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 ٢٠٢١ آب/أغسطس ١٣
 

 عام توزيع 
 عربي 

ةنكليزياإلاألصل:   

  مجلس المحافظين
 المؤتمــــــر العــــام

  فقط نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي 

 من جدول األعمال المؤقت للمؤتمر  ١٨البند 
  )Add. 1 وإضافتها GC(65)/1(الوثيقة 

 

 علومأنشطة الوكالة المتعلقة بالتعزيز 
 والتكنولوجيا النووية وتطبيقاتها 

 

 تقرير من المدير العام 

  
 ملخص

، تتضــــمَّن هذه الوثيقة  GC(62)/RES/9و  GC(63)/RES/10و GC(64)/RES/12اســــتجابة لقرارات المؤتمر العام  
 تقارير مرحلية بشأن ما يلي:

 :الكهربائيةالتطبيقات النووية غير  الجزء ألف  

o  ١لمحة عامة (المرفق(  

o   دعم حملة االتحاد األفريقي الســـتئصـــال ذباب تســـي تســـي وداء المثقبيات في البلدان األفريقية
  )٢(الحملة األفريقية) (المرفق 

o  ٣تجديد مختبرات التطبيقات النووية التابعة للوكالة في زايبرسدورف (المرفق(  

o اقـ إـعداد مجموـعة من أدوات تقنـية الحشـــــرة ال ل لألمراض  عقيـمة من أـجل مـكافـحة البعوض الـن
  )٤(المرفق 

o  ٥تعزيز الدعم المقدَّم للدول األعضاء في مجال األغذية والزراعة (المرفق(  

o  ٦استخدام الهيدرولوجيا النظيرية إلدارة الموارد المائية (المرفق(  

o  ٧مشروع العمل المتكامل لألمراض الحيوانية المصدر (مشروع زودياك) (المرفق (  

o ووية الصــغيرة والمتوســطة الحجم  دياً باســتخدام المفاعالت النخطة إلنتاج مياه الشــرب اقتصــا
  )٨(المرفق 
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 :تطبيقات القوى النووية الجزء باء 

o  ٩المقدمة (المرفق(  

o   ــلحة ــحاب المصــ ــراك أصــ ــل والتعاون مع الوكاالت األخرى وإشــ جهود الوكالة في التواصــ
  )١٠ (المرفق

o  ١١دورة الوقود النووي والتصرف في النفايات (المرفق(  

o  ١٢مفاعالت البحوث ( المرفق(  

o  ١٣تشغيل محطات القوى النووية (المرفق(  

o ١٤شطة الوكالة في مجال تطوير تكنولوجيات القوى النووية االبتكارية (المرفق أن(  

o  ١٥النُّهج المتَّبعة لدعم تطوير البنية األساسية للقوى النووية (المرفق( 

o ١٦التطوير والنشر (المرفق  -سطة الحجم تطوير ونشر المفاعالت النووية الصغيرة والمتو(  

  
 :المعارف النوويةإدارة  الجزء جيم 

o  ١٧إدارة المعارف النووية (المرفق(  

  
ويمكن االطالع على مزـيد من المعلوـمات حول أنشــــــطة الوـكاـلة المتعلـقة ـبالعلوم والتكنولوجـيا النووـية وتطبيـقاتـها  

التقرير الســـنوي للوكالة الدولية  ، وفي )GC(65)/INF/2ثيقة (الو ٢٠٢١اســـتعراض التكنولوجيا النووية لعام  في 
تقرير  لقســـــم اـلذي يتـناول التكنولوجـيا النووـية، وفي  ، والســـــيـما ا)GC(65)/5(الوثيـقة    ٢٠٢٠للـطاـقة اـلذرـية لـعام  
 ).GC(65)/INF/4(الوثيقة  ٢٠٢٠التعاون التقني لعام 

 

 اإلجراء الموصى به

 ال ر، وأن ـيأذن للـمدير الـعام بتـقديم بـهذا التقري  ١٧إلى    ١مرفـقات من  يوصـــــى ـبأن يحيط المجلس علـماً ـب
  العادية الخامسة والستين.التقرير إلى المؤتمر العام في دورته 
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 عام 

 التطبيقات النووية في غير مجاالت القوى

 

 الخلفية  -ألف

ب المؤتمر العـام، في القســـــم ألف  -١ للنظـ ، إلى المـدير الGC(64)/RES/12من القرار    ١-طـل اً  ام، وفـق ام ـع
األـساـسي، أن يواـصل، بالتـشاور مع الدول األعـضاء، االـضطالع بأنـشطة الوكالة في مجاالت العلوم والتكنولوجيا  

لنووية في الدول األعضــــاء بهدف  النووية وتطبيقاتها، مع التركيز بصــــفة خاصــــة على دعم تطوير التطبيقات ا
ولوجيا والهندســة من أجل تلبية احتياجات النمو المســتدام والتنمية  تعزيز البنى األســاســية والنهوض بالعلوم والتكن

  في الدول األعضاء بطريقة مأمونة.المستدامة 

م األمانة إلى كّلٍ من مجلس المحافظين والمؤتمر ال  -٢ عام في دورته العادية  وأوصــــى المؤتمر العام بأن تقّدِ
حرز في مجاال هذا   وقد أُعدَّ  ت العلوم والتكنولوجيا النووية وتطبيقاتها.الخامســة والســتين تقريراً عن التقدم المـــــــُ

  التقرير استجابة لتلك التوصية.

 

  التقدُّم المحرز منذ انعقاد الدورة العادية الرابعة والستين للمؤتمر العام  -باء

  ١٩-بصـــــفتـها عضـــــوا في فريق إدارة األزـمات الـتابع لألمم المتـحدة المعني بكوفـيدواصــــــلت الوـكاـلة،    -٣
من خالل توفير   ١٩-كوفيدوبالتنســـيق مع منظمة الصـــحة العالمية، تقديم المســـاعدة للدول األعضـــاء لمكافحة  

  ١المعدات والتدريب.

  . ١٩- المســاعدة خالل جائحة كوفيد   بلدا وإقليما للحصــول على   ١٢٨وقد اســتجابت الوكالة للطلبات الواردة من    -٤
المتـسلـسل بواـسطة االـستنـساخ العكـسي (بي    ة التفاعل البوليميري وإلى جانب توفير المعدات ذات الـصلة مثل أجهز

آر تي)، سـاعدت الوكالة، من خالل الحلقات الدراسـية الشـبكية، مقدمي الرعاية الصـحية في جميع أنحاء  -سـي آر
العالم على مواءمة إجراءات التشــغيل القياســية الخاصــة بهم للتعامل مع الجائحة حتى يتســنى لهم مواصــلة تقديم 

لِّم أكثر من  بلدا وإقليما. ١٢٨مختبر طبي وبيطري في   ٣٠٠إلى أكثر من  وقدم الدعم  خدماتهم. شـحنة   ١٩٥٠وسـُ
وأجرـيت أكثر من   بـلدا وإقليـما.  ١٢٨وتشـــــخيصـــــه إلى    ١٩-من المـعدات واللوازم للكشـــــف عن مرض كوفـيد

  حلقة دراسية شبكية وفعالية تدريبية افتراضية في العام الماضي. ١٠٠

بغية تحديد مدي   ١٩-من صحة األطقم األكثر وعداً في مجال الكشف عن كوفيدلت الوكالة التحقق  اصوو  -٥
باإلضــافة إلى ذلك، واصــلت الوكالة تقديم   حســاســيتها وخصــوصــية أدائها في وقت باتت فيه متاحة في الســوق.

ختبارات التشـــخيصـــية  ثة، حيث تم التثبُّت من صـــحة المزيد من االإجراءات تشـــغيل موحدة وإرشـــادات محدَّ 
يا مع التوـسع الهائل في التجارب في الدول األعضـاء.وا اندة، تمـش   ـستخدامها إلى جانب الدعم التقني الفردي والمـس
 
تبذله من جهود للتصــــدي لجائحة   في ماالوكالة إلى دولها األعضــــاء   الدعم المقدم من GC(65)/INF/7يرجي االطالع على الوثيقة  ١

  .١٩-كوفيد
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مختبرا طبـيا وبيطرـيا، مع تـقديم المســـــاـندة    ٢٨٥إلى  ١٩-وـقُدـمت اإلرشـــــادات وـخدـمات الخبراء المتعلـقة بكوفـيد
  اً بيطرياً.مختبر ٨٧المباشرة والمخصصة فردياً إلى 

في أقسـام العالج اإلشـعاعي"    ١٩-سـلسـلة من الحلقات الدراسـية الشـبكية بعنوان "التأهب لكوفيد  وقدمت  -٦
وقد حضـر    .COVID-19لدعم المهنيين الصـحيين في الدول األعضـاء لمواصـلة خدماتهم األسـاسـية خالل جائحة 

  دولة. ١٤٤مهنياً من  ٦٠٠٠شبكية أكثر من الدراسية الالحلقات 

منظمة الصــحة العالمية على إعداد المواصــفات التقنية، بما في ذلك المتطلبات الدنيا،    وعملت الوكالة مع  -٧
ويمكن لهذه المواصــفات أن تكون   .١٩-ألجهزة التصــوير الطبي الالزمة لتشــخيص المضــاعفات المتعلقة بكوفيد

الصـوتية واألشـعة   التصـوير بالموجات فوقبمثابة دليل للدول األعضـاء عند شـراء األجهزة، بما في ذلك أجهزة 
ــوبي. ــوير المقطعي الحاسـ ــينية وأنظمة التصـ ــحة العالمية   السـ ــتراك مع منظمة الصـ كما وضـــعت الوكالة باالشـ

  لمعدات العالج اإلشعاعي لعالج السرطان. التقنيةالمواصفات 

قات المختلفة  التطبيبشـأن    إرشـادات  تتضـمن  منشـورا السـتعراض النظراء ٢٠ونشـرت الوكالة أكثر من    -٨
- للطب النووي والتصـوير التشـخيصـي، بما في ذلك طب القلب، والسـرطان، وتقييم التكنولوجيا الصـحية، وكوفيد

   وغيره من األمراض المعدية. ١٩

واصـلت الوكالة التعاون مع المؤسـسـات التي عيَّنتها الدول األعضـاء لتنفيذ األنشـطة البرنامجية للوكالة  و  -٩
ــتخداويج لالوللتر مركزاً متعاوناً عامالً    ٤٦، كان لدى الوكالة  ٢٠٢٠وفي نهاية عام  م العملي للتقنيات النووية.سـ

دوـلة عضـــــواً، ـما يمـثل    ٣٣مركزاً في مـجاالت تتعلق ـبالتطبيـقات النووـية في غير مـجاالت القوى) في    ٣٧(منـها 
  .٢٠١٩زيادة قدرها ثالثة مراكز مقارنة بنهاية عام 

ــل  -١٠ ــفحة الة جهت الوكوواصـ ــقة وبنتائجها على صـ ــطة البحوث المنسـ ــاء بأنشـ ودها إلبالغ الدول األعضـ
من عقود واتفاقات البحوث في   ١٧١٠، قامت الوكالة بتفعيل  ٢٠٢٠وفي نهاية عام  مخصـــصـــة على اإلنترنت.

غير   منها بالتطبيقات النووية في ٨١مشــروعا بحثيا منســقا نشــطا، يتصــل   ١٢٤دولة عضــوا كجزء من  ١١٣
  القوى.جاالت م

تخدام   -١١ وواصـلت الوكالة تعزيز عالقتها مع منظمة الصـحة العالمية من خالل التعاون في مجاالت مثل اـس
وقامت الوكالة ومنظمة الصـحة العالمية بوضـع   المسـتحضـرات الصـيدالنية اإلشـعاعية لألغراض االسـتقصـائية.

المسـتحضـرات الصـيدالنية   الخاصـة باسـتخدامالتصـنيع الجيدة  وثائق إرشـادية مخصـصـة للتعامل مع ممارسـات  
  اإلشعاعية لألغراض االستقصائية في التجارب اإلكلينيكية المبكرة والمتأخرة على حد سواء.

شـــبه المســـتقر هو أكثر النظائر المشـــعة المســـتخدمة في التشـــخيص في الطب    ٩٩-وال يزال التكنيتيوم  -١٢
صـيدالنية اإلشـعاعية عن االجتماع التقني  ه المسـتحضـرات الن حالة تطبيق هذوقد صـدر تقرير شـامل ع النووي.

ــأن الجيل الجديد من أطقم التكنيتيوم   ــتقر للتطبيقات في مجال األورام، الذي عقد في أيار/مايو   ٩٩  -بش ــبه المس ش
  دولة عضوا. ١٤مشاركا من  ٢٨بحضور  ٢٠٢١

 ر الطبية مع المعجالت.ير إنتاج النظائإضـافة سـمات لتقدوقامت الوكالة بترقية متصـفح النظائر الطبية ب  -١٣

نت مكتبة البيانات النووية، وهي مكتبة بيانات نووية مقيّمة اســـتنادا إلى نظام " ، وأضـــيف تمثيل  "TENDLوحســـِّ
  بياني بقدر أكبر من الوصفية للكميات المنتجة من النظائر المشعة.
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ع التطبيق   ة.ر للهواتف الذكيق مســـتعرض النظائمســـتخدم بتنزيل تطبي ١٢٠٠٠٠وقام أكبر من    -١٤ ووســـّ
  بالمزيد من المعلومات حول البنية النووية، مثل فائض الكتلة الذرية.

 وأصــدرت الوكالة منشــوَرين يتناوالن االســتخدام العالجي للمســتحضــرات الصــيدالنية اإلشــعاعية:  -١٥

Therapeutic Radiopharmaceuticals Labelled with Copper-67, Rhenium-186 and Scandium-47 

ــومة بالنحاس[ ــعاعية العالجية الموس ــيدالنية اإلش ــتحضــرات الص ــكانديوم١٨٦-، والرنيوم٦٧-المس   ]٤٧-، والس
ــادرة عن الوكالة  TECDOC-1945(الوثيقة التنقية   ــباط/فبراير الصـ  Production of Emergingو ٢٠٢١) في شـ

Radionuclides towards Theranostic Applications  ]اج ا داتإنـت ات    لنوـي ة من أـجل التطبيـق اشــــــئ ة الـن المشــــــع
الصـــادرة عن  TECDOC-1955ية ن(الوثيقة التق ]٨٦-، واليتريوم٤٤و  ٤٣-، والســـكانديوم٦١-النحاس العالجية:
  .٢٠٢١) في أيار/مايو الوكالة

ية  وأطلقت الوكالة قاعدة البيانات المحدثة بشــأن مرافق التشــعيع الصــناعي، والتي تتضــمن خريطة تفاعل  -١٦
حاء  جهاز تشــــعيع باســــتخدام أشــــعة غاما ومعجالت إلكترونات من مختلف أن ٣٠٠وتوفير معلومات عن زهاء  

  العالم.

اإلشـعاعية في مجالي الصـناعة  افتراضـياً حلقة عمل بشـأن التكنولوجيا   ٢٠٢١وعقدت في نيسـان/أبريل    -١٧
تقدم في التكنولوجيا اإلشــعاعية في التطبيقات  والبيئة لتعزيز تبادل المعلومات والمعرفة بشــأن التطورات وأوجه ال

  من حولمـشاركاً   ١٥٣وحـضر هذه الفعالية   كنولوجيا اإلـشعاعية.الـصناعية والبيئية، وتعزيز التعاون في العلوم وت
  .العالم

نشــطة الوكالة في مجال تكنولوجيا وعلوم االندماج النووي في ضــوء التقدم المحرز في أبحاث  ولتعزيز أ  -١٨
دمـ  ا باالـن اً تقنـي اـع ة اجتـم اـل دولي (إتير)، نظـمت الوـك اـعل التجريبي الحراري النووي اـل ــأن  اج النووي في المـف شـــ

نووي العاملة بالبالزما، في  اإلـشعاعية للتنغـستن والهيدروجين في أحدث أجهزة االندماج ال-الخصـائص التصـادمية
بـياـنات الرقمـية للتـفاـعل بين البالزـما  ، ـبالتـعاون مع مركز فورشـــــنغ يولـيه، لتحســـــين قواـعد ال٢٠٢١آذار/ـمارس 

  دولة عضواً.  ١٦مشاركاً من  ٤٠وحضر هذا االجتماع  والبطانة األولى لمفاعل إتير.

دوير نفايات البوليمرات للمواد الجديدة، وبشـأن  وعقدت الوكالة ثالثة اجتماعات اسـتشـارية بشـأن إعادة ت  -١٩
ــأن تجهيز المنتجات الثقافية  اإلنجازات األخيرة في المنتجات المعالجة باإلشــــ  عاع من البوليمرات الطبيعية، وبشــ

وسـتسـاعد التوصـيات   .٢٠٢١وشـباط/فبراير   ٢٠٢٠في تشـرين األول/أكتوبر    باسـتخدام التكنولوجيا اإلشـعاعية،
  االجتماعات في تحديد أنشطة البحث والتطوير والمشاريع البحثية المنسقة في المستقبل. الصادرة عن هذه

) بشــــأن  الصــــادرة عن الوكالةوثيقتين تقنيتين (من الوثائق التقنية   ٢٠٢٠لوكالة في عام رت اوأصــــد  -٢٠
 An Introduction to Practical التطبيقات الصـناعية للتصـوير المقطعي الحاـسوبي والمصـادر المـشعة المختومة:

Industrial Tomography Techniques for Non-destructive Testing  ] ـــ مـقدـمة عن ت وير المقطعي  قنـيات التصــ
ــادرة عن الوـكاـلة  TECDOC-1931(الوثيـقة التقنـية    ]الصــــــناعي العملي لالختـبارات غير المتلـفة  Industrial و)  الصــ

Applications of Sealed Radioactive Sources   ]الوثيقة التنقية    ]التطبيقات الصناعية للمصادر المشعة المختومة)
 ).الةعن الوك الصادرة TECDOC-1925للوكالة 
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ــاء على تخفيف آثار تغير المناخ، زادت الوكالة تركيزها على الزراعة الذكية    -٢١ ــاعدة الدول األعضـ ولمسـ
ــعت مبادئ توجيهية وتكنولوج وفي أوائل   يات لقياس انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن الزراعة.مناخيا، ووضــ

 Measuring Emission of Agricultural Greenhouse Gases  ، نشـر كتاب مدعوم من الوكالة بعنوان٢٠٢١عام 

and Developing Mitigation Options using Nuclear and Related Techniques ]  الدفيئة قياس انبعاثات غازات
ــلة ــتخدام التقنيات النووية والتقنيات ذات الصـ باعتباره معلما بارزا في  ،  ]الزراعية وتطوير خيارات للتخفيف باسـ

  ناخياً.يقات النووية للزراعة الذكية مالتطب

ــواً  و  -٢٢ ــرة دولة عضــ ــدورف التابعة للوكالة وفي إحدى عشــ أجريت تجارب بحثية في مختبرات زايبرســ
ـصحة المفهوم فيما   ثبوتاللقاحات المـشععة ـضد األمراض الحيوانية، وتقدم النتائج دليالً على    لدراـسة مدى فعالية

ودعمت الوكالة هذه التجارب بتـصميم   مـستـضدات للقاحات الجرثومية والفيروـسية.  يتعلق باـستخدام التـشعيع إلنتاج
اســتخدام تكنولوجيات ُطّوِرت في  مشــععة، وتقييم االســتجابة للقاحات في الحيوانات ب  حاتالقوإنتاج مســتضــدات  

  مختبر اإلنتاج الحيواني والصحة الحيوانية.

ــلت الوكالة، من خالل البحوث    -٢٣ ــعيعاو  المبتكرةوواصــ ــهولة في مجال التشــ   لتكنولوجيا القابلة للنقل بســ
الـغذائي، وفي مـجال التحقق من أصـــــاـلة األـغذـية ومـكافـحة المـخاطر الكيمـيائـية فيـها، دعم نظم ســـــالـمة األـغذـية  
ومراقـبة جودتـها، لـما لـها من أهمـية ـحاســــــمة في حـماـية المســـــتهلكين وتيســـــير التـجارة الـعالمـية فيـما بين اـلدول  

ــاء. ــر في الميدان للتمييز بين قهوةرت  وطو األعضـ ــاعد على    طريقة قابلة للنشـ ــتا، مما سـ أرابيكا وقهوة روبوسـ
   مكافحة االحتيال في مجال األغذية.

وواصــــلت الوكالة دعم بناء القدرات، والتدخالت في حاالت الطوارئ، والتعاون فيما بين بلدان الجنوب    -٢٤
يطري، وشـبكة  لى الوكالة تنسـيقها، مثل شـبكة مختبرات التشـخيص البمن خالل الشـبكات العلمية والتقنية التي تتو

بلدا آسيويا، فضالً عن الشبكات التي بدأت    ١٩بلدا أفريقيا و  ٤٦علمية وتقنية من المختبرات البيطرية الوطنية من  
  مؤخراً في أميركا الالتينية ومنطقة الكاريبي، وأوروبا الشرقية.

ــيا والمحيط  ألالخاصـــة بســـالمة ا  كما تعززت شـــبكات المختبرات  -٢٥ الهادئ وأمريكا  غذية في أفريقيا وآسـ
ــالمة األغذية ومراقبتها. ١٥٠الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي بدعم من الوكالة لما يزيد على   ــات س ــس  من مؤس

في  باإلضــافة إلى ذلك، أنشــئت شــبكة لالســتيالد الطفري في منطقة آســيا والمحيط الهادئ، وأقيمت شــبكة أخرى 
  أمريكا الالتينية.

ض المحيطات، الدول األعضــــاء في  ل مركز التنســــيق الدولي المعني بتحمَّ وقد دعمت الوكالة، من خال  -٢٦
ز جودة عملها الرامي إلى التصـدي لتحمض المحيطات والتلوث البحري من جميع األنواع، من خالل أنشـطة تعزّ 

ك  نزرة، بـما في ذـلك الـكادميوم والرصـــــاص والزئبق، وـكذلـ بـياـنات الرصـــــد المتعلـقة ـبالملوـثات، مـثل المـعادن ال
  الملوثات العضوية الثابتة.

ض  وبالتعاون مع شــبكة أفريقيا المعنية بتحمض المحيطات، اشــترك مركز التنســيق الدولي المعني بتحمُّ   -٢٧
ا في ـكانون   الـثاني/يـناير  المحيـطات في تنظيم اجتـماع إقليمي بعنوان "يوم عـمل تحمض المحيـطات"، في مونروفـي

ــوء على ما يجري من جه ٢٠٢١ ــليط الضـ في منطقة غرب    القائمةود جديدة في مجال العلوم وبناء القدرات  لتسـ
  أفريقيا.
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وواصــلت الوكالة دعم البرامج البحرية اإلقليمية مثل خطة عمل البحر األبيض المتوســط التابعة لبرنامج    -٢٨
ية البيئة البحرية  ة البحرية لشــمال شــرق المحيط األطلســي، واتفاقية حمااألمم المتحدة للبيئة، واتفاقية حماية البيئ

ــأن الملوثات   ــتكهولم بشــ ــأن الزئبق واتفاقية اســ لمنطقة بحر البلطيق، واالتفاقيات الدولية مثل اتفاقية ميناماتا بشــ
ابـتة عن طريق توفير مصـــــفوـفات   ارلالعضـــــوـية الـث ـنات بين مواد مرجعـية معتـمدة ـعالـية الجودة من خالل المـق

  وفي الـعامين الـماضـــــيين ُكثِّـفت الروابط بين تنفـيذ الوكالة لبحرية.ا  المختبرات لتحلـيل الملوثات في المصـــــفوفات
وتنفيذ برنامج األمم المتحدة للبيئة التفاقية ميناماتا، ال ســــيما فيما يتصــــل بتقييم فعالية اللوائح الخاصــــة بانبعاث  

البيـئة البحرـية والمنطـقة  ن الوـكاـلة واتـفاقـية حـماـية  يوـجد اتـفاق رســـــمي بيـباإلضـــــاـفة إلى ذـلك،   الزئبق في البيـئة.
ويشــمل ذلك توفير الخدمات لبناء وضــمان الجودة لرصــد الملوثات في البحر   الســاحلية للبحر األبيض المتوســط.

  األبيض المتوسط من خالل التمويل من خارج الميزانية.

ي  يين ف من االختصـاصـ  ٧٥٠، أحيط ٢٠٢١ظمت في عام وفي سـلسـلة من ثالث حلقات دراسـية شـبكية نُ   -٢٩
مـشاركاً في حلقة عمل   ٢٦٠وـسجل أكثر من  الدول األعـضاء علماً بالمنهجيات الخاـصة بتقنيات قياس طيف غاما.

  .٢٠٢١متقدمة بشأن تقنيات قياس طيف غاما، عقدت في حزيران/يونيه 

لغازات  رية يالنظدعم الرصـــد الدقيق للتركيبة  وقد أنشـــئت ثالث مواد مرجعية إضـــافية من الكربونات ل  -٣٠
ــتقرة في المياه لتعزيز قدرات المختبرات على  رية  يالنظوأُكمل تقرير عن المواد   لدفيئة في الغالف الجوي.ا المســ

  اإلبالغ عن بيانات الرصد الموثوق بها.

مختبرا في   ١٩٤يراً لتشـمل  وقد نمت شـبكة المختبرات التحليلية لقياس النشـاط اإلشـعاعي البيئي نمواً كب  -٣١
عها معتمدة من قبل حكوماتها الوطنية لتقديم مـساعدة ـسريعة في قياس النويدات المشعة في دولة عـضوا، وجمي ٩٠

وأجريت أنشــــطة تدريبية ســــنوية منتظمة   البيئة في حال حدوث طوارئ إشــــعاعية أو نووية تؤثر على البيئة.
  ختبار الكفاءة األخير إلثبات كفاءته التقنية.مختبر في ا ١٠٠للمختبرات، حيث شارك نحو 

ماريس)، دعم نظام  وتواصـــل الوكالة، من خالل نظام معلومات النشـــاط اإلشـــعاعي البحري التابع لها (  -٣٢
البحوث البحرـية ومـبادرات الرصـــــد في اـلدول األعضـــــاء من خالل توفير بـياـنات ومعلوـمات متحقق منـها عن 

عبارة عن نظام مفتوح قائم على شـبكة اإلنترنت    ونظام ماريس حيطات العالم.مسـتويات النشـاط اإلشـعاعي في م
يزود علماء البيئة وصــانعي الســياســات وعامة الجمهور ببيانات حديثة وتاريخية عن النشــاط اإلشــعاعي البحري  

  مستمدة من مختبرات في مختلف أنحاء العالم.

تلقت الوكالة من شـركة   الواردة من الدول األعضـاء،وباإلضـافة إلى المسـاهمات الخارجة عن الميزانية    -٣٣
  خاصــة منصــة تصــوير متقدمة جديدة قائمة على المجهر قادرة على تحديد وقياس التعرض لإلشــعاع لدى الناس.
وتشـــكل منصـــة التصـــوير جزءاً من مختبر قياس الجرعات البيولوجية التابع للوكالة، والذي من شـــأنه أن يوفر  

   لقياس البيولوجي للدول األعضاء في الوكالة.لبحث والخدمات المرتبطة باالتعليم والتدريب وا

ة  -٣٤ اـل  Guidelines for the Certification of Clinically Qualified Medical Physicists  ونشـــــرت الوـك
ــريرية[ ــلة الدورات   ]مبادئ توجيهية العتماد الفيزيائيين الطبيين المؤهلين في مجال المعالجة الس ــلس التدريبية  (س

وقد رّوِج لهذه   ) لتـشجيع االعتراف بالفيزيائيين الطبيين بوـصفهم اختـصاـصيين في مجال الرعاية الـصحية.٧١رقم 
المبادئ التوجيهية في مؤتمر آســيا وأوقيانوســيا المعني بالفيزياء الطبية ومؤتمر جنوب شــرق آســيا الثامن عشــر  

ي التحاد منظمات الفيزياء الطبية في الـشرق  المؤتمر االفتراضـ ؛ و٢٠٢٠ل/ديـسمبر  للفيزياء الطبية في كانون األو
  .٢٠٢١؛ والمؤتمر األوروبي للفيزياء الطبية في حزيران/يونيه ٢٠٢١األوسط في نيسان/أبريل 
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ــوير المقطعي باالنبعاث    -٣٥ ــور الجزيئي والتصــ ــياً المؤتمر الدولي المعني بالتصــ وعقدت الوكالة افتراضــ
، وحضـره  ٢٠٢٠) في تشـرين الثاني/نوفمبر  ٢٠٢٠(لعام  السـريري مقطعي الحاسـوبي  التصـوير ال-ترونيالبوزي

اعتمادا من اعتمادات التعليم الطبي   ١٥ومنح مـشاركون مؤهلون   دولة عـضواً. ١٢٦مـشارك من   ٣٠٠٠أكثر من 
ً متحـ   ٤٠وـقدم أكثر من   المســـــتمر (مجلس االعتـماد األوروبي للتعليم الطبي المســـــتمر). جواـنب  بـلدا    ٢٢من    دـثا

كما نُظمت جلـسات   ة مهمة واالـستخدام المناـسب للتـصوير الطبي في إدارة المرـضى المـصابين بالـسرطان.ـسريري
ة لمواضـيع جائحة كوفيد والتعليم واألخالقيات والقيادة، وقدم ممثل عن منظمة الصـحة العالمية    ١٩-خاصـة مكرـس

المؤتمر عـشر منظمات مهنية عالمية  ت في وـشارك المـستوى العالمي.عبء الـسرطان على  عنمحاضـرة رئيـسية 
  وإقليمية.

) افتراضــــياً في  ٣-وعقدت الوكالة المؤتمر الدولي المعني بالتقدم في مجال األورام اإلشــــعاعية (إيكارو  -٣٦
ــباط/فبراير  ــارك من   ٣ ٠٠٠وحضــر المؤتمر أكثر من  .٢٠٢١ش ــاركة   ١٤٢مش منظمة   ١١دولة عضــوا بمش

واـشتمل البرنامج   ادات التعليم الطبي المـستمر من االتحاد.من اعتم  ١٥هلون على  وحـصل المـشاركون المؤ ة.مهني
  العلمي على عشر من دورات تجديد المعلومات وثالث حلقات عمل عن رسم الخرائط الكنتورية إلكترونياً.

قني  قة ومشـــاريع التعاون التوقدمت إرشـــادات تســـتند إلى بيانات مســـتمدة من المشـــاريع البحثية المنســـ   -٣٧
ـشهرا، والجرعة المـستهلكة من لبن الثدي لمنظمة   ٢٤ن الجـسم لدى األطفال الرـضع حتى ـسن اإلقليمي بـشأن تكوي

الصـــحة العالمية للمســـاعدة في إرشـــاد فريقي خبراء من منظمة الصـــحة العالمية عن تحديث المبادئ التوجيهية  
ــاعة وتحديث االحتياجات   ــع واألطفاالتكميلية للرضــ ــادرة عن منالتغذوية للرضــ ــغار الصــ ظمة األغذية ل الصــ

  والزراعة لألمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية.

ويجري التعاون بين الوكالة ومنظمة الصـــحة العالمية من خالل تنســـيق شـــبكة الوكالة/منظمة الصـــحة    -٣٨
وتقوم الوكالة   ك.قياس الجرعات، وغير ذل  الـعالمية لمختبرات المعايير الثانوية لقياس الجرعات وخدمات مراجعة

بتوسـيع خدمات مراجعة قياس الجرعات لتشـمل مراجعة الحزم اإللكترونية للمعجالت الخطية المدخلة في الخدمة  
  حديثاً.

ــروع كوادرانت    -٣٩ ــاركت الوكالة في حلقة عمل مشـ ــية األوروبية في  )  QuADRANT(وشـ التابع للمفوضـ
دة في عالج األورام باألـشعة،  فريق المعني بضـمان الجوحيث جرى تقديم أنـشطة ال، ٢٠٢٠كانون األول/ديـسمبر  

ــين وتعلُّم   ــات الطب النووي ومراجعة ضــمان الجودة ألغراض تحس ــابات إدارة الجودة في ممارس ومراجعة حس
خيصـي. عاعي التـش ريرية في منطقة    التصـوير اإلـش جيع عمليات المراجعة الـس روع كوادرانت إلى تـش عى مـش ويـس

  أوروبا.

من ســلســلة وثائق   ٣٧(العدد   الطب النووي  الكتيب المرجعي عنمن  ٢٠٢٠ام الة طبعة عونشــرت الوك  -٤٠
ويتناول هذا اإلـصدار جميع العناـصر التي ينبغي وـضعها في االعتبار عند  الـصحة البـشرية الـصادرة عن الوكالة).

غيل مرفق للطب النووي، بما في ذلك متطلبات المعدات اء وتـش وءا  ومراقبة الجودة؛ والتط  إنـش ريرية، ـس بيقات الـس
لتشـخيصـية أو العالجية؛ وحماية المرضـى، بما في ذلك األمان اإلشـعاعي؛ والموارد البشـرية؛ والتطوير المهني  ا

 المستمر.
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ــوير الطبي والطب النووي (قاعدة إماجين  -٤١   وأطلقت الوكالة قاعدة بيانات الموارد العالمية المتعلقة بالتصــ
IMAGINE.( ــأن التصــوير الطبي والطب النووي.إماجين أول قا وتُعَدُّ قاعدة ــاملة بش وهي   عدة بيانات عالمية ش

لة من أكثر من   مدى توافر معدات التصــوير الطبي والطب  بلداً وإقليماً بشــأن  ١٧٠تحتوي على معلومات مفصــَّ
لبيانية لعرض  وعبر اســتخدام الخرائط والرســوم ا النووي، وبشــأن الموارد البشــرية المخصــصــة لكال التقنيتين.

ُم قاعدة اـستنباطاتها، تُقَ  معلومات قيمة لدعم التخطيط االستراتيجي في الدول األعضاء ولتلبية االحتياجات    إماجينّدِ
  ل استخدام علم األشعة والطب النووي استخداماً مناسباً.الصحية من خال

) في عام DIRAC ديراكقاعدة ي (واحتفلت الوكالة بالذكرى السـتين إلنشـاء دليل مراكز العالج اإلشـعاع  -٤٢
ــعاعي. .٢٠٢٠  وديراك هي قاعدة البيانات العالمية الوحيدة التي تحتوي على معلومات عن معدات العالج اإلشــ

سـين المسـتمر مزيدا من التفاصـيل باسـتمرار إلى البيانات، بما في ذلك عن العالج بحزم الجسـيمات  ويضـيف التح
  ، باإلضافة إلى وظائف جديدة لتحميل المعلومات وتحديثها.وتقنيات العالج اإلشعاعي المتقدمة

ر تقرير هيئة النـست لطب األورام المعنية بالتـصوير الطبي والطب النووي في آذا  -٤٣  .٢٠٢١ر/مارس  ونُشـِ
وقد استخدمت الهيئة البيانات التي جمعتها الوكالة وصنَّفتها عن المعدات والقوى العاملة واإلجراءات، مع التركيز  
اـعدة إـماجين. اـنات الوـكاـلة للـطب النووي وـق اـعدة بـي   على البـلدان ذات اـلدـخل المنخفض والمتوســـــط، من خالل ـق

ــوء على أوجه التف ــِلّط تقرير الهيئة الضـ ــول إلىويسـ ــم الخطوط    اوت الهائلة في الوصـ ــوير، ويرسـ موارد التصـ
توسـيع نطاق وصـول مرضـى   العريضـة لمبررات اقتصـادية صـحية مقنعة للبلدان؛ وهو ما يوضـح أن من شـأن
  السرطان إلى خدمات التصوير الطبي أن يحقق فوائد صحية واقتصادية ضخمة.
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  دعم حملة االتحاد األفريقي الستئصال ذباب تسي تسي

 في البلدان األفريقية (الحملة األفريقية)  وداء المثقبيات

  

  الخلفية  -ألف

ــم ألف -١ ــكلة داء  المؤتم، أقر GC(64)/RES/12من القرار   ٢-في القسـ ر العام بأن ذباب تســـي تســـي ومشـ
الن أحد أكبر المعوقات التي تجابه التنمية االجتماعية واالقتصــادية للقارة    المثقبيات التي يســبِّبها هذا الذباب يشــّكِ

بَّ  تدامة، ويتـس بان  األفريقية، حيث يؤثِّران على صـحة البـشر والحيوانات الزراعية، ويحدُّان من التنمية الريفية المـس
  .بالتالي في ازدياد الفقر وانعدام األمن

ب المؤتمر العام من الوكالة والشــــركاء اآلخرين تعزيز بناء القدرات في الدول األعضــــاء من أجل  وطل  -٢
ــي وداء المثقبيات وإدماج   ــي تس ــتراتيجيات مكافحة ذباب تس ــأن اختيار اس ــتنير بش اتخاذ القرارات على نحو مس

المتكاملة لآلفات التي يُضـطلع    عقيمة على نحو فعال من حيث التكلفة في حمالت المكافحةعمليات تقنية الحشـرة ال
كـما طـلب المؤتمر الـعام من األـماـنة أن تعـمل، ـبالتـعاون مع اـلدول األعضـــــاء   بـها على نـطاق مـناطق ـبأســـــرـها.

اون التقني من أجل  والشـــركاء اآلخرين، على مواصـــلة توفير التمويل من خالل الميزانية العادية وصـــندوق التع
نية تنفيذية مختارة تتعلق بتقنية الحشـــرة العقيمة، وتعزيز دعمها للبحث  تقديم مســـاعدات مســـتمرة لمشـــاريع ميدا

ا إلى اـلدول األعضـــــاء األفريقـية تكميالً لجهودـها الرامـية إلى إيـجاد مـناطق ـخالـية من   والتطوير ونـقل التكنولوجـي
  لمنطقة.ذباب تسي تسي ثمَّ التوسُّع في تلك ا

م تقريراً عن GC(64)/RES/12قرارمن ال ٢-وطلب المؤتمر العام، في القسـم ألف  -٣ ، من المدير العام أن يقّدِ
  .٦٥ـالالتقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار إلى مجلس المحافظين وإلى المؤتمر العام في دورته العادية 

 

  بعة والستين للمؤتمر العامالتقدُّم المحرز منذ انعقاد الدورة العادية الرا  -باء

  التعاون مع الحملة األفريقيةتعزيز   -١-باء

نظمت الوكالة اجتماعات افتراضــية مع الحملة األفريقية بشــأن حالة األنشــطة التي يضــطلع بها البرنامج    -٤
ــاعدة التي تُقدِّ  ــتخدام التقنيات النووية في األغذية والزراعة والمس ــترك بين الفاو والوكالة الس مها الوكالة في  المش

ــي وداء المثقبيات.إطار برنامج التعاون الت ــي تس ــاً تعاونها   قني دعماً لمكافحة ذباب تس ــل الوكالة أيض ــتواص وس
الوثيق مع الحملة األفريقية الـستئـصال ذبابة تـسي تـسي وداء المثقبيات بـشأن هدفها المتمثل في القـضاء على ذباب  

 يات.مناطق خالية من ذباب تسي تسي وداء المثقب تسي تسي وداء المثقبيات من خالل إنشاء
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  بناء القدرات من خالل البحوث التطبيقية والتعاون التقني  -٢-باء

واصــلت الوكالة االســتجابة لطلبات الدول األعضــاء للحصــول على الدعم في دمج تقنية الحشــرة العقيمة    -٥
أجل القضاء على داء المثقبيات الذي تنقله ذبابة تسي في المكافحة المتكاملة لآلفات على نطاق مناطق بأسرها من  

ــلَّم به أنَّ هذا المرض يُعتبر أحد المع تســـي أو مكافحته. ــية التي تحدُّ من اإلنتاج الحيواني  ومن المسـ قات الرئيسـ ّوِ
نية،  وـشمل الدعم تقديم المـشورة التق وإنتاج المحاـصيل الزراعية على الـسواء في أفريقيا جنوب الـصحراء الكبرى.

الدورات التدريبية وحلقات العمل، وتقديم المنح الدراـسية وإتاحة الزيارات العلمية، من  وـشراء المعدات والمواد، و
الل مشــاريع التعاون التقني ذات الصــلة والبحوث التي أجريت في مختبر مكافحة اآلفات الحشــرية بمختبرات  خ

باإلضـــافة إلى ذلك،  و والوكالة في زايبرســـدورف بالنمســـا.الزراعة والتكنولوجيا البيولوجية المشـــتركة بين الفا
حثي المنســق المعنون "تحســين إدارة واصــل خبراء من الدول األعضــاء المتضــررة المشــاركة في المشــروع الب

المســتعمرات في مجال التربية المكثَّفة للحشــرات من أجل تطبيقات تقنية الحشــرة العقيمة"، والتي تضــم مجموعة  
  بذباب تسي تسي.بحثية معنية 

ـمه الوـكاـلة الـقدرا  -٦ ات  في اـلدول األعضـــــاء، مـما مكَّنـها من حـيازة وتحلـيل بـيانـ  توـقد عزز اـلدعُم اـلذي تـقّدِ
تئصـال ذباب تـسي تـسي   تراتيجيات المتاحة لمكافحة أو اـس أن اختيار االـس تنيرة بـش ية لدعم اتخاذ قرارات مـس اـس أـس

ــتراتيجي ــرة العقيمة على  وداء المثقبيات ومدى قابلية تلك االسـ ات للتطبيق، بما في ذلك إدماج عمليات تقنية الحشـ
وفي هذا الســـياق،  لآلفات على نطاق مناطق بأســـرها.  نحو فعال من حيث التكلفة في حمالت المكافحة المتكاملة

أفريقيا  فاســو وتشــاد وجمهورية تنزانيا المتحدة وجنوب    وبوركيناإثيوبيا وأوغندا  واصــلت الوكالة تقديم الدعم إلى 
  .السنغال وماليو وزامبيا وزمبابوي 

ً ، ـقدـمت الوـكاـلة اـلدعم لثـماني منح دراســــــية  ٢٠٢٠ومـنذ أيلول/ســـــبتمبر    -٧ على اإلنترـنت وجزئـياً    (جزئـيا
رت هذه المنح الدراـسية التدريب الفردي في مؤـسـسات متخـصـصة، لمّدة إجمالية بلغت أكثر  ووفَّ  ).بالتدريب العملي

افحة اآلفات الحشــرية حاليا اثنين من طالب الدكتوراة، مدعومين من خالل  مختبر مكويســتضــيف   يوم. ٧٠٠من 
ــوعات بحثية تتعلق بميكروبيوم    برنامج التعاون التقني، ويعمالن ــراف كبار العلماء في الوكالة في موض تحت إش

دة.    ذبابة تسي تسي ومسببات المرض فيها وإطالق ذبابة تسي تسي المبرَّ

مختبر مكافحة اآلفات الحشرية تركز على تحسين إنتاجية وأداء مستعمرات    طة البحثية فيوما فئت األنش  -٨
   ول على فهم أفضل لتأثير الفيروسات المسببة لألمراض والبكتيريا التكافلية.ذباب تسي تسي من خالل الحص
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اكتشفت  مرة ٤٠مكبرة  اإلصابة بإنفالفايروس ونيغيفايروس في أنسجة ذبابة الشداة الالسعة  -١-باء -الشكل
األزرق: النواة  من خالل اختبارات التهجين التألقي في الموضع الحمض النووي الريبي للِستلّالريتُورالفيروسات 

)، أحمر: ٤٨٨آكتين (مصبوغ بالفالويدين -الـ إف )، أخضر: فينيليندول-٢-ديامدينو-٦'،  ٤ بـ(مصبوغة 
 بين االنفالفيروس والنيغيفروس المكاني التشاركإلى  لسهمرأس ايشير  االنفالفايروس، سماوي: نيغيفيروس.

  الوكالة) (المصدر:

ــي وهو يعمل حاليا في    -٩ ــي تسـ ــعة تحت الحمراء لخادرات ذبابة التسـ تم تطوير ممايز لنوع الجنس باألشـ
ــي من أجل اإلدارة المتكاملة لآلفات   ــي تسـ ــرات ينتجان خادرات التسـ رية  لجا، اعلى نطاق المنطقةمختبري حشـ

 .بوركينا فاسوو كما ستقدم وحدات إلى إثيوبيا لى الشمال الشرقي من داكار، السنغال.حاليا في منطقة نيايس، إ
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 ممايزة نوع الجنس باألشعة المقاربة لألشعة دون الحمراء بالنسبة لخادرات ذبابة تسي تسي -٢-باء -الشكل

 الوكالة) (المصدر:

  
التكنولوجـيات الـقابـلة للتطبيق الـناجـمة عن ـهذه األنشــــــطة البحثـية  ـعارف وفي  كـما أن أوـجه التـقدم في الم  -١٠

المذكورة أعاله تُنـشر على نطاق واـسع من خالل المنـشورات في المجالت العلمية الخاضـعة الـستعراض النظراء  
  وكذلك من خالل العروض المقدمة في المؤتمرات.

  الحشرة العقيمةنية الدعم الُمقدَّم لتخطيط وتنفيذ أنشطة تق  -٣-باء

، واصـــلت الوكالة تقديم التدريب بدعم إدارة ذبابة تســـي تســـي وداء  RAF/5/080في إطار المشـــروع    -١١
ية وتوريد المعدات والمواد االـستهالكية للمراقبة الحـشرية   المثقبيات على نطاق المنطقة بغية تحـسين إنتاجية الماـش

ــرات ــو   أوغنداإثيوبيا وختبرات البيولوجيا الجزيئية في  ، ومالميدانية، ومرافق التربية المكثّفة للحشـ وبوركينا فاسـ
زت قدرات التشـعيع في مرافق تربية ذباب تسـي تسـي    .ماليووجمهورية تنزانيا المتحدة وزامبيا وزمبابوي   وُعّزِ

ــب ــية في المناطق ش رطبة ه الفي جمهورية تنزانيا المتحدة والمركز الدولي للبحث والتطوير في مجال تربية الماش
باإلضــافة إلى ذلك، نُفذت منح دراســية لدعم التقدم في بناء القدرات   من خالل اســتبدال أجهزة التشــعيع المعطوبة.

على المسـتوى المحلي لعمليات الطائرات بدون طيار التي تسـتهدف إطالق الذباب العقيم في المشـاريع الرائدة في  
  بيا وأوغندا وجمهورية تنزانيا المتحدة وزمبابوي.إثيومجال مكافحة ذباب تسي تسي وداء المثقبيات في 
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وواصـلت الوكالة، من خالل برنامج التعاون التقني، تقديم الدعم التقني إلى السـنغال في جهودها المبذولة    -١٢
من منطقة نياي ذات اإلنتاجية   Glossina palpalis gambiensisمن أجل اســـتئصـــال ذباب تســـي تســـي من نوع 

ــتخدام نهج قائم على المكافحة المتكاملة لآلفات على نطاق    اليةالزراعية الع ــرق داكار، باســ ــمال شــ والواقعة شــ
ناته. وباـستثناء بعض البؤر الـساخنة، تقلـصت تجمعات ذباب   مناطق بأـسرها تدخل تقنية الحـشرة العقيمة ـضمن مكّوِ

ً وبات معدل انتشــار داء المثقبيات   ٪.٩٧تســي تســي بحوالي   اصــل الســنغال جلب المزيد من  توو ،للغاية  منخفضــا
  إلى المنطقة. العالية اإلنتاجيةالماشية 

  

  الوكالة) (المصدر:  في منطقة باتت خالية من ذبابة تسي تسي.ماشية تتمتع بالصحة  -٣-باء -الشكل

ــتخدام األدوات الجزيئية لتحديد أنواع ذبابة تســ   -١٣ ــطة لبناء القدرات على اس ــو نُفِّذت أنش ي في بوركينا فاس
وقد بدأت الجهود لتوســيع مســتعمرة لذباب   تســي وداء المثقبيات، وأنشــئ مختبر بيولوجيا جزيئية مجهز بالكامل.

ة نَةُ العاضـَّ سـِ نَ ، وإلنشـاء مسـتعمرة جديدة لذباب الالَّ سـِ عة ميدانيا.  ةُ النُّْقراِنيَّةالالَّ ويُسـتَخدم   اسـتناداً إلى المواد المجمَّ
جزر واغادوغو لتغذية ذبابة تسـي تسـي في مرفق  روتيني لنقل الدم الذي تم جمعه من مجهاز تجميد متنقِّل بشـكل 

تخدام الطائرات التربية المكثفة للحـشرات في بوبو ديوالـسو. يّرة، وبدأت    ومنحت الـسلطات المحلية اإلذن باـس المـس
 ور العقيمة في الميدان.إجراءات شراء الطائرات المسيّرة البعيدة المدى والتدريب المرتبط بها إلطالق الذك
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وفي تـشاد، اـستمرت األنـشطة التمهيدية للعمليات في منطقة ماندول، وهي واحدة من البؤر النـشطة القليلة    -١٤
راـساُت التجمعات الوراثية عزَل تجمعات ذبابة تـسي تـسي الناقلة للمرض  وأكدت د المتبقية في البالد لمرض النوم.

اءُ من نوع   نَةُ الغَْبـس سـِ طة القضـاء على الذبابة بنـشر أهداف صـغيرة جداً، مما أدى إلى   . األَْرُجلالالَّ تمرت أنـش واـس
ــي و ــي تسـ ــة للغاية لذباب تسـ الذي يتألف من    من حاالت مرض النوم في هذا المكان،  أقل عددٍ إلى  كثافة منخفضـ

إلنتاج الذكور العقيمة    وبدأ رفع مـستوى المـستعمرة المناطق التي توفرت بـشأنها ـسجالت تاريخية النتقال المرض.
واسـتمرت أنشـطة التدريب على صـيانة مسـتعمرات   في مرفق للتربية المكثفة، يديره مختبر سـينتيكا في سـلوفاكيا.

خادرة    ١٠ ٠٠٠وأسـس مختبر حشـرات للتعامل مع   فات طويلة.ذبابة تسـي تسـي وشـحن الخادرات العقيمة لمسـا
دة المدى والتدريب على تشغيلها بهدف تقليل  طائرات المسيّرة البعيوبدأت إجراءات شراء ال في األسبوع في بودو.

  تكلفة المرحلة التشغيلية القادمة.

ل عقبة كبيرة أمام التنمية في جزء    ال يزال داء المثقبياتو  -١٥ ــّكِ ــيب الثروة الحيوانية يشـ األفريقي الذي يصـ
يما في المناطق الر ية  نجديفية حيث  كبير من أفريقيا جنوب الصـحراء الكبرى، وال ـس اـس الفقر وضـعف البنية األـس

ن في  تقنية الح  تغدووحيثما كان ذلك ممكناً من الناحية التقنية، يمكن أن  في أشـــّدِ صـــورهما. شـــرة العقيمة، كمكّوِ
وتتيح ـهذه   ـتدخالت المـكافـحة المتـكامـلة لآلـفات على نـطاق مـناطق ـبأســـــرـها، أداة مهـمة للتخفيف من ـهذه العقـبة.

ال تجمعات ذباب تـسي تـسي الناقل للمرض، كما أنَّها ال تقـضي فقط على خطر اً يراعي البيئة الـستئصـ التقنية خيار
ــري (مرض النوم) في الحاالت التي  داء المثقبيات الحيواني، وإنما ت ــاً على خطر داء المثقبيات البشـ ــي أيضـ قضـ

ــي المزايا التي يحققها ذلك، من قبيل القدرة عل يكون موجوداً فيها. ــتفضــ ى تربية الثروة الحيوانية ألغراض  وســ
ــين كبير لالحصــول على الحليب ــبل  ، واللحوم، والجر الحيواني من أجل الحرث لزراعة المحاصــيل، إلى تحس س

ــكانية الريفية. ــاعدة على بناء القدرات في هذا المجال لفائدة الدول   عيش المجموعات السـ ــل الوكالة المسـ وتُواصـ
  ء الكبرى.األعضاء في أفريقيا جنوب الصحرا

وال تزال العقبات التي تواجه تطبيق تقنية الحـشرة العقيمة بنجاح وعلى نطاق أوـسع في المناطق المناـسبة    -١٦
اـكل اإلدارـية للتربـية   هي االفتـقار اســــــبة، وإلى الهـي ا، وإلى اإلدارة المـن إلى الـقدرة على التربـية المكثَّـفة في أفريقـي

  نطاق مناطق بأسرها.المكثَّفة وعمليات مكافحة اآلفات على 
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  للوكالة في زايبرسدورف تجديد مختبرات التطبيقات النووية التابعة 
  

  الخلفية  -ألف

، دعا المدير العام  ٢٠١٢خالل دورة المؤتمر العام العادية السادسة والخمسين المعقودة في أيلول/سبتمبر    -١
ــطالع بمبادرة لتحديث وتجديد المختبرات الثمانية التاب عة إلدارة العلوم والتطبيقات النووية والكائنة في  إلى االضــ

ــا، لتمكينها من تلبية االحتياجات الم ــدورف بالنمسـ ــاء.زايبرسـ وأيَّد المؤتمر   تزايدة والمتطورة لدى الدول األعضـ
ام في القســـــم ألف د مختبرات    GC(56)/RES/12من القرار    ٥-الـع دـي ام، وأُطلق مشـــــروع تـج دير الـع ادرة الـم مـب

وتم إطالق اســـــتراتيجية المشـــــروع في   .٢٠١٤كانون الثاني/يناير   ١) رســـــميا في رينوالنووية (التطبيقات ال
  .GOV/INF/2014/11/Corr.1و GOV/INF/2014/11في الوثيقتين  ٢٠١٤أيار/مايو 

ة (  -٢ ات النووـي د مختبرات التطبيـق دـي ة لتـج ــافـي اصـــــر اإلضـــ ِدّدت العـن ة أُلحـقت  رينوال+وحـُ ــاـف ) في إضـــ
) لتتيح إدخال تحســينات  GOV/INF/2014/11/Add.1يقة (الوث ٢٠١٤وصــدرت في أيلول/ســبتمبر  باالســتراتيجية  

، أصدرت األمانة الوثيقة  ٢٠١٧وفي شباط/فبراير  .رينوالالزمة للمختبرات لم يمكن استيعابها في إطار مشروع  
GOV/INF/2017/1 " ى  لدول األعضــــاء عل "، أطلعت فيها االتطبيقات النوويةمشــــروع تجديد مختبرات  المعنونة

رينوال+  ، وعن نطاق مشروع  رينوال، وقدَّمت تفاصيل عن تنفيذ مشروع  رينوال ورينوال+مستجدات مشروعي  
  وتكاليفه، وعن الجهود المبذولة من أجل حشد الموارد.

يواء أربـعة من مختبرات التطبيـقات  ين مـباني مختبرية جديدة إلتوأتاحت مـبادرة رينوال ورينوال+ مجتمع  -٣
وكان   وقد وفّر مرفق معجل خطي جديد لمختبر قياس الجرعات التابع للوكالة.  ،النووية الثمانية في زايبرـسدورف

ــية في المباني الموجودة بمجرد انتقال   ــاسـ ــين البنية األسـ ــيع المختبرات األربعة المتبقية، وتحسـ من المتوقع توسـ
ومع ذـلك، انتهى تقييم أجراه   فق إلى مـكانـها الـجدـيد.تتـقاســـــم المـكان ـحالـيا في ـهذه المراالمختبرات األخرى التي  

ــتون  ٢٠٢٠خبراء خارجيون، في أوائل آذار/مارس   ، إلى أن التجديد الكامل لمبنى المختبر القائم الذي مر عليه س
عضـــــاء، من المرجح أن ـعاـماً، واـلذي يـهدف إلى جـعل المختبرات "مـناســــــبة للغرض" ـلدعم احتـياـجات اـلدول األ

ختبر بجودة أقل مقارنة بتشــييد مبنى جديد إليواء المختبرات  أطول، ويكلف أكثر وســيكون مبنى الميســتغرق وقتاً  
ة، ومختبر العلوم واألجهزة   ا الوراثـي اتـه ة وصــــــف اتـي ة، ومختبر تحســـــين األنواع النـب ة البرـي ة (مختبر البيـئ الثالـث

أن   ها الخبراء مناســـبة واتفق علىأن االســـتنتاجات التي خلص إليب والرينوجزم فريق إدارة مشـــروع   النووية).
  المبنى الجديد كان الخيار األنسب لتعزيز المختبرات الثالثة.

عن  ٢٠٢٠وفي هذا الســياق، أعلن المدير العام خالل اجتماع مجلس المحافظين المعقود في آذار/مارس    -٤
اء مبنى ـجدـيد للمختبر المرن   اـبل للتـعدـيل (خطط لبـن ختبرات الثالـثة ســـــيضـــــم الم، واـلذي  )٢-المختبر المرنالـق

كـما    وســـــيـُجدد مختبر قـياس الجرـعات في موقـعه الـحالي بجوار مرفق المعـجل الخطي الـجدـيد.  الـمذكورة أعاله.
تَبدل صُـ  مدير العام  وقدم ال غاز الدفيئة المتقادمة، التي يعتمد عليها عمل المختبرات الثالثة بشـكل كبير.  اتوبسـتُسـْ

مرحلة النهائية من المشـــروع، التي  كما قدم المزيد من تفاصـــيل التخطيط لهذه المعلومات عن الموارد المطلوبة،  
ز   .٢٠٢٠أيلول/ســبتمبر   ٣، خالل جلســة إحاطة تقنية في ٢أطلق عليها بشــكل غير رســمي اســم رينوال   وســيعّزِ

ــتجابة لإكمال هذه المرحلة النهائية للمشــــروع بنجاح من قدرة م الحتياجات  ختبرات التطبيقات النووية على االســ
  ضاء، وسيساعدها في جهودها الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.المتزايدة والمتطورة للدول األع
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م تقريراً  GC(64)/RES/12  من القرار  ٣-وطـلب المؤتمر الـعام، في القســـــم ألف  -٥ ، من الـمدير الـعام أن يـقّدِ
   .٦٥الـعام في دورته العادية لمحرز في تنفيذ هذا القرار إلى المؤتمر العن التقدم ا

 

  التقدُّم المحرز منذ انعقاد الدورة العادية الرابعة والستين للمؤتمر العام  -باء

  حالة التنفيذ  -١-باء

واكتمـلت اآلن جميع  ،  ٢٠١٦أْحِرز تـقدم مطرد في تـحدـيث المختبرات مـنذ ـبدء التشـــــيـيد في تموز/يولـيه   -٦
وتعمل مختبرات يوكيا    اـستراتيجية المـشروع األـصلية واإلـضافة الملحقة بها.  اإلنـشاءات الجديدة المتوقعة في إطار

   ، اآلن بشكل كامل.٢٠٢٠أمانو الجديدة، التي افتتحها المدير العام رسمياً في حزيران/يونيه 

، ميزة توليد مشـــترك  ٢٠١٩في الربع الثاني من عام وقد تضـــمن مركز الطاقة الجديد، الذي بدأ العمل    -٧
   .٢٠٢٠عام  في عملياته للحد من استهالك الطاقة في الربع الثالث منمدمجة 

،  ٢(أي بناء المختبر المرن  ٢-وفُِرغ من تخطيط التصميم المفاهيمي للعناصر الرئيسية لـــمشروع رينوال  -٨
ومن المتوقع   .٢٠٢١ـشركة معمارية خارجية في أيار/مايو   والـصوبات، وتجديد مختبر قياس الجرعات) بمـساعدة

تحســــــبا لـبدء أعـمال البـناء في أواـئل ـعام   ٢٠٢١في الربع الرابع من ـعام   ٢-ء بـناء المختبر المرنأن يُطرح عـطا
٢٠٢٢.  

 

FML2 المختبر المرن  القابل للتعديل مرن:  مختبر YAL يوكيا أمانو مختبرات 

GH صوبات: صوبات زجاجية MPB مبنى متعدد األغراض 

DOL قياس الجرعات التابع للوكالةر مختبر معايرة: تجديد مختب NSF مرفق علو النيوترونات 

IPCL الحشريةافحة اآلفات مختبر مك   

 الوكالة)  زايبرسدورف التابع للوكالة (المصدر: لموقعنظرة عامة  -١-باء -الشكل

موقع زايبرسدورف التابع للوكالة منظر عام ل   
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 الوضع المالي وحشد الموارد  -٢-باء

  الوضع المالي   -١-٢-باء

مليون يورو    ٣٩زيــد على  ن أموال خــارجــة عن الميزانيــة تُجمعــت من أجــل المشـــــروعين حتى اآل  -٩
ــاهمات مالية وعينية من   ــروعي رينيوال ورينيوال+، حيث وردت مس ــواً، ودعم مالي وعيني    ٤٢لمش دولة عض

 ٥٧٫٨معين  وبلغت المبلغ المحـشود لمـشروعي رينوال/رينوال+ مجت إـضافي من جهات مانحة أخرى غير تقليدية.
 ً مليون يورو من    ٩٫٧وال يزال زـهاء  يورو.  ٤٧٠  ٠٠٠رب  الميزانـية المســـــتـهدـفة بـما يـقامليون يورو، متـجاوزا

ميزانية المشروع هذه متاحاً لتلبية متطلبات المختبرات األربعة المتبقية في مرحلة المشروع التالية، والتي ستشمل  
   ضافية تتعلق بالبنية األساسية.) وأعمال إ٢-تشييد مبنى جديد (المختبر المرن

ــبتمبر   ٣وقدم المدير العام في اإلحاطة التقنية التي أدلى بها في    -١٠ تقديرات أولية للتكاليف   ٢٠٢٠أيلول/ســ
ا   ة من تـحدـيث المختبرات.  ٣٤٬٥بلـغت في مجموعـه ائـي ة النـه ا أن   مليون يورو للمرحـل الفـعل    المبلغ المتوفروبـم ـب

ذه المختبرات المتـ   ٩٫٧يبلغ   اـجات ـه ة احتـي دير  مليون يورو لتلبـي د طـلب الـم ة رينوال/رينوال+، فـق اـحة من ميزانـي
ومنذ اجتماع مجلس المحافظين في   مليون يورو المتبقية. ٢٤٫٨األعضـاء تقديم الدعم لجمع الــــــ العام من الدول  
ه   ــاء عن تبرعـات  ٢٠٢١حزيران/يونـي ت خمس دول أعضـــ ة من  ، أعلـن انـي ة الـث ة للمرحـل خـارجـة عن الميزانـي

ا.مليون يورو تقر  ٨٬١، بمـا مجموعـه  ٢  رينوال ديم مبلغ   يـب ة على مقترح بتـق الموافـق ـب اً  مليون يورو    ٣٬١ورهـن
من صـندوق االسـتثمارات الرأسـمالية الرئيسـية فسـوف يتبقى متطلب غير مسـدد يبلغ    ٢-لتمويل مشـروع رينوال

ن وضـع تصـميمات  وسـتتاح تقديرات أكثر دقة عند االنتهاء م إلى التقديرات الحالية.مليون يورو، اسـتناداً   ١٣٬٦
   العام الخامس والستين. مفصلة قبل انعقاد المؤتمر

  أولويات التمويل  -٢-٢-باء

تكمال جميع أنـشطة المـشروع الجارية.  -١١ د التمويل الالزم الـس تمر مع   ُحشـِ وتـشمل هذه األنـشطة العمل المـس
ــييد المختبر المرن القابل للتعديلخبراء خارج ــميمات مفاهيمية لتشـ ، وتجديد  )٢-المختبر المرن(  يين لوضـــع تصـ

التي    ٢-وتـضمنت مـساهمة الدول األعـضاء في مـشروع رينوال جناح مختبر قياس الجرعات، واـستبدال الـصوبات.
وســـــيكون الهدف الحالي هو   أعلـنت خالل المؤتمر الـعام الرابع والســـــتين تمويال لتجديد مختبر قياس الجرعات.

ــول على  ــافي  تمويل  ا البارهباعتمليون يورو تقريباً  ٨٫٩الحصـ ــراء  الاإلضـ ــكل عاجل لعمليات الشـ مطلوب بشـ
ــييد مبنى المختبر المرن ــروع في تش ــتبدال الصــوب .٢-والش ــعي إلى تمويل اس ــكل منفصــل أو    اتويمكن الس بش

   .٢-بالترادف مع تمويل المختبر المرن

  استراتيجية حشد الموارد  -٣-٢-باء

حصـول على موارد  د الموارد من أجل عناصـر معينة تتطلب الاتبعت األمانة اسـتراتيجية قائمة على حشـ   -١٢
ودعما لهذه االسـتراتيجية،   ة.من الدول األعضـاء والجهات المانحة غير التقليدية بناًء على متطلبات التمويل الحالي

رات  لحشد الموارد ابتغاء تسليط الضوء على أهمية استكمال تحديث المختب  األهداف  محددةُطّوِرت منتجات جديدة 
مطالب الدول األعضـــاء في مجاالت  في الوقت المناســـب وأهمية كل عنصـــر من عناصـــر المشـــروع في تلبية 

وتشــمل الحزم المعّدة خصــيصــاً للمانحين معلومات شــاملة عن العناصــر   والخدمات.  ةالتدريب والبحوث التطبيقي
ة التقدم تجات حشـــد الموارد لمراعاويجري باســـتمرار تحديث من المتبقية من المشـــروع واحتياجاتها من التمويل.
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ات المتوقعة  المحرز في اســتكمال عناصــر محددة من المشــروع، وأي تغييرات في التكاليف المتوقعة، واالحتياج
   من الموارد.

وال تزال الجوالت المختبرـية ال تـقدر بثمن في تســـــليط الضـــــوء على العـمل المهم لـلذي تضـــــطلع ـبه   -١٣
ــا ــم كبير من  المختبرات وتؤدي دوراً أس ــياً في جهود جمع األموال؛ ولكن توقفت الزيارات المختبرية طوال قس س
العالمية، ولم تســـتأنف إال على أســـاس محدود للغاية في النصـــف األول من عام  ١٩-الفترة بســـبب جائحة كوفيد

توسيعه، بما  واـستجابة لذلك، طورت األمانة نطاق الوـصول إلى الموارد المتاحة على الـشبكة وتعمل على  .٢٠٢١
ــية. ــة التي نظمتها األمانة، بما في في ذلك الجوالت المختبرية االفتراضـ ذلك الفعاليات   وأتاحت الفعاليات الخاصـ

، دعما إضــافيا  ٢٠٢١الجانبية خالل المؤتمر العام واجتماعات مجلس المحافظين في آذار/مارس وحزيران/يونيه  
، أعلن الـمدير الـعام عن ٢٠٢١ذار/ـمارس  نبـية التي عـقدت في آوخالل الفـعالـية الـجا  قيـما لجهود حشـــــد الموارد.

أثـناء الفـعالـية   .٢-اف بمســـــاهمين ـجدد في مشـــــروع رينوالمفهوم لعرض ـجدـيد للجـهات الـمانـحة يتم فـيه االعتر
، ُدعي ممثلو اـلدول األعضـــــاء الخمس التي ســـــبق أن أعلـنت عن ٢٠٢١الـجانبـية التي أقيـمت في حزيران/يونـيه  

الوطنية" رمزياً    صـحيفتهامنذ انعقاد المؤتمر العام الرابع والسـتين إلى وضـع " ٢-مشـروع رينوال  مسـاهماتها في
 ٢-ض الجهات المانحة الجديدة، التي ســـتُرّكب بشـــكل دائم في ردهة المبنى الجديد للمختبر المرن  على لوحة عر

  عند اكتماله.

  

  

البناء من   :٢-روسي يلقي كلمته بمناسبة مشروع رينوالالمدير العام للوكالة رافائيل ماريانو غ -٢-باء -الشكل
، الذي انعقد ١٥٧٩اجتماع مجلس المحافظين الـ خاللفعالية جانبية  في أجل العلم، والتصميم من أجل المستقبل،

 الوكالة) (المصدر: ٢٠٢١بمقر الوكالة في فيينا في السابع من حزيران/يونيه 
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 األعضاء لحشد الموارد الجهود المبذولة مع الدول  -٤-٢-باء

ء لدعم جمع األموال، ونتيجةً لذلك واصلت األمانة إجراء مناقشات ثنائية مع عدد كبير من الدول األعضا  -١٤
ــاهمات مالية من أجل مرحلتي رينوال ورينوال+، كما أعلنت خمس دول   ٤٢قّدمت   ــواً حتى اآلن مسـ دولة عضـ

ع رينوال، وهو فريق غير رـسمي عضـويته  أصـدقاء مـشرووواصـل فريق   .٢أعضـاء عن تبرعها لمرحلة رينوال
ئاســته ألمانيا وجنوب أفريقيا، االضــطالع بدور مهم في حشــد مفتوحة أمام جميع الدول األعضــاء وتشــترك في ر

في إطار    وقد قدَّم المشـاركون في فريق األصـدقاء، الذي يلتقي بانتظام، مسـاهمات كبيرة لمبادرة رينوال الموارد.
د الدعم لثنائية، وال يزال االعالقات ا لفريق يمثِّل أداة هامة للمحافظة على الوعي بمـشروع تجديد المختبرات ولحـش

  بين الدول األعضاء للمشروع.

  الجهود المبذولة مع الجهات المانحة غير التقليدية لحشد الموارد  -٥-٢-باء

لمختبرات    المتبقـية من المـعداتـجدـيد عن االحتـياـجات  ، نُشـــــر إعالن ٢٠٢٠في ـكانون األول/ديســـــمبر    -١٥
التطبيـقات النووـية في ـقاـعدة بـياـنات األمم المتـحدة لألســـــواق الـعالمـية بغـية تعظيم شــــــحذ اهتـمام القـطاع الـخاص  

  بالشراكة مع األمانة.

 

  الخطوات المقبلة  -جيم

ـصبح تركيز المـشروع  ـسابقاً وتـشغيلها بالكامل، أمع اكتمال جميع المرافق الجديدة التي كانت قيد اإلنـشاء    -١٦
العمل مع خبراء خارجيين السـتكمال التصـميم التصـوري والتفصـيلي للعناصـر الرئيسـية في مشـروع    اآلن على
  .ات وتجديد جناح مختبر قياس الجرعات واســــتبدال الصــــوب  ٢-، بما في ذلك بناء مبنى المختبر المرن٢-رينوال

ــتســفر مرحلة   ــد التصــميم الجارية عن تقديرات منقحة للتوس ــتراتيجية حش ــد بها في اس ــترش ــيس الموارد  كاليف س
  للمشروع، بما في ذلك أهداف التمويل القصيرة والمتوسطة والطويلة األجل.

ــد الموارد في الربع األخير من ـعام    -١٧ الغ    ٢٠٢١وســـــتركز جهود حشـــ ــافي الـب على جمع المبلغ اإلضـــ
وقد تم  .٢٠٢٢ل عام وتدشـــينه في أوائ  ٢-مبنى المختبر المرن بشـــكل عاجل لتشـــييد  مليون يورو المطلوب ٨٫٩

وســــتعطي األولوية   بالفعل حشــــد التمويل الالزم لتجديد جناح مختبر قياس الجرعات التابع لمبنى المختبر القائم.
، وقد يـسير ٢٠٢٢ام  لحـشد الموارد الالزمة الـستبدال الـصوبات القائمة بهدف الحـصول على التمويل الكامل في ع

   .٢- بر المرنأو جنباً إلى جنب مع تمويل بناء المختذلك على نحو منفصل 
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 إعداد حزمة من أدوات تقنية الحشرة العقيمة 

 من أجل مكافحة البعوض الناقل لألمراض 
  

  الخلفية  -ألف

مليار شــخص ما   ٣٫٢أن "نحو   GC (62)/RES/9من القرار  ٢-قلق، في القســم ألفبالحظ المؤتمر العام    -١
فحـسب كان هناك ما يُقدَّر بنحو   ٢٠١٦ابة بالمالريا التي ينقلها البعوض، وأنه في عام زالوا ُعرضـة لخطر اإلصـ 

حالة وفاة، بشــكل أســاســي في أفريقيا، مما شــكَّل عقبة أســاســية أمام   ٤٤٥٠٠٠مليون حالة مالريا جديدة و ٢١٦
ر مقاومتها القـضاء على الفقر في أفريقيا". للعقاقير المتاحة، وأنَّ البعوض    والحظ أن "طفيليات المالريا ظلَّت تطّوِ

ر    مقاومته للمبيدات الحشرية".ظلَّ يطّوِ

والحظ المؤتمر العام بقلق ـشديد في الـسنوات األخيرة أنَّ "الحمى الدنجية التي ينقلها البعوض، والتي تعدُّ    -٢
الرئيسـية للصـحة العامة  اليوم أشـيع األمراض التي ينقلها البعوض في العالم، أصـبحت تمثّل أحد الشـواغل الدولية 

قد الحمى الدنجية  التقديرات تشـير إلىمرة خالل السـنوات الخمسـين األخيرة"، وأّن "  ٣٠بمعّدل إصـابة تضـاعف  
  مليون شخص سنوياً، وأن أكثر من نصف سكان العالم مهددون باإلصابة بها". ٤٠٠حوالي  تصيب

ً   والحظ المؤتمر العام أن "كبح البعوض الناقل لألمراض  -٣   باســتخدام تقنية الحشــرة العقيمة ســيكون مناسـبا
في الغالب في المناطق الحضرية، حيث الرش الجوي بالمبيدات الحشرية محظور أو ال يُوصى به، وأن المطلوب  

  اتباع نهج على نطاق المنطقة، يجسد نهجاً مبتكراً ويُمكن أن يكون قوياً الستكمال البرامج المحلية القائمة".

ث، ســـواء في المختبر أو ميدانياً، على النحو  لعام من الوكالة مواصـــلة وتعزيز "البحولمؤتمر اوالتمس ا  -٤
ــرة العقيمة   ــتخدام تقنية الحشـ ــين اسـ في المكافحة المتكاملة للبعوض   جدواه  والتثبت منالمطلوب للتمكن من تحسـ

والتمس من الوـكاـلة أن "تعـمل   راض".الـناـقل للمالرـيا والحّمى اـلدنجـية وزيـكا وأنواع البعوض األخرى الـناقـلة لألم
على إشــراك المعاهد العلمية والبحثية التابعة للدول األعضــاء النامية في برنامج البحوث، وذلك من   بشــكل متزايد

ؤوليتها". تضـّررة بمـس ــُ اركتها بما يفضـي إلى اضـطالع البلدان المــــ كما التمس المؤتمر العام من   أجل ضـمان مـش
ل الجنـسين، بما يـشمل ـسالالت مفـصولة  الرامية إلى اـستحداث ونقل نظم أكثر كفاءة لفصـ   الوكالة "مـضاعفة الجهود

الجنســين وراثياً، تســمح باالســتئصــال الكامل إلناث البعوض في مرافق اإلنتاج، وتطوير أســاليب فعالة من حيث  
  التكلفة إلطالق ورصد الذكور العقيمة في الميدان".

ز بـناء الـقدوالتمس المؤتمر الـعام من الوـكا  -٥ كي في مـناطق أمريـكا  رات والربط الشـــــبـلة أيضـــــاً "أن تعّزِ
ــطالع   ــاريع التعاون التقني اإلقليمية، وأن تدعم االضـ ــيا والمحيط الهادئ، وأفريقيا، من خالل مشـ الالتينية، وآسـ

ني  من خالل مشـــــاريع وطنـية للتـعاون التق  وفليسواألن  الزاعـجةبمشـــــاريع مـيدانـية لمـكافـحة البعوض من نوعي  
 العقيمة باعتبارها أسلوباً كفؤاً لمكافحة البعوض الناقل لألمراض".ة بغرض تقييم إمكانات تقنية الحشر
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ـما تـبدـيه بعض الجـهات الـمانـحة من اهتـمام ـبالبـحث والتطوير وـما تـقدَّـمه من دعم في  بالمؤتمر الـعام " ونّوه  -٦
لة لألمراض،"  ية وزيكا وأنواع البعوض األخرى الناقهذا الشــــأن لمكافحة البعوض الناقل للمالريا والحّمى الدنج

ع في برنامج   ــّ ــلة التوسـ ــيص موارد كافية واجتذاب أموال من خارج الميزانية لمواصـ والتمس من الوكالة "تخصـ
  بحوث البعوض، الموّسع حالياً، وما يتصل به من حيز مختبري/مكتبي وعمليات توظيف".

مها الخبراء في االجتماع المعقود بـشأن  "العمل بناًء على التوـصية التي قد  ودعا المؤتمُر العاُم الوكالةَ إلى  -٧
الخطة المواضيعية لتطوير وتطبيق تقنية الحشرة العقيمة وما يتصل بها من أساليب المكافحة الوراثية والبيولوجية  

مراض من خالل  عم مكافحة أنواع البعوض الناقلة لألللبعوض الـناقل لألمراض من أجل اســـــتثـمار جهودها في د
  وير تقنية الحشرة العقيمة وما يتصل بها من أساليب وراثية ومالئمة للبيئة".التمويل المستمر لتط

م تقريراً  GC(64)/RES/12  من القرار  ٥-وطـلب المؤتمر الـعام، في القســـــم ألف  -٨ ، من الـمدير الـعام أن يـقّدِ
  .٦٥الـإلى المؤتمر العام في دورته العادية  GC(62)/RES/9من القرار  ٢-نفيذ القسم ألفعن التقدم المحرز في ت

 

  التقدُّم المحرز منذ انعقاد الدورة العادية الثانية والستين للمؤتمر العام  -باء

، واصـــلت الوكالة، من خالل مختبر مكافحة اآلفات  GC(62)/RES/9من القرار  ٢-اســـتجابة للقســـم ألف  -٩
لى تطوير الحزمة الخاصة بتقنية الحشرة العقيمة المستخدمة لمكافحة  الحـشرية في زايبرسدورف بالنمسا، العمل ع

، وهو بعوض ـناـقل للمالرـيا، والبعوض من  انوفليس أربينســـــيزض، أي البعوض من نوع  البعوض الـناـقل لألمرا
ـــ  نوعي ةو  رـيةالزاعـجة المصــ اِعجـَ غونـيا  ، وهو بعوض ـناـقل للحّمى اـلدنجـية وزيـكا وشـــــيكونـباألَْبيَض الُمنَقَّطـَة الزَّ

بلداً، بما في ذلك ســالالت  ١٦ويحتفظ المختبر المذكور حاليا بعدَّة ســالالت من البعوض من    والحمى الصــفراء.
العمل حاليا على تقييم هذه السـالالت لدراسـة تحمل واسـمات مورفولوجية وأنواعاً أخرى من الواسـمات، ويجري 

  لحشرة العقيمة.إمكانية استخدامها في النُّهج القائمة على تقنية ا
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  الوكالة)  (المصدر: بغرض تعقيمها. ٢٢٠إدخال ذكور البعوض في غرفة تشعيع جهاز غاماسيل  -١-باء -الشكل

ُمحكمة وكفؤة للفصـل بين الجنسـين، بما يشـمل    وواصـلت الوكالة جهودها الرامية إلى اسـتحداث أسـاليب  -١٠
فصــل الجنســين وراثيا، قامت إحداهما على لون  ن ليلعمليت  الزاعجة المصــريةوخضــعت   فصــل الجنســين وراثيا.

األحمر   األبيض    للعيناللون  اللون  على  ظروف  للعينواألخرى  ظــل  في  العمليتين  صـــــحــة  من  التحقق  وتم   ،
في خلفيات جينومية مختلفة ويمكن  الزاعجة المـصرية بالقوة؛ وقد خـضع للتهجين التـضميمي  ويتـسم نوع  مختبرية.

وأُْدِمج تحول ـصبغي مـستحث بالتـشعيع في الـسالالت   داني في إطار برنامج التعاون التقني.اـستخدامه لالختبار المي
لت طفرات إضـــافية  و ذات األعين الحمراء ألغراض فصـــل الجنســـين وراثيا لتعزيز اســـتقرارها الوراثي. فُصـــِ

ــاس) في أنواع بعوض   ــم ولون العين في األسـ ــرية(طفرات الجسـ اِعَجةو،  الزاعجة المصـ ،  ْبيَض باألَ   نَقََّطةالمُ  الزَّ
 األنوفليس أرابينسيس، وهي تخضع حاليا للتقييم كواسمات محتملة قابلة لالختيار لفصل الجنسين وراثيا.و
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، (ج) أنثى بيضاء العين، (ب) أنثى حمراء العين(أ) ذكر أسود  الزاعجة المصرية:خادرات  -٢-باء -الشكل
  الوكالة). (المصدر: .العين

ــرية عدة أدوات  تكنولوجيا  وفيما يخص   -١١ ــتحَدث مختبُر مكافحة اآلفات الحشـ التربية المكثّفة للبعوض، اسـ
فعلى سـبيل المثال،   وزيادة جودة المادة البيولوجية.ومعدات وإجراءات وتحقق منها، بهدف خفض تكاليف اإلنتاج 

ة ـباألَْبيَض لاورفوف يرقـية لنوع    الزاعـجةجرى التثـبت من أقـفاص ـجدـيدة للبعوض الـبالغ من نوع   ة الُمنَقَّطـَ اِعجـَ ،  زَّ
ية يرقية ت على ثالثة أنواع؛ وجرى التحقق من حممِ محققةً خفضاً كبيراً في التكلفة؛ وجرى تقييم عدَّاد يرقات مؤتْ 

 قائمة على بروتينات حشرية رخيصة (مسحوق ذبابة الجندي األسود) في ظل ظروف تربية مكثَّفة.

ـباســـــتـخدام أجهزة التشـــــعيع النظيرـية لتعقيم البعوض  دـيات المتزاـيدة المرتبـطة  وإدراـكاً من الوـكاـلة للتحـ   -١٢
ع المتوقع في المشــــاريع الرامية إلى مكافحة تجمعات البعوض،   فقد اضــــطلعت بتقييم الفعالية النســــبية  والتوســــُّ

أنوفليس أرابينســـــيس  الســـــتخــدام األشـــــعــة الســـــينيــة وأشـــــعــة غــامــا لتعقيم خــادرات البعوض من أنواع  
ةاالزَّ و . كـما قيَّـمت الوـكاـلة العواـمل الرئيســــــية التي تؤثر على منحنى  والزاعـجة المصـــــرـية  ـباألَْبيَض  الُمنَقَّطـَة  ِعجـَ

شـــــرات، بـما في ذـلك مـعدل الجرـعة، والتبرـيد، والظروف الجوـية، والمنشـــــأ  االســـــتـجاـبة للجرـعة ونوعـية الح
شــعيع البعوض البالغ  ي اســتكشــاف إمكانية توعالوة على ذلك، يجر الجغرافي، ومرحلة حياة الخادرات وعمرها.

د على نطاق واسـع ونطاق ضـيق. كما شـرعت الوكالة في تعاون مع القطاع الخاص من أجل تطوير أجهزة   المبرَّ
  توليد األشعة السينية تكون متوائمة مع تعقيم البعوض.ل

ار ســـــريع لمراقـبة الجودة يقيس ـقدرة البعوض على الطي  -١٣ ا يخص أنواع  وجرى التحقق من اختـب ران فيـم
اِعَجةالزاعجة المصرية، وبعوضة    وجرى نقله إلى الدول األعضاء. ، وأنوفليس أربينسيسباألَْبيَض الُمنَقََّطة الزَّ

ى تطوير أدوات جزيئية لتـشخيص األمراض التي ينقلها البعوض ومـسبِّبات األمراض الموجودة في  وجر  -١٤
 ، وهو مشـــروع بحثي تموله المفوضـــية األوروبية.‘Infravec 2’مســـتعمرات البعوض، بالتعاون مع المشـــروع  

مسـبِّبات األمراض في  وسـتبرهن هذه األدوات الجزيئية على أنها حاسـمة في الحفاظ على المسـتعمرات خالية من 
  برامج تقنية الحشرة العقيمة.

اجح على التجمـعات المســـــتـهدـفة للبعوض من نوع    -١٥ ــاء الـن ةوعـقب القضـــ اِعجـَ ةالمُ  الزَّ األَ  نَقَّطـَ في    ْبيَضـب
بالصـــين، من خالل الجمع بين تقنية الحشـــرة العقيمة وتقنية الحشـــرة غير المتوافقة، اُْنتُِهَي إلى نفس   غوانغتشـــو

وفي   ، حيث قضـي على التجمع المـستهدف بنـسبة كبيرة.الزاعجة المصـريةئج في ـسنغافورة فيما يخص النوع النتا
عن انخفاض    تجمعات الزاعجة المصـريةة تـستخدم تقنية الحـشرة العقيمة لقمع  كوبا، أـسفرت تجربة ميدانية مفتوح

  في فقس البيض. ٪٩٠بنسبة 
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معهد الطب  (المصدر: البعوض في هابانا بكوبا جرت في المدرسة المحلية.أولى عمليات إطالق  -٣-باء -الشكل

  االستوائي بيدرو كورى) 

مـيد" في البرازـيل  لبيـئة الزراعـية في إيـطالـيا ومركز "موســــــكاوُعيِّن ـكلٌّ من مركز "جورجيو نيكولي" ل  -١٦
من أيلول/ســـــبتمبر   ة، اعتبـاراً  وأبلغ   على التوالي.  ٢٠١٨وآذار/مـارس    ٢٠١٧كمركزين متعـاونين مع الوكـاـل

ــرة العقيمة لمكاحفة نوع  اِعَجة الُمنَقََّطة باألَْبيَ المركزان عن تحقق تطور كبير في تطبيق حزمة تقنية الحشــ ض  الزَّ
ـسن في الـصين    -باإلـضافة إلى ذلك، تم تعيين جامعة ـسون يات   في البرازيل.  الزاعجة المـصريةفي إيطاليا ونوع  

ــرة العقيمة   ٢٠٢١في عام   كمركز متعاون مع الوكالة ــطة في مجال تطوير تقنية الحشـ ــاعدة في تنفيذ األنشـ للمسـ
 لمكافحة البعوض، على مدى أربع سنوات.

حثي المنســــق المعنون "أســــاليب مناولة البعوض ونقله وإطالقه نفيذ المشــــروع البوواصــــلت الوكالة ت  -١٧
وكوالت جديدة لرـصد الذكور العقيمة ووـسمها  وأـسفر المـشروع البحثي المنـسق عن وـضع بروت واـصطياد ذكوره".

األعضــاء    ، وســتنقل تلك البروتوكوالت إلى الدولالزاعجةومناولتها ونقلها وإطالقها، بهدف الســيطرة على نوع 
على مـشروع    وتمت الموافقة جريبية في مجال مكافحة البعوض في جميع أنحاء العالم.وـستـستفيد منها المـشاريع الت

  .٢٠٢٠شعيع البعوض وتعقيمه ومراقبة جودته"، وبدأ في تموز/يوليه تجديد بعنوان "بحثي منسق 

ق ذكور البعوض العقيمة، تبذل الوكالة  وبغية تلبية احتياجات الدول األعضـــاء إلى أســـاليب جديدة إلطال  -١٨
اون مع ا التـع ل وزن نظـام إطالق ذكور البعوض العقيمـ جهوداً، ـب اســـــتخـدام  لمجلس األوروبي للبحوث، لتقلـي ة ـب

واالختبارات الميدانية جارية في بعض   الطائرات المســـيَّرة إلتاحة اســـتخدام هذا النظام فوق المناطق الحضـــرية.
  الدول األعضاء.

كالة تقديم الدعم إلى الدول األعضــاء من خالل ثالثة مشــاريع إقليمية للتعاون التقني تشــمل  ت الووواصــل  -١٩
، المعنون "وضـــــع برامج للمـكافحة الوراثية للبعوض الغازي من نوع  RER5022المنطـقة األوروبـية (مشـــــروع  

ــروع  "الزاعجة ــرة الRER5026، والمش عقيمة في المكافحة الفعالة  ، المعنون "تعزيز القدرة على إدماج تقنية الحش



GOV/2021/27-GC(65)/3 
  ٤المرفق 
 ٦حة الصف

 

، المعنون "إدارة RAS5082؛ ومنطـقة آســــــيا والمحيط الـهادئ (المشـــــروع ")الزاعـجةللبعوض الـغازي من نوع  
عات البعوض من نوع  الناقل لألمراض باســتخدام تقنية الحشــرة العقيمة")؛ ومنطقة أمريكا   الزاعجةومكافحة تجمُّ

المعنون "تعزيز الـقدرة اإلقليمـية في أمريـكا الالتينـية والـكاريبي فيـما    ،RLA5074الالتينـية والـكاريبي (المشـــــروع  
ٍن لتقنـية الحشـــــرة العقيـمة، من أـجل  يتعلق بنُُهج المـكافـحة المتـكامـلة ل لحشـــــرات الـناقـلة لألمراض مع وجود مكِوّ

ــيما فيروس زيكا"، والم  الزاعجةمكافحة البعوض من نوع  ــرية، وال سـ ــببات األمراض البشـ ــروع  كناقل لمسـ شـ
RLA5083"المعنون "تعزيز القدرة على اسـتخدام تقنية الحشـرة العقيمة كأحد مكونات برامج مكافحة البعوض ،.(  

، المعنون "تقاســم المعارف بشــأن INT5155كما قدَّمت الدعم من خالل مشــروع تعاون تقني أقاليمي (المشــروع  
المكافحة المتكاملة لآلفات الحشـــرية وناقالت  اســـتخدام تقنية الحشـــرة العقيمة والتقنيات ذات الصـــلة ألغراض 

رية على نطاق المنطقة بالكامل" ترات)األمراض البـش م المعارف والخبرات في  ، وهو منصـة اـس ية لتقاـس اـس يجية أـس
  جميع أنحاء العالم.

  البرازيل وتركياوواصــلت الوكالة تقديم الدعم إلى الدول األعضــاء من خالل برنامج التعاون التقني في   -٢٠
ــيوسو ــيك وموريشـ ــودان والفلبين وكوبا والمكسـ ــري النكا والسـ كما دعمت الوكالة عمليات   .جنوب أفريقيا وسـ

  إيطاليا والواليات المتحدة األمريكية.و إسبانيا لتطبيق تقنية الحشرة العقيمة لمكافحة البعوض في تجريبية

ختبر الدول األعضـاء تقنية الحشـرة وأطلقت الوكالة خطة نهج اشـتراطي تدريجي، يمكن من خاللها أن ت  -٢١
الـية على إتـمام األنشــــــطة في  األمراض حـيث يعتـمد االنتـقال فيـها إلى    نواـقلالعقيـمة وتنـفذـها لمـكافـحة   المرحـلة الـت

  المرحلة السابقة، بهدف التقدم صوب تنفيذ برامج تقنية الحشرة العقيمة ميدانياً.

ضـــــاء مـنذ  ة ومنظـمة الصــــــحة الـعالمـية، اُتيح لـلدول األعوكجزء من ـمذكرة التـفاهم المبرـمة بين الوـكالـ   -٢٢
ــان/أبرـيل   اقالت    ٢٠٢٠نيســـ افـحة ـن ا إـحدى أدوات مـك ارـه اعتـب ة الحشـــــرة العقيـمة ـب ار تقنـي اُر توجيهي الختـب إـط

ة ا البعوض من نوع الزاعـج افـحة األمراض التي ينقلـه دـمة لمـك ا .األمراض المســـــتـخ ة إلى ذـلك، في  وـب ــاـف إلضـــ
ديش في تقدير مدى تفشــي الحمى  راء من الوكالة ومنظمة الصــحة العالمية بنغال، ســاعد خب٢٠١٩آب/أغســطس 

  الدنجية في البالد ووضع خطة الختبار تقنية الحشرة العقيمة للقضاء على البعوض الذي ينشر المرض.

ة القران الواـحد والعشـــــرين، ـظل ـعدد الـحاالت  بـعد االنخـفاض الـناجح لمـعدل انتشـــــار المالرـيا مـنذ ـبدايـ   -٢٣
وتســعى الوكالة إلى الحصــول على مزيد من الموارد إلعداد حزمة تقنية  مســتقراً خالل الخمس ســنوات الســابقة.

الحشــرة العقيمة لمكافحة البعوض الناقل للمالريا، ال ســيما فيما يتعلق بمكون البحث والتطوير في الحزمة الكاملة  
  ا، ونقلها إلى الدول األعضاء.العقيمة، بما في ذلك اختبارها والتحقق منه لتقنية الحشرة

وتـُعدُّ تقنـية الحشـــــرة العقيـمة جزءاً من نهج المـكافـحة المتـكامـلة للحشـــــرات الـناقـلة لألمراض على نـطاق   -٢٤
غذية والزراعة  وواصــل البرنامج المشــترك بين الفاو والوكالة الســتخدام التقنيات النووية في األ مناطق بأســرها.

بتقنية الحشــرة العقيمة والتحقق من    ية الجهود الرامية إلى تطوير الحزمة الخاصــةومختبُر مكافحة اآلفات الحشــر
وأُحِرز تـقدم  ـهذه الحزـمة واالرتـقاء بـها إلى المســـــتوى األمـثل، ـباعتـبارـها أداة تكميلـية لمـكافـحة تجمـعات البعوض.

ما يخص تحديين رئيســيين:  في ذلك من خالل برنامج التعاون التقني، في  جيد في التعاون مع الدول األعضــاء، بما
بل فعالة  تحداث ـس مح بإطالق الذكور فقطاـس ين تـس ن التطورات   ، وإطالق البعوض من الجو.لفصـل الجنـس تمّكِ وـس

لعقيمة في  الراهنة بـشأن الفـصل بين الجنـسين واإلطالق باـستخدام الطائرات المـسيَّرة من اختبار نهج تقنية الحـشرة ا
وآمن من الـناحـية البيولوجـية  ـهذا النهج في مـكافـحة تجمـعات البعوض ـمأمون    إـطار عملـيات تجريبـية إليضـــــاح أنَّ 

  ومسؤوٌل.
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  تعزيز الدعم الُمقدَّم للدول األعضاء 
  في مجال األغذية والزراعة 

  

  الخلفية  -ألف

، بالدور المركزي الذي تـضطلع به التنمية GC(62)/RES/9من القرار  ٥- ـسلَّم المؤتمر العام، في القـسم ألف  - ١
التعجيل بالتقدم صـوب عدَّة من أهداف التنمية المسـتدامة، ال سـيما تلك الهادفة إلى القضـاء على الجوع  عية في  الزرا 

وتحقيق األمن الغذائي وتحسين التغذية والترويج للتنمية الزراعية المستدامة، بما يعود بالفائدة االجتماعية االقتصادية  
أن تواصــل، بطريقة متكاملة وشــمولية، توســيع نطاق جهودها  نة على  وبالتالي فقد حّث األما   على الدول األعضــاء. 

الرامية إلى معالجة أمور من بينها انعدام األمن الغذائي في الدول األعضاء، وعلى زيادة مساهمتها في رفع اإلنتاجية  
لتكنولوجيا علوم وا واالستدامة الزراعيتين، والحّد من الفقر والجوع، وتحسين مداخيل المزارعين، من خالل تطوير ال 

وشــّجع الشــعبة المشــتركة بين الفاو والوكالة على مواصــلة التصــدي للتحديات العالمية   النووية وتطبيقها المتكامل؛ 
ية المحيطة بالتنمية الزراعية، لكي تضـمن إلى أقصـى حد ممكن زيادة صـمود ـسبل كـسب المعيـشة للتهديدات  الرئيـس

  . ف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره ك التكي واألزمات في مجال الزراعة، بما في ذل 

د إطار التنمية الزراعية   - ٢ وســلَّم المؤتمر العام أيضــاً بأنَّ من بين االتجاهات العالمية الرئيســية التي ســتحّدِ
ــوء التغذية، وتأثير   ــتمرار حالة انعدام األمن الغذائي، وسـ على المدى المتوســـط: تزايد الطلب على األغذية، واسـ

ة والزراـعة من خالل   اخ.تغير المنـ  اخ على األـغذـي ار تغير المـن ــدي آلـث ة على التصـــ اـن د ـحث األـم ه فـق اء علـي وبـن
اســـــتـخدام التكنولوجـيات النووـية، مع إيالء األولوـية للتكيف مع تغير المـناخ والتخفيف من آـثاره، بـما في ذـلك عن 

ديدة من أجل التصـدي لتحديات تغير  طة جودعا األمانة إلى تنفيذ أنشـ  طريق تطوير األدوات والحزم التكنولوجية.
  المناخ في إطار العنوان المواضيعي ’الزراعة الذكية مناخياً‘.

كما دعا المؤتمر أيضــاً األمانة، في ضــوء االتجاه العالمي بشــأن مقاومة الميكروبات للمضــادات الحيوية   - ٣
لمبذولة الـستحداث تطبيقات يمكن  ية اوما لذلك من تأثير على صـحة اإلنـسان والحيوان، إلى مواصـلة الجهود الدول

  أن تقِدّم األساليب/األدوات النووية/النظيرية في إطارها مزايا نسبية.

ب المؤتمر الـعام ـبأنشــــــطة البحوث المبنـية على الطـلب المتعلـقة بتطوير أدوات لالتصـــــال بغـية   - ٤ وإذ رحـَّ
منصـــة العروض اإليضـــاحية الجديدة ، وبتحســـين عملية اتخاذ القرارات في مجال إدارة مياه الزراعة في أفريقيا

الخاصــة بالتأهب والتصــدي للطوارئ النووية واإلشــعاعية فيما يتصــل باألغذية والزراعة، فقد حثَّ األمانة على  
ــطتها   ــول على أموال خارجة عن الميزانية لتعزيز أنشـ ــعي إلى الحصـ ــلة تعزيز جهودها الرامية إلى السـ مواصـ

  طوارئ النووية واإلشعاعية التي تؤثر على األغذية والزراعة.ي للالبحثية في مجال التأهب والتصد

م تقريراً  GC(64)/RES/12  من القرار  ٧-وطـلب المؤتمر الـعام، في القســـــم ألف - ٥ ، من الـمدير الـعام أن يـقّدِ
 .٦٥الـإلى المؤتمر العام في دورته العادية  GC(62)/RES/9من القرار  ٥-عن التقدم المحرز في تنفيذ القسم ألف
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  التقدُّم المحرز منذ انعقاد الدورة العادية الثانية والستين للمؤتمر العام  -باء

تُشرف الشعبة المشتركة بين الفاو والوكالة، التي أصبح اسمها المركز المشترك بين الفاو والوكالة، حاليا   -٦
لدول األعـضاء، وهي أيـضاً  ي امعهداً بحثياً ومحطة تجريبية ف ٤٥٠مـشروعاً بحثياً منـسقاً بمـشاركة نحو    ٣٥على  

ــاريع التعاون التقني. ٣٢٨مســؤولة عن تقديم الدعم العلمي والتقني إلى     مشــروعا وطنياً وإقليمياً وأقاليميا من مش
حلقة عمل وحلقة دراســية وحلقة تدريبية مبنية على الطلب شــارك  ٢٦٤وخالل الفترة المشــمولة بالتقرير، ُعقدت  

باً من  ٦٤٣٣فيها   ية من خالل برنامج الوكالة للتعاون التقني.البمتدّرِ باإلضـافة    لدان النامية، ُدِعمت بصـورة رئيـس
من الوثائق التقنية، والرســائل اإلخبارية،   ١٢٤منشــورات، بما في ذلك   ٦٠٢إلى ذلك، أصــدر المركز المشــترك  

من أوراق المؤتمرات،   ١٤١مقاالً في مجالت علمية يـستعرـضها النظراء، و ٢٩٠والمبادئ التوجيهية، والكتب، و
  وست طبعات خاصة في مجالت علمية يستعرضها النظراء.

ــطة البحث والتطوير المبنية على الطلب في مختبرات الزراعة والتكنولوجيا البيولوجية   -٧ ــتمرت أنشـ واسـ
سـتخدام ، بالنمسـا، اسـتجابة لطلبات الدول األعضـاء، بما في ذلك ايبرسـدورفزاالمشـتركة بين الفاو والوكالة في 

س غازات الدفيئة الزراعية من أجل إتاحة خيارات تخفيف أفـضل،  التقنيات النووية في الزراعة الذكية مناخيا وقيا
من هويتـها،  األغذية واالســـــتيـثاق    اقتـفاءوالتكيف مع تغير المـناخ، وتطوير التقنـيات النظيرية والتحليلـية ألغراض 

ستيالد ت الحيوانية المشعّعة، ووضع الخرائط اإلشعاعية الهجين الفضالً عن تحليل الملوثات فيها، وفحص اللقاحا
الحيوانات، وتعزيز تطبيقات تـشخيص أمراض الحيوان للكـشف المبكر عن أمراض الحيوان واألمراض الحيوانية  

ف مع المناخ وذات غلة عالية، ومكافحة اآلفات الحـشرية ، وتطوير محاـصيل تتكي١٩-المـصدر، بما في ذلك كوفيد
  نباتية والحيوانية.ال

واســتمر التركيز بصــورة رئيســية على تطوير شــبكات المختبرات وزيادة تعزيزها بمشــاركة العديد من   -٨
أصــحاب المصــلحة، وال ســيما لتعزيز دعم تشــخيص األمراض الحيوانية والحيوانية المصــدر العابرة للحدود في  

التشـخيص البيطري (فيتالب)، وتعزيز القدرات    وقت المناسـب ومراقبتها والقضـاء عليها (مثل شـبكة مختبراتال
مة األغذية ومراقبة األغذية (مثل الشـــبكة التحليلية ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي، والشـــبكة  في أنظمة ســـال

ــالمة األغذية ــيوية لســ ــبكة اآلســ ــالمة األغذية، والشــ ــيل واعتماد  األفريقية لســ ــين المحاصــ )، واالرتقاء بتحســ
قة آسيا والمحيط الهادئ وشبكة االستيالد حيائية الحديثة (شبكة االستيالد الطفري للنباتات في منطالتكنولوجيات األ

الطفري للبُن)، وتبادل المعرفة حول تقنية الحشـرة العقيمة لمكافحة اآلفات الحشـرية (شـبكة قاعدة بيانات العاملين  
  ال ذباب الفاكهة الرمادي).في مج
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 يتالب يتعلمون كيفية استخدام أسلوب مقايسة مسببات األمراض المتعددة.مختبرات ف علماء شبكة - ١-باء -الشكل

  الوكالة) (المصدر:

دولة عضـوا   ١٩دولة عضـوا في أفريقيا و ٤٥وواصـلت الوكالة دعم شـبكة فيتالب، التي امتدت لتشـمل   -٩
، والمعدات والمواد  ةالموحدتوفير التدريب، وأطقم التشـــخيص، وإجراءات التشـــغيل  في آســـيا، وذلك من خالل 

   الالزمة لمراقبة األمراض الحيوانية واألمراض الحيوانية المصدر العابرة للحدود والوقاية منها.

  (وترد تفاصـــيل إضـــافية في الوثيقة  ١٩-ودعمت الوكالة الدول األعضـــاء في جهودها للتصـــدي لكوفيد -١٠
GOV/INF/2021/4.(  ا او والوـك د اســـــتـجاب المركز المشـــــترك بين الـف ة على الفور  وـق ديم دعم تقني قوي، ـل بتـق

بلدا وإقليما، بما في ذلك  ١٢٨وقدمت الوكالة حزم مســـاعدات إلى   .إرشـــادات الخبراء، وبالمســـاندة المختبريةبو
بي ـسي آر) -ـسطة المـستنـسخة العكـسية (آر تيمعدات الكـشف، وبالتحديد معدات التفاعل البوليميري المتـسلـسل بوا

لبيولوجي من  إلى جانب الكواشــف ومســتهلكات المختبرات، فضــال عن إمدادات األمان اوأجهزة وأطقم االختبار،  
   .١٩-أجل المناولة والتحليل اآلمنين لعينات كوفيد

الخـنازير األفريقـية وـكان مركز البحوث اإلـندونيســـــي للعلوم البيطرـية أول من اكتشـــــف فيروس حمى   -١١
ت تـشخيـصية  ، قام المركز بتنفيذ اختبارا٢٠١٩ول/ـسبتمبر  ومنذ ظهور هذا الفيروس في إندونيـسيا في أيل بـسرعة.

ــال اآلني المتعدد الخاص بحمى الخنازير األفريقية (جدول    لتأكيد المرض ومراقبته. ــمل هذه العوامل اإلرسـ وتشـ
  ، وعزل الفيروس في زراعات في خاليا أولية.بي سي آر-األمراض النزفية) لفحوصات آر تي
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ــهدت الع٢٠١٩ومنذ عام  -١٢ ــيوية، ش ــر    ديد من البلدان اآلس ظهور فيروس مرض الجلد الكتيلي، الذي انتش
النكا، وفييت نام، وميانمار،    إندونيـسيا، وبنغالديش، وبوتان، وتايلند، وـسري   في ٢٠٢٠بـسرعة خالل ـصيف عام 

ــاتوقد دعمت الوكالة، م  .ونيبال ــبكة فيتالب، هذه البلدان بمواد مختبرية ووصــــف جزيئي لفيروســ   ن خالل شــ
متعددة فيما يتعلق ببنغالديش وفييت نام،   المرض المعزولة محلياً، والتسـلسـل الكامل للجينوم، أو اسـتهداف جينات

   وهي تعمل مع البلدان األخرى.

ــنغال عن فيروس مرض النزفية الوبائية لدى األرانب (  - ١٣ ــف الســ ) وأخطر به ألول مرة في  RHDV2وكشــ
الذي أدى إلى ارتفاع معدالت الوفيات   بوركينا فاسـو ونيجيريا، األمر وسـرعان ما انتشـر الفيروس إلى    . ٢٠٢٠  عام 

  وقد عملت شبكة فيتالب بكفاءة على دعم المختبرات البيطرية الشريكة في غرب أفريقيا.   . المستأنسة بين األرانب 

تأنـسة ي الحيوانات البريةأن تحدث فويمكن   -١٤ باب    والمـس ديدة ألـس موجات نفوق حادة أو حاالت مرضـية ـش
األـشهر القليلة الماضـية، أُبلغ عن حاالت نفوق كبيرة في بوركينا فاـسو (في الطيور البرية مثل  ففي    ير معروفة.غ

ال). ا (في الجـم ا وكينـي ام) وفي إثيوبـي دعم   اليـم ة فيتالب ـب ة وشـــــبـك اـل او والوـك ويقوم المركز المشـــــترك بين الـف
مل معدية معروفة أو غير معروفة، ولكشـف أسـباب  االسـتقصـاءات المختبرية بنشـاط لتقييم ما إذا كانت هناك عوا

  هذه الموجات من األمراض.

وأجرـيت    نـية.واختُبِر نموذج ـجدـيد من اللـقاـحات المشـــــعـعة للتحقق من فـعاليتـها ضـــــد األمراض الحيوا -١٥
ومعـهد  ،  فييـنا، والوـكاـلة النمســـــاوـية للصــــــحة وســـــالـمة األـغذـية تـجارب ـبالتـعاون مع ـجامـعة الـطب البيطري في

باإلضــــافة إلى ذلك، قدم المركز المشــــترك بين و وقاية من األمراض الحيوانية في البندقية.المتعلقة بال  التجارب
داد الخلوي المتعاقب في جامعة بيرادينيا في ســري النكا، وهو  منظمة الفاو والوكالة دعما تقنيا إلنشــاء مرفق للتع

  أداة ال غنى عنها لتقييم االستجابة للقاحات.

لســـل الجينوم، تســـتند إلى منصـــات عدادات منيون للمســـامات النانوية في  جيا كاملة لتســـ ونُفذت تكنولو -١٦
الديمقراطية، والســنغال، والمغرب،    إثيوبيا، وجمهورية الكونغوأكســفورد في ســبعة مختبرات بيطرية أفريقية في 

في وضــع  في المقام األول  هذه التكنولوجيا  وســتســتخدم    ، بدعم من خالل برنامج التعاون التقني.وناميبيا، والنيجر
ــببات األمراض غير المعروفة في الحيوانات   ــف عن مس ــةالجينوميات البيئية للتمكين من الكش ــتأنس والبرية    المس

   لمسببات.الحاملة لهذه ا

، ـقاـمت الوـكاـلة، ـبالتـعاون مع ـجامـعة الـطب البيطري في فييـنا والكونســـــورتيوم اـلدولي  ٢٠٢٠وفي ـعام   -١٧
النتـقاء اإلـبل ـعالـية اإلنـتاج    لإلـبلظـها، بتطوير رـقاـقة متـعددة األنواع للحمض النووي  لتحســـــين جيـنات األـبل وحف

ــتيالدها. ــتخدامها للتقييم الجيني لمجموعة   ٢٠٠ ٠٠٠وتحتوي هذه الرقاقة على زهاء    واســ ــمة، ويمكن اســ واســ
ــناميناإلبلمتنوعة من أنواع   ــنام، والجمال ذات الس وتخضــع    الالما.باكا، و، واألل، بما في ذلك الجمال وحيدة الس

  .٢٠٢١الرقاقة حاليًا للتحقق من الصحة واالختبار الميداني وستنفّذ في أواخر عام 

ــتة بلدان  -١٨ ــري النكا،  وقدمت الوكالة الدعم التقني لســ األرجنتين، وأوروغواي، وبنغالديش، وبيرو، وســ
ــ في إجراء تقييم شــامل للجينوم في األبقار المحلية.  وصــربيا ي لألبقار من نوع  اقة حمض نوووتُســتخدم رق  ـــــ

60K DNA   وكان الغرض من هذا التقييم هو الربط بين   رأس من الماشــية. ١٩٠٠لتحديد النمط الجيني ألكثر من
ــتوى   ــربيا)؛ وتقدير الخليط الجيني وتقييم مسـ ــمات إنتاج الحليب (صـ األنماط الجينية على نطاق الجينوم وبين سـ

االنتقاء المتعلقة بالتكيف مع    (بنغالديش وســــري النكا)؛ وتحديد بصــــماتوراثة التورين في الماشــــية الهجين  
  المرتفعات (بيرو)؛ وتقييم التنوع األحيائي الوراثى للماشية المحلية (األرجنتين واألوروغواى).
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دولة، باإلـضافة   ٢١مؤـسـسة في  ٥٧وتوـسعت الـشبكة التحليلية ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي لتـشمل  -١٩
ــبكة األفريقية لســالمة    دريبية فيما بين المختبرات.يق حلقة العمل والتجارب واألنشــطة التإلى تنســ  وواصــلت الش

ــئت منظمات للبحث ومراقبة األغذية في   ١٠٢األغذية نموها لتبلغ  ــاركة، مما عزز  ٣٩مختبًرا، وأنشــ دولة مشــ
ألعضـاء في  التعاون بين المؤسـسـات اوتيسـر الشـبكة اآلسـيوية   التواصـل التقني من خالل الشـبكة وبناء القدرات.

ــتان بابوا غينيا الجديدة في فحص مخاطر  تحســــ  ــبيل المثال، دعمت باكســ ين قدرات الفحوص المعملية (على ســ
ار في فحص  انـم ا ومـي د كمبودـي ايلـن ات؛ ودعـمت ـت دات اآلـف ا مبـي اـي ار بـق اُن األردن في اختـب ــاـعدت لبـن ذاء؛ وســـ الـغ

  المختبرات واعتمادها. الملوثات) والمساهمة في تحقيق امتياز

بكة اال -٢٠ اركة  وعقدت ـش ميا بمـش ئت رـس يا والمحيط الهادئ، التي أنـش تيالد الطفري للنباتات في منطقة آـس ـس
، اجتماعا ثانيا افتراضـــياً في  ٢٠١٩دولة عضـــوا موقعة أثناء حلقة العمل األولى التي نُظمت في تموز/يوليه   ١٣

وتتمثل   لشــبكة.انضــمت إلى امن ثم  دول أعضــاء إضــافية و، شــاركت فيه ثالث ٢٠٢٠تشــرين الثاني/نوفمبر  
األدوار األسـاسـية للشـبكة، كما حددها مقترح جونغشـو، في ما يلي: تعزيز القدرات الوطنية واإلقليمية، وتحسـين  

ــات    الموارد ــاء منصــات خاصــة بالدراس ــتيالد، وإنش ــريع االس ــتخدام تكنولوجيات تس الوراثية، والتمكين من اس
اإلجـهاد، والكشـــــف المبكر عن اآلـفات واألمراض الـعابرة للـحدود،    مواقع لفحصوظيفـية، وإنشـــــاء  الجينومـية ال

كما يتزايد االهتمام الشــديد باالســتيالد الطفري   والحفاظ على المادة الوراثية الطافرة، وحشــد الموارد المشــتركة.
  للنباتات في منطقة أمريكا الالتينية.

وية للصـحة وسـالمة األغذية السـتخدام مختبر  التقنية مع الوكالة النمسـاوقامت الوكالة بتوسـيع تفاعالتها   -٢١
لتعزيز قدرات البحث والتطوير لتشـــخيص األمراض الحيوانية واألمراض   ٣الســـالمة األحيائية من المســـتوى  

ــف عن كوفيد وفحوصــه والتحقق من صــحتها،    ١٩-الحيوانية المصــدر العابرة للحدود، من أجل تقييم أطقم الكش
وكثفت    لفيروسـات شـديدة اإلمراض التي تؤثر على الماشـية في الدول األعضـاء.وصـيف الوراثي للبكتيريا واوالت

الوكالة مســاعداتها إلى العديد من الدول اآلســيوية األعضــاء لمكافحة تفشــي حمى الخنازير األفريقية، بما في ذلك 
مشــورة للبلدان  عضــاء وتقديم اإلرشــادات والمن خالل تعزيز القدرات التقنية في مجال التشــخيص لدى الدول األ

  المتضررة.
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معالجة العينات لتشخيص األمراض الحيوانية العابرة للحدود في المركز الوطني للتشخيص  -٢-باء -الشكل
  الوكالة)  (المصدر: البيطري، في فييت نام.

توجيهية  الفاو)، مبادئ  ووضــــعت الوكالة، بالتعاون الوثيق مع منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة ( -٢٢
والعمل جار   بـشأن اـستخدام التقنيات النووية ولتعقب انتقال مـضادات الميكروبات من المناطق الزراعية إلى البيئة.

  على إصدار وثيقة إرشادية تفصيلية الختبار المنهجية في الدول األعضاء.

 Strategies and Practices in the Remediation of Radioactiveوصـــدر منشـــور من الوكالة بعنوان   -٢٣

Contamination in Agriculture  ]  ــعاعي في مجال ــالح التلوث اإلشـ ــتصـ ــات في اسـ ــتراتيجيات والممارسـ االسـ
بـهدف تعزيز الـتأـهب والتخطيط للتصـــــدي ـلدى المنظـمات اـلدولـية واـلدول    ٢٠٢٠في شــــــباط/فبراير    الزراـعة]

  األغذية والزراعة.عية المتعلقة باألعضاء في حاالت الطوارئ والحادثات النووية اإلشعا

ة  -٢٤ ذـي ة األـغ اق من هوـي ة االســـــتيـث ا يتعلق بمنهجـي درات فيـم اء الـق التوازي مع بـن وأدى البحـث التطبيقي ـب
ــالمة األغذية ومراقبة الجودة في أكثر من   ــأن س ــة إلى تعزيز القدرات بش ــوش ــاف األغذية المغش دولة  ٣٠واكتش

ب والعســل والشــاي في الصــين، وأعشــاش الطيور  لفة، مثل الحليوشــمل ذلك المنتجات الغذائية المخت  عضــوا.
ان في   ا، والـخل في الفلبين، ولحم الخنزير المســـــتورد ومنتـجات األلـب اليزـي ة في ـم الـي ة ذات القيـمة الـع أكـل الُمســــــت

  كما وضعت عالمة "مضمون الجودة" للحليب ومنتجات األلبان المحلية في سلوفينيا. سنغافورة.

لمختبرات ســــالمة األغذية التابعة   ١٧٠٢٥:٢٠١٧ اآليزواعتماد معيار  تقدمه الوكالة  وأثمر الدعم الذي  -٢٥
ومن شـأن ذلك أن   .أوغندا، وباكسـتان، وبوتسـوانا، وجنوب أفريقيا، ومنغوليا، وناميبيا، ونيجيرياللدول األعضـاء  

  ة.غذياأليعزز من موثوقية اختبار ورصد المخلفات الكيميائية والملوثات المرتبطة بها في 

وُطبقت تقنيات التحليل النووي والنظيري التي ُطّوِرت من خالل المشـــاريع البحثية المنســـقة في برامج   -٢٦
ر  المراقبة والرصـد الوطنية المتعلقة بالمخلفات والملوثات المتعددة/المختلطة ألكثر من خمس مواد غذائية في عـش

ــاء. ــلوب تحليل المخلفات  دول أعضــ ــف عن  متعال  ومن األمثلة على ذلك أســ مركباً، بما في ذلك  ١٣٢ددة للكشــ
  مبيدات اآلفات والسموم الفطرية، في الكينوا لمعالجة التحدي المتمثل في رفض صادرات الكينوا في بيرو.
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ــلوب لتحليل   -٢٧ ــادات، بما في ذلك تطوير أسـ ــلت الوكالة العمل المتعلق بمقاومة الميكروبات للمضـ وواصـ
مخلفات مضـــادات الميكروبات والذيفان الفطري في فضـــالت الحيوانات  ي للكممخلفات متعددة من أجل التحديد ا

وـقد ـقام ـهذا العـمل على جـهد ســـــابق (طريـقة تحليلـية) بشـــــأن تـحدـيد مخلـفات مضـــــادات الميكروـبات    وـتأكـيده.
ــاد للميكروبات، ووجود جينات مقاومة في   ــاط المضــ ــيكلين، والنشــ لج  المعا  روث الدجاج الالحمبالكلورتيتراســ

كـما دعـمت    ر ـبالغ األهمـية ـبالنســــــبة للجهود الـعالمـية في مـجال مـقاوـمة مضـــــادات الميكروـبات.ا، وهو أمتجريبيـ 
دولة عضـوا في اختبار ورصـد مخلفات مضـادات الميكروبات، وهي عنصـر حاسـم األهمية    ٣٠الوكالة أكثر من  

ــادات. ــافي جاٍر، بما في ذلك   في مقاومة الميكروبات للمضــ موّجه لألغراض  ولوجيا النقل التكنوهناك عمل إضــ
  البحثية.

  

  الوكالة) (المصدر: مختبر لتحليل مخلفات العقاقير حاز على االعتماد مؤخرا في باكستان. -٣-باء -الشكل

وواصـلت الوكالة دعم هيئة الدسـتور الغذائي ووضـع معايير ومبادئ توجيهية لسـالمة األغذية من خالل   -٢٨
ــطة في لجان  ــاركة النشــ ــتورالمشــ ل اللجان المعنية بمخلفات العقاقير البيطرية ومخلفات  الغذائي، مث  هيئة الدســ

واألهم من ذلك أن قدرات بناء القدرات    المبيدات والملوثات الغذائية، فضــال عن اللجنة المعنية بأســاليب التحليل.
ونات  لتوجيهية ومدي والمبادئ اونقل التكنولوجيا تمكن العديد من الدول األعضـاء من تنفيذ معايير الدسـتور الغذائ

  الممارسات.

ــة   -٢٩ ــاء أو تعزيز خمسـ ــترك بين منظمة الفاو والوكالة، بدعم إنشـ وقامت الوكالة، عن طريق المركز المشـ
مختبرات لـسالمة األغذية والـصحة البيئية في إريتريا وغامبيا، فـضال عن وـضع مخطط لرـصد مخلفات مـضادات  

ــيا والمحيط   ــيا والمحيط الهادئ التابع لمنظمة  عاون مع المكالهادئ (بالتالميكروبات في منطقة آس تب اإلقليمي آلس
وفي إـطار االتـفاق التـعاوني اإلقليمي األفريقي للبـحث    األـغذـية والزراـعة)، يجري تجريـبه في ســـــنـغافورة وـتايلـند.

زائر  تـارين في الجوالتنميـة والتـدريـب في مجـال العلم والتكنولوجيـا النوويين، تم اعتمـاد مركزين إقليميين مخ
بهدف المسـاهمة في تعزيز الصـحة  ا لدعم خدمات التثقيف والخدمات التحليلية في مجال سـالمة األغذية، ونيجيري

  .العامة والتجارة اإلقليمية والدولية في المواد الغذائية في أفريقيا من خالل إنشاء شبكات مختبرية
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وادور، كجزء من المـشروع  اكهة في اإلكحة ذبابة الفوقدمت الوكالة الدعم لمـشروع البحر المتوـسط لمكاف -٣٠
ونتيـجة لـلدعم اـلذي تـقدـمه الوـكاـلة، زادت كمـية الفواـكه والخضـــــروات وجودتهـما،    الوطني لمـكافـحة ذـباـبة الـفاكـهة.

ــجري  ــرت التجارة الدولية، إذ تمكن المزارعون من بدء تصــدير التوت الذهبي وفاكهة التنين والطماطم الش   ةوتيس
  ألمريكية وأمريكا الالتينية وأوروبا.ات المتحدة ااق في الواليإلى األسو

بمساعدة تقنية الحشرة العقيمة، تُصدَّر الطماطم الشجرية في اإلكوادور اآلن إلى األسواق في  - ٤-باء -الشكل
  ) آغروكاليتاد (المصدر: الواليات المتحدة األمريكية وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي واالتحاد األوروبي. 

وقدمت الوكالة الدعم لألرجنتين في مجال مكافحة اآلفات الحشرية النباتية يؤتي أُُكلَه اآلن بفضل التطبيق   -٣١
ــطية. ــرة العقيمة على ذبابة الفاكهة المتوسـ ــع  ٢٠٢٠وفي أوائل عام  الناجح لتقنية الحشـ ــين بوضـ ، اعترفت الصـ

ونتيجة لذلك، أصــبح من الممكن تصــدير    الفاكهة. لية من ذبابةباتاغونيا وأجزاء من مقاطعة مندوزا باعتبارها خا
ة  ذـي اطق في األرجنتين إلى أكبر أســـــواق األـغ ذه المـن ة من ـه احـي ا والتـف ه األخرى ذات النوى منـه الكرز والفواـك

  الطازجة في العالم.

عـماً  إلكـثار اـلذـباب وإطالـقه دوـقدـمت الوـكاـلة اـلدعم إلى دوـلة بوليفـيا المتـعددة القومـيات لبـناء مرفق متطور   -٣٢
ــر ــطية من مرفق    ة العقيمة.لتنفيذ تقنية الحشـ ــبوعياً ثالثة ماليين ذكر عقيم من ذبابة الفاكهة المتوسـ ــحن أسـ وتشـ

هكتار حيث توجد    ٢٠٠٠ويطلق الذباب المعقم على مساحة تزيد عن    لإلكثار والتعقيم يقع في مندوزا، األرجنتين.
  يات.بوليفيا المتعددة القوم اآلفات في كوشابامبا، بدولة

ة المرقـطة    -٣٣ اكـه ة الـف اـب افـحة ذـب ة لمـك ة الحشـــــرة العقيـم ة مؤخرا حزـمة تقوم على تقنـي اـل د طورت الوـك وـق
ــة ــيضـ ــتهدف الفاكهة الغضـ ــتهدف العنب.  ؛األجنحة وهي آفة تسـ وفي عام   وعثة الكروم األوروبية، وهي آفة تسـ

  وشيلي.بالتعاون مع األرجنتين  ، بدأت تجارب ميدانية تجريبية لكال النوعين،٢٠٢٠

من اإلجراءات التـشغيلية الموحدة والدالئل والمبادئ   ٢٨وخالل الفترة المـشمولة بالتقرير، نـشرت الوكالة   -٣٤
ــأن اإلدارة المتكاملة لآلفات  ــالح المنظمات الوطنية المعنية بوقاية النباتات    على نطاق المنطقةالتوجيهية بشــ لصــ
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وأُنتجت رســـومات معلوماتية    بعوض وأنواع المثقبيات.ا يشـــمل ذباب الفاكهة والوصـــحة الحيوان واإلنســـان، بم
وضــع معايير لذبابة الفاكهة يمكن أن تســاعد في  [  Fruit Fly Standards can Help Gain Market Accessبعنوان  

تب تعليمية  صــــدرت ك ٢٠٢١وفي عام  بالتعاون مع االتفاقية الدولية لحماية النباتات.] الوصــــول إلى األســــواق
 Sterile Insect Technique: Principles and Practice  الثانية من كتابثر من ألف ـصفحة: الطبعة تحتوي على أك

in Area-Wide Integrated Pest Management  ]:ــرة العقيمة ــات المتبعة في اإلدارة  تقنية الحش المبادئ والممارس
 Area-Wide Integrated Pest Management: Development and Field و  ]المتـكامـلة لآلـفات في عموم المنطـقة

Application ]:التطوير والتطبيق الميداني اإلدارة المتكاملة لآلفات في عموم المنطقة[.  

وواصـلت الوكالة تقديم الدعم التقني للسـنغال في جهوده الرامية إلى إنشـاء منطقة خالية من ذبابة التسـي   -٣٥
غرب السنغال، باستخدام نهج اإلدارة المتكاملة لآلفات الشاملة  تسي في منطقة نيايس الزراعية عالية اإلنتاجية في  

٪ تقريبًا على أعداد ذبابة التسي تسي في ٩٧ـضاء بنسبة وقد تـسنى الق  للمنطقة مع ُمكون من تقنية الحـشرة العقيمة.
ي تسي، مما  منطقة المـشروع، فأدى ذلك إلى الحد بقدر كبير من انتـشار مرض التريبانوزوما الذي تنقله ذبابة التس

  سمح للسنغال بمواصلة استيراد الماشية األكثر إنتاجية إلى المنطقة.

في مجال االســتيالد الطفري للنباتات والتكنولوجيات األحيائية  وواصــلت الوكالة تقديم المســاعدة التقنية   -٣٦
ــوا، ودعمت تطوير وإطالق  ٧٠المرتبطة به إلى أكثر من  ــنا من المح ١٨دولة عضـ ــيل  نوعا جديدا ومحسـ اصـ

باإلـضافة    .إندونيـسيا، وباكـستان، وبلغاريا، والـصين، وماليزيا، والهندفي ـست دول أعـضاء هي   ٢٠٢٠خالل عام 
ع ما مجموعه ســبعة خطوط طافرة محســنة طورها الســنغال على المزارعين من خالل نظم البذور  إلى ذلك،   وّزِ

   غير الرسمية.

  

يار لمقاومة عفن األنسجة الغضيضة في مجلس البحوث  االختتحت  نباتات الزنجبيل الطفرية - ٥-باء -الشكل
  العلمية بجامايكا، بدعم تقني من الوكالة في مجال التشعيع، وزراعة األنسجة وإجراءات الفرز.

  الوكالة) (المصدر:
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، أحدهما في تحســـين الزنجبيل  ٢٠٢٠للنباتات في عام  وتحقق نجاحان ألول مرة في االســـتيالد الطفري  -٣٧
ــجار الغابية.واآلخر في  ــين األشـ ــاعدة التقنية المقدمة من الوكالة    تحسـ جامايكا من تحديد أنواع  لوقد مكنت المسـ

الزنجبيل الطافرة المقاومة لنتن األنسجة الغضيضة باستخدام زراعة األنسجة والتشعيع باالقتران مع بروتوكوالت  
ــتندة إلى الدفيئة.اال ــاعدة ا نتقاء المختبرية والمس ــروع في تطبيق لتي قدمتها الوكالة  كما مكنت المس ــيلي من الش ش

ــاء مختبر لألحياء   ــجار الغابية، إلى جانب إنشـ ــين اإلنتاجية والتكيف مع تغير المناخ في األشـ ــعيع في تحسـ التشـ
  الجزيئية لتيسير االنتقاء األسرع واألكثر دقة.

ــودان لضــمان  ، عملت الوكالة بالتعاون الوثيق مع المكتب القطري لمنظمة ال٢٠٢٠وفي عام  -٣٨ فاو في الس
ــم  واليةحصــول المزارعين في   ــوداني المتأقلم مع الجفاف، عرف باس ــمال كردفان على صــنف من الفول الس ش

ام  ١-طفرة ة.  ٢٠١٨، أطلق في ـع اـل دعم تقني من الوـك ا يقرب من  يُنتج  و  ـب ذو  ٢٩٠٠اآلن ـم ة  طن من الـب الـي ر الـع
  .٢٠٢١ازات الصغيرة في عام مزارع من أصحاب الحي ٤٣٠٠الجودة، بهدف الوصول إلى 

داري   -٣٩ ذبول الفيوزاريومي من النوع الـم ة اـل افـح ــاء لمـك دة دول أعضـــ احثين من ـع ة مع ـب اـل وعمـلت الوـك
٤ )TR4(.يا وأفريقيا وأمريكا الالتينية المتضـافرة إلى قيام وأدت الجهود   ، الذي ما فتئ يدمر مزارع الموز في آـس

تخدم عادة للتصـدير، ويتمتعـشركاء في الصـين بتطوير وإطالق ـساللة طافر   ة جديدة من موز الكافنديش، الذي يـس
وـحددت دول أعضـــــاء أخرى ـطافرات مفترضـــــة ـقد تتمتع بمـقاوـمة    .٤بمـقاوـمة اـلذبول الفيوزاريومي الـمداري  

  المرض أو تحمله.

  

قاطعة  نباتات صينيون في مزرعة موز مع أصناف جديدة من الكافنديش مزروعة في م مستولدو - ٦-باء -الشكل
  يي) -جي  (المصدر: غوانغدونغ الصينية.

وما فتئت الوكالة تســاعد الدول األعضــاء على التصــدي لواحد من التحديات الكبيرة األخرى التي تواجه   -٤٠
اب العدا  اإلنتاجية الزراعية واألمن الغذائي: ر الطفيلية الخطيرة التي تهدد محاصـيل الحبوب واللوبيا  أال وهو أعـش

وتتســبب هذه الحشــائش الطفيلية في انخفاض إنتاجية المحاصــيل األســاســية   الصــحراء الكبرى.  في أفريقيا جنوب
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ــائر اقتصــادية فادحة. ومن خالل الدعم التقني الذي  مثل الذرة والدخن واألرز والذرة الرفيعة، مما يؤدي إلى خس
األرز والذرة الرفيعة قادرة الوكالة، طورت بوركينا فاســو ومدغشــقر والســودان خطوطاً طافرة من الذرة وتقدمه 

  على مقاومة العدار.

  
باحث في معهد البيئة والبحوث الزراعية في بوركينا فاسو، يشرح للزمالء العاملين معه في   -١-باء -الشكل

مختبر تحسين السالالت النباتية وصفاتها الوراثية التابع للوكالة في زايبرسدورف، النمسا، النتائج التي توصل  
  أن سالالت الذرة الجديدة المقاِومة للعدار (ستريغا).إليها بش

  وكالة)ال  (المصدر:

ــيةومكنت   -٤١ ــنوات األربع الماضـ ــتان على مدى السـ ــادات التقنية التي تقدمها الوكالة إلى باكسـ   من  اإلرشـ
ــنة من   وزيادة توزيعها فنتج عن ذلك تنامي اتســــاع الرقعة القطن الطافر  بذور تطوير أربعة أنواع جديدة ومحســ

ــناف القطن الطافرة األربعة التي طّورت  ٢٠٢٠وخالل عام  الزراعية. ــاحة التي يزرع فيها أصــ ، ارتفعت المســ
من إجمالي مســاحة القطن في مقاطعة البنجاب،   ٪٤٠ألف هكتار، وهو ما يشــكل أكثر من   ٧٠٠مؤخراً إلى نحو 

  الرئيسية لزراعة القطن في البلد.التي تعتبر المنطقة 

الدول الجزرية الصــغيرة النامية وزادت من دعمها لها في مجال تحســين  لة تعاونها مع  وقد عززت الوكا -٤٢
ومن خالل برـنامج التـعاون التقني، ُعـقدت دورة ـتدريبـية أـقاليمـية في    المـحاصــــــيل من أـجل تحقيق األمن الـغذائي.

باالو،  عالما من  ٢٤  تيالد الطفري وتقنيات تعزيز الكفاءة اســتفاد منهابشــأن االســ  ٢٠١٩تشــرين األول/أكتوبر  
وقدم دعم   ، وكذلك من دول صغيرة أخرى في أفريقيا وأمريكا الالتينية.وجزر مارشال، وغينيا، وفانواتو، وفيجي

  .بابوا غينيا الجديدة، وجزر مارشال، وفانواتو، وفيجيمماثل في مجال سالمة األغذية إلى 

ا وآسيا وأوروبا وأمريكا الالتينية في وضع  دولة عضوا في أفريقي  ٧٥الوكالة دعمها ألكثر من    وواصلت -٤٣
تيجيات الحفاظ على التربة باسـتخدام تقنيات النويدات المشـعة المتسـاقطة لضـمان اإلنتاج الزراعي المسـتدام  اسـترا

  ولوجية في المرتفعات.والحد من آثار تغير المناخ على تعرية التربة، ال سيما في النظم اإليك
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ة تطوير نظـام -٤٤ اـل ت الوـك ة التي تؤثر على  دعم القرار عبر اإلنترـنت    وواصــــــل االت الطوارئ النووـي لـح
ــممة حســــب  األغذية والزراعة. ــين لتقديم حلول مصــ ــاء مثل بلجيكا والصــ وتجري تهيئة النظام للدول األعضــ

ــدي لها في م ــين التأهب للطوارئ النووية والتصــ ــمل ذلك جمع    جال األغذية والزراعة.االحتياجات لتحســ ويشــ
ررة وإدارتها وعرضــها تصــويرياً لضــمان نشــرها في الوقت المناســب  لمناســبة من المناطق المتضــ البيانات ا

  والتواصل مع أصحاب المصلحة والجمهور العام.

لتخصــيب  وســاعدت الوكالة، من خالل برنامج التعاون التقني، مالي ونيجيريا في مجال الري بالتنقيط وا -٤٥
التكنولو ا النووـية.اـلذكي في زراـعة الكـفاف المعززة ـب ذا، تمكن    جـي مزارع ريفي من أصــــــحاب    ٥٠٠ونتيـجة لـه

الحيازات الصــغيرة في مالي، وأغلبهم من النســاء، من تحويل األراضــي المنخفضــة الغلة إلى مســاحات زراعية 
النسـاء، من زراعة المحاصـيل وجعلها   نيجيري، أغلبهم من ٢٥٠٠كما سـاعدت التكنولوجيا على تمكين   خصـبة.

  يشهم.وسيلة لكسب ع

 
المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة يحصدون الطماطم في منطقة الساحل في سيغو وسط  -٨-باء -الشكل

 د. كوليبالي)  (المصدر: مالي.

الطلب بشــأن  كما ســاهمت الوكالة في اســتخدام الزراعة الرقمية كجزء من األنشــطة البحثية القائمة على   -٤٦
وقامت بتطوير تكنولوجيا رقمية   ي إدارة المياه الزراعية في أفريقيا.أدوات االتـصال لتحـسين عملية ـصنع القرار ف

ــة عروض   ــطحية، إلى جانب منصـ ــد توفر المياه السـ ــائص التربة ورصـ ــم خرائط خصـ في الوقت الحقيقي لرسـ
  عاعية في األغذية والزراعة.إيضاحية جديدة بشأن التأهب والتصدي للطوارئ النووية واإلش

ــيق أن -٤٧ ــطة البحث والتطوير الدووقامت الوكالة بتنسـ ــارات  شـ ــتخدام التقنيات النظيرية لتحديد مسـ لية باسـ
وـكان من بين اإلنـجازات تطوير أداة ـجدـيدة   انبـعاث ـغازات اـلدفيـئة، ومن خالل ذـلك، ابتـكار تقنـيات تخفيف فـعاـلة.

ــيد الكربون في  ــتحداث طريقة منخفضـــ   لوقت الحقيقيالقياس وتحليل ثاني أكسـ ة التكلفة  في مجال الزراعة، واسـ
ن مع مركز علم األحـياء الزراعي الـتابع لمؤســـــســـــة البحوث الزراعـية البرازيلـية  وقوـية لقـياس الميـثان، ـبالتـعاو
  والمعهد الزراعي في بارانا.
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  تعزيز الشراكة بين الفاو والوكالة  -جيم

ات المتطورة للدول  أنشــطته البرنامجية لتلبية االحتياجعّدِل  يال ينفك القســم المشــترك بين الفاو والوكالة   -٤٨
ها على تحـسين اإلنتاجية والتـصدي للتهديدات التي تواجه إنتاج األغذية والزراعة وـسبل العيش  األعـضاء ومـساعدت

  والصحة، وكذلك لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

ـمة والوـكاـلة في  الـمدير الـعام للوـكاـلة والـمدير الـعام لمنظـمة الـفاو ترتيـباً منقـحاً للشـــــراـكة بين المنظ  ووقع -٤٩
، ورفع الشــعبة المشــتركة بين المنظمة والوكالة لتصــبح المركز المشــترك بين المنظمة  ٢٠٢١شــباط/فبراير  ٢٣

ــيع آفاق عملهما التعاوني. ــتراتيجية بين المنظمة  وقد التزمت كلتا المنظمتين    والوكالة وتوس ــراكة االس بتعزيز الش
   والوكالة لصالح الماليين من الناس.

رتيب المنقح إلى توســيع مجاالت االهتمام المشــترك بحيث تشــمل "تحســين رصــد ومراقبة  ذا التوأدى ه -٥٠
ر  ويق   األمراض الحيوانـية واألمراض الحيوانـية المصـــــدر واألمراض النـباتـية الـعابرة للـحدود" كمـجال رئيســـــي.

ظمة الفاو والوكالة في  التغيير رســمياً التعاون الســابق وســيمكن من دمج قدرات المختبرات المشــتركة بين من هذا
وســتســاهم الشــراكة المعززة في مشــروع العمل المتكامل    عمل منظمة الفاو المتعلق بمبادرة "الصــحة الواحدة".

   .لمكافحة األمراض الحيوانية المصدر التابع للوكالة (زودياك)

المشـــاركة   ويحافظ المركز على التنســـيق الفعال مع الوحدات/المراكز ذات الصـــلة في الفاو من خالل -٥١
والمســاهمة فيه، والتفاعالت المســتمرة مع مســؤولي االتصــال   ٢٠٣١ –٢٠٢٢ســتراتيجي  النشــطة في اإلطار اال

ــأن تخطيط العمل لفترة ال ــاور بشــ ــأن تخطيط العمل واإلبالغ عن النتائج، والتشــ ــنتين، وتقديم اإلحاطات  بشــ ســ
تب اإلقليمية والقطرية لمنظمة الفاو  ســق مع المكاكما أنها تن  اإلعالمية عن األنشــطة الجارية في الدول األعضــاء.
  أثناء تخطيط العمل وتنفيذ المشاريع وتقديم التقارير.

ــنت -٥٢ ــطة في مؤتمرات الفاو اإلقليمية التي تُعقد كل س ــاركة نش ــترك مش ــارك المركز المش ين ألفريقيا،  ويش
ــطى، وأمريكا الالتينية والكار ــيا الوســ ــيا والمحيط الهادئ، وأوروبا وآســ ولقيت المواد اإلعالمية التي    يبي.وآســ

توضــح التكنولوجيات النووية والتكنولوجيات ذات الصــلة بالمجال النووي وما اختير من تأثيراتها في كل منطقة  
  مؤتمرات.قبوالً حسناً لدى أصحاب المصلحة خالل هذه ال

الســـــتراتيجـية الـعالمـية  وعززت الوـكاـلة عملـها مع منظـمة الـفاو بشـــــأن المـبادرات الـعالمـية الـهاـمة، مـثل ا -٥٣
المواد الوراثية للماشــية المتاحة محليًا في الدول  لمكافحة واســتئصــال طاعون المجترات الصــغيرة، وجمع وحفظ 

تبـطة ـباإلنـتاجـية الـعالـية ومـقاوـمة  األعضـــــاء لتـحدـيد عالـمات الحمض الريبي النووي المنزوع األوكســـــجين المر
في إـطار الشـــــراـكة الـعالمـية للترـبة، وخـطة العـمل الـعالمـية الـثانـية    األمراض، ومختبر الشـــــراـكة الـعالمـية للترـبة،

وراثـية النـباتـية لألـغذـية والزراـعة من خالل االبتـكارات المبنـية على الطـلب والتي تركز على تحســـــين  للموارد ال
واستخدامه. التنوع الجيني النباتي
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  استخدام الهيدرولوجيا النظيرية إلدارة الموارد المائية 

  

  الخلفية  -ألف

ــبتمبر   -١ ــتين المعقودة في أيلول/ســ ، من خالل  ٢٠١٩التمس المؤتمر العام، في دورته العادية الثالثة والســ
ــم ألف ــتخدام  GC(63)/RES/10من القرار  ٣-القسـ ــبيل اسـ ، من األمانة أن تزيد من تعزيز الجهود المبذولة في سـ

ة، وأن  نمية وإدإمكانات التقنيات النظيرية والنووية استخداماً أكمل من أجل ت ارة الموارد المائية في البلدان المهتمــَّ
ــهولة إلى تكنولوجيا التحليل النظيري من خالل االرتقاء   ــول بسـ ــاء على الوصـ ــاعدة الدول األعضـ ــل مسـ تواصـ
ع نطاق األنـشطة المتعلقة بمـشروع مبادرة الوكالة لتعزيز توافر المياه وبمجال   ّ بمـستوى مختبرات منتقاة؛ وأن توسـِ

الجوفيّة؛ وأن تتيح حصــول الدول األعضــاء على تقنيات جديدة الســتخدام نظائر الغازات الخاملة في    ة المياهإدار
ع   ّ ز األنشــطة التي تســهم في فهم المناخ وتأثيره على الدورة المائية؛ وأن توســِ تحديد عمر المياه الجوفية؛ وأن تعِزّ

ــتخدام األدوات الجيوكيميائية والنظيرية لتعزي ع  ز النماذنطاق اســ ّ ــِ ج الهيدرولوجية في مناطق التعدين؛ وأن توســ
نطاق اســتخدام النظائر ألغراض دراســات التلوث وأن تجري تمارين دولية وتمارين مقارنة مشــتركة؛ وأن تزيد 
من تعزيز الجهود الرامية إلى تحســين التغطية الزمنية والمكانية للبرامج العالمية للوكالة الخاصــة برصــد النظائر  

   سة األمطار واألنهار؛ وأن تواصل تنمية الموارد البشرية في مجال الهيدرولوجيا النظيرية.مجال درافي 

م تقريراً  GC(63)/RES/10  من القرار  ٣-وطـلب المؤتمر الـعام، في القســـــم ألف -٢ ، من الـمدير الـعام أن يـقّدِ
ذا القرار إلى مجلس المحـافظين وإلى ال ذ ـه ا يتحقق من إنجـازات في تنفـي ة  مؤتمر العن ـم ادـي ه الـع ام في دورـت ـع

  .٦٥الـ

  

  والستين للمؤتمر العام  الثالثةالعادية  التقدُّم المحرز منذ انعقاد الدورة   -باء

  تعزيز أنشطة الهيدرولوجيا النظائرية  -١-باء

  مختبر الهيدرولوجيا النظيرية  -١-١-باء

ام   -٣ دم من أ  ،٢٠٢٠في النصـــــف األول من ـع د متـق دـي ل تطوير نظـام ـج اس الطيف الكتلي  اكتـم جهزة قـي
وينطبق على أشــــكال مختلفة من العينات    ٣-لتحليل تركيزات التريتيوم باســــتخدام طريقة نمو الهيليوم  ٣-بالهليوم

ة. اـل ابع للوـك ة الـت ا النظيرـي درولوجـي ة في مختبر الهـي ادرة    البيئـي دام أموال مـب اســـــتـخ اف الكتلي ـب واشـــــتُري المطـي
ــلمية التي قدمتها   ــتخدامات السـ ــم  اليابان.االسـ غير متلفة وأكثر  بأنها  طريقة   ٣-طريقة النمو الداخلي للهليوم  وتتسـ

وُوضــع إجراء تشــغيلي موحد، وأصــبح النظام اآلن جاهزاً للتطبيقات   حســاســية من التقنيات التحليلية األخرى.
م مســـتويات  التعاون التقني من أجل تحســـين تقيياألوســـع نطاقا من خالل المشـــاريع البحثية المنســـقة ومشـــاريع  

  بيئية الطبيعية.التريتيوم في المواد ال
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  الوكالة) (المصدر:  طريقة جديدة إلثراء التريتيوم تعتمد على تقنية األغشية النفاذية اإللكتروليتية. - ١-باء -الشكل

م النترات أمراً بالغ األهمية لتمكين االخت -٤ تخدام النظائر لوـس صـاصـيين في الهيدرولوجيا النظيرية  ويعد اـس
النظم المائية وقياس عمليات االســـتصـــالح الطبيعية مثل إزالة النترات،    من تحديد وتمييز مصـــادر النترات في

، نـشرت الوكالة طريقة جديدة منخفـضة التكلفة لتقليص كلوريد  ٢٠٢٠وفي عام   وامتـصاص المغذيات في األنهار.
 ز، وهو أمر مطلوب إلجراء القياســات النظيرية.التيتانيوم للتحويل الســريع لغاز النيتروز إلى غاز أكســيد النيترو

ادها لالســـتخدام  ، وقد تم اعتم٪٩٠وتعمل الطريقة الجديدة على خفض الجهد والتكلفة لألســـاليب الســـابقة بنســـبة 
الروتيني في مختبر الهيدرولوجيا النظيرية لدعم المشـاريع البحثية المنسـقة ومشـاريع التعاون التقني المتعلقة بآثار  

  لمغذيات على نوعية المياه.تلوث ا

ا  ٢٠٢١وفي ـعام   -٥ األيونـية مع الـقدرة على التحلـيل المتزامن  ، اكتـمل تركـيب نـظام ـجدـيد للكروـماتوغرافـي
ويتيح نـظام الكروـماتغرافـيا األيونـية قـياس الـكاتيوـنات واألنيوـنات الرئيســــــية والنزرة، بـما    اتيوـنات واألـنايوـنات.للكـ 

نيوم، وســوف يســاعد األنشــطة البرنامجية المتعلقة برصــد النظائر في دراســات  في ذلك النترات والنتريت واألمو
العالمية، فضـال عن المشـاريع البحثية المنسـقة التي    النظائرالتهطال وتلوث المياه الجوفية وتشـغيل شـبكات رصـد  

تروجين وأكاســــيد  النيتروجين ونوعية المياه وتغير المناخ التي تتطلب تقييم أكاســــيد النيبتلوث  التدعم دراســــات  
ــاعدة    الكبريت. ــورة والمس ــغيل نظام الكروماتغرافيا األيونية للوكالة تقديم المش ــبة من تش ــتتيح الخبرة المكتس وس

  نية إلى الدول األعضاء التي تتلقى الدعم من خالل مشاريع التعاون التقني.التق

ــتخدام م -٦ ــبة النظائر باسـ ــر (واقتنت الوكالة جهازاً لقياس الطيف الكتلي لنسـ )  EA-IRMSحلِّالت العناصـ
  ) في المـياه الجوفـية والســـــطحـية.٣٤-إلى الكبرـيت  ٣٢-لقـياس النـظائر المســـــتقرة للكبرـيت (أي نســــــبة الكبرـيت

ف المناجم الحمضــية، وتســرب مياه البحر، وغير ذلك من المؤشــرات  يتصــر وتســتخدم نظائر الكبريت في تقييم
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ــاريع البحثية    EA-IRMSم ويجري حاليا تركيب نظا الهامة لجودة المياه. ــتخدم لدعم العديد من المشـ ــوف يسـ وسـ
   المحلية. الماءالمنسقة المتعلقة بجودة المياه وآثار التعدين على دورة 

ــغيل القائمة على أســاس  -٧ ــهلة التش وواصــلت الوكالة تطوير وحدات إثراء التريتيوم منخفضــة التكلفة وس
إلجراء قياـسات أبـسط وأكثر دقة في    ـستخدم وحدات قياس التريتيومتو  تكنولوجيات األغـشية النفاذية اإللكتروليتية.

ويلزم توفير مرافق تحليلـية موســــــعة للتريتيوم في المـياه الطبيعـية لتقييم مـعدالت   عيـنات المـياه الجوفـية والتهـطال.
  تجديد المياه الجوفية ولتيسير رسم خرائط للهشاشة فيما يتعلق بالمياه الجوفية للدول األعضاء.

ــبح المطياف الليزري، المخصـــ أو -٨ ــجينصـ النادر الوجود في    ١٧-ص لتحديد الكمية الدقيقة لنظير األكسـ
هو مقتف جديد   ١٧-واألوكسجين  عينات المياه، يعمل بشكل كامل في مختبر الهيدرولوجيا النظيرية التابع للوكالة.

التبخر أو    لمهـمة الـناتـجة عن المـناخ مـثلفي التطبيـقات الهـيدرومـناخـية التي تـقدم رؤى في العملـيات الهـيدرولوجـية ا
ــفيرية. ــتراتوس ــبكة العالمية    التمييز بين مصــادر المياه الس ــتخدام الليزر الجديد لدعم برنامج الش ويجري حاليا اس

  الستخدام النظائر في دراسة األمطار التابع للوكالة والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية.

  عام  -٢-١-باء

امج الت -٩ الـ من خالل برـن أجهزة تحلـيل    ٢١ة، زّود  ـعاون التقني للوـك ا النظيرـية ـب درولوجـي من مختبرات الهـي
ومنذ أن أصبحت تقنية الليزر لتحليل النظائر    .٢٠٢١-٢٠٢٠طيف الليزر أو حّدِث ما لديها من أجهزة، في الفترة  

ــتقرة متاحة منذ  ــتفاد ما مجموعه   ١٢المسـ ــنة، اسـ ــواً من دعم ٦٩مختبراً في  ١٠٥سـ الوكالة القتناء    دولة عضـ
 زة تنظير الطيف بالليزر المـستخدمة لقياس نظائر األكسجين والهيدروجين المستقرة في عينات المياه.وتـشغيل أجه

ـصميمها وتطويرها، إلى  تباإلـضافة إلى ذلك، قدمت الوكالة أربعة من وحدات إثراء التريتيوم، التي قامت الوكالة ب
  لة بالتقرير.أربع دول أعضاء خالل الفترة المشمو

وشـــــارك في ـهذا االختـبار ـعدد قـياســـــي من    .٢٠٢٠نـتائج مـقارـنة التريتيوم في ـعام  ونشـــــرت الوـكاـلة  -١٠
من هذه المختبرات تنتج بيانات    ٪٧٥وأظهرت النتائج أّن قرابة    مختبراً.  ٧٨المختبرات في جميع أنحاء العالم بلغ  

منها كان متدنياً   ٪٢٥أداء  أن الموارد المائية، بيد أن نظيرية موثوقة مالئمة لالـستخدام في إطار االـستقـصاءات بشـ 
وـصدرت توـصيات باعتماد عدة   بـسبب أخطاء منهجية وأخطاء أخرى مرتكبة واـستخدام أجهزة ذات أداء ـضعيف.

اســتراتيجيات ترمي إلى تحســين الوضــع وتصــحيح المشــاكل التحليلية، مثل اســتخدام اســتراتيجيات جديدة لتقييم 
   لّوث، وكذلك إدراج معايير إضافية خاصة بالمراقبة.ام بعمليات مسح للكشف عن التالبيانات، والقي

نـتائج اختـبار الكـفاءة األول لتقييم قـياس الطيف الكتلي لنســــــبة النـظائر وقـياس    ٢٠٢٠نشـــــرت في ـعام  و -١١
ا الالتينـية ومنطـقة البحر الـكاريبي.  ٢٥التحلـيل الطيفي المتصـــــاص الليزر لــــــــــ   ء  أدا   وـكان  مختبرا في أمريـك

ــبة واحد وثمانين في المائة من المختبرات، لكن ٢-نالديوتريوم (الهيدروجي ــياً بنســ فقط منها حقق  ٪٥٤) مرضــ
وأتاحت الظروف الصـارمة الختبار الكفاءة تحديد التحديات األسـاسـية في    .١٨-درجات مماثلة بالنسـبة لألكسـجين

ي أبلغت عن مـشاكل  ن أداء عدد من المختبرات التمجال التحليل الطيفي المتـصاص الليزر وتقديم توـصيات لتحـسي
  تحليلية.

للنـظائر الـمائـية المســـــتقرة (مـثل    ٢٠٢٠وأجري اختـبار مـقارـنة النـظائر الـمائـية فيـما بين المختبرات لـعام   -١٢
) على خمس من أمواه االختبار الطبيعية، واشــتمل االختبار ألول مرة على نظير ٢-والهيدروجين  ١٨-األكســجين
ـــ   ١٧-األكســــجين وســــجل عدد قياســــي بلغ    تخدامه مؤخراً في الدراســــات المناخية.النادر الوجود، الذي بدأ اسـ
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دولة عضـــواً، بما في ذلك تدفق أعداد كبيرة من المشـــاركين الجدد من الصـــين، وأميركا    ٨٨مختبراً من   ٣٠٧
وعلى    ى العقد الماضــي.على مد ٪٧٥الالتينية ومنطقة الكاريبي، واالتحاد الروســي، بزيادة في المشــاركة قدرها 

مختبراً اختبار الكفاءة   ٢٨١، فقد أكمل  ١٩-المختبرات بســــبب جائحة كوفيد وإغالقالتأخيرات  من حاالت الرغم 
من المختبرات لـديهـا القـدرة على تحقيق نتـائج دقيقـة، في حين    ٪٨٥وأظهرت النتـائج أن    في الوقـت المحـدد.

تُعزى نوعية نتائج هذه المجموعة األخيرة إلى أسـباب مثل  وقد   .ءمةمال) نتائج أقل ٪١٥أظهرت النسـبة المتبقية (
وســتعمل الوكالة مع هذه   عدم الخبرة، وســوء التعامل مع المواد المرجعية، ومســائل تتعلق باألداء العام لألجهزة.

ــين نتائجها. ــاعدتها على تحسـ ــجين  المختبرات لمسـ رة في  التحديات الكبي  ١٧-وأبرزت نتائج المقارنة مع األوكسـ
وـستواـصل الوكالة تقديم المـساعدة    يق الدقة والـصحة المطلوبين لدمج هذا النظير النادر في الدراـسات المناخية.تحق

   للمختبرات التي تستخدم هذا النظير للتغلب على التحديات التي أمكن تحديدها.

بـسيطة يب تحليل ، أنجز مـشروع مبادرة محافظة فوكوـشيما الذي يهدف إلى تطوير أـسال٢٠٢١وفي عام  -١٣
ودعمت الوكالة بنشـاط محافظة فوكوشـيما في إنشـاء مرفقها التحليلي الخاص بها في   وسـريعة للنويدات المشـعة.

نوات األربع الماضـية. يما من    المختبر التابع للمحافظة على مدى الـس روع عن تمكين محافظة فوكوـش فر المـش وأـس
ة وـصحة وفقاً للنظام وبروتوكوالت التحليل التي وـضعت  بيئية بدقفي العينات ال  ٩٠-تحليل التريتيوم والـسترونتيوم

  وُصّدِق عليها باالشتراك مع الوكالة.

ــتخدام الهيدرولوجيا النظيرية لتحديد  ٢٠٢٠وفي عام  -١٤ ــق بعنوان "اسـ ــروع بحثي منسـ ، اكتمل إعداد مشـ
ــرة   خصــائص نظم المياه الجوفية على مقربة من محطات القوى النووية". ــتخدمت عش األرجنتين،  أفرقة من  واس

نظائر مســـتقرة    وأوكرانيا، وإيطاليا، وباكســـتان، والبرازيل، والصـــين، وفييت نام، وليتوانيا، والمغرب، واليابان
ــعة لتحديد  ــاومشـ ــاملة بغية    ئصخصـ نظم تدفق المياه الجوفية حول العديد من محطات القوى النووية بطريقة شـ

عدة  ٢٠٢٠ونشــرت في عام  تســرب إشــعاعي أو وقوع حادثة.حدوث  تخطيط وتنفيذ التدابير المضــادة في حالة 
  ورقات علمية تصف نتائج وتوصيات الدراسات التي أجريت في المشروع البحثي المنسق.

ة التلوث بالنيتروجين وتتريف  - ١٥ تخدام النظائر لدراـس وعمل المـشروع البحثي المنـسق الذي يحمل عنوان "اـس
درا  ار والبحيرات" على تحســــين ـق الم على اســــتخـدام نظـائر النتروجين ت الع األنـه اء في جميع أنحـاء الـع   ١٥- لـم

الموجودة في النترات ونجح في اجراء أول قياســات لنظائر النترات في مياه األنهار في ســبع دول   ١٨- واألكســجين 
ــريالنكا).  ــيلي، وكوبا، وغانا، والهند، وماليزيا، وسـ ــاء (األرجنتين، وشـ ــئت ثالثة مختبرات جديد  أعضـ ة في  وأنشـ

الصــــين وكوبا والهند لتحليل نظائر النترات لعينات المياه خالل المشــــروع، كما تتلقى عدة دول أعضــــاء أخرى 
    المساعدة إلنشاء مرافق مماثلة. 

  نهج آيويف  -٢-باء

دورتين األخيرتين من    ،IWAVEآيويف (  بنهجأظهر األخـذ   -١٦ اه) في اـل ة لتعزيز توافر المـي اـل ادرة الوـك مـب
ــاريع التعاون التقني التي تدورات التعاون   تناول  التقني أهمية مشــــاورات وحلقات عمل آيويف في تصــــميم مشــ

  ويعتبر نهج آيويف اآلن أداة أســاســية اســتخدام أدوات الهيدرولوجيا النظيرية، وكذلك في مختلف مراحل تنفيذها.
ــاريع التعاون ا ــياغة مشـ ــاء بكفاءة في تخطيط وصـ ــيق جهود الوكالة والدول األعضـ ــمان معالجة  لتنسـ لتقني لضـ

نـشطة من جانب أـصحاب المـصلحة في هذه المـشاريع  الثغرات الهيدرولوجية الرئيـسية بالـشكل الالئق والمـشاركة ال
ة طويلة األجل للتعاون التقني، مما  ويســاعد نهج آيويف بشــكل خاص في وضــع اســتراتيجي  منذ مراحلها المبكرة.

  م أثرها واستدامتها.يسفر عن نتائج أكثر نجاحا للمشاريع مع تعظي
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ــنتين   -١٧ ــيوخالل فترة السـ ــاريع إقليمية  تينالماضـ ، نُظمت حلقات عمل وبعثات خبراء آيويف في إطار مشـ
ــنغالووطنية في مجال التعاون التقني في أفريقيا ( ــواتيني، وبنن، وتوغو، والسـ ، وغانا، والكاميرون، وكينيا،  إسـ

المتعــددة    بوليفيــادولــة  الكــاريبي (بــاراغواي، ونيــة والبحر  ) ومنطقــة أمريكــا الالتيومــالي، والنيجر، ونيجيريــا
ــيك).القوميات ــتودعات جوفية عابرة  وأجريت تقييمات لموارد المياه الجوفية   ، وكولومبيا، والمكس ــة مس في خمس

لة وشـبه القاحلة في منطقة السـاحل، ومسـتودعات المياه الجوفية في غواراني في أمريكا  للحدود في المناطق القاح
ــيال ــتودعات المياه الجوفية العميقة في المكس ــطى، ومس ــافة إلى    ك.جنوبية، والممر الجاف في أمريكا الوس باإلض

تحســين قدراتها   ذلك، ســاعدت المعلومات التي ُجمعت كجزء من نهج آيويف على مســاعدة الدول األعضــاء على
ــية المختبرية. ــاسـ ــة هياكلها األسـ ــجع نهج آيويف على توث  التقنية، وبخاصـ ــحاب  يق التفاعل بين مختلف أوشـ صـ

ات، مما   ياـس المصـلحة في قطاع المياه، بما في ذلك علماء المياه، واختصـاصـيو النمذجة، والمديرون وصـانعو الـس
   ساهم في زيادة الثقة في تقييم موارد المياه.

    جودة المياه  -٣-باء

م النظائر لدراســة التلوث  ، اختتم المشــروع البحثي المنســق المعنون "اســتخدا ٢٠٢٠في فبراير/شــباط   - ١٨
ــروع    بالنيتروجين وتتريف األنهار والبحيرات".  ــمل المش ــين فهم   ١٨وش ــر تحس بلدا من القارات الخمس، ويس

  ١٥- اســـــتخــدام نظــائر النترات (النيتروجين   دينــاميــات النيتروجين في موارد الميــاه، وتحســـــين الخبرة في 
وتم تحليل نحو   الطرائق والتفـسيرات التحليلية ذات الـصلة.   ) لتقييم منـشأ التلوث بالنترات وتقييم ١٨- واألكـسجين 

اه من    ٥٠٠ ة من المـي ــارـكة للعثور على نـظائر النترات في مختبر    ١٣عيـن ــاء المشـــ دول األعضـــ ة من اـل دوـل
دراســة حالة جديدة تتعلق بتطبيق نظائر   ٢٠ونشــرت حتى اآلن أكثر من    ابع للوكالة. الهيدرولوجيا النظيرية الت 

  المياه السطحية والمياه الجوفية. النترات في  

) تـتألف من أكثر  ١٨-واألكســـــجين ١٥-وتم تجميع ـقاـعدة بـياـنات ـعالمـية عن نـظائر النترات (النيتروجين -١٩
نوات الخمس والع ٤٥مدخل من    ٥٠٠٠من  بكي.بلدا وتغطي الـس رين الماضـية، وأتيحت على موقع الوكالة الـش   ـش

تركيز النترات    أعلى من  ه الجوفية الضــــحلة تعاني من مســــتوياتوكشــــف تحليل قاعدة البيانات أن طبقات الميا
كما أظهر التحليل أنه بغض    األنهار، وهي تنشـأ في الغالب من األسـمدة، والنفايات الحضـرية والحيوانية.مقارنة ب

على  تلوث بالنيتروجين، فإن العوامل البيئية مثل درجة الحرارة والمناخ والموسـم تؤثر بشـدة  الدر  النظر عن مصـ 
وـبالـتالي ـفإن ـهذه النـتائج تنطوي  العملـيات التي تتعرض لـها أنواع النيتروجين مـنذ لحـظة إدـخالـها في النظم الـمائـية.

  على آثار خطيرة فيما يتعلق بإدارة التلوث في المجاري المائية.
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  الوكالة)  صدر:لم (ا في منجم لوس غيغانتس للورانيوم، في األرجنتين. ٢٢٢-أخذ عينات الرادون - ٢-باء -الشكل

   المناخ وموارد المياه  -٤-باء

عبر الكرة األرضـــية عن   في التهطال  ١٨-عاماً لألكســـجين ٦٠كشـــفت إعادة تحليل الســـجل الذي يبلغ  -٢٠
د في كال االتـجاهين بمرور الوـقت). ة للنـظائر (مـثل االحترار والتبرـي انـي ة ومـك انـي دة زـم ة معـق اخـي اـبات مـن   اســـــتـج

وتبين أن   شـاف االتجاهات واألنماط على مدى العقود.تطورة خاضـعة لإلشـراف السـتكوُطبِّقت أدوات تعلم آلي م
لتذبذب المتعدد العقود في المحيط األطلســي والتذبذب العقدي في المحيط  األحداث الدورية الواســعة النطاق، مثل ا

لى النقيض من ذلك، عو والمناخ في قارات األرض.  ١٨-الهادئ، كانت بمثابة المحركات األكبر لتباين األكسـجين
ألنها    يبدو أن الجزر المحيطية في وضـع أفضـل بوصـفها مؤشـرات لالسـتجابات النظيرية المناخية الطويلة األجل

وقد نشرت هذه النتائج وأتيحت للدول األعضاء مع توصيات بشأن    تتأثر بقدر أقل بهذه التذبذبات مقارنة بالقارات.
بكة العالمية   تخدام ومدى أهمية الـش بة لدراـسات  النظائر  اـس ة األمطار وقياـسات النظائر في التهطال بالنـس في دراـس

  تغير المناخ.

ــائص المياه المتاحة حاليا   -٢١ ــين تحديد خصـ ــتقبلوكجزء من الجهود الجارية لتحسـ وجودتها في    وفي المسـ
ــعة تحتوي على بيانات نظ ــة للنظائر المشــ ــاحل، قامت الوكالة بتجميع قاعدة بيانات مخصــــصــ يرية منطقة الســ

ل عليها في إطار  وتحتوي قاعدة البيانات الفريدة هذه على بيانات عن النظائر وجود  وهيدروكيميائية. ة المياه ُحصـِ
وإلى جانب البيانات المسـتخدمة في   دولة عضـوا منذ أواخر السـتينات حتى اليوم.  ١٣مشـاريع التعاون التقني في  

  ١٤- لمورد على بـياـنات لنـظائر ـثابـتة وبـياـنات عن الكربونرســـــم خرائط لجودة المـياه في المنطـقة، يحتوي ـهذا ا
ــجالت الت ٣٠٠٠وأكثر من   ــع للهيدروجين الموجود في البيئة الطبيعية   يوم.ريتمن سـ ــتخدم هذا النظير المشـ ويسـ

ــع خرائط   لتحديد تاريخ المياه الجوفية لما يقرب من المائة عام. ــتخدم هذه المعلومة البالغة األهمية في وضــ وتســ
درو اطق التي تحتوي  هـي ة تبين المـن ة مختلـف انـي ات مـك اـق ة على نـط دهـ لوجـي دـي ة يجري تـج اه جوفـي ا في ـظل على مـي

  حفورية أكثر مصــادر المياه شــيوعاً.الظروف شــبه القاحلة الحالية، والمناطق التي تشــكل فيها المياه الجوفية األ
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لحساسية، وفي ظل الطلب الهائل على موارد  والواقع أن منطقة الساحل ومستقبلها، بوقوعها في إقليم مناخي بالغ ا
  لومات دقيقة عن معدل تجديد هذه الموارد المائية القيمة.على الحصول على معالمياه اإلضافية، يعتمدان 

دير ـمدى تعرض البحيرات   -٢٢ ائر المشــــــعة عن البحيرات لتـق اـنات النـظ ة لبـي المـي اـنات ـع اـعدة بـي ـعت ـق وُجّمِ
اقم من خالل تنظيم التدفق واإلفراط في االستغالل وبخاصة في ظل التعامل  للتبخر، وهو حالة ضعف يمكن أن تتف

ابـتة من    ٧٤١٥وتـتألف مجموـعة البـياـنات من    خ.مع تغير المـنا بحيرة من جميع    ١٢٥٦من قـياســـــات النـظائر الـث
 ارية، وقطبية.األحجام في جميع أنحاء العالم وفي أقاليم جغرافية ومناخية متنوعة: اـستوائية، وقاحلة، ومعتدلة، وق

موـعة من المحرـكات المحتمـلة  التبخر ـباســـــتـخدام مج  جراءوجرى تقييم ـكل بحيرة ونـمذجتـها لمعرـفة خســـــائرـها 
ل عليها من مجموعات البيانات الجيومكانية العالمية. ــِ ــتجمعات البحيرة التي ُحصـ ــتكون قاعدة   للتبخر في مسـ وسـ

د خصــــائص الدورات الهيدرولوجية والتنبؤ على نحو  البيانات متاحة للدول األعضــــاء ويمكن اســــتخدامها لتحدي
  ناخية والتغيرات التي تطرأ على النظام اإليكولوجي.حيرات للتقلبية المأفضل باستجابات الب

  شبكات رصد النظائر  -٥-باء

خالل الفترة المشـمولة بالتقرير، اتسـع نطاق الشـبكة العالمية السـتخدام النظائر في دراسـة األمطار، من   -٢٣
  وا.دولة عضــ  ٢٣محطة إضــافية ألخذ العينات في   ٥٠التعاون مع مؤســســات الدول األعضــاء، فأنشــئت  خالل 
وشـاركت سـبع    عشـر من هذه المؤسـسـات تعتبر حديثة العهد بالشـبكة (وليس بالضـرورة دولها األعضـاء).  واثنتا

وتجاوزت قاعدة  محطة. ٤١٩ويبلغ إجمالي عدد المحطات التابعة للشــبكة حاليًا   دول أعضــاء أخرى في الشــبكة.
   سجل خالل الفترة المشمولة بالتقرير. ١٤٠ ٠٠٠بيانات الشبكة 

دولة عضــوا، طورت   ٢٥محطة في   ٧١وتتألف الشــبكة العالمية للنظائر المشــعة في األنهار حاليا من   -٢٤
  ١٥- تروجينوهي تـشمل خمـسة مواقع تجريبية تتـضمن أخذ عينات للني  تـسعة منها خالل الفترة المـشمولة بالتقرير.

  م اآلن ست دول أعضاء إضافية في هذه الشبكة.وتساه في أيونات النترات المذابة.

  

  وزارة المياه واإلصحاح، نجامينا)  (المصدر: أخذ عينات من مياه البحيرة في تشاد. - ٣-باء -الشكل
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   تنمية القدرات  -٦-باء

مواد للتعلَّم اإللكتروني لبناء    قُّدمت دورات تدريبية عامة ومتخصــــصــــة وحلقات عمل تقنية ووضــــعت -٢٥
ا النظيرـية.ـقدرات وخبرات اـلدول األعضـــــ  وجرى تـحدـيث وـحدات الـتدريس المتعلـقة    اء في مـجال الهـيدرولوجـي

إتاحة المعارف األسـاسـية   بأدوات وأسـاليب الهيدرولوجيا النظيرية، وأتيحت على الموقع الشـبكي للوكالة، بغرض
وـستُدمج هذه الوحدات الدراـسية في    جيا النظيرية في تقييمات الموارد المائية.الالزمة بـشأن دمج أدوات الهيدرولو

المناهج الجامعية في الدول األعضــاء المشــاركة، بما في ذلك في ثالثة من مراكز اتفاق أفرا المختارة في مصــر  
   والمغرب وتونس.

احاً للمشـــاركين في برنامج  توقفت بشـــكل كبير تنظيم الدورات التدريبية كف  ١٩-وفي بداية جائحة كوفيد -٢٦
اون التقني. ة للتـع اـل دريس، واإلشـــــراف    الوـك داول الـت ب، وبرامج وـج درـي ك، طّور دعم كبير (مواد الـت ال ذـل وحـي

وأســفرت هذه الجهود عن عدد من الفعاليات التدريبية االفتراضــية    العلمي) لتنظيم دورات تدريبية على اإلنترنت.
اون التقني، امج التـع ة في برـن ــامـل در  الشـــ دورات الـت ا في ذـلك اـل ة البحر  بـم ة ومنطـق ا الالتينـي ة ألمريـك ة اإلقليمـي يبـي

الكاريبي وأوروبا وآســيا الوســطى، والمواد التعليمية المخصــصــة باللغة الروســية، والتدريب عن بعد على تحليل  
النظائر باستخدام التحليل الطيفي بالليزر.
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  (زودياك)  مشروع العمل المتكامل لألمراض الحيوانية المصدر

  

  الخلفية  -ألف

، رحب المؤتمر العام باقتراح المدير العام بإنـشاء مـشروع  GC (64)/RES/12من القرار    ٤-في القـسم ألف -١
في   ــد  المنعق المحــافظين  مجلس  اجتمــاع  خالل  ــاك)  ــدر (زودي المصــــ ــة  الحيواني لألمراض  ــامــل  المتك العمــل 

  ،٢٠٢٠حزيران/يونيه  ١٥

ام -٢ أنَّ الوكـ   وأقر المؤتمر الـع تـب د دأـب ة ـق ذ أ  اـل االت  مـن ة والوـك دولـي ات اـل اون مع المنظـم د على التـع د بعـي ـم
المتخصـــصـــة األخرى ذات الصـــلة؛ وأقرُّ كذلك بأهمية إتمام الواليات المنوطة بمثل هذه المنظمات، فضـــالً عن 

ه التعاون مثل "اتباع نهج الصحة الواحدة متعدد ال دليل   قطاعات:البروتوكوالت الراسخة منذ أمد طويل والتي توّجِ
ي األطراف لمـعالـجة األمراض الحيوانـية المصـــــدر في البـلدان (اـلدلـيل الثالثي األطراف لألمراض الحيوانـية  ثالث

  المصدر)، يتناول الجهود التعاونية لمعالجة المخاطر الصحية عند نقاط التفاعل بين البيئة والحيوان واإلنسان.

، بما في ذلك األمراض المنقولة  ١٩-كوفيد  يوانية المصدر مثلوأخذ المؤتمر العام علماً بأن األمراض الح -٣
بالنواقل مثل المالريا، والحّمى الصــفراء، وفيروس تشــيكونغوانيا، والحّمى الدنجية، لها آثار كبيرة وطويلة األجل  

  .في صحة اإلنسان والتنمية االجتماعية واالقتصادية للدول األعضاء

والتكنولوجيا والتطبيقات النووية في الكشــــف عن ُمســــببات األمراض    وأقر المؤتمر العام بأهمية العلوم -٤
ل إلى أمراض وجوائح وفي تعقُّبـها ومـكافحتـها، وأقرُّ ـكذـلك ـبأهمـية إـتاـحة مـثل ـهذه  المســـــتـجدة التي يمكن أن تتحوَّ

  .التكنولوجيات لجميع الدول األعضاء

ز اسـتعدادها  يوأحاط المؤتمر العام أيضـاً علماً بأن مشـروع زودياك يمكن أن  -٥ دعم الدول األعضـاء ويعِزّ
للتصـدي لألمراض الحيوانية المصـدر الناشـئة والناشـئة من جديد، من خالل اسـتخدام أسـاليب البيولوجيا الجزيئية  
النووية والمســتمدة من المجال النووي، وعبر تعزيز قدرة الدول األعضــاء على الكشــف عن مســببات األمراض  

  ل إلى أمراض وجوائح حيوانية المصدر وتعقُّب تلك المسببات والتصدي لها.وَّ الناشئة التي يمكن أن تتح

ورحب المؤتمر العام بأن مشــروع زودياك ســيســتند إلى تطبيقات وهيكليات العلوم والتكنولوجيا النووية   -٦
  ذات الصلة الخاصة بالوكالة، مثل شبكة فيتالب، وآليات التنفيذ األخرى لبرنامج التعاون التقني.

ــراكة البعيدة األمد بين   بورح -٧ ين للوكالة والفاو مجدداً التزامهما بالشـ المؤتمر العام بتأكيد المديَرين العامَّ
ــّدِي   المنظمتين، بما في ذلك تعزيز القدرة العالمية على الكشــف عن األمراض الحيوانية المصــدر وتعقُّبها والتص

ر األمراضتلها، من خالل استخدام التقنيات النووية والتقنيات المس   .مدة من المجال النووي في جميع مراحل تطوُّ

وأقرَّ المؤتمر العام بأن مشـروع زودياك يُقصـد منه أيضـاً، من خالل اسـتخدام التقنيات النووية والتقنيات   -٨
المســـتمدة من المجال النووي، أن يشـــكل جانباً من دعم الوكالة للدول األعضـــاء في محاربة األمراض الحيوانية  

  الوقاية من الجوائح في المستقبل، بالتعاون والتنسيق مع شبكات المختبرات القائمة، مثل شبكة فيتالب.والمصدر 
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ذ ـهذا القرار إلى مجلس   -٩ دم المحرز في تنفـي م تقريراً عن التـق ّدِ ام أن يـق ام من الـمدير الـع ورـجا المؤتمر الـع
 .٦٥الـالمحافظين وإلى المؤتمر العام في دورته العادية 

  

  تقدُّم المحرز منذ انعقاد الدورة العادية الرابعة والستين للمؤتمر العاملا  -باء

واصلت الوكالة االستجابة الحتياجات وأولويات الدول األعضاء بتنفيذ جميع أنشطتها البرنامجية المتعلقة   -١٠
يميري  لحلقة دراســية شــبكية بشــأن اســتخدام التفاعل البو ٢٤وعقد ما مجموعه    باألمراض الحيوانية المصــدر.

بي ـسي آر  -فيديو عن اـستخدام آر تي  ١٩بي ـسي آر)، وأـصدر   -المتـسلـسل بواـسطة االـستنـساخ العكـسي (آر تي 
وتواـصل الدعم التقني لـشراء المعدات   والـسيرولوجيا باللغات اإلـسبانية واإلنكليزية والروـسية والعربية والفرنـسية.

الها إلى ينية   ١٦مختبرا، كما أرـسلت  ٢٥٧ والكواـشف والمعدات الوقائية الـشخصـية وإرـس من وحدات األـشعة الـس
  .INT0098المتنقلة إلى الدول األعضاء عبر مشروع التعاون التقني 

وواصــلت الوكالة، من خالل المركز المشــترك بين الفاو والوكالة الســتخدام التقنيات النووية في األغذية  -١١
ال التكيف في   ة البـحث والتطوير في مـج ابـع ا الـخاص في  يتعلق با  مـ والزراـعة، مـت ة الحيوان في مختبرـه صــــــح

تنفيذ ـستة مـشاريع بحثية منـسقة، بما في ذلك وـشبكة فيتالب  الذي تضـطلع به تنـسيق الزايبيرـسدورف، ومن خالل 
روعان جديدان بدآ في عام   ععة وغيرها    ٢٠٢١مـش بعنوان "نهج اختبار جديدة لتحديد كفاءة وفعالية اللقاحات المـش

تطبيق تقنيات تحديد الخـصائص الجزيئية المتقدمة من خالل ـشبكة مختبرات التـشخيص البيطري من اللقاحات" و"
  (شبكة فيتالب)".

، أـعدت األـماـنة وثيـقة مفصــــــلة لمشـــــروع زودـياك وـقدمتـها إلى  GOV/INF/2020/13بـناء على الوثيـقة و -١٢
ــرين الثاني/نوفمبر   ــروع زو .٢٠٢٠اجتماع مجلس المحافظين في تش دياك على عناصــر مثل  وتحتوي وثيقة مش

وثيقة مشــــروع  وتعتمد    ليل االحتياجات وخطة عمل مفصــــلة واإلطار الزمني والجوانب المالية للمشــــروع.تح
زودياك، ضـمن جملة أمور، على الخبرة السـابقة للوكالة في تقديم الدعم للدول األعضـاء بشـأن اكتشـاف ورصـد  

اب ــدر الـع ة المصـــ ة واألمراض الحيوانـي دة اإلمراض  األمراض الحيوانـي ــدـي رة للـحدود، مـثل إنفلونزا الطيور الشـــ
) ومتالزـمة الشـــــرق األوســـــط التنفســــــية  ٢٠٠٣م (حتى اآلن) ومتالزـمة االلتـهاب الرئوي الـحاد الوخي  ٢٠٠٣(
  ١٩-)، واـلدروس المســـــتـفادة من تصـــــدي الوـكاـلة لكوفـيد٢٠١٦)، وزيـكا (٢٠١٨،  ٢٠١٤) واإليبوال (٢٠١٦(
ــرين الث  وفي اجتماع ، وما بعده).٢٠١٩( ــروع التعاون  ٢٠٢٠اني/نوفمبر  تشـ ، وافق مجلس المحافظين على مشـ

، "دعم الـقدرات الوطنـية واإلقليمـية في العـمل المتـكاـمل لمـكافـحة  INT5157رة  التقني األـقاليمي المقترح ـخارج اـلدو
نولوجيا وبناء  ، الذي سـيخدم احتياجات نقل التك)GOV/2020/37األمراض الحيوانية المصـدر" (الوارد في الوثيقة  

   ة زودياك.القدرات في مبادر

وتنفيذها وتكنولوجياتها، عقدت األمانة،   واـستجابة الحتياجات المعلومات المتعلقة بأهداف مبادرة زودياك -١٣
 ً ً   بـناء على طـلب اـلدول األعضـــــاء المهتـمة، أكثر من ثالثين اجتـماـعا ا مع البعـثات اـلدائـمة التي تتـخذ من فييـنا    ثـنائـي

فضـال عن تنظيم اض الحيوانية المصـدر، وال عن أفرقة من الخبراء الوطنيين المعينين بشـأن األمرمقرا لها، فضـ 
  قنية.اإلحاطات الت
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وبعد   ويعتمد تنفيذ مبادرة زودياك اعتمادا كبيراً على زيادة اسـتخدام آليات الوكالة القائمة إلى أقصـى حد. -١٤
، عقدت الوكالة، من خالل أقسامها  ٢طنيين لزودياكدولة عضوا على الدعوة إلى ترشيح منسقين و  ١٤٣ردود من  

العلو وإدارة  التقني  ــاون  التع إلدارة  ــة  ــابع الت ــة  الصـــــل بين  ذات  ــة،  النووي ــات  والتطبيق ــاط/فبراير    ٢٥م  شـــــب
على أدوارهم   ، أربعة اجتماعات إقليمية إلطالع المنسـقين الوطنيين المعينين في زودياك٢٠٢١  آذار/مارس ٢٦و

يتعين على الدول األعضــاء المشــاركة اتخاذها في ســياق  عة، وعلى اإلجراءات األخرى التي  ومســؤولياتهم المتوق
وتم تيسـير مشـاركة مسـؤولي االتصـال الوطنيين في االجتماع بصـفة مراقبين من أجل تحسـين التنسـيق   زودياك.

   الوطني لتنفيذ مبادرة زودياك.

  

ياك الوطنيين في و غروسي يخاطب أول اجتماع لمنسقي زودالمدير العام للوكالة رافائيل ماريان -١-باء -الشكل
نجاة مختار ونائب  منطقة أفريقيا، وانضمت إليه نائب المدير العام لشؤون العلوم والتطبيقات النووية السيدة 

 الوكالة) (المصدر: .٢٠٢١فبراير   ٢٥المدير العام لشؤون التعاون التقني هوا ليو، في 

  
وـكاـلة والـمدير الـعام لمنظـمة األمم المتـحدة لألـغذـية  ، وقع الـمدير الـعام لل٢٠٢١شــــــباط/فبراير    ٢٣وفي   -١٥

ــيع مجاالت االهتمام المشــــترك بين المنظمتين،   والزراعة (الفاو) ترتيبا منقحا يهدف، في جملة أمور، إلى: توســ
وســتســتمر   للحدود.  يوانية والحيوانية المصــدر والنباتية العابرةســيما فيما يتعلق برصــد ومكافحة األمراض الح ال

قدرات المختبرات المشــــتركة بين الفاو والوكالة في مجال البحث والتطوير في زابيرســــدورف في تكميل عمل  
وال تزال المناقشــات مســتمرة على مســتويات اإلدارة   منظمة األغذية والزراعة في إطار مبادرة الصــحة الواحدة.

الت تعاون محددة  ة الحيوان ومنظمة الصحة العالمية لتحديد مجايا والمستوى التقني مع المنظمة العالمية لصحالعل
  في سياق زودياك، مما يكفل تكامل العمل المنفذ في سياق األمراض الحيوانية.

 
ح ما مجموعه   ٢ ؛  ٤٢:  ؛ أوروبا٣٣ ؛ آسـيا والمحيط الهادئ:٤١  نسـقين وطنيين أو مناوبين لمبادرة زودياك (أفريقيا:فردا كم  ١٤٣رشـّ

  ).٢٧  األمريكتان:
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سي، يوقع ترتيباً منقحاً مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، السيد رافائيل ماريانو غرو -٢-باء -الشكل
  الوكالة) (المصدر: .٢٠٢١فبراير/شباط  ٢٣ي فاو، شو دونيو، خالل اجتماع افتراضي ُعِقد فالمدير العام لل

ــال عن بناء   -١٦ ــقة، فضـ ــطة البحث والتطوير المنسـ ــتمثل مختبرات زودياك الوطنية مركز الثقل ألنشـ وسـ
بكات. ا القدرات ونقل التكنولوجيا وإقامة الـش تـس طة في تطوير منهجوـس اهمة نـش يات مبتكرة  هم هذه المختبرات مـس

ــة األمراض الحيوانية ــدر  وجديدة لدراسـ ــها، واقتفائها    المصـ ــائصـ ــف عنها، وتحديد خصـ في الحيوانات، والكشـ
ترشــيحا لمختبرات زودياك الوطنية من  ١١٠  ٣واســتجابة لدعوة األمانة إلى تقديم ترشــيحات، وردت  ورصــدها.

، قامت األمانة بوضع دراسة ٢٠٢١و  ار/مايوفي أي التي رشحت منسقا وطنيا لزودياك. ١٤٣الدول األعضاء الــــ  
وشــــكلت نتائج   ردا من مختبرات زودياك الوطنية المختارة. ١١١اســــتقصــــائية عن طريق اإلنترنت تلقت منها  

اجه المختبرات الكتســاب القدرة على  الدراســة االســتقصــائية أســاســا أوليا لتحديد مســتوى الدعم التقني الذي تحت
  ة المصدر.التقنيات المستمدة من المجال النووي في سياق األمراض الحيوانياستخدام التقنيات النووية و

وـبدعم من اـلدول األعضـــــاء التي تتولى قـيادة ـهذه المـبادرات، ـقاـمت األـماـنة بتطوير االتصـــــاالت وعـقد  -١٧
  مثل مبادرة منع ظهور األمراض الحيوانية، ومشــروع بريدكت التابعاجتماعات ثنائية مع مبادرات أخرى جارية  

خبراء الرفيع المســـتوى المعني بمبادرة الصـــحة  لوكالة التنمية الدولية األمريكية، ومشـــروع إيكليبس، وفريق ال
ــطة، وتجنب ازدواجية الجهود  ــراكات وتعاون مع كفالة التكامل بين األنشـ ،  الواحدة، وهدف كل ذلك إلى إقامة شـ

 وزيادة بروز مباردة زودياك.
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ة لبناء القدرات الوطنية في مجال البحث  حوث المنســقة أمرا بالغ األهميويمثل اســتخدام آلية مشــروع الب -١٨
بمشـــاركة مختبرات زودياك الوطنية التي تعّن الحاجة إليها للكشـــف عن األمراض الحيوانية المصـــدر    والتطوير

وفي مجال    تدامة باـستخدام التقنيات النووية والمـستمدة من المجال النووي.ورـصدها على نحو يتـسم بالكفاءة واالسـ 
باط/فبراير وحزيران/يونيه   اريين في ـش تـش ارك فيهما   ٢٠٢١صـحة الحيوان، جرى تنظيم اجتماعين اـس من   ٤٣ـش

زمة في  كبار خبراء صـحة الحيوان لتقديم المشـورة بشـأن تعزيز البحوث التطبيقية لتطوير األدوات المختبرية الال
ان   ببات األمراض  الدول األعضـاء في مجال التفاعل بين الحيوان واإلنـس ة مـس أن دراـس والتحقق من صـحتها، وبـش

وقد حدد االجتماع األول خمســة مجاالت رئيســية للبحث: تتبع منشــأ    در في أفريقيا، على التوالي.الحيوانية المصــ 
بة للحيوان تودع والعائل بالنـس بب المرض؛ وتحديد المـس ببات األمراض  مـس ية؛ ورصـد طفرات مـس ات البرية/الماـش

واإلنسـان؛ وتطوير تقنيات    يدة؛ وتحسـين فهم دوران مسـبب المرض وميدان التفاعل بين الحيوانوالسـالالت الجد
واســتنادا إلى هذا االجتماع، ُوضــعت أربعة مشــاريع بحثية منســقة في إطار    تشــخيصــية موثوقة وجيدة التوقيت.

االجتماع الثاني إرشـــادات   دموق  منطقة على أســـاس األولويات اإلقليمية والتحديات اإلقليمية. زودياك، واحدة لكل
بشـــأن كيفية اســـتكشـــاف مســـببات األمراض ذات األولوية واألدوات الالزمة للبحث والرصـــد واالقتفاء وتحديد  

ــامل من القياســــات من خالل عدة مختبرات   ــائص من أجل إجراء التثبت الميداني الشــ ــة وإعداد  الخصــ مختصــ
ــب المنطقة. ــغيل موحدة مكيفة بحس ــتقوم  إجراءات تش ــاركة مختبرات  الوكا وس ــاريع البحوث بمش ــيق مش لة بتنس

زودـياك الوطنـية ذات الصــــــلة بـما في ذـلك المختبرات الـتابـعة لزودـياك بغـية تطوير األدوات واإلجراءات الالزـمة  
وفي مجال الصــحة    أنشــطة البحث والتطوير المســتقلة.التي ســتصــبح متاحة لجميع المختبرات لتمكينها من تنفيذ 

ــرية، عقد  ــما  البشـ ــاريان ضـ ــتشـ وتناول   ٢٠٢١كبار الخبراء، عقد أولهما في آذار/مارس   من ٢٥اجتماعان اسـ
اســـتقراء الصـــور الطبية والذكاء االصـــطناعي، وعقد اآلخر في أيار/مايو وتناول علم األحياء اإلشـــعاعي وعلم  

ـبإدارة األمراض  الـهدف اســـــتعراض االحتـياـجات الـعالمـية في تـلك المـجاالت المتصــــــلة    األحـياء الجزيئي، وـكان
  مشاريع بحثية منسقة. الحيوانية المصدر القائمة والناشئة بهدف تحديد

ويشـكل حشـد الموارد في الوقت المناسـب جانبا حاسـما من جوانب مبادرة زودياك، التي صـممت لتمّول   -١٩
ــركاء التقليديين والموثوقين، بدأت ا بالكامل من الموارد الخارجة عن الميزانية. ألمانة جهودها في  وإلى جانب الش

ومع أن  لى الـشركات والـصناديق الخاـصة.تقليديين، مع التركيز بـشكل رئيـسي عحـشد الموارد من المانحين غير ال
ماليين   ٩هذه الجهود ســتســتمر، فقد وردت حتى اآلن تبرعات وتعهدات من عشــر دول أعضــاء بلغ مجموعها  

  ٤يورو.
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  خطة إلنتاج مياه الشرب اقتصادياً باستخدام 
  مفاعالت النووية الصغيرة والمتوسطة الحجم لا

  

  الخلفية  -ألف

، طـلب المؤتمر الـعام من الـمدير الـعام أن يواصـــــل مشـــــاوراـته ويعزز  GC(62)/RES/9.A.4في القرار   -١
ــة في منظومة األمم المتحدة، والهيئات اإلنمائية   ــاء الراغبة، والمنظَّمات المختصــ ــاالته مع الدول األعضــ اتِّصــ

رها من المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية ذات الصـلة، بـشأن األنـشطة المتعلِّقة بتحلية مياه  اإلقليمية وغي
  ة النووية.البحر باستخدام الطاق

عام أيضـــاً على الحاجة إلى اإلمعان في تعزيز التعاون الدولي في تخطيط وتنفيذ البرامج  وأكَّد المؤتمر ال -٢
وطلب   ووية، من خالل مـشاريع وطنية وإقليمية تُتاح المـشاركة فيها ألي بلد راغب.اإليـضاحية المتعلِّقة بالتحلية الن

ألمانة على صـعيد بناء القدرات (بما في  أيضـاً من المدير العام، أن يواصـل، رهنا بتوافر الموارد، زيادة أنشـطة ا
بـيــن  فـيــمـــا  الـفــجــوة  لســـــــّد  الـنــوويـــة  الـتــحــلــيـــة  مشـــــــاريـع  مـجـــال  فـي  والـتــعــلــيــم)  الـتـــدريـــب  ذلـــك 

لين/الرقابيِّين.الم   ستخدمين/البائعين/المشغِّ

م تقريراً إلى  GC(64)/RES/12من القرار    ٦-وفي الجزء ألف -٣ ، طلب المؤتمر العام من المدير العام أن يقّدِ
ــة    مجلس ــادي الع ــه  دورت في  ــام  الع المؤتمر  وإلى  ـــ المحــافظين  القرار    ٦٥الـــــــ ــذ  تنفي في  المحرز  ــدم  التق عن 

GC(62)/RES/9. 

  

  ز منذ انعقاد الدورة العادية الرابعة والستين للمؤتمر العامم المحرالتقدُّ   -باء

للمياه في ـسياق التخفيف من  تـشرع الوكالة في تنفيذ مـشروع بحثي منـسق بـشأن تقييم دور التحلية النووية  -٤
ع للوكالة  وناقش اجتما آثار تغير المناخ، يـشمل االقتصـاد التقني للتكنولوجيات المتاحة والجوانب المتصـلة بالنـشر.

، وحضـره ثمانية خبراء من سـت دول أعضـاء، فوائد المشـروع البحثي المنسـق المخطط له، ٢٠٢٠ظم في عام ن
بتوـسيع نطاقه لتقييم إمكانية التوليد المـشترك للتخفيف من تغير المناخ، بما في  وأهدافه ونتائجه المتوقعة، وأوـصى  

ين، والـحد من االعتـماد على الوقود األحفوري في التطبيـقات  ذـلك عن طريق إـعادة ـتدوير المـياه، وإنـتاج الهـيدروج
ــية. ــة إمكانية إدخال مفاعالت   الحرارية الرئيسـ ــق دراسـ ــروع البحثي المنسـ ــغيرة في  كما يعتزم المشـ نمطية صـ

   تطبيقات التوليد المشترك في الشبكات الصغيرة والبعيدة، ومدى قيمة هذه النظم في الحد من انبعاثات الكربون.

وكالة على إعداد منشــور عن مســؤوليات البائعين والمســتخدمين في مشــاريع التوليد النووي  ف الوتعك -٥
البائعين، وما يتعرضـــون له من قيود، باعتبار ذلك المشـــترك بغية تعزيز فهم أفضـــل الحتياجات المســـتخدمين و
ما في  لصـياغة المنشـور، ب  وعقدت عدة اجتماعات شـرطاً أسـاسـياً لتيسـير تنفيذ مشـاريع التوليد النووي المشـترك.

ــرين األول/أكتوبر   ــتخدمين/البائعين  ٢٠٢٠ذلك اجتماع في تش ، حضــره أربعة خبراء، وتناول وجهات نظر المس
قنية الرئيســية المتعلقة بنشــر مشــاريع التوليد النووي المشــترك، وأفضــل الممارســات في مجال  بشــأن المســائل الت

   ستفادة من مشاريع التوليد النووي المشترك السابقة أو الجارية.مشاركة المستخدمين/البائعين، والدروس الم
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المشــــترك، الذي   وحضــــر االجتماع التقني المعني بالخطط المحتملة للترخيص لمحطات التوليد النووي  -٦
ــياً،   ٢٠٢١عقد في آذار/مارس   ــاركا من   ٣٢افتراضـ ــوا. ١٦مشـ وتناول االجتماع الجوانب المختلفة   دولة عضـ

ومن بين  بشــأن خبرات مختلف البلدان.  ص الخاصــة بالتوليد النووي المشــترك، وقدم رؤى قيمةألســاليب الترخي
ية التي خرج بها االجتماع الحاجة إلى ا لنظر في مـشاريع التوليد المـشترك في إطار نهج المعالم  التوصـيات الرئيـس

خيص مـشاريع التوليد النووي المـشترك  المرحلية البارزة الذي تتبناه الوكالة وإعداد وثيقة مبادئ توجيهية بـشأن تر
   ي).بائي التقليدللتكنولوجيا المؤكدة (مثل تحلية المياه، والتدفئة، وإنتاج الهيدروجين من خالل التحليل الكهر
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  مقدمة 

  

  الخلفية  -ألف

د المؤتمر الـعام على GC(64)/RES/12من القرار  ١-في القســـــم ـباء -١ أهمـية دور الوـكاـلة في تســـــهـيل  ، أكـِّ
غراض الســـلمية، وفي تعزيز التعاون الدولي فيما بين الدول األعضـــاء  ر واســـتخدام الطاقة النووية في األتطوي

ــلة    المهتمة، وفي نشــر معلومات تتســم بالتوازن للجمهور عن الطاقة النووية. وشــّجع الوكالة أيضــاً على مواص
اتها  الخدمات االستشارية، في بناء قدري ذلك من خالل استعراض النظراء ودعمها للدول األعضاء الراغبة، بما ف

اـسية للقوى النووية عند اـستهالل برامج جديدة للقوى   الوطنية من حيُث تـشغيل محطات القوى النووية والبنية األـس
  .النووية

ــت -٢ ــجع المؤتمر العام أيضــا الدول األعضــاء التي تزمع تطوير القوى النووية على االس خدام الطوعي  وش
لـطاـقة وتقييم نظم الـطاـقة فيـما يتعلق ـبالعواـمل البيئـية  ـكاـلة لـلدول األعضـــــاء بشـــــأن تخطيط الـلدعم المـقدم من الو

والمناخية واالقتصــــادية، وطلب من الوكالة مواصــــلة خدماتها من أجل مســــاعدة الدول األعضــــاء الراغبة في  
ات الطاقة النووية كمصدر  ي توفير معلومات شاملة عن إمكانيوأثنى على الجهود التي تبذلها األمانة ف  الصدد. هذا

ذي انبعاثات منخفضـــــة من الكربون وعن المســـــاهمة المحتملة للطاقة النووية في التخفيف من حدة تغير  للـطاقة 
المناخ، وشــّجع األمانة على العمل مباشــرة مع الدول األعضــاء، بناء على طلبها، ومواصــلة توســيع أنشــطتها في  

  مجاالت، بما في ذلك اتفاق باريس.ال هذه

كما ـشدد المؤتمر العام على أهمية ـضمان أعلى معايير األمان والتأهب للطوارئ والتـصدي لها، واألمن،   -٣
ــائها أو إخراجها من الخدمة، بما في   ــار، وحماية البيئة، عند التخطيط لمرافق الطاقة النووية أو إنشـ وعدم االنتشـ

ــلة، وضـــروذلك محطات القوى النووية وأن ت  رة االطالع على أفضـــل التكنولوجيا شـــطة دورة الوقود ذات الصـ
ــائل األمان،   ــطة البحث والتطوير التي تعالج مسـ ــتمر للمعلومات حول أنشـ ــات المتاحة، والتبادل المسـ والممارسـ
وتعزيز برامج البـحث طويـلة األجل للتعرف على الـحادثات العنيـفة وأنشــــــطة اإلخراج من الـخدمة ذات الصــــــلة،  

دور الوكالة في تعزيز تبادل الخبرات  لصـــدد، وأعرب المؤتمر عن تقديره لوتمكين التحســـين المســـتمر في هذا ا
  والمناقشات داخل المجتمع النووي الدولي حول هذه المسائل.

ام في القســـــم   -٤ دير الـع ام من الـم اء من القرار    ٩وطـلب المؤتمر الـع ديم   GC(64)/RES/12من الجزء ـب تـق
ــاء، وإلى المؤتمر العام فيتقرير عن التقّدم المحرز في تنفيذ هذا القرار إل   ى مجلس المحافظين، حســــب االقتضــ

 .٦٥الـدورته العادية 
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  التقدُّم المحرز منذ انعقاد الدورة العادية الرابعة والستين للمؤتمر العام   -باء

لتعزيز المسـاواة الجنسـانية والتنوع وتشـجيع الدول األعضـاء على إنشـاء قوة عاملة شـاملة في صـناعتها   -٥
في  كوري التـابع للوكـالـة    -برنـامج المنح الـدراســـــيـة مـاري ســـــكوادوفســـــكـا  أطلق المـدير العـام  النوويـة،  
العلوم والتكنولوجـيا    ، اـلذي يـهدف إلى إلـهام وتشـــــجيع المرأة على مواصــــــلة العـمل في مـجال٢٠٢٠  آذار/ـمارس

ــية لبرامج ال ــار، بتقديم منح دراسـ ــتير في الميادين ذات  النووية، أو األمان واألمن النوويين، أو عدم االنتشـ ماجسـ
ة تيسـيره فيما يتعلق بميدان  الصـلة بالمجال النووي، وإتاحة الفرصـة لمواصـلة التدريب الداخلي الذي تتولى الوكال

ع إطار لحوكمته، وأصــبحت لجنة ضــِ ، وُ كوري   -ماري ســكوادوفســكا  ق برنامج  ومنذ انطال دراســة المســتفيدات.
برنامج لدورة  الوأُغِلق باب التقديم للمشـــاركة في  ع يعمالن بكامل طاقتهما.االختيار التقنية وفريق إدارة المشـــرو

األول/أكتوبر    ١١في    ٢٠٢٠ ورد  ٢٠٢٠تشـــــرين  ــث  حي من    ٥٥٧،  أكثر  من  ــاً  ــداً.  ٩٠طلب ــانون بل ك   وفي 
وتجري    دولة. ٤٠جنسـية للدراسـة في جامعات تنتشـر في   ٧١طالبة من   ١٠٠، اختبر أول  ٢٠٢٠األول/ديسـمبر  

تموز/يوليه إلى   ١٥برنامج، التي تمتد فترة تقديم الطلبات الخاصـــة بها من  لدورة الثانية لالتحضـــيرية لل  األعمال
ـبر    ٣٠ ـم ـت ـــب ول/ســـ ـل بـــات  ٢٠٢١أـي ـل ـط اـل ـعراض  ـــت اســـ مـــل  ـت ـك ـي أن  ـعـلى  تصـــــف  ،  ـن ـم ول  ـل ـح ـب يـــارهـــا  ـت واـخ

  .٢٠٢١ األول/ديسمبر كانون
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بدأت األعمال التحـضيرية للدورة الـسادـسة والعـشرين لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية   -٦
عـــام   ـفي  نـــاخ  ـم اـل ر  ـي ـغ ـت عـــام  ٢٠٢٠بشـــــــأن  ـتى  ـح ـمرت  ـــت واســـ إـلى    ٢٠٢١،  ـمر  ؤـت ـم اـل أرـجئ  نـــدمـــا  ـع

زمام  داخلي، حيث تولت إدارة الطاقة النووية  وأنـشأت أمانة الوكالة فريقا للتنـسيق ال .٢٠٢١  الثاني/نوفمبر تـشرين
ات النوويـ  ا توـلت إدارة العلوم والتطبيـق اخ، فيـم ة في تخفيف ـحدة تغير المـن ادرة في مـجال دور القوى النووـي ة  المـب

ــد تغير المناخ والتكيف معه.   وإدارة التعاون التقنى زمام المبادرة فيما يتعلق بدور التكنولوجيات النووية في رصــ
ــة بتغير  الوكالوأعدت   ــاالت الخاصـ ــية المتعلقة بالقوى النووية في إطار حملة الوكالة لالتصـ ــائل الرئيسـ ة الرسـ
مســـــاهـمة  [  Nuclear Energy’s Contribution to a Net Zero World ويجري اآلن إـعداد كتـيب بعنوان المـناخ.

اـثاتالـطاـقة النووـية في   اً من االنبـع الم ـخالـي خالت من اـلدول  ، حـيث ترد ـمد٢٦-اخألغراض مؤتمر المنـ   ]جـعل الـع
األعضــــاء في مواضــــيع مثل دور القوى النووية في التخلي عن الفحم؛ ودور القوى النووية، ومصــــادر الطاقة  

والهيدروجين في دفع أنظمة الطاقة إلى تحقيق القضـاء على االنبعاثات؛ وإسـهام القوى النووية في تقوية  المتجددة  
ـمارات في برامج القوى النووـية ـلدفع االنتـعاش االقتصـــــادي واالنتـقال إلى الـطاـقة  أنظـمة الـطاـقة؛ وأهمـية االســـــتث

ـصفها البلد المـضيف للمؤتمر، كما تبحث الوكالة  وقدمت مقترحات بـشأن الفعاليات إلى المملكة المتحدة بو النظيفة.
ــا ــاء األخرى إلبراز أهمية إدراج الطاقة النووية في المناقشــ ــراكة مع الدول األعضــ   ت المتعلقة بالمناخ.عن شــ

لحـضور    العام  ونـشطت الوكالة أيـضاً في المـشاركة في الفعاليات الـسابقة للمؤتمر، حيث وجهت الدعوة إلى المدير
ــلة من الفع ــلســ ــفير ســ ، ٢٠٢١طاقة في آذار/مارس  دولية للوكالة الالالتي عقدتها    اتاالنبعاثاليات مثل قمة تصــ

فعالية مســتقبل الطاقة النظيفة  ، واالبتكار النووي:٢٠٢١في نيســان/أبريل  والمنتدى العالمي لدورة الوقود النووي  
  .٢٠٢١يونيه /التي جرت خالل االجتماع الوزاري الثاني عشر للطاقة النظيفة في حزيران

  

 ١٩-القوى النووية في ظل جائحة كوفيدوظلت منـصة شبكة الخبرات المكتسبة في مجال تشغيل محطات   -٧
ا على  ـعامـلةً، وـقد حصــــــلت   ـلدعم تـبادل المعلوـمات  منظـمات دولـية    ٥دول أعضـــــاء و  ١٠تقريرا من    ٢٧ـحالـي

والخبرات بين المنظمات المشـــغلة ومنظمات الدعم التقني والمنظمات الدولية ذات الصـــلة وغيرها من أصـــحاب  
  المصلحة.

نُظم التبليغ 
 عن الحادثات
في المنشآت 
 النووية

شبكة خبرات تشغيل
محطات القوى 
النووية في ظل 

 ١٩-وفيدك

تقديم اآلراء
 والدعم

دعم الوكالة لمشغلي المرافق النووية 
 ١٩-خالل أزمة كوفيد
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للقوى  لى نظام المعلومات عن مفاعالت القوى والنماذج القطرية وصـــدرت منشـــورات ســـنوية تســـتند إ -٨
من سـلسـلة   ٢-(العدد    "مفاعالت الطاقة النووية في العالم"من  وتشـمل هذه المنشـورات الطبعة األربعين    النووية.

 Operating Experience with Nuclear Power Stations inمن البيانات المرجعية)، والطبعة الثانية والخمســين  

Member States غيلية بخصـوص محطات الق  ٢٠٢١ م، وطبعة عاوى النووية في الدول األعضـاء][الخبرات التـش
   ".من "النماذج القطرية للقوى النووية

ن الجهود الرامية إلى مواصـلة وتعزيز المسـاعدة واسـتعراض النظراء والخدمات االسـتشـارية وكجزء م -٩
ــيع نطاق هذه ــاء العاكفة على تنفيذ برنامج للقوى النووية أو على توسـ البرامج، ودعماً   المقدمة إلى الدول األعضـ

ــركة فينوفيما تقييماً ذ ــع في القوى النووية في فنلندا، أكملت شــ ــتعداد للبناء بما يتفق مع  لبرنامج التوســ اتياً لالســ
التحضــير لبعثات اســتعراض    المبادئ التوجيهية الســتعراض االســتعداد للبناء:اإلرشــادات المنصــوص عليها في 

شــركة  كما أعلنت   ).من ســلســلة خدمات الوكالة ٢٤  العدد(النووية وى  البناء في محطات القاالســتعداد لمشــاريع  
   . للبناء االستعداد استعراض الوكالة بغرض من بعثةلفينوفيما علنا عن خطط 

  لـطاـقة النووـية، وافق الـمدير الـعام علىمن الفريق االســـــتشـــــاري اـلدائم المعني ـباوبـناء على توصــــــية   -١٠
ــطة الحجم أو النمطية وتطبيقاتها. ــأن المفاعالت الصــغيرة والمتوس   اختصــاصــات منصــة على نطاق الوكالة بش

واللجنة    وتتألف المنصــــة من لجنة توجيهية رفيعة المســــتوى وفريق للتنفيذ، تترأس كالهما إدارة الطاقة النووية.
على نطاق الوكالة إلى الدول األعضـاء من  لدعم  اـستراتيجية متوـسطة األجل لتقديم االتوجيهية مـسؤولة عن وضـع  

وـستـستعرض أيـضا جميع    أجل تطوير المفاعالت الـصغيرة والمتوـسطة الحجم أو النمطية ونـشرها في وقت مبكر.
الت المفاعالت  الطلبات والتوـصيات الواردة من الدول األعـضاء والمنظمات الدولية واألفرقة االـستـشارية في مجا

   أو النمطية والتطبيقات ذات الصلة. الصغيرة والمتوسطة الحجم

نبرو بشــأن الشــراكات الخاصــة بتطوير ونشــر  إونظم افتراضــياً منتدى الحوار الثامن عشــر لمشــروع   -١١
ــاركة ممثلين عن  ٢٠٢١المفاعالت في أيار/مايو   ــاركون في   دولة وخمس منظمات دولية. ٣٣بمشـ والحظ المشـ

ـحث والتطوير الوطنـية، والتـعاون التقني الرامي إلى تعزيز عملـيات  م برامج البـعالـية أن أوـجه الـتآزر في دعـهذه الف
دورة الوقود والتـصرف في النفايات، واالـستخدام المـشترك لألدوات الالزمة للتقييم االقتـصادي لتكنولوجيات توليد  

اعد في ضـمان بقاء الطاقة النووية خياراً قاب تـس تقبل.الً للتطبيق في أنظمة الطاقة النظيفة فالكهرباء ـس ومن    ي المـس
   .٢٠٢١المقرر عقد محفل إنبرو للحوار بشأن االتصال بالجمهور في األنشطة النووية في كانون األول/ديسمبر 

الطاقة النظيفة  وتقرر تأجيل المؤتمر الدولي المعني بالمفاعالت الســريعة ودورات الوقود المتصــلة بها: -١٢
في بكين،    ٢٠٢١)، الذي كان من المقرر عقده في أيار/مايو  ٢١-الت السريعةمن أجل المستقبل (المفاع  المستدامة

وفي إطار التحضــير لمؤتمر المفاعالت   .٢٢-وأصــبح اســمه المفاعالت الســريعة  ٢٠٢٢ليعقد في نيســان/أبريل 
ــريعة ــة لتكن٢٢-الس ــبكية المكرس ــية الش ــلة من الحلقات الدراس ــلس ــريعة.، أعدت الوكالة س   ولوجيا المفاعالت الس

الحالة والتوقعات وماذا بعد   ة األولى، المعنونة "المفاعالت الســريعة ودورات الوقود المتصــلة بها:نظمت الحلقو
ً  ٣١امرأة) من  ٣١مشاركا ( ١٥٥وحضرها  ٢٠٢١ذلك؟" في حزيران/يونيه    .دولة عضوا

ــاعدة والخدماتودأبت الوكالة على تقديم وتعزيز   -١٣ ــارياالســ   المس ــتهل تنفيذتش  ة للدول األعضــاء التي تس
ــتعراض المتكامل للبنية   ــيعه، وذلك من خالل دعم التقييم الذاتي وبعثات االسـ برنامج للقوى النووية أو تقوم بتوسـ

ــية للقوى النووية. ــاسـ ــية النووية لتقييم حالة تطوير البنية األسـ ــاسـ ــتان   ٢ونُفذت بعثة للمرحلة    األسـ إلى أوزبكسـ
ايو   ار/ـم ه    -(أـي د أن أ٢٠٢١حزيران/يونـي ا من ـعام  ، بـع ة  ٢٠٢٠عـيدت ـجدولتـه ابـعة للمرحـل ة مـت إلى    ١  –)، وبعـث
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إلى ســري  ١)، باإلضــافة إلى بعثة للمرحلة  ٢٠٢٠، بعد أن أُعيدت جدولتها من عام ٢٠٢١كينيا (حزيران/يونيه  
عراض المتكامل، بما في  الذاتي وبعثات ما قبل االســت  وأجريت بعثات دعم التقييم .٢٠٢١النكا في آب/أغســطس 

ــتجدة في تنفيذ ما يقرب   .٢٠٢١عثة ألوغندا في أيار/مايو  ذلك ب ــا تقديم الدعم للبلدان المس ــلت الوكالة أيض وواص
ويجري   ـساـسية للقوى النووية.مـشروعا من مـشاريع التعاون التقني ذات الـصلة المباـشرة بتطوير البنية األ ٣٠من 
ــي ــبة بيتنسـ ــطة المناسـ ــاء والوكالة منق تنفيذ األنشـ ــع خطة العمل الوطنية المتكاملة    ن الدول األعضـ خالل وضـ

باإلضـافة إلى ذلك، تلقت الدول األعضـاء    والنموذج القطري للبنية األسـاسـية النووية وتحديثهما بصـورة منتظمة.
ألسـاسـية للقوى  مية المتصـلة بتطوير البنية االمسـاعدة والتدريب من خالل المشـاركة في الدورات التدريبية األقالي

وتواصـــل الوكالة دعم الدول األعضـــاء في تطوير البنية   .INT2021ل مشـــروع التعاون التقني  النووية من خال
األســاســية النووية التمكينية لتكنولوجيات المفاعالت الصــغيرة والمتوســطة الحجم الناشــئة ودعم الدول األعضــاء  

  ت.لنشر هذه التكنولوجيا

  

االستعراض المتكامل للبنية األساسية  لخدمة ٢ة النووية أثناء بعثة المرحلة رة الطاقممثل إدا -٢-باء -الشكل
  الوكالة) (المصدر: .٢٠٢١النووية إلى أوزبكستان في حزيران/يونيه 

ــورة مأمونة وآمنة   -١٤ ــتان بصـ ــرف الوكالة لليورانيوم المنخفض اإلثراء في كازاخسـ طوال  وقد عمل مصـ
ــية، ونُقِّ  ــهرا الماضـ ب تحديث خطة األنشـــطة ألغراض  حت خطة المشـــروع والخطة المالية عقاالثني عشـــر شـ

، أبرمت الوكالة عقَد نقٍل مع هيئة ـصناعة الطاقة النووية الـصينية، والذي ٢٠٢٠أيلول/ـسبتمبر   ٢٢وفي   التـشغيل.
ته هيئة الطاقة الذرية الـصينية وأـصبح ـسارياً في  ً ٢٠٢٠ن األول/ديـسمبر  كانو ١٤أقرَّ  محتمالً لنقل  ، ما أتاح طريقا

   اإلثراء و/أو المعدات عبر أراضي الصين.اليورانيوم المنخفض 
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، وبناء على طلب حكومة اليابان، أجريت بصـورة هجين خدمةُ االـستعراضـات  ٢٠٢١وفي نيـسان/أبريل   -١٥
مة واإلخراج من الخدمة واالسـتصـالح (خد  المتكاملة المتعلقة بالتصـرف في النفايات المشـعة والوقود المسـتهلك،

الذرية اليابانية على المدى الطويل فيما يتعلق بإخراج منشـــآتها من الخدمة  أرتميس) بشـــأن ســـياســـة هيئة الطاقة 
وضم فريق االستعراض تسعة خبراء دوليين من ثماني دول    ومعالجة النفايات المشعة ذات الصلة والتخلص منها.

   قتراحات.لة عددا من المالحظات والتوصيات واالأعضاء وقدم إلى الوكا

  

ونُّظم المؤتمر اـلدولي المعني ـبالتصـــــرف في المواد المشــــــعة الموجودة في البيـئة الطبيعـية (نورم) في   -١٦
كفعالية افتراضــية بالكامل، وتكون المؤتمر من عشــر جلســات عامة   ٢٠٢٠الصــناعة في تشــرين األول/أكتوبر  

لدول األعضــاء وبتعاون  من ا ١٠٥صــاً من شــخ ٦٦٨وبمشــاركة   وثمانية فعاليات جانبية على مدى عشــرة أيام.
ــطين  ــاركة نشـ ــناعات المعنية (النفط والغاز،  ومشـ ــالً عن الهيئات  من جانب الصـ ــفات) فضـ والمعادن، والفوسـ

ــتناداً إلى احتياجات   الحكومية ومجتمع البحوث، عمل المؤتمر على إتاحة المزيد من التحديد ألولويات الوكالة اســ
   الدول األعضاء.

ات الدراســية الشــبكية بشــأن المرحلة الختامية لدورة الوقود النووي في الفترة من  لة الحلقنظمت ســلســ و -١٧
حلـقة تـناوـلت مواضـــــيع تتعلق ـبالوقود    ١٢، وتكوـنت من  ٢٠٢١إلى تموز/يولـيه    ٢٠٢٠ألول/أكتوبر  تشـــــرين ا

ظفون  عروض مووقدم ال  البيئي. واالســتصــالحالمســتهلك والتصــرف في النفايات المشــعة، واإلخراج من الخدمة  
ــواء من  ــاركا مســجال في هذ  ٤٣٣و ٨٥وكان هناك ما بين   دولة عضــوا. ٢٣وخبراء على الس ه الحلقات من  مش

   دولة عضوا. ٦١مجموع 

ومن أجل تعزيز الجهود اإلقليمية والدولية الرامية إلى ضــمان الوصــول على نطاق واســع إلى مفاعالت   -١٨
زيادة عملـيات مـفاعالت البحوث واســـــتـخدامـها، أعادت الوكالة تعيين  البحوث المتـعددة األغراض الـقائـمة حالـياً، ول

ة والطاقات البديلة، بالشــراكة مع معهد الوقاية من اإلشــعاعات واألمان النووي،  المفوضــية الفرنســية للطاقة الذري
ا ـقائـما على مـفاعالت البحوث للفترة   وفي الوـقت الراهن توـجد ســــــتة من    .٢٠٢٥-٢٠٢٠بوصــــــفه مركزا دولـي

   المراكز في ست دول أعضاء. ههذ

ن مختبرا -١٩ فتهما الجمهورية التشــيكية في  ، اســتضــا٢٠٢١للمفاعالت على شــبكة اإلنترنت في عام   نوُدشــِّ
يا. بكة اإلنترنت في   أوروبا وجمهورية كوريا في آـس روع مختبر المفاعالت على ـش تان إلى مـش وانضـمت أوزبكـس

ســـتضـــيفه  يى شـــبكة اإلنترنت  ضـــيري لمختبر للمفاعالت علومن المقرر عقد اجتماع تح .٢٠٢١حزيران/يونيه  
ت اتفاقات جديدة مدتها خمس ســنوات بشــأن مختبرات المفاعالت  وأُعدّ  .٢٠٢١المغرب في الربع الثالث من عام  

كوادور، ومن المقرر التوقيع عليها في  إالالتينية مع األرجنتين وكولومبيا وكوبا وفي أمريكا  ت  شــبكة اإلنترنعلى  
   .٢٠٢١عام 

التصرف في المواد المشعة الموجودة في البيئة الطبيعية 
 في قطاع الصناعة

ً ١٠٥مشاركاً من٦٦٨  دولة عضوا
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وقدمت الوكالة إحدى عشــــرة بعثة افتراضــــية لزيارات للمســــاعدة في مجال إدارة المعارف إلى الدول   -٢٠
في   ١ن المـستوى وعقدت تـسع حلقات عمل للخبراء الوطنيين م  األعـضاء لدعم تطوير بنياتها األـساـسية وتوـسيعها.

رازـيل، وروـمانـيا،  ، وأوزبكســــــتان، والباألردن، وإـندونيســــــياإـطار زـيارات العـمل في مـجال إدارة المـعارف في  
  للخبراء الوطنيين في أرمينيا وهنغاريا.  ٢وحلقتان من المستوى  والسودان، وشيلي، والمكسيك

ــأن القوى النووية في القرن  -٢١ ــاس منتظم  ويُنّظم المؤتمر الوزاري الدولي بشـ ــرين على أسـ الحادي والعشـ
رفيع المســتوى لمناقشــة دور القوى النووية في تلبية الطلب   بالتعاون مع دولة عضــو مضــيفة ليكون بمثابة منتدى 

وما زالت األعمال    ل، والمســـاهمة في التنمية المســـتدامة والتخفيف من حدة تغير المناخ.على الطاقة في المســـتقب
ــرين األول/أكتوبر  التحضــيرية جارية لتنظيم ا ــنطن   ٢٠٢٢لمؤتمر الوزاري الخامس الذي أرجئ إلى تش في واش

  ة.العاصم

، بالتعاون مع المفوضية  ٢٠٢١وقد انعقد مؤتمر الوكالة الثامن والعشرين للطاقة االندماجية في أيار/مايو   -٢٢
ــية للطاقة الذرية والطاقات البديلة والمنظمة المعنية بالمفاعل   وقد افتتح    التجريبي الحراري النووي الدولي.الفرنس

وصــلة افتراضــية إلى   ٢٧٠٠تســجيل وأكثر من   ٤٢٠٠لغت  هذه الفعالية المدير العام وحققت مشــاركة قياســية ب
ونُظمت ثالث فعاليات جانبية، بما في ذلك فعالية عن "المرأة في    عرضـاً للملصـقات.  ٥٤٤فويا وعرضـا شـ  ١٣٤

ــرت الوكالة  مجال الطاقة االندماجية". ــبة انعقاد المؤتمر، نشـ  عدداً من مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية  وبمناسـ
، وقامت بترقية نظام المعلومات عن الـطاقة االندماجيةالندماجـية، وقامت بتـحديث الكتـيب المعنون  لـطاقة ابشـــــأن ا

   .زيارة فردية خالل أسبوع المؤتمر ٥٠٠٠أجهزة االندماج فأسفر ذلك عن أكثر من 

 

بعثة في إطار زيارات المساعدة 
 في مجال إدارة المعارف

 ١للخبراء الوطنيين من المستوى حلقات عمل ٩
مجال إدارة المعارففي إطار زيارات العمل في 

 المكسيك األردن إندونيسيا شيلي البرازيل

 نام فييت رومانيا أوزبكستان السودان

 هنغاريا أرمينيا

٢
 ٢حلقات عمل للخبراء الوطنيين من المستوى 

في إطار زيارات العمل في مجال إدارة المعارف

١١ 
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 للطاقة والعشرين امنالث الوكالة مؤتمر للوكالة، العام  المدير جروسي، ماريانو  رافائيل افتتح - ٣-باء -الشكل
  الوكالة) (المصدر:  .٢٠٢١ أيار/مايو في عقد الذي  االندماجية
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 تواصل الوكالة وتعاونها مع الوكاالت 
  األخرى وإشراك أصحاب المصلحة 

  

  الخلفية  -ألف

ــم  -١ ــّجع المؤتمر العاُم  GC(64)/RES/12من الجزء باء من القرار  ٢في القســ ــلة  ، شــ األمانةَ على مواصــ
هور بشـأن االسـتخدامات السـلمية للطاقة النووية وفهمه لها، بما في  دول األعضـاء في تعزيز وعي الجممسـاعدة ال

ــلحة واإلعالم العام وعبر آليات عدة منها تنظيم المؤتمرات   ــحاب المصـ ــراك أصـ ــر تقارير عن إشـ ذلك عبر نشـ
  واالجتماعات التقنية وحلقات العمل.

ولية مثل شــبكة األمم المتحدة  اصــلة التعاون مع المبادرات الدتمر العام أيضــاً من األمانة مووطلب المؤ -٢
ادل المعلوـمات من خالل   ــاء عبر تـب ادل بين اـلدول األعضـــ اـقة؛ وشـــــجع على تعزيز التـعاون المتـب الـط ة ـب المعنـي

ة في  لـتابـعة لمنظـمة التـعاون والتنميـ المنظـمات اـلدولـية مـثل الوـكاـلة اـلدولـية للـطاـقة اـلذرـية، ووـكاـلة الـطاـقة النووـية ا
ــادي (وكالة الطاقة النووية)، واإلطار الدولي للتعاون في مجال الطاقة النووية، والرابطة النووية    الميدان االقتصــ

العالمية، والرابطة العالمية للمشــــغلين النوويين؛ وشــــجع األمانة على التعاون مع المنظمات الصــــناعية الوطنية  
يق التآزر بين أنـشطة الوكالة  ة بتوحيد المقاييس؛ وأوـصى بأن تواـصل األمانة اـستكـشاف فرص تحقوالدولية المعني

واألنشــــــطة التي يُضـــــطلع بـها في إـطار مـبادرات دولـية أخرى مـثل المحـفل اـلدولي للجـيل الرابع من المـفاعالت،  
المســـتدامة األوروبية، والمفاعل    واإلطار الدولي للتعاون في مجال الطاقة النووية، والمبادرة الصـــناعية النووية

  التجريبي الحراري النووي الدولي.

باإلـضافة الى ذلك، رحب المؤتمر العام بتنقيح هيكل ـسلـسلة الطاقة النووية، وـشجع األمانة على مواـصلة   -٣
 ً ،  تطوير وثائق سـلسـلة الطاقة النووية باعتبارها مجموعة منشـورات أكثر تكامال وشـموال ومنّظمة تنظيماً واضـحا

ويجري تحديثها باســـتمرار؛ كما شـــجع األمانة على مواصـــلة العمل على توحيد اإلجراءات المتَّبعة في صـــياغة  
دة ومنهجية وشفافة في هذا الصدد.   منشورات سلسلة الطاقة النووية واستعراضها من أجل إرساء عملية موحَّ

ام في القســـــم   -٤ دير الـع ام من الـم اء من    ٩وطـلب المؤتمر الـع ديم   GC(64)/RES/12القرار  من الجزء ـب تـق
ــاء، وإلى المؤتمر العام في   تقرير عن التقّدم المحرز في تنفيذ هذا القرار إلى مجلس المحافظين، حســــب االقتضــ

  ).٢٠٢١دورته العادية الخامسة والستين (

  

  التقدُّم المحرز منذ انعقاد الدورة العادية الرابعة والستين للمؤتمر العام   -باء

على    ٢٠٢٠تشـــــرين الـثاني/نوفمبر    ٣٠ة اـلدولـية للـطاـقة اـلذرـية والوـكاـلة اـلدولـية للـطاـقة في الوـكالـ وقـّعت  -٥
ويشـمل    مذكرة تفاهم إلضـفاء الطابع الرسـمي على التعاون القائم بين الوكالتين في مجال الطاقة النووية وتعزيزه.

ـشاركة الوكالة الدولية للطاقة في عمل  ات، ومالتعاون على المـستوى العملي جمع البيانات اإلحـصائية وتبادل البيان
، وإجراء استعراض نظراء للمنشورات في المجاالت ذات  ٢٠٥٠الوكالة بشأن توقعات القدرات النووية حتى عام  

 ٢٠٢٠  وشمل التعاون دعوة المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة لحضور المحفل العلمي لعام  االهتمام المشترك.
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واالنتـقال إلى الـطاـقة النظيـفة، ودعوة الـمدير الـعام للوـكاـلة اـلدولـية للـطاـقة اـلذرـية لحضـــــور   لنووـيةبشـــــأن القوى ا
ه   ة في تموز/يولـي ة للطـاـق دولـي ة اـل اـل ه الوـك دـت ذي عـق ة اـل ة النظيـف ال إلى الطـاـق االنتـق ة المعني ـب ، ٢٠٢٠مؤتمر القـم

  .٢٠٢١ارس ومؤتمر القمة بشأن تحقيق صافي انبعاثات صفري الذي ُعقد في آذار/م

  

  

 خالل بمالحظاته يُدلي الذرية، للطاقة الدولية  للوكالة العام  المدير غروسي، ماريانو  رافائيل السيد - ١-باء -الشكل
 تحقيق بشأن  القمة لمؤتمر االفتراضية الفعالية إطار في  القريب، األمد في التنفيذ حفز :٢ الوزارية النقاش حلقة

 الذرية، للطاقة الدولية الوكالة .٢٦-المناخ  ومؤتمر للطاقة الدولية لة الوكا بين المشترك صفري  انبعاثات  صافي
  الوكالة)  (المصدر: ٢٠٢١  آذار/مارس ٣١ النمسا. فيينا،

  

وتواصـــــل التـعاون بين الوـكاـلة والرابـطة الـعالمـية للمشـــــغلين النوويين وذـلك من خالل ـما تعـقده ـهاـتان   -٦
ــلية   ــاركت ا منتظمة.المنظمتان من اجتماعات تواصـ ــغلين النوويين في االجتماع التقني  وشـ لرابطة العالمية للمشـ

، وفي  ٢٠٢١االفتراضــي بشــأن قضــايا الســاعة في مجال تطوير البنية األســاســية للقوى النووية في آذار/مارس  
ة، في تشـــــر ة للقوى النووـي ــاســــــي ة األســـ البنـي اـمل التقني المعني ـب اع التقني االفتراضـــــي للفريق الـع ين  االجتـم

ــاعدة إلى   .٢٠٢٠  الثاني/نوفمبر ــافة إلى ذلك، تعاونت الوكالة مع الفريق العامل الجديد المعني بتقديم المسـ باإلضـ
 Roadmap to) الـتابع للرابـطة الـعالمـية للمشـــــغلين النوويين على إـعداد منشـــــور بعنوان "NUAWGالوـحدات (

Operational Readiness  رك أحد ممثلي الفريق  وشــا .٢٠٢٠في عام " (خريطة طريق للتأهب التشــغيلي) صــدر
العامل الجديد المعني بتقديم المسـاعدة إلى الوحدات بصـفة متحدث في الحلقة الدراسـية الشـبكية الثالثة من سـلسـلة  
الحلقات الدراســية الشــبكية بشــأن دور الحكومة والمنظمات الرئيســية في وضــع برنامج للقوى النووية، المعنونة  

"Responsibilities and Capabilities of Owners and Operators"    مســـــؤولـيات وـقدرات الجـهات المشـــــغـّلة)
وشــاركت الوكالة أيضــاً بصــفة مراقب في البعثة االســتعراضــية التي أجرتها الرابطة العالمية   والجهات المالكة).
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كة الوكالة في  وتُعَدُّ مـشار .EÜAŞللمـشغلين النوويين بـشأن نظم اإلدارة المتكاملة في ـشركة توليد الكهرباء التركية  
بعثات المســـاعدة في مجال التأهب التشـــغيلي التي تجريها الرابطة العالمية للمشـــغلين النوويين، بما في ذلك بعثة  

من محطة براكة للطاقة النووية في   ٣المـساعدة في مجال التأهب التـشغيلي االفتراـضية التي أجريت بـشأن الوحدة 
   جزءاً من هذا التعاون. ٢٠٢١ونيه حزيران/ي ٣دة في اإلمارات العربية المتح

كل منتظم في اجتماعات الوكالة. -٧ ارك اإلطار الدولي للتعاون في مجال الطاقة النووية بـش وباإلضـافة   ويـش
إلى وجود طرف يمثلـها في الفريق التوجيهي لإلـطار اـلدولي للتـعاون في مـجال الـطاـقة النووـية، تتـعاون الوـكاـلة مع  

د ار اـل اون في ماإلـط املين  ولي للتـع ا الـع ة من خالل فريقيـه ة النووـي اـق ال الـط اـمل المعني بتطوير    —ـج الفريق الـع
ــية والفريق العامل المعني بخدمات الوقود النووي التي يعول عليها. ــاس ــارك ممثلو اإلطار الدولي   البنى األس ويش

ال تطوير البنية األـساـسية  ايا الـساعة في مجللتعاون في مجال القوى النووية بانتظام في االجتماع التقني بـشأن قضـ 
  .٢٠٢١للقوى النووية، الذي يعقد سنوياً في فيينا، والذي عقد مؤخراً في آذار/مارس 

وتتعاون الوكالةُ مع وكالة الطاقة النووية والمفوضـية األوروبية على وضـع تصـنيف معياري فيما يتعلق   -٨
نظم إدارة المعارف التي تتضــــمن دروســــاً  التشــــغيل البيني لباإلخراج من الخدمة، وذلك بهدف تعزيز إمكانية  

ومن المقّرر أن تســتكمل هذه المبادرة بحلول نهاية   مســتفادة من المشــاريع الجارية في مجال اإلخراج من الخدمة.
   .٢٠٢٢، وأن يُنشر التقرير في هذا الصدد في عام ٢٠٢١عام 

ــاركت الوكالة في مختلف األفرقة الفرعية المنبثق -٩ ــأن ة من الفريق العاوشـ مل المعني بالتعاون الدولي بشـ
، وســـــاهـمت في مشـــــروع المكتـبة  ٢٠٢١تقييم البـياـنات النووـية الـتابع لوـكاـلة الـطاـقة النووـية وذـلك في أـيار/ـمايو 

المشـتركة لبيانات االنشـطار واالندماج المقيمة التابع لوكالة الطاقة النووية وقدَّمت تقييمات للبيانات النووية بشـأن 
وباإلضــافة إلى ذلك، عقدت   .٢٠٢١خالل اجتماع المكتبة المشــتركة الذي ُعِقَد في نيســان/أبريل    مختلف النويدات
وشـــملت المواضـــيع التي تم  .٢٠٢١نســـيقياً ســـنوياً مع وكالة الطاقة النووية في حزيران/يونيه  الوكالة اجتماعاً ت

ــيراِت لمؤتمرالمناخ ــية األخيرة في  ٢٦-تناولها التحضـ ــَل  ١٩-إطار جائحة كوفيد، والتطوراِت الرئيسـ ، والتواصـ
ــادية في المجال النووي، والتحديثاِت   ــأن المخاطر، والتطويَر والجوانب االقتصـ المدخلة على الكتاب األحمر،  بشـ

والتوازَن بين الجنســـين في قطاع الصـــناعة النووية، والتحديَث المدخل على إطار وكالة الطاقة النووية لتجارب  
  المؤتمرات الدولية. التشعيع، والتعاوَن خالل

مـثل   وواصــــــلت الوـكاـلة التـعاون مع المنظـمات الوطنـية واـلدولـية المعنـية بتوحـيد المـقاييس الصــــــناعـية، -١٠
ارين " اييس من خالل مشـــــروع إعـداد المعـي د المـق ة لتوحـي دولـي ة اـل وفي   ".ISO/TC 46" و"ISO/TC 85المنظـم

نوي٢٠٢١حزيران/يونيه   مت فعالية إلحياء الذكرى الـس مي مع المنظمة  ، نُّظِ ة األربعين لوضـع ترتيبات تعاون رـس
  م في هذا الصدد.الدولية لتوحيد المقاييس وذلك من خالل التوقيع على مذكرة تفاه

وواصــلت الوكالة التعاون مع المبادرات الدولية من خالل الدأب على متابعة أنشــطة شــبكة األمم المتحدة   -١١
 الطاقة الخاص بمنظمة الشباب من أجل فيينا. المعنية بالطاقة ومشاركتها في فعالية منتدى 
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ل -١٢ اون مع المحـف ة التـع اـل ت الوـك التقرير، واصــــــل ة ـب ل الرابع من    وخالل الفترة المشـــــموـل دولي للجـي اـل
المفاعالت، واإلطار الدولي للتعاون في مجال الطاقة النووية، والمبادرة الصــناعية النووية المســتدامة األوروبية،  

وحالياً، يشــارك  راري النووي الدولي فيما يتعلق بنظم الطاقة النووية االبتكارية والمتقدمة.والمفاعل التجريبي الح
عني ـبالمـفاعالت النووـية ودورات الوقود النووي االبتـكارـية (مشـــــروع إنبرو) في الفريق  المشـــــروع اـلدولي الم

 يل الرابع من المفاعالت بـصفة مراقب.العامل المعني بمقاومة االنتـشار والحماية المادية التابع للمحفل الدولي للج

ع إنبرو بـشأن مقاومة االنتـشار  ويـُشارك عدة أعـضاء من الفريق العامل آنف الذكر في تحديث دليل منهجية مـشرو
   .٢٠٢١إلى عام  ٢٠١٩وذلك في إطار مشاورات تجرى في الفترة الممتدة من عام 

ديد على إـشراك أصـحاب المصـلحة، بما -١٣ في ذلك في إطار التواصـل مع الجمهور،    وواصـلت الوكالة التـش
وـستبدأ الوكالة في إعداد  المعالم المرحلية البارزة.باعتبار ذلك إحدى المـسائل الرئيـسية التي جرى تناولها في نهج  

منـشور ـضمن ـسلـسلة الطاقة النووية بـشأن إـشراك أـصحاب المـصلحة في برامج القوى النووية الجديدة بهدف دعم 
الم المر دَّ مؤخراً والمعنون  نهج المـع ذي أُعـِ ل اـل ــاـم ل للمنشـــــور الشـــ ة مكـمّ اـب ارزة وبمـث ة الـب  Stakeholderحلـي

Engagement in Nuclear Programmes    (إـشراك أصـحاب المصـلحة في البرامج النووية) (العددNG-G-5.1    من
ل تاريخ عقد االجتماع التقني الســنو ســلســلة الطاقة النووية الصــادرة عن الوكالة). ي بشــأن إشــراك أصــحاب  وأّجِ

   .١٩-بسبب تفشي كوفيد ٢٠٢١إلى كانون األول/ديسمبر  ٢٠٢٠المصلحة من عام 

١٤-  ً منها لـضمان مواـصلة انخراطها في العمل مع الدول األعـضاء وأـصحاب المـصلحة اآلخرين أثناء    وـسعيا
المنظمات الرئيسـية في  ، أطلقت الوكالة سـلسـلة الحلقات الدراسـية الشـبكية بشـأن دور الحكومة و١٩-جائحة كوفيد

ــع برنامج للقوى النووية. ــاركاً من حوالي   ١٢٩٢وتابع ما مجموعه   وضـ ــواً البث الحي على  دولة ع ٦٠مشـ ضـ
وتـسجيالت هذه الحلقات متاحة   .٢٠٢١و ٢٠٢٠اإلنترنت للحلقات الدراـسية الـشبكية األربع التي ُعِقدت في عامي  

مت ثالث من هذه الحلقات الدراسـية الشـبكية باالشـتراك مع   على اإلنترنت ألغراض االطالع عليها مسـتقبالً. ونُّظِ
  لك في إطار الترتيبات العملية.الهيئة األفريقية للطاقة النووية وذ

 Stakeholder Involvement in New“، ُعِقدت حلقة دراـسية ـشبكية بعنوان ٢٠٢١حزيران/يونيه  ١وفي   -١٥

Nuclear Power: Engagement in the Nuclear Newcomer Field”    إـشراك أـصحاب المـصلحة في برامج القوى)
ــة   ــطة الخاصـ ــاركة في األنشـ ــاركين  النووية الجديدة: المشـ ــتجدة في المجال النووي) بلغ عدد المشـ بالبلدان المسـ

دولة عضـواً، وقُّدِمت خاللها أمثلة على األنشـطة ذات الصـلة بتطوير البنية   ٥٥مشـاركاً من  ٢٢١المسـجلين فيها  
   ية النووية.األساس

باب في مجال  وواصلت الوكالة أيضاً أنشطتها الرامية إلى التواصل الخارجي بفعالية مع شبكات جيل الش -١٦
يد ميخائيل ـشوداكوف، نائب المدير العام لـشؤون الطاقة النووية،   الطاقة النووية. وعلى وجه الخصـوص، نظم الـس

  األمم المتحدة لجيل الشـباب العامل في المجال النووي."جلسـة حديث مع نائب المدير العام" مع أعضـاء من نادي 
مع المؤتمر اـلدولي النووي للشــــــباب وذـلك في مـجال العلوم  ووســــــعت الوـكاـلة أيضـــــاً نـطاق الترتيـبات العملـية  

  والتكنولوجيا النووية.
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  الوقود النووي والتصرف في النفايات دورة 

  

  الخلفية  -ألف

ــم  -١ ــام، في القس ــاعدة  GC(64)/RES/12من الجزء باء من القرار  ٣أقّر المؤتمر العـــــ ، بأهمية تقديم المس
للدول األعضــاء المهتمة بإنتاج اليورانيوم في مجال اســتحداث وصــون أنشــطة مســتدامة من خالل التكنولوجيا  

ع الوكال المالئمة والبنية األ ة  سـاسـية المالئمة وإشـراك أصـحاب المصـلحة وتنمية الموارد البشـرية الماهرة، وشـّجِ
على إعداد وثيقة إرشــــادية مع نهج متدّرج للبلدان التي تنظر في اســــتهالل برنامج إلنتاج اليورانيوم أو تســــتهل  

ع الدول األعضــــاء المهتمة على اســــتضــــافة بعثات فريق تقييم مواقع إنتاج    برنامجا من هذا القبيل، كما شــــّجِ
  اليورانيوم، التي تدعم الدول األعضاء في هذا المجال.

ّجع   -٢ اعدة الدول األعضـاء المهتمة في تحليل التحديات التقنية التي  وـش المؤتمر العام األمانة أيضـاً على مـس
  قد تعوق التشغيل المستدام لمرافق دورة الوقود النووي، مثل مسائل إدارة التقاُدم.

ز جهودها المتعلقة بدورةوباإل -٣ ــل وتعّزِ ــافة إلى ذلك، طلب المؤتمر العام من األمانة أن تواصـ الوقود   ضـ
وبالتـصرف في الوقود المـستهلَك والنفايات المـشعة، وأن تـساعد الدول األعـضاء على وـضع وتنفيذ برامج مالئمة،  

ــادات األمن ذات الصــلة. ع األمانة ع وفقا لمعايير األمان واإلرش ــّجِ ــم المعلومات من أجل  كما ش لى الترويج لتقاس
مية من دورة الوقود، والتي تؤثر في معالجة الوقود المســـــتهلك  تحســـــين تـكامل النُُهج المتبعة إزاء المرحلة الختا

ف في النـفاـيات، وـكذـلك على توفير مزـيد من المعلوـمات بشـــــأن جميع   ونقـله وخزـنه وإـعادة ـتدويره وفي التصـــــرُّ
ف فيها تمهيداً للتخلُّص منها، ومن ثمَّ مراحل التصـــرف في النفاي ات، بما في ذلك التخلص من النفايات والتصـــرُّ

ــع وتنفيذ برامج تخلُّص   ــتهلُّ برامج للقوى النووية، على وضـ ــاء، بما فيها الدول التي تسـ ــاعدة الدول األعضـ مسـ
  مالئمة، وفقاً لمعايير األمان واإلرشادات األمن ذات الصلة.

المؤتمر العام من الوكالة أن تُعدَّ وثائق إرشادية بشأن اإلخراج من الخدمة وخطط  وفي نفس القرار طلب   -٤
لدعم أنشـطة اإلخراج من الخدمة، وذلك بُغية تعزيز االضـطالع بهذه األنشـطة على نحو مأمون وآمن وكفؤ  عمل  

  ات، حـسب االقتـضاء.ومـستدام، وتيـسير االـستعراض المنهجي لهذه الوثائق اإلرـشادية باالـستناد إلى أحدث التطور
ئي ودعم الدول األعضــاء في اعتماِد  كما شــجع الوكالة على مواصــلة تعزيز أنشــطتها في مجال االســتصــالح البي

ف في المخلّفات/النفايات الناتجة عن المواد المشـــعة الموجودة في البيئة   أفضـــل الممارســـات في مجال التصـــرُّ
  ة موجودة في البيئة الطبيعية.الطبيعية واستصالحِ المواقع الملوثة بمواد مشع

ع المؤتمر العام الوكالة على زيادة تعزيز األن -٥ ف الفعَّال في  كما شــّجِ شــطة التي تضــطلع بها دعماً للتصــرُّ
ف في   المصـــادر المشـــعّة المختومة المهَملة، من خالل جملة أمور منها اســـتحداث مراكز تقنية مؤهَّلة للتصـــرُّ

وبذل جهود تعاونية من أجل تعزيز المعلومات الداعمة عن التخلُّص داخل    المصــــادر المشــــعة المختومة المهملة
لمـصادر المـشعّة المختومة المهَملة، بُغية تعزيز أمان وأمن المـصادر المـشعة المختومة المهَملة في  حفر الـسبر من ا

  المدى البعيد.
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ام في القســـــم   -٦ دير الـع ام من الـم اء من القرار    ٩وطـلب المؤتمر الـع ديم   GC(64)/RES/12من الجزء ـب تـق
ــاء، وإلى المؤتمر العام في  تقرير عن التقّدم المحرز في تنفيذ هذا القرار إلى مجلس المحاف ظين، حســــب االقتضــ

  ).٢٠٢١دورته العادية الخامسة والستين (

  

  عقاد الدورة العادية الرابعة والستين للمؤتمر العام التقدُّم المحرز منذ ان  -باء

ــاني/نوفمبر   -٧ الث تشـــــرين  المعنون  ٢٠٢٠في  المنشـــــور  ــة  ــال الوك ــدرت  أصــــ  ،Geochemical and 

Mineralogical Characterization of Uranium and Thorium Deposits    ائـية ــائص الجيوكيمـي د الخصـــ (تـحدـي
) بمثابة التقرير  TECDOC-1929(الوثيقة التقنية الصــادرة عن الوكالة  والمعدنية لرواســب اليورانيوم والثوريوم)  

ق ذي الصـلة، وأصـدرت في كانون األول/ديسـمبر   ور المعنون  ، المنشـ ٢٠٢٠النهائي عن المشـروع البحثي المنسـّ
Uranium Raw Material for the Nuclear Fuel Cycle: Exploration, Mining, Production, Supply and 

Demand, Economics and Environmental Issues (URAM-2018)  ــتخدمة في دورة (مادة خام اليورانيوم المس
اج والعرض والطلب واالقتصــــاديات والبيئة  الوقود النووي: المســــائل المرتبطة باالســــتكشــــاف والتعدين واإلنت

(URAM-2018) ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٢٩–٢٥) الذي يتضمن وقائع ندوة دولية ُعِقدت في فيينا في الفترة.   

  

ع خريطة عن عامة لمحة  -١-باء -الشكل   الوكالة)  (المصدر: العالم. في اليورانيوم رواسب توزُّ

ــمبر   -٨ ع رواســب اليورانيوم في  ، دخلت نســ ٢٠٢٠وفي كانون األول/ديس خة محّدثة من قاعدة بيانات توزُّ
) طور التشــــغيل على موقع الوكالة الشــــبكي، وُزّودت واجهة المســــتخدم البيانية الخاصــــة بها  UDEPOالعالم (

   رواسب اليورانيوم.من  ٥٠٠٠بوظائف محّسنة، وسجلت فيها معلومات عن أكثر من 

طبعة "الكتاب األحمر" التي اشـــتركت في   ٢٠٢٠عالوة على ذلك، صـــدرت في كانون األول/ديســـمبر   -٩
ة الطـاقـة النوويـة المعنونـة   ووكـاـل ةُ   Uranium 2020: Resources, Production and Demandإعـدادهـا الوكـاـل

من الكتاب األحمر أحدث   ٢٠٢٠ن طبعة عام وتتـضمَّ  : موارده وإنتاجه والطلب عليه).٢٠٢٠(اليورانيوم في عام 
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ألـساـسيات ـسوق اليورانيوم، وهي تـستند إلى حد كبير إلى المعلومات الحكومية الرـسمية، وتقّدم موجزاً  اـستعراٍض  
   إحصائيا عن صناعة اليورانيوم على الصعيد العالمي.

ــورين المعنونين  ٢٠٢١وفي كانون الثاني/يناير   -١٠ ــدرت الوكالة المنشــ  Distribution of Uranium، أصــ

Provinces  ليورانيوم) و(توّزع أقاليم اDistribution of Thorium Deposits  .(توّزع رواســب الثوريوم) وبمقياس  
ــع النطاق فيما يخّص أقاليم اليورانيوم  ١:٣٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ، تُظِهر خريطة توّزعِ اليورانيوم التوّزَع الجغرافي الواس

ما تُظِهر خريطة توزع الثوريوم  ا يخّص موارد اليورانيوم في جميع أنحاء العالم، بينواإلحصائيات ذات الصلة فيم
ــة   نظام تصـــنيف أنواع رواســـب الثوريوم ونطاقات حجم رواســـب الثوريوم، وهي تشـــمل قدرة تفاعلية خاصـ

  . Adobe PDFباالستعالم والطبقات في برنامج 

 A Preliminary Inventory andنون  ، أصـــــدرت الوـكاـلة المنشـــــور المع٢٠٢١وفي نيســـــان/أبرـيل   -١١

Assessment of Uranium Resources in Mine Wastes    قائمة جرد أولية وتقييم لموارد اليورانيوم الموجودة في)
ــادرة عن الوكالة   ) الذي ال تهدف فقط إلى توفير قائمة جرد TECDOC-1952نفايات المناجم) (الوثيقة التقنية الصـ

ــود المأولية لليورانيوم المو ــمل الهدف المنش ــتخالص  جود في نفايات المناجم، بما يش ــتوى االس تمثل في بلوغ مس
الشــامل في قطاع صــناعة تعدين اليورانيوم، بل تهدف أيضــاً إلى توفير إطار عمل أولي لدمج هذا الهدف ضــمن  

   االعتبارات البيئية واالعتبارات المتعلقة باالستصالح الالزمة من أجل تصفير النفايات.

تحليل خيارات وتجارب فحص األوقدة في  ون  ، أصــدرت الوكالة المنشــور المعن٢٠٢٠وفي تموز/يوليه   -١٢
ل الحوادث ة على تحمـُّ الـي درة ـع ة بـق اء المتســــــم الـم اعالت المبردة ـب ة    المـف اـل ــادرة عن الوـك ة الصـــ ة التقنـي (الوثيـق

TECDOC-1921ة.) بمثابة التقرير النهائي عن المشروع البحثي المنّسق ذي الصل   

ل للحوادث  ، ُعِقدت حلقة دراســـ ٢٠٢٠وفي كانون األول/ديســـمبر   -١٣ ية شـــبكية بشـــأن أنواع الوقود المتحّمِ
ورّكزت الحلقة الدراـسية الـشبكية على   مـشاركاً. ١٢٠وأثِرها في التـصرف في الوقود المـستهلك حـضرها أكثر من  

ل للحوادث وأثرها في مختلف مراحل التصـرف في الوقود بعد    التصـاميم التطورية الخاصـة بأنواع الوقود المتحّمِ
   ب المفاعل أي: الخزن، والنقل، وإعادة التدوير، والتخلص.تفريغه من قل

 Phenomenology, Simulation and، أصـــدرت الوكالة المنشـــور المعنون  ٢٠٢١وفي نيســـان/أبريل   -١٤

Modelling of Accidents in Spent Fuel Pools قع في أحواض الوقود المسـتهلك  (دراسـة ظواهر الحوادث التي ت
ــادرة عن الوكالة   ــمن وقائع  )TECDOC-1949ومحاكاة تلك الحوادث ونمذجتها) (الوثيقة التقنية الصـ ، الذي يتضـ

اجتماع تقني يلخص المناقشـــات التي جرت بين خبراء بشـــأن تحليل تطور الحوادث التي تقع في أحواض الوقود  
   ومحاكاة هذا التطور ونمذجته. المستهلك

وفي إطار الجهود الرامية إلى مسـاعدة الدول األعضـاء المهتمة في تحليل التحديات التقنية التي قد تعوق   -١٥
التشـغيل المسـتدام لمرافق دورة الوقود النووي، من قبيل المسـائل المتعلقة بإدارة التقادم، ُعِقد في شـكل افتراضـي  

بشــــأن برامج إدارة تقادم نُُظم الخزن الجاف للوقود  تماع التنســــيقي البحثي الثالث  االج ٢٠٢١في نيســــان/أبريل  
وقّدم  دول أعضــاء. ١٠مراقباً) من  ١٢من كبار المحققين العلميين و  ٩خبيراً ( ٢١وحضــر االجتماع   المســتهلك.

المرحلة الثانية من   كبار المحققين العلميين عرضـــاً بشـــأن التقدم المحرز فيما يتعلق بالعمل المضـــطلع به خالل
البحثي المنـسق، وأجروا مناقـشات بـشأن محتوى التقرير النهائي للمـشروع البحثي المنـسق وتوـصلوا إلى  المـشروع  

  اتفاق بشأن هذا المحتوى.
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ــأن دورة إنتاج اليورانيوم وعلى ترجمة محتوى   -١٦ ويجري العمل على تطوير وحدات تعلّم اإللكتروني بشــ
ـغة الـياـبانـية قـبل إـتاـحة ـهذه اـلدورة على منصـــــة التعلم  خزن الوقود المســـــتهـلك إلى الل  دورة تعلّم إلكتروني حول

اإللكتروني ألغراض التعليم والتدريب والمواقع الشــــبكية األخرى التابعة لشــــبكة الوكالة وذلك بحلول نهاية عام 
٢٠٢١.  

ود أثناء التـشغيل العادي  ، ُعقد اجتماع تقني افتراـضي بـشأن انقطاع الوق٢٠٢٠وفي كانون األول/ديـسمبر   -١٧
بـلداً ومنظـمة دولـية (وـكاـلة    ١٥خبيراً من    ٤١الخبرات واألســــــباب وـتدابير التخفيف، حضـــــره  عالت الـماء:لمـفا

الطاقة النووية) وتبادلوا خالله معلومات حول الخبرات المكتســبة والتقدم المحرز في مجال البحث والتطوير على  
وثيـقة تقنـية يجري العـمل ـحالـيا على   الوـثائق المـقدـمة خالل ـهذا االجتـماع ضـــــمنوســـــتُجّمع  الصـــــعـيد الوطني.

   صياغتها.

وُعِقَد االجتماع التنـسيقي البحثي الثاني بـشأن مواد وقود المفاعالت الـسريعة، افتراـضياً، في ـشباط/فبراير   -١٨
بع للمفوضـية األوروبية  بلدان ومنظمتين دوليتين (مركز البحوث المشـترك التا ٥خبيراً من   ١٢وحضـره   .٢٠٢١

عرضـــــاً بشـــــأن التـقدم المحرز فيـما يتعلق    ٨وـقّدم كـبار المحققين العلميين الـبالغ ـعددهم   لنووـية).ووـكاـلة الـطاـقة ا
ــأن اإلجراءات   ــات بش ــق، وأجروا مناقش ــروع البحثي المنس بالعمل المضــطلع به خالل المرحلة األولى من المش

ص المرحلة الثانية من المشــروع  شــأن خطة العمل المعتزم اتباعها فيما يخالفردية والمشــتركة المعتزم اتخاذها وب
   البحثي المنسق، وتوصلوا إلى اتفاق بشأن هذه اإلجراءات وبشأن خطة العمل.

ه   -١٩ ة المنشـــــور المعنون  ٢٠٢١وفي حزيران/يونـي اـل ــدرت الوـك  Progress on Pellet–Cladding، أصـــ

Interaction and Stress Corrosion Cracking: Experimentation, Modelling and Methodologies Applied to 

Support the Flexible Operation of Nuclear Power Plants    التقدم المحرز فيما يتعلق بالتفاعل بين أقراص)
ل  الوقود والكســـوة والتصـــدع اإلجهادي الناشـــئ عن التآكل: التجارب والنمذجة والمنهجيات المطبقة لدعم تشـــغي 

ــكل مرن) (الوث ــادرة عن الوكالة  محطات القوى النووية بشــ ــمن  )TECDOC-1960يقة التقنية الصــ ، الذي يتضــ
اـستعراـضاً للدراـسات التي أجريت منذ أوائل العقد األول من القرن الحادي والعـشرين بـشأن هذا الموـضوع ويأتي  

   .٢٠١٩ين األول/أكتوبر بروفانس بفرنسا في تشر-أون-بمثابة نتيجة الجتماع تقني عقد في إيكس

 Coolant Chemistry Control and، أصــــدرت الوكالة المنشــــور المعنون  ٢٠٢١ر وفي شــــباط/فبراي -٢٠

Effects on Fuel Reliability in Pressurized Heavy Water Reactors   ا  (التحكم في كيمـياء المبردات وـتأثيراتهـ
ــادرة عفي موثوقـية الوقود المســـــتـخدم في مـفاعالت الـماء الثقيـ  ن الوـكاـلة  ل المضـــــغوط) (الوثيـقة التقنـية الصـــ

TECDOC-1942  الذي يتضـــــمن التقرير المنبثق عن االجتـماع التقني، الذي يقّدم معارف محدثة فيما يتعلق بهذا (
أثيرات   دائي والـت ل الحرارة االبـت ام نـق آـكل التي لوحـظت في نـظ ا يتعلق بظواهر الـت ا في ذـلك فيـم الموضـــــوع، بـم

   في مفاعالت الماء الثقيل المضغوط. فيما يتعلّق بموثوقية الوقود المستخدم المترتبة عنها

ل للحوادث   -٢١ ــأن اختبار ونمذجة ومحاكاة أنواع الوقود المتحّمِ ــيقي البحثي األول بشــ وُعِقَد االجتماع التنســ
البحثية التي  لمناقشـــة وتقييم أهمية الخطط   ٢٠٢١وأنواع الوقود القائمة على تكنولوجيا متقدمة في آب/أغســـطس 

اركين   أن هذا الموضـوع، ومن أجل  اقترحها فرادى المـش روع البحثي المنـسق بـش فيما يتعلق باألهداف العامة للمـش
  تعزيز التفاعل بين المشاركين في المشروع البحثي المنسق وذلك بغية تحقيق أهداف المشروع.
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ــور المعنون   -٢٢ ــدرت الوكالة المنشـ ــروع تحليل البيانات وجمعهاوأصـ لتحديد تكاليف إخراج مفاعالت    مشـ
لة الطاقة النووية الصـادرة عن الوكالة) في الربع الثالث من عام  NW-T-2.12(العدد   ن الخدمةالبحوث م لـس من ـس
ويـهدف ـهذا المنشـــــور إلى تحســـــين الـقدرة على إـعداد تـقديرات التـكاليف فيـما يتعلق ـبإخراج مـفاعالت   .٢٠٢١

لخصـــــائص المتوـخاة فيـما يتعلق  اآلـثار المترتـبة عن مختلف اســـــتراتيجـيات تـحدـيد االبحوث من الـخدـمة، وتـحدـيد 
ــتوى عدم التيقّن الذي  ــع النُُّهج المثلى، وفهم مسـ ــاعدة في وضـ بتحديد التكاليف وفئات النفايات وذلك بهدف المسـ

  يشوب تقديرات التكاليف ومصدِر عدم التيقّن هذا.

 ٢٣  مشــاركاً من ٥١بحضــور   ٢٠٢٠تشــرين األول/أكتوبر   في —وُعِقد اجتماعان تقنيان افتراضــيان   -٢٣
 ٥٧بحضــــور   ٢٠٢١دولة عضــــواً ومن أمانتي المفوضــــية األوروبية ووكالة الطاقة النووية، وفي تموز/يوليه  

وذلك بغية المضي قدماً في إعداد مسودة منشور ضمن سلسلة   —منظمات دولية    ٣دولة عضو و  ٢٩مشاركاً من  
ول حالة إخراج مفاعالت القوى النووية  لوضــع العالمي في مجال اإلخراج من الخدمة، تتناالطاقة النووية بشــأن ا

ومـفاعالت البحوث ومرافق دورة الوقود النووي من الـخدـمة، واتـجاـهاـته، والمســـــاـئل والتـحدـيات الرئيســــــية التي  
  يثيرها.

ز التعاون بخـصوص بناء  ، ُعِقَد االجتماع التقني االفتراـضي بـشأن تعزي٢٠٢٠وفي كانون األول/ديـسمبر   -٢٤
منظمات   ٣دولة عضـواً و ٢٠مشـاركاً من  ٤٦في مجال اإلخراج من الخدمة بحضـور    الكفاءات وإدارة المعارف

ة االحتياجات والفرص المتاحة ذات الصـلة. وخالل االجتماع، قّدم المركزان   دولية، الذي أتيح خالله محفل لمناقـش
ما قريب مراكز  إلخراج من الخدمة وبعُض المنظمات التي ســـتصـــبح عالمتعاونان مع الوكالة المعتمدان بشـــأن ا

متعاونة معتمدة عرضــــاً بشــــأن قدراتهم على دعم أنشــــطة الوكالة في مجاالت بناء الكفاءات، وإدارة المعارف،  
  واإلخراج من الخدمة.

ــاء عوامل تمكين عملية فيما يتعلق بتحديد الحالة ال  -٢٥ ــأن إرس نهائية،  وبغية مواصــلة وضــع توصــيات بش
جل فيما يخّص اإلخراج من الخدمة والمواقع الملوثة، عقدت الوكالة  ووضــع الضــوابط وأســس اإلدارة الطويلة األ

اجتماعاً تقنياً بشــأن اســتخدام الضــوابط فيما يتعلق باألراضــي الملوثة إشــعاعياً   ٢٠٢٠في كانون األول/ديســمبر  
بة  ناقـشات بـشأن الممارـسات الجيدة والخبرات المكتسـ دولة عضـواً من أجل إجراء م ٢٩مـشاركاً من  ٤٨بحضـور  

  في مجال تطبيق الضوابط قبل تنفيذ تدابير االستصالح البيئي وبعده.  
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 النووية القوى  شركة من: (الصورة سلوفاكيا في  النووية للقوى  V1 محطة تبريد أبراج تدمير -٢-باء -الشكل
  المحدودة)   العامة الخدمة، من  واإلخراج

) JAVYSج من الخدمة الســـلوفاكية (، أصـــبحت شـــركة القوى النووية واإلخرا٢٠٢١آذار/مارس  وفي   -٢٦
ا  مركزاً متعاوناً مع الوكالة في مجال اإلخراج من الخدمة. أن تعيين مديرية هيئة كهرباء فرنـس وال يزال العمل بـش

)Électricité de Franceفايات، والوكالة اليابانية للطاقة  ) المعنية بمشــاريع اإلخراج من الخدمة والتصــرف في الن
وـبالـتالي، ـفإن ـعدد المنظـمات التي تعـمل مع الوـكاـلة في إـطار خـطة  تـعاونين مع الوـكاـلة ـجارـياً.اـلذرـية مركزين م

المراكز المتـعاوـنة في مـجال إدارة المـعارف وبـناء الـقدرات ألغراض اإلخراج من الـخدـمة ســـــيصـــــل إلى خمس  
   اهتمامها بإقامة شراكات من هذا القبيل.منظمات، كما أبدت منظمات أخرى 

ــتصـــالح البيئي والتصـــرف في  وبغية تعز -٢٧ ــاء في مجال االسـ يز جهودها الرامية إلى دعم الدول األعضـ
ــتصـــالحها أربعة أفرقة عاملة إقليمية   ــبكة إدارة البيئة واسـ ــعة الموجودة في البيئة الطبيعية، فعّلت شـ المواد المشـ

ا، وأمريـكا الالتينـية االحتـياـجات الـخاصـــــة فيـما يتعلق ـبدول أعضـــــاء من أفريقـيا، وآســــــيا، وأوروبـ بـهدف تـحدـيد  
وجرى الترويج   والكاريبي، وبالتالي تنفيذ األنـشطة والمـشاريع التي يمكن أن تلبي االحتياجات التي جرى تحديدها.

طقة فرعية وذلك من أجل تحســــين  لفعاليات (مثل الحلقات الدراســــية الشــــبكية) بلغات تناســــب كل منطقة أو من
ــات الجيدة وبناء القدرات.التواصــل الخارجي واألثر المترتب عن تبا ــم الممارس وخالل الفترة   دل الخبرات وتقاس

، ُعِقَدت حلقات دراســية شــبكية شــهرية بشــأن  ٢٠٢١إلى آب/أغســطس   ٢٠٢٠الممتدة من تشــرين األول/أكتوبر  
د احتياجات وتحديات إقليمي مختلف المـسائل المتعلقة باالـستـصالح ال ة  بيئي، بما في ذلك حلقات دراـسية ـشبكية تجسـّ

وأجرـيت الحلـقات اـلدراســــــية الشـــــبكـية ـبالتـعاون بين إدارة الـطاـقة النووـية وإدارة األـمان واألمن النوويين   مـحددة.
  مـشاركاً مـسجالً  ٥١٢و ٥١دولة عـضواً وبحـضور مـشاركين تراوح عددهم بين  ١٤بحـضور مقدمي عروض من  

  دولة عضواً. ٤٩لكل حلقة دراسية شبكية مما مجموعه 
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التزامها بتقديم معلومات وتحليالت في الوقت المناســب عن حالة واتجاهات التصــرف    وواصــلت الوكالة -٢٨
ــروعها الخاص   ــتهالل الدورة الثالثة من مش ــتهلك في الدول األعضــاء عبر اس ــعة والوقود المس في النفايات المش

ـــ  اـقة النووـية  رف في الوقود المســـــتهـلك والنـفاـيات المشــــــعة وذـلك ـبالتـعاون مع وـكاـلة الطـ بـحاـلة واتـجاـهات التصــ
والصـيغة المسـتكملة من التقرير الخاص بالدورة الثانية من المشـروع هي اآلن قيد النشـر   والمفوضـية األوروبية.

ــتشــاري  .٢٠٢١ومن المتوقع أن تصــدر في الربع األخير من عام  األول الخاص بالدورة    وقد ُعِقَد االجتماع االس
، بحـضور تـسعة مـشاركين من خمـسة بلدان  ٢٠٢١حزيران/يونيه  –نايرالثالثة افتراـضياً خالل الفترة كانون الثاني/ي

وممثلين من المفوضـية األوروبية ووكالة الطاقة النووية، توصـلوا خالله إلى اتفاق بشـأن االختصـاصـات وحددوا  
  وسـتسـتند البيانات التي جرى تحليلها ركيز النسـخة المقبلة من الوثيقة.المواضـيع الرئيسـية التي سـتكون موضـع ت

ــتهلك والنفايات   ــة بالوقود المســ ــأنها في نظام المعلومات الخاصــ خالل الدورة الثالثة إلى قوائم الجرد المبلغ بشــ
باالتفاقية    المشــعة، وســيجري العمل على مواءمتها مع قوائم الجرد المبلغ بشــأنها خالل أحدث دورة إبالغ خاصــة

   تصرف في النفايات المشعة.المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان ال

عّة   -٢٩ ف الفعَّال في المصـادر المـش وعملت الوكالة على زيادة تعزيز األنـشطة التي تضـطلع بها دعماً للتصـرُّ
ف في المصــادر المشــعة المختومة   المختومة المهَملة، من خالل اســتحداث مفهوم المراكز التقنية المؤهَّلة للتصــرُّ

يع ن ــ  القدرات القائمة في الدول األعضـاء. طاقالمهملة من أجل بناء وتوـس الماضـية،   ١٢وعلى مدى األـشهر الــــ
ــة بالتقييم التي تُعيَُّن من   ــمل المعايير والمنهجية الخاصـ ع نطاق اإلطار الخاص بالمراكز التقنية المؤهَّلة ليشـ ــِّ وسـ

ــع خطط الختبار هذه ال خاللها المنظماُت مراكَز تقنية مؤهَّلة. ــبة لمنظمة  منهويجري العمل على وضــ جية بالنســ
متطوعة وذلك بهدف االســتعداد لتلقي الترشــيحات الرســمية للحصــول على صــفة مركز تقني مؤهَّل بحلول نهاية  

، ُعِقَد االجتماع التنســيقي البحثي األول بشــأن وضــع إطار خاص  ٢٠٢٠وفي كانون األول/ديســمبر   .٢٠٢١عام 
ــبر، افتبالتنفيذ الفعال لنظم التخلص داخل حفر  ــاركاً من   ٢٦راضــياً، بحضــور  الس ويتمثل   دولة عضــواً. ١٤مش

ــق في تعزيز الجهود التعاونية الرامية إلى تعزيز المعلومات الداعمة حول   ــروع البحثي المنســ الغرض من المشــ
التخلص داخل حفر الســـبر من المصـــادر المشـــعة المختومة المهَملة، بُغية تعزيز أمان وأمن المصـــادر المشـــعة  

وتواصــل الوكالة زيادة تعزيز األمان واألمن عبر دعم إزالة المصــادر القوية   َملة في المدى البعيد.ختومة المهالم
 ٢٠٢٠اإلشــعاع في الدول األعضــاء، بما في ذلك فيما يتعلق بعمليات اســترجاع المصــادر التي جرت خالل عام 

في قبرص وتونس.
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  مفاعالت البحوث 

  

  الخلفية  -ألف

، شّجع المؤتمر العام األمانة على مواصلة توطيد  GC(64)/RES/12من القرار  من الجزء باء   ٤في القسم   -١
التعاون وإقامة الشبكات على الصعيدين اإلقليمي والدولي، بما يكفل توسيع نطاق الوصول إلى مفاعالت البحوث،  

ع أ مثلما هو الحال فيما يتعلق بأوسـاط المسـتخدمين الدوليين. لدول األعضـاء التي  يضـاً األمانة على إطالع اوشـجَّ
تنظر في تطوير أو تركيب أول مفاعل بحوث لديها على المســائل المتصــلة بتلك المفاعالت من حيث االســتخدام، 
والفعالية من حيث التكلفة، وحماية البيئة، واألمان واألمن، والمســـؤولية النووية، ومقاومة االنتشـــار، بما في ذلك 

النفايات، وعلى مســـاعدة الدول األعضـــاء، بناء على الطلب، على    نات الشـــاملة، والتصـــّرف فيتطبيق الضـــما
المضـــــي قُدماً في مشـــــاريع المـفاعالت الـجديدة بطريـقة منهجـية اســـــتـناداً إلى االعتـبارات والمـعالم المـحدَّدة التي  

  قائمة على االستخدام.وضعتها الوكالة لمشاريع مفاعالت البحوث، وعلى أساس خطط استراتيجية متينة و

ــأن جميع جوانب دورة حياة مفاعالت    كما -٢ ــادات بشـ ــلة تقديم إرشـ حثَّ المؤتمر العام األمانة على مواصـ
ــواء، بغية   ــبة لمفاعالت البحوث الجديدة واألقدم على السـ ــع برامج إدارة التقادم بالنسـ البحوث، بما في ذلك وضـ

ويل األجل، واســتدامة إمدادات  ية والتشــغيل المســتدام الطضــمان مواصــلة إدخال تحســينات على األمان والموثوق
ــتهلك والنفايات، وبناء قدرات قاعدة من   ــرف بفعالية وكفاءة في الوقود المسـ ــاف خيارات للتصـ ــتكشـ الوقود واسـ

  المستهلكين المطَّلعين في الدول األعضاء التي تُخرج مفاعالت البحوث من الخدمة.

ع المؤتمر ال -٣ تعزيز جهودـها الرامـية إلى دعم بـناء  ـعام األـماـنةَ على مواصــــــلة  وعالوة على ذـلك، شـــــجَّ
ــبكة اإلنترنت   ــروع مختبر المفاعالت على شـ ــتناداً إلى مفاعالت البحوث، بما في ذلك من خالل مشـ القدرات اسـ

  التابع للوكالة الذي يمكن التوسُّع فيه في مناطق آسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا، وأفريقيا.

مواصــلة دعم البرامج الدولية التي تعمل على التقليل إلى أدنى حّد مؤتمر العام األمانة إلى  وأخيراً، دعا ال -٤
ممكن من االســـــتـخدام الـمدني لليورانيوم الشـــــدـيد اإلثراء، حيثـما يكون ـهذا التقليص مـجدـياً من الـناحيتين التقنـية 

  واالقتصادية.

ديم تقرير عن التقـ  -٥ ام تـق دير الـع ام من الـم ب المؤتمر الـع ذوطـل ذ ـه ا القرار إلى مجلس  دُّم المحَرز في تنفـي
  ).٢٠٢١المحافظين، حسب االقتضاء، وإلى المؤتمر العام في دورته العادية الخامسة والستين (

  

  التقدُّم المحرز منذ انعقاد الدورة العادية الرابعة والستين للمؤتمر العام   -باء

يل بالتنشيط النيوتروني،  ثل في أداء وعمليات التحلعِقدت حلقة العمل التدريبية بشأن تحقيق المستوى األم -٦
التي كان من المقّرر عقدها في الجمهورية التشـيكية، افتراضـياً، في تشـرين الثاني/نوفمبر وكانون األول/ديسـمبر  

وأجري تحليل نقدي ألساليب تحقيق المستوى األمثل من األداء   دولة عضواً.  ٢٨مشاركاً من    ٥٧بحضور    ٢٠٢٠
ع التركيز على تحسين اإلنتاجية، وفترة إنجاز التحليل، وتوكيد الجودة ومراقبة في التحليل بالتنشيط النيوتروني، م
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ة  وثمة مســـودة منشـــور ضـــمن ســـلســـلة التقارير التقني  الجودة، وزيادة فرص تطوير عمليات ابتكارية وتطبيقها.
(دليل  Practical Guide to Quality Assurance and Quality Control in Neutron Activation Analysisبعنوان  

   عملي لتوكيد الجودة ومراقبة الجودة في مجال التحليل بالتنشيط النيوتروني) قيد التحرير حالياً استعداداً لنشرها.

ــور المعنون٢٠٢١وفي حزيران/يونيه  -٧ ــدر المنشـ  Neutron Scattering with Low and Medium  ، صـ

Flux Neutron Sources: Processes, Detection and Applications    ــادر ــتخدام مصـ ــتت النيوتروني باسـ (التشـ
ــادرة عن الوكالة   ــة ومتوســـطة التدفق: عملياته والكشـــف عنه وتطبيقاته) (الوثيقة التقنية الصـ نيوترونية منخفضـ

TECDOC-1961  .(ا المنـشور بمثابة مرجع ذي حجية بـشأن تطبيق التـشتت النيوتروني باـستخدام مـصادر  ويُعَدُّ هذ
ة ومتوســطة التدفق، يحظى بأهمية من جانب الخبراء في مجال التشــتت النيوتروني، وموظفي  نيوترونية منخفضــ 

الت، والجهات التي تنظر في اســتهالل برامج بحث وتطوير أو برامج تعلي مية وتدريبية  مفاعالت البحوث والمعّجِ
   قائمة على هذه التقنية.

ضــياً بشــأن أوجه التقدم المحرز فيما يتعلق بكواشــف  وكان من المقرر أن تعقد الوكالة اجتماعاً تقنياً افترا -٨
النيوترونات المســتخدمة في تطبيقات التشــتت النيوتروني وتطبيقات التصــوير النيوتروني، ومن المتوقع عقد هذا  

بتمبر   ٣آب/أغـسطس إلى   ٣٠ن  االجتماع في الفترة م ، من أجل اـستعراض التطورات فيما يخصُّ  ٢٠٢١أيلول/ـس
   ات المستخدمة في تطبيقات التشتت النيوتروني وتطبيقات التصوير النيوتروني.كواشف النيوترون

وقد أعدَّت الوكالة دورة تعلّم إلكتروني حول التصــوير النيوتروني وأتاحتها للدول األعضــاء في تشــرين  -٩
لمسـتخدمة في  وجرى توسـيع نطاق دورة التعلم اإللكتروني حول التقنيات التحليلية النووية ا .٢٠٢٠ألول/أكتوبر  ا

عة   ينية وتألق األـش عة الـس تخدام تقنيات حيود األـش علوم التحليل الجنائي عبر إضـافة وحدات نمطية جديدة تُدِخُل اـس
   المتعلقة بتحضير العينات لتحليلها بحزم األيونات.السينية في مجال علوم التحليل الجنائي، واالعتبارات 

فاءة مختبرات التحليل بالتنشـيط النيوتروني، مما وفّر آلية وأجري على الصـعيد العالمي تمرين الختبار ك -١٠
ا المختبرات أداءـها التحليلي وتـُحّدد المـجاالت التي تحـتاج إلى التحســـــين. وشــــــمل ـهذا التمرين   تثـبت من خاللـه

علوم  نيات ذات الـصلة بالمجال النووي، واالـستفادة من أوجه التآزر القائمة في هذا الـصدد مع مختبر الاـستخدام التق
دولة عضــواً، بما في   ٤٤مختبراً من  ٧٠وإجماالً، شــارك في هذا التمرين   واألجهزة النووية في زايبرســدورف.

   من مختبرات التحليل بالتنشيط النيوتروني. ٤٢ذلك 

عثتين في إطار خدمة االســـتعراض المتكامل الســـتخدام مفاعالت البحوث اللتين كان من  وفيما يتعلق بالب -١١
وـقد ورد طـلب ـثاـلث ـبإجراء ـهاتين   .١٩-، فـقد تعيّن ـتأجيلهـما بســــــبب ـجائـحة كوفـيد٢٠٢٠ا في ـعام المقّرر عـقدهمـ 

   .٢٠٢١البعثتين ومن المقرر مبدئياً إجراؤهما في تشرين الثاني/نوفمبر 

، عقدت الوكالة حلقة عمل تدريبية بشـأن تقييم البنية األسـاسـية النووية  ٢٠٢٠ديسـمبر  /وفي كانون األول -١٢
وقُّدِمت خالل حلقة العمل هذه إرشـادات عملية بشـأن تطبيِق المنشـور   عم مشـروع مفاعل بحوث جديد.الوطنية لد
وـمعــاـلم    Specific Considerations and Milestones for a Research Reactor Projectاـلـمـعـنون   (اـعـتبـــارات 

اريع مفاعالت البحوث) (العدد   لة الطاقة النووي NP-T-5.1المحدَّدة لمـش لـس اِء  من ـس ة الصـادرة عن الوكالة)، وإرـس
ــية لمفاعل بحوث جديد، ومعاييِر األمان ذات الصــلة الصــادرة عن الوكالة وغيرها من منشــورات   ــاس البنية األس

م ومناقشـة الخبرات المكتسـبة    كما أتاحت حلقة العمل الوكالة ذات الصـلة. محفالً تمكَّن خالله المشـاركون من تقاسـُ
   روس المستفادة فيما يتعلق بوضعِ وتنفيِذ مشاريع مفاعالت البحوث الجديدة.والتحديات المواجهة والد
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 Specific Considerations in the، أصـــــدرت الوـكاـلة المنشـــــور المعنون  ٢٠٢١وفي حزيران/يونـيه   -١٣

Assessment of the Status of the National Nuclear Infrastructure for a New Research Reactor Programme 
ــية النووية الوطنية لبرنامج ــاس  NR-T-5.9مفاعل بحوث جديد) (العدد    (اعتبارات محدَّدة في تقييم حالة البنية األس

ويقّدم هذا المنشور إرشادات بشأن تقييم التقدم المحرز في تطوير   من سلسلة الطاقة النووية الصادرة عن الوكالة).
اعل بحوث جديد، وذلك اســــتنادا إلى نهج المعالم المرحلية  البنية األســــاســــية النووية الوطنية لدعم مشــــروع مف

خدام هذا المنشـــور إما من قبل الدول األعضـــاء التي ترغب في تقييم ما أحرزته من تقّدم أو  ويمكن اســـت البارزة.
كأسـاس للبعثات في إطار خدمة االسـتعراض المتكامل للبنية األسـاسـية النووية فيما يخص مفاعالت البحوث التي  

أقد  تقل بـش ية أو التقدم تنفذها الوكالة، بناء على طلب الدولة العضـو، من أجل إجراء تقييم مـس اـس ن حالة البنية األـس
   كما واصلت الوكالة إعداد منشور بشأن إدارة مشاريع تشييد مفاعالت البحوث. المحرز في عملية تطويرها.

  
  

عراض المتكامل للبنية األـساـسية النووية فيما  ، أّجلت البعثة في إطار خدمة االـست١٩-وبـسبب تفـشي كوفيد -١٤
د في عـام   ايلـن ا في ـت ان من المقّرر إجراؤـه اعالت البحوث التي ـك انون األول/ديســـــمبر    ٢٠٢٠يخص مـف إلى ـك

في زامبيا، وبعثتا المتابعة في إطار    ، كما أجلت البعثة في إطار الخدمة ذاتها التي كان من المقرر إجراؤها٢٠٢١
   .٢٠٢٢ي كان من المقرر إجراؤهما في نيجيريا وفييت نام إلى عام الخدمة ذاتها الت

، ُعِقدت حلقة عمل تدريبية بشـــأن إعداد دراســـة جدوى لمشـــروع مفاعل بحوث  ٢٠٢١وفي أيار/مايو   -١٥
المشـــاركون معلومات عملية وزودوا    وتلقى دولة عضـــواً. ١٧مشـــاركاً مثلوا   ٥٧وحضـــر حلقة العمل   جديد.

اسـة جدوى لمشـروع مفاعل بحوث جديد، مع مراعاة االسـتخدامات المحتملة، ومتطلبات  بمعارف بشـأن إعداد در
وكانت حلقة العمل أيضــاً بمثابة محفل لتقاســم ومناقشــة الخبرات المكتســبة   األمان، وعمليات التشــغيل المســتقبلية.

   المستفادة.والتحديات المواجهة والدروس 

 INIR-RR بعثات

 ُ عيدت جدولتها لتجري في أ
٢٠٢١نون األول/ديسمبر كا

 ُ جلت إلى أ
٢٠٢٢ 

 INIR-RRبعثة متابعة 

 ُ جلت إلى أ
٢٠٢٢ 

 تايالند

 فييت نام نيجيريا

 زامبيا
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إرـشادات بـشأن جميع جوانب دورة حياة مفاعالت البحوث،   وفي إطار الجهود الرامية إلى مواـصلة تقديم -١٦
ايو ار/ـم َد في الفترة أـي ه  -ُعقـِ ا    ٢٠٢١حزيران/يونـي دـه دـي اعالت البحوث وتـج اُدم مـف ــأن إدارة تـق اع تقني بشـــ اجتـم

ا. ادل   وتـحديثـه ادم مـفاعالت البحوث،  وأـتاـحت حلـقة العـمل محفالً من أـجل تـب الخبرات والمعلوـمات حول إدارة تـق
ــتكملة والجارية بشــأن تحديث وتجديد مفاعالت البحوث.والخبرا ــبة من المشــاريع المس كما اســتعرض   ت المكتس

المشاركون مسودة المبادئ التوجيهية الخاصة ببرنامج إلدارة التقادم والتجديد والتحديث فيما يتعلق بمفاعل بحوث  
   الوكالة.طورته 

يبـية بشـــــأن نظم اإلدارة المتـكامـلة لمـفاعالت  ، عـقدت الوـكاـلة حلـقة عـمل ـتدر٢٠٢١وفي حزيران/يونـيه   -١٧
البحوث زودت الدول األعضـاء المشـاِركة بمعلومات عملية وأتاحت لها فرصـة لتبادل الخبرات بشـأن إنشـاء نظم 

   إلدارة مفاعالت البحوث، وتنفيذها، وتحسينها باستمرار.

 Digital Instrumentation and Control، أصـدرت الوكالة المنشـور المعنون  ٢٠٢١ان/أبريل  وفي نيسـ  -١٨

Systems for New and Existing Research Reactors    نظم األجهزة والتحكم الرقمية الخاصـة بمفاعالت البحوث)
ويقدم المنـشور إرـشادات في   ).من ـسلـسلة الطاقة النووية الـصادرة عن الوكالة  NR-G-5.1الجديدة والقائمة) (العدد  

لجوانب التشــغيلية لنظم األجهزة والتحكم الرقمية فيما يتعلق بتجديد المرافق  مجال الهندســة خاصــة بالتصــميم، وا
   القائمة وفيما يخص مفاعالت البحوث الجديدة بغية تحسين موثوقيتها ولياقتها التشغيلية.

 Guidelines for the Operationالمنشـور المعنون    ، أصـدرت الوكالة٢٠٢٠وفي تشـرين الثاني/نوفمبر   -١٩

and Maintenance Assessment for Research Reactors   مبادئ توجيهية لتقييمات تشــــغيل مفاعالت البحوث)
ــيانتها) (العدد   ــلة خدمات الوكالة)، الذي يقدم معلومات عن التحضــير إلجراء بعثات في إطار   ٤٤وص ــلس من س

نها، بما يشــمل البعثات  يانة مفاعالت البحوث، وتنفيذ هذه البعثات، وإعداد تقارير بشــأخدمة تقييمات تشــغيل وصــ 
التمهيدية وبعثات المتابعة في إطار هذه الخدمة وذلك لمسـاعدة الدول األعضـاء على بلوغ مسـتوى عال من حيث  

   المعايير تشغيلية واألداء فيما يتعلق بمفاعالت البحوث الخاصة بها.

لت البعثات في إطار خدمة تقييمات تـشغيل وصـيانة  ١٩-وفيدوبـسبب جائحة ك -٢٠ مفاعالت البحوث التي  ، أّجِ
إلى الربع   بولندا، وتايلند، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية إيران اإلســالمية، وشــيليها  طلبت إجراء

   .٢٠٢٢وإلى عام  ٢٠٢١األخير من عام 

ــية كان من -٢١ ــتعراضــ ــمية   ٢٠٢٠المقرر إجراؤها في أواخر عام   وعلى غرار ذلك، أجلت بعثة اســ لتســ
   اقة والعلوم والتقنيات النووية في المغرب مركزاً دولياً قائماً على مفاعالت البحوث.المركز الوطني للط

وأّجلت الدورة التدريبية الجماعية الســـادســـة عشـــرة للحاصـــلين على منح دراســـية في مجال مفاعالت   -٢٢
الت البحوث  بالتعاون مع مبادرة أوروبا الشــرقية بشــأن مفاع ٢٠٢٠ها في عام البحوث التي كان من المقّرر عقد

، كما أّجلت دورة دراسـية في مجال مفاعالت البحوث كان من المقرر عقدها في  ٢٠٢١إلى تشـرين األول/أكتوبر  
  وذلك بسبب الجائحة. ٢٠٢٢في االتحاد الروسي إلى عام  ٢٠٢٠عام 

ل   -٢٣ ــان/أبرـي ــدرت الو٢٠٢١وفي نيســـ ة المنشـــــور المعنون  ، أصـــ  Impact of Fuel Density onكـاـل

Performance and Economy of Research Reactors    أثر كـثاـفة الوقود في مـفاعالت البحوث من ـناحـية األداء)
ويقّدم المنـشور تقييماً   من ـسلـسلة الطاقة النووية الـصادرة عن الوكالة). NF-T-2.7ومن الناحية االقتـصادية) (العدد  

كما أنه  عالت البحوث فيما يتعلق باألداء والتكاليف.اً لآلثار المترتبة عن اسـتخدام الوقود العالي الكثافة في مفاأولي
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ــيطاً   ــتهالكها للوقود ويقدم تقييماً بسـ ــية ألثر زيادة كثافة الوقود في أداء المفاعالت واسـ يوجز االعتبارات الرئيسـ
اـستهالك  لوقود العالي الكثافة، وذلك اـستناداً إلى تحليل مقاَرن بـشأن للوفورات في التكاليف المترتبة عن اـستخدام ا

   الوقود.

وبغية تزويد الجهات المصــممة والجهات المشــغلة لمفاعالت البحوث بإرشــادات عملية بشــأن النظر في   -٢٤
خراج  الجوانب المتعلقة باإلخراج من الخدمة، شــرعت الوكالة في صــياغة منشــور بشــأن االعتبارات المتعلقة باإل

   من الخدمة أثناء مرحلتي تصميم وتشغيل مفاعالت البحوث.

تخدام اليورانيوم   -٢٥ تان متعلقين بالتقليص إلى أدنى حد من اـس وواصـلت الوكالة دعم مـشروعين في كازاخـس
 IVG.1Mوجرت االـستعدادات إلعادة وقود اليورانيوم العالي اإلثراء المـستهلك من مفاعل البحوث   العالي االثراء.

وم العالي االثراء المشــعّع المفّرغ من مفاعل  االتحاد الروســي، وتخفيف درجة إثراء وقود الغرافيت واليوراني  إلى
ــية   ــاورية  (IGR)البحوث من فئة مفاعالت الغرافيت النبضـ ــلة من االجتماعات التشـ ــلسـ ، وذلك من خالل عقد سـ

   االفتراضية، وإشراك الخبراء، والترتيبات التعاقدية.

على إنتاج وصـنع كبـسوالت    ، ُعِقَد اجتماع تقني بـشأن القدرات العالمية٢٠٢٠وفي تـشرين األول/أكتوبر   -٢٦
دولة عضــواً   ١٥مشــاركاً من   ٥٠وأجرى  .٩٩-اليورانيوم غير المثرى بدرجة عالية ألغراض إنتاج الموليبدينوم

ــأن التقنيات والقدرات القائمة وال ــات بشـ ــية األوروبية مناقشـ ــوالت  ومن المفوضـ ــنع الكبسـ مقبلة فيما يتعلق بصـ
موا رؤاهم حول التقّدم المحرز في إنتاج هذا النظير المشـــع الطبي  ، و٩٩-المســـتخدمة في إنتاج الموليبدينوم تقاســـَ

   الهام دون استخدام اليورانيوم الشديد االثراء.

بشــــأن اإلثراء  وواصــــلت الوكالة التعاون مع مختبر أرغون الوطني لتنظيم االجتماع الدولي الســــنوي  -٢٧
ــان/أبريل المنخفض لوقود مفاعالت البحوث واالختبارات الذي ُعِقَد افت ــياً في نيسـ وأجرى أكثر من   .٢٠٢١راضـ

بلداً مناقشـات بشـأن مختلف الجوانب المتعلقة بتحويل مفاعالت البحوث من اسـتخدام وقود   ٣٥مشـارك من  ٢٠٠
نيوم المنخفض اإلثراء، وتطوير وتأهيل أنواع وقود اليورانيوم  اليورانيوم الشـديد االثراء إلى وقود اسـتخدام اليورا

تمرارية  المنخفض اإل ار، وضـمان اـس ثراء العالية الكثافة، وجعل تصـاميم مفاعالت البحوث الجديدة مقاومة لالنتـش
  اإلمداد باليورانيوم الضعيف اإلثراء العالي التركيز.

وث عبر تحســين وظائفها واالنتقال إلى منصــة جديدة وأكملت الوكالة تحديث قاعدة بيانات مفاعالت البح -٢٨
وتـقّدم ـقاـعدة البـياـنات ـهذه المـتاـحة للعموم معلوـمات تقنـية وإدارـية حول أكثر من   ات.ـخاصـــــة بتكنولوجـيا المعلومـ 

مـفاـعل بحوث، بـما في ذـلك المجمـعات الحرـجة والمجمـعات دون الحرـجة، والمـفاعالت قـيد التشـــــغـيل أو قـيد   ٨٤٠
  بلداً. ٧٠لخدمة، في مخطط تشييدها أو المغلقة أو قيد اإلخراج من الخدمة أو التي أُخِرجت من االتشييد أو ال
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في  VR-1مختبر المفاعالت على شبكة اإلنترنت: بث للتجربة المضطلع بها في مفاعل البحوث  -١-باء -الشكل
لمزيد من المعلومات حول مختبر المفاعالت على شبكة اإلنترنت،   .٢٠٢١الجامعة التقنية التشيكية، شباط/فبراير 

  الوكالة) (المصدر: .٩يرجى االطالع على المرفق  
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  تشغيل محطات القوى النووية 

  

  الخلفية  -ألف

اء من القرار    ٥في القســـــم   -١ ة أن تروج  GC(64)/RES/12من الجزء ـب اـن ام من األـم ب المؤتمر الـع ، طـل
تشـغيل محطات القوى النووية بشـكل مأمون وآمن  للتعاون بين الدول األعضـاء المهتمة من أجل تعزيز التميز في  

ــتدام، وأن ت ــيما من خالل تعزيز معارف تلك الدول  وكفؤ ومســ ــاء المهتمة، ال ســ واصــــل دعمها للدول األعضــ
  وخبراتها وقدراتها في إدارة التقادم وإدارة أعمار تشغيل المحطات.

الدروس المســتفادة بشــأن المســائل  وشــّجع المؤتمر العام أيضــاً األمانة على تحديد أفضــل الممارســات و -٢
والهندســة والمســائل ذات الصــلة في ســياق تنفيذ المشــاريع الهندســية النووية    المتعلقة بالشــراء وســالســل اإلمداد

ــرها من خالل المنشــورات   ــمة بكثافة رأس المال، وعلى الترويج لهذه الممارســات والدروس ونش الكبيرة والمتس
  بشأن إدارة سالسل اإلمداد.واألدوات القائمة على اإلنترنت 

ــبكات  وعالوة على ذلك، أقَرَّ المؤتمر العا -٣ ــلة تعزيز الدعم فيما يتعلّق بواجهات الشـ م بالحاجة إلى مواصـ
الكهربائية ومحطات القوى النووية، وموثوقية الشــبكات الكهربائية، واســتخدام مياه التبريد، وأوصــى بأن تتعاون  

   ل األعضاء التي لديها محطات قوى نووية عاملة.األمانة بشأن هذه المسائل مع الدو

ام في القســـــم  وطـلب المؤتمر العـ  -٤ دير الـع اء من القرار    ٩ام من الـم ديم   GC(64)/RES/12من الجزء ـب تـق
ــاء، وإلى المؤتمر العام في   تقرير عن التقّدم المحرز في تنفيذ هذا القرار إلى مجلس المحافظين، حســــب االقتضــ

  ).٢٠٢١والستين (دورته العادية الخامسة 

  

  دية الرابعة والستين للمؤتمر العام التقدُّم المحرز منذ انعقاد الدورة العا   -باء

كان من المقرر عـقد المنـتدى العالمي الثاني لالبتكار من أجل تعزيز العوامل التقنية الدافعة إلى تحســـــين   -٥
بيد أنه وبســبب الجائحة   .٢٠٢٠أكتوبر  /االســتدامة االقتصــادية لمحطات القوى النووية العاملة في تشــرين األول

وفي غضـــــون ذـلك،  .٢٠٢٢وجيهـية اـلدولـية ـتأجـيل موـعد انعـقاد ـهذه الفـعالـية إلى ـعام  الـعالمـية، قررت اللجـنة الت
بكة كونيكت التابعة للوكالة. بكة االبتكار النووي على منصـة ـش تخدمت هذه  أطلقت الوكالة المنتدى العالمي لـش واـس

ة جانبية نّظمت خالل  ألغراض جمع أمثلة على ابتكارات منـشورة وتـسليط الـضوء عليها، وذلك خالل فعاليالـشبكة 
  .٢٠٢٠دورة المؤتمر العام لسنة 
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وفي إـطار الجهود الرامـية إلى الترويج للتـعاون بين اـلدول األعضـــــاء المهتـمة من أـجل تعزيز التميز في   -٦
مأمون وآمن وكفؤ ومـستدام، ُعقد اجتماع الفريق العامل التقني المعني بإدارة  تـشغيل محطات القوى النووية بـشكل  

وحضـره أكثر من   ٢٠٢٠د البشـرية في ميدان الطاقة النووية في شـكل افتراضـي في تشـرين األول/أكتوبر  الموار
ــاركاً مثلوا   ٢٥ ــواً. ١٥مشـ ــوء على أمثلة على التدابير المتخذة   دولة عضـ ــلّط هذا االجتماع الضـ ــدي  وسـ للتصـ

المواضــيع المتعلقة بالموارد البشــرية  ، وقّدم منظوراً واســعاً محدَّثا بشــأن ١٩-للتأثيرات الناجمة عن جائحة كوفيد
   والتدريب والقيادة ذات الصلة بالدول التي لديها محطات قوى نووية عاملة.

ق باألداء المأمون واآلمن  وعقدت الوكالة دورة تدريبية افتراضـية حول تقييم الكفاءات السـلوكية فيما يتعل -٧
وُعِقد الجزء األول   دولة عضــواً. ١٥مشــاركاً من   ٣٨والفعّال في المنظمات العاملة في المجال النووي حضــرها  

   .٢٠٢١، أما الجزء الثاني، فعُِقَد في حزيران/يونيه ٢٠٢٠من هذه الدورة في تشرين الثاني/نوفمبر 

دية وتنميتها في المنظمات العاملة في المجال النووي، الذي ُعِقَد أما االجتماع التقني بشــأن المهارات القيا -٨
ــره أكثر من  ٢٠٢١في أيار/مايو   ــاركاً مثلوا   ٨٨، فحضــ ــواً ومنظمتين دوليتين. ٣٧مشــ وخالل هذا   دولة عضــ

االجتماع، أرـسي أساس العمل المستقبلي بشأن االحتياجات اإلضافية ذات الصلة بالموضوع والمثارة التي أعربت 
   نها الدول األعضاء المشاركة.ع

 Systematic Approach to Training forون  ، أصـدرت الوكالة المنشـور المعن٢٠٢١وفي نيسـان/أبريل   -٩

Nuclear Facility Personnel: Processes, Methodology and Practices    إزاء المتبع  المنّظم  ــدريــب  (النهج  ت
من ســلســلة الطاقة النووية الصــادرة   NG-T-2.8لعدد ممارســاته) (اموظفي المرافق النووية: عملياته ومنهجيته و

ويوفر هذا المنشـور أسـاسـاً إلرسـاء وضـمان اسـتدامة جودة وموثوقية التدريب والتأهيل فيما يتعلق   ).عن الوكالة
ــأن النهج المنّظم المتبع إزاء  بجميع   ــاً بشـ ــمن عرضـ منهجية التدريب  فئات موظفي المرافق النووية كما أنه يتضـ

  المحّدث من خالل دروس مستفادة وممارسات جيدة.

ــاً المنشـــــور المعنون  ٢٠٢١وفي آذار/مـارس   -١٠ ة أيضـــ ــدرت الوكـاـل  Asset Management for، أصـــ

Sustainable Nuclear Power Plant Operation   إدارة األصـول ألغراض تشـغيل محطات القوى النووية بشـكل)
ضــمن هذا المنشــور معلومات  ويت ).من ســلســلة الطاقة النووية الصــادرة عن الوكالة NR-T-3.33العدد مســتدام) (

وإدارة األصـول هي   ين في مجال إدارة األصـول.حول الخبرات والمـشورة التي جمعت من مختلف الخبراء الدولي
تدامة موثوقية النظم والهياكل والمكونات   نهج ـشمولي يتبع إزاء عمليات التـشغيل والصـيانة ويهدف إلى ضـمان اـس

ويقّدم هذا المنشــور الدعم لمتخذي   تعلقة بالتكاليف والفرص والمخاطر.عبر النظر بشــكل متوازن في المســائل الم
يســـــعون إلى تحقيق المســـــتوى األمـثل فيـما يخص األداء الـمالي، واألداء التشـــــغيلي، والتعّرض  القرارات ممن 

  للمخاطر.

 Nuclear Power Plant Life Management، أصدرت الوكالة المنشور المعنون  ٢٠٢١وفي نيسان/أبريل   -١١
ــا في الفترة  (إدارة أعمار تشـــغيل محطات القوى النووية) الذي يتضـــمن وقائع مؤتمر دولي عقد في لي ون بفرنسـ

وتُعَدُّ إدارة أعمار تشــغيل المحطات موضــوعاً متزايد األهمية نظراً إلى   .٢٠١٧تشــرين األول/أكتوبر    ٢٦–٢٣
ــغيل المفاعالت، وإلى أنه تجري اآلن الموافق ــل تمديد رخص تشـ ــغيل العديد من المحطات لمدة  تواصـ ة على تشـ

 عاماً. ٨٠تصل إلى 
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 Fire Protection in Nuclear Powerدرت الوكالة المنشــور المعنون  ، أصــ ٢٠٢١وفي شــباط/فبراير  -١٢

Plants    (الحماية من الحرائق في محطات القوى النووية) (الوثيقة التقنية الصادرة عن الوكالةTECDOC-1944 .(
ويتضـــمن هذا المنشـــور معلومات حول الخبرات والمشـــورة التي جمعت من مختلف الخبراء الدوليين في مجال  

تطبيق المعلومات الواردة في هذا  وبإمكان أصـحاب المصـلحة من البلدان األعضـاء المهتمة   حماية من الحرائق.ال
ــلة داخل   ــين إدارة الحماية من الحرائق والتقليص إلى أدنى حد من المخاطر ذات الصــ ــور من أجل تحســ المنشــ

  محطات القوى النووية العاملة في جميع العالم.

 Management of Nuclear Power Plant، صــدر المنشــور المعنون  ٢٠٢٠ر  وفي تشــرين األول/أكتوب -١٣

Projects  ) (ــاريع محطات القوى النووية ــادرة عن  NG-T-1.6العدد (إدارة مشـ ــلة الطاقة النووية الصـ ــلسـ من سـ
عت من مختلف الخبراء  ويتضـــمن هذا المنشـــور معلومات حول الخبرات والممارســـات الجيدة التي جم ).الوكالة

ونظراً إلى تزايد عدد الدول األعضـــاء التي تنظر في   الدوليين في مجال إدارة مشـــاريع محطات القوى النووية.
من معلومات بـشأن ما يتعيّن النظر  توـسيع أو إدخال برامج للقوى النووية، من ـشأن هذا المنـشور العملي الذي يتضـ 

  ووي بالنجاح وبشأن الدعم ذي الصلة، أن يكتسي أهمية متزايدة.فيه لكي تكلل المشاريع في المجال الن

ة   -١٤ ا، وبغـي ة وإدارتـه ات الرقمـي اءة في تطوير نظم المعلوـم ه كـف ة إلى تحقيق أوـج ار الجهود الرامـي وفي إـط
وات وقواعد البيانات وإمكانية وصــول الجمهور إليها على المدى  ضــمان وتحســين إمكانية الوصــول إلى هذه األد

إصــالحات كبيرة على الوحدة النمطية الخاصــة بالحصــول   ٢٠٢١دخلت خالل النصــف األول من عام الطويل، أ
وجرى    على البـياـنات والتثبـُّت من صـــــحتـها وتحليلـها الـتابـعة لـقاـعدة بـياـنات نـظام المعلوـمات عن مـفاعالت القوى.

ــة جديدة بما أن خالل ه ــوبي لكي يتوافق مع منصـ ــروع تكييف البرنامج الحاسـ ــابقة لم تعد  ذا المشـ ــة السـ المنصـ
ــوبية. ــتناداً إلى    مدعومة من جانب مورد البرامج الحاســ ــينات اســ ــة إلدخال تحســ واغتنمت الوكالة هذه الفرصــ

   شكل عام.التعقيبات الواردة من المستخدمين وذلك بهدف تحسين الكفاءة وتجربة المستخدم ب

النمطية الخاصـة باإلحصـاءات    ، أطلق مشـروع رئيسـي بهدف تحديث الوحدة٢٠٢١وفي حزيران/يونيه  -١٥
ويـهدف هذا التـحديث إلى تحســـــين الفائدة وتجربة المســـــتخدم فيما   الـتابـعة لنـظام المعلومات عن مـفاعالت القوى.

سـتخدام وكذلك عبر إضـافة سـمات تحليلية  يخص قاعدة البيانات، بوسـائل منها على سـبيل المثال تحسـين بداهة اال
ثت الوحداُت النمطية التابعة لنظام المعلومات عن مفاعالت القوى  ٢٠٢٠وفي كانون األول/ديســـمبر   جديدة. ، ُحّدِ

الخاصـةُ بالمفاعالت التي أخرجت من الخدمة وبخطة اإلخراج من الخدمة من أجل جمع وتقييم ونشـر المعلومات  
جميع أنـحاء    آلـفاق المســـــتقبلـية فيـما يتعلق ـبإخراج محـطات القوى النووـية من الـخدـمة فيحول الـحاـلة الراهـنة وا

   العالم.

وبغية تقديم مزيد من الدعم إلى الدول األعضـاء المهتمة عبر تقاسـم أفضـل الممارسـات واالسـتراتيجيات   -١٦
ــتخدمة في تبرير مدى مالئمة األجهزة الصــناعية التجارية ومعدات التحكم للغرض   المراد منها في تطبيقات  المس

ــدرت الوكالة في كانون   ــمبر  محطات القوى النووية، أصـ ــور المعنون   ٢٠٢٠األول/ديسـ  Application ofالمنشـ

Wireless Technologies in Nuclear Power Plant Instrumentation and Control Systems    ــيـــق ــبـ ــطـ (تـ
ــ  من   NR-T-3.29العدد ة بمحطات القوى النووية) (التكنولوجيات الالســــلكية على نظم األجهزة والتحكم الخاصــ

المنشــور مختلف تطبيقات التكنولوجيات الالســلكية والرقمية   ويبيّن ).ســلســلة الطاقة النووية الصــادرة عن الوكالة
ــيما في نظم األجهزة والتحكم المســتخدمة لرصــد ومراقبة  المســتخدمة دا خل محطات القوى النووية العاملة، ال س

  تشغيل المحطة.
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 Computer Security Aspects of Design، صــدر المنشــور المعنون  ٢٠٢٠وفي كانون األول/ديســمبر   -١٧

for Instrumentation and Control Systems at Nuclear Power Plants   ــوبي في تصــميم  (جوانب األمن الحاس
ن ســلســلة الطاقة النووية الصــادرة عن م NR-T-3.30نظم األجهزة والتحكم داخل محطات القوى النووية) (العدد  

ــة بنظم األجهزة والتحكم داخل محطات القوى   الوكالة). ــيل عن االعتبارات الخاصــ ــور تفاصــ ويقدم هذا المنشــ
بما أّن الصـناعة، وعلى نحو متسـق مع  وعلى وجه الخصـوص، يأتي هذا المنشـور في الوقت المناسـب،   النووية.

  الم، تنتقل إلى استخدام التطبيقات الرقمية.الصناعات األخرى في جميع أنحاء الع

 Challenges and Approaches for، أـصدرت الوكالة أيـضاً المنـشور المعنون  ٢٠٢٠وفي أيلول/ـسبتمبر   -١٨

Selecting, Assessing and Qualifying Commercial Industrial Digital Instrumentation and Control 

Equipment for Use in Nuclear Power Plant Applications    التحديات والنهج فيما يتعلق باختيار وتقييم وتأهيل)
األجهزة الرقمية ومعدات التحكم الصــناعية التجارية المســتخدمة في التطبيقات الخاصــة بمحطات القوى النووية)  

ومن شــأن زيادة تأهيل واســتخدام المعدات   ووية الصــادرة عن الوكالة).من ســلســلة الطاقة الن  NR-T-3.31العدد (
الصناعية التجارية معالجة التحديات المرتبطة بتعطل سالسل القيمة والمساعدة في ضمان أن تظل محطات القوى  

  النووية العاملة مجدية اقتصادياً.

 ٣٠وتلقى   القوى النووـية. من أـجل دعم وضـــــع برامجوُعقـِدت حلـقات عـمل متعلـقة بشـــــبـكات الكهرـباء   -١٩
ــبكة   ــية بشــــأن الترابط بين محطات القوى النووية والشــ ــاركاً التدريب من خالل حلقة عمل وطنية افتراضــ مشــ

ــرين الثاني/نوفمبر   ــبكة الكهربائية، وحاالت انقطاع الكهرباء عقدت في تش فيما   ٢٠٢٠الكهربائية، ومتطلبات الش
مـشاركاً التدريب من خالل حلقة عمل وطنية افتراـضية بـشأن موثوقية   ١٥وتلقى   بية الـسعودية.يخّص المملكة العر

   فيما يخصُّ أوزبكستان. ٢٠٢١الشبكة الكهربائية وترابطها مع محطات القوى النووية عقدت في حزيران/يونيه 

ــاليب و -٢٠ ــم الخبرات والمعارف بين الدول األعضــاء فيما يتعلق بأس ــير تقاس ــتراتيجيات تنفيذ وبغية تيس اس
 ٢٠٢٠راءات ما بعد فوكوـشيما داييتـشي في محطات القوى النووية، أـصدرت الوكالة في تـشرين األول/أكتوبر  إج

 Implementation and Effectiveness of Actions Taken at Nuclear Power Plants followingالمنشور المعنون  

the Fukushima Daiichi Accident   ذ وفعـ ة اإلجراءات المتخـ (تنفـي اب  الـي ة في أعـق ذة في محطـات القوى النووـي
ويرد في هذا التقرير تلخيص  ). TECDOC-1930حادث فوكوشـيما داييتشـي (الوثيقة التقنية الصـادرة عن الوكالة  

بشـــأن اإلجراءات المتخذة في الدول األعضـــاء لتنفيذ الدروس المســـتفادة في أعقاب الحادث الذي وقع في محطة  
  فوكوشيما داييتشي للقوى النووية، وبشأن فعالية هذه التدابير.

ــل المقدم للدول األ -٢١ ــغيل  وفي إطار الدعم المتواصــ ــاء المهتمة ببناء قدراتها الوطنية في مجال تشــ عضــ
 Decontaminationالمنشـــــور المعنون    ٢٠٢١محطـات القوى النوويـة، أصـــــدرت الوكـالـة في آذار/مـارس  

Approaches During Outage in Nuclear Power Plants — Experiences and Lessons Learned  نُهج إزالة)
ـــ  الخبرات واـلدروس المســـــتـفادة) (الوثيـقة التقنـية  —غـيل محـطات القوى النووية التلوث خالل فترات انقـطاع تشــ

ويتضـمن هذا المنشـور معلومات حول الخبرات والمشـورة التي جمعت  ).  TECDOC-1946الصـادرة عن الوكالة  
من مختلف الخبراء الدوليين في مجال إزالة التلوث اإلشــــعاعي وتخطيط وإدارة فترات انقطاع تشــــغيل محطات  

هذا  عضــــاء المهتمة تطبيق المعلومات الواردة في وبإمكان أصــــحاب المصــــلحة من البلدان األ القوى النووية.
وتـساعد هذه التحـسينات   المنـشور من أجل تحـسين إجراءات تخطيط وتنفيذ عمليات إغالق محطات القوى النووية.

   الجهات المشغلة على ضمان االستدامة االقتصادية للمحطات العاملة.
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  أنشطة الوكالة في مجال تطوير 
  تكنولوجيا القوى النووية االبتكارية 

  

  الخلفية  -ألف

اء من القرار    من  ٦في القســـــم   -١ ة أن تعزز  GC(64)/RES/12الجزء ـب ب المؤتمر العـام من األمـاـن ، طـل
التعاون بين الدول األعضــاء المهتمة بتطوير نظم الطاقة النووية االبتكارية المســتدامة عالمياً، وأن تدعم إرســاء  

ع أيضــاً األمانةَ على  و ذات الصــلة. آليات تعاون فعالة لتبادل المعلومات بشــأن الخبرات والممارســات الجيدة شــجَّ
النظر في مزيد من الفرص لتطوير وتنســيق الخدمات التي تقدمها فيما يتعلق بوضــع اســتراتيجيات وطنية للطاقة  
النووية طويلة األجل، واتخاذ قرارات بشــأن نشــر نظم للطاقة النووية مســتدامة طويلة األجل بوســائل منها النُُّهج  

  مشروع إنبرو. ية التي وضعهاواألدوات التحليل

َع المؤتمر العام األمانة على النظر في اتِّباع نُهج تعاونية إزاء المرحلة الختامية من دورة الوقود   -٢ كما شــجَّ
تدام للطاقة النووية في األجل الطويل، وطلب   تخدام المـس عياً إلى االـس النووي لضـمان التعاون الفعال بين البلدان ـس

ين الجـهات التي تعـمل على تطوير المـفاعالت المتـقدـمة (مـثل المـفاعالت  راء مـناقشـــــات بمن األـماـنة تيســـــير إج
الصــغيرة والمتوســطة الحجم أو النمطية، والمفاعالت من الجيل الرابع) بشــأن التحديات والتكنولوجيات المتصــلة  

تصـــــميم تـلك   ـباإلخراج من الـخدـمة والتصـــــرف في النـفاـيات المشــــــعة في أبكر مرحـلة من مراـحل التفكير في
  مفاعالت.ال

وعالوة على ذلك، شــّجع المؤتمر العام األمانةَ على مواصــلة جهودها المتصــلة بالتعليم/التدريب عن بُعد   -٣
فيما يخص تطوير وتقييم تكنولوجيا نووية ابتكارية للطالب وموظفي الجامعات ومراكز البحوث، وعلى مواصــلة  

  لدول األعضاء على نحو فعال.ديم الخدمات لتطوير أدوات داعمة لهذا النشاط الذي يدعم تق

ام في القســـــم   -٤ دير الـع ام من الـم اء من القرار    ٩وطـلب المؤتمر الـع ديم   GC(64)/RES/12من الجزء ـب تـق
ــاء، وإلى المؤتمر العام في   تقرير عن التقّدم المحرز في تنفيذ هذا القرار إلى مجلس المحافظين، حســــب االقتضــ

  ).٢٠٢١ين (دورته العادية الخامسة والست

  

  التقدُّم المحرز منذ انعقاد الدورة العادية الرابعة والستين للمؤتمر العام   -اءب

إثر زيادة عضــوية   ٢٠٢١ارتفع عدد أعضــاء مشــروع إنبرو نتيجة انضــمام دولة عضــو واحدة في عام  -٥
بقة، الـسنوات الـسا وعلى مدى  دولة عـضواً واالتحاد األوروبي.  ٤٢غانا وتـضم قائمة عـضوية مـشروع إنبرو حالياً  

ــكل   ــاريع تعاونية لتمكين أعضــائه من العمل بش ــلة من األدوات والخدمات وكذلك مش ــلس ــروع إنبرو س طور مش
وخالل الفترة المشــمولة بالتقرير، واصــلت الوكالة الترويج الســتخدام هذه األدوات في المناهج الجامعية   جماعي.

ليم والتدريب في مجال التكنولوجيا النووية وعقدت  إلقليمية للتعبالتعاون مع الجامعات الروسـية من خالل الشـبكة ا
ــأن نمذجة وتقييم نظم الطاقة   ــبكة لتدريب المتدربين بش ــتركة بين الوكالة وهذه الش ــية اإلقليمية المش الحلقة الدراس
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شــروع  ولدى م .٢٠٢١النووية باســتخدام منهجية مشــروع إنبرو، افتراضــياً، باللغة الروســية، في نيســان/أبريل  
ضـاً التزامات جديدة مع هيئة رؤسـاء أقسـام الهندسـة النووية والشـبكة الجامعية الكندية لالمتياز في مجال  إنبرو أي

ــأن نمذجة وتقييم نظم الطاقة النووية   ــية إقليمية لتدريب المتدربين بشــ ــة النووية فيما يتعلق بدورة دراســ الهندســ
بتمبر  افتراضـياً في باـستخدام منهجية مـشروع إنبرو من المزمع عقدها  وفي إطار الجهود الرامية   .٢٠٢١أيلول/ـس

إلى تعزيز أنشــطة التواصــل الخارجي بلغات متعددة التي تضــطلع بها الوكالة، وضــع مشــروع إنبرو دورة تعلم  
والروســــية  ) باللغات اإلنكليزية  ASENESإلكتروني حول خدمة الدعم التحليلي لتعزيز اســــتدامة الطاقة النووية (

  واإلسبانية.

  

ً وأ -٦ جديداً يدعى "ســيناريوهات النشــر المســتدام للمفاعالت النمطية    طلقت الوكالة أيضــاً مشــروعاً تعاونيا
تدامة  روع الخاص بالمفاعالت النمطية الصـغيرة المنفذ في إطار خدمة الدعم التحليلي لتعزيز اـس الصـغيرة" (المـش

تق يع نطاق دراسـ الطاقة النووية) وذلك بغية اـس اركين جدد وتوـس اليب  دام مـش تخدام األـس ات الحالة التي أجريت باـس
ــتدامة الطاقة النووية. ــة بخدمة الدعم التحليلي لتعزيز اسـ ــروع   واألدوات الخاصـ ــم المشـ االتحاد الروســـي  ويضـ

ريا ومصـــر  بصـــفتها دوالً مشـــاركة، وبلغا  بيالروس وتايلند ورومانيا والصـــينو  وأرمينيا وإندونيســـيا وأوكرانيا
وينظر عدة أعـضاء آخرون في مـشروع إنبرو في االنـضمام إلى   رب بـصفتها دوالً مراقبة.وألمانيا وإـسرائيل والمغ

المشــــروع الخاص بالمفاعالت النمطية الصــــغيرة المنفذ في إطار خدمة الدعم التحليلي لتعزيز اســــتدامة الطاقة  
  النووية.

ــروع إنبرو إطار نمذجة نظم الكهرباء -٧ ــع مشـ الوكالة لتزويد  من أجل تطوير قدرات مالئمة داخل   ووضـ
الدول األعضـاء بتحليالت كمية يمكن الدفاع عنها بـشأن ما يمكن أن تقدمه القوى النووية في مجال التصـدي لتغيّر  

فة  وباإلضـا  المناخ وبشـأن الدور الذي يمكن أن تؤديه الطاقة النووية فيما يتعلق بنظم الكهرباء الحالية والمسـتقبلية.
درات الجـ  ذه الـق ك، تمكن ـه االت  إلى ذـل ة على ـح ة المنطوـي ا يخص التحليالت التقنـي دة من توفير دعم مبرر فيـم دـي

 ٢٠٢١-٢٠٠١أعضاء مشروع إنبرو 
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مثلى لدمج تكنولوجيات نووية متقدمة ضــــمن الشــــبكة الكهربائية مثلما هو الحال على ســــبيل المثال بالنســــبة  
ــِ  ــطة الحجم أو النمطية، والمفاعالت الصــ ــغيرة والمتوســ ــريعة، وكذل للمفاعالت الصــ ك  غَرية، والمفاعالت الســ

دروجين،   اج الهـي ة، وإنـت ة الهجيـن ل نظم الطـاـق ة (مـث ة النووـي ة في مجـال الطـاـق ائـي ات األخرى غير الكهرـب التطبيـق
ــترك، وما إلى ذلك). ــم في دعم احتياجات   والتوليد المش ــروع إنبرو من أداء دور حاس ن هذه القدرات مش ــتمّكِ وس

والوكالة للعمل معاً على جعل صـــوت    Urencoوهنالك اتفاق مبرم بين شـــركة   ال.الدول األعضـــاء في هذا المج
، ال ســـــيـما فيـما يتعلق ـبإزاـلة الكربون من صــــــناـعة إنـتاج  ٢٦-المجتمع النووي مســـــموـعاً خالل مؤتمر المـناخ

الرســـائل   وبالتالي، من شـــأن هذا النوع من التحليالت المســـتندة إلى إطار نمذجة نظم الكهرباء دعم الهيدروجين.
ناقشــات الوكالة بشــأن الدور الذي تؤديه الطاقة النووية في إطار اســتراتيجيات إزالة الرئيســية التي تتضــمنها م

ــادر الطاقة المتجددة (طاقة الرياح،   الكربون عبر إظهار الدور القوي الذي يؤديه المزج بين الطاقة النووية ومصـ
  الهيدروجين. والطاقة الشمسية، والطاقة الكهرمائية) إلنتاج

اســتراتيجية لرســم خرائط الطريق بغية التشــجيع على تعزيز اســتدامة الطاقة    ويســتخدم مشــروع إنبرو -٨
النووية عبر تقديم عرض بشـأن الحالة واآلفاق والمزايا والمخاطر المرتبطة بمجموعة متنوعة من الخيارات التي  

ن نســق نظام الطاقة النووية الوطني من النمو والتطور. ــة  وتهدف اســتراتيجية رســم خرائط الطر تمّكِ يق الخاص
بمشــروع إنبرو إلى توفير الوقت والجهد والموارد الالزمة لتعزيز اســتدامة نظم الطاقة النووية الوطنية وذلك من  

ويســـــتـخدم ـهذا النوع من التحليالت أداة خرائط   خالل التـعاون والتـجارة في المـجال النووي مع البـلدان األخرى.
ـــ الطريق لالن تدامة عالميا القائمة على برمجية إكســـــل التابعة لمجموعة أدوات  تـقال إلى نظم الطاقة النووية المســ

وفي هذا الصــدد، بدأ مشــروع إنبرو في العمل مع   مشــروع إنبرو، وذلك للمســاعدة في تقييم نظم الطاقة النووية.
دة األمريك ا والوالـيات المتـح اد الروســـــي واألرجنتين وجمهورـية كورـي ةاالتـح اـقة   ـي على إجراء تقييـمات نظم الـط

النووية بشأن التصاميم المخطط لها وذلك بهدف تقييِم مدى استدامة تصاميم المفاعالت النمطية الصغيرة في إطار  
منهجية مشــروع إنبرو وتحديِد الثغرات التي يتعيّن على فريق التصــميم تقييمها لتعزيز متانة واســتدامة التصــميم  

  ألغراض النشر.

ء المهتمة بتطوير نظم الطاقة النووية االبتكارية المستدامة عالمياً  تعزيِز التعاون بين الدول األعضا  وبغية -٩
ودعِم إرسـاء آليات تعاون فعالة لتبادل المعلومات بشـأن الخبرات والممارسـات الجيدة ذات الصـلة، أعلنت الوكالة  

المتجددة  -نوويةيم تقني لنُُظم الطاقة الهجينة العن مـشروع بحثي منـسق جديد بـشأن إجراء تقي ٢٠٢١في أيار/مايو  
  .٢٠٢٢وتحقيق المستوى األمثل فيما يخصها من المزمع إطالقه في أوائل عام 

، اســـتُهّل مشـــروع جديد يهدف إلى تحديث قاعدة بيانات نظام المعلومات  ٢٠٢١وفي كانون الثاني/يناير   -١٠
ــتكماله ب مة من المزمع اسـ ــة بالمفاعالت المتقّدِ ــافة إلى ذلك، و .٢٠٢١حلول الربع األخير من عام الخاصـ باإلضـ

مشــروع جديد يهدف إلى تحديث قاعدة بيانات خواص المواد الحرارية الفيزيائية من   ٢٠٢١اســتُِهّل في أيار/مايو  
   .٢٠٢٢المزمع استكماله في عام 

ــاً في كانون األول/ديســـمبر   -١١  Developments in theالمنشـــور المعنون   ٢٠٢٠وأصـــدرت الوكالة أيضـ

Analysis and Management of Combustible Gases in Severe Accidents in Water Cooled Reactors 

following the Fukushima Daiichi Accident   التطورات فيما يخص تحليل وإدارة الغازات القابلة لالحتراق في)
دة بالماء في أعقاب حادثة فوكوـشيما داي نية  الوثيقة التقيتـشي).(ـسياق الحادثات العنيفة التي تقع في المفاعالت المبرَّ

ويُقّدم هذا المنشــور اســتعراضــاً شــامالً للحالة الراهنة للتكنولوجيا فيما  ). TECDOC-1939الصــادرة عن الوكالة  
ائل المتصـلة بالغازات القابلة  لالحتراق في المفاعالت النووية المبردة بالماء مع التركيز بـشكل خاص  يتعلق بالمـس
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وترد فيه مناقشات بشأن النتائج الحديثة التي ُحصل   ما داييتشي.على التطورات الحاصلة في أعقاب حادثة فوكوشي
وتعّد قاعدة  ق.عليها في مجال البحوث التجريبية/التحليلية بشــأن ســلوك غاز الهيدروجين/الغازات القابلة لالحترا

ــلوب نمذجة الغازات القابلة لالحترا ــحة أســ ق في  المعارف التي جرى تطويرها مفيدة فيما يتعلق بالتثبت من صــ
أدوات تحلـيل األـمان الـقائـمة وتقييم ـهذا األســـــلوب، وـكذـلك فيـما يتعلق ـبالتحســـــيـنات الممكن إدـخالـها على المـبادئ  

  التوجيهية بشأن التصّدِي للحوادث العنيفة.

  
   

 وتنفيذ وضع على سيُعمل  الوكالة، أطلقتها التي الجديدة المنسقة البحثية  المشاريع أحد إطار في -١-باء -الشكل
 دكتوراه) على والحائزين علوم ماجستير على الحائزين (من الجامعات بخريجي خاص شامل تدريب برامج
 الخاصة النموذجية يمالتصام على لتطبيقل القابلة بها والتنبؤات الحرارية الهدروليكا ظواهر نمذجة بشأن

  النووية. للقوى  برامج تستهل بلدان من لطلبة بالنسبة وذلك الحرج، فوق بالماء المبردة بالمفاعالت
  الوكالة) (المصدر:

ــأن تطوير نماذج الهيدروليكا   ٢٠٢١وأعلنت الوكالة في أيار/مايو   -١٢ ــق جديد بشـ ــروع بحثي منسـ عن مشـ
ومن شــأن هذا   وتشــغيل نماذج مفاعالت مبردة بالماء فوق الحرج.بها ألغراض تصــميم  الحرارية وأدوات التنبؤ 

دعم الدول األعضاء فيما يتعلق بالنمذجِة وتطويِر األدوات،    ٢٠٢٢المشروع البحثي المنسق الذي سيطلق في عام 
اِت التجريبيِة في مجال الهيدروليكا الحرارية، القابلة للتطبيق على تصـاميم ال الماء فوق  مفاعالت المبردة بوالدراـس

 الحرج.
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وفي إطار الجهود الرامية إلى تيـسير تبادل المعلومات والخبرات في مجال نظم الطاقة النووية االبتكارية   -١٣
ــتدامة عالمياً، عقدت الوكالة في أيار/مايو   ــأن الخيارات االبتكارية في   ٢٠٢١المســ ــياً بشــ اجتماعاً تقنياً افتراضــ

دة بالماء والمفاعالت النمطية الصـغيرة، بحضـور الزل للمفاعالت الالتصـميم المقاوم للز اركاً   ٧٥متقدمة المبرَّ مـش
  دولة عضواً ومنظمتين دوليتين. ٢٨من 

 Light Water Reactor Fuel Enrichment، أصـدرت الوكالة المنشـور المعنون  ٢٠٢٠وفي تموز/يوليه   -١٤

beyond the Five Per Cent Limit: Perspectives and Challenges ء وقود مفاعالت الماء الخفيف بنســـبة (إثرا
ــة في المائة: اآلفاق والتحديات) (الوثيقة التقنية الصــادرة عن الوكالة   ، الذي )TECDOC-1918تتجاوز حدَّ الخمس

يتضـــمن تفاصـــيل بشـــأن الخيارات التكنولوجية والمســـائل المترتبة عليها فيما يتعلق بوقود اليورانيوم الضـــعيف  
راء العالي التركيز وتصــــميم قلوب المفاعالت، وعمليات تحليل األمان والتقييمات ذات الصــــلة بالتصــــنيع  اإلث

   يل العادي وظروف الحوادث.والمناولة والنقل والخزن والتشعيع واألداء في ظروف التشغ

يات فحوص  ، ُعِقَد اجتماع تقني افتراضي بشأن أوجه التقدم المحرز في مجال تقن٢٠٢١وفي تموز/يوليه   -١٥
ما بعد التشعيع ألنواع الوقود المشعّع والوقود االبتكاري الخاصة بمفاعالت القوى وذلك من أجل تبادل المعلومات  

ـجارـية والمقبـلة في مـجال تقنـيات فحوص ـما بـعد التشـــــعيع ألنواع الوقود  حول الخبرات الـحديـثة والتحســـــيـنات ال
   وى.المشعّع والوقود االبتكاري الخاصة بمفاعالت الق

، أعلنت الوكالة عن مـشروع بحثي منـسق جديد بـشأن المعايير المرجعية الخاـصة  ٢٠٢١وفي تموز/يوليه   -١٦
  الطبيعي التي تسـتخدم فيها أنشـوطة فلز سـائل ثقيل.باالنتقال من تجارب الدوران المسـتحث إلى تجارب الدوران  

لتحليلية للدول األعضــاء في مجال محاكاة  ويتمثل الهدف العام من المشــروع البحثي المنســق في تعزيز القدرات ا
دة بالفلزات السائلة الثقيلة.   المفاعالت السريعة المبرَّ

شــتركة بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، عقدت الوكالة حلقة العمل التاســعة الم٢٠٢١وفي آذار/مارس   -١٧
خبيراً   ٢٨المبّردة بفلز سائل بحضور  والمحفل الدولي للجيل الرابع من المفاعالت بشأن أمان المفاعالت السريعة  

  دولة عضواً ومنظمتين دوليتين. ١٢من 

أن ه -١٨ ريعة، بدأت الوكالة في إعداد عدة منـشورات بـش ذه التكنولوجيا، بما  وبغية دعم النظم النيوترونية الـس
جم أو النمطية  في ذلك وثائَق تقنيةً بشــأن فوائِد المفاعالت الســريعة من نوع المفاعالت الصــغيرة والمتوســطة الح

ــائل الثقيل، وكتيّباً عن  دة بالفلز السـ ــة بالمفاعالت المبرَّ ــأِن المواد الهيكلية الخاصـ والتحديات الماثلة أمامها، وبشـ
دات الصوديوم.عالقات ترابط الهدروليك    ا الحرارية لمبّرِ

ــلة بالتعليم/التدريب عن بُعد فيما يخص تطوير وتقييم تك -١٩ ــلة جهودها المتصــ نولوجيا نووية  وبغية مواصــ
ابتكارية للطالب وموظفي الجامعات ومراكز البحوث، أطلقت الوكالة عبر منصـــتها الخاصـــة بالتعلم اإللكتروني  

للتعلّم اإللكتروني شـــــِمـلت لمـحةً ـعاـمةً عن المـفاعالت المبّردة ـبالـماء؛    ألغراض التعليم والـتدرـيب وـحدات ـجدـيدة
مةً عن تاريخ مفاعالت الماء المغلي و مة، ونشــــِرها على الصــــعيد العالمي؛ ونُُظَم الطاقة  ومقّدِ تصــــاميمها المتقّدِ

 الهجينة.
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لة بواسطة المعجالت  ، وعقب اكتمال البرنامج البحثي المنـسق بشأن تطبيقاِت النظم العام٢٠٢٠وفي عام  -٢٠
تخداِم اليورانيوم الضـعيف اإلثراء في النظم العاملة بواـسطة المعجالت، بدأت الوكالة في إعدا أن واـس د منـشور بـش

ــيتناول المنشـــور التجارَب والتحليالت المتعلّقة بمرافق النظم العاملة بواســـطة المعجالت   نتائج هذا البرنامج. وسـ
اإلثراء التي تقترح توسـيع نطاق التطبيقات التي تسـتخدم النظم العاملة بواسـطة التي تسـتخدم اليورانيوم الضـعيف  

   األدوات التحليلية الخاصة بالنظم العاملة بواسطة المعجالت.المعجالت أو تؤكده، وكذلك تطويَر وصقلَ 

وبدأت الوكالة أيضـــاً في إعداد منشـــور ضـــمن ســـلســـلة الطاقة النووية بشـــأن أوجه التآزر في تطوير   -٢١
ومن ـشأن هذا المنـشور إثبات أوجه   تكنولوجيات بين االنـشطار النووي واالندماج النووي ألغراض إنتاج الطاقة.ال

محتملة بين االنشطار النووي واالندماج النووي من حيث تطوير التكنولوجيات، ونقل المعارف والدراية،  التآزر ال
  والبنية األساسية المشتركة.

دُّ أول ـقاـعدة  ٢٠٢٠أيلول/ســـــبتمبر  وفي   -٢٢ ، أطلـقت الوـكاـلة نـظام معلوـمات ـجدـيد عن أجهزة االـندـماج، يـُع
م معلوـمات عن   ّدِ اعلـية تـق اـنات تـف ابـعة للقـطاعين الـعام والـخاص،  من أجهز  ١٢٠بـي ة االـندـماج البحثـية التجريبـية الـت

ــييد أو اإلغالق أو التخطيط. ــغيل أو التشــ ــل العمل على  ٢٠٢١ي أيار/مايو  وف والتي هي حاليا قيد التشــ ، تواصــ
ءات  تحسين وتحديث نظام المعلومات عن أجهزة االندماج، وذلك عبر إضافة المزيد من البيانات التقنية، واإلحصا 

   بشأن البلدان، ومخَرجات البحوث ذات الصلة بفرادى المرافق التجريبية.

ووي، الذي ُعِقَد في تشـــرين األول/أكتوبر  وخالل االجتماع الســـنوي للمجلس الدولي لبحوث االندماج الن -٢٣
وا  ، اســـــتعرض الخبراء أحدث اإلنـجازات المحقـقة في مـجال بحوث االندماج في جميع أنـحاء الـعالم، وأجر ٢٠٢٠

مناقشـات حول الفرص السـانحة للتعاون الدولي في بعض المجاالت الجديدة، بما شـمل دعم إطالق مشـاريع بحثية 
   لرقابي لالندماج وبشأن استخدام التعلم اآللي والذكاء االصطناعي في مجال االندماج.منسقة جديدة بشأن اإلطار ا

ــترك بين الوكالة والمفاعل   -٢٤ ــأن األمان  وخالل االجتماع التقني المش التجريبي الحراري النووي الدولي بش
، ٢٠٢٠ثاني/نوفمبر  والوقاية من اإلشـــعاعات فيما يتعلق بمفاعالت االندماج، الذي عقد افتراضـــياً في تشـــرين ال

ركزت المناقشــات والمعلومات المتبادلة على مســائل األمان والوقاية من اإلشــعاعات فيما يتعلق بمرافق االندماج  
ــر الفعالية   مع التركيز على المفاعل التجريبي الحراري النووي الدولي.التجريبية،   ــاركاً من   ٤٦وحضــ  ١٦مشــ

   دولة عضواً ومنظمتين حكوميتين دوليتين.

ـبر    -٢٥ ـــم األول/ديســـ كـــاـنون  وانـــه  ٢٠٢٠وـفي  ـن ـع قـــاالً  ـم وكـــالـــة  اـل ــرت  نشـــ  ،Considerations for 

commercialization strategies for fusion energy  رات المتعلقة باستراتيجيات تسويق الطاقة االندماجية)  (االعتبا
 Commercialising Fusion Energy: How Small Businesses areكفصـــل من منشـــور معهد الفيزياء المعنون  

Transforming Big Science    تســويق الطاقة االندماجية: كيف تُحدث المنشــآت الصــغيرة تغييراً في مجال العلوم)
  .الكبيرة)

ــعيع وتحديد  وعُ  -٢٦ ــأن تطوير وتطبيق تقنيات الُحزم األيونية لتشــ ــيقي البحثي األول بشــ ِقَد االجتماع التنســ
دولة  ١١عالماً من   ٣٣بحضــــور   ٢٠٢١االندماج في شــــباط/فبراير    خصــــائص المواد فيما يتعلق بتكنولوجيا

   عضواً.

ورّكز االجتماع   .٢٠٢١ي آذار/مارس  وُعِقَد االجتماع الرابع للجنة التنســـيقية المعنية باالندماج النووي ف -٢٧
   على جوانب األمان والجوانب الرقابية لمرافق االندماج.
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  النُّهج المتَّبعة لدعم تطوير البنية األساسية النووية للقوى النووية 

  

  الخلفية  -ألف

ع المؤتمر العام القـسم المعني بتطويGC(64)/RES/12من الجزء باء من القرار   ٧في القـسم   -١ ر البنية  ، ـشجَّ
اعدة المقدَّمة من الوكالة إلى الدول   كال المـس ية النووية على مواصـلة األنـشطة التي يضـطلع بها إلدماج أـش اـس األـس

ع الدول األعضــاءاألعضــاء التي تســتهلُّ برامج للقوى النووية أو تلك التي توســِّ  المهتمة    ع برامجها القائمة، وشــجَّ
تهلُّ   تخدم خدمات  ببرامج القوى النووية أو التي تـس ع في برامجها القائمة على أن تـس برامج للقوى النووية أو تتوـس

  الوكالة المتعلقة بتطوير البنية األساسية النووية.

روس المســـــتـفادة من بعـثات االســـــتعراض  كـما طـلب المؤتمر الـعام من األـماـنة أن تواصـــــل مراـعاة اـلد -٢
ز فعالية األ نشــطة الُمضــَطلع بها في إطار هذه الخدمة، وحثَّ الدول  المتكامل للبنية األســاســية النووية، وأن تعّزِ

األعضـــاء على وضـــع خطط عمل والمواظبة على تحديثها من أجل تنفيذ التوصـــيات واالقتراحات التي تقِدّمها  
ع الدول األعضـاء على أن تشـارك في وضـع خطط بعثات االسـتعراض المتكام ل للبنية األسـاسـية النووية، وشـجَّ

  الخاصة بكل منها. العمل المتكاملة

ع المؤتمر العام األمانة على تسـهيل التنسـيق الدولي، حيثما أمكن ذلك، لتحسـين كفاءة المسـاعدة   -٣ كما شـجَّ
ع على تعزيز األنـشطة التي تضـطلع بها الدول  المتعددة األطراف والثنائية المقدمة إلى هذه الدول األعضـا ء، وـشجَّ

  ى أساس طوعي في مجال تطوير البنية األساسية النووية.األعضاء، فرديا وجماعيا، للتعاون عل

ام في القســـــم   -٤ دير الـع ام من الـم اء من القرار    ٩وطـلب المؤتمر الـع ديم   GC(64)/RES/12من الجزء ـب تـق
ــاء، وإلى المؤتمر العام في  تقرير عن التقّدم المحرز في تن فيذ هذا القرار إلى مجلس المحافظين، حســــب االقتضــ

  ).٢٠٢١خامسة والستين (دورته العادية ال

  

  التقدُّم المحرز منذ انعقاد الدورة العادية الرابعة والستين للمؤتمر العام   -باء

عضاء التي تستهلُّ برامج للقوى  واصلت األمانة جهودها في تقديم مساعدة الوكالة المتكاملة إلى الدول األ -٥
ع برامجها القائمة بناًء على نهج  ــِّ ــيغة المنقحة  النووية أو تلك التي توسـ المعالم المرحلية البارزة (المبيَّن في (الصـ

Rev.1  من العدد (NG-G-3.1    من ـسلـسلة الطاقة النووية الـصادرة عن الوكالة) من خالل فريق دعم القوى النووية
المشــترك بين اإلدارات، والفريق المعني بالتنســيق فيما يتعلق بالبنية األســاســية، وكذلك من خالل تعزيز مســاءلة  

مانة ذات الصــلة، ومكتب  "األفرقة األســاســية" المحددة للدول األعضــاء بما في ذلك الممثلين من جميع إدارات األ
وشــاركت األفرقة األســاســية في اجتماعات ثنائية، كلٌّ مع الدولة العضــو التي تعنيه، من أجل   الشــؤون القانونية.

ــع أو تحديث ما يخصُّ تلك الدول من خطط عمل وطنية ونما ــية النووية، بهدف  وضــ ــاســ ذج قطرية للبنية األســ
ــاعدة المقدَّمة من الوك الة بما يتالءم مع االحتياجات الحالية لكّل دولة من الدول األعضــاء،  تخطيط وتصــميم المس

ورصـد التقدُّم المحرز في تطوير البنية األسـاسـية النووية عقب إجراء بعثة في إطار خدمة االسـتعراض المتكامل  
فرقة األسـاسـية  وفي إطار المناقشـات التي أجريت مع الدول األعضـاء المعنية، حّدثت األ  سـية النووية.للبنية األسـا
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، وبيالروس  ٢٠٢١أربعة خطط عمل متكاملة ونماذج قطرية للبنية األـساـسية النووية (بنغالديش في ـشباط/فبراير  
وذلك من أجل   ،)٢٠٢١ريل  ، والسـودان في نيسـان/أب٢٠٢١، ومصـر في آب/أغسـطس ٢٠٢٠في أيلول/سـبتمبر  

 عراض المتـكاـمل للبنـية األســـــاســــــية النووـية.دعم خطط العـمل الوطنـية بـهدف التطرق إلى نـتائج بعـثات االســـــت

أن خطة العمل المتكاملة بـشكل افتراضـي مع   تعراض منتصـف المدة بـش وباإلضـافة إلى ذلك، ُعِقَدت اجتماعات اـس
مبر  ثماني دول أعضـاء (مصـر واألردن وكينيا وبولند عودية، في كانون األول/ديـس ؛ ٢٠٢٠ا والمملكة العربية الـس

ــباط/فبراير ٢٠٢١كانون الثاني/يناير  والمغرب ونيجيريا، في   ــتمرار  ٢٠٢١؛ وغانا في شــ ــمان اســ ) وذلك لضــ
الوكالة في تقديم الدعم إلى الدول األعضــاء المســتهلة ولترتيب أولوية/تحديد األنشــطة التي يتعيّن دعمها في األمد  

 لقريب.ا

  

 وإريك ؛)(NuPEA النووية والطاقة القوى  وكالة في األول التنفيذي  المسؤول جوما، كولينز -١-باء -الشكل
 وإزرا الطاقة؛ وزارة في إداري  أمين  آييكو وزاكاري  الذرية؛ للطاقة الدولية الوكالة في فريق رئيس ماثيت،

  لبعثة الختامية لجلسةا خالل اليمين) إلى اليسار (من النووية والطاقة القوى  وكالة رئيس أوديامبو، أودوندي 
  الوكالة) (المصدر: كينيا.  في أجريت التي  النووية األساسية للبنية المتكامل االستعراض خدمة إطار في المتابعة

ــتقلة عند تطوير   -٦ ــلت الوكالة التأكيد على أهمية توافر إطار قانوني مالئم وهيئة رقابية فعالة ومسـ وواصـ
ــية البالغ عددها واإلطار   قوى النووية.برامج ال ــاس ــائل المتعلقة بالبنية األس التي جرى  ١٩الرقابي هو إحدى المس

ــدر في آذار/مارس   تناولها في نهج المعالم المرحلية البارزة. ــدد، صــ ــور المعنون   ٢٠٢١وفي هذا الصــ المنشــ
Experiences of Member States in Building a Regulatory Framework for the Oversight of New Nuclear 

Power Plants: Country Case Studies   تجارب الدول األعضــاء في بناء إطار رقابي لإلشــراف على محطات)
  ).  TECDOC-1948القوى النووية الجديدة: دراسات حالة قطرية) (الوثيقة التقنية الصادرة عن الوكالة 

ــجل ي -٧ ــافة إلى ذلك، يتم االحتفاظ بســ ــياوباإلضــ ت واالقتراحات المقدَّمة خالل  حتوي على جميع التوصــ
كما تُدمج   البعثات الســابقة في إطار خدمة االســتعراض المتكامل للبنية األســاســية النووية ويجري تحديثه بانتظام.

الدروس المـستفادة ـضمن تنقيحات المنـشورات الحالية وعند إعداد منـشورات جديدة تتعلق بتطوير البنية األـساـسية 
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 Integrated Nuclear Infrastructure Review (INIR): Ten Years of Lessonsور المعنون  لنووية، ال سيما المنشا

Learned (االســتعراض المتكامل للبنية األســاســية النووية: عشــر ســنوات من الدروس المســتفادة)   الوثيقة التقنية)
   .٢٠٢١يل ) الذي صدر في نيسان/أبرTECDOC-1947الصادرة عن الوكالة 

انة إجراء بعثات االسـتعراض المتكامل للبنية األسـاسـية النووية، حسـب االقتضـاء، بمزيج  واصـلت األمو -٨
 من اللغة اإلنكليزية وإحدى اللغات الرســمية األخرى لألمم المتحدة لتيســير أعلى مســتوى من تبادل المعلومات.

كن تـقديم الوـثائق اـلداعـمة بلـغات األمم  ـباللـغة اإلنكليزـية، يموفي حين أـنه من المتوقع أن تـقدَّم تـقارير التقييم اـلذاتي  
ويتم نشــر تقرير بعثة االســتعراض المتكامل للبنية األســاســية النووية الرئيســي باللغة   المتحدة الرســمية األخرى.

تُرجم   وباإلضـــافة إلى ذلك، واســـتجابة لتزايد االعتراف بنهج المعالم المرحلية البارزة واســـتخدامه، اإلنكليزية.
من سـلسـلة الطاقة النووية الصـادرة عن  NG-G-3.1) من العدد Rev. 1البارزة ((الصـيغة المنقحة منشـور المعالم  

وصـــدر بهذه اللغات؛ ويجري العمل على إصـــدار   الصـــينية والعربية والفرنســـيةو  الروســـيةالوكالة) إلى اللغات  
   ترجمته إلى اللغة اإلسبانية.

تدامة خدمة ويجري العمل على ضـمان توا -٩ ية النووية وتوافر  صـل اـس اـس تعراض المتكامل للبنية األـس االـس
مجموـعة واســــــعة من الخبراء من خالل دورات الـتدرـيب المنتظـمة التي تـُقدَّم للخبراء الـخارجيين والموظفين من  

ل  وقد واصلت األمانة ضمان أ .٢٠٢٠اإلدارات ذات الصلة، والتي عقدت أحدثها في تشرين الثاني/نوفمبر   الَّ تُشّكِ
ـستعانةُ بخبراء خارجيين في إطار بعثات االـستعراض المتكامل للبنية األـساـسية النووية تـضارباً في المـصالح أو  اال

  تكفَل ميزة تجارية.

أما االجتماع التقني الـسنوي الخامس عـشر بـشأن قـضايا الـساعة في مجال تطوير البنى األـساـسية الخاـصة   -١٠
 ٣٥مشـارك مثلوا   ١٠٠، فحضـره أكثر من ٢٠٢١آذار/مارس  شـكل افتراضـي في  بالقوى النووية، الذي عقد في

وظل هذا االجتماع يمثّل المحفل الرئيـسي الذي يتيح للدول األعـضاء، ـسواء المـستجدة   .ومنظمة دوليةعـضواً  دولة 
م الممارسـات الجيدة والدروس المسـتفادة فيما يتعلق بإرسـاء البنية األسـاسـ  لضـماِن  الالزمة ية أو المتمرسـة، تقاسـُ

ــبة إلى األنشــطة التي يتعيّن االضــطالع بها وترتيِب   أمان برامج القوى النووية ونجاحها ولتحديِد األولويات بالنس
   تسلسل تلك األنشطة.

،  ١٩-وبغية تمكين الوكالة من مواصـلة االضـطالع بواليتها عقب القيود الناجمة عن تفـشي فيروس كوفيد -١١
ت تدريبية أقاليمية بشــأن البنية األســاســية النووية لزيادة الوعي والفهم فيما يتعلق بنهج  ورااعتمد حل بديل لتنفيذ د

وتـتألف الخطوة األولى من عروض افتراضــــــية وحلـقات    المـعالم المرحلـية الـبارزة، أي نهج مكون من خطوتين.
ك ممكناً، مع عروض مرّكزة  ذل  نـقاش، في حين تتألف الخطوة الثانية من تدريب يُقدَّم وجهاً لوجه بمجرد أن يكون

مشـاركاً   ١٢٨وعلى أسـاس هذا الحل البديل، قُّدم التدريب إلى حوالي   وأنشـطة جماعية وزيارات موقعية إضـافية.
ــبتمبر ٣٠من  ــواً خالل ســـت دورات تدريبية أقاليمية نُفِّذت جزئياً في أيلول/سـ ــمبر  -دولة عضـ كانون األول/ديسـ

وُمّدد النهج   ٢٠٢١وأّجل ثمانية عشـــر نشـــاطاً آخر حتى عام  راضـــي).فت(الجزء اال ٢٠٢١وأيار/مايو   ٢٠٢٠
ومن ثّم ستجرى جميع األنشطة وجه لوجه بدءاً من الربع األخير   المكون من خطوتين ليـشمل سبعة أنشطة أخرى.

 ، رهنا برفع القيود المفروضة على السفر.٢٠٢١من عام 

  

  



GOV/2021/27-GC(65)/3 
  ١٥المرفق 

  ١٠الصفحة 

 

  

 

مسـتجدة على مواصـلة  عت الوكالة الدول األعضـاء ال، شـجّ ١٩-وخالل فترة اإلغالق بسـبب جائحة كوفيد -١٢
اســـــتـخدام مواد التعلم اإللكتروني التـفاعلي من أـجل دعم فهم نهج المـعالم المرحلـية الـبارزة ومختلف جواـنب البنـية  
بكية الجارية بـشأن دور   ية الـش لة الحلقات الدراـس لـس اـسية للقوى النووية، ولزيادة الوعي، وبمثابة مقدمة عن ـس االـس

دولة عـضواً   ٤٩مـشاركاً من  ٤٣٢وحـضر   تطوير برنامج القــــــوى النووية. كومات والمنظمات الرئيـسية فيالح
ــرين  ــلة المكونة من أربعة أجزاء، التي عقدت في تشــ ــلســ ــبكيتين األخيرتين من الســ ــيتين الشــ الحلقتين الدراســ

ســلة حلقات دراســية شــبكية  وباإلضــافة إلى ذلك، أعدت الوكالة ســل .٢٠٢١وشــباط/فبراير   ٢٠٢٠األول/أكتوبر  
 ٢٠٢١قصــص نجاح بلدان مســتجدة، حيث عقدت في نيســان/أبريل   ة بشــأن حوكمة البرامج النووية الجديدة:جديد

أولى الحلقات الدراسـية الشـبكية بشـأن الخبرات التي اكتسـبتها اإلمارات العربية المتحدة وما اسـتفادته من دروس  
  ولة عضواً.د ٧٢مشاركاً مشاركة حية من  ٥٢٩بحضور 

َم اجتماع تقني افتراضـي بشـأن الخيارات البديلة للتعاقد فيما يتعلق  ٢٠٢٠أكتوبر  وفي تشـرين األول/ -١٣ ، نُّظِ
ــور   ــاركاً من   ٥١بمحطات القوى النووية الجديدة بحضـ ــة النهج واالتجاهات   ١٨مشـ ــواً وذلك لمناقشـ دولة عضـ

هته من تحديات في تنفيذ األعضــاء فيما يتعلق بما واج الحالية بشــأن التعاقد، وجمع الخبرات التي اكتســبتها الدول
  نهجها الخاصة بالتعاقد والملكية، وعرض الهيكل الخاص بمسودة منشور منقحة بشأن هذا الموضوع.

وباإلـضافة إلى ذلك، وفي إطار دورات تدريبية أقاليمية بـشأن البنية األـساـسية النووية، نظمت الوكالة في   -١٤

) دورة Électricité de Franceبالتعاون مع هيئة كهرباء فرنســــا ( ٢٠٢٠ول/أكتوبر  تشــــرين األ-أيلول/ســــبتمبر

ــاركاً من   ٢١تدريبية عبر اإلنترنت، اطلع خاللها   على الجوانب االقتصــادية والتمويلية التي  عضــو  دولة   ١٥مش

محطات قوى  يتعين مراعاتها عند صــياغة موقف وطني واســتعرضــوا الدروس المســتفادة من البلدان التي تشــغل

ة.النوو اني/نوفمبر    ـي دة  ٢٠٢٠وفي تشـــــرين الـث اون مع مختبر أرغون الوطني في الوالـيات المتـح التـع ـمت ـب ، نُّظِ

األمريكية دورة حول مســألة التمويل وتوزيع المخاطر فيما يتعلق بمحطات القوى النووية، أتيحت خاللها فرصــة  

ــأن تمويل محطات القوى النووية لدع ــؤولة عن وضــع وتنفيذ    م متخذي القراراتلتلقي التدريب بش والجهات المس

قصص نجاح 
البلدان المستجدة:

 اإلمارات

١ ٢

٣ ٤

١

دور الحكومات والمنظمات 
الرئيسية في تطوير برنامج 

 ةالقـوى النووي

نهج المعالم المرحلية 
البارزة والمنظمات 

الرئيسية المشاركة في 
تطوير برنامج القـوى 

 النووية

مسؤوليات المنظمات 
المنفِّذة لبرامج الطاقة 

 النووية ووظائفها

مسؤوليات وإمكانيات 
 المالكين والمشغلين

تجارب الدول األعضاء
في إنشاء األطر 

الرقابية لإلشراف على 
وى النووية محطات الق

 الجديدة

إدارة البرامج النووية 
الجديدة: قصص نجاح 

 البلدان المستجدة
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برامج نووية في الدول األعضــاء، التي تنظر في األخذ بالقوى النووية، وكذلك في الدول األعضــاء التي تســتعّد  

 ٢٦وحضــر هذه الدورة   الســتهالل مناقصــات أو التفاوض بشــأن عقود فيما يتعلق بتشــييد محطات قوى النووية.

   دولة عضواً. ١٥مشاركاً من 

ــأن  ٢٠٢١عام   وفي -١٥ ــور بش ــتُهّل إعداد منش ــادرة عن الوكالة، اس ــلة الوثائق التقنية الص ــلس ، وضــمن س
دراـسات حالة حول نُُظم اإلدارة وتنقيحات أدخلت على ثالث منـشورات ـضمن ـسلـسلة الطاقة النووية الـصادرة عن 

 Managing Environmental Impact Assessment for Construction and Operationالوكالة عناوينها كاآلتي:  

in New Nuclear Power Programmes    إدارة تقييم اآلثار البيئية فيما يتعلق بأعمال التشـييد والتشـغيل المضـطلع)
 Milestones in the Development of a، و)NG-T-3.11بهـا في إطـار برامج القوى النوويـة الجـديـدة) (العـدد  

National Infrastructure for Nuclear Power    المعالم المرحلية البارزة لتطوير بنية أســــاســــية وطنية للقوى)
 Preparation of a Feasibility Study for New، و)NG-G-3.1) من العدد Rev. 1النووية) ((الصـــيغة المنقحة  

Nuclear Power Projects  لعدد (إعداد دراسة جدوى بشأن مشاريع القوى النووية الجديدة) (اNG-T-3.3 .(  

من  ١وعقدت الوكالة االجتماع التقني االفتراـضي بـشأن دراـسات الحالة إلعداد تقرير شامل عن المرحلة   -١٦
ــرين األول/أكتوبر   ــاركاً من   ٢٧، بحضــور  ٢٠٢٠نهج المعالم المرحلية البارزة الخاص بالوكالة (في تش  ١٧مش

ضـمانات لدعم األخذ بالقوى النووية (في  سـاسـية الخاصـة بالدولة عضـواً) واجتماعاً تقنياً بشـأن تحسـين البنية األ
كما أجرى المشــاركون في هذين االجتماعين   دولة عضــو). ٢٩مشــاركاً من    ٧٦، بحضــور  ٢٠٢١نيســان/أبريل  

  مناقشات بشأن الوثائق الجاري إعدادها بشأن موضوعي االجتماعين نفسهما.

رحلية البارزة والشروط الواردة في  نهج المعالم الم وعملت الوكالة على استعراض وتأكيد إمكانية تطبيق -١٧
ــور المعنون   (تقييم حالة    Evaluation of the Status of National Nuclear Infrastructure Developmentالمنشـ

من ســـلســـلة الطاقة   NG-T-3.2) من العدد Rev. 1  تطوير البنية األســـاســـية النووية الوطنية) ((الصـــيغة المنقحة
ة ا الـ النووـي ــادرة عن الوـك دـمة لصـــ ة تقييم ـخ ــأن تطبيق منهجـي اع التقني بشـــ ان ذـلك مؤخراً خالل االجتـم ة)، وـك

م  االســتعراض المتكامل للبنية األســاســية النووية الخاصــة بالوكالة على المفاعالت النمطية الصــغيرة، الذي نُّظِ
شخصاً    ٦٥من  اً و تسجيل أكثر  دولة عضو  ١٦ترشيحاً من    ٥١بورود    ٢٠٢٠افتراضياً في تشرين األول/أكتوبر  

  دخولهم خالل الدورات التي استمرت ألربعة أيام.

وخالل عملية تنقيح المنشـور الخاص بنهج المعالم المرحلية البارزة، سـتأخذ في االعتبار النواتُج والمواُد   -١٨
ـــ  ـطة األخرى التي  اإلرشـــــادـية المنبثـقةُ عن محـفل الرـقابيين المعنيين ـبالمـفاعالت النمطـية الصـــــغيرة وعن األنشــ

ضطلعت بها الوكالة، كما أّن هذه النواتج والمواد اإلرشادية ستُجسَّد في منهجية تقييم خدمة االستعراض المتكامل  ا
   للبنية األساسية النووية.

وفي إطار مـشروع مبادرة االـستخدامات الـسلمية الجاري بـشأن "دعم تطوير نظم اإلدارة ووـضع البرامج   -١٩
اء ثقاف تهلُّ برامج جديدة للقوى  ة األمان  الخاصـة بإرـس اعدة الدول األعضـاء التي تـس النووي"، واصـلت الوكالة مـس

ع برامجها القائمة في تطوير نظم اإلدارة، عبر تعزيز فهم وتنفيذ القيادة والمســـؤولية عن  نووية أو تلك التي توســـِّ
ــاء ثق ــتدامة؛ وفي إرســ ــمان األمان واألمن والفعالية واالســ ية مالئمة داخل المنظمات  افة تنظيمنظم اإلدارة لضــ

وأجريت بعثتا خبراء افتراضـيتان لفائدة   الرئيسـية من خالل تنظيم حلقات عمل لبناء قدرات موظفي اإلدارة العليا.
ــرين األول/أكتوبر   ــغلة، في غانا في تشـ ، وفي بولندا في حزيران/يونيه  ٢٠٢٠كبار مديري الهيئات المالكة/المشـ

وشاركت الوكالة أيضاً بصفة   .١٩-رى مخطط لها وذلك بـسبب تفـشي كوفيدـستعراض أخوأجلت عمليات ا .٢٠٢١
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مراقب في البعثة االســتعراضــية التي أجرتها الرابطة العالمية للمشــغلين النوويين بشــأن نظم اإلدارة المتكاملة في  
   .EÜAŞشركة توليد الكهرباء التركية 

ــأن درا -٢٠ ــياً، االجتماع التقني بشـ ــات الحالوُعِقَد، افتراضـ ة المتعلقة بتطوير نظم اإلدارة في البلدان التي  سـ
في أيار/مايو    تســـــتهل برامج جديدة للقوى النووية، المرتبط بمســـــودة وثيقة تقنية قيد اإلعداد تحمل نفس العنوان

وكان هذا االجتماع بمثابة فرصـٍة للدول األعضـاء المسـتهلة   دولة عضـواً. ١٩مشـاركاً من  ٧٢بحضـور   ٢٠٢١
تي تشـارك بفاعلية في مشـروع مبادرة االسـتخدامات السـلمية أو في عملية إعداد المنشـور لتقاسـم  للدول ال  وكذلك

الخبرات والدروس المـستفادة بـشأن إرـساء عمليات خاـصة بنظم إدارة المنظمات الرئيـسية التي تعنى ببرامج للقوى  
  النووية.

بر تضــمينها الدروس المســتفادة على  مفاعالت عوحّدثت الوكالة منهجيتها الخاصــة بتقييم تكنولوجيات ال -٢١
مدى الســنوات الســبع التي طبّقت خاللها هذه المنهجية في البلدان المســتهلّة، ووســعت نطاق هذه المنهجية لتشــمل  
تكنولوجيات المفاعالت المتقدمة، بما في ذلك المفاعالت الصغيرة والمتوسطة الحجم أو النمطية، والتطبيقات غير 

لى ذلك، ثمة ـضمن ـسلـسلة الطاقة النووية منـشور جديد بـشأن هذه المنهجية ـسيُنـشر في الربع  وعالوة ع  الكهربائية.
  .٢٠٢١األخير من عام 

االفتراضية حول مواصفات العقود وتقييم تكنولوجيات المفاعالت فيما   وُعقدت الدورة التدريبية األقاليمية -٢٢
دول   ١٠مـشاركاً من  ١٨بحـضور   ٢٠٢٠ين الثاني/نوفمبر  يتعلق بمحطات القوى النووية (الجزء األول) في تـشر

فيما  ومن المقرر عقد دورة تدريبية أقاليمية أخرى حول مواـصفات العقود وتقييم تكنولوجيات المفاعالت    أعـضاء.
   .٢٠٢١يتعلق بمحطات القوى النووية (الجزء الثاني) في تشرين األول/أكتوبر 
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  المفاعالت الصغيرة والمتوسطة الحجم  
 تطويرها ونشرها —أو النمطية 

  

  الخلفية  -لفأ

ــم   -١ ع المؤتمر العام، في القس ــجَّ ، األمانة على أن تواصــل  GC(64)/RES/12من الجزء باء من القرار  ٨ش
مات المختصـــة التابعة   لمنظومة األمم المتحدة،  مشـــاوراتها وتواصـــلها مع الدول األعضـــاء المهتمة، والمنظــــــــَّ

داء المـشورة حول  والمؤـسـسات المالية، وا لهيئات اإلنمائية اإلقليمية، وغيرها من المنظمات ذات الصـلة، بـشأن إـس
ــطة الحجم أو النمطية. ــر المفاعالت الصــغيرة والمتوس ع األمانة على مواصــلة العمل على   تطوير ونش ــجَّ كما ش

ــرات أداء األمان وقابلية ال ــيانة وقابلية البناء وذلك لمتحديد مؤشــ ــغيل وقابلية الصــ ــاعدة البلدان في تقييم تشــ ســ
تكنولوجيات المفاعالت الصـــغيرة والمتوســـطة الحجم أو النمطية المتقدمة ووضـــع إرشـــادات لتنفيذ تكنولوجيا  

  المفاعالت الصغيرة والمتوسطة الحجم أو النمطية.

ــلة تعزيز ا  -٢ ــأن الخياراتودعا المؤتمر العام األمانة إلى مواصــ فيما    لتبادل الدولي الفعال للمعلومات بشــ
ــعيد الدولي، ودعا األمانة والدول   ــطة الحجم أو النمطية المتاحة على الصـ ــغيرة والمتوسـ يتعلق بالمفاعالت الصـ
نها من أن تعرض مفاعالت ـصغيرة ومتوـسطة الحجم أو نمطية بهدف تحفيز   األعـضاء التي هي في وـضع يمكــــــِّ

بة على نشر المفاعالت  في مجال االضطالع بدراسات عن اآلثار االجتماعيالتعاون الدولي   ــِّ ة واالقتصادية المترتـ
الصـــــغيرة والمتوســــــطة الحجم أو النمطـية في البـلدان الـنامـية، وإمـكانـية دمجـها مع مصـــــادر الـطاـقة المتـجددة،  

  وتطبيقاتها غير الكهربائية.

ـــ   -٣ ام في القســ دير الـع ام من الـم اء من القرار    ٩م  وطـلب المؤتمر الـع د  GC(64)/RES/12من الجزء ـب يم تـق
ــاء، وإلى المؤتمر العام في دورته العادية   ــأن تنفيذ هذا القرار إلى مجلس المحافظين، حســــب االقتضــ تقرير بشــ

  الخامسة والستين.

  

  التقدُّم المحرز منذ انعقاد الدورة العادية الرابعة والستين للمؤتمر العام  -باء

ــبت  -٤ ــور٢٠٢٠مبر  في أيلول/ســ ــرت الوكالة طبعة جديدة من المنشــ  Advances in Smallالمعنون    ، نشــ

Modular Reactor Technology Developments   ]  ــاعالت المف ــات  تكنولوجي تطوير  في  المحرز  ــّدم  التق أوجــه 
ــغيرة]. ــميم وتطوير    النمطية الصـ ــّمن الكتيب الجديد تقارير عن أوجه التقّدم المحرز في تصـ تكنولوجيات  ويتضـ

ــطة الحجم أو الن ــغيرة والمتوسـ ــية المندرجة  المفاعالت الصـ مطية فيما يخص جميع الخطوط التكنولوجية الرئيسـ
دة ـبالـماء البرـية والبحرـية، والمـفاعالت المرتفـعة   ضـــــمن ـهذه الفـئة من المـفاعالت. وهو يشــــــمل المـفاعالت المبرَّ

لصــوديوم  الســريعة المبّردة بالفلز الســائل الثقيل والمبّردة با  الحرارة المبردة بالغاز، ومفاعالت طيف النيوترونات
غَرية المطورة مؤخراً   والمبّردة بالغاز، ومفاعالت األمالح المـصهورة، والفئة الفرعية من المفاعالت النمطية الـصِ

للمرة األولى،  كـما يـقّدم ـهذا الكتيـّب،    ميـغاواط (كهرـبائي).  ١٠التي ـعادة ـما تولـّد قوى كهرـبائـية بـقدرة تصـــــل إلى 
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لتصـــــرف في النـفاـيات المشــــــعة المرتبـطة بتصـــــاميم المـفاعالت  بعض الرؤى حول دورات الوقود وإجراءات ا
  الصغيرة والمتوسطة الحجم أو النمطية الُمتطّرِق إليها في التقارير الواردة فيه.

  

  
  

 حوار إطار  في مونيز  إرنست السيد األمريكية المتحدة الواليات في األسبق الطاقة وزير أجرى  - ١-باء -الشكل
 والتحديات السانحة الفرص حول  مناقشات غروسي ماريانو رافائيل السيد  لوكالةل العام المدير مع افتراضي

  الوكالة)  (المصدر: .الِصغََرية  بالمفاعالت يتعلّق فيما القائمة

غَرية، وســـماتها  ، عقدت الوكالة االجتماع التقني بشـــأن حالة ٢٠٢١وفي نيســـان/أبريل   -٥ المفاعالت الصـــِ
ــميمة، والتحديات التكنولوجي ــرها.التصــ ــر االجتماع   ة التي تثيرها هذه الفئة من المفاعالت، ونماذج نشــ وحضــ

ــواً ومنظمتين دوليتين. ١٤خبيًرا من   ٤١ ــتوى أجرى خالله المدير    دولة عضـ وأعقب االجتماع حوار رفيع المسـ
ووي،  مشــــارك والمســــؤول التنفيذي األول للمبادرة المعنية بالتهديد النالعام والســــيد إرنســــت مونيز، الرئيس ال

غَرية، والفرص   أن الدور المحتمل للمفاعالت الصـِ ات بـش تقبل الطاقة، مناقـش ؤول التنفيذي األول لمبادرة مـس والمـس
الطاقة النظيفة   الـسانحة والتحديات القائمة فيما يتعلق بها، ومدى توافق هذه المفاعالت وإمكانية دمجها مع مـصادر

  األخرى.

الة مشروعاً جديداً يهدف إلى معالجة ما يخّص مكونات المفاعالت  ، أطلقت الوك٢٠٢١وفي نيسان/أبريل    -٦
ة، والتصـنيع   ائل متعلّقة بالمدونات والمعايير، والتصـميم، والهندـس طة الحجم أو النمطية من مـس الصـغيرة والمتوـس

  واالختبار.
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والمنهجيات    دت الوكالة االجتماع التنسيقي البحثي الثالث بشأن وضع النُُهج، عق٢٠٢٠وفي آب/أغسطس    -٧
والمـعايير من أـجل تـحدـيد األســـــاس التقني لمنطـقة تطبيق خـطة الطوارئ فيـما يتعلق بنشـــــر المـفاعالت النمطـية  

في بعض  وخلص االجتـماع إلى أّن المنهجـيات التي اقترحـها الـعدـيد من المصـــــّممين وقبلتـها ـبالفـعل    الصـــــغيرة.
ــغيرة   ــطة الحجم أو النمطية قد تختلف اختالفاً كبيراً  األحيان الجهات الرقابية فيما يخّص المفاعالت الصـ والمتوسـ

اً من ـجاـنب الوـكاـلة فيـما يخّص محـطات القوى النووـية الكبيرة. ومن بين الجواـنب    عن المنهجـية المنشـــــورة ـحالـي
ية لكي ال تأخذ المنهجية في الحسـبان األحداث الضـعيفة التواتر  المختلفة في هذا الصـدد اسـتخداُم االحتماالت الحد

وتـستخِدُم منهجيات األخرى مفهوم الخطورة لتحديد رقم اـستحقاق يحدد على أـساـسه حجم منطقة تطبيق خطة  جداً.
أو  ومن المسـلم به عموماً أنه يجوز تطبيق نهج متدّرج بالنسـبة للمفاعالت الصـغيرة والمتوسـطة الحجم  الطوارئ.
  النمطية.

ــ ٢٠٢١وفي أيار/مايو    -٨ ــتخدمين العامة فيما  ، ُعِقد اجتماع تقني افتراضـ ــأن متطلبات ومعايير المسـ ي بشـ
ويجري االضطالع بهذا النشاط    يتعلق بتكنولوجيات المفاعالت النمطية الصغيرة المزمع نشرها في األمد القريب.

لمية   تخدامات الـس المعنون "نـشر المفاعالت النمطية الصـغيرة وتطبيقاتها في البلدان  في إطار مـشروع مبادرة االـس
  ة".المستهلّ 
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 المعارف النووية إدارة 

  

  الخلفية  -ألف

ام، في الجزء جيم من القرار    -١ ا  GC(62)/RES/9أثنى المؤتمر الـع ة لجهودهـم اـن ام واألـم دير الـع ، على الـم
ع المدير العام   المهمة المشــتركة بين اإلدارات في معالجة مســائل الحفاظ على المعارف النووية وتعزيزها، وشــجَّ

تقبلية في هذا المجال، على نحو كلي مـشترك بين اإلدارات،  صـلة  واألمانة على موا تعزيز جهودهما الحالية والمـس
في ظل التشــاور مع الدول األعضــاء والمنظمات الدولية األخرى ذات الصــلة وإشــراكها في تلك الجهود، وعلى  

  المضي في رفع مستوى الوعي بالجهود المبذولة في مجال إدارة المعارف النووية.

المؤتمر الـعام من األـماـنة أن تواصـــــل جمع البـياـنات والمعلوـمات والموارد المعرفـية في المـجال    وطـلب  -٢
النووي بشــأن االســتخدام الســلمي للطاقة النووية وإتاحتها للدول األعضــاء، بما في ذلك النظام الدولي للمعلومات  

  لوكالة والشـــــبـكة الدولـية للمكتـبات النووية.بة االنووية (نـظام إينيس) وغيره من قواعد البـيانات القيـمة، وكذلك مكت
ــاعدة   كما دعا المؤتمر العام األمانة إلى مواصــلة التركيز، على وجه الخصــوص، على األنشــطة الرامية إلى مس
ــبل تلبية تلك االحتياجات، وذلك  ــرية وتحديد سـ ــاء المهتمة على تقدير احتياجاتها من الموارد البشـ الدول األعضـ

تشــجيع على اســتحداث أدوات جديدة وإتاحة الفرص الكتســاب الخبرة العملية من خالل تقديم ا البجملة أمور منه
  المنح الدراسية.

كـما دـعا المؤتمُر الـعام األـماـنةَ إلى المضـــــي قـُُدـماً، ـبالتشـــــاور مع اـلدول األعضـــــاء، في إـعداد وتعميم    -٣
والممارســات في مجال إدارة المعارف    رامجاإلرشــادات والمنهجيات الخاصــة بتخطيط وتصــميم وتنفيذ وتقييم الب

وـشّجع أيـضاً األمانةَ على مواـصلة تيـسير إقامة ـشبكات فعالة إلدارة الموارد البـشرية وإدارة المعارف في    النووية.
ــبكات من   ــى األمر ذلك، بالتعاون مع منظمات األمم المتحدة األخرى وبدعم من الشـ البلدان النامية، وحيثما اقتضـ

  ئمة في البلدان المتقدمة.القاهذا القبيل 

ــل الذي   -٤ ــتوى االهتمام العالي المتواصــ وطلب المؤتمر العام من المدير العام أن يأخذ بعين االعتبار مســ
  .توليه الدول األعضاء لمجمل المسائل المرتبطة بإدارة المعارف النووية عند إعداد برنامج الوكالة وتنفيذه

ــافة إلى ذلك، وفي الجزء  -٥ ، طلب المؤتمر العام من المدير العام  GC(64)/RES/12جيم من القرار   وباإلض
ــتين عن التقدم المحرز   ــة والس م تقريراً إلى مجلس المحافظين وإلى المؤتمر العام في دورته العادية الخامس أن يقّدِ

  لمرفق استجابة لذلك الطلب.وقد أُعّد هذا ا .GC(62)/RES/9في تنفيذ الجزء جيم من القرار 

  

  تعزيز إدارة المعارف النووية  -اءب

في    -٦ ــاً  افتراضـــــي ــة  النووي المعــارف  ــإدارة  ب المعني  التقني  العــامــل  للفريق  الســـــنوي  االجتمــاع  َد  ــِ ُعق
دولة عضـواً    ١٤مشـاركات) من   ٧مشـاركاً (من بينهم  ٢٣وحضـر هذه االجتماع ما مجموعه    .٢٠٢١  أيار/مايو

إلجراء مناقشـــات بشـــأن األنشـــطة التي نفذتها الوكالة في الفترة  وأتاح االجتماع فرصـــة   مراقبين مســـتقلين. ٤و
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َمت في إطاره المشـــورة واإلرشـــادات بشـــأن األنشـــطة البرنامجية المســـتقبلية. ٢٠٢١-٢٠١٩ وكان من بين   وقُّدِ
ـــ  ذين حضــ ة اـل ارف النووـي إدارة المـع اـمل التقني المعني ـب ــاء الفريق الـع ددهم أعضـــ الغ ـع اع والـب روا في االجتـم

   شر عضوا، ثالثة أعضاء يحضرون للمرة األولى أحد اجتماعات هذا الفريق.ع أربعة

التحديات والفرص    وأعيد تنظيم المؤتمر الدولي بشـــأن إدارة المعارف النووية وتنمية الموارد البشـــرية:  -٧
موـسكو   وكان من المقّرر عقد هذا المؤتمر في  .٢٠٢٢حزيران/يونيه   ١٦إلى   ١٣ليُعقد في موـسكو في الفترة من 

ل بســــــبب جائحة كوفيد ٢٠٢٠في حزيران/يونـيه   ويتمثّل الغرض من هذه الفعالية في اســـــتعراض   .١٩-لكـنه أّجِ
التطورات التي طرأت على الـحاـلة الـعالمـية فيـما يتعلق بتنمـية الموارد البشـــــرـية وإدارة المـعارف النووـية، والنظر  

اركين بحلول عملية السـتخدامها على مسـتوى المنظمات  لفرص الحالية والمسـتقبلية، وتزويد المشـ في التحديات وا
ــتدامة برامج   ــرية الالزمة لدعم أمان واس ــتويين الوطني والدولي من أجل تنمية وصــون الموارد البش وعلى المس

  القوى النووية.

ادة والنظم    -٨ ة إلى تعزيز مـجاالت القـي ا في  وفي إـطار الجهود الرامـي ان الجودة ومراقبتـه ة وضــــــم اإلدارـي
ــلة بها،ال ــطة المتص ــناعة النووية وكامل دورة حياة المرافق واألنش ــبة لقطاع الص وبناء على    مجال النووي بالنس

َع برنامج ماجســـتير العلوم الخاص باألكاديمية الدولية لإلدارة  طلب الدول األعضـــاء وبتيســـير من الوكالة، ُوضـــِ
بشــكل أفضــل لالضــطالع بأدوار في مجالي    ة خريجي التخصــصــات النووية في االســتعدادبغيةَ مســاعد النووية  

وخالل الفترة المشــــمولة بالتقرير، أنجِزت ثالث بعثات افتراضــــية خاصــــة   القيادة واإلدارة في القطاع النووي.
ــادية ــت للتكنولوجيا والعلوم االقتص ، ٢٠٢٠في تموز/يوليه    باألكاديمية الدولية لإلدارة النووية، في جامعة بودابس

  .٢٠٢١كليمنت أوريدسكي" في صوفيا وجامعة وست بوهيميا في آذار/مارس وفي جامعة "سانت 

 ٢٠٢٠واســـتُهلت المرحلة األولى من المركز الجديد إلدارة المعارف النووية في تشـــرين الثاني/نوفمبر    -٩
الرقمية للدول األعضــاء إمكانية الوصــول  وتتيح المنصــة   وذلك من خالل منصــة شــبكة كونيكت التابعة للوكالة.

ــة بإدارة المعارف النووية بغية دعم الدول   ــادات والخدمات الخاصــ ــهولة إلى أحدث المعلومات حول اإلرشــ بســ
األعضـاء التي تشـغل مرافق نووية والدول األعضـاء التي تنظر في اسـتهالل برامج جديدة في المجال النووي أو  

دول األعضـــاء بهدف تيســـير تقاســـم  ز بين مهنيين وخبراء من األمانة ومن الويجمع المرك  تعمل على وضـــعها.
المعلومات وبناء القدرات، مع إتاحة منـصة مركزية جامعة للوـصول إلى المجاالت والموارد األـساـسية فيما يخص  

  إدارة المعارف النووية.   

ة  -١٠ الـي دة الـت التقرير المنشـــــورات الجـدـي ة ـب ــدرت خالل الفترة المشـــــموـل  Application of Plant  :وصـــ

Information Models to Manage Design Knowledge through the Nuclear Power Plant Life Cycle  ] تطبيق
اة محـطات القوى النووـية]  التصـــــميم طوال دورة حـي نـماذج المعلوـمات عن المحـطات إلدارة المـعارف المتعلـقة ـب

 International Nuclear Management Academy؛ و)TECDOC-1919(الوثيـقة التقنـية الصـــــادرة عن الوـكاـلة  

Master’s Programmes in Nuclear Technology Management  ] ــتير األكاديمية الدولية لإلدارة برامج ماجســ
لة الطاقة النووية الصـادرة عن الوكالة)؛   NG-T-6.12النووية في مجال إدارة التكنولوجيا النووية] (العدد   لـس من ـس

رســم خرائط الكفاءات في المنظمات  [  Mapping Organizational Competencies in Nuclear Organizationsو
دد ة] (الـع ة)؛ و  NG-T-6.14  النووـي اـل ــادرة عن الوـك ة الصـــ ة النووـي اـق ة الـط  Exploring Semanticمن ســـــلســــــل

Technologies and Their Application to Nuclear Knowledge Management  ]  ــاف التكنولوجيات ــتكشــ اســ
ــلة الطاقة النووية   NG-T-6.15مجال إدارة المعارف النووية] (العدد  الداللية وتطبيقها في ــلس الصــادرة عن من س

  الوكالة).
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، ٢٠٢٠وخالل الفترة المشـــمولة بالتقرير، عقدت الوكالة الفعاليات االفتراضـــية التالية: في تموز/يوليه    -١١
ات التوجيه والتدريب ألغراض إدارة المعارف الن  اجتماع أن ممارـس اركاً (من بينهم    ١٦ووية حضـره  تقني بـش مـش

  ، اجتماع٢٠٢٠األول/أكتوبر    تشـرين-سـبتمبروليتين؛ وفي أيلول/دولة عضـواً ومنظمتين د ١١مشـاِركات) من   ٩
رات األداء الرئيســية فيما يتعلق بإدارة المعارف داخل    تقني من أجل وضــع إرشــادات بشــأن منهجية لتحديد مؤشــِّ

، أنشــطة ٢٠٢٠مشــاركاً كّل يوم؛ وفي تشــرين األول/أكتوبر   ٢٨اركين بلغ  المنظمات النووية بمتوســط عدد مشــ 
دريبية بشـــأن إدارة المعارف النووية فيما يتعلق بالشـــبكات التعليمية جمعت بين شـــبكات تعليمية إقليمية ووطنية  ت

منظمات دولية؛ وفي تشــــرين    ٤دولة عضــــو و ٣١مشــــاِركة) من  ١٦مشــــاركاً (من بينهم   ٤٠وحضــــرها  
 الوكالِة الخاصـةُ بتقييم نُضـج إدارة ، حلقة عمل تدريبية بشـأن المنهجية التي تسـتند إليها أداةُ ٢٠٢٠نوفمبر  /الثاني

دولة عـضواً واالجتماع التقني الـسنوي لألكاديمية   ٢٢مـشاِركات) من    ٩مـشاركاً (من بينهم   ٢٥المعارِف حـضرها  
ــره  ــاركاً (من بينه ٣٤الدولية لإلدارة النووية الذي حضـ ــاِركات) من   ٧م مشـ ــواً؛ وفي كانون   ١٩مشـ دولة عضـ

الطاقة النووية الذي حضــره  ماع الســنوي لمنســقي ومنظمي الدورة التدريبية إلدارة ، االجت٢٠٢٠األول/ديســمبر  
  ، اجتماع٢٠٢١؛ وفي نيسان/أبريل  دول أعضاء ومنظمة دولية واحدة  ٩مشاِركات) من    ٥مشاركاً (من بينهم    ١٨

مـشاركاً (من   ٤٠النووي حـضره  قارير القطرية الخاـصة بأحوال واتجاهات التعليم في المجال  تقني بـشأن إعداد الت
  دولة عضواً. ٣٤مشاِركة) من  ١١بينهم 

  

  تنفيذ إدارة المعارف النووية وبناء القدرات  -جيم

ر  ، تعذّر عقد أي دورات دراســية بالحضــو ١٩-نظراً للقيود المفروضــة على الســفر بســبب جائحة كوفيد  -١٢
بيد أّن الوكالة تكيّفت مع الوضـع    المعارف النووية في الدول األعضـاء.كفاحاً بشـأن إدارة الطاقة النووية أو إدارة 

حلقـة دراســـــيـة شـــــبكيـة بشـــــأن إدارة المعـارف النوويـة خالل الفترة من أيلول/ســـــبتمبر إلى    ٢٥وعقـدت  
ــمبر    كانون ــار ١٦٧٩وإجماالً، حضــر هذه الحلقات    .٢٠٢٠األول/ديس لت    دولةً عضــواً. ٧٠كاً من مش ّجِ ــُ وقد س

ــرطة الفيديو متاحة اآلن عبر مركز إدارة المعارف النووية لكي  جميع الحل ــبكية بالفيديو، وأشـ ــية الشـ قات الدراسـ
مت الحلقات الدراـسية الـشبكية إلى  تتطلع عليها الدول األعـضاء مـستقبالً. منهجيات وعمليات    مواـضيع هي: ٥وقُسـِّ

لمعارف النووية، والزيارات للمســاعدة في  ووية، ومحاضــرات الدورات الدراســية بشــأن إدارة اإدارة المعارف الن
مجال إدارة المعارف، والتعاون على الصــــعيد العالمي من أجل شــــبكات مســــتدامة خاصــــة بالتعليم في المجال  

  النووي، ومنشورات جديدة لدعم برامج إدارة المعارف النووية في الدول األعضاء.

ر، اـستـضافت الوكالة افتراـضياً الدورات الدراـسية ـضافة إلى ذلك، بـسبب القيود المفروـضة على الـسفباإل  -١٣
تراك بين المركز الدولي للفيزياء   أن إدارة المعارف النووية المنظمة باالـش أن إدارة الطاقة النووية وبـش نوية بـش الـس

ــلة الحلقات ا٢٠٢١وفي أيار/مايو    النظرية والوكالة. ــلسـ ــبكية المنظمة في إطار الدورة  ، ُعقدت سـ ــية الشـ لدراسـ
ســية الســادســة عشــرة المشــتركة بين المركز الدولي للفيزياء النظرية والوكالة بشــأن إدارة المعارف النووية  الدرا

مـشاركاً   ١٥٧واجتذبت ـسلـسلة الحلقات الدراـسية الـشبكية   بالتعاون مع مركز عبد الـسالم الدولي للفيزياء النظرية.
، ُعقدت ـسلـسلة الحلقات الدراـسية الشبكية المنظمة في ٢٠٢١يونيه  /وحزيران-مايووفي أيار/  عـضواً.دولة  ٥٩من 

إطار الدورة الدراســية الحادية عشــرة المشــتركة بين المركز الدولي للفيزياء النظرية والوكالة بشــأن إدارة الطاقة  
الم الدولي للفيزياء النظرية. لة الحلقو  النووية بالتعاون مع مركز عبد الـس لـس بكية  اجتذبت ـس ية الـش  ٢٤٩ات الدراـس

وبالنـسبة لـسلـسلتي الحلقات الدراـسية الـشبكية آنفتي الذكر، جرى توزيع المحاـضرات    دولة عـضواً. ٦٠مـشاركاً من 
ساعة   ٢٤المسجلة من كل وحدة دراسية على المشاركين على أساس يومي، وأتيح للمشاركين  منتدى مفتوح لمدة  
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ــئلتهم. ــة حية كل يوم، وُعقدت في اليوم األخير حلقة نقاش  اإلضــافة إلى ذلك، نُ وب لطرح أس ــات دردش مت جلس ّظِ
  مدتها ساعتان حضرها ستة ُمحاورين.

ــباط/فبراير  /-ينايروفي كانون الثاني/  -١٤ ــتركة بين المركز الدولي  ٢٠٢١شـ ــية المشـ ، ُعِقَدت الدورة الدراسـ
لبرمجة الميدانية المعّدة في شـــكل نظم على رقاقات  اخل القابلة لن مصـــفوفاِت المدللفيزياء النظرية والوكالة بشـــأ

ــلة بحضــور   ــاركا من   ٢٥إلكترونية دقيقة وتطبيقاتها لألجهزة النووية واألجهزة ذات الص ــواً. ٢٠مش   دولة عض
وُرّكبت أدوات التصـميم ومنصـات المكونات المادية في الحواسـيب الخاصـة بالمركز الدولي للفيزياء النظرية في  

وتمّكن    ليا، وفي الحواســيب الخاصــة بمختبر العلوم واألجهزة النووية في زايبرســدورف بالنمســا.ترييســتي بإيطا
المـشاركون من تـسجيل دخولهم عن بعد إلى الحواـسيب الخاـصة بكال الموقعيِن ومن إجراء تمارين مختبرية بـشكل  

   فردي وفقاً لتعليمات مكتوبة.

ية المـشتركة بين المركز الدولي للفيزياء النظرية والوكالة  الدورة الدراسـ ، ُعقدت ٢٠٢١وفي آذار/مارس    -١٥
بـشأن مـشاركة المواطنين في النـشاط العلمي المطبق في مجاالت الرـصد النووي والرـصد الزلزالي ورـصد نوعية  

ــة    الهواء. الـية االفتراضــــــية على كيفـية تحقيق التوازن بين األدوات العلمـية المنخفضـــ التكلـفة  وركزت ـهذه الفـع
امة األكاديمية عند اســتخدام/تطبيق هذه األدوات  في مجاالت الرصــد النووي والرصــد الزلزالي ورصــد  والصــر

  دولة عضواً.   ٤٦امرأة) من  ٣٠مشاركاً (من بينهم  ٩٢نوعية الهواء وحضرها 

ة في  يارات للمـساعد بعثة افتراـضية في إطار خدمة الز   ١١وخالل الفترة المـشمولة بالتقرير، أجرت الوكالة   - ١٦
، حلقة عمل في إطار خدمة الزيارات للمســــاعدة في  ٢٠٢٠مجال إدارة المعارف وهي كاآلتي: في أيلول/ســــبتمبر  

مشــاركاً (من بينهم   ١٥بشــأن إدارة المعارف فيما يخصُّ فييت نام بحضــور    ١مجال إدارة المعارف من المســتوى  
، حلقة عمل في إطار خدمة الزيارات ٢٠٢٠األول/أكتوبر ؛ وفي تشـرين منظمات   ٣دول أعضـاء و   ٣نسـاء) من    ٦

ــتوى  ــاعدة في مجال إدارة المعارف من المســ ــور    ١للمســ ــتان بحضــ ــأن إدارة المعارف فيما يخصُّ أوزبكســ بشــ
؛ وبعثة في إطار خدمة الزيارات للمســاعدة في مجال إدارة المعارف  منظمات   ٩نســاء) و   ٣مشــاركاً (من بينهم    ١٥

؛ وفي تشــرين دول أعضــاء   ٤نســاء) من    ٩مشــاركاً (من بينهم    ٣٠يخصُّ هنغاريا بحضــور    فيما   ٢من المســتوى 
بـشأن    ١، حلقة عمل في إطار خدمة الزيارات للمـساعدة في مجال إدارة المعارف من المـستوى ٢٠٢٠الثاني/نوفمبر 

مشاركاً    ١١ شيلي بحضور  الممارسات المتبعة في مجالي إدارة المعارف النووية وتنمية الموارد البشرية فيما يخصُّ 
، حلقة عمل في إطار خدمة الزيارات للمســـاعدة في مجال  ٢٠٢٠؛ وفي كانون األول/ديســـمبر  (من بينهم امرأتان) 

؛ وفي  منظمات   ٤نســاء) و   ٤مشــاركاً (من بينهم   ١٦فيما يخصُّ رومانيا بحضــور    ١إدارة المعارف من المســتوى 
فيما    ١ة الزيارات للمســاعدة في مجال إدارة المعارف من المســتوى  ، حلقة عمل في إطار خدم ٢٠٢١نيســان/أبريل  

نســـاء)؛ وإحدى حلقات العمل التمهيدية لبعثات جوانب أمان    ١٠مشـــاركاً (من بينهم    ٢٠يخصُّ البرازيل بحضـــور  
ــتوى  ــاعدة في مجال إدارة المعارف من المسـ ــغيل الطويل األجل في إطار خدمة الزيارات للمسـ فيما يخصُّ    ١التشـ

، حلقة عمل في إطار خدمة ٢٠٢١؛ وفي أيار/مايو نســاء) ومنّظمتَين   ٤مشــاركاً (من بينهم   ١١المكســيك بحضــور  
مشــاركاً (من بينهم   ٣٠فيما يخصُّ األردن بحضــور    ١الزيارات للمســاعدة في مجال إدارة المعارف من المســتوى 

ة عـمل في إـطار ـخدـمة الزـيارات ، حلقـ ٢٠٢١؛ وفي حزيران/يونـيه  منظـمات  ٤دول أعضـــــاء و  ٤نســـــاء) من  ١٠
مشـــاركاً (من بينهم  ١٤٣فيما يخصُّ إندونيســـيا بحضـــور    ١للمســـاعدة في مجال إدارة المعارف من المســـتوى  

منظـمات وطنـية؛ وحلـقة عـمل في إـطار ـخدـمة الزـيارات للمســـــاـعدة في مـجال إدارة المـعارف من    ٣امرأة) من   ٥١
منظمات؛    ٤منظمات وطنية و   ٤من    نســاء)   ١٠(من بينهم اركاً  مشــ   ٢٥فيما يخصُّ الســودان بحضــور    ١المســتوى 

أجريت    ٢، بعثة في إطار خدمة الزيارات للمسـاعدة في مجال إدارة المعارف من المسـتوى  ٢٠٢١وفي تموز/يوليه 
  المعنية بالمجال النووي.  السلطات الوطنية األرمينية في أرمينيا بالتعاون مع  
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أن الشــبكات الوطنية المعنية بتنمية الموارد البشــرية وتطوير المعارف  وُعقدت حلقة عمل افتراضــية بشــ   -١٧
اركاً من   ١٧بحضـور   ٢٠٢٠في تـشرين الثاني/نوفمبر   يا، واليابان، وتركيا). ٣مـش وخالل    دول أعضـاء (إندونيـس

وير  حلقة العمل، قّدم خبراء الوكالة لمحة عامة عن مشـــاريع ودراســـات حالة بشـــأن تنمية الموارد البشـــرية وتط
المعارف، في حين تقاـسم مشاركون من إندونيسيا معلومات حول الحالة الراهنة فيما يتعلق بتنمية الموارد البشرية 

ــيا. ــأن التنفيذ الفعال لبعثة خبراء من المخطط    وتطوير المعارف في إندونيس ــاس بش ــت حلقة العمل األس وقد أرس
  .٢٠٢١/٢٠٢٢إجراؤها في 

أن الجوانب المتصـلة بإدارة المعارف  وعقدت الوكالة حلقة عمل ا  -١٨ فتراضـية وأجرت بعثة دعم مختلطة بـش
والموارد البشـــــرـية فيـما يتعلق ـبالتشـــــغـيل الطوـيل األـجل لمحـطة كويبيرغ للقوى النووـية في جنوب أفريقـيا، في  

  ، على التوالي.٢٠٢٠تموز/يوليه وأيلول/سبتمبر 

  

  يةرف النووية في مجال التنمتطبيق إدارة المعا   -دال

، تواصــلت الجهود الرامية  ٢٠٢٠تعدُّ تنمية الموارد البشــرية أمراً ذا أولوية في منطقة أفريقيا، وفي عام   -١٩
إلى توفير التدريب للموظفين المهرة من المســتوى المتوســط مثل المهندســين والتقنيين، وذلك من خالل التدريب  

ات وضـمان توافر الموظفين المهرة في الدول األعضـاء  يل األجل بغية بناء القدراألكاديمي القصـير األجل والطو
، المعنون "دعم تنمـية الموارد البشـــــرـية في مـجال  RAF0052وفي إـطار المشـــــروع اإلقليمي   من منطـقة أفريقـيا.

من أقل   ١٣ـها  دوـلة عضـــــواً (من ٢٨مرشــــــحاً من   ٣٦العلوم والتكنولوجـيا النووـية (اتـفاق أفرا)"، ـقُدم اـلدعم إلى  
ــول على درجة البلدان نمو اً) من خالل برنامج يجمع بين التدريب والتعليم إلجراء أعمالهم البحثية الالزمة للحصـ

   الدكتوراه في جامعات أجنبية.

ويُعَدُّ بناء المعارف وجمعها وصـــونها وتقاســـمها وحفظها واســـتخدامها أمراً مهماً للدول األعضـــاء من    -٢٠
يا والم يما فيمامنطقة آـس اب الخبرة التقنية والكفاءات الالزمة لبرامج القوى النووية    حيط الهادئ، ال ـس يتعلق باكتـس

ــيا والمحيط  ٢٠٢٠وطوال عام  وتطبيق التكنولوجيات النووية األخرى. ــل برنامج التعاون التقني في آســ ، واصــ
من    عارف النووية وصــونها وذلكالهادئ التعاون مع الدول األعضــاء للحفاظ على الذاكرة المؤســســية بشــأن الم

خالل إنشـــاء منصـــات للدول األعضـــاء من أجل تبادل المعارف والترويج للعلوم النووية وإثارة االهتمام بالعلوم  
ــالي. والع ــانوي  الث التعليم  مرحلتي  طالب  ــاط  أوســــ في  ــك  ذل في  ــا  بم ــة،  النووي ــا  تشـــــرين    والتكنولوجي وفي 

اني/نوفمبر ـمت في إطـار مشـــــر٢٠٢٠الـث اون التقني  ، نُّظِ درات في مجـال  SIN0003وع التـع اء الـق ، المعنون "بـن
تكنولوجيا القوى النووية وأمانها"، حلقة دراـسية ـشبكية بـشأن مـستقبل الطاقة النووية اـستـضافتها مبادرة ـسنغافورة  

بمجال  وحضر الحلقة الدراسية الشبكية، وهي حلقة موجهة إلى جمهور غير ملم    للبحوث النووية واألمان النووي.
ــناعية والحكومة، أكثُر من  الطاقة النووية، بم ــاط األكاديمية والقطاعات الصــ ا في ذلك طالب الجامعات واألوســ

مـشاركاً، ونوقـشت خاللها آفاق القوى النووية في تلبية االحتياجات العالمية من الطاقة والتـصدي لخطر تغير   ١٥٠
  لمي.المناخ والحد من انبعاثات الكربون على الصعيد العا

صــــــلت الجهود الرامـية إلى دعم تعليم وـتدرـيب المهنيين في مـجال العلوم والتكنولوجـيا  وفي أوروـبا، توا  -٢١
ة. اتهم المهنـي ة، حـيث تشــــــغل إـحدى   النووـية في مختلف مراـحل حـي اً في المنطـق وتؤدي القوى النووـية دوراً مهـم

  ت القوى النووية.بلداناً مســتجدة في مجال محطاعشــرة دولة عضــواً محطات قوى نووية، بينما تُعتبر أربع دول 
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ــتى. ــتخدم التطبيقات النووية في مجاالت شـ ويُعَدُّ تطوير   كما أّن الدول التي ليس لديها محطات للقوى النووية تسـ
المجال  المعارف النووية أمراً مهماً بالنـسبة للجمهورية التـشيكية نظراً لتزايد الطلب على الموظفين المختـصين في 

د. ذا البـل ة،  CZR0009المشـــــروع الوطني    وفي إطـار  النووي في ـه درات الموارد البشـــــرـي ، المعنون "تعزيز ـق
ــيع نطاق المعارف والخبرات في المجاالت ذات الصــلة   والمعارف النووية، والحفاظ على المهارات، وزيادة توس

جال  تشــغيل المؤســســات وتقديم الخدمات في المباالســتخدام الســلمي للطاقة النووية"، يقدَّم التدريب بهدف ضــمان  
وفي رومانيا، من المخطط تـشييد مـستودع قريب من ـسطح األرض داخل    النووي بـشكل مأمون ومـستدام وموثوق.

المنطقة المحظورة في محطة تشــرنافودا للقوى النووية، ومن المتوقع اســتكمال المرحلة األولى من أعمال تشــييد 
ــتودع الج ، أجريت في  ٢٠٢٠وفي عام  .٢٠٢٦ام ديد ألغراض التخلص من النفايات مطلع عوترخيص هذا المس

، المعنون "تحســـين قدرات التصـــرف بأمان على المدى البعيد في النفايات المشـــعة  ROM9038إطار المشـــروع  
امج الوطني إلدارة المـعارف النووـية، وـكذـلك ـمدى ـجاهز  ـية  والوقود النووي المســـــتهـلك"، بعـثةٌ لفهم ـطابع البرـن

  لبشرية والعمليات الخاصة بإدارة المعارف.وحالة استراتيجيات تنمية الموارد ا

  

مهنيات شابات متخصصات في المجال النووي في إطار زيارة لمعهد البحوث النووية وبحوث  - ١-دال -الشكل
نحاء البلد وفي الطاقة في البرازيل لدراسة الخدمات التي يقدمها هذا المعهد بانتظام للمستخدمين من جميع أ

  معهد البحوث النووية وبحوث الطاقة) (الصورة من: مختلف أنحاء المنطقة.

ــباب في مجال العلوم والتكنولوجيا    -٢٢ ــل الجهود الرامية إلى الترويج لتعليم وتدريب المهنيين الشــ وتتواصــ
ــروع اإلقليمي    النووية في منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي. ، المعنون "تعزيز التعليم  RLA0057وفي إطار المشـ

التواصـــــل الـخارجي وإدارة المـعارف في المـجال النووي"، أـعدَّت شـــــبـكة أمريـكا الالتينـية للتعليم في  والـتدرـيب و
مدارس االبتدائية والثانوية  يزود معلمي ال  نوكلياندواسمه  مجال التكنولوجيا النووية برنامجاً تعليمياً متعدد الوسائط  

لنووية والنظيرية ضــمن المناهج الدراســية بطريقة شــائقة العلوم اباألدوات والموارد التربوية، ما يتيح لهم إدراج 
وأدخل برنامج    وابتكارية، وتقديم ـشرح واـضح لألجيال الـشابة عن فوائد التطبيقات الـسلمية للتكنولوجيات النووية.

معلما من شيلي،   ١٥٠، جرى تزويد  ٢٠٢٠، وفي عام  ٢٠١٩دورة تجريبية في تموز/يوليه  نوكلياندو ألول مرة ك
ــتفاد منه بالتالي في عام واحد أكثر من وكولو ــيك، وأوروغواي بهذا البرنامج، واســ   طالب. ٥٠٠٠مبيا، والمكســ

تة باإلضـافة إلى ذلك، عملت الوكالة مع مختبر أرغون الوطني من أجل عقد دورة تدريبية عبر اإل نترنت مدتها ـس



GOV/2021/27-GC(65)/3 
  ١٧المرفق 

  ٧الصفحة 

 

وحضــر الدورة    كا الالتينية والكاريبي.أســابيع بشــأن التواصــل االســتراتيجي فيما يخص المرافق النووية في أمري
ــآت نووية من   ــاء منشـ ــروع اإلقليمي   ١٩مديرون ورؤسـ بلداً من المنطقة، وقد نظمت هذه الدورة في إطار المشـ

RLA0069ية واالبتكار في المؤســســات النووية الوطنية من خالل التعاون  ، المعنون "الترويج لإلدارة االســتراتيج
ومكنت الدورة التدريبية المؤسـسـات النووية الوطنية من    )".CLXXIIة الثانية (أركال  المرحل -وإقامة الشـراكات  

المشــاركة مع أصــحاب المصــلحة الرئيســيين بشــكل أكثر فعالية، وذلك باســتخدام رســائل هادفة تثقّف الجماهير  
  مستهدفة وتعالج أولوياتها.ال

  

بلداً في الدورة  ٤٣اب والمندوبين الحكوميين من من الطالب والمهنيين الشب ٣٠٠شارك قرابة  - ٢-دال -الشكل
شاركوا برعاية مقدمة من خالل برنامج التعاون  ١٢الحادية عشرة من المؤتمر الدولي النووي للشباب، منهم 

  ) المؤتمر الدولي النووي للشباب (الصورة من: التقني.

ني/نوفمبر دورة تدريبية مدتها ثالثة أيضاً، أطلقت الوكالة في تشرين الثا  RLA0069وفي إطار المشروع    -٢٣
تقبل أدوار القيادة في المؤـسـسات النووية الوطنية في مجالي   يتولون في المـس أـشهر لتعزيز قدرات الـشباب الذين ـس

ــتراتيجية. ــتراتيجي واإلدارة االس ــمل مواضــيع الدورة ما يلي: التحليل الذي    التخطيط االس يقوم به أصــحاب  وتش
يدات؛ وتخطيط اإلجراءات واسـتعراضـها؛ وعمليات المرافق وإدارتها؛ والهيكل التنظيمي  المصـلحة؛ وتحليل التهد

وحصـل المـشاركون في الدورة الدراـسية   وتطوير قدرات الموظفين؛ والـشؤون المالية؛ والتـسويق؛ وإدارة التغيير.
  الت اختصاصهم.ح في تقديم دراسات حالة ذات صلة بمجامشاركاً على شهادة لدى النجا ٢١البالغ عددهم 
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معلمو المدارس االبتدائية والثانوية في أوروغواي بصدد اختبار بعض المكونات التفاعلية  - ٣-دال -الشكل
الهيئة الوطنية للطاقة  (الصورة من: نوكلياندو خالل دورة تدريبية نظمتها الوكالة.kالخاصة ببرنامج 

  نية)األرجنتي  الذرية

بعدة أنشــــطة افتراضــــية في إطار المشــــروع اإلقليمي   ٢٠٢٠ي عام باإلضــــافة إلى ذلك، اضــــُطلع ف  -٢٤
RASالمعنون "الترويج السـتقاللية المؤسـسـات النووية الوطنية واسـتدامتها"، بما في ذلك دورة تدريبية ،  ٠٠٨٠

وأتاح ذلك ألكثر من    التكنولوجيا اإلشــــعاعية".إقليمية عنوانها "دراســــة الجدوى المالية/االقتصــــادية لمشــــاريع  
ــاركاً من  ٢٠ ــناعية الخاصــة   ١٠مش ــتخدام برامجية منظمة األمم المتحدة للتنمية الص بلدان تدريباً عملياً على اس

ع  -بالنموذج الحاســوبي لتحليل الجدوى واإلبالغ، وبرامجية الوكالة الخاصــة بنموذج المدخالت المخرجات الموســَّ
يع التكنولوجيا اإلشـــعاعية على مســـتوى االقتصـــاد  محطات القوى النووية إلجراء تقييمات ألثر مشـــارلتقييم أثر 

ــعة غاما فيما    الكلي. ــعيع بأش ــأن أجهزة التش ــة الجدوى، بش ــروع نموذجان أوليان لدراس وأعد في إطار هذا المش
الت فيما يتعلق بإنتاج المسـتحضـر ونُظمت   ات الصـيدالنية اإلشـعاعية.يتعلّق بالتطبيقات الصـناعية، وبشـأن المعّجِ

بلداً لمناقشـــة نهج المعالم المرحلية البارزة الذي  ١٢مشـــاركاً من  ١٥يبية إقليمية أخرى بحضـــور  حلقة عمل تدر
  يجري إعداده لتطوير مرافق تشعيع وإنشائها.
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تطبيق إدارة المعــارف النوويــة على األمــان واألمن والضـــــمــانــات في     -هــاء
  النووي  المجال

مان واألمن النوويين للمســتخدمين إمكانية الوصــول بســهولة  تتيح واجهة المســتخِدم اإللكترونيةُ بشــأن األ  -٢٥
إلى محتوى منشـــورات الوكالة بشـــأن األمان واألمن النوويين، وهي منشـــورات ســـلســـلة معايير األمان النووي  

ر الوـصول المباـشر إلى    ة.الـصادرة عن الوكالة ومنـشورات ـسلـسلة األمن النووي الـصادرة عن الوكال كما أنها تُيسـِّ
وتشــمل واجهةُ المســتخدِم ميزة وظيفية تمّكن المســتخدمين المرخص    المنشــورات والتنقل عبر صــفحاتها.  محتوى 

  لهم من تقديم تعقيبات بشأن المنشورات.

يبية الدولية عن وخالل الفترة المشـــمولة بالتقرير، كيّفت الوكالة المنهاج الدراســـي الخاص الدورة التدر  -٢٦
ــب مع ا ــي.األمن النووي لكي يتناسـ ــكل االفتراضـ ــأن األمن النووي    لشـ ــيتان دوليتان بشـ وعقدت دورتان دراسـ

، وباللغة اإلنكليزية  ٢٠٢١حزيران/يونيه  –وأيار/مايو ٢٠٢٠افتراضـياً كاآلتي: باللغة الروسـية في أيلول/سـبتمبر  
مشـــتركة بين الدورة التدريبية الدولية عن األمن النووي ال  باإلضـــافة إلى ذلك، احتفلت .٢٠٢١في نيســـان/أبريل  

ومنذ تاريخ إطالق أول دورة  المركز الدولي للفيزياء النظرية والوكالة بذكرى انعقاد دورتها الدراســية العاشــرة.
  مهني شاب من جميع أنحاء العالم. ٥٠٠دراسية دولية مشتركة، استفاد من هذه الدورات قرابة 

ــمبر  وفي    -٢٧ ــات  ، عقدت الوكالة حلقة عمل إق٢٠٢٠كانون األول/ديســ ــياســ ــأن ســ ــية بشــ ليمية افتراضــ
ــاء   ــاء العربية في جهودها الرامية إلى إنشـ ــتراتيجيات بناء القدرات في المجال النووي، لدعم الدول األعضـ واسـ

تعليم والتدريب، وتنمية  وضــمان اســتدامة برامج بناء القدرات في مجال األمان النووي، بما في ذلك فيما يتعلق بال
  معارف، وشبكات المعارف.الموارد البشرية، وإدارة ال

ــرين الثاني/نوفمبر  -٢٨ ــمبر  –وفي تشــ ــية اللجنةُ  ٢٠٢٠كانون األول/ديســ ــة افتراضــ ، اجتمعت عبر منصــ
ــعاعي وأمان النقل والنفايات من أجل تقديم الم ــورة  التوجيهية المعنية بالتعليم والتدريب في مجال األمان اإلشــ شــ

للتعليم والـتدرـيب في مـجال األـمان اإلشــــــعاعي وأـمان النـقل وأمان  للوـكاـلة فيـما يتعلق بتنفـيذ نهجـها االســـــتراتيجي  
وباإلضــافة إلى ذلك،   ، وبشــأن حالة إرســاء اســتراتيجيات وطنية في هذا المجال.٢٠٢٠-٢٠١١النفايات للفترة  

ة  عن الوـكاـلة والمعنيـّة ببـناء الـقدرات الرـقابـية وإدار اجتمـعت عبر منصـــــة افتراضــــــية اللجـنةُ التوجيهـية المنبثـقة  
اُدل المعلوـمات حول األنشــــــطة الراهـنة للوـكاـلة في مـجال إدارة   ٢٠٢٠المـعارف في ـكانون األول/ديســـــمبر   لتـب
  الكفاءات الرقابية وتنميتها وتعزيزها.

صــة بالنظِم الحكومية لحصــر  ، أطلقت الوكالة مبادرة الوكالة الشــاملة لبناء القدرات الخا٢٠٢٠وفي عام   -٢٩
ؤولة عن تنفيذ الضـمانات (مبادرة كومباس).ومراقبة المواد النووية و لطاِت الحكومية واإلقليمية المـس ومبادرة    الـس

ــلطات الحكومية   ــتدامة فعالية الس كومباس مصــممة لزيادة دعم الدول في جهودها الرامية إلى تعزيز وضــمان اس
  ية الخاصة بكل منها.لضمانات والنظم الحكومية لحصر ومراقبة المواد النووواإلقليمية المسؤولة عن تنفيذ ا

ومن خالل برـنامجـها الـخاص ـبالمـتدربين في مـجال الضــــــماـنات لخريجي الـجامـعات الشــــــبان والمهنيين    -٣٠
ات. اـن ذ الضــــــم ال تنفـي ة في مـج ارات التقنـي ارف والمـه المـع اب ـب دربين الشــــــب ة المـت اـل دئين، تزود الوـك وفي    المبـت

  بنجاح.، شارك ستة متدربين في هذا البرنامج وأكملوه ٢٠٢٠ معا

وواصــلت الوكالة توســيع نطاق بوابتها الخاصــة بإعالنات الدول، وهذه البوابة هي عبارة عن نظام قائم   -٣١
على ـشبكة اإلنترنت يدعُم تبادل الرـسائل بـشكل ـسريع وآمن بين الوكالة والـسلطات الحكومية واإلقليمية المـسؤولة  
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مكن للســلطات الحكومية واإلقليمية المســؤولة عن تنفيذ ومن خالل بوابة إعالنات الدول، ي  ن تنفيذ الضــمانات.ع
وبهدف    الضــــمانات تزويُد الوكالة بمجموعة واســــعة من الوثائق، وتلقي الرســــائل التعقيبية الواردة من الوكالة.

ة  الً زمنياً تُحفظ فيه الرســائل المتبادلة بين الوكال تعزيز الذاكرة المؤســســية، تتيح بوابة إعالنات الدول أيضــاً ســج
  والسلطات الحكومية واإلقليمية المسؤولة عن تنفيذ الضمانات.

  

   تعزيز الشبكات ذات الصلة بالتعليم والتدريب في المجال النووي  -واو

ع التعـاون  تقـدم الوكـالـة الـدعم لشـــــبكـة أفرا للتعليم في مجـال العلم والتكنولوجيـا من خالل مشـــــرو  -٣٢
وتمثّل الهدف    ئج أول دراـسة اـستقـصائية أجريت بـشأن هذه الشبكة.، نـُشرت نتا٢٠٢١وفي عام  .RAF0059  التقني

من الدراســــة االســــتقصــــائية في تقييم الوضــــع الراهن واالحتياجات والمتطلبات المحددة الالزمة لتوفير المواد  
والمنصـــات الخاصـــة بالتعلم اإللكتروني، وفي تحســـين فهم تجارب األشـــخاص فيما يتصـــل بالتعلم اإللكتروني،  

  دات التعلم.  التهم فيما يتعلق بالمواضيع، وسمات المنصات، وعاوتفضي

كما ُعِقدت بـشكل منتظم اجتماعات تعاونية افتراـضية مع الـشبكات اإلقليمية، مثل رابطة أمم جنوب ـشرق   -٣٣
لخاصـة  آسـيا والهيئة األفريقية للطاقة النووية، وشـاركت الوكالة أيضـاً في حلقتين من الحلقات الدراسـية الشـبكية ا

تحت عنوان "وضـــع برامج   ٢٠٢٠كانون األول/ديســـمبر   ١٠عقدت األولى في  بالهيئة األفريقية للطاقة النووية  
تطوير الطاقة النظيفة، والتخفيف من حدة أثر تغير المناخ، ووضـع    للقوى النووية بشـكل مأمون وآمن في أفريقيا:
تطوير  تـحت عنوان "بـناء الـقدرات ألغراض    ٢٠٢١رس  آذار/ـما  ٣١اإلـطار الرـقابي المالئم"، وعـقدت الـثانـية في  

   االستخدامات السلمية للطاقة النووية بشكل مأمون وآمن في أفريقيا، بما في ذلك القوى النووية".

روع التعاون التقني    -٣٤ بكات خاصـة بالتعليم والتدريب وبرامج  RAS0075وفي إطار مـش ، المعنون "إقامة ـش
ة اآلســيوية للتعليم في مجال التكنولوجيا  علوم والتكنولوجيا النووية في إطار الشــبكالتواصــل الخارجي في مجال ال

ــياء التعلم. ــتودع خاص بأشـ ــاعد موارد    النووية"، ُطورت بوابة إلكترونية تتألف من نظام إلدارة التعلم ومسـ وتسـ
المحيط الهادئ، ال سيما بالنسبة  المتاحة على هذه البوابة في بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية في منطقة آسيا و

دان   ال العلوم  للبـل ة الجودة في مـج الـي ة الـع ا فرص الوصـــــول إلى الموارد التعليمـي دان التي تكون فيـه ة والبـل امـي الـن
، ُعِقَدت حلقة دراـسية ـشبكية بـشأن الـشبكة اآلـسيوية للتعليم  ٢٠٢١وفي نيـسان/أبريل   والتكنولوجيا النووية محدودة.

  بالتعلم على شبكة اإلنترنت وتقاسم المعارف النووية.  جيا النووية والمنصات التابعة لها الخاصةفي مجال التكنولو
ــيوية للتعليم في مجال التكنولوجيا النووية بالتداول عن بُعد بهدف زيادة  ــبكة اآلسـ ــهرية للشـ وُعِقدت اجتماعات شـ

   الموارد التعليمية للشبكة، وزيادة مستوى استخدامها.

ا  -٣٥ ــّدم  للوتق ــة  الالتيني ــا  أمريك ــة  لشـــــبك ــدعَم  ال ــة  ــال خالل  لوك من  ــة  النووي ــا  التكنولوجي مجــال  في  تعليم 
المعنون "مواصــــلة تنفيذ إدارة المعارف في المنظمات النووية وتعزيز التعليم في المجال   RLA0065  المشــــروع

لها وتقاسـمها، باإلضـافة    وقدَّم المشـروع مسـاهمة أسـاسـية فيما يتعلق بحفظ المعارف النووية والترويج  النووي".
لمـعارف النووـية في منطـقة أمريـكا الالتينـية في مـجاالت مـثل التعليم، والصــــــحة، والصــــــناـعة،  إلى تعزيز نـقل ا

كما تســعى شــبكة أمريكا الالتينية للتعليم في مجال التكنولوجيا    والزراعة، والشــؤون الحكومية، والبيئة، والتعدين.
ة، وذلك بهدف إثارة االهتمام بالتكنولوجيا  ن الفوائد التي تدرها التكنولوجيا النوويالنووية إلى إطالع الجمهور بشـأ

، انضــمَّ ممثلون من شــبكة أمريكا الالتينية ٢٠٢٠وفي تشــرين األول/أكتوبر   النووية في أوســاط األجيال الشــابة.
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ى في إطار اجتماع افتراـضي ُعِقَد للتعليم في مجال التكنولوجيا النووية إلى ممثلين من ـشبكات تعليمية إقليمية أخر
   تقاسم أفضل الممارسات وتعزيز التعاون األقاليمي.من أجل 

وأنشــئ موقع شــبكي مكّرس لبرنامج نوكلياندو، وعقدت فعاليات ذات صــلة افتراضــياً في آب/أغســطس    -٣٦
ا، وفي ـكانون األول/ديســـــمبر    ٢٠٢٠في شـــــيلي، وفي تشـــــرين الـثاني/نوفمبر    ٢٠٢٠ في    ٢٠٢٠في كولومبـي

طالب شـــاب في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية   ٢٥٠ ٠٠٠أكثر من  المكســـيك، وذلك بهدف تشـــجيع انخراط  
   .٢٠٢١بحلول عام 

 
  

مؤسسات التعليم ومؤسسات التدريب في المجال النووي في  تروج الوكالة إلقامة الشراكات بين  - ١-واو -الشكل
أوروبا  وآسيا، وشكل مباشر إقامة شبكات تعليمية إقليمية في أفريقيا، وقد حفزت الوكالة ب جميع أنحاء العالم.

  أمريكا الالتينية والكاريبي. و ،الشرقية وآسيا الوسطى

ع   ٢٠١٣ائم بين الشــبكات اإلقليمية منذ عام ، ُجّدد اتفاق التعاون الق٢٠٢١شــباط/فبراير  ٢١وفي    -٣٧ وُوســِّ
   ي الشبكات الموقِّعة على االتفاق:وترد فيما يل نطاقه ليشمل الشبكات الوطنية.

 :شـبكة أفرا للتعليم في مجال العلم والتكنولوجيا، والشـبكة اآلسـيوية للتعليم في    الشـبكات اإلقليمية
الشـبكة األوروبية لتدريس العلوم النووية، والشـبكة اإلقليمية  مجال التكنولوجيا النووية، ورابطة  

   لنووية.للتعليم والتدريب في مجال التكنولوجيا ا

   ــبكة التعليم النووي العالي البلجيكية، واتحاد التعليم في ميدان التكنولوجيا ــبكات الوطنية: شـ الشـ
   النووية، والشبكة الجامعية لالمتياز في مجال الهندسة النووية.

بكات اإلقليمية والوطنية ف  -٣٨ تدامة إطار للتعاون بين الـش يما  ويتمثل الغرض من اتفاق التعاون في ضـمان اـس
وبناء على نقاط القوة   يتعلق بالتعليم والتدريب وبما يتصــل بهما من بحوث وتواصــل خارجي في المجال النووي.

التعاونية من أجل تحقيق األهداف المشـتركة    واإلنجازات الخاصـة بكل منها، سـتواصـل الشـبكات الموقعة جهودها

 شبكات تدريس العلوم النووية

AFRA-NEST 

شبكة أفرا للتعليم في مجال العلم
 والتكنولوجيا

 (أفريقيا)

BNEN 
شبكة التعليم النووي العالي البلجيكية

ANENT 
للتعليم في مجالالشبكة اآلسيوية 

 كنولوجيا النوويةالت
 (شرق آسيا والمحيط الهادئ)

ENEN 
رابطة الشبكة األوروبية لتدريس 

 العلوم النووية

STAR-NET 
الشبكة اإلقليمية للتعليم والتدريب في 

 مجال التكنولوجيا النووية
 (أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى)

UNENE 

لالمتياز في مجال الشبكة الجامعية 
 الهندسة النووية

NTEC 
اتحاد التعليم في ميدان التكنولوجيا
 النووية في المملكة المتحدة

LANENT  
شبكة أمريكا الالتينية للتعليم في مجال 

 التكنولوجيا النووية
 (أمريكا الالتينية والكاريبي)
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رئيسـية هي: تنمية الموارد البشـرية، والتواصـل    واالضـطالع باألنشـطة ذات االهتمام المشـترك في ثالثة مجاالت
  الخارجي واألدوات التعليمية، والتكنولوجيا.

النووي (شـــبكة إنســـين) افتراضـــياً في  وُعِقَد االجتماع الســـنوي للشـــبكة الدولية للتعليم في ميدان األمن   -٣٩
ُعِقَد اجتماع القيادة لشـبكة إنسـين  و ، الذي يوافق الذكرى السـنوية العاشـرة لتأسـيس هذا الشـبكة.٢٠٢٠تموز/يوليه  

ــياً في آذار/مارس   ٢٠٢١لعام   ــطة التي تضــطلع بها هذه ٢٠٢١افتراض ــأن األنش ــات بش ، وأجريت خالله مناقش
ــأن أثر ك ــبكة حالياً، وبش ــة   في التعليم في مجال األمن النووي.  ١٩-وفيدالش ــين دراس ــبكة إنس كما أجرت أمانة ش

  ل الفترة المشمولة بالتقرير.استقصائية لتقييم أثر التعليم خال

ــم المعلومات والموارد    -٤٠ ــبكة الدولية لمراكز التدريب والدعم في مجال األمن النووي تقاســ ر الشــ ــِّ وتيســ
بين اـلدول التي ـلديـها مركز للـتدرـيب واـلدعم في مـجال األمن النووي أو اـلدول  بغرض تعزيز التنســـــيق والتـعاون  
ــاء مركز من هذا القبيل ــبتمبر    .المهتمة بإنشـ ــبكية حول المنشـــور  ٢٠٢٠وفي أيلول/سـ ــية شـ ، عقدت حلقة دراسـ

اء  [  Establishing and Operating a National Nuclear Security Support Centreالصـادر مؤخراً المعنون   إنـش
  وعقد االجتماع الســـنوي للشـــبكة الدولية لمراكز التدريب وتشـــغيل مركز وطني للدعم في مجال األمن النووي].

وواـصلت الوكالة عملها مع الـشبكة    .٢٠٢١افتراـضياً في نيـسان/أبريل ٢٠٢١والدعم في مجال األمن النووي لعام  
  تنفيذ خطة أنشطة منهجية ومنظَّمة لدعم أعضاء الشبكة.الدولية لمراكز التدريب والدعم في مجال األمن النووي ل

كترونية سـهلة االسـتخدام قصـد تيسـير تقاسـم المعلومات  وتُعَدُّ منصـة شـبكة كونيكت التابعة للوكالة بيئة إل  -٤١
م خدماتها إلى أكثر م  وبناء القدرات مع توفير مركز رئيـسي للموارد في مجاالت مواضيعية. ن ونظراً إلى أنها تقّدِ

شــبكة مواضــيعية، أثبت منصــة شــبكة كونيكت التابعة للوكالة نفســها باعتبارها    ٢٠عضــو عبر أكثر من   ٦٣٠٠
وباإلـضافة إلى المواقع التعاونية الجديدة   تي تجمع بين مهنيين وخبراء من األمانة ومن الدول األعـضاء.المنـصة ال

ة العاملة، أطلقت شــبكة خارجية جديدة وذلك بموجب  التي أنشــأت لتيســير عمل االجتماعات التقنية واألفرقة التقني
   اتفاق مشترك أبرم مع الجامعة النووية العالمية.

، أضافت منصة شبكة كونيكت التابعة للوكالة خمس شبكات جديدة، بما في  ٢٠٢١–٢٠٢٠لفترة وخالل ا  -٤٢
لوكالة لعمليات ارتقاء فيما يتعلق  وحالياً، تخـضع منـصة ـشبكة كونيكت التابعة ل ذلك مركز إدارة المعارف النووية.

ومن بين التحـسينات التي أدخلت   دام.بالتكنولوجيا األـساـسية، ولعملية إعادة تـصميم من أجل تحـسين قابليتها لالـستخ
في الـسنوات األخيرة على منـصة ـشبكة كونيكت التابعة للوكالة "ويكي نووي" أُطلق على مواقع أعـضاء المنـصة،  

ــات   ية عملت األمانة على إعدادها وتعهدها بدعم من خبراء دوليين.وهو يتضــمن مقاالت تقن وتتيُح إضــافة دراس
م وتبادل  الحالة المقدمة من جانب أعضـ  بكة والمتاحة لهم فرصـاً للمهنيين العاملين في الدول األعضـاء لتقاـس اء الـش

ــهم، وذلك ــص ــتكملة أو الجارية في مجاالت تخص ــاريع المس ــورة   المعلومات العملية حول المش بهدف تقديم المش
ــتفادة. ــات الحالة مقصــور حالياً على أعضــاء    التقنية العملية والدروس المس ــبكة والوصــول إلى دراس منصــة ش

كونيكت التابعة للوكالة المرخص لهم وذلك من أجل التشجيع على تبادل المعلومات بين الدول األعضاء والمهنيين  
   العاملين في المجاالت ذات الصلة.

عتبارها عنصـــراً أســـاســـياً من النُّهج االســـتراتيجية التي تتبعها الوكالة فيما يخصُّ التعليم والتدريب،  وبا  -٤٣
ة التعلم اإللكتروني ألغراض التعليم والتدريب في المجال النووي نمواً كبيراً خالل الفترة المشــمولة  شــهدت منصــ 

ا ا ارـية التي تســـــتـخدمـه ارـها آلـية التنفـيذ المعـي التقرير ـباعتـب التعلم اإللكتروني.ـب ا يتعلّق ـب اـية    لوـكاـلة فيـم وبحلول نـه
نصــة التعلم اإللكتروني ألغراض التعليم والتدريب  ، ارتفع عدد المســتخدمين المســجلين في م٢٠٢١نيســان/أبريل  
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دورة (مـقارنة   ٦٧٦مســـــتـخدما، كـما ارتفع عدد الدورات المنّظـمة إلى   ٤٥  ٥٠٠في المـجال النووي إلى أكثر من  
وـباإلضـــــاـفة إلى دورات التعلّم اإللكتروني، ـبدأت الوـكاـلة في    دورة).  ٤٠٠وارد في آخر تقرير والـبالغ  ـبالـعدد ال

  دراســـية شـــبكية من خالل منصـــة التعلم اإللكتروني ألغراض التعليم والتدريب في المجال النووي.  تقديم حلقات
حلقة  ٣٠والتدريب في المجال النووي    وحتى هذا التاريخ، أتيحت على منصــة التعلم اإللكتروني ألغراض التعليم

بكية ومن المتوقع إتاحة عدد أكبر بكثير من هذه الحلقات في الـسنو وثمة إطاٌر جديد لحوكمة   ات المقبلة.دراـسية ـش
التعلّم اإللكتروني خاص بالوكالة يهدف إلى تحســـين الجودة وتحقيق االســـتخدام األمثل للموارد أثناء إعداد المواد  

اَرَف على االكتمال.والمنتجات ال وســيُتاح    خاصــة بالتعلم اإللكتروني والتحكم في دورة حياة هذه المخرجاِت قد شــَ
موقع الوكالة الشـبكي فهرس موارد تعليمية، وهو ما من شـأنه زيادة إبراز عروض دورات التعلم  عن قريب على  

  إليها.اإللكتروني المتاحة للدول األعضاء، وتعزيز إمكانية الوصول 

تخدم   -٤٤ أن الضـمانات، تـس ية بـش اـس تمرار الدول األعضـاء في الوصـول إلى المعارف األـس وبغية ضـمان اـس
ة من منصـــة التعلم اإللكتروني ألغراض التعليم والتدريب في المجال النووي بمثابة النظام  اآلن الصـــيغة المحدث

ة التي تقدمها الوكالة في مجال الضـــمانات والتي  الرئيســـي إلدارة التعلم وذلك فيما يخّص جميع الدورات التدريبي
لة لفائدة الدول األعـضاء دورات تعلُّم  وخالل الفترة المـشمولة بالتقرير، أعدَّت الوكا  تكون موجهة للدول األعـضاء.

  Basics of Safeguardsإلكتروني جديدة في مجال الضمانات، بما في ذلك دورةً في مجال تنفيذ الضمانات عنوانها  
   ساسيات الضمانات]، وكذلك عدة وحدات نمطية بشأن حصر المواد النووية.أ[

  

  المعلومات النووية   -زاي

النظام الدولي للمعلومات النووية (نظام إينيس) وتوســــيع نطاقه باعتباره    يتواصــــل العمل على صــــون  -٤٥
ل على    مســـتودعاً للمعلومات عن االســـتخدامات الســـلمية للطاقة النووية. من   ١٠٠ ٠٠٠ما يزيد على ويُحصـــَ

مليون   ٥٤٫ليبلغ بذلك العدد اإلجمالي لهذه الســجالت قرابة  —ســجالت البيانات الوصــفية العالية الجودة ســنويا 
وهذه المعلومات مفهرـسة ومتاحة مجاناً للدول األعـضاء من خالل مـستودع نظام إينيس، الذي يتجاوز عدد  ـسجل.

تخدميه   ً  ١٫٧مـس نويا تخدم ـس ين   .مليون مـس ية المدخلة على القدرة التقنية إدخال تحـس ينات الرئيـس ملت التحـس وقد ـش
ــتو ــتخدام األتمتة،  كبير على الواجهة األمامية لمحرك البحث الخاص بمس دع نظام إينيس، باإلضــافة إلى تزايد اس

يحتوي على  إثراء موـسوعة نظام إينيس، وهي "نظام لتنظيم المعارف"  وتواـصل    بما في ذلك الذكاء االـصطناعي.
توصـــيف، بمزيد من المصـــطلحات ذات الصـــلة، مع مراعاة اإلســـهامات المقدَّمة من الدول    ٣١ ٠٠٠أكثر من 

ــوعة نظاماألعضــاء والفريق   ــاري المعني بموس ــتش ــاريع   إينيس. االس ــتهل القائمون على نظام إينيس مش وقد اس
مختبر المواد المرتفعة الحرارة في مركز  خاصــة في مجال الحفظ، بما في ذلك المشــاريع المتعلقة بتشــرنوبل، و

  ووي في االتحاد الروســي.يوليخ للبحوث في ألمانيا، وفريق خبراء االتصــال المعني بالمبادرات الدولية لإلرث الن
وعمل القائمون على نظام إينيس على توســيع نطاق أنشــطته المتعلقة بالترويج، والتعليم وبناء القدرات وذلك عبر 

  اصلة من الحلقات الدراسية الشبكية تستهدف دول أعضاء بعينها.عقد سلسلة متو
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ومات النووية عبر تمكين المســــتخدمين من  وواصــــلت مكتبة الوكالة إتاحة إمكانية الوصــــول إلى المعل  -٤٦
مفردة) وفي شـــكل رقمي (أكثر من   ٩٠ ٠٠٠الوصـــول إلى جميع الموارد المتاحة، في شـــكل مطبوع (أكثر من 

ة، و  ٨١  ٠٠٠ ة إلكترونـي اـنات).  ٦٨عنوان مجـل اـعدة بـي د  ـق ا يزـي ة ـم اـل ة الوـك ارت مكتـب مفردة    ١٣  ٥٠٠على    واخـت
دورة تدريبية، وبلغ مجموع   ٢١، عقدت المكتبة  ٢٠٢٠وفي عام   تها.جديدة وذات صــــلة إلضــــافتها إلى مجموع

وارتفع عدد أعضـاء الشـبكة    مشـاركاً. ١٩٢الحاضـرين في هذه الدورات التدريبية، بالحضـور كفاحاً وافتراضـياً،  
لة عضـواً وهم قادرون على التواصـل بـشكل مباـشر وكفؤ من  دو ٤٢عضـواً من   ٦٢الدولية للمكتبات النووية إلى  

  خالل محفل الشبكة الدولية للمكتبات النووية على بوابة نوكليوس.

 

المدير العام في إطار زيارة قام بها إلى مكتبة الوكالة بمناسبة االحتفال باليوم العالمي للكتاب   -١-زاي  -الشكل
    الوكالة)  (المصدر: ٢٠٢١وحقوق المؤلف لعام 

مليونان من  
النصوص الكاملة 

نظام إينيس

دولة  ١٣٢
 عضواً 

مليون  ٤٫٥
 سجل

٨موسوعة بـ 
 لغات

ماليين عملية اطالع ٤
 على الصفحات

منظمة  ١١
 دولية
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بين الوكالة ووكالة الـطاقة النووية الـتابـعة لمنظمة التعاون    ومـنذ اســـــتئـناف العـمل بـمذكرة االتـفاق المبرمة  -٤٧
ــفرات   ــرف بيانات وكالة الطاقة النووية على توزيع الشــ ــادي فيما يتعلق بعمل مصــ والتنمية في الميدان االقتصــ

نووـية الُمـعالـجة على اـلدول المؤهـلة األعضـــــاء في الوـكاـلة، ُعـهدت إلى  الـحاســـــوبـية النووـية ومكتـبات البـياـنات ال
مؤســســة تابعة   ٢٩مســؤول اتصــال من مصــرف بيانات وكالة الطاقة النووية مســؤولية تقديم الخدمات إلى   ٢٧

ــتالم ومعالجة   ١٤للوكالة في   ــواً في الوكالة، في حين جرى اســ طلباً من طلبات الحصــــول على   ٢٠دولة عضــ
األردن، وأوكرانيا، والبرازيل،  اســتفادت بشــكل مباشــر من اســتئناف تقديم هذه الخدمة البلدان التالية: شــفرات. و

  .وبيالروس، وجنوب أفريقيا، والصين، وقطر، وكرواتيا، ومصر، والنمسا، واليمن
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