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 تصدیر
 

ن   ،  ۲۰۲۰االتجاھات العالمیة وأنـشطة الوكالة المـضطلع بھا في عام  ۲۰۲۱اـستعراض األمان النووي لعام  یتـضمَّ
ا یتعلق ـبأولوـیات ـعام   ا أـنھ یعرض األولوـیات في ـعام  ۲۰۲۰ومن ثمَّ یعرض التـقدم المحرز فیـم وـما   ۲۰۲۱. كـم

النووي واإلشــــــعاعي وأـمان النـقل وأـمان النـفاـیات. وال تزال  بـعده، كـما ـحدَّدتـھا الوـكاـلة، فیـما یتعلق بتعزیز األـمان 
ر  من غالبیة األولویات كما ھي  ــھا تطوَّ ــي نظراً لطبیعتھا الطویلة األجل، بید أنَّ بعض دون تغییر عن العام الماض

 .  مراعاةً لتغیُّر االتجاھات العالمیة واستجابةً لألنشطة التي أجریت

دة   ــوَّ ــت مس رض ــُ ــتعراض األمان وعـــــ على مجلس المحافظین خالل دورتھ المعقودة في  ۲۰۲۱النووي لعام  اس
اســتعراض األمان النووي لعام  أُعدَّت الصــیغة النھائیة من قد  . وGOV/2021/3ضــمن الوثیقة   ۲۰۲۱آذار/مارس  

في ضــوء المناقشــات التي أجراھا مجلس المحافظین، وكذلك في ضــوء التعلیقات التي وردت من الدول   ۲۰۲۱
 األعضاء.
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 ۲۰۲۱استعراض األمان النووي لعام 
 

 تقریر من المدیر العام  
 

 

 لمحة عامة جامعة 
ویوضــــح أن المجتمع   .۲۰۲۰االتجاھات العالمیة في عام  ۲۰۲۱اســــتعراض األمان النووي لعام  یُبیّن   -۱

ــتى أنحاء العالم. ــین األمان النووي في شـ ــل إحراز تقدُّم مطرد في تحسـ وكذلك یعرض  النووي العالمي قد واصـ
ا   ة المخطط لـھ اـل ة الوـك ام  أنشــــــط ان النووي    ۲۰۲۱لـع ا یتعلق بتعزیز األـم ة، فیـم اـل ا الوـك دَّدتـھ ا ـح ا، كـم اتـھ وأولوـی

ویمكن االطالع على أنشـــطة   واإلشـــعاعي وأمان النقل وأمان النفایات، وترتیبات التأھب والتصـــدي للطوارئ.
  في التذییل ألف. ۲۰۲۰الوكالة المضطلع بھا في عام 

 
 

أنشــــــطة الوـكاـلة ـبالـتدابیر الوطنـیة واـلدولـیة المتـخذة للـحد من انتشـــــار  ، ـتأثر ـعدد من ۲۰۲۰وخالل ـعام   -۲
ولكن في بعض الحاالت، تعیّن   وفي الكثیر من الحاالت، ُوضــعت حلول لمواصــلة األنشــطة عن بُعد. .۱۹-كوفید

ــتعراض األمان النووي في العام المقبل بالم زید من تأجیل الفعالیات المخطط لھا لھذه الفترة، وســـوف یتناولھا اسـ
) لإلبالغ عن GC(64)/INF/6(الوثیقة    "۱۹-الوكالة وجائحة كوفید"ونشــــرت الوكالة المنشــــور المعنون   البیان.

وســـــیـُقدم تـحدـیٌث لـھذا   .۱۹-تـجارب الوـكاـلة وتـجارب اـلدول األعضـــــاء التي أبلـغت بـھا الوـكاـلة فیـما یتعلق بكوفـید
 .۲۰۲۱ آذار/مارسالتقریر إلى اجتماع مجلس المحافظین في 
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وتقِدّم اللمحة العامة الجامعة موجزاً لقضـــایا األمان النووي واالتجاھات الھامة في الفترة المشـــمولة بھذا   -۳
  التقریر.

وظلَّ تركیز العمل المتعلق بإعداد معاییر األمان التي تـُصدرھا الوكالة منـصب�ا على تنقیح المعاییر القائمة   -٤
 .۲۰۲۰أدلة أمان خاصة في عام  وتسعةلیل أمان عام واحد  ونُِشر د بدالً من وضع معاییر جدیدة.

ویبیِّن تحلیل أنشـــطة الوكالة أنَّ ھناك حاجة في بعض الدول األعضـــاء إلى دعم تقني مســـتمر إلرســـاء  -٥
عالوة على ذلك، أُشـیَر إلى اسـتمرار الحاجة إلى توفیر   وتطویر بنیة أسـاسـیة رقابیة مسـتدامة لألمان اإلشـعاعي.

  التدریب لمسؤولي الوقایة من اإلشعاعات والخبراء المؤھلین.التوجیھ و

ویتبین من التحلیل األوـسع نطاقاً لتقاریر بعثات اـستعراض النظر والخدمات االـستـشاریة أن ھذه التقاریر   -٦
ى  وقد سـلَّطت أنشـطة الوكالة الضـوء عل ما فتئت تتضـمن توصـیات تتعلق بالقیادة، وإدارة األمان، وثقافة األمان.

ضــرورة أن تواصــل األمانة دعم الدول األعضــاء في وضــع اســتراتیجیات وخطط االتصــاالت، وكذلك في إقامة 
 فیما یتعلق باألمان.  مجتمع عالمي من الممارسین لمناقشة الخبرات المكتسبة وتقاسمھا في مجال القیادة واإلدارة 

وتُواصــل الدول األعضــاء إبداء االھتمام بالدروس المســتفادة من حادث فوكوشــیما داییتشــي فیما یتعلق   -۷
كـما أنـھا مھتـمة بتـبادل الخبرات بشـــــأن إـعادة تقییم أـمان محـطات القوى النووـیة   ـبأـمان المواقع وأـمان التصـــــمیم.

ة العملـی احـی ة من الـن ائـمة، وإدـخال تحســـــیـنات على األـمان تكون معقوـل ة بـھدف منع وقوع الحوادث، حســـــب  الـق
 االقتضاء، والتخفیف من عواقب ھذه الحوادث في حال وقوعھا وتفادي حصول انبعاثات مشعة كبیرة.

ــاء تطلب الدعم في مجال برامج إدارة المعارف المتعلقة باألمان النووي، وفي  -۸ وما برحت الدول األعضـ
ترض بعض الدول األعضــاء صــعوباٌت في تعیین موظفین  وتع وضــع برامج بناء القدرات الوطنیة أو تعزیزھا.

ویواجھ العدید من الدول األعضـاء التي تنظر في اسـتھالل برنامج للقوى النوویة أو اسـتھالل أول مشـروع   أكفاء.
   إلنشاء مفاعل بحوث صعوباٍت في تخصیص الموارد الالزمة لبناء القدرات الرقابیة.

 
 

تي ال تملك خبرةً تذكر في التنظیم الرقابي المتعلق بالتصرف في المخلفات  وقد أعربت الدول األعضاء ال -۹
ــیة   ــاسـ ــاء بنیة أسـ المحتویة على مواد مشـــعة موجودة في البیئة الطبیعیة عن حاجتھا إلى دعم الوكالة لھا في إنشـ

في اإلعـفاء ورفع وثـمة ـحاـجة أیضـــــا إلى تنقیح التوجیـھات فیـما یتعلق بتطبیق المروـنة الرـقابـیة   للرـقاـبة واألـمان.
 الرقابة.
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وأدى تحـسین سـُبل الوـصول إلى إجراءات التـصویر التـشخیـصي الذي یـستخدم اإلـشعاع المؤیّن واـستخدام   -۱۰
ة تبریر التعرض الطبي، وتحقیق   أھمـی د إلى نشـــــوء الحـاجـة إلى وعي أكبر ـب ك اإلجراءات على نحو متزاـی تـل

ض ذات الصــلة لوقایة المرضــى من المخاطر  المســتوى األمثل من الوقایة من  اإلشــعاعات، وأمان عملیات التعرُّ
ــعاع المؤیّن. ــعاعي: المرتبطة باإلشــ ــائل المؤتمر الدولي المعني باألمان اإلشــ ــین الوقایة من  حصــ یظھر تحســ

سـاس  أن الدول األعضـاء تدرك أیضـاً أھمیة وجود أ ۲۰۲۰  تشـرین الثاني/نوفمبر  اإلشـعاعات في المیدان العملي
 أخالقي قوي لتطبیق مبادئ الوقایة من اإلشعاعات.

وتتزاید حاجة الدول األعضــاء إلى أن   ویتحول عدد متزاید من المصــادر المشــعة إلى مصــادر مھملة. -۱۱
 ۱تكون لدیھا ترتیبات مناسبة لمراقبة المصادر والتصرف المأمون واآلمن في المصادر المشعة المختومة المھملة،

وباإلضــافة إلى ذلك، تحتاج الدول األعضــاء إلى مزید من التوجیھ   ناء مرافق وطنیة للتخلص منھا.بما في ذلك ب
لتطبیق مدونة قواعد الـسلوك بـشأن أمان المـصادر المـشعة وأمنھا لكي یتـسنى توفیر أحكام مالیة للتـصرف المأمون 

تي تعھدت بتنفیذ اإلرشــادات التكمیلیة  وارتفع عدد الدول األعضــاء ال والحمایة اآلمنة للمصــادر المشــعة المھملة.
بشـأن اسـتیراد المصـادر المشـعة وتصـدیرھا واإلرشـادات التكمیلیة بشـأن إدارة المصـادر المشـعة المھَملة بمقدار  

 .۲۰۲۰في عام  ٦

وازدادت الحاجة إلى وـضع أحكام أكثر مرونة في الدول األعـضاء من أجل اإلفراج عن المواد والنفایات   -۱۲
للحصــول على دعم الوكالة لوضــع حلول مأمونة طویلة األمد    تترىوال تزال الطلبات   الخاضــعة للتحكم الرقابي.

وال یزال   والحل اآلمن للتـصرف في النفایات على المدى الطویل ھو التخلص منھا. للتـصرف في النفایات المـشعة.
ف في النفایات المشـــعة والوقود المســـتھلك  الطلب مســـتمراً على خدمة االســـتعراض المتكاملة المتعلقة بالتصـــر

 واإلخراج من الخدمة واالستصالح (خدمة "أرتمیس") التي تقدمھا الوكالة.

ة عن  -۱۳ ة المترتـب اعـی ار اإلشــــــع اك ـحاـجة متزاـیدة إلى تحلـیل وتقییم اآلـث ة أن ھـن اـل ات الوـك وـقد أظھرت بعـث
 تطلب مساعدة الوكالة في أنشطة االستصالح.وما فتئت الدول األعضاء  إطالق النویدات المشعة في البیئة.

 
 

ــغیل تحدیَد التوصــیات واالقتراحات المتعلقة بتعزیز   -۱٤ ــتعراض أمان التش وتواصــُل تقاریر بعثات فرقة اس
إجراء عملیات مأمونة، ودعم التحســین المتواصــل، وتحقیق المســتوى األمثل ألنشــطة الصــیانة، وتحســین تقییم  

ن المحطات، وتعزیز قدراِت التصــّدي للحوادث والتأھِب والتصــدي للطوارئ في الموقع  التعدیالت الرئیســیة ألما
  وتحدید توقعات اإلدارة وتعمیمھا وتنفیذھا.

 
ف المصادر المشعة باعتبارھا "مھَملة" في حال لم تَعُد تُستخدم للممارسة التي  ۱  ُمِنحت الترخیص من أجلھا. تُعَرَّ
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وتواصـــل البعثات في إطار خدمة جوانب أمان التشـــغیل الطویل األجل تحدید الحاجة إلى تعزیز التأھب   -۱٥
غیل الطویل یما في مجاالت تقییم األمان، بما في ذلك التقادم    في محطات القوى النوویة تحضـیرا للتـش األجل، ال ـس

وتـستخدم الدول األعـضاء على نحو متزاید اـستعراـضات األمان الدوریة لتبریر التـشغیل   وإدارة المعارف والكفاءة.
ة،  ات الراھـن دـی ات حول التـح اســـــم المعلوـم ة في تـق ا الرغـب دیـھ ا أن ـل ة، كـم ات القوى النووـی ل لمحـط ل األـج   الطوـی

 ة وما ینجم عن ذلك من تحسینات األمان.یوالممارسات الجیدة، واألمثلة على اإلجراءات التصحیح

ــغیلیة إلى أّن ثمة  -۱٦ ــتقاة من تقاریر النظام الدولي للتبلیغ عن الخبرات التشـ ــار تحلیل البیانات المسـ وقد أشـ
أسـاسـیات التشـغیل والصـیانة، وتعزیز  حاجة مسـتمرة إلى التعلم من األحداث المتعلقة باألداء البشـري، وتحسـین  

 جوانب القیادة واإلدارة واإلشراف فیما یتعلق بالعملیات والممارسات.

ــمیم المواقع واألحداث   -۱۷ ــاء من طلبات على بعثات تصــ مھ الدول األعضــ ــبةُ ما تقّدِ وال تزاُل مرتفعةً نســ
باإلضـافة إلى ذلك، تبدي الدول رغبة كبیرة   الموضـوع.الخارجیة وغیرھا من خدمات بناء القدرات المتصـلة بھذا  

ــمیمات المبتكرة لمحطات القوى النوویة، بما في ذلك   ــادرة عن الوكالة على التصــ في تطبیق معاییر األمان الصــ
وتتـسم محطات القوى النوویة المحمولة بأھمیة متزایدة بالنـسبة   المفاعالت الـصغیرة والمتوـسطة الحجم أو النمطیة.

 الدول األعضاء.لبعض  

وتواصــل الدول األعضــاء تنقیح إرشــادات إدارة الحوادث العنیفة في محطات القوى النوویة القائمة لكي  -۱۸
 تشمل عملیات االرتقاء باألمان والمعدات غیر الدائمة، وتراعي االعتبارات في سیاق تعدد الوحدات.

ــطة الحجم أو النمطیة مراحل  تصــمیماً من تصــامیم المفاعالت الصــ ۷۰وقد بلغ أكثر من  -۱۹ غیرة والمتوس
ة النشـــــر. اھیم على بلوغ مرحـل ابـیةوتقر الھیـئات   مختلـفة من التطویر، كـما أوشــــــكت بعض المـف في محـفل    الرـق

الرـقابیین المعنیین ـبالمـفاعالت النمطـیة الصـــــغیرة ـبالـحاـجة إلى تعزیز تـعاونـھا اـلدولي في مـجال التنظیم الرـقابي  
وتنظر عدة دول أعضـــاء في طلب خدمات االســـتعراض التقني لألمان فیما یتعلق   غیرة.للمفاعالت النمطیة الصـــ

 بالتصمیمات الخاصة بالمفاعالت النمطیة الصغیرة.

وتُظھر التعقیبات المستمدة من أنشطة الوكالة أنَّ معظم الدول األعضاء التي لدیھا مفاعالت بحوث عاملة  -۲۰
أن أمان مفاعالت البحوث، بما في ذلك بشـــأن اإلشـــراف الرقابي، وإدارة  تُطبِّق أحكام مدونة قواعد الســـلوك بشـــ

 التقادم، واستعراضات األمان الدوریة والتحضیر لإلخراج من الخدمة.

الوقود وتحلیلـھا في ـعام   -۲۱ ة ـب اریر المـقدـمة إلى نـظام التبلیغ عن الـحادـثات المتعلـق  ۲۰۲۰وأظھر تحلـیل التـق
  التقادم، ومواصلة تدریب الموظفین، واستخدام إجراءات التشغیل بفعالیة.أھمیة وضع برامج فعالة إلدارة  

  ۲وتواـصل خدمة االـستعراـضات الرقابیة المتكاملة و خدمة االـستعراض المتكامل للبنیة األـساـسیة النوویة  -۲۲
الحاجة إلى  وغیرھما من خدمات اسـتعراض النظراء والخدمات االسـتشـاریة المجراة في البلدان المسـتھلّة، تحدید  

ــعِ لوائح األمان وعملیات الترخیص   ــتقاللیة الھیئات الرقابیة، وبناِء القدرات والكفاءات الرقابیة، ووضـ تعزیِز اسـ
 كجزء من برامجِ إشراٍف تشریعي ورقابي فعّالٍة.

 

 

  

 
وقد ورد   االستعراض المتكامل للبنیة األساسیة النوویة ھو خدمة تقدمھا إدارة الطاقة النوویة بالوكالة فیما یتعلق ببرامج القوى النوویة.  ۲

 ذكره ھنا ألّنھ یُقدَُّم على نحو ُمنسَّق مع العدید من العناصر ذات الصلة بمجال األمان. 
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المسـاعدة في حالة ، انضـمت دولتان عضـوان إضـافیتان لتصـبحا طرفین في اتفاقیة تقدیم  ۲۰۲۰وفي عام  -۲۳
لت دولة إضـافیة من الدول األطراف في  جَّ اعدة)، كما ـس عاعي (اتفاقیة تقدیم المـس وقوع حادث نووي أو طارئ إـش

وعقدت   اتفاقیة تقدیم المسـاعدة قدراتھا الوطنیة الخاصـة بالمسـاعدة في شـبكة التصـدي والمسـاعدة التابعة للوكالة.
وفي عام    مثلي الســــلطات المختصــــة المحدَّدة بموجب ھاتین االتفاقیتین.الوكالة افتراضــــیاً االجتماع العاشــــر لم

ــعاعات  ۲۰۲۰ ــد اإلشـ ــة برصـ ــتخدم النظام الدولي للمعلومات الخاصـ ــاء التي تسـ ، ظل ثابتاً عدُد الدول األعضـ
  ألغراض التقاسم المنتظم لبیانات الرصد الُمحاَكى لإلشعاعات في حاالت الطوارئ.

طنیة واإلقلیمیة في وتطلب الدول األعضــاء بصــورة متزایدة المســاعدة  فیما یتعلق بتعزیز الترتیبات الو -۲٤
وتتعلق العدید من الطلبات بالحاجة إلى المساعدة والمشورة في تنفیذ المتطلبات   مجال التأھب والتـصدي للطوارئ.

ــع أدلة   GSR Part 7المحددة في العدد   ــادرة عن الوكالة، بما في ذلك طلبات وض ــلة معاییر األمان الص ــلس من س
 حالیة، وإجراء التدریب والتمارین.األمان الجدیدة، وتنقیح أدلة األمان ال

ي للطوارئ (نظام   -۲٥ ــورة في نظام إدارة معلومات التأھُّب والتصــّدِ وارتفع عدد وحدات التقییم الذاتي المنش
أـھب) إلى   ات الـت ام    ۱۲۸۹معلوـم الغ    ۲۰۲۰في ـع ا الـب ددـھ ةً بـع ارـن ام    ۱۲۰٥مـق ل   .۲۰۱۹في ـع اح التحلـی د أـت وـق

ــاریع التعاون  المنتظم للمعلومات الجدیدة الم حّملة في نظام معلومات التأھب للوكالة أن تُقیّم التقدم المحرز في مشـ
التقني وتحدید االتجاھات العالمیة في ترتیبات التأھب والتـصدي للطوارئ على أـساس معاییر األمان الـصادرة عن 

ــابقة: تتعلق أدنى الوكالة. ــنوات الس ــتویات التنفیذ بالمتطلب    وظلت االتجاھات مماثلةً لما كانت علیھ في الس  ٥مس
(إنھاء حاالت الطوارئ النوویة أو اإلشـعاعیة)، وھما متطلبان أضـیفا حدیثاً   ۱۸(اسـتراتیجیة الحمایة) وبالمتطلب  

ولذلك، وضـــعت الوكالة إرشـــادات جدیدة لمواصـــلة دعم الدول األعضـــاء في تنفیذ ھذه   .GSR Part 7في العدد  
 تي شھدت أعلى مستویات التنفیذ بالبنیة األساسیة للتأھب والتصدي للطوارئ.وتتعلق المتطلبات ال المتطلبات.
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وال تزال الدول األعضـــاء تولي أھمیة لوجود آلیات فعالة ومتســـقة للمســـؤولیة النوویة على الصـــعیدین   -۲٦
اعدتھا في جھودھا الرامیة إلى اال الوطني والعالمي. نضـمام إلى  وما برحت الدول األعضـاء تطلب من الوكالة مـس

 االتفاقیات الدولیة المتعلقة بالمسؤولیة النوویة.

ــأن أمان التصــرف في  -۲۷ ــتركة بش وازداد عدد األطراف المتعاقدة في اتفاقیة األمان النووي واالتفاقیة المش
ــتركة) بانضــمام طرف واحد لكل منھما. ــعة (االتفاقیة المش ــتھلك وأمان التصــرف في النفایات المش  الوقود المس

ــ ــابع لألطراف  ۱۹-بب التدابیر التي فرضــتھا كوفیدوبس ــتعراضــي الس ، أرجئ االجتماع التنظیمي لالجتماع االس
 .المتعاقدة في االتفاقیة المـشتركة، ثُّم ُعقد افتراـضیاً، كما أرجئ االجتماع االـستعراـضي الـسابع لالتفاقیة المـشتركة

ل عقد االجتماع االستعراضي الثامن التفاقیة األمان  النووي. وتأجَّ

 
 

ام   -۲۸ ة لـع اـل ات الوـك ل أولوـی ل    ۲۰۲۱وتتمـث ان النـق ان النووي واألـمان اإلشــــــعاعي وأـم ة بتعزیز األـم المتعلـق
ي للطوارئ في ما یلي:   وأمان النفایات، والتأھُّب والتصّدِ

والتكنولوجیات  ضـمان اسـتمرار األمان طوال فترة االنتقال المقبلة بین تشـغیل المنشـآت النوویة   •
المتـقدـمة، بـما یشــــــمل التشـــــغـیل اآلمن والـمأمون للمرافق الـقائـمة مع تنفـیذ إـطار لألـمان واألمن 
ا في ذـلك المـفاعالت الصـــــغیرة والمتوســــــطة الحجم أو   ات الـجدـیدة بـم والترخیص للتكنولوجـی

 النمطیة؛

اآلمن في   ومـساعدة الدول األعـضاء على وـضع وتنفیذ ـسیاـسات واـستراتیجیات وطنیة للتـصرف •
اـیات المشــــــعة والوقود المســـــتھـلك،   اـیات ـباعتـباره الـحاـلة  من أـجل  النـف تعزیز التخلص من النـف

 النھائیة، ووضع استراتیجیات وخطط ألمان اإلخراج من الخدمة، واالنبعاثات في البیئة؛

من االســتفادة   اســتضــافة المؤتمر الدولي بشــأن عقد من التقدُّم المحَرز بعد فوكوشــیما داییتشــي: •
 الدروس المستفادة لإلمعان في تعزیز األمان النووي؛

اعدة الدول األعضـاء على تنفیذ العدد   • لة معاییر األمان الصـادرة   GSR 7ومواصـلة مـس لـس من ـس
عن الوـكاـلة من خالل أنشــــــطة بـناء الـقدرات، بـما في ذـلك التعلم اإللكتروني من خالل شـــــبـكة  

iNET-EPR مارین؛، والحلقات الدراسیة الشبكیة والت 

 وإیالء اھتمام عاجل لضمان أن تظل معاییر األمان قابلة للتطبیق بالكامل في حاالت الجوائح؛ •
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ودعم الدول األعضـاء في مواصـلة تطویر نظم أمان وأمن النقل لدیھا، وواجھات الترابط بینھا،   •
 إمعاناً في تعزیز البنى األساسیة الرقابیة ألمان وأمن النقل على الصعید العالمي؛

ــر المأمون واآلمن ألول محطة قوى نوویة، بما في ذلك القدرة على اتخاذ الخطوات   • ودعم النشـ
الرئیـسیة الالزمة الختیار الموقع، وتقییم أمان التـصمیم وأمنھ، واإلـشراف على التشیید واإلدخال  

 في الخدمة؛

إلشعاعي لحمایة  ومواـصلة تقدیم الدعم للدول األعـضاء (الرقابیین والمشغلین) في مجال األمان ا •
ــطة بناء القدرات مع التركیز على تطویر   ــى والعمال والجمھور والبیئة، من خالل أنشـ المرضـ

 اإلرشادات القائمة على الحاسوب، والدورات التعلیمیة، والحلقات الدراسیة الشبكیة؛

اإلبالغ  ومواـصلة تطویر ودعم قیام الدول األعـضاء بتنفیذ الترتیبات التـشغیلیة الخاـصة بالتبلیغ و •
والمســـاعدة في حال وقوع حادثة أو طارئ نوویین أو إشـــعاعیین، بما في ذلك من خالل تنفیذ  
اسـتنتاجات االجتماع العاشـر لممثلي السـلطات المختصـة المحددة بمقتضـى اتفاقیة التبلیغ المبكر  

 واتفاقیة تقدیم المساعدة.
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 المختصرات
  المعني باألمن النوويالفریق االستشاري  الفریق االستشاري  

  البعثات االستشاریة بشأن البنیة األساسیة الرقابیة لألمان اإلشعاعي   بعثات أمراس

خدمة االستعراض المتكاملة المتعلقة بالتصرف في النفایات المشعة والوقود   بعثة أرتمیس 
  المستھلك، وبرامج اإلخراج من الخدمة واالستصالح

  التعلم اإللكتروني ألغراض التعلیم والتدریب في المجال النوويمنصة  CLP4NETمنصة 

  اتفاقیة التعویض التكمیلي عن األضرار النوویة اتفاقیة التعویض التكمیلي 

  تقییم التعلیم والتدریب تقییم التدریب بعثة 

  استعراض إجراءات التأھب للطوارئ استعراض التأھب 

 عملیات االتصال في الحادثات والطوارئ دلیل  دلیل عملیات االتصال

ي للطوارئ  نظام إدارة المعلومات  نظام إدارة معلومات التأھُّب والتصّدِ

  نظام التبلیغ عن الحادثات المتعلقة بالوقود وتحلیلھا نظام التبلیغ عن الحادثات  

  نمذجة الوقود في ظروف الحوادث نمذجة الوقود 

  الشبكة العالمیة المعنیة باألمان واألمن النوویین شبكة األمان واألمن

 اللجنة المشتركة بین الوكاالت المعنیة بالتصدي للطوارئ اإلشعاعیة والنوویة  اللجنة المشتركة 

 الدروس الدولیة العامة المستفادة في مجال التقادم الدروس الدولیة المستفادة

الشبكة الدولیة للتعلیم  
 والتدریب 

 الشبكة الدولیة للتعلیم والتدریب في مجال التأھب والتصدي للطوارئ 

  االستعراض المتكامل للبنیة األساسیة النوویة بعثة االستعراض المتكامل

  فریق الخبراء الدولیین المعني بالمسؤولیة النوویة فریق الخبراء الدولیین 

  لألمان النوويالفریق االستشاري الدولي   الفریق االستشاري 

 التقییم المتكامل ألمان مفاعالت البحوث  إنسار بعثة 

  النظام الدولي للمعلومات الخاصة برصد اإلشعاعات إرمز نظام 

  خدمة االستعراضات الرقابیة المتكاملة بعثة االستعراضات 

  النظام الدولي لإلبالغ عن الخبرات التشغیلیة نظام اإلبالغ 

 التقییم المستقل لثقافة األمان. المستقل التقییم  

نظام معلومات التعرض  
 المھني

نظام المعلومات الخاص بالتعرض المھني في مجاالت الطب والصناعة  
  والبحوث
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 النمذجة والبیانات الخاصة بتقییم التأثیر اإلشعاعي موداریا 

  المواد المشعة الموجودة في البیئة الطبیعیة نورممواد 

  الواجھة البینیة اإللكترونیة للمستخدم بشأن األمان واألمن النوویین الواجھة البینیة

  وكالة الطاقة النوویة التابعة لمنظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي وكالة الطاقة النوویة  

  خدمة تقییم وقایة العاملین من اإلشعاعات أوبراس خدمة 

  شبكات الوقایة من اإلشعاعات المھنیة شبكات الوقایة 

  فرقة استعراض أمان التشغیل أوسارت 

  جدول تحدید الظواھر وترتیبھا جدول تحدید الظواھر 

 استعراض النظراء للخبرة المكتسبة بشأن أداء أمان التشغیل  بعثة بروسبر 

ي والمساعدة  شبكة رانیت    شبكة التصّدِ

  معلومات األمان اإلشعاعينظام إدارة  نظام رازمس 

البعثات االستشاریة بشأن البنیة األساسیة الرقابیة لألمان اإلشعاعي وأمن المواد   البعثات االستشاریة
  المشعة

  األمان في میدان العالج اإلشعاعي لألورام  نظام سفرون 

  جوانب أمان التشغیل الطویل األجل سالتو 

  للبنیة األساسیة الرقابیة الخاصة باألمانالتقییم الذاتي  ساریس 

  التحسین المستمر  

  خدمة تصمیم المواقع واألحداث الخارجیة ید خدمة سِ 

النظام الموحد لتبادل  
 المعلومات 

  النظام الموحد لتبادل المعلومات في حاالت الحادثات والطوارئ
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 نظرة عامة تحلیلیة 

 مجاالت األمان العامة  -ألف
ــادرة عن الوـكاـلة وـخدـمات اســـــتعراض النظراء والـخدـمات     -۱-ألف مـعاییر األـمان الصـــ

 االستشاریة

 االتجاھات

اســتمر العمل بشــأن معاییر األمان الصــادرة عن الوكالة في التركیز على تنقیح المعاییر القائمة بدالً من  -۱
إنشـــاء معاییر جدیدة، مع مالحظة أن تنقیح منشـــورات متطلبات األمان بتضـــمین الدروس المســـتفادة من حادث  

زال إیالء التركیز على تنقیح أدلة  وال ی قد اكتمل. ۲۰۱۱مفاعل دایتشــــي النووي في فوكوشــــیما في مارس/آذار  
 األمان ذات الصلة متواصالً.

 
 

على األـمان النووي، ویجري    ۱۹-ـناقش الفریق اـلدولي لألـمان النووي ولجـنة مـعاییر األـمان ـتأثیر كوفـیدو -۲
 الة.وسیشكل ھذا األمر أولویة بالنسبة للوك حالیا تحلیل الثغرات لتحدید ما یلزم من تعزیز لمعاییر األمان.

واســتمرت الوكالة في تقدیم خدمات اســتعراضــات النظراء والخدمات االســتشــاریة للدول األعضــاء بناء   -۳
وعلى الرغم من أن طلبات الدول األعضـاء للحصـول على ھذه الخدمات ال تزال مرتفعة، فإن معظم  على طلبھا.

  ۱۹-ود الســفر جراء جائحة كوفیدبســبب قی ۲۰۲۱االســتعراضــات التي تتطلب زیارات للمواقع تأجلت حتى عام  
 وقد نُفذت بعض البعثات بصیغة الفعالیات االفتراضیة. ).۱(انظر الشكل  
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عدد الطلبات المقدَّمة من الدول األعضاء للحصول على خدمات استعراض النظراء والخدمات االستشاریة التي ستُنفّذ   -۱-الشكل
 القادمتین. خالل السنتین 

 األنشطة ذات الصلة

ــتفادة من حادث   -٤ ــتعانة بالدروس المسـ ــادرة عنھا باالسـ ــل الوكالة تعزیز معاییر األمان الصـ ــتواصـ سـ
وـستـساعد الوكالة في تطبیق معاییر األمان الـصادرة عنھا   فوكوـشیما داییتـشي وغیرھا من المـصادر ذات الـصلة.

مھا وأدوات التقییم  من خالل جملة أمور منھا تعزیز خدمات  اریة التي تقّدِ ـش ت تعراض النظراء والخدمات االـس ـس ا
 وتخطط الوكالة لالضطالع باألنشطة التالیة: الذاتي ذات الصلة.

االســـتفادة من   تنظیم المؤتمر الدولي بشـــأن عقد من التقدُّم المحَرز بعد فوكوشـــیما داییتشـــي: •
 یشكل ھذا األمر أولویة بالنسبة للوكالة؛وس الدروس المستخلصة لزیادة تعزیز األمان النووي.

وإتمام دراســة تحلیل الثغرات للنظر في ما إذا كانت معاییر األمان تتطلب تعزیزاً عقب تجارب   •
 ؛۱۹-كوفید

ــات نظراء   • ــتعراضـ ــاء على أن تطلب من الوكالة إجراء اسـ ــجیع الدول األعضـ ــلة تشـ ومواصـ
 ادة واإلدارة فیما یتعلق باألمان؛وخدمات استشاریة لتعزیز أدائھا التشغیلي ودور القی

ومواصـــلة جمع وتحلیل الدروس المســـتفادة من تنفیذ خدمة االســـتعراضـــات المتكاملة المتعلقة   •
بالتصــرف في النفایات المشــعة والوقود المســتھلك واإلخراج من الخدمة واالســتصــالح (خدمة  
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مل التعقیبیة األـساس  وـسوف تـشكل حـصائل حلقة الع  "أرتمیس") عن طریق تنظیم حلقة تعقیبیة.
 ؛۲۰۲۱لنسخة جدیدة من المبادئ التوجیھیة والتقییم الذاتي سوف تصدر بحلول نھایة عام  

وإطالق أداة التقییم الذاتي الجدیدة للبنیة األســاســیة الرقابیة الخاصــة باألمان عبر اإلنترنت لكي  •
لتدریب الدول األعضــاء  تســتخدمھا الدول األعضــاء، بما في ذلك الفعالیات اإلقلیمیة والوطنیة  

 على األداة الجدیدة وتلقي الدعم التقني عن بُعد؛

ــغیرة   • ــتعراض األمان التقني للمفاعالت الصـ ــأن التطبیق التجریبي لخدمة اسـ ــطة بشـ وبدء أنشـ
 والمتوسطة الحجم أو النمطیة؛

لك  ومواصـلة األنـشطة الرامیة إلى زیادة فعالیة اـستعراض إجراءات التأھب للطوارئ، بما في ذ •
وـضع إرـشادات لمـضیفي اـستعراض إجراءات التأھب للطوارئ وتبـسیط إجراء البعثة باـستخدام  

 أدوات افتراضیة على نحو أكثر فعالیة.

 االتفاقیات الدولیة في میدان األمان  -۲-الف

 االتجاھات

تشـــــرین    ۲٤ودخلـت حیز النفـاذ في    ۱۹۹٤حزیران/یونیـھ    ۱۷اعتُمـدت اتفـاقیـة األمـان النووي في   -٥
، بلغ عدد األطراف المتـعاقدة في اتـفاقـیة األمان النووي  ۲۰۲۰وفي كانون األول/دیســـــمبر   .۱۹۹٦األول/أكتوبر  

  .۲۰۱۹طرفاً متعاقداً، بزیادة طرف واحد مقارنة بنھایة عام  ۸۹

ــرف في النفایات  -٦ ــتھلك وأمان التص ــرف في الوقود المس ــأن أمان التص ــتركة بش   واعتُمدت االتفاقیة المش
وفي  .۲۰۰۱حزیران/یونیھ   ۱۸ودخلت حیّز النفاذ في  ۱۹۹۷أیلول/ســبتمبر   ٥المشــعّة (االتفاقیة المشــتركة) في 

طرفاً متعاقداً، بزیادة   ۸۳، كان عدد األطراف المتعاقدة في االتفاقیة المشــتركة یبلغ  ۲۰۲۰كانون األول/دیســمبر  
  .۲۰۱۹طرف متعاقد واحد مقارنة بنھایة عام 

 األنشطة ذات الصلة

ج الوكالة لالنضــمام العالمي إلى اتفاقیة األمان النووي واالتفاقیة المشــتركة وســتدعم تنفیذھما   -۷ ســترّوِ
تنفیذاً فعاالً من خالل جملة أمور منھا تنظیم حلقات عمل على المـستوى اإلقلیمي واالـضطالع بأنـشطة ثنائیة مع 

 لالضطالع باألنشطة التالیة:وتخطط الوكالة   الدول األعضاء.

مواصــــلة اإلعداد لالجتماع االســــتعراضــــي الســــابع المؤجل لالتفاقیة المشــــتركة واالجتماع   •
 االستعراضي الثامن المؤجل التفاقیة األمن النووي؛

ــع مواد تدریبیة، بما في ذلك وحدات للتعلم اإللكتروني، بغیة اإلمعان في تعزیز االتفاقیة   • ووضــ
 المشتركة؛

ة التعاون وتقدیم المســــاعدة للمنظمة البحریة الدولیة واألطراف المتعاقدة في مختلف  ومواصــــل •
االتفاقیات الدولیة واإلقلیمیة المتعلقة بمنع التلوث اإلشـعاعي واالسـتخدام المسـتدام للبیئة البحریة  

 ومواردھا؛
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 تنظیم حلقات عمل تثقیفیة لضمان التنفیذ الفعال التفاقیة األمان النووي.و •

الفعالیة الرقابیة في مجال األمان النووي واألمان اإلشــــعاعي وأمان النقل وأمان    -۳-الف
 النفایات وفي التأھب والتصدي للطوارئ

 االتجاھات

عاعي التي أجریت في  -۸ یة لألمان اإلـش اـس أن البنیة األـس رة بـش اریة االثنتي عـش تـش وبیِّن تحلیل البعثات االـس
الدول األعضــاء إلى اســتمرار الدعم التقني إلرســاء وتطویر بنیة أســاســیة  أنَّ ھناك حاجة في بعض  ۲۰۱۹عام  

  رقابیة مستدامة لألمان اإلشعاعي.

 ۲۰۲۰كما أبرزت بعثات متابعة خدمة االســـتعراضـــات الرقابیة المتكاملة الثالث التي اُضـــطِلع بھا في  -۹
ویبین التحلیل المـستمر   الوطنیة القانونیة والحكومیة.التزام ھذه الدول األعـضاء المتواـصل بتعزیز البینة األـساـسیة  

أن الـعدـید من الھیـئات الرـقابـیة ال تزال تواـجھ مشـــــاـكل   ۲۰۱٥اـلذي أجرـتھ الوـكاـلة للبعـثات التي أجرـیت مـنذ ـعام  
تتعلق ـبالتخطیط الطوـیل األـجل للموارد البشـــــرـیة، وأنظـمة اإلدارة، وتنفـیذ نھج مـتدرج في التـعاـمل مع العملـیات  

  قابیة، بما في ذلك التصریح والتفتیش.الر

ــعاعي من أجل تحدید تأثیر   -۱۰ ــائیة للھیئات الرقابیة المعنیة باألمان اإلش ــتقص ــة اس ــتھلت الوكالة دراس واس
ــعاعیة وعلى اإلشـــراف الرقابي علیھا. ۱۹-جائحة كوفید ــادر اإلشـ ــتخدم المصـ ویفید   على أمان المرافق التي تسـ

شــــركات قد تغلق أبوابھا نتیجة للتأثیر االقتصــــادي للجائحة وبالتالي تزداد مخاطر أن  التحلیل األولى أنَّ بعض ال
 تتحول المصادر المشعة إلى مصادر یتیمة.

والحظت الوكالة االھتمام المتواصـــل لدى العدید من الدول األعضـــاء بتحدیث أُطرھا الوطنیة الخاصـــة   -۱۱
بالتأھب والتصــــدي للطوارئ، بما في ذلك لوائح التأھب والتصــــدي للطوارئ، وبمواءمة الترتیبات الوطنیة مع 

من ســلســلة معاییر   GSR Part 7  (العدد التأھب للطوارئ النوویة أو اإلشــعاعیة والتصــدي لھاالمنشــور المعنون 
ولوحظ أن االھتمام بالحصــول على دعم الوكالة من أجل ترتیبات تحســین التأھب   األمان الصــادرة عن الوكالة).

والتصــــدي للطوارئ فیما یتعلق بالمفاعالت الجدیدة، (بما في ذلك المفاعالت الصــــغیرة والمتوســــطة الحجم أو  
وواصــل نظام   قني بشــأن مفاعالت الجیل القادم والتأھب والتصــدي للطوارئ.النمطیة) كان عالیا في االجتماع الت

ــدي للطوارئ ( ــاء واألمانة على االطالع على  EPRIMSإدارة معلومات التأھب والتصـ ــاعدةَ الدول األعضـ ) مسـ
اـسیة وعلى الجھود المبذولة في ھذا المجال. ء قد  ٪ من الدول األعضـا۱۰وتـشیر البیانات إلى أن  االحتیاجات األـس

من ســــلســــلة معاییر األمان  GSR Part 7التقییمات الذاتیة اســــتناداً إلى العدد   ۲۰۲۰أجَرت أو حدَّثت خالل عام 
 الصادرة عن الوكالة.

وال یزال عدد طلبات بعثات خدمة تقییم وقایة العاملین من اإلشعاعات مرتفعاً، واستمرت المشاورات مع  -۱۲
ویشـــیر ذلك إلى الحاجة المســـتمرة إلى توفیر التوجیھ والتدریب   بعثات.عدة دول أعضـــاء بشـــأن مســـتقبل ھذه ال

لمســـؤولي الوقایة من اإلشـــعاعات والخبراء المؤھلین، فضـــالً عن توســـیع نطاق رصـــد مقدمي الخدمات التقنیة  
 لتعزیز الوقایة من اإلشعاعات المھنیة.
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 األنشطة ذات الصلة

األعضـاء في تعزیز فعالیتھا الرقابیة عن طریق تحدید الدروس المسـتفادة من  سـتسـاعد الوكالة الدول   -۱۳
المؤتمرات الدولیة، واســتعراضــات النظراء، والبعثات االســتشــاریة، وشــبكات المعارف، واالجتماعات وحلقات  

 وتخطط الوكالة لالضطالع باألنشطة التالیة: العمل ذات الصلة.

على األنشــطة الرقابیة   ۱۹-قصــائیة عن أثر جائحة كوفیدإعداد تقریر عن نتائج الدراســة االســت •
"الوكالة الدولیة للطاقة  الخاصـــة بأمان المصـــادر اإلشـــعاعیة، وتقدیم تحدیث للوثیقة المعنونة  

د ة وجـائحـة كوفـی ذرـی الجتمـاع مجلس المحـافظین والمؤتمر العـام في أیلول/ســـــبتمبر    "۱۹-اـل
  ؛۲۰۲۱

رشـادات بشـأن تطبیق نھج متدرج في اللوائح المتعلقة  ) لتوفیر اإلTECDOCونشـر وثیقة تقنیة ( •
 بأمان المصادر اإلشعاعیة؛

 وتنظیم اجتماع تقني بشأن إدارة الخبرة الرقابیة لإلشراف على أول محطة قوى نوویة؛  •

 وعقد اجتماع تقني لمتابعة مفاعالت الجیل القادم والتأھب للطوارئ والتصدي لھا. •

 واإلدارة فیما یتعلق باألمان، وثقافة األمان، واالتصاالت بشأن األمانالقیادة   -٤-الف

 االتجاھات

ال تزال تقاریر بعثات اسـتعراض النظراء والخدمات االسـتشـاریة التي توفدھا الوكالة تتضـمن توصـیات   -۱٤
 بشأن القیادة واإلدارة فیما یتعلق باألمان وبشأن ثقافة األمان.

متزاید من الدول األعضــاء التي تطلب المســاعدة في وضــع برامجھا بشــأن القیادة واإلدارة  وھناك عدد   -۱٥
ویشــمل ذلك الدورة الدراســیة الدولیة للقیادة   فیما یتعلق باألمان، وكذلك بشــأن إجراء التقییم الذاتي لثقافة األمان.

 فیما یتعلق باألمان في المجالین النووي واإلشعاعي.
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لَّطت األ -۱٦ فرقة العاملة المواضـیعیة واالجتماعات التقنیة الضـوء على الحاجة إلى أن تواصـل األمانة وقد ـس
دعم الدول األعضـاء في وضـع اسـتراتیجیات وخطط االتصـاالت، وكذلك في إقامة مجتمع عالمي من الممارسـین  

 لمناقشة الخبرات المكتسبة وتقاسمھا.

 
 

 األنشطة ذات الصلة

ــاعد الوكالة   -۱۷ ــتســ ــطة القیادة واإلدارة فیما یتعلق بأمان المرافق  ســ ــاء على تعزیز أنشــ الدول األعضــ
ــطة النوویة. ــون ثقافة قویة   واألنشـ ــاء في جھودھا الرامیة إلى رعایة وصـ ــاعد الوكالة الدول األعضـ ــتسـ وسـ

  وســــتســــاعد الوكالة الدول األعضــــاء أیضــــاً في تعزیز عملیاتھا الخاصــــة بإبالغ الجمھور بالمخاطر  لألمان.
وتخطط الوكالة لالضطالع   اإلشعاعیة في حاالت التعرُّض المخطط لھا وحاالت التعرُّض القائمة وأثناء الطوارئ.

 باألنشطة التالیة:

مواصــــــلة تنظیم حلـقات العـمل واالجتـماـعات التقنـیة من أـجل دعم اـلدول األعضـــــاء في تـباُدل   •
 الممارسات الجیدة في مجال االتصال؛

ة األـمان، واـلدورة  و • اـف ادة واإلدارة وثـق ال القـی درـیب في مـج ات العـمل والـت اـحة حلـق ة إـت مواصــــــل
الدراسـیة الدولیة للقیادة فیما یتعلق باألمان في المجالین النووي واإلشـعاعي، ومواصـلة برنامج  

 العمل المتعلق بتحسین ثقافة األمان والتقییم الذاتي لثقافة األمان؛  

مان بشـــأن القیادة واإلدارة فیما یتعلق باألمان وتشـــجیع جمیع الدول  ومواصـــلة وضـــع دلیل األ •
 األعضاء على المساھمة بنشاط.

اء الـقدرات في مـجال األـمان النووي واألـمان اإلشــــــعاعي وأـمان النـقل وأـمان     -٥-الف بـن
 النفایات وفي التأھب والتصدي للطوارئ

 االتجاھات

واالجتماعات اإلقلیمیة للجنة التوجیھیة المعنیة بالتعلیم والتدریب في مجال كما لوحظ خالل حلقات العمل  -۱۸
األمان اإلشــعاعي وأمان النقل والنفایات، تواصــل الدول األعضــاء طلب دعم الوكالة في وضــع وتعزیز األحكام  

ــعاعات واألم ــعاعي، من الوطنیة المتعلقة بالتعلیم والتدریب والتأھیل والكفاءة في مجال الوقایة من اإلشــ ان اإلشــ
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ــادرة عن الوكالة. وعلى وجھ الخصـــوص، طلبت الدول   أجل تحقیق قدر أكبر من التوافق مع معاییر األمان الصـ
األعـضاء المـساعدة في وـضع أو تنقیح المتطلبات الوطنیة، ال ـسیما بالنـسبة للموظفین الذین یـضطلعون بمـسؤولیات  

ي)، بغیة وضــع وتطویر اســتراتیجیة وطنیة تتامشــى مع العدد  في مجال الوقایة من اإلشــعاعات واألمان اإلشــعاع
منھجیة لرســم اســتراتیجیة وطنیة خاصــة بالتعلیم  "من ســلســلة تقاریر األمان الصــادرة عن الوكالة، المعنون   ۹۳

ــعاعي وأمان النقل وأمان النفایات ــمیم برنامج وطني للتعلیم والتدریب  "والتدریب في مجاالت األمان اإلشـ ، وتصـ
 ال الوقایة من اإلشعاعات واألمان اإلشعاعي.في مج

واســـــتمر الطـلب ـعالـیاً على اـلدورة التعلیمـیة الـجامعـیة العلـیا في مـیدان الوـقاـیة من اإلشــــــعاـعات وأـمان  -۱۹
ــاء لبناء وتعھد كفاءة المھنیین   ــبحت األداة المعمول بھا في العدید من الدول األعض ــعة، حیث أص ــادر المش المص

بحون مدیرین كبار أو صـانعي قرارات رفیعي المسـتوى وتقع على عواتقھم مسـؤولیات عن الشـباب الذین قد یصـ
 الوقایة من اإلشعاعات واألمان اإلشعاعي.

وما زال الطلب عالیاً على تدریب المدربین لمســؤولي الوقایة من اإلشــعاعات، وبما أن قیود الســفر تمنع   -۲۰
وبـشكل   ـستخدام التدریب المباـشر عبر اإلنترنت والتدریب الـشبكي.التدریب الـشخـصي، فإن ھناك اھتماما متزایدا با

عام، ھناك اھتمام متزاید بالتدریب المباـشر عبر اإلنترنت والتدریب الـشبكي في مجال الوقایة من اإلـشعاعات، بما 
ــعاعات المھ ــعاع المؤیّن، والوقایة من اإلشــ ــتخدامات الطبیة لإلشــ ــعاعات في االســ نیة  في ذلك الوقایة من اإلشــ

  والرادون.

وتبین المعلومات التي قدمتھا الدول األعضــاء إلى اللجنة التوجیھیة المعنیة ببناء القدرات الرقابیة وإدارة   -۲۱
المعارف أن تنفیذ النھج االســتراتیجي في مجال التعلیم والتدریب في مجال األمان النووي وعمل اللجنة التوجیھیة  

مقرر في برنامج العمل؛ وینطوي بناء القدرات والمحافظة علیھا في مجال األمان واألمانة یسیر قدماً على النحو ال
النووي على أھمیة كبیرة، وینبغي أن تواصــل الوكالة إیالء األولویة لھذا الموضــوع؛ ویحدد النھج الشــامل أربعة  

ــ التعلیم والتدریب، وتنمیة الموارد البشریة، وإدارة المعرفة، وشبكات المعرف ـــ ــ باعتبارھا تسھم في مجاالت ـ ـــ ة ـ
 بناء وتعزیز القدرة في مجال األمان النووي.

وكانت ھناك زیادة في عدد طلبات الحصـــول على دعم ألنشـــطة التعلیم والتدریب المتعلقة بتقییم مواقع  -۲۲
ــمیم، وتقییم األمان، والوقایة من األحداث الخارجیة، وظ ــغیلي، وأمان التصـ ــآت النوویة وأمانھا التشـ روف المنشـ

تمدید التـصمیم، والتـصدي للحوادث العنیفة، والتـشغیل الطویل األجل، وثقافة األمان من الدول األعـضاء التي لدیھا  
وكانت ھناك أیضـــاً زیادة في عدد طلبات   منشـــآت نوویة قائمة وتلك التي تنظر في اســـتھالل برامج قوى نوویة.

ة لتق ــابـی ادئ  الحصـــــول على دعم في الـتدرـیب على األدوات الحســـ الي لألـمان، والمـب ییم األـمان، والتقییم االحتـم
وغ اللوائح، وتدریب المفتشــــین، وكبار المدیرین من الدول   ــَ التوجیھیة بشــــأن التصــــّدي للحوادث العنیفة، وصــ

 األعضاء التي تشرع في برامج قوى نوویة جدیدة على القیادة في مجال األمان وثقافة األمان.

األعضـــــاء التي تنظر في اســـــتھالل برنامج للقوى النوویة أو اســـــتھالل أول  ویواجھ العدید من الدول   -۲۳
ففي العدید من ھذه   مـشروع إلنـشاء مفاعل بحوث ـصعوباٍت في تخـصیص الموارد الالزمة لبناء القدرات الرقابیة.

ــة بالبرامج أو المشـــاریع إال فترة محدودة للھیئة ال رقابیة لكي الدول األعضـــاء، ال تتیح الجداول الزمنیة الخاصـ
 تحشد مواردھا وكفاءاتھا من أجل أداء وظائفھا الرقابیة بفعالیة.

وتواجھ بعض الدول األعضـاء صـعوبات في تعیین موظفین یتمتعون بالكفاءة، وھو ما قد یُعزى إلى عدم   -۲٤
 الوطنیة.  وجود البنیة األساسیة الوطنیة المالئمة و/أو االفتقار إلى التنسیق بین موارد التعلیم والتدریب



GC(65)/INF/5 
 ۱۷  الصفحة

 

وارتفع عدد الدول األعضـاء التي أعربت عن اھتمامھا بالتعاون من أجل تعزیز أنشـطة بناء القدرات في  -۲٥
ــدي للطوارئ. ــیة، التي   مجال التأھب والتصـ ــالیب االفتراضـ ــتخدام األسـ وفي غیاب الفعالیات الَكْفحیة، ازداد اسـ

ــھد على ذلك العدد الكبیر من ــاركین. تحظى باھتمام كبیر، كما یشـ في مجال  ۲۰۲۰نفذت الوكالة في عام  و  المشـ
ــدي لھا  ــي ٥دورات تدریبیة ( ۱۰التأھب للطوارئ والتص ــخص ــور الش ــتوى   ٥و   بالحض ــیة) على المس افتراض

ــاركین فیھـا زھـاءالوطني   ــارك؛    ٤۰۰  بلغ إجمـالي المشـــ ة على المســـــتوى اإلقلیمي    ۸ومشـــ دریبـی دورات ـت
ً  ۲۸۰أكثر من   بمشـاركة)  یةافتراضـ ٦و   بالحضـور الشـخصـي ۲( حلقة   ۱۰۰و ا،  دولة عضـو ۱٤۷من    شـخصـا

 شخص. ۱۲۰۰۰أكثر من  شارك فیھا دراسیة شبكیة

وتواصـــل الدول األعضـــاء اإلعراب عن حاجتھا للدعم في وضـــع وتعزیز برامجھا الوطنیة والتنظیمیة   -۲٦
ة ا الوطنـی ان النووي، وبرامجـھ ال األـم ارف في مـج ة   إلدارة المـع اـل ات الوـك إلى توجیـھ اداً  درات، اســـــتـن اء الـق لبـن

 والقدرات التقنیة والعلمیة بما في ذلك منظمات الدعم التقني والعلمي.

 
 

 األنشطة ذات الصلة

ســتســاعد الوكالة الدول األعضــاء في برامجھا لبناء القدرات، بما في ذلك برامج التعلیم والتدریب في   -۲۷
ــدي للطوارئ،  مـجال األـمان النووي   أـھب والتصـــ اـیات وـكذـلك الـت واألـمان اإلشــــــعاعي وأـمان النـقل وأـمان النـف

ــلة. ــاء في تنمیة خبراتھا في المجاالت التقنیة ذات الصـ وتخطط الوكالة لالضـــطالع   وســـتســـاعد الدول األعضـ
 باألنشطة التالیة:

ــتراتیجي   • ــعاعيتنقیح وتحدیث النھج االســ وأمان النقل   للتعلیم والتدریب في مجال األمان اإلشــ
والنھج االســـــتراتیجي للتعلیم والـتدرـیب في مـجال األـمان   ۲۰۲۰-۲۰۱۱وأـمان النـفاـیات للفترة  

 ؛۲۰۲۰-۲۰۱۳النووي للفترة  
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ــطة بناء القدرات في مجالَي تقییم األمان  • ــین برامج التعلیم والتدریب وتنفیذ أنشـ ــلة تحسـ مواصـ
 ضیة؛وأمان التصمیم، بما في ذلك من خالل األسالیب االفترا

ــة الشــبكة الدولیة للتعلیم والتدریب في مجال التأھب للطوارئ   • ــنوي لمنص تنظیم أول اجتماع س
) لمناقشــــة المبادرات وتباُدل الخبرات، وتحلیل وضــــع دورات  iNET-EPRوالتصــــدي لھا (

 دراسات علیا في مجال التأھب والتصدي للطوارئ، وتمكین شبكات المعارف؛

ة األولى من الم • ال المرحـل أـھب  إكـم امج درـجة الـماجســـــتیر في مـجال الـت شـــــروع المتعلق ببرـن
 للطوارئ والتصدي لھا.

 البحث والتطویر ألغراض األمان  -٦-ألف

 االتجاھات

رّكز الكثیر من أعمال البحث والتطویر التي أُجریت مؤخراً في الدول األعضــــاء على ظواھر الحوادث   -۲۸
تمدید التصمیم، بما یكفل القضاء عملیاً على الظروف التي یمكن أن تقود  العنیفة ومیزات األمان الخاصة بظروف 

وینعكس االھتمام الشــــدید الذي تبدیھ الدول   إلى حدوث انبعاث إشــــعاعي مبكر أو واســــع في حال وقوع حادث.
األعضـاء بھذا الموضـوع في المـشاركة الواـسعة النطاق في المـشروع البحثي المنـسق بـشأن وضـع معیار مرجعي 

 .۲۰۲۰حتباس االنصھار داخل الوعاء الذي أُطِلق عام  ال

ــدي لھا وجوُد مشــروعین بحثیین   -۲۹ ویدل على زیادة االھتمام بالبحوث المتصــلة بالتأھب للطوارئ والتص
منـسقین جدیدین یتعلقان باالـستخدام الفعال ألدوات توقع الجرعات والتواـصل مع الجمھور بـشأن التأھب للطوارئ  

  والتصدي لھا.

 األنشطة ذات الصلة

ســـتســـاعد الوكالة الدول األعضـــاء في الجھود التي تبذلھا في مجال البحث والتطویر ألغراض األمان   -۳۰
ر تبادل النتائج في ھذا الصــدد. وتخطط الوكالة   حیثما تبیَّن أنَّ ھناك حاجة لالضــطالع بمزید من العمل، وســتیســِّ

 التالیة:لالضطالع باألنشطة 

مواصــلة االضــطالع بأنشــطة البحث والتطویر لدعم أمان المفاعالت المتقدمة/المبتكرة، بما في  •
ــة عن انطباق معاییر األمان الصــادرة عن الوكالة على أنواع الوقود المتحمل   ذلك إجراء دراس

 للحوادث؛

فیما یتعلق بالنُُھج  مواصـلة تشـجیع البحث والتطویر اسـتناداً إلى االحتیاجات المحددة، ال سـیما  و •
المتقدمة في مجاالت تقییم األمان، وتحلیل ظروف تمدید التصـمیم، والسـمات الجدیدة للتصـمیم،  

 واعتماد صالحیة المعدات في ظل ظروف الحوادث العنیفة؛

ــع جدول زمني لتحدید وترتیب   • ــقة، بما في ذلك وضـ ــاریع البحثیة المنسـ ــلة تنفیذ المشـ ومواصـ
ت، ووضع معاییر مرجعیة الحتباس االنصھار داخل الوعاء، باإلضافة الظواھر ومـصفوفة للتثبُّ 

إلى تنظیم االجتماع الرابع لتنـسیق البحوث بـشأن المـشروع البحثي المنـسق المعني بوـضع النُُھج  
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اعالت   المـف ا یتعلق ـب اطق تطبیق خطـة الطوارئ فیـم د مـن دـی ل تـح اییر من أـج ات والمـع والمنھجـی
ــیقي البحثي األول للمشــروع البحثي    الصــغیرة والمتوســطة الحجم أو النمطیة، واالجتماع التنس

المنسـق بشـأن االسـتخدام الفعّال ألدوات توقُّع الجرعات في التأھب والتصـدي للطوارئ النوویة  
 واإلشعاعیة.

 تعزیز األمان اإلشعاعي وأمان النقل وأمان النفایات  -باء
 شعاعاتوقایة المرضى والعاملین والجمھور من اإل  -۱-باء

 االتجاھات

یتبین من فعالیة "تحسـین الوقایة من اإلشـعاعات في  حصـائل المؤتمر الدولي المعني باألمان اإلشـعاعي: -۳۱
إدراكاً للحاجة إلى تطبیق   " أن الدول األعضـــاء أصـــبحت: أكثر۲۰۲۰  في تشـــرین الثاني/نوفمبرالمیدان العملي  

ل من   ادئ التبریر وبلوغ الحـد األمـث ا النظر في اتخـاذ إجراءات للحـد من مـب األداء في الظروف التي یجري فیـھ
التعرض لإلـشعاع؛ وأكثر التماـساً للمـشورة واإلرـشادات من الوكالة فیما یتعلق بإدارة التعرض بـسبب الرادون في 

  اعات.المنازل وأماكن العمل؛ وأكثر وعیاً بأھمیة وجود أساس أخالقي قوي لتطبیق مبادئ الوقایة من اإلشع

 
 

ــلیم في المخلفات في  -۳۲ ــرف الســ ــاء بالحاجة إلى وقایة العاملین والتصــ ویتزاید الوعي بین الدول األعضــ
ج إزاء اـستخدام موارد   الـصناعات التي تنطوي على مواد مـشعة موجودة في البیئة الطبیعیة، وإلى اتِّباع نھج متدّرِ

لین من أجل البیانات المالیة للوكالة  ــغِّ ــعة   ۲۰۱۲لعام  الرقابیین والمشــ إدارة وقایة العاملین ومخلفات المواد المشــ
من ســلســلة معاییر   GSR Part 3الموجودة في البیئة الطبیعیة تماشــیاً مع معاییر األمان األســاســیة الدولیة (العدد  

وقد وضـعت عدة دول أعضـاء بالفعل المتطلبات الرقابیة، وتعكف العدید منھا على   األمان الصـادرة عن الوكالة).
 لمتطلبات من ھذا القبیل فیما یخص التصرف المأمون في المواد المشعة الموجودة في البیئة الطبیعیة.تحدید ا

وتتزاـید طلـبات اـلدول األعضـــــاء للحصـــــول على دعم الوـكاـلة فیـما یتعلق ـبالمروـنة الرـقابـیة في إعـفاء   -۳۳
رسـات المأذون بھا، وثمة حاجة إلى  الممارسـات أو المصـادر، وكذلك في رفع الرقابة عن المواد المتأتیة من المما

ج یمثل تحدیا ال ســــیما في معالجة المســــائل المتصــــلة بحاالت   تنقیح اإلرشــــادات. وما فتئ تطبیق النھج المتدّرِ
التعرض القائمة مثل التجارة الدولیة في السـلع األسـاسـیة، ومعاییر إعفاء السـلع غیر الغذائیة الملوثة تلوثاً سـطحیاً  

 شروط عن المواد.ورفع الرقابة الم
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ف في  -۳٤ وقد أعربت الدول األعضـــاء التي ال تتمتع إال بقدر قلیل من الخبرات الرقابیة فیما یتعلق بالتصـــرُّ
ــناعات مثل النفط والغاز معالجة  ــعّة موجودة في البیئة الطبیعیة، ناجمة عن صـ المخلّفات المحتویة على مواد مشـ

 الة في إرساء البنیة األساسیة للرقابة واألمان.األتربة النادرة، عن حاجتھا إلى دعم الوك

بكیة التي تنظمھا الوكالة   -۳٥ یة الـش اركة الدول األعضـاء في الحلقات الدراـس یر كلٌّ من ارتفاع معدل مـش ویـش
ض للرادون في المـنازل وأـماكن العـمل،   آـثار التعرُّ ا ـب امي الوعي بینـھ وـما تجود ـبھ ـھذه اـلدول من تعقیـبات إلى تـن

رب في الحاالت غیر الطارئة.وأیضـاً ب تھالك األغذیة ومیاه الـش عاع الناجمة عن اـس أن جرعات اإلـش كل   ـش كما یـش
التصـــــویر غیر الطبي للبشـــــر موضـــــوـعاً یُحظى ـباھتـمام متزاـید یثیر تـحدـیات ـجدـیدة، بـما في ذـلك االعتـبارات  

 األخالقیة، للھیئات الرقابیة.

تخدم على نحو متزاید تطبیقات جدیدة و -۳٦ متقّدمة لمكافحة الـسرطان، بما في ذلك تكنولوجیا وإجراءات  وتـُس
العالج اإلـشعاعي، وذلك في عالج الـسرطان في البلدان والمناطق التي لم تُتَح لھا في الـسابق إمكانیة االـستفادة من 

دم  وتحـسین سـُبل الوـصول إلى إجراءات التـصویر التـشخیـصي الذي یـستخ  مثل ھذه التطبیقات إال على نطاق ـضیّق.
اإلشـــعاع المؤیّن واســـتخدام تلك اإلجراءات على نحو متزاید أوجَد الحاجة إلى وعي أكبر بأھمیة تبریر التعرض  
ض ذات الصلة لحمایة المرضى   الطبي، وتحقیق المستوى األمثل من الوقایة من اإلشعاعات، وأمان عملیات التعرُّ

 من المخاطر المرتبطة باإلشعاع المؤیّن.

 
 

 األنشطة ذات الصلة

ســـتســـاعد الوكالة الدول األعضـــاء على تطبیق معاییر األمان الصـــادرة عن الوكالة، ال ســـیما معاییر   -۳۷
، في مجال وقایة البشـر والبیئة من اإلشـعاعات في تطبیقات مثل  )GSR Part 3األمان األسـاسـیة الدولیة (العدد  

وتخطط الوكالة لالضــــطالع   صــــناعیة للنویدات المشــــعة.إنتاج الطاقة، والبحوث، واالســــتخدامات الطبیة وال
 باألنشطة التالیة:

لحمایة البیئة البحریة لـشمال ـشرق المحیط األطلـسي بـشأن منھجیة    تقدیم المـساعدة للجنة أوـسبار •
لوضـــع معاییر لتقییم األثر البیئي للمواد المشـــعة في البیئة البحریة في منطقة أوســـبار البحریة  

 وتكییفھا مع لجنة حمایة البیئة البحریة في منطقة بحر البلطیق؛
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األعضــاء في مجال وقایة المرضــى والعمال والجمھور  مواصــلة تقدیم التوجیھ والدعم للدول  و •
من اإلشـعاعات من خالل أنشـطة بناء القدرات ووضـع إرشـادات قائمة على الحاسـوب وتنظیم  

 وسیشكل ھذا األمر أولویة بالنسبة للوكالة؛ حلقات دراسیة شبكیة.

بشــكل خاص    ومواصــلة دعم الدول األعضــاء في میدان الوقایة اإلشــعاعیة المھنیة مع التركیز •
اعي والواقع االفتراضـــــي)   اء االصـــــطـن ذـك ل اـل دة المبتكرة (مـث دـی ات الـج على األدوات والتقنـی

 ؛لالستخدام في أماكن العمل من أجل وقایة العمال من اإلشعاعات وتخطیط العمل

ــأن التعرض جّراء تعدین الیورانیوم، القیام   • ــبة من نظام المعلومات بش وبناء على الخبرة المكتس
 نظام المعلومات الخاص بالتعرض المھني في مجاالت الطب والصناعة والبحوث؛  بتوسیع  

وعقد اجتماع تقني بشـــأن المحفل الرقابي ألمان إنتاج الیورانیوم والمواد المشـــعة الموجودة في  •
 البیئة الطبیعیة.

 التحكُّم في المصادر اإلشعاعیة  -۲-باء

 االتجاھات

لمصــادر المشــعة المختومة في مجاالت الطب والصــناعة والزراعة  لقد أســفرت الزیادة في اســتخدام ا -۳۸
ــرف المأمون واآلمن في  ــادر وللتصــ ــبة للتحكم في المصــ والبحوث عن تزایُد الحاجة إلى وجود ترتیبات مناســ

 المصادر المشعة المختومة المھَملة، بما في ذلك بناء مرافق تخلُّص وطنیة.

ب) من مدونة قواعد السلوك بشأن  (۲۲شادات بشأن تطبیق الفقرة  وتطلب الدول األعضاء مزیدا من اإلر -۳۹
ة وأمنھا لكي یتسنى توفیر أحكام مالیة للتصرف المأمون والحمایة اآلمنة للمصادر المشعة   ــَّ أمان المصادر المشعــ

 بمجرد أن تصبح مصادر مھملة.

ــیاً بتنفیذ مدونة قواعد ۲۰۲۰وفي  -٤۰ ــیاس ــأن أمان المصــادر   لم تقدم أي دولة عضــو التزاماً س ــلوك بش الس
أبلغت ثالث دول   ۲۰۲۰  استعراض األمان النووي لعام ومنذ صدور   .۱٤۰المشعـــة وأمنھا، فبقي العدد اإلجمالي 

أعضــاء المدیر العام باعتزامھا العمل بطریقة متســقة مع اإلرشــادات التكمیلیة بشــأن اســتیراد المصــادر المشــعة 
ولم تعیَّن أي دول أعضاء إضافیة جھات   دولة. ۱۲۳وتـصدیرھا، لیـصل العدد اإلجمالي للدول التي فعلت ذلك إلى 

دولة،   ۱٤٥رھا، فبقي مجموع الدول األعضـاء التي فعلت ذلك  اتصـال لتیسـیر اسـتیراد المصـادر المشـعة وتصـدی
عة المھَملة،   ٦وقطعت  ف في المصـادر المـش أن التصـرُّ ادات التكمیلیة بـش یاً بتنفیذ اإلرـش یاـس دول أعضـاء التزاماً ـس

 ).۲(انظر الشكل   ۳۹لیصل مجموع الدول األعضاء التي فعلت ذلك إلى 
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 التكمیلیة. دعم الدول األعضاء لمدونة قواعد السلوك بشأن أمان المصادر المشعّة وأمنھا ووثائق اإلرشادات  -۲-الشكل

 األنشطة ذات الصلة

ــعة من المھد إلى اللحد من خالل الوثائق   -٤۱ ــادر المشـ ــاء في إدارة المصـ ــاعد الوكالة الدول األعضـ ــتسـ سـ
وسـتعمل الوكالة   اإلرشـادیة واسـتعراضـات النظراء والخدمات االسـتشـاریة والدورات التدریبیة وحلقات العمل.

ــاداتھا  أیضــاً على الترویج للتطبیق الفعال   ــعة وأمنھا وإرش ــأن أمان المصــادر المش ــلوك بش لمدونة قواعد الس
ـشأن التـصرف في المـصادر المـشعة المھملة،   ـستیراد المـصادر المـشعة وتـصدیرھا وإرـشاداتھا ب ـشأن ا التكمیلیة ب

ُسم الخبرات. ّسِر تقا  وتخطط الوكالة لالضطالع باألنشطة التالیة: وستی

ــویة ل • ــادات المتعلقة  عقد االجتماع المفتوح العضـ ــأن تنفیذ اإلرشـ لخبراء القانونیین والتقنیین بشـ
ــعة المھملة في حزیران/یونیھ   ــادر المشـ ــرف في المصـ ، بعد أن أعیدت جدولتھ،  ۲۰۲۱بالتصـ

 وعقد اجتماع إقلیمي افتراضي بشأن تنفیذ اإلرشادات؛

 ۲۰۱۹عام 

۱۸۰ 
۱٦۰ 
۱٤۰ 
۱۲۰ 
۱۰۰ 

۸۰ 
٦۰ 
٤۰ 
۲۰ 

۰ 
االلتزام بتنفیذ اإلرشادات  

التكمیلیة بشأن المصادر 
 المشعة المھَملة

تسمیة جھات االتصال 
الستیراد المصادر المشعة 

 وتصدیرھا

اعتزام العمل بتناغم فیما یتعلق 
باإلرشادات التكمیلیة الواردة 

المصادر فیھا بشأن استیراد 
 المشعة وتصدیرھا

 االلتزام بتنفیذ المدونة

 إجمالي عدد الدول األعضاء ۲۰۲۰عام 

۱٤۰ ۱٤۰ 
۱۲۰ ۱۲۳ 

۱٤٥ ۱٤٥ 

۳۳ ۳۹ 

 ۲۰۱۹عام 
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المأمونة والحمایة  ووـضع الـصیغة النھائیة لوثیقة المـساعدة بـشأن األحكام المالیة لـضمان اإلدارة   •
  اآلمنة للمصادر المشعة بمجرد أن تصبح مھَملة؛

 ومواصلة تنظیم حلقات العمل إلنشاء سجالت وطنیة للمصادر والبحث عن المصادر الیتیمة؛ •

ومواصــلة دعم تبادل المعلومات بین الدول األعضــاء بشــأن مراقبة المواد المشــعة التي تُدمج   •
 المعدنیة.بدون قصد في الخردة  

 النقل المأمون للمواد المشعة  -۳-باء

 االتجاھات

یوِجد االـستخدام المتزاید للمواد المـشعة في الدول األعـضاء حاجةً متزایدة إلى اإلـشراف الرقابي، بما في  -٤۲
 ذلك اإلشراف على النقل المحلي والدولي.

  بتشیید ونشر محطات القوى النوویة المحمولة.وھناك بعض الدول األعضاء التي تھتم على نحو متزاید   -٤۳

 
 

 األنشطة ذات الصلة

ــعة. -٤٤ ــاء في بناء القدرات من أجل النقل المأمون للمواد المشـ ــاعد الوكالة الدول األعضـ ــتسـ وتخطط  سـ
 الوكالة لالضطالع باألنشطة التالیة:

ــخة   • ــبانیة من الوحدات التعلیمیة   ۲إكمال النســ ــة التعلم اإللكتروني    ٤-۰باللغة اإلســ من منصــ
 الخاصة بأمان النقل؛

من منـصة التعلم اإللكتروني الخاـصة بأمان النقل وإطالقھا   ۹-٥من الوحدات   ۲وإكمال النـسخة   •
 ؛  واإلسبانیةباللغتین اإلنجلیزیة  

اً لزیادة مســتوى المشــاركة في الدول األعضــاء فیما مواصــلة تطویر أنشــطة تدریبیة افتراضــیو •
  یتعلق بتطویر اإلشراف على أمان النقل داخل الدولة العضو وعلى الصعید اإلقلیمي؛

ة  و • روع في دراـس تحدید الخیارات الخاصـة بإدخال المفاعالت القابلة للنقل في نطاق   بغرضالـش
 بنیة أساسیة رقابیة منقحة ألمان النقل؛

 الدولي بشأن النقل المأمون واآلمن للمواد النوویة والمشعة الذي أعیدت جدولتھ.  المؤتمر  عقد •
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 اإلخراج من الخدمة والتصرف في الوقود المستھلك والتصرف في النفایات  -٤-باء

 االتجاھات

من اـستعراـضات خدمة   ۱۷في ازدیاد، فقد ُطلب من الوكالة تنظیم    ال یزال الطلب على خدمات أرتیمیس -٤٥
 .۲۰۲۳و  ۲۰۲۱أرتیمیس بین عامي 

 
 

ــاریع اإلخراج من الخدمة النوویة إلى زیادة الحاجة إلى أحكام   -٤٦ وقد أدى النمو العالمي الكبیر في عدد مشـ
وتسعى الدول األعضاء   ن التحكم الرقابي.أكثر مرونة في الدول األعضاء من أجل اإلفراج عن المواد والنفایات م

إلى الحصــول على إرشــادات جدیدة بشــأن تحدید مســتویات رفع الرقابة ومنح أذون رفع الرقابة غیر المشــروطة  
  والمشروطة وحسب الحالة.

وواصــلت الدول األعضــاء التماس مســاعدة الوكالة في وضــع وتنفیذ حلول مؤقتة مأمونة طویلة األمد   -٤۷
ف في النفایات المشــعة. والحل   للتصــرف في النفایات المشــعة، بما في ذلك ما یتعلق بتحدید مواقع مرافق التصــرُّ

وســـیشـــكل ھذا األمر أولویة بالنســـبة   اآلمن للتصـــرف في النفایات على المدى الطویل ھو التخلص من النفایات.
 للوكالة.

من أجل وضــع وتنفیذ خطط التخلص قرب ســطح    وتطلب الدول األعضــاء دعم الوكالة بصــورة متزایدة  -٤۸
 األرض من النفایات ذات اإلشعاع الضعیف جداً والضعیف.

ــعاع ومن الوقود   -٤۹ ــاء اھتماماً متنامیاً بالتخلص الجیولوجي من النفایات القویة اإلشـ وتبدي عدَّة دول أعضـ
لوجي تـقدُّـماً في بعض اـلدول  وتشــــــھد أنشــــــطة ترخیص مرافق التخلص الجیو المســـــتھلـَك عـندـما یُعتبر نـفاـیات.

  األعضاء.

وما برحت الدول األعضـاء تطلب المسـاعدة في التصـرف المأمون الطویل األجل في المصـادر المشـعة   -٥۰
  المختومة المھملة، بما في ذلك إنشاء مرافق آمنة للتخلص داخل حفر السبر، حسب االقتضاء.
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 األنشطة ذات الصلة

ــتراتیجیات الوطنیة الخاصــة  ســتســاعد   -٥۱ ــات واالس ــیاس ــاء في وضــع وتنفیذ الس الوكالة الدول األعض
بالتصــرف المأمون في النفایات المشــعة والوقود المســتھلَك، بما یشــمل التخلص من نفایات المصــادر المشــعة  

ا یُعتبر ف دـم اع والوقود المســـــتھـلك عـن ة اإلشــــــع ات القوـی اـی ة، والتخلص الجیولوجي من النـف داد  المختوـم ي ـع
 وتخطط الوكالة لالضطالع باألنشطة التالیة: النفایات، ووضع استراتیجیات وخطط لإلخراج من الخدمة.

ــأن إثبات أمان التخلص الجیولوجي والمحفل المعني بأمان  • ــاریع الدولیة بش مواصــلة إدارة المش
 التخلص قرب سطح األرض؛

التصـرف في النفایات تمھیدا للتخلص  ومواصـلة األنشـطة المتعلقة بتطبیق معاییر األمان بشـأن   •
تراتیجیات الوطنیة   ات واالـس یاـس منھا ثم التخلص منھا، بما في ذلك وضـع دلیل أمان خاص بالـس
اـیات المشــــــعة والوقود المســـــتھـلك، واإلخراج من الـخدـمة   أـمان التصـــــرف في النـف ة ـب المتعلـق

 واالستصالح؛

وخطط اإلخراج من الخدمة واـستكمال   ومواـصلة تعزیز تبادل الخبرات بـشأن تنفیذ اـستراتیجیات •
 وضع التدریب المتخصص المتعلق بأمان اإلخراج من الخدمة.

 حمایة البیئة من اإلشعاعات واالستصالح  -٥-باء
 االتجاھات

كما لوحظ خالل بعثات الوكالة، وعلى غرار ما حدث في الســـنوات الماضـــیة، أدَّى االســـتخدام المتزاید   -٥۲
نیات والتطبیقات النوویة حول العالم إلى تزاید الحاجة إلى تحلیل وتقییم اآلثار اإلشـــعاعیة  لطائفة واســـعة من التق

ویشــمل ذلك االھتمام بمنھجیات تقییم الجرعات في المســتقبل وبأثر رجعي  للنویدات المشــعة المنبعثة إلى البیئة.
ألفراد الجمھور والكائنات الحیة غیر البشــریة فیما یتعلق باعتماد وإرســاء حدود تصــریف للمرافق واألنشــطة،  

قبلیة  ووقایة الجمھور من التعرض للنویدات المشـعة في البیئة من جراء الممارسـات الماضـیة والممارسـات المسـت
 المحتملة.

 وھنالك أیـضاً اھتمام متزاید بتقییم األنـشطة واألحداث الـسابقة غیر الخاـضعة للرقابة، والتحكم في أثرھا. -٥۳
وتواصـل الدول األعضـاء طلب المسـاعدة التي توفّرھا الوكالة فیما یتعلّق بأنشـطة االسـتصـالح، ال سـیما أنشـطة  

خدم ســابقاً في إنتاج الیورانیوم وفي غیره من األنشــطة المتصــلة  اســتصــالح المواقع الموروثة التي كانت تُســت
 بالمجال النووي.
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 األنشطة ذات الصلة

ـستـصالح المناطق   -٥٤ ـسبة من التعامل مع حاالت ا ـسم الخبرات المكت ـسیر تقا ـستعمل الوكالة على تعزیز وتی
ثة، بما في ذلك الحاالت الالحقة للحوادث ومواقع إنتاج   ــطالع   الیورانیوم الموروثة.الملوَّ وتخطط الوكالة لالضــ

 باألنشطة التالیة:

یق المعني بمواقع   • تصـالح، بما في ذلك فریق التنـس مواصـلة دعم المنتدیات التي تركز على االـس
 الیورانیوم القدیمة، والمحفل الدولي العامل المعني باإلشراف الرقابي على المواقع الموروثة؛

ومواصـلة وضـع برنامج جدید (على غرار النمذجة والبیانات الخاصـة بتقییم التأثیر اإلشـعاعي   •
عاعیة التي   املة المتعلقة بتقییم الجرعات اإلـش یة الـش (موداریا الثانیة)) لمعالجة المواضـیع الرئیـس

بما   یتعرض لھا الجمھور والبیئة جراء انبعاثات النویدات المشـعة، وذلك لدعم الدول األعضـاء،
في ذلك عناصـــر التدریب والتوجیھ وســـلســـلة من الندوات إلشـــراك صـــغار الباحثین العلمیین  

 ودعمھم؛  

ــالح المناطق الملوثة بعد وقوع الحوادث النوویة،  و • ــتراتیجیات إصـ ــأن اسـ ــر توجیھات بشـ نشـ
 والشروع في وضع إرشادات تقنیة داعمة بشأن الرصد ألغراض حمایة الجمھور والبیئة.

 تعزیز األمان في المنشآت النوویة  -جیم
 أمان محطات القوى النوویة  -۱-جیم

 أمان التشغیل  -۱-۱-جیم

 االتجاھات

تواصـــُل بعثات فرقة اســـتعراض أمان التشـــغیل تحدیَد التوصـــیات واالقتراحات المتعلقة بتعزیز إجراء   -٥٥
األمثل ألنشـطة الصـیانة؛ وتعزیز قدراِت التصـدي  عملیات مأمونة؛ ودعم التحسـین المتواصـل؛ وتحقیق المسـتوى  

 للحوادث والتأھِب والتصدي للطوارئ في الموقع؛ وتحدید توقعات اإلدارة وتعمیمھا وتنفیذھا.
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تقریراً منشــوراً في النظام الدولي للتبلیغ عن الخبرات التشــغیلیة   ۸٥من   وأشــار تحلیل البیانات المســتقاة  -٥٦
إلى أن ثمة حاجة مـستمرة إلى التعلم من األحداث المتعلقة باألداء البـشري، وتحـسین أـساـسیات التـشغیل والـصیانة،  

 وتعزیز جوانب القیادة واإلدارة واإلشراف فیما یتعلق بالعملیات والممارسات.

 

وفي عام   فاعالت القوى النوویة حول العالم برامج تُعنى بالتشـــغیل الطویل األجل وإدارة التقادم.ولدى م -٥۷
مـفاعالً، بلـغت نســــــبة المـفاعالت    ٤٤۳، ومن بین جمیع مـفاعالت القوى النووـیة المشـــــغـلة الـبالغِ ـعددـھا  ۲۰۲۰

 ). ۳(انظر الشكل    ٪ ۲۰عاماً    ٤۰ر من  ، وبلغت نسبة المفاعالت المشغلة منذ أكث ٪ ٦۷عاماً أو أكثر   ۳۰المشغلة منذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
حسب عمرھا التشغیلي استناداً إلى    ۲۰۲۰في عام  ٤٤۳توزیع جمیع مفاعالت القوى النوویة المشغلة البالغ عددھا  -۳-الشكل

  . ۲۰۲۰كانون األول/دیسمبر  ۱٥بتاریخ  المعلومات المستمدة من نظام المعلومات عن مفاعالت القوى

۲٥۰ 

۲۰۰ 

۱٥۰ 

۱۰۰ 

٥۰ 

۰ 

 
۰-۲۹ ۳۰-٤۰ ٤۱-٥۱ 

 عدد المفاعالت غیغاواط (كھربائي) –القدرة اإلجمالیة 

 العمر (بالسنوات)
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ل البعثات في إطار خدمة جوانب أمان التشـــغیل الطویل األجل -٥۸ تحدید الحاجة إلى تعزیز ترتیبات    تُواصـــِ
الـتأـھب في محـطات القوى النووـیة تحضـــــیرا للتشـــــغـیل الطوـیل األـجل في مـجاالت تقییـمات األـمان، بـما في ذـلك  

اءات. ارف والكـف ادم وإدارة المـع ان  التـق التوازي مع دعم أـم ة ـب اـل ة للوـك النســــــب ة ـب ذا األمر أولوـی ل ـھ وســـــیشــــــك
 التكنولوجیات المتقدمة الجدیدة.

 نشطة ذات الصلةاأل

سـتسـاعد الوكالة الدول األعضـاء في تنفیذ وتحسـین البرامج المتعلقة بإدارة التقادم والتشـغیل الطویل   -٥۹
وسـتعمل الوكالة على تیسـیر تبادل الخبرات التشـغیلیة المكتسـبة في محطات   األجل المأمون للمنشـآت النوویة.

األعضـاء لدعم تحضـیرھا لتنفیذ عملیات االرتقاء باألمان في محطات  القوى النوویة، وسـتقدم المسـاعدة للدول  
 وتخطط الوكالة لالضطالع باألنشطة التالیة: القوى النوویة القائمة.

نشـــــر وثیـقة تقنـیة حول إدارة تـقادم محـطات القوى النووـیة خالل فترات الـتأخر في التشـــــیـید،   •
 الخدمة؛واإلغالق المتطاول واإلغالق الدائم قبل اإلخراج من 

المبادئ التوجیھیة الـستعراـضات النظراء في إطار خدمة جوانب األمان المتعلقة  ونـشر تنقیحات   •
غیل الطویل األجل لة خدمات الوكالة)   ۲٦(العدد    بالتـش لـس تعراض  من ـس والمبادئ التوجیھیة الـس

 خدمات الوكالة). من سلسلة    ۱۰(العدد    النظراء في إطار خدمة الخبرة المكتسبة بشأن أداء أمان التشغیل 

 أمان المواقع وأمان التصمیم  -۲-۱-جیم

 االتجاھات

ُل الدول األعضـــاء إبداء االھتمام بمواءمة النھج الخاصـــة بتقاســـم المعارف فیما یتعلق بتصـــمیم   -٦۰ تواصـــِ
ــامیم االبتكاریة. ــادرة عن ویُعّدُّ تطبیق معاییر   محطات القوى النوویة وتقییم أمانھا، بما في ذلك التصـ األمان الصـ

ــغیرة   ــة بمحطات القوى النوویة الجدیدة، بما في ذلك المفاعالت الصــ ــامیم االبتكاریة الخاصــ الوكالة على التصــ
وسیشكل ھذا األمر أولویة بالنسبة   والمتوسطة الحجم أو النمطیة، مسألة ذات أھمیة كبیرة بالنسبة للدول األعضاء.

 الت المشغلة.للوكالة بالتوازي مع دعم أمان المفاع

وتُواصــل الدول األعضــاء طلب الدعم في تطبیق معاییر األمان الصــادرة عن الوكالة فیما یتعلق بأمان  -٦۱
وتتعلق العدید من الطلبات المقدَّمة من أجل الحصــول على   المواقع وأمان التصــمیم لمواجھة المخاطر الخارجیة.

ة في تقییم المـخاطر والتصـــــمیم، وـباســـــتـخداِم أـحدث المـعارف ـھذا اـلدعم بتقییِم المواقع الـجدـیدة، وبتوخي الحیـط
 والتقنیات في ھذا الصدد.

وتُواـصل الدول األعـضاء إبداء اھتمام بالدروس المـستفادة من حادث فوكوـشیما داییتـشي فیما یتعلق بأمان  -٦۲
أمان محطات القوى    كما أنھا تعرب عن اھتمامھا بتقاســــم الخبرات بشــــأن إعادة تقییم  المواقع وأمان التصــــمیم.

ینات على األمان تكون معقولة من الناحیة العملیة بھدف منع وقوع الحوادث، حسـب   النوویة القائمة، وإدخال تحـس
 االقتضاء، والتخفیف من عواقب ھذه الحوادث في حال وقوعھا وتفادي حصول انبعاثات مشعة كبیرة.

ــل الوكالة تلقي عدد كبیر من الطلبات من ال -٦۳ ــتعراض في إطار  وتُواصـ ــاء على بعثات االسـ دول األعضـ
ــة طلبات في عام   ــمیم المواقع واألحداث الخارجیة (خمســ ً  ۲۰۱۹خدمة تصــ ــر طلبا ،  ۲۰۲۰في عام   وأحد عشــ
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إلجراء بعـثات خالل الســـــنتین الـتالیتین)، وبعـثات الخبراء، وحلـقات العـمل المعنـیة ببـناء الـقدرات وحلـقات العـمل  
ة. ــاً اھت الـتدریبـی ات من المـخاطر، وـكذـلك بتقییم المـخاطر في المواقع المتـعددة  وثـمة أیضـــ ـمام متزاـید بتقییم تولیـف
 الوحدات.

 
 

وتُواصل الدول األعضاء طلَب المساعدة فیما یتعلق باستعراض تقییمات أمان تصامیم المفاعالت الجدیدة   -٦٤
وفقاً لمعاییر األمان الصــادرة عن الوكالة وكذلك فیما یتعلق باســتعراضــات النظراء في إطار خدمة االســتعراض  

ــیعیة التقنیة األخرى، وإبدا ــبة للمجاالت المواضــ ء اھتمامھا بتقنیات تقییم األمان المتقدمة في التقني لألمان بالنســ
مـجاالت مـثل موثوقـیة األجھزة الرقمـیة والنظم الـخامـلة، وتقییم موثوقـیة الـعاـمل البشـــــري، وبتحلـیل المـخاطر في 

 سیاق تعدد الوحدات أو تعدد المصادر أو فیما یتعلق بالتفاعالت في سیاق تعدد الوحدات النمطیة.

 
 

ــتخدم   -٦٥ ــغیل الطویل األجل  وتس ــات األمان الدوریة لتبریر التش ــتعراض ــكل متزاید اس ــاء بش الدول األعض
ــم المعلومات حول التحدیات الراھنة، والممارســــات الجیدة،   لمحطات القوى النوویة كما أنھا تبدي اھتماماً بتقاســ

ــینات األمان فیما یتصــل بإجراء اســتعریواألمثلة على اإلجراءات التصــحیح اضــات األمان الدوریة  ة وعلى تحس
 لتبریر التشغیل الطویل األجل.

 األنشطة ذات الصلة

اعد الوكالة الدول األعضـاء في تطبیق معاییر األمان الصـادرة عن الوكالة فیما یتعلق بتقییم أمان   -٦٦ تـس ـس
التشـغیل    المنشـآت النوویة، مثل متطلبات تحدید المواقع والتصـمیم واإلدخال في الخدمة والتشـغیل، بما في ذلك

 وتخطط الوكالة لالضطالع باألنشطة التالیة: الطویل األجل.
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تعراض التقني لألمان،   • تعراضـات النظراء في إطار خدمة االـس مواصـلة تنظیِم االجتماعات واـس
ووضـعِ الوثائق التقنیة لمسـاعدة الدول األعضـاء في تطبیق معاییر تقییم األمان وأمان التصـمیم  

الوكالة، من أجل دعم إدخال تحســـینات على أمان محطات القوى النوویة القائمة  الصـــادرة عن 
  وتناول المواضیع الناشئة في مجال أمان تصمیم محطات القوى النوویة الجدیدة؛

ــف التحدیات وأوجھ التآزر والممارســات الجیدة  و • ــور جدید یھدف إلى وص البدء في إعداد منش
ــینات األمان فیما یتعلق بإجراء  الراھنة، وإلى إعطاء أمثلة على اإل جراءات التصـــحیحیة وتحسـ

 استعراضات األمان الدوریة لتبریر التشغیل الطویل األجل لمحطات القوى النوویة؛

مســاعدة الدول األعضــاء التي لدیھا منشــآت نوویة عاملة في تنفیذ توصــیات االســتعراضــات  و •
ـخارجـیة، وتطبیق مـعاییر األـمان  المضـــــطلع بـھا في إـطار ـخدـمة تصـــــمیم المواقع واألـحداث ال

الصـادرة عن الوكالة، واسـتخدام أحدث المعارف والتقنیات في تقییم المواقع وفي تقییم التصـمیم  
 واألمان فیما یتصل باألخطار الخارجیة؛

اســـتھالل مشـــاریع جدیدة بشـــأن قدرة المعدات والمكونات على مقاومة الزالزل اســـتناداً إلى  و •
ــأن ــبة بشـ الزالزل وبیانات االختبار في ھذا المجال، وتطویر نظام للتبلیغ عن   الخبرات المكتسـ

 األحداث الخارجیة إلطالق اإلنذارات بشأن األحداث الخارجیة وتقییم الدروس المستفادة؛

وتنظیم اجتماعات تقنیة لتقاسـم الخبرات بشـأن تقییم المواقع وتصـمیمھا لحمایة المنشـآت النوویة   •
شـــأن تقییم األمان الزلزالي للمنشـــآت النوویة والمفاعالت االبتكاریة  من األخطار الخارجیة، وب

الـقائـمة، مـثل المـفاعالت الصـــــغیرة والمتوســــــطة الحجم أو النمطـیة، وبشـــــأن تقنـیات التحلـیل  
 االحتمالي للمخاطر الناجمة عن إزاحة الصدوع.

 منع وقوع الحوادث العنیفة والتخفیف من عواقبھا  -۳-۱-جیم

 االتجاھات

تواصــل الدول األعضــاء تنقیح إرشــادات إدارة الحوادث العنیفة في محطات القوى النوویة القائمة لكي  -٦۷
وفیما یتعلق   تشـمل عملیات االرتقاء باألمان والمعدات غیر الدائمة، وتراعي االعتبارات في سـیاق تعدد الوحدات.

ــلم بھ أن  إرشــادات إدارة الحوادث العنیفة تعتبُر عامالً مھماً یســاھم من بمحطات القوى النوویة الجدیدة، من المس
 الناحیة العملیة في إنھاء الظروف التي تؤدي إلى حدوث انبعاثات مشعة مبكرة أو انبعاثات مشعة كبیرة.

وتُواصل الدول األعضاء إبداء اھتمام بالدروس المستفادة من حادث فوكوشیما داییتشي، وطلب المساعدة   -٦۸
ــاعدة في من ال ــدي للحوادث قادرة على المس ــمیم للتص ــاملة وجیدة التص ــحة وش ــع ترتیبات واض وكالة على وض

 التعامل مع الصعوبات التي یمكن أن یواجھھا المشغلون ومتخذو القرارات في حال وقوع حادث عنیف.

ــدي للحو -٦۹ ــاء اھتماماً بتلقي نتائج اســتعراضــات النظراء لبرامج التص ادث وبتقاســم  وتبدي الدول األعض
 الخبرات فیما یتعلق بوضع برامج التصدي للحوادث في المفاعالت المتقدمة واالبتكاریة.



GC(65)/INF/5 
 ۳۱  الصفحة

 

 األنشطة ذات الصلة

ــبة في إطار ما تبذلھ الدول   -۷۰ ــم المعارف والخبرات المكتس ــتتیح الوكالة محافل للدول األعضــاء لتقاس س
وســتواصــل الوكالة   أن التصــدي للحوادث العنیفة.األعضــاء من جھود رامیة إلى تعزیز المبادئ التوجیھیة بشــ

 وتخطط الوكالة لالضطالع باألنشطة التالیة: إعداد الوثائق التقنیة المتعلقة بھذا المجال.

ــلة تیســــیر تبادل الخبرات في مجال التصــــدي للحوادث العنیفة، وإعداد الوثائق التقنیة   • مواصــ
 الداعمة في ھذا الصدد؛

برـنامج الوـكاـلة للتـعاون التقني على تعزیز ودعم بـناء الـقدرات وتنمـیة الموارد  والعـمل من خالل   •
البشــریة على الصــعید الوطني في مجال التصــدي للحوادث العنیفة، بما في ذلك بالنســبة للبلدان  

 المستجدة.

 أمان المفاعالت الصغیرة والمتوسطة الحجم أو النمطیة  -۲-جیم

 االتجاھات

ــر المفاعالت  اعتبر   -۷۱ ــتین للمؤتمر العام أّن نشــ م خالل الدورة العادیة الرابعة والســ المحفل العلمي الذي نُّظِ
ــطة الحجم أو النمطیة یُعَدُّ أحد الخیارات القابلة للتطبیق للتخفیف من آثار تغیّر المناخ. ــغیرة والمتوس وقد بلغ   الص

رة مراحل مختلفة من التطویر، كما أوشــكت بعض  تصــمیماً من تصــامیم المفاعالت النمطیة الصــغی ۷۰أكثر من  
في االتحاد الروســــي، أدخلت في الخدمة أول محطة قوى نوویة عائمة في و  المفاھیم على بلوغ مرحلة النشــــر.

 .۲۰۲۰العالم تحت اسم "أكادیمیك لومونوسوف" في أیار/مایو  

د اھتمام الدول األعضــاء بالمفاعالت الصــغیرة والمتوســطة ا -۷۲ لحجم أو النمطیة في زیادة مشــاركة وتَجســَّ
ــتعراض انطباق معاییر   ــیما في اس ــطة الوكالة المتعلقة بھذا النوع من المفاعالت، وال س ــاء في أنش الدول األعض
االمان الصـادرة عن الوكالة على تصـامیم المفاعالت النمطیة الصـغیرة وما یقابل ذلك من زیادة في الطلبات على  

اء بشأن مسائل الترخیص واألمان من جانب البلدان التي تشرع في استخدام تكنولوجیا  حلقات العمل وبعثات الخبر
 وسیشكل ذلك أولویة بالنسبة للوكالة بالتوازي مع دعم أمان المفاعالت المشغلة. المفاعالت النمطیة الصغیرة.

ات الر -۷۳ ة الصـــــغیرة، أقرت الھیـئ اعالت النمطـی المـف ابیین المعنیین ـب ل الرـق اـجة إلى  وخالل محـف الـح ة ـب ابـی ـق
تعزیز تعاونھا على الصــعید الدولي بشــأن اللوائح الخاصــة بالمفاعالت النمطیة الصــغیرة، وأقرت كذلك باألھمیة 
التي تكتســیھا معاییر األمان والوثائق التقنیة الصــادرة عن الوكالة في تعزیز التعاون الدولي بشــأن التقییم الرقابي  

 یرة.لتصامیم المفاعالت النمطیة الصغ

 األنشطة ذات الصلة

ســتســاعد الوكالة الدول األعضــاء في أنشــطتھا المتعلقة بالمفاعالت الصــغیرة والمتوســطة الحجم أو   -۷٤
النمطیة، ال ـسیما في جھودھا الرامیة إلى وـضع متطلبات األمان، وبناء القدرات في مجال أمان التـصمیم وتقییم  

ُسم الممارسات الجیدة.  وتخطط الوكالة لالضطالع باألنشطة التالیة: األمان، وتقا
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القـیام على نحو منھجي ـباســـــتعراض انطـباق مـعاییر األـمان الصـــــادرة عن الوـكاـلة بـھدف دعم   •
ترخیص ونشــر التكنولوجیات الناشــئة المتعلقة بالمفاعالت النمطیة الصــغیرة، ووضــع خریطة  

ـعاییر األـمان الصـــــادرة عن لتطبیق م، ـبالتـعاون الوثیق مع اـلدول األعضـــــاء المھتـمة،  طریق
الوكالة في ســیاق إطار رقابي ومتعلق باألمان ُمحاید من الناحیة التكنولوجیة خاص بالمفاعالت  

 الصغیرة والمتوسطة الحجم أو النمطیة؛

مواصـــلة إعداد المنشـــورات المتعلقة بتقییم أمان المفاعالت الصـــغیرة والمتوســـطة الحجم أو  و •
یاق معاییر األمان الصـادرة عن الوكالة،  النمطیة، وأمان تصـمیم ھذا ال نوع من المفاعالت في ـس

ومواصــلة دعم الدول األعضــاء في تعزیز قدراتھا فیما یتعلق بتقییم أمان المفاعالت الصــغیرة  
 والمتوسطة الحجم أو النمطیة؛

من عقد ســلســلة من حلقات العمل اإلقلیمیة لفائدة البلدان المســتِھلّة بشــأن المخرجات الرئیســیة  و •
العمل التقني المضـطلع بھ في إطار محفل الرقابیین المعنیین بالمفاعالت النمطیة الصـغیرة فیما 

 یتعلق بتنظیم المفاعالت الصغیرة والمتوسطة الحجم أو النمطیة؛

ومواصــلة إعداد وثیقة تقنیة بشــأن الخبرات الســابقة المكتســبة في مجال تنظیم الدول األعضــاء  •
ــغیرة والم ــمل التحدیات المطروحة في ھذا  للمفاعالت الصـ ــطة الحجم أو النمطیة، بما یشـ توسـ

 المجال والحلول المقترحة للتغلب علیھا.

 أمان مفاعالت البحوث  -۳-جیم

 االتجاھات

تُظھر التعقیبات المـستمدة من أنـشطة الوكالة أنَّ معظم الدول األعـضاء التي لدیھا مفاعالت بحوث مـشغَّلة  -۷٥
مدونة قواعد الســـلوك بشـــأن أمان مفاعالت البحوث، بما في ذلك بشـــأن اإلشـــراف الرقابي، وإدارة  تُطبِّق أحكام  

 التقادم، واستعراضات األمان الدوریة والتحضیر لإلخراج من الخدمة.

ــاریع إلدخال تعدیالت وتجدیدات لمعالجة   ۲۸وتعمل  -۷٦ ــواً على األقل على تخطیط أو تنفیذ مشـ دولة عضـ
ـناتـھا.تـقادم ھـیاـكل مـفاع وـقد أـبدت اـلدول األعضـــــاء إدراـكاً متزاـیداً في ـھذا الصـــــدد   الت البحوث ونظمـھا ومكِوّ

 وحسَّنت إدارتھا للترابط بین األمان واألمن عند تخطیط ھذه المشاریع وتنفیذھا.

 األنشطة ذات الصلة

ء باألمان الناتجة  ســتقدم الوكالة المســاعدة إلى الدول األعضــاء لدعم تحضــیرھا لتنفیذ عملیات االرتقا -۷۷
ابي، وتعزیز   ادم مرافق البحوث، وتعزیز اإلشـــــراف الرـق اعالت البحوث، وإدارة تـق ان مـف ات تقییم أـم عن عملـی
ـسلوك بـشأن أمان مفاعالت البحوث من خالل تطبیق متطلبات األمان ذات الـصلة الـصادرة   تطبیق مدونة قواعد ال

 وتخطط الوكالة لالضطالع باألنشطة التالیة: ت التشغیلیة.وستواصل الوكالة تیسیر تبادل الخبرا عن الوكالة.

نة قواعد الـسلوك   • مـساعدة الدول األعـضاء في جھودھا الرامیة إلى بناء القدرات لتنفیذ أحكام مدوَّ
 بشأن أمان مفاعالت البحوث بشكل كامل؛



GC(65)/INF/5 
 ۳۳  الصفحة

 

اعالت البحوث في و • ان مـف ــأن أـم د الســـــلوك بشـــ ة قواـع دوـن اع دولي حول تطبیق ـم د اجتـم عـق
 .۲۰۲۱تموز/یولیھ  

 أمان مرافق دورة الوقود  -٤-جیم

 االتجاھات

، انضـافت ثالث حادثات إلى مجموع عدد الحادثات المبلّغ عنھا بواسـطة نظام التبلیغ عن ۲۰۲۰في عام  -۷۸
المســـــتـفادة من الـحادـثات المتعلـقة ـبالوقود وتحلیلـھا، وھو نـظام لإلبالغ اـلذاتي وتـقاســـــم المعلوـمات حول اـلدروس  

ات   دد الحـادـث الي ـع ك إجـم ذـل ات التي تقع في مرافق دورة الوقود النووي لیبلغ ـب ة.  ۲۹٤الحـادـث ادـث وتمحورت   ـح
ــع برامج فعالة إلدارة التقادم، وتدریب الموظفین   ــأن حول أھمیة وضـ ــیة في ھذا الشـ ــتفادة الرئیسـ الدروس المسـ

من مرافق دورة الوقود النووي   ٪۸۰یاً، تمثل أكثر من  وحال المتواـصل، واـستخدام إجراءات التـشغیل بـشكل فعال.
 في العالم جزًء من ھذا النظام.

ویُولي عدد متزاید من الدول األعضــاء اھتماماً بوضــع برامج وإجراءات منھجیة خاصــة بإدارة التقادم   -۷۹
 الرقابیة المناسبة.  ألغراض إجراء استعراضات األمان الدوریة لمرافق دورة الوقود، بما یشمل تنمیة الكفاءات

 األنشطة ذات الصلة

ســتقدم الوكالة المســاعدة إلى الدول األعضــاء لدعم تحضــیرھا لتنفیذ عملیات االرتقاء باألمان المحددة   -۸۰
وســـتواصـــل الوكالة دعم الدول األعضـــاء في   من خالل عملیات إعادة تقییم أمان مرافق دورة الوقود النووي.

 وتخطط الوكالة لالضطالع باألنشطة التالیة: الرقابي.تعزیز اإلشراف 

مساعدة الدول األعضاء على اتباع نھج متدرج إزاء مرافق دورة الوقود النووي بما یتماشى مع  •
 معاییر األمان الصادرة عن الوكالة؛

ــع البرامج وتنمیة الكفاءات الالزمة   • ــاء على وضـ ــاعدة الھیئات الرقابیة في الدول األعضـ ومسـ
 التحكم الرقابي الفعال في مرافق دورة الوقود النووي؛  لضمان

وتنقیح وتحدیث المبادئ التوجیھیة الخاـصة ببعثات تقییم األمان أثناء تـشغیل مرافق دورة الوقود   •
د االحتیاجات الحالیة للدول األعضــــاء ولتنفیذ معاییر األمان الصــــادرة عن الوكالة   لكي تجســــِّ

 مؤخراً.

 ة لألمان في البلدان المستھلَّةالبنیة األساسی  -٥-جیم

 برامج القـوى النوویة  -۱-٥-جیم

 االتجاھات

وقد شـرعت أربع   دولة عضـواً تنظر في اسـتھالل برنامج جدید للقوى النوویة أو تخطط لذلك. ۲۹ھناك  -۸۱
تشــغیل أولى  من ھذه الدول األعضــاء في تشــیید أولى محطاتھا للقوى النوویة، وتتوقع اثنتان من ھذه الدول بدء  

 .۲۰۲۰محطاتھا في عام 
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یة النوویة   -۸۲ اـس تعراض المتكامل للبنیة األـس تعراضـات الرقابیة المتكاملة، وخدمة االـس وتواصـل خدمة االـس
ــتقاللیة الھیئات   ــاریة تحدید الحاجة إلى تعزیِز اسـ ــتشـ ــتعراض النظراء والخدمات االسـ وغیرھما من خدمات اسـ

اء درات والكـف اِء الـق ة، وبـن ابـی ات الترخیص كجزء من الرـق ان وعملـی ابي، ووضـــــعِ لوائح األـم ال الرـق ات في المـج
 ).٤برامجِ إشراٍف تشریعي ورقابي فعّالٍة (انظر الشكل  
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 الجدول الزمني لخدمات استعراض النظراء والخدمات االستشاریة المقدمة للبلدان المستھّلة  -٤-الشكل
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 األنشطة ذات الصلة

 البنى األســاســیة ألمان برامج القوى النوویة الجدیدة.ســتســاعد الوكالة الدول األعضــاء في إرســاء   -۸۳
 وتخطط الوكالة لالضطالع باألنشطة التالیة:

مواصـلة تشـجیع الدول األعضـاء على اسـتضـافة بعثات اسـتعراض األمان النووي ذات الصـلة   •
األساسیة  خالل المراحل المبكرة من عملیة وضع برنامج للقوى النوویة لدعم تقییم جوانب البنیة  

 لألمان؛

ومواصـلة مسـاعدة الدول األعضـاء المسـتجدة في وضـع برامج للقوى النوویة من خالل تعزیز   •
قدراتھا التقنیة في مجاالت تحدید المواقع وتقییمھا، واســتعراض األمان، وأمان التصــمیم وتقییم  

 وسیشكل ھذا األمر أولویة بالنسبة للوكالة. األمان، والترخیص.

 امج مفاعالت البحوثبرن  -۲-٥-جیم

 االتجاھات

ــاریع إلنشــاء أولى مفاعالت البحوث لدیھا أو   ۲۰تعمل أكثر من  -۸٤ ــواً على تخطیط أو تنفیذ مش دولة عض
ــطة بحث وتطویر   ــتھالل برامج للقوى النوویة و/أو إجراء أنش مفاعالت بحوث جدیدة بھدف بناء قدراتھا على اس

 والبرامج الوطنیة، من قبیل برامج إنتاج النظائر المشعة الطبیة.من أجل دعم قطاع الصناعة  

 األنشطة ذات الصلة

ســـتســـاعد الوكالة الدول األعضـــاء في إرســـاء البنیة األســـاســـیة لألمان فیما یخصُّ البرامج الجدیدة   -۸٥
 وتخطط الوكالة لالضطالع بالنشاط التالي: لمفاعالت البحوث.

األعضـاء بشـأن إرسـاء البنیة األسـاسـیة لألمان فیما یتعلق بالبرامج  مواصـلة تقدیم الدعم للدول   •
بنـاء على الطلـب، ودعم بنـاء القـدرات من خالل تنظیم بعثـات   لمفـاعالت البحوث،  الجـدیـدة 

 استعراض النظراء، واالجتماعات التقنیة، واألنشطة التدریبیة.

 تعزیز التأھب والتصدي للطوارئ  -دال
 تبادل المعلومات واالتصال والمساعدةترتیبات    -۱-دال

 االتجاھات

بة للدول األعضـاء. -۸٦ كل فعال یمثل أولویة بالنـس  یظل تبادل المعلومات واالتصـال في حاالت الطوارئ بـش
، تناھى إلى علم الوكالة، بناًء على ما أبلغتھا بھ الســـلطات المختصـــة أو ما علمت بھ من خالل  ۲۰۲۰وفي عام 

ــأن ال ــائط اإلعالم، ما مجموعھاإلنذارات بشـ من األحداث التي تنطوي   ۱۷۷ زالزل أو التقاریر المتداولة في وسـ
الفعالیات التي   من  ویظل ھذا العدد على مرافق أو أنشــطة نوویة أو إشــعاعیة أو یُشــتبھ في أنَّھا تنطوي على ذلك.

ــاركة   ــاء   مركز الحادثات والطوارئنظمت بمش ــى  والدول األعض ــائد على مدى  مرتفعاً بما یتماش مع االتجاه الس
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وقد ساھمت الجھود المتواصلة التي تبذلھا األمانة والدول األعضاء فیما یتعلق   ).٥السنوات األخیرة (انظر الشكل  
بحلقات العمل والتدریب وترتیبات التبلیغ واإلبالغ والمساعدة في زیادة عدد األحداث المسجلة على مدى السنوات  

 تلقت الوكالة أربعة طلبات على معلومات عن األحداث من جھات اتصال رسمیة.  ،۲۰۲۰وفي عام  األخیرة.

 
 

عدد األحداث التي تنطوي أو یُشتبھ أنھا تنطوي على مرافق أو أنشطة نوویة أو إشعاعیة والتي أبلغت السلطات المختصة   -٥-الشكل
   اإلنذارات بالزالزل أو التقاریر اإلعالمیة. الوكالة بوقوعھا، أو تناھى ذلك إلى علمھا من خالل 

ویتزاید الدعم المقدم للدول األعضــاء من أجل اســتمرار اســتعراض وتحدیث الترتیبات المتعلقة بالتبلیغ   -۸۷
واإلبالغ والمســاعدة من خالل تقدیم التعقیبات بشــأن محتوى األدلة التشــغیلیة المســتعرض وآخر التطورات في 

وســیشــكل ھذا األمر أولویة بالنســبة   واألدوات الشــبكیة الخاصــة بالوكالة والمســتخَدمة في تنفیذ الترتیبات.النظم  
  للوكالة.

، ازدادت النســبة المئویة للمســتخدمین الجدد للنظام الموحد لتبادل المعلومات في حاالت  ۲۰۲۰وفي عام  -۸۸
وفي عام   التحقق من الحســابات باســتخدام عاملْیِن.  الحادثات والطوارئ الذین طلبوا التســجیل الســتخدام خاصــیة

، بلـغت النســــــبة المئوـیة لجمیع مســـــتـخدمي الموقع الشـــــبكي للنـظام الموـحد لتـبادل المعلوـمات في ـحاالت  ۲۰۲۰
ــتخدام   ــابات باس ــیة التحقق من الحس ــتخدام خاص ــجیل الس ــجلین حدیثاً الذین طلبوا التس الحادثات والطوارئ المس

 .٪۱٦عاملْیِن حوالي  

ر عن وقوع  -۸۹ ــدیق على اتفاقیة التبلیغ المبّكِ ــاء على التصـ ــجیع جمیع الدول األعضـ ــلت الوكالة تشـ وواصـ
واتفاقیة تقدیم المســـــاعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشـــــعاعي  ۳حادث نووي (اتفاقیة التبلیغ المبكر)

 
  INFCIRC/335: https://www.iaea.org/sites/default/files/infcirc335.pdfعلى نص اتفاقیة التبلیغ المبكر في الوثیقة یمكن االطالع  ۳

۲۰۲۰  ۲۰۱۹  ۲۰۱۸   ۲۰۱۷   ۲۰۱٦  ۲۰۱٥  ۲۰۱٤   ۲۰۱۳  ۲۰۱۲  ۲۰۱۱  ۲۰۱۰   ۲۰۰۹   ۲۰۰۸   ۲۰۰۷  ۲۰۰٦  ۲۰۰٥ 

٤ 

 الفعالیات المسجلة والمقیّمة
الفعالیات التي نظمت بمشاركة مركز 
 الحادثات والطوارئ 
 عروض المساعي الحمیدة

 بعثات المساعدة
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  عضوان إضافیتان طرفین في اتفاقیة تقدیم المساعدة. ، أصبحت دولتان  ۲۰۲۰وفي عام  .٤(اتفاقیة تقدیم المساعدة)
دولة طرفاً في اتفاقیة تقدیم المســاعدة قدراتھا الوطنیة الخاصــة   ۱۲۲دولة مما مجموعھ   ۳٥وحتى الیوم، ســجلت  

ي والمســاعدة   ٥بالمســاعدة    ووردت طلبات تســجیل جدیدة أو محدثة من .التابعة للوكالة (رانیت)  في شــبكة التصــّدِ
ــرائیل، ــلوفینیا،وبیالروس  بلجیكا،  إسـ ــر، وفنلندا،  و  ، وتركیا، وسـ ھنغاریا، والمملكة المتحدة،  الھند،  كندا، ومصـ

 .، والیابانوالوالیات المتحدة األمریكیة

 

لة في شبكة    استجابت ثالث عشرة منلبنان،   قدمھطلب التماس مساعدة   وعلى إثر -۹۰ الدول األعضاء المسجَّ
ي والمسـاعدة ( من أربعة خبراء من بعثة المسـاعدة، المؤلفة    الوكالة بترتیب  . وقامت) التابعة للوكالةرانیتالتصـّدِ

ــافة إلى أربعة من موظفي الوكالة،   ــا باإلض ــعاعیة في قیاس  لالدنمارك وفرنس ــتویات اإلش   من المواقع   العدیدالمس
نفجار على أمان وأمن المواد والمـصادر المـشعة في المـستـشفیات وـساحات الخردة ومیناء بیروت.  تأثیر االولتقییم  

في إطار المـساعدة  اللبنانیة في مختبرین في فرنـسا    الـسلطاتالعینات البیئیة التي جمعتھا   ُحلّلتباإلـضافة إلى ذلك،  
 .في العینات مرتفعةمستویات إشعاع  عدم اكتشاف أي  المقدمة من الوكالة. وأكد المختبران

ــلة  ۲۰۲۰وخالل عام   -۹۱ ــافیة أنھا تعتبر البرید اإللكتروني قناتھا المفض ــاء إض ــرحت أربع دول أعض ، ص
ــرحت أنھا تعتبر البرید اإللكتروني   ــاء التي صـ ــال في حاالت الطوارئ، لیبلُغ مجموع عدد الدول األعضـ لالتصـ

  ضواً.دولة ع ۱۱٤قناتھا المفضلة لالتصال في حاالت الطوارئ  

 
  INFCIRC/336 :  https://www.iaea.org/sites/default/files/infcirc336.pdfیمكن االطالع على نص اتفاقیة تقدیم المساعدة في الوثیقة    ٤
  یلزم على الدول األطراف في اتفاقیة تقدیم المساعدة "أن تقوم، في حدود قدراتھا، بتحدید الخبراء والمعدات والمواد التي یمكن إتاحتھا  ٥
 غراض تقدیم المساعدة إلى الدول األطراف األخرى في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي، وأن تبلغ الوكالة بذلك". أل

https://www.iaea.org/sites/default/files/infcirc336.pdf
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ویتواصل ارتفاع عدد جھات االتصال المعیَّنة ألغراض تقییم األنشطة المتعلقة بالنظام الدولي للمعلومات   -۹۲
دولة عـضواً جھة اتـصال لدیھا أو حدثتھا، لیبلُغ مجموع  ۱۸، عیَّنت  ۲۰۲۰وفي عام   الخاـصة برـصد اإلـشعاعات.
وظل عدد الدول األعضـــاء التي تســـتخدم النظام الدولي للمعلومات   دولة عضـــواً. ٦۰عدد الدول التي فعلت ذلك  

الخاصـة برصـد اإلشـعاعات ألغراض التقاسـم الدوري لبیانات الرصـد الُمحاَكى لإلشـعاعات في حاالت الطوارئ  
 دول أعضاء). ۹( ۲۰۲۰مستقراً في عام 

تخدم المقیاس الدولي۲۰۲۰وفي عام  -۹۳ عاعیة    ، ارتفع عدد الدول األعضـاء التي تـس لألحداث النوویة واإلـش
 دولة عضواً. ۷۸لإلبالغ بمستوى أھمیة ما یقع من أحداث نوویة أو إشعاعیة من منظور األمان، لیبلغ  

وال تزال العدید من الدول األعـضاء تولي األولویة لتعزیز التأھب للتواـصل بفعالیة مع الجمھور ووـسائط   -۹٤
 و اإلشعاعیة.اإلعالم أثناء حاالت الطوارئ النوویة أ

 األنشطة ذات الصلة

اعدة في حاالت الحادثات أو الطوارئ   -۹٥ تواصـل الوكالة وضـع ترتیبات تـشغیلیة للتبلیغ واإلبالغ والمـس ـس
 وتخطط الوكالة لالضطالع باألنشطة التالیة: النوویة أو اإلشعاعیة ودعم تنفیذھا من طرف الدول األعضاء.

ترتیبات التبلیغ واإلبالغ والمســــاعدة في حاالت الطوارئ النوویة أو  عقد حلقات العمل بشــــأن   •
اإلـشعاعیة، والحلقات الدراـسیة الـشبكیة بـشأن التفاـصیل المحدَّدة الخاـصة بالتدابیر الدولیة الھادفة  

 إلى تنفیذ اتفاقیتي التبلیغ المبكر وتقدیم المساعدة؛

راتھا في مجال التواصـل مع الجمھور  ومواصـلة مسـاعدة الدول األعضـاء في بناء أو تعزیز قد •
في ـحاالت الطوارئ النووـیة أو اإلشــــــعاعـیة عبر إجراء دورات ـتدریبـیة وتـمارین، ـباســـــتـخدام  

 برامجیة محاكاة وسائل التواصل االجتماعي حسب االقتضاء.

 مواءمة ترتیبات التأھب والتصدي  -۲-دال

 االتجاھات

ــاعد -۹٦ ــكل متزاید المس ــاء بش ــورة فیما یتعلق بتعزیز الترتیبات الوطنیة  تطلب الدول األعض ة التقنیة والمش
وتتعلق الـعدـید من  واإلقلیمـیة في مـجال الـتأـھب والتصـــــدي للطوارئ وذـلك من خالل مشـــــاریع التـعاون التقني.

من ســلســلة معاییر   GSR Part 7الطلبات بالحاجة إلى المســاعدة والمشــورة في تنفیذ المتطلبات المحددة في العدد  
األمان الصـــادرة عن الوكالة، بما في ذلك طلبات وضـــع أدلة األمان الجدیدة، وتنقیح أدلة األمان الحالیة، وإجراء  

  وسیشكل ھذا األمر أولویة بالنسبة للوكالة. التدریب والتمارین.

لـصادرین مؤخراً المعنونین  ودلیلي األمان ا GSR Part 7ویتزاید عدد الدول األعـضاء التي تـستخدم العدد   -۹۷
[ترتیبات إنھاء طارئ  Arrangements for the Termination of a Nuclear or Radiological Emergencyتباعاً  

 Arrangements for Publicمن ـسلـسلة معاییر األمان الـصادرة عن الوكالة) و GSG-11(العدد  نووي أو إـشعاعي] 
Communication in Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency    ــات [ترتیب

من ـسلـسلة معاییر    GSG-14(العدد   ]التواـصل مع الجمھور في حاالت التأھب والتـصدي لطارئ نووي أو إـشعاعي
وعالوة على ذلك، یتزاید االھتمام   األمان الصــادرة عن الوكالة) في وضــع ترتیباتھا الوطنیة للتصــدي للطوارئ.

اءمة ترتیبات التأھب والتصــــدي للطوارئ، كما یتضــــح من حجم الجمھور الذي اجتذبتھ الحلقات الدراســــیة  بمو
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یرد باســـتمرار ضـــمن   GSR Part 7وبالنظر إلى أن العدد   GSR Part 7الشـــبكیة المعقودة حول مواضـــیع العدد  
 المنشورات العشرة األكثر مشاھدة على الموقع الشبكي للوكالة.

ي للطوارئ (انظر  وتُواصـــل ا -۹۸ لدول األعضـــاء زیادة اســـتخدامھا لنظام إدارة معلومات التأھُّب والتصـــّدِ
دولة عضـواً منسـقین وطنیین للنظام المذكور، لیبلغ بذلك إجمالي عدد   ۱۲۳، عینت  ۲۰۲۰وحتى عام  ).٦الشـكل  

ــتخدمي ھذا النظام ما مجموعھ   ــتخدماً. ٤۸٤مسـ ــورة لیبلغ  وارتفع كذلك عدد الوحدات   مسـ  ۱۲۸۹النمطیة المنشـ
وقد مّكَن التحلیل المنتظم للمعلومات   .۲۰۱۹وحدة في عام   ۱۲۰٥، مقارنة بعددھا الذي بلغ  ۲۰۲۰وحدة في عام  

ي للطوارئ الوـكاـلةَ من تقییم التـقدم المحرز في تنفـیذ   الـجدـیدة المحمـلة في نـظام إدارة معلوـمات الـتأھـُّب والتصـــــّدِ
ومن تحدید االتجاھات العالمیة الســـــائدة فیما یتعلق بالترتیبات الوطنیة المتعلقة بالتأھب  مشـــــاریع التعاون التقني  

 والتصدي للطوارئ استناداً إلى معاییر األمان الصادرة عن الوكالة.

 

 . ۲۰۲۰تواصل ارتفاع عدد مستخدمي نظام إدارة معلومات التأھُّب والتصّدِي للطوارئ في  -٦-الشكل

ي للطوارئ   -۹۹ وتُظھر التقییمات الذاتیة للدول األعضـاء المنشـورةُ في نظام إدارة معلومات التأھُّب والتصـّدِ
ائدة في الـسنوات الماضـیة: یتعلق أدنى مـستویات ال ابھة لالتجاھات الـس (اـستراتیجیة   ٥تنفیذ بالمتطلب  اتجاھات مـش

ــیفا حدیثاً في الجزء   ۱۸الحمایة) وبالمتطلب   ــعاعیة)، وھما متطلبان أضـ (إنھاء حاالت الطوارئ النوویة أو اإلشـ
GSR Part 7. .ولذلك، وضــعت الوكالة إرشــادات جدیدة لمواصــلة دعم الدول األعضــاء في تنفیذ ھذه المتطلبات 

لـجدـیدة وبوتیرة متـنامـیة تنظیم فـعالـیات ـتدریبـیة لـفاـئدة اـلدول األعضـــــاء  ویجري على أســـــاس ـھذه اإلرشـــــادات ا
تقتضـي أن یقدم التدریب بشـكل افتراضـي) كإحدى األولویات    ۱۹-العلم أن القیود التي تفرضـھا جائحة كوفید (مع

تتعلق أعلى  و في إطار الجھود الرامیة إلى دعم مواءمة الترتیبات الوطنیة المتعلقة بالتأھب والتصــــدي للطوارئ.
 ).۷مستویات التنفیذ بالمتطلبات الخاصة بالبنیة األساسیة للتأھب والتصدي للطوارئ (انظر الشكل  

 
۲۰۲۰        ۲۰۱۹       ۲۰۱۸       ۲۰۱۷       ۲۰۱٦        ۲۰۱٥ 
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الوحدات النمطیة للتقییم الذاتي المنشورة في نظام 
ي للطوارئ  إدارة معلومات التأھُّب والتصّدِ

المنسقون القطریون والمستخدمون الوطنیون لنظام 
ي للطوارئ  إدارة معلومات التأھُّب والتصّدِ
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 .وتقدیراتھا بحسب التقییم الذاتي للبلدان  GSR Part 7المتطلبات الواردة في العدد  -۷-الشكل

ي   -۱۰۰ وجرى تحدیُد اھتماِم الدول األعـضاء في ھذا الـشأن لزیادة تحـسین نظام إدارة معلومات التأھُّب والتـصّدِ
للطوارئ وإلدراج المعلومات المسـتقاة من البعثات في إطار خدمة اسـتعراض إجراءات التأھب للطوارئ في ھذا  

  النظام.

ق إلى ترتیبات التأھب والتـصدي للطوارئ الخاـصة  ویتواـصل تزاید اھتمام الدول األعـضاء بمـسألة التطرّ  -۱۰۱
بأنواع المفاعالت الجدیدة والناشـئة، ال سـیما المفاعالت الصـغیرة والمتوسـطة الحجم أو النمطیة ومحطات القوى  

 النوویة المحمولة.

 األنشطة ذات الصلة

من سـلسـلة معاییر األمان الصـادرة عن   GSR Part 7سـتسـاعد الوكالة الدول األعضـاء في تنفیذ العدد   -۱۰۲
ـساـسي لمواءمة ترتیبات التأھب والتـصدي للطوارئ. وتخطط  الوكالة وـستـضع أدلة األمان ذات الـصلة، كمرجع أ

 الوكالة لالضطالع باألنشطة التالیة:

ن المفاعالت والتأھب والتصــدي للطوارئ اســتناداً إلى  تنظیم اجتماع تقني بشــأن الجیل القادم م •
المـستجدات المنبثقة من أعمال التطویر المـضطلع بھا في إطار المـشروع البحثي المنـسق المعني  
بوضع النُُھج والمنھجیات والمعاییر من أجل تحدید األساس التقني لمنطقة تطبیق خطة الطوارئ  

 صغیرة؛فیما یتعلق بنشر المفاعالت النمطیة ال

ي للطوارئ تـشمل تحـسینات فیما  • وإطالق نـسخة جدیدة من نظام إدارة معلومات التأھُّب والتصـّدِ
یتعلق بالتقییمات الذاتیة والتفاعالت مع نظام اســـتعراض إجراءات التأھب للطوارئ، وتســـمح  

  بزیادة توافر تقاریر استعراض إجراءات التأھب للطوارئ على النحو المسموح بھ.
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 اختبار التأھب للمساعدة  -۳-دال

 االتجاھات

تواصــل الدول األعضــاء طلب المســاعدة من الوكالة في تحســین االســتعداد للتمارین الوطنیة في مجال  -۱۰۳
 طوارئ وتنفیذھا وتقییمھا.للالتصدي  

تكملوا المھام المطلوبة   -۱۰٤ أن مدیري ھذا النظام الموحد الذین لم یـس طة متابعة بـش وقد اضـطلعت الوكالة بأنـش
ــابات ما یزید على   ــب، ونتیجة لذلك، أُلغیت حسـ ــئ   ۲۰منھم في الوقت المناسـ من مدیري النظام المذكور، وأُنشـ

 حساباً جدیداً لمدیرین من دول أعضاء أخرى. ٤٥

 ).۸مرتفعاً (انظر الشكل   ConvEx-2وال یزال مستوى مشاركة الدول األعضاء في تمارین  -۱۰٥

 

 ConvEx-2مشاركة الدول األعضاء والمنظمات الدولیة في تمارین  -۸-الشكل

ــالة االختبار عبر الموقع   -۱۰٦ ــال في حاالت الطوارئ التي أكدت رس ــبة المئویة لجھات االتص ــھدت النس وش
االتصـــاالت البســـیطة  لتبادل المعلومات في حاالت الحادثات والطوارئ أثناء اختبارات    الشـــبكي للنظام الموحد

 .۲۰۲۰في عام  ٪٤۲و ۲۰۱۹في عام  ٪٤۱إلى   ۲۰۱۸في عام  ٪۳٦ارتفاعاً من 
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 األنشطة ذات الصلة

ــط إلجراء التمارین على الصــعید الدولي من أجل اختبار إجراءات   -۱۰۷ ــتواصــل الوكالة تنفیذ برنامج نش س
وتخطط  الوطنیة في مجال التأھب والتصـدي للطوارئ.التأھب والتصـدي للطوارئ ودعم برامج إجراء التمارین  

 الوكالة لالضطالع باألنشطة التالیة:

وتقاـسم جداول التنفیذ مع  ConvEx-3و ConvEx-2و ConvEx-1مواـصلة تنظیم وإجراء تمارین  •
الدول األعـضاء بـشكل مـسبق لدعم المـشاركة على نطاق واـسع، ومواـصلة إجراء تمارین داخلیة  

 الترتیبات التشغیلیة؛دوریة الختبار  

اركةَ الوكالِة في التمارین الوطنیة و/أو التمارین الخاصـة التي  و • دعم طلبات الدول األعضـاء مـش
 تُنظمھا الدول األعضاء؛

تضـیفھا اإلمارات العربیة   ConvEx-3وإجراء تمرین  • یناریو تمارین تـس ع النطاق یتضـمن ـس واـس
 المتحدة.

 ان واألمنتحسین إدارة الترابط بین األم  -ھاء
 االتجاھات

تواـصل الدول األعـضاء تـشجیع األمانة على تیـسیر عملیة تنـسیٍق لمعالجة الترابط بین األمان واألمن، مع  -۱۰۸
 اإلقرار باختالف األنشطة التي تعالج األمان واألمن النوویین.

وال  إلیھا باعتبارھا أصــوالً.وھناك عدد متزاید من المصــادر المشــعة التي تصــیر مھَملة ویتوقف النظر   -۱۰۹
یزال ضــمان وجود خیارات مأمونة وآمنة للتصــرف في المصــادر المشــعة المختومة المھَملة یمثّل أولویة ھامة  

 بالنسبة للدول األعضاء.

اري المعني باألمن النووي الضـوء على األھمیة  -۱۱۰ تـش لط الفریق الدولي لألمان النووي والفریق االـس كما ـس
ً ویعـمل ھذان الفریـقان   ا الترابط بین األمان واألمن.التي یكتســـــیـھ على إعداد منشـــــور مشـــــترك حول ھذا    حالـیا

 الموضوع.

 األنشطة ذات الصلة

ســـــتحرص الوـكاـلة على أن تراعي مـعاییُر األـمان وإرشـــــاداُت األمن النووي الـتداعـیات المترتـبة على   -۱۱۱
ــرورة ذلك،   ــت الضـ ــطة التي تعالج األمان واألمن  األمان واألمن النوویین كلما اقتضـ مع اإلقرار باختالف األنشـ

 وتخطط الوكالة لالضطالع باألنشطة التالیة: النوویین.

مواصلة دعم الدول األعضاء في إدارة الترابط بین األمان واألمن النوویین فیما یخصُّ المنشآت   •
ــلة، و ــادات جدیدة، وتنقیح معاییر األمان ذات الصـ ــع إرشـ ــطة  النوویة، عبر وضـ إجراء األنشـ

 التدریبیة؛
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مواصــلة وإعداد الوثائق التقنیة بشــأن الترابط، بما یشــمل إعداد وثیقة تقنیة بشــأن الترابط بین  و •
وســتســتحدث وحدة نمطیة   وســیشــكل ھذا األمر أولویة بالنســبة للوكالة. أمان النقل وأمن النقل.

 الخاصة بأمان النقل؛  بشأن ھذا الموضوع وسیجري تحمیلھا إلى منصة التعلم اإللكتروني

وتوفیر التدریب بشــــأن تنفیذ التقریر التقني الجدید من ســــلســــلة التقاریر التقنیة بشــــأن التبلیغ   •
  وإصدار األذون والتفتیش وإجراءات اإلنفاذ الرقابي ألغراض أمان المصادر المشعة وأمنھا.

 تعزیز المسؤولیة المدنیة عن األضرار النوویة  -واو
 االتجاھات

تواصـــل الدول األعضـــاء إیالء أھمیة لوجود آلیات فعالة ومتســـقة في مجال المســـؤولیة النوویة على   -۱۱۲
الصـعیدین الوطني والعالمي بما یكفل تقدیم تعویضـات آنیة وكافیة وغیر تمییزیة عن األضـرار التي تلحق بالناس  

اء وقوع حادث نووي أو حادثة نوویة.  ٦والممتلكات والبیئة جرَّ

اصـــــل اـلدول األعضـــــاء طـلب المســـــاـعدة من الوـكاـلة في ـما تـبذـلھ ـھذه اـلدول من جھود رامـیة إلى  وتو -۱۱۳
االنـضمام إلى االتفاقیات الدولیة بـشأن المـسؤولیة النوویة، مع مراعاة التوـصیات بـشأن كیفیة تیسیر تحقیق منظومة 

لمسـؤولیة النوویة التابع للوكالة اسـتجابة  عالمیة للمسـؤولیة النوویة كان قد اعتمدھا فریق الخبراء الدولي المعني با
 .۷لخطة عمل الوكالة بشأن األمان النووي

 األنشطة ذات الصلة

ســتواصــل الوكالة تیســیر إنشــاء منظومة عالمیة للمســؤولیة النوویة ومســاعدة الدول األعضــاء في   -۱۱٤
الصـكوك الدولیة للمسـؤولیة النوویة وتنفیذھا، مع مراعاة التوصـیات   جمیع  جھودھا الرامیة إلى االنضـمام إلى

وتخطط الوكالة لالضــــطالع   .۲۰۱۲التي اعتمدھا فریق الخبراء الدولي المعني بالمســــؤولیة النوویة في عام  
 باألنشطة التالیة:

،  ۲۰۲۱في عام تنظیم االجتماع المقبل لفریق الخبراء الدولي المعني بالمســــؤولیة النوویة الذي ســــیعقد   •
 والذي ستسبقھ حلقة عمل لفائدة الدبلوماسیین بشأن المسؤولیة النوویة؛

تنظیم حلقة عمل دون إقلیمیة بشـأن المسـؤولیة المدنیة عن األضـرار النوویة لفائدة الدول األعضـاء في و •
، وذلك  آـسیا واالـضطالع بأنـشطة تواـصل خارجیة أخرى من ھذا القبیل قد تطلبھا فرادى الدول األعـضاء

 بدعم من فریق الخبراء الدولي المعني بالمسؤولیة النوویة؛

 
 .۲۰۲۰الذي اعتمده المؤتمر العام في أیلول/سبتمبر  GC(64)/RES/9انظر الفقرة (ف ف) من دیباجة القرار  ٦
یمكن االطالع على نّصِ توصیات فریق الخبراء الدولي المعني بالمسؤولیة  .RES/9/GC(64)من منطوق القرار    ۲من الجزء    ۳۲انظر الفقرة    ۷

التالي:   الموقع  على  عمل  . liability.pdf-nuclear-https://www.iaea.org/sites/default/files/17/11/actionplanالنوویة  خطة  وترد 
 . GOV/2011/59-GC(55)/14الوكالة بشأن األمان النووي في الوثیقة  

https://www.iaea.org/sites/default/files/17/11/actionplan-nuclear-liability.pdf
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ــافة  و • ــتضـ ــرار النوویة عبر اسـ ــطالع بدور أمانة اجتماعات اتفاقیة التعویض التكمیلي عن األضـ االضـ
االجتماعات المقبلة لألطراف المتعاقدة والموقعة على اتفاقیة التعویض التكمیلي عن االضــــرار النوویة،  

 طلب من األطراف المتعاقدة في ھذه االتفاقیة؛ وذلك بناء على

ــأن   • ــریعات الوطنیة بشــ ــاء، بناء على الطلب، في اعتماد أو تنقیح التشــ ــلة دعم الدول األعضــ ومواصــ
 المسؤولیة المدنیة عن األضرار النوویة، وذلك في سیاق برنامج الوكالة للمساعدة التشریعیة.
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 ۱الصفحة  

 

 التذییل ألف 
 ۲۰۲۰أنشطة الوكالة في عام 

 مجاالت األمان العامة  -ألف
ــادرة عن الوـكاـلة وـخدـمات اســـــتعراض النظراء والـخدـمات     -۱-ألف مـعاییر األـمان الصـــ

 االستشاریة

ویمكن االطالع على   أدلة بشــأن األمان الخاص. وتســعةأصــدرت الوكالة دلیالً واحداً بشــأن األمان العام   -۱
 مزید من التفاصیل في التذییل باء.

وأدرَجت الوكالة جمیع معاییر األمان ومنشــورات إرشــادات األمن النووي الجدیدة في المنصــة الخاصــة   -۲
ــتخد ــأن األمان واألمن النوویین.بالواجھة البینیة اإللكترونیة للمس ــتُخِدمت ھذه المنصــة لوضــع خطة  م بش كما اس

 استراتیجیة لتنقیح أدلة األمان المتعلقة بأمان مرافق دورة الوقود النووي.

وعلى الرغم من اسـتمرار تقدیم الوكالة خدمات اسـتعراض النظراء والخدمات االسـتشـاریة عند الطلب،   -۳
ــبب فقد   ل العدید منھا بســ ــتعراض النظراء والخدمات   ۱٥ وأجرت الوكالة .۱۹-تدابیر كوفید  أُّجِ من خدمات اســ

لت الشـــكل ألف). االســـتشـــاریة في جمیع مجاالت األمان ( خدمات اســـتعراض النظراء   وأربعین من خمس وأُّجِ
 .۱۹-نظراً للقیود المفروضة على السفر بسبب جائحة كوفید والخدمات االستشاریة

 

 .۲۰۲۰والمؤجلة اعتباراً من عام  ۲۰۲۰عدد خدمات استعراض النظراء والخدمات االستشاریة التي أجریت في عام  -الشكل ألف 
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 ألف یل یالتذ

 ۲الصفحة  

ــاریة وأدوات التقییم الذاتي من  -٤ ــتش ــتعراض النظراء والخدمات االس وواصــلت الوكالة تعزیز خدمات اس
مع الدول    المسـتفادة من تنفیذ ھذه الخدمات وتبادل المعلومات ذات الصـلة، حسـب االقتضـاء،خالل دمج الدروس  

واستناداً إلى الدروس المستفادة، على وجھ الخصوص، من أول بعثة مشتركة بین خدمة االستعراضات   األعضاء.
ــرف في النفایات ا ــات المتكاملة المتعلقة بالتص ــتعراض ــتھلك،  الرقابیة المتكاملة وخدمة االس ــعة والوقود المس لمش

ــتركة بین الخدمتین   ــادات دعم التنفیذ الفعال للبعثات المشـ ــتُكملت إرشـ ــتصـــالح، اسـ واإلخراج من الخدمة واالسـ
لتقییم النظام   ۲۰۲۰كما عقدت الوكالة اجتماعاً تقنیاً افتراـضیاً في تـشرین الثاني/نوفمبر   المذكورتین في المـستقبل.
 للبنیة األساسیة الرقابیة الخاصة باألمان.اإللكتروني للتقییم الذاتي  

للمضــي قدماً بالدروس المســتفادة من بعثات خدمة االســتعراضــات   ۲۰۲۰وأُنشــئ فریق عامل في عام   -٥
ــمنت في نطاقھا ــابقة، والتي تض ــتھلة لبرامج القوى النوویة،   الوحدة  الرقابیة المتكاملة الس ــممة للبلدان المس المص

ــیغة المنقحة    SSG-16مع العدد  والتي أجریت بما یتماشــــى   ــادر عن الوكالة  Rev.1(الصــ ) من دلیل األمان الصــ
 Establishing the Safety Infrastructure for a"إرســاء البنیة األســاســیة ألمان برنامج القوى النوویة" (بعنوان  

Nuclear Power Programme.(   عت بة من البعثات، وضـِ أن ھذه الوحدة  ومن تحلیل الخبرات المكتـس ادات بـش إرـش
وســـتؤخذ ھذه   المصـــممة التي تجرى في إطار خدمة االســـتعراضـــات الرقابیة المتكاملة لتحســـین فعالیة تنفیذھا.

ادات في االعتبار عند اـستعراض   من  ۳۷(العدد   المبادئ التوجیھیة لخدمة االـستعراضـات الرقابیة المتكاملةاإلرـش
ــلة خدمات الوكالة). ــلســ ــة بأداة   وبالتوازي مع ســ ــئلة الخاصــ ــتعرض الفریق العامل مجموعات األســ ذلك، اســ

 ).Rev.1(النسخة المنقحة   SSG-16بناًء على العدد   االستعراض المتكامل للبنیة األساسیة لألمان

ــتنتاجات   -٦ عت إجراءات لزیادة فعالیة خدمة اســـتعراض إجراءات التأھب للطوارئ بناًء على االسـ ــِ ووضـ
تعراض إجراءات التأھب للطوارئ:التي انتھى إلیھا االج أن "عـشرون عاماً من خدمة اـس تفادة   تماع التقني بـش االـس

من   ۰-۳ونُفـّذت ـبالفـعل الـعدـید من اإلجراءات في اإلصـــــدار   .۲۰۱۹من عـقدین من الخبرات" اـلذي عقـِد في ـعام  
إدراج تقاریر   وإمكانیةوالذي تـضمن ـسمات محـسنة للتقییم الذاتي   نظام إدارة معلومات التأھب والتـصدي للطوارئ

ــتعراض إجراءات التأھب للطوارئ. ــملت إجراءات أخرى تطویر قاعدة بیانات لنتائج خدمة   بعثات خدمة اسـ وشـ
اســــتعراض إجراءات التأھب للطوارئ وتطویر التعلم اإللكتروني لتدریب الخبراء المشــــاركین في بعثات خدمة  

 استعراض إجراءات التأھب للطوارئ.

لة مبادئ توجیھیة ألداء البعثات االســـتشـــاریة الجدیدة بشـــأن البنیة األســـاســـیة الرقابیة  وصـــاغت الوكا -۷
عة. لألمان عاعي وأمن المواد المـش تبیاناً قبل إجراء البعثة للجھات المناظرة   اإلـش مل ھذه المبادئ التوجیھیة اـس وتـش

 باإلضافة إلى قالب نموذجي لتقریر البعثة.

لمیة لتقییم األمان لتزوید الدول األعـضاء بمعلومات تفـصیلیة عن تقییم األمان وعززت الوكالة الـشبكةَ العا -۸
واألنشـطة البرنامجیة المتعلقة بأمان التصـمیم، مثل اسـتعراضـات النظراء، وحلقات العمل، واالجتماعات التقنیة،  

 والتدریب.

 االتفاقیات الدولیة في میدان األمان  -۲-ألف

، اجتماعاً لمســؤولي االجتماع االســتعراضــي الثامن التفاقیة  ۲۰۲۰شــباط/فبرایر  یســرت الوكالة، في  -۹
األمان النووي للنظر في النھج الشـــامل والتحضـــیرات النھائیة لھذا االجتماع، وكان مقرراً مبدئیاً عقده في الفترة  

، وبعد  ۱۹-حة كوفیدلكن نظراً للقیود المفروضـة على السـفر بسـبب جائ .۲۰۲۰من آذار/مارس إلى نیسـان/أبریل  
ل االجتماع المذكور.  مشاورات مكثفة، أُّجِ
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في طـشقند، حلقة عمل بـشأن تعزیز اتفاقیة األمان النووي    ۲۰۲۰وعقدت الوكالة، في كانون الثاني/ینایر   -۱۰
ل في فیینا، حلقة عم ۲۰۲۰كما عقدت الوكالة، في تشــــرین الثاني/نوفمبر   لفائدة الھیئة الرقابیة في أوزبكســــتان.

، حلقة  ۲۰۲۰وعقدت الوكالة أیضـاً، في كانون األول/دیـسمبر   لممثلي البعثات الدائمة بـشأن اتفاقیة األمان النووي.
 عمل تعلیمیة افتراضیة بشأن اتفاقیة األمان النووي لفائدة البلدان التي لیس لدیھا مفاعالت قوى نوویة.

ــیر لال ۱۹-، أثرت جائحة كوفید۲۰۲۰عام  وفي -۱۱ ــابع لألطراف  على التحضـ ــي السـ ــتعراضـ جتماع االسـ
 المتعاقدة في االتفاقیة المشـتركة بشـأن أمان التصـرف في الوقود المسـتھلك وأمان التصـرف في النفایات المشـعة.

د بـعد ذـلك افتراضــــــیاً بنـجاح في أیلول/ســـــبتمبر   ل االجتـماع التنظیمي لالجتـماع الـمذكور ثم ُعقـِ تشـــــرین    -وأُجـّ
 ضافة إلى ذلك، أُّجل االجتماع االستعراضي السابع لالتفاقیة المشتركة.باإل .۲۰۲۰األول/أكتوبر  

الفعالیة الرقابیة في مجال األمان النووي واألمان اإلشــــعاعي وأمان النقل وأمان    -۳-ألف
 النفایات وفي مجال التأھب والتصدي للطوارئ

ن إلى تدریب المنســــقین الوطنیین  افتراضــــیاً حلقتي عمل أقالیمیتین تھدفا ۲۰۲۰أجرت الوكالة في عام   -۱۲
واعتباراً من نھایة عام   الجدید من ھذا النظام. ۲لنظام إدارة معلومات األمان اإلشــعاعي على اســتخدام اإلصــدار  

ب ۲۰۲۰  ٪ من منسقي النظام المذكور المعینین على المستوى الوطني على استخدام المنصة الجدیدة.۸۷، ُدّرِ

خصـصـة على منصـة التعلُّم اإللكتروني ألغراض التعلیم والتدریب في المجال  وأنشـأت الوكالة مسـاحة م -۱۳
النووي السـتضـافة مواد من الدورة الدراسـیة االفتراضـیة لصـیاغة اللوائح، بما في ذلك المواد التدریبیة والوثائق  

لت الدورة الدراســیة بشــأن صــیاغة اللوائح المتعلقة باألمان النووي التقنیة. نظراً للقیود المفروضــة    ومع ذلك، أُّجِ
 .۱۹-على السفر بسبب جائحة كوفید

وعقدت الوكالة اجتماعاً تقنیاً افتراضیاً بشأن الجیل القادم من المفاعالت والتأھب والتصدي للطوارئ في  -۱٤
ترتیبات  وناقش االجتماع العناصــر المختلفة ذات الصــلة بتعریف   .۲۰۲۰تشــرین األول/أكتوبر   -أیلول/ســبتمبر  

 التأھب والتصدي للطوارئ للمفاعالت الصغیرة والمتوسطة الحجم أو النمطیة.

مع الھیئات الرقابیة في الدول األعضـاء للحصـول على   ۲۰۲۰وأجرت الوكالة اسـتبیاناً في نیسـان/أبریل   -۱٥
عاعیة؛ ۱۹-لمحة عامة عن تأثیر جائحة كوفید طة الرقابیة ألمان المصـادر اإلـش ة الوصـول إلى فھم  بغی  على األنـش

والحصـول على تعقیبات بشـأن أي تأثیر على معاییر    أفضـل للتحدیات التي تواجھھا الدول األعضـاء واحتیاجاتھا؛
ــتفادة، عند االقتضــاء.  األمان الصــادرة عن الوكالة؛ ــات البارزة والدروس المس ــتبیان   وجمع الممارس والقى االس

اناً من الدول األعضـاء، حیث اـستجابت أ ر التقریر على الموقع اإللكتروني   ھیئة رقابیة. ۱۲۰كثر من اـستحـس ونُشـِ
 ممثل عن الھیئات الرقابیة المستجیبة. ۳۰۰للوكالة ونوقش أیضاً خالل حلقات دراسیة شبكیة مع أكثر من 

لمواجھة التحدیات المشـتركة   ۲۰۲٤-۲۰۲۰وأطلق المحفُل التعاوني الرقابي الخطةَ االسـتراتیجیة للفترة   -۱٦
ع برامجھا في میدان القوى النوویة. في ج لھذه الخطة   وضـع إطار رقابي لفائدة البلدان التي تسـتحدث أو توسـِّ ورّوِ

 .۲۰۲۰االستراتیجیة خالل االجتماع العام السنوي للمحفل التعاوني الرقابي الذي عقد افتراضیاً في أیلول/سبتمبر  

تقنیة لتقدیم إرشـــادات بشـــأن تطبیق نھج متدرج في مجال وتضـــع الوكالة اللمســـات األخیرة على وثیقة  -۱۷
ویتضـــمن المنشـــور إرشـــادات بشـــأن المنھجیات المقترحة التي تعزز تطبیق   للمرافق النوویة. التنظیم الرقابي
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الرقابیین للنھج المتدرج بانتظام واتســــاق باإلضــــافة إلى العدید من دراســــات الحالة بشــــأن كیفیة تطبیق الدول  
 ج متدرج في میدان التنظیم الرقابي للمرافق النوویة.األعضاء لنھ

وـصاغت الوكالة وثیقة تقنیة لتقدیم إرـشادات بـشأن تطبیق نھج متدرج في التنظیم الرقابي ألغراض أمان  -۱۸
ویتضــمن المنشــور إرشــادات بشــأن المنھجیات المقترحة التي تعزز نھجاً منھجیاً ومتســقاً   المصــادر اإلشــعاعیة.

اً لمعاییر األمان الصـادرة عن الوكالة باإلضـافة إلى دراسـات حالة بشـأن كیفیة تطبیق الدول األعضـاء  للرقابة وفق
  لنھج متدرج في ضوابطھا الرقابیة لألمان اإلشعاعي.

ة منشـــــوراً بعنوان   -۱۹ اـل ان" (ونشـــــرت الوـك ة ألغراض األـم ابـی ة للخبرات الرـق اـل  Effective"اإلدارة الفـع
Management of Regulatory Experience for Safety(  الوثیقة التقنیة)TECDOC-1899   (الصــادرة عن الوكالة

 .۲۰۲۰ونظمت اجتماعاً تقنیاً افتراضیاً بشأن ھذا الموضوع في تشرین األول/أكتوبر  

ــرین الثاني/نوفمبر   -۲۰ ــؤولین الرقابیین للمفاعالت من ۲۰۲۰ونظمت الوكالة، في تشـ ، اجتماعاً لكبار المسـ
 دو لتقاسم الخبرات التشغیلیة والرقابیة للمفاعالت من ھذا النوع.نوع كان

 القیادة واإلدارة فیما یتعلق باألمان، وثقافة األمان، واالتصاالت بشأن األمان  -٤-ألف

ــاور مع األطراف   -۲۱ ــال والتشـ ــأن االتصـ ــیة بشـ عقدت الوكالة، في تموز/یولیھ، حلقة عمل وطنیة افتراضـ
  لمساعدة الدول األعضاء في وضع استراتیجیاتھا الخاصة باالتصال.المھتمة 

  " "ممارـسات ثقافة األمان للھیئة الرقابیة ، منـشوراً بعنوان  ۲۰۲۰ونـشرت الوكالة، في كانون الثاني/ینایر   -۲۲
)Safety Culture Practices for the Regulatory Body(  الوثیقة التقنیة)TECDOC-1895 كالة).الصادرة عن الو 

ــباط/فبرایر   -۲۳ ــیة الدولیة للقیادة في مجال األمان ۲۰۲۰وعقدت الوكالة، في طوكیو في شـ ، الدورة الدراسـ
، نشــــاطین تدریبیین  ۲۰۲۰النووي واإلشــــعاعي، وأجرت أیضــــاً، في أیلول/ســــبتمبر وكانون األول/دیســــمبر  

واإلدارة فیما یتعلق باألمان وثقافة األمان للمرافق النوویة  افتراضـیین لمسـاعدة الدول األعضـاء في تعزیز القیادة  
  والھیئات الرقابیة.

ــتعراض نظام اإلدارة المتكاملة للھیئة الرقابیة في  -۲٤ ــأن اسـ ــیتین بشـ وأجرت الوكالة بعثتي خبراء افتراضـ
 .۲۰۲۰وفي جنوب أفریقیا في تشرین األول/أكتوبر   ۲۰۲۰مصر في حزیران/یونیھ  

، بعثة متابعة لعملیة التحســین المســتمر لثقافة األمان إلى ســت  ۲۰۲۰لوكالة، في آب/أغســطس  وأوفدت ا -۲٥
 محطات قوى نوویة روسیة.

تـشاریة افتراضـیة لوضـع دلیل األمان بـشأن القیادة واإلدارة ألغراض   -۲٦ وعقدت الوكالة ثالثة اجتماعات اـس
والتاریخ المتوقع لنشــــر دلیل   .۲۰۲۰ل/دیســــمبر  األمان في حزیران/یونیھ وتشــــرین األول/أكتوبر وكانون األو

  .۲۰۲۲األمان سیكون في عام 

وواـصلت الوكالة دعمھا للـشبكات المھنیة وجماعات الممارـسین من خالل الـشبكة العالمیة المعنیة باألمان  -۲۷
ــبكة   ــات الوكالة التي تســتضــیفھا ش ر تبادل المعلومات بین  CONNECTواألمن النوویین ومنص ــّ الدول  ، مما یس

 األعضاء مع توفیر الوصول إلى سجالت مواضیعیة لمختلف المواد والمنشورات.
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اء الـقدرات في مـجال األـمان النووي واألـمان اإلشــــــعاعي وأـمان النـقل وأـمان     -٥-ألف بـن
 النفایات وفي مجال التأھب والتصدي للطوارئ

ــختین من   -۲۸ ــرین الثاني/نوفمبر، نس الدورة التعلیمیة الجامعیة العلیا في میدان الوقایة  عقدت الوكالة، في تش
وعقدت   من اإلشـعاعات وأمان المصـادر اإلشـعاعیة في مراكز التدریب اإلقلیمیة المنتسـبة إلى الوكالة في أفریقیا.

ــیة. ــخة المغرب باللغة الفرنس ــخة غانا باللغة اإلنكلیزیة ونس كما عقدت الوكالة، في األرجنتین في آذار/مارس   نس
، حلقة عمل لتدریب محاضــري الدورة التعلیمیة الجامعیة العلیا على اســتخدام أدوات التعلُّم اإللكتروني في ۲۰۲۰

باإلضـــافة إلى ذلك، عقدت الوكالة حلقتي عمل عبر اإلنترنت لتعزیز المھارات التربویة   مركز التدریب اإلقلیمي.
 الجامعیة العلیا في مركز التدریب اإلقلیمي في مالیزیا.  ومھارات التعلُّم اإللكتروني لمحاضري الدورة التعلیمیة

ــرین األول/أكتوبر   -۲۹ ، بعثة تقییم التعلیم والتدریب لتقییم عملیات  ۲۰۲۰وأجرت الوكالة، في األردن في تش
وكانت ھذه أول بعثة تقییم   توفیر التعلیم والتدریب الوطني في مجال الوقایة من اإلشـــعاعات واألمان اإلشـــعاعي.

  لتعلیم والتدریب یجري تنظیمھا وتستخدم فیھا األدوات اإللكترونیة استخداماً مكثفاً.ل

-۲۰۱۳وواصــــــلت الوكالة تنفـیذ النھج االســـــتراتیجي للتعلیم والـتدریب في مـجال األمان النووي للفترة   -۳۰
شــرات إحراز  وتتاح مؤ ووضــعت واســتكملت مؤشــرات إحراز التقدم ومنھجیة لرصــد وتقییم حالة تنفیذه. ۲۰۲۰

كما طورت الوكالة النھج االســتراتیجي لبناء القدرات واســتدامتھا   التقدم اآلن عبر اإلنترنت لتســھیل عملیة التقییم.
 .۲۰۳۰-۲۰۲۱في مجال األمان النووي للفترة  

ــیاً في حزیران/یونیھ   -۳۱ ــاری�ا افتراضـ ــتشـ مع خبراء خارجیین من معھد  ۲۰۲۰وعقدت الوكالة اجتماعا اسـ
ــآت والمفاعالت األلمانیة، بھدف تحلیل   ــركة أمان المنشـ ــي، وشـ ــعاعات واألمان النووي الفرنسـ الوقایة من اإلشـ

 .۲۰۱۹لقة عمل وطنیة عقدت في عام الدعم التقني من ح  اتالتعقیبات المتلقاة حول منھجیة التقییم الذاتي لمنظم

ــاء شـــبكة األمان النووي اآلســـیویة وعقدت اجتماعین   -۳۲ ونظمت الوكالة ثالثة أنشـــطة إقلیمیة لفائدة أعضـ
ووضـع خطة نشـاط الشـبكة المذكورة للسـنوات   ۲۰۲۰-۲۰۱۸اسـتشـاریین لتقییم أنشـطة الشـبكة المنفذة في الفترة  

لتقییم والمقترحات الخاصـة باألنشـطة الجدیدة، أعدت الوكالة خطة نشـاط الشـبكة  وبناًء على نتائج ا الثالث المقبلة.
 .۲۰۲۳-۲۰۲۱المذكورة للفترة  

، اجتماعین للجنة التوجیھیة لـشبكة أمان ۲۰۲۰ونظمت الوكالة، في آب/أغـسطس وتـشرین الثاني/نوفمبر   -۳۳
فرقة العاملة لشــبكة أمان أوروبا  ویجري وضــع اختصــاصــات األ أوروبا وآســیا الوســطى كفعالیتین افتراضــیتین.

 وآسیا على النحو الذي تحدده اجتماعات اللجنة التوجیھیة.

ــرین األول/أكتوبر   -۳٤ ــتعراض الرقابي  ۲۰۲۰وعقدت الوكالة، في تشـ ــأن االسـ ــیة بشـ ، حلقة عمل افتراضـ
ــبكة العربیة لل ــھا بغیة تبادل المعلومات بین أعضــاء الش ھیئات الرقابیة النوویة  لمفاعالت البحوث وتقییمھا وتفتیش

 وأعضاء االتفاق التعاوني اإلقلیمي األفریقي للبحث والتنمیة والتدریب في مجال العلم والتكنولوجیا النوویین.

األیبیري  -۳٥ والمحفل  الوكالة  بین  العملیة  الترتیبات  الوكالة  اإلشعاعیة    ومددت  الرقابیة  للوكاالت  األمریكي 
والنوویة بشأن التعاون في مجاالت األمان النووي واإلشعاعي والتأھب والتصدي للطوارئ واألمن النووي في  

في  افتراضیاً اللذین عقدا   وكما شاركت الوكالة في اجتماعي اللجنة التقنیة التنفیذیة لمحفل فور .۲۰۲۰تموز/یولیھ 
تحت عنوان "تعزیز    نظمت أثناء المؤتمر العام ھ وتشرین الثاني/نوفمبر، وفي الفعالیة الجانبیة التي  شھري تموز/یولی
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الحصائل واألخبار من المحفل األیبیري األمریكي   األمان واألمن النوویین من خالل التعاون اإلقلیمي والدولي:
 فورو".  -للوكاالت الرقابیة اإلشعاعیة والنوویة 

دت فت -۳٦ ّدِ رة ـجدـیدة للجـنة التوجیھـیة للشـــــبـكة الـعالمـیة المعنـیة ـباألـمان واألمن النوویین، والتي تـتألف من وحـُ
وعقدت الوكالة اجتماعین افتراضـیین للجنة   منظمات دولیة ومجموعات صـناعیة. ۳بلداً و ۲۳عضـواً یمثلون   ۲۹

ختصـــاصـــات والخطة االســـتراتیجیة  التوجیھیة للشـــبكة العالمیة المعنیة باألمان واألمن النوویین الســـتعراض اال
ــأن األولویات   ــیعیة اللتماس مدخالت بشـ ــبكة اإلقلیمیة والمواضـ ــي مع قیادة الشـ ــافة إلى اجتماع افتراضـ باإلضـ

 المستقبلیة.

، حلقة عمل وطنیة بشــأن مبادئ األمان ومتطلبات  ۲۰۲۰وعقدت الوكالة، في جاكرتا في شــباط/فبرایر   -۳۷
ت القوى النوویة حیث ناقش المشــاركون أحدث مبادئ األمان ومتطلبات األمان األمان المطبقة في تصــمیم محطا

 الصادرة عن الوكالة وإمكانیة تطبیقھا في تصمیم محطات القوى النوویة الجدیدة.

ــبكة   -۳۸ ــبكة الدولیة للتعلیم والتدریب في مجال التأھب والتصــدي للطوارئ (ش ــنوي للش ل االجتماع الس وأُّجِ
iNET-EPR  ومع ذلك، فقد نفذت   .۱۹-، نظراً للقیود المفروضـة على السـفر بسـبب جائحة كوفید۲۰۲۱) إلى عام

بادرات على ید األفرقة العاملة في الوكالة العدید من األنشـــطة التي ســـمحت فعلیاً بإحراز تقدم كبیر في وضـــع م
ل   .iNET-EPRشبكة   .iNET-EPRدولة عضواً كجھات اتصال في شبكة  ٦۹كیاناً من  ۱۸۰وحتى اآلن، سجَّ

 البحث والتطویر ألغراض األمان  -٦-ألف

عقدت الوكالة افتراضــیاً، في تشــرین الثاني/نوفمبر، االجتماع التحضــیري األول لمشــروع بحثي منســق   -۳۹
أ ن وضـع جدول زمني لتحدید وترتیب الظواھر ومصـفوفة تحقق، ووضـع معاییر مرجعیة الحتباس االنصـھار  بـش

 داخل الوعاء.

"نظم اإلغالق الخاملة لمفاعالت النیوترونات  ، منشــوراً بعنوان  ۲۰۲۰وأصــدرت الوكالة، في أیار/مایو   -٤۰
ــریعة" ( ــلســلة الطاقة  NR-T-1.16(العدد  )Passive Shutdown Systems for Fast Neutron Reactorsالس من س

النووـیة الصـــــادرة عن الوـكاـلة)، تضـــــمن الخبرات الســـــابـقة والتقنـیات الـحدیـثة المتعلـقة بنظم اإلغالق الـخامـلة  
 للمفاعالت السریعة المبردة بالفلز السائل والمبردة بالغاز.

حاكاة التكنولوجیا  ، مـشروعاً بحثیاً منـسقاً جدیداً بـشأن اختبار وم۲۰۲۰وأطلقت الوكالة، في نیـسان/أبریل   -٤۱
ــمیم وتطویر اختبار ومحاكاة  ــاء المھتمة في جھودھا لتصـ ل للحوادث لدعم الدول األعضـ المتقدمة والوقود المتحّمِ
داـمة في القوى   اء الخفیف لتعزیز األـمان واالســــــت اعالت الـم دـمة والوقود المتحـمل للحوادث لمـف ا المتـق التكنولوجـی

ــطة ت النوویة. ــرعت الوكالة في أنشـ ــأن مدى انطباق معاییر األمان كما شـ ــیلیة بشـ تعلق بإعداد وثائق تقنیة تفصـ
ل للحوادث.  الصادرة عن الوكالة على أنواع الوقود المتحّمِ

وأحرزت الوـكاـلة تـقدـماً كبیراً في إـعداد دلـیل أـمان ـجدـید بشـــــأن تقییم تطبیق المتطلـبات الـعاـمة لتصـــــمیم   -٤۲
ــاً إعداد وثائق   معاییر الوكالة المحدَّثة لألمان.محطات القوى النوویة لدعم التنفیذ العملي ل ــلت الوكالة أیضـ وواصـ

تقنیة تفصــیلیة بشــأن تصــامیم محطات القوى النوویة المتقدمة التي تتناول، من بین أمور أخرى، تحلیل ظروف  
تـمدید التصـــــمیم، وتطبیق المتطلـبات الـعامة على تصـــــمیم محـطات القوى النوویة، واعتـماد صـــــالحـیة المـعدات  

 لظروف الحوادث العنیفة.
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وشـرعت الوكالة في تحدید رفیع المسـتوى إلمكانیة تطبیق معاییر األمان الصـادرة عنھا على المفاعالت   -٤۳
الصـغیرة والمتوسـطة الحجم أو النمطیة وتحدید الثغرات للتطورات المسـتقبلیة بغیة الوصـول إلى إطار تشـریعي  

 لتكنولوجیة.ورقابي لألمان النووي محاید من الناحیة ا

"نمذجة الوقود في ظروف الحوادث"  ، منـشوراً بعنوان  ۲۰۱۹ونـشرت الوكالة، في كانون األول/دیـسمبر   -٤٤
)Fuel Modelling in Accident Conditions(  الوثیقة التقنیة)TECDOC-1889  ــادرة عن الوكالة)، یلخص الصــ

قود في ظروف الحوادث، مع التركیز على  البحث الذي أجري خالل المشــروع البحثي المنســق بشــأن ســلوك الو
"تحلیل خیارات وتجارب  ، منشــوراً بعنوان  ۲۰۲۰ونشــرت الوكالة أیضــاً، في تموز/یولیھ   حوادث فقدان المبّرد.

ل الحوادث" ( ة على تحمـُّ الـی درة ـع ة بـق اء المتســــــم الـم دة ـب اعالت المبرَّ  Analysis ofفحص أنواع الوقود في المـف
Options and Experimental Examination of Fuels for Water Cooled Reactors with Increased Accident 

Tolerance(    الوثیقة التقنیة)TECDOC-1921   ً للبیانات التجریبیة عن أنواع   الصـادرة عن الوكالة)، تضـّمن تجمیعا
 ً ونات واألداء المتكامل  لقدرة شــــفرات النمذجة على التنبؤ بســــلوك المك الوقود الجدیدة ومواد الكســــوة، وتقییما

ل الحوادث في ظل الظروف العادیة والعابرة.  لتصامیم الوقود التي تتحمَّ

، اجتماعاً افتراضــیاً لتنســیق البحوث بشــأن المشــروع البحثي  ۲۰۲۰وعقدت الوكالة، في آب/أغســطس   -٤٥
التقني لمنطقة تطبیق خطة الطوارئ  المنســق المعني بوضــع النُُھج والمنھجیات والمعاییر من أجل تحدید األســاس  

، ُمِدّد المشـــروع البحثي  ۱۹-ونظراً للقیود المتعلقة بجائحة كوفید فیما یتعلق بنشـــر المفاعالت النمطیة الصـــغیرة.
 .۲۰۲۱المنسق بحیث تتسنى مشاركة النواتج النھائیة للبحث المنفذ في عام 

یقي األول للمـشروع البحثي ال -٤٦ تخدام الفعال ألدوات توقع الجرعات  وُعقد االجتماع التنـس أن االـس منـسق بـش
وقدمت المـعاھد   في فییـنا.  ۲۰۲۰في الـتأھب والتصـــــدي للطوارئ النوویة واإلشــــــعاعـیة، في كانون الـثاني/یـنایر  

وتقرر أن   المشـــاركة برنامج عملھا واعتُمدت خطة عمل تحتوي على األنشـــطة المشـــتركة التي یتعین القیام بھا.
أول اجتماع لتنسـیق البحوث بخصـوص المشـروع البحثي المنسـق بشـأن التواصـل الفعال مع  ۲۰۲۱یعقد في عام  

 الجمھور في حاالت الطوارئ في بیئة المعلومات المضلّلة.

 تعزیز األمان اإلشعاعي وأمان النقل وأمان النفایات -باء
 وقایة المرضى والعاملین والجمھور من اإلشعاعات  -۱-باء

، في اللمحة العامة للمعلومات التي أعدتھا اللجنة المشــتركة بین  ۲۰۲۰الوكالة، في تموز/یولیھ  ســاھمت  -٤۷
 الوكاالت المعنیة باألمان اإلشعاعي بشأن إدارة التعرض الناجم عن غاز الرادون في المنازل وأماكن العمل.

المنصـة الرقمیة مجموعة  وتشـمل وواصـلت الوكالة تطویر المنصـة الرقمیة لبوصـلة األمان اإلشـعاعي. -٤۸
 متنوعة من مواضـیع األمان اإلشـعاعي بدایة من أسـاسـیات اإلشـعاع إلى وقایة الجمھور والبیئة من اإلشـعاعات.

ویمكن للھیئات الرقابیة وأـصحاب المـصلحة اآلخرین المھتمین، مثل المرخص لھم والمـشغلین ومجتمع الوقایة من 
 ة الرقمیة لتدریب الموظفین.اإلشعاعات بشكل عام استخدام ھذه المنص

حلقة دراســیة شــبكیة بشــأن األمان اإلشــعاعي تناولت حمایة المرضــى، والوقایة من  ۱۸وعقدت الوكالة   -٤۹
ــرب، والمنتجات   ــري غیر الطبي، واألغذیة ومیاه الشــ ــویر البشــ ــعاعات المھنیة، وغاز الرادون، والتصــ اإلشــ
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واســــتجابةً لظروف العمل المحددة واإلمكانیات   منظمات الدولیة.االســــتھالكیة بالتعاون مع الجمعیات المھنیة وال
بكیة تجمع بین كبار  یة الـش لة من الحلقات الدراـس لـس رة، نظمت الوكالة ـس المحدودة لتنظیم عدد من الفعالیات المباـش

ــتمراریة جمیع الخدما  ــعاعات، وضــمان اس ت  الخبراء لتبادل المعارف والخبرات، وتعزیز جھود الوقایة من اإلش
، حضــر أكثر من ۲۰۲۰مشــارك مســجل في عام  ٤۰۰۰ومن بین ما یقرب من   المھمة للوقایة من اإلشــعاعات.

ــارك من  ۲٦۰۰ ــبكیة   ۱۱۱مش ــیة الش ــاھدة الحلقات الدراس ــات الحیة وتمكن الباقون من مش ــواً الجلس دولة عض
 المسجلة.

تحســین الوقایة من اإلشــعاعات في  ونظمت الوكالة افتراضــیاً المؤتمر الدولي بشــأن األمان اإلشــعاعي: -٥۰
، بالتعاون مع المفوضـــیة األوروبیة، ومنظمة األغذیة والزراعة  ۲۰۲۰المیدان العملي في تشـــرین الثاني/نوفمبر  

لألمم المتحدة، ومنظمة العمل الدولیة، ووكالة الطاقة النوویة التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمیة، ومنظمة 
وقام ھذا المؤتمر بتقییم حالة   مریكیة، وبرنامج األمم المتحدة للبیئة، ومنظمة الصـــحة العالمیة.الصـــحة للبلدان األ

تفادة من تطبیق المعاییر الواردة في العدد   یما الدروس المـس عاعي في جمیع أنحاء العالم، وال ـس من  GSR Part 3األمان اإلـش
 النظر فیھا لزیادة تسھیل تطبیقھا.  معاییر األمان األساسیة الدولیة والتحسینات التي یتعین

، وحدة نمطیة بشأن األمان في إجراءات العالج بالنویدات  ۲۰۲۰وأطلقت الوكالة، في كانون الثاني/ینایر   -٥۱
المشــعة في نظام األمان في میدان العالج اإلشــعاعي لألورام (نظام ســفرون)، وھو نظام طوعي متكامل لإلبالغ  

، في إعداد حزمة تدریبیة جدیدة بشـأن ثقافة األمان في المجال  ۲۰۲۰لة، في شـباط/فبرایر  كما بدأت الوكا والتعلُّم.
  الطبي وأعدت ست دورات تعلُّم إلكتروني بشأن الوقایة من اإلشعاعات في االستخدامات الطبیة.

یق المـستوى  ، اجتماعاً تقنیاً افتراضـیاً بـشأن تبریر وتحق۲۰۲۰وعقدت الوكالة، في تـشرین األول/أكتوبر   -٥۲
األمثل لوقایة المرضى من التعرض لإلشعاعات ممن یحتاجون إلى إجراءات التصویر الطبي المتعدد الستعراض  
أحدث البیانات المتعلقة بتعرض المرضـى جراء التصـویر اإلشـعاعي المتكرر واالتفاق على بیان موقف مشـترك  

 ودعوة للعمل.

اللجنة المشــتركة بین الوكاالت المعنیة باألمان اإلشــعاعي بشــأن  وســاھمت الوكالة في إعداد بیان موقف  -٥۳
ــتركة   إدارة التعرض الناجم عن غاز الرادون في المنازل وأماكن العمل. ــت ھذه الوثیقة فھم اللجنة المشــ ولخصــ

لالـستراتیجیات الخاـصة باـستخدام عامل تحویل جرعة جدید للتعرض المھني للرادون على النحو الذي أوـصت بھ 
ویؤكد تقریر أعدتھ لجنة األمم المتحدة العلمیة المعنیة بآثار اإلشـعاع الذري   جنة الدولیة للوقایة من اإلشـعاعات.الل

بـشأن ـسرطان الرئة الناتج عن التعرض للرادون أن التقییم الـسابق لمخاطر ـسرطان الرئة بـسبب الرادون ال یزال  
  أي تغییر في عامل تحویل الجرعة المحدد.  متوافقا مع األدلة التي استعرضھا خبراؤھا وال یتطلب

وواصــلت الوكالة العمل على إعداد وثیقة تقنیة بشــأن التعرض لإلشــعاعات بســبب النویدات المشــعة في  -٥٤
ــعاعیة. ــعاعي في  األغذیة بخالف الطوارئ النوویة أو اإلش ــاط اإلش ــأن النش ــة بش كما أعدت الوكالة وثیقة مناقش

شـــــرب في غیر ـحاالت الطوارئ بـناًء على طـلب من لجـنة اـلدســـــتور الـغذائي المعنـیة  األعالف واألـغذـیة ومـیاه ال
 بالملوثات في األغذیة.

"المبادئ التوجیھیة لخدمة تقییم وقایة ، منشــــوراً بعنوان  ۲۰۲۰ونشــــرت الوكالة، في أیلول/ســــبتمبر   -٥٥
ــعاعات"   )  Occupational Radiation Protection Appraisal Service (ORPAS) Guidelines(العاملین من اإلشـ

ــابقة. ٤۳(العدد   ــتفادة من البعثات الس ــلة خدمات الوكالة) بناًء على الخبرات والدروس المس ــلس ــلت   من س وواص
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الوكالة أیضـــاً وضـــع اســـتبیان عالمي لنظام المعلومات الخاص بالتعرض المھني في مجاالت الطب والصـــناعة  
  تقریرھا السنوي ألول مرة.التصویر اإلشعاعي الصناعي ونشرت   والبحوث:

ــاء   -٥٦ ــد الفردي في الدول األعضـ ــتخدام خدمات الرصـ وطورت الوكالة نظاماً جدیداً إلدارة الجرعات السـ
ــدرتھ في تموز/یولیھ   ــعاعات المھنیة. ۲۰۲۰وأص ــبكات الوقایة من اإلش ــبكیة لش ــة الش وأكملت   من خالل المنص

طر الـسرطان المحتملة بـسبب التعرض المھني لإلـشعاعات المؤیِّنة،  الوكالة أیـضاً وـضع وثیقة تقنیة بـشأن تقییم مخا
وھي تقدم إطاراً منھجیاً لتقییم المخاطر المحتملة لحدوث الـسرطان الذي یحتمل أن یـصیب العمال بـسبب التعرض  

تنفیذ  المھني لإلشـعاعات، وتوفر المسـاعدة في اتخاذ قرارات إداریة بشـأن تقیید التعرض أو التحكم فیھ، وتسـھیل  
 برامج الوقایة من اإلشعاعات المھنیة.

ووســعت الوكالة نطاق تغطیة تقاریر األمان الخاصــة بدوائر الصــناعة التي تتناول العملیات الصــناعیة   -٥۷
التي تنطوي على مواد مشــعة موجودة في البیئة الطبیعیة من أجل التقییم الواقعي للتأثیر اإلشــعاعي، وأصــدرت،  

الوقایة من اإلشـــعاعات المھنیة في قطاع صـــناعة تعدین الیورانیوم  ، منشـــوراً بعنوان "۲۰۲۰نیســـان/أبریل  في 
) (العدد  Occupational Radiation Protection in the Uranium Mining and Processing Industry(  ومعالجتھ"

ــلة تقاریر األمان). ۱۰۰ ــلس ــتند إلى تقر من س ــیة  وأُتیحت حزمة تدریبیة تس یر األمان باللغتین اإلنكلیزیة والروس
 على المنصة الشبكیة لشبكات الوقایة من اإلشعاعات المھنیة.

وتعمل الوكالة على توحید مخرجات برنامج النمذجة والبیانات الخاصـة بتقییم التأثیر اإلشـعاعي (برنامج   -٥۸
 الثاني") وتنشر المحتوى في مجلة خارجیة للوصول إلى جمھور أوسع في الدول األعضاء.  "موداریا

 التحكُّم في المصادر اإلشعاعیة  -۲-باء

تعمل الوكالة على إعداد وثیقة مســـاعدة بشـــأن األحكام المالیة لضـــمان اإلدارة المأمونة والحمایة اآلمنة   -٥۹
بیة طلبات الدول األعضــاء للحصــول على إرشــادات أكثر تفصــیالً  للمصــادر المشــعة بمجرد أن تصــبح مھَملة لتل

 بشأن تطبیق حكم الضمان المالي الوارد في مدونة قواعد السلوك بشأن أمان المصادر المشعة وأمنھا.

ة   -٦۰ ابـی ات الرـق ات الھیـئ اً مع مطور نـظام معلوـم اـع ة اجتـم اـل دم المحرز    +RAISوعـقدت الوـك ــة التـق اقشـــ لمـن
ــین عملیة تطویر النظام.وطریقة  ــي قدماً لتحســ ــاء خوادم الویب لنظام معلومات  المضــ وتلقت أربع دول أعضــ

ــتمر في عام   .RAIS 3.4الھیئات الرقابیة، اإلصـــدار   التدریب على نظام معلومات الھیئات الرقابیة،   ۲۰۲۰واسـ
 منطقة الكاریبي. والذي تضمن المساعدة عبر منصات عقد المؤتمرات عبر الفیدیو للدول األعضاء في

واـستحدثت الوكالة وأطلقت طقم أدوات الخردة المعدنیة، وھو عبارة عن منصـة تعاون لتبادل المعلومات   -٦۱
ــنعة جزئیاً من  ــد في الخردة المعدنیة والمنتجات المصـ ــعة المدمجة عن غیر قصـ المتعلقة بالتحكم في المواد المشـ

الة في وقت واحد دورة تعلُّم إلكتروني داعمة بـشأن التحكم في وأطلقت الوك طرف ـصناعات إعادة تدویر المعادن.
 المواد المشعة المدمجة عن غیر قصد في الخردة المعدنیة.

 النقل المأمون للمواد المشعة  -۳-باء

ــرین األول/أكتوبر   -٦۲ ــدار  ۲۰۲۰أطلقت الوكالة، في تشـ ــة   ٤-۱من الوحدات النمطیة   ۲، اإلصـ من منصـ
(العدد    "الئحة النقل المأمون للمواد المشــعة"مان النقل، إلبراز ما ورد في المنشــور المعنون التعلُّم اإللكتروني أل

SSR-6    النسخة المنقحة)Rev.1.(من سلسلة معاییر األمان الصادرة عن الوكالة ( 
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والمشـعة في وواصـلت الوكالة التحضـیر لعقد المؤتمر الدولي بشـأن النقل المأمون واآلمن للمواد النوویة   -٦۳
  بعد إعادة جدولة انعقاده. ۲۰۲۱

 النفایاتالتصرف في اإلخراج من الخدمة والتصرف في الوقود المستھلك و  -٤-باء

ــتراتیجیات الوطنیة ألمان  -٦٤ ــات واالسـ ــیاسـ ــأن السـ ــدار دلیلین جدیدین لألمان بشـ بدأت الوكالة عملیة إصـ
ف في النفایات المشعَّة والوقود المستھلَك،  واإلخراج من الخدمة واالستصالح، وتطبیق مفھوم رفع الرقابة.   التصرُّ

، االجتماع التقني الثاني للمـشروع الدولي بـشأن إخراج  ۲۰۲۰وعقدت الوكالة، في فیینا في ـشباط/فبرایر   -٦٥
المرافق الصـــغیرة من الخدمة واالجتماع التقني الثالث للمشـــروع الدولي بشـــأن االنتھاء من اإلخراج من الخدمة  

 .۲۰۲۰افتراضیاً في تشرین األول/أكتوبر  

 حمایة البیئة من اإلشعاعات واالستصالح  -٥-باء

ـبدأت الوـكاـلة العـمل على صــــــیاـغة تقریر لتـقدیم اـلدعم للرـقابیین في مـجال تقییم واعتـماد اســـــتراتیجـیات   -٦٦
الوكالة إعداد تقریر األمان بـشأن منھجیة  باإلـضافة إلى ذلك، واـصلت   اـستـصالح مواقع إنتاج الیورانیوم الموروثة.

لتقییم تأثیر التصــریفات اإلشــعاعیة في البیئة، وھو یتضــمن اآلن منھجیة لتقییم اآلثار اإلشــعاعیة على الحیوانات  
ثة. والنباتات.  كما تعمل الوكالة على إعداد تقریر أمان بشأن العیش والعمل في المناطق الملوَّ

ریق التنســــیق المعني بمواقع الیورانیوم القدیمة الذي عقد اجتماعھ الســــنوي  وواصــــلت الوكالة دعم ف -٦۷
اني/نوفمبر   اً في تشـــــرین الـث ات مشـــــروع   .۲۰۲۰افتراضــــــی ات وتحـدیـث ادل المعلوـم اع على تـب وركز االجتـم

قیود  وأُّجلت أنشـطة المحفل الدولي العامل المعني باإلشـراف الرقابي على المواقع الموروثة نظراً لل االسـتصـالح.
 .۱۹-المفروضة على السفر بسبب جائحة كوفید

وتعمل الوكالة حالیاً على تحدیث الخطة االســتراتیجیة الرئیســیة بشــأن االســتصــالح البیئي لمواقع إنتاج   -٦۸
یا الوـسطى اعدة في الخاصـة بتقدیم ا، والتي ما ھي إال واحدة من الصـكوك الدولیة  الیورانیوم الموروثة في آـس لمـس

ویجري التشـــاور مع الدول األعضـــاء في آســـیا الوســـطى والمنظمات الدولیة المشـــاركة في فریق   .ھذه المنطقة
التنســـیق المعني بمواقع الیورانیوم القدیمة، وقدم المشـــاركون معلومات محدثة عن بدء اســـتصـــالح مواقع إنتاج  

تـصالح المواقع الموروثة في یورانیوم موروثة في قیرغیزـستان، وعن التقدم المحرز إلرـساء اآللیات الالزمة الـس
 طاجیكستان وأوزبكستان.

ا -٦۹ امج "مودارـی د لیـحل مـحل برـن امج ـجدـی ة على تطویر برـن اـل اول الموضـــــوـعات  وتعـمل الوـك "، اـلذي یتـن
ض لھا الجمھور والبیئة والناجمة عن انبعاثات   الرئیســـیة الشـــاملة بشـــأن تقییم الجرعات اإلشـــعاعیة التي یتعرَّ

  النویدات المشعة.
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 تعزیز األمان في المنشآت النوویة  -جیم
 أمان محطات القوى النوویة  -۱-جیم

 أمان التشغیل  -۱-۱-جیم

ــباط/فبرایر  عقدت   -۷۰ ــتعراض األمان الدوري دعماً  ۲۰۲۰الوكالة في فیینا في شـ ــأن اسـ اجتماعا تقنیا بشـ
ـباإلضـــــاـفة إلى ذـلك، عـقدت الوـكاـلة اجتـماـعا تقنـیاً افتراضــــــیاً للجـنة التوجیھـیة المعنـیة   للتشـــــغـیل الطوـیل األـجل.

 .۲۰۲۰ادة) في كانون األول/دیسـمبر  بالدروس الدولیة العامة المسـتفادة في مجال التقادم (الدروس العامة المسـتف
كما عقدت الوكالة تسـع حلقات عمل وثمانیة اجتماعات بشـأن الدروس العامة المسـتفادة دعماً للمشـغلین والجھات  

 الرقابیة وغیرھا من المنظمات المعنیة بإدارة التقادم والتشغیل الطویل األجل.

ور المعنون إدارة تقادم مح -۷۱ تفادة   طات القوى النوویة:وأصـدرت الوكالة المنـش الدروس الدولیة العامة المـس
 ۲۰۲۰)) في أیلول/سبتمبر  Rev.1(الصیغة المنقحة   ۸۲(سلسلة تقاریر األمان، العدد   )IGALLفي مجال التقادم (

المنســـــقین الوطنیین المعنیین   -۷۲ دولي للتبلیغ ـخاص ـب ام اـل اً للنـظ اً افتراضــــــی ا تقنـی اـع ة اجتـم اـل دت الوـك وعـق
ــتراك مع منظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصـــادي/وكالة الطاقة الذریة)    بالخبرات التشـــغیلیة (نُّظم باالشـ

 لتبادل الخبرة العملیة المكتسبة من األحداث المھمة من خالل النظام الدولي للتبلیغ عن الخبرات التشغیلیة.

ابع من المنـشور المـشترك بین الوكالة وو -۷۳ ر اإلصـدار الـس "تجربة تـشغیل  كالة الطاقة النوویة المعنون  ونُشـِ
، الذي یقدم نظرة عامة على الدروس التي اـستفادھا المـشغلون خالل  ۲۰۲۰في نیـسان/أبریل  محطة القوى النوویة  

 .۲۰۱۷-۲۰۱٥الفترة  

  وأمان التصمیم أمان المواقع  -۲-۱-جیم

استخدام األجھزة الرقمیة الذكیة في النظم النوویة في فیینا  عقدت الوكالة اجتماعاً تقنیاً بـشأن جوانب أمان   -۷٤
ــباط/فبرایر   ــمیم التي یؤخذ بھا في تطبیق  ۲۰۲۰في شــ ، وتناول االجتماع بالتحدید جوانب األمان ومعاییر التصــ

  األجھزة الذكیة في النظم النوویة، وأتاح تعلیقات قیمة لمسودة أحد منشورات الوكالة.

اجتماعا تقنیا افتراضـیاً بشـأن تطبیق المبادئ الجدیدة الصـادرة   ۲۰۲۰أیلول/سـبتمبر    وعقدت الوكالة في -۷٥
عن الوكالة فیما یتعلق بأمان تصــمیم محطات القوى النوویة الجدیدة، وذلك لتوفیر منصــة للدول األعضــاء لتبادل  

ــاتھا الوطنیة في تنفیذ العدد   ــادرة عن ال SSR-2/1ممارس ــلة معاییر األمان الص ــلس ــیغة المنقَّحة  من س وكالة (الص
Rev.1(.ــھا ــمیم محطات القوى النوویة الجدیدة وترخیص كما عقدت الوكالة   ، وما یدعمھ من دالئل األمان في تص

اجتماعاً تقنیاً افتراضـــیاً بشـــأن تحســـین األســـالیب والنھج واألدوات الالزمة لوضـــع التقییمات االحتمالیة لألمان 
  .۲۰۲۰ر/تشرین األول أكتوب  -وتطبیقھا في أیلول/سبتمبر

(الوثیـقة التقنـیة    تـجارب تنفـیذ تحســـــیـنات األـمان في محـطات القوى النووـیة الـقائـمة""ونشـــــرت الوـكاـلة   -۷٦
TECDOC No. 1894   العزل الزلزالي للمنشـــــآت    "نظم و ۲۰۲۰الصـــــادرة عن الوكالة) في كانون الـثاني/یـنایر

احتباس االنصــھار داخل الوعاء وتبرید  "الصــادرة عن الوكالة)، و  TECDOC No. 1905(الوثیقة التقنیة    "النوویة
االعتـبارات المتعلـقة  "الصـــــادرة عن الوـكاـلة)، و  TECDOC No. 1906(الوثیـقة التقنـیة    "الكوریوم ـخارج الوـعاء
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رة  الصــــاد TECDOC No. 1909(الوثیقة التقنیة    بالعملیة المتكاملة التخاذ القرارات المتكامل عن علم بالمخاطر"
  .۲۰۲۰عن الوكالة) في أیار/مایو 

وســاعدت الوكالة الدول األعضــاء العاكفة على برامج للقوى النوویة في وضــع األطر الرقابیة الخاصــة   -۷۷
كما قدمت الوكالة خدمات اســتشــاریة في مجال  بتحدید المواقع وتقییمھا من خالل ســیرورة خطة العمل المتكاملة.

 .وأوزبكستان وبولندا ومصراألردن  أمان المواقع لكل من 

وـساعدت الوكالة رومانیا أثناء بعثة خبراء تتعلق بتـصمیم المواقع واألحداث الخارجیة في مجال التصمیم   -۷۸
والتأھیل لمواجھة المخاطر الخارجیة لمركز التحكم في الطوارئ داخل الموقع بمحطة تشــرنافودا للقوى النوویة،  

 عمل وطنیة بشأن خدمة تصمیم المواقع واألحداث الخارجیة إلسرائیل.كما عقدت الوكالة حلقة   رومانیا.

وأكمـلت الوـكاـلة ـخدـمة اســـــتعراض النظراء، في إـطار االســـــتعراض التقني لألـمان، لمســـــودة اللوائح   -۷۹
ــغیلھا وإخراجھا من  ــییدھا وإدخالھا في الخدمة وأمان تش النیجیریة الخاصــة بتصــمیم محطات القوى النوویة وتش

 الخدمة.

من ـسلـسلة تقاریر   ۱۰۳(العدد   "منھجیات تقییم األمان الزلزالي للمنـشآت النوویة القائمة"ونـشرت الوكالة  -۸۰
، وھي بصـــــدد إعداد تقریر أمان عن التقییم االحتـمالي ألمان المواقع المتعددة  ۲۰۲۰األمان) في آب/أغســـــطس  

االحتمالي لألمان لمحطات القوى النوویة ذات الوحدة المنفردة  الوحدات والنظر في المخاطر الخارجیة عند التقییم  
 والمتعددة الوحدات.

وعقدت الوكالة اجتماعاً تقنیا افتراضـیاً بشـأن حمایة المنشـآت النوویة من المخاطر الخارجیة في تشـرین   -۸۱
 .۲۰۲۰الثاني/نوفمبر  

النوویة لمواجھة األحداث الخارجیة باـستثناء الزالزل؛  تـصمیم المنـشآت   وقدمت أدلة األمان التالیة للنـشر: -۸۲
 وتصمیم المنشآت النوویة تصمیماً مقاوماً للزالزل؛ و مخاطر الزالزل في تقییم مواقع المنشآت النوویة.

وشـرعت الوكالة في إعداد وثیقة تقنیة جدیدة بشـأن تقییم أمان المنشـآت النوویة في مواجھة مجموعة من  -۸۳
 رجیة.المخاطر الخا

 منع وقوع الحوادث العنیفة والتخفیف من عواقبھا  -۳-۱-جیم

عقدت الوكالة اجتماعاً تقنیاً افتراضـیاً بشـأن التصـّدي للحوادث في المفاعالت المتقدمة في أیلول/سـبتمبر   -۸٤
ــاركون إمكانیة تطبیق   ۲۰۲۰ ــدي للحوادث في محطات القوى النوویة حیث ناقش المشــ   من   SSG-54(العدد    برامج التصــ

ت المتقدمة، ـسواء كانت مبردة بالماء أو غیر  ـسلـسلة معاییر األمان الـصادرة عن الوكالة) على تـصمیمات المفاعال
 مبردة بالماء.

ــدي للحوادث   -۸٥ ــأن التصـ ــة بإعداد المبادئ التوجیھیة بشـ وقامت الوكالة بتحدیث مجموعة األدوات الخاصـ
 العنیـفة بغـیة دمج مـعاییر األـمان الصـــــادرة عن الوـكاـلة بـعد تـحدیثـھا وآخر التطورات في إدارة الحوادث العنیـفة.

الوكالة افتراضــیاً حلقة عمل تدریبیة بشــأن إعداد مبادئ توجیھیة في التصــدي للحوادث العنیفة باســتخدام    وعقدت
مجموعة األدوات الصــــادرة عن الوكالة والخاصــــة بإعداد المبادئ التوجیھیة في التصــــدي للحوادث العنیفة في 

 .۲۰۲۰تشرین األول/أكتوبر  
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بغیة وضع مكونات التنبؤ الخاصة بأداة   ۲۰۲۰تشاریاً في أیار/مایو  وعقدت الوكالة افتراـضیاً اجتماعاً اس -۸٦
ة. اعالت القوى النووـی ا من مـف أنواع بعینـھ ا یتعلق ـب اعالت فیـم اً   تقییم المـف اـع اً اجتـم ة افتراضــــــی اـل ا عـقدت الوـك كـم

  لَصْوغ مواصفات وضع قاعدة بیانات لحدود اإلفالت خاصة بالوكالة. ۲۰۲۰استشاریاً في نیسان/أبریل  

ــریة على   -۸۷ ــتخدمت الوكالة آلیات تنفیذ التعاون التقني لتعزیز ودعم بناء القدرات وتنمیة الموارد البشـ واسـ
دة بالماء وذلك من خالل   الصــعید الوطني في مجال محاكاة ونمذجة الحوادث العنیفة التي تقع في المفاعالت المبرَّ

 لتصدي للحوادث ومن خالل حلقات العمل المكرسة.مجموعة األدوات الخاصة بإعداد المبادئ التوجیھیة في ا

 أمان المفاعالت الصغیرة والمتوسطة الحجم أو النمطیة  -۲-جیم

ــمیم على تكنولوجیات المفاعالت   -۸۸ ــور یتعلق بانطباق متطلبات أمان التصـ ــودة منشـ ــعت الوكالة مسـ وضـ
وواصلت إعداد المنشورات المتصلة    الصغیرة والمتوسطة الحجم أو النمطیة المخصصة للنشر في األجل القریب،

 بتقییم وتحلیل ھذه المفاعالت، والنھج والمنھجیة المتعلقَین بوضع متطلبات األمان الرقابي الخاصة بتصمیمھا.

وبدأت الوكالة في وضــــع تقریر عن األمان لتوفیر خریطة طریق لتطبیق معاییر األمان الصــــادرة عن  -۸۹
للمفاعالت الصـــغیرة والمتوســـطة    محاید من الناحیة التكنولوجیةتنظیم الرقابي  الوكالة كجزء من إطار لألمان وال

وعقدت الوكالة أیـضا اجتماعا تقنیا بـشأن تطبیق نھج المعالم المرحلیة البارزة وتقییم حالة البنیة   الحجم أو النمطیة.
 األساسیة الوطنیة في حالة تنفیذ مفاعل نمطي صغیر.  

لمنشـــورات التي تجمع الخبرات من الدول األعضـــاء في تقییم أمان وتصـــمیم  وواصـــلت الوكالة إعداد ا -۹۰
ال تقییم أـمان ـھذه   ة في مـج دولـی درات اـل ا لتعزیز الـق ة دعـم اعالت الصـــــغیرة والمتوســــــطة الحجم أو النمطـی المـف

 المفاعالت.

فاعالت بما یغطي وأكمل محفل الرقابیین المعنیین بالمفاعالت الصــغیرة تقریره التقني الثاني عن ھذه الم -۹۱
كما بدأ المحفل العمل في  مجاالت الترخیص والتصــمیم وتحلیل األمان، والصــیانة/اإلدخال في الخدمة والتشــغیل.

 مرحلتھ الثالثة بالتركیز على التعاون الرقابي في مجال ھذا النوع من المفاعالت.

 أمان مفاعالت البحوث  -۳-جیم

(الـصیغة  SSG-20(العدد  تقییم أمان مفاعالت البحوث وإعداد تقریر عن تحلیل األمان  وـضعت الوكالة دلیلي أمان   -۹۲
  واألمان في اـستخدام وتعدیل مفاعالت البحوث ،   )ـسلـسلة معاییر األمان الـصادرة عن الوكالةمن  )Rev. 1المنقحة  
) من ســلســلة معاییر األمان الصــادرة عن الوكالة) بما یعكس التعقیبات  Rev. 1(الصــیغة المنقحة   SSG-24(العدد  

 المتلقاة من الدول األعضاء وتنقیح متطلبات األمان.

وـقدـمت الوـكاـلة مزـیدا من اإلرشـــــادات بشـــــأن تنفـیذ ـمدوـنة قواـعد الســـــلوك فیـما یتعلق ـبأـمان مـفاعالت   -۹۳
(الوثیقة التقنیة    البحوثتقییمات االحتمالیة ألمان مفاعالت  البیانات الموثوقة إلجراء ال وأصـدرت الوكالة: البحوث.

TECDOC No. 1922  .(ــادرة عن الوكالة ــرت الوكالة   الص ــافة إلى ذلك، نش ــتعراض الدوري ألمان باإلض "االس
 من سلسلة تقاریر األمان) لتوفیر اإلرشادات واألمثلة بشأن ھذه العملیة. ۹۹(العدد    "مفاعالت البحوث
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وعقدت الوكالة حلقة عمل افتراضـیة بشـأن اسـتعراض مراجعة األمان الدوري في تشـرین الثاني/نوفمبر   -۹٤
ث وتفتیـشھا في كما عقدت الوكالة حلقة عمل افتراضـیة بـشأن االـستعراض الرقابي وتقییم مفاعالت البحو .۲۰۲۰

 .۲۰۲۰الرباط في تشرین األول/أكتوبر 

وعقدت الوكالة افتراضــیاً االجتماع الســنوي الثامن للجنة االســتشــاریة اإلقلیمیة ألمان مفاعالت البحوث   -۹٥
 .۲۰۲۰  كانون األول/دیسمبر-تشرین الثاني/نوفمبرفي آسیا والمحیط الھادئ افتراضیاً  

 الوقودأمان مرافق دورة   -٤-جیم

ــراف الرقابي على مرافق دورة الوقود النووي في  -۹٦ ــأن اإلشــ ــیاً بشــ عقدت الوكالة اجتماعاً تقنیاً افتراضــ
 .۲۰۲۰تشرین الثاني/نوفمبر  

وعقدت الوكالة اجتماعاً تقنیاً افتراضــــیاً للمنســــقین الوطنیین لنظام التبلیغ عن الحادثات المتعلقة بالوقود   -۹۷
ــتفادة من  ۲۰۲۰في تشـــرین األول/أكتوبر  وتحلیلھا (نظام فیناس)   حیث ناقش المشـــاركون الدروس المھمة المسـ

األحداث المبلغ عنھا إلى نظام فیناس، وتبادلوا اآلراء بشـــأن زیادة تعزیز فعالیة الخبرة التشـــغیلیة من خالل نظام  
ن الخبرة التشـغیلیة لمرافق  كما وضـعت الوكالة اللمسـات األخیرة لمنشـور جدید یغطي التعقیبات المتأتیة م فیناس.

 دورة الوقود النووي منذ إنشاء نظام فیناس.

ان   -۹۸ ة األـم ة من أدـل ا بتنقیح ثالـث الـی ة ـح اـل ل ومرافق إثراء الیورانیوم وتقوم الوـك ان مرافق التحوـی دد    أـم (الـع
SSR-5   عدد  (المرافق تـصنیع وقود الیورانیوم  من ـسلـسلة معاییر األمان الـصادرة عن الوكالة)، وأمانSSG-6   من

  أمان مرافق تصــنیع وقود مزیج أكســیَدي الیورانیوم والبلوتونیومســلســلة معاییر األمان الصــادرة عن الوكالة)، و
ــلة معاییر األمان الصــادرة عن الوكالة) لتعكس التحدیات التي تواجھھا الدول األعضــاء   SSG-7(العدد   ــلس من س

ــادرة عن الوكالة).  SSR-4(العدد    أمان مرافق دورة الوقود النوويوتعكس متطلبات   كما  من معاییر األمان الصــ
ــالیب وممارســات إجراء تحلیل   ۲۰۲۰نشــرت الوكالة تقریراً عن األمان في نیســان/أبریل   یقدم معلومات عن أس

 األمان وإعداد وثائق الترخیص لمرافق دورة الوقود النووي.

 المستھلَّةالبنیة األساسیة لألمان في البلدان   -٥-جیم

 برامج القـوى النوویة  -۱-٥-جیم

دولة عضوا في مراحل مختلفة من برامجھا   ۱۷واصلت الوكالة تطبیق مسار خطة العمل المتكاملة على  -۹۹
  للقوى النوویة.

وعقدت الوكالة اجتماعاً تقنیاً افتراضــــیاً بشــــأن تنفیذ منھجیة وأدوات الوكالة للتقییم الذاتي في تشــــرین   -۱۰۰
لتـبادل وجـھات النظر حول آخر التطورات التي طرأت على أداة التقییم اـلذاتي على شـــــبـكة    ۲۰۲۰اني/نوفمبر  الـث

 . اإلنترنت لكل من البنیة األساسیة الرقابیة الخاصة باألمان والستعراض المتكامل للبنیة األساسیة لألمان

الراھـنة في ســــــیاق إجراء تقییـمات شـــــامـلة لألمان  وعـقدت الوكالة اجتـماعاً تقنـیاً بشـــــأن المـمارســـــات   -۱۰۱
ع المشــاركون ۲۰۲۰واســتعراضــات دوریة ألمان محطات القوى النوویة في فیینا في شــباط/فبرایر   ّجِ ــُ ، حیث ش

االســتعراض الدوري لألمان من خالل  -على طلب خدمة اســتعراض النظراء في إطار االســتعراض التقني لألمان
 راء مناقشات حول المنافع مع المشاركین في االجتماع.تقدیم عرض مفصل للعملیة وإج
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وشـاركت الوكالة في اسـتعراض مسـتقل لنظام إدارة الشـركة العالمیة لتولید الكھرباء، تركیا، في تشـرین   -۱۰۲
وتمثـلت المخرـجات الرئیســــــیة في تقییم نـظام إدارة الشـــــرـكة بـما في ذـلك االمتـثال لمـعاییر   .۲۰۲۰األول/أكتوبر  

 صادرة عن الوكالة وإسداء المشورة بشأن القیادة واإلدارة من أجل تحسین األمان.األمان ال

وأوـفدت الوـكاـلة بعـثة في إـطار المرحـلة الـثالـثة لالســـــتعراض المتـكاـمل للبنـیة األســـــاســــــیة النووـیة إلى   -۱۰۳
ثتین  وأعـقب ذـلك اجتـماـعان اســـــتشـــــارـیان ـلدمج اـلدروس المســـــتـفادة من البع .۲۰۲۰بیالروس في آذار/ـمارس  

(الصـیغة    NG-T-3.2( العدد    تقییم حالة إرسـاء البنیة األسـاسـیة النوویة الوطنیةالتجریبیتین، مما أسـفر عن تنقیح  
 ) من سلسلة الطاقة النوویة الصادرة عن الوكالة).Rev.1،(۲۰۱٦المنقحة  

لنـسبة إلى الدول  التأھب والتـصدي للطوارئ با اعتباراتوواـصلت الوكالة اـستعراـضھا للمنـشور المعنون   -۱۰٤
ــتھّل برنامجاً للقوى النوویة ، آخذة في االعتبار ما تلقتھ من تعقیبات من الدول  )EPR Embarking 2012(  التي تسـ

 األعضاء.

 برنامج مفاعالت البحوث  -۲-٥-جیم

العربیة الـسعودیة  قامت الوكالة بتنفیذ بعثة خبراء افتراـضیا إلى مفاعل البحوث المنخفض القوى بالمملكة  -۱۰٥
باإلضـافة إلى ذلك، عقدت اجتماعات افتراضـیة   .۲۰۲۰كانون األول/دیسـمبر  -خالل الفترة تشـرین الثاني/نوفمبر

اـعل بحوث ـجدـید بـقدرة    ۲۰۲۰ـتایالـند في أیلول/ســـــبتمبر   مع ـكل من: بشـــــأن متطلـبات األـمان والترخیص لمـف
ــطس  -كیلوواط؛ والجزائر في تموز/یولیھ ٤٥ ــتعراض األمان لتعدیل مفاعل ب ۲۰۲۰آب/أغسـ ــأن اإلعداد السـ شـ

بشـأن الجوانب األمان في تشـغیل   ۲۰۲۰البحوث نور؛ وجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة في تشـرین األول/أكتوبر  
  الثاني بعد فترة طویلة من اإلغالق.-مفاعل البحوث تریكو مارك

ــاء -۱۰٦ ــیة وطنیة لألمان من أجل    وعلى الرغم من أن الوكالة قد نظمت ثالث بعثات لدعم إنشــ ــاســ بنى أســ
ترخیص وبـناء مـفاـعل بحوث ـجدـید، وإدـخال مـفاعالت بحوث ـجدـیدة في الـخدـمة، فـقد أُرِجـئت ـھذه البعـثات بســــــبب  

 .۱۹-القیود المفروضة على السفر جراء جائحة كوفید

 تعزیز التأھب والتصدي للطوارئ  -دال
 واالتصال والمساعدةترتیبات تبادل المعلومات    -۱-دال

ــة المحدَّدة بموجب   ۲۰۲۰عقدت الوكالة في حزیران/یونیھ   -۱۰۷ ــلطات المختص ــر لممثلي الس االجتماع العاش
ــاعدة.اتفاقیة  التبلیغ المبكر و  ةاتفاقی ــتنتاجات و تقدیم المس ــعة اس من اإلجراءات المرتبطة   ۲۲واعتمد االجتماع تس

 .بھا فیما یتعلق باألمانة والدول األعضاء

ــاعدة من خالل   -۱۰۸ ــتجابت الھیئة لطلب الجمھوریة اللبنانیة للمسـ وفي أعقاب االنفجار في میناء بیروت، اسـ
تحت الظروف   ۲۰۲۰وأوفدت الوكالة بعثة للمســاعدة في أیلول/ســبتمبر   شــبكة التصــدي والمســاعدة (رانیت).

فأكدوا األمان واألمن اإلـشعاعیین للمـصادر    المترتبة عن الجائحة قام بھا خبراء من الوكالة، والدانمارك، وفرنـسا،
المشــعة في المســتشــفیات في بیروت، وتثبّتوا من أنھ لیســت ھناك مخاطر تمثلھا المواد التي تحتوي على نویدات  

ــعة موجودة في البیئة الطبیعیة المخزنة في میناء بیروت. ــحة   مشــ ــرامة لوائح الصــ واتبع خبراء البعثة بكل صــ
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ــار مرض كوفید.واألمان التي وضــعتھا  ــلطات اللبنانیة لمنع انتش باإلضــافة إلى ذلك، أكدت العینات   الوكالة والس
البیئـیة التي جمعتـھا الجمھورـیة اللبـنانـیة وجرى تحلیلـھا في مختبرین في فرنســـــا (معـھد الوـقاـیة من اإلشــــــعاـعات  

مت المعلومات إلى   ة.واألمان النووي) وـسویـسرا (مختبر ـشبیتس) أنھا ال تحتوي على مـستویات إـشعاع مرتفع وقُّدِ
 .GOV/INF/2020/14مجلس المحافظین في الوثیقة  

حلقة عمل وطنیة افتراضــیة بشــأن التأھب والتصــدي للطوارئ   ۲۰۲۰وعقدت الوكالة في نیســان/أبریل   -۱۰۹
باإلـضافة إلى ذلك،   في أوكرانیا لتعزیز المعرفة بكیفیة إعداد أنـشطة التأھب والتـصدي للطوارئ واالـضطالع بھا.

من الحلقات الدراـسیة الـشبكیة بـشأن تفاصـیل محددة عن الترتیبات الدولیة لتنفیذ اتفاقیتي التبلیغ   ٤۹أجرت الوكالة  
  المبكر والمساعدة.

تم خالـلھ نشـــــر بـیاٍن أولي وبـیان ـعام مفصـــــل،    ConvEx-2eوأجرت الوـكاـلة تمریـناً واـحداً من تـمارین   -۱۱۰
ــادر عن الوكالة، ومخرجات   ــتناداً إلى المعلومات التي قدمتھا دولة الحادث، والتقریر المرحلي الموجز الصــ اســ

ـعام    ـكانون األول/دیســـــمبرفي    ConvEx-2eكـما أجرت الوـكاـلة عملـیة   عملـیة الوـكاـلة الـخاصـــــة ـبالتقییم والتنبؤ.
 ۲۰۲۰في كانون األول/دیســــمبر    ConvEx-2fة وطنیة اســــتضــــافتھا فنلندا، وتمرین  على أســــاس عملی ۲۰۲۰

بمشـاركة موظفي اإلعالم العام التابعین للمنظمات المشـاركة في اللجنة المشـتركة بین الوكاالت المعنیة بالتصـدي  
 للطوارئ اإلشعاعیة والنوویة.

تبادل المعلومات في حاالت الحادثات والطوارئ  وقامت الوكالة بتحدیث الموقع الشــــبكي للنظام الموحد ل -۱۱۱
) وـقاـمت بتجمیع  EPR-IEComm 2019(  ـلدلـیل عملـیات االتصـــــال في الـحادـثات والطوارئ(النـظام الموـحد) وفقـًا  

كما قامت  قائمة بالمیزات المراد جعلھا أكثر یسـراً للمسـتخدم عند اسـتخدام النظام الموحد على األجھزة المحمولة.
ر وتنفیذ تســلســل ســیر العمل الخاص بالتنبؤ في جمیع وحدات أداة تقییم المفاعالت بمحطات القوى  الوكالة بتطوی

النوویة على موقع أدوات التقییم والتنبؤ التابع للوكالة على ـشبكة اإلنترنت، فـضالً عن إـضافة وظائف جدیدة، مثل 
لنظام الدولي للمعلومات الخاصــة برصــد  إدارة بیانات تركیز الھواء وتوســیع خیار النویدات المشــعة على موقع ا

 اإلشعاعات، التابع للوكالة، على اإلنترنیت.

 مواءمة ترتیبات التأھب والتصدي  -۲-دال

لجنة معاییر التأھب والتصــدي للطوارئ، أولویات لوضــع إرشــادات إضــافیة    وحددت الوكالة، في إطار -۱۱۲
أـھب والتصـــــدي للطوارئ مع  ة ببرـنامج الـت ة المتعلـق ا الوطنـی اتـھ ــاء في زـیادة مواءـمة ترتیـب ـلدعم اـلدول األعضـــ

  .GSR Part 7المتطلبات الواردة في العدد  

(العدد  ھب والتصدي لطارئ نووي أو إشعاعي" "ترتیبات التواصل مع الجمھور في حاالت التأوقد نُِشر   -۱۱۳
GSG-14  (الذي اشـــتركت في رعایتھ ســـت منظمات حكومیة ،  من ســـلســـلة معاییر األمان الصـــادرة عن الوكالة

ــعاعي. كما  دولیة، وھو أول معیار أمان تصــدره الوكالة یتناول التواصــل مع الجمھور خالل طارئ نووي أو إش
"ترتیبات بشــأن التأھب    تنقیح على المنشــور  ول األعضــاء لمناقشــة مســوداتعقد اجتماع تقني افتراضــي مع الد

  من سلسلة معاییر األمان الصادرة عن الوكالة).  GS-G-2.1(العدد   للطوارئ النوویة أو اإلشعاعیة والتصدي لھا"

الخاصــة بالمفاعالت  وقامت الوكالة، اســتجابة لالھتمام المتزاید بإرشــادات التأھب والتصــدي للطوارئ   -۱۱٤
ــدي للطوارئ في  ب والتصـــ أـھ ادم والـت ل الـق اعالت الجـی ــأن مـف اع تقني افتراضـــــي بشـــ دة، بتنظیم اجتـم الجـدـی

 .۲۰۲۰تشرین األول/أكتوبر  -أیلول/سبتمبر
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ــعیدین اإلقلیمي واألقالیمي و ۱۰وعقدت الوكالة ما مجموعھ  -۱۱٥ فعالیة  ۱۱من الفعالیات التدریبیة على الصـ
 لوطني فیما یتعلق بالتأھب والتصدي للطوارئ.على الصعید ا

اً في تشـــــرین األول/أكتوبر   -۱۱٦ ادئ    ۲۰۲۰وعـقدت الوـكاـلة افتراضــــــی اً اعتـمدت خالـلھ المـب اـعاً إقلیمـی اجتـم
التوجیھیة الخاصـة بالتعاون في مجال التأھب للطوارئ النوویة أو اإلشـعاعیة والتصـدي لھا في الموانئ السـاحلیة  

 منطقة البحر المتوسط .وفي عرض البحر في 

وأجري تمرین فریق المســاعدة المشــترك في إطار شــبكة التصــدي والمســاعدة (رانیت)، الذي كان من  -۱۱۷
المقرر إجراؤه في محافظة فوكوشــیما بالیابان، كتمرین طاولة افتراضــي لمدة خمســة أیام شــملت التقییم والتنبؤ،  

 اعدة الدولیة من خالل آلیة شبكة رانیت.واستخدام نظام إرمیس، والجوانب المتصلة بالمس

 اختبار التأھب للمساعدة  -۳-دال

ــاركة  ConvEx-2aأجرت الوكالة تمرین  -۱۱۸ ــوا في  ٥٥بمشــ وأجرت الوكالة   .۲۰۲۰  أیار/مایودولة عضــ
دولة عضـوا ومركزین إقلیمیین متخصـصـین لألرصـاد الجویة تابعین للمنظمة   ۳٥بمشـاركة   ConvEx-2bتمرین  

  كانون األول/دیـسمبر في  ConvEx-2cكما أجرت الوكالة تمرین  .۲۰۲۰العالمیة لألرـصاد الجویة في آذار/مارس  
وتمرین  ، ۲۰۲۰آب/أغسـطس، وتشـرین الثاني/نوفمبر وكانون األول/دیسـمبر  في   ConvEx-2e وتمارین،  ۲۰۲۰

ConvEx-2f   وتمرین  ۲۰۲۰في كانون األول/دیسمبرConvEx-2g   ۲۰۲۰في تشرین األول/أكتوبر.   

وأجرت الوكالة اختبارات اتصـاالت طارئة فصـلیة مع مصـرف الوكالة للیورانیوم الضـعیف اإلثراء في  -۱۱۹
ومات في حاالت الحادثات والطوارئ  كما أطلقت الوكالة میزة جدیدة في النظام الموحد لتبادل المعل كازاخســــتان.

 تسمح لمسؤولي النظام بتأكید بیاناتھم وإعداداتھم أو تعدیلھا مباشرة في واجھة الموقع.

 كانت قد طلبت إجراءھا. ConvEx-2eألغت دوٌل أعضاء خمساً من تمارین  ۱۹-وبسبب وباء كوفید -۱۲۰

ــیق   -۱۲۱ ــیة ألفرقة العمل في إطار الفریق العامل المعني بتنس ــاركت الوكالة في أربعة اجتماعات افتراض وش
التمارین الدولیة التابع للجنة المشــــتركة بین الوكاالت المعنیة بالتصــــدي للطوارئ اإلشــــعاعیة والنوویة بشــــأن  

 .۲۰۲۱ة المتحدة في عام الذي من المقرر أن تستضیفھ اإلمارات العربی ConvEx-3التحضیر لتمرین  

 تحسین إدارة الترابط بین األمان واألمن  -ھاء
قام فریق الترابط، الذي یتألف من رؤســـــاء جمیع لجان اســـــتعراض معاییر األمان وإرشـــــادات األمن  -۱۲۲

لـتأكـید النـماذج التي اقترـحت بوصـــــفـھا من   ۲۰۲۰نـماذج إلـعداد الوـثائق في ـعام    ســـــبـعةالنووي، ـباســـــتعراض  
 الترابط.وأكد على أربعة مقترحات باعتبارھا من منشورات   منشورات الترابط بین األمان واألمن.

وـشملت اجتماعات الفریق االـستـشاري الدولي لألمان النووي (فریق إنـساغ) والفریق االـستـشاري المعني   -۱۲۳
مناقشـات بشـأن إصـدار منشـور مشـترك یتعلق بالترابط بین األمان  ۲۰۲۰باألمن النووي (فریق آدسـك) في عام  

  ریق آدِسك.وقد وضعت مسودة منشور باالشتراك بین فریق إنساغ وف واألمن.
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 تعزیز المسؤولیة المدنیة عن األضرار النوویة  -واو
ــؤولیة   -۱۲٤ ــرون لفریق الخبراء الدولي المعني بالمســ ــكل اجتماع  عُقد االجتماع العادي العشــ النوویة في شــ

لالطالع على التطورات واألنشـطة الجدیدة في مجال المسـؤولیة المدنیة عن  ۲۰۲۰افتراضـي في حزیران/یونیھ  
 األضرار النوویة ولمناقشة أنشطة التواصل الخارجي المستقبلیة.

واسـتضـافت حكومة اإلمارات العربیة المتحدة حلقة عمل بشـأن المسـؤولیة المدنیة عن األضـرار النوویة   -۱۲٥
ــتجدة، في أبو ظبي في آذار/مارس   ــرین األول/أكتوبر   .۲۰۲۰للبلدان المس ــیة  ۲۰۲۰وفي تش ، عقدت حلقة دراس

ــتان.وطنیة ا ــیة بشـــأن المســـؤولیة المدنیة عن األضـــرار النوویة للمســـؤولین في حكومة باكسـ وأُجریت   فتراضـ
 الفعالیتان بمساعدة خبراء من فریق الخبراء الدولي المعني بالمسؤولیة النوویة.

  وفي ســیاق برنامج المســاعدة التشــریعیة الذي تنفذه الھیئة، قُدمت المســاعدة إلحدى عشــرة دولة عضــواً  -۱۲٦
 تتعلق بسن التشریعات الوطنیة التي تشتمل أیضاً على المسؤولیة المدنیة عن األضرار النوویة.
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 التذییل باء
 ۲۰۲۰األنشطة المتعلقة بمعاییر األمان الصادرة عن الوكالة في 

 من أدلة األمان الخاص بعد أْن أقرتھا لجنة معاییر األمان:  وتسعةنشرت الوكالة دلیَل أمان عام واحداً   -۱

(العدد   ترتیبات التواصــل مع الجمھور في حاالت التأھب والتصــدي لطارئ نووي أو إشــعاعي •
GSG-14  (؛من سلسلة معاییر األمان الصادرة عن الوكالة 

) من ـسلـسلة معاییر  Rev. 1(الـصیغة المنقحة    SSG-15(العدد    تخزین الوقود النووي المـستھلكو •
  ؛)األمان الصادرة عن الوكالة

یة ألمان برنامج القوى النوویةو • اـس اء البنیة األـس ) Rev.1(الصـیغة المنقَّحة    SSG-16(العدد    إرـس
 من سلسلة معاییر األمان الصادرة عن الوكالة)؛

األمان اإلشـعاعي لمولدات األشـعة السـینیة ومصـادر اإلشـعاع األخرى المسـتخدمة ألغراض  و •
من معاییر األمان الصــادرة عن  SSG-55(العدد   التفتیش ولتصــویر البشــر ألغراض غیر طبیة

 الوكالة)؛

اـعل والنظم المرتبـطة ـبھ فیـما یتعلق بمحـطات القوى النووـیة  تصـــــمیم نـظام تبرـیدو • (الـعدد    المـف
SSG-56 من معاییر األمان الصادرة عن الوكالة)؛ 

ــات اآلبارو • ــجیل قیاسـ ــعاعي عند تسـ ــلة معاییر األمان   SSG-57(العدد   األمان اإلشـ ــلسـ من سـ
 الصادرة عن الوكالة)؛

ــتخدام المقاییس النوویة   • ــعاعي عند اسـ ــلة معاییر األمان  SSG-58(العدد  األمان اإلشـ ــلسـ من سـ
 ؛الصادرة عن الوكالة)

التو • من   SSG-59(العدد    األمان اإلشــعاعي في مرافق إنتاج النظائر المشــعة باســتخدام المعّجِ
 سلسلة معاییر األمان الصادرة عن الوكالة)؛  

ــاعدة والنظم الداعمة لمحطات القوى النوویةو • ــمیم النّظم المس ــلة    SSG-62(العدد    تص ــلس من س
 معاییر األمان الصادرة عن الوكالة)؛

ــبة إلى محطات القوى النوویة (العدد   • ــمیم نظم لمناولة الوقود وتخزینھ بالنســ من   SSG-63تصــ
 .سلسلة معاییر األمان الصادرة عن الوكالة)

ت اللجنة مســـــودات وثا .۲۰۲۰واجتمعت لجنة معاییر األمان مرتین في عام   -۲   التالیة ئق أدلة األمان وأقرَّ
 لعرضھا ألغراض النشر:

 Remediation Strategy and(عملیة اسـتصـالح المناطق المتأثرة باألنشـطة والحوادث السـابقة   •
Process for Areas Affected by Past Activities or Events (DS468)(؛ 
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 ؛)DS477النفایات المشعة (القیادة واإلدارة وثقافة األمان في مجال التصرف في  •

 Seismic Design of Nuclear Installations( تـصمیم المنـشآت النوویة تـصمیماً مقاوماً للزالزل •
(DS490)(؛ 

 Format and Content of the(ـشكل ومـضمون تقریر أمان تـصامیم الطرود لنقل المواد المـشعة  •
Package Design Safety Report for the Transport of Radioactive Material (DS493)؛( 

 ؛)DS498تصمیم المنشآت النوویة لمواجھة األحداث الخارجیة باستثناء الزالزل ( •

 )؛(DS 507) مخاطر الزالزل في تقییم مواقع المنشآت النوویة (مسودة دلیل األمان •

 )؛DS510Aتقییم أمان مفاعالت البحوث وإعداد تقریر عن تحلیل األمان ( •

 )؛DS510Bاألمان في استخدام وتعدیل مفاعالت البحوث ( •

ة   • ــآت النووـی دات للمنشـــ ل المـع أھـی  Equipment Qualification for Nuclear Installations(ـت
(DS514)؛( 

ت لجنة معاییر األمان أیضاً النماذج التالیة إلعداد الوثائق فیما یخصُّ أدلة  ۲۰۲۰وفي عام  -۳  األمان:، أقرَّ

 ؛)TS-G-1.3. )DS521برامج الوقایة من اإلشعاعات لنقل المواد المشعة، تنقیح المنشور   •

دة ـبالـماء، تنقیح المنشـــــور   •  SSG-13البرـنامج الكیمـیائي الـخاص بمحـطات القوى النووـیة المبرَّ
(DS525)؛ 

ــرف في النفایات   • ــتراتیجیات الوطنیة المتعلقة بأمان التصـ ــات واالسـ ــیاسـ ــعة والوقود  السـ المشـ
 ؛)DS526المستھلك، واإلخراج من الخدمة واالستصالح؛ (

ــدي لھا، تنقیح   • ــعاعیة والتص ــتخدامھا في التأھب للطوارئ النوویة أو اإلش ى اس المعاییر المتوخَّ
 ؛GSG-2 (DS527)المنشور  

  شــور من التقییم االحتمالي ألمان محطات القوى النوویة، تنقیح المن ۲تطویر وتطبیق المســتوى   •
SSG-4 (DS528). 

، التي عقدت افتراضـیاً في حزیران/یونیھ وتشـرین  ۲۰۲۰وكانت اجتماعات لجنة معاییر األمان في عام   -٤
 الثاني/نوفمبر، ھي األولى ضمن فترة والیتھا السابعة، وناقشت اللجنة توصیاتھا لھذه الفترة الجدیدة.

ــبة من الدول األع -٥ ــدي للتحدیات الناجمة عن جائحة  ونظرت اللجنة في الخبرات المكتسـ ــاء في التصـ ضـ
وتجري حالیا عملیة   ، كما بدأت في مناقشـة العواقب المحتملة على معاییر األمان الصـادرة عن الوكالة.۱۹-كوفید

 لتحلیل الثغرات تھدف إلى تحدید ما قد یكون َعنَّ من احتیاجات تعزیز معاییر األمان على ضوء الجائحة.
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ادات األمن النووي التي صـدرت مؤخراً في المنصـة الخاصـة  وأدرجت الوكالة  -٦ كافة معاییر األمان وإرـش
ــأن األمان واألمن النوویین. ــتخدم بش ــادرة عن الوكالة   بالواجھة البینیة اإللكترونیة للمس وجمیع المنشــورات الص

ــلة األمن النووي متاحة بالكامل ومحدَّثة ویمكن البحث   ــلس ــلة معاییر األمان وس ــلس فیھا كقاعدة معارف ضــمن س
ــة بالبحث عن العالقة بین   ۲۰۲۰وأُدخلت في عام  موحدة. ــافیة على وظیفة المنصــــة الخاصــ ــینات إضــ تحســ

وتتضـمن المنصـة معلومات عن العالقة بین المنشـورات، وتسـاعد المسـتخدمین على االنتقال من أّيِ   المنشـورات.
 وصیات ذات صلة بالمنشور األصلي.منشور إلى المنشورات األخرى التي تحتوي على إرشادات وت

وبات متاحاً مســرُد مصــطلحات األمان الصــادر عن الوكالة في خادم مكّرس لتنظیم المعارف واســتُخدم   -۷
لوسـم المصـطلحات المحددة في متطلبات األمان الجدیدة الصـادرة عن الوكالة بروابط تشـعبیة تُحیل إلى التعاریف  

ویمكن أیـضا اـستخدام ھذا اإلـصدار الـشبكي من مـسرد مـصطلحات األمان الـصادر   المـسرد.ذات الـصلة الواردة في 
 إضافیاً.  عن الوكالة باعتباره مورداً 

وتمّكن منـصة الواجھة البینیة اإللكترونیة للمستخدم بشأن األمان واألمن النوویین أیضاً من جمع وتخزین   -۸
وتضــمن ھذه الوظیفة أن یكون أيُّ   حالیة في كلتا الســلســلتین.واســترجاع التعقیبات بشــأن اســتخدام المنشــورات ال

تنقیح لمعاییر األمان الصــادرة عن الوكالة أو لجزء من معاییر األمان لھ ما یبرره في إطار عملیة جمع التعقیبات  
لواجھة  كما سـتسـتخدم منصـة ا المشـار إلیھا، ومن ثمَّ ضـمان االسـتقرار أیضـاً ألجزاء المعاییر التي تبقى سـاریة.

البینیة اإللكترونیة للمســتخدم بشــأن األمان واألمن النوویین إلجراء تنقیحات منتظمة لمعاییر األمان الصــادرة عن 
 الوكالة.
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