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 تصدیر
وكـنت ـقد قـلُت في ـبداـیة الـجائـحة إنَّ الوـكاـلة   تؤثِّر ـتأثیراً كبیراً في جمیع جواـنب حـیاتـنا.  ۱۹-ال تزال ـجائـحة كوفـید

وأعتقد أنَّ الوثائق الواردة في ھذه المجموعة تبرھن على أنَّنا قد أوفینا بھذا   ســوف تواصــل االضــطالع بوالیتھا.
ــالیب عملنا من أجل التصــدي للتحدیات الكبیرة   االلتزام وســنواصــل الوفاء بھ، بما في ذلك عن طریق تكییف أس

 التي واجھناھا.

ــحة م۲۰۲۰ومنذ تطبیق حالة اإلغالق في الوكالة في آذار/مارس   ــع صــ وظفینا ورفاھھم في موقع  ، ونحن نضــ
ووفـقاً للـتدابیر المتَّـخذة في النمســـــا من أـجل إـعادة فتح جمیع جواـنب الحـیاة االجتـماعـیة   القـلب من جمیع قراراتـنا.

والثقافیة تدریجی�ا، وكذلك لتوصـیات جھاز الخدمات الطبیة بمركز فیینا الدولي، وافقُت على عودة موظفي الوكالة 
 .۲۰۲۱تموز/یولیھ   ۱فیینا الدولي وفي مختبرات الوكالة في زایبرـسدورف اعتباراً من بالكامل للعمل في مركز  

وال تزال أولویتنا القصـــوى ھي صـــحة الموظفین وســـالمتھم، ویتواصـــل العمل بتدابیر مناســـبة للمحافظة على 
 الصحة والسالمة داخل أماكن العمل.

ھده  والوكالة ملتزمة بالحفاظ على قدرة عملیاتھا على الصـمود ، حتى خالل األحداث المعِطّلة مثل الحدث الذي نـش
اآلن، بـما یكـفل لـھا أن تتمكَّن من مواصــــــلة تنفـیذ التزاماتـھا الـقانونـیة بموجب اتـفاقات الضــــــمانات ذات الصــــــلة  

ــطتھا "دون توقُّف ولو لدقیقة واحدة". ــطالع بأنشـ ــبة خالل فترة اإلغالق   واالضـ ــاعدت الخبرات المكتسـ وقد سـ
مل الجدیدة التي اـستُحدثت لمواـصلة تنفیذ والیة الوكالة على تعزیز قدرتنا على تلبیة احتیاجات الدول  وأـسالیب الع

ة لتدابیر اسـتمراریة العمل والتعافي   األعضـاء وتنفیذ البرنامج خالل ھذه األوقات العصـیبة. وقد ثبتت الفائدة الجمَّ
 ائحة.من الكوارث التي اتَّخذناھا من أجل التخفیف من آثار الج

بـما في ذـلك من خالل توفیر المـعدات والمواد،    ۱۹-وال تزال الوـكاـلة ـتدعم البـلدان في التصـــــدي لـجائـحة كوفـید
ــادات لفرادى المختبرات، وإصــدار المبادئ التوجیھیة وإجراءات العمل النمطیة،   وتقدیم المشــورة التقنیة واإلرش

ھة.  ســلســلةوعقد   ووفقاً الســتقصــاء أُجري مؤخراً، یمكننا أن نقول بثقة إنَّھ   من الحلقات الدراســیة الشــبكیة الموجَّ
بفضـــل الدعم الســـخي المقدَّم من الدول األعضـــاء والقطاع الخاص والشـــركاء اآلخرین، وفَّرت الوكالة خدمات  

ق أكبر عملیة تصـــّدٍ للطوارئ في تاریخ  بلداً وإقلیماً، في ســـیا ۱۲۸اختبار ســـاعدت مالیین عدیدة من الناس في 
وریثما نواصــــل تقدیم   بید أنَّ علینا أن نظلَّ متیقظین وعلى قدر المســــؤولیة وقادرین على االســــتجابة. الوكالة.

ئة   اعدة للبلدان في مكافحة الجائحة، فإنَّنا نعمل أیضـاً على تھیئة ھذه البلدان من أجل التصـدي للتحدیات الناـش المـس
 المناخ أو تفشي األمراض الحیوانیة المصدر.  مثل تغیُّر

ــاء مع مجمل تدابیر التصـــدي التي   ــتراة لتلبیة طلبات الدول األعضـ ــاً على توافُق المعدات والمواد المشـ وحرصـ
قنا تدابیر التصـــدي التي اتَّخذناھا مع المنظمات التابعة لمنظومة األمم المتحدة من  تتَّخذھا األمم المتحدة، فقد نســـَّ

ــلة اإلمداد وكذلك    ۱۹-ریق إدارة األزمات التابع لألمم المتحدة المعني بكوفیدخالل ف ــلسـ وفرقة العمل المعنیة بسـ
  عن طریق االتحادات التي تقودھا منظمة الصحة العالمیة.

وقد أدخلت الوكالة أیضـاً تعدیالت كبیرة على أسـالیب عملھا من أجل مواصـلة وتحسـین الدعم الذي تقدمھ للدول  
ــمان أمانھا وأمنھا، واتَّخذت عدداً من  األعضــاء ــعاعیة وض ــطة النوویة واإلش ــغیل المرافق واألنش في مجال تش

یر تبادل المعلومات فیما بین الجھات المعنیة، وجمع التعقیبات، وتقدیم الدعم إلى الدول األعضـاء   اإلجراءات لتیـس
 .۱۹-التي تطلب ذلك من أجل التخفیف من تأثیر جائحة كوفید



ا.غیر أنَّ  ذلـھ ا ـب ك الجھود المطلوب مـن ذـل ُد، وـك ِھ بـع ة لم تنـت ائـح اج    الـج دان التي ال تزال تحـت د من البـل دـی اك الـع فھـن
وبینما تواـصل الوكالة تقدیم مـساعداتھا، أدعو المانحین إلى مواـصلة دعمھم الـسخي لنا حتى نتمكن من  للمـساعدة.

 مّدِ ید العون لتلك البلدان.

المؤتمر العام الماضــیة، أُعدَّت ثالثة تقاریر خاصــة تســتعرض تأثیر الجائحة في جوانب عملنا  ومنذ انعقاد دورة  
ارس. ھ المعقود في آذار/ـم اـع افظین في اجتـم ة لكي تُعرض على مجلس المـح اریر ھي: الرئیســــــی ذه التـق دعم   وـھ

وتنفیذ الضــمانات  ؛  )GOV/INF/2021/4(الوثیقة    ۱۹-الوكالة لجھود الدول األعضــاء في التصــدي لجائحة كوفید
وتشـغیل المرافق واألنشـطة النوویة واإلشـعاعیة وضـمان )؛  GOV/INF/2021/5(الوثیقة    ۱۹-خالل جائحة كوفید

 ).GOV/INF/2021/6(الوثیقة    ۱۹-أمانھا وأمنھا خالل جائحة كوفید

ـثت ـھذه التـقاریر (الوـثائق   ّدِ ) وُجمـعت GOV/INF/2021/35، وGOV/INF/2021/34، وGOV/INF/2021/33وـقد حـُ
م خالل دورة المؤتمر العام العادیة   في مجلَّد واحد بحكم اشــتراكھا في تناُول موضــوع الســاعة، لكي تُنشــر وتُعمَّ

  الخامسة والستین.

 وآمل أن تجدوا فیھا ما یھمكم ویفیدكم ویلھمكم.

 رافائیل ماریانو غروسي
 المدیر العام
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 ملخص
 

ــاء دعماً للجھود   • م ھذه الوثیقة لمحة عامة محدَّثة عن المســـاعدة المقدَّمة من الوكالة إلى دولھا األعضـ تقّدِ
 .۱۹-للتصدي لجائحة كوفیدالتي تبذلھا ھذه الدول  

ــریعة والفعالة إلى   • ــاعدة السـ ــي جائحة كوفید   ۱۲۸وقد قدَّمت الوكالة المسـ ــدي لتفشـ ،  ۱۹- بلداً وإقلیماً بھدف التصـ
وباإلضــافة إلى   بفضــل الدعم المالي والعیني الســخّيِ المقدَّم من عدة دول أعضــاء ومن القطاع الخاص.

الدعم أیضــــاً في شــــكل حلقات دراســــیة شــــبكیة، ومقاطع فیدیو  توفیر المعدات والمواد، قدَّمت الوكالة 
  تعلیمیة، ودعم فردي مباشر في مجال المختبرات، وإرشادات تقنیة، وخدمات خبراء.

ــات   • ــاءات متابعة بھدف الوقوف على تأثیر ما قدَّمتھ من دعم، وأجرت دراس ــتقص ــدرت الوكالة اس وأص
 .في الخدمات الصحیة  ۱۹-بشأن تأثیر جائحة كوفید

وتُواصـــل الوكالة التعاون مع منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة (الفاو) ومنظمة الصـــحة العالمیة،   •
والذي تقوده منظمة الصـحة    ۱۹-وھي عضـو في فریق إدارة األزمات التابع لألمم المتحدة المعني بكوفید

 العالمیة.
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 الخلفیة  -ألف
اً، وامـتدت آـثارـھا    ۱۹-لـقد أثَّرت ـجائـحة كوفـید -۱ لتتـجاوز بكثیر نـطاق  الـجارـیة في جمیع أنـحاء الـعالم تقریـب

ــحي. ــعید العالمي قد بلغ  ۲۰۲۱تموز/یولیھ   ۱وحتى  القطاع الصـ ــابة المؤكَّدة على الصـ ، كان عدد حاالت اإلصـ
المي إلى    ۱۸۱  ٥۲۱  ۰٦۷ د الـع ا على الصـــــعـی اد بـھ اة المـف ة، في حین ارتفع ـعدد ـحاالت الوـف  ۳  ۹۳۷  ٤۳۷ـحاـل
 .۱حالة

وموثَّق في مجال تطویر ونشــــر التقنیات النوویة والتقنیات ذات الصــــلة  وتتمتع الوكالة بســــجل حافل  -۲
والتقنیة   بالمجال النووي ألغراض الكشف السریع والدقیق عن األمراض الحیوانیة واألمراض الحیوانیة المصدر.

ي آنی�ا (تقنیة   خ العكـس ل والنـس لـس تمدة  اآلنیة) ھي تقنیة    RT-PCRالقائمة على التفاعل البولیمیري المتـس یة مـس رئیـس
ــتخدم في الكشــف عن مســبِّبات األمراض الفیروســیة. وتشــمل أشــكال الدعم األخرى التي   من المجال النووي تُس

توفِّرھا الوكالة من أجل التـصدي لحاالت تفـشي األمراض الحیوانیة المـصدر بناء القدرات في مجال اـستخدام تقنیة  
ــرة العقیمة لكبح أعداد النواقل الحاملة لأل ــبكات فیما بین الجھات الوطنیة الفاعلة  الحشـ مراض، وتعزیز إقامة الشـ

ــحي" من أجل   ــریة والطب البیطري والحیاة البریة في إطار نھج "وحدة المجال الصـ ــحة البشـ من قطاعات الصـ
تحســین نُُظم اإلنذار المبكر الوطنیة/اإلقلیمیة. وباإلضــافة إلى ذلك، تســاعد شــبكة مختبرات التشــخیص البیطري  

ة  اـلدو ل األعضـــــاء على تحســـــین ـقدرات المختبرات الوطنـیة من أـجل الكشـــــف المبكر عن األمراض الحیوانـی
 واألمراض الحیوانیة المصدر العابرة للحدود ومكافحة تلك األمراض التي تھدد الثروة الحیوانیة والصحة العامة.

من خالل   ۱۹-وقدَّمت الوكالة الدعم للدول األعضـــــاء في جھودھا الرامیة إلى التصـــــدي لجائحة كوفید -۳
ــروع التعاون التقني األقالیمي   ــتعادة   INT0098مش ــاء في بناء وتعزیز واس المعنون "تعزیز قدرات الدول األعض

لـیھ مجلس المـحافظین خالل  الـقدرات والـخدـمات في ـحاـلة تفشـــــي األمراض والطوارئ والكوارث"، اـلذي وافق ع
  .۲۰۲۱-۲۰۲۰في إطار برنامج التعاون التقني للفترة   ۲۰۱۹اجتماعھ المعقود في تشرین الثاني/نوفمبر  

ادات   -٤ وـشملت المـساعدة المقدَّمة من الوكالة توفیر المعدات والمواد، وإـسداء المـشورة التقنیة وتقدیم اإلرـش
جیھیة وإجراءات العمل النمطیة، وتنفیذ ســلســلة من الحلقات الدراســیة  لفرادى المختبرات، وإصــدار المبادئ التو

ھة باللغات اإلسبانیة واإلنكلیزیة والروسیة والعربیة والفرنسیة.   الشبكیة الموجَّ
 
۱ https://covid19.who.int/ 

https://covid19.who.int/
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ــاء دعماً للجھود   -٥ ــاعدة المقدَّمة من الوكالة إلى دولھا األعضـ م ھذه الوثیقة معلومات محدَّثة عن المسـ وتقّدِ
م إلى المؤتمر العام في عام   ۱۹-ھذه الدول من أجل التصـدي لجائحة كوفیدالتي تبذلھا   منذ التقریر السـابق الذي قُّدِ

۲۰۲۰۲. 

دعم الوكالة للجھود التي تبذلھا الدول األعضــاء من أجل التصــدي لجائحة   -باء
  ۱۹-كوفید

 توفیر معدات التشخیص والوقایة   -۱-باء

ملت   -٦ كل حزمة من المعدات والمواد ـش قدَّمت الوكالة الدعم في ـش
اآلنیة واألطقم التـشخیصـیة)    RT-PCRمعدات الكـشف (أطقم اختبارات  

إلى جانب الكواشــــف والمســــتھلكات المختبریة، فضــــال عن خزانات  
األـمان البیولوجي والمـعدات الالزـمة ألـخذ العیـنات وإجراء االختـبارات  

ـقاـیة الشـــــخصــــــیة لضــــــمان األـمان أثـناء تحلـیل  ومراقـبة الجودة والو
  العینات.

، كانت الوكالة قد أصــدرت  ۲۰۲۱وبحلول نھایة حزیران/یونیھ   -۷
لمــا مجموعــھ   اختبــارات    ۱  ۹۸۲أوامر شـــــراء    RT-PCRمن أطقم 

لِّمت ھذه المواد   واألطقم التشــخیصــیة ومفردات أخرى ذات صــلة، وســُ
ــحنة. ۲ ٥۰۰من خالل ما یزید على   وبلغ عدد البلدان واألقالیم التي   ش

  وثمانیة وعشرین بلداً وإقلیماً. طلبت الدعم وحصلت علیھ مائة

مت للدول األعضاء  GOV/INF/2021/4ومنذ صدور الوثیقة   -۸ ، قُّدِ
راً ثالثة طلبات للحصــول على ووردت مؤخ خمس حزم دعم إضــافیة.

مســاعدة إضــافیة، وتعمل الوكالة حالیاً على اتخاذ اإلجراءات الالزمة 
 لتلبیتھا.

 

 

 

 

 
ثت بالوثیقة  GC(64)/INF/4الوثیقة  ۲  . )۲۰۲۱الصادرة في كانون الثاني/ینایر  GOV/INF/2021/4(التي ُحّدِ

في المعھد البیطري الوطني في  ۱۹-استخدام المعدات للمساعدة على مكافحة كوفید
المعھد البیطري الوطني في ییھالفا،  (الصورة من: ییھالفا بالجمھوریة التشیكیة.

 الجمھوریة التشیكیة)

طلبوا  بلداً وإقلیماً 
المساعدة وتلقوھا 

 )۱(انظر المرفق 

من 
المختبرات/المؤسسات  

الوطنیة تلقت ُحزم دعم  
وإرشادات تقنیة 
 ۱۹-للتصدي لكوفید

  من أطقم اختبارات 
RT-PCR    واألطقم

التشخیصیة واألصناف  
ذات الصلة طلبت الوكالة  

 شراءھا لصالح البلدان 

من المختبرات النظیرة 
لمختبر اإلنتاج  

الحیواني والصحة  
الحیوانیة تلقت صیغاً  
محدَّثة من إجراءات  

العمل النمطیة 
والمعلومات عن 

الكواشف وبیانات  
التحقُّق عن طریق  

 VETLABشبكة 
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ــحة   -۹ ــطلع مختبر اإلنتاج الحیواني والص ــالمة األغذیة، اض ــحة وس ــاویة للص وبالتعاون مع الوكالة النمس
وفحص جودتھا وتوكیدھا، وسـاھمت نتائج    ۱۹-الحیوانیة باختبار األطقم التشـخیصـیة والكواشـف الخاصـة بكوفید

ع البیانات التي   ھذه العملیة بعد ذلك في ضــمان موثوقیة المشــتریات من األطقم التشــخیصــیة والكواشــف. ــِّ وتوس
من نطاق الكواشـف التي یمكن أن تسـتخدمھا المختبرات، وقد جرى تقاسـم ھذه البیانات مع    ۳أنتجتھا ھذه الدراسـة

 الدول األعضاء.

بالتعاون مع منظمة الصـحة العالمیة، عملت الوكالة على وضـع مواصـفات تقنیة، بما في ذلك متطلبات  و -۱۰
وجرى تقاسـم   .۱۹٤-دنیا، ألجھزة التصـویر الطبي الالزمة لتشـخیص المضـاعفات المترتبة على اإلصـابة بكوفید

 ھذه المواصفات التقنیة مع الدول األعضاء.

 والتدریب واإلرشاداتالتعلیم    -۲-باء
التــدریــب   -۱۱ تقــدیم  الملحــة إلى  الحــاجــة  بغیــة تلبیــة 

ــول   ــھل الوصـ ــورة بطریقة یسـ ــادات والمشـ علیھا واإلرشـ
وبأسرع ما یمكن، عقدت الوكالة عدَّة حلقات دراسیة شبكیة  

ویمكن   بشــأن مجموعة مختلفة من المواضــیع ذات الصــلة.
ع   مشـاھدة تسـجیالت ھذه الحلقات الدراسـیة عبر موقع مجمَّ

  .٥الصحة البشریة الذي تتعھده الوكالة

بكیة باللغات   -۱۲ یة الـش لة الحلقات الدراـس لـس وُعقدت ـس
مت  ة واإلنكلیزیة والروسیة والعربیة والفرنسیة،  اإلسبانی وقُّدِ

في إـطارـھا إرشــــادات بشــــأن المتطلـبات الواـجب توافرـھا في  
ــتخــدام تقنیــة  اآلنیــة    RT-PCR  المختبرات حتى تتمكن من اســ

واألمن  البیولوجي  ــان  األم أطر  ــل:  یشـــــم ــا  بم ــة،  ــالی بفع
العینــات   ــات في جمع  الممــارســــ ــل  وأفضــــ البیولوجي؛ 

اآلنـیة؛    RT-PCRوتحضـــــیرـھا لالختـبار ـباســـــتـخدام تقنـیة  
ــیر النتائج وتوكید الجودة ومراقبتھا؛ وختاماً جلســــة  وتفســ

ــاـكل. د یطرأ من مشـــ ا ـق ّلِ ـم ات   حول ـح دَّة حلـق دت ـع وُعقـِ
ــ ــیة ش ــحة  دراس بكیة بالتعاون الوثیق مع مكتب منظمة الص

ــادئ الھ المحیط  لغرب  اإلقلیمي  ــة  ــالمی ومع منظمــة  ٦الع  ،
واســتُنســخت ھذه الســلســلة من   الصــحة للبلدان األمریكیة.

الحلـقات الدراســــــیة الشـــــبكـیة في مـناطق أخرى من خالل 
مكتبي منظمة الـصحة العالمیة اإلقلیمیین لجنوب ـشرق آـسیا  

  ولشرق المتوسط.  

 
۳ 10.1016/j.jviromet.2021.114200 
٤ 

https://www.who.int/medical_devices/priority/Chapter_8_20167_WHO_Priority_medical_devices_list_for_COVID_19_resp
onse_8.pdf?ua=1  

٥ https://humanhealth.iaea.org/HHW/covid19/webinars.html  
٦ webinars-19-covid-https://www.iaea.org/tcap  

تفریغ حاویات المعدات المقدَّمة من الوكالة في المختبر 
(الصورة  البیطري الوطني في بوتسوانا في غابوروني.

 المختبر البیطري الوطني في بوتسوانا) من:

https://www.who.int/medical_devices/priority/Chapter_8_20167_WHO_Priority_medical_devices_list_for_COVID_19_response_8.pdf?ua=1
https://www.who.int/medical_devices/priority/Chapter_8_20167_WHO_Priority_medical_devices_list_for_COVID_19_response_8.pdf?ua=1
https://humanhealth.iaea.org/HHW/covid19/webinars.html
https://www.iaea.org/tcap-covid-19-webinars
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وعقدت الوكالة أیضـاً حلقات دراسـیة شـبكیة   -۱۳
إضـــافیة لمقدمي الخدمات الصـــحیة في مرافق الطب  
ــاعدتھم على تعدیل   ــعة، بھدف مس النووي وطب األش

دیھم   ة المعمول بھـا ـل للتقلیـل  إجراءات العمـل النمطـی
د دوى بكوفـی ال الـع اطر انتـق د من مـخ   ۱۹-إلى أدنى ـح

ــى والموظفین والجمھور. ــاط المرض وخالفاً  في أوس
ــبكیة المعقودة للتدریب على  ــیة الشــ للحلقات الدراســ

ــدي لكوفید على تقدیم    ، ركَّزت ھذه الحلقات۱۹-التص
المشــــورة إلى أقســــام الطب النووي وطب األشــــعة  

وعلى عرض أفضــــل    والعالج اإلشــــعاعي لألورام،
ــتخدام   ــة التناوب واس ــیاس ــات فیما یتعلق بس الممارس
معدات الوقایة الشــخصــیة وغیر ذلك من االعتبارات  

  والتجارب المؤسسیة.

  RT-PCRوبلغ عدد المشــاركین في الحلقات الدراســیة الشــبكیة التي عقدتھا الوكالة بشــأن اســتخدام تقنیة   -۱٤
مشـــــاـھدة الحـقة، في حین تـجاوز ـعدد    ۲  ۸۰۰مشـــــارك وحظـیت تســـــجیالتـھا ـبأكثر من    ۲  ٥۰۰اآلنـیة قراـبة  

المشــاركین في الحلقات الدراســیة الشــبكیة بشــأن إجراءات العمل النمطیة الخاصــة بمقدمي الخدمات الصــحیة في 
  مشـــاھدة الحقة.  ۸ ۱۰۰مشـــارك وحظیت تســـجیالتھا بأكثر من  ٦ ۰۰۰مرافق الطب النووي وطب األشـــعة 

وأُتیحت ثمانیة عشــر من مقاطع الفیدیو التعلیمیة بشــأن اســتخدام معدات الوقایة الشــخصــیة، وجمع العینات ونقلھا  
، واـستخدام االختبارات المـصلیة لتقییم  ۱۹-اآلنیة للكـشف عن اإلـصابة بكوفید  RT-PCRوتخزینھا، واـستخدام تقنیة  

ع الصحة البشریة الذي تتعھَّده الوكالةوجمیع ھذه المقاطع  .۱۹-اإلصابة بكوفید ، باإلضافة ۷متاحة عبر موقع مجمَّ
 .۱۹۸- اآلنیة وطائفة واسعة من المواد اإلعالمیة بشأن كوفید   PCR-RTإلى مقطع فیدیو یتناول أسئلة شائعة حول تقنیة  

 
۷ https://humanhealth.iaea.org/HHW/covid19/nmdi/nmdi.html  
۸ https://humanhealth.iaea.org/HHW/covid19/index.html  

 في المختبر المرجعي الوطني التابع لوزارة الصحة في جزر البھاما. ۱۹-استخدام معدات قدَّمتھا الوكالة للكشف عن فیروس كوفید
 المختبر المرجعي الوطني التابع لوزارة الصحة في جزر البھاما)   (الصورة من:

۲٥۰۰ ٦۰۰۰ 

۲۸۰۰ ۸۱۰۰ 

شخصاً شاركوا في  
الحلقات الدراسیة الشبكیة 

،  RT-PCRبشأن تقنیة 
 وحظیت بأكثر من 

مشاھدة الحقة للتسجیالت  
 المأخوذة منھا 

من مقدمي الخدمات الصحیة  
حضروا الحلقات الدراسیة  

الشبكیة بشأن إجراءات العمل  
 النمطیة، وحظیت بأكثر من 

مشاھدة الحقة للتسجیالت  
 المأخوذة منھا 

https://humanhealth.iaea.org/HHW/covid19/nmdi/nmdi.html
https://humanhealth.iaea.org/HHW/covid19/index.html
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حیواني والصــــــحة  من المختبرات النظیرة لمختبر اإلنـتاج ال  ٥۰۰وـباإلضـــــاـفة إلى ذـلك، تلقى أكثر من  -۱٥
الحیوانیة صــیغاً محدَّثة من إجراءات العمل النمطیة والمعلومات عن الكواشــف وبیانات التحقُّق، وذلك من خالل  

  منصة شبكة مختبرات التشخیص البیطري.

 وثیقة إرشادیة تقنیة بعنوان   ۲۰۲۰ونُِشرت في تموز/یولیھ   -۱٦
COVID-19 Pandemic: Technical Guidance for Nuclear Medicine Departments 

)، كـما نُشـــــرت في  IAEA/COV/19۹-1: إرشـــــادات تقنـیة ألقســـــام الـطب النووي] (الوثیـقة  ۱۹-[ـجائـحة كوفـید
 نظمة الصحة العالمیة والوكالة بعنوانوثیقة اشتركت في إعدادھا م ۲۰۲۰آب/أغسطس  

COVID-19 Technical specifications for imaging devices: portable ultrasound; mobile radiographic 
digital equipment; computed tomography (CT) scanning system 

ــیاق كوفید ــویر الطبي في سـ ــفات التقنیة ألجھزة التصـ ــوتیة المحمولة؛  : أجھزة  ۱۹-[المواصـ الموجات فوق الصـ
ونُشـر أیضـاً مقاالن  وأجھزة التصـویر اإلشـعاعي الرقمیة المتنقلة؛ ونظام المسـح بالتصـویر المقطعي الحاسـوبي].

 في المجلة األوروبیة للطب النووي والتصویر الجزیئي وفي مجلة طب القلب النووي.

 في الخدمات الصحیة ۱۹-الوكالة، وأثر جائحة كوفیدتقییم أثر الدعم المقدَّم من    -۳-باء
ــاعدة المقدَّمة من الوكالة  -۱۷ بغیة التأكُّد من أنَّ المسـ

مســتعملیھا قد وصــلت إلى    ۱۹-من أجل التصــدي لكوفید
النھائیین المقصــودین، والوقوف على أثر تلك المســاعدة،  
أصــدرت الوكالة اســتقصــاًء لجمیع المختبرات التي تتلقى  

ویھدف االســتقصــاء إلى قیاس أثر الدعم   المســاعدة منھا.
ــھ. ــدامت اســـــت ــدى  م وتقییم  ــة  ــال الوك من  ــدَّم  وحتى  المق

ــاء أنَّ ۲۰۲۱حزیران/یونیھ   ۲٤ ــتقصــ  ، تُبیُِّن نتائج االســ
ــاء حتى اآلن،   المختبرات التي أـجاـبت على االســـــتقصـــ

الغ ـعددـھا   ار    ۱۷۱والـب دَّـمت ـخدـمات االختـب مختبراً، ـقد ـق
) ٪٥۲مالیین ( ۸٫۷ملیون شــخص (  ۱٦٫۷إلى أكثر من 

 ) منھم من النساء).٪٤۸مالیین (  ۸٫۰منھم من الرجال و
وقد ســاعدت المســاھمات التي قدمتھا الوكالة على تعزیز 

 لمختبرات.قدرات ھذه ا

من المختبرات   ٪۱۰٫٥ومن بین المختبرات التي أجابت على االسـتقصـاء حتى اآلن، أفادت نسـبة قدرھا  -۱۸
أنَّ    ٪۸۳وأكـَّدت نســــــبة ـقدرـھا   غیر ـما وفَّرـتھ الوـكاـلة لـھا.  PCRـبأنـھا لم تكن توـجد ـلدیـھا آالت إلجراء اختـبارات  
ت نســبة  حزمة المســاعدة الطارئة التي وفَّرتھا الوكالة مكَّ  نتھا من ســّدِ الفجوة األولیة في احتیاجات االختبار، وأقرَّ

ز قدرتھا على الكشــف عن اإلصــابة بكوفید ٪۹۱قدرھا  وغیره من مســبِّبات األمراض،    ۱۹-بأنَّ دعم الوكالة عزَّ
 على تقدیم خدمات من ھذا القبیل. أو

بة قدرھا  -۱۹ تتمكَّن من م ٪۹۳وأكَّدت نـس اعدة  من المختبرات أنَّھا ـس واصـلة إجراء االختبارات بعد نفاد المـس
ــوى  األولیة المقدَّمة من الوكالة. ــلة إجراء   ٪۷ولم یُفد ســ من المختبرات بأنَّھا تواجھ تحدیات فیما یتعلق بمواصــ

 االختبارات بسبب الصعوبات العالمیة القائمة في شراء الكواشف والمستھلكات المختبریة.

 
۹ departments-medicine-nuclear-for-guidance-technical-pandemic-19-https://www.iaea.org/publications/14733/covid  

 مالیین  ۱٦٫۷
 شخص خضعوا لالختبار

 مالیین  ۸

 مالیین  ۸٫۷

 مختبراً) ۱۷۱نتائج االستقصاء (من 

https://www.iaea.org/publications/14733/covid-19-pandemic-technical-guidance-for-nuclear-medicine-departments
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في   ۱۹-ت بـشأن مواـضیع أخرى، بما في ذلك دراـسة بـشأن أثر جائحة كوفیدوأجرت الوكالة أیـضاً دراـسا -۲۰
وأوضــحت ھذه الدراســة أنَّ عدد اإلجراءات التشــخیصــیة   توفیر إجراءات الطب النووي التشــخیصــیة والعالجیة.

ــروریة مث ــھد تراجعاً كبیراً أثناء الجائحة، كما بیَّنت عدم كفایة اإلمدادات بالمواد الضــ ل النظائر  والعالجیة قد شــ
 وقُبل للنشر في مجلتین خارجیتین مقاالن جدیدان بعنوان: المشعة والمولِّدات واألطقم التشخیصیة.

Impact of COVID-19 on Diagnosis of Heart Disease Worldwide: Findings from a 108-Country IAEA 
Study 

ــة للوكالة الدولیة للطاقة الذریة  في تشــخیص أمراض القلب حول  ۱۹-("تأثیر جائحة كوفید العالم: نتائج من دراس
 Global Impact of COVID-19 on Nuclear Medicine Departments: An Internationalبلداً") و ۱۰۸شــملت  

Survey in April 2020۱۰ 
ــان/أ ۱۹-("تأثیر جائحة كوفید ــتقصــائیة دولیة في نیس ــة اس ــام الطب النووي عالمی�ا: دراس ")  ۲۰۲۰بریل  في أقس

 خارجي.

واضــطلع المركز المشــترك بین الفاو والوكالة الســتخدام التقنیات النوویة في األغذیة والزراعة بأنشــطة   -۲۱
بحث وتطویر إـضافیة بالتعاون مع المؤـسـسات المرجعیة في البلدان األعـضاء من أجل تقییم إمكانیة تطبیق اختبار  

ــ ــام المضـ ــلي جدید للكشـــف الدقیق عن األجسـ لدى حیوانات المزارع وحیوانات    SARS-CoV2ادة لفیروس  مصـ
م النتائج مع الدول األعضــاء لدعم إجراء أنشــطة بحث   االختبار والحیوانات البریة. وجرى إنتاج البیانات وتقاســُ

 ومراقبة إضافیة عند نقاط التفاعل بین اإلنسان والحیوان.

التمویل، والشــراكات مع منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة ومنظمة   -جیم
 الصحة العالمیة

ــخی�ا خارجاً  -۲۲ ــاء والقطاع الخاص تمویالً س قدَّمت الدول األعض
ة بلغ مجموـعھ   ملیون یورو ـلدعم أنشــــــطة الوـكاـلة    ۲۷٫٤عن المیزانـی

  .۱۱)۲المرفق  (انظر   ۱۹-المتعلقة بجائحة كوفید

وانضـمت الوكالة في  .۱۹-وفعَّلت األمم المتحدة سـیاسـتھا إلدارة األزمات من أجل مواجھة جائحة كوفید -۲۳
الذي تقوده منظمة  ۱۹-إلى فریق إدارة األزمات التابع لألمم المتحدة المعني بجائحة كوفید  ۲۰۲۰آذار/مارس    ۲٥

المذكور على تیســــیر ومواءمة الجھود المبذولة في إطار األمم  ویعمل فریق إدارة األزمات  .۱۲الصــــحة العالمیة
المتحدة للتمكین من اتخاذ إجراءات متـسقة ومنسَّقة، مع االستفادة من أوجھ التآزر وضمان الشفافیة والمساءلة فیما 

ــدي لجائحة كوفید ــتراة لتلبیة  وكفل ھذا التعاون للوكالة أن تتأكَّد من أنَّ المعدات والمواد الم .۱۹-یخصُّ التصــ شــ
  طلبات الدول األعضاء في الوكالة تتوافق مع الجھود التي تبذلھا منظومة األمم المتحدة ككّلِ للتصدي للجائحة.

 
۱۰ http://jnm.snmjournals.org/content/early/2020/07/23/jnumed.120.249821.full.pdf+html 
 یرجى مالحظة أن مبالغ المساھمات تشمل الفوائد.  ۱۱
مم المتحدة  أیضاً مكتب األمم المتحدة للتنسیق اإلنمائي، ومكتب األ ۱۹-یضمُّ فریق إدارة األزمات التابع لألمم المتحدة المعني بكوفید  ۱۲

لتنسیق الشؤون اإلنسانیة، والمنظمة البحریة الدولیة، وإدارة األمم المتحدة لشؤون السالمة واألمن، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة،  
االت  ومنظمة الطیران المدني الدولي، والبنك الدولي، وبرنامج األغذیة العالمي، ومنظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة، وإدارة االتص
إدارة  العالمیة التابعة لألمم المتحدة، والمكتب التنفیذي لألمین العام، وإدارة الشؤون السیاسیة وبناء السالم/إدارة عملیات حفظ السالم، و

 الدعم العملیاتي، وغیرھم من األعضاء اآلخرین الذین یلتحقون بالفریق عند االقتضاء. 

 

۲۷٫٤ 
 ملیون یورو 

مجموع التمویل من 
 خارج المیزانیة

http://jnm.snmjournals.org/content/early/2020/07/23/jnumed.120.249821.full.pdf+html
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ــي جائحة كوفید -۲٤ ــحة العالمیة منذ بدایة تفشـ   ۱۹-وقد عملت الوكالة على نحو وثیق مع الفاو ومنظمة الصـ
  بغیة تنسیق الجھود الرامیة لتلبیة الطلبات الواردة من دولھا األعضاء.

 

حتى   ۱۹-حة كوفیدالبلدان واألقالیم التي طلبت وتلقَّت دعماً من الوكالة من أجل التصدي لجائ :۱المرفق 
 ۲۰۲۱حزیران/یونیھ  ۳۰

  أفریقیا
 لیبیا   جیبوتي إثیوبیا 

 لیبیریا  رواندا  إسواتیني
 لیسوتو زامبیا  أنغوال
 مالي زمبابوي أوغندا 

  مدغشقر السنغال بنن 
 مصر السودان  بوتسوانا 

 المغرب سیرالیون  بوركینا فاسو 
 مالوي سیشیل  بوروندي 

  موریتانیا غیر عضو في الوكالة)غامبیا (دولة  تشاد 
  موریشیوس غانا توغو
  موزامبیق غینیا (دولة غیر عضو في الوكالة) تونس 

  نامیبیا الكامیرون الجزائر 

المختبر الوطني للصحة العامة، وزارة  (الصورة من: معدات تبرعت بھا الوكالة إلى المختبر الوطني للصحة العامة في مالیزیا
 مالیزیا)الصحة في 
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 النیجر  كوت دیفوار  جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة 
 نیجیریا  الكونغو  جمھوریة تنزانیا المتحدة 

  كینیا  جنوب أفریقیا 
  والمحیط الھادئآسیا 

األراضي الواقعة تحت والیة  
 الكویت   جمھوریة إیران اإلسالمیة السلطة الفلسطینیة 

 لبنان  جمھوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة األردن 
 مالیزیا  ساموا (دولة غیر عضو في الوكالة)   أفغانستان

ملدیف (دولة غیر عضو في   سري النكا  إندونیسیا 
 الوكالة) 

 منغولیا العراق  غینیا الجدیدةبابوا 
 میانمار ُعمان باكستان 

 نیبال  الفلبین  باالو
 الیمن  فیجي  بنغالدیش 

  فییت نام تایلند 
  كمبودیا   الجمھوریة العربیة السوریة

  أوروبا وآسیا الوسطى
 قیرغیزستان   الجبل األسود أذربیجان 

 كازاخستان  الجمھوریة التشیكیة  أرمینیا 
 كرواتیا  جمھوریة مولدوفا ألبانیا 

 التفیا  جورجیا   أوزبكستان
 مقدونیا الشمالیة   رومانیا  أوكرانیا
 ھنغاریا سان مارینو  بلغاریا 

  سلوفینیا  البوسنة والھرسك 
   صربیا بولندا 

  طاجیكستان  بیالروس 
 أمریكا الالتینیة والكاریبي 

 غرینادا  جامایكا  أنتیغوا وباربودا
 غواتیماال  جزر البھاما األرجنتین 
 غیانا   الجمھوریة الدومینیكیة اكوادور 

 كوبا جمھوریة فنزویال البولیفاریة  أوروغواي
 كوستاریكا  دولة بولیفیا المتعددة القومیات باراغواي 
 كولومبیا دومینیكا  البرازیل 
 المكسیك   سانت فنسنت وجزر غرینادین  بربادوس 

ونیفس (دولة غیر سانت كیتس  بلیز 
 عضو في الوكالة) 

 نیكاراغوا 

 ھایتي سانت لوسیا  بنما
 ھندوراس  السلفادور بیرو 

  شیلي   ترینیداد وتوباغو
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حزیران/یونـیھ    ۳۰المســـــاھـمات الـخارجة عن المیزانـیة بالیورو (حتى   :۲المرفق  
۲۰۲۱(   

   المساھمة    الدولة العضو
   ٥۰۰ ۰۰۰  االتحاد الروسي

   ٤٦ ۰۲۳  أسترالیا
   ٥۰۰ ۰۰۰  ألمانیا

   ۳۹ ۹٦۰  باكستان
  ۲٦۰ ۰۱۱  جمھوریة كوریا

  ۳۲ ۸٦٦  سان مارینو
  ۲۱ ۰۰۰  السودان
  ۱۹۰ ۹٤۷  السوید
   ۲۰۰ ۰۰۰  فنلندا
   ۳ ۲۷۰ ۰٦٦  كندا

   ٥٦۲ ۱٦۸ المملكة المتحدة  
   ۲ ۰٦٦ ۷٤۸  النرویج
   ۱ ٥۰۰ ۲۲۲ ھولندا

  ۱۰ ۱۲٦ ۸٦۳  الوالیات المتحدة األمریكیة
   ۳ ۰۰۰ ۰۰۰ الیابان*

   مساھمون آخرون
   ٤ ۱۰٤ ٤۹۷ شركة تاكیدا المحدودة للمستحضرات الصیدالنیة  

  ۲٦ ٤۲۱ ۳۷۰   المجموع
  

  المساھمات العینیة                                 

 ۱ ۸٤۲ ۰۰۰ الصین
 ۲٥ ۰۰۰ مالطة

 ۱ ۸٦۷ ۰۰۰  المجموع
ــبِّبات  ــف عن مس ــروع "الكش ــاھمت الیابان بملیون یورو لدعم مش * باإلضــافة إلى ذلك، س

للحدود عند نقاط األمراض الحیوانیة واألمراض الحیوانیة المصـدر الناشـئة والعائدة العابرة 
 .۱۹-التفاعل بین اإلنسان والحیوان" فیما یتصل بتفشي جائحة كوفید
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 عام توزیع 

 عربي
ةنكلیزیاإلاألصل:   

 مجلس المحافظین
 المؤتمــــــر العــــام

 فقط  نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي 
 من جدول األعمال المؤقت للمؤتمر ۸البند 

 )Add.3و Add.2و Add.1تھا اوإضاف GC(65)/1(الوثیقة 
 

 ۱۹-تنفیذ الوكالة للضمانات خالل جائحة كوفید

 التحدیث المرحلي الثاني 

 تقریر من المدیر العام 

 

 ملخص
 
ح المدیر العام بأنَّ أنشطة التحقُّق التي تضطلع بھا الوكالة لن تتوقف رغم  ۱۹-منذ بدایة جائحة كوفید • ، صرَّ

ــلة من إجراءات التخفیف، مما مكَّن الوكالة من  ــلسـ ــع. وقد تطلَّب ذلك من الوكالة تنفیذ سـ ــعوبة الوضـ صـ
وقت، واالـضطالع بالغالبیة العظمى االـضطالع بجمیع أنـشطة الـضمانات المیدانیة األكثر حـساـسیة لعامل ال

 من أنشطة الضمانات التي تجري في العادة في مقّرِ الوكالة الرئیسي وفي مكاتبھا اإلقلیمیة. 

ل على التعاون من جانب الدول باعتباره عنصراً ال غنى عنھ في تنفیذ الضمانات. •  وال تزال الوكالة تعّوِ
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 ۱۹-تنفیذ الوكالة للضمانات خالل جائحة كوفید
 التحدیث المرحلي الثاني 

 تقریر من المدیر العام 

 

مة  -ألف  مقّدِ
د -۱ ذت ـتدابیر    ۱۹-ـكان لـجائـحة كوفـی الم ونفـَّ د اعتـمدت الحكوـمات في جمیع أنـحاء الـع د الـمدى. فـق أثیر بعـی ـت

ـصارمة تتعلق بالـصحة واألمان الحتواء فیروس كورونا، مثل تدابیر التباعد الجـسدي، وتقیید الـسفر وحریة حركة 
ائل الـسفر األخرى، وإغالق الحدود. وكان لھذه التدابیر تأثیر كبیر   األـشخاص، ووقف الرحالت الجویة وتقیید وـس

رة. وقد تطلَّب ذلك   في تنفیذ الوكالة للضـمانات، ال سـیما قدرتھا على إجراء عدد من أنشـطة التحقُّق المیدانیة المقرَّ
 من الوكالة اتخاذ عدد من التدابیر للتغلُّب على التحدیات الجدیدة أو التخفیف من تأثیرھا.  

م ھذه الوثی -۲ ــابق    ۱۹-قة معلومات محدَّثة عن تأثیر جائحة كوفیدوتقّدِ ــمانات منذ التقریر السـ في تنفیذ الضـ
م إلى المؤتمر العام في عام    ٫۲۰۲۰۱الذي قُّدِ

 

 تنفیذ الضمانات  -باء
وفقاً التفاق الـضمانات الخاص بالدولة المعنیة وللبروتوكول   –یتعیَّن على الوكالة تنفیذ أنـشطة الـضمانات   -۳

 لتقدیم توكیدات ذات مصداقیة بأنَّ الدولة تفي بالتزاماتھا المتعلقة بالضمانات.    –المبرم معھا، إن ُوجد    اإلضافي

د فیـھا أنشــــــطة   -٤ دُّ الوـكاـلة في ـكل ـعام خـطة تنفـیذ ســـــنوـیة لـكل دوـلة ـلدیـھا اتـفاق ضــــــماـنات ـناـفذ، تـحّدِ وتُعـِ
لتحقیق األھداف التقنیة للـضمانات فیما  –المیدان   في المقر الرئیـسي وفي  –الـضمانات التي یتعیَّن االـضطالع بھا 

ــمانات أو تبیَّن    ۲.یخصُّ تلك الدولة ــاط مخطَّط لھ أو لم یتحقق أحد األھداف التقنیة للضــ وفي حال تعذَّر تنفیذ نشــ
 وجود حاالت عدم اتساق، یمكن تعدیل خطة التنفیذ السنویة وتخطیط أنشطة للمتابعة وتنفیذھا.  

  

 
 ).GOV/INF/2021/5في الوثیقة  ۲۰۲۱(التي صدر تحدیٌث لھا في شباط/فبرایر  GC(64)/INF/5الوثیقة  ۱
 .Corr.1وتصویبھا  GOV/2014/41من الوثیقة  ٤-انظر القسم جیم ۲



GOV/INF/2021/34-GC(65)/INF/8 
 ۲الصفحة  

اء ذ    -۱-ـب ائـحة في تنفـی أثیر الـج دابیر ـت ات وـت اـن الضــــــم
 الوكالة للتصدي للجائحة

من المنظور اللوجســــتي، ال تزال القیود المفروضــــة على  -٥
الـسفر وغیرھا من تدابیر الـصحة والـسالمة المتَّخذة في عدد كبیر من 

تـُحدث ـتأثیراً كبیراً في   ۱۹-اـلدول من أـجل التصـــــدي لـجائـحة كوفـید
ــمانات على   ــاً  قدرة الوكالة على تنفیذ الض ــوص النحو المقرر، وخص

المیـدانیـة الوكـالـة بـدورھـا عـدداً من   ۳.الضـــــمـانـات  وقـد اتخـذت 
اإلجراءات واسـتحدثت عدداً من التدابیر للتخفیف من ھذا التأثیر قدر 

 اإلمكان.

 تدابیر استمراریة العمل   -۲-باء

تلتزم الوكالة بأن تكون عملیاتھا قادرة على الصــــمود، حتى  -٦
خالل األـحداث المعِطّـلة، بـما یكـفل لـھا أن تتمكَّن من مواصــــــلة تنفـیذ  

ب   ة بموـج انونـی ا الـق اتـھ ة،  التزاـم ات ذات الصــــــل اـن ات الضــــــم اـق اتـف
واالضـــطالع بأنشـــطة التحقُّق األخرى، واســـتخدام المعلومات ذات  
ابقاً، فقد اعتمدت   الصـلة بالضـمانات على أـساس آمن. وكما أُفید بھ ـس
الوكالة على تدابیر اســتمراریة العمل والتعافي من الكوارث من أجل  

 التخفیف من آثار الجائحة في أنشطة الضمانات.

دة   -۷ دـی ات ـع دـی اك تـح وھـن
تطرحھا القیود المفروضـة على 
الســـفر عالمی�ا وتدابیر الصـــحة  
والســــالمة التي اتخذتھا الدول.  
ــطة التحقق   ل تحدی�ا بوجھ خاص عند التخطیط ألنش ــّكِ ــائل التي تش ومن المس
المـیدانـیة إمـكانـیة الحصـــــول على معلوـمات موثوـقة ومـحدَّـثة بشـــــأن القیود  

تي تتغیَّر باســتمرار. وال یزال التعاون الوثیق مع الدول،  والتدابیر الوطنیة ال
ــا   ــوص التعاون مع جمھوریة النمسـ ــمل على وجھ الخصـ ــا)  بما یشـ (النمسـ

ــی�ا في التغلُّب على ھذه العقبات   ــاسـ ــیفة، عنصـــراً أسـ ــفتھا الدولة المضـ بصـ
 التشغیلیة.

 أنشطة التحقق المیدانیة   -۳-باء

ــفر وداخل   -۸ ــة على الســ كما ذُكر أعاله، فقد زادت القیود المفروضــ
البـلدان من صـــــعوـبة وصـــــول الوـكاـلة إلى بعض المرافق والمواقع النووـیة  
وغیرھا من األماكن، وأثَّرت أیضــاً في شــحن معدات الضــمانات في الوقت  
ــطة المیدانیة. ویتطلَّب التكیُّف مع تلك القیود بذل جھود ــب لدعم األنش   المناس

 
  .GC(64)/INF/5لالطالع على قائمة بھذه القیود والتدابیر، انظر الوثیقة  ۳

 الوكالة في مجال التحققأنشطة 
 إلى ۲۰۲۰تموز/یولیھ  ۱من (

 )۲۰۲۱حزیران/یونیھ  ۳۰
 

 عملیات التفتیش: 
۲۲٤۹ 

 
 التحقق من المعلومات التصمیمیة:

۷۰۸ 
 

 المعاینات التكمیلیة: 

۲۰۱ 
 

أیام عمل المفتشین والموظفین التقنیین  
 في المیدان: 

۲۲٤ ۲۲ 
 
 

 
 ٤٫۱٥مبلغ استُخدم 

من الدعم   مالیین یورو
الخارج عن المیزانیة لالستعانة 

دمات استئجار الطائرات  بخ
من مفتشي   ۲۲۱لنقل 

الوكالة وموظفیھا التقنیین  
إلجراء عملیات تفتیش في  

 دولة. ۱۲
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تنســیق مكثفة في مقّرِ الوكالة الرئیســي. وما فتئ مفتشــو الوكالة وموظفوھا 
التقنیون یبذلون جھوداً استثنائیة ألداء مھامھم الرسمیة، بما یشمل على سبیل  

یوماً في الدولة التي یســـافرون   ۲۱المثال عزل أنفســـھم لفترات تصـــل إلى  
إلیـھا أو قـیادة الســــــیارات لمســـــاـفات طویـلة عبر ـعدَّة ـحدود وطنـیة ـبدالً من 

 السفر بالطیران من أجل تنفیذ أنشطة التحقق.  

ــطة  وتجا -۹ ــاً التكالیف المتعلقة بتنفیذ أنشـ ــوصـ وزت تكالیف النقل، خصـ
التحقق المیدانیة، االعتمادات المخـصـصة للـسفر في المیزانیة. كما أنَّ فترات  
ــبب ما تنطوي علیھ   الحجر الصــحي اإللزامیة تؤدي إلى زیادة التكالیف، بس

بین   الفترة  وفي  التحقق.  ــات  بعث ــدَّة  م ــة  ــال إط ــھ    ۱من   ۲۰۲۰تموز/یولی
، قضـــى مفتشـــو الوكالة الموفدون في بعثات ما ۲۰۲۱حزیران/یونیھ   ۳۰و

یوم في الحجر الصـــحي خارج مقر الوكالة الرئیســـي   ۲٥۰۰مجموعھ نحو  
، بما یعادل تقریباً قضاء سبعة مفتشین فترة سنة كاملة في الحجر  ٤في النمسا
 الصحي.  

الرحالت الجویة التجاریة،  وكما ذُكر آنفاً، فبســبب عدم توفر العدید من  -۱۰
اـحة ـخدـمات اســـــتئـجار ـطائرات لنـقل المفتشـــــین   أبرـمت الوـكاـلة عقوداً إلـت

معتمــدة في ذلــك على مبلغ   وإلیھــا،  الــدول  من  التقنیین    ٤٫۱٥والموظفین 
ملیون   ۱٫۷۸ملیون یورو من الدعم الـخارج عن المیزانیة، بما في ذلك مبلغ  

موظفین التقنیین إلى جمھوریة یورو مرصـوٌد خصـیصـاً لسـفر المفتشـین وال
وقد أمكن بالفعل اســتخدام ھذه الترتیبات بنجاح    ٥إیران اإلســالمیة (إیران).

ــطة   ۲۲۱لنقل نحو   ــطالع بأنش ــي الوكالة وموظفیھا التقنیین لالض من مفتش
 دولة.   ۱۲تحقُّق میدانیة في 

ــنویة لتركیز جھود التحقق على تحقیق  وفي ظل القیود المتعلقة بالجائحة، عدَّلت الوكالة ُخطط التنفیذ   -۱۱ السـ
أھداف الضــمانات األكثر حســاســیة لعامل الوقت. كما غیَّرت الوكالة، حســب االقتضــاء أو بناء على طلب الدولة  
ــاء   ــب االقتضـ ــمیمیة والمعاینة التكمیلیة. وحسـ ــیفة، مواعید عملیات التفتیش والتحقق من المعلومات التصـ المضـ

یضــاً على تنفیذ تدابیر تعویضــیة، مثل زیادة االعتماد على بث البیانات عن بُعد من أجل  واإلمكان، تعمل الوكالة أ
المحافظة على ’اســــتمراریة المعرفة‘ والتقلیل إلى أدنى حد من أي تأثیر قد یترتب في المســــتقبل على التأخر في 

 تنفیذ أي أنشطة.

یتعلق بـقدرة الوـكاـلة على إجراء    ۲۰۲۱و  ۲۰۲۰وـكان التـحدي األكبر أـمام تنفـیذ الضــــــماـنات في ـعامي  -۱۲
ات تفتیش من ـھذا   ا بترتیـب إخـطار ـعاـجل في ـعدد من اـلدول المعمول فیـھ ة أو ـب اجـئ ة المـف ات التفتیش الروتینـی عملـی

 
ا في عام  ۱٦٥۱قضـى المفتـشون من ـشعبة العملیات ألف ما مجموعھ    ٤ ، والمفتـشون من ۲۰۲۰یوماً في الحجر الصـحي خارج النمـس

یوماً، في حین لم یقِض المفتشـون من   ۹۳یوماً، والمفتشـون من شـعبة العملیات جیم ما مجموعھ   ۷۲۷ما مجموعھ   شـعبة العملیات باء
 مكتب التحقُّق المعني بإیران أيَّ أیام في الحجر الصحي في إیران.

، ـكاـنت الجـھات التي ـقدَّـمت ـھذا اـلدعم الـخارج عن المیزانـیة ھي ألـمانـیا وبلجیـكا وفرنســـــا والمملـكة  ۲۰۲۰  حزیران/یونـیھ  ۳۰حتى   ٥
 المتحدة والوالیات المتحدة األمریكیة والمفوضیة األوروبیة.

قضى المفتشون ما مجموعھ 
۲٤۷۱  ً   یوما

في الحجر الصحي خارج  
 النمسا

 
 شعبة العملیات ألف: 

۱٦٥۱  ً  یوما
 

 شعبة العملیات باء: 
۷۲۷  ً  یوما

 
 شعبة العملیات جیم: 

۹۳  ً  یوما
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ــبب الجائحة ــت فیھا الدولة قیوداً جدیدة بس ــدي لذلك التحدي، أجرت    ٦.القبیل، في الحاالت التي فرض وبغیة التص
مخططاً بأنشطة إضافیة أو أنشطة ضمانات تخفیفیة أخرى من أجل استخالص استنتاجات   الوكالة تقییماً ووـضعت

الضــمانات فیما یخصُّ ھذه الدول. بید أنَّ الوكالة تمكَّنت، رغم الصــعوبات، من تنفیذ جمیع أنشــطة التحقُّق األكثر  
 حساسیة لعامل الوقت.  

ھ    ۱وفي الفترة بین   -۱۳ ھ  حزیران/یون  ۳۰و  ۲۰۲۰تموز/یولـی ة  ۲۰۲۱ـی اـل ة تفتیش    ۲۲٤۹، أجرت الوـك عملـی
عملـیة مـعایـنة تكمیلـیة. ویبیِّن ذـلك أنَّ ـعدد المرافق التي    ۲۰۱عملـیات تحقُّق من المعلوـمات التصـــــمیمـیة و  ۷۰۸و

خضــعت لتفتیش الوكالة خالل ھذه الفترة لم یتغیَّر تقریباً مقارنة بالســنة الســابقة. وانطوت أنشــطة التحقق المنفَّذة  
 تفاصیل التالیة:  على ال

یوم في جھود التحقُّق، وقضــى المفتشــون والموظفون التقنیون أكثر من  ۱٤ ۹۰۰بذل المفتشــون قرابة   •
 ۷یوم في المیدان؛ ۲٦ ۹۰۰

یوم تقویمي في  ۲۰۰۰من الموظفین التقنیین نحو   ٤۹رحلة سـفر في مھام رسـمیة، قضـى  ۱۸۳وخالل  •
طة   ۲۳٦المیدان لغرض صـیانة معدات الضـمانات وتحدیثھا وتركیبھا، بما في ذلك   صـت ألنـش یوماً ُخصـِّ

اب مجموع الو ۱۲٥التحقق الخاصـة بالضـمانات، فضـالً عن  ي بحـس قت الذي  یوماً من أیام العمل التفتیـش
 بذلھ الموظفون المكلفون باالضطالع بأعمال التفتیش؛  

 شحنة؛   ۱۱۹شحنة من معدات الضمانات في حین أُعیدت إلیھ   ۳٦۷وأُرسلت من المقّرِ الرئیسي   •

مفردة أُعیدت من المیدان لرصـــد   ۳۰ ٤۰۰وأخضـــع مختبر الرصـــد اإلشـــعاعي للمعدات ما یقرب من  •
ث السطحي.  التلوُّ

موظفین مقیمین ـتابعین للوـكاـلة في مكتبي الوـكاـلة اإلقلیمیین في طوكیو وتورنتو،  أمكن وبســــــبب وجود   -۱٤
ــاكل التي واجھھا  ــاعد على التغلب على بعض المشـ ــطة التحقُّق في الیابان وكندا، على الترتیب، مما سـ تنفیذ أنشـ

ــفر عبر الحدود إلجراء عملیات التفتیش ــطروا للســ ــطلع المك  ۸.الموظفون الذین اضــ تبان اإلقلیمیان بدور واضــ
عملیات معاینة  ۲۱عملیة تحقُّق من المعلومات التصـــمیمیة و ٦۹عملیة تفتیش و ۲٦٤محوري في تیســـیر إجراء  

 .۲۰۲۱حزیران/یونیھ   ۳۰و ۲۰۲۰تموز/یولیھ   ۱تكمیلیة في الفترة بین  

ــمانات، بما في -۱٥ ــمانات التي وردت من داخل إدارة الضــ ذلك توفیر   وعولجت جمیع طلبات معدات الضــ
 معدات التحقُّق ومعدات الوقایة الشخصیة لمفتشي الوكالة وموظفیھا التقنیین قبل سفرھم في مھام رسمیة.  

وأثبت اـستثمار الوكالة في نُظم الرـصد عن بُعد على مدى العقدین الماـضیین قیمتھ البالغة خالل الجائحة،   -۱٦
 ۱ ٦۰۰إلى مقر الوكالة الرئیســي عبر أكثر من   ۹دولة ۳۱حیث تواصــل توفیر بیانات الضــمانات من مرافق في 

 من تدفقات البیانات.  
 
تعزیز مســــتوى   یؤدي تمتُّع مفتشــــي الوكالة بالـقدرة على إجراء عملـیات تفتیش روتینـیة مـفاجـئة أو بإخـطار عاجل في أي دولة إلى  ٦

 الردع في مواجھة احتمالیة تحریف المواد أو إساءة استخدامھا أو القیام بأنشطة أخرى غیر معلنة.
حـیث إنَّ ـھذه  ـبأكمـلھ،  ۲۰۲۱رغم دـقة ـھذه البـیاـنات فیـما یتعلق ـبالفترة المشـــــار إلیـھا، ال ینبغي اعتـبارـھا ذات دالـلة فیـما یخصُّ ـعام  ۷

  خطط التنفیذ السنویة وینبغي النظر فیھا على أساس سنوي. البیانات واألنشطة تستند إلى
  تقریباً من عملیات التفتیش التي تضطلع بھا الوكالة. ٪۲٤تستأثر كندا والیابان بنسبة  ۸
 وتایوان، الصین. ۹
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 مفتشون وموظفون تقنیون تابعون للوكالة یستعدون الستقالل طائرة مستأجرة  -الشكل

 أنشطة التحقُّق في المقر الرئیسي والمكاتب اإلقلیمیة    -٤-باء

ــیر العمل، ال  -۱۷ ــالت س ــلس على وجھ اإلجمال وبفضــل تعدیالت جوھریة أُدخلت على بعض العملیات وتس
اریع الكبرى  ،  تزال األنـشطة العادیة التي تُنفَّذ في مقر الوكالة الرئیـسي وفي المكاتب اإلقلیمیة، بما فیھا جمیع المـش

 تحقِّق نتائج مقاربة لمستویات ما قبل الجائحة، وإن صاحب ذلك بعض التأخیر.  

واســتمرت عملیات التقییم على مســتوى الدولة ووضــع نُھج جدیدة للضــمانات على مســتوى الدولة، مع  -۱۸
ــمانات. وقد عملت األمانة طوال فترة الجا ــریة الخاصــة بالض ئحة على  المحافظة على أمن المعلومات البالغة الس

إتاحة ترتیبات عمل مرنة لضــــمان إتاحة الدخول إلى مركز فیینا الدولي للموظفین الذین یحتاجون إلى اســــتخدام  
بیئة الضـمانات المتكاملة للقیام بعملھم، مع التأكُّد من التزام اإلدارة بالقیود المفروضـة على الحد األقصـى لمجموع 

 لتي فُرضت فیھا قیود من ھذا القبیل.  عدد األشخاص المسموح بوجودھم في الفترات ا

وواصلت الوكالة تقدیم البیانات عن األنشطة والنتائج الخاصة بأنشطة التحقُّق المیداني إلى الدول المعنیة:   -۱۹
ھ    ۱ففي الفترة بین   ھ    ۳۰و  ۲۰۲۰تموز/یولـی ة  ۲۰۲۱حزیران/یونـی اـل دَّـمت الوـك ائج التفتیش    ۱٥٦۱، ـق اً عن نـت اـن بـی

بیاناً بشـأن االسـتنتاجات المسـتخلصـة من عملیات   ٥٦٤أو ما یعادلھا)، و ۹۰الفقرة (أ) من المادة  (بیانات بموجب 
رســـــاـلة إقرار ـبالتحقُّق من   ٦۳۰أو ـما یـعادلـھا) و ۹۰التفتیش التي أجرتـھا (بـیاـنات بموـجب الفقرة (ب) من الـمادة  

ــمیمیة، و ــأن عملیات المعاینة التكمیلیة   ۱۸٦المعلومات التصـ ).  ۱۰(بیانات بموجب الفقرة (أ) من المادة  بیاناً بشـ
ا إلى   ك جزئیـ� ات، ویرجع ذـل اـن ذه البـی دیم ـھ أخیر في تـق اك بعض الـت ان ھـن ذه الفترة ـك ات خالل ـھ وفي بعض األوـق
القیود المفروضــة على عدد الموظفین الذین یمكنھم العمل في مركز فیینا الدولي، ومن ثمَّ عدد الموظفین القادرین  

ر الدول في تقدیم تقریرھا  على الدخول إل ــمانات المتكاملة، وجزئی�ا إلى الزیادة الكبیرة في حاالت تأخُّ ى بیئة الضــ
 مقارنة بالسنوات السابقة.
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ــو (الیابان) في وضــع   -۲۰ ــا) وروكاش وظلَّت مختبرات الضــمانات التابعة للوكالة في زایبرســدورف (النمس
لجائحة. وتمَّت تلبیة جمیع طلبات المفتشـین للحصـول على أطقم  مأمون وآمن ولم تتأثر بالقیود المفروضـة بسـبب ا

أخذ العینات البیئیة. وال تزال معالجة عینات المواد النوویة الجدیدة مستمرة، وكذلك تشغیل المطیاف الكتلي الكبیر  
وذة من المـیدان  النســـــق لألیوـنات الـثانوـیة لتحلـیل العیـنات البیئـیة. وـقد تلـقت المختبرات جمیع عیـنات التفتیش الـمأخ

 لغرض التحلیل وأرسلت العینات إلى شبكة مختبرات التحلیل كالمعتاد.  

 

عینات الیورانیوم المأخوذة أثناء عملیات التفتیش في المرافق النوویة تخضع للتحلیل الكیمیائي في    -الشكل
 مختبر المواد النوویة التابع للوكالة في زایبرسدورف، النمسا 

 سالمة والرفاهالصحة وال   -٥-باء

أولت الوكالة أھمیة كبرى لصـــحة موظفیھا وســـالمتھم ورفاھھم أثناء الجائحة، ونفَّذت عدداً من التدابیر   -۲۱
لتوفیر التأمین ضـد المخاطر    International SOSفي ھذا الصـدد. وعلى سـبیل المثال، تعاقدت الوكالة مع شـركة 

أو ظھور األعراض علیھم أثـناء    ۱۹-ـحال إصـــــابتھم بكوفـیدوالمســـــاـعدة على إـعادة الموظفین إلى أوـطانھم في  
ــتھدف   ــا تنفیذ برنامج تلقیح یسـ ــاور مع الوكالة، رتَّبت حكومة النمسـ ــمیة خارجیة. وبالتشـ ــفرھم في مھام رسـ سـ

 . ۲۰۲۱خصیصاً الموظفین العاملین في المنظمات القائمة في فیینا، بدأ تنفیذه تدریجی�ا في أیار/مایو 

سـاعة) عند المرور عبر أراضـیھا   ٤۸الدول تقدیم اختبارات كوفید حدیثة (في غضـون   وتشـترط بعض -۲۲
عن الوصول إلیھا، وتشترط بعض الجھات المشغلة للمرافق ذلك أیضاً. ولھذا السبب یُضطر مفتشو الوكالة   فـضالً 

ــھل   ــوع لالختبار عدة مرات قبل الرحالت وخاللھا، وھناك العدید من الدول التي ال یســ فیھا دائماً العثور  للخضــ
على مكان لالختبار أو الحـصول على النتیجة على وجھ الـسرعة. وفي اآلونة األخیرة، بدأ تیـسیر الـشروط المتعلقة  
رت بعض الدول تنفیذ   ــَّ ــفر قد تلقى التلقیح. ویسـ ــا إذا كان الموظف العائد من السـ باالختبار لدى العودة إلى النمسـ

بیق قیود الحجر الصــحي أو اإلعفاء منھا بناًء على تقدیم نتیجة اختبار ســلبیة  الوكالة للضــمانات من خالل عدم تط
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عند الوصــول إلى البلد، أو عن طریق الترتیب لخضــوع موظفي الوكالة لالختبار    ۱۹-تثبت عدم اإلصــابة بكوفید
ى ما مجموعھ ، كان مكـتب الـخدمات الطبـیة في مركز فیینا الدولي قد أجر۲۰۲۱حزیران/یونـیھ    ۳۰محلیـ�ا. وحتى 

ــل (اختبارات   ۲٤۸٤ ــلسـ ــفر و  PCR) (۱۹۱۹اختباراً من اختبارات التفاعل البولیمیري المتسـ بعد   ٥٦٥قبل السـ
الســفر) للمفتشــین والموظفین التقنیین. وإلى جانب التوافر التجاري لالختبارات في مطار فیینا ومختبرات أخرى  

كانت نتائج اختباراتھم ســــلبیة، وفقاً لمتطلبات البلد المضــــیف، من في فیینا، فقد مكَّن ذلك موظفي الوكالة الذین  
 استئناف العمل فوراً دون الحاجة إلى الحجر الصحي.

، بلغ ـعدد موظفي الوـكاـلة اـلذین  ۲۰۲۱حزیران/یونـیھ   ۲۹ومـنذ اكتشـــــاف الفیروس للمرة األولى وحتى   -۲۳
من  ۱٥۹ما مجموعھ    ۱۹-ن إصــابتھم بكوفیدفي وقت ما وجاءت النتائج إیجابیة بشــأ  PCRخضــعوا الختبارات  

دولي و ا اـل املین في مركز فییـن ذین    ۱٤الموظفین الـع ة اـل اـل ھ. ومن بین موظفي الوـك ارـج املین ـخ من الموظفین الـع
ــعوا الختبارات   ــابتھم بكوفید  PCRخض ــأن إص موظفاً، لم   ۱۷۳والبالغ مجموعھم   ۱۹-وجاءت النتائج إیجابیة بش

بة من تأكدت إصـا وى  تتجاوز نـس ا ـس طة تحقق میدانیة خارج النمـس فقط.   ٪٥بتھم بالفیروس أثناء االضـطالع بأنـش
ــوا ــین والموظفین التقنیین التابعین للوكالة قد أمضــ یوم في  ۲۰ ۰۰۰ ما یزید كثیراً على وبالنظر إلى أنَّ المفتشــ

فعالیة احتیاطات الـصحة   المیدان خالل الفترة المذكورة، في عـشرات البلدان المختلفة، فإن ذلك یـسلط الـضوء على
 والسالمة المعمول بھا فیما یتعلق بالموظفین الذین یحتاجون إلى السفر إلى الخارج لالضطالع بمھامھم الرسمیة.  

ــأ عن جائحة كوفید -۲٤ ــل الوكالة بذل الجھود من أجل تلبیة ما نشــ من االحتیاجات إلى معدات   ۱۹-وتواصــ
لعالمیة الناتجة عن حاالت النقص في تلك المعدات. ووفَّرت الوكالة  الوقایة الشـــخصـــیة، مع اســـتمرار المشـــكلة ا

العدید من المفردات الجدیدة (مثل الفواصــل المكتبیة ومقابض األبواب وأجھزة فتح األبواب واألشــرطة الالصــقة  
 المقاومة للفیروسات وغیرھا) من أجل تزوید الموظفین بأفضل مستوى متاح من الحمایة.

 والتدریب التوظیف   -٦-باء

، أُعید تصمیم أجزاء من الدورة التمھیدیة بشأن ضمانات الوكالة  ۱۹-بغیة التقلیل من مخاطر انتقال كوفید -۲٥
ن التعلُّم عن بـُعد. وشــــــھدت الفترة بین   ـتأھـیل ـما   ۲۰۲۱حزیران/یونـیھ    ۳۰و  ۲۰۲۰تموز/یولـیھ    ۱لكي تتضـــــمَّ

ا جدیداً من خالل الدورة   ۲۳مجموعھ   ــ� ــین جدد بدأوا  مفتش ــعة مفتش ــأن ضــمانات الوكالة، وھناك تس التمھیدیة بش
. ورغم عـمل اإلدارة على بـناء  ۲۰۲۱ومن المقرر أن ینتھوا منـھا في خریف ـعام    ۲۰۲۱اـلدورة في آذار/ـمارس  

ــمیم عدد من دورات الموظفین وتقدیمھا عن طریق   ــمان تقدیم التدریب وإعادة تصــ قدراتھا الداخلیة من أجل ضــ
م عن بُعد، اقتصــرت إمكانیة الوصــول إلى المرافق الخارجیة ألغراض التدریب على نطاق محدود. وقد أثَّر  التعلُّ 

دورة ـتدریبـیة في   ٤٥ذـلك في تنفـیذ الـتدرـیب التقني المتخصـــــص على وـجھ التـحدـید. وإجـماالً، ُعـقد ـما مجموـعھ 
ذت عن بـُعد و  ۳۲، بـما في ذـلك  ۲۰۲۱حزیران/یونـیھ    ۳۰و  ۲۰۲۰تموز/یولـیھ    ۱الفترة بین    ۱۳دورة ـتدریبـیة نُفـِّ

 بالحضور الشخصي.
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 ۲۰۲۱مفتشو الوكالة المشاركون في الدورة التمھیدیة بشأن ضمانات الوكالة، المعقودة في آذار/مارس   -الشكل

 المساعدة المقدَّمة للدول  -۷-باء

ــلة تزوید الدول بال -۲٦ ــعت الوكالة مجموعة متنوعة من النُّھج من أجل مواصـ ــاعدة فیما وضـ تدریب والمسـ
یتعلق بالضمانات طوال فترة الجائحة، وعقدت عدداً من الدورات الوطنیة واإلقلیمیة والدولیة عبر اإلنترنت لفائدة  

مـھا عبر اإلنترـنت عن طریق منصـــــة التعلُّم    ۱۱۸ مشـــــارـكاً إجـماالً.  وواصــــــلت الوـكاـلة زـیادة المواد التي تـقّدِ
ــجلین لمواد  CLP4NETدریب (منصــة  اإللكتروني ألغراض التعلیم والت ــطین/المس ــتخدمین النش )، وبلغ عدد المس

بین في مـجال   ۱۱۰۰التعلُّم اإللكتروني المتصــــــلة ـبالضــــــماـنات ـما یربو على   مســـــتـخدم. وـقد ـبدأ برـنامج المـتدّرِ
  الدراـسیة الـسنویة الحلقة  ’بتـسعة مـشاركین. وعقدت الوكالة أیضـاً   ۲۰۲۱في ـشباط/فبرایر   ۲۰۲۱الضـمانات لعام  

مھا للدبلوماسـیین، والتي عادةً ما كانت تُعقد في المقر الرئیسـي، بعد تحویلھا إلى    ‘بشـأن ضـمانات الوكالة التي تنّظِ
 .CLP4NETسلسلة من الحلقات الدراسیة الشبكیة عبر اإلنترنت، وھي اآلن متاحة أیضاً على منصة 

اء القدرات الخاصــة بالنظم الحكومیة واإلقلیمیة لحصــر ومراقبة وفیما یتعلق بمبادرة الوكالة الشــاملة لبن -۲۷
تنفیذ خطط العمل التي ُوضـعت   ۲۰۲۱المواد النوویة (مبادرة كومباس)، بدأت الوكالة في النصـف األول من عام  

ي في إطار تلك المبادرة الختبارھا تجریبی�ا في ســبع دول. وفي حین صــارت اجتماعات التنســیق الداخلیة تُعقد ف
ــاركة في المرحلة   ــتركة مع الدول المشـ ــاورات والفعالیات المشـ ــورة متزایدة، فقد ظلَّت المشـ ــیغة ھجینة بصـ صـ
التجریبیة تُعقد في صـــیغة افتراضـــیة في معظم األحوال خالل الفترة المشـــمولة بالتقریر، وُعقد عن بُعد عدد من 

بكیة التواصـلیة والدورات التدریبیة النا یة الـش ات اإلحاطة عبر اإلنترنت  الحلقات الدراـس تمر توفیر جلـس جحة. واـس
 بشأن حالة مبادرة كومباس للدول المانحة وبرامج الدعم الخاصة بالدول األعضاء بناء على طلبھا.
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 دور الدول   -جیم
ال تزال البعثات الدائمة في فیینا والـسلطات الوطنیة التابعة للدول األعـضاء في الوكالة تـضطلع بدور بالغ   -۲۸
ــتمر إلى المرافق النوویة واألماكن الواقعة خارج المرافق  األ ــول المسـ ــمان تمكین الوكالة من الوصـ ھمیة في ضـ

والمواقع واألماكن األخرى، وكذلك في تیسیر الحركة عبر الحدود وعملیات النقل عبر المطارات. والوكالة ُممتنة 
لة في ســـیاق أدائھم لمھامھم. وقد واصـــلت الوكالة  للدعم الذي تلقتھ من جمیع الدول عند التفاعل مع موظفي الوكا

أیضـــــاً عـقد اجتـماـعات منتظـمة بشـــــأن تنفـیذ الضــــــماـنات مع الســـــلـطات الحكومـیة/اإلقلیمـیة، بـید أنَّ معظم ـھذه  
 االجتماعات ُعقدت في صیغة افتراضیة.  

ــلطات الحكومیة تزوید الوكالة بالتقاریر واإلعالنات المطلوبة بموجب اتفاقات   -۲۹ ــل العدید من الســ وواصــ
ــنوات   ــلة، على الرغم من حدوث زیادة كبیرة في التقاریر المتأخرة من الدول مقارنةً بالسـ ــمانات ذات الصـ الضـ

بإرـسال البیانات إلى بعض الدول. ومن  الماـضیة. وأدت حاالت انقطاع الخدمات البریدیة إلى اـستحالة قیام الوكالة
ــمانات على النحو   ــة بالضـ ــلیم التقاریر واإلعالنات الخاصـ ــاكل في تسـ جھة أخرى، فقد واجھت بعض الدول مشـ
المطلوب بـسبب االنقطاعات في الـسفر الجوي (الحقائب الدبلوماـسیة) أو خدمات البرید، بید أنَّ البوابة اإللكترونیة  

ــاعدت   ــكلة في عدد من الحاالت. وخالل الفترة بین  إلعالنات الدول سـ تموز/یولیھ   ۱على التخفیف من ھذه المشـ
من تقاریر حصـــر المواد النوویة. وفي المقابل، قدَّمت   ۷۹٥۳،، تلقَّت الوكالة ۲۰۲۱حزیران/یونیھ   ۳۰و ۲۰۲۰

ــالة موجز  ٤۳۱الوكالة تعقیبات للســــلطات الحكومیة أو اإلقلیمیة أو خاطبتھا عن طریق:   ــالة   ۷۲۰ة ورســ رســ
دت الوكالة الدول أیضــاً ببیانات نصــف ســنویة عن المخزونات الدفتریة وبیانات االســتیراد/التصــدیر   إقرار. وزوَّ

 من الرسائل األصلیة والملحقات).   ۲۳۹(عن طریق  

اة من برنامج -۳۰ النووي،   التحقق جالم في والتنفـیذ التطویر دعم  ومن المتوقع أالَّ تـتأثر معظم النواتج المتوخَّ
. بید أنَّ نـسبة تـصل إلى الربع تقریباً من فرادى المخرجات قد  ۲۰۲۰/۲۰۲۱الذي وـضعتھ إدارة الـضمانات للفترة  

، على غرار الصــعوبات  ۱۹-تشــھد تأخیراً أو تتأثَّر بطریقة أخرى نتیجةً للقیود المفروضــة بســبب جائحة كوفید
 راء االختبارات المیدانیة للمعدات الجاري تطویرھا.الحالیة في استیعاب التدریب وفي إج

 

 االستنتاجات  -دال
ــطلع بھا الوكالة لن تتوقف رغم   -۳۱ ــطة التحقُّق التي تضــ ح المدیر العام بأنَّ أنشــ ــرَّ منذ بدایة الجائحة، صــ

لى الـسفر وغیرھا ـصعوبة الوـضع. ویبیِّن ھذا التقریر أنَّھ رغم التحدیات العدیدة التي تطرحھا القیود المفروـضة ع
من تدابیر الصـحة والـسالمة، فقد واصـلت الوكالة، من خالل بذل جھود أكبر وتكبُّد تكالیف مالیة أعلى بدرجة ما،  

ــمانات بفعالیة خالل جائحة كوفید . وقد نجحت الوكالة في التكیُّف بفعالیة مع الظروف الجدیدة عن ۱۹-تنفیذ الضــ
ــواء في المیدان أو في المقر  طریق تركیز جھود التحقق التي تبذلھا   ــمانات األكثر أھمیة، ســ ــطة الضــ على أنشــ

 الرئیسي. كذلك فقد نفَّذت الوكالة، عند االقتضاء، سلسلة من التدابیر اإلصالحیة والتخفیفیة.  
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 عام توزیع 

 عربي
ةنكلیزیاإلاألصل:   

 مجلس المحافظین
 المؤتمــــــر العــــام

 فقط  نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي 
 من جدول األعمال المؤقت للمؤتمر ۸البند 

 )Add.3و Add.2و Add.1تھا اوإضاف GC(65)/1(الوثیقة 
 

تشغیل المرافق واألنشطة النوویة واإلشعاعیة وضمان أمانھا وأمنھا  
 ۱۹-كوفیدخالل جائحة 

 التحدیث المرحلي الثاني 

 تقریر من المدیر العام 

 

 ملخص
 

م ھذه الوثیقة لمحة عامة محدَّثة عن الدعم المقدَّم من   • الوكالة إلى الدول األعضــــاء في مجال تشــــغیل  تقّدِ
بما في ذلك ما اتَّخذتھ الوكالة من إجراءات   المرافق واألنشطة النوویة واإلشعاعیة وضمان أمانھا وأمنھا،

لتیســـیر تبادل المعلومات فیما بین الجھات المعنیة، وجمع التعقیبات، وتقدیم الدعم إلى الدول األعضـــاء  
  .۱۹-كوفیدلتخفیف من تأثیر جائحة  التي تطلب ذلك من أجل ا

ــِغّلة والجھات الرقابیة   • ــاً معلومات موجزة عن اإلجراءات التي اتخذتھا الجھات المشــ وتقِدّم الوثیقة أیضــ
 خالل ھذه الفترة.

 

 

 

 

 

 

21-02367A 





GOV/INF/2021/35-GC(65)/INF/9 
 ۱الصفحة  

1 
 

 

تشغیل المرافق واألنشطة النوویة واإلشعاعیة وضمان أمانھا وأمنھا  
 ۱۹-كوفیدخالل جائحة 

 التحدیث المرحلي الثاني 

 تقریر من المدیر العام  

 

مة  -ألف  مقّدِ
النووي  ھي أول جـائحـة   ۱۹-كوفیـدإنَّ جـائحـة   -۱ بھـذا الحجم في تـاریخ األوســـــاط المعنیـة بـالمجـالین 

ــع. ــداء تأثیرھا تتردَّد على نطاق واسـ ــعاعي، وما زالت أصـ فقد اعتمدت الحكومات في جمیع أنحاء العالم   واإلشـ
وتترتب على القرارات   تدابیر صـارمة ونفَّذتھا فیما یتعلق بالصـحة والسـالمة، مثل التباعد الجسـدي وتقیید السـفر.

لتي تتخذھا الحكومات بـشأن الـسیاـسات الوطنیة في ھذا الـصدد تداعیات مباـشرة وغیر مباـشرة تؤثِّر في المنظمات  ا
 العاملة في المجال النووي واإلشعاعي.

ــتمراریة   -۲ ــمان األمان واألمن واسـ ــاء عملھا من أجل ضـ ــلت المنظمات المعنیة في الدول األعضـ وواصـ
وأدخلت الوكالة تعدیالت كبیرة على أـسالیب عملھا لالـستمرار في تقدیم دعمھا  األعمال مع تطور انتـشار الجائحة.

زت الوكالة جھودھا الرامیة إلى تیسیر تبادل   إلى الدول األعضاء ولتعزیز ذلك الدعم. وعلى وجھ الخصوص، عزَّ
ــار الجائحة، بما ــاء مع انتشــ ــبھا الدول األعضــ ــم الخبرات التي تكتســ في ذلك   المعلومات من أجل جمع وتقاســ

تنفار الـسریع الممارـسات الجیدة. للجھود، تمكَّنت الوكالة من فھم التحدیات المحدَّدة التي تواجھھا    وبفضـل ھذا االـس
 الدول األعضاء والعمل على التصدي للجائحة بتقدیم الدعم المناسب.

ــطالع بعملھا في ظّلِ ھذه التغیُّرات، وتعمل على تنفیذ والی -۳ ــل الوكالة االضـ ــالیب العمل  وتواصـ تھا بأسـ
 المعتادة وعن طریق استحداث أسالیب عمل جدیدة.

ص ـھذه الوثیـقة اإلجراءات التي اتَّـخذتـھا الوـكاـلة والجـھات المشـــــغـلة والھیـئات الرـقابـیة أثـناء ـجائـحة   -٤ وتلّخِ
ــطة النوویة    ۱۹-كوفید ــغیل المرافق واألنشـ ــمان األمان واألمن والموثوقیة في تشـ ــعاعیة، منذ التقریر  لضـ واإلشـ

م إلى المؤتمر العام في عام    .۲۰۲۰۱السابق الذي قُّدِ

 
 ).GOV/INF/2021/6في الوثیقة  ۲۰۲۱(التي صدر تحدیٌث لھا في شباط/فبرایر  GC(64)/INF/6الوثیقة  ۱
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ــاء في التخفیف من    -ـباء اإلجراءات التي اتـخذتـھا الوـكاـلة ـلدعم اـلدول األعضـــ
 ۱۹-تأثیر جائحة كوفید

 تیسیر تبادل المعلومات مع الدول األعضاء  -۱-باء

ة -٥ اـل ة للوـك ابـع ة للتبلیغ ـت ة أنظـم اك ثالـث دولي للتبلیغ عن   ھـن ام اـل ا، وھي النـظ ائفـھ ل وـظ اـم ل بـك ال تزال تعـم
الخبرات التشــغیلیة لمحطات القوى النوویة، ونظام التبلیغ عن الحادثات المتعلقة بمفاعالت البحوث، ونظام التبلیغ  

ذه  اص بمرافق دورة الوقود النووي. وال تزال تِرد عبر ـھ ا الـخ الوقود وتحلیلـھ ة ـب ات المتعلـق ادـث ة    عن الـح األنظـم
 .۱۹-كوفیدتقاریر من الدول األعضــاء بشــأن الخطط الموضــوعة واإلجراءات المتَّخذة للتخفیف من تأثیر جائحة  

وانتھت الوكالة أیضـــاً من أعمال اســـتھدفت زیادة تحســـین منصـــات تكنولوجیا المعلومات وواجھات االســـتخدام  
التشـــــغیلیة، ونظام التبلیغ عن الحادثات المتعلقة بمفاعالت  الـخاصـــــة بـكّلٍ من النظام الدولي للتبلیغ عن الخبرات  

 البحوث، ونظام التبلیغ عن الحادثات المتعلقة بالوقود وتحلیلھا.

ومات  وتواصــل الوكالة معالجة ما تفید بھ الدول من معل -٦
ــره في قاعدة بیانات الحادثات واالتجار غیر  عن الحادثات ونشــ

بـید أنَّ ـعدد الـحادـثات التي أـفادت بـھا اـلدول شــــــھد   المشـــــروع.
اً كبیراً (بنحو   الســـــنوات  ٪٤۰تراجـع ة ـب ارـن ة مـق ائـح ) خالل الـج

  األخیرة.

ة   -۷ اـل ابع للوـك ات والطوارئ الـت ادـث ــل مركز الـح ویواصـــ
تعملة للتبلیغ  عملھ من أجل ضـمان أن تظلَّ  قنوات االتصـال المـس

ــعاعیة تعمل  ــأن الطوارئ النوویة واإلشــ وتبادل المعلومات بشــ
 بكامل طاقتھا على مدار الساعة طوال أیام األسبوع.

أثیر   -۸ م تـفاصــــــیل عن ـت ّدِ ــاء تـق وال تزال اـلدول األعضـــ
الـجائـحة في أداء محـطات القوى النووـیة، بـما في ذـلك تـفاصــــــیل  

ات ا، عبر نظـام    عن نطـاق االنقطـاـع ة وتوقیتـھ ا الزمنـی داولـھ وـج
ى   المعلومات عن مفاعالت القوى. وال یزال َمورد الوكالة المسـمَّ

"المالمح القطریة للقوى النوویة" یُســــتخدم في جمع وتصــــنیف  
وتلخیص المعلومات المفتوحة المصـدر المقدَّمة بصـورة رسـمیة  

النوویة العاملة وكذلك تأثیرھا في مشــاریع البناء الجدید    والمنشــورة فیما یتعلق بتأثیر الجائحة في محطات القوى
مة.  المتقّدِ

ة في   -۹ ات القوى النووـی ل محـط اع تشـــــغـی أثیرات انقـط اریر عن ـت ة تـق اـل ت الوـك د تلـق ة من بین    ۲٦وـق دوـل
ة. ۳۲ وفي بعض الـحاالت، أمكن تقلیص نـطاق االنقـطاـعات عن  دوـلة عضـــــواً ـلدیـھا محـطات قوى نووـیة ـعامـل

ــرون إلى  طریق   ــیة للتقلیل إلى أدنى حد من عدد الموظفین الخارجیین الذین یحضــ ــاســ إلغاء األعمال غیر األســ
وفي حاالت أخرى، جرى تمدید فترات االنقطاع لكي یتسـنى تنفیذ العمل بوتیرة أبطأ لمراعاة قیود التباعد   الموقع.

ف تأثیر الجائحة الكامل على   لي.وشـھدت حاالت أخرى تأجیل انقطاعات بأكملھا إلى العام التا الجسـدي. وسـیتكشـَّ
لة.   مدى العام القادم على األقل مع تعدیل خطط االنقطاعات المقبلة الستكمال األعمال المؤجَّ

 
بشأن   ۲۰۲۰وثیقة تقنیة منشورة في عام 

نظام التبلیغ عن الحادثات المتعلقة بالوقود  
 وتحلیلھا 
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م   -۱۰ وأنـشأت الوكالة ـشبكة دولیة للنظراء باـس
"شبكة الخبرات المكتسبة في مجال تشغیل محطات  

النوویــة في ظــل جــائحــة   "، وال ۱۹-كوفیــدالقوى 
ــم المعلومات  ت ــتخدم في تقاسـ ــبكة تُسـ زال ھذه الشـ

والخبرات بین المنظمات المشــِغّلة ومنظمات الدعم  
ــائر   التقني والمنظـمات اـلدولـیة ذات الصــــــلة وســـ
ــبكة قیمتھا البالغة،   الجھات المعنیة، وقد أثبتت الشــ

ــا   من خاللھ م  ّدِ ــُ ق ــث  من    ۲۷حی دول    ۱۰تقریراً 
  ئحة.منظمات دولیة منذ بدایة الجا ٥أعضاء و

لة لمفاعالت البحوث اســتخدام شــبكة الوكالة لمفاعالت البحوث من أجل تقاســم   -۱۱ وواصــلت الجھات المشــغِّ
 المعلومات عن حالة ھذه المفاعالت وعن أي تدابیر یجري تنفیذھا للتكیف مع الجائحة.

قنوات   -۱۲ على  ــة  ــال الوك ــافظ  وتح
ة   ابـی ات الرـق ــال مفتوحـة مع الھیـئ اتصـــ
ووي   ـن اـل بـــاألمـــان  یـــة  ـن ـع ـم اـل یـــة  ـن وـط اـل

وباإلـضافة إلى ذلك، أجرت   واإلـشعاعي.
الوكالة استقصاًء للھیئات الرقابیة المعنیة  
ـباألـمان اإلشــــــعاعي بـھدف تكوین لمـحة  

 ۱۹-كوفـیدـعاـمة أولـیة عن ـتأثیر ـجائـحة  
ــعاعیة وأنشــطة   في أمان المصــادر اإلش

الرقـابي علیھـا. واســـــتُھـلَّ   اإلشـــــراف 
ــاء وأُجري في نیســـان/أبریل   االســـتقصـ

بـیة ردودـھا  ھیـئة رـقا  ۹۳وـقدَّـمت    ۲۰۲۰
 علیھ.

باسـتخدام اسـتبیان معدل  ۲۰۲۰وعقب االسـتقصـاء المذكور آنفاً، أُجري اسـتقصـاء ثاٍن في آب/أغسـطس   -۱۳
التـحدـیات التي تواجھـھا الھیـئات الرـقابـیة عـند تنفـیذ البرامج   تـعدیال طفیـفاً اللتـماس معلوـمات عن المســـــاـئل الـتالـیة:

والممارســــات الرقابیة الجدیدة   یمكن تقاســــمھا مع الھیئات الرقابیة األخرى؛والدروس المســــتفادة التي   الرقابیة؛
ــبب جائحة  ــة بسـ والمجاالت التي یمكن فیھا تعزیز معاییر   ؛۱۹-كوفیدالمتبعة للتخفیف من تأثیر القیود المفروضـ

 ا.رد�ا إضافی�  ۳۰، كان قد ورد ما مجموعھ ۲۰۲۰وحتى أیلول/سبتمبر   األمان الصادرة عن الوكالة.

ــاركة ما یزید على  -۱٤ ــبكیة بمشــ ــیة شــ من الرقابیین في المناطق األربع   ۳۰۰ونظَّمت الوكالة حلقة دراســ
تقصـاء. ة نتائج االـس یا والمحیط الھادئ) لمناقـش اركون إلى   (أمریكا الالتینیة، وأوروبا، وأفریقیا، وآـس وخلص المـش

 استنتاجین رئیسیین بناًء على االستقصاء، وھما:

ــاء، وھناك بعض المھام التي لم تُنفَّذ  أنَّ الجائ • ــطة الرقابیة في العدید من الدول األعض حة أثَّرت في األنش
 بالكامل، ومنھا المھام المتعلقة باإلذن والتفتیش؛

 
 ۲۰۲۰عدد البلدان التي قدَّمت ردوداً على االستقصاء حتى أیلول/سبتمبر  

۲۷ 

۳۷ 
۳۳ 

۲٦ 

٤۰ 

۳۰ 

۲۰ 

۱۰ 

۰ 
 األمریكتان 

ان 
بلد

 ال
عدد

 

آسیا والمحیط   أفریقیا  أوروبا
 الھادئ 
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وأنَّھ توجد لدى الھیئات الرقابیة شـواغل بشـأن مسـائل متعلقة بأمان المصـادر اإلشـعاعیة وأمنھا، بما في  •
 ذلك:

o المھملة والیتیمة؛ المصادر المشعة 

o   ــعاعیة في األغراض ــادر اإلشــ ــتخدام المصــ وعدم توافر الموظفین الطبیین القادرین على اســ
  الطبیة؛

o ض غیر الضروریة؛  وحاالت التعرُّ

o .ومحدودیة توفیر الخدمات التقنیة لضمان الوقایة من اإلشعاعات 

رئیـسیة مفادھا طلب المزید من اإلرـشادات من الوكالة  وخرجت الھیئات الرقابیة من االـستقـصاء بتوـصیة   -۱٥
بـشأن اـستمراریة األعمال في الظروف الخاـصة، مثل اـستخدام الوـسائل االفتراـضیة لتنفیذ عملیات التفتیش وغیرھا 

وقد أخذت الوكالة بھذه التوـصیة بالفعل واـسترشدت بھا في التحلیل الجاري لمعاییر وإرشادات   من المھام الرقابیة.
 ألمن النووي، وتواصل، على سبیل المثال، وضع اإلرشادات بشأن التفتیش عن بُعد.ا

تعراضـات الرقابیة   -۱٦ ووضـعت الوكالة أیضـاً نھجاً جدیداً لتضـمین البعثات التي توفدھا في إطار خدمة االـس
اختیاري، وھو اآلن متاح   وھذا النھج المتكاملة عنصـراً یتعلق بالنظر تحدیداً في التبعات الرقابیة لحاالت الجوائح.

ز ھذا النھج على اســـتمراریة العمل بغرض مواصـــلة تنفیذ   للتطبیق في البعثات التي ســـتوفد في المســـتقبل. ویرّكِ
وبـناًء على طلب الدولة العضـــــو، یمكن للوكالة أن تُدمج في  الواجـبات الـقانونـیة والمســـــؤولـیات المتعلـقة باألمان.

مة االسـتعراضـات الرقابیة المتكاملة إجراء مناقشـٍة سـیاسـاتیة تتناول ما تواجھھ  البعثات التي توفدھا في إطار خد
اء حاالت الجوائح والتحدیات المرتبطة بذلك. وإلثراء ھذه المناقشــــة، ســــوف   الھیئات الرقابیة من تبعات من جرَّ

اـضاً لمجموعة أـساـسیة من تُجري البلدان المـضیفة واألفرقة التابعة لخدمة االـستعراـضات الرقابیة المتكاملة اـستعر
متطلبات األمان التي وضــعتھا الوكالة والتي تســتوجب اھتماماً خاصــاً، من منظور الجوائح، خالل االضــطالع  

 بالبعثة.

ویسَّرت الوكالة إجراء استقصاء ألعضاء الشبكة الدولیة لمراكز التدریب والدعم في مجال األمن النووي   -۱۷
في األدوار والوظائف التي تضطلع بھا مراكز التدریب والدعم    ۱۹-كوفیدجائحة من أجل تكوین فھم أفضل لتأثیر  

وقدَّمت الردود على االـستقـصاء تفاـصیل بـشأن   في مجال األمن النووي، وتقاسـُم الممارـسات الجیدة في ھذا الـصدد.
ن ـحدَّة ذـلك  في وـظائف األمن النووي األســـــاســــــیة والطریـقة التي جرى بـھا التخفیف م  ۱۹-كوفـیدـتأثیر ـجائـحة  

ان/أبریل   التأثیر. كل افتراضـي في نیـس نوي الذي ُعقد في ـش بكة المذكورة، أثناء اجتماعھا الـس ،  ۲۰۲۱ونظَّمت الـش
م الخبرات التي اكتسـبھا أعضـاء الشـبكة والدروس   جلسـة نقاش عامة لمناقشـة نتائج االسـتقصـاء ومواصـلة تقاسـُ

م   .۱۹-من تأثیر جائحة كوفید  المســتفادة التي خلصــوا إلیھا فیما یتعلق بالتخفیف واتفق أعضــاء الشــبكة على تقاســُ
ز  ة حالة تُدرج في منـشور مقبل تصـدره الوكالة ویرّكِ تقصـاء في ـشكل دراـس تمدة من االـس ملخَّص للمعلومات المـس

  على الجائحة.
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 معاییر األمان وإرشادات األمن النووي  -۲-باء

تواصــلت عملیة وضــع وتنقیح معاییر األمان  -۱۸
ــادات األمن النووي. ة   وإرشـــ دت اجتمـاعـات لجـن ُعـق

ة   ان ولجـن اییر األـم ة بمـع ان المعنـی ان واللـج اییر األـم مـع
إرشـادات األمن النووي في شـكل افتراضـي في عامي 

أتـــاح  ۲۰۲۱و  ۲۰۲۰ ممـــا  الوثـــاـئق  ،  اســــــتـعراض 
والموافقة علیھا، ومناقشــة األولویات والســیاســات، بما 
ــأن معاییر  ــطة األجل بش ــروع خطة متوس في ذلك مش

تھا لجنة معاییر  األمان. دات التي أقرَّ ــوَّ ــملت المسـ وشـ
دة دلیل األمان  ۲۰۲۱األمان في نیســــان/أبریل   مســــوَّ

بشـــــأن المنظمات المشـــــغلة لمحطات القوى النوویة،  
ــغیل  والتي   ــأن ضــمان أمان تش ن توصــیات بش تتضــمَّ

ــاع التي قد یتعذر فیھا وجود عدد كبیر من الموظفین، كما ھو الحال في حاالت   محطات القوى النوویة في األوض
 الجوائح.

وأجرت األمانة تحلیالً لمعاییر األمان وإرشــادات األمن النووي للوقوف على ما إذا كانت الصــیغ القائمة   -۱۹
ألوـضاع المترتبة على الجوائح، وما إذا كان ینبغي تعزیز معاییر األمان وإرـشادات األمن النووي في منھا تعالج ا
وقد اســتعرضــت لجنة معاییر األمان ولجنة إرشــادات األمن النووي ھذا التحلیل المبدئي للثغرات في  ھذا المجال.

ھ   ھ وتموز/یولـی ا المعقودین في حزیران/یونـی اعیھـم ل في ، ویجري ال۲۰۲۱اجتـم ذا التحلـی اج ـھ ل اآلن على إدـم عـم
صـــیغة محدَّثة من الخطة المتوســـطة األجل بشـــأن معاییر األمان لتُعرض على اللجان المعنیة بمعاییر األمان في 

رت لجنة معاییر األمان أیضـــاً عدم االضـــطالع بعملیات   .۲۰۲۱اجتماعھا المقبل في تشـــرین الثاني/نوفمبر   وقرَّ
إلى حین موافقة اللجنة على الخطة المتوسـطة    ۱۹-كوفیداییر في سـیاق التصـدي لجائحة  تنقیح جدیدة لفرادى المع

  األجل.

وباإلضــافة إلى ذلك، فســوف یُنظر في مدى مالءمة إرشــادات األمن النووي الحالیة للتطبیق في حاالت   -۲۰
وإذا اتُّخذ   من النووي.إلجراء اســتعراض شــامل إلرشــادات األ ۲۰۲۱الجوائح، في إطار عملیة اســتُھلَّت في عام  

قرار بتنقیح الطبقة األولى من اإلرـشادات الـصادرة عن الوكالة في إطار ـسلـسلة األمن النووي، فـسوف تُراعى في 
ــاء. ــب االقتضــ ــاً آلیة لجمع   عملیات التنقیح اعتبارات األمن النووي المتعلقة بالجوائح، حســ ــئت أیضــ وقد أُنشــ

ــأن الت ــاء بشــ ــتفادة خالل جائحة  المعلومات من الدول األعضــ ــلة باألمن النووي والدروس المســ حدیات المتصــ
 لكي یُسترشد بھذه المعلومات في عملیات التنقیح المشار إلیھا.،  ۱۹-كوفید

وتعمل األمانة على إعداد منـشور في إطار ـسلـسلة التقاریر التقنیة تتناول فیھ الخبرات المكتـسبة في الدول   -۲۱
ــمان األمان  ــاء في مجال ض ــعاعیة أثناء  األعض ــطة النوویة واإلش ــغیل المرافق واألنش واألمن والموثوقیة في تش

تلخیص   یتـناول ھذا المنشـــــور التشـــــغـیل واألمان واألمن، وھو ذو طابع تقني، ویـھدف إلى  و .۱۹-جائـحة كوفـید
ة من أجـل إدارة المخـاطر التي تطرحھـا الجـائحـة والتي تتھـدَّد    اإلجراءات التي اتَّخـذتھـا مختلف الجھـات المعنـی

ع المنشـور أیضـاً على تعزیز الخطط الموضـوعة للتأھب والتصـدي   اسـتمراریة تشـغیل المرافق واألنشـطة. ویشـّجِ
ــبتھا الجھات المعنیة من الجائحة عبر   م الخبرات التي اكتسـ ــُ ــتقبل، من خالل تقاسـ للجوائح والتعافي منھا في المسـ

ائحة في أسـواق الكھرباء وفي برامج القوى النوویة في كما یسـتعرض تأثیر الج الوقوف على الممارسـات الجیدة؛

 
وثائق معاییر  تحدیث الملف الخاص بحالة جمیع 

 األمان وإرشادات األمن النووي
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وقد وصــلت عملیة صــیاغة ھذا المنشــور إلى مرحلة متقدمة، واســتخدمت األمانة محتویاتھ في  الدول األعضــاء.
ــادات األمن النووي. ــور في   إجراء التحلیل المبدئي للثغرات في معاییر األمان وإرشــ ــدر المنشــ ویُتوقع أن یصــ

 .۲۰۲۱بحلول نھایة عام   صیغتھ النھائیة

وبغیة مواصــلة دعم الدول األعضــاء في تطبیق معاییر األمان وإرشــادات األمن النووي، اســتمر توفیر   -۲۲
وُطبِّقت   بعض خدمات اـستعراض النظراء والخدمات االـستـشاریة طوال فترة الجائحة، رغم تأجیل عدد كبیر منھا.

دمات اـستعراض النظراء والخدمات االـستـشاریة في ـشكل افتراـضي،  أـسالیب جدیدة للتمكین من تقدیم العدید من خ
ــیة في  ــائل االفتراضـ ــات الرقابیة المتكاملة نُفِّذت بالوسـ ــتعراضـ ومن أمثلة ذلك بعثة متابعة في إطار خدمة االسـ

 .۲۰۲۰لیتوانیا في تشرین الثاني/نوفمبر وكانون األول/دیسمبر  

الدولیة الخاصة بالحمایة المادیة ونُفِّذت بالوسائل االفتراضیة    وجرى تكییف إجراءات الخدمة االستشاریة -۲۳
األنشــطةُ التحضــیریة للبعثات المضــطلع بھا في إطار ھذه الخدمة، بما في ذلك عقد ثالثة اجتماعات تحضــیریة  

بالوســـائل االفتراضـــیة  وحیث إنَّ تنفیذ البعثات في إطار الخدمة المذكورة لیس ممكناً  وثالث حلقات عمل وطنیة.
ــیة المعلومات المقدَّمة أو المنتجة خالل البعثة، فقد أُجلت معظم ھذه البعثات بناًء على طلب البلدان   ــاس ــبب حس بس

ھ أُوفـدت بعثتـان في إطـار ھـذه الخـدمـة (إلى النیجر في أیـار/مـایو   المضـــــیفـة. وبیالروس في   ۲۰۲۱غیر أنـَّ
فیذھما بالحضــور الشــخصــي بعد اســتیفاء جمیع المتطلبات الصــارمة  ) وتم تن۲۰۲۱حزیران/یونیھ وتموز/یولیھ  

 .۱۹-المتعلقة بجائحة كوفید

وـقد   على األـمان النووي. ۱۹-ویواصـــــل الفریق اـلدولي لألـمان النووي النظر في ـتداعـیات ـجائـحة كوفـید -۲٤
ــنویة إلى المدیر العام في حزیران/یونیھ   ــالتھ الســ عض األفكار المتعلقة  على ب ۲۰۲۰ركَّز رئیس الفریق في رســ

ــدي لجائحة كوفید ــالة على الدول   على األمان النووي.  ۱۹-بتداعیات التدابیر المتَّخذة للتصـ مت ھذه الرسـ وقد ُعّمِ
وكانت تداعیات الجائحة أیضــــاً محور تركیز محفل الفریق   .۲۰۲۰األعضــــاء قبیل دورة المؤتمر العام في عام 

 .۲۰۲۰ھامش دورة المؤتمر العام في عام  الدولي لألمان النووي، والذي ُعقد على

 التأھب والتصدي للطوارئ   -۳-باء

 یتواصــــل تشــــغیل نظام التصــــدي للحادثات والطوارئ التابع للوكالة وتنفیذ برنامج تمارین الطوارئ. -۲٥
(تمـارین   لتمـارین الطوارئ في إطـار االتفـاقیتین  ) ConvExویواصـــــل مركز الحـادثـات والطوارئ التخطیط 

 ءھا وفقاً للخطط القائمة، بما في ذلك ما یلي:وإجرا

تمرین   • األول/أكتوبر    ۱٤في    ConvEx-1aأُجري  في   ConvEx-1bوتمرین    ۲۰۲۰تشـــــرین 
 الختبار جاھزیة جھات االتصال لتلقي المعلومات العاجلة واإلقرار باستالمھا؛ ۲۰۲۱نیسان/أبریل   ۱٤

ـبار ـجاھزـیة جـھات االتصـــــال لـملء الخت  ۲۰۲۱أـیار/ـمایو  ۲۷في  ConvEx-2aوأُجري تمرین   •
ــد   ــة برصـ ــد على النظام الدولي للمعلومات الخاصـ ــبة وتحمیل بیانات الرصـ ــتمارات اإلبالغ المناسـ اسـ

  اإلشعاعات التابع للوكالة؛
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دوـلة   ٤۷بمشـــــارـكة    ۲۰۲۱آذار/ـمارس    ۱۱إلى    ۹في الفترة من  ConvEx-2bوأُجري تمرین   •
منظمات حكومیة دولیة، ومنظمة حكومیة إقلیمیة واحدة، ومركز واحد من المراكز اإلقلیمیة   ۳عضـواً، و

ــاد الجویة   ــة لألرص ــص ــاركة   —المتخص منظمة ودولة، وھو   ٥۲وبذلك بلغ مجموع عدد الجھات المش
 ؛  ۲۰۱۲منذ استھاللھا في عام  ConvEx-2bرین أكبر عدد من المشاركین في تما

ــتراك مع فنلندا في  ConvEx-2cوأُجري تمرین  • ــمبر   ۹باالشـ الختبار   ۲۰۲۰كانون األول/دیسـ
  ترتیبات التصدي في حال وقوع طارئ نووي عابر للحدود الوطنیة؛

الوكــالــة وأدواتھــا في مجــال الت  ConvEx-2eوأُجریــت أربعــة تمــارین   • قییم  الختبــار إجراءات 
 ۲۰۲۰تـشرین الثاني/نوفمبر   ۱۰باالـشتراك مع فرنـسا، وفي  ۲۰۲۰آب/أغـسطس   ۲٥والتنبؤ، وذلك في  

كانون األول/دیـسمبر   ۹باالـشتراك مع مـصرف الوكالة للیورانیوم الـضعیف اإلثراء في كازاخـستان، وفي  
  بیة المتحدة؛  باالشتراك مع اإلمارات العر ۲۰۲۱آذار/مارس   ۱٦باالشتراك مع ھولندا، وفي  ۲۰۲۰

ــبكة   ۲۰۲۰وأُجري تمرین مكتبي افتراضــي في آب/أغســطس   • ــغیلیة لش الختبار الترتیبات التش
ــد   ــة برصــ ــبكة رانیت)، والنظام الدولي للمعلومات الخاصــ ــاعدة التابعة للوكالة (شــ ــدي والمســ التصــ

ـلة الموـحد لتـبادل  اإلشــــــعاـعات،  وإجراءات وأدوات التقییم والتنبؤ المعمول بـھا في الوـكاـلة، ونـظام الوـكا
 المعلومات في حاالت الحادثات والطوارئ؛  

وعـُقدت ثالـثة تـمارین داخلـیة على التصـــــدي الـكاـمل في المنطـقة التشـــــغیلـیة بمركز الـحادـثات   •
، لتدریب موظفي نظام  ۲۰۲۱وآذار/مارس وحزیران/یونیھ   ۲۰۲۰والطوارئ في كانون األول/دیســمبر  
وُطبقت تدابیر خاصــة  وكالة على إجراءات التصــدي المنوطة بھم.التصــدي للحادثات والطوارئ التابع لل

فیـما یتعلق ـبالنـظاـفة الصـــــحـیة على العملـیات المضـــــطلع بـھا في المنطـقة التشـــــغیلـیة بمركز الـحادـثات  
 والطوارئ.

 
 ۲۰۲۱في عام  ConvEx-2bالمشاركون في تمرین 
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ــتعراض وتنقیح لوثیقتین من وـثائق مـعاییر األـمان (ھـما الـعددان   -۲٦ من   GS-G-2.1و   GSG-14وأُجرـیت عملـیة اســ
  لة معاییر األمان الصادرة عن الوكالة) لتضمینھما جوانب ذات صلة بالجوائح وبالتأھب والتصدي للطوارئ.سلس

ــاركین في االجتماعات وحلقات العمل إمكانیة القیام  ۱۹-وطوال فترة جائحة كوفید -۲۷ ، وفَّرت الوكالة للمشــ
  بجوالت افتراضیة آنیة داخل مركز الحادثات والطوارئ.

 الوكالة في إطار سلسلة التأھب والتصدي للطوارئ وثیقة بعنوان:ونشرت   -۲۸
Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency Combined with Other Incidents 
or Emergencies 

("التأھب والتـصدي للطوارئ النوویة أو اإلـشعاعیة المقترنة بحادثات أو طوارئ أخرى") تتـضمن إرـشادات حول 
(العدد    "التأھب للطوارئ النوویة أو اإلشــعاعیة والتصــدي لھا"تنفیذ معاییر األمان الواردة في المنشــور المعنون 

GSR Part 7   من ســـلســـلة معاییر األمان الصـــادرة عن الوكالة) من أجل إرســـاء ترتیبات كافیة في مجال التأھب
 والتصدي للطوارئ مع مراعاة تأثیر الجائحة في ذلك المجال.

وُطرح على أعضــاء لجنة معاییر التأھب والتصــدي للطوارئ اســتبیاٌن بشــأن اإلجراءات التي اتَّخذتھا   -۲۹
ــاء أثناء ا لجائحة بھدف التصــــدي لتأثیرھا المحتمل في األطر والموارد الوطنیة في مجال التأھب  الدول األعضــ

مت ردود على ذلك االســتبیان من خمســة عشــر بلداً. والتصــدي للطوارئ. وبناًء على الردود المقدَّمة یمكن  وقُّدِ
 تسلیط الضوء على الجوانب التالیة:

 اعیة لھا صلة مباشرة بالجائحة؛أنَّھ لم یُعلن عن أي حاالت طوارئ نوویة أو إشع •

ــدي الكائنة خارج المواقع   • لة والمنظمات المعنیة بالتصـ ــغِّ وأنَّ الھیئات الرقابیة والمنظمات المشـ
اتَّخذت تدابیر عدیدة لضــــمان المحافظة على قدرات كافیة في مجال التأھب والتصــــدي للطوارئ خالل  

  ما یلي:  وتشمل تلك التدابیر األوضاع المترتبة على الجائحة.

o   ض الموظفین لخطر اإلصــابة بالفیروس اإلعفاء من األنشــطة التي من شــأنھا أن تعّرِ
 (مثل التدریبات والتمارین القائمة على الحضور الشخصي)؛

o   ــروریین ــحیة لحمایة الموظفین الضـ ــافیة فیما یتعلق بالنظافة الصـ والعمل بتدابیر إضـ
ل   دـی ھ) وتـع ارـج ــدي (في الموقع وـخ ة/إجراءات  ألغراض التصـــ داول الزمنـی ات/الـج قوائم النوـب
  التناوب للتقلیل إلى أدنى حد من التفاعل بین الموظفین؛

o   وإعادة تقییم ترتیبات التصــدي للطوارئ النوویة واإلشــعاعیة، بما في ذلك المســتویات
 المرجعیة، وتعدیل المعاییر المعمول بھا في اإلجراءات الوقائیة؛

o   ــتخدام المخزونات الوطنیة من المعدات الوقائیة  وأفادت بعض الدول ــاء بأن اس األعض
الشـخصـیة في سـیاق التصـدي للجائحة قد أثَّر في المخزونات المعدَّة للتصـدي للطوارئ النوویة  

 أو اإلشعاعیة.

  وبناًء على ما یُجمع من المعلومات، من المتوقع إجراء مزید من المناقشات في االجتماعات التي ستعقدھا  -۳۰
للوقوف على مدى الحاجة إلى وضع مزید من اإلرشادات    ۲۰۲۱لجنة معاییر التأھب والتصدي للطوارئ في عام  
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في مجال التأھب والتصـدي للطوارئ من أجل تحسـین التصـدي لتأثیر الجوائح في الترتیبات الموضـوعة في ھذا  
 المجال.

ــات   -۳۱ ــادث الح مركز  ــاد  واســـــتف
األدوات   مــن  ــیـــة  ــعـــال ــف ب والــطــوارئ 

ــلة توفیر التدریب  اال فتراضـــیة لمواصـ
ــین، وتقدیم المعلومات للخبراء   للممارسـ
ــاورات   ولعموم الجمھور، وإجراء المشـ

الــدول األعضــــــاء. وخالل  مع خبراء 
الفترة المشــــمولة بالتقریر، عقد المركز 

ة؛ و  ۱۱۱ ة شـــــبكـی ة دراســــــی  ۲۳حلـق
اجتماعاً استشاری�ا افتراضی�ا؛ واجتماعین  

لـتأـھب والتصـــــدي  اثنین للجـنة مـعاییر ا
 فعالیة تدریب افتراضیة على المستوى اإلقلیمي أو الوطني. ۲۲اجتماعات تقنیة افتراضیة؛ و ۳للطوارئ؛ و

 االجتماعات الخاصة باالتفاقیات والصكوك القانونیة األخرى  -٤-باء

ل عقد االجتماع االســــتعراضــــي الثامن لألطراف المتعاقدة في اتفاقیة األمان النووي -۳۲ بموجب قرار    تأجَّ
اـقدة بتوافق اآلراء.  .۲۰۲۱واتُّـخذ قرار بـعدم تنظیم االجتـماع االســـــتعراضـــــي في ـعام   اتـخذـتھ األطراف المتـع

واقترحت رئاـسة االجتماع، بالتـشاور مع أمانة الوكالة، خطة تتألف من مجموعة من اإلجراءات اإلـضافیة وتـشمل  
، عن طریق دمج االجتماعین االسـتعراضـیین الثامن  ۲۰۲۱إطار عمل الختتام دورة االسـتعراض الثامنة في عام  

، وتجمیع العمل المضــــطلع بھ خالل دورة االســــتعراض في خالصــــة وافیة  ۲۰۲۳والتاســــع وعقدھما في عام 
م االقتراح في رـسالة من الرئاـسة إلى األطراف المتعاقدة. لدعمھما. ولم تِرد أيُّ اعتراـضات على ھذا االقتراح   وقُّدِ

ووفقاً للخطة، ُعقد في شــكل افتراضــي في  ة قُدماً في اتخاذ خطوات أخرى صــوب تنفیذ الخطة.ومضــت الرئاســ
اجتماعٌ لمســــؤولي االجتماع االســــتعراضــــي الثامن، وشــــھد ذلك االجتماع اتفاقاً عاماً على   ۲۰۲۱آذار/مارس  

 الطریقة المقترحة للمضي قدماً.

ت -۳۳ ل عقد االجتماع التنظیمي لالجتماع االـس تركة  وتأجَّ ابع لألطراف المتعاقدة في االتفاقیة المـش عراضـي الـس
بشــأن أمان التصــرف في الوقود المســتھلك وأمان التصــرف في النفایات المشــعة بموجب قرار اتخذتھ األطراف  

ــكل اجتماع ھجین على مدى أربعة أیام في الفترة من  ــبتمبر إلى   ۲۸المتعاقدة بتوافق اآلراء، وُعقد في ش أیلول/س
رین ۲ ابع لألطراف المتعاقدة في االتفاقیة   .۲۰۲۰األول/أكتوبر    تـش تعراضـي الـس ل أیضـاً عقد االجتماع االـس وتأجَّ

ده في الفترة من   راً عـق ار إلى    ۲٤المشـــــترـكة، اـلذي ـكان مقرَّ ھ    ٤أـی ھ  ۲۰۲۱حزیران/یونـی ، بموـجب قرار اتـخذـت
رت  .۲۰۲۲تموز/یولـیھ    ۸حزیران/یونـیھ إلى   ۲۷األطراف المتـعاـقدة بتوافق اآلراء وســـــیُعـقد في الفترة من   وقرَّ

إلى   ۱٤األطراف المتعاقدة أن یكون التاریخ الجدید لالجتماع االســتثنائي الرابع لالتفاقیة المشــتركة في الفترة من 
 .۲۰۲۲شباط/فبرایر   ۱٦

لبحوث، الذي  وبـعد تأجـیل االجتـماع الدولي حول تطبیق مدونة قواعد الســـــلوك المتعلـقة بأمان مـفاعالت ا -۳٤
وناقش المـشاركون   .۲۰۲۱، ُعقد في ـشكل افتراـضي في حزیران/یونیھ  ۲۰۲۰كان مقرراً عقده في آب/أغـسطس  

لة لمفاعالت البحوث في التصدي للجوائح.  تجارب الجھات المشغِّ
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ل االجتماع المفتوح العضویة للخبراء القانونیین والتقنیین حول تنفیذ اإلرشادات بشأن الت -۳٥ ف في وتحوَّ صرُّ
ھ   ده في حزیران/یونـی ة، اـلذي ـكان مقرراً عـق ة المھمـل ــادر المشــــــع ة  ۲۰۲۰المصـــ اـعات إقلیمـی ة اجتـم ، إلى أربـع

كــانون الثــاني/ینــایر   ُعقــدت في  وآذار/مــارس    ۲۰۲۱افتراضـــــیــة  أوروبــا؛  أفریقیــا؛    ۲۰۲۱لمنطقــة  لمنطقــة 
 لمنطقة أمریكا الالتینیة والكاریبي. ۲۰۲۱لمنطقة آســیا والمحیط الھادئ؛ وحزیران/یونیھ   ۲۰۲۱  ونیســان/أبریل

ــطس   ــي في آب/أغسـ ــتفادة من نواتج   ۲۰۲۱ومن المقرر عقد اجتماع افتراضـ ــاء من االسـ لتمكین الدول األعضـ
ــادات   ــل بتنفیذ اإلرشـ م التجارب العالمیة فیما یتصـ ــُ ــلة تقاسـ ــیة اإلقلیمیة األربعة، ومواصـ االجتماعات االفتراضـ

 المذكورة.

وُعـقد اجتـماـعان للجـنة التحضـــــیرـیة لمؤتمر  -۳٦
ة للمواد   ة المـادـی ل اتفـاقیـة الحمـاـی األطراف في تعـدـی

إلى   ۷النووـیة، في شــــــكل افتراضـــــي في الفترة من  
ط/فبرایر  ـشبا ۱وفي  ۲۰۲۰كانون األول/دیـسمبر   ۱۱

، بعد تأجیل موعد انعقادھما األصـلي الذي كان  ۲۰۲۱
مـن   فـتـرة  اـل ي  ـف راً  ى   ۲۹مـقـرَّ إـل یـــھ  وـن ران/ـی حـزـی

نـاقشــــــت   .۲۰۲۰تموز/یولیــھ   ۳ وفي االجتمــاعین، 
األطراف التحـضیرات الرـسمیة للمؤتمر، المقرر عقده  

ارس إلى    ۲۸في الفترة من   ل    ۱آذار/ـم ــان/أبرـی نیســـ
دة ـجدول  ، بـما في ذـلك ـما یتعلق  ۲۰۲۲ ـبإـعداد مســـــوَّ

دة النظـام   ك مســـــوَّ امجـھ، وكـذـل أعمـال المؤتمر وبرـن
لن تؤثِّر في   ۱۹-واتَّخذت الوكالة خطوات لتضــــمن أنَّ األوضــــاع المترتبة على جائحة كوفید الداخلي للمؤتمر.

 مستوى إحكام التحضیرات للمؤتمر.

 الھیئات الدولیةالتعاون مع منظمات األمم المتحدة األخرى وسائر   -٥-باء

اســـتمرَّ التفاعل المنتظم بین الوكالة والرابطة العالمیة للمشـــغلین النوویین ووكالة الطاقة النوویة التابعة   -۳۷
لمنظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصــادي ومنظمات أخرى، مما مكَّن ھذه المنظمات من إجراء تبادل فعَّال 

  المستفادة.للمعلومات والدروس  

ومن خالل التنسیق الذي تضطلع بھ اللجنة المشتركة بین الوكاالت المعنیة بالتصدي للطوارئ اإلشعاعیة   -۳۸
ــدي   ــتركة للمنظمات الدولیة من أجل التصــ ــلت الوكالة والمنظمات الدولیة الراعیة للخطة المشــ والنوویة، واصــ

ــیر لتمرین   ــعاعیة العمَل على التحضـ ــرین األول/أكتوبر    ConvEx-3 (2021)للطوارئ اإلشـ ــیُعقد في تشـ الذي سـ
ــیفھ اإلمارات العربیة المتحدة. ۲۰۲۱ ــتض ــوف تس ــیناریو حادث في محطة للقوى النوویة، وس ــتناد إلى س  باالس

أیلول/ـسبتمبر   ۸في   ConvEx-3 (2021)وُعقدت  في ـشكل افتراـضي أربعة اجتماعات لفرقة العمل المعنیة بتمرین  
ــرین الث  ۱۷، و۲۰۲۰ ــان/أبریل   ۸و ۷، ویومي ۲۰۲۰اني/نوفمبر  تشــ  .۲۰۲۱أیار/مایو   ۱۷، وفي ۲۰۲۱نیســ

ــاركة في حزیران/یونیھ   ــاء والمنظمات الدولیة المش ع دلیل التمرین على الدول األعض ــارك في  .۲۰۲۱وُوّزِ وش
ـیة،  اجتـماـعات فرـقة العـمل ممثلون من منظـمة مـعاـھدة الحظر الشـــــاـمل للتـجارب النووـیة، والمفوضــــــیة األوروب

ومنظـمة األـغذـیة والزراـعة لألمم المتـحدة، ومنظـمة الطیران الـمدني اـلدولي، والمنظـمة البحرـیة اـلدولـیة، والمنظـمة  
 الدولیة للشرطة الجنائیة، ومنظمة الصحة العالمیة، والمنظمة العالمیة لألرصاد الجویة.  

 
وكالة، السید رافائیل ماریانو غروسي،  المدیر العام لل

 أثناء إلقاء كلمتھ االفتتاحیة أمام اللجنة التحضیریة 
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بیرة في توزیع النـظائر الطبـیة والنـظائر  في النـقل الجوي إلى اختالالت ك  ۱۹-وقد أدَّى تأثیر جائـحة كوفـید -۳۹
ــعة. ــحة العالمیة، تناقش الوكالة مع منظمة الطیران المدني الدولي اتخاذ اجراءات   المش وبالتعاون مع منظمة الص

للتخفیف من حدَّة أي اختالالت مماثلة قد تقع في المســتقبل وما قد یترتب علیھا من تبعات ســلبیة على األشــخاص  
 األكثر ضعفاً.

 ۲۰۲۰واســـــتضـــــاـفت الوـكاـلة اجتـماعین افتراضـــــیین لتـبادل المعلوـمات، في تشـــــرین األول/أكتوبر   -٤۰
، لتنســـــیق األنشــــــطة وتالفي ازدواجـیة الجھود التي تـبذلـھا ـطائـفة متـعددة من المنظـمات  ۲۰۲۱ونیســـــان/أبرـیل  

ــوا مو والمبادرات المعنیة في مجال األمن النووي. ــاركون المعلومات وناقش ــیع مختلفة في مجال وتبادل المش اض
األمن النووي واكتســبوا فھماً أفضــل لألنشــطة التي تضــطلع بھا كل منظمة، بما في ذلك، على وجھ الخصــوص،  

 .۱۹-الخبرات المتعلقة بالقیام باألنشطة في ظل القیود المفروضة بسبب جائحة كوفید

 الدعم المقدَّم للدول األعضاء بأشكال أخرى  -٦-باء

 كالة سـلسـلة جدیدة من الحلقات الدراسـیة الشـبكیة بشـأن موضـوع سـلسـلة اإلمدادات النوویة.اسـتھلَّت الو -٤۱
وتـسعى ھذه السلسلة الجدیدة من الحلقات الدراسیة الشبكیة إلى تسلیط الضوء على المنظور العام لسلسة اإلمدادات  

، وتقییم األنشطة التي اضطلعت  النوویة على الصعید العالمي، وعرض التحدیات والمسارات الممكنة في المستقبل
بكیة الجدیدة أیضـاً حاالت التأخیر في  بھا الوكالة في ھذا المجال في اآلونة األخیرة. یة الـش وتناقش الحلقات الدراـس

رة وتقادم التكنولوجیا   تنفیذ المشاریع واإلغالق المؤقت لمحطات القوى النوویة بسبب اكتشاف وجود مفردات مزوَّ
وتشـمل سـلسـلة الحلقات الدراسـیة الشـبكیة جلسـة حول التحدیات   العتماد على األجھزة الرقمیة.األصـلیة وتزاید ا

  ، بما في ذلك الصعوبات المتعلقة بقدرة المتعاقدین على التنقُّل.۱۹-التي طرحتھا جائحة كوفید

ــلة اإلمدادات النوویة لدعم البلدان في التنســــیق بین ال -٤۲ ــلســ ھیئات الرقابیة  وأطلقت الوكالة طقم أدوات ســ
دین العاملین مع ھذه الجھات. لة للمرافق النوویة والموّرِ ویوفِّر طقم   ومنظمات الدعم التقني والھیئات المالكة/المـشغِّ

األدوات أمثلة ودراســات حالة وممارســات جیدة للمســاعدة على ضــمان أن تتمَّ مشــتریات محطات القوى النوویة  
والغرض من طقم األدوات ھو مســـــاـعدة البـلدان،   د بكـفاءة وجودة ـعالـیة.ومـفاعالت البحوث ومرافق دورة الوقو

لة على السواء، على األخذ بمبادئ سلیمة فیما یتعلق بالجودة واإلدارة.  المستجدة والمشغِّ
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ــر بعثة   -٤۳ ــاعدة من خالل نش وفي أعقاب االنفجار الذي وقع في مرفأ بیروت، لبَّت الوكالة طلب لبنان للمس
ــبكة رانیت. ــاركة شـ ــاعدة بمشـ وقد  مسـ

أُوـفدت بعـثة المســـــاـعدة في ـظّلِ ظروف 
ــة   ــال الوك من  خبراء  ــا  ذھ ــَّ ونف ــة  ــائح الج
ــا، حیث تأكَّدوا من أنَّ  والدانمرك وفرنسـ

ـف اـلـموـجودة  اـلمشـــــعـــة  ي  اـلمصـــــــادر 
المسـتشـفیات في بیروت مأمونة إشـعاعی�ا 
وتثبَّتوا من عــدم وجود مخــاطر  وآمنــة، 
دات   ة على نوـی ب أّيِ مواد محتوـی بســــــب
نة في مرفأ   مشــــعة طبیعیة المنشــــأ مخزَّ

واتَّبع خبراء البعثة بكل صــرامة   بیروت.
ــالمة التي وضــعتھا الوكالة  ضــوابط الس
ــار   انتشــــ لمنع  ــة  ــانی اللبن والســـــلطــات 

باإلضــافة إلى ذلك، تبیَّن أنَّ و .۱۹-كوفید
ان وجرى  ا لبـن ة التي جمعـھ ات البیئـی العیـن
ــبیتس) ال  ــرا (مختبر ش ــویس ــعاعات واألمان النووي) وس ــا (معھد الوقایة من اإلش تحلیلھا في مختبرین في فرنس

  تحتوي على مستویات إشعاع مرتفعة.

بكیة جدیدة بعنوان "لمح ۲۰۲۱وأُطلقت في عام   -٤٤ یة ـش اـسي على أمن  حلقة دراـس ة عامة عن التدریب األـس
م الحلقة الدراســـیة الشـــبكیة لمحة عامة عن  المواد المشـــعة قید االســـتخدام والخزن والمرافق ذات الصـــلة". وتقّدِ

تخدام والخزن والمرافق ذات الصـلة،   عة قید االـس ي الذي توفِّره الوكالة في مجال أمن المواد المـش اـس التدریب األـس
وتعریفھا بفرص التعلم اإللكتروني   ۱۹-و التواصـــل مع الدول األعضـــاء أثناء جائحة كوفیدوكان الغرض منھا ھ

باللغات اإلســبانیة   ۲۰۲۱وُعقدت الحلقة الدراســیة الشــبكیة ثالث مرات في عام   المتاحة في مجال األمن النووي.
 واإلنكلیزیة والفرنسیة.

 
 أعضاء فریق بعثة المساعدة الدولیة الموفدة إلى بیروت 
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وتمكَّنت الوكالة من مواصلة   -٤٥
ــطتھا البالغة األھمیة لتوفیر الدعم   أنش
والمســـاعدة من أجل إزالة المصـــادر  
ــعة المختومة المھملة ودمجھا.  المشــ

ة أـحد ا ــادر  وشــــــمل ذـلك إزاـل لمصـــ
ة  ة العـالـی ة المھمـل المشـــــعـة المختوـم
ــعة  ــاط من البحرین، ودمج تســ النشــ
ــاط   ــعة مھملة عالیة النش مصــادر مش
ة   دعم إلى بعـث دیم اـل ا، وتـق في كولومبـی
ألغــراض   بــرازافــیـــل  إلــى  أُوفـــدت 
التـصرف اآلمن في المـصادر المـشعة 
النشــــــاط، مع التركیز على  العـالیـة 

ر  عملیة النقل، في تشرین الثاني/نوفمب 
۲۰۲۰. 

وأـتاـحت القیود المفروضـــــة   -٤٦
وُكفلت إمكانیة   أیـضاً فرـصة لتكییف طریقة التواـصل مع الدول األعـضاء المـستھلة.  ۱۹-بـسبب تفـشي جائحة كوفید

ائل االفتراضـیة في تنظیم االجتماعات وبعثات   مواصـلة تقدیم المـساعدة للبلدان المـستجدة عن طریق اـستخدام الوـس
مة خـصیـصاً  الخبراء ودورات التدری ب المتكامل في مجال البنیة األـساـسیة النوویة، وتنظیم أنـشطة افتراـضیة مـصمَّ

 خالل اجتماعات استعراض خطة العمل المتكاملة في منتصف المدة.

ونفـَّذت الوكالة بالوســـــائل االفتراضــــــیة   -٤۷
ـعة جمـعت بین دعم التقییم اـلذاتي   ثالث بعـثات مجمَّ
والتمھید لالســـتعراض المتكامل للبنیة األســـاســـیة  
ــیة   ــیر للبعثات الرئیسـ ــیاق التحضـ النوویة، في سـ
المقرر إیفادھا إلى أوزبكســـتان وأوغندا وســـري 
ــتعراض المتكامل للبنیة   النكا في إطار خدمة االسـ

وأُوفدت بعثة في إطار المرحلة   األسـاسـیة النوویة.
الثانیة من االســتعراض المتكامل للبنیة األســاســیة  
بــالحضـــــور   ذت  النوویــة إلى أوزبكســـــتــان ونُفــِّ

من   في الفترة  أیــار/مــایو إلى    ۲٤الشـــــخصـــــي 
ــقند، مع مراعاة   ۲۰۲۱حزیران/یونیھ   ۳ في طشــ

جمیع الـتدابیر الوـقائـیة الالزـمة في ســــــیاق ـجائـحة 
ونُفِّذت بعثة متابعة المرحلة األولى من  .۱۹-فیدكو

االســتعراض المتكامل للبنیة األســاســیة النوویة إلى كینیا في شــكل اجتماع ُعقد وجھاً لوجھاً في نیروبي في الفترة  
 سري النكاو  أوغندا وسوف تُوفَد بعثتان أخریان في إطار الخدمة نفسھا إلى .۲۰۲۱حزیران/یونیھ   ۱۱إلى  ۷من  

 على التوالي. ۲۰۲۱في آب/أغسطس وتشرین الثاني/نوفمبر  

 
كون رأس جھاٍز للعالج اإلشعاعي الخا رجي كان یُستخدم  الخبراء یفّكِ

في توفیر الرعایة للمصابین بالسرطان في كولومبیا، تمھیداً إلیداعھ  
 قید الخزن المأمون واآلمن

 
البعثة الموفدة إلى أوزبكستان في إطار المرحلة الثانیة  

 من االستعراض المتكامل للبنیة األساسیة النوویة
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وحرصـاً من الوكالة على مواصـلة تعاونھا الكامل مع الدول األعضـاء في سـبیل تلبیة احتیاجاتھا األمنیة   -٤۸
، وضـــــع موظفو الوكالة حال� افتراضـــــیـ�ا مؤقـت�ا لتنفـیذ أجزاء من ۱۹-كوفـیدفي مـجال الحـمایة الـمادیة أثـناء جائـحة  

 عثات التقییم الشــدیدة الحســاســیة عن بُعد، مع مراعاة الحاجة إلى حمایة المعلومات الحســاســة المتصــلة باألمن.ب
ــودان ومالي. ــتان وجامایكا وزمبابوي والس ــیة في بولیفیا وتركمانس ــتة تقییمات افتراض ــتُكملت حتى اآلن س  واس

الرقابیة المتعلقة بالحمایة المادیة للمواد  وواصــلت الوكالة أیضــاً دعم الدول األعضــاء في وضــع وتحســین األطر  
مت المســاعدة إلى ســبع عشــرة دولة عضــواً   النوویة والمواد المشــعة األخرى قید االســتخدام والخزن والنقل. ُوقّدِ

 خالل الفترة المشمولة بالتقریر.

اركین من روا ۲۰۲۱وُعقدت في عام   -٤۹ كل ھجین لفائدة مـش أن  في مصـر دورة تدریبیة وطنیة في ـش ندا بـش
وكان الغرض من ھذه الدورة ھو تدریب المشـاركین على   التحقق من أداء المعدات دعماً لألحداث العامة الكبرى.

ــعاعات التي أعارتھا الوكالة لحكومة رواندا ألغراض   ــغیل ومعایرة وصــیانة أجھزة معدات الكشــف عن اإلش تش
 اجتماع رؤساء حكومات دول الكومونولث في رواندا.

اك دورات تعلُّم إلكتروني متاحة للدول األعضــــاء في مجاالت األمن النووي، والتأھب والتصــــدي  وھن -٥۰
وقد الحظت األمانة زیادة في االلتحاق بھذه الدورات   للطوارئ، والوقایة من اإلشعاعات، وإرساء البنیة األساسیة.

فة إلى ذلك، نفذَّت الوكالة خططھا بنجاح فیما وباإلضـــا القائمة على التعلُّم اإللكتروني، وزیادة مماثلة في إتمامھا.
نة للتعلُّم اإللكتروني. ــَّ ــیة محس ــر عدَّة وحدات دراس دت الوكالة المنظمات التابعة للدول   یتعلق باختبار ونش كما زوَّ

ــھا، وقدَّمت الدعم للتخطیط   ــتخدمة في الدورات التدریبیة لكي تتولى إجراء التدریبات بنفس األعضــاء بالمواد المس
 والتدریب في مجال تنمیة الموارد البشریة، واستعرضت وثائق الدول األعضاء في ذلك المجال.

ونظَّمت الوكالة حلقة دراسـیة شـبكیة بشـأن المحافظة على األمان النووي في مرافق دورة الوقود النووي   -٥۱
ثناء الجوائح في تشــرین  ، وأخرى بشــأن أمان مفاعالت البحوث أ۲۰۲۰أثناء الجوائح في تشــرین األول/أكتوبر 

  ، لمناقشة تجارب الجھات المشغلة والجھات الرقابیة في التصدي للجائحة.۲۰۲۰الثاني/نوفمبر  

 ۱۹- كوفید اإلجراءات المتَّخذة في الدول األعضاء للتخفیف من تأثیر جائحة     - جیم 
 محطات القوى النوویة  -۱-جیم

الدول األعضـاء على ضـمان ـسالمة الموظفین ورفاھھم من خالل العمل  ركَّزت اإلجراءات التي اتَّخذتھا   -٥۲
الفوري من أـجل التقلـیل إلى أدنى ـحد من خطر انتشـــــار الـجائـحة، مع الحـفاظ على اســـــتمرارـیة األعـمال وعلى 

ولم تُِفد أي دولة عـضو باالـضطرار إلى إغالق   مـستویات كافیة من األمان واألمن واالـستدامة في محطات القوى.
ــبب اآلثار ترتبت على جائحة كوفید  أي فیما یتعلق بالقوى العاملة فیھ   ۱۹-مفاعل من مفاعالت القوى النوویة بســ

جاً   أو الخدمات الضـروریة لتشـغیلھ مثل سـالسـل اإلمداد. وقد طبَّقت الھیئات الرقابیة على وجھ العموم نھجاً متدّرِ
 و غیر الرقابي بناًء على أھمیتھا من حیث األمان.خالل الجائحة، وعدَّلت نطاق عملیات التفتیش الرقابي أ

تویات مختلفة من التأثیر في االنقطاعات المخطط لھا، أو خطط   -٥۳ ھدت مـس وأفادت الدول األعضـاء بأنھا ـش
رة، بسبب محدودیة توافر القوى العاملة نتیجة للقیود المفروضة على السفر وكذلك لحمایة   أو برامج الصیانة المقرَّ

وفي بعض   ظفین، مع الحـفاظ على مســـــتوـیات ـكافـیة من األـمان واألمن في محـطات القوى النووـیة.صــــــحة المو
لة على الھیئات الرقابیة تأجیل االنقطاعات المخطط لھا إلى عام   ، وھو ما ۲۰۲۱الحاالت، اقترحت الجھات المـشغِّ
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مقارنة بالمتوســـط   ۲۰۲۰ي عام  یمكن أن یؤدي إلى زیادة في حصـــة القوى النوویة من إنتاج الكھرباء المعني ف
وفي بعض الحاالت، أدى التباطؤ االقتصــادي إلى تراجع الطلب على الطاقة مما حدا بالجھات المشــغلة   الســنوي.

 إلى خفض اإلنتاج أو حتى إغالق المفاعالت.

ھا وتشـــمل التحدیات التي ال تزال قائمة والتي ســـتُطرح في المســـتقبل تنفیذ أنشـــطة الصـــیانة المخطط ل -٥٤
وتنطوي اإلجراءات المعمول بھا حالی�ا للتخفیف من تأثیر   لضــمان الموثوقیة في الوقت الراھن وحتى األمد البعید.

ــت   الجائحة على التقلیل إلى أدنى حد من وجود الموظفین الخارجیین في الموقع عن طریق تأجیل أي أعمال لیســ
وفي حین تُحدَّد مواعید   ناء التشــغیل أو االنقطاع.ضــروریة لضــمان األمان، ســواء كانت تلك األعمال تُجرى أث

ل تحدیاً أمام العدید من الدول األعضاء.  جدیدة لھذه األعمال، فإنَّ عدم الیقین بشأن ما ستؤول إلیھ الجائحة یشّكِ

الجـــائحـــة،   -٥٥ بـــدایـــة  ومنـــذ 
ــبكة الكھربائیة ثمانیة  لت بالشـ ــِّ ُوصـ
مفاعالت، وبدأت أعمال تـشیید ـسبعة 

ــبما كان مخططاً لھ مفاعالت.   وحسـ
، خضعت سبع  ۱۹-قبل جائحة كوفید

  ۲وحدات لإلغالق الدائم.

ــة   -٥٦ ــائح الج أثَّرت  وفي حین 
ــالوحــدات   ب ــة  البشـــــری الموارد  في 
الجدیدة في اإلمارات العربیة المتحدة  

تـقدُّم ملحوظ في البـلدان  وـقد تحقَّق   وبنغالدیش وبیالروس وتركـیا، ـفإنَّ ذـلك لم یؤّدِ إلى وقف أنشــــــطة التشـــــیـید.
حـیث انتـھت اإلمارات العربـیة المتـحدة وبیالروس تقریباً   المســـــتـجدة رغم التـحدیات الـناجـمة عن الـجائـحة الـعالمـیة.

من تشــیید أولى محطات القوى النوویة لدیھما، وبدأ في كّلٍ منھما التشــغیل التجاري ألول وحدة في آب/أغســطس  
ــیید أولى محطات القوى   التوالي.على  ۲۰۲۰وتشــــرین الثاني/نوفمبر   وأحرزت بنغالدیش وتركیا تقدُّماً في تشــ

 النوویة لدیھما.

في إدارة التقادم وقطع الغیار وعملیات    ۱۹-وعقدت الوكالة اجتماعاً اســتشــاری�ا بشــأن تأثیر جائحة كوفید -٥۷
ة على توافر قطع الغـیار الـبالـغة  وقدَّم المشـــــاركون أمثـلة للمـحافـظ االســـــتـبدال في محـطات القوى النوویة الـعامـلة.

دین للتغلُّب على القیود المفروضــة   األھمیة مع االســتعانة بعملیات المراجعة عن بُعد وتمدید فترات مراجعة الموّرِ
 على السفر.

ــتوى كاٍف  -٥۸ ــاء على الحفاظ على مسـ وركَّزت اإلجراءات التي اتخذتھا الھیئات الرقابیة في الدول األعضـ
وعموماً، أفادت الھیئات الرقابیة باعتماد ممارسـات  رقابي مع ضـمان سـالمة الموظفین ورفاھھم.من اإلشـراف ال

العمل عن بُعد مع الســـماح لبعض الموظفین بالبقاء في مواقع المنشـــآت النوویة لممارســـة األنشـــطة الرقابیة عن 
  طریق الحضور المادي من خالل مكاتب المفتشین المقیمین.

 
 .۲۰۲۱تموز/یولیھ  ۷وفقاً لما أُفید بھ لنظام المعلومات عن مفاعالت القوى حتى  ۲
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 البحوث وإنتاج النظائر المشعةمفاعالت    -۲-جیم

رت معظم مؤســســات البحوث والجامعات، التي تتولى تشــغیل العدید من مفاعالت البحوث ألغراض   -٥۹ قرَّ
ــغیل في وقت   ــتأنفت التشـ ــھر األولى من الجائحة ثمَّ اسـ التعلیم والتدریب والبحث، إغالق المرافق مؤقتاً في األشـ

ت أیضــاً تدابیر للحفاظ على أمان المفاعالت أثناء إغالقھا لفترات ممتدة،  ونفَّذت ھذه الجھا .۲۰۲۰الحق من عام  
بأســالیب منھا على ســبیل المثال تفریغ الوقود جزئی�ا من قلوب المفاعالت، ورصــد األمان وفقاً لإلجراءات القائمة  

 بشأن فترات اإلغالق الطویلة.

تزال ـعامـلة مع تنفـیذ ـتدابیر مـحددة لمواجـھة   ویـظلُّ من الممكن تشـــــغـیل معظم مـفاعالت البحوث التي ال -٦۰
  الجائحة.

واعتُبر إنتاج النظائر المشـعة الطبیة والمسـتحضـرات الصـیدالنیة اإلشـعاعیة من "الخدمات الضـروریة"   -٦۱
 وفي وعلى وجھ العموم، ظلَّ اإلنتاج كافی�ا لتلبیة الطلب، وتراجع الطلب اإلجمالي أثناء الجائحة. في معظم البلدان.

م موظفو الوكالة معلومات عن حاالت االختناق في توزیع النظائر الطبیة خالل  ۲۰۲۰تشــرین األول/أكتوبر   ، عمَّ
، وســـــاھموا بعرض إیضـــــاحي حول الـتدابیر المتَّـخذة  ۲۰۲۰المؤتمر األوروبي بشـــــأن مـفاعالت البحوث لـعام  

ستحضرات الصیدالنیة اإلشعاعیة، كما أداروا  والدروس المستفادة فیما یتعلق بإمدادات النظائر المشعة الطبیة والم
سـة لمناقشـة وجھات نظر الجھات المعنیة بشـأن إمدادات النظائر المشـعة الطبیة والمسـتحضـرات   حلقة نقاش مكرَّ

  الصیدالنیة اإلشعاعیة.

بشــأن تأثیر   ۲۰۲۰وأجرت الوكالة اســتقصــاًء عبر اإلنترنت في حزیران/یونیھ وتشــرین األول/أكتوبر    -٦۲
ــفیات العامة والقطاع الخاص.   ۱۹-ائحة كوفیدج في أقســام الطب النووي في المراكز التابعة للجامعات والمســتش

، تبیَّن أنَّ عدد اإلجراءات  ۲۰۲۰وبمقارنة نتائج ھذا االســتقصــاء الجدید مع ســابقھ الذي أُجري في نیســان/أبریل  
  فترة ما قبل الجائحة.المنفَّذة في مجال الطب النووي ال یزال أقل من المتوسط في 

ــیـــد   -٦۳ ــع الصــــ ــى  ــل وع
ــھد حجم اإلجراءات   العالمي، ش
(التـشخیـصیة والعالجیة) المنفَّذة  
في مـجال الـطب النووي تراجـعاً  

شــــــھر   ٪۷۳٫۳ـبنســـــبـــة   ـفي 
ــبة   ۲۰۲۰حزیران/یونیھ   وبنســ

تشـــــرـین    ٥٦٫۹٪ شــــــھر  ـفي 
ــة ۲۰۲۰األول/أكتوبر   ــارن مق  ،

بمتوسط عدد اإلجراءات المنفَّذة  
ــة   ــائح ج ــل  ــدقب مع  ۱۹-كوفی  ،

ملحوظــة فیمــا  تفــاوتــات  وجود 
ت   اـن دان، وـك اطق والبـل بین المـن
أكبر  شـــــھــدت  التي  المنطقــة 
ـحاالت تراجع على المســـــتوى  
 اإلقلیمي ھي أمریكـا الالتینیـة.

وأثَّر التراجع في مجاالت الطب  
ــویر المقطعي باالنبعاث البوزیتروني، والعالجات القائمة على النو ــعة.النووي التقلیدي، والتص وكانت   یدات المش

ــط، في حین كانت أكثر حاالت اإلفادة بنقص اللوازم    أكثر البلدان تأثُّراً ھي البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسـ
 األساسیة في أفریقیا وآسیا وأوقیانوسیا وأمریكا الالتینیة.
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  مرافق دورة الوقود النووي  -۳-جیم

نووي، باسـتثناء بعض مرافق التصـرف في النفایات المشـعة  اسـتمر تشـغیل معظم مرافق دورة الوقود ال -٦٤
  وبعض مرافق التعدین والمعالجة التي أُغلقت مؤقتاً.

لة لمرافق دورة الوقود النووي تدابیر لضـمان اسـتمراریة األعمال والمحافظة   -٦٥ واعتمدت المنظمات المشـغِّ
اً إیالء األولویة لألنشطة االستراتیجیة، مثل المحافظة  وـشملت التدابیر المتَّخذة عموم على األمان واألمن النوویین.

ــل اإلمدادات والمخزونات، وما إلى ذلك. ــالس ــتدامة س ــیة في الھیئات الرقابیة، واس ــاس وعلى  على الوظائف األس
غرار محـطات القوى النوویة، ركَّزت الـتدابیر أیضـــــاً على التقلـیل إلى أدنى حد من انتـقال الـعدوى بالفیروس فیـما  

 الموظفین.  بین

ویتمثَّل التحدي األكبر الذي تواجھھ مرافق دورة الوقود النووي، وال ســیما المرافق التي تعمل في مجال  -٦٦
وشــملت   التصــرف في النفایات المشــعة، في كیفیة التعامل مع اآلثار االقتصــادیة الكبیرة المترتبة على الجائحة.

ت األنشــطة بمزید من الصــرامة، والتوســع في أســالیب إبراز الفوائد  التدابیر المتَّخذة في ھذا الصــدد تحدید أولویا
الطویلة األجل للتـصرف في النفایات المـشعة، بما في ذلك إمكانیة تقاـسم مرافق التـصرف في النفایات المـشعة فیما 

 بین الدول األعضاء.

 المرافق األخرى  -٤-جیم

امن والعشـــــرین للـطاـقة االـند -٦۷ ة اـلذي ُعـقد في أـیار/ـمایو  خالل مؤتمر الوـكاـلة الـث ، أـفاد ممثلو ۲۰۲۱ـماجـی
بید   مشـروع مفاعل إیتیر باسـتمرار العمل دون انقطاع في موقع المشـروع وبعدم وجود عدد كبیر من اإلصـابات.

ــیة   ــاس نات أس ــؤولین عن تورید مكّوِ ــروع مفاعل إیتیر والمس ــاركین في مش أنَّھم ذكروا أنَّ بعض األعضــاء المش
وأـضافوا أنَّ القائمین على   اـضطروا إلى وقف العمل لعدَّة أـشھر مما أثر في ـسلـسلة اإلمدادات الخاـصة بالمـشروع.

 .۲۰۲۱نھایة عام   المشروع ستكون لدیھم صورة أوضح بشأن حجم التأثیر بحلول

ً   -دال  المالحظات وسبل المضي قدما
ھي أول جائحة بھذا الحجم في تاریخ الصــناعة النوویة، وما زالت أصــداء تأثیرھا    ۱۹-إنَّ جائحة كوفید -٦۸

ــع. ــبوقة،   تتردَّد على نطاق واسـ ــاء في ظّلِ ھذه الظروف غیر المسـ ــل الوكالة تقدیم الدعم للدول األعضـ وتواصـ
وسـتواصـل الوكالة،   تنفیذ والیتھا بأسـالیب العمل المعتادة وعن طریق اسـتحداث أسـالیب عمل جدیدة.وتعمل على 

ریكة، النظر ملی�ا في الجائحة والتدابیر المتَّخذة على الصـعید العالمي من أجل   بالتعاون مع المنظمات النظیرة والـش
 .التصدي لھا، كما ستواصل تقاسم الدروس المستفادة في ھذا الصدد

ــالیب عمل جدیدة أنَّ عملیة إعداد   -٦۹ ــتعانة بأسـ ــطة باالسـ ومن األمثلة التي تدلُّ على النجاح في تنفیذ األنشـ
ــتمرت دون انقطاع طوال فترة الجائحة رغم القیود المفروضــة. ــادات الوكالة اس  معاییر األمان وغیرھا من إرش

ــادات األمن النوو ق لمعاییر األمان وإرش ــأن  وأُجري تحلیل متعّمِ ــادات بش ي المتعلقة بالجوائح، بما في ذلك اإلرش
  التأھب والتصدي للطوارئ.

ومن األمثلة األخرى عدد الحلقات الدراســــیة الشــــبكیة التي عقدتھا األمانة والتي أتاحت الوصــــول إلى   -۷۰
 ل التقلیدیة.جمھور أوسع كثیراً في الدول األعضاء، مقارنة بالعدد الذي كان سیتحقق باستخدام فعالیات التواص
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تعراض   -۷۱ الیب عمل جدیدة إنجاز خدمات اـس تعانة بأـس طة باالـس ومن األمثلة األخرى للنجاح في تنفیذ األنـش
وفي حین تنطوي ھذه الخدمات على بعض الجوانب التي   النظراء والخدمات االســتشــاریة بالوســائل االفتراضــیة.

مسـتقبل، فإنَّ المتوقَّع ھو أنَّ الغالبیة العظمى من البعثات  یمكن االسـتمرار في تقدیمھا بالوسـائل االفتراضـیة في ال
ن مكوناً قائماً على الحضور   وغیرھا من الفعالیات الكبرى، مثل اجتماعات استعراض االتفاقیات، سیلزم أن تتضمَّ

ــي. ــخص ــي منھا ھو تبادل اآلرا الش ــاس ــافة إلى ذلك، ففیما یتعلق باالجتماعات التي یكون الغرض األس ء  وباإلض
وتوفیر أفـضل الخبرات الفنیة، ال ریب في أنَّ العودة للعمل باألـشكال القائمة على الحـضور الـشخـصي ـسیكون لھا 

 أثر إیجابي، مع تیسیر المناقشات وعملیات التبادل فیما بین الخبراء.

ضــمن، قدر  وقد نفَّذت المنظمات المشــِغّلة والھیئات الرقابیة في الدول األعضــاء إجراءات تصــّدٍ لكي ت -۷۲
ات األخرى   د المنتـجات والـخدـم ائر أو تورـی اج النـظ اء أو إنـت د الكھرـب ة في تولـی ان واألمن والموثوقـی ان، األـم اإلمـك

  وتعمل األمانة على إعداد منشور لتجمیع اإلجراءات التي اتخذتھا الدول األعضاء. ذات الصلة.

مان اإلدارة السلیمة للمخاطر الكامنة المترتبة  ویتعیَّن على الصناعة النوویة أن ترصد سالسل اإلمداد لض -۷۳
على حاالت اإلغالق التي تشــــھدھا الصــــناعة عموماً، بما یكفل أمان المنشــــآت النوویة وأمنھا وموثوقیتھا في 

ــتقبل. ــاء یتمثل في أنَّ بعض الشـــركات یمكن أن تغلق   المسـ وأحد التحدیات التي یُتوقَّع أن تواجھھا الدول األعضـ
 یر االقتصادي المترتب على الجائحة.نتیجةً للتأث

ط الوكالة لعقد حلقة دراســـیة شـــبكیة حول جائحة كوفید -۷٤ وتأثیرھا في ســـلســـلة إمدادات القوى    ۱۹-وتخّطِ
ومن  النوویة في إطار سلسلة الحلقات الدراسیة الشبكیة التي تعقدھا الوكالة في موضوع سلسلة اإلمدادات النوویة.

م ھذه  ى أن تقّدِ الحلقة الدراـسیة الـشبكیة أمثلة لتدابیر التـصدي والمبادرات التي ـستتَّخذھا الدول األعـضاء في   المتوخَّ
ــیع   ــتقبل من المواض ــفھ في المس ــتكش ــأن ما یمكن أن تس ــول على تعقیبات بش ــتقبل، وأن تتیح للوكالة الحص المس

 اإلضافیة المتعلقة بسلسلة اإلمدادات.

للتصـــــدي للـجائـحة إلى تغییرات في البیـئة التشـــــغیلـیة والنظم اإلدارـیة  وـقد أدَّت بعض الـتدابیر المتَّـخذة   -۷٥
ویتعیَّن على القائمین على المنشــآت النوویة تحدید المخاطر المترتبة على ھذه التغییرات وإدارتھا بفعالیة،   القائمة.

مان التشـــــغیل وأمنھ في حین یتعیَّن على الھیـئات الرقابـیة أن تتعاون مع المنظمات التابعة لھا من أجل ضـــــمان أ
وتشـمل التحدیات المحدَّدة أمثلة منھا مدى فعالیة اإلشـراف من جانب السـلطات المختصـة أثناء حاالت   وموثوقیتھ.

اإلغالق وغیرھا من القیود ذات الصــــلة، وتأجیل عملیات صــــیانة المعدات وإدخال التعدیالت على التصــــامیم،  
ــبب الزی ادة في طول الفترات الفاصــلة بین الفحوص التي تُجرى للتحقق  وتدھور معارف الموظفین ومھاراتھم بس

ــطة المقارنة المرجعیة   من ھذه المعارف والمھارات، ومحدودیة تدریبات الموظفین أو تأجیلھا، والتراجع في أنشــ
 ومراجعة األمان عن طریق استعراضات النظراء دعماً للتحسین المستمر لألمان.

لى تشــــجیع حكومات البلدان التي ینتمي إلیھا منتجو النظائر المشــــعة الطبیة  وتســــلِّم الوكالة بالحاجة إ -۷٦
لة لمفاعالت البحوث، والدول األعضـــاء المعنیة التي تشـــارك في إنتاج النظائر   ومســـتخدموھا، والجھات المشـــغِّ

لیم. اء م المـشعة ونقلھا، على تعزیز ترتیبات التـس صـادر إقلیمیة  وباإلضـافة إلى ذلك، یجري اـستكـشاف إمكانیة إنـش
الت إلنتاج المولیبدینوم  وســوف تؤدي   .۹۹-/التكنتیوم ۹۹-لھذه النظائر، مثل إنشــاء وســائل بدیلة قائمة على المعّجِ

 ھذه اإلجراءات إلى التخفیف من حدَّة المخاطر التي یُحتمل أن تتھدَّد اإلمدادات في المستقبل في الدول األعضاء.

االضــطالع بأنشــطتھا خالل الجائحة الحالیة مع اســتعراض أســالیب عملھا بانتظام  وســتواصــل الوكالة  -۷۷
 والتكیُّف باستمرار مع الظروف الجدیدة.
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