
 

 

 

 

 

 

Board of Governors 
General Conference 

  مجلس المحافظين
 المؤتمــــــر العــــام

For official use only 
  

فقط نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي   

NUCLEAR AND 
RADIATION SAFETY 

واإلشعاعياألمان النووي   

 

General Distribution 
Arabic 
Original: English 

 

  عام توزيع 
  عربي 

ةنكليزياإلاألصل:   

Report by the Director General 
 تقرير من المدير العام

 

 

 

 

 

 

Board of Governors 
General Conference 

  مجلس المحافظين
 المؤتمــــــر العــــام

For official use only 
  

فقط نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي   

NUCLEAR AND 
RADIATION SAFETY 

واإلشعاعياألمان النووي   

 

General Distribution 
Arabic 
Original: English 

 

  عام توزيع 
  عربي 

ةنكليزياإلاألصل:   

Report by the Director General 
 تقرير من المدير العام

 

 

 

 

 

 

Board of Governors 
General Conference 

  مجلس المحافظين
 المؤتمــــــر العــــام

For official use only 
  

فقط نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي   

NUCLEAR AND 
RADIATION SAFETY 

واإلشعاعياألمان النووي   

 

General Distribution 
Arabic 
Original: English 

 

  عام توزيع 
  عربي 

ةنكليزياإلاألصل:   

Report by the Director General 
 تقرير من المدير العام

 

 

 

 

 

 

Board of Governors 
General Conference 

  مجلس المحافظين
 المؤتمــــــر العــــام

For official use only 
  

فقط نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي   

NUCLEAR AND 
RADIATION SAFETY 

واإلشعاعياألمان النووي   

 

General Distribution 
Arabic 
Original: English 

 

  عام توزيع 
  عربي 

ةنكليزياإلاألصل:   

Report by the Director General 
 تقرير من المدير العام

 

 

 

 

 

 

Board of Governors 
General Conference 

  مجلس المحافظين
 المؤتمــــــر العــــام

For official use only 
  

فقط نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي   

NUCLEAR AND 
RADIATION SAFETY 

واإلشعاعياألمان النووي   

 

General Distribution 
Arabic 
Original: English 

 

  عام توزيع 
  عربي 

ةنكليزياإلاألصل:   

Report by the Director General 
 تقرير من المدير العام

 

 

 

 

 

 

Board of Governors 
General Conference 

  مجلس المحافظين
 المؤتمــــــر العــــام

For official use only 
  

فقط نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي   

NUCLEAR AND 
RADIATION SAFETY 

واإلشعاعياألمان النووي   

 

General Distribution 
Arabic 
Original: English 

 

  عام توزيع 
  عربي 

ةنكليزياإلاألصل:   

Report by the Director General 
 تقرير من المدير العام

 

 

 

 

 

 

Board of Governors 
General Conference 

  مجلس المحافظين
 المؤتمــــــر العــــام

For official use only 
  

فقط نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي   

NUCLEAR AND 
RADIATION SAFETY 

واإلشعاعياألمان النووي   

 

General Distribution 
Arabic 
Original: English 

 

  عام توزيع 
  عربي 

ةنكليزياإلاألصل:   

Report by the Director General 
 تقرير من المدير العام

GOV/2021/32-GC(65)/7





 

 

21-01840A 

GOV/2021/32-GC(65)/7 
 ۲۰۲۱  آب/أغسطس ۹

 
 عام توزیع 

 عربي
ةنكلیزیاإلاألصل:   

 مجلس المحافظین
 المؤتمــــــر العــــام

 فقط  نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي 
 للمؤتمر المؤقت عمالاألمن جدول  ۱٥البند 

 )Add.1وإضافتھا  GC(65)/1(الوثیقة 

 

 واإلشعاعي األمان النووي 

 
 تقریر من المدیر العام 

 

 ملخص
 

، یُعَرض على مجلس المـحافظین وعلى المؤتمر الـعام تقریر یشــــــمل المواضـــــیع  GC(64)/RES/9عمالً ـبالقرار  
 التالیة، التماساً لنظرھما فیھ:

 عام؛ •

 األمان؛االتفاقیات واألطر الرقابیة والصكوك الداعمة غیر الملزمة قانوناً في مجال  •

 معاییر األمان الصادرة عن الوكالة؛ •

مھا الوكالة •  ؛التقییمات الذاتیة وخدمات استعراض النظراء والخدمات االستشاریة التي تقّدِ

 أمان المنشآت النوویة؛ •

 األمان اإلشعاعي وحمایة البیئة؛ •

 أمان النقل؛ •

 أمان التصرف في الوقود المستھلك والنفایات المشعة؛ •

 ؛إلخراج من الخدمة، وتعدین الیورانیوم ومعالجتھ، واالستصالح البیئياألمان في مجال ا •

 بناء القدرات؛ •

  التصرف المأمون في المصادر المشعة؛ •

ي للحادثات والطوارئ النوویة واإلشعاعیة. •  التأھب والتصّدِ

 
 اإلجراء الموصى بھ

 
 التقریر وأن یحیطا علماً بھ.یـُوصـَى بأن ینظر مجلُس المحافظیَن والمؤتمُر العام في ھذا   •
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 األمان النووي واإلشعاعي 
 

 تقریر من المدیر العام 

 

 
 تشیرنافینا/الوكالة الدولیة للطاقة الذریة)-نادیشدا كوروفا (الصورة من:

ــتین ( -۱ ــة والســ ــتجابةً للقرار  ۲۰۲۱أُِعدَّ ھذا التقریر لتقدیمھ إلى دورة المؤتمر العام العادیة الخامســ ) اســ
GC(64)/RES/9 الً عن تنفیذ ھذا القرار وعن ــَّ م تقریراً مفص ، الذي طلب فیھ المؤتمر العام إلى المدیر العام أن یقّدِ

 ۲۰۲۰تموز/یولیھ   ۱ویتناول ھذا التقریر الفترة من  ك.التطورات األخرى ذات الـصلة التي تـستجدُّ في غـضون ذل
 .۲۰۲۱حزیران/یونیھ   ۳۰إلى  

ــبب التدابیر الوطنیة والدولیة   -۲ ــطة الوكالة بســ ل عدٌد من أنشــ ــمولة بھذا التقریر، أُّجِ وخالل الفترة المشــ
  وفي الكثیر من الحاالت، ُوضــعت حلول لمواصــلة األنشــطة عن بُعد.  .۱۹-المتخذة للحّد من تفشــي فیروس كوفید

رة لھذه الفترة والتي ویشـمل ذلك االجتماع االسـتعراضــي   تعیَّن تأجیلھا.  وسـتتناول التقاریر المقبلة الفعالیات المقرَّ
ف في  ف في الوقود المسـتھلك وأمان التصـرُّ السـابع لألطراف المتعاقدة في االتفاقیة المشـتركة بشـأن أمان التصـرُّ

ــي الثامن التفاقیة األمان النووي. ــتعراضـ ــتركة)، وكذلك االجتماع االسـ ــعَّة (االتفاقیة المشـ وقدَّمت    النفایات المشـ
  GOV/INF/2021/35-GC(65)/INF/9، و  GC(64)/INF/6، و  GOV/INF/2021/6، و  GOV/INF/2020/8  ائقلوـثا

 أنشطة الوكالة.و  ۱۹-كوفیدتحدیثات محددة فیما یتعلق ب

 عامّ  -ألف
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ــعاعي وأمان النقل وأمان  -۳ ــون وتعزیز األمان النووي واألمان اإلشــ ــلت الوكالة جھودھا لصــ وقد واصــ
الـتأـھب والتصـــــدي للطوارئ ـبالتركیز على جمـلة أمور من بینـھا المـجاالت التقنـیة  النـفاـیات، والـقدرات في مـجال  

اً. اـح ل ـھذه الجھود ھي أكثر إلـح اـجة لمـث ة حـیث الـح اطق الجغرافـی د من األنشــــــطة   والمـن دـی ة الـع اـل ذت الوـك د نفـّ وـق
ر في األخذ بالقوى النوویة أو التكنولوجیا اإل شـعاعیة أو تخّطط لذلك  والخدمات لمسـاعدة الدول األعضـاء التي تفّكِ

ــیة وإطارھا الرقابي لألمان وكذلك بُغیة بناء كفاءاتھا في مجاالت عدَّة متعلّقة   ــاس ــاء أو تعزیز بنیتھا األس بُغیة إنش
 ۱باألمان النووي واألمان اإلشعاعي.

وي،  وواـصلت الوكالة تـشجیع جمیع الدول األعـضاء على أن تـصبح أطرافاً متعاقدة في اتفاقیة األمان النو -٤
ر عن وقوع حادث نووي (اتفاقیة التبلیغ المبكر) واتفاقیة تقدیم المـساعدة   واالتفاقیة المـشتركة، واتفاقیة التبلیغ المبّكِ

ــاعدة). ــعاعي (اتفاقیة تقدیم المسـ ــطة   في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشـ ل عن األنشـ ــّ ویتمُّ اإلبالغ المفصـ
 ۲ن ھذا التقریر.المتصلة باالتفاقیات في األقسام الالحقة م

ــودة  ۲۰۲۱وفي آذار/مارس   -٥ ن مس َم إلى مجلس المحافظین تقریر من المدیر العام یتضــمَّ ــتعراض  ، قُّدِ اس
ــیغة النھائیة من وثیقة   .۲۰۲۱األمان النووي لعام   ــتعراض األمان النووي لعام  وتُقدَُّم الص التي أُعدَّت   ،۲۰۲۱اس

ــتین   ــة والسـ ــات التي دارت في مجلس المحافظین، كوثیقٍة إعالمیٍة في الدورة العادیة الخامسـ ــوء المناقشـ في ضـ
ن   للمؤتمر العام للوكالة. االتجاھات العالمیة وأنـشطة الوكالة في عام   ۲۰۲۱اـستعراض األمان النووي لعام ویتـضمَّ

وما بعَده، كما حدَّدتھا الوكالة، فیما  ۲۰۲۱ت الصــــلة في عام كما أنھ یعرض األولویات واألنشــــطة ذا .۲۰۲۰
  یتعلق بتعزیز األـمان النووي واألـمان اإلشــــــعاعي وأـمان النـقل وأـمان النـفاـیات، والـتأـھب والتصـــــدي للطوارئ. 
ــرات  ــمل النواتج والمخَرجات والجداول الزمنیة ومؤشـ   ویتناول برنامج الوكالة ومیزانیتھا ھذه األولویات، بما یشـ

 ۳األداء.

ونُِظّـمت الفـعالـیة الـعاشـــــرة الـخاصـــــة بالمـعاھدات خالل الدورة الـعادیة الرابـعة والســـــتین للمؤتمر الـعام   -٦
وأتاحت ھذه الفعالیة للدول األعـضاء فرـصة أخرى إلیداع ـصكوك تـصدیقھا على المعاھدات الموَدعة لدى   للوكالة.

ن النوویین والمســـــؤولـیة الـمدنیة عن األضـــــرار النوویة، أو  الـمدیر الـعام، بـما في ذلك تـلك المتعلـقة باألمان واألم
 ٤صكوك قبولھا تلك المعاھدات أو الموافقة علیھا أو االنضمام إلیھا.

وواصـلت الوكالة تقدیم المسـاعدة التشـریعیة إلى دولھا األعضـاء لدعم وضـع أطر قانونیة وطنیة مالئمة  -۷
مت مســاعدة تشــریعیة ثنائیة محدَّدة إلى   ذات الصــلة.  والترویج لالنضــمام إلى الصــكوك القانونیة الدولیة  ۱۲وقُّدِ

وُعقدت    دولة عضواً، وذلك من خالل تقدیم التعلیقات الخطیة والمشورة بشأن صیاغة التشریعات النوویة الوطنیة.
  بالحضــور الشــخصــي حلقةُ عمل إقلیمیة بشــأن مواَءمة القانون النووي على الصــعید الوطني مع القانون النووي 

راً عقدھا بالحضـور   الدولي واألوروبي. طة التي كان مقرَّ طة افتراضـیة لتحلَّ محلَّ بعض األنـش وُعقدت أربعة أنـش
واجتذبت ـسلـسلة جدیدة من الحلقات الدراـسیة الـشبكیة التفاعلیة   الـشخـصي بـشأن جوانب مختلفة من القانون النووي.

 
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۲و ۱یتعلق ذلك بالفقرتین  ۱
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۱۹یتعلق ذلك بالفقرة  ۲
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۱۲۷و ٤یتعلق ذلك بالفقرتین  ۳
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۱۹ذلك بالفقرة یتعلق  ٤
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ــأن القانون النووي ما یزید على   ــؤولین من أكثر من تدفُّق بث، بم ۲٥۰۰بشـ ــاركة مسـ وبالنظر إلى   بلد. ۱۰۰شـ
ــركات الخدمات   ــناعي وشـ ــتجابة لالھتمام الذي أعرب عنھ القطاع الصـ ــلة، واسـ ــلسـ النجاح الذي حققتھ ھذه السـ
القانونیة والمنظمات غیر الحكومیة والمجتمع المدني واألوســاط األكادیمیة، ُعقدت حلقة دراســیة شــبكیة مفتوحة  

وخالل   نوان "الـقانون النووي في المـمارســـــة العملـیة: منظور الوـكاـلة اـلدولـیة للـطاـقة اـلذرـیة".لعموم الجمھور بع
، أعلَن الـمدیر الـعام في كلمـتھ االفتـتاحـیة عن ۲۰۲۰اجتـماع مجلس المـحافظین المنعـقد في تشـــــرین الـثاني/نوفمبر  

لیكون أول مؤتمر على   ۲۰۲۲فبرایر  ـشباط/ ۱۱إلى   ۷انعقاد المؤتمر الدولي بـشأن القانون النووي في الفترة من 
ــأن. ــان/أبریل   اإلطالق للوكالة في ھذا الش ــرت وثیقة اإلعالن وطلب تقدیم األوراق البحثیة. ۲۰۲۱وفي نیس   ، نُش

الـیة كبرى، تتیح   ارة عن فـع انون النووي: الحوار الـعالمي" عـب ومن المتوقع أن یكون "المؤتمر اـلدولي بشـــــأن الـق
ــاط األكادیمیة والمجتمع المدني  محفالً فریداً لخبراء عال ــناعي واألوســ میین بارزین من الحكومات والقطاع الصــ

ائل الراھنة. ة المـس م الخبرات ومناقـش عاعي، ـسوف یتناول المؤتمر الفروع   لتقاسـُ وإلى جانب األمان النووي واإلـش
ــؤولیة المدنیة عن ــمانات والمســ ــرار النوویة،   األخرى من القانون النووي الدولي والوطني: األمن والضــ األضــ

وتواصــل األمانة أعمال التحضــیر   وكذلك مجاالت القانون األخرى على المســتویات الوطنیة واإلقلیمیة والدولیة.
  ٥لھذه الفعالیة المھمة.

وعقدت الوكالة جلســة عامة افتراضــیة للمحفل التعاوني الرقابي (المحفل) للترویج للخطة االســتراتیجیة   -۸
، لمواجھة التحدیات المشـــتركة فیما یتعلق  ۲۰۲۰التي ُوضـــعت في أیلول/ســـبتمبر   ۲۰۲٤-۲۰۲۰للمحفل للفترة  

ع برامج قائمة.  ٦بوضع إطار رقابي لفائدة البلدان التي تأخذ ببرامج للقوى النوویة أو توّسِ

وعـقدت الوـكاـلة اجتـماـعاٍت افتراضــــــیةً مع اللجـنة التوجیھـیة للمحـفل التـعاوني الرـقابي واجتـماَع دعم مع  -۹
من أجل اســتعراض حالة إرســاء   ۲۰۲۱وحزیران/یونیھ   ۲۰۲۰لمفوضــیة األوروبیة في تشــرین الثاني/نوفمبر  ا

البنیة األـساـسیة الرقابیة في البلدان التي تتلقّى الدعم من المحفل التعاوني الرقابي والتي تتلقى أیـضاً دعَم المفوـضیة  
ـماع المنعـقد في حزیران/یونـیھ أیضـــــاً على تنفـیذ الخـطة  وركَّز االجت األوروبـیة ومن أـجل تعزیز تـباُدل الخبرات.

ــتراتیجیة للمحفل التعاوني الرقابي   ــاً، في آذار/مارس   .۲۰۲٤-۲۰۲۰االسـ ، اجتماعاً  ۲۰۲۱وعقدت الوكالة أیضـ
اً للمحـفل التـعاوني الرـقابي بشـــــأن برامج بـناء ـقدرات الھیـئات الرـقابـیة ومنظـمات اـلدعم التقني بـھدف   افتراضــــــی

 ۷لة برامج بناء قدرات الھیئات الرقابیة وتعزیز تباُدل المعلومات.استعراض حا

اُدل النُّھج والخبرات في إدارة  ۲۰۲۱وعـقدت الوـكاـلة، في حزیران/یونـیھ   -۱۰ اً لتـب اً افتراضــــــی ، اجتـماـعاً تقنـی
اإلشــراف الرقابي على تشــغیل أول محطة للقوى النوویة بھدف َجمع خبرات الدول األعضــاء في إرســاء إطار  

وعقدت الوكالة أیضـــاً، في  ابي فعّال لألمان ووضـــع إرشـــادات بشـــأن الممارســـات الجیدة للبلدان المســـتجدة.رق
تراتیجي والمكونات األولى لخریطة  ۲۰۲۰آب/أغـسطس   ة النَّھج االـس اری�ا افتراضـی�ا لتقدیم ومناقـش تـش ، اجتماعاً اـس

 ۸.طریق عامة بشأن تطویر قدرات األمان النووي للبلدان المستجدة 

 

 
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۹۸و ۱۹یتعلق ذلك بالفقرتین  ٥
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۲یتعلق ذلك بالفقرة  ٦
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۹۷و ۲۸و ۲٥و ۲یتعلق ذلك بالفقرات  ۷
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۳یتعلق ذلك بالفقرة  ۸
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ة جدوى لمـشروع  ۲۰۲۱وعقدت الوكالة، في أیار/مایو   -۱۱ أن إعداد دراـس ، حلقة عمل تدریبیة افتراضـیة بـش
ة جدوى   أن إعداد دراـس اركة بمعلومات ومعارف عملیة بـش مفاعل بحوث جدید بھدف تزوید الدول األعضـاء المـش

وعقدت الوكالة أیـضأً، في كانون  واالـستخدام واألمان.لمـشروع مفاعل بحوث جدید، مع مراعاة متطلبات التـشغیل  
، حلقة عمل تدریبیة افتراضــیة بشــأن تقییم البنیة األســاســیة النوویة الوطنیة لدعم مشــاریع  ۲۰۲۰األول/دیســمبر  

  مفاعالت البحوث الجدیدة، ودورةً تدریبیة افتراـضیة للمفتـشین للدول األعـضاء التي تـستھلُّ برنامجاً للقوى النوویة 
ع برامجھا القائمة في أیار/مایو    ۲۰۲۱٫۹وتلك التي توّسِ

ــعاعي في بیئات الرعایة  ۲۰۲۱وفي آذار/مارس   -۱۲ ــرت الوكالة كتیِّباً إلكترونی�ا عن ثقافة األمان اإلشـ ، نشـ
 ۱۰الصحیة.

ن  ، اجتماعاً اسـتشـاری�ا افتراضـی�ا بشـأن أوجھ الترابط بی۲۰۲۰وعقدت الوكالة، في تشـرین الثاني/نوفمبر   -۱۳
   ۱۱ثقافتَي األمان واألمن لوضع اإلرشادات ذات الصلة للدول األعضاء.

ــاغ) واجتماعات الفریق   -۱٤ ــاري الدولي لألمان النووي (فریق إنســ ــتشــ ــملت اجتماعات الفریق االســ وشــ
ــاري المعني باألمن النووي (فریق آدســك) في عاَمي   ــتش ــأن إصــدار منشــور   ۲۰۲۱و ۲۰۲۰االس ــاٍت بش مناقش

وال یزال إعداد مســودة المنشــور جاریاً باالشــتراك بین فریق إنســاغ   رابط بین األمان واألمن.مشــترك یتعلق بالت
ك.  The Nuclear Safety and Nuclear Security Interface: Approaches andونـشَرت الوكالة أیـضاً   وفریق آدسـِ

National Experiences    من  ۱۰۰۰والخبرات الوطنیة) (العدد  (الترابط بین األمان النووي واألمن النووي: النُّھج
 ۲۰۲۱٫۱۲سلسلة التقاریر التقنیة) في آذار/مارس  

والـیةً ـجدـیدةً للجـنة التوجیھـیة للشـــــبـكة الـعالمـیة المعنـیة ـباألـمان واألمن   ۲۰۲۰وـحدَّدت الوـكاـلة في ـعام   -۱٥
م األولویا ت واألفكار األولیة، في النوویین، وشــمل ذلك أن عقدت اجتماعاً افتراضــی�ا للتعریف باألعضــاء، وتقاســُ

وعقدت الوكالة أیـضاً اجتماعاً اـستـشاری�ا افتراـضی�ا بـشأن الخطة االـستراتیجیة للـشبكة العالمیة   .۲۰۲۰آب/أغـسطس  
لتنقیح أبرز الوـثائق االســـــتراتیجـیة واالتـفاق على    ۲۰۲۱المعنـیة ـباألـمان واألمن النوویین في ـكانون الـثاني/یـنایر  

ة.األولوـیات المقترـحة اســـــت ة التوجیھـی الي للجـن وعالوةً على ذـلك، عـقدت الوـكاـلة في شــــــكل   ـعداداً لالجتـماع الـت
، االجتماع الخامس عـشر للجنة التوجیھیة للـشبكة العالمیة المعنیة باألمان ۲۰۲۱افتراـضي، في كانون الثاني/ینایر  

ھة لتنقیح وإقرار ا ۲۰۲۱  یونیھ/حزیرانواألمن النوویین، واالجتماع الســادس عشــر في  لوثائق التأســیســیة الموجَّ
ألنشـطة األمانة فیما یتعلق ببرنامج الشـبكة المذكورة، ولوضـع خطة عمل للفترة المتبقیة من الوالیة الحالیة للجنة  

 ۱۳التوجیھیة.

 

 

 
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ٤۹و ۷و ۳یتعلق ذلك بالفقرات  ۹

 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ٥یتعلق ذلك بالفقرة  ۱۰
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ٦و ٥یتعلق ذلك بالفقرتین  ۱۱
 .GC(64)/RES/9ر من منطوق القرا ٦یتعلق ذلك بالفقرة  ۱۲
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۱۰۰و ۸یتعلق ذلك بالفقرتین  ۱۳
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اری�ا افتراضـی�ا بـشأن خطة أنـشطة ـشبكة ۲۰۲۰وعقدت الوكالة، في تـشرین األول/أكتوبر   -۱٦ تـش ، اجتماعاً اـس
ْوغ خطة لدعم بناء القدرات في مجال األمان   ۲۰۲۳-۲۰۲۱اآلـسیویة للفترة  األمان النووي   بھدف اـستعراض وصـَ

، االجتماع الســادس عشــر للجنة  ۲۰۲۱وعقدت الوكالة أیضــاً في شــكل افتراضــي، في شــباط/فبرایر   النووي.
ــاء اللجنة التوجیھیة   ــة تنفیذ برنامج  التوجیھیة لمحفل الھیئات الرقابیة النوویة في أفریقیا لتمكین أعضــ من مناقشــ

اوني اإلقلیمي األفریقي   اق التـع ة واالتـف ة النووـی اـق ة للـط ة األفریقـی اون مع الھیـئ ك التـع ذـل ذكور وـك ل الـم ل المحـف عـم
للبـحث والتنمـیة والـتدرـیب في مـجال العلم والتكنولوجـیا النوویین (اتـفاق أفرا)، ولتـحدـید األولوـیات االســـــتراتیجـیة  

ــیَّین للجنة التوجیھیة   .۲۰۲۳-۲۰۲۲لخطط عمل الفترة   ــافة إلى ذلك، عقدت الوكالة اجتماَعْین افتراضــ وباإلضــ
واالجتماع الســادس في  ۲۰۲۰لشــبكة األمان ألوروبا وآســیا الوســطى، ُھما االجتماع الخامس في آب/أغســطس  

ة ، ومناقشـ۲۰۲۱، السـتعراض إنجازات الشـبكة المذكورة، ووضـع خطة عمل عام ۲۰۲۰تشـرین الثاني/نوفمبر  
 ۱٤الخطة الطویلة األجل للتنمیة.

اركت الوكالة في اجتماَعْین افتراضـیَّین للجنة التوجیھیة للمحفل األیبیري األمریكي للوكاالت الرقابیة   -۱۷ وـش
ــعاعیة والنوویة في تموز/یولیھ   ــرین الثاني/نوفمبر   ۲۰۲۰اإلشـ ــافیة   .۲۰۲۰وتشـ وُعقدت ثمانیة اجتماعات إضـ

وـشملت المواـضیع التي تمَّ تناولھا تنـسیق الممارـسات   المیزانیة للمحفل المذكور.ـضمن إطار البرنامج الخارج عن 
لي المفاعالت النوویة؛   ــغِّ ــات الرقابیة في مجال ترخیص مشـ ــیة فیما یخصُّ مفاعالت البحوث؛ والممارسـ التفتیشـ

دات الصـیدلة  وثقافة األمان في مرافق التصـویر اإلشـعاعي الصـناعي؛ ومعاییر الترخیص ومتطلبات الفحص لوح
اإلشــعاعیة المركزیة؛ وصــیانة منصــة تكنولوجیا المعلومات القائمة على شــبكة اإلنترنت التابعة للمحفل األیبیري  

وشــــاركت الوكالة أیضــــاً في اجتماعین افتراضــــیَّین للفریق   األمریكي للوكاالت الرقابیة اإلشــــعاعیة والنوویة.
ــل ــام ــابیین    ۱ الع الرق فریق  عن  أیلول/ســـــبتمبر  المنبثق  في  ــك  وذل النووي،  ــان  لألم وفي   ۲۰۲۰األوروبیین 

اط/فبرایر   ة  ۲۰۲۱شــــــب امج ـخدـم ــأن برـن د بشـــ دـی ھ التـح ان النووي وعلى وـج ال األـم ات في مـج اُدل المعلوـم ، لتـب
ــات الرقابیة المتكاملة وخدمة  ــتعراضـ ــات الرقابیة المتكاملة، وإلجراء بعثات مترابطة لخدمة االسـ ــتعراضـ االسـ

لمتـكامـلة المتعلـقة ـبالتصـــــرف في النـفاـیات المشـــــعـّة والوقود المســـــتھلـَك واإلخراج من الـخدـمة  االســـــتعراض ا
، دورةً  ۲۰۲۰كانون األول/دیسـمبر   -وعقدت الوكالة، في تشـرین الثاني/نوفمبر   واالسـتصـالح (خدمة أرتمیس).

ووي للمشــاركة في بعثات أرتمیس  تدریبیة افتراضــیة للخبراء الذین حدَّدھم فریُق الرقابیین األوروبیین لألمان الن
  Euratom.۱٥/2011/70التي تُطلب بموجب توجیھ مجلس االتحاد األوروبي 

  

 
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۱۰۰و ۸یتعلق ذلك بالفقرتین  ۱٤
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۹یتعلق ذلك بالفقرة  ۱٥
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 الوكالة الدولیة للطاقة الذریة) (الصورة من:

الدول األعضـاء، وخصـوصـاً الدول التي تخطط إلنشـاء محطات قوى نوویة أو  واصـلت الوكالة تشـجیع    -۱۸
تشــیدھا أو تدخلھا في الخدمة أو تشــغلھا، أو تفِكّر في الشــروع في برنامج للقوى النوویة، على أن تصــبح أطرافاً  

اقـیة األـمان النووي. ء أثـناء  وتحقق ذـلك من خالل مـناقشـــــات أُجرـیت مع ممثلي اـلدول األعضـــــا متـعاـقدة في اتـف
ــات النظراء، وزیارات قام بھا المدیر   ــتعراضـ مؤتمرات واجتماعات عقدتھا الوكالة، وبعثات أجرتھا الوكالة السـ

وخالل الفترة المشــمولة بالتقریر، أصــبحت   العام إلى الدول األعضــاء، وكذلك من خالل مشــاریع التعاون التقني.
 ۹۱اقـیة األـمان النووي، لیبلغ إجـماليُّ ـعدد األطراف المتـعاـقدة  والكونغو، أطراـفاً متـعاـقدة ـجدـیدة في اتـفقطر  أنغوال  
رات األطراف المتعاقدة بشــأن وضــع خطة لإلجراءات   طرفاً. وعقدت الوكالة في شــكل افتراضــي، بناء على مقرَّ

للبدء في اختتام دورة االسـتعراض الثامنة واسـتھالل   ۲۰۲۱اإلضـافیة، اجتماع مسـؤولي االتفاقیة في آذار/مارس  
 ۲۰(في الفترة من  ۲۰۲۳إجراءات إضـافیة فیما یتعلق بدمج االجتماعین االسـتعراضـیَّین الثامن والتاسـع في عام  

ــاً فیـما یتعلق بطرائق االجتـماع التنظیمي المزمع عـقده في تشـــــرین األول/أكتوبر    ۳۱إلى   آذار/ـمارس)، وأیضـــ
۲۰۲۱٫۱٦ 

تعلیمیة افتراضــیة للترویج التفاقیة األمان  ، حلقة عمل۲۰۲۰وعقدت الوكالة، في كانون األول/دیســمبر   -۱۹
ــأن عملیة االنضــمام إلى ھذه االتفاقیة والوفاء بالتزاماتھا.  ــاعدة والمعلومات التعلیمیة بش   النووي بھدف تقدیم المس

، حلقة عمل افتراـضیة لممثلي البعثات الدائمة بـشأن اتفاقیة  ۲۰۲۰وعقدت الوكالة أیـضاً، في تـشرین الثاني/نوفمبر  
مان النووي، لتزوید ممثلي البعثات الدائمة بالمســــاعدة والمعلومات التثقیفیة بشــــأن عملیة اســــتعراض اتفاقیة  األ

 ۱۷األمان النووي والتزاماتھا، وكذلك عملیة االنضمام إلى االتفاقیة.

 

 
 

 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۱۹و ۱۷یتعلق ذلك بالفقرتین  ۱٦
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۱۹بالفقرة  یتعلق ذلك ۱۷

االتفاقیات واألطر الرقابیة والصكوك الداعمة غیر الملزمة قانوناً في   -باء
 مجال األمان 
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ــتركة  -۲۰ ــبح أطرافاً متعاقدة في االتفاقیة المش لت الوكالة تشــجیع الدول األعضــاء فیھا على أن تص ــَ   وواص
ــاھمة في تعزیز فعالیة ھذه العملیة. ــتعراض النظراء والمس ــطة في عملیة اس ــاركة النش وخالل الفترة   وعلى المش

المـشمولة بالتقریر، أـصبحت الكونغو طرفاً متعاقداً جدیداً في االتفاقیة المـشتركة، وبذلك بلغ إجماليُّ عدد األطراف  
ً  ۸٤المتعاقدة    ۱۸.طرفا

اجتماعاً تنظیمیاً افتراـضیاً لالجتماع االـستعراـضي الـسابع لألطراف المتعاقدة في االتفاقیة  وعقدت الوكالة   -۲۱
، وعقدت أیضــاً حلقة عمل افتراضــیة ألعضــاء مكتب  ۲۰۲۰تشــرین األول/أكتوبر  -المشــتَركة في أیلول/ســبتمبر

ولي االجتماع االسـتعراضـي  لفائدة مسـؤ ۲۰۲۰االتفاقیة المشـتَركة القادمین والمغادرین في تشـرین األول/أكتوبر  
  الســـادس المغادرین لتمكینھم من تقدیم تعقیباتھم وخبراتھم لمســـؤولي االجتماع االســـتعراضـــي الســـابع القادمین. 
تركة في  ابع لالتفاقیة المـش تعراضـي الـس وعالوةً على ذلك، عقدت الوكالة اجتماعاً افتراضـی�ا لمكتب االجتماع االـس

ــمبر   ــتركة فیما یتعلق بالجدول الزمني الجدید   ۲۰۲۰كانون األول/دیسـ ــة االتفاقیة المشـ ــة مقترحات رئاسـ لمناقشـ
ــابع المزمع عقده في ا ــتعراض الســ ــوالً إلى االجتماع االســ تموز/یولیھ   ۸حزیران/یونیھ إلى   ۲۷لفترة من وصــ

ر.۲۰۲۲ دیم تقریر المقّرِ ة وتـق دیم العروض الوطنـی ة لتـق اذج المكیَّـف ك النـم ذـل دة أن   ، وـك اـق رت األطراف المتـع وقرَّ
ــتركة في الفترة من   ــتثنائي الرابع لالتفاقیة المشــ ــباط/فبرایر   ۱٦إلى   ۱٤یكون التاریخ الجدید لالجتماع االســ شــ

٫۲۲۰۲۱۹ 

ــتان  ۲۰۲۱عقدت الوكالة، في آذار/مارس  و -۲۲ ــاعدة التقنیة لباكس ــیة لتقدیم المس ، حلقة عمل وطنیة افتراض
 ۲۰فیما یتعلق باالنضمام إلى االتفاقیة المشتركة.

  واـصلت الوكالة تـشجیع الدول األعـضاء على االنـضمام إلى اتفاقیة التبلیغ المبكر واتفاقیة تقدیم المـساعدة.  -۲۳
مول ر، وانضـمَّ بَلدان  كوت  و  نامیبیاة بالتقریر، انضـمَّ بَلدان، ھما  وخالل الفترة المـش دیفوار، إلى اتفاقیة التبلیغ المبّكِ

   ۲۱طرفاً، على التوالي. ۱۲۲طرفاً و ۱۲۷إلى اتفاقیة تقدیم المساعدة، فوصل العدد اإلجمالي لألطراف إلى  

ــذ  دولة قد قطعت على نف ۱٤۰، كانت ۲۰۲۱حزیران/یونیھ   ۳۰وحتى تاریخ  -۲٤ ـ سھا التزاماً سیاسیاً بأن تُنفِّ
دولة من ھذه الدول المدیر العام أیضــاً   ۱۲۳مدونة قواعد الســلوك بشــأن أمان وأمن المصــادر المشــعة، وأبلغت  

  باعتزامھا العمل على نحو متسـق وفقاً لإلرشـادات التكمیلیة للمدونة بشـأن اسـتیراد المصـادر المشـعة وتصـدیرھا. 
عة.دو ۱٤٥وعیَّن ما مجموعھ   تیراد المصـادر المـش ھیل تصـدیر واـس وباإلضـافة إلى    لة عضـواً جھات اتصـال لتـس

ادات التكمیلیة الواردة في  ٤۲ذلك، أبلغت   ف على نحو متـسق ووفقاً لإلرـش دولة المدیَر العام عن اعتزامھا التصـرُّ
نة بشأن التصرف في المصادر المشعة المھملة.  ۲۲المدوَّ

ضـیاً دولیاً بشـأن تطبیق مدونة قواعد السـلوك بشـأن أمان مفاعالت البحوث  وعقدت الوكالة اجتماعاً افترا -۲٥
 ۲۳للنقاش وتباُدل الخبرات بشأن تطبیق المدونة. ۲۰۲۱في حزیران/یونیھ  

 
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۱۹یتعلق ذلك بالفقرة  ۱۸
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۱۷یتعلق ذلك بالفقرة  ۱۹
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۱۹یتعلق ذلك بالفقرة  ۲۰
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۱۹یتعلق ذلك بالفقرة  ۲۱
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۱۰۸و ۲۰یتعلق ذلك بالفقرتین  ۲۲
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ٤۹و ۲۲یتعلق ذلك بالفقرتین  ۲۳
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ھیئة رقابیة معنیة باألمان اإلشـــعاعي من أجل   ۱۲۳وأجَرت الوكالة دراســـة اســـتقصـــائیة لما مجموعھ   -۲٦
ــراف الرقابي   على أمان ۱۹-تحدید تأثیر جائحة كوفید ــعاعیة وعلى اإلشـ ــادر اإلشـ ــتخدم المصـ المرافق التي تسـ

ب بإرشـادات جدیدة بشـأن التنفیذ الفعال للوظائف   علیھا. وأظھرت الدراسـة االسـتقصـائیة أن الدول األعضـاء ترّحِ
ــتثنائیة. ل ال الرقابیة خالل الظروف االس ــأن التفاقم المحتمل لخطر أن تتحوَّ ــواغل بش ــاً الش ــادر  وحدَّدت أیض مص

ــادي للجائحة إلى إغالق المرافق. ــادر یتیمة في حال أدى األثر االقتصـ ــعة إلى مصـ ــاً   المشـ وعقدت الوكالة أیضـ
في األنشــطة الرقابیة المتعلقة بأمان المصــادر   ۱۹-حلقاٍت دراســیة شــبكیة افتراضــیة بشــأن تأثیر جائحة كوفید

عاعیة لفائدة أمریكا الالتینیة في تموز/یولیھ   ، ولفائدة  ۲۰۲۰لفائدة أفریقیا وأوروبا في آب/أغـسطس  ، و۲۰۲۰اإلـش
 ۲۰۲۰٫۲٤آسیا والمحیط الھادئ في أیلول/سبتمبر  

ج في ۲۰۲۱وعقدت الوكالة، في شــــباط/فبرایر   -۲۷ ، اجتماعاً تقنیاً افتراضــــیاً بشــــأن تطبیق النَّھج المتدّرِ
ــات فیم ــآت النوویة للرقابة بھدف تباُدل الخبرات وأفضــل الممارس ج من إخضــاع المنش ا یتعلق بتطبیق نَھج متدّرِ

،  ۲۰۲۰وعقدت الوكالة أیضـاً، في تـشرین األول/أكتوبر   أجل بلوغ المـستوى األمثل في اـستخدام الموارد الرقابیة.
اجتماعاً تقنیاً افتراضـیاً بشـأن إدارة الخبرة الرقابیة، وذلك لمناقشـة مفھوم الخبرة الرقابیة وكیفیة تحدید واسـتخدام  

   ۲٥فادة لتعزیز الفعالیة الرقابیة.الدروس المست

، االجتماع الســادس عشــر للجنة التوجیھیة  ۲۰۲۱وعقدت الوكالة في شــكل افتراضــي، في آذار/مارس   -۲۸
ــأن منھجیة   ــأن اإلنجازات التي تحقَّقت مؤخراً وكذلك بش لمحفل منظمات الدعم التقني والعلمي لتقدیم التعقیبات بش

، االجتماَع  ۲۰۲۱وعقدت الوكالة أیضــاً في شــكل افتراضــي، في نیســان/أبریل   المحفل.التقییم الذاتي المنبثقة عن 
ات اـلدعم التقني والعلمي في تعزیز   ا منظـم ات التي تواجھـھ التـحدـی دولي المعني ـب امج للمؤتمر اـل ة البرـن األول للجـن

   ۲۰۲۲٫۲٦الروسي في عام  ، وذلك للتحضیر للمؤتمر المزمع عقده في االتحاد  ۲۰۲۲األمان واألمن النوویین لعام 

اعیھا الرامیة إلى االنضـمام إلى الصـكوك ذات الصـلة   -۲۹ اعدة الدول األعضـاء في مـس وواصـلت الوكالة مـس
ــؤولیة النوویة. ــأن المس مت في تشــرین األول/أكتوبر   بش ــائل   ۲۰۲۰ونُّظِ ــة المس ــیة افتراضــیة لمناقش حلقةٌ دراس

لفائدة مسـؤولین حكومیین في باكسـتان، وذلك بمسـاعدة أعضـاء    المتعلقة بالمسـؤولیة المدنیة عن األضـرار المدنیة
   ۲۷من فریق الخبراء الدولي المعني بالمسؤولیة النوویة.

وبطـلٍب من كـندا، ـبالنـیاـبة عن األطراف المتـعاـقدة في اتـفاقـیة التعویض التكمیلي عن األضـــــرار النووـیة،   -۳۰
ً ۲۰۲۱اســتضــافت األمانة، في شــباط/فبرایر    افتراضــیاً لالجتماع الثاني لألطراف المتعاقدة  ، اجتماعاً تحضــیریا

والموقِّعة على اتفاقیة التعویض التكمیلي من أجل اعتماد اختصــاصــات االجتماعات المســتقبلیة لالتفاقیة المذكورة  
اقـیة، المزَمع عـقده في نـھاـیة ـعام   رات التحضـــــیرـیة فیـما یتعلق ـباالجتـماع المقـبل لتـلك االتـف واتـخاذ ـعدد من المقرَّ

 ۲۰۲۲٫۲۸أو في مطلع عام   ۰۲۱۲

 

 
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۲٥و ۲یتعلق ذلك بالفقرتین  ۲٤
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۲٦و ۲٥یتعلق ذلك بالفقرتین  ۲٥
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۲۸یتعلق ذلك بالفقرة  ۲٦
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۳۲یتعلق ذلك بالفقرة  ۲۷
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۳۲یتعلق ذلك بالفقرة  ۲۸
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وأتاح االجتماع العادي الحادي والعشــرین لفریق الخبراء الدولي المعني بالمســؤولیة النوویة، المنعقد في  -۳۱
، محفالً لعرض التطورات الجدیدة في الدول األعضــاء واألنشــطة التي  ۲۰۲۱شــكل افتراضــي في نیســان/أبریل  

مدنیة عن األـضرار النوویة، وكذلك لمناقـشة أنـشطة التواـصل الخارجي  تـضطلع بھا األمانة في مجال المـسؤولیة ال
وباإلضــافة إلى ذلك، ناقَش فریق الخبراء الدولي المعني بالمســؤولیة النوویة مســائل المســؤولیة فیما  المســتقبلیة.

ــت ــؤولیة النوویة واسـ ــاة بموجب اتفاقات المسـ لین في المقاضـ ــغِّ ــآت االندماج النووي، وحق المشـ بعاد  بخص منشـ
 ۲۹مسؤولیة المشغّلین عن األضرار التي تطال الممتلكات الموجودة في الموقع.

  

 
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۳۳یتعلق ذلك بالفقرة  ۲۹
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 الوكالة الدولیة للطاقة الذریة) (الصورة من:

ــاني/نوفمبر   -۳۲ الث تشـــــرین  في  افتراضـــــي  ــل  شـــــك في  ــان  األم ــاییر  مع ــة  لجن ــت  وفي   ۲۰۲۰اجتمع
. ۲۰۲۰واجتمعت لجنة معاییر أمان النفایات في شـكل افتراضـي في تشـرین الثاني/نوفمبر   .۲۰۲۱ نیسـان/أبریل

الثـــاني/نوفمبر   تشـــــرین  في  افتراضـــــي  شـــــكـــل  في  النقـــل  أمـــان  معـــاییر  لجنـــة  وفي   ۲۰۲۰واجتمعـــت 
 ۲۰۲۰ي/نوفمبر  واجتمعت لجنة معاییر األمان النووي في ـشكل افتراـضي في تـشرین الثان .۲۰۲۱ حزیران/یونیھ

واجتمعت لجنة معاییر األمان اإلـشعاعي في ـشكل افتراـضي في تـشرین الثاني/نوفمبر   .۲۰۲۱ وفي حزیران/یونیھ
واجتمعت لجنة معاییر التأھب والتصـــدي للطوارئ في شـــكل افتراضـــي في  .۲۰۲۱ وفي حزیران/یونیھ ۲۰۲۰

 ۲۰۲۱٫۳۰ وفي حزیران/یونیھ ۲۰۲۰تشرین الثاني/نوفمبر  

َض فریق الترابط، الذي یجمع رؤســـاء اللجان المعنیة بمعاییر األمان ورئیس لجنة إرشـــادات  واســـتعر -۳۳
األمن النووي، ثالثة اقتراحات للنشـر فیما یتعلق بأوجھ ترابُط محتملة بین األمان واألمن بناًء على توصـیة قّدمتھا  

 ۳۱سلسلة معاییر األمان وسلسلة األمن النووي.اللجنة التنسیقیة التابعة لألمانة المعنیَّة بالمنشورات الصادرة ضمن 

  

 
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۳۸و ۳٦یتعلق ذلك بالفقرتین  ۳۰
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۳٦و ٦یتعلق ذلك بالفقرتین  ۳۱

 معاییر األمان الصادرة عن الوكالة -جیم
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واتخذت األمانة عدداً من المبادرات والكفاءات لتحســــین وتبســــیط زمن معالجة المنشــــورات في حدود   -۳٤
ناً لألعمال اإلضـافیة التي یلزم القیام بھا وارتأت أنھ من المتوقع خالل   الموارد المتاحة. وأجَرت األمانة أیضـاً تكھُّ

وتعمل األمانة على تطویر خطة عمل تھدف إلى إیجاد   األعوام الثالثة الماضــیة ازدیاد منشــورات معاییر األمان.
وـناقَش الـمدیر الـعام ـھذا األمر مع  ـحل مســــــتدام، مع اإلقرار ـبأنـّھ من غیر المرجح أن ینمو إـطار میزانـیة األـماـنة.

 ۰٫۲۰۲۳۲رئیس لجنة معاییر األمان في تشرین الثاني/نوفمبر  

وثــائق أدلــة األمــان التــالیــة لعرضـــــھــا ألغراض النشـــــر:   -۳٥ ت لجنــة معــاییر األمــان مســـــودات  وأقرَّ
Leadership, Management and Culture for Safety in Radioactive Waste Management (DS477)  القیادة)

 Format and Content of the Packageواإلدارة وثقافة األمان في مجال التصــــرف في النفایات المشــــعة)؛ و
Design Safety Report for the Transport of Radioactive Material (DS493)  شــكل ومضــمون تقریر أمان)

 Operational Limits and Conditions and Operating Procedures forتـصامیم الطرود لنقل المواد المـشعة)؛ و
Nuclear Power Plants (DS497A)  ط التشــغیلیة لمحطات القوى النوویة وإجراءات تشــغیلھا)؛  (الحدود والشــرو

الــنــوویـــة)؛    Modifications to Nuclear Power Plants (DS497B)و الــقــوى  مــحــطـــات  عــلــى  (تــعـــدیــالت 
ــغّلة لمحطات القوى  The Operating Organization for Nuclear Power Plants (DS497C)و (المنظمات المشـ

(إدارة قلب محطات    Core Management and Fuel Handling for Nuclear Power Plants (DS497D)النوویة)؛ و
 Maintenance, Testing, Surveillance and Inspection in Nuclear Powerو؛  )القوى النوویة ومناولة وقودھا

Plants (DS497E)  و؛  )(الصــــــیاـنة والمراقـبة والتفتیش في محـطات القوى النووـیةRecruitment, Qualification 
and Training of Personnel for Nuclear Power Plants (DS497F)  تعیین وتأھیل وتدریب العاملین للعمل في)

(تنفیـذ إجراءات    Conduct of Operations at Nuclear Power Plants (DS497G)و؛  )محطـات القوى النوویـة
ة ل في محطـات القوى النووـی  Seismic Hazards in Site Evaluation for Nuclear Installations؛ و)التشـــــغـی

(DS507)  ؛ و)(مخاطر الزالزل في تقییم مواقع المنشــــآت النوویةSafety Assessment for Research Reactors 
and Preparation of the Safety Analysis Report (DS510A)  تقییم أمان مفاعالت البحوث وإعداد تقریر عن)

(األمان في   Safety in the Utilization and Modification of Research Reactors (DS510B)؛ و)تحلیل األمان
(تأھیل  Equipment Qualification for Nuclear Installations (DS514)اســـتخدام وتعدیل مفاعالت البحوث)؛ و

(أمان الحرجیة   Criticality Safety in the Handling of Fissile Material (DS516)؛ و)ت للمنـشآت النوویةالمعدا
 ۳۳في التعامل مع المواد االنشطاریة).

، حلقة دراـسیة ـشبكیة بعنوان "مقدمة إلى معاییر األمان ۲۰۲۰وعقدت الوكالة، في كانون األول/دیـسمبر   -۳٦
وأطلقت الوكالة أیضــاً وحدتین للتعلم اإللكتروني عن معاییر األمانة الصــادرة عنھا: لمحة   الصــادرة عن الوكالة".

 ۳٤عامة عن معاییر األمان، وھي متاحة باللغات اإلنكلیزیة والروسیة؛ وإرشادات بشأن َصْوغ معاییر األمان.

  

 
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۳۷یتعلق ذلك بالفقرة  ۳۲
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۳۹یتعلق ذلك بالفقرة  ۳۳
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۳۹ یتعلق ذلك بالفقرة ۳٤
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اً واـحداً وســـــبـعة أدـلة أـمان ـخاصـــــة:   -۳۷  Arrangements for Publicوأصـــــدرت الوـكاـلة دلـیَل أـماٍن ـعامـّ
Communication in Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency   ــات (ترتیب

ــعاعي) (العدد   ــدي لطارئ نووي أو إشـ ــاالت بالجمھور في حاالت التأھب والتصـ ــلة   GSG-14االتصـ ــلسـ من سـ
ــادرة عن الوكالة)؛ و معاییر ــتھلك)    Storage of Spent Nuclear Fuelاألمان الصــ (تخزین الوقود النووي المســ
 Establishing theو) من سـلسـلة معاییر األمان الصـادرة عن الوكالة)؛  Rev. 1(الصـیغة المنقحة   SSG-15(العدد  

Safety Infrastructure for a Nuclear Power Programme  (إرـساء البنیة األـساـسیة ألمان برنامج القوى النوویة)
 Radiation Safety inو) من ســلســلة معاییر األمان الصــادرة عن الوكالة)؛  ۱صــیغة المنقحة  (ال SSG-16(العدد  

Well Logging    عاعي عند تـسجیل قیاـسات اآلبار) العدد لة معاییر األمان الصـادرة   SSG-57(األمان اإلـش لـس من ـس
ي عند اســـتخدام المقاییس  (األمان اإلشـــعاع Radiation Safety in the Use of Nuclear Gaugesعن الوكالة)؛ و 
 Radiation Safety of Acceleratorمن ســلســلة معاییر األمان الصــادرة عن الوكالة)؛ و  SSG-58النوویة) (العدد  

Based Radioisotope Production Facilities  ــتخدام ــعة باسـ ــعاعي في مرافق إنتاج النظائر المشـ (األمان اإلشـ
ــلة معاییر األمان الصــادرة عن الوكالة)؛ و SSG-59المعّجالت) (العدد    Design of Auxiliary Systemsمن ســلس

and Supporting Systems for Nuclear Power Plants   تصـمیم النُّظم المسـاِعدة والنُّظم الداعمة لمحطات القوى)
 Design of Fuel Handling andمن ســـلســـلة معاییر األمان الصـــادرة عن الوكالة)؛ و  SSG-62النوویة) (العدد  

Storage Systems for Nuclear Power Plants    تصــمیم نُظم لمناولة الوقود وتخزینھ بالنســبة إلى محطات القوى)
 ۳٥من سلسلة معاییر األمان الصادرة عن الوكالة).  SSG-63النوویة" (العدد  

دة في منصـــة الواجھة  وأدرَجت الوكالة جمیع معاییر األمان ومنشـــورات إرشـــادات األمن النووي الجدی -۳۸
 ۳٦البینیة اإللكترونیة للمستخدم بشأن األمان واألمن النوویین.

،  (ICRP)وواصـلت الوكالة حضـور اجتماعات اللجان المنبثقة عن اللجنة الدولیة للوقایة من اإلشـعاعات   -۳۹
عاونھا مع لجنة  وواصـــلت الوكالة ت وشـــاركت في عدة أفرقة عمل تابعة للجنة المذكورة معنیّة بمواضـــیع محدَّدة.

األمم المتـحدة العلمـیة المعنـیة بآثار اإلشــــــعاع الذري، مع التركیز على وجھ الخصـــــوص على مشـــــروع اللجـنة  
ض الجمھور لإلشــــــعاـعات، وـقدَّـمت اـلدعم إلـعداد مســـــودة تقریر عن تقییم التعرض المھني   الـمذكورة لتقییم تعرُّ

ة لجنة معاییر األمان، واصــلت األمانة إعداد مســودة  وعالوة على ذلك، وبناء على توصــی لإلشــعاعات المؤینة.
 ۲۰۱۲تقریر األمان بشأن اآلثار المترتبة على تقریر لجنة األمم المتحدة العلمیة المعنیة بآثار اإلشعاع الذري لعام  

 ۳۷المقدَّم إلى الجمعیة العامة ومرفقاتھ بشأن َعْزو اآلثار الصحیة لإلشعاع واالستدالل على المخاطر.

  

 
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ٤۰یتعلق ذلك بالفقرة  ۳٥
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ٤۰یتعلق ذلك بالفقرة  ۳٦
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ٤۱یتعلق ذلك بالفقرة  ۳۷
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 ، الجمھوریة التشیكیة)V. Vrbik/Research Centre Řež (الصورة من:

المشـمولة  وخطَّطت الوكالة إلجراء ثماٍن من بعثات خدمة االسـتعراضـات الرقابیة المتكاملة خالل الفترة   -٤۰
، تمَّ تأجیل ســبع بعثات منھا، وُعقدت واحدة منھا في ۱۹-ولكن، بســبب قیود الســفر المترتبة على كوفید بالتقریر.

وأجَرت الوكالة بعثة متابعٍة افتراضــیة لخدمة االســتعراضــات الرقابیة المتكاملة في لیتوانیا في  شــكل افتراضــي.
، اجتماعاً  ۲۰۲۰وعقدت الوكالة، في تشــرین الثاني/نوفمبر   .۲۰۲۰كانون األول/دیســمبر    -تشــرین الثاني/نوفمبر

م الخبرات بـشأن عملیة التقییمات   تقنیاً افتراـضیاً بـشأن التقییم الذاتي للبنیة األـساـسیة الرقابیة الخاـصة باألمان لتقاسـُ
ــخة اإللكترونیة الجدیدة من التقییم الذاتي المذك ــاركین بالنسـ كما عقدت الوكالة   ور.الذاتیة الوطنیة ولتعریف المشـ

ســلســلة من حلقات العمل الوطنیة عن خدمة االســتعراضــات الرقابیة المتكاملة، والتقییم الذاتي القائم على منھجیة  
)  eSARISالتقییم الذاتي للبنیة األـساـسیة الرقابیة الخاـصة باألمان، والنـسخة اإللكترونیة من التقییم الذاتي المذكور (

وُعقدت   على اســتھالل عملیة التقییم الذاتي، وإرجاء تقییماتھا الذاتیة اســتعداداً لبعثاتھا.  لمســاعدة الدول األعضــاء
،  ۲۰۲۱، وتایلند في ـشباط/فبرایر  ۲۰۲۱حلقات العمل تلك في ـشكل افتراـضي، مع الـسوید في كانون الثاني/ینایر  

 ۲۰۲۱٫۳۸، ورومانیا وتركیا في أیار/مایو  ۲۰۲۱وبلجیكا في نیسان/أبریل  

تعراضـات المتكاملة المتعلقة بالتصـرف في النفایات   -٤۱ وخطَّطت الوكالة إلجراء أربعٍ من بعثات خدمة االـس
ولكن،   المشـعة والوقود المسـتھلك واإلخراج من الخدمة واالسـتصـالح (أرتمیس) خالل الفترة المشـمولة بالتقریر.

ــفر، تمَّ تأجیل جمیع بعثات أرتمیس. ــبب قیود الســ ــباط/فبرایر بســ ، عقدت الوكالة دورة تدریبیة  ۲۰۲۱  وفي شــ
 ۳۹افتراضیّة لفائدة خبراء مشاركین في بعثات أرتمیس.

 

 
 ./RES/9GC(64)من منطوق القرار  ٤٦و ٤٥و ٤٤و ٤۳و ٤۲یتعلق ذلك بالفقرات  ۳۸
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ٤٦و ٤٥و ٤٤و ٤۳یتعلق ذلك بالفقرات  ۳۹

التقییمات الذاتیة وخدمات استعراض النظراء والخدمات االستشاریة  -دال
 التي تقّدمھا الوكالة 
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وأنشأت الوكالة فرقة عمل للعمل عن كثب مع المجموعة الفرعیة المنبثقة عن فریق الرقابیین األوروبیین   -٤۲
لخدمة االســـــتعراضـــــات الرقابیة المتكاملة  لألمان النووي فیـما یتعلق ببلوغ الـحّد األمـثل في إنـجاز بعـثٍة مترابـطٍة 

ــباط/فبرایر   وخدمة أرتمیس. لتعریف األھداف، ونطاق التعاون،   ۲۰۲۱وانعقد االجتماع األول لفرقة العمل في ش
 ٤۰والجدول الزمني.

، اجتماعاً اسـتشـاری�ا افتراضـی�ا بشـأن تحسـین مجال اسـتعراض  ۲۰۲۰وعقدت الوكالة، في أیلول/سـبتمبر   -٤۳
) لتـقدیم تعقیـبات عن العـمل  Pre-OSARTالـخدـمة خالل بعـثات فریق مراجـعة األـمان قـبل التشـــــغـیل (  اإلخراج من

ــتعراض   ــتخَدمة في بعثات فرقة اس ــة لمذكرات عمل اإلخراج من الخدمة المس ــین الخطوط العریض المنَجز لتحس
ات. ـس توى المؤـس غیل على مـس تعراض أمان التـش غیل وفرقة اـس اری�ا  وعقدت الوكالة أیضـ أمان التـش تـش اً اجتماعاً اـس

 ٤۱بشأن تحسین عملیة بعثات فریق مراجعة األمان قبل التشغیل. ۲۰۲۰افتراضی�ا في كانون األول/دیسمبر  

ــیكیة في آب/أغســــطس   -٤٤ وأوفدت الوكالة بعثة تقییم متكامل ألمان مفاعالت البحوث إلى الجمھوریة التشــ
۲۰۲۰٫٤۲ 

،  ۲۰۲۱ألـحداث الـخارجـیة إلى بولـندا في حزیران/یونـیھ  وأوـفدت الوـكاـلة بعـثة ـخدـمة تصـــــمیم المواقع وا -٤٥
وأیضـاً بعثة متابعة للخدمة ذاتھا بشـأن اسـتعراض اختیار موقع محطات القوى النوویة، وبعثة مماثلة بشـأن تحدید  

 ۲۰۲۱٫٤۳خصائص الموقع لمحطات القوى النوویة، وتم إیفاد ھاتین البعثتین إلى كینیا، في آذار/مارس  

 ۱لة بعثتین من بعثات االسـتعراض المتكامل للبنیة األسـاسـیة النوویة: بعثة متابعة للمرحلة  وأوفَدت الوكا -٤٦
ھ   ا في حزیران/یونـی ة    ۲۰۲۱إلى كینـی ابعـة للمرحـل ة مـت ار/مـایو  ۲وبعـث ان في أـی ھ  -إلى أوزبكســــــت حزیران/یونـی

۲۰۲۱٫٤٤ 

جل إلى السوید في أیلول/سبتمبر  وأوفَدت الوكالة بعثة متابعة لجوانب األمان المتعلقة بالتشغیل الطویل األ -٤۷
۲۰۲۰٫٤٥ 

ل الوكالة تناُول مســألة البنیة األســاســیة لألمان اإلشــعاعي في الدول األعضــاء التي أعربت عن  -٤۸ وتواصــِ
اھتـمامـھا بإرســـــاء قدراتـھا أو تعزیزھا في مـجال مـكافـحة الســـــرطان، وذلك من خالل البعـثات المتـكامـلة لبرنامج  

ـكانون  -وتمَّ إیـفاد خمٍس من تـلك البعـثات إلى ـمالي والســـــنـغال في تموز/یولـیھ  العـمل من أـجل عالج الســـــرـطان.
، ونیبال في شــباط/فبرایر  ۲۰۲۰، وجمھوریة أفریقیا الوســطى في كانون األول/دیســمبر  ۲۰۲۰األول/دیســمبر  

ســـــھ إلى  وتمَّ إیـفاد بعـثة مـتابـعة في اإلـطار نف  .۲۰۲۱، وجمھورـیة الكونغو اـلدیمقراطـیة في حزیران/یونـیھ  ۲۰۲۱
 ۲۰۲۱٫٤٦جامایكا في شباط/فبرایر  

 
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ٤٦و ۹یتعلق ذلك بالفقرتین  ٤۰
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ٤٥و ٤٤و ٤۳یتعلق ذلك بالفقرات  ٤۱
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ٤٤و ٤۳یتعلق ذلك بالفقرتین  ٤۲
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ٤٤و ٤۳و ۱۲یتعلق ذلك بالفقرات  ٤۳
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ٤٤و ٤۳و ۷و ۳یتعلق ذلك بالفقرات  ٤٤
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ٤٤و ٤۳یتعلق ذلك بالفقرتین  ٤٥
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ٤٤و ٤۳یتعلق ذلك بالفقرتین  ٤٦
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، بعثة تقییم افتراضــیة لألنشــطة  ۲۰۲۰كانون األول/دیســمبر  -وأجَرت الوكالة، في تشــرین الثاني/نوفمبر -٤۹
 ٤۷التعلیمیة والتدریبیة لتقییم األحكام الوطنیة المتعلقة بالتعلیم والتدریب في مجال األمان اإلشعاعي في األردن.

لمرحلة األولى من االســــتعراض التقني لألمان لتقریر تحلیل األمان األولي لمحطة  واســــتكملت الوكالة ا -٥۰
في  ۲وشـــرعت في االســـتعراض التقني لألمان لتقریر التقییم االســـتعراض التقني لألمان لمحطة باكس  ۲باكس 

 ٤۸، على التوالي.۲۰۲۱وآذار/مارس  ۲۰۲۰ھنغاریا في كانون األول/دیسمبر  

الوـكاـلة أربـعاً من بعـثات عملـیة التحســـــین المســـــتمر لثـقاـفة األـمان: إلى االتـحاد الروســـــي في وأوـفَدت   -٥۱
، وبنغالدیش في ۲۰۲۱، وھولندا في ـشباط/فبرایر  ۲۰۲۰، وبولندا في تـشرین الثاني/نوفمبر  ۲۰۲۰آب/أغـسطس  

 ۲۰۲۱٫٤۹حزیران/یونیھ  

ســبة بشــأن أداء أمان التشــغیل لشــركة  وأجَرت الوكالة بعثة افتراضــیة الســتعراض النظراء للخبرة المكت -٥۲
Tractebel Engineering   ۲۰۲۰٫٥۰لمحَطتي القوى النوویة دویل وتیھانج في بلجیكا في كانون األول/دیسمبر 

، حلقة عمل افتراضــیة بشــأن الدروس المســتفادة من ۲۰۲۰وعقدت الوكالة، في تشــرین األول/أكتوبر   -٥۳
ــعاعات.بعثات خدمة تقییم وقایة العاملین من   ــبتمبر   اإلشـ ــاً في أیلول/سـ ــرت الوكالة أیضـ ــور   ۲۰۲۰ونشـ المنشـ

(المـبادئ التوجیھـیة   Occupational Radiation Protection Appraisal Service (ORPAS) Guidelinesالمعنون  
 ٥۱من سلسلة خدمات الوكالة). ٤۳لخدمة تقییم وقایة العاملین من اإلشعاعات) (العدد  

تدریبیة جدیدة للتعلم اإللكتروني تخّص المسـتعرضـین والمسـتضـیفین وقادة األفرقة   ووفَّرت الوكالة مواد -٥٤
وأجَرت الوكالة   فیما یتعلق باسـتعراض إجراءات التأھب للطوارئ، وشـملت تحسـینات في اإلرشـادات التشـغیلیة.

ي للطوارئ ( ة التقییم الذاتي  ) لتحســین عملیEPRIMSأیضــاً تعدیالت على نظام إدارة معلومات التأھُّب والتصــّدِ
 ٥۲وشملت معلومات عن تقاریر واستنباطات استعراض إجراءات التأھب للطوارئ.

ــتركة بین الوكاالت المعنیة   -٥٥ ــرین للجنة المشـ ــي االجتماعُ العادي الثامن والعشـ ــكل افتراضـ وُعقد في شـ
السـابع والعشـرین؛    بالتصـدي للطوارئ اإلشـعاعیة والنوویة السـتعراض أنشـطة تلك اللجنة منذ اجتماعھا العادي

والـستعراض أنـشطة التأھب والتـصدي للطوارئ لكل منظمة مـشاِركة ومناِظرة؛ ولمناقـشة التمارین الدولیة للتأھب  
تركة ذاتھا واالتفاق  ۲۰۱۹والتصـدي للطوارئ التي أُجریت منذ حزیران/یونیھ   ة خطة عمل اللجنة المـش ؛ ولمناقـش

ــنتین التالیة. ــین  وق  على تلك الخطة لفترة الس ــأن تحس ــحة العالمیة بش ــاً مقترحاً إلى منظمة الص دَّمت الوكالة أیض
التنســیق بین اســتعراض إجراءات التأھب للطوارئ والوحدة النمطیة المتعلقة بالطوارئ اإلشــعاعیة ضــمن خدمة  

  ٥۳التقییمات الخارجیة المشتركة في منظمة الصحة العالمیة.

 
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ٤٤و ٤۳یتعلق ذلك بالفقرتین  ٤۷
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ٤٤و ٤۳یتعلق ذلك بالفقرتین  ٤۸
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ٤٤و ٤۳و ٥یتعلق ذلك بالفقرات  ٤۹
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ٤٤و ٤۳یتعلق ذلك بالفقرتین  ٥۰
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ٤٥یتعلق ذلك بالفقرة  ٥۱
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۱۲۳و ٤٥و ٤۲یتعلق ذلك بالفقرات  ٥۲
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۱۲٥و ٤۷یتعلق ذلك بالفقرتین  ٥۳
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 الوكالة الدولیة للطاقة الذریة) (الصورة من:

ــأن   ۲۰۲۱في آذار/مارس   -٥٦ عقدت الوكالة، بالتعاون مع مختبر أرغون الوطني، حلقة عمل افتراضــیة بش
تحلیل األمان ووثائق األمان فیما یخّص مفاعالت البحوث للدول األعضاء لمناقشة وتقاُسم الخبرات في مجال أداء  

البحوث، وكذلك إعداد وثائق األمان الـخاصـــــة بمثل ھذه المرافق وتحدیث تلك الوثائق    تحلیالت األمان لمـفاعالت
ــھا. ــتعراض ــتعراض األمان الدوریة لمفاعالت   واس ــأن عملیة اس ــیة بش ــاً حلقة عمل افتراض وعقدت الوكالة أیض

اء  للدول األعضـاء من أجل تباُدل المعلومات   ۲۰۲۰البحوث في تـشرین الثاني/نوفمبر   والخبرات فیما یتعلق بإرـس
 ٥٤وتنفیذ عملیة استعراض أمان دوریة لمفاعالت البحوث بناء على معاییر األمان التي وضعتھا الوكالة.

ــرین األول/أكتوبر   -٥۷ ــتعراض الرقابي وتقییم   ۲۰۲۰وعقدت الوكالة في تش ــأن االس ــی�ا بش اجتماعاً افتراض
المعلومات والخبرات فیما بین الدول األعضــاء المشــاركة بشــأن    مفاعالت البحوث وتفتیشــھا إلتاحة متندى لتباُدل

 ٥٥استعراض وتقییم تقدیم طلبات األمان والتفتیش الرقابي لمفاعالت البحوث.

وعـقدت الوـكاـلة حلـقة عـمل ـتدریبـیة افتراضــــــیة بشـــــأن النظم اإلدارـیة المتـكامـلة لمـفاعالت البحوث في  -٥۸
اء المشـــــارـكة بمعلوـمات عملـیة عن إنشـــــاء النظم اإلدارـیة  بـھدف تزوـید اـلدول األعضـــــ  ۲۰۲۱حزیران/یونـیھ  

 ً  ٥٦مستمراً، وتشجیع تباُدل الخبرات بھذا الشأن.  لمفاعالت البحث وتنفیذھا وتحسینھا تحسینا

 

 

 
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ٥۳و ٤۹یتعلق ذلك بالفقرتین  ٥٤
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ٤۹و ۲٥یتعلق ذلك بالفقرتین  ٥٥
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۹۸و ٤۹یتعلق ذلك بالفقرتین  ٥٦

 أمان المنشآت النوویة  -ھاء
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ا افتراضـــــیـ�ا بشـــــأن إدارة تـقاُدم مـفاعالت البحوث وتـجدـیدـھا وتـحدیثـھا في  -٥۹ وعـقدت الوـكاـلة اجتـماـعاً تقنیـ�
ة   ۲۰۲۱ھ  حزیران/یونی-أیار/مایو غّلي مفاعالت البحوث ومصـّممیھا والرقابیین علیھا لمناقـش بھدف الجمع بین مـش

 ٥۷المسائل والخبرات المتعلقة بإدارة تقاُدم مفاعالت البحوث وتجدیدھا وتحدیثھا.

، حلقة عمل افتراضــیة للھیئة الرقابیة النوویة اإلیرانیة  ۲۰۲۰  وعقدت الوكالة، في تشــرین الثاني/نوفمبر -٦۰
وعقدت الوكالة اجتماَعْین اســتشــاریَّْین   اســتخدام اســتعراض األمان الدوري لدعم التشــغیل الطویل األجل.بشــأن  

افتراضــیَّین بشــأن وضــع تقریر أمان عن اســتعراض األمان الدوري لدعم التشــغیل الطویل األجل في تشــرین  
ســـتفادة المتصـــلة باســـتخدام  لمناقشـــة شـــواغل األمان والدروس الم ۲۰۲۱وشـــباط/فبرایر   ۲۰۲۰الثاني/نوفمبر  

اـستعراض األمان الدوري للتـشغیل الطویل األجل ولوـضع مـسودة منـشور عن اـستخدام اـستعراض األمان الدوري  
 ٥۸لدعم اتخاذ القرار في مجال التشغیل الطویل األجل لمحطات القوى النوویة أو تجدید ترخیصھا.

مل افتراضــیة عن إدارة تقاُدم الھیاكل المدنیة  ، حلقة ع۲۰۲۰وعقدت الوكالة، في تشــرین الثاني/نوفمبر   -٦۱
لتوفیر التدریب بشـــأن معاییر أمان التقادم فیما یتصـــل بالتشـــغیل الطویل األجل وإدارة التقادم؛ وبشـــأن الدروس  
المستفادة من بعثات استعراض النظراء لجوانب األمان المتعلقة بالتشغیل الطویل األجل؛ وبشأن النُّھج والمتطلبات  

 ٥۹بیة الوطنیة للتشغیل الطویل األجل وإدارة التقادم؛ وبشأن نطاق الھیاكل المدنیة في التشغیل الطویل األجل.الرقا

ــة من الدروس الدولیة العامة  -٦۲ ــأن المرحلة الخامســ ــیة التالیة بشــ وعقدت الوكالة االجتماعات االفتراضــ
انون األ ة في ـك ة التوجیھـی ادم: اجتـماع اللجـن ادة في مـجال التـق اـعات الفریق  ۲۰۲۰ول/دیســـــمبر  المســـــتـف ؛ واجتـم

ــبتمبر   ۱ العامل ــأن المكونات المیكانیكیة في أیلول/سـ ــرین األول/أكتوبر   ۲۰۲۰بشـ ــان/أبریل   ۲۰۲۰وتشـ ونیسـ
بـشأن المكونات الكھربائیة ومكونات نُظم األجھزة والتحكم في آب/أغـسطس   ۲؛ واجتماعین للفریق العامل ۲۰۲۱
 ۲۰۲۰بشــــأن الھیاكل المدنیة في أیلول/ســــبتمبر   ۳عات الفریق العامل ؛ واجتما۲۰۲۱وحزیران/یونیھ   ۲۰۲۰

ــأن الخبرات الرقابیة في  ٤؛ واجتماعات الفریق العامل ۲۰۲۱وحزیران/یونیھ   ۲۰۲۰  وتشــرین األول/أكتوبر بش
بشـــــأن    ٥؛ واجتـماع الفریق الـعاـمل  ۲۰۲۱وأـیار/ـمایو    ۲۰۲۰وتشـــــرین الـثاني/نوفمبر    ۲۰۲۰أیلول/ســـــبتمبر  

دة والمھّدأة بالماء في شباط/فبرایر  المفاعال  ۲۰۲۱٫٦۰ت المبرَّ

ــأن إدارة المعارف وجوانب الموارد   -٦۳ وعقدت الوكالة حلقة عمل افتراضــیة وأجَرت بعثة دعم مختلطة بش
البـشریة للتـشغیل الطویل األجل لمحطة كویبیرغ للقوى النوویة، في جنوب أفریقیا، في تموز/یولیھ وأیلول/ـسبتمبر  

۲۰۲۰٫٦۱ 

وعقدت الوكالة اجتماعاً تقنی�ا افتراـضی�ا بـشأن تحـسین األسالیب والنھج واألدوات الالزمة لوضع التقییمات   -٦٤
وباإلضــافة إلى ذلك، عقدت الوكالة   .۲۰۲۰أكتوبر  /تشــرین األول-االحتمالیة لألمان وتطبیقھا في أیلول/ســبتمبر

ــور المعنون ــیَّین لتنقیح المنشــ ــاریَّین افتراضــ ــتشــ  Development and Application of Level 2  اجتماعین اســ
Probabilistic Safety Assessment for Nuclear Power Plants    من التقییم االحتمالي   ۲(تطویر وتطبیق المستوى

 
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ٥۲و ٤۹یتعلق ذلك بالفقرتین  ٥۷
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ٥۳و ٥۱یتعلق ذلك بالفقرتین  ٥۸
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ٥۲و ٥۱ یتعلق ذلك بالفقرتین ٥۹
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ٥۲یتعلق ذلك بالفقرة  ٦۰
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۹۹و ٥۲و ٥۱یتعلق ذلك بالفقرات  ٦۱
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ــادرة عن الوكالة) في تموز/یولیھ    SSG-4ألمان محطات القوى النوویة) (العدد   ــلة معاییر األمان الصـ ــلسـ من سـ
، وعقدت الوكالة أیضــــاً اجتماعاً تقنی�ا افتراضــــی�ا بشــــأن الخبرة في تطویر وتطبیق  ۲۰۲۱وآذار/مارس   ۲۰۲۰

إلتاحة الفرصــة للمشــاركین   ۲۰۲۱من التقییم االحتمالي ألمان محطات القوى النوویة في أیار/مایو   ۲المســتوى  
 ٦۲إلسھام في تنقیح دلیل األمان المذكور.ل

، حلقة عمل افتراـضیة بـشأن تقییم أمان محطات القوى النوویة  ۲۰۲۱وعقدت الوكالة، في حزیران/یونیھ   -٦٥
للبلدان المستجدة إلثراء فھم المشاركین لدور تقییم أمان محطات القوى النوویة وتمكینھم من مناقشة الخبرات ذات  

احتیاجات البلدان المســتجدة، ال ســیما التفاصــیل المحددة والتحدیات في تقدیر تقییم أمان  الصــلة، مع التركیز على
 ٦۳تصامیم محطات القوى النوویة.

رین الثاني/نوفمبر   -٦٦ آت النوویة  ۲۰۲۰وعقدت الوكالة، في تـش أن حمایة المنـش ، اجتماعاً تقنی�ا افتراضـی�ا بـش
َرز في أنشــطة البرامج الخارجة عن المیزانیة في دعم إعداد  من المخاطر الخارجیة بھدف اســتعراض التقدم المح

، اجتماعین اســتھاللیَّین افتراضــیَّین،  ۲۰۲۰وعقدت الوكالة، في آب/أغســطس   وتنفیذ معاییر األمان ذات الصــلة.
ــع مبادئ توجیھیة لقاعدة بیانات   ــأن وضـ ــتوى األمثل من الحمایة من المخاطر الخارجیة، وبشـ ــأن بلوغ المسـ بشـ

 ۲۰۲۰٫٦٤ل في كانون األول/دیسمبر  الزالز

، االجتماع التنســیقي البحثي الثالث بشــأن  ۲۰۲۰وعقدت الوكالة في شــكل افتراضــي، في آب/أغســطس   -٦۷
  وضـــــع المـعاییر المرجعـیة للتحلـیل االحتـمالي لألـمان فیـما یخصُّ المواقع المتـعددة الوـحدات والمتـعددة المـفاعالت. 

یة بعنوان "توـسیع نطاق تقییم مخاطر محطات القوى النوویة لیـشمل ـسیاق  وعقدت الوكالة أیـضاً حلقة دراـسیة ـشبك
لتوفیر منبر إلیجاز نتائج مشــــروع الوكالة بشــــأن   ۲۰۲۰تعدُّد الوحدات: اإلنجازات والتحدیات" في تموز/یولیھ  

 ٦٥التقییم االحتمالي ألمان المواقع المتعددة الوحدات.

لة الدولیة للطاقة الذریة، باالشـــــتراك مع وكالة الطاقة  ، عـقدت الوكا۲۰۲۰وفي تشـــــرین األول/أكتوبر   -٦۸
أن الحالة الراھنة لتنفیذ تدابیر إدارة   النوویة التابعة لمنظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصـادي، حلقة عمل بـش

ــتی ــة بمحطات القوى النوویة، وذلك لمتابعة واسـ عاب  ظروف المراحل المفتوحة في نظم القوى الكھربائیة الخاصـ
ــامیم   ــمیم فیما یتعلق بظروف المراحل المفتوحة التي تمَّ تنفیذھا لالرتقاء بتصـ ــات وأحكام التصـ مختلف الممارسـ

 ٦٦المحطات القائمة، وإلبراز أي صعوبات ُووجھت في تنفیذھا.

، حلقة عمل افتراـضیة بـشأن تحلیل الحوادث العنیفة في ۲۰۲۰وعقدت الوكالة، في تـشرین األول/أكتوبر   -٦۹
ــھر للقوى النوویةمحطة  في جمھوریة إیران اإلســــالمیة والمنظمات الداعمة بھدف إتاحة محفل لعرض   ۱-بوشــ

م الخبرات في مجال تحلیل الحوادث الخطیرة في محطات القوى النوویة ذات تكنولوجیا مفاعالت   ومناقشـة وتقاسـُ
ــتراتیجیات إدارة الحوادث العن ــكل خاص على اس یفة في محطات القوى النوویة  الماء المضــغوط، مع التركیز بش

دة والمھدَّأة بالماء.  ٦۷ذات المفاعالت المبرَّ
 

 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ٥۳ة یتعلق ذلك بالفقر ٦۲
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ٥۳و ۳یتعلق ذلك بالفقرتین  ٦۳
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ٥٤یتعلق ذلك بالفقرة  ٦٤
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ٥٥یتعلق ذلك بالفقرة  ٦٥
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ٥۷یتعلق ذلك بالفقرة  ٦٦
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ٦۰و ٥۸و ۱۲یتعلق ذلك بالفقرات  ٦۷
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ة في  -۷۰ دـم اعالت المتـق ــدي للحوادث في المـف ــأن التصـــ ا بشـــ ا افتراضـــــیـ� اعـاً تقنیـ� ة اجتـم اـل دت الوـك وعـق
  برامج التـصدي للحوادث في محطات القوى النوویة ، حیث ناقش المـشاركون إمكانیة تطبیق  ۲۰۲۰ أیلول/ـسبتمبر

من ـسلـسلة معاییر األمان الـصادرة عن الوكالة) على تـصمیمات المفاعالت المتقدمة، ـسواء كانت   SSG-54العدد  (
دة بالماء. دة بالماء أو غیر مبرَّ وعقدت الوكالة حلقة عمل تدریبیة افتراضـــیة بشـــأن إعداد مبادئ توجیھیة في  مبرَّ

رة عن الوكالة والخاـصة بإعداد المبادئ التوجیھیة في التـصدي للحوادث العنیفة باـستخدام مجموعة األدوات الـصاد
 ۲۰۲۰٫٦۸التصدي للحوادث العنیفة في تشرین األول/أكتوبر  

) ونـظاُم التبلیغ عن الـحادـثات  IPSRRوواصـــــل نـظاُم التبلیغ عن الـحادـثات المتعلـقة بمـفاعالت البحوث ( -۷۱
ا ( الوقود وتحلیلـھ ة ـب ــأنFINASالمتعلـق ات بشـــ اُدل المعلوـم دول    ) تیســـــیر تـب ة في اـل ات والحوادث النووـی ادـث الـح

وواصـــلت الوكالة تشـــغیَل وتعھُّد قاعدة البیانات الخاصـــة بنظام التبلیغ عن الحادثات المتعلقة بالوقود   األعضـــاء.
وفي عام   وتحلیلھا باالشــــتراك مع وكالة الطاقة النوویة التابعة لمنظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصــــادي.

اریر  ،  ۲۰۲۰ اریر، لیبلغ إجـماليُّ ـعدد التـق اـنات الـمذكورة بثالـثة تـق دَّـمة إلى ـقاـعدة البـی اریر المـق  ۲۹۳زاد ـعدد التـق
ل أكثر من   تقریراً. اً، تمثـّ ذا النظـام.  ٪۸۰وحـالـی الم جزءاً من ـھ دت   من مرافق دورة الوقود النووي في الـع وعـق

افتراضــی�ا للمنســقین الوطنیین لنظام التبلیغ عن الحادثات    ، اجتماعاً تقنی�ا۲۰۲۰الوكالة، في تشــرین األول/أكتوبر  
ذ   ــة تنفـی اقشـــ اـنات ومـن اُدل المعلوـمات عن الـحادـثات المبلَّغ عنـھا في ـقاـعدة البـی الوقود وتحلیلـھا بـھدف تـب ة ـب المتعلـق

 ٦۹اإلجراءات التصحیحیة المنبثقة عن مثل ھذه الحادثات.

ــرین األول/أكتوبر   -۷۲ ــتراك مع ھیئة الطاقة النوویة التابعة لمنظمة ، نّظمت الوكالة۲۰۲۰وفي تشــ ، باالشــ
التعاون والتنمیة في المیدان االقتصــادي، اجتماعاً تقنی�ا افتراضــی�ا للنظام الدولي للتبلیغ خاص بالمنســقین الوطنیین  

م الدروس المســتف -المعنیین بالخبرات التشــغیلیة   ادة من األحداث األخیرة في محطات القوى النوویة بھدف تقاســُ
الخبرات التشـغیلیة في محطات القوى النوویة وتباُدل المعلومات بشـأن أحداث األمان المھمة األخیرة في محطات  

 ۷۰القوى النوویة.

ة   -۷۳ المـفاعالت النمطـی ابیّین المعنیّین ـب ة لمحـفل الرـق ة التوجیھـی اَعْین افتراضـــــیَّین للجـن وعـقدت الوـكاـلة اجتـم
إلتاحة فرـصة لألعـضاء   ۲۰۲۱أبریل  نیـسان/و ۲۰۲۰للمحفل في تـشرین الثاني/نوفمبر  الـصغیرة واألفرقة العاملة 

ــاریة   ــتش ــاً ثالثة اجتماعات اس ــادات لھا. وعقدت الوكالة أیض لتلقي تقاریر من األفرقة العاملة للمحفل وتقدیم إرش
جدیدة وخصــــوصــــاً  دعماً الســــتعراض انطباق معاییر األمان الصــــادرة عن الوكالة على المفاعالت المتقدمة ال

دة   ــغیرة القابلة للنقل، والمفاعالت المرتفعة الحرارة المبرَّ المفاعالت النمطیة الصــغیرة، والمفاعالت النمطیة الص
دة بالصـــودیوم، ومفاعالت الملح   دة بالرصـــاص، والمفاعالت الســـریعة المبرَّ بالغاز، والمفاعالت الســـریعة المبرَّ

لتحدید مجاالت التجدید الرئیســیة لھذه   ۲۰۲۱ري في شــباط/فبرایر  وُعقد اجتماع اســتشــاري تحضــی المصــھور.
دة ـبالـماء. وتبع ذـلك    التكنولوجـیات عـند مـقارنتـھا بمحـطات القوى النووـیة الـقائـمة على مســـــاـحة برـیة كبیرة والمبرَّ

اري في آذار/مارس   تـش تكمال تحدید مج ۲۰۲۱انعقاد اجتماع اـس تعراض، واـس االت  لالتفاق على انطباق نَْھج االـس
ــتعراض انطباق معاییر األمان على تحدید الموقع، والتصــمیم ألغراض المخاطر الخارجیة ومرافق  التجدید، واس

ــرف في النفایات واإلخراج من الخدمة. ــاري في أیار/مایو   التص ــتش ــتعراض   ۲۰۲۱وُعقد اجتماع متابعة اس الس
   ۷۱ة الوقود النووي.انطباق معاییر األمان على أمان تصمیم المفاعالت وأمن مرافق دور

 
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ٦۰و ٥۸یتعلق ذلك بالفقرتین  ٦۸
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ٦۱یتعلق ذلك بالفقرة  ٦۹
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ٦۱یتعلق ذلك بالفقرة  ۷۰
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ٦۲یتعلق ذلك بالفقرة  ۷۱
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، اجتماعاً اسـتشـاری�ا افتراضـی�ا بشـأن تقییم أمان وتحلیل  ۲۰۲۰وعقدت الوكالة، في تشـرین األول/أكتوبر   -۷٤
م الخبرات فیما یتعلق بالجوانب المختلفة لتقییم أمان وتحلیل أمان  ــُ ــغیرة بھدف تقاسـ أمان المفاعالت النمطیة الصـ

  ۷۲أجزاء من مسودة تقریر األمان المناظر.المفاعالت النمطیة الصغیرة واستكمال 

 
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ٦۲و ٥۳یتعلق ذلك بالفقرتین  ۷۲
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 ر. كروز سواریز/الوكالة الدولیة للطاقة الذریة) (الصورة من:

، عقدت الوكالة المؤتمر الدولي بشأن األمان اإلشعاعي: تحسین الوقایة  ۲۰۲۰وفي تشرین الثاني/نوفمبر   -۷٥
وتُظھر نواتج المؤتمر أنَّ الدول األعضــــاء باتت على نحو متزاید: تقرُّ   اإلشــــعاعات في الممارســــة العملیة.من 

اذ   ا النظر في اتـخ ل من األداء في الظروف التي یجري فیـھ ّد األمـث ادئ التبریر وبلوغ الـح ة إلى تطبیق مـب اـج الـح ـب
ــاد ــورة واإلرشـ ــعاع؛ وتلتمُس المشـ ات من الوكالة فیما یتعلق بحاالت التعرض  إجراءات للحّد من التعرض لإلشـ

القائمة؛ وتفھم دور ومســؤولیة الجھة الرقابیة في التصــدي للتعرض اإلشــعاعي فیما یتعلق بالتصــویر غیر الطبي  
 ۷۳للبشر؛ وتدرك أھمیة وجود أساس أخالقي متین لتطبیق مبادئ الوقایة من اإلشعاعات.

ــة  وعقدت الوكالة ثالث حلقات عمل إقلیمیة افت -۷٦ ــتراتیجیة الوطنیة الخاص ــة واالس ــیاس ــأن الس ــیة بش راض
ــرین الثاني/نوفمبر ــعّة، في تش ــعاعي وأمن المواد المش ــمبر  -باألمان اإلش ، وآذار/مارس  ۲۰۲۰كانون األول/دیس

 ۲۰۲۱٫۷٤، ونیسان/أبریل  ۲۰۲۱

مع   وواصـــلت الوكالة دعَم نظام المعلومات الخاص بالتعرض المھني الذي تشـــترك الوكالة في تشـــغیلھ -۷۷
ــادي. ــاً اجتماع   وكالة الطاقة النوویة التابعة لمنظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصـ ــرت الوكالة أیضـ وحضـ

مجلس إدارة نظام المعلومات الخاص بالتعرض المھني المنعقد في شــــكل افتراضــــي في كانون األول/دیســــمبر  
۲۰۲۰٫۷٥ 

ض المھني في مـجاالت الـطب  وواصــــــلت الوـكاـلة الترویج الســـــتـخدام   -۷۸ نـظام المعلوـمات الـخاص ـبالتعرُّ
وباالشــتراك مع شــبكة أالرا األفریقیة، نظَّمت الوكالة،   في الدول األعضــاء (نظام إیزیمیر).والصــناعة والبحوث  

 
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۷۱و ٦۳و ۳۹یتعلق ذلك بالفقرات  ۷۳
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ٦۳و ٦یتعلق ذلك بالفقرتین  ۷٤
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ٦٤یتعلق ذلك بالفقرة  ۷٥

 األمان اإلشعاعي وحمایة البیئة  -واو
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قایة العاملین من اإلـشعاعات في ، حلقة دراـسیة ـشبكیة بـشأن تحقیق المـستوى األمثل من و۲۰۲۱في نیـسان/أبریل  
وأجَرت الوكالة أیضـاً دراسـة اسـتقصـائیة عالمیة  التصـویر اإلشـعاعي الصـناعي وبشـأن اسـتخدام نظام إیزیمیر.

إلى   ۲۰۲۰بشـأن أداة التصـویر اإلشـعاعي الصـناعي الخاصـة بنظام إیزیمیر في الفترة من تشـرین األول/أكتوبر  
بـشأن التـصویر اإلـشعاعي الـصناعي   ۲۰۲۱ـستـشاري افتراـضي في أیار/مایو  وُعقد اجتماع ا .۲۰۲۱ـشباط/فبرایر  

تقصـائیة العالمیة. ة االـس تھلَّت الوكالة   الخاصـة بنظام إیزیمیر من أجل تحلیل نتائج الدراـس وباإلضـافة إلى ذلك، اـس
 ۷٦ة الطبیعیة. لیشمل العملیات الصناعیة المنطویة على مواد مشعة موجودة في البیئ  ISEMIRتوسیع برنامج نظام 

وعقدت الوكالة حلقة دراســیة شــبكیة بعنوان "نصــائح وِحیَل لممارســة قیاس الجرعات الداخلیة في وقایة  -۷۹
 ۲۰۲۰٫۷۷العاملین من اإلشعاعات في تشرین األول/أكتوبر  

، اجتماعاً تقنیاً افتراضــیاً بشــأن المحفل الرقابي ألمان ۲۰۲۰وعقدت الوكالة، في كانون األول/دیســمبر   -۸۰
اج الیورانیوم والمواد المشعة الموجودة في البیئة الطبیعیة بھدف استعراض التقدُّم المحَرز في األنشطة المحدَّدة  إنت

 ۲۰۱۹٫۷۸كأنشطة عالیة األولویة خالل االجتماع السنوي للمحفل الرقابي لعام 

ــأن التنظی ۲۰۲۱وعقدت الوكالة في آذار/مارس   -۸۱ ــبكیة إقلیمیة أفریقیة بش ــیة ش م الرقابي للنقل  حلقة دراس
 ۷۹المأمون للمواد المشعة الموجودة في البیئة الطبیعیة المرتبطة بالتعدین والمعالجة.

، اجتماعاً تقنی�ا افتراضـی�ا بـشأن تبریر وتحقیق المـستوى  ۲۰۲۰وعقدت الوكالة، في تـشرین األول/أكتوبر   -۸۲
ات التصویر الطبي المتعدد الستعراض  األمثل لوقایة المرضى من التعرض لإلشعاعات ممن یحتاجون إلى إجراء

ادات   عاعي المتكرر واالتفاق على مزید من اإلرـش ض المرضـى جراء التصـویر اإلـش أحدث البیانات المتعلقة بتعرُّ
وكذلك اإلجراءات الالزمة لتعزیز تبریر وتحقیق المســتوى األمثل من وقایة المرضــى من التعرض لإلشــعاعات  

وباإلضـــافة إلى ذلك، عقدت الوكالة في آذار/مارس   راءات تصـــویر طبي متعدد.ممن تســـتلزم حاالتھم الطبیة إج
الیب فعالة لتثقیف العاملین في القطاع الصـحي وتدریبھم في مجال  ۲۰۲۱ أن وضـع أـس اجتماعاً تقنیاً افتراضـی�ا بـش

األمن في مجال الوقایة من اإلشــعاعات، وعقدت دورة تدریبیة وطنیة افتراضــیة عن التحكم الرقابي في األمان و
ممارســـة العالج اإلشـــعاعي لفائدة موظفي الھیئة الرقابیة الوطنیة في الوقایة من اإلشـــعاعات في أوروغواي في 

 ۲۰۲۰٫۸۰نیسان/أبریل  

ــي، في  -۸۳ ــكل افتراضـ ــالم الدولي للفیزیاء النظریة، عقدت الوكالة في شـ ــتراك مع مركز عبد السـ وباالشـ
  مـشتركة بـشأن تقییم المخاطر في تقنیات العالج اإلـشعاعي المتقدمة.   ، حلقة عمل۲۰۲۱آذار/مارس  -ـشباط/فبرایر

- وعـقدت الوـكاـلة أیضـــــاً ثالث حلـقات دراســــــیة شـــــبكـیة فیـما یتعلق ـبالتعرض الطبي في الفترة بین تموز/یولـیھ 
ــطس   ــعاعات في الطب في الفترة بین   ۲۰۲۰آب/أغس ــبكیة فیما یتعلق بالوقایة من اإلش ــیة ش ــع حلقات دراس وتس

 ۲۰۲۱٫۸۱نیسان/أبریل  -۲۰۲۰ولیھ  تموز/ی

 
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ٦٥یتعلق ذلك بالفقرة  ۷٦
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ٦٦یتعلق ذلك بالفقرة  ۷۷
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۹٤و ٦۷یتعلق ذلك بالفقرتین  ۷۸
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۸۲و ٦۷یتعلق ذلك بالفقرتین  ۷۹
 .GC(64)/RES/9قرار من منطوق ال ٦۹یتعلق ذلك بالفقرة  ۸۰
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۷۰یتعلق ذلك بالفقرة  ۸۱
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، حلقة العمل االفتراضـــیة اإلقلیمیة بشـــأن الممارســـة ۲۰۲۰وعقدت الوكالة، في تشـــرین الثاني/نوفمبر   -۸٤
ــلبیة وتوكید الجودة في قیاس الرادون. وعقدت   المختبریة الجیدة في قیاس الرادون وتمرین المقارنة للقیاســات الس

تم خاللھا تدریب المشـــاركین على   ۲۰۲۰إقلیمیة افتراضـــیة في كانون األول/دیســـمبر  الوكالة أیضـــاً حلقة عمل  
ــتخدام   ــائیة تتعلق بالمعرفة وإدراك المخاطر فیما یتعلق بالرادون واسـ ــتقصـ ــة اسـ كیفیة تحلیل الردود على دراسـ

 ۸۲النتائج لتصمیم استراتیجیة تواصل بشأن مخاطر الرادون.

الجتماَعین الرابع والخامس للفریق التوجیھي المعني بمشروع وضع وعقدت الوكالة في ـشكل افتراـضي ا -۸٥
 ۲۰۲۱اإلرشادات الخاصة بالنشاط اإلشعاعي في األغذیة ومیاه الشرب في الحاالت غیر الطارئة في آذار/مارس  

وأبرز الفریق التوجیھي أھمیـة امتالك نَْھج متســـــق في إدارة النویـدات   ، على التوالي.۲۰۲۱وحزیران/یونیـھ  
لمـشعة في كل من الغذاء ومیاه الـشرب، والموافقة على مـسودة نّص وثیقة تقنیة ـصادرة عن الوكالة تعّدھا األمانة ا

المشـــتركة للمشـــروع لكّل من منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة ومنظمة الصـــحة العالمیة والوكالة الدولیة  
ثات ف للطاقة الذریة. ــت اللجنة المعنیة بالملّوِ ــتعرضـ ــتور الغذائي  واسـ ، في (Codex)ي األغذیة التابعة لھیئة الدسـ

ــتور  ۲۰۲۱اجتماعھا المنعقد في أیار/مایو   ــبكي لھیئة الدس ــرھا على الموقع الش ــودة الوثیقة التقنیة بھدف نش ، مس
 ۸۳الغذائي.

وكما نصــحت لجنة معاییر األمان اإلشــعاعي، شــكلت الوكالة فریقاً عامالً الســتعراض وتقدیم المشــورة   -۸٦
واجتمع الفریق العامل في شـكل افتراضـي ثالث   مانة بشـأن الحاجة إلى إرشـادات عن حاالت التعرض القائمة.لأل

ر إجراء دراـسة اـستقـصائیة فیما  مرات خالل الفترة المـشمولة بالتقریر، ویجري العمل على إعداد التوـصیات. وقرَّ
 Radiation Protection and Safety ofعنون  بین األعضـــــاء لفھم الـحاـلة الراھـنة وتنفـیذ متطلـبات المنشـــــور الم

Radiation Sources: International Basic Safety Standards   ــادر ان المصـــ اعـات وأـم ة من اإلشــــــع اـی (الوـق
یة الدولیة) (العدد   اـس عاعیة: معاییر األمان األـس لة معاییر األمان الصـادرة عن الوكالة)   GSR Part 3اإلـش لـس من ـس

ض القائمة. ادات   على حاالت التعرُّ تقصـائیة إلى الحاجة إلى مزید من اإلرـش ة االـس ارت النتائج األولیة للدراـس وأـش
، اجتماعاً اســتشــاری�ا  ۲۰۲۰وعقدت الوكالة أیضــاً، في أیلول/ســبتمبر   ل ذلك في إصــدار دلیل أمان.وربما یتمثّ 

 ۸٤افتراضی�ا لبدء العمل على تقریر أمان عن األمان اإلشعاعي في تجارة السلع.

، حلقة دراسـیة شـبكیة عن األمان اإلشـعاعي للمنتجات  ۲۰۲۰وعقدت الوكالة، في تشـرین الثاني/نوفمبر   -۸۷
ــنیع المنتجات  اال ــلة لتنظیم تص ــأن متطلبات ومبادئ األمان ذات الص م المعارف بش ــُ ــتھالكیة إلتاحة منبر لتقاس س

ــماتھا؛ ولإلحاطة بالخبرات الوطنیة في تطبیق   ــلة وسـ ــتخدامھا؛ ولفھم التكنولوجیات ذات الصـ ــتھالكیة واسـ االسـ
   ۸٥متطلبات األمان عند التعامل مع المنتجات االستھالكیة.

اء للمنشـــــور المعنون  وأُنجز أ -۸۸  Inventory of Radioactive Materials Resulting fromحـدث اســـــتیـف
Historical Dumping, Accidents and Losses at Sea — For the Purposes of the London Convention 1972 

and Protocol 1996  )وادث والخســائر التي  ة والحقائمة جرد المواد المشــعة الناجمة عن أنشــطة اإلغراق القدیم
(الوثیقة التقنیة الصـــادرة عن الوكالة   )۱۹۹٦وبروتوكول عام   ۱۹۷۲ألغراض اتفاقیة لندن لعام   -تقع في البحر  

TECDOC-1776 ــلة في المنظمة البحریة الدولیة   .۲۰۱٥) في عام ــل الوكالة مع أمانة االتفاقیة ذات الص وتتواص
 ۸٦یُطلب منھا ذلك.وتقوم بتحدیث قائمة جرد المواد حین  

 
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۷۲و ۱۲یتعلق ذلك بالفقرتین  ۸۲
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۷٥و ۷۳یتعلق ذلك بالفقرتین  ۸۳
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۷٤ة یتعلق ذلك بالفقر ۸٤
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۷٥یتعلق ذلك بالفقرة  ۸٥
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۷۷یتعلق ذلك بالفقرة  ۸٦
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 د. كالما، الوكالة الدولیة للطاقة الذریة) (الصورة من:

أن حاالت رفض الـشحنات  ۲۰۲۱عقدت الوكالة، في آذار/مارس   -۸۹ اكل   -، اجتماعاً تقنی�ا افتراضـی�ا بـش المـش
ة خیارات التعامل مع حاالت رفض،   عة. والحلول من أجل إتاحة منبر لمناقـش   وحاالت تأخیر، ـشحنات المواد المـش

ولُِخّصـــت المناقشـــات التي جرت خالل االجتماع واالســـتنتاجات التي تمخض عنھا في تقریر الرئیس المقدَّم إلى  
لتحدید اختصـاصـات فریق عامل بشـأن   ۲۰۲۱وُعقد اجتماع اسـتشـاري افتراضـي في أیار/مایو   الدول األعضـاء.
 ۸۷ھذا الموضوع.

، دورة تدریبـیة إقلیمیة افتراضـــــیة بشـــــأن النقل المأمون ۲۰۲۱في كانون الـثاني/یـنایر    وعـقدت الوكالة، -۹۰
 Regulations for the Safeللمواد المشـــعة بھدف توفیر التدریب على المنشـــور المعنون الصـــادر عن الوكالة 

Transport of Radioactive Material    ــعة) (العدد ــیغة المنقَّحة   SSR-6(الئحة النقل المأمون للمواد المشــ (الصــ
Rev.1  ــادرة عن الوكالة ــؤولین عن ضــمان تنفیذ متطلبات أمان النقل الص ــلطات المختصــة المس ) ألعضــاء الس

 ۸۸والمتطلبات الدولیة المماثلة واالمتثال لھا.

ــرین األول/أكتوبر   -۹۱ ــبانیة في حزیران/یونیھ   ۲۰۲۰وأطلقت الوكالة باللغة اإلنكلیزیة في تشـ وباللغة اإلسـ
من منصـة التعلم اإللكتروني الخاصـة بأمان النقل لمراعاة العدد   ٤-۱من الوحدات النمطیة   ۰-۲إلصـدار  ا ۲۰۲۱

6-No. SSR   الصیغة المنقحة)Rev. 1.۸۹) من سلسلة معاییر األمان الصادرة عن الوكالة 

 
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۸۱یتعلق ذلك بالفقرة  ۸۷
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۸۲و ۱۲یتعلق ذلك بالفقرتین  ۸۸
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۸۲یتعلق ذلك بالفقرة  ۸۹

 أمان النقل   -زاي
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النقل البحري للمواد  وراقبت الوكالة الحوار بین الدول الـساحلیة والدول الـشاحنة، حیث تواصـلت مناقـشة  -۹۲
راً تنفـیذـھا في ـعام    المشــــــعة. .  ۱۹-جراء ـجائـحة كوفـید  ۲۰۲۰وـتأثرت برامج وخطط عـمل الحوار التي ـكان مقرَّ

ــمبر   ــي في كانون األول/دیسـ ــة الحوار إلى  ۲۰۲۰ومع ذلك، ُعقد اجتماع افتراضـ ــا رئاسـ ــلَّمت فرنسـ ، حیث سـ
ز نحو إنشـاء موقع شـبكي آمن للمشـاركین في الحوار وناقشـوا  أسـترالیا، وتمَّ إطالع المشـاركین على التقدم المحرَ 

 ۲۰۲۱٫۹۰-۲۰۱۹في سیاق خریطة الطریق   ۲۰۲۱برنامج عمل عام  

، اجتـماعاً إقلیمیاً افتراضـــــیاً بشـــــأن اعتماد المبادئ  ۲۰۲۰وعـقدت الوكالة، في تشـــــرین األول/أكتوبر   -۹۳
أو اإلشـعاعیة والتصـدي لھا في الموانئ السـاحلیة  التوجیھیة الخاصـة بالتعاون في مجال التأھب للطوارئ النوویة  

، حلقة عمل إقلیمیة  ۲۰۲۱وفي عرض البحر في منطقة البحر المتوسط. وعقدت الوكالة أیضاً، في حزیران/یونیھ  
افتراضــــیة لالنتھاء من التحضــــیرات للتمرین الخاص بمشــــروع التعاون في مجال التأھب للطوارئ النوویة أو  

 ۹۱ھا في الموانئ الساحلیة وفي البحر.اإلشعاعیة والتصدي ل

  

 
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۸٤یتعلق ذلك بالفقرة  ۹۰
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۸٤یتعلق ذلك بالفقرة  ۹۱
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 مرفق تسفیالغ للخزن المؤقت الكائن في فیورنلنغن) (الصورة من:

ــرین الثاني/نوفمبر   -۹٤ ــادات  ۲۰۲۰عقدت الوكالة، في تشـ ــأن اإلرشـ ــی�ا بشـ المتعلقة  ، اجتماعاً تقنی�ا افتراضـ
ونشـرت الوكالة أیضـاً، في تشـرین   بإعداد وإجراء االسـتعراضـات الرقابیة وتقییمات برامج التخلص الجیولوجي.

المعنون  ۲۰۲۰األول/أكتوبر   المنشـــــور   ،Application of the Graded Approach to Post-Closure Safety 
Assessment for the Disposal of Disused Sealed Radioactive Sources in Boreholes  ج  (تطبیق النھج المتدّرِ

ــبر)   ــعة المھملة في حفر الس ــادر المش على تقییم األمان في مرحلة ما بعد اإلغالق فیما یخصُّ التخلص من المص
 TECDOC.(۹۲-1928(الوثیقة التقنیة الصادرة عن الوكالة 

ا افتراضـــی�ا الســـتعراض وتنقیح  ، اجتماعاً اســـتشـــاری� ۲۰۲۰وعقدت الوكالة، في كانون األول/دیســـمبر   -۹٥
ــور المعنون    Radiation Protection and the Management of Radioactive Waste in the Oil and Gasالمنش

Industry    من ـسلـسلة   ۳٤(الوقایة من اإلـشعاعات والتـصرف في النفایات المـشعة في ـصناعة النفط والغاز) (العدد
 ۹۳بیة المناظرة لھا.تقاریر األمان) والحزمة التدری

  

 
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۸۸یتعلق ذلك بالفقرة  ۹۲
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۸۹یتعلق ذلك بالفقرة  ۹۳

 أمان التصرف في الوقود المستھلك والنفایات المشعة -حاء
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 الوكالة الدولیة للطاقة الذریة) (الصورة من:

، حلقة عمل إقلیمیة افتراـضیة بـشأن تقییم األمان إلخراج المرافق  ۲۰۲۱عقدت الوكالة، في نیـسان/أبریل   -۹٦
دروس   ارف واـل ات، والمـع اُدل المعلوـم اش وتـب احـة منبر للنـق درج إلـت ة وتطبیق النھج المـت الصـــــغیرة من الخـدـم
المســـتفادة في أداء تقییم األمان إلخراج المرافق الطبیة والصـــناعیة والبحثیة الصـــغیرة من الخدمة، وتطبیق نھج  

 ۹٤متدرج على مختلف جوانب إخراج المرافق الصغیرة من الخدمة.

، االجتماَع التقني الثالث للمشـروع  ۲۰۲۰دت الوكالة في شـكل افتراضـي، في تشـرین األول/أكتوبر  وعق -۹۷
) بھدف َجمع خبرات الدول األعضــاء في مجال COMDECالدولي بشــأن اســتكمال أنشــطة اإلخراج من الخدمة (

ــطة اإلخراج من الخدمة وإعفاء المواقع من التحكم الرقابي، ودراســة تلك ا ــتكمال أنش وفي  لخبرات وتعمیمھا.اس
، عقدت الوكالة أیضـاً في شـكل افتراضـي االجتماَع التقني الثالث للمشـروع الدولي بشـأن إخراج  ۲۰۲۱أیار/مایو  

وباإلضــــافة إلى ذلك، عقدت الوكالة حلقة عمل إقلیمیة افتراضــــیة بشــــأن إدارة   المرافق الصــــغیرة من الخدمة.
لمناقشـــة وتباُدل الخبرات في مجال إدارة   ۲۰۲۱مة في أیار/مایو المشـــاریع إلخراج المرافق الصـــغیرة من الخد

ــغیرة، بما في ذلك الجوانب   ــناعیة والبحثیة الصـ ــاریع اإلخراج من الخدمة فیما یخّص المرافق الطبیة والصـ مشـ
  ۹٥المتعلقة بالتعاقد مع متعاقدین خارجیین لالضطالع بمھام أو مشاریع بأكملھا.

  

 
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۳۹و ٥۳و ۱۲یتعلق ذلك بالفقرات  ۹٤
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۹۳یتعلق ذلك بالفقرة  ۹٥

األمان في مجال اإلخراج من الخدمة، وتعدین الیورانیوم ومعالجتھ،  -طاء
 واالستصالح البیئي 
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، االجتماَع السـنوي لفریق التنسـیق  ۲۰۲۰تراضـي، في تشـرین الثاني/نوفمبر  وعقدت الوكالة في شـكل اف -۹۸
ــیقیة التقنیة للدول األعضــاء   ــطة التنس المعني بمواقع الیورانیوم القدیمة، لمواصــلة محفل تباُدل المعلومات واألنش

الوكالة أیضـاً في شـكل  وعقدت   والمنظمات الدولیة المشـاِركة في فریق التنسـیق المعني بمواقع الیورانیوم القدیمة.
، االجتماع السـنوي لفریق التنسـیق المعني بمواقع الیورانیوم القدیمة، حیث جرى  ۲۰۲۱افتراضـي، في أیار/مایو  

ــتدام   ــتصــالح المس ــطى، بھدف دعم االس ــیا الوس التركیز على فھم احتیاجات بناء قدرات الدول األعضــاء في آس
وة على ذلك، عقدت الوكالة فعالیة تدریبیة افتراضیة، في نیسان/أبریل  وعال لمواقع الیورانیوم القدیمة في المنطقة.

، في إطار فریق التنســـیق المعني بمواقع الیورانیوم القدیمة تناولت الجوانب النظریة لتســـییر مركبة جویة  ۲۰۲۱
یطة لمواقع  بال طیار لتزوید المشــغلین بفھم عن مبادئ اســتخدام تكنولوجیا الطائرات بال طیار "درون" لرســم خر

 ۹٦الیوارنیوم القدیمة في آسیا الوسطى.

  

 
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۹٥یتعلق ذلك بالفقرة  ۹٦
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 جوناثان كوبوز/مركز جنوب الفلبین الطبي) (الصورة من:

ــمبر   -۹۹ ــات  ۲۰۲۰عقدت الوكالة، في كانون األول/دیســ ــیاســ ــأن ســ ــیة بشــ ، حلقة عمل إقلیمیة افتراضــ
الدول األعضـاء العربیة في جھودھا الرامیة إلنشـاء وإدامة  واسـتراتیجیات بناء القدرات في المجال النووي، لدعم  

برامج بناء القدرات في المجال النووي، بما في ذلك التعلیم والتدریب، وتنمیة الموارد البشـریة، وإدارة المعارف،  
 ۹۷وشبكات المعارف.

لمصـــــادر  وعـقدت الوـكاـلة أربع دورات تعلیمـیة ـجامعـیة علـیا بشـــــأن الوـقاـیة من اإلشــــــعاـعات وأـمان ا -۱۰۰
، وفي ۲۰۲۱إلى آذار/مارس   ۲۰۲۰اإلشــعاعیة، باللغة اإلنكلیزیة في غانا، في الفترة من تشــرین الثاني/نوفمبر  

؛ وباللغة الفرنســـیة في المغرب، في الفترة من ۲۰۲۱مالیزیا، في الفترة من أیار/مایو إلى تشـــرین الثاني/نوفمبر  
وباللغة الروســــیة في بیالروس، في الفترة من كانون   ؛۲۰۲۱إلى نیســــان/أبریل   ۲۰۲۰تشــــرین الثاني/نوفمبر  

وعقدت الوكالة أیضـاً اجتماعاً افتراضـی�ا لمدیري الدورة المذكورة في  .۲۰۲۱إلى تموز/یولیھ   ۲۰۲۰الثاني/ینایر  
م الخبرات والممارسـات الجیدة في طرح دورات تعلیمیة جامعیة علیا عن ھذا   ۲۰۲۰تشـرین الثاني/نوفمبر   لتقاسـُ

 ۹۸الموضوع.

  

 
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۹۷یتعلق ذلك بالفقرة  ۹۷
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۹۸و ۳۹و ۱۲یتعلق ذلك بالفقرات  ۹۸

 بناء القدرات  -یاء
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، بشـــأن  ۲۰۲۱وآیار/مایو  ۲۰۲۱وعقدت الوكالة اجتماَعین اســـتشـــاریَّین افتراضـــیَّین، في آذار/مارس   -۱۰۱
ادة في مـجال األـمان النووي   ة للقـی ة اـلدولـیة والوطنـی إـعداد نُســـــخ افتراضــــــیة ومختلـطة من اـلدورات اـلدراســــــی

ا بـشأن اـستخدام أدوات وموارد لعقد نـسخة افتراـضیة  وعقدت الوكالة أیـضاً اجتماعاً اـستـشاری�ا افتراـضی�  واإلـشعاعي.
 ۲۰۲۱٫۹۹من الدورة الدراسیة في أیار/مایو  

، بشـأن وضـع منھاج لدرجة  ۲۰۲۱وعقدت الوكالة اجتماعاً اسـتشـاری�ا افتراضـی�ا، في كانون الثاني/ینایر   -۱۰۲
المنھاج، ومناقشــة ھیكلیة ووصــف  الماجســتیر في مجال التأھب والتصــدي للطوارئ من أجل اســتكمال مســودة  

واســتھلت الوكالة ایضــاً محادثات مع جامعات شــریكة  مكوناتھ الرئیســیة، وتحدید المســارات المھنیة ذات الصــلة.
 ۲۰۲۲٫۱۰۰-۲۰۲۱مھتمة إلطالق نسخة تجریبیة من المنھاج في 

   ۱۰۱دول أعضاء.  ۱۰ة  فعالیة تتعلق بزیارات المساعدة في مجال إدارة المعارف لفائد  ۱۲وأجَرت الوكالة   -۱۰۳

اجتمعت في شــكل افتراضــي اللجنةُ التوجیھیة   ۲۰۲۰كانون األول/دیســمبر  -وفي تشــرین الثاني/نوفمبر -۱۰٤
المعنیة بالتعلیم والتدریب في مجال األمان اإلشـــعاعي وأمان النقل والنفایات من أجل تقدیم المشـــورة للوكالة فیما 

دریب في مجال األمان اإلشـــعاعي وأمان النقل وأمان النفایات للفترة  یتعلق بتنفیذ نھجھا االســـتراتیجي للتعلیم والت
ــتراتیجیات وطنیة في ھذا المجال. ۲۰۱۱-۲۰۲۰ ــاء اسـ ــأن حالة إرسـ ــافة إلى ذلك، انعقدت اللجنة   وبشـ وباإلضـ

 ۲۰۲۰التوجیھـیة المنبثـقة عن الوكالة والمعنـیة ببـناء الـقدرات الرقابـیة وإدارة المـعارف في كانون األول/دیســـــمبر  
  ۱۰۲لتباُدل المعلومات بشأن األنشطة الراھنة للوكالة في مجال إدارة الكفاءات الرقابیة وتنمیتھا وتعزیزھا.

  

 
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۹۸یتعلق ذلك بالفقرة  ۹۹

 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۱۱٥و ۹۸یتعلق ذلك بالفقرتین  ۱۰۰
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۹۹یتعلق ذلك بالفقرة  ۱۰۱
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۱۰۲و ۹۹و ۹۷یتعلق ذلك بالفقرات  ۱۰۲
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 )Teollisuuden Voima Oyjشركة  (الصورة من:

إقلیمیاً افتراضــیاً بشــأن تنفیذ اإلرشــادات  ، اجتماعاً أوروبیاً  ۲۰۲۱عقدت الوكالة، في كانون الثاني/ینایر   -۱۰٥
ــاء في منطقة أوروبا من تبادل الخبرات   المتعلقة بالتصــرف في المصــادر المشــعة المھملة لتمكین الدول األعض

 ۱۰۳بشأن التصرف اآلمن في المصادر المشعة المھملة وحمایتھا بأمان.

تنفیذ اإلرـشادات المتعلقة بالتـصرف في المـصادر  وعقدت الوكالة ثالثة اجتماعات إقلیمیة افتراـضیة بـشأن   -۱۰٦
ــعة المھملة، لفائدة أفریقیا في آذار/مارس   ــان/أبریل  ۲۰۲۱المشـ ــیا والمحیط الھادئ في نیسـ ،  ۲۰۲۱، ولفائدة آسـ

 ۲۰۲۱٫۱۰٤ولفائدة أمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي في أیار/مایو 

ضـاء بشـأن اإلجراء الرسـمي لتباُدل المعلومات بشـأن  وعقدت الوكالة إحاطة تقنیة افتراضـیة للدول األع -۱۰۷
لتیـسیر التـشاور بـشأن اإلجراء    ۲۰۲۱مدونة قواعد الـسلوك بـشأن أمان المـصادر المـشعة وأمنھا في ـشباط/فبرایر  

 ۱۰٥المذكور.

جت الوكالة لطقم أدوات الخردة المعدنیة، وھو منصـة تعاون عبر شـبكة اإلنترنت لتبادل المعلومات   -۱۰۸ وروَّ
ــعة المدمجة عن غیر قصــد في الخردة المعدنیة أو المنتجات المصــنَّعة جزئیاً من المت علقة بالتحكم في المواد المش

ـجت ـلدورات تعلُّم إلكتروني عن ـھذا الموضـــــوع. وفي الفترة    طرف صــــــناـعات إـعادة ـتدویر المـعادن، مثلـما روَّ
   ۱۰٦روني المذكورة.مشاِركاً في دورات التعلُّم اإللكت ۲۰۸المشمولة بالتقریر، شارك  

 
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۱۰٥و ٦یتعلق ذلك بالفقرتین  ۱۰۳
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۱۰٥یتعلق ذلك بالفقرة  ۱۰٤
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۱۰۸یتعلق ذلك بالفقرة  ۱۰٥
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۱۰۹یتعلق ذلك بالفقرة  ۱۰٦

 إدارة أمان المصادر المشعة -كاف



GOV/2021/32-GC(65)/7 
 ۳۲الصفحة  

وآذار/مارس   ۲۰۲۰وعقدت الوكالة اجتماعین اســــتشــــاریَّین افتراضــــیَّین، في تشــــرین الثاني/نوفمبر   -۱۰۹
ق بشـــأن وضـــع جدول زمني لتحدید وترتیب الظواھر ومصـــفوفة تحقق،  ۲۰۲۱ ، عن المشـــروع البحثي المنســـّ

 ۱۰۷ووضع معاییر مرجعیة الحتباس االنصھار داخل الوعاء.

 Analysis of Options and Experimental، المنشــور المعنون  ۲۰۲۰، في تموز/یولیھ ونشــرت الوكالة -۱۱۰
Examination of Fuels for Water Cooled Reactors with Increased Accident Tolerance    تحلـیل خـیارات)
ل ا دة ـبالـماء المتســــــمة بـقدرة ـعالـیة على تحمـُّ (الوثیـقة    لحوادث)وتـجارب فحص أنواع الوقود في المـفاعالت المبرَّ

ن تجمیعاً للبیانات التجریبیة عن أنواع الوقود الجدیدة   TECDOC-1921  -التقنیة   ــمَّ ــادرة عن الوكالة)، وتضـ الصـ
ومواد الكسـوة، وتقییماً لقدرة شـفرات النمذجة على التنبؤ بسـلوك المكونات واألداء المتكامل لتصـامیم الوقود التي  

ل الحوادث في ظل الظروف ال  ۱۰۸عادیة والعابرة.تتحمَّ

قاً افتراضــی�ا للمشــروع البحثي المنســـق  ۲۰۲۰وعقدت الوكالة، في آب/أغســطس   -۱۱۱ ، اجتماعاً بحثی�ا منســَّ
المعني بوضـــــع النُُھج والمنھجـیات والمـعاییر من أجل تـحدید األســـــاس التقني لمنطقة تطبیق خطة الطوارئ فیما 

 ۱۰۹یتعلق بنشر المفاعالت النمطیة الصغیرة.

وكالة اجتماعاً تنســیقی�ا بحثی�ا افتراضــی�ا عن المشــروع البحثي المنســق بشــأن االســتخدام الفعال  وعقدت ال -۱۱۲
تموز/یولـیھ  -ألدوات توقُّع الجرـعات في الـتأـھب والتصـــــدي للطوارئ النووـیة واإلشــــــعاعـیة، في حزیران/یونـیھ

۲۰۲۱٫۱۱۰ 

  

 
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۱۱۰و ٥۸یتعلق ذلك بالفقرتین  ۱۰۷
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۱۱۰یتعلق ذلك بالفقرة  ۱۰۸
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۱۱۳و ۱۱۰و ٦۲یتعلق ذلك بالفقرات  ۱۰۹
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۱۱۰یتعلق ذلك بالفقرة  ۱۱۰
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 ك. سمیث/الوكالة الدولیة للطاقة الذریة) (الصورة من:

باالـستناد إلى تمرین وطني  ConvEx-2cتمرین  ۲۰۲۰أجَرت الوكالة في فنلندا في كانون األول/دیـسمبر   -۱۱۳
واســتعرضــت الدول   دولة عضــواً وثماني منظمات دولیة. ۸۰وشــھد التمرین مشــاَركة   شــامل معنّي بالطوارئ.

  األعضـــاء المشـــاِركةُ معلومات الطوارئ المتباَدلة، وحدَّدت اإلجراءات المالئمة التي ســـتُتخذ لحمایة الجمھور. 
ودمجت الوكالة ھذا التمرین ضـــمن واحد من تمارینھا الســـنویة األربع للتصـــدي الكامل بُغیة اختبار إجراءاتھا  

في آذار/مارس   ConvEx-2bدت الوكالة أیضـاً تمرین  وعق وواجھاتھا البینیة الداخلیة الخاصـة بالتصـّدي للطوارئ.
دولة عضـواً وخمس منظمات دولیة قامت  ۲۹بمـشاركة أكبر عدد من المـشاركین حتى الیوم، فقد ـشاركت  ۲۰۲۱

 ۱۱۱دولة عضواً قامت بدور "دول طالبة". ۱۸بدور "أطراف مساِعدة" و

، وكازاخســتان في ۲۰۲۰ب/أغســطس  ، مع فرنســا في آConvEx-2eوأجَرت الوكالة أربعاً من تمارین  -۱۱٤
اني/نوفمبر   دا في كـانون األول/دیســـــمبر  ۲۰۲۰تشـــــرین الـث ة المتحـدة في ۲۰۲۰، وھولـن ، واإلمـارات العربـی

واختبرت ھذه التمارین عملیة وأدوات التقییم والتكھن التابعة للوكالة باإلضـافة إلى التفاعالت   .۲۰۲۱آذار/مارس  
ــر ــتعراض ونشـ ــیفة السـ ــاً تمرین   تقاریر موجزة للحالة.  مع البلدان المضـ مع   ConvEx-2fوأجرت الوكالة أیضـ

اء أفرقة االتصـال من الوكالة وـست منظمات دولیة في حزیران/یونیھ   وتمثَّل   .۲۰۲۱موظفي اإلعالم العام ورؤـس
رین  الغرض من ھذا التمرین في تحدیث المـشاركین بـشأن إجراءات العمل النمطیة الحالیة التي ـستـُستخدم خالل تم

3-ConvEx   ۲۰۲۱٫۱۱۲في تشرین األول/أكتوبر 

  

 
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۱۱۲یتعلق ذلك بالفقرة  ۱۱۱
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۱۱۲قرة یتعلق ذلك بالف ۱۱۲

ي للحادثات والطوارئ النوویة  -الم  واإلشعاعیة التأھب والتصّدِ
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ــمبر   -۱۱٥ وآذار/مارس   ۲۰۲۰وعقدت الوكالة أیضــاً ثالثاً من تمارین التصــدي الكامل، في كانون األول/دیس
، الختبار قدرتھا على أداء دورھا في التصــدي في إطار نظام التصــدي للحادثات  ۲۰۲۱وحزیران/یونیھ   ۲۰۲۱

واســتضــافت فنلندا وھولندا وبلجیكا ســیناریوھات الحوادث   جیبین للنظام نفســھ.) وتدریب المســتIESوالطوارئ (
ــاركة. ــاء المشـ ــتخَدمة في التمارین، مما أتاح اختباراً دقیقاً لتبادل المعلومات مع الدول األعضـ وھو ما أتاح   المسـ

 ۱۱۳أیضاً اختبار قدرات الوكالة في مجال التقییم والتنبؤ.

الختبار المتطلبات التشــغیلیة لشــبكة   ۲۰۲۰افتراضــیَّة في آب/أغســطس  وعقدت الوكالة دراســة مكتبیة  -۱۱٦
التصــّدِي والمســاعدة التابعة للوكالة، والنظام الدولي للمعلومات الخاصــة برصــد اإلشــعاعات، وعملیة وأدوات  

ــبكیة للنظام الموحد لتبادل   التكھُّن والتقییم التابعة للوكالة. ــتخدم التمرین المذكور المواقع الشــ المعلومات في واســ
ــة  USIEحاالت الحادثات والطوارئ ( ) التابع للوكالة، والتقییم والتكھُّن، وتمرین النظام الدولي للمعلومات الخاصـ

 IRMIS.(۱۱٤برصد اإلشعاعات (

، وفي نیســـــان/أبرـیل  ۲۰۲۰، وفي تشـــــرین الـثاني/نوفمبر  ۲۰۲۰وعـقدت الوكالة، في أیلول/ســـــبتمبر   -۱۱۷
 ConvEx.۱۱٥-(2021) 3لفرقة العمل لالستعداد لتمرین    ، ثالثة اجتماعات افتراضیة۲۰۲۱

، حلقة عمل دولیة افتراضـیة بشـأن وضـع اسـتراتیجیة للوقایة  ۲۰۲۱وعقدت الوكالة، في حزیران/یونیھ   -۱۱۸
من أجل التصـــدي لطارئ نووي أو إشـــعاعي من أجل تدریب موظفي المنظمات المعنیة بالتصـــدي بشـــأن كیفیة  

ــعاعیة، وتبریرھا، واالر ــتراتیجیة للوقایة في حاالت الطوارئ النوویة أو اإلشـ ــع اسـ ــتوى  وضـ تقاء بھا إلى المسـ
المعنون   المنشـــــور   Preparedness and Response for a Nuclear or Radiologicalاألمثــل، وفق متطلبــات 

Emergency  ــدي لھا ــعاعیة والتصـ ــلة معاییر   GSR Part 7(العدد   )،(التأھب للطوارئ النوویة أو اإلشـ ــلسـ من سـ
 ۱۱٦لمتوقعة من االستراتیجیة.األمان الصادرة عن الوكالة)، وكذلك بشأن العناصر ا

ــتراتیجیة وقایة للطوارئ النوویة أو   -۱۱۹ ــع اس ــأن وض ــیَّتین بش وعقدت الوكالة حلقتَي عمل إقلیمیتین افتراض
وعقدت الوكالة أیضــاً   ألمریكا الالتینیة. ۲۰۲۱ألوروبا، وفي نیســان/أبریل    ۲۰۲۱االشــعاعیة، في آذار/مارس  

اســتراتیجیة للوقایة من أجل التصــدي لطارئ نووي أو إشــعاعي لفائدة  حلقة عمل وطنیة افتراضــیة بشــأن وضــع 
ــادات تقنیة تتعلق بالتأھب والتصـــدي للطوارئ في  ۲۰۲۰الجزائر في تشـــرین الثاني/نوفمبر   ــوغ إرشـ عن صـ

 ۱۱۷المنشآت النوویة.

دورھا حلقة دراســیة شــبكیة لتعزیز التوعیة بشــأن   ۱٤وخالل الفترة المشــمولة بالتقریر، عقدت الوكالة   -۱۲۰
وباإلضـــافة إلى ذلك، عقدت الوكالة ثالث فعالیات تدریبیة افتراضـــیة   وعملیة وأدوات التقییم والتكھُّن التابعة لھا.

للخبراء في الدول األعضــاء بشــأن اســتخدام أداة تقییم المفاعالت، التي تشــمل اآلن منھجیة شــاملة إلجراء التكھُّن  
على ذلك، عقدت الوكالة اجتماعاً اـستـشاری�ا افتراـضی�ا في تـشرین   وعالوة  بالتـصدي لطارئ في محطة قوى نوویة.

ــخة التجریبیة األولیة من قاعدة بیانات   ۲۰۲۰الثاني/نوفمبر   ــاح النسـ ــاء بتجربة حیّة إلیضـ لتزوید الدول األعضـ

 
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۱۱۲یتعلق ذلك بالفقرة  ۱۱۳
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۱۱۹و ۱۱۲یتعلق ذلك بالفقرتین  ۱۱٤
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۱۱۲یتعلق ذلك بالفقرة  ۱۱٥
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۱۱۳یتعلق ذلك بالفقرة  ۱۱٦
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۱۱۳و ۱۲یتعلق ذلك بالفقرتین  ۱۱۷
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وعقدت   مسـتقبلیة لسـیناریوھات الحوادث وحدود اإلفالت ذات الصـلة، وكذلك لتلقي تعقیبات ھذه النسـخة األولیة.
، االجتماع التنســیقي البحثي الثاني للمشــروع البحثي المنســق بشــأن االســتخدام  ۲۰۲۱الوكالة، في حزیران/یونیھ  

 ۱۱۸الفعال ألدوات توقُّع الجرعات في التأھب والتصدي للطوارئ النوویة واإلشعاعیة.

ــیع تتعلق بالتأھب للطوارئ النو ٤۳ونّظمت الوكالة   -۱۲۱ ــبكیة عن مواض ــیة ش ــعاعیة  حلقة دراس ویة أو اإلش
من  ۷والتصــّدي لھا على المســتوى الوطني، بناء على إرشــادات الوكالة لدعم الدول األعضــاء في تنفیذ الجزء  

وُعقدت حلقة دراـسیة ـشبكیة من ھذه الحلقات (موـضوعھا: تقییم المخاطر)   ).GSR Part 7متطلبات األمان العامة (
 ۱۱۹في خمٍس من اللغات الرسمیة في الوكالة.

ب والتـصّدي للطوارئ ـسلـسلة من االجتماعات  و -۱۲۲ عقدت الـشبكة الدولیة للتعلیم والتدریب في مجال التأھــــــُّ
، شـملت اجتماعاً واحداً لكّل ۲۰۲۱وحزیران/یونیھ   ۲۰۲۰االسـتشـاریة االفتراضـیة في الفترة بین آب/أغسـطس  

ــع خطة عمل لعام  ــبكة المذكورة لوضــ ــبكة؛  ۲۰۲۱فریق من األفرقة العاملة الثالثة للشــ ؛ واجتماعاً لمكتب الشــ
كیاناً مشـاركاً في الشـبكة، إلبالغھا  ۱۷۳واجتماعاً لتصـمیم البوابة اإللكترونیة للشـبكة؛ وسـبعة اجتماعات شـملت  

 ۲۰۲۰٫۱۲۰عن البوابة اإللكترونیة للشبكة التي أُطلقت في تشرین األول/أكتوبر  

د لتبادل المعلومات في ح -۱۲۳ ) التابع للوكالة  USIEاالت الحادثات والطوارئ (واـستخدمت موقَع النظام الموحَّ
جھاُت االتصــــال التابعة للدول األطراف في اتفاقیة التبلیغ المبكر وفي اتفاقیة تقدیم المســــاعدة، وكذلك كل الدول  
األعضــاء في جمیع حلقات العمل عن الترتیبات الخاصــة بالتبلیغ واإلبالغ والمســاعدة، وأیضــاً في جمیع تمارین  

ConvEx.   وفي المجمل، استخدمت الوكالة والدول األعضاء الموقع الشبكي لتمارین نظامUSIE   ۸۰لما مجموعھ 
 ۱۲۱تمریناً خالل الفترة المشمولة بالتقریر.

ــبكیة من جزأین لفائدة الموظفین الوطنیین للمقیاس الدولي   -۱۲٤ ــیة شـ ــلة حلقات دراسـ ــلسـ وعقدت الوكالة سـ
ــعاعیة   ــمبر   ، في(INES)لألحداث النوویة واإلشــ ــرین الثاني/نوفمبر وكانون األول/دیســ وفي كانون  ۲۰۲۰تشــ

، لتزویدھم بلمحة عامة شــــاملة عن منھجیة التصــــنیف على النحو الوارد في طبعة ۲۰۲۱أیار/مایو  -الثاني/ینایر
 ۱۲۲من دلیل مستخدم المقیاس الدولي لألحداث النوویة واإلشعاعیة التي ستُنشر قریباً. ۲۰۱۹

لة في شـبكة   سـبعتظمة من األمانة، قدَّمت  واسـتجابة لطلبات من -۱۲٥   RANETعشـرة دولة عضـواً كانت مسـجَّ
لت في الشبكة ذاتھا دولة عضو جدیدة.  ۱۲۳تحدیثاٍت لقدراتھا الوطنیة في الشبكة، كما سجَّ

ــبتمبر -۱۲٦ ــاعدة من لبنان، تولّت الوكالة، في أیلول/ســ ــتجابةً لطلب لتقدیم المســ ، الترتیب لبعثة  ۲۰۲۰  واســ
لة في شـبكة  وقامت بعثة المسـاعدة، المؤلفة من أربعة خبراء   .RANETمسـاعدة بمشـاركة الدول األعضـاء المسـجَّ

من الدنمارك وفرنـسا، باإلضافة إلى أربعة من موظفي الوكالة، بقیاس المستویات اإلشعاعیة في عّدة مواقع وتقییم  
ــالمة وأمن المواد و ــاحات الخردة ومرفأ بیروت. تأثیر االنفجار على س ــفیات وس ــتش ــعة في المس ــادر المش   المص

 
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۱۱٤یتعلق ذلك بالفقرة  ۱۱۸
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۱۱٥یتعلق ذلك بالفقرة  ۱۱۹
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ٥۱۱و ۱۰۰و ۹۷و ۸یتعلق ذلك بالفقرات  ۱۲۰
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۱۱۷یتعلق ذلك بالفقرة  ۱۲۱
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۱۱۷یتعلق ذلك بالفقرة  ۱۲۲
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۱۱۹و ۱۰۷یتعلق ذلك بالفقرتین  ۱۲۳
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وباإلضــافة إلى ذلك، تم تحلیل العینات البیئیة التي جمعتھا الســلطات اللبنانیة في مختبرات في فرنســا وســویســرا  
ــاعدة الوكالة. ــعاعیة مرتفعة في  كجزء من مســ ــتویات إشــ ــف عن وجود مســ وأكدت تلك المختبرات عدم الكشــ

 ۱۲٤العینات.

حلقة دراســـیة شـــبكیة بشـــأن   ۱۱،  ۲۰۲۱إلى نیســـان/أبریل   ۲۰۲۰وعقدت الوكالة، من آب/أغســـطس   -۱۲۷
بكة   عاعي: لماذا نحن بحاجة إلى ـش اعدة الدولیة في حال وقوع طارئ یتعلق باألمان أو األمن النووي أو اإلـش المـس

األعضــاء على طلب المســاعدة    رانیت؟ من أجل تحدید الترتیبات التشــغیلیة التي وضــعتھا الوكالة لمســاعدة الدول
 ۱۲٥وتقدیمھا وتلقیھا في حالة الطوارئ النوویة أو اإلشعاعیة، سواء كانت متعلقة باألمان أو األمن.

ــي، في حزیران/یونیھ   -۱۲۸ ــكل افتراضـ ــلطات  ۲۰۲۰وعقدت الوكالة في شـ ــر لممثلي السـ ، االجتماع العاشـ
 ۲۲واعتمد االجتماع تـسعة اـستنتاجات و ة تقدیم المـساعدة.المختـصة المحدَّدة بمقتـضى اتفاقیة التبلیغ المبكر واتفاقی

وواصلت الوكالة العمل على البنود التي تطلبت   من اإلجراءات المرتبطة بھا فیما یتعلق باألمانة والدول األعضاء.
 ۱۲٦من الوكالة اتخاذ إجراء بشأنھا.

وارئ" في تشـــــرین  وعـقدت الوـكاـلة حلـقة دراســــــیة شـــــبكـیة بعنوان "التواصـــــل مع الجمھور في الط -۱۲۹
 ۲۰۲۰٫۱۲۷األول/أكتوبر  

ــبتمبر -۱۳۰ ــرین األول/أكتوبر  -وعقدت الوكالة، في الفترة أیلول/سـ ــأن تنفیذ النظام  ۲۰۲۰تشـ ، حلقة عمل بشـ
ــاركین وفھمھم للنظام   ــین وعي المش ــعاعات (نظام إیرمیس) بھدف تحس الدولي للمعلومات الخاصــة برصــد اإلش

ــد  المذكور، بما في ذلك التدریب على األدوا م المعلومات ألغراض رصـ ــُ ــیة والســـمات وترتیبات تقاسـ ر التدریسـ
، لمناقـشة الموقع الـشبكي  ۲۰۲۰كما عقدت الوكالة اجتماعاً اـستـشاری�ا افتراـضی�ا، في تـشرین األول/أكتوبر   البیانات.

 ۱۲۸العام لنظام إیرمیس.

ــطس   -۱۳۱ ــأن التقییم الذاتي الخاص بنظام إیرمیس  ۲۰۲۰وعقدت الوكالة، في آب/أغس ، فعالیة افتراضــیة بش
، وكانت الفـعالـیة بمـثابة منبر للتعریف بالنـظام  (GSR Part 7)من متطلـبات األمان الـعامة   ۷والمســـــتـند إلى الجزء  

دتالمذكور وفوائده؛   ــر على التقییم   وزوَّ ــاركین بتدریب عملي مباش ــھ فیما یتعلق  المش الذاتي الخاص بالنظام نفس
التـقدم    تالخبرات الوطنـیة فیـما یتعلق بنـظام إیرمیس؛ وـناقشـــــ  تمن متطلـبات األـمان الـعاـمة؛ وتـقاســــــم ۷ـبالجزء  

 ۱۲۹المحرز والتحدیات الماثلة والممارسات الجیدة.

ــاع -۱۳۲ ــأن ترتیبات التبلیغ واإلبالغ والمسـ ــیة بشـ دة في الحادثات  وعقدت الوكالة ثالث حلقات عمل افتراضـ
، لمســـاعدة  ۲۰۲۱وأیار/مایو  ۲۰۲۱ونیســـان/أبریل   ۲۰۲۰والطوارئ النوویة أو اإلشـــعاعیة، في تموز/یولیھ 

الدول األعـضاء على وـضع ترتیبات تـشغیلیة وطنیة تتماـشى مع "دلیل عملیات االتـصال في الحادثات والطوارئ"  
(Operations Manual for Incident and Emergency Communication)    المنشــــور)EPR-IEComm 2019 .(

 
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۱۱۹یتعلق ذلك بالفقرة  ۱۲٤
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۱۱۹و ۱۰۷یتعلق ذلك بالفقرتین  ۱۲٥
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۱۲۰یتعلق ذلك بالفقرة  ۱۲٦
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۱۲۱یتعلق ذلك بالفقرة  ۱۲۷
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۱۲۲یتعلق ذلك بالفقرة  ۱۲۸
 .GC(64)/RES/9لقرار من منطوق ا ۱۲۳یتعلق ذلك بالفقرة  ۱۲۹
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وباإلضـافة إلى ذلك، عقدت الوكالة حلقة عمل افتراضـیة بشـأن ترتیبات التبلیغ واإلبالغ والمسـاعدة في الحادثات  
ــاركین من وزارة الطاقة األمریكیة، والوكالة   ۲۰۲۱والطوارئ النوویة أو اإلشــــعاعیة في شــــباط/فبرایر   لمشــ

 ۱۳۰یة لحمایة البیئة، والھیئة الرقابیة النوویة في الوالیات المتحدة، ووزارة الخارجیة األمریكیة.األمریك

، اجتماعاً تقنی�ا افتراضـی�ا بشـأن مفاعالت الجیل القادم والتأھب  ۲۰۲۰وعقدت الوكالة، في أیلول/سـبتمبر   -۱۳۳
تیبات التأھب والتـصدي للطوارئ فیما والتـصدي للطوارئ، وركَّز االجتماع على مناقـشة التطورات في تعریف تر

   ۱۳۱یخص المفاعالت الصغیرة والمتوسطة الحجم.

ــلیة بین مركز الحادثات والطوارئ والمراكز اإلقلیمیة   -۱۳٤ ــلت الوكالة إجراء تمارین الطوارئ الفصـ وواصـ
واسـتالم    المتخصـصـة في األرصـاد الجویة التابعة للمنظمة العالمیة لألرصـاد الجویة من أجل اختبار عملیة طلب

ــعاعي. ــدي لطارئ نووي أو إشـ ــاد الجویة خالل التصـ ــلت   منتجات معیاریة من المنظمة العالمیة لألرصـ وواصـ
الوكالة أیضـاً التنسـیق مع تسـع منظمات دولیة فیما یتعلق بوضـع وثائق التمارین واإلعداد إلجراء التمرین الدولي  

اـمل النـطاق   ة إلى ذـلك، تلConvEx-3 (2021)الـك ــاـف اإلضـــ اً من مكـتب األمم المتـحدة المعني  . وـب ة طلـب اـل ـقت الوـك
بالمـخدرات والجریـمة بأن یُصـــــبح منظـمة مـناظرة للجنة المشـــــتركة بین الوكاالت المعنیة بالتصـــــدي للطوارئ  

 ۱۳۲اإلشعاعیة والنوویة، وعملت الوكالة على تنسیق معالجة ھذا الطلب.

 

 
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۱۲٤یتعلق ذلك بالفقرة  ۱۳۰
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۱۱۳و ٦۲یتعلق ذلك بالفقرتین  ۱۳۱
 .GC(64)/RES/9من منطوق القرار  ۱۲٥یتعلق ذلك بالفقرة  ۱۳۲
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 ۱المرفق 
 جدول المطابقة 

 GC(64)/RES/9جدول المطابقة بین فقرات منطوق القرار 
 المرتبطة بإجراء للوكالة وفقرات ھذا التقریر 

فقرات  
منطوق 
 القرار 

 التقریر 
 الفقرة

فقرات  
منطوق 
 القرار 

 التقریر 
 الفقرة

فقرات  
منطوق 
 القرار 

 التقریر 
 الفقرة

۱ ۳ ٤ ٤٦۰، ٤۱، ٤۲ ۸۸ ۹٤ 

۲ ۳، ۸، ۹، ۲٤ ٦۷ ٥٥ ۸۹ ۹٥ 

۳ ۱۰، ۱۱، ٤ ٦٥ ،٤٦۹ ۱۱، ۲٥ ،٥٦ ،٥۷،  
٥۸، ٥۹ 

۹۳ ۹٦، ۹۷ 

٥ ٥ ٤۱ ٦۰، ٦۱، ٦۳ ۹٤ ۸۰ 

٥ ۱۲، ۱۳، ٥۱ ٥۲ ٥۹، ٦۱، ٦۲، ٦۳ ۹٥ ۹۸ 

٦ ۱۳، ۱٤، ۳۳، ۷٦،  
۱۰٥ 

٥۳ ٦ ،٥٦۰، ٦٥ ،٦٤،  
۷٤، ۹٦ 

  جراءأنشطة تأخرت   ۹٦
 ۱۹-جائحة كوفید

۷ ۱۱، ٦٦ ٥٤ ٤٦ ۹۷ ۹، ۹۹، ۱۰٤، ۱۲۲ 

۸ ۱٥، ۱٦، ۱۲۲ ٦ ٥٥۷ ۹۸ ۷، ٥۸، ۱۰۰، ۱۰۱،  
۱۰۲ 

۹ ۱۷، ٤۲ ٥۷ ٦۸ ۹۹ ٦۳، ۱۰۳، ۱۰٤ 

۱۲ ٦ ،٤٥۹، ۸٤، ۹۰،  
۹٦، ۱۰۰، ۱۱۹ 

٥۸ ٦۹، ۷۰، ۱۰۹ ۱۰۰ ۱٥، ۱٦، ۱۲۲ 

۱۷ ۱۸، ۲۱ ٦۰ ٦۹، ۷۰ ۱۰۲ ۱۰٤ 

۱۹ ٦ ،٤، ۷، ۱۸، ۱۹،  
۲۰، ۲۲، ۲۳ 

٦۱ ۷۱، ۷۲ ۱۰٥ ۱۰٥، ۱۰٦ 

۲۰ ۲٦ ٤۲ ۷۳، ۷٤، ۱۱۱، ۱۳۳ ۱۰۷ ۱۲٥، ۱۲۷ 

۲۲ ۲٦ ٥۳ ۷٥، ۷٦ ۱۰۸ ۲٤، ۱۰۷ 

۲٥ ۹، ۲٦، ۲۷، ٥۷ ٦٤ ۷۷ ۱۰۹ ۱۰۸ 

۲٦ ۲۷ ٦٥ ۷۸ ۱۱۰ ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱،  
۱۱۲ 
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فقرات  
منطوق 
 القرار 

 التقریر 
 الفقرة

فقرات  
منطوق 
 القرار 

 التقریر 
 الفقرة

فقرات  
منطوق 
 القرار 

 التقریر 
 الفقرة

۲۸ ۹، ۲۸ ٦٦ ۷۹ ۱۱۲ ۱۱۳، ۱۱٤، ۱۱٥،  
۱۱٦، ۱۱۷ 

۳۲ ۲۹، ۳۰ ٦۷ ۸۰، ۸۱ ۱۱۳ ۱۱۱، ۱۱۸، ۱۱۹،  
۱۳۳ 

۳۳ ۳۱ ٦۹ ۸۲ ۱۱٤ ۱۲۰ 

۳٦ ۳۲، ۳۳ ۷۰ ۸۳ ۱۱٥ ۱۰۲، ۱۲۱، ۱۲۲ 

۳۷ ۳٤ ۷۱ ۷٥ ۱۱۷ ۱۲۳، ۱۲٤ 

۳۸ ۳۲ ۷۲ ۸٤ ۱۱۹ ۱۱٦، ۱۲٥، ۱۲٦،  
۱۲۷ 

۳۹ ۳٥، ۳٦، ۷٥، ۱۰۰ ۷۳ ۸٥ ۱۲۰ ۱۲۸ 

٤۰ ۳۷، ۳۸ ۷٤ ۸٦ ۱۲۱ ۱۲۹ 

٤۱ ۳۹ ۷٥ ۸٥، ۸۷ ۱۲۲ ۱۳۰ 

٤۲ ٤۰، ٥٤ ۷۷ ۸۸ ۱۲۳ ٥٤، ۱۳۱ 

٤۳ ٤۰، ٤۱، ٤۳، ٤٤،  
٤ ،٤٦ ،٤٥۷، ٤۸،  
٤۹، ٥۰، ٥۱، ٥۲ 

۸۱ ۸۹ ۱۲٤ ۱۳۲ 

٤ ٤٤۰، ٤۱، ٤۳، ٤٤،  
٤ ،٤٦ ،٤٥۷، ٤۸،  
٤۹، ٥۰، ٥۱، ٥۲ 

۸۲ ۸۱، ۹۰، ۹۱ ۱۲٥٥ ٥، ۱۳٤ 

٤ ٤٥۰، ٤۱، ٤۳، ٥۳، ٥٤ ۸٤ ۹۲، ۹۳ ۱۲۷ ٥ 
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