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 ملخص 
م تقریر التعاون التقني لعام   -۱ لمحة عامة عن أنشطة الوكالة للتعاون التقني خالل العام، بما یشمل اإلجراءات   ۲۰۲۰یقدِّ

المتخذة لتعزیز برنامج التعاون التقني وكذلك موارد البرنامج وتنفیذه وأنشطتھ وإنجازاتھ. ویتضمن التقریر أیضاً قسماً افتتاحی�ا 
ا بشأن ال  . وترد في المرفق ۱۹- دعم المقدم إلى الدول األعضاء من خالل برنامج التعاون التقني فیما یتعلق بجائحة كوفید خاص�

مجاالت أنشطة برنامج   ۲أمثلة ألنشطة المشروع وإنجازاتھ مصنفة بحسب المجال المواضیعي، في حین ترد في المرفق   ۱
ا  ھذا  عرض  ألغراض  مجموعات  ضمن  مصنفة  التقني  العام التعاون  المؤتمر  لقرار  التقریر  ھذا  ویستجیب  لتقریر. 

GC(64)/RES/11 . 

، بدایةً بقسم خاص بشأن جھود الوكالة ۲۰۲۰السیاق الذي عمل فیھ برنامج التعاون التقني في عام    ۱- ویتناول الجزء ألف - ۲
األنشطة العادیة في إطار برنامج التعاون التقني ، ثم یصف كیف استمر تنفیذ  ۱۹- لدعم الدول األعضاء في التصدي لجائحة كوفید

لمحة عامة عن مشاركة الوكالة في الحوار العالمي حول التنمیة من  ۲- رغم القیود المفروضة بسبب الجائحة. ویقدم الجزء ألف 
العمل المعنیة خالل حضور عدد من االجتماعات والمؤتمرات الرئیسیة التي عقدتھا األمم المتحدة في ھذا الصدد، مثل حلقة  

بالعلوم والتكنولوجیا واالبتكار التي نظمھا فریق العمل المشترك بین وكاالت األمم المتحدة المعني بتسخیر العلوم والتكنولوجیا 
واالبتكار ألغراض أھداف التنمیة المستدامة، وجلسة خاصة تحضیریة للمنتدى السیاسي الرفیع المستوى تناولت دور العلوم 

واالبتكار في التصدي للجائحة، وفرقة العمل المشتركة بین اإلدارات المعنیة بالشؤون األفریقیة، واللجنة المعنیة   والتكنولوجیا
بالبیئة والتنمیة التابعة للجنة األمم المتحدة االقتصادیة واالجتماعیة آلسیا والمحیط الھادئ. وشملت الفعالیات المھمة األخرى التي 

ورات اإلقلیمیة التي أجرتھا منظمة األمم المتحدة للتنمیة الصناعیة بشأن االقتصاد الدائري، والمنتدى شاركت فیھا الوكالة المشا
الجبلیة لسنة   المناطق  للممثلین ۲۰۲۰العالمي لالستدامة في  التشاوري  المائیة، واالجتماع  للموارد  الدولیة  الرابطة  ، ومؤتمر 
المتحدة. وقُدِّمت عروض بشأن مساھمة الوكالة في مجال مكافحة السرطان خالل الدائمین لبلدان الجماعة الكاریبیة لدى األمم  

 الفعالیات الصحیة العالمیة مثل قمة الصحة العالمیة وجمعیة الصحة العالمیة. 

م برنامج التعاون التقني الدعم في شكل بناء القدرات وعبر شراء المعدات األساسیة. ویعرض الجزء ألف  - ۳ أیضاً   ۲- ویقدِّ
العلیا، أم  الدراسات  وفي مرحلة  الجامعیة  المرحلة  في  التعلیم  الجزء على  الفرعیة من ھذا  األقسام  ز  القدرات، وترّكِ لبناء  ثلة 

ا والمساعدة في مجالي التشریعات والصیاغة، والكیفیة التي یعمل بھا البرنامج على تلبیة احتیاجات أقل البلدان   وعلى دعم    نمو�
القسم بنظرة عامة على الجھود المبذولة إلذكاء الوعي ببرنامج التعاون التقني من خالل التواصل   التصدي للطوارئ. ویُختتم 

 الخارجي وعقد الفعالیات والمشاركة في مؤتمرات وندوات مختارة.

  ویتناول   على الجھود المستمرة الرامیة لتعزیز الكفاءة والفعالیة في برنامج التعاون التقني،  ۳- ویركز الجزء ألف -٤
التنمیة الوطنیة الخاصة بالدول األعضاء   البرنامج وخطط  بالوصف األنشطة المضطلع بھا لضمان الربط بین مشاریع 
وغیرھا من السیاسات واألھداف اإلنمائیة ذات الصلة، بما في ذلك أھداف التنمیة المستدامة، بحسب الحال. وبغیة تحقیق  

ة وثیقة مع الدول األعضاء ووكاالت األمم المتحدة والمؤسسات الوطنیة  أكبر أثر ممكن للبرنامج، تعمل الوكالة في شراك
. ۳-في الجزء ألف   ۲۰۲۰والمجتمع المدني، ویرد وصف لالتفاقات والترتیبات العملیة الموقعة مع ھذه الجھات في عام  

،  ۲۰۲۰لبرنامج في عام  وبعد ذلك یقدم التقریر لمحة عامة عن األنشطة التي اضطلعت بھا الوكالة من أجل تحسین جودة ا
من خالل حلقات العمل والفعالیات التدریبیة وعملیات استعراض الجودة وتقییمھا، ویُختتم ھذا القسم بتناُول مشاركة المرأة  

 في برنامج التعاون. 

م الجزء باء ملخصاً للمؤشرات المالیة وغیر المالیة المتعلقة بتنفیذ البرامج. ویستعرض الموارد الت -٥ ي تلقاھا برنامج ویقدِّ
المیزانیة  عن  الخارجة  المساھمات  خالل  من  ُحشدت  التي  والموارد  التقني،  التعاون  صندوق  خالل  من  التقني  التعاون 
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بنسبة    ۱ملیون یورو،  ۸۰٫۲ما مجموعھ    ۲۰۲۰والمساھمات العینیة. وبلغت المبالغ المدفوعة لصندوق التعاون التقني في عام  
  ۲۰۲۰ وبلغت الموارد الجدیدة الخارجة عن المیزانیة لعام  ۲لصندوق التعاون التقني في ذلك العام. من الرقم المستھدف    ۹۱٫۱٪

ملیون یورو. وبشكل عام، بلغت نسبة التنفیذ   ۰٫۱ملیون یورو، في حین بلغت المساھمات العینیة ما قیمتھ   ٤٤٫۱ما مجموعھ  
المجاالت التي استأثرت بالنصیب األكبر من مصروفات . وكانت  ۲۰۲۰في عام    ٪۸۰٫٤الخاصة بصندوق التعاون التقني  

 والصحة والتغذیة، واألغذیة والزراعة.  ۳،البرنامج ھي تطویر المعارف النوویة وإدارتھا

ویسِلّط الجزء جیم الضوء على أنشطة البرنامج وإنجازاتھ، ویتناول المساعدة المقدَّمة إلى الدول األعضاء في مجال  -٦
تكنولوجیا النوویة تطبیقاً سلمی�ا ومأموناً وآمناً. كما یسِلّط الضوء على األنشطة واإلنجازات اإلقلیمیة واألقالیمیة تطبیق العلوم وال

م لمحة عامة عن أنشطة برنامج العمل من أجل عالج السرطان. ۲۰۲۰في مجال التعاون التقني في عام    ، ویقدِّ

المشاریع مصنفةً بحسب المجاالت المواضیعیة، بما في ذلك    مجموعة مختارة موجزة من أمثلة  ۱ویعرض المرفق   -۷
النوویة،  والقوى  الطاقة  وتخطیط  الصناعیة،  والتطبیقات  والبیئة،  والمیاه  والزراعة،  واألغذیة  والتغذیة،  الصحة  مجاالت 

المرفق   في  النوویة وإدارتھا. وترد  المعارف  النووي، وتطویر  اإلشعاعات واألمان  أنشطة  قائم  ۲والوقایة من  ة بمجاالت 
 برنامج التعاون التقني. 

__________________________________________________________________________________ 
 ال یشمل ھذا الرقم متأخرات تكالیف المشاركة الوطنیة ومتأخرات التكالیف البرنامجیة المقررة االسترداد واإلیرادات المتنوعة. ۱
لة أو اإلضافیة من إحدى عشرة دولةً یور ۱۰٥ ۹۹٤ما مجموعھ  ۲۰۲۰تشمل المبالغ المستلمة في عام  ۲ عضواً. ودون ھذه  و من المدفوعات المؤجَّ

 . ٪۹۱٫۰سیغدو  ۲۰۲۰المبالغ، كان معدل تحقیق المدفوعات في عام 
تعزیز  المعنون " INT0098من خالل المشروع األقالیمي  ۱۹-قدَّمت الوكالة دعمھا إلى الدول األعضاء في جھودھا الرامیة للتصدي لجائحة كوفید ۳

قدرات الدول األعضاء في بناء وتعزیز واستعادة القدرات والخدمات في حالة تفشي األمراض والطوارئ والكوارث"، وھذا المشروع مصنف ضمن  
 مجال النشاط المعنون "تطویر المعارف النوویة وإدارتھا". 
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 برنامج الوكالة للتعاون التقني باألرقام
 ) ۲۰۲۰كانون األول/دیسمبر  ۳۱(في 

 یورو ۸۸ ۰٦۱ ۰۰۰ ۲۰۲۰المبلغ المستھدف للمساھمات الطوعیة في صندوق التعاون التقني لعام 

 )٪۹۲٫٦( ٪۹۱٫۱ ۲۰۲۰المدفوعات (التعھدات) في نھایة عام معدل تحقیق 

 ملیون یورو ۱۲۸٫٦ الموارد الجدیدة لبرنامج التعاون التقني 

 صندوق التعاون التقني وتكالیف المشاركة الوطنیة والتكالیف البرنامجیة المقررة   
 االسترداد واإلیرادات المتنوعة  

   ٤المیزانیة الموارد الخارجة عن 

 المساھمات العینیة

 
 ملیون یورو  ۸٤٫٥

 ملیون یورو  ٤٤٫۱

 ملیون یورو ۰٫۱

(صندوق التعاون التقني والموارد الخارجة عن المیزانیة  ۲۰۲۰٥میزانیة التعاون التقني في نھایة عام 
 والمساھمات العینیة) 

 
 ملیون یورو ۱٦۰٫٤

 ٪ ۸۰٫٤ معدل التنفیذ في صندوق التعاون التقني 

اعدد البلدان/األقالیم التي تتلقى الدعم (وعدد أقل البلدان   ) ۳٥( ۱٤٦ بینھا) نمو�

 ۱٤۱ )۲۰۲۰كانون األول/دیسمبر  ۳۱المنقَّحة (في  عدد االتفاقات التكمیلیة 

 ۱۲ ۲۰۲۰عدد األُطر البرنامجیة القُطریة التي ُوقِّعت في عام 

 ۱۱۳ ۲۰۲۰كانون األول/دیسمبر  ۳۱عدد األُطر البرنامجیة القُطریة الساریة المفعول في 

 ۹۷۹ * عدد مرات تكلیف الخبراء والمحاضرین

 ۲ ۱۳۷ *بالمشاركة في االجتماعات وتكلیف موظفي المشاریع بمھام أخرىعدد مرات التكلیف 

 ٥۱۷ * عدد الحاصلین على منح دراسیة والزائرین العلمیین

 ٦۹۱ *عدد المشاركین في الدورات التدریبیة

 ۳۲٦ *عدد الدورات التدریبیة اإلقلیمیة واألقالیمیة

 ۲۷٥ افتراضیةعدد مرات تكلیف الخبراء والمحاضرین بمھام 

 ۱ ۳٤۲ التكلیف بالمشاركة في اجتماعات افتراضیة وتكلیف موظفي المشاریع بمھام أخرى افتراضیة عدد مرات 

 ۱۰ عدد الحاصلین على منح دراسیة افتراضیة والزائرین العلمیین االفتراضیین 

 ٥۲۱ عدد المشاركین في الدورات التدریبیة االفتراضیة 

 ۲۲ اإلقلیمیة واألقالیمیة االفتراضیة عدد الدورات التدریبیة 
 

  

__________________________________________________________________________________ 
في الملحق التكمیلي لھذا التقریر لالطالع    ٥-ى الجدول ألفتشمل مساھمات الجھات المانحة وحصص الحكومات من التكالیف. یُرجى الرجوع إل  ٤

 على التفاصیل. 
لة لسنة تقویمیة ما، باإلضافة إلى جمیع مب  ٥ الغ المساعدة المعتَمدة میزانیة نھایة العام ھي القیمة اإلجمالیة لجمیع أنشطة التعاون التقني المعتَمدة والمموَّ

لَة من سنوات سابقة غیر أنھا لم  تُنَفَّذ بعدُ.  المرحَّ
كثیراً من المعتاد في األحوال العادیة. وقد   أقلّ  الموسومة بعالمة نجمیة (*)  األرقام، فإن ۱۹-نظراً للقیود المفروضة على السفر بسبب جائحة كوفید ٦

 تراضیة. ُعقدت التدریبات في شكل افتراضي متى أمكن ذلك. وترد في الصفوف التالیة األرقام المتعلقة بالفعالیات االف
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 ۸، ۷.بحسب المجاالت التقنیة ۲۰۲۰المبالغ المدفوعة فعلی�ا في عام : نسب ۱ الشكل

 
 

__________________________________________________________________________________ 
٪ بالضبط بسبب تقریب األرقام. وجمیع األرقام  ۱۰۰قد ال یصل مجموع النسب المئویة الواردة في الرسوم البیانیة في أي جزء من ھذا التقریر إلى  ۷

مة بالیورو ما لم یُذكر خالف ذلك.    المذكورة مقوَّ
المعنون "تعزیز   INT0098من خالل المشروع األقالیمي  ۱۹-لجائحة كوفیدقدَّمت الوكالة دعمھا إلى الدول األعضاء في جھودھا الرامیة للتصدي  ۸

قدرات الدول األعضاء في بناء وتعزیز واستعادة القدرات والخدمات في حالة تفشي األمراض والطوارئ والكوارث"، وھذا المشروع مصنف ضمن  
 مجال النشاط المعنون "تطویر المعارف النوویة وإدارتھا". 

الطاقة
2.1%

األغذیة والزراعة
18.8%

الصحة والتغذیة
23.5%

التطبیقات 
التكنولوجیا /الصناعیة

اإلشعاعیة
4.0%

تطویر المعارف النوویة 
وإدارتھا

33.1%

األمان واألمن
10.8%

المیاه والبیئة
 األمان واألمن7.6%

۱۰٬۸٪ 

 المیاه والبیئة
۷٬٦٪ 

 الطاقة
 األغذیة والزراعة ۲٬۱٪

۱۸٬۸٪ 

 الصحة والتغذیة
۲۳٬٥٪ 

 التطبیقات الصناعیة/
 التكنولوجیا اإلشعاعیة

٤٬۰٪ 

تطویر المعارف 
 النوویة وإدارتھا

۳۳٬۱٪ 
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 ۲۰۲۰تقریر التعاون التقني لعام 

 

 تقریر من المدیر العام 
 
 

 . GC(64)/RES/11تستجیب ھذه الوثیقة لطلب المؤتمر العام من المدیر العام أن یقدم تقریراً عن تنفیذ القرار  -۱

 . ۲۰۲۰عن التقدُّم المحَرز في تنفیذ برنامج التعاون التقني خالل عام  عامةً   ویُقِدّم الجزء ألف لمحةً  -۲

 . ۲۰۲۰ویتناول الجزء باء إدارة الموارد المالیة وتنفیذ البرنامج على مستوى إجمالي في السنة التقویمیة  -۳

أجل عالج    وبرنامج العمل من  ۲۰۲۰أما الجزء جیم فیتطرق إلى األنشطة اإلقلیمیة وإنجازات البرنامج خالل عام   -٤
 السرطان. 

م المرفق  -٥  عن أنشطة المشاریع واإلنجازات التي تحققت في مجاالت مواضیعیة محددة. أمثلةً  ۱ویقدِّ

 مجاالت أنشطة برنامج التعاون التقني.  ۲ویسرد المرفق  -٦
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-ألف  
تعزیز أنشطة التعاون 

التقني التي تضطلع بھا 
 الوكالة 

 -ألف
تعزیز أنشطة التعاون 

التقني التي تضطلع بھا 
 الوكالة 
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 ۹تعزیز أنشطة التعاون التقني التي تضطلع بھا الوكالة  -ألف

 ۱۹- لجائحة كوفید التصدي  -۱-ألف

الذي   SARS-CoV-2نوعاً جدیداً من فیروس كورونا، وھو الفیروس    ۲۰۱۹یواجھ العالم منذ كانون األول/دیسمبر   -۱
قد صار جائحة،   ۱۹-أنَّ مرض كوفید  ۲۰۲۰آذار/مارس    ۱۱. وأعلنت منظمة الصحة العالمیة في  ۱۹-یسبِّب مرض كوفید

إلى ما یتجاوز كثیراً نطاق القطاع الصحي. وقدَّم برنامج الوكالة للتعاون  حیث أثَّر في جمیع أنحاء العالم تقریباً، وامتدَّ تأثیره  
ا للدول األعضاء في جھودھا الرامیة للتصدي للجائحة.   ۱۰التقني دعماً مھم�

 

 كفالة االستمرار في تنفیذ برنامج التعاون التقني   -۱-۱-ألف

على األمانة أن تبذل جھداً  ، كان لزاماً ۱۹- التصدي لجائحة كوفیدبغیة إیصال دعم الوكالة إلى الدول األعضاء من أجل  - ۲
غیر مسبوق، ال سیما أنَّ تنفیذ أنشطة التعاون التقني العادیة استمرَّ دون توقُّف، وإن جرى ذلك في ظروف استثنائیة وأثناء فترة 

األعضاء وشركاء البرامج لضمان سالمة شھدت تحدیات غیر متوقعة وقیوداً على السفر. وتواصلت األمانة عن كثب مع الدول  
الحاصلین على المنح الدراسیة والزائرین العلمیین، ولضمان استمراریة األعمال. وفي كّلِ منطقة، ُعقدت مشاورات مكثَّفة مع 

لت أنشطة وفع  الیات التعاون جمیع الجھات المعنیة بالمشاریع من أجل االتفاق على التعدیالت الالزم إدخالھا على البرنامج، وأُّجِ
زت عناصر أخرى من تنفیذ البرنامج. واستمر تنفیذ المكون المتعلق بالمشتریات  التقني أو أعید ترتیب أولویاتھا، في حین ُعّزِ
على النحو المعتاد قدر المستطاع، بما في ذلك إحراز المضي قدماً في عملیات الشراء المخطط لھا في إطار مشاریع التعاون 

 . وُعقدت اجتماعات تنسیق المشاریع وأنشطة بناء القدرات في شكل افتراضي حیثما أمكن ذلك.۲۰۲۱التقني لعام  

__________________________________________________________________________________ 
فیما یخصُّ مساعدة الدول األعضاء في تطبیق العلوم والتكنولوجیات    /RES/11GC(64)من منطوق القرار    ۱من القسم    ۳یستجیب القسم ألف للفقرة    ۹

من منطوق القرار نفسھ فیما یخصُّ تطویر التكنولوجیا والدرایة النوویة ونقلھما إلى الدول   ۲من القسم    ۱النوویة تطبیقاً سلمی�ا ومأموناً وآمناً؛ والفقرة  
من منطوق القرار نفسھ فیما یخصُّ تعزیز أنشطة التعاون التقني عن طریق وضع   ۲من القسم  ۲والفقرة   األعضاء وفیما بینھا لالستخدامات السلمیة؛ 

ھة نحو تحقیق النواتج المستھدَفة؛ والفقرة   من منطوق القرار نفسھ فیما یخصُّ الجھود الرامیة إلى    ۲من القسم    ۳برامج تتسم بالفعالیة والكفاءة وموجَّ
من منطوق    ۲من القسم    ٤نظور الجنساني وتحقیق التوازن بین الجنسین، بما في ذلك بین الخبراء والمحاضرین؛ والفقرة  تعزیز تعمیم مراعاة الم

ا للعقد    القرار نفسھ فیما یخصُّ المساھمة في تنفیذ المبادئ المعرب عنھا في إعالن اسطنبول، وبرنامج العمل لصالح أقلِّ  ، ۲۰۲۰-۲۰۱۱البلدان نمو�
من منطوق القرار نفسھ فیما یخصُّ   ۳من القسم    ۱ھداف اإلنمائیة المتفق علیھا دولی�ا، بما في ذلك أھداف التنمیة المستدامة؛ والفقرة  وفي تحقیق األ

  ٥والفقرة  یة؛  تعزیز أنشطة التعاون التقني، بما في ذلك توفیر الموارد الكافیة وفقاً لطلبات الدول األعضاء وعلى أساس احتیاجاتھا وأولویاتھا الوطن 
من منطوق القرار نفسھ فیما یخصُّ تزوید الدول األعضاء بما یكفي من المعلومات والتدریب بشأن صوغ المشاریع، بما في ذلك من خالل    ۳من القسم  

التقني والنتائج التي تحقِّقھا، من منطوق القرار نفسھ فیما یخصُّ اإلبالغ المنتظم عن تنفیذ مشاریع التعاون    ۳من القسم    ٦التعلُّم اإللكتروني؛ والفقرة  
من منطوق القرار نفسھ فیما یخصُّ تطبیق اآللیة المكونة   ۳من القسم  ۸والتشجیع على تقدیم التقاریر بشأن تقییم التقدم المحرز في المشاریع؛ والفقرة 

سھ فیما یخصُّ االلتزام بالمعیار المركزي وبجمیع  من منطوق القرار نف  ۳من القسم    ۹من خطوتین في رصد نوعیة مشاریع التعاون التقني؛ والفقرة  
، وتقدیم تقریر  ۲۰۳۰من منطوق القرار نفسھ فیما یخصُّ مساعدة الدول األعضاء في تنفیذ خطة عام  ٥من القسم  ۱متطلبات التعاون التقني؛ والفقرة 

ل بعضھا بعضاً واالرتقاء بھا إلى المستوى  من منطوق القرار نفسھ فیما یخصُّ تنس  ٥من القسم    ۲عن تنفیذ الشراكات؛ والفقرة   یق األنشطة التي یكّمِ
من منطوق القرار نفسھ فیما یخصُّ مشاركة    ٥من القسم    ۳األمثل، بما في ذلك من خالل المشاركة في عملیات األمم المتحدة ذات الصلة؛ والفقرة  

من منطوق القرار نفسھ فیما یخصُّ تعزیز التواصل مع   ٥من القسم  ۷ثي؛ والفقرة  الوكالة وإسھامھا في التعاون فیما بین بلدان الجنوب والتعاون الثال
مھا الطاقة الذریة، بما في ذ لك مساھمتھا في  الجمھور بجمیع اللغات الرسمیة للوكالة بشأن أثر أنشطة التعاون التقني، بغیة إبراز المساھمة التي تقدِّ

من    ٦من القسم    ۱ء الجدد، والمواظبة على تزوید الدول األعضاء بالمعلومات في ھذا الصدد؛ والفقرة  التنمیة المستدامة، وبغیة التواصل مع الشركا
 .منطوق القرار نفسھ فیما یخصُّ تقدیم تقریر إلى المؤتمر العام في دورتھ العادیة الخامسة والستین عن تنفیذ ما ورد في القرار المذكور

ى  لالطالع على مزید من المعلومات عن الدعم المقدم في إطار التعاون التقني إلى الدول األعضاء من أجل التصدي للجائحة، یُرجى الرجوع إل  ۱۰
 . GOV/INF/2021/4و GC(64)/INF/4و GOV/INF/2020/6الوثائق  
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وواصلت الوكالة العمل بالممارسة المتمثلة في عقد اجتماعات ثنائیة مع الدول األعضاء على ھامش المؤتمر العام   -۳
دة المشاركة. وُعقدت اجتماعات مسؤولي االتصال للوكالة، عبر منصات افتراضیة في معظم األحوال، وھو ما مكَّن من زیا

 الوطنیین وأفرقة اتفاقات التعاون اإلقلیمي أیضاً في شكل افتراضي في معظم األحوال.

الوكالة ومنظمة  -٤ السرطان، عدَّلت  أجل عالج  العمل من  برنامج  الدعم من خالل  تقدیم  التمكین من مواصلة  وبغیة 
ة لبحوث السرطان أسلوب تنفیذ البعثات االستعراضیة المتكاملة لبرنامج العمل من أجل عالج الصحة العالمیة والوكالة الدولی

الالحقة. واستخدم    القُطریةالسرطان، لتستخدم طریقة عمل مختلطة تنطوي على إضافة مكون افتراضي یُنفَّذ قبل إیفاد البعثة  
ا االجتماعات  من  مزیجاً  المتكاملة  االستعراضیة  البعثات  والجوالت خبراء  المسجلة  الفیدیو  ومقاطع  والصور  الفتراضیة 

االفتراضیة الحیة داخل المرافق الصحیة الستعراض قدرات البلدان واحتیاجاتھا في مجال مكافحة السرطان. وقد أتاح ذلك 
عة من التوصیات  للوكالة وشریكیھا مواصلة تقدیم الدعم لدولھم األعضاء من خالل توفیر تحلیل للحالة المبدئیة وتقدیم مجمو

ذلك،   إلى  وباإلضافة  فیھا.  واالستثمار  السرطان  لمكافحة  التخطیط  عند  بھا  یُسترشد  مع  لكي  افتراضیة  مشاورات  ُعقدت 
عضواً لتقییم التقدُّم المحرز في تنفیذ جھود مكافحة السرطان والتوصیات المنبثقة من البعثة االستعراضیة المتكاملة   دولةً  ۱۳

جلسة إحاطة افتراضیة مع الجھات المانحة من الدول األعضاء   ۳۰وُعقد ما یزید على  أجل عالج السرطان،  لبرنامج العمل من  
 وغیرھا لعرض الفرص المتاحة للمساھمة في الجھود التي تبذلھا الوكالة فیما یتعلق بمكافحة السرطان. 

 
 ۱۹-لجائحة كوفیددعم الدول األعضاء في جھودھا الرامیة إلى التصدي   -۲-۱-ألف

، أساساً من خالل مشروع ۱۹-قدَّمت الوكالة الدعم للدول األعضاء في جھودھا الرامیة إلى التصدي لجائحة كوفید -٥
، المعنون "تعزیز قدرات الدول األعضاء في بناء وتعزیز واستعادة القدرات والخدمات INT0098التعاون التقني األقالیمي  

لذي وافق علیھ مجلس المحافظین، خارج دورة المیزانیة، في اجتماعھ  في حالة تفشي األمراض والطوارئ والكوارث''، وا
  . ۲۰۲۱- ۲۰۲۰ضمن إطار برنامج التعاون التقني للفترة  ۲۰۱۹المعقود في تشرین الثاني/نوفمبر  

رونا في تموز/یولیھ، تلقت سیشیل معدات من الوكالة لتمكین ذلك البلد من استخدام تقنیة مستمدة من المجال النووي للكشف السریع عن فیروس كو
 الجھة النظیرة في سیشیل) (الصورة من: .۱۹-المسبِّب لمرض كوفید
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في    وطنی�امختبراً    ۲۸٥، كان عدد المختبرات التي تلقت الدعم من خالل المشروع قد بلغ  ۲۰۲۰وبحلول نھایة عام   -٦
اآلنیة وأطقم األدوات التشخیصیة ومفردات أخرى   PCRأمر شراء لتوفیر أطقم اختبارات    ۱  ۹٥۰بلداً وإقلیماً، وأُصدر    ۷۱۲

 شحنة. ۲ ٥۰۰ذات صلة، وُسلِّمت ھذه المواد من خالل ما یزید على 

فرادى المختبرات، وإصدار  وشملت المساعدة المقدمة من الوكالة أیضاً إسداء المشورة التقنیة وتقدیم اإلرشادات إلى   -۷
العالمیة من أجل عقد   لمنظمة الصحة  المكاتب اإلقلیمیة  بالتعاون مع  النمطیة، والعمل  العمل  التوجیھیة وإجراءات  المبادئ 

الوكالة   باللغات اإلسبانیة واإلنكلیزیة والروسیة والعربیة والفرنسیة. وأعدَّت  ھة  من مقاطع   ۲۱حلقات دراسیة شبكیة موجَّ
اآلنیة والسیرولوجیا، وأُتیحت ھذه المقاطع أیضاً بخمس لغات. ویمكن االطالع    PCRو التعلیمیة بشأن استخدام اختبارات  الفیدی

ع الصحة البشریة التابع للوكالة.    على ھذه التسجیالت عبر اإلنترنت من خالل موقع مجمَّ

إلى مساھم -۸ المساعدة  ھذه  تقدیم  الوكالة من  تمكُّن  في  الفضل  الدول ویرجع  قدَّمتھا  المیزانیة  ات سخیة خارجة عن 
وبلغ مجموعھا   الخاص  والقطاع  الصیدالنیة    ۲٦٫۳األعضاء  للمستحضرات  المحدودة  تاكیدا  وقدَّمت شركة  یورو.  ملیون 

 مالیین یورو من أجل توفیر معدات االختبار والسالمة البیولوجیة   ٤٫۱العاملة في مجال الصیدلة البیولوجیة مساھمة قدرھا  
 للبلدان التي تطلبھا.

، مبادرة لتعزیز التأھب العالمي  ، أطلق المدیر العام للوكالة، السید رافائیل ماریانو غروسي۲۰۲۰وفي حزیران/یونیھ   -۹
المستقبل على غرار جائحة كوفید في  تتفشى  أن  یمكن  التي  اسم مشروع ۱۹-للجوائح  أُطلق علیھا  التي  المبادرة،  . وتستند 

ZODIAC   ("زودیاك")، إلى خبرات الوكالة في مساعدة البلدان على استخدام التقنیات النوویة والتقنیات المستمدة من المجال
 وي للكشف السریع عن مسبِّبات األمراض الحیوانیة العابرة للحدود، بما في ذلك األمراض التي تنتقل إلى البشر. النو

 : لمحة عامة ۲۰۲۰التعاون التقني في عام    -۲-ألف

 : سیاق برنامج التعاون التقني ۲۰۲۰التطورات العالمیة في عام    -۱-۲-ألف

 الحوار العالمي حول التنمیة 

، على مستوى البرنامج وعلى  ۱۹-االضطالع بالكثیر من األعمال من أجل التصدي لجائحة كوفید  ۲۰۲۰  شھد عام - ۱۰
مستوى المناصرة والتواصل مع الشركاء الخارجي. وباالستناد إلى اإلنجازات السابقة، واصلت الوكالة عملھا من أجل ترسیخ 

 .  ۲۰۳۰مة في تنفیذ خطة التنمیة المستدامة لعام مكانة العلوم والتكنولوجیا النوویة باعتبارھا قوة محركة مھ

وفي بدایة العام، أُدرجت في برنامج حلقة العمل المعنیة بالعلوم والتكنولوجیا واالبتكار، التي نظَّمھا فریق العمل   -۱۱
المتحدة، جلسةٌ خاصةٌ  األمم  بین وكاالت  أھداف  المشترك  النوویة ألغراض  التكنولوجیا  تطبیقات  التنمیة    بشأن تسخیر 

عن الكیفیة التي یمكن بھا للعلوم والتكنولوجیا النوویة أن تدعم البلدان في سعیھا إلى    المستدامة، قُدِّمت فیھا لمحةٌ عامةٌ 
أن تسھم من خاللھا في    تحقیق أھداف التنمیة المستدامة، كما ُعرضت أمثلة ملموسة للحلول التي یمكن للتقنیات النوویة 

  والحیوانیة والتعجیل بتحقیق الرخاء وحمایة البیئة.تحسین الصحة البشریة 

الرفیع  - ۱۲ السیاسي  للمنتدى  الوكالة في حزیران/یونیھ عرضاً خالل جلسة خاصة تحضیریة  وانطالقاً من ذلك، قدَّمت 
ى العمل المستوى، تناولت على وجھ الخصوص دور العلوم والتكنولوجیا واالبتكار في التصدي للجائحة. وأشارت الوكالة إل

دُّ مجال تركیز رئیسي في إطار ذلك  التي تُعَ   ― وآلیة تیسیر التكنولوجیا    ۱۷الذي تضطلع بھ بشأن ھدف التنمیة المستدامة  
في منصة    ― الھدف الرئیسیین  الشركاء  انضمامھا كأحد  تموز/یولیھ    Connect 2030من خالل  في  أُطلقت  .  ۲۰۲۰التي 

  ۱۹-الحلول المستخدمة في التصدي لجائحة كوفیدأُدرج الدعم المقدَّم من الوكالة في مجال التصدي للطوارئ ضمن ركن   وقد
 في تلك المنصة. 
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كالة أیضاً في عدَّة اجتماعات لفرقة العمل المشتركة بین اإلدارات المعنیة بالشؤون األفریقیة، لتنضم إلى وشاركت الو - ۱۳
، والمداوالت حول استراتیجیة المناصرة والتواصل ۱۹-المناقشات بشأن مركز معارف األمم المتحدة ألفریقیا بشأن كوفید 

وفي إطار   .۱۹-المبذولة في أفریقیا من أجل التصدي لجائحة كوفید  الدعم المقدم من منظومة األمم المتحدة للجھودوحول  
، شاركت الوكالة في عدَّة اجتماعات  ۲۰۱۹الترتیبات العملیة بین الوكالة والھیئة األفریقیة للطاقة النوویة، والتي ُوقِّعت في عام  

الیورانیوم اشتركت في تنظیمھا   النوویة والمركز افتراضیة، بما في ذلك حلقة دراسیة شبكیة حول  للطاقة  الھیئة األفریقیة 
، والحلقة الدراسیة الشبكیة المشتركة بین الھیئة األفریقیة للطاقة النوویة ۲۰۲۰في أیلول/سبتمبر    الدولي للعلوم والتكنولوجیا

انون األول/دیسمبر  وفرع أفریقیا التابع للرابطة العالمیة للعامالت في المجال النووي بشأن القوى النوویة في أفریقیا في ك
 . وساھمت الوكالة أیضاً في استعراض الخطة االستراتیجیة الخمسیة الخاصة بالھیئة األفریقیة للطاقة النوویة.۲۰۲۰

شاركت الوكالة في الدورة السادسة االفتراضیة للجنة المعنیة بالبیئة والتنمیة التابعة   الھادئ،  والمحیط  آسیا  منطقة  وفي -۱٤
تحدة االقتصادیة واالجتماعیة آلسیا والمحیط الھادئ، من أجل تسلیط الضوء على مبادرات الوكالة بشأن جائحة للجنة األمم الم

، وفي البرنامج المتعلق بالھواء والبیئة البحریة، الجاري تنفیذه في إطار االتفاق التعاوني اإلقلیمي للبحث والتنمیة ۱۹-كوفید
لنوویین. وخالل الفعالیة المعنونة "بحر الحلول"، والتي استضافتھا حكومة فییت نام والتدریب في مجال العلم والتكنولوجیا ا 

مع برنامج األمم المتحدة للبیئة، استكشفت الوكالة إمكانیة إقامة الشراكات من أجل التصدي للتلوث بالمواد البالستیكیة. وخالل 
الصناعیة بشأن االقتصاد الدائري، تقاسمت الوكالة ما لدیھا من  المشاورات اإلقلیمیة التي عقدتھا منظمة األمم المتحدة للتنمیة

معلومات عن الجھود التي تبذلھا الدول األعضاء في منطقة آسیا والمحیط الھادئ من أجل تشجیع األخذ باالقتصاد الدائري 
ھا لمواصلة دعم مكتب الممثل السامي وتحقیق االستدامة في استخدام الموارد الطبیعیة. وختاماً، فقد أعادت الوكالة تأكید استعداد

ا والبلدان النامیة غیر الساحلیة والدول الجزریة الصغیرة النامیة في العملیة التشاوریة من أجل إقامة شراكة  ألقل البلدان نمو�
ا.  جدیدة أثناء حضور األعمال التحضیریة لمؤتمر األمم المتحدة الخامس بشأن أقل البلدان نمو�

شاركت الوكالة بالوسائل االفتراضیة في المنتدى العالمي لالستدامة في المناطق الجبلیة    تشرین األول/أكتوبر،وفي   -۱٥
الذي نظَّمتھ جامعة األمم المتحدة ومعھد یوراك للبحوث، وقدَّمت عرضاً حول العمل الذي تضطلع بھ الوكالة   ۲۰۲۰لسنة  
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 بلیة المرتفعة في سیاق مشروع إقلیمي للتعاون التقني. وفي تشرین األول/بشأن التكیُّف مع تغیُّر المناخ في المناطق الج
أكتوبر أیضاً، حضرت الوكالة مؤتمراً نظَّمتھ الرابطة الدولیة للموارد المائیة وركَّز على موضوع صمود المیاه الجوفیة  

قدَّمت الوكالة عرضاً حول مشروع إقلیمي    بلداً في منطقة أوروبا،  ۲۷نظیراً من    ۳۸في مواجھة تغیُّر المناخ. وبالنیابة عن  
للتعاون التقني یھدف إلى تعزیز القدرات اإلقلیمیة على تقییم الموارد المائیة باالستعانة بالنظائر في سیاق التكیُّف مع تغیُّر  

الوطني   المناخ. وكان الھدف من تقدیم العرض ھو إذكاء الوعي بین الجھات المعنیة ومتخذي القرارات على الصعیدین
 والدولي، واستكشاف إمكانات التعاون مع شركاء إنمائیین آخرین في ھذا المجال. 

وفي إطار جھود متضافرة إلذكاء الوعي ببرنامج التعاون التقني بین صفوف الجھات المعنیة الرئیسیة في منطقة   -۱٦
بین قیادات الجماعة الكاریبیة، شاركت الوكالة  أمریكا الالتینیة والكاریبي، وال سیما الدول الحدیثة العضویة في الوكالة و

المتحدة في كانون األول/دیسمبر   الكاریبیة لدى األمم  لبلدان الجماعة  الدائمین  للممثلین  التشاوري  .  ۲۰۲۰في االجتماع 
ضرین  وسلَّطت الوكالة الضوء على عمل برنامج التعاون التقني في الدول األعضاء في الجماعة الكاریبیة، وأطلعت الحا

 على أمثلة محددة للتعاون اإلقلیمي في جمیع المجاالت المواضیعیة. 

مھا الوكالة في مجال مكافحة السرطان خالل كبرى الفعالیات  - ۱۷ واستمر تسلیط الضوء على المساھمات المھمة التي تقدِّ
ن اإلقلیمیة لمنظمة الصحة العالمیة،  الصحیة العالمیة، مثل قمة الصحة العالمیة، وجمعیة الصحة العالمیة، واجتماعات اللجا

نقص   بفیروس  المعني  المشترك  المتحدة  األمم  لبرنامج  التنسیقي  لندن، والمجلس  في  السرطان  لمكافحة  العالمي  واألسبوع 
 المناعة البشریة/متالزمة نقص المناعة المكتسب (اإلیدز)، من بین فعالیات أخرى. 

 
  بناء القدرات البشریة  -۲-۲-ألف

رنامج التعاون التقني ھو القناة الرئیسیة التي تعمل الوكالة من خاللھا على نقل التكنولوجیا النوویة إلى الدول األعضاء  ب - ۱۸
وعلى بناء قدراتھا في مجال االستخدام السلمي للعلوم والتكنولوجیا النوویة. وھو برنامج قائم على نھج الدار الواحدة، یجمع 

 وفرة على نطاق الوكالة بمختلف أقسامھا من أجل تلبیة احتیاجات الدول األعضاء.  بین المھارات والخبرات المت

مشروعاً طموحاً في منطقة آسیا والمحیط الھادئ، بھدف بناء القدرات واستحداث   ۲۰۱۸واستھلَّت الوكالة في عام   - ۱۹
ب المدارس الثانویة في شتى أنحاء المنطقة  أدوات وموارد للتعلیم النووي من شأنھا أن تصل إلى ما ال یقلُّ عن ملیون من طال

. وبالشراكة مع جامعة طوكیو، والمنظمة األسترالیة للعلوم والتكنولوجیا النوویة، ومختبر أرغون الوطني، ۲۰۲۱بحلول عام  
بت الوكالة مجموعة أساسیة من معلِّمي المدارس الثانویة في عدَّة بلدان، وأعاد ھؤالء المعلمون تقدیم التد ریب الذي تلقوه  درَّ

في  النوویة  التكنولوجیات  إدراك مساھمة  على  عوھم  ویشّجِ الطالب  لیعلِّموا  المنطقة،  في  والخبراء  المعلمین  مئات من  إلى 
، وصل المشروع بالفعل إلى ما یزید على ملیون طالب  ۲۰۲۰تطبیقات عدیدة في حیاتھم الیومیة. وفي وقت مبكر من عام  

 طقة. عضواً في المن دولةً  ۲۰في 

وتنفیذ  -۲۰ وضع  على  الوطنیة  النوویة  المؤسسات  مساعدة  على  الوكالة  تعمل  والكاریبي،  الالتینیة  أمریكا  وفي 
اإلقلیمي   المشروع  خالل  من  الخدمات  الستدامة  االستراتیجیة  RLA0069استراتیجیات  لإلدارة  "الترویج  المعنون   ،

من خالل   الوطنیة  النوویة  المؤسسات  في  الشراكاتواالبتكار  وإقامة  الثانیة    -  التعاون  ". )CLXXIIأركال  (المرحلة 
وتعزیز القدرات في مجال التخطیط االستراتیجي واإلدارة االستراتیجیة عنصر ال غنى عنھ في تحقیق استمراریة األعمال 

أُطلقت دورة تدریبیة مدتھا ثالثة أشھر الثاني/نوفمبر،  بالتعاون مع مختبر   واالستدامة في تلك المؤسسات. وفي تشرین 
في  الوطنیة  النوویة  المؤسسات  في  واإلدارة  القیادة  أدوار  المستقبل  في  الذین سیتولون  الشباب  لتزوید  الوطني  أرغون 

 المنطقة بالقدرات الالزمة للتخطیط االستراتیجي واإلدارة االستراتیجیة. 

 
 التعلیم على المستوى الجامعي وعلى مستوى الدراسات العلیا

قدت دورتان تعلیمیتان على مستوى الدراسات العلیا في مجال الوقایة من اإلشعاعات وأمان المصادر اإلشعاعیة في  عُ  - ۲۱
من شباب المھنیین التدریب على    ٥۱غانا والمغرب (للبلدان الناطقة باإلنكلیزیة والفرنسیة على التوالي)، تلقى من خاللھما  
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، أعربت المملكة األردنیة الھاشمیة عن اھتمامھا باستضافة ۲۰۲۰زیران/یونیھ  مھام مسؤولي الوقایة من اإلشعاعات. وفي ح
. وبناء على ذلك أجرت الوكالة بعثة افتراضیة أولى الستعراض تقییم  ۲۰۲۱دورة تعلیمیة جامعیة علیا باللغة العربیة في عام  

 التعلیم والتدریب في األردن وانتھت منھا في كانون األول/دیسمبر. 

، واصلت الوكالة دعم عدَّة مبادرات بشأن التعلیم على مستوى الدراسات العلیا في مجال العلوم ۲۰۲۰ل عام  وطوا - ۲۲
ا)   دولةً   ۱۳والتكنولوجیا النوویة في أفریقیا. وتلقى ثالثة عشر مرشحاً من   عضواً (منھا عشر دول أعضاء من أقل البلدان نمو�

اه التي تجمع بین التعلیم والتدریب، إلجراء أعمال بحثیة في جامعات أجنبیة  الدعم من خالل مشروع إقلیمي لبرامج الدكتور
استكماال لدراستھم للحصول على درجة الدكتوراه في الجامعات المحلیة في بلدانھم. وبدأ عشرة مرشحین آخرین الدراسة  

النوویة في جامعة اإلسكندریة ف ي مصر وجامعة غانا، من خالل  للحصول على درجة الماجستیر في العلوم والتكنولوجیا 
للبحث   األفریقي  اإلقلیمي  التعاوني  االتفاق  إطار  في  النوویة  والتكنولوجیا  العلوم  مجال  في  سنتین  لمدة  للماجستیر  برنامج 

 والتنمیة والتدریب في مجال العلم والتكنولوجیا النوویین (اتفاق أفرا).

لدراسات العلیا محور تركیز رئیسي. وعلى سبیل المثال، حصل  وفي قطاع الصحة، ظلَّ دعم التعلیم على مستوى ا - ۲۳
الطبیة لدى مؤسسات  للتدریب في مجالي طب األورام اإلشعاعي والفیزیاء  ستة مرشحین على منح دراسیة طویلة األجل 

لعدَّة مشاریع وطنیة ركَّ  زت على التدریب  أفریقیة في سیاق مشروع إقلیمي تابع التفاق أفرا. وجاء ھذا المشروع استكماالً 
الطبیة  الفیزیاء  على  اإلكلینیكي  للتدریب  دراسیة جماعیة  منح  برنامج  واستُھلَّ  اإلشعاعي.  الطب  في مجال  األجل  الطویل 

مرشحاً وستستضیفھ غانا ومصر. وفي الرباط بالمغرب، بدأ خمسة مرشحین    ۱٤ألغراض التصویر، وسیدعم ھذا البرنامج  
امجاً للماجستیر في مجال الصیدلة اإلشعاعیة، سیكون العدید منھم أول أخصائیین مؤھلین في  من بلدان ناطقة بالفرنسیة برن

الصیدلة اإلشعاعیة في بلدانھم. واجتاز ثالثة مرشحین من بلدان ناطقة باإلنكلیزیة اختبار القبول المؤّھِل لبدء برنامج الماجستیر  
 . ۲۰۲۲توقع أن یتمكَّن المرشحون من إتمام البرنامج في عام  في مجال الصیدلة اإلشعاعیة في جنوب أفریقیا. ومن الم

، تمكَّن معظم الطالب الخمسة عشر الحاصلین على منحة دراسیة  ۱۹-ورغم التحدیات التي فرضتھا جائحة كوفید - ۲٤
إتمام فترتھم األولى للدكتوراه تجمع بین التعلیم والتدریب في إطار مشروع إقلیمي إلدارة الموارد المائیة في منطقة الساحل من  

 في الجامعات األجنبیة. ویھدف المشروع إلى تعزیز االعتماد على الخبرات الذاتیة في مجال الھیدرولوجیا النظیریة.  

، نجحت فییت نام في إنشاء برنامج یمنح درجة البكالوریوس في الفیزیاء الطبیة في جامعة نغوین ۲۰۲۰وفي عام   - ۲٥
بمدینة ھو شي مینھ ثان  التقني  تات  التعاون  بدعم من مشروع   ،VIE6030  في مجال والتدریب  التعلیم  المعنون "تطویر   ،

الفیزیاء الطبیة"، والذي یھدف إلى تھیئة جیل جدید من األخصائیین في الفیزیاء الطبیة. واكتمل أیضاً إعداد إطار البرنامج 
ریبي ھو أول برنامج رسمي من نوعھ في البالد. وأصدرت  الوطني لتعلیم األخصائیین في الفیزیاء الطبیة، وأُطلق برنامج تج

بشأن اللوائح التنظیمیة التي تضع شروط    CP-ND/142/2020المرسوم    ۲۰۲۰حكومة فییت نام في كانون األول/دیسمبر  
العاملین   في  یشترط  والذي  الذریة،  الطاقة  لتطبیقات  الدعم  خدمات  وتقدیم  اإلشعاعیة  باألعمال  یقومون االضطالع  الذین 

بممارسات إشعاعیة، مثل ممارسات العالج اإلشعاعي والطب النووي، أن یكونوا من الحاصلین على شھادة دراسیة في مجال  
 الفیزیاء الطبیة. 

 
 المساعدة في مجالي التشریعات والصیاغة 

خالل برنامج التعاون التقني، مجموعة متعددة  ، نظَّم برنامج المساعدة التشریعیة، الذي یُنفَّذ أساساً من  ۲۰۲۰وفي عام   - ۲٦
الوطنیة  التشریعات  فیما یتعلق بوضع  المشورة والتدریب  التوعیة وإسداء  العمل والبعثات واالجتماعات بھدف  من حلقات 

مختلفة عضواً من مناطق    وتنقیحھا وباالنضمام إلى الصكوك القانونیة الدولیة ذات الصلة وتنفیذھا. وتلقت اثنتا عشرة دولةً 
المساعدة التشریعیة الثنائیة في شكل تعلیقات مكتوبة ومشورة بشأن صیاغة التشریعات النوویة الوطنیة. وُعقدت حلقات عمل 
إلى ذلك، ففي تموز/یولیھ شارك عدد من كبار  نام. وباإلضافة  البحرین وسري النكا وفییت  لدعم  وحلقات دراسیة وطنیة 

كمانستان، وھي أحدث دولة عضو في الوكالة، في أول حلقة دراسیة وطنیة تعقدھا الوكالة المسؤولین ومتخذي القرارات في تر
ُعقدت في كانون   إلى ذلك،  وآمناً وسلمی�ا. وباإلضافة  مأموناً  النوویة استخداماً  التكنولوجیا  القانوني الستخدام  بشأن اإلطار 
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، ووي على الصعید الوطني مع القانون النووي الدولي واألوروبيحلقة العمل اإلقلیمیة بشأن مواءمة القانون النالثاني/ینایر  
وأتاحت ھذه الفعالیة للدول المشاركة الوقوف على احتیاجاتھا من   .من أوروبا وآسیا الوسطىعضواً   دولةً   ۱٦وشاركت فیھا  

  المساعدة التشریعیة خالل العامین المقبلین.

.  ۲۰۲۰نائیة، سنَّ كلٌّ من بلیز وتوغو وجیبوتي ونیبال تشریعات نوویة في عام  وبعد االستفادة من المساعدة التشریعیة الث  - ۲۷
تزال ھناك حاجة إلى سّنِ تشریعات نوویة شاملة في عدَّة دول أعضاء في منطقة أمریكا الالتینیة والكاریبي. ویجري تقدیم  وال 

التقني اإلقلیمي   التعاون  الم RLA0067الدعم لذلك الغرض في إطار مشروع  القانونیة الوطنیة". وفي ،  عنون "تعزیز األطر 
ا یضع األساس تشرین األول/أكتوبر، سنَّ مجلس النواب في بلیز قانون األمان واألمن اإلشعاعیین، مما یمثِّل معَل  ماً بارزاً مھم�

 وآمناً وسلمی�ا.  القانوني لنظام التحكم الرقابي الذي یكفل استخدام العلوم والتكنولوجیا النوویة استخداماً مأموناً 

بدعم من   - ۲۸ مناسب  قانوني  إطار  وإرساء  عملیة وضع  في  تقدُّماً  المناطق  أحرزت جمیع  الماضي،  العقد  وعلى مدى 
عضواً تشریعات نوویة جدیدة، وجرى ذلك في معظم    دولةً   ٤٤برنامج المساعدة التشریعیة. وعلى وجھ التحدید، اعتمدت  

اإلقرار.   تنتظراألحوال عن طریق اتباع نھج شامل إزاء القانون النووي. وأعدَّت دول عدیدة أخرى مشاریع تشریعات نوویة  
دول   ۱۰ادئ ودول في آسیا والمحیط الھ ۱۰في أفریقیا و دولةً  ۲۰وتحدیداً، فقد اعتُمدت تشریعات نوویة جدیدة في أكثر من 

 وأربع دول في أمریكا الالتینیة والكاریبي.  أوروبا وآسیا الوسطىفي 

مھ بعنوان    ۲۰۲۰، أُرجئ تنظیم دورة عام ۱۹-وبسبب جائحة كوفید - ۲۹ من برنامج التدریب األقالیمي السنوي الذي تنّظِ
بالذكرى السنویة العاشرة الستھالل المعھد،   القانون النووي. واحتفاالً  أُطلق مقطع فیدیو على ھامش الدورة العادیة  معھد 
مسؤول، وكان نحو ثلثي طالب المعھد    ٦۰۰الرابعة والستین للمؤتمر العام. وقد شارك في أنشطة المعھد منذ إنشائھ نحو  

ت الدراسیة  من أفریقیا. وبھدف التخفیف من تأثیر الجائحة، نُفِّذت في إطار برنامج المساعدة التشریعیة سلسلة جدیدة من الحلقا 
بلد.    ۱۰۰تدفُّق بث، بمشاركة مسؤولین من أكثر من   ۲ ٥۰۰الشبكیة التفاعلیة بشأن القانون النووي، اجتذبت ما یزید على  

وبالنظر إلى النجاح الذي حققتھ ھذه السلسلة، واستجابة لالھتمام الذي أعربت عنھ دوائر الصناعة النوویة وشركات المحاماة  
یة والمجتمع المدني واألوساط األكادیمیة، ُعقدت حلقة دراسیة شبكیة مفتوحة لعموم الجمھور بعنوان  والمنظمات غیر الحكوم

 "القانون النووي في الممارسة العملیة: منظور الوكالة الدولیة للطاقة الذریة".  

 

ا    تلبیة احتیاجات أقل البلدان نمو�

الم یُعَ  - ۳۰ وإدارة  البشریة  الموارد  تنمیة  من  كلٌّ  العلوم  دُّ  تطبیق  في  النجاح  تحقیق  في  ا  مھم� عامالً  النوویة  عارف 
التي   االحتیاجات  تلبیة  على  عملھا  الوكالة  وتواصل  واالقتصادیة.  االجتماعیة  التنمیة  ألغراض  النوویة  والتكنولوجیا 

ز برنامج التعاون التقني في ھذه البلد  ا. ویركِّ ان على االستخدامات السلمیة  تختصُّ بھا الدول األعضاء من أقل البلدان نمو�
والطاقة، والصناعة،   والبیئة،  والمیاه  والتغذیة،  والصحة  والزراعة،  األغذیة  النوویة في مجاالت  والتكنولوجیا  للعلوم 
أكادیمیة قصیرة األجل وطویلة األجل   برامج  المجاالت من خالل  القدرات في ھذه  بناء  الوكالة على  واألمان. وتعمل 

 حرجة من العلماء. بھدف تكوین كتلة  
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للفریق الوكالة  وشاركت   - ۳۱ العشرین  االجتماع  في 
األمم   لمنظومة  التابع  الوكاالت  بین  المشترك  االستشاري 
عمل  برنامج  بتنفیذ  المعنیة  الدولیة  والمنظمات  المتحدة 

لصال األمم  اسطنبول  منظمات  وقدَّمت  ا.  نمو� البلدان  أقل  ح 
المتحدة معلومات محدَّثة عن حالة االستعدادات لعقد مؤتمر  

ا  ، بما )LDC5(األمم المتحدة الخامس بشأن أقل البلدان نمو�
. ۱۹-في ذلك تغییر مواعید االجتماعات بسبب جائحة كوفید
لدعم  وقدَّمت الوكالة مساھمات في التقریر السنوي بشأن "ا

ا: لمحة  المقدم من منظومة األمم المتحدة إلى أقل البلدان نمو�
المشترك بین   االستشاري  الفریق  عامة وتحلیل لمساھمات 

ا".   الوكاالت المعني بأقل البلدان نمو�

وللدول الجزریة الصغیرة النامیة احتیاجات خاصة   - ۳۲
بسبب صغر حجمھا الجغرافي وموقعھا. وتعمل الوكالة على  

بیة احتیاجات الدول الجزریة الصغیرة النامیة في منطقة  تل
وباالو   الجدیدة  غینیا  بابوا  فیھا  بما  الھادئ،  والمحیط  آسیا 
وجزر مارشال وفانواتو وفیجي، من خالل نھج دون إقلیمي 

وقد استمرت المناقشات   جدید خاص بجزر المحیط الھادئ.
نیة في والمشاورات بشأن ذلك النھج فیما بین الجھات المع

 .۲۰۲۰شكل افتراضي طوال عام 

 

 التصدي للطوارئ

، وبناًء على طلب البعثة الدائمة ۲۰۲۰في آب/أغسطس    MV Wakashioعقب حادثة االنسكاب النفطي من السفینة   - ۳۳
والتدریب  التحلیلیة  المعدات  توفیر  والساحلیة. وجرى  البحریة  البیئة  لحمایة  الوكالة مساعدات طارئة  قدَّمت  لموریشیوس، 

 لغرض رصد التلوث الالحق لالنسكاب واألثر المرتبط بھ في اآلجال القصیر والمتوسط والطویل.

من أجل    مھوریة الكونغو الدعم من الوكالة من خالل برنامج التعاون التقني وصندوق األمن النوويوتلقت ج  - ۳٤
وضع الصیغة النھائیة لخطٍة لتأمین النقل العاجل، وإجراء عملیة تقییم ومحاكاة قبل الشحن، وإجراء عملیة تقییم موقعٍ 

ن فیھ مؤقتاً مصدران مشعان مھمالن   إلى حین  ―ا یُستخدمان في السابق في عالج السرطان  كان  ―للمكان الذي سیُخزَّ
إلى   التدریب  م  وقُدِّ نھائی�ا.  نقل    ٤٥تصدیرھما  بعملیة  معنیة  حكومیة  وزارات  خمس  من  مصلحة  وصاحب  مشاركاً 

ا.    المصدرین المھملین بر�

، بما في  ۲۰۲۰وقدَّمت الوكالة المساعدة إلى لبنان في أعقاب االنفجار الذي وقع في مرفأ بیروت في آب/أغسطس   -۳٥
ذلك توفیر قطع غیار لمعدات التشخیص الطبي التي تعرضت للتلف بسبب االنفجار. كما طلب لبنان عقب وقوع االنفجار  

اآلني، وتسلَّم ھذه األطقم بالفعل. وتتعاون    PCRستخدام اختبار  با  ۱۹-الحصول على أطقم إضافیة الختبار اإلصابة بكوفید
الوكالة مع مكتب المفوض المعني بالطاقة الذریة والطاقات البدیلة ومع علماء آخرین من األوساط األكادیمیة في فرنسا  

لمتضررة من االنفجار. للوقوف على أوجھ تضافر في العمل من أجل مساعدة لبنان على تقییم السالمة الھیكلیة للمباني ا 
المتلفة  الذریة من أجل تقدیم المساعدة على إجراء االختبارات غیر  اللبنانیة للطاقة  الوكالة تتواصل مع الھیئة  وال تزال 

 للمباني المتضررة أو التي یمكن أن تكون قد تضررت من االنفجار.

ا في عام   :  ۲۰۲۰الدعم المقدَّم من الوكالة إلى أقل البلدان نمو�
  المساعدة المقدمة لھایتي والیمن

في ھایتي، استُھلَّت أربعة مشاریع وطنیة جدیدة في إطار دورة  
للفترة   التقني  معدات   .۲۰۲۱- ۲۰۲۰التعاون  توفیر  وجرى 

من   العینات  ألخذ  مواد  مختبریة  جانب  إلى  وتحلیلھا،  التربة 
وأُجري   تُستخدم في تحدید الفلزات النزرة في العینات الغذائیة.

الذي   التآكل والترسُّب في ھایتي، لیكون األساس  تقییم لعملیات 
،  ۲۰۲۰وفي عام   ستستند إلیھ أنشطة بناء القدرات المخطط لھا.

العینات جرى تورید معدات ألخذ عینات المیاه لدعم حملة لجمع 
وبالتعاون مع وزارة الصحة،  .۲۰۲۱من المقرر تنفیذھا في عام  

تعمل الوكالة على تقدیم المساعدة إلى ثالثة مستشفیات عامة في  
التشخیصي   التصویر  خدمات  في  األمان  تعزیز  بغیة  العاصمة 

 وضمان موثوقیة جودتھا. 

عام   بالطب  ۲۰۲۰في  مختصین  أطباء  لثالثة  الوكالة  وفَّرت   ،
مجال  النو في  والعالج  التشخیص  على  التدریَب  الیمن  من  وي 

النووي في مركز الحسین للسرطان في األردن. وجرى   الطب 
توفیر معدات مختبریة ومواد كیمیائیة لتعزیز القدرات التشغیلیة 
للبحوث   العامة  للھیئة  التابعة  الحیویة  التقانة  مختبرات  لدى 

الزراعي. ف واإلرشاد  أیضاً  الوكالة  معدات  ونجحت  تسلیم  ي 
بكوفید  اإلصابة  على  ۱۹- لتشخیص  قائم  خیار  باستخدام   ،

  التوصیل "من الباب إلى الباب". 
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تقدیم المساعدة التقنیة إلى البلدان السبعة المتضررة من تفشي حمى الخنازیر األفریقیة   ۲۰۲۰واستمر خالل عام   -۳٦
إطار مشروع   نام وكمبودیا ومنغولیا ومیانمار)، في  الشعبیة والصین وفییت  الدیمقراطیة  تایلند وجمھوریة الو  (وھي: 

نمیة الموارد البشریة والتكنولوجیا النوویة بما في ذلك االحتیاجات ، المعنون "دعم تRAS0081التعاون التقني اإلقلیمي  
الناشئة". وشمل الدعم المقدَّم من أجل التصدي الفوري للطوارئ توفیر أطقم أخذ العینات واستخراجھا القائمة على تقنیة  

القائمة   االختبار  وأطقم  (إلیزا)  النووي  المجال  من  المستمدة  اإلنزیمي  المناعي  البولیمیري  القیاس  التفاعل  تقنیة  على 
ألغراض إجراء االختبارات السریعة. وجرى أیضاً توفیر اإلرشادات التقنیة وإجراءات العمل النمطیة   )PCR(المتسلسل 

 والبروتوكوالت المختبریة لموظفي المختبرات والموظفین البیطریین. 

بالبنیة    ، فألحقا أضراراً جسیمًة ۲۰۲۰شرین الثاني/نوفمبر  وقد ضرب اإلعصاران إیتا وآیوتا منطقة أمریكا الوسطى في ت -۳۷
الوكالة   ووفَّرت  الصحیة.  المرافق  فیھا  بما  الضروریة،  لغواتیماال   وحدةً   ۱۲األساسیة  المحمولة  السینیة  األشعة  وحدات  من 

راً من اإلعصارین، للمساعدة على اإل سراع باستعادة قدرات الرعایة وكولومبیا ونیكاراغوا وھندوراس، وھي البلدان األكثر تضرُّ
 الصحیة في المناطق المتضررة في تلك الدول األعضاء، وال سیما في المناطق النائیة التي ال توجد مستشفیات على مقربة منھا.

 
 إذكاء الوعي ببرنامج التعاون التقني    -۳-۲-ألف

استُھلَّت حزمة جدیدة من المنتجات اإلعالمیة، وھي سلسلة   - ۳۸
. وصار من المتاح اآلن االطالع على لمحات القُطریة اللمحات العامة  

عن أنشطة التعاون التقني في معظم البلدان واألقالیم في أفریقیا وآسیا  
مقاالً على شبكة اإلنترنت    ۱٤۰ط الھادئ. ونُشر ما یزید على  والمحی

التواصل   التفاعل عبر وسائل  التقني، وظلَّ  التعاون  حول موضوع 
ل قناة ھامة لالتصال. وقد حظیت المساعدة المقدمة   االجتماعي یشّكِ

بتغطیة واسعة على شبكة    ۱۹- من الوكالة فیما یتعلق بجائحة كوفید 
ر لعملیات تسلیم المعدات عبر حساب الوكالة  اإلنترنت، ونُشرت صو 

 على موقع فلیكر. 

األول/دیسمبر   - ۳۹ كانون  األمم  ۲۰۲۰وفي  مكتب  احتفى   ،
باعتبارھا  بالوكالة  الجنوب  بلدان  بین  بالتعاون  المعني  المتحدة 

موقع   في  الشھر"  الذي   South Galaxy-South"شریك  الشبكي 
الضوء على العمل الذي تضطلع بھ المنظمات في مجال التعاون فیما بین بلدان الجنوب   یتعھده المكتب، في إطار مبادرة لتسلیط

والتعاون الثالثي. وشملت المواد اإلعالمیة التي نُشرت في الموقع الشبكي المذكور بشأن عمل الوكالة عدَّة ممارسات جیدة 
مھ الوكالة إلى دولھا  في مجال التعاون بین بلدان الجنوب والتعاون الثالثي ألغراض التنمیة   المستدامة تبیِّن الدعم الذي تقدِّ

األعضاء من خالل برنامج التعاون التقني. وسلَّطت الممارسات الجیِّدة المنشورة الضوء على التعاون في مجاالت إدارة موارد  
 المیاه الجوفیة، وإجراء االختبارات غیر المتلفة، واستدامة الشبكات اإلقلیمیة.  

الوسائل  وُعقدت   - ٤۰ بین  فعالیة مختلطة جمعت  في شكل  فیینا  في  الدبلوماسیین  لفائدة  التقني  التعاون  بشأن  الدراسیة  الحلقة 
م عرض بشأن برنامج الوكالة للتعاون التقني أیضاً خالل فعالیة    ۱۰۰االفتراضیة والحضور الشخصي، واجتذبت نحو   مشارك. وقُّدِ

الة بعنوان "المؤتمر الدولي بشأن األمن النووي: استدامة الجھود وتعزیزھا"، وتناول  ُعقدت على ھامش المؤتمر الذي نظمتھ الوك 
 العرض إذكاء الوعي ببرنامج التعاون التقني ومساھمتھ في أولویات التنمیة لدى الدول األعضاء، بما فیھا أھداف التنمیة المستدامة.  

٤۱ -  ً مع الدول األعضاء بمناسبة الدورة الرابعة والستین للمؤتمر العام، كما  ا  ثنائی�   وُعقد عبر اإلنترنت مائة واثنان اجتماعا
مت في   ُعقدت معظم االجتماعات السنویة لالتفاقات اإلقلیمیة والتعاونیة أیضاً عبر اإلنترنت، رغم فروق التوقیت الكبیرة. ونُّظِ

تقني على ھامش المؤتمر العام للوكالة، وھما: فعالیة شكل افتراضي في أیلول/سبتمبر فعالیتان جانبیتان متعلقتان بالتعاون ال
بعنوان "إنقاذ النساء من اإلصابة بالسرطان"، استعرضت مبادرة الشراكة بین الوكالة والبنك اإلسالمي للتنمیة؛ وفعالیة بعنوان 

جھود التواصل الخارجي بشأن التعاون التقني في  
  ۲۰۲۰عام 

مقاالً على الموقع الشبكي للوكالة حول   ۱٤٥أكثر من  
 التعاون التقني 

ً متابع ٦ ٤٤۱ على تویتر   @IAEATCلحساب  ا
تغریدة عبر حساب   ۳۲۲أكثر من  و )،٪۱۷(بزیادة 

IAEATC@ على تویتر  

ً متابع ۱ ۸۸۲ على تویتر  @iaeapact لحساب ا
 تغریدة (منذ حزیران/یونیھ)  ۲۸٦و )،٪۳٦(بزیادة 

في مجموعة خریجي برنامج التعاون   عضواً  ۱ ٦۸٦
 LinkedInالتقني على موقع 
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وجود الطبیة  اإلشعاعیة  اإلجراءات  أمان  ضمان  اإلكلینیكیة:  الممارسات  إلى  الرقابي  التنظیم  وآسیا "من  أوروبا  في  تھا 
الوسطى"، تناولت تنفیذ معاییر األمان األساسیة في أوروبا وآسیا الوسطى. وقد أسفر عقد الفعالیتین الجانبیتین خالل المؤتمر 

 العام في شكل افتراضي عن زیادة الحضور عما ھو معتاد.

 ۱۱زیادة الكفاءة والفعالیة في برنامج التعاون التقني   -۳-ألف

   القُطریةاالتفاقات التكمیلیة المنقحة واألطر البرنامجیة     -۱-۳-ألف

قد وقَّعت أطراً برنامجیة   دولةً   ۱۲، كانت  ۲۰۲۰نھایة عام  وبحلول   - ٤۲
البرنامجیة  قُطری األطر  عدد  مجموع  لیبلغ  المفعول   القُطریةة،  الساریة 
البرنامجیة   ۱۱۳ ن جمیع األطر  ً   القُطریةإطاراً. وتتضمَّ خطة   الموقَّعة حدیثا

جمیعھا    برنامجیة ُربطت  كما  والتركیز،  باإلیجاز  تتسم  األجل  متوسطة 
اة في خطط واستراتیجیات التنمیة الوطنیة و/أو   باألھداف ذات الصلة المتوخَّ
القطاعیة، وأھداف التنمیة المستدامة، والنواتج ذات الصلة المنصوص علیھا 

للتعاو  في المتحدة  األمم  أطر عمل  المعنیة من  البلدان  وقَّعتھ  في مجال  ما  ن 
التنمیة المستدامة. ویُطبَّق في عملیة إعداد األطر البرنامجیة القُطریة نھج قائم 
وتقدیم   وتقییمھا  وتنفیذھا ورصدھا  البرامج  بتخطیط  یتعلق  فیما  النتائج  على 

 التقاریر عنھا، مع االسترشاد بالمعیار المركزي للتعاون التقني وبمراعاة االعتبارات الجنسانیة. 

الذریة  وب - ٤۳ للطاقة  الدولیة  الوكالة  جانب  التقنیة من  المساعدة  تقدیم  بشأن  ة  المنقحَّ التكمیلیة  االتفاقات  عدد  لغ مجموع 
 اتفاقاً.  ۱٤۱(االتفاقات التكمیلیة المنقَّحة) 

 

 تعظیم تأثیر البرنامج من خالل الشراكات االستراتیجیة    -۲-۳-ألف

التقني. وانصبَّ   ۲۰۲۰أبرمت الوكالة أو مدَّدت في عام   - ٤٤ عدداً من الشراكات الجدیدة والقائمة فیما یتصل بالتعاون 
التركیز على توسیع نطاق التعاون مع عدَّة شركاء من أجل تحقیق أھداف التنمیة المستدامة والتصدي للتحدي األكثر أھمیة 

 .۱۹-أي جائحة كوفید ― ۲۰۲۰وإلحاحاً في عام 

لت الوكالة بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفیروس نقص المناعة وفي مجال مكافحة السرطان، عم - ٤٥
البشریة/متالزمة نقص المناعة المكتسب من أجل النھوض بالجھود الرامیة إلى التصدي لسرطان عنق الرحم. وعن طریق  

ز على البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط،  توقیع مذكرة تفاھم، تعھَّدت المنظمتان بزیادة التعاون فیما بینھما، مع التركی
من حاالت الوفاة بسبب سرطان عنق الرحم. وواصلت الوكالة تعزیز عالقتھا   ٪۸٥بالنظر إلى أنَّ ھذه البلدان تستأثر بنسبة  

دة خدمات  مع البنك اإلسالمي للتنمیة من خالل تنفیذ مبادرة الشراكة من أجل مكافحة سرطانات النساء، التي تھدف إلى زیا
 مكافحة السرطان المقدَّمة للنساء في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. 

ترتیبات عملیات مع االتحاد الدولي لمكافحة السرطان، مع التركیز على تعزیز دور    ۲۰۲۰وأُبرمت أیضاً في عام    - ٤٦
ناً ال غنى عنھ في أي نھج شامل لمكافحة السرطان، وأُقیمت شراكة   خدمات الطب اإلشعاعي وقدراتھا ونوعیتھا باعتبارھا مكّوِ

الوكالة مع منظمة   اتفقت  العالم. وباإلضافة إلى ذلك،  أنحاء  السرطان في جمیع  الرعایة لمرضى  جدیدة مع مؤسسة توفیر 
جاالت  فرسان مالطة العسكریة المستقلة على التعاون من أجل التواصل وحشد الموارد لألنشطة التي تضطلع بھا الوكالة في م

  .الطب النووي والطب اإلشعاعي وطب األورام اإلشعاعي والعالج اإلشعاعي والرعایة التسكینیة

__________________________________________________________________________________ 
ا یخصُّ تحقیق المستوى األمثل في جودة مشاریع التعاون  فیم  GC(64)/RES/11من منطوق القرار    ۳من القسم    ٤للفقرة    ۳-یستجیب القسم ألف  ۱۱

نة من من منطوق القرار نفسھ فیما یخصُّ تطبیق اآللیة المكوَّ   ۳من القسم    ۸التقني وفي عددھا وأثرھا وتكوین صالت تآزریة بین المشاریع؛ والفقرة  
منطوق القرار نفسھ فیما یخصُّ اضطالع مكتب الخدمات اإلشرافیة  من    ۳من القسم    ۱۱خطوتین في رصد نوعیة مشاریع التعاون التقني؛ والفقرة  

رنامجي  الداخلیة والمراجع الخارجي بتقییم مشاریع التعاون التقني على أساس ما تحقق من نتائج محددة فیما یخص األھداف الواردة في اإلطار الب
 القُطري ذي الصلة أو خطة التنمیة الوطنیة ذات الصلة. 

 الموقَّعة   القُطریةاألُُطر البرنامجیة 
 ۲۰۲۰في عام 

 إندونیسیا 
 بنما 
 تشاد 

 توغو
 الدیمقراطیة   جمھوریة الو

 الشعبیة    
 جورجیا 

 السودان 
 شیلي 

 كرواتیا 
   موریتانیا

 موریشیوس 
 مولدوفا 
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النووي  -٤۷ للطب  الفرنسیة  والجمعیة  الوكالة  بین  مضى  عقد  إلى  یعود  الذي  التعاون  على  الرسمي  الطابع  وأُضفي 
الطب النووي. وتشمل ھذه الترتیبات الفترة من والتصویر الجزیئي، من خالل ترتیبات عملیة لتعزیز التعاون في مجال  

، وتوفِّر إطاراً لبناء القدرات في مجاالت الطب النووي والتصویر الجزیئي والتخصُّصات ذات الصلة، ۲۰۲۳إلى    ۲۰۲۰
الدولي   شراكتھا مع االتحاد  أیضاً  الوكالة  بالفرنسیة. ومدَّدت  الناطقة  البلدان  في  المھنیین  قدرات  بناء  لصانعي وال سیما 

 المستحضرات الصیدالنیة ورابطاتھم.  

 
 

استفادة   - ٤۸ تكفل زیادة  ترتیبات عملیة  بتوقیع  الصناعیة  للتنمیة  المتحدة  األمم  التعاون مع منظمة  تعزیز  الدول وجرى 
األعضاء في كلتا المنظمتین من العلوم والتكنولوجیا النوویة لدعم جھود التنمیة الصناعیة المستدامة. ومن بین المجاالت التي  
یُتوقع أن تستفید فیھا البلدان من ھذه المبادرة الجدیدة الدعُم التقني الشامل في سالسل القیمة الزراعیة من أجل زیادة األمن  

ن التصرف في عوامل اإلجھاد البیئي مثل المواد البالستیكیة، وكذلك استخدام أدوات وخدمات تخطیط الطاقة الغذائي، وتحسی
 لتمكین البلدان من إرساء مزیج طاقة مستدام والوصول بھ إلى المستوى األمثل. 

 ۲۰۲۰شراكات التعاون التقني التي وقعتھا الوكالة في عام 

 مجال التعاون  الجھة الشریكة (مذكرة تفاھم) 

برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفیروس نقص المناعة  
 البشري/متالزمة نقص المناعة المكتسب (اإلیدز) 

 الشراكة من أجل مكافحة سرطان عنق الرحم مبادرة 

  الجھة الشریكة (ترتیبات عملیة) 

Union for International Cancer Control 
 ("االتحاد الدولي لمكافحة السرطان")

تعزیز دور خدمات الطب اإلشعاعي وزیادة قدراتھا وتحسین 
ناً أساسی�ا في أي   جودتھا وإمكانیة الوصول إلیھا، باعتبارھا مكّوِ

 نھج شامل إزاء مكافحة السرطان  

Sovereign Military Hospitaller Order of Saint John  
of Jerusalem of Rhodes and of Malta  

 مالطة العسكریة المستقلة") ("منظمة فرسان 

التواصل وحشد الموارد في مجاالت الطب النووي والطب  
اإلشعاعي وطب األورام اإلشعاعي والعالج اإلشعاعي  

 والرعایة التسكینیة

Global Access to Cancer Care Foundation 
("مؤسسة توفیر الرعایة لمرضى السرطان في جمیع أنحاء  

 العالم") 

األخصائیین في مجاالت طب األورام اإلشعاعي  تدریب 
والفیزیاء الطبیة والعالج اإلشعاعي، وتعزیز قدرات التدریب  

 والتعلیم اإلكلینیكي في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. 

 منظمة األمم المتحدة للتنمیة الصناعیة 
االستخدامات السلمیة للتكنولوجیا النوویة من أجل التنمیة 

 ة الشاملة والمستدامة الصناعی 

المكتب اإلقلیمي التابع لالتفاق التعاوني اإلقلیمي للبحث  
والتنمیة والتدریب في مجال العلم والتكنولوجیا النوویین 

لت الترتیبات العملیة وجرى تمدید فترتھا في عام    ۲۰۲۰(ُعدِّ
 لمدة ثالث سنوات إضافیة) 

ر االتفاق  أداء مھام األمانة لالجتماعات المعقودة في إطا
التعاوني اإلقلیمي للبحث والتنمیة والتدریب في مجال العلم  

 والتكنولوجیا النوویین لمنطقة آسیا والمحیط الھادئ 

 الطب النووي والتصویر الجزیئي الجمعیة الفرنسیة للطب النووي والتصویر الجزیئي 

وكالة الصحة العمومیة في الكاریبي (جرى تمدید فترة 
 لمدة ثالث سنوات إضافیة)  ۲۰۲۰الترتیبات العملیة في عام 

االستخدامات السلمیة للعلوم والتكنولوجیا النوویة من أجل منع 
األمراض والنھوض بالصحة وحمایتھا وتحقیق التنمیة 

 االجتماعیة واالقتصادیة المستدامة 

االتحاد الدولي لصانعي المستحضرات الصیدالنیة (جرى  
 ترتیبات العملیة لمدة ثالث سنوات إضافیة) تمدید فترة ال

مبادرة الشراكة في مجال السرطان من أجل المكافحة الشاملة  
 للسرطان في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. 
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أفریقیا خالل االج  - ٤۹ النوویة في  العلوم والتكنولوجیا  بشأن استخدام  الوكالة عرضاً  الذي عقدتھ مفوضیة  وقدَّمت  تماع 
للممثلین  قدَّمت عروضاً  كما  واالبتكار،  والتكنولوجیا  العلوم  المسؤولین عن  للوزراء  افتراضي  في شكل  األفریقي  االتحاد 
المقیمین للدول األعضاء في مفوضیة االتحاد األفریقي في نیویورك. وتواصل الوكالة دعم حملة االتحاد األفریقي الستئصال  

سي وداء المثقبیات في عموم البلدان األفریقیة. ویجري استخدام المنصات االفتراضیة من أجل الحفاظ على زخم  ذباب تسي ت
الحملة. وإدراكاً من الوكالة للدور الحاسم األھمیة الذي تؤدیھ الشراكات بین اتفاق أفرا والكیانات اإلقلیمیة، فقد حضرت توقیع  

ا والھیئة  أفرا  اتفاق  بین  تفاھم  والتكنولوجیا  مذكرة  العلوم  استخدام  في مجال  اإلقلیمیة  الجھود  لدعم  النوویة  للطاقة  ألفریقیة 
 النوویة لألغراض السلمیة في أفریقیا. 

وجرى تفعیل الترتیبات العملیة الموقعة مع أمانة رابطة أمم جنوب شرق آسیا (رابطة آسیان) من خالل وضع خطة  - ٥۰
، المعنون "دعم التأھب والتصدي للطوارئ RAS9077التعاونیة في إطار المشروع    عمل، والعمل جاٍر على تنفیذ األنشطة

النوویة على الصعید اإلقلیمي في الدول األعضاء في منطقة رابطة أمم جنوب شرق آسیا (آسیان)". ویجري العمل على إعداد  
 الثقافي.  مشاریع تعاون تقني جدیدة في مجالي تحسین سالسل القیمة الزراعیة وحمایة التراث

واستمر التعاون الوثیق مع المؤسسات التقنیة في بلدان   - ٥۱
مع   عملیة  ترتیبات  بعضھا  أبرم  والتي  الكاریبیة،  الجماعة 
ع العمل المتواصل بشأن مجاالت التنمیة ذات   الوكالة، مما یشّجِ

وكانت الترتیبات العملیة   األولویة اإلقلیمیة في منطقة الكاریبي.
مع وكالة الصحة العمومیة في الكاریبي قد ُوقِّعت للمرة األولى 

ھدف تیسیر التعاون التقني على منع  ب  ۲۰۱۷في حزیران/یونیھ  
األمراض والنھوض بالصحة وحمایتھا من أجل تحقیق التنمیة 
كانون   في  فترتھا  تمدید  وجرى  واالقتصادیة،  االجتماعیة 

الوكالة   ۲۰۲۰الثاني/ینایر   وتعاونت  إضافیة.  لثالث سنوات 
مع   بالكوارث  المرتبطة  الطوارئ  حاالت  إلدارة  الكاریبیة 

ل وضع خطة وطنیة نموذجیة لحاالت الطوارئ الوكالة من أج
 اإلشعاعیة لفائدة بلدان منطقة الجماعة الكاریبیة. 

ز الترتیبات العملیة الموقَّعة مع جامعة جزر الھند الغربیة في مونا على تدریب المھنیین في مجالي الفیزیاء اإلشعاعیة  - ٥۲ وترّكِ
الجامعة مع ھیئة الرقابة على المواد الخطرة في جامایكا وجھات معنیة ، تعاونت  ۲۰۲۰الطبیة واألمان اإلشعاعي. وفي عام  

أخرى لوضع خطة عمل من أجل صیاغة استراتیجیة وطنیة للتعلیم والتدریب في مجال األمان اإلشعاعي. وبدعم من الوكالة، 
لذین یتعاملون مع اإلشعاعات المؤّیِنة ستواصل المؤسسات الوطنیة التعاون من أجل توفیر التعلیم والتدریب الالزَمْین للمھنیین ا 

وباإلضافة إلى ذلك، تعاون فرع جامعة جزر الھند الغربیة في مونا مع خبراء من الوكالة من   في جامایكا وفي منطقة الكاریبي. 
ستند إلیھ  أجل استعراض برنامج الماجستیر النظري الذي تتیحھ الجامعة حالی�ا. وسوف تكفل نتائج االستعراض األساس الذي سیُ 
 للتوسُّع في البرنامج النظري الحالي بغیة تحویلھ إلى برنامج ماجستیر إكلینیكي كامل بالتعاون مع المستشفیات الوطنیة. 

في عام   - ٥۳ األوروبي  الوكالة واالتحاد  فترة طویلة.  ۲۰۲۰وواصلت  القائم منذ  م    تعاونھما  نُّظِ تموز/یولیھ،  وفي شھر 
التا االستعراضي  في االجتماع  المبرم  التفویض  اتفاق  إطار  في  والوكالة  األوروبي  االتحاد  بین  المشتركة  للمشاریع  سع 

، وُعقد االجتماع في شكل افتراضي بھدف استعراض تنفیذ المشاریع الستة الممولة من االتحاد األوروبي، والتي  ۲۰۱٦ عام
 .  ۲۰۱۹ویض المبرم في عام تشمل ثالثة من مشاریع التعاون التقني. وبدأ أیضاً تنفیذ اتفاق التف 

 

 حشد الموارد   -۳-۳-ألف

ل من برنامج التعاون التقني (مشاریع   - ٥٤ یؤدي الحشد الفعال للموارد دوراً جوھری�ا في تمویل المكون غیر المموَّ
وال سیما بسبب تزاید الطلب على دعم الوكالة من الدول األعضاء من أجل التصدي للتحدیات التي تواجھھا    أ)، / - الحاشیة 

الوكالة بنشاط من   الموارد، تعمل  الشراكات وتعبئة  التوجیھیة االستراتیجیة بشأن  للمبادئ  أھدافھا اإلنمائیة. ووفقاً  وتحقیق 

الدكتورة جوي سانت جون، المدیرة التنفیذیة لوكالة الصحة 
العمومیة في الكاریبي، أثناء توقیع تمدید فترة الترتیبات العملیة مع 

 السید لویس لونغوریا، مدیر شعبة أمریكا الالتینیة والكاریبي.



GC(65)/INF/4 
 ۱۷الصفحة  

   
 

للتمویل، حتى تتمكَّن من خالل نھج مؤسسي منسَّق سعیاً الستحداث أشكال ج التعاون والعثور على موارد جدیدة  دیدة من 
مھا للدول األعضاء. وتعترف الوكالة بالدعم السخي الذي یتلقاه برنامج التعاون التقني من الدول  التوسُّع في الخدمات التي تقدِّ

ھمیة دور البلدان المشاركة في برنامج األعضاء والمصارف اإلنمائیة والمنظمات الخیریة والقطاع الخاص، وتؤكد بشدة أ
 التعاون التقني في حشد الموارد وتقاسم التكالیف من جانب الحكومات، وفي التواصل مع الجھات المانحة غیر التقلیدیة.

د ما مجموعھ  ۲۰۲۰وفي عام   - ٥٥ ملیون یورو من الموارد الخارجة عن المیزانیة والمساھمات العینیة لصالح    ٤٤٫۱، ُحّشِ
ھ   ۱۳٫۱امج التعاون التقني. وورد ما مقداره  برن ملیون یورو من ھذا المبلغ عن طریق آلیة مبادرة االستخدامات السلمیة. وُوّجِ

المشروع األقالیمي    ۲٦٫۳مبلغ قدره   لتنفیذ  المیزانیة  الخارجة عن  الموارد  المعنون INT0098ملیون یورو من مجموع   ،
تعزیز واستعادة القدرات والخدمات في حالة تفشي األمراض والطوارئ والكوارث"، "تعزیز قدرات الدول األعضاء في بناء و

 .  ۱۹-والذي قدَّمت الوكالة من خاللھ دعمھا إلى الدول األعضاء في جھودھا الرامیة للتصدي لجائحة كوفید

 

 كفالة التحسین المستمر لبرنامج التعاون التقني    -٤-۳-ألف

وبرنامج التعاون التقني  ۲۰۲۱-۲۰۲۰التحسینات على برنامج التعاون التقني للفترة   إدخال  ۲۰۲۰استمر طوال عام   - ٥٦
الجاري إعداده حالی�ا، من أجل زیادة كفاءة التعاون التقني وفعالیتھ وأثره، باالسترشاد بالنھج القائم على    ۲۰۲۳-۲۰۲۲للفترة  

 لالستعراض والتنقیح.   النتائج وبمعاییر جودة برامج التعاون التقني، التي خضعت بدورھا

للفترة  - ٥۷ التقني  للتعاون  الوكالة  برنامج  لتخطیط وتصمیم  التوجیھیة  المبادئ  الثاني/ینایر  كانون  في    وصدرت 
. وتواصل وضع اإلرشادات بشأن عملیة توكید الجودة ذات المرحلتین وبشأن المعلومات التي ینبغي تضمینھا  ۲۰۲۲-۲۰۲۳

 ني وفي المصفوفة اإلطاریة المنطقیة، لفائدة أفرقة المشاریع والقائمین على استعراضھا. في وثائق مشاریع التعاون التق

وخضع نظام معالجة تقاریر مشاریع التعاون التقني للتحدیث من أجل تیسیر تتبُّع التقدُّم المحرز باالستناد إلى األدلة،   - ٥۸
عة عن التقدُّم المحرز واإل ثت  وإتاحة إمكانیة إعداد تقاریر مجمَّ نجازات المحقَّقة على مستوى حافظة المشاریع بأسرھا. وُحدِّ

تبعاً لذلك القوالب النموذجیة وأدلة المستخدمین ذات الصلة. وتبیَّن من تحلیل تقاریر تقییم التقدُّم المحرز في المشاریع عن فترة 
المائة، وھو معدَّل جیِّد لكنھ أقل قلیالً من معدَّل العام   في  ۷۱أنَّ المعدَّل اإلجمالي لتقدیم التقاریر كان    ۲۰۱۹تقدیم التقاریر لعام  

، حیث أدَّت إلى تراجع وتیرة  ۱۹-السابق. ولعلَّ ذلك یرجع إلى ما واجھتھ الدول األعضاء من صعوبات بسبب جائحة كوفید
 . ۲۰۲۰ھایتھا في آذار/مارس تقدیم التقاریر النھائیة عن تقییم التقدُّم المحرز في المشاریع مع اقتراب عملیة اإلبالغ من ن

وأُعدَّت مواد تدریبیة بشأن إدارة برنامج التعاون التقني وفقاً لمبادئ اإلدارة القائمة على النتائج، ونظراً للقیود المفروضة  - ٥۹
ار إدارة ، فقد أُتیحت ھذه المواد التدریبیة من خالل منصة تكنولوجیا المعلومات الخاصة بإط۱۹- على السفر بسبب جائحة كوفید 

دورة البرنامج. وشملت ھذه المواد ثالثة برامج تعلیمیة لفائدة الدول األعضاء تتناول القالب النموذجي لوثیقة مشروع التعاون 
، كان عدد مشاھدات البرنامج ۲۰۲۰التقني، ونھج اإلطار المنطقي، وخطة عمل مشروع التعاون التقني ومیزانیتھ. وفي نھایة عام  

مشاھدة. وُعقدت سلسلة من الحلقات الدراسیة  ۲ ۳۰۰عبر اإلنترنت بشأن استخدام نھج اإلطار المنطقي قد بلغ  التعلیمي المتاح 
 الداخلیة بشأن اإلدارة القائمة على النتائج، تناولت مواضیع مثل تحسین رصد البرامج وتصامیم المشاریع. 

ئدة الدول األعضاء بشأن تصمیم المشاریع ونھج اإلطار  ذت مجموعة متعددة من أنشطة التدریب االفتراضیة لفاونُفِّ  - ٦۰
الو   وجمھوریة  وتایلند  البحرین  في  والنظراء  الوطنیین  االتصال  لمسؤولي  تفاعلی�ا  تدریباً  األنشطة  ھذه  وشملت  المنطقي. 

یع على نحو سلیم. الدیمقراطیة الشعبیة والصین وكمبودیا والمملكة العربیة السعودیة ونیبال، للمساعدة على تصمیم المشار
مشارك وباالشتراك مع شعبة األمان اإلشعاعي وأمان النقل وأمان    ۱۰۰بحضور أكثر من    ۲۰۲۰وُعقدت في آب/أغسطس  

النفایات حلقة دراسیة شبكیة افتراضیة حول أھمیة األمان اإلشعاعي، ونظام إدارة معلومات األمان اإلشعاعي بوصفھ أداة 
مت لفائدة منطقة أوروبا في تشرین األول/أكتوبر  للتقییم الذاتي وعالقتھ ببرنا سلسلة من خمس   ۲۰۲۰مج التعاون التقني. ونُّظِ

حلقات دراسیة شبكیة تفاعلیة (باللغتین اإلنكلیزیة والروسیة)، كما ُعقدت لفائدة منطقة أمریكا الالتینیة والكاریبي سلسلة من 
سبانیة)، وقدَّمت ھذه السلسلة وصفاً كامالً إلجراءات برنامج التعاون الحلقات الدراسیة الشبكیة على مدى شھرین (باللغة اإل
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التقني ومكوناتھ التشغیلیة، مع التركیز على الجداول الزمنیة والمعالم المرحلیة ذات األھمیة القصوى في تخطیط البرنامج 
 وتصمیمھ وتنفیذه. 

ون التقني عن كثب مع مكتب الخدمات اإلشرافیة الداخلیة  وكما جرت العادة في السنوات السابقة، فقد عملت إدارة التعا - ٦۱
،  ۲۰۲۰من أجل معالجة االستنباطات والتوصیات المتعلقة بالتعاون التقني والمنبثقة من عملیات المراجعة والتقییم. وفي عام 

 الداخلیة واعتُبرت ھذه التوصیات مغلقة.   من التوصیات الصادرة من مكتب الخدمات اإلشرافیة توصیةً  ۲٥تم تنفیذ 

 

 المشاركة النسائیة في برنامج التعاون التقني    -٥-۳-ألف

ع الدول األعضاء على ترشیح   -٦۲ ع الوكالة بقوة توسیع نطاق المشاركة النسائیة في برنامج التعاون التقني، وتُشجَّ تشّجِ
االجتماعات وحلقات العمل، والحاصلین على المنح الدراسیة اإلناث ضمن مسؤولي االتصال الوطنیین، والمشاركین في  

 والزائرین العلمیین، والنظراء.  

  )WiN(، دعمت الوكالة إنشاء الفرعین اإلقلیمیین للرابطة العالمیة للعامالت في المجال النووي  ۲۰۲۰وفي عام   -٦۳
في منطقتي أفریقیا وأمریكا الالتینیة والكاریبي. وتلقَّى فرع الرابطة في منطقة أمریكا الالتینیة والكاریبي الدعم من مشروع  

أوائل عام   في  اتفاق   ۲۰۲۰أُطلق  قدم   من خالل  النساء على  إلى دعم مشاركة  المشروع  اإلقلیمي، ویھدف ھذا  أركال 
المساواة في مجال العلوم والتكنولوجیا النوویة، عن طریق تمكین النساء وتعزیز مساھمتھن في األدوار التقنیة والعلمیة  

بذ سابقة  حققتھا جھود  التي  اإلنجازات  من  المشروع  ویستفید  المیدان.  ھذا  في  لتھیئة  والقیادیة  المنطقة  في  الوكالة  لتھا 
 المھنیات الشابات لتولي مسؤولیات قیادیة في المؤسسات الوطنیة التي یعملن بھا.

أفریقیا   - ٦٤ في  النووي  المجال  في  للعامالت  العالمیة  للرابطة  الوطنیة  الفروع  إحیاء  أو  إلنشاء  أیضاً  الدعم  م  وقُدِّ
ف وفي  وأُطلقت  والكاریبي،  الالتینیة  إكوادور  أمریكا  في  وكذلك  ونیجیریا،  ولیسوتو  وغانا  تونس  في  للرابطة  روع 

 وشیلي.  وبیرو 

  

 

 

(وھي جماعة مستقلة تعمل على مناصرة   Stand Up for Nuclearبالتعاون مع منظمة  
المجال النووي)، عقد نظراء المشروع الذي تنفذه الرابطة في إطار اتفاق أركال فعالیة 

أیلول/سبتمبر بعنوان "النساء في المجال النووي: ارتیاد فضاءات جدیدة افتراضیة في 
وشملت ھذه الفعالیة حلقة نقاش ركَّزت على التصدي  في أمریكا الالتینیة والكاریبي". 

للقضایا الجنسانیة، وسلسلة من الكلمات وحلقات العمل، وعدَّة أنشطة بشأن االتصاالت 
 بین الجنسین.  في مجال الطاقة النوویة والمساواة 

 
وفي أفریقیا، شاركت الوكالة في حلقة دراسیة شبكیة نظمتھا الھیئة األفریقیة للطاقة 
النوویة بالتعاون مع فرع الرابطة العالمیة للعامالت في المجال النووي في أفریقیا، 
حول موضوع "مساھمة نساء أفریقیا في التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة من خالل 

 ت السلمیة للطاقة النوویة".االستخداما 
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وبالتعاون مع المنظمة    ۲۰۲۰وأُطلقت في أواخر عام  - ٦٥
إقلیمیة   النوویة دورة تدریبیة  األسترالیة للعلوم والتكنولوجیا 
النوویة   العلوم  تعلیم  في  النساء  "دور  بشأن  أسبوعان  مدتھا 

ھا". وھذه الدورة التدریبیة ھي برنامج للتعلیم  والتواصل بشأن 
والمھنیات   الجامعات  في  العلوم  أستاذات  لفائدة  المستمر 
من   بدعم  وعُقدت  العلمي،  التواصل  مجال  في  العامالت 

، المعنون "دعم تنمیة الموارد  RAS0081المشروع اإلقلیمي 
االحتیاجات   ذلك  في  بما  النوویة  والتكنولوجیا  البشریة 

على  الناشئة  الجامعیات  األستاذات  تدریب  واستھدفت   ،"
تدریس الكیفیة التي تسھم بھا العلوم والتكنولوجیا النوویة في  

الدورة   وحضر  المستدامة.  التنمیة  أھداف  من    ٥۹تحقیق 
األستاذات الجامعیات والمھنیات العامالت في مجال التواصل  

من   وآسی   دولةً   ۳٦العلمي  أفریقیا  في  الوكالة  في  ا  عضواً 
والكاریبي،   الالتینیة  وأمریكا  وأوروبا  الھادئ  والمحیط 
للعلوم   األسترالیة  المنظمة  من  خبراء  فیھا  وشارك 

 والتكنولوجیا النوویة ومختبر أرغون الوطني والوكالة. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
المشاركون   

في الدورات 
 التدریبیة:

٦۹۱ 
 اإلناثنسبة 

۲۲٬۹٪ 

 مشاركة الذكور/اإلناث في برنامج التعاون التقني.  :۲ الشكل
النسبة المئویة للذكور واإلناث بین مسؤولي االتصال     :۳ الشكل

 الوطنیین حسب المنطقة. 

، مدیرة شؤون Cassandra Casey)(السیدة كاساندرا كیسي 
االتصاالت والعالقات المجتمعیة في المنظمة األسترالیة للعلوم 

والتكنولوجیا النوویة، تصف أھمیة االتصاالت الفعالة في المجال 
(الصورة  اإلقلیمیة.النووي للمشاركین في إحدى الدورات التدریبیة 

 )ANSTO المنظمة األسترالیة للعلوم والتكنولوجیا النوویة من:
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أفریقیا آسیا والمحیط الھادئ أوروبا

أمریكا الالتینیة والكاریبي متوسط المشاركة النسائیة
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أفریقیا آسیا والمحیط الھادئ أوروبا

أمریكا الالتینیة والكاریبي متوسط المشاركة النسائیة

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .۲۰۲۰- ۲۰۱٦النساء النظیرات في المشاریع حسب المنطقة،  :٤الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المشاركة النسائیة في التدریب ضمن الحاصلین على منح دراسیة، والزائرین العلمیین، والمشاركین في الدورات   :٥ل الشك
 . ۲۰۲۰- ۲۰۱٦التدریبیة، والمشاركین في االجتماعات، وغیرھم من العاملین في المشاریع خالل الفترة 
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صندوق التعاون التقني األموال الخارجة عن المیزانیة الموارد العینیة

 ۱۲وتنفیذه التقني موارد برنامج التعاون   - باء

 لمحة عامة عن الشؤون المالیة   -۱-باء

 الموارد المخصصة لبرنامج التعاون التقني   -۱-۱-باء

ملیون یورو من المبلغ   ۸۱٫٦، كان مجموع المبالغ المتعھَّد بھا لصندوق التعاون التقني قد بلغ  ۲۰۲۰في نھایة عام   - ٦٦
ملیون یورو.   ۸۰٫۲ملیون یورو، وتسلم الصندوق منھا بالفعل ما مجموعھ   ۸۸٫۱والبالغ    ۲۰۲۰المستھدف للصندوق في عام  

البرنامجیة  التكالیف  الوطنیة ومتأخرات  المشاركة  تكالیف  فیھا متأخرات  التقني، بما  التعاون  وبلغ مجموع موارد صندوق 
یورو من المدفوعات لصندوق التعاون  ملیون ۸۰٫۲یورو (بما یشمل   ملیون ۸٤٫٥واإلیرادات المتنوعة،  المقررة االسترداد  

یورو من اإلیرادات المتنوعة). أما الموارد الجدیدة   ملیون ۰٫٥من تكالیف المشاركة الوطنیة، و یورو مالیین ۳٫۷التقني، و
 ملیون یورو. ۰٫۱، وبلغت المساھمات العینیة ملیون یورو ٤٤٫۱فبلغت  ۲۰۲۰الخارجة عن المیزانیة لعام 

األول/دیسمبر    ۳۱وفي   - ٦۷ بلغ  ۲۰۲۰كانون  قد  التعھدات  تحقیق  معدل  كان  تحقیق  ٪۹۲٫٦،  معدل  بلغ  حین  في   ،
). وبلغ عدد الدول األعضاء التي سدَّدت لصندوق التعاون التقني كلَّ المبلغ  ٦(الشكل    ٪۹۱٫۱المدفوعات في التاریخ نفسھ  

امن أقل البلدان    ۲۲عضواً، بما في ذلك    دولةً   ۱۲۰أو جزءاً منھ    دف المقرر علیھاالمستھ . وتشمل المبالغ المستلمة في  نمو�
مجموعھ    ۲۰۲۰عام   من    ۱۰٥  ۹۹٤ما  اإلضافیة  أو  لة  المؤجَّ المدفوعات  من  ھذه   دولةً   ۱۱یورو  دون  وحتى  عضواً. 

 . ٪۹۱٫۰سیظل عند نسبة  ۲۰۲۰المدفوعات، كان معدل تحقیق المدفوعات في عام  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . ۲۰۲۰- ۲۰۱۱: االتجاھات في موارد برنامج التعاون التقني،  ٦ الشكل

__________________________________________________________________________________ 
القسم  ۱۲ للفقرة    یستجیب  القسم    ٥باء  القرار    ٤من  التقني وتكالیف    GC(64)/RES/11من منطوق  التعاون  المساھمات لصندوق  فیما یخصُّ سداد 

تعھد بدفع  المشاركة الوطنیة ومتأخرات التكالیف البرنامجیة المقررة االسترداد، مع مراعاة آراء المؤتمر العام عند الطلب من الدول األعضاء أن ت
من منطوق القرار نفسھ فیما یخصُّ   ٤من القسم    ۸ألرقام المستھدفة لصندوق التعاون التقني، وأن تدفعھا للصندوق في حینھا؛ والفقرة  حصصھا في ا 

  من منطوق القرار نفسھ فیما یخصُّ تشجیع الدول األعضاء   ٤من القسم    ۹السعي لتدبیر الموارد الالزمة من أجل تنفیذ مشاریع الحاشیة (أ)؛ والفقرة  
 ۱۰والفقرة    التي تستطیع تقدیم مساھمات طوعیة على إبداء المرونة فیما یتعلق باستخدام مساھماتھا لكي یتسنى تنفیذ المزید من مشاریع الحاشیة (أ)؛ 

القسم   لالستخدام  ٤من  الوكالة  مبادرة  إطار  في  ذلك  في  بما  المیزانیة،  الخارجة عن  المساھمات  فیما یخصُّ  نفسھ  القرار  منطوق  السلمیة؛  من  ات 
من منطوق القرار نفسھ فیما یخصُّ اقتسام التكالیف واالستعانة بالمصادر الخارجیة وغیر ذلك من أشكال الشراكة في التنمیة    ٥من القسم    ٥ والفقرة

 عن طریق استعراض اإلجراءات المالیة والقانونیة ذات الصلة لھذه الشراكات وتعدیلھا أو تبسیطھا، حسب االقتضاء. 

۲۰۲۰ ۲۰۱۹ ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ ۲۰۱٥ ۲۰۱٤ ۲۰۱۳ ۲۰۱۲ ۲۰۱۱ 
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النسبة المئویة من الرقم المستھدف المتعھَّد بھ معدل التحقیق المتعلق بالمدفوعات

 

 ۲۰۲۰: موارد برنامج التعاون التقني في عام  ۱ الجدول

 ملیون یورو ۸۸٫۱  ۲۰۲۰المبلغ المستھدف للتبرعات إلى صندوق التعاون التقني في عام 

 صندوق التعاون التقني وتكالیف المشاركة الوطنیة والتكالیف البرنامجیة  
 المقررة االسترداد واإلیرادات المتنوعة

   ۱۳المیزانیة الموارد الخارجة عن 
 المساھمات العینیة

 
 ملیون یورو ۸٤٫٥
 ملیون یورو ٤٤٫۱

 ملیون یورو ۰٫۱

 ملیون یورو ۱۲۸٫٦ مجموع الموارد الجدیدة لبرنامج التعاون التقني 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 . ۲۰۲۰- ۲۰۱۱: االتجاھات في معدل التحقیق، ۷ الشكل

 
 المساھمات الخارجة عن المیزانیة والمساھمات العینیة   -۲-۱-باء

من البلدان المانحة، والمنظمات  من جمیع المصادر (أي  ۲۰۲۰بلغت المساھمات الخارجة عن المیزانیة في عام   - ٦۸
ملیون یورو، وكان تقسیم ھذا المبلغ على النحو    ٤٤٫۱الدولیة والمنظمات األخرى، وحصص الحكومات من التكالیف)  

مالیین یورو قدَّمتھا جھات مانحة ألنشطة ھي نفسھا الجھات المستفیدة منھا (وھو ما تشیع اإلشارة إلیھ باسم    ۳٫٦التالي:  
ملیون یورو وردت من   ۱۳٫۱ملیون یورو مقدَّمة من الجھات المانحة، منھا   ٤۰٫٥ت من التكالیف)؛ و حصص الحكوما 

ً   وقدَّمت ثماني عشرة دولةً   خالل آلیة مبادرة االستخدامات السلمیة.  مساھمات خارجة عن المیزانیة بلغ    أفریقیةً   عضوا

__________________________________________________________________________________ 
 في الملحق التكمیلي لھذا التقریر لالطالع على التفاصیل.  ٥-جى الرجوع إلى الجدول ألفیُر ۱۳

 : تسدید متأخرات تكالیف المشاركة الوطنیة ومتأخرات التكالیف البرنامجیة المقررة االسترداد ۲ الجدول

 ۲۰۲۰المبالغ غیر المدفوعة في نھایة عام   ۲۰۲۰المبالغ المستلمة في عام  

 ملیون یورو ۰٫۹ مالیین یورو ۳٫۷ تكالیف المشاركة الوطنیة 

 ملیون یورو ۰٫۷ "صفر" ملیون یورو  المقررة االسترداد التكالیف البرنامجیة
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خالل صندوق اتفاق أفرا. ویِردُ مزید من التفاصیل في    ملیون یورو لمشاریع التعاون التقني اإلقلیمیة من  ۰٫۹مجموعھا  
(حصص الحكومات من التكالیف)،    ٤ (المساھمات الخارجة عن المیزانیة حسب الجھات المانحة) والجدول   ۳الجدول  

المساھمات العینیة    ٥والجدول   إلى برنامج العمل من أجل عالج السرطان). وبلغت  المقدَّمة  ملیون    ۰٫۱(المساھمات 
 . ۲۰۲۰رو في عام  یو 
 

: المساھمات الخارجة عن المیزانیة (المقدَّمة من جھات مانحة لیست ھي نفسھا الجھات المستفیدة) المخصصة  ۳ الجدول
 ، حسب الجھة المانحة  ۲۰۲۰لمشاریع التعاون التقني في عام 

 ۱ ٥۰۰ ۰۰۰ ھولندا ٥۰ ۰۰۰ بلجیكا

 ۲ ۰٦٥ ٤۳۳ النرویج ۱۰ ۰۰۰ بلغاریا 

 ۲۹ ۷۹۰ باكستان  ۷٥ ۰۰۰ البرازیل

 ٤ ٥٥۰ الفلبین  ۳ ۲٦۸ ٤۰۱ كندا

 ۲۰ ۰۰۰ البرتغال ۹ ۰٦۰ شیلي

 ۹۰٥ ۰۰۰ االتحاد الروسي  ۷۱ ۲۷۲ الصین

 ۳۲ ۸٦٦ سان مارینو ۹۱ ٤۰۸ الجمھوریة التشیكیة 

 ۱۹۰ ۰۰۰ إسبانیا  ۷٥٤ ٥٦٦ المفوضیة األوروبیة 

 ٤۸٥ ٥۳٥ السوید ۲۰ ۰۰۰ ستونیاإ

 ٥٦۱ ۷۹۸ المملكة المتحدة  ۲۰۰ ۰۰۰ فنلندا

 ۱۸ ٤۹۹ ۳٥٦ الوالیات المتحدة األمریكیة  ۱۰۰ ۰۰۰ فرنسا 

 ۸۷٦ ۳۸۳ صندوق اتفاق أفرا  ٥۰۰ ۰۰۰ ألمانیا 

 ۱۳٦ ۸٥۰ الرابطة النوویة الكوریة للتعاون الدولي ٥ ٤۸۹ ۲۱۸ الیابان 

 ٤٦ ۰٥۰ الدولیة (أوفید) صندوق األوبك للتنمیة  ۳۱۳ ۷۷۱ جمھوریة كوریا

 ۱۰ ۰۰۰ منظمة فرسان مالطة العسكریة المستقلة ۱۰ ۰۰۰ مالیزیا 

شركة تاكیدا المحدودة للمستحضرات   ٤۰ ۰۰۰ موناكو
 الصیدالنیة، الیابان 

۷۳۲ ۱۰۲ ٤ 

 ٤۰  ٤٦۹ ۰۳۹ المجموع   

 

المستفیدة منھا (حصص الحكومات من التكالیف)  : التمویل المقدَّم من جھات مانحة ألنشطة ھي نفسھا الجھات ٤ الجدول
 ۲۰۲۰والمخصَّص لمشاریع التعاون التقني في عام  

 ٤۲۹ ٥۰۰ مالطة  ٦٥ ۰۰۰ ألبانیا 

 ۹۷٤ ۰۰۰ المكسیك ۲٥۳ ۷۲٦ بنن 

 ٤٥۰ ۰۰۰ المغرب  ٥۰ ۰۰۰ البوسنة والھرسك

 ٤٥٤ ۲۰۰ نیجیریا  ۱۷۲ ۷۲٥ الكامیرون

 ٤٤ ۹۲۳ باكستان  ۸۰ ۰۰۰ جورجیا 

 ۱۹۷ ٥۰۰ صربیا ۲۰ ۰۰۰ ھنغاریا 

 ۱٥ ۲٥۰ تونس ۳۸۰ ۲٥۰ األردن

 ۳  ٥۸۷ ۰۷۳ المجموع   
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 : االتجاھات في المساھمات الخارجة عن المیزانیة حسب نوع الجھة المانحة، باستثناء المساھمات ۸ل الشك

 .۲۰۲۰- ۲۰۱۱المقدَّمة إلى برنامج العمل من أجل عالج السرطان، 

__________________________________________________________________________________ 
الجدول    ۱٤ المعروضة في  الجدول    ٥األموال  بھا في  الجدول    ۳سبقت اإلفادة  إلى برنامج    ٥أعاله. ویقتصر  المقدَّمة  المساھمات  بیان  على 

 العمل من أجل عالج السرطان فقط. 
) نتیجة لجھود حشد الموارد  ۳یورو (أُفید بھ في الجدول    ٤۱۷  ۳۰۰یورو المبین في الجدول التالي، ورد مبلغ قدره    ٥٤۹  ٦۹٥باإلضافة إلى مبلغ    ۱٥

 لبرنامج العمل من أجل عالج السرطان. 

 ۲۰۲۰۱٥المساھمات الخارجة عن المیزانیة لبرنامج العمل من أجل عالج السرطان،  ٥۱٤: الجدول
 ٥۰ ۰۰۰ بلجیكا
 ٥۰ ۰۰۰ فرنسا 

 ٤۰ ۰۰۰ موناكو
 ۱۰٥ ۰۰۰ االتحاد الروسي 
 ۱۰ ۰۰۰ مالطة العسكریة المستقلةمنظمة فرسان 

 ۲۹٤ ٦۹٥ السوید
 ٥٤۹ ٦۹٥ المجموع 
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تقاسم التكالیف مع الحكومات المنظمات الدولیة والثنائیة البلدان المانحة
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 تنفیذ برنامج التعاون التقني   -۲-باء

 التنفیذ المالي    -۱-۲-باء

الناحیتین المالیة وغیر المالیة. ویُعبَّر عن التنفیذ من الناحیة المالیة من خالل  یُعبَّر عن تنفیذ برنامج التعاون التقني من   - ٦۹
واألعباء. أما تنفیذ البرنامج من الناحیة غیر المالیة (أي المخرجات) فیمكن التعبیر عنھ عددی�ا من    ۱٦المبالغ المدفوعة فعلی�ا

 دریبیة المعقودة، وأوامر الشراء الملتزم بھا. خالل مؤشرات منھا عدد الخبراء المستعان بھم، والدورات الت

كانون   ۳۱حتى    ۲۰۲۰وقد وصلت نسبة التنفیذ المالي فیما یخصُّ صندوق التعاون التقني، بالمقارنة بمیزانیة عام   - ۷۰
 ). ٦(الجدول  ٪۸۰٫٤، إلى ۲۰۲۰األول/دیسمبر 

 

 غیر المخصص  الرصید  -۲-۲-باء

عام   - ۷۱ نھایة  المخصَّص ۲۰۲۰في  غیر  الرصید  كان  عام    ۱۸،  وفي  یورو.  ملیون  "صفر"  مبلغ  ۲۰۲۰یبلغ  استُلم   ،
التقني عن عام   ۱۲٫۹ التعاون  لصندوق  مبالغ مدفوعة مقدماً  قیمتھ نحو  ۲۰۲۱مالیین یورو ھو عبارة عن  بما  . ویُحتفَظ 

 یورو من األموال النقدیة بعمالت ال یمكن استخدامھا في تنفیذ برنامج التعاون التقني.  ملیون ۱٫٥
 

  

__________________________________________________________________________________ 
الم  ۱٦ تنفیذ نظام  منذ  المستعملة  للمصطلحات  المصروفات وفقاً  فعلی�ا ھي معادل  المدفوعة  (نظام  المبالغ  الوكالة  البرامج على نطاق  لدعم  علومات 

 إیبس/أوراكل).
ل من السنوات السابقة الذي سبق تخصیصھ لمشاریع والبالغ  ۲۰۲۰تشمل مخصصات المیزانیة في نھایة عام  ۱۷  یورو. مالیین ۸٫۷المبلغ المرحَّ
 إجمالي األموال غیر المخصصة لمشاریع التعاون التقني.  ۱۸

 ۲۰۲۰و  ۲۰۱۹و  ۲۰۱۸: المؤشرات المالیة لصندوق التعاون التقني لألعوام  ٦ الجدول

 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ ۲۰۱۸ المؤشر 
 یورو  ۱۱٦ ۳۰٦ ٦۳۰ یورو  ۱۲۳ ۳۷٦ ۳٦٥ یورو ۱۰٦ ٦۱۲ ۰٤۰ ۱۷مخصصات المیزانیة في نھایة العام 

 یورو  ۹۳ ٤۷۳ ۱۷۷ یورو  ۱۰۹ ۹۳۷ ۳٦۱ یورو ۹۱ ۳۷۷ ۲٥۱ األعباء + المبالغ المدفوعة فعلی�ا 
 ٪ ۸۰٫٤ ٪ ۸۹٫۱ ٪ ۸٥٫۷ معدل التنفیذ 

 : مقارنة الرصید غیر المخصص في صندوق التعاون التقني  ۷الجدول 

 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ الوصف 
 -  ۱ ۷۳۷ ٦٥٤ الرصید غیر المخصص  

 ۱۲ ۸۹۷ ٥٥٦ ۱۰ ۸۹۹ ۸٥٥ لصندوق التعاون التقني عن السنة التالیة  ۲۰۲۰و ۲۰۱۹مبالغ مدفوعة مسبقاً في عامي 
 ۱ ٥۱٤ ٦٥۷ ۱ ٦۲٥ ۱۳۹ عمالت غیر قابلة للتحویل ال یمكن استعمالھا

 ۲۲۳ ۱٦۷ ۱٥ ۷٤۷ عمالت یصعب تحویلھا وال یمكن استعمالھا إال ببطء
 ۱٤ ٦۳٥ ۳۸۰ ۱٤ ۲۷۸ ۳۹٥ رصید غیر مخصص معدَّل 
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 الموارد البشریة والمشتریات   -۳-۲-باء

تُبیِّن مؤشرات الموارد البشریة والمشتریات التنفیذ غیر المالي لبرنامج التعاون التقني. وفیما یتعلق بالمشتریات، صدر  - ۷۲
ملیون یورو. ویشمل ذلك المشتریات المنفَّذة فیما یتصل   ۸۱٫۱، بقیمة تبلغ  ۲۰۲۰أمر شراء في عام    ٤  ۱۱۸ما مجموعھ  

 . ۱۹-األعضاء بشأن جائحة كوفیدبالدعم المقدَّم من الوكالة إلى الدول 

 

 

مشروعاً إضافی�ا في طور اإلغالق.    ٤۲۳مشروعاً عامالً، وكان ھناك    ۱ ۱۳۹، كان ھناك  ۲۰۲۰وفي نھایة عام   - ۷۳
 مشروعاً. وأُلغیت أربعة مشاریع بالتشاور مع الدولة العضو المعنیة.  ۳٥٥، أُغلق ۲۰۲۰وخالل عام 

 
 مشاریع االحتیاطي البرنامجي   -٤-۲-باء

 .  ۲۰۲۰لم یُطلب تنفیذ أي مشاریع بتمویل من االحتیاطي البرنامجي في عام  - ۷٤

__________________________________________________________________________________ 
،  INT0098د طلبات التورید وأوامر الشراء في ھذا الصف (مقارنة بالسنوات السابقة) إلى مشروع التعاون التقني األقالیمي  ترجع الزیادة في عد   ۱۹

المعنون "تعزیز قدرات الدول األعضاء في بناء وتعزیز واستعادة القدرات والخدمات في حالة تفشي األمراض والطوارئ والكوارث''، والذي  
 ریكا الالتینیة والكاریبي.  تتولى إدارتھ شعبة أم 

 ۲۰۲۰تنفیذ المخرجات: المؤشرات غیر المالیة لعام  :۸ الجدول

 في شكل افتراضي   المؤشر 

 ۲۷٥ ۹۷۹ عدد مرات تكلیف الخبراء والمحاضرین

 ۱ ۳٤۲ ۲ ۱۳۷ عدد مرات التكلیف بالمشاركة في االجتماعات وتكلیف موظفي المشاریع بمھام أخرى

 ۱۰ ٥۱۷ الدراسیة والزوار العلمیون في المیدان المنح 

 ٥۲۱ ٦۹۱ عدد المشاركین في الدورات التدریبیة 

 ۲۲ ۳۲ عدد الدورات التدریبیة اإلقلیمیة واألقالیمیة

 ۲۰۲۰: المشتریات الخاصة بالتعاون التقني في عام  ۹ل الجدو 

الشراء  قیمة طلبات  أوامر الشراء الصادرة  طلبات التورید  الشعبة 
 الصادرة 

  ۱۹ ۱٦۲ ٤۸۷   ۷۹۳  ٦۸۸  شعبة أفریقیا

  ۱۲ ٥۱۱ ۱۳۰   ٥۳۳  ٦۲۳  شعبة آسیا والمحیط الھادئ 

  ۱۲ ٤۸۳ ٤٥۸   ۳۰۳  ۳۱٥  شعبة أوروبا

  ۳٦ ۹۰٦ ٤۱٥   ۲ ٤۸۸   ۱ ۰٤٦  ۱۹شعبة أمریكا الالتینیة والكاریبي

   ۱  ۲۳۲ ۲ ٥  PACTبرنامج 

  ۸۱ ۰٦٥ ۷۲۲   ٤ ۱۱۸   ۲ ٦۷۷  المجموع 
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 -جیم
أنشطة البرنامج 

 ۲۰۲۰وإنجازاتھ في عام 
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 أفریقیا 
۲۰۲۰ 
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 ۲۰۲۰۲۰أنشطة البرنامج وإنجازاتھ في عام   -جیم

 أفریقیا   -۱-جیم

 ٤٥ البلدان المتلقـیة للدعم من خالل التعاون التقني عدد 

 یورو ۳۰ ۹۸۹ ۹٦۰ مخصصات المیزانیة في نھایة العام 

 یورو ۲٥ ۹۰۷ ٦۷۹ األعباء والمبالغ المدفوعة 

 ۱٥۲/۱۹٦/۱ / في طور اإلغالق/الملغاة۲۰۲۰المشاریع المغلقة في عام 

 ٪ ۸۳٫٦ معدل التنفیذ في صندوق التعاون التقني 

 ۲۲٦ مھاّم الخبراء والمحاضرین

 ٥۸۹ عدد مرات التكلیف بالمشاركة في االجتماعات وتكلیف موظفي المشاریع بمھام أخرى 

 ۳۱۰ الحاصلون على منح دراسیة والزائرون العلمیون

 ۲٦۳ المشاركون في الدورات التدریبیة

 ٥ التدریبیة اإلقلیمیةالدورات 

 

 
 حسب المجال التقني. ۲۰۲۰: المبالغ المدفوعة فعلی�ا في منطقة أفریقیا في عام ۹ الشكل

 
 

  

__________________________________________________________________________________ 
فیما یخصُّ مساعدة الدول األعضاء في تطبیق العلوم والتكنولوجیات   GC(64)/RES/11من منطوق القرار    ۱من القسم    ۳یستجیب القسم جیم للفقرة    ۲۰

ر التكنولوجیا والدرایة النوویة ونقلھما إلى الدول  من منطوق القرار نفسھ فیما یخصُّ تطوی ۲من القسم    ۱النوویة تطبیقاً سلمی�ا ومأموناً وآمناً؛ والفقرة  
من منطوق القرار نفسھ، بشأن التكیُّف مع تغیُّر المناخ والتخفیف من آثاره من خالل    ۲من القسم    ٥األعضاء وفیما بینھا لالستخدامات السلمیة؛ وللفقرة  

د الجدید لمكافحة السرطانمن منطوق القرار نفس  ۲من القسم    ۹استخدام التقنیات النوویة؛ وللفقرة   وتمكین الدول األعضاء    ھ، بشأن تنفیذ النھج الموحَّ
من منطوق القرار، بشأن    ۲من القسم    ۱۰من مواصلة تلقّي دعم قوّي في الحفاظ على قدراتھا في مكافحة السرطان وتوسیع نطاقھا وتحسینھا؛ وللفقرة  

من منطوق القرار، بشأن   ٥من القسم  ٤سرطان وكذلك بشأن حال جمیع التوصیات؛ وللفقرة الجھود المبذولة إلصالح برنامج العمل من أجل عالج ال
 الدول األعضاء.   أنشطة التعاون التقني التي تدعم االعتماد على الذات واالستدامة وزیادة الجدوى لدى الكیانات الوطنیة النوویة وغیرھا من الكیانات في

الطاقة

األغذیة والزراعة

الصحة والتغذیة

التكنولوجیا اإلشعاعیة/التطبیقات الصناعیة

تطویر المعارف النوویة وإدارتھا

األمان واألمن

المیاه والبیئة

۱٬۸٪ 
۱۱٬٤٪ 

۱۲٬۰٪ 

٥٬۳٪ 

۲٬۹٪ 

۳٤٬۹٪ 

۳۱٬۷٪ 
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 أبرز المالمح اإلقلیمیة في أفریقیا   -۱-۱-جیم

امن أقل البلدان    ۲٦دولةً عضواً من المنطقة األفریقیة، منھا    ٤٥، شاركت  ۲۰۲۰في عام   - ۷٥ ، في برنامج التعاون نمو�
 في المائة في المنطقة. ۸۳٫٦. وحقق البرنامج معدل تنفیذ بلغ إقلیمی�امشروعاً  ۳٤و وطنی�امشروعاً   ۳۱٦التقني، من خالل 

برنامجیة ووقَّ  - ۷٦ أُطر  على  المنطقة  في  أعضاء  دول  خمس  عت 
ببنن الخاصة  القُطریة  البرنامجیة  األطر  وبلغت  وتونس    قُطریة. 

أو   متقدمة  مرحلة  ومدغشقر  ومالي  وجیبوتي  الكونغو  وجمھوریة 
.  ۲۰۲۱المرحلة األخیرة من اإلعداد، ومن المزمع التوقیع علیھا في عام  

عام   السادسة  ۲۰۲۰وفي  األفریقیة  الدولة  القمر  جزر  أصبحت   ،
ال تشریعاتھما  وتوغو  جیبوتي  واعتمدت  الوكالة.  عضویة  إلى  تنضم  التي  ھیئتین  واألربعین  ولیسوتو  بنن  وأنشأت  نوویة، 

 تنظیمیتین وطنیتین.

وتأثر عنصر الموارد البشریة في برنامج التعاون التقني في أفریقیا تأثراً شدیداً بالقیود المفروضة على السفر نتیجة  - ۷۷
ة، وال سیما المنح الدراسیة  . ولم یتسن تنفیذ دورات تدریبیة ذات طبیعة عملیة مباشرة. بید أن المنح الدراسی۱۹-لجائحة كوفید

ذت مقدماً بعض المشتریات المخطط لھا في إطار مشاریع التعاون التقني ذ بقدر اإلمكان. وقد نُفِّ نفَّ الطویلة األجل، ما زالت تُ 
 . واستُخدمت االجتماعات والدورات التدریبیة االفتراضیة لمواصلة بناء القدرات بقدر اإلمكان.۲۰۲۱لعام 

التعاوني  التعاون  وركز برنامج   - ۷۸ التقني في أفریقیا على المجاالت ذات األولویة التي ُسلِّط الضوء علیھا في اإلطار 
للفترة أفرا  للفترة  ۲۰۲۳-۲۰۱۹  االستراتیجي اإلقلیمي التفاق  البرنامج اإلقلیمي ألفریقیا  . وأُجري  ۲۰۲۳-۲۰۱۹، وإطار 

التعاوني اإلق للفترة  استعراض منتصف المدة لإلطار  عت المجاالت الثالثة ذات ، ووسِّ ۲۰۲۰في عام    ۲۰۲۳-۲۰۱۹لیمي 
ذات   الناشئة  المجاالت  االعتبار  في  لتأخذ  والنووي)  اإلشعاعي  واألمان  البشریة،  والصحة  والزراعة،  (األغذیة  األولویة 

 یة.  في ذلك التكیف مع تغیر المناخ، وتطویر الطاقة المستدامة، والتغذیة البشر األولویة، بما

، التي  ۲۰۲۳-۲۰۲۲وإقلیمیاً في إطار التحضیر لدورة التعاون التقني    وطنی�امفھوماً    ۲٤٥، استُلم  ۲۰۲۰وفي عام   - ۷۹
ذات الصلة، والخطط القطاعیة    القُطریةتصاغ بناء علیھا تصامیم المشاریع الوطنیة واإلقلیمیة بما یتماشى مع األطر البرنامجیة  

 . ۲۰۲۳-۲۰۱۹ اإلقلیمي للفترة الوطنیة، واإلطار التعاوني

السنوي - ۸۰ االجتماع  شباط/فبرایر    وُعقد  في  بالنمسا  فیینا  في  الوطنیین  االتصال  اجتماع ۲۰۲۰لمسؤولي  وأعقبھ   ،
االستراتیجیات والقرارات القابلة للتنفیذ، ووافقوا علیھا، من    افتراضي ثان ُعقد في تشرین األول/أكتوبر. وناقش المشاركون

االستم المتخذة أجل  التدابیر  المستفادة من  الدروس  أیضاً  أفریقیا. ونُوقشت  في  التقني  التعاون  برنامج  تنفیذ  في تحسین  رار 
 لضمان استمراریة تنفیذ برنامج التعاون التقني.  ۱۹-للتخفیف من أثر جائحة كوفید

ذت  نُفِّ الضوء على حالة األنشطة التي    وُعِقدت عدة حلقات دراسیة شبكیة مع الھیئة األفریقیة للطاقة النوویة لتسلیط  - ۸۱
 بالفعل في أفریقیا ولتعزیز التعاون النوعي بین الوكالة والھیئة.

المتحدة   - ۸۲ األمم  لمنظومة  التابع  الوكاالت  بین  المشترك  االستشاري  للفریق  العشرین  االجتماع  في  الوكالة  وشاركت 
اوالمنظمات الدولیة المعنیة بتنفیذ برنامج عمل اسطنبول لصالح أقل البلدان   . وركز االجتماع على تصدي األمم المتحدة نمو�

ادان في إطار مساعدة أقل البل ۱۹-لجائحة كوفید  . نمو�

العمل  - ۸۳ فرقة  في  أیضاً  الوكالة  شاركت  المتحدة،  لألمم  التابع  أفریقیا  لشؤون  الخاص  المستشار  مكتب  من  وبدعوة 
المشتركة بین اإلدارات المعنیة بالشؤون األفریقیة لمناقشة سبل ضمان تحقیق مزید من االتساق واتباع نھج متكامل في تقدیم  

 أفریقیا. الدعم من األمم المتحدة إلى

  

 في أفریقیا  األطر البرنامجیة القُطریة الموقَّعة 
 ۲۰۲۰في عام  

 موریشیوس ، موریتانیا، السودان ،توغو، تشاد
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 أبرز مالمح المشاریع  -۲-۱-جیم

في   -۸٤ األفریقیة  المنطقة  في  التشخیصیة  واألشعة  النووي  الطب  في  الجودة  لمراقبة  منسق  بروتوكول  أول  وضع 
"تعزیز بناء قدرات الفیزیائیین الطبیین بھدف تحسین أمان وفعالیة ،  RAF6053في إطار المشروع اإلقلیمي    ۲۰۲۰ عام

خدمات التصویر، وسییسر   بي". ومن المتوقع أن یحسن ھذا البروتوكول المتعلق بمراقبة الجودة جودة وأمانالتصویر الط 
النطاق  إلى ذلك، أُجري مسح واسع  المنطقة. وإضافةً  المعارف والخبرات في جمیع أنحاء  النتائج وكذلك تبادل  مقارنة 

الفیزیائیین الطبیین المتاحین العاملین في مجال التصویر وتحدید حجم النقص في  ألول مرة لتحدید خط األساس لعدد من  
بلداً. وكان أحد االستنباطات الرئیسیة    ۲۱ا من  مرفقاً صحی�   ۸۲الموظفین في ھذا المجال. وشارك في المسح ما مجموعھ  

عدد الفیزیائیین الطبیین العاملین في مجال   التي توصلت إلیھا الدراسة أنَّھ حتى إذا تحقَّقت زیادة قدرھا عشرین ضعفاً في
 تلك الزیادة لسد النقص الحالي.  التصویر في بعض البلدان، فلن تكفي

"تعزیز القدرات اإلقلیمیة في أفریقیا من أجل تشخیص األمراض الحیوانیة  ،  RAF5073  وواصل المشروع اإلقلیمي -۸٥
تعزیز القدرات    ،رض فیروس اإلیبوال وإرساء نُظم لإلنذار المبكر"المصدر الناشئة أو الناشئة من جدید، بما في ذلك م

  ، انصبَّ ۲۰۲۰اإلقلیمیة على تحدید األمراض الحیوانیة المصدر في وقت مبكر وفي ظروف آمنة ومأمونة. وفي عام  
دام تقنیات تسلسل  التركیز على بناء القدرات على تحدید الفیروسات القاتلة عن طریق تعیین تسلسل مادتھا الوراثیة باستخ

 كامل الجینوم. 

، "إضافة البعد المتعلق بالمیاه الجوفیة إلى  RAF7019بلداً المشاركة في المشروع   ۱۳وأطلقت الشبكة المؤلفة من   -۸٦
فھم وإدارة الموارد المائیة المشتركة في منطقة الساحل"، حمالت أخذ العینات لسد الثغرات المھمة في المعرفة القائمة في  

التقییم األولي جدیدةً   عینةً   ۹۲۰لت  ، أُخذت وُحّلِ ۲۰۲۰ة أحواض في منطقة الساحل. وبحلول أواخر عام  خمس . ویشیر 
للمعطیات الجدیدة إلى أن نظم مستودعات المیاه الجوفیة في منطقة الساحل تحتوي على میاه جوفیة ذات جودة فیما یتعلق 

. محلی�اا وتلوث طفیف بشري المنشأ  ود معدالت تمعدن مرتفعة نسبی� بمعاییر المیاه الصالحة للشرب، غیر أنھ لوحظ وج 
عموماً وجود مصدرین لتَجدُّد المیاه، مما یوضح وجود عملیة تَجدُّد كبیرة جاریة،   مشعَّة وتبین نتائج النظائر المستقرة وال

 عالوةً على وجود میاه أحفوریة في كثیر من البلدان. 

نھج مبادرة الوكالة لتعزیز توافر المیاه في عدد من البلدان التي كانت ذ  نُفِّ یضاً،  أ   RAF7019وفي إطار مشروع   -۸۷
لتشمل توغو والسنغال   المنھجیة (بنن وغانا والكامیرون والنیجر ونیجیریا)، وقد توسع اآلن نطاقھا  لتنفیذ ھذه  مستعدة 

  ِمنحةً  ۱٥ي مجال الھیدرولوجیا النظیریة، منحت  ومالي. وعالوةً على ذلك، ومن أجل تعزیز االعتماد اإلقلیمي على الذات ف
، مع تمكن معظم الطالب من إكمال فترتھم األولى  ۲۰۱۹تجمع بین التعلیم والتدریب لنیل درجة الدكتوراه في عام    دراسیةً 

 . ۱۹-، على الرغم من القیود المفروضة بسبب جائحة كوفید۲۰۲۰في الجامعات األجنبیة في عام 

ت الوطنیة فیما یتعلق بتحسین كفاءة  ، "بناء القدرا CAF5011وفي جمھوریة أفریقیا الوسطى، وبدعم من مشروع  -۸۸
النتروجین بیولوجی�  المتدھورة واستصالحھا"، استُخِدمت تثبیت  التربة  الغذائي واستعادة خصوبة  ا بغرض تحقیق األمن 

التقنیات النوویة لتحسین أفضل الممارسات في مجال معالجة التربة والمیاه. وقد تبین في تجربة میدانیة أن غلة الكسافا 
على تحسین النتائج   ۲۰۲۰أن تتضاعف ثالث مرات بتطبیق أفضل الممارسات. وركزت الجھود المبذولة في عام    یمكن

التجریبیة للمزارعین، بھدف إحداث تأثیر أعمق. وأُنتِجت كتیبات بدعم من المشروع وتُرِجمت إلى اللغة المحلیة (سانغو). 
 را وبیسا) من التدریب والزیارات المیدانیة.  ا وند  مزارع من ثالث محلیات (مبایكي  ۳۰۰واستفاد أكثر من 

وفي سیرالیون، ركزت الوكالة على تعزیز القدرات المختبریة في كلیة میلتون مارغاي للتعلیم والتكنولوجیا في   -۸۹
، "تعزیز  SIL5019فریتاون، وعلى القدرة على رصد أمراض الماشیة على وجھ التحدید. وبفضل مشروع التعاون التقني  

واإلنتاج  العامة  الصحة  خدمات  تحسین  أجل  من  المصدر  الحیوانیة  األمراض  ومكافحة  تشخیص  مجال  في  القدرات 
دلیل مختبري    الحیواني"، تلقى تقنیو المختبرات تدریباً مكثفاً في مجال البَاْكتِریولوجیا، باستخدام منصات افتراضیة، وأُِعدَّ 

ویُستخدم   للطالب.  الِمْكروبیولوجیا  الِمْكروبیولوجیا   ی�احال في  مجال  في  العملیة  والدورات  التدریس  في  البرنامج  ھذا 
 سیرالیون.   في
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التقني   -۹۰ التعاون  مشروع  إطار  لألمان KPRC9001وفي  م  المنّظِ الوطني  الرقابي  اإلطار  "إنشاء  المعنون   ،
الكونغ جمھوریة  الوكالة  ساعدت  النووي،  األمن  من صندوق  إضافي  وبدعم  المتصل  اإلشعاعي"،  األمن  تعزیز  في  و 

المھمل المستخدم في العالج اإلشعاعي. وینتمي المصدران إلى المستشفى الجامعي في    ٦۰-بالمصادر المختومة للكوبلت
ا المصدر اآلخر،  ، قد ُخزن في میناء بوانت نوار المستقل ذاتی� ۲۰۱۰برازافیل. وكان أحد المصدرین، المھمل منذ عام   ا. أمَّ

م  العامل  عام  غیر  الكونغو  ۲۰۱٥نذ  إعداد شاملة، وضعت جمھوریة  وبعد مرحلة  برازافیل.  العاصمة  في  ُخزن  فقد   ،
الثاني/نوفمبر   تشرین  في  نقل  أمن  النھائیة على خطة  وقد صُ   ۲۰۲۰اللمسات  الوكالة.  للطرد، بدعم من  أمني  نظام  مم 

مشاركاً من الوزارات الحكومیة الخمس المشاركة    ٤٥وأُجریت عملیة تحقق ومحاكاة قبل الشحن. وباإلضافة إلى ذلك، تلقى  
المصدرین   نقل  ا في  تدریباً.   بر� التكنولوجي)  واالبتكار  العلمي،  والبحث  والطاقة،  والمناجم  والصحة،  والنقل،  (الدفاع، 

ن فیھ المصادر مؤقتاً إلى حین تصدیرھا   وفقاً لتوصیات الوكالة  ، وأجریت تغییرات  نھائی�اوأجري تقییم للموقع الذي ستُخزَّ
ا ذ النقل  التي مفادھا تعزیز أمن ھذه المواقع. وقد نُفِّ  من وفقاً للتوصیات الدولیة وفي  آ بنجاح، والمصدران اآلن في وضع    بر�

 . نھائی�اوالتسلیم إلى جھة معتمدة للتصرف فیھما تصرفاً  نھائی�اانتظار اإلخراج من البلد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التعاون اإلقلیمي   -۳-۱-جیم

. ۲۰۲۰للفریق العامل التقني المعنى باتفاق أفرا في شكل افتراضي في تموز/یولیھ    انعقد االجتماع الحادي والثالثون -۹۱
واستعرض المشاركون أداء برنامج اتفاق أفرا، وحددوا توصیات رئیسیة لتحسین تنفیذ البرامج وأدائھا في المستقبل. وناقش 

اال  التعاوني  لإلطار  المدة  منتصف  واستعراض  أفرا،  اتفاق  عمل  وثیقة  للفترة االجتماع  أفرا  التفاق  اإلقلیمي  ستراتیجي 
، وصندوق اتفاق أفرا، واستراتیجیة تنمیة ۲۰۲۳–۲۰۲۲، والبرنامج اإلقلیمي لدورة التعاون التقني للفترة  ۲۰۱۹-۲۰۲۳

والتقاریر الموارد البشریة، والمراكز اإلقلیمیة المختارة، ومذكرة التفاھم المبرمة بین أفرا والھیئة األفریقیة للطاقة النوویة،  
من  عددٌ  وأُید  للمشاریع.  العلمیین  واالستشاریین  المختارة،  اإلقلیمیة  والمراكز  أفرا،  التفاق  الوطنیین  للمنسقین  السنویة 

 التوصیات والقرارات الملموسة المتعلقة بالبرامج والسیاسات لتحسین وتعزیز أداء برنامج أفرا. 

 م. وارنو؛ د. الدسوس/الوكالة) (الصورة من: الكونغو أثناء خضوعھ لحراسة أمنیة قبل نقلھ.مصدر مشع مھمل في جمھوریة 



GC(65)/INF/4 
 ۳٥الصفحة  

   
 

في   - ۹۲ والقرارات  التوصیات  تلك  وُعرضت 
االجتماع الحادي والثالثین لممثلي اتفاق أفرا، الذي ُعقد  

والستین افتراضی�  الرابعة  العادیة  الدورة  ھامش  على  ا 
الذي الجتماع،  وأید  للوكالة.  العام  حضره    للمؤتمر 

ا  ممثلون عن الدولة الطرف والمنسقون الوطنیون ألفر
فیینا  في  القائمة  األفریقیة  المجموعة  عن  وممثلون 

الشریكة المانحة  وكذلك موظفون    والبلدان والمنظمات 
من الوكالة، توصیات االجتماع الحادي والثالثین للفریق  
استعراض   ومنھا  أفرا،  باتفاق  المعنى  التقني  العامل 
منتصف المدة إلطار التعاون اإلقلیمي اإلطار التعاوني  

  ۲۰۲۳– ۲۰۱۹للفترة    یجي اإلقلیمي التفاق أفرااالسترات
للفترة  التقني  التعاون  لدورة  اإلقلیمي  أفرا  وبرنامج 

. وفي االجتماع، أُطلع المشاركون على  ۲۰۲۳–۲۰۲۲
معلومات عن استجابة الوكالة للطلبات العاجلة للحصول  

من جمیع أنحاء    ۱۹-على مساعدة متعلقة بجائحة كوفید
وكالة تقدیم الخدمات األساسیة العالم، وكیف واصلت ال

إلى الدول األعضاء على الرغم من التحدیات األخیرة  
المتعددة، مع تسلیط الضوء على التعاون الممتاز الذي تطور على مر السنین وسمح للوكالة باالستجابة بسرعة في المنطقة 

 ت رئاسة بنن التالیة ألفرا. ، وأُقِرَّ ۲۰۱۹تقریر أفرا السنوي لعام  األفریقیة. وفي االجتماع، استُعِرض وأُقِرَّ 

 

 المساھمات في صندوق اتفاق أفرا   -٤-۱-جیم

یورو، مما یدل   ۸۷٦  ۳۸۳بلغ إجمالي المساھمات التي قدمتھا الدول األطراف في اتفاق أفرا لصندوق أفرا حوالي   - ۹۳
اإلقلیمیة للبرنامج. وستُخصص ھذه األموال لمشاریع أفرا  على استمرار التزام األطراف بأنشطة اتفاق أفرا وتعزیز الملكیة  

 ، دعماً لتنفیذ األنشطة غیر الممولة.۲۰۲۱اإلقلیمیة في عام 

   ۲۰۲۰: التبرعات لصندوق اتفاق أفرا لألنشطة التقنیة، ۱۰ل الجدو 

 المبلغ المستلم  البلد  المبلغ المستلم  البلد 

 ٦۳۰ مالوي  ۲ ۲۲٦ أنغوال

 ۱ ۰۳۰ مالي ۱۰ ۱۷۹ بوتسوانا

 ۱٤ ۳٤۷ موریشیوس  ۲ ۳۸۰ بوركینا فاسو 

 ۳۱ ۷۱٦ المغرب  ۲ ۲۲٦ جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة 

 ٤ ٦۱۹ نامیبیا  ۱۱۲ ۷٥۱ مصر

 ۲ ٥۸۸ رواندا ۱ ۰٥۰ إریتریا 

 ۱٤ ۷۹٦ السنغال ۲ ۲۰۹ إثیوبیا 

 ۲ ۳۸۰ سیشیل  ۱ ۰٤٦ لیسوتو

 ۲۲۳ ۲۳٤ جنوب أفریقیا ٤٤٦ ۹۷٦ لیبیا 

 یورو   ۸۷٦ ۳۸۳المجموع:  

  

ث إلى جانب سعادة السیدة یاي شوكت عبد الرزاق، مدیر شعبة أفریقیا، یتحد
الدیكان إلینور، وزیرة التعلیم العالي والبحث العلمي، من بنن، ورابوالن 
مولیكان، سفیر جنوب أفریقیا لدى الوكالة الدولیة للطاقة الذریة ورئیس 
المجموعة األفریقیة القائمة في فیینا، ورؤساء االتحاد األفریقي الحالیین 

 ف. أومونیا/الوكالة) (الصورة من: والتالین.
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 آسیا والمحیط الھادئ 
۲۰۲۰ 
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الطاقة

األغذیة والزراعة

الصحة والتغذیة

التكنولوجیا اإلشعاعیة/التطبیقات الصناعیة

تطویر المعارف النوویة وإدارتھا

األمان واألمن

المیاه والبیئة

 آسیا والمحیط الھادئ  -۲-جیم

 ۳۷ عدد البلدان واألقالیم المتلقـیة للدعم من خالل التعاون التقني
 یورو ۲۷ ۲۳٤ ۰٤۲ صات المیزانیة في نھایة العام مخصَّ 

 یورو ۲۱ ٤۷٦ ۰۸۷ األعباء والمبالغ المدفوعة 
 ۹۱/۱۲٥/۱ / في طور اإلغالق/الملغاة۲۰۲۰المشاریع المغلقة في عام 

 ٪ ۷۸٫۹ معدل التنفیذ في صندوق التعاون التقني 
 ۱۸۹ مھام الخبراء والمحاضرین

 ٥۰۷ عدد مرات التكلیف بالمشاركة في االجتماعات وتكلیف موظفي المشاریع بمھام أخرى 
 ۱۱۲ الحاصلون على منح دراسیة والزائرون العلمیون

 ۱۳۱ المشاركون في الدورات التدریبیة
 ۱ الدورات التدریبیة اإلقلیمیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 حسب المجال التقني. ۲۰۲۰: المبالغ المدفوعة فعلی�ا في منطقة آسیا والمحیط الھادئ في عام  ۱۰ الشكل

 
 

 أبرز المالمح اإلقلیمیة في آسیا والمحیط الھادئ   -۱-۲-جیم

ابلداً وإقلیماً من منطقة آسیا والمحیط الھادئ، منھا ثمانیة من أقل البلدان    ۳۷، شارك ۲۰۲۰في عام   - ۹٤ ، في برنامج نمو�
خالل   من  التقني،  بلغ  إقلیمی�امشروعاً    ۹۲و  وطنی�امشروعاً    ۳۹٦التعاون  تنفیذ  معدل  البرنامج  وحقق  الما  ۷۸٫۹.  ئة  في 

 المنطقة. في

قُ ووقَّ  - ۹٥ برنامجیین  إطارین  على  دولتان عضوان  وبذلك عت  طریین، 
إلى   المنطقة  في  الساریة  البرنامجیة  األطر  مجموع  مع   ۳۱یصل  إطاراً، 

 . ۲۰۲۱وجود عدة أطر أخرى قید االستعراض لعام 

عام   -۹٦ الھاد۲۰۲۰وطوال  والمحیط  آسیا  منطقة  في  التقني  التعاون  برنامج  ركز  المواضیعیة  ،  المجاالت  على  ئ 
البشریة  والصحة  والبیئة،  والمیاه  والنووي،  اإلشعاعي  لألمان  األساسیة  والبنیة  والزراعة،  األغذیة  وھي  الرئیسیة، 

 البشریة.   والتغذیة 

األطر البرنامجیة القُطریة الموقَّعة في آسیا  
 ۲۰۲۰والمحیط الھادئ في عام  

 جمھوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة إندونیسیا، 

۳٬۷٪ ۷٬۱٪ 

۹٬۳٪ 

۱۳٬۲٪ 

۱۲٬٦٪ 

۱۷٬۲٪ 

۳٦٬۸٪ 
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وُعقد اجتماع افتراضي لمسؤولي االتصال الوطنیین  - ۹۷
التعاوني   االتفاق  وممثلي  الوطنیین  االتصال  ومساعدي 
األول/  كانون  في  اتفاق عراسیا  وممثلي  الوطنیین    اإلقلیمي 

لبرنامج   ۲۰۲۰دیسمبر   بنجاح  "االحتفال  موضوع  حول 
آسیا  منطقة  في  التقني  وتصور   التعاون  الھادئ  والمحیط 

مشاركاً من المنطقة. وركزت المناقشات   ۱۲۰مستقبلھ"، مع  
ُعِقدت  عمل  حلقة  آخر  منذ  بھ  اضطلع  الذي  العمل  على 
االتصال   مسؤولي  الوطنیین/مساعدي  االتصال  لمسؤولي 

الھادئ في عام   آسیا والمحیط  ،  ۲۰۱۹الوطنیین في منطقة 
جائحة ضوء  في  تواجھھا  التي  ، ۱۹-كوفید  والتحدیات 

واالستجابة االستراتیجیة من جانب الوكالة من خالل عملھا 
مع الدول األعضاء في منطقة آسیا والمحیط الھادئ لضمان 
جلسة  وفي  التقني.  التعاون  برنامج  تنفیذ  في  االستمراریة 
للوكالة   العام  المدیر  أعلن  االجتماع،  خالل  ُعِقدت  خاصة 

ریانو غروسي، عن إصدار  الدولیة للطاقة الذریة، رافائیل ما
رحالت إلى النجاح: مجموعة من قصص النجاح المستمدة من تعاون الوكالة التقني في منطقة آسیا  منشورین جدیدین، ھما:  

تقییم األثر االجتماعي واالقتصادي الذي یعرض خبرات وإنجازات التعاون التقني المستمدة من المنطقة، و  ۲۱،والمحیط الھادئ
الھادئ والمحیط  آسیا  في  اإلقلیمي  التعاوني  االتفاق  برنامج  ضمن  للمحاصیل  الطفري  الدول    ۲۲،لالستیالد  وضعتھ  الذي 

 یالد الطفري لمحاصیلھا.األطراف في االتفاق التعاوني اإلقلیمي بشأن برنامج االست 

. وقد عرضت ھذه الفعالیة ۲۰۲۰واحتفلت الفلبین بأسبوع الطاقة الذریة الثامن واألربعین في كانون األول/دیسمبر    - ۹۸
للعلوم   المفیدة  لالستخدامات  التقدیر  عن  واإلعراب  العام  الوعي  تعزیز  واستھدفت  أسبوعاً  استمرت  التي  االفتراضیة، 

النوو منھا  والتكنولوجیا  مجاالت  في  الوكالة،  من  بدعم  تحققت  التي  النوویة  العلوم  مجال  في  الوطنیة  اإلنجازات  یة، 
 المستحضرات الصیدالنیة اإلشعاعیة، واألغذیة والزراعة، والرصد البیئي، والتطبیقات الصناعیة.

 
 أبرز مالمح المشاریع  -۲-۲-جیم

  ۲۰۲۰تطویر البنیة األساسیة في منطقة آسیا والمحیط الھادئ في عام  استمر التقدم في بناء القدرات البشریة ودعم   - ۹۹
اِعجة الناقل لألمراض باستخدام تقنیة الحشرة العقیمة"، RAS5082  في إطار مشروع عات بعوض الزَّ ، "إدارة ومكافحة تجمُّ

الشعبیة وسري النكا وسنغافورة  في إندونیسیا وباكستان وبروني دار السالم وبنغالدیش وتایلند وجمھوریة الو الدیمقراطیة  
والصین والفلبین وفیجي وفییت نام وكمبودیا ومالیزیا ومیانمار ونیبال. وبفضل االستعانة ببعثات الخبراء االفتراضیة، أعدت  

واتخذت كذلك اإلجراءات الالزمة    لتصمیم تجارب قمع تجمعات البعوض وتقییمھا وإدراج التحلیل الوبائي.    مبادئ توجیھیة
المختبرات  لتق في  التربیة  لمعطیات  إحصائیة  تحلیالت  إجراء  في  األعضاء  الدول  لدعم  بعد  عن  الخبراء  من  مساعدة  دیم 

اِعجة البالغ في التجارب التجریبیة لتقنیة الحشرة العقیمة. واستمر تسلیم المعدات   ومعطیات الحضانات لرصد كثافة بعوض الزَّ
 . ۲۰۲۰في المنطقة طوال عام والمواد االستھالكیة إلى الدول األعضاء 

ونظمت الرابطة األوروبیة للطب النووي باالشتراك مع الوكالة دورة تدریبیة إقلیمیة افتراضیة بشأن "تقنیات التصویر   - ۱۰۰
، RAS6091المتقدمة الھجینة بما في ذلك العالج في حالة المرضى من األطفال وصغار البالغین"، في إطار المشروع اإلقلیمي  

ز مكافحة األمراض المعدیة وغیر المعدیة عن طریق بناء القدرات في إطار مناھج الوكالة للمھنیین المتخصصین في  "تعزی

__________________________________________________________________________________ 
۲۱ ap.pdf-success-to-journey-https://www.iaea.org/sites/default/files/20/11/tc 
۲۲ -of-crops-in-breeding-mutation-of-ssmentasse-impact-economic-and-https://www.iaea.org/sites/default/files/20/11/social

the-rca-programme-in-asia-and-the-pacific.pdf 

المزارعون من الدول األطراف في االتفاق التعاوني اإلقلیمي الذین 
 الوكالة) (الصورة من: الطفري.شاركوا في برنامج االستیالد 

https://www.iaea.org/sites/default/files/20/11/tc-journey-to-success-ap.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/20/11/social-and-economic-impact-assessment-of-mutation-breeding-in-crops-of-the-rca-programme-in-asia-and-the-pacific.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/20/11/social-and-economic-impact-assessment-of-mutation-breeding-in-crops-of-the-rca-programme-in-asia-and-the-pacific.pdf
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مشاركاً، من بینھم أطباء وأخصائیون علمیون وأخصائیون تقنیون وغیرھم من    ٥۰مجال الطب النووي". وحضر الدورة  
المش النووي. وقد منح  الطب  في مجال  العاملین  تعلیم طبي مستمر صادرة عن المھنیین  الدورة شھادة  أتموا  الذین  اركون 

الرابطة األوروبیة للطب النووي، وھو ما یسمح لھم باالستمرار في الحصول على المؤھالت المھنیة. وُعِقدت حلقة عمل  
، "تعزیز جودة  UAE6009مدتھا خمسة أیام في أوائل آذار/مارس في أبو ظبي باإلمارات العربیة المتحدة، في إطار مشروع  

وأمان التصویر اإلشعاعي والعالج اإلشعاعي وخدمات الطب النووي لتحسین إدارة السرطان"، حیث ركزت على تطبیق  
تقنیات العالج اإلشعاعي الحدیثة، وتحدیداً عالج الرئة اإلشعاعي التكتیكي للحیز الفردي للجسم والجراحة اإلشعاعیة المجسمة  

 الجمجمي لنقیالت الدماغ.   الجمجمیة/العالج اإلشعاعي

وعلى مدى العقد الماضي، دعمت الوكالة التعاون العلمي في الشرق األوسط من خالل المركز الدولي الستخدام الحزم   - ۱۰۱
یمكِّ  الذي  (سیسامي)،  األوسط  الشرق  في  التجریبیة  والتطبیقات  العلوم  مجال  في  السنكروترونیة  األخصائیین الضوئیة  ن 

رت الوكالة تدریب عشرات األخصائیین العلمیین على منطقة من التعاون في مشاریع البحوث المتقدمة. وقد یسَّ العلمیین من ال
وعلى المساعدة في طرح أول معجل جسیمات في المنطقة عبر اإلنترنت. واستمر خالل العالم تقدیم الدعم   دعم مركز سیسامي

مرحلة اإلدخال في الخدمة إلى التشغیل الكامل، وُسلط الضوء علیھ  من الوكالة لمركز سیسامي، وھو في طور االنتقال من  
 .  ۲۰۲۰في االجتماع السابع والثالثین لمجلس سیسامي الذي ُعِقد في كانون األول/دیسمبر 

الھدف   - ۱۰۲ الكویت في تحقیق  التقني دعم  التعاون  المتعلق    ۱۳وواصل برنامج  المستدامة  التنمیة  أھداف  اإلجراءات ب من 
ثات في الكائنات البحریة وتقییم أثر التراكمات KUW7008خیة في إطار مشروع  المنا  ، "دراسة تأثیر تغیر المناخ في نقل الملِوّ

ثة في أمان المأكوالت البحریة باستخدام التقنیات النوویة والنظیریة"  ، أجریت تجارب على ۲۰۲۰وفي عام    . البیولوجیة الملِوّ
البولونیوم امتصاص  معدالت  عن  األولى  البیانات  الدراسة  وقدمت  المحیطات.  تَحمُّض  مثل  المناخ  تغیر  وتركز   ۲۰۹- آثار 

مستویات الحموضة، وھو ما من شأنھ أن یساعد   في خمسة أصناف من الطحالب الدقیقة في مختلف سیناریوھات   ۲۱۰- البولونیوم 
 فھم آثار تَحمُّض المحیطات.  البلد على 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ثة في أمان المأكوالت الب ثات في الكائنات البحریة وتقییم أثر التراكمات البیولوجیة الملِوّ معھد  حریة فيدراسة تأثیر تغیر المناخ في نقل الملِوّ

 )معھد الكویت لألبحاث العلمیة (الصورة من: الكویت لألبحاث العلمیة.
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مشارك في البحرین    ۱۰۰ونظمت دورتان افتراضیتان في مجال التأھب والتصدي للطوارئ باللغة العربیة ألكثر من   - ۱۰۳
، "ضمان استدامة  BAH9010للطوارئ النوویة أو اإلشعاعیة. وقد دعم الدورتین مشروعُ    وقطر حیث ُكلفوا بمھام التصدي

اإلشعاعی للطوارئ  والتصدي  التأھب  في  الوطنیة  ومشروعُ  القدرات  المتعلقة QAT9014ة"،  الوطنیة  القدرات  "تعزیز   ،
 فیما یخصھ.  المرحلة الثالثة"، كلٌّ  -بالتأھب والتصدي للطوارئ 

في   - ۱۰٤ نام  لفییت  الخارجیة  واألحداث  المواقع  تصمیم  خدمة  إطار  في  افتراضیة  نظراء  استعراض  بعثة  أول  ونُظمت 
نام   المرحلة الثالثة"، لدعم معھد فییت -، "الترویج لبرنامج تطویر أمان المفاعالت VIE1010في إطار مشروع  ۲۰۲۰ عام

 م المواقع وتقریر األثر البیئي.للطاقة الذریة بوضع مبادئ توجیھیة إلعداد تقریر تقیی

التقني   - ۱۰٥ التعاون  مشروع  قدم  سوریا،  النوویة  SYR7005وفي  التقنیات  باستخدام  الجوفیة  المیاه  جودة  "تقییم   ،
إلى  تُعزى  أي حاالت شاذة محتملة  لالستقصاء عن  الجوفیة  للمیاه  المائیة  الكیمیائیة  الخصائص  لتحدید  الدعم  والنظیریة"، 

"تعزیز القدرات الوطنیة في مجال    ،JOR7006وامل أخرى. وقدمت الوكالة الدعم إلى األردن من خالل مشروع  التلوث أو ع
استقصاء ومعالجة النشاط اإلشعاعي الطبیعي في میاه الشرب"، في مجال تعزیز معالجة موارد المیاه الجوفیة من خالل شراء 

 ه الجوفیة األحفوریة في مناشیر باألردن. وتركیب نظام لتنظیف المیاه المستمدة من موارد المیا

، "تعزیز القدرة الوطنیة على إنتاج المحاصیل ومراقبة األمراض الحیوانیة LAO5004وفي إطار المشروع الوطني   - ۱۰٦
العابرة للحدود"، قامت الوكالة ببناء القدرات لتطبیق أفضل الممارسات في مجال معالجة التربة والمغذیات والمیاه لتعزیز  

أفضل الممارسات إلى زیادة إنتاج األرز   إنتاج األرز والكسافا والذرة في جمھوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة. وأدى تطبیق
 ب المزارعون على كیفیة اعتماد ھذه الممارسات. في المائة، ودُرِّ  ۳٥بنسبة 

 
، "إنشاء SRL5047وفي سري النكا، كانت ثمرة جھد بُذل على مدى عدة سنوات من خالل مشروع التعاون التقني   - ۱۰۷

شرات الطبیة والجزیئیة من أجل مكافحة األمراض المنقولة بالنواقل"،  مركز وطني للبحث والتدریب والخدمات في علوم الح
متراً مربعاً    ۷٤۰إنشاَء خدمات تشخیصیة جزیئیة لمكافحة األمراض الرئیسیة المنقولة بالنواقل في مرفق جدید تبلغ مساحتھ  

البحث والتدریب والخدمات في في كلیة الطب بجامعة كیالنیا في سري النكا. وأحدث المشروع أیضاً تحسینات في مرافق  
ب موظفو المشاریع. واعتباراً رت مرافق المختبرات، ودُرِّ مجال علم الحشرات الطبي والجزیئي في المؤسسة النظیرة. وُطوِّ 

 ، باتت الخبرة متوافرة بالكامل في البلد. ۲۰۲۰من آب/أغسطس 

وزارة الزراعة والغابات،  (الصورة من: ا في منطقة ساناكارم في جمھوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة.المزارعون یزورون حقالً إیضاحی� 
 جمھوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة)
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إطار مشروع   - ۱۰۸ الوطنیة على تحسین  MAL5032وفي  القدرة  والتحقق من ، "تعزیز  العلف  األرز ومحاصیل  إنتاج 
أُ  النووي"،  بالمجال  المتصلة  والتكنولوجیات  النوویة  التكنولوجیات  باستخدام  المحلي  العسل  عبر  صحة  تدریب  مواد  عدت 

  اإلنترنت لتوفیر المعرفة والخبرة العملیة من المستوى األساسي إلى المستوى المتوسط في مجال استخدام مطیاف كتلي لتحدید 
النظائر   االفتراضیة   )IRMS( نسبة  التدریبات  من  سلسة  طریق  عن  المواد  ھذه  وقُدِّمت  العسل.  منشأ  صحة  من  للتحقُّق 

موظفین من الوكالة    ۱۰والتقییمات غیر الرسمیة وجلسات الدعم المعقودة آنی�ا عبر اإلنترنت. وقد استفاد من التدریب أكثر من  
خدمین النھائیین، مما عزز القدرات الوطنیة في مجال تحدید مدى أصالة وتعقُّب أثر عسل النوویة المالیزیة وغیرھم من المست

 وھو سلعة زراعیة استراتیجیة في مالیزیا.  ― النحل غیر الالسع

تقنیة  ، "تطبیقCPR5026وواصلت الصین جھودھا الرامیة إلى قمع تجمعات ذبابة الفاكھة بدعم من المشروع الجاري   - ۱۰۹
،  ۲۰۲۰الحشرة العقیمة كجزء من نھج اإلدارة المتكاملة لآلفات الشاملة للمنطقة لمكافحة نوعین من ذباب الفاكھة". وفي عام  

قیمة في إطار ھذا المشروع لدعم التجربة الرائدة للتحقق من صالحیة ھذه التقنیة  وفرت المعدات األساسیة لتقنیة الحشرات الع
 في إطار نھج اإلدارة المتكاملة لآلفات الشاملة للمنطقة في مناطق مختارة من مقاطعة ھاینان. 

یتعلق بمعاییر القبول    مة فیمادت عدة دورات تدریبیة افتراضیة المؤسسات الوطنیة النظیرة بمعارف قیِّ وِّ وفي إیران، زُ  - ۱۱۰
، "تعزیز القدرة البشریة على  IRA2015وحدود الوقود النووي الطازج بوصفھم زبائن/مشترین أذكیاء، بدعم من مشروع  

اختبار القبول لضمان أمان وموثوقیة الوقود". كما ُعقدت حلقة عمل افتراضیة بشأن تحلیل الحوادث العنیفة. وتناولت حلقة 
یفة التي تقع في مفاعالت الماء المضغوط، عالوةً على نُھج وضع وتنفیذ برامج إدارة الحوادث العنیفة في  العمل الحوادث العن

 محطات القوى النوویة. 

وقدمت الوكالة الدعم إلى باالو وجزر مارشال وفانواتو وفیجي بشأن مبادئ الھیدرولوجیا النظیریة من خالل  - ۱۱۱
ركزت المساعدة على تدفق المیاه الجوفیة والتفاعالت بین المیاه السطحیة والمیاه  عدة مشاریع وطنیة للتعاون التقني. وت 

مت برامج منح دراسیة شخصیة في جامعة كیبیك بكندا استفاد منھا الجوفیة، وتَجدُّد المیاه، وتحدید أنواع المصادر. ونُظِّ 
ن مشارك وفانواتو إلى وطنیھما، ولم یتمكَّ   ، تَعیَّن إعادة ممثلَین من باالو ۱۹- بعض المشاركین. وبسبب جائحة كوفید 

ثان من فانواتو من السفر. ومن أجل تقدیم الدعم المستمر إلى الدول األعضاء، نُِظّم تدریب افتراضي للحاصلَْین على  
منحة دراسیة اللذین أعیدا إلى وطنیھما بصحبة مشاركین إضافیین. وشمل ذلك إلقاء محاضرات وتقدیم تدریب عن بعد 

تحلیل البیانات وتفسیرھا، وتقدیم الدعم في صیاغة التقاریر التقنیة عن الھیدرولوجیا النظیریة. ونظراً لصغر حجم على  
المیاه الجوفیة وخصائصھا لضمان  الھادئ، فال غنى عن فھم تدفق  الواقعة في المحیط  الدول األعضاء الجزریة  ھذه 

لتدریب الدول األعضاء بالقدرة على تحلیل الھیدرولوجیا النظیریة  ھزت أنشطة اتوافر إمدادات كافیة من المیاه. وقد جُ 
 وتقدیم التقاریر عنھا.

للطاقة النوویة في ضوء توصیات بعثات   وواصلت الفلبین جھودھا في مجال دراسات الطاقة وتطویر البنیة االساسیة - ۱۱۲
ظمت عدة بعثات خبراء افتراضیة ، نُ ۲۰۲۰في عام  . و۲۰۱۸االستعراض المتكامل للبنیة األساسیة النوویة التي تمت في عام  

المشروع. وحضر حلقة دراسیة شبكیة بشأن استخدام  النظیرة في  الجھات  التي تضطلع بھا  البحث والتطویر  لدعم أنشطة 
 دراسیةً   طالباً من مختلف الجامعات حلقةً   ۱٥۰محاضر وطالب من جامعات البلد، بینما حضر ما یزید على    ۱۰۰المفاعالت  

 بشأن الوظائف المتاحة في مجال التطبیقات النوویة غیر المتعلقة بالقوى واألخرى المتعلقة بھا.  شبكیةً 
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 التعاون اإلقلیمي   -۳-۲-جیم

عام   - ۱۱۳ اإلقلیمي ۲۰۲۰في  التعاوني  االتفاق  واصل   ،
والتدریب والتنمیة  والتكنولوجیا    للبحث  العلم  مجال  في 

النوویین في آسیا والمحیط الھادئ، واالتفاق التعاوني للدول 
العربیة الواقعة في آسیا للبحث والتنمیة والتدریب في مجال 
العلم والتكنولوجیا النوویین ( اتفاق عراسیا)، أداء دورھما 
بوصفھما آلیتین مھمتین لدعم جھود الدول األعضاء الرامیة  

 معالجة األولویات اإلقلیمیة.إلى 

األول/أكتوبر   - ۱۱٤ تشرین  وقَّ ۲۰۲۰وفي  الوكالة ،  عت 
للبحث  اإلقلیمي  التعاوني  لالتفاق  التابع  اإلقلیمي  والمكتب 
والتنمیة والتدریب في مجال العلم والتكنولوجیا النوویین على 
تعدیل لتمدید الترتیبات العملیة لتوطید أواصر التعاون حتى 

وبدأ االتفاق التعاوني اإلقلیمي أیضاً عملیة وضع   . ۲۰۲۳عام  
وتحدیث   ۲۰۲۹- ۲۰۲٤االستراتیجیة المتوسطة األجل للفترة  

 إطاره البرنامجي اإلقلیمي.

منشور   - ۱۱٥ صدور  عن  االتفاق  وأُعِلن  برنامج  في  للمحاصیل  الطفري  لالستیالد  واالقتصادي  االجتماعي  األثر  تقییم 
آسیا   في  اإلقلیمي  الھادئ  التعاوني  األول/دیسمبر  والمحیط  ویقیِّ ۲۰۲۰في كانون  االجتماعي واالقتصادي  .  األثر  التقریر  م 
للنباتات في إطار االتفاق التعاوني اإلقلیمي، مع التركیز على إضافة قیمة بدالً من التركیز على   لمشاریع االستیالد الطفري

طلقت في إطار االتفاق التعاوني اإلقلیمي  البحوث األولیة التي تضطلع بھا فرادى البلدان. وبناء على ھذه التجربة الناجحة، أُ 
 اعي واالقتصادي في مجاالت أخرى.مبادرةٌ جدیدةٌ إلعداد دراسة لتقییم األثر االجتم

التي عیَّ سِّ ، وُ ۲۰۲۰وفي عام    - ۱۱٦ البشریة  المعنیة بالصحة  المراكز  الثانویة ع نطاق  المعایرة  لتشمل  اتفاق عراسیا  نھا 
  لقیاس الجرعات. ومن شأن ھذا النھج االستراتیجي أن یزید من إبراز واستدامة المرافق المتعددة الرفیعة المستوى في الدول

ییسِّ  وأن  اتفاق عراسیا،  في  ویعزِّ األطراف  الوطنیة ر  التنمیة  والتكنولوجیا ألغراض  العلم  على  الحصول  إمكانیة  بدوره  ز 
 واإلقلیمیة في جمیع أنحاء المنطقة. وإضافةً إلى ذلك، وافقت الدول األطراف على وضع مشاریع ضخمة للبرنامج المقبل.

  

في اجتماع افتراضي لمسؤولي االتصال الوطنیین، ومساعدي مسؤولي 
 ،واتفاق عراسیا ،االتصال الوطنیین وممثلي االتفاق التعاوني اإلقلیمي

موا ُعقد في كانون األول/دیسمبر، استعرض المشاركون اإلنجازات، وقیَّ 
التحدیات الناشئة، وناقشوا اإلجراءات المناسب اتخاذھا في المستقبل 

 د. كالما، الوكالة) (الصورة من: القریب.
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 أوروبا   -۳-جیم

 ۳۳ عدد البلدان المتلقـیة للدعم من خالل التعاون التقني 
 یورو ۲۲ ۷٦۷ ۱۸۸ مخصصات المیزانیة في نھایة العام 

 یورو ۱٦ ۷۱۲ ۷۰٦ األعباء والمبالغ المدفوعة 
 ۷۲/۲۸/۰ / في طور اإلغالق/الملغاة۲۰۲۰المشاریع المغلقة في عام 

 ٪ ۷۳٫٤ معدل التنفیذ في صندوق التعاون التقني 
 ۲۳۹ مھاّم الخبراء والمحاضرین

 ۸٤۳ عدد مرات التكلیف بالمشاركة في االجتماعات وتكلیف موظفي المشاریع بمھام أخرى 
 ٤٤ الحاصلون على منح دراسیة والزائرون العلمیون

 ۱٦۷ المشاركون في الدورات التدریبیة
 ۲۱ التدریبیة اإلقلیمیةالدورات 

 

 

 

 أبرز المالمح اإلقلیمیة في أوروبا   -۱-۳-جیم

عام   - ۱۱۷ شاركت  ۲۰۲۰في  خالل  دولة    ۳۳،  من  التقني،  التعاون  برنامج  في  الوسطى  وآسیا  أوروبا  من  عضواً 
 في المائة في المنطقة. ۷۳٫٤. وحقق البرنامج معدل تنفیذ بلغ إقلیمی�امشروعاً  ٥٦و وطنی�امشروعاً  ۲۲۱

، لیصل ۲۰۲۰ة في عام  قُطریوأُعدَّت وُوقِّعت ثالثة أطر برنامجیة   - ۱۱۸
 إطاراً.  ۲۳في المنطقة إلى  القُطریةمجموع عدد األطر البرنامجیة 

برنامج   - ۱۱۹ ركز  األعضاء،  الدول  أولویات  مع  التقني وتمشیاً  التعاون 
واإلشعاعي  النووي  األمان  في  المتمثلة  المواضیعیة  المجاالت  على  بقوة 

 والصحة البشریة، أي الطب اإلشعاعي، بما في ذلك علم األشعة والطب النووي والعالج اإلشعاعي. 

  

الطاقة

األغذیة والزراعة

الصحة والتغذیة

التكنولوجیا اإلشعاعیة/التطبیقات الصناعیة

تطویر المعارف النوویة وإدارتھا

األمان واألمن

المیاه والبیئة

القُطریة الموقَّعة في أوروبا   األطر البرنامجیة
 ۲۰۲۰في عام  

 كرواتیا، جمھوریة مولدوفا، جورجیا

 حسب المجال التقني. ۲۰۲۰المبالغ المدفوعة فعلی�ا في منطقة أوروبا في عام  :۱۱الشكل 

۳٬٦۳٪ 

۱۱٬۸۹
 

٥۰٬۳۹
 

۲٬۸۸٪ 
۲٬٥٦٪ 

۲۳٬۰٦
 

٥٬٥۸٪ 
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وتتمتع الوكالة بتاریخ طویل من التعاون مع الجمعیة األوروبیة للعالج اإلشعاعي ودراسة األورام، ومؤخراً مع   - ۱۲۰
أكادیمیة إنھوالند، مما یدعم توفیر طائفة واسعة من الدورات التدریبیة بشأن مواضیع متخصصة للمھنیین العاملین في  

منھم من اإلناث) في دورات تدریبیة افتراضیة   ٪٦۱ا (ارساً طبی� مم  ۱۱۱، شارك  ۲۰۲۰مجال العالج اإلشعاعي. وفي عام  
ا  قدمتھا الجمعیة األوروبیة وأكادیمیة إنھوالند في مجاالت من قبیل التشعیع الداخلي والعالج اإلشعاعي الموجھ تصوری� 

نطقة طائفة واسعة من فرص  ا. وسیستمر التعاون من أجل أن تتاح للمھنیین الطبیین في الموالعالج القوسي المعدل حجمی� 
 التدریب، وھي جزء ال یجزأ التطویر المھني المستمر ألفرقة الطب اإلشعاعي. 

 

 أبرز مالمح المشاریع  -۲-۳-جیم

یحتل السرطان المرتبة الثانیة بین األسباب الرئیسیة للوفیات في مولدوفا. ویھدف البرنامج الوطني لمكافحة السرطان   - ۱۲۱
(و  ۲۰۲٥-۲۰۱٦للفترة   لمولدوفا  الوطنیة  اإلنمائیة  بنسبة  ۲۰۳۰االستراتیجیة  السرطان  وفیات  معدل  إلى خفض   (۱۰٪  ،

، وتحسین نوعیة حیاة المرضى، الذین انتھى التشخص إلى إصابتھم بالمرض، بحلول ٪۲٥وزیادة معدل الكشف المبكر بنسبة  
دة من الوكالة لبناء القدرات في مجال استخدام  . وعلى مدى السنوات الخمس عشرة الماضیة، تلقت مولدوفا مساع۲۰۳۰عام 

التكنولوجیات الجدیدة وتحسین ضمان الجودة في مجاالت الطب النووي ووسائل التشخیص اإلشعاعي والعالج اإلشعاعي.  
البلدي"، MOL6010وفي إطار المشروع الحالي   ، المعنون "إنشاء إدارة للعالج اإلشعاعي في مستشفى بالتي اإلكلینیكي 

بمصدر    ―  وھو المركز الوحید الذي یوفر خدمات العالج اإلشعاعي للمرضى في مولدوفا  ―  ھز معھد األورام في شیسیناوجُ 
ُطلب معجل خطي جدید،    ،۲۰۲۰، ونظام تسجیل وتحقق مطور، ونظام حدیث لتخطیط العالج. وفي عام  ٦۰-جدید للكوبلت

نموذج وھمي مائي. وستحسن المعدات بشكل كبیر من استفادة الجمھور  تشارك في تمویلھ الحكومة المولدوفیة، إضافة إلى  
 من خدمات جیدة في مجاالت تشخیص السرطان وعالج المصابین بھ ورعایتھم.

موقع التجارب النوویة في كانت تُجرى في  و  - ۱۲۲
سیمیباالتینسك في كازاخستان، والذي تبلغ مساحتھ 

كیلومتر مربع، التجارب النوویة بین   ۱۸  ۰۰۰نحو  
، أُنجز مشروع ۲۰۲۰. وفي  ۱۹۸۹و   ۱۹٤۹عامي  

التقني  ال  ، المعنون "دعم تحویل KAZ9014تعاون 
سیمیباالتینسك  موقع  للتجارب   أراضي  السابق 

ودعم   االقتصادیة".  االستخدامات  إلى  النوویة 
اإلشعاعیة   الدراسات  نوعیة  تحسین  المشروع 
بشأن  دقیق  قرار  اتخاذ  من  للتمكین  منھا  والتثبت 
الوطنیة  المعاییر  مراعاة  مع  األراضي،  تحویل 
والدولیة. وبانتھاء المشروع، كان البلد قد قیَّم مساحة 

تمثل  كیلومتر  ۱۰ ٤۱۰تبلغ   مربعة  من   ٪ ٥۷ات 
موقع  خصائص  تحدید  لتقاریر  مستقل  استعراض  إجراء  التقني  التعاون  مشروع  ودعم  تقییمھا.  المقرر  اإلجمالیة  المساحة 

 .  االختبارات في سیمیباالتینسك الذي أجراه خبراء دولیون، حیث جرى التثبت من صحة النتائج 

مشروع   - ۱۲۳ من  وLAT0003وبدعم  المعارف  "تعزیز  العالج  ،  مجال  في  واألمان  بالجودة  المتعلقة  المھارات 
اإلشعاعي"، تمكنت كلیة الطب في جامعة التفیا من تطویر البنیة األساسیة لتوفیر التدریب العملي على األمان اإلشعاعي  

ي  وجودة العالج اإلشعاعي. وبفضل المشروع ُوفر نظام لیزر لتحدید وضعیة المرضى، وبرامج تصویر مقطعي حاسوب 
ن أعضاء ھیئة  وتصویر بالرنین المغنطیسي، وجھاز لتثبیت المرضى، ونظام لتخطیط العالج ألغراض التدریب، مما مكَّ 

المقیمین  لألطباء  تدریب عملي  وتقدیم  وأمانھ،  اإلشعاعي  العالج  تحسین جودة  متقدم على  تدریب  توفیر    التدریس من 
الطبیین. ورُ  ا والفیزیائیین  النظم.  كبت محطات عمل لتخطیط  استخدام ھذه  للمدربین تدریب عن بعد على  لعالج، وقُدم 

 دعمت الوكالة تحسین نوعیة الدراسات اإلشعاعیة في موقع االختبارات السابق في
 د. ناكیوبوف/معھد الفیزیاء النوویة) (الصورة من: سیمیباالتینسك والتثبت من صحتھا.
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وإضافةً إلى ذلك، أتیحت إلثنین وعشرین طالباً في مجال التصویر الشعاعي إمكانیة إجراء تخطیط للعالج ومناقشة دقة  
 تقدیم العالج اإلشعاعي وحمایة المرضى من اإلشعاع في كل خطوة من خطوات عملیة العالج اإلشعاعي. 

، "تحسین استصالح RER7010ویتلقى االتحاد الروسي وأوكرانیا وبیالروس الدعم من الوكالة في إطار مشروع   -۲٤۱
، ۲۰۲۰الناشئة عن حادث تشرنوبل". وفي عام    مشعَّة وإدارة البیئات األرضیة وبیئات المیاه العذبة المتضررة من المواد ال 

مارسات في مجال إعالم الجمھور والمحافظة علیھا. وباإلضافة إلى ذلك، دعم المشروع تبادل المعارف المتعلقة بأفضل الم 
المشارِ  الثالث  األعضاء  الدول  من  أخصائیون  وضع صاغ  بخصوص  وتوصیات  عامة  لمحة  تعرض  عمل  مواد  كة 

ال  للمواد  اآلمنة  اإلدارة  أجل  وبرامج وطنیة من  البیئ   مشعَّة استراتیجیات  في  تشیرنوبیل  إلى  یرجع مصدرھا  ة على التي 
 الطویل. المدى

، المعنون "تحسین البنیة األساسیة الرقابیة  KIG9006وفي قیرغیزستان، تساھم األنشطة المنفذة في إطار المشروع   - ۱۲٥
في ضمان الحمایة من اإلشعاعات واألمان اإلشعاعي عن طریق إرسال   ،لضمان وقایة وأمان السكان من اإلشعاعات"

أخصائیین من السلطات الحكومیة ومن المركز الحكومي المعني بحمایة البیئة واألمان اإلیكولوجي التابع للوكالة الحكومیة  
لز والتقني  اإلیكولوجي  باألمان  المعنیة  الحكومي  التفتیش  وھیئة  والغابات،  البیئة  لألمان لحمایة  الحكومي  المكتب  یارة 

النووي في الجمھوریة التشیكیة ووكالة األمان النووي واإلشعاعي الجورجیة لالطالع على كیفیة إنشاء الھیاكل التنظیمیة  
ا على كیفیة تنفیذ أنشطة اإلذن والتفتیش  للھیئات الرقابیة المختلفة وطرق أداء وظیفتھا. وركزت الزیارات تركیزاً خاص� 

 . مشعَّة قة بالمصادر اإلشعاعیة ومرافق النفایات ال المتعل 

لة على ضمان األمان والموثوقیة في  BYE2007وفي إطار مشروع التعاون التقني  - ۱۲٦ ، "تحسین قدرة المنظمة المشغِّ
الطاقة   التحضیریة إلدخال  األعمال  لدعم  تدریبیة وخدمات خبراء  قدمت عدة دورات  النوویة"،  القوى  تشغیل محطات 

، أُوفدت بعثة في إطار المرحلة الثالثة لالستعراض المتكامل  ۲۰۲۰وویة في بیالروس. وفي شباط/فبرایر وآذار/مارس  الن
للبنیة األساسیة النوویة إلى بیالروس، لتقییم مختلف جوانب التأھب الوطني إلدخال أول محطة للطاقة النوویة في الخدمة،  

ا  القوى  العام محطة  من  وقت الحق  في  في  وزودت  الخدمة  في  األولى  الوحدة  إدخال  بدأ  وقد  النووي.  بالوقود  لنوویة 
 . ۲۰۲۱، في حین سیبدأ إدخال الوحدة الثانیة في الخدمة في عام ۲۰۲۰ عام

، من الخدمة. V1و  A1محطتي قوى نوویة مختلفتین ذاتي خصائص إشعاعیة مختلفة، ھما  حالی�اوتخرج سلوفاكیا  - ۱۲۷
الناتجة عنھما   مشعَّة تین من الخدمة بأمان وفعالیة، وتحقیق أمان وفعالیة التصرف في النفایات ال وبغیة ضمان إخراج المحط 

 ً في سلوفاكیا أیضاً، یتعین على العاملین المختصین بالتشغیل اكتساب خبرة عملیة في المرافق التي یجري فیھا بالفعل    الحقا
، تلقى ثالثة موظفین من شركة اإلخراج من الخدمة في المجال  ۲۰۲۰تنفیذ اإلجراءات التقنیة ذات الصلة بنجاح. وفي عام  

، المعنون "تحسین القدرات والمعاییر بھدف ضمان األمان في  SLR9014النووي المملوكة للدولة منح في إطار المشروع  
نفایات ُعقدت "، لحضور ندوة دولیة عن التصرف في ال مشعَّةتنفیذ أنشطة اإلخراج من الخدمة والتصرف في النفایات ال

. وبفضل  مشعَّة في فینیكس بوالیة أریزونا وتناولت إخراج محطات القوى النوویة من الخدمة والتصرف في النفایات ال 
 V1و  A1المشاركة في المناقشات التي دارت في الندوة، اكتسب موظفو الشركة المعرفة الالزمة لتنفیذ إخراج المحطتین 

 من الخدمة. 

وفي أوروبا وآسیا الوسطى، أعطت الدول األعضاء األولویة لتطویر القدرات الالزمة لتخطیط وتنفیذ خطط إخراج  - ۱۲۸
المرافق الكبیرة والصغیرة من الخدمة. وھذه المرافق، التي تشمل محطات قوى نوویة وأجھزة تشعیع ومعجالت ومرافق 

حوث صغیرة، تستلزم إخراجھا من الخدمة بأمان في نھایة تصرف في النفایات قبل التخلص منھا ومختبرات ومفاعالت ب
التشغیلي بسبب وجود مخاطر إشعاعیة. وفي عام   تبادل ۲۰۲۰عمرھا  المنطقة في  بلدان  التقني  التعاون  ، دعم برنامج 

تدریب  المعارف والدروس المستفادة من تجاربھا الوطنیة الخاصة بھا في إخراج المرافق الصغیرة من الخدمة. كما قدم ال 
الحجم   الصغیرة  المرافق  بإخراج  المتعلقة  والقائمة  الجدیدة  الخطط  وتحسین  واستعراض  لوضع  العملیین  واإلرشاد 

 الخدمة.  من
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بلداً الدعم من أجل فھم تكنولوجیات    ۲٥وفي إطار مشروع إقلیمي جدید في أوروبا یتعلق بتخطیط الطاقة، یتلقى   - ۱۲۹
ییمھا تقییماً مستقالً من أجل اتخاذ قرارات قائمة على أساس معرفي بشأن كیفیة تشكیل  الطاقة وتطبیق نماذج تُستخدم في تق

 المزیج األمثل من الطاقة المنخفضة الكربون في المستقبل.  

 

 التعاون اإلقلیمي   -۳-۳-جیم

ھما:  - ۱۳۰ رئیسیتین،  استراتیجیتین  وثیقتین  إلى  الوسطى  وآسیا  أوروبا  في  األعضاء  الدول  بین  اإلقلیمي  التعاون    یستند 
). ووفَّرت ۲۰۲٥-۲۰۱۹(  استراتیجیة برنامج التعاون التقني في منطقة أوروبا) و۲۰۲۱-۲۰۱۸( النموذج اإلقلیمي ألوروبا

التقني على مدار   التعاون  برنامج  الوطني واإلقلیمي وتنفیذ  التخطیط  في  االتساق  لتحقیق  المرجعي  اإلطار  الوثیقتان  ھاتان 
السنة. وخالل االجتماع االفتراضي لمسؤولي االتصال الوطنیین الذي ُعقد على ھامش الدورة الرابعة والستین للمؤتمر العام  

 . ۲۰۲۱في عام  النموذج اإلقلیمي ألوروباوافقت الدول األعضاء على استعراض وتحدیث للوكالة، 

 

  

 یوسف/الوكالة) .ع (الصورة من: .۲۰۲۰وروبا، أثناء االجتماع االفتراضي لمسؤولي االتصال الوطنیین المعنیین باجتماع التعاون التقني لمنطقة أ
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أمریكا الالتینیة  
 والكاریبي

۲۰۲۰ 



GC(65)/INF/4 
 ٤۹الصفحة  

   
 

 أمریكا الالتینیة والكاریبي   -٤-جیم

 ۳۱ عدد البلدان المتلقـیة للدعم من خالل التعاون التقني 

 یورو ۲۱ ۹۰۸ ۷٤۹ مخصصات المیزانیة في نھایة العام 

 یورو ۱۹ ۲۲۷ ٤۸۸ األعباء والمبالغ المدفوعة 

 ۳٤/٦۸/۱ / في طور اإلغالق/الملغاة۲۰۲۰المشاریع المغلقة في عام 

 ٪ ۸۷٫۸ معدل التنفیذ في صندوق التعاون التقني 

 ۲۳۰ مھاّم الخبراء والمحاضرین

 ۱۹٦ عدد مرات التكلیف بالمشاركة في االجتماعات وتكلیف موظفي المشاریع بمھام أخرى 

 ٥۱ الحاصلون على منح دراسیة والزائرون العلمیون

 ۱۳۰ المشاركون في الدورات التدریبیة

 ۳ الدورات التدریبیة اإلقلیمیة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 الالتینیة والكاریبي  أبرز المالمح اإلقلیمیة في أمریكا  -۱-٤-جیم

عام   - ۱۳۱ دُعمت  ۲۰۲۰في  أقلِّ   دولةً   ۳۱،  من  واحدة  دولة  ذلك  في  بما  االبلدان    عضواً،  خالل    نمو� من  (ھایتي)، 
 في المائة في المنطقة.  ۸۷٫۸نشطاً. وحقق البرنامج معدل تنفیذ بلغ  إقلیمی�امشروعاً  ٤۲ا نشطاً ومشروعاً وطنی�  ۲۲۱

القُطریین  - ۱۳۲ البرنامجین  اإلطارین  عضوان  دولتان  ووقعت 
البرنامجیة   األطر  عدد  مجموع  لیصل  بھما،  في   القُطریةالخاصین 

 إطاراً.  ۲۱المنطقة إلى 

 

 
 

األطر البرنامجیة القُطریة الموقَّعة في أمریكا  
 ۲۰۲۰الالتینیة والكاریبي في عام  

 بنما، شیلي 

 حسب المجال التقني. ۲۰۲۰المبالغ المدفوعة فعلی�ا في منطقة أمریكا الالتینیة والكاریبي في عام  :۱۲الشكل 

۲٬٥٪ 
۱۸٬۰٪ 

۱۷٬۳٪ 

۱۱٬۰٪ 
٦٬۳٪ 

۲۸٬۷٪ 

۱٦٬۳٪ 

الطاقة

األغذیة والزراعة

الصحة والتغذیة

التكنولوجیا اإلشعاعیة/التطبیقات الصناعیة

تطویر المعارف النوویة وإدارتھا

األمان واألمن

المیاه والبیئة
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خالل الجائحة من خالل تنظیم  الالتینیة والكاریبي  واستمر دعم التعاون التقني المقدم إلى الدول األعضاء في أمریكا   - ۱۳۳
ات االفتراضیة أخرى. وأُعطیت األولویة أنشطة تدریبیة وحلقات عمل وحلقات دراسیة شبكیة وتقییمات وغیرھا من اللقاء

 لجھود الشراء التي یمكن االضطالع بھا رغم القیود المفروضة على السفر على الصعید العالمي.

 

 أبرز مالمح المشاریع  -۲-٤-جیم

أمریكا   - ۱۳٤ في  الدول األعضاء  في مجال  الالتینیة والكاریبي  واصلت  والتحلیلیة  البشریة  القدرات  لتعزیز  بذل جھودھا 
النوویة، والتقنیات النظیریة لرصد آثار تحمُّض المحیطات وغیره من عوامل  استخدام الھیدرولوجیا النظیریة، والمقتفیات 

اإلقلیمي   المشروع  من  وبدعم  المیاه.  تلوث  على مصادر  الوقوف  في  وللمساعدة  المحیطات،  "تعزیز RLA7025إجھاد   ،
البحریة البحوث  شبكة  واصلت  والنظیریة"،  النوویة  التقنیات  باستخدام  والساحلیة  البحریة  البیئتین  في   الساحلیة-القدرات 

سدِّ  إلى  الرامیة  وفي    جھودھا  الكاریبي.  والبحر  الالتینیة  أمریكا  في  القرار  وصناع  العلمیة  األوساط  بین  الكائنة  الفجوة 
بلداً من بلدان أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي، مع التركیز على تحقیق الغایات التي   ۱۸لتربط  ، توسعت الشبكة  ۲۰۲۰ عام

العائمة،  البالستیكیة  المخلفات  وكثافة  الساحلیة،  المیاه  تتریف  بخصوص  المستدامة  التنمیة  أھداف  تتضمنھا 
 المحیطات.   وتحمُّض

اإلقلیمي   - ۱۳٥ المشروع  إطار  إمكانیاتھا  ، "تحسین  RLA5068وفي  االقتصادیة وتحسین  ذات األھمیة  المحاصیل  غالل 
أركال   (اتفاق  طُوِّ CLالتجاریة  إنتاج )"  تحسن  أن  یمكن  التي  والبطاطا  والكینوا  والطماطم  األرز  من  جدیدة  أصناف  رت 

أمریكا   في  الغذائي  األمن  وتحسن  والكاریبي  المحاصیل  االستیالالالتینیة  تقنیات  باستخدام  المنطقة  وھذه في  الطفري.  د 
الذین جمعھم ھذا   الباحثین  فریق  قام  اآلفات واألمراض. وقد  ذلك صور مقاومة  في  بما  لھا خصائص محسنة،  المحاصیل 

المستخدمة في مكافحة األعشاب الضارة،  المشروع بتطویر خط طفري لألرز في البرازیل یمكنھ تحمل مبیدات األعشاب  
في ذلك الطماطم (كوبا) والكینوا (بیرو) والبطاطا (بولیفیا)، وھي في طور    عالوة على ستة خطوط طفریة محسنة، بما

 ا. التسجیل حالی� 

  

فیدیریكو آلفارو بوید، نائب وزیر الخارجیة، ویانغ دازھو، نائب المدیر 
التعاون التقني، یوقعان اإلطار البرنامجي القُطري العام ورئیس إدارة 

 . یوسف/الوكالة)ع (الصورة من: .۲۰۲٥-۲۰۲۰لبنما للفترة 

غلوریا نافاریتي بینتو، السفیرة والممثلة الدائمة لدى الوكالة، ویانغ دازھو، 
البرنامجي نائب المدیر العام ورئیس إدارة التعاون التقني، یوقعان اإلطار 

 . یوسف/الوكالة)ع (الصورة من: .۲۰۲٥-۲۰۲۰طري لشیلي للفترة القُ 
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وعبر    ―وعلى مدى السنوات الثالثین الماضیة   - ۱۳٦
و  ٤۰ الوطنیة  التقني  التعاون  مشاریع  من    ۱٦من 

الوكالة   ساعدت  اإلقلیمیة،  التقني  التعاون  مشاریع 
في تعزیز  الالتینیة والكاریبي  البلدان في منطقة أمریكا 

وبفضل   األغذیة.  سالمة  مجال  في  التحلیلیة  قدراتھا 
ھذه   مساعدة  الوكالة على  تعكف  القدرات،  ھذه  توافر 
النُّھج   لتعزیز  البیانات  لتبادل  شبكة  إنشاء  في  البلدان 
القائمة على المخاطر لضمان سالمة األغذیة. وفي عام  

المشروع  ۲۰۲۰ إطار  في  النظیرة  الجھات  اتخذت   ،
RLA5080،    بین اإلقلیمي  التعاون  "تعزیز  المعنون 

في   الناشئة  التحدیات  لمواجھة  الرسمیة  المختبرات 
)"، خطوات في  CLXVمجال سالمة األغذیة (أركال  

إطار من الشراكة مع منظمات تقنیة، من قبیل الشبكة  
التحلیلیة ألمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي، والمنظمة  

ت والحیوان، ومعھد البلدان  اإلقلیمیة الدولیة لصحة النبا 
األمریكیة للتعاون في میدان الزراعة، ووكالة الصحة الزراعیة وسالمة األغذیة في الكاریبي، والھیئة األوروبیة لسالمة  
أكثر من عشرة   األغذیة. وفي  بشأن سالمة  تقنیة  بیانات  وقاعدة  البیانات  بتبادل  للجنة معنیة  إطار  في وضع  األغذیة، 

ات عمل إقلیمیة افتراضیة، ناقش النظراء والشركاء كیفیة جمع البیانات العلمیة واستخدامھا بشكل منھجي  اجتماعات وحلق
كأساس التخاذ القرارات القائمة على األدلة في القطاع العام في المنطقة. وحضر فعالیة إقلیمیة ُعقدت مع الھیئة األوروبیة  

مشاركاً، حیث تبادلوا الخبرات والدروس    ۱٤۰جال سالمة األغذیة  لسالمة األغذیة تحت عنوان مستقبل البیانات في م 
غنى عن توافر البیانات   المستفادة في مجال التعاون اإلقلیمي بشأن جمع البیانات المتعلقة بسالمة األغذیة وتبادلھا. وال 

ع تدابیر وقائیة أو استباقیة  ت من صحتھا لتمكین سلطات سالمة األغذیة ومتخذي القرار من وض ا والُمتثبَّ الموحدة قیاسی� 
 لضمان سالمة األغذیة قبل استھالكھا. 

أمریكا   - ۱۳۷ في  الوطنیة  النوویة  المؤسسات  والكاریبي  وتلقت  تشرین الالتینیة  في  االستراتیجیة  االتصاالت  على  تدریباً 
األول/دیسمبر   وكانون  اإلقلیمي    ۲۰۲۰الثاني/نوفمبر  المشروع  إطار  االستراتیجیة RLA0069في  لإلدارة  "الترویج   ،

ت  )". وعمل CLXXIIالمرحلة الثانیة (أركال  -واالبتكار في المؤسسات النوویة الوطنیة من خالل التعاون وإقامة الشراكات 
ھذه الدورة، المقدمة بالتعاون مع مختبر أرغون الوطني، على بناء قدرات الالزمة لتعزیز الوعي بمساھمة التطبیقات النوویة 

بلداً،   ۱۳في تحقیق أھداف التنمیة المستدامة لدى طائفة متنوعة من أصحاب المصلحة. وقد حضرھا تسعة عشر مشاركاً من 
 ات النوویة الوطنیة من المشاركة بمزید من الفعالیة مع أصحاب المصلحة الرئیسیین.  ن المؤسسحیث اكتسبوا مھارات تمكِّ 

وقد اشتریت وحدتان رقمیتان للتصویر الرقمي للثدي للمستشفیین المقامین على متن سفینتین للمساعدة الصحیة   - ۱۳۸
الموارد البشریة في مجالي التصویر  ، المعنون "تعزیز  BRA6029تابعتین للبحریة البرازیلیة في إطار المشروع الوطني  

ال بالنویدات  والعالج  فحص  مشعَّة الجزیئي  خدمات  ستقدمان  إذ  األمازون،  نھر  على طول  السفینتان  تبحر  وسوف   ."
سرطان الثدي حیث تشتد الحاجة إلیھا في المجتمعات المحلیة النائیة على ضفاف النھر في البلد (والبالغ عدد سكانھا نحو  

السفینتین "كارلوس شاغاس" و"سوارر دي  نسمة)  ٤٥  ۰۰۰ متن  للثدي على  الشعاعي  التصویر  بت وحدتا  ُرّكِ وقد   .
میریلیس"، وستسھمان في بعثات المساعدة الصحیة التي توفدھا الحكومة منذ وقت طویل. وسیقطع المسار الذي ستسلكھ  

نھر األمازون وفروعھ، بدایة من دلتا النھر    كیلومتر من مجرى   ۲۲  ۰۰۰، نحو  ۲۰۲۱السفینتان، المتوقع أن یبدأ في عام  
یوماً، تبدأ وتنتھي في محطة    ۳۰وفنزویال وكولومبیا. وعلى مدى رحلة تستغرق    وغیاناوحتى الحدود مع بیرو وسورینام  

ریو نیغرو البحریة في ماناوس، الواقعة في قلب األمازون، ستقدم السفینتان خدمات الفرز إلى جانب الخدمات الصحیة  
 خدمات طب األسنان والخدمات الصیدالنیة وخدمات المختبرات في إطار البرنامج الحكومي. و 

على تعزیز القدرات الالتینیة والكاریبي تساعد الوكالة بلدان منطقة أمریكا 
التحلیلیة وعلى إنتاج األدلة العلمیة الالزمة للنُّھج القائمة على المخاطر في 

 الناسیف، سیناسا، كوستاریكا). (الصورة من: األغذیة.مجال سالمة 
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، لتصبح أول دولة  ۲۰۲۰وأطلقت جامایكا ھیئة الرقابة على المواد الخطرة التابعة لھا في تشرین األول/أكتوبر   - ۱۳۹
لضمان تحقیق األمان واألمن في تشغیل المرافق التي یستخدم فیھا   مستقلةً  رقابیةً  عضو في الجماعة الكاریبیة تنشئ ھیئةً 

اإلشعاع المؤین والتكنولوجیا النوویة في البلد. والھیئة مسؤولة عن تطبیق قانون األمان النووي والحمایة من اإلشعاع  
سؤولیة المدنیة عن ، وھو قانون برلماني شامل یغطي األمان واألمن والضمانات النوویة، عالوة على الم ۲۰۱٥لسنة  

األضرار النوویة. وقد وضع ھذا القانون بدعم من الوكالة من خالل برنامجھا للمساعدة التشریعیة. ویمثل إطالق الھیئة  
، وبدء العملیات في أیلول/سبتمبر  ۲۰۱٦تتویجاً لعملیة متعددة السنوات، بدءاً من إنشاء الھیئة في كانون األول/دیسمبر  

. وقد شارك المدیر العام للوكالة، رافائیل ماریانو غروسي، في اإلطالق الرسمي  ۲۰۱۹ئح في عام  ، وإصدار اللوا ۲۰۱۷
التابعة للوالیات المتحدة، والرابطة   النوویة  الكندیة، والھیئة الرقابیة  للھیئة، إلى جانب ممثلین عن ھیئة األمان النووي 

عام   اإلشعاعات. وطوال  للوقایة من  ا ۲۰۲۰الدولیة  إسداء مشورة  ، واصلت  الرقابیة من خالل  الھیئة  لوكالة مساعدة 
 الخبراء بشأن وضع خارطة طریق، عالوة على المعدات، وذلك لزیادة تعزیز الھیئة الرقابیة في أداء مھامھا.  

 

 التعاون اإلقلیمي   -۳-٤-جیم

. وتتماشى ھذه  ۲۰۲۰طة في عام  مشروعات جدیدة من مشاریع اتفاق أركال في العدید من مجاالت األنش  ۱۰بدأ تنفیذ   - ۱٤۰
، الذي أعدتھ واعتمدتھ الدول  ۲۰۲۱-۲۰۱٦المشاریع مع النموذج االستراتیجي اإلقلیمي ألمریكا الالتینیة والكاریبي للفترة  

ً   ۲۰۲۰األعضاء في المنطقة للمساھمة في تحقیق أھداف التنمیة المستدامة. وقد أنجزت في عام   ،  ۲۰۳۰خطة أركال لعام    أیضا
الدول األعضاء في أمریكا   وثیقة استراتیجیة تحدد أولویات المنطقة في مقابل التطبیقات النوویة التي تعود بالفائدة علىوھي  

 . ۲۰۳۰-۲۰۲۲الالتینیة والبحر الكاریبي، وسوف تُستخدم كأداة مرجعیة لمقترحات المشاریع الجدیدة للفترة 

التقني التفاق أركال، الذي ُعقد في شھر أغسطس/آب، ناقش    وفي االجتماع الحادي والعشرین لمجلس التنسیق  - ۱٤۱
ممثلو اتفاق أركال الوطنیون مسار العمل لتنفیذ المشاریع خالل الجائحة، واعتمدوا مذكرة المفاھیم اإلقلیمیة لدورة التعاون 

 .  ۲۰۲۳- ۲۰۲۲التقني للفترة  

وعُقد االجتماع الحادي والعشرون لمجلس ممثلي   - ۱٤۲
اتفاق أركال في شكل مختلط في فیینا في أیلول/سبتمبر،  
وحضره ممثلو الدول األطراف في اتفاق أركال، وإسبانیا،  

. وافتتح االجتماع المدیر العام  ا بوصفھا شریكاً استراتیجی� 
فسلَّ  غروسي،  ماریانو  رافائیل  السید  الضوء  للوكالة،  ط 

على أھمیة االتفاق في تحقیق أھداف التنمیة المستدامة في  
المنطقة وأشاد بالجھود المبذولة في إطاره من أجل تعزیز  
ممثلو   أید  االجتماع،  وخالل  الجنسین.  بین  المناصفة 

ال  المشاریع  المقبلة ونص  االتفاق  للدورة  المقترحة  جدیدة 
 .  ۲۰۳۰خطة أركال لعام  

وبعد أن أقرتھ الدول األعضاء ومؤسسات الجماعة  - ۱٤۳
، استمر العمل على تطویر اإلطار االستراتیجي اإلقلیمي للتعاون التقني مع الدول  ۲۰۱۹الكاریبیة في تشرین الثاني/نوفمبر  

الوكالة في  الفترة    الكاریبیةالجماعة  -األعضاء  أُعدَّ ۲۰۲٦-۲۰۲۰في  وقد  البحر    .  لمنطقة  نوعھ  من  األول  وھو  اإلطار، 
لتوثیق ُعرى التعاون من أجل   جدیدةً   الكاریبي، بمساھمات من الدول األعضاء والمؤسسات اإلقلیمیة والوكالة، وأتاح فرصةً 

ثیقة كأساس لوضع مشاریع إقلیمیة ذات صلة لبرنامج اإلسراع بخطة التنمیة في المنطقة. واستخدمت الدول األعضاء ھذه الو
 . ۲۰۲۳-۲۰۲۲التعاون التقني للفترة 

  

االجتماع المختلط غروسي یفتتح  ماریانوالمدیر العام السید رافائیل 
 الوكالة) د. كالما، (الصورة من: ممثلي أركال. لمجلس
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 ۲۳المشاریع األقالیمیة  -٥-جیم

 

 حسب المجال التقني.  ۲۰۲۰المبالغ المدفوعة فعلی�ا في المشاریع األقالیمیة في عام  :۱۳الشكل 

 

األقالیمیة - ۱٤٤ المشاریع  م  االحتیاجات    تقدِّ تلبِّي  وھي  واإلقلیمیة،  الوطنیة  الحدود  عبر  التقني  التعاون  مجال  في  الدعم 
لعدَّ  عام  المشتركة  وفي  في مناطق مختلفة.  أعضاء  دول  المدفوعة۲۰۲۰ة  المبالغ  بلغ مجموع  المشاریع   ،  إطار  في  فعلی�ا 

 غالق مع نھایة السنة.ملیون یورو. وُوضعت ستة مشاریع أقالیمیة في حالة إ  ۲٦٫۱األقالیمیة 

الرئیسیة في احتواء تفشي كوفید - ۱٤٥ العناصر  التشخیصي. وإحدى أكثر الطرق دقة    ۱۹-وتتمثل إحدى  في االختبار 
للكشف عن الفیروس ھي تقنیة نوویة تسمى التفاعل البولیمیري المتسلسل بواسطة االستنساخ العكسي في الوقت الحقیقي  

)PCR-RT( المس الوكالة  الدول األعضاء في بناء وتعزیز INT0098اعدة من خالل المشروع  . وتقدم  ، "تعزیز قدرات 
واستعادة القدرات والخدمات في حالة تفشي األمراض والطوارئ والكوارث"، الذي اعتمد كجزء من دورة برنامج التعاون  

للفترة   تلبیة  ۲۰۲۱-۲۰۲۰التقني  إلى  ا ا ، ویھدف  الدول األعضاء في حالة تفشي  الطوارئ  حتیاجات  ألمراض وحاالت 
عام   وفي  تلقى  ۲۰۲۰والكوارث.  المشروع، حیث صدر  ۱۲۷في    وطنی�امختبراً    ۲۸٥،  من خالل  الدعم  وإقلیماً    بلداً 

ومجموعات أدوات التشخیص والمواد ذات الصلة، وسلمت على   أمر شراء الختبار التفاعل البولیمیري المتسلسل ۱ ۹٥۰
 شحنة.   ۲ ٥۰۰أكثر من 

لِّ  - ۱٤٦ المشروع  وسُ إطار  في  بنن  في  الخالصة  الطبیعیة  الرضاعة  في  تحققت  التي  اإلنجازات  على  الضوء  ط 
INT6058 "م التقزُّ من  الحد  برامج  تحسین  أجل  من  اإلثبات  أدلة  قاعدة  في  "المساھمة  العالمي    ، ،  األسبوع  خالل 

، ولذلك یُعد تحسین نسبة الرضاعة  ٪ ٥۰ن للرضاعة الطبیعیة. وتبلغ نسبة الرضاعة الطبیعیة الخالصة في بنن أقل م 
ً الطبیعیة ھدف  الدیوتیریوم    ا رئیسی�   ا البلد. واستخدمت تقنیة إعطاء جرعة من أكسید  م في ذلك  التقزُّ لبرنامج الحد من 

إلى األم لمقارنة ممارسات التغذیة لدى النساء واألطفال المشاركین في البرنامج بمجموعة ضابطة. وأظھر التحلیل  
تة أشھر أن األمھات المشاركات في البرنامج یملن إلى ممارسة الرضاعة الطبیعیة الخالصة أكثر من األمھات  بعد س 

 عشر ضعفاً.   ة غیر المشاركات بأربع 

__________________________________________________________________________________ 
، "تعزیز قدرات  INT0098من خالل المشروع األقالیمي    ۱۹-قدَّمت الوكالة دعمھا إلى الدول األعضاء في جھودھا الرامیة للتصدي لجائحة كوفید  ۲۳

قدرات والخدمات في حالة تفشي األمراض والطوارئ والكوارث"، وھذا المشروع مصنف ضمن مجال  الدول األعضاء في بناء وتعزیز واستعادة ال
 النشاط المعنون "تطویر المعارف النوویة وإدارتھا". 

0.9% 0.4%

0.9%1.9%
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، "دعم الدول األعضاء التي INT2021، بدأ مشروع أقالیمي مدتھ أربع سنوات ھو المشروع  ۲۰۲۰وفي عام   - ۱٤۷
النوویة أو توسیعھا أو تخطط لذلك في إرساء البنیة األساسیة الوطنیة المستدامة الالزمة  تفِكّر في األخذ ببرامج القوى  

من أجل إیجاد بیئة تمكینیة تیسر األخذ بالطاقة النوویة    ، لوضع برنامج آمن ومأمون وسلمي في مجال القوى النوویة" 
شارك فیھا   ۲۰۲۰ذت أربع فعالیات تدریبیة افتراضیة في عام  نطاقھا على نحو آمن ومأمون ومستدام. ونُفِّ   أو توسیع 

بلداً. وقد تلقى عشرة من الحاصلین على المنح الدراسیة من السنغال والسودان وغانا وكینیا والمكسیك    ۲٥أشخاص من  
برامج المنح    تنفیذ   حالی�ا الدعم للحصول على درجتي الماجستیر والدكتوراه في جامعة ھاربین للھندسة بالصین. ویجري  

ا من البلدان األصلیة للحاصلین علیھا. وحصل ثالثة أشخاص من كینیا ومصر ونیجیریا على دعم الدراسیة افتراضی� 
الكھربائیة   للقوى  لشركة كوریا  التابعة  العلیا  النوویة  للدراسات  الدولیة  المدرسة  في  الماجستیر  للحصول على درجة 

 بجمھوریة كوریا. 

ثمانیة   - ۱٤۸ من  وشارك  الھادئ    دولةً   ۲٦وثالثون مشاركاً  والمحیط  وآسیا  وأفریقیا  أوروبا  في  الوكالة  في  عضواً 
والكاریبي  وأمریكا   األول/دیسمبر  الالتینیة  كانون  في  عُِقدت  افتراضیة  تدریبیة  دورة  المشروع    ۲۰۲۰في  إطار  في 

الناجحة  INT2020األقالیمي   للمشاریع  الترویج  على  القدرات  بناء  "تعزیز  الخدمة  ،  من  اإلخراج  مجاالت  في 
السیاسات واالستراتیجیات والمتطلبات   الدورة ھو تكوین فھم لوضع وتنفیذ  الغرض من  البیئي". وكان  واالستصالح 
الرقابیة لإلخراج من الخدمة واالستصالح البیئي. وتمكن المشاركون من استیعاب المفاھیم الرئیسیة وكانت المناقشات  

 رة للغایة. بین أعضاء الفریق مثم 

الثاني/نوفمبر   - ۱٤۹ تشرین  الدورة ۲۰۲۰وفي  خارج  التقني  للتعاون  مشروع  على  األعضاء  الدول  وافقت   ،
INT5157 أمور منھا في جملة  الذي سیفید  المصدر"،  الحیوانیة  األمراض  لمكافحة  المتكامل  العمل  دعم   ، "مشروع 

ة المصدر عن طریق بناء وتعزیز القدرات التقنیة والبشریة  مشروع الوكالة للعمل المتكامل لمكافحة األمراض الحیوانی 
والمنھجیات   التكنولوجیات  ونشر  الخبرات  وتوفیر  البشریة  الموارد  تنمیة  من خالل  األعضاء  الدول  في  والمؤسسیة 

نذار الجدیدة والقائمة للكشف عن األمراض الحیوانیة المصدر الناشئة أو الناشئة من جدید والكشف عنھا ورصدھا واإل 
 المبكر بھا. 
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 برنامج العمل من أجل عالج السرطان  -٦-جیم

 ۲۰۲۰أبرز مالمح برنامج العمل من أجل عالج السرطان في عام   -۱-٦-جیم

، واصلت الوكالة، من خالل برنامج العمل من أجل عالج السرطان، دعم الجھود التي تبذلھا البلدان ۲۰۲۰في عام   - ۱٥۰
ذات الدخل المنخفض والبلدان ذات الدخل المتوسط لدمج الطب اإلشعاعي في البرامج الوطنیة الشاملة لمكافحة السرطان.  

مة لمكافحة السرطان، ودعم التخطیط الوطني لمكافحة السرطان،  وركزت األنشطة على استعراض القدرات الوطنیة الالز
الفترة   التقني لدورة  التعاون  ، وفي  ۲۰۲۳-۲۰۲۲وتعبئة الموارد والشراكات. وقُدمت مساھمات أیضاً في تصمیم مشاریع 

 ة السرطان.  ة قید اإلعداد، بھدف ربط الدعم المقدم من الوكالة بالجھود الشاملة لمكافحقُطریتسعة أطر برنامجیة 

السرطان  ۷۰ویشارك   - ۱٥۱ لمكافحة  األقالیمي  التقني  التعاون  مشروع  في  للوكالة    بلداً  الدول  INT6064التابع  "دعم   ،
األعضاء في زیادة فرص الحصول على خدمات الطب اإلشعاعي بطریقة میسورة وعادلة وفعالة ومستدامة في نطاق نظام  

دمت بخمس من لغات األمم المتحدة  سلسلة من الحلقات الدراسیة الشبكیة، التي قُ شامل لمكافحة السرطان". وقد تفاعل مع  
من أصحاب المصلحة في مكافحة السرطان في جمیع المناطق من أجل التعرف على الفرص التي    ۱٥۰الرسمیة، أكثر من  

مستقبل. وقد أتیح، في إطار یتیحھا المشروع األقالیمي وبناء عالقات من أجل بذل مزید من جھود مكافحة السرطان في ال
 المشروع، حیز تعاوني بشأن المكافحة الشاملة للسرطان لدعم إیجاد مجتمع للممارسین. 

 

 البعثات االستعراضیة المتكاملة لبرنامج العمل من أجل عالج السرطان   -۲-٦-جیم

لبرنامج  - ۱٥۲ المتكاملة  االستعراضیة  البعثات  صممت 
العمل من أجل عالج السرطان لدعم التخطیط الوطني لمكافحة 
السرطان وعملیات صنع القرار جنباً إلى جنب حشد األموال  
  إلنشاء أو تعزیز خدمات السرطان. وتسلط توصیات البعثات 

االستعراضیة الضوء على المجاالت التي یمكن أن تسھم فیھا  
 التدخالت البرنامجیة لتعزیز النظم الوطنیة لمكافحة السرطان في إرساء ممارسات الطب اإلشعاعي اآلمنة.

، استقبلت ثالث دول أعضاء البعثات االستعراضیة (جمھوریة أفریقیا الوسطى والسنغال ومالي). ۲۰۲۰وفي عام   - ۱٥۳
تعتمد البعثات االستعراضیة، التي توفد و  أت أیضاً عملیات استعراض في جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة والعراق ونیبال.وبد

بناء على طلب وزارة الصحة في بلد ما، على خبرة ومعارف الخبراء الدولیین الذین ترشحھم الوكالة ومنظمة الصحة العالمیة  
 تي تغطي جمیع مجاالت مكافحة السرطان.  والوكالة الدولیة لبحوث السرطان، وال

بالتشاور مع الشركاء في برنامج العمل ومنظمة    ۲۰۲۰ودمجت التحسینات المدخلة على منھجیة استعراض البعثات في عام   - ۱٥٤
الخبراء   أوساط  في  الجنسین  بین  التوازن  لزیادة  جھود  أیضاً  وبذلت  السرطان.  لبحوث  الدولیة  والوكالة  العالمیة  الذین  الصحة 

 یضطلعون بالبعثات، ولتعزیز قدرات الخبراء من البلدان ذات الدخل المنخفض والبلدان ذات الدخل المتوسط على قیادة ھذه المھام. 

وواصلت البعثات تعاونھا مع االتحاد الدولي لمكافحة السرطان في أنشطة البعثات، وعززت المشاركة مع مؤسسة  - ۱٥٥
 رطان في التخطیط الوطني في مجال السرطان. سالدعم المدن في مواجھة تحدي 

 جمھوریة أفریقیا الوسطى 

، تسجل جمھوریة أفریقیا الوسطى ۲۰۲۰لتقدیرات غلوبوكان الصادر عن الوكالة الدولیة لبحوث السرطان في عام    وفقاً  - ۱٥٦
، من المتوقع أن ۲۰۳۰ول عام  حالة وفاة مرتبطة بالسرطان. وبحل   ۲  ۰۰۰ا وحوالي  حالة سرطان جدیدة سنوی�   ۲  ٥۰۰أكثر من  

حالة سرطان جدیدة كل عام مع ما یقرب من   ۳  ٥۰۰یزداد معدل اإلصابة بالسرطان والوفیات الناجمة عنھ إلى ما یقرب من  
حالة وفاة بالسرطان. وقد قدمت البعثة االستعراضیة توصیات مفصلة في جمیع مجاالت مكافحة السرطان، بما في ذلك   ۲  ٥۰۰

الموظفین الطبیین، وتنفیذ برنامج التطعیم ضد فیروس الورم الحلیمي البشري، وتوسیع نطاق جھود التطعیم ضد تعزیز قدرات 
 ، وإنشاء ھیاكل أساسیة للتشخیص والعالج والمجالس الطبیة المعنیة باألورام، وخدمات الرعایة التسكینیة.Bالتھاب الكبد  

البعثات االستعراضیة المتكاملة لبرنامج العمل من أجل عالج  
 ۲۰۲۰السرطان في عام  

 جمھوریة أفریقیا الوسطى، السنغال، مالي
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 مالي 

تواجھ مالي، مثلھا مثل العدید من البلدان، عبئاً ثقیالً   - ۱٥۷
یتمثل في السرطان، بل من المتوقع أن یزداد في السنوات 
الوفیات   معدل  في  كبیر  انخفاض  تحقیق  ویمكن  المقبلة. 

أنواع   عن  إجراء الناجمة  طریق  عن  السرطان  من  عدیدة 
الفحص والتشخیص والعالج على النحو السلیم وفي الوقت  
المناسب. وأسفرت بعثة االستعراض المتكاملة عن توصیات  
لحكومة مالي تحدد مساراً للمضي قدماً فیما یتعلق بالصیانة 
بتعزیز   وكذلك  والعالج،  التشخیص  معدات  لجمیع  الوافیة 

حة السرطان في البالد من أجل تحسین حوكمة إجراءات مكاف
 تلك المكافحة.

 السنغال  

للوفیات  - ۱٥۸ الرئیسي  السبب  ھو  الرحم  عنق  سرطان 
األسباب  بین  من  وھو  السنغال،  في  السرطان  عن  الناجمة 

عموماً.   للوفاة  الخمسة  البعثة  الرئیسیة  أعقاب  وفي 
االستعراضیة، قدم الخبراء توصیات مفصلة لتحسین مكافحة 
سرطان عنق الرحم وغیره من أنواع السرطان عن طریق  
الطبیین،   الموظفین  وتوظیف  تدریب  زیادة  على  التركیز 
الحلیمي  الورم  فیروس  ضد  التطعیم  جھود  نطاق  وتوسیع 

حم وضمان  البشري للمساعدة في الوقایة من سرطان عنق الر
صیانة معدات التشخیص والعالج المتاحة. وبناء على طلب 
من الدولة العضو، ركزت البعثة أیضاً على سرطان األطفال، 
التي   األطفال  سرطان  لمكافحة  العالمیة  المبادرة  مع  تمشیاً 

 أطلقتھا منظمة الصحة العالمیة.

 
 إعداد وثائق استراتیجیة   -۳-٦-جیم

ب - ۱٥۹ أولیة  استقبال أجریت بحوث  استقبلت أو شرعت في  التي  الستة  البلدان  السرطان واحتیاجات وقدرات  شأن عبء 
بالتعاون مع منظمة الصحة العالمیة والوكالة الدولیة لبحوث السرطان، لدعم تخطیط    ۲۰۲۰البعثات االستعراضیة في عام  

 وتنفیذ برامج التعاون التقني، وتوفیر المعلومات األساسیة للبعثات. 

إیران   - ۱٦۰ لبرنامج  العالمیة  المدة الذي تقوده منظمة الصحة  المتعلق باستعراض منتصف  المفھوم  الوكالة في  وساھمت 
ال المستوى  على  التنفیذ  لتعزیز  اإلشعاعي،  الطب  بمكونات  منھ  یتصل  ما  ذلك  في  بما  السرطان،  لمكافحة  . قُطريالوطني 

ال  والوكالة  العالمیة  الصحة  ومنظمة  الوكالة  بعثةً وأوفدت  لبنان  في  السرطان  لبحوث  خدمات   مشتركةً   دولیة  الستعراض 
فاسو وسري النكا في وضع خطة وطنیة   إلى بوركینا  الخبراء  استشاري من  الحالیة وتحدید نطاقھا. وقُدم دعم  السرطان 

متحدة المشتركة الرفیعة  لمكافحة السرطان، وإلى نیجیریا بشأن السیاسات والتخطیط المتعلقین بالسرطان من خالل بعثة األمم ال
دم برنامج العمل من أجل عالج السرطان الدعم إلى خمس دول أعضاء  المستوى المعنیة باألمراض غیر المعدیة والسل. وقُ 

عضواً في البدایة، حسب استعدادھا، في إطار    دولةً   ۱۷في إعداد وثائق قابلة للتمویل. وقُدمت مستویات متباینة من الدعم إلى  
 راكة بشأن سرطانات النساء.مبادرة الش

االستعراضیة یتشاورن عبر اإلنترنت مع وزیر أفراد فریق البعثة 
 الوكالة) (الصورة من: الصحة في مالي.

 

أحد  ―معدات في مستشفى إدریسا بویي دي غراند یوف في داكار 
مراكز العالج التي استعرضتھا الوكالة وشركاؤھا في إطار بعثة 

(الصورة  استعراضیة أوفدت إلى السنغال في كانون األول/دیسمبر.
 یة)وزارة الصحة السنغال من:
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وأُحرز تقدم نحو إنشاء آلیة متابعة منھجیة للبلدان التي أوفدت إلیھا بعثات استعراضیة أو أجریت لھا تقییمات أخرى في   - ۱٦۱
مجال السرطان. وتلقى ثالثة عشر بلداً (أرمینیا وإكوادور وباكستان وبنن وبوروندي وبیرو وتوغو وجمھوریة الكونغو وسري 

ول  التقدم النكا  الدولیین الستعراض  الخبراء  من  التخصصات  متعدد  فریق  من  دعماً  والنیجر)  ومیانمار  وموریشیوس  یسوتو 
الوقوف على العوائق   أیضاً ا،  المحرز نحو تنفیذ توصیات مكافحة السرطان. واستھدفت تلك المناقشات، التي ُعِقدت افتراضی� 

 في مجاالت تتراوح بین الوقایة من السرطان إلى الرعایة التسكینیة. والدعم البرنامجي اإلضافي الالزم إلحراز تقدم  

 
 الدعوة وبناء الشراكات وتعبئة الموارد    -٤-٦-جیم

 بناء الشراكات والتواصل الخارجي

الرعایة   - ۱٦۲ توفیر  مؤسسة  مع  عملیة  ترتیبات  ُوقعت 
مساعدة   بھدف  العالم  أنحاء  جمیع  في  السرطان  لمرضى 
السلطات في البلدان ذات الدخل المنخفض والبلدان ذات الدخل  

لتدریب المھنیین في مجال العالج اإلشعاعي والطب    المتوسط
یدعم   وسوف  المقبلة.  السنوات  مدى  على  الشركاء  النووي 

لمساعد   أیضاً  الموارد  تعبئة  إنشاء خدمات    ة دعم  في  البلدان 
التوعیة   على  یعملون  وسوف  واإلشعاعي  النووي  الطب 
بمسألة عدم المساواة في الحصول على خدمات السرطان في  

البلدان.   المتحدة وھي  تلك  الوالیات  في  المؤسسة  مقر  ویقع 
األ ال  مؤسسات  من  شبكة  مع  وتعمل  الربح  عمال  تستھدف 

 واألوساط األكادیمیة لتوفیر برامج تعلیم في مجال طب األورام في تلك البلدان.  

المعني بفیروس نقص   - ۱٦۳ المشترك  المتحدة  اتفق برنامج األمم  فیینا،  الوكالة في  في مقر  تفاھم موقعة  وفي مذكرة 
المكتسب (اإلیدز) والوكالة على زیادة المناعة  البشریة/متالزمة نقص  التعاون بشأن سرطان عنق الرحم، مع    المناعة 

 لتقریر الصادر قُدم دعم استشاري من الخبراء إلى نیجیریا بشأن السیاسة والتخطیط المتعلقین بالسرطان، وكان ذلك إلى جانب منظمة الصحة العالمیة في ا
 نیجیریا) العالمیة فيمكتب منظمة الصحة  (الصورة من: عن بعثة األمم المتحدة المشتركة الرفیعة المستوى المعنیة باألمراض غیر المعدیة والسل.

توقیع الترتیبات العملیة مع مؤسسة توفیر الرعایة لمرضى السرطان 
 الوكالة) (الصورة من:. في جمیع أنحاء العالم
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التسلیم بأن النساء المصابات بفیروس نقص المناعة البشریة أكثر عرضة لإلصابة بسرطان عنق الرحم من النساء غیر  
المصابات بھ بستة أضعاف. ویتركَّز التعاون على البلدان ذات الدخل المنخفض والبلدان ذات الدخل المتوسط، حیث تقع  

 في المائة من الوفیات بسرطان عنق الرحم.    ۸٥ سنوی�ا

المثال، ُوطدت  - ۱٦٤ الدولیة. فعلى سبیل  التمویل  الخاص ومؤسسات  الحكومات والقطاع  القائمة مع  الشراكات  زت  وُعّزِ
لمقدمة أواصر الشراكة مع البنك اإلسالمي للتنمیة من خالل تنفیذ مبادرة الشراكة بشأن سرطانات النساء لزیادة الخدمات ا

 عضو مشتركة.   دولةً  ۱۷في مجال السرطان في  للنساء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

اضي في مقر المدیر العام للوكالة، السید رافائیل ماریانو غروسي، یتحدث مع الدكتور بندر حجار، رئیس البنك اإلسالمي للتنمیة، أثناء اجتماع افتر
 .۲۰۲۰األول/أكتوبر تشرین  ۱الوكالة فیینا، النمسا، في 

 

وحشدت مساھمات من خارج المیزانیة من االتحاد الروسي وبلجیكا والسوید وفرنسا ومنظمة فرسان مالطة العسكریة   -۱٦٥
في مجال التواصل مع المانحین التقلیدیین  فذت أنشطة ذات أھداف محددة المستقلة وموناكو والوالیات المتحدة األمریكیة. ونُ 

جلسة إحاطة إعالمیة للمانحین مع البلدان   ۳۰التقلیدیین من خالل سلسلة من االجتماعات االفتراضیة، وُعقدت أكثر من  وغیر  
المانحة وغیرھا من الجھات لعرض فرص تقدیم مساھمات لالضطالع بجھود الوكالة المتعلقة بالسرطان. ونظمت الوكالة 

من داعمي مبادرة الشراكة بشأن   ٤۰مستدیرة افتراضیة، ضمت أكثر من    ثالثة اجتماعات مائدة للتنمیة  اإلسالمي  البنك  و 
سرطانات النساء الحالیین أو الراغبین في دعمھا، ویتراوحون من الحكومات إلى شركات القطاع الخاص والمنظمات غیر  

الرابعة  الدورة  فعالیة على ھامش  للتنمیة  الوكالة والبنك اإلسالمي  العام    الحكومیة والمؤسسات. ونظمت  للمؤتمر  والستین 
حتى اآلن مبادرة الشراكة    للوكالة بعنوان "إنقاذ النساء من اإلصابة بالسرطان". وعرضت الفعالیة التقدم الذي أحرزتھ 

بین الوكالة والبنك اإلسالمي للتنمیة بشأن سرطانات النساء، بما في ذلك سبل جدیدة للتعاون مع الشركاء غیر التقلیدیین 
   نحة لمساعدة الدول األعضاء المشتركة في زیادة حصول النساء على خدمات السرطان.والجھات الما

التنسیق الرسمیة لمكافحة السرطان مع منظمة الصحة   - ۱٦٦ آلیات  السرطان في تعزیز  وساھم برنامج العمل من أجل عالج 
فیھا اجتماعات سنویة بالتناوب بین فیینا وجنیف،  العالمیة والوكالة الدولیة لبحوث السرطان. وقد أنشئت آلیة تشاور منتظم، تعقد  
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االفتراضي الذي ترأستھ منظمة الصحة    ۲۰۲۰  ر المنظمات الثالث المشاركة. وشاركت الوكالة في اجتماع عاما ولیون، وھي مق 
أنحاء العالم، ا عقد مع المنظمات الشریكة في مكافحة السرطان في جمیع العالمیة من خالل مقرھا في جنیف، والذي تضمن ِشق� 

أكد دور البعثة االستعراضیة المتكاملة لبرنامج العمل من أجل عالج السرطان كنقطة مرجعیة للعدید من الجھود المبذولة  حیث 
ا لمكافحة السرطان. ونوقشت آلیة منھجیة لرصد تنفیذ توصیات البعثة االستعراضیة، والجھود الرامیة إلى زیادة تبسیط عالمی� 

، ومن المتوقع أن ینفذ ذلك قُطري یانات المستخدمة في عملیات تقییم السرطان، والتعاون الملموس على الصعید ال أدوات جمع الب 
في فترة السنتین المقبلة. ونظم برنامج العمل من أجل عالج السرطان مناقشات مفصلة مع جمیع المكاتب اإلقلیمیة الستة التابعة  

ا تابعاً لھا، بھدف تعزیز التنسیق بشأن مكافحة السرطان، بما في ذلك توفیر طری� مكتباً قُ   ۱٥لمنظمة الصحة العالمیة ومع أكثر من  
 .۱۹- الدعم في مجال التقییمات والتخطیط بطریقة مختلطة (افتراضیة/داخل البلد) بسبب جائحة كوفید 

لعام   - ۱٦۷ للسرطان  العالمي  بالیوم  ،  ۲۰۲۰واحتفاالً 
استضافت الوكالة فعالیة سلطت الضوء على عمل الوكالة  

مجال سرطان عنق الرحم. وإضافة إلى ذلك، شاركت    في
الوكالة في فعالیة نظمتھا حكومة السوید وشركة إلیكتا، وھي  

الخاص، القطاع  مبادرة   من شركات  على  الضوء  سلطت 
الشراكة بشأن سرطانات النساء وسبل دعم التقنیات النوویة  
مساعدة   جانب  إلى  وعالجھ،  المرأة  سرطان  لتشخیص 

ج في  تدبیر البلدان  أفضل  تحقیق  على  العالم  أنحاء  میع 
البرامج   أھمیة  الفعالیة  ھذه  أكدت  وقد  للمرض.  عالجي 

 الفعالة في مكافحة السرطان من أجل إنقاذ أرواح النساء.

 حشد الموارد  

ألنشطة   - ۱٦۸ الدعم  إظھار  الحكومیة  غیر  والمنظمات  الدولیة،  الحكومیة  والمنظمات  األعضاء،  الدول  الوكالة واصلت 
  ۲۰۲۰یورو في عام    ٥٤۹  ٦۹٥الرامیة إلى مكافحة السرطان. وتلقى برنامج العمل من أجل عالج السرطان ما مجموعھ  

العسكریة  مالطة  فرسان  ومنظمة  وفرنسا  والسوید  وبلجیكا  الروسي  االتحاد  من  المیزانیة  عن  خارجة  مساھمات  شكل  في 
 المستقلة وموناكو.  

البرنامج جھود حشد الموارد لصالح مشاریع التعاون التقني، مما أسفر عن مساھمات بمبلغ    وإضافة إلى ذلك، نسق - ۱٦۹
وقد استفاد من الدعم المقدم من منظمة فرسان    یورو. وسیخصص ھذا التمویل لتحسین الطب النووي في بنن.  ٤۱۷  ۳۰۰

فاد من الدعم المقدم من السوید مشروع تعاون  مالطة العسكریة المستقلة مشروع تعاون تقني متعلق بالسرطان في ألبانیا. واست
تقني متعلق بالطب النووي في ھندوراس. وإضافة إلى ذلك، من شأن المساھمات العینیة التي تُحشد من جھة مانحة خاصة أن  

 تفید مشروعاً من مشاریع التعاون التقني في الكامیرون.

  

 
 

  

فعالیة  غروسي، في في ماریانوشارك المدیر العام للوكالة، السید رافائیل 
  .۲۰۲۰نظمتھا حكومة السوید بمناسبة الیوم العالمي للسرطان لعام 

 الوكالة) (الصورة من:
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 قائمة المختصرات المتكررة االستخدام

االتفاق التعاوني لترویج العلم والتكنولوجیا   تفاق أركال ا
 النوویین في أمریكا الالتینیة والكاریبي

االتفاق التعاوني اإلقلیمي األفریقي للبحث   اتفاق أفرا 
والتنمیة والتدریب في مجال العلم  

 والتكنولوجیا النوویین

التعاوني للدول العربیة الواقعة في  االتفاق  اتفاق عراسیا 
آسیا للبحث والتنمیة والتدریب في مجال  

 العلم والتكنولوجیا النوویین

 برنامج العمل من أجل عالج السرطان PACTبرنامج 

 منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة  لفاو ا

 الوكالة الدولیة للطاقة الذریة  لوكالة  ا
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 - ۱المرفق  
 

:  ۲۰۲۰اإلنجازات في عام 
أمثلة عن المشاریع حسب  

 القطاع المواضیعي
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 ۱المرفق 
 : أمثلة عن المشاریع حسب القطاع المواضیعي۲۰۲۰اإلنجازات في عام 

 الصحة والتغذیة   -ألف

 أبرز المالمح اإلقلیمیة   -۱-ألف

یدعم برنامج التعاون التقني في أفریقیا جھود الدول األعضاء الرامیة إلى مكافحة السرطان واألمراض القلبیة الوعائیة   - ۱۷۰
، قُدمت المساعدة من خالل  ۲۰۲۰باستخدام التقنیات النوویة والتقنیات ذات الصلة بالمجال النووي. وفي عام  وسوء التغذیة  

 مشاریع العالج اإلشعاعي والطب النووي والتصویر التشخیصي، إضافةً إلى مراكز التغذیة وتنمیة الموارد البشریة. 

،  ۲۰۲۰یة رئیسیة في منطقة آسیا والمحیط الھادئ. وفي عام  ویشكل مجال الصحة البشریة والتغذیة البشریتین أولو - ۱۷۱
ساعد برنامج التعاون التقني الدول األعضاء واألقالیم على مواجھة التحدیات المتعلقة بالصحة والتغذیة البشریتین من خالل  

الصحیین على أوجھ التقدم  المساعدة في الجھود الوطنیة الرامیة إلى وضع برامج شاملة لمكافحة السرطان، وتدریب المھنیین  
 في الطب النووي وتقنیات وإجراءات العالج اإلشعاعي لألورام وعلم األشعة. 

على    متقدمةً   وكذلك تضع الدول األعضاء في أوروبا وآسیا الوسطى الصحة البشریة ضمن المجاالت التي تحتل مكانةً  - ۱۷۲
یتطلب األخذ بطرائق الطب اإلشعاعي الجدیدة أو المتقدمة موارد و  قائمة أولویاتھا، مع التركیز على بناء القدرات البشریة.

، أتاح برنامج التعاون التقني في المنطقة، ۲۰۲۰وفي عام    بة تدریباً وافیاً من أجل االضطالع بمجموعة من األدوار. بشریة مدرَّ 
   تخدام التكنولوجیات الحدیثة.من فرص التدریب على اس واسعةً  بالشراكة مع الرابطات الطبیة، للدول األعضاء مجموعةً 

، قدمت الوكالة المساعدة إلى العدید من بلدان أمریكا الالتینیة والكاریبي المتضررة من األمراض  ۲۰۲۰وفي عام   - ۱۷۳
المعدیة وغیر المعدیة على حد سواء. وشملت المساعدة تنمیة الموارد البشریة وشراء معدات للعالج اإلشعاعي والطب النووي 
والتصویر التشخیصي، مع ضمان حمایة العمال والمرضى. وتلقت بلدان المنطقة أیضاً الدعم لوضع خطط لتعزیز القدرات 

 التقنیة الالزمة للتصدي للعبء المزدوج المتمثل في سوء التغذیة.

 

 العالج اإلشعاعي لألورام في إطار مكافحة السرطان  -۲-ألف

اء مرفق للعالج اإلشعاعي"، دعمت الوكالة جھود حكومة النیجر الرامیة إلى  ، "إنشNER6006في إطار المشروع   - ٤۱۷
البلد. وعقب تسلیم المعدات الطبیة التي اشتریت في إطار المشروع، زار مھندسو   إنشاء أول مركز للعالج اإلشعاعي في 

إلى المركز الوطني للسرطان المتوقع   ٦۰-م مصدر للكوبلتلِّ المورد البلد لتركیبھا وتدریب الموظفین المحلیین علیھا. كما سُ 
 افتتاحھ قریباً.

المشروع   - ٥۱۷ إطار  المبكر KEN6020وفي  للكشف  متكامل  لنھج  الالزمة  الوطنیة  القدرات  "استحداث  المعنون   ،
فیھا معجل   المعدات، بما  ُسلِّمت جمیع  السرطان واألمان اإلشعاعي"،  والتشخیص والمكافحة والوقایة والبحوث في میدان 
خطي وماسح تصویر مقطعي حاسوبي ومعدات قیاس جرعات إلى مستشفى موي التعلیمي لإلحالة في كینیا. وقدمت الوكالة  

 المشورة بشأن إنشاء مراكز للعالج اإلشعاعي في أجزاء أخرى من البلد لتحسین فحص السرطان.  

، المعنون "بناء القدرات في مجال العالج اإلشعاعي في مستشفى موي التعلیمي KEN6023وفي إطار المشروع  - ۷٦۱
دم تدریب لتجدید المعلومات لثالثة معالجین إشعاعیین لتعزیز مھارات الطاقم الطبي في المستشفى الذي تُشغَّل لإلحالة"، قُ 
 بھ المعدات.
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من المتقدمین   ۱۳اختیر    ، ي الطب اإلشعاعي (أفرا)"، "دعم تنمیة الموارد البشریة فRAF6056وفي إطار المشروع   - ۷۱۷
ددت للحصول على منحة تدریبیة طویلة األجل في مجال العالج اإلشعاعي لألورام والعالج اإلشعاعي والفیزیاء الطبیة. وقد حُ 

رشحین المتبقین في المعاھد المضیفة وألحق ستة طالب بھا بالفعل. ویجري اتخاذ الترتیبات النھائیة مع المضیفین إللحاق الم
 . ۲۰۲۱مطلع عام 

 
 الطب النووي والتصویر التشخیصي   -۳-ألف

، "تعزیز جودة خدمات الطب النووي (أفرا)"، أتاحت دورة تدریبیة إقلیمیة افتراضیة  RAF6057في إطار المشروع   - ۸۱۷
البلدان النامی للبلدان المشاركة أن تبقى على  حملت عنوان "االتجاھات الجدیدة في الطب النووي مع التركیز على واقع  ة" 

من األطباء    ٦۰اطالع على آخر التطورات وعززت االلتزام بتدابیر األمان اإلشعاعي ذات الصلة. وحضر االجتماع أكثر من  
الصیدلة   في  واألخصائیین  الطبیین،  والفیزیائیین  النووي،  الطب  بمجال  المختصین  الممارسین  التكنولوجیین  واألخصائیین 

 ا.بلداً أفریقی�  ۱۹من الطبیة 

عُ  - ۱۷۹ لسلطنة  دعمھا  الوكالة  المشروع  وواصلت  ھو  وطني  مشروع  خالل  من  إدارة OMA6008مان  نظم  "تعزیز   ،
التصویر المقطعي الحاسوبي وفي مرفق سیكلوتروني". وفي -في مراكز التصویر المقطعي باالنبعاث البوزیتروني  الجودة

فذت بعثات خبراء افتراضیة، واستعرضت خطط تجدید قسم الطب النووي في المستشفى الملكي في مسقط،  ، نُ ۲۰۲۰عام  
ووضعت المسودة النھائیة لتصمیم قسم الطب النووي الجدید. ومن شأن ذلك أن یعزز القدرات الوطنیة على تحسین وتبكیر  

 لجزیئي. تشخیص األمراض المعدیة وغیر المعدیة باستخدام تقنیات التصویر ا

واالستخدامات الطبیة لإلشعاع المؤین ھي من بین أكثر تطبیقات اإلشعاع المؤین رسوخاً، وھي في الوقت نفسھ واحدة  - ۱۸۰
وتوكید    وفوائدھا الطبیة ال جدال فیھا، ولكن یرتبط بھا خطر محدق بالمرضى والموظفین الطبیین.  من أسرع المجاالت تطوراً.

الجرعات عنص الطبي.  الجودة وقیاس  التصویر  الوكالة في مجال  المشروع  وران حیویان في دعم   ،RER6038في إطار 
"تطبیق أفضل الممارسات لضمان الجودة واألمان في مجال علم األشعة التشخیصي"، وضعت اللمسات النھائیة على منشور 

ھو التشخیصیة   شامل  لألشعة  األساسیة  الجودة  مراقبة  اختبارات  تعلكتیب  برامج  مع  استخدام ،  كیفیة  حول  یمیة مصورة 
 دولةً عضواً في منطقة أوروبا. ۲۷وتستفید من المساعدة التي تقدمھا الوكالة  المنھجیة والممارسات المعروضة في الكتیب.

وقد عملت كرواتیا على مدى أكثر من عقد مع الوكالة على تنفیذ استراتیجیة لتحسین جودة وأمان استخدام اإلشعاع  - ۱۸۱
في الطب. وشمل ذلك وضع برنامج شامل لتوكید الجودة وتقدیم التدریب للفیزیائیین الطبیین. وفي السنوات األخیرة،  المؤین  

باألشعة  التصویر  علم  وكذلك  اإلشعاعي  العالج  مجال  في  ومراقبتھا  الجودة  توكید  برامج  وحسنت  ونسقت  استعرضت 
، وجرى تبادل  ۲۰۲۰واتیا. وقد أُنجزت ھذه المبادرة في عام  التشخیصي والتدخلي في مستشفیین إقلیمیین رئیسیین في كر

المعارف مع مستشفیات أخرى في البلد، مما ساعد على تحسین تنفیذ معاییر الوكالة ومبادئھا التوجیھیة في الممارسة السریریة  
العالج اإلشعاعي المرضى في ممارسات  أمان  الصلة، وعلى زیادة مراعاة  الوطنیة ذات  والطب اإلشعاعي.    والتشریعات 

وأكدت بعثة من بعثات خدمة االستعراضات الرقابیة المتكاملة أوفدتھا مؤخراً الوكالة إلى كرواتیا أھمیة المبادرات الحكومیة 
م التحسن المحقق في تقدیم كرواتیا لخدمات السرطان، وھو ما ساعد على  یِّ السابقة لتعزیز دور الفیزیائیین الطبیین في البلد. وقُ 

المراجعة  المقارنات وعملیات  التشخیص، من خالل عدد من  المرضى ألغراض  تلقاھا  التي  اإلشعاع  تقلیل عدد جرعات 
 الخارجیة، ثم قُدم الحقاً في ورقات ومؤتمرات علمیة. 

ورائھا   - ۱۸۲ الكامنة  واألسباب  بھا  اإلصابة  معدل  حیث  والمراھقین، من  األطفال  التي تصیب  السرطان  أنواع  وتختلف 
المشروع  و تنفیذ  فقبل  البالغین.  التي تصیب  التشخیص في مجال طب  MNE6005خصائص األورام، عن تلك  ، "تحسین 

كانت خدمات فحص سرطانات األطفال على ید أخصائیي أشعة    ،األطفال باستخدام فحوص التصویر المقطعي الحاسوبي"
م التصویر المقطعي الحاسوبي السابق لم یكن یتمكن من األطفال في الجبل األسود محدودة بسبب القیود التكنولوجیة. فنظا 

المسح  الرأس، في وقت واحد. وعندما كانت عملیات  أو  المریض، مثل أحد األطراف  فحص إال أجزاء صغیرة من جسم 
،  إلى قسم التشخیص الرئیسي في المركز السریريیُرسلون  الحلزوني الكامل للجسم تعتبر ضروریة، غالباً ما كان األطفال  
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الذي تعایر فیھ البنیة األساسیة واألجھزة للمرضى حسب البالغین، مما كان یعقد تدابیر مراقبة الجودة وقیاس الجرعات. وفي  
، "تحسین التشخیص في مجال طب األطفال باستخدام فحوص التصویر المقطعي الحاسوبي"، MNE6005إطار المشروع  

ب م وُركِّ في الجبل األسود وُسلِّ اشتُري أول نظام تصویر مقطعي حاسوبي لألطفال   ب في المستشفى الرئیسي في البلد. وقد ُرّكِ
الجھاز الجدید، الذي افتتح تشغیلھ الرئیس میلو دوكانوفیتش ووزیرة العلوم سانیا دامیانوفیتش في آب/أغسطس، في المركز 

تكنولوجی أحدث  الجھاز  ویستخدم  بودغوریتسا.  في  الواقع  األسود  بالجبل  جرعة  السریري  مع  حاسوبي  مقطعي  تصویر  ا 
منخفضة من اإلشعاع والعدید من البرامج السریریة، ویشغلھ موظفون دربتھم الوكالة من خالل برنامج التعاون التقني. وسوف 

 یقوم المرفق بإجراء فحوصات وتشخیصات لألطفال، بمن فیھم مرضى السرطان.  

"تعزیز القدرات في    ،RER6037، واصل مشروع  ۲۰۲۰في عام  ومن خالل الفعالیات التي عقدت عبر اإلنترنت   - ۳۱۸
 مشعَّةمجال الطب النووي"، دعم األنشطة التي تحسن معاییر الطب النووي في المنطقة. وفي إطار التدریب على النویدات ال

ب  بلداً. وفیما یتعلق   ۲۰من مشاركاً   ٤٦المسترِشد بالصور، الذي نظمھ معھد الفیزیاء الطبیة التطبیقیة في أیلول/سبتمبر، دُّرِ
بالمؤتمر السنوي الثالث والثالثین للرابطة األوروبیة للطب النووي الذي ُعِقد (عبر اإلنترنت) في تشرین األول/أكتوبر، قدمت  

إلى   الدعم  من    ۳٥الوكالة  في   ۱۲مشاركاً  سبعة مشاركین  أیضاً  المشروع  الثاني/نوفمبر، دعم  دولة عضواً. وفي تشرین 
لى االعتماد عبر اإلنترنت في مجال طب القلب النووي من الرابطة األوروبیة لتصویر القلب واألوعیة الدمویة. الحصول ع

إلى   المشروع نماذج وھمیة ثالثیة األبعاد  قَدَّم  إلى ذلك،  النووي في    معنیةً   مؤسسةً  ۳۰وإضافة  إلى  بلداً. وقُ   ۱٤بالطب  دم 
، سیدعم اعتماد ھیئة البحوث المحدودة التابعة ۲۰۲۱المعاھد اإلرشادات الالزمة لتنفیذ بروتوكول مراقبة الجودة، وفي عام  

للرابطة األوروبیة للطب النووي لنظامي التصویر المقطعي باالنبعاث البوزیتروني أو التصویر المقطعي الحاسوبي باالنبعاث  
 اغ.الفوتوني المفرد في الدم

وال یزال الطب اإلشعاعي یشكل إحدى أولویات منطقة الكاریبي. وشمل الدعم المقدم من خالل المشروع اإلقلیمي  - ۱۸٤
RLA6081،    تعزیز القدرات البشریة لدى بلدان منطقة الكاریبي في مجال الطب اإلشعاعي"، وضع خطوط أساس بشأن"

المتصلة بالموظفین والمعدات، مع التركیز بشكل خاص على تقدیر    حالة الظروف الراھنة واالحتیاجات الالزمة للتحسین
دت سبعة من مرافق  وِّ احتیاجات أقسام التصویر الطبي من الموظفین في مجال الفیزیاء الطبیة. وتمشیاً مع ھذه الجھود، زُ 

ب  رِّ دات لمراقبة الجودة، ودُ بمع  ،وغیانا  ،وجامایكا  ،وترینیداد وتوباغو  ،وبربادوس  ،األشعة التشخیصي في أنتیغوا وبربودا
موظفاً من ثماني دول أعضاء في المنطقة على توكید الجودة ومراقبتھا من أجل الوصول بجودة الصور إلى أقصى حد   ۲۱

ترینیداد   وتلقت  اإلشعاعات.  التشخیصي من  التصویر  في مجال  العاملین  من  الطبیین  والموظفین  المرضى  ممكن وحمایة 
 لتقییم حالة ثالثة مواقع للعالج اإلشعاعي لضمان أمان المرضى والموظفین.  وتوباغو أیضاً مساعدة

، "توفیر التشخیص المبكر والفعال للسرطان للمرضى العاملین في القطاع PAR6017وفي إطار المشروع الوطني   - ٥۱۸
ُسلِّ  البوزیتروني"،  باالنبعاث  المقطعي  التصویر  تكنولوجیا  تكمیلیالعام من خالل  باالنبعاث  مت وحدة  المقطعي  للتصویر  ة 

باالنبعاث   الحاسوبي  المقطعي  بالتصویر  یعمل  مشترك  حاسوبي  مقطعي  ماسح ضوئي  لدعم  باراغواي  إلى  البوزیتروني 
المُ  ھذه  وتوفر  البلد.  في  نوعھ  من  ھجین  نظام  أول  وھو  البوزیتروني،  باالنبعاث  المقطعي  المفرد/التصویر  ة عدَّ الفوتوني 

ترنة بالتسجیل المكاني في جسم المریض في جلسة واحدة فقط، مما یحقق تحسیناً في دقة التشخیص مع معلومات وظیفیة مق 
 زیادة راحة المرضى والكفاءة في جدولة تشخصیھم. 

 
 ة والمستحضرات الصیدالنیة اإلشعاعیة والتكنولوجیا اإلشعاعیةالنظائر المشعَّ   -٤-ألف

"تعزیز وتحسین خدمات الصیدلة اإلشعاعیة (اتفاق أفرا)"، حصل خمسة مرشحین من ،  RAF6054في إطار المشروع   - ٦۱۸
البلدان الناطقة بالفرنسیة في أفریقیا على منحة تدریبیة لمدة عامین، وشرعوا في برامج دراسي للحصول على درجة الماجستیر 

ئیین مؤھلین في الصیدلة اإلشعاعیة في بلدانھم.  في الصیدلة اإلشعاعیة في الرباط بالمغرب. وسیكون ھؤالء المرشحون أول أخصا 
الصیدلة   لبدء برامج الماجستیر في  المسبق  التأھیل  امتحان  باللغة االنكلیزیة  الناطقة  البلدان  وكذلك، اجتاز ثالثة مرشحین من 

 . ۲۰۲۲اإلشعاعیة في جنوب أفریقیا. وسیتم ھؤالء المرشحون برنامج الماجستیر في الصیدلة اإلشعاعیة في عام  
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 التغذیة   -٥-ألف

المشروع   - ۷۱۸ إطار  سابقاً RAF6052في  تلقوا  الذین  األطفال  لدى  الجسدي  التكوین  لتقییم  النوویة  التقنیات  "استخدام   ،
العالج من سوء التغذیة الحاد المعتدل والخطیر ومزایا ھذه التقنیات ومخاطرھا على المدى المتوسط في ستة بلدان"، جمعت  

أعضاء (إثیوبیا وأوغندا وجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة وزامبیا وكوت دیفوار ومالوي) وحللت بیانات  ست دول أفریقیة  
عن الحالة التغذویة وتركیب الجسم والوظائف البدنیة والوظائف المناعیة والوظائف االنفعالیة والخلل األیضي لدى أطفال  

ابطة. وقد عقد االجتماع التنسیقي النھائي لھذا المشروع عبر  خضعوا للعالج من سوء التغذیة وأطفال آخرین في مجموعة ض
. وعرضت نتائج المشروع، ونوقشت التحدیات والدروس المستفادة خالل االجتماع.  ۲۰۲۰اإلنترنت في كانون األول/دیسمبر  

یلون إلى أن یكونوا أقصر  وأظھرت النتائج المنبثقة عنھ أن األفراد الذین عانوا سابقاً من سوء التغذیة في مرحلة الطفولة یم
  طوالً، مع میل األنسجة العضلیة (الكتلة الخالیة من الدھون) لدیھم إلى االنخفاض، وتمیل أعراض متالزمة التمثیل الغذائي
إلى الزیادة لدیھم مقارنةً بأولئك الذین لم یعانوا من سوء التغذیة، مما یشیر إلى أھمیة الدعم الغذائي الطویل األجل لألطفال 
الذین یمرون بمرحلة التعافي من سوء التغذیة. وسیجري عرض نتائج المشروع، بوصفھا توصیات، على مقرري السیاسات 

 الوخیم.  بھدف المساھمة في تحسین البرامج الوطنیة التي تعالج األطفال الذین یعانون من سوء التغذیة المعتدل والحاد

المشروع   - ۸۸۱ إطار  وصغار SYR6016وفي  البالغین  لدى  التغذویة  الحالة  تقییم  أجل  من  النوویة  التقنیات  "تطبیق   ،
األطفال"، دعم برنامج التعاون التقني سوریا في تطویر وتحسین البنیة األساسیة الوطنیة الالزمة لتطبیق التقنیات النظیریة  

ثل في سوء التغذیة (في األطفال في سن المدرسة والتكمیلیة لتقییم تركیب الجسم، بھدف السیطرة على العبء المزدوج المتم
بصفة رئیسیة). وشمل الدعم التقني توفیر الكواشف المختبریة (مجموعات القیاس المناعي اإلنزیمي) لقیاس الواسمات الحیویة 

دم دعم إضافي من خالل تدریب لحالة الحدید، عالوة على نظام كروماتوغرافي سائل عالي األداء لتحدید حالة فیتامین ألف. وقُ 
، وشمل منحة دراسیة في االختبارات المختبریة لتقییم حالة ۲۰۲۰موظفین من ھیئة الطاقة الذریة السوریة في مطلع عام  

نقص المغذیات الدقیقة لدى األطفال في سن المدرسة (بما في ذلك التدریب على تقنیة القیاس المناعي اإلنزیمي). ومن خالل 
سنة) في دراسة، مع   ۱۸و  ۱۲من اإلناث تتراوح أعمارھم بین    ٥۱۹من الذكور و  ۳۹۸مراھقاً (  ۹۱۷وع، شارك  ھذا المشر

 .  ۲۰۲۰االنتھاء من العمل المیداني في عام 

البدانة  RER6034وقدم مشروع   - ۱۸۹ الوقایة من  أجل  التدخالت من  لتصمیم وتقییم  النوویة  التقنیات  المعنون "تطبیق   ،
بلدان في جنوب شرق أوروبا لتقییم تركیب الجسم   ۱۰الدعم للخبراء في    ،المراھقین في جنوب شرق أوروبا"ومكافحتھا لدى  

نشر مقالة علمیة عن تقنیات تقییم تركیب الجسم استناداً إلى البیانات المجمعة.   حالی�اعن طریق تطبیق التقنیات النوویة. ویجري  
سم لتقییم حمالت التغذیة وتصمیم التدخالت الرامیة إلى الوقایة من بدانة األطفال والھدف الطویل المدى ھو استخدام تركیب الج

ومكافحتھا. وقد ساھم المشروع في الوقایة من األمراض غیر المعدیة ومكافحتھا من خالل تحسین تقنیات قیاس تركیب الجسم  
 والنشاط البدني. 

تؤدیھا في مجال التغذیة بدعم مقدم في إطار   مھمةً   یبي أعماالً وواصلت الدول األعضاء في أمریكا الالتینیة والكار  -۱۹۰
، "استخدام تقنیات النظائر المستقرة في رصد تغذیة صغار األطفال وفي التدخالت الرامیة RLA6079المشروع اإلقلیمي  

دى األطفال دون ". والھدف من المشروع ھو تحسین الحالة الناتجة عن سوء التغذیة ل ) CLVIاتفاق أركال  ( إلى تحسینھا  
عن   ۲۰۲۰سنوات من خالل إنشاء أدوات مرجعیة لتركیب الجسم. وفي إطار المشروع، جمعت معطیات في عام    ٥سن  

بلدان مشاركة في المنطقة في إطار دراسة تستھدف تعزیز تقییم التدخالت في مجال تغذیة الرضع   ۱۰رضیعاً من    ٥٤۸
  وصغار األطفال. 
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 والزراعة األغذیة   - باء

 أبرز المالمح اإلقلیمیة   -۱-باء

، استأثرت األغذیة والزراعة بأعلى حصة من المبالغ المدفوعة من خالل برنامج التعاون التقني ألفریقیا.  ۲۰۲۰في عام   - ۱۹۱
للتكنولوجیات النوویة م المساعدة إلى الدول األعضاء من خالل مشاریع التعاون التقني الوطنیة واإلقلیمیة للتطبیقات السلمیة  وتُقدَّ 

 .  والتكنولوجیات المتصلة بھا، بھدف المساھمة في تحقیق األمن الغذائي العالمي والتنمیة الزراعیة المستدامة 

وفي منطقة آسیا والمحیط الھادئ، استأثرت األغذیة والزراعة أیضاً بأكبر المبالغ المدفوعة من أموال التعاون التقني  - ۱۹۲
ركیز على التحدیات التي تؤثر على إمدادات األغذیة في المنطقة وسالمتھا وأمنھا. واستھدََف الدعُم  ، مع الت۲۰۲۰في عام  

ُم في إطار التعاون التقني تحسین أنواع المحاصیل والنباتات عبر استخدام تقنیة االستیالد الطفري، وتعزیز تناسل الماشیة  المقدَّ 
 حیوانیة والنباتیة، وتحسین إدارة التربة والمیاه، وتعزیز سالمة األغذیة.وتغذیتھا، وتعزیز مكافحة اآلفات واألمراض ال

(البقول   - ۱۹۳ الرئیسیة  الغذائیة  المحاصیل  إنتاجیة  لتحسین  مساعدة  الوسطى  وآسیا  أوروبا  في  األعضاء  الدول  وتلقت 
النوویة طفرات جدیدة مفیدة، تالھا  ا) وقدرتھا على التكیف مع تغیر المناخ. وقد أحدث استخدام التكنولوجیا  موالحبوب وغیرھ 

اإلنتاجیة وغیرھا من  الجفاف والملوحة، وزیادة  لتطویر خطوط وأنواع محسنة. ومن خالل زیادة مقاومة  استیالد طفري 
 السمات اإلیجابیة، تمت السیطرة على ما للجفاف من أثر سلبي على إنتاجیة النباتات. 

، قدمت مشاریع ۲۰۲۰ا في أمریكا الالتینیة والكاریبي. وفي عام  راً محوری� وال تزال األغذیة والزراعة تؤدیان دو - ۱۹٤
التعاون التقني معدات للمختبرات التحلیلیة في المنطقة لتحسین تقییم سالمة األغذیة وتحدید البیانات الزراعیة األساسیة ذات 

 ً مع منظمات دولیة أخرى في تدشین محاولة إقلیمیة   الجودة لكفاءة استخدام التربة والمیاه والمغذیات. واشتركت الوكالة أیضا
لمكافحة األدواء المنقولة بالنواقل، ومنھا فیروس زیكا. واشتملت ھذه المحاولة على بناء القدرات الوطنیة في مجال استخدام  

 تقنیة الحشرة العقیمة لتعزیز قدرة المنطقة على مكافحة اآلفات الحشریة على نطاقھا بالكامل.

 
 إنتاج المحاصیل   -۲-باء

إطار شراكة مع منظمة  - ۱۹٥ في  الوكالة  بدعم من 
فتئت  ما  (الفاو)،  المتحدة  لألمم  والزراعة  األغذیة 

تعمل بنجاح على برنامجھا المتعلق باالستیالد   نیسیا إندو 
الجودة.  عالیة  صویا  فول  أنواع  لتطویر  الطفري 
إندونیسیا  في  النوویة  للطاقة  الوطنیة  الوكالة  ووسعت 
الوكالة، حیث  المقدم من  الدعم  نطاق جھودھا بفضل 
الصغیرة  المعیشیة  األسر  مع  كثب  عن  تعمل 

إنتا  زیادة  على  الحجم  الصویا. والمتوسطة  فول  جیة 
نوعاً من  ۱۲ونتیجة لذلك، استحدثت الوكالة الوطنیة  

فول الصویا بتقنیة االستیالد الطفري للنباتات على مدى 
المشروع  إطار  في  الماضیة.  الثالثین  السنوات 

INS5044 استخدام التكنولوجیا النوویة لدعم برنامج" ،
، حیث ۲۰۲۰األمن الغذائي الوطني"، استطاعت الوكالة الوطنیة استحداث مجموعة متنوعة من أنواع فول الصویا في عام  

 باتت تنضج أسرع من األنواع المحلیة، وھو ما من شأنھ أن یعزز األمن الغذائي في جمیع أنحاء إندونیسیا. 

، "تحسین أنواع البقول والحبوب المختارة لمكافحة حاالت اإلجھاد الحیویة وغیر  BOT5019إطار المشروع  وفي   - ٦۱۹
الحیویة من أجل تحسین اإلنتاج واألمن الغذائي"، بدأ إجراء اختبار دقیق لإلجھاد الناجم عن الجفاف أو اختبار لإلجھاد الخاضع  

من فول الصویا في بولمان في  Mutiara 1أثناء التحدث مع زارعي النوع 
 الوكالة الوطنیة للطاقة النوویة) (الصورة من: غرب سوالویسي بإندونیسیا.
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بوتسو في  ثالثة مواقع  في  في عام  للتحكم في وضع تجریبي  السائدة ۲۰۲۰انا  البیئیة  للخصائص  دقیق  تقییم  إلى  استناداً   ،
والتحدیات المناخیة التي تؤثر على إنتاجیة المحاصیل. ویھدف المشروع إلى استحداث أنواع محسنة من اللوبیا والذرة تتحمل  

ة الدقیقة الختبار مقاومة الجفاف التي  غلة المحاصیل، أو تقاومھا. وتھدف التجرب  انتدمر  نتیلالجفاف واألعشاب الطفیلیة، ال
الصغیر منھا في غلة المحاصیل في األنواع الُمحسَّنَة التي تعاني من   بدأ إجراؤھا في بوتسوانا لتحدید التغیرات الطفیفة حتى 

كبرى اإلجھاد الناجم عن الجفاف، ومن المخطط أن تجرى على المنوال نفسھ في أجزاء أخرى من أفریقیا جنوب الصحراء ال
 ا في ظل اشتداد اإلجھاد الذي یفرضھ تغیر المناخ وتواتره. لتطویر أنوع طافرة ُمحسَّنَة تظل تؤدي أداًء مستقر� 

وتواصل كوبا، بدعم من الوكالة والفاو، تعزیز برنامجھا في مجال االستیالد الطفري من خالل المشاریع الوطنیة   - ۱۹۷
، "تعزیز القدرات الوطنیة على  CUB5023ي أمریكا الالتینیة. وفي إطار المشروع  وبوصفھا مشاركاً في المشاریع اإلقلیمیة ف

استحداث أنواع جدیدة من المحاصیل من خالل الطفر المستحث لتحسین األمن الغذائي وفي الوقت ذاتھ تقلیص البصمة البیئیة 
ن من فول الصویا  بتقدیم نوع جدید محسَّ ، عملھ  ۲۰۲۰إلى الحد األدنى"، واصل المعھد الوطني للعلوم الزراعیة، في عام  

في المرحلة النھائیة من عملیة التسجیل الوطنیة. وبالنظر إلى مزایا ھذا النوع، سمحت    حالی�ار بالتشعیع بأشعة غاما. وھو طوِّ 
 الحكومة مؤخراً بمضاعفة أعداد البذور الجیدة من ھذا الصنف من فول الصویا ونشرھا كي یزرعھا المزارعون. 

، "استخدام التقنیات النوویة لتحسین تكیف األنواع التي تنبت في الغابات وتواجھ تغیر  CHI5052وفي إطار المشروع   - ۸۱۹
المناخ وإنتاجیتھا"، تعكف الوكالة على تقدیم الدعم ألول مشروع تطفیر وحفز مستحث باإلشعاع في أشجار الغابات في معھد 

تعاون مع الھیئة الشیلیة للطاقة النوویة. ویھدف المشروع إلى تحسین إنبات أشجار  الغابات في شیلي التي تنفذ المشروع بال
الغابات وإنتاجیتھا من خالل زیادة قدرتھا على تحمل الجفاف واإلصابة باألمراض، باستخدام مزیج من التشعیع والبیولوجیا  

في معھد الغابات، وتقییم إنبات بذور أشجار الغابات الجزیئیة. وقد تحقق الجزء األول من عملیة إنشاء مختبر بیولوجیا جزیئیة  
 . ۲۰۲۰بجرعات منخفضة من التشعیع بأشعة غاما في عام  

 
 إدارة المیاه والتربة في المجال الزراعي   -۳-باء

الري ، المعنون "تعزیز تغذیة المحاصیل وإدارة التربة والمیاه ونقل التكنولوجیا في نظم  RAF5079في إطار المشروع   - ۱۹۹
بغرض زیادة إنتاج الغذاء وتولید الدخل (اتفاق أفرا)"، ساھمت تكنولوجیات الري بالتنقیط في زیادة غلة المحاصیل للمزارعین 

ا في أبوجا بنیجیریا، حیث وفرت غذاًء ومصدراً للدخل آلالف األشخاص الالجئین داخل في مخیم المشردین داخلی�   ٪ ٦۰بنسبة  
ا، من أجل إدارة نة الذكیة مناخی� من التكنولوجیات والممارسات المحسَّ   اً زم نفسھ، قدمت الوكالة أیضاً حُ بلدھم. وفي إطار المشروع  

 المیاه والمغذیات، وتعزیز القدرات لدى الطالب واألخصائیین العلمیین والمزارعین في الدول األعضاء المشاركة.

اإلقلیمي   - ۰۲۰ المشروع  سیاق  المقترنة  RLA5077وفي  المیاه  استخدام  كفاءة  تحسین  عن طریق  العیش  "تعزیز سبل   ،
"، تنفذ البلدان المشاركة في منطقة ) CLVIII اتفاق أركال( باستراتیجیات التكیُّف والتخفیف من حدة تغیُّر المناخ في الزراعة  

شأن مجموعة متنوعة من المحاصیل (ھي الذرة والقمح بصفة أساسیة) لتحقیق  أمریكا الالتینیة والكاریبي دراسات میدانیة ب
، تلقت البلدان التي لدیھا معطیات أولیة مستقاة من  ۲۰۲۰أقصى زیادة في غلة المحاصیل وكفاءة استخدام المیاه. وفي عام  

والمكسیك) دعماً محدد األھداف من    الدراسات المیدانیة (األرجنتین وإكوادور والجمھوریة الدومینیكیة وشیلي وكوستاریكا
الخبراء لضمان جودة البیانات وتنفیذ نموذج الفاو المسمى أكواكروب المتعلق بإنتاجیة المحاصیل والمیاه. وإضافةً إلى ذلك،  
 نُظمت دورة تدریبیة افتراضیة مع خبیر من الوكالة بشأن استخدام خط استخراج المیاه الخفیض درجة الحرارة، ووفرت ھذه 

مباشراً للجھات النظیرة في المشروع على إعداد وتشغیل تقنیة االستخراج التي تعد واحدة من أكثر الطرق    عملی�ا الدورة تدریباً  
 للحصول على عینات من النباتات والتربة لتحلیل النظائر.  استخداماً ودقةً 

 
 إنتاج الثروة الحیوانیة   -٤-باء

، "تعزیز القدرات في مجال تشخیص ومكافحة األمراض الحیوانیة المصدر من أجل  SIL5019في إطار المشروع   - ۱۲۰
تحسین خدمات الصحة العامة واإلنتاج الحیواني"، تلقى تقنیو المختبرات في كلیة میلتون مارغاي للتعلیم والتكنولوجیا في 
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مكثفاً على افتراضیة. وجرى إعداد  البَاْكتِریو  فریتاون بسیرالیون، تدریباً  دلیل مختبري في مجال لوجیا باستخدام منصات 
 لتدریس الِمْكروبیولوجیا والدورات العملیة في سیرالیون.   حالی�ا، ویستخدم الِمْكروبیولوجیا للطالب

وبدعم من الوكالة، أطلقت الفاو ووزارة الثروة الحیوانیة واالقتصاد الریفي في سري النكا، واألخصائیون العلمیون في  - ۲۰۲
ا لمزارعات األلبان في لتقدیم الِعجالت المتفوقة وراثی�   ۲۰۱٦مشروعاً مدتھ أربع سنوات في عام    جامعة بیرادینیا في سري النكا 

المقاطعة الشمالیة الوسطى في سري النكا. وقد استخدم األخصائیون العلمیون في سري النكا تكنولوجیات التناسل الحیویة التي 
ِعجلة   ٥۰۰، كان فریق المشروع قد أنتجت  ۲۰۲۰فائقة. ونھایة عام  تدعمھا التقنیات النوویة الستحداث ِعجالت ذوات جودة  

یساعد ذات جودة باستخدام تقنیتي نقل األجنة والتلقیح االصطناعي. وبفضل تسخیر التكنولوجیات الحیویة والتقنیات النوویة،  
 ُمزاِرعة.  ۱۰۰برنامج التعاون التقني البلد على زیادة إمدادات األلبان، وھو ما سیعقبھ زیادة دخل 

االستجابة  - ۲۰۳ على  الحیوانیة  األمراض  عن  المبكر  الكشف  عن  المسؤولة  الوطنیة  البیطریة  المختبرات  قدرة  وتحسین 
للطوارئ أمر أساسي للبوسنة والھرسك. والكشف المبكر عن األمراض الحیوانیة العابرة للحدود مثل مرض اللسان األزرق 

البروسیالت وداء  الكتیلي  الجلد  االقتصاد.    ومرض  على  السلبیة  آثارھا  من  والتخفیف  انتشارھا  لمنع  أساسي  أمر  البقري، 
المختبرات  وفي دعم  إلى  یحتاج  وكان  مستقل،  بشكل  التشخیصیة  االختبارات  ھذه  إلجراء  مجھزاً  البلد  یكن  لم  الماضي، 

الوكالة   والتدخل. وقد زودت  الكشف والتشخیص  التي كانت تؤخر وقت  الدولیة  المختبرات، من خالل مشروع  المرجعیة 
الوطني   التقني  الحیوانیة"، BOH5002التعاون  الصحة  وحمایة  والعلف  األغذیة  لمراقبة  األساسیة  الدولة  بنیة  "تعزیز   ،

ن من تعمیق فھم الوبائیات المتعلقة بمرض اللسان األزرق  المختبرات بمعدات ومواد استھالكیة تكنولوجیة متقدمة، مما مكَّ 
لكتیلي باستخدام أدوات جزیئیة من قبیل تسلسل الجینوم الكامل. وقد ُجھزت المختبرات أیضاً بأجھزة للرصد ومرض الجلد ا

اإلشعاعي، وھو أمر مطلوب لواردات االتحاد األوروبي من المنتجات الغذائیة ذات المصدر الحیواني. والبوسنة والھرسك 
حیوان أمراض  من  الماشیة  لحمایة  أفضل  بشكل  مجھزة  في  اآلن  الغذائي  األمن  لتحقیق  مھمة  خطوة  وھي  عدیدة،  یة 

 والقتصاده. البلد

 التعلیمیة البیطریة في سري النكا. مزارعات ألبان في سري النكا یفحصن الماشیة خالل حلقة عمل ُعِقدت في إطار التعاون التقني في المزرعة
 س. أنوراج/جامعة بیرادینیا) (الصورة من:
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 مكافحة اآلفات الحشریة   -٥-باء

السابقة،   - ۲۰٤ اإلقلیمیة  المشاریع  إلنجازات  استكماال 
المشروع   من  RLA5082واصل  الغذائي  األمن  "تعزیز   ،

تقنیة الحشرة   بتنفیذ  الفعالة إلدارة اآلفات  المخططات  خالل 
مكافحة   في  البلدان  دعم  المكافحة"،  أسالیب  كأحد  العقیمة 

قة.  ذباب الفاكھة التي تؤثر سلباً على إنتاج الفاكھة في المنط 
نیسان/أبریل   في  ۲۰۲۰وفي  النظیرة  الجھات  عقدت   ،

المشروع أول اجتماع تنسیقي إقلیمي عبر منصة افتراضیة  
مدار   على  االفتراضیة  المنصات  عبر  التعاون  وواصلت 

دلیالً  والسنة.   أیضاً  المشروع  في  النظیرة  الجھات  أنتجت 
یتضمن مبادئ توجیھیة منسقة بشأن ذباب الفاكھة التي یمكن  

في  اع  الصحي  الحجر  وأھمیة  اقتصادیة  أھمیة  ذات  تبارھا 
قُدمت عبر االنترنت عن    أمریكا الالتینیة والكاریبي، ودورةً 

اصطیاد الذباب دعماً لتنفیذ تقنیة الحشرة العقیمة، عالوة على  
استیفائھ كي یس  اإلنترنت، وھو شرط ال بد من  المتاحة عبر  اإلقلیمیة  بیانات االصطیاد  لقاعدة  تطیع مستوردو  تحدیث 

الفاكھة رصد حالة اآلفات في مناطق اإلنتاج. وأحرزت البلدان المشاركة في المشروع أیضاً تقدماً في تنفیذ استراتیجیة  
لدعم   الفیدیو  ومقاطع  الشبكیة  والمقاالت  اإلعالمیة  والمواد  المعلوماتیة  الرسومات  إعداد  ذلك  في  بما  منسقة،  تواصل 

المنط  الفاو والوكالة  الحمالت اإلعالمیة في  المشتركة بین  قة. ومن خالل ھذا المشروع اإلقلیمي وبالتعاون مع الشعبة 
ا  الستخدام التقنیات النوویة في األغذیة والزراعة، دعمت الوكالة المؤتمر األمریكي بشأن ذباب الفاكھة الذي عقد افتراضی� 

والوا ۱ ٥۰۰وحضره   باتاغونیا  منطقة  بخلو  الصین  واعترفت  في  مشارك.  مندوزا  بمقاطعة  والجنوبیة  الوسطى  حة 
األرجنتین من ذبابة الفاكھة، وھو ما فتح الباب أمام تصدیر فواكھ، من قبیل الكرز، فور حصادھا وفحصھا، دون عالج  
إضافي بعد الحصاد. وحالة الخلو من اآلفات التي باتت توصف بھا ھذه المناطق الجدیدة ھي نتیجة للعمل الفعال الطویل  

ل الذي اضطلع بھ المرفق الوطني ألمان األغذیة وجودتھا من خالل البرنامج الوطني لمكافحة ذبابة الفاكھة والقضاء  األج 
 علیھا، بالتعاون مع منتجي الفاكھة. وقدمت الوكالة الدعم من أجل تطبیق تقنیة الحشرة العقیمة. 

، المعنون "تعزیز  RLA5074المشروع اإلقلیمي    وأطلقت الوكالة، بالشراكة مع الفاو ومنظمة الصحة العالمیة،  - ٥۲۰
القدرة اإلقلیمیة في أمریكا الالتینیة والكاریبي فیما یتعلق بنُُھج المكافحة المتكاملة للحشرات الناقلة لألمراض مع وجود  

اِعجة كناقل لمسببات األمراض البشریة، وال  ٍن لتقنیة الحشرة العقیمة، من أجل مكافحة البعوضة الزَّ سیما فیروس    مكِوّ
العقیمة لدعم البلدان في منطقة أمریكا   ۲۰۱٦في تموز/یولیھ    زیكا"،  لبناء القدرات الوطنیة في استخدام تقنیة الحشرة 

، نجح المشروع في إتمام حلقتي  ۲۰۲۰الالتینیة في إطار ما تبذلھ من جھود لمكافحة األدواء المنقولة بالنواقل. وفي عام  
افتراضیتین إقلیمیتین  تنفیذ    عمل  وفي  الحشرات،  عن  البیانات  جمع  في  المحلیین  الموظفین  قدرات  تعزیز  استھدفتا 

ذلك، طوَّ  إلى  المصلحة. وإضافة  أصحاب  إشراك  إلى  الرامیة  التواصل  الحشریة  استراتیجیات  المختبرات  بعض  رت 
البعوض المكثفة. وأنجزت بنجاح  اإلقلیمیة بتزویدھا بالمعدات واإلمدادات الجدیدة الالزمة لضمان ممارسة أنشطة تربیة 

العقیمة.   الذكور  وبقاء  تشتت  مدى  لتحدید  االصطیاد"  إعادة  اإلطالق،  "التحدید،  تجارب  األعضاء  الدول  بعض  في 
عملیات إطالق بعوض عقیم  في  وشرعت بلدان منھا كوبا والبرازیل، بدعم إضافي من مشاریع التعاون التقني الوطنیة،  

تجریبیة. وأعدت مبادئ توجیھیة لتربیة البعوض الزاعج تربیة مكثفة وتشعیعھ. وقد ساھمت  على نطاق صغیر في مواقع  
القدرات ا قلیمیة على استخدام ودمج تقنیة الحشرة العقیمة في مكافحة اآلفات الحشریة  إل جمیع ھذه األنشطة في تعزیز 

 على نطاق المنطقة. 

 
  

المناطق المعترف حدیثاً بخلوھا من ذباب الفاكھة في األرجنتین 
ل صادرات الفواكھ الطازجة إلى الصین.   (الصورة من: تعِجّ

 ف. لیبرون/فالي میدیو)
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 سالمة األغذیة   -٦-باء

، "تعزیز رصد الملوثات الغذائیة ونظم مراقبتھا وتعزیز قدرة الصادرات الزراعیة على  RAF5084في إطار المشروع   - ٦۲۰
من مؤسسات الدول األعضاء المساعدة للمشاركة في    مؤسسةً   ۲۸تلقت    ، المنافسة باستخدام التقنیات النوویة والنظیریة (أفرا)" 

ات التحلیلیة من أجل تسھیل عملیة االعتماد وفقاً لمعیار مجموعتین من مخططات اختبار الكفاءة بین المختبرات على تطبیق القدر 
مشاركاً الدعم للمشاركة في حلقة العمل العالمیة الثالثة   ۳۰وتلقى أكثر من  .  ۲۰۱۷:۱۷۰۲٥  المنظمة الدولیة لتوحید المقاییس 

لمعارف التقنیة، والتخطیط للتجارب ا، والتي أتاحت لھم فرصاً لتبادل ا لتحدید أولویات االستخدام المحدود، التي ُعقدت افتراضی� 
القدرة على  المیدانیة في مجال مخلفات مبیدات اآلفات التي تعتبر حاسمة لوضع حدود قصوى لمستوى المخلفات تؤثر على 
تصدیر المنتجات. وتلقت مختبرات الدول األعضاء أیضاً توجیھات تقنیة بشأن استخدام تقنیات فحوص مستقبالت اإلشعاعات 

 وعة واسعة من المخلفات والملوثات في األغذیة.لفرز مجم 

المشروع   - ۷۲۰ الفلسطینیة من خالل  السلطة  الواقعة تحت والیة  إلى األراضي  الدعم  تقدیم  الوكالة  ، PAL5010وواصلت 
النو التحلیلیة  التقنیات  خالل  من  الصلة  ذات  الرابطة  والمواد  األغذیة  في  الملوثات  رصد  على  القدرة  "تعزیز  ویة المعنون 

، ساعدت الوكالة ھذه األراضي في الحصول على معدات لتطویر مختبر مخصص الختبار الملوثات ۲۰۲۰والتكمیلیة". ففي عام  
مختارة في األغذیة والمواد الرابطة ذات الصلة. وستساعد ھذه المعدات   مشعَّة العضویة وغیر العضویة، بما في ذلك نویدات  

 التعرض للملوثات في األغذیة والمواد الرابطة ذات الصلة.  المختبر على حمایة الجمھور من خطر 

زت القدرة التحلیلیة لمختبرات سالمة األغذیة في ترینیداد وتوباغو وسانت لوسیا بتوفیر المعدات في إطار المشروع  - ۲۰۸ وُعّزِ
تكنولوجیا النوویة على الزراعة ، "تنمیة الموارد البشریة وبناء القدرات لدى الدول األعضاء في تطبیق ال RLA5084اإلقلیمي  

الدول األعضاء األخرى في منطقة الكاریبي التي ال تتوافر   أیضاً في منطقة الكاریبي". ومن المتوقع أن تخدم ھذه القدرة التحلیلیة  
منطقة الكاریبي   لدیھا مختبرات تحلیلیة مجھزة تجھیزاً وافیاً. وإضافة إلى ذلك، جمعت بیانات أساسیة قیمة عن القدرات القائمة في 

في مجاالت كفاءة استخدام التربة والمیاه والمغذیات، عالوة على تربیة االستیالد الطفري للنباتات والتكنولوجیا الحیویة، التي 
 ستسترشد بھا الوكالة في دعمھا المحدد األھداف المقرر تقدیمھ إلى كل دولة عضو.

  

بیوفابریكا  (الصورة من: في حي برازیلیا تیموزا في ریسیفي في بیرنامبوكو. ۲۰۲۰العقیمة في آذار/مارس تنفیذ عملیات إطالق أرضیة للذكور 
 موسكامي، البرازیل)



GC(65)/INF/4 
 ۷۲الصفحة  

 

   
 

 المیاه والبیئة   -جیم

 المالمح اإلقلیمیة أبرز   -۱-جیم

في أفریقیا، تدعم الوكالة الجھود المبذولة لدمج استخدام الھیدرولوجیا النظیریة في البنیة األساسیة والبرامج الوطنیة   - ۲۰۹
للمیاه، مع التركیز على تحدید خصائص المیاه الجوفیة ورصدھا. ویجري تعمیم نھج مشروع مبادرة الوكالة لتعزیز توافر 

الم في  نُفِّ المیاه  اإلقلیمي،  البرنامج  إطار  وفي  والتخطیط.  ونیجیریا. شاریع  والنیجر  والكامیرون  بنن وغانا  في  المشروع  ذ 
، یجري وضع  ۱۹-للقیود المفروضة بسبب جائحة كوفید  ع اآلن نطاق ھذا النھج لیشمل توغو والسنغال ومالي. ونظراً ُوسِّ  وقد

ه البلدان في شكل افتراضي قدر اإلمكان. وقد استُخدم المشروع إلجراء  ما یسمى بالمخططات اإلیضاحیة الھیدرولوجیة لھذ
 تحلیل متعمق للحالة في إسواتیني استعداداً لمشروع الھیدرولوجیا النظیریة األول في ذلك البلد. 

ظیریة إلدارة وفي منطقة آسیا والمحیط الھادئ، یساعد برنامج التعاون التقني الدوَل األعضاء على تطبیق التقنیات الن - ۲۱۰
مواردھا المائیة بفعالیة. وتعزز المشاریع كذلك استخدام التقنیات النظیریة لتحدید ودراسة مصادر الدورة الھیدرولوجیة ومداھا 
في  البیئي  اإلشعاعي  والنشاط  الملوثات  قیاس  الدوَل األعضاء على  أخرى  وتساعد مشاریع  وانتقالھا.  وتفاعالتھا  وجودتھا 

 لمحیطات، وتدعم قدرة البلدان على إدارة الموارد البحریة والمناطق الساحلیة وحمایتھا. الھواء واألرض وا

ترمي إلى تعزیز الرصد البیئي وتقییمات األثر من   وفي أوروبا وآسیا الوسطى، یدعم برنامج التعاون التقني أنشطةً  - ۲۱۱
للغرض وقابلة للمقارنة ومحسنة إلى أقصى حد ممكن أجل حمایة الجمھور والبیئة، بھدف إنتاج بیانات رصد إشعاعات مناسبة  

 ً للمعاییر الدولیة. وما فتئت الدول األعضاء في أوروبا وآسیا الوسطى تتعاون بنشاط في استخدام   في جمیع أنحاء المنطقة وفقا
اإلدارة المستدامة للموارد  التقنیات النوویة والنظیریة لدعم اتخاذ القرارات ورسم السیاسات بناء على األدلة المتوافرة من أجل  

المائیة والبیئة. ویجري تنفیذ عدة مشاریع وطنیة وإقلیمیة تركز على إدارة الموارد المائیة، ورصد تلوث الھواء، واستصالح  
ن مواقع إنتاج الیورانیوم الموروثة. وأحد المواضیع الشاملة التي تناولھا العدید من ھذه المشاریع ھو أثر تغیر المناخ. غیر أ

 ي المنطقة.  ف االكفاءة في التقنیات القائمة على النظائر والقدرة على تطبیقھا تختلف اختالفاً جذری� 

العدید من   - ۲۱۲ تواجھ  المنطقة  أن  بید  البیولوجي"،  التنوع  في  العظمى  "القوة  أحیاناً  والكاریبي  الالتینیة  أمریكا  وتسمى 
للتحدیات    ھور النظام اإلیكولوجي والتلوث الساحلي وتغیر المحیطات. ونظراً البشریة المنشأ والمتصلة بالمناخ مثل تد اآلثار

ذات   بیانات  لتولید  أساسیة  أدوات  النظائر  وتقنیات  النوویة  التقنیات  أصبحت  المنطقة،  تواجھ  التي  الكبیرة  والبیئیة  المائیة 
رة البیئیة المستدامة والقادرة على التكیُّف. یمكن أن تسھم في صنع القرارات القائمة على األدلة من أجل تحقیق اإلدا جودة

عام   النوویة ۲۰۲۰وفي  التقنیات  استخدام  في  والتحلیلیة  البشریة  المھارات  تعزیز  في  التقني  التعاون  برنامج  ساھم   ،
منسقة،  والھیدرولوجیا النظیریة في برامج رصد المیاه والبیئة، وفي تعزیز شبكات المختبرات القائمة إلنتاج بیانات علمیة  

 وتعزیز تبادل المعارف، وتحسین التنسیق بین التعاون والبحوث. 

 

 إدارة الموارد المائیة   -۲-جیم

المشروع   - ۳۱۲ إطار  التقنیات  CAF7004في  باستخدام  المائیة  الموارد  بتقییم جودة  الخاصة  الوطنیة  القدرات  "تعزیز   ،
الوسطى.   أفریقیا  جمھوریة  في  الجوفیة  للمیاه  أطلس  أول  إنتاج  إلى  الرامیة  الحكومیة  الجھود  الوكالة  دعمت  النظیریة"، 

 یتعلق بمشاریع اللوائح. للنظر فیھا فیما ۲۰۲۱وستُعرض النتائج على وزارة الموارد المائیة في عام  

المشروع  - ۲۱٤ إطار  في  النھر  ضفة  لتآكل  تحلیالت  إلجراء  ضروریة  ومختبریة  میدانیة  معدات  بنغالدیش  وتلقت 
BGD5033 ."المعنون "استخدام التقنیات النوویة في تقییم تآكل ضفة النھر ، 

، "تقییم جودة المیاه الجوفیة  SYR7005أیضاً، استمر الدعم المقدم إلى سوریا في إطار المشروع    ۲۰۲۰وفي عام   - ٥۲۱
الوكالة، تمكَّ  النوویة والنظیریة". وبفضل مساعدة  التقنیات  الخصائص الھیدروكیمیائیة  باستخدام  نت سوریا من تحدید 
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المیاه الجوفیة للكشف عن وجود األیونات الرئیسیة من عدمھ. وُحلِّلت  للمیاه الجوفیة في منطقة الدراسة، وُحلِّلت عینات  
العینات من أجل التحري عن وجود مصادر التلوث بالنترات في المیاه الجوفیة من عدمھ، في ضوء النتائج األولیة التي  

ات الصرف الصحي  تشیر إلى أن المصادر الرئیسیة لتلوث النترات في منطقة غوطة دمشق ھي السماد العضوي ومخلف 
لمعالجة   إلى وضع خطة  الرامیة  الوطنیة  الجھود  في  المعلومات  التربة. وستسھم ھذه  الموجودة في  العضویة  والمواد 

 المیاه الجوفیة الملوثة. 

الثاني/ینایر   - ٦۲۱ المشروع  ۲۰۲۰وفي كانون  التقني مدتھ أربع سنوات، ھو  للتعاون  أُطلق مشروع   ،RER7013  ،
ا  التكیُّ "تقییم الموارد  السطحیة في سیاق  المیاه  المیاه الجوفیة مع  التغیرات المناخیة"،  لمائیة الجوفیة وتفاعالت  ف مع 

 ً لإلدارة المستدامة    لتعزیز القدرات اإلقلیمیة في مجال تطبیق تقنیات النظائر، دعماً التخاذ قرارات قائمة على األدلة تحقیقا
م المشاركون في المشروع في شكل أفرقة أصغر حجماً لدراسات الحاالت، ویُتوقع أن  سِّ للموارد المائیة الجوفیة. وقد قُ 

یؤدي ذلك إلى توطید أواصر التعاون في مجال المیاه والھیدرولوجیا النظیریة في المنطقة، وبناء القدرات والكفاءات  
إطار  في  المیاه  بإدارة  المتعلقة  الصلة  ذات  األسئلة  على  إجابات  وتقدم  الحالیة    التقنیة،  المناخ  تغیر  سیناریوھات 

والمستقبلیة. وعقب االجتماع التنسیقي للمشروع الذي عُقد في فیینا في شباط/فبرایر، اشترت الوكالة معدات أخذ عینات  
ومواد استھالكیة لتمكین الدول األعضاء المشاركة من إطالق حمالت أخذ عینات. ونُظمت دورات تدریبیة افتراضیة  

وكانت ھذه األخیرة أول دورة تُنظمھا الوكالة بشأن ھذا   — ولوجیا النظیریة باللغتین اإلنكلیزیة والروسیة  تناولت الھیدر 
 الموضوع باللغة الروسیة.  

ورفع معھد الصحة العمومیة في شمال مقدونیا قدراتھ على رصد النشاط اإلشعاعي في البیئة وفي حاالت الطوارئ  - ۲۱۷
، "تعزیز القدرات الوطنیة على رصد النشاط اإلشعاعي البیئي". ومن خالل  MAK7003وع  واإلبالغ عنھا بدعم من المشر

ھذا المشروع، حصل أحد موظفي المعھد على منحة تدریبیة في مجال قیاس الرادون، ووفرت معدات لرصد النشاط اإلشعاعي 
إنذار مبكر ألقسام وصناعات الطب النووي    الرصد المنتظم واستحدث شبكةبفي المیاه والتربة والرواسب. وأخذ المعھد أیضاً  

 الموجودة في البیئة الطبیعیة.  مشعَّةالعاملة في مجال المواد ال

البیئیین للوقایة من اإلشعاعات في  RER7014، في إطار المشروع  ۲۰۲۰وفي عام   - ۸۲۱ ، "تحسین الرصد والتقییم 
برامج رصد اإلشعاعات البیئیة في منطقة أوروبا، ووضعت استراتیجیة  لت القدرات التقنیة القائمة وحالة  لِّ المنطقة"، حُ 

لتوطید أواصر التعاون اإلقلیمي وتطویر قدرات الرصد البیئي وتقییم األثر. ویسھم دعم الوكالة في تحسین حمایة الجمھور  
سنة إلى أقصى حد ممكن  والبیئة في مختلف حاالت التعرض من خالل إنتاج بیانات مناسبة للغرض وقابلة للمقارنة ومح 

 ً  للمتطلبات والمبادئ التوجیھیة الدولیة.   عن رصد اإلشعاعات وفقا

ویتأثر الممر الجاف في أمریكا الوسطى تأثراً شدیداً بتغیر المناخ، وھو ما یتجلى في حاالت الجفاف المتكررة   - ۲۱۹
الزراعي اإلنتاج  منھا  یتضرر  التي  الشدیدة  والفیضانات  الغزیرة  الم  واألمطار  ویعتمد  المحلیة.  المعیشة  ر  م وظروف 

ا بسبب االنخفاض في جودة الموارد المائیة السطحیة وكمیتھا.  ا أساسی� اعتماداً شدیداً على المیاه الجوفیة بوصفھا مورداً مائی� 
طلقت  ة"، أُ ، "إدماج الھیدرولوجیا النظیریة في التقییمات الوطنیة الشاملة للموارد المائی RLA7024وفي إطار المشروع  

لتطویر فھم الصلة بین ھطول األمطار والمیاه الجوفیة في بنما والسلفادور وكوستاریكا    ۲۰۱۹مبادرة إقلیمیة في عام  
عام   وفي  وھندوراس.  وھطول  ۲۰۲۰ونیكاراغوا  الجوفیة  المیاه  في  مختارة  نظائر  على رصد  البلدان  ھذه  واظبت   ،

عینة میاه للوقوف    ۲ ۰۰۰صلتھا بنظم المیاه السطحیة. وُحّلِلت أكثر من  األمطار للوقوف على مناطق التجدد الحرجة و 
ن عشرون موظفاً  سَّ محتوى التریتیوم. وحَ   للوقوف على وجود  عینةً   ٦۰ُحّلِلت    على وجود نظائر مستقرة محددة، بینما

یة. وسیستمر إنتاج معلومات  ا من الدول األعضاء الخمس المشاركة قدراتھم في تفسیر بیانات الھیدرولوجیا النظیر تقنی� 
الھیدرولوجیة ذات الصلة وتقدیمھا إلى صناع القرار ذوي الصلة على الصعید الوطني لدعم تحدید أولویات تدابیر الحفظ  

دمت دورات في مجال الھیدرولوجیا  ، قُ RLA7024في مناطق مستجمعات المیاه ذات الصلة. وكذلك في إطار المشروع 
باراغواي وكولومبیا على تطبیق تقنیات النظائر    أصحاب المصلحة في مجال المیاه في  لتدریبالنظیریة عبر اإلنترنت  

 لحساب تجدد مستودعات المیاه الجوفیة وتقییم الموارد الھیدرولوجیة.  
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 البیئات البحریة والبریة والساحلیة  -۳-جیم

، "ترویج التعاون التقني بین مختبرات التحلیل اإلشعاعي RAF7017اضطلع في إطار مشروع التعاون التقني اإلقلیمي   - ۰۲۲
ا في مجال رصد وتقییم األثر البیئي للصناعات ذات الصلة  بلداً أفریقی�  ۳۲في  لقیاس النشاط اإلشعاعي البیئي"، ببناء القدرات

دورة تدریبیة إقلیمیة   ۲۰۲۰الموجودة في البیئة الطبیعیة. وُعقدت في كینیا في شباط/فبرایر    مشعَّةبالمواد النوویة والمواد ال
أكثر من  لتعزیز قدرات  النشاط اإلشعاعي،  قیاس  للعینات ألغراض  المسبقة  البحریة والبریة والمعالجة  العینات  بشأن أخذ 

ان وعلى المعالجة المسبقة للعینات. وھذه الكفاءات األساسیة بلداً على أخذ العینات بأھداف محددة في المید  ۱۷مختبراً في   ۲۰
الوكالة   عن  مؤخراً  الصادرة  التوجیھیة  المبادئ  وثیقة  من  یتبین  كما  الحقاً،  البیانات  وتفسیر  التحلیل  مجالي  في  حاسمة 

STI/DOC/010/486المتعلقة الوطنیة  البرامج  وتحسین  إنشاء  على  البلدان  ھذه  الدورة  وكذلك ساعدت  النویدات   .  برصد 
. وقد جمع االجتماع التنسیقي النھائي، الذي ُعقد عبر اإلنترنت في تشرین األول/أكتوبر، أصحاب المصلحة الرئیسیین مشعَّةال

في المشروع الستعراض النتائج المحققة من خالل المشروع، وتقییم التحدیات التي ووجھت، والوقوف على الفرص السانحة  
 قلیمیة في المستقبل. لتقدیم المساعدة اإل

، "تعزیز القدرات في البیئتین البحریة والساحلیة  RLA7025طلق المشروع اإلقلیمي  ، أُ ۲۰۲۰في شباط/فبرایر   - ۱۲۲
باستخدام التقنیات النوویة والنظیریة"، في اجتماع استھاللي ُعقد في المختبرات البیئیة التابعة للوكالة في موناكو، وحضره  

البحریة   دولةً   ۱۸ممثلون عن   البحوث  لشبكة  التنفیذیة  اللجنة  الكوكب  - عضواً، وأعضاء  الساحلیة وخبراء من مؤسسة 

 في باراغواي) RLA7024الیتیتیا مونتییل/الجھة المناظرة لمشروع  (الصورة من: أخذ عینات میاه األمطار في باراغواي.
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العالمیة  البیئة  بتوقعات  المعنیة  واللجنة    األزرق 
للیونسكو.    األوقیانوغرافیة  التابعة  الدولیة  الحكومیة 

وأشار المشاركون إلى أن تحمض المحیطات، وتكاثر  
الطحالب الضارة والتلوث البحري بالمواد البالستیكیة  
تشكل شواغل بیئیة ملحة تستلزم بناء القدرات وتنسیق  

طوا الضوء على الحاجة إلى تبادل  اإلجراءات. وقد سلَّ 
ال  القدرات  وتعزیز  قیاس  البیانات  أجل  من  تحلیلیة 

تحمض المحیطات، والتتریف والتلوث البحري. وفي  
التنفیذیة  RLA7025إطار المشروع   اللجنة  ، تواصل 
سدِّ  العلمیة وصناع    العمل على  األوساط  بین  الفجوة 

القرار في منطقة أمریكا الالتینیة والكاریبي. وفي عام  
دلیالً  ۲۰۲۰ الخبراء  الم  إقلیمی�ا، صاغ  نسقة  للتقنیات 

میاه   في  الكربون  أكسید  ثاني  بارامترات  لدراسة 
المواد   عینات  ألخذ  منسقة  إجراءات  ووضع  البحر، 

في   السطحیة والرواسب  والمیاه  الرملیة  الشواطئ  في  أنواعھا وتصنیفھا وإعدادھا  الدقیقة وفصلھا وتحدید  البالستیكیة 
الكیمیائي. ونُظم  للتحلیل  الساحلیة من أجل إخضاعھا  افتراضیة المناطق  األول/أكتوبر حلقة عمل  للدول    ت في تشرین 

الرمال   في  الدقیقة  البالستیكیة  المواد  المنسقة لرصد  البروتوكوالت  لمناقشة مشروع  التنفیذیة  اللجنة  األعضاء وخبراء 
 والشواطئ والرواسب. 

 

وقدمت الوكالة  باحث یرصد تكاثر الطحالب الضارة قبالة ساحل السلفادور.
ئر للوقوف المساعدة لتطویر القدرات في مجال التقنیات النوویة وتقنیات النظا

 (الصورة من: على السموم البیئیة الموجودة في األغذیة البحریة وفي البیئة.
 جامعة السلفادور)
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 التطبیقات الصناعیة  -دال

 اإلقلیمیة أبرز المالمح   -۱-دال

العلوم   - ۲۲۲ القدرات والبحث والتطویر في مجاالت  بناء  الدول األعضاء على  أفریقیا  في  التقني  التعاون  برنامج  یساعد 
النوویة من خالل مشاریعھ الوطنیة واإلقلیمیة، ویدعمھا في استخدام التكنولوجیا النوویة في مجموعة متنوعة من التطبیقات  

 الصناعیة العملیة.

في  وف - ۲۲۳ األعضاء  للدول  الوطنیة  القدرات  تعزیز  على  التقني  التعاون  برنامج  یعمل  الھادئ،  والمحیط  آسیا  منطقة  ي 
والتكنولوجیا اإلشعاعیة. وتقِدّم مشاریع التعاون التقني المشورة والمساعدة وبناء القدرات   مشعَّةالتطبیقات الصناعیة للنظائر ال

إللكترونیة، وكذلك تكنولوجیا األشعة السینیة، وذلك فیما یتعلق بتطبیقات متنوعة، منھا  على استخدام مرافق التشعیع واألشعة ا
تعقب الملوثات، ومعالجة میاه المجاري، وتعقیم المنتجات الطبیة، وتطھیر الحبوب الغذائیة، وتحدید العمر باستخدام الكربون، 

 من التراث الثقافي.  وحفظ القطع الفنیة التي تشكل جزءاً 

ن الدول األعضاء في أوروبا وآسیا الوسطى من الوفاء بمعاییر االتحاد األوروبي والمنظمة الدولیة  ومن المھم أن تتمكَّ  - ۲۲٤
لتوحید المقاییس فیما یتعلق بالمنتجات المعالجة باإلشعاع. ویساعد برنامج التعاون التقني الدول األعضاء على تعزیز القدرات  

اإلشعاعیة بطریقة آمنة وفعالة لتعزیز االستخدام الفعال للموارد مع الحفاظ على البیئة واالستدامة.   اإلقلیمیة على تنفیذ المعالجة
ویدعم البرنامج أیضاً تنسیق إجراءات توكید الجودة وإجراءات مراقبتھا بما یتماشى مع المعاییر الدولیة. وإضافةً إلى ذلك،  

التقني التطبیق العملي لتكن التعاون  التلوث والكشف یدعم برنامج  ولوجیات اإلشعاع في مختلف المجاالت من قبیل مكافحة 
من التراث الثقافي وحفظھا، وفحص الھیاكل المدنیة والتصدیق على    عنھ، وتحدید خصاص األعمال الفنیة التي تشكل جزءاً 

 . ھاوتعدیل  وتولیف المواد البولیمریة  سالمتھا، والبحوث المتعلقة بالمواد النانویة من أجل التطبیقات الطبیة الحیویة والصناعیة،

ویكتسي الترویج لقدرة الصناعات اإلقلیمیة على المنافسة مع التركیز على االستدامة أھمیة كبیرة في سبیل تحقیق   - ۲۲٥
  ، دعمت الوكالة بناء القدرات في مجال تطبیق التكنولوجیات ۲۰۲۰التنمیة في منطقة أمریكا الالتینیة والكاریبي. وفي عام  

ال التلوث من سطح    مشعَّةالنوویة من أجل تعدیل المواد ومعالجة الدوافق  الناتجة عن المنازل واألنشطة الصناعیة، وإزالة 
األغذیة، وتطویر المواد والمواد الحیویة. وقدمت الوكالة أیضاً المساعدة لألنشطة اإلشعاعیة وأنشطة حفظ األنسجة لتوسیع 

 ج الحاالت الطبیة المزمنة في المنطقة.نطاق اإلجراءات الرامیة إلى عال 

 

 والتكنولوجیا اإلشعاعیة ألغراض التطبیقات الصناعیة مشعَّةاستخدام النظائر ال   -۲-دال

المشروع   - ٦۲۲ إطار  دعمت  MLW1003في  المحلیة"،  الصناعة  لدعم  المتلف  غیر  االختبار  تقنیات  "إرساء  المعنون   ،
متلف وتشغیلھ في مكتب مالوي للمعاییر. وعادةً ما یُستعان بشركات خارجیة ال تعمل في الوكالة إنشاء مركز اختبار غیر  

ً البلد ألداء خدمات االختبار غیر المتلف. وقد مكَّ  تقییم سالمة    ن المركز المنشأ حدیثا مكتب المعاییر من تقدیم خدمات مثل 
 سیة المحلیة بما في ذلك الجسور والمباني.  الصھاریج في شركة النفط الوطنیة في مالوي، ومشاریع البنیة األسا

، "بناء القدرات الوطنیة في مجال حمایة القطع والوثائق التاریخیة وصونھا وترمیمھا SYR1012وفي إطار المشروع   - ۷۲۲
طع األثریة باستخدام المعالجة اإلشعاعیة للمواد المونومریة/البولیمریة"، دعمت الوكالة سوریا في بناء القدرات على حمایة الق

القطع األثریة   لترمیم  البولیمرات  التاریخیة وصونھا وترمیمھا من خالل تقدیم منحة تدریب على إعداد مركبات  والوثائق 
 وتشغیل أجھزة التحلیل الحراریة لتوصیف المواد البولیمریة.

یدرودینامیات المفاعالت  ، المعنون "دراسة ھKUW1008ودعم برنامج التعاون التقني الكویت في إطار المشروع   - ۸۲۲
الضخمة للمعالجة الھیدرولوجیة التحفیزیة من خالل التقنیات النظیریة". وشمل الدعم المقدم من الوكالة شراء كاشف ومیضي 

(مفاعل   وبرامج لتحلیل طیف أشعة غاما. وقدمت الوكالة أیضاً الدعم في تصمیم جھاز محاكاة نموذجي للتدفق المادي البارد
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وتصن الكویت  كبیر)  في  النفط  لمساعدة صناعة  الُمعدَّة  ھذه  تستخدم  وبنائھ. وسوف  العملیة    علىیعھ  المشاكل  حل مختلف 
 . مشعَّةباستخدام التقنیات النوویة النظیریة ال

ویُعد تحدید العمر باستخدام الكربون من أكثر الطرق شیوعاً في تحدید عمر األعمال الفنیة األثریة. ویتطلب معظم   - ۲۲۹
تحدید العمر باستخدام الكربون المشع. وبدعم من المشروع    مال الفنیة األثریة العدیدة التي یُنقَّب عنھا في بلغاریا كل عاماألع

BUL0012 تنفیذ نھج متكامل لبناء القدرات في الوكالة الرقابیة النوویة"، أنشئ مختبر لتحدید العمر باستخدام الكربون في" ،
ز بمعدات لتح ب موظفو المختبر على إعداد العینات وقیاسھا وتقییمھا  رِّ لیل كمیات كبیرة وصغیرة من العینات. وقد دُ البلد، وُجّھِ

الثقافي والتاریخي، حیث   في ضوء البیانات المكتشفة حتى اآلن. وساھم المشروع في تحقیق االستراتیجیة الوطنیة للتراث 
 ". ۲۰۲۰ي تشكل جزءاً من استراتیجیة التنمیة "بلغاریا  یدعم الخطط االستراتیجیة لتنمیة السیاحة الثقافیة، الت

عام   - ۰۲۳ الوطني  ۲۰۲۰وفي  المشروع  ن  دُّشِ  ،ARG1029  اإلشعاعیة الحزم  باستخدام  اإلشعاعیة  التكنولوجیا  "تنفیذ   ،
الحزم اإللكترونیة في األر لدعم األخذ بتكنولوجیا  الصناعیة والبیئیة"،  بالتطبیقات  فیما یتعلق  جنتین. وسیستفید  اإللكترونیة 

الناتجة   مشعَّةالقطاعان الصناعي والبیئي استفادةً كبیرةً من توسیع نطاق الخدمات المتعلقة بتعدیل المواد، ومعالجة الدوافق ال
عن المنازل واألنشطة الصناعیة، وإزالة التلوث من سطح األغذیة، وتغییرات األسطح البولیمریة من أجل أداء وظائف المواد  

التكنولوجیین والمواد   واألخصائیین  للباحثین  التدریب  مواقع  وتأكید  المعدات  شراء  في  تقدم  وأُحرز  وتطویرھا.  الحیویة 
 المشاركین. 

الوطني   - ۲۳۱ المشروع  المساعدة  PER1016ویستكمل  واألنسجة"،  الخالیا  وأنشطة حفظ  اإلشعاعیة  المعالجة  "تعزیز   ،
ال األنشطة اإلشعاعیة وأنشطة حفظ األنسجة. وقد جرى الحصول على التكنولوجیا السابقة المقدمة من الوكالة إلى بیرو في مج

الالزمة لمعالجة أنواع الخالیا الرئیسیة للبشرة والخالیا الجذعیة وأنواع أخرى من األنسجة. وعزز المشروع القدرات المتعلقة  
أوسع في األوساط الطبیة. وإضافةً إلى ما تقدم،  باإلشعاع وحفظ الخالیا واألنسجة في بیرو، مما دعم استخدامھا على نطاق  

ونظراً ألن تكنولوجیا التشعیع تؤدي دوراً بالغ األھمیة في معالجة الخالیا والسقاالت التقویمیة ورقع األنسجة، فقد قُِدّم دعم  
 یم على نحو واف. من الوكالة أیضاً إلى معھد بیرو للطاقة النوویة إلعادة شحن جھاز التشعیع بحیث یؤدي وظیفة التعق 

 

 مفاعالت البحوث   -۳-دال

، "تعزیز قدرات مفاعالت البحوث لضمان أمانھا واالستفادة منھا (اتفاق أفرا)"، نُظم RAF1007في إطار المشروع  - ۲۲۳
اجتماع إقلیمي افتراضي بشأن االستعراض الرقابي وتقییم مفاعالت البحوث وتفتیشھا لمساعدة الدول األفریقیة األعضاء التي  

 ن.  تشغل مفاعالت بحوث على تعزیز قدراتھا من أجل مواصلة استخدامھا بأما

وللمساعدة على زیادة استخدام مفاعالت البحوث غیر المستغلة بالكامل في أوروبا، وللحفاظ على مھارات الموظفین، أطلقت 
الوكالة دورة جدیدة للتعلم اإللكتروني للمتخصصین والتقنیین والمحللین الشباب بشأن التصویر النیوتروني، وھي تقنیة غیر  

 طبق باستخدام مفاعل بحوث.  متلفة لتحلیل ھیكل العینة، وتُ 
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 تخطیط الطاقة، والقوى النوویة    -ھاء 

 أبرز المالمح اإلقلیمیة   -۱-ھاء

بتشغیل   - ۲۳۳ ومروراً  الطاقة  تخطیط  من  بدایةً  الطاقة،  دورة  مراحل  من  مرحلة  كّلِ  في  األعضاء  الدول  الوكالة  تدعم 
آثار تغیر  التخفیف من  العالمیة المبذولة من أجل  النوویة في الجھود  القوى  الخدمة. وتسھم  المفاعالت وحتى اإلخراج من 

، حیث تشیر التوقعات السنویة التي تعدھا الوكالة إلى أن القوى النوویة ستظلُّ المناخ وھي جزء من االنتقال إلى الطاقة النظیفة
تؤدي دوراً رئیسی�ا في المزیج العالمي من الطاقة المنخفضة الكربون. وتوفر مفاعالت القوى النوویة العاملة في الوقت الراھن  

 ربون.  من إجمالي كھرباء العالم ونحو ثلث القوى المنخفضة الك ٪۱۰أكثر من 

المعارف.   - ۲۳٤ وتحلیلھا وإدارة  الطاقة  تخطیط  في مجاالت  المحلیة  القدرات  لتطویر  المساعدة  الوكالة  تُقدم  أفریقیا،  في 
 والھدف ھو المساھمة في تطویر الطاقة النوویة المستدامة من خالل دعم البرامج النوویة القائمة والجدیدة في أفریقیا.

وشرعت بلدان كثیرة في منطقة آسیا والمحیط الھادئ في تنفیذ برامج للقوى النوویة، منھا األردن واإلمارات العربیة   - ۲۳٥
المتحدة وإندونیسیا وبنغالدیش وتایلند والفلبین والمملكة العربیة السعودیة. ولدى المنطقة أیضاً أكبر عدد من المفاعالت قید 

یة من أجل تولید القوى. وتعكف الوكالة على دعم تطویر الھیاكل األساسیة الوطنیة للعدید  التشیید لتوسیع نطاق القوى النوو 
من الدول األعضاء باستخدام نھج الوكالة المسمى نھج المعالم المرحلیة البارزة. وقد شغَّلت اإلمارات العربیة المتحدة أول  

 ام ھذا النھج.باستخد ۲۰۲۰أربع وحدات من محطة براكة للطاقة النوویة في عام 

، بلغت ۲۰۲۰وتدیر بلدان في أوروبا وآسیا الوسطى أكبر مجموعة من محطات القوى النوویة في العالم. وفي عام   - ۲۳٦
ا بارزاً في ضمان بدء التشغیل المأمون واآلمن ألول مفاعل قوى نوویة في البلد، وكان ذلك  ا رئیسی� ماً مرحلی� بیالروسیا معلَ 

عاون الوثیق مع الوكالة في تشیید البنیة األساسیة الوطنیة للقوى النوویة. وفي الوقت نفسھ، وصلت بالفعل ثمرةً لسنوات من الت
كثیر من محطات للقوى النوویة قید التشغیل إلى نھایة عمرھا التصمیمي اإلسمي أو ستصل إلیھ في المستقبل القریب. وبالتالي، 

لطویل األجل بأولویة قصوى، وتشمل مسائل مثل إدارة التقادم وتقییم موارد لة تمدید العمر االفتراضي للتشغیل اأتحظى مس
نات وعولیتھا وإدخال نظم أجھزة وتحكم عصریة. والبلدان في المنطقة التي تخطط الستھالل برامج للطاقة النوویة أو   المكِوّ

ستنیرة بشأن المفاعالت النمطیة الصغیرة لتوسیعھا طلبت من الوكالة مساعدتھا على صقل مھاراتھا الالزمة التخاذ قرارات م
ا لنشرھا في األمد القریب. وقد دعمت مشاریع التعاون التقني الوطنیة واإلقلیمیة واألقالیمیة الدوَل األعضاَء في  المتاحة تجاری� 

ا النوویة، وضمان  للقوى  برامج جدیدة  في  للشروع  التدریب والمساعدة  توفیر  الوسطى من خالل  ستمراریة أوروبا وآسیا 
والنظر النوویة،  القوى  محطات  أداء  في  النوویة   التفوق  القوى  تكنولوجیات  استخدام  في  المتوافرة  المعلومات  على ضوء 

المستقبلیة في إطار جھدھا الرامي إلى تولید كھرباء نظیفة ومنخفضة الكربون. ویدعم عدد من المشاریع جھود الدول األعضاء 
بأمان وفعالیة وكفاءة. ویشمل ذلك التخطیط للتصرف في النفایات تمھیداً للتخلص   مشعَّةتھا الالرامیة إلى التصرف في نفایا

وفي   الخدمة.  من  والمواقع  المرافق  وإخراج  منھا،  النھائي  والتخلص  وتخزینھا  منھا  للتخلص  المتكاملة  واإلدارة  منھا 
المستف، تمكَّ ۲۰۲۰ عام المعارف والدروس  تبادل  المنطقة من  بلدان  المرافق نت  الوطنیة في مجال إخراج  ادة من تجاربھا 

دم التدریب واإلرشاد العملیین لوضع واستعراض وتحسین الخطط الجدیدة والقائمة المتعلقة بإخراج الصغیرة من الخدمة. كما قُ 
 المرافق الصغیرة الحجم من الخدمة.

لى الطاقة، وقد اعتبرت أن إجراء تحلیل شامل  وتواصل منطقة أمریكا الالتینیة والكاریبي مواجھة طلب متزاید ع - ۲۳۷
، ساعدت الوكالة البلدان في صیاغة  ۲۰۲۰لسیناریوھات العرض من الطاقة والطلب علیھا أولویة من أولویاتھا. وفي عام  

المستدامة على الصعید اإلقلیمي. وال یزال  للطاقة  المستدامة، بھدف وضع خطة شاملة  للطاقة  إقلیمیة  خطط وطنیة ودون 
. وھناك حاجة إلى أدوات جدیدة للحفاظ على تشغیل رئیسیةً   ضمان االستخدام اآلمن للقوى النوویة في المنطقة یشكل أولویةً 

البنیة األساسیة للقوى النوویة بأمان، في حین تتطلب البنیة األساسیة المتقادمة للقوى النوویة دعماً للحفاظ على قدرات الموارد  
 دامة. البشریة عند مستویات مست
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 تخطیط الطاقة   -۲-ھاء

السیناریوھات بشأن مصادر الطاقة المختلفة من أجل    ، "تطویر نمذجةBOT2001في بوتسوانا، وفي إطار المشروع   - ۸۲۳
ا. ومفھوم التخطیط المتكامل  التنمیة المستدامة للطاقة"، وضعت خطة الموارد المتكاملة من أجل الكھرباء وبدأ تنفیذھا رسمی� 

الذ ي تسترشد بھ للطاقة ووضع خطة موارد متكاملة ھما عنصران أساسیان في عملیة التخطیط في بوتسوانا، على النحو 
، التي تركز ۲۰۲۳-۲۰۱۷خطط التنمیة الوطنیة. وفي الوقت الحالي، ینفذ البلد خطتھ الحادیة عشرة للتنمیة الوطنیة، للفترة  

على زیادة االعتماد على الذات في مجال الطاقة. وقد قُدم الدعم إلى الفریق الوطني في نظره في مختلف سیناریوھات تطویر  
  نماذج العرض والطلب.

، "تقییم دور تكنولوجیات الطاقة المنخفضة الكربون للتخفیف من RER2017ویساعد مشروع التعاون التقني اإلقلیمي   - ۲۳۹
عضواً في أوروبا وآسیا الوسطى في تخطیط الطاقة وكذلك في تحدید دور المفاعالت الصغیرة    دولةً   ۲٥حدة تغیُّر المناخ"،  

ا تحقیق  المساعدة على  في  الوحدات  اإلقلیمیة ذات  االجتماعات  المشروع، من خالل سلسلة من  ویھدف  المناخیة.  ألھداف 
والدورات التدریبیة، إلى مساعدة البلدان على فھم النماذج المستخدمة في تقییم تكنولوجیات الطاقة وتطبیقھا تطبیقاً مستقالً في  

ة تشكیل المزیج األمثل من الطاقة المنخفضة الكربون  سیاقھا الوطني المحدد، حتى یتسنى لھا اتخاذ قرارات مستنیرة بشأن كیفی
ا في مجال الطاقة والمناخ، في إطار دورة تدریبیة إقلیمیة أخصائی�   ۳۷ب  ، دُرِّ ۲۰۲۰في المستقبل. فعلى سبیل المثال، في عام  

یئة المتصلة بالطلب على  افتراضیة، على األدوات والقدرات الالزمة لتقییم التدابیر المصممة للحد من انبعاثات غازات الدف 
الطاقة وتحدید أولویاتھا واإلبالغ عنھا. وعالوة على ذلك، تعكف بعض الدول األعضاء المشاركة على وضع دراسات حاالت 
خاصة ببلدان بعینھا إلجراء تحلیالت متعمقة لتكنولوجیات الطاقة، مثل إجراء تقییم اجتماعي اقتصادي لسیناریو محتمل لنشر  

 معیاریة الصغیرة فیھا.المفاعالت ال

(المشروعان   - ۰۲٤ السابقتین  المرحلتین  نتائج  على  اإلقلیمي  RLA2016و RLA2015وبناء  المشروع  یھدف   ،(
RLA2017  المعنون "دعم إعداد خطط تنمیة الطاقة المستدامة على الصعید اإلقلیمي (أركال ،CLXVI"(،    إلى دمج دراسات

أجریت مؤخراً في خطة إقلیمیة شاملة لتطویر الطاقة المستدامة في منطقة أمریكا الالتینیة  الطاقة الوطنیة وشبھ اإلقلیمیة التي  
، دعمت الوكالة إكوادور والجمھوریة الدومینیكیة والسلفادور وھندوراس في تحسین فھمھا لتحلیل  ۲۰۲۰والكاریبي. وفي عام  

 وضعتھ الوكالة. الطلب على الطاقة، باستخدام نموذج تحلیل الطلب على الطاقة الذي 

 

 األخذ بالقوى النوویة   -۳-ھاء

في إطار المشاریع الوطنیة، قُدمت المساعدة إلى الدول األعضاء في منطقة أفریقیا التي شرعت في تنفیذ برامج للقوى  - ۲٤۱
مت المساعدة أیضاً من خالل مشاریع وطنیة لتطویر   النوویة، باستخدام نھج المعالم المرحلیة البارزة الذي وضعتھ الوكالة. وقُدِّ

 نوویة. مفاعالت البحوث وبرامج القوى ال

وما فتئت الوكالة تدعم بنغالدیش من خالل خطة عمل متكاملة تشكل جسراً بین عدد من مشاریع التعاون التقني منذ  - ۲٤۲
أن أعرب البلد ألول مرة عن رغبتھ في الشروع في برنامج للقوى النوویة. واستمر الدعم لبناء أول محطة للقوى النوویة في  

، "إرساء البنیة األساسیة ونظم الدعم الالزمة لمحطة للقوى النوویة BGD2017المشروع    في إطار  ۲۰۲۰بنغالدیش في عام  
. وجرى ۱۹-المرحلة الثانیة". ویتقدم تشیید محطة القوى النوویة على الرغم من جائحة كوفید  - خالل مختلف مراحل التشیید  

األولو دت  ُحدِّ بنغالدیش، وكذلك  في  األساسیة  البنیة  تنفیذھا بوسیلة العمل على تطویر  یمكن  التي  المحتملة  والفعالیات  یات 
 .  ۲۰۲۱افتراضیة في عام 

ووضعت المملكة العربیة السعودیة خطة عمل متكاملة للبنیة األساسیة النوویة على أساس نھج المعالم المرحلیة البارزة   - ۲٤۳
ر البنیة األساسیة لبرنامج للقوى النوویة من خالل الذي حددتھ الوكالة. وتواصل الوكالة دعم الجھود الوطنیة الرامیة إلى تطوی

، "إرساء البنیة األساسیة لبرنامج القوى النوویة". وفي إطار ھذا المشروع، ُعقدت حلقة SAU2009مشروع التعاون التقني  
بكات المھمة  عمل ركزت على الروابط بین الشبكات الكھربائیة وموثوقیة محطات القوى النوویة، والبارامترات التقنیة للش
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لموثوقیة إطار التفاعل بین الشبكة والمحطة، وتواتر الحمل والتحكم في الجھد، والتخطیط لدمج التكنولوجیا النوویة في الشبكة  
مشاركاً یمثلون مختلف شركات كھرباء، وھیئة تنظیم الكھرباء واإلنتاج المزدوج،  ۳۰الكھربائیة. وحضر الحلقة أكثر من  

  للطاقة الذریة والمتجددة.ومدینة الملك عبد هللا

، "تعزیز البنیة األساسیة الوطنیة للقوى النوویة واألمان النووي  POL9026، من خالل المشروع  ۲۰۲۰وفي عام   - ٤۲٤
والوقایة من اإلشعاعات"، مضت بولندا قدماً نحو إرساء ثقافة أمان ذات أسس راسخة. وُعقدت حلقة عمل افتراضیة لمدة 

أیام بشأن   السلیمة، وكذلك معلومات عن  ثالثة  األمان  ثقافة  لتقدیم معلومات عن سمات خصائص  األمان،  ثقافة  ممارسات 
متطلبات الوكالة وإرشاداتھا وخدماتھا، إضافة إلى عرض أمثلة للممارسات الجیدة والدروس المستفادة. وقد وضعت خطة  

 نشاط للمضي قدماً في إیجاد ثقافة أمان سلیمة. 

 

 ت القوى النوویة مفاعال  -٤-ھاء

، المعنون "تعزیز إدارة العمر التشغیلي لمحطات القوى النوویة على المدى  RER2015في إطار المشروع اإلقلیمي   - ٥۲٤
الطویل"، ُعقدت في شكل افتراضي حلقتا عمل للدول األعضاء في أوروبا. وكانت ھاتان الفعالیتان بمثابة منتدى دولي لمناقشة 

رات العملیة المتعلقة بإدارة الفترة العمریة وأداء أنظمة ومعدات األجھزة والتحكم في محطات القوى وتبادل الجوانب والخب
األجھزة   والتھالك، ومبادئ تصمیم  التقادم  وإدارة  األجل،  الطویل  بالتشغیل  المتعلقة  المعرفة  المشاركون  واكتسب  النوویة. 

 الخبرات العملیة في مجال تحدیث نظام األجھزة والتحكم.  والتحكم والمشاكل التي تصادفھا، والدروس المستفادة، و

 

 دورة الوقود النووي  -٥-ھاء

یعتبر اإلنتاج المستدام للیورانیوم أمراً بالغ األھمیة لكي یكون أمن وقود الیورانیوم عملیة مضمونة ویقبلھا المجتمع،    - ۲٤٦
الیورانیوم. وفي   النوویة "المستجدة"، التي یتطلع بعضھا إلى الحصول على الوقود من مواردھا من  البلدان  ال سیما في 

المشروع   وإن EGY2018إطار  تقییم  "دعم  الموارد  ،  من  المستخرجة  النادرة  والمعادن  والثوریوم  الیورانیوم  وتنقیة  تاج 
، "تعزیز القدرات اإلقلیمیة من أجل تحقیق االستدامة في صناعة تعدین الیورانیوم (اتفاق  RAF2012التقلیدیة" والمشروع 

لتطویر مناجم الیورانیوم ووحدات  أفرا)،" واصلت الوكالة تقدیم المساعدة في مجالي دراسات الجدوى وإدارة المشاریع  
الیورانیوم   تعدین  ألنشطة  البیئیة  واإلدارة  باإلغالق)،  وانتھاًء  باالستكشاف  (بدءاً  التقلیدي  الیورانیوم  وإنتاج  تجھیزه، 

  ةمشعَّ وتجھیزه، وإدارة عمر إنتاج الیورانیوم وحوكمتھ، وغیرھا من أنشطة اإلنتاج المستدام للیورانیوم المشتملة على مواد  
 موجودة في البیئة الطبیعیة. 
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 الوقایة من اإلشعاعات واألمان النووي    -واو

 أبرز المالمح اإلقلیمیة   -۱-واو

بات استخدام المصادر اإلشعاعیة واسع االنتشار في أفریقیا. ولتعظیم إسھام العلوم والتكنولوجیا النوویة باعتبارھما  - ۲٤۷
تحسین البنیة األساسیة لألمان اإلشعاعي في الدول األعضاء لضمان االستخدام اآلمن والمأمون عامل حفز للتنمیة، ینبغي  

الوكالة   قدَّمتھا  ثنائیة  االستفادة من مساعدات تشریعیة  بعد  في توغو وجیبوتي،  نوویة  المصادر. وُسنَّت تشریعات  لتلك 
 الصیاغة.  بشأن

من أولویات منطقة آسیا والمحیط الھادئ، ویعمل برنامج التعاون التقني مع    أولویةً وال یزال األمان اإلشعاعي یشكل   - ۲٤۸
الدول األعضاء على إنشاء شبكة من الخبراء الوطنیین المتمتعین بالمعارف والمھارات المتنوعة، بما في ذلك المشرعون 

ال التصدي للطوارئ، وغیرھم الكثیر. وھدفھم والرقابیون، والمھنیون الطبیون، والعلماء، وقادة الصناعة، والعاملون في مج
، قُدمت ۲۰۲۰المشترك في مجال األمان ھو حمایة األشخاص والبیئة من التأثیرات الضارة لإلشعاعات المؤیِّنة. وفي عام  

 ة الوطنیة. مساعدة شاملة إلى الدول األعضاء في المنطقة من خالل التدریب، وتوفیر األدوات، وتنقیح القوانین واللوائح النووی

وتستخدم الدول األعضاء في أوروبا وآسیا الوسطى التقنیات النوویة وتكنولوجیات اإلشعاع في العدید من التطبیقات   - ۲٤۹
الوطنیة  المشاریع  العدید من  القائمة. وقد ُخصص  التعرض  البلدان تعاني من مشاكل تتعلق بحاالت  المختلفة، ولكن بعض 

نُ  التي  عاواإلقلیمیة  في  المنطقة   ۲۰۲۰م  فذت  في  اإلشعاعي  لألمان  األساسیة  الھیاكل  لتعزیز  الوسطى  وآسیا  أوروبا  في 
والمحافظة علیھا، ولتعزیز القدرات الوطنیة في مختلف جوانب األمان اإلشعاعي. وقد أعطت الدول األعضاء في المنطقة 

یرة والصغیرة من الخدمة، بما في ذلك محطات  األولویة لتطویر القدرات الالزمة لتخطیط وتنفیذ خطط إخراج المرافق الكب
القوى النوویة وأجھزة التشعیع والمعجالت ومرافق التصرف في النفایات قبل التخلص منھا والمختبرات ومفاعالت البحوث  

روس  نت بلدان المنطقة من تبادل المعارف والد، تمكَّ ۲۰۲۰الصغیرة. ویتواصل دعم تلك الجھود من خالل البرنامج. وفي عام  
قُ  الخدمة. كما  الوطنیة في مجال إخراج المرافق الصغیرة من  العملیین لوضع  المستفادة من تجاربھا  التدریب واإلرشاد  دم 

 واستعراض وتحسین الخطط الجدیدة والقائمة المتعلقة بإخراج المرافق الصغیرة الحجم من الخدمة.

ئمة أولویات منطقة أمریكا الالتینیة والكاریبي. وثمة حاجة إلى  وال یزال األمان النووي والحمایة من اإلشعاع على قا  - ۲٥۰
العلوم   تستخدم  المنطقة  بلدان  من  مزیداً  إن  حیث  المؤیِّن،  لإلشعاع  واآلمن  السلمي  االستخدام  لضمان  استراتیجي  نھج 

أد الوكالة  حدثت  الغایة،  لھذه  وتحقیقاً  والصناعیة.  الطبیة  الممارسات  في  النوویة  االستراتیجي  والتكنولوجیا  التخطیط  اة 
للمشاریع الوطنیة المتعلقة باألمان والحمایة من اإلشعاعات لمواصلة تیسیر تحدید احتیاجات األمان النووي في كل بلد من  
بلدان المنطقة. وتواصل الوكالة العمل مع البلدان لبناء القدرات في مجال األمان اإلشعاعي من خالل إنشاء ھیئات رقابیة  

للبلدان أن تتمتع    وھذا األمر یمثل أولویةً   ―  المصادر اإلشعاعیة  للتحكم في  إذا أرید  أولویات المنطقة، وال غنى عنھ  من 
 بالقدرة على التصدي للطوارئ اإلشعاعیة، واتخاذ ما یناسب ذلك من اإلجراءات لحمایة الناس والبیئة. 

 

 اإلشعاعيالبنیة األساسیة الرقابیة الحكومیة لألمان   -۲-واو

المشروع   - ۱۲٥ إطار  الموارد  RAF9067في  وتنمیة  اإلشعاعي  األمان  في  والتدریب  التعلیم  إرساء  "استدامة  المعنون   ،
النوویة المعارف  وإدارة  بدأ   - البشریة  (أفرا)"،  الثانیة  باإلنكلیزیة   ٤۸المرحلة  الناطقة  البلدان  من  الشباب  المھنیین  من 

ن الوقایة من اإلشعاعات في تشرین الثاني/نوفمبر من خالل دورتین دراسیتین تعلیمیتین في  والفرنسیة تدریبھم كمسؤولین ع
مرحلة الدراسات العلیا في مجال الوقایة من اإلشعاعات واألمان اإلشعاعي، ُعقدتا في غانا والمغرب. وتھدف ھاتان الدورتان  

ء المشاركین متطلبات التعلیم والتدریب المبدئي للموظفین  اإلقلیمیتان اللتان تستغرق كل منھما ستة أشھر إلى ضمان استیفا 
الحاصلین على الدراسات العلیا المكلفین بأداء الوظائف في مجال الحمایة من اإلشعاع، بما في ذلك الفیزیاء الطبیة، في الدول 

 األعضاء في أفریقیا.  
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قابیة المعنیة باألمان اإلشعاعي بھا لضمان عموم  وتعمل قبرص على تنقیح إطارھا الرقابي وتعزیز قدرات الھیئة الر - ۲٥۲
 ً وفقا للطوارئ،  التأھب  ذلك  في  بما  اإلشعاعي،  باألمان  المشروع   البلد  إطار  وفي  الوكالة.  عن  الصادرة  األمان  لمعاییر 

CYP9007  ،"لمعاییر أمان الوكالة البنیة األساسیة والقدرات الرقابیة لضمان األمان اإلشعاعي وفقاً  تقییم   يجر أُ ، "تعزیز 
ددت وُطرحت بغرض شامل الحتیاجات الھیئة الرقابیة المعنیة باألمان اإلشعاعي والمعدات الالزمة لتعزیز قدراتھا التي حُ 

 العمل على توفیرھا.

اإلشعاعات   - ۲٥۳ من  الوقایة  ومركز  النوویة  القوى  بأمان  المعنیة  الحكومیة  التفتیش  ھیئة  لیتوانیا  واستضافت   بعثةً في 
كانون    افتراضیةً  إلى  الثاني/نوفمبر  تشرین  من  الفترة  في  المتكاملة  الرقابیة  االستعراضات  خدمة  بعثات  من 

ف في النفایات المشعَّ LIT9018، بدعم من المشروع  ۲۰۲۰ األول/دیسمبر وقد أجرت   ة".، "تعزیز فعالیة وشفافیة نظام التصرُّ
یات والمقترحات المقدمة خالل أول بعثة بعثات خدمة االستعراضات أوفدت في بعثة المتابعة استعراضاً لتنفیذ لیتوانیا التوص

. وأثنى فریق خدمة االستعراضات على لیتوانیا لتحسین دمج معاییر الوكالة المتعلقة باألمان في اإلطار ۲۰۱٦نیسان/أبریل  
. ومن المقرر  ۲۰۱٦اإلطار الرقابي منذ عام    القانوني للحمایة من اإلشعاع، وعلى كیفیة تطبیق النُّھج المتدرجة في شتى أجزاء

توفد في حزیران/یونیھ   ال  ۲۰۲۱أن  النفایات  في  بالتصرف  المتعلقة  المتكاملة  االستعراضات  بعثات خدمة    مشعَّةبعثة من 
 والوقود المستھلك، واإلخراج من الخدمة واالستصالح.

راسة استقصائیة في المدارس وریاض األطفال في فذت أول حملة د، نُ ۲۰۱۹إلى عام    ۲۰۱۸وفي الفترة من عام   - ۲٥٤
، "االرتقاء بالقدرات والبنیة األساسیة الوطنیة من SRB9006صربیا، باستخدام كاشفات الرادون المقدمة في إطار المشروع 

ي كانت أقل  من قیم القیاس الداخل   ٪۹۷أجل اتِّباع نھج منظم حیال مراقبة تعرض الجمھور للرادون". وأشارت النتائج إلى أن  
ف، ونُ ۳بكریل/م  ٤۰۰من   ، أعدت  ۲۰۲۰ا. وفي كانون الثاني/ینایر  شرت النتیجة دولی� ، أي المستوى الحالي الموجب للتصرُّ

الوكالة واستعرضت، بالتعاون مع وزارات الصحة، والتشیید، والنقل والبنیة األساسیة، وحمایة البیئة، والتعلیم والعلوم والتنمیة 
نفذ مستوى مرجعي للرادون للمساكن وأماكن العمل في إطار النسخة  لعمل، مشروع خطة عمل الرادون. وسیُ التكنولوجیة، وا

 .  ۲۰۲۱الجدیدة من استراتیجیة إدارة حالة التعرض، المتوقع اعتمادھا في أواخر عام  

المشروع اإلقلیمي   - ٥۲٥ الرقابیة والبنیة األساسیةRLA9086ویھدف  البنیة األساسیة  إلى    ، "تعزیز  لألمان اإلشعاعي"، 
تحسین البنیة األساسیة للرقابة واألمان اإلشعاعي في منطقة أمریكا الالتینیة والكاریبي، مع التركیز على مسؤولیات الھیئات  

، استعرضت بلدان في المنطقة وضعھا الرقابي، ۲۰۲۰الرقابیة وعملیاتھا، وتنفیذ معاییر الوكالة المتعلقة باألمان. وطوال عام  
ع تحدید االحتیاجات والثغرات المحددة في بنیتھا األساسیة الرقابیة التي یمكن معالجتھا في إطار برنامج التعاون التقني، م

 وعملت مع الوكالة على وضع خطط عمل فردیة في إطار مشاریع التعاون التقني القائمة والمرتقبة. 

، "بناء القدرات واستدامة الھیئات الرقابیة الوطنیة"، یستمر تقدیم الدعم  RLA9087وفي إطار المشروع اإلقلیمي   - ٦۲٥
للدول األعضاء في منطقة الكاریبي لتعزیز إطارھا الرقابي، حیث تفتقر معظم البلدان إلى البنیة األساسیة الرقابیة الكافیة.  

المشروع إلى التعجیل بإنشاء ھیئا  ت رقابیة لمراقبة المصادر اإلشعاعیة في الدول األعضاء المشاركة، وتعزیز  ویسعى 
، أجري تحلیل  ۲۰۲۰البنیة األساسیة لألمان اإلشعاعي، بما في ذلك القدرة على التصدي للطوارئ اإلشعاعیة. وفي عام  

لحاالت الطوارئ اإلشعاعیة.    للسیناریو وتقییم لألخطار في غیانا، مما سیسھم في وضع الصیغة النھائیة للخطة الوطنیة 
  ،وسانت فنسنت وجزر غرینادین   ، وجزر البھاما  ، وجامایكا  ، وبلیز   ، وبربادوس   ، وزودت الھیئات الرقابیة في أنتیغوا وبربودا 

لتعزیز قدرتھا على االضطالع بوظائفھا. وفي إطار    ،وغیانا   ،وغرینادا   ،وسانت لوسیا للكشف عن اإلشعاعات  بمعدات 
اإلشعاعیة"،  RLA9082المشروع   المصادر  في  التحكم  أجل  من  مستدامة  وطنیة  رقابیة  أساسیة  بنى  وتعزیز  "إرساء   ،

وسانت فنسنت وجزر غرینادین، في حین اشتریت    ، وضعت خطط عمل للنھوض بإنشاء الھیئات الرقابیة الوطنیة لغرینادا
جھود البلد الرامیة إلى إنشاء رصید وطني قوي    برامج وأجھزة لتشغیل نظام معلومات الھیئات الرقابیة لبلیز، وذلك لتعزیز 

 من المصادر اإلشعاعیة. 
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 وقایة العاملین والمرضى والجمھور من اإلشعاعات   -۳-واو

قدت سلسلة من سبع حلقات دراسیة شبكیة بشأن المتطلبات الرقابیة للتعرض الطبي لمنطقة أفریقیا في إطار المشروع عُ  - ۲٥۷
RAF9064  قدرات "تحسین  المتوسط، سجل  ،  وفي  (أفرا)".  اإلشعاعات  المرضى من  وقایة  في  في   ۱۰۰الدول  مشارك 

 حضور كل حلقة دراسیة. 

، "تعزیز القدرات اإلقلیمیة على الوقایة من اإلشعاعات المھنیة (أفرا)"، استحدث RAF9068وفي إطار المشروع   - ۲٥۸
م إدارة  في  الجرعات  قیاس  مختبرات  لمساعدة  جرعات  إدارة  في  نظام  العاملون  لھا  یتعرض  التي  الجرعة  علومات 

 اإلشعاع.   مجال

المتعلقة باألمان في مجال    بمعاییر الوكالة  حالی�اجري تقییم شامل لتقید الدول األعضاء في أوروبا وآسیا الوسطى  وقد أُ  - ۲٥۹
اإلشعاعات لألفراد الذین  التعرض الطبي، وذلك في إطار المشروع "تعزیز قدرات الدول األعضاء على ضمان الوقایة من  

یخضعون للتعرض الطبي". وباستخدام نظام الوكالة إلدارة معلومات األمان اإلشعاعي وغیره من المعلومات ذات الصلة،  
قُدمت النتائج إلى الدول األعضاء في اجتماع جانبي افتراضي ُعقد خالل الدورة الرابعة والستین للمؤتمر العام للوكالة، حیث  

یفیة إحراز الدول األعضاء في أوروبا وآسیا الوسطى تقدماً وأماكن إحراز ذلك التقدم بدعم من التعاون التقني، ُعرض فیھ ك
 مع التأكید على استمرار التحدیات.

، "تعزیز القدرات اإلقلیمیة RLA9088وعقدت البلدان والجھات النظیرة في المشروع المشاركة في المشروع اإلقلیمي   - ۲٦۰
النھائیین ومنظمات الدعم التقني بشأن الوقایة من اإلشعاعات وكذلك التأھب والتصدي للطوارئ وفقاً لمتطلبات  للمستفیدین  

الوكالة"، دورتین تدریبیتین افتراضیتین ألخصائیي قیاس اإلشعاع العاملین في مختبر المعاییر الثانویة لقیاس الجرعات في  
الكاریبي. والدورتان الالتینیة  أمریكا  اإلشعاعیة" "التدریبیتان،    منطقة  الجرعات  الوقایة من  مقاییس  التدریب على معایرة 

متوفرتان على الموقع اإللكتروني للشبكة    ، و"التدریب على معایرة النیوترونات في مختبر المعاییر الثانویة لقیاس الجرعات"
 مریكا الالتینیة. اإلقلیمیة المعنیة ببلوغ المستوى األمثل من الوقایة من التعرض المھني في أ

مختبراً من منطقة أمریكا الالتینیة والكاریبي في إجراء عملیة مقارنة لنظم قیاس   ۱۹ودعم المشروع نفسھ مشاركة    - ۲٦۱
نت المشاركة في  ، نظمتھا المجموعة األوروبیة لقیاس الجرعة اإلشعاعیة. وقد مكَّ )IC2020ph(الجرعات على الجسم بأكملھ  

الھیئات العملیة  تقییم    ھذه  اختبار قدراتھا على  الالتینیة والكاریبي من  أمریكا  الجرعات في منطقة  لتعرض  االمعنیة بقیاس 
تمشیاً مع معیار المنظمة الدولیة لتوحید المقاییس    المھني للجرعة التي تتلقاھا أطراف الجسم وتلك التي یتلقاھا الجسم بأكملھ

 عتمد أو أولي من مرافق التشعیع األوروبیة.عت مقاییس الجرعات في مرفق مُ ، حیث ُشعِّ ۱۷۰۲٥

 

 أمان النقل   -٤-واو

، نُظمت، للدول األعضاء المشاركة في أفریقیا، دورة تدریبیة إقلیمیة افتراضیة بشأن  ۲۰۲۰في كانون األول/دیسمبر   - ۲٦۲
ال المواد  لنقل  المختصة  السلطة  بھا  تضطلع  التي  التفتیش  المشروع  مشعَّةعملیات  إطار  في  وذلك   ،RAF9063 تعزیز"  ،

(أفرا)". وكان الھدف من الدورة ھو تعزیز قدرات موظفي الخطوط    مشعَّةالسلطات المختصة لضمان النقل اآلمن للمواد ال
 .مشعَّةاألمامیة في السلطات الوطنیة المختصة المسؤولة عن نقل المواد ال

 

 التأھب والتصدي للطوارئ  -٥-واو

أیلول/سبتمبر  نظم - ۲٦۳ في  اإلشعاعیة  الطوارئ  لحاالت  وطنیة  خطط  وضع  بشأن  افتراضیتان  إقلیمیتان  عمل  حلقتا  ت 
المشروع  ۲۰۲۰وتشرین األول/أكتوبر   للتأھب والتصدي بفعالیة    ،RAF9066  في إطار  البنى األساسیة اإلقلیمیة  "تعزیز 

دمتا بلغتین في لمشروع. وساھمت ھاتان الحلقتان اللتان قُ من الجھات النظیرة في ا  ۳۷للطوارئ اإلشعاعیة (أفرا)"، حضرھا  
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آن واحد (ھما اللغتان العربیة واإلنكلیزیة) في تعزیز القدرات الوطنیة واإلقلیمیة على التصدي للطوارئ اإلشعاعیة. وساعدتا  
 الین لتلك الطوارئ. أیضاً على بناء قدرات الدول األعضاء على وضع خطط ولوائح وطنیة لتنفیذ التأھب والتصدي الفع

بنن مشورة   - ۲٦٤ للطوارئ، في حین تلقت  للتصدي  الوطنیة  استعراض مشروع خطتھا  في  المساعدة  الكامیرون  وتلقت 
، قدمت الوكالة حلقتین دراسیتین شبكیتین: األولى ۲۰۲۰خبراء في استعراض لوائحھا المتعلقة بالتأھب للطوارئ. وفي عام  

ا الثانیة فتناولت اإلرشادات الجدیدة والدروس الرئیسیة تناولت التصدي للطوارئ النوویة أو اإلشعاعیة من الناحی ة الطبیة، أمَّ
 في التواصل مع الجمھور بشأن للطوارئ اإلشعاعیة والنوویة. 

المشروع   - ۲٦٥ إطار  في  الدعم  البحرین  واللوائح BAH9009وتلقت  السیاسات  في  الوطنیة  القدرات  "بناء  المعنون   ،
فیما   الرقابیة  الوالضوابط  بالمواد  العدید من    مشعَّةیتعلق  في شكل  النفایات"،  في  والتصرف  الطبیعیة  البیئة  في  الموجودة 

تناولت   التي  دمت إحدى الدوراتالدورات التدریبیة المقدمة عبر اإلنترنت لبناء القدرات الوطنیة الالزمة للتصدي الطلیعي. وقُ 
بالتأھب والتصدي المعنیین  الجمارك  باللغة    موضوع "وضع موظفي  للطوارئ اإلشعاعیة"،  التصدي  للطوارئ في طلیعة 

الجمارك البحرینیة. وركزت دورة تدریبیة   ۷۸العربیة وحضرھا   البحرین وشؤون  للبیئة في  المجلس األعلى  مشاركاً من 
ون في  ب وجاھز للتحرك كي یكأخرى على طالئع المتصدین الطبیین. وتدعم الدورات جھود البحرین في تشكیل فریق مدرَّ 

 طلیعة المتصدین للطوارئ اإلشعاعیة.

وتمكن المستفیدون النھائیون في منطقة أمریكا الالتینیة والكاریبي أیضاً من االستفادة من سلسلة من الحلقات الدراسیة   - ۲٦٦
اإلقلیمي المشروع  إطار  في  نُظمت  واإلشعاعیة،  النوویة  للطوارئ  والتصدي  بالتأھب  تتعلق  مواضیع  بشأن   الشبكیة 

RLA9088 تعزیز القدرات اإلقلیمیة للمستفیدین النھائیین ومنظمات الدعم التقني بشأن الوقایة من اإلشعاعات وكذلك التأھب" ،
التي    . وقد ُعنیت أولى الحلقة الدراسیة الشبكیة،۲۰۲۰والتصدي للطوارئ وفقاً لمتطلبات الوكالة"، في النصف الثاني من عام  

لحادثات والطوارئ التابع للوكالة، بالتوعیة بكیفیة وضع استراتیجیة للوقایة من الطوارئ النوویة نُظمت باالشتراك مع مركز ا
من المھنیین التابعین للسلطات المعنیة.    ۱۲۰أو اإلشعاعیة وعرض مسوغاتھا والوصول بھا إلى المستوى األمثل، وحضرھا  

ا الحلقة الدراسیة الثانیة، فكان الغرض منھا ھو مساعدة   األطباء على المساھمة في إدارة الطوارئ النوویة أو اإلشعاعیة أمَّ
عدت برعایة مشتركة من الوكالة ومنظمة الصحة العالمیة، وقد حضر  بطریقة فعالة ومنسقة، مع االستفادة من منشورات أُ 

 ا بالطوارئ. ا معنی� طبیباً وموظفاً طبی�  ۹۰الحلقة  

 

 إلخراج من الخدمة، واالستصالح البیئي ، وامشعَّةالتصرف في النفایات ال  -٦-واو

ولوجیة للمواقع، یتتلقى الصین مساعدة الوكالة في مجاالت التخطیط واختیار الموقع، وتحدید الخصائص الھیدروج - ۲٦۷
، "تقییم CPR9054وإجراء االختبارات داخل الموقع وتدریب الموظفین في مختبر بیشان البحثي الجوفي في إطار المشروع 

خصائص مواقع مختبرات البحوث الجوفیة في العمق للتخلص من النفایات القویة اإلشعاع"، ومشاریع التعاون التقني األسبق  
عھداً. وقد أفادت ھذه المساعدة في تصمیم أول مختبر بحثي في البلد للتخلص الجیولوجي العمیق من النفایات القویة اإلشعاع،  

تبر بیشان البحثي الجوفي. ویضمن دعم الوكالة توافر األساس التقني للتخلص اآلمن من النفایات متر تحت مخ  ٤۰۰على عمق  
 القویة اإلشعاع في الصین، وبھذا یسھم في التنمیة المستدامة للصناعة النوویة الصینیة.

عام   وفَّ ۲۰۲۰وفي  المشروع  ،  وتنفیذ مشاریRER9146ر  تخطیط  على  األعضاء  الدول  قدرات  "تعزیز  من ،  اإلخراج  ع 
إطار عمل للبلدان في منطقة أوروبا لتحدید المرافق التجریبیة التي ستوضع لھا خطة إخراج من الخدمة، بما في    ،الخدمة"

ذلك أجھزة التشعیع والمعجالت ومرافق التصرف في النفایات قبل التخلص منھا والمختبرات ومفاعالت البحوث الصغیرة.  
وتحسین الخطط القائمة إلخراج المرافق الصغیرة من الخدمة، بما في ذلك المرافق الطبیة ودعم المشروع أیضاً استعراض  

 والصناعیة والبحثیة. 
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 تطویر المعارف النوویة وإدارتھا   -زاي

 أبرز المالمح اإلقلیمیة   -۱-زاي

، استمرت الجھود الرامیة إلى ۲۰۲۰فریقیة. وفي عام  أل أولویات المنطقة ا تمثل تنمیة الموارد البشریة أولویة من   - ۲٦۸
توفیر التدریب للموظفین المھرة من المستوى المتوسط، مثل المھندسین والتقنیین، من خالل التدریب األكادیمي القصیر  

للقیود المفروضة   فریقیة. ونظراً األجل والطویل األجل لبناء القدرات وضمان توافر الموظفین المھرة في الدول األعضاء األ 
لت عدة فعالیات تدریبیة مقررة إلى حلقات دراسیة شبكیة واجتماعات افتراضیة  ، ُحوِّ ۱۹- على السفر بسبب جائحة كوفید

 وفعالیات تعلیمیة إلكترونیة.

منطقة آسیا والمحیط وبناء المعارف وجمعھا وصونھا وتبادلھا وحفظھا واستخدامھا أمر مھم للدول األعضاء في   - ۲٦۹
النوویة   التكنولوجیات  وتطبیق  النوویة  القوى  لبرامج  الالزمة  والكفاءات  التقنیة  الخبرة  اكتساب  في  سیما  وال  الھادئ، 

، واصل برنامج التعاون التقني في آسیا والمحیط الھادئ التعاون مع الدول األعضاء للحفاظ ۲۰۲۰األخرى. وطوال عام 
لمعارف النوویة وصونھا من خالل إنشاء منصات تكنولوجیا معلومات للدول األعضاء كي تتبادل على الذاكرة المؤسسیة ل

المعارف والترویج للعلوم النوویة وترسیخ االھتمام بالعلوم والتكنولوجیا النوویة، بما في ذلك فیما بین طالب المرحلتین  
 الثانیة والثالثة. 

ذولة لدعم تعلیم وتدریب المھنیین في مجال العلوم والتكنولوجیا النوویة في  وفي منطقة أوروبا، تواصلت الجھود المب - ۲۷۰
مختلف مراحل حیاتھم المھنیة. وطائفة تطبیقات العلوم والتكنولوجیا النوویة في المنطقة واسعة ومتنوعة، وھناك اختالفات  

المنطق النوویة بدور مھم في  القوى  النوویة. وتضطلع  البنیة األساسیة  تشغِّ كبیرة في  عضواً    ل إحدى عشرة دولةً ة، حیث 
مستجدةً  بلداناً  منھا  أربع دول  تُعتبر  بینما  نوویة،  قوى  الحائزة على    محطات  الدول غیر  المحطات. ولدى  تلك  میدان  في 

النوویة. وتظل تنمیة الموارد البشریة تشكل أولویةً  استخدامات مختلفة للتطبیقات  من أولویات    محطات قوى نوویة أیضاً 
 یع الدول األعضاء في المنطقة رغبةً في تعظیم االستخدام السلمي للعلوم والتكنولوجیا النوویة. جم 

في   - ۲۷۱ النوویة  والتكنولوجیا  العلوم  میدان  في  الشباب  المھنیین  تعلیم وتدریب  تعزیز  إلى  الرامیة  الجھود  وتتواصل 
ا  ینیة للتعلیم في مجال التكنولوجیا النوویة برنامجاً تعلیمی� منطقة أمریكا الالتینیة والكاریبي. وقد وضعت شبكة أمریكا الالت

العام،  النوویین وتدریبھم. وطوال  العلماء  القادم من  الجیل  الذي سیساعد على جذب  "نیوكلیاندو"،  جدیداً، ھو مشروع 
األعضاء في صون  كالة أیضاً المشاركة في زیارات إدارة المعارف االفتراضیة الرامیة إلى مساعدة الدول  الوواصلت  

 المعارف والحفاظ علیھا في المؤسسات النوویة.

 
 بناء القدرات وتنمیة الموارد البشریة وإدارة المعارف   -۲-زاي

، "دعم تنمیة الموارد البشریة في مجال العلوم والتكنولوجیا النوویة (اتفاق  RAF0052في إطار المشروع اإلقلیمي   - ۲۷۲
ا من أقل البلدان    ۱۳عضواً (منھا    دولةً   ۲۸مرشحاً من    ۳٦أفرا)"، قُدم الدعم إلى   ) من خالل برنامج یجمع بین التدریب نمو�

في    دكتوراهفي جامعات أجنبیة. ویكمل ھذا التدریب دورات نیل درجة ال   دكتوراهوالتعلیم إلجراء أبحاثھم لنیل درجة ال 
وكذلك، بدأ عشرة مرشحین آخرین الدراسة للحصول    جامعات البلدان األصلیة للمرشحین ویدعم إتمام تلك نیل الدرجة.

على درجة الماجستیر في العلوم والتكنولوجیا النوویة في جامعة اإلسكندریة في مصر وجامعة غانا، من خالل برنامج  
 أفرا للماجستیر في مجال العلوم والتكنولوجیا النوویة الذي یستمر لمدة سنتین.

ھا وقدرتھا في مجال تطویر العلوم والتكنولوجیا النوویة بدعم من التعاون التقني، وتواصل سنغافورة تعزیز معرفت  - ۲۷۳
الثاني/نوفمبر النوویة. وفي تشرین  ظمت حلقة دراسیة شبكیة تحت عنوان "مستقبل  ، نُ ۲۰۲۰  في مجاالت منھا الطاقة 

تكنولوجیا القوى النوویة وأمانھا".  ، "بناء القدرات في مجال  SIN0003الطاقة النوویة" في إطار مشروع التعاون التقني  
وقد ناقشت ھذه الحلقة، التي استضافتھا مبادرة سنغافورة للبحوث النوویة واألمان النووي التي أطلقتھا جامعة سنغافورة 
انبعاثات  المناخ والحد من  القوى والتصدي لخطر تغیر  العالمیة من  تلبیة االحتیاجات  في  النوویة  القوى  آفاق  الوطنیة، 
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بمجال الطاقة النوویة (أي طالب الجامعات واألوساط األكادیمیة والقطاعات    ا، واستھدفت جمھوراً غیر ملمٍّ كربون عالمی� ال 
 مشاركاً. ۱٥۰الصناعیة والحكومة). وحضرھا أكثر من 

، "تعزیز االعتماد على RAS0080في إطار المشروع اإلقلیمي    ۲۰۲۰ذ العدید من األنشطة االفتراضیة في عام  فِّ ونُ  - ۲۷٤
الجدوى   "دراسة  عنوان  حملت  إقلیمیة  تدریبیة  دورة  ذلك  في  بما  الوطنیة"،  النوویة  المؤسسات  في  واالستدامة  الذات 

 عملی�ابلدان تدریباً  ۱۰مشاركاً من  ۲۰وفرت تلك الدورة ألكثر من المالیة/االقتصادیة لمشاریع التكنولوجیا اإلشعاعیة". وقد 
على استخدام برنامج النموذج الحاسوبي لتحلیل الجدوى واالبالغ (الكومفار) الخاص بمنظمة األمم المتحدة للتنمیة الصناعیة 

ع لتقییم تأثیر محطات القوى النوویة  المخرجات الموسَّ -(الیونیدو) للتقییم االقتصادي الجزئي (االستثمار) ونموذج المدخالت
وأُ  اإلشعاعیة.  التكنولوجیا  لمشاریع  الكلي  االقتصاد  األثر  لتقییم  بالوكالة  أولیان الخاص  نموذجان  المشروع،  إطار  في  عد، 

یة.  لدراسة الجدوى، على أجھزة التشعیع بأشعة غاما للتطبیقات الصناعیة وعلى المعجالت للمستحضرات الصیدالنیة اإلشعاع
بلداً لمناقشة نھج المعالم المرحلیة البارزة الذي یجري    ۱۲شخصاً من    ۱٥ونُظمت حلقة عمل تدریبیة إقلیمیة أخرى شارك فیھا  

 إعداده لتطویر مرافق التشعیع وإنشائھا.  

ال - ۲۷٥ على  المتزاید  للطلب  نظراً  التشیكیة،  الجمھوریة  أولویات  من  أولویة  النوویة  المعارف  تطویر  موظفین  ویشكل 
، "تعزیز قدرات الموارد  CZR0009النوویین وفي الوقت نفسھ شیخوخة الموظفین ذوي الخبرة. وفي إطار المشروع الوطني  

الصلة   ذات  المجاالت  في  التكمیلیة،  والخبرات  المعارف  وتوسیع  المھارات،  على  والحفاظ  النوویة،  والمعارف  البشریة، 
دم التدریب بھدف ضمان التشغیل اآلمن والمستدام والمعول علیھ للمؤسسات والخدمات  باالستخدام السلمي للطاقة النوویة"، یق

، استضافت الھیئة الوطنیة للطاقة الذریة األرجنتینیة في بوینس آیرس باألرجنتین، أحد  ۲۰۲۰في المجال النووي. وفي عام  
قییم األثر البیئي على المكونات الكھربائیة في محطات  من بناء قدراتھا على ت   شابةً   ةً نت مھنیَّ الحاصلین على منحة دراسیة ومكَّ 

 القوى النوویة. 

وفي رومانیا، من المزمع إنشاء مستودع سطحي جدید داخل، محطة تشرنافودا للقوى النوویة، وھي منطقة محظورة،   - ۲۷٦
 ً دید وترخیصھ للتخلص من النفایات  بموافقة الجھات الرقابیة. ومن المتوقع أن یتم بناء المرحلة األولى من المستودع الج  رھنا

في    ―تقریباً. وبما أن تصمیم المستودع وتشییده وإدخالھ في الخدمة أعمال ستستغرق سنوات    ۲۰۲٦في عام   بل عقوداً 
فمن المھم ضمان وجود آلیة لضمان نقل المعرفة بین أجیال من الموظفین العاملین في المؤسسات التي    ―  بعض الحاالت

، أوفدت بعثة لفھم طبیعة البرنامج الوطني إلدارة المعارف النوویة، وكذلك مدى  ۲۰۲۰تنسق تطویر المستودع. وفي عام  
،  ROM9038رة المعارف النوویة، وذلك في إطار المشروع  جاھزیة وحالة استراتیجیات تنمیة الموارد البشریة وعملیات إدا 

ال النفایات  في  البعید  المدى  على  بأمان  التصرف  قدرات  أساساً    مشعَّة"تحسین  ذلك  ویشكل  المستھلك".  النووي  والوقود 
 وتوصیاتھا. لمواصلة تنفیذ نھج منتظم في إدارة المعارف النوویة في شتى أنحاء البلد، بما یتماشى مع إرشادات الوكالة 
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اإلقلیمي   - ۲۷۷ المشروع  إطار  ، RLA0057وفي 
"تعزیز التعلیم والتدریب والتواصل وإدارة المعارف 

المجال   الالتینیة في  أمریكا  شبكة  أعدت  النووي"، 
ا  للتعلیم في مجال التكنولوجیا النوویة برنامجاً تعلیمی� 

یزود   الذي  نیوكلیاندو،  برنامج  ھو  الوسائط،  متعدد 
باألدوات   والثانویة  االبتدائیة  المدارس  معلمي 
والموارد التربویة، مما یتیح لھم إدخال العلوم النوویة 

المناھج   في  شائقة والنظیریة  بطریقة  الدراسیة 
عن   الشابة  لألجیال  واضح  شرح  وتقدیم  وابتكاریة، 
فوائد التطبیقات السلمیة للتكنولوجیات النوویة. وكان  
برنامج نیوكلیاندو قد طرح أول مرة في شكل دورة 

تموز/یولیھ   في  خوسیھ   ۲۰۱۹تجریبیة  سان  في 
في  التربویین  على  البرنامج  تطبیق  قابلیة  إلظھار 

عام  كوستاری  وفي  طُ ۲۰۲۰كا.  على بِّ ،  البرنامج  ق 
وكولومبیا    ۱٥۰ وشیلي  أوروغواي  من  معلماً 

من  أكثر  منھ  االستفادة  بلغت  حیث  والمكسیك، 
 طالب في عام واحد.  ٥ ۰۰۰

إدارة   - ۲۷۸ مجال  في  للمساعدة  زیارة  وأجریت 
في   الشیلیة،  النوویة  الطاقة  لجنة  إلى  المعارف 

الثاني/نوفمبر   إ   ۲۰۲۰تشرین  المشروع  في  طار 
RLA0057  المعنون "تعزیز التعلیم والتدریب والتواصل وإدارة المعارف في المجال النووي". وھذه الخدمة المتكاملة ،

النوویة.   المؤسسات  في  وَصْونھا  المعارف  على  الحفاظ  على  األعضاء  الدول  لمساعدة  مة  مصمَّ الوكالة  من  المقدمة 
رف المعمول بھا في لجنة الطاقة النوویة الشیلیة، وزودت الشركة بمشورة  واستعرضت الزیارة ممارسات إدارة المعا 
 الخبراء بشأن إدخال مزید من التحسینات. 

المرافق  - ۲۷۹ فیما یخص  الوطني من أجل توفیر تدریب على التواصل االستراتیجي  الوكالة مع مختبر أرغون  وعملت 
الدورة، التي ُعقدت من خالل جلسات عبر اإلنترنت على مدى ستة النوویة في منطقة أمریكا الالتینیة والكاریبي. وحضر  

من   نوویة  منشآت  ورؤساء  مدیرو  اإلقلیمي    ۱۹أسابیع،  المشروع  إطار  في  الفعالیة  ھذه  نُِظّمت  وقد  المنطقة.  في  بلداً 
RLA0069ن وإقامة الشراكات  ، "الترویج لإلدارة االستراتیجیة واالبتكار في المؤسسات النوویة الوطنیة من خالل التعاو -  

الذي یھدف إلى تیسیر التعاون بین الدول األعضاء لتطویر اعتماد المؤسسات النوویة   ،")CLXXIIأركال  (المرحلة الثانیة  
نت الدورة التدریبیة المؤسسات النوویة الوطنیة من المشاركة مع  في المنطقة على ذاتھا من الناحیتین التقنیة والمالیة. ومكَّ 

صلحة الرئیسیین على نحو أكثر فعالیة، باستخدام رسائل ھادفة توفر ما یلزم من معلومات لتحدید أولویات الجماھیر  أصحاب الم
 المستھدفة وتدرس تلك األولویات. 

المشروع   - ۲۸۰ إطار  الثاني/نوفمبر    RLA0069وفي  تشرین  في  أشھر  ثالثة  مدتھا  تدریبیة  دورة  الوكالة  أطلقت  أیضاً، 
لتعزیز قدرات قادة المؤسسات النوویة الوطنیة المستقبلیین في مجال التخطیط واإلدارة االستراتیجیین. وتشمل مواضیع الدورة  

ستعراضھا؛ وعملیات المرافق وإدارتھا؛ والھیكل ما یلي: تحلیل أصحاب المصلحة؛ وتحلیل التھدیدات؛ وتخطیط اإلجراءات وا
التنظیمي وتطویر قدرات الموظفین؛ والشؤون المالیة؛ والتسویق؛ وإدارة التغییر. وسیحصل المشاركون في الدورة الدراسیة  

 مشاركاً على شھادة لدى النجاح في تقدیم دراسات حالة ذات صلة بمجاالتھم.  ۲۱البالغ عددھم 
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 ۲المرفق 
 ۲٤مجاالت أنشطة برنامج التعاون التقني

 

__________________________________________________________________________________ 
َث في عام  ۲٤  . عدد مجال النشاط ُمشار إلیھ بین قوسین. ۲۰۲۳-۲۰۲۲ألغراض برنامج الوكالة للتعاون التقني للفترة  ۲۰۲۰ُحدِّ

 تطویر المعارف النوویة وإدارتھا 
 ) ۰۱بناء القدرات وإدارة المعرفة البرنامجیة وتسھیل التعاون فیما بین الدول األعضاء ( 
 ) ۰۳إرساء البنى األساسیة القانونیة النوویة الوطنیة ( 

 التطبیقات الصناعیة/التكنولوجیا اإلشعاعیة 
 ) ۰۲منتجات مرجعیة ألغراض العلوم والتجارة ( 
 ) ۰۸مفاعالت البحوث ( 
 ) ۱۸والتكنولوجیا اإلشعاعیة ألغراض تطبیقات الرعایة الصحیة والتطبیقات الصناعیة والبیئیة ( مشعَّةاستخدام النظائر ال 
 )  ۳۲تكنولوجیا المعِجّالت ( 
 ) ۳۳األجھزة النوویة ( 

 الطاقة  
 ) ۰٤تخطیط الطاقة ( 
 ) ۰٥األخذ بالقوى النوویة ( 
 ) ۰٦مفاعالت القوى النوویة ( 
 ) ۰۷دورة الوقود النووي ( 

 األغذیة والزراعة 
 ) ۲۰إنتاج المحاصیل ( 
 ) ۲۱المیاه الزراعیة وإدارة التربة ( 
 ) ۲۲اإلنتاج الحیواني ( 
 ) ۲۳مكافحة اآلفات الحشریة ( 
 ) ۲٤سالمة األغذیة ( 

 الصحة والتغذیة 
 ) ۲٥المكافحة الشاملة للسرطان ( 
 ) ۲٦(العالج اإلشعاعي لألورام في إطار مكافحة السرطان  
 ) ۲۷الطب النووي والتصویر التشخیصي ( 
 ) ۲۸والمستحضرات الصیدالنیة اإلشعاعیة ألغراض التطبیقات الطبیة ( مشعَّةإنتاج النظائر ال 
 )۲۹قیاس الجرعات والفیزیاء الطبیة ( 
 ) ۳۰التغذیة لتحسین الصحة ( 

 المیاه والبیئة 
 ) ۱٥إدارة الموارد المائیة ( 
 )۱۷البحریة والبریة والساحلیة ( البیئات  

 األمان واألمن 
 )۰۹البنیة األساسیة الحكومیة والرقابیة لألمان اإلشعاعي ( 
 ) ۱۰أمان المنشآت النوویة، بما في ذلك تحدید المواقع وتحدید سمات المخاطر ( 
 ) ۱۱البنیة األساسیة الحكومیة والرقابیة ألمان المنشآت النوویة ( 
 ) ۱۲لین والجمھور من اإلشعاعات (وقایة العام 
 )۱۳أمان النقل ( 
 ) ۱٤األمن النووي ( 
 ) ۱٦ي للطوارئ (التأھب والتصدِّ  
ثة (مشعَّةالتصرف في النفایات ال   ) ۱۹، واإلخراج من الخدمة، واستصالح المواقع الملوَّ
 ) ۳۱المؤّیِنة (الوقایة من اإلشعاعات في االستخدامات الطبیة لإلشعاعات  
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