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٦٦۸ 
 ملیون یورو

 برنامج التعاون التقني،
 ملیون یورو، ۱۱۷٫٦

۱۸ ٪ 

ل،اإلنفاق التشغیلي غیر   الُمموَّ
 ملیون یورو، ۱۲۹٫٦

۱۹ ٪ 

ل،   اإلنفاق الرأسمالي غیر الُمموَّ
 ملیون یورو، ۲۲٫٤

۳٪ 

 المیزانیة العادیة الرأسمالیة،
 مالیین یورو، ٦٫۱
ل المبلغ   الرأسمالي المرحَّ

۱٪ 

المیزانیة العادیة التشغیلیة،  
 ملیون یورو، ۳۹۰٫۲

٥۹ ٪ 



 

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 الجزء األول
 

 برنامج الوكالة ومیزانیتھا للفترة
۲۰۲۲-۲۰۲۳ 

 

 
 





 

 

 

 

 

 

 

 

 لمحة عامة -۱-أوالً 
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 ۱الصفحة  

 

 لمحة عامة

ــنتین   -۱ ، ظھر ۲۰۲۱-۲۰۲۰خالل فترة الســ
نوع ـجدـید من فیروس كوروـنا، ھو فیروُس كوروـنا 
المســــــبب لمتالزـمة االلتـھاب الرئوي الـحاد الوخیم،  

في  الــذي   ب   ۱۱ومنــذ    .۱۹-مرض كوفیــدیتســـــبــَّ
، عـندـما أعلـنت منظـمة الصــــــحة  ۲۰۲۰آذار/ـمارس  

د ة أن كوفـی ل جـائحـةً، والعـالم    ۱۹-العـالمـی ات یمثـّ ـب
تأقلمت الوكالة بسرعٍة وفعالیٍة لقد  و أثرھا.من  یعاني

مع البیئة الجدیدة وواصــــلت اضــــطالعھا بوالیتھا،  
اد ـقدَر اإلمـكان في ونُفـِّذت   اتـھا على النحو المعـت عملـی

 ما یدلُّ على مرونتھا وإبداعھا.مظّل القیود الجدیدة،  

على نـطاق ـكذـلك أدَّت الـجائـحة إلى اإلقرار   -۲
ــع  ع تطبیقات العلواســ وم والتكنولوجیا النوویة،  بتنوُّ
وإقلیمـاً إلى األمـانـة التمـاســـــاً    بلـداً   ۱۲۸فقـد لجـأ  

ة   ائـح ة الـج افـح دة في مـك ــاـع للحصـــــول على المســـ
وعلى الرغم من قیود   باالســـتعانة بالتقنیات النوویة.

تمكَّنــت   الــدولي،  النقــل  ل حركــة  اإلغالقــات وتعطــُّ
شـــــحـنة إلى    ۱۹۰۰ـما یربو على  تعبـئة  الوـكاـلة من  

المعـدات    ذلـك  شـــــمـلوالمتلقیـة،  واألقـالیم  البلـدان  
ــتلزمات التكمیلیة   ــتھلَكات  والمسـ ــف والمسـ والكواشـ

الخاصة بتقنیة التفاعل البولیمیري المتسلسل بواسطة  
ــاخ العكســي في الوقت الحقیقي ( ــتنس   RT-PCRاالس

في الوقت الحقیقي)، وھي ضـــروریة للكشـــف عن 
الفعــالیــات   العــدیــد من  إلى جــانــب عقــد  الفیروس، 
التـدریبیـة ونشـــــر الوثـائق للمھنیین في المختبرات  

مـا جعـل ذلـك یمثـل أكبر   بعثـة  والمھنیین الطبیین، 
 سریع في تاریخ الوكالة. الدي  تصالمساعدة في إطار  

 وإدراكاً لھدف الوكالة المنصـوص علیھ في -۳
نظامھا األســـاســـي والرامي إلى "تعجیل وتوســـیع  

ذر ة اـل اـق ة الـط ــاھـم ة  ـیمســـ ة في الســـــالم والصــــــح
ھ  واالزدھار في العالم أجمع"،   الواضـــح نحو  وللتوجُّ

ة،   ة من أجـل التنمـی ة النووـی ادة اســـــتخـدام الطـاـق زـی
ستواِصل األمانة العمل عن كثب مع الدول األعضاء  

ن التقني،  من خالل مشاریع التعاوباألساس ودعمھا،  
عبر ـطائـفة واســــــعة من أنشـــــطتـھا البرـنامجـیة، في 
جھود تلك الدول األعضــاء الرامیة لمواجھة تحدیات  

التنمیة المتعلقة بالصــحة البشــریة، واألمن الغذائي،  
ــب   ــأھ الت ــدرات  وق ــاه،  المی وإدارة  ــاخ،  المن وتغیُّر 
والتصــدي لتفشــي األمراض الحیوانیة المصــدر، بما 

المســـــتـدامـة.في ذلـك تحقیق أھـداف ا ومن  لتنمیـة 
د من الجھود   ة المزـی اـن ذل األـم ــاً أن تـب المتوقع أیضـــ
لمـساعدة الدول األعـضاء على تلبیة االحتیاجات غیر  
المتوقعة والتصــــدي لحاالت الطوارئ فیما یتصــــل  
بتفشـــــي األمراض، والظواھر المـناخـیة الشـــــدـیدة،  

 والكوارث الطبیعیة.

الوضـــــع  ورغم أن الـجائـحة أدَّت إلى تـفاقم   -٤
االقتصــادي العالمي الذي كان یمرُّ في األصــل بفترة  

،  ـما زال یتزاـید   الوـكاـلةـفإنَّ ـعدد األعضـــــاء  تـباطؤ،  
یتزاید اسـتخدام التكنولوجیات النوویة وتطبیقاتھا  كما  

عالمی�ا، ما یعني زیادة كمیات المواد النوویة والمشعة  
الم  دان   .الموجودة في الـع دد البـل ــاً ـع ا فتئ أیضـــ وـم

ــكوك القانونیة الدولیة یتزاید في  ــمة إلى الصـ المنضـ
  مجاالت األمان النووي واألمن النووي والضـمانات. 

ـلذـلك، ثـمة طـلب متزاـید على الوـكاـلة لتـقدیم ـخدـماتـھا  
 في ھذا الصدد.

ــة    -٥ للبیئ ــھ  من ــاً  إدراك ــام،  الع المــدیر  ر  وقرَّ
میزانیة لفترة الســــنتین  البرنامج والالمتغیرة، اقتراَح  

یستند إلى تحدید األولویات، والتنسیق    ۲۰۲۲-۲۰۲۳
ــاءة   كف أكثر  ــائج  نت لتحقیق  والشـــــراكــات  ــداخلي  ال

ة. ة إلى " وفعـالـی اـل   الكثیر إنجـاز  وســـــتســـــعى الوـك
ــھا" من خالل تعزیز نھج الدار   بالموارد المتاحة نفس
جمیع   في  ــائج  النت على  ــة  ــائم الق واإلدارة  ــدة  الواح
دیم دعم ذي جودة   ة من أـجل تـق اـل مـجاالت عـمل الوـك
عالیة إلى الدول األعضــــاء، مع الســــعي القتناص  

 وفورات.الالمزید من الفرص لتحقیق  

وعالوة على ذلك، تمَّ تحدید أھداف صارمة  -٦
ــ ثم  ألوج ومن  الموارد  تحریر  ــل  أج من  ــاءة  الكف ھ 

ّل،   ا على األـق ة، جزئیـ� اـب ة من االســـــتـج اـل تمكین الوـك

ویقترح المدیر العام میزانیةً عادیةً بنمو حقیقي 
 بلة.صفري لفترة السنتین المق
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وباإلضــافة إلى   للطلبات المتزایدة المفروضــة علیھا.
ز على الشــــراكات وحشــــد   ذلك، فإن التركیز المعزَّ
ــأنھ أن یمّكن الوكالة من االســــتجابة   الموارد من شــ

 بشكل أكبر للطلبات المتزایدة.

وســتواصــل الوكالة الســعي بھّمٍة نحو نھج   -۷
ــیع قاعدة المانحین من خالل   ق لتوس ــَّ مؤســســي منس

جدیدة  إبرام شـراكات جدیدة، مثلما سـتسـعى ألشـكال 
ــادر التمویل بما یمكِّ  ــیع  من التعاون ومص ن من توس

  الخدمات المقدَّمة للدول األعضاء.

ــراكات   -۸ ــل الوكالة تعزیز الشــ ــتواصــ وســ
ــیق مع منظمات األمم المتحدة   ــتراتیجیة والتنسـ االسـ
ــتفادة من  ــائر المنظمات الدولیة، واالسـ األخرى وسـ
ــات خارجیة في تعزیز   ــس خبراتھا وتعاونھا مع مؤس

الحـد األمثـل من أثر وفوائـد  أوجـھ   التقـدم، وتحقیق 
 الدعم المقّدم من الوكالة إلى الدول األعضاء.

ھــذه  و -۹ في  الواردة  األرقــام  جمیع  تُعَرض 
ــعار  ــر إلى  ۲۰۲۲الوثیقة بالیورو، وبأسـ ، ما لم یُشـ

  غیر ذلك.

 أوجھ الكفاءة

دَّ   -۱۰ ــِ للفترة  أُع ــا  ومیزانیتھ ــة  ــال الوك ــامج  برن
ا    ۲۰۲۲-۲۰۲۳ ل فیـھ ة التي تعـم في إطـار فھٍم للبیـئ

الوـكاـلة، مع مراـعاة البیـئة الـمالـیة المتســــــمة ـبانـعدام  
الیقین، وكذلك مخاوف الدول األعضــاء بشــأن النمو  

في الموارد البشــریة على مدى الســنوات الماضــیة،  
ل  دة بـعبء العـم ة ال تزال مقـی اـل أنَّ الوـك مع اإلقرار ـب

 متزاید باستمرار.

كالة نھجاً أكثر شــموالً لتعزیز  وقد نفَّذت الو -۱۱
قـــٍة   ـطرـی ـب قـــت  ـق وـح اإلدارة،  ـمجـــال  ـفي  قـــدرات  اـل
اســـتراتیجیٍة االســـتفادةَ المثلى من الموارد وأعادت  
تخصــــیصــــھا وفقاً ألولویة برامج العمل، وأوجدت  
ادل والتـعاون فیـما بین   أوـجھَ ـتآزر من االعتـماد المتـب
ة إلیجـاد   ة مھیكـل ذ عملـی ة عبر تنفـی الوظـائف المختلـف
وتتبُّع ورصــد أوجھ الكفاءة لتمویل أنشــطة جدیدة أو  

 محسَّنة.

دول   -۱۲ لـل ات المحـدَّدة  التوصــــــی ـب واســـــتعیَن 
برنامج  األعضــــاء المنبثقة عن المناقشــــات بشــــأن  

حة  ۲۰۲۱-۲۰۲۰الوكالة ومیزانیتھا للفترة   ، الموضــَّ
ة   ة إـعداد  GOV/2019/25في الوثیـق ، في توجـیھ عملـی

للفت ،  ۲۰۲۳-۲۰۲۲رة  برنـامج الوكـالـة ومیزانیتھــا 
وتـحدیداً فیـما یتعلق بضــــــمان تحقیق زیادة في أوجھ  
الموارد   تكــالیف  إدارة  بھــدف  الكفــاءة واإلنتــاجیــة، 
البشــریة بشــكل أفضــل، وفیما یتعلق بضــمان فعالیة 

 الوكالة من خالل ترسیخ النھج القائم على النتائج.

ومع أخذ ذلك في الحسبان، أكد المدیر العام   -۱۳
ا ــل إنـجاز مـھ ة أن تواصـــ اـل ھ یتعین على الوـك ـھا  مأـن

ا  د بـھ دار الموارد التي تعـھ ھ یجـب أن تـُ اءة، وأـن بكـف
اجـیة، مع  ــاء إلى األـماـنة بحكـمة وإنـت اـلدول األعضـــ

ونتیجة لذلك، انصـبَّ   مراعاة االنضـباط والضـوابط.
یز كبیر على إیـجاد أوـجھ كـفاءة مســــــتداـمة، مع ترك

  ضمان الفعالیة.

ومكاســـب الكفاءة المتحققة ســـتمّكن األمانةَ  -۱٤
ــاء مع  د من اـلدول األعضـــ ة الطـلب المتزاـی من تلبـی

 من نمو المیزانیة العادیة.  دالح

ادیة عند مستوى نمو ویُقترح أن تكون المیزانیة الع
حقیقي صفري، بأن تبلغ المیزانیة العادیة التشغیلیة 

وأما الزیادة  .۲۰۲۲ملیون یورو لعام  ۳۹۰٫۲
فتمثل  ۲۰۲۱ملیون یورو مقارنة بعام  ٦٫۷البالغة 

 .٪۱٫۷في األساس تسویة األسعار البالغة 

 ٦٫۱ویُقترح أن تبلغ المیزانیة العادیة الرأسمالیة 
، بما في ذلك تسویة األسعار ۲۰۲۲لعام  ملیون یورو

ملیون  ۰٫۱ویمثل ذلك انخفاضاً قدره  .٪۱٫۷البالغة 
  .۲۰۲۱یورو مقارنة بعام 

ملیون یورو في  ۱۰٫۷تمَّ تحقیق أوجھ كفاءة بمقدار 
  یة لكل سنة من فترة السنتین.المیزان
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واســتُھدف مجاالن رئیســیان ألوجھ الكفاءة   -۱٥
ة في   داـم ة ومیزانیتھـا للفترة  المســــــت اـل امج الوـك برـن

۲۰۲۲-۲۰۲۳: 

مع مراعاة االســـتعراض   -الموارد البشـــریة   •
ــریة واآلراء التي تعرُب   ــامل للموارد البش الش
ة   ا یتعلق بمیزانـی ــاء فیـم دول األعضـــ ا اـل عنـھ

ة   ام    -الموارد البشـــــرـی دیر الـع د�ا  فرض الـم ـح
ــریة، من منظور مالي  ــى للموارد البشــ أقصــ

  د على ـح  ۲ومن منظور مـكافـئات اـلدوام الـكاـمل
 سواء؛

اءةِ الســـــفر    -الســـــفر   • د ھـدٌف ألوجـھ كـف ّدِ حـُ
ھ من خالل  ذي ســـــیتم تحقیـق ات، واـل والفعـالـی
الیب   تخدام أـس تحدید األولویات بحیث یزداد اـس
ــیة دون االنتقاص من جودة   التعاون االفتراضـ

ة.اإلنجـازا امجـی ك تحقیق   ت البرـن وال یعني ذـل
ــاً   ــب، ولكن أیضــ وفورات في التكالیف فحســ
الوصــول إلى جمھور أوســع، من خالل زیادة  
ي   روـن كــت اإلـل م  عــل ـت اـل أدوات  ى  عــل ز  ركــی ـت اـل

 ومنصات التعلیم عبر اإلنترنت.

ــاملَین   -۱٦ ــافة إلى ھذین المجالین الشــ وباإلضــ
 الرئیســیَّین، ُطلب من اإلدارات التدقیق عن كثب في

جمیع تكالیف التشـغیل للتوصـل إلى المزید من أوجھ  
الكفاءة المسـتدامة، وذلك للوصـول إلى ھدف الكفاءة  

 العام.

وـستواـصل الوكالة أیـضاً العمل على ـضمان  -۱۷
منظمة أكثر استجابةً ومرونةً، وأن تظلَّ مھمةً  كونھا 

ــتخدم   في مجاالت عملھا المتنوعة، وأنھا منظمة تســ
ــكل متزاید التكنولوجی ات الحدیثة لضــمان قدرتھا  بش

المثـال،   على تلبیـة الطلـب المتزایـد (على ســـــبیـل 
التـجدـیدات المطلوـبة في مختبرات زایبرســـــدورف؛  
والمـعدات الالزـمة لقســـــم الضــــــماـنات وغیرـھا من 

 
مـكافئ اـلدوام الـكاـمل ھو مقـیاس لحجم الموارد البشــــرـیة  ۲

ــة   ــطة برنامجیة محددة خاصـ ــھا لتنفیذ أنشـ المخطط تكریسـ

المجاالت؛ وزیادة اسـتخدام التكنولوجیا المتقدمة مثل 
واـلـتـعـلـیم   اآلـلي،  واـلـتـعـلم  االصــــــطنـــاـعي،  الـــذكـــاء 

التكنولوجیا الحدیثة    ســیؤدي اســتخدام و اإللكتروني).
تمكین   ــاءة خالل  إلى  كف أوجــھ  الوكــالــة من تحقیق 

من ۲۰۲۳-۲۰۲۲الفترة   المطلوب  العــدد  ــل  وتقلی  ،
 وتمكینالموظفین بحســـــب مـكافـئات اـلدوام الـكاـمل،  

الوكــالــة من االعتمــاد بشـــــكــل أكبر على التعــاون  
 االفتراضي.

ن  ــــــوتقّدم الرـسوم المعلوماتیة في الـصفحتی  -۱۸
ــیل عن أوجھ الكفاءة التي تمَّ   ٥-٤ المزید من التفاصـ

-۲۰۲۲لفترة الســـنتین  تحدیدھا في ســـیاق التخطیط  
۲۰۲۳. 

ومن منظور برـنامجي، تـعامـلت الوـكاـلة مع  -۱۹
طلـب متزایـد على خـدمـاتھـا مع بقـاء مســـــتویـات  
المیزانـیة على ـحالـھا، وـبالـتالي حقـقت زـیادة في أوـجھ  

اإلقرار بالمقاییس على نطاق  وتمَّ   الكفاءة التشـــغیلیة.
ــیة محدَّدة والتي   الوكالة وتلك الخاصــة ببرامج رئیس
ة   اءة التشـــــغیلـی ھ الكـف ب وأوـج ادة في الطـل ل الزـی تمـث
المتحقـقة في الـماضـــــي من خالل تقییم أجراه مكـتب 

 الخدمات اإلشرافیة الداخلیة.

ــداد   -۲۰ اإلع ــاق  ســـــی ــة لففي  ــال الوك ــامج  برن
ام المـدیر العـام  ، ـق۲۰۲۳-۲۰۲۲ومیزانیتھـا للفترة  

 بما یلي:

٪ لمكون الموارد  ۷٥أقصـــى قدره    وضـــع حدٍّ  •
البـشریة من إجمالي المیزانیة العادیة التـشغیلیة  

لوقف االتجـاه    ۲۰۲۳-۲۰۲۲لفترة الســـــنتین  
ــیة. ــنوات الماضــ ویمثل ھذا   المتزاید في الســ

ة من   ــاً في جزء الموارد البشـــــرـی انخفـاضـــ
من   التشـــــغیلیــة  العــادیــة    ٪ في۷٦المیزانیــة 

لعــام   المعتمــدة  ٪ ۷٥إلى    ۲۰۲۱المیزانیــة 
 ؛۲۰۲۳و ۲۰۲۲لعاَمي 

ارة "مكـافئ دوام كـامـل" أنَّ الموظَّف   ة، وتعني عـب الوكـاـل ـب
 دواماً كامالً.یعادل عامالً یعمل 
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على اســــتمرار االتجاه نحو خفض    التشــــجیع •
العدد اإلجمالي لمكافئات الدوام الكامل بالنسـبة  

 لموظفي الخدمات العامة؛

٪ من وـظائف مـكافـئات ۱۰إللـغاء ـھدٍف    تـحدـید •
(من خالل  ــا  إخالئھ المتوقع  ــل  ــام الك ــدوام  ال
اعـد أو انتھـاء الخـدمـة) خالل  اوب أو التـق التـن

  .۲۰۲۳-۲۰۲۲فترة السنتین  

التــد -۲۱ خالل  تمَّ  ومن  أعاله،  المــذكورة  ابیر 
دره   ــاف ـق اض صـــ ات    ۲۹٫٦تحقیق انخـف افـئ من مـك

ــنتین   مقارنةً  ۲۰۲۳-۲۰۲۲الدوام الكامل لفترة الســ
ـبالمیزانـیة المعتـمدة لـعام البـیاـنات الـمالـیة للوـكاـلة لـعام  

۲۰۲۱.  

، وافق  ۲۰۲۰وباإلضـافة إلى ذلك، في عام   -۲۲
الـمدیر الـعام على عدد من التغییرات في ســــــیاســـــة  

إجراءات  المو تنقیح  ــك  ذل في  ــا  بم ــة،  البشـــــری ارد 
التوظیف، بھدف تعزیز أدوار ومسؤولیات الموظفین  
المشـاركین في عملیة التوظیف وتبسـیط العملیة، بما 

  في ذلك التكافؤ بین الجنسین.

وأدخَل المدیر العام تدابیر خاصــــة لتحقیق   -۲۳
ــین من أجل دعم ھدفھ المتمثل في  التكافؤ بین الجنسـ

في  ۲۰۲٥فؤ بین الجنســــین بحلول عام  تحقیق التكا
اً على مســـــتوى   ا، وعموـم ات العلـی ة والفـئ ة الفنـی الفـئ

ویتمُّ تنفیـذ ھـذه التـدابیر مع مراعـاة أعلى   الوكـالـة.
 .معاییر أوجھ الكفاءة، والكفاءة التقنیة، والنزاھة

 

 



GC(65)/2 
 ٥الصفحة  

 

 



GC(65)/2 
 ٦الصفحة  

 



GC(65)/2 
 ۷الصفحة  

 

 اإلدارة من أجل تحقیق النتائج

دول األعضـــــاء خالل   -۲٤ بنـاًء على طلـب اـل
-۲۰۲۰برنامج الوكالة ومیزانیتھا للـسنتین  مناقـشات  

متضـــافرة للســـعي إلى  ، بذلت األمانة جھوداً  ۲۰۲۱
ولتحقیق   تحقیق مكاـسب في أوجھ الكفاءة واإلنتاجیة.

"القیمة مقابل المال" بـشكل أفـضل في إعداد البرنامج  
، تم التركیز  ۲۰۲۳-۲۰۲۲والمیزانیة لفترة الســنتین  

 على تحسین جودة الخدمات المقدَّمة وتحقیق النتائج.

وعززت الوكالة إدارتھا القائمة على النتائج   -۲٥
ك  في   ذـل ائج، وـك امجي بتحقیق النـت ا البرـن في التزامـھ

ائج   ل المـدخالت إلى أنشـــــطـة ومن ثم إلى نـت تحوـی
بأفضــل طریقة ممكنة من حیث الجدوى االقتصــادیة  

  والفعالیة.

وقد خضــــعت مؤشــــرات األداء لمزید من  -۲٦
دیم   اس أداء البرامج، بھـدف ضـــــمـان تـق التنقیح لقـی

  جدوى. التقاریر إلى الدول األعضــــاء بطریقة أكثر  
ــرات   ل عملیة تقییم حالة تحقیق المؤشـ ــَ ــتتواصـ وسـ

وســیســتمر التركیز على مصــادر البیانات   وتوثیقھا.
  الموثوقة وأسالیب الجمع األكثر منھجیةً.

ل أكبر في  -۲۷ وُدمجـت إدارة المخـاطر بشــــــك
ــاءلة   ــیة، وُربطت بإطار المس عملیات الوكالة الرئیس

ــق  واإلدارة القائمة على النتائج لضــمان النظر ا لمتس
اـلـقرار   صــــــنع  ـعـمـلیـــات  ـجـمـیع  ـفي  اـلـمخـــاـطر  ـفي 

اـلـموارد. ـلـتحـــدیـــد   وـتخصــــــیص  ـمـنـظم  ـنـھٌج  وـیـُتَّـبع 
ا   ــدـھ ا والتخفیف من أثرـھا ورصـــ المـخاطر وتقییمـھ
ة جمیع مجـاالت  وإدارتھـا من أجـل ضـــــمـان تغطـی

 المخاطر.

ــاملة، مثل أھداف التنمیة   -۲۸ ــایا الش وتُعدُّ القض
ٍت متفاوتٍة،  المستدامة والمساواة بین الجنسین، بدرجا

ــطة الوكالة.  ــبة لجمیع جوانب أنشـ   ذات أھمیة بالنسـ
ویُقـصد بتعمیم مراعاة المـسائل الـشاملة لعدَّة مجاالت  

ل بُ  عداً أـساـسی�ا ال بد من النظر  أنَّ ھذه المواـضیع تـشّكِ
ــدھا   ــمیم برامج الوكالة وتنفیذھا ورصـ فیھ أثناء تصـ

 وتقییمھا.

اـلـعـلوم   -۲۹ األعضـــــــاء  الـــدول  وتســــــتخـــدم 
ا   ة، بـم ائـی ا اإلنـم دافـھ ة لتحقیق أـھ ا النووـی والتكنولوجـی

وتســــاھم العلوم   في ذلك أھداف التنمیة المســــتدامة.
ــعة من  ــر في تسـ ــكل مباشـ والتكنولوجیا النوویة بشـ

 أھداف التنمیة المستدامة السبعة عشر.

ــھم ما یربو على  -۳۰ ــاریع  ۷۰ویسـ ٪ من المشـ
المقترحــة في إطــار   الوكــالــة  التشـــــغیلیــة  برنــامج 

ا للفترة  ومیز ة    ۲۰۲۳-۲۰۲۲انیتـھ داف التنمـی في أـھ
ة على الـھدف   البـی داـمة، مع تركیز الـغ من   ۹المســــــت

ار   اـعة واالبتـك ة (الصــــــن داـم ة المســــــت أـھداف التنمـی
ــاســـیة) والھدف   ــاء البنیة األسـ من أھداف   ۳وإرسـ

ــحة الجیدة والرفاه) والھدف   ــتدامة (الص التنمیة المس
ــتدامة (الطاقة ا ۷ ــورة  من أھداف التنمیة المسـ لمیسـ

 التكلفة والنظیفة).

وتأتي المـساواة بین الجنـسین وتمكین المرأة   -۳۱
في صــمیم أھداف التنمیة المســتدامة، وھما مســألتان  
ات الجمیع.  اـن اـمل لحقوق وإمـك ال الـك ان لإلعـم   حیویـت

وقد جـعل الـمدیر الـعام، منذ تولیھ منصـــــبھ، التوازن  
داً  بین الجنســین أولویةً، ووضــع ھدفاً واضــحاً ومحدَّ 

تـحدـیداً جـیداً لتحقیق التـكافؤ بین الجنســـــین في الفـئة  
ـباإلضـــــاـفة    ۲۰۲٥الفنـیة والفـئات العلـیا بحلول ـعام  

في عمــل  المنظور الجنســــــاني  إلى تعمیم مراعــاة 
 الوكالة.

وللمســـــاـعدة على زـیادة مجموـعة المواـھب   -۳۲
العــام   المــدیر  أطلق  النووي،  المجــال  في  العــالمیــة 

- ماري سـكلودوفسـكا لمنح الدراسـیة  ل  الوكالة برنامج
كوري، وھو مبادرة لتشـجیع النسـاء من جمیع أنحاء  

ــة   الم على دراســـ ة  المواضـــــیع  الـع ة النووـی ابـع ومـت
ــیرات مھنیة ــاعدة على   مسـ في المجال النووي للمسـ

وتسـھم ھذه   سـّد الفجوة بین الجنسـین في ھذا المجال.
في   ــادرة  ــة    ٤الھــدف  تحقیق  المب التنمی أھــداف  من 

ة (التعلیم   داـم دف  المســــــت د) والـھ داف    ٥الجـی من أـھ
 التنمیة المستدامة (المساواة بین الجنسین).
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ــمان إدراج   -۳۳ ل الوكالة جھودھا لضـ ــِ وتواصـ
ا،   ا وأنشـــــطتـھ ة في برامجـھ ــانـی ارات الجنســـ االعتـب
والتنفیــذ،   التخطیط  في  كــامالً  تمثیالً  المرأة  وتمثیــل 
ومعالجة شــواغل المرأة بصــفتھا طرفاً مســتفیداً من 

ــمل ذلك الجھود المبذولة لتعزیز  وی عمل الوكالة. شــ
مـشاَركة النـساء كمـشاركاٍت في التدریب، ومـستفیدات  
من المنح اـلدراســــــیة، وزائرات علمـیات، ونظیرات  
في المشــاریع، وباحثات، وخبیرات، وعضــوات في 

 أفرقة المناقشات.

وســـــیؤدي تنفـیذ البرـنامج الـخاص ببرـنامج   -۳٤
لتركیز  إلى ا ۲۰۲۳-۲۰۲۲الوكالة ومیزانیتھا للفترة  

ــى درجة ممكنة  على تجنُّب االزدواجیة، وبلوغ أقص
من أوجھ التآزر، واالســتمرار ببذل الجھود لتحســین  
الموارد المتـاحـة وزیـادة أوجـھ الكفـاءة   اســـــتخـدام 

ى المرونة في تقاسـم الموارد   والفعالیة. وسـوف تُتوخَّ
(الـمالـیة والبشـــــرـیة وموارد المعلوـمات والمـھارات)  

یة وتعزیز التنسیق بینھا في سیاق  بین البرامج الرئیس
ذ وتقییم   ة والتنفـی الـی التخطیط للبرامج والشـــــؤون الـم

  النتائج.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب المتزایـد للحصـــــول على   -۳٥ للطـل وإدراكـاً 
اء   لبـن دابیر  د من الـت ة المزـی دعم، ســـــتتخـذ الوكـاـل اـل
شراكات جدیدة وتوسیع قاعدة المانحین لسد الفجوات  

وـسیتمُّ تعزیز التنـسیق   والموارد.المتزایدة بین الطلب  
والتـعاون والـتآزر مع المنظـمات اـلدولـیة والحكوـمات  
ــارف   ــركاء غیر التقلیدیین بما في ذلك المصــ والشــ
التنمویة واإلقلیمیة، والقطاع الخاص، والمؤســســات  

 المھتمة.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لمحة عامة عن الشؤون المالیة  -۲-أوالً 
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 مجموع الموارد

ة   -۳٦ ة من المیزانـی اـل ألَّف مجموع موارد الوـك یـت
المیزانـیة، والموارد  الـعادـیة، والموارد الـخارـجة عن  

وفیما یخصُّ فترة   الخاصـــة ببرنامج التعاون التقني.
ن   ـی ـت ـــن وارد  ۲۰۲۳-۲۰۲۲الســـ ـم وع  ـم ـج ـم غ  ـل ـب ـی  ،

، بما ۲۰۲۲ملیون یورو بأســعار  ۱  ۳۳۱٫٤ الوكالة
ســـــیُلتمس   التي  ــة  ل المموَّ غیر  المتطلبــات  ذلــك  في 

 تمویلھا من موارد خارجة عن المیزانیة.

  ۲۰۲۳ –۲۰۲۲فترة لمحة عن مجموع الموارد في ال
 (بالمالیین)

        
 المجموع  ۲۰۲۳ ۲۰۲۲ مصدر التمویل 

 ٧٨٠٫٤ ٣٩٠٫٢ ٣٩٠٫٢ المیزانیة العادیة التشغیلیة 

 ١٢٫٢ ٦٫١ ٦٫١ المیزانیة العادیة الرأسمالیة 

ل   ٢٥٦٫٢ ١٢٦٫٦ ١٢٩٫٦ اإلنفاق التشغیلي غیر الُمموَّ

اإلنفاق الرأسمالي غیر  
ل  الُمَموَّ

٤٦٫٩ ٢٢٫٤ ٢٤٫٤ 

٣٥٫٧۲ ١١٨٫۰ ١١٧٫٦ برنامج التعاون التقني   

 ٣٣١٫٤ ١ ٦٦٣٫٤ ٦٦٨٫۰ المجموع 

 
وتتألف المیزانیة العادیة من جزء تشـــغیلي   -۳۷

ص لتمویل االســــتثمارات   وجزء رأســــمالي یُخصــــَّ
الرئیســیة في البنیة األســاســیة بما یتماشــى مع خطة 

وتُعرض تقدیرات   االـستثمارات الرأـسمالیة الرئیـسیة.
ــیة (من  ــتة برامج رئیسـ ــمن سـ المیزانیة العادیة ضـ

)، وفقاً  ٦إلى البرنامج الرئیـسي   ۱البرنامج الرئیـسي  
 لھیكل برنامج عمل الوكالة.

وال تزال الوـكاـلة تعتـمد على أموال ـخارـجة  -۳۸
ــطتھا التي ال  ــطالع ببعض أنشـ عن المیزانیة لالضـ

ى لھا تمویل في المیزانیة العادیة. وبالنـسبة لعام   یُتوخَّ
من ۲۰۲۲ ا  ــ� ــة حــالی ل المموَّ غیر  األنشـــــطــة  تبلغ   ،

المیزانـیة الـعادـیة والتي ســـــیتعیّن تمویلـھا من موارد  
ملیون یورو للجزء    ۱۲۹٫٦خـارجـة عن المیزانیـة  

غیلي و مالي من  ۲٤٫٤التـش ملیون یورو للجزء الرأـس
ملیون یورو منھا  ۲٫۰المیزانیة العادیة، ستتم تغطیة 

وتظھر ھذه األنشــطة   ل.من المبلغ الرأســمالي المرحَّ 
ـلة" في ـجداول المیزانـیة في ـھذه   على أنـھا "غیر مموَّ

 الوثیقة.

امج التـعاون التقني، یُتوقَّع   -۳۹ ا یتعلق ببرـن وفیـم
اح في عـام   یورو  ملیون ۱۱۷٫٦مبلغ    ۲۰۲۲أن یـُت

ــاریع   ملیون ۸٥٫٦ — یورو للتمویل التقدیري للمشـ
ویُســـــتكمـل ھـذا المبلغ بمـا قـدره   األســـــاســـــیـة، 

ة   لیونم ۲٫۰ ة الوطنـی ــارـك الیف المشـــ یورو من تـك
ــاھمات الخارجة عن  ملیون ۳۰٫۰و یورو من المســ

اون التقني. امج التـع دعم برـن ة ـل ا یتعلق   المیزانـی وفیـم
ــام   مبلغ  ۲۰۲۳بع ــاح  یت أن  یُتوقَّع  ملیون    ۱۱۸٫۰، 
  یورو.

 موارد المیزانیة العادیة التشغیلیة

أدنــاه   -٤۰ البیــاني والجــدول  الرســـــم  یصـــــف 
غیلیة، التي من المقترح أن تبلغ   المیزانیة العادیة التـش

  ملیون یورو.  ۳۹۰٫۲

 

   ۲۰۲۳ –۲۰۲۲المیزانیة العادیة التشغیلیة للفترة 
 (بالمالیین)

   
 

 ۲۰۲۳ ۲۰۲۲ البرنامج الرئیسي 
القوى النوویة ودورة الوقود النووي  -۱ 

 والعلوم النوویة  
٤۲٫۸ ٤۲٫۸ 

التقنیات النوویة من أجل التنمیة وحمایة   -۲ 
 البیئة  

٤۳٤ ٫٥۳٫٥ 

 ۳۸٫۳ ۳۸٫۳ األمان واألمن النوویان   -۳ 
 ۱٥۳٫۷ ۱٥۳٫۷ التحقق النووي   -٤ 
الخدمات الخاصة بالسیاسات والتنظیم   -٥ 

 واإلدارة  
۸٤٫۳ ۸٤٫۳ 

 ۲۷٫٦ ۲۷٫٦ إدارة التعاون التقني ألغراض التنمیة   -٦ 
 ۳۹۰٫۲ ۳۹۰٫۲ المجموع   
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 الموارد الرأسمالیة

ــمالیة لعام   -٤۱ ــیص الموارد الرأسـ جرى تخصـ
ــة    ۲۰۲۲ الرأســـــمــالی ــاجــات  االحتی ــاول  تن بھــدف 

التقلیل إلى أدنى حّدٍ من المتواصــلة لدى الوكالة، مع  
  النمو اإلجـمالي للمیزانـیة الـعادـیة في الوـقت نفســـــھ. 

ویقترح المدیر العام تخصـیص األموال من صـندوق  
مالیین    ۸٫۱االســتثمارات الرأســمالیة الرئیســیة عند  

ــتثمارات   یورو، بعد تســـویة األســـعار، لتمویل االسـ
ت  الرئیـسیة في البنیة األـساـسیة وفقاً لخطة االـستثمارا 

ــیة. ــمالیة الرئیسـ ص من  الرأسـ ــَّ ومن المبلغ المخصـ
ــیة لعام   ــمالیة الرئیسـ ــتثمارات الرأسـ ــندوق االسـ صـ

تمویــل    ۸٫۱بمقــدار    ۲۰۲۲ یُقترح  یورو،  ملیون 
اـلعـــادیـــة    ٦٫۱اـلـمـبـلغ   اـلـمـیزاـنیـــة  ـمن  ـیورو  ـمـلـیون 

الرأسمالیة التي سیقسَّم تمویلھا على الدول األعضاء،  
بقی ل  المرحــَّ المبلغ  ملیون    ۲٫۰مــة  ویقترح تعویض 

اعتمــادات   من  المنفقــة  غیر  یورو من األرصــــــدة 
المیزانیة العادیة التشـغیلیة في السـنوات السـابقة التي  
دوق   ــابق إلى صــــــن ت ســـ ت في وـق ـل د ُحّوِ ت ـق اـن ـك

 االستثمارات الرأسمالیة الرئیسیة.

ُف الجـدول التـالي االســـــتثمـارات   -٤۲ ویصـــــِ
وترد التفاـصیل في  .۲۰۲۳-۲۰۲۲الرأـسمالیة للفترة  

   .٤-أوالً لقسم  ا

 ۲۰۲۳ –۲۰۲۲االستثمارات الرأسمالیة للفترة 
 (بالمالیین)

      
 

 ۲۰۲۳ ۲۰۲۲ البرنامج الرئیسي   
التقنیات النوویة من أجل التنمیة وحمایة   -۲ 

 البیئة  
۱٫٥ ۱٫٥ 

 ۰٫۳ ۰٫۳ األمان واألمن النوویان   -۳ 
 ۱٫۰ ۱٫۰ التحقق النووي   -٤ 
الخدمات الخاصة بالسیاسات والتنظیم   -٥ 

 واإلدارة  
٥٫۳ ٥٫۳ 

 ۸٫۱ ۸٫۱ المجموع   

 

 
 ٥یمكن االطالع علیھ في الموقع التالي:   ٥

https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/survey_of_
.ex.en.htmlprofessional_forecasters/html/ind 

 اعتبارات مالیة أخرى

 بنود اإلنفاق الرئیسیة

الیف   -٤۳ اق تـك ة لإلنـف تشــــــمل البنود الرئیســــــی
ات   ة الخـدـم الیف موظفي فـئ ة وتـك ة الفنـی موظفي الفـئ

ــعار عام  ۲۸۹٫٤العامة ( ،  ۲۰۲۱ملیون یورو، بأسـ
لعــام  من    ٪۷٥أو   ــة  التشـــــغیلی ــة  العــادی ــة  المیزانی

الیف الســـــفر (۲۰۲۲ ملیون یورو أو    ۱٥٫۷)، وتـك
  ۱٤٫٥)، والمعدات واألصـــول غیر الملموســـة (٪٤

)، وتـكالیف إدارة المـباني واألمن ٪٤ملیون یورو أو  
اشـــــرة  ٪٥ملیون یورو أو    ۱۹٫٥( الیف المـب ) والتـك

) أو    ٤٤٫٥األـخرى  ـیورو  وـنـتـیجـــة   ).٪۱۲ـمـلـیون 
اءة المخطط لھـا، ال ســـــیمـا في مجـال  ألوجـھ الكفـ

الموارد البشـریة والسـفر، انخفضـت تكالیف موظفي 
الفـئة الفنـیة وتـكالیف موظفي الـخدـمات الـعاـمة وـكذـلك  
تكـالیف الســـــفر مقـارنـة بـالمیزانیـة المعتمـدة لعـام  

وفي الوقت نفســـھ، فإنَّ إعادة اســـتثمار ھذه   .۲۰۲۱
یدة  التخفیضـات سـتعالج بعض متطلبات العمل المتزا

كما ســــمحت أوجھ   باســــتمرار على عاتق الوكالة.
ــة اإلجمالیة   الكفاءة المذكورة للوكالة بتخفیض الحص

 ٪.۷٥لتكالیف الموظفین إلى  

 تسویة األسعار

منھجیة تسـویة األسـعار لبرنامج  تماشـیاً مع  -٤٤
للفترة   ومـیزانـیتھـــا  وفترة    ۲۰۲۱-۲۰۲۰الوكـــالـــة 

تبلغ    ،)GOV/INF/2018/8(الوثیـقة    الســـــنتین الـتالـیة
ــنة،   ــعار المطبَّقة على كل ســ ــویة األســ  ۲۰۲۲تســ

وتســــتند ھذه النســــبة إلى التغیر   .٪۱٫۷، ۲۰۲۳و
ق ألسـعار المسـتھلك في  السـنوي في المؤشـر المنسـَّ
منطقة الیورو، حســـــبما جاء في تقریر الربع الرابع  
ــتقصــاء آراء المھنین المعنیین بالتنبؤات   الخاص باس

زي األوروبي في الـمالـیة الصـــــادر عن البـنك المرك
 ۲۰۲۰٫٥تشرین األول/أكتوبر  

 

https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/survey_of_professional_forecasters/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/survey_of_professional_forecasters/html/index.en.html
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 التزامات التأمین الصحي بعد انتھاء الخدمة

ل   -٤٥ ا یتعلق بتموـی ا فیـم اتـھ التزاـم ة ـب اـل تفي الوـك
ــابقین من المیزانیة   ــحي للموظفین الســ التأمین الصــ
ــداد االلتزامات أوالً بأول. ــاس ســ  العادیة، على أســ

ص في الوقت الحالي أيَّ أموال للوفاء   ّ وھي ال تخصـِ
یبلغ   ــذي  وال ــد،  األم ــل  الطوی ــالي  الم االلتزام  ــذا  بھ

كانون األول/دیســــمبر   ۳۱ملیون یورو (حتى  ۳٤٦
وتواـجھ معظم المنظـمات الـتابـعة لمنظوـمة    ٦).۲۰۲۰

حیــال   مســــــألــة تمویــل االلتزامــات  المتحــدة  األمم 
أت المنظمات في الموظفین بعد انتھاء الخدمة، وأنشــ

ك. ذـل ا ـل اطیـ� ا احتـی ات   معظمـھ ــاـب دَّم مراجع الحســـ وـق
الخارجي للوكالة توصیةً بالنظر في تنفیذ استراتیجیة  
اء   د انتـھ أمین الصـــــحي بـع ل الـت ة األـجل لتموـی طویـل
ــیة للمرة األولى   ــدرت ھذه التوصـ الخدمة، حیث صـ

عـــام   ـمراـجع   ۲۰۱۳ـفي  ـتـقرـیَري  ـفي  رت  ـتـكرَّ ـثم 
 .۲۰۱۷و ۲۰۱٤عامین الحسابات الخارجي لل

، وبطلــٍب  GOV/INF/2021/7وفي الوثیقــة   -٤٦
من اـلدول األعضـــــاء، ـقدَّـمت األـماـنة اســـــتیـفاًء عن 

ــات المتعلقة    العملیات التأمین الصــحي بعد  بوالمناقش
دة، و ة األمم المتـح ة في منظوـم دـم اء الـخ دابیر  الانتـھ ـت

تـكالیف  للتخفیف من   التي تتـخذـھا األـماـنة وتنظر فیـھا
قدَّمت استعراضاً  ي بعد انتھاء الخدمة والتأمین الصح

ة  ل اـح ارات المـت ات  للخـی ل االلتزاـم ةتموـی اـل  .في الوـك
سـتُصـدر األمانة مراعاة لتعلیقات الدول األعضـاء،  و

بع األول من عام   .۲۰۲۲استیفاء آخر في الرُّ

 عملة المیزانیة وسعر الصرف

ة ھي الیورو. -٤۷ اـل ة للوـك ة الوظیفـی وعلى  العمـل
ــنوات الم ــیة، أُِعدَّت تقدیرات المیزانیة  غرار الس اض

العادیة بالیورو، باســتعمال ســعر صــرف للمیزانیة  
اـبل دوالر واـحد. وـكل الـجداول    ـقدره یورو واـحد مـق

والرسوم البیانیة في ھذه الوثیقة ھي بالیورو، استناداً  
في  ــھ  ب المعمول  ــذكور  الم الصـــــرف  ســـــعر  إلى 

ر األمانة اشــتراكات الدول األ  المیزانیة. عضــاء  وتقّدِ
دول النســـــبي   اً للـج دوالر األمریكي وفـق الیورو واـل ـب
ام   دَّده المؤتمر الـع ذي ـح ات اـل ة االشـــــتراـك ألنصــــــب

ــیم المطلوب بین العملتین. معظم مصــروفات   والتقس
مة بالدوالر   الوكالة بالیورو، ولكن ألنَّ بعضــــھا مقوَّ
العملتین   إن نـظام تـقدیر االشـــــتراـكات ـب األمریكي، ـف

في حــال   ــة  الوكــال الیورو  یحمي  ســـــعَري  تقلبــات 
وســـــوف ترصـــــد األـماـنة أيَّ   واـلدوالر األمریكي.

ــتقِدّم تقریراً   ــاط عملة النفقات وســ تغییرات في أقســ
  بذلك إلى الدول األعضاء، إذا لزم األمر.

 

 
ام  على النحو الوارد في   ٦ ة لـع اـل ة للوـك الـی ات الـم اـن  ۲۰۲۰البـی
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 حسب البرنامج والبرنامج الرئیسي  —المیزانیة العادیة   - ۱الجدول 

      ۲۰۲۲ ۲۰۲۳ 

 میزانیة  البرنامج/البرنامج الرئیسي 
۲۰۲۱ 

تقدیرات  
بأسعار    ۲۰۲۲

۲۰۲۱ 

التباین مقارنة بمیزانیة  
  تقدیرات  ۲۰۲۱

بأسعار    ۲۰۲۲
۲۰۲۲ 

تسویة  
 األسعار 

تقدیرات  
األولیة    ۲۰۲۳

بأسعار  
۲۰۲۲ 

تقدیرات  
األولیة    ۲۰۲۳

بأسعار  
 ٪ یورو     ۲۰۲۳

                 القوى النوویة ودورة الوقود النووي والعلوم النوویة  - ۱
۰٣٦ ٣ اإلدارة العامة والتنسیق واألنشطة المشتركة     ٥ ٣  ٣٥١۲٤  ٧ ٦٥   ٨٥٨۰٥   ١٫٩ ٪  ٩٧ ٤٨٤ ٣۰   ١٫٧ ٪  ٧ ٣۰٥  ٥٦٧ ٣  ٩٨٦ ۲۲٦   
٣٩۲ ٩ القوى النوویة     ٤۲٦   ٣ ٣٦٩ ٩۲٦    ٩۲١  ١٫٤  ٩٩٩ ٪  ٨ ٩۲٥  ٦۰٩   ١٫٧ ٪  ٨ ٩۲٥  ٧۰٩   ٩ ۰٦٩  ٨٩٨  
١١۲ ٩١٤ ٧ النفایاتدورة الوقود النووي والتصرف في      ٩ ۰٣٨  ٣ ٤٦٦ ١  ٩١٤۰٧   ١٨٫٥ ٪  ٩ ۰٥٤  ۰٣٩   ١٫٧ ٪  ٩ ۲٥٤  ٤ ٩  ٧٤٥۰٧  ۲٩٧   

بناء القدرات والمعارف النوویة من أجل تنمیة   
۰١ الطاقة المستدامة   ٥۲٩  ٧٣۰   ۰١  ٩ )  ٣١٧ ٧٩٥۲١  ٧٥٥) ( ۲١٫ ٪ ) ۰١  ١٫٧  ٨٣٨ ٩٧٨ ٪  ۰١  ٨٥ ٩٥٥۲   ٥ ١٤١ ١١۲٥   

۰١ العلوم النوویة    ٤١ ٦٣٦۰   ٣ ٩۰١  ١)  ٥٨٧ ۲٥٣  ٤٥٥) ( ١٤٫٤ ٪ ) ٥٨ ٩۲  ١٫٧  ٣٤٨ ٪  ٥٥ ٩۲  ٤١٣ ٩  ٦٥٦ ۰۰۲  
۲٤ ۱البرنامج الرئیسي     ٧٥۰  ٩٩۲   ۲٤  ٧٥۰  ٩٩۲     ۰  ۰٫۰ ٪  ۲٤  ۰٧٩  ١٫٧  ٥٧٩ ٪  ۲٤  ۰٧٩  ١٩ ٥١٨ ٤٣  ٥٧٩۰   
                 التقنیات النوویة من أجل التنمیة وحمایة البیئة  - ۲
۰٨٧ ٤١٣ ٨ اإلدارة العامة والتنسیق واألنشطة المشتركة      ٩٨١ ٧٧٣ ٨   ۰٣٦  ٤٫٣  ١١١ ٪  ٣ ٨۲٩  ١٫٧  ١٣٩ ٪  ٣ ٨۲٩  ٧٤ ٩  ١٦٦۰  ۰٨٦   
۲١ األغذیة والزراعة     ٥٨۲  ۰٣٤   ٩٥٨ ١١ ۰٣٤   ( ۰۰٣  ۰۰۰) ( ٫٤۲ ٪ ) ۲١  ١٦١ ۲٦٣   ١٫٧ ٪  ۲١  ١٦١ ۲٦٣   ۲١  ٣٦٨ ۰٣٨   
) (٩٩٧ ٤١ )  ٣٧١ ٩٤٧ ٨  ٣٦٨ ٩٨٩ ٨ الصحة البشریة   ٫٥۰ ٪ ) ٩٩ ٩۰  ١٫٧  ٤٧٦ ٪  ٩٩ ٩۰  ٥٤ ٩  ٤٧٨۲  ١٦٩  
٣٥۰ ٨١٣ ٣  ١٧٩ ٨١٣ ٣ الموارد المائیة     (  ١٤٤) ( ۰٫۰ ٪ ) ١٫٧  ٨٥٦ ٨٧٧ ٣ ٪  ٧٨١ ٩٤٣ ٣  ٨٥٨ ٨٧٧ ٣  
۰١۰ ۲)  ٧٥٣ ٧٨٩ ٤  ٧٥٣ ٧٩٩ ٦ البیئة البحریة      ۰۰۰) ( ٩٫٦۲ ٪ ) ١٫٧  ١٧٨ ٨٧١ ٤ ٪  ٩٨٩ ٩٥٣ ٤  ١٧٩ ٨٧١ ٤  
٣۰٤ ٥١٣ ۲ الكیمیاء اإلشعاعیة والتكنولوجیا اإلشعاعیة     ٥ ٤۰٥  ۲٤٣   ١ ۲٩٩  ٩۰۲   ٧٩٫٣ ٪  ٤ ۲٥٨  ٤۰۲   ١٫٧ ٪  ٨٨٨ ٦٥٩ ٤  ٩٩٤ ٥٨١ ٤  
۲٤ ۲البرنامج الرئیسي     ٧٨٧ ۲٩١   ۲٤  ٧٨٧ ۲٩١     ۰  ۰٫۰ ٪  ٦ ٥١٥ ٤٣۰٣   ١٫٧ ٪  ٦ ٥١٥ ٤٣۰٣   ٥٥ ٤٤۲  ٦٦۰   
                 األمان واألمن النوویان  - ۳
٤۲۰ ١٤٧ ٤ اإلدارة العامة والتنسیق واألنشطة المشتركة      ٦٤ ٤۰  ٥۲٣   ( ۲٨  ٨٧٩) ( ۰٫۲ ٪ ) ١٫٧  ٤١٩ ١٣٣ ٤ ٪  ٨٩ ٤۰  ٨٧٤ ١٥٨ ٤  ٣٥٥  
٪ ٫١۰  ٦٥٤ ٤   ٣٧٣ ٥٤٤ ٤  ٧١٩ ٥٣٩ ٤ التأھـب والتصدي للحادثات والطوارئ     ١ ٤۲٦  ٨۲٦   ١٫٧ ٪  ٣٨١ ٦٩٥ ٤  ٨٩٤ ٦١٦ ٤  
۰١ المنشآت النوویة أمان     ١٨٤ ٨٧٤  ۰١  ٧۰٩  ۲۲٦    ٫٣  ٤٣٨ ٣٣۰ ٪  ٩٣ ١١۰  ۲٥۰   ١٫٧ ٪  ١١ ۰٦۰  ۰١١   ٤٨ ١١۲  ۲١٣   
٨۰۰ ٧٨٩ ٧  ٥١٦ ٧٨٧ ٧ األمان اإلشعاعي وأمان النقل       ١ ۲٤٩   ۰٫۰ ٪  ١ ٧۲٩  ١۲٤   ١٫٧ ٪  ٨  ٥٣١ ٩٣٥ ٧ ۰٧۰  ٤٣٥  
٧۲٩ ٣ أمان التصرف في النفایات المشعة وأمان البیئة     ۲۰٣   ٣ ۰٩٣  ١٩٣   ۲ ۲٨٧   ٫١۰ ٪  ٦ ٩٩٧ ٣۰۰   ١٫٧ ٪  ٤٦ ٤  ٤٩٩ ٩٧٨ ٣۰  ١٣٤  
٦۰٤ ٦ األمن النووي    ٨٨ ٤٤٧ ٦  ٦٦٦۰    ۰٤  ۲۲٤   ٫٦۰ ٪  ١٫٧  ٦٨٩ ٥٥٦ ٦ ٪  ٦ ۲٦٤  ٣۲٨   ٧٥١ ٧٥٥ ٦  
۲٦٨ ٣٧ ۳البرنامج الرئیسي     ٩۰٦   ٣٧ ۲٦٨  ٩۰٦     ۰  ۰٫۰ ٪  ٣ ٣٨۲٣  ١٣۲   ١٫٧ ٪  ٣ ٣٨۲٣  ١٣۲   ٨ ٩٧٤ ٣٨۰٧   
                 التحقُّق النووي  - ٤
٪ ١٫٣  ٩٤٩ ١٨١   ٣٨٥ ٥٣٣ ١٤  ٤٣٦ ٣٥١ ١٤ اإلدارة العامة والتنسیق واألنشطة المشتركة     ١٤ ۰٧٨  ۲٤٥   ١٫٧ ٪  ٨٦٨ ٨٩٦ ١٤  ٨٥٥ ٦٤٧ ١٤  
۰۰٥ ١٣٣ تنفیذ الضمانات    ۲۰٤   ٦ ١٣٣۰٥  ١٥۲    ٧٩٥ ٥  ۰٫۰ ٪  ١ ٧٧٥ ١٣٥۲٨   ١٫٧ ٪  ٣ ٩١٦ ١٣٥۰٦   ٧ ١٣٨۲۲  ١٨٦  
٣٦۲ ٣ أنشطة التحقق األخرى     ۰۰٩   ٤٩ ٣۰  (٧٤٤ ١٨٧ )  ١٥٦ ( ٥٫٨ ٪ ) ٣ ۰۰١  ۲٩٩   ١٫٧ ٪  ٣ ۲٩۰  ٧۰٨   ٣٨٥ ١٤٥ ٣  
٨٨۰ ١٥١ ٤البرنامج الرئیسي     ٨٨ ١٥١ ٧٥٦۰  ٧٥٧    ۰  ۰٫۰ ٪  ٦٥ ٦٥٧ ١٥٣۲   ١٫٧ ٪  ٦٥ ٦٥٧ ١٥٣۲   ٦٩ ١٥٦۲  ٤٣٩  
                 واإلدارةالخدمات الخاصة بالسیاسات والتنظیم  - ٥
۲٨ الخدمات الخاصة بالسیاسات والتنظیم واإلدارة    ٩٩٩ ٦٧٨  ۲٨  ١٩٩   ٦٣١ ٨٧٨ ۲٦٣   ۲٫۰ ٪  ٨٧ ٨٤۲  ١٫٧  ٥٦٨ ٪  ٨٧ ٨٤۲  ٨٥  ٥٦٨ ۲۰٧  ٤٥٧  
۲٨ ٥البرنامج الرئیسي     ٩٩٩ ٦٧٨  ۲٨  ١٩٩   ٦٣١ ٨٧٨ ۲٦٣   ۲٫۰ ٪  ٨٧ ٨٤۲  ١٫٧  ٥٦٨ ٪  ٨٧ ٨٤۲  ٨٥  ٥٦٨ ۲۰٧  ٤٥٧  
                 إدارة التعاون التقني ألغراض التنمیة  - ٦
٧۲ إدارة التعاون التقني ألغراض التنمیة    ٧  ١١٦ ١٥٩۲  ١١٦ ١٥٩    ۰  ۰٫۰ ٪  ٧۲  ۲۰٦  ١۲٨   ١٫٧ ٪  ٧۲  ۲۰٦  ١۲٨   ٨۲  ۰٩۰  ٣٧٥  
٧۲ ٦البرنامج الرئیسي     ٧  ١١٦ ١٥٩۲  ١١٦ ١٥٩    ۰  ۰٫۰ ٪  ٧۲  ۲۰٦  ١۲٨   ١٫٧ ٪  ٧۲  ۲۰٦  ١۲٨   ٨۲  ۰٩۰  ٣٧٥  
۲٤٧ ٣٨٣ المیزانیة العادیة التشغیلیة     ٣٨٣  ٦٩١ ۲٦٧  ٣۲٣    ١٩٩ ۲٦٣   ٫١۰ ٪  ۰٣٩  ١٩٤ ۲٧٥   ١٫٧ ٪  ۰٣٩  ١٩٤ ۲٧٥   ٨ ٣٩٦۲٨  ٦٤۰   

متطلبات تمویل االستثمارات الرأسمالیة   
                 الرئیسیة 

۲٦٣ ١٩٩ ٦ المیزانیة العادیة الرأسمالیة     ٦ ۰۰۰ ۰۰۰  ( ١٩٩ ۲٦٣ ) ( ۲٣٫ ٪ ) ٦ ۰۲١  ۰۰۰  ١٫٧ ٪  ٦ ۰۲١  ۰۰۰  ٥ ٦۲۰  ٧٣٤  
۲٦٧ ٣٨٩ مجموع برامج الوكالة    ٣۲٣   ٣٨٩ ۲٦٧  ٣۲٣   (  ۰) ( ۰٫۰ ٪ ) ٩٦ ٣٩٦۲  ۲٧٥   ١٫٧ ٪  ٩٦ ٣٩٦۲  ۲٧٥   ٣۰٤  ٣٣۰  ٧٩٨  
۲۲٤ ١٧٩ ٣ األعمال المنفـَّذة لجھات أخرى القابلة لالسترداد     ٧٦ ٣۰  ٧٦۰   ( ٣۰١  ٣٤٦) ( ٣٫٣ ٪ ) ٨ ٣۲١  ۰٣٧   ١٫٧ ٪  ٨ ٣۲١  ۰٣٧   ١٨١ ٣ ۲٥٥   
۲٣٩ مجموع المیزانیة العادیة    ٧٤٦ ٨٥١  ۲٣٩  ٣ )  ٣٩٩ ٧٤٨۰١  ٣٤٧) ( ۰٫۰ ٪ ) ٥ ٣٩٩۲٤  ۲۲١   ١٫٧ ٪  ٥ ٣٩٩۲٤  ۲۲١   ٦۰٤  ١٥۲  ۰٣٥   
٩۲٧ ٣ مطروحاً منھا اإلیرادات المتنوعة     ۲۲٤   ٧٦ ٣١١ ٣۰   ( ٣٤٦ ٤١٨) ( ٫٥۰٦ ٪ ) ٣٦٣ ٣ ۰٣٧   ١٫٧ ٪  ٣٦٣ ٣ ۰٣٧   ٤١٦ ٣ ۲٥٥   

رة على الدول األعضاء    ۲۲١ ٣٨٩ االشتراكات المقرَّ  ٣۲٣   ٣ ٤٣٧ ٣٨٩۲٣    ٣١٥ ۰۰۰  ٫١۰ ٪  ٦١ ٣٩٦۰  ۲٧٥   ١٫٧ ٪  ٦١ ٣٩٦۰  ۲٧٥   ۰۲٤  ٧٩٨ ٧٩٨  

 

  



GC(65)/2 
 ۱٥  الصفحة

 

 موجز اإلیرادات  —المیزانیة العادیة   - ۲الجدول 

          ۲۰۲۲ ۲۰۲۳ 

        

  میزانیة 
۲۰۲۱   

تقدیرات  
بأسعار    ۲۰۲۲

۲۰۲۱ 

تباین  
۲۰۲۲  
مقارنة  
بأسعار  
۲۰۲۱ 

تقدیرات  
بأسعار    ۲۰۲۲

۲۰۲۲ 

تقدیرات  
األولیة    ۲۰۲۳

بأسعار  
۲۰۲۲ 

تقدیرات  
األولیة    ۲۰۲۳

بأسعار  
۲۰۲۳ 

۲٣٨   (أ) المیزانیة العادیة التشغیلیة    ۲۲٩  ٣ ٤٣٧ ٣٨٣  ٦٩١۲٣    ٥١٤ ۲٦٣   ٩٥٩ ٣٨٩ ۲٧٥   ٩٥٩ ٣٨٩ ۲٧٥   ٦٤ ٥٩٣ ٣٩٦۰   
۲٦٣ ١٩٩ ٦   الرأسمالیةالمیزانیة العادیة      ٦ ۰۰۰ ۰۰۰  ( ١٩٩ ۲٦٣ ) ٦ ۰۲١  ۰۰۰  ٦ ۰۲١  ۰۰۰  ٥ ٦۲۰  ٧٣٤  

رة على الدول األعضاء ۲۲١ ٣٨٩   االشتراكات المقرَّ  ٣۲٣   ٣ ٤٣٧ ٣٨٩۲٣    ٣١٥ ۰۰۰  ٦١ ٣٩٦۰  ۲٧٥   ٦١ ٣٩٦۰  ۲٧٥   ٤۰۲ ٧٩٨ ٧٩٨  
                            

                 إیرادات متنوعة

  
األعمال المنفـَّذة لجھات  
                 أخرى القابلة لالسترداد

٨۲٤    خدمات الطباعـــة      ٨۰٨    ٣٨٧  (٣٥١ ٤٧ )  ٤٥٧ ٣٨١ ۲٩٤    ٣٨٧ ۲٩٤    ٥٣٧ ٣٩٤  
  ٣٤١ ٨٩١   ٤٤١ ٨٧٦   ٤٤١ ٨٧٦  (٩٩٦ ١ )  ٧٩١ ٨٦١   ٧٨٧ ٨٦٣    الخدمات الطبیة    
٥۰٤    مجلة االندماج النووي           ١۲٧    ۰٣٩  ٤١۰   ( ١٥ ۰٦٨ )  ٣٩٦ ۲٦٧    ٣٩٦ ۲٦٧    ٣۰٤  ٤١٥  
۲٤   ۰    ٣٣١ ٤١   ٣٣١ ٤١    منتجات أخرى   –منشورات الوكالة       ٣٤۰    ۲٤  ٣٤۰    ۲٤  ٧٤٨  
٥٨۲    إیرادات المختبرات       ٣١٨   ۲۲۰ ۰۰۰  ( ٣١٨ ٣٨)  ٣۲۲  ۰٧٤    ٣۲۲  ۰٧٤    ٧۲۲  ٥٤٤  
١۲۰ ١ (١  )  ٤٥٦ ١٨١ ١  ٤٥٧ ١٨١ ١   مبالغ قابلة للتحصیل بموجب اتفاقات الضمانات      ١ ١  ٥٤١۲۰  ١ ١  ٥٤١۲۲  ٩٦٧  
۲۲٤ ١٧٩ ٣   المجموع الفرعي لألعمال المنفـَّذة لحساب آخرین القابلـة لالسترداد      ٧٦ ٣۰  ٧٦۰   ( ٣۰١  ٨ ٣ (٣٤٦۲١  ۰٣٧   ٨ ٣۲١  ۰٣٧   ١٨١ ٣ ۲٥٥   
                    
               صنادیق أخرى   
  ۰۰۰ ١٣٥   ۰۰۰ ١٣٥   ۰۰۰ ١٣٥  (۰۰۰ ٦٥ )  ۰۰۰ ١٣٥   ۰۰۰ ۲۰۰    التخفیضات في أسعار السفر     
۰٣٥    إیرادات االستثمارات والفوائد      ۰۰۰   ۰۰١  ۰۰۰  ( ۰٥۲  ۰۰۰)  ۰۰١  ۰۰۰   ۰۰١  ۰۰۰   ۰۰١  ۰۰۰  
۰٥٥    الفرعي لإلیرادات األخرى المجموع     ۰۰۰   ٣٥۲  ۰۰۰  ( ٣١٥ ۰۰۰)  ٣٥۲  ۰۰۰   ٣٥۲  ۰۰۰   ٣٥۲  ۰۰۰  
                    

٩۲٧ ٣   مجموع اإلیرادات المتنوعة  ۲۲٤   ٧٦ ٣١١ ٣۰   ( ٣٤٦ ٤١٨) ٣٦٣ ٣ ۰٣٧   ٣٦٣ ٣ ۰٣٧   ٤١٦ ٣ ۲٥٥   
                    

۲٣٩   العادیةمجموع إیرادات المیزانیة   ٧٤٦ ٨٥١  ۲٣٩  ٣ )  ٣٩٩ ٧٤٨۰١  ٥ ٣٩٩ (٣٤٧۲٤  ۲۲١   ٥ ٣٩٩۲٤  ۲۲١   ٦۰٤  ١٥۲  ۰٣٥   

ن تقدیرات اإلیرادات المتنوعة األخرى(أ)                 .ال تتضمَّ
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 ۱٦  الصفحة

 حسب البرنامج والبرنامج الرئیسي  – ۲۰۲۲مجموع الموارد الالزمة لعام  -(أ) ۳الجدول 
 ) ۲۰۲۲(بأسعار 

لة المیزانیة العادیة البرنامج/البرنامج الرئیسي  برنامج التعاون  المتطلبات غیر الُمموَّ
 المجموع التقني 

     الرأسمالیة (أ)  التشغیلیة الرأسمالیة التشغیلیة
         القوى النوویة ودورة الوقود النووي والعلوم النوویة -۱
۹۷۰ ٤۸٤ ۳ المشتركة اإلدارة العامة والتنسیق واألنشطة      -     ۷۳٥ ٦۸۸   ۸٦٤ ۰٤٥   -    ٥ ۸٥۰  ۱۳٦  
۸۲٥ ۹ القوى النوویة     ٦۰۹   -    ٤ ۲٦۷  ٤۲٦   -    ٦ ۰٤۲  ۹۸٤  ۲۰ ۲٤٤  ٥۱٤  
۰٥٤ ۹ دورة الوقود النووي والتصرف في النفایات    ۰۳۹   -    ٦٤ ٦٤٦ ٤۱  -    ۲ ۰۲۸  ۳٥۲   ۱٦ ۹۸۹ ٦٦۲   
۰۱ والمعارف النوویة من أجل تنمیة الطاقة المستدامة بناء القدرات     ۹۷۸ ۸۳۸  -    ٥ ۱۲۰  ۷۲٦   -    ۱ ۹٤۱ ۲۳۲   ۱۸ ۱۲۱  ٦۹۷  
٥۸۲ ۹ العلوم النوویة    ۳٤۸  -     ۰۸٦  ٤۸٦   ۰٥  ۰۸٥   ٤ ٦۰٦  ۸۰۷   ۱٦ ۷۷٤ ۲۳۹   
۲٤ ۱البرنامج الرئیسي     ۰۷۹  ٥۷۹  -    ۱٦ ۱۱۷ ۹٦۷   ۹۱٥ ۰۰۳   ۱۷ ٥۸۹ ۱٥۹  ۷۷ ٤۱۳ ٥۰۰   

         التقنیات النوویة من أجل التنمیة وحمایة البیئة  -۲
۳۲۹ ۸ اإلدارة العامة والتنسیق واألنشطة المشتركة     ۱۳۹  ۱ ٥۲٥  ۰۰٥    ۳۱۸ ۸۳۱  ۷ ٦ ٦٥٥۳۰   -    ۱۸ ۲۲٤  ۲٥۳   
۲۱ األغذیة والزراعة     ۱٦۱ ۲٦۳   -    ۱۹ ۳۳۱ ٥٦۹  -    ۱٥ ٦۰۲  ۸۸۲   ٤۷ ٥۱۸ ٤۸۹  
۹۹۰ ۹ الصحة البشریة    ٤۷٦  -    ۱ ۹٦٤ ۲۸٦   -    ۲۳  ٥٦۰  ۱۱۰   ٤۳ ۲۰۱  ۳٤۹  
۹٤۲ ۹٥۳ ۲    -    -    -  ۸٥٦ ۸۷۷ ۳ الموارد المائیة     ٦ ۸۳۱ ۰۱٥   
۹۰۱ ۱    -  ۱۷۸ ۸۷۱ ٤ البیئة البحریة      ٦۳۰   -    ٤ ٤۰٥  ۷۸۳  ۰۱  ٤۸٤ ٥۰۲   
۲٥۸ ٤ والتكنولوجیا اإلشعاعیةالكیمیاء اإلشعاعیة     ٤۰۲   -     ۳۷۸ ۰۹۸   -    ۲۱  ٥۰۸  ۳۹۱  ۱۷ ۷٦٦ ۳۹٥  
٦۰۳ ٥۱٥ ٤۳ ۲البرنامج الرئیسي      ۱ ٥۲٥  ۰۰٥   ۳۲  ۳۰۱  ٤۰۳   ۷ ٦ ٦٥٥۳۰   ٦۸ ۳٤٤ ۷٦۷  ۱٤٤ ۱٤۳ ۰۹٤   

         األمان واألمن النوویان  -۳
٥۰۳   ٤۱۹ ۱۳۳ ٤ المشتركة اإلدارة العامة والتنسیق واألنشطة     ۰۰۱   ۳ ۱۲۲  ۰۲۳    ۰۱٥  ۰۸۸   -    ۷ ۰۸۱  ۰۰۷   
۱۲٦ ٤ التأھـب والتصدي للحادثات والطوارئ     ۸۲٦   -    ۲ ٤۱۷ ۱٦٥  -    ۲ ۹۱۹ ٤٥٤  ۹ ۹٥۸ ٤۷۲   
۹۳۰ ۱۱ أمان المنشآت النوویة     ٥۱۰   -    ۸ ۳۸۰  ٤۲٤   -    ۷ ٤٦۸ ۱٦  ٦٦۲  ٥۹۹ ۲٦٤   
۱۲۹ ۷ اإلشعاعي وأمان النقل األمان     ۱۲٤   -    ۲ ۷۱۲  ۹٦۸  -    ۰۱  ۷۷۱ ٥۹۷  ۲۰ ۹٦٤ ۹۸٦  
٦۰۰ ۹۹۷ ۳ أمان التصرف في النفایات المشعة وأمان البیئة      -    ۱ ۲۸٦  ۰٥۹   -    ۹ ۹۱٦٦ ٥۷  ۱٥ ۷۷٦ ٥۳۲   
۸۲    -  ٦۸۹ ٥٥٦ ٦ األمن النووي    ٦۷۳ ۰۷٥   -    -    ۳٥ ۰۳۲  ٤۳۸  
۳۲۳ ۳۸ ۳البرنامج الرئیسي     ۱۳۲    ٥۰۳  ۰۰۱   ٤ ٤٦۸٥ ۱۹۸   ۰۱٥  ۰۸۸   ۳۱ ۷٤۰  ۸۸٤  ۱۱٦ ۳۳۹ ۷٤۲   

         التحقُّق النووي  -٤
۰۷۸ ۱٤ اإلدارة العامة والتنسیق واألنشطة المشتركة     ۲٤٥   -     ٤۲۹  ۱۳۹  -    -    ۱٤ ٥۰۷  ٥۹۱  
۱۲۸ ۷۷٥ ۱۳٥ تنفیذ الضمانات     ۱ ۱۷۰  ۰۰۰  ۳۱ ٥۷۳ ۷۰۳   ٥ ۸۹۲  ۳۱٥  -    ۱۷۳ ٤٤٤ ٦٥٥  
۰۰۱ ۳ أنشطة التحقق األخرى     ۲۹۹   -    ٤ ۳٥۱ ٥۹۸  -    -    ۷ ۲٤٥  ٥۸۹  
٦٥۲ ٦٥۷ ۱٥۳ ٤البرنامج الرئیسي      ۱ ۱۷۰  ۰۰۰  ۳٦ ۸٤۹ ٤٤۰   ٥ ۸۹۲  ۳۱٥  -    ۱۹٦ ۲۸۱  ٤۲٦   

         الخدمات الخاصة بالسیاسات والتنظیم واإلدارة -٥
۸۷۲ ۸٤ الخدمات الخاصة بالسیاسات والتنظیم واإلدارة    ٥٦۸  ۳ ٥٤۲  ۰۰٤   ٥ ۱۰۹  ۹۰٦   ۹ ۲٥۱  ۷۱۹   ۱۰٦  ۰٦۹   ۳۰۱  ٥٥۷ ۹۸۷  
۸۷۲ ۸٤ ٥البرنامج الرئیسي     ٥٦۸  ۳ ٥٤۲  ۰۰٤   ٥ ۱۰۹  ۹۰٦   ۹ ۲٥۱  ۷۱۹   ۱۰٦  ۰٦۹   ۳۰۱  ٥٥۷ ۹۸۷  

         إدارة التعاون التقني ألغراض التنمیة  -٦
۷۲ إدارة التعاون التقني ألغراض التنمیة    ۲۰٦  ۱۲۸   -    ۱ ۱۸۸ ۹٤۱   ۷۰۹  ٤۲۷   -    ۹۲  ۷۱۷ ٤۸٦  
۷۲ ٦البرنامج الرئیسي     ۲۰٦  ۱۲۸   -    ۱ ۱۸۸ ۹٤۱   ۷۰۹  ٤۲۷   -    ۹۲  ۷۱۷ ٤۸٦  
۰۳۹ مجموع برامج الوكالة    ۱۹٤ ۲۷٥   ٦ ۰۲۱  ۰۰۰  ۹۲۱  ٦٤ ٦٤٦۰   ٤۲  ٤۳۱ ۱۰۰   ۱۱۷ ۰٦۱  ۰۰٥   ٦٦۷ ۹۸٤ ۳۱۷  
۸۲۱ ۳ األعمال المنفـَّذة لجھات أخرى القابلة لالسترداد    ۰۳۷   -    -    -    -    ۳ ۸۲۱  ۰۳۷   
۳۲۳ ۳۹۳ المجموع    ۲۲۱   ٦ ۰۲۱  ۰۰۰  ۹۲۱  ٦٤ ٦٤٦۰   ٤۲  ٤۳۱ ۱۰۰   ۱۱۷ ۰٦۱  ۰۰٥   ٦۷۱ ۲۱۱  ٦۸٦  
لة ۲٫۰تشمل مبلغ  (أ)   ل من المبالغ الرأسمالیة المرحَّ        .ملیون یورو سیُموَّ
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 حسب البرنامج والبرنامج الرئیسي – ۲۰۲۳مجموع الموارد الالزمة لعام  -(ب)  ۳الجدول 
 ) ۲۰۲۳(بأسعار 

لة المیزانیة العادیة البرنامج/البرنامج الرئیسي  التعاون برنامج  المتطلبات غیر الُمموَّ
 المجموع التقني 

     (أ) الرأسمالیة  التشغیلیة الرأسمالیة التشغیلیة
         القوى النوویة ودورة الوقود النووي والعلوم النوویة -۱
۲۲٦ ٥٦۷ ۳ اإلدارة العامة والتنسیق واألنشطة المشتركة      -     ۲۷٥  ۸۹٥   ۰۳۱  ۸۷۲   -    ٤ ۰٦۳  ٤۰۸   
۰٦۹ ۹ النوویة القوى      ۸۹۸  -    ٥ ٤۹٤ ۳۱۳  -    ٦ ٦۳۲  ۹۸۷  ۲۰ ٥٤۹ ۱۹۹  
٤۰۷ ۹ دورة الوقود النووي والتصرف في النفایات    ۲۹۷   -    ٥ ٤۷۸ ٦٦٥  -    ۲ ۲۸۱  ٥٦٤  ۱۷ ۹٦۰  ۱۲۰   
٥۲٥ ۱٤۱ ۱۱ بناء القدرات والمعارف النوویة من أجل تنمیة الطاقة المستدامة      -    ٥٤ ٥۲  ۲٦۸   -    ۱ ۹٤۸ ۳۸۷  ۱۸ ۳٥ ٤٤۹٥  
۸٥۲ ۸۷۹     -  ۰۰۲ ٤۱۳ ۹ العلوم النوویة      ۷۷٥ ۷۱۷  ٦ ۹۲٦  ۲٥۰   ۱۷ ٦۹۷ ٥۷۰   
۱۹۰ ٥۱۸ ٤۳ ۱البرنامج الرئیسي      -    ۱٥ ٦۹۰  ۸٤۱  ۱ ۸٦۰  ۳۰۰   ۱۷ ٦٥۳ ۹۹۱  ۷۸ ۳۱۷ ۸٥٥  

         التقنیات النوویة من أجل التنمیة وحمایة البیئة  -۲
۷٤۰ ۹ اإلدارة العامة والتنسیق واألنشطة المشتركة     ۰۸٦   ۱ ٥٥۱ ٤۳۳   ٥٥۳ ٥۰٦   ۷ ۷۸٥ ۱۹۹  -    ۱۸ ۹٦٥ ۹۸۰   
۲۱ األغذیة والزراعة     ۳٦۸ ۰۳۸   -    ۱۲  ۲٤۹  ۷۹٤  -    ۱٦ ۸٤۰  ۳٤  ٥٦۹ ۹٤٥ ۹۲٥   
٥٤۲ ۹ الصحة البشریة    ۱٦۹  -    ۱ ۲۱٥  ۸۳٦  -    ۲۳  ۱۷٤ ۱٦٦  ۲٤  ٥۸۱ ۱۷۱  
۷۰۹ ٦  ۱۷۹ ۹٦٤ ۲    -    -    -  ۷۸۱ ۹٤۳ ۳ الموارد المائیة    ۰۹٦   
۷۲۱ ۱    -  ۹۸۹ ۹٥۳ ٤ البیئة البحریة      ۹۱۷  -    ٤ ۱۲٥  ۳۸۷  ۰۱  ۳۰٦  ۹۳۲   
۳۲٤ ۳۸٥     -  ۸۸۸ ٦٥۹ ٤ الكیمیاء اإلشعاعیة والتكنولوجیا اإلشعاعیة     -    ۲۱  ۲۸٥  ۰٥۹   ۱۷ ۸۹۷ ۱۰۹   
٥٥۲ ٤٤ ۲البرنامج الرئیسي     ٦٦۰   ۱ ٥٥۱ ٤۳۳  ٤۲  ۲۷۱  ٥۷٥  ۷ ۷۸٥ ۱۹۹  ٦۸ ٥۹٦ ٦۷۸  ۱٤٦ ۰۰۹  ۲۹٥   

         األمان واألمن النوویان  -۳
۰۳۱   ۸۷٤ ۱٥۸ ٤ اإلدارة العامة والتنسیق واألنشطة المشتركة     ۸۷۲   ۳ ۷۹۲  ۷۷۷   ٥۸ ٦۷٦  -    ۷ ۷۰۸  ٦۱٤  
۷۱۲ ۲    -  ۳۸۱ ٦۹٥ ٤ للحادثات والطوارئ التأھـب والتصدي     ۱٥۷  -    ۲ ۰۹۳  ۱٥۲   ۹ ۸۹٦ ۷٥۳  
٤۸۲ ۱۱ أمان المنشآت النوویة     ۲۱۳   -    ۷ ۷۱۳ ۳٦٦  -    ۷ ٤۹٦ ٥۹۳  ٦۲  ٤٥۷ ۱۹۱  
۰۷۰ ۸ األمان اإلشعاعي وأمان النقل     ٤۳٥  -    ۲ ۱٥۱ ٦۸۸   ٦۸۲  ۹۱٥  ۰۱  ۸۱۱ ۰۰۳   ۱۲  ۰۲۳  ۳۳۷  
٤٦۰ ٤ التصرف في النفایات المشعة وأمان البیئة أمان     ۱۳٤  -    ۱ ۸٤٥ ۱۹٦  -    ۹ ۲۹٥  ۱٥۲   ۱٥ ۸٤۳ ٥٤٥  
۹۲    -  ۷٥۱ ۷٥٥ ٦ األمن النووي    ٤۷٦٤٤ ٥  -    -    ۳٦ ۳۱۲  ۳۹٦  
۸۰۷ ۹۷٤ ۳۸ ۳البرنامج الرئیسي       ۰۳۱  ۸۷۲   ٤٦ ۷۳٦ ۸۲۸    ۷۲۳  ٥۹۱  ۳۱ ۱۸۹ ۲۲٤   ۱۱۷ ٥۳۸ ۸۳٦  

         التحقُّق النووي  -٤
۲۹٥     -  ۸٦۸ ۸۹٦ ۱٤ اإلدارة العامة والتنسیق واألنشطة المشتركة     ۹۰۰   -    -    ۱٥ ۸٤۸ ۸۷۸  
۷۲۲ ۱۳۸ تنفیذ الضمانات    ۱۸٦  ۱ ۳٤۰  ۸۹۲   ۸۲  ٤۸۱ ۹۹۷  ٥ ۰۲۲ ۷۰٥   -    ۲۱۷  ۷٦٥ ۹۷۹  
٥۲٤ ٤    -  ۳۸٥ ۱٤٥ ۳ أنشطة التحقق األخرى     ٥۷٥  -    -    ۷ ۰٥۷  ۰۹٦   
٦۹۲ ۱٥٦ ٤البرنامج الرئیسي     ٤۳۹  ۱ ۳٤۰  ۸۹۲   ۳۳ ۸٥۹ ٥۸۱  ٥ ۰۲۲ ۷۰٥   -    ۱۹٦ ۱۸٥ ۸۱٦  

         الخدمات الخاصة بالسیاسات والتنظیم واإلدارة -٥
۲۰۷ ۸٥ الخدمات الخاصة بالسیاسات والتنظیم واإلدارة    ٤٥۷  ۳ ۹۰۳  ٥۲۷   ٥ ۹۳۷ ٥۲٦   ۷ ۱۹۳ ۰٤۸    ۳۰٦  ۸۰۹   ۰۲۱  ۷٦٥ ۱۹٥  
۲۰۷ ۸٥ ٥البرنامج الرئیسي     ٤٥۷  ۳ ۹۰۳  ٥۲۷   ٥ ۹۳۷ ٥۲٦   ۷ ۱۹۳ ۰٤۸    ۳۰٦  ۸۰۹   ۰۲۱  ۷٦٥ ۱۹٥  

         إدارة التعاون التقني ألغراض التنمیة  -٦
۸۲ إدارة التعاون التقني ألغراض التنمیة    ۰۹۰  ۳۷٥  -    ۱ ٤۳۳ ۸۳۳  ۱ ۲٤۱  ٥۸٥  -    ۰۳  ۹۳٦ ۷۹٤  
۸۲ ٦البرنامج الرئیسي     ۰۹۰  ۳۷٥  -    ۱ ٤۳۳ ۸۳۳  ۱ ۲٤۱  ٥۸٥  -    ۰۳  ۹۳٦ ۷۹٤  
۸۲۸ ۳۹٦ مجموع برامج الوكالة    ٦٤۰   ٥ ٦۲۰  ۷۳٤  ۸۲۱  ۰۷٤  ۸۳۲   ۲۲ ۷۲۸  ۳٦۷  ۱۱۸ ٤٤۰  ۰۰۰  ۲٦۷  ٤٤ ٦٤٥۷  
۲٥٥ ۱۸۱ ۳ األعمال المنفـَّذة لجھات أخرى القابلة لالسترداد     -    -    -    -    ۳ ۱۸۱ ۲٥٥  
۰۰٤ المجموع    ۹۰۰  ٦۱٥ ٦  ٦۲۰  ۷۳٤  ۸۲۱  ۰۷٤  ۸۳۲   ۲۲ ۷۲۸  ۳٦۷  ۱۱۸ ٤٤۰  ۰۰۰  ٦۷٦ ٥۲۸  ۹۹۹  
لة الرأسمالیة ۲٫۱تشمل مبلغ (أ)    ل من المبالغ المرحَّ        ملیون یورو سیُموَّ
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 ۲۱  الصفحة

 

القوى النوویة ودورة الوقود   :۱البرنامج الرئیـسي  
 النووي والعلوم النوویة

البرنـامج   -٤۸ الـدعم للـدول    ۱الرئیســـــي  یقـِدّم 
ــاھمة التكنولوجیا النوویة في  ــاء لتعزیز مسـ األعضـ
ــلم والصـــحة واالزدھار، من خالل توفیر الدعم   السـ
والخــدمــات لتطویر   العلمي والتقني واإلرشــــــادات 
ونشــر القوى النوویة وتكنولوجیا مفاعالت البحوث،  
بمـا في ذلـك دوراتھـا للوقود النووي ومرافق دورة  

ي، ألغراض التصـــــرف في النفـایـات  الوقود النوو
عة، واإلخراج من الخدمة واالـستصـالح البیئي،   المـش
ة، والمعـارف  ة وتخطیط الطـاـق ل نظـام الطـاـق وتحلـی

المعلومــات. وإدارة  في   النوویــة،  الــدعم  ــِدّم  یُق كمــا 
بمــا في ذلــك   النوویــة،  العلوم  تطورات في  إحــداث 
ــات   ــان والبی النووي،  ــدمــاج  االن ــا  وتكنولوجی بحوث 

ویة والذریة، والمعِجّالت والمصادر النیوترونیة،  النو
 واألجھزة النوویة.

ـیـمـكن   -٤۹ اـلـمنـــاخ،  ـتـغیـُّر  آثـــار  ـمن  وـلـلـتـخـفـیف 
یة التي   اـس للقوى النوویة أن تكون أحد العناصـر األـس
یـتألَّف منـھا مزیج الـطاـقة في اـلدول األعضـــــاء التي  
ــاعد على   تختار األخذ بھا، بما یدعم أمن الطاقة ویس

التنمیة المســــتدامة ذات الصــــلة، وال   تحقیق أھداف
من أھداف التنمیة المســتدامة (بشــأن الطاقة   ۷ســیما 

ــورة التكلفة والنظیفة) والھدف   من أھداف   ۱۳المیسـ
وـستواـصل   التنمیة المـستدامة (بـشأن العمل المناخي).

دیر   ة في تـق ــاء المھتمـَّ دول األعضـــ ة دعم اـل األمـاـن
ل، وت ة في المســـــتقـب اـق ا من الـط اتـھ اـج قییم وفھم  احتـی

ن   ـم جـزءاً  وویـــة  ـن اـل وى  ـق اـل كـون  ـت أن  یـــة  كـــاـن إـم
م البرـنامج    اســـــتراتیجـیاتـھا الـخاصـــــة ـبالـطاـقة. ویـقّدِ

الرئیسي الدعم للدول األعضاء التي تفِكّر في إمكانیة  
استھالل برامج جدیدة للقوى النوویة أو التي شَرعت  

ــیع برامج قائمة. ــتھاللھا أو تقوم بتوس كما أنھ   في اس
ألعـضاء التي لدیھا محطات قوى نوویة  یدعم الدول ا

قید التشــغیل في مجاالت تحســین األداء التشــغیلي،  
وإدارة العمر التشـــغیلي، والتشـــغیل اآلمن والمأمون 

وســیســتمر تقدیم   والفعال والموثوق والطویل األجل.
ــغیرة   ــر المفاعالت الصـ الدعم من أجل تطویر ونشـ
أو النمطیــة ونظم المفــاعالت   والمتوســـــطــة الحجم 
االبتكاریة، ودورات الوقود المرتبطة بھا، إلى جانب  
القوى   لتكنولوجیــات  الكھربــائیــة  غیر  التطبیقــات 

 النوویة والتولید المشترك للطاقة النوویة.

الدول األعضاء   ۱ویدعم البرنامج الرئیسي   -٥۰
في اســــتكشــــاف الیورانیوم وتعدینھ وتجھیزه، وفي 

المتعلقـة  أنشـــــطـة دورة الوقود، بمـا في ذلـك تلـك  
بســــالمة الوقود المســــتھلك ومواطن الضــــعف في 

وســیســتمر تقدیم   التصــمیم وإفراغ الوقود والخزن.
ف في النفایات   ــرُّ ــاعدة التقنیة في مجال التصــ المســ
المرافق النوویــة من الخــدمــة،   المشـــــعــة، وإخراج 
ف في المصـادر المشـعة المختومة المھملة،   والتصـرُّ

وسوف یواصل   .وكذلك في مجال االستصالح البیئي
ــاء   دیم اـلدعم لـلدول األعضـــ امج الرئیســـــي تـق البرـن
ا أو   اعالت بحوث أو تشـــــغیلـھ د مـف ة بتشـــــیـی المھتمـَّ
ا في ذـلك عبر مخطَّط المراكز   ا، بـم الوصـــــول إلیـھ
اة من الوـكاـلة ـباعتـبارـھا مراكَز دولـیةً ـقائـمةً   المســـــمـَّ
ك   تـل اعالت بحوث، وتحســـــین اســـــتخـدام  على مـف

اعالت. د   المـف ــاء،  ونزوالً عـن دول األعضـــ ب اـل طـل
ســـیتواصـــل دعم االنتقال من اســـتخدام الیورانیوم  
ــعیف اإلثراء في  ــدید اإلثراء إلى الیورانیوم الض الش

وـسیتواصـل أیضـاً تقدیم الدعم في  مفاعالت البحوث.
ة، بمـا یشـــــمـل إدارة   مجـال إدارة المعـارف النووـی

 المعلومات ونشرھا والحفاظ علیھا.

ثوقاً للبیانات  وســـتظلُّ الوكالة مصـــدراً مو -٥۱
ة. ة والجزیئـی ذرـی ة واـل ــل توفیر   النووـی وســـــیتواصـــ

ــتخدام أنواع مختلفة   ــیر التجارب باسـ التدریب وتیسـ
األجھزة   من  وغیرھــا  الجســـــیمــات  الت  معّجِ من 

ــي تقدیم الدعم   النوویة. ــیواصــل البرنامج الرئیس وس
للدول األعضــــاء في االضــــطالع بأنشــــطة البحث  

ارف في اُدل المـع اج    والتطویر وفي تـب دـم مجـال االـن
النووي، بمـا في ذلـك إتـاحـة التعـاون مع المنظمـة  
اـلـنووي   اـلـحراري  اـلـتـجرـیـبي  بـــاـلـمفـــاعـــل  اـلـمـعـنیـــة 

وســیتواصــل التعاون مع مركز عبد الســالم   الدولي.
ترییســـــتي   في  ــائن  الك ــة،  النظری ــاء  للفیزی ــدولي  ال
ـبإیـطالـیا، بـھدف دعم أنشــــــطة التعلیم والـتدرـیب التي  

العلماء، ال ســــیما من البلدان النامیة، مع تســــتھدف  
ذات   ــاالت  المج على  التركیز  من  أكبر  ــدر  ق توفیر 
الصــلة بعمل الوكالة، مثل العلوم النوویة األســاســیة  

 والتطبیقیة والطاقة النوویة.
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 القوى النوویة ودورة الوقود النووي والعلوم النوویة  —  ۱البرنامج الرئیسي  -  ٤الجدول  
 موجز موارد المیزانیة العادیة لفترة السنتین 
 (باستثناء االستثمارات الرأسمالیة الرئیسیة) 

والبرنامج  "مـفاعالت البحوث".  ٦-۲-۱لیكون البرنامج الفرعي    ۲-۱إلى البرنامج   ٤-۱"مـفاعالت البحوث" نـُقل من البرنامج    ۲-٤-۱* البرنامج الفرعي الســـــابق  
الت واألجھزة النوویة" قُِسّم إلى برنامجین فرعیَّین، ھما البرنامج الفرعي    ۳-٤-۱الفرعي الـسابق   ام المعِجّالت  "البحوث والتطبیقات باستخد  ۲-٤-۱"تطبیقات المعّجِ

 "األجھزة النوویة". ۳-٤-۱والمصادر النیوترونیة" والبرنامج الفرعي 
 

 

        ۲۰۲۲ ۲۰۲۳ 

 البرنامج الفرعي / البرنامج 
میزانیة  
۲۰۲۱ 

التقدیرات  
 ۲۰۲۱بأسعار 

التباین مقارنة بمیزانیة  
۲۰۲۱ 

التقدیرات  
األولیة بأسعار 

۲۰۲۱ 

التباین مقارنة  
 ۲۰۲۲بمیزانیة 

 ٪ یورو ٪ یورو
۰٣٦ ٣  العامة والتنسیق واألنشطة المشتركة اإلدارة  -۱-۰  ٥ ٣  ٣٥١۲٤  ٧ ٦٥   ٨٥٨۰٥   ١٫٩ ٪  ٣   ٣٤٧ ٤٤٩ ٣۲  ٫٧  ٤٨٩۰ ٪  
۲۲١ ٨ )  ٣٥٦ ٦٧٩ ١  ٤٧٨ ٦٨٧ ١  تعزیز الدعم الھندسي المتكامل لبرامج القوى النوویة ۱-۱-۱ ) ( ٫٥۰٪ ) ٣٥٦ ٦٧٩ ١  -    - 
٦٦۰ ١  ألغراض برامج القوى النوویة اإلدارة وتنمیة الموارد البشریة  ۱-۱-۲  ٥٤ ١  ١٨٤۰  (٩٩٩ ١١ )  ١٨٥ ( ١٫١٪ ) ٥٤ ١۰  ١٨٥  -    - 
٥۲٧ ۲  الدعم المتكامل إلرساء البنیة األساسیة لبرامج القوى النوویة  ۱-۱-۳  ۲٨٨   ۲ ٥۲٧  ١    ٨٨٣  ۰٫۰ ٪  ۲ ٥۲٧  ٨٨٣    ۰  ۰٫۰ ٪  
النوویة ودورات الوقود النووي المشروع الدولي المعني بالمفاعالت  ٤-۱-۱

 االبتكاریة
 ٨٤ ١٩٧ ١۰   ٤ ١٩٧ ١۲۰     ١١٩  ۰٫۰ ٪  ٥ ١٩٧ ١۲۰     ١  ۰٫۰ ٪  

مة والتطبیقات غیر   ٥-۱-۱ تطویر التكنولوجیا ألغراض المفاعالت المتقّدِ
 الكھربائیة للقوى النوویة

 ۲ ۲٥٦  ٩٩٥  ۲ ۲٧١  ٩٩٦   ۰١٥  ١۰۰   ٥٫٩ ٪  ۲ ۲٧١  (١  )  ٩٩٦ ( ۰٫۰٪ ) 

٣٩۲ ٩  مجموع القوى النوویة -۱-۱  ٤۲٦   ٣ ٣٦٩ ٩۲٦    ٩۲١  ١٫٤  ٩٩٩ ٪  ٣ ٣٦٩ ٩۲٦     ۰  ۰٫۰ ٪  
۲٦۲ ١٩٣ ١  موارد الیورانیوم ومعالجتھ ۱-۲-۱   ١ ۰۰١  ۰٦٥   ( ۲٩  ۲٦١ ) ( ٧٫٨٪ ) ٤ ١۲١  ٨۲۰    ٣۲  ٫١  ٥٥٨۲ ٪  
٧١۰ ١  وقود مفاعالت القوى النوویة ومرافق دورة الوقود ۱-۲-۲  ٦۰٣   ١ ۰٧۰  ٩۲٦   (  ٦٧٨) ( ٫١۰٪ ) ٦١ ١۰  (٨٨٦ ٨ )  ٧٤٣ ( ٫٨۰٪ ) 
التصرف في الوقود المستھلك الناتج من مفاعالت القوى النوویة  ۱-۲-۳

 ونقل المواد المشعة 
 ٩٧ ١۲  ٣٨۰   ١ ۲١٧  ٤ )  ٩٧١۲١  ٦٧۰ ) ( ٩٫٦٪ ) (٣٣٥ ١١ )  ٦٣٥ ١٦١ ١ ( ۰١٫٪ ) 

ف في النفایات المشعَّة  ٤-۱-۲ ۲٩٣ ۲  ٤٨٤ ٨٩٤ ۲  التصرُّ  ۲٤٤    ١٫٣  ٩٥٩ ٣٧ ٪  ۲ ۲٩٣  ٤٤٥    ۲  ۰٫۰ ٪  
١۲١ ٤٥٨ ١  اإلخراج من الخدمة واالستصالح البیئي ٥-۱-۲   ٤ ١٥٣   ٨٤٥ ٦١١ ١۲٧   ٫٥۰١٪  ٩ ١۰٦  ٦٨٧  ( ۲ ١٥٨) ( ٫١۰٪ ) 
۲٤٩ ١    -  مفاعالت البحوث* ٦-۱-۲  ١  ٣٧٨ ۲٤٩  ٫١  ١٣٥ ١   ٥١٣ ٤٩٣ ١ -  ٣٧٨۰ ٪  
١١۲ ٩١٤ ٧  مجموع دورة الوقود النووي والتصرف في النفایات -۱-۲   ٩ ۰٣٨  ٣ ٤٦٦ ١  ٩١٤۰٧   ١٨٫٥ ٪  ٣٨٣ ٩ ۰٣۲    ۲ ٣١٦  ۰٫۰ ٪  
۲٣٨ ٩٧٩ ١  نمذجة الطاقة، والبیانات، وبناء القدرات  ۱-۳-۱   ٩٨ ٩٦٥ ١۲   ( ٨٤ ١٤۰ ) ( ٫٧۰٪ ) ١ ۰٩٦  ٣۲٧   ( ٥٧٥ ٤) ( ۲٫۰٪ ) 
۲۲٤ ٦٤٥ ١  الطاقة واالقتصادیات والبیئة تحلیل العالقة بین  ۱-۳-۲   ١ ٦٥٣ ١۲١    ٫٥  ٦٩٨ ٧۰ ٪  ٧٥ ٧٣٩ ١۲    ١٥٤ ٨٦  ۲٥٫ ٪  
٩۲٤ ۲  إدارة المعارف النوویة  ۱-۳-۳  ٨٩۲   ۲ ٨٦ ٣٧٧۲   ( ۲٥  ٤۰۰ ) ( ٫١۲٪ ) ۲ ٨٦ ٣٧٧۲   -    - 
۰٨٧ ٤  المعلومات النوویة  ٤-۱-۳  (٣٦٦ ٧١ )  ٦١٣ ٧٩٩ ٤  ٩٧٩ ( ١٫٥٪ ) ٤ )  ٨٧٤ ٦٩٤ ٤۰١  ٧٣٩) ( ۲٫۲٪ ) 
۰١  مجموع بناء القدرات والمعارف النوویة من أجل تنمیة الطاقة المستدامة  -۱-۳  ٥۲٩  ٧٣۰   ۰١  ٩ )  ٣١٧ ٧٩٥۲١  ٧٥٥) ( ۲١٫٪ ) ۰١  ۲٧٧  ٣ )  ١٥٨۲  ١٥٩) ( ۲٫۰٪ ) 
٧۰١ ٣  البیانات الذریة والنوویة ۱-٤-۱  ٨ ٣  ٦٣٨۰١  ٣٩۰     ١۰٤   ۰٫۰ ٪  ٨ ٣۰١  ۲٣۰   (  ٧) ( ۰٫۰٪ ) 
٩٤۲ ٦٩٤ ١ -  ٦٥٩ ٦٩٦ ١  ٦٥٩ ٦٩٦ ١    -  البحوث والتطبیقات باستخدام المعِجّالت والمصادر النیوترونیة  ۲-٤-۱   ( ۲ ٣٦٥) ( ٫١۰٪ ) 
) (٧٧٣ ٨٦٥ ١)    -  ٧٧٣ ٨٦٥ ١  مفاعالت البحوث القدیمة*  ۲-٤-۱ ۰٫۰۰١٪ ) -    -    - 
٦٧۲ ٦٤٥ ۲  األجھزة النوویة*  ۳-٤-۱   ٨١ ١۲  ٨٨۲   (٩٧٨ ٣٦٣ ١) ( ٥١٫٦٪ ) ٨١ ١۲  ٨٨۲   -    - 
۲٦۲ ٨٧٨   بحوث وتكنولوجیا االندماج النووي  ٤-٤-۱    ٥٩ ٨٧٨۲   (  ٣) ( ۰٫۰٪ )  ٤ ٨٧٨۲۲   (  ٣٥) ( ۰٫۰٪ ) 
١۰١ ١٣٩ ۲  دعم مركز عبد السالم الدولي للفیزیاء النظریة ٥-٤-۱   ۲ ١٣٩ ۲٣٤     ٤١۲   ۰٫۰ ٪  ۲ ١٣٩ ۰۲١   (  ۰٤۲ ) ( ۰٫۰٪ ) 
۰١  مجموع العلوم النوویة  -٤-۱  ٤١ ٦٣٦۰   ٣ ٩۰١  ١)  ٥٨٧ ۲٥٣  ٤٥٥) ( ١٤٫٤ ٪ ) ٩ ۰۰١  ۰٩٤   ( ۲ ٦٤٦) ( ۰٫۰٪ ) 

۲٤  المجموع بالنسبة للقوى النوویة ودورة الوقود النووي والعلوم النوویة  ٧٥۰  ٩٩۲   ۲٤  ٧٥۰  ٩٩۲     ۰  ۰٫۰ ٪  ۲٤  ٧٥۰  ٩٩۲   (  ۰) ( ۰٫۰٪ ) 
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امج الرئیســـــي   ة من أجـل  :۲البرـن ات النووـی التقنـی
 التنمیة وحمایة البیئة

إلى توطید عملیة  ۲یھدف البرنامج الرئیسي   -٥۲
ة یمكنھـا أن   ة ابتكـارـی ا نووـی تطویر علوم وتكنولوجـی

ــتدامة،   ــھم في أھداف التنمیة المسـ یھدف إلى  كما  تسـ
ل التكنو دعم التقني لنـق ات المعتمـدة إلى  توفیر اـل لوجـی

ــاء. دول األعضـــ امج الرئیســـــي   اـل ذا البرـن دعم ـھ وـی
االـستخدامات الـسلمیة للعلوم والتطبیقات النوویة، فھو 
تندة إلى العلوم،   ورة المـس یزود الدول األعضـاء بالمـش
والمواد التعلیمـیة، والمـعاییر، واإلرشـــــادات بشـــــأن  
ائق   ــات والمواد المرجعـیة، والوـث ــل المـمارســـ أفضـــ

أنـشطة في خمـسة   ۲ویـشمل البرنامج الرئیـسي    ة.التقنی
مجاالت مواـضیعیة ھي: األغذیة والزراعة، والـصحة  

، والبیئة البحریة، والكیمیاء  والموارد المائیةالبـشریة،  
ولقد أبرزت   اإلشــــعاعیة والتكنولوجیا اإلشــــعاعیة.

ا  ــاء في جھودـھ دول األعضـــ ة لـل دَّـم ــاـعدة المـق المســـ
ســـاھمة القیِّمة للعلوم  الم ۹-المتصـــدیة لجائحة كوفید

النوویــة ــا   .والتكنولوجیــا  والتكنولوجی العلوم  وتطبیق 
بــاالزدیــاد في مجــاالت مثــل الرعــایــة   النوویــة آخــذٌ 
ة،   اـع ة، والمواد، والصــــــن ة البیـئ اـی ة، وحـم الصـــــحـی
ك في  ة، وكـذـل ة والزراعـة، والموارد المـائـی واألغـذـی
العـالمیـة، من قبیـل تغیُّر المنـاخ   مواجھـة التحـدیـات 

والتلوث  واأل ــدر  المصــــ ــة  الحیوانی ــالمواد  مراض  ب
 .البالستیكیة

ــي   -٥۳ اثنا   ۲ویقوم على خدمة البرنامج الرئیســ
بفرادتھــا في منظومــة األمم   تتســـــم  عشـــــر مختبراً 
دة التي   ة الوحـی دولـی ة اـل ة ھي المنظـم اـل المتـحدة؛ والوـك
لدیـھا مختبرات مـناســــــبة للغرض المطلوب تســـــاعد  

ــاء على تعزیز قدرتھا عل ــتخدام  دولھا األعضــ ى اســ
ا في  ة، بـم ائـی ا اإلنـم دافـھ ة لتحقیق أـھ ات النووـی التطبیـق

التنمیـة المســـــتـدامـة. وال بـدَّ أن تظـلَّ  ذلـك أھـداف 
المتزایــدة   قــادرة على تلبیــة االحتیــاجــات  المختبرات 

ــاء. ــروَعي   والمتغیرة للدول األعضــ وبعد نجاح مشــ
ــوویـــة   ــن ال ــقـــات  ــی ــب ــط ــت ال ــرات  ــب ــت ــخ م ــجـــدیـــد  ت

)ReNuAL/ReNuAL+(  ــة ــانی الث ــة  المرحل ــت  أُطلق  ،
ReNuAl 2   من المـشروع الـستكمال تحدیث مختبرات

ــدورف. د الجودة    زایبرســـ ــأن تعزیز توكـی ومن شـــ
ــوى من المرافق الجدیدة أن   ــتفادة القصـ وتحقیق االسـ
یُسھما في تمكین الوكالة من تقدیم خدمات محسَّنة إلى  

عة للوكالة في وتظلُّ المختبرات التاب الدول األعضـاء.
فیینا وزایبرســدورف وموناكو وســیلة أســاســیة لتنفیذ  

امج. وتســـــھم أنشـــــطـة البحـث والتطویر التي   البرـن
تضـــــطلع بـھا الوـكاـلة والـعدد الـھاـئل من مشـــــاریعـھا 
ــایا. قة في مجموعة متنوعة من القضـ ــَّ  البحثیة المنسـ

وبینما یـساعد البرنامج الرئیـسي الدوَل األعـضاء على 
ھم أیضـاً في بناء قدراتھا و معارفھا وخبراتھا، فإنھ یـس

زـیادة ـقدرات البـحث والتطویر في اـلدول األعضـــــاء  
  من خالل مشاریعھا البحثیة المنسَّقة.

ویـظلُّ مخطط المراكز المتـعاوـنة مع الوـكاـلة   -٥٤
ل أحد الترتیبات الق مة التي تكفل العمل المـشترك  یِّ یـشّكِ

یز  وـستُبذل جھوٌد لتعز مع مؤـسـسات الدول األعـضاء.
الفـعالـیة   -كـفاءة االســـــتـفادة من المخطط بـما یزـید من 

امج الرئیســـــي عبر   ذ البرـن ة في تنفـی ث التكلـف من حـی
 الترتیبات المبرمة مع المراكز المتعاونة مع الوكالة.

ة لتعزیز   -٥٥ ة مھـم ات وســـــیـل وتظـلُّ الشـــــراـك
ــاء.  األنشــــطة البرنامجیة والعمل مع الدول األعضــ

تعزیز الشـراكات  في  ۲وسـیسـتمر البرنامج الرئیسـي  
الرئیسیة مع المنظمات المنضویة تحت منظومة األمم  
المتـحدة مـثل منظـمة األـغذـیة والزراـعة لألمم المتـحدة،  
دة   امج األمم المتـح ة، وبرـن المـی ة الـع ة الصــــــح ومنظـم

ویـستـضیف   للبیئة، والمنظمة العالمیة لـصحة الحیوان.
ات   اـن د البـی د من قواـع دـی امج الرئیســـــي الـع ذا البرـن ـھ

ــب ــات علمیة والشــ ــســ كات المعترف بھا دولیاً لمؤســ
ــبكة المختبرات   ــاء، مثل شـ وبحثیة في الدول األعضـ
التحلیلیة لقیاس النشــــاط اإلشــــعاعي البیئي وشــــبكة  

 مختبرات التشخیص البیطري (شبكة فیتالب).

وســـــیـظلُّ التعلیم والـتدرـیب من العـناصـــــر   -٥٦
ــي. ــیة في ھذا البرنامج الرئیســ ــاســ ومن أجل   األســ

ھور أوـسع وتحقیق وفورات أكبر في التواـصل مع جم
التكالیف، سـیتواصـل تأكید أھمیة وضـع أدوات التعلُّم  
ات التعلیم الـقائـمة على اإلنترـنت   اإللكتروني ومنصـــــَّ

ومن أجل زیادة وعي  مثل الحلقات الدراـسیة الـشبكیة.
ــاھماتھ،  ــي ومسـ الجمھور بعمل ھذا البرنامج الرئیسـ

ورات المیزانیة  سـتتواصـل الجھود التي اسـتُھلَّت في د
الســـابقة والرامیة إلى وضـــع اســـتراتیجیات اتصـــال  

 محدَّدة.
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 التقنیات النوویة من أجل التنمیة وحمایة البیئة  —  ۲البرنامج الرئیسي  -  ٥الجدول  
 موجز موارد المیزانیة العادیة لفترة السنتین 
 (باستثناء االستثمارات الرأسمالیة الرئیسیة) 

امج الفرعي  *   ت البرـن ة تـح درـج د    ۱-٤-۲األنشـــــطـة الـم دـی امج الفرعي الـج ت إلى البرـن ارة نُقـل ال العلوم والتـج ة في مـج ة المرجعـی اـل ات الوـك اء    ۳-٥-۲منتـج الكیمـی
 اإلشعاعیة الخاصة بالبیئة البریة.

 

 

        ۲۰۲۲ ۲۰۲۳ 

میزانیة   الفرعي / البرنامج البرنامج 
۲۰۲۱ 

التقدیرات  
بأسعار  
۲۰۲۱ 

التباین مقارنة بمیزانیة  
۲۰۲۱ 

التقدیرات  
األولیة بأسعار 

۲۰۲۱ 

التباین مقارنة بمیزانیة  
۲۰۲۲ 

 ٪ یورو ٪ یورو
۰٨٧ ٤١٣ ٨  اإلدارة العامة والتنسیق واألنشطة المشتركة  -۲-۰   ٩٨١ ٧٧٣ ٨   ۰٣٦  ٤٫٣  ١١١ ٪  ٨ ٧٧٤ ٨۰۰     ٧۲   ۰٫۰ ٪  
٤٨۲ ۲  اإلدارة المستدامة لألراضي والمیاه ۲-۱-۱  ٧٤٣  ۲ ۰١٩  ٧٦۲   ( ٤٦٧ ٥٨) ( ٫٦۲٪ ) ۲ ۰١٩  ٧٦۲     ۰  ۰٫۰ ٪  
٥۰١ ٣٥٤ ۲  التكثیف المستدام لنظم اإلنتاج الحیواني ۲-۱-۲   ۲ ۲٩۲  ٧ ٦١ )  ٨٩٨۲۰ ) ( ٫٦۲٪ ) ۲ ۲٩۲  ٨٩٨  -    - 
٣۲٩ ١  األغذیة ومراقبة األغذیةتحسین نظم سالمة  ۲-۱-۳  ٩۰٣   ٣ ٨٧٣ ١۰٣   ( ۰٥  ٦۰۰ ) ( ٫٦۲٪ ) ٣ ٨٧٣ ١۰٣   -    - 
٨۲٧ ٣  المكافحة المستدامة لآلفات الحشریة الرئیسیة ٤-۲-۱  ٦٣١ ٣  ٦٨٦ ۰٧٤   ( ٩٤٦ ٩٦) ( ٫٦۲٪ ) ٦٣١ ٣ ۰٧٤   -    - 
٣۰۰ ۲  تحسین المحاصیل بغرض تكثیف نظم اإلنتاج الزراعي ٥-۲-۱  ١  ٤٩٨ ۰٩٧  ٤۲١   ( ٣٧٤ ٣٣) ( ١٫٧٪ ) ١ ۰٩٧  ٤۲١   (  ۰) ( ۰٫۰٪ ) 

۲١  مجموع األغذیة والزراعة  -۲-۱  ٥٨۲  ۰٣٤   ٩٥٨ ١١ ۰٣٤   ( ۰۰٣  ۰۰۰) ( ٫٤۲٪ ) ٩٥٨ ١١ ۰٣٤   -    - 
٤۲٨ ١  التغذیة من أجل تحسین الصحة البشریة  ۲-۲-۱  ٤ ١  ٦٣٨۲٨  ٤    ٦٤١  ۰٫۰ ٪  ٥ )  ٦٤١ ٧٩٩ ١۲  ۰۰۰) ( ١٫٤٪ ) 
٣٩۰ ۲  الطب النووي والتصویر التشخیصي ۲-۲-۲  ٥٩٩  ۲ ٧١۰  ٩٨۰    ٣١ ۰۰٥   ١٫٥ ٪  ۲ ٥٤۰  ١٦ )  ١٤٨ ۰٩٥ ) ( ٫٨۰٪ ) 
۲٩٣ ١  ١٥٥ ٩٦٤ ١  العالج اإلشعاعي لألورام وعالج السرطان  ۲-۲-۳  (٥٧٦ ٣١ )  ٥٧٩ ( ١٫٦٪ ) ١ ۲٩٣  ۲٦٤     ٦٣  ۰٫۰ ٪  
۰١٦ ٣  ألغراض التصویر والعالجقیاس الجرعات والفیزیاء الطبیة  ٤-۲-۲  ٥٣ ١١٩ ٣  ٩٧٦۰   ( ٣ ٤١۲٩ ) ( ١٫٣٪ ) ٣ ۰١٦  ١٫٣  ٨٨٨ ٤١   ٩٤١ ٪  

) (٩٩٧ ٤١ )  ٣٧١ ٩٤٧ ٨  ٣٦٨ ٩٨٩ ٨  مجموع الصحة البشریة  -۲-۲ ٫٥۰٪ ) ٣٧٣ ٩٤٧ ٨    ۲  ۰٫۰ ٪  
۰۲٣ ١  شبكات بیانات النظائر المتعلقة بالدراسات الھیدرولوجیة والمناخیة ۲-۳-۱  ۲٦٧   ٧٦ ١۲  ٨۰٨   ( ٥۲  ٨٦٣) ( ۰٫۲٪ ) ٩١ ١۲  ۰۲٤    ١٫١  ٥٩٤ ١٤ ٪  
۲٣۲ ١  ٣٩٩ ١٦١ ١  تقییم وإدارة الموارد المائیة استناداً إلى النظائر ۲-۳-۲  ١٥٣   ۰٧  ٦٫١  ٧٥٣ ٪  ١٥ ١۲  (٦٩٩ ١٦ )  ٤٥٤ ( ١٫٤٪ ) 
٨۰١ ٣٤٩ ١  تطبیقات النظائر المشعة في مجال الھیدرولوجیا  ۲-۳-۳   ٤ ١۰٣  ٧٤۰   ( ٣٤ ٤٥۰ ) ( ٣٫٣٪ ) ٦ ١۰٣  ۰١٨    ۲ ٦۰١   ۲٫۰ ٪  

٣٥۰ ٨١٣ ٣  ١٧٩ ٨١٣ ٣  مجموع الموارد المائیة -۲-۳   (  ١٤٤) ( ۰٫۰٪ ) ٣٦ ٨١٣ ٣۰     ١  ۰٫۰ ٪  
١۰٦ ١  استخدام التقنیات النوویة لفھم تغیـُّر المناخ والبیئة ۱-٤-۲  (٤٣٩ ٤٧ )  ٩٣٨ ٥٥٣ ١  ٣٧٧ ( ۰٣٫٪ ) ٥٤٨ ١ ۰٦٧   ( ٦٨ ٥۲ ) ( ٫٣۰٪ ) 
المنتجات المرجعیة القدیمة التي أعدَّتھا الوكالة ألغراض العلوم  ۱-٤-۲

۰۰٦ ۲  والتجارة*  ۲٨١   -    (۲ ۰۰٦  ۲٨١ ) ( ۰٫۰۰١٪ ) -    -    - 

ث ۲-٤-۲ ٣۲٨   استخدام التقنیات النوویة لرصد وتقییم التلوُّ  ١  ١٨٨ ۰٣٤  ۰٨٨    ٥١٧ ۲٦٩   ٫٩۲٦٪  ٦٥٧ ٣٨٣ ١   ۲٤  ٧٧٧  ۲٣٫ ٪  
استخدام التقنیات التحلیلیة لحمایة التنوع البیولوجي وخدمات النظم   ۳-٤-۲

۲۰١   ٩٣٤ ٨٩٤ ١  ٣٧٥ ٧٧٤ ١  اإلیكولوجیة  ٦٫٨  ٥٥٩ ٪  ٥ ٨٥٧ ١۲٤   ( ٩ ٣٧۰٥ ) ( ۰٫۲٪ ) 

۰١۰ ۲)  ٧٥٣ ٧٨٩ ٤  ٧٥٣ ٧٩٩ ٦  مجموع البیئة البحریة  -٤-۲  ۰۰۰) ( ٩٫٦۲ ٪ ) ٧٥٣ ٧٨٩ ٤    ۰  ۰٫۰ ٪  
استخدام منتجات النظائر المشعة لمكافحة السرطان واألمراض غیر  ۱-٥-۲

٨٨۲ ١٨١ ١  الُمعدیة   ٦٩ ١۰  ٣ ١١١ )  ٣٦٥۲٩ ) ( ٩٫٥٪ ) ٣٫٩  ٩٥٤ ٤١   ٣١٩ ١١١ ١ ٪  

تطبیقات التكنولوجیا اإلشعاعیة في مجال الرعایة الصحیة  ۲-٥-۲
۲٣٣ ١  والصناعات والبیئة   ٩٧ ٤٤٣ ١  ١١٥۲    ١١١ ۲١٨   ٨٫٣ ٪  ١ ١۰٤  ۲٣٤   ( ٩٥٥ ٤١) ( ٫٩۲٪ ) 

۲٩٩ ١    -  الكیمیاء اإلشعاعیة الخاصة بالبیئة البریة* ۳-٥-۲  ۰٧٧   ١ ۲٩٩  ۰٧٧   - ١ ۲٩٩  ٩  )  ٧٤١۲ ) ( ۰٫۰٪ ) 

٣۰٤ ٥١٣ ۲  مجموع الكیمیاء اإلشعاعیة والتكنولوجیا اإلشعاعیة -٥-۲   ٥ ٤۰٥  ۲٤٣   ١ ۲٩٩  ٩۰۲   ٧٩٫٣ ٪  ٥ ٤۰٥  ۰۲٤   (  ۰٣ ) ( ۰٫۰٪ ) 

۲٤  المجموع بالنسبة للتقنیات النوویة من أجل التنمیة والحمایة البیئیة   ٧٨٧ ۲٩١   ۲٤  ٧٨٧ ۲٩١     ۰  ۰٫۰ ٪  ۲٤  ٧٨٧ ۲٩١     ۰  ۰٫۰ ٪  
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 ۲٥  الصفحة

 

 األمان واألمن النوویان :۳البرنامج الرئیسي  

ع البرـنامج الرئیســـــي   -٥۷ على تحقیق   ۳یشـــــّجِ
تویات عالیة من األمان واألمن النوویین في جمیع   مـس
أنـحاء الـعالم والحـفاظ على تـلك المســـــتوـیات من أـجل  
حمـایـة النـاس والمجتمع والبیئـة من اإلشـــــعـاعـات  

ویدعم ھذا البرنامج الدول األعـضاء في تلبیة   المؤیِّنة.
المطالبة بتحقیق مستوى أعلى من األمان في المنشآت  

ة   ك مرافق تعـدین  النووـی العـدد، بمـا في ذـل دة  المتزاـی
الیورانیوم، وفیـما ھو ـقائم من محـطات القوى النووـیة  
ا  كَّ متوســـــط عمرـھ ا انـف اعالت البحوث، التي ـم ومـف

ع   یتزاید. كما یدعم الدول األعضـــاء في تناُول التوســـُّ
ــعاعات المؤیِّنة في مجاالت  ــتخدام اإلشـ في نطاق اسـ

اـعة والـطب والزراـعة؛ وال د  الصــــــن دـی ــدي للتـھ تصـــ
ـلھ اإلرھاب النووي؛ ومـعالجة  المســـــتمر الذي یشـــــّكِ
ــتھلَك. ــعة والوقود النووي المسـ  تراُكم النفایات المشـ

وعن طریق االضـطالع بھذه األنشـطة، تحفِّز الوكالة  
 إرساء ثقافة قویة في مجالي األمان واألمن.

الرئیســـــي   -٥۸ ــامج  البرن تؤدي  ۳ومن خالل   ،
ھا المنـصوص عل یھا في نظامھا األساسي  الوكالة مھامَّ

ات   اذ ترتیـب ان واتـخ اییر األـم ة في وضـــــع مـع المتمثـل
اء على طـلب تـلك   ــاء، بـن لتطبیقـھا في اـلدول األعضـــ
الوكــالــة  ذھــا  تنفــِّ التي  الــدول، وكــذلــك في العملیــات 

ھا. ي   نفـس اعد البرنامج الرئیـس الدول األعضـاء   ۳ویـس
ة من خالل تعزیز التعـاون   درات الوطنـی اء الـق في بـن

دول األمـان  اـل ة ـب ل المعـارف المتعلـق ي، ومن خالل نـق
ة النمو في  ا برامج مكتمـل دیـھ النووي من اـلدول التي ـل
دول   ة إلى اـل ات النووـی ة والتطبیـق ة النووـی اـق ال الـط مـج
ة   التي ـلدیـھا برامج ـناشــــــئة في مـجالي الـطاـقة النووـی
ارف.  ات المـع ة عن طریق شـــــبـك ات النووـی   والتطبیـق

ــَطلع بھ ا في إطار ھذا  وســـتواصـــل األنشـــطة الُمضـ
الرئیســـــي تغطیــة مــا یلي: تعزیز األمــان  البرنــامج 
النووي واإلشـــعاعي وأمان النقل وأمان النفایات على 
ــامیم، وتقییم   ا في ذـلك أـمان التصـــ ــاـمل، بـم نحو شـــ
المخاطر الخارجیة، وثقافة األمان، والتواصــل بشــأن  
ي للحوادث العنیفة، واالســـتصـــالح   األمان، والتصـــّدِ

إلى مرحلــة التعــافي؛  فیمــا بعــد الحوا دث، واالنتقــال 
د العمر التشـــــغیلي   ة بتمـدـی ب المتعلـق ك الجواـن وكـذـل
ــغیلي   لمحطات القوى النوویة، بما في ذلك األداء التش
والبشـــــري، وإخراج المرافق من الـخدـمة، والتخلص  

ــعاع،   ــة والقویة اإلشـ ــعة المنخفضـ من النفایات المشـ
ــریعة،  والتكنولوجیات االبتكاریة مثل المفاعالت ال ســ

أو   الـحـجم  والـمـتوســـــطـــة  الصــــــغـیرة  والـمفـــاعالت 
المـفاعالت النمطـیة، وأـمان المصـــــادر اإلشــــــعاعـیة  

 المستخَدمة في تطبیقات غیر متصلة بمجال القوى.

وما زال أمن المواد النوویة والمواد المشــعَّة  -٥۹
عــالیــة.  بــأولویــة  النوویــة یحظى  والمرافق    األخرى 

األمن   وتصــوغ الوكالة وتنشــر توصــیات وإرشــادات
ة فعَّالة للمعلومات لتطبیق ھذه   النووي، وتحتفظ بمنصَّ

ــادات. ــاعد الوكالة أي دولة،   التوصــیات واإلرش وتس
بناء على طلبھا، على إرـساء وتنفیذ بنیة أـساسیة متینة  
  لألمن النووي، بما یـشمل الوقایة والكـشف والتـصدي. 

ائـمة في مـجالي األـمان   ات الـق وعلى الرغم من الترتیـب
، ـفإنَّ خطر وقوع ـطارئ نووي أو إشــــــعاعي  واألمن

ال   —من مـصادر مختلفة وبدرجات ـشدة متفاوتة  —
ز ـھذا البرـنامج الرئیســـــي   یمكن أن یزول كلیـ�ا. ویرّكِ

أیضاً على تقدیم المساعدة في إرساء وتعزیز القدرات  
ة   ــدي بفعـالـی أھـب للتصـــ ة الـت ة بغـی دولـی ة واـل الوطنـی

منھـا في حـال وقوع طـارئ من   للعواقـب والتخفیف 
وســـیواصـــل مركز الحادثات والطوارئ،   ھذا القبیل.

ــب رئیس  ـب اظ على المســـــتوى الحـالي لمنصـــ الحـف
 الطلبات المتزایدة من الدول األعضاء.  تلبیة،  المركز

والوكالة ھي جھة االتصـــال العالمیة المعنیة   -٦۰
ـبالـتأـھب للـحادـثات أو الطوارئ النووـیة واإلشــــــعاعـیة 

لي، وتنِفّذ أدوارھا في والتـصدي لھا على الـصعید الدو
ي في إطار ھذا البرنامج الرئیسي.  مجال التصّدِ

وخالل فترة السنتین، ستواصل الوكالة أیضاً   -٦۱
تحلـیل تجرـبة اـلدول األعضـــــاء في ضــــــمان األـمان 
غیل الموثوق للمرافق واألنـشطة النوویة   واألمن والتـش

وســــتواصــــل    ۱۹-واإلشــــعاعیة خالل جائحة كوفید
ــل   تحلی ــة  إجراء  المحتمل ــار  ــاآلث ب ــة  المتعلق للثغرات 

ــادات األمن. ــتمر تعزیز   لمعاییر األمان وإرش ــیس وس
ان اإلشـــــعـاعي واألمن النووي فیمـا یتعلق   نظم األـم

ھا. طة الوكالة نفـس ي   بأنـش یواصـل البرنامج الرئیـس وـس
التركیز على تحسـین التنسـیق في الوقت المناسـب،   ۳

ــي ومع البرامج ا ــیة  داخل ھذا البرنامج الرئیسـ لرئیسـ
ة   الـی ادة الفـع آزر وزـی ھ ـت اد أوـج األخرى، من أـجل إیـج
في  ــة  ازدواجی وجود  ــال  احتم من  ــد  والح ــاءة  والكف

  تخطیط األنشطة وتنفیذھا.
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 ۲٦  الصفحة

 األمان واألمن النوویان  —  ۳البرنامج الرئیسي  -  ٦الجدول  
 موجز موارد المیزانیة العادیة لفترة السنتین 
 (باستثناء االستثمارات الرأسمالیة الرئیسیة) 

 

 
 

 

اإلدارة العامة والتنسیق 
واألنشطة المشتركة

۱۱%

التأھـب 
والتصدي 
للحادثات 
والطوارئ

۱۲%

أمان المنشآت 
النوویة

۲۹%

األمان اإلشعاعي 
وأمان النقل

۲۱%

أمان التصرف في 
النفایات المشعة وأمان

البیئة
۱۰%

األمن النووي
۱۷%

۲۰۲۲تقدیرات المیزانیة العادیة لعام 

        ۲۰۲۲ ۲۰۲۳ 

میزانیة   البرنامج الفرعي / البرنامج 
۲۰۲۱ 

التقدیرات  
 ۲۰۲۱بأسعار 

التباین مقارنة  
 ۲۰۲۱بمیزانیة 

التقدیرات  
األولیة بأسعار 

۲۰۲۱ 

التباین مقارنة بمیزانیة  
۲۰۲۲ 

 ٪ یورو ٪ یورو
٤۲۰ ١٤٧ ٤  اإلدارة العامة والتنسیق واألنشطة المشتركة  -۳-۰   ٦٤ ٤۰  ٥۲٣   ( ۲٨  ٨٧٩) ( ۰٫۲٪ ) ٤ ۰۲۰ ٧ ٤٣ )  ٩٩٨۲٣ ) ( ١٫١٪ ) 
۰٧٧ ١  والدوليالتأھب لحاالت الطوارئ على الصعیدین الوطني  ۳-۱-۱  ٦ ١  ٣١٧۰٨  ٣۰٤    ٨٦ ٣٦۰   ۰٫۲ ٪  ٦ ١۰٨  ٤۰٤     ١  ۰٫۰ ٪  
نظام التصدي للحادثات والطوارئ التابع للوكالة والترتیبات   ۳-۱-۲

۰۲٤ ٧٦٩ ۲  التشغیلیة مع الدول األعضاء والمنظمات الدولیة   ۲ ٧٣٧ ۰٩٧   ( ٣١ ۲٤٣ ) ( ١٫١٪ ) ۲ (٦٥٥ ٤ )  ٣١٥ ٧٣٣ ( ۲٫۰٪ ) 

٪ ٫١۰  ٦٥٤ ٤   ٣٧٣ ٥٤٤ ٤  ٧١٩ ٥٣٩ ٤  مجموع التأھب والتصدي للحادثات والطوارئ  -۳-۱  (٦٥٥ ٤ )  ٧١٩ ٥٣٩ ٤ ( ٫١۰٪ ) 
۲٣۲ ٣  اإلطار الرقابي الحكومي وإرساء البنیة األساسیة لألمان ۳-۲-۱  ٨ ٣  ٤٧٨۲۲  ٣ )  ٥٣٨ ۰٩٤ ) ( ٫١۰٪ ) ٣ ۰۲٥  ٧٣   ٤٨٨۲  ۰٩٥   ٨٫٥ ٪  
٦۰٣ ۲  المنشآت النوویةتقییم أمان  ۳-۲-۲  ٧٧٥  ۲ ۲٣١  ٣٨٣ ٥   ١٥٧  ۲٫۰ ٪  ۲ ١٩۲  ۰٤١   ( ۲٩  ٧٤٨) ( ۰٤٫٪ ) 
۰١۲ ١  األمان والحمایة من األخطار الخارجیة ۳-۲-۳  ۰٨٩   ١ ۲١٨  ٨ )  ١٨١۲  ٩۰٧ ) ( ٫٤۲٪ ) ٥ ١۲١  ٧۲٩   ( ٥٤ ٥٦۲ ) ( ٤٫٨٪ ) 
۲٦٦ ۲  التشغیل المأمون لمحطات القوى النوویة ٤-۳-۲  ١۲٦   ۲ ٩۰٧  ٤٩۰    ٨ ٤٦۲٤   ١٫٧ ٪  ۲ ٥۰٦  ۰٣١   ( ٣۰١  ٧٣٩) ( ٣٫٨٪ ) 
۲۰٤ ٤٦١ ١  أمان مفاعالت البحوث ومرافق دورة الوقود ٥-۳-۲   ٧٧ ١٤   ٦٩٧ ٤٧٥ ١۲   ۰١٫ ٪  ١ ۲۲٤  ٩٧۰   ( ٥٣ ۰۰٦ ) ( ٣٫٦٪ ) 

۰١  مجموع أمان المنشآت النوویة  -۳-۲  ١٨٤ ٨٧٤  ۰١  ٧۰٩  ۲۲٦    ٫٣  ٤٣٨ ٣٣۰ ٪  ۰١  ٣١ ٨٧٥۲   ( ۲٣  ۰٣٩ ) ( ٫٣۰٪ ) 
٧۰٤ ٤  األمان اإلشعاعي والرصد اإلشعاعي ۳-۳-۱  ٥٥۲   ٥٥٤ ٤ ۰٧۰    ٣٫٣  ٨١٥ ١٤٦ ٪  (٤٨٧ ٥٩ )  ٥٨٣ ٤٩٤ ٤ ( ١٫٣٪ ) 
۰٣٨ ٣  البنیة األساسیة الرقابیة وأمان النقل  ۳-۳-۲  ٦١۲   ٣٤ ٣۲  ٣ ١٤٥ )  ٩٣٨۲٣ ) ( ٤٫٣٪ ) ٨ ٣۰٣  ٩٩۲    ٫٣  ٣٦١ ٧٣۲ ٪  

٨۰۰ ٧٨٩ ٧  ٥١٦ ٧٨٧ ٧  اإلشعاعي وأمان النقلمجموع األمان  -۳-۳    ١ ۲٤٩   ۰٫۰ ٪  ٧ ۰۲٨  ۲٨٨    ٨٧٤ ١٣  ۲٫۰ ٪  
٦٨۲ ٨١٥ ١  ۰۲۰ ٨٣١ ١  أمان التصرف في الوقود المستھلك والنفایات المشعة  ۱-٤-۳   ( ١٥ ۲٧٥ ) ( ٫٩۰٪ ) ٥١ ٧٩٨ ١۰   ( ١٧ ١٧۲ ) ( ٫٩۰٪ ) 
٩٦۰ ۲  واالستصالح واالنبعاثات البیئیة أمان اإلخراج من الخدمة  ۲-٤-۳  ۰۰٣   ۲ ٥ ١١٤۲٩    ٤ ١٨۲٦   ٫٩۰ ٪  ۲ ٩٤٤ ١١٣  (  ۰٩٨ ) ( ۰٫۰٪ ) 

٧۲٩ ٣  مجموع التصرف في النفایات المشعة وأمان البیئة -٤-۳  ۲۰٣   ٣ ۰٩٣  ١٩٣   ۲ ۲٨٧   ٫١۰ ٪  (١٩٧ ١٨ )  ٩٩٥ ٩١١ ٣ ( ٫٥۰٪ ) 
۰٦ )  ٦٥٧ ٤٥٦ ١  ٦٨٧ ٥١٦ ١  إدارة المعلومات  ۱-٥-۳  ۰٣۰ ) ( ۰٤٫٪ ) ٨ ٣٤٧ ١۰۲   ( ٩۰١  ٩۲٦ ) ( ٧٫٥٪ ) 
٤۰٨ ١  األمن النووي للمواد والمرافق  ۲-٥-۳  ٨٥٧ ١  ١٧٩ ۰١١    ۲٥  ٫٩  ٩٣١۲ ٪  ٧٥ ١٥ )  ٨٣٥ ٨٤١ ١۲ ) ( ٫٨۰٪ ) 
٣۰٦ ١  األمن النووي للمواد الخارجة عن التحكم الرقابي ۳-٥-۳  ٨٨۰   ٥ ١۲٦  ٨١٨   ۲۲ ۰٧٣   ١٫٤ ٪  ١   ٤٨١ ٦٤٧ ١۲  ١٫٣  ٦٦٣ ٪  
۲٤٨ ١  وضع البرامج والتعاون الدولي ٤-٥-۳  ۲٧١   ٧ ١۰٥  ٣۰٥    ٤۲  ۲٧٩   ١٫٧ ٪  ٫٥  ٩٣٦ ١٨٧   ٤٣٩ ٦٩٥ ١۲١٪  

٦۰٤ ٦  مجموع األمن النووي -٥-۳  ٨٨ ٤٤٧ ٦  ٦٦٦۰    ۰٤  ۲۲٤   ٫٦۰ ٪  ١٫٣  ٦٩٥ ٨٤   ٧٨٣ ٥٣١ ٦ ٪  

۲٦٨ ٣٧  المجموع بالنسبة لألمان واألمن النوویین   ٩۰٦   ٣٧ ۲٦٨  ٩۰٦     ۰  ۰٫۰ ٪  ٣٧ ۲٦٨  ٩۰٦   (  ۰) ( ۰٫۰٪ ) 
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 التحقُّق النووي :٤البرنامج الرئیسي  

ــي   -٦۲ ــندة   ٤یدعم البرنامج الرئیس الوالیة المس
إلى الوكالة بمقتـضى نظامھا األـساـسي والقاـضیة بأن  

الوكالة وتطبق ضـمانات ترمي إلى كفالة كون تضـع  
المواد االنشــــــطارـیة الـخاصـــــة وغیرـھا من المواد  
التي   والمعلومــات  والمرافق  والمعــدات  والخــدمــات 
مـھا الوكالة، أو التي تُقدَّم بناًء على طلبھا أو تحت   تـقّدِ
إشــرافھا أو مراقبتھا، ال تُســتخَدم على نحو یخدم أي  

الضمانات على أي    غرض عسكري؛ وأن تطبَّق ھذه 
ھ   ب أطراـف ائي أو متعـدد األطراف إذا طـل ب ثـن ترتـی
ذلك، أو على أي نـشاط من أنـشطة دولة ما في میدان  

 الطاقة الذریة إذا طلبت تلك الدولة ذلك.

ات   -٦۳ اـق ة اتـف اـل د الوـك ة، تعـق اـی ذه الـغ اً لـھ وتحقیـق
ضمانات مع الدول ترتِّب على الوكالة التزاماً قانونیاً  

انونـیة لتطبیق الضــــــماـنات على  وتمنحـھا ســـــلـطة ـق
اـلـمـفردات   ـمن  وـغـیرھـــا  اـلـنوویـــة  واـلـمراـفق  اـلـمواد 

وتـضطلع الوكالة في إطار ھذا   الخاـضعة للـضمانات.
البرنامج الرئیســـي بأنشـــطة للتحقق، من قبیل جمع 
المعلومات المتعلقة بالضـــمانات وتقییمھا؛ ووضـــع 
نُُھج خاـصة بالـضمانات؛ وتخطیط أنـشطة الـضمانات  

وتقییمـھا، بـما یشــــــمل تركـیب األجھزة  وتســـــییرـھا  
ــطة التحقق المیدانیة،   ــمانات، وأنشـ ــة بالضـ الخاصـ

ن  وتحلـیل العیـنات الالزـمة لتنفـیذ الضــــــماـنات. وتمّكِ
ھذه األنشطة الوكالة من استخالص استنتاجات قائمة 

ــأن الضــمانات. ــلیمة بش وعالوة على   على أســس س
م الوكالة المـساعدة، وفقاً لنظامھا ا اـسي،  ذلك، تقّدِ ألـس

ام التحقُّق   ك مـھ ا في ذـل ام التحقُّق األخرى، بـم في مـھ
ــالح النووي أو الحد من  ــى اتفاقات نزع السـ بمقتضـ
ه مجلس   ــبما یقرُّ ــلُّح، بناء على طلب الدول وحس التس

 المحافظین.

، تنطوي  ۲۰۲۳-۲۰۲۲وفیـما یخص الفترة   -٦٤
یات األسـاسـیة التي یواجھھا البرنامج الرئیسـي   التحّدِ

  ي:على ما یل ٤

ة   • ات المتزاـیدة المتصــــــل المســـــؤولـی اء ـب الوـف
 بالضمانات بفعالیة وكفاءة؛

ــتمراریة األعمال وقدرات التعافي   • تعزیز اسـ
لألحـــداث   التصـــــــدي  بغیـــة  الكوارث  من 
الخارجیة الواسـعة النطاق من قبیل الجوائح،  
من أجل ضـمان االضـطالع بأنشـطة التحقق  
الحاســمة الخاصــة بالضــمانات دون انقطاع،  

في ــا  ــاتــب    بم المك تعزیز  خالل  من  ــك  ذل
 اإلقلیمیة القائمة التابعة للوكالة؛

تنفیذ إجراءات التحقق والرصــد الضــروریة   •
بشـــأن التزامات جمھوریة إیران اإلســـالمیة  
بـالمجـال النووي على النحو   ذات الصـــــلـة 
تركة في  املة المـش المبیَّن في خطة العمل الـش
ضوء قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة  

۲۲۳۱ )۲۰۱٥.( 

االـستعداد إلخـضاع أنواع جدیدة من المرافق   •
النووـیة أو مرافق نووـیة أكثر تعقـیداً أو أكبر  
ة   انـی اـب ة الـی ل المحـط ات، مـث اـن اً للضــــــم حجـم
لتصـــنیع وقود خلیط األكســـیدین في الیابان،  
ــتودع الجیولوجي في  ومحطة التغلیف والمس
أمین  ك عبر ـت د، بمـا في ذـل دا والســـــوـی فنلـن

 التمویل؛مصادر  

تخطیط أنشــطة التحقُّق واالضــطالع بھا في  •
الجــاري   النوویــة  من المرافق  متزایــد  عــدد 

 إخراجھا من الخدمة؛

ــعوبات   • التطرق للمجاالت المنطویة على صـ
ــمانات، بما في ذلك عبر تقدیم   في تنفیذ الضـ
دعم إـضافي للنظم الحكومیة لحـصر ومراقبة 

كالة  المواد النوویة وذلك من خالل مبادرة الو
 لبناء القدرات الشاملة؛

تعزیز فـعالـیة ضــــــماـنات الوـكاـلة وتحســـــین   •
كفاءتھا عبر تیسـیر إبرام اتفاقات الضـمانات  

 الشاملة والبروتوكوالت اإلضافیة؛

التشجیع على التنفیذ الصارم لقرارات مجلس   •
لــعـــام   الــمــتــعــلــقـــة   ۲۰۰٥الــمــحـــافــظــیــن 

ــتندة   ــغیرة المسـ ببروتوكوالت الكمیات الصـ
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ي األصـــــلي، بـھدف تمكین  إلى النص النمط
ة من تـعدـیل ـھذه البروتوكوالت   اـلدول المعنـی

 أو إلغائھا، حسب االقتضاء؛

ــطالع بدورھا   • ــتعداد الوكالة لالض تكثیف اس
ــد برنامج   الرئیســـي، وفقا لوالیتھا، في رصـ
جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة النووي  

 والتحقق منھ؛

العــاملــة في مجــال  • القوى  توافُر  ضـــــمــان 
ــما نات التي تتمتَّع بالمھارات والخبرات  الضـ

الضـروریة لتعزیز الفعالیة من حیث التكلفة،  
 والحفاظ على المعارف المؤسسیة الحاسمة؛

الحفاظ على البنیة األـساـسیة المحدَّثة الخاـصة   •
المعلومــات وتعزیزھــا، بمــا في  بتكنولوجیــا 
ات واألجھزة التي   دـم ة والـخ ك النظم التقنـی ذـل

الضـــــمـانـا ت بفعـالیـة وكفـاءة،  تـدعم تنفیـذ 
أعلى   تحقیق  ــا  منھ أمور  ــة  جمل وتضـــــمن 

 معاییر أمن المعلومات؛

ا من  • ــادر تموـیل یمكن التنبؤ بـھ أمین مصـــ ـت
أجـل مواصـــــلـة تقـدیِم خـدمـات خـاصـــــة  
ــمانات   ــمانات عالیة الجودة وتنفیِذ ضـ بالضـ
فـعاـلة في مختلف اـلدول، بـما یشــــــمل تموـیل  
نُُھج  لتنفیــذ  الالزمــة  الضـــــمــانــات  معــدات 
الضـــمانات الفعالة والكفؤة، وتشـــجیع الدول  
ــاء والجھات المانحة الخارجیة على  األعضــ
تقدیم التمویل المشترك أو المساھمات العینیة  
لدعم تنفیذ األنشـــطة ذات الصـــلة، حســـب  

 االقتضاء؛

ــعبة قد تتطلب اتخاذ   • العمل في بیئة أمنیة صـ
ــالمة البدنیة   ــمان الســ ــافیة لضــ تدابیر إضــ

ــاملین الع أجــل    للموظفین  ومن  ــدان  المی في 
 ضمان أمن المعلومات.
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 التحقق النووي  —  ٤الرئیسي البرنامج  -  ۷الجدول  
 موجز موارد المیزانیة العادیة لفترة السنتین 
 (باستثناء االستثمارات الرأسمالیة الرئیسیة) 

 

 
 

  

        ۲۰۲۲ ۲۰۲۳ 

میزانیة   البرنامج الفرعي / البرنامج 
۲۰۲۱ 

التقدیرات  
بأسعار  
۲۰۲۱ 

التباین مقارنة بمیزانیة  
۲۰۲۱ 

التقدیرات  
األولیة بأسعار 

۲۰۲۱ 

التباین مقارنة بمیزانیة  
۲۰۲۲ 

 ٪ یورو ٪ یورو
٪ ١٫٣  ٩٤٩ ١٨١   ٣٨٥ ٥٣٣ ١٤  ٤٣٦ ٣٥١ ١٤  اإلدارة العامة والتنسیق واألنشطة المشتركة  -۰-٤  ٣ ١٤۰٤  ٤۰۰   ( ۰١٣  ٣٨١) ( ٫٩۰٪ ) 
٣۰۲ ٩  المفاھیم والتخطیط  ۱-۱-٤  ٥٦٣ ٨  ٤٣٥ ۰٨٦   ( ٥٧٥ ٤٥٩) ( ٥٫١٪ ) ٧ ٨۰٥  ٤١۲   ( ٦١٩ ٥٦) ( ٫٧۰٪ ) 
١۰٥ ١٧  تنفیذ الضمانات في الدول الواقعة تحت مسؤولیة شعبة العملیات ألف ۱-۲-٤  ١٦ ٣٩٨ ١٧  ٩٨٩۲   ( ٣۰١  ٧٧٣) ( ٫٦۰٪ ) ٥ ١ )  ١١١ ٣٩٧ ١٧۰١ ) ( ۰٫۰٪ ) 
٥۲  تنفیذ الضمانات في الدول الواقعة تحت مسؤولیة شعبة العملیات باء ۱-۳-٤  ٥  ٨٧٧ ٩٣١۲  ٥۲٩  ١۰٩   ( ٩٧٦ ٥) ( ۰٫۰٪ ) ٥۲  ٥۲٩  ۰۲٩     ١  ۰٫۰ ٪  
۰٤٨ ٨٩٩ ١٧  تنفیذ الضمانات في الدول الواقعة تحت مسؤولیة شعبة العملیات جیم ٤-۱-٤   (٩١١ ١١٥ )  ٥٦٨ ٧٨٣ ١٧ ( ٫٦۰٪ ) ٣ ١٧۰٧  ٩٧۰   ( ۰٨  ۲٤٧ ) ( ٫٥۰٪ ) 
٤١۰ ١٣  تحلیل المعلومات  ٥-۱-٤  ٤٣ ١٣  ٨٣٤۰  ٦٣٤ ١   ٤٦٨  ۰٫۰ ٪  ٤١ ١٣۰  (٦٣٤ ١ )  ٨٣٤ ( ۰٫۰٪ ) 
) (١٤٣ ١٦٤ )  ٤٧١ ١٩٣ ۲۲  ٦١٤ ٣٥٧ ۲۲  توفیر وتطویر أجھزة الضمانات  ٦-۱-٤ ٫٧۰٪ ) ۲۲ ١٩٦   ٦٧٣ ٣٨٩ ۲۰۲  ٫٩۰ ٪  
٨٦۲ ١١  الخدمات التحلیلیة  ۱-۷-٤  ۲٧٩   ١١ ۰١١  (٩٣٩ ١٧٥ )  ٨٥٣ ( ١٫٦٪ ) ١١ ۰١١  ٨٥٣  -    - 
۲٣٧ ٤٣٥ ١  ٦٩٧ ٥٨٤   المشاریع الخاصة ۱-۸-٤    ۰٨٥  ١٤٥٫٥  ٦٧٥ ٪  ٤٣٥ ١ ۲٣٧   -    - 
۲٨٧ ١٥  تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت الخاصة بالضمانات ۱-۹-٤  ٣۰٧   ٥١ ١٦۰  ٨۰٥    ٥ ١٧٨۰٨   ١٫١ ٪  ٥٦٣ ١٣٣ ١٦   ۲٨  ٥٥۰   ٫٥۰ ٪  

۰۰٥ ١٣٣  مجموع تنفیذ الضمانات  -۱-٤  ۲۰٤   ٦ ١٣٣۰٥  ١٥۲    ٧٩٥ ٥  ۰٫۰ ٪  ٩ ١٣٨   ٦٤٤ ٦٤٤ ١٣٣۲٤   ٫١۰ ٪  
٣٦۲ ٣  أنشطة التحقق األخرى  ۲-۱-٤  ۰۰٩   ٤٩ ٣۰  (٧٤٤ ١٨٧ )  ١٥٦ ( ٥٫٨٪ ) ٤١ ٣۰  ٨۰١   ( ٤٨ ٨۰ ) ( ٫٣۰٪ ) 

٣٦۲ ٣  مجموع أنشطة التحقق األخرى  -۲-٤  ۰۰٩   ٤٩ ٣۰  (٧٤٤ ١٨٧ )  ١٥٦ ( ٥٫٨٪ ) ٤١ ٣۰  ٨۰١   ( ٤٨ ٨۰ ) ( ٫٣۰٪ ) 

٨٨۰ ١٥١  المجموع بالنسبة للتحقق النووي  ٨٨ ١٥١  ٧٥٧۰  ٧٥٧    ۰  ۰٫۰ ٪  ٨٨ ١٥١۰  ٧٥٧  (  ۰) ( ۰٫۰٪ ) 
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الخدمات الخاـصة بالـسیاـسات   :٥البرنامج الرئیـسي  
  والتنظیم واإلدارة

تســـعى برامج الوكالة، في ظّلِ قیادة المدیر   -٦٥
ھ، إلى تحقیق   ھ وفي إطـار ســـــلطـت العـام وتوجیھـاـت

ــاء في  ــي ذلك  .الوكالةأھداف الدول األعضـ   ویقتضـ
ــمان إرشـــادات فعالة بشـــأن األولویات؛    تقدیم  وضـ

الجودة؛ والتفاعالت مع الدول األعضــاء، والخدمات  
ا یتناسـب  إلى جھاَزي تقریر السـیاسـات، بمالتي تُقدَّم  

؛  الشــفویة الناشــئة، بما في ذلك الترجمة  الطلبات  مع 
ائمـة على   ذھـا؛ واإلدارة الـق ووضـــــع البرامج وتنفـی
ك تقییم األداء وإدارة المخـاطر؛   النتـائج، بمـا في ذـل
وتعمیم مراعاة المنظور الجنساني؛ وإقامة الشراكات  
وتعبئة الموارد؛ ونشـر المعلومات على نطاق أوسـع  

وبین األمانة والدول األعضـاء ولفائدة    داخل األمانة،
ك،   ــائط اإلعالم. عالوة على ذـل اس ووســـ ة الـن اـم ـع

العمل على  باألخالقیات  واصل وظیفة مستقلة معنیة  تُ 
اســــــتداـمة ثـقاـفة أخالقـیة داـخل المنظـمة تقوم  و  تعزیز

وتواـصل مـساعدة  على النزاھة والمـساءلة والـشفافیة،  
العـام   موظفین  الجمیع  ضـــــمـان احترام  في  المـدیر 

مع أعلى معــاییر  یتمــاشـــــى  بمــا    وأدائھــالمھــامھم  
 النزاھة.

واصل  تَ والیة الوكالة،   في إنجازوللمساعدة   -٦٦
ة   ة والتنظیمـی ات اإلدارـی ة من الخـدـم ة واســــــع طـائـف

 مما مكَّنواإلشـــرافیة والقانونیة دعم برامج الوكالة،  
 .للدول األعضاء البرامج بكفاءة وفعالیةتقدیم  من 

ــتدام للمرافق التي   -٦۷ ــمان التشــغیل المس ولض
أو تسـتخدمھا، مثل مختبراتھا  تقوم الوكالة بصـیانتھا  
الــدولي،   حــاجــة إلى مزیــد من ھنــاك  ومركز فیینــا 
بمــا في ذلــك   أمن  االضـــــطالع بوظــائف  الموارد، 

ــة  والمواقع،   البنی ووظــائف  ــدســـــیــة  الھن الوظــائف 
ــدورف.  ــیة على نطاق الموقع في زایبرسـ ــاسـ   األسـ

البرنــامج    ٪۲٥مــا یقرب من  ویرتبط   من میزانیــة 
ــتركة وإدارة  خدمات األمن تكلفة  ب ٥الرئیســـي   المشـ

دولي. ا اـل اني في مركز فییـن ة إلى   المـب اـج دعو الـح وـت
ل  توفیر ال افي  تموـی ة  الـك ة  لتغطـی ة  البنـی ــاســــــی األســـ

المتقادمة لمركز فیینا الدولي؛ بیَد أن مساھمة الوكالة  

مـباني یـجب أن  في ـھذه الـخدـمة المشـــــترـكة إلدارة ال
ــاً   الذي  المیزانیة الحالي  في مناخ تكون متوازنة أیض

 ".بالقدر نفسھ من الموارد"إنجاز الكثیر    یتطلب

ولتلبـیة الزـیادة في الطـلب على الـخدـمات في  -٦۸
یرّكز   ٥، یظلُّ البرنامج الرئیـسي  محددة موارد  إطار 

بطریقة    ویواصل بـشدة على أوجھ الكفاءة واإلنتاجیة.
خدمات الدعم   یقدمھ من  تحسـین مارتقاء  االاسـتباقیة  

ات   اد تكنولوجـی ات، واعتـم من خالل تبســـــیط العملـی
وما زال   جدیدة، واالـستفادة من االـستثمارات الحالیة.

البرامج على نطــاق  لــدعم  المعلومــات  نظــام  تنفیــذ 
ــي للعدید من  الوكالة، الذي یمثل عامل تمكین رئیســ

دعم، یركز على أوجـھ   ات اـل اءة من خالل  خـدـم الكـف
كـفاءة  الأوـجھ  آخر األمثـلة لبـناء  ومن   أتمـتة العملـیات.

مســــــتداـمة توحـیُد عملـیات الطـباـعة، واالســـــتـخدام  ال
وأتمتـة   الجـدیـدة،  ع للخـدمـات الســـــحـابیـة  الموســـــَّ

 المعامالت في الخدمات المالیة.

ــالیب العمل   -٦۹ ــر أھمیة اعتماد أسـ وال تنحصـ
در ةً في تحســـــین الـق ات األكثر مروـن دـم ة على  والـخ

ب، بل تتعدى   غیل خدمات الدعم فحـس تجابة وتـش االـس
 ذـلك لتعود ـبالـفاـئدة المـباشـــــرة على الوـكاـلة ـبأكملـھا.

وتقف الخبرة المكتســــــبة واألدوات المطبـقة في ـعام 
االجـتمـــاعـــات  ۲۰۲۰ مع  الـتـكـیف  ذلـــك  في  بمـــا   ،

خیر   تفادة من تـس اھداً على كیفیة االـس االفتراضـیة، ـش
ــین  الجدیدة في تح  التكنولوجیات الكفاءة على  أوجھ س

نطاق الوكالة، بوســـــائل منھا، على ســـــبیل المثال،  
 .الحاجة للسفرتقلیص  

العدید من األسالیب المبتكرة الجدیدة    ویؤدي -۷۰
ادة  ات    إلى زـی ا المعلوـم اد على تكنولوجـی ا  االعتـم كـم

لذلك من الضروري  و .أمن المعلومات  یتطلب ضمان
ــتمرار في بناء ــتدامة االسـ ــیة آمنة    واسـ ــاسـ بنیة أسـ

ـتدابیر قوـیة    وضــــــمان اتـخاذ  ،لتكنولوجـیا المعلوـمات
 لمواجھة التھدیدات الشدیدة والمتصاعدة.ومالئمة 

وسـتواصـل خدمات المشـتریات اسـتكشـاف   -۷۱
تحســـــینات    إدخال  لضـــــمان  ناجـعة  خـیارات مبتكرة 

ة ات  متواصــــــل ك المشـــــترـی ا في ذـل االت  ، بـم في ـح
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على   ــاظ  للحف ــة علىالطوارئ  ــال الوك ــدرة  ــدیم    ق تق
ــاعدة  ــاء  المســ ــدي   للدول األعضــ في حاالت التصــ

 .۱۹-الحال خالل جائحة كوفیدھو ، كما السریع

ریة على تحدید   -۷۲ تركز إدارة الموارد البـش وـس
المرونة والفـعالـیة  المزید من أوجھ الكـفاءة لتحســـــین  

االعتبار  في الوكالة، مع األخذ في    لدى القوى العاملة
 ازن بین الجنسین.الكفاءة التقنیة للموظفین والتو

ل الوكالة تعزیز المـساءلة والكفاءة   -۷۳ وـستواـصِ
ـشرافیة  والفعالیة من خالل أنـشطة مكتب الخدمات اإل

اـلـمراـجعـــات    —الـــداـخـلیـــة   إـجراء  ذلـــك  ـفي  ـبمـــا 
والتقییمات والتحقیقات وتوفیر الدعم االـستـشاري إلى  

وكذلك من خالل    —اإلدارة العلیا والدول األعضـاء  
تـقدـمھ األـماـنة إلى مراجعي الحســـــاـبات  اـلدعم اـلذي  
 الخارجیین.

 الخدمات الخاصة بالسیاسات والتنظیم واإلدارة  —  ٥الرئیسي البرنامج  -  ۸الجدول  
 موجز موارد المیزانیة العادیة لفترة السنتین 
 (باستثناء االستثمارات الرأسمالیة الرئیسیة) 

ــابق تحت البرنامج الفرعي  ــات نُقلت إلى  القیادة التنفیذیة    -۱-۰-٥* األنشــطة المتعلقة بخدمات التنظیم واإلدارة التي كانت مدرجةً في الس ــیاس والس
 الخدمات الخاصة بالتنظیم واإلدارة. -٥-۰-٥البرنامج الفرعي 

        ۲۰۲۲ ۲۰۲۳ 

میزانیة   البرنامج الفرعي 
۲۰۲۱ 

التقدیرات  
بأسعار  
۲۰۲۱ 

التباین مقارنة بمیزانیة  
۲۰۲۱ 

التقدیرات  
األولیة بأسعار 

۲۰۲۱ 

التباین مقارنة بمیزانیة  
۲۰۲۲ 

 ٪ یورو ٪ یورو
٨۰٦ ٧  ٩٤١ ٦٧٦ ٨  القیادة التنفیذیة والسیاسات*   ۰-۱-٥  ٦٨ ١)  ٤١٨۰  ٣۲٥ ) ( ٫٣۲١٪ ) ٦٥٥ ٧ ۰٦٧    ٤٧ ۲٥۲   ٫٦۰ ٪  
۰٩٥ ۲  الخدمات القانونیة   ۰-۲-٥  ٦٤٣  ۲ ۰٩٥  ٦٤٣  (  ۰) ( ۰٫۰٪ ) ۲ ۰٩٥  ۲٦٤   (  ١) ( ۰٫۰٪ ) 
۲٩٧ ٣٦٣ ٣  ٩٩٥ ٣٦٣ ٣  الخدمات اإلشرافیة   ۰-۳-٥   (  ٣۲ ) ( ۰٫۰٪ ) ٣٦٣ ٣ ۲٩٧   -    - 
۲٧۲ ٣  اإلعالم العام واالتـصاالت   ٤-۰-٥  ٣  ٧٦٧ ۲٧۲  (١  )  ٧٦٧ ( ۰٫۰٪ ) ٣ ۲٧۲  ١    ٧٦٨  ۰٫۰ ٪  
٦۰٤ ١    -  الخدمات الخاصة بالتنظیم واإلدارة*  ٥-۰-٥  ٦ ١  ٨٨٤۰٤  ٦ ١ -  ٨٨٤۰٤  ٨٨٤  -    - 
۰١  تكنولوجیا المعلومات واالتـصاالت   ٦-۰-٥  ٥٦۲  ٥٥٧  ۰١  ۰٧۲  ٨۰١    ١٣ ۰٥٥   ٫١۰ ٪  ۰١  ۰٧۲  ٨۲١     ١۲   ۰٫۰ ٪  
٨۲۰ ٧  اإلدارة والخدمات المالیة   ۰-۷-٥  ۲١۲   ٦ ۰٨٨  ٧ )  ٨٨٧۲٣  ٥۲٣ ) ( ٤٫٥٪ ) ٦ ۰٨٤  ١٧۲   ( ۰٤  ۰٦٧ ) ( ٫٦۰٪ ) 
۰٦٨ ٦  الموارد البشریةإدارة   ۰-۸-٥  ۰۲۲  ٥ ٥٨٦ ٦۲٨   ( ١٩٧ ٩٣) ( ١٫٤٪ ) ٨٣١ ٨١   ٦٥٦ ٦٦٨ ٦  ۲١٫ ٪  
٨۲  الخدمات العامة   ۰-۹-٥  ٤۰٤  ٨  ٥١٣۲  ١۲٦  ۰٣۲    ١٦۲  ٫٨  ٧١٧۰ ٪  ٨۲  ١٩ ٥٦٥۰   ( ١١ ٥٦۲ ) ( ۲٫۰٪ ) 
۰٣٣ ٥  خدمات المؤتمرات واللغات والنشر  ۰-۱۰-٥  ١ ٥  ٤٩٩۲٣  ۲٩٧   ( ٧ ٨۲٥ ) ( ۲٫۰٪ ) ٩٩ ٥۲  ٨٩٩  ( ۲۲ ٧٣۰ ) ( ٫٤۰٪ ) 
٩٩۰ ۲  خدمات المشتریات  ۰-۱۱-٥  ٣ )  ٨٩٦ ٩٩٥ ١  ٥٧٩۰١  ٦٨٣) ( ٤٫٩٪ ) ۲ ٩٣۰  ٩٨   ٩١٦ ۰۲۰  ٤٫٩ ٪  
٥-S  ۰٧۲ ٤٣٥ ٤  ٥إسناد الخدمات التجاریة المشتركة إلى البرنامج الرئیسي   ٥٩٩ ٤ ۰٣۰    ١٦٣ ۰٧٦   ٣٫٧ ٪  ٤ ۰٤٩  ٨ )  ٨٦١۰١  ١٦٩) ( ٫٤۲٪ ) 

۲٨ ## المجموع بالنسبة للخدمات الخاصة بالسیاسات والتنظیم واإلدارة  ٩٩٩ ٦٧٨  ۲٨  ١٩٩   ٦٣١ ٨٧٨ ۲٦٣   ۲٫۰ ٪  ۲٨  ٦٣١ ٨٧٨    ۰  ۰٫۰ ٪  
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ــي   اـلرـئیســـ اـلـتـقـني   :٦اـلـبرنـــاـمج  اـلـتعـــاون  إدارة 
 ألغراض التنمیة

اـلرـئیســـــي   -۷٤ اـلـبرنـــاـمج  ن  إدارة    ٦ـیـمكـّ ـمن 
ــاریع التعاون التقني وإعدادھا وتنفیذھا في إطار   مشـ

الســـــنتین.برنــامج   لفترة  التقني  وبرنــامج  التعــاون 
الدول األعضاء    لتلبیة أولویاتالتعاون التقني مصمم  

اإلنـمائـیة ذات الصـــــلة من خالل إدارة البرامج على  
نحو فعال، وفقا لھدفھ االســتراتیجي، كما أنھ ســیظل  
لنقـل العلوم   المســـــتخـدمـة  الرئیســـــیـة  یمثـل األداة 

اء الـقدرا ا النووـیة وبـن مع التركیز    —ت  والتكنولوجـی
في مجال التطبیقات   —على تنمیة الموارد البشــریة  

ــاھم في جھود   ــاء، بما یسـ النوویة في الدول األعضـ
اـلدول األعضـــــاء الرامـیة إلى تحقیق أـھداف التنمـیة  

 المستدامة.

ة   -۷٥ وبرـنامج التـعاون التقني ھو عـبارة عن آلـی
ــة بالوكالة تدعم الدول   ــاملة لعدة مجاالت خاصــ شــ

ــاء في   ة  األعضـــ التنمـی ة ـب ا المتعلَّـق اجـاتـھ ة احتـی تلبـی
ُر ھذه اآللیة بناء الشــراكات، كما  المســتدامة. وتُیســِّ

أنھا تدعم تقاـسم المعارف، وتـُسھم في إقامة الـشبكات  
العلمیة وتعزیزھا وذلك من خالل المشــاریع الوطنیة  
واإلقلیمیة واألقالیمیة الممولة من صــــندوق التعاون  

عن المیزانیة والمسـاھمات  التقني والموارد الخارجة  
ویجري إـعداد مشـــــاریع التـعاون التقني من  العینـیة.

خالل عملیة تشــاوریة مع الدول األعضــاء، وتتناول  
ــاریع األولویات اإلنمائیة الوطنیة المحدَّدة   ھذه المشــ
والخطط اإلنمــائیــة   القُطریــة  في األطر البرنــامجیــة 
  الوطنیة، وتتناول أیضـــاً المســـائل موضـــع االھتمام

المشـــــترك واالحتـیاـجات المـحدَّدة من خالل مختلف  
وفي إطـار دورة برنـامج التعـاون   األطر اإلقلیمیـة.

لـلـفـترة   مـــا ۲۰۲۳-۲۰۲۲الـتـقـني  لـــدى  ســــــیـكون   ،
دولة عضــواً وإقلیماً مشــروعاً وطنیاً   ۱٤٤مجموعھ  

بـلداً من أـقل البـلدان    ۳٥للتـعاون التقني (بـما في ذـلك  
ض أن یـصل معدَّل وألغراض التخطیط، یُفتر نمواً).

إلى   التقني  التعــاون  اإلجمــالي لصـــــنــدوق  التحقیق 
۹٤٪.  

اون التقني للفترة   -۷٦ امج التـع م برـن ّمِ د صـــــُ وـق
  مع التركیز على ما یلي: ۲۰۲۲-۲۰۲۳

ــاء وتعزیز  • دول األعضـــ تعزیز الحوار مع اـل
مـشاركتِھا في جمیع مراحل دورة البرنامج، ال 

ــاریع  ــمیم مشـ ــیما فیما یتعلق بتصـ التعاون  سـ
 التقني وتنفیذھا ورصدھا واإلبالغ بشأنھا؛

مــا للــدول   • ضـــــمــان توفیر دعم كــاف لتلبیــة 
األعضـــاء من طلبات واحتیاجات متزایدة فیما 
ــتخدام التكنولوجیا النوویة ألغراض  یتعلَّق باس
التنمـیة المســــــتداـمة، بـما في ذـلك دعم جھودـھا 

ــتدامة،  الرامیة إلى تحقیق أھداف التنمیة   المســ
 ۱٤و  ۱۳و  ۹و  ۷و  ٦و  ۳و  ۲ال سیما األھداف 

 ؛۱۷و ۱٥و

دعم الدول األعضاء في بناء قدراتھا في مجال  •
اـلـحـیواـنیـــة   األـمراض  ـعن  اـلـمـبـكر  اـلكشـــــف 

 المصدر ومكافحتھا؛

دعم الدول األعـضاء التي تحتاج إلى المـساعدة   •
على بـناء وتوســـــیع ـقدراتـھا في مـجال رـعاـیة  

ــرطان من خالل إدر ــى السـ اج خدمات  مرضـ
العالج اإلشـــعاعي والتصـــویر التشـــخیصـــي  
والطب النووي ضــمن برنامج شــامل لمكافحة 

 السرطان؛

ــاء في مواجـھة التـحدـیات   • دعم اـلدول األعضـــ
الـعالمـیة من قبـیل تغیر المـناخ والتلوث ـبالمواد  

 البالستیكیة؛

اـھا   • دعم اـلدول األعضـــــاء في بـناء وتعزیز بـُن
یة الرقابیة والخاصـة باألما اـس ن ألغراض األـس

ــتخدام المأمون واآلمن للعلوم والتطبیقات   االسـ
 النوویة؛

ــاء لمواجھة  • تعزیز التعاون بین الدول األعضــ
ــال   مج في  ھ  ــَ تُواج التي  المتغیّرة  ــات  ــدی التح
ــات   المعلوم ــادل  تب من خالل  ــك  وذل ــة  التنمی
ــتخدام الخبرات   ــیما عبر اسـ والمعارف، ال سـ

 المتاحة على الصعید اإلقلیمي؛
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ــتدا • ــمان اســ مة قدرة الوكالة على تخطیط  ضــ
البرـنامج وتنفـیذه وعلى االســـــتـجاـبة على نحو  
ـسریع وواٍف للطلبات الناـشئة والعاجلة الواردة  
من الدول األعضــاء للحصــول على الدعم من 

 خالل برنامج التعاون التقني؛

ھ  • اءـت اون التقني وكـف امج التـع ة برـن الـی تعزیز فـع
ئم  وجودتھ من خالل مواصــلة تعزیز النھج القا

على النتائج وتحســـــین التنســـــیق الداخلي مع 
 اإلدارات التقنیة؛

تعزیز الشـــراكات والجھود الرامیة إلى حشـــد   •
ــراكات مع الجھات   ــمل الشــ الموارد، بما یشــ

بین   ــات  والشـــــراك ــة  ــدی التقلی غیر  ــة  ــانح الم
 القطاعین العام والخاص؛

ــورة  تعزیز   • ودوره  برنامج التعاون التقني  صــ
ا افي    في ـبذل    من خالللنووـیة  نـقل التكنولوجـی
في مجال التواصـــل الخارجي، بما في   جھودال

ذلــك خالل المؤتمر الوزاري بشــــــأن العلوم  
ــامج   وبرن ــاتھــا  وتطبیق ــة  النووی ــا  والتكنولوجی

 ؛۲۰۲۳التعاون التقني المزمع عقده في عام 

الترویج لتعمیم مراعاة المنظور الجنســاني مع  •
التركیز بشـكل خاص على مشـاركة المرأة في 

 نشطة التعاون التقني.أ

 إدارة التعاون التقني ألغراض التنمیة  -  ٦البرنامج الرئیسي  -  ۹الجدول  
 موارد المیزانیة العادیة لفترة السنتین موجز 

 (باستثناء االستثمارات الرأسمالیة الرئیسیة) 

 

 

 
 
 
 
 

        ۲۰۲۲ ۲۰۲۳ 

میزانیة   المشروع 
۲۰۲۱ 

التقدیرات  
بأسعار  
۲۰۲۱ 

التباین مقارنة  
 ۲۰۲۱بمیزانیة 

التقدیرات  
األولیة بأسعار 

۲۰۲۱ 

التباین مقارنة بمیزانیة  
۲۰۲۲ 

 ٪ یورو ٪ یورو
٥۲١ ١  اإلدارة العامة واإلرشادات االستراتیجیة ۰۰۱- ۰-۱-٦  ٫٩  ٩٥٦ ٩   ٧١٥ ١٣٥ ١  ٧٥٩۰ ٪  ٧١٥ ١٣٥ ١  -    - 

٣۰٤ ٤  تنسیق ودعم برنامج التعاون التقني ۰۰۲- ۰-۱-٦  ٤٨ ٤  ٣١٩۲  ٥ ١٥٤ )  ٨١٤۰٥ ) ( ٣٫٥٪ ) ٤٨ ٤۲  ٨١٤  -    - 

٦٥۰ ٥  ألفریقیاإدارة برنامج التعاون التقني  ۰۰۳- ۰-۱-٦  ۲۲٩   ١٫٨  ٦٤٣ ٩٣   ٥٦٥ ١٥٩ ٥ ٪  ٥٦٥ ١٥٩ ٥  -    - 

۰١١ ٤  إدارة برنامج التعاون التقني آلسیا والمحیط الھادئ  ۰۰٤- ۰-۱-٦  ٧١۰   ٤٥ ١٤٩ ٤۲    ١٧٥ ٣٩  ۰١٫ ٪  ٤٥ ١٤٩ ٤۲   -    - 

۰٥٣ ٣  ١٩٦ ٤٧٤ ٣  إدارة برنامج التعاون التقني ألوروبا ۰۰٥- ۰-۱-٦  ۲٥٣    ١٫٦  ٣٣٦ ٥٦ ٪  ٣ ۰٥٣  ۲٥٣   -    - 

٧٧۰ ٤٥٤ ٣  ٧٧٧ ٣٩٥ ٣  إدارة برنامج التعاون التقني ألمریكا الالتینیة والكاریبي ۰۰٦- ۰-۱-٦    ١ ٥٨۰٣   ١٫٧ ٪  ٧٧ ٤٥٤ ٣۰   -    - 

٨۲٧ ١  خدمات المشتریات  ۰۰۷- ۰-۱-٦  ١١   ١٩٦ ٧٣٩ ١  ١١٦ ۰٨۰   ٫٦۰ ٪  ١٩٦ ٧٣٩ ١  -    - 

) (٩٨٥ ١١٣ )  ٨٥٣ ٤٣٣ ۲  ٨٣٨ ٥٤٧ ۲  تنسیق ودعم برنامج العمل من أجل عالج السرطان ۰۰۸- ۰-۱-٦ ٤٫٥٪ ) ۲ ٨٥٣ ٤٣٣  -    - 

 ٦إسناد الخدمات التجاریة المشتركة إلى البرنامج الرئیسي  ۰۰۹- ۰-۱-٦
 ٨ ١۰٣  ٨ ١  ١١٩۰٣  ١١٩  (  ۰) ( ۰٫۰٪ ) ٨ ١۰٣  ١١٩    ۰  ۰٫۰ ٪  

# إلدارة شؤون التعاون التقني ألغراض التنمیة المجموع بالنسبة 
 

٧۲  ٧  ١١٦ ١٥٩۲  ١١٦ ١٥٩    ۰  ۰٫۰ ٪  ٧۲  ١١٦ ١٥٩    ۰  ۰٫۰ ٪  
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 خطة االستثمارات الرأسمالیة الرئیسیة

تبیِّن خطة االستثمارات الرأسمالیة الرئیسیة   -۷۷
المشــاریَع الرأســمالیة الرئیســیة التي ســتضــطلع بھا 

ویجري تحدیُث    الوكالة في الســنوات العشــر المقبلة.
ات   ا یتفق مع متطلـب ة بـم ل ســــــن ذكورة ـك ة الـم الخـط

اـسیة مالئمة ومواكبة آلخر  الوكالة لالحتفا ظ ببنیة أـس
لمـحة    ۱۰وتِرد في الـجدول    التـحدیـثات وجـیدة األداء.

 عامة عن الخطة مع التوقعات السنویة.

متطلبــات  ۲۰۲۲وفیمــا یخصُّ عــام   -۷۸ ، تبلغ 
ــیة ما مجموعھ  ــمالیة الرئیســ ــتثمارات الرأســ االســ

ك    ملیون یورو. ۳۰٫٥ اه توزیع تـل ویبیِّن الـجدول أدـن
  المتطلبات.

 البرنامج الرئیسي / البند الرأسمالي الرئیسي
 (بمالیین الیوروھات) 

۲۰۲۲ 

   القوى النوویة ودورة الوقود النووي والعلوم النوویة  -۱
  ۰٫۹ االرتقاء بنظم المعلومات اإلداریة المتكاملة  
  ۰٫۱ إنشاء مرفق معجل حزم أیونیة في زایبرسدورف  
  ۰٫۹ ۱الرئیسي  البرنامج    
   التقنیات النوویة من أجل التنمیة وحمایة البیئة -۲
المرحلة الثانیة من مشـروع تجدید مختبرات التطبیقات    

 النوویة
۹٫۲  

  ۹٫۲ ۲البرنامج الرئیسي    
 األمان واألمن النوویان -۳

 
 

تعزیز األـمان اإلشــــــعاعي من خالل قـیاس الجرـعات 
 بكفاءة وبأسلوب عصري

۰٫٥  

  ۰٫٥ ۳البرنامج الرئیسي    
   التحقُّق النووي  -٤
ــنیع وقود    صــــوغ وتنفیذ نھج ضــــمانات لمحطة تصــ

 موكس في الیابان
۳٫۱  

ألصـــــول     ــة  ــامل المتك التشـــــغیلي  العمر  دورة  إدارة 
 الضمانات

۳٫۳  

  ٦٫۳ ٤البرنامج الرئیسي    
 واإلدارةالخدمات الخاصة بالسیاسات والتنظیم   -٥

 
 

مخصــصــات البنیة األســاســیة لتكنولوجیا المعلومات  
 واالستثمار في أمن المعلومات

۸٫۸  
 

   ۲٫٥ البنیة األساسیة والمرافق المشتركة في زایبرسدورف
  ۱٫٥ الصندوق الرأسمالي لخدمات إدارة المباني

  ۱۲٫۸ ٥البرنامج الرئیسي    
   التنمیةإدارة التعاون التقني ألغراض   -٦
ة للتعـاون    امج الوكـاـل إطـار إدارة دورة برـن االرتقـاء ـب

 التقني
۰٫۹  

  ۰٫۹ ٦البرنامج الرئیسي    
  ۳۰٫٥ مجموع خطة االستثمارات الرأسمالیة الرئیسیة  

 
 .GOV/2009/52/Rev.1و GOV/2009/1انظر الوثیقتین  ۷

وـصندوق االـستثمارات الرأـسمالیة الرئیـسیة   -۷۹
ــئ وفقاً للقاعدة   ــندوق احتیاطي أنشـ من  ٦-٤ھو صـ

المالیة للمســاعدة على الوفاء بمتطلبات البنى  الالئحة  
ــاســــــیة الرئیســــــیة للوـكاـلة الواردة في خـطة   األســـ

یة. مالیة الرئیـس تثمارات الرأـس وھو یتیح فرصـة    االـس
مالیة التي یمكن لوال ذلك أن   لتمویل المتطلبات الرأـس
ــتدعي زیادات كبیرة في  ــتمرار أو أن تسـ ل باسـ تؤجَّ

ویـستعرض   عـضاء.المـساھمات الـسنویة من الدول األ
مجلس المحافظین صـندوق االسـتثمارات الرأسـمالیة  
المقررة العتمــاد   الرئیســـــیــة في إطــار اإلجراءات 

 البرنامج والمیزانیة.

ل GC(53)/5وكما ھو مبیَّن في الوثیقة  -۸۰ ، یُموَّ
ـصندوق االـستثمارات الرأـسمالیة الرئیـسیة من المبلغ  

ــمالي من المیزانیة العادی ة،  المخصــص للجزء الرأس
ة   ة من المیزانـی ة غیر المنفـق ــدة المیزانـی ومن أرصـــ
ــابقة، إن ُوِجدت، ومن  ــغیلیة لألعوام الس العادیة التش

 أي مصادر أخرى یحِدّدھا مجلس المحافظین.

ارات   -۸۱ دوق االســـــتثـم ــاء صــــــن ذ إنشـــ ومـن
ة في عـام   ة الرئیســــــی ل   ۲۰۰۹۷،الرأســـــمـالـی تُحوَّ

ــابقة من  ــدة غیر الُمنفقَة من االعتمادات السـ األرصـ
المیزانیة العادیة التـشغیلیة إلى ـصندوق االـستثمارات  
الرأســمالیة الرئیســیة ویُبلَّغ عنھا في البیانات المالیة  

) من الالئحة  ٤(-(ب) ۲-۷ذات الصــلة وفقا للقاعدة  
ل كذلك أرصـــــدة   الـمالـیة. وبالطریقة ذاتھا، ســـــتُرحَّ

المیزانیة غیر المنفَقة من المیزانیة العادیة التشــغیلیة  
ــتثمارات   ۲۰۲۱-۲۰۲۰  للفترة  ــندوق االســ إلى صــ

 الرأسمالیة الرئیسیة.

  االستثمارات الرأسمالیة

ة   -۸۲ ا جرى في میزانـی ام، كـم دیر الـع یقترح الـم
داره  ۲۰۲۱عـام   ل مبلغ مـق ملیون یورو   ۲٫۰، تموـی

ام   ة لـع الـی ة الرأســــــم ادـی ة الـع من   ۲۰۲۲من المیزانـی
األرصـدة غیر المنفقة من اعتمادات المیزانیة العادیة  

لتشــغیلیة الســابقة والتي كانت قد نُقلت إلى صــندوق  ا
  ٦٫۰االـستثمارات الرأـسمالیة الرئیـسیة ومبلغ مقداره  
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رة. ــتراكات المقرَّ ومن المتوقع   ملیون یورو من االش
  .۲۰۲۳أن یستمر العمل بالترتیب ذاتھ في عام  

 

ع ما مجموعھ   -۸۳ ملیون یورو من  ۸٫۱وسیوزَّ
ــیة   ــتثمارات الرأســمالیة الرئیس تمویل صــندوق االس

ملیون یورو  ٦٫۱األسعار، (، بعَد تسویة  ۲۰۲۲لعام  
ــمالیة و ملیون یورو  ۲٫۰من المیزانیة العادیة الرأسـ

ل) على رأس المـال   من المبلغ الرأســـــمـالي المرحـَّ
 المشاریع الرأسمالیة التالیة:

وویـــة   • ـن اـل قـــات  ـی طــب ـت اـل رات  ـب خــت ـم جـــدیـــد  ـت
)ReNuAL 2 (—    ۲البرنامج الرئیســــي  — 

 ملیون یورو.  ۱٫٥

قیــاس تعزیز األمــان اإلشـــــعــاعي من خال • ل 
أســـــلوب عصـــــري   اءة وـب  —الجرـعات بكـف

 ملیون یورو.  ۰٫۳  — ۳البرنامج الرئیسي  

ا یتعلق   • ات فیـم اـن ذ نھج الضــــــم صـــــوغ وتنفـی
 -بمحطـة تصـــــنیع وقود موكس في الیـابـان  

 ملیون یورو. ۱٫۰  - ٤البرنامج الرئیسي  

البنیة األســــاســــیة والمرافق المشــــتركة في  •
ــدورف    —  ٥البرنامج الرئیســـي   —زایبرسـ

 ملیون یورو.  ۰٫۸

مخصـــصـــات البنیة األســـاســـیة لتكنولوجیا   •
 -المعلومات واالســــتثمار في أمن المعلومات  

 مالیین یورو. ۳٫۰  - ٥البرنامج الرئیسي  

 -الصــندوق الرأســمالي لخدمات إدارة المباني   •
 ملیون یورو. ۱٫٥  - ٥البرنامج الرئیسي  

ــابقة، ال یزال مبلغ   -۸٤ ــنوات السـ وكما في السـ
ــ ــمالیة المقترحة للفترة  كبیر من االسـ تثمارات الرأسـ

ل.  ۲۰۲۲-۲۰۲۳ وال یزال مـا مجموعـھ   دون تموـی
ملیون یورو من المتطلـبات الرأســــــمالـیة لـعام    ۲۲٫٤
دون تمویل، في حین تبلغ االســتثمارات غیر   ۲۰۲۲

ام   ة لـع ـل داره    ۲۰۲۳المموَّ ا مـق   ملیون یورو.   ۲۰٫٤ـم
ھــذه   ل  تُموَّ أن  من واألمــل معقود على  ــات  المتطلب

ة. ــاھـمات ـخارـجة عن المیزانـی ویعرض  خالل مســـ
ة لكـّلٍ من عـام    ۱۲الجـدول   ـل ات غیر المموَّ المتطلـب

 .۲۰۲۳وعام  ۲۰۲۲

 لمحة عامة عن كل برنامج رئیسي

عن  -۸٥ ــة  ــام ع ــة  لمح ــة  ــالی الت الفقرات  م  ــّدِ تق
ل جزءاً   االسـتثمارات الرأسـمالیة الرئیسـیة التي تشـّكِ

ــتثمارات الرأســما ــیة للفترة  من خطة االس لیة الرئیس
۲۰۲۲-۲۰۳۱. 

امج الرئیســـــي   ة ودورة   —  ۱البرـن القوى النووـی
 الوقود النووي والعلوم النوویة

 االرتقاء بنظم المعلومات اإلداریة المتكاملة

امج الرئیســـــي   -۸٦ د البرـن مجموـعة من   ۱یتعھـَّ
نظم المعلوـمات ألغراض جمع البـیاـنات والمعلوـمات 

ت من صـحتھا وذات  وموارد المعارف النوویة المتثبَّ 
ــلمیة للطاقة   ــتخدامات الســ الحجیة فیما یتعلق باالســ
اـنات والمعلوـمات وموارد   النووـیة، ونشـــــر ـھذه البـی

ــب. بَْیَد أنَّ ھذه النظم في  المعارف في الوقت المناسـ
قـد بلغـت في الوقـت الراھن نھـایـة   بعض أجزائھـا 
دورة عمرھـا التشـــــغیلي ویلزم تحـدیثھـا من أجـل  

 معلومات وتوافرھا للدول األعضاء.ضمان سالمة ال
ویـھدف ـھذا المشـــــروع إلى تـحدـیث نظم المعلوـمات  
ا، وإلى ضــــــمان   املـھ ا وتعزیز تـك أمینـھ الـمذكورة وـت

 استمراریتھا.
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اـمل  -۸۷ ة المتـك ألف نـظام المعلوـمات اإلدارـی ویـت
نظم   عــدَّة  من  النوویــة  الطــاقــة  بــإدارة  الخــاص 

 معلومات، تشمل ما یلي:

 المعلومات الخاصة بالمفاعالت المتقدمة؛ نظام  •

ــعّة  • ــادر واألجھزة المشـ الفھرس الدولي للمصـ
 المختومة؛

ات عن دورة الوقود   • ل للمعلوـم اـم النظـام المتـك
 النووي؛

 النظام الدولي للمعلومات النوویة؛ •

 نظام المعلومات عن مفاعالت القوى؛ •

  نظام ِسجل التصرف في النفایات المشعة؛ •

 عالت البحوث؛قاعدة بیانات مفا •

اـلمســــــتـھلـــك   • اـلوـقود  ـعن  اـلـمـعـلومـــات  ـنظـــام 
 والنفایات المشعة.

ز الجھود المبذولة في إطار ھذا   -۸۸ وسوف ترّكِ
اء   دـیث نظم المعلوـمات واالرتـق المشـــــروع على تـح
بجوانبھــا األمنیــة وزیــادة تكــاملھــا من أجــل خفض  

وســوف یتحقَّق ذلك عن  تكالیف تشــغیلھا وصــیانتھا.
ة ھیـكل تكنو ات الـخاص  طریق مواءـم ا المعلوـم لوجـی

ــر أطر التطویر. ــوف   بكّلِ نظام وتوحید عناصـ وسـ
حــاالت   تكــامالً، وســـــتُزال  أكثر  النظم  ھــذه  تغــدو 

 ازدواجیة البیانات أو عدم اتساقھا.

ة للمشـــــروع   -۸۹ اجـات اإلجمـالـی دَّر االحتـی وتـُق
وفیـما   ملیون یورو.  ٤٫۳بنحو    ۲۰۳۱-۲۰۲۲للفترة  

الفترة   ملیون    ۱٫۲غ  ، یلزم مبل۲۰۲۳-۲۰۲۲یتعلق ـب
ل في الوقت الراھن.  یورو وھو غیر مموَّ

 

 

 إنشاء مرفق معجل حزم أیونیة في زایبرسدورف

النوویــة في  -۹۰ العلوم واألجھزة  مختبر  یــدعم 
زایبرســـــدورف، النمســـــا، بـناء الـقدرات في اـلدول  
األعضــــاء من خالل االســــتخدام والتطویر الفعَّالین  
اس الطیف النووي في  ات قـی ة وتقنـی لألجھزة النووـی

ــتخدام  مجموعة متنوعة من التطبیقات   ــلمیة باسـ السـ
البحوث التكییفـیة، والـخدـمات التحلیلـیة، واألنشــــــطة  

ویھدف ھذا المشـــروع إلى توســـیع قدرة   التدریبیة.
خالل   من  النوویــة  واألجھزة  العلوم  مختبر  مرافق 
د من  دـی ة مع الـع ل الحزم األیونـی ــاء مرفق معجـّ إنشـــ
یـــة   األـیوـن زم  اـلحـُ یـــل  ـحـل ـت یـــات  ـن ـق ـت ـل زم  اـلحـُ ـخـطوط 

إـلى   إلـنتـــاج  بـــاإلضـــــــافـــة  س  ـمـكرَّ واحـــد  ـمرـفق 
 النیوترونات.

ة للمشـــــروع  وتُ  -۹۱ اجـات اإلجمـالـی دَّر االحتـی ـق
رة   ـت ـف ـل و    ۲۰۲۷-۲۰۲۲ـل ـح ـن ورو.  ٤٫۷ـب ـی ون  ـی ـل  ـم

الســــــنـتـین   ـمـبـلغ  ۲۰۲۳-۲۰۲۲وـلـفـترة  ـیـلزم   ،۰٫۸  
ل في الوقت الراھن.   ملیون یورو وھو غیر مموَّ

 

 
 

 

 االرتقاء بنظم المعلومات اإلداریة المتكاملة

المتطلبات غیر 
 ۲۰۲۳الممولة في 

 ملیون یورو ۰٫۳
۷٪ 

االحتیاجات 
الرأسمالیة للفترة 

۲۰۲٤-۲۰۳۱ 
 ملیون یورو ۳٫۱

۷۳٪ 

المتطلبات غیر الممولة 
 ۲۰۲۲في 

 ملیون یورو ۰٫۹
۲۰٪ 
 

 إنشاء مرفق معجل حزم أیونیة في زایبرسدورف

المتطلبات غیر 
 ۲۰۲۳الممولة في 

 ملیون یورو ۰٫۸
۱٦٪ 

االحتیاجات 
الرأسمالیة للفترة 

۲۰۲٤-۲۰۲۷ 
 ملیون یورو ۳٫۹

۸۳٪ 

 ۲۰۲۲المتطلبات غیر الممولة في 
 ملیون یورو ۰٫۱

۱٪ 
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التقنیات النوویة من أجل  — ۲البرنامج الرئیســي  
  التنمیة وحمایة البیئة

 )ReNuAL 2التطبیقات النوویة (تجدید مختبرات  

، +ReNuAL/ReNuALفي متابعة لمشروع   -۹۲
من المـشروع   ReNuAL 2ـستـستكمل المرحلة الثانیة  

ي  ـف وویـــة  ـن اـل قـــات  ـی طــب ـت اـل رات  ـب مـخــت حـــدیـــث  ـت
مرافق  توفیر  ــة  رؤی وســـــتحقق  ــدورف،  زایبرســــ

وفیما  مختبرات لتلبـیة االحتـیاجات الراھـنة والطارئة.
) تشـــیید  ۱ مرحلة:یلي أھم ثالثة عناصـــر من ھذه ال

مبنى مختبر جـدیـد (یُســـــّمى مؤقتـاً المختبر المرن  
للتعــدیــل   لمختبر    ر) لیكون بمثــابــة مقFMLالقــابــل 

العلوم واألجھزة النوویة، ومختبر البیئة األرضــــیة،  
ومختبر تحـسین الـسالالت النباتیة وـصفاتھا الوراثیة؛  

تـجدـید مختبر قـیاس الجرـعات في موقـعھ الـحالي  و) ۲
ل الخطي؛  المجــاور  المعجــل  واســـــتبــدال  )  ۳مرفق 

المختبرات، وال في    المتـقادـمةالصـــــوـبات الزراعـیة  
لعملھا المھم في القدرة على التكیف مع نظراً  ســــیما  

 المناخ وإدارة الموارد البیئیة.

ة  و -۹۳ الـی ة اإلجـم الـی اـجات الرأســــــم دَّر االحتـی تـُق
ملیون   ٥۹٫۳بنحو    ۲۰۳۱-۲۰۲۲للمشـــروع للفترة  

، یلزم مبلغ  ۲۰۲۳-۲۰۲۲لفترة  یتعلق بافیما  و یورو.
مـبلغ    ۱۸٫٤ منـــھ  یورو،  یورو   ۱٫٥مـلـیون  ملیون 

ل من المیزانیة العادیة الرأســمالیة لكل ســنة من  مموَّ
یورو غیر   مالیین ۱٥٫۳ویتبقى مبلغ   فترة الســنتین.

لـلـفـتـرة   ل  مـوَّ الـتـخـطـیـط    .۲۰۲۳-۲۰۲۲مـُ ویـتـمُّ 
ــات األموال بعـد عـام   لإلدارة    ۲۰۲٤لمخصـــــصـــ

ــت ــیة للمختبرات  المسـ ــاسـ ــیانة البنیة األسـ دامة وصـ
 .أي اھتالك مرتبط بذلكومعداتھا ولمعالجة 

 

خدمات المعایرة والمراجعة الخاصـــة بمختبر قیاس  
 الجرعات (زایبرسدورف)

ابع للوـكاـلة   -۹٤ ـیدعم مختبر قـیاس الجرـعات الـت
الدول األعضـــاء من خالل توفیر خدمات المعایرات  

وتتمثـل    الجرعـات.والمقـارنـات ومراجعـات قیـاس  
العناصــــر الرئیســــیة في ضــــمان الجودة في قیاس  
ـقیـــاس   وـمراـجعـــات  األـثر  ـتفـــاء  اـق ـفي  اـلـجرعـــات 

واســــتجابة    الجرعات أو عملیات التحقق المســــتقلة.
لطلبات من الدول األعضـــاء، تقدم الوكالة معایرات  
قیــاس   من مختبرات  الوطنیــة  للمعــاییر  ومقــارنــات 

ــاء؛ ومرا دول األعضـــ جعـة جودة  الجرعـات في اـل
الجرعات لمراكز العالج اإلشعاعي في المستشفیات؛  
ــطة التعلیمیة والبحثیة والتطویریة في مجال  واألنشــ

عاعیة والفیزیاء الطبیة. ویھدف    قیاس الجرعات اإلـش
ــعیع   ــیانة نظم أجھزة التشــ ــروع إلى صــ ھذا المشــ
ر  ـمـقرَّ ـبرنـــاـمج  إطـــار  ـفي  ـمـخـتـبر  اـل ـفي  بـــة  اـلـمركـَّ

والتحدیث بما یضـــمن اســـتمراریة تقدیم  لالســـتبدال  
 الخدمات المدرجة أدناه.

ینیة   • تخدم نظم األـشعة الـس مختبر  الخاصـة بوتـُس
ـخدـمات مـعایرة الجرـعات  في  قـیاس الجرـعات  

ــاء. دول األعضـــ ة لـل دَّـم ا المـق ارنتـھ ولكي   ومـق
یتسنى االستمرار في تقدیم ھذه الخدمات، یلزم  

شغیلي  استبدال المعدات بحلول نھایة عمرھا الت
ویُتوخى اـستبدالھا في  عاماً). ۱٥المفید (قرابة  

 .۲۰۲٤عام  

  ٦۰- تــــع بالكوبلــــدة التشعیــــدم وحــوتُستخ •
)X-200  في ـخدـمات مـعایرة قـیاس الجرـعات (

ـللـــدول   اـلـمقـــدَّمـــة  وـمراـجـعـتھـــا  وـمقـــارـنـتھـــا 
- وینبغي اســتبدال مصــدر الكوبلت  األعضــاء.

مــدتھــا على   ٦۰ على فترات منتظمــة تتوقف 
ــأة وعادة ما ال تتجاوز   قوة المصــدر في المنش

 عشرة أعوام.

بمعــدالت   • الــداخلي  التشـــــعیع  نظــام  ویحتوي 
جرـعات قوـیة الـخاص بمختبر قـیاس الجرـعات  
ــا  ھم ــادر،  المصــــ من  مختلفین  نوعین  على 

 )ReNuAL 2المرحلة الثانیة من مشروع تجدید مختبرات التطبیقات النوویة (

المتطلبات غیر 
 ۲۰۲۳الممولة في 

 ملیون یورو ۷٫۷
۱۳٪ 

االحتیاجات 
الرأسمالیة للفترة 

۲۰۲٤-۲۰۳۱ 
ملیون  ٤۰٫۹

 یورو
٦۹٪ 

 ۲۰۲۲المیزانیة العادیة الرأسمالیة لعام 
 ملیون یورو ۱٫٥

۲٪ 

المتطلبات غیر الممولة 
 ۲۰۲۲في 

 ملیون یورو ۷٫۷
۱۳٪ 

المیزانیة العادیة الرأسمالیة 
 ۲۰۲۳لعام 

 ملیون یورو ۱٫٥
۳٪ 
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ــت ــدیوم   ٦۰-الكوبل أجــل    .۱۹۲-واإلیری ومن 
اس  ایرة قـی ات مـع دـم دیم ـخ االســـــتمرار في تـق
الجرعات إلى الدول األعـضاء، ـسیلزم اـستبدال  
ي   ـل ـب ـل ـل عـــدات  ـم اـل ـعرض  ـت ـل یـــاً  وـخ ـت ظـــام  ـن اـل

ومن المزمع استبدال ھذا النظام في  اإلھالك.و
 .۲۰۲۷عام  

ة   • اـل ابع للوـك في ویُســـــتـخدم المعـجل الخطي الـت
خـدمـات معـایرة قیـاس الجرعـات ومقـارنتھـا  

ومن أـجل االســـــتمرار في تـقدیم    ومراجـعاتـھا.
ــتبدال النظام بحلول   ــیلزم اسـ ھذه الخدمات، سـ

ض األجزاء المیكانیكیة    ۲۰۲۹عام   توخیاً لتعرُّ
الغیـــار،    للبلي قطع  توافر  وعـــدم  واإلھالك، 

المــادیــة   المكونــات  والحــاجــة إلى اســـــتبــدال 
والبرامجیة التي لھا تأثیر في أحدث التطورات  

 في مجال قیاس الجرعات.

الجرعــات إلجراء   • ــاس  قی نظــام  ویُســـــتخــدم 
ومختبرات   المراجعــات في المســـــتشـــــفیــات 
دول   ات في اـل اس الجرـع ة لقـی انوـی ایرة الـث المـع

لك عملیات التشــعیع المرجعیة  األعضــاء، وكذ
ــة ــة،    والمخفی المرجعی ــات  المســـــتشـــــفی في 

والمختبرات األســـاســـیة وعلى نطاق شـــبكات  
ر اـستبدال   مراجعة قیاس الجرعات. ومن المقرَّ

 .۲۰۳۰النظام في عام 

ة للمشـــــروع   -۹٥ اجـات اإلجمـالـی دَّر االحتـی وتـُق
 ملیون یورو. ٤٫۰بنحو   ۲۰۳۰-۲۰۲٤للفترة  

 ألمان واألمن النوویانا — ۳البرنامج الرئیسي  

ــعاعي من خالل قیاس الجرعات   تعزیز األمان اإلشــ
 بكفاءة وبأسلوب عصري

ّ ین -۹٦ ــِ ونُھج ف تكنولوجیــات  المشـــــروع  ھــذا  ذ 
الجرعـات من أجـل ضـــــمـان تقـدیم   متقـدمـة لتقییم 
الـخدـمات التقنـیة في مـجال األـمان اإلشــــــعاعي على  
ـمـعـقول. ـنـحو  ـعـلى  ـتـحـقـیقـــھ  ـیـمـكن  مســــــتوى   أـعـلى 

 المشروع بما یلي:وسیقوم  

تحقیق دـقة وحســـــاســــــیة متطورتین في تقییم   •
اـلوكـــالـــة   ـموـظـفو  ـیـتـلقـــاھـــا  اـلـتي  اـلـجرعـــات 
ــاركون في األنشـــــطـة التي ترعـاھـا   والمشـــ

 الوكالة؛

ــأن   • ــاء بشـ ــیات إلى الدول األعضـ تقدیم توصـ
ا  اءة مع فھم مزاـی ة وذات الكـف دقیـق الطرائق اـل
أنواع   ــب  بحســــ ــا  منھ ــدة  واح ــل  ك وعیوب 

 لإلشعاعات؛ومستویات التعرض  

تقدیم توصـیات بشـأن العملیات المخططة غیر   •
الروتینـیة فیـما یتعلق ـبالطرائق المختلـفة لقـیاس  

 الجرعات.

ــیة المتخذة حتى   -۹۷ وتشــمل اإلجراءات الرئیس
الیوم تنفیـذ نظـام قـائم على زجـاج لقیـاس جرعـات  

مـحل قـیاس   لَّ الومیض الضـــــوئي اإلشــــــعاعي لیـح
ــتخدام   ــم بمجملھ باســ الجرعات الخارجي في الجســ
ــره في  الومیض الحراري (من المتوقع اعتماده ونشـ

الروتینیــة في عــام   التشـــــغیلیــة  )؛  ۲۰۲۱العملیــات 
السریع لعینات االختبارات األحیائیة    الرصدوتطویر 

نتین باسـتخدام قیاس   للفضـالت بدقة وحسـاسـیة محسـَّ
قرون بالحث (من المتوقع  الطیف الكتلي البالزمي الم

اعتماده ونشـره في العملیات التشـغیلیة الرویتینیة في 
ــالیب عددیة ونماذج لمحاكاة  ۲۰۲۲عام   )؛ وتنفیذ أس

الجـسم البـشري مكونة من نقاط عرض ثالثیة األبعاد  
(فوكســل) ألغراض المعایرة المرنة لعدَّاد الجرعات  

 في الجسم بمجملھ؛

تنفیذ   ۲۰۲۳-۲۰۲۲وتشــــمل خطط الفترة   -۹۸
نظام نیوتروني لقیاس الجرعات الشخصیة؛ وتحدیث  
الـقاـعدة التقنـیة لتقییم الجرـعات الموَدـعة الـناجـمة عن 
اـلـنویـــدات   انـــدخـــال  ـعن  اـلنـــاـجم  اـلـمـھـني  اـلـتـعرض 
المـشعة؛ والتطویر والتحدیث المـستمرین لنظام إدارة  
ــد   معلومـات المختبرات لمختبرات خـدمـات الرصـــ

یم نـظام قـیاس الجرـعات  الفردي الـتابـعة للوـكاـلة؛ وتقی
الـقائم على أـخذ العیـنات من الھواء ذاتیـ�ا مع ـعّد ـتدفُّق  
الغازات باســــتخدام عدَّاد بال نافذة، وذلك للتصــــدي  
للتـحدـیات التي تواـجھ الكشـــــف في ـحاالت التعرض  

  المتصلة باألكتینات.
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ة للمشـــــروع   -۹۹ اجـات اإلجمـالـی دَّر االحتـی وتـُق
وفیـما  یورو.ملیون    ۱٫٦بنحو    ۲۰۲٥-۲۰۲۲للفترة  

الفترة   ملیون    ۰٫۸، یلزم مبلغ  ۲۰۲۳-۲۰۲۲یتعلق ـب
غ   ـل ـب ـم نـــھ  ـم ورو،  ـمن    ۰٫۳ـی ل  وَّ ـم ـم ورو  ـی ون  ـی ـل ـم

ة لـكل ســــــنة من فترة   الـی ة الـعادـیة الرأســــــم المیزانـی
ــنتین. ل   ملیون ۰٫۲ویتبقى مبلغ   السـ یورو غیر ُمموَّ

 .۲۰۲۳-۲۰۲۲للفترة  

 

 

 

 الخدمات التقنیة في مجال األمان اإلشعاعي

ــعبة دِّ ، تق۳في إطار البرنامج الرئیســي   -۱۰۰ م ش
األمان اإلشــــعاعي وأمان النقل وأمان النفایات دعماً 
مباشـــراً إلى مدیري الوكالة ومســـؤولي الوقایة من 

لتمكینھم من الوفاء بالتزاماتھم الرقابیة  اإلشــــعاعات  
یتلقــاھــا   التي  الجرعــات  وتقییم  من حیــث رصــــــد 
ــاركون  الموظفون والجرعات التي یتعرض لھا المش
في األنشـــطة المقامة برعایة الوكالة في جمیع أنحاء  

ویلزم إجراء الرصــــــد بصـــــورة روتینیــة   العــالم.
ویھدف ھذا المشروع   وألغراض التصدي للطوارئ.

دات  إلى   دال المـع ة التخطیط الســـــتـب تحســـــین عملـی
الخاصـــة بخدمات الرصـــد اإلشـــعاعي والوقایة من 
ة  ات الالزـم اذ الترتیـب اـعات، عن طریق اتـخ اإلشــــــع
السـتبدال المعدات األسـاسـیة العالیة القیمة في الوقت  
المناسـب قبل أن تتجاوز فترة خدمتھا فیشـوبھا عطل 

ــروع   أو تتوقف عن العمل كلیاً. أیضـــاً  ویوفر المشـ
ــیھ معیار  برنامجاً للمعدات االحتیاطیة وفق ما یقتضـ

اد   ة    ISO/IEC-17025االعتـم ــادر عن المنظـم الصـــ

المقـاییس بـاالشـــــتراك مع اللجنــة   الـدولیـة لتوحیـد 
 الكھربائیة التقنیة الدولیة.

وھذا المشـــروع مطلوٌب من أجل ضـــمان   -۱۰۱
مــتـــاحـــة   أن الــجــرعـــات  تــقــیــیــم  قـــدرات  تــكــون 

ــتمرار الرصــد الروتینیة والطارئة  أعمال لقیام بل باس
ــاركین في  الالزمة للوكالة من أجل موظفیھا أو المش
أنشطة تجري برعایة الوكالة للتأكُّد من توفیر الوقایة  

للمعیـار    الكـافیـة لھم. ویتوقَّف اعتمـاد المختبر وفقـاً 
ISO/IEC-17025  یُحتــذى من بــھ  ، وكونــھ نموذجــاً 

ــتبدا  ــاء، على وجود خطة اسـ ل  جانب الدول األعضـ
 معمول بھا عندما تتعطَّل المعدات.

ة للمشـــــروع   -۱۰۲ اجـات اإلجمـالـی دَّر االحتـی وتـُق
رة   ـت ـف ـل و    ۲۰۲٦-۲۰۲۳ـل ـح ـن ورو.  ۰٫٦ـب ـی ون  ـی ـل  ـم

ة لعـام   النســــــب ا زال مبلغ  ۲۰۲۳وـب ملیون    ۰٫۳، ـم
 یورو بدون تمویل في الوقت الراھن.

 

 

 
 التحقق النووي — ٤البرنامج الرئیسي  

صــوغ وتنفیذ نھج ضــمانات لمحطة تصــنیع وقود 
 موكس في الیابان

دودة للوقود   -۱۰۳ ة المـح انـی اـب ة الـی ل الشـــــرـك تعـم
إلنتاج وقود خلیط  النووي على تـشیید محطة ـضخمة 

أكسـید الیورانیوم وأكسـید البلوتونیوم السـتخدامھ في 
اشـــــو ا في روـك اء الخفیف في موقعـھ اعالت الـم - مـف

، ووفقاً آلخر  ۲۰۱۰وقد بدأ التشــــیید في عام   مورا.
معلومات مقدَّمة رسـمی�ا، من المتوقع أن تبدأ عملیات  

 فاءة وبأسلوب عصريتعزیز األمان اإلشعاعي من خالل قیاس الجرعات بك

المیزانیة العادیة 
 ۲۰۲۳الرأسمالیة لعام 

 ملیون یورو ۰٫۳
۱۹٪ 

 ۲۰۲۲عام  المتطلبات غیر الممولة في
 ملیون یورو ۰٫۲

۱۰٪ 

المیزانیة العادیة الرأسمالیة 
 ۲۰۲۲لعام 

 ملیون یورو ۰٫۳
۱۹٪ 

المتطلبات غیر 
 الممولة

 ۲۰۲۳عام  في
 ملیون یورو ۰٫۱

٤٪ 

الرأسمالیة  االحتیاجات
 ۲۰۲٥-۲۰۲٤ للفترة
 ملیون یورو ۰٫۸

٤٫۸٪ 

 الخدمات التقنیة في مجال األمان اإلشعاعي

لة في المتطلبات غیر   ۲۰۲۳المموَّ
 ملیون یورو ۰٫۳

٤۷٪ 

الرأسمالیة  االحتیاجات
 ۲۰۲٦لعام 

 ملیون یورو ۰٫۳
٥۳٪ 



GC(65)/2 
 ٤۳  الصفحة

 

 

ــغیل بحلول نھایة عام  ورغم أنَّ الموعد   ۲۰۲۲التشـ
النـھائي الـمذكور ال یزال محفوـفاً ـبأوـجھ ـعدم الیقین،  
فإنَّ إعداد المعدات والبرمجیات وصــنعھا واختبارھا  
وتركیبھــا أمور ضـــــروریــة لكي تكون جمیع نظم  
الـضمانات متاحة الـستخدامھا في التـشغیل المـستھَدف  

ــلة توفیر التمویل    للمرفق. ــمل الخطط ذات الص وتش
ــما ــتثمارات الرأسـ ــندوق االسـ ــیة  من صـ لیة الرئیسـ

للمعدات والبرمجیات الرئیســــیة الالزمة إلخضــــاع  
 المحطة للضمانات.

ة للمشـــــروع   -۱۰٤ اجـات اإلجمـالـی دَّر االحتـی وتـُق
ـترة   ـف ـل ـنـحو    ۲۰۲٥-۲۰۲۲ـل ـیورو.  ۱۰٫۱ـب ـیون  ـل  ـم

او ا یتعلق ـب   ٦٫۱، یلزم مبلغ  ۲۰۲۳-۲۰۲۲لفترة  فیـم
ھ مبلغ   ل من   ۱٫۰ملیون یورو، مـن ملیون یورو مموَّ

ة الـعاد ة لـكل ســــــنة من فترة  المیزانـی الـی ـیة الرأســــــم
ــنتین. ل   مالیین ٤٫۱ویتبقى مبلغ   الس یورو غیر ُمموَّ

 .۲۰۲۳-۲۰۲۲للفترة  

صوغ وتنفیذ نُُھج ضمانات ألغراض محطة التغلیف  
والمـستودع الجیولوجي لخزن الوقود المـستھلَك في  

 فنلندا والسوید

ط فنلندا والـسوید لتـشیید محطة للتغلیف  طِّ تخ -۱۰٥
ك  ومســـــتودع جیولو ا المســـــتھلـَ جي لخزن وقودھـم

وقد ُمنِحت رخصـــة البناء في فنلندا   بصـــورة دائمة.
ومن المزمع ـبدء التشـــــغـیل في ـعام    ۲۰۱٥في ـعام  
ر بدء التشــــیید في  .۲۰۲٥ وفي الســــوید، من المقرَّ
وبدء أعمال التشـــغیل في عام   ۲۰۲۳-۲۰۲۲الفترة  
ل تشیید محطتي التغلیف والمستودعین    .۲۰۳۲ ویشّكِ

یین تحدیات جدیدة في میدان الـضمانات، إذ  الجیولوج
دائم   ھنــاك على نحو  النوویــة  المواد  یُزمع أن تبقى 
ة   دـی ب التقلـی ــالـی األســـ ا ـب ولن یكون الوصـــــول إلیـھ

كمـا أنَّ التخطیط لتركیـب    ألغراض التحقق ممكنـاً.
ل تـحدی�ا بدوره، إذ یتعیَّن   مـعدات الضــــــمانات یشـــــكـِّ

ر المعدات بم  رور الزمن.التفكیر بتأٍن في تطوُّ

ــع نُُھج   -۱۰٦ ــیق وض ــروع على تنس ویعمل المش
ــتودعین   ــمانات محددة لمحطتي التغلیف والمســ ضــ
الجیولوجیین، وتقییم أســالیب التحقُّق القائمة، وتحدید  

دة لتطبیق   ات جـدـی اج إلى معـدات وتقنـی مـدى االحتـی
تــدابیر   المرفقین، وتنفیــذ  الضـــــمــانــات على ھــذین 

 ما.الضمانات المثلى عندما یبدأ تشغیلھ

ة للمشـــــروع    -۱۰۷ الـی ات اإلجـم اـج دَّر االحتـی وتـُق
  ملیون یورو. ٥٫۰بنحو   ۲۰۲۸-۲۰۲٤للفترة  

 

 

 

ة ألصـــــول   امـل إدارة دورة العمر التشـــــغیلي المتـك
 الضمانات  

یھـدف ھـذا المشـــــروع إلى تعزیز النظـام   -۱۰۸
الحالي إلدارة األصـول الخاصـة بالضـمانات، بما في 
ذلك تحدید الســـیاســـات والحوكمة واالســـتراتیجیات  
ة (مـثل  ــات والعواـمل التمكینـی والعملـیات والمـمارســـ

ات، والموا اـن ا، والبـی دات،  أدوات التكنولوجـی د، والمـع
والموارد البشـریة) التي یتم تطبیقھا إلدارة األصـول  
اتھـا، ویحـدد المشـــــروع نَْھج إدارة   طوال دورة حـی
ــیانتھ   ــول وصـ ــاء نظام إدارة األصـ ــول إلنشـ األصـ

ویقوم نظام إدارة األصـــول   وتحســـینھ باســـتمرار.
ــامل  ــتعراض شــ المتین بتھیئة الظروف إلجراء اســ

ضمانات، والذي بدوره  الأصول یتسم بالكفاءة لجمیع 
یســمح بالتخطیط وتحدید أولویات احتیاجات أصــول  

 الضمانات.

ویھدف ھذا المشـروع إلى ضـمان اسـتدامة   -۱۰۹
األصــــول لدعم أنشــــطة التحقق التي تضــــطلع بھا 

 صوغ وتنفیذ نھج ضمانات لمحطة تصنیع وقود موكس في الیابان
 

المیزانیة العادیة 
 ۲۰۲۳الرأسمالیة لعام 

 ملیون یورو  ۱٫۰
۱۰ ٪ 

المتطلبات غیر الممولة  
 ۲۰۲۲عام  في
 ملیون یورو  ۲٫۰

۲۰ ٪ 

المیزانیة العادیة الرأسمالیة 
 ۲۰۲۲لعام 

 ملیون یورو  ۱٫۰
۱۰ ٪ 

 المتطلبات غیر الممولة 
 ۲۰۲۳عام  في
 ملیون یورو  ۲٫۰

۲۰ ٪ 

الرأسمالیة   االحتیاجات
 ۲۰۲٥-۲۰۲٤ للفترة
 ملیون یورو  ٤٫۰

٤۰ ٪ 
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  أصــــول الوكالة من خالل تنفیذ اســــتراتیجیة إلدارة  
ات. اـن ك أن یمِكّن من الضــــــم ــأن ذـل د    من شـــ دـی تـح

المتطلبات الرأســــمالیة وضــــمان تمویل كاٍف یمكن 
اســـــتـخداـمھ في االســـــتـجاـبة الحتـیاـجات العـمل وبـما 
 یتماشى مع التطورات في المجاالت التقنیة األخرى.

ة للمشـــــروع  و -۱۱۰ اجـات اإلجمـالـی دَّر االحتـی تـُق
ـترة   ـف ـل ـنـحو    ۲۰۳۱-۲۰۲۲ـل ـیورو.  ٥۹٫۷ـب ـیون  ـل  ـم

، یلزم مبلغ  ۲۰۲۳-۲۰۲۲فترة السنتین  فیما یتعلق بو
وقـــت    ٦٫۲ اـل ي  ـف ل  وَّ ـم ـم ر  ـی ـغ و  وـھ ورو  ـی ون  ـی ـل ـم

 الراھن.

 

 

 
 

الخـدمـات الخـاصــــــة    —  ٥البرنـامج الرئیســـــي  
  بالسیاسات والتنظیم واإلدارة

مخصـصـات البنیة األسـاسـیة لتكنولوجیا المعلومات  
 واالستثمار في أمن المعلومات

إنَّ وجود بنـیة أســـــاســــــیة ونُظم دعم آمـنة  -۱۱۱
ة في مجـال   احـة وموثوـق ا المعلومـات  ومـت تكنولوجـی

ویغطي  واالتصـاالت أمر ضـروري لتنفیذ البرنامج.
ھـذا المشـــــروع البـالغ األھمیـة تكـالیف تكنولوجیـا  
المرتبطـة بجعـل البنیـة   المعلومـات واالتصـــــاالت 
األســــاســــیة لتكنولوجیا المعلومات واالتصــــاالت  
وخدماتھا مواكبة للعصــر من خالل شــراء األجھزة  

اســوبیة والخدمات الســحابیة  الحاســوبیة والبرامج الح
وتشـــــمل مكونات ھذا   أو القائمة على اشـــــتراكات.

بكة،   یة المتعلقة بالـش اـس تبدال البنیة األـس روع اـس المـش
واالتصـــــاالت، ومعالجة البیانات، ومركز البیانات،  
ة   ــاســــــی ة األســـ اء البنـی ا یضـــــمن بـق ات بـم والتطبیـق
والخدمات مالئمة للغرض منھا ومدعومة من بائعیھا  

 وآمنة.

ویشــمل المشــروع أیضــاً البنیة األســاســیة   -۱۱۲
ــة بالتعافي من الكوارث. والوكالة بحاجة إلى   الخاص

االحتفاظ ببنیة أسـاسـیة متینة وقدرات قویة في مجال 
التعــافي من الكوارث لمجموعــة مختــارة من النُّظم  

ومن شــأن التمویل أن یُســتخدم في االرتقاء   الحرجة.
ان أن   ة من أـجل ضــــــم الـی درات الـح الـق ة  ـب ابـل لَّ ـق تـظ

 لالستخدام ومدعومة من بائعیھا.

ن ـثاـلث یتعلق بعملـیات االرتـقاء   -۱۱۳ وھـناك مكّوِ
االسـتمراریة  وتعتمد   مسـتقبالً بنظم الدعم المشـتركة.

ل دى الطوـی ام  حلول  ل  على الـم اظ    إیبسنـظ على الحـف
المنتج التجـاري   ــدارات  على ھـذه الحلول في إصـــ

للجھة    األســاســي المتماشــیة مع التوجھ االســتراتیجي
البائعة، واســتخدام ھذه المنصــة من خالل االســتفادة  
من مكونات الجھة البائعة لزیادة األتمتة واســـتحداث  
أوجھ كفاءة تشــغیلیة على نطاق الوكالة، على ســبیل  

حلول   ــدیم  تق ــال  ــائق  المث الوث نمو لحفظ  ــة  ــالج لمع
بــدیلــة   ترتیبــات  وتقییم  النظــام،  وأداء  البیــانــات 

 .إیبسالستضافة نظام  

ن رابع یتعلق بوضع إطار جدید  و -۱۱٤ ھناك مكّوِ
اـنات. فیـجب أن تـُدار أصـــــول معلوـمات  لتـكاـمل البـی

وســـــتعـمل ـھذه   الوـكاـلة بكـفاءةٍ ودـقة وبطریـقة آمـنة.
ائـمة،   ة التـكاـمل الـق االســـــتثـمارات على تبســـــیط بنـی
ة،   ــة مشـــــترـك ات في منصـــ اـن ل البـی د تكـامـُ وتوحـی

 البیانات والحوكمة.واالستفادة من إطار جدید لتكامل  
وتشـمل الفوائد المتأتیة من ھذا االسـتثمار التقلیل إلى  

ــة في   دأدنى ح ــاسـ ــار البیانات الحسـ ممكن من انتشـ
ــدان   فق مخــاطر  من  والحــد  ــة،  الوكــال أنحــاء  جمیع 
البیانات أو المســاس بھا، وتحســین دقة البیانات التي  
ـتدعم عملـیة اتـخاذ القرارات على مســـــتوى الوـكاـلة،  

االـستثمار في تكنولوجیا المعلومات الخاـصة  وتبـسیط  
 بالوكالة.

 االحتیاجات الرأسمالیة 
 ۲۰۳۱-۲۰۲٤للفترة 
 ملیون یورو  ٥۳٫٦

۹۰ ٪ 

 المتطلبات غیر الممولة 
 ۲۰۲۳عام  في
 ملیون یورو  ۲٫۹

٥ ٪ 

 المتطلبات غیر الممولة 
 ۲۰۲۲عام  في
 ملیون یورو  ۳٫۳

٥ ٪ 

 صوغ وتنفیذ نھج ضمانات لمحطة تصنیع وقود موكس في الیابان
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ة للمشـــــروع   -۱۱٥ اجـات اإلجمـالـی دَّر االحتـی وتـُق
ـترة   ـف ـل ـنـحو    ۲۰۳۱-۲۰۲۲ـل ـیورو.  ٦۳٫۳ـب ـیون  ـل  ـم

بـــاو ـیـتـعـلق  ـمـبـلغ  ۲۰۲۳-۲۰۲۲ـلـفـترة  ـفـیمـــا  ـیـلزم   ،
دار    ۱٥٫۸ ھ بمـق ملیون    ۰٫۹ملیون یورو، یتم تمویـل

مالیة، وبمقد   ۲٫۰ار  یورو من المیزانیة العادیة الرأـس
ل لكل ســــنة من فترة   من المبلغ الرأســــمالي المرحَّ

فیمــا یظــلُّ مبلغ   ملیون یورو دون    ۹٫۹الســـــنتین، 
  تمویل.

 

 

 

ــاســـــیــة والمرافق المشـــــتركــة في   البنیــة األســــ
 زایبرسدورف

یـھدف ـھذا المشـــــروع إلى ضــــــمان ـقدرة   -۱۱٦
ة   ارات الجـارـی اظ على االســـــتثـم ة على الحـف اـل الوـك

ا  والمخطط ائـنة في   لـھ في المختبرات والممتلـكات الـك
إنجــاز   لــدعم  النحو،  وعلى ھــذا  زایبرســــــدورف، 

ونجمـت ھـذه الحـاجـة عن  البرامج ذات الصـــــلـة.
اســتثمارات البنیة األســاســیة في زایبرســدورف، بما 
ــیع المختبرات، وزیادة التعقید في البنیة   في ذلك توس

االســتثمارات  ویغطي المشــروع   األســاســیة للموقع.
الرأســـمالیة في البنیة األســـاســـیة والتكالیف المتعلقة  
بإخراج البنى األـساـسیة القدیمة والمباني واإلنـشاءات  

   المتقادمة أو غیر المأمونة من الخدمة.

ویتناول المشروع أیضاً الحاجة إلى استبدال   -۱۱۷
اشـــــى مع  ا یتـم ددة بـم ة المـح دات غیر المختبرـی المـع

المطلوبة لدعم البنیة األساسیة  دورات الحیاة القیاسیة  
  للموقع والمباني.

وھو یغطي االســــتثمارات المســــتمرة في  -۱۱۸
ــیة لألمن المادي، بما في ذلك تحدیث   ــاسـ البنیة األسـ

 وتجدید ودمج نظم األمن المادي الحالیة.

ة للمشـــــروع   -۱۱۹ اجـات اإلجمـالـی دَّر االحتـی وتـُق
ة   النســــــب ملیون    ۱۳٫٥بنحو    ۲۰۳۱-۲۰۲۲لفترة  لـب

متطلبـــات   یورو. للفترة  وتـبـلغ  المشـــــروع  تمویـــل 
ملیون یورو، ومن   ٤٫۳مـا مقـداره    ۲۰۲۲-۲۰۲۳

المبلغ   المیزانیــة    ۰٫۸ھــذا  لــة من  ملیون یورو مموَّ
  العادیة الرأسمالیة لكل سنة من فترة السنتین.

 

 

 

 الصندوق الرأسمالي لخدمات إدارة المباني

ــاھمة الوكالة في  -۱۲۰ ــروع مســ یمثِّل ھذا المشــ
یة.صـندوق عملیات   ولقد   اإلصـالح واإلحالل الرئیـس

ــالح واإلحالل   ــندوق عملیات اإلصــ ــاء صــ تمَّ إنشــ
ــتركاً لغرض تمویل   ــندوقاً مشـ ــیة لیكون صـ الرئیسـ
تكلفة العملیات الرئیســیة إلصــالح واســتبدال المباني  
ــآت التقنیة في مركز فیینا الدولي.    والمرافق والمنشــ

رة للـصندوق   یتمُّ تقاـسمھا  واالـشتراكات الـسنویة المقرَّ
ــا والمنظمات   ــاٍو بین جمھوریة النمســ ــكل متســ بشــ

 الكائنة في مركز فیینا الدولي.

ــتمراریة  و -۱۲۱ ــروع إلى ضــمان اس یھدف المش
ــم التكلفة   ــاھماتھا لتقاسـ قدرة الوكالة على تمویل مسـ
إزاء إصـالح واسـتبدال المباني والمرافق والمنشـآت  

ي. الـــدوـل نـــا  ـی ـی ـف ز  رـك ـم ي  ـف یـــة  ـن ـق ـت ـطي   اـل ـغ ـی و  وـھ
ثمارات في البنیة األســــاســــیة المتقادمة ذات  االســــت

الطابع الرأـسمالي، مثل التحـسینات الرئیـسیة للمباني؛  

 مخصصات البنیة األساسیة لتكنولوجیا المعلومات واالستثمار في أمن المعلومات

االحتیاجات الرأسمالیة 
 ۲۰۳۱-۲۰۲٤للفترة 
 ملیون یورو ٤۷٫٥

۷٥٪ 

 المتطلبات غیر الممولة
 ۲۰۲۳عام  في
 ملیون یورو ٤٫۱

 المتطلبات غیر الممولة ٪٦
 ۲۰۲۲عام  في
 یوروملیون  ٥٫۸

۹٪ 

صندوق االستثمارات 
 الرأسمالیة الرئیسیة

 ۲۰۲۲عام  في
 ملیون یورو ۳٫۰

٥٪ 

صندوق االستثمارات 
 الرأسمالیة الرئیسیة

 ۲۰۲۳عام  في
 ملیون یورو ۲٫۹

٥٪ 

 البنیة األساسیة والمرافق المشتركة في زایبرسدورف

 المتطلبات غیر الممولة
 ۲۰۲۳عام  في
 ملیون یورو ۱٫۰

۷٪ 

االحتیاجات الرأسمالیة 
 ۲۰۳۱-۲۰۲٤للفترة 
 ملیون یورو ۹٫۲

 المتطلبات غیر الممولة ٦۹٪
 ۲۰۲۲عام  في
 ملیون یورو ۱٫٦

۱۲٪ 

المیزانیة العادیة 
 ۲۰۲۳عام الرأسمالیة ل

 ملیون یورو ۰٫۸
٦٪ 

المیزانیة العادیة 
 ۲۰۲۲عام الرأسمالیة ل

 ملیون یورو ۰٫۸
٦٪ 
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والمرافق الـخارجـیة؛ وتكییف الھواء والـتدفـئة والمـیاه  
 األخرى.والنظم  

وتُقدَّر احتیاجات المشــروع اإلجمالیة للفترة   -۱۲۲
غ    ۲۰۲۲-۲۰۳۱ ـل ـب ـم ـیورو.  ۱۷٫٦ـب ون  ـی ـل غ  ـم ـل ـب وـت

ما  ۲۰۲۳ –۲۰۲۲وع للفترة  متطلبات تمویل المـشر
داره   ة  مالیین    ۳٫۰مـق ھ من المیزانـی یورو ویتمُّ تمویـل

  العادیة الرأسمالیة.

 

 

 

الرئیســـــي   التقني    —  ٦البرنــامج  التعــاون  إدارة 
 ألغراض التنمیة

االرتـقاء ـبإـطار إدارة دورة برـنامج الوـكاـلة للتـعاون  
 التقني

یجري التـعاـمل مع عملـیة التخطیط لبرـنامج   -۱۲۳
ــھ من خالل   ــتعراضـ ــمیمھ واسـ التعاون التقني وتصـ

ّ◌ن إطـار إدارة  كِّ ویمـ إطـار إدارة دورة البرنـامج.
دورة البرـنامج، من خالل اســـــتـخداـمھ بطریـقة غیر  

تكنولوجیا المعلومات    نظم مركزیة، وباالســتفادة من 
ب،   ائمـة على الوـی د  الـق دول  من تحـدـی ة اـل مســـــؤولـی

ْوغ بر ـنامجـھا األعضـــــاء وملكیتـھا فیـما یتعلق بصـــــَ
وتنفیـذه،     ویســـــمح في الوقـت ذاتـھ للتعـاون التقني 

وتتعاون العملیة بأن تدعم  المعنیة في األمانة  للجھات 
ن اإلطار المذكور المســتخدمین  كِّ ویم بطریقة شــفافة.

ــوغ إعداد ومن  إدارة برنامج التعاون التقني من صــ
األطر البرنامجیة القُطریة وتقدیم مفاھیم وتصــــامیم  

والً إلى الموافقة ورصـد المشـروع  المشـاریع، ووصـ

ــِھّل  وھو   والبرنامج. ــاء أفرقة یُسـ التفاعل بین أعضـ
ر التســــھیالت الســــتكمال وتجمیع  فِّ المشــــاریع ویو

 واعتماد وثائق مجلس المحافظین.

إطـار إدارة دورة البرنـامج في   وقـد أُدرج -۱۲٤
دعم ھو  و  ۲۰۰٥عـام   ات    ـی ب تحـدیـث ــة تتطـل منصـــ
مة، وھو األمر الذي لم یعُد ممكناً أو مســــتداماً  منتظ

ــتخدم تكنولوجیا  على المدى الطویل ، ألنَّ اإلطار یسـ
معــاییر   .عتیقــة ــال  إدخ ألمن ونظم  ومع  ــدیــدة  ج

المعلومات، سینتھي قریباً دعم التكنولوجیا األساسیة،  
ومن  عملیة إصــالح شــاملة.وســیقتضــي ذلك إجراء  

ومنصـــة االتصـــاالت  إیبس  مع   الترابطشـــأن زیادة  
InTouch+  وـكذـلك تحســـــین تجرـبة المســـــتـخدمین ،

ــاء   ــمات، أن یفید كثیراً األمانة والدول األعضـ والسـ
 على حد سواء.

  االرتقاء بمســتوى النظمومن المخطط تنفیذ   -۱۲٥
 على ثالث مراحل:

التكنولوجي لنظام ومنصـة االرتقاء بالمسـتوى   •
تحـسینات  إطار إدارة دورة البرنامج مع إدخال  

للتكنولوجیــا   المعلومــات، وتحــدیثــات  في أمن 
ــة، وتكـامـل النظم، وحلول التحلیـل   والمنصـــ

 الذكي لألعمال؛

الوظیفي الذي یركز على االرتقاء بالمســــتوى   •
ــتخدمین،   ــینات الوظیفیة، وتجربة المسـ التحسـ
المعلومــات   ونشـــــر  المعلومــات،  ولوحــات 

  المتعلقة بالمشاریع؛

د التعلم اإللكتروني،  إدارة المعارف وإعداد موا •
لة   والوثائق، وأدلة المســــاعدة واألدلة المفصــــَّ
الخطوات، والتدریب، والنشــــر، ومســــتودع  

 الوثائق.

ــالح الكاملة   -۱۲٦ ومن المقرر القیام بعملیة اإلص
ل،   اً بتوافر التموـی امج، رھـن إلطـار إدارة دورة البرـن

رة   ـت ـف اـل ـفي  ۲۰۲٥-۲۰۲۲ـخالل  جـــاـھزاً  ون  ـك ـی ـل  ،
لـدورة  -۲۰۲٦التعـاون التقني    الوقـت المنـاســـــب 

ــروع في عام   .۲۰۲۷ ــطة المشـ ــل أنشـ ــتتواصـ وسـ

 الصندوق الرأسمالي لخدمات إدارة المباني

 المتطلبات غیر الممولة
 ۲۰۲۲عام  في
 ملیون یورو ۰٫۰

۰٪ 

االحتیاجات الرأسمالیة 
 ۲۰۳۱-۲۰۲٤للفترة 
 ملیون یورو ۱٤٫٦

۸۳٪ 

المیزانیة العادیة 
 ۲۰۲۲الرأسمالیة لعام 

 ملیون یورو ۱٫٥
۸٪ 

المیزانیة العادیة 
 ۲۰۲۳الرأسمالیة لعام 

 ملیون یورو ۱٫٥
۹٪ 
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نحو االنتـھاء بشــــــكل ـكاـمل من المشـــــروع    ۲۰۲٥
 المخطَّط لھ.

وتُقدَّر احتیاجات المشــروع اإلجمالیة للفترة   -۱۲۷
فیما یتعلق  و ملیون یورو. ٤٫٦بمبلغ   ۲۰۲۲-۲۰۲٥

ا ملیون یورو   ۲٫۳، یلزم مبلغ  ۲۰۲۳-۲۰۲۲لفترة  ـب
ل ف   ي الوقت الراھن.وھو غیر مموَّ

 
 

 

 

 

  

 االرتقاء بإطار إدارة دورة برنامج الوكالة للتعاون التقني
 

المتطلبات غیر  
 الممولة 

 ۲۰۲۲عام  في
ملیون   ۰٫۹

 یورو 
۲۰ ٪ 

الرأسمالیة   االحتیاجات
 ۲۰۲٥-۲۰۲٤ للفترة
 ملیون یورو  ۲٫۳

٥۰ ٪ 

 المتطلبات غیر الممولة 
 ۲۰۲۳عام  في
 ملیون یورو  ۱٫٤

۳۰ ٪ 
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 ۲۰۳۱- ۲۰۲۲خطة االستثمارات الرأسمالیة الرئیسیة للفترة  - ۱۰الجدول  

 

  

البرنامج الرئیسي / البند الرأسمالي 
۳۲۰۲ ۲۰۲۲ الرئیسي   ٤۲۰۲  ٥۲۰۲  ٦۲۰۲  ۷۲۰۲  ۸۲۰۲  ۹۲۰۲  ۰۳۲۰  ۳۱۲۰  المجموع 

                   القوى النوویة ودورة الوقود النووي والعلوم النوویة -۱
االرتقاء بنظم المعلومات اإلداریة   

 المتكاملة 
 ٨٦٤ ۰٤٥    ٥۰٣  ۰۰١   -    -    -     ۰٦٤  ۰٧١   ١ ۲۲۰ ۰۰٤    ٦٨١ ۰٣٩    ٣٨٦ ۰٤٦    ۲١٦  ۲۰٧   ٦١ ٤۲  ۰٣۲   

إنشاء مرفق معجل حزم أیونیة في    
 زایبرسدورف

 ۰٥  ۰٨٥    ۲٧٦  ۰٧٥   ٤٦٤ ١ ۰٤٨   ٦٨٨ ١ ۲۲۰   ٥١٨ ۰٦٧    ٣۲۰  ۰۰٤   -    -    -    -    ٦٨٨ ٤ ۰٣٧   

۰۰٣ ٩١٥  ۱البرنامج الرئیسي      ٦٧ ١۰  ۰٨٥   ٤٦٤ ١ ۰٤٨   ٦٨٨ ١ ۲۲۰   ٥١٨ ۰٦٧    ٨٤٤ ۰١١   ١ ۲۲۰ ۰۰٤    ٦٨١ ۰٣٩    ٣٨٦ ۰٤٦    ۲١٦  ۲۰٧   ٩٤٩ ٨ ۰۰٦   
                   التقنیات النوویة من أجل التنمیة وحمایة البیئة  -۲
المرحلة الثانیة من مشروع تجدید    

 مختبرات التطبیقات النوویة 
٩ ۰١٨  ٩  ٥٦٣ ۰١٨  ٣٣٩ ٥  ٥٦٣ ۰٥۲   ٨٥ ٥۰  ۰۰۰  ٨٥ ٥۰  ۰۰۰  ٨٥ ٥۰  ۰۰۰  ٨٥ ٥۰  ۰۰۰  ٨٥ ٥۰  ۰۰۰  ٨٥ ٥۰  ۰۰۰  ٨٥ ٥۰  ۰۰۰  ٩٥ ٥٩۲  ٣٧٦  

  
خدمات المعایرة والمراجعة الخاصة  

بمختبر قیاس الجرعات  
 (زایبرسدورف)

-    -     ٣۲۰  ۰۰٤   -    -     ٥٤۲  ۰٥۲    ٥۰٣  ۰۰١   ٥١ ٣۰  ۰۰۰   ٣۲۰  ۰۰٤   -    ١٧ ٤۰  ۰١٥   

۰١٨ ٩ ۲البرنامج الرئیسي     ٩  ٥٦٣ ۰١٨  ٥  ٥٦٣ ۲٥٤  ۰٦٥   ٨٥ ٥۰  ۰۰۰  ٨٥ ٥۰  ۰۰۰  ٣٣٩ ٥ ۰٥۲   ٥ ۰٣٩  ۰۰١   ١٣٦ ٨ ۰۰۰  ٨٨ ٥۲  ۰۰٤   ٨٥ ٥۰  ۰۰۰  ٦٣ ۲٣١  ٦۲٥   
                   األمان واألمن النوویان  -۳

  
تعزیز األمان اإلشعاعي من خالل  
قیاس الجرعات بكفاءة وبأسلوب  

 عصري
 ٤٥٥ ۰٩٨    ۲٣٦  ٣٨٨   ٧٩٥ ۰٧۲    ۲٣٧  ۰٧٤   -    -    -    -    -    -    ٧٨٥ ٥٧٩ ١  

الخدمات التقنیة في مجال األمان   
 اإلشعاعي 

-     ٦٤۲  ۲۰٤   -    -     ٣۰٣  ٦٦۰   -    -    -    -    -     ٤٨٦ ٥٦٧  

۰٩٨ ٤٥٥  ۳البرنامج الرئیسي       ٧۲٦  ١٥۲    ٣٨٨ ۰٧۲    ۲٣٧  ۰٧٤    ٣۰٣  ٦٦۰   -    -    -    -    -    ۲ ٧١ ١٤٧۲   
                   التحقُّق النووي  -٤
صوغ وتنفیذ نھج ضمانات لمحطة    

 تصنیع وقود موكس في الیابان 
٥١ ٣۰  ۰۰۰  ٥١ ٣۰  ۰۰۰  ۲ ٣٤۰  ۰۰۰  ١ ۲٩٣  ۰۰٣   -    -    -    -    -    -    ۰١  ٦٨۰  ۰۰٣   

  
صوغ وتنفیذ نُُھج ضمانات ألغراض 
محطة للتغلیف ومستودع جیولوجي 

 لخزن الوقود المستھلك 
-    -     ٥٣٩   ٧٥٤ ١٦٤ ۰١۰   ١ ۰٥٣  ٨۲٥   ١ ۰٥٣  ٨۲٥   ٧ ١٨٧ ١۰١   -    -    -    ٨ ٩٥١ ٤۲٩   

إدارة دورة العمر التشغیلي المتكاملة    
 ألصول الضمانات

٥٥ ٣۲  ٣١٥  ۲ ٤۰٩  ۲٥٥   ٣٨ ٣۲  ٧٨ ٤  ٦٣٧۰  ٦٨۰   ١٩١ ٤ ۲٩٧   ٥ ٥۰٣  ٨  ١٥٧ ٥٣٦ ٦  ٣٨٤ ۰٣١  ۰١١   ٣١٦ ٧١٦ ٩  ۲١  ٦ ١٨١۲٦   ١٣٨ ٧١٨ ٥٩  

٦۰٣ ٦ ٤البرنامج الرئیسي     ٩٥٥ ٥  ٣١٥ ۲٥٥   ٥  ٣٧٨ ٥٤٩ ٦  ٣٩١ ٤٣٧ ٥ ۲۲٧  ۰۰٥   ٨٣٥ ٦ ۲٩١   ٣ ٧۲٧  ٦٥۲   ٨ ۰٣١  ۰١١   ٣١٦ ٧١٦ ٩  ۲١  ٦ ١٨١۲٦   ٣٦٦ ٧٣٨ ٧٤  
                   الخدمات الخاصة بالسیاسات والتنظیم واإلدارة -٥

  
مخصصات البنیة األساسیة لتكنولوجیا  

المعلومات واالستثمار في أمن  
 المعلومات 

٧ ٨۰٨  ۲۲۰  ٩٧٦ ٦ ۲۰٦   ٦٣٧ ٤ ۲۰٥   ٦٥٤ ٨ ۰٦٧   ٦٨٨ ٤ ۰٣٧   ٩٨ ٥۲  ۰٥٧   ٥ ۲٥٥  ۲۰٨   ٤١٧ ٦ ۰٧۲   ٤ ٦۲٨  ۰٧۰   ٥ ۰۰٤  ۰٧۲   ٥٧ ٦٣۲  ۰۰٤   

البنیة األساسیة والمرافق المشتركة في    
 زایبرسدورف

۲ ٤٧١ ۰٣١   ٥ ١۰٨  ١  ١٧٥ ۲۲٣  ۰۰١   ١٦٩ ١ ۰٥٥   ١١٨ ١ ۰۰٧   ١١٨ ١ ۰۰٧   ١١٨ ١ ۰۰٧   ١١٨ ١ ۰۰٧   ١١٨ ١ ۰۰٧   ١١٨ ١ ۰۰٧   ١٣ ۰٤٨  ٣٣٥  

الصندوق الرأسمالي لخدمات إدارة    
 المباني

٥٤٥ ١  ٥٨٩ ٤٨٨ ١ ۰٨٤   ٣ ١۰٦  ١  ٨٧١ ۲٦٦  ٣ ١  ٥٨٩۲٧  ٨٥١ ١  ٥٤٩ ٧٨٦ ١  ٤٥٤ ۲٩٥   ٩١٩ ١ ۰٧٥   ١ ۰٩٩  ۰٣۰   ۲ ۲٦۰  ٦ ٦٣٥ ١٧  ٨٨٣۰٥   

۲١ ٥البرنامج الرئیسي     ١١٩ ٧٦٧  ۰١  ٧۲٣  ٩ ٤٨٦ ١١  ٤٩١ ٥٦٣ ٧  ٦٣٥۰٨   ٧ ۰٥٣  ٤۲٥   ٣ ٨۲۰  ٣ ٨  ٨١٩۲٥  ۲٤٧   ٤٥٥ ٩ ۲۰٧   ٩ ۲٩٣  ۰۰٨   ٤١ ٣٧٣ ٩٤  ٨٥٣ ٥٨١ ٨۲   
                   إدارة التعاون التقني ألغراض التنمیة  -٦
االرتقاء بإطار إدارة دورة برنامج   

 للتعاون التقني الوكالة  
 ٧۰٩  ٤۲٧   ٨٩٩ ٦٦٣ ١  ٩٧٣ ٣٨٨ ١   ۰٥٩  ٣٤٤ ٥٥١ ٤    -    -    -    -    -    -  ٧٤٨  

٧۰٩  ٦البرنامج الرئیسي     ٤۲٧   ٨٩٩ ٦٦٣ ١  ٩٧٣ ٣٨٨ ١   ۰٥٩  ٣٤٤ ٥٥١ ٤    -    -    -    -    -    -  ٧٤٨  

مجموع خطة االستثمارات الرأسمالیة   
 الرئیسیة 

۰٣  ١ ٥٣٣۰۰   ٨۲  ٧٨٨ ٥٤٧  ۲۲ ۰٦۰  ٥  ١٨١۲  ۲٧٧  ١٥٩ ١٩  ٨٩٤ ۰٧٦   ١۲  ٣۲۲  ٩١۰   ۲۲ ٣٧ ٨٥٧۲   ٦۲  ١ ٥٨٣۲۲   ٥۲  ٣۲٣  ٦  ٩٧٦۲  ١١۰  ٤٨  ١٩٩۲  ۲٧۰  ٣٤٨  
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 ۲۰۲۳-۲۰۲۲تفاصیل المیزانیة العادیة الرأسمالیة للفترة  - ۱۱الجدول  

 

  

میزانیة   البرنامج الرئیسي / البند الرأسمالي الرئیسي
۲۰۲۱ 

تقدیرات  
بأسعار  ۲۰۲۲

۲۰۲۱ 

تقدیرات  
بأسعار  ۲۰۲۲

۲۰۲۲ 

  ۲۰۲۳تقدیرات 
األولیة بأسعار 

۲۰۲۲ 

  ۲۰۲۳تقدیرات 
األولیة بأسعار 

۲۰۲۳     
           التقنیات النوویة من أجل التنمیة وحمایة البیئة  -۲
٦٦۰ ۲ النوویةالمرحلة الثانیة من مشروع تجدید مختبرات التطبیقات      ١  ٥٤٤ ۰۰٥  ۰۰۰  ٥ ١۲٥  ۰۰٥   ٥ ١۲٥  ۰۰٥   ٤٣٣ ٥٥١ ١  
٦٦۰ ۲ ۲البرنامج الرئیسي     ١  ٥٤٤ ۰۰٥  ۰۰۰  ٥ ١۲٥  ۰۰٥   ٥ ١۲٥  ۰۰٥   ٤٣٣ ٥٥١ ١  

           األمان واألمن النوویان  -۳
٩۰٣  تعزیز األمان اإلشعاعي من خالل قیاس الجرعات بكفاءة وبأسلوب عصري    ۲٩٨    ۰۰٣  ۰۰۰   ٥۰٣  ۰۰١    ٥۰٣  ۰۰١    ۰٣١  ٨٧۲   
٩۰٣  ۳البرنامج الرئیسي     ۲٩٨    ۰۰٣  ۰۰۰   ٥۰٣  ۰۰١    ٥۰٣  ۰۰١    ۰٣١  ٨٧۲   

           التحقُّق النووي  -٤
٣٣۰ ١ صوغ وتنفیذ نھج ضمانات لمحطة تصنیع وقود موكس في الیابان    ۲٧۲   ١ ۰۰۰ ۰۰۰  ١٧ ١۰  ۰۰۰  ١٧ ١۰  ۰۰۰  ٣٤ ١۰  ٨٩۲   
٣٣۰ ١ ٤البرنامج الرئیسي     ۲٧۲   ١ ۰۰۰ ۰۰۰  ١٧ ١۰  ۰۰۰  ١٧ ١۰  ۰۰۰  ٣٤ ١۰  ٨٩۲   

           الخدمات الخاصة بالسیاسات والتنظیم واإلدارة -٥
٣۲٨ ٣ مخصصات البنیة األساسیة لتكنولوجیا المعلومات واالستثمار في أمن المعلومات     ٦۰١   ۲ ۰٩١  ۰۰۰  ۲ ٩٥٩ ۰٤٧   ۲ ٨٩٨ ۰٤٥   ۲ ٤ ٩٤٧۲٧   
٣٣۰ ١ البنیة األساسیة والمرافق المشتركة في زایبرسدورف    ۲٧۲    ۰٨٣  ۰۰۰   ٨٤٤ ۰١١    ٨٤٤ ۰١١    ٨٥٨ ۰٤٦   
۰٤٦ ١    - الصندوق الرأسمالي لخدمات إدارة المباني    ۰۰۰  ٤٨٤ ١ ۲۰٨   ٥٤٥ ١ ۰٨٤   ١ ۲٥٧  ١١٩  
٨٨۲ ٥  ۰۰۰ ۲۰۰ ٥  ٣٧٨ ٨٥٦ ٤ ٥البرنامج الرئیسي     ۰۰٤   ٨٨ ٥۲  ۰۰٤   ٣ ٣٧٨ ٥۰٣   
٦٦۲ ٨ صندوق االستثمارات الرأسمالیة الرئیسیة     ٨  ١٧٦ ۰۰۰ ۰۰۰  ١٣٦ ٨ ۰۰۰  ١٣٦ ٨ ۰۰۰  ٧٤ ٨۲  ۲٣١   
ل   ٦٦۰ ۲) المبلغ الرأسمالي المرحَّ  ٥٤٤) (۲ ۰۰۰ ۰۰۰) (۲ ٣٤۰  ۰۰۰) (۲ ٣٤۰  ۰۰۰) (۲ ٦٨۰  ٥٧٨) 
۲٦٣ ١٩٩ ٦ المیزانیة العادیة الرأسمالیة     ٦ ۰۰۰ ۰۰۰  ٦ ۰۲١  ۰۰۰  ٦ ۰۲١  ۰۰۰  ٥ ٦۲۰  ٧٣٤  
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ل من صــــــندوق    ۲۰۲۳و  ۲۰۲۲تَِرُد في الـجدول الـتالي االحتـیاـجات الرأســــــمالـیة للـعامین   -۱۲۸ التي لن تُموَّ
ومن المتوقّع أن تسـتقطب ھذه االحتیاجات تعھُّدات من الدول األعضـاء بتقدیم   االسـتثمارات الرأسـمالیة الرئیسـیة.

 خارجة عن المیزانیة.تبرعات  

لة للفترة  - ۱۲الجدول    ۲۰۲۳- ۲۰۲۲االحتیاجات الرأسمالیة غیر المموَّ

 

 ۲۰۲۳ ۲۰۲۲ البرنامج الرئیسي / البند الرأسمالي الرئیسي

     القوى النوویة ودورة الوقود النووي والعلوم النوویة -۱
۰٤٥ ۸٦٤  االرتقاء بنظم المعلومات اإلداریة المتكاملة       ٥۰۳  ۰۰۱   
ل حزم أیونیة في زایبرسدورف   ۰٥  إنشاء مرفق معِجّ  ۰۸٥    ۲۷٦  ۰۷٥   
۰۰۳ ۹۱٥  ۱البرنامج الرئیسي      ۱ ٦۷۰  ۰۸٥   

     التقنیات النوویة من أجل التنمیة وحمایة البیئة  -۲
٦۳۰ ٦٥٥ ۷ المرحلة الثانیة من مشروع تجدید مختبرات التطبیقات النوویة     ۷ ٦ ٦٥٥۳۰   
٦۳۰ ٦٥٥ ۷ ۲البرنامج الرئیسي      ۷ ٦ ٦٥٥۳۰   

     األمان واألمن النوویان  -۳
۰۱٥  تعزیز األمان اإلشعاعي من خالل قیاس الجرعات بكفاءة وبأسلوب عصري    ۰۸۸    ٥۷ ٦۹٥  
٦٤۲     - الخدمات التقنیة في مجال األمان اإلشعاعي    ۲۰٤   
۰۱٥  ۳البرنامج الرئیسي     ۰۸۸    ۲۲۳  ۱۱٥  

     التحقُّق النووي  -٤
۳٤۰ ۲ صوغ وتنفیذ نھج ضمانات لمحطة تصنیع وقود موكس في الیابان    ۰۰۰  ۲ ۳٤۰  ۰۰۰  
٥٥۲ ۳ إدارة دورة العمر التشغیلي المتكاملة ألصول الضمانات     ۳۱٥  ۲ ٤۰۹  ۲٥٥   
۸۹۲ ٥ ٤البرنامج الرئیسي     ۳۱٤  ٥ ۹۳۸ ۲٥٥   

     بالسیاسات والتنظیم واإلدارةالخدمات الخاصة  -٥
۰۷٥ ۸٤۷ ٥ مخصصات البنیة األساسیة لتكنولوجیا المعلومات واالستثمار في أمن المعلومات      ٤ ۷۸۰  ۰۱۷   
۷۲٦ ۱ البنیة األساسیة والمرافق المشتركة في زایبرسدورف    ۲۰۰   ۹٦۱ ٦٥۰   
    -  ۷٦۹ ۳  الصندوق الرأسمالي لخدمات إدارة المباني  
۳۹۰ ٥  ۷۱۹ ٤۷۸ ۷ ٥البرنامج الرئیسي     ۳٥۲   

     إدارة التعاون التقني ألغراض التنمیة  -٦
۷۰۹  االرتقاء بإطار إدارة دورة برنامج الوكالة للتعاون التقني    ٤۲۷   ۱ ۳۸۸ ۹۷۳  
۷۰۹  ٦البرنامج الرئیسي     ٤۲۷   ۱ ۳۸۸ ۹۷۳  
لة إجمالي االحتیاجات    ۱۰۰ ۳۹۷ ۲۲ الرأسمالیة غیر المموَّ   ۲۰ ٤۱۱ ۷۸۹  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۲۰۲۲مشاریع القرارات لعام  -٥-أوالً 
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صـة للمیزانیة العادیة  ، بما في ۲۰۲۲یعرض ھذا القسـم مشـاریع القرارات لعام   -۱۲۹ ذلك االعتمادات المخصـَّ
، وصــندوق رأس المال العامل في عام  ۲۰۲۲، وتخصــیص الموارد لصــندوق التعاون التقني في عام  ۲۰۲۲لعام  

۲۰۲۲. 

 المیزانیة العادیة  -ألف

ة الـعادـیة لـعام   -۱۳۰ ة    ۲۰۲۲تُعَرض االعتـمادات المخصـــــصـــــة للمیزانـی في جزأین: أـحدھـما یخصُّ المیزانـی
من القرار ألف)؛ في حین یخصُّ الجزء اآلخر المیزانـیة الـعادـیة الرأســــــمالـیة    ۲و ۱التشـــــغیلـیة (الفقرـتان   دـیةالـعا

تَخدم   من القرار ألف). ٥-۳(الفقرات   ل النفقات مقابل تلك االعتمادات بصـورة منفصـلة، بحیث ال تـُس جَّ وـسوف تـُس
  تثمارات الرأســمالیة الرئیســیة والعكس بالعكس. األموال المخصــصــة للمیزانیة العادیة التشــغیلیة ألغراض االســ

ل المبلغ اإلجمالي العتمادات المیزانیة العادیة الرأســـمالیة إلى صـــندوق االســـتثمارات الرأســـمالیة   وســـوف یُحوَّ
 الرئیسیة.

ــعار   -۱۳۱ ــویة من أجل مراعاة تغیُّرات أسـ ــیغة تسـ ن القرار الخاص باعتمادات المیزانیة العادیة صـ ــمَّ ویتضـ
وســوف تســتند مســاھمات الدول األعضــاء إلى الجدول النســبي ألنصــبة االشــتراكات الذي   أثناء العام.الصــرف  

ده المؤتمر العام في أیلول/سبتمبر    .۲۰۲۱سیحّدِ

 برنامج التعاون التقني  -باء

ل أنـشطة التعاون التقني التي تـضطلع بھا الوكالة من ـصندوق التعاون التقني ومـساھمات خارجة عن  -۱۳۲ تموَّ
ن صـندوق التعاون التقني بصـورة أسـاسـیة من مسـاھمات طوعیة، یوصـي مجلس المحافظین كل  یزانیة.الم ویتكوَّ

ویبلغ الرقم    ـعام برقم مســـــتـھدف لـھا، ومن تـكالیف المشـــــارـكة الوطنـیة التي ـتدفعـھا اـلدول األعضـــــاء المتلقـیة.
أوصـــى بھ مجلس المحافظین ما المســـتھَدف للمســـاھمات الطوعیة في صـــندوق التعاون التقني على النحو الذي  

 .۲۰۲۳لعام   ۹۲ ٦۰۰ ۰۰۰وما مقداره   ۲۰۲۲یورو لعام   ۹۱ ۰۷٥ ۰۰۰مقداره  

ام   -۱۳۳ اون التقني لـع امج التـع ــأن موارد برـن ات بشـــ داره    ۲۰۲۲وتبلغ التوقُّـع ا مـق یورو،    ۱۱۷ ٦۱۰ ٥۰۰ـم
یة، ومبلغ   ۸٥ ٦۱۰ ٥۰۰وتتألف من مبلغ   اـس اریع األـس یورو لتكالیف   ۲ ۰۰۰ ۰۰۰یورو للتمویل التقدیري للمـش

ــي)، ومبلغ  ــاس ــاف إلى التمویل التقدیري األس ــاركة الوطنیة (على أن یُض ــتویات   ۳۰ ۰۰۰ ۰۰۰المش یورو لمس
 التنفیذ التقدیریة لألنشطة الخارجة عن المیزانیة.

ام   -۱۳٤ اون التقني لـع امج التـع ــأن موارد برـن ات بشـــ داره    ۲۰۲۳وتبلغ التوقُّـع ا مـق یورو،    ۱۱۸ ۰٤٤ ۰۰۰ـم
یة، ومبلغ   ۸۷ ۰٤٤ ۰۰۰من مبلغ  وتتألف   اـس اریع األـس یورو لتكالیف   ۱ ۰۰۰ ۰۰۰یورو للتمویل التقدیري للمـش

ــي)، ومبلغ  ــاس ــاف إلى التمویل التقدیري األس ــاركة الوطنیة (على أن یُض ــتویات   ۳۰ ۰۰۰ ۰۰۰المش یورو لمس
 التنفیذ التقدیریة لألنشطة الخارجة عن المیزانیة.

ل ھذه المـبالغ رقـم -۱۳٥ وال قیداً    ۲۰۲۳و ۲۰۲۲اً مســـــتـھدفاً ألموال برنامج التـعاون التقني للـعامین  وال تشـــــكـِّ
 موضوعاً على تلك األموال وال استباقاً لحجمھا على أي نحو كان.

 

 صندوق رأس المال العامل  -جیم
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وافق المؤتمر العام، في دورتھ العادیة الرابعة والســتین، على اســتمرار صــندوق رأس المال العامل عند   -۱۳٦
،  ۲۰۲۲وال یُقتَرح إجراء أي تغییر في ھذا المسـتوى فیما یتعلق بعام   .۲۰۲۱یورو لعام   ۱٥ ۲۱۰ ۰۰۰وى  مسـت

وإن كان ینبغي أن یُوضـع في االعتبار أنَّ متوسـط المتطلبات الشـھریة للمیزانیة العادیة یتجاوز مسـتوى صـندوق  
ل مجازفة كبیرة تتحملھا    الوكالة.رأس المال العامل، وھو ما یشّكِ
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 ۲۰۲۲اعتمادات المیزانیة العادیة لعام    -ألف

 ،إنَّ المؤتمر العام 

 ۲۰۲۲۱،توصیات مجلس المحافظین بشأن المیزانیة العادیة للوكالة لعام    إذ یقبل

یورو  ۳۹۳ ۳۲۳ ۱۲۲مبلغاً مقداره   ، على أســاس ســعر صــرف قدره دوالر واحد للیورو الواحد،یعتمد -۱
عاً على النحو التالي: ۲۰۲۲نفقات المیزانیة العادیة للوكالة في عام للجزء التشغیلي من     ۲موزَّ

 یورو  
 ٤۲ ۷۹۰ ٥۷۹ القوى النوویة ودورة الوقود النووي والعلوم النوویة  -۱
 ٤۳ ٥۱٥ ۳۰٦ التقنیات النوویة من أجل التنمیة وحمایة البیئة  -۲
 ۳۸ ۳۲۳ ۲۱۳ األمان واألمن النوویان  -۳
 ۱٥۳ ٦٥۷ ۲٦٥ التحقُّق النووي -٤
 ۸٤ ۲۷۸ ٥٦۸ الخدمات الخاصة بالسیاسات والتنظیم واإلدارة -٥
 ۲۷ ٦۲۰ ۸۲۱ إدارة التعاون التقني ألغراض التنمیة  -٦
 

 ۳۹۰ ۱۹٤ ۷٥۲ المجموع الفرعي للبرامج الرئیسیة 
التكالیف القابلة لالسترداد نظیر األعمال المنفَّذة   -۷

 لحساب آخرین 
۳۷۰ ۱۲۸ ۳ 

 
 ۳۹۳ ۳۲۳ ۱۲۲ المجموع

 

ق  ـــي الملحـــواردة فـــة الـــعلى أن تكون المبالغ المدَرجة في أبواب المیزانیة موضع تسویة، وفقاً لصیغة التسوی
 ، من أجل مراعاة تغیُّرات أسعار الصرف أثناء العام؛۱-ألف

ر -۲ ل االعتماد السابق الذكر، بعد خصم ما یلي:  یُقّرِ  أن یَموَّ
  )؛۷إیرادات األعمال المنفَّذة لحساب آخرین القابلة لالسترداد (باب المیزانیة   •
 یورو؛ ۲۳٥ ۰۰۰  إیرادات متنوعة أخرى بمبلغ •

للیورو الواحد، بمبلغ مقداره    دوالر واحدمن اشتراكات الدول األعضاء، المحسوبة على أساس سعر صرف قدره  
ــافة إلى   ۳۳٥ ۲۲۸ ٥٤٥یورو ( ۳۸۹ ۹٥۹ ۷٥۲ )، وفقاً للجدول  أمریكیة  دوالرات ٥٤ ۷۳۱ ۲۰۷یورو باإلض

  ؛…/GC(65)/RESالنسبي ألنصبة االشتراكات الذي حدَّده المؤتمر العام في القرار  

  

 
 GC(65/(2الوثیقة  ۱
 برامج الوكالة الرئیسیة. ٦-۱تمثِّل أبواب المیزانیة  ۲
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یورو  ٦ ۱۰۲ ۰۰۰، على أساس سعر صرف قدره دوالر أمریكي واحد للیورو الواحد، مبلغاً قدره  یعتمد -۳
عاً على النحو التالي۲۰۲۲للجزء الرأسمالي من نفقات المیزانیة العادیة للوكالة في عام    ۳:، موزَّ

 یورو    
    - النوویة القوى النوویة ودورة الوقود النووي والعلوم  -۱
 ۱ ٥۲٥ ٥۰۰ التقنیات النوویة من أجل التنمیة وحمایة البیئة  -۲
 ۳۰٥ ۱۰۰ األمان واألمن النوویان  -۳
 ۱ ۰۱۷ ۰۰۰ التحقُّق النووي -٤
 ۳ ۲٥٤ ٤۰۰ الخدمات الخاصة بالسیاسات والتنظیم واإلدارة -٥
    - إدارة التعاون التقني ألغراض التنمیة  -٦
 ٦ ۱۰۲ ۰۰۰ المجموع  

 

ق  ـــي الملحـــواردة فـــة الـــعلى أن تكون المبالغ المدَرجة في أبواب المیزانیة موضع تسویة، وفقاً لصیغة التسوی
 ، من أجل مراعاة تغیُّرات أسعار الصرف أثناء العام؛۲-ألف

ر -٤ ل االعتمادات المذكورة سـابقاً من اشـتراكات الدول األعضـاء، المحسـوبة على أسـاس سـعر   یقّرِ أن تموَّ
یورو باإلضـافة  ٦  ۰۳٦ ۱۹۹یورو ( ٦ ۱۰۲ ۰۰۰صـرف قدره دوالر أمریكي واحد للیورو الواحد، بمبلغ قدره  

ــتراكات الذي حدَّده   ٦٥ ۸۰۱إلى   ــبة االشـ ــبي ألنصـ المؤتمر العام في القرار  دوالر أمریكي)، وفقاً للجدول النسـ
GC(65)/RES/…؛ 

  بتحویل الجزء الرأسمالي من المیزانیة العادیة إلى صندوق االستثمارات الرأسمالیة الرئیسیة؛  یأذن -٥

 للمدیر العام:  یأذن -٦

،  ۲۰۲۲أن یرتبط بمصــروفات باإلضــافة إلى المصــروفات المعتمدة في المیزانیة العادیة لعام   ) أ(
ل  المخـصـصات ذات الـصلة ألّيٍ من الموظَّفین المعنیِّین وجمیع التكالیف األخرى  ـشریطة أن تُموَّ

بصــــورة كلِّیة من إیرادات المبیعات أو األعمال الُمضــــطلَع بھا لحســــاب الدول األعضــــاء أو  
المنظَّمات الدولیة، أو من الھبات المقدَّمة للبحوث، أو من المســاھمات الخاصــة، أو من مصــادر  

  ؛۲۰۲۲میزانیة العادیة لعام  أخرى خارجة عن ال
بعــَد الحصـــــول على موافقــة مجلس المحــافظین، تحویالت بین مختلف األبواب   )ب( وأن یُجري، 

 أعاله. ۳و  ۱المدَرجة في الفقرتین  

  

 
 . ۲انظر الحاشیة  ۳



GC(65)/2 
 ٥۷  الصفحة

 

 

 الملحق 
 االعتمادات المخصصة للجزء التشغیلي من   -۱-ألف

 ۲۰۲۲المیزانیة العادیة في عام 

 معادلة التسویة بالیورو 

   دوالر أمریكي    یورو     
القوى النوویة ودورة الوقود النووي والعلوم   -۱

 النوویة 
 س)/ ٦ ٤۲۸ ٥۷۸ + ( ۳٦ ۳٦۲ ۰۰۱

 س)/ ٤ ۸۷۰ ۰٥۹ + ( ۳۸ ٦٤٥ ۲٤۷ التقنیات النوویة من أجل التنمیة وحمایة البیئة  -۲
 س)/ ٦ ۹٤۸ ۸۲٤ + ( ۳۱ ۳۷٤ ۳۸۹ األمان واألمن النوویان  -۳
 س)/ ۲۳ ۷۷۳ ۱۸٦ + ( ۱۲۹ ۸۸٤ ۰۷۹ التحقُّق النووي -٤
 س)/ ۸ ٦۸۸ ۳٤٦ + ( ۷٥ ٥۹۹ ۲۲۲ الخدمات الخاصة بالسیاسات والتنظیم واإلدارة -٥
 س)/ ٤ ۰۲۲ ۲۱٤ + ( ۲۳ ٥۹۸ ٦۰۷ إدارة التعاون التقني ألغراض التنمیة  -٦
 س)/ ٥٤ ۷۳۱ ۲۰۷ + ( ۳۳٥ ٤٦۳ ٥٤٥ المجموع الفرعي للبرامج الرئیسیة   
التكالیف القابلة لالسترداد نظیر األعمال المنفّذة   -۷

 لحساب آخرین 
 س)/    - + ( ۳ ۱۲۸ ۳۷۰

 س)/ ٥٤ ۷۳۱ ۲۰۷ + ( ۳۳۸ ٥۹۱ ۹۱٥ المجموع  
 

یُطبَّق على نطاق األمم المتحدة خالل عام   ملحوظة: عر صـرف الدوالر مقابل الیورو الذي ـس ط ـس س = متوـس
۲۰۲۲. 
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 ٥۸  الصفحة

 الملحق 
 االعتمادات المخصصة للجزء الرأسمالي من   -۲-ألف

 ۲۰۲۲المیزانیة العادیة في عام 

 معادلة التسویة بالیورو 

   دوالر أمریكي    یورو       
القوى النوویة ودورة الوقود النووي والعلوم   -۱

 النوویة 
 س)/    - + (    -  

 س)/ ٦٥ ۸۰۱ + ( ۱ ٤٥۹ ٦۹۹   التقنیات النوویة من أجل التنمیة وحمایة البیئة  -۲
 س)/    - + ( ۳۰٥ ۱۰۰   األمان واألمن النوویان  -۳
 س)/    - + ( ۱ ۰۱۷ ۰۰۰   التحقُّق النووي -٤
 س)/    - + ( ۳ ۲٥٤ ٤۰۰   الخدمات الخاصة بالسیاسات والتنظیم واإلدارة -٥
 س)/    - + (    -   إدارة التعاون التقني ألغراض التنمیة  -٦
 س)/ ٦٥ ۸۰۱ + ( ٦ ۰۳٦ ۱۹۹   المجموع  
 

س = متوســط ســعر صــرف الدوالر مقابل الیورو الذي ســیُطبَّق على نطاق األمم المتحدة خالل عام   :ملحوظة
۲۰۲۲. 
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 ٥۹  الصفحة

 

 

 ۲۰۲۲تخصیص الموارد لصندوق التعاون التقني لعام    -باء

 ،إنَّ المؤتمر العام 

ر مجلس المحافظین في حزیران/یونیھ    إذ یشــیر (أ)  بأن یوصــي بالمبلغ المســتھَدف   ۲۰۲۱إلى مقرَّ
ــاھمات الطوعیة في صــندوق الوكالة للتعاون   ۹۱ ۰۷٥ ۰۰۰  لصــندوق التعاون التقني البالغ یورو للمس

 ؛۲۰۲۲التقني لعام  

 توصیة المجلس السابقة الذكر؛  وإذ یقبل (ب) 

للمـساھمات الطوعیة في ـصندوق التعاون التقني   ۲۰۲۲أن یكون المبلغ المـستھدف فیما یخص عام    ررِّ یق -۱
 یورو؛ ۹۱ ۰۷٥ ۰۰۰ھو 

صو -۲ اھمات بالیورو مقدارھا    یُخصـِّ یورو من أجل برنامج الوكالة للتعاون التقني لعام   ۹۱ ۰۷٥ ۰۰۰مـس
 ؛۲۰۲۲

طبقاً للفقرة واو من المادة   ۲۰۲۲جمیع الدول األعضـــــاء على أن تقِدّم مســـــاھمات طوعیة لعام    یحثُّ و -۳
ــي، أو طبقاً للفقرة  ــاسـ ــرة من النظام األسـ ــیغتھ المع  GC(V)/RES/100من قراره   ۲ الرابعة عشـ لة بالقرار  دَّ بصـ

GC(XV)/RES/286  من القرار السابق، حسب االقتضاء. ۳ أو طبقاً للفقرة 

 

 ۲۰۲۲ندوق رأس المال العامل لعام ص  -جیم

 ،إنَّ المؤتمر العام 

 ،۲۰۲۲توصیات مجلس المحافظین بشأن صندوق رأس المال العامل للوكالة لعام   إذ یقبل

 ۱٥  ۲۱۰ ۰۰۰بمبلغ    ۲۰۲۲على أن یكون مســـــتوى صــــــندوق رأس الـمال الـعاـمل للوـكاـلة لـعام    یوافق -۱
 یورو؛

رو -۲ ــندوق وإد  یقّرِ ــتخدامھ في عام أن یجري تمویل الص ــل بذلك من أحكام   ۲۰۲۲ارتھ واس طبقاً لما یتص
 ٤الالئحة المالیة للوكالة؛

لفاً ال تتجاوز    یأذنو -۳ م من أموال الصــندوق ســُ یورو في أي وقت من أجل   ٥۰۰ ۰۰۰للمدیر العام بأن یقّدِ
 التمویل المؤقَّت لمشاریع أو أنشطة وافق علیھا مجلس المحافظین ولم تُرَصد لھا أموال في المیزانیة العادیة؛

لف المـقدَّـمة من الصــــــندوق طبـقاً    یطـلبو -٤ م إلى مجلس المـحافظین بـیاـنات ـبالســـــُ إلى الـمدیر الـعام أن یـقّدِ
أعاله. ۳ للتخویل الممنوح لھ في الفقرة 
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 ٦۳الصفحة  

 ۱البرنامج الرئیسي 

 ۱البرنامج الرئیسي 

 القوى النوویة ودورة الوقود النووي والعلوم النوویة 
 مقدمة

الدعم للدول األعضــاء لتعزیز مســاھمة التكنولوجیا النوویة في الســلم والصــحة واالزدھار، من  ۱یقِدّم البرنامج الرئیســي  
ــر القوى النوویة وتكنولوجیا مفاعالت البحوث، بما  ــادات والخدمات لتطویر ونش خالل توفیر الدعم العلمي والتقني واإلرش

واإلخراج من الخدمة  ورة الوقود النووي، من أجل التصرف في النفایات المشعة،  في ذلك دوراتھا للوقود النووي ومرافق د
كما یُقِدّم الدعم في إحداث  وتحلیل نظام الطاقة وتخطیط الطاقة، والمعرفة النوویة وإدارة المعلومات.واالسـتصـالح البیئي، 

ة، والمعِجّالت  ذرـی ة واـل ات النووـی اـن اج النووي، والبـی دـم ا االـن ك بحوث وتكنولوجـی ا في ذـل ة، بـم تطورات في العلوم النووـی
 والمصادر النیوترونیة، واألجھزة النوویة.

ــیة ــاسـ ــر األسـ التي یتألَّف منھا مزیج الطاقة في  وللتخفیف من آثار تغیُّر المناخ، یمكن للقوى النوویة أن تكون أحد العناصـ
الدول األعضـاء التي تختار األخذ بھا، بما یدعم أمن الطاقة ویسـاعد على تحقیق أھداف التنمیة المسـتدامة ذات الصـلة، وال 

ــیما الھدف   ــورة التكلفة والنظیفة) والھدف   ۷سـ ــأن الطاقة المیسـ ــتدامة (بشـ من أھداف التنمیة   ۱۳من أھداف التنمیة المسـ
ة في تقدیر احتیاجاتھا من الطاقة في الم ســتدامة (بشــأن العمل المناخي). وســتواصــل األمانة دعم الدول األعضــاء المھتمَّ

م البرنامج الرئیســي  المســتقبل، وتقییم وفھم إمكانیة أن تكون القوى النوویة جزءاً من اســتراتیجیاتھا الخاصــة بالطاقة. ویقّدِ
ــاء التي تفِكّر في ــتھاللھا أو تقوم  الدعم للدول األعض ــَرعت في اس ــتھالل برامج جدیدة للقوى النوویة أو التي ش إمكانیة اس

بتوســیع برامج قائمة. كما أنھ یدعم الدول األعضــاء التي لدیھا محطات قوى نوویة قید التشــغیل في مجاالت تحســین األداء  
یـستمر تقدیم الدعم من التـشغیلي، وإدارة العمر التـشغیلي، والتـشغیل اآلمن والمأمون والفعال والم وثوق والطویل األجل. وـس

أـجل تطویر ونشـــــر المـفاعالت الصـــــغیرة والمتوســــــطة الحجم أو النمطـیة ونظم المـفاعالت االبتـكارـیة، ودورات الوقود  
 المرتبطة بھا، إلى جانب التطبیقات غیر الكھربائیة لتكنولوجیات القوى النوویة والتولید المشترك للطاقة النوویة.

الدول األعضـاء في اسـتكشـاف الیورانیوم وتعدینھ وتجھیزه، وفي أنشـطة دورة الوقود، بما في   ۱البرنامج الرئیسـي   ویدعم
ذلك تلك المتعلقة بـسالمة الوقود المـستھلك ومواطن الـضعف في التـصمیم وإفراغ الوقود والخزن. وـسیـستمر تقدیم المـساعدة 

ــعة، ف في النفایات المش ــرُّ ــعة   التقنیة في مجال التص ــادر المش ف في المص ــرُّ وإخراج المرافق النوویة من الخدمة، والتص
المختومة المھملة، وكذلك في مجال االســتصــالح البیئي. وســوف یواصــل البرنامج الرئیســي تقدیم الدعم للدول األعضــاء 

ــول إلیھا، بما في ذلك عبر مخطَّط المراكز ا ــغیلھا أو الوصــ ــیید مفاعالت بحوث أو تشــ ة بتشــ اة من الوكالة  المھتمَّ ــمَّ لمســ
ائـمة على مـفاعالت البحوث)، وتحســـــین  ة الـق ةً ـقائـمةً على مـفاعالت بحوث (مخطَّط المراكز اـلدولـی ـباعتـبارـھا مراكَز دولـی
 اـستخدام تلك المفاعالت. ونزوالً عند طلب الدول األعضـاء، ـسیتواصـل دعم االنتقال من اـستخدام الیورانیوم الـشدید اإلثراء

في مفاعالت البحوث. وســیتواصــل أیضــاً تقدیم الدعم في مجال إدارة المعارف  الضــعیف اإلثراءرانیوم إلى اســتخدام الیو
 النوویة، بما یشمل إدارة المعلومات ونشرھا والحفاظ علیھا.

یتواصـل توفیر التدریب وتیـسیر التجارب باـستخ دام  وـستظلُّ الوكالة مصـدراً موثوقاً للبیانات النوویة والذریة والجزیئیة. وـس
الت الجســــیمات وغیرھا من األجھزة النوویة. وســــیواصــــل البرنامج الرئیســــي تقدیم الدعم للدول   أنواع مختلفة من معّجِ

وفي تبادل المعارف في مجال االندماج، بما في ذلك إتاحة   في مجال البحث والتطویراألعضــاء في االضــطالع بأنشــطتھا  
یتواصـل التعاون مع مركز عبد الـسالم الدولي  التعاون مع المنظمة المعنیة بالمفاعل  التجریبي الحراري النووي الدولي. وـس

للفیزیاء النظریة (المركز الدولي للفیزیاء النظریة)، الكائن في ترییســتي بإیطالیا، بھدف دعم أنشــطة التعلیم والتدریب التي 
التركیز على المجاالت ذات الـصلة بعمل الوكالة، مثل تـستھدف العلماء، ال ـسیما من البلدان النامیة، مع توفیر قدر أكبر من 

 العلوم النوویة األساسیة والتطبیقیة والطاقة النوویة.
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 ٦٤الصفحة  

 ۱البرنامج الرئیسي 

 األھداف:

  ،ع في اســتخدام التكنولوجیات النوویة وتحســین اســتخدامھا دعماً للتنمیة المســتدامة، والنھوض بالعلوم والتكنولوجیا النوویة التوســُّ
 االبتكار، وبناء القدرات لدعم ما ھو قائم من أوجھ استخدام القوى النوویة وتطبیقات العلوم النوویة والتوسُّع فیھا.وتحفیز 

رات األداء  النواتج  مؤّشِ

ات والموارد   • ــاء للمعلوـم دول األعضـــ ادة اســــتخـدام اـل زـی
االت إدارة   ة في مـج اـل ا الوـك اون التي توفِّرـھ دـمات وفرص التـع والـخ

عة والجدیدة،  دورات   العمر التشـغیلي للبرامج النوویة القائمة والموسـَّ
ــالح   بما في ذلك دورات الوقود، واإلخراج من الخدمة، واالســـتصـ

 البیئي، والتصرف في النفایات المشعة.

عدد الدول األعضــــاء التي تســــتخدم المعلومات والموارد   •
الوكــالــة إلدارة دورة العمر   التشــــغیلي والخــدمــات التي توفِّرھــا 

 لبرامجھا النوویة.

ــاركة في األطر التعاونیة التي  • ــاء المشــ عدد الدول األعضــ
 تضعھا الوكالة.

تحســـین فھم الدول األعضـــاء للدور المحتمل للتكنولوجیات  •
ائـیة للـطاـقة   النووـیة، بـما في ذـلك التطبیـقات الكھرـبائـیة وغیر الكھرـب

 النوویة، في دعم التنمیة المستدامة.

درـیب  ـعدد   • ذین یتلقون الـت ــاء اـل دول األعضـــ المھنیین من اـل
خالل فترة السنتین على استخدام األدوات والنماذج والمنھجیات التي 

 تضعھا الوكالة.

عدد الدول األعضــــاء التي تفِكّر في اســــتھالل برامج قوى   •
ــتخدمة في ذلك ما توفِّره   ــیع برامجھا القائمة مســ نوویة أو في توســ

 أدوات وخدمات.الوكالة من منشورات و

ة من  • اـل ھ الوـك ا تتیـح ــاء لـم دول األعضـــ دام اـل ادة اســــتـخ زـی
معلومات وموارد وخدمات وفرص للتعاون في مجال تسـخیر العلوم 

 النوویة من أجل تحقیق تقدم تكنولوجي واجتماعي واقتصادي.

ــاركین في ما تُنِظّمھ الوكالة من فعالیات وحلقات   • عدد المشــ
 ت العلوم النوویة.عمل ودورات تدریبیة في مجاال

ة   • ذرـی ات اـل ــاء التي تطَّلع على البیـاـن دول األعضـــ عـدد اـل
 والنوویة وتسترجعھا من موقع الوكالة على شبكة اإلنترنت.

 المشاریع

 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

ة   اإلدارة العامة والتنسیق واألنشطة المشتركة -۱-۰-۰-۰۰۱ ــادـی ائق اإلرشـــ اریر الوـث ة، والتـق ة واإلدارـی امجـی ة والبرـن ذـی التنفـی
ــات الوكالة وتقاریرھا، والخدمات   ــیاسـ ــأن سـ الداخلیة، والوثائق بشـ

 المعنیة بجمع المعلومات وتقاُسمھا.

إنتاج وتحریر وثائق مجلس المحافظین ذات الصـلة، وكذلك الكلمات  التواصل مع الخارج ومشاركة الجھات المعنیة -۱-۰-۰-۰۰۲
ــة والموجزات والكتیبــات والعروض   المنــاقشــــ ــاط  ونق ــدیمیــة  التق

والعروض المرئیة، والمواد اإلعالمیة العامة التي تســتھدف الجھات  
المعنیة في إدارة الطاقة النوویة، بما في ذلك القصص على اإلنترنت 
والرـسوم المتحركة ومقاطع الفیدیو والمنـشورات على ـصفحة الویب  

ــابھا ع ــة باإلدارة وعلى حسـ لى تویتر، وإنتاج مواد إعالمیة الخاصـ
تســــتھــدف عــامــة الجمھور بــالتنســــیق مع مكتــب اإلعالم العــام 
واالتصـــاالت، وتنســـیق عمل إدارة الطاقة النوویة بشـــأن مشـــاركة  

 الجھات المعنیة.

اسـتحداث ونشـر قاعدة بیانات للمانحین المحتملین، وخطة لالتصـال   الشركات وتعبئة الموارد -۱-۰-۰-۰۰۳
 بالمانحین والتواصل معھم.

 

 القوى النوویة -۱-۱البرنامج 

الدول األعضـاء في جھودھا المبذولة في سـبیل تحسـین األداء وضـمان تشـغیل محطات القوى النوویة  -۱-۱یدعم البرنامج 
عة، بما في ذلك برامج تنمیة  على المدى الطویل بأمان وأمن وكفاءة وموثوقیة. ویُقدَّم الدعم للبرامج النوویة القائمة والموســَّ

جیات في تشـغیل محطات القوى النوویة وتنفیذ نظم اإلدارة المتكاملة للمنظمات المشـِغّلة  الموارد البشـریة، وتطبیق التكنولو
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وغیرھا من المنظمات. ویواصـل البرنامج أیضـاً تقدیم الدعم إلى الدول األعضـاء التي تسـتھلُّ برامج جدیدة للقوى النوویة، 
یكفل النجاح في األخذ بمحطات القوى النوویة وـضمان  من خالل مـساعدتھا على إرـساء البنیة األـساـسیة النوویة الـسلیمة بما

ــق البرنامج الخدمات مع جمیع اإلدارات األخرى في الوكالة   ــیاق، ینس ــغیلھا بأمان وأمن وكفاءة وموثوقیة. وفي ھذا الس تش
 وال سیما إدارة األمان واألمن النوویین وإدارة التعاون التقني.

ــتعمل ــتجدُّ من ابتكارات، كما یدعم الدول  ویتیح البرنامج محفالً یجمع بین مس ــوی�ا فیما یُس ي التكنولوجیات ومالكیھا للنظر س
األعضــاء فیما تضــطلع بھ من تخطیط على المدى البعید من خالل المشــروع الدولي المعني بالمفاعالت النوویة ودورات 

یع تعاونیة وتقدیم خدمات منھا تحلیل الوقود االبتكاریة (إنبرو). ویجري العمل في إطار مشــــروع إنبرو على تنفیذ مشــــار
نظم الطاقة النوویة وتقییم اســتدامتھا على أســاس الســیناریوھات المحتملة. وعالوة على ذلك، یُقِدّم البرنامج الدعم ألنشــطة 

ــل بمفاعالت القوى النوویة المتقدمة، والتطبیقات  ــاء في مجال البحث واالبتكار والتقدم التقني فیما یتصـ غیر الدول األعضـ
الكھربائـیة للقوى النوویة، والمـجاالت المشـــــتركة في تطویر التكنولوجـیا بین االنشـــــطار النووي واالندماج النووي إلنتاج  
ــادر الطاقة النظیفة األخرى. ویتحقَّق ذلك بتنســــیق البحوث، وتشــــجیع تبادل  الطاقة، وإدراج نظم الطاقة النوویة مع مصــ

فاعالت والتعلیم والتدریب في ھذا المجال، واسـتحداث أطقم األدوات، وتحلیل البیانات المعلومات، ودعم تقییم تكنولوجیا الم
 والنتائج الخاصة بمختلف تكنولوجیات المفاعالت المتقدمة.

تنتظر الدول األعـضاء التي لدیھا مرافق نوویة قید التـشغیل    الدروس المـستفادة من االـستعراـضات والتقییمات والتقدیرات:
ــا ــر والدول األعض ــل نش ــتھالل برامج جدیدة للقوى النوویة من األمانة أن تواص ــیع برامجھا القائمة أو باس ء المھتمة بتوس

الممارســات الجیدة من خالل إصــدار منشــورات جدیدة ومحدثة، وأن تواصــل دعم تبادل المعلومات عن الھندســة التقنیة 
مة خصــیصــاً لتلبیة االحتیاجات. وتقِدّر الدول  وتنمیة الموارد البشــریة، وتقدیم خدمات المســاعدة واالســتعراض ال مصــمَّ

األعضـــــاء اـلدعم المـقدَّم، مـثل ذـلك الُمـقدَّم إلدارة أعـمار محـطات القوى النووـیة، ونھج المـعالم المرحلـیة الـبارزة المتَّبع إزاء 
ــائر الخدمات التي  ــطة حلقات العمل التدریبیة األقالیمیة وس ــروع إنبرو. وقد  برامج القوى النوویة الجدیدة، وأنش مھا مش یقّدِ

أوـصت الدول األعـضاء بأن یـستمر تقدیم المـساعدة والدعم الـستحداث ونـشر التكنولوجیات المتطورة واالبتكاریة وتطبیقاتھا  
غیر الكھربائیة، بما في ذلك إنتاج الھیدروجین النووي، مع التركیز بـشكل خاص على المفاعالت النمطیة الـصغیرة لنـشرھا 

ج لألنـشطة المتعلقة بنظم الطاقة  في المدى ال قریب. وباإلـضافة إلى ذلك، طلبت عدة دول أعـضاء مؤخراً من األمانة أن ترِوّ
 المتكاملة والمفاعالت الصغریة.

 المعاییر المحدَّدة لترتیب األولویات:

ة، األنشـطة التي تدعم جھود الدول األعضـاء في سـبیل تحسـین األداء وضـمان تشـغیل محطات القوى النووی -۱
 القائمة منھا والجدیدة على حد سواء، بأمان وأمن وكفاءة وموثوقیة على المدى الطویل.

األنـشطة التي تدعم إرـساء البنیة األـساـسیة للقوى النوویة وتنمیة قدرات الموارد البـشریة في الدول األعـضاء  -۲
 التي تستھل برنامجاً للقوى النوویة.

ــلة وزیادة الحو -۳ ــطة الھادفة إلى مواصــ ــع األنشــ ــعید الدولي من أجل الترویج لوضــ ار والتعاون على الصــ
اســـــتراتیجـیات طویـلة األـجل فیـما یخصُّ الـطاـقة النووـیة وتعزیز االبتـكارات في مـجال التكنولوجـیا المتعلـقة 

 بالطاقة النوویة دعماً الستدامة نظم الطاقة النوویة.
ــاء والجھات المعنیة في  -٤ ــطة الداعمة للدول األعضــ ــر تكنولوجیات المفاعالت المتقدمة األنشــ تطویر ونشــ

م أـحدث المعلوـمات وتوفیر   والتطبیـقات ذات الصــــــلة، بـما في ذـلك نظم الـطاـقة المتـكامـلة، عن طریق تـقاســـــُ
 األسالیب واألدوات الالزمة لدعم استخدام الطاقة النوویة استخداماً مستداماً.

 التغیرات في البرنامج واتجاھاتھ

ــي المتكامل لبرامج القوى النوویة  -۱-۱-۱البرنامج الفرعي   ــل ھذا البرنامج الفرعي تركیزه  تعزیز الدعم الھندس ، یواص
ــاء في مجال  ــمل ذلك تقدیم الدعم للدول األعضـ ــاریع القوى النوویة الجدیدة. ویشـ على محطات القوى النوویة القائمة ومشـ

قوى النوویة على المدى الطویل بأمان وأمن إدارة أعمار المحطات من أجل تحســــین األداء وضــــمان تشــــغیل محطات ال
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ــاً في  ــاء أیضـ ــاعد ھذا البرنامج الفرعي الدول األعضـ ــادیة. ویسـ ــتدامة من الناحیة االقتصـ وكفاءة وموثوقیة وبطریقة مسـ
 الجوانب الھندـسیة في جمیع مراحل المـشاریع النوویة، ویـشمل ذلك الدول األعـضاء التي تـستھلُّ برامج جدیدة للقوى النوویة

ع برامجھا القائمة. وفي سبیل تحقیق المستوى األمثل من تكالیف التشغیل، یمكن للدول األعضاء أن تستفید   أو تلك التي توّسِ
مما یجري تحدیده في إطار عمل ھذا البرنامج الفرعي من أوجھ الكفاءة التـشغیلیة والفعالیة. ومن شأن الدول األعضاء التي 

ع برامجھا النوویة أن تســت فید أیضــاً من العمل الذي یضــطلع بھ البرنامج من أجل جمع ونشــر أفضــل الممارســات توســِّ
 والدروس المستفادة فیما یتعلق بتشیید محطات القوى النوویة وإدخالھا في الخدمة وتشغیلھا.

مج الفرعي  ، یواصـل ھذا البرنااإلدارة وتنمیة الموارد البـشریة ألغراض برامج القوى النوویة  -۲-۱-۱البرنامج الفرعي  
تقدیم الدعم بشــأن اإلدارة وتنمیة الموارد البشــریة وبناء القدرات ألغراض محطات القوى النوویة العاملة ومشــاریع القوى 

 النوویة الجدیدة في الدول األعضاء المستِھلَّة، وكذلك في الدول األعضاء التي لدیھا برامج قوى نوویة قائمة.

، ھذا البرنامج الفرعي ھو نقطة تكامل إلرـساء البنیة األـساـسیة لبرامج القوى النوویةالدعم الم  -۳-۱-۱البرنامج الفرعي  
وتنســـیقھا في جمیع أنشـــطة الوكالة. وبالتالي، فإن بعض  ۱نشـــطة في جمیع جوانب البرنامج الرئیســـي إدماج مثل ھذه األ

طة تُنفَّذ بالتزامن مع إدارات أخرى في الوكالة. وفي الفترة  ، من المتوقَّع أن یظل عدد الدول األعضـاء ۲۰۲۳-۲۰۲۲األنـش
ع برامج قائمة والتي تطلب المسـاعدة من الوكالة ثابتاً. باإلضـافة إلى ذلك، سـتتزاید  ّ المسـتھلَّة لبرامج جدیدة وتلك التي توسـِ

ع الجھود المبذولة لتحســین نوعیة واتســاق وفعالیة المســاعدة التي تقّدمھا الوكالة للدول األعضــاء ا ّ لمســتھلَّة وتلك التي توســِ
 برامج قائمة.

ــروع إنبرو)،   -٤-۱-۱البرنامج الفرعي   ــروع الدولي المعني بالمفاعالت النوویة ودورات الوقود االبتكاریة (مشــ  المشــ
ســیواصــل ھذا البرنامج الفرعي التركیز على المســائل المتصــلة باســتدامة الطاقة النوویة على الصــعید الوطني واإلقلیمي 

لمي وما یرتبط بذلك من تعاون فیما بین أعـضاء مـشروع إنبرو. وـستظل أنـشطة مـشروع إنبرو تـشمل تقدیم المـساعدات  والعا
إلى الدول األعضــاء فیما یتعلق بتقییمات نظم الطاقة النوویة، وتحلیل ســیناریوھات الطاقة النوویة، والمشــاریع التعاونیة، 

یتواصـل ومواصـلة إعداد األدوات ألغراض خدمات تقییم ن تدامة. وـس ظم الطاقة النوویة والتخطیط لنظم الطاقة النوویة المـس
ــتمر خالل   ــیس ــروع إنبرو. وس ــاء فیما یخصُّ تطبیق جمیع منتجات مش ــادات للدول األعض توفیر خدمات التدریب واإلرش

ـنة التوجیھـیة ، التي اعتـمدتـھا اللج۲۰۲۳-۲۰۱۸العـمل بخـطة مشـــــروع إنبرو االســـــتراتیجـیة للفترة    ۲۰۲۳-۲۰۲۲الفترة  
 .۲۰۱۷لمشروع إنبرو في عام 

ــة بالمفاعالت المتقدمة والتطبیقات غیر الكھربائیة للقوى النوویة،  -٥-۱-۱البرنامج الفرعي     تطویر التكنولوجیا الخاصـ
ومن یدعم ھذا البرنامج الفرعي اسـتحداث ونشـر مفاعالت القوى النوویة المتطورة واالبتكاریة وتطبیقاتھا غیر الكھربائیة. 

دة بالماء، وكذلك تطویر المفاعالت الـصغیرة والمتوـسطة الحجم أو النمطیة  المتوقع أن یتزاید نـشر المفاعالت المتقدمة المبرَّ
ق البرنامج الفرعي   وترخیصـــھا ونشـــرھا األولي من قبل الدول األعضـــاء، بما في ذلك البلدان المســـتجدة. لذلك، ســـیتطرَّ

ال تطویر ت دَّدة في مـج ات مـح دـی اء لتـح الـم دة ـب ة المبرَّ دـم اعالت المتـق ام المـف ة أـم اـح ا والفرص المـت اعالت ونشـــــرـھ ك المـف ـل
والمفاعالت الصـــغیرة والمتوســـطة الحجم أو النمطیة والمفاعالت المرتفعة الحرارة (المفاعالت المرتفعة الحرارة المبردة 

ق البرنا مج الفرعي أیضــــا لتطویر تكنولوجیا  بالغاز ومفاعالت األمالح المصــــھورة) والمفاعالت الصــــغریة. وســــیتطرَّ
المفاعالت الـسریعة والمجاالت المـشتركة بین االنـشطار النووي واالندماج النووي إلنتاج الطاقة. باإلـضافة إلى ذلك، ـسیُقِدّم 
تھا بناًء على  البرنامج الفرعي المســــاعدة للدول األعضــــاء في إعداد وتطبیق أدوات النمذجة والمحاكاة بعد إثبات صــــحَّ

لبیانات التجریبیة. وسیستمر التركیز على تسھیل نشر التطبیقات غیر الكھربائیة، أي إنتاج الھیدروجین والحرارة، والتولید ا
المشـترك للطاقة النوویة لمواجھة تغیر المناخ ودعم االنتقال إلى الطاقة النظیفة، مع زیادة الكفاءة الحراریة لمحطات القوى 

ز األن شــــــطة الـھادفة إلى دعم إدماج القوى النوویة مع مصـــــادر الـطاقة النظیـفة األخرى بالتـعاون مع النوویة. كـما ســـــتُعزَّ
 المنظمات الدولیة األخرى.
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 األھداف والنواتج ومؤشرات األداء بحسب البرنامج

 القوى النوویة -۱-۱البرنامج 

 األھداف:

   تحسـین األداء التشـغیلي لھذه المحطات وضـمان تشـغیلھا على دعم الدول األعضـاء التي لدیھا محطات قوى نوویة قائمة من أجل
 المدى الطویل بأمان وأمن وكفاءة وموثوقیة، بما یشمل اتباع نھج منسَّق إزاء الجوانب البشریة والتكنولوجیة والتنظیمیة.

 نوویة الوطنیة، من خالل دعم الدول األعضــاء التي تســتھلُّ برامج جدیدة للقوى النوویة في تخطیط وإرســاء بناھا األســاســیة ال
 أنشطة التقییم والمساعدة المنسقة. 

  ،دعم الدول األعضــاء في نمذجة وتحلیل وتقییم نُُظم الطاقة النوویة المســتقبلیة ألغراض تطویر الطاقة النوویة على نحو مســتدام
التطبیـقات غیر الكھربائـیة ونظم الـطاقة  وتزویدھا بأطر تـعاونـیة وبالدعم لتطویر التكنولوجـیا ونشــــر المـفاعالت النوویة المتـقدمة و

 المتكاملة.

رات األداء  النواتج  مؤّشِ

ات والموارد   • ــاء للمعلوـم دول األعضـــ دام اـل اد اســــتـخ ازدـی
ــغیل الطویل   ــمان التشــ والخدمات التي توفِّرھا الوكالة من أجل ضــ
ــة وإدارة دورات عمرھــا   ــائم الق ــة  النووی األجــل لمحطــات القوى 

وموثوقیة، بما یشـمل تحسـین نظام اإلدارة وقدرات  التشـغیلي بكفاءة  
 الموارد البشریة والقوى العاملة.

عدد الدول األعضــــاء التي تســــتـخدم ما توفِّره الوكالة من  •
موارد ذات ـصلة، بما في ذلك المنـشورات الـصادرة في إطار ـسلـسلة  
الطاقة النوویة والمبادئ التوجیھیة والتوصـیات وقواعد البیانات فیما 

ق باألنشطة الھندسیة في إطار برامج القوى النوویة القائمة وتلك یتعل
 التي یجري توسیعھا.

عدد الدول األعضــــاء التي تســــتـخدم ما توفِّره الوكالة من  •
ة والقوى   درات الموارد البشــــرـی موارد ألغراض نظـام اإلدارة وـق
ك التي یجري   ة القـائمـة وتـل ة في إطـار برامج القوى النووـی العـامـل

 توسیعھا.

ــایا وااللتزامات المتعلقة  • ــاء للقضــ زیادة فھم الدول األعضــ
لة لبرنامج للقوى النوویة.  بإرساء البنیة األساسیة الوطنیة المستِھّ

ذاتیـة، وبعثـات   • عـدد مـا أُنِجز من بعثـات دعم التقییمـات اـل
االســتعراض المتكامل للبنیة األســاســیة النوویة، بما في ذلك البعثات 

عثات المتابعة في إطار االســـتعراض المتكامل للبنیة التحضـــیریة وب 
 األساسیة النوویة.

عدد الدول األعـضاء التي تـستخدم المواد اإلرـشادیة من أجل   •
 إرساء البنى األساسیة للقوى النوویة.

زیادة حجم التعاون بین الدول األعضـــاء بشـــأن اســـتدامة  •
واالستراتیجیات الطویلة األجل  الطاقة النوویة على الصعید العالمي،  

ة،   اعالت النووـی ات المـف ة، وتطویر تكنولوجـی ة النووـی اـق الـط ة ـب المعنـی
 والتطبیقات غیر الكھربائیة، ونظم الطاقة المتكاملة.

ـعدد اـلدول األعضـــــاء التي تشـــــارك في مشـــــاریع إنبرو  •
التعاونیة وفي محفل مشـــروع إنبرو للحوار، والتي تســـتخدم أدوات  

 وخدماتھ ومنشوراتھ.مشروع إنبرو 

اون في  • ة التي تتـع ات المعنـی ــاء والجـھ دول األعضـــ دد اـل ـع
مجال استحداث التكنولوجیا المتطورة واالبتكاریة للمفاعالت النوویة  
ــاریع  ة، من خالل المشـــ ة للقوى النووـی ائـی ات غیر الكھرـب والتطبیـق

 البحثیة المنسقة واالجتماعات التقنیة والدورات التدریبیة.

 

 تعزیز الدعم الھندسي المتكامل لبرامج القوى النوویة -۱-۱-۱البرنامج الفرعي 

 األھداف:

 .دعم الدول األعضاء في ضمان تشغیل محطات القوى على المدى الطویل بأمان وأمن وكفاءة وموثوقیة 

  فیما یخصُّ مـشاریع محطات القوى النوویة دعم الدول األعـضاء في ـضمان فعالیة عملیات التـشغیل والـصیانة والعملیات الھندـسیة
 الجدیدة.
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رات األداء  النواتج  مؤّشِ

ة من  • اـل ا توفِّره الوـك ــاء لـم دول األعضـــ دام اـل ادة اســــتـخ زـی
 معلومات وموارد وخدمات ألداء واستدامة محطات القوى النوویة.

عدد الدول األعضـاء التي تسـتخدم منشـورات الوكالة بشـأن  •
 محطات القوى النوویة.أداء واستدامة 

عدد الدول األعضــــاء المشــــاركة في المؤتمرات والندوات   •
 التدریبیة بشأن أداء واستدامة محطات القوى النوویة.

ة من  • اـل ا توفِّره الوـك ــاء لـم دول األعضـــ دام اـل ادة اســــتـخ زـی
 معلومات وموارد وخدمات لتنفیذ مشاریع القوى النوویة الجدیدة.

التي تطَّلع على إرشـــــادات الوـكاـلة  ـعدد اـلدول األعضـــــاء  •
ة   ــاریع القوى النووـی ذ مشـــ ا من أـجل دعم تنفـی ات منـھ دـم ب ـخ وتطـل

 الجدیدة بكفاءة وفعالیة.

 المشاریع

 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

التقادم، وتبادل المعلومات  المنشورات بشأن جوانب محددة من إدارة   الدعم الھندسي لمحطات القوى النوویة العاملة -۱-۱-۱-۰۰۱
والخبرات الوطنـیة فیـما بین اـلدول األعضـــــاء من خالل اجتـماـعات  
تقنیة وحلقات عمل ومؤتمرات بغرض الترویج إلقامة الشـــبكات في  
دولي الـخامس   ة، والمؤتمر اـل دان تشــــغـیل محـطات القوى النووـی مـی
حول إدارة أعمار تشــــغیل محطات القوى النوویة (المقرر عقده في  

 ).۲۰۲۲م عا

الدعم الھندسـي لمشـاریع القوى النوویة المتوـسعة    -۱-۱-۱-۰۰۲
 والجدیدة

منشورات بشأن جوانب محددة من مشاریع القوى النوویة المتوسعة،  
وتبادل المعلومات والخبرات الوطنیة فیما بین الدول األعضــــاء من 

وتكنولوجـیا  خالل االجتـماـعات التقنـیة وحلـقات العـمل في مـجال إدارة 
 تشیید محطات القوى النوویة.

 

 اإلدارة وتنمیة الموارد البشریة ألغراض برامج القوى النوویة -۲-۱-۱البرنامج الفرعي 

 األھداف:

   دعم الدول األعضــاء في تطویر اإلدارة وتنمیة الموارد البشــریة وبناء القدرات وإدارة المشــاریع والقیادة ونظم اإلدارة وســالسـل
 اإلمدادات وإشراك الجھات المعنیة والتدریب والتأھیل لتشیید محطات القوى النوویة وتشغیلھا.

رات األداء  النواتج  مؤّشِ

زـیادة ـقدرات اـلدول األعضـــــاء على وضــــع نظم اإلدارة  •
 وتنفیذھا ألغراض تشیید محطات القوى النوویة وتشغیلھا.

التي توفِّرھا عدد الدول األعضــــاء التي تســــتخدم الموارد   •
 الوكالة ألغراض وضع نظم اإلدارة وتنفیذھا في منظماتھا.

زیادة اسـتخدام الدول األعضـاء لما توفِّره الوكالة من موارد  •
 ألغراض وضع وتنفیذ استراتیجیات إلشراك الجھات المعنیة.

عدد الدول األعضــــاء التي تســــتخدم الموارد التي توفِّرھا  •
ــع   ــراك الجھات  الوكالة ألغراض وضــ ــتراتیجیات إلشــ وتنفیذ اســ

 المعنیة.

زیادة اسـتخدام الدول األعضـاء للموارد التي توفِّرھا الوكالة   •
ألغراض تنفیذ اســــتراتیجیات تنمیة الموارد البشــــریة، بما في ذلك 
د  أھـیل من أـجل تشــــیـی درـیب ونظم الـت ة، والـت امـل التخطیط للقوى الـع

 محطات القوى النوویة وتشغیلھا.

ل األعضــــاء التي تســــتخدم الموارد التي توفِّرھا عدد الدو •
 الوكالة ألغراض تنفیذ استراتیجیات تنمیة الموارد البشریة.
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 المشاریع

 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

ــادة وإشـــــراك    -۱-۱-۲-۰۰۱ ــدَّم لنظم اإلدارة، والقی ــدعم المق ال
 الجھات المعنیة

الصـــــادرة عن الوـكاـلة، واـلدورات الـتدریبـیة،  الوـثائق اإلرشـــــادـیة  
ة  دراســـــی ات اـل ات العـمل، ووـحدات التعلُّم اإللكتروني، والحلـق وحلـق

 الشبكیة، وخدمات االستعراض الُمنجزة.

تنمیــة الموارد البشـــــریـة ألغراض برامج القوى    -۱-۱-۲-۰۰۲
 النوویة

الوـثائق اإلرشـــــادـیة الصـــــادرة عن الوـكاـلة، واـلدورات الـتدریبـیة،  
ة و دراســـــی ات اـل ات العـمل، ووـحدات التعلُّم اإللكتروني، والحلـق حلـق

 الشبكیة، وخدمات االستعراض الُمنجزة.

 

 الدعم المتكامل إلرساء البنیة األساسیة لبرامج القوى النوویة -۳-۱-۱البرنامج الفرعي 

 األھداف:

   الضروریة لتنفیذ برامج قوى نوویة تتسم باألمان واألمن والكفاءة دعم الدول األعضاء في تحسین فھمھا للمسؤولیات وااللتزامات
 والموثوقیة.

 .دعم الدول األعضاء في اتباع طریقة تدریجیة إلرساء البنیة األساسیة الضروریة للتمكین من األخذ بالقوى النوویة 

  ُّبرنامجاً للقوى النوویة.تقدیم دعم متكامل ومنسَّق من الوكالة إلى الدول األعضاء التي تستھل 

رات األداء  النواتج  مؤّشِ

نة، بناًء على الثغرات المحددة، بما  • ــَّ الخطط الوطنیة المحســ
یتماشــى مع الممارســات الدولیة الجیدة المعبَّر عنھا في نھج المعالم 

 المرحلیة البارزة.

عدد الطلبات الواردة من الدول األعضـــاء الســـتقبال بعثات  •
 االستعراض المتكامل للبنیة األساسیة النوویة.

ة لخطط العـمل  • اریر المرحلـی ذاتي والتـق اریر التقییم اـل ـعدد تـق
 المقدَّمة.

المســاھمة في تحســین فھم مشــاكل البنى األســاســیة النوویة   •
ر   المحددة في الدول األعضــاء فیما یتصــل بمراحل مختلفة من تطوُّ

 البرنامج.

التقنـیة واـلدورات الـتدریبـیة وحلـقات العـمل ـعدد االجتـماـعات  •
 التي تعالج مشاكل محددة في البنى األساسیة.

ــورات والمواد التدریبیة ودورات التعلُّم عن بُعد  • عدد المنشــ
 التي تعالج مشاكل محددة في البنى األساسیة.

ز اـلذي ـقدمـتھ الوـكاـلة بـما یســــتجـیب  • اـلدعم المتـكاـمل المعزَّ
 اء.الحتیاجات الدول األعض

عدد خطط العمل المتكاملة والنماذج القُطریة للبنى األساسیة  •
 النوویة.

عدد االجتماعات التي عقدھا فریق تنســیق البنى األســاســیة   •
 وفریق دعم القوى النوویة.

 المشاریع

 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

ــیة النوویة،  تعزیز  إرساء البنى األساسیة للقوى النوویة -۱-۱-۳-۰۰۱ ــاســ ــتعراض المتكامل للبنیة األســ منھجیة االســ
ــیة النوویة،   ــاســ ــتعراض المتكامل للبنیة األســ وإجراء بعثات االســ
ة للبنى   اذج القُطرـی ة والنـم امـل ل المتـك ث خطط العـم وإعـداد أو تحـدـی
األـساـسیة النوویة، وتنسیق وتكامل المساعدة المقدمة للدول األعضاء 

ع برنامجھا القائم.التي تستھلُّ برنامجاً جدی   داً للقوى النوویة أو توّسِ
 

 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 
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ــیة للقوى    -۱-۱-۳-۰۰۲ ــاسـ الدعم المقدَّم لبناء قدرات البنى األسـ
 النوویة

تحسین البرامج التدریبیة (بما في ذلك بشأن األداة النموذجیة للموارد  
ة،   ة في القوى النووـی والتعلُّم اإللكتروني)، والمنشــــورات  البشــــرـی

ــیة   ــطة تبادل المعلومات (االجتماعات التقنیة، والحلقات الدراس وأنش
الشـبكیة والحلقات الصـوتیة) فیما یتعلق بالقضـایا التي جرى تناولھا 
في نھج المعالم المرحلیة البارزة، وتحســین المنصــة التفاعلیة لقســم 

ــیة النوویة، وفھر ــاس ــاء البنیة األس ــیة النوویة  إرس ــاس س البنى األس
وإطار كفاءة القوى النوویة، واســـتعراضـــات الخبراء حول قضـــایا  
محددة في البنى األـساـسیة (الـسیاـسات واالـستراتیجیات ونظم اإلدارة  

 المتكاملة، إلخ).

 

 االبتكاریةالمشروع الدولي المعني بالمفاعالت النوویة ودورات الوقود  -٤-۱-۱البرنامج الفرعي 

 األھداف:

 .زیادة الحوار على الصعید الدولي وتعزیز التعاون بین الدول األعضاء فیما یتعلق بإرساء الطاقة النوویة المستدامة 

   ــتھاللیة إلى المرحلة الختامیة من دورة الوقود دعم الدول األعضــاء في تحلیل وتقییم وضــع نظم الطاقة النوویة من المرحلة االس
 النووي.

رات األداء  النواتج  مؤّشِ

ن فھم اـلدول األعضـــــاء لإلجراءات المتَّـخذة لتحقیق  • تحســــُّ
ن تـعاونـھا بشـــــأن تـلك  االســـــتداـمة في نظم الـطاـقة النووـیة وتحســــُّ

 اإلجراءات في القرن الحادي والعشرین.

ـعدد اـلدول األعضـــــاء التي تشـــــارك في مشـــــاریع إنبرو  •
ــروع   إنبرو للحوار وفي التدریبات المعقودة التعاونیة وفي محفل مش

ــروع إنبرو  ــتخدم أدوات مشــ ــروع إنبرو، والتي تســ في إطار مشــ
 وخدماتھ ومنشوراتھ.

ن اـستدامة نظم الطاقة النوویة من خالل اـستخدام الدول   • تحسـُّ
األعضـــــاء لمجموـعة أدوات مشــــروع إنبرو، بـما في ذـلك نـمذـجة 

النوویة واسـتخدام منھجیة مشـروع  وتحلیل سـیناریوھات نظم الطاقة  
 إنبرو لقیاس التقدُّم المحرز.

عدد الدول األعضـــاء التي تســـتخدم أدوات مشـــروع إنبرو  •
ك  ة) وتـل ة النووـی اـق ل نظم الـط ة وتحلـی ذـج ة إنبرو وأدوات نـم (منھجـی

 التي تساھم في إعدادھا.

تعزیز قدرة الدول األعضـاء على تقییم القضـایا التكنولوجیة  •
 لمرتبطة باستدامة نظم الطاقة النوویة.والمؤسسیة ا

عدد الدول األعضـاء التي تشـارك في محفل مشـروع إنبرو  •
للحوار، ودورات الـتدرـیب اإلقلیمـیة وغیرـھا من فرص الـتدرـیب في  
إطار مـشروع إنبرو التي تعزز معارف الدول األعـضاء واتـصاالتھا 

 بشأن استدامة نظم الطاقة النوویة.

 المشاریع

 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

المشـــــروع الــدولي المعني بــالمفــاعالت النوویـة    -۰۰۱-٤-۱-۱
 ودورات الوقود النووي االبتكاریة

المنشــــورات بشـــــأن نـمذـجة ســــیـناریوـھات نظم الـطاـقة النووـیة، 
والمـشاریع التعاونیة بـشأن االبتكارات في مجال نظم الطاقة النوویة،  

منھجیة مشـــروع إنبرو لتقییم اســـتدامة نظم الطاقة النوویة،  وتطبیق  
واســــتحداث خدمة للتخطیط لنظم الطاقة النوویة المســــتدامة، وعقد 
محافل مشـــروع إنبرو للحوار بشـــأن اســـتدامة نظم الطاقة النوویة،  
والدورات التدریبیة وأنشــطة التواصــل مع الخارج ذات الصــلة، بما 

روع إنبرو ومبادرة التواصـــل مع في ذلك الدورات الدراســـیة لمشـــ
 الجامعات.
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مة والتطبیقات غیر الكھربائیة للقوى النوویة -٥-۱-۱البرنامج الفرعي   تطویر التكنولوجیا ألغراض المفاعالت المتقّدِ
 األھداف:

   النوویة والتطبیقات غیر الكھربائیة، وال دعم الدول األعـضاء في جھودھا الرامیة إلى التطویر واالبتكار في تكنولوجیا المفاعالت
 سیما بھدف نشرھا على المدى القریب.

  تزوید الدول األعضـــاء بإطار تعاوني لتطویر ونشـــر تكنولوجیات المفاعالت المتقدمة وإدماجھا في نظم الطاقة النظیفة، من أجل
 استخدام القوى النوویة بأمان وأمن وبشكل مستدام.

   األعضاء في تطویر ونشر التطبیقات غیر الكھربائیة للقوى النوویة، بما في ذلك التولید المشترك للقوى النوویة وإنتاج دعم الدول
 الھیدروجین والحرارة وتحلیة المیاه والتطبیقات الصناعیة للطاقة النوویة.

رات األداء  النواتج  مؤّشِ

التكنولوجیا ونشـر  تعزیز قدرة الدول األعضـاء على تطویر   •
المـفاعالت المتـقدـمة والتطبیـقات غیر الكھرـبائـیة للقوى النووـیة ونظم  

 الطاقة المتكاملة.

ـعدد اـلدول األعضـــــاء التي تتـعاون على تـبادل المعلوـمات،  •
وعدد الدول األعضــاء التي تســتخدم ما توفِّره الوكالة من إرشــادات  

ات المفاعالت وخدمات من أجل تطویر ونشـر ما لدیھا من تكنولوجی 
 المتقدمة والتطبیقات غیر الكھربائیة للقوى النوویة.

ــریة  • تعزیز بناء القدرات وتعزیز قدرات تنمیة الموارد البشـ
ــاء في مجال المفاعالت المتقدمة والتطبیقات غیر  لدى الدول األعض

 الكھربائیة.

عدد الدول األعضــــاء التي تســــتـخدم ما توفِّره الوكالة من  •
 ات العمل وتنظیم التدریب.خبرات لعقد حلق

زـیادة التـعاون اـلدولي بشـــــأن تطویر التكنولوجـیا ألغراض  •
 المفاعالت المتقدمة والتطبیقات غیر الكھربائیة.

عدد المؤسسات والمنظمات في الدول األعضاء التي تشارك  •
ـھة   في المشـــــاریع البحثـیة المنســـــقة وغیرـھا من األنشـــــطة الموجَّ

 ألغراض االبتكار.

 المشاریع
 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

تطویر التكنولوجـیا الـخاصـــــة بالمـفاعالت المتـقدمة    -۰۰۱-٥-۱-۱
دة بالماء  المبرَّ

نشر التقاریر، وقواعد البیانات، والمشاریع البحثیة المنسَّقة والمراكز  
ا المـفاعالت   اوـنة التي تتـناول التطورات في تكنولوجـی دـمة  المتـع المتـق

دة بالماء، واالجتماعات التقنیة وحلقات العمل، وبعثات الخبراء   المبرَّ
ــدورات التــدریبیــة والمواد   وال التقني،  التعــاون  في إطــار برنــامج 

 التدریبیة ووحدات التعلُّم اإللكتروني.

لمفاعالت الصـــغیرة  الخاصـــة باتطویر التكنولوجیا    -۰۰۲-٥-۱-۱
 والمتوسطة الحجم أو النمطیة

قة، ا الجتماعات التقنیة، وحلقات العمل، والمشــــاریع البحثیة المنســــَّ
والمراكز المتـعاونة، واألدوات اإللكترونـیة، وأطقم األدوات، وقواعد  
البیانات، والمنشورات حول التكنولوجیات الرئیسیة، واختبار التحقق  
من الـصحة، وـسمات التـصمیم، ومتطلبات المرافق العامة، والمعاییر 

یع ذات االھتـمام التقني المشــــترك بالنســـــبة للمفاعالت والمواضــــ
ــطة الحجم أو النمطیة (بما في ذلك المفاعالت  ــغیرة والمتوســ الصــ
التكنولوجیــات  من  وغیرھــا  بــالغــاز  المبردة  الحرارة  الـمرتفعــة 

 المتقدمة).

لعـمل، والحلـقات اـلدراســـــیة التعلیمـیة االجتـماـعات التقنـیة، وحلـقات ا مفاعالت السریعةالخاصة بالتطویر التكنولوجیا  -۰۰۳-٥-۱-۱
ة،  اوـن ة، والمراكز المتـع ة المنســـــق ــاریع البحثـی ة، والمشـــ دریبـی والـت
ورات الوكالة، وتقاریر الحاالت، والمواقع   ات التقنیة، ومنـش والدراـس
الشـــبكیة، وقواعد البیانات، والمنصـــات اإللكترونیة، ونظم المحاكاة 

 ر النظم النوویة السریعة. المتصلة بالبحوث وتطویر التكنولوجیا ونش

االجتماعات التقنیة، وحلقات العمل، والمنشـــور الصـــادر في إطار   التطبیقات غیر الكھربائیة للقوى النوویة ۰۰٤-٥-۱-۱
ســـلســـلة الطاقة النوویة بشـــأن التفاعل بین البائع والمســـتخدم في  

ــترك للطاقة النوویة، وإطالق أدوات   ــاریع التولید المشــ محدَّثة  مشــ
نة من إعداد الوكالة بشـأن إنتاج الھیدروجین والتحلیة النوویة   ومحسـَّ
ــأن إنتاج الھیدروجین  قة بش ــَّ ــاریع البحثیة المنس وإدارة المیاه، والمش

 نووی�ا والتحلیة النوویة والتولید المشترك للطاقة النوویة.
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 دورة الوقود النووي والتصرف في النفایات -۲-۱البرنامج 

الدعم للدول األعضاء في استخدام التكنولوجیات النوویة بكفاءة وبطریقة مستدامة، بما في ذلك الوصول   ۲-۱البرنامج   یقِدّم
إلى مـفاعالت البحوث، ودورة الوقود لمـفاعالت القوى ومـفاعالت البحوث، والتصـــــرف في النـفاـیات الـناشــــــئة عن جمیع 

ــغیلي لدورة الوقود ومرافق التصــرف في النفایات ومفاعالت البحوث، التطبیقات النوویة وإنتاج الطاقة، وإدارة العمر ا لتش
ة من الـخدـمة،   القوى النووـی ة ـب ة وغیر المتصــــــل القوى النووـی ة ـب ة، وإخراج جمیع المرافق المتصــــــل ل المواد المشــــــع ونـق

 لدائري.واالستصالح البیئي. ویولى االعتبار الواجب في البرنامج لجملة أمور، من بینھا مفھوم االقتصاد ا

ویعتبر تبادل المعلومات وبناء القدرات من األولویات في جمیع مجاالت البرنامج. ومع تزاید االھتمام بالتطبیقات الســــلمیة  
للعلوم والتكنولوجـیا النوویة، بـما في ذلك القوى النوویة، یتزاید الطـلب على االســـــتراتیجـیات والنھج والمعلومات المرجعـیة  

في المجاالت المذكورة أعاله. ویؤدي انتھاء عمر المرافق النوویة، وكذلك سیاسة التخطیط المسبق بشأن الممارسات الجیدة  
 في ھذا الصدد، إلى تزاید الطلب على إیجاد حلول فعالة إلخراج المرافق من الخدمة والتصرف في النفایات.

الخارجي وإمكانیة الوـصول إلى المعلومات ومن أجل توـسیع تأثیر أنـشطة ھذا البرنامج، ـسیزید البرنامج من حجم التواـصل  
والممارســــات الجیدة من خالل مواصــــلة إعداد األدوات االفتراضــــیة والقائمة على شــــبكة اإلنترنت، مثل وحدات التعلُّم 
اإللكتروني وقواعد البیانات ومواقع ویكي وشــبكات الممارســین على اإلنترنت، وتوســیع توافرھا بلغات مختلفة، وتشــجیع  

ــعة المختومة الُمھملة ودعم إع ــادر المشـ ــرف في المصـ ــیع مثل التصـ داد مراكز مرجعیة في كل منطقة تتعامل مع مواضـ
ــامل  ــاء بنھج شـ ــیق داخل األمانة لتزوید الدول األعضـ ــلة تعزیز التنسـ واإلخراج من الخدمة ومفاعالت البحوث، ومواصـ

 وكذلك خدمات متكاملة في المجاالت ذات الصلة.

یتطلب تنفیذ المـشاریع الـشاملة تعاوناً مناـسباً داخل اإلدارات    ن االـستعراـضات والتقییمات والتقدیرات:الدروس المـستفادة م
دُّم في مـعالـجة ـتأثیر تصـــــمیم وتشـــــغـیل المرافق النووـیة والمـفاعالت  وفیـما بینـھا لتغطـیة مختلف الجواـنب. ولـقد أُحرز تـق

ة، واإلخراج من الخدمة. وستتواصل الجھود الرامیة إلى مواصلة االبتكاریة في دورة الوقود، والتصرف في النفایات المشع
توطـید التـعاون بین اإلدارات. وتتطـلب الزـیادة الكبیرة في الطـلب على الـخدـمات في إـطار برـنامج التـعاون التقني مواصــــــلة  

عضاء بدالً من التركیز تمكین المسؤولین التقنیین من زیادة تركیزھم إلى أقصى حد على تقدیم مخرجات تقنیة إلى الدول األ
على المھام اإلداریة. وتســتفید اســتعراضــات النظراء من توافر المنشــورات المرجعیة ومصــادر المعلومات، وكذلك من  
العملیات الموثَّقة. وتجري اآلن تحلیالت منتظمة للفجوات لضــمان اكتمال ھذه الموارد. ویشــھد إعداد األدوات اإللكترونیة 

خطوة تالیة، ســـیتم الترویج لألدوات اإللكترونیة لكي یتســـنى اســـتخدامھا على نطاق أوســـع من قبل الدول  تقدُّماً ناجحاً. وك
 األعضاء.

 المعاییر المحدَّدة لترتیب األولویات:

تقدیم الدعم للدول األعضاء في بناء القدرات ونقل الخبرات، وال سیما بالنسبة للدول التي لیست لدیھا برامج  -۱
 للنوویة (أو لدیھا برامج صغیرة الحجم)، بما في ذلك البلدان المستھلَّة.للقوى 

دعم الدول األعضــاء في اســتخدام التكنولوجیات النوویة بطریقة مســتدامة، بما في ذلك فیما یتعلق باألمان   -۲
صرف  واالبتكار، في دورة الوقود النووي ودورة عمر المرافق النوویة وصوال إلى اإلخراج من الخدمة والت

 في النفایات ومفاعالت البحوث.
ــطة توطید التعاون الدولي وإعداد األدوات اإللكترونیة والترویج لھا، مثل  -۳ ــر المعلومات من خالل أنشــ نشــ

 وحدات التعلُّم اإللكتروني ومواقع ویكي وقواعد البیانات والشبكات.

 التغیرات في البرنامج واتجاھاتھ

ــاء في  الیورانیوم ومعالجتھ،موارد    -۱-۲-۱البرنامج الفرعي   ــل ھذا البرنامج الفرعي تقدیم الدعم للدول األعض ــیواص س
ــطة  ــطلع بھا في دورة إنتاج الیورانیوم (والثوریوم) وعلى تخطیط ھذه األنشــ ــطة المضــ ــین قدرتھا على فھم األنشــ تحســ
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التشغیل اآلمن لمصرف الوكالة   وإعدادھا، على ضوء استمرار اھتمامھا القوي بذلك. وسیضمن ھذا البرنامج الفرعي كذلك
للیورانیوم الضعیف اإلثراء في كازاخستان من أجل تسھیل تورید الیورانیوم الضعیف اإلثراء، بناء على الطلب، إلى الدول  

 األعضاء التي تعرف انقطاعاً في اإلمدادات، وذلك وفقاً للقواعد واإلجراءات التي وضعتھا الوكالة.

، ســـیواصـــل ھذا البرنامج الفرعي إحاطة  قود مفاعالت القوى النوویة ومرافق دورة الوقودو  -۲-۲-۱-البرنامج الفرعي
تخَدمة في مفاعالت الماء الخفیف  ئة في مجال أنواع الوقود النووي المتقدمة المـس الدول األعضـاء علماً بالتكنولوجیات الناـش

ریعة (بما في ذلك المفاعالت الصـغیرة والمتو طة الحجم أو النمطیة)، وكذلك المفاعالت المرتفعة والثقیل والمفاعالت الـس ـس
دة بالغاز والمواد ذات الصــلة، ودعم الدول األعضــاء في مواجھة التحدیات الماثلة أمام نشــر ھذه األنواع من  الحرارة المبرَّ

ـشغیلیة وتقییم  الوقود من حیث الجانب الـصناعي، من خالل نـشر المنـشورات التقنیة حول تـصمیمھا وتـصنیعھا والتحدیات الت
ــاء في فھم العواـمل التي تؤثر في تـقادم مرافق دورة الوقود النووي  األداء داـخل المـفاعالت. كـما أـنھ ـیدعم اـلدول األعضـــ
الحالیة (والمســتقبلیة) والتصــدي للتحدیات التقنیة عند تشــغیل ھذه المرافق أو تحدیثھا (مثل تحســین نظم األجھزة والتحكم، 

 ، واآلثار البیئیة)، من خالل توثیق ونشر أفضل الممارسات في ھذه المجاالت.وقیاسات مراقبة الجودة

ــعة   -۳-۲-۱البرنامج الفرعي   ــتھلك الوارد من مفاعالت القوى النوویة ونقل المواد المشــ ــرف في الوقود المســ ،  التصــ
وى نوویة قید التشـغیل أو سـیواصـل ھذا البرنامج الفرعي تلبیة احتیاجات الدول األعضـاء (سـواء تلك التي لدیھا محطات ق

الدول المســتجدة) في معالجة القضــایا والتحدیات التكنولوجیة المتعلقة بالتصــرف في وقودھا النووي المســتھلك الوارد من 
دة ـبالـماء، والمـفاعالت المرتفـعة الحرارة   المـفاعالت النووـیة من الجـیل الـحالي والجـیل الـقادم (بـما في ذـلك المـفاعالت المبرَّ

ــرف النظر عن المبرَّ  ــطة الحجم أو النمطیة)، بصـ ــغیرة والمتوسـ ــریعة، وكذلك المفاعالت الصـ دة بالغاز والمفاعالت السـ
االستراتیجیات (الخیارات والجداول) التي اعتمدتھا للتصرف في الوقود المستھلك (أي التخلص المباشر أو إعادة المعالجة، 

تینات). ویتـضمن البرنامج الفرعي أنـشطة تتعلق بتخزین الوقود المـستھلك مع إمكانیة التركیز على إعادة التدویر الكلي لألك
ونقلھ وإعادة تدویره، بما یتماشى مع استنتاجات المؤتمر الدولي المعني بالتصرف في الوقود المستھلك الناتج عن مفاعالت 

ــطة المتعلقة بنقل ۲۰۱۹القوى النوویة، الذي ُعقد في حزیران/یونیھ  ــمل األنشـ ــعة، من . وھو یشـ جمیع أنواع المواد المشـ
 خالل توثیق التقنیات الحالیة والناشئة، وتبادل أفضل الممارسات بین الدول األعضاء.

ــعة  -٤-۲-۱البرنامج الفرعي   ــرف في النفایات المشـ ــاء في التصـ ــل ھذا البرنامج الفرعي دعم الدول األعضـ ــیواصـ ، سـ
ي أي نفایات ناشـئة عن اسـتخدام التقنیات المشـعة، بما یتماشـى االضـطالع بمسـؤولیتھا عن التصـرف بطریقة آمنة وفعالة ف

من أھداف التنمیة المسـتدامة (بشـأن االسـتھالك واإلنتاج المسـؤولین). ویظل مسـتوى الطلب على الدعم في   ۱۲مع الھدف  
 ھذا المجال عالیاً.

- ۲۰۱۸برنامج الفرعي في الفترة اســـتُحدث ھذا ال اإلخراج من الخدمة واالســـتصـــالح البیئي،  -٥-۲-۱البرنامج الفرعي  
بھدف تلبیة الطلب المتزاید من جانب الدول األعـضاء على اإلرـشادات والدعم في ھذین المجالین. وـسیـستمر تعزیز   ۲۰۱۹

 .۲۰۲۳-۲۰۲۲ھذا البرنامج الفرعي في الفترة 

. وســیواصــل ٤-۱إلى البرنامج   ۲-۱، نُقل ھذا البرنامج الفرعي من البرنامج مفاعالت البحوث  -٦-۲-۱البرنامج الفرعي  
التصـدي للتحدیات الرئیسـیة المتصـلة بالتشـغیل المسـتدام، بما في ذلك تشـغیل مفاعالت البحوث على المدى الطویل، ودعم 
اة من الوكالة كمراكَز دولیةً قائمة على  التعاون اإلقلیمي واألقالیمي من خالل التحالفات وإقامة الشـــبكات والمراكز المســـمَّ

البحوث، من أجل تحســـین االســـتفادة من مفاعالت البحوث وتعزیز إمكانیة الوصـــول إلیھا. كما یدعم البرنامج   مفاعالت
ــغیلي لمفاعالت البحوث، وتعمیم  ــین األداء التشـ ــیانة من أجل تحسـ ــغیل والصـ ــین التشـ ــاء في تحسـ الفرعي الدول األعضـ

ووضـــــع خطط إلجراء تـعدیالت في مـفاعالت البحوث   المـمارســـــات الجـیدة في عملـیات التـحدـیث والتـجدـید وإدارة التـقادم،
وتنفیذ تلك الخطط، بما في ذلك التعدیالت المتعلقة باالـستعمال، ووـضع خطط وطنیة الـستحداث مفاعل بحوث أول أو جدید  

لُّم وتنفیذ تلك الخطط، والتـصرف في الوقود المـستھلك، واـستخدام مفاعالت البحوث والوـصول إلیھا، بما في ذلك أدوات التع
ر برامج  عن بُعد (مثل مختبر المفاعالت على شـبكة اإلنترنت) من أجل بناء القدرات النوویة في الدول األعضـاء التي تطِوّ
د اإلثراء في   ــدـی اد عن اســـــتـخدام الیورانیوم الشـــ ة، واالبتـع ا في ذـلك برامج القوى النووـی ة، بـم ا النووـی العلوم والتكنولوجـی

 ب الدول األعضاء.مفاعالت البحوث، نزوالً عند طل



GC(65)/2 
 ۷٤الصفحة  

 ۱البرنامج الرئیسي 

 األھداف والنواتج ومؤشرات األداء بحسب البرنامج

 دورة الوقود النووي والتصرف في النفایات -۲-۱البرنامج 

 األھداف:

  ،ــعة ــتدامة لدورة الوقود، والتصـــرف في النفایات المشـ ــاء أطر وحلول فعالة وآمنة ومأمونة ومسـ ــاء في إنشـ دعم الدول األعضـ
ــلة، بما في ذلك مفاعالت البحوث، فیما یتعلق بالبرامج النوویة وإخراج المرافق من  الخدمة وإدارة دورة عمر المرافق ذات الصـ
 والتطبیقات النوویة.

   دعم الدول األعضـاء في تعزیز قدراتھا ومواردھا البشـریة في مجاالت دورة الوقود، والتصـرف في النفایات المشـعة، واإلخراج
 ي، ومفاعالت البحوث.من الخدمة، واالستصالح البیئ 

 .أن یكون منصة لتسھیل وتعزیز التعاون الدولي والتنسیق وتبادل المعلومات بین الدول األعضاء 

رات األداء  النواتج  مؤّشِ

تخدام الدول األعضـاء لمعلومات الوكالة ومواردھا  • زیادة اـس
تمرار وتنفیذ  ینھا باـس ات وتحـس یاـس اء أطر الـس وخدماتھا من أجل إنـش

 فعالة ومستدامة في مجاالت البرنامج.حلول 

عدد الدول األعضـــاء التي تســـتخدم الموارد المرجعیة التي  •
 تضعھا الوكالة.

عدد الدول األعضـاء التي تطلب أو توفر خبراء في خدمات   •
اسـتعراضـات النظراء، مثل خدمة االسـتعراضـات المتكاملة المتعلقة 

المســـتھلك، واإلخراج من بالتصـــرف في النفایات المشـــعة والوقود  
غیل وصـیانة مفاعالت البحوث،   تصـالح، وتقییمات تـش الخدمة واالـس
واالـستعراض المتكامل للبنیة األـساـسیة النوویة فیما یخص مفاعالت 

 البحوث، وخدمة فریق تقییم مواقع إنتاج الیورانیوم.

ا في ذـلك في  • ا، بـم ــاء ومعرفتـھ دول األعضـــ درة اـل تعزیز ـق
 إدارة البرامج.

وـحدات التعلُّم اإللكتروني ومواد الـتدرـیب ـعدد مســــتـخدمي   •
 .اإلنترنتاألخرى المتاحة عبر 

ــارك في االجتماعات التقنیة  • ــاء التي تشـ عدد الدول األعضـ
 والشبكات. والمحافلوحلقات العمل 

تحســــین التـعاون اـلدولي في مـجاالت دورة الوقود النووي،   •
ومفاعالت البحوث، واإلخراج من والتصــرف في النفایات المشــعة،  

 الخدمة، واالستصالح البیئي.

عدد الدول األعضـــــاء المشـــــاركة في المشـــــاریع البحثـیة  •
 المنسقة.

 عدد المراكز المتعاونة والمرجعیة المخصصة. •

 

 موارد الیورانیوم ومعالجتھ -۱-۲-۱البرنامج الفرعي 
 األھداف:

  فھم األنشـطة المضـطلع بھا في دورة (دورات) إنتاج الیورانیوم (والثوریوم) وعلى دعم الدول األعضـاء في تحسـین قدرتھا على
 تخطیط ھذه األنشطة وإعدادھا.

  المـساھمة في أمن تورید الطاقة، عبر مـصرف الوكالة للیورانیوم الـضعیف اإلثراء، عن طریق تـسھیل تورید الیورانیوم الـضعیف
 التي تعرف انقطاعاً ألسباب غیر اقتصادیة. اإلثراء، بناء على الطلب، إلى الدول األعضاء

رات األداء  النواتج  مؤّشِ

ــأن دورة   • ــاء ومعرفتھا بشـ ــین معلومات الدول األعضـ تحسـ
(دورات) إنتاج الیورانیوم (والثوریوم) من خالل ضــمان وصــولھا  
اـلـیوراـنـیوم  ـموارد  ـعن  دـقـیقــة  وـمراـجع  وـبیــانــات  ـمـعـلومــات  إـلى 

 (والثوریوم) العالمیة.

إصدار المنشور المشترك بین وكالة الطاقة النوویة والوكالة   •
ة للـطاـقة   دولـی اـجھ والطـلب  المعنون    اـلذرـیةاـل الیورانیوم: موارده وإنـت

 ، وإتاحة ھذا المنشور إلى الدول األعضاء.علیھ

الیورانیوم  • ــامن  بمك ــة  المتعلق ــدة  ــدی الج الســــجالت  ــدد  ع
ع مســــتودـعات (والثوریوم) الـجدـیدة والـقائـمة في قواـعد بـیاـنات   توزُّ

من  العــالمیــة  والموارد  (والمســــتودعــات  العــالم  في  الیورانیوم 
 الثوریوم).
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رات األداء  النواتج  مؤّشِ

تحسین فھم الدول األعضاء وتنفیذھا ألفضل الممارسات في  •
ھ   ــاـف دورة (دورات) الیوروانیوم (والثوریوم) (موارده واســــتكشـــ

 وإنتاجھ).

اجتماعات الوكالة المتعلقة بالممارسـات عدد المشـاركین في   •
 الجیدة في دورة (دورات) إنتاج الیورانیوم (والثوریوم).

ســـــاـعات الـتدرـیب للشــــخص المـقدـمة من خالل اـلدورات   •
اج  دة في دورة (دورات) إنـت ــات الجـی ارســـ ــأن المـم ة بشـــ دریبـی الـت

 الیورانیوم (والثوریوم).

اـلدول األعضـــــاء الـحاصـــــلة على ـتأكـیدات بشـــــأن تورـید  •
ــرف الوكالة   ــغیل مصـ ــعیف اإلثراء، من خالل تشـ الیورانیوم الضـ

 .GOV/2010/67للیورانیوم الضعیف اإلثراء بما یمتثل للوثیقة 

بقاء مصــــرف الوكالة للیورانیوم الضــــعیف اإلثراء عامالً  •
 وجاھزاً إلمداد الدول األعضاء المؤھلة، عند الطلب.

 المشاریع

 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

ــتخدمة في دورة الوقود   االستكشاف والتعدین والمعالجة -۱-۲-۱-۰۰۱ الندوة الدولیة عن مادة الیورانیوم الخام المس
ــتقبل (المقرر   ــتدامة الموارد واإلنتاج في المسـ النووي: االبتكار السـ

واالجتـماـعات وحلـقات العـمل الـتدریبـیة، (من ،  ۲۰۲۳عـقدـھا في ـعام  
ج   خالل برـنامج التـعاون التقني)، والتـقاریر والوـثائق التقنـیة التي ترِوّ
اج الیورانیوم والثوریوم (من  دة في دورات إنـت ــات الجـی للممـارســـ
افھ إلى تجھیزه)، واألدوات اإللكترونیة (المنصـة القائمة على  تكـش اـس

ــبكة دورة إنتاج اإلنترنت ووحدات التعلُّم اإل ــة بشــ لكتروني الخاصــ
الیورانیوم)، وخدمات اســتعراض النظراء التباع نھج تدریجي إزاء  
تعدین الیورانیوم من أجل مـساعدة الدول األعـضاء التي تطلب الدعم 

 في إطار التعاون التقني.

المنشــور المشــترك بین وكالة الطاقة النوویة التابعة لمنظمة التعاون  التحلیل المحوسب لبیانات الموارد -۱-۲-۱-۰۰۲
والتنمیة في المیدان االقتصـــادي والوكالة الدولیة للطاقة الذریة الذي  

، ورانیوم: موارده وإنتاجھ والطلب علیھی الیصـدر كل سـنتین بعنوان 
واألدوات اإللكترونـیة، وقواـعد البـیاـنات الجـیدة الصـــــیاـنة والمـحدَّـثة  

 (UDEPO, ThDEPO)ن مكامن الیورانیوم والثوریوم ع

تشـــغیل مصـــرف الیورانیوم الضـــعیف اإلثراء التابع للوكالة وفقاً   مصرف الیورانیوم الضعیف اإلثراء -۱-۲-۱-۰۰۳
 .GOV/2010/70و GOV/2010/67للوثیقتین  

 

 الوقودوقود مفاعالت القوى النوویة ومرافق دورة  -۲-۲-۱ البرنامج الفرعي

 األھداف:

  ،دعم الدول األعضاء من أجل فھم ومعالجة العوامل التي تؤثر في تصمیم أنواع الوقود النووي والمواد النوویة القائمة واالبتكاریة
دة بالماء والمفاعالت الســریعة (بما في ذلك المفاعالت   الصــغیرة وفي تصــنیع ھذه األنواع وفي ســلوكھا داخل المفاعالت المبرَّ

دة بالغاز.  والمتوسطة الحجم أو النمطیة)، فضالً عن المفاعالت المرتفعة الحرارة المبرَّ

  دعم الدول األعضــــاء في تحدید التدابیر التقنیة وتنفیذھا، عمالً بمعاییر األمان الصــــادرة عن الوكالة، عند تشــــغیل مرافق دورة
 الوقود النووي القائمة أو االرتقاء بھا.
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رات األداء  النواتج  مؤّشِ

تحســـین فھم الدول األعضـــاء للتحدیات الماثلة أمام البحث   •
ة  ائـم ل أنواع الوقود الـق والتطویر في تصــــمیم وتصــــنیع وتشــــغـی
اء  الـم دة ـب اعالت المبرَّ ة في المـف ة المســــتخـدـم ِدّـم ة المتـق ارـی واالبتـك

والمتوسـطة  والمفاعالت السـریعة (بما في ذلك المفاعالت الصـغیرة 
 الحجم أو النمطیة).

عدد الخبراء المشــاركین في فعالیات الوكالة حول التحدیات  •
الماثلة أمام البحث والتطویر في تصـمیم وتصـنیع وتقییم تشـغیل/أداء  
ــتخدمة في   ــرة حالیاً واالبتكاریة المتقِدّمة المســ أنواع الوقود المنتشــ

دة بـالمـاء والمفـاعالت الســــریعـة   (بمـا في ذلـك المفـاعالت المبرَّ
 المفاعالت الصغیرة والمتوسطة الحجم أو النمطیة).

عدد الدول األعـضاء المـشاركة في المـشاریع البحثیة المنسَّقة  •
 حول ھذا الموضوع.

تحســین فھم الدول األعضــاء للمســائل التقنیة المتعلقة بتقادم  •
 وتحدیث مرافق دورة الوقود النووي.

ــاركین في فعالیات   • ــائل التقنیة عدد المش ــأن المس الوكالة بش
 المتعلقة بتقادم وتحدیث مرافق دورة الوقود النووي.

 المشاریع
 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

ھندســة وقود مفاعالت القوى النوویة واســتخدامھ    -۱-۲-۲-۰۰۱
 في التشغیل

ــورات   قة، واالجتماعات، والمنشـ ــَّ ــاریع البحثیة المنسـ (الوثائق  المشـ
ة) ووـحدات التعلُّم  ة النووـی اـق ة الـط ة، ومنشــــورات ســــلســـــل التقنـی
اإللكتروني بشأن تطویر أنواع الوقود القائمة واالبتكاریة الستخدامھا 
اعالت   د (مـف دـی الي والـج ة من الجیلین الـح اعالت القوى النووـی في مـف
ــریعة، بما في ذلك المفاعالت  الماء الخفیف والثقیل والمفاعالت السـ

ة الصــــ اعالت المرتفـع ة والمـف ة الحجم أو النمطـی غیرة والمتوســـــط
دة بالغاز) وبشــأن التحدیات التشــغیلیة التي تُواجھ ھذه  الحرارة المبرَّ
األنواع من الوقود وما یتـصل بذلك من مواد أـساـسیة، وتطویر ـشبكة  

 ھندسة الوقود النووي.

المنشـــورات بشـــأن القضـــایا التقنیة وأفضـــل الممارســـات المتعلقة  أعمارھاتشغیل مرافق دورة الوقود وإدارة  -۱-۲-۲-۰۰۲
ـبالتشــــغـیل الیومي لمرافق دورة الوقود النووي (ـخاصـــــة المرافق  
المحدَّثة أو المتقادمة)، وإدارة دورة عمرھا التـشغیلي وتحـسین كفاءة 

 عملیاتھا (مثل تقلیل النفایات أو إعادة تدویر الخردة).
 

ف في الوقود المستھلك الناتج من مفاعالت القوى النوویة ونقل المواد المشعة -۳-۲-۱البرنامج الفرعي   التصرُّ
 األھداف:

  دعم الدول األعـضاء في فھم ومواجھة التحدیات الماثلة أمام التصرف بفعالیة وأمان في أنواع الوقود النووي المستھلك (من خالل
 العاملة أو التي أُغلقت قبل األوان.الخزن الجاف أو الرطب) في المواقع 

  تیـسیر ما یتم إجراؤه  فیما بین الدول األعـضاء من مناقـشات وعملیات تقاـسم للمعلومات بـشأن التطورات الحدیثة والمـستقبلیة التي
(بما في ذلك المفاعالت تشـھدھا تكنولوجیات إعادة تدویر الوقود المسـتخدم في مفاعالت القوى النوویة من الجیلین الحالي والقادم  

 الصغیرة والمتوسطة الحجم أو النمطیة).

   دعم الدول األعضـاء في فھم ومعالجة القضـایا المتصـلة بأمان نقل جمیع أنواع المواد المشـعة المسـتخدمة في أنشـطة دورة الوقود
 النووي أو الناشئة عن تلك األنشطة.

رات األداء  النواتج  مؤّشِ

ین فھم الدول   • األعضـاء للتحدیات الماثلة أمام التصـرف  تحـس
بفعالیة وأمان في وقودھا النووي المســتھلك من خالل الخزن الجاف  
و/أو الرطب في المرافق العاملة أو التي أغلقت قبل األوان، وتحسین 

 قدراتھا على مواجھة تلك التحدیات.

عدد المشـــاركین في فعالیات الوكالة حول التصـــرف اآلمن  •
 ستھلك.في الوقود الم

عدد الدول األعضـــــاء المشـــــاركة في المشـــــاریع البحثـیة  •
 المنسَّقة.

زـیادة مشـــــارـكة اـلدول األعضـــــاء في األنشـــــطة المتعلـقة  •
 بتكنولوجیات إعادة تدویر الوقود.

ــأن  • ــطة الوكالة بش ــاركة في أنش ــاء المش عدد الدول األعض
 التطورات في تكنولوجیا إعادة تدویر الوقود.
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رات األداء  النواتج  مؤّشِ

زیـادة فھم الـدول األعضـــــاء للنقـل الفعـال واآلمن للمواد  •
 المشعة المستخدمة في دورة الوقود أو الناشئة عنھا.

ـعدد المشـــــاركین في اجتـماـعات الوـكاـلة حول النـقل الفـعال   •
 واآلمن لجمیع أنواع المواد المشعة.

 المشاریع
 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

منشــورات الوكالة (المنشــورات الصــادرة ضــمن ســلســلة الطاقة   خزن الوقود المستھلك -۱-۲-۳-۰۰۱
ات الوقود   ــأن مخزوـن ة) ومواقع ویكي بشـــ ائق التقنـی ة، والوـث النووـی
المـستھلك وتكنولوجیات خزنھ، وتنـسیق مـشاریع البحوث بـشأن تقییم  

تھلك وبـشأن إیضـاح أمان خزنھ على المدى ال طویل  أداء الوقود المـس
 وبشأن برامج إدارة تقادمھ، وإعداد وحدات التعلُّم اإللكتروني.

االجتماعات التقنیة بـشأن حالة وتطور دورات الوقود المغلقة وبـشأن  إعادة تدویر الوقود المستھلك -۱-۲-۳-۰۰۲
دورات الوقود المتقدمة، والمشـروع البحثي المنسـق بشـأن مسـارات  

 وحدات التعلُّم اإللكتروني.إعادة التدویر المتقدمة، وإعداد 

الوثائق التقنیة بـشأن التحدیات التقنیة والتـشغیلیة المتصـلة بنقل أنواع  نقل المواد المشعة -۱-۲-۳-۰۰۳
د،  ة وأنواع وقود خلیط األكســـــی الـی دالت الحرق الـع الوقود ذات مـع
وبشــأن قابلیة نقل الوقود المســتھلك بعد فترات طویلة من خزنھ، بما 

انـب المجتمعیـة لنقـل الوقود المســــتھلـك إلى مرافق  في ذلـك الجو
الخزن، وبـشأن الدروس المـستفادة والممارـسات الجیدة في مجال نقل 
ــعاع في جمیع أنحاء العالم،  ــتھلك والنفایات القویة اإلشـ الوقود المسـ
ومواد التعلُّم اإللكتروني ومواقع ویكي حول الموضـوع (بما في ذلك 

 دراسات الحاالت).
 

 التصرف في النفایات المشعة -٤-۲-۱البرنامج الفرعي 
 األھداف:

 .دعم الدول األعضاء في تعزیز بنیتھا األساسیة وقدراتھا في سبیل وضع برنامج شامل للتصرف في النفایات المشعة 

   النفایات المـشعة ودعم إحراز تقدم المـساھمة في تبادل الدول األعـضاء للمعارف حول الممارـسات الراھنة في مجال التـصرف في
 فعال في ھذا المجال.

رات األداء  النواتج  مؤّشِ

ــاء وقدراتھا على  • ــیة للدول األعضــ ــاســ تعزیز البنیة األســ
 التصرف بفعالیة في النفایات المشعة.

عدد الدول األعضـاء التي سـاھمت في نظام المعلومات عن  •
ف في الوقود المسـتھلك والنفایات المشـعة وفي المنشـور عن  التصـرُّ
ــتھلَك والنفایات  ف في الوقود المس ــأن التصــرُّ الحالة واالتجاھات بش

 .المشعة

ـعدد المراكز التقنـیة التي أنشـــــئت المؤھَّـلة للتصــــرف في  •
 لمھملة.المصادر المشعة المختومة ا

 المشاریع
 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

المنشـــورات، واألدوات اإللكترونیة، بما في ذلك الشـــبكات المھنیة،  التصرف تمھیداً للتخلص -۰۰۱-٤-۱-۲
 وحلقات العمل، والتعاون مع المنظمات الدولیة.

اإللكترونیـة، ومواد الـدورات التـدریبیـة، المنشــــورات، واألدوات   التخلص من النفایات -۰۰۲-٤-۱-۲
ات  اون مع المنظـم ل، والتـع ات العـم دورات وحلـق اعـات واـل واالجتـم
الدولیة األخرى، والخدمات الســكرتاریة التي تُقدَّم لشــبكات المھنیین 

 الدولیة التي تركز على التخلص.
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 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 
الوثائق اإلرشــادیة، والتدریب، وقواعد البیانات، والشــبكات المھنیة،  المصادر المشعة المختومة المھَملةالتصرف في  -۰۰۳-٤-۱-۲

ة، والمـدخالت المقـدَّمـة للمنظمـات األخرى فیمـا  دانـی ات المـی والبعـث
یتعلق بجمیع جوانب التصــــرف في المصــــادر المشــــعة المختومة  

ــرف ــاء المراكز التقنیة المؤھلة للتصـ ــادر    المھملة، وإنشـ في المصـ
 المشعة المختومة المھملة.

األدوات اإللكترونیـة والنظم القـائمـة على الویـب، ومواد الـدورات   بناء القدرات وتقاسم المعارف -۰۰٤-٤-۱-۲
ة األخرى حول   دولـی ات اـل ات مع المنظـم ادل المعلوـم ة، وتـب دریبـی الـت

 أوجھ التآزر بین البرامج المعنیة.
 

 اإلخراج من الخدمة واالستصالح البیئي -٥-۲-۱البرنامج الفرعي 

 األھداف:

  دعم الدول األعضــاء في تعزیز قدراتھا وتحســین ممارســاتھا في مجال إخراج المنشــآت النوویة من الخدمة واســتصــالح المواقع
 الملوثة.

   ــأن التطبیقات الفعالة للتدابیر العملیة في م الخبرات ونقل المعارف بشـ ــُ ــھیل تقاسـ ــآت النوویة من الخدمة تسـ مجالي إخراج المنشـ
 واالستصالح البیئي للمواقع الملوثة.

رات األداء  النواتج  مؤّشِ

ــایا  • ــاء باالحتیاجات والقضـ زیادة الوعي لدى الدول األعضـ
اإلخراج من الخـدمـة، فضــــالً عن الخیـارات المتـاحـة،   المتعلقـة ـب

ــتدامة في   اإلخراج من والحلول والممارســـات الجیدة لضـــمان االسـ
 الخدمة واالستصالح البیئي على أساس مبادئ االقتصاد الدائري.

عــدد دراســــــات الحــاالت بشــــــأن اإلخراج من الخــدمــة   •
واالسـتصـالح البیئي التي سـاھمت بھا منظمات من الدول األعضـاء 

 في مواقع ویكي ذات الصلة.

ــول على  • ــاء للحصـ عدد الطلبات التي قدمتھا الدول األعضـ
ت الخبراء واـستعراـضات النظراء بـشأن القـضایا خدمات اـستعراـضا

المتعلقة باإلخراج من الخدمة واالسـتصـالح البیئي سـنویاً (باسـتثناء  
 المفوضیة األوروبیة). -الطلبات الواردة في إطار خدمة "أرتمیس"

تعزیز قدرات الدول األعضــاء على توفیر الموارد البشــریة   •
والتكنولوجیات المناسـبة إلخراج المنشـآت النوویة  والبنیة األسـاسـیة  

 من الخدمة واالستصالح البیئي للمواقع الملوثة.

عـدد الـدول األعضـــــاء التي تتیح خبراء لتقـدیم خـدمـات  •
أن قضـایا اإلخراج   تعراضـات الخبراء بـش تعراضـات النظراء واـس اـس

 من الخدمة واالستصالح البیئي.

 المعنیة باإلخراج من الخدمة.عدد المراكز المتعاونة  •
 

 المشاریع

 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

المنشـورات، واألنشـطة التي تُنظَّم داخل أوسـاط الممارسـین (بما في   اإلخراج من الخدمة -۰۰۱-٥-۱-۲
ذـلك الشــــبـكة اـلدولـیة المعنـیة ـباإلخراج من الـخدـمة)، وإـعداد مواقع  

التعلُّم اإللكتروني في مجـال اإلخراج من الخـدمـة،  ویكي ووحـدات  
وتـحدـیث قواـعد البـیاـنات بشـــــأن اإلخراج من الـخدـمة، والتـعاون مع 
ــل مع  ــتركة، والتواصـ ــطة المشـ المنظمات الدولیة األخرى، واألنشـ
الخارج الستقطاب جیل الشباب، وال سیما النساء، للتعلیم والعمل في  

ء القدرات في الدول األعضـاء، مجال اإلخراج من الخدمة، ودعم بنا
بــاإلخراج النووي من الخــدمــة: معــالجـة    والمؤتمر الــدولي المعني 
 ).۲۰۲۳أحداث الماضي وضمان المستقبل (المقرر عقده في عام 

 



GC(65)/2 
 ۷۹الصفحة  

 ۱البرنامج الرئیسي 

 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

أوسـاط الممارسـین (بما المنشـورات، واألنشـطة التي تُنظَّم فیما بین  االستصالح البیئي -۰۰۲-٥-۱-۲
في ذلك شــــبكة إدارة البیئة واســــتصــــالحھا)، وإعداد مواقع ویكي 
ووحدات التعلُّم اإللكتروني في مجال االســتصــالح البیئي، والتعاون 
مع المنظمات الدولیة األخرى، واألنشـطة المشـتركة، والتواصـل مع 

ل في  الخارج الستقطاب جیل الشباب، وال سیما النساء، للتعلیم والعم
 مجال االستصالح البیئي، ودعم بناء القدرات في الدول األعضاء.

 

 مفاعالت البحوث -٦-۲-۱البرنامج الفرعي 

 األھداف:

 .ًدعم الدول األعضاء في تعزیز تشغیل مفاعالت البحوث القائمة تشغیالً مستداما 

  مفاعالت البحوث والوصول إلیھا.دعم الدول األعضاء في بناء القدرات النوویة من خالل استخدام 

   دعم الدول األعـضاء في التخطیط لمـشاریع مفاعالت البحوث الجدیدة وفي تنفیذ تلك المـشاریع، بما في ذلك إرـساء بناھا األـساـسیة
 الوطنیة.

رات األداء  النواتج  مؤّشِ

زیادة فھم الدول األعضــاء واســتخدامھا لخدمات الوكالة في  •
ن لمفاعالت البحوث، وكذلك مجال التشـغیل   المسـتدام واألداء المحسـَّ

 التنفیذ الفعال لمشاریع مفاعالت البحوث الجدیدة.

عدد خدمات اسـتعراض النظراء المتعلقة بالتشـغیل المسـتدام  •
ــیة (مثل بعثات تقییمات  ــاسـ ــاء البنى األسـ لمفاعالت البحوث وإرسـ

املة للبنیة تشــغیل وصــیانة مفاعالت البحوث وبعثات التقییمات المتك
 األساسیة لمفاعالت البحوث) التي تطلب الدول األعضاء استقبالھا.

زیادة استخدام الدول األعضاء لمفاعالت البحوث ووصولھا   •
إلیھا ألغراض وضــع برامجھا واســتراتیجیاتھا النوویة الوطنیة، بما 

 في ذلك تنمیة الموارد البشریة.

ــارك   • ــاء التي تشـ مة عدد الدول األعضـ ــفتھا جھات مقّدِ بصـ
للخدمات فیما تضــــطلع بھ الوكالة من مبادرات معنیة ببناء القدرات  
ة على  ائـم ة الـق دولـی ل المراكز اـل اعالت البحوث (مـث ة على مـف ائـم وـق
ب العملي، ومختبر المفـاعالت  درـی مفـاعالت البحوث، ودورات الـت

 على شبكة اإلنترنت).

مســتفیدة   عدد الدول األعضــاء التي تشــارك بصــفتھا جھات •
من مـبادرات الوـكاـلة لبـناء الـقدرات اســــتـناداً إلى مـفاعالت البحوث  
ائـمة على مـفاعالت البحوث، ودورات الـتدرـیب  (المراكز اـلدولـیة الـق

 العملي، ومختبر المفاعالت على شبكة اإلنترنت).
 

 المشاریع

 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

الوصـــــول إلى مفـاعالت البحوث وبنـاء  إمكـانیـة    -۰۰۱-٦-۱-۲
 القدرات وإرساء البنیة األساسیة

دعم الدول األعضاء التي تستھل مشاریع مفاعالت بحوث جدیدة من 
ات  ات التقییـم ا في ذـلك بعـث ات الخبراء (بـم ل وبعـث ات العـم خالل حلـق
دیم أدوات   اعالت البحوث)، وتـق ة لمـف ــاســـــی ة األســـ ة للبنـی امـل المتـك
ألغراض أنشــطة بناء القدرات اســتناداً إلى مفاعالت البحوث (مثل  

ائـم ة الـق دولـی درـیب المراكز اـل اعالت البحوث، ودورات الـت ة على مـف
وإعــداد  اإلنترنــت)،  شــــبكــة  على  المفــاعالت  ومختبر  العملي، 
 المنشـورات ذات الصـلة، والمؤتمر الدولي بشـأن مفاعالت البحوث:  
ــتدام (المقرر   ــتقبل مس ــي قدماً نحو مس اإلنجازات والخبرات والمض

 ).۲۰۲۳عقده في عام 
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 طَّط لھا المخرجات الرئیسیة المخ العنوان 

دعم الدول األعضــاء بشــأن المســائل المتعلقة بدورة وقود مفاعالت  دورة وقود مفاعالت البحوث -۰۰۲-٦-۱-۲
البحوث، وتقاسم الخبرات والمعارف من خالل مشاریع بحثیة منسقة 
اـنات مـفاعالت البحوث،   اـعدة بـی ة وبعـثات خبراء وـق ودورات ـتدریبـی

البحوث من اســــتخــدام وقود  والمنشــــورات، وتحویــل مفــاعالت  
الیورانیوم الشـدید اإلثراء والمواد المسـتھدفة بالتشـعیع إلى اسـتخدام 
الیورانیوم الضــعیف اإلثراء وإعادة وقود الیورانیوم الشــدید اإلثراء 

 إلى بلد المنشأ، بناء على طلب الدولة العضو المعنیة.

ــغیل مفاعالت البحوث وإدارة عمرھا  واالرتقاء بھاتشغیل مفاعالت البحوث وأداؤھا  -۰۰۳-٦-۱-۲ ــاء في تشـ دعم الدول األعضـ
ــاریع البحثـیة  ة والمشـــ ات العـمل الـتدریبـی التشــــغیلي من خالل حلـق
ــغیل وصــیانة   ــقة وبعثات الخبراء، بما في ذلك بعثات تقییم تش المنس
مفاعالت البحوث، ومن خالل قاعدة بیانات تقادم مفاعالت البحوث،  

نات خصــائص المواد المســتخدمة في مفاعالت البحوث،  وقاعدة بیا
اســــم الخبرات   دعم تـق ة التي ـت ا من األدوات ذات الصـــــل وغیرھـم

 والمعارف، والمنشورات.

 

 بناء القدرات والمعارف النوویة من أجل تنمیة الطاقة المستدامة -۳-۱البرنامج 

ة في   -۳-۱یقِدّم البرنامج  صــوغ اســتراتیجیات الطاقة المســتدامة وتحســین فھم الدور المنفرد الدعم للدول األعضــاء المھتمَّ
نة  تخدام نماذج طاقة محسـَّ تدامة، وذلك من خالل بناء القدرات باـس الذي تؤدیھ الطاقة النوویة في معالجة أھداف التنمیة المـس

مة خصیصاً لتلبیة االحتیاجات.  ومستودعات معلومات شاملة وأدوات تدریبیة مصمَّ

یدعم البرنامج الدول األعـضاء في الحفاظ على المعرفة النوویة وتنفیذ برامج فعالة إلدارة المعرفة النوویة، بما في ذلك كما  
ـھة ألغراض بعینـھا،   من خالل نشـــــر المعلوـمات، وتحفیز إـقاـمة الشـــــبـكات التعلیمـیة، وتوفیر الـتدریـبات والـخدـمات الموجَّ

ــاء بالمنھجیات واإلرشــــ  ــمل نظام الوكالة الدولي للمعلومات وتزوید الدول األعضــ ادات المتعلقة بإدارة المعرفة. وھو یشــ
مان معلومات وبیانات شـاملة ذات حجیة وموثوقة لدعم الدول األعضـاء من   النوویة (نظام إینیس) ومكتبة الوكالة، وھما یقّدِ

برنامج على تنســیق تنفیذ برنامج المنح أجل زیادة قدرتھا على اســتخدام التكنولوجیات النوویة لألغراض الســلمیة. ویعمل ال
متقِدّمة یجري اختیارھن   ۱۰۰كوري التابع للوكالة، الذي یُتیح منحاً دراســیة لما یصــل إلى  -الدراســیة ماري ســكلودوفســكا

 سنویاً، للمساعدة على زیادة عدد الشابات المؤھَّالت في المجال النووي.

مراعاة للتعلیقات الواردة من الدول األعضـاء، یجري تقییم    والتقدیرات:الدروس المسـتفادة من االسـتعراضـات والتقییمات  
ر أھداف التنمیة المســتدامة   األدوات التحلیلیة لتخطیط الطاقة وتحدیثھا واالرتقاء بھا بشــكل دوري لضــمان تكیُّفھا مع تطوُّ

مع الشـركاء الدولیین لتحدید الدور  والغایات المتوخاة في اتفاق باریس. وسـتكون ھناك دراسـات علمیة أكثر وتعاون واسـع 
 األســاســي للطاقة النوویة في تحقیق أھداف التنمیة المســتدامة، ومكافحة تغیر المناخ، وتســھیل االنتقال إلى الطاقة النظیفة.

كثر ومع االرتقاء بمنصة التعلُّم اإللكتروني ألغراض التعلیم والتدریب وتحسینھا، سیتم النظر في وضع آلیة تدریب ھجینة أ
ــیة في مجال إدارة المعارف النوویة، من أجل  في خدمات بناء القدرات، بما في ذلك إدارة الطاقة النوویة والدورات الدراسـ

ــاء وقیود المیزانیة. ــو في حدوده إلى  تلبیة الطلبات المتزایدة من الدول األعضـ ــعى أي دولة عضـ ومراعاة للمدى الذي تسـ
لنوویة، ســیتم باســتمرار تطویر وتقدیم المعلومات وخدمات إدارة المعارف باتباع نھج اســتخدام القوى النوویة والتطبیقات ا

شـــــمولي. ویُعترف بنـظام إینیس كنـظام عالمي لتخزین المعلومات النوویة وســـــتتواصـــــل الجھود للحفاظ على فعالیة ھذه  
 المنصة.
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 المعاییر المحدَّدة لترتیب األولویات:

ملة لدعم الدول األعضــاء في صــوغ ســیاســات الطاقة اســتناداً إلى أســس أدوات تحلیلیة محســنة ونُھج متكا -۱
ــھیل االنتقال إلى الطاقة النظیفة، والتخفیف من تغیر المناخ  ــتنیرة فیما یتعلق بتسـ علمیة واتخاذ قرارات مسـ

 والتأقلم معھ وتحقیق أھداف التنمیة المستدامة واألھداف المناخیة.
نة  -۲ ــَّ ــاً إلدارة المعارف وآلیة تنفیذ ھجینة لدعم وحدات تعلیمیة محســ ــیصــ ــممة خصــ دة، وخدمة مصــ وموحَّ

 االحتیاجات المتزایدة لدى الدول األعضاء بفعالیة وكفاءة.
مصـــدر معلومات نوویة شـــامل وموثوق ویســـھل الوصـــول إلیھ وحدیث بدعم من تكنولوجیا المعلومات   -۳

 الحدیثة.

 التغیرات في البرنامج واتجاھاتھ

ز ھذا البرنامج الفرعي تـقدیم الدعم إلى    نـمذجة الـطاقة، والبـیانات، وبـناء الـقدرات،  -۱-۳-۱البرنامج الفرعي  ســـــوف یعّزِ
ــات  اة في اتفاق باریس من خالل إجراء دراسـ ــتدامة والغایات المتوخَّ ــاء من أجل إدماج أھداف التنمیة المسـ الدول األعضـ

ــی ــعید الوطني واإلقلیمي. وسـ جري تقییم نماذج تخطیط الطاقة واالرتقاء بھا وتكاملھا أكثر لكي تتكیَّف مع الطاقة على الصـ
الحاجة إلى إجراء تقییم متعدد األھداف. وسـیسـتمر االسـترشـاد في األنشـطة المتعلقة بإعداد األدوات بالتعقیبات الواردة من 

لى توســـیع محتوى التعلُّم اإللكتروني الدول األعضـــاء والمنظمات الدولیة التي تســـتخدم ھذه األدوات. وســـیجري العمل ع
دة التابعة للوكالة، وســوف یُســتخدم باالقتران مع التدریب الحضــوري. وســیســتمر  والترویج لھ من خالل المنصــات الموحَّ

 التوسُّع في تقاسم البیانات عن الطاقة والتكنولوجیا مع الوكاالت األخرى في منظومة األمم المتحدة والمنظمات الدولیة.

ز ھذا البرنامج الفرعي تقدیم  تحلیل العالقات بین الطاقة واالقتصـــــادیات والبیئة،  -۲-۳-۱رنامج الفرعي  الب ســـــوف یعّزِ
الدعم إلى الدول األعـضاء في تقییم اـستخدامات الطاقة النوویة في ـسیاق أھداف التنمیة المـستدامة والغایات المناخیة، وكذلك 

ـــ  مل مـجاالت البرنامج الفرعي الجھود المـبذولة لفھم اقتصـــــادیات الـطاقة النوویة في االنتـقال إلى نظم الـطاقة النظیـفة. وتشــ
قة لتكالیف  األـسواق التي تتزاید فیھا حصـص الطاقة المتجددة، ولوضـع مبادئ توجیھیة وأدوات ونُُھج لتطویر تقدیرات متـس

التكالیف النوویة بالشــراكة مع المنظمات  تكنولوجیا الطاقة النوویة وتكالیف دورة الوقود، ولمواصــلة تطویر قدرات نمذجة
ــاعدة  ــتجدة، ولمس ــبة للبلدان المس ــیما بالنس ــالیب ونُُھج التقییمات المتكاملة، ال س الدولیة األخرى، ولدعم اعتماد وتطبیق أس

لى نُُھج الدول األعضـــاء في تقییم اســـتراتیجیاتھا للتخفیف من آثار تغیر المناخ والتأقلم معھ في قطاع القوى، باإلضـــافة إ
 معالجة أھداف التنمیة المستدامة، في إطار مجموعة من سیناریوھات النشر.

ســـیواصـــل ھذا البرنامج الفرعي توســـیع نطاق تقدیم الدعم إلى الدول   إدارة المعارف النوویة،  -۳-۳-۱البرنامج الفرعي  
ارف النوویة، واألكادیمیة الدولیة لإلدارة األعضــاء من خالل الدورات الدراســیة في مجال إدارة الطاقة النوویة وإدارة المع

النوویة، والزیارة المعنیة بالمســــاعدة في مجال إدارة المعارف، ومبادرة إقامة الشــــبكات المعنیة بتنمیة الموارد البشــــریة 
ذلك أنشطة وال تزال مشاركة الدول األعضاء في برامج الوكالة المعنیة بإدارة المعارف النوویة تتزاید، بما في   والمعارف.

التعلیم النووي وإقامة الشبكات، والدورات الدراسیة في مجال إدارة المعارف النوویة وإدارة الطاقة النوویة، وأدوات ومواد 
ــة التعلُّم اإللكتروني ألغراض التعلیم والـتدرـیب. وتشــــــمل أولوـیات البرـنامج  اـحة عن طریق منصـــ التعلُّم اإللكتروني المـت

ــع المنھجیات ف ــتوى الجامعي مع التركیز على الطاقة  الفرعي وضـ ي مجال إدارة المعارف النوویة دعماً للتعلیم على المسـ
النوویة، وتكنولوجیا نظم تنظیم المعارف، وإدارة المعارف المتعلقة بالتـصمیم طوال دورة العمر التـشغیلي، وإقامة الـشبكات 

ن. وســیوفِّر البرنامج الفرعي أیضــا مجموعة أكثر تكامال  المعنیة بالمعارف وتعزیزھا، من قبیل شــبكات الممارســین التقنیی
من الخدمات إلى الدول األعضــاء التي تســعى للحصــول على المســاعدة واإلرشــادات عبر كامل دورة حیاة أنشــطة التعلیم 

 والتدریب وتنمیة الموارد البشریة وإدارة المعارف النوویة.

، ســـیواصـــل ھذا البرنامج الفرعي العمل على جمع المعلومات النوویة ذات النوویةالمعلومات   -٤-۳-۱البرنامج الفرعي  
الحجیة والموثوقة والحدیثة بشـأن االسـتخدام السـلمي للطاقة النوویة وإتاحة تلك المعلومات للدول األعضـاء ولألمانة، وذلك 

ســیُتیح البرنامج الفرعي إمكانیة الوصــول إلى    من خالل نظام إینیس ومكتبة الوكالة والشــبكة الدولیة للمكتبات النوویة. كما



GC(65)/2 
 ۸۲الصفحة  

 ۱البرنامج الرئیسي 

مصــرف بیانات وكالة الطاقة النوویة التابعة لمنظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصــادي للدول األعضــاء في الوكالة 
 التي لیست أعضاء في وكالة الطاقة النوویة.

 األھداف والنواتج ومؤشرات األداء بحسب البرنامج

 ناء القدرات والمعارف النوویة من أجل تنمیة الطاقة المستدامةب -۳-۱البرنامج 

 األھداف:

  ــین فھمھا ــتراتیجیات وخطط وبرامج محكمة في مجال الطاقة، وتحسـ ــوغ اسـ ــاء في تعزیز قدراتھا على صـ دعم الدول األعضـ
 المناخ وتحقیق أھداف التنمیة المستدامة.لمساھمة الطاقة النوویة في تسھیل االنتقال إلى الطاقة النظیفة، ومكافحة تغیُّر 

 .دعم الدول األعضاء في تعزیز قدراتھا على إنشاء وإدارة واستخدام قواعد معارفھا النوویة وتحفیز إقامة الشبكات الدولیة 

  الوصـول إلیھا لتسـھیل الحصـول على المعلومات في مجال العلوم والتكنولوجیا النوویة وحفظھا وتزوید الدول األعضـاء بإمكانیة
 تقاسم المعلومات فیما بین الدول األعضاء بطریقة مستدامة.

رات األداء  النواتج  مؤّشِ

ة   • اـق ــاء في مـجال تخطیط الـط دول األعضـــ تعزیز ـقدرات اـل
وفھم الـدور الـذي یمكن أن تؤدیـھ القوى النوویـة في إطـار اتفـاق 

 نطاقاً.باریس واستراتیجیات الطاقة المستدامة األوسع 

ذین یتلقون  • ــاء اـل دول األعضـــ املین في اـل دد المھنیین الـع ـع
 التدریب على استخدام نماذج الطاقة التي تضعھا الوكالة.

ــاء والمنظمات   • عدد الحاالت التي تطلب فیھا الدول األعضــ
اـلدولـیة األخرى تحلیالً من إـعداد الوـكاـلة للجواـنب االقتصـــــادـیة أو 

ــادی  ات والبیئة فیما یتعلق بالتكنولوجیا للعالقات بین الطاقة واالقتصــ
ذا  ات تحلیالً من ـھ دول والمنظـم ذه اـل ا ـھ دمج فیـھ ة، أو التي تـُ النووـی

 القبیل في عملیات اتخاذ القرارات لدیھا.

تعزیز ـقدرات اـلدول األعضـــــاء في مـجال إدارة المـعارف   •
 النوویة.

ة   • ــاء التي تســــتخـدم منھجیـة الوكـاـل عـدد الـدول األعضـــ
ادراتھـا أو  ك ألغراض برامجھـا أو مـب ب ذـل ــاداتھـا أو تطـل وإرشـــ

 مشاریعھا المعنیة بإدارة المعارف النوویة.

عدد الدول األعـضاء التي تـشارك في ـشبكات التعلیم النووي   •
 المدعومة من الوكالة.

ــاء على المعلومات النوویة التي  • زیادة اِطّالع الدول األعضـ
 نیس.توفِّرھا مكتبة الوكالة ونظام إی 

عدد مرات االطالع على صـفحة مسـتودع نظام إینیس على  •
 شبكة اإلنترنت.

 عدد مرات البحث في فھرس المكتبة. •

 

 نمذجة الطاقة، والبیانات، وبناء القدرات -۱-۳-۱البرنامج الفرعي 

 األھداف:

   مجال الطاقة لتحقیق أھداف التنمیة دعم الدول األعـضاء في تعزیز قدراتھا على ـصیاغة اـستراتیجیات وخطط وبرامج ُمحكمة في
 المستدامة والتخفیف من تغیر المناخ.

رات األداء  النواتج  مؤّشِ

ــتراتیجیات  • ــمیم اس ــاء على تص تعزیز قدرات الدول األعض
 الطاقة لتحقیق أھداف التنمیة المستدامة.

ذین یتلقون  • ــاء اـل دول األعضـــ املین في اـل دد المھنیین الـع ـع
الســنتین، على اســتخدام نماذج الطاقة وأدوات  التدریب، خالل فترة  

 تخطیط الطاقة التي تضعھا الوكالة.

ــاء وفھمھا لحالة واتجاھات   • ــین معرفة الدول األعضــ تحســ
 الطاقة والقوى النوویة.

ــاء والمنظمـات  • عـدد الطلبـات الواردة من الـدول األعضـــ
 الدولیة للحصول على بیانات عن الطاقة والقوى النوویة.
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 المشاریع

 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

اء والقوى النووـیة:    -۱-۳-۱-۰۰۱ ة والكھرـب اـق ات الـط ــادـی اقتصـــ
 الحالة واالتجاھات

ر الطاقة والكھرباء والقوى   معلومات حدیثة عن حالة واتجاھات تطوُّ
النوویة في مختلف مناطق العالم، وتحدیث المواقع الشــبكیة الداخلیة  

ــور   ــدار المنش  Energy, Electricity and Nuclearوالخارجیة، وإص
Power Estimates for the Period up to 2050    تقــدیرات الطــاقــة)

 )۲۰٥۰والكھرباء والقوى النوویة بالنســــبة للفترة الممتدة حتى عام 
 من سلسلة البیانات المرجعیة). ۱(العدد 

النمــاذج وبنــاء القــدرات لتخطیط الطــاقــة والقوى    -۱-۳-۱-۰۰۲
 النوویة

تقدیم الدعم التقني لدراســات تخطیط الطاقة في الدول األعضــاء عن 
ت أو من خالل المنح اـل ة، وتعزیز األدوات  طریق اإلنترـن دراســـــی

(النـماذج) التحلیلـیة التي یمكن تطبیقـھا في ظروف قُطرـیة واســـــعة  
 التنوع، والدورات التدریبیة.

 

 تحلیل العالقات بین الطاقة واالقتصادیات والبیئة -۲-۳-۱البرنامج الفرعي 

 األھداف:

   تؤدیھا الطاقة النوویة في تحقیق أھداف التنمیة المســتدامة والتخفیف دعم الدول األعضــاء في تعزیز فھمھا لألدوار التي یمكن أن
من حدة تغیر المناخ، بما في ذلك تقییم الجوانب االقتصــادیة، مثل التكالیف التي تنطوي علیھا مفاھیم المفاعالت المســتخدمة حالی�ا 

 ي أسواق الطاقة في المستقبل.والمتقدمة، وتخصیص األموال/التمویل، وإدراجھا مع مصادر الطاقة المتجددة ف

   ــاء في فھمھا ألوجھ الترابط بین الھدف ــع أُطر تقییم  ۷دعم الدول األعض ــتدامة، بما في ذلك في وض ــائر أھداف التنمیة المس وس
التكنولوجیات المنخفضة متكاملة (مثل المناخ واألرض والطاقة والماء) وفي تقییم أثر آلیات السیاسات الحكومیة في االستثمار في  

 الكربون، مثل القوى النوویة.

رات األداء  النواتج  مؤّشِ

زیادة استخدام الدول األعضاء لما توفِّره الوكالة والمنظمات   •
الدولیة من أدوات لتحســـین فھم دور القوى النوویة في التخفیف من 

 حدة تغیر المناخ وتنمیة الطاقة المستدامة.

ــاء والمنظمات  عدد الحاالت التي  • تطلب فیھا الدول األعضــ
اـلدولـیة تحلیالً من إـعداد الوـكاـلة للجواـنب االقتصـــــادـیة أو للعالـقات  
بین الطاقة واالقتـصادیات والبیئة فیما یتعلق بالتكنولوجیا النوویة، أو 
دول والمنظمـات تحلیالً من ھـذا القبیـل في   دمج فیھـا ھـذه اـل التي تـُ

 عملیات اتخاذ القرارات لدیھا.

زـیادة وعي اـلدول األعضـــــاء ـباـلدور اـلذي یمكن أن تؤدـیھ  •
الطاقة النوویة في المســــاھمة في التنمیة المســــتدامة ومكافحة تغیُّر  

 المناخ.

ذي یمكن أن  • دور اـل عـدد المنشــــورات والعروض حول اـل
تؤدیھ الـطاقة النوویة في تحقیق أھداف التنمـیة المســـــتدامة والـغایات  

 المتوخاة في اتفاق باریس.
 

 المشاریع

 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

ات تقـدیر التكـالیف  التحلیل التقني االقتصادي -۱-۳-۲-۰۰۱ ة (منھجـی ــادـی ــات والتقـاریر االقتصـــ دراســـ اـل
والمقارنات وتشــكیل دراســة جدوى األعمال، واألثر على االقتصــاد  

الیف الكلي، وخـیارات تخصــــیص األموال/التموـیل، وتحلیالت   التـك
مـقاـبل الفواـئد) لمختلف القضـــــاـیا في مـجال تطویر ونشــــر الـطاـقة  
النوویة، بما في ذلك النظم النوویة االبتكاریة والمفاعالت الصـــغیرة 
ة أو  اـق ة لنظم الـط ارـن ات مـق ة، وتقییـم والمتوســـــطة الحجم أو النمطـی

 لخصائصھا.
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 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

ة في   قضایا الساعة فیما یتعلق بتنمیة الطاقة المستدامة -۱-۳-۲-۰۰۲ ة النووـی ة للطـاـق ة المحتمـل ــاھـم اریر والعروض عن المســـ التـق
من أھداف التنمیة المســــتدامة والغایات المتوخاة في اتفاق   ۷الھدف  

ــات   ــیاسـ ــتراتیجیات وسـ ــات الحاالت التي تحلِّل اسـ باریس، ودراسـ
ــتدامة و ــة الكربون التي تركز تطویر الطاقة المســ الطاقة المنخفضــ

على إمـكاـنات الـطاـقة النووـیة في نظم الـطاـقة ذات مصـــــادر الـطاـقة  
المتـجددة المتنوـعة وفي أســــواق الـطاـقة ـخارج أســــواق الكھرـباء، 
ة   اخ ودور القوى النووـی ــأن تغیُّر المـن اني بشـــ دولي الـث والمؤتمر اـل

 ).۲۰۲۳(المقرر عقده في عام 

 

 إدارة المعارف النوویة -۳-۳-۱البرنامج الفرعي 

 األھداف:

  دعم الدول األعضــاء في تطبیقھا وتنفیذھا لالســتراتیجیات والنُھج الوطنیة إلدارة المعارف النوویة، بما في ذلك البرامج المتكاملة
 إلدارة المعارف النوویة وتنمیة الموارد البشریة.

   تطبیق التكنولوجیات المتقدمة لإلدارة المـستدامة للمعلومات النوویة طوال دورة المـساھمة في تحـسین معارف الدول األعـضاء في
 حیاتھا.

   دعم اـلدول األعضـــــاء في تعزیز التعلیم األـكادیمي في مـجاالت إدارة التكنولوجـیا النووـیة، والھـندســـــة النووـیة، والعلوم النووـیة
 ة الموارد وتقاُسمھا.وتطبیقاتھا، وإقامة الشبكات، والتعاون ووضع المنھجیات، وتنمی 

رات األداء  النواتج  مؤّشِ

زیادة قدرة الدول األعضـاء على تطبیق اسـتراتیجیات ونُھج  •
ــتوى الوطني   إدارة المعارف النوویة وعلى تنفیذ البرامج على المســ

 أو التنظیمي.

ة   • ــاء التي تســــتخـدم منھجیـة الوكـاـل عـدد الـدول األعضـــ
ك ألغراض   ب ذـل ــاداتھـا أو تطـل ادراتھـا أو وإرشـــ برامجھـا أو مـب
 مشاریعھا المعنیة بإدارة المعارف النوویة.

ـعدد المشـــــاركین من اـلدول األعضـــــاء في إـعداد منھجـیة  •
 الوكالة وأدواتھا أو في تقاُسم ھذه المنھجیة واألدوات أو نشرھا.

ــاء في  • دول األعضـــ ادیمي النووي في اـل تعزیز التعلیم األـك
ســــــة النوویــة، والعلوم النوویــة  مجــاالت اإلدارة النوویــة، والھنــد

وتطبیقاتھا، وكذلك تعزیز مشـــاركة الدول األعضـــاء في شـــبكات 
 التعلیم النووي.

عدد المنظمات الجدیدة في الدول األعضـاء التي تسـتخدم أو  •
ھا في برامجھا أو جتطلب اسـتخدام منھجیة الوكالة وإرشـاداتھا إلدرا

 یة في المجال النووي.مبادراتھا الرامیة إلى تحسین المناھج التعلیم

عدد المنظمات الجدیدة في الدول األعضـاء التي تشـارك في  •
 شبكات التعلیم النووي المدعومة من الوكالة.

 

 المشاریع

 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

المتعلقة بقضـایا السـاعة والمواضـیع المنشـورات والتقاریر والوقائع   تنفیذ إدارة المعارف في المنظمات النوویة -۱-۳-۳-۰۰۱
المحددة في مجال إدارة المعارف النوویة، ومنشــــورات ومنھجیات 
ــة المقدَّمة إلى الدول   ــصــ وخدمات إدارة المعارف النوویة المتخصــ
ال إدارة   دة في مـج ــاـع دیم المســـ ارات تـق ة بزـی ــاء المرتبـط األعضـــ

 المعارف، وبعثات الدعم وحلقات العمل.
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 ت الرئیسیة المخطَّط لھا المخرجا  العنوان 

تیسیر التعلیم المستدام في مجال العلوم   - ۰۰۲- ۳- ۳- ۱
 والتكنولوجیا النوویة 

تنظیم دورة دراســـــیة دولـیة واـحدة بشـــــأن إدارة المـعارف النووـیة  
ــنة،  ــأن إدارة الطاقة النوویة كل سـ ــیة دولیة واحدة بشـ ودورة دراسـ
وتنظیم دورات دراســــیة إقلیمیة، بناًء على طلب الدول األعضــــاء،  
وإصـدار منشـورات عن التعلیم النووي، وأنشـطة برنامج األكادیمیة 

، وعـقد اجتـماـعات إقلیمـیة وأـقالیمـیة ســــنوـیة  اـلدولـیة لإلدارة النووـیة
ـقاـمة الشــــبـكات في مـجال التعلیم النووي، وإـتاـحة فرص  إلتســــھـیل  

إـضافیة للدول األعـضاء في مجال التعلُّم اإللكتروني ، وعقد المؤتمر 
ة:   ة الموارد البشــــرـی ة وتنمـی ارف النووـی ــأن إدارة المـع دولي بشـــ اـل

 .۲۰۲۲التحدیات والفرص، المقرر عقده في عام 

النظم والتكنولوجیا المســتخدمة في تنظیم المعارف    -۱-۳-۳-۰۰۳
 النوویة

ــات إدارة المعـارف من أجـل التعـاون على إدارة الخـدمـات   منصـــ
ــل بذلك من أدوات   ــطة والوثائق وقواعد البیانات وما یتصــ واألنشــ

 تكنولوجیا المعلومات لدعم إدارة المعارف النوویة.

مـــاري  ـبرنـــاـمج    -۱-۳-۳-۰۰٤ ــیـــة  الـــدراســـ ـلـلـمـنح  اـلوكـــالـــة 
 كوري-سكلودوفسكا

ــیة ماري   ۱۰۰منح  ــیة في إطار برنامج المنح الدراســ منحة دراســ
ــكا ــكلودوفسـ ــتوفي معاییر االختیار من -سـ ــنة لمن یسـ كوري كل سـ

 المتقِدّمات بطلباتھن، والمواد الترویجیة ومواد التواصل الخارجي.

 

 ةالمعلومات النووی -٤-۳-۱البرنامج الفرعي 

 األھداف:

 .تزوید الدول األعضاء بإمكانیة الوصول إلى معلومات ذات حجیة وموثوقة وحدیثة في مجال العلوم والتكنولوجیا النوویة 

 .تسھیل التقاسم المستدام لما تنتجھ الدول األعضاء من معلومات عن االستخدامات السلمیة للطاقة النوویة 

رات األداء  النواتج  مؤّشِ

ــاء لمعلومات وبیانات زیادة  • ــول الدول األعضـ إمكانیة وصـ
ذات حجیة وموثوقة بـشأن االـستخدامات الـسلمیة للعلوم والتكنولوجیا 

 النوویة من خالل نظام إینیس.

 عدد السجالت المتاحة في مستودع نظام إینیس. •

عدد مرات االطالع على صـفحة مسـتودع نظام إینیس على  •
 شبكة اإلنترنت.

إمكانیة وـصول الدول األعـضاء لمـصادر مكتبیة مفیدة زیادة  •
 وموثوقة وحدیثة.

ا  • ة ســــنویـ� اـل ة الوـك ا مكتـب ات التي تقتنیـھ ـعدد موارد المعلوـم
 (الكتب والمقاالت والوثائق وقواعد البیانات).

 عدد مرات البحث في فھرس المكتبة. •

ــبكة الدولیة للمكتبات  • ــتخدمي الشـ ــاء ومسـ زیادة عدد أعضـ
 النوویة.

األعضــــاء المشــــاركین في الشــــبكة الدولیة للمكتبات  عدد •
 النوویة.

عدد الطلبات الواردة من أعضـــاء الشـــبكة الدولیة للمكتبات  •
 النوویة للحصول على المعلومات النوویة.

 

 المشاریع

 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

مكتبـة الموارد وخـدمـات المعلومـات التي توفِّرھـا    -۰۰۱-٤-۱-۳
 الوكالة

موارد معلومات یســــھل الوصــــول إلیھا ومفیدة وحدیثة في شــــكل 
مطبوع وإلكتروني، بما في ذلك المؤلفات المتخـصـصة والمنـشورات  
المســلســلة، ودعم البحوث والخدمات المرجعیة والدورات التدریبیة،  

 والشبكة الدولیة العاملة والنشطة للمكتبات النوویة.



GC(65)/2 
 ۸٦الصفحة  

 ۱البرنامج الرئیسي 

 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

اق   مجموعة شبكة نظام إینیس وخدماتھا -۰۰۲-٤-۱-۳ الســـــی اح للجمیع والمحـدَّث والمرتبط ـب المســــتودع الرقمي المـت
والموثوق الذي یضــمُّ الوثائق النصــیة الكاملة والوثائق الببلیوغرافیة 
لنظـام إینیس، وأنشــــطـة التعـاون وتبـادل المعلومـات مع المراكز 

وطنیة التابعة لشــبكة نظام إینیس، والموســوعة العالیة الجودة التي ال
 تستخدم المعاییر ذات الصلة لتنظیم المعارف.

 

 العلوم النوویة -٤-۱البرنامج 

الدول األعـضاء في توفیر البیانات النوویة والذریة والجزیئیة، والتطبیقات الخاـصة بمفاعالت البحوث  -٤-۱یدعم البرنامج 
ومعِجّالت الجسیمات، والبحث والتطویر في مجال االندماج النووي، واألجھزة النوویة. ولدى الوكالة مكتبات بیانات نوویة 
ر وتـُحدَّث ـباســـــتمرار. ویـقِدّم البرـنامج اـلدعم لـلدول   وذرـیة وجزیئـیة بشـــــأن جمیع التطبیـقات النووـیة، وـھذه المكتـبات تتطوَّ

باسـتخدام مفاعالت البحوث ومصـادر المعِجّالت وتكنولوجیات المعِجّالت في مجموعة األعضـاء في تطبیقات النیوترونات  
واـسعة من التطبیقات التي تـستفید منھا الدول األعـضاء في تحقیق الرفاه البیئي واالجتماعي واالقتـصادي. وتـضطلع الوكالة 

ال دـماج في جمیع أنـحاء الـع ل ودعم البـحث والتطویر في مـجال االـن دم المحرز في بحوث ـبدور في تســـــھـی د أدى التـق م. ولـق
االندماج النووي إلى زیادة االھتمام في بعض الدول األعضـاء في ھذا المجال، ویسـِھّل ھذا البرنامج تبادل المعلومات حول 
ــاء، مع المنظمة المعنیة بالمفاعل التجریبي الحراري النووي الدولي، ومن خالل حلقات  بحوث االندماج بین الدول األعضـ

عمل الخاصـة بمحطات قوى االندماج اإلیضـاحیة (حلقات العمل الخاصـة بمحطة القوى اإلیضـاحیة). وأخیراً، ومن خالل ال
ة من تعزیز  امـی دان الـن ة، بـھدف تمكین العلـماء من البـل اء النظرـی دولي للفیزـی الي إلى المركز اـل دعم الـم دَّم اـل امج، یـُق ـھذا البرـن

ع نطاق الدعم لیشـمل عدداً أكبر من أنشـطة المركز الدولي للفیزیاء النظریة قدراتھم البحثیة. وفي فترة السـنتین ھ ذه، سـیُوسـَّ
 ذات األھمیة البرامجیة بالنسبة للوكالة.

ــات والتقییمات والتقدیرات: ــتعراضـ ــتفادة من االسـ ــدراً    الدروس المسـ ینطوي االندماج النووي على إمكانات تجعلھ مصـ
مھا الوكالة من أجل الجمع بین الدول  للـطاقة في المســـــتقـبل، ومن األمور الھـ  امة جداً في ھذا الصـــــدد المســـــاعدة التي تـقّدِ

ــاء في  ــاً تقدیم الدعم للدول األعض ــر المعارف. ومن المھم أیض ــوی�ا من أجل إجراء البحوث ونش ــاء لكي تتعاون س األعض
ــادر النیوترونات، بما في ذل ــیمات ومص ــتدام لمعِجّالت الجس ــتخدام الفعال والمس ك مفاعالت البحوث، ألنھا ھامة جداً  االس

بالنسـبة للعدید من التطبیقات، بما في ذلك بناء القدرات في العلوم والھندسـة النوویة. وتسـاعد ھذه الجھود في تسـریع انتقال 
 البلدان النامیة إلى االقتصادات القائمة على المعرفة.

 المعاییر المحدَّدة لترتیب األولویات:

ـــ  -۱ اء في بـناء قدراتـھا في مـجال العلوم النوویة من خالل التـعاون الدولي لتلبـیة االحتیاجات دعم الدول األعضــ
 الناشئة في الصناعات الكھربائیة وغیر الكھربائیة.

 تحفیز التعاون وتبادل المعلومات على الصعید الدولي في مجالي بحوث االندماج وفیزیاء البالزما. -۲
 نات النوویة والذریة والجزیئیة.توفیر الخدمات المتعلقة بالبیا -۳
 توفیر خدمات المختبرات والتدریب المتقدم والمواد على النحو الالزم لتنمیة الموارد البشریة. -٤
دعم الدول األعضـاء في تعزیز االسـتخدام المسـتدام للمعِجّالت ومفاعالت البحوث وغیر ذلك من المصـادر  -٥

 النیوترونیة.

 البرنامج واتجاھاتھالتغیرات في 

ســیواصــل ھذا البرنامج الفرعي تركیزه على مجاالت تقییم البیانات  البیانات الذریة والنوویة،  -۱-٤-۱البرنامج الفرعي  
الذریة والنوویة وتجمیعھا، وتوفیر خدمات البیانات للدول األعضاء، والتعاون الوثیق مع مراكز البیانات النوویة المتعاونة، 
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لمعلوـمات. وتشــــــمل الخطوات الرئیســــــیة في عملـیة إنـتاج قواـعد البـیاـنات النـمذـجة وأـخذ القـیاســـــات والتقییم ودعم تـبادل ا
ة. وـعادة ـما تكون ـھذه الخطوات ـمدعوـمة من ـعدد كبیر من   والمـعالـجة ووضـــــع المـعاییر المرجعـیة والتحقُّق من الصـــــحـَّ

لة من الزمن. وســــیتابع البرنامج الفرعي االتجاه الذي  الخبراء، یعمل كثیرون منھم من خارج الوكالة، على مدى فترة طوی
یُســتخدم فیھ الذكاء االصــطناعي وتقنیات التعلُّم اآللي لتحســین البیانات الذریة والنوویة الخاصــة بالتطبیقات واالســتجابة 

ك إدارة الضـمانات. وسـیكون للطلبات على البیانات لتلبیة االحتیاجات البرنامجیة لإلدارات التقنیة التابعة للوكالة، بما في ذل
التحدي ھو تحسـین التوازن بین الجنسـین في ھذا المجال الذي یھیمن علیھ الذكور، وسـتُطلق مبادرات للقیام بذلك. وسـتُدمج 
ـھذه المـبادرات مع الجھود الـجدـیدة الرامـیة إلى إـعداد مكتـبة بـیاـنات تســـــاـعد على مـكافـحة تغیر المـناخ ودعم إنـتاج النـظائر 

 طبیة.المشعة ال

ــادر النیوترونیة  -۲-٤-۱البرنامج الفرعي   الت والمصــ ــتخدام المعّجِ ، كان ھذا البرنامج الفرعي  البحوث والتطبیقات باســ
تقســـــیم البرـنامج الفرعي الســـــابق إلى یضـــــمُّ تطبیـقات المعِجّالت واألجھزة النووـیة. وتم    واـحد  جزءاً من برـنامج فرعي

ــتقلین، ھما   ۲-٤-۱. وقد حافظ البرنامج الفرعي  ۳-٤-۱والبرنامج الفرعي    ۲-٤-۱لبرنامج الفرعي  برنامجین فرعیین مسـ
على مجال البحث والتطبیقات الخاصــــة بمعِجّالت الجســــیمات، ولكنھ أدرج أیضــــاً جوانب اســــتخدام مفاعالت البحوث، 

النیوترونات القائمة على المعجالت. وھناك ارتباط وتكامل واضـــحان بین ھذا البرنامج الفرعي    باإلضـــافة إلى مصـــادر
، وسـیواصـل كالھما دعم الدول األعضـاء في تطویر واسـتخدام مرافق بحوث متنوعة باسـتخدام ۳-٤-۱والبرنامج الفرعي  

 األجھزة النوویة المرتبطة بھا في مجموعة واسعة من التطبیقات.

یضــــمُّ   واحد  ، كان ھذا البرنامج الفرعي في الســــابق جزءاً من برنامج فرعياألجھزة النوویة  -۳-٤-۱الفرعي  البرنامج 
الت واألجھزة النوویة. و تم تقســیم البرنامج الفرعي الســابق إلى برنامجین فرعیین مســتقلیین، ھما البرنامج  تطبیقات المعّجِ

ــل على مجال  ۳-٤-۱البرنامج الفرعي  . وقد حافظ ۳-٤-۱والبرنامج الفرعي    ۲-٤-۱الفرعي   ــیواصـ األجھزة النوویة وسـ
دعم الدول األعضـاء في تطویر واسـتخدام األجھزة النوویة في البحوث التكییفیة وفي مجموعة واسـعة من التطبیقات، علماً 

تخدام مولدات النیوترونات  بأنھ تم توـسیع النطاق من خالل القیام مؤخراً بإعداد تقنیات التحلیل القائمة على النیوترونات باسـ 
 الُمدَمجة في زایبرسدورف.

، ســیواصــل ھذا البرنامج الفرعي تســھیل نشــر المعلومات بحوث وتكنولوجیا االندماج النووي  -٤-٤-۱البرنامج الفرعي  
بیل ونقل المعارف في مجال بحوث االندماج بین الدول األعضـاء، وسـیدعم األنشـطة الشـاملة لعدَّة مجاالت، ومنھا على سـ 

المثال مشــروع بحثي منســق مشــترك بشــأن اســتخدام ُحزم األیونات في تشــعیع المواد التي لھا صــلة بتكنولوجیا االندماج 
وتحدید خـصائـصھا. ومن ـشأن االـستمرار في عقد ـسلـسلة حلقات العمل الدوریة الخاـصة بمحطة القوى اإلیـضاحیة ومؤتمر 

ـــ  ـیة، بـما في ذـلك تـلك التي تُنفـَّذ ـبالتـعاون مع المنظـمة المعنـیة ـبالمـفاـعل الـطاـقة االـندـماجـیة وغیر ذـلك من األنشــــــطة الرئیســ
التجریبي الحراري النووي الدولي، أن یؤدي إلى تعزیز التعاون الدولي في مجال االندماج النووي عموماً. ولضمان تنسیق 

 .۲۰۱۸باالندماج النووي في عام األنشطة المتصلة باالندماج فیما بین اإلدارات، أُنشئت اللجنة التنسیقیة المعنیة 

، ـسیدعم ھذا البرنامج الفرعي الدول األعـضاء،  دعم مركز عبد الـسالم الدولي للفیزیاء النظریة  -٥-٤-۱البرنامج الفرعي  
الكھرـبائـیة  وال ســـــیـما البـلدان الـنامـیة، في تعزیز ـقدراتـھا العلمـیة في العلوم والتكنولوجـیات النووـیة، فیـما یتعلق ـبالتطبیـقات  

ــنوات  رت في الس ــطة البحث والتطویر التي یقوم بھا المركز الدولي للفیزیاء النظریة قد تطوَّ وغیر الكھربائیة. ومع أن أنش
لذلك فإنَّ   القلیلة الماضــیة لتشــمل أبعد من مجاالت الفیزیاء النظریة األســاســیة، إال أنھا لیســت كلھا ذات صــلة بالوكالة.

ز ــاھمة الوكالة ترّكِ ــیة والتطبیقیة  مس ــاس ــتركة والمنفعة المتبادلة، مثل العلوم النوویة األس على المجاالت ذات األھمیة المش
 والطاقة النوویة واألمان واألمن النوویین.
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 ۸۸الصفحة  

 ۱البرنامج الرئیسي 

 األھداف والنواتج ومؤشرات األداء بحسب البرنامج

 العلوم النوویة -٤-۱البرنامج 
 األھداف:

  ـقدراتـھا في مـجال تطویر العلوم النووـیة وتطبیقـھا ـكأداة لتحقیق التنمـیة التكنولوجـیة واالجتـماعـیة  دعم اـلدول األعضـــــاء في تعزیز
 واالقتصادیة لدیھا.

  دعم الدول األعضــاء في تعزیز التشــغیل المســتدام واالســتخدام الفعال لمعِجّالت الجســیمات والمصــادر النیوترونیة، فضــالً عن
وزیادة فرص الوصـــول إلى ھذه المرافق وإلى تطبیقاتھا المتنوعة، وإعداد مھنیین مؤھَّلین االســـتخدام الفعال لمفاعالت البحوث،  

 في ھذا المجال.

رات األداء  النواتج  مؤّشِ

زـیادة ـقدرة اـلدول األعضـــــاء في مـجال العلوم النووـیة من  •
 أجل تحقیق تقدم تكنولوجي واجتماعي واقتصادي.

 المعقودة.عدد الفعالیات العلمیة  •

عـدد المشـــــاركین في الفعـالیـات العلمیـة وحلقـات العمـل  •
 والدورات التدریبیة في مجاالت العلوم النوویة.

زـیادة معرـفة اـلدول األعضـــــاء ـبالبـیاـنات اـلذرـیة والنووـیة،   •
یمات   تدام والفعال لمعِجّالت الجـس تخدام المـس وزیادة القدرة على االـس

 اعالت البحوث.والمصادر النیوترونیة، بما في ذلك مف

عدد التقاریر والمنـشورات التي تدعمھا الوكالة والناتجة عن  •
اســتخدام معِجّالت الجســیمات والمصــادر النیوترونیة، بما في ذلك 

 مفاعالت البحوث.

ة   • ذرـی ات اـل ــاء التي تطَّلع على البیـاـن دول األعضـــ عـدد اـل
 والنوویة وتسترجعھا من موقع الوكالة على شبكة اإلنترنت.

 

 البیانات الذریة والنوویة -۱-٤-۱البرنامج الفرعي 
 األھداف:

  ــر التكنولوجیات النوویة، عن طریق إتاحة ــتدامة نشـ ــمان أمان وأمن واسـ ــاء في زیادة قدراتھا وخبراتھا لضـ دعم الدول األعضـ
 الكھربائیة وغیر الكھربائیة.الوصول السریع إلى بیانات ذریة ونوویة موثوقة ألغراض التطبیقات النوویة 

رات األداء  النواتج  مؤّشِ
زیادة وصــــول الدول األعضــــاء للبیانات الذریة والنوویة   •

 ألغراض التطبیقات النوویة الكھربائیة وغیر الكھربائیة.
ة   • ذرـی ات اـل ــاء التي تطَّلع على البیـاـن دول األعضـــ عـدد اـل

 اإلنترنت.والنوویة وتسترجعھا من موقع الوكالة على شبكة 

ـعدد مجموـعات البـیاـنات اـلذرـیة والنووـیة المســــترجـعة من  •
 مواقع الوكالة.

 المشاریع
 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

نة للبحث   توفیر خدمات البیانات -۱-۰۰۱-٤-۱ ھولة الوصـول إلى البیانات على اإلنترنت، بأدوات محسـَّ ـس
وعرضــھا في أشــكال بیانیة، والوثائق  والتحلیل واســترجاع البیانات 

د   اءة، وقواـع ات بكـف اـن دام البـی ة للتمكُّن من اســــتـخ اریر الالزـم والتـق
ـنة، وشــــبـكات البـیاـنات  البـیاـنات اـلذرـیة والنووـیة الـجدـیدة والمحســــَّ

 المنسَّقة والدورات التدریبیة، ودعم إعداد معاییر البیانات.

ــأن  عملیات إعداد البیانات النوویة -۱-۰۰۲-٤-۱ ــطار، والملفات المقیَّمة بشـ ــائل االنشـ تحدیث مكتبة بیانات حصـ
األكتینات المھمة والمواد الھیكلیة لفائدة الشــبكة الدولیة المعنیة بتقییم 
ــخة المحدثة من مكتبة مدخالت البارامترات  البیانات النوویة، والنسـ

) الخاصــة بتفاعالت االنشــطار النووي، وبیانات RIPL-4المرجعیة (
 ألغراض إنتاج النظائر الطبیة. نوویة
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 ۸۹الصفحة  

 ۱البرنامج الرئیسي 

 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

ادل  عملیات إعداد البیانات الذریة والجزیئیة-۱-۰۰۳-٤-۱ ام تـب ات نـظ اـن اـعدتي بـی دم التیقن الموجودة في ـق ات ـع اـن تجمیع بـی
ة ( ذرـی ات اـل اـن ة  ALADDINالبـی ذرـی ة اـل ات المرجعـی اـن ) ونظـام البـی

) والتي تحتوي على مجموعات بیانات مقیَّمة AMBDASوالجزیئیة (
ر  تخدمة في نـش ین األدوات المناظرة المـس حدیثاً فور توافرھا، وتحـس

 تلك البیانات.

 

الت والمصادر النیوترونیة ۲-٤-۱البرنامج الفرعي   البحوث والتطبیقات باستخدام المعِجّ
 األھداف:

  قدراتھا على إجراء البحوث باستخدام المعِجّالت والمصادر النیوترونیة.دعم الدول األعضاء في تعزیز 

 .دعم الدول األعضاء في تعزیز قدراتھا على توسیع تطبیقات المعِجّالت والمصادر النیوترونیة 

رات األداء  النواتج  مؤّشِ

تعزیز قدرة الدول األعضــــاء على إنشــــاء واســــتدامة بنى  •
ـنة للعلوم النووـیة تكون ـقائـمة على أســـــاســـــیة جـیدة األداء   ومحســــَّ

معِجّالت الجســــیـمات والمصـــــادر النیوترونـیة، بـما في ذـلك إـعداد 
 مھنیین مؤھلین في ھذا المجال.

ثلة في االجتماعات وحلقات العمل  • عدد الدول األعضـاء الممَّ
ودورات التعلُّم اإللكتروني والدورات الدراســیة التي تنظمھا الوكالة  

 ھذا البرنامج الفرعي.بدعم من 

ـعدد المنشــــورات والتـقاریر التي ـیدعمـھا البرـنامج الفرعي  •
 والناتجة عن استخدام المعِجّالت والمصادر النیوترونیة.

ــول إلى المعِجّالت   • ــاء على الوصـ زیادة قدرة الدول األعضـ
والمصـــــادر النیوترونـیة واســــتـخدامـھا في البحوث وفي التطبیـقات 

 المتنوعة.

ة ال • بحوث من اـلدول األعضـــــاء المشـــــارـكة في ـعدد أفرـق
 التجارب.

عدد الدول األعضـــاء التي تطلب المســـاعدة من الوكالة في  •
تعزیز اـستخدام مرافق المعِجّالت والمـصادر النیوترونیة، في قـضایا 

 التشغیل والصیانة، أو في إنشاء مرافق جدیدة.

 المشاریع
 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

الت والمصــــــادر النیوترونیــة في   -۲-۰۰۱-٤-۱ تطبیقــات المعِجّ
 التخصصات المتعددة

قة، واالجتماعات التقنیة، وحلقات العمل  المشــــاریع البحثیة المنســــَّ
بشأن مجموعة واسعة من تطبیقات المعِجّالت والمصادر النیوترونیة 
في مختلف التخصـــصـــات، مع التركیز على علوم المواد وتطبیقات  

بوابـة المعـارف المتعلقـة بـالمعجالت وقواعـد البیـانـات  الطـاقـة، و
والـمنشـــــورات   الت،  ّ الـمـعجـِ مجــال  في  اإللـكـتروني  الـتـعلـُّم  وأدوات 
الصـــــادرة عن الوـكاـلة وغیر الصـــــادرة عنـھا، والمؤتمر المؤتمر 
ة: داـم ة المســـــت المعِجّالت ألغراض البـحث والتنمـی دولي المعني ـب   اـل

اجتماعیاً واقتصــــادیاً (المقرر  الممارســــات الجیدة التي تترك تأثیراً 
)، والمؤتمر اـلدولي المعني بمـفاعالت البحوث:  ۲۰۲۲عـقده في ـعام  

ــتدام (المقرر   ــتقبل مس ــي قدماً نحو مس اإلنجازات والخبرات والمض
 ).۲۰۲۳عقده في عام 

الت والنیوترونات -۲-۰۰۲-٤-۱ العـمل مع توفیر ـتدرـیب عملي   التـجارب واـلدورات الـتدریبـیة وحلـقات تعزیز البحوث باستخدام المعِجّ
ة في مختبر إلیترا ومعھـد رودر بوكوفیتش،   على الحزم النیوترونـی
قة النشــطة، والبعثات  والمراكز المتعاونة، والمشــاریع البحثیة المنســَّ
ــورة لمرافق   ــیة التي تھدف إلى تقدیم المشـ ــتعراضـ والخدمات االسـ

راتیجیة  المعِجّالت والمصـــادر النیوترونیة في وضـــعھا لخطط اســـت 
تخدام   تعراضـات المتكاملة الـس تخدام (مثل االـس وتعزیز خیارات االـس

  مفاعالت البحوث).
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 األجھزة النوویة -۳-٤-۱البرنامج الفرعي 
 األھداف:

 .دعم الدول األعضاء في تطویر وتعزیز قدراتھا في استخدام األجھزة النوویة في البحوث التطبیقیة والتطبیقات النوویة 

  الدول األعـضاء في تحدید خرائط النـشاط اإلـشعاعي في المواقع البیئیة والنوویة وكذلك التطبیقات األخرى الخاـصة باألجھزة دعم
 المحمولة.

رات األداء  النواتج  مؤّشِ

داد مھنیین مؤھلین  • ــاء على إـع دول األعضـــ درة اـل ادة ـق زـی
واسـعة  إلنشـاء األجھزة النوویة وتحسـینھا واسـتخدامھا في مجموعة  

 من التطبیقات.

ــاركین في حلقات   • ــیة والمش ــلین على منح دراس عدد الحاص
العمل التدریبیة الذین تلقوا التدریب باســــتخدام البنیة األســــاســــیة 

 التجریبیة.

ــتخدمین الذین یزورون بوابة الوكالة اإللكترونیة  • عدد المســ
 لألجھزة النوویة.

ا   • ــاء لـم دول األعضـــ دام اـل ادة اســــتـخ ة من زـی اـل ھ الوـك ِدّـم تـق
إرشــــــادات ودعم وموارد وخــدمــات في مجــال األجھزة النوویــة  

 وتطبیقاتھا.

التي  • ــة  ــاریر والموارد اإللكترونی المنشــــورات والتق عــدد 
تدعمھا الوكالة والمخصــــصــــة لألجھزة النوویة وتطبیقاتھا المتاحة  

 للدول األعضاء.

عدد الدول األعضــاء التي تطلب من الوكالة الحصــول على  •
 مساعدة بعینھا في تنفیذ واستخدام األجھزة النوویة وتطبیقاتھا.

 المشاریع
 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

ة واالجتمـاعـات   األجھزة النوویة وبناء القدرات -۳-۰۰۱-٤-۱ ة والتقنـی ة والمنشــــورات العلمـی دریبـی دورات الـت اـل
ــة حول األجھزة   التقنی ــل  ــات العم التركیز على وحلق ــة، مع  النووی

التطبیقات في مجال الرـصد البیئي، وأنـشطة البحث والتطویر القائمة 
ة ومواد   دریبـی دورات الـت اس الطیف النووي والمعجالت، واـل على قـی

 الدورات التدریبیة.

ل ال األجھزة المحمولة إلجراء الرصد اإلشعاعي -۳-۰۰۲-٤-۱ أجھزة الكشــــف والتحلـی ــة ـب ات الـخاصـــ ام البرامجـی ة بنـظ مقترـن
معلومات جغرافیة لرـسم خرائط التلوث اإلـشعاعي في الموقع، ونظم  
ة في مركـبات جوـیة بال طـیار  الكشــــف عن أشـــــعة ـغاـما المحموـل
والمحمولة في شـــكل حقیبة على الظھر لمســـح المناطق المتوســـطة  
ــلة، والفعالیات  رة والموثَّقة ذات الصـ ــاحة، والمنھجیات المطوَّ المسـ

 بعثات االستشاریة واإلیضاحیة.التدریبیة، وال
 

 بحوث وتكنولوجیا االندماج النووي -٤-٤-۱البرنامج الفرعي 
 األھداف:

 .دعم برامج البحث والتطویر في الدول األعضاء بشأن فیزیاء وتكنولوجیا بالزما االندماج، بما في ذلك بناء القدرات 

  یتعلق بتطویر فیزیاء وتكنولوجیا االندماج النووي.تسھیل تبادل المعلومات في الدول األعضاء فیما 

رات األداء  النواتج  مؤّشِ

ــیة لبحوث االندماج لدى  • ــاسـ ــین القدرات والبنى األسـ تحسـ
 الدول األعضاء.

ــاریع  • ــاركة في المش ــات البحوث المش ــس عدد منظمات/مؤس
 البحثیة المنسَّقة والتجارب المشتركة.

المعـارف بین البـاحثین تحســــین تبـادل المعلومـات ونقـل   •
 والمھندسین في مجال تطویر فیزیاء وتكنولوجیا االندماج.

ــاء والمنظمات الدولیة الُمَمثلة في مؤتمر  • عدد الدول األعضـ
الطــاقــة االنــدمــاجیــة، وحلقــات العمــل الخــاصــــــة بمحطــة القوى  

 اإلیضاحیة، واالجتماعات التقنیة والدورات الدراسیة.

ــتخدمین الذین  • یزورون بوابة الوكالة اإللكترونیة عدد المســ
 لالندماج النووي.
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 المشاریع

 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

ـقة، واالجتـماـعات التقنـیة وغیر ذـلك من  بحوث وتكنولوجیا االندماج النووي -۰۰۱-٤-٤-۱ المشـــــاریع البحثـیة المنســــَّ
اج   دـم ــأن االـن اول التعـاون بشـــ ات التي تتـن اء الفعـالـی النووي وفیزـی

اســــع  ان واألمن، والمؤتمر الـت اج واألـم دـم ا االـن ا وتكنولوجـی البالزـم
ده في عـام   ة (المقرر عـق دمـاجـی ة االـن )، ۲۰۲۳والعشــــرون للطـاـق

ــطة   وحلقات العمل الخاصــــة بمحطة القوى اإلیضــــاحیة، واألنشــ
ــتركة مع المنظمة المعنیة بالمفاعل التجریبي الحراري النووي   المشـ

ة التواصل مع الخارج، وصیانة بوابة وقواعد بیانات الدولي، وأنشط
 الوكالة في مجال االندماج.

 

 دعم مركز عبد السالم الدولي للفیزیاء النظریة (المركز الدولي للفیزیاء النظریة) -٥-٤-۱البرنامج الفرعي 

 األھداف:

  العلمـیة من خالل الـتدرـیب وتـبادل المعلوـمات وفي تطویر دعم اـلدول األعضـــــاء، وال ســــیـما البـلدان الـنامـیة، في تعزیز ـقدراتـھا
 قدراتھا في العلوم والتكنولوجیا النوویین من خالل التعاون مع المركز الدولي للفیزیاء النظریة.

رات األداء  النواتج  مؤّشِ

ــاركتھم في البرامج  • اء من خالل مشـــ ارف العلـم تعزیز مـع
النظریة، بما في ذلك من خالل تبادل العلمیة للمركز الدولي للفیزیاء  

 المعلومات فیما بین العلماء.

ا المركز اـلدولي للفیزـیاء  • مـھ ة التي ینّظِ الـیات العلمـی ـعدد الفـع
 النظریة.

ة التي  • ات العلمـی الـی ــاركون في الفـع ذین یشـــ اء اـل دد العلـم ـع
مھا المركز الدولي للفیزیاء النظریة.  ینّظِ

ــباب من البلدان تعزیز معرفة العلماء، بمن  • فیھم العلماء الشـ
النامیة على وجھ الخصــوص، في المجاالت البرنامجیة ذات الصــلة  

 للوكالة.

ة والمركز  • اـل ا الوـك ة التي نظمتـھ ات المشــــترـك الـی دد الفـع ـع
 النظریة. للفیزیاءالدولي 

عدد العلماء الذین یشــــاركون في الفعالیات المشــــتركة بین  •
 النظریة.الوكالة المركز الدولي للفیزیاء 

ة من إجراء   • امـی دان الـن ادة فرص تمكین العلمـاء من البـل زـی
 بحوث الدكتوراه في معھد مرموق على الصعید الدولي.

لتـھا الوـكاـلة في إـطار برـنامج  • ـعدد المنح اـلدراســـــیة التي موَّ
 الجمع بین التدریب والتعلیم.

 المشاریع

 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

 الدورات التدریبیة، وحلقات العمل، والندوات، والمنشورات العلمیة. دعم المركز الدولي للفیزیاء النظریة -۰۰۱-٥-٤-۱
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 ۹۲الصفحة  

 ۱البرنامج الرئیسي 

 النوویة ودورة الوقود النووي والعلوم النوویة القوى  —  ۱البرنامج الرئیسي  

 موجز ھیكل البرنامج وموارده 
  (باستثناء االستثمارات الرأسمالیة الرئیسیة)

 ۲۰۲۲بأسعار  ۲۰۲۳  ۲۰۲۲بأسعار  ۲۰۲۲  

المیزانیة   البرنامج/البرنامج الفرعي/المشروع 
 العادیة 

المتطلبات  
غیر 

لة   الُمموَّ
المیزانیة   

 العادیة 
المتطلبات  

لة    غیر الُمموَّ
۰۷۹ ٥۸۳   اإلدارة العامة والتنسیق واألنشطة المشتركة  -۱-۰-۰-۰۰۱   ٥٦۹ ۳۲٥      ٥۸۳ ۰۷۹     ٥٦۹ ۳۲٥   
۲٦۸ ٥٥٦   التواصل مع الخارج ومشاركة الجھات المعنیة  -۱-۰-۰-۰۰۲   ٦۰۱  ۲٥۳      ۰٥۸  ۰۷٦     ٦۰۱  ۲٥۳   
٤۲٦ ٥۸۱   الموارد  وتعبئةالشركات  -۱-۰-۰-۰۰۳   ۲۱  ٦٤۳     ٥۸۱ ٤۳٤    ۲۱  ٦٤۳  
۱-S-  ۲۷٦ ۱ الخدمات التجاریة المشتركة  ۰۰۲  ٤۷ ۰۸۹    ۱ ۲۷٦  ۰۰۲    ٥۱ ۲٦۱   
  ۳ ٤۸٤ ۹۷۰   ۷۳٥ ٦۸۸    ۳ ۷۰٥  ۹۸٦    ۰۷٤  ۰۳۱   

۲۳۹ ۱ الدعم الھندسي لمحطات القوى النوویة العاملة  -۱-۱-۱-۰۰۱  ۲٦۰   ٤۱۹ ٦۸٦    ۱ ۲۳۹  ۲٦۰     ٤۱۹ ٦۸٦  
 -  ۸٤۳ ۳۱٥     -  ۸٤۳ ۳۱٥   الدعم الھندسي لمشاریع القوى النوویة المتوسعة والجدیدة  -۱-۱-۱-۰۰۲
۷۰۷ ۱ تعزیز الدعم الھندسي المتكامل لبرامج القوى النوویة  -۱-۱-۱  ٥۰۹   ٤۱۹ ٦۸٦    ۱ ۷۰۷  ٥۰۹     ٤۱۹ ٦۸٦  
۰٦۲ ٥٦٥   الدعم المقدَّم لنظم اإلدارة، والقیادة وإشراك الجھات المعنیة  -۱-۱-۲-۰۰۱   -     ٥٦٥ ۰٦۲   - 
٦۰٥   برامج القوى النوویة غراض تنمیة الموارد البشریة أل  -۱-۱-۲-۰۰۲  ۸٤٦  ۰۱  ٦      ٦٦٦۰٥  ۸٤٦    ۰۱  ٦٦٦  
۲۷۰ ۱ النوویة اإلدارة وتنمیة الموارد البشریة ألغراض برامج القوى  -۱-۱-۲  ٦۰۱   ۰۱  ٦٦٦    ۱ ۲۷۰  ٦۰۱     ۰۱  ٦٦٦  
۰۸٥   إرساء البنى األساسیة للقوى النوویة  -۱-۱-۳-۰۰۱  ۷٦٥  ۱ ۹۱۱ ۳٤      ٥٥۲۸  ٥۳٤  ۱ ۸٤٦ ۲٤٥   
۱۲۹ ۱ الدعم المقدَّم لبناء قدرات البنى األساسیة للقوى النوویة  -۱-۱-۳-۰۰۲  ٤٥۸  ٦۳٦ ۹۱۸    ۱ ۹٤۷ ٦۸۹    ٤٤٤ ٦٥٤  
۲۷۷ ۲ الدعم المتكامل إلرساء البنیة األساسیة لبرامج القوى النوویة  -۱-۱-۳  ۳۲۲   ۲ ٥٤۸ ۷٤۲     ۲ ۲۷۷  ۳۲۲   ۲ ۰۰٥  ۸۹٦  
المشروع الدولي المعني بالمفاعالت النوویة ودورات الوقود النووي  -۰۰۱-٤-۱-۱

۱۷۲ ۱ االبتكاریة   ٥٥٦  ۱ ٥٦۲  ٦۷٦    ۱ ۱۷۲  ٥٥۷  ۱ ۱٤۸ ۹٤٥  

۱۷۲ ۱ المشروع الدولي المعني بالمفاعالت النوویة ودورات الوقود االبتكاریة -٤-۱-۱  ٥٥٦  ۱ ٥٦۲  ٦۷٦    ۱ ۱۷۲  ٥٥۷  ۱ ۱٤۸ ۹٤٥  
دة بالماء  -۰۰۱-٥-۱-۱ ٥٤۰ ۱ تطویر التكنولوجیا الخاصة بالمفاعالت المتقدمة المبرَّ  ٥٤۱  -   ۱ ٥٤۰  ٥٤۱  - 
التكنولوجیا الخاصة بالمفاعالت الصغیرة والمتوسطة الحجم  تطویر  -۰۰۲-٥-۱-۱

۲۹۹ ۳۱۹  ۳۷۹ ٦۳٥   أو النمطیة        ٦۳٥ ۳۷۹    ۳۱۹ ۲۹۹   

٦۰۱  ۸۹۳ ٦۱۷   تطویر التكنولوجیا الخاصة بالمفاعالت السریعة  -۰۰۳-٥-۱-۱  ٦      ٦٦٤۱۷ ۲۸۹     ٦۰۱  ٦٦٤  
٤۰۳ ٤٥۱   النوویة التطبیقات غیر الكھربائیة للقوى  -۰۰٤-٥-۱-۱   ۰۱  ٤٥      ٦٦٦۱ ٤۰۳     ۰۱  ٦٦٦  
مة والتطبیقات غیر الكھربائیة للقوى    - ٥- ۱- ۱ تطویر التكنولوجیا ألغراض المفاعالت المتقّدِ

۲۲۳ ٤۳۷  ۱۱۷ ۷٥۹ ۲ النوویة      ۲ ۷٥۹ ۱۱۷    ٤۳۷ ۲۲۳   

۸۲٥ ۹ القوى النوویة  -۱-۱  ٦۰۹   ٤ ۲٦۷  ٤۲٦     ۹ ۸۲٥  ۷۰۹   ٥ ٤۱۷ ٥۱٦  
۰۰٤ ٦۳٤   االستكشاف والتعدین والمعالجة -۱-۲-۱-۰۰۱   ٦۳۲  ۲۳۳      ٦۸۳ ۹۳٤    ۹۰۳  ۸۹٦  
۲۹٦ ٤۸٤   التحلیل المحوسب لبیانات الموارد  -۱-۲-۱-۰۰۲   ۱٤۱ ٤٤۳     ٤٥۹ ۳۸٦    ۱٤۱ ٤٤۳  
۲۲۸ - مصرف الیورانیوم الضعیف اإلثراء  -۱-۲-۱-۰۰۳  ۸٤۷   -   ۲۲۸  ۸٤۷  
۷۲۲ ۱  ۳٦۱ ۱۱۹ ۱ الیورانیوم ومعالجتھ موارد  -۱-۲-۱  ۲۲٦     ۱ ۱٤۳ ۲۰۳   ۱ ۷٤۲  ۱۸٦  
۲۸  ۳٥۹ ٦۸٤   ھندسة وقود مفاعالت القوى النوویة واستخدامھ في التشغیل  -۱-۲-۲-۰۰۱  ٦٥۲       ٦٥٥ ۲۷۹     ۲۸  ٦٥۲   
٤۰٤   تشغیل مرافق دورة الوقود وإدارة أعمارھا  -۱-۲-۲-۰۰۲  ۰٤۷   ٤٤ ۹۷۳      ٤۲٤  ۰۰۰    ۰۱  ٦٤۸  
۸۸۰ ۱ وقود مفاعالت القوى النوویة ومرافق دورة الوقود  -۱-۲-۲  ۹۲۸   ۷۲۱  ۳۸۲     ۱ ۷۹۰  ۲۷۹     ۲۹  ۲۹۱   
۲٥۰ ۷٦۹   خزن الوقود المستھلك  -۱-۲-۳-۰۰۱   ۳٥ ٤۲۳      ۷٤۷ ۲٤۳     ٥۸ ۳۰۰   
۳٥۲   إعادة تدویر الوقود المستھلك  -۱-۲-۳-۰۰۲  ۰۸۲   ۲۷  ٤۷۱     ۰٤۲  ۲٤۸     ۲۷  ٤۷۱  
  ۹۷۳ ٤٤    ٤٦۹ ۱۹۳     ۹۷۳ ٤٤  ٥۷۸ ۱۸۸   نقل المواد المشعة  -۱-۲-۳-۰۰۳
ف في الوقود المستھلك الناتج من مفاعالت القوى النوویة ونقل  -۱-۲-۳ التصرُّ

۲۱۹ ۱ المواد المشعة   ۹۱۱  ۱٥۱ ۷٦۹    ۱ ۱۸۱ ۳۸۳    ۱۷٤٤ ٥۷  

٤۷۰ ۱ التصرف تمھیداً للتخلص  -۰۰۱-٤-۱-۲  ۰۰۸   ۳۹٥ ٥۰۷     ۱ ٤۷۰  ٦۸۷    ۳۳۹ ۰۱۷   
٥٥۰ ۱ التخلص من النفایات  -۰۰۲-٤-۱-۲  ۲۷۰   ۳۷٤ ۱۲۳     ۱ ٥٤۰  ۸۲۰     ٤۰۳  ۰٥۰   
۹۲٦   التصرف في المصادر المشعة المختومة المھَملة  -۰۰۳-٤-۱-۲  ٦۹٤  ۱۲۸  ۷۳۳      ۰٦۳  ٦۷۳    ۷۷۱ ۹٤٦  
٤۹۲   المعارفبناء القدرات وتقاسم  -۰۰٤-٤-۱-۲  ۸۲۷   ۰۱  ۸۸٤      ٥۹۲  ۸۲۷     ۰٥   
۲۹۸ ۲ التصرف في النفایات المشعة  -٤-۱-۲  ۹٤۲   ۱ ۰۲٦  ٦٤۳    ۲ ۲۹۸  ۹٦۲   ۱ ٤۱٥ ۱٥۲   
۱٤۰ ۹٤٥   اإلخراج من الخدمة  -۰۰۱-٥-۱-۲   ٤۰۸  ٥۸۳     ۹٤۱ ٥۰٤     ۷۳۳ ٦۷٦  
۳۳۲ ٦۹٤   االستصالح البیئي  -۰۰۲-٥-۱-۲   ۰٦  ٦٥۲      ٦۹٦٤ ٥۷    ۱٤۱ ۹٤٥  
٤٦۲ ٦۳۹ ۱ اإلخراج من الخدمة واالستصالح البیئي  -٥-۱-۲   ۸٦٤ ۸٤۸    ۱ ٦۳۷ ۲٥۰     ۸۷٥ ۱۲٦   
إمكانیة الوصول إلى مفاعالت البحوث وبناء القدرات وإرساء البنیة   -۰۰۱-٦-۱-۲

۰۲٥ ۱۸٦  ٤٤۳ ٤۳۳   األساسیة        ٤٤۸ ۲۷۱     ۱۸٦ ۰۲٥   

۱۹۰ ٤۸٦  ٦٤۱ ٥۳۱   مفاعالت البحوث دورة وقود  -۰۰۲-٦-۱-۲       ۲۲٥  ۸٦۸    ۲٤۸  ٤٥۲   
۲٥٥   تشغیل مفاعالت البحوث وأداؤھا واالرتقاء بھا  -۰۰۳-٦-۱-۲  ٥٤     -  ٦٦٥۷ ۲۲۳   - 
۲٦۷  ۷٤۸ ٥۱۷ ۱ مفاعالت البحوث  -٦-۱-۲  ۱۲٥     ۱ ٥۱۸ ۳۰۹     ٦٦۸ ۷٤۷  
۰٥٤ ۹ النفایات دورة الوقود النووي والتصرف في  -۱-۲  ۰۳۹   ٦٤ ٦٤٦ ٤۱    ۹ ۲٥٤  ۷٤  ٤٥ ۰۲٥  ۹۲۱   
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 ۹۳الصفحة  

 ۱البرنامج الرئیسي 

 القوى النوویة ودورة الوقود النووي والعلوم النوویة  —  ۱البرنامج الرئیسي  

 موجز ھیكل البرنامج وموارده 
  (باستثناء االستثمارات الرأسمالیة الرئیسیة)

 ۲۰۲۲بأسعار  ۲۰۲۳   ۲۰۲۲بأسعار  ۲۰۲۲  

المیزانیة   البرنامج/البرنامج الفرعي/المشروع 
 العادیة  

المتطلبات  
لة   المیزانیة     غیر الُمموَّ

 العادیة  
المتطلبات غیر  

لة    الُمموَّ
اقتصادیات الطاقة والكھرباء والقوى النوویة: الحالة   -۱-۳-۱-۰۰۱

۹۲٥   واالتجاھات   ۸٦۷  -     ٥۲٥  ۱٤۲   - 

القدرات لتخطیط الطاقة والقوى  النماذج وبناء  -۱-۳-۱-۰۰۲
 -  ۸٤۱ ٤٦۸ ۱   -  ۸٤۱ ٤٦۸ ۱ النوویة 

۸۰۷ ۹۹۸ ۱ نمذجة الطاقة، والبیانات، وبناء القدرات  -۱-۳-۱   -   ۱ ۹۹٥٦ ٤۰   - 
۱۲٦ ٤٤۳  ۹٤٦ ۹۸٦   التحلیل التقني االقتصادي -۱-۳-۲-۰۰۱       ۹۸٤ ۰۲۱     ٤٤۳ ۱۲٦   
۷۸۲ ٦۹٤   یتعلق بتنمیة الطاقة المستدامة قضایا الساعة فیما  -۱-۳-۲-۰۰۲   ٥۲۳  ۸۷۹      ۷۸٤ ۷٤۱    ٤۷۳ ۸۱٤  
٤۲۲ ٦۸۱ ۱ تحلیل العالقات بین الطاقة واالقتصادیات والبیئة  -۱-۳-۲   ۷٦۹ ۱۰٥     ۱ ۷٦۸ ۸٤۳    ۹۱۷ ٤۳٥  
۱۲۰ ٦۹٦   تنفیذ إدارة المعارف في المنظمات النوویة  -۱-۳-۳-۰۰۱   ۲۲ ٥٤۷     ٦۹٦ ۱۲۰     ۲۲ ٥٤۷  
تیسیر التعلیم المستدام في مجال العلوم والتكنولوجیا   -۱-۳-۳-۰۰۲

٦۰۱ ٤۳۱  ۳۱٥ ۹۸۹   النوویة       ۹۸۹ ۳۱٤    ٥۸۲  ۰۳۹   

النظم والتكنولوجیا المستخدمة في تنظیم المعارف   -۱-۳-۳-۰۰۳
۷۳۲  ۱۸۳ النوویة   ۷۲۰  ۰۸۷    ۱۸۳  ۷۳۲    ۷۲۰  ۰۸۷   

- الوكالة للمنح الدراسیة ماري سكلودوفسكابرنامج  -۱-۳-۳-۰۰٤
٤۲٦ ۳ -  وريك  ۷۷۲     - ۳ ٤۲٦  ۷۷۲   

۸٥۲ ٤  ٦۹۹ ٤۱۷ ۲ إدارة المعارف النوویة  -۱-۳-۳  ۱۰۸     ۲ ٤۱۷ ٦۹۹  ٤ ۳۰۱  ۸٥۰   
مكتبة  التي توفِّرھا معلومات الموارد وخدمات ال -۰۰۱-٤-۱-۳

۹۰٥ ۲   -  ۳۱۱ ٦۱٦ ۲ الوكالة   ۲۷۹   - 

٦٤۲ ۲ مجموعة شبكة نظام إینیس وخدماتھا  -۰۰۲-٤-۱-۳  ۸۹٥  ۱٦ ٤٦۲۳     ۲ ٦٤۲  ۸۹٥    ۱٦ ٤٦۲۳   
٦۲۰ ۸۸۱ ٤ المعلومات النوویة  -٤-۱-۳   ۱٦ ٤٦۲۳     ٤ ۷۷٦ ٤۸۷    ۱٦ ٤٦۲۳   
بناء القدرات والمعارف النوویة من أجل تنمیة الطاقة   -۱-۳

۰۱  المستدامة   ۹۷۸ ۸۳۸  ٥ ۱۲۰  ۷۲٦      ۰۱  ۹٥٥ ۸٥۲   ٥ ۱٦٦ ۸٤٦  

۱۸۰ ۱ توفیر خدمات البیانات  -۱-۰۰۱-٤-۱  ۲۲٥   -   ۱ ۱۱۰  ۲۹۷   - 
۰۳٥ ۱ عملیات إعداد البیانات النوویة  -۱-۰۰۲-٤-۱  ۸۸۱  ۲۱  ۰۹٤     ۱ ۳۳٦ ۱۰۳     ۲۱  ۰۹٤   
۲٤۷ ۷۹۱   عملیات إعداد البیانات الذریة والجزیئیة  -۱-۰۰۳-٤-۱   ۱٤ ۲٥۰       ۲۸۱  ٥۹٦    ۱٤ ۲٥۰   
۰۱٦ ۳ البیانات الذریة والنوویة  -۱-٤-۱  ۸۷٦  ٥۲  ۲۹۹     ۳ ۰۱٦  ۸٦۹    ٦۲  ۲۹۹   
تطبیقات المعِجّالت والمصادر النیوترونیة في   -۲-۰۰۱-٤-۱

۲۹۹   التخصصات المتعددة   ٥۰۱   ۰٦۲  ۱۸۳      ۹۸۹ ٦٦٦    ۷٤۲  ۷۸۰   

٥۱۲  ۳۹۷ ۷۳۳   والنیوترونات تعزیز البحوث باستخدام المعِجّالت  -۲-۰۰۲-٤-۱  ۸۰۰       ۷۳۳ ٤۳۱    ٤۱۲  ۱٤۲   
البحوث والتطبیقات باستخدام المعِجّالت والمصادر   -۲-٤-۱

٥۲۷ ۱ النیوترونیة   ۰۲٥   ٥۱۱ ۱۹۱    ۱ ۳۲۷  ۹۷۰     ٥۱٥ ۲۹۲   

۹۰٥ ۸۱۸   األجھزة النوویة وبناء القدرات -۳-۰۰۱-٤-۱   ٦۰۱  ٦٦٤      ۸۱۸ ۹۰٥     ٦۰۱  ٦٦٤  
 -  ٥٦۱ ٤۸٤     -  ٥٦۱ ٤۸٤   األجھزة المحمولة إلجراء الرصد اإلشعاعي -۳-۰۰۲-٤-۱
۳۰۳ ۱ األجھزة النوویة  -۳-٤-۱  ۰۷۰   ٦۰۱  ٦٦٤    ۱ ۳۰۳  ۰۷۰     ٦۰۱  ٦٦٤  
۱٥۲  ۱۸۹ ۸۹۳   بحوث وتكنولوجیا االندماج النووي  -۰۰۱-٤-٤-۱  ٦۳۹      ۸۹۳ ۱٥٤    ۱٥۲  ٦۳۹  
۱٥۲  ۱۸۹ ۸۹۳   وتكنولوجیا االندماج النوويبحوث  -٤-٤-۱  ٦۳۹      ۸۹۳ ۱٥٤    ۱٥۲  ٦۳۹  
 -  ٤٦۷ ۱۷٥ ۲   -  ۷۱۱ ۱۷٥ ۲ الدولي للفیزیاء النظریة  المركزدعم  -۰۰۱-٥-٤-۱
دعم مركز عبد السالم الدولي للفیزیاء النظریة (المركز  -٥-٤-۱

 -  ٤٦۷ ۱۷٥ ۲   -  ۷۱۱ ۱۷٥ ۲ الدولي للفیزیاء النظریة) 

٥۸۲ ۹ العلوم النوویة  -٤-۱  ۳٤۸  ۰۸٦  ٤۸٦    ۹ ٥٥۲  ٦٥٦    ۸٥ ٦٤۸۷  

القوى النوویة ودورة الوقود والعلوم   - ۱البرنامج الرئیسي 
۲٤  النوویة   ۰۷۹  ٥۷۹    ۱٦ ۱۱۷ ۹٦۷     ۲٤  ۰۷۹  ٥۷۹   ۱٥ ۷۹۱ ۳۸۸  
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 ۹٤الصفحة  

 ۱البرنامج الرئیسي 

 والعلوم النوویة القوى النوویة ودورة الوقود النووي  —  ۱البرنامج الرئیسي  

لة في المیزانیة العادیة  أنشطة غیر مموَّ
 (باستثناء االستثمارات الرأسمالیة الرئیسیة)

 المھام  المشروع 
المتطلبات  

غیر الممّولة  
 ۲۰۲۲في 

المتطلبات  
غیر الممّولة  

 ۲۰۲۳في 
اإلدارة العامة   -۱-۰-۰-۰۰۱

 والتنسیق واألنشطة المشتركة 
تنسیق البرامج وتیسیر تطویر أدوات وتطبیقات التعلم اإللكتروني  

۳۲٥ ٥٦۹ واالرتقاء بھا      ٥٦۹ ۳۲٥   

التواصل مع   -۱-۰-۰-۰۰۲
٦۰۱ الجھات المعنیة   ومشاركةالدعم المقدم في مجال أنشطة التواصل   ومشاركة الجھات المعنیة  الخارج  ۲٥۳    ٦۰۱  ۲٥۳   

  وتعبئةالشركات  -۱-۰-۰-۰۰۳
۲۱ دعم الخبراء المقدم لتحسین قاعدة بیانات الجھات المانحة واالرتقاء بھا  الموارد  ٦٤۳  ۲۱  ٦٤۳  

الدعم الھندسي   -۱-۱-۱-۰۰۱
  ٦۸٦ ٤۱۹   ٦۸٦ ٤۱۹ دعم الخبراء للمنشورات وقواعد البینات والتعلم اإللكتروني  لمحطات القوى النوویة العاملة 

تنمیة الموارد   -۱-۱-۲-۰۰۲
البشریة ألغراض برامج القوى  

 النوویة 

تقدیم دعم الخبراء في مجال تنمیة الموارد البشریة، وتخطیط القوى  
القیادة والثقافة  والعاملة، والتدریب والتأھیل، والكفاءات السلوكیة، 

ق بتشغیل محطات القوى النوویة ومشاریع القوى  لَّ التنظیمیة فیما یتع
 ویة الجدیدة النو

۰۱  ٦٦٦  ۰۱  ٦٦٦  

إرساء البنى   -۱-۱-۳-۰۰۱
 األساسیة للقوى النوویة 

تقدیم دعم الخبراء في تطویر وتنفیذ خدمات االستعراض المتكامل  
 للبنیة األساسیة النوویة 

۱ ۹۱۱ 
۳٥٥  

 ۱ ۸٤٦ ۲٤٥   

الدعم المقدَّم لبناء   -۱-۱-۳-۰۰۲
قدرات البنى األساسیة للقوى  

 النوویة 
  ٤٤٤ ٦٥٤   ۹۱۸ ٦۳٦ تنفیذ بناء القدرات في الدول األعضاء دعم 

المشروع الدولي   -۰۰۱-٤-۱-۱
المعني بالمفاعالت النوویة  

 ودورات الوقود النووي االبتكاریة 
٥٦۲ ۱ تقدیم دعم الخبراء في االنتقال إلى نظم الطاقة النوویة المستدامة   

٦۷٦  
 ۱ ۱٤۸ ۹٤٥  

التكنولوجیا  تطویر  -۰۰۲-٥-۱-۱
الخاصة بالمفاعالت الصغیرة  
 والمتوسطة الحجم أو النمطیة 

دة بالماء لمواجھة   تقدیم دعم الخبراء في تكنولوجیا المفاعالت المبرَّ
۲۹۹ ۳۱۹ الحوادث العنیفة     ۳۱۹ ۲۹۹   

تطویر التكنولوجیا   -۰۰۳-٥-۱-۱
 الخاصة بالمفاعالت السریعة 

تطویر تكنولوجیا النظم النیوترونیة  تقدیم دعم الخبراء في مجال 
السریعة ونشرھا والمجاالت المشتركة بین االنشطار النووي واالندماج  

 النووي ألغراض إنتاج الطاقة 
٦۰۱  ٦   ٦٦٤۰۱  ٦٦٤  

التطبیقات غیر   -۰۰٤-٥-۱-۱
 الكھربائیة للقوى النوویة 

بإیضاح التولید المشترك للطاقة النوویة،   یتعلقتقدیم دعم الخبراء فیما 
والتقییمات بشأن التولید المشترك للطاقة النوویة ألغراض تحلیة میاه  

البحر، وإنتاج الھیدروجین، وتدفئة األحیاء السكنیة، والتطبیقات  
 الصناعیة األخرى 

۰۱  ٦٦٦  ۰۱  ٦٦٦  

االستكشاف   -۱-۲-۱-۰۰۱
 والتعدین والمعالجة 

المعلومات التقنیة والممارسات الجیدة بشأن استكشاف الیورانیوم  
٦۳۲ والثوریوم وتعدینھ ومعالجتھ   ۲۳۳    ۹۰۳  ۸۹٦  

التحلیل المحوسب   -۱-۲-۱-۰۰۲
  ٤٤۳ ۱٤۱   ٤٤۳ ۱٤۱ المعلومات عن موارد الیورانیوم والثوریوم  لبیانات الموارد 

مصرف الیورانیوم   -۱-۲-۱-۰۰۳
۲۲۸ تكالیف أفرقة المشاریع  اإلثراء الضعیف   ۸٤۷   ۲۲۸  ۸٤۷  

ھندسة وقود   -۱-۲-۲-۰۰۱
مفاعالت القوى النوویة واستخدامھ  

 في التشغیل 

البحث والتطویر والتشغیل في مجال أنواع الوقود المستخدمة في  
۲۸ المفاعالت من الجیل الحالي والجیل الجدید   ٦٥۲   ۲۸  ٦٥۲   

مرافق دورة  تشغیل  -۱-۲-۲-۰۰۲
 الوقود وإدارة أعمارھا 

األنشطة المتعلقة بتطبیق معاییر األمان الصادرة عن الوكالة بشأن  
۰۱  ۹۷۳ ٤٤ أعمارھا تشغیل مرافق دورة الوقود النووي وإدارة   ٦٤۸  

خزن الوقود  -۱-۲-۳-۰۰۱
٥۲۳ ۳٤ األنشطة المتعلقة بتقنیات خزن الوقود المستھلك ونقلھ  المستھلك    ٥۸ ۳۰۰   

إعادة تدویر الوقود   -۱-۲-۳-۰۰۲
 المستھلك 

األنشطة المتصلة بإعادة تدویر الوقود المستھلك، بما في ذلك  
تكنولوجیات إعادة التدویر ودورات الوقود المستخدمة في المفاعالت  
 الصغیرة والمتوسطة الحجم أو النمطیة والمفاعالت المرتفعة الحرارة 

۲۷  ٤۷۱  ۲۷  ٤۷۱  

  ۹۷۳ ٤٤  ۹۷۳ ٤٤ الشؤون اإلداریة العامة المتصلة بنقل المواد المشعة  نقل المواد المشعة  -۱-۲-۳-۰۰۳
التصرف تمھیداً   -۰۰۱-٤-۱-۲

 للتخلص 
تقدیم دعم الخبراء للمنشورات ومقاالت موقع ویكي والمعلومات  

٥۰۷ ۳۹٥ القائمة على الویب     ۳۳۹ ۰۱۷   
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 ۹٥الصفحة  

 ۱البرنامج الرئیسي 

 القوى النوویة ودورة الوقود النووي والعلوم النوویة  —  ۱البرنامج الرئیسي  

لة في المیزانیة العادیة  أنشطة غیر مموَّ
 (باستثناء االستثمارات الرأسمالیة الرئیسیة)

 المھام  المشروع 
المتطلبات  

غیر الممّولة  
۲۰۲۲في   

المتطلبات  
غیر الممّولة  

۲۰۲۳في   
التخلص من   -۰۰۲-٤-۱-۲

۱۲۳ ۳۷٤ تقدیم دعم الخبراء لوضع إطار خاص بالتنفیذ الفعال لنظام للتخلص  النفایات     ٤۰۳  ۰٥۰   

التصرف في   -۰۰۳-٤-۱-۲
 المصادر المشعة المختومة المھَملة 

تقدیم دعم الخبراء في بناء القدرات وإعداد المواد تدریبیة  
۱۲۸ والمنشورات   ۷۳۳   ۷۷۱ ۹٤٦  

القدرات  بناء  -۰۰٤-٤-۱-۲
 وتقاسم المعارف 

تقدیم الدعم لضمان التواصل مع الدول األعضاء ومع المنظمات  
۰۱ الدولیة األخرى   ۸۸٥  ۰٥   

٤۰۸ تیسیر تنفیذ مشاریع الشبكة الدولیة المعنیة باإلخراج من الخدمة  اإلخراج من الخدمة  -۰۰۱-٥-۱-۲  ٥۸۳   ۷۳۳ ٦۷٦  
۰٦ مشاریع شبكة االستصالح البیئي  االستصالح البیئي  -۰۰۲-٥-۱-۲  ٦٥۲    ۱٤۱ ۹٤٥  

إمكانیة الوصول   -۰۰۱-٦-۱-۲
إلى مفاعالت البحوث وبناء  

 القدرات وإرساء البنیة األساسیة 

تقدیم المساعدة إلى الدول األعضاء التي تستھل مشاریع جدیدة تتعلق  
بمفاعالت البحوث، بما یشمل تخطیط المشاریع وتنفیذھا، وتقییم  
وإرساء البنیة األساسیة النوویة الوطنیة، وبناء القدرات النوویة  

 الوطنیة، وتنمیة الموارد البشریة 

۱۸٦ ۰۲٥    ۱۸٦ ۰۲٥   

دورة وقود  -۰۰۲-٦-۱-۲
 مفاعالت البحوث 

دعم الدول األعضاء بشأن المسائل المتعلقة بدورة وقود مفاعالت  
۱۹۰ ٤۸٦ البحوث     ۲٤۸  ٤٥۲   

التحلیل التقني   -۱-۳-۲-۰۰۱
 االقتصادي 

تقدیم دعم الخبراء بشأن قضایا الساعة في مجاالت الطاقة واالقتصاد  
۱۲٦ ٤٤۳ والبیئة     ٤٤۳ ۱۲٦   

قضایا الساعة فیما   -۱-۳-۲-۰۰۲
٥۲۳ قضایا الساعة فیما یتعلق بتنمیة الطاقة المستدامة  یتعلق بتنمیة الطاقة المستدامة   ۸۷۹   ٤۷۳ ۸۱٤  

تنفیذ إدارة   -۱-۳-۳-۰۰۱
 المعارف في المنظمات النوویة 

تقدیم دعم الخبراء لوضع وصیانة منھجیة إدارة المعارف النوویة  
  ٥٤۷ ۲۲  ٥٤۷ ۲۲ وأنشطتھا ودعمھا 

تیسیر التعلیم   -۱-۳-۳-۰۰۲
المستدام في مجال العلوم  

 والتكنولوجیا النوویة 
٦۰۱ ٤۳۱ الشبكات التعلیمیة تقدیم دعم الخبراء في صیانة وإقامة     ٤۸۲  ۰۳۹   

النظم والتكنولوجیا   -۱-۳-۳-۰۰۳
المستخدمة في تنظیم المعارف  

 النوویة 

مساعدة الدول األعضاء ودعمھا في تنفیذ تظم وتكنولوجیا تنظیم  
۷۲۰ المعارف   ۰۸۷    ۷۲۰  ۰۸۷   

برنامج الوكالة   -۱-۳-۳-۰۰٤
- سكلودوفسكاللمنح الدراسیة ماري  

 كوري

المنح الدراسیة واألنشطة في إطار برنامج الوكالة للمنح الدراسیة  
٤۲٦ ۳ كوري  -ماري سكلودوفسكا  ۷۷۲    ۳ ٤۲٦  ۷۷۲   

مجموعة شبكة  -۰۰۲-٤-۱-۳
٦۲۳ ۱٤٦ تقدیم دعم الخبراء لمجموعة شبكة نظام إینیس وخدماتھا  نظام إینیس وخدماتھا     ۱٦ ٤٦۲۳   

عملیات إعداد   -۱-۰۰۲-٤-۱
۲۱ تحدیث مكتبات البیانات ونظم الشبكات  البیانات النوویة   ۰۹٤   ۲۱  ۰۹٤   

عملیات إعداد   -۱-۰۰۳-٤-۱
 البیانات الذریة والجزیئیة 

تحدیث قواعد البیانات واألدوات المناظرة المستخدمة في نشر ھذه  
۲٥۰ ۱٤ البیانات    ۱٤ ۲٥۰   

المعِجّالت  تطبیقات   -۲-۰۰۱-٤-۱
والمصادر النیوترونیة في  

 التخصصات المتعددة 

بناء القدرات في الدول األعضاء والتعاون في مجال استخدام  
۰٦۲ مفاعالت البحوث   ۱۸۳   ۷٤۲  ۷۸۰   

تعزیز البحوث   -۲-۰۰۲-٤-۱
٥۱۲ تقدیم دعم الخبراء في مجال مفاعالت البحوث  باستخدام المعِجّالت والنیوترونات   ۸۰۰    ٤۱۲  ۱٤۲   

األجھزة النوویة   -۳-۰۰۱-٤-۱
٦۰۱ تقدیم دعم الخبراء في مجال األجھزة النوویة  وبناء القدرات   ٦   ٦٦٤۰۱  ٦٦٤  

بحوث وتكنولوجیا   -۰۰۱-٤-٤-۱
 االندماج النووي 

تنظیم المشاریع وإدارتھا ألغراض بحوث وتكنولوجیا االندماج  
۱٥۲ النووي   ٦۳۹   ۱٥۲  ٦۳۹  

۱-S-  ۰۸۹ ٤۷ الخدمات التجاریة المشتركة  التجاریة المشتركة الخدمات   ٥۱ ۲٦۱   
 ۳۸۸ ۷۹۱ ۱٥ ۹٦۷ ۱۱۷ ۱٦   المجموع اإلجمالي 
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 ۹۷  الصفحة

 ۲البرنامج الرئیسي 

 ۲البرنامج الرئیسي 

 التقنیات النوویة من أجل التنمیة وحمایة البیئة 
 مقدمة

إلى تعزیز عملیة تطویر علوم وتكنولوجیا نوویة ابتكاریة یمكنھا أن تســـھم في أھداف التنمیة  ۲یھدف البرنامج الرئیســـي 
ویدعم ھذا البرنامج الرئیسي  التكنولوجیات المعتمدة إلى الدول األعضاء.المستدامة، كما یھدف إلى توفیر الدعم التقني لنقل  

ــتندة إلى العلوم، والمواد  ــورة المسـ ــاء بالمشـ د الدول األعضـ ــلمیة للعلوم والتطبیقات النوویة، فھو یزِوّ ــتخدامات السـ االسـ
 ۲ویـشمل البرنامج الرئیسي  ق التقنیة.التعلیمیة، والمعاییر، واإلرـشادات بـشأن أفـضل الممارـسات والمواد المرجعیة، والوثائ

ــریة، والموارد المائیة، والبیئة ــحة البشـ ــیعیة ھي: األغذیة والزراعة، والصـ ــة مجاالت مواضـ ــطة في خمسـ ، البحریة أنشـ
لجائحة ولقد أبرزت المساعدة المقدَّمة للدول األعضاء في جھودھا المتصدیة    ، والتكنولوجیا اإلشعاعیة.والكیمیاء اإلشعاعیة

وتطبیق العلوم والتكنولوجیا النوویة آخذٌ باالزدیاد في مجاالت مثل  المســاھمة القیِّمة للعلوم والتكنولوجیا النوویة. ۱۹-كوفید
الرعایة الصــحیة، وحمایة البیئة، والمواد، والصــناعة، واألغذیة والزراعة، والموارد المائیة، وكذلك في مواجھة التحدیات 

 تغیُّر المناخ واألمراض الحیوانیة المصدر والتلوث بالمواد البالستیكیة. العالمیة، من قبیل

اثنا عشـــر مختبراً تتســـم بفرادتھا في منظومة األمم المتحدة؛ والوكالة ھي المنظمة  ۲ویقوم على خدمة البرنامج الرئیســـي  
على تعزیز قدرتھا على اســتخدام الدولیة الوحیدة التي لدیھا مختبرات مناســبة للغرض المطلوب تســاعد دولھا األعضــاء  

وال ـبدَّ أن تـظلَّ المختبرات ـقادرة على  التطبیـقات النووـیة لتحقیق أـھدافـھا اإلنـمائـیة، بـما في ذـلك أـھداف التنمـیة المســــــتداـمة.
ــاء. دول األعضـــ دة والمتغیرة لـل اجـات المتزاـی ة االحتـی ة    تلبـی ات النووـی د مختبرات التطبیـق وبعـد نجـاح مشـــــروَعي تجـدـی

(ReNuAL/ReNuAL+) ، المرحلة الثانیة أُطلقتReNuAl 2 .ومن  من المـشروع الـستكمال تحدیث مختبرات زایبرـسدورف
شــأن تعزیز توكید الجودة وتحقیق االســتفادة القصــوى من المرافق الجدیدة أن یُســھما في تمكین الوكالة من تقدیم خدمات 

نة إلى الدول األعضــاء. كالة في فیینا وزایبرســدورف وموناكو وســیلة أســاســیة لتنفیذ وتظلُّ المختبرات التابعة للو  محســَّ
قة في مجموعة  البرنامج. وتـسھم أنـشطة البحث والتطویر التي تـضطلع بھا الوكالة والعدد الھائل من مـشاریعھا البحثیة المنسـَّ

ــي الدوَل األعضــاء على بناء قدراتھا ومعارفھ متنوعة من القضــایا. ــاعد البرنامج الرئیس ــھم وبینما یس ا وخبراتھا، فإنھ یس
  أیضاً في زیادة قدرات البحث والتطویر في الدول األعضاء من خالل مشاریعھا البحثیة المنسَّقة.

ل أحد الترتیبات القیّمة التي تكفل العمل المشـــترك مع مؤســـســـات الدول   ویظلُّ مخطط المراكز المتعاونة مع الوكالة یشـــّكِ
ــاء. ــتُبذل جھوٌد لتعزیز كفاء األعضـ ــتفادة من المخطط بما یزید من وسـ الفعالیة من حیث التكلفة في تنفیذ البرنامج   -ة االسـ

 الرئیسي عبر الترتیبات المبرمة مع المراكز المتعاونة مع الوكالة.

في    ۲وسـیسـتمر البرنامج الرئیسـي   وتظلُّ الشـراكات وسـیلة مھمة لتعزیز األنشـطة البرنامجیة والعمل مع الدول األعضـاء.
ــویة تحت منظومة األمم المتحدة مثل منظمة األغذیة والزراعة لألمم  تعزیز ا ــیة مع المنظمات المنضــ ــراكات الرئیســ لشــ

ــحة الحیوان. ــحة العالمیة، وبرنامج األمم المتحدة للبیئة، والمنظمة العالمیة لص ــیف  المتحدة (الفاو)، ومنظمة الص ــتض ویس
المعترف بھا دولیاً لمؤسسات علمیة وبحثیة في الدول األعضاء، مثل  البرنامج الرئیسي العدید من قواعد البیانات والشبكات

شــبكة المختبرات التحلیلیة لقیاس النشــاط اإلشــعاعي البیئي (شــبكة ألمیرا) وشــبكة مختبرات التشــخیص البیطري (شــبكة 
 فیتالب).

ي. یة في ھذا البرنامج الرئیـس اـس یظلُّ التعلیم والتدریب من العناصـر األـس ع وتحقیق ومن أجل ال وـس تواصـل مع جمھور أوـس
ات التعلیم القائمة على اإلنترنت   وفورات أكبر في التكالیف، سـیتواصـل تأكید أھمیة وضـع أدوات التعلُّم اإللكتروني ومنصـَّ

ومن أجل زیادة وعي الجمھور بعمل ھذا البرنامج الرئیـسي ومـساھماتھ، ـستتواـصل الجھود  مثل الحلقات الدراـسیة الـشبكیة.
 استُھلَّت في دورات المیزانیة السابقة والرامیة إلى وضع استراتیجیات اتصال محدَّدة.التي 
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 األھداف:
 .دعم الدول األعضاء في تعزیز قدراتھا في مجال العلوم والتطبیقات من خالل تكامل التقنیات النوویة والنظیریة 

رات األداء  النواتج  مؤّشِ
للتقنیـات النوویـة زیـادة اســــتخـدام الـدول األعضـــــاء   •

والنظیرـیة في مـجاالت األـغذـیة والزراـعة، وصـــــحة اإلنســـــان، 
وإدارة الموارد الـمائـیة، وإدارة البیئتین البحرـیة والبرـیة، والتنمـیة 

 الصناعیة.

عدد الدول األعضـاء المنخرطة في أنشـطة بحث وتطویر   •
 نِشطة في التطبیقات النوویة في مجاالت غیر القوى.

األعضــاء التي تســتخدم التطبیقات النوویة في عدد الدول   •
 غیر مجاالت القوى التي تم تطویرھا بالتعاون مع الوكالة.

 المشاریع
 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

ة؛   اإلدارة العامة والتنسیق واألنشطة المشتركة -۲-۰-۰-۰۰۱ ا النووـی والتقریر التقریر الســــنوي؛ واســــتعراض التكنولوجـی
ــاریر  والتق ــامج؛  البرن أداء  وتقریر  الفترة؛  لمنتصــــف  المرحلي 
ات اإلحاطة، واجتماعات الفریق  المقدَّمة إلى المؤتمر العام؛ وجلـس
االســــتشـــــاري اـلدائم المعني ـبالتطبیـقات النووـیة؛ واالجتـماـعات  
ــاء؛ والمؤتمر الوزاري المعني بالعلوم  المعقودة مع الدول األعضـ

 ).۲۰۲۳نوویة ألغراض التنمیة (والتكنولوجیا ال

ــتكَملة؛ والعقود البحثیة والتقنیة  إدارة األنشطة البحثیة المنسـَّقة -۲-۰-۰-۰۰۲ قة المسـ ــَّ ــاریع البحثیة المنسـ المشـ
اـعات   ة؛ واالجتـم ة المســــتكَمـل ات البحثـی اـق دكتوراة واالتـف وعقود اـل

قواعد  التقنیة (اجتماعات تنســیق البحوث)؛ والمنشــورات؛ ونشــر  
 البیانات والتقنیات؛ واتفاقات المراكز المتعاِونة.

الوثائق المسـتكَملة المتعلقة بشـراكات وشـبكات التطبیقات النوویة،  تنسیق التواصل الخارجي والشراكات -۲-۰-۰-۰۰۳
ات   ــاھـم اھم، وقبول المســـ ذكرات التـف ة، وـم ات العملـی ل الترتیـب مـث

اـلدول األعضـــــاء عن الـخارـجة عن المیزانـیة؛ وتـقاریر لإلدارة و
 شراكات التطبیقات النوویة.

 
 األغذیة والزراعة -۱-۲البرنامج 

ــتدامة التنمیة الزراعیة واألمن الغذائي العالمي ما یلي: النمو  ــیة التي ال تزال تؤثر في اس ــمل االتجاھات العالمیة الرئیس تش
الســكاني الذي من المتوقع أن یزید الطلب على المنتجات الزراعیة؛ ونمّو الدخل في البلدان المنخفضــة والمتوســطة الدخل،  

ذي من المتوقع أن یحّول الطلـ  ان؛ وتفـاقُم اآلفـات  واـل ب من الحبوب إلى الفواكـھ والخضـــــروات واللحوم ومنتجـات األلـب
واألمراض النباتیة والحیوانیة العابرة للحدود، والتي تعوق إنتاج المحاصـیل والثروة الحیوانیة؛ وتفشـي األمراض الحیوانیة  

یر تغیُّر المناخ، الذي یزید من حدة الكوارث المصــدر التي تؤثر في صــحة اإلنســان واإلنتاجیة االقتصــادیة والتجارة؛ وتأث
 الطبیعیة ومن شّدة التحدیات في قطاع األغذیة والزراعة؛ وكذلك المطالبة المتزایدة بتحسین سالمة األغذیة وجودتھا. 

ملموســـة وینشـــر ھذا البرنامج أنشـــطة البحث والتطویر التطبیقیة واالبتكاریة باســـتخدام التكنولوجیا النوویة البتكار حلول  
ومكیَّفة لدعم الدول األعضاء في: الزراعة الذكیة مناخی�ا من خالل أنشطة البحث والتطویر المختبریة والمیدانیة، فضالً عن 
نقل التكنولوجیا إلى التطبیقات المیدانیة؛ ورـصد التھدیدات واألزمات المحیقة بالزراعة والتـصدي لھا لتعزیز مرونة اإلنتاج  

 سبل العیش ذات الصلة؛ وتشجیع الزراعة الموفرة للموارد لتحسین كفاءة نُظم الزراعة واألغذیة.الغذائي والزراعي و

لضمان تحقیق تأثیر أكبر، ال بدَّ من تحدید الشركاء/الشبكات  الدروس المستفادة من االستعراضات والتقییمات والتقدیرات:
یما لمن بة، وال ـس وبالمثل، لتعزیز  فعة المزارعین من أصـحاب الحیازات الصـغیرة.في المیدان لنـشر ُحزم التكنولوجیا المجرَّ

األثر االجتماعي واالقتـصادي، یجب أال تقتـصر المـساعدة المقدَّمة من الوكالة للدول األعـضاء على نقل التكنولوجیا فحـسب، 
تنفیذ والقدرات، بما في ذلك بل یجب أن تمتد أیـضاً للمـساعدة في التغلب على أوجھ القـصور اإلداریة والتـشغیلیة في عملیة ال

 تعزیز تعمیم المنظور الجنساني في اإلنتاج الزراعي.
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 المعاییر المحدَّدة لترتیب األولویات:
ة  -۱ ة لتحقیق أھـداف التنمـی ذ اإلجراءات الرامـی ة والزراعـة، ودعم تنفـی دام في مجـال األغـذـی اج مســــــت تحقیق إنـت

 ظم الزراعة واألغذیة، السیما لمواجھة تأثیرات تغیُّر المناخ.المستدامة، ومعالجة التھدیدات الناشئة المحیقة بنُ 
مواجـھة التـحدـیات التي تفرضــــــھا االتـجاـھات الـعالمـیة المؤثرة في التنمـیة الزراعـیة واألمن الـغذائي، مع التركیز  -۲

 على القضایا والتحدیات الناشئة التي تستلزم المزید من البحث والتطویر ونقل التكنولوجیا.
رفة العلمیة والتقنیة للتعامل مع التحدیات الحالیة والمسـتقبلیة في قطاع الزراعة واألغذیة، باسـتخدام تطویر المع -۳

 التقنیات النوویة والتقنیات ذات الصلة.

 التغیرات في البرنامج واتجاھاتھ

ــي والمیاه  -۱-۱-۲البرنامج الفرعي   ــتدامة لألراضــ ل البرنامجي نحو  ،اإلدارة المســ د ھذا البرنامج الفرعي التحوُّ ّ ــِ یجســ
ــاء فیما یتعلق بالتدھور المتزاید في موارد التربة والموارد المائیة ألغراض إنتاج األغذیة  ــواغل الدول األعضــ معالجة شــ

دوات والتكنولوجیات  وسینصبُّ التركیز على تطویر األ على نحو مستدام، خاصةً في مواجھة تأثیرات تغیُّر المناخ وتقلُّباتھ.
ــات  ــین ممارسـ التي تجمع بین التكنولوجیا النوویة والتكنولوجیا الرقمیة المتقدمة والحدیثة لمكافحة تأثیر تغیُّر المناخ وتحسـ
ــكل متزاید على تطویر وتقییم   ــیتم التركیز بشـ ــي مناطق بأكملھا. كما سـ ــي والمیاه في المزارع وفي أراضـ إدارة األراضـ

ــات الزراع ــین كمیة وجودة المیاه والتربة في كّلٍ من النظم الزراعیة القائمة الممارســ یة الذكیة مناخی�ا إلنتاج الغذاء وتحســ
وســیعزز البرنامج الفرعي أیضــاً  على المحاصــیل والنظم الزراعیة المتكاملة التي تجمع بین المحاصــیل والثروة الحیوانیة.

تأھب للطوارئ النوویة واإلـشعاعیة والتصـدي لھا، بما في ذلك اـستصـالح المـساعدة المقدَّمة إلى الدول األعضـاء من أجل ال
 التلوث اإلشعاعي، التي تؤثر في األغذیة والزراعة.

دام لنظم اإلنـتاج الحیواني  -۲-۱-۲البرـنامج الفرعي   ل البرـنامجي   ،التكثیف المســــــت د ـھذا البرـنامج الفرعي التحوُّ ّ ــِ یجســـ
ــتمر نحو التكنولوجیات النوویة وا ــتمدة منھا من أجل: تحقیق  المس لتكنولوجیات المناعیة والجزیئیة "المالئمة للغرض" المس

االســتفادة المثلى من الموارد المتاحة من األعالف الحیوانیة مع التخفیف من حدة تغیُّر المناخ؛ وتحســین الصــفات اإلنتاجیة 
ن األلبان واللحوم)؛ وتطویر تقنیات تنقیب ومراقبة  لســالالت الماشــیة المتاحة محلی�ا (أي إنتاج كمیة أكبر وبنوعیة أفضــل م

وتشـــــخیص وتقییم تـلك التقنـیات والتثبـُّت منـھا ونقلـھا فیـما یخصُّ األمراض الحیوانـیة الـعابرة للـحدود واألمراض الحیوانـیة  
ّكلھا مثل ھذه األحداث في وقت أبكر وبفعا یتمُّ  لیة أكبر.المصـدر بما یمّكن الدول األعضـاء من التصـّدي للمخاطر التي تـش ـس

نات   تعزیز اســتخدام الكواشــف والمكونات التشــخیصــیة المشــعَّعة بأشــعة غاما، ومســبِّبات األمراض المعطَّلة/المقتولة كمكّوِ
للقاحات، إلى جانب اســتخدام النظائر المســتقرة لتعقُّب ورصــد مســارات ناقالت األمراض بطریقة غیر اقتحامیة، وتطویر 

ــتخدام تقنیات "مالئم ــب، واس ــدر في الوقت المناس ــف عن األمراض الحیوانیة واألمراض الحیوانیة المص ة للغرض" للكش
وســینصــبُّ تركیز كبیر على التنقیب عن مســببات األمراض   لیشــّكل كل ما ســبق أســاس أنشــطة ھذا البرنامج الفرعي.

برـیة والثروة الحیوانـیة بـما یضـــــمن الحیوانـیة المصـــــدر والكشـــــف عنـھا ومراقبتـھا عـند نـقاط التـفاـعل بین البیـئة والحـیاة ال
 التشخیص المبكر لألمراض الحیوانیة المصدر لحمایة األرواح البشریة.

یوفر ھذا البرنامج الفرعي المســــاعدة للدول    ،تحســــین نظِم ســــالمة األغذیة ومراقبِة األغذیة  -۳-۱-۲البرنامج الفرعي  
األعضـاء في تنفیذ نُظم مراقبة األغذیة لضـمان سـالمة وجودة إمدادات الغذاء، وحمایة صـحة المسـتھلكین والمسـاعدة على 

عات تیسـیر التجارة الدولیة من خالل تعزیز قدرات االختبارات التحلیلیة، ودعم معالجة األغذیة بالنویدات المشـعة واإلشـعا
، مواِطن الضــعف في أنظمة مراقبة ۱۹-المؤینة المولَّدة باســتخدام اآلالت. وقد أبرزت األحداث األخیرة، مثل جائحة كوفید

أثیرات المواد  اخ وـت ة عن تغیُّر المـن اجـم ة الـن ذـی اط تلوث األـغ ة وأنـم ذـی ال األـغ ال في مـج ادة االحتـی ا في ذـلك زـی ة، بـم ذـی األـغ
ــائر الم ــتیكیة الدقیقة وسـ ثات.البالسـ لذلك، ثمة اتجاه نحو تطویر ونقل طرق اختبار ســـریعة وفعالة من حیث التكلفة إلى  لّوِ

الدول األعضــاء بما یكفل إمكانیة االســتقصــاء عن أحداث التلوث بالســرعة الالزمة، وضــمان ســالمة األغذیة قدر اإلمكان 
ــطراب. ــعیع ا خالل فترات االضـ ــتخدام التكنولوجیات النوویة مثل تشـ ــالمة األغذیة أو  ویمكن اسـ ألغذیة لتقلیل مخاطر سـ

 للتخفیف من المخاطر الغذائیة.
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، یســــتجیب ھذا البرنامج الفرعي للطلبات المكافحة المســــتدامة لآلفات الحشــــریة الرئیســــیة  -٤-۱-۲البرنامج الفرعي  
اإلدارة المســتدامة لآلفات الحشــریة  المتزایدة من الدول األعضــاء على أســالیب مكافحة أكثر فعالیة ومالئمة للبیئة من أجل  

وسـیتمُّ التركیز على تطویر تقنیات تربیة مكثفة أكثر  الرئیسـیة التي تصـیب المحاصـیل والثروة الحیوانیة وصـحة اإلنسـان.
فعالیةً من حیث التكلفة، في دراسات متعمقة عن اآلثار البیولوجیة لإلشعاع على ذكور الحشرات لتطویر إجراءات إشعاعیة 

ر فعالیةً، وبروتوكوالت لتعزیز التنافـسیة التزاوجیة للذكور العقیمة من خالل اـستخدام المواد ـشبھ الكیمیائیة والمعایـشات أكث
الداخلیة ومن خالل التحكم في مســببات األمراض الحشــریة، وأنظمة اإلطالق االبتكاریة الجدیدة التي یمكن اســتخدامھا في 

ار. د أدَّى تغیُّ  الـطائرات بال طـی اقالت األمراض  وـق ة وـن ازـی ة الـغ اتـی ادة إدـخال وتوطین اآلـفات النـب ة إلى زـی اخ والعولـم ر المـن
 البشریة، ما یتطلب تطویر أسالیب التصدي السریع للتخفیف من المخاطر التي تشكلھا ھذه األنواع الغازیة.

ــیل بغرض تكثیف نظم اإلنتاج الزراعي  -٥-۱-۲البرنامج الفرعي   ــین المحاصـ ر ھذا البرنامج الفرعي ویكیِّف   ،تحسـ یطِوّ
التكنولوجیات الناشــئة للحفاظ على أداء المحاصــیل من أجل األمن الغذائي في ظل التحدیات المتزایدة لتغیُّر المناخ وفقدان 

ى النـساء وتُولى أھمیة أكبر لتحـسین القیمة الغذائیة للمحاـصیل لمعالجة ـسوء التغذیة المـستمر لد التنوع البیولوجي الزراعي.
وســیســتخدم البرنامج الفرعي   واألطفال، والحؤول دون تدمیر المحاصــیل بســبب زیادة األمراض النباتیة العابرة للحدود.

تكنولوجیات جدیدة في إحداث الطفرات المســـتحثة إشـــعاعی�ا، وزرع الخالیا/األنســـجة، وعلم الجینوم واالســـتیالد الســـریع  
 الجفاف والحرارة والملوحة واألمراض العابرة للحدود واآلفات وغیرھا. لتحســین المحاصــیل بشــكل أســرع تحت ضــغوط

كما ســیســتخدم التكنولوجیات الناشــئة في عملیة إعادة التولید الخالیة من الكیمیرا والطفرات المســتحثة لتحســین المحاصــیل 
تم اسـتخدام الطفرات المسـتحثة وسـی الجذریة والدرنیة، والمحاصـیل غیر المسـتغلة بالكامل، ومحاصـیل األشـجار البسـتانیة.

ــین األمن الغذائي والتغذوي  ــرعة أكبر بغرض تحســ ــب وراثیة بســ جنباً إلى جنب مع الجینومیات الوظیفیة لتحقیق مكاســ
  وزیادة دخل المزارعین.

 األھداف والنواتج ومؤشرات األداء بحسب البرنامج

 األغذیة والزراعة -۱-۲البرنامج 
 األھداف:

  اـستدامة وـصمود إنتاج األغذیة والزراعة وسـُبل العیش ذات الـصلة في الدول األعـضاء من خالل نُھج الزراعة الذكیة تعزیز
مـناخیـ�ا، بـما في ذـلك مواجـھة التـحدـیات من األمراض الحیوانـیة واألمراض الحیوانـیة المصـــــدر، واآلـفات النـباتـیة، ومـخاطر  

 البیولوجیة، والطوارئ النوویة أو اإلشعاعیة.سالمة األغذیة، وتغیُّر المناخ، والتھدیدات 
رات األداء  النواتج  مؤّشِ

اج الزراعي وتعزیز التكیف  • درات على اإلنـت ادة الـق زـی
ة في   اخ من أجـل تعزیز صــــمود النُّظم الزراعـی مع تغیُّر المـن

 الدول األعضاء.

عدد الدول األعضــاء التي تطّبِق ما توصــي بھ الوكالة من  •
ومـبادئ توجیھـیة ومنتـجات في برامجـھا الـخاصـــــة ـباالبتـكار تقنـیات  

 واإلرشاد الزراعي.

تحســین قدرة المنظمات الزراعیة الوطنیة ذات الصــلة   •
على اســـتخدام التقنیات النوویة والتقنیات ذات الصـــلة من أجل  

 إنتاج زراعي فعّال ومستدام.

ــا من  • ــة وغیرھ للبحوث الزراعی ــة  الوطنی ــاھــد  المع عــدد 
ــي بھ الوكالة من منظمات وطن  ــتخدم ما توص ــلة التي تس یة ذات ص

البحــث   ــات  ومنتجــات في إطــار عملی ــة  توجیھی ــادئ  ومب ــات  تقنی
 واالبتكار التي تُجریھا في مجال الزراعة.

 

 اإلدارة المستدامة لألراضي والمیاه -۱-۱-۲البرنامج الفرعي 
 األھداف:

   ــین تطویر أدوات وُحزم تكنولوجیة لتطبیق ــاء من أجل تحســ التقنیات النوویة باالقتران بالتكنولوجیا الرقمیة للدول األعضــ
 الممارسات المستدامة في مجال إدارة األراضي والمیاه.

  بناء قدرات الدول األعـضاء في مجال اـستخدام التقنیات النظیریة والنوویة والتقنیات ذات الـصلة في تحـسین ممارـسات إدارة
لتكیُّف مع تأثیر تغیُّر المناخ في موارد األراضـــي والمیاه ألغراض إنتاج األغذیة على نحو مســـتدام، األراضـــي والمیاه، وا

 والتصّدي للطوارئ النوویة وطوارئ الظروف المناخیة القاسیة التي تمسُّ األغذیة والزراعة.
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رات األداء  النواتج  مؤّشِ

النوویة ازدیاد قدرة الدول األعضـاء على تطبیق التقنیات  •
یتعلق  فیمــا  معھــا  التكیُّف  أو  المنــاخ  تغیُّر  آثــار  من  للتخفیف 
باـستخدام األراـضي، وتدھور األراـضي، وتآكل التربة، وانبعاثات 
ة  ذكـی ة اـل ــات الزراعـی ارســـ ك من خالل المـم ة وذـل دفیـئ ازات اـل ـغ

رتھا الوكالة.  مناخی�ا باستخدام التكنولوجیا النوویة التي طوَّ

ـمة من اـلدول األعضـــــاء الســــتـخدام ـعدد الطلـبات المـقدَّ  •
التقنـیات النظیرـیة والنووـیة وـما یتصـــــل بـھا من تقنـیات، ُطّورت  
ة بإدارة  ــّ ــمن التولیفات االبتكاریة الخاص بالتعاون مع الوكالة، ض

 األراضي والمیاه.

زـیادة اســــتـخدام اـلدول األعضـــــاء لـخدـمات الوـكاـلة في  •
الطوارئ النوویة أو اإلشعاعیة الجھود المبذولة لرصد وتقییم آثار  

 وفي جھود االستصالح في مجال األغذیة والزراعة.

عدد المبادئ التوجیھیة واألدوات الموضــــوعة ألغراض  •
ــتخدام في  ــالحیة بالتعاون مع الوكالة والتي ھي قید االسـ ــتصـ اسـ

 الدول األعضاء.

ازدـیاد ـقدرة اـلدول األعضـــــاء على اســــتـخدام التقنـیات  •
والنوویة والتقنـیات ذات الصـــــلة لقـیاس ورصــــد تأثیر النظیریة  

مـمارســـــات إدارة األراضــــي والمـیاه المتّبـعة في المزارع وفي  
أثیر تغیُّر  اه؛ وـت ة المـی ا في جودة وكمـی أكملـھ اطق ـب أراضــــي مـن
اه  ة والمـی ة في موارد الترـب اســـــی ة الـق اخـی اخ والظروف المـن المـن

ــتدام؛ والطوار ئ النوویة أو ألغراض إنتاج األغذیة على نحو مس
 اإلشعاعیة التي تؤثّر في األغذیة والزراعة.

ـعدد اـلدول األعضـــــاء التي تســــتـخدم التقنـیات النظیرـیة  •
ة لتقییم ـتأثیر مـمارســـــات إدارة  والنووـیة والتقنـیات ذات الصـــــل
اطق   ة في المزارع وفي أراضــــي مـن اه المتّبـع األراضــــي والمـی

ــیة في ال حفاظ على موارد بأكملھا، وتأثیر الظروف المناخیة القاس
الترـبة والمـیاه، والطوارئ النووـیة أو اإلشـــــعاعـیة التي تؤثّر في 

 األغذیة والزراعة.

 المشاریع

 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

۲-۱-۱-۰۰۱-  ً ة،   إدارة األراضي ألغراض الزراعة الذكیة مناخیا وإجراءات  المنشــــورات؛ والبروتوكوالت، والمـبادئ التوجیھـی
 العمل النمطیة؛ والتقاریر؛ والدورات التدریبیة وحلقات العمل.

بتوفیر    -۲-۱-۱-۰۰۲ ــة  معنی ــة  ــل زراع أج من  ــاه  المی إدارة 
 الموارد

المنشــــورات؛ والبروتوكوالت، والمـبادئ التوجیھـیة، وإجراءات  
 العمل النمطیة؛ والتقاریر؛ والدورات التدریبیة وحلقات العمل.

ــاالت    -۲-۱-۱-۰۰۳ ح ــاء  أثن ــة  والترب ــة  ــذی األغ تلوث  تقییم 
 الطوارئ اإلشعاعیة.

وأدوات   ــات،  ــان البی ــة؛ وجمع  التوجیھی ــادئ  البروتوكوالت والمب
 اإلدارة والعرض الخاصة بإدارة األزمات؛ والتدریب.

  

 التكثیف المستدام لنظم اإلنتاج الحیواني -۲-۱-۲البرنامج الفرعي 

 األھداف:

  بل دعم الدول األعضـاء في تحسـین تغذیة وتكاثُر الثروة الحیوانیة وكذلك نُظم تربیة السـالالت الحیوانیة من أجل تحسـین سـُ
تدام من خالل تطویر ونقل وتطبیق التقنیات النوویة وما یتصـل بھا من تقنیات، مع الترویج  ة المزارعین على نحو مـس معیـش

 للزراعة الذكیة مناخی�ا.

   ــدر، بما في ذلك تلك دعم الدول ــئة عن أمراض الحیوان واألمراض الحیوانیة المصـ ــاء في مكافحة المخاطر الناشـ األعضـ
ر، عن طریق   ة، وحمایة أرواح البـش بُل المعیـش ین اإلنتاج الحیواني، والنھوض بـس المنذرة بتھدیدات بیولوجیة، من أجل تحـس

 ال النووي ونقل وتطبیق تلك التكنولوجیات.استحداث التكنولوجیات الذریة والنوویة والمستمدة من المج

رات األداء  النواتج  مؤّشِ

زیادة اســتخدام الدول األعضــاء للخدمات والتكنولوجیات   •
رتھا الوكالة فیما یخص تغذیة الحیوانات، واسـتراتیجیات  التي طوَّ
ــین  ــالالت الحیوانیة من أجل تحس ــات التوالد وتربیة الس وممارس

 اإلنتاج المتوسطة والمنخفضة المدخالت.اإلنتاجیة في نُظم 

ام  • عدد الدول األعضاء التي اعتمدت استراتیجیات اإلطـع
ــتخدام موارد العلف المتاحة  والتغذیة التي توصــي بھا الوكالة باس

 محلی�ا.

ة الثروة  • ات تربـی دـم ذ ـخ ــاء التي تنفـّ دول األعضـــ دد اـل ـع
یة أو الحیوانیة واســتراتیجیات تحدید الخصــائص الوراثیة الحیوان 

تربیة الســالالت الحیوانیة المبنّیة على توصــیات الوكالة من أجل  
 تحسین محصلة التوالد.
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زیادة اســـتخدام الدول األعضـــاء للتكنولوجیات والمبادئ  •

التوجیھیة الخاصـة بالوكالة بشـأن نُظم صـحة الحیوان لتشـخیص 
 العابرة للحدود.ومكافحة األمراض الحیوانیة 

عدد الدول األعضــــاء التي تنفّذ تكنولوجیات لتشــــخیص  •
ا یضــــمن اتخـاذ إجراءات في  ة بـم افحـة األمراض الحیوانـی ومـك
الوقت المناســـب (التطعیم أو القضـــاء على المرض) باالســـتعانة 

 بالمبادئ التوجیھیة للوكالة.

ــات  • للتكنولوجی ــاء  ــدول األعضــــ ال ــدام  اســــتخ ــادة  زی
ــب عن  التنقی یخص  ــا  فیم ــة  ــال الوك ــا  رتھ طوَّ التي  واإلجراءات 
األمراض الحیوانیة المصــدر والكشــف المبكر عنھا والتشــخیص  
ــریع لھا ومكافحتھا، بما في ذلك تلك المنطویة على تھدیدات  الســ

 بیولوجیة محتملة.

عدد الدول األعضــــاء التي تنفّذ تكنولوجیات لتشــــخیص  •
مصـدر بما یضـمن اتخاذ إجراءات  ومكافحة األمراض الحیوانیة ال

 في الوقت المناسب باالستعانة بالمبادئ التوجیھیة للوكالة.

 المشاریع

 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

ة الســـــالالت    -۲-۱-۲-۰۰۱ اج الحیواني وتربـی تحســـــین اإلنـت
 الحیوانیة

المنشــــورات؛ والمبـادئ التوجیھیـة وإجراءات العمـل النمطیـة؛ 
ات  اـن دة بـی اـع ل؛ وـق ات العـم ة وحلـق دریبـی دورات الـت اریر؛ واـل والتـق

 لتسجیل بیانات اإلنتاج.

ة العـابرة    -۲-۱-۲-۰۰۲ دات األمراض الحیوانـی الحـد من تھـدـی
 للحدود

ــتمدة من  تطویر ونقل التكنولوجیات النوویة والتكنولوجیات المســ
ومكافحة  المجال النووي من أجل التبكیر واإلسـراع في تشـخیص  

األمراض الحیوانـیة الـعابرة للـحدود لتحســــین إنـتاجـیة الـماشـــــیة 
 وترسیخ األمن البیولوجي.

الكشـف المبكر عن األمراض الحیوانیة المصـدر    -۲-۱-۲-۰۰۳
 وتشخیصھا السریع ومكافحتھا

تمدة من المجال  تطویر التكنولوجیات النوویة والتكنولوجیات المـس
ت منھـ ا ونقلھـا فیمـا یخص التنقیـب عن النووي وتقییمھـا والتثبـُّ

ــریع لھا  ــخیص المبكر والسـ ــدر والتشـ األمراض الحیوانیة المصـ
ومراقبتـھا ومـكافحتـھا عـند نـقاط التـفاـعل بین الحـیاة البرـیة والثروة 
الحیوانیة والبیئة واإلنـسان لتحـسین إنتاجیة الماـشیة وترـسیخ األمن 

 البیولوجي.
 

 المة األغذیة ومراقبِة األغذیةتحسین نظِم س -۳-۱-۲البرنامج الفرعي 
 األھداف:

  تحســین نُظم ســالمة األغذیة ومراقبة جودة األغذیة في الدول األعضــاء من خالل التطبیق الفعال للتقنیات النوویة والتقنیات
 ذات الصلة، لإلسھام في األمن الغذائي والصحة العامة، ولتمكین التجارة المستدامة.

  األعضاء على التصدي بسرعة وفعالیة للحادثات والطوارئ الخاصة باألمن الغذائي.تحسین قدرة الدول 
رات األداء  النواتج  مؤّشِ

ــعیع األغذیة، بناء  • ــاء لتشــ زیادة تطبیق الدول األعضــ
على االســــتـخدامات الراســـــخة والمبتكرة ألغراض ســــالمة  

 األغذیة، والجودة، ولألغراض الصحیة، والصحة النباتیة. 

عدد الدول األعضــــاء التي تطلب الدعم والمســــاعدة فیما  •
یتعلق بالتقنـیات النوویة والتقنـیات ذات الصـــــلة ألغراض ســــالمة 

 غذیة، ولألغراض الصحیة، والصحة النباتیة.األ

ــعیع األغذیة  • ــتخدم تشـ عدد مرافق معالجة األغذیة التي تسـ
 ألغراض سالمة األغذیة، ولألغراض الصحیة، والصحة النباتیة.

زـیادة اســــتـخدام اـلدول األعضـــــاء لتكنولوجـیا اختـبار  •
دعم نُظم   ة ـل اـل ا الوـك ا أو مواءمتـھ اـمت بتطویرـھ ة التي ـق ذـی األـغ

 ة سالمة األغذیة وجودتھا. مراقب 

عدد المختبرات في الدول األعضــاء التي تســتخدم منھجیة  •
رتھا أو نقلتھا الوكالة.  سالمة األغراض وجوتھا التي طوَّ

ـعدد األســـــالـیب التحلیلـیة الـجدـیدة لغرض ســــالـمة وأـمان  •
ــاء   ــاء أو قامت الدول األعضـ األغذیة التي نُقلت إلى الدول األعضـ

 یذھا.بالتحقُّق منھا وتنف



GC(65)/2 
 ۱۰۳  الصفحة

 ۲البرنامج الرئیسي 

رات األداء  النواتج  مؤّشِ
زـیادة ـقدرة اـلدول األعضـــــاء على اســــتـخدام تقنـیات  •

ل   ة من أـج ة وموثوـق ث التكلـف ة من حـی اـل ة وفـع ة ســــریـع تحلیلـی
التصــدي بســرعة لحادثات أو طوارئ تلوث األغذیة التي تؤثر 

 في سالمة األغذیة.

عدد المختبرات في الدول األعضــاء المشــاِركة في شــبكات   •
 مختبرات سالمة األغذیة أو التصدي للطوارئ. 

عدد أـسالیب الفحص الـسریع الجدیدة لـسالمة وأمان األغذیة  •
ة من  دعوـم ات مختبرات ـم ا في شــــبـك ة إلى والمتحقَّق منـھ المنقوـل

 الوكالة. 

 المشاریع
 المخطَّط لھا المخرجات الرئیسیة   العنوان 

ــدام    -۲-۱-۳-۰۰۱ ــاســـــتخ ب ــة  ــذی األغ تشـــــعیع  ــات  تطبیق
 التكنولوجیات اإلشعاعیة الجدیدة

ــة، والبروتوكوالت والنُُّھج  التوجیھی ــادئ  ــة، والمب ــدولی ال ــاییر  المع
للُحزم اإللكترونیة، واألشــعة الســینیة وتكنولوجیا مصــادر النویدات  

ــلة؛ وتكنولوجیات الُحزم   ــعة ذات الصـ ــعاعیة الكھربائیة المشـ اإلشـ
 الجدیدة.

إمـكانـیة تعـقب األثر بغرض ضــــــمان ســـــالمة    -۲-۱-۳-۰۰۲
 األغذیة وجودتھا وتعزیز التجارة الدولیة

األسالیب التحلیلیة المثبتة الخاصة بتلوث األغذیة ومكافحة المخلَّفات  
تخَدمة في مختبرات الدول   ئھا المـس وتحدید صـحة ھویة األغذیة/منـش

ســــالـمة األـغذـیة وجودتـھا، وـلدعم التـجارة؛  األعضـــــاء لتحســــین
رات   ـب مـخــت اـل كــات  ـــب وشـــ ون؛  ـب مــدرَّ اـل رات  ـب مـخــت اـل و  ومـوظــف
زة/الموسَّعة النطاق؛ والبیانات الالزمة لتمكین إدارة المخاطر.   المعزَّ

ة    -۲-۱-۳-۰۰۳ ة من حـیث التكلـف اـل ات الفـع دام التقنـی اســـــتـخ
 لمكافحة تلوث األغذیة أثناء حاالت الطوارئ

یلیة ســــریعة ومیدانیة وقابلة للنقل للكشــــف عن التلوث  تقنیات تحل
الكیمیائي/الغش أو تعقُّب األصـــل الجغرافي؛ وشـــبكات التصـــدي  

 لطوارئ سالمة األغذیة.

  

 المكافحة المستدامة لآلفات الحشریة الرئیسیة -٤-۱-۲البرنامج الفرعي 
 األھداف:

   اآلفات الحشــریة الرئیســیة التي تھدد المحاصــیل والماشــیة والبشــر أو زیادة قدرة الدول األعضــاء في مجال القضــاء على
الوقایة منھا أو احتوائھا أو اســــتئصــــالھا على نطاق مناطق بالكامل، عن طریق تطویر تقنیة الحشــــرة العقیمة ودمجھا مع 

 أسالیب أخرى للقضاء علیھا.
رات األداء  النواتج  مؤّشِ

لتقنیة الحشــرة العقیمة زیادة اســتخدام الدول األعضــاء   •
المحسَّنة والتكنولوجیات ذات الصلة، ونُظم دعم اتخاذ القرارات  
الستحداث استراتیجیات تتسم بالكفاءة والفعالیة من حیث التكلفة 

 لمكافحة اآلفات الحشریة.

ـعدد اـلدول األعضـــــاء التي تتلقَّى ـتدریـباً ودعـماً إلى ـجاـنب   •
نة، ودراســــات الجدوى   التقنیة واالقتصــــادیة  تكنولوجیات محســــَّ

ودراســــات دعم اتخاذ القرار، والمبادئ التوجیھیة، ودورات التعلُّم 
 اإللكتروني، واألدلَّة والمعاییر.

 المشاریع

 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

استخدام تقنیة الحشرة العقیمة والتكنولوجیات    -۰۰۱-٤-۲-۱
الحشــریة الرئیســیة التي تصــیب  ذات الصــلة لمكافحة اآلفات  

 النباتات

نة للتربیة المكثَّفة؛ وتقییمات الجدوى   ــَّ ــالالت المحس ــالیب والس األس
وتنفـیذ برامج متـكامـلة على نـطاق مـناطق ـبالـكاـمل في مـجال مـكافـحة  
اآلفات؛ وتصـمیم مرافق التربیة المكثَّفة للحشـرات؛ والمعالجات في  

ــاد؛   د الحصـــ ا بـع ة ـم ات مرحـل اـن د البـی ة؛ وقواـع ادئ التوجیھـی والمـب
 والنماذج؛ وشحن السالالت والمواد؛ والتدریب.

مكافحة اآلفات الحشـریة التي تصـیب الماشـیة    -۰۰۲-٤-۲-۱
 ألغراض الزراعة المستدامة

نة في مجاالت التربیة المكثفة، وفصـل الجنسـین،  اإلجراءات المحسـَّ
وبناء القدرات؛ وتوفیر المواد، والتعقیم، وإطالق ورصد الحشرات؛  

وتقییـمات الـجدوى وتصـــــامیم المرافق؛ وتـقدیم المشــــورة بشـــــأن 
ــركاء   ــات؛ ونُُھج المواءمة فیما بین الشـ ــیاسـ ــتراتیجیات والسـ االسـ

 الدولیین الرئیسیین.
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 ۱۰٤  الصفحة

 ۲البرنامج الرئیسي 

 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

مكافحة  تطویر تقنیة الحشــرة العقیمة من أجل    -۰۰۳-٤-۲-۱
 البعوض الناقل لألمراض

منھجیــات لتمكین رفع مســــتوى تربیــة وتعقیم الزاعجــة المنقطــة  
  )Aedes aegypti(والزاعجة المصریة    )Aedes albopictus(باألبیض  

وتحقیق نطاق تشـغیلي   )Anopheles arabiensis(وبعوضـة المالریا 
ــین وراثی�ا غیر القابلة  ــل الجنسـ ــدد؛ وأنظمة فصـ كبیر في ھذا الصـ
مة ھندســی�ا لفصــل الواســمات   للفشــل والســالالت والمعدات المصــمَّ
المورفولوجـیة؛ ونـقل التكنولوجـیات الـجدـیدة إلى اـلدول األعضـــــاء؛  
ــل ذكور البعوض فیما یتعلق بعملیات التربیة  ــلوك تناس وتقییمات س

عاع وعملیات المناولة؛ وأنظمة إطالق ابتكاریة جدیدة  ا لمكثفة واإلـش
باســتخدام طائرات بال طیار؛ والمبادئ التوجیھیة واألدلة وتصــامیم 

 لمرافق تربیة أكثر فعالیة من حیث التكلفة وللتدریب.

  

 تحسین المحاصیل بغرض تكثیف نظم اإلنتاج الزراعي -٥-۱-۲البرنامج الفرعي 

 األھداف:

 .تعزیز قدرة الدول األعضاء على استخدام التكنولوجیات النوویة والتكنولوجیات المتصلة بھا في تحسین المحاصیل 

 .دعم الدول األعضاء في مجابھة القیود الرئیسیة التي تعیق إنتاج المحاصیل من خالل تقنیات االستیالد الطفري 

رات األداء  النواتج  مؤّشِ

اســــتخــدام تعزیز   • ــاء على  ــدول األعضــــ ال ــدرات  ق
ـبھــا،  اـلـمتصـــــلــة  واـلـتـكـنوـلوـجیــات  اـلـنوویــة  اـلـتـكـنوـلوـجیــات 
والتكنولوجیات البیولوجیة ذات الصـــلة، لزیادة التنوع الوراثي  

 للمحاصیل وتطویر أصناف محاصیل جدیدة ومحسَّنة.

ــتخدام   • ــاء التي تلقَّت الدعم في مجال اسـ عدد الدول األعضـ
والتكنولوجیـات المتصــــلـة بھـا لتحســــین التكنولوجیـات النوویـة  

 المحاصیل.

ــالالت   • نة والسـ ــَّ ــیل الطافرة المحسـ ــناف المحاصـ عدد أصـ
ــادات   ــة لإلجھ ل (المتحّمِ ــاخ  المن تغیُّر  للتكیُّف مع  ــة  ــابل الق الطــافرة 
نتین) التي أطلقتھا  ــَّ الالحیویة والحیویة، وذات الغلة والنوعیة المحس

 الدول األعضاء.

دام االســــتی  • ادة اســــتـخ ات  زـی الد الطفري والتكنولوجـی
ــریع تطویر محاصــیل غذائیة  المختبریة والجینومیة لغرض تس
نة وأفـضل من حیث الغلة والجودة والتكیف   وعلفیة ونقدیة محسـَّ

 مع تغیُّر المناخ.

ا تم تطویره من حزم   • ــاء التي تطبق ـم دول األعضـــ ـعدد اـل
 تكنولوجیة.

یتمُّ تطویرھــا أو   • مواءمتھــا عــدد الُحزم التكنولوجیــة التي 
 لغرض نقلھا إلى الدول األعضاء.

 المشاریع

 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

الحث الطفري بغرض التكیّف بـشكل أفضـل مع   -۰۰۱-٥-۲-۱
 تغیر المناخ

درـیب،   ات، والـت اـن د البـی ة، وقواـع ادئ التوجیھـی البروتوكوالت، والمـب
نة والســـالالت   الطافرة القادرة على وأصـــناف المحاصـــیل المحســـَّ

 التكیُّف بشكل أوسع مع تغیُّر المناخ.

التقنیات المتكاملة لالســتیالد الطفري والتنوع    -۰۰۲-٥-۲-۱
 البیولوجي

درـیب،   ات، والـت اـن د البـی ة، وقواـع ادئ التوجیھـی البروتوكوالت، والمـب
ــالالت طافرة متقدمة)   ــیل (سـ ن للمحاصـ ــَّ والتنوع األحیائي المحسـ

 لتربیة السالالت.كموارد 
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 الصحة البشریة -۲-۲البرنامج 

یمكن اســـــتـخدام التقنـیات النوویة والمســـــتـمدة منـھا في إدارة األمراض غیر المـعدیة، مـثل أمراض القـلب واألوعـیة الدمویة 
التغذیة والســمنة والســرطان واالضــطرابات التنكســیة العصــبیة والســكري؛ واألمراض المعدیة أو الســاریة؛ وكذلك نقص 

ویمكن لھذه التقنیات أیـضاً أن تـساعد الدول األعـضاء على تحقیق أھداف   واألمراض غیر المعدیة المرتبطة بالنظام الغذائي.
ویدعم ھذا  من أھداف التنمیة المســتدامة "تمتُّع الجمیع بأنماط عیش صــحیة وبالرفاھیة".  ۳التنمیة المســتدامة ومنھا الھدف  

ــعاعي والنظائر البرنامج الدول   ــتخدام المأمون والفعال للتصــویر الطبي والعالج اإلش ــاء وضــمان االس األعضــاء في إرس
ویُعدُّ التطویر المھني من خالل عملیة التعلُّم مدى  المـستقرة لمكافحة ـسوء التغذیة بجمیع أـشكالھ، ـضمن إطاٍر إلدارة الجودة.

وـقد أـحدـثت تكنولوجـیا المعلوـمات  لجودة في الرـعاـیة الصـــــحـیة.الحـیاة مســـــأـلة حیوـیة من أـجل توفیر مـعاییر ـعالـیة من ا
ــبكة اإلنترنت. ــتخدام الموارد التعلیمیة على شـ ــاالت ثورة في العملیات التعلیمیة، وذلك مثال من خالل إعداد واسـ  واالتصـ

 رامج التغذیة.وسیتمُّ تحسین بناء القدرات عبر تعزیز تعلیم المھنیین من أجل االرتقاء بالممارسة اإلكلینیكیة وب

ویدعم البرنامج الدول األعضـاء في اسـتعراضـھا وتقییمھا للتكنولوجیات الجدیدة؛ وتنفیذ وتعزیز التصـویر الطبي، والعالج 
ــتخدام التقنیات النوویة عبر توفیر الوثائق  ــین األمان والجودة في اســ ــلة؛ وتحســ ــعاعي، وطرائق العالج ذات الصــ اإلشــ

نات قواعد ال ممارـسة، والمراَجعات، وخدمات المعایرة وـضمان الجودة، وإرـساء التقنیات وتقدیم إرـشادات  اإلرـشادیة، ومدوَّ
وســتقود الشــراكات المبَرمة مع منظمة الصــحة العالمیة وغیرھا من منظمات األمم المتحدة وكذلك الوكاالت  بشــأن تنفیذھا.

والجھات  ارسات وإعداد مبادئ توجیھیة عالیة الجودة.الدولیة والھیئات المھنیة إلى تعزیز أوُجھ التآزر ومواءمة أفضل المم
المـستفیدة من البرنامج ھي: المرـضى، والمھنیون في القطاع الـصحي، والمـستـشفیات، وخبراء التغذیة والمختبرات ومراكز 

 البحوث في الدول األعضاء.

وجیا الجدیدة ال یرافقھ دائماً اسـتثمار االسـتثمار في التكنول الدروس المســتفادة من االســتعراضــات والتقییمات والتقدیرات:
وینبغي بذل جھود إضافیة في الدول األعضاء إلجراء تقییم سلیم  واٍف في مجال تنمیة الموارد البـشریة في الدول األعضاء.

بغي إلدخال التكنولوجیا الجدیدة مع األخذ في الحســبان تأثیرھا في النظم الصــحیة، والوصــول العادل واالســتدامة، مثلما ین
 بذلھا لتعزیز الدور المركزي لبناء القدرات، ال سیما أثناء االنتقال إلى التكنولوجیا الجدیدة.

ــبب محدودیة الموارد التي  ــاء ینطوي على تحّدٍ بســ وتنفیذ مبادئ الوكالة التوجیھیة لتعزیز إدارة الجودة في الدول األعضــ
 تُخصَّص لتحسین الجودة.

الوكالة من جھودھا لزیادة الوعي بضرورة تعزیز إدارة الجودة ألقسام العالج اإلشعاعي واألشعة ومن الضروري أن تزید 
 والطب النووي، وكذلك الستخدام التقنیات النوویة في تقییمات التغذیة في الدول األعضاء.

المعلومات، ومن شــأن إدخال  وقد زاد بشــكل كبیر اســتخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصــاالت لعقد االجتماعات ونشــر 
تحســینات إضــافیة على ھذه التكنولوجیات توســیُع نطاق اســتخدامھا في المســتقبل، ما یزید من انتشــار المبادرات المختلفة  

 بطریقة فعَّالة من حیث التكلفة.

ت المسـتخدمین وینبغي تعزیز تقییم اسـتخدام وتأثیر األنشـطة في مجال صـحة اإلنسـان وتغذیتھ من خالل إجراء اسـتقصـاءا
وھذا أمر مھم لتحقیق فھم أفضـل لكیفیة إسـھام أنشـطة الوكالة في ھذه المجاالت في تحسـین الممارسـة  والوسـائل األخرى.

 السریریة وبرامج التغذیة المحسَّنة.

 المعاییر المحدَّدة لترتیب األولویات:
ــطة ذات التأثیر األكبر في فعَّالیة تشــخیص المرضــى وعالجھم، مع  -۱ ضــمان ســالمة المرضــى والموظفین  األنش

 والجمھور.
 األنشطة التي تدعم تنفیذ واستدامة التكنولوجیات المالئمة لتلبیة االحتیاجات المحدَّدة للدول األعضاء.  -۲
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ل على نحو مأمون نحو استخدام طرائق جدیدة ومثبتة، من ضمنھا ما یتعلق ببناء قدرات   -۳ األنشطة التي تدعم التحوُّ
 المھنیین.

 طة ذات التأثیر األكثر في تحسین فعَّالیة برامج التغذیة لمكافحة سوء التغذیة بجمیع أشكالھ.األنش -٤
د األولویات التي تحددھا الدول   -٥ ّ ان والتغذیة والتي تجسـِ ئة التي تنطبق على صـحة اإلنـس التكنولوجیات النوویة الناـش

 األعضاء.

 التغیرات في البرنامج واتجاھاتھ

ســیواصــل ھذا البرنامج الفرعي التركیز على دعم  ،التغذیة من أجل تحســین الصــحة البشــریة  -۱-۲-۲البرنامج الفرعي  
والمجاالت الجدیدة تشمل البحوث التي تزید   استخدام التقنیات النوویة ذات الصلة في معالجة العبء المزدوج لسوء التغذیة.

ي وتغیر من فھم امتصـــاص المغذیات الدقیقة والبروتین واســـتخدامھا في ســـیاقات مختلفة مثل الخلل الوظیفي المعوي البیئ
المناخ، والتقنیات التي توفر مقاییس موضــوعیة للمتناَول من األغذیة. وســیولّد ذلك بیانات مھمة تســترشــد بھا البرامج في  

یع التطبیقات اإلكلینیكیة للتقنیات النوویة في التغذیة.  تحـسین نمو الطفل وتغذیتھ وصـحتھ.   وـسیواصـل البرنامج الفرعي توـس
ع جمعیات التغذیة ومنظمة الصــحة العالمیة والفاو ومنظمة األمم المتحدة للتنمیة الصــناعیة  وســتركز الشــراكات المبرمة م

والبرامج الفرعـیة األخرى ذات الصــــــلة على التـغذـیة في مرحـلة مبكرة من الحـیاة، وجودة النـظام الـغذائي، والســـــرـطان،  
ــیع التعاون ومصــا  والروابط مع الزراعة وجودة األغذیة البحریة. ــیكون توس ــألة وس در التمویل الخارجة عن المیزانیة مس

كـما ســـــیتم الـتأكـید على تطویر آلـیات تنفـیذ جدیدة لألنشــــــطة التعلیمـیة، ودعم أدوات   مھـمة لتعزیز أثر المشـــــاریع البحثـیة.
 الحساب، والتحقُّق من صحة التطبیقات، وكذلك تعزیز ضمان جودة القیاسات.

، سـیرّكز ھذا البرنامج الفرعي على اسـتخدام مجموعات یر التشـخیصـيالطب النووي والتصـو  -۲-۲-۲البرنامج الفرعي  
البیانات وقواعد البیانات، بما في ذلك علم األوبئة، والدیموغرافیا والبنیة األسـاسـیة المتاحة لتقدیم المشـورة للدول األعضـاء 

وـسیتمُّ  عدیة واألمراض المعدیة.بـشأن احتیاجات االـستثمار في الطب النووي وعلم األـشعة لمعالجة عبء األمراض غیر الم
التركیز بشــكل خاص على اســتخدام التكنولوجیات الناشــئة، مثل التعلُّم اآللي والذكاء االصــطناعي وعلم اســتقراء الصــور 
ــیة والعالجیة، مع نھج الطب  ــخیصـ ــعة، والتقنیات التشـ ــب للطب النووي وعلم األشـ ــتخدام المناسـ ــیع االسـ الطبیة، لتوسـ

من أھداف التنمیة المستدامة وسیولي اھتماماً خاصاً لدعم الفئات  ۳لبرنامج الفرعي في تحقیق الھدف  وسیسھم ا  المشخصن.
وسـیتم تنفیذ أنشـطة محددة لمعالجة األمراض المنتشـرة بین النسـاء، ومنھا على سـبیل المثال ھشـاشـة   الضـعیفة من السـكان.

واسـتناداً إلى الدروس المسـتفادة خالل السـنوات السـابقة   ویة.العظام، والسـرطانات النسـائیة، وأمراض القلب واألوعیة الدم
بشــأن اســتخدام تكنولوجیات االتصــال ألغراض التعلیم والتدریب، ســیواصــل البرنامج الفرعي اســتخدام أدوات افتراضــیة 

كما  صــل الخارجي.مختلفة، بما في ذلك التعلُّم القائم على الویب، واالجتماعات والندوات االفتراضــیة، لتوســیع نطاق التوا
ـسیواـصل دعم االـستمرار في الـشھادات المھنیة من خالل منح ـشھادات في التعلیم الطبي المـستمر ألنـشطة التعلیم والتدریب 

 الحضوریة والمختلطة واالفتراضیة.

األمثل من  ـسیـستفید ھذا البرنامج الفرعي بالـشكل   ،العالج اإلـشعاعي لألورام ومعالجة الـسرطان  -۳-۲-۲البرنامج الفرعي  
األدوات الـحدیـثة، مـثل اســـــتراتیجـیات التعلم اإللكتروني، للـتدرـیب في البیـئات القلیـلة الموارد وبـما یتفق مع األـھداف الـعاـمة 

وســیتســع نطاق البرنامج الفرعي لیشــمل التقنیات الجدیدة واالبتكاریة وتقییم جدواھا من أجل   لبرنامج الصــحة البشــریة.
ولتحقیق ذلك، ســیســعى البرنامج الفرعي إلى توســیع نطاق توافر الموارد التعلیمیة  األعضــاء.  اســتیعابھا بنجاح في الدول

 القائمة على شبكة اإلنترنت.

ــویر والعالج  -٤-۲-۲البرنامج الفرعي   ــیرّكز ھذا البرنامج الفرعي   ،قیاس الجرعات والفیزیاء الطبیة ألغراض التصـ سـ
الجرعات وضــــمان الجودة في مجال الفیزیاء الطبیة والقیاس اإلشــــعاعي، على إعداد إرشــــادات جدیدة فیما یتعلق بقیاس  

وســیســتمر دعم االعتراف   وتحدیث المبادئ التوجیھیة ومدونات قواعد الممارســة الحالیة، وتعھُّد وتحســین قواعد البیانات.
الجمعیات المھنیة والمنظمات  بالفیزیائیین الطبیین وأخصـائیي القیاس اإلشـعاعي في الدول األعضـاء وتعلیمھم بالتعاون مع 

وســیتم تقدیم الدعم   الدولیة. وســیســھل توســیع وتجدید خدمات مختبر قیاس الجرعات فرَص التعلیم وإعداد مبادئ توجیھیة.
وسـیتم إجراء   للمشـاریع البحثیة المنسـقة التي تھدف إلى تطویر أدوات لتنفیذ التقنیات المتقدمة في التصـویر الطبي والعالج.
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وســیتم وضــع مبادئ توجیھیة للتنفیذ المأمون والفعال   تكنولوجیات الجدیدة بالتشــاور مع الخبراء العلمیین والمھنیین.تقییم ال
 للمنصات والتكنولوجیات الرقمیة الناشئة في الطب اإلشعاعي.

 األھداف والنواتج ومؤشرات األداء بحسب البرنامج

 الصحة البشریة -۲-۲البرنامج 

 األھداف:

  الدول األعضـاء في تعزیز قدراتھا على تلبیة االحتیاجات المتصـلة بالتغذیة والوقایة من المشـاكل الصـحیة وتشـخیصـھا  دعم
 وعالجھا عبر استحداث وتطبیق تقنیات نوویة وتقنیات ذات صلة بالمجال النووي ضمن إطاٍر لتوكید الجودة.

رات األداء  النواتج  مؤّشِ

تخدام   • ات في  زیادة اـس ـس التقنیات النوویة من قبل المؤـس
الدول األعضــاء التي تدعمھا الوكالة إلعداد برامج أكثر فعالیة  

 في مجال الصحة.

عدد المؤـسـسات في الدول األعـضاء المنخرطة في دراـسات   •
وأنشطة الوكالة باستخدام تقنیات نوویة وتقنیات ذات صلة في مجال  

 الصحة.

نة لمھنیي  • الرعایة الصــحیة العاملین في  كفاءات محســَّ
مجال الطب اإلشـعاعي في الدول األعضـاء باسـتخدام المنصـة  

 اإللكترونیة للوكالة.

عدد الدول األعضـاء المشـاركة في أنشـطة الوكالة المتعلقة  •
باســتخدام التقنیات النوویة أو التقنیات المســتمدة من المجال النووي  

 أو النظیریة في مجال الصحة البشریة.

المھنیین الذین تم تدریبھم من خالل األنشـطة المتصـلة  عدد  •
 بالصحة البشریة.

  

 التغذیة من أجل تحسین الصحة البشریة -۱-۲-۲البرنامج الفرعي 

 األھداف:

 .دعم الدول األعضاء في تعزیز قدراتھا على تحسین التغذیة من أجل صحة بشریة أفضل 

رات األداء  النواتج  مؤّشِ

اســــتخدام الدول األعضــــاء للتقنیات النوویة في  زیادة  •
إجراء دراسـات ووضـع سـیاسـات وبرامج مسـتنیرة فیما یتعلّق 

 بالتغذیة.

عدد المؤـسـسات في الدول األعـضاء المنخرطة في دراـسات   •
وأنشطة الوكالة باستخدام تقنیات نوویة وتقنیات ذات صلة في مجال  

 الجودة. التغذیة بما في ذلك البحوث والمنشورات وضمان

عدد الدول األعضــاء التي تســتخدم أو تشــارك في أنشــطة   •
تقودھا الوكالة باســتخدام التقنیات النوویة والتقنیات ذات الصــلة في  

 التغذیة.

 المشاریع

 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

ــات بحثیة وجودة   اآلثار الصحیة الناجمة عن التغذیة والبیئة -۲-۲-۲-۰۰۱ نة؛ وإتاحة المبادئ التوجیھیة دراسـ ــَّ بیانات محسـ
ب والمنشــــورات   ة الوـی ائم على شــــبـك وموارد وأدوات التعلیم الـق
ــراكات   ــاء؛ وشـ واإلجراءات النمطیة لمراقبة الجودة للدول األعضـ

 جدیدة وأكثر متانةً.
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 ۱۰۸  الصفحة

 ۲البرنامج الرئیسي 

 الطب النووي والتصویر التشخیصي -۲-۲-۲البرنامج الفرعي 
 األھداف:

  إدارة المرـضى المـصابین باألمراض غیر المعدیة والمعدیة في الدول األعـضاء من خالل االـستخدام المناـسب والقائم تحـسین
على األدلة للطب النووي وتقنیات التصـویر التشـخیصـي، بما في ذلك التطبیقات التشـخیصـیة والعالجیة وتنفیذ موارد الطب  

 (البشریة والبنیة األساسیة).النووي والتصویر التشخیصي المالئمة والمستدامة 
رات األداء  النواتج  مؤّشِ

ــاء في مجـال إدارة  • دول األعضـــ درات اـل تحســــین ـق
المرضــى الذین یعانون حاالٍت صــحیة، ویشــمل ذلك المعارف  
ــیة من خالل   ــاسـ والمھارات والكفاءات والعملیات والبنیة األسـ

 استخدام موارد الوكالة. 

ـعدد اـلدول األعضـــــاء التي تســــتـخدم موارد الوـكاـلة ذات   •
ــة   ــلة المتعلقة بالممارس ــعة  الص اإلكلینیكیة للطب النووي وعلم األش

بما في ذلك البحوث اإلكلینیكیة، وبرامج إدارة الجودة، والمراجعات  
ة،  ادئ التوجیھـی اذج التنبؤ، والمـب ات ونـم اـن ل البـی ة، وتحلـی اإلكلینیكـی

 والتوصیات، وقواعد البیانات.

اِركة في األنـشطة التي تقودھا الوكالة   • ـسات المـش عدد المؤـس
 ووي وعلم األشعة.في الطب الن 

ــاء الذین  • زیادة عدد المھنیین الطبیین في الدول األعضـ
ــطة القائمة على الكفاءة التي تركز على  ــتفیدون من األنشــ یســ
ــعة   ــات اإلكلینیكیة للطب النووي وعلم األشـ االرتقاء بالممارسـ

 واالستخدام المناسب للتصویر الطبي والتدخالت العالجیة.

ـلـعو • یطـّ الــذین  الـمـھـنـیـین  أو عــدد  الـتـعـلـیـمیــة  الـمواد  عـلى  ن 
ــطة التعلیم والتدریب من أجل التطویر المھني  ــاركون في أنشــ یشــ

 المستمر في مجاالت الطب النووي وعلم األشعة.

 المشاریع
 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

في   -۲-۲-۲-۰۰۱ ــة  ــات اإلشـــــعــاعی والتقنی النووي  الطــب 
 الظروف الصحیة

قة؛ وإتاحة اســتعراضــات  تحســین ومواءمة   األنشــطة البحثیة المنســَّ
ــادات، والمبادئ التوجیھیة  ــورات الوكالة، واإلرشــ النظراء ومنشــ
التصــــویر  ــأن  بشــــ ــدولي  ال والمؤتمر  ــات؛  ــاع االجتم ــاریر  وتق

ة اـلدموـیة (مؤتمر   الطبي ة أمراض القـلب واألوعـی اـمل في ـحاـل المتـك
IMIC-2022  المؤتمرات الحضـوریة  ) والفعالیات االفتراضـیة؛ وعقد

واالفتراضــــیـة وتنفیـذ مراجعـات إدارة الجودة في الطـب النووي  
 (برنامج كوانوم) وعلم األشعة (أداة كوادریل) في الدول األعضاء.

ات اإلكلینیكیـة والتعلیم في مجـال    -۲-۲-۲-۰۰۲ إدارة البیـاـن
 التقنیات النوویة المستخدمة في قطاع الصحة

لمحتوى الطب النووي وعلم األشــعة في مجتمع التحدیث المســتمر 
الصـــحة البشـــریة؛ وتحدیث قواعد بیانات الوكالة الخاصـــة بالطب  
النووي والتصــــویر الطبي (ـقاـعدة بـیاـنات نوـمداب وـقاـعدة بـیاـنات 
إیـماجین)؛ وإـعداد مواد التعلُّم اإللكتروني التـفاعلي والمواد التعلیمـیة  

ترـنت وتســــجیلـھا؛ وـبث  األخرى؛ وـبّث حلـقات دراســـــیة على اإلن 
ــیخ  ــركاء الوكالة؛ وترسـ المؤتمرات الدولیة الكبرى التي ینظمھا شـ
مھـارات القیـادة والمھـارات النـاعمـة األخرى؛ وتوحیـد ومواءمـة  

 مناھج التدریب في مجال الطب النووي وعلم األشعة.

اـنات التصویر الطبي وعلم استقراء الصور الطبیة -۲-۲-۲-۰۰۳ اـنات   توافُر مجموـعات البـی اـنات ونـماذج تحلـیل البـی وقواـعد البـی
لتقییم احتـیاـجات اـلدول األعضـــــاء على صــــعـید التعلیم والتوظیف  
ومعدات التصــویر التشــخیصــي؛ وَجْمع البیانات الضــخمة لتحلیل  

 المستقبل اإلكلینیكي لألمراض المعدیة واألمراض غیر المعدیة.

ــاء مختبر ب  مكافحة األمراض المعدیة -۲-۲-۲-۰۰٤ ــحیة في الدول  إنشــ یولوجیا جزیئیة لدعم األنظمة الصــ
 األعضاء.
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 ۱۰۹  الصفحة

 ۲البرنامج الرئیسي 

 العالج اإلشعاعي لألورام ومعالجة السرطان -۳-۲-۲البرنامج الفرعي 

 األھداف:

   تعزیز قدرات الدول األعضاء في مجال العالج اإلشعاعي ومعالجة السرطان، وغیر ذلك من تطبیقات اإلشعاعات في مجال
البشــریة، وقدرات الدول األعضــاء على االســتفادة بشــكل فعَّال وكفء ومأمون من تكنولوجیات العالج اإلشــعاعي الصــحة  

 المتقّدمة، في الوقت الراھن وفي المستقبل.

رات األداء  النواتج  مؤّشِ

ــاء للمبادئ التوجیھیة  • ــتخدام الدول األعضــ تعزیز اســ
إدارة حاالت  الصـــادرة عن الوكالة لبلوغ المســـتوى األمثل في  

 السرطان من خالل تطبیق نُھج قائمة على الشواھد.

ـعدد اـلدول األعضـــــاء التي تّم ـتدریبـھا من خالل أنشـــــطة   •
 تقودھا الوكالة في مجال العالج اإلشعاعي والبیولوجیا اإلشعاعیة.

ــتفیدة من أو  • ــاء المسـ ــات في الدول األعضـ ــسـ عدد المؤسـ
ط وراتھا وأنـش اركة في بحوث الوكالة ومنـش تھا في مجال إدارة  المـش

 الجودة فیما یخّص الطب اإلشعاعي والبیولوجیا اإلشعاعیة.

 المشاریع

 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

ــیة، وموارد التعلُّم  العالج اإلشعاعي السریري لألورام ۲-۲-۳-۰۰۱ ــورات، وقواعد البیانات، والمواد التدریسـ المنشـ
 اإللكتروني.

المواد الـتدریبـیة؛ وتوفیر الخبرات للتـجارب اإلكلینیكـیة ـباســــتـخدام   اآلثار البیولوجیة لإلشعاعات -۲-۲-۳-۰۰۲
ة   ة اإلكلینیكـی اء الحیوـی ك الكیمـی ا في ذـل ات مبتكرة، بـم اســــتراتیجـی
والعَرضــیة؛ والبحوث في مجال ھندســة األنســجة، والعالج بالُحزم  

 اإلشعاعیة، والعالج بالخالیا الجذعیة.

  

 قیاس الجرعات والفیزیاء الطبیة ألغراض التصویر والعالج -٤-۲-۲البرنامج الفرعي 
 األھداف:

   تعزیز قدرات الدول األعضاء في مجال العالج اإلشعاعي ومعالجة السرطان، وغیر ذلك من تطبیقات اإلشعاعات في مجال
فعَّال وكفء ومأمون من تكنولوجیات العالج اإلشــعاعي الصــحة البشــریة، وقدرات الدول األعضــاء على االســتفادة بشــكل  

 المتقّدمة، في الوقت الراھن وفي المستقبل.
رات األداء  النواتج  مؤّشِ

زیادة اسـتخدام المبادئ التوجیھیة الصـادرة عن الوكالة   •
وما تقّدمھ من خدمات قیاس الجرعات لتحســین ضــمان الجودة  

فیات على وقیاس الجرعات في مختبرات   تـش المعایرة وفي المـس
 المستوى الوطني.

ــتخدم خدمات مختبر قیاس   • ــاء التي تســ عدد الدول األعضــ
الجرـعات الـتابع للوـكاـلة (المـعایرات، والمـقارـنات، ومراجـعات قـیاس  

 الجرعات).

ــتفید من  • ــركاء أو المنظمات ممن یســ عدد المھنیین أو الشــ
 مختبر قیاس الجرعات.أنشطة التعاون التدریب التي تُنفَّذ في 

 المشاریع

 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

نـتائج الـخدـمات البرـیدـیة لمراجـعة قـیاس الجرـعات؛ ونـتائج مـعایرات  خدمات المعایرة والمراجعة -۰۰۱-٤-۲-۲
معاییر قیاس الجرعات الوطنیة؛ ونتائج المقارنات؛ وتســویة حاالت  

ــاء؛ التباین في عملیات   معایرة الُحزم اإلشـــعاعیة في الدول األعضـ
 وقواعد البیانات المحدَّثة.

التطورات المـستجدة في مجال قیاس الجرعات    -۰۰۲-٤-۲-۲
 اإلشعاعیة

نات قواعد ممارسة   المنشورات عن إرشادات قیاس الجرعات؛ ومدوَّ
قیاس الجرعات؛ والمواد التدریبیة عن قیاس الجرعات اإلشــعاعیة؛ 

 د البیانات.ووضع قواع



GC(65)/2 
 ۱۱۰  الصفحة

 ۲البرنامج الرئیسي 

 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

ــة   الفیزیاء اإلشعاعیة الطبیة اإلكلینیكیة -۰۰۳-٤-۲-۲ ــمان الجودة الخاصـ ــأن المبادئ التوجیھیة لضـ ــورات بشـ المنشـ
ة   اء الطبـی ب أمـان الفیزـی ك جواـن ة وكـذـل ة والتقنـی ب المـادـی الجواـن ـب

ة   ة؛ والمواد التعلیمـی ذین یعملون في  اإلكلینیكـی ائیین الطبیین اـل للفیزـی
مجالَي التصویر اإلشعاعي الطبي والعالج اإلشعاعي الطبي؛ وتعھُّد 

 قواعد البیانات وتطویرھا.

 

 الموارد المائیة -۳-۲البرنامج 

من أھداف   ٦الھدف  یُعدُّ أمن المیاه أحد العوامل األـساـسیة لرفاه اإلنـسان وـصحة النظام اإلیكولوجي، كما ھو معترف بھ في  
التنمیة المســتدامة "المیاه النظیفة والصــرف الصــحي". وتضــطلع موارد مســتودعات المیاه الجوفیة بدور بالغ األھمیة في 

ة. اه النظیـف اج األـغذـیة الموثوق وإـمدادات المـی ا في اـلدورة  إنـت ــاراتـھ اـحة وأنـماط تـجدُّدـھا ومســـ ذـیة المـت اه الـع دیرات المـی وتـق
ــت من األمور المفھومة جیداً على الدوام.الھیدرولوجیة، وكذل ــول إلیھا وجودتھا، لیس وفي  ك العوامل التي تتحكم في الوص

العادة یقود االســــتغالل المفرط للموارد األحفوریة وموارد مســــتودعات المیاه الجوفیة غیر المتجددة إلى انخفاض حاد في 
األغذیة والطاقة أن تخصــص الحكومات بطریقة مالئمة المیاه   ویقتضــي الطلب المتزاید على مســتویات المیاه ونُدرة المیاه.

وترتبط أوجھ عدم الیقین اإلضــــافیة بدور المیاه في التغیرات المناخیة المائیة العالمیة  بین مختلف القطاعات االقتصــــادیة.
 من أھداف التنمیة المستدامة). ۱۳(الھدف 

لســطحیة وإدارتھا نُھجاً متعددة التخصــصــات یجب أن تكون مدعومة ویســتلزم التقییم الشــامل للموارد المائیة الجوفیة وا
ة. ة ومعلوـمات بیئـی ة ســـــلیـم ة علمـی درولوجـی ات ھـی اـن ة   ببـی ة الجوفـی ائـی ة للموارد الـم ام في التقییـمات الوطنـی د النقص الـع ویقیـّ

ویتناول ھذا  المیاه وتحقیق أمن المیاه.والـسطحیة قدرة العدید من الدول األعـضاء على اإلدارة الفعَّالة للطلبات على إمدادات 
من أھداف التنمیة المـستدامة عبر نـشر تقنیات الھیدرولوجیا النظیریة لتحـسین الفھم الھیدرولوجي   ٦البرنامج مقاـصَد الھدف 

 ویعطي البرنامج األولویة لبـناء الـقدرات واالعتـماد على الذات في الدول األعضـــــاء من خالل تطبیق األســـــالـیب الوطني.
 النظیریة التي تساعد على تنویر عملیة تقییم الموارد المائیة وادارتھا.

یتمثل أحد الدروس المـستفادة المتكررة في األھمیة الحاـسمة   الدروس المـستفادة من االـستعراـضات والتقییمات والتقدیرات:
ات الواضـحة التي تضـعھا الدول األعضـاء لتصـمیم الدراسـة الھیدرولوجیة السـلیمة والتقییم السـلیم للموارد المائیة، واألولوی

من خالل تحدید الفجوات المعرفیة المحددة في المعلومات الھیدرولوجیة الوطنیة، وإنشــاء أُطر مؤســســیة وقانونیة مناســبة 
ز واعتـماد نھج منقح من مشـــــروع مـبادرة الوـكاـلة اـلدولـیة للـطاـقة اـلذرـیة لتعزی للتـعاون فیـما بین المـعاـھد الوطنـیة واـلدولـیة.

ــیغة المنقحة ــاركة جمیع IWAVE 2.0 توافر المیاه (الصــ ــدة على أھمیة االلتزام على المدى الطویل ومشــ ) إنما یؤكد بشــ
الجھات المعنیة الرئیســیة المكلَّفة بوالیة تتعلق بالموارد المائیة، فضــالً عن الحاجة إلى إشــراك ســلطات المیاه المحلیة ذات 

ییم المســتنیر للحاجة والدور المناســب للتقنیات النوویة والنظیریة في معالجة مشــاكل وباإلضــافة إلى ذلك، فإن التق الصــلة.
عاً  میاه محدَّدة یـضمن أن خطط العمل المقترحة ذات مزیة نـسبیة مقارنة باالـستقـصاءات الھیدرولوجیة التقلیدیة. ونـشھد توسـُّ

لة في مجال الھیدرولوجیا في العدید من الدول  ســــریعاً في تطبیق النظائر المســــتقرة، والنظائر المشــــعة والغازات الخام
وتواصـــــل الوكالة دعم المئات من مختبرات  األعضـــــاء، مـما أدى إلى زیادة االعتـماد على الذات في توفیر نتائج تحلیلیة.

المـستقرة الدول األعـضاء في تحـسین موثوقیة وقدرات النواتج التحلیلیة من خالل اـستخدام اختبار الكفاءة كلَّ ـسنتین للنظائر 
(مثل  ومشاكل التلوث  المشاریع المتعلقة بجودة المیاهأكثر فأكثر الدول األعضاء   وتعتبر والنظائر المشعة في الھیدرولوجیا.

تودعات المیاه الجوفیة   م خرائط مواطن ضـعف مـس اریع  التلوث بالنیتروجین) ورـس لضـمان إمدادات المیاه  بالغة األھمیةمـش
 المستدامة وجودتھا.

 المعاییر المحدَّدة لترتیب األولویات:
دعم الدول األعضـــاء في مجاالت األولویة التي تم تحدیدھا لجھود الھیدرولوجیا النظیریة المتعلقة بأمن الموارد  -۱

 المائیة.
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المـستویین  تحدید وتقییم احتیاجات األُطر المؤـسـسیة والقانونیة، فـضالً عن المعلومات الھیدرولوجیة الـشاملة على   -۲
  الوطني واإلقلیمي، لتمكین استدامة تأثیر الھیدرولوجیا النظیریة في أمن الموارد المائیة.

 ضمان تمتُّع التقنیات النظیریة والنوویة بمزیة نسبیة مقارنة بالبدائل التقلیدیة غیر النوویة للتطبیق المقترح. -۳

 التغیرات في البرنامج واتجاھاتھ

، یجمع ھذا البرنامج  شـــبكات البیانات النظیریة المتعلقة بالدراســـات الھیدرولوجیة والمناخیة  -۱-۳-۲البرنامج الفرعي  
الـشبكة العالمیة الـستخدام النظائر  -الفرعي ویـضع في المتناول العام قواعد البیانات النظیریة العالمیة الطویلة األمد للوكالة 

ــة األمطار ( ــتخدام  )GNIPفي دراسـ ــبكة العالمیة السـ ــة األنھار (، والشـ ــات   -)  GNIRالنظائر في دراسـ ألغراض الدراسـ
ــاء خالل العقد المنصـــرم. الھیدرولوجیة والمناخیة. وزاد الطلب على ھذه  وقد زادت بشـــكل كبیر مشـــاركة الدول األعضـ

ــة تغیر المناخ واآلثار البیئیة. ــكل متزاید لدراسـ ــتخدم بشـ لتعمیم أدوات التعلم  وتُبذل جھود جدیدة   البیانات العالمیة ألنھا تُسـ
ــطناعي لتقییم اتجاھات بیانات النظائر العالمیة للوكالة للتأثیرات المناخیة في الھیدرولوجیا. ــل  اآللي والذكاء االصـ ویواصـ

مختبر الھیـدرولوجیـا النظیریـة التـابع للوكـالـة دعم الـدول األعضـــــاء في تعزیز االعتمـاد على الـذات وأداء مختبرات  
ـیة الـقائـمة والـجدـیدة من خالل أنشــــــطة الـتدرـیب والتعلُّم اإللكتروني في العلوم الھـیدرولوجـیة وتفســـــیر  الھـیدرولوجـیا النظیر

 بیانات النظائر.

، یدعم ھذا البرنامج الفرعي عدداً متزایداً من  تقییم وإدارة الموارد المائیة اســـتناداً إلى النظائر  -۲-۳-۲البرنامج الفرعي  
وفي   شـاملة للموارد المائیة على المسـتویَین الوطني واإلقلیمي سـعیاً لتحقیق أمن المیاه.  الدول األعضـاء في إجراء تقییمات

الـغاـلب یعتـمد اـلدعم على إكـمال عملـیة تقییم مشـــــروع مـبادرة الوـكاـلة اـلدولـیة للـطاـقة اـلذرـیة لتعزیز توافر المـیاه (الصـــــیـغة  
ــاعدة الد وتضــطلع الوكالة بدور  ).IWAVE 2.0المنقَّحة  ــتند إلى فرید في مس ــاملة تس ول األعضــاء على إجراء تقییمات ش

العلوم باالســـتعانة بتقنیات نوویة، ویتمُّ ذلك من خالل برنامجھا للتعاون التقني ومن خالل المشـــاریع التي تُنفَّذ مع منظمات  
حدَّدة بشأن قضایا وتستند عملیة تحدید المشاریع وخطط العمل إلى ما للدول االعضاء من أولویات م األمم المتحدة األخرى.

) واألُطر IWAVE 2.0المیاه، ومن خالل مشروع مبادرة الوكالة الدولیة للطاقة الذریة لتعزیز توافر المیاه (الصیغة المنقَّحة  
ــیة والقانونیة القائمة. ــس ض  المؤس ــاریع التعاون التقني لتقییم قابلیة تعرُّ ــنوات األخیرة ارتفع عدد الطلبات على مش وفي الس

وسـتعمل الوكالة على تعزیز وتشـجیع وضـع نُھج وأسـالیب میدانیة  الجوفیة للتلوث وقضـایا جودة المیاه ذات الصـلة.المیاه 
 ومختبریة جدیدة تعتمد على تطبیق النظائر البیئیة لتلبیة ھذه الطلبات.

ر ھذا البرنامج   ،تطبیقات النظائر المشـعة ألغراض الھیدرولوجیا  -۳-۳-۲البرنامج الفرعي   ّ الفرعي ویعزز االسـتفادة ییسـِ
وسترِسّخ األنشطة   من استخدام النویدات المشعة البیئیة والغازات الخاملة ونظائرھا في سیاق إدارة تقییمات الموارد المائیة.

رة الجھود المبذولة لتحـسین اـستخدام مثل ھذه المقتفیات في مـشاریع للتعاون التقني واألنـشطة البحثیة المنسـَّقة، وتوسـ  یع المقرَّ
ــیرة العمر لغرض تأریخ ُعمر المیاه الجوفیة، وتقییمات   ــعة الطویلة العمر والقصــ ــتخدام كل من النویدات المشــ نطاق اســ

ث. ضـــھا، واقتفاء أثر مصـــادر التلوُّ وســـیســـتحدث العدید من ھذه األنشـــطة منھجیاٍت میدانیة   تجدُّدھا ورســـم خریطة تعرُّ
یـدة بطریقـة روتینیـة، بـاالقتران مع غیرھـا من األدوات الھیـدرولوجیـة ومختبریـة جـدیـدة بھـدف تطبیق ھـذه النُُھج الجـد

 والجیوكیمیائیة، في الدول األعضاء.

 األھداف والنواتج ومؤشرات األداء بحسب البرنامج

 الموارد المائیة -۳-۲البرنامج 

 األھداف:

   تقییم وإدارة مواردھا من المیاه العذبة، بما في ذلك دعم الدول األعضــاء في تطبیق تقنیات الھیدرولوجیا النظیریة ألغراض
 تأثیرات التغیرات المناخیة المائیة في توزیع الموارد المائیة وتوافرھا.
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رات األداء  النواتج  مؤّشِ

ــاء لخدمات الوكالة فیما  • ــتخدام الدول األعضـ زیادة اسـ
یتعلق بإدارة الموارد المائیة على نحو مســـتدام وما یتصـــل بھا 

ــتناد إلى تقییم من  ــات باالس ــیاس ــیاغة القوانین والس عملیات ص
 سلیم من الناحیة العلمیة بشأن توافُر الموارد المائیة وجودتھا.

ة،  • اـل ات الوـك دـم دم ـخ ــاء التي تســــتـخ دول األعضـــ دد اـل ـع
اـنات النظیرـیة   ا النظیرـیة، ومجموـعات البـی ومنھجـیات الھـیدرولوجـی

بـما في ذـلك التكیُّف مع التغیُّر الـعالمـیة لتقییم وإدارة المواد الـمائـیة،  
 المناخي المائي.

بة وبنیة أســاســیة متوافرة في الدول   • موارد بشــریة مدرَّ
األعضــاء التي تســتخدم خدمات الوكالة ألغراض دمج أســالیب 
الھیدرولوجیا النظیریة واســتخدامھا بشــكل روتیني في عملیات 

 تقییم الموارد المائیة.

نفَّذت أو اســــتھلَّت برامج تقییم عدد الدول األعضــــاء التي   •
 للموارد المائیة باستخدام التقنیات النظیریة بمساعدة الوكالة.

اج  • ادرة على إنـت ــاء الـق دول األعضـــ دد المختبرات في اـل ـع
ازات   ائر الـغ ة والتریتیوم ونـظ ائر المســــتقرَّ ة  للنـظ تحلیالت موثوـق

ــاعدة المقدَّم ــل المســ ة من الخاملة الموجودة في عینات المیاه بفضــ
 الوكالة.

  

 شبكات بیانات النظائر المتعلقة بالدراسات الھیدرولوجیة والمناخیة -۱-۳-۲البرنامج الفرعي 

 األھداف:

  تمكین الدول األعضـاء من الحصـول على البیانات النظیریة العالمیة ورسـم خرائط المنتجات ذات الصـلة، ونشـر معلومات
 المنشورات والتدریب.الھیدرولوجیا النظیریة من خالل 

رات األداء  النواتج  مؤّشِ

زیادة اـستخدام مؤـسـسات الدول األعـضاء للتكنولوجیا  •
النظیرـیة التي تطورـھا الوـكاـلة في مـجال تقییم وإدارة الموارد  

 المائیة.

ـعدد اـلدول األعضـــــاء التي نفـَّذت أو اســــتھلـَّت برامج لتقییم  •
الـشبكة العالمیة الـستخدام النظائر  الموارد المائیة أو تلك المـشاركة في  

 في دراسة األنھار باستخدام تقنیات نظیریة طّورتھا الوكالة.

 المشاریع

 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

ة    -۲-۳-۱-۰۰۱ ائر المتعلـق ات النـظ اـن ة لبـی اـل ات الوـك شـــــبـك
 بھطول األمطار واألنھار والمیاه الجوفیة

ة   ات الســــنوـی دیـث ة التـح ابـع اه الـت ائر المـی ة لنـظ المـی ات الـع اـن د البـی لقواـع
للوكالة (الشبكة العالمیة الستخدام النظائر في دراسة األمطار والشبكة  
العالمیة الســـتخدام النظائر في دراســـة األنھار)، بما في ذلك إضـــافة  
عدد متزاید من محطات الرصد في الدول األعضاء؛ ودورات تدریبیة 

 وتفسیر البیانات. في األسالیب التحلیلیة

بیــانــات النظــائر العــالمیــة    -۲-۳-۱-۰۰۲ تولیف ونشـــــر 
 والمعلومات ذات الصلة

ــة،   اإللكتروني، والخرائط الرقمی التعلُّم  ــة، ومواد  ــدریبی الت ــدورات  ال
رات اإلخباریة ومواد التواصـل الخارجي التي  وقواعد البیانات، والنـش

 مختلف الشركاء.أنتجتھا الوكالة أو أُنتجت بالتعاون مع 

  

 تقییم وإدارة الموارد المائیة استناداً إلى النظائر -۲-۳-۲البرنامج الفرعي 
 األھداف:

  ــطحیة والمیاه دعم الدول األعضــاء في اعتماد تقنیات النظائر في تقییمات الموارد المائیة المحلیة والوطنیة إلدارة المیاه الس
 الجوفیة.

رات  النواتج  األداء مؤّشِ
تخدام الدول األعضـاء لتقنیات الھیدرولوجیا  • زیادة اـس

النظیریة كجزٍء من جھودھا الرامیة إلى تقییم مواردھا المائیة 
 وإدارتھا.

عدد الدول األعضــــاء التي تســــتخدم أســــالیب الھیدرولوجیا   •
النظیرـیة الـتابـعة للوـكاـلة كجزٍء من جھودـھا الرامـیة إلى تقییم مواردـھا  

 تھا.المائیة وإدار
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 المشاریع
 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

 تقاریر التقییمات الوطنیة الخاصة بالدول األعضاء المشاِركة. التقییم الشامل للموارد -۲-۳-۲-۰۰۱

ــتراتیجیات إدارة الموارد المائیة الجوفیة    -۲-۳-۲-۰۰۲ اس
 والمیاه السطحیة

ومسـتودعات المیاه الكبیرة العابرة تقاریر عن تقییم مسـتجمعات المیاه 
 للحدود.

 

 تطبیقات النظائر المشعة ألغراض الھیدرولوجیا -۳-۳-۲البرنامج الفرعي 

 األھداف:

 .دعم الدول األعضاء في استخدام النظائر المشعة في إدارة المیاه السطحیة والمیاه الجوفیة 

  النظائر المشعة البیئیة في عینات المیاه.دعم الدول األعضاء في تعزیز قدراتھا على تحلیل 

رات األداء  النواتج  مؤّشِ

زیادة اســتخدام الدول األعضــاء للمســاعدة التي تقدمھا  •
ــطحیة والمیاه  ــین تقییم وإدارة نُظم المیاه الســ الوكالة في تحســ

 الجوفیة باستخدام النظائر المشعة.

ونظائر عدد الدول األعضـاء التي تسـتخدم النظائر المشـعة   •
الغازات الخاملة لتقییم مصــادر المیاه بفضــل المســاعدة المقدَّمة من 

 الوكالة.

زیادة اســــتخدام الدول األعضــــاء لخدمات الوكالة في   •
 مجال تحلیل التریتیوم الموجود في عّینات المیاه.

عدد مختبرات الھیدرولوجیا النظیریة في الدول األعضـــاء   •
ة ا الـی اـنات ـع اج بـی ادرة على إنـت ائر التریتیوم بفضـــــل  الـق لجودة لنـظ

 المساعدة المقدَّمة من الوكالة.

 المشاریع

 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

ة    -۲-۳-۳-۰۰۱ ة األحفورـی اه الجوفـی ــائص المـی د خصـــ دـی تـح
 باستخدام النویدات المشعة الطویلة العمر

النظائر توســیع شــبكة مختبرات الدول األعضــاء التي توفّر تحلیل  
وقـیاســـــاتـھا لعملـیة أخذ عّیـنات الـغازات الـخامـلة والنـظائر المشـــــعة 

 وتحلیلھا.

اســـــتخــدام نظــائر الغــازات الخــاملــة إلجراء    -۲-۳-۳-۰۰۲
 دراسات عن إعادة تغذیة طبقة المیاه الجوفیة وعن التلوث

اریر   ا یخص نـظائر الھلیوم؛ وتـق تحســــین أـخذ وتحلـیل العیـنات فیـم
الموارد المائیة توضح استخدام الغازات الخاملة؛ ودورات  تقنیة عن  

 تدریبیة، وتقاریر عن اختبارات الكفاءة.

 

 البیئة البحریة -٤-۲البرنامج 

یُعَدُّ فھم وحمایة النظم اإلیكولوجیة الســاحلیة والبحریة والكائنات الحیة المرتبطة بھا أمراً ضــروریاً لحیاة صــحیة، وللتنمیة 
 ۱۳اعدة الدول األعضـاء على العمل نحو تحقیق أھداف األمم المتحدة للتنمیة المسـتدامة، وخاصـة الھدف  المسـتدامة، ولمسـ 

ــتدامة "العمل المناخي" والھدف   ــتدامة "الحیاة تحت الماء". ۱٤من أھداف التنمیة المسـ والتھدیدات  من أھداف التنمیة المسـ
ث، الرئیســیة المحیقة بالبیئة الســاحلیة والبحریة، مثل االســ  تغالل المفرط للموارد، وفقدان الموائل، واألنواع الدخیلة، والتلوُّ

ــاً  اة، في حین تمسُّ أیضـــ ع البیولوجي ونوعـیة الحـی واآلـثار المترتـبة على تغیُّر المـناخ والمحیـطات، ـما تزال تـحدُّ من التنوُّ
 إمكانیة توفیر خدمات النظم اإلیكولوجیة األساسیة.

تم تراتیجیات التخفیف والتكیُّف في الوقت الحقیقي وللتقنیات النوویة والمـس صـة الـس دة منھا دور مھم في تنفیذ العلوم المخصـَّ
والـھدف من ـھذا البرـنامج ھو دعم اـلدول األعضـــــاء في تعزیز ـقدراتـھا على اســـــتـخدام التقنـیات النووـیة  وفي المســـــتقـبل.

یر المناخ البحري وتغیُّر المحیطات، وتحدید المشـاكل  والمسـتمدة منھا في سـعیھا لتحقیق فھم أفضـل لآلثار المترتبة على تغ
ثات المشعة وغیر المشعة.  البحریة الناجمة عن الملّوِ
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وتدعم أنـشطة ھذا البرنامج الدول األعـضاء في تحـسین القدرات التحلیلیة والتقییمیة لمختبراتھا، ما یجعلھا تـسھم في التجارة 
  عال للمخاطر البیئیة البحریة، واســتصــالح النظم اإلیكولوجیة البحریة المجھدة بیئی�ا. الدولیة، واالســتدامة البیئیة، والتقییم الف

كذلك یدعم البرنامج الدول األعـضاء في بناء قدراتھا على التعامل مع تلوث البحار بالمواد البالـستیكیة، والكربون األزرق، 
ثات المشــــــعة أو  غیرھا، وكذلك قدراتـھا على اإلدارة المســــــتدامة للبیـئات البحریة  والمســـــتویات البیئـیة المرتفـعة من الملّوِ

ویوفر البرنامج أیضاً معلومات علمیة لسائر المنظمات الدولیة ویتولى دوراً تنسیقی�ا في مجاالت مھمة  ومواردھما الطبیعیة.
 مثل تحمُّض المحیطات، والشفافیة الدولیة، والتحقق من صحة بیانات رصد البیئة البحریة.

ال یزال تغیُّر المناخ والمحیطات یمثل أولویة قصـوى لدى   الدروس المسـتفادة من االسـتعراضـات والتقییمات والتقدیرات:
العدید من الدول األعضـاء، وتظل قدرتھا على المشـاركة في اتخاذ القرارات القائمة على أسـس علمیة وقیادة تلك القرارات 

دقیقة وفي الوقت المناســـب لآلثار المترتبة على تغیُّر المناخ والمحیطات وتحدید وال تزال التقییمات ال ذات أھمیة قصـــوى.
وباإلـضافة إلى ذلك، فإن  فجوات المعلومات الرئیـسیة على ـصعید الجھود الوطنیة واإلقلیمیة واألقالیمیة ذات أھمیة حاـسمة.

اســعة من المواضــیع البحریة ســیكفل أن یكون إجراء تقییم مســتنیر لدور التقنیات النوویة والنظیریة في معالجة مجموعة و
وتسـتعین   العمل المقترح ھاماً وأن یسـِلّط الضـوء على المزیة النسـبیة مقارنةً باألسـالیب التقلیدیة في العلوم البیئیة والبحریة.

ً   االرتقاء بھاجرى التي  الدول األعضــاء بالبوابة اإللكترونیة   أي نظام معلومات  الخاصــة ببیانات النویدات المشــعة، و حدیثا
 ، كمستودع جامع لمعلومات النشاط اإلشعاعي البحري. )MARISالنشاط اإلشعاعي البحري (

وســتواصــل مختبرات البیئة البحریة التابعة للوكالة تقدیم تقییمات ذات صــلة قائمة على العلوم البحریة واألدوات والبیانات 
المرتبطة بھا لمســاعدة الدول األعضــاء على مواجھة التحدیات البحریة ذات األولویة واإلســھام في تحقیق غایات ومقاصــد 

ــتدامة. ولتلبیة مطا ــاء المتزایدة بتوفیر العلوم الالزمة الكفیلة بإجراء تقییمات للمواد أھداف التنمیة المســ لب الدول األعضــ
ــى مع  ــع مختبرات البیئة البحریة التابعة للوكالة نطاق جھودھا بما یتماشـ ــتوسـ ــتیكیة البحریة والكربون األزرق، سـ البالسـ

  الموارد المتاحة. 

 المعاییر المحدَّدة لترتیب األولویات:
األنشطة التي تمّكن الدول األعضاء من معالجة أھداف التنمیة المستدامة وغایاتھا والعمل على تحقیقھا واإلسھام  -۱

 في عملیة عقد األمم المتحدة لعلوم المحیطات من أجل التنمیة المستدامة.
ــ  -۲ ل  األنشـــطة التي تدعم مختبرات الدول األعضـــاء من خالل الربط الشـــبكي ووضـــع مبادئ توجیھیة وأفضـ

الممارسـات، ولتعزیز وعیھا البیئي وإدارتھا البیئیة عن طریق اسـتخدام التقنیات النوویة والتقنیات المسـتمدة من  
 المجال النووي.

ــاء في اإلجراءات التي تقود إلى خفض الحواجز التقنیة أمام التجارة ودعم  -۳ ــطة التي تدعم الدول األعضــ األنشــ
 والبلدان النامیة.القدرة التنافسیة للبلدان األقّل نمواً 

اط   -٤ بكة المختبرات التحلیلیة لقیاس النـش ـسات الدول األعضـاء من خالل الـشبكات (مثل ـش تعزیز التعاون مع مؤـس
ــط، ولجنة  ــبكة ألمیرا)، وبرنامج تقییم ومكافحة التلوث في منطقة البحر األبیض المتوسـ ــعاعي البیئي (شـ اإلشـ

ة بحر البلطیق، و ة في منطـق ة البحرـی ة البیـئ اـی ات  حـم اقـی ة، واالتـف اـل ة مع الوـك اوـن ك من خالل المراكز المتـع ذـل ـك
 البحریة اإلقلیمیة وغیرھا من شركات على المستویات الوطنیة واإلقلیمیة والدولیة. 

 التغیرات في البرنامج واتجاھاتھ

اســـتخدام التقنیات النوویة والتقنیات  ســـیعزز   ،التقنیات النوویة لفھم التغیُّرات المناخیة والبیئیة  ۱-٤-۲البرنامج الفرعي  
المســـــتـمدة من المـجال النووي إلثراء فھمـنا آلـثار تغیُّر المـناخ وتغیُّرات المحیـطات مـثل الكربون األزرق، وارتـفاع درـجة  
حرارة المحیطات، وآثار التحمُّض ونزع األكســــجین في النظم اإلیكولوجیة الســــاحلیة والبحریة والكائنات الحیة المرتبطة 

وتساعد مختبرات البیئة البحریة التابعة للوكالة الدول األعضاء على تعزیز االعتماد على الذات في التحلیل واألداء في  ھا.ب
المختبرات الـجدـیدة والـقائـمة، واســـــتكـمال األنشــــــطة الـتدریبـیة األخرى بشـــــأن اآلـثار المترتـبة على تغیُّر المـناخ وتغیرات  

 یانات المرتبطة بذلك.المحیطات وتعزیز تفسیر/مقارنة الب
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، یطبِّق ھذا البرنامج الفرعي التقنیات النوویة اســـتخدام التقنیات النوویة لرصـــد وتقییم التلوُّث  -۲-٤-۲البرنامج الفرعي  
ث المشّع وغیر المشّع في البیئة البحریة. وأما الجزء البري من رصد   وتلك المرتبطة بھا إلجراء قیاس وتقییم موثوقین للتلوُّ

ع ھذا  الذي تدیره شــعبة العلوم الفیزیائیة والكیمیائیة. ٥-۲ث فقد نُقل مع مختبر البیئة األرضــیة إلى البرنامج  التلو وســیوســّ
وخضــــعت   البرنامج الفرعي نطاق التعاون مع المنظمات الدولیة واالتفاقیات البحریة والمراكز المتعاون وشــــبكة ألمیرا.

 قیة واسعة وسیتواصل تطویرھا.التابعة للوكالة لتر  MARISقاعدة بیانات 

النظم اإلیكولوجیـة  -۳-٤-۲البرنـامج الفرعي   ع البیولوجي وخـدمـات  لحمـایـة التنوُّ لھـذا البرنـامج   ،التقنیـات التحلیلیـة 
تویات   تمدة منھا لتزوید الدول األعضـاء بأدوات قویة لتقییم مـس الفرعي ھدفان، ھما: مواصـلة تطویر التقنیات النوویة والمـس

ودراســـة مصـــادرھا وســـلوكھا وتأثیرھا في خدمات النظم اإلیكولوجیة البحریة؛ وتوفیر خدمات ضـــمان الجودة   الملوثات
وـسیدعم ھذا البرنامج الفرعي الدول األعضاء من  للدول األعـضاء ومختبراتھا إلنتاج بیانات جیدة لرـصد الملوثات البحریة.

اتا واســـتكھولم التي یدیرھا برنامج األمم المتحدة للبیئة، ومن خالل  خالل المبادرات الدولیة، مثل اتفاقیات برشـــلونة ومینام
توفیر مراجع تحلیلیة على أعلى مستوى، وتطویر المعارف، وتعزیز القدرات التحلیلیة للدول األعضاء، ونقل الدرایة بشأن 

ـثة. اختـبارات الكـفاءة لتحلـیل الملوـثات إلى ـھذا    وـقد نـُقل إنـتاج المواد المرجعـیة وتنظیم التقییـمات البیئـیة البحرـیة للمواقع الملوَّ
 البرنامج الفرعي.

 األھداف والنواتج ومؤشرات األداء بحسب البرنامج

 البیئة البحریة -٤-۲البرنامج 

 األھداف:

   ــتخدام التقنیات النوویة ــاء في مواجھة التحدیات البحریة األكثر إلحاحاً والتخفیف من حدتھا باس والتقنیات دعم الدول األعض
المســـتمدة من المجال النووي مع تعزیز خبراتھا وقدرتھا على تطویر اســـتراتیجیات مخصـــصـــة قائمة على العلم من أجل  

 اإلدارة المستدامة للنظم اإلیكولوجیة البحریة.

رات األداء  النواتج  مؤّشِ

ة   • ات النووـی ــاء للتقنـی دول األعضـــ دام اـل ادة اســــتـخ زـی
تمدة من  المجال النووي للتصـدي لآلثار المترتبة والتقنیات المـس

 على تغیر المناخ البحري وتغیُّر المحیطات.

عدد الدول األعضــــاء الـمدعومة للعـمل نحو أھداف التنمـیة  •
دة لعلوم   د األمم المتـح ك عـق ا في ذـل ة، بـم ة ذات الصـــــل داـم المســـــت
ــتدامة، من خالل معالجة التحدیات   المحیطات من أجل التنمیة المســ

ة ـباســــتـخدام التقنـیات النووـیة والتقنـیات الســـــاحلـیة وال بحرـیة الملحـّ
 المستمدة من المجال النووي.

اجھـا،  • دة التي تمَّ إنـت دة الجـدـی ة المعتمـَ عـدد المواد المرجعـی
وـعدد اختـیارات الكـفاءة التي تمَّ تنظیمـھا، والمنھجـیات التحلیلـیة التي 

 جرى نشرھا أو التثبُّت من صحتھا.

تخدام   • الدول األعضـاء لخدمات الوكالة لتعزیز زیادة اـس
ــتدامة   ــتراتیجیات لإلدارة المسـ خبرتھا وقدرتھا على تطویر اسـ

 للنظم اإلیكولوجیة البحریة والكائنات الحیة المرتبطة بھا.

عدد الدول األعضــــاء المشــــاركة في أنشــــطة البحوث أو  •
الرصــــد أو الـتدریب التي من شــــأنھا تعزیز قدرة ھذه الدول على 

راتیجیات لحمایة البیئة واســتخدام الموارد الطبیعیة على وضــع اســت 
 نحو مستدام.

  

 استخدام التقنیات النوویة لفھم التغیـّرات المناخیة والبیئیة -۲-٤-۱البرنامج الفرعي 

 األھداف:

   المحیـطات من خالل تطویر وتطبیق دعم اـلدول األعضـــــاء في بـناء الخبرات والـقدرات على تقییم آـثار تغیُّر المـناخ وتغیُّر
 أنشطة البحث والتطویر المخصصة فیما یتعلق بالتقنیات النوویة والتقنیات المستمدة من المجال النووي.
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رات األداء  النواتج  مؤّشِ

ــاء للخدمات التي تقّدمھا  • ــتخدام الدول األعضـ زیادة اسـ
ــتحداث وتطبیق تقنیات نوویة وتقنیات  ــتمدة الوكالة في اسـ مسـ

وتغیُّرات   المنــاخ  تغیُّر  على  المترتبــة  اآلثــار  لتقــدیر  منھــا 
 المحیطات.

ل   • دریبھم من قـب ذین یتّم ـت ــاء اـل دول األعضـــ دد خبراء اـل ـع
الوـكاـلة على اســــتـخدام التقنـیات النووـیة والتقنـیات المســــتـمدة من 
اخ وتغیُّرات   ة على تغیُّر المـن ار المترتـب دیر اآلـث المجـال النووي لتـق

 المحیطات.

زـیادة خبرة اـلدول األعضـــــاء وـقدرتـھا على وضــــع  •
صــة قائمة على العلوم لإلدارة المســتدامة   اســتراتیجیات مخصــَّ

 للنظم اإلیكولوجیة البحریة.

زیـادة عـدد الـدول األعضـــــاء ذات الخبرة والقـدرة على  •
ة، مـثل الكربون األزرق، وتحمُّض   مواجـھة التـحدـیات البحرـیة الملحـّ

 واالحترار، ونزع األكسجین.المحیطات، 

ــاء الذین یبحثون في موقع مركز  • عدد خبراء الدول األعضـ
) بحـثاً عن OA-ICCالتنســــیق اـلدولي المعني بتحمُّض المحیـطات (

ــة   ــاعی االجتم ــا  ــأثیراتھ المحیطــات وت تحمُّض  ــأن  بشــــ معلومــات 
 واالقتصادیة المحتملة.

 المشاریع

 المخطَّط لھا المخرجات الرئیسیة   العنوان 

اســـتخدام األدوات النظیریة لدراســـة التغیرات    -۱-۰۰۱-٤-۲
 المناخیة والبیئیة

المنشــورات والمبادئ التوجیھیة ألفضــل الممارســات بشــأن تطبیق 
التقنیــات النوویــة والتقنیــات المســــتمــدة من المجــال النووي على 
وتغیُّرات   ــاخ  المن تغیُّر  ــة على  المترتب ــار  اآلث ــات عن  ــدراســــ ال

 حیطات.الم

ـتـحمـُّض    -۱-۰۰۲-٤-۲ آثـــار  م  ـی ـی ـق وـت اـلـكرـبون  دورة  م  ـی ـی ـق ـت
 المحیطات

المنشــورات والمبادئ التوجیھیة ألفضــل الممارســات بشــأن تطبیق 
التقنیــات النوویــة والتقنیــات المســــتمــدة من المجــال النووي على 
ــات عن دورة الكربون في البحـار اآلثـار المرتبطـة بھـا  الـدراســـ

ة على   ات موقع  المترتـب اخ وتغیُّرات المحیطـات؛ وتحـدیـث تغیُّر المـن
؛  ) OA-ICCمركز التنســــیق الـدولي المعني بتحمُّض المحیطـات (

 وفعالیات التدریب وتبادل المعلومات.

  

ث -۲-٤-۲البرنامج الفرعي   استخدام التقنیات النوویة لرصد وتقییم التلوُّ

 األھداف:

  تخدام التقنیات النوویة لتقییم التلوث وآثار الملوثات في البیئة البحریة التخاذ دعم الدول األعضـاء في تعزیز قدراتھا على اـس
 قرارات مستنیرة بشأن اإلدارة البیئیة في الحاالت الروتینیة والطارئة.

رات األداء  النواتج  مؤّشِ

ة   • اـل ات الوـك دـم ــاء لـخ دول األعضـــ دام اـل ادة اســــتـخ زـی
التقنـیات   النووـیة من أـجل رصـــــد ـحاالت ـحدوث  الـخاصـــــة ـب

ثات المشــعة وغیر المشــعة ومن أجل   وانتشــار واتِّجاھات الملّوِ
 تقییم منشئھا وسلوكھا وتأثیراتھا في البیئة البحریة.

تخدام   • عدد الدول األعضـاء التي تتلقى الدعم من الوكالة الـس
ات في   ار الملوـث ة بكفـاءة لتقییم التلوث وآـث ة التطبیقـات النووـی البیـئ

 الساحلیة والبحریة.

زـیادة اســــتـخدام خبراء اـلدول األعضـــــاء للمعلوـمات  •
اســـــات اآلنـیة واألدوات الـعددـیة في دعم إدارة   اـنات والقـی والبـی
البیئــة البحریــة وعملیــة اتخــاذ القرار في الحــاالت الروتینیــة 

 والطارئة.

دة   • اـع ذین یّطلعون على ـق ــاء اـل دول األعضـــ دد خبراء اـل ـع
 معلومات البحریة.بیانات نظام ال
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 المشاریع

 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

التلوث اإلشــعاعي وغیر اإلشــعاعي وأثره في   -۲-۰۰۱-٤-۲
 البیئة

ــة   النووی ــات  التقنی تطبیق  ــة عن  التوجیھی ــادئ  المنشــــورات والمب
 والمستمدة منھا على دراسة التلوث البیئي.

  

ع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة -٤-۳-۲البرنامج الفرعي   التقنیات التحلیلیة لحمایة التنوُّ

 األھداف:

   ــتمدة من المجال النووي ــأن تطبیق التقنیات النوویة والتقنیات المس ــاء بش توفیر الدعم العلمي والتقني والخبرة للدول األعض
ثات والســـموم الحیویة المتعلقة بتكاثر  الطحالب الضـــارة والنویدات المشـــعة وســـلوكھا وتأثیرھا جمیعاً في لفھم انتقال الملّوِ

ع البیولوجي وسالمة األغذیة وخدمات النظم اإلیكولوجیة للبیئة البحریة.  مجاالت التنوُّ

رات األداء  النواتج  مؤّشِ

ــمان الجودة من  • ــاء لضـ ــتخدام الدول األعضـ زیادة اسـ
ة  الوكـالـة وخـدمـات البحـث والتطویر لتطبیق   التقنیـات النووـی

والتقنیات المســــتمدة من المجال النووي في عملیة تقییم حدوث  
ثات فیما یتعلق بالبیئة.  وانتقال وتأثیر الملّوِ

عدد اختبارات الكفاءة والدورات التدریبیة المنظَّمة، والمواد   •
المرجعیـة المعتمـدة، واألســـــالیـب التحلیلیـة التي تم تطویرھـا أو  

جودة بـیاـنات تحلـیل الملوـثات الـخاصـــــة ـباـلدول  تحســــینـھا لزـیادة  
 األعضاء.

زیادة اســــتخدام الدول األعضــــاء لخدمات المختبرات  •
ة وغیر  ات النووـی ة لتقییم الملوـث ة من الوكـاـل ة البحرـی المرجعـی

 النوویة في البیئة. 

ــاعدتھا للحصــول على  • عدد الدول األعضــاء التي تمت مس
تحلـیل الملوـثات أو التثبـُّت من تحلـیل الملوـثات ـلدیـھا، واـلدعم التقني 

 لدراسات رصد الملوثات.

زیادة استخدام الدول األعضاء لخدمات الوكالة المتعلقة  •
ة وغیر  ة المشـــــع ا (الســــموم الحیوـی الـھ ـثات وانتـق بتراُكم الملّوِ
المـشعة المتـصلة بعملیات تكاثُر الطحالب الـضاّرة) في الكائنات 

 الحیة المستھَدفة.

ت خبرات من خالل الوكالة  ب عدد الدول األعضاء التي اكتس •
ـثات  ـباالســــتـعاـنة ـبالتق نـیات النووـیة واـلذرـیة فیـما یتعلق بتراُكم الملّوِ

 وانتقالھا.

 المشاریع

 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

دیم  وضع منھجیات لرصد وتقییم البیئة -۳-۰۰۱-٤-۲ ة؛ وتـق ة وغیر النووـی ات النووـی ـث د الملّوِ ة لتحـدـی ات تحلیلـی منھجـی
مختبرات الدول األعضـاء أو  خدمات ضـمان الجودة لتحسـین جودة  

ــین المعرفة   الحفاظ علیھا؛ وبناء القدرات في الدول األعضــاء لتحس
  بعملیات الرصد والتقییم واالستصالح في مجال البیئة.

ــتخدام التقنیات النوویة إلدارة خدمة النظم    -۳-۰۰۲-٤-۲ اسـ
 اإلیكولوجیة

والمنشــــورات العلمـیة  المـبادئ التوجیھـیة ألفضـــــل المـمارســـــات  
ــیر انتقال المعلومات   األخرى؛ وفعالیات تدریبیة وأدلة میدانیة لتیســ
ة للعلمـاء  ة عملـی دریبـی ات ـت ــاء؛ وفعـالـی دول األعضـــ ة إلى اـل التقنـی

 الزائرین من الدول األعضاء وتوجیھھم.
 

 الكیمیاء اإلشعاعیة والتكنولوجیا اإلشعاعیة -٥-۲البرنامج 

لوجیا اإلـشعاعیة العدید من التطبیقات المفیدة في مجاالت متنوعة من قبیل الرعایة الـصحیة وـسالمة للنظائر المـشعة والتكنو
وســیســتمر ھذا البرنامج في التركیز على التطبیقات في مختلف ھذه المجاالت  األغذیة واألمن الغذائي والبیئة والصــناعة.

ــاء. ــاعد حافظة البرنامج ال لتلبیة احتیاجات الدول األعض ــتس ــعاعیة وس زة، من خالل دمج المختبر البیئي للكیمیاء اإلش معزَّ
 األرضیة (سابقاً مختبر البیئة األرضیة) في زایبرسدورف، على تلبیة ھذه االحتیاجات بطریقة فعالة على نحو متزاید.
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على االســـتخدام واســـتجابة للطلب المتزاید، ســـتھدف األنشـــطة التقنیة للبرنامج إلى دعم الدول األعضـــاء في بناء قدراتھا 
المســتدام للتكنولوجیات ذات الصــلة، مع التركیز على أفضــل ممارســات المختبرات/األعمال الصــناعیة، وضــمان الجودة، 

وسـتُسـتَكَمُل ھذه األنشـطة   واألمان، واالمتثال للمتطلبات التنظیمیة ونُظم إصـدار الشـھادات ذات الصـلة المعمول بھا وطنی�ا.
 وثائق تقنیة، ومبادئ توجیھیة، ومواد تعلیمیة قائمة على شبكة الویب، ووحدات للتعلُّم اإللكتروني.التقنیة بإعداد 

ــعة الطبیة، بما في ذلك  ــطة المتعلقة بإنتاج النظائر المشــ ــتمر التركیز على األنشــ ــیســ ــحیة، ســ وفي مجال الرعایة الصــ
التشـــخیصـــیة؛ والنویدات المشـــعة العالجیة الناشـــئة، بما في ذلك وغیر ذلك من النظائر   ۹۹-/التكنیتیوم۹۹-المولیبدینوم

مبتِعثات ألفا؛ والمـستحـضرات الـصیدالنیة اإلـشعاعیة التـشخیـصیة/العالجیة والمـستھدفة للجزیئات، مع التركیز على الجوانب 
والتكنولوجیا اإلشــعاعیة وســتركز األنشــطة في التطبیقات الصــناعیة والبیئیة للمقتفیات اإلشــعاعیة  التنظیمیة الســتخدامھا.

ــتخدام المأمون لھذه  ــاء في تمكین االســ ــھادات لدعم الدول األعضــ ــالیب التحلیلیة النوویة على التدریب ومنح الشــ واألســ
ة المدنیة بـشكل خاص. تركز على تطبیقات الرصـد البیئي بـشكل عام وعلى تقییم ھیاكل الھندـس وثمة  التكنولوجیات، مثلما ـس

تكنولوجیات اإلشعاعیة التي تعالج االحتیاجات الناشئة مثل معالجة الصحة النباتیة للدوافق الصناعیة  مجال تركیز آخر ھو ال
ــتیكیة؛ وإنتاج منتجات عالیة  ون القطع التراثیة الثقافیة؛ وإعادة تدویر المواد البالسـ ــَ أو المخاطر البیولوجیة المحتملة؛ وصـ

 ب العملي وإنتاج أدوات التعلُّم اإللكتروني بالتعاون مع المعاھد المتعاِونة.وسیتم توفیر التدری القیمة مثل المواد النانویة.

تعراضـات والتقییمات والتقدیرات: تفادة من االـس تدامان للتقنیات النوویة في   الدروس المـس ر والتطبیق الناجحان والمـس النـش
ــاركة جمیع األطراف المعنیة منذ البدایة، بما في  ــتلزمان مش ــھادات الدول األعضــاء یس ــب واعتماد ش ذلك التدریب المناس

ــخة في العدید من  الموظفین. ــناعة راسـ ــعاعیة في الصـ ــعاعیة والتقنیات اإلشـ وعلى الرغم من أن تطبیقات المقتفیات اإلشـ
ــئة. ــینھا لتالئم االحتیاجات الناشـ ــتمرار ویتمُّ تحسـ ر باسـ وفي أعقاب الكوارث الطبیعیة  البلدان، إال أن ھذه التطبیقات تتطوَّ

وقد أبرز  األخیرة، قدَّمت الوكالة الدعم للدول األعضـاء في مجال اسـتخدام االختبارات غیر المتلفة لتقییم السـالمة الھیكلیة.
ــدي لمثل ھذه األحداث، وكذلك الحاجة إلى توفیر التدریب على تقنیات االختبارات غیر  ــتعداد للتصــ ذلك الحاجة إلى االســ

 المتلفة.

 یب األولویات:المعاییر المحدَّدة لترت
 دعم الدول األعضاء في استخدامھا للتقنیات النوویة ذات المزیة الواضحة مقارنةً بالتقنیات غیر النوویة. -۱
وغ اســـتراتیجیات تدریب شـــاملة للموارد البشـــریة الماھرة، وممارســـات العمل  -۲ دعم الدول األعضـــاء في صـــَ

 المأمونة، واالمتثال للمتطلبات التنظیمیة الوطنیة.
 لدول األعضاء في إنتاج النظائر المشعة وتوریدھا على نطاق العالم.دعم ا -۳
 دعم الدول األعضاء في وضع منھجیات إلعادة تدویر المواد البالستیكیة باستخدام اإلشعاع. -٤

 التغیرات في البرنامج واتجاھاتھ

ــرطان    -۱-٥-۲البرنامج الفرعي   ــعة لمكافحة الس ــتخدام منتجات النظائر المش ــیتناول ھذا  واألمراض غیر الُمعدیةاس ، س
شــــــبھ المســـــتقر، وأطقم مبتكرة للوســـــم مع   ۹۹-/التكنیتیوم۹۹-البرنامج الفرعي التكنولوجـیات الـبدیـلة إلنـتاج المولیـبدینوم

، والنویدات المـشعة العالجیة الناـشئة والمـستحضـرات الصـیدالنیة اإلـشعاعیة، بما ٦۸-ـشبھ المـستقر والغالیوم  ۹۹-التكنیتیوم
، اـستجابةً الھتمام الدول األعـضاء ۱۹-في ذلك اـستخدام المـستحـضرات الـصیدالنیة اإلـشعاعیة لالـضطرابات المتعلقة بكوفید

ــتقرة من من النظائر الطبیة. ــاء في تطویر  بوجود إمدادات مســ ــیركز ھذا البرنامج الفرعي على دعم الدول األعضــ وســ
ــتند إلى ا ــیة (تس ــخیص ــعاعیة تش ــیدالنیة إش ــرات ص ــتحض ــتقر،  ۹۹-، والتكنیتیوم٦۸-، والغالیوم٦٤-لنحاسمس ــبھ المس ش

ومبتِعثات بیتا    ۲۲٥-، واألكتینیوم۱۷۷-) ومـستحـضرات ـصیدالنیة إـشعاعیة عالجیة (تـستند إلى اللوتیشیوم۸۹-والزركونیوم
الجودة في وسـیسـاعد الدول األعضـاء أیضـاً على تطبیق ممارسـات التصـنیع الجیدة وبرامج ضـمان  وألفا وأوجیھ الجدیدة).

وســتتم متابعة التعلیم والتدریب، بما في ذلك برامج   مجال إنتاج النظائر المشــعة والمســتحضــرات الصــیدالنیة اإلشــعاعیة.
التعلُّم اإللكتروني وإصـــدار الشـــھادات، وســـتعقد الندوة الدولیة المعنیة باالتجاھات المتعلقة بالمســـتحضـــرات الصـــیدالنیة 

یُضـ  ).ISTR-2023اإلـشعاعیة ( باإلضـافة إلى التعاون مع ـشركاء   ۲-۲و  ٤-۱من التنـسیق الداخلي الوثیق مع البرنامجین  وـس
  خارجیین مثل منظمة الصــحة العالمیة، والرابطات والجمعیات، والمراكز المتعاونة مع الوكالة في المجاالت ذات الصــلة.

 لِّدات النویدات المشعة.وسیتمُّ أیضاً دعم التطورات المتعلقة بالمقتفیات اإلشعاعیة الصناعیة ومو



GC(65)/2 
 ۱۱۹  الصفحة

 ۲البرنامج الرئیسي 

، سـیرّكز ھذا  تطبیقات التكنولوجیا اإلشـعاعیة في مجاالت الرعایة الصـحیة والصـناعة والبیئة  -۲-٥-۲البرنامج الفرعي  
البرنامج الفرعي على اسـتخدام التكنولوجیات اإلشـعاعیة الناشـئة ألغراض تحویر المواد إلنتاج مواد عالیة األداء وصـدیقة 

ال ة؛ وإبـط دویر المواد   للبیـئ ادة ـت افي؛ وإـع ون التراث الثـق ة األخرى؛ وصـــــَ ــاـم ة والمواد الســـ دات البیولوجـی دـی مفعول التـھ
وســیكون  البالســتیكیة؛ واســتخدام المقتفیات اإلشــعاعیة والتقنیات غیر المتِلفة وأجھزة القیاس النووي في الصــناعة والبیئة.

لتدریب وضـمان الجودة لھذه التكنولوجیات من خالل حلقات العمل التركیز على دعم الدول األعضـاء في مجاالت التعلیم وا
الـتدریبـیة، واالجتـماعات الـتدریبـیة، وأدوات التعلُّم اإللكتروني (الـقائـمة على الویب)، مثلـما ســـــیكون ذلك من خالل إنشـــــاء 

تدریبات العملیة بالتعاون مع وســتُبذل الجھود لتنفیذ أنشــطة ومنھجیات ال مســتودع ألھم المؤلَّفات المنشــورة في ھذا المجال.
وســیھدف البرنامج الفرعي أیضــاً إلى تقدیم الدعم التقني الالزم في أعقاب الكوارث الطبیعیة  المراكز المتعاِونة مع الوكالة.

 بناء على طلب الدول األعضاء.

دیثاً، وھو یتضـمن جوانب من  ، أُنشـي ھذا البرنامج الفرعي حالكیمیاء اإلشــعاعیة للبیئة البریة  -۳-٥-۲البرنامج الفرعي  
، ویرِكّز على مسـاعدة الدول األعضـاء في معالجة مشـاكل التلوث في البر ٤-٤-۲و  ۱-٤-۲البرنامجین الفرعیین السـابقین  

وســـیركز البرنامج الفرعي على تقدیم الدعم للدول األعضـــاء في معالجة مشـــاكل التلوث وتغیر المناخ، من أجل  والجو.
ــتدامة، بدعم من أنشــــطة ضــــمان جودة المختبرات التي تشــــمل مواد مرجعیة، اإلســــھام في تحقیق أھ داف التنمیة المســ

وسـیتواصـل الدعم المقدم  واختبارات كفاءة، وضـمان التأھب التحلیلي للطوارئ اإلشـعاعیة لدى مختبرات الدول األعضـاء.
 إلى شبكة ألمیرا.

 األھداف والنواتج ومؤشرات األداء بحسب البرنامج

 الكیمیاء اإلشعاعیة والتكنولوجیا اإلشعاعیة -٥-۲البرنامج 
 األھداف:

 .دعم الدول األعضاء في تعزیز قدراتھا على إنتاج النظائر المشعة والمستحضرات الصیدالنیة اإلشعاعیة 
   الصناعیة وغیرھا، وفي تطبیق دعم الدول األعضاء في تطبیقات المقتفیات اإلشعاعیة والتكنولوجیا اإلشعاعیة لالستخدامات

 التقنیات التحلیلیة النوویة لمواجھة التحدیات البیئیة.
رات األداء  النواتج  مؤّشِ

زیادة اســــتخدام الدول األعضــــاء لخدمات الوكالة في   •
تخدامھا في   عاعی�ا الـس ومة إـش عة ومنتجات موـس إنتاج نظائر مـش

وغیرھا من مجال الرعایة الصــــحیة، والصــــناعة، والبحوث،  
 المجاالت المالئمة.

ة في تطویر   • ــارـك ــاء المشـــ دول األعضـــ دد مختبرات اـل ـع
واســــتخدام منھجیات إلنتاج النظائر المشــــعة باســــتخدام مفاعالت 
ــیكلوترونات، المعجالت الخطیة والمولدات، وكذلك   البحوث، والســ
إلنتاج المسـتحضـرات الصـیدالنیة اإلشـعاعیة ألغراض التشـخیص  

 جیة.والتطبیقات العال

ـعدد الوـثائق التقنـیة المـعدَّة والمـتاـحة لـلدول األعضـــــاء عن  •
موضــوعات متعلقة بإنتاج النظائر المشــعة الطبیة والمســتحضــرات  

 الصیدالنیة اإلشعاعیة.

زیادة اســــتخدام الدول األعضــــاء لخدمات الوكالة في   •
مجال اســـتخدام المقتفیات اإلشـــعاعیة والتكنولوجیا اإلشـــعاعیة  
للتطبیقات الـصناعیة، واالـستـصالح البیئي، وإنتاج مواد مبتكرة 

 عالیة األداء.

بــة على تطویر   • عــدد مختبرات الــدول األعضــــــاء المــدرَّ
واســتخدام منھجیات التعامل مع المقتفیات اإلشــعاعیة، واالختبارات  
غیر المتلفة، ونُظم المراقبة النوویة، والمعالجة اإلشـعاعیة، وتحویر  

ــ أج وتطویر  المواد من  ــة،  ــاعی الصــــن ــات  العملی ــاءة  كف تحقیق  ل 
المنتجات، واالســتصــالح البیئي، والحفاظ على القطع الفنیة األثریة 

 الثقافیة.

ة   • ــادـی ة اإلرشـــ ات واألدـل اـن د البـی ة وقواـع ائق التقنـی دد الوـث ـع
 المتاحة للدول األعضاء والمستخدمة من قبلھا.

ــاء على معالجة   • زیادة قدرة مؤســـســـات الدول األعضـ
ة األخرى والتخفیف من الت  ات البیئـی دـی اخ والتـح لوث وتغیر المـن

 عواقبھا الضارة.

الـیات الـتدرـیب،  • ــاركین في فـع اء والتقنیین المشـــ ـعدد العلـم
 واالختبارات التقابلیة، واختبارات الكفاءة. 
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 الُمعدیةاستخدام منتجات النظائر المشعة لمكافحة السرطان واألمراض غیر  -۱-٥-۲البرنامج الفرعي 
 األھداف:

  ًدعم الدول األعضــاء في تعزیز قدراتھا على إنتاج النظائر المشــعة الطبیة أو المســتحضــرات الصــیدالنیة اإلشــعاعیة محلیا
 ألغراض استخدام ھذه النظائر والمستحضرات لدعم مكافحة السرطان وسائر األمراض غیر الُمعدیة.

رات األداء  النواتج  مؤّشِ
اســــتخدام الدول األعضــــاء لخدمات الوكالة في  زیادة  •

مـجال تطویر وإنـتاج النـظائر المشـــــعة أو المســــتحضــــرات  
 الصیدالنیة اإلشعاعیة التي تسھم في تحسین الرعایة الصحیة.

ة في تطویر   • ــارـك ــاء المشـــ دول األعضـــ دد مختبرات اـل ـع
واســــتخدام منھجیات إلنتاج النظائر المشــــعة باســــتخدام مفاعالت 

ــی  كلوترونات، المعجالت الخطیة والمولدات، وكذلك  البحوث، والســ
إلنتاج المسـتحضـرات الصـیدالنیة اإلشـعاعیة ألغراض التشـخیص  

 والتطبیقات العالجیة.

ـعدد الوـثائق التقنـیة المـعدَّة والمـتاـحة لـلدول األعضـــــاء عن  •
موضــوعات متعلقة بإنتاج النظائر المشــعة الطبیة والمســتحضــرات  

 الصیدالنیة اإلشعاعیة.

 المشاریع

 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

ــعة   تطویر وإنتاج النظائر المشعة الطبیة -۱-۰۰۱-٥-۲ ــمان الجودة لعملیات إنتاج النظائر المشـ مبادئ توجیھیة عن ضـ
 ۹۹-/التكنیتیوم۹۹-الطبـیة: التكنولوجـیات الـبدیـلة إلنـتاج المولیـبدینوم

شــبھ المســتقر؛ والمنھجیات    ۹۹-التكنیتیومشــبھ المســتقر ومولّدات  
اإلنتاجیة للنظائر المشعة الطبیة المستخدمة في التشخیص بالتصویر 

الیوم اث البوزیتروني (الـغ االنبـع )،  ۸۹-والزركونیوم  ٦۸-المقطعي ـب
 وللعالج (مبتِعثات بیتا وألفا وأوجیھ) وللتشخیص العالجي.

الصــیدالنیة اإلشــعاعیة  تطویر المســتحضــرات    -۱-۰۰۲-٥-۲
 التشخیصیة والعالجیة

المـبادئ التوجیھـیة بشـــــأن اإلجراءات والقضـــــاـیا الرـقابـیة المتعلـقة  
ــاریع تطویر   ــعاعیة؛ ومش ــیدالنیة اإلش ــرات الص ــتحض بإنتاج المس
مســــتحضــــرات صــــیدالنیة إشــــعاعیة جدیدة وما یرتبط بذلك من 

یریة، إجراءات مراقبة الجودة والفحوصـــات قبل االختبارات الســـر
بما في ذلك اســــتخدام المســــتحضــــرات الصــــیدالنیة اإلشــــعاعیة  

؛ والبرامج التعلیمیة والتدریبیة، ۱۹-لالضــطرابات المرتبطة بكوفید
بـما في ذـلك التعلم اإللكتروني؛ وتنظیم وتنفـیذ الـندوة اـلدولـیة المعنـیة 
باالتجاھات المتعلقة بالمسـتحضـرات الصـیدالنیة اإلشـعاعیة المزمع 

 .۲۰۲۳ام عقدھا في ع

  

 الرعایة الصحیة والصناعات والبیئة تتطبیقات التكنولوجیا اإلشعاعیة في مجاال -۲-٥-۲البرنامج الفرعي 

 األھداف:

  ــعاعیة في تطویر منتجات ألغراض ــتخدام التكنولوجیات اإلشــ ــاء في تعزیز قدراتھا على اعتماد واســ دعم الدول األعضــ
ْون المصـنوعات التراثیة، ومن أجل عملیات وممارسـات صـناعیة الرعایة الصـحیة والصـناعة،   واالسـتصـالح البیئي، وصـَ

 أنظف وأكثر أماناً.
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رات األداء  النواتج  مؤّشِ

ــات  • التقنی ــدام  اســــتخ ــة على  الوطنی ــدرات  الق ــادة  زی
عاعیة ألغراض إدارة وتطویر العملیات الصـناعیة بكفاءةٍ،  اإلـش

 الھندسیة المدنیة واآلثار البیئیة.وفي تقییم الھیاكل 

بــة على تطویر   • عــدد مختبرات الــدول األعضــــــاء المــدرَّ
واســتخدام المنھجیات التي تتعامل مع تقنیات المقتفیات اإلشــعاعیة، 
واالختبــارات غیر المتلفــة ونُظم المراقبــة النوویــة من أجــل إدارة  

ــناعیة وتطویرھا بكفاءة، وفي تقییم  ــیة  العملیات الص الھیاكل الھندس
 المدنیة واآلثار البیئیة.

للــدول   • التــدریبیــة المتــاحــة  التقنیــة والمواد  الوثــائق  عــدد 
 األعضاء والمستخدمة من قبلھا.

زـیادة الـقدرات الوطنـیة على اســــتـخدام التكنولوجـیات   •
عاعیة ألغراض التعقیم، وتطویر منتجات متطورة للرعایة  اإلـش

تصـالح ال بیئي، والحفاظ على القطع  الصـحیة والصـناعة، واالـس
 الفنیة األثریة الثقافیة.

بــة على تطویر   • عــدد مختبرات الــدول األعضــــــاء المــدرَّ
واســــتخدام منھجیات المعالجة اإلشــــعاعیة وتحویر المواد من أجل  
ــاعــة،   والصــــن ــة  الصــــحی ــة  ــای للرع ولتطویر منتجــات  التعقیم، 

 قافیة.ولالستصالح البیئي، والحفاظ على القطع الفنیة األثریة الث 

ة   • ــادـی ة اإلرشـــ ات واألدـل اـن د البـی ة وقواـع ائق التقنـی دد الوـث ـع
 المتاحة للدول األعضاء والمستخدمة من قبلھا.

 المشاریع

 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

تطبیقـات المقتفیـات اإلشـــــعـاعیـة والتقنیـات    -۲-۰۰۱-٥-۲
 اإلشعاعیة

اإللكتروني، والمبــادئ التوجیھیــة والمواد  األدلــة، ووحــدات التعلُّم  
ة   ة النووـی ة، ونُظم المراقـب ارات غیر المتلـف ــأن االختـب ة بشـــ دریبـی الـت
(المصــادر المشــعة المختومة) وتطبیقات المقتفیات اإلشــعاعیة في  
الصـناعة، والھندسـة المدنیة، والبیئة؛ ومشـاریع واجتماعات تتناول 

عم األنـشطة التي تـشارك بھا تكنولوجیات جدیدة للتطبیقات ذاتھا، ود
 المراكز المتعاِونة مع الوكالة.

اإلشـــــعـــاـعیـــة  -۲-۰۰۲-٥-۲ ـتـكـنوـلوـجیـــات    :اـلـمعـــاـلجـــة  اـل
 والتطبیقات

اإللكتروني،  التعلُّم  ــدات  ووح ــة،  التوجیھی ــادئ  والمب ــات،  المنھجی
حدة للتطبیقات اإلـشعاعیة لـسالمة   والمواد التدریبیة واإلجراءات الموَّ

والرـعاـیة الصــــحـیة، والصـــــناـعة، وإـعادة ـتدویر المواد  األـغذـیة،  
ثات؛ وحلقات العمل واالجتماعات عن  البالســتیكیة واســتطالح الملّوِ
التقنیات الناشــئة؛ ودعم األنشــطة المنطویة على مشــاركة المراكز 

 المتعاونة مع الوكالة.

  

 الكیمیاء اإلشعاعیة للبیئة البریة -۳-٥-۲البرنامج الفرعي 

 :األھداف

  ــھا تلوث البیئة ــاء لتقدیم بیانات علمیة موثوقة وتطبیق أدوات تقییم األثر لمواجھة التحدیات التي یفرضــ دعم الدول األعضــ
 وتغیُّر المناخ. 

رات األداء  النواتج  مؤّشِ

ــاء على معالجة   • زیادة قدرة مؤســـســـات الدول األعضـ
والتخفیف من مشـــــاـكل التلوث وتغیُّر المـناخ والتـحدـیات البیئـیة  

 عواقبھا الضارة.

ات   • ــاركین في فعـالـی إجمـالي عـدد العلمـاء والتقنیین المشـــ
 التدریب واختبارات الكفاءة.
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 المشاریع

 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

یتعلّق    -۳-۰۰۱-٥-۲ ــا  فیم الجودة  ــة  الجودة ومراقب ــد  توكی
 بالتقنیات التحلیلیة النوویة البیئیة

ــبكة ألمیرا واختبارات كفاءة مفتوحة   ــنویة لشـ اختبارات الكفاءة السـ
في أرجاء العالم بشـــأن النویدة المشـــعة في العینات البیئیة؛ والمواد  
ــاء؛ واإلجراءات   ــة لمختبرات الدول األعضـ صـ ــَّ المرجعیة المخصـ
دورات الـتدریبـیة عن أـخذ   ة؛ واـل ة لتحلـیل النوـیدات المشـــــع التحلیلـی

 وصون نظام الجودة وتوسیع نطاق االعتماد. العینات وتحلیلھا؛

اسـتخدام التقنیات النوویة لرصـد وتقییم تلوث    -۳-۰۰۲-٥-۲
 البیئة البریة والجویة

ت عن أخـذ  احـة عبر اإلنترـن ة المـت دریبـی المنشــــورات؛ والمواد الـت
 العینات البیئیة؛ والدورات التدریبیة.
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 ۱۲۳  الصفحة

 ۲البرنامج الرئیسي 

 النوویة من أجل التنمیة وحمایة البیئة التقنیات  — ۲البرنامج الرئیسي 
 موجز ھیكل البرنامج وموارده 

  (باستثناء االستثمارات الرأسمالیة الرئیسیة)
 ۲۰۲۲بأسعار  ۲۰۲۳  ۲۰۲۲بأسعار  ۲۰۲۲  

المتطلبات غیر   المیزانیة العادیة  البرنامج/البرنامج الفرعي/المشروع 
لة   الُمموَّ

المتطلبات   المیزانیة العادیة  
لة   غیر الُمموَّ

۲٤۳ ۱٦۹  ۷۸۸ ۹٥٦ ۱ اإلدارة العامة والتنسیق واألنشطة المشتركة  -۲-۰-۰-۰۰۱   
 

۱ ۹٥٦ ۸۱٥    ۳۸۷ ۰۷۰   
۸۲٤ ٦۹۷   إدارة األنشطة البحثیة المنسـَّقة  -۲-۰-۰-۰۰۲   - 

 
  ٦۹۷ ۸۲٤   - 

 -  ٦٥۹ ۱۱۳   تنسیق التواصل الخارجي والشراكات  -۲-۰-۰-۰۰۳
 

  ۱۱۳ ٦٥۹  - 

۲-S-  ٦٤۲ ۱٥٥ ٦ الخدمات التجاریة المشتركة   ۱٤۹ ۳۹۸  
 

٦ ۱٦ ٥٥۳۲     ۱٥۷ ۸۱۲   
  ۸ ۳۲۹  ۱۳۹  ۳۱۸ ۸۳۱    ۸ ۳۲۹  ۱٥٤٤    ٦٦ ۳٥۱  
۲-۱-۱-۰۰۱-  ً ٦۰۲ ۱ إدارة األراضي ألغراض الزراعة الذكیة مناخیا  ٦۸٦  ۱٤٤ ۷٤۱    ۱ ٥۰۰  ۳٥۷    ۱٤٤ ۷٤۱  
۳٤۰ ۹۳۳   المیاه من أجل زراعة معنیة بتوفیر الموارد إدارة  -۲-۱-۱-۰۰۲   ۸٦۲  ٦۹۳      ۸۹۸ ۱٥۹    ۸٦۲  ٦۹۳  
تقییم تلوث األغذیة والتربة أثناء حاالت الطوارئ   -۲-۱-۱-۰۰۳

 اإلشعاعیة. 
  ٦۷۲  ۰۷۹   -     ۳۲۳  ۹۹٤  - 

۷۲۲ ۲ اإلدارة المستدامة لألراضي والمیاه  -۲-۱-۱  ۰٥۱   ٤۳۱ ٤۳٤    ۲ ۷۲۲  ۰٥۱     ٤۳۱ ٤۳٤  
۲۷۹   تحسین اإلنتاج الحیواني وتربیة السالالت الحیوانیة  -۲-۱-۲-۰۰۱  ٥٦۰   ٦۲۰  ۸۲۰   

 
  ۷۷۱ ۰٤٥     ٦۲۰  ۸۲۰   

۲۷۷   الحّد من تھدیدات األمراض الحیوانیة العابرة للحدود  -۲-۱-۲-۰۰۲  ٥۹۷  ٤۳۷ ۲٤۱   
 

  ۲۷٦  ۹۰۱     ٤۳۷ ۲٤۱   
األمراض الحیوانیة المصدر  الكشف المبكر عن  -۲-۱-۲-۰۰۳

 وتشخیصھا السریع ومكافحتھا 
  ۷٦۷ ٤۲۲     ۱٤ ۳٥۳ ٤٤٥  

 
  ۷۹۸ ۳۱۸   ۱٥ ٦۱۰  ۸۳٥  

٦٦۰ ۹۹۷ ۱٤    ۸۷۷ ۳۳۱ ۲ التكثیف المستدام لنظم اإلنتاج الحیواني  -۲-۱-۲     ۲ ۳۳۱ ۸۷۷   ۱٦ ٦۹٤٥٦ ٥  
تكنولوجیات إشعاعیة  تطبیقات تشعیع األغذیة باستخدام  -۲-۱-۳-۰۰۱

 مبتكرة 
  ۳۸۹ ۰۷۲   ۱۹٤ ۸۷۱      ٤٤۷ ۳۹٦    ۰۱٤  ٤٥٥  

إمكانیة تعقب األثر بغرض ضمان سالمة األغذیة   -۲-۱-۳-۰۰۲
 وجودتھا وتعزیز التجارة الدولیة 

۱ ٤۷٥ ۱۹۹  ٤۸٥ ۷٦۳    ۱ ٤۱۷ ۷۳۰     ۰٥٤  ۱۷۹  

التكلفة لمكافحة تلوث  استخدام التقنیات الفعالة من حیث  -۲-۱-۳-۰۰۳
 األغذیة أثناء حاالت الطوارئ 

 ۰٤  ۰٦۸   ۳۳۱ ۷٥۰      ۰٤  ۰٦۸     ٤۳٦ ٤۳۹  

٥۰۹ ۱ تحسین نظم سالمة األغذیة ومراقبة األغذیة  -۲-۱-۳  ۱٤۹  ۱ ۱۱۰  ۹۰۷     ۱ ٥۰۹  ۱٤۹  ۱ ۱۱٥ ۷٤۲   
استخدام تقنیة الحشرة العقیمة والتكنولوجیات ذات الصلة   -۰۰۱-٤-۲-۱

 لمكافحة اآلفات الحشریة الرئیسیة التي تصیب النباتات 
۱ ۲٥٥  ۷۰۹   ۲۹٦  ۲۰٤   

 
۱ ٦ ٥٥٦۱۸    ۸۹۷ ۹۲۱   

مكافحة اآلفات الحشریة التي تصیب الماشیة ألغراض   -۰۰۲-٤-۲-۱
 الزراعة المستدامة 

  ۹٤۷ ۷۳٥  ۱۹۳ ۰٥۰   
 

  ۹٥۳ ۳۸۸    ۱۹۳ ۰٥۰   

العقیمة من أجل مكافحة البعوض  تطویر تقنیة الحشرة  -۰۰۳-٤-۲-۱
 الناقل لألمراض 

۱ ۲۱۹  ۸۳۷  ۱ ٤۳۰  ۲٤٤   
 

۱ ۱۸۳ ٤۷٤  ۱ ۸۰۱  ۷۳۳  

۰٤۸ ٦۹۳ ۳ المكافحة المستدامة لآلفات الحشریة الرئیسیة  -٤-۲-۱   ۲ ۱۹۸ ۲۹۱     ۳ ٦۹۳ ۰٤۸   ۲ ۱۹۸ ۲۹۱   
الحث الطفري بغرض التكیّف بشكل أفضل مع تغیّر   -۰۰۱-٥-۲-۱

 المناخ 
۱ ۲٤۰  ۷٦٤  ۸۸۲  ۷٤۸    ۱ ۰۱۰  ۱٥٥    ۲٥۲  ٤۳۱  

۰۹٦   تقنیات متكاملة لالستیالد الطفري والتنوع البیولوجي  -۰۰۲-٥-۲-۱  ۲۸٥   ۳۰٤  ۰۰۷       ۹۹۳ ٤٦۱    ۰٤٤  ۱۸۰   
۳۰۰ ۲ تحسین المحاصیل بغرض تكثیف نظم اإلنتاج الزراعي  -٥-۲-۱  ٦۱٦  ۲٦۹  ٤٤۹    ۲ ۳۰۰  ٦۱٦    ۲٦۹  ٤٤۹  
۲۱  األغذیة والزراعة  -۲-۱  ۱٦۱ ۲٦۳     ۱۹ ۳۳۱ ٥٦۹     ۲۱  ۱٦۱ ۲٦۳    ۱۲  ۱۳۳ ٤۲٥   
۰٦٦ ۸٥٥ ۱ اآلثار الصحیة الناجمة عن التغذیة والبیئة  -۲-۲-۲-۰۰۱   - 

 
۱ ۰۸۳  ۳٥۲   - 

۰٦٦ ۸٥٥ ۱ التغذیة من أجل تحسین الصحة البشریة  -۲-۲-۱   -   ۱ ۰۸۳  ۳٥۲   - 

۳۲۳ ۱ والتقنیات اإلشعاعیة في الظروف الصحیة الطب النووي  -۲-۲-۲-۰۰۱  ۸۹٤  ۱۱۹ ۱۰۷     ۱ ٦۰۳  ٦٥٦    ۰۱۹  ۲۷۱   
إدارة البیانات اإلكلینیكیة والتعلیم في مجال التقنیات   -۲-۲-۲-۰۰۲

 النوویة المستخدمة في قطاع الصحة 
  ۸۰۷  ۰۱٦   ۸۰۱  ۸۱۹      ۸۰۷  ۰۱٦     ۸۰۱  ۸۱۹  

۲٤  استقراء الصور الطبیة التصویر الطبي وعلم  -۲-۲-۲-۰۰۳  ۲٦۰   ۰۱٦  ٦۸٦     ۲٤  ۲٦۰     ۰۱٦  ٦۸٦  
۲۳  مكافحة األمراض المعدیة -۲-۲-۲-۰۰٤  ۱۹۱  ۸۱۳ ۰۰٦      ۲۳  ۱۹۱    ٥۲  ٤۲٤   
٦۰۱ ۲ الطب النووي والتصویر التشخیصي  -۲-۲-۲  ۷۰۳   ۱ ۲۰۲ ٦۰۸     ۲ ۸۹۰  ٦۹۰     ٤۸٥ ۲٦٤   
٥۰۱ ٥۳٦ ۱ السریري لألورام العالج اإلشعاعي  -۲-۲-۳-۰۰۱   - 

 
۱ ٥۳٥ ۰۲۷   - 

۹۲٤   التأثیرات البیولوجیة لإلشعاعات  -۲-۲-۳-۰۰۲  ۸۲۳   ٦۳۷ ٤۱۰   
 

  ۹۲٤  ۷۹٤    ٥۰٦  ۳۹٦  
٤۱۰ ٦۳۷  ٤۳۳ ۹٦٥ ۱ العالج اإلشعاعي لألورام وعالج السرطان  -۲-۲-۳     ۱ ۹٤ ٦٥۹۷    ٤۰٦  ۳۹٦  
۱۰٤ ۱ والمراجعةخدمات المعایرة  -۰۰۱-٤-۲-۲  ٥۷۹  -   ۱ ۱۰٤  ٥۷٦  - 

۲٥۱ ٥٦۷     -  ٥۱۳ ٥٦۷   التطورات المستجّدة في مجال قیاس الجرعات اإلشعاعیة  -۰۰۲-٤-۲-۲   - 

٥۲۱  ۹۸٤ ۲۰۲ ۱ الفیزیاء اإلشعاعیة الطبیة اإلكلینیكیة  -۰۰۳-٤-۲-۲  ۱٥۰     ۱ ٤٥۲  ٥۸۹    ٤۳ ۸۲٥   
۲۱۷ ۳ والفیزیاء الطبیة ألغراض التصویر والعالج قیاس الجرعات  -٤-۲-۲  ۷۷۰   ٥۲۱  ۱٥۰     ۳ ۱٤۲  ٦۷۷    ٤۳ ۸۲٥   
۹۹۰ ۹ الصحة البشریة  -۲-۲  ٤۷٦  ۱ ۹٦٤ ۲۸٦     ۹ ۹۹۰  ٤۷۸  ۱ ۱۳۳ ٥٦٥  

 



GC(65)/2 
 ۱۲٤  الصفحة

 ۲البرنامج الرئیسي 

 التقنیات النوویة من أجل التنمیة وحمایة البیئة  — ۲البرنامج الرئیسي 
 موجز ھیكل البرنامج وموارده 

  (باستثناء االستثمارات الرأسمالیة الرئیسیة)

 ۲۰۲۲بأسعار  ۲۰۲۳   ۲۰۲۲بأسعار  ۲۰۲۲  
المتطلبات غیر   المیزانیة العادیة   البرنامج/البرنامج الفرعي/المشروع 

لة    الُمموَّ
المیزانیة    

 العادیة  
المتطلبات  

لة    غیر الُمموَّ
النظائر المتعلقة بھطول األمطار شبكات الوكالة لبیانات  -۲-۳-۱-۰۰۱

 واألنھار والمیاه الجوفیة 
  ۳۰۸  ۰٤۰   - 

 
  ٦٦۸ ٤۹٦  - 

تولیف ونشر بیانات النظائر العالمیة والمعلومات ذات   -۲-۳-۱-۰۰۲
 الصلة 

  ٤۹٤ ٥۷٤  - 
 

  ٦٤٤ ۰۸٦   - 

شبكات بیانات النظائر المتعلقة بالدراسات الھیدرولوجیة   -۲-۳-۱
 والمناخیة 

۱ ۹۸۲  ٥۱٤  -   ۱ ۳۱۳ ۳٥٦  - 

۲۷۷   التقییم الشامل للموارد -۲-۳-۲-۰۰۱  ۳٤۸  -     ۰۷۳  ٤۸٤  - 
۰٤۸   استراتیجیات إدارة موارد المیاه الجوفیة والمیاه السطحیة  -۲-۳-۲-۰۰۲  ۲۷٥   -     ٥۰٥  ۲٦۳   - 
٥۳۲ ۱ النظائر تقییم وإدارة الموارد المائیة استناداً إلى  -۲-۳-۲  ۹۹۰   -   ۱ ۳٦۲  ۱۱۷  - 
تحدید خصائص المیاه الجوفیة األحفوریة باستخدام   -۲-۳-۳-۰۰۱

 النویدات المشعة الطویلة العمر
  ۲٤۷  ۲٤۸   - 

 
  ۱۲٥  ٤٦۷  - 

استخدام نظائر الغازات الخاملة إلجراء دراسات عن إعادة   -۲-۳-۳-۰۰۲
 التلوث تغذیة طبقة المیاه الجوفیة وعن 

  ۸٥۳ ۷٦۱  - 
 

  ٦۰۸  ۹۱۸  - 

٦۲۳ ۱ تطبیقات النظائر المشعة في مجال الھیدرولوجیا  -۲-۳-۳  ٤۳۲   -   ۱ ۸۲۳  ۳۸٥  - 
 -  ۸٥۸ ۸۷۷ ۳   -  ۸٥٦ ۸۷۷ ۳ الموارد المائیة -۲-۳
استخدام األدوات النظیریة لدراسة التغیرات المناخیة   -۱-۰۰۱-٤-۲

 والبیئیة 
  ٥۲۷  ۷۰٦   -     ۷۳۸ ۲٦۱   - 

۲۰۳  ۷٤۸ ۸٥٤   تقییم دورة الكربون وتقییم آثار تحمُّض المحیطات  -۱-۰۰۲-٤-۲  ۱۸۹      ۸۳٦ ۳۸٦    ۲۰۳  ۱۸۹  
۰٥۸ ۱ استخدام التقنیات النوویة لفھم التغیـّرات المناخیة والبیئیة  -۲-٤-۱  ۳٥٥  ۲۰۳  ۱۸۹    ۱ ٥۷٤ ۹۹۸    ۲۰۳  ۱۸۹  
٥۰۷ ۳٤۳  ٦۷٥ ۳٦۳ ۱ اإلشعاعي وغیر اإلشعاعي وأثره في البیئة التلوث  -۲-۰۰۱-٤-۲     ۱ ۷۰٤  ۰۱۸     ۳٤۳ ٥۰۷   
ث  -۲-٤-۲ ٥۰۷ ۳٤۳  ٦۷٥ ۳٦۳ ۱ استخدام التقنیات النوویة لرصد وتقییم التلوُّ     ۱ ۷۰٤  ۰۱۸     ۳٤۳ ٥۰۷   
۲۳۱ ۳۱٥ ۱ وضع منھجیات لرصد وتقییم البیئة  -۳-۰۰۱-٤-۲   ۲۰۳  ۱۸۹    ۱ ۷۷۲  ۱٦٥    ۲۰۳  ۱۸۹  
٤۲۱  ۸۳٦ ٦۱۱   استخدام التقنیات النوویة إلدارة خدمة النظم اإلیكولوجیة  -۳-۰۰۲-٤-۲  ۰۹۸       ٦۱۱ ۸۳۷    ٤۲۱  ۰۹۸   
ع البیولوجي وخدمات   -٤-۲-۳ استخدام التقنیات التحلیلیة لحمایة التنوُّ

 النظم اإلیكولوجیة 
۱ ۷۲۹  ۱٤۸  ٤٤٥ ۱٦۹    ۱ ۸۸۹ ۱۰۰     ٤٤٥ ۱٦۹  

۹۰۱ ۱  ۱۷۸ ۸۷۱ ٤ البیئة البحریة   -٤-۲  ٦۳۰     ٤ ۸۷۱ ۱۷۹  ۱ ۹۰۱  ٦۳۰   
۰٤٥   تطویر وإنتاج النظائر المشعة الطبیة  -۱-۰۰۱-٥-۲  ۹۷۰   -     ٤۷۳ ۲۹٤   - 
تطویر المستحضرات الصیدالنیة اإلشعاعیة التشخیصیة   -۱-۰۰۲-٥-۲

 والعالجیة 
  ٦۳۷ ٤٤۷  -     ٦ ٦٥٦۹۲   - 

استخدام منتجات النظائر المشعة لمكافحة السرطان واألمراض   -۱-٥-۲
 غیر الُمعدیة  

۱ ۸۷۰  ٥٤٤  -   ۱ ۰۱۳  ۱۱۲   - 

۹۸۲ ٦۳۹   تطبیقات المقتفیات اإلشعاعیة والتقنیات اإلشعاعیة  -۲-۰۰۱-٥-۲   -     ٤۰٦  ٦٤۷  - 
۸۲۸   والتطبیقات المعالجة اإلشعاعیة: التكنولوجیات  -۲-۰۰۲-٥-۲  ٥۳٥  ۳۷۸ ۰۹۸       ۲۰۸  ٥۱۸    ۳۷۸ ۰۹۸   
تطبیقات التكنولوجیا اإلشعاعیة في مجال الرعایة الصحیة   -۲-٥-۲

 والصناعات والبیئة 
۱ ٤٦۷ ۸۳۳  ۳۷۸ ۰۹۸     ۱ ٥۲٤  ۱٦٥    ۳۷۸ ۰۹۸   

التحلیلیة  توكید الجودة ومراقبة الجودة فیما یتعلّق بالتقنیات  -۳-۰۰۱-٥-۲
 النوویة البیئیة 

  ۸۸۸ ۷۳۱  -     ۸۹۸ ۷٦٦  - 

استخدام التقنیات النوویة لرصد وتقییم تلوث البیئة البریة   -۳-۰۰۲-٥-۲
 والجویة 

۱ ۱۳۷ ۹۱۷  -   ۱ ۷۲۱  ۸٥۱  - 

٦۰۲ ۲ الكیمیاء اإلشعاعیة الخاصة بالبیئة البریة  -۳-٥-۲  ٦٤۷  -   ۲ ٦۰۲  ٦۱۸  - 
۲٥۸ ٤ الكیمیاء اإلشعاعیة والتكنولوجیا اإلشعاعیة  -٥-۲  ٤۰۲   ۳۷۸ ۰۹۸     ٥ ٤۸۱ ۹۹٤    ۳۷۸ ۰۹۸   

  ٤۸۳ ۲۹۹ ۲٤   ۳۰٦ ٥۱٥ ٤۳     ۳۰٤ ۱۰۳ ۲۳    ۳۰٦ ٥۱٥ ٤۳  التقنیات النوویة من أجل التنمیة وحمایة البیئة  -۲البرنامج الرئیسي 
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 ۱۲٥  الصفحة

 ۲البرنامج الرئیسي 

 أجل التنمیة وحمایة البیئة التقنیات النوویة من  — ۲البرنامج الرئیسي 
لة في المیزانیة العادیة   أنشطة غیر مموَّ

  (باستثناء االستثمارات الرأسمالیة الرئیسیة)

 المھام  المشروع 
المتطلبات غیر  
الممّولة في  

۲۰۲۲ 

المتطلبات غیر  
الممّولة في  

۲۰۲۳ 
اإلدارة العامة   -۲-۰-۰-۰۰۱

۲٤۳ ۱٦۹ العامة والتنسیق واألنشطة المشتركةاإلدارة   والتنسیق واألنشطة المشتركة     ۳۸۷ ۰۷۰   

إدارة األراضي   -۲-۱-۱-۰۰۱
 ً  ألغراض الزراعة الذكیة مناخیا

إدارة التربة ألغراض الزراعة الذكیة مناخیا والتصدي لألزمات في مجال  
 األغذیة والزراعة 

۱٤٤ ۷٤۱   ۱٤٤ ۷٤۱  
المستقرة بمركبات معینة والتقنیات  المشروع البحثي المنسق بشأن النظائر  

 ً  ذات الصلة ألغراض تحسین الزراعة الذكیة مناخیا
إدارة المیاه من  -۲-۱-۱-۰۰۲

 أجل زراعة معنیة بتوفیر الموارد 
التكنولوجیات والممارسات المتعلقة باستخدام المیاه وإدارتھا على نحو مستدام  

۸٦۲ في مجال الزراعة   ٦۹۳   ۸٦۲  ٦۹۳  

تحسین اإلنتاج   -۲-۱-۲-۰۰۱
الحیواني وتربیة السالالت  

 الحیوانیة 

تعزیز تغذیة الحیوانات وتناسلھا وتربیتھا بأسلوب مستدام عبر الزراعة الذكیة  
 ً  مناخیا

٦۲۰  ۸۲۰    ٦۲۰  ۸۲۰   

المشروع البحثي المنسق بشأن اإلبكار واإلسراع في تشخیص ومكافحة  
المرحلة الثانیة: حمى الخنازیر   —األمراض الحیوانیة العابرة للحدود 

 األفریقیة  
المشروع البحثي المنسق بشأن برامج استیالد الحیوانات باستخدام المعلومات  

التطبیقات العملیة المستخدمة في   —الجینومیة ذات الصلة بالمجال النووي  
 البلدان النامیة 

من تھدیدات   دالح -۲-۱-۲-۰۰۲
األمراض الحیوانیة العابرة  

 للحدود 

تقلیص المخاطر الناتجة عن األمراض الحیوانیة العابرة للحدود واألمراض  
ل تھدیداً   الحیوانیة المصدر، بما في ذلك تلك التي من المحتمل أن تشّكِ
بیولوجیاً، من أجل الترویج لألمن البیولوجي وزیادة إنتاجیة المواشي،  

 باستخدام شبكة المختبرات فیتالب (شبكة مختبرات التشخیص البیطري)

٤۳۷ ۲٤۱    ٤۳۷ ۲٤۱   

الكشف المبكر عن   -۲-۱-۲-۰۰۳
األمراض الحیوانیة المصدر  

 وتشخیصھا السریع ومكافحتھا 

األمراض الحیوانیة المصدر، بما في ذلك تلك  تقلیص المخاطر الناتجة عن 
ل تھدیداً بیولوجیاً، وذلك من أجل الترویج لألمن   التي من المحتمل أن تشّكِ
البیولوجي واألمان البیولوجي، وزیادة إنتاجیة المواشي، وتحسین الصحة  

 العامة البیطریة، وتعزیز قدرات المختبرات البیطریة 

 ۱٤ ۳٥۳ ٤٤٥  ۱٥ ٦۱۰  ۸۳٥  

استحداث تكنولوجیات وأسالیب وبروتوكوالت ابتكاریة لمكافحة مسببات  
من مشروع زودیاك)، وتعزیز   ۲األمراض الحیوانیة المصدر (الركن 

منصات تكنولوجیا المعلومات التابعة للوكالة بشأن األمراض الحیوانیة  
المصدر بما في ذلك األدوات المتعّددة المستعملین الخاصة بالعرض  

من مشروع زودیاك)، وتدابیر   ۳للبیانات الجغرافیة (الركن   التصویري
من   ٥الطوارئ المتعلقة بحاالت تفشي األمراض الحیوانیة المصدر (الركن 

 مشروع زودیاك)
المشروع البحثي المنسق بشأن شبكة مختبرات التشخیص البیطري التي تعمل  

 الحیوانیة على تحدید خصائص كامل جینوم مسبِّبات األمراض 
المشروع البحثي المنسق بشأن التكنولوجیات المستخدمة في التنقیب عن  
 مسبِّبات األمراض الحیوانیة عند مستوى التفاعل بین اإلنسان والحیوان

المشروع البحثي المنسق بشأن وضع معاییر سیرولوجیة أولیة/ثانویة خاصة  
منھا وحفظھا في مستودع للعینات  بأمراض حیوانیة المصدر معینة والتحقق 

البیولوجیة، شأنھا شأن المواد واإلجراءات المستخدمة في إجراء التجارب  
 الحلقیة 

المشروعان البحثیان المنسقان بشأن وضع معاییر جزیئیة أولیة/ثانویة خاصة 
بأمراض حیوانیة المصدر معینة والتحقق منھا وحفظھا في مستودع للعینات  

البیولوجیة، شأنھا شأن المواد واإلجراءات المستخدمة في إجراء التجارب  
الحلقیة، والمشروع البحثي المنسق بشأن المعاییر السیرولوجیة، والمشروع  

 البحثي المنسق بشأن المعاییر الجزیئیة 
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 ۱۲٦  الصفحة

 ۲البرنامج الرئیسي 

 التقنیات النوویة من أجل التنمیة وحمایة البیئة  — ۲البرنامج الرئیسي 
لة في المیزانیة العادیة أنشطة   غیر مموَّ

  (باستثناء االستثمارات الرأسمالیة الرئیسیة)

 المھام المشروع 
المتطلبات غیر  

الممّولة في  
۲۰۲۲ 

المتطلبات غیر  
الممّولة في  

۲۰۲۳ 

تطبیقات تشعیع   -۲-۱-۳-۰۰۱
األغذیة باستخدام التكنولوجیات  

 اإلشعاعیة الجدیدة 

تقنیات التشعیع الغذائي (بما في ذلك المعالجات بالحزم  زیادة استخدام وتطویر 
وذلك   المنخفضة الطاقة) فیما یتعلّق بجودة األغذیة وسالمتھا ومكافحة اآلفات، 

۰۱٤   ۸۷۱ ۱۹٤ لدعم التجارة الدولیة وتعزیز صمود األمن الغذائي   ٤٥٥  
الجدیدة في إطار  المشروع البحثي المنسق بشأن استخدام تكنولوجیا التشعیع 

 الصحة النباتیة لمعالجة السلع الغذائیة وتعزیز التبادل التجاري 

تعقب األثر   إمكانیة -۲-۱-۳-۰۰۲
بغرض ضمان سالمة األغذیة  

 وجودتھا وتعزیز التجارة الدولیة 

تعزیز الرقابة على بقایا األغذیة وملوثات األغذیة ومواد الغش المستخدمة في  
ومصداقیة األغذیة، ودعم نظم تعقُّب أثر األغذیة، وتعزیز اإلنتاج  األغذیة 

۰٥٤   ۷٦۳ ٤۸٥ الزراعي المستدام من خالل تطبیق التقنیات النوویة   ۱۷۹  
المشروع البحثي المنسق بشأن استخدام التقنیات النوویة لدعم تقییم مخاطر  

 السموم الحیویة في األغذیة والمواد الرابطة ذات الصلة 
استخدام التقنیات   -۲-۱-۳-۰۰۳

الفعالة من حیث التكلفة لمكافحة  
تلوث األغذیة أثناء حاالت  

 الطوارئ 

وضع ونقل أسالیب وتقنیات تحلیلیة فعالة من حیث التكلفة یمكن نشرھا بسرعة 
في حاالت األزمات الغذائیة لتوفیر المعلومات الحیویة ألغراض اتخاذ  

۷٥۰ ۳۳۱ جراءات استصالحیة وتخفیفیة  ت، بما یمّكن من اتخاذ إاالقرار    ٤۳٦ ٤۳۹  

 المشروع البحثي المنسق بشأن الفحص السریع لضمان سالمة األغذیة  
استخدام تقنیة   -۰۰۱-٤-۲-۱

الحشرة العقیمة والتكنولوجیات  
ذات الصلة لمكافحة اآلفات  

الحشریة الرئیسیة التي تصیب  
 النباتات 

العقیمة ونقلھا إلى الدول األعضاء دعماً لنھج المكافحة  تحسین تقنیة الحشرة 
المتكاملة لآلفات النباتیة الرئیسیة على نطاق مناطق كاملة من أجل تقلیص  

۲۹٦ الخسائر وتقلیل استخدام مبیدات الحشرات وتیسیر التجارة الدولیة   ۲۰٤    ۸۹۷ ۹۲۱   
لقشریات الجناح في إطار برامج المشروع البحثي المنسق بشأن التربیة المكثفة 

 تقنیة الحشرة العقیمة 
مكافحة اآلفات   -۰۰۲-٤-۲-۱

الحشریة التي تصیب الماشیة  
 ألغراض الزراعة المستدامة 

تقدیم الدعم التقني لتطویر تقنیة الحشرة العقیمة ونقلھا من أجل تطبیق نھج 
الرئیسیة العابرة للحدود التي المكافحة على نطاق مناطق كاملة لآلفات الحشریة 

 تصیب الماشیة لتحقیق زراعة مستدامة وتنمیة ریفیة 
۱۹۳ ۰٥۰    ۱۹۳ ۰٥۰   

تطویر تقنیة الحشرة   -۰۰۳-٤-۲-۱
العقیمة من أجل مكافحة البعوض  

 الناقل لألمراض 

تطویر تقنیة الحشرة العقیمة للمساھمة في العمل بطریقة مستدامة ومالئمة للبیئة 
مكافحة أنواع مختارة من سالالت البعوض التي تعتبر ناقلة لألمراض  على 

 البشریة الرئیسیة 

۱ ٤۳۰  ۲٤٤    ۱ ۸۰۱  ۷۳۳  
اِعجة   تعزیز قدرة الوكالة على تقدیم الدَّعم للدول األعضاء في مكافحة بعوض الزَّ

باستخدام  باعتباره ناقالً لمسببات األمراض البشریة، ال سیما فیروس زیكا، وذلك 
ٍن لتقنیة   نھج المكافحة المتكاملة للحشرات الناقلة لألمراض مع وجود مكِوّ

 الحشرة العقیمة 
المشروع البحثي المنسق بشأن أداء ذكور البعوض ألغراض تطبیق تقنیة  

 الحشرة العقیمة في إطار البرامج المشغلة 

الحث الطفري   -۰۰۱-٥-۲-۱
بغرض التكیّف بشكل أفضل مع  

 تغیّر المناخ 

تحسین المحاصیل من أجل التكیف بأسلوب أفضل مع تغیُّر المناخ من خالل  
 االستیالد الطفري والتكنولوجیات المرتبطة بھ 

۸۸۲  ۷٤۸   ۲٥۲  ٤۳۱  
المشروع البحثي المنسق بشأن تكیّف المحاصیل مع تغیّر المناخ لتحقیق األمن  

 الغذائي وتعزیز دخل المزارعین

  التقنیات المتكاملة -۰۰۲-٥-۲-۱
لالستیالد الطفري والتنوع  

 البیولوجي 

تعزیز كفاءة االستیالد الطفري لمحاصیل التكاثر بالبذور ومحاصیل التكاثر  
الخضري وتوسع نطاق التنوع البیولوجي النباتي من خالل استخدام  

یارھا  التكنولوجیات الجدیدة الحالیة والمتطورة في مجال حث الطفرات، واخت 
۳۰٤ واستیالدھا السریع   ۰۰۷    ۰٤٤  ۱۸۰   

المشروع البحثي المنسق بشأن الدراسات الجینومیة ألغراض استخدام السمات 
 لتعزیز أوجھ كفاءة عملیة تحسین المحاصیل من خالل االستیالد الطفري 

الطب النووي   -۲-۲-۲-۰۰۱
والتقنیات اإلشعاعیة في الظروف  

 الصحیة 

المشروع البحثي المنسق بشأن الببتیدات الموسومة باالُتِشیُوم ألغراض عالج  
  LUPNETتجربة   -أورام الغدة الصماء العصبیة 

۱۱۹ ۱۰۷    ۰۱۹  ۲۷۱   
المشروع البحثي المنسق بشأن العالج المستھدف بالنویدات المشعة لسرطان  

  TRUTHتجربة  -البروستاتا 
المشروع البحثي المنسق بشأن تحسین التشخیص اإلشعاعي للسل لدى السكان  

 IRADTتجربة  -في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط
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 ۱۲۷  الصفحة

 ۲البرنامج الرئیسي 

 النوویة من أجل التنمیة وحمایة البیئة التقنیات  — ۲البرنامج الرئیسي 
لة في المیزانیة العادیة   أنشطة غیر مموَّ

  (باستثناء االستثمارات الرأسمالیة الرئیسیة)

 المھام المشروع 
المتطلبات غیر  

الممّولة في  
۲۰۲۲ 

المتطلبات غیر  
الممّولة في  

۲۰۲۳ 
إدارة البیانات   -۲-۲-۲-۰۰۲

اإلكلینیكیة والتعلیم في مجال  
التقنیات النوویة المستخدمة في  

 مجال الصحة 

وترمي ھذه المنصة إلى  -تطویر منصة تعلم إلكتروني شاملة للعالج اإلشعاعي 
استكمال التعلیم األساسي والتدریب اإلكلینیكي، وتوفیر إطار شامل لمواصلة  
التطویر المھني والتدریب المتعدد التخصصات لتحقیق أفضل الممارسات في  

 شعاعي العالج اإل

۸۰۱  ۸۱۹   ۸۰۱  ۸۱۹  

التصویر الطبي   -۲-۲-۲-۰۰۳
 وعلم استقراء الصور الطبیة 

قواعد البیانات ومجموعات البیانات المستخدمة في التصویر الطبي وفي البنى  
۰۱٦ األساسیة الطبیة األخرى   ٦۸٦   ۰۱٦  ٦۸٦  

 علم استقراء الصور الطبیة ألغراض مكافحة األمراض 
مكافحة األمراض   -۲-۲-۲-۰۰٤

۰۰٦ ۸۱۳ إنشاء مختبر البیولوجیا الجزیئیة  المعدیة    ٥۲  ٤۲٤   

البیولوجیة   اآلثار -۲-۲-۳-۰۰۲
٤۱۰ ٦۳۷ إنشاء مختبر لنماذج قیاس الجرعات البیولوجیة تابع للوكالة   لإلشعاعات     ٤۰٦  ۳۹٦  

الفیزیاء اإلشعاعیة   -۰۰۳-٤-۲-۲
 اإلكلینیكیة الطبیة 

المشروع البحثي المنسق لنیل شھادة الدكتوراه بشأن أوجھ التقدم في تقنیات  
 العالج اإلشعاعي  

٥۲۱  ۱٥۰   ٤۳ ۸۲٥  سیجري العمل على تطویر واجھة مستخدم بیانیة لدعم قواعد البیانات القائمة   
 المشروع البحثي المنسق لنیل شھادة الدكتوراه في علم القیاس اإلشعاعي  

تقییم دورة الكربون   -۱-۰۰۲-٤-۲
۲۰۳ إنتاج المواد المرجعیة للوكالة وإجراء اختبارات الكفاءة  وتقییم آثار تحمُّض المحیطات   ۱۸۹   ۲۰۳  ۱۸۹  

التلوث اإلشعاعي   -۲-۰۰۱-٤-۲
 البیئة وغیر اإلشعاعي وأثره في  

، والتقنیات النظیریة  اإلشعاعیة تقنیات التحلیل اإلشعاعي، وتقنیات المقتفیات 
والتقنیات ذات الصلة وأدوات التقییم العددي المستخدمة لرصد البیئة وتقییمھا  

 وإدارتھا بھدف دعم تنمیة البیئة والموارد البیئیة واستخدامھا بشكل مستدام 
۳٤۳ ٥۰۷    ۳٤۳ ٥۰۷   

وضع منھجیات   -۳-۰۰۱-٤-۲
 لرصد وتقییم البیئة 

وضع منھجیات لتقدیر مستویات الملوثات الموجودة في البیئة البحریة، ونقل  
التكنولوجیا إلى الدول األعضاء، و تعزیز الشراكات مع المنظمات الدولیة،  

 وتوفیر الخدمات ألغراض توكید جودة التحلیالت التي تُجرى بشأن الملوثات  
۲۰۳  ۱۸۹   ۲۰۳  ۱۸۹  

استخدام التقنیات   -۳-۰۰۲-٤-۲
النوویة إلدارة خدمة النظم  

 اإلیكولوجیة 

تقدیم دعم الخبراء فیما یتعلق بالتقنیات النوویة وغیر النوویة بغیة التوصل إلى  
فھم أفضل بشأن آثار التلوث (على سبیل المثال جراء الملوثات، أو الطحالب  

المشعة) في الكائنات الحیة والنظم اإلیكولوجیة الساحلیة  الضارة، أو النویدات 
 والبحریة 

٤۲۱  ۰۹۸    ٤۲۱  ۰۹۸   

المعالجة اإلشعاعیة:   -۲-۰۰۲-٥-۲
۰۹۸ ۳۷۸ دعم الدول األعضاء بشأن استخدام تكنولوجیات اإلشعاعات  التكنولوجیات والتطبیقات     ۳۷۸ ۰۹۸   

۲-S-  ۸۱۲ ۱٥۷   ۳۹۸ ۱٤۹ التجاریة المشتركة الخدمات   الخدمات التجاریة المشتركة   

۳۲   المجموع اإلجمالي   ۳۰۱  ٤۰۳   ٤۲  ۹۹۲  ٤۸۳  
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 ۳البرنامج الرئیسي 

 األمان واألمن النوویان 
 مقدمة 

ع البرنامج الرئیسي   على تحقیق مستویات عالیة من األمان واألمن النوویین في جمیع أنحاء العالم والحفاظ على تلك   ۳یشّجِ
ــعاعات   ــتویات من أجل حمایة الناس والمجتمع والبیئة من اإلش ــاء في تلبیة  المؤیِّنة.المس ویدعم ھذا البرنامج الدول األعض

المطالبة بتحقیق مســتوى أعلى من األمان في المنشــآت النوویة المتزایدة العدد، بما في ذلك مرافق تعدین الیورانیوم، وفیما 
عم الدول األعضــاء في  كما ید ھو قائم من محطات القوى النوویة ومفاعالت البحوث، التي ما انفكَّ متوســط عمرھا یتزاید.

ع في نطاق اسـتخدام اإلشـعاعات المؤیِّنة في مجاالت الصـناعة والطب والزراعة؛ والتصـدي للتھدید المسـتمر  تناُول التوسـُّ
ــتھلَك. ــعة والوقود النووي المس لھ اإلرھاب النووي؛ ومعالجة تراُكم النفایات المش ــّكِ ــطالع بھذه  الذي یش وعن طریق االض

 لوكالة إرساء ثقافة قویة في مجالي األمان واألمن.األنشطة، تحفِّز ا

ھا المنصــوص علیھا في نظامھا األســاســي المتمثلة في وضــع معاییر ۳ومن خالل البرنامج الرئیســي  ، تؤدي الوكالة مھامَّ
ذـھا الوـكاـلة  األـمان واتـخاذ ترتیـبات لتطبیقـھا في اـلدول األعضـــــاء، بـناء على طـلب تـلك اـلدول، وـكذـلك في العملـیات التي   تنفـِّ

الدول األعـضاء في بناء القدرات الوطنیة من خالل تعزیز التعاون الدولي، ومن خالل  ۳ویـساعد البرنامج الرئیـسي   نفـسھا.
نـقل المـعارف المتعلـقة باألمان النووي من الدول التي لدیـھا برامج مكتمـلة النمو في مـجال الـطاقة النوویة والتطبیـقات النوویة 

وســتواصــل  تي لدیھا برامج ناشــئة في مجالي الطاقة النوویة والتطبیقات النوویة عن طریق شــبكات المعارف.إلى الدول ال
األنـشطة الُمـضَطلع بھا في إطار ھذا البرنامج الرئیـسي تغطیة ما یلي: تعزیز األمان النووي واإلـشعاعي وأمان النقل وأمان 

وتقییم المخاطر الخارجیة، وثقافة األمان، والتواصــل بشــأن األمان،  النفایات على نحو شــامل، بما في ذلك أمان التصــامیم،
ي للحوادث العنیفة، واالسـتصـالح فیما بعد الحوادث، واالنتقال إلى مرحلة التعافي؛ وكذلك الجوانب المتعلقة بتمدید  والتصـّدِ

ج المرافق من الخدمة، والتخلص من العمر التشغیلي لمحطات القوى النوویة، بما في ذلك األداء التشغیلي والبشري، وإخرا
النفایات المشــعة المنخفضــة والقویة اإلشــعاع، والتكنولوجیات االبتكاریة مثل المفاعالت الســریعة، والمفاعالت الصــغیرة 

 والمتوسطة الحجم أو المفاعالت النمطیة، وأمان المصادر اإلشعاعیة المستخَدمة في تطبیقات غیر متصلة بمجال القوى.

ــعَّة األخرى والمرافق النوویة یحظى بأولویة عالیة.وما  ــر  زال أمن المواد النوویة والمواد المشــ ــوغ الوكالة وتنشــ وتصــ
ادات. ة فعَّالة للمعلومات لتطبیق ھذه التوصـیات واإلرـش ادات األمن النووي، وتحتفظ بمنصـَّ اعد الوكالة  توصـیات وإرـش وتـس

وعلى  بنیة أـساـسیة متینة لألمن النووي، بما یشمل الوقایة والكشف والتصدي.أي دولة، بناء على طلبھا، على إرـساء وتنفیذ  
من مصـــادر مختلفة  —الرغم من الترتیبات القائمة في مجالي األمان واألمن، فإنَّ خطر وقوع طارئ نووي أو إشـــعاعي  

ــدة متفاوتة   ــاً ع ال یمكن أن یزول كلی�ا. —وبدرجات ش ــي أیض ز ھذا البرنامج الرئیس ــاء ویرّكِ ــاعدة في إرس لى تقدیم المس
ة الـتأـھب للتصـــــدي بفـعالـیة للعواـقب والتخفیف منـھا في ـحال وقوع ـطارئ من ـھذا  وتعزیز الـقدرات الوطنـیة واـلدولـیة بغـی

الطلبات بالحفاظ على المســـتوى الحالي لمنصـــب رئیس المركز، تلبیة وســـیواصـــل مركز الحادثات والطوارئ،    القبیل.
 اء.المتزایدة من الدول األعض

والوكالة ھي جھة االتصـال العالمیة المعنیة بالتأھب للحادثات أو الطوارئ النوویة واإلشـعاعیة والتصـدي لھا على الصـعید 
ي في إطار ھذا البرنامج الرئیسي.  الدولي، وتنِفّذ أدوارھا في مجال التصّدِ

األعضـاء في ضـمان األمان واألمن والتشـغیل الموثوق أیضـاً تحلیل تجربة الدول وخالل فترة السـنتین، سـتواصـل الوكالة  
وسـتواصـل إجراء تحلیل للثغرات المتعلقة باآلثار المحتملة  ۱۹-للمرافق واألنشـطة النوویة واإلشـعاعیة خالل جائحة كوفید

 وكالة نفـسھا. وـسیـستمر تعزیز نظم األمان اإلـشعاعي واألمن النووي فیما یتعلق بأنـشطة ال لمعاییر األمان وإرـشادات األمن.
التركیز على تحسین التنسیق في الوقت المناسب، داخل ھذا البرنامج الرئیسي ومع البرامج   ۳وسیواصل البرنامج الرئیسي  

ة في تخطیط  ال وجود ازدواجـی د من احتـم اءة والـح ة والكـف الـی ادة الفـع آزر وزـی ھ ـت اد أوـج ة األخرى، من أـجل إیـج الرئیســــــی
 .األنشطة وتنفیذھا
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 األھداف:

  التحـسین المـستمر لألمان واألمن العالمیَّین من خالل وـضع معاییر لألمان وإرـشادات لألمن وتطبیقھما، والتقیُّد بالـصكوك القانونیة
 الدولیة، وتعزیز استعراضات النظراء والخدمات االستشاریة، وبناء القدرات والربط الشبكي.

  مـیة واـلدولـیة بغرض ضـــــمان مســــتوى ـعاٍل من األـمان واألمن والـتأھب  التعزیز المســــتمر للـقدرات والترتیـبات الوطنـیة واإلقلی
 للطوارئ والتصدي لھا.

رات األداء  النواتج  مؤّشِ

 زیادة اســتخدام الدول األعضــاء ألدوات الوكالة ومنھجیاتھا  •
ــتویات الوطنیة   وخبراتھا لتعزیز األمان واألمن النوویین على المســ

 واإلقلیمیة والدولیة.

عدد اـستعراـضات النظراء والخدمات االـستـشاریة التي تُنَجز  •
 في مجالي األمان واألمن النوویین.

بة المئویة لتوصـیات الوكالة المنبثقة عن خدمات األمان  • النـس
 عضاء.واألمن التي تأخذ بھا الدول األ

إـتاـحة مجموـعة متـكامـلة وشـــــامـلة من أـحدث مـعاییر األـمان  •
 وإرشادات األمن للدول األعضاء.

 عدد معاییر األمان الجدیدة أو المنقحة وإرشادات األمن. •

التي تخص األمان في شــبكات   عدد المجاالت المواضــیعیة • تعزیز شبكات تقاسم المعارف عالمیاً بشأن األمان النووي. •
 األمان.

 عدد األعضاء في شبكات األمان. •

 المشاریع

 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

ــاالت واألنشـــطة    -۳-۰-۰-۰۰۱ ــیق واالتصـ اإلدارة العامة والتنسـ
 المشتركة

اریر التي  اســــتعراض األـمان النووي، وتقریر أداء البرـنامج، والتـق
قرارات   الـنوویـین،  تـلـبي  واألمن  األمــان  بشـــــــأن  العــام  الـمؤتـمر 

 ومنشورات الفریق الدولي لألمان النووي، ومواد التواصل.

التقییم اـلذاتي لبـناء الـقدرات؛ ومنتـجات المـعارف الـخاصـــــة ـباألـمان   بناء القدرات وشبكات المعارف والشراكات -۳-۰-۰-۰۰۲
ة ا اعـات الرفیـع ة؛ واالجتـم دولـی لمســــتوى؛ النووي؛ والمؤتمرات اـل

 وأدوات وعملیات إقامة الشراكات وتعبئة الموارد.

متطلـبات األـمان وإرشـــــادات األـمان؛ وتوصـــــیات األمن النووي،   تنسیق معاییر األمان وإرشادات األمن -۳-۰-۰-۰۰۳
 واألدلة التنفیذیة واإلرشاد التقني.

ان وأمن  الرقابة الداخلیة لألمان اإلشعاعي واألمن النووي -۳-۰-۰-۰۰٤ اریر عن أـم ة؛ والتـق ادئ التوجیھـی ة والمـب ابـی اإلجراءات الرـق
ذاتي وإجراء   ة وأنشــــطتھـا؛ والتقـاریر عن التقییم اـل مرافق الوكـاـل
اســـتعراضـــات النظراء المســـتقلة للنظام الرقابي الداخلي؛ والوثائق  

 الخاصة بنظم إدارة الجودة.

 

ي  -۱-۳البرنامج   للحادثات والطوارئالتأھـّب والتصّدِ

یتعین على الدول األعضـــاء والمجتمع الدولي أن یكونوا متأھبین للتصـــدي بفعالیة للطوارئ النوویة واإلشـــعاعیة في حالة 
ــاء في تعزیز عـناصـــــر مـحددة من الـتأـھب والتصـــــدي للطوارئ النووـیة   ۱-۳وـیدعم البرـنامج   وقوعـھا. اـلدول األعضـــ

یســبِّب ذلك من حدث (أحداث)، مثل تطویر عناصــر البنیة األســاســیة الوطنیة وصــونھا؛ واإلشــعاعیة بصــرف النظر عما 
وتحسـین التعاون بین المجتمعات المعنیة باألمان واألمن؛ وتقییم المخاطر وإدارة الطوارئ؛ والمواظبة على تزوید المجتمع 

ء على تطویر قدرات وترتیبات وطنیة وعالمیة كما یـساعد البرنامج الدول األعـضا الدولي والجمھور العام بمعلومات وافیة.
 فعالة للتصدي للحادثات والطوارئ النوویة أو اإلشعاعیة من أجل الحد من آثارھا.
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ویتطلب التصدي الفعال للطوارئ إجراء تقییم أولي متسق تعقبھ إدارة مناسبة للطوارئ، وال یمكن تحقیق ذلك إال من خالل 
ــقة للتأھب والتصـــ  ــطة منسـ ــدي للطوارئ النوویة   دي للطوارئ.وجود أنشـ ــل في التأھب والتصـ والوكالة ھي حلقة الوصـ

واإلشــعاعیة، بصــرف النظر عما إذا كانت ناشــئة من حادث أو كارثة طبیعیة أو إھمال أو حدث أمن نووي أو أي ســبب 
وع حادث نووي واتفاقیة تقدیم وینبع ھذا الدور من المسـؤولیات المنوطة بالوكالة بموجب اتفاقیة التبلیغ المبكر عن وق  آخر.

وھذا   المسـاعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشـعاعي، وكذلك من قرارات جھازي تقریر السـیاسـات في الوكالة.
الدور راســـــخ كذلك كجزء من عدد من اآللـیات والترتیبات العملیة، ویرتكز على درایة الوكالة وخبرتھا الطویلة في مجال 

وارئ. وللوكالة أیضــاً وظیفة ینص علیھا نظامھا األســاســي وھي وضــع معاییر األمان والعمل على  التأھب والتصــدي للط
تطبیقـھا. وأخیراً تضـــــطلع الوـكاـلة ـبدور في تقییم الـحادـثات والطوارئ النووـیة واإلشــــــعاعـیة وفي اإلبالغ بـمدى أھمیتـھا 

 وعواقبھا المحتملة.

یأخذ ھذا البرنامج في االعتبار احتیاجات الدول األعضـاء   :لتقدیراتالدروس المسـتفادة من االسـتعراضـات والتقییمات وا
والدروس التي ُحِدّدت خالل تقییم أداء دورة البرنامج الـسابقة، ال ـسیما فیما یتعلق بالترتیبات التـشغیلیة لتنفیذ االتفاقیات ذات  

ــتعراض  ــدي والتمارین في حاالت الطوارئ، وبعثات اس ــلة، وعملیات التص ــبكات لبناء الص ــاء مراكز وش النظراء، وإنش
 القدرات.

 المعاییر المحدَّدة لترتیب األولویات:

ــطة الالزمة للوفاء بااللتزامات المقررة بموجب اتفاقیة التبلیغ المبكر عن وقوع حادث نووي واتفاقیة  -۱ األنشــ
 ؛تقدیم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي

م الدول األعضـــاء في تعزیز ترتیبات التأھب والتصـــدي للطوارئ اســـتناداً إلى األنشـــطة الرامیة إلى دع -۲
من ســلســلة   GSR Part 7المنشــور المعنون "التأھب للطوارئ النوویة أو اإلشــعاعیة والتصــدي لھا" (العدد  

 ؛معاییر األمان الصادرة عن الوكالة)
 للطوارئ؛األنشطة الرامیة إلى تعزیز الترتیبات الدولیة للتأھب والتصدي  -۳
من تمرین  ۳األنشـــطة الرامیة إلى تناول الدروس المســـتخلصـــة من التصـــدي للطوارئ، ومن المســـتوى  -٤

 .۲۰۲۱) المقرر تنظیمھ في عام ConvEx-3الطوارئ في إطار االتفاقیتین (

 التغیرات في البرنامج واتجاھاتھ

ســـیواصـــل ھذا البرنامج الفرعي متابعة  التأھب للطوارئ على الصــــعیدین الوطني والدولي،    -۱-۱-۳البرنامج الفرعي  
وقد أُعدَّت أنشــطة البرنامج  األنشــطة ذات الصــلة بالتأھب والتصــدي للطوارئ من الدورة الســابقة للبرنامج لفترة الســنتین.

ــدي ــتناد إلى احتیاجات التأھب والتصـ ــدي للطوارئ   الفرعي باالسـ للطوارئ المحددة من خالل تقدیر وتقییم التأھب والتصـ
ي للطوارئ،   على الصـــعیدین الوطني والدولي، واســـتخدام أســـالیب متنوعة (مثل نظام إدارة معلومات التأھُّب والتصـــّدِ

مدى الواردة في  واســتعراض إجراءات التأھب للطوارئ، والبعثات االســتشــاریة) مع إیالء االعتبار للتوصــیات البعیدة ال
ــتنتاجات اجتماعات  ــعاعیة، واس خطة العمل الدولیة من أجل تعزیز نظام التأھب والتصــدي الدولي للطوارئ النوویة واإلش
ــتركة بین الوكاالت  ــة واجتماعات اللجنة المشـ ــلطات المختصـ ــدي للطوارئ، واجتماعات السـ لجنة معاییر التأھب والتصـ

 والنوویة.المعنیة بالتصدي للطوارئ اإلشعاعیة 

ــاء   -۲-۱-۳البرنامج الفرعي   ــغیلیة مع الدول األعضـ ــدي للحادثات والطوارئ التابع للوكالة والترتیبات التشـ نظام التصـ
سـیواصـل ھذا البرنامج الفرعي متابعة األنشـطة ذات الصـلة الرامیة إلى العمل على صـون ومواصـلة ، والمنظمات الدولیة

التابع للوكالة والترتیبات التشــغیلیة مع الدول األعضــاء والمنظمات الدولیة ذات   تعزیز نظام التصــدي للحادثات والطوارئ
ــلة. ــدي للطوارئ المحددة من خالل تقییم   الص ــتناد إلى احتیاجات التأھب والتص ــطة البرنامج الفرعي باالس وقد أُعدَّت أنش

 ات المؤتمر العام ذات الصلة باألمان.تمارین التأھب والتصدي للطوارئ واستنتاجات اجتماعات السلطات المختصة وقرار
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 ۱۳۲الصفحة  

 ۳البرنامج الرئیسي 

 األھداف والنواتج ومؤشرات األداء بحسب البرنامج

ي للحادثات والطوارئ  -۱-۳البرنامج   التأھب والتصّدِ

 األھداف:

  ون وزیادة تعزیز القـُدرات والترتیـبات الـناجـعة على صـــــعـید الوكالة وعلى الصـــــعـیدین الوطني والدولي للـتأھُّب صـــــَ
بِّب  ي بفعالیة للحادثات والطوارئ النوویة أو اإلشــعاعیة بصــرف النظر عما یســُ ي للطوارئ، من أجل التصــّدِ والتصــّدِ

 ذلك من حدث (أحداث).

  ــاء، والجھات المعنیة ــعاعیة بین الدول األعضـ ــأن الحادثات والطوارئ النوویة أو اإلشـ ــین تبادل المعلومات بشـ تحسـ
ووـسائل اإلعالم في مرحلة التأھب وخالل مرحلة التـصدي لھا، بـصرف النظر عما یـُسبِّب ذلك من الدولیة، والجمھور، 

 حدث (أحداث).

رات األداء  النواتج  مؤّشِ

تعزیز ترتیـبات وـقدرات الـتأـھب والتصـــــدي للطوارئ   •
من أـجل التصـــــدي بفـعالـیة لـحادـثة أو ـحاـلة طوارئ نووـیة أو 

والدولي، بـصرف النظر عما إـشعاعیة على الـصعیدین الوطني 
 یُسبِّب ذلك من حدث (أحداث).

النســبة المئویة لما یؤخذ بھ من التوصــیات المقدمة من  •
بعثات اســتعراض النظراء من أجل تحســین التأھب والتصــدي  

 للطوارئ على الصعیدیین الوطني والدولي.

تعزیز ترتیـبات وـقدرات الـتأـھب والتصـــــدي للطوارئ   •
لـحادـثة أو ـحاـلة طوارئ نووـیة أو   من أـجل التصـــــدي بفـعالـیة

إشـعاعیة على صـعید الوكالة، بصـرف النظر عما یُسـبِّب ذلك  
 من حدث (أحداث).

النسـبة المئویة لما یؤخذ بھ من التوصـیات المنبثقة عن   •
تمارین التصــدي الداخلیة الرامیة إلى تحســین نظام التصــدي  

 للحادثات والطوارئ لدى الوكالة.

مت صــیانتھا وتحســینھا، بما في نظم المعلومات التي ت •
ات  ادل المعلومـات في حـاالت الحـادـث ك النظـام الموحـد لتـب ذـل
ــد   ــة برصـــ ات الخـاصـــ دولي للمعلوـم والطوارئ، والنظـام اـل
ــدي   أھـب والتصـــ اإلشـــــعـاعـات، ونظـام إدارة معلومـات الـت
للطوارئ، من أـجل توفیر وتـبادل المعلوـمات التقنـیة ورصـــــد  

ة ط ة أو ـحاـل اـنات في أي ـحادـث ة البـی اعـی ة أو إشــــــع وارئ نووـی
 بصرف النظر عما یُسبِّب ذلك من حدث (أحداث).

النسـبة المئویة لما یؤخذ بھ من التوصـیات المنبثقة عن   •
اســتخدام نظم المعلومات لتحســین نظم تقاســم المعلومات عند 

 وقوع حادثة أو طارئ نووي أو إشعاعي.

 

 الصعیدین الوطني والدوليالتأھب للطوارئ على  -۱-۱-۳البرنامج الفرعي 

 األھداف:

  تعزیز الترتیبات والقدرات في مجال التأھب والتـصدي للطوارئ على الـصعید الوطني من أجل التـصدي بفعالیة للطوارئ النوویة
األمان أو االشــعاعیة بصــرف النظر عما یُســِبّب ذلك من حدث (أحداث) عن طریق تطویر وتقدیم المســاعدة في تطبیق معاییر 

ــدي   ــات النظراء في مجال التأھب والتصـ ــتعراضـ ــطة بناء القدرات واسـ ــغیلیة واألدوات من خالل أنشـ والمبادئ التوجیھیة التشـ
 للطوارئ.

   تعزیز الشـفافیة وتبادل المعارف في مجال التأھب والتصـدي للطوارئ، من خالل اسـتخدام بعثات اسـتعراض النظراء والشـبكات
 فعالیة وشموالً. التعاونیة استخداماً أكثر

 .زیادة تعزیز اإلطار الدولي للتأھب والتصدي للطوارئ 
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 ۱۳۳الصفحة  

 ۳البرنامج الرئیسي 

رات األداء  النواتج  مؤّشِ

التــأھــب  • ــدرات الوطنیــة في مجــال  والق الترتیبــات  تعزیز 
ــأن   ــفافیة في تبادل المعلومات بشـ ــّدِي للطوارئ وتعزیز الشـ والتصـ

والطوارئ النوویة  التأھب والتصــدي للطوارئ وفي مجال الحادثات  
 أو اإلشعاعیة بصرف النظر عما یُسِبّب ذلك من حدث (أحداث).

عدد الدول األعضاء التي قدمت أو حدَّثت مدخالت في نظام  •
 إدارة معلومات التأھُّب والتصّدِي للطوارئ.

ــاء في نظام إدارة معلومات  • ــبة المئویة للدول األعضــ النســ
ــّدِي للطوارئ التي حققت   معدالً عالیاً في تنفیذ معاییر التأھُّب والتص

 األمان الصادرة عن الوكالة بشأن التأھب والتصدي للطوارئ.

ــتركة بین الوكاالت في مجال التأھب  • تعزیز الترتیبات المشـ
والتصــدي للطوارئ وتحســین التعاون والتنســیق الدولیین في مجال  

 التأھب والتصدي للطوارئ.

ــیات • ــبة المئویة لما یؤخذ بھ من توص اجتماعات اللجنة    النس
المشــــتركة بین الوكاالت المعنیة بالتصــــدي للطوارئ اإلشــــعاعیة 
والنوویة والتمارین و/أو الدروس ذات الصــــلة لتحســــین الترتیبات 

 الدولیة في مجال التأھب والتصدي للطوارئ.

 المشاریع

 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

مـعاییر األـمان الصـــــادرة عن الوـكاـلة بشـــــأن الـتأـھب والتصـــــدي    األعضاء للطوارئتأھب الدول  -۳-۱-۱-۰۰۱
ــادیة التقنیة؛ والفعالیات والمواد   للطوارئ، والوثائق واألدوات اإلرش
التدریبیة؛ ومراكز بناء القدرات؛ وقاعدة بیانات نظام إدارة معلومات  

ذاتي   أداة للتقییم اـل ــّدِي للطوارئ ـك ب والتصـــ أھـُّ دول  الـت ات اـل لترتیـب
األعضــاء في مجال التأھب والتصــدي للطوارئ؛ وشــبكات التعلیم 
والـتدرـیب في مـجال الـتأـھب والتصـــــدي للطوارئ؛ وتـقاریر بعـثات 

 استعراضات النظراء والبعثات االستشاریة.

ــتركة للمنظمات الدولیة من أجل التصـــدي   إدارة الطوارئ الدولیة -۳-۱-۱-۰۰۲ ــتعراض الخطة المشـ اسـ
ارئ اإلـشعاعیة؛ وتقاریر اللجنة المـشتركة بین الوكاالت المعنیة للطو

بالتصــدي للطوارئ اإلشــعاعیة والنوویة؛ وتقریر اجتماع الســلطات  
ـلعــام   اـلـتـمرـین  ۲۰۲۲اـلـمـختصـــــــة  وـتـقرـیر  ؛  ConvEx-3 (2021)؛ 

واســــتعراض وتـحدـیث إجراءات اللجـنة المشــــترـكة بین الوـكاالت  
اإلشـــعاعیة والنوویة؛ وصـــیانة الموقع  المعنیة بالتصـــدي للطوارئ  

اإللكتروني للجنة؛ وتنسـیق أنشـطة التأھب والتصـدي للطوارئ على 
الصعید الدولي؛ واتساق التصدي المشترك بین الوكاالت ألي طارئ  
بـِّب ذـلك من ـحدث   نووي أو إشـــــعاعي، بصــــرف النظر عـما یســــُ

 (أحداث).

 

ــدي للحادثات    -۲-۱-۳البرنامج الفرعي   ــاء والمنظمات  نظام التصــ ــغیلیة مع الدول األعضــ والطوارئ التابع للوكالة والترتیبات التشــ
 الدولیة

 األھداف:

  ي الوكالة بفعالیة للطوارئ، بما في ذلك اإلشـعار، وتبادل المعلومات، والتقییم صـیانة ومواصـلة تعزیز الترتیبات الخاصـة بتصـّدِ
 الجمھور وتنسیق التصدي المشترك بین الوكاالت.والتنبؤ، والمساعدة الدولیة، والتواصل مع 

 .(أحداث) التصدي بفعالیة للحادثات والطوارئ النوویة واإلشعاعیة بصرف النظر عما یُسِبّب ذلك من حدث 

 .ر تبادل معلومات محددة عند وقوع حادثة وطارئ نووي أو إشعاعي  استحداث وصیانة ومواصلة تحسین نظم تُیّسِ

رات األداء  النواتج  مؤّشِ

یق التصـدي  • زیادة فعالیة ترتیبات التصـدي لدى األمانة وتنـس
مع المنظـمات الدولـیة المعنـیة عـند وقوع حادثة أو حالة طارئة نوویة 

 أو إشعاعیة.

 النسبة المئویة للتوصیات التي تأخذ بھا السلطات المختصة. •
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رات األداء  النواتج  مؤّشِ

ــاعدة زیادة كفاءة آلیة   • ــاعدة الدولیة وفعالیة تقدیم المسـ المسـ
 المطلوبة.

ل أو تُحّدِث قدرات المـساعدة  • ّجِ عدد الدول األعـضاء التي تـُس
 الوطنیة لدیھا.

 المشاریع

 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

ــنویة،   استعداد نظام التصدي للحادثات والطوارئ -۳-۱-۲-۰۰۱ ــجالت التدریب؛ البرامج التدریبیة الســ والجدول الزمني وســ
وـصون وتعزیز ترتیبات التـصدي (تذییالت خطة التـصدي للحادثات  
والطوارئ، واإلجراءات، والقوائم المرجعـیة، والتعلیـمات)؛ وتـحدیث  

 .ConvEx-1قوائم جھات االتصال؛ والتقاریر الخاصة بالتمرین 

ــاعدة المعقودة مع الد   -۳-۱-۲-۰۰۲ ــدي والمسـ ول  ترتیبات التصـ
 األعضاء والمنظمات الدولیة

التصـدي الفعال للطوارئ النوویة أو اإلشـعاعیة بصـرف النظر عما 
ــِبّب ذلك من حدث (أحداث)؛ وعقد البروتوكوالت التشـــغیلیة مع  یُسـ
المنظمـات الـدولیـة؛ وتـدریـب الـدول األعضـــــاء على الترتیبـات 

ا في ذـلك التقییم والتنبؤ وا إلعالم التشــــغیلـیة؛ وإجراء التـمارین، بـم
بَّب فیھ حدث متـصل   العام خالل وقوع طارئ نووي أو إـشعاعي یتـس

 باألمن النووي؛ وتحدیث ترتیبات تقدیم المساعدة الدولیة.

منشــــورات الوـكاـلة؛ وتنفـیذ اإلرشـــــادات الـجدـیدة المتعلـقة ـبالمقـیاس  االتصال بالجمھور في حاالت الطوارئ -۳-۱-۲-۰۰۳
ة؛ والمواد التدریبیة؛ وأنشـــطة  الدولي لألحداث النوویة واإلشـــعاعی 

التواصـــل (الرســـائل اإلخباریة، والتغریدات، والمقاالت المنشـــورة  
 على شبكة الویب، والكتّیِبات)؛ وحلقات العمل وأنشطة التدریب.

 

 أمان المنشآت النوویة -۲-۳البرنامج 

المناـسبة لألمان والتحـسین المتواـصل ألمان المنـشآت النوویة الدول األعـضاء في إرـساء البنیة األـساـسیة   ۲-۳یدعم البرنامج 
ــأن األمان النووي،    من خالل توفیر أحدث معاییر األمان وتطبیقھا. ــطة متابعة خطة عمل الوكالة بشـ ومع االنتھاء من أنشـ

امل في ھذا فإنَّ جمیع االســـتنتاجات والدروس ذات الصـــلة المســـتفادة من حادث فوكوشـــیما داییتشـــي قد تم دمجھا بالك
وباإلضـــافة إلى ذلك، ســـوف یُنَظر في المعلومات ذات الصـــلة الواردة من مصـــادر أخرى، مثل اتفاقیة األمان  البرنامج. 

ــأن أمان مفاعالت البحوث والتعقیبات  ــلوك بشـ ــأن األمان النووي، ومدونة قواعد السـ النووي، بما في ذلك إعالن فیینا بشـ
 وذلك من أجل ضمان تلبیة احتیاجات الدول األعضاء. الواردة من خدمات استعراض األمان،

ــات في مجال األمان  ــل الوكالة التركیز على تنقیح معاییر األمان الحالیة لكي تعبِّر عن الحالة الراھنة للممارسـ ــتواصـ وسـ
ـشغیل الطویل األجل وعلى وجھ التحدید، یتطلب االھتمام المتجدد بالطاقة النوویة والت النووي، بدالً من إنـشاء معاییر جدیدة.

 للمنشـآت القائمة متطلبات أمان تصـمیم واضـحة وقدرات تقییم تتماشـى مع التطورات في التكنولوجیا واألسـالیب واألدوات. 
ة  رـیة واالبتـكارـیة، مـثل المـفاعالت النمطـی الي ســـــتُعطى األولوـیة ألـمان تصـــــمیم تكنولوجـیات الـطاـقة النووـیة التطوُّ الـت وـب

ورغم أن تنقیح متطلبات األمان قد استُكمل   المنشآت القائمة، بما في ذلك األداء التنظیمي والبشري.الصغیرة، وأمان تشغیل 
بالفعل، باالعتماد على الدروس ذات الصــلة المســتفادة من حادث فوكوشــیما داییتشــي، فســیتواصــل العمل على إعداد أدلة  

 العنیفة والتخفیف من حدتھا. داعمة فیما یتعلق بأمان الموقع والتصمیم والوقایة من الحوادث

ــتعراض األمان وبناء القدرات، عند   ــل الترویج بفعالیة على تطبیق معاییر األمان من خالل إجراء خدمات اسـ ــیتواصـ وسـ
ناً ھاماً في مســـاعدة الدول األعضـــاء في جھودھا الرامیة إلى تحســـین البنیة   الطلب. وتعتبر خدمة اســـتعراض األمان مكِوّ

وسیتم  وأمان المنـشآت النوویة باـستمرار، وـسیتواـصل تقییم وتعزیز فعالیة ھذه الخدمات، حـسب االقتضاء.  األـساـسیة الرقابیة
باإلضــافة إلى ذلك، ســیُقدَّم  على أســاس دوري نشــر تحلیل االســتنباطات، بما في ذلك معدل تنفیذ التوصــیات واالقتراحات.

سـاسـیة الوطنیة لألمان من أجل تحسـین الفعالیة الرقابیة من خالل الدعم للدول األعضـاء في بناء القدرات وتعزیز البنیة األ
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وبالنـسبة للبلدان التي لدیھا برامج طاقة نوویة مكتملة النمو، ـستركز األنـشطة على نـشر  التعلیم والتدریب والتعاون الدولي.  
بلدان التي تســتأنف أو تشــرع في وبالنســبة لل المفاعالت االبتكاریة وكذلك على التشــغیل الطویل األجل للمنشــآت القائمة.

تدامة. یتم تعزیزه لضـمان االـس تعداد الرقابي والتـشغیلي وـس ر   برنامج للقوى النوویة، ـسیركز بناء القدرات على االـس تُنشـَ وـس
 البحث والتطویر. ونتائجعلى نطاق واسع االستنباطات المستقاة من الخبرات التشغیلیة 

في نتائج اتفاقیات األمان الدولیة،    ۲-۳ینظر البرنامج  االســــتعراضــــات والتقییمات والتقدیرات:الدروس المســــتفادة من  
واســتنتاجات مؤتمرات الوكالة بشــأن الفعالیة الرقابیة وأمان التصــمیم واألمان التشــغیلي للمنشــآت النوویة، واالســتنتاجات 

خبرة التـشغیلیة والرقابیة المـشتركة، على التوالي، من المـستخلـصة من خدمات اـستعراض األمان، والدروس المـستفادة من ال
وبناًء على ھذه الرؤى، یركز البرنامج على التحدیات  خالل النظم الدولیة للتبلیغ عن األحداث والمحافل والـشبكات الرقابیة.

ــفافیة الھیئات الرقابیة، وكفاءة الموارد البشــریة، وتقییمات األ ــئة، مثل فعالیة وش مان للتكنولوجیات التطوریة  الحالیة والناش
ــآت  ــغیل المنشـ ــطة الحجم أو النمطیة، وأمان تشـ ــغیرة والمتوسـ واالبتكاریة في مجال القوى النوویة، مثل المفاعالت الصـ

ــتمر  النوویة على المدى الطویل، والقیادة واإلدارة فیما یتعلق باألمان. ــتجیب البرنامج للطلب المسـ وعلى وجھ التحدید، یسـ
في تطویر البنیة األســاســیة لألمان في البلدان التي تســتھلُّ برنامجاً جدیداً للطاقة النوویة وفي توســیع نطاق   على المســاعدة

 تشغیل المنشآت النوویة القائمة.

 ً إلى النص على تنفیذ معاییر األمان الصـــادرة عن الوكالة تنفیذاً أكثر فعالیة من خالل تبســـیط تقدیم   وتدعو الحاجة أیضـــا
وسـیسـتمر الترویج بنشـاط لالنضـمام إلى اتفاقیات األمان، التي تعتبر مھمة في تحدید األولویات  اض األمان.خدمات اسـتعر

 والتحدیات التي تواجھ أمان المنشآت النوویة.

 المعاییر المحدَّدة لترتیب األولویات:

 واالتفاقیات ومدونات السلوك الداعمة؛الحفاظ على معاییر األمان المحدثة، التي تجِسّد حالة الممارسة الراھنة،  -۱
داد   -۲ ان وإـع ات اســـــتعراض األـم دـم دیم ـخ ة أكبر من خالل تبســـــیط تـق الـی ان بفـع اییر األـم النص على تطبیق مـع

 المستندات الداعمة؛
 دعم الدول األعضاء في بناء القدرات من خالل التعلیم والتدریب، وتبادل المعلومات وخبرات التشغیل؛ -۳
 التعاون الدولي، بما في ذلك تعزیز تنسیق أنشطة البحث والتطویر.توطید   -٤

 التغیرات في البرنامج واتجاھاتھ

، سـیدعم ھذا البرنامج الفرعي التنفیذ اإلطار الرقابي الحكومي وتطویر البنیة األسـاسـیة لألمان  -۱-۲-۳البرنامج الفرعي  
ي لدیـھا برامج قوى نوویة مكتملة، وتلك التي تعید تفعیل برنامج الفـعال للمـھام الرقابـیة األســـــاســــــیة، في كل من البـلدان الت

یـستجیب البرنامج الفرعي لعدد متزاید من الطلبات الواردة من الدول األعضـاء   للقوى النوویة أو تـستھل برنامجاً جدیداً. وـس
وكالة بشــأن عملیة إصــدار  التي تلتمس الحصــول على الدعم لتعزیز بنیتھا األســاســیة لألمان من خالل مثال حلقات عمل ال

تراخیص لمحـطة القوى النوویة األولى، وإنشـــــاء نظم اإلدارة المتـكامـلة، وإعداد برامج بشـــــأن القـیادة واإلدارة فیـما یتعلق  
ــاء التي تفكر في  باألمان، وكذلك إجراء تقییمات ذاتیة لثقافة األمان لدى الھیئات الرقابیة. ویواجھ العدید من الدول األعضــ

ــتجیب ھذا   ــیسـ ــعوبات في تطویر الكفاءات ألداء الوظائف الرقابیة بفعالیة، وسـ ــاط صـ برنامج للقوى النوویة أو تنِفذه بنشـ
ة الموارد البشـــــرـیة وإدارة   اـجات من خالل توفیر اـلدعم في مـجاالت التعلیم والـتدرـیب وتنمـی البرـنامج الفرعي لـھذه االحتـی

اإلقبال في جمیع أنحاء العالم على نشـــر التكنولوجیات النوویة الجدیدة، وال ومع تزاید  المعارف وإقامة شـــبكات المعارف.
ســیما المفاعالت الصــغیرة والمتوســطة الحجم أو النمطیة، ســتُقِدّم الوكالة الدعم أیضــاً لعدد متزاید من الدول األعضــاء في 

لرـقابیین المعنیین ـبالمـفاعالت النمطـیة مواجـھة التـحدـیات الرـقابـیة وعملـیة الترخیص من خالل العـمل اـلذي یقوم ـبھ محـفل ا
 الصغیرة.

ــآت النوویة  -۲-۲-۳البرنامج الفرعي   ــوء االھتمام المتزاید تقییم أمان المنش ــل ھذا البرنامج الفرعي، على ض ــیواص ، س
  بالقوى النوویة كأحد وســائل مكافحة تغیر المناخ، وال ســیما في مجال نشــر تكنولوجیات المفاعالت الصــغیرة والمتوســطة



GC(65)/2 
 ۱۳٦الصفحة  

 ۳البرنامج الرئیسي 

الحجم أو النمطیة، وكذلك في تشـغیل المنشـآت النوویة القائمة على المدى الطویل في جمیع أنحاء العالم، تنقیح معاییر تقییم  
ھ نحو تحقیق األھداف ومطَّلع  األمان وأمان التـصمیم للتأكد من أنھا تمثِّل أحدث المعاییر. وـستجري ـصیاغة إطار تقني موجَّ

لدعم تطبیق معاییر األمان على التكنولوجیات االبتكاریة لتیســــیر جھود الدول األعضــــاء في  بالمخاطر وقائم على األداء 
وـسیجري دعم التطبیق الدقیق لمعاییر األمان من خالل االـستعراض التقني  اـستعراض ابتكارات القوى النوویة وترخیـصھا.

وسینصبُّ التركیز على  األمان وأمان التصمیم.  لألمان، واستعراضات النظراء، ونشر برامج بناء الكفاءات في مجالي تقییم
ــمیم وتكنولوجیات القوى االبتكاریة والبیان العملي  ــمات الجدیدة للتصـ ــئة، مثل السـ ــیع الناشـ ــاعدة الفعالة في المواضـ المسـ

 المحدَّث لألمان واالستعراضات الدوریة لألمان والمفاعالت الصغریة والصغیرة والمتوسطة الحجم أو النمطیة.

، سیتطرق ھذا البرنامج الفرعي إلى العدید من التحدیات األمان والحمایة من األخطار الخارجیة  -۳-۲-۳رنامج الفرعي الب
الـماثـلة أـمام الحـماـیة من األخـطار الـخارجـیة، بـما في ذـلك األخـطار التي أبرزتـھا التـجارب األخیرة والمتمثـلة فیـما یلي: آـثار  

ــئ ــمیم؛ وأھمیة المعارف الدقیقة والدلیل العلمي في األحداث التي یكون احتمال وقوعھا ضــ یالً وغیر محتاطاً لھا في التصــ
اســـــتعراض األـمان اـلدوري؛ ومجموع األخـطار الـخارجـیة التي تؤثر في وـقت واـحد في الـعدـید من الوـحدات الموجودة في 

ن تتزاید طلبات الدول األعضــاء ومن المتوقع أ الموقع؛ وآلیات تقاســم الخبرات التشــغیلیة في حالة وقوع أحداث خارجیة.
وـسیقدم البرنامج الفرعي وثائق أمان وخدمات اـستعراض األمان التي تتـضمن  للحـصول على رؤى تقنیة بـشأن ھذه القـضایا.

 إسداء مشورة عملیة للدول األعضاء بطریقة فعالة وناجعة.

ھذا البرنامج الفرعي دعم الدول األعضاء ، ـسیواصل  التـشغیل المأمون لمحطات القوى النوویة  -٤-۲-۳البرنامج الفرعي  
في تعزیز قدرتھا على اســــتعراض التشــــغیل الطویل األجل وإدارة التقادم وتنفیذ متطلبات األمان المحدَّدة في المنشــــور 

ــادرة عن الوكالة) وفي   GSR Part 2(العدد   " القیادة واإلدارة فیما یتعلق باألمان" المعنون  ــلة معاییر األمان الصـ ــلسـ من سـ
ــور المعنون  ــغیل محطات القوى النوویة على المدى الطویل " المنش من  SSG-48(العدد  " إدارة التقادم وتطویر برنامج لتش

ــادرة عن الوكالة). ــلة معاییر األمان الص ــلس ــتعر س اض أمان وھذه المتطلبات المحدَّثة ھي مدرجة حالیاً في خدمة فرقة اس
التشـغیل، وفي جوانب األمان المتعلقة بالتشـغیل الطویل األجل، وفي عملیة التقییم المسـتقل لثقافة األمان، وفي بناء القدرات 

وستواصل األمانة دعم الدول األعضاء في استخدام  من خالل مساعدة الدول األعضاء في التقییم الذاتي والتحسین المستمر.
 ین أداء األمان.الخبرات التشغیلیة لتحس

، سیركز ھذا البرنامج الفرعي على مساعدة الدول  أمان مفاعالت البحوث ومرافق دورة الوقود -٥-۲-۳البرنامج الفرعي 
ــئة مع التركیز على الفعالیة الرقابیة والقیادة واإلدارة فیما یتعلق  ــاء في مواجھة التحدیات المحددة واالتجاھات الناش األعض

مرافق، واالســـتعداد لإلخراج من الخدمة، وأوجھ الترابط بین األمان واألمن، وإرســـاء البنیة األســـاســـیة باألمان، وتقادم ال
وتشمل أنشطة البرنامج  الوطنیة الالزمة لألمان النووي فیما یتعلق بمفاعالت البحوث الجدیدة ومرافق دورة الوقود النووي.

ــاء ــاعدة الدول األعضــ ــع معاییر أمان حدیثة ومســ ــات األمان والخدمات  الفرعي وضــ ــتعراضــ في تطبیقھا؛ وتنظیم اســ
طة بناء القدرات التي تدعم تطبیق ما أصـدرتھ الوكالة من  اریة، وتعزیز التبادل الدولي للخبرات؛ واالضـطالع بأنـش تـش االـس

 معاییر األمان ومدونة قواعد السلوك بشأن أمان مفاعالت البحوث.

 رنامجاألھداف والنواتج ومؤشرات األداء بحسب الب

 أمان المنشآت النوویة -۲-۳البرنامج 

 األھداف:

  دعم الدول األعضاء في تحسین أمان المنشآت النوویة أثناء تقییم الموقع وتصمیمھ وتشییده وتشغیلھ من خالل إتاحة أحدث معاییر
 األمان وتطبیقھا.

   الخاـصة بھا من خالل إجراء خدمات االـستعراض، وتـسھیل دعم الدول األعـضاء في إرـساء وتعزیز بُنى األمان األـساـسیة الوطنیة
 االنضمام إلى اتفاقیة األمان النووي ومدونة قواعد السلوك بشأن أمان مفاعالت البحوث، وتسھیل تنفیذھا لھما.

   وشــبكات المعارف دعم الدول األعضــاء في بناء القدرات من خالل تنمیة الموارد البشــریة، والتعلیم والتدریب، وإدارة المعارف
 عن طریق التعاون الدولي، بما في ذلك تبادل المعلومات وخبرات التشغیل، وتنسیق أنشطة البحث والتطویر.
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رات األداء  النواتج  مؤّشِ

د  • ــِّ ــاملة من أحدث معاییر األمان تجسـ مجموعة متكاملة وشـ
انوني  ة لإلـطار الـق اـم ــة، في المـجاالت الـع ارســـ ة للمـم ة الراھـن اـل الـح

 والحكومي وأمان المنشآت النوویة طوال كامل عمرھا التشغیلي.

دة   • داعمـة المنقحـة والجـدـی ائق اـل عـدد معـاییر األمـان والوـث
 المنشورة، فیما یتعلق بالمنظمات الحكومیة وأمان المنشآت النوویة.

إنشـاء بنیة أسـاسـیة مناسـبة لألمان وتحسـین أمان المنشـآت  •
 معاییر األمان.النوویة باستمرار من خالل تطبیق 

 عدد خدمات استعراض األمان التي تُجرى. •
ــتعراض  • ــبة المئویة للتوصــیات المنبثقة عن خدمات اس النس

 األمان التي تأخذ بھا الدول األعضاء المضیفة/المنظمات المضیفة.

ــاء لخدمات الوكالة في مجالي  • ــتخدام الدول األعض زیادة اس
وویة التي تركز على فعالیة  البنیة األساسیة لألمان وأمان المنشآت الن 

ان، والتصــــمیم  األـم ا یتعلق ـب ادة واإلدارة فیـم ابي، والقـی التحكم الرـق
 واألمان التشغیلي، بما في ذلك التشغیل الطویل األجل.

عدد الفعالیات التدریبیة التي تنظَّم في مجالي البنیة األساسیة   •
 لألمان وأمان المنشآت النوویة.

  

 اإلطار الرقابي الحكومي وتطویر البنیة األساسیة لألمان -۱-۲-۳البرنامج الفرعي 

 األھداف:

  دعم الدول األعضــاء في إرســاء وصــون أطر حكومیة ورقابیة ومتعلقة باألمان تتســم بالفعالیة واالســتقالل واالســتدامة للمنشــآت
 المجال الرقابي.النوویة من خالل تنفیذ أحدث معاییر األمان الصادرة عن الوكالة في 

   دعم الدول األعضــــاء في تعزیز أطرھا الحكومیة والرقابیة للمنشــــآت النوویة من خالل اســــتعراضــــات النظراء، والخدمات
 االستشاریة، واألنشطة الداعمة لتطبیق معاییر األمان الصادرة عن الوكالة.

   ا اتـھ ة ـباـلدول األعضـــــاء في تعزیز عملـی ابـی ادة دعم الھیـئات الرـق ة قوـیة للقـی اـف ا في مـجال األـمان، وتبني ثـق اء ـقدراتـھ ة وبـن ابـی الرـق
 واألمان.

رات األداء  النواتج  مؤّشِ

مجموعة متكاملة وشــاملة ومتســقة من أحدث معاییر األمان  •
أـمان المنشـــــآت   ا یتعلق ـب ة فیـم ابـی ة والرـق في مـجالي األطر الحكومـی

 النوویة.

اـلداعـمة الـجدـیدة والمنقَّـحة ذات  ـعدد مـعاییر األـمان والوـثائق  •
 الصلة.

اسـتدامة اسـتخدام الدول األعضـاء لخدمات الوكالة ومعاییر  •
 األمان الصادرة عنھا لدعم إرساء وتعزیز البُنى األساسیة الرقابیة.

ــات الرقابیة المتكاملة التي  • ــتعراضــ عدد بعثات خدمة االســ
 تجرى.

واقتراحات بعثات النســبة المئویة لما یؤخذ بھ من توصــیات   •
 خدمة االستعراضات الرقابیة المتكاملة.

اسـتفادة الھیئات الرقابیة التابعة للدول األعضـاء من خدمات   •
ا   اءة وبرامجـھ ا لتقییم الكـف درات، وأدواتـھ اء الـق ة في مجـال بـن اـل الوـك
ــآت النوویة   ــتدامة الموارد الالزمة ألمان المنش التدریبیة من أجل اس

 لناشئة والمكتملة.في البرامج النوویة ا

ــلة بالمجال الرقابي لدعم برامج  • عدد فعالیات الوكالة المتصـ
 بناء القدرات في الدول األعضاء.

عدد الدول األعضـــاء التي تســـتعمل االســـتراتیجیة الوطنیة   •
 لبناء واستدامة القدرات في مجال األمان النووي.

 المشاریع

 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

ــیة للبرامج    -۳-۲-۱-۰۰۱ ــاسـ الفعالیة الرقابیة وبنیة األمان األسـ
 الجدیدة

معــاییر األمــان والمبــادئ التوجیھیــة وتبــادل المعلومــات وتقــاریر 
ة؛ وتوفیر دعم  دولـی ة اـل ابـی ة الرـق ات في الشــــبـك ات؛ والمعلوـم البعـث

 الخبراء للبلدان التي لدیھا منشآت نوویة والبلدان المستھلَّة.

األمـــان    -۳-۲-۱-۰۰۲ یـــة  فـــاـق ج الـت روـی ـت واـل األمـــان  ر  ـی عـــاـی ـم
 النووي/دعمھا

اع  ان النووي؛ واجتـم ة األـم اقـی ة للترویج التـف ل التعلیمـی ات العـم حلـق
 تناوب المسؤولین؛ والتدریب، ومعاییر وتقاریر األمان.
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 ۱۳۸الصفحة  

 ۳البرنامج الرئیسي 

 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

ألـمان المنشـــــآت وللوـظائف  بـناء الـقدرات الالزـمة    -۳-۲-۱-۰۰۳
 الرقابیة

اســــتراتیجـیة بـناء الـقدرات؛ والبرنامج والخطة الســــنویة لدعم بناء 
اریر؛ وأدوت   ة؛ والتـق دریبـی ات الـت ات العمـل/الفعـالـی درات؛ وحلـق الـق

 التقییم الذاتي؛ والمواد التدریبیة؛ وتعزیز المنصات اإللكترونیة.

 

 المنشآت النوویةتقییم أمان  -۲-۲-۳البرنامج الفرعي 

 األھداف:

  ــمیم محطات القوى النوویة والتمیُّز في تقییم األمان من ــتوى عاٍل من األمان في مجال تصـ ــاء في تحقیق مسـ دعم الدول األعضـ
خالل توفیر أـحدث مـعاییر تقییم األـمان وأـمان التصــــمیم والعـمل على تطبیق ـھذه المـعاییر على تكنولوجـیات المـفاعالت الراھـنة 

 تكاریة.واالب 

  ــمیم فیما یتعلق ــتعراض في تنفیذ معاییر تقییم األمان وأمان التصـ ــورة وتقدیم خدمات االسـ ــداء المشـ ــاء بإسـ دعم الدول األعضـ
 بالتكنولوجیات الراھنة واالبتكاریة.

  المتعلقة بتقییم األمان وأمان دعم الدول األعضـاء في بناء الكفاءات في مجال تقییم األمان، ومسـاعدتھا في معالجة قضـایا السـاعة
 التصمیم.

رات األداء  النواتج  مؤّشِ

تزوید الدول األعضــاء بمجموعة متكاملة وشــاملة ومتســقة  •
من أحـدث معـاییر األمـان والوثـائق الـداعمـة لھـا في مجـالي تقییم 

 األمان وأمان التصمیم.

الـصلة  عدد المعاییر والوثائق الداعمة الجدیدة والمنقَّحة ذات   •
 في مجالي تقییم األمان وأمان التصمیم.

زیادة اـستفادة الدول األعـضاء من خدمات الوكالة لدعم أمان  •
 تصمیم محطات القوى النوویة وأداء تقییم األمان.

 عدد خدمات استعراض األمان التي تجري. •

ة عن ـخدـمات   • ة المنبثـق اـل ة المئوـیة لتوصـــــیات الوـك النســـــب
 تأخذ بھا الدول األعضاء.استعراض األمان التي 

زیادة اســتخدام الدول األعضــاء لمنھجیات الوكالة للتدریب  •
ا  ا في ذـلك التكنولوجـی الي تقییم األـمان وأـمان التصــــمیم، بـم في مـج

 النوویة االبتكاریة. 

 عدد الدول األعضاء المشاِركة في أنشطة التدریب. •

ان عدد األنشــــطة التدریبیة التي تجري في مجالي تقییم األم •
 وأمان التصمیم.

 المشاریع

 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

رـیة    -۳-۲-۲-۰۰۱ ة والتطوُّ ـقائـم أـمان تصـــــمیم مـفاعالت القوى ال
 واالبتكاریة 

ا   ة بـھ ة المرتبـط اریر التقنـی ائق والتـق ة والوـث دة والمنقَّـح دـی اییر الـج المـع
االستعراضات التقنیة لألمان في مجال أمان التـصمیم؛ والتقاریر عن 

والخدمات االسـتشـاریة فیما یتعلق بأمان التصـمیم؛ والمواد التدریبیة 
 ووحدات التعلُّم اإللكتروني المتعلقة بأمان التصمیم.

ا   إعداد وتطبیق أسالیب تقییم األمان -۳-۲-۲-۰۰۲ ة بـھ ة المرتبـط اریر التقنـی ائق والتـق ة والوـث دة والمنقَّـح دـی اییر الـج المـع
ــات النظراء التقنیة ف ــتعراض ي مجال تقییم األمان؛ والتقاریر عن اس

والـخدـمات االســــتشـــــارـیة المتعلـقة بتقییم األـمان؛ والمواد الـتدریبـیة 
ووـحدات التعلُّم اإللكتروني المتعلـقة بتقییم األـمان في محـطات القوى  

 النوویة.
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 ۱۳۹الصفحة  

 ۳البرنامج الرئیسي 

 الخارجیةاألمان والحمایة من األخطار  -۳-۲-۳البرنامج الفرعي 

 األھداف:

  دعم الدول األعضـاء في تعزیز أمان المواقع وتصـمیم المنشـآت فیما یتعلق باألخطار الخارجیة، بما في ذلك األخطار الناتجة عن
النشــــاط البشــــري، مع اإلشــــارة بوجھ خاص إلى آثار تغیُّر المناخ، من خالل وضــــع معاییر األمان والمبادئ التوجیھیة التقنیة 

 لتطبیقھا.

  دعم الدول األعضـــاء في تقییم أمان تصـــمیم المنشـــآت والمواقع من حیث األخطار الخارجیة، من خالل الخدمات االســـتشـــاریة
 وخدمات استعراض النظراء ومبادرات بناء القدرات.

 .دعم الدول األعضاء في بناء القدرات من خالل التعلیم والتدریب 

رات األداء  النواتج  مؤّشِ

تزوید الدول األعضــاء بمجموعة متكاملة وشــاملة ومتســقة  •
االت   ا في مـج ة لـھ داعـم ة اـل ائق التقنـی ان والوـث اییر األـم من أـحدث مـع
األخـطار   ا یتعلق ـب ان فیـم ان التصــــمیم وتقییم األـم ان المواقع وأـم أـم

 الخارجیة.

ا  • ة لـھ داعـم اییر األـمان الـجدـیدة والمنقـحة والوـثائق اـل ـعدد مـع
 في ھذا المجال.

ــتوى األمان والحمایة من األخطار الخارجیة،   • ــین مسـ تحسـ
 كما یتضح من خالل خدمات استعراض بعثات المتابعة.

ذة  • ـعدد ـخدـمات تصــــمیم المواقع واألـحداث الـخارجـیة المنفـَّ
 بناء على طلب الدول األعضاء.

النســبة المئویة للتوصــیات الواردة من بعثات خدمة تصــمیم  •
ة وا د المواقع واألـحداث الـخارجـی ــاء بـع دول األعضـــ ا اـل اولتـھ لتي تـن

ــمیم  ــیة كاملة النطاق في إطار خدمة تصـ ــتعراضـ ــتقبال بعثة اسـ اسـ
 المواقع واألحداث الخارجیة.

زیادة اســتخدام الدول األعضــاء لمنھجیات الوكالة للتدریب  •
في مـجاالت األـمان والحـماـیة من األخـطار الـخارجـیة وتقییم المـخاطر  

 الخارجیة.

 المشاِركة في أنشطة التدریب.عدد الدول األعضاء  •

ان  • االت األـم ة التي تجري في مـج دریبـی ة الـت دد األنشـــــط ـع
 والحمایة من األخطار الخارجیة وتقییم األخطار الخارجیة.

 المشاریع

 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

ار المواقع  معـاییر األمـان   تقییم المواقع وأمان تصامیم المنشآت -۳-۲-۳-۰۰۱ داعمـة لھـا في مجـاالت اختـی ائق اـل والوـث
وتقییمھا، وحمایة المنـشآت النوویة من األخطار الخارجیة؛ وخدمات  
اـستعراض األمان، وبعثات الخبراء وحلقات العمل؛ وأدوات البرامج 
الحاســوبیة لإلنذار بحدوث أضــرار لحقت بالمنشــآت النوویة بســبب 

 أحداث خارجیة وتقییم تلك األضرار.

أســـــالـیب وأدوات تقییم المواقع إلجراء تقییم أـمان    -۳-۲-۳-۰۰۲
 المنشآت

ــادرة عن الوكالة ( )  TECDOCsتقاریر األمان والوثائق التقنیة الصــ
ــالیب واألدوات التقنیة الالزمة لتنفیذ معاییر األمان من  ــأن األسـ بشـ
أـجل تقییم المواقع وتقییم األـمان؛ وحلـقات العـمل؛ والمواد الـتدریبـیة؛ 
والحلقات الدراـسیة الشبكیة لبناء القدرات في الدول األعضاء؛ ونشر 
وتبادل المعلومات؛ وقواعد البیانات واألدوات لتحسین أسالیب تأھیل 

 وتصمیم األمان النووي.
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 التشغیل المأمون لمحطات القوى النوویة -٤-۲-۳البرنامج الفرعي 

 األھداف:

  األمان التشغیلي من خالل وضع معاییر األمان وغیرھا من المنشورات، وتقدیم الدعم لتطبیقھا.دعم الدول األعضاء في تحسین 

   دعم الدول األعـضاء في تحـسین األمان التـشغیلي من خالل خدمات اـستعراض األمان التـشغیلي، والتـشغیل المأمون الطویل األجل
 مان.وإدارة التقادم وخبرات التشغیل، واإلدارة والقیادة وثقافة األ

 .دعم الدول األعضاء في بناء القدرات من خالل ترتیب التدریبات وحلقات العمل وإسداء المشورة بشأن إجراء تقییمات ذاتیة 

رات األداء  النواتج  مؤّشِ

تزوید الدول األعضــاء بمجموعة متكاملة وشــاملة ومتســقة  •
والتشـــغیل  من أحدث معاییر األمان في مجاالت األمان التشـــغیلي، 

ــغیل واإلدارة   المأمون الطویل األجل، وإدارة التقادم، وخبرات التشــ
 والقیادة وثقافة األمان.

 عدد معاییر األمان الجدیدة والمنقَّحة والوثائق الداعمة لھا. •

ـعدد البعـثات التي أُجِرـیت في إـطار فرـقة اســــتعراض أـمان  • تحسین األمان التشغیلي في الدول األعضاء. •
ل األجـل،   ل الطوـی التشــــغـی ة ـب ان المتعلـق ب األـم ل، وجواـن التشــــغـی

 والخبرات التشغیلیة والقیادة وثقافة األمان.

ة عن ـخدـمات   • ة المنبثـق اـل ة المئوـیة لتوصـــــیات الوـك النســـــب
 استعراض األمان التي تأخذ بھا الدول األعضاء.

تحســــین الكـفاءة في اـلدول األعضـــــاء في مـجاالت األـمان  •
یل المأمون الطویل األجل، وإدارة التقادم، وخبرات  التشغیلي، والتشغ

 التشغیل، واإلدارة والقیادة وثقافة األمان.

عدد الفعالیات التدریبیة التي تُجرى في مجاالت بعثات فرقة   •
اسـتعراض أمان التشـغیل، والتشـغیل المأمون الطویل األجل، وإدارة  

 ألمان.التقادم، وخبرات التشغیل، واإلدارة، وقیادة وثقافة ا

 المشاریع

 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

تقاریر بعثات فرقة استعراض أمان التشغیل؛ والمواد التدریبیة بشأن  أداء األمان التشغیلي -۰۰۱-٤-۳-۲
التقییم اـلذاتي للشــــرـكات/للمحـطات؛ وـقاـعدة البـیاـنات المـحدَّـثة لنـتائج  

التشغیل؛ والتنقیح المتكامل ألدلة األمان بعثات فرقة استعراض أمان 
الخاصــة بأمان التشــغیل؛ ونشــر أبرز نتائج بعثات فرقة اســتعراض 
ــتعراض أمان  ــر المعلومات المتعلقة بفرقة اسـ ــغیل؛ ونشـ أمان التشـ

 التشغیل على موقع شبكي مخصص.

حداث محطات القوى النوویة من خالل النظام الدولي  تقاسـم تقاریر أ تقاسم الخبرات التشغیلیة الدولیة واالستفادة منھا -۰۰۲-٤-۳-۲
اریر الموجزة عن الخبرات   ة؛ والتـق للتبلیغ عن الخبرات التشــــغیلـی
اریر  داث)؛ وتـق اء لنظـام التبلیغ عن األـح ب الزرـق ة (الكـت التشــــغیلـی
بعثات اـستعراض النظراء للخبرة المكتـسبة بـشأن أداء أمان التـشغیل؛ 

ة بشـــــأن الخبرات التشــــغیلـیة وبرامج وأدـلة األـمان والوـثائق التقنـی
التحـسین المتواـصل لألداء؛ والدورات التدریبیة بـشأن تحـسین األداء، 

 والخبرات التشغیلیة وتحلیل األسباب الجذریة.

ة األـمان    -۰۰۳-٤-۳-۲ اـف ادة واإلدارة فیـما یتعلق ـباألـمان، وثـق القـی
 في الدول األعضاء

ــأن القیادة واإلدار ة فیما یتعلق باألمان؛ وبرامج تنقیح أدلة األمان بشـ
التحســین المتواصــل لثقافة األمان لدى الدول األعضــاء؛ والتقییمات 
ــطة التدریب، واالجتماعات وحلقات   ــتقلة لثقافة األمان؛ وأنشــ المســ

 العمل.
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 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

ب األمـان تقـاریر   أمان التشغیل الطویل األجل -۰۰٤-٤-۳-۲ البعثـات وبعثـات الخبراء في إطـار خـدمـة جواـن
المتعلـقة ـبالتشــــغـیل الطوـیل األـجل؛ وبعـثات اـلدعم المنـفذة؛ وحلـقات  
العمــل واالجتمــاعــات التقنیــة؛ وتقــاریر األمــان؛ والوثــائق التقنیــة  

ن إدارة التقادم والتـشغیل الطویل األجل؛ وما أوالمبادئ التوجیھیة بـش
ــتفادة في مجال التقادم من برامج یتعلّق بالدروس الدولی  ة العامة المس

داول   اً، وـج دودة زمنـی ادم مـح ادم، وتحلیالت تـق إدارة التـق ــة ـب اصـــ ـخ
 استعراض إدارة التقادم، وبرامج أخرى.

 

 أمان مفاعالت البحوث ومرافق دورة الوقود -٥-۲-۳البرنامج الفرعي 

 األھداف:

  مفاعالت البحوث ومرافق دورة الوقود في جمیع مراحل عمرھا التشغیلي.دعم الدول األعضاء في تعزیز أمان 

   دعم الدول األعـضاء في إرـساء البنیة األـساـسیة الوطنیة لألمان النووي والحفاظ علیھا فیما یتعلَّق بمفاعالت البحوث ومرافق
 دورة الوقود.

  فیما یتعلَّق بمفاعالت البحوث ومرافق دورة الوقود.تحفیز التبادل الدولي للمعلومات بشأن خبرات التشغیل وبناء القدرات 

رات األداء  النواتج  مؤّشِ

تزوـید اـلدول األعضـــــاء بمجموـعة متـكامـلة وشـــــامـلة   •
ومتســـــقة من مـعاییر األـمان الـحدیـثة في مـجال أـمان مـفاعالت  

 البحـوث ومرافق دورة الوقود النووي.

والمنقـحة في  ـعدد مـعاییر األـمان والوـثائق اـلداعـمة الـجدـیدة   •
 مجال مفاعالت البحوث ومرافق دورة الوقود.

زیادة اســتخدام الدول األعضــاء لخدمات الوكالة لدعم  •
 أمان مفاعالت البحوث ومرافق دورة الوقود النووي.

 عدد خدمات استعراض األمان الُمنفَّذة. •

النســـــبة المئوـیة لتوصـــــیات الوـكاـلة المنبثـقة عن ـخدـمات   •
 اولتھا الدول األعضاء.استعراض األمان التي تن 

زـیادة اســــتـخدام اـلدول األعضـــــاء لمنھجـیات الوـكاـلة   •
للتدریب في مجال أمان مفاعالت البحوث ومرافق دورة الوقود  

 النووي.

عدد الدول األعضاء التي تشارك في أنشطة الوكالة الرامیة  •
اعالت البحوث ومرافق دورة   ان مـف ال أـم درات في مـج اء الـق إلى بـن

 وفي المنصة الخاصة بتبادل الخبرات. الوقود النووي،

 المشاریع

 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

ات؛  أمان مفاعالت البحوث -۰۰۱-٥-۳-۲ اـعات والبعـث اریر االجتـم ة؛ وتـق داعـم ائق اـل ان والوـث اییر األـم مـع
ذاتیـة للـدول   ــأن التقییمـات اـل ووقـائع المؤتمرات؛ والتعقیبـات بشـــ

ــاء فیما   ــأن أمان األعضــ ــلوك بشــ یتعلَّق بتطبیق مدونة قواعد الســ
مفاعالت البحوث؛ وقاعدة بیانات نظام التبلیغ عن الحادثات المتعلقة 

 بمفاعالت البحوث.

ات؛  أمان مرافق دورة الوقود -۰۰۲-٥-۳-۲ اـعات والبعـث اریر االجتـم ة؛ وتـق داعـم ائق اـل ان والوـث اییر األـم مـع
بـیاـنات نـظام التبلیغ عن الـحادـثات المتعلـقة  والمواد الـتدریبـیة؛ وـقاـعدة  

 بالوقود وتحلیلھا.
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 األمان اإلشعاعي وأمان النقل -۳-۳البرنامج 

ویـشمل ھذا البرنامج  على حمایة الناس والبیئة من التأثیرات الـضارة المترتبة على اإلـشعاعات المؤیِّنة. ۳-۳یركز البرنامج 
ویُعدُّ  وكالھما من الوظائف المنـصوص علیھا في النظام األـساـسي للوكالة.  –ترتیبات لتطبیقھا  وـضع معاییر لألمان واتخاذ 

عاعیة من  أن المخاطر اإلـش تراتیجیات التواصـل بـش بكي، وكذلك اـس بناء القدرات، بما في ذلك التعلیم والتدریب، والربط الـش
وثمة أیـضاً تـسلیم  مدرجة في جمیع أجزاء ھذا البرنامج.  العناـصر الرئیـسیة الـشاملة ـضمن اإلطار العالمي لألمان، وجمیعھا

وال تزال  بأھمیة التعھدات الدولیة مثل االتفاقیات ومدونات قواعد السلوك المعمول بھا، باعتبارھا من عناصر إطار األمان.
لمستھدف الھیئات ویشمل الجمھور ا معظم األنشطة المندرجة في البرنامج جاریة، مع بعض التغییرات في موضع التركیز.

أما الجھات المســـتفیدة فھي  الوطنیة والمنظمات الدولیة ذات الصـــلة التي تتناول قضـــایا األمان اإلشـــعاعي وأمان النقل.
لون.  الحكومات والرقابیون والعاملون والمرضى وعامة الجمھور والمستخِدمون والمشغِّ

وـسیمّكن البرنامج من تنفیذ معاییر األمان الـصادرة عن الوكالة  الوكالة.وـسیتواـصل اـستعراُض معاییر األمان الـصادرة عن  
وینفَّذ ذلك من خالل وســائل مختلفة منھا خدمات اســتعراض  ومدونة قواعد الســلوك بشــأن أمان المصــادر المشــعة وأمنھا.

وتوفر ھذه األنشطة  التدریبیة.النظراء والخدمات االستشاریة، والتواصل الخارجي وتبادل المعلومات، واإلرشادات والمواد  
 تعقیبات أساسیة وتأكیدات بشأن فعالیة البرنامج بوجھ عام، كما أنھا تیسر التخطیط والتحسب للقضایا المستقبلیة.

ھناك طلب كبیر على اســتعراضــات النظراء والبعثات   الدروس المســـتفادة من االســـتعراضـــات والتقییمات والتقدیرات:
وـستُكیِّف الوكالة  ھمیة وجود نظم رقابیة مـستقرة ومزودة بالموارد الكافیة ومـستقلة على نحو فعال.االـستـشاریة، مما یظھر أ

نھجھا المتبع فیما یتعلّق بإجراء البعثات في إطار خدمِة االسـتعراضـات الرقابیة المتكاملة وخدمِة االسـتعراضـات المتكاملة 
لك، واإلخراج من الخدمة واالســتصــالح (خدمة أرتمیس) من أجل  المتعلقة بالتصــرف في النفایات المشــعة والوقود المســتھ

وال تزال الدول   تحسـین تلبیة احتیاجات فرادى الدول األعضـاء سـواء طلبت إجراء بعثات الخدمتین معاً أو بشـكل منفصـل.
أن لة بـش اداتھا المكّمِ عة وأمنھا وإرـش أن أمان المصـادر المـش لوك بـش تیراد المصـادر    األعضـاء تدعم بقوة مدونة قواعد الـس اـس

ف في المصـادر المشـعة المھملة. وال یزال نقل المواد المشـعة ونقل المنشـآت  المشـعة وتصـدیرھا وإرشـاداتھا بشـأن التصـرُّ
النوویة یلقیان اھتماماً من جانب الدول األعضـاء، وبالتالي، ثمة حاجة إلى الحفاظ على صـالت وثیقة مع المنظمات الدولیة  

ویواـصل نھج الوكالة االـستراتیجي بـشأن التعلیم والتدریب مـساعدة الدول األعـضاء في تعزیز البنیة  قل.األخرى المعنیة بالن
 األساسیة لألمان اإلشعاعي وأمان النقل.

 المعاییر المحدَّدة لترتیب األولویات:

ز اإلطار العالمي لألمان عبر إرساء معاییر األمان والتعاون مع المنظمات  -۱ الدولیة األخرى التي األنشطة التي تعِزّ
 تساعد أیضاً في المواءمة والتعھدات الدولیة.

األنـشطة التي تدعم الدول األعـضاء في تعزیز بُناھا األـساـسیة الرقابیة الخاـصة باألمان اإلـشعاعي وأمان النقل من  -۲
 خالل استعراضات النظراء والخدمات االستشاریة.

ج لمدونة قواعد   -۳ الـسلوك بـشأن أمان المـصادر المـشعة وأمنھا وتـساعد الدول األعـضاء في تعزیز األنـشطة التي ترِوّ
ــادر المختومة لتجنب تحولھا إلى   ــغیلي للمصــ ــتراتیجیات الوطنیة فیما یتعلق بإدارة فترة نھایة العمر التشــ االســ

 مصادر یتیمة.

 التغیرات في البرنامج واتجاھاتھ

، یركز ھذا البرنامج الفرعي على تقدیم المســـــاعدة إلى الدول  عـیاناألمان والرصـــــد اإلشــــــعا  -۱-۳-۳البرنامج الفرعي  
- ۲۰۲۲وسـتواصـل الوكالة خالل الفترة   األعضـاء في الوصـول إلى أعلى مسـتوى من األمان اإلشـعاعي أو الحفاظ علیھ.

ــعاعات  ۲۰۲۳ ــور المعنون "الوقایة من اإلش ــادر   العمل على تطبیق المتطلبات الواردة في المنش ــعاعیة:وأمان المص  اإلش
ــیة الدولیة ــاس ــلة معاییر األمان الصــادرة عن الوكالة)، وكذلك المتطلبات  GSR Part 3(العدد    معاییر األمان األس ــلس من س

وـستواصـل األمانة إـسداء المـشورة للدول األعضـاء بـشأن تعزیز األمان في اإلجراءات   الواردة في أدلة األمان ذات الصـلة.
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وســتعمل الوكالة على تنقیح أو وضــع  صــلة، والمســاعدة في تنفیذ مبادئ التبریر وتحقیق المســتوى األمثل.الطبیة ذات ال
وسـتُبذَل الجھود إلعداد وثائق مشـتركة أو بیانات موقف، ال سـیما بشـأن الحمایِة   إرشـادات أمان جدیدة بشـأن حمایة العمال.

 علیھ في تقریر لجنة األمم المتحدة المعنیة بآثار اإلشـعاع الذّري  من اإلشـعاع الناتج عن التعرض للرادون، وتطبیِق ما نُصَّ 
وفي مرفقاتھ بشــأن التعّرض لإلشــعاع وطرائق االســتدالل على مخاطره، والحمایِة من اإلشــعاعات في قطاع   ۲۰۱۲لعام 

 صناعة المواد المشعة الموجودة في البیئة الطبیعیة، وأّيِ موضوع آخر متفق علیھ بصفة مشتركة.

ـسیة الرقابیة وأمان النقل  -۲-۳-۳البرنامج الفرعي   ، ـسیواـصل ھذا البرنامج الفرعي التطرق إلى تزاید الطلب البنیة األـسا
من جانب الدول األعضـاء على اسـتعراضـات النظراء المسـتقلة والبعثات االسـتشـاریة المدعومة بعملیات التقییم الذاتي في 

وإقراراً بالحاجة إلى بناء الكفاءات في مجال األمان اإلشــعاعي  مصــادر اإلشــعاعیة.مجال البنیة األســاســیة الرقابیة ونقل ال
على نحو مـستدام، من المتوقع أن یتواـصل تزاید عدد الدول األعـضاء التي تـضع وتنفذ اـستراتیجیاتھا الوطنیة الخاـصة على 

وفیما یتعلّق بأمان النقل،   درة عن الوكالة.أسـاس تحلیل لالحتیاجات الوطنیة بما یتماشـى مع معاییر وإرشـادات األمان الصـا
وبناء على طلب الدول األعـضاء، والبلدان المتلقیة للمـساعدة  ـسیـستمر تنقیح معاییر األمان ذات الـصلة الـصادرة عن الوكالة.

ــیعمل البرنامج على زیادة التنســـ  ــیة وبأمان النقل، سـ ــاسـ یق والتعاون مع التقنیة والبلدان المانحة، وفیما یتعلَّق بالبنیة األسـ
البرامج الفرعیة ذات الصــــلة فیما یخص األمن النووي وذلك من أجل تحفیز التعزیز المتكامل للبنیة األســــاســــیة الوطنیة 

 لألمان اإلشعاعي وأمن المواد المشعة.

 األھداف والنواتج ومؤشرات األداء بحسب البرنامج

 األمان اإلشعاعي وأمان النقل -۳-۳البرنامج 

 األھداف:

 .دعم الدول األعضاء في تحسین األمان اإلشعاعي لألفراد والبیئة من خالل وضع معاییر األمان والعمل على تطبیقھا 

  دعم الدول األعضـاء في إرسـاء البنیة األسـاسـیة لألمان المناسـبة من خالل تنفیذ مدونة قواعد السـلوك بشـأن أمان المصـادر
 لیة، وكذلك من خالل استعراضات األمان والخدمات االستشاریة.المشعة وأمنھا وإرشاداتھا التكمی 

 .دعم الدول األعضاء في بناء القدرات من خالل التعلیم والتدریب، والتشجیع على تبادل المعلومات والخبرات 

رات األداء  النواتج  مؤّشِ

تزوـید اـلدول األعضـــــاء بمجموـعة متـكامـلة وشـــــامـلة   •
المحدثة في مجال األمان اإلشـعاعي ومتسـقة من معاییر األمان 

 وأمان النقل.

ـعدد مـعاییر األـمان والوـثائق اـلداعـمة الـجدـیدة والمنقَّـحة ذات   •
 الصلة.

زیادة اســتخدام الدول األعضــاء لخدمات الوكالة لدعم  •
 األمان اإلشعاعي وأمان النقل.

عدد اسـتعراضـات األمان، والبعثات التقییمیة واالسـتشـاریة   •
 التي تُجرى.

زـیادة اســــتـخدام اـلدول األعضـــــاء لمنھجـیات الوـكاـلة   •
لتحلیل االحتیاجات التدریبیة في مجال األمان اإلشـعاعي وأمان 

 النقل.

عـدد الـدول األعضــــــاء التي أجرت تحلیالً لالحتیــاجـات   •
 التدریبیة والتعلیمیة في مجال األمان اإلشعاعي وأمان النقل.

  

 والرصد اإلشعاعیاناألمان  -۱-۳-۳البرنامج الفرعي 

 األھداف:

  مســاعدة الدول األعضــاء في بلوغ أعلى مســتوى من األمان اإلشــعاعي من خالل وضــع معاییر وأدلة األمان والعمل على
تطبیقھما في جمیع قطاعات الصناعة والطب وغیر ذلك من التطبیقات، وكذلك من خالل توفیر المعلومات ذات الصلة بشأن 

 والفوائد المترتبة على تطبیقات من ذلك القبیل.المخاطر 

  توفیر خدمات تـضمن مـستوى عاٍل من الوقایة من اإلـشعاعات للعملیات الخاـصة بالوكالة ولجمیع العملیات التي تـُستخَدم فیھا
 ون التقني.مواد وخدمات ومعدات ومرافق ومعلومات توفرھا الوكالة، بما في ذلك المساعدة المقدمة في إطار مشاریع التعا
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رات األداء  النواتج  مؤّشِ

المنظمــات الــدولیــة المعنیــة التي   • التعــاون بین  تعزیز 
 تضطلع بمسؤولیات ووالیات في مجال األمان اإلشعاعي.

عدد مـعاییر األمان وغیرھا من الوثائق وحلـقات العـمل التي   •
یشـترك في رعایتھا أعضـاء اللجنة المشـتركة بین الوكاالت المعنیة 

 باألمان اإلشعاعي.

ــع   • ــادیة (تنقیح الوثائق الحالیة أو وضــ عدد الوثائق اإلرشــ
،  GSR Part 3 وثائق جدیدة) لدعم تنفیذ الصــــیغة المنقحة من العدد

 التي تشترك المنظمات الدولیة في رعایتھا.

زیـادة كفـاءة وفعـالیـة نظم قیـاس الجرعـات التي تقي  •
ــین مھنی  ــعاعات، العاملین من موظفي الوكالة المعرضــ ا لإلشــ

 وزیادة قدرات الدول األعضاء على تطبیق ھذه النظم.

ــع بالتعاون مع  • عدد أدلة األمان والوثائق التقنیة التي توضــ
 منظمة العمل الدولیة في مجال الوقایة من اإلشعاعات المھنیة.

عـدد األســـــالیـب المعتمـدة المحـافُظ علیھـا في مختبرات  •
 الوكالة.

ــتخدام الدول   • ــأن زیادة اسـ ــاء لمواد الوكالة بشـ األعضـ
الممارســات الجیدة في مجال الوقایة من اإلشــعاعات الطبیة في  
ــاط المھنیین الصــــحیین وفي المنظمات العاملة في مجال   أوســ

 التعرض الطبي لإلشعاعات.

ا في ذـلك ـعدد مرات تنزـیل  • ة، بـم ـعدد الزـیارات المســــجـل
ـسین وقایة  إرـشادات الوكالة وغیرھا من المعلومات حول أـسالیب تح

المرـضى من اإلـشعاعات، من الموقع الـشبكي بـشأن وقایة المرـضى  
 من اإلشعاعات التابع للوكالة.

 المشاریع

 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

ــادیة الجدیدة والمنقحة؛ واالجتماعات   وقایة الجمھور والبیئة من اإلشعاعات -۳-۳-۱-۰۰۱ معاییر األمان والوثائق اإلرشـ
وحلـقات العـمل المنظـمة لـفاـئدة اـلدول األعضـــــاء من أـجل دعم تنفـیذ 

الواردة في العــدد   والتعــاون مع المنظمــات    GSR Part 3المعــاییر 
 الدولیة بشأن قضایا األمان اإلشعاعي.

الوثائق المتصــلة باألمان بشــأن وقایة المرضــى من اإلشــعاعات؛   اإلشعاعاتوقایة المرضى من  -۳-۳-۱-۰۰۲
ونظم اإلبالغ عن اإلجراءات اإلشعاعیة والعالج اإلشعاعي؛ وموقع  
شـبكي مخصـص للمھنیین الصـحیین وللمرضـى یتضـمن معلومات  
اـعات في   دَّـثة عن خفض الجرـعات في إـطار التعرض لإلشـــــع مـح

 مجال الطب.

الوـثائق الـجدـیدة والمنقـحة في مـجال األـمان التي ـتدعم مـعاییر األـمان  من اإلشعاعات المھنیة الوقایة -۳-۳-۱-۰۰۳
بـشأن الوقایة من اإلـشعاعات المھنیة؛ والـشبكات الجدیدة أو الموـسعة  
بشـأن تحقیق المسـتوى األمثل من الوقایة من اإلشـعاعات؛ وتشـغیل  

تشــغیل    نظام المعلومات الخاص بالتعرض المھني وترویج وتحدیث
المھني في مجــاالت الطــب   نظــام المعلومــات الخــاص بــالتعرض 

ــناعة والبحوث   ــناعي؛ وما تم   —والص ــعاعي الص ــویر اإلش التص
اریر ونظـام إلدارة   ة وتـق دریبـی ھ مؤخراً من حزم ـت تطویره وتحـدیـث
المعلوـمات في إـطار ـخدـمة تقییم الوـقاـیة من اإلشـــــعاـعات المھنـیة؛ 

 من اإلشعاعات المھنیة. وتوسیع واستخدام شبكات الوقایة

اعتماد خدمات قیاس الجرعات الفردیة وخدمات رصد مكان العمل؛  الخدمات التقنیة في مجال األمان اإلشعاعي -۳-۳-۱-۰۰٤
وخدمات معایرة األجھزة؛ والمســــاعدة في مجال األمان والرصــــد  
والمنھجیــات   والحــادثــات؛  الحوادث  وقوع  عنــد  اإلشــــعــاعیین 

 المتبعة في قیاس الجرعات والرصد.والممارسات الحدیثة 
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 البنیة األساسیة الرقابیة وأمان النقل -۲-۳-۳البرنامج الفرعي 

 األھداف:

  دعم الدول األعضــاء في تعزیز بُناھا األســاســیة الرقابیة فیما یتعلَّق باألمان اإلشــعاعي وأمان النقل من خالل وضــع معاییر
 األمان والعمل على تطبیقھا.

  الدول األعضــاء في تعزیز بُناھا األســاســیة الرقابیة فیما یتعلَّق باألمان اإلشــعاعي وأمان النقل من خالل اســتعراضــات  دعم
 النظراء والخدمات االستشاریة.

 .دعم الدول األعضاء في تحسین إجراءاتھا الخاصة بناء الكفاءات في مجال األمان اإلشعاعي 

رات األداء  النواتج  مؤّشِ

اـلدول األعضـــــاء بمجموـعة متـكامـلة وشـــــامـلة  تزوـید  •
ومتســقة من معاییر األمان المحدثة في مجال أمان النقل والبنى 

 األساسیة الرقابیة.

ـعدد مـعاییر األـمان والوـثائق اـلداعـمة الـجدـیدة والمنقَّـحة في   •
 مجال أمان النقل والبنى األساسیة الرقابیة في الدول األعضاء.

اء لخدمات الوكالة من زیادة اســــتخدام الدول األعضــــ •
دول   ة في اـل ابـی ة الرـق ــاســـــی ل والبنى األســـ أـجل دعم أـمان النـق

 األعضاء.

 عدد خدمات استعراض األمان الُمنفَّذة. •

زـیادة اســــتـخدام اـلدول األعضـــــاء لمنھجـیات الوـكاـلة   •
لتحلیل االحتیاجات التدریبیة في مجال األمان اإلشـعاعي وأمان 

 النقل وأمان النفایات.

لالحتیــاجــات  عــدد   • الــدول األعضــــــاء التي تُجري تحلیالً 
ــعاعي وأمان النقل وأمان  التدریبیة والتعلیمیة في مجال األمان اإلشـ

 النفایات.

 المشاریع

 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

والتقنیین بخصوص تنفیذ مدونة قواعد  اجتماعات الخبراء القانونیین  التحكُّم الرقابي في المصادر اإلشعاعیة -۳-۳-۲-۰۰۱
الســــلوك بشــــأن أمان المصــــادر المشــــعة وأمنھا؛ وحلقات العمل  
اإلقلیمـیة بشـــــأن تنفـیذ ـھذه الـمدوـنة؛ وتنقیح مـعاییر األـمان؛ وتـقاریر 
البعثات االـستـشاریة؛ وخدمات االـستعراـضات الرقابیة؛ والتوـصیات  

 المقدمة للدول األعضاء بشأن الجوانب الرقابیة.

أمــان النقــل، والوثــائق التقنیــة   أمان النقل -۳-۳-۲-۰۰۲ المجموعــة الشــــــاملــة من معــاییر 
واإلرشـــــادات األخرى، واـلدورات الـتدریبـیة؛ واالجتـماـعات التقنـیة 

 وغیرھا من االجتماعات االستشاریة لدعم تنفیذ ھذه اإلرشادات.

الخاـصة بالبنیة األـساـسیة لألمان اإلـشعاعي في نظام  تحدیث النماذج  المساعدة التقنیة وإدارة المعلومات -۳-۳-۲-۰۰۳
إدارة معلومات األمان اإلشـعاعي؛ وتقاریر اللجنِة التوجیھیة المعنیة 
ـبالتعلیم والـتدرـیب في مـجال األـمان اإلشـــــعاعي وأـمان النـقل وأـمان  
النفایات ومدیِري الدورات التعلیمیة الجامعیة العُلیا؛ وتنقیح وتحدیث  

ة نھج التعلیم والـت دریبـی ث المواد الـت ب في ھـذا المجـال؛ وتحـدـی درـی
دّربین"   ب الـم درـی ات "ـت الـی ا، وفـع ة العُلـی امعـی ة الـج دورات التعلیمـی لـل
ــعاعات؛ وتحدیث تحلیل آثار الدورات   ــؤولي الوقایة من اإلشــ لمســ

 التعلیمیة الجامعیة العُلیا وفعالیات تدریب المدّربین.

 
 البیئة وأمانة التصرف في النفایات المشع -٤-۳البرنامج 

الدعم للدول األعضـاء في إرسـاء إطار خاص باألمان في مجال التصـرف في النفایات المشـعة والوقود   ٤-۳یقدم البرنامج 
ــآت النوویة وغیرھا من   ــبة للمنشـ ــتھلَك، وتخطیط وتنفیذ عملیات اإلخراج من الخدمة على نحو مأمون بالنسـ النووي المسـ

تخدم فیھا   عَّة في البیئة.المرافق التي تـُس ة وكذلك لضـمان األمان في االـستصـالح البیئي وانبعاثات المواد المـش ــَّ عــــ  مواد مـش
ویتضـمن ھذا البرنامج وضـع معاییر الوكالة لألمان ذات الصـلة، وتقدیم المسـاعدة للدول األعضـاء على اسـتخدام وتطبیق 
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معاییر األمان ھذه، وتنســیق لجنة معاییر أمان النفایات، وتوفیر خدمات األمانة الجتماعات األطراف المتعاقدة في االتفاقیة 
 المستھلك وأمان التصرف في النفایات المشعة (االتفاقیة المشتركة). المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود

ــتعراضــات والتقییمات والتقدیرات: ــتفادة من االس ــبة ألمان وأمن النفایات  الدروس المس ــیاً بالنس ــاس یُعَدُّ التخلّص أمراً أس
فـعل تـقاســـــم الخبرات في ـھذا وھـناك تـقدُّم یُحرز في مـجال التخلص الجیولوجي، ویمكن ـبال  المشــــــعة على الـمدى الطوـیل.

الـصدد، ال ـسیما من خالل المـساعدة المقدمة للدول األعـضاء وأثناء تنفیذ المـشاریع الدولیة الخاـصة بالوكالة (مثل المـشروع 
ومع ذلك، تدعو الحاجة إلى توفیر إرشــادات بشــأن الممارســات المأمونة فیما  الدولي إلیضــاح أمان التخلص الجیولوجي).

ھو أسلوب  —وإن كانت بلدان عدة تفِكّر جدیاً في اعتماده   —ات التخزین األطول، بما أنَّ التخلص الجیولوجي یتعلَّق بفتر
وتشــیر الدروس المســتفادة من الحوادث النوویة واإلشــعاعیة الســابقة (مثل حادثي  غیر مســتخدم بعد على نطاق واســع.

ــأن الت ــروع الوكالة بش ــي وغویانیا) ومن مش ــیما داییتش صــرف في الكمیات الكبیرة من النفایات إلى أنَّھ یتعیَّن على  فوكوش
الدول األعضـــــاء وضـــــع خطط للتصـــــرف في الكمـیات الكبیرة وغیر المخطط لـھا من النفایات التي تنتج في حال وقوع 

ایات التي  وتتزاید أنشــــــطة اإلخراج من الـخدمة في جمیع أنـحاء الـعالم، مـما یؤدي إلى تولـید كمـیات كبیرة من النفـ  الحوادث.
وتحتاج الدول األعضـاء أیضـاً إلى المسـاعدة في اسـتصـالح  یتعیَّن التصـّرف فیھا، غالباً دون توافر مسـار تخلّص مناسـب.

وســتأخذ  المواقع الموروثة، أو إلى المشــورة بشــأن تجنب إنشــاء مواقع موروثة جدیدة عند الشــروع في تعدین الیورانیوم.
ألعضـــاء بشـــأن المرونة في الجمع بین بعثات خدمة االســـتعراضـــات الرقابیة المتكاملة الوكالة في الحســـبان آراء الدول ا

وخدمة االســــتعراضــــات المتكاملة المتعلقة بالتصــــرف في النفایات المشــــعة والوقود المســــتھلك، واإلخراج من الخدمة  
م من جانب الدول األعضـاء، لذلك، وال تزال البیئة البحریة محلَّ اھتما واالسـتصـالح، أو تنفیذ ھذه البعثات بشـكل منفصـل.

من المھم إقامةُ روابط مع االتفاقیات الدولیة ذات الصـلة بالبیئة البحریة، وكذلك توافر فھم واضـح للمواد المشـعة الموجودة 
 في البیئة البحریة وللمواد المشعة التي تدخل ھذه البیئة.

 المعاییر المحدَّدة لترتیب األولویات:

الدول األعـضاء في وـضع اـستراتیجیات وـسیاـسات وخطط تنفیذ فیما یتعلَّق بأمان التـصرف  األنـشطة التي تدعم   -۱
في النفایات المشعة، بما في ذلك التخلص واإلخراج من الخدمة واستصالح المناطق الملوثة بما یشمل المواقع 

 الموروثة والتصرف في مخلفات المواد المشعة الموجودة في البیئة الطبیعیة.
 لتي تدعم الدول األعضاء في التخفیف من انبعاثات المواد المشعَّة في البیئة.األنشطة ا -۲
 األنشطة التي تدعم الدول األعضاء المھتمة بتعدین الیورانیوم في منع إنشاء مواقع موروثة في المستقبل. -۳

 التغیرات في البرنامج واتجاھاتھ

یشـمل ھذا البرنامج الفرعي المشـاریع   المسـتھلك والنفایات المشـعة،أمان التصـرف في الوقود    -۱-٤-۳البرنامج الفرعي  
وسـتسـتمر الجھود المبذولة في مجال التخلص  الخاصـة بالتمھید للتخلص والتخلص من الوقود المسـتھلك والنفایات المشـعة.

مرافق التخلص العاملة من النفایات القویة اإلشـــعاع، وســـتتناول ھذه الجھود إعداد واســـتعراض بیانات حالة األمان ألمان 
ــواء. ــأن أمان التخلص  وأمان ما بعد إغالقھا على السـ ــاریع الدولیة بشـ ــلة تنفیذ المشـ ــتعمل األمانة، من خالل مواصـ وسـ

تعراض النظراء  روع الدولي إلیضـاح أمان التخلص الجیولوجي) وكذلك من خالل تقدیم خدمات اـس الجیولوجي: (مثل المـش
 على تحفیز تبادل الخبرات وتقاسمھا في ھذا المجال لفائدة الدول األعضاء.المالئمة (مثل خدمة أرتمیس)، 

، یتألف ھذا البرنامج الفرعي من أمان اإلخراج من الخدمة واالســــتصــــالح واالنبعاثات البیئیة  -۲-٤-۳البرنامج الفرعي  
ئي، والتصـرف في انبعاثات مشـاریع تتطرق إلى أمان العناصـر المترابطة لإلخراج من الخدمة واالسـتصـالح والرصـد البی

وســـتســـتمر   المواد المشـــعة في البیئة وتقییمھا، بما في ذلك اإلخراج من الخدمة واالســـتصـــالح عقب وقوع حادث نووي.
ــاء. ــادات األمان ودعم تطبیقھا من جانب الدول األعضــ ــع معاییر وإرشــ ومن المتوقع أن تتزاید  الجھود الرامیة إلى وضــ

ة ف دـم ات اإلخراج من الـخ اً عملـی ة أو رھـن دـم ة الـخ اـی ة نـھ ة من بلوغ مرحـل ائـم الم مع اقتراب المرافق الـق اء الـع ي جمیع أنـح
یر  ات المأمونة، وتیـس أن الممارـس ادات محدثة بـش بقرارات اإلغالق المبكرة، وبالتالي من المھم تزوید الدول األعضـاء بإرـش

 تبادل المعلومات والدروس المستفادة.



GC(65)/2 
 ۱٤۷الصفحة  

 ۳البرنامج الرئیسي 

 ومؤشرات األداء بحسب البرنامجاألھداف والنواتج 

 البیئة أمانالتصرف في النفایات المشعة و -٤-۳البرنامج 

 األھداف:

   ف في النفایات المشـعَّة والوقود المسـتھلَك، بما یشـمل المسـتودعات الجیولوجیة دعم الدول األعضـاء في تعزیز أمان التصـرُّ
واالســتصــالح، واالنبعاثات البیئیة، من خالل وضــع معاییر األمان والعمل  للنفایات القویة اإلشــعاع، واإلخراج من الخدمة،  

 على تطبیقھا.

   دعم الدول األعضـاء في تعزیز أمان التصـرف في النفایات المشـعة والوقود المسـتھلك، بما یشـمل المسـتودعات الجیولوجیة
ــالح، واالنبعاثات ا ــتصـ ــعاع، واإلخراج من الخدمة، واالسـ ــات النظراء  للنفایات القویة اإلشـ ــتعراضـ لبیئیة، من خالل اسـ

 والخدمات االستشاریة؛ ومساعدة الدول األعضاء على االنضمام لالتفاقیة المشتركة، وتیسیر تنفیذھا.

 .دعم الدول األعضاء في بناء القدرات من خالل التعلیم والتدریب، والتشجیع على تبادل المعلومات والخبرات 

رات األداء  النواتج  مؤّشِ

تزوـید اـلدول األعضـــــاء بمجموـعة متـكامـلة وشـــــامـلة   •
ومتـسقة من معاییر األمان المحدثة في مجال أمان التـصرف في  
الوقود المستھلك والنفایات المشعة، بما في ذلك التمھید للتخلص  
ــطح األرض وجیولوجیاً)، واإلخراج   والتخلص (بالقرب من سـ

 من الخدمة واالستصالح واالنبعاثات البیئیة.

مـعاییر األـمان والوـثائق اـلداعـمة الـجدـیدة والمنقـحة في  ـعدد   •
 ھذا المجال.

زیادة اســتخدام الدول األعضــاء لخدمات الوكالة لدعم  •
ة، بما  ــَّ أماِن التصـرف في الوقود المسـتھلك والنفایات المشـعــــ
ة،   د للتخلص، والتخلص، واإلخراج من الخـدـم ل التمھـی یشـــــم

ول األعـضاء، وانـضمام  واالـستـصالح واالنبعاثات البیئیة في الد
 الدول األعضاء لالتفاقیة المشتركة.

ات والســــلـطات و/أو المرافق   • دة المنظـم اـئ ا یَُنظَّم لـف دد ـم ـع
الحكومیة من خدمات اســــتعراض النظراء أو غیرھا من أنشــــطة  
ا یخص التصــــرف في الوقود   ات الخبراء فیـم دعم من خالل بعـث اـل

التمھید للتخلص والتخلص،  المستھلك والنفایات المشعة، بما في ذلك  
 وكذلك اإلخراج من الخدمة، واالستصالح واالنبعاثات البیئیة.

 عدد األطراف المتعاقدة في االتفاقیة المشتركة. •

زـیادة اســــتـخدام اـلدول األعضـــــاء لمنھجـیات الوـكاـلة   •
ــتھلك والنفایات  للتدریب في مجاالت التصــرف في الوقود المس

ة، بما في ذلك التمھید   ــِّ للتخلص والتخلص (بالقرب من المشعـــ
ك اإلخراج من الخـدمـة،   اً)، وكـذـل ســــطح األرض وجیولوجـی

 واالستصالح واالنبعاثات البیئیة.

عدد الدول األعضــاء المشــاركة في الدورات التدریبیة التي  •
تنظمھا الوكالة بـشأن اإلخراج من الخدمة واالـستـصالح واالنبعاثات 

 البیئیة.

  

 أمان التصرف في الوقود المستھلك والنفایات المشعة -۱-٤-۳البرنامج الفرعي 

 األھداف:
   دعم الدول األعـضاء في تعزیز أمان التـصرف في النفایات المـشعَّة والوقود المـستھلَك من خالل وـضع معاییر األمان والعمل

 على تطبیقھا.
   ــرف في النفایات ــاء في تعزیز أمان التص ــات النظراء  دعم الدول األعض ــتعراض ــتھلَك من خالل اس ــعَّة والوقود المس المش

 والخدمات االستشاریة، ومساعدة الدول األعضاء على االنضمام لالتفاقیة المشتركة، وتیسیر تنفیذھا.
 .دعم الدول األعضاء في بناء القدرات من خالل التعلیم والتدریب، والتشجیع على تبادل المعلومات والخبرات 

 رات األداء مؤشِّ  النواتج
تزوید الدول األعـضاء بمجموعة متكاملة وـشاملة ومتـسقة   •

من مـعاییر األـمان الـحدیـثة في مـجال أـمان التصــــرف في الوقود  
ــتھلك ــعة، بما في ذلك التمھید للتخلص من  المســ والنفایات المشــ

 النفایات والتخلص منھا (بالقرب من سطح األرض وجیولوجیاً).

عدد معاییر األمان والوثائق الداعمة الجدیدة والمنقحة في  •
 ھذا المجال.
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رات األداء  النواتج  مؤّشِ

ــاء لخدمات الوكالة لدعم  • ــتخدام الدول األعضــ زیادة اســ
التصــرف في الوقود المســتھلك والنفایات المشــعة، بما في  أماِن 

القرب من   ات والتخلص منھـا (ـب اـی د للتخلص من النـف ك التمھـی ذـل
سـطح األرض وجیولوجیاً) في الدول األعضـاء، وانضـمام الدول  

 األعضاء لالتفاقیة المشتركة.

ـعدد ـخدـمات اســــتعراض النظراء التي تُجرى في مـجال  •
ــتھ ــرف في الوقود المسـ ــعة، بما في ذلك التصـ لك والنفایات المشـ

 التمھید للتخلص والتخلص.

 عدد األطراف المتعاقدة في االتفاقیة المشتركة. •

زیادة استخدام الدول األعضاء لمنھجیات الوكالة للتدریب  •
في مجاالت التـصرف في الوقود المـستھلك والنفایات المـشعة، بما 

 في ذلك التمھید للتخلص والتخلص 
 طح األرض وجیولوجیاً).(بالقرب من س

عدد الدول األعـضاء المـشاركة في الحلقات التدریبیة التي  •
تنظمھا الوكالة بشـــأن التصـــّرف في الوقود المســـتھلك والنفایات 
ــعة، بما في ذلك التمھید للتخلص من النفایات والتخلص منھا  المش

 (بالقرب من سطح األرض وجیولوجیاً).

 المشاریع

 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

مـعاییر األـمان في مـجال التصـــــرف في النـفاـیات    -۱-۰۰۱-٤-۳
 ودعم االتفاقیة المشتركة

مـعاییر األـمان والوـثائق اـلداعـمة في مـجال إدارة التمھـید للتخلص 
والتخلص من النفایات المشعـَّة والوقود المستھلك؛ وتوفیر خدمات 

ة   اقـی ة لالتـف اـن اعـات األـم ك تنظیم االجتـم ا في ذـل ة (بـم المشــــترـك
اییر أـمان  ة مـع ة للجـن اـن ة)؛ وتوفیر ـخدـمات األـم االســــتعراضـــــی

 النفایات.

خطط العمل والتقاریر الدوریة والنھائیة الخاصـة بالمشـاریع القائمة  تطبیق معاییر األمان ودعم مشاریع المقارنة -۱-۰۰۲-٤-۳
ــرف في   ــأن التص ــتھلَك  والجدیدة بش ــعَّة والوقود المس النفایات المش

وتنظیم بعثـات اســــتعراض النظراء (خـدمـة أرتمیس) في الـدول  
 األعضاء.

  

 أمان اإلخراج من الخدمة واالستصالح واالنبعاثات البیئیة -۲-٤-۳البرنامج الفرعي 

 األھداف:

  الخدمة، واالســـتصـــالح واالنبعاثات البیئیة، بما في دعم الدول األعضـــاء في تعزیز أمان برامجھا فیما یخص اإلخراج من
 ذلك في الحاالت الالحقة للحوادث، من خالل وضع معاییر األمان والعمل على تطبیقھا.

  دعم الدول األعضــاء في تعزیز أمان برامجھا فیما یتعلَّق باإلخراج من الخدمة، واالســتصــالح واالنبعاثات البیئیة، بما في
 للحوادث، من خالل استعراضات النظراء والخدمات االستشاریة. ذلك الحاالت الالحقة

 .دعم الدول األعضاء في بناء القدرات من خالل التعلیم والتدریب، والتشجیع على تبادل المعلومات والخبرات 

رات األداء  النواتج  مؤّشِ

تزوـید اـلدول األعضـــــاء بمجموـعة متـكامـلة وشـــــامـلة   •
ــقة من معاییر األمان   الحدیثة في مجال أمان اإلخراج من ومتس

الخدمة واالســتصــالح واالنبعاثات البیئیة، بما في ذلك الحاالت  
 الالحقة للحوادث.

ـعدد مـعاییر األـمان والوـثائق اـلداعـمة الـجدـیدة والمنقـحة في   •
 ھذا المجال.

زیادة اســتخدام الدول األعضــاء لخدمات الوكالة لدعم  •
واالنبعاثات البیئیة، بما   أمان اإلخراج من الخدمة واالـستصـالح

 في ذلك الحاالت الالحقة للحوادث.

ـعدد ـما یُجرى من ـخدـمات اســــتعراض النظراء في مـجال  •
 اإلخراج من الخدمة واالستصالح واالنبعاثات البیئیة.

زـیادة اســــتـخدام اـلدول األعضـــــاء لمنھجـیات الوـكاـلة   •
للتــدریــب في مجــال اإلخراج من الخــدمــة واالســــتصــــالح  

 واالنبعاثات البیئیة، بما في ذلك الحاالت الالحقة للحوادث.

ــاركة في الحلقات التدریبیة التي  • عدد الدول األعضــاء المش
تنظمھا الوكالة بـشأن اإلخراج من الخدمة واالـستـصالح واالنبعاثات 

 البیئیة، بما في ذلك الحاالت الالحقة للحوادث.
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 المشاریع

 الرئیسیة المخطَّط لھا المخرجات   العنوان 

مـعاییر األمان الصــــادرة عن الوكالة المتعلـقة باإلخراج من الخدمة   أمان اإلخراج من الخدمة واالستصالح -۲-۰۰۱-٤-۳
ة الناجمة عن  واالـستـصالح والتـصرف في مخلفات المواد المـشعــــــَّ
ة الموجودة في البیئة  ــَّ ــعـــــــ إنتاج الیورانیوم ومعالجة المواد المشــ
دول   ــاعـدة اـل ة لمســـ دریبـی داعمـة والمواد الـت ائق اـل ة؛ والوـث الطبیعـی

 األعضاء على تطبیق ھذه المعاییر.

بتقییم االنبعــاثـات البیئیـة    -۲-۰۰۲-٤-۳ األمـان فیمــا یتعلق 
 والتصرف فیھا

ــاعدة   معاییر األمان الجدیدة والمنقحة؛ والوثائق التقنیة الجدیدة للمسـ
معاییر األمان في ـسیاق الممارـسة العملیة؛ على وـضع أمثلة لتطبیق 

والتوصــــیات المقدمة للدول األعضــــاء فیما یتعلَّق بإجراء تقییمات 
 لآلثار اإلشعاعیة والرصد البیئي من أجل تعزیز األمان النووي.

 

 األمن النووي ٥-۳البرنامج 

ل تھدیداً خطیراً للســــالم واألمن ما زال خطر اســــتخدام المواد النوویة أو المواد المشــــعة األخرى في أعمال كی دیة یشــــّكِ
ورغم أنَّ المســـــؤولـیة عن األمن النووي داـخل أيِّ دوـلة تقع ـبالـكاـمل على ـعاتق تـلك اـلدوـلة، لـطالـما أقرت اـلدول  اـلدولیین.

لدولي  األعضـاء بالدور المركزي الذي تؤدیھ الوكالة في تعزیز إطار األمن النووي على الصـعید العالمي وتنسـیق التعاون ا
ــطة المتعِلّقة باألمن النووي. ــنوات األخیرة تقدم كبیر في معالجة األمن النووي، بما في  بخصــوص األنش وقد أُحِرز في الس

وـستتواـصل تحت رعایة الوكالة الجھود   .۲۰۱٦ذلك من خالل بدء نفاذ تعدیل اتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة في عام  
إلضــفاء طابع عالمي على الصــكوك الملزمة قانوناً ذات الصــلة وإلى االلتزام بالصــكوك غیر الملزمة الرامیة إلى الترویج 

 قانوناً.

ــكوك الدولیة الملزمة قانوناً  ــاء، بناء على طلبھا، على الوفاء بمتطلبات الص ــاعدة الدول األعض ــمم لمس وھذا البرنامج مص
ــاء نظم وطنیة فعالة   كما أن ھذا البرنامج یأخذ في االعتبار  لألمن النووي والحفاظ علیھا.وغیر الملزمة قانوناً، وعلى إرسـ

وینصـبُّ تركیز أكبر على نشـر وثائق اإلرشـادات الشـاملة   .۲۰۲٥-۲۰۲۲األنشـطة المحدَّدة في خطة األمن النووي للفترة 
في ذلك من خالل  كجزء من ســلســلة األمن النووي الصــادرة عن الوكالة؛ والترویج الســتخدامھا حســب االقتضــاء، بما

استعراضات النظراء والخدمات االستشاریة؛ وبناء القدرات، بما یشمل التعلیم والتدریب والشبكات المھنیة؛ والترویج لثقافة 
األمن النووي، وضــمان التنســیق والترویج ألنشــطة التعاون الدولي بشــأن األمن النووي، وتحســین التعاون بین المجتمعات 

 من، مع تجنُّب االزدواجیة والتداخل.المعنیة باألمان واأل

ما زالت األولویات العامة ھي تطویر آلیة التنسـیق وتحدید  الدروس المسـتفادة من االسـتعراضـات والتقییمات والتقدیرات:
األولویات من طرف لجنة إرشــادات األمن النووي، وإصــدار منشــورات ســلســلة األمن النووي، وتوفیر الخدمات الســاریة  

وســـیظل تنفیذ ھذا البرنامج یعتمد على المســـاھمات في صـــندوق األمن النووي وعلى الشـــروط   ســـتخدامھا.للترویج ال
ومن الـضروري الحفاظ على الحوار مع الدول األعـضاء والمنظمات والمبادرات األخرى  المفروـضة على تلك المـساھمات.

 تیسیر تعزیز األمن النووي على الصعید العالمي.ذات الصلة لزیادة الوعي بالدور المركزي الذي تضطلع بھ الوكالة في 

 المعاییر المحدَّدة لترتیب األولویات:

إكمال وصــون توصــیات وإرشــادات في إطار ســلســلة األمن النووي قابلة للتنفیذ على الصــعید العالمي، وتوفیر  -۱
 خدمات التقدیر والتقییم بناء على طلب الدول األعضاء.

ــاعدة بناء على   -۲ ــریة، وثقافة األمن النووي، تقدیم المسـ الطلب في مجال بناء القدرات، وبرامج تنمیة الموارد البشـ
وأنشـطة التقلیل من المخاطر، باالعتماد على جملة أمور، منھا تحلیل االحتیاجات، بما یشـمل االحتیاجات المحددة  

 من خالل الخطط المتكاملة لدعم األمن النووي.
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 التغیرات في البرنامج واتجاھاتھ

، یواصـل ھذا البرنامج الفرعي االسـتجابة الھتمامات الدول األعضـاء في مجال إدارة المعلومات  ۱-٥-۳البرنامج الفرعي  
وقد تزایدت على الصـعید العالمي الھجمات  األمن الحاـسوبي وأمن المعلومات في محطات القوى النوویة والمرافق النوویة.

لعقد اجتماعات لتقاـسم المعلومات وإـصدار وثائق إرـشادیة تقنیة وتوفیر التدریب الموجھة ـضدَّ النظم الحاـسوبیة، وثمة حاجة 
ــع وتنفیذ خطط  للمجتمع الدولي. ــاعدة التي تقدمھا الوكالة لفرادى الدول، بناء على الطلب، من خالل وضــ وتزایدت المســ

ــتحداث أدوات للتقییم الذاتي، وذلك نظرا إلى تزاید  الوعي لدى مجتمع األمن النووي على متكاملة لدعم األمن النووي واســ
 الصعید الدولي بأنشطة الوكالة في مجال األمن النووي.

یواصــل ھذا البرنامج الفرعي تلبیة الطلب المتزاید على إعداد    ،األمن النووي للمواد والمرافق  -۲-٥-۳البرنامج الفرعي  
إرشــادات عملیة وتقنیة وتدریبات على بشــأن أمن المواد النوویة وغیرھا من المواد المشــعَّة والمرافق ذات الصــلة، بما في 

ــیة الرقابیة في مجال األمن النووي، و ذلك أثناء النقل. ــاس ــاء أو تعزیز البنى األس نظم حصــر ومراقبة المواد وما زال إرس
النووـیة في المرافق النووـیة لألغراض األمنـیة، واإلرشـــــادات المـحددة بشـــــأن التـھدـیدات اـلداخلـیة، وثـقاـفة األمن النووي، 

ومن المتوقع أیضــا أن تكون ھناك زیادة إضــافیة في طلبات الدول على المســاعدة   وتخطیط الطوارئ عناصــر أمنیة ھامة.
بأنشـــطة التقلیل من المخاطر، وعلى الخدمات االســـتشـــاریة وبعثات التقییم بشـــأن الحمایة المادیة للمواد   التقنیة فیما یتعلَّق

 والمرافق واألنشطة.

م ـھذا البرـنامج الفرعي المســـــاـعدة إلى األمن النووي للمواد الـخارـجة عن التحكم الرـقابي  -۳-٥-۳البرـنامج الفرعي   ، یـقّدِ
بین مختلف الـسلطات الحكومیة المختصـة والجھات المعنیة بأمن المواد النوویة والمواد الدول في تحـسین التنـسیق والتعاون 

 المشعة األخرى الخارجة عن التحكم الرقابي.

ــاركة الدول  وضــع البرامج والتعاون الدولي  -٤-٥-۳البرنامج الفرعي   ، یرمي ھذا البرنامج الفرعي إلى زیادة تعزیز مش
اركة في إعداد  األعضـاء في أنـشطة األمن النووي  یما المـش بكات التعلیم والتدریب، وال ـس اركة في إقامة ـش یر المـش عبر تیـس

 وثائق األمن النووي من خالل لجنة إرشادات األمن النووي.

 األھداف والنواتج ومؤشرات األداء بحسب البرنامج

 األمن النووي ٥-۳البرنامج 

 األھداف:

   الدولیة الملزمة قانوناً وغیر الملزمة قانوناً ذات الصـلة من أجل تعزیز األمن النووي على الترویج لالنضـمام إلى الصـكوك
 الصعید العالمي.

   مســـاعدة الدول األعضـــاء على إنشـــاء نظم وطنیة لألمن النووي والحفاظ علیھا وإدامتھا فیما یتعلَّق بالمواد النوویة والمواد
 اولتھا في المرافق ذات الصلة المستخدمة في األغراض السلمیة.المشعة األخرى، بما في ذلك أثناء نقلھا ومن 

  االـضطالع بدور مركزي فیما یتعلَّق بتحـسین التعاون الدولي وزیادة فرص الظھور وإذكاء الوعي من خالل التواـصل بـشان
 األمن النووي.

رات األداء  النواتج  مؤّشِ

اـلدولـیة بموـجب  تزاـید التزام اـلدول ـبالوـفاء ـبااللتزاـمات   •
 الصكوك الدولیة ذات الصلة.

ة إلى اتفاقیة الحمایة   • عدد الدول األعـضاء اإلـضافیة المنـضمَّ
 المادیة للمواد النوویة و/أو إلى تعدیلھا.

عدد الدول اإلضــــافیة التي تعرب عن دعمھا الســــیاســــي   •
لمدونة قواعد الســلوك بشــأن أمان المصــادر المشــعَّة وأمنھا و/أو  

 كمیلیة.إرشاداتھا الت 
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رات األداء  النواتج  مؤّشِ

ــاء نظم وطنیة   • ــاء على إنشـ تعزیز قدرة الدول األعضـ
خالل وضــــع  من  ــا  وإدامتھ ــا  علیھ ــاظ  والحف النووي  لألمن 
ــاملة بشــأن األمن النووي وتقدیم المســاعدة التقنیة  إرشــادات ش
(بما في ذلك اســتعراضــات النظراء، والخدمات االســتشــاریة،  

 یشمل التعلیم والتدریب).وبناء القدرات بما 

ــاعدة في مجال األمن النووي   • ــبة المئویة ألنشــطة المس النس
 التي تطلبھا الدول وتعالجھا الوكالة.

ــاعدة التقنیة فیما یتعلَّق بالتقلیل  • عدد الدول التي تتلقى المســ
 من المخاطر من خالل مشاریع األمن النووي القائمة على النتائج.

یق  • والتعاون على الصـعید الدولي في تقدیم تعزیز التنـس
المسـاعدة من أجل اسـتكمال الجھود الوطنیة الرامیة إلى إنشـاء 

 نظم األمن النووي والحفاظ علیھا وإدامتھا.

ارك الوكالة في تنظیمھا بالتعاون مع  • عدد الفعالیات التي تـش
منظمات وجھات مانحة أخرى والتي تناولت تنسیق األنشطة الھادفة  

 اء نظم األمن النووي والحفاظ علیھا وإدامتھا.إلى إنش

  

 إدارة المعلومات ۱-٥-۳البرنامج الفرعي 

 األھداف:

  توفیر إطار ـشامل لتحدید وترتیب أولویات احتیاجات الدول في مجال األمن النووي بـشكل منھجي، ولدعم التخطیط وترتیب
اعدة التي تقدمھا  یق على الصـعید األولویات فیما یتعلق بالمـس یر التعاون والتنـس الوكالة للدول في مجال األمن النووي، ولتیـس

 الدولي لتلبیة احتیاجات الدول األعضاء في مجال األمن النووي.

   ــروع ــأن الحادثات التي تنطوي على االتجار غیر المش ــب بش ــاعدة الدول على تبادل معلومات موثوقة في الوقت المناس مس
 ات الصلة غیر المأذون بھا التي تنطوي على مواد نوویة ومواد مشعة أخرى.وغیر ذلك من األنشطة ذ

  إذـكاء الوعي بشـــــأن التـھدـید اـلذي تطرـحھ الھجـمات اإللكترونـیة، وأثرـھا المحتـمل في األمن النووي، ودعم اـلدول في اتـخاذ
  تدابیر أمنیة فعالة لمواجھة ھجمات من ھذا القبیل.

رات األداء  النواتج  مؤّشِ

عملـیة واـحدة شـــــامـلة ومنھجـیة تتبعـھا اـلدول على نحو  •
متســــق لتـحدـید احتـیاـجاتـھا وترتـیب أولوـیاتـھا في مـجال األمن 

 النووي.

 عدد الخطط المتكاملة لدعم األمن النووي قید التنفیذ. •

النســـــبة المئوـیة ألنشـــــطة المســـــاـعدة المـحددة من خالل   •
 ي.العملیات الخاصة بالخطط المتكاملة لدعم األمن النوو

تقاسـم المعلومات في الوقت المناسـب وإجراء تحلیالت  •
ات   دـم ادة من ـخ ــأن الحوادث عبر االســــتـف ة الجودة بشـــ الـی ـع

 تكنولوجیا المعلومات.

اریر عن الـحادـثات الواردة من اـلدول   • ة المئوـیة للتـق النســـــب
المبلِّغة، والمعّممة على الدول المـشاركة في غـضون یوم عمل واحد  

 تقریباً.

ــوبي على تعزیز  • قدرات أمن المعلومات واألمن الحاسـ
مســــتوى الدولة وعلى مســــتوى المرافق، بغیة دعم منع وقوع  
ــفة   ــوبي التي یمكن أن یترتب علیھا بصــ حادثات األمن الحاســ
مباشـرة أو غیر مباشـرة أثر سـلبي في األمان واألمن النوویین، 

 والكشف عن تلك الحادثات والتصدي لھا.

في أنشــطة الوكالة من أجل تعزیز   عدد الدول التي تشــارك •
 قدراتھا في مجال األمن الحاسوبي وأمن المعلومات.

 المشاریع
 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

تقییم االحتیاجات واألولویات المتصـــلة باألمن    -۱-۰۰۱-٥-۳
 النووي

ــب   ا، حســـ ذـھ دعم األمن النووي وتنفـی ة ـل امـل وضــــع الخطط المتـك
االقتضـاء، واسـتضـافة وإدارة آلیة أو أداة طوعیة للتقییم الذاتي لكي 

 تستخدمھا الدول.

ــم المعلومات عن الحادثات واالتجار غیر    -۱-۰۰۲-٥-۳ تقاس
 المشروع

ــأن  ــروع؛ والتقاریر بشـ قاعدة بیانات الحادثات واالتجار غیر المشـ
المعلومات؛ وتدریب  تحلیل الحادثات؛ واالجتماعات الخاصـة بتبادل 

المھنیین الدولیین المعنیین لتحســین فعالیة أنشــطة تقاســم المعلومات  
 المنفذة من خالل قاعدة بیانات الحادثات واالتجار غیر المشروع.
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 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 
ــوبي، وخدمات    -۱-۰۰۳-٥-۳ أمن المعلومات واألمن الحاســ

 المعلوماتتكنولوجیا 
ــوبي؛   ــة بأمن المعلومات واألمن الحاسـ ــادیة الخاصـ الوثائق اإلرشـ
واجتـماـعات الخبراء؛ واـلدورات الـتدریبـیة وحلـقات العـمل؛ والحلـقات  
یة الـشبكیة بـشأن األمن الحاـسوبي؛ والمـساعدة التقنیة المقدَّمة   الدراـس

 إلى الدول األعضاء؛ والمشاریع البحثیة المنسَّقة.
 

 األمن النووي للمواد والمرافق ۲-٥-۳رعي البرنامج الف
 األھداف:

  ــاء أو تعزیز كفاءاتھا وقدراتھا وإمكاناتھا الوطنیة والحفاظ علیھا وإدامتھا فیما یتعلَّق بأمن المواد النوویة دعم الدول في إرس
 والمواد المشعَّة األخرى والمرافق ذات الصلة، بما في ذلك أثناء النقل.

رات األداء  النواتج  مؤّشِ

تحســــین كفاءات الدول في مجال حمایة المواد النوویة   •
وغیرھا من المواد المشــعَّة والمرافق ذات الصــلة، بما في ذلك 
ــورة   ــادات ومش أثناء النقل، من خالل ما توفره الوكالة من إرش

 خبراء، ومساعدة تقنیة.

األســاســیة عدد الدول التي تم فیھا إرســاء أو تعزیز البنیة  •
 الرقابیة الوطنیة بدعم من الوكالة.

عدد الفعالیات التدریبیة التي نظمتھا الوكالة والتي حضـرھا  •
مـتدربین أو حضــــرـھا مـتدربون من خمس دول   ۱۰ـما ال یـقل عن  

على األقل، ممن تقدر نســبة من یعملون منھم في بلدانھم لمدة ســنة 
 .٪۷٥واحدة على األقل بعد تلقي التدریب 

من تعزیز   • ــل  التقلی ــدول على  ال ــات  ــان وإمك ــدرات  ق
المواد   النوویــة وغیرھــا من  المواد  بــأمن  ــة  المخــاطر المتعلق
ــلة، بما في ذلك أثناء النقل، وذلك   ــعَّة والمرافق ذات الصـ المشـ

 من خالل ما توفره الوكالة من إرشادات ومساعدة تقنیة.

ة  • ادـی ة الـم اـی دابیر ونُظم الحـم ا ـت زت فیـھ دول التي ُعّزِ دد اـل ـع
 بدعم من الوكالة.

ن فیھا التصـــرف المأمون واآلمن في   • ــِّ عدد الدول التي ُحسـ
 المواد النوویة وغیرھا من المواد المشعَّة بدعم من الوكالة.

 المشاریع

 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

ُھج األمن النووي المتكاملة ۲-۰۰۱-٥-۳ ــلة األمن   نُ ــلس ــادات في إطار س ــادرة عن الوكالة  اإلرش النووي الص
ــورات الوكالة؛ والدورات التدریبیة المنظمة على  وغیرھا من منشــ
الصــــعـید اـلدولي واإلقلیمي والوطني؛ واالجتـماـعات/حلـقات العـمل  
واالجتمــاعــات االســــتشــــــاریــة ؛ وبعثــات الخبراء؛ والخــدمــات  

 االستشاریة؛ والمنتدیات الدائمة المعنیة بالمناقشات التقنیة.

ــادرة عن الوكالة   تعزیز أمن المواد النوویة والمرافق ذات الصلة   ۲-۰۰۲-٥-۳ ــلة األمن النووي الص ــلس ــادات في إطار س اإلرش
ــورات الوكالة؛ والدورات التدریبیة المنظمة على  وغیرھا من منشــ
الصـعید الدولي واإلقلیمي والوطني؛ والتحسـینات المدخلة في مجال  

لقات العمل واالجتماعات  الحمایـــــــــــــــة المادیة؛ واالجتماعات/ح
االسـتشـاریة؛ وبعثات الخبراء؛ والخدمات االسـتشـاریة؛ والمنتدیات 

 الدائمة المعنیة بالمناقشات التقنیة.

االرتـقاء ـبأمن المواد المشــــــعة والمرافق ذات    -۲-۰۰۳-٥-۳
 الصلة

اإلرشادات والمنھجیات في إطار سلسلة األمن النووي الصادرة عن 
ــاریة؛  الوكالة، واالجتماعا ــتشــ ت/حلقات العمل واالجتماعات االســ

دائمـة  ات اـل دـی ة في مجـال األمن النووي؛ والمنـت دـم ات المـق والخـدـم
ة على  ة المنظـم دریبـی دورات الـت ة؛ واـل ــات التقنـی اقشـــ المـن ة ـب المعنـی
الصـعید الدولي واإلقلیمي والوطني؛ والتحسـینات المدخلة في مجال  

ــة المادیة؛ والتحسینات المدخلة في ــ مجال التصرف المأمون   الحمایــ
 واآلمن في المصادر المشعة.
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 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

ـنوویـــة    -۲-۰۰٤-٥-۳ اـل اـلـمواد  قـــل  ـن نـــاء  أـث ـنووي  اـل األـمن 
 والمشعَّة

ــادرة عن الوكالة   ــلة األمن النووي الص ــلس ــادات في إطار س اإلرش
دورات  ة؛ واـل اـل ا من منشــــورات الوـك ارین  وغیرـھ ة والتـم دریبـی الـت

ي؛  وطــن واـل مـي  ـی ـل واإلـق ي  الــدوـل ــعـیــد  الصـــ ى  عــل ظـمــة  مــن اـل
واالجتماعات/حلقات العمل واالجتماعات االســــتشــــاریة؛ وبعثات 
ة  ة المعنـی دائـم ات اـل دـی ة؛ والمنـت ــارـی ات االســــتشـــ دـم الخبراء؛ والـخ

 بالمناقشات التقنیة.

  

 التحكم الرقابياألمن النووي للمواد الخارجة عن  ۳-٥-۳البرنامج الفرعي 
 األھداف:

  مسـاعدة الدول في إرسـاء بنیة أسـاسـیة مؤسـسـیة فعالة وإدامتھا من أجل تعزیز الجھود الرامیة إلى حمایة الناس والممتلكات
والبیئة والمجتمع من االســـتخدام غیر المأذون بھ للمواد النوویة والمواد المشـــعة األخرى وذلك عبر اســـتخدام تدابیر األمن 
تخدام نظم وتدابیر األمن النووي الخاصـة باألحداث العامة  النووي في إطار التصـدي ألحداث األمن النووي، وكذلك عبر اـس

 الكبرى.
  مســــاعدة الدول في تعزیز ھیاكل وطنیة فعالة للكشــــف عن األحداث المتّصــــلة باألمن النووي والحفاظ علیھا، وفي تعزیز

مواد النوویة والمواد المـشعة األخرى الخارجة عن التحكم الرقابي وتحدید مواقعھا وتحـسین القدرات في مجال الكـشف عن ال
 واعتراض سبیلھا.

   مســاعدة الدول في تعزیز إطارھا الوطني إلدارة أماكن وقوع الجرائم اإلشــعاعیة، وجمع األدلة الســتخدامھا في اإلجراءات
 النووي لدعم التحقیقات والمساعدة على تحدید منشأ المواد وتاریخھا.القانونیة الالحقة، وإجراء فحوص التحلیل الجنائي 

رات األداء  النواتج  مؤّشِ
ــتدامة   • زیادة القدرة الوطنیة على وضــع نظم وطنیة مس

ومنســقة خاصــة باألمن النووي وإرســاء بنیة أســاســیة خاصــة  
بـتدابیر التصــــدي فیـما یتعلَّق بإجراءات التصــــدي المتبـعة في  

ــمان الوفاء بااللتزامات الوطنیة والدولیة،  الدول وذلك   بغیة ضـ
بما في ذلك تقدیم المســاعدة بشــكل فعال للدول التي تســتضــیف  
دابیر األمن  ذ ـت األحـداث العـامـة الكبرى في مجـال تعزیز تنفـی

 النووي.

ـعدد اـلدول التي تـُقدَّم لـھا المســـــاـعدة في تنفـیذ ـتدابیر األمن  •
 النووي خالل األحداث العامة الكبرى.

ـعدد األنشـــــطة المنـفذة المتعلـقة بنظم األمن النووي والبنى  •
تخدمة ألغراض التصـرف   یة الخاصـة بتدابیر التصـدي المـس اـس األـس

 في المواد الخارجة عن التحكم الرقابي.

ــاریع  • اتجـة عن المشـــ ات الـن اـن درات واإلمـك تعزیز الـق
ــلة األمن النووي   ــلس ــورات س ــتخدام منش ــقة واس البحثیة المنس

ــف عن المواد الخارجة  لتعزیز نظم   األمن النووي وتدابیر الكش
 عن التحكم الرقابي.

عدد منشــورات ســلســلة األمن النووي ذات الصــلة، بما في   •
ذلك المنشـورات غیر المسـلسـلة الصـادرة عن الوكالة والناتجة عن 

 المشاریع البحثیة المنسقة.

عدد األنشــطة المنفذة المتعلقة بالكشــف عن المواد الخارجة   •
 تحكم الرقابي.عن ال

ات التي تنطوي   • دول على إجراء التحقیـق درة اـل تعزیز ـق
د النقطـة التي  ة أخرى، وتحـدـی ة ومواد مشـــــع على مواد نووـی
خرـجت عـندـھا تـلك المواد عن التحكم الرـقابي ومـعالـجة جواـنب  

 الضعف في األمن النووي.

عدد منشــورات ســلســلة األمن النووي ذات الصــلة، بما في   •
ــلة   ــلس ــمن س ــادرة ض ــورات الوكالة غیر الص ذلك التنقیحات ومنش

 والناتجة عن المشاریع البحثیة المنسقة.

عدد األنشـــــطة المنـفذة المتعلـقة بإدارة أماكن وقوع الجرائم  •
 اإلشعاعیة وعلم التحلیل الجنائي النووي.

 

 

 

 



GC(65)/2 
 ۱٥٤الصفحة  

 ۳البرنامج الرئیسي 

 المشاریع

 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

یة للتـصدي في مجال    -۳-۰۰۱-٥-۳ ـس یة المؤـس ـس البنیة األـسا
 المواد غیر الخاضعة للتحكم الرقابي

ــلة األمن النووي؛ وبعثات  ــلس ــلة في إطار س ــادات ذات الص اإلرش
ــة   ــاریة الدولیة الخاصـ ــتشـ الخبراء والبعثات في إطار الخدمة االسـ

النووي؛ والمـشاریع الناـشئة من الخطط المتكاملة لدعم األمن باألمن 
ــیة وطنیة   ــاســ ــاء بنیة أســ النووي الھادفة إلى دعم الدول في إرســ
للتصـدي في مجال األمن النووي وفي بناء القدرات وفي اسـتضـافة  

 األحداث العامة الكبرى.

داث األمن   -۳-۰۰۲-٥-۳ الكشـــــف عن أـح الھیـكل الخـاص ـب
 النووي

ــادات   ــلة األمن النووي؛ وبعثات اإلرش ــلس ــلة في إطار س ذات الص
ــة   ــاریة الدولیة الخاصـ ــتشـ الخبراء والبعثات في إطار الخدمة االسـ
باألمن النووي؛ والمـشاریع الناـشئة من الخطط المتكاملة لدعم األمن 
ــف   ــاء وتعزیز قدراتھا للكشـ النووي الھادفة إلى دعم الدول في إنشـ

قابي؛ والمـشاریع البحثیة المنـسقة عن المواد الخارجة عن التحكم الر
في مجــال تكنولوجیــا الكشــــف عن المواد الخــارجــة عن التحكم 

 الرقابي.

إدارة أـماكن وقوع الجرائم اإلشــــــعاعـیة وعلم    -۳-۰۰۳-٥-۳
 التحلیل الجنائي النووي

ــلة األمن النووي؛ وبرامج  ــلس ــلة في إطار س ــادات ذات الص اإلرش
ال األمن النووي؛ وبع ب في مـج درـی ك في  الـت ا في ذـل ات التقییم بـم ـث

تـشاریة الدولیة الخاـصة باألمن النووي؛ ومـساعدة   إطار الخدمة االـس
اـلدول والمنظـمات اـلدولـیة واإلقلیمـیة والوطنـیة على تعزیز ـقدراتـھا؛ 

 والمشاریع البحثیة المنسقة.

  

 وضع البرامج والتعاون الدولي ٤-٥-۳البرنامج الفرعي 

 األھداف:

  (األمن النووي) وتنفیذه لتلبیة احتیاجات الدول األعضاء. ٥-۳البرنامج ضمان تنسیق 

   ــادات في إطار ــاعدة في الترویج لألمن النووي وتعزیزه على الصــعید العالمي، بما في ذلك من خالل إعداد إرش تقدیم المس
ة الحمایة المادیة للمواد النوویة سلسلة األمن النووي واستخدامھا على نحو مناسب والترویج إلضفاء طابع عالمي على اتفاقی 

 وتعدیلھا.

  توفیر برامج تعلیمیة وتدریبیة منســـقة تلبي احتیاجات الدول وتیســـیر تنفیذ تلك البرامج من خالل الشـــبكة الدولیة للتعلیم في
 وي.میدان األمن النووي وشبكات مركز دعم األمن النووي والبوابة اإللكترونیة للمعلومات المتعلقة باألمن النو

رات األداء  النواتج  مؤّشِ

تعزیز منظومة األمن النووي من خالل إعداد إرشادات   •
محدثة في مجال األمن النووي بمشاركة جمیع الدول األعضاء،  
واالنضـــمام إلى اتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة وتعدیلھا،  

 بما یشمل تنفیذھما بشكل فعال.

 سلسلة األمن النووي.عدد الوثائق الصادرة في إطار  •

عدد الدول المنـضمة أیـضاً إلى اتفاقیة الحمایة المادیة للمواد  •
 النوویة و/أو تعدیلھا.

ذ  • ــاء من خالل تنفـی دول األعضـــ درات اـل اء ـق تعزیز بـن
ذه   ة ـھ اـح ال األمن النووي، وإـت درـیب في مـج برامج التعلیم والـت

ة   ك من خالل الشــــبـك ا في ذـل دول بـم ة  البرامج لجمیع اـل دولـی اـل
للتعلیم في مجـال األمن النووي وشــــبكـات مركز دعم األمن 

 النووي.

 عدد الدول التي تشارك في أنشطة تنمیة الموارد البشریة. •

ــبكة الدولیة للتعلیم في   • ــاء في الش ــات األعض ــس عدد المؤس
 میدان األمن النووي وفي شبكات مركز دعم األمن النووي.

دـمة إلى مختلف الجـھات المعنـیة بشـــــأن  • لنووي).(األمن ا ٥-۳تنسیق تنفیذ البرنامج   • ـعدد التـقاریر المـق
 .٥-۳تنفیذ البرنامج 



GC(65)/2 
 ۱٥٥الصفحة  

 ۳البرنامج الرئیسي 

 المشاریع

 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

ـشبكات والـشراكات في   -۰۰۱-٤-٥-۳ التعاون الدولي بـشأن ال
 مجال األمن النووي

ة   اـقات المتعلـق ة؛ واالتـف اـقات  الترتیـبات العملـی ــاھـمات؛ واالتـف ـبالمســـ
بشــــأن مراكز الشــــراكة والتعاون؛ واالجتماعات الخاصــــة بتبادل 
اـیة   اقـیة الحـم اتـف ة ـب المعلوـمات؛ واالجتـماـعات وحلـقات العـمل المتعلـق

 المادیة للمواد النوویة وتعدیلھا.

ة الموارد    -۰۰۲-٤-٥-۳ ة لتنمـی دریبـی ة والـت البرامج التعلیمـی
 البشریة

د منشــــورات األمن النووي  المواد التعلیمـیة وا لـتدریبـیة التي تُجســـــِّ
ــتحداث   ــادرة عن الوكالة، بما یشــــمل التعلم اإللكتروني واســ الصــ
ة المتقـدمـة؛ والمواد والموارد واألدوات الالزمـة   دریبـی األدوات الـت
ـلدعم اتـباع اـلدول األعضـــــاء نھـجاً متـكامالً بشـــــأن تنمـیة الموارد  

ــریة في مجال األمن النووي، بما في ــبكة    البشــ ذلك من خالل الشــ
ــبكات مركز دعم األمن  الدولیة للتعلیم في میدان األمن النووي وشــ

 النووي.

ورة    -۰۰۳-٤-٥-۳ ادیة وخدمات المـش یق الخدمات اإلرـش تنـس
 في مجال األمن النووي

 في إطار سلسلة وثائق األمن النووي.   ذات الصلة  الوثائق اإلرشادیة
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 األمان واألمن النوویین  —  ۳البرنامج الرئیسي  

 موجز ھیكل البرنامج وموارده 
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 ۲۰۲۲بأسعار  ۲۰۲۳   ۲۰۲۲بأسعار  ۲۰۲۲

المتطلبات غیر   المیزانیة العادیة   البرنامج/البرنامج الفرعي/المشروع 
لة   المتطلبات غیر   المیزانیة العادیة     الُمموَّ

لة    الُمموَّ
٤۲۳ ۱ اإلدارة العامة والتنسیق واالتصاالت واألنشطة المشتركة -۳-۰-۰-۰۰۱  ٦٦۳  ٦۰۱  ٦٦٤  

 
۱ ۲۲۳  ۹۷۱    ٦۰۱  ٦٦٤  

۲٤٤ ۲  ٤٤۳ ۳٥٥   القدرات وشبكات المعارف والشراكات بناء  -۳-۰-۰-۰۰۲  ٦٦٤  
 

  ۳۱۳ ۲۷۰   ۲ ۲٤٤  ٦٦٤  
٥۸۲   تنسیق معاییر األمان وإرشادات األمن -۳-۰-۰-۰۰۳  ۰۷۲   ٤۹۳ ٦٥۷  

 
  ٥۸۲  ۰۷۲     ٤۹۳ ٦٥۷  

۳۳۲   الرقابة الداخلیة لألمان اإلشعاعي واألمن النووي  -۳-۰-۰-۰۰٤  ۷٥۲   ۲۱۳  ۱۸۹  
 

  ۳۳۲  ۷٥۲     ۲۱۳  ۱۸۹  
۳-S-  ۷۲۱ ٤٦  ۷٦۷ ۹٦۱ ۱ الخدمات التجاریة المشتركة   

 
۱ ۹٦۱ ۷٦۷    ٤۹ ۷۷۸  

  ٤ ۱۳۳ ٤۱۹  ۳ ۱۲۲  ۰۲۳     ٤ ۸۹۰  ۳٥٥  ۳ ٤۲۲  ۹٥۳  
  ٥۷٤ ٦۷۱ ۱  ۸۳٤ ٥۷۱ ۱    ٤٥٥ ۷۳٥ ۱  ۹۸۷ ٥۷٦ ۱ تأھب الدول األعضاء للطوارئ  -۳-۱-۱-۰۰۱
٥۸۰ ۱۳  ۱۲٥ ۲٦۰ الدولیة إدارة الطوارئ   -۳-۱-۱-۰۰۲     ۲٦٥ ۲۷۹    ۱۳ ٥۸۰   
۲٦۳ ٦۸٤ ۱  ۱۱۳ ۸۳۷ ۱    ٥۱۳ ۷٤۸ ۱  ۱۱۲ ۸۳۷ ۱ لطوارئ على الصعیدین الوطني والدولي ل التأھب  -۳-۱-۱   
۸۲٥ ۱٦۸  ٥۲۸ ۰۳۹ ۱ استعداد نظام التصدي للحادثات والطوارئ  -۳-۱-۲-۰۰۱     ۱ ۰۳۹ ٥۲۸    ۱٦۸ ۸۲٥   
ترتیبات التصدي والمساعدة المعقودة مع الدول   -۳-۱-۲-۰۰۲

 األعضاء والمنظمات الدولیة 
۱ ۱۷۱ ۹٤٥  ۳۷٦ ٦۲۰     ۱ ۱۷۱ ۷۳۸    ۰٦۲  ۰٤۹   

۳۲۱  ۰٤۳ ٥۷۳ التواصل مع الجمھور في حاالت الطوارئ  -۳-۱-۲-۰۰۳  ۹۱۸    ٥٦۸ ٥۱٥    ۱۱۹ ٥٤۳  
والطوارئ التابع للوكالة والترتیبات  نظام التصدي للحادثات  -۳-۱-۲

 التشغیلیة مع الدول األعضاء والمنظمات الدولیة 
۲ ۷۸٥ ٤۱٦٦  ٦۸ ۲٦٥     ۲ ۷۷۹ ۷۸۱    ٥٤۸ ٥٦۱  

۱۲٦ ٤ التأھب والتصدي للحادثات والطوارئ -۳-۱  ۸۲٦   ۲ ٤۱۷ ۱٦ ٤    ٦٥۱٦ ۸۹٤  ۲ ۳۳۲  ۱۹۳  
  ٥٥۱ ۷٦۹ ۲  ٦٤٦ ۷٥۸ ۱    ٦۱۷ ۱۳٥ ۳  ٦۸۹ ۸٦۱ ۱ األمان األساسیة للبرامج الجدیدة الفعالیة الرقابیة وبنیة  -۳-۲-۱-۰۰۱
۸۷۰ ۱ معاییر األمان والترویج التفاقیة األمان النووي/دعمھا -۳-۲-۱-۰۰۲  ٥۳٤  ۹۷ ۹۰٦     ۱ ۲٤۸  ٦٤۱    ۹۷ ۹۰٦   
۲۰۳      ٤٥٦ ۱۷٥  ۲۰۰ ۳۳٤   بناء القدرات الالزمة ألمان المنشآت وللوظائف الرقابیة  -۳-۲-۱-۰۰۳  ۷٤٤    ۲۱۷  ٦۸۲   
۸۳۲ ۳ اإلطار الرقابي الحكومي وإرساء بنیة األمان األساسیة  -۳-۲-۱  ۳۲٤   ۳ ۸۰٤  ۲٦۸     ۳ ۲٥٦  ۱۳۰   ۳ ۳۹۰  ۷۲٤   
ریة   -۳-۲-۲-۰۰۱ أمان تصمیم مفاعالت القوى القائمة والتطوُّ

 واالبتكاریة 
۱ ۱۲٤  ۸۲۳   ٥٦۲  ٥۷٦    ۱ ۳٤۹ ۳۳٦    ۱۷۲  ۷٦۲   

۰۹۳   إعداد وتطبیق أسالیب تقییم األمان -۳-۲-۲-۰۰۲  ۱۳٦  ۷۸۷ ۷۱۲       ۷۰۹  ۳۰۸     ۷۳٥ ۷٤۳  
٤۳۰ ۱  ٤٦٤ ۳٥۱ ۲ تقییم أمان المنشآت النوویة  -۳-۲-۲  ۸٤۷    ۲ ٥۷۲  ۱۳۹    ۹٥۳ ۱۹۰   
۸۱۲ ۷۳۳   تقییم المواقع وأمان تصامیم المنشآت  -۳-۲-۳-۰۰۱   ۱۹ ۲٤۰       ٦۸۳ ۱۷۷  - 
۲۰۳ ۱  ۹۹۸ ٤٦۸   أسالیب وأدوات تقییم المواقع إلجراء تقییم أمان المنشآت  -۳-۲-۳-۰۰۲  ٤۲۱       ٤٦۱ ۸۹۱  ۱ ۰۳۱  ٤٥٥  
۷۸۲ ۲۰۲ ۱ األمان والوقایة من األخطار الخارجیة  -۳-۲-۳   ۱ ۳۳۹ ۱٦٦    ۱ ۱٦ ٤٥۸۰   ۱ ۰۳۱  ٤٥٥  
٥۰٤ ۹۸۱   أداء األمان التشغیلي  -۰۰۱-٤-۳-۲   ۱ ۱۸۰  ٥۸٤      ۹٤۸ ۳۱٤  ۱ ۹۳۰  ٤۱٦  
۲۹۱   تقاسم الخبرات التشغیلیة الدولیة واالستفادة منھا  -۰۰۲-٤-۳-۲  ۱۰۳   ۰۱۷  ۲۱۲       ۹۱۱ ۷٥۸    ۱۷۹ ۷۰۰   
األمان، وثقافة األمان في  ب فیما یتعلقالقیادة، واإلدارة  -۰۰۳-٤-۳-۲

 الدول األعضاء 
  ٤۳۱ ۰۱٦   ۰۱۱  ٥۹۳      ۰۰٤  ۰٥۸     ٦۰۱  ٥٦۷  

۰٤۳   أمان التشغیل الطویل األجل -۰۰٤-٤-۳-۲  ۳٦۲   ٦۰۷  ۳٥۷      ۳۸۸ ۹٤۹    ٦٦۹ ۹٦۳  
۰۲۱ ۷٥٥ ۲ التشغیل المأمون لمحطات القوى النوویة  -٤-۳-۲   ۲ ٥۰۰  ۷٤٦    ۲ ٦٤۹ ۰۰٦   ۲ ٤۸۰  ۹٥۳  
۹۲۳ ۹٥۸   أمان مفاعالت البحوث  -۰۰۱-٥-۳-۲   ۱۸۷ ۹٥٤      ۹۱٤ ٥۹٤    ۱۹۳ ۲۲۷   
۲٥٤   أمان مرافق دورة الوقود -۰۰۲-٥-۳-۲  ٥  ٤٥٥۳ ۰۳۰       ۰٥۳  ۷۷۸    ۳۸ ۸٥٤  
۰۰٥ ۱ أمان مفاعالت البحوث ومرافق دورة الوقود  -٥-۳-۲  ۷۸٤  ۰٤۲  ۹۸٤    ۱ ٤٤٦ ۲۷۲     ۲۳۲  ٥۷٦  
۹۳۰ ۱۱  أمان المنشآت النوویة  -۳-۲  ۲٥۰   ۸ ۳۸۰  ٤۲٤      ۱۱ ۰٦۰  ۰۱۱   ۷ ٥۸٤ ٤۳۱  
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 ۲۰۲۲بأسعار  ۲۰۲۳   ۲۰۲۲بأسعار  ۲۰۲۲  
المتطلبات غیر   المیزانیة العادیة   البرنامج/البرنامج الفرعي/المشروع 

لة   المیزانیة     الُمموَّ
 العادیة  

المتطلبات غیر  
لة    الُمموَّ

۰۱٤ ۱ وقایة الجمھور والبیئة من اإلشعاعات  -۳-۳-۱-۰۰۱  ٤۹٦  ٦۷۹ ۹۲۹   
 

۱ ۱۳۳ ٦٦۲     ۲٦۸  ۱٤۱  
۲۱۳ ۱۷  ٦۳۷ ۸۷٥   وقایة المرضى من اإلشعاعات -۳-۳-۱-۰۰۲   

 
  ۸٦۸ ۸٦۸    ۱۷ ۲۱۳   

۲٦٥   المھنیة الوقایة من اإلشعاعات  -۳-۳-۱-۰۰۳  ٦۸٦  ۳۲۱  ۷۹٦٤ ٦٦٦      ٦۲     ۳۲۱  ۷۹٦  
۲۹٦ ۱ الخدمات التقنیة في مجال األمان اإلشعاعي  -۳-۳-۱-۰۰٤  ۰٦۷   ۹٦۲  ۰۲۰    ۱ ۰۲۹  ۲٥۹     ۹٦۲  ۰۲۰  
۰٥۷ ٤    ۸۷۸ ۱۱٦ ۱  ٤۸۹ ٦۳۱ ٤ األمان والرصد اإلشعاعیان -۳-۳-۱  ۰۹۹   ۱ ۱۱۹ ۰۹۰   
۳٤۰ ۱ الرقابي في المصادر اإلشعاعیة التحكم  -۳-۳-۲-۰۰۱  ٦٦۱  ۹٦۱ ٥۹۲     ۱ ۳۲۰  ٤۰۳     ۷٥٦ ۷٤۹  
۷۰٦ ۹۸٤   أمان النقل -۳-۳-۲-۰۰۲   ۷۲۱  ۳۲۲       ۹۷۹ ۲۷۰     ۷۲۱  ۳۲۲   
۰۷۲ ۱ المساعدة التقنیة وإدارة المعلومات  -۳-۳-۲-۰۰۳  ٦٦  ٦٦٤ ۸۰٦     ۱ ۲۱۸  ۱٦٤    ۲۱۱  ٦٥۸  
۸۹۲ ۳ األساسیة الرقابیة وأمان النقل البنیة  -۳-۳-۲  ۲۹۳   ۱ ۱٥٥ ۰۹۰     ۳ ۳٦٤ ۰٥٤     ۹۹٦ ۰٦۳   
۱۲۹ ۷ األمان اإلشعاعي وأمان النقل  -۳-۳  ۱۲٤   ۲ ۷۱۲  ۹٦۸    ۷ ۹۳٥ ٥۳۱  ۲ ۱۱٥ ۲۰۷   
في النفایات ودعم  في مجال التصرف معاییر األمان  -۱-۰۰۱-٤-۳

 االتفاقیة المشتركة 
۱ ۸۰۰  ۹٤۹  ۲۹۲  ۷۲۰   

 
۱ ۷۰۰  ۰٦۳     ۲۹۲  ۷۲۰   

۲۰۸      ٦٦٤ ٥٤۳  ۱۷۹ ۸۳۷   تطبیق معاییر األمان ودعم مشاریع المقارنة  -۱-۰۰۲-٤-۳  ۹۸۸    ٦٤ ٥٥٤۸  
۷۲۱ ۸٤٦ ۱ أمان التصرف في الوقود المستھلك والنفایات المشعة  -۱-٤-۳   ۸۳٥ ۸۷۱    ۱ ۸۲۸  ٦۱۸    ۸٤٦ ۸٥٥  
۹۱۲ ۱ الخدمة واالستصالح أمان اإلخراج من  -۲-۰۰۱-٤-۳  ٦۱٦  ٥۸٤ ٤۲۷     ۱ ٦٦۲  ٦٥۸    ٥ ٦٦٤۹۲   
األمان فیما یتعلق بتقییم االنبعاثات البیئیة والتصرف   -۲-۰۰۲-٤-۳

 فیھا 
  ۸٥۹ ٦٤۲   ۳٤۱ ۹۹٤      ۸۸۳ ۳۲۲     ۳۰۳  ۳۸۲   

۰۱٥ ۲ أمان اإلخراج من الخدمة واالستصالح واالنبعاثات البیئیة  -۲-٤-۳  ۸۷۸  ۱ ٦۰۲  ۷۱۸    ۲ ۱٤۹ ۸۸۱    ۹٦۷ ٤۹۸  
٦۰۰ ۹۹۷ ۳ التصرف في النفایات المشعة وسالمة البیئة -٤-۳   ۱ ۲۸٦  ۰٥۹     ۳ ۹۷۸ ٤۹۹  ۱ ۸۱٤ ۲۳٥   
تقییم االحتیاجات واألولویات المتصلة باألمن   -۱-۰۰۱-٥-۳

 النووي 
  ٥۳۳ ۷۰۲   ۱ ٥۷۷ ۱۳۷  

 
  ٥۳۳ ۷۰۲   ۱ ٥۷۷ ۱۳۷  

المعلومات عن الحادثات واالتجار غیر  تقاسم  -۱-۰۰۲-٥-۳
 المشروع 

  ۱٦۸ ۲۸۳   ٤٦۳ ۱۷۳  
 

 ٥۷ ۳۳۹    ٤٦۳ ۱۷۳  

أمن المعلومات واألمن الحاسوبي، وخدمات   -۱-۰۰۳-٥-۳
 تكنولوجیا المعلومات 

  ۷۷۹ ٥٦۱  ۲ ۲۱۲  ۱۱۷  
 

  ۷۷۹ ٥٦۱  ۲ ۲۱۲  ۱۱۷  

۲۰٤ ٤۸۱ ۱ إدارة المعلومات  -۱-٥-۳   ٤ ۲٥۲  ۷۲٤     ۱ ۳٦۹ ۷۲۹   ٤ ۲٥۲  ۷۲٤   
۳۲۷   نُُھج األمن النووي المتكاملة ۲-۰۰۱-٥-۳  ۳۰۸   ٦ ۰٥۰  ۸٥۷      ۸۰۷  ٦۸۲   ٦ ۳۸۳ ٦۱٦  
۲٤٤   تعزیز أمن المواد النوویة والمرافق ذات الصلة  ۲-۰۰۲-٥-۳  ٦٤۰   ۱ ۹٥٦ ۲۸٥       ۲٤٤  ٦٤۰   ۱ ۹٥٦ ۲۸٥   
۲۳۸   والمرافق ذات الصلة االرتقاء بأمن المواد المشعة  -۲-۰۰۳-٥-۳  ۰٤۸   ٤ ۳۰۱  ٥۳۹      ۲۳۸  ۰٤۸   ٤ ۳۰۱  ٥۳۹  
۰۳٤   ة عَّ األمن النووي أثناء نقل المواد النوویة والمش -۲-۰۰٤-٥-۳  ۳۳٥  ۱ ۳۳۰  ٤۰٥       ۰۳٤  ۳۳٥  ۱ ۳۳۰  ٤۰٥   
۲۷٥ ۱٤٤ ۱۳    ٦۸۱ ۸۸۸ ۱ األمن النووي للمواد والمرافق  -۲-٥-۳     ۱ ۸۷۳ ۱٤٦   ۱۳ ٤۷۷ ٥۱۱  
البنیة األساسیة المؤسسیة للتصدي في مجال المواد   -۳-۰۰۱-٥-۳

 غیر الخاضعة للتحكم الرقابي 
  ۱۰۷  ٤٤٥  ٥٦٤ ۰۳۰       ۱۰۷  ٤٤٥    ٥٦٤ ۰۳۰   

۷٦۰ ٥۷٤   الكشف عن أحداث األمن النووي ب  الخاص ھیكلال -۳-۰۰۲-٥-۳   ٥ ٤۸۳ ۹۳۷      ٥۹٦ ۷۰۱   ٤ ۰٥٦  ۳٦٤  
إدارة أماكن وقوع الجرائم اإلشعاعیة وعلم التحلیل   -۳-۰۰۳-٥-۳

 الجنائي النووي 
  ۳۷۷ ۸۱۷  ۱ ۷۹٤ ۱۹۳      ۳۷۷ ۸۱۷  ۱ ۷۹٤ ۱۹۳  

۳۲۸ ٦  ٤٥٦ ٦٥۳ ۱ األمن النووي للمواد الخارجة عن التحكم الرقابي  -۳-٥-۳  ۱٦۱    ۱ ٦۷٤ ٥۸۸  ٦ ۷۹۹ ٥۸۷  
والشراكات في مجال  التعاون الدولي بشأن الشبكات  -۰۰۱-٤-٥-۳

 األمن النووي 
  ۰۷۷  ۸٥٦  ۲ ۲۹۰  ٦۱۰       ۰۷۷  ۸٥٦  ۲ ۲۹۰  ٦۱۰   

٤۲٥ ٤٥٤   البرامج التعلیمیة والتدریبیة لتنمیة الموارد البشریة  -۰۰۲-٤-٥-۳   ۱ ۹۸۹ ۹۹۳      ٤ ٤٥٤۲٥   ۱ ۹۸۹ ۹۹۳  
تنسیق الخدمات اإلرشادیة وخدمات المشورة في   -۰۰۳-٤-٥-۳

 النووي مجال األمن 
  ۷۰۳  ۷٥۱  ۳۷۱ ۳٤      ٥٦۹۸ ۸۸۱    ۳۷۱ ۳٥٦  

۰٤۱ ٤٥۳ ٤  ۱۳۱ ٥۳۳ ۱ وضع البرامج والتعاون الدولي -٤-٥-۳     ۱ ٤۲۷  ۲٦۲   ٤٥ ٤۳ ۰٤۱   
۸۲    ٦۸۹ ٥٥٦ ٦ األمن النووي -٥-۳  ٦۷۳ ۰۷٥     ٦ ۲٦٤  ۳۲۸    ۸۲  ۲۹۸  ۹۳٥  

۳۲۳ ۳۸  األمان واألمن النوویان  -۳البرنامج الرئیسي   ۱۳۲     ٤ ٤٦۸٥ ۱۹۸     ۳۸ ۳۲۳  ۱۳۲    ٤٥ ۹٥ ٥٥۸۳  
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 ۳البرنامج الرئیسي 

 األمان واألمن النوویین  —  ۳البرنامج الرئیسي  

لة في المیزانیة العادیة  أنشطة غیر مموَّ
 (باستثناء االستثمارات الرأسمالیة الرئیسیة)

 المھام  المشروع 
المتطلبات غیر  
الممّولة في  

۲۰۲۲ 

المتطلبات غیر  
الممّولة في  

۲۰۲۳ 
اإلدارة العامة   -۳-۰-۰-۰۰۱

والتنسیق واالتصاالت واألنشطة  
 المشتركة 

٦۰۱ تعزیز فعالیة وكفاءة خدمات استعراض النظراء والخدمات االستشاریة   ٦   ٦٦٤۰۱  ٦٦٤  

بناء القدرات   -۳-۰-۰-۰۰۲
۲٤٤ ۲ والشبكات والشراكات األنشطة الخاصة ببناء القدرات وإدارة المعارف  وشبكات المعارف والشراكات   ٦٦٤   ۲ ۲٤٤  ٦٦٤  

تنسیق معاییر  -۳-۰-۰-۰۰۳
 األمان وإرشادات األمن 

تطویر وصیانة العملیات واألدوات الخاصة بمعاییر األمان وإرشادات  
  ٦٥۷ ٤۹۳   ٦٥۷ ٤۹۳ األمن

الرقابة الداخلیة   -۳-۰-۰-۰۰٤
 لألمان اإلشعاعي واألمن النووي 

تضمن تطبیق معاییر األمان وإرشادات األمن  االضطالع بأنشطة 
النووي الصادرة عن الوكالة بشكل متسق داخل مختبرات الوكالة  

وخالل العملیات التي تنطوي على تعرض لإلشعاعات المؤیِّنة وفقاً  
 من المادة الثالثة من النظام األساسي للوكالة  ٦-للفقرة الفرعیة ألف

۲۱۳  ۱۸۹   ۲۱۳  ۱۸۹  

تأھب الدول   -۳-۱-۱-۰۰۱
 األعضاء للطوارئ 

تقدیم المساعدة للدول األعضاء في بناء وصیانة وتعزیز ترتیباتھا  
الخاصة بالتأھب والتصدي للطوارئ عن طریق: توفیر خدمات بناء  

القدرات؛ واستحداث أدوات تقاسم المعارف؛ وتنفیذ خدمات استعراض  
 التأھب والتصدي للطوارئ النظراء، ودعم مراكز بناء القدرات في 

۱ ۷۳٤٥٥ ٥   ۱ ٦۷۱ ٥۷٤  

إدارة الطوارئ   -۳-۱-۱-۰۰۲
 الدولیة 

التدریب في مجال إدارة الطوارئ الدولیة والترتیبات المشتركة بین  
٥۸۰ ۱۳ الوكاالت في مجال التأھب والتصدي للطوارئ    ۱۳ ٥۸۰   

استعداد نظام   -۳-۱-۲-۰۰۱
 التصدي للحادثات والطوارئ 

صیانة وتحسین ترتیبات التصدي والبنیة األساسیة والحلول البرامجیة  
۸۲٥ ۱٦۸ ذات الصلة الخاصة بمركز الحادثات والطوارئ     ۱٦۸ ۸۲٥   

ترتیبات التصدي   -۳-۱-۲-۰۰۲
والمساعدة المعقودة مع الدول  

 األعضاء والمنظمات الدولیة 

 التصدي للطوارئ وتعزیز ترتیبات التصدي الدولیة 
۳۷٦ ٦۲۰    ۰٦۲  ۰٤۹  تعزیز ترتیبات المساعدة الدولیة   

 تعزیز تبادل المعلومات لدعم عملیة التقییم والتنبؤ 
الجمھور  ب  االتصال -۳-۱-۲-۰۰۳

 في حاالت الطوارئ 
إعداد إرشادات وأدوات تدریبیة لفائدة الدول األعضاء واألمانة  

۳۲۱ الجمھور في حاالت الطوارئ النوویة واإلشعاعیة  ب االتصالألغراض   ۹۱۸   ۱۱۹ ٥٤۳  

الفعالیة الرقابیة   -۳-۲-۱-۰۰۱
وبنیة األمان األساسیة للبرامج  

 الجدیدة 

تقدیم الدعم لتنفیذ البنیة األساسیة لألمان النووي استناداً إلى المنشور  
SSG-16   بالنسبة للدول األعضاء التي تستھل برنامجا جدیدا للقوى
 النوویة 

۳ ۱۳٦ ٥۱۷   ۲ ۷٦۹ ٥٥۱  

وضع واستعراض وتنقیح معاییر األمان، وما یتصل بذلك من وثائق  
 والرقابیة للمنشآت النوویة حول األطر الحكومیة 

تقدیم الدعم لتطبیق الصكوك القانونیة وغیر الملزمة في الھیئات  
الرقابیة وتوطید التعاون والتنسیق وأنشطة تبادل المعلومات على  

 الصعید الدولي في المجال الرقابي 
تعزیز خدمات االستعراضات الرقابیة المتكاملة وتقدیم المساعدة للدول  

 األعضاء في تنفیذ التوصیات 
وضع النُُھج والمنھجیات والمعاییر من أجل تحدید األساس التقني  
لمنطقة تطبیق خطة الطوارئ فیما یتعلق بنشر المفاعالت النمطیة  

 الصغیرة. 
معاییر األمان  -۳-۲-۱-۰۰۲

والترویج التفاقیة األمان  
 النووي/دعمھا 

استعراض اتفاقیة األمان النووي المخصصة  تقدیم الدعم الجتماعات 
لألطراف المتعاقدة، بما یشمل استعراض صیانة الموقع اإللكتروني  

 اآلمن الخاص باالتفاقیة. 
۹۷ ۹۰٦   ۹۷ ۹۰٦   

بناء القدرات   -۳-۲-۱-۰۰۳
الالزمة ألمان المنشآت وللوظائف  

 الرقابیة 

ستعراض التعلیم  تقدیم الدعم للشبكات التدریبیة الرقابیة وتنفیذ خدمات ا 
۲۱۷   ٤٥٦ ۱۷٥ والتدریب والخدمات االستشاریة   ٦۸۲   

أمان تصمیم   -۳-۲-۲-۰۰۱
ریة   مفاعالت القوى القائمة والتطوُّ

 واالبتكاریة 

 إعداد واستعراض معاییر األمان والوثائق المرتبطة بھا 
٥٦۲  ٥۷٦   ۱۷۲  ۷٦۲  االستعراض التقني لألمان دعم وتنفیذ استعراضات النظراء في إطار   

 التعاون الدولي وتبادل المعلومات 
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 ۱٥۹الصفحة  

 ۳البرنامج الرئیسي 

 األمان واألمن النوویین  —  ۳البرنامج الرئیسي  

لة في المیزانیة العادیة  أنشطة غیر مموَّ
 (باستثناء االستثمارات الرأسمالیة الرئیسیة)

 المھام  المشروع 
المتطلبات غیر  
الممّولة في  

۲۰۲۲ 

المتطلبات غیر  
الممّولة في  

۲۰۲۳ 

إعداد وتطبیق   -۳-۲-۲-۰۰۲
 أسالیب تقییم األمان

 إعداد واستعراض معاییر األمان والوثائق المرتبطة بھا 

۷۸۷ ۷۱۲    ۷۳٥ ۷٤۳  
 تحدیث وتنفیذ برامج بناء الكفاءات الالزمة لتقییم األمان 

الظواھر  تنفیذ مشروع بحثي منسَّق بشأن وضع جدول زمني لتحدید 
وترتیبھا ومصفوفة تحقُّق، ووضع معاییر مرجعیة الحتباس االنصھار 

 داخل الوعاء 
تقییم المواقع وأمان   -۳-۲-۳-۰۰۱

 تصامیم المنشآت 
إجراء بعثات استعراضیة في إطار خدمة تصمیم المواقع واألحداث  

۲٤۰ ۱۹ الخارجیة ومساعدة الدول األعضاء في تنفیذ توصیاتھا    - 

أسالیب وأدوات   -۳-۲-۳-۰۰۲
تقییم المواقع إلجراء تقییم أمان  

 المنشآت 

إعداد وتنقیح وثائق داعمة باستخدام األسالیب واألدوات التقنیة الالزمة  
 لتنفیذ معاییر األمان الضروریة لتقییم المواقع وتقییم األمان 

۱ ۲۰۳  ٤۲۱    ۱ ۰۳۱ إجراء تحلیل ألمان المنشآت النوویة  تطویر قدرات البلدان المستھلة في    ٤٥٥ 
على ضوء تقییم المواقع وتقدیرات األمان المتصلة بالمواقع، والتصمیم  

 والحد من المخاطر 

أداء األمان   -۰۰۱-٤-۳-۲
 التشغیلي 

وضع واستعراض وتنقیح معاییر األمان والوثائق الداعمة بشأن األمان  
 التشغیلي لمحطات القوى النوویة 

۱ ۱۸۰  ٥۸٤   ۱ ۹۳۰ إجراء بعثات فرقة استعراض أمان التشغیل وتقدیم المساعدة للدول    ٤۱٦ 
 األعضاء في تنفیذ االستنباطات 

 تقدیم الدعم فیما یتعلق بالتعاون الدولي وتبادل المعلومات 

تقاسم الخبرات   -۰۰۲-٤-۳-۲
 التشغیلیة الدولیة واالستفادة منھا 

معاییر األمان والوثائق الداعمة بشأن التجارب  وضع واستعراض وتنقیح 
 التشغیلیة والتحسین المتواصل لألداء 

۰۱۷  ۲۱۲    ۱۷۹ ۷۰۰ إجراء استعراض النظراء للخبرة المكتسبة بشأن أداء أمان التشغیل وتقدیم    
 المساعدة للدول األعضاء في تنفیذ التوصیات 

 واالستفادة منھا تقاسم الخبرات التشغیلیة الدولیة 
القیادة، واإلدارة   -۰۰۳-٤-۳-۲

األمان، وثقافة األمان  ب  فیما یتعلق
 في الدول األعضاء 

فیما  القیادة واإلدارة  في مجاليإجراء بعثات وتقدیم خدمات استشاریة 
األمان، وثقافة األمان ومساعدة الدول األعضاء في تنفیذ  ب  یتعلق

 التوصیات 
۰۱۱  ٥۹۳   ٦۰۱  ٥٦۷  

أمان التشغیل   -۰۰٤-٤-۳-۲
 الطویل األجل 

تقدیم الخدمات والمساعدة في مجال استعراضات النظراء لجوانب أمان  
 التشغیل الطویل األجل للدول األعضاء التي تستعد للتشغیل الطویل األجل 

٦۰۷ التقادم  تنفیذ برنامج خاص بالدروس الدولیة العامة المستفادة في مجال   ۹٦۳ ٦٦۹   ۳٥۷ 
وتعزیز تبادل المعلومات وتقاسم المعارف على الصعید الدولي بشأن  

 إدارة التقادم وتشغیل محطات القوى النوویة الطویل األجل. 

أمان مفاعالت  -۰۰۱-٥-۳-۲
 البحوث 

 دعم بناء القدرات فیما یتعلق بالبنیة األساسیة ألمان مفاعالت البحوث 
۱۸۷ ۹٥٤   ۱۹۳ ۲۲۷ بعثات استعراض األمان والخدمات االستشاریة ومساعدة الدول  إجراء   

 األعضاء في تنفیذ التوصیات 

أمان مرافق دورة   -۰۰۲-٥-۳-۲
 الوقود 

تقدیم الدعم لبناء القدرات الخاصة ببنیة األمان األساسیة لمرافق دورة  
۰۳۰ ٥۳ الوقود  االستشاریة ومساعدة الدول  إجراء بعثات استعراض األمان والخدمات   ۸٥٤ ۳۸  

 األعضاء في تنفیذ التوصیات 
وقایة الجمھور   -۳-۳-۱-۰۰۱

۹۲۹ ٦۷۹ تقدیم المساعدة للدول األعضاء في تطبیق معاییر األمان والبیئة من اإلشعاعات     ۲٦۸  ۱٤۱  

وقایة المرضى من   -۳-۳-۱-۰۰۲
 اإلشعاعات 

االستخدامات الطبیة  الوقایة من اإلشعاعات واألمان اإلشعاعي في 
۲۱۳ ۱۷ لإلشعاعات المؤیِّنة    ۱۷ ۲۱۳   
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 ۱٦۰الصفحة  

 ۳البرنامج الرئیسي 

 األمان واألمن النوویین  —  ۳البرنامج الرئیسي  

لة في المیزانیة العادیة  أنشطة غیر مموَّ
 (باستثناء االستثمارات الرأسمالیة الرئیسیة)

 المھام  المشروع 
المتطلبات غیر  
الممّولة في  

۲۰۲۲ 

المتطلبات غیر  
الممّولة في  

۲۰۲۳ 
الوقایة من اإلشعاعات   -۳-۳-۱-۰۰۳

 المھنیة 
تشغیل نظام المعلومات الخاص بالتعرض المھني باالشتراك مع  

۳۲۱ وكالة الطاقة النوویة   ۷۹٦   ۳۲۱  ۷۹٦  

الخدمات التقنیة في مجال  -۳-۳-۱-۰۰٤
 األمان اإلشعاعي 

لموظفي الوكالة  تنفیذ خدمات الرصد الفردي المعتمدة بالنسبة 
۹٦۲ والعاملین فیھا المشاركین في عملیات الوكالة  ۰۲۰   ۹٦۲  ۰۲۰  

التحّكم الرقابي في   -۳-۳-۲-۰۰۱
 المصادر اإلشعاعیة 

تنظیم االجتماعات المفتوحة العضویة الخاّصة بمدونة قواعد  
٥۹۲ ۹٦۱ السلوك بغیة تقاسم الخبرات بشأن تنفیذھا من قبل الدول األعضاء     ۷٥٦ ۷٤۹  

 أمان النقل -۳-۳-۲-۰۰۲
مساعدة الدول األعضاء في إرساء وتعزیز البنى األساسیة الرقابیة  

الوطنیة المخصصة للمرافق واألنشطة التي تُستخدم فیھا مصادر  
 إشعاعیة 

۷۲۱  ۳۲۲    ۷۲۱  ۳۲۲   

المساعدة التقنیة وإدارة   -۳-۳-۲-۰۰۳
 المعلومات 

 المعلومات دعم التعاون الدولي وتبادل  

٦٦ ۸۰٦    ۲۱۱  ٦٥۸  
 وضع واستعراض وتنقیح معاییر األمان والوثائق الداعمة 

صیانة نماذج األمان اإلشعاعي للدول األعضاء المتلقیة في نظام  
 إدارة معلومات األمان اإلشعاعي 

 في مجال معاییر األمان  -۱-۰۰۱-٤-۳
في النفایات ودعم االتفاقیة   التصرف
 المشتركة 

تقدیم المساعدة للدول األعضاء على وضع وتنفیذ استراتیجیة  
وطنیة خاصة بالتعلیم والتدریب في مجاالت األمان اإلشعاعي  

 وأمان النقل وأمان النفایات. 
۲۹۲  ۷۲۰    ۲۹۲  ۷۲۰   

تطبیق معاییر األمان ودعم  -۱-۰۰۲-٤-۳
 مشاریع المقارنة 

إجراء بعثات استعراضیة واستشاریة لتعزیز البنیة األساسیة  
  ٦٤۸ ٥٥٤   ٦٦٤ ٥٤۳ لألمان اإلشعاعي 

أمان اإلخراج من الخدمة  -۲-۰۰۱-٤-۳
 واالستصالح 

تنسیق لجنة معاییر أمان النفایات واالضطالع بدور األمانة  
٤۲۷ ٦۸٤ لالتفاقیة المشتركة    ٥ ٦٦٤۹۲   

یتعلق بتقییم  األمان فیما  -۲-۰۰۲-٤-۳
۳۰۳   ۹۹٤ ۳٤۱ تقدیم المساعدة للدول األعضاء في تطبیق معاییر األمان االنبعاثات البیئیة والتصرف فیھا   ۳۸۲   

تقییم االحتیاجات   -۱-۰۰۱-٥-۳
  ۱۳۷ ٥۷۷ ۱   ۱۳۷ ٥۷۷ ۱ ۲۰۲٥-۲۰۲۲تقدیم الدعم لتنفیذ خطة األمن النووي للفترة  واألولویات المتصلة باألمن النووي 

تقاسم المعلومات عن   -۱-۰۰۲-٥-۳
  ۱۷۳ ٤٦۳   ۱۷۳ ٤٦۳ ۲۰۲٥-۲۰۲۲تقدیم الدعم لتنفیذ خطة األمن النووي للفترة  الحادثات واالتجار غیر المشروع 

أمن المعلومات واألمن   -۱-۰۰۳-٥-۳
۲۱۲ ۲ ۲۰۲٥-۲۰۲۲تقدیم الدعم لتنفیذ خطة األمن النووي للفترة  الحاسوبي، وخدمات تكنولوجیا المعلومات  ۱۱۷   ۲ ۲۱۲  ۱۱۷  

۰٥۰ ٦ ۲۰۲٥-۲۰۲۲تقدیم الدعم لتنفیذ خطة األمن النووي للفترة  نُُھج األمن النووي المتكاملة ۲-۰۰۱-٥-۳  ۸٥۷   ٦ ۳۸۳ ٦۱٦  
تعزیز أمن المواد النوویة  ۲-۰۰۲-٥-۳

۲۸٥ ۹٥٦ ۱ ۲۰۲٥-۲۰۲۲تقدیم الدعم لتنفیذ خطة األمن النووي للفترة  والمرافق ذات الصلة     ۱ ۹٥٦ ۲۸٥   

االرتقاء بأمن المواد   -۲-۰۰۳-٥-۳
۳۰۱ ٤ ۲۰۲٥-۲۰۲۲تقدیم الدعم لتنفیذ خطة األمن النووي للفترة  المشعة والمرافق ذات الصلة   ٥۳۹   ٤ ۳۰۱  ٥۳۹  

األمن النووي أثناء نقل   -۲-۰۰٤-٥-۳
۳۳۰ ۱ ۲۰۲٥-۲۰۲۲األمن النووي للفترة تقدیم الدعم لتنفیذ خطة   ة عَّ المواد النوویة والمش  ٤۰٥    ۱ ۳۳۰  ٤۰٥   

البنیة األساسیة المؤسسیة  -۳-۰۰۱-٥-۳
للتصدي في مجال المواد غیر الخاضعة 

 للتحكم الرقابي 
۰۳۰ ٤٤٥ ۲۰۲٥-۲۰۲۲تقدیم الدعم لتنفیذ خطة األمن النووي للفترة     ٤٤٥ ۰۳۰   

الھیكل الخاص بالكشف   -۳-۰۰۲-٥-۳
۰٥٦ ٤   ۹۳۷ ٥۸۳ ٤ ۲۰۲٥-۲۰۲۲تقدیم الدعم لتنفیذ خطة األمن النووي للفترة  األمن النووي عن أحداث   ۳٦٤  

إدارة أماكن وقوع الجرائم   -۳-۰۰۳-٥-۳
  ۱۹۳ ۷۹٤ ۱   ۱۹۳ ۷۹٤ ۱ ۲۰۲٥-۲۰۲۲تقدیم الدعم لتنفیذ خطة األمن النووي للفترة  اإلشعاعیة وعلم التحلیل الجنائي النووي 

التعاون الدولي بشأن   -۰۰۱-٤-٥-۳
الشبكات والشراكات في مجال األمن 

 النووي 
۲۹۰ ۲ ۲۰۲٥-۲۰۲۲تقدیم الدعم لتنفیذ خطة األمن النووي للفترة   ٦۱۰    ۲ ۲۹۰  ٦۱۰   

البرامج التعلیمیة   -۰۰۲-٤-٥-۳
  ۹۹۳ ۹۸۹ ۱   ۹۹۳ ۹۸۹ ۱ ۲۰۲٥-۲۰۲۲للفترة تقدیم الدعم لتنفیذ خطة األمن النووي  والتدریبیة لتنمیة الموارد البشریة 

تنسیق الخدمات اإلرشادیة   -۰۰۳-٤-٥-۳
  ۳٥٦ ۳۷۱   ۳٥٦ ۳۷۱ ۲۰۲٥-۲۰۲۲تقدیم الدعم لتنفیذ خطة األمن النووي للفترة  وخدمات المشورة في مجال األمن النووي

۳-S-  ۷۲۱ ٤٦ الخدمات التجاریة المشتركة  الخدمات التجاریة المشتركة   ٤۹ ۷۷۸  
۸٥٤ ٤٦   المجموع اإلجمالي   ۱۹۸  ٤٥ ۹٥ ٥٥۸۳   
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 ٤البرنامج الرئیسي 
 التحقُّق النووي 

 مقدمة

الوالیة المسـندة إلى الوكالة بمقتضـى نظامھا األسـاسـي والقاضـیة بأن تضـع الوكالة وتطبق ضـمانات   ٤یدعم البرنامج الرئیسـي 
مھا ترمي إلى كفالة كون المواد االنشــــطاریة الخاصــــة وغیرھا من المواد والخدمات والمعدات  والمرافق والمعلومات التي تقّدِ

الوكالة، أو التي تُقدَّم بناًء على طلبھا أو تحت إشـرافھا أو مراقبتھا، ال تُسـتخَدم على نحو یخدم أي غرض عسـكري؛ وأن تطبَّق 
میدان   ھذه الضـمانات على أي ترتیب ثنائي أو متعدد األطراف إذا طلب أطرافھ ذلك، أو على أي نشـاط من أنشـطة دولة ما في

 الطاقة الذریة إذا طلبت تلك الدولة ذلك.

وتحقیقاً لھذه الغایة، تعقد الوكالة اتفاقات ضـــمانات مع الدول ترتِّب على الوكالة التزاماً قانونیاً وتمنحھا ســـلطة قانونیة لتطبیق  
لة في إطار ھذا البرنامج وتضــطلع الوكا الضــمانات على المواد والمرافق النوویة وغیرھا من المفردات الخاضــعة للضــمانات.

الرئیســي بأنشــطة للتحقق، من قبیل جمع المعلومات المتعلقة بالضــمانات وتحلیلھا؛ ووضــع نُُھج خاصــة بالضــمانات؛ وتخطیط  
المیدانیة، وتحلیل العینات   وأنشطة التحقُّقأنشطة الضمانات وتسییرھا وتقییمھا، بما یشمل تركیب األجھزة الخاصة بالضمانات، 

ن ھذه األنشــطة الوكالة من اســتخالص اســتنتاجات قائمة على أســس ســلیمة بشــأن الضــمانات. لتنفیذ الضــمانات.  الالزمة   وتمّكِ
م الوكالة المسـاعدة، وفقاً لنظامھا األسـاسـي، في مھام التحقُّق األخرى، بما في ذلك مھام التحقُّق بمقتضـى  وعالوة على ذلك، تقّدِ

ه مجلس المحافظین. اتفاقات نزع السالح النووي أو الحد  من التسلُّح، بناء على طلب الدول وحسبما یقرُّ

یات األساسیة التي یواجھھا البرنامج الرئیسي ۲۰۲۳-۲۰۲۲وفیما یخص الفترة    على ما یلي: ٤، تنطوي التحّدِ

 الوفاء بالمسؤولیات المتزایدة المتصلة بالضمانات بفعالیة وكفاءة؛ •
ــتمراریة األعمال   • ــعة النطاق من قبیل تعزیز اس وقدرات التعافي من الكوارث بغیة التصــدي لألحداث الخارجیة الواس

الجوائح، من أجل ـضمان االـضطالع بأنـشطة التحقق الحاسمة الخاصة بالضمانات دون انقطاع، بما في ذلك من خالل 
 تعزیز المكاتب اإلقلیمیة القائمة التابعة للوكالة؛

لضــروریة بشــأن التزامات جمھوریة إیران اإلســالمیة ذات الصــلة بالمجال النووي تنفیذ إجراءات التحقق والرصــد ا •
  ۲۲۳۱على النحو المبیَّن في خـطة العـمل الشـــــامـلة المشـــــترـكة في ضـــــوء قرار مجلس األمن الـتابع لألمم المتـحدة 

 )؛۲۰۱٥(
أكبر حجماً للضــــمانات، مثل االســــتعداد إلخضــــاع أنواع جدیدة من المرافق النوویة أو مرافق نوویة أكثر تعقیداً أو  •

المحطة الیابانیة لتـصنیع وقود خلیط األكـسیدین في الیابان، ومحطة التغلیف والمـستودع الجیولوجي في فنلندا والسوید، 
 بما في ذلك عبر تأمین مصادر التمویل؛

 الخدمة؛تخطیط أنشطة التحقُّق واالضطالع بھا في عدد متزاید من المرافق النوویة الجاري إخراجھا من  •
التطرق للمجاالت المنطویة على صــعوبات في تنفیذ الضــمانات، بما في ذلك عبر تقدیم دعم إضــافي للنظم الحكومیة  •

 لحصر ومراقبة المواد النوویة وذلك من خالل مبادرة الوكالة لبناء القدرات الشاملة؛
 لضمانات الشاملة والبروتوكوالت اإلضافیة؛ تعزیز فعالیة ضمانات الوكالة وتحسین كفاءتھا عبر تیسیر إبرام اتفاقات ا •
المتعلـقة ببروتوكوالت الكمـیات الصـــــغیرة  ۲۰۰٥التشـــــجیع على التنفـیذ الصـــــارم لقرارات مجلس المـحافظین لـعام  •

المســـتندة إلى النص النمطي األصـــلي، بھدف تمكین الدول المعنیة من تعدیل ھذه البروتوكوالت أو إلغائھا، حســـب 
 االقتضاء؛

ــت • ــعبیة تكثیف اسـ ــد برنامج جمھوریة كوریا الشـ ــي، وفقا لوالیتھا، في رصـ ــطالع بدورھا الرئیسـ عداد الوكالة لالضـ
 الدیمقراطیة النووي والتحقق منھ؛
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ـضمان توافُر القوى العاملة في مجال الـضمانات التي تتمتَّع بالمھارات والخبرات الـضروریة لتعزیز الفعالیة من حیث  •
 المؤسسیة الحاسمة؛ التكلفة، والحفاظ على المعارف

الحفاظ على البنیة األســاســیة المحدَّثة الخاصــة بتكنولوجیا المعلومات وتعزیزھا، بما في ذلك النظم التقنیة والخدمات  •
 واألجھزة التي تدعم تنفیذ الضمانات بفعالیة وكفاءة، وتضمن جملة أمور منھا تحقیق أعلى معاییر أمن المعلومات؛

لتنبؤ بھا من أجل مواصـلة تقدیِم خدمات خاصـة بالضـمانات عالیة الجودة وتنفیِذ ضـمانات  تأمین مصـادر تمویل یمكن ا •
فعالة في مختلف الدول، بما یشــمل تمویل معدات الضــمانات الالزمة لتنفیذ نُُھج الضــمانات الفعالة والكفؤة، وتشــجیع  

ــترك أو ال ــطة الدول األعضــاء والجھات المانحة الخارجیة على تقدیم التمویل المش ــاھمات العینیة لدعم تنفیذ األنش مس
 ذات الصلة، حسب االقتضاء؛

العمل في بیئة أمنیة صـعبة قد تتطلب اتخاذ تدابیر إضـافیة لضـمان الـسالمة البدنیة للموظفین العاملین في المیدان ومن  •
 أجل ضمان أمن المعلومات.

 األھداف: 

  ر عن إساءة استخدام المواد أو التكنولوجیا النوویة وعن طریق تقدیم تأكیدات  ردع انتشار األسلحة النوویة عن طریق الكشف المبّكِ
موثوقة بأن الدول تحترم التزاماتھا المتعلقة بالضمانات، والمساعدة وفقاً لنظام الوكالة األساسي في مھام التحقُّق األخرى، بما في  

ة بنزع السالح النووي أو الحد من التسلُّح، بناء على طلب الدول وحسبما  ذلك فیما یتعلق بمھام التحقُّق بمقتضى االتفاقات المعنی 
ه مجلس المحافظین.   یقرُّ

رات األداء  النواتج  مؤّشِ

استخالص استنتاجات بشأن الضمانات تكون قائمة على   •
أسس سلیمة حول مدى وفاء الدول بالتزاماتھا المتعلقة 

 بالضمانات. 

ُوِضعت وأُنِجزت بشأنھا خطة تنفیذ النسبة المئویة للدول التي   •
 سنویة. 

النسبة المئویة للحاالت الشاذة التي تمت تسویتھا في الوقت   •
 المناسب. 

االستجابة في الوقت المناسب لطلبات الدول المتعلقة   •
 باالضطالع بمھام التحقق التي وافق علیھا مجلس المحافظین. 

 وقت المناسب. المئویة ألنشطة التحقق المضطلع بھا في ال النسبة •

 المشاریع

 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

المدخالت المقترحة بخصوص تقاریر المدیر العام المقدمة إلى جھاَزي   اإلدارة العامة والتنسیق - ۰۰۱- ۰- ۰- ٤
تقریر السیاسات في الوكالة؛ وخطط التواصل بشأن أولویات  

المسائل المتعلقة بتنفیذ الضمانات؛  الضمانات؛ والحوار مع الدول بشأن 
وأنشطة إشراك الدول والجھات المعنیة األخرى؛ والمساھمة في إعداد  

التقریر السنوي للوكالة؛ واجتماعات كبار مدیري إدارة الضمانات؛  
واالستراتیجیة الخاصة بالموارد البشریة العاملة في مجال الضمانات  

االستقدام، والمساواة بین (فیما یتعلق بأمور من قبیل التوظیف، و
الجنسین والخطة المرتبطة بھا)؛ وتنسیق عملیات التخطیط والرصد  

 واإلبالغ بشأن النتائج.

تقریر تنفیذ الضمانات وغیره من تقاریر الضمانات المقدمة إلى   تقییم فعالیة الضمانات  - ۰۰۲- ۰- ۰- ٤
الداخلیة بشأن رصد  جھاَزي تقریر السیاسات في الوكالة؛ والتقاریر 

األداء واالستعراضات المستقلة التي تجرى بشأن خطط التنفیذ  
 السنویة، وتقاریر التقییم على مستوى الدولة ونُُھج الضمانات. 
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 تنفیذ الضمانات -۱-٤البرنامج 

الدول تحترم التزاماتھا یتطلب التنفیذ الفعَّال للضــــمانات أن تضــــطلع الوكالة بمجموعة متنوعة من األنشــــطة للتحقق من أنَّ  
ــمانات. ــمانات تُنفَّذ في الدول وعلى أنواع معینة من المرافق؛   المتعلقة بالض ــع و/أو تحدیث نُُھج ض ــطة وض ــمل ھذه األنش وتش

طة التحقُّقوإجراء  المیدانیة في األماكن ذات الصـلة في الدول؛ وجمع ومعالجة وتحلیل المعلومات ذات الصـلة بالضـمانات؛   أنـش
معدات الضــمانات وتطویرھا وتوحیدھا وصــیانتھا؛ وتحلیل المواد النوویة والعینات البیئیة؛ ومواصــلة توفیر الدعم فیما وتوفیر  

وتمِكّن ھذه األنشـطة الوكالة من وضـع أسـاس كامل وشـامل  یتعلّق بالمعلومات واالتصـاالت؛ وتقییم األداء؛ وتدریب الموظفین.
 ن الضمانات.یمكن من خاللھ استخالص استنتاجات بشأ

إنَّ وضـــع إطار تكنولوجي متقدم یشـــمل تدابیر اســـتمراریة   الدروس المســـتفادة من االســـتعراضـــات والتقییمات والتقدیرات:
ُن من تنفیذ الضــمانات، كما ثبُت على ســبیل المثال خالل جائحة كوفید ، ویتعیَُّن دعم ھذه ۱۹-األعمال ھو أداةٌ اســتراتیجیة تمّكِ

الدوُر الحاســم الُمثبَت الذي تؤدیھ  ۱۹-ن بین الدروس الرئیســیة األخرى المســتفادة من حالة جائحة كوفیدوم األداة باســتمرار.
ــمانات  ــال البیانات عن بُعد وذلك من أجل الحفاظ على قدرات الضــ المكاتب اإلقلیمیة التابعة للوكالة عبر العمل عن بُعد وإرســ

جل إلحالل معدات الضــمانات وصــونھا من خالل مشــروع إدارة دورة العمر وتُعالَُج مســألة تأمین تمویل كاف طویل األ لدیھا.
ــغیلي المتكاملة ألصــول الضــمانات الذي أُِعدَّ مؤخراً. ــین القدرات التقنیة للدول   التش ویتواصــل تركیز الجھود على تقییم وتحس

ــر ومراقبة المواد النوویة. ــأن اتباع منھجیة   وللنظم اإلقلیمیة والحكومیة لحصـ ــمانات على  ومن شـ ــیاق نُُھج الضـ دة في سـ موحَّ
َن من إجراء تقییم أفضـل لفعالیة تنفیذ الضـمانات على مسـتوى الدولة وقد مكَّن بالفعل اتباع ھذه المنھجیة  مسـتوى الدولة أن یَُمّكِ

 الموحدة من تحقیق قدر أكبر من االتساق في تنفیذ الضمانات.

 المعاییر المحدَّدة لترتیب األولویات:

ــي واللتزاماتھا القانونیة،  -۱ ــاس ــوص علیھا في نظامھا األس ــرةً اللتزامات الوكالة المنص ــتجیب مباش ــاریع التي تس المش
ویـجب على الوـكاـلة االضـــــطالع بـھذه المشـــــاریع، وال یمكنـھا ـتأجـیل  ولقرارات مجلس المـحافظین والمؤتمر الـعام.

 تنفـیذھا.
ع باألنـشطة اإللزامیة بفعالیة وكفاءة: من خالل توفیر البنیة األـساـسیة المـشاریع التي تعزز قدرة الوكالة على االـضطال -۲

 التكنولوجیة والمنھجیة والمتصلة بإدارة المعلومات وبالبحوث.
ً المشاریع غیر اإللزامیة التي تُـنفَّذ بناًء على طلب من الدول  -۳  بقرارات مجلس المحافظین. ورھنا

 التغیرات في البرنامج واتجاھاتھ

سـیتواصـل تكریس ھذا البرنامج الفرعي ألنشـطة الدعم التشـغیلي ذات األولویة ،  المفاھیم والتخطیط  -۱-۱-٤امج الفرعي  البرن
 العالیة، التي تتسم بأھمیة حاسمة لضمان إمكانیة تنفیذ التزامات الوكالة المتعلقة بالضمانات بفعالیة وكفاءة واتساق.

سـیواصـل ھذا البرنامج  الواقعة تحت مسـؤولیة شـعبة العملیات ألف،  الدول بشـأنتنفیذ الضـمانات    -۲-۱-٤البرنامج الفرعي  
 الفرعي تنفیذ الضمانات في الدول الواقعة تحت مسؤولیتھ دون إدخال تغییرات برنامجیة جوھریة مقارنة بفترة السنتین السابقة.

سـیواصـل ھذا البرنامج  الواقعة تحت مسـؤولیة شـعبة العملیات باء، الدول  بشـأنمانات تنفیذ الضـ   -۳-۱-٤البرنامج الفرعي  
 الفرعي تنفیذ الضمانات في الدول الواقعة تحت مسؤولیتھ دون إدخال تغییرات برنامجیة جوھریة مقارنة بفترة السنتین السابقة.

ــمانات في ــطة الضـ ــطالع بأنشـ ــل في إطار ھذا البرنامج الفرعي االضـ ــیتواصـ ــالمیة بموجب اتفاق  وسـ جمھوریة إیران اإلسـ
  الضمانات الشاملة والبروتوكول اإلضافي (المطبق مؤقتا) من طرف مكتب التحقیق في إیران. 
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 ٤البرنامج الرئیسي 

سـیواصـل ھذا البرنامج  الواقعة تحت مسـؤولیة شـعبة العملیات جیم، الدول  بشـأنتنفیذ الضـمانات   -٤-۱-٤البرنامج الفرعي  
ــنتین  ــؤولیتھ دون إدخال أي تغییرات برنامجیة جوھریة مقارنة بفترة السـ ــمانات في الدول الواقعة تحت مسـ الفرعي تنفیذ الضـ

 السابقة.

ــة للعملیات الجاریة   تحلیل المعلومات،  -٥-۱-٤البرنامج الفرعي   س ــاریع المكرَّ ما زال ھذا البرنامج الفرعي یشــمل جمیع المش
ـصة بجمع المعلومات ذات الـصلة بالـضمانات، والتقییمات المتقدمة التي یجریھا الخبراء التقنیون، ومعالجة جمیع المعلومات الخا

ذات الصــلة بالضــمانات وتحلیلھا، وھي المعلومات الالزمة الســتخالص اســتنتاجات بشــأن الضــمانات تكون قائمة على أســس 
وھو یشمل أیضاً وضع المنھجیات ذات الصلة وما یرتبط بھا من األدوات التحلیلیة   ة.سلیمة ومستمدَّة من أنشطة التحقق اإللزامی

 الخاصة بالخبراء والعملیات التحلیلیة.

یواصـــل ھذا البرنامج الفرعي تغطیة جمیع ما تقوم بھ اإلدارات   ،توفیر وتطویر أجھزة الضـــمانات  -٦-۱-٤البرنامج الفرعي  
 من أنشطة تتعلق بتطویر معدات وأجھزة الضمانات وتوفیرھا وصیانتھا وإدارة أصولھا.

ـسیواـصل ھذا البرنامج الفرعي تقدیم الخدمات التحلیلیة وذلك بالتعاون مع ـشبكة   الخدمات التحلیلیة،  -۷-۱-٤البرنامج الفرعي  
 ت التحلیل.مختبرا

یشــمل ھذا البرنامج الفرعي األنشــطة المخططة المتعلقة بمحطة تصــنیع وقود  المشــاریع الخاصــة،  -۸-۱-٤البرنامج الفرعي  
موكس في الیابان ومحطة التغلیف والمســتودع الجیولوجي في فنلندا والســوید، وھي أنشــطة تتقدَّم وفقا للجداول الزمنیة المقررة 

مشـــروع وضـــع وتنفیذ نھج ضـــمانات ألغراض نقل الوقود المســـتھلك من محطات القوى النوویة إلى  وقد بلغ  في ھذه الدول.
یة بحلول نھایة  تھلك في أوكرانیا المرحلة التي من المتوقع خاللھا اـستكمال األنـشطة الرئیـس المرفق المركزي لخزن الوقود المـس

وـستظل األنـشطة من قبیل عبء العمل المتـصل   نامج الفرعي.وبالتالي لم تعد ثمة حاجة إلى إدراجھ ـضمن ھذا البر .۲۰۲۱عام  
ــمن البرنامج الفرعي   ــطة المتابعة مدرجة ض ــد عن بُعد، وغیرھا من أنش ــروع إدارة   .٤-۱-٤بعملیات التفتیش، والرص أما مش

لمالیة المرتبطة دورة العمر التشـغیلي المتكاملة ألصـول الضـمانات، الذي یھدف إلى ضـمان اإلدارة المثلى لألصـول والموارد ا
 بھا، فھو اآلن مدرج ضمن ھذا البرنامج الفرعي.

ــمانات،  -۹-۱-٤البرنامج الفرعي   ــة بالضـ ــاالت الخاصـ ــمل ھذا البرنامج الفرعي مجموعة  تكنولوجیا المعلومات واالتصـ یشـ
ــمانات  ــاالت في مجال الضــ ــفات نظم تكنولوجیا المعلومات واالتصــ ــطة المتعلقة بمركز الكفاءة المعني بتحدید مواصــ األنشــ

ونظراً  وتطویرھا وتحسـینھا وصـیانتھا وبإدارة جمیع البنى األسـاسـیة لتكنولوجیا المعلومات واالتصـاالت الخاصـة بالضـمانات.
اجات واالتجاھات الـسریعة التطور في ھذا الـصدد، بدءا من الرقمنة ووـصوالً إلى البیئات التعاونیة ذات القدرات المعززة لالحتی

فیـما یتعلق بتحلـیل البـیاـنات، ـفإنَّ ـھذا البرـنامج الفرعي ســـــیضـــــمن تواصـــــل إـتاـحة نظم مـحددة من نظم تكنولوجـیا المعلوـمات 
 واالتصاالت الخاصة بالضمانات.

 والنواتج ومؤشرات األداء بحسب البرنامج األھداف

 تنفیذ الضمانات  -۱-٤البرنامج 
 األھداف: 

  .التحقق من تعھدات الدول بموجب ما أبرمتھ من اتفاقات ضمانات مع الوكالة 

  .دعم تنفیذ الضمانات بشكل فعال وكفؤ 
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رات األداء  النواتج  مؤّشِ

أسس  استخالص استنتاجات بشأن الضمانات قائمة على  •
 سلیمة حول مدى وفاء الدول بالتزاماتھا المتعلقة بالضمانات. 

 

النسبة المئویة للدول التي ُوِضعت وأُنِجزت بشأنھا خطة تنفیذ  •
 . سنویة

المئویة للحاالت الشاذة التي تمت تسویتھا في الوقت   النسبة •
  المناسب.

تعزیز التعاون في تنفیذ الضمانات بین السلطات الحكومیة   •
 اإلقلیمیة والوكالة. و/أو 

 

النسبة المئویة للدول والسلطات اإلقلیمیة المشاركة في أنشطة   •
الوكالة، بما في ذلك من خالل أنشطة المساعدة والتدریب التي تدعم  

 تنفیذ الضمانات.

النسبة المئویة للدول والسلطات اإلقلیمیة التي قدَّمت في الوقت   •
 لنوویة. وتقاریر حصر المواد ا اإلعالنات المناسب 

النسبة المئویة ألنشطة الضمانات المدعومة من خالل التنفیذ  •  تنفیذ الضمانات بشكل فعال وكفؤ. •
الفعال والكفؤ للنُھج والعملیات واإلجراءات الخاصة بالضمانات، بما  

واألمن المادي، واستمراریة األعمال والتعافي    المعلوماتیشمل أمن 
 من الكوارث. 

الضمانات التي تُستخدم في إطارھا أدوات   النسبة المئویة ألنشطة •
 ومنھجیات وتكنولوجیات متقدمة. 

 
 المفاھیم والتخطیط  -۱-۱-٤البرنامج الفرعي  

 األھداف:

   دعم تنفیذ الضـمانات عبر ضـمان تكریس الموارد المتأتیة من برامج الدعم الخاصـة بالدول األعضـاء ومن غیرھا من الشـركاء
 االحتیاجات التي تكتسي أھمیة قصوى.لتلبیة 

   عبر وضــع وتعھد منھجیاٍت وســیاســاٍت وإجراءاٍت ونھجِ   ومتســقدعم تنفیذ الضــمانات على مســتوى الدولة بشــكل فعّال وكفؤ
 وإرشادات على مستوى اإلدارات، بما في ذلك فیما یتعلق بمواجھة التحدیات والمخاطر الناشئة في مجال الضمانات.

 من أدوات ودعم ألغراض التحســین المســتمر للعملیات اإلداریة من خالل الحفاظ بفعالیة على نظام إدارة الجودة    توفیر ما یلزم
 داخل اإلدارة.

   تعزیز المعارف والمھارات والقدرات الخاصــة بالضــمانات داخل إدارة الضــمانات وفي الدول، من خالل إتاحة فرص للتدریب
 وابتكاري. والتعلم في مجال الضمانات بشكل فعال

رات األداء  النواتج  مؤّشِ

تحدید األولویات بوضوح والتأھب للمستقبل، والتنسیق الجید   •
 للدعم الذي تقدمھ برامج الدعم الخاصة بالدول األعضاء. 

 

النسبة المئویة لجمیع األولویات اإلنمائیة المدعومة بأنشطة دعم   •
التطویر والتنفیذ المضطلع بھا في إطار برامج الدعم الخاصة بالدول  

 األعضاء. 

تحدیث العملیات والوثائق الداخلیة لدعم تنفیذ الضمانات   •
 بشكل فعال وكفؤ ومتسق. 

 

المدیرین عدد االجتماعات االستعراضیة الخاصة بكبار  •
 المعقودة. 

النسبة المئویة لعملیات تنفیذ الضمانات التي جرى بشأنھا وضع   •
 وتحدیث إجراءات وإرشادات داخلیة. 
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رات األداء  النواتج  مؤّشِ

تحسین المھارات والقدرات لدى موظفي الوكالة وكذلك   •
 النظراء في الدول على إجراء ودعم تنفیذ الضمانات. 

 

للدورات التدریبیة المنفَّذة في مجال الضمانات،  النسبة المئویة  •
 حسبما ھو محدد في البرنامج السنوي لتدریب موظفي الضمانات. 

للمشاركین من النظم الحكومیة لحصر ومراقبة   المئویةالنسبة  •
المواد النوویة الذین ذكروا أو أثبتوا زیادة معارفھم و/أو مھاراتھم  

 نتیجة لتلقیھم التدریب. 

 المشاریع
 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

الخطة االستراتیجیة الداخلیة، وخطة البحث والتطویر، وبرنامج دعم   التخطیط االستراتیجي والتنسیق  - ۰۰۱- ۱- ۱- ٤
التطویر والتنفیذ لفترة السنتین؛ وما تعقده برامج الدعم الخاصة بالدول  

تنسیقیة مع الدول وما تقدمھ البرامج  األعضاء من اجتماعات تقنیة 
 المذكورة من إرشادات للدول في مجال تنفیذ الضمانات. 

ُھج ومفاھیم الضمانات  - ۰۰۲- ۱- ۱- ٤ اإلجراءات واإلرشادات الداخلیة الھادفة إلى دعم ُشعب العملیات   نُ
والُشعب التقنیة في وضع نُُھج خاصة بالضمانات على نحو متسق، بما  

یالت للمشاكل المتعلقة بالتنفیذ والمخاطر المرتبطة  یشمل إجراء تحل
بھا؛ والضمانات الخاصة بتصامیم وأنواع المرافق الجدیدة، وأنشطة  

اإلخراج من الخدمة والتصرف في النفایات؛ وتحلیل التحدیات الناشئة  
في مجال الضمانات والتأھب لھا؛ والتقاریر التي یقدمھا الفریق  

 بتنفیذ الضمانات إلى المدیر العام. االستشاري الدائم المعني 

المعلومات الموثقة الخاضعة للرقابة؛ وحوكمة العملیات وتصمیمھا؛   تصمیم العملیات وإدارة الجودة  - ۰۰۳- ۱- ۱- ٤
وتنفیذ نظام إدارة الجودة على مستوى اإلدارات وتحسینھ؛ وتقدیم  

التدریب بشأن مبادئ وأدوات إدارة الجودة؛ والبرنامج الداخلي  
 راجعة الجودة وتقییمھا.لم

بین الخاصة بموظفي   - ۰۰٤- ۱- ۱- ٤ التدریب وبرامج المتدّرِ
 الضمانات 

تحلیل االحتیاجات من التدریب؛ وبرنامج التدریب؛ وأدلة التقییم 
وآلیاتھ؛ والدورات التدریبیة الخاصة بالموظفین؛ والتقاریر والتقییمات 

 التعلیمیة واألدوات التدریبیة. بشأن الدورات التدریبیة؛ والمواد 

التدریب والمساعدة المقدمان للنظم الحكومیة   - ۰۰٥- ۱- ۱- ٤
 لحصر ومراقبة المواد النوویة 

برنامج التدریب الخاص بالنظم الحكومیة لحصر ومراقبة المواد  
النوویة؛ والدورات التي تعقد على اإلنترنت أو بالحضور الشخصي  

الحكومیة لحصر ومراقبة المواد النوویة؛ ووسائل  بالنظم  الخاصة 
المساعدة والمواد واألدلة الخاصة بالتدریب والتعلم؛ وتقاریر البعثات  
في إطار الخدمة االستشاریة التابعة للوكالة والمعنیة بالنظام الحكومي  

 لحصر ومراقبة المواد النوویة. 
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 الواقعة تحت مسؤولیة شعبة العملیات ألف دولبشأن التنفیذ الضمانات  -۲-۱-٤البرنامج الفرعي 
 األھداف: 

  .التأكد من أنَّ جمیع المواد النوویة تظلُّ داخل نطاق األنشطة السلمیة في الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات شاملة نافذة 

  اتفاقات ضمانات طوعیة تظلُّ داخل نطاق  التأكد من أنَّ المواد النوویة التي تُطبَّق علیھا الضمانات في مرافق مختارة بموجب
 األنشطة السلمیة ما لم یتم سحبھا على النحو المنصوص علیھ في تلك االتفاقات. 

رات األداء  النواتج  مؤّشِ

النسبة المئویة للبیانات الُمرضیة بشأن األنشطة، والنتائج   • أنشطة التحقق الفعالة المـُنفذة میدانیا.  •
 المستخلصة من األنشطة المیدانیة للوكالة. واالستنتاجات 

لجمیع   بالنسبةتقییم جمیع المعلومات ذات الصلة بالضمانات  •
 الدول. 

النسبة المئویة للدول المرتبطة باتفاقات ضمانات نافذة أُِعدت   •
 بشأنھا واستُعرضت تقاریر تقییم على مستوى الدولة. 

 المشاریع

 المخطَّط لھا المخرجات الرئیسیة   العنوان 

التحقق بشأن الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات   - ۰۰۱- ۲- ۱- ٤
 شاملة وبروتوكوالت إضافیة نافذة 

تقاریر التقییم على مستوى الدولة؛ ونُُھج الضمانات على مستوى  
؛ وخطط التنفیذ السنویة؛ وخطط التحقق من المعلومات  ۱الدولة 

وإجراءات التفتیش؛ والبیانات التصمیمیة؛ ونُُھج الضمانات  
والمستندات عن أنشطة ونتائج واستنتاجات عملیات التفتیش؛ وعملیات  

 المعاینة التكمیلیة، وعملیات التحقق من المعلومات التصمیمیة؛ 

التحقق بشأن الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات   - ۰۰۲- ۲- ۱- ٤
 شاملة نافذة 

الضمانات على مستوى  تقاریر التقییم على مستوى الدولة؛ ونُُھج 
الدولة؛ وخطط التنفیذ السنویة؛ وخطط التحقق من المعلومات  

التصمیمیة؛ ونُُھج الضمانات وإجراءات التفتیش؛ والبیانات 
والمستندات عن أنشطة ونتائج واستنتاجات عملیات التفتیش، وعملیات  

 التحقق من المعلومات التصمیمیة؛

تبطة باتفاقات ضمانات  التحقق بشأن الدول المر  - ۰۰۳- ۲- ۱- ٤
 طوعیة وبروتوكوالت إضافیة نافذة 

ونُُھج الضمانات على مستوى  تقاریر التقییم على مستوى الدولة؛  
وخطط التنفیذ السنویة؛ وخطط التحقق من المعلومات  ، ۲الدولة

التصمیمیة؛ ونُُھج الضمانات وإجراءات التفتیش؛ والبیانات 
واستنتاجات عملیات التفتیش، وعملیات  والمستندات عن أنشطة ونتائج 

 التحقق من المعلومات التصمیمیة؛

 

 الواقعة تحت مسؤولیة شعبة العملیات باء بشأن الدولتنفیذ الضمانات  -۳-۱-٤البرنامج الفرعي 

 األھداف: 

  المرتبطة باتفاقات ضمانات شاملة نافذة. التأكد من أنَّ جمیع المواد النوویة تظلُّ داخل نطاق األنشطة السلمیة في الدول 

   التأكد من أنَّ المواد والمرافق النوویة وغیرھا من المفردات التي تُطبَّق علیھا ضمانات في إطار اتفاقات ضمانات على نمط

 
موافقة الدولة  ویشمل مع الدولة و/أو السلطة اإلقلیمیة، والتنسیق عن كثب أنَّ وضع وتنفیذ نُُھج الضمانات على مستوى الدولة یتطلب التشاور    ظُ یالحَ   ۲، ۱

 بالفعل؛ تلك التدابیر موجودة دة الستخدامھا في المیدان إذا لم تكنتنفیذ تدابیر الضمانات المحدَّ المتصلة بالمعنیة على الترتیبات العملیة 
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 ۱٦۸  الصفحة

 ٤البرنامج الرئیسي 

 تظلُّ داخل نطاق األنشطة السلمیة.  INFCIRC/66الوثیقة 

  الضمانات علیھا في مرافق مختارة بموجب اتفاقات ضمانات طوعیة تظلُّ داخل  التأكد من أنَّ المواد النوویة التي یتم تطبیق
 نطاق األنشطة السلمیة ما لم یتم سحبھا على النحو المنصوص علیھ في تلك االتفاقات. 

رات األداء  النواتج  مؤّشِ

األنشطة، والنتائج  النسبة المئویة للبیانات الُمرضیة بشأن  • أنشطة التحقق الفعالة المـُنفذة میدانیا.  •
 واالستنتاجات المستخلصة من األنشطة المیدانیة للوكالة. 

بالنسبة لجمیع   بالضماناتتقییم جمیع المعلومات ذات الصلة  •
 الدول. 

النسبة المئویة للدول المرتبطة باتفاقات ضمانات نافذة أُِعدت   •
 بشأنھا واستُعرضت تقاریر تقییم على مستوى الدولة. 

 المشاریع

 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

التحقق بشأن الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات   - ۰۰۱- ۳- ۱- ٤
 شاملة وبروتوكوالت إضافیة نافذة 

تقاریر التقییم على مستوى الدولة؛ ونُُھج الضمانات على مستوى  
المعلومات  ؛ وخطط التنفیذ السنویة؛ وخطط التحقق من ۳الدولة

التصمیمیة؛ ونُُھج الضمانات وإجراءات التفتیش؛ والبیانات 
والمستندات عن أنشطة ونتائج واستنتاجات عملیات التفتیش، وعملیات  

 المعاینة التكمیلیة، وعملیات التحقق من المعلومات التصمیمیة. 

التحقق بشأن الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات   - ۰۰۲- ۳- ۱- ٤
 شاملة نافذة 

ریر التقییم على مستوى الدولة؛ ونُُھج الضمانات على مستوى  تقا
؛ وخطط التنفیذ السنویة؛ وخطط التحقق من المعلومات  ٤الدولة

التصمیمیة؛ ونُُھج الضمانات وإجراءات التفتیش؛ والبیانات 
والمستندات عن أنشطة ونتائج واستنتاجات عملیات التفتیش، وعملیات  

 یة؛التحقق من المعلومات التصمیم

التحقق بشأن الدول المرتبطة باتفاقات على نمط   - ۰۰۳- ۳- ۱- ٤
 نافذة  INFCIRC/66الوثیقة 

تقاریر التقییم على مستوى الدولة؛ وخطط التنفیذ السنویة؛ ونُُھج  
الضمانات وإجراءات التفتیش؛ والبیانات والمستندات عن أنشطة  

 ونتائج واستنتاجات عملیات التفتیش. 

التحقق بشأن الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات   - ۰۰٤- ۳- ۱- ٤
 طوعیة وبروتوكوالت إضافیة نافذة 

تقاریر التقییم على مستوى الدولة؛ وخطط التنفیذ السنویة؛ وخطط  
التحقق من المعلومات التصمیمیة؛ ونُُھج الضمانات وإجراءات  

ت عملیات  التفتیش؛ والبیانات والمستندات عن أنشطة ونتائج واستنتاجا
التفتیش، وعملیات المعاینة التكمیلیة (حسب االقتضاء)، وعملیات  

 التحقق من المعلومات التصمیمیة. 

التحقق بشأن إیران (اتفاق الضمانات الشاملة   - ۰۰٥- ۳- ۱- ٤
 (النافذ) والبروتوكول اإلضافي (المطبَّق مؤقتًا)) 

؛ ونھج  تقریر التقییم على مستوى الدولة؛ وتحلیل مسارات االقتناء
؛ وخطة التنفیذ السنویة؛ وخطط التحقق  ٥الضمانات على مستوى الدولة

من المعلومات التصمیمیة؛ ونُُھج الضمانات وإجراءات التفتیش؛  
والبیانات والمستندات عن أنشطة ونتائج واستنتاجات عملیات التفتیش،  

وعملیات المعاینة التكمیلیة، وعملیات التحقق من المعلومات  
 .التصمیمیة

 .٦۷۱في الصفحة  ۱انظر الحاشیة   ٥، ٤، ۳
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 ۱٦۹الصفحة  

 ٤البرنامج الرئیسي 

 الواقعة تحت مسؤولیة شعبة العملیات جیم بشأن الدولتنفیذ الضمانات  -٤-۱-٤البرنامج الفرعي 
 األھداف: 

  نافذة. التأكد من أنَّ جمیع المواد النوویة تظلُّ داخل نطاق األنشطة السلمیة في الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات شاملة 

   التأكد من أنَّ المواد النوویة التي تُطبَّق علیھا الضمانات في مرافق مختارة بمقتضى اتفاقات ضمانات طوعیة تظلُّ داخل نطاق
 األنشطة السلمیة ما لم تُسَحب على النحو المنصوص علیھ في تلك االتفاقات. 

رات األداء  النواتج  مؤّشِ

النسبة المئویة للبیانات الُمرضیة بشأن األنشطة، والنتائج   • المـُنفذة میدانیا. أنشطة التحقق الفعالة  •
 من األنشطة المیدانیة للوكالة.  المستخلصةواالستنتاجات 

  بالنسبةتقییم جمیع المعلومات ذات الصلة بالضمانات  •
 لجمیع الدول. 

للدول المرتبطة باتفاقات ضمانات نافذة أُِعدت   المئویةالنسبة  •
 واستُعرضت تقاریر تقییم على مستوى الدولة.  بشأنھا

 المشاریع
 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

التحقق بشأن الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات   - ۰۰۱- ٤- ۱- ٤
 شاملة وبروتوكوالت إضافیة نافذة 

تقاریر التقییم على مستوى الدولة؛ ونُُھج الضمانات على مستوى  
التنفیذ السنویة؛ وخطط التحقق من المعلومات  ؛ وخطط  ٦الدولة

التصمیمیة؛ ونُُھج الضمانات وإجراءات التفتیش؛ والبیانات 
والمستندات عن أنشطة ونتائج واستنتاجات عملیات التفتیش، وعملیات  

 المعاینة التكمیلیة، وعملیات التحقق من المعلومات التصمیمیة. 

باتفاقات ضمانات   التحقق بشأن الدول المرتبطة - ۰۰۲- ٤- ۱- ٤
 شاملة نافذة 

تقاریر التقییم على مستوى الدولة؛ ونُُھج الضمانات على مستوى  
؛ وخطط التنفیذ السنویة؛ وخطط التحقق من المعلومات  ۷الدولة

التصمیمیة؛ ونُُھج الضمانات وإجراءات التفتیش؛ والبیانات 
لیات  والمستندات عن أنشطة ونتائج واستنتاجات عملیات التفتیش، وعم

 التحقق من المعلومات التصمیمیة؛

التحقق بشأن الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات   - ۰۰۳- ٤- ۱- ٤
 طوعیة وبروتوكوالت إضافیة نافذة 

تقاریر التقییم على مستوى الدولة؛ وخطط التنفیذ السنویة؛ وخطط  
التحقق من المعلومات التصمیمیة؛ ونُُھج الضمانات وإجراءات  

والمستندات عن أنشطة ونتائج واستنتاجات عملیات   التفتیش؛ والبیانات
التفتیش، وعملیات المعاینة التكمیلیة (حسب االقتضاء)؛ وعملیات  

 التحقق من المعلومات التصمیمیة. 

 . ۱٦۷في الصفحة  ۱انظر الحاشیة   ۷، ٦
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 ۱۷۰  الصفحة

 ٤البرنامج الرئیسي 

 تحلیل المعلومات -٥-۱-٤البرنامج الفرعي 
 األھداف: 

  استنتاجات قائمة على أسس سلیمة بشأن الضمانات من خالل جمع وتقییم وتحلیل وھیكلة وتأمین المساھمة في استخالص
 ونشر المعلومات الالزمة في الوقت المناسب. 

رات األداء  النواتج  مؤّشِ

تعزیز فعالیة التحقق ووجاھة االستنتاجات المستخلصة   •
بشأن الضمانات من خالل توفیر المعلومات ذات الصلة  

 والقیمة المضافة التحلیلیة.  بالضمانات

انعدام الحاالت التي تظھر فیھا في وقت الحق معلومات   •
ك في   استُخِلص سابقا بشأن الضمانات.  استنتاجإضافیة، تشّكِ

توافر المعلومات في الوقت المناسب وتحقیق الكفاءة بما   •
(التقییم على   اإلدارات یساھم في العملیات التعاونیة على مستوى 

 مستوى الدولة وتنفیذ األنشطة المیدانیة). 

للمعلومات المتاحة في الوقت المناسب من أجل   المئویةالنسبة  •
 احترام الجداول الزمنیة للتقییم على مستوى الدولة. 

المنھجیات والنُُھج والعملیات واألدوات واإلجراءات   •
 الضروریة القائمة. 

ئمة الخاصة بإدارة المعلومات التي  للعملیات القا المئویةالنسبة  •
 تُحسَُّن سنویاً من خالل تنفیذ المنھجیات والنُُھج واألدوات واإلجراءات. 

 المشاریع
 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

معالجة المعلومات الشاملة والمحدثة المعلنة على مستوى الدولة   تحلیل المعلومات المعلَنة - ۰۰۱- ٥- ۱- ٤
وخزنھا في قواعد بیانات متوافقة مع االحتیاجات التحلیلیة؛ والبیانات  

الرسمیة المقدمة إلى الدول؛ والتقاریر التحلیلیة الداعمة ألنشطة التحقق  
والتقییم على مستوى الدولة؛ والمساھمة في إعداد تقریر تنفیذ  

الضمانات؛ وتعزیز المنھجیات؛ والدعم التدریبي المقدم إلى النظم  
 حكومیة لحصر ومراقبة المواد النوویة. ال

تقاریر التقییم بشأن القیاسات المیدانیة ونتائج أخذ العینات وتقدیر ما   تحلیل المعلومات المتعلقة بدورة الوقود النووي  - ۰۰۲- ٥- ۱- ٤
یشوبھا من أوجھ عدم تیقن؛ ووضع خطط للتحقق االحتمالي؛ وتوثیق  

القائمة على تكنولوجیا المعلومات؛  منھجیات التحلیل والحلول 
والحلقات التدریبیة واالجتماعات االستشاریة؛ والمساھمة المكثفة في  

األنشطة المیدانیة وفي تنفیذ الضمانات (كما ھو الحال بالنسبة إلى  
التقاریر، والتعقیبات المخصصة الغرض المكتوبة والشفویة، وخطط  

 أخذ العینات وخطط التفتیش العشوائي). 

التقاریر التحلیلیة الُمعدَّة باستخدام الصور الساتلیة المـُتاحة تجاریا   تحلیل البنیة األساسیة على مستوى الدولة  - ۰۰۳- ٥- ۱- ٤
وغیرھا من المصادر التي توفر معلومات جغرافیة مرجعیة؛ والتقاریر  
التحلیلیة بشأن المسائل المتعلقة بدورات الوقود المتقدمة؛ والمساھمات  

 ییم على مستوى الدولة وفي األنشطة المیدانیة. في التق

التقاریر التحلیلیة التي تُستخدم فیھا مصادر المعلومات المفتوحة   جمع المعلومات وتحلیلھا  - ۰۰٤- ٥- ۱- ٤
وقواعد البیانات المتاحة تجاریا؛ والتقاریر التحلیلیة المستندة إلى  

ساھمات في  المعلومات عن أنشطة االشتراء في المجال النووي؛ والم
التقییم على مستوى الدولة وفي األنشطة المیدانیة.(كما ھو الحال  

بالنسبة إلى التقاریر، والرد على االستفسارات والمشاركة في  
 االجتماعات). 
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 ۱۷۱الصفحة  

 ٤البرنامج الرئیسي 

 
 توفیر وتطویر أجھزة الضمانات  -٦-۱-٤البرنامج الفرعي 

 األھداف: 

  أجھزة مناسبة وموثوق بھا في مجال الضمانات مع توفیر الدعم المیداني التمكین من تنفیذ الضمانات وتحسینھ عبر توفیر
 الكافي. 

   ضمان سالمة موظفي إدارة الضمانات من خالل تنظیم تدفق المعدات بشكل صحیح، ومراقبة التلوث واتخاذ تدابیر إلزالة
 التلوث، وتوفیر معدات الوقایة الشخصیة. 

  ابتكاریة في مجال تكنولوجیات الضمانات، وتقییم تطبیق التكنولوجیات الجدیدة للكشف عن المواد  وضع نُُھج وعملیات ارتقاء
واألنشطة النوویة غیر الُمعلنة، وضمان وجود تآزر بین تطویر معدات الضمانات واالبتكارات الناشئة من المجاالت التقنیة  

 األخرى. 

   إتاحة وصیانة نظام إلدارة األصول وتتبع مسار معدات التشغیل بما یتوافق مع المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام (معاییر
إیبساس) وضمان األمان أثناء مناولة المعدات المحمولة من خالل تنظیم تدفق المعدات بشكل صحیح ومراقبة التلوث واتخاذ  

 تدابیر إلزالة التلوث. 

رات األداء  اتجالنو   مؤّشِ

توافر أجھزة ضمانات في الوقت المناسب مالئمة   •
 الدعم المیداني الكافي.  وتقدیموموثوق بھا للقیام بعملیات التفتیش  

النسبة المئویة للطلبات المتعلقة بمعدات المفتشین فیما یخص   •
 المعدات المحمولة والثابتة التي تُلبى في الوقت المناسب. 

 المعدات بالنسبة ألجھزة الضمانات.  أداء معدل  •

تزاید استخدام التكنولوجیات المحّسنة بما یمّكن من تنفیذ  •
 الضمانات. 

والمكونات والنظم الجدیدة والُمرتقى بھا المأذون   األجھزة عدد  •
 باستخدامھا ألغراض التفتیش. 

إدارة األصول بما یتوافق مع معاییر إیبساس واللوائح   •
 المھنیة.  اإلشعاعات ھنیة والوقایة من الخاصة بالسالمة الم

 

نسبة المعدات التي تكون المعلومات المتصلة بتتبُّع مسارھا  •
بالمجموع الكلي للمعدات في المقر الرئیسي   مقارنة غیر ُمستَكملة 

 للوكالة وفي مختبرات التحلیل الخاصة بالضمانات. 

ا  للمفردات الواردة من المیدان التي جرى مسحھ المئویةالنسبة  •
 لكشف التلوث. 

 المشاریع
 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

تزوید المفتشین بأجھزة القیاس غیر المتلف المحمولة والثابتة؛ والدعم   معدات القیاس غیر المتلف المحمولة والثابتة  - ۰۰۱- ٦- ۱- ٤
المیداني الذي یقدمھ الخبراء المعنیون والخبرات الداخلیة المتاحة  

 ألغراض تطویر أجھزة القیاس غیر المتلف. 

إعداد نظم المراقبة والرصد اآللي وتركیبھا واختبارھا؛ وتقدیم الدعم  األجھزة اآللیة الخاصة بالضمانات  - ۰۰۲- ٦- ۱- ٤
المیداني للمفتشین؛ وتقدیم الدعم الداخلي ألغراض استعراض البیانات  

 وتحلیلھا

التقاریر بشأن المخزون؛ والتقاریر بشأن أداء المعدات؛ والتقاریر   لوجستیات المعدات وخزنھا  - ۰۰۳- ٦- ۱- ٤
بشأن الشحنات؛ وتقاریر األمان الصادرة عن شعبة الخدمات التقنیة  

والعلمیة؛ واستالم معدات الضمانات وفحصھا للتأكد من عدم تعرضھا  
للتلوث؛ والتحقق من سالمة األختام الكامنة؛ وإجراء التفتیش وتسلیم  

 لممتلكات والمنشآت والمعدات؛ وخزن المعدات؛ مفردات ا
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 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

تركیب األختام ونظم االحتواء في المرافق النوویة الخاضعة للضمانات   التكامل والتنسیق بین النظم  - ۰۰٤- ٦- ۱- ٤
في جمیع أنحاء العالم؛ وإعداد نظم الرصد عن بعد وتركیبھا 

وصیانتھا، والحصول على بیانات الرصد عن بعد ومعالجتھا؛ ووثائق  
 المعدات وسجالت األذون؛ والحلول الھندسیة الخاصة بالنظم المعقدة؛

توفیر األجھزة والمكونات الجدیدة والُمرتقى بھا؛ والدراسات الموثَّقة   تطویر مكونات المعدات واألجھزة القائمة بذاتھا  - ۰۰٥- ٦- ۱- ٤
 ولوجیات الجدیدة الواعدة. حول التكن 

الحلول االبتكاریة التي تعالج الثغرات الموجودة في التكنولوجیات   تطویر النظم والمنھجیات الخاصة باألجھزة  - ۰۰٦- ٦- ۱- ٤
المستخدمة في تنفیذ أنشطة الضمانات وأنشطة المختبرات؛  

والمنھجیات االبتكاریة المتبعة لتحدید الحلول االبتكاریة التي تدعم  
نشطة التطویر العلمي في مجال الضمانات، واختبار ھذه الحلول  أ

 وتطویرھا ونشرھا. 

 

 الخدمات التحلیلیة -۷-۱-٤البرنامج الفرعي 

 األھداف: 

   صون وتحسین القدرات واإلمكانات والخدمات الالزمة للتحلیِل المتلف فیما یخص عینات المواد النوویة وتحلیُل العینات البیئیة
 تعزیز قدرات التحقق الخاصة بالوكالة. من أجل 

  ضمان جودةِ ومراقبة جودةِ المواد النوویة وعملیات تحلیل العینات البیئیة.  عامليتعزیز 

  .تحقیق المستوى األمثل فیما یتعلق بلوجستیات العینات وتنسیق إدارة شبكة مختبرات التحلیل 

رات األداء  النواتج  مؤّشِ

الوقت المناسب لجمیع المواد النوویة  التحلیل الدقیق وفي  •
 والعینات البیئیة الالزمة. 

 

المواد النوویة ونتائج تحلیل العینات البیئیة التي تبلغ عنھا  عدد •
شبكة مختبرات التحلیل، بما في ذلك تلك التي تبلغ عنھا مختبرات  

 التحلیل الخاصة بالضمانات. 

ال الضمانات في  النسبة المئویة للعینات التي یتم تحلیلھا في مج •
 األطر الزمنیة المتفق علیھا.  غضون

 المشاریع

 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

نتائج تحلیل المواد النوویة والعینات البیئیة؛ وشحن العینات   الخدمات التحلیلیة وتحلیل العینات  - ۰۰۱- ۷- ۱- ٤
التحلیل؛ وتخزین  واللوجستیات الخاصة بھا؛ وإدارة شبكة مختبرات 

 وتوفیر ُعَدِد أخذ العینات والمواد. 
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 المشاریع الخاصة  -۸-۱-٤البرنامج الفرعي 
 األھداف: 

   ضمان القیام في الوقت المناسب بتنفیذ نُُھج الضمانات الفعالة والكفؤة والتي تتطلب استثمارات رأسمالیة كبیرة فیما یتعلق
  بالمشاریع الخاصة.

رات األداء  النواتج  مؤّشِ

نُُھج الضمانات الفعالة والكفؤة وأسالیب التحقق المتاحة   •
والمنفَّذة فیما یتعلق بجمیع المشاریع الخاصة داخل المرافق على  

 مستوى الدولة. 

 

النسبة المئویة لنُُھج الضمانات القابلة للتنفیذ والمعدات   •
والبرامجیات والنظم والمعلومات المرتبطة بھا، التي أتیحت وفقاً  

 للجداول الزمنیة المقررة. 

 النسبة المئویة للمشاریع المنفذة في الوقت المناسب.  •

 
 المشاریع

 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

وضع وتنفیذ نَھج ضمانات لمحطة تصنیع وقود   - ۰۰۱- ۸- ۱- ٤
 موكس في الیابان 

تحدیث خطة المشروع وجدولھ الزمني وفقاً لخطة التشیید؛ َووضع  
نھج ضمانات وتطویر وصیاغة ما یرتبط بھ من معدات ووثائق حسب  

 االقتضاء 

إدارة دورة العمر التشغیلي المتكاملة ألصول   - ۰۰۲- ۸- ۱- ٤
 الضمانات 

 استراتیجیة إدارة األصول؛ وتوثیق المعامالت المالیة. 

 
 تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت الخاصة بالضمانات  -۹-۱-٤البرنامج الفرعي 

 األھداف: 

  وحلول  تحسین العملیات الناشئة في إدارة الضمانات ومواصلة تمكین اإلدارة من تنفیذ والیتھا من خالل توفیر بنیة أساسیة
 قائمة على تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت تكون موثوقة وفعالة وآمنة، وتوفیر خدمات الدعم للمستخدمین.

  .ضمان أمن معلومات الضمانات واألمن المادي، واستمراریة األعمال، والتعافي من الكوارث 

رات األداء  النواتج  مؤّشِ

واالتصاالت بفعالیة  إنجاز مشاریع تكنولوجیا المعلومات  •
 وكفاءة من أجل الوفاء بمتطلبات أعمال الضمانات. 

النسبة المئویة لعناصر خرائط طرق المنتجات/المشاریع   •
ط لھ من أجل الوفاء بمتطلبات األعمال.   المستكملة مقارنة بما ُخّطِ

معدل رضا الجھات المعنیة الداخلیة عن حلول تكنولوجیا   •
 دارة الضمانات. المعلومات واالتصاالت داخل إ

إدارة العملیات التشغیلیة بفعالیة مما یوفر بنیة أساسیة   •
بدرجة عالیة   ومتاحةقائمة على تكنولوجیا المعلومات تكون آمنة 

 ویصاحبھا دعم قوي یُقدَّم للمستخدمین.

توافر البنیة األساسیة المحوریة الخاصة باالتصاالت القائمة   •
واالتصاالت لجمیع موظفي إدارة  على تكنولوجیا المعلومات 

الضمانات، وتوافر نُُظم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في  
 المقرات الرئیسیة والمكاتب اإلقلیمیة. 

النسبة المئویة للحادثات الُمبلَّغ عنھا التي یحلُّھا مكتب خدمات   •
 الضمانات في غضون یوم عمل واحد. 



GC(65)/2 
 ۱۷٤  الصفحة

 ٤البرنامج الرئیسي 

رات األداء  النواتج  مؤّشِ

المعلومات واألمن المادي واستمراریة  تعزیز أمن  •
 األعمال والتعافي من الكوارث. 

مستوى نضج ضوابط األمن الحاسمة التي تدعم أمن   •
 تكنولوجیا المعلومات داخل إدارة الضمانات. 

الناجحة لسیناریوھات استمراریة األعمال   االختبارات عدد  •
 والتعافي من الكوارث. 

 المشاریع

 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

تنفیذ وتعھد الحلول القائمة على تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت   تطویر تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  - ۰۰۱- ۹- ۱- ٤
بفعالیة (الحلول المطورة داخلیا أو الحلول التجاریة) داخل اإلدارة،  

التعاون بشأن مسائل  وكذلك في الدول لكي تتمكن ھذه األخیرة من 
محددة تتعلق بالضمانات، بما في ذلك بخصوص مسؤولیاتھا المتعلقة  

 باإلبالغ بشأن الضمانات. 

البنیة األساسیة لتكنولوجیا المعلومات   - ۰۰۲- ۹- ۱- ٤
 واالتصاالت ودعمھا 

خدمات مكتب المساعدة، والبرید اإللكتروني، وتخزین الملفات،  
من تكنولوجیا المعلومات، واستضافة  والشبكات، وقواعد البیانات، وأ

التطبیقات؛ وخدمات تصمیم الحواسیب المكتبیة/المحمولة؛ ومعاییر  
المعدات وتقییمھا وإدارة دورة عمرھا التشغیلي والتدریب؛ وإدارة  

األجھزة المحمولة؛ وتنفیذ المنصات المتنقلة، وإجراءات التعافي من  
 قادم. الكوارث، واإلجراءات األمنیة من الجیل ال

اإلجراءات األمنیة والتصدي لحادثات األمن المادي/أمن المعلومات؛   األمن  - ۰۰۳- ۹- ۱- ٤
وخطط استمراریة األعمال والتعافي من الكوارث؛ وحمالت التوعیة  

باألمن؛ وتدریب الموظفین على تصنیف المعلومات الحساسة  
لة في  ومناولتھا؛ والتعاون/التنسیق مع الوكالة في إطار جھودھا الشام

 مجال األمن. 

 

 أنشطة التحقق األخرى -۲-٤البرنامج 

ه مجلس المحافظین.  تسـتجیب الوكالة لطلبات االضـطالع بمھام إضـافیة في مجال التحقق، عندما تطلب الدول ذلك وحسـبما یقرُّ
التحقق والرصـد بشـأن تنفیذ  (یوم تنفیذ خطة العمل الشـاملة المشـتركة)، عملت الوكالة على    ۲۰۱٦كانون الثاني/ینایر    ۱٦ومنذ  

 إیران اللتزاماتھا في المجال النووي بمقتضى خطة العمل الشاملة المشتركة.

ــاســي، وفقاً لوالیتھا، في التحقق من البرنامج النووي  ــتعدادھا ألداء دورھا األس وعالوة على ذلك، تعمل الوكالة على تكثیف اس
 لجمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة.

ي، في مھام التحقُّق األخرى فیما یتصـل باالتفاقات المعنیة بنزع الـسالح النووي  اـس اعدة، وفقاً لنظامھا األـس تقدم الوكالة المـس وـس
 أو الحد من التسلُّح، بناء على طلب الدول وحسبما یقّره مجلس المحافظین.

  فعالوكالة أن تظل مـستعدة لتنفیذ والیتھا على نحو  یتعین على ال الدروس المـستفادة من االـستعراـضات والتقییمات والتقدیرات:
ه مجلس المحافظین، كما ثَبَُت في ـسیاق خطة العمل الـشاملة المـشتركة. وتعمل الوكالة   ومرن، بناء على طلب الدول وحـسبما یقرُّ
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وإنَّ وـضع  الدیمقراطیة.على تكثیف اـستعدادھا ألداء دورھا األـساـسي في التحقق من البرنامج النووي لجمھوریة كوریا الـشعبیة  
ــمانات في إطار مھام التحقق  ُن من تنفیذ الض ــتراتیجیة تمّكِ ــتمراریة األعمال ھو أداةٌ اس ــمل تدابیر اس إطار تكنولوجي متقدم یش

، یتعیُن دعم ھذه األداة باسـتمرار لكي یتسـنى للوكالة أن تحافظ على مرونتھا ۱۹-األخرى، وكما ثبُت أیضـاً خالل جائحة كوفید
 ستعدادھا لتنفیذ والیتھا.وا

 المعاییر المحدَّدة لترتیب األولویات:

المشــاریع التي تســتجیب مباشــرةً اللتزامات الوكالة المنصــوص علیھا في نظامھا األســاســي واللتزاماتھا القانونیة   -۱
أنھ ال یمكنھا تأجیل ویجب على الوكالة االضــطالع بھذه المشــاریع، كما  ولقرارات مجلس المحافظین والمؤتمر العام.

 تنفـیذھا.
المـشاریع التي تعزز قدرة الوكالة على االـضطالع باألنـشطة اإللزامیة بفعالیة وكفاءة: من خالل توفیر البنیة األـساـسیة  -۲

 التكنولوجیة والمنھجیة والمتصلة بإدارة المعلومات وبالبحوث.
ً ن الدول المشاریع غیر اإللزامیة التي تُـنفَّذ بناًء على طلب م -۳  بقرارات مجلس المحافظین. ورھنا

 التغیرات في البرنامج واتجاھاتھ

یشـــمل ھذا البرنامج الفرعي التحقق والرصـــد بشـــأن التزامات جمھوریة  أنشـــطة التحقق األخرى،  -۱-۲-٤البرنامج الفرعي  
المشـتركة في ضـوء قرار مجلس األمن إیران اإلسـالمیة ذات الصـلة بالمجال النووي على النحو المبیَّن في خطة العمل الشـاملة  

اـسي في التحقق من ۲۰۱٥(  ۲۲۳۱التابع لألمم المتحدة  تعداد الوكالة ألداء دورھا األـس )، وكذلك األنـشطة الھادفة إلى تكثیف اـس
 البرنامج النووي لجمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة.

 األھداف والنواتج ومؤشرات األداء بحسب البرنامج

 أنشطة التحقق األخرى  -۲-٤البرنامج 

 األھداف: 

  .ه مجلس المحافظین  المساعدة في مھام التحقق األخرى، وفقاً للنظام األساسي للوكالة، بناء على طلب الدول وحسبما یقرُّ

رات األداء  النواتج  مؤّشِ

االستجابة في الوقت المناسب لطلبات الدول االضطالع بمھام   •
 وافق علیھا مجلس المحافظین. التحقق التي  

 النسبة المئویة ألنشطة التحقق المنفذة في الوقت المناسب.  •

 
 أنشطة التحقق األخرى  -۱-۲-٤البرنامج الفرعي 

 األھداف: 
  الوارد  تنفیذ إجراءات فعالة للتحقق والرصد بشأن التزامات جمھوریة إیران اإلسالمیة ذات الصلة بالمجال النووي على النحو

 في خطة العمل الشاملة المشتركة. 
   التأھب واالستعداد للتحقق من وفاء جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة بالتزاماتھا بموجب اتفاق الضمانات المعقود معھا في

الرصد والتحقق بشأن  ، وتعزیز استعداد الوكالة ألداء دورھا األساسي في )INFCIRC/403إطار معاھدة عدم االنتشار (الوثیقة  
 البرنامج النووي لجمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة. 

   متابعة أي تطورات بشأن التخلص من المواد النوویة التي تبیَّن أنھا "لم تعد تُعتَبر ضروریة ألغراض الدفاع"، وفقاً التفاقات
ه مجلس المحافظین.  التحقق التي ستُبَرم بین الوكالة والدول، عندما تطلب الدول ذلك وحسبما  یقرُّ
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رات األداء  النواتج  مؤّشِ

أنشطة التحقق والرصد المنفذة بشأن التزامات جمھوریة   •
إیران اإلسالمیة ذات الصلة بالمجال النووي على النحو الوارد في  

 خطة العمل الشاملة المشتركة. 

التقاریر المقدَّمة في الوقت المناسب إلى مجلس المحافظین   •
 وبموازاة ذلك إلى مجلس األمن التابع لألمم المتحدة. 

تعزیز االستعداد والتأھب لتنفیذ الضمانات المنصوص   •
وإجراء أنشطة تحقق أخرى في   INFCIRC/403علیھا في الوثیقة 
الدیمقراطیة، حسبما أقره مجلس   الشعبیة جمھوریة كوریا 

 المحافظین. 

لمحافظین  في الوقت المناسب إلى مجلس ا تقاریرتقدیم  •
 والمؤتمر العام. 

ُن من   • النسبة المئویة للوثائق المطلوبة والخطط القائمة بما یُمّكِ
 تحقق في جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة.  أنشطةإجراء 

األطر القانونیة ونُھج ومعدات التحقق الالزمة إلجراء   •
محددة)، في  التحقق فیما یتعلق باتفاق تحقق محدد (اتفاقات تحقق 

 حال عقده(ھا). 

النسبة المئویة للترتیبات المطلوبة والنُُھج والنظم القائمة بما   •
یُمّكُن من إجراء التحقق فیما یتعلق باتفاق تحقق محدد (اتفاقات تحقق  

 محددة)، في حال عقده(ھا). 

 المشاریع

 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

أنشطة التحقق في جمھوریة كوریا الشعبیة   - ۰۰۱- ۱- ۲- ٤
 الدیمقراطیة 

التقاریر المقدمة بانتظام إلى مجلس المحافظین والمؤتمر العام؛ وتقریر  
التقییم على مستوى الدولة؛ وإدارة المعارف والتدریب؛ وخطط تنفیذ 

الضمانات أو غیرھا من تدابیر الرصد و/أو التحقق في إطار  
 سیناریوھات مختلفة. 

التحقق والرصد بشأن التزامات إیران ذات الصلة   - ۰۰۲- ۱- ۲- ٤
 بالمجال النووي 

التقاریر الدوریة المقدَّمة إلى مجلس المحافظین وبموازاة ذلك إلى  
 مجلس األمن التابع لألمم المتحدة. 



GC(65)/2 
 ۱۷۷الصفحة  

 ٤البرنامج الرئیسي 

 التحقُّق النووي — ٤البرنامج الرئیسي 

 موجز ھیكل البرنامج وموارده 
  (باستثناء االستثمارات الرأسمالیة الرئیسیة)

۲۰۲۲بأسعار  ۲۰۲۲   ۲۰۲۲بأسعار  ۲۰۲۳     

المیزانیة   البرنامج/البرنامج الفرعي/المشروع 
 العادیة  

المتطلبات غیر  
لة      الُمموَّ

المیزانیة  
 العادیة  

المتطلبات غیر  
لة    الُمموَّ

۲۹۷ ۱٥٥ ۳ اإلدارة العامة والتنسیق  -۰-۰-۰۰۱-٤   ۱٦۸ ۳۱٥   ۳ ۱٥٦ ٥٤۷    ۱٦۸ ۳۱٥  
۰۷۸ ۹٥۸   تقییم فعالیة الضمانات   -۰-۰-۰۰۲-٤   ٥۰٥  ۹٤۸     ۹٥۸ ۰۷۸     ٥۰٥  ۹٤۸  
٤-S-  ۰۱  الخدمات التجاریة المشتركة  ٦٦٥ ۰۰۷   ٤۹۲  ۸۷٥    ۰۱  ٥۳٤ ۸۰٥     ٦۱۲  ۲۸۳   
   ۱٤ ۰۷۸  ۲٤٥   ٤۲۹  ۱۳۹     ۱٦٤ ٤۷ ۸٥٥    ۹۳٦ ۹٦۰   
۲۱۳ ۱ التخطیط االستراتیجي والتنسیق  -۱-۱-۰۰۱-٤  ۹٥  ٥٦۲٥  ۷۸٦    ۱ ۱۱۹ ۰۰۰    ٥۲٥  ۸۱۸  
٤٦۲ ٦٦۱ ۲ نُُھج ومفاھیم الضمانات  -۱-۱-۰۰۲-٤   ٥۲٤  ۱٦٤    ۲ ٦۳۹ ۰۲٥     ۳۹۸ ٤۹۸  
۰۰۹ ۱ تصمیم العملیات وإدارة الجودة  -۱-۱-۰۰۳-٤  ۱۹۳  ٦۰۱  ٦٦٤    ۱ ۸۸۹ ٦۰۰     ٦۰۱  ٦٦٤  
٤۱۲ ۲ بموظفي الضمانات بین الخاصة رِّ التدریب وبرامج المتد -۱-۱-۰۰٤-٤  ٥۳٤  ۲ ۲٥۱  ٥۱۳    ۲ ۰۳۲  ۰۸٤   ۲ ٦٤٥ ۸۱۷  
مان للنظم الحكومیة لحصر  دالمق والمساعدةالتدریب  -۱-۱-۰۰٥-٤

۰٦۸ ۱  ٥۱٦ ۷۷۳   ومراقبة المواد النوویة   ٦٥۳      ۷۷۳ ٥۱٦  ۱ ۰٦۸  ٦٥۳  

۹۰۷ ۸ المفاھیم والتخطیط  -۱-۱-٤  ٥  ٤٤٦ ۰٥۲  ۰۷۸     ۸ ٦٥۱ ۸٥  ٦٤ ۳٥۷ ٤٤۹  
التحقق بشأن الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات شاملة   -۱-۲-۰۰۱-٤

۲۸۳ ۱٦  وبروتوكوالت إضافیة نافذة   ٤۸۷  -    ۱٦ ۸۳۱ ۳٦٤  - 

 -  ۲۰۲ ۳٥۷     -  ۲۰۲ ۳٥۷   التحقق بشأن الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات شاملة  -۱-۲-۰۰۲-٤
المرتبطة باتفاقات ضمانات طوعیة  التحقق بشأن الدول   -۱-۲-۰۰۳-٤

٤۰٥   وبروتوكوالت إضافیة نافذة   ۹٦۲   -     ٤۰٥  ۹٦۲   - 

الدول الواقعة تحت مسؤولیة شعبة   بشأنتنفیذ الضمانات   -۱-۲-٤
۲٦۹ ۱۷    -  ۹۸٥ ٦۹۳ ۱۷  العملیات ألف   ۲۸٦   - 

التحقق بشأن الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات شاملة   -۱-۳-۰۰۱-٤
٦۲۷ ۸۸٦ ۸ وبروتوكوالت إضافیة نافذة    -   ۸ ۸۸٦ ٦۲۷   - 

التحقق بشأن الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات شاملة   -۱-۳-۰۰۲-٤
 -  ۲۰۲ ۹٦۱ ٤   -  ۲۰۲ ۹٦۱ ٤ نافذة 

التحقق بشأن الدول المرتبطة باتفاقات على نمط الوثیقة   -۱-۳-۰۰۳-٤
INFCIRC/66  ٤۲۰ ۳ نافذة  ٤۹۳  -   ۳ ٤۲۰  ٤۹۳  - 

التحقق بشأن الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات طوعیة   -۱-۳-۰۰٤-٤
٥۳۰ ۳۳٥ - وبروتوكوالت إضافیة نافذة      -   ۳۳٥ ٥۳۰   

(اتفاقات الضمانات الشاملة (النافذة)  التحقق بشأن إیران  -۱-۳-۰۰٥-٤
۱۲۲ ۳۱٤ ۹ والبروتوكوالت اإلضافیة (المطبقّة مؤقتًا))   -   ۹ ۳۱٤ ۲۲۲  - 

الدول الواقعة تحت مسؤولیة شعبة   بشأنتنفیذ الضمانات   -۱-۳-٤
٦۲  العملیات باء   ۳٦٤ ٦٦۱  ۳۳٥ ٥۳۰      ٦۲  ۳٦٦ ۲٦٤     ۳۳٥ ٥۳۰   

الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات شاملة  التحقق بشأن   -۰۰۱-٤-۱-٤
۱۰۱ ۱۷  وبروتوكوالت إضافیة نافذة   ۷۰٤   -    ۱۷ ۱۷۰  ٦۰٦   - 

التحقق بشأن الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات شاملة   -۰۰۲-٤-۱-٤
 -  ۹۹٦ ۳٤۳     -  ۹۹٦ ۳٤۳   نافذة 

التحقق بشأن الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات طوعیة   -۰۰۳-٤-۱-٤
۰٦٤   وبروتوكوالت إضافیة نافذة   ٤۸٦  ٦۰٥  ۸۰۰       ۲٦٤  ٤٤۸    ٦۰٥  ۸۰۰   

الدول الواقعة تحت مسؤولیة شعبة   بشأنتنفیذ الضمانات   -٤-۱-٤
۸٥۰ ۱۸  العملیات جیم   ۸۸۹  ٦۰٥  ۸۰۰      ۱۸ ٤۰۰  ٤۹۰     ٦۰٥  ۸۰۰   
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 ۱۷۸  الصفحة

 ٤البرنامج الرئیسي 

 التحقُّق النووي — ٤البرنامج الرئیسي 

 وموارده موجز ھیكل البرنامج 
  (باستثناء االستثمارات الرأسمالیة الرئیسیة)

 ۲۰۲۲بأسعار  ۲۰۲۳   ۲۰۲۲بأسعار  ۲۰۲۲  

المتطلبات غیر   المیزانیة العادیة   البرنامج/البرنامج الفرعي/المشروع 
لة   المتطلبات غیر   المیزانیة العادیة     الُمموَّ

لة    الُمموَّ
۹۲٥ ۲ المعلَنة تحلیل المعلومات  -۰۰۱-٥-۱-٤  ۳٤۱  ۱ ٥۸۱ ۸۱٥    ۲ ۹۲٥  ۳٤۱  ۱ ٥۸۱ ۸۱٥  

  ۷۸۳ ٦٦۹ ۱  ٦٥٤ ۷٤۳ ۳    ۷۸۳ ٦٦۹ ۱  ٦٥٤ ۷٤۳ ۳ تحلیل المعلومات المتعلقة بدورة الوقود النووي  -۰۰۲-٥-۱-٤

۰۰۷ ۱  ۳۷٤ ۱٤۸ ۳ تحلیل البنیة األساسیة على مستوى الدولة  -۰۰۳-٥-۱-٤  ۸۱٤    ۳ ۲۰۰ ۳٦٥  ۱ ۰۰٦  ۰۳٥   

۰٤۷ ۱  ۸۳۹ ۸٤۳ ۳ جمع المعلومات وتحلیلھا -۰۰٤-٥-۱-٤  ۱٥٦    ۳ ۰۷۹  ۱۸٦  ۱ ۰٤۷  ۱٥٦  

٦٥۲ ۱۳  تحلیل المعلومات  -٥-۱-٤  ٦۲۰   ٦ ۲۲٤  ٥٦۷     ۱۳ ٦۳۲  ٦  ٥٤٥ ۲۲۳  ۳۰۱   

٦۰٤ ٤ معدات القیاس غیر المتلف المحمولة والثابتة  -۰۰۱-٦-۱-٤  ۷٦۹  ۲ ۱۷٤ ٥۳۲     ٦ ٤۰٤  ۷٦۹  ۲ ۱۷٤ ٥۳۲   

۸۰٦ ۹۸٤ ٦ األجھزة اآللیة الخاصة بالضمانات  -۰۰۲-٦-۱-٤   ٤۹۱ ۸۸٦    ٦ ۹۸٤ ۸۰٦     ٤۹۱ ۸۸٦  

٥٤۰ ۷٤۱ ۳ وخزنھا لوجستیات المعدات -۰۰۳-٦-۱-٤   ۹٥٥ ۲٤٥     ۳ ۷٤۱ ٥٤۰     ۹٥٥ ۲٤٥   

۲٥۹ ٤ التكامل والتنسیق بین النظم  -۰۰٤-٦-۱-٤  ٤٦٦  ۱ ۱۹۱ ٥۲۰     ٤ ۲۷۹  ۳۰۰   ۱ ۱۹۱ ٥۲۰   

  ۳٤۹ ٥٤۳    ۱۷۹ ۱۷۷ ۲    ۳٤۹ ٥٤۳  ۱۷۹ ۱۷۷ ۲ تطویر مكونات المعدات واألجھزة القائمة بذاتھا  -۰۰٥-٦-۱-٤

٦۲۲  ٦۸٤ ٦٦۸   األجھزة بالخاصة   والمنھجیاتتطویر النظم  -۰۰٦-٦-۱-٤  ۳٦٦      ٦٥۸ ٦۸٦    ٤۲۲  ۳٦٥  

۰٥۷ ۲۲  توفیر وتطویر أجھزة الضمانات -٦-۱-٤  ۰۷٦   ٥ ٥۸۳ ۱۰٥      ۲۲ ۰۷۷  ۹۷۲   ٥ ٥۸۳ ۱۰٥   

۹۹۲ ۱۱  الخدمات التحلیلیة وتحلیل العینات  -۱-۷-۰۰۱-٤  ۷۳۷  ۹۰٤  ۱۳۷     ۱۱ ۹۹۲  ۷۳۷    ۱۹۱ ٤۹۹  

۹۹۲ ۱۱  الخدمات التحلیلیة  -۱-۷-٤  ۷۳۷  ۹۰٤  ۱۳۷     ۱۱ ۹۹۲  ۷۳۷    ۱۹۱ ٤۹۹  

وضع وتنفیذ نَھج ضمانات لمحطة تصنیع وقود موكس   -۱-۸-۰۰۱-٤
۲٤٤   الیابان في   ۷۷۳  -     ۲٤٤  ۷۷۳  - 

إدارة دورة العمر التشغیلي المتكاملة ألصول   -۱-۸-۰۰۲-٤
۱۷۰ ۱ الضمانات   ۰۰۰  -   ۱ ۱۷۰  ۰۰۰  - 

 -  ۷۷۳ ٤٥۹ ۱   -  ۷۷۳ ٤٥۹ ۱ المشاریع الخاصة  -۱-۸-٤

  ۹۳۱ ٦٥۸ ۷  ٦۱۳ ۹۸٤ ٦    ٦۱٥ ۱۸٥ ۸  ۱۷٤ ۰۰۰ ۷ تطویر تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  -۱-۹-۰۰۱-٤

البنیة األساسیة لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت   -۱-۹-۰۰۲-٤
٤۰۹ ۱۹۳ ٤  ۷۸۹ ٥۹٦ ۷ ودعمھا     ۷ ٦۹٥ ۰۰۸   ۱ ۳٦٤ ۰٦۱   

۷۲۷ ۱ األمن  -۱-۹-۰۰۳-٤  ۲۰٤   ٦۸٦ ۷٤۱    ۱ ۷۲۷  ۲۰٤     ٦۸٦ ۷٤۱  

٤۲۳ ۱٦  بالضمانات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت الخاصة  -۱-۹-٤  ۳۸٤    ۱۳ ٦٦۰  ٦۱۲      ۱٦ ۷۰٤  ۸۳٤  ۹ ۰۷۱  ۸۳۲   

۱۲۸ ۷۷٥ ۱۳٥  تنفیذ الضمانات  -۱-٤     ۳۱ ٥۷۳ ۷۰۳      ۱۳٥ ۹۱٤ ٦۰٦    ۸۲  ٥۰۰  ۸۹٦  

٤۲۸   أنشطة التحقق في جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة  -۲-۱-۰۰۱-٤  ٦٤۹  ۱٤۱ ٤٤۳     ۸۱٤٦٤ ٦    ۱٤۱ ٤٤۳  

التحقق والرصد بشأن التزامات إیران ذات الصلة   -۲-۱-۰۰۲-٤
۷٦۲ ۲ بالمجال النووي   ۳٤۳  ٤ ۰۱۲  ۱٥٥   ۲ ۷٦۲  ۳٤۳  ٤ ۰۱۲  ۱٥٥  

۰۰۱ ۳ ق األخرى قأنشطة التح -۲-۱-٤  ۲۹۹   ٤ ۳٥۱ ٥۹۸    ۳ ۲۹۰  ۷۰۸   ٤ ۳٥۱ ٥۹۸  

۰۰۱ ۳ ق األخرىقّ أنشطة التح -۲-٤  ۲۹۹   ٤ ۳٥۱ ٥۹۸    ۳ ۲۹۰  ۷۰۸   ٤ ۳٥۱ ٥۹۸  

٦٦۲ ٦٥۷ ۱٥۳  التحقق النووي - ٤البرنامج الرئیسي      ۳٦ ۸٤۹ ٤٤۰      ۱٥۳ ٦٥۷ ٦٦۲    ۳۳ ۹۳۲  ٥۸۹  
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 ۱۷۹الصفحة  

 ٤البرنامج الرئیسي 

 التحقُّق النووي — ٤البرنامج الرئیسي 

لة في المیزانیة العادیة   أنشطة غیر مموَّ
 (باستثناء االستثمارات الرأسمالیة الرئیسیة) 

 المھام  المشروع 
المتطلبات غیر  
الممّولة في  

۲۰۲۲ 

المتطلبات غیر  
الممّولة في  

۲۰۲۳ 
  ۳۱٥ ۱٦۸   ۳۱٥ ۱٦۸ اإلدارة العامة والتنسیق  اإلدارة العامة والتنسیق  -۰-۰-۰۰۱-٤
٥۰٥ تقییم فعالیة الضمانات   تقییم فعالیة الضمانات   -۰-۰-۰۰۲-٤  ۹٤۸   ٥۰٥  ۹٤۸  
االستراتیجي  التخطیط  ۱-۱-۰۰۱-٤

٥۲٥ التخطیط االستراتیجي وتنسیق برامج الدعم الخاصة بالدول األعضاء  والتنسیق   ۷۸٥   ٦۲٥  ۸۱۸  

٥۲٤ نُُھج ومفاھیم الضمانات  نُُھج ومفاھیم الضمانات  -۱-۱-۰۰۲-٤  ۱٦٤   ۳۹۸ ٤۹۸  
تصمیم العملیات وإدارة   -۱-۱-۰۰۳-٤

٦۰۱ أداء نظام إدارة الجودة وتحسینھ  الجودة   ٦   ٦٦٤۰۱  ٦٦٤  

بین التدریب وبرامج المتدرِّ  -۱-۱-۰۰٤-٤
 الخاصة بموظفي الضمانات 

بین في مجال الضمانات؛ وإعداد وتقییم   تنفیذ التدریب؛ وبرنامج المتدِرّ
۲٥۱ ۲ دورات التدریب على الضمانات   ٥۱۳   ۲ ٦٤٥ ۸۱۷  

مان المقدَّ  والمساعدةالتدریب  -۱-۱-۰۰٥-٤
الحكومیة لحصر ومراقبة المواد  للنظم 

 النوویة 
۰٦۸ ۱ التدریب   ٦٥۳   ۱ ۰٦۸  ٦٥۳  

التحقق بشأن الدول المرتبطة   -۱-۳-۰۰٤-٤
٥۳۰ ۳۳٥ التحقـق في الدول التي لدیھا اتفاقات إخضاع طوعي باتفاقات ضمانات طوعیة     ۳۳٥ ٥۳۰   

التحقق بشأن الدول المرتبطة   -۰۰۳-٤-۱-٤
طوعیة وبروتوكوالت  باتفاقات ضمانات  

 إضافیة نافذة 
٦۰٥ التحقـّق في الدول التي لدیھا اتفاقات إخضاع طوعي  ۸۰۰    ٦۰٥  ۸۰۰   

  ۸۱٥ ٥۸۱ ۱   ۸۱٥ ٥۸۱ ۱ أنشطة ومنھجیة التطویر ومھام الدعم  تحلیل المعلومات المعلَنة  -۰۰۱-٥-۱-٤
تحلیل المعلومات المتعلقة  -۰۰۲-٥-۱-٤

  ۷۸۳ ٦٦۹ ۱   ۷۸۳ ٦٦۹ ۱ أنشطة ومنھجیة التطویر ومھام الدعم  بدورة الوقود النووي 

تحلیل البنیة األساسیة على  -۰۰۳-٥-۱-٤
۰۰۷ ۱ أنشطة ومنھجیة التطویر ومھام الدعم  مستوى الدولة   ۸۱٤   ۱ ۰۰٦  ۰۳٥   

۰٤۷ ۱ أنشطة ومنھجیة التطویر ومھام الدعم  جمع المعلومات وتحلیلھا -۰۰٤-٥-۱-٤  ۱٥٦   ۱ ۰٤۷  ۱٥٦  

معدات القیاس غیر المتلف   -۰۰۱-٦-۱-٤
 المحمولة والثابتة 

تقدیم دعم الخبراء في مجال أنشطة القیاس غیر المتلف؛ وتوفیر  
وصیانة المعدات المحمولة والثابتة المستخدمة في عملیات القیاس غیر  

 المتلف 
۲ ۱۷٤ ٥۳۲    ۲ ۱۷٤ ٥۳۲   

األجھزة اآللیة الخاصة   -۰۰۲-٦-۱-٤
 بالضمانات 

توفیر و . تقدیم دعم الخبراء في مجال معلومات الضمانات اآللیة
  ۸۸٦ ٤۹۱   ۸۸٦ ٤۹۱ وصیانة أجھزة المراقبة، وتوفیر نظم الرصد اآللیة 

۲٤٥ ۹٥٥ إدارة األصول الخاصة بالضمانات  لوجستیات وتخزین المعدات  -۰۰۳-٦-۱-٤    ۹٥٥ ۲٤٥   

 النظم التكامل والتنسیق بین  -۰۰٤-٦-۱-٤
توفیر  و .وتنسیق نظام الضمانات  تكاملتقدیم دعم الخبراء في مجال 

وصیانة األختام ومعدات االحتواء؛ وتوفیر وصیانة أجھزة الرصد عن  
  بعد؛ وتطویر ھندسة المشاریع المتعلقة بالخدمات التقنیة والعلمیة في

 مجال الضمانات 

۱ ۱۹۱ ٥۲۰    ۱ ۱۹۱ ٥۲۰   

مكونات المعدات تطویر  -۰۰٥-٦-۱-٤
  ۳٤۹ ٥٤۳   ۳٤۹ ٥٤۳ تطویر مكونات المعدات واألجھزة القائمة بذاتھا  واألجھزة القائمة بذاتھا 

تطویر النظم والمنھجیة   -۰۰٦-٦-۱-٤
٦۲۲ تطویر أنشطة التبّصر التكنولوجي وتقییم االبتكارات  الخاصة بتوفیر األجھزة   ۳٦   ٦٥۲۲  ۳٦٥  

التحلیلیة وتحلیل الخدمات  -۱-۷-۰۰۱-٤
۹۰٤ تنسیق ودعم توفیر الخدمات التحلیلیة  العینات   ۱۳۷   ۱۹۱ ٤۹۹  

تطویر تكنولوجیا المعلومات   -۱-۹-۰۰۱-٤
  ۹۳۱ ٦٥۸ ۷   ٦۱٥ ۱۸٥ ۸ إبقاء تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت محّدثة  واالتصاالت 

البنیة األساسیة لتكنولوجیا   -۱-۹-۰۰۲-٤
٤۰۹ ۱۹۳ ٤ عملیات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  واالتصاالت ودعمھاالمعلومات     ۱ ۳٦٤ ۰٦۱   

  ۷٤۱ ٦۸٦   ۷٤۱ ٦۸٦ استمراریة األعمال والتعافي من الكوارث األمن  -۱-۹-۰۰۳-٤

أنشطة التحقق في جمھوریة  -۲-۱-۰۰۱-٤
 كوریا الشعبیة الدیمقراطیة 

الحفاظ على االستعداد والتأھب لتنفیذ الضمانات المنصوص علیھا في  
وإجراء أنشطة تحقق أخرى في جمھوریة   INFCIRC/403الوثیقة  

 كوریا الشعبیة الدیمقراطیة، على النحو الذي أقّره مجلس المحافظین
۱٤۱ ٤٤۳   ۱٤۱ ٤٤۳  

التحقق والرصد بشأن   -۲-۱-۰۰۲-٤
۰۱۲ ٤ االلتزامات المتصلة بالمجال النووي  الصلة بالمجال النوويالتزامات إیران ذات   ۱٤   ٥٥ ۰۱۲  ۱٥٥  

٤-S-  ٤۹۲ الخدمات التجاریة المشتركة  الخدمات التجاریة المشتركة  ۸۷٦   ٥۱۲  ۲۸۳   
٤٤۰ ۸٤۹ ۳٦   المجموع اإلجمالي    ۳۳ ۹۳۲  ٥۸۹  
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 ٥البرنامج الرئیسي 
 الخدمات الخاصة بالسیاسات والتنظیم واإلدارة

 مقدمة

ــاء في  ــلطتھ، إلى تحقیق أھداف الدول األعضــ ــعى برامج الوكالة، في ظّلِ قیادة المدیر العام وتوجیھاتھ وفي إطار ســ تســ
الخدمات التي و  ؛والتفاعالت مع الدول األعضـاء؛  وضـمان الجودةاألولویات؛  تقدیم إرشـادات بشـأن  ویقتضـي ذلك   .الوكالة

؛ ووضع البرامج وتنفیذھا؛  الشفویةالترجمة    مع الطلبات الناشئة، بما في ذلك  یتناسببما   ،تُقدَّم إلى جھازي تقریر السیاسات
واإلدارة القائمة على النتائج، بما في ذلك تقییم األداء وإدارة المخاطر؛ وتعمیم مراعاة المنظور الجنساني؛ وإقامة الشراكات 

داخل األمانة، وبین األمانة والدول األعضــاء، ولفائدة الجمھور عامةً على نطاق أوســع المعلومات   ونشــروتعبئة الموارد؛  
ـــ  على تعزیز ثقافٍة أخالقیة تقوم على   العملباألخالقیات    معنیةوظیفة مســـتقلة تواصـــل  عالوة على ذلك،   ائط اإلعالم.ووس

وأدائھا بما یتماـشى  مھامھملاحترام جمیع الموظفین ـضمان  فيوتواـصل مـساعدة المدیر العام ، النزاھة والمـساءلة والـشفافیة
 .مع أعلى معاییر النزاھة

ــاعدة في إنجاز مھام الوكالة،   ــلتوللمسـ ــرافیة والقانونیة دعم  واصـ ــعة من الخدمات التنظیمیة واإلداریة واإلشـ طائفة واسـ
 من تقدیم البرامج بكفاءة وفعالیة للدول األعضاء. ، مما مكَّنبرامج الوكالة

بصــیانتھا أو تســتخدمھا، مثل مختبراتھا ومركز فیینا الدولي، ھناك الوكالة   تقومالتي   لمرافقلالمســتدام    التشــغیلولضــمان  
ووظائف البنیة األســاســیة أمن الموقع، والوظائف الھندســیة  وظائف  لالضــطالع ب  ي ذلك، بما فالمواردحاجة إلى مزید من 

ــدورففي   على نطاق الموقع ــي ۲٥ویرتبط ما یقرب من   .زایبرســ بتكلفة خدمات األمن  ٥٪ من میزانیة البرنامج الرئیســ
 المتقادمةاألســاســیة  بنیةال لتغطیة التمویل الكافي تدعو الحاجة إلى توفیرو المشــتركة وإدارة المباني في مركز فیینا الدولي.

یجب أن تكون متوازنة أیضـاً في مناخ  إلدارة المباني لمركز فیینا الدولي؛ بید أن مـساھمة الوكالة في ھذه الخدمة المـشتركة
 ".بالقدر نفسھ من المواردالمیزانیة الحالي الذي یتطلب "إنجاز الكثیر 

یركز بشـــدة على أوجھ الكفاءة  ٥ولتلبیة الزیادة في الطلب على الخدمات في إطار موارد محددة، یظل البرنامج الرئیســـي  
  تكنولوجیات ویواصــل تحســین ما یقدمھ من خدمات الدعم بشــكل اســتباقي من خالل تبســیط العملیات، واعتماد  واإلنتاجیة.

ــتثمارات الحالیة. ــتفادة من االســ وما زال تنفیذ نظام المعلومات لدعم البرامج على نطاق الوكالة، الذي یمثل  جدیدة واالســ
ومن آخر األمثـلة لبـناء  ھ الكـفاءة من خالل أتمـتة العملـیات.ـعاـمل تمكین رئیســـــي للـعدـید من ـخدـمات اـلدعم، یركز على أوجـ 

أوجھ الكفاءة المســـتدامة توحیُد عملیات الطباعة، واالســـتخدام الموســـع للخدمات الســـحابیة الجدیدة، وأتمتة المعامالت في 
 الخدمات المالیة.

ة على االسـتجابة وتشـغیل خدمات الدعم  وال تنحصـر أھمیة اعتماد أسـالیب العمل والخدمات األكثر مرونةً في تحسـین القدر
وتقف الخبرة المكتســـبة واألدوات المطبقة في عام   فحســـب، بل تتعدى ذلك لتعود بالفائدة المباشـــرة على الوكالة بأكملھا.

الجدیدة في   التكنولوجیات، بما في ذلك التكیف مع االجتماعات االفتراضـیة، شـاھداً على كیفیة االسـتفادة من تسـخیر ۲۰۲۰
 .لسفرالحاجة لالكفاءة على نطاق الوكالة، بوسائل منھا، على سبیل المثال، تقلیص  أوجھ سینتح

دة    ویؤدي دـی ــالـیب المبتكرة الـج د من األســـ دـی ادةالـع ا المعلوـمات    إلى زـی اد على تكنولوجـی اناالعتـم ا یتطـلب ضــــــم أمن    كـم
أســاســیة آمنة لتكنولوجیا المعلومات، وضــمان اتخاذ  ولذلك من الضــروري االســتمرار في بناء واســتدامة بنیة   المعلومات.

 تدابیر قویة ومالئمة لمواجھة التھدیدات الشدیدة والمتصاعدة.

ــتواصــل ــینات متواصــلة، بما في ذلك في   وس ــاف خیارات مبتكرة ناجعة لضــمان إدخال تحس ــتكش ــتریات اس خدمات المش
السریع، للدول األعضاء في حاالت التصدي    المساعدةللحفاظ على قدرة الوكالة على تقدیم   في حاالت الطوارئالمشتریات  

 .۱۹-ھو الحال خالل جائحة كوفیدكما  
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والفعالیة لدى القوى العامة في الوكالة،    المرونة المزید من أوجھ الكفاءة لتحسین الموارد البشریة على تحدیدرِكّز إدارة  وست
 .والتوازن بین الجنسین وظفینماألخذ في االعتبار الكفاءة التقنیة للمع 

بما في ذلك  —الوكالة تعزیز المسـاءلة والكفاءة والفعالیة من خالل أنشـطة مكتب الخدمات اإلشـرافیة الداخلیة    وسـتواصـل
ــاء   ــاري إلى اإلدارة العلیا والدول األعضـ ــتشـ وكذلك من  —إجراء المراجعات والتقییمات والتحقیقات وتوفیر الدعم االسـ

 ت الخارجیین.خالل الدعم الذي تقدمھ األمانة إلى مراجعي الحسابا

 : األھداف
  والفعالیة والكفاءة فیما    الجدوىو الجودة  نھج اإلدارة القائمة على النتائج لضمان تحسینو  تقدیم اإلرشادات العمل باستمرار على

 یخص جمیع برامج الوكالة وأسلوب استخدام الموارد. 

   تعزیز فھم العمل الذي تضطلع بھ الوكالة وضمان وصول الجھات المعنیة إلى المعلومات العلمیة والتقنیة ذات الصلة في
 الوقت المناسب. 

رات األداء  النواتج  مؤّشِ
وتحسین تنفیذه وتقدیره تحسین تخطیط برنامج الوكالة  •

 وتقییمھ بأسلوب منسَّق تماماً، باتباع النھج القائم على النتائج.
مدى التوصل إلى درجة عالیة من تنفیذ برنامج الوكالة   •

 المخطط. 

زیادة دقة التوقیت وزیادة الجودة في الخدمات اإلداریة   •
والتقنیة الخاصة  والقانونیة المقدَّمة فیما یتعلق بالبرامج العلمیة 

 بالوكالة. 

 . حسن التوقیت والجودة في الخدمات القانونیة •

 . حسن التوقیت والجودة في الخدمات اإلداریة  •

تعزیز كفاءة وفعالیة خدمات دعم المعلومات   •
 واالتصاالت. 

عدد أنشطة التواصل الخارجي مع وسائط اإلعالم   •
 . والجمھور بشأن أنشطة الوكالة

 البرنامج واتجاھاتھالتغیرات في 

في مجالي    اإلرشــاداتتقدیم    ســیواصــل ھذا البرنامج الفرعي  ،القیادة التنفیذیة والســـیاســـات  -۱-۰-٥البرنامج الفرعي  
التخطیط والتنفیذ لضـمان االضـطالع بجمیع األنشـطة في إطار الوالیة المسـندة إلى الوكالة وتماشـیاً مع إرشـادات جھازي  

والفعال لبرامج الوكالة وتحقیق   اآلنيوـستنال الثقافة القائمة على النتائج المزید من التعزیز لـضمان التنفیذ   تقریر الـسیاـسات.
ــتركة بین مختلف أجزاء المنظمة مثل القضــایا المتعلقة بإقامة   ــق للقضــایا المش ــة، مع مزید من اإلدماج المتس نتائج ملموس

وسـتتبع الوكالة نھجاً مؤسـسـیاً أكثر تناسـقاً تجاه حشـد الموارد   الشـراكات وبالمسـائل الجنسـانیة وأھداف التنمیة المسـتدامة.
  تواـصل البحث عن مبادرات جدیدة وـشراكات ومـصادر تمویل مبتكرة لتمكین توـسیع الخدمات المقدمة للدول األعـضاء.وسـ 

ــتركة  ــي لغة مش ــس ــیوفر النھج المؤس ــفافیة والنھج القائم على النتائج. ویوِلّدوس ــى مع مبدأ الش وقد  أوجھ التآزر، بما یتماش
  ار جزءاً ال یتجزأ من عملیة تخطیط برنامج الوكالة ومیزانیتھا. أضـــحت الممارســـة القاضـــیة بتحســـین الكفاءة باســـتمر

وـسیتواـصل تقدیم الخدمات لجھازي   المـساءلة وـصنع القرار.  لدعمإدارة المخاطر طوال دورة البرنامج،    وـسیتواـصل تطبیق
وـستظل الوظیفة المـستقلة المعنیة  ، بما في ذلك الترجمة الـشفویة.في عین االعتبار الطلبات الناـشئة  أخذتقریر الـسیاـسات مع 

 باألخالقیات كفالة أن یحترم جمیع الموظفین مھامھم وأن یؤدوھا بما یتفق مع أعلى معاییر النزاھة.

ــل ھذا البرنامج الفرعي  ،الخدمات القانونیة  -۲-۰-٥البرنامج الفرعي   ــیواصـ ــتجابة   سـ تقدیم الدعم على نطاق الوكالة اسـ
ومن المتوقع أن تستمر الزیادة في الطلبات بذات المنوال   بات الحصول على المشورة القانونیة.للعدد المتزاید باطراد من طل

الذي شـھدتھ على مدى السـنوات العشـر الماضـیة، ال سـیما فیما یتعلق بإقامة شـراكات مع شـركاء تقلیدیین وغیر تقلیدیین، 
للموظفین  وإعداد تدریباتدیر العام ودیعاً لھا، والتواصــــل مع الدول األعضــــاء لشــــحذ الوعي بالمعاھدات التي یكون الم

ــریعات الوطنیة، بما في ذلك تنفیذ   ــتویاتھم، ودعم الدول األعضــاء في إعداد التش وقد تواصــل  دولیة.ال االتفاقاتبجمیع مس
وتُلبَّى االحتیاجات   العمل بشـــــكل كبیر لدعم أنشـــــطة الوكالة في مجاالت الضـــــمانات والتحقق واألمان واألمن النوویین.

البرـنامجـیة المتزاـیدة من خالل اســـــتقرار التوظیف خالل فترة الســـــنتین، ـباإلضـــــاـفة إلى تحقیق أوـجھ الكـفاءة من خالل  
اعدة التـشریعیة  تراتیجیات إدارة المعرفة الداخلیة لمكتب الـشؤون القانونیة، مثل وضـع قاعدة بیانات داخلیة ألنـشطة المـس اـس

 لسجل وأدوات إدارة المعرفة األخرى، األمر الذي عّزز التخطیط للعمل وحسن توقیت االستجابة.واالستخدام األمثل ل
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دعم الوكالة في تحقیق نتائج ناجعة وفعالة   سـیواصـل ھذا البرنامج الفرعي  ،الخدمات اإلشـرافیة  -۳-۰-٥البرنامج الفرعي  
ومن خالل التحقیقات التي یجریھا مكتب  ول األعضـــاء.وعالیة الجودة، وفي إدارة المخاطر، وفي إثبات المســـاءلة أمام الد

الخدمات اإلـشرافیة الداخلیة وخدماتھ االـستـشاریة، فإنھ یـساعد الوكالة أیـضا على التركیز على ـضمان اـضطالعھا بأنـشطتھا 
 في بیئة عمل أخالقیة وعمالً بقیمھا.

ترویج أنشطة الوكالة وإنجازاتھا   البرنامج الفرعيسوف یواصل ھذا    ،اإلعالم العام واالتصاالت  -٤-۰-٥البرنامج الفرعي 
باســتخدام قنوات االتصــاالت التقلیدیة (الویب والفعالیات في وســائط التواصــل االجتماعي، والعالقات مع وســائط اإلعالم)  

وســیُولَى اھتماٌم خاص إلنشــاء محتوى یوفر المعلومات العلمیة في شــكل عروض بصــریة  فضــالً عن حمالت التواصــل.
ُرھا.ی یعمل مكتب اإلعالم العام واالتصـاالت على  ـسھل على الدول األعضـاء وأصـحاب المصـلحة والجھات المؤثرة نـش وـس

 تعزیز أدوات الرـصد والتقییم الخاـصة بھ لتقییم تأثیر عملھ على زیادة الـسردیات النوویة اإلیجابیة بین الجماھیر المـستھدفة.
 تقدیم معلومات بجمیع اللغات الرسمیة لألمم المتحدة قدَر اإلمكان والحاجة.وستواصل الوكالة جھودھا الرامیة إلى 

تقدیم الدعم للوكالة "إلنجاز   سیواصل ھذا البرنامج الفرعي ،الخدمات الخاصة بالتنظیم واإلدارة  -٥-۰-٥البرنامج الفرعي 
النـتائج في جمیع مـجاالت عـمل الوـكاـلة لتـقدیم دعم " ولإلمـعان في تعزیز النھج الـقائم على ـبالـقدر نفســـــھ من المواردالكثیر  

العدید من   یواجھھویتسم ھذا األمر بأھمیة خاصة بالنظر إلى الوضع االقتصادي العالمي وما   عالي الجودة للدول األعضاء.
تماعات أدت أیضـاً إلى زیادة الطلب على االج  التي ۱۹-الدول األعضـاء من صـعوبات مالیة تفاقمت من جراء جائحة كوفید

فافیة والتأكید على أھمیة ضـمان التـشغیل الفعال والمبتكر والفعال  االفتراضـیة وأدوات التعاون عبر اإلنترنت. ولتحـسین الـش
 لخدمات الدعم التي ترتكز علیھا جمیع البرامج األخرى، یجري اآلن تقدیم إدارتھا الشاملة وتنظیمھا بشكل منفصل.

االســتثمار في تكنولوجیا    ســیواصــل ھذا البرنامج الفرعي  ،المعلومات واالتصـــاالتتكنولوجیا    -٦-۰-٥البرنامج الفرعي
د  ا في التعقـّ انـھ ــاالت وإمـع ات واالتصـــ ا المعلوـم ال تكنولوجـی ة المطرد في مـج دات األمنـی دـی د التـھ ة تزاـی ات لمواجـھ المعلوـم

یؤِكّد أكثر على أھمیة  ۱۹-كما أنَّ االعتماد المتزاید على الخدمات الرقمیة خالل جائحة كوفید واعتبار ذلك أولویة قصــوى.
وسـتقوم الوكالة بتقییم اتجاھات الصـناعة مثل الحلول المسـتندة إلى الخدمة السـحابیة، والمنصـات التجاریة   مات.أمن المعلو

المـشتركة، وأتمتة المعالجات الروبوتیة، والذكاء االـصطناعي لتحدید الفرص التي قد تعمل على تحـسین تنفیذ برامج الوكالة 
ــتثمار التكنولوجي ودعم برامج الو ــین محفظة تطبیقات الوكالة إلى الحد األمثل أن یتیح  كالة.ومحفظة االس ــأن تحس ومن ش

 الفرص للوكالة لزیادة الكفاءة في المستقبل.

االستفادة من أوجھ الكفاءة التي حققھا   سیواصل ھذا البرنامج الفرعي  ،اإلدارة والخدمات المالیة  -۷-۰-٥البرنامج الفرعي 
یین   نظام إیبس. بیة الدولیة للقطاع العام (معاییر إیبـساس) كانا مـشروعین رئیـس فمـشروعا تنفیذ نظام إیبس والمعاییر المحاـس

ــین. ــبط والتحسـ ــب في اإلنتاجیة من   وما زاال، رغم اكتمالھما، یتطلبان بعض الضـ ــتمرار تحقیق مكاسـ وتتوقع الوكالة اسـ
 ملیاتھا المالیة.ع

دت الفرص لمعالجة تخطیط القوى العاملة وتدابیر تحســین المرونة   ،إدارة الموارد البشــریة  -۸-۰-٥البرنامج الفرعي   ُحّدِ
ــغیل ــریة واالبتكار والتكنولوجیا ونماذج التشـ ــكل خاص على القدرات البشـ ، مع مراعاة  والفعالیة التنظیمیة مع التركیز بشـ

وفي فترة السـنتین ھذه، من المتوقع أن تسـاعد مزایا تدابیر الموارد البشـریة  .ارة الموارد البشـریةاالسـتعراض الجاري إلد
 االستباقیة الوكالةَ على تحقیق أھداف الكفاءة وغایات العمل.

ــناعة   ــیما في مجال الصـ  النوویة.ویراعي البرنامج الفرعي كذلك الطلب العالمي المتزاید على الموظفین الموھوبین، ال سـ
ــانیة الجدیدة، وازدیاد  ــمیم التنظیمي وتخطیط القوى العاملة، والمبادرات الجنسـ ــاً على التصـ ــیكون مناط التركیز أیضـ وسـ

وتحظى ـصحة الموظفین ورفاھھم   الطلبات على تطویر الـسیاـسات، وحل مـسائل العالقات مع الموظفین، وتبـسیط العملیات.
ة مـستمرة في الـصحة الوقائیة، والمراقبة المنتظمة للعمال المھنیین المعرـضین بالتعزیز والـصون عن طریق حمالت إعالمی

 للخطر.
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ــیواجھ ھذا البرنامج الفرعي طلباً متزایداً   ،الخدمات العامة  ۹-۰-٥البرنامج الفرعي   ــیما في   سـ على توفیر الخدمات، ال سـ
حیث سـینصـب التركیز على اإلدارة الشـاملة للموقع بما في ذلك األمن والھندسـة على مسـتوى الموقع  موقع زایبرسـدورف

ومن المتوقَّع أن تتحقَّق أوجھ الكفاءة بفضـل تحدیث اسـتبقاء وثائق الوكالة واسـترجاعھا وحفظھا  ووظائف البنیة األسـاسـیة.
فر في نظام إیبس. یتم إدخال مـشر وتحدیث وظیفة إدارة الـس وأنـشئ  .۲۰۲۳وع ترحیل البیانات لحفظ الـسجالت في عام  وـس

مشــروع منفصــل لضــمان المراقبة والرصــد المالئمین لعملیات خدمات إدارة المباني وإدارة األمن والســالمة التابعة لألمم 
ل الرئیـسیة باإلـضافة إلى ذلك، فإن مـساھمات الوكالة في ـصندوق عملیات اإلـصالح واإلحال المتحدة في مركز فیینا الدولي.

ــابق جزءاً من میزانیة خدمات إدارة المباني،  ــكل في السـ ــتمّولالتابع لمركز فیینا الدولي، التي كانت تشـ ــندوق  سـ من صـ
 االستثمارات الرأسمالیة الرئیسیة.

تعزیز تطبیق تكنولوجیا    ســیواصــل ھذا البرنامج الفرعي ،خدمات المؤتمرات واللغات والنشــر  -۹-۰-٥البرنامج الفرعي  
وـسینطوي ذلك على زیادة اـستخدام النـشر اإللكتروني  لمعلومات على المھام المتعلقة بخدمات المؤتمرات واللغات والنـشر.ا

وسینصب التركیز  والتوزیع اإللكتروني لمواد المؤتمرات وكذلك تحـسین العملیات الداخلیة وتـسلـسل ـسیر العمل اإللكتروني.
ــاء  على الحفاظ على الجھود الرامیة إلى   ــاق في الوثائق التي تُقدَّم إلى الدول األعضـ ــین دقة التوقیت والجودة واالتسـ تحسـ

 وسیتواصل التعاقد مع جھات خارجیة في المھام المناسبة في مجاالت النشر واللغات. والمراسالت التي تُجرى معھا.

الخیارات المبتكرة والفعالة  اســتكشــاف  ســیواصــل ھذا البرنامج الفرعي ،خدمات المشــتریات  -۱۱-۰-٥البرنامج الفرعي  
لـضمان اـستمرار التحـسینات في األنـشطة البرنامجیة، والمـشتریات في حاالت الطوارئ، والمـشتریات المـستدامة، واالـستفادة  

 المثلى من أدوات وأنظمة الشراء (الشراء اإللكتروني).

 ومؤشرات األداء بحسب البرنامج الفرعي والنواتجاألھداف 

 القیادة التنفیذیة والسیاسات  -۱-۰-٥البرنامج الفرعي 
 األھداف: 

  بما یلزم أنشطة الوكالة على المستوى التنفیذي ومواصلة تعزیز نھج إداري متكامل وقائم على   واإلرشاداتتوفیر القیادة
 النتائج. 

رات األداء  النواتج  مؤّشِ
وأنشطة الوكالة ذات  تحسین فعالیة وكفاءة وشفافیة تنفیذ برامج  •

 الصلة بالدول األعضاء. 
وعن فعالیتھ   المنفـّذرضا الدول األعضاء عن كفاءة البرنامج  •

 وشفافیتھ. 
 المشاریع

 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 
نشطة األمانة؛ والتواصل  أل  اإلرشادات وتقدیم التوجیھ والقیادة؛  القیادة التنفیذیة   - ۰۰۱- ۱- ۰- ٥

الدول األعضاء ومع المنظمات الحكومیة الدولیة والمنظمات  مع 
 غیر الحكومیة. 

خدمة اجتماعات جھازي تقریر السیاسات والھیئات الفرعیة،   جھازا تقریر السیاسات  - ۰۰۲- ۱- ۰- ٥
تماشیاً مع توقعات الدول األعضاء حالیاً بشأن عقد اجتماعات  

؛ وتقدیم  ویة، بما في ذلك الترجمة الشفجھازي تقریر السیاسات
المساعدة إلى المسؤولین عن رئاسة الجلسات؛ وتوثیق اجتماعات  

جھازي تقریر السیاسات؛ وتقدیم المساعدة إلى الدول األعضاء  
بشأن المسائل المتصلة بجھازي تقریر السیاسات؛ والتنسیق مع  

رات/القرارات   اإلدارات على الصعید الداخلي؛ وتجمیع المقرَّ
 ریر السیاسات. الصادرة عن جھازي تق

الوقایة والتواصل الخارجي وأنشطة التدریب؛ وتعزیز إطار   الوظیفة المعنیة باألخالقیات  - ۰۰۳- ۱- ۰- ٥
األخالقیات؛ وإسداء المشورة للموظفین وغیرھم من العاملین، 
وكذلك لإلدارة، بشأن قضایا األخالقیات؛ وإدارة الحمایة من  

سیاسة الوكالة المتعِلّقة  األحكام المتعلقة باالنتقام بموجب  
بالمبِلّغین؛ وإدارة برنامج الوكالة للكشف عن المصالح  

  المالیة/تضارب المصالح المالیة. 
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 الخدمات القانونیة -۲-۰-٥البرنامج الفرعي 
 األھداف: 

  والدول األعضاء لصیاغة  تقدیم الخدمات القانونیة على أرفع المستویات للمدیر العام واألمانة وجھازي تقریر السیاسات
 أنشطة الوكالة وتنفیذھا.

 

رات األداء  النواتج  مؤّشِ

المداومة على دقة التوقیت والجودة في الخدمات القانونیة   •
المقدَّمة إلى المدیر العام واألمانة وجھازي تقریر السیاسات  

 والدول األعضاء في صیاغة أنشطة الوكالة وتنفیذھا.

 لطلبات الخدمات القانونیة المقدمة في أوانھا. النسبة المئویة  •

 النسبة المئویة للتعقیبات اإلیجابیة الواردة من العمالء.  •

 المشاریع
 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

الخدمات القانونیة للمدیر العام واألمانة وجھازي تقریر  تقدیم  الخدمات القانونیة  - ۰۰۱- ۲- ۰- ٥
السیاسات والدول األعضاء في صیاغة أنشطة الوكالة وتنفیذھا؛  
واستضافة أول مؤتمر دولي من نوعھ بشأن القانون النووي في  

جمع خبراء من الدول األعضاء والصناعة  ی  ۲۰۲۲شباط/فبرایر 
 كومیة. واألوساط األكادیمیة والمنظمات غیر الح

 

 الخدمات اإلشرافیة  -۳-۰-٥البرنامج الفرعي 
 األھداف: 

   تزوید المدیر العام واإلدارة العلیا وأصحاب المصلحة اآلخرین بمشورة مستقلة وموضوعیة، والتأكید على أن أنشطة الوكالة
 السلیمة. تنفذ بكفاءة وفعالیة وبما یتفق مع اللوائح والقواعد والممارسات اإلداریة 

رات األداء  النواتج  مؤّشِ

ضمان الجودة العالیة والمشورة من مكتب الخدمات   •
اإلشرافیة الداخلیة لمساعدة الوكالة على إدارة مخاطرھا، وتعزیز  

 أنشطتھا، وإثبات مسؤولیتھا وشفافیتھا أمام أصحاب المصلحة. 

 النسبة المئویة للمھام التي أنِھیت ضمن دورة خطة العمل.  •

النسبة المئویة لتعقیبات أصحاب المصلحة الراضین عن   •
 جودة مھام مكتب الخدمات اإلشرافیة الداخلیة وفائدتھا. 

 المشاریع
 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

التقاریر والمشورة بشأن كفاءة أعمال الوكالة وفعالیتھا وامتثالھا   الخدمات اإلشرافیة  - ۰۰۱- ۳- ۰- ٥
 للقواعد واللوائح والممارسات اإلداریة السلیمة. 

 

 اإلعالم العام واالتصاالت -٤-۰-٥البرنامج الفرعي 
 األھداف: 

   ومساھمتھا في تسریع وتوسیع مساھمة العلوم والتكنولوجیا   -خارجیاً وداخلیاً    -زیادة االعتراف اإلیجابي بعمل الوكالة
 والتنمیة. النوویة في تحقیق السالم 
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رات األداء  النواتج  مؤّشِ

تعزیز كفاءة وفعالیة خدمات دعم المعلومات   •
 واالتصاالت. 

عدد المواد الُمنتَجة والفعالیات المنعقدة داخلیا للموظفین   •
 وخارجیا لوسائط اإلعالم بشأن أنشطة الوكالة. 

زیادة المعرفة والمشاركة واإلبالغ عن القضایا النوویة   •
ورسالة الوكالة وأنشطتھا وإنجازاتھا لدى أصحاب المصلحة  

 ووسائل اإلعالم. 

عدد المقاالت اإلعالمیة ودقتھا عن الوكالة وأنشطتھا أو   •
 ما یتعلق بھا. 

عدد المشاركین في الفعالیات العامة، بما في ذلك "لیلة   •
 البحوث الطویلة" والیوم العالمي للسرطان والمحفل العلمي. 

ة العامة والمشاركة واإلبالغ عن القضایا  زیادة المعرف  •
النوویة ورسالة الوكالة وأنشطتھا وإنجازاتھا، من خالل قنوات  

 االتصال المباشرة. 

 عدد متابعي الموقع اإللكتروني شھریاً. •

 عدد المتابعین في وسائل التواصل االجتماعي شھریاً.  •

 المشاریع
 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

المؤتمرات الصحفیة، وجلسات اإلحاطة اإلعالمیة، والمقابالت،   اإلعالم العام واالتصاالت  - ۰۰۱- ٤- ۰- ٥
والنشرات الصحفیة، والردود على وسائل اإلعالم واستفسارات  

الجمھور، ومقاالت الویب، والمنشورات المطبوعة والرقمیة،  
الوسائط  ومنشورات وسائل التواصل االجتماعي، ومنتجات 

المتعددة، والحمالت، والفعالیات، والعروض التقدیمیة للزوار  
 والتواصل الداخلي. 

 
 التنظیم واإلدارة ب الخدمات الخاصة -٥-۰-٥البرنامج الفرعي 

 : األھداف

  الوكالة بما یتماشى  االضطالع بتنسیق جمیع األنشطة اإلداریة من أجل تحقیق التنفیذ االبتكاري والفعال والناجع لبرنامج
 مع السیاسات المتبعة. 

رات األداء  النواتج  مؤّشِ

زیادة الكفاءة ورضا العمالء عن وظائف دعم البرامج   •
 ذات الصلة. 

 

نسبة المجیبین عن أسئلة المسح الذین أفادوا بأن الخدمة   •
الشؤون اإلداریة تساعدھم على االضطالع   إدارةالتي تقدمھا 

 بعملھم وتحقیق النتائج.

النسبة المئویة لخدمات إدارة الشؤون اإلداریة التي   •
 حققت أھداف تحسین الكفاءة. 

 المشاریع
 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

للخدمات الداعمة واالتصاالت ذات الصلة بما في  التوجیھ الشامل  الخدمات الخاصة بالتنظیم واإلدارة  - ۰۰۱- ۰- ۰- ٥
ذلك إعداد البرنامج والمیزانیة؛ بلوغ الحد األمثل من الكفاءة  

التشغیلیة؛ االتصال بمؤسسات منظومة األمم المتحدة وحكومة  
البلد المضیف؛ استعراضات األمن والتنسیق مع المنظمات  

 األخرى الموجودة في مركز فیینا الدولي. 

 التنسیق مع المنظمات األخرى في منظومة األمم المتحدة.  مساھمة النظام الموحد لألمم المتحدة  - ۰۰۲- ٥- ۰- ٥

 
 تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  -٦-۰-٥البرنامج الفرعي 

 األھداف: 

  .توفیر بیئة وحلول آمنة لتكنولوجیا المعلومات تمِكّن من تنفیذ برنامج الوكالة بكفاءة وفعالیة 
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 ۱۸۷الصفحة  

 ٥الرئیسي  البرنامج

رات األداء  النواتج  مؤّشِ

خدمات تكنولوجیا المعلومات وبنیتھا  وكفاءة زیادة أمن  •
 األساسیة. 

 لفعالیات الوكالة المعقودة افتراضیا.  المئویةالنسبة  •

النسبة المئویة للتطبیقات التي تستخدم مكونات غیر   •
 مدعومة. 

تعزیز االتساق في دعم برنامج الوكالة من خالل خدمات   •
 تكنولوجیا المعلومات وبنیتھا األساسیة الموثوقة. 

إتاحة تطبیقات تكنولوجیا المعلومات وخدمات البنیة   •
 البالغة.  األھمیةاألساسیة ذات 

النسبة المئویة لموظفي الوكالة الذین عبَّروا عن رضاھم   •
 المعلومات في المسح.  تكنولوجیاعن خدمات 

 المشاریع
 الرئیسیة المخطَّط لھا المخرجات   العنوان 

الخدمات المقدمة إلى المستعملین النھائیین لتكنولوجیا المعلومات؛   تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  - ۰۰۱- ٦- ۰- ٥
وخدمات البنیة األساسیة لتكنولوجیا المعلومات؛ وحلول تكنولوجیا  
المعلومات؛ وأمن تكنولوجیا المعلومات؛ وإدارة برامج تكنولوجیا  

 ات، وعملیات وإجراءات تكنولوجیا المعلومات. المعلوم

 
 اإلدارة والخدمات المالیة  -۷-۰-٥البرنامج الفرعي 

 : األھداف

  ضمان استمرار ثقة الدول األعضاء في اإلدارة المالیة للوكالة، وتقدیم الخدمات ذات الصلة بكفاءة وفعَّالیة، بما یدعم جمیع
 برامج الوكالة. 

رات األداء  النواتج  مؤّشِ

تعزیز دقة التوقیت والموثوقیة في التخطیط والمیزنة   •
 المالیین، وتقدیم تقاریر مالیة صائبة ودقیقة وموثوقة. 

النسبة المئویة لوثائق المیزانیة والوثائق المالیة الصادرة   •
 في حدود المواعید النھائیة لمجلس المحافظین والمؤتمر العام. 

الحسابات الخارجي عن رأي قاطع عن  إعراب مراجع  •
 البیانات المالیة السنویة للوكالة. 

زیادة كفاءة وفعالیة إدارة الشؤون المالیة للوكالة بما یدعم   •
 جمیع برامج الوكالة. 

النسبة المئویة للموظفین الذین عبَّروا عن رضاھم   •
 للخدمات المالیة. 

 اإلجمالیة. تكالیف الخدمات المالیة من النفقات   •

 المشاریع
 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

برنامج الوكالة ومیزانیتھا؛ والبیانات المالیة للوكالة؛ والتقاریر   اإلدارة والخدمات المالیة  - ۰۰۱- ۷- ۰- ٥
المقّدمة إلى الجھازین الرئاسیین والجھات المانحة؛ وتقدیم 

 الخدمات المالیة بفعالیة. 

 

 إدارة الموارد البشریة -۸-۰-٥البرنامج الفرعي 
 األھداف: 

  نحو إیجاد الحلول في إدارة الموارد البشریة.  وتتوّجھتوفیر وظیفة عصریة واستراتیجیة وترِكّز على العمالء 

  .تحقیق التمیز التشغیلي وزیادة اإلنتاجیة في وظیفة إدارة الموارد البشریة 

   ورفاه الموظفین. الترویج للصحة المھنیة 
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 ٥الرئیسي  البرنامج

رات األداء  النواتج  مؤّشِ

تحسین وظیفة الموارد البشریة بإدراج توجھ قوي نحو   •
 العمالء وتسلسل فعال لسیر العمل. 

النسبة المئویة للعمالء الراضین عن جودة الخدمات التي   •
 تقدمھا الموارد البشریة. 

 متوسط الوقت الالزم لمعالجة المعامالت.  •

باالشتراك مع اإلدارات/المكاتب، زیادة تمثیل المرأة في   • تحسین التكافؤ الجنساني.  •
الفئة الفنیة والفئات العلیا على مستوى الوكالة َمِقیسةً على بطاقة  

 نقاط التكافؤ الجنساني. 

زیادة النسبة المئویة لوعي الموظفین ومعارفھم ومھاراتھم   •
نحو المحدد في الدراسة  فیما یتعلق بالمساواة الجنسانیة على ال

االستقصائیة الدوریة التي تجریھا الوكالة بشأن المساواة  
 الجنسانیة. 

  واإلصابات بالمرضالعدد اإلجمالي للحوادث والحادثات   • تحسین الصحة المھنیة ورفاه الموظفین. •
 ذات الصلة بالعمل. 

النسبة المئویة للعمالء الراضین عن الخدمات الطبیة في   •
 لدولي. مركز فیینا ا

 المشاریع
 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

المتعلقة بالموارد   واإلداریةالخدمات االستشاریة  - ۰۰۱- ۸- ۰- ٥
 البشریة 

التطویر التنظیمي وتخطیط القوى العاملة وإدارة العقود وإدارة  
المواھب؛ واتفاقات مستوى الخدمات؛ والوثائق الخاصة  

البشریة؛ والتقییمات الطبیة وعملیات المراقبة  بإجراءات الموارد 
 واإلحصائیات الخاصة بالصحة. 

 
 الخدمات العامة -۹-۰-٥البرنامج الفرعي 

 األھداف: 

  .تقدیم خدمات إدارة المرافق والسفر والخدمات اللوجستیة بفعالیة وكفاءة  

  البرید. ضمان تنسیق السجالت والسیاسات واإلجراءات الخاصة بإدارة 

رات األداء  النواتج  مؤّشِ

النسبة المئویة لرضا العمالء عن جودة خدمات الدعم   • تحسین رضا العمالء عن جودة خدمات الدعم العامة.  •
 العامة وحسن توقیتھا.

النسبة المئویة لطلبات الخدمات التي انجزت في الوقت   • . تحسین توقیت تقدیم الخدمات الموجھة لصالح العمالء •
 المحدَّد. 

 المشاریع
 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

طلبات التأشیرات واالستمارات الجمركیة ونقل المكاتب وطلبات   إدارة الخدمات العامة - ۰۰۱- ۹- ۰- ٥
صیانة المرافق المستكملة وعقود التأمین والسجالت المحفوظة  

 والطرود المعالَجة. 

إدارة المباني وخدمات األمن  تكالیف خدمات  - ۰۰۲- ۹- ۰- ٥
 واألمان التابعة لألمم المتحدة 

 الخدمات المقدمة في مجال إدارة المباني واألمان واألمن  
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 خدمات المؤتمرات واللغات والنشر -۱۰-۰-٥البرنامج الفرعي 
 األھداف: 

  ووالیتھا، بین األمانة والدول األعضاء، من  التمكن على نحو فعَّال من تبادل ونشر المعلومات ذات الصلة بعمل الوكالة
خالل تنظیم وإدارة الفعالیات وإصدار الوثائق باللغات الرسمیة الست المستخدمة في جھازي تقریر السیاسات، وإعداد  

 المنشورات وتوزیعھا. 

رات األداء  النواتج  مؤّشِ

زة والفعالةاللغات  الحوارات واالتصاالت المتعددة •   المعزَّ
 بین األمانة والدول األعضاء والجھات المعنیة الرئیسیة. 

 عدد الكلمات المترجمة في كل ساعة عمل.  •

النسبة المئویة للعمالء الراضین عن خدمات المؤتمرات   •
 التي تقِدّمھا الوكالة. 

تعزیز تبادل المعلومات العلمیة والتقنیة بشأن االستخدامات   •
 ؛ السلمیة للطاقة الذریة

المئویة للمخطوطات التي قامت بمعالجتھا شعبة  النسبة  •
 خدمات المؤتمرات والوثائق. 

النسبة المئویة للعمالء الراضین عن شعبة خدمات   •
 المؤتمرات والوثائق. 

 المشاریع
 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

المقدَّمة لفعالیات   واللوجیستیةالدعم التنظیمي، والخدمات اإلداریة  خدمات المؤتمرات واللغات والنشر  -۱۰-۰۰۱- ۰- ٥
الوكالة؛ والوثائق والمحاضر الموجزة المترجمة باللغات الرسمیة  

الست في جھازي تقریر السیاسات؛ وإنتاج المنشورات والمواد  
 العلمیة والتقنیة األخرى. 

 
 خدمات المشتریات  -۱۱- ۰- ٥البرنامج الفرعي  

 األھداف: 

  .دعم تحقیق األھداف والغایات البرنامجیة للوكالة من خالل خدمات المشتریات 

  .تحقیق أفضل قیمة مقابل المال، من خالل منافسة تتَّسم باإلنصاف والشفافیة والفعَّالیة 

رات األداء  النواتج  مؤّشِ
تعزیز نظام الشراء الخاص بالوكالة (الشراء اإللكتروني)   •

وتحقیق أفضل قیمة مقابل المال للوكالة لدعم األنشطة البرنامجیة  
للوكالة من خالل عملیات قوامھا الكفاءة في شراء السلع  

والخدمات، ومن خالل منافسٍة سمتھا اإلنصاف والشفافیة  
 والفعالیة. 

الخاص بالوكالة (الشراء   عدد التحسینات في نظام الشراء •
  اإللكتروني و/أو النظم واألدوات األخرى).

 الوفورات التي تحققت للوكالة في شراء السلع والخدمات.  •

نسبة العمالء الراضین عن جودة الخدمات التي یقدمھا   • تحقیق رضا العمالء عن خدمات المشتریات.  •
 مكتب خدمات المشتریات. 

 المشاریع 
 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

العقود وأوامر الشراء واالتفاقات وأوامر الخدمة واالتفاقات   خدمات المشتریات -۱۱-۰۰۱- ۰- ٥
 الطویلة األمد واتفاقات مستوى الخدمات. 
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 الخدمات الخاصة بالسیاسات والتنظیم واإلدارة  — ٥البرنامج الرئیسي 

 موجز ھیكل البرنامج وموارده 
  (باستثناء االستثمارات الرأسمالیة الرئیسیة)

 ۲۰۲۲بأسعار  ۲۰۲۳   ۲۰۲۲بأسعار  ۲۰۲۲  

المتطلبات غیر   المیزانیة العادیة   البرنامج/البرنامج الفرعي/المشروع 
لة   المتطلبات غیر   المیزانیة العادیة     الُمموَّ

لة    الُمموَّ
۷۲۰ ۹۷۱ ٤ القیادة التنفیذیة  -۰-۱-۰۰۱-٥   ۱۳۲  ۲٦۹    ٥ ۱۹۰  ٥۸۲     ۲۲۰ ۹۹٥  

۲۱۳  ۳۱٥ ٤۳۳ ۲ جھازا تقریر السیاسات  -۰-۱-۰۰۲-٥  ۱۸۹    ۲ ٤۳۳ ۳۱٤    ٥۲۱  ۸۸۷  

۳۸۲ ۳۳۳   الوظیفة المعنیة باألخالقیات  -۰-۱-۰۰۳-٥   ٦۰۱  ٦٦٤      ۳۳۳ ٤۳۲     ٦۰۱  ٦٦٤  

۲٤٥  ۷٦۱ ۷۳۷ ۷ القیادة التنفیذیة والسیاسات  -۰-۱-٥  ٥٤٦    ۷ ۷۸٥ ۸۱٦    ۲٤٥  ٥٤٦  

٤۰۸ ۰۰۰ ۳ الخدمات القانونیة  -۰-۲-۰۰۱-٥   ۷٤۸ ۹۸٦    ۳ ۰۰۰ ۳۰۸     ۷٤۸ ۹۸٦  

٤۰۸ ۰۰۰ ۳ الخدمات القانونیة  -۰-۲-٥   ۷٤۸ ۹۸٦    ۳ ۰۰۰ ۳۰۸     ۷٤۸ ۹۸٦  

۱۲٤ ۳ الخدمات اإلشرافیة  -۰-۳-۰۰۱-٥  ۰۱٦   ۳۰٤  ٥۹۷    ۳ ۱۲٤  ۰۱٦     ۳۰٤  ٥۹۷  

۱۲٤ ۳ الخدمات اإلشرافیة  -۰-۳-٥  ۰۱٦   ۳۰٤  ٥۹۷    ۳ ۱۲٤  ۰۱٦     ۳۰٤  ٥۹۷  

۸۲۳ ۳ واالتصاالتاإلعالم العام  -۰۰۱-٤-۰-٥  ٤۰٤   ٦۱۹ ۱٥۹    ۳ ۸۲۳  ٥۰٤     ٥۸٥ ٦۱۳  

۸۲۳ ۳ اإلعالم العام واالتصاالت  -٤-۰-٥  ٤۰٤   ٦۱۹ ۱٥۹    ۳ ۸۲۳  ٥۰٤     ٥۸٥ ٦۱۳  

۷۰۲ ۸۳٦   الخدمات الخاصة باإلدارة والتنظیم  -۰۰۱-٥-۰-٥   ۲۱۳  ۱۸۹      ۸۳٦ ۷۰۲     ۲۱۳  ۱۸۹  

د لألمم المتحدة مساھمة النظام  -۰۰۲-٥-۰-٥  -  ۷۷٤ ٥۹٤     -  ۷۷٤ ٥۹٤   الموحَّ

۰٤۳ ۱ الخدمات الخاصة بالتنظیم واإلدارة  -٥-۰-٥  ۱۰۸   ۲۱۳  ۱۸۹    ۱ ۰٤۳  ۱۰۸     ۲۱۳  ۱۸۹  

۰۱  تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  -۰۰۱-٦-۰-٥  ٦ ٤٤٤۹۹  ۷۳۲  ٤۲۹      ۰۱  ٤٤٤ ۲۰۷     ۷۳۲  ٤۲۹   

۰۱  المعلومات واالتصاالت تكنولوجیا   -٦-۰-٥  ٦ ٤٤٤۹۹  ۷۳۲  ٤۲۹      ۰۱  ٤٤٤ ۲۰۷     ۷۳۲  ٤۲۹   

۲۸٦ ۹۹۷ ٦ اإلدارة والخدمات المالیة -۰-۷-۰۰۱-٥   ٥۹٤ ۹۸٦    ٦ ۹٥٦ ۰۰٥     ٥٥۸ ۰۳۸   

۲۸٦ ۹۹۷ ٦ اإلدارة والخدمات المالیة  -۰-۷-٥   ٥۹٤ ۹۸٦    ٦ ۹٥٦ ۰۰٥     ٥٥۸ ۰۳۸   

۱۰۸ ٦۹۸ ٦ المتعلقة بالموارد البشریة  االستشاریة واإلداریةالخدمات  -۰-۸-۰۰۱-٥   ۰۹۱  ۸٥۹    ٦ ۲۷۸  ٤۰۲     ۰۹۱  ۸٥۹  

۱۰۸ ٦۹۸ ٦ إدارة الموارد البشریة  -۰-۸-٥   ۰۹۱  ۸٥۹    ٦ ۲۷۸  ٤۰۲     ۰۹۱  ۸٥۹  

۲٤٤ ۳۹۱  ٥۷٥ ۳٥۹ ۹ إدارة الخدمات العامة  -۰-۹-۰۰۱-٥     ۹ ۲۳٥  ۷۳٥    ۳۹۱ ۲٤٤   

تكالیف خدمات إدارة المباني و خدمات األمن واألمان   -۰-۹-۰۰۲-٥
۱٦۲ ۷٤۸ ۱۹  التابعة لألمم المتحدة    -    ۱۹ ٦۹۷ ۸۸۹  - 

۹۲  الخدمات العامة  -۰-۹-٥  ۷۰۱  ۷۹۱  ۳۹۱ ۲٤٤      ۹۲  ۰٥۰  ٤۲٦     ۳۹۱ ۲٤٤   

۲٤۱ ٥ خدمات المؤتمرات واللغات والنشر  -۰۰۱- ۰-۱۰-٥  ٤٤٦  ۱٤۱ ٤٤۳    ٥ ۳۸۹ ۹۹۸    ۱٤۱ ٤٤۳  

۲٤۱ ٥ خدمات المؤتمرات واللغات والنشر  -۰-۱۰-٥  ٤٤٦  ۱٤۱ ٤٤۳    ٥ ۳۸۹ ۹۹۸    ۱٤۱ ٤٤۳  

۹۰۲ ۲ خدمات المشتریات  -۰۰۱- ۰-۱۱-٥  ٦۲۸   ۱ ۰۰۱  ۱۰٥     ۲ ۹۲۱  ۲٥۱   ۱ ۰۰۱  ۱۰٥   

۹۰۲ ۲ خدمات المشتریات  -۰-۱۱-٥  ٦۲۸   ۱ ۰۰۱  ۱۰٥     ۲ ۹۲۱  ۲٥۱   ۱ ۰۰۱  ۱۰٥   

٥-S-  ۱٤۲ ٦۷۷ ٤ الخدمات التجاریة المشتركة   ۱۳۱ ۹۷۸    ٥٦ ٤۷ ٦۲۰     ۱۳۷ ۹۹٤  

۸۷۲ ۸٤  الخدمات الخاصة بالسیاسات والتنظیم واإلدارة  - ٥البرنامج الرئیسي   ٥٦۸  ٥ ۱۰۹  ۹۰٦      ۸٤ ۸۷۲  ٥٦۸  ٥ ۸۳۸ ۳۷۳  
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 ٥الرئیسي  البرنامج

 واإلدارة الخدمات الخاصة بالسیاسات والتنظیم   — ٥البرنامج الرئیسي 

لة في المیزانیة العادیة  أنشطة غیر مموَّ
 (باستثناء االستثمارات الرأسمالیة الرئیسیة)

المتطلبات غیر   المھام  المشروع 
 ۲۰۲۲الممّولة في 

المتطلبات غیر  
 ۲۰۲۳الممّولة في 

۱۳۲ اإلرشادات العامة واإلدارة  القیادة التنفیذیة  -۰-۱-۰۰۱-٥  ۲٦۹    ۲۲۰ ۹۹٥  

جھازا تقریر  -۰-۱-۰۰۲-٥
۲۱۳ جھازا تقریر السیاسات  السیاسات   ۱۸۹   ٤۲۱  ۸۸۷  

الوظیفة المعنیة   -۰-۱-۰۰۳-٥
٦۰۱ الوظیفة المعنیة باألخالقیات  باألخالقیات   ٦   ٦٦٤۰۱  ٦٦٤  

  ۹۸٦ ۷٤۸   ۹۸٦ ۷٤۸ الخدمات القانونیة  الخدمات القانونیة  -۰-۲-۰۰۱-٥

۳۰٤ الخدمات اإلشرافیة  الخدمات اإلشرافیة  -۰-۳-۰۰۱-٥  ٥۹۷   ۳۰٤  ٥۹۷  

اإلعالم العام   -۰۰۱-٤-۰-٥
  ٥۱۳ ٥۸٦   ۱٥۹ ٦۱۹ اإلعالم العام واالتصاالت  واالتصاالت 

الخدمات الخاصة   -۰۰۱-٥-۰-٥
۲۱۳ التنسیق العام واإلدارة العامة  بالتنظیم واإلدارة   ۱۸۹   ۲۱۳  ۱۸۹  

تكنولوجیا   -۰۰۱-٦-۰-٥
۷۳۲ تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  المعلومات واالتصاالت   ٤۲۹    ۷۳۲  ٤۲۹   

اإلدارة والخدمات   -۰-۷-۰۰۱-٥
۰۳۸ ٥٥۸   ۹۸٦ ٥۹٤ اإلدارة والخدمات المالیة  المالیة    

الخدمات  -۰-۸-۰۰۱-٥
االستشاریة واإلداریة المتعلقة  

 بالموارد البشریة 
۰۹۱ المتعلقة بالموارد البشریة  االستشاریة واإلداریةالخدمات    ۸٥۹   ۰۹۱  ۸٥۹  

إدارة الخدمات   -۰-۹-۰۰۱-٥
۲٤٤ ۳۹۱ إدارة الخدمات العامة  العامة     ۳۹۱ ۲٤٤   

خدمات  --۰۰۱- ۰-۱۰-٥
  ٤٤۳ ۱٤۱   ٤٤۳ ۱٤۱ خدمات المؤتمرات واللغات والنشر  المؤتمرات واللغات والنشر

خدمات  -۰۰۱- ۰-۱۱-٥
۰۰۱ ۱ خدمات المشتریات  المشتریات   ۱۰٥    ۱ ۰۰۱  ۱۰٥   

٥-S-  ۹۹٤ ۱۳۷   ۹۷۸ ۱۳۱ الخدمات التجاریة المشتركة  الخدمات التجاریة المشتركة  

۱۰۹ ٥   المجموع اإلجمالي   ۹۰٦    ٥ ۸۳۸ ۳۷۳  
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 ۱۹۳الصفحة  

 ٦البرنامج الرئیسي 

 ٦البرنامج الرئیسي 

 إدارة التعاون التقني ألغراض التنمیة 
مة  مقّدِ

ن البرنامج الرئیســي   من إدارة مشــاریع التعاون التقني وإعدادھا وتنفیذھا في إطار برنامج التعاون التقني لفترة الســنتین. ٦یُمّكِ
األعضـــاء اإلنمائیة ذات الصـــلة من خالل إدارة البرامج على نحو فعال،  وبرنامج التعاون التقني مصـــمم لتلبیة أولویات الدول  

مع  —وفقا لھدفھ االـستراتیجي، كما أنھ ـسیظل یمثل األداة الرئیـسیة المـستخدمة لنقل العلوم والتكنولوجیا النوویة وبناء القدرات  
ألعضـاء، بما یسـاھم في جھود الدول األعضـاء  في مجال التطبیقات النوویة في الدول ا —التركیز على تنمیة الموارد البشـریة  

 الرامیة إلى تحقیق أھداف التنمیة المستدامة.

ــاء في تلبیة احتیاجاتھا  ــة بالوكالة تدعم الدول األعضــ ــاملة لعدة مجاالت خاصــ وبرنامج التعاون التقني ھو عبارة عن آلیة شــ
ُر ھذه اآللیة بناء الشـرا المتعلَّقة بالتنمیة المسـتدامة. كات، كما أنھا تدعم تقاسـم المعارف، وتُسـھم في إقامة الشـبكات العلمیة  وتُیسـِّ

وتعزیزھا وذلك من خالل المشـــاریع الوطنیة واإلقلیمیة واألقالیمیة الممولة من صـــندوق التعاون التقني والموارد الخارجة عن  
وھي مشاریع مع الدول األعضاء  ة تشاوریة ویجري إعداد مشاریع التعاون التقني من خالل عملی المیزانیة والمساھمات العینیة.

تتناول األولویات اإلنمائیة الوطنیة المحدَّدة في األطر البرنامجیة القُطریة والخطط اإلنمائیة الوطنیة، وتتناول أیضــــاً المســــائل 
التعاون التقني للفترة وفي إطار دورة برنامج  موضع االھتمام المشترك واالحتیاجات المحدَّدة من خالل مختلف األطر اإلقلیمیة.

بلداً من أقل    ۳٥دولة عـضواً وإقلیماً مـشروعاً وطنیاً للتعاون التقني (بما في ذلك    ۱٤٤، ـسیكون لدى ما مجموعھ  ۲۰۲۲-۲۰۲۳
  .٪۹٤وألغراض التخطیط، یُفترض أن یصل معدَّل التحقیق اإلجمالي لصندوق التعاون التقني إلى  البلدان نمواً).

م    مع التركیز على ما یلي: ۲۰۲۳-۲۰۲۲برنامج التعاون التقني للفترة وقد ُصّمِ

ــیما فیما یتعلق بتصــمیم   • ــاركتِھا في جمیع مراحل دورة البرنامج، ال س تعزیز الحوار مع الدول األعضــاء وتعزیز مش
 مشاریع التعاون التقني وتنفیذھا ورصدھا واإلبالغ بشأنھا؛

للدول األعضـــاء من طلبات واحتیاجات متزایدة فیما یتعلَّق باســـتخدام التكنولوجیا  ضـــمان توفیر دعم كاف لتلبیة ما  •
ــیما  ــتدامة، ال س ــتدامة، بما في ذلك دعم جھودھا الرامیة إلى تحقیق أھداف التنمیة المس النوویة ألغراض التنمیة المس

 ؛۱۷و ۱٥و ۱٤و ۱۳و ۹و ۷و ٦و ۳و ۲األھداف 
 ي مجال الكشف المبكر عن األمراض الحیوانیة المصدر ومكافحتھا؛دعم الدول األعضاء في بناء قدراتھا ف •
دعم الدول األعـضاء التي تحتاج إلى المـساعدة على بناء وتوـسیع قدراتھا في مجال رعایة مرـضى الـسرطان من خالل   •

 إدراج خدمات العالج اإلشعاعي والتصویر التشخیصي والطب النووي ضمن برنامج شامل لمكافحة السرطان؛
 الدول األعضاء في مواجھة التحدیات العالمیة من قبیل تغیر المناخ والتلوث بالمواد البالستیكیة؛دعم  •
دعم الدول األعضـاء في بناء وتعزیز بُناھا األسـاسـیة الرقابیة والخاصـة باألمان ألغراض االسـتخدام المأمون واآلمن  •

 للعلوم والتطبیقات النوویة؛
ھ في مـجال التنمـیة وذـلك من خالل تـبادل تعزیز التـعاون بین اـلدول األعضـــــاء  • لمواجـھة التـحدـیات المتغیّرة التي تُواجـَ

 المعلومات والمعارف، ال سیما عبر استخدام الخبرات المتاحة على الصعید اإلقلیمي؛
ضـمان اسـتدامة قدرة الوكالة على تخطیط البرنامج وتنفیذه وعلى االسـتجابة على نحو سـریع وواٍف للطلبات الناشـئة  •

 العاجلة الواردة من الدول األعضاء للحصول على الدعم من خالل برنامج التعاون التقني؛و
تعزیز فـعالـیة برـنامج التـعاون التقني وكـفاءـتھ وجودـتھ من خالل مواصــــــلة تعزیز النھج الـقائم على النـتائج وتحســـــین   •

 التنسیق الداخلي مع اإلدارات التقنیة؛
حشـــــد الموارد، بـما یشــــــمل الشـــــراكات مع الجـھات الـمانحة غیر التقلیدیة تعزیز الشـــــراكات والجھود الرامـیة إلى  •

 والشراكات بین القطاعین العام والخاص؛
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 ٦البرنامج الرئیسي 

ــل   • ــورة برنامج التعاون التقني ودوره في نقل التكنولوجیا النوویة من خالل بذل الجھود في مجال التواصــ تعزیز صــ
ــأن العلوم وا لتكنولوجیا النوویة وتطبیقاتھا وبرنامج التعاون التقني الخارجي، بما في ذلك خالل المؤتمر الوزاري بشــ

 ؛۲۰۲۳المزمع عقده في عام 
 الترویج لتعمیم مراعاة المنظور الجنساني مع التركیز بشكل خاص على مشاركة المرأة في أنشطة التعاون التقني. •
 

 األھداف: 

  االحتیاجات ویلّبِیھا على نحو فعّال وكفؤ، وبالتالي تعزیُز القدرات التقنیة  إدارةُ ووضُع وتنفیذُ برنامج للتعاون التقني یستند إلى
 للدول األعضاء في مجال التطبیق السلمي واالستخدام اآلمن للتكنولوجیات النوویة ألغراض التنمیة المستدامة. 

رات األداء  النواتج  مؤّشِ

النسبة المئویة للدول األعضاء التي لدیھا مشاریع وطنیة   • زیادة فعالیة برنامج التعاون التقني وكفاءتھ.  •
 للتعاون التقني وأُُطر برنامجیة قُطریة ساریة. 

النسبة المئویة لمشاریع التعاون التقني المنجزة خالل العام   •
 المنصرم التي حققت األھداف المقررة على مستوى المخرجات. 

 یة للمشاریع ذات التصامیم العالیة الجودة. النسبة المئو • تحسین جودة برنامج التعاون التقني.  •

النسبة المئویة للمشاریع التي تُعَدُّ بشأنھا تقاریر مرحلیة تقییمیة   •
 سنویة. 

 عدد اتفاقات الشراكات الساریة.  • تعزیز إقامة الشراكات وحشد الموارد.  •

 حشد موارد إضافیة لبرنامج التعاون التقني. •

 واتجاھاتھالتغیرات في البرنامج 

من المتوقع أن تزداد طلبات الدول األعضـاء على المسـاعدة في إطار   ،إدارة برنامج التعاون التقني  -۱-۰-٦البرنامج الفرعي  
، ـمدفوـعة في ذـلك بجمـلة أمور منـھا تزاـید الطـلب على تطبیق التكنولوجـیا النووـیة ۲۰۲۳–۲۰۲۲برـنامج التـعاون التقني للفترة  

ة، وجھود الدول األعضــاء الرامیة إلى تحقیق أھداف التنمیة المســتدامة، بما في ذلك في مجاالت الصــحة  لدعم التنمیة المســتدام
ویظل تعزیز البنى األســاســیة   البشــریة، ال ســیما مجال مكافحة الســرطان، واألغذیة والزراعة، وإدارة الموارد المائیة، والبیئة.

لدول األعضـاء، ومن المتوقع أن تزداد طلبات الدول األعضـاء للحصـول على  الرقابیة والخاصـة باألمان یمثّل أولویة بالنسـبة ل
ــدر، أو بالكوارث  ــیما تلك المتعلقة باألمراض الحیوانیة المصـ ــي األمراض المحتملة، ال سـ ــاعدة في مواجھة حاالت تفشـ المسـ

 بالستیكیة.الطبیعیة، وكذلك في مواجھة التحدیات العالمیة من قبیل تغیر المناخ والتلوث بالمواد ال
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 ٦البرنامج الرئیسي 

 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا بحسب البرنامج

 المشاریع

 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

اإلرشادات والمعاییر واإلجراءات المتعلقة بالتعاون التقني؛  اإلدارة العامة واإلرشادات االستراتیجیة  - ۰۰۱- ۱- ۰- ٦
والبیانات الصادرة في االجتماعات والفعالیات الرئیسیة؛ ومذكرات  

اإلحاطات؛ والتقاریر المقدَّمة إلى جھاَزي تقریر السیاسات في  
الوكالة؛ وتقاریر التعاون التقني؛ ووثائق لجنة المساعدة والتعاون  

ھمة في إعداد تقاریر األمم المتحدة ذات الصلة؛  التقنیین؛ والمسا
وتقاریر مبادرة االستخدامات السلمیة؛ والمذكرات واألوراق  

والتحلیالت االستراتیجیة؛ وارتفاع معدَّل التحقیق لصندوق  المفاھیمیة؛ 
 التعاون التقني؛ والموارد الخارجة عن المیزانیة التي تمَّ حشدھا. 

تقدیم الدعم لوضعِ وتنفیِذ برنامج التعاون التقني من خالل تقدیم   امج التعاون التقني تنسیق ودعم برن  - ۰۰۲- ۱- ۰- ٦
الخدمات للُشعب اإلقلیمیة داخل إدارة التعاون التقني، بما في ذلك  

برنامج العمل من أجل عالج السرطان؛ وتنقیح معاییر جودة  
التعاون التقني؛ ووثائق لجنة المساعدة والتعاون التقنیین؛ والوثائق  

مة إلى جھاَزي تقریر السیاسات في الوكالة؛  الداعمة المقدَّ 
ومذكرات اإلحاطات؛ وإقامة الشراكات وتعزیزھا؛ والموارد  

 الخارجة عن المیزانیة التي تمَّ حشدھا.

األُُطر البرنامجیة القُطریة الُمصاغة/الموقّعة/المحدَّثة؛ واإلطار   إدارة برنامج التعاون التقني ألفریقیا  - ۰۰۳- ۱- ۰- ٦
االستراتیجي اإلقلیمي؛ ووثائق لجنة المساعدة والتعاون   التعاوني

التقنیین؛ والمذكرات البرنامجیة القُطریة؛ وبعثات الخبراء؛ والمنح 
الدراسیة؛ والدورات التدریبیة؛ وشراء المعدات؛ ومذكرات  

اإلحاطات؛ وتقاریر البرمجة والرصد؛ ووثائق الشراكة؛ والموارد  
 مَّ حشدھا.الخارجة عن المیزانیة التي ت 

 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

القُطریة الُمصاغة/الموقّعة/المحدَّثة؛ ووثائق   األُُطر البرنامجیة إدارة برنامج التعاون التقني آلسیا والمحیط الھادئ  - ۰۰٤- ۱- ۰- ٦
لجنة المساعدة والتعاون التقنیین؛ والمذكرات البرنامجیة القُطریة؛  
وبعثات الخبراء، والمنح الدراسیة، والدورات التدریبیة، وعملیات  
الشراء المنجزة؛ ومذكرات اإلحاطات؛ وتقاریر البرمجة والرصد؛  

 خارجة عن المیزانیة التي تمَّ حشدھا. ووثائق الشراكة؛ والموارد ال 
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 ۱۹٦  الصفحة

 ٦البرنامج الرئیسي 

 المخرجات الرئیسیة المخطَّط لھا  العنوان 

نات برنامج التعاون التقني في المنطقة تنفیذاً فعَّاالً   إدارة برنامج التعاون التقني ألوروبا  - ۰۰٥- ۱- ۰- ٦ تنفیذ جمیع مكِوّ
وفي الوقت المناسب، بما في ذلك المكونات المتعلقة بالموارد  

البشریة والمعدات؛ وإعداد جمیع الوثائق ذات الصلة، بما في ذلك،  
من جملة وثائق أخرى، األطر البرنامجیة قُطریة الجدیدة  

منقَّحة من نموذج إقلیمي؛ ووثائق لجنة  والمحدثة، وصیغة 
المساعدة والتعاون التقنیین، والتقاریر السنویة، والمذكرات  

البرنامجیة القُطریة، وتقاریر الرصد؛ ووثائق الشراكة؛ والموارد  
 الخارجة عن المیزانیة التي تمَّ حشدھا.

الالتینیة  إدارة برنامج التعاون التقني ألمریكا  - ۰۰٦- ۱- ۰- ٦
 والكاریبي 

األُُطر البرنامجیة القُطریة الُمصاغة/الموقّعة/المحدَّثة؛ واإلطار  
التعاوني االستراتیجي اإلقلیمي؛ ووثائق لجنة المساعدة والتعاون  

التقنیین؛ والمذكرات البرنامجیة القُطریة؛ وبعثات الخبراء، والمنح 
لمنجزة؛  الدراسیة، والدورات التدریبیة، وعملیات الشراء ا

ومذكرات اإلحاطات؛ وتقاریر البرمجة والرصد؛ ووثائق  
 الشراكة؛ والموارد الخارجة عن المیزانیة التي تمَّ حشدھا. 

طلبات تورید المشتریات المنجزة؛ وأوامر الشراء الصادرة؛   خدمات المشتریات  - ۰۰۷- ۱- ۰- ٦
وتسلیم السلع والمعدات والخدمات؛ والتركیب وتقدیم التدریب في  

 موقع، عند االقتضاء. ال

استعراضات البعثات المتكاملة لبرنامج العمل من أجل عالج   تنسیق ودعم برنامج العمل من أجل عالج السرطان  - ۰۰۸- ۱- ۰- ٦
السرطان؛ والموارد الخارجة عن المیزانیة التي تم حشدھا؛  

وبعثات الخبراء االستشاریة؛ والخطط الوطنیة لمكافحة السرطان؛  
 ي تمت إقامتھا؛ ووثائق المشاریع القابلة للتمویل. والشراكات الت 
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 ۱۹۷الصفحة  

 ٦البرنامج الرئیسي 

 ألغراض التنمیةإدارة التعاون التقني  - ٦البرنامج الرئیسي 
 موجز ھیكل البرنامج وموارده 

 (باستثناء االستثمارات الرأسمالیة الرئیسیة)
 ۲۰۲۲بأسعار  ۲۰۲۳   ۲۰۲۲بأسعار  ۲۰۲۲  

المتطلبات غیر   المیزانیة العادیة   البرنامج/البرنامج الفرعي/المشروع 
لة   المتطلبات غیر   المیزانیة العادیة     الُمموَّ

لة    الُمموَّ
  ٦۸٦ ۹۹    ۰۲۲ ۱٥٥ ۱   ٦۸٦ ۹۹  ۰۲۲ ۱٥٥ ۱ اإلدارة العامة واإلرشادات االستراتیجیة  -۰-۱-۰۰۱-٦

۱۲۳ ٤ تنسیق ودعم برنامج التعاون التقني  -۰-۱-۰۰۲-٦  ٤۳۰   ٤٤۱ ۸٤۷   ٤ ۱۲۳  ٤۳۰     ٦٥۹ ٤۸٥  

٤۷۲ ٥ ألفریقیا إدارة برنامج التعاون التقني  -۰-۱-۰۰۳-٦  ۷۸۲   -  ٤ ٥۷۲  ۷۸۲   - 

۱۹۲ ٤ إدارة برنامج التعاون التقني آلسیا والمحیط الھادئ  -۰-۱-۰۰٤-٦  ۲۷۸   ٦۰۱  ٤   ٦٦٤ ۱۹۲  ۲۷۸     ٦۰۱  ٦٦٤  

۰٥۹ ۳ إدارة برنامج التعاون التقني ألوروبا  -۰-۱-۰۰٥-٦  ٥٥۱  ۱۹٥ ۲۷۱    ۳ ۰٥۹  ٥٥۱    ۱۹٥ ۲۷۱   

۲٥۱ ۳ برنامج التعاون التقني ألمریكا الالتینیة والكاریبي إدارة  -۰-۱-۰۰٦-٦  ۷۹۷  ۱۹٦ ۸٥٤   ۳ ۲٥۱  ۷۹۷    ۱۹٦ ۸٥٤  

۲۷٦ ۷٦۸ ۱ خدمات المشتریات  -۰-۱-۰۰۷-٦   -  ۱ ۷٦۸ ۲۷٦   - 

۹۲۲ ٤۷٥ ۲ تنسیق ودعم برنامج العمل من أجل عالج السرطان  -۰-۱-۰۰۸-٦   ٦۰۱  ٦٦٤   ۲ ٤۷٥ ۹۲۲     ٦۰۱  ٦٦٤  

٦۲  إدارة برنامج التعاون التقني -۰-۱-٦  ۰۹۲  ٤٦٥  ۱ ۱٤۷ ۷۲٤      ٦۲  ۰۹۲  ٤٦٥  ۱ ۳٦٥ ٦٥۰   

٦-S-  ۰۳۳ ۱ الخدمات التجاریة المشتركة  ۳٥۷  ٤۱ ٥۱٤    ۱ ۰۳۳  ۳٥۷    ٤٤ ۰۰۸   

۷۲  إدارة برنامج التعاون التقني   -۰-٦  ۲۰٦  ۱۲۸   ۱ ۱۸۸ ۹٤۱     ۷۲  ۲۰٦  ۱۲۸   ۱ ۹۰٤  ۸٦٥  

۷۲  إدارة التعاون التقني ألغراض التنمیة  - ٦البرنامج الرئیسي   ۲۰٦  ۱۲۸   ۱ ۱۸۸ ۹٤۱     ۷۲  ۲۰٦  ۱۲۸   ۱ ۹۰٤  ۸٦٥  

 

 إدارة التعاون التقني ألغراض التنمیة - ٦البرنامج الرئیسي 
لة في المیزانیة العادیة  أنشطة غیر مموَّ

 (باستثناء االستثمارات الرأسمالیة الرئیسیة)

المتطلبات غیر   المھام  المشروع 
 ۲۰۲۲الممّولة في 

المتطلبات غیر  
 ۲۰۲۳الممّولة في 

اإلدارة العامة   -۰-۱-۰۰۱-٦
  ٦۸٦ ۹۹  ٦۸٦ ۹۹ إدارة برنامج التعاون التقني  واإلرشادات االستراتیجیة 

تنسیق ودعم برنامج   -۰-۱-۰۰۲-٦
  ٤۸٥ ٦٥۹   ۸٤۷ ٤٤۱ إدارة برنامج التعاون التقني  التعاون التقني 

إدارة برنامج   -۰-۱-۰۰٤-٦
التعاون التقني آلسیا والمحیط  

 الھادئ 
٦۰۱ إدارة برنامج التعاون التقني آلسیا والمحیط الھادئ   ٦   ٦٦٤۰۱  ٦٦٤  

إدارة برنامج   -۰-۱-۰۰٥-٦
۲۷۱ ۱۹٥ إدارة برنامج التعاون التقني ألوروبا  التعاون التقني ألوروبا     ۱۹٥ ۲۷۱   

إدارة برنامج   -۰-۱-۰۰٦-٦
التعاون التقني ألمریكا الالتینیة  

 والكاریبي 
  ۸٥٤ ۱۹٦   ۸٥٤ ۱۹٦ إدارة برنامج التعاون التقني ألمریكا الالتینیة والكاریبي 

تنسیق ودعم برنامج   -۰-۱-۰۰۸-٦
٦۰۱ تنسیق ودعم برنامج العمل من أجل عالج السرطان  العمل من أجل عالج السرطان   ٦   ٦٦٤۰۱  ٦٦٤  

٦-S-  ۰۰۸ ٤٤  ٥۱٤ ٤۱ الخدمات التجاریة المشتركة  الخدمات التجاریة المشتركة   
۹۰٤ ۱   ۹٤۱ ۱۸۸ ۱   المجموع اإلجمالي   ۸٦٥  



 

 



 
 

 

 

 

 

 

 المرفقات 
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 ۲۰۱  الصفحة

 قائمة المختصرات -۱المرفق 

 نظام المعلومات لدعم البرامج على نطاق الوكالة  نظام إیبس

 شبكة المختبرات التحلیلیة لقیاس النشاط اإلشعاعي البیئي شبكة ألمیرا 

ــعة والوقود   خدمة "أرتمیس"  ــرف في النفایات المش ــتعراض المتكاملة المتعلقة بالتص خدمة االس
 المستھلك، وبرامج اإلخراج من الخدمة واالستصالح

 االتفاقیتینتمرین الطوارئ في إطار  ConvExتمرین في إطار 

 اتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة اتفاقیة الحمایة المادیة

ي للطوارئ EPRIMSنظام   نظام إدارة معلومات التأھُّب والتصّدِ

  منظمة األغذیة والزراعة الفاو 

 الفھرس الدولي للمصادر واألجھزة المشعـّة المختومة فھرس المصادر 

للفیزیاء  المركز الدولي 
 النظریة

 مركز عبد السالم الدولي للفیزیاء النظریة

 نشرة إعالمیة INFCIRCوثیقة 

 النظام الدولي للمعلومات النوویة نظام إینیس 

 المشروع الدولي المعني بالمفاعالت النوویة ودورات الوقود النووي االبتكاریة مشروع إنبرو 

ــأن التصـــــویر الجزیئي والتصـــــویر اإلكلینیكي المقطعي  IPET-2020المؤتمر  دولي بشـــ المؤتمر اـل
تمھید الطریق نحو الطب   التصــویر المقطعي الحاســوبي:-باالنبعاث البوزیتروني

 المشخَصن والتشخیص العالجي

 المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام  معاییر إیبساس 

 الیابانیة لتصنیع وقود خلیط األكسیدینالمحطة   محطة تصنیع وقود موكس

 معاھدة عدم انتشار األسلحة النوویة معاھدة عدم االنتشار 

  تجدید مختبرات التطبیقات النوویة ReNuALمشروع 

  وثیقة تقنیة صادرة عن الوكالة الدولیة للطاقة الذریة TECDOCوثیقة 

 والثقافةمنظمة األمم المتحدة للتربیة والعلم   الیونسكو 
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 ۲۰۳  الصفحة

 
 

 
 

 

 الھیكل التنظیمي  -۲المرفق 
 ) ۲۰۲۱ شباط/فبرایر ۱(في 

یعمل مركز عبد السالم الدولي للفیزیاء النظریة في إطار اتفاق ثالثي األطراف مع الحكومة اإلیطالیة ومنظمة األمم المتحدة للتربیة    *
 األطراف. وتتولـَّى الیونسكو إدارتھ نیابة عن جمیع  والعلم والثقافة والوكالة. 

 ** بمشاركة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي واللجنة األوقیانوغرافیة الحكومیة الدولیة. 

  مكتب المدیر العام

أمانة جھازي 
مكتب اإلعالم  تقریر السیاسات

 العام واالتصاالت

مكتب الشؤون 
مكتب الخدمات   القانونیة

 اإلشرافیة الداخلیة

إدارة التعاون  
إدارة الطاقة   التقني 

إدارة األمان   النوویة 
 واألمن النوویین 

إدارة الشؤون  
إدارة العلوم   اإلداریة 

 إدارة الضمانات  والتطبیقات النوویة 

 أفریقیا 

آسیا والمحیط  
 الھادئ 

 أوروبا

دعم وتنسیق  
 البرنامج 

أمریكا الالتینیة  
 والكاریبي 

 القوى النوویة 

أمان المنشآت  
 النوویة 

األمان اإلشعاعي  
وأمان النقل  
 وأمان النفایات 

المیزانیة  
 والمالیة 
خدمات  

المؤتمرات  
 والوثائق 

 الخدمات العامة 

تكنولوجیا  
 المعلومات 

 الموارد البشریة 

 الصحة البشریة 

مختبرات البیئة  
التابعة للوكالة،  

 موناكو** 
الشعبة المشتركة  

بین الفاو  
والوكالة  
الستخدام  

التقنیات النوویة  
في األغذیة  
 والزراعة

العلوم الفیزیائیة  
 والكیمیائیة 

 العملیات ألف 

 العملیات باء 

المفاھیم  
 والتخطیط 

 العملیات جیم 

 إدارة المعلومات 

الخدمات التقنیة  
 والعلمیة 

 (مركز عبد السالم الدولي للفیزیاء النظریة)*

 األمن النووي

برنامج العمل من 
أجل عالج 
 السرطان

التخطیط  
والمعلومات  

 المعارف وإدارة 

دورة الوقود  
النووي وتكنولوجیا  

 النفایات 

 المدیر العام
  رافائیل ماریانو غروسي
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