرات على اســـــتع

تنفـيذ إجراءات الترخيص، ووضـــــع المزـيد من اللوائح. كـما 
أـسديَت المـشورة بـشأن وـضع نتائج بعثة خدمة االـستعراـضات 
نت قدرات التأهب  ــِّ الرقابية المتكاملة موضــــع التنفيذ. وُحســ
ب وتوفير  درـي د من خالل الـت ــدي للطوارئ في البـل والتصـــ

  ت وأجهزة التصدي للطوارئ.معدا

تدريب الـحاصـــــلين على المنح على الجوانب العملـية لتنفـيذ توصــــــيات 
ــتعراضــات الرقابية المتكاملةخ وعلى إجراءات التصــريح في  دمة االس

 رومانيا (الصورة من: وكالة األمان النووي واإلشعاعي، جورجيا)

 

 

وواصــلت الوكالة دعم الجهود التي تبذلها الدول األعضــاء في منطقة البحر الكاريبي إلنشــاء ســجالت  -٢٧٩
ــراء خوادم لنظام معلومات الهيئات الرقابية. ويرّوِج نظام  ــعة من خالل بعثات الخبراء وش وطنية للمصــادر المش

في المصـــادر اإلشـــعاعية مع توفير   معلومات الهيئات الرقابية التباع نهج متســـق ومشـــترك إزاء التحكم الرقابي
المروـنة الالزـمة لتلبـية االحتـياـجات المـحددة لـلدول األعضـــــاء فيـما يتعلّق ـبأطرـها التشـــــريعـية الوطنـية، وهـياكلـها 

ســجالت وطنية في بربادوس وغرينادا وســانت  ٢٠١٩اإلدارية وأطرها المؤســســية والرقابية. وأنشــئت في عام 
خوادم لنـظام معلوـمات الهيـئات الرـقابـية لـكل من برـبادوس وجزر البـهاـما  فنســــــنت وجزر غريـنادين. واشـــــتُرـيت

ــنت وجزر غرينادينو ــانت فنسـ وغيانا. وجرت عملية تخصـــيص خوادم نظام معلومات الهيئات الرقابية لتلبي  سـ
ــتخدامها. باإلـضــ  ب موظفو هيئاتها الرقابية الوطنية على اسـ افة إلى احتياجات أنتيغوا وبربودا وجزر البهاما وُدّرِ

ــص من خوادم نظام معلومات الهيئات  ــجلها الوطني بخادم مخصـ ــاو، بدعم من هولندا، سـ ــأت كوراسـ ذلك، أنشـ
 الرقابية.
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، "تعزيز البنية األســـاســـية الرقابية والبنية األســـاســـية لألمان RLA9084ويهدف المشـــروع اإلقليمي   -٢٨٠
سـية لألمان اإلشـعاعي في أمريكا الالتينية ومنطقة اإلشـعاعي"، إلى تحسـين البنية األسـاسـية الرقابية والبنية األسـا

البحر الكاريبي، مع التركيز على مـسؤوليات وعمليات الهيئة الرقابية وتنفيذ متطلبات معايير األمان الصـادرة عن 
الوكالة. ومن خالل أنشــطة المشــروع المنفذة خالل العام، عززت الدول األعضــاء المشــاركة قدرتها على وضــع 

يبات التأهب والتصــدي للطوارئ النووية واإلشــعاعية. وكان من شــأن األنشــطة األخرى التي نُفِّذت أْن وتنفيذ ترت
زادت الوعي بالمـسائل الناـشئة في مجال األمان اإلـشعاعي، وأفـضل الـسبل لتحديث التـشريعات والمبادئ التوجيهية 

نت القدرات الوطنية الخاـصة بأمان نقل المواد الوطنية لـضمان مواءمتها مع معايير األمان األـساـسية الدولية. وُحسِّـ 
نت قدرات الدول  المشــــعة، وجرت مواءمتها مع المتطلبات واإلجراءات الوطنية. وباإلضــــافة إلى ذلك، تحســــّ
دورات التـدريبيـة  األعضـــــاء في مجـال التمهيـد للتخلص من النفـايـات المشـــــعـة والتخلص منهـا. وعززت اـل

ــتراتيجيات الوطنية للتعليم والتدريب في مجال األمان واالجتماعات على مدار العام القد رات الكفيلة بتطوير االســ
ــاء  ٩٣اإلشــعاعي وأمان النقل وأمان النفايات، وفقًا للعدد   من ســلســلة تقارير األمان. كما حســنت الدول األعض

لتحكم الرقابي على المشـــاركة من قدراتها على التوافق مع معايير األمان الدولية واســـتخدام الممارســـات الجيدة ل
  األنشطة التي تنطوي على مواد مشعة موجودة في البيئة الطبيعية.

وتدأب جامايكا على تحسين إطارها الحكومي والقانوني والرقابي لألمان اإلشعاعي، وتسعى إلى االمتثال  -٢٨١
فاذ، أنشــئت هيئة رقابية لمعايير األمان الدولية. وبعد دخول قانون األمان النووي والوقاية من اإلشــعاعات حيز الن

تقلة، إلى االضـطالع بالرقابة الفعالة ٢٠١٧للمواد الخطرة في جامايكا في عام  . وتهدف الهيئة، بصـفتها وكالة مـس
على الممارســات والمرافق التي تنطوي على اســتخدام اإلشــعاع المؤين والتكنولوجيا النووية، والعمل على وقاية 

ال والمرضـــــى والجمهور والبيئـ  ة من ٢٠١٩ة. وفي أيلول/ســـــبتمبر العـم اـي ان النووي والوـق ، دخـلت لوائح األـم
ن المسـاعدة المقدمة من خالل برنامج التعاون التقني موظفي الهيئة من أداء وظائفهم  اإلشـعاعات حيز النفاذ. وتُمّكِ
ا  ه فيـم ذا األمر أهميـت ة. ولـه ا للوائح الوطنـي ة وفقـً ابـي الرـق

ل إعادة إنشـــاء يتعلق بأنشـــطة المشـــروع األخرى، مث
خدمة الطب النووي في المسـتشـفى الجامعي لجزر الهند 

 الغربية.

ة  اـل ايكي للتخطيط، والوـك د الجـاـم ممثلو وزارة الصـــــحـة، والمعـه
اـلدولـية للـطاـقة اـلذرـية في زـيارة إلى الهيـئة الرـقابـية للمواد الخطرة  
في جامايكا، في تشـرين الثاني/نوفمبر، السـتعراض التقدم المحرز  

  األنشطة المقبلة. (الصورة من: نيكوال شلوغل/الوكالة) وتنسيق

  أمان المنشآت النووية  -٣-واو 

تعتبر عملية التفتيش إحدى الوظائف الرئيـسية للهيئة الرقابية، حيث توفر معلومات نوعية وموثوقة للتأكد  -٢٨٢
ســات الجيدة. وفي حال ُعثِر على من أن األنشــطة التشــغيلية يتم تنفيذها وفقًا للمتطلبات الرقابية وللمعايير والممار

ــبة  ــتخدام اإلجراءات الرقابية المناس غل، ينبغي أن تكون الهيئة الرقابية قادرة على اس ــِّ ــطة المش انحرافات في أنش
ــين األمان النووي. ولتحقيق نتائج تفتيش موضــوعية وعالية الجودة، يتعين على  لتصــحيح هذه االنحرافات وتحس

ــرية ذات الخبرة لتغطية جميع   الهيئات الرقابية أن تتأكد ــية والموارد البشـ من أّن لديها ما يلزم من الكفاءة التفتيشـ
، "تعزيز ـقدرات التفتيش في مـجال األـمان RER9152مـجاالت األـمان. وـجاءت المـبادرة إلى المشـــــروع اإلقليمي 

نشــآت النووية من خالل النووي"، بغية مســاعدة البلدان في أوروبا وآســيا الوســطى على تعزيز إشــرافها على الم
التفتيش واإلنفاذ. وقد وفَّر المشــروع أنشــطة لبناء القدرات في مجال التفتيش والرقابة، ابتداًء من البناء واإلدخال 
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ــآت النووية  ــغيل األولي لمحطات القوى النووية، ونُُهج إجراء المقابالت أثناء تفتيش المنشــ في الخدمة، إلى التشــ
لمعايير المرجعية لبرامج التفتيش الرقابي، وغيرها من المواضـــيع ذات األهمية. وقد واإلشـــعاعية، واالتســـاق وا

ــيا  ــية الرقابية في بلدان أوروبا وآسـ ــاسـ ــطة بناء القدرات هذه في زيادة تطوير وتعزيز البنية األسـ ــاهمت أنشـ سـ
 الوسطى.

ـ  -٢٨٣ ــتفادة فيما يتعلق باإلـشـ راف الرقابي على ونظمت الوكالة حلقة عمل وطنية كان محورها الدروس المسـ
لدعم هيئة الرقابة النووية في تركيا في االرتقاء بكفاءات اإلشــراف  ٢٠١٩بناء أول محطة للقوى النووية في عام 

الرـقابي على مشـــــروع محـطة أكويو للقوى النووـية في أنقرة. وحظـيت حلـقة العـمل ـباـلدعم بموـجب المشـــــروع 
TUR9021ــييد محطات القوى النووية " تعزيز قدرات هيئة الطاقة الذرية في مجا ــراف الرقابي على تشــ ل اإلشــ

  الجديدة وإدخالها في الخدمة وتشغيلها".

  وقاية العاملين والمرضى والجمهور من اإلشعاعات  -٤-واو 

وضــــعت دورة في التعلم اإللكتروني بشــــأن الوقاية من اإلشــــعاعات للمرضــــى بدعم من المشــــروع  -٢٨٤
RAF9059 التقنـية لـلدول األعضـــــاء في مـجال الوـقاـية من اإلشــــــعاـعات الطبـية وفـقاً لمتطلـبات ، "تعزيز الـقدرات

ــعيد الدولي. وقد قام بوضــع الدورة  ــية الدولية الجديدة"، وكان لها بعد ذلك تأثير على الص ــاس معايير األمان األس
ــاتذة أفارقة في التصــوير اإلشــعاعي، وأُطلقت الوحدة األولى منها، "نصــائح وحيل للمخت صــين في التصــوير أس

ــعاعي"، في عام  ــّجلين للتدريب في هذه الوحدة  ٢٠١٩اإلشـ ــهادة لمن  ٦٦٩، ومنحت  ١٢٨٣. وبلغ عدد المسـ شـ
  أكملوا الدورة.

، "تحســين البنية KIG9006ويجري تحســين البنية األســاســية الرقابية لقيرغيزســتان من خالل المشــروع   -٢٨٥
زت قدرات مركز الرقابة ٢٠١٩السـكان من اإلشـعاعات". وفي عام األسـاسـية الرقابية لضـمان وقاية وأمان   ،ُعّزِ

الحكومية على حماية البيئة واألمان اإليكولوجي حتى يتسـنى للمركز وضـع واسـتعراض القوانين المتعلقة باألمان 
ابية، اإلشــعاعي، باإلضــافة إلى إجراءات الترخيص والتفتيش. وجرى تنقيح  مركز الهيئات التي لديها وظائف رق

وُحّددت أدوراها، تجنُّباً للثغرات واالزدواجية. باإلضــافة إلى ذلك، تلقى خمســة مفتشــين من إدارة األمان النووي 
واإلشـــعاعي التابعة لمفتشـــية الدولة لألمان البيئي والتقني تدريبًا عمليًا، واضـــطلعوا بوضـــع إجراءات. وأخيًرا، 

لوبائية الصـحية، التابعة لوزارة الصـحة، والمركز الوطني لألورام، ما اكتـسبت اإلدارة الحكومية المعنية بالرقابة ا
يبدأ  تعراض وتقييم تطبيق الطلبات المقدمة في الطب النووي، باعتبار أن تلك خدمة جديدة ـس يلزم من المعرفة الـس

جل الخطي، وـساعد العمل بها قريبًا في البلد. كما دعم المـشروع الهيئة الرقابية في التحقق من حـسابات تدريع المع
في تقييم احتياجات التدريب والبرمجيات لبناء القدرات الوطنية بغية االعتماد على الذات في التحقق من حســابات 

  تدريع المعجل الخطي والمرافق األخرى.

  أمان النقل   -٥-واو 

م عدٌد من الزيارات العلمية بموجب المشـــروع   -٢٨٦ أمان وأمن ، "تعزيز التشـــريعات المتعلقة بAZB9010نُّظِ
المواد المشــعة أثناء نقلها"، بغية تدريب موظفين مختارين من الهيئة الرقابية في أذربيجان على العمليات الرقابية 
األســـاســـية، على النحو الذي يُطبَّق على النقل المأمون للمواد المشـــعة. واســـتضـــافت الهيئة الرقابية التركية هذه 

ــرات.  الزيارات العلمية، وأُجريت المقابالت   ــتراطات الرقابية للنقل وقّدِمت المحاضـ وأحاط الزائرون علماً باالشـ
المأمون للمواد المـشعة، وتنفيذ المتطلبات الرقابية عملياً، والتدريب على النقل المأمون واآلمن للمواد المـشعة، كما 

قاً بناًء على واجبات الوظيفة وأهداف األفراد   .تلقوا تدريباً متعّمِ
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  والتصدي للطوارئ التأهب  -٦-واو 

في حلقة  ٢٠١٩دولة في منطقة أوروبا، تدريبًا في أيار/مايو   ١٩تلقى واحد وثالثون مهنيًا صـــحيًا، من  -٢٨٧
عمل إقليمية بـشأن التأهب والتصدي الطبي للطوارئ النووية أو اإلشعاعية، استضافتها حكومة قبرص وقد نُظمت 

روع  اركون على ، "تحديث ومواءمة خطط التأRER9151بموجب المـش ب المـش هب والتصـدي للطوارئ". وقد ُدّرِ
  كيفية التأهب واالستعداد للتصدي من منظور طبي في حاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية.

وُطّورت أداة جـديـدة لتكنولوجيـا المعلومـات إلجراء تقييمـات األمـان اإلشـــــعـاعي في المرافق الطبيـة  -٢٨٨
ار المشـــــروع  ة على الســـــواء في إـط اعـي دمين RLA9085والصــــــن دى المســـــتـخ ة ـل درات اإلقليمـي ، "تعزيز الـق

ــق مع  ــدي للطوارئ بما يتسـ ــعاعات والتأهب والتصـ النهائيين/منظمات الدعم التقني فيما يتعلق بالوقاية من اإلشـ
ـمت مجموـعة أدوات تقييم األـمان (توكســـــا) في دورة ـتدريبـية إقليمـية حول تقييم األـمان في  متطلـبات الوـكاـلة". وـقُّدِ

ا بناًء على ٢٠١٩افق الطبية والصـناعية، عقدت في المكـسيك في تـشرين األول/أكتوبر  المر يتم تحـسين توكـس . وـس
ــع في جميع  ــتخدمون خالل الدورة التدريبية اإلقليمية، قبل إتاحتها على نطاق واس ــيدلي بها المس التعقيبات التي س

  .٢٠٢٠أنحاء المنطقة في عام 

  ة، واإلخراج من الخدمة، واالستصالح البيئيالتصرف في النفايات المشعّ   -٧-واو 

وبدأ عملياته في أوائل عام  ٢٠١٧أنشــــيء مختبر الكيمياء اإلشــــعاعية الوطني في ســــنغافورة في عام  -٢٨٩
، "تعزيز القدرات في مجالي الوقاية من اإلشـعاعات ورصـد اإلشـعاعات SIN9025. ومن خالل المشـروع  ٢٠١٨

مسـاعدة تقنية من الوكالة لبناء قدراتها في اسـتخدام الكيمياء اإلشـعاعية لتحليل المرحلة الثانية"، تلقت سـنغافورة   -
العينات البيئية. وشـــمل الدعم تقديم منح دراســـية جماعية في مجال أخذ العينات والتحليل البيئي، وزيارات علمية 

قديم المـساعدة التقنية بـشأن جماعية في مجال التأهب للطوارئ والتصـدي لها. كما أُوفدت بعثات خبراء إلى البلد لت
تطوير مواقع تخزين النفايات الملوثة باإلشــعاع. وقد شــّكلت ســنغافورة اآلن فريقًا رئيســياً مكوناً من مســؤولين 
ــعاعات والقدرة على  ــلة جهودها الرامية إلى اإلمعان في تعزيز الوقاية من اإلشـ علميين يتميزون بالتفاني لمواصـ

  الرصد على الصعيد الوطني.

 IRT-5000سـاعدت الوكالة حكومة العراق على تحليل بيانات التوصـيف من مفاعل البحوث من طراز و -٢٩٠
، "إخراج المرافق والمواقع النووية الســابقة من الخدمة واســتصــالحها، IRQ9011المدمر، من خالل المشــروع  

د في حزيران/يونـيه  انـية". وـقدم اجتـماع تقني ُعقـِ ابـية اـلدعم التقني ا ٢٠١٩المرحـلة الـث لالزم والتوجـيه للهيـئة الرـق
  والمشغل إلجراء التخطيط الالزم إلخراج المفاعل من الخدمة.

إدارة المرافق من نوع مرافق الرادون في  -٢٩١ ا يتعلق ـب ات القرار في ـم ــأن منهجـي ة عـمل بشـــ ونُظـمت حلـق
ــروع   ــي، في إطار المشـ ــكو، االتحاد الروسـ ــرين الثاني/نوفمبر، في موسـ درات على ، "تعزيز القRER9143تشـ

ة". وغطت حلقة العمل جميع األنشـطة المرتبطة بالممارسـات السـابقة والمرافق  التصـّرف في النفايات المشـعــــــّ
القديمة للتخلص من النفايات المشعة الناتجة عن المؤسسات التي تتطلب الترخيص، وينبغي إجراء تقييم (تقييمات) 

لها واســتعراضــها. ونُِظر خالل حلقة العمل في مختلف النُُهج أمان بشــأنها، كما ينبغي إنشــاء حالة (حاالت) أمان 
  ومنهجيات صنع القرار إلدارة مثل هذه المرافق القديمة، بما في ذلك المرافق من نوع مرافق الرادون.

وتتلقى بلدان االتحاد الروســي وأوكرانيا وبيالروس دعماً لإلدارة طويلة األجل للبيئات األرضــية وبيئات  -٢٩٢
ــروع  المياه العذ ــيرنوبيل من خالل المش ــين RER7010بة الملوثة في المناطق المتضــررة جراء حادث تش ، "تحس
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ــئة عن حادث  ــعة الناشـ ــررة من المواد المشـ ــية وبيئات المياه العذبة المتضـ ــالح وإدارة البيئات األرضـ ــتصـ اسـ
فيما يتعلق باإلدارة تشـرنوبل". وقام المشـروع بتدريب متخصـصـين على المتطلبات الدولية والممارسـات الوطنية  

ــات  ــاً من مقارنة ممارســ ــية وبيئات المياه العذبة. وقد مكَّن أيضــ طويلة األجل للمواد الملوثة في البيئات األرضــ
اإلعالم العام فيما يتعلق بالعيش المأمون في المناطق الملوثة إـشعاعياً وممارـسات إدارة المواد المـشعة الناتجة عن 

ا من تبادل واســتعراض تجاربها الوطنية والممارســات اســتخدام األخشــاب الملوثة. و تمكنت البلدان المتأثرة أيضــً
القائمة حالياً لتحسين استصالح المواقع وإدارتها، مما 
أدى إلى تطوير المواد التي يتم مـشاركتها في الموارد 

ومـقالة   chernobyl.infoالمـتاـحة عبر اإلنترـنت (موقع 
  رنوبيل.ويكيبيديا) بشأن عواقب حادث تشي

ــاركون في اـلدورة الـتدريبـية  ــأنالمشـــ المتطلـبات اـلدولـية  بشـــ
والممارســــات الوطنية إلدارة المواد الملوثة في بيئات األرض  

تشــرين  والمياه العذبة في المناطق المتضــررة من تشــيرنوبيل،  
ا. (٢٠١٩أكتوبر األول/ : أ. رادين / معـهد  الصـــــورة من، فييـن

 البحوث الروسية للزراعة الحرجية وميكنة الغابات)

  

اء في أوروبا وآســيا الوســطى على تخطيط وتنفيذ مشــاريع إخراج المرافق وتُدعم قدرات الدول األعـضـ  -٢٩٣
، "تعزيز قدرات الدول األعضـاء على تخطيط وتنفيذ مشـاريع RER9146الصـغيرة من الخدمة بموجب المشـروع  

ب مهنيون شــباب من المنطقة على الخصــائص اإلشــعاعية للمنشــآت ٢٠١٩اإلخراج من الخدمة". وفي عام  ، ُدّرِ
ــروع منبراً  الطبية ــتعدادات إلخراجها من الخدمة. كما وفر المش والصــناعية والبحثية الصــغيرة، كجزء من االس

 للنقاش وتبادل المعلومات والمعارف والدروس المستفادة في التخطيط إلخراج هذا النوع من المرافق من الخدمة.

الكبيرة الجارية بكفاءة   ، "تحســين قدرات تنفيذ المشــاريعRER9150، ســاعد المشــروع  ٢٠١٩وفي عام  -٢٩٤
لإلخراج من الخدمة والتصرف في النفايات مع التقليل إلى الحد األدنى من المخاطر استناداً إلى المبادرات وأوجه 
التآزر المحتملة"، على تحســين فهم صــانعي القرار لدور إدارة المشــروع في تنفيذ مشــاريع اإلخراج من الخدمة. 

ــات وا ــل الممارسـ ــين اإلجراءات وتُبُوِدلت أفضـ ــتخدام نظم إدارة الجودة لتحسـ لخبرات في المنطقة في مجال اسـ
التشغيلية لمراكز معالجة النفايات المشعة. ودعم المشروع تبادل الخبرات بشأن توصيف خصائص المناطق داخل 

الـية من التلوث أو م أثرت بعواـقب الحوادث، أو المـناطق ذات المســـــتوـيات الـع ـعدالت المنشـــــآت النووـية التي ـت
الجرعات العالية. باإلضافة إلى ذلك، دعم المشروع مناقشة حول اختيار التقنيات المناسبة لمعالجة مجاري نفايات 
ارات  ارف ومـه ك مـع ذـل االت. وتعّززت ـك ك التي تنطوي على إشــــــك ة وتـل ديـم ات الـق اـي ك النـف ا في ذـل محـددة، بـم

ــع عملية اتخاذ القرارات وتنفيذها ــاركين في وضــ ــين المشــ الختيار تقنيات إزالة التلوث من المكونات   المختصــ
  والهياكل الكبيرة، بما في ذلك التلوث عبر اليورانيوم، بناًء على التحليل متعدد المعايير.
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االنتـهاء، على وشـــــك  من محـطة القوى النووية بكوزلودوي، بلـغاريا، ٤-١ وحداتالأنشــــــطة التفكـيك في قاعة التوربيـنات في باتت 

  . (الصورة من: الشركة الحكومية للنفايات المشعة، بلغاريا)٢٠١٩الثاني/نوفمبر تشرين 

ــروع  -٢٩٥ ــاعد المشــ ــعاع المؤين. وســ ــلبية المحتملة لإلشــ ومن أجل وقاية الجمهور والبيئة من اآلثار الســ
SRB9005إنشـــاء مركز مرجعي لمعالجة النفايات المشـــعة وتكييف المصـــادر المشـــعة المهملة لفائدة المرافق" ، 

ــربية"، على تطبيق نهج أكثر أمانًا وأمنًا لمعالجة النفايات  ــركة العامة، "المرافق النووية الصــ ــغيرة"، الشــ الصــ
المشـــعة وتكييف المصـــادر المشـــعة المختومة المهملة. وحظي موظفون محليون بالتدريب على إعداد وتركيب 

ــعة المختومة المهملة، ــادر المشـ ــتخدام وحدات متنقلة لتكييف المصـ ــميم الوحدات   واسـ وأتيح دعم بالخبراء لتصـ
المتنقلة، وإعداد التقييم العام لألمان، والتحضــــير لترخيص الوحدات المتنقلة. ونتيجة لهذه المســــاعدة، تم تحديث 
ــفات الدخان المؤين، وحاوية اآليزو  ــتخدامها كوحدة متنقلة لتفكيك كاش وحدتين متنقلتين: مركبة تجارية خفيفة الس

 .٥إلى  ٣امها كوحدة متنقلة لتكييف المصادر المهملة من الفئة المحسنة الستخد

كل  -٢٩٦ ليم في مرفق من نوع مرافق الرادون تـش عة القديمة غير المخّزنة على النحو الـس وكانت النفايات المـش
ــنوات عديدة. وفي عام  ــدر قلق لحكومة جمهورية مولدوفا طوال سـ ــتراتيجية وطنية ٢٠١٧مصـ ، ُووفِق على اسـ

لنفايات المـشعة تـضمنت إنـشاء البنية األـساـسية ذات الـصلة باإلخراج من الخدمة والتخطيط ألنـشطة للتـصرف في ا
، "بناء القدرات التـشغيلية والمؤـسـسية في عمليات اإلخراج من MOL9008اإلخراج من الخدمة. ويركز المـشروع  

ة لإلخراج من الخدمة والتخطيط الخدمة واالستصالح والتصرف في النفايات المشعة"، على تصميم البنية األساسي
ألنشـطة اإلخراج من الخدمة واالسـتصـالح، وتعزيز القدرة التشـغيلية في بيان حالة األمان، وتطوير تقييم األمان، 

وأثناء تنفيذ المشــروع، أعدت بيانات أعمال عديدة احتيج وتعزيز القدرات في تحديد خصــائص النفايات المشــعة.  
ون في النفايات المشـعة في جمهورية مولدوفا، وتعلقت هذه البيانات تحديًدا بوضـع إليها ألغراض التصـرف المأم

من نوع رادون الذي القريب من ـسطح األرض  خطة تفصـيلية لإلخراج من الخدمة واالـستصـالح لمرفق التخلص  
المالدوفية   للمنظمةأُغلق؛ وبتخطيط التـصميم بالنـسبة للبنية األـساـسية للتخزين؛ وبوـضع وتنفيذ نظام إلدارة الجودة 

تخدام نظام التخلص النهائي للنفايات  المعنية بالتخلص من النفايات، وكذلك بوضـع دراـسة جدوى مبدئية تتعلق باـس
عة ية والزيارات العلمية) القديمة والمـش . باإلضـافة إلى ذلك، نُظمت بعض فرادى الدورات التدريبية (المنح الدراـس

ــغلة والجهة الر ــيلية لإلخراج من الخدمة لممثلي الجهة المشــ ــع خطة تفصــ قابية لجمع المعلومات الالزمة لوضــ
  واالستصالح.
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ا خبراء بموـجب المشـــــروع  -٢٩٧ دت بعثـت ة في مجـال TUR9021وأُوـف ذرـي ة اـل ة الطـاـق درات هيـئ ، "تعزيز ـق
اإلشــــراف الرقابي على تشــــييد محطات القوى النووية الجديدة وإدخالها في الخدمة وتشــــغيلها" لمناقشــــة نتائج 
اسـتعراض مسـودة لوائح التصـرف في  النفايات المشـعة. وكانت القراءة األولى تهدف بشـكل رئيسـي إلى التحقق 
من شــمولية مشــروع اللوائح وما إذا كانت المصــطلحات تســتخدم بطريقة منهجية. وقدمت تعليقات االســتعراض 

  اإلدخال في الخدمة، والتعديالت.بشأن تحسين النهج واللوائح الرقابية، وخاصة في مجاالت تحديد المواقع و

ويحظى تنفيذ نظام للرصـــد البيئي يركز على تأثير حرائق الغابات في الجزء البيالروســـي من المنطقة  -٢٩٨
ــروع   ــرنوبل للقوى النووية، بدعم من المش ــيطرة على أثر الحرائق على BYE 9024المحظورة لمحطة تش ، "الس

سـبب حادث تشـرنوبل واألراضـي المجاورة في بيالروسـيا". وقدم الجمهور والبيئة في موقع المنطقة المحظورة ب
الخبراء المعينون من قبل الوكالة الدعم للمؤـسـسة النظيرة في وـضع نظام للرـصد البيئي وتقييم أثر حرائق الغابات 

ذين في المناطق شـديدة التلوث وعلى اسـتخدام األخشـاب الملوثة. وُعقدت دورة تدريبية وطنية لموظفي المختبر ال
ــوب حريق غابات في تلك المنطقة في خوينكي في عام  ــيقومون بالتصــدي في حالة نش ــافة إلى ٢٠١٩س . باإلض

ب عدد من كبار الموظفين في االتحاد الروســــي وأوكرانيا على تقييم آثار حرائق الغابات وعلى وضـــع  ذلك، ُدّرِ
ر مختبر متنـقل مجهز ـبالـكاـمل في إـطار شـــــبـكة إعالمـية بشـــــأن ـتأثير حرائق الـغاـبات. ـباإلضـــــاـفة إلى ذـلك، ُوفِّ 

  المشروع، إلى جانب معدات الرصد البيئي.

، "وضــع اســتراتيجية لإلخراج من الخدمة واالســتصــالح البيئي وبناء UKR9037ويهدف المشــروع    -٢٩٩
ة القدرات من أجل اـستـصالح مواقع تعدين وإنتاج اليورانيوم الـسابقة وإخراجها من الخدمة" إلى إنـشاء بنية أـساـسي 

كا،  مولينـس ركة ـس تصـالحها في أوكرانيا. وتعمل ـش ليمة إلخراج مرافق تعدين وإنتاج اليورانيوم من الخدمة واـس ـس
التابعة للمؤســســة الحكومية "فوســتغوك"، حاليًا على تطوير مكمن فاتوتينســكي لرواســب خام اليورانيوم، ومن 

لمرحلة، إخراج المرفق من الخدمة واستصالح . ويجب، في هذه ا٢٠٢٠المتوقع إيقاف العمليات بحلول نهاية عام  
ــتصــالح منجم  ــاركة أصــحاب المصــلحة في اس ــأن مش مت حلقة عمل بش ــروع، نُّظِ الموقع. وفي إطار هذا المش

. وعمل خبيران مع مؤسـسـة فوسـتغوك والسـلطات العامة المحلية على إعداد مسـودة ٢٠١٩سـمولينسـكا في عام 
تراتيجية تتناول تقنيات التع بيل المثال فيما يتعلق باألمان اإلـشعاعي)، واآلثار اتصـال اـس امل مع الجمهور (على ـس

عت معايير خاصــة  االجتماعية إلغالق المنجم، وأدوار األطراف المعنية ومســؤولياتها. باإلضــافة إلى ذلك، ُوضــِ
الســطحية، والتربة) فيما بالموقع بالنســبة للباراميترات البيئية (الهواء في الغالف الجوي، والمياه الجوفية، والمياه  

يتعلق بالموقع الصـناعي خالل حلقة العمل، وُحّدِدت منهجية للمـسوحات اإلـشعاعية. ويجري اآلن تنفيذ التوصـيات 
  والدروس المستفادة من حلقة العمل.

ــروع  -٣٠٠ ــطح في إطار المشــ ــتودع قريب من الســ ــروع مســ وتلقت رومانيا دعًما لبناء القدرات لتنفيذ مشــ
ROM9037لتصــرف في النفايات المشــعة والوقود المســتهلك". وســيحتوي المســتودع على نفايات مشــعة ، "دعم ا

ر تحقيق معلم رئيســي في عام   ٢٠١٩قصــيرة العمر ناتجة عن تشــغيل محطة تشــرنافودا للقوى النووية. وقد تيســّ
 بإعداد متطلبات قبول النفايات بالنسبة للمستودع القريب من سطح األرض.
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  تطوير المعارف النووية وإدارتها  -زاي

ة  -٣٠١ اجح للبرامج ذات الصــــــل ذ الـن ب التنفـي ة. ويتطـل ة األفريقـي ة في المنطـق ة أولوـي ة الموارد البشـــــرـي تنمـي
ــين والتقنيين من خالل برامج  ــتوى المتوســـط كالمهندسـ بالتكنولوجيا النووية تدريب الموظفين الماهرين من المسـ

يمية. وســــيســــهم ذلك في التشــــغيل واالســــتخدام الفعَّالين للمرافق الحالية التدريب أثناء العمل والبرامج األكاد
والمســتقبلية في أفريقيا، ومســاعدة الدول األعضــاء على تعظيم االســتخدام الســلمي للعلوم والتكنولوجيا النووية 

  ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية فيها.

مها   -٣٠٢ ْونها واسـتخدامها مسـألة مهمة للدول األعضـاء في وبناء المعارف وجمعها والحفاظ عليها وتقاسـُ وصـَ
ــرورية المطلوبة  ــاب الخبرات والكفاءات التقنية الضـ ــيما فيما يتعلق باكتسـ ــيا والمحيط الهادئ، وال سـ منطقة آسـ
لبرامج القوى النووية وتطبيق التكنولوجيات النووية األخرى. ويتعاون برنامج التعاون التقني في آســــيا والمحيط 

ــاء   الهادئ  ْونها من خالل إنشـ ــَ ــية للمعارف النووية وصـ ــسـ ــاء بُغية الحفاظ على الذاكرة المؤسـ مع الدول األعضـ
منصــــات للدول األعضــــاء لتباُدل المعارف، والترويج للعلوم النووية، وترســــيخ االهتمام بالعلوم والتكنولوجيا 

  النووية، بما في ذلك فيما بين طالب المرحلة الثانوية.

ــ  -٣٠٣ ْون وتـباُدل المـعارف وـكذـلك وفي أوروـبا وآـســ ـيا الوســـــطى، ـيدعم برـنامج التـعاون التقني تكوين وصـــــَ
الخبرات التقنية في أربعة مجاالت مواضــيعية: األمان النووي واإلشــعاعي، بما في ذلك أمان المنشــآت النووية، 

من النووي؛ والطاقة والوقاية من اإلشــعاعات، والتأهب للطوارئ فيما يتعلق بالطوارئ النووية أو اإلشــعاعية واأل
ات، واإلخراج من الخـدمـة والعلوم  اـي ا النـف ا الوقود، وتكنولوجـي ة وتكنولوجـي ك القوى النووـي ة، بمـا في ذـل النووـي
النووية؛ والصــحة البشــرية، بما في ذلك الطب النووي، والعالج اإلشــعاعي، والتصــوير الطبي والفيزياء الطبية؛ 

  عاعية، بما في ذلك التطبيقات البيئية والزراعية والصناعية.وتطبيقات التكنولوجيا النظيرية واإلش

ل الجهود المبذولة للترويج لتعليم وتدريب المهنيين  -٣٠٤ وفي منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي، تتواصــَ
 الشــــــباب في مـجال العلوم والتكنولوجـيا النووـية. ولألدوات المبتكرة التي تقوم بتطويرـها البـلدان المشـــــارـكة في
المشـاريع ويتمُّ نشـرها في إطار شـبكة أمريكا الالتينية للتعليم في مجال التكنولوجيا النووية أهميةٌ حيويةٌ في جذب 
ــتدامة في  ــتراتيجية واالس ل الوكالة أيضــاً تعزيز اإلدارة االس وتدريب الجيل الجديد من العلماء النوويين. وتواصــِ

، يشــدد البرنامج اإلقليمي على المســاواة بين الجنســين في جميع المؤســســات النووية الوطنية. باإلضــافة إلى ذلك
  األنشطة ويتيح فرَص التطوير للشابات في القطاع النووي.

  بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية وإدارة المعارف  -١-زاي

االجتـماع اإلقليمي الـثاني لـمديري الجامعات وممثلين  ٢٠١٩ُعـقد في مراكش بالمغرب في حزيران/يونـيه   -٣٠٥
"دعم تنمية الموارد البـشرية   RAF0052عن الهيئات اإلقليمية المعنية بالتعليم والتدريب، وذلك بدعم من المـشروع  

جتـماع، اـلذي اســـــتضـــــيف ـبالتـعاون مع المركز في مـجال العلوم والتكنولوجـيا النووـية (اتـفاق أفرا)". وتـناول اال
دد  ادة ـع ة زـي ة، بُغـي امـعات األفريقـي اون مع الـج المغرب، مـجاالت التـع ة ـب ات النووـي ة والعلوم والتقنـي اـق الوطني للـط
بين في مـجال العلوم والتكنولوجـيا النووـية. وخالل  خريجي الـجامـعات وطالب اـلدراســـــات العُلـيا في أفريقـيا الـمدرَّ

قليمي، ناقش ممثلو البنك الدولي ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونســكو) واألكاديمية االجتماع اإل
ــتراتيجية من أجل التنفيذ  ــراكات االسـ العالمية للعلوم ورابطة الجامعات األفريقية ومديرو الجامعات األفريقية الشـ

ة والدراســــات العُليا في أفريقيا. كما اتفق المشــــاركون على الفعَّال والناجح للبرامج األكاديمية للدراســــة الجامعي
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إجراءات للتـعاون مع الوـكاـلة للعـمل على ـتدرـيب كتـلة حرـجة من الجـيل الـقادم من الـقادة األـفارـقة في مـجال العلوم 
ا النووـية من خالل برـنامج ِمنح دراســــــية تجمع بين التعليم والـتدرـيب لنـيل درـجة اـلدكتوراة وبرا  مج والتكنولوجـي

أخرى في المنطقة. وفي إطار هذا المـشروع اإلقليمي، حـصل ثالثة عـشر مرشـّحاً (تـسعة منهم من أقّل البلدان نمواً 
ــلين على منح دكتوراة تجمع بين التعليم والتدريب للقيام  ــة منهم من اإلناث) على تدريب للحاصـ باألعمال وخمسـ

  البحثية لدرجة الدكتوراة في جامعة أجنبية.

  
ة تلبية RAF0052المـشروع في إطار  ، التقى مديرو الجامعات األفريقية وممثلون عن الهيئات اإلقليمية المعنية بالتعليم والتدريب لدراـس

  احتياجات تنمية الموارد البشرية في أفريقيا. (الصورة من: إم. إدوارد/الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

المحيط الهادئ في إدماج العلوم والتكنولوجيا النووية في وتدعم الوكالة الدول األعـضاء في منطقة آـسيا و -٣٠٦

اد على  RAS0080خطط الرامـية إلى تحقيق التنمـية الوطنـية بموـجب المشـــــروع اإلقليمي إـطار ال "تعزيز االعتـم

  الذات واالستدامة في المؤسسات النووية الوطنية".

أنـشطة بناء القدرات في المنظمات "تعزيز   RER0043وفي منطقة أوروبا، وفي إطار المـشروع اإلقليمي   -٣٠٧

 ٢٠١٩األوروبية المعنية باألمان النووي واإلشـعاعي من أجل ضـمان األمان في تشـغيل المرافق"، نُفِّذت في عام 

أنشــطة بناء القدرات بما يكفل التشــغيل المأمون للمرافق النووية واإلشــعاعية. ومن الفعاليات التي ُعقدت الدورة 

لقيادة فيما يتعلق باألمان النووي واإلشـعاعي التي مكَّنت شـاغلي المناصـب اإلدارية الصـغرى الدراسـية اإلقليمية ل

ــاركون  ز المشــ والوســــطى من تعلُّم وتطبيق مفاهيم القيادة ألغراض األمان في المنظمات التي يعملون بها. وعزَّ

على صــعوبات متأصــلة في طبيعتها قدرتهم على قيادة األفراد في بيئات العمل النووية واإلشــعاعية، التي تنطوي 

كما تنطوي في أحوال كثيرة على اعتبارات متضـــاربة. ومن بين النتائج الرئيســـية للدورة الدراســـية تعزيُز قدرة 

المشاركين على المشاركة الفعَّالة والتأثير بشكل بنَّاء في اآلخرين في مسائل األمان، في كل من األحوال الروتينية 

  وأحوال الطوارئ.

ــبب الطلب المتزايد على الموظفين وف -٣٠٨ ــيكية، يُعَدُّ تطوير المعارف النووية أولوية بســ ي الجمهورية التشــ

التوازي مع شـــــيخوـخة الموظفين ذوي الخبرات. ومن خالل المشـــــروع الوطني  "تعزيز  CZR0009النوويين ـب

رف والخبرات التكميلية، في قدرات الموارد البشـرية، والمعارف النووية، والحفاظ على المهارات، وتوسـيع المعا

غيل المأمون  لمي للطاقة النووية" تمَّ توفير فرص تدريبية بهدف ضـمان التـش تخدام الـس المجاالت ذات الصـلة باالـس

ية في عام  ات والخدمات في المجال النووي. وتمَّ تحقيق ثالث منح دراـس ـس تدام والموثوق به للمؤـس ، ٢٠١٩والمـس
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باب من ت ية، تمكَّن ما مكَّن المهنيين الـش ـسات في الخارج. وبعد االنتهاء من المنح الدراـس ين مهاراتهم في مؤـس حـس

  الخريجون من استخدام المعارف والخبرات العملية الجديدة في مؤسساتهم في الجمهورية التشيكية.

المـشروع وقدَّمت الوكالة الدعم إلى ـشبكة أمريكا الالتينية للتعليم في مجال التكنولوجيا النووية من خالل    -٣٠٩

RLA0057   تعزيز التعليم والتدريب والتواصــل وإدارة المعارف في المجال النووي". وقدَّم المشــروع مســاهمة"

ْون المعارف النووية وتعزيزها وتقاســمها، باإلضــافة إلى تعزيز نقل المعارف النووية في منطقة  أســاســية في صــَ

ناعة، والزراعة، والحكومة، والبيئة، وصـناعة التعدين. أمريكا الالتينية في مجاالت مثل التعليم، والصـحة، والصـ 

وتســـعى الشـــبكة أيضـــاً إلى توصـــيل فوائد التكنولوجيا النووية إلى الجمهور، بهدف تحفيز االهتمام بالتكنولوجيا 

ــابة. وفي تموز/يوليه   ــبكة أمريكا الالتينية للتعليم في مجال ٢٠١٩النووية لدى األجيال الش ، انضــمَّ ممثلون من ش

ــات  ــل الممارســ ــبكات تعليمية إقليمية أخرى في فيينا من أجل تباُدل أفضــ التكنولوجيا النووية إلى ممثلين من شــ

  وتعزيز التعاون األقاليمي. 

ــروع   -٣١٠ ــبكة أمريكا الالتينية للتعليم في مجال التكنولوجيا النووية RLA0057وفي إطار المشــ رت شــ ، طوَّ

) يزود معلمي المدارس االبتدائية والثانوية باألدوات والموارد NUCLEANDOبرنامجاً تعليمياً متعدد الوســــائط (

التربوية، ما يتيح لهم إدخال العلوم النووية والنظيرية في المناهج الدراـسية بطريقة ـشائقة وابتكارية، وتقديم ـشرح 

ألول  NUCLEANDOامج واضـح لألجيال الشـابة عن فوائد التطبيقات السـلمية للتكنولوجيات النووية. وأُدخل برن

في سـان خوسـيه للتثبت من مدى قابلية تطبيق البرنامج على المعلمين  ٢٠١٩مرة كدورة تجريبية في تموز/يوليه  

ــتاريكا. ومن المقرر عقد دورات أخرى في أوائل عام  ــيلي وأوروغواي بهدف أن يتمَّ في  ٢٠٢٠في كوسـ في تشـ

ب شـــاب في العلوم والتكنولوجيا النووية بحلول عام طال ٢٥٠ ٠٠٠نهاية المطاف تشـــجيع وتوســـيع مشـــاركة  

. وتمَّت رعاية سـبعة مشـاركين من المنطقة في إطار المشـروع لحضـور الدورة الدراسـية الخامسـة عشـرة ٢٠٢١

في ترييستي، إيطاليا،   النظريةالدولي للفيزياء    مركز عبد السالمفي مجال إدارة المعارف النووية، التي استضافها  

باب الذين يضـطلعون بأدوار قيادية في الحاضـر أو ٢٠١٩آب/أغـسطس  في  تهدف هذا التدريب المهنيين الـش . ويـس

  المستقبل في إدارة المعارف النووية.

  
ــتخدمون مواد برنامج  ــو العلوم يس ــار: مدرس ــان   ٢٠١٩خالل فعالية تدريب المدّربين في تموز/يوليه  NUCLEANDOإلى اليس في س

ا.  اريـك ه، كوســــــت امج خوســــــي ة بمواد برـن اـن االســـــتـع ة يتعلمون ـب انوـي ة ـث ة) اليمين: طالب مرحـل اـل (الصـــــورة من: إي. جنيني/الوـك
NUCLEANDO  ديســـــامـباردوسغرافيلـياس، بـعد مواءمتـها مع المنـهاج الوطني. (الصـــــورة من: أـيه موراليس ـكامبوس/ـمدرســـــة  ،

  )كوستاريكا
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ة إ -٣١١ ارف في شـــــرـك ال إدارة المـع دة في مـج ــاـع ارة للمســـ ت زـي ل) في تمـَّ ار (أنجرا، البرازـي ليكترونوكلـي
"تعزيز إدارة إعمار محطات القوى النووية وممارـسات ثقافة  RLA9083في إطار المـشروع   ٢٠١٩نيـسان/أبريل  

ــاء على الحفاظ على المعارف  ــاعدة الدول األعضـ مة لمسـ ــمَّ األمان فيها". وهذه الخدمة المتكاملة من الوكالة مصـ
ْونها في المؤـسـسات النوو ية. واـستعرـضت الزيارة المذكورة ممارـسات إدارة المعارف المعمول بها في ـشركة وصـَ

إليكترونوكليار للتشــغيل الطويل األجل وزودت الشــركة بمشــورة الخبراء بشــأن إدخال المزيد من التحســينات. 
ــين نظام إدارة المعارف النووية لديه ا. وفي وُوضــــعت خطة عمل محدَّدة لدعم شــــركة إليكترونوكليار في تحســ

أعـقاب نـجاح ـهذه المـبادرة، أعرـبت محـطات قوى نووـية أرجنتينـية ومكســـــيكـية عن اهتـمامـها بتنفـيذ بعـثات مـماثـلة 
 لتحسين ممارسات إدارة المعارف النووية لديها.
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  ٣٤: مجاالت أنشطة برنامج التعاون التقني٢المرفق 
  وإدارتهاتطوير المعارف النووية 

  )٠١بناء القدرات وإدارة المعرفية البرنامجية وتسهيل التعاون فيما بين الدول األعضاء (
  )٠٣إرساء البنى األساسية القانونية النووية الوطنية (

  التطبيقات الصناعية/التكنولوجيا اإلشعاعية

  )٠٢منتجات مرجعية ألغراض العلوم والتجارة (
  )٠٨مفاعالت البحوث (

  )١٨استخدام النظائر المشعة والتكنولوجيا اإلشعاعية ألغراض تطبيقات الرعاية الصحية والتطبيقات الصناعية والبيئية (
  )٣٢تكنولوجيا المعِجّالت (

  )٣٣األجهزة النووية (

  الطاقة

  )٠٤تخطيط الطاقة (
  )٠٥األخذ بالقوى النووية (

  )٠٦مفاعالت القوى النووية (
  )٠٧(دورة الوقود النووي 

  األغذية والزراعة

  )٢٠إنتاج المحاصيل (
  )٢١المياه الزراعية وإدارة التربة (

  )٢٢اإلنتاج الحيواني (
  )٢٣مكافحة اآلفات الحشرية (

  )٢٤سالمة األغذية (

  الصحة والتغذية

  )٢٥المكافحة الشاملة للسرطان (
  )٢٦العالج اإلشعاعي لألورام في إطار مكافحة السرطان (

  )٢٧النووي والتصوير التشخيصي (الطب 
  )٢٨إنتاج النظائر المشعة والمستحضرات الصيدالنية اإلشعاعية ألغراض التطبيقات الطبية (

  )٢٩قياس الجرعات والفيزياء الطبية (
  )٣٠التغذية لتحسين الصحة (

  المياه والبيئة

  )١٥إدارة الموارد المائية (
  )١٧والساحلية (البيئات البحرية والبرية 

  األمان واألمن

  )٠٩البنية األساسية الحكومية والرقابية لألمان اإلشعاعي (
  )١٠أمان المنشآت النووية، بما في ذلك تحديد المواقع وتحديد سمات المخاطر (

  )١١البنية األساسية الحكومية والرقابية ألمان المنشآت النووية (
  )١٢اإلشعاعات (وقاية العاملين والجمهور من 

  )١٣أمان النقل (
  )١٤األمن النووي (

  )١٦التأهب والتصّدي للطوارئ (
ثة (   )١٩التصرف في النفايات المشعة، واإلخراج من الخدمة، واستصالح المواقع الملوَّ

  )٣١الوقاية من اإلشعاعات في االستخدامات الطبية لإلشعاعات المؤيِّنة (

 

 
 بين قوسين رقم مجال النشاط. رديو. ٢٠٢٣-٢٠٢٢لتعاون التقني للفترة الوكالة لرنامج ألغراض ب ٢٠٢٠في عام  دثحُ  ٣٤
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