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 عام توزیع 

 عربي 
ةنكلیزیاإلاألصل:   

 مجلس المحافظین
 المؤتمــــــر العــــام

 فقط نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي 
 من جدول األعمال المؤقت للمؤتمر 14البند  

 )Add.1وإضافتھا  GC(66)/1الوثیقة (
 

 

 النووي واإلشعاعياألمان 
 

 تقریر من المدیر العام 
 

 ملخص
 

ً          عمال  ـبالقرار      GC(65)/RES/8  ی عر ض على مجلس المـحافظین وعلى المؤتمر الـعام تقریر یشــــــمل المواضـــــیع ،                                                             َ   ُ   
                 ً             التالیة، التماسا  لنظرھما فیھ:

 عام؛ •

                                                            ً  االتفاقیات واألطر الرقابیة والصكوك الداعمة غیر الملزمة قانونا ؛ •

 معاییر األمان الصادرة عن الوكالة؛ •

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

 أمان المنشآت النوویة؛ •

 األمان اإلشعاعي وحمایة البیئة؛ •

 أمان النقل؛ •

 أمان التصرف في الوقود المستھلك والنفایات المشعة؛ •

 الخدمة، وتعدین الیورانیوم ومعالجتھ، واالستصالح البیئي؛ األمان في مجال اإلخراج من •

 بناء القدرات؛ •

  التصرف المأمون في المصادر المشعة؛ •

              ّ                                      التأھب والتصد ي للحادثات والطوارئ النوویة واإلشعاعیة. •

 
 اإلجراء الموصى بھ

 
َ مجلس  المحافظین  یحیط   ُ   َ      یـ وصـ ى بأن  •           ُ  ھذا التقریر.ب    ً علما      
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 األمان النووي واإلشعاعي
 تقریر من المدیر العام 

 

 معلومات عامة  -ألف

 

 إسبانیا (الصورة من: الوكالة الدولیة للطاقة الذریة)بعثة فرقة استعراض أمان التشغیل في محطة ألمراز للقوى النوویة في 

ِ َّ                                                           أ ع د  ھذا التقریر لدورة المؤتمر العام العادیة الـسادـسة والـستین ( -1 ً         ) اـستجابة  للقرار  2022 ُ           GC(65)/RES/8 ،
ً                               الذي طلب فیھ المؤتمر العام إلى المدیر العام أن یقد  م تقریرا  مفصـ ال  عن تنفیذ أنشـطة األمان النووي و  َّ اإلشـعاعي                                                    ِّ        ً    

ویتناول ھذا التقریر الفترة                                                              ُّ             اـستجابة لھذا القرار وعن التطورات األخرى ذات الـصلة التي تـستجد  في غـضون ذلك.
 .2022حزیران/یونیھ  30إلى  2021تموز/یولیھ  1من 

ــعاعي وأمان النقل وأمان   -2 ــون وتعزیز األمان النووي واألمان اإلشــ ــلت الوكالة جھودھا لصــ وقد واصــ
النـفاـیات، والـقدرات في مـجال الـتأـھب والتصـــــدي للطوارئ ـبالتركیز على جمـلة أمور من بینـھا المـجاالت التقنـیة 

      َّ                                              وقد نف ذت الوكالة العدید من األنشـطة والخدمات لمسـاعدة   والمناطق الجغرافیة التي تشـتد حاجتھا إلى ھذه الجھود.
ِّ                           الدول األعـضاء التي تفك  ر في األخذ بالقوى النوویة أ ِّ        ُ                    و التكنولوجیا اإلـشعاعیة أو تخط  ط لذلك ب غیة إنـشاء أو تعزیز                                                     

                                        ُ                            َّ      ّ                         بنیتـھا األســـــاســـــیة وإطارھا الرقابي لألمان، وب غیة بناء كفاءتھا في مجاالت عد ة متعل قة باألمان النووي واألمان  
 1اإلشعاعي.

 

 
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   2و 1یتعلق ذلك بالفقرتین  1
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ــبح أطرافا  متعاقدة في اتفاقیة -3 ــاء على أن تصـ ــجیع الدول األعضـ ــلت الوكالة تشـ األمان النووي،                                                       ً                    وواصـ
واالتفاقیة المشــتركة بشــأن أمان التصــرف في الوقود المســتھلك وأمان التصــرف في النفایات المشــعة (االتفاقیة  
ــاعدة في   ــتركة)، واتفاقیة التبلیغ المبكر عن وقوع حادث نووي (اتفاقیة التبلیغ المبكر)، واتفاقیة تقدیم المســ المشــ

َّ                     ویتم  اإلبالغ المفصـ ل عن األنـشطة المتصـلة   (اتفاقیة تقدیم المـساعدة).حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إـشعاعي               ُّ    
 2باالتفاقیات في األقسام الالحقة من ھذا التقریر.

ّ             ، قـ د  م  إلى مجلس المـحافظین تقریر من الـمدیر الـعام یتضـــــم ن مســـــو دة الوثیـقة  2022وفي آذار/ـمارس   -4     ّ                                              َ ِّ ُ   
اسـتعراض األمان  "  ُ  َّ ُ                                      وت قد م  الصـیغة النھائیة من الوثیقة المعنونة   ".2022اسـتعراض األمان النووي لعام  "المعنونة  

      ُ  َّ                                                      ٍ       ٍ     التي أ عد ت في ضــــوء المناقشــــات التي دارت في مجلس المحافظین، كوثیقة  إعالمیة  في    "،2022النووي لعام 
َّ           وتتضـ من الوثیقة  الدورة العادیة السـادسـة والسـتین للمؤتمر العام للوكالة.   "2022النووي لعام  اسـتعراض األمان  "    

كما أنھا تعرض األولویات واألنشـــطة ذات الصـــلة في عام  .2021االتجاھات العالمیة وأنشـــطة الوكالة في عام 
       َ         َّ                                                                               وـما بـعد ه، كـما ـحد دتـھا الوـكاـلة، فیـما یتعلق بتعزیز األـمان النووي واألـمان اإلشــــــعاعي وأـمان النـقل وأـمان    2022

ً                      النفایات، فضـــال  عن التأھب والتصـــدي لل ویتناول برنامج الوكالة ومیزانیتھا ھذه األولویات، بما یشـــمل   طوارئ.             
َ                                   النواتج والمخر جات والجداول الزمنیة ومؤشرات األداء.               3 

تین للمؤتمر العام   -5 ّ                                                                                             ون ظ  مت الفعالیة الحادیة عـشرة الخاصـة بالمعاھدات خالل الدورة العادیة الخامـسة والـس ِ  ُ  
                                                       َ       األعـضاء فرـصة أخرى إلیداع ـصكوك تـصدیقھا على المعاھدات المود عة لدى وأتاحت ھذه الفعالیة للدول  للوكالة.

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

مـساعدة التـشریعیة، واـصلت الوكالة تقدیم المـساعدة إلى دولھا األعـضاء لدعم وـضع  ومن خالل برنامج ال -6
أطر قانونیة وطنیة كافیة وشـاملة والترویج لالنضـمام إلى الصـكوك القانونیة الدولیة ذات الصـلة في جمیع فروع  

ــة من خالل القانون النووي. ــص ــریعیة الثنائیة المخص ــاعدة التش ــاء المس ــبع دول أعض تعلیقات مكتوبة       َّ                                                           وتلق ت س
       َّ                     َ                        كما تلق ت تـسع دول أعـضاء الدعم  من أجل الحـصول على فھم   ومـشورة حول ـصیاغة التـشریعات النوویة الوطنیة.

أفضــل للصــكوك القانونیة الدولیة ذات الصــلة وعناصــر القانون النووي الوطني الشــامل، من خالل االجتماعات  
، حلـقة عـمل إقلیمیة  2021ِ           �                  ق دت افتراضــــــی ا، في تموز/یولـیھ                  ُ وعالوة على ذلك، ع   وبعـثات التوعـیة وحلـقات العـمل.

ُِ           وع ق دت حلقتا   بشأن القانون النووي للدول األعضاء الناطقة باللغة اإلنكلیزیة في منطقة أمریكا الالتینیة والكاریبي.   
َّ                                                                       عمل افتراضـیتان موج ھتان بشـأن القانون النووي لتزوید الدبلوماسـیین والمسـؤولین في البعثات الد ائمة في برلین                    

وبروكسـل وجنیف وباریس ونیویورك بلمحة عامة عالیة المسـتوى عن القانون النووي الدولي والوطني وبرنامج  
   ُ     وســت عقد       ً بلدا .  57دبلوماســیین ومســؤولین من    110وشــارك في ھذه الفعالیات ما مجموعھ   المســاعدة التشــریعیة.

ــاء الناطقة با ــبانیة في بوینس آیرس باألرجنتین، في الفترة من  حلقة عمل إقلیمیة لفائدة الدول األعضـ إلى    12إلسـ
                    ُ                                                      وباإلضــافة إلى ذلك، ســت عقد حلقة عمل دون إقلیمیة لفائدة الدول األعضــاء في آســیا   .2022أیلول/ســبتمبر    16

 2022 آب/أغسطس 12إلى  8والمحیط الھادئ في ھانوي بفییت نام، في الفترة من 

5 . 

 
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   19یتعلق ذلك بالفقرة   2
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   126و 4یتعلق ذلك بالفقرتین   3
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   19یتعلق ذلك بالفقرة   4
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   97و 19یتعلق ذلك بالفقرتین   5
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ــأن القانون النووي:وعقدت الوكالة   -7 ــان/أبریل   المؤتمر الدولي األول بشـ الحوار العالمي في فیینا في نیسـ
ــارك من    1100، حیث تبادل 2022 ــوا تنفیذ الصــكوك    31         ً   دولة عضــوا  و  127مش منظمة دولیة الخبرات وناقش

ً                            القانونیة الدولیة وبرامج بناء القدرات في ھذا المجال، فضـــال  عن التحدیات التي تواجھ الج یل القادم من المحامین                                                          
جلسة تقنیة، وخمس مناقشات مائدة مستدیرة تدارس   14وخالل ست جلسات عامة، و العاملین في المجال النووي.

ــاط األكادیمیة والمجتمع المدني، القانون   ــناعة واألوســ الخبراء العالمیون البارزون، من الحكومات ودوائر الصــ
ــلمی ــیاق التطبیقات الس ــئة للعلوم والتكنولوجیا النوویة، بھدف تحدید المجاالت             ً                          النووي أیضــا  في س ة الحالیة والناش

ــلة تطویرھا. ــرت الوكالة كتابا  بعنوان " التي یمكن مواصــ " (القانون  Nuclear Law: The Global Debate                   ً          ونشــ
ــات أكادیمیة من ا ــسـ ــت مؤسـ ــرق                                           ً     َّ                                            النووي: الحوار العالمي) یمكن تنزیلھ مجانا ؛ ووق عت اتفاقات تعاون مع سـ لشـ

األوســــط وأفریقیا وأمریكا الالتینیة لزیادة فرص التعلیم والتطویر المھني للطالب والمھنیین الطموحین في مجال  
 6القانون النووي.

َ                           وعقدت الوكالة اجتماعا  للجنة التوجیھیة للمحفل التعاوني الرقابي واجتماع  دعم مع المفوضــیة األوروبیة   -8                                                 ً                     
                             ُ                                           من أجل اسـتعراض حالة إرسـاء الب نى األسـاسـیة الرقابیة في البلدان التي تتلقى    2022في فیینا في حزیران/یونیھ  

                     ً                                      وعقدت الوكالة اجتماعا  لفرقة العمل التابعة للمحفل التعاوني   الدعم من ھذا المحفل من أجل تعزیز تبادل الخبرات.
 لمحفل واألنشـطة ذات الصـلة.لرصـد وتقییم تنفیذ الخطة االسـتراتیجیة ل  2022الرقابي في فیینا في شـباط/فبرایر  

                        ً        �                                                                         كما عقدت الوكالة اجتماعا  افتراضــی ا للمحفل التعاوني الرقابي بشــأن تطویر البنیة األســاســیة الرقابیة الوطنیة في  
لتبادل الممارســات الجیدة والخبرات المتعلقة بتطویر البنیة    2021تشــرین الثاني/نوفمبر وكانون األول/دیســمبر  

 7 راض القوى النوویة.األساسیة الرقابیة ألغ

انون األول/دیســـــمبر   -9 ة، في ـك اـل دت الوـك ة  2021وعـق ة حول تقییم البنـی ة افتراضــــــی دریبـی ة عـمل ـت ، حلـق
ــاریع مفاعالت البحوث الجدیدة ــیة النوویة الوطنیة لدعم مش ــاس ــاركین بمعلومات عملیة حول     َّ    وزو دت   .األس المش

اـسیة النوویة الوطنیة لدعم مـشاریع مفاعالت البحوث  المنھجیة التي وضـعتھا الوكالة لتقییم حالة  إرـساء البنیة األـس
 8الجدیدة، وتدریب المشاركین على تطبیق ھذه المنھجیة.

وعـقدت الوـكاـلة، ـبالتـعاون مع الھیـئة االتـحادـیة للرـقاـبة النووـیة في دوـلة اإلـمارات العربـیة المتـحدة، حلـقة  -10
، حول أدوار ومـسؤولیات الھیئات الرقابیة أثناء تطویر  2021اني/نوفمبر  عمل أقالیمیة في أبوظبي، في تـشرین الث

         ً                                                                وجرى أیضا  تناول المسائل المتصلة بتنمیة الموارد البشریة، والنظام العالمي   وبناء وتشغیل محطة للقوى النوویة.
  9لألمان النووي، وإعداد وتنفیذ عملیة الترخیص، والتفتیش الرقابي.

على النحو   2                                                          َّ              الوكالة إرشــادات خاصــة بإجراء بعثة خبراء إلى البلدان المســتھل ة في المرحلة  ووضــعت   -11
"  Establishing the Safety Infrastructure for a Nuclear Power Programme     َّ                       المبی ن في المنشــــور المعنون "

من ســلســلة  SSG-16) من العدد Rev.1             َّ    (الصــیغة المنق حة    )إرســاء البنیة األســاســیة ألمان برنامج القوى النوویة(

 
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   97و 19یتعلق ذلك بالفقرتین   6
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   25و 2یتعلق ذلك بالفقرتین   7
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   49و 7و 3یتعلق ذلك بالفقرات   8
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   97و 3یتعلق ذلك بالفقرتین   9
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معاییر األمان الصــــادرة عن الوكالة) كبدیل عن بعثة في إطار خدمة االســــتعراضــــات الرقابیة المتكاملة على  
 10بعثة في إطار ھذه الخدمة. 3افتراض أنھ سوف تجرى خالل المرحلة 

َّ                                            ونظ مت الوكالة في فیینا في تشـــرین الثاني/نوفمبر   -12 َ   د م المحر ز  المؤتمر الدولي بشـــأن عقد من التق  2021           ُّ 
َّ               ورك ز المؤتمر على   بعد فوكوشـــیما داییتشـــي: االســـتفادة من الدروس المســـتفادة لزیادة تعزیز األمان النووي.    

ا   ت من اإلجراءات التي اتخـذتـھ ائج واإلنجـازات التي تحقـق ة، والنـت ـم اســـــ  ادة، والخبرات المتـق دروس المســـــتـف َ                                                            اـل                                   
أعقاب الحادث، وتحدید السبل الكفیلة بزیادة تعزیز األمان    المجتمعات على الصعید الوطني واإلقلیمي والدولي في

 11النووي.

  2021وعقدت الوكالة اجتماعین افتراضــــیین للفریق الدولي لألمان النووي، في تشــــرین األول/أكتوبر   -13
عالوة  و ، لمناقـشة قـضایا األمان النووي الحالیة والناـشئة التي تھم المجتمع النووي والجمھور.2022وآذار/مارس  

ــاري المعني باألمن النووي في إعداد  ــتشـ ــترك كل من الفریق الدولي لألمان النووي والفریق االسـ على ذلك، اشـ
 12   َّ                                    مسو دة منشور عن الترابط بین األمان واألمن.

ــأن التقییم الذاتي لثقافة األمان لفائدة الھیئات الرقابیة، في عم ان في   -14                                                                                            َّ       وعقدت الوكالة ثالث حلقات عمل بش
  2022ولفائدة تركیا في حزیران/یونیھ    2021        �                            وافتراضـی ا لفائدة بیالروس في آب/أغسـطس   2021لول/سـبتمبر  أی

لتحدید عوامل النجاح الرئیـسیة لتنفیذ برامج ثقافة األمان وتعزیز فھم الھیئات الرقابیة للعناصـر التي ینطوي علیھا  
 13العمل المنھجي مع ثقافة األمان.

أن التقییم الذاتي لثقافة  2022ي كانون الثاني/ینایر  وعقدت الوكالة، ف -15 ، دورة تدریبیة إقلیمیة افتراضـیة بـش
ــعاعي   ــاعدتھا على فھم وتنفیذ منھجیات  في منطقة أوروبا  األمان لفائدة الھیئات الرقابیة المعنیة باألمان اإلشـ لمسـ

 14إجراء التقییم الذاتي لثقافة األمان.

ســابع عشــر للجنة التوجیھیة للشــبكة العالمیة المعنیة باألمان واألمن النوویین  وعقدت الوكالة االجتماع ال -16
مبر   ر في فیینا في حزیران/یونیھ   2021       �                        افتراضـی ا في كانون األول/دیـس تعراض    2022واالجتماع الثامن عـش الـس

 15خطة عمل الشبكة وتنفیذھا، وإتاحة منصة ألعضاء الشبكة لتبادل المعلومات.

الوكالة االجتماع الخامس للجنة التوجیھیة للشــبكة العالمیة لالتصــاالت في مجال األمان واألمن  وعقدت   -17
ً            فضال  عن مناقشة    2021الستعراض نتائج أنشطة الشبكة لعام    2021                �                        النوویین افتراضی ا في تشرین األول/أكتوبر      

ة ـسلـسلة حلقات دراـسیة ـشبكیة من ـستة وباإلـضافة إلى ذلك، عقدت الوكال والموافقة علیھا.  2022خطة العمل لعام  

 
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   46و 3یتعلق ذلك بالفقرات   10
 ./RES/8GC(65)من منطوق القرار   4و 1یتعلق ذلك بالفقرتین   11
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   6یتعلق ذلك بالفقرة   12
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   12و 5یتعلق ذلك بالفقرتین   13
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   12و 5یتعلق ذلك بالفقرتین   14
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   99و 8یتعلق ذلك بالفقرتین   15
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مع التركیز على تحســین قدرات الدول األعضــاء على    2021أجزاء في الفترة من آذار/مارس إلى أیلول/ســبتمبر  
 16التواصل بفعالیة أكبر مع األطراف المھتمة أثناء التشغیل العادي.

ـــ  -18 بكة األمان ألوروبا وآســــیا الوســــطى  وعقدت الوكالة االجتماعین الســــابع والثامن للجنة التوجیھیة لشـ
الـستعراض التقدم المحرز في أنـشطة الـشبكة ولوـضع    2022وكانون الثاني/ینایر    2021       �                 افتراـضی ا في تموز/یولیھ  

ــتھا.  2022خطة العمل لعام   ــر للجنة التوجیھیة   ومناقش ــر والثامن عش ــابع عش كما عقدت الوكالة االجتماعین الس
  2022وحزیران/یونـیھ   2021                       �                        ووـیة في أفریقـیا افتراضــــــی ا في ـكانون األول/دیســـــمبر  لمحـفل الھیـئات الرـقابـیة الن

ً                                 وتطویرھا والموافقة علیھا، فضــال  عن اســتعراض حالة البنیة األســاســیة    2022الســتعراض خطط العمل لعام                               
ي والثالثین  وباإلضــافة إلى ذلك، عقدت الوكالة االجتماع الحاد لألمان اإلشــعاعي والنووي في البلدان األعضــاء.

الســتعراض التقدم   2021                                                  �                        للجنة التوجیھیة لشــبكة األمان النووي اآلســیویة افتراضــی ا في كانون األول/دیســمبر  
 17المحرز في أنشطتھا.

وشـاركت الوكالة في اجتماعین للجنة التوجیھیة للمحفل األیبیري األمریكي للوكاالت الرقابیة اإلشـعاعیة   -19
ُِ            والنوویة ع ق د األول افت ــان/أبریل    2021    �                 راضــی ا في تموز/یولیھ             ــیلي في نیس ــانتیاغو دي ش  .2022واآلخر في س

ــاـفة إلى ذـلك، ع ـقد أكثر من   ُ            وـباإلضـــ        ً        �                                               اجتـماـعا  افتراضـــــیـ ا في إـطار البرـنامج الـخارج عن المیزانـیة للمحـفل    15                   
ــیع التي تم  تناولھا خالل االجتماعات: ثقافة األمان في مرافق ا المذكور. ــملت المواضـ ــعاعي                        َّ                                               وشـ ــویر اإلشـ لتصـ

َّ               الصــناعي؛ والتحقق والصــیانة الدوری ین لطرود التغلیف المعاد اســتخدامھا لنقل المواد المشــع ة التي ال تخضــع                                                      َّ                                
ُّ                                          للموافقة على التصمیم؛ وتنسیق الممارسات التفتیشیة فیما یخص  مفاعالت البحوث؛ ومعاییر الترخیص ومتطلبات                                                            

َّ                الفحص لصـــیدلیات المشـــع ات المركزیة؛ وا ّ                      لممارســـات الرقابیة في مجال ترخیص مشـــغ لي المفاعالت النوویة؛                                                          
َّ                         وأقر  المحفل األیبیري األمریكي   وتحـسین منـصة تكنولوجیا المعلومات القائمة على ـشبكة اإلنترنت التابعة للمحفل.     

ــنوي في تموز/یولیھ   ــعاعیة والنوویة، خالل اجتماعھ العام الســ ھ للفترة           ِ ، خطة عمل  2021للوكاالت الرقابیة اإلشــ
ــعة.  2021-2023 ــأن األمن أثناء نقل المواد المش َّ       ً      ً                                   وأقر  مشــروعا  جدیدا  بش وباإلضــافة إلى ذلك، صــدر منشــور       

ــطة التي تنطوي على   ــأن ثقافة األمان في المنظمات والمرافق واألنشـ ــترك بین الوكالة والمحفل المذكور بشـ مشـ
ــادرة عن ــعاعات المؤی  نة (الوثیقة التقنیة الصـ ــادر اإلشـ ــبانیة في  TECDOC No. 1995الوكالة                       ِّ                               مصـ ) باللغة اإلسـ

 2022.18نیسان/أبریل 

ــرین الثاني/نوفمبر   -20 ــاركت الوكالة، في تش ، في اجتماع افتراضــي لفریق الرقابیین األوروبیین  2021وش
الـتابع لفریق    1شـــــارـكت الوـكاـلة في اجتـماعین افتراضـــــیین للفریق الـعاـمل  عالوة على ذـلك،  و لألـمان النووي.

بتمبر   باط/فبرایر    2021الرقابیین األوروبیین لألمان النووي، في أیلول/ـس ، لتبادل المعلومات في مجال  2022وـش
 19األمان النووي، وعلى وجھ التحدید، بشأن إیفاد بعثات خدمة االستعراضات الرقابیة المتكاملة.

 

 
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   99و 8یتعلق ذلك بالفقرتین   16
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   99و 8یتعلق ذلك بالفقرتین   17
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   9و 5یتعلق ذلك بالفقرتین   18
 .GC(65)/RES/8طوق القرار  من من 9یتعلق ذلك بالفقرة   19
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                ً الملزمة قانونا  االتفاقیات واألطر الرقابیة والصكوك الداعمة غیر   -باء

   

الممثلون في االجتماع الثاني لألطراف المتعاقدة والموقعة على اتفاقیة التعویض التكمیلي عن األضرار النوویة في فیینا في أیار/مایو  
 2022حزیران/یونیھ   -

واصــلت الوكالة تشــجیع جمیع الدول األعضــاء فیھا، وبخاصــة الدول التي تخطط إلنشــاء محطات قوى  -21
          ِّ                                                                                           ویة أو تـشی  دھا أو تدخلھا في الخدمة أو تـشغلھا، أو تنظر في الـشروع في برنامج للقوى النوویة، على أن تـصبح  نو

                          ُ                                  وتحقق ذلك من خالل مناقشـات أ جریت مع ممثلي الدول األعضـاء أثناء         ً                                  أطرافا  متعاقدة في اتفاقیة األمان النووي؛
ــتعراضــات النظراء، وزیارات قام بھا المدیر العام إلى الدول  مؤتمرات عقدتھا الوكالة، واجتماعات، وبعثات   الس

وخالل الفترة المشــــمولة بالتقریر، لم تكن ھناك أطراف   األعضــــاء، وكذلك من خالل مشــــاریع التعاون التقني.
اســــــعة                       ً       �                               وعـقدت الوـكاـلة اجتـماـعا  تنظیمـی ا لـلدورة المشـــــترـكة الـثامـنة والتـ  متـعاـقدة ـجدـیدة في اتـفاقـیة األـمان النووي.

  2021لالجتماع االســـتعراضـــي لألطراف المتعاقدة في اتفاقیة األمان النووي في فیینا في تشـــرین األول/أكتوبر  
ــكیل المجموعات الق طریة،  ــترك، وتش ــتعراضــي المش ــؤولي االجتماع االس                                                                                       ُ      لتأكید، من بین جملة أمور، تعیین مس

 20والنظر في أي مسائل أخرى ذات صلة بتنفیذ االتفاقیة.

بشـــــأن إعداد التقاریر الوطنیة  البلدان في منطقة أفریقیا  لفائدة عـقدت الوكالة حلـقة عـمل إقلیمـیة مختلطة  و -22
وحلقة عمل تثقیفیة مختلطة بشـأن ھذه االتفاقیة في    2021بموجب اتفاقیة األمان النووي في تشـرین الثاني/نوفمبر  

                                         َّ     المواد الرئیســـیة من ھذه االتفاقیة التي یتعی ن أن لتزوید المشـــاركین بمبادئ توجیھیة عن تحدید   2022أیار/مایو  
 21تشملھا التقاریر وكیفیة صیاغة التقاریر الوطنیة.

 
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   19و 17یتعلق ذلك بالفقرتین   20
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   19و 17یتعلق ذلك بالفقرتین   21
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                                                         ً                               وواصــلت الوكالة تشــجیع الدول األعضــاء فیھا على أن تصــبح أطرافا  متعاقدة في االتفاقیة المشــتركة   -23
ــاھمة في تعزیز ــتعراض النظراء والمس ــطة في عملیة اس ــاركة النش وخالل الفترة   فعالیة ھذه العملیة.  وعلى المش

تركة، وبذلك بلغ إجمالي  عدد  4صـبحت  المـشمولة بالتقریر، أ ُّ     دول أعضـاء أطرافا  متعاقدة جدیدة في االتفاقیة المـش                                                      ً                
 22    ً طرفا . 88األطراف المتعاقدة 

اقـیة المشـــــترـكة في -24 فییـنا في    وعـقدت الوـكاـلة االجتـماع االســـــتثـنائي الرابع لألطراف المتـعاـقدة في االتـف
لمناقشـة السـبل الممكنة لتحسـین اآللیات اإلجرائیة لالتفاقیة المشـتركة، مع مراعاة العدد المتزاید    2022أیار/مایو  

من األطراف المتعـاقـدة وبغیـة تحـدیـد وإزالـة حـاالت التبـاین التقني بین الوثـائق اإلجرائیـة الحـالیـة لالتفـاقیـة  
 23المشتركة.

ــابع لألطراف المتعاقدة في االتفاقیة المشــ   وعقدت الوكالة االجتماع -25 ــي الس ــتعراض تركة في فیینا في  االس
ھا، ولمعالجة  ، لعرض التقاریر الوطنیة ومناقشـــتھا واســـتعراضـــ 2022الفترة من حزیران/یونیھ إلى تموز/یولیھ  

 24االتفاقیة المشتركة.التدابیر التي اتخذتھا األطراف المتعاقدة لتنفیذ االلتزامات التي تنص علیھا 

ایر   -26 اني/یـن انون الـث دة  2022وفي ـك اـئ ة، لـف ة افتراضــــــی ة وطنـی دریبـی ات عـمل ـت ة ثالث حلـق اـل دت الوـك ، عـق
ــاركین   ــیة، لتزوید المشــ ــوریة وزمبابوي باللغة اإلنكلیزیة ولفائدة الكونغو باللغة الفرنســ الجمھوریة العربیة الســ

 25رھم الوطنیة األولى بموجب االتفاقیة المشتركة.باألدوات والمساعدة الالزمة إلعداد تقاری

َّ   نظ متو -27 ــبتمبر       ، حلقة عمل افتراضــیة للترویج التفاقیة التبلیغ المبكر واتفاقیة  2021الوكالة، في أیلول/س
 26تقدیم المساعدة ولمساعدة الدول األعضاء على االنضمام إلى ھذه الصكوك وتنفیذھا.

ــذ   141، كانت  2022ھ حزیران/یونی  30وحتى تاریخ  -28                               ً      �       ُ ّ ِ   دولة قد قطعت على نفسھا التزاما  سیاسی ا بأن ت نف ـ ـ
                                   ً  دولة من ھذه الدول المدیر العام أیضــا     124مدونة قواعد الســلوك بشــأن أمان المصــادر المشــعة وأمنھا، وأبلغت  

  لمشـعة وتصـدیرھا.                                 ً                                                   باعتزامھا العمل على نحو متسـق وفقا  لإلرشـادات التكمیلیة للمدونة بشـأن اسـتیراد المصـادر ا
وباإلضـافة إلى             ً                                                 دولة عضـوا  جھات اتصـال لتسـھیل تصـدیر واسـتیراد المصـادر المشـعة.  146   َّ             وعی ن ما مجموعھ  

َ                                           ً                         َّ        دولة المدیر  العام عن اعتزامھا العمل على نحو متســق ووفقا  لإلرشــادات التكمیلیة للمدو نة بشــأن   45ذلك، أبلغت              
 27المھملة. التصرف في المصادر المشعة

ــرورة وفوائد التعبیر عن االلتزام   -29 ــاء بضــ ــل الوكالة جھودھا الرامیة إلى توعیة الدول األعضــ وتواصــ
ــاداتھا التكمیلیة. ــي بالمدونة وإرش ــیاس ُِ                          وع ق د في فیینا في أیار/مایو   الس اجتماع تقني إلذكاء الوعي بالحاجة    2022  

یاـسي بمدونة قواعد الـسلوك   اداتھا التكمیلیة لفائدة الدول  إلى االلتزام الـس بـشأن أمان المصـادر المـشعة وأمنھا وإرـش

 
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   19یتعلق ذلك بالفقرة   22
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   19و 17یتعلق ذلك بالفقرتین   23
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   17یتعلق ذلك بالفقرة   24
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   19یتعلق ذلك بالفقرة   25
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   19یتعلق ذلك بالفقرة   26
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   107و 20یتعلق ذلك بالفقرتین   27
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                                                          ُ                                        األعضـــاء في منطقة أمریكا الالتینیة والكاریبي التي لم تعرب بعد  عن دعمھا الســـیاســـي، وذلك لتوفیر معلومات  
   28شاملة عن فوائد االلتزام السیاسي بالمدونة.

ا بشـأن أمان مفاعالت البحوث بموجب اتفاقات المشـاریع والتورید                       ً     �         � وعقدت الوكالة اجتماعا  تقنی ا افتراضـی   -30
ــرین الثاني/نوفمبر   ــرات أداء أمان ھذه المفاعالت في تشـ ــتعراض مؤشـ لتبادل المعلومات حول حالة    2021واسـ

ً  أمان مفاعالت البحوث، ومناقشة مؤشرات أداء األمان وتحدید المجاالت التي تحتاج إلى تحسینات تشغیلیة، فضال                                                                                                    
 29 ن مناقشة خبرات تطبیق أحكام مدونة قواعد السلوك بشأن أمان مفاعالت البحوث.ع

َّ   نظ متو -31 ــآت النوویة،       ــأن تطبیق نھج متدرج لتنظیم المنشـ ــیتین بشـ الوكالة حلقتي عمل إقلیمیتین افتراضـ
ة في تشـــــرین األول/أكتوبر   ا الالتینـی ة أمریـك دة منطـق اـئ انو  2021لـف ا في ـك ة أوروـب دة منطـق اـئ ایر  ولـف اني/یـن ن الـث

2022.30 

ــعاعیة   -32 ــأن الن ظ م الرقابیة النوویة واإلشـ ُ                              وعقدت الوكالة االجتماع األول للجنة برنامج المؤتمر الدولي بشـ  ُ                                                               
ُِ                                             وأ عل ن عن المؤتمر، وع ق دت مناقـشات أولیة بـشأن ھیكل البرنامج العلمي   .2022               �                الفعالة افتراـضی ا في آذار/مارس                    ِ  ُ  

َّ  والتقني للمؤتمر المقر ر   2023.31عقده في أبوظبي في شباط/فبرایر                      

         ً        �         �                             ، اجتماعا  اسـتشـاری ا افتراضـی ا لمحفل منظمات الدعم التقني  2022الوكالة، في آذار/مارس    اسـتضـافتو -33
والعلمي: وضع مبادئ توجیھیة لبناء وتعزیز القدرات التقنیة والعلمیة لمناقشة التغییرات الالزمة وتحلیلھا ودمجھا  

 32منھجیة التقییم الذاتي التابعة للمحفل المذكور.في 

اعیھا الرامیة إلى االنضـمام إلى الصـكوك ذات الصـلة   -34 اعدة الدول األعضـاء في مـس وواصـلت الوكالة مـس
ُِ                                                                             وع ق دت حلقة عمل افتراـضیة بـشأن المـسؤولیة المدنیة عن األـضرار النوویة لفائدة الدول   بـشأن المـسؤولیة النوویة.   

یا + ثالثة في حزیران/یونیھ وتموز/یولیھ    األعضـاء في اط إقلیمي للتوعیة    2021رابطة أمم جنوب ـشرق آـس كنـش
تابع لفریق الخبراء الدولي المعني بالمســؤولیة النوویة، مع التركیز على اتفاقیة التعویض التكمیلي عن األضــرار  

                           ِّ               اني لألطراف المتـعاـقدة والموق  ـعة على اتـفاقـیة كـما عـقدت الوـكاـلة االجتـماع الثـ  النووـیة (اتـفاقـیة التعویض التكمیلي).
أیــار/مــایو إلى حزیران/یونیــھ  التعویض   الفترة من  لتعزیز الحوار بین األطراف    2022التكمیلي في فیینــا في 

ً          المتعاقدة والموق  عة على ھذه االتفاقیة بشــأن المســائل المتعلقة بتنفیذھا، فضــال  عن تعزیز                                                        ِ ّ المشــاركة فیھا في جمیع                   
 33العالم.أنحاء 

وواصــلت األمانة األعمال التحضــیریة لالجتماع العادي الثاني والعشــرین لفریق الخبراء الدولي المعني   -35
َّ                        بالمســؤولیة النوویة، المقر ر عقده في أیلول/ســبتمبر   وســیكون بمثابة منتدى لعرض التطورات الجدیدة في    2022                         

 
  .GC(65)/RES/8القرار   من منطوق 107و 20یتعلق ذلك بالفقرتین   28
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   49و 22یتعلق ذلك بالفقرتین   29
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   26و 25یتعلق ذلك بالفقرتین   30
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   25یتعلق ذلك بالفقرة   31
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   28یتعلق ذلك بالفقرة   32
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   32یتعلق ذلك بالفقرة   33
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ً    مجال المـسؤولیة المدنیة عن األـضرار النوویة، فـضال  عن الدول األعـضاء واألنـشطة التي تـضطلع بھا األمانة في                                               
 34مناقشة أنشطة التواصل الخارجي المستقبلیة.

 معاییر األمان الصادرة عن الوكالة  -جیم

 
           ُّ                                                                         وحدة التعل م اإللكتروني عن متطلبات األمان الصادرة عن الوكالة بشأن الوقایة من اإلشعاعات 

اییر   -36 ة مـع اني/نوفمبر  اجتمـعت لجـن ا في تشـــــرین الـث ــان/أبرـیل  2021األـمان في فییـن  .2022 وفي نیســـ
، وفي فییـنا في  2021                                         �                                    واجتمـعت لجـنة مـعاییر أـمان النـفاـیات افتراضـــــیـ ا في تموز/یولـیھ وتشـــــرین األول/أكتوبر  

وفي    2021واجتمعت لجنة معاییر أمان النقل في ـشكل افتراـضي في تـشرین الثاني/نوفمبر   .2022حزیران/یونیھ  
ــي في واجتمعت لجنة معاییر األمان النووي  .2022 فیینا في حزیران/یونیھ ــكل افتراض   2021تموز/یولیھ  في ش

ــرین الثاني/نوفمبرو ــعاعي   .2022وفي حزیران/یونیھ    2021في فیینا في تشـ واجتمعت لجنة معاییر األمان اإلشـ
ــرین األول/أكتوبر   ــی ا في تشــ واجتمعت لجنة معاییر التأھب   .2022حزیران/یونیھ  وفي فیینا في   2021       �                        افتراضــ

ــادات   .2022وحزیران/یونیھ    2021والتصــدي للطوارئ في فیینا في كانون األول/دیســمبر   واجتمعت لجنة إرش
واـستعانت   .2022 في حزیران/یونیھفي فیینا و  2021في تـشرین الثاني/نوفمبر  في ـشكل افتراـضي  األمن النووي 

 35                                          ُ                    ونیة لتیسیر مشاركة ممثلي الدول األعضاء عن ب عد في ھذه االجتماعات.الوكالة بوسائل إلكتر

 

 
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   33یتعلق ذلك بالفقرة   34
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   38و 36یتعلق ذلك بالفقرتین   35
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َ                                                                                  واســـــتعرض  الفریق المعني ـبالترابط، اـلذي یجمع رؤســـــاء اللـجان المعنـیة بمـعاییر األـمان ورئیس لجـنة   -37        
ــر فیما یتعلق بأوجھ تراب ط محتملة بین األمان واألمن ــر اقتراحا  للنش ــادات األمن النووي، أحد عش ً      بناء  على                                        ً                            ُ                         إرش     

لة  لـس لة معاییر األمان وـس لـس یقیة التابعة لألمانة المعنی ة بالمنـشورات الصـادرة ضـمن ـس         َّ                                           َّ                                                   توصـیة قد متھا اللجنة التنـس
 36األمن النووي.

ِ                             ووضـــعت األمانة ونفذت خطة عمل تھدف إلى إنھاء مســـألة تراكم مســـو  دات معاییر األمان التي تنتظر   -38  ّ                                                         
وجمیع منشــورات معاییر األمان المعتمدة حتى االجتماع الخمســین للجنة   لذلك.النشــر، وإلى إیجاد حل مســتدام 

ــرین الثاني/نوفمبر   د ر ت بالفعل أو أن ھا في المرحلة األخیرة من التحریر قبل    2021معاییر األمان في تش َ              َّ                                     إما أ صــ    ِ ْ  ُ     
 37 النشر.

ِ                                 وأقر ت لجنة معاییر األمان مسو  دات وثائق أدلة األمان التالیة لعر -39  ّ                       َّ   38ضھا ألغراض النشر:    

• "Operational Limits and Conditions and Operating Procedures for Nuclear Power Plants  "
  ؛)DS497A((الحدود والظروف التشغیلیة وإجراءات التشغیل في محطات القوى النوویة) 

النوویـــة)   "Modifications to Nuclear Power Plantsو" • القوى  محطـــات  على  التعـــدیالت  (إدخـــال 
)DS497B(؛  

ــغلة لمحطات القوى  The Operating Organization for Nuclear Power Plantsو" • " (المنظمات المشــ
  ؛)DS497C(النوویة) 

" (إدارة قلب المفاعل ومناولة  Core Management and Fuel Handling for Nuclear Power Plantsو" •
  ؛)DS497D(ي محطات القوى النوویة) الوقود ف

"  Maintenance, Testing, Surveillance and In-service Inspection in Nuclear Power Plants" و •
 )؛DS497E(الصیانة واالختبار والمراقبة والتفتیش في محطات القوى النوویة) (

ــتقدام  Recruitment, Qualification and Training of Personnel for Nuclear Power Plantsو" • " (اسـ
  ؛)DS497F(العاملین وتأھیلھم وتدریبھم في محطات القوى النوویة) 

" (تنفیذ إجراءات التشــــغیل في محطات القوى  Conduct of Operations at Nuclear Power Plantsو" •
  ؛)DS497G(النوویة) 

"  Protection against Internal and External Hazards in the Operation of Nuclear Power Plantsو" •
  ؛)DS503((الوقایة من األخطار الداخلیة والخارجیة في تشغیل محطات القوى النوویة) 

 
 .GC(65)/RES/8قرار  من منطوق ال 36و 6یتعلق ذلك بالفقرتین   36
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   37یتعلق ذلك بالفقرة   37
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   39یتعلق ذلك بالفقرة  38
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" (ـضمان االمتثال بـشأن  Compliance Assurance for the Safe Transport of Radioactive Materialو" •
ّ   النقل المأمون للمواد المشع ة)                            )DS515(؛  

المواد  Criticality Safety in the Handling of Fissile Materialو" • ــة  أثنــاء منــاول الحرجیــة  (أمــان   "
  ؛)DS516(االنشطاریة) 

  ؛)DS509A(" (إدخال مفاعالت البحوث في الخدمة) Commissioning of Research Reactorsو" •

" (صـــــیـانـة مفـاعالت  Maintenance, Periodic Testing and Inspection of Research Reactorsو" •
  ؛)DS509B(                             �   البحوث واختبارھا وفحصھا دوری ا)

اعالت البحوث  Core Management and Fuel Handling for Research Reactorsو" • " (إدارة قـلب مـف
  ؛)DS509C(ومناولة وقـــودھا) 

" (حدود Operational Limits and Conditions and Operating Procedures for Research Reactorsو" •
  ؛)DS509D(وشروط تشغیل مفاعالت البحوث وإجراءات تشغیلھا) 

 The Operating Organization and the Recruitment, Training and Qualification of Personnelو" •
for Research Reactorsاعالت ة وتوظیف العـاملین في مـف دریبھم    " (المنظمـات التشـــــغیلـی البحوث وـت

  ؛)DS509E(وتأھیلھم) 

 Radiation Protection and Radioactive Waste Management in the Design and Operation ofو" •
Research Reactors  الوقایة من اإلشــعاعات والتصــرف في النفایات المشــع ة عند تصــمیم مفاعالت) "                    ّ                                                 
  ؛)DS509F(البحوث وتشغیلھا) 

  ؛)DS509G(" (إدارة تقادم مفاعالت البحوث) Ageing Management for Research Reactorsو" •

 Instrumentation and Control Systems and Software Important to Safety for Researchو" •
Reactors  ة لمـفاعالت النســــــب اـمة من حـیث األـمان ـب ة الـھ " (نظم األجھزة والتحكم والبرامج الـحاســـــوبـی
  ؛)DS509H(البحوث) 

 Use of a Graded Approach in the Application of the Safety Requirements for Researchو" •
Reactors (استخدام نھج متدرج في تطبیق متطلبات أمان مفاعالت البحوث) ")DS511(؛ 

" (أمــان مرافق التحویــل  Safety of Conversion Facilities and Uranium Enrichment Facilitiesو" •
  ؛)DS517A(ومرافق إثراء الیورانیوم) 

وم)"    Safety of Uranium Fuel Fabrication Facilitiesو" • ـی وراـن ـی اـل ود  وـق ع  ـی ـــن تصـــ ق  راـف ـم (أمـــان 
)DS517B(؛  

(أمــان مرافق  Safety of Uranium and Plutonium Mixed Oxide Fuel Fabrication Facilitiesو" •  "
 ؛)DS517C(                     َ                           تصنیع وقود مزیج أكسید ي الیورانیوم والبلوتونیوم) 
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" (المخــاطر  Human Induced External Hazards in Site Evaluation for Nuclear Installationsو" •
 .)DS520(شآت النوویة) الخارجیة الناجمة عن النشاط البشري في تقییم مواقع المن

ً                  دلیال  بشأن األمان الخاص: 21وونشرت الوكالة دلیلین بشأن األمان العام  -04     39 

• "Remediation Strategy and Process for Areas Affected by Past Activities or Events  استراتیجیة) "
ِّ                                    وعملیة االســتصــالح في المناطق المتضــر  رة من أنشــطة أو أحداث ســابقة) (العدد                                   GSG-15   من ســلســلة

 معاییر األمان الصادرة عن الوكالة)؛

" (القیادة  Leadership, Management and Culture for Safety in Radioactive Waste Managementو" •
ــعة) (العدد    واإلدارة وثقافة األمان في مجال ــرف في النفایات المشـ ــلة معاییر   GSG-16التصـ ــلسـ من سـ

 األمان الصادرة عن الوكالة)؛

" (مخاطر الزالزل في تقییم مواقع  Seismic Hazards in Site Evaluation for Nuclear Installationsو" •
الصـــادرة عن   ) من ســـلســـلة معاییر األمانRev. 1(الصـــیغة المنقحة   SSG-9المنشـــآت النوویة) (العدد  

 الوكالة)؛ 

" Advisory Material for the IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Materialو" •
  SSG-26) (العدد 2018(مواد اســـتشـــاریة للوائح الوكالة المتعلقة بالنقل اآلمن للمواد المشـــعة) (طبعة 

 الصادرة عن الوكالة)؛ ) من سلسلة معاییر األمان Rev. 1(الصیغة المنقحة 

 Schedules of Provisions of the IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactiveو" •
Material 2018" (جداول أحـكام الئـحة النـقل الـمأمون للمواد المشــــــعة الصـــــادرة عن الوكالة) (طبـعة  (

 مان الصادرة عن الوكالة)؛ ) من سلسلة معاییر األRev. 1(الصیغة المنقحة  SSG-33(العدد 

 Management of Residues Containing Naturally Occurring Radioactive Material fromو" •
Uranium" Production and Other Activities    ــعة ــر ف في المخل فات المحتویة على مواد مشــ ُّ          َّ                            (التصــ       

من ســـلســـلة    SSG-60ة أخرى) (العدد موجودة في البیئة الطبیعیة والناجمة عن إنتاج الیورانیوم وأنشـــط
 معاییر األمان الصادرة عن الوكالة)؛ 

" (شكل ومضمون  Format and Content of the Safety Analysis Report for Nuclear Power Plantsو" •
لة معاییر األمان الصـادرة    SSG-61تقریر تحلیل األمان الخاص بمحطات القوى النوویة) (العدد  لـس من ـس

 عن الوكالة)؛ 

ة من  Protection against Internal Hazards in the Design of Nuclear Power Plantsو" • اـی " (الحـم
لة معاییر األمان الصـادرة    SSG-64(العدد  األخطار الداخلیة في تصـمیم محطات القوى النوویة)  لـس من ـس

 عن الوكالة)؛ 

 
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   40یتعلق ذلك بالفقرة  39
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 Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency Involving theو" •
Transport of Radioactive Material  ــعاعي أثناء نقل المواد " (التأھب والتصـــدي لطارئ نووي أو إشـ

 لسلة معاییر األمان الصادرة عن الوكالة)؛ من س SSG-65المشعة) (العدد 

 Format and Content of the Package Design Safety Report for the Transport of Radioactiveو" •
Material (ـشكل ومـضمون تقریر أمان تـصامیم الطرود لنقل المواد المـشعة) (العدد "SSG-66   من ـسلـسلة

 معاییر األمان الصادرة عن الوكالة)؛

" (مراعاة الزالزل في تصــمیم المنشــآت النوویة) (العدد  Seismic Design for Nuclear Installationsو" •
SSG-67  من سلسلة معاییر األمان الصادرة عن الوكالة)؛ 

" (تصــــمیم  Design of Nuclear Installations Against External Events Excluding Earthquakesو" •
ــلة معاییر األمان    SSG-68األحداث الخارجیة باســــتثناء الزالزل) (العدد    المنشــــآت النوویة لمواجھة  ــلســ من ســ
 الصادرة عن الوكالة)؛ 

" (ـتأھـیل المـعدات للمنشـــــآت النووـیة) (الـعدد Equipment Qualification for Nuclear Installationsو" •
SSG-69 من سلسلة معاییر األمان الصادرة عن الوكالة)؛ 

"  Protection against Internal and External Hazards in the Operation of Nuclear Power Plantsو" •
من سـلسـلة    SSG-77(الوقایة من األخطار الداخلیة والخارجیة في تشـغیل محطات القوى النوویة) (العدد 

 معاییر األمان الصادرة عن الوكالة).

َ                             وأدرج ت الوكالة جمیع معاییر األمان   -41 ومنشــورات إرشــادات األمن النووي الجدیدة في المنصــة الخاصــة       
ــأن األمان واألمن النوویین. ــتخدم بشـ ــع خطة  بالواجھة البینیة اإللكترونیة للمسـ ــة لوضـ ــت خد مت ھذه المنصـ ِ                        واسـ  ُ    

 40استراتیجیة لتنقیح أدلة األمان الخاصة بأمان مرافق دورة الوقود النووي.

اللجان المنبثقة عن اللجنة الدولیة للوقایة من اإلـشعاعات، وـشاركت    وواـصلت الوكالة حـضور اجتماعات -42
وواـصلت الوكالة تعاونھا مع لجنة األمم المتحدة                                             ّ             َّ   في عدة أفرقة عمل تابعة للجنة المذكورة معنی ة بمواـضیع محد دة.

ورة لتقییم العلمیة المعنیة بآثار اإلشــــعاع الذري، مع التركیز على وجھ الخصــــوص على مشــــروع اللجنة المذك
ُّ                       َّ                                                                ِّ   تعر ض الجمھور لإلـشعاعات، وقد مت الدعم إلعداد مـسودة تقریر عن تقییم التعرض المھني لإلـشعاعات المؤی  نة.     

ً                                                                               وعالوة على ذلك، وبناء  على توصیة لجنة معاییر األمان، واصلت األمانة إعداد مسودة تقریر األمان بشأن اآلثار                       
     َّ                      المقد م إلى الجمعیة العامة    2012العلمیة المعنیة بآثار اإلـشعاع الذري لعام المترتبة على تقریر لجنة األمم المتحدة  

َ ْ                                           ومرفقاتھ بشــأن ع ز و اآلثار الصــحیة لإلشــعاع واالســتدالل على المخاطر. وواصــلت اللجنة المذكورة المشــاركة                  
تأھب والتصـدي  بصـفة مراقب في لجان االسـتعراض، بما في ذلك لجنة معاییر األمان اإلشـعاعي ولجنة معاییر ال

  41للطوارئ ولجنة معاییر األمان.

 
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   40یتعلق ذلك بالفقرة   40
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   41یتعلق ذلك بالفقرة   41
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ــاریة التي     -دال ــتشـ ــتعراض النظراء والخدمات االسـ التقییم الذاتي وخدمات اسـ
    ِّ            تقد  مھا الوكالة

 
 (الصورة من: 2021خبراء في بعثة فرقة استعراض أمان التشغیل في محطة كالینین للقوى النوویة في االتحاد الروسي في عام 

 كالینین للقوى النوویة)محطة 

أوفدت الوكالة أربع بعثات في إطار خدمة االســتعراضــات الرقابیة المتكاملة إلى الدانمرك في الفترة من   -43
بتمبر   را في تـشرین األول/أكتوبر  2021آب/أغـسطس إلى أیلول/ـس ویـس ، وإلى البرتغال في الفترة  2021، وإلى ـس

ــباط/فبرایر إلى آذار/مارس  ــان/أبریل  ، وإل2022من ش ــلوفینیا في نیس   ُ                       وأ جریت خمس بعثات متابعة   .2022ى س
، وإلى بیالروس  2021في إطار خدمة االستعراضات الرقابیة المتكاملة، إلى الكامیرون في تشرین الثاني/نوفمبر  

، وإلى  2022، وإلى ـباكســــــتان في الفترة من شــــــباط/فبرایر إلى آذار/ـمارس  2021في ـكانون األول/دیســـــمبر 
ــلة من حلقات العمل   .2022وإلى الھند في حزیران/یونیھ   2022ي في أیار/مایو  زیمبابو ــلســ وعقدت الوكالة ســ

                                                                                           ً             الوطنیة االفتراضـیة بشـأن بعثات خدمة االسـتعراضـات الرقابیة المتكاملة والتقییمات الذاتیة، اسـتنادا  إلى منھجیة  
ة االســتعراض المتكامل للبنیة األســاســیة لألمان،  التقییم الذاتي للبنیة األســاســیة الرقابیة الخاصــة باألمان، ومنھجی

، والھند  2021وأداة التقییم الذاتي الجدیدة عبر ـشبكة اإلنترنت، لفائدة البوـسنة والھرـسك في تـشرین الثاني/نوفمبر  
ــباط/فبرایر   ــیكیة في أیار/مایو  2022، وبولندا في آذار/مارس  2022في شــ َّ   نظ متو .2022، والجمھوریة التشــ     

لقة دراســیة شــبكیة بشــأن بعثات خدمة االســتعراضــات الرقابیة المتكاملة لفائدة منطقة أوروبا وآســیا  الوكالة ح
ــرین الثاني/نوفمبر   ــطى في تش ــات الرقابیة    2021الوس ــتعراض ــیة عن عملیة خدمة االس ــاس لتوفیر معلومات أس
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یا الوسـطى على أن تطلب  المتكاملة، ولعرض فوائد ھذه البعثات وتشـجیع الدول األعضـاء في شـبكة أوروبا وآسـ 
 42إیفاد ھذه البعثات إلیھا.

وأوفدت الوكالة ســـبع بعثات في إطار خدمة االســـتعراضـــات المتكاملة المتعلقة بالتصـــرف في النفایات   -44
المشــــعة والوقود المســــتھلك، واإلخراج من الخدمة واالســــتصــــالح خدمة "أرتمیس"، إلى آیرلندا في تشــــرین  

  لیتوانیاوقبرص و لوفینیاســ والدانمرك  ؛ وإلى  2022ھنغاریا في آذار/مارس  و  رومانیا؛ وإلى  2021األول/أكتوبر  
كما عقدت الوكالة حلقة دراسیة شبكیة حول بعثات خدمة أرتمیس لفائدة منطقة أوروبا وآسیا   .2022في أیار/مایو  

ــرین الثاني/نوفمبر   ــطى في تش ــجیع الدول  2021الوس ــیة عن عملیة خدمة أرتمیس وتش ــاس ، لتوفیر معلومات أس
 43ى أن تطلب إیفاد ھذه البعثات إلیھا.األعضاء في شبكة أوروبا وآسیا الوسطى عل

ووضـعت الوكالة إرشـادات بشـأن كیفیة إجراء بعثتین متعاقبتین في إطار خدمة االسـتعراضـات الرقابیة   -45
ة   دـم ة ـخ اد بعـث ــادات ألول مرة من خالل إیـف ذه اإلرشـــ ت ـھ د ـم ة أرتمیس، واســـــت ـخ دـم ار ـخ ة ثم في إـط امـل ِ                                                 المتـك  ُ                                      

ثم إیفاد بعثة خدمة أرتمیس في أیار/مایو    2022ى ســلوفینیا في نیســان/أبریل  االســتعراضــات الرقابیة المتكاملة إل
2022.44 

بتمبر إلى   -46 ا في الفترة من أیلول/ـس غیل، إلى فرنـس تعراض أمان التـش وأوفدت الوكالة ثالث بعثات لفرقة اـس
ى االتحاد الروسـي  ، وإل2021ومن تشـرین الثاني/نوفمبر إلى كانون األول/دیسـمبر    2021تشـرین األول/أكتوبر  

ســت بعثات متابعة للفرقة المذكورة إلى ســلوفاكیا في أیلول/ســبتمبر  أوفدت  كما   .2021في تشــرین الثاني/نوفمبر  
رین األول/أكتوبر  2021 رین األول/أكتوبر  2021، وإلى بیالروس في تـش ي في تـش ،  2021، وإلى االتحاد الروـس

، وإلى جمھوریـة إیران اإلســـــالمیـة في  2022وأیـار/مـایو    2021وإلى فرنســـــا في كـانون األول/دیســـــمبر  
 2022.45حزیران/یونیھ 

وأوفدت الوكالة أربع بعثات في إطار خدمة جوانب أمان التشغیل الطویل األجل، إلى إسبانیا وبلغاریا في   -47
 .2022ارس  ، وإلى جنوب أفریقیا في آذار/م2021، وإلى ســلوفینیا في تشــرین األول/أكتوبر  2021تموز/یولیھ  

  ُ  ِ                                                                                                وأ وف دت خمس بعثات متابعة في إطار خدمة جوانب األمان المتعلقة بالتشــغیل الطویل األجل إلى أرمینیا والســوید  
، وإلى البرازیل والمكسـیك في  2021، وإلى األرجنتین في تشـرین الثاني/نوفمبر  2021في تشـرین األول/أكتوبر  

 2022.46حزیران/یونیھ 

واـحدة في إـطار ـخدـمة التقییـمات المتـكامـلة ألـمان مـفاعالت البحوث إلى ھولـندا في  وأوـفدت الوـكاـلة بعـثة   -48
ــبتمبر   ــغیل المأمون إلى ھولندا في  2021أیلول/س ــتمرار التش ــأن إدارة التقادم واس ــتعراض األمان بش ، وبعثة اس
 2022.47حزیران/یونیھ 

 
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار  46و 45و 44و 43و 8یتعلق ذلك بالفقرات   42
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار  46و 45و 44و 43و 8یتعلق ذلك بالفقرات   43
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   46و 44و 43یتعلق ذلك بالفقرات   44
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   45و 44و 43علق ذلك بالفقرات  یت 45
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   44و 43یتعلق ذلك بالفقرتین   46
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   44و 43یتعلق ذلك بالفقرتین   47
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لمتكامل للبنیة األسـاسـیة النوویة، إلى  وأوفدت الوكالة بعثتین في إطار المرحلة األولى من االسـتعراض ا -49
ــمبر   ــرین الثاني/نوفمبر إلى كانون األول/دیسـ ــان/أبریل    2021أوغندا في الفترة من تشـ ــریالنكا في نیسـ وإلى سـ

ُّ         كما أوفدت الوكالة بعثة في إطار خدمة االستعراض المتكامل للبنیة األساسیة النوویة فیما یخص  مفاعالت   .2022                                                                                      
ــمبر  البحوث إلى تایلند  ــاریع مفاعالت    2021في كانون األول/دیسـ ــیة النوویة الوطنیة لمشـ ــاسـ لتقییم البنیة األسـ

 48 البحوث الجدیدة.

وأوفدت الوكالة بعثة في إطار خدمة تصمیم المواقع واألحداث الخارجیة إلى أوزبكستان في آب/أغسطس   -50
 2022.49وریة التشیكیة في أیار/مایو وبعثتین في إطار نفس الخدمة إلى محطتي قوى نوویة في الجمھ 2021

وأكمـلت الوـكاـلة االســـــتعراض التقني لألـمان لتقریر تحلـیل األـمان األولي واالســـــتعراض التقني لألـمان   -51
كما   .2021للقوى النوویة في ھنغاریا في أیلول/سـبتمبر    2لتقریر التقییم االحتمالي لألمان لمشـروع محطة باكس  

   �                                                                       قنی ا لألمان لوثائق اســتعراضــات األمان الدوریة لمحطة كویبیرغ للقوى النوویة في                       ً   أجرت الوكالة اســتعراضــا  ت
 50 .2022إلى أیار/مایو  2021جنوب أفریقیا في الفترة من تشرین األول/أكتوبر 

الوكالة حلقة دراسـیة شـبكیة بشـأن تنفیذ وتعزیز خدمة االسـتعراض  اسـتضـافت  ،  2022وفي آذار/مارس   -52
ادل المعلوـمات بین التقني   ذ ـھذه الـخدـمة وتوفیر محـفل لتـب ادة من تنفـی لألـمان لعرض الخبرات واـلدروس المســـــتـف

 51الدول األعضاء.

ــبتمبر  و -53 ــیك في أیلول/س ــتمر لثقافة األمان في المكس ــین المس أجرت الوكالة بعثة افتراضــیة لعملیة التحس
2021.52 

ــبتمبر   -54 ــأن تقدیر وتقییم خدمة تقییم وقایة  ، اجت2021وعقدت الوكالة، في أیلول/س     ً     �         �                                      ماعا  تقنی ا افتراضــی ا بش
تراتیجیات   ات واالـس موا أفضـل الممارـس تفادة وتقاـس اركون الدروس المـس عاعات حیث ناقش المـش العاملین من اإلـش

 53المستخدمة في البعثات الموفدة في إطار ھذه الخدمة.

                       �                        لتعلیم والـتدرـیب افتراضـــــیـ ا في تشـــــرین األول/أكتوبر  وأجرت الوـكاـلة المرحـلة األولى من بعـثة تقییم ا -55
 54لفائدة نیجیریا للبدء في تقییم التعلیم والتدریب في مجال األمان اإلشعاعي. 2021

وأجرت الوكالة أول بعثتین اســتشــاریتین بشــأن البنیة األســاســیة الرقابیة لألمان اإلشــعاعي وأمن المواد   -56
وفي ســیشــیل في    2022یمقراطیة في الفترة من آذار/مارس إلى نیســان/أبریل  المشــعة، في جمھوریة الكونغو الد

                                                                               ُ             وھدفت البعثتان إلى تقدیم الدعم في الجھود التي تبذلھا البلدان إلرســاء أو تحســین الب نى الرقابیة   .2022أیار/مایو  
ان وإرشـــادات األمن  الوطنیة األســـاســـیة لألمان اإلشـــعاعي وأمن المواد المشـــعة، واالمتثال ألحكام معاییر األم
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ً                                                                   النووي الصـادرة عن الوكالة، فضـال  عن مدونة قواعد السـلوك بشـأن أمان المصـادر المشـعة وأمنھا وإرشـاداتھا                                 
 55التكمیلیة.

ایو   -57 ار/ـم ة في أـی اـل دت الوـك ات    2022وعـق دـم ــأن اســـــتعراض النظراء والـخ ا  بشـــ ا  تقنیـ ا مختلـط اـع        ً     �        ً                                اجتـم
                             ُ                               نوویین لمواصــــلة تقییم وتعزیز م جمل ھیكل وفعالیة وكفاءة خدمات  االســــتشــــاریة في مجالي األمان واألمن ال
 56استعراض النظراء والخدمات االستشاریة.

ــترك، في إطار   -58 ــحة العالمیة في المجاالت ذات االھتمام المشـ ــلت الوكالة تعاونھا مع منظمة الصـ وواصـ
ــدي للطوارئ  ــتركة بین الوكاالت المعنیة بالتصـ ــتركة  اللجنة المشـ ــیا  مع الخطة المشـ ــعاعیة والنوویة، تمشـ                         ً                    اإلشـ

للمنظمات الدولیة من أجل التصــدي للطوارئ اإلشــعاعیة، وفي ما یخص معاییر التأھب والتصــدي للطوارئ في  
ویشمل ذلك التعاون بین خدمة استعراض   مجال وضع وتنفیذ معاییر األمان في مجال التأھب والتصدي للطوارئ.

ــترك التابعة لمنظمة الصــحة العالمیة لضــمان  إجراءات التأھب للطوا رئ والجھات المعنیة بالتقییم الخارجي المش
                                            ً                                                          تنســیق تقییم الترتیبات الوطنیة ذات الصــلة وفقا  للمعاییر ذات الصــلة التي تشــترك في رعایتھا الوكالة ومنظمة  

 57الصحة العالمیة.

  أمان المنشآت النوویة  -ھاء

 
 إي دي إف للطاقة) أ. مورین / (الصورة من:محطة للقوى النوویة في فالمانفیل، فرنسا 

 
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   107و 44و 43یتعلق ذلك بالفقرات   55
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   46و 45و 44فقرات  یتعلق ذلك بال 56
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               �                                                                     الوكالة افتراـضی ا االجتماع الـسنوي التاـسع للجنة االـستـشاریة اإلقلیمیة ألمان مفاعالت البحوث  اـستـضافت   -59
البحوث في آســــــیا والمحیط الـھادئ في  وحلـقة عـمل بشـــــأن إدارة الترابط بین األـمان واألمن النوویین لمـفاعالت 

، من أجل تبادل المعارف والخبرات المتعلقة بأمان مفاعالت  2022وحزیران/یونیھ    2021تشــرین األول/أكتوبر  
لمســــاعدة    2022وعقدت الوكالة حلقة عمل بشــــأن التقییم الذاتي ألمان مفاعالت البحوث في أیار/مایو   البحوث.

 58ة على إجراء التقییم الذاتي في ضوء تطبیق معاییر األمان التي وضعتھا الوكالة.الدول األعضاء على بناء القدر

                     ً     �         �                                                      وعقدت الوكالة اجتماعا  تقنی ا افتراضــی ا بشــأن اســتخدام اســتعراضــات األمان الدوریة ألغراض التشــغیل   -60
اســتعراضــات جوانب أمان التشــغیل  لمناقشــة نتائج   2022الطویل األجل لمحطات القوى النوویة في آذار/مارس  

ــتفادة  2020و  2016الطویل األجل التي أجریت بین عامي   ــاء والدروس المســ ، ولجمع اقتراحات الدول األعضــ
 59لتحسین برنامج استعراض النظراء في إطار جوانب أمان التشغیل الطویل األجل.

ایو   -61 ار/ـم ا في أـی ة، في فییـن اـل دت الوـك ا  للفریق2022وعـق اـع ل             ً        ، اجتـم اـم ة    4الـع ابـی الخبرات الرـق المعني ـب
                  ً  وعقدت الوكالة أیـضا    من برنامج الدروس الدولیة العامة المـستفادة في مجال التقادم.  6المكتـسبة في إطار المرحلة  

من برنامج الدروس الدولیة العامة المـستفادة في مجال التقادم:   5االجتماعات االفتراـضیة التالیة في إطار المرحلة 
                              َّ                     ؛ واجتماعات بشــــأن البرامج المحد ثة إلدارة التقادم في  2021لجنة التوجیھیة في كانون األول/دیســــمبر  اجتماع ل

ــرین األول/أكتوبر   ــبتمبر وتش ؛ واجتماع لمجموعة  2021محطة باكس للقوى النوویة في آب/أغســطس وأیلول/س
 2021.60سطس                                   ُ                           بشأن المكونات الكھربائیة ومكونات ن ظم األجھزة والتحكم في آب/أغ 2العمل 

َّ   نظ متو -62 ــتخدام نھج متدرج في تطبیق 2021الوكالة، في تموز/یولیھ       ــأن اس ــی ا بش          ً     �         �                                  ، اجتماعا  تقنی ا افتراض
                        ً     �         �                             كما عقدت الوكالة اجتماعا  تقنی ا افتراضی ا بشأن إدارة التقادم وتمدید   متطلبات األمان الخاصة بمرافق دورة الوقود.

مبر  العمر االفتراضـي لمرافق دورة ال تنادا  إلى    2021وقود النووي في كانون األول/دیـس                          ً      لدعم الدول األعضـاء اـس
ً                                                التعقیبات المستمدة من الخبرات التشغیلیة، فضال  عن تحدیث قاعدة بیانات مرافق دورة الوقود النووي. كما عقدت                                               

ورة الوقود النووي  بشـــــأن االســـــتعراض الدوري ألمان مرافق د  2022               ً     �                   الوكالة اجتـماعا  تقنـی ا في حزیران/یونـیھ  
 61لمساعدة الدول األعضاء على تخطیط وتنفیذ استعراضات األمان في ھذه المرافق.

ــان/أبریل   -63 ــتخدام التقییم  2022وعقدت الوكالة في فیینا، في نیســ ــأن الخبرات في اســ          ً     �                                   ، اجتماعا  تقنی ا بشــ
ع نماذج التقییم االحتمالي لألمان التي  االحتمالي لألمان في تصمیم محطات القوى النوویة لتبادل الخبرات في وض

دة في دعم اســـــتـخدام ـھذا التقییم لتبریر وبلوغ الـحد األمـثل في أـمان تصـــــمیم التكنولوجـیات   یمكن أن تكون مفـی
 62االبتكاریة، بما في ذلك تلك المستخدمة في المفاعالت النمطیة الصغیرة.

 Level 1 Probabilistic Safety Assessment Practices for"  وأصـــــدرت الوـكاـلة المنشـــــور المعنون -64
Nuclear Power Plants with CANDU-Type Reactors  ة في المســـــتوى ــات المتبـع ارســـ من التقییم    1" (المـم

(الوثیقة التقنیة الصـادرة عن الوكالة    االحتمالي ألمان محطات القوى النوویة المجھزة بمفاعالت من طراز كاندو)
TECDOC No. 1977(  اجتماعا  تقنی ا    2021وعقدت الوكالة في تشــرین األول/أكتوبر   .2021، في أیلول/ســبتمبر   �     ً       
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       �                                                                                                افتراضی ا بشأن التقییم االحتمالي ألمان المفاعالت من طراز كاندو، لتیسیر التعاون وتبادل المعلومات بین أعضاء  
                  ً        �              دت الوكالة اجتماعا  افتراضـــی ا لفریق كبار  كما عق الفریق العامل المعني بالتقییم االحتمالي ألمان مفاعالت كاندو.

اني/نوفمبر   ابیین المعنیین بمـفاعالت ـكاـندو في تشـــــرین الـث ادة من األـحداث    2021الرـق ادل اـلدروس المســـــتـف لتـب
 63األخیرة باإلضافة إلى الخبرات الرقابیة والتشغیلیة في المفاعالت من طراز كاندو.

         ً     �         �                              ، اجتماعا  تقنی ا افتراضـی ا بشـأن حمایة المنشـآت النوویة  2021بر  وعقدت الوكالة، في تشـرین األول/أكتو -65
من المخاطر الخارجیة بھدف اســتعراض التقدم المحرز في أنشــطة البرامج الخارجة عن المیزانیة في دعم إعداد 

ص الموقع                    ً        ً     �        ً                   وعقدت الوكالة أیضـا  اجتماعا  تقنی ا مختلطا  بشـأن اسـتقصـاء خصـائ وتنفیذ معاییر األمان ذات الصـلة.
ــع معاییر مرجعیة   ــأن وضــ ــی ا بشــ ــآت النوویة واجتماعا  تقنی ا افتراضــ ــعاعي للمنشــ                                                      ً     �         �                          وتقییمات األثر البیئي اإلشــ
ــرین   ــآت النوویة في تشـ ــدوع للمنشـ ــات الراھنة في التقییم االحتمالي للمخاطر الناجمة عن إزاحة الصـ للممارسـ

 2021.64الثاني/نوفمبر 

 An Introduction to Probabilistic      ً          منشـورا  بعنوان "  2021اني/نوفمبر  ونشـرت الوكالة في تشـرین الث -66
Fault Displacement Hazard Analysis in Site Evaluation for Existing Nuclear Installations"  ) مقدمة عن

) (الوثیقة التقنیة الصـــادرة عن التحلیل االحتمالي للمخاطر الناجمة عن إزاحة الصـــدوع للمنشـــآت النوویة القائمة
ــة   ــال بعنوان  )TECDOC-1987الوك ومنشـــــورا    ،         ً         "Methodologies for Seismic Soil-Structure Interaction 

Analysis in the Design and Assessment of Nuclear Installations) " منھجیـات تحلیـل التفـاعـل بین التربـة
-TECDOC) (الوثیقة التقنیة الصـادرة عن الوكالة صـمیم المنشـآت وتقییمھاالزلزالیة وبنیة المنشـآت النوویة في ت

ل  ("  Benchmark Analysis of Numerical Codes for Tsunami Simulation         ً          ، ومنشـــــورا  بعنوان ")1990 تحلـی
) في  TECDOC- 1973) (الوثیقة التقنیة الصــادرة عن الوكالة  المعالم القیاســیة للرموز العددیة لمحاكاة التســونامي

 2022.65شباط/فبرایر 

تضـافتو -67 رین الثاني/نوفمبر    اـس أن  2021                �                          الوكالة، افتراضـی ا في تـش یقي البحثي الرابع بـش ، االجتماع التنـس
ُّ                                              وضـــــع المـعاییر المرجعـیة للتحلـیل االحتـمالي لألـمان فیـما یخص  المواقع المتـعددة الوـحدات والمتـعددة المـفاعالت                                                        

یر المتعلقة بكل مـشروع بحثي منـسق ذي ـصلة في كل معھد مـشارك؛ ولمناقـشة  الـستعراض أنـشطة البحث والتطو
ــتكمال تحلیالت المعاییر المرجعیة، وبناء  على ذلك صــیاغة محتوى   قة، واس ــاریع البحثیة المنســ  ً                      إنجاز مھام المش                                             َّ                                  

ــة إعداد المواد التدریبیة ذات الصــلة  ــاریع  الوثیقة التقنیة ذات الصــلة الصــادرة عن الوكالة؛ ولمناقش بنطاق المش
َّ                            البحثیة المنس قة؛ ولمناقشة أنشطة المتابعة.              66 

ــطس   -68 ــأن عملیات االرتقاء بن ظم األجھزة  2021وعقدت الوكالة، في فیینا في آب/أغسـ          ً     �                        ُ           ، اجتماعا  تقنی ا بشـ
واإلداریـة  الرقمیـة والتحكم الرقمي لمفـاعالت البحوث لتبـادل المعلومـات والخبرات المتعلقـة بـالجوانـب التقنیـة  

لمشـاریع مفاعالت البحوث (كل من مشـاریع التحدیث ومشـاریع تصـمیم وتشـیید مرافق جدیدة) التي تنطوي على  
 67 ُ                                 ن ظم األجھزة الرقمیة والتحكم الرقمي.
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َّ   نظ متو -69 ، االجتماع التنسیقي البحثي األول بشأن وضع  2021                �                        الوكالة، افتراضی ا في كانون األول/دیسمبر      
دـید وترتـیب الظواھر وترتیبـھا ومصـــــفوـفة تحقق، وبشـــــأن وضـــــع مـعاییر مرجعـیة الحتـباس  ـجدول زمني لتحـ 

 68االنصھار داخل الوعاء.

ُ ، حلقة  2021ت، في كانون األول/دیسـمبر   َ د   ِ ق    ُ وع   -70 عمل تدریبیة افتراضـیة بشـأن إعداد مبادئ توجیھیة في         
التـصدي للحوادث العنیفة باـستخدام مجموعة األدوات الـصادرة عن الوكالة والخاـصة بإعداد المبادئ التوجیھیة في  

 69التصدي للحوادث العنیفة.

تبلیغ عن الـحادـثات         ُ    ) ونـظام  الIPSRR          ُ                                               وواصـــــل نـظام  التبلیغ عن الـحادـثات المتعلـقة بمـفاعالت البحوث ( -71
ال ة ـب ا (المتعلـق دول  FINASوقود وتحلیلـھ ة في اـل ات والحوادث النووـی ادـث ــأن الـح ات بشـــ اد ل المعلوـم             ُ                                                     ) تیســـــیر تـب

                        َّ                                                           ، زاد ـعدد التـقاریر المـقد ـمة إلى نـظام التبلیغ عن الـحادـثات المتعلـقة ـبالوقود وتحلیلـھا  2021وفي ـعام   األعضـــــاء.
ُّ               إجمـالي  عـدد التقـاریر  بثالثـة تقـاریر، لیبلغ   % من مرافق دورة الوقود  90  حوالي     �      ّ   وحـالیـ ا، تمثـ ل         ً تقریرا .  296      

           ً     �         �  ، اجتـماـعا  تقنیـ ا افتراضـــــیـ ا2021وعـقدت الوـكاـلة، في أیلول/ســـــبتمبر                        ً               النووي في الـعالم جزءا  من ـھذا النـظام.
تبادل المعلومات والدروس المسـتفادة من  للمنسـقین الوطنیین لنظام التبلیغ عن الحادثات المتعلقة بالوقود وتحلیلھا ل

 70األحداث الھامة المتعلقة باألمان في مفاعالت البحوث وتحدید اإلجراءات الالزمة لتعزیز فعالیة ھذا النظام.

ــرین األول/أكتوبر -72 ــقین الوطنیین للنظام  2021وعقدت الوكالة، في تشــ ــی ا للمنســ          ً     �         �                            ، اجتماعا  تقنی ا افتراضــ
الخبرات التشـغیلیة بشـأن األحداث األخیرة في محطات القوى النوویة لتبادل الدروس المسـتفادة   الدولي للتبلیغ عن

ــغیلیة في محطات القوى النوویة وتبادل المعلومات حول األحداث الھامة األخیرة المتعلقة باألمان   من الخبرة التشـ
 71في ھذه المحطات.

لمحفل الرقابیین المعنیین بالمفاعالت النمطیة الصــــغیرة  ت اجتماعات افتراضــــیة للجنة التوجیھیة   َ د   ِ ق    ُ وع   -73
ان/أبریل    2021واألفرقة العاملة للمحفل في تـشرین الثاني/نوفمبر   إلتاحة فرصـة لألعضـاء لتلقي    2022وفي نیـس

ــتراتیجیة   ــایا االســ ــة القضــ ــال  عن مناقشــ ــادات لھا، فضــ ً                                تقاریر من األفرقة العاملة التابعة للمحفل وتقدیم إرشــ                                                                
 72یة.واإلدار

         ً     �                                       ، اجتماعا  تقنی ا عن الجیل القادم من المفاعالت والتأھب  2021وعقدت الوكالة، في تشــرین األول/أكتوبر   -74
والتصــدي للطوارئ لمناقشــة وجھات نظر الدول األعضــاء بشــأن منھجیات تقییم المخاطر والترتیبات المالئمة  

دم، بما في ذلك المفاعالت النمطیة الصـغیرة؛ ولتقدیم  المتعلقة بالتأھب والتصـدي للطوارئ في مفاعالت الجیل القا
معلومات مســــتكملة عن نشــــر ھذه المفاعالت؛ ولتبادل آخر التطورات في مجال البحوث؛ ولمناقشــــة اعتبارات  

 73إضافیة تتعلق بالتأھب والتصدي للطوارئ.

 
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   109و 58یتعلق ذلك بالفقرتین   68
 .GC(65)/RES/8لقرار  من منطوق ا 60یتعلق ذلك بالفقرة   69
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   61یتعلق ذلك بالفقرة   70
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   61یتعلق ذلك بالفقرة   71
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   62یتعلق ذلك بالفقرة   72
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   112و 62یتعلق ذلك بالفقرتین   73
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َّ   نظ متو -75      َّ                                             في عم ان، حلقة عمل تثقیفیة بشـــأن التحدیات الرقابیة    2021الوكالة، في كانون األول/دیســـمبر      
ــغیرة،   ــاء على التحدیات التي حد دھا   طالعالفیما یخص المفاعالت النمطیة الصــ                                                   َّ     الھیئات الرقابیة للدول األعضــ

ــغیرة فیما یتعلق بالتنظی ــغیرة  محفل الرقابیین المعنیین بالمفاعالت النمطیة الصـ م الرقابي للمفاعالت النمطیة الصـ
 74على أي تغییرات ضروریة الزمة لمتطلباتھا وممارساتھا الرقابیة. طالعھااو

         ً     �         �                             ، اجتماعا  تقنی ا افتراضـی ا بـشأن الترخیص ألنواع الوقود  2021وعقدت الوكالة، في تـشرین األول/أكتوبر   -76
َّ النووي المتقد  مة السـتخدامھا في المفاعالت المبر   دة بالماء، حیث شـاركت الدول األعضـاء ممارسـاتھا الوطنیة في               ِّ                              

                                                                        ِّ                          الترخیص (أو في الخطوات التحضیریة قبل الترخیص) ألنواع الوقود النووي المتقد  مة الستخدامھا في المفاعالت  
َّ          المبر دة ـبالـماء. الت المرتفـعة           ً     �        ً                  ، اجتـماـعا  تقنـی ا مختلـطا  بشـــــأن أـمان المـفاع2022كـما عـقدت الوـكاـلة، في أـیار/ـمایو       

َّ                                                               ْ                         الحرارة المبر دة بالغاز ومفاعالت األمالح المصـھورة، لمناقـشة التحدیات المتعلقة بنھ ج األمان في تصـمیم وتحلیل                
أـمان المـفاعالت الـمذكورة، ولتـبادل وجـھات النظر بشـــــأن أـمان التصـــــمیم مع المحـفل اـلدولي للجـیل الرابع من  

 75لة وھذا المحفل في ھذا المجال.المفاعالت، وإلنشاء آلیة لتنسیق عمل الوكا

َّ  ً        �                              ، اجتماعا  بحثی ا منسـ قا  افتراضـی ا بشـأن المشـروع البحثي المنسـق  2021وعقدت الوكالة، في تموز/یولیھ   -77      �     ً         
ُ                                                                                المعنون "وضـــع الن ھ ج والمنھجیات والمعاییر من أجل تحدید األســـاس التقني لمنطقة تطبیق خطة الطوارئ فیما    ُ                

 76لنمطیة الصغیرة".یتعلق بنشر المفاعالت ا

 األمان اإلشعاعي وحمایة البیئة  -واو

 

ل.   مریضة تخضع للمسح باستخدام التصویر المقطعي باالنبعاث البوزیتروني/التصویر المقطعي الحاسوبي (الصورة من:
 دویكانوفا/الوكالة الدولیة للطاقة الذریة)

 
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   62رة  یتعلق ذلك بالفق 74
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   62یتعلق ذلك بالفقرة   75
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار  112و 109و 62یتعلق ذلك بالفقرات   76
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، حلقة عمل وطنیة بشـأن تنفیذ معاییر األمان  2021عقدت الوكالة في یاوندي، في تشـرین الثاني/نوفمبر   -78
ور المعنون   یة الدوليالواردة في المنـش اـس عاعیة: معاییر األمان األـس عاعات وأمان المصـادر اإلـش   الوقایة من اإلـش

ة المتطلبات الواردة في العدد    GSR Part 3(العدد  لة معاییر األمان الصـادرة عن الوكالة) لعرض ومناقـش لـس من ـس
GSR Part 3 .77وتنفیذھا في اللوائح الوطنیة والممارسات الصناعیة 

ــطس  -79 ــأن العدد 2021وعقدت الوكالة، في آب/أغس لفائدة   GSR Part 3، حلقة عمل وطنیة افتراضــیة بش
                     َّ                     والتعرف على مجاالت محد دة ذات اھتمام وطني،   GSR Part 3بالمتطلبات الواردة في العدد  تایلند من أجل األخذ  

،  2021كما عقدت الوكالة، في تشـــرین الثاني/نوفمبر   مثل التعرض المھني وتعرض الجمھور والتعرض الطبي.
اردة فیھ بشــأن معالجة  لفائدة منغولیا لشــرح المتطلبات الو GSR Part 3حلقة عمل وطنیة افتراضــیة بشــأن العدد  

 78 حاالت التعرض القائمة، مع التركیز على الرادون والمواد المشعة الموجودة في البیئة الطبیعیة.

ــغیلھ الوكالة   -80 ــترك في تشــ ــلت الوكالة دعم نظام المعلومات الخاص بالتعرض المھني، الذي تشــ وواصــ
ة   اون والتنمـی ة التـع ة لمنظـم ابـع ة الـت ة النووـی اـق ة الـط اـل ــادي.ووـك دان االقتصـــ وعالوة على ذـلك، حضـــــر   في المـی

َ               مشـاركون من المركز التقني لنظام المعلومات الخاص بالتعرض المھني التابع للوكالة االجتماع  االفتراضـي الذي                                                                                      
ُ                     عقده مجلس  إدارة نظام المعلومات الخاص بالتعرض المھني، وحلقة  عمل  نظمھا المركز  التقني اآلســــیوي لنظام               ٍ     َ                                                  ُ          

 2021.79لخاص بالتعرض المھني التابع للوكالة في كانون األول/دیسمبر المعلومات ا

         ً     �         �                            ، اجتماعا  تقنی ا افتراـضی ا بـشأن إنـشاء منـصة على ـشبكة  2021وعقدت الوكالة، في تـشرین الثاني/نوفمبر   -81
اد مشـــعة  اإلنترنت لتبادل المعلومات في مجال الوقایة من اإلشـــعاعات المھنیة في الصـــناعات المنطویة على مو

ــائیة عالمیة عن نظام المعلومات الخاص   موجودة في البیئة الطبیعیة. ــتقصــ ــة اســ ــا  دراســ                   ً                                                 وأجرت الوكالة أیضــ
  284                             َّ       ً     التصویر اإلشعاعي الصناعي، وتلق ت ردودا  من   -بالتعرض المھني في مجاالت الطب والصناعة والبحوث  

ِ          ون شــ رت نتائج            ً دولة عضــوا .  43رقابیة من    ســلطة  46         ً     دولة عضــوا  ومن   42                       ِ        شــركة لالختبارات غیر المتل فة من    ُ  
الدراســة االســتقصــائیة على الصــفحة الشــبكیة الخاصــة بنظام المعلومات الخاص بالتعرض المھني في مجاالت  

 2021.80الطب والصناعة والبحوث على الویب في تشرین الثاني/نوفمبر 

قییمات فردیة للجرعات باســـتخدام أحدث  وطورت الوكالة أداة برمجیة داخلیة لتحلیل الجرعات إلجراء ت -82
"  Occupational Intakes of Radionuclidesبیانات قیاس الجرعات المســتمدة من ســلســلة المنشــورات المعنونة "

ــعة ــعاعات.(التعرض المھني الناجم عن اندخال النویدات المشــ ــادرة عن اللجنة الدولیة للوقایة من اإلشــ  ) الصــ
ت األداة خالل  ــ  َ            وع ر ضــ  ِ ُ ــ    ــعاعات المؤی  نة في كراكوف ببولندا في  المؤتمر الدولي المعني بالرصــ                        ِّ                         د الفردي لإلشــ

 2022.81نیسان/أبریل 

 
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   63یتعلق ذلك بالفقرة   77
  .RES/8GC(65/(من منطوق القرار   67و 63یتعلق ذلك بالفقرتین   78
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   64یتعلق ذلك بالفقرة   79
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   65یتعلق ذلك بالفقرة   80
  .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   66یتعلق ذلك بالفقرة   81
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، االجتماع السـنوي للمحفل الرقابي ألمان إنتاج  2022، في حزیران/یونیھ         �  افتراضـی ا  الوكالة  اسـتضـافتو -83
                               َّ             ض التقدم المحرز في األنشـطة المحد دة على أنھا  الیورانیوم والمواد المشـعة الموجودة في البیئة الطبیعیة السـتعرا

 2021.82"ذات أولویة عالیة" خالل االجتماع السنوي لعام 

، بالتعاون مع منتدى الوقایة من اإلشــعاعات  2022، في أوتریخت بھولندا، في أیار/مایو  ونظمت الوكالة -84
لموجودة في البیئة الطبیعیة، إلتاحة محفل  د المشـــعة افي شـــمال غرب أوروبا، المنتدى الدولي العاشـــر عن الموا

عة الموجودة في   اركة في إدارة المواد المـش اط الصـناعیة والتقنیة والعلمیة، فضـال  عن الھیئات الرقابیة المـش ً                                                                  لألوـس                                       
البیـئة الطبیعـیة لنشـــــر المعلوـمات العلمـیة والبحوث والمـعارف مع التركیز على اســـــتـخدام المخلـفات المـتأتـیة من  

 83لصناعیة التي تنطوي على ھذه المواد.العملیات ا

وعقدت الوكالة أربع حلقات عمل أقالیمیة افتراضـیة لمنسـقي نظام إدارة معلومات األمان اإلشـعاعي، في   -85
، لمســـاعدة المنســـقین  2022وآذار/مارس ونیســـان/أبریل    2021تشـــرین األول/أكتوبر وتشـــرین الثاني/نوفمبر  

                                                     ُ                  إدارة معلومات األمان اإلشــــعاعي في توفیر المعلومات عن الب نى األســــاســــیة لألمان  الوطنیین المعنیین بنظام 
 84على منصة ھذا النظام. 2اإلشعاعي باستخدام اإلصدار 

         ً     �         �                               ، اجتماعا  تقنی ا افتراضــی ا بشــأن الوقایة من اإلشــعاعات في  2022الوكالة، في آذار/مارس    اســتضــافتو -86
ُّ             سـیاق إجراءات التدخ ل الجراحي ال موجھة بالكشـف الفلوري السـتعراض اإلرشـادات والموارد القائمة للوقایة من                    

ُّ                          حاالت التعرض الطبي غیر المقـصود وإدارة تلك الحاالت في ـسیاق إجراءات التدخ ل الجراحي الموجھة بالكـشف                                                                        
للتطویر؛   الفلوري؛ وتقییم ـحاـلة نـظام اإلبالغ الـخاص ـباألـمان في اإلجراءات اإلشــــــعاعـیة؛ وتـحدـید أي احتـیاـجات

 85واستعراض الجوانب الجدیدة للوقایة من اإلشعاعات المھنیة في ھذا المجال.

 Assessment of Prospective"ونشـــرت الوكالة، بالتعاون مع منظمة العمل الدولیة، المنشـــور المعنون  -87
Cancer Risks from Occupational Exposure to Ionizing Radiation) " ــابة  التقییم ــتباقي لمخاطر اإلصـ االسـ

ــعاعات المؤی  نة) ــبب التعرض المھني لإلشـ ــرطان بسـ ــادرة عن   TECDOC No. 1985(الوثیقة التقنیة                                             ِّ    بالسـ الصـ
 2021.86الوكالة) في تشرین الثاني/نوفمبر 

ــأن منح األذون 2022وعقدت الوكالة، في مونتیفیدیو في آذار/مارس   -88 باألمان  ، دورة تدریبیة إقلیمیة بشــ
َّ  ، حیث عز ز أمریكا الالتینیة والكاریبيلفائدة منطقة    اإلشعاعي واألمن النووي للممارسات الطبیة والتفتیش علیھما         

 87المشاركون مھاراتھم في استعراض وتقییم وإنفاذ أمان المواد المشعة وأمنھا النووي ومنح األذون بھما.

  ً      ً        �                                     عا  تقنیا  افتراضی ا بشأن تعزیز األمان في العالج اإلشعاعي  اجتما  2021وعقدت الوكالة، في تموز/یولیھ،   -89
                      ُ        ُّ                                                                    الستعراض فعالیة وقیمة ن ظم التعل م من الحادثات في مجال العالج اإلشعاعي وتحدید الفرص المتاحة لتحسین ھذه 

 88النظم.

 
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   93و 67یتعلق ذلك بالفقرتین   82
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   67یتعلق ذلك بالفقرة   83
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   68یتعلق ذلك بالفقرة   84
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   69یتعلق ذلك بالفقرة   85
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   69یتعلق ذلك بالفقرة   86
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   69یتعلق ذلك بالفقرة   87
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   70و 69یتعلق ذلك بالفقرتین   88
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اـستخدام ، حلقة عمل وطنیة بـشأن تبریر 2021وعقدت الوكالة في بوخارـست، في كانون األول/دیـسمبر   -90
َّ               ً              ونسـ قت الوكالة أیـضا  وـضع وثیقة عن  وأمانھا اإلـشعاعي.وأجھزة الفحص األجھزة غیر الطبیة للتـصویر البـشري     

 89                            َّ                                                       التصویر البشري غیر الطبي أعد تھا اللجنة المشتركة بین الوكاالت المعنیة باألمان اإلشعاعي.

َّ    عا تقنی ا بشـأن إرسـاء التحكم الرقابي الفع ال  ، اجتما2022الوكالة في فیینا، في نیسـان/أبریل   اسـتضـافتو -91                                 �       
ــة الوقایة من الرادون في حاالت التعرض المختلط ومصــادره، وإنفاذ   للوقایة من الرادون في أماكن العمل لمناقش

ُ ِّ                     َّ                           ً   التحكم الرقابي وغیره من الجوانب التي ح د  دت في أثناء إعداد مـسو دة دلیل األمان المعنون مؤقتا  "                                       Protection of 
Workers Against Exposure due to Radon.(وقایة العاملین من التعرض الناتج عن الرادون) "90 

         ً     �         �                                    ، اجتماعا  تقنی ا افتراضـی ا بشـأن النویدات المشـعة الموجودة في  2021وعقدت الوكالة، في أیلول/سـبتمبر   -92
ُ         األغذیة ومیاه الـشرب في الحاالت غیر الطارئة لمناقـشة سـ بل إدارة  النویدات المـشعة الطبیعیة والبـشریة المنـشأ في                                                    

ْ               األغذیة ومیاه الشــــرب ب غیة وضــــع ن ھ ج متســــق إلدارتھا. ،  2022                     �                 وعقدت الوكالة افتراضــــی ا، في آذار/مارس                       ُ         َ 
ــرب في   ــعة في األغذیة ومیاه الشـ ــروع "النویدات المشـ ــادس للفریق التوجیھي الدولي المعني بمشـ االجتماع السـ

ــروع الذي بدأ في عام  .الحاالت غیر الطارئة" ِ َّ   ، أ ع د ت  2018ونتیجة لھذا المشــ ــورین   ُ  بالتعاون مع منظمة    منشــ
 Exposure due"  :، وھمااألغذیة والزراعة لألمم المتحدة ومنظمة الصـحة العالمیة وتمت الموافقة على نشـرھما

to Radionuclides in Food Other than During a Nuclear or Radiological Emergency  "  التعرض لإلشعاعات)
المواد التقنیة  الجزء األول:  ،بســبب النویدات المشــعة في األغذیة بخالف حاالت الطوارئ النوویة أو اإلشــعاعیة)

 Exposure due to Radionuclides in Food"من ســـلســـلة تقاریر األمان) والوثیقة التقنیة المعنونة:    114(العدد 
Other than During a Nuclear or Radiological Emergency  "  المشعة في  (التعرض لإلشعاعات بسبب النویدات

 Considerations in Implementing Requirement"  ، الجزء الثاني: األغذیة بخالف حاالت الطوارئ النوویة أو اإلـشعاعیة) 
51 of IAEA General Safety Requirements Part 3  (International Basic Safety Standards)  ") اعتبارات تخص تنفیذ

(معاییر األمان األسـاسـیة   من متطلبات األمان العامة الصـادرة عن الوكالة)  3الوارد في الجزء    51المتطلب رقم 
مجتمع  ، في إـعداد وثیـقة إعالمـیة ل2022وعالوة على ذـلك، اشـــــترـكت المنظـمات الثالث، في ـمایو/أـیار   اـلدولـیة).

ِ              تنظیم سالمة األغذیة وقدمتھا إلى لجنة الدستور الغذائي المعنیة بالملو  ثات في األغذیة.  ّ                                                                91 

 Regulatory Control"    َّ                                                                     وأعد ت الوكالة ووافقت على نشـر تقریر األمان عن التشـیید ومواد البناء بعنوان   -93
of Exposure Due to Radionuclides in Building Materials and Construction Materials"  )  التحكم الرقابي

ــیید ــلة   117) (العدد في حاالت التعرض الناجمة عن وجود النویدات المشــعة في مواد البناء ومواد التش ــلس من س
رین األول/أكتوبر   تقاریر األمان). روع  2021كما عقدت الوكالة، في تـش أن مـش اری ا افتراضـی ا بـش تـش          ً        �         �              ، اجتماعا  اـس

تطبیق المعاییر اإلشــعاعیة على التجارة الدولیة في الســلع غیر الغذائیة المحتویة على نویدات  تقریر أمان بشــأن 
مشعة الستعراض مشروع التقریر ھذا لیشمل المزید من المعلومات العملیة والتقنیة التي من شأنھا أن تكون مفیدة  

عند إعداد التقریر وتحدید المجاالت  لألغراض التجاریة، واســتعراض الممارســات الدولیة التي یمكن النظر فیھا  
 92التقنیة األخرى التي تحتاج إلى مزید من العمل.

َّ   نظ متكما   -94          ً        �         �                           ، اجتماعا  استشاری ا افتراضی ا لتحدید القضایا المتعلقة  2021الوكالة، في تشرین الثاني/نوفمبر      
الوطنیة في مجال األمان اإلـشعاعي في  باألمان اإلـشعاعي في التجارة الدولیة في الـسلع من أجل مناقـشة التجارب  

ــأ   ــطناعیة المنشـ ــعة االصـ ــلع بالنویدات المشـ ــلع؛ والوقوف على التحدیات الرقابیة المتعلقة بتلو ث السـ                                                         ُّ                                           تجارة السـ

 
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   71یتعلق ذلك بالفقرة   89
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   72یتعلق ذلك بالفقرة   90
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   75و 73یتعلق ذلك بالفقرتین   91
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   75و 74یتعلق ذلك بالفقرتین   92
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والطبیعیة المنشــأ؛ وتقدیم المشــورة لألمانة بشــأن خطة العمل من أجل وضــع إرشــادات في تقریر األمان المقترح  
 93بشأن ھذا الموضوع.

 Inventory of Radioactive Material Resultingآخر تحدیث للمنشــور المعنون "  2015  ُ           وأ نجز في عام  -95
from Historical Dumping, Accidents and Losses at Sea — For the Purposes of the London Convention 

1972 and London Protocol 1996" )  ــطة اإلغراق القدیمة والحوادث ــعة الناجمة عن أنش قائمة جرد المواد المش
(الوثیقة التقنیة  )  1996وبروتوكول لندن لعام    1972ألغراض اتفاقیة لندن لعام   –والخســـائر التي تقع في البحر  

نظمة البحریة  وتتواصل الوكالة مع أمانة االتفاقیة ذات الصلة في الم).  TECDOC No. 1776الصادرة عن الوكالة  
 94                                           ُ             الدولیة وتقوم بتحدیث قائمة جرد المواد حین ی طلب منھا ذلك.

 أمان النقل   -زاي

 

 أ. طرحي)  :من (الصورة 2021المؤتمر الدولي المعني بالنقل المأمون واآلمن للمواد النوویة والمشعة في كانون األول/دیسمبر 

ونتیجة إلنشـاء   المسـائل المتصـلة برفض شـحن المواد المشـعة.واصـلت الوكالة جھودھا لتحدید ومعالجة   -96
فریق عامل معني برفض الشـحنات یتألف من الدول األعضـاء المھتمة والجھات المعنیة األخرى، عقدت الوكالة،  

حیث ناقش المشـاركون   اختصـاصـات ھذا الفریقوضـع  بشـأن          ً     �         �   ، اجتماعا  تقنی ا افتراضـی ا  2021في آب/أغسـطس 

 
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   74یتعلق ذلك بالفقرة   93
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   76یتعلق ذلك بالفقرة   94
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لفریق لتوجیھ  ھذا االحاالت التي تؤدي إلى مشــكلة تأخیر أو رفض الشــحنات، ووضــعوا مســودة اختصــاصــات ل
 95.أنشطتھ المستقبلیة

َّ                                ونظ ـمت الوـكاـلة في ـكانون األول/دیســـــمبر  -97 المؤتمر اـلدولي االفتراضـــــي المعني ـبالنـقل الـمأمون    2021   
ع ة. ــ  َّ  واآلمن للمواد النوویة والمواد المشـ  ِ ــیھا اإلدارة وزاد المؤ                                   ــاء باألھمیة التي تكتسـ تمر من وعي الدول األعضـ

ــات التي جرت خالل انعقاد المؤتمر الوكالة    الفعالة للترابط بین أمان النقل وأمن النقل. ــات والمناقش َ  ومك نت الجلس                                                          َّ    
رامج                ً                                                                            من اإلحاطة علما  باالحتیاجات المحتملة للدول األعضـــاء في ھذا المجال، وھو ما ســـیســـاعد في تخطیط الب

 96المستقبلیة.

رین األول/أكتوبر   -98 على منصـة    4-0من الوحدات النمطیة   2.0، اإلصـدار  2021وأطلقت الوكالة، في تـش
ــور المعنون    Regulations for the Safe"     ُّ                                                                        التعل م اإللكتروني ألمان النقل باللغة الصــینیة، إلبراز ما ورد في المنش

Transport of Radioactive Material"  )(العدد    )الئحة النقل المأمون للمواد المشــــعةSSR-6    النســــخة المنقحة)
Rev.1.(97) من سلسلة معاییر األمان الصادرة عن الوكالة 

 أمان التصرف في الوقود المستھلك والنفایات المشعة   -حاء

 

في  النفایات  تخزین   مرفق (الصورة من: .قاعة تخزین النفایات المنخفضة والمتوسطة اإلشعاع في تسفیالغ بسویسرا
 ) ZWILAG Zwischenlager Würenlingen AGتسفیالغ،  

 
  .GC(65)/RES/8نطوق القرار  من م 80و 79یتعلق ذلك بالفقرتین   95
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   112و 83و 1یتعلق ذلك بالفقرات   96
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   81یتعلق ذلك بالفقرة   97
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َّ   نظ مت -99          �                                               ، افتراضـــی ا الجلســـة العامة الثانیة للمشـــروع الدولي المعني  2021الوكالة، في أیلول/ســـبتمبر      
لمناقشـة أنشـطة األفرقة العاملة،                                                      ً                  بمواءمة وإیضـاح أمان التصـرف في النفایات المشـعة تمھیدا  للتخلص منھا وذلك 

 98واستعراض ھیكل تقریر المشروع والفصول التي تم إعدادھا، وتنقیح خطة عمل المشروع.

، االجتماع الســـنوي للمحفل المعني بأمان  2021                     �                         وعقدت الوكالة افتراضـــی ا، في تشـــرین األول/أكتوبر   -100
ـضمان أمان مرافق التخلص قرب ـسطح األرض من  التخلص قرب ـسطح األرض لمـساعدة الدول األعـضاء على 

خالل تمكین تبادل المعلومات المتعلقة بالممارســـات الجیدة؛ ووضـــع اإلرشـــادات واألســـالیب واألدوات، حســب  
 99االقتضاء؛ وتسھیل تعلیم وتدریب الموظفین.

ابعة للمـشروع الدولي  ، الجلـسة العامة الر2021               � ً                        الوكالة افتراضـی ا ، في تـشرین األول/أكتوبر    اـستضـافتو -101
ــعة وأمان ھذه المرافق على المدى الطویل   ــغیل مرافق التخلص الجیولوجي من النفایات المشـ ــاح أمان تشـ إلیضـ

ــطة الدولیة والوطنیة الجاریة. ــروع واألنشـ ــة نتائج ھذا المشـ ــان/أبریل   وذلك لمناقشـ كما عقدت الوكالة، في نیسـ
رـشادات المتعلقة بإعداد وإجراء االـستعراضـات الرقابیة وتقییمات برامج           ً     �         �          ، اجتماعا  تقنی ا افتراضـی ا بـشأن اإل2022

 100التخلص الجیولوجي.

ــرین األول/أكتوبر   -102 ــأن األمان والمتطلبات  2021وعقدت الوكالة، في تشـ ، حلقة عمل إقلیمیة مختلطة بشـ
وـمات والخبرات المتعلـقة ـبإـعداد  من أـجل تـبادل المعللـفاـئدة منطـقة أوروـبا  التقنـیة لمرافق تخزین النـفاـیات المشــــــعة  

ً                                                           وتنفیذ مشاریع التخزین، فضال  عن مناقشة أوجھ الترابط وقضایا التصرف المتكامل في النفایات.                           101 

ــب ال2022الوكالة، في فیینا في أیار/مایو  وعقدت   -103 ــأن تناسـ تنظیم الرقابي والترخیص                �                ، اجتماعا تقنی ا بشـ
ــة فھم االختالفات في طلبات ترخیص مرافق  مع األنواع المختلفة لمرافق   ــعة لمناقشــ التخلص من النفایات المشــ

ــتویات األخطار   ــال  عن مسـ ــطح األرض ومرافق التخلص الجیولوجي من منظور رقابي، فضـ ً                    التخلص قرب سـ                                                                
 102والمخاطر ذات الصلة واالختالفات فیما بینھا.

  

 
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   87یتعلق ذلك بالفقرة   98
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   87یتعلق ذلك بالفقرة   99

 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   87یتعلق ذلك بالفقرة   100
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   88یتعلق ذلك بالفقرة   101
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   88و 87یتعلق ذلك بالفقرتین   102
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نیوم ومعـالجتـھ،  األمـان في مجـال اإلخراج من الخـدمـة، وتعـدین الیورا   -طـاء
 واالستصالح البیئي

 

ّ                                                                                         ً                  عمال ی فك كون قاعة التوربینات في محطة إغنالینا للقوى النوویة ویجرون قیاسات على الخردة المعدنیة بحثا  عن آثار إشعاعیة     ُ      
 ج. دونوفان/الوكالة الدولیة للطاقة الذریة) :(الصورة من

                                                   �   الدولي بشـأن اسـتكمال أنشـطة اإلخراج من الخدمة، افتراضـی ا  عقدت الوكالة اجتماعین تقنیین للمشـروع   -104
ــرین األول/أكت ــلة التعاون  2022، وفي كارنافین بالمملكة المتحدة في حزیران/یونیھ  2021وبر  في تشــ ، لمواصــ

اعین تقنیین للمـشروع الدولي بـشأن  وعقدت الوكالة اجتم وتبادل المعلومات بین الدول األعـضاء بـشأن ھذه المـسألة.
وفي بروكســـل في أیار/مایو    2021                                       �                          خراج المرافق الصـــغیرة من الخدمة، افتراضـــی ا في تشـــرین الثاني/نوفمبر  إ

ــغیرة من  2022 ــناعیة والبحثیة الص ــتفادة المتعلقة بإخراج المرافق الطبیة والص ، لتبادل الخبرات والدروس المس
    �         �                          تقنی ا افتراضــی ا بشــأن التخطیط لإلخراج من         ً  اجتماعا     2021كما عقدت الوكالة في كانون األول/دیســمبر   الخدمة.

ُّ      الخدمة فیما یخص  مراف  103ق إنتاج الیورانیوم.               

َّ    ونظ مت   -105 ــكاتي بإیطالیا في      ــأن تقییم أمان إخراج المرافق من الخدمة في فراســ الوكالة فعالیة تدریبیة بشــ
مطیة التدریبیة على تخطیط اإلخراج من            ً     �                                   ، واجتماعا  تقنی ا بشـــأن االختبار المیداني للوحدة الن2022شـــباط/فبرایر 

 2022.104نیھ الخدمة وإدارة المشاریع في ستوكھولم في حزیران/یو

 
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   92یتعلق ذلك بالفقرة   103
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   92یتعلق ذلك بالفقرة   104
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ــتمرارا  و -106 ً  اسـ ــطى في               َّ       للدعم المقد م إلى        ــیا الوسـ ــاء من آسـ ــد مواقع الیورانیوم  مجال  الدول األعضـ رصـ
َّ نظ   ،الموروثة قبل عملیات االســتصــالح وخاللھا وبعدھا ،  2021قیرغیزســتان، في أیلول/ســبتمبر  مت الوكالة في    

  وأجریت في قیرغیزـستان حلقة عمل افتراـضیة بـشأن اـستخدام المعدات المحلیة لرـصد مواقع الیورانیوم الموروثة.
، تجارب میدانیة مـشتركة لتكنولوجیا رـسم الخرائط وذلك بالتعاون  2021، في تـشرین األول/أكتوبر  كازاخـستان  و

، حلقة عمل تدریبیة افتراـضیة لتحـسین قدرات  2021            ً                   الوكالة أیـضا ، في أیلول/ـسبتمبر  ونظمت   مع خبراء محلیین.
الخبراء من آسـیا الوسـطى في مجال الرصـد البیئي للمیاه السـطحیة والجوفیة ومیاه التسـربات في مواقع یورانیوم  

 105قیرغیزستان وطاجیكستان.و أوزبكستانموروثة في 

َ                                     ، االجتـماع  الســـــنوي لفریق التنســـــیق المعني بمواقع  2022، في أـیار/ـمایو         �  افتراضــــــی اوعـقدت الوـكاـلة   -107          
الیورانیوم الموروثة، لمواصــلة تبادل المعلومات واألنشــطة التنســیقیة التقنیة للدول األعضــاء والمنظمات الدولیة  

 106      ِ                 المشار كة في ھذا الفریق.

للمحفل الدولي العامل المعني باإلـشراف    يافتراضـ تقني    ، اجتماع2021، في تـشرین الثاني/نوفمبر   َ د  َ  ق    ُ وع   -108
كما نظمت الوكالة   الرقابي على المواقع القدیمة، بشـأن تحدید ھذه المواقع وترتیبھا من حیث أولویة االسـتصـالح.

، حلـقة عـمل إقلیمـیة مشـــــترـكة بین المحـفل اـلدولي الـعاـمل المعني  2021       �                         افتراضــــــی ا، في ـكانون األول/دیســـــمبر  
ــر ــأن  باإلشــ ــیق المعني بمواقع الیورانیوم الموروثة بشــ اف الرقابي على المواقع القدیمة الموروثة وفریق التنســ

  107ترخیص مشاریع االستصالح.

 
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   94یتعلق ذلك بالفقرة   105
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   95یتعلق ذلك بالفقرة   106
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   95یتعلق ذلك بالفقرة   107
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 بناء القدرات  -یاء

 

مشاركون من  دورة دراسیة افتراضیة عن القیادة في مجال األمان النووي واإلشعاعي بالتعاون مع جامعة توكاي في الیابان حضرھا 
 أ. كولینز/الوكالة الدولیة للطاقة الذریة)               ِ                                           البلدان المشار كة في شبكة األمان النووي اآلسیویة (الصورة من:

، دورة تدریبیة إقلیمیة بشأن منح األذون  2022ة في سانتیاغو دي شیلي، في حزیران/یونیھ  نظمت الوكال -109
األـمان اإلشــــــعاعي واألمن النووي   ة ـب ا الالتینـی ة أمریـك دة منطـق اـئ ا لـف ة والتفتیش علیھـم اعـی ــات الصــــــن للمـمارســـ

 108والكاریبي.

، حلقة عمل إقلیمیة افتراضـیة بشـأن اضـطالع الھیئات  2021وعقدت الوكالة، في تشـرین األول/أكتوبر   -110
لتعریف  آـسیا البلدان في منطقة  لفائدة                                                        ِ                    الرقابیة بمھام إنفاذ الجزاءات على المنـشآت النوویة المخال فة والتفتیش علیھا  

ــاركین بمعاییر األمان الصــادرة عن الوكالة فضــال  عن تقد ً        المش           ُ        َّ                              یم أمثلة ق طریة محد دة تتعلق بإعداد وتنفیذ برامج                                                
 109مھام اإلنفاذ والتفتیش على المنشآت النوویة.

، حلـقة عـمل إقلیمـیة بشـــــأن برامج إدارة المـعارف  2022حزیران/یونـیھ  وعـقدت الوـكاـلة في الـقاھرة، في -111
ــبكة العربیة للھیئلفائدة الدول   في مجال األمان النووي  لتبادل المعلومات والخبرات   ،ات الرقابیةاألعضــاء في الش

ان النووي على المســـــتویین الوطني   ارف في مجـال األـم ادة في وضـــــع برامج إدارة المـع دروس المســـــتـف واـل
 110والتنظیمي.

 
 .GC(65)/RES/8ن منطوق القرار  م 96و 12یتعلق ذلك بالفقرتین   108
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   96یتعلق ذلك بالفقرة   109
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   96یتعلق ذلك بالفقرة   110
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ــبتمبر   -112 ــاء مركز جدید لبناء القدرات في  2021   َّ                             ووق عت الوكالة، في أیلول/ســ ، على ترتیبات عملیة إلنشــ
ــا؛ ومد دت فترة مجال التأھب   ــعاعات واألمان النووي في فرنســ ــدي للطوارئ مع معھد الوقایة من اإلشــ                                                                        َّ        والتصــ

تعاونھا في مجال التأھب والتصــدي للطوارئ مع المعھد الكوري للعلوم الطبیة واإلشــعاعیة في جمھوریة كوریا،  
 2021.111الثاني/نوفمبر ، ومع مدرسة الحمایة المدنیة في النمسا، في تشرین 2021في تشرین األول/أكتوبر 

 Arrangements for the Termination of a Nuclear or Radiological" :مواد تدریبیةونشــرت الوكالة   -113
Emergency"  ) (ــعاعیة ــباط/فبرایر    ترتیبات إنھاء حالة طوارئ نوویة أو إشـ من    GSG-11، لدعم تنفیذ العدد  2022في شـ

 112الة.سلسلة معاییر األمان الصادرة عن الوك

َّ   نظ ـمتو -114 الوـكاـلة أربع دورات تعلیمـیة ـجامعـیة علـیا في مـجال الوـقاـیة من اإلشــــــعاـعات وأـمان المصـــــادر      
، وفي األرجنتین  2022إلى نیســـان/أبریل    2021اإلشـــعاعیة، في الجزائر في الفترة من تشـــرین األول/أكتوبر  

ــی ا) في الفترة من تموز/یولیھ إلى كانون   ــبتمبر  2021مبر  األول/دیســـ         �                                      (افتراضـ ، وفي غانا في الفترة من أیلول/سـ
إلى نیســـــان/أبرـیل   2021        َّ                                    ، وفي عمـ ان في الفترة من تشـــــرین الـثاني/نوفمبر 2022إلى شــــــباط/فبرایر   2021
2022.113 

  و  كفاءةالبشـأن ، حلقة عمل إقلیمیة لفائدة البلدان األوروبیة  2022وعقدت الوكالة في أثینا، في أیار/مایو   -115
َّ    مسؤولي الوقایة من اإلشعاعات والخبراء المؤھ لینل   ُّ   تعل م  المسار    114في مجال التعرض المھني وتعرض الجمھور.                                            

ــمبر   -116 ــد  ین  2021وعقدت الوكالة، في كانون األول/دیسـ ــیة لطالئع المتصـ                                             ِّ    ، دورة تدریبیة إقلیمیة افتراضـ
ـھب والتصـــــدي للطوارئ، مع التركیز على أول  للطوارئ اإلشــــــعاعـیة لتوفیر الـتدرـیب على مـفاھیم وأـھداف الـتأ

 115       ُ َّ                                       إجراء ی ت خذ للتصدي لحالة طوارئ إشعاعیة أو نوویة.

َّ   نظ متو -117 ــأن التحكم الرقابي وتفتیش  2022الوكالة في القاھرة، في حزیران/یونیھ       ، حلقة عمل وطنیة بشــ
، فعالیة عملیة لتدریب  2022النمســا، في أیار/مایو  كما عقدت الوكالة في  الجھات البائعة للمفردات الطویلة األمد.

التفتیش على محطات القوى النوویة في محطة    عملیات  المفتشین من أجل تطویر كفاءة الھیئات الرقابیة في إجراء
 116 تسفینتیندورف للقوى النوویة.

امج تجریبي دولي للحصـــــول   -118 دراســـــي الخـاص ببرـن داد المنھج اـل ة من إـع اـل ت الوـك ة وانتـھ على درـج
ــادرة عن الوكالة، لكي ی نف ذ في   ــدي للطوارئ یقوم على معاییر األمان الصـ ــتیر في مجال التأھب والتصـ                                                                                         ُ  َّ      الماجسـ
الدول األعضاء من أجل ضمان مستوى مالئم من التأھب والتصدي للطوارئ النوویة أو اإلشعاعیة على المستوى  

بطرس األكبر للعلوم التقنیة المتعددة في ـسانت بطرـسبرغ                    ّ ِ                       وكانت أول جامعة تنف  ذ ھذا المقرر ھي جامعة   الوطني.
 2021.117باالتحاد الروسي، في أیلول/سبتمبر 

، دورة دراســیة دولیة للقیادة في مجال األمان  2021وعقدت الوكالة في أثینا، في تشــرین الثاني/نوفمبر   -119
حیاتھم المھنیة على القیادة في مجال    النووي واإلشــعاعي لتدریب المھنیین من المبتدئین أو ممن ھم في منتصــف

 
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   110و 96یتعلق ذلك بالفقرتین   111
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   96یتعلق ذلك بالفقرة   112
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   97و 39و 12یتعلق ذلك بالفقرات   113
  .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   96و 63و 8یتعلق ذلك بالفقرات   114
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   113و 96یتعلق ذلك بالفقرتین   115
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   97و 3ن  یتعلق ذلك بالفقرتی 116
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   114و 97یتعلق ذلك بالفقرتین   117
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ــعاعي. ــافة إلى ذلك، عقدت الوكالة، بالتعاون مع جامعة توكاي في الیابان، دورة  األمان النووي واإلشــ وباإلضــ
 2022.118دراسیة افتراضیة بشأن ھذا الموضوع في الفترة من شباط/فبرایر إلى آذار/مارس 

ــتضــافتو -120          ً        �                                ، اجتماعا  افتراضــی ا للجنة التوجیھیة المعنیة بناء  2021مبر  الوكالة، في كانون األول/دیســ   اس
                                                                  ّ ِ                                   القدرات الرقابیة وإدارة المعارف لتبادل المعلومات عن األنشــطة التي تنف  ذھا األمانة والدول األعضــاء في الوقت  

 119الحالي في مجال إدارة الكفاءة الرقابیة وتطویرھا وتعزیزھا.

ة للمســاعدة في مجال إدارة المعارف لفائدة إندونیســیا في أیلول/ســبتمبر  وأجرت الوكالة زیارة افتراضــی -121
 2021.120ولفائدة ھنغاریا في كانون األول/دیسمبر  2021

 إدارة أمان المصادر المشعة  -كاف

 

  المتعاقدة الجھةالمصدر المشع المختوم المھمل المعبأ في الحاویة المرخصة جاھز للنقل الدولي. (الصورة من: 
 )الوكالة مع

َّ   نظ مت -122 ، المؤتمر الدولي بشــأن أمان وأمن المصــادر المشــعة:  2022كالة في فیینا، في حزیران/یونیھ  الو    
ــتقبلیة، حیث ناقش  ــاعي المسـ ــاركوناإلنجازات والمسـ ــتقبلیة المتوقعة المتعلقة    المشـ التجارب والتطورات المسـ

ٍ                                                بإرساء وصون مستوى عال  من أمان المصادر المشعة وأمنھا طوال دورة حیاتھا.                      121 

                                    ُ             ، حلقتي عمل إقلیمیتین بشـأن تطویر الب نى الرقابیة  2022الوكالة في فیینا، في نیسـان/أبریل    اسـتضـافتو -123
ألمن اإلـشعاعیین للمواد المشعة، األولى لفائدة منطقة الكاریبي واألخرى لفائدة منطقة  األـساـسیة الخاـصة باألمان وا

 
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   97یتعلق ذلك بالفقرة   118
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   101و 98و 96یتعلق ذلك بالفقرات   119
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   98یتعلق ذلك بالفقرة   120
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   107و 20و 1یتعلق ذلك بالفقرات   121
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ــعاعیة واالحتیاجات إلى   ــادر اإلش ــؤولیات الرقابیة المتعلقة بالتحكم في المص ــة المس ــتعراض ومناقش أفریقیا، الس
 122یقیا.                ُ                                                          إرساء وتعزیز الب نى الرقابیة األساسیة الوطنیة في بلدان منطقتي الكاریبي وأفر

         ً                                             ، اجتماعا  مفتوح العضویة للخبراء القانونیین والتقنیین  2021                     �                وعقدت الوكالة افتراضی ا، في آب/أغسطس   -124
طالع الدول األعـضاء على نتائج أربعة  البـشأن تنفیذ اإلرـشادات المتعلقة بالتـصرف في المـصادر المـشعة المھملة  

لمشـــعة المھملة، على النحو الموصـــى بھ في مدونة قواعد  اجتماعات إقلیمیة افتراضـــیة بشـــأن إدارة المصـــادر ا
الـسلوك بـشأن أمان المـصادر المـشعة وأمنھا وإرـشاداتھا التكمیلیة بـشأن إدارة المـصادر المـشعة المھملة، ومواـصلة  

 123مناقشة التحدیات التي تواجھھا الھیئات الرقابیة والجھات المعنیة األخرى في ھذا المجال.

ــرین األول/أكتوبر     َّ        وقد مت الوك -125 ــأن تبادل  2021الة، في تش ، إحاطة تقنیة افتراضــیة للدول األعضــاء بش
 124المعلومات المتعلقة بتنفیذ مدونة قواعد السلوك بشأن أمان المصادر المشعة وأمنھا.

المعلومات عبر وواصــــلت الوكالة الترویج لطقم أدوات الخردة المعدنیة، وھو منصــــة للتعاون وتبادل  -126
                                                                                                   َّ    ـشبكة اإلنترنت تتعلق بالتحكم في المواد المشعة المدمجة عن غیر قصد في الخردة المعدنیة أو المنتجات المصن عة  

ً                                            جزئی ا من طرف صــناعات إعادة تدویر المعادن، فضــال  عن دورة تعلیمیة إلكترونیة بشــأن ھذا الموضــوع. وفي       �                                        
َّ  الفترة المشمولة بالتقریر، سج ل   125                ُّ            رك في دورة التعل م اإللكتروني.مشا 1100                            

  

 
  .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   104و 12و 7یتعلق ذلك بالفقرات   122
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   107و 104و 6یتعلق ذلك بالفقرات   123
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   107و 20قرتین  یتعلق ذلك بالف 124
 .GC(65)/RES/8من منطوق القرار   108یتعلق ذلك بالفقرة   125



GOV/2022/35-GC(66)/10 
 34الصفحة 

              ِّ                                      التأھب والتصد  ي للحادثات والطوارئ النوویة واإلشعاعیة   -الم

 

 ساعة،  36منظمة دولیة في التمرین الدولي بشأن التصدي للطوارئ النوویة الذي استمر  12         ً   دولة عضوا  و 75شاركت 
 ConvEx-3 الذي نس قھ مركز الحادثات والطوارئ ،                          َّ  الوكالة الدولیة للطاقة الذریة) التابع للوكالة (الصورة من:         

أجرت الوـكاـلة ســـــت تـمارین طوارئ من المســـــتوى الـثاني، في تموز/یولـیھ وفي آب/أغســـــطس وفي   -127
         ً                             ، اسـتنادا  إلى تمارین الطوارئ الوطنیة  2022وفي شـباط/فبرایر    2021أیلول/سـبتمبر وفي تشـرین األول/أكتوبر  

ُ  واـستعرـضت الدول األعـضاء المـشار كة    كندا والوالیات المتحدة األمریكیة.و  ارات العربیة المتحدةاإلم الـشاملة في   ِ                            
 126                       َ       َّ                           ُ                   معلومات الطوارئ المتباد لة، وحد دت اإلجراءات المالئمة التي ست تخذ لحمایة الجمھور.

َّ   نظ متو -128 ــافتھ اإلمارات العربیة المتحدة في و  ConvEx-3الوكالة تمرین      ــتضــ ــرین األول/أكتوبر  اســ تشــ
ُ                  واختبر تمرین  الطوارئ ھذا الذي  الختبار الترتیبات الدولیة الخاصــة بالتصــدي للطوارئ النوویة الكبرى.  2021             

اســتغرق یومین التصــدي لعملیة محاكاة حادث یقع في محطة براكة للطاقة النوویة في اإلمارات العربیة المتحدة،  
وھي كاآلتي: بعثة مســاعدة تابعة للوكالة مكونة من خبراء من األمانة        َّ                             وتضــم ن عدة أحداث تحصــل للمرة األولى

والوالیات المتحدة األمریكیة أجریت في اإلمارات العربیة المتحدة وأدمجت    فرنســــاو  وكذلك من جمھوریة كوریا
محیطة                                          َّ                                                  ضــمن تدابیر التصــدي الوطنیة لھذا البلد وقد مت بیانات بشــأن الرصــد اإلشــعاعي مســتمدة من المنطقة ال

      ً                                                           مختبرا  حول العالم نتائج تحالیل سـریعة لطیف أشـعة غاما، وبالتالي لم   112                                  َ بمحطة براكة للطاقة النوویة؛ وتقدیم  
 ُ  َ                                          ً                                                      ت خت بر القدرة على قیاس أشـعة غاما فحسـب، بل أیضـا  قیاس القدرة على إرسـال النتائج بصـورة عملیة؛ واسـتخدام  

َّ                                      بالوكالة مما مك ن المشــاركین من اختبار إجراءات التصــدي  أداة محاكاة وســائل التواصــل االجتماعي الخاصــة                  
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                        ً     �         �         كما عقدت الوكالة اجتماعا  تقنی ا افتراضــــی ا لتقییم  لعملیات محاكاة لألزمات على وســــائل التواصــــل االجتماعي.
َّ      لتقییم التمرین وإعداد تقریر موح د عنھ. 2022) في أیار/مایو ConvEx)2021- 3تمرین                                127 

ة حلقة عمل بالحضــور الشــخصــي وأخرى مختلطة وأربع حلقات عمل افتراضــیة بشــأن  وعقدت الوكال -129
وفي    2021وضـع اسـتراتیجیة للوقایة في حاالت الطوارئ النوویة أو اإلشـعاعیة، في تموز/یولیھ وآب/أغسـطس 

ــلة المعنیة با2022كانون الثاني/ینایر وأیار/مایو وحزیران/یونیھ   لتصـــدي  ، لتدریب موظفي المنظمات ذات الصـ
على كیفیة وضع استراتیجیة للوقایة في حاالت الطوارئ النوویة أو اإلشعاعیة وتبریرھا واالرتقاء بھا على النحو  

 "Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency"الذي یقتضـیھ المنشـور المعنون  
 128من سلسلة معاییر أمان الوكالة). GSR Part 7(العدد (التأھب للطوارئ النوویة أو اإلشعاعیة والتصدي لھا) 

َّ            ونظ مت الوكالة   -130 دورة تدریبیة افتراضیة، بشأن حوادث النقل    18دورة تدریبیة بالحضور الشخصي و  14   
رین الطوارئ، ووضـع الترتیبات والقدرات  وحاالت الطوارئ، وصـیاغة اسـتراتیجیات الوقایة، ووضـع وتقییم تما

ــعاعات من خالل النظام الدولي للمعلومات   ــد اإلشــ ــدي للطوارئ، وتبادل بیانات رصــ في مجال التأھب والتصــ
الخاـصة برـصد اإلـشعاعات، واالـستجابة الطبیة في مجال التأھب والتـصدي للطوارئ، والتواـصل مع الجمھور في  

للتصدي لحالة طوارئ ناجمة عن أجھزة التشتت اإلشعاعي خالل فعالیة عامة  حاالت الطوارئ، واإلجراء األولي  
ة،   ة خطط الطوارئ الوطنـی اـغ ات أخرى، وصــــــی ادـث ة بطوارئ أو ـح االت الطوارئ المقترـن أـھب لـح كبرى، والـت
ــتخدام نظام إدارة  ــدي للطوارئ باسـ ــدي للطوارئ، والتقییم الذاتي للتأھب والتصـ ــیاغة لوائح التأھب والتصـ وصـ

 129مات التأھب والتصدي للطوارئ، والتصدي لحاالت الطوارئ في الموانئ والبحار.معلو

واســتحدثت الوكالة قاعدة بیانات لحدود اإلفالت تســتضــیفھا على موقعھا الشــبكي الخاص بأدوات التقییم   -131
بھا، التي ـستتقاـسمھا  وتھدف قاعدة البیانات ھذه إلى جمع ـسیناریوھات الحوادث وحدود اإلفالت المرتبطة         ُّ  والتنب ؤ.

 130الدول األعضاء على أساس طوعي.

َّ                                                                                                ونظ مت الوكالة فعالیة جانبیة خالل الدورة العادیة الخامـسة والـستین للمؤتمر العام لزیادة الوعي بمنھجیة   -132    
ــدي لحاالت الطوارئ ال ــتخد م كجزء  من التص ــت حد ثت وأ دم جت في أداة تقییم المفاعالت، وت س ِ      ُ  ِ                             ُ    َ      ٍ                            التنبؤ التي اس نوویة                 ُ 

 131                                              ُ   ِ       ً                 في محطات القوى النوویة، وقاعدة البیانات التي أ نشئ ت مؤخرا  بشأن حدود اإلفالت.

ــی ا، في أیار/مایو    َ د   ِ ق    ُ وع   -133 ــأن  2022       �                 افتراض ــبكة الدولیة للتعلیم والتدریب بش ــنوي األول للش ، االجتماع الس
التأھب للطوارئ والتصدي لھا لمناقشة تجربة الدول األعضاء في أنشطة بناء القدرات المتعلقة بالتأھب والتصدي  

اجتماعات اســتشــاریة لكل فریق من األفرقة العاملة                    ً  وعقدت الوكالة أیضــا    للطوارئ ووضــع خطة عمل للشــبكة.
لتنقیح خطط العمل ومناقشة تصمیم ومحتوى    2021الثالثة التابعة للشبكة المذكورة في تموز/یولیھ وآب/أغسطس  

 132الشبكة وأنشطة بناء القدرات ذات الصلة.
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ضـیة بشـأن قیادة المرأة في  ، حلقة دراسـیة شـبكیة افترا2021وعقدت الوكالة، في كانون األول/دیسـمبر   -134
ــائیة الخبیرة،                                                                         ُّ                                 مجال التأھب والتصــدي للطوارئ لتعزیز مشــاركة المرأة في ھذا المجال، والتعل م من القیادات النس

 133وتشجیع الدول األعضاء على السعي إلى تحقیق المساواة بین الجنسین في ھذا المجال.

ة   -135 اـل ة للوـك ابـع ة  الـت ة  الشـــــبكـی َ                  واســـــتـخدـمت البواـب         َ ات                   ادـث ادل المعلوـمات في ـحاالت الـح ام الموـحد لتـب للنـظ
ــاعدة، وكذلك   ــال  التابعة للدول األطراف في اتفاقیة التبلیغ المبكر وفي اتفاقیة تقدیم المسـ ِ                                                                                   والطوارئ جھات  االتصـ        ُ              

    ً أیضا                     ِ                                                                               الدول األعـضاء المـشار كة في جمیع حلقات العمل المتعلقة بالترتیبات الخاـصة بالتبلیغ واإلبالغ والمساعدة، و
ــة النظام   .ConvExفي جمیع تمارین   ــاء المعلومات عن الحادثات ذات األھمیة عبر منصـ وتبادلت الدول األعضـ

ــتخدمو ھذا النظام التبلیغات عن  الموحد لتبادل المعلومات في حاالت الحادثات والطوارئ. ــاھد مســ       ً                                         وغالبا  ما شــ
موقع الشـــبكي لتمارین ھذا النظام لما مجموعھ  وفي المجمل، اســـتخدمت الوكالة والدول األعضـــاء ال الحادثات.

 134      ً       ً                              تمرینا  تقریبا  خالل الفترة المشمولة بالتقریر. 30

ــتجابة لطلبات منتظمة من األمانة، ق -136 ــاعدة    13 َّ    د مت  واس ــبكة التصــدي والمس ــج لة في ش َّ                             دولة عضــوا  مس     ً         
َّ التابعة للوكالة تحدیثات   عن قدراتھا الوطنیة في ھذا المجال، كما ســـج                                             ٍ في   عضـــوان  لت في الشـــبكة ذاتھا دولتان                       

 135نفس المجال.

ــرین األول/أكتوبر   -137 ــاعدة على  2021وعقدت الوكالة في أبوظبي، في تشــ ــبكة المســ ، حلقة عمل عن شــ
                                                                                    َّ             التصــدي لتعزیز قدرة المشــاركین على التصــدي لحالة طوارئ نوویة أو إشــعاعیة في الســیاق المحد د لبعثة فریق 

 2021.136في عام  ConvEx-3المساعدة المشترك التي أجریت كجزء من تمرین 

َّ ونظ   -138 ، المؤتمر اـلدولي المعني بتطویر الـتأـھب للتصـــــدي  2021ـمت الوـكاـلة، في تشـــــرین األول/أكتوبر    
للطوارئ على المـستویین الوطني والدولي، حیث ناقش المـشاركون مـسألة الحفاظ على التأھب للتـصدي؛ والحاجة  

ھب والتصــدي للطوارئ الذي إلى تعزیز ترتیبات تشــغیلیة خاصــة بالطوارئ متســقة مع اإلطار الدولي القائم للتأ
ــي الذي ی طرح في حاالت   ــؤال الرئیسـ ــھل فھمھا على السـ ــحة ویسـ ــم بالقوة؛ والحاجة إلى تقدیم إجابة واضـ                                                                                 ُ             یتسـ

 137"ھل أنا في وضع مأمون؟". الطوارئ:

ــافتو -139 ــتضـ ــكل مختلط)  وكالة في فییناال  اسـ ــر 2022، في حزیران/یونیھ  (في شـ ، االجتماع الحادي عشـ
ــلطات ــة تنفیذ ھاتین    المختصــة  لممثلي الس ــاعدة لمناقش      َّ                                                                              المحد دة بمقتضــى اتفاقیة التبلیغ المبكر واتفاقیة تقدیم المس

االتفاقیتین، ومتطلبات األمان التي تتناول التبلیغ وتبادل المعلومات؛ وتقدیم المســـاعدة الدولیة (ال ســـیما في مجال  
                               َّ             اصـــل مع الجمھور، على النحو المبی ن في معاییر  التعلیم والتدریب في مجال التأھب والتصـــدي للطوارئ)؛ والتو

األمان الصــادرة عن الوكالة؛ ومعلومات عن الترتیبات الوطنیة الخاصــة بالتأھب والتصــدي للطواري والتحدیات  
الـماثـلة؛ وأحدث وثائق وأدوات في مـجال الـتأھب والتصـــــدي للطوارئ؛ والترتیبات والتحدیات التي تنطوي علیھا  
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َّ                                                         كما مك ن ھذا االجتماع المشــاركین من تبادل المعلومات بشــأن التعاون   التنبؤ التي تقوم بھا الوكالة.عملیة التقییم و       
 138                                          ُّ                                           الدولي في مجال التأھب والتصدي للطوارئ وتعل م الدروس من حاالت الطوارئ والتمارین السابقة.

للطوارئ من أجل التواصل    وعقدت الوكالة ثالث حلقات عمل افتراضیة بشأن ترتیبات التأھب والتصدي  -140
 2022.139وكانون الثاني/ینایر وأیار/مایو  2021الفعال مع الجمھور، في أیلول/سبتمبر 

، دورة تدریبیة افتراضــیة بشــأن رصــد اإلشــعاعات وتبادل  2021وعقدت الوكالة، في أیلول/ســبتمبر   -141
ات   اـع ــد اإلشــــــع ــة برصـــ اصـــ ات الـخ دولي للمعلوـم ات من خالل النظـام اـل اـن ة  البـی االت الطوارئ النووـی في ـح

 140واإلشعاعیة.

ُ ، حلقة  2022ت في فیینا، في نیســان/أبریل   َ د   ِ ق    ُ وع   -142 عمل بشــأن التقییم الذاتي لترتیبات الطوارئ واســتخدام         
التصــدي للطوارئ، لتقدیم نظرة عامة على معاییر األمان الصــادرة عن الوكالة في  نظام إدارة معلومات التأھب و

َّ            التأھب والتصــدي للطوارئ، وإبراز أھمیة التقییم الذاتي في ضــوء ھذه المعاییر، والتعریف بأن  نظام إدارة مجال                                                                                        
 141                                   ٌ                                             معلومات التأھب والتصدي للطوارئ أداة  داعمة لھذا التقییم الذاتي ولتبادل المعلومات.

 Emergency Preparedness and"، المنشـــــور المعنون  2022ونشـــــرت الوكــالــة، في آذار/مــارس   -143
Response Information Management System (EPRIMS): Guide for Authorized EPRIMS Users"   نظـام)

تخدمین المعتمدین لنظام إدارة معلومات التأھب والتصـدي   إدارة معلومات التأھب والتصـدي للطوارئ : دلیل المـس
لتزوید مسـتخدمي ھذا النظام في الدول األعضـاء بدلیل شـامل یمكن    ))EPR-EPRIMS 2021(المنشـور   للطوارئ 

ً                                 الوصول إلیھ الستخدام النظام ولكي یكون مكم  ال  للتدریبات وحلقات العمل المنتظمة.  ِّ                                        142 

َّ   نظ متو -144 ــاعدة في الحادثات والطوارئ النوویة أو       ــأن ترتیبات التبلیغ والمس الوكالة ثالث حلقات عمل بش
عاعیة، في ت رین الثاني/نوفمبر  اإلـش ان/أبریل    2021ـش باط/فبرایر ونیـس (حلقة   2022(حلقة عمل مختلطة) وفي ـش

عمل افتراضــــیة) لمســــاعدة الدول األعضــــاء في وضــــع ترتیبات تشــــغیلیة وطنیة متســــقة مع الدلیل المعنون  
"Operations Manual for Incident and Emergency Communication (EPR-IEComm 2019)"   عملیات  (دلیل

 IEComm 2019-EPR((.143(المنشور االتصال في الحادثات والطوارئ 
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فقرات 
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  التقریر
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فقرات 
منطوق  
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  التقریر
 الفقرة

1 2 ،12  ،97  ،122 ،138 51 60 ،62 93 83 
2 2 ،8 52 61 ،62 94 106 
3 9 ،10  ،11  ،49  ،68 ،117 53 60 ،63 ،64 95 107  ،108 
4 4 ،12 54 65 ،66 96 109  ،110  ،111  ،112  ،

113  ،115  ،116  ،120  ،
133  ،134 

5 14 ،15 ،19 ،53 55 67 97 6  ،7  ،10  ،114  ،117  ،118  ،
119 

6 13 ،37 ،59 ،124 57 68 98 120  ،121 
7 9 ،49  ،123 58 69 99 16 ،17 ،18 ،133 
8 16  ،17  ،18  ،43  ،44  ،59  ،115  ،

133 
60 70 101 120 

9 19 ،20 61 71 ،72 104 123  ،124 
12 14 ،15 ،50 ،109 ،114 ،123 62 73 ،74 ،75 ،76 ،77 106 136 
17 21 ،22 ،24 ،25 63 78 ،79 ،115 107 28  ،29  ،56  ،122  ،124  ،

125 
19 3  ،5  ،6  ،7  ،21  ،22  ،23  ،24  ،26  ،

27 
64 80 108 126 

20 28 ،29 ،122 ،125 65 81 109 69 ،77 
22 30 66 82 110 112  ،138 
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26 31 68 85 112 74 ،77 ،97 ،129 ،130 
28 33 69 86 ،87 ،88 ،89 113 116  ،131  ،132 
32 34 70 89 114 118  ،130  ،133 ،134 
33 35 71 90 116 135 
36 36 ،37 72 91 118 136  ،137 
37 38 73 92 119 138  ،139 
38 36 74 93 ،94 120 140 
39 39 ،114 75 92 ،93 121 141 
40 40 ،41 76 95 122 142  ،143 
41 42 79 96 123 144 
43 43  ،44  ،45  ،46  ،47  ،48  ،49  ،50  ،

51 ،53 ،55 ،56 
80 96 124 58 

44 43  ،44  ،45  ،46  ،47  ،48  ،49  ،50  ،
51 ،52 ،53 ،54 ،55 ،56 ،57 

81 98 126 4 

45 43 ،44 ،46 ،52 ،54 ،57 83 97   
46 11 ،43 ،44 ،45 ،57 87 99 ،100 ،101  ،103   
47 58 88 102  ،103   
49 9 ،30  ،59 92 104  ،105    
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