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 عام توزيع 
 عربي 

ةنكليزياإلاألصل:   

  مجلس المحافظين
 المؤتمــــــر العــــام

  فقط نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي 

 من جدول األعمال المؤقت للمؤتمر 17البند 
  )Add.1وإضافتها  GC(66)/1(الوثيقة 

 

  الوكالة المتعلقة تعزيز أنشطة 
 بالعلوم والتكنولوجيا النووية وتطبيقاتها 

 
 تقرير من المدير العام

  
  

  موجز
 

، تتضــــمَّن هذه الوثيقة  GC(62)/RES/9و  GC(63)/RES/10و GC(65)/RES/11اســــتجابة لقرارات المؤتمر العام  
  تقارير بشأن ما يلي:

 :الكهربائيةالتطبيقات النووية غير  الجزء ألف  

o  1لمحة عامة (المرفق(  

o  دعم حملة االتحاد األفريقي السـتئصـال ذباب تسـي تسـي وداء المثقبيات في البلدان األفريقية
  )2(الحملة األفريقية) (المرفق 

o  3تجديد مختبرات التطبيقات النووية التابعة للوكالة في زايبرسدورف (المرفق(  

o عقيمة من أجل مكافحة البعوض الناقل لألمراض  إعداد مجموعة من أدوات تقنية الحشــــرة ال
  )4(المرفق 

o  5تعزيز الدعم المقدَّم للدول األعضاء في مجال األغذية والزراعة (المرفق(  

o  6استخدام الهيدرولوجيا النظيرية إلدارة الموارد المائية (المرفق(  
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 ‘2’الصفحة 

o  7مشروع العمل المتكامل لألمراض الحيوانية المصدر (مشروع زودياك) (المرفق(  

o  تخدام المفاعالت النووية الصـغيرة والمتوـسطة الحجم خطة إلنتاج مياه الـشرب اقتصـادياً باـس
 )8(المرفق 

 :تطبيقات القوى النووية الجزء باء  

o  9المقدمة (المرفق(  

o   ــلحة جهود الوكالة في التواصـــل والتعاون مع الوكاالت األخرى وإشـــراك أصـــحاب المصـ
  )10(المرفق 

o  11دورة الوقود النووي والتصرف في النفايات (المرفق(  

o  12مفاعالت البحوث ( المرفق(  

o  13تشغيل محطات القوى النووية (المرفق(  

o 14البتكارية (المرفق أنشطة الوكالة في مجال تطوير تكنولوجيات القوى النووية ا(  

o  15النُّهج المتَّبعة لدعم تطوير البنية األساسية للقوى النووية (المرفق(  

o   ــطة الحجم ــر المفاعالت النووية الصــغيرة والمتوس ــر (المرفق    -تطوير ونش التطوير والنش
16(  

 :إدارة المعارف النووية الجزء جيم  

o  17إدارة المعارف النووية (المرفق(   

 
ــطة الوكالة المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا النووية وتطبيقاتها في   ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات عن أنش

ــتعراض التكنولوجيا النووية لعام   ــنوي للوكالة لعام ؛ وفي  )GC(66)/INF/4(الوثيقة   2022اسـ   2021التقرير السـ
ــم الذي يتناول التكن)GC(66)/4(الوثيقة  ــيما القســ   2021تقرير التعاون التقني لعام ولوجيا النووية؛ وفي  ، وال ســ
  ).GC(66)/INF/7(الوثيقة 

 

  اإلجراء الموصى به

  

 .يُوصى بأن يحيط مجلس المحافظين علماً بهذا التقرير 

  



GOV/2022/30-GC(66)/9 
  1المرفق 
  1الصفحة 

 

  عام 

  مجاالت القوىالتطبيقات النووية في غير 

 

  الخلفية  -ألف

للنظــام  GC(65)/RES/11من القرار    1-طلــب المؤتمر العــام، في الجزء ألف -1 ، من المــدير العــام، وفقــاً 
األـساـسي، أن يواـصل، بالتـشاور مع الدول األعـضاء، االـضطالع بأنـشطة الوكالة في مجاالت العلوم والتكنولوجيا  

خاصــــة على دعم تطوير التطبيقات النووية في الدول األعضــــاء بهدف  النووية وتطبيقاتها، مع التركيز بصــــفة 
تعزيز البنى األســاســية والنهوض بالعلوم والتكنولوجيا والهندســة من أجل تلبية احتياجات النمو المســتدام والتنمية  

  المستدامة في الدول األعضاء بطريقة مأمونة.

م األمانة إلى كّلٍ من -2 مجلس المحافظين والمؤتمر العام في دورته العادية   وأوصــــى المؤتمر العام بأن تقّدِ
وقد أُعّد  تقريراً عن التقدم المـُحرز في مجاالت العلوم والتكنولوجيا النووية وتطبيقاتها.  )2022(  السادسة والستين

  هذا التقرير استجابة لتلك التوصية.

 

  للمؤتمر العامالتقدُّم المحرز منذ انعقاد الدورة العادية الخامسة والستين    -باء

  19- واصــــــلت الوـكاـلة، بصـــــفتـها عضـــــواً في فريق إدارة األزـمات الـتابع لألمم المتـحدة المعني بكوفـيد -3
من خالل توفير    19-وبالتنســيق مع منظمة الصــحة العالمية، تقديَم المســاعدة إلى الدول األعضــاء لمكافحة كوفيد

  المعدات والتدريب.

بلدا وإقليماً للحصـــول على المســـاعدة خالل جائحة    129ها من  واســـتجابت الوكالة للطلبات الواردة إلي -4
وإلى جانب توفير المعدات ذات الصـلة مثل أجهزة التفاعل البوليميري المتسـلسـل بواسـطة االسـتنسـاخ   .19-كوفيد

، واصـلت الوكالة، من خالل الحلقات الدراـسية الـشبكية، مـساعدة مقدمي الرعاية الصـحية في  (RT-PCR)العكـسي  
أنـحاء الـعالم على مواءـمة إجراءات العـمل النمطـية الـخاصـــــة بهم للتـعاـمل مع الـجائـحة ولمواصــــــلة تـقديم جميع  

َم الدعم لمكافحة كوفيد خدماتهم. لِّمت أكثر من  مختبر طبي وبيطري.  300إلى أكثر من    19-وقُّدِ حنة   2036وسـُ ـش
   بلداً وإقليماً. 129 وتشخيصه إلى 19-من المعدات واإلمدادات الخاصة بالكشف عن مرض كوفيد

ــف عن كوفيد -5 ــحة أطقم الكشـ ــلت الوكالة التحقّق من صـ الواعدة أكثر من غيرها بغية تحديد   19-وواصـ
ويعمل حاليا واحد وخمـسون   أدائها من حيث الحـساـسية والخـصوـصية وذلك بالتزامن مع بدء توافرها في األـسواق.

بالتشـــخيص   تقديم الدعم إلى المختبرات النظيرة المعنية مختبراً تابعاً لشـــبكة مختبرات التشـــخيص البيطري على
  .19-اختبارات الكشف عن كوفيد البشري في مجال

  



GOV/2022/30-GC(66)/9 
  1المرفق 

  2الصفحة 

 

، نظمت الوكالة ندوة دولية بشـــــأن إدارة األراضـــــي والمياه ألغراض الزراعة  2022وفي تموز/يوليه   -6
ــبِل تعاونِها،   ــدي لألثر الناجم عن تغيّر المناخ وعن  الذكية مناخيا بغية تعزيز فهم البلدان وسـ وقدراتِها على التصـ

  بيئة عالمية سريعة التغيّر.

وواـصلت الوكالة دعم نظم ـسالمة األغذية ومراقبة جودتها وهي نظم تؤدي دوراً بالغ األهمية فيما يتعلق   -7
لصــمود في وجه األزمات  بحماية المســتهلكين، وتيســير التجارة العالمية بين الدول األعضــاء، وبناء القدرة على ا

وُطّوِرت أسـاليب سـريعة وقابلة للنشـر في الميدان ألغراض التحقق من   التي تؤثر في سـلسـلة اإلمدادات الغذائية.
ــلع مثل البن، وعصــير البرتقال العضــوي، والفراولة من أجل مكافحة الغش في   ــأ األرز والتصــديق على س منش

  ة واألفالتوكسينات ومبيدات اآلفات.األغذية، وألغراض الكشف عن الفلزات الثقيل

وتواصـَل تعزيز ـشبكات المختبرات الخاـصة بـسالمة األغذية في أفريقيا، وآـسيا والمحيط الهادئ، وأمريكا   -8
من المؤســـــســـــات المعنية بســـــالمة األغذية   205الالتينـية والـكاريبي من خالل دعم قدمـته الوكالة إلى أكثر من 

وباإلضـافة إلى ذلك، يتواصـل دعم شـبكٍة لالسـتيالد الطفري للنباتات أنشـئت في منطقة آسـيا والمحيط   ومراقبتها.
  .2020وشبكٍة أخرى أضفي عليها طابع رسمي بالنسبة لمنطقة أمريكا الالتينية في عام  2019الهادئ في عام 

األنشـطة البرنامجية للوكالة   وواصـلت الوكالة التعاون مع المؤسـسـات التي عيَّنتها الدول األعضـاء لتنفيذ -9
ــتخدام العملي للتقنيات النووية. مركزاً متعاوناً عامالً    56، كان لدى الوكالة  2021وفي نهاية عام  والترويج لالســ

مـما    —دوـلة عضـــــواً    29مركزاً في مـجاالت تتعلق ـبالتطبيـقات النووـية في غير مـجاالت القوى) في    40(منـها  
من    1728، ـقاـمت الوـكاـلة بتفعـيل 2021وفي نـهاـية ـعام   .2020ز مـقارـنة بنـهاـية ـعام  يمـثل زـيادة ـقدرـها ثالـثة مراك
ــطاً، يتصــل   133دولة عضــواً كجزء من    114عقود واتفاقات البحوث في  ــقاً نش ــروعاً بحثيا منس منها    105مش

  بالتطبيقات النووية في غير مجاالت القوى.

ة البحرـية ا -10 ة، من خالل مختبرات البيـئ اـل ا، التنســـــيَق بين وـكاالت األمم المتـحدة،  ودعـمت الوـك ابـعة لـه لـت
بصـــــفتـها عضـــــواً في آلـية شـــــبـكة األمم المتـحدة للمحيـطات وفريق األمم المتـحدة المعني ـبإدارة البيـئة والعملـية  
التـشاورية بـشأن كوكب خال من التلوث، وـساهمت بالتالي في األعمال التحـضيرية لوـضع ـصك ملزم قانوناً إلنهاء  

ــتيكيةالتلوث بالم ــياً مع قرار اعتمدته البلدان في الدورة الخامســـة  واد البالسـ ، بما في ذلك في البيئة البحرية، تمشـ
  .  1لجمعية األمم المتحدة للبيئة

ــتيكية (مبادرة نوتيك)   مبادرةوأنشــأت الوكالة   -11 تســخير التكنولوجيا النووية لمكافحة التلوث بالمواد البالس
ــاء على دمج ــاعدة الدول األعضــ ــدي للتحديات التي   لمســ التقنيات النووية كجزء من جهودها الرامية إلى التصــ

ــتيكية. ، عقدت الوكالة أربع مناقشــات إقليمية من مناقشــات المائدة  2021وفي عام  يطرحها التلوث بالمواد البالس
من آسـيا    المسـتديرة مع وزراء ومسـؤولين رفيعي المسـتوى وخبراء من األوسـاط الصـناعية واألوسـاط األكاديمية

والمحيط الهادئ، وأفريقيا، وأمريكا الشـــمالية والوســـطى والجنوبية والكاريبي، وأوروبا وآســـيا الوســـطى، ومن  
المنظمات الدولية لمناقشـــــة الجهود الجارية والحلول االبتكارية والشـــــراكات الالزمة للتصـــــدي للتلوث بالمواد  

وألول مرة،    لمناطق األربع عقب مناقـشات المائدة المـستديرة.وبدء تنفيذ إجراءات المتابعة في جميع ا  البالـستيكية.
ت هذه المبادرة أيضــــاً في مؤتمر األمم المتحدة للمحيطات في حزيران/يونيه   أمام خبراء دوليين    2022ُعِرضــــَ

 ووزراء وعلماء وقادة عالميين اجتمعوا معاً لمعالجة تحمض المحيطات وفقدان األكسجين واحترار المحيطات.

  
 
1  UNEP/EA.5/L.23/Rev.1   
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ــيق الدولي المعني بتحّمض المحيطات التابع لها، دعم الدول  وواصــــ  -12 لت الوكالة، من خالل مركز التنســ
األعـضاء وإتاحة الوـصول إلى المنـشورات والبيانات بـشأن تحمض المحيط من خالل بوابة بيانات حول االـستجابة  

ـصة وساهمت في الجلسات ذ ات الصلة خالل مؤتمر  البيولوجية لتحمض المحيطات، ونظمت دورة تدريبية متخصـّ
  .26المناخ 

وواصــلت الوكالة دعم البرامج البحرية اإلقليمية مثل خطة عمل البحر األبيض المتوســط التابعة لبرنامج   -13
األمم المتحدة للبيئة، واتفاقية حماية البيئة البحرية لشــمال شــرق المحيط األطلســي، واتفاقية حماية البيئة البحرية  

ــأن الملوثات  لمنطقة بحر البلطيق، واال ــتكهولم بشــ ــأن الزئبق واتفاقية اســ تفاقيات الدولية مثل اتفاقية ميناماتا بشــ
العضـوية الثابتة، وذلك من خالل توفير مصـفوفات مواد مرجعية معتمدة عالية الجودة عن طريق إجراء مقارنات  

  بين المختبرات فيما يتعلق بتحليل الملوثات في المصفوفات البحرية.

قُِدّمت إلى ممارســين من   ،  2021ة من الحلقات الدراســية الشــبكية التي عقدت في عام وفي إطار ســلســل -14
ــوية في   ــد وتحديد العناصــر النزرة والملوثات العض ــط منهجيات لرص مختبرات من بلدان البحر األبيض المتوس

امج تقييم ومـكافـحة  البيـئة البحرـية كجزء من أنشــــــطة تـعاون الوـكاـلة مع برـنامج األمم المتـحدة للبيـئة في إـطار برنـ 
   التلوث في منطقة البحر األبيض المتوسط.

واسـتضـافت الوكالة الدورة السـنوية الثامنة واألربعين لفريق الخبراء المشـترك المعني بالجوانب العلمية   -15
  45الفريق العامل    2021وأنشــئ في عام  .2021لحماية البيئة البحرية، التي عقدت افتراضــيا في أيلول/ســبتمبر  

جديد التابع لفريق الخبراء المشــترك المعني بالجوانب العلمية لحماية البيئة البحرية، ويتناول ذلك الفريق العامل  ال
ات في المحيط، ـث ة على الملّوِ دفيـئ ازات اـل ة بـغ ار المتعلـق اخ واآلـث ار تغيُّر المـن ه    آـث ايـت ة في رـع اـل ــارك الوـك وتتشـــ

ــفها الوكالة الرائدة)، مع برنامج األمم المتحدة للبيئة، واللجنة األوقيانوغرافية الحكومية الدولية، والمنظمة   (بوصــ
  البحرية الدولية، والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية.  

بـشكل    ، التي أنـشأتها الوكالة،يرا)وتوسـَّعت ـشبكة المختبرات التحليلية لقياس النـشاط اإلـشعاعي البيئي (ألم -16
ارك أكثر من  دولة عضـواً.  90مختبراً في   195أكبر لتضـم  بكة ألميرا في اختبار الكفاءة    100وـش مختبر تابع لـش

مختبر آخر إلى اختبار كفاءة عالمي    300وانضــــم أكثر من   الســــنوي الذي أجري مؤخراً إلثبات كفاءتها التقنية.
  النويدات المشعة البيئية.مفتوح ذي صلة بشأن تحليل 

وواـصلت الوكالة إجراء البحوث في مجال التقنيات التحليلية باـستخدام النظائر المـشعة والنظائر المـستقرة   -17
للنهوض ـبالمـعارف المتعلـقة بمصـــــدر الملوـثات وتراكمـها األحـيائي وانتـقالـها، كـما هو الـحال على ســـــبـيل المـثال  

ــبة إلى الفلزات الثقيلة، والملوث ــموم الحيوية في البيئة  بالنس ــتيكية الدقيقة والس ات العضــوية الثابتة، والمواد البالس
البحرية وعلى وجه التحديد المأكوالت البحرية، وذلك من أجل التقليل إلى أدنى حد من المخاطر الصـحية الناجمة  

ثة.    عن استهالك األغذية البحرية الملوَّ

مادة مرجعية خاصة بالزئبق من أجل دعم الرصد العالي الدقة وخالل الفترة المشمولة بالتقرير، تم إعداد   -18
واســتُكملت مقارنة عالمية مشــتركة بين المختبرات بشــأن العناصــر النزرة والزئبق في   للزئبق في البيئة البحرية.

  الكائنات الحية البحرية لتحسين قدرات مختبرات الرصد على اإلبالغ عن بيانات موثوقة.  

، دعم البحوث  (MARIS)ن خالل نظام معلومات النشاط اإلشعاعي البحري التابع لها  وتواصل الوكالة، م -19
البحرية ومبادرات الرصـــد في الدول األعضـــاء من خالل توفير بيانات ومعلومات متحقق منها عن مســـتويات  
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َرت بشـكل كبير وظيفة الموقع الشـبكي الخاص بنظام  النشـاط اإلشـعاعي في محيطات العالم. من    MARISوقد ُطّوِ
  أجل تحسين هيكله وجعله يوفر المزيد من المعلومات ويكون استخدامه أسهل.

اتـها مع المنظـمة الـعالمـية لألرصـــــاد الجوـية والمكـتب اـلدولي لألوزان   -20 وواصــــــلت الوـكاـلة توطـيد عالـق
باعتباره  والمقاييس في مجال تغيّر المناخ من خالل التعاون على توســـيع نطاق الرصـــد النظيري العالمي للميثان  

ــات الرائدة على تحليل نظائر   ــس أحد غازات الدفيئة الموجودة في الغالف الجوي ومن خالل اختبار قدرات المؤس
يد الكربون. بتمبر   ثاني أكـس مت في أيلول/ـس أن العمل المناخي نُّظِ   2022وُعرضـت ألول مرة خالل حلقة عمل بـش

دولي لألوزان والمـقاييس أدواٌت ـجدـيدة ـخاصـــــة ـبالوـكاـلة  من قـبل المنظـمِة الـعالمـية لألرصـــــاد الجوـية والمكـتِب الـ 
  تستخدم في معايرة النظائر المستقرة لغازي الغالف الجوي ثاني أكسيد الكربون والميثان.  

ــلت الوكالة على االعتماد إلنتاج  2022أيار/مايو  وفي   -21 ــنوات عديدة، حصـ ــتمرت لسـ ، ونتيجة لجهود اسـ
ويُعدُّ ذلك من الخطوات الرئيســية لزيادة تحســين الدعم  ت المشــعة البيئية.مواد مرجعية معتمدة فيما يخص النويدا

   يع أنحاء العالم من خالل تحسين قيمة المواد المرجعية المعتمدة المنتَجة.مالمقدم للمختبرات التحليلية في ج

ة  وواصـــلت الوكالة دعم تنســـيق قياس جرعات العالج اإلشـــعاعي في جميع أنحاء العالم من خالل خدم  -22
ــحة العالمية وكذلك من خالل   ــترك في تقديمها الوكالة ومنظمة الصـ ــلة التي تشـ مراجعة قياس الجرعات بالمراسـ
تعزيز قدرات الدول األعـضاء في مجالي قياس الجرعات والفيزياء اإلـشعاعية الطبية عن طريق ـصياغة وتحديث  

ـقد الفـعالـيات الـتدريبـية، وتطوير المواد  ـمدوـنات قواـعد مـمارســـــة قـياس الجرـعات، وتوفير المـبادئ التوجيهـية، وع
  التعليمية لدعم مهنة الفيزياء الطبية والجودة واألمان في مجال الطب اإلشعاعي.

ة، والـطب النووي   -23 ذـي دة للتعلّم في مـجاالت التـغ ة وـحدات ـجدـي ع الصــــــحة البشـــــرـي دة مجمَّ اـئ وُطّوِرت لـف
وبموازاة ذلك، نُشــرت مقاطع فيديو تعليمية جديدة  والتصــوير التشــخيصــي، والعالج اإلشــعاعي والفيزياء الطبية.

  بشأن العالج اإلشعاعي والفيزياء الطبية في مجال التصوير اإلشعاعي التشخيصي.

ــية مثل الجمعية البريطانية   -24 ــات رئيسـ ــسـ وفي مجال التغذية، وقعت الوكالة على ترتيبات عملية مع مؤسـ
،  (Federation of African Nutrition Societies)عيات األفريقية للتغذية  ، واتحاد الجم(British Nutrition Society)للتغذية  

ُوأـُعدَّت منشـــــورات بشـــــأن   .(Federation of European Nutrition Societies)واتـحاد الجمعـيات األوروبـية للتـغذـية  
ــة بالوكال ــتناداً إلى قاعدة بيانات الماء المزدوج الترقيم الجديدة الخاصـ ــتهالك الطاقة اسـ ــاعد على  هذا يو ة.اسـ سـ

  تحسين الفهم بشأن أيض الطاقة وبشأن كيفية تخطيط التدخالت من أجل الوقاية من البدانة والسيطرة عليها.

وواصـلت الوكالة نشـر المعلومات عن فوائد الطب النووي والعالج اإلشـعاعي في مجال رعاية مرضـى   -25
ــبكات بما في ذلك مع منظمات   ــرطان من خالل إقامة شــ ــحة العالمية،  الســ تابعة لألمم المتحدة مثل منظمة الصــ

وبرنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متالزمة نقص المناعة المكتسب (اإليدز)، 
ــركاء آخرين في مجال   ــرطان، وكذلك مع شــ ــرطان، والوكالة الدولية لبحوث الســ واالتحاد الدولي لمكافحة الســ

   ات علمية، وأفرقة معنية بالدفاع عن حقوق المرضى.التنمية، وجمعي

وواصــلت الوكالة تقديم الدعم للحصــول على ماجســتير الدراســات المتقدمة في مجال الفيزياء الطبية بما   -26
ــة   ــأن محتوى البرنامج التعليمي ومواءمته مع المبادئ التوجيهية الخاصـ ــورة بشـ ــداء المشـ في ذلك من خالل إسـ

  الدراسية من خالل برنامج التعاون التقني. بالوكالة وتقديم المنح



GOV/2022/30-GC(66)/9 
  1المرفق 
  5الصفحة 

 

وواصــــلت الوكالة التعاون مع منظمة الصــــحة العالمية من خالل تقديم الدعم التقني لمبادرة القضــــاء   -27
اـلرـحم    ـعـلى ـعـنق  ـلـمكـــاـفحــة  (Cervical Cancer Elimination Initiative)ســـــرطـــان  اـلعـــاـلـميـــة  واـلـمبـــادرة   ،

ادرة الـعالمـية لمـكافـحة ســـــرـطان الـثدي (Global Initiative for Childhood Cancer)األطـفال    ســـــرـطان ، والمـب
(Global Breast Cancer Initiative)  وإعداد مشـاريع بحثية منسـقة في مجال التغذية الكتسـاب فهم بشـأن الصـلة ،

حة  بين التغذية في مرحلة مبكرة من الحياة والصـحة في مرحلة الطفولة الحقاً، وتنسـيق شـبكة الوكالة/منظمة الصـ 
اس الجرـعات. ة لقـي انوـي ايير الـث ة لمختبرات المـع المـي ام   الـع ة، 2022وفي ـع ، أطلـقت منشـــــورات وموجزات تقنـي

وأدوات خاصـة بالتقييم وترتيب األولويات في مجال عالج السـرطان وذلك لدعم تنفيذ المبادرات العالمية لمكافحة  
كما   األشعة والتصوير الطبي، والطب النووي.السرطان في الدول األعضاء في مجاالت العالج اإلشعاعي، وعلم 

ــة   ــنيع الجيدة الخاصـ ــات التصـ ــة لتناول ممارسـ ــادية مكّرسـ ــحة العالمية وثائق إرشـ أعدَّت الوكالة ومنظمة الصـ
بالمسـتحضـرات الصـيدالنية اإلشـعاعية االسـتقصـائية المسـتخدمة في التجارب اإلكلينيكية المبكرة والمتأخرة على  

  حد سواء.

ل   -28 لوتعـم ة األـم ادرة أشــــــع ة من خالل مـب اـل اد األفريقي في  ،  الوـك ة االتـح ت خالل قـم ادرة أُطِلقـَ وهي مـب
على دعم الدول األعـضاء في زيادة الوـصول إلى خدمات الطب اإلـشعاعي بطريقة ميـسورة    ،2022ـشباط/فبراير 

لة للبلدان  وأجرت الوكالة تقييما  .وعادلة وفعالة ومســتدامة في نطاق نظام شــامل لمكافحة الســرطان ت تقنية مفصــَّ
التي اتصــلت بالوكالة للحصــول على الدعم في إطار مبادرة أشــعة األمل لتقييم احتياجاتها بطريقة متكاملة وإعداد  

وأصدرت الوكالة ومنظمة الصحة العالمية بياناً مشتركاً بشأن الحد من عدم المساواة في الوصول إلى    خطة عمل.
أشـعة األمل بهدف االرتقاء بالتعاون الطويل األمد والوثيق نحو تحقيق األهداف  عالج السـرطان من خالل مبادرة  

  .2030المشتركة وتسريع وتيرة التقدم من أجل تحقيق خطة األمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 

دة التي تحتوي على معلوـمات عن مـعدات   -29 اـنات الوحـي اـعدة البـي ويـظل دلـيل مراكز العالج اإلشــــــعاعي ـق
وجرى توســـيع نطاق وظائف دليل مراكز العالج اإلشـــعاعي لضـــمان   اإلشـــعاعي في جميع أنحاء العالم.العالج  

  تخطيط للعالج اإلشعاعي الوطني بشكل فعال واستخدام الموارد القائمة بشكل كفؤ.

ونظراً لتزاـيد أهمـية اـلذـكاء االصـــــطـناعي ـباعتـباره أداةً قيـمةً لمـعالـجة كمـيات كبيرة من البـياـنات وتطوير   -30
االجتماع التقني بـشأن الذكاء االصـطناعي في مجال    2021نماذج تنبؤية، نظمت الوكالة في تـشرين األول/أكتوبر  

وية، حدَّد االجتماع المجاالت التي يُحتمل االضــطالع  وفيما يتعلق بالتطبيقات النو التكنولوجيا والتطبيقات النووية.
ــطناعي، تهدف، من بين أمور أخرى، إلى تطوير نماذج تنبؤية لتقييم  ــطة جديدة في مجال الذكاء االصـ فيها بأنشـ
آثار تغيّر المناخ، ودعم تشـخيص السـرطان وعالجه، والتمكين من الكشـف عن األمراض الحيوانية المصـدر في  

تقييم آـثارـها في إـطار مـبادرة العـمل المتـكاـمل لمـكافـحة األمراض الحيوانـية المصـــــدر (زودـياك)،  مرحـلة مبكرة و
وتحقيق المـستوى األمثل في ممارـسات الزراعة الذكية، والتطبيقات األخرى التي تتطلب معالجة كميات كبيرة من  

   البيانات.

عــام   -31 في2021وفي  ــاالت  لالتصــــ ــدولي  ال االتحــاد  إلى  ــة  ــال الوك انضـــــمــت  القمــة    ،  مؤتمر  تنظيم 
ذكـاء الصـــــنـاعي لتحقيق الصـــــالح العـام، إلى جـانـب    المعني  العـالمي منظمـة أخرى تـابعـة   37بتســـــخير اـل
ــاالت والمعنون   األمم  لمنظومـة دولي لالتصـــ ذي نشـــــره االتحـاد اـل ــاهمـت في إعـداد التقرير اـل المتحـدة، وســـ

United Nations Activities on Artificial Intelligence ــط ــطناعي")،  ("أنشـ ــأن الذكاء االصـ ة األمم المتحدة بشـ
  والذي تضمن استنباطات مستمدة من االجتماع التقني الذي عقدته الوكالة.
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وُعيِّنت الوكالة عضـواً في فريق الخبراء االسـتشـاري الخارجي التابع للبرنامج األوروبي للنظائر الطبية  -32
("إنتاج    Production of High Purity Isotopes by Mass Separation for Medical Applicationالمـشعة المعنون  

نظائر عالية النقاوة عن طريق الفصــل المكثّف ألغراض لالســتخدام الطبي") بغية تعزيز الممارســات الجيدة فيما  
   يتعلق بمناولة النويدات المشعة الجديدة وإنتاجها لألغراض التشخيصية والعالجية.

قنـيات االختـبار غير المتلف، عـقدت الوـكاـلة اجتـماعين أولهـما بشـــــأن وبغـية تعزيز أنشـــــطتـها في مـجال ت -33
تطبيق االختبار غير المتلف على الهياكل الهندســية المدنية، واآلخر بشــأن وضــع منهج دراســي بشــأن التصــوير  

ويـساعد التقريران الـصادران عن هذين االجتماعين على   اإلـشعاعي ألغراض التطبيقات في مجال التراث الثقافي.
   إرساء أطر خاصة بهذه التقنيات ودعم الدول األعضاء في تطبيقها.

، في غرونوبل بفرنـسا، وبالتعاون مع المفوـضية الفرنـسية للطاقة  2021وجرى في تـشرين الثاني/نوفمبر   -34
الذرية والطاقات البديلة، عقُد حلقة عمل واجتماع تقني بشـأن الحفاظ على التراث الثقافي وترسـيخه بهدف مناقشـِة  
أحدث اإلنجازات المحققة في مجال حفظ التراث الثقافي باسـتخدام التكنولوجيا اإلشـعاعية وتحديِد األنشـطة البحثية  

   مشاركاً (حضوراً شخصياً وافتراضيا) من جميع أنحاء العالم. 114وحضر الفعالية  المنسقة.

ــطس   -35 ــي بفيينا ال  2022ونظَّمت الوكالة في آب/أغسـ ــأن  في مقر الوكالة الرئيسـ مؤتمر الدولي الثاني بشـ
وجرى في إطار   دولة عضــواً.  82مشــاركاً من   550وحضــر المؤتمر   تطبيقات العلوم والتكنولوجيا اإلشــعاعية.

من عروض الملصــقات التطرق إلى االتجاهات الحالية والتطورات الحاصــلة    350من العروض الشــفوية و  190
  في مجال العلوم والتكنولوجيا اإلشعاعية.

  من جهود الوكالة للنهوض باألنشطة المتعلقة بمبادرة نيوتيك لمكافحة التلوث بالمواد البالستيكية،كجزء  و -36
المواد الهيكلية وغير الهيكلية  إلنتاج أطلقت الوكالة مشــروعاً بحثيا منســقاً بشــأن إعادة تدوير النفايات البوليميرية  

في فيينا بحضــور    2022يقي البحثي األول في نيســان/أبريل وُعِقَد االجتماع التنســ  باســتخدام اإلشــعاعات المؤيِّنة.
ــواً من جميع أنحاء العالم.  18 ــوء على اإلنجازات التي تحققت   دولة عضـ لَِّط خاللهما الضـ ــُ كما ُعقد اجتماعان سـ

د   ة وذـلك بـهدف تعزيز تولـي ة من البوليمرات الطبيعـي أتـي اع المـت اإلشــــــع ة ـب الـج المنتـجات المـع ا يتعلق ـب مؤخراً فيـم
ة  الم ادـي ة على البترول األـح ائـم ات الـق ا عن المنتـج ــة بـه اضـــ ة لالســـــتـع ات البيولوجـي ة على المنتـج ائـم ات الـق نتـج

   االستخدام.

وَواصــلت الوكالة تعزيز اســتخدام نظائر مشــعة عالجية تحظى بقبول جيد ويشــيع اســتخدامها في جميع   -37
والمسـتحضـرات    177-وذلك عن طريق وضـع تقريٍر شـامٍل بشـأن إنتاج اللُتِشـيُوم  177-أنحاء العالم مثل اللُتِشـيُوم

يُوم عاعية القائمة على اللُتـِش الجتماع تقني ُعِقَد في تـشرين الثاني/نوفمبر   جرى إعدادهُ نتيجةً   177-الصـيدالنية اإلـش
  دولة عضواً.    15خبيراً من  22بحضور  2021

ا اإلشــــــعاعـية والعلوم النووـية، وقَّـعت الوـكاـلة ومعـهد األمم المتـحدة   -38 وفيـما يتعلق ـباســـــتـخدام التكنولوجـي
ولوجـيا النووـية في ســــــياق األـقاليمي لبحوث الجريـمة والـعداـلة على ـمذكرة تـفاهم بشـــــأن اســـــتـخدام العلوم والتكن

ساكالي بفرنسا مركزاً متعاوناً في مجال تسخير الذرة من أجل التراث،  -وُعيّنت جامعة باريس التحقيقات الجنائية.
ا ( اً في مـجال البحوث  iThembaوُعيَِّن مختبر آيثيمـب ا مركزاً متـعاوـن ائـمة على المعجالت بجنوب أفريقـي ) للعلوم الـق
الت.والتطبيقات العلمية الق  ائمة على المعّجِ
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("المـصادر    Compact  Accelerator Based Neutron Sourcesوأعدت الوكالة وثيقتين تقنيتين معنونتين تباعاً   -39
ة   اـل ــادرة عن الوـك ة الصـــ ة التقنـي الت") (الوثيـق ة على المعّجِ ائـم ة المضـــــغوطـة الـق )  TECDOC-1981النيوترونـي

ــادر النيوترونية    Development of Steady State Compact Fusion Neutron Sourcesو ــع مفاهيم المصـ ("وضـ
  ).TECDOC-1998االندماجية المضغوطة المستقرة الحالة") (الوثيقة التقنية الصادرة عن الوكالة 

ــأن المعِجّالت ألغراض البحث    2022وعقدت الوكالة في أيار/مايو   -40 ــا المؤتمر الدولي بش في فيينا بالنمس
ــتدامة: ــادي.  من والتنمية المسـ ــات الجيدة نحو تحقيق أثر اجتماعي واقتصـ وجاء هذا المؤتمر، الذي يُعدُّ   الممارسـ

الت وعلى   األوَل من نوعه والذي تعقده الوكالة حول هذا الموضـــوعِ، ليســـِلّط الضـــوء على تنّوع تطبيقات المعّجِ
واســـــتقطـبت ـهذه   ســـــتـفادة منـها.اـلدعم اـلذي تـقدـمه الوـكاـلة إلى البـلدان في مـجال تطوير تكنولوجـيا المعِجّالت واال

مت حضــورياً وافتراضــياً، قرابة  بلداً، بما في ذلك علماء    72خبير من   500الفعالية التي دامت خمســة أيام، ونُّظِ
الت،   ــتخدمي معّجِ ــغلي معّجالت ومسـ الت، ومشـ بحوث عاملين في مجال البحوث والتطبيقات القائمة على المعّجِ

الت، وواضــــعي ســــياســــات  ورواد أعمال وِجهات معنية من ا لضــــالعين في مجال تطبيقات تكنولوجيات المعّجِ
  ورقابيين.

، أدخلت الوكالة في الخدمة مولّد النيوترونات الخاص بها القائم على  2021وفي تشـــــرين الثاني/نوفمبر   -41
الجديدة ومن شـأن هذه البنية األسـاسـية   اندماج الديوتيريوم كجزء من مرفق علوم النيوترونات في زايبرسـدورف.

أن تمّكن الوكالة من تـقديِم التدريب وإتاحِة تطبيقات عملية متنوعة تســـــتخدم في إطارها النيوترونات مثل التحليل  
بالتنشــيط النيوتروني، والتصــوير اإلشــعاعي/المقطعي النيوتروني، وعّدِ النيوترونات المتأخرة، وتجارب الكشــف  

   عن النيوترونات.

بيانات التفاعالت النووية، وهو عبارة عن أداة جديدة على شـبكة اإلنترنت  وأصـدرت الوكالة مسـتكشـف    -42
يمكن من خاللـها رســـــم بـياـنات التـفاعالت التجريبـية المســـــتـمدة من ـقاـعدة بـياـنات المعلوـمات التجريبـية المتعلـقة  

  النووية المقيَّمة. بالتفاعالت النووية، وبيانات التفاعالت المقيَّمة المستمدة من قاعدة بيانات ملفات المعلومات
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دعم حملة االتحاد األفريقي الستئصال ذباب تسي تسي وداء المثقبيات  
  في البلدان األفريقية (الحملة األفريقية)

  

  الخلفية  -ألف

ــكلة داء  GC(65)/RES/11من القرار   2-في الجزء ألف -1 ــي ومشـ ــي تسـ ، أقر المؤتمر العام بأن ذباب تسـ
ــادية للقارة    المثقبيات الن أحد أكبر العقبات التي تجابه التنمية االجتماعية واالقتصـ ــّكِ ــبِّبها هذا الذباب يشـ التي يسـ

األفريقية، حيث أنهما يؤثِّران في صـحة البشـر والماشـية، ويحدُّان من التنمية الريفية المسـتدامة، ويتسـبَّبان بالتالي  
  في ازدياد الفقر وانعدام األمن الغذائي.

المؤتمر العام من الوكالة والشــــركاء اآلخرين تعزيز بناء القدرات في الدول األعضــــاء من أجل  وطلب   -2
اتخاذ القرارات على نحو مسـتنير بشـأن اختيار االسـتراتيجيات المتعلقة بذباب تسـي تسـي وداء المثقبيات وإدماج  

رة المتـكامـلة لآلـفات على نـطاق  عملـيات تقنـية الحشـــــرة العقيـمة على نحو فـعال من حـيث التكلـفة في حمالت اإلدا
كما طلب المؤتمر العام من األمانة أن تعمل، بالتعاون مع الدول األعضــاء والشــركاء اآلخرين،   مناطق بأســرها.

على مواـصلة توفير التمويل من خالل الميزانية العادية وـصندوق التعاون التقني من أجل تقديم مـساعدات مـستمرة  
تارة تتعلق بتقنية الحشـــرة العقيمة، وتعزيز دعمها للبحث والتطوير ونقل التكنولوجيا  لمشـــاريع ميدانية تنفيذية مخ

ع في   إلى الدول األعضـاء األفريقية تكميالً لجهودها الرامية إلى إيجاد مناطق خالية من ذباب تسـي تسـي ثمَّ التوسـُّ
  تلك المنطقة.

َم تقريراً    ،GC(65)/RES/11من القرار    2-، في القســـــم ألف  وطـلب المؤتمر الـعام -3 من الـمدير الـعام أن يـقّدِ
) عن التقّدم المحَرز في  2022إلى مجلس المحافظين وإلى المؤتمر العام في دورته العادية الســـادســـة والســـتين (

 تنفيذ هذا القرار.

  

  والستين للمؤتمر العامالخامسة التقدُّم المحرز منذ انعقاد الدورة العادية    -باء

  تعزيز التعاون مع الحملة األفريقية  -1-باء

واصــلت الوكالة تنظيم اجتماعات افتراضــية مع الحملة األفريقية بشــأن حالة األنشــطة التي يضــطلع بها   -4
مها   ــاعدة التي تُقّدِ ــتخدام التقنيات النووية في األغذية والزراعة والمسـ ــترك بين الفاو والوكالة السـ البرنامج المشـ

وواصــلت الوكالة أيضــاً   ســي تســي وداء المثقبيات.الوكالة في إطار برنامج التعاون التقني دعماً لمكافحة ذباب ت
تعاونها الوثيق مع الحملة األفريقية بشأن هدفها المتمثل في القضاء على ذباب تسي تسي وداء المثقبيات من خالل  

 إنشاء مناطق خالية بصورة مستدامة من ذباب تسي تسي وداء المثقبيات.
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  ية والتعاون التقنيبناء القدرات من خالل البحوث التطبيق  -2-باء

واصـــلت الوكالة تلبية طلبات الدول األعضـــاء للحصـــول على الدعم في دمج تقنية الحشـــرة العقيمة في   -5
المعنون    RAF/5/080اإلدارة المتكـاملـة لآلفـات على نطـاق منـاطق بـأســـــرهـا من خالل المشـــــروع اإلقليمي  

Supporting Area-Wide Tsetse and Trypanosomosis Management to Improve Livestock Productivity - Phase IV 
المرحلة   -("دعم إدارة ذبابة تـسي تـسي وداء المثقبيات على نطاق مناطق بأـسرها من أجل تحـسين إنتاجية الماـشية  

د    2021-2018الرابـعة") للفترة   دـي اون التقني الـج  Enhancing Regionalالمعنون    RAF/5/087ومشـــــروع التـع

Capacity for the Implementation of the Sterile Insect Technique as a Component for Area-Wide Tsetse 

and Trypanosomosis Management    تعزيز الـقدرة اإلقليمـية على تنفـيذ تقنـية الحشـــــرة العقيـمة ـكأـحد مكوـنات")
من أجل القـضاء على داء    2025-2022إدارة ذبابة تـسي تـسي وداء المثقبيات على نطاق مناطق بأـسرها") للفترة 

ومن المـسلَّم به أنَّ هذا المرض يُعتبر أحد العقبات الرئيـسية  المثقبيات الذي تنقله ذبابة تـسي تـسي أو الـسيطرة عليه.
وشمل الدعم تقديم  التي تحدُّ من اإلنتاج الحيواني وإنتاج المحاـصيل الزراعية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وشـراء المعدات والمواد، وعقد الدورات التدريبية وحلقات العمل، وتقديم المنح الدراسـية وإتاحة  المشـورة التقنية،  
الزيارات العلمية، من خالل مشــاريع التعاون التقني ذات الصــلة والبحوث التي أجريت في مختبر مكافحة اآلفات  

  والوكالة في زايبرســدورف بالنمســا.  الحشــرية بمختبرات الزراعة والتكنولوجيا البيولوجية المشــتركة بين الفاو
وباإلضافة إلى ذلك، واصل خبراء من الدول األعضاء المتضررة المشاركة في المشروع البحثي المنسق المعنون  
Improvement of Colony Management in Insect Mass Rearing for Sterile Insect Technique Applications  
"تحســين إدارة المســتعمرات في مجال التربية المكثَّفة للحشــرات من أجل تطبيقات تقنية الحشــرة العقيمة"، والذي 

  يضم فريقاً بحثيا يُعنى بذباب تسي تسي.

ـمه الوـكاـلة الـقدرات في اـلدول األعضـــــاء، مـما مكَّنـها من حـيازة وتحلـيل بـياـنات   -6 وـقد عزز اـلدعُم اـلذي تـقّدِ
ذ قرارات مـستنيرة بـشأن اختيار االـستراتيجيات المتاحة لقمع أو اـستئـصال ذباب تـسي تـسي وداء  أـساـسية لدعم اتخا

المثقبيات ومدى قابلية تلك االســــتراتيجيات للتطبيق، بما في ذلك إدماج عمليات تقنية الحشــــرة العقيمة على نحو  
وفي هذا السـياق، واصـلت   بأسـرها.فعال من حيث التكلفة في حمالت اإلدارة المتكاملة لآلفات على نطاق مناطق  

ــاد، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وجنوب أفريقيا، وزامبيا،  الوكالة تقديم الدعم إلى  ــو، وتشــ أوغندا، وبوركينا فاســ
  .السنغال، ووزمبابوي 

وواصـلت األنشـطة البحثية المضـطلع بها في مختبر مكافحة اآلفات الحشـرية التركيز على تحسـين جودة  -7
ة من خالل تحسـين بروتوكوالت التعقيم وفهم أثر الفيروسـات المسـببة لألمراض والبكتيريا التكافلية  الذكور العقيم

  في إنتاجية مستعمرات ذباب تسي تسي وأدائها.

وتـستخَدُم حاليا بروتوكوالت فرز ـسالالت بعينها بالنـسبة لوحدات فرز جنـسْي الخادرات باألـشعة المقاربة   -8
تعلق بذباب تسـي تسـي وذلك في مختبري حشـرات ينتجان خادرات تسـي تسـي لحملة  لألشـعة دون الحمراء فيما ي

ــمال   ــنغال الواقعة شـ اإلدارة المتكاملة لآلفات على نطاق مناطق بأســـرها الجارية حاليا في منطقة نياييس في السـ
َمت أيضاً وحدات إلى بوركينا فاسو وإثيوبيا. شرق داكار.   وقد قُّدِ

مـعارف وفي التكنولوجـيات الـقابـلة للتطبيق الـناجـمة عن ـهذه األنشــــــطة البحثـية  كـما أن أوـجه التـقدم في ال -9
المذكورة أعاله تُنـشر على نطاق واـسع من خالل المنـشورات في المجالت العلمية الخاضـعة الـستعراض النظراء  

  وكذلك من خالل العروض المقدمة خالل المؤتمرات.
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  تقنية الحشرة العقيمةالدعم الُمقدَّم لتخطيط وتنفيذ أنشطة   -3-باء

، واـصلت الوكالة تقديم التدريب في مجال دعم إدارة ذبابة تـسي  RAF/5/080في إطار المـشروع اإلقليمي   -10
ية وتوفير المعدات والمواد االـستهالكية   تـسي وداء المثقبيات على نطاق مناطق بأـسرها بغية تحـسين إنتاجية الماـش

ل مرافق التربية المكثّفة للحـشرات، ومختبرات البيولوجيا الجزيئية في  ألنـشطة المراقبة الحـشرية الميدانية، وتـشغي
ــاد، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية تنزانيا المتحدة،   إثيوبيا، وأنغوال، وأوغندا، وبوركينا فاســو، وتش

زت قدر .الـسنغال، وغانا، والكاميرون، وكينيا، ومالي، ونيجيريا، ووزامبيا، وزمبابوي  ات التـشعيع في مرافق  وُعّزِ
ية في   تربية ذباب تـسي تـسي في جمهورية تنزانيا المتحدة والمركز الدولي للبحث والتطوير في مجال تربية الماـش

وشـملت أنشـطة بناء القدرات أيضـاً   المناطق شـبه الرطبة من خالل إحالل أجهزة التشـعيع التي توقفت عن العمل.
ات الطـ  دعم عملـي ة ـل ة إقليمـي دريبـي اب العقيم وذـلك في إـطار  دورة ـت ذـب ار التي تســـــتـهدف إطالق اـل ائرات دون طـي

اريع تجريبية إلدارة ذبابة تـسي تـسي وداء المثقبيات في   اد، وجمهورية  مـش و، وتـش إثيوبيا، وأوغندا، وبوركينا فاـس
   .تنزانيا المتحدة، وزمبابوي 

وواصــلت الوكالة، من خالل برنامج التعاون التقني، تقديم الدعم التقني إلى الســنغال في جهودها الرامية   -11
من منطقة نياييس ذات اإلنتاجية    Glossina palpalis gambiensisإلى اســــتئصــــال ذباب تســــي تســــي من نوع  

رة المتكاملة لآلفات على نطاق مناطق  الزراعية العالية والواقعة شـمال شـرق داكار، باسـتخدام نهج قائم على اإلدا
ناته تقنية الحشـرة العقيمة. عات ذباب تسـي تسـي في  بأسـرها يتضـمَّن من بين مكّوِ % من المنطقة  99وقُِمعت تجمُّ

  وتواصل السنغال استيراد المزيد من الماشية المنتجة إلى المنطقة. المستهدفة، وتوقَّف انتقال داء المثقبيات.

األنشـطة التمهيدية للعمليات في منطقة ماندول، إحدى البؤر النشـطة القليلة المتبقية    وفي تشـاد، تواصـلت -12
وتواصلت أنشطة قمع الذباب، مما أدى إلى انخفاض شديد في كثافة ذباب تسي تسي وإلى   في البالد لمرض النوم.

أنها ـسجالت   تـسجيل أدنى عدد من حاالت اإلصـابة بمرض النوم في هذه البؤرة، التي تتألف من مناطق تتوافر بـش
ويجري العمل على اســتكشــاف خيارات لرفع مســتوى المســتعمرة   تاريخية فيما يتعلق بمعدالت انتقال المرض.

وتواصـلت أنشـطة التدريب على صـيانة مسـتعمرات ذباب تسـي تسـي وفرز خادرات ذباب   إلنتاج الذكور العقيمة.
َد مختبر حـشرات ميداني في دوبا يمكنه   فات طويلة.تـسي تـسي وتعقيمها، وعلى ـشحن الخادرات العقيمة لمـسا وُزّوِ

وبدأت إجراءات شـراء طائرة دون  خادرة في األسـبوع بمعدات خاصـة بتربية ذباب تسـي تسـي. 000 10معالجة  
  طيار بعيدة المدى والتدريب على تشغيلها بهدف خفض تكلفة المرحلة التشغيلية المقبلة.

ل عقبة كبيرة أمام التنمية في جزء كبير من  وال يزال داء المثقبيات األفريق -13 ــّكِ ي الذي يصــيب الماشــية يش
وحيثما كان ذلك ممكناً من الناحية التقنية، يمكن   أفريقيا جنوب الصــحراء الكبرى، وال ســيما في المناطق الريفية.

لى نـطاق مـناطق  أن تكون تقنـية الحشـــــرة العقيـمة، ـباعتـبارـها إـحدى مكوـنات ـتدخالت اإلدارة المتـكامـلة لآلـفات ع
عات ذباب تسـي   بأسـرها، أداةً مهمةً للتخفيف من هذه العقبة. وتتيح هذه التقنية خياراً يراعي البيئة السـتئصـال تجمُّ

تســي الناقل للمرض، كما أنَّها ال تقضــي على خطر داء المثقبيات الحيواني فحســب، بل تقضــي أيضــاً على خطر 
وـستفـضي المزايا التي يحققها ذلك، من   حاالت التي يكون موجوداً فيها.داء المثقبيات البـشري (مرض النوم) في ال

قبـيل الـقدرة على تربـية الـماشــــــية ألغراض الحصـــــول على الحلـيب، واللحوم، والجر الحيواني من أـجل الحرث  
ن كبير في سـبل عيش سـكان المناطق الريفية.   وتُواصـل الوكالة المسـاعدة على بناء لزراعة المحاصـيل، إلى تحسـّ

 القدرات في هذا المجال لفائدة الدول األعضاء في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
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وال تزال العقبات التي تواجه تطبيق تقنية الحـشرة العقيمة بنجاح وعلى نطاق أوـسع في المناطق المناـسبة   -14
اســــبة للتربية المكثَّفة وعمليات  هي االفتقار إلى القدرة على التربية المكثَّفة في أفريقيا، وإلى الهياكل اإلدارية المن

 مكافحة اآلفات على نطاق مناطق بأسرها.
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 تجديد مختبرات التطبيقات النووية 
  التابعة للوكالة في زايبرسدورف 

  

  الخلفية  -ألف

، دعا المدير العام  2012خالل دورة المؤتمر العام العادية الـسادـسة والخمـسين المعقودة في أيلول/ـسبتمبر   -1
ة في   ائـن ة والـك ات النووـي ة إلدارة العلوم والتطبيـق ابـع ة الـت انـي د المختبرات الثـم ث وتجـدـي ادرة لتحـدـي إلى إطالق مـب

وأيَّد المؤتمر العام في   دة والمتغيّرة للدول األعضـاء.زايبرسـدورف بالنمسـا، لتمكينها من تلبية االحتياجات المتزاي
ادرةَ الـمدير الـعام، ومشـــــروَع تـجدـيد مختبرات التطبيـقات النووـية    GC(56)/RES/12من القرار    5-الجزء ألف مـب

)ReNuAL  وصــدرت اســتراتيجية المشــروع في أيار/مايو   .2014كانون الثاني/يناير   1) الذي أُطلق رســميا في
   .GOV/INF/2014/11/Corr.1وتصويبها  GOV/INF/2014/11لوثيقة في ا 2014

ِدّدت العـناصـــــر اإلضـــــافـية لتـجدـيد مختبرات التطبيـقات النووـية   -2 في إضـــــاـفة ألحـقت    (+ReNuAL)وحـُ
) لكي يتســنى إدخال  GOV/INF/2014/11/Add.1(الوثيقة   2014في أيلول/ســبتمبر   باالســتراتيجية التي صــدرت  

ــينات ــتيعابها في إطار مشـــروع  التي   التحسـ ــيها المختبرات والتي تعذَّر اسـ ــباط/فبراير   .ReNuALتقتضـ وفي شـ
المعنونة "مشـــــروع تـجديد مختبرات التطبيـقات النووية"،   GOV/INF/2017/1، أصـــــدرت األمانة الوثيـقة  2017

اصـيل عن ، وقدَّمت تف+ReNuALو  ReNuALوقدََّمت فيها للدول األعضـاء معلومات محدثة عن حالة مشـروعي  
ذ مشـــــروع   ة   +ReNuAL، وعن نـطاق مشـــــروع  ReNuALتنفـي ة من أـجل تعبـئ ذوـل ه، وعن الجهود المـب اليـف وتـك

   الموارد.

من المبادرة من توفير مباني مختبرية جديدة   ReNuAL+/ReNuALومّكنت مرحلة المشــروع المشــترك  -3
انـية في زايبرســـــدورف وم ن توفير مرفق معـجل خطي ـجدـيد إليواء أربـعة من مختبرات التطبيـقات النووـية الثـم

وـكان من المتوقع توســـــيع المختبرات األربـعة المتبقـية، وتحســـــين البنـية   لمختبر قـياس الجرـعات الـتابع للوـكاـلة.
األـساـسية الرئيـسية في المباني القائمة بمجرد انتقال المختبرات األخرى التي كانت تتقاـسم هذه المرافق إلى حيّزها  

، إلى أن التجديد الكامل لمبنى  2020تقييم أجراه خبراء خارجيون، في أوائل آذار/مارس    ومع ذلك، انتهى الجديد.
ــبة للغرض" لدعم متطلبات   ــتون عاماً، والذي يهدف إلى جعل المختبرات "مناســ المختبر القائم الذي مر عليه ســ

ــتغرق وقتاً أطول، ويكلف أكثر وإلى أّن مبنى المختب ــاء، من المرجح أن يسـ ــيكون بجودة أقل  الدول األعضـ ر سـ
مقارنة بتـشييد مبنى جديد إليواء المختبرات الثالثة (مختبر البيئة البرية، ومختبر تحـسين األنواع النباتية وـصفاتها  

أن االســـتنتاجات التي خلص    ReNuALوجزم فريق إدارة مشـــروع   الوراثية، ومختبر العلوم واألجهزة النووية).
   المبنى الجديد كان الخيار األنسب لتعزيز المختبرات الثالثة. إليها الخبراء مناسبة واتفق على أن

ــياق، وخالل اجتماعات مجلس المحافظين التي ُعقدت في آذار/مارس   -4 ، أعلن المدير  2020وفي هذا السـ
، ســــــيأوي المختبرات الثالـثة (FML-2)  2-الـعام عن خطط لتشـــــيـيد مبنى ـثان ـجدـيد للمختبر المرن الـقاـبل للتـعدـيل

ــيُجدَّد مختبر قياس الجرعات في موقعه الحالي بجوار مرفق المعجل الخطي الجديد التابع له. عاله.المذكورة أ  وس
ــكل كبير. تَبدل أيضــاً الدفيئات المتقادمة التي يعتمد عليها عمل المختبرات الثالثة بش ــْ ــتُس ــة    وس وخالل خالل جلس

م معلومات عن الموارد المطلوبة كما قّدم المزيد  ، قدَّم المدير العا2020أيلول/ســـــبتمبر   3إحاطة تقنـية ُعِقدت في 
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ن استكمال   ".ReNuAL 2من التفاـصيل بـشأن التخطيط لهذه المرحلة النهائية من المـشروع المعروف باـسم " وـسيمّكِ
دة   اـجات المتزاـي ة االحتـي ة من المشـــــروع بنـجاحٍ مختبرات التطبيـقات النووـية من تلبـي ائـي ة النـه أعـمال ـهذه المرحـل

   ة للدول األعضاء ومساعدتها في جهودها الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.والمتغيّر

ام، في الجزء ألف -5 م تقريراً  GC(65)/RES/11من القرار    3-وطـلب المؤتمر الـع ّدِ ام أن يـق دير الـع ، من الـم
دورـته الـعادـية الســـــادســـــة عن التـقدم المحرز في تنفـيذ ـهذا القرار إلى مجلس المـحافظين وإلى المؤتمر الـعام في  

 ).2022والستين (

  

  والستين للمؤتمر العامالخامسة التقدُّم المحرز منذ انعقاد الدورة العادية    -باء

  حالة التنفيذ  -1-باء

(أي  ReNuAL 2اختتمت أعمال تخطيط التصــميم فيما يتعلق بالعناصــر الرئيســية الثالثة من مشــروع   -6
، واـلدفيـئات، وتـجدـيد مختبر قـياس الجرـعات) بمســـــاـعدة  (FML-2)  2-لتـعدـيلتشـــــيـيد مبنى المختبر المرن الـقاـبل ل

واسـتُكملت أعمال إعداد الوثائق الخاصـة بالمناقصـات وأُطِلقت في   .2021شـركة معمارية خارجية في أيار/مايو  
اني/نوفمبر   المختبر   2021تشـــــرين الـث د المبنى الـخاص ـب ا يتعلق بتشـــــيـي ديم العـطاءات فيـم ات  عملـية مفتوـحة لتـق

وال تزال عملية الشــراء جارية اعتباراً   الجديدة، وتجديد مختبر قياس الجرعات، وتشــييد أســاس للدفيئات الجديدة.
. وبســـبب تصـــاميم  2022، وذلك بهدف اســـتهالل هذا العمل في نهاية عام 2022من بداية الربع الثالث من عام  

ء أساسها ستُشيَّد بموجب عقد منفصل سيُطَرح للمناقصة  الدفيئات ووظائفها المتخصصة، فإنَّ هذه الدفيئات، باستثنا
  وسيُعدَُّل الجدول الزمني للتنفيذ استناداً إلى تاريخ بدء أعمال التشييد. بعد انتهاء عملية الشراء الجارية.

  الوضع المالي وتعبئة الموارد  -2-باء

  الوضع المالي   -1-2-باء

د على    +ReNuALو  ReNuALُجمـعت لمشـــــروعي   -7 ة تزـي مليون يورو،    39أموال ـخارـجة عن الميزانـي
دولة عضــــواً، ودعم مالي وعيني إضــــافي من جهات مانحة غير   42حيث وردت مســــاهمات مالية وعينية من 

ــترك   تقليدية. ــروع المشـ ــتهدفة للمشـ مليون يورو    57.8البالغة    +ReNuAL/ReNuALوتم تجاوز الميزانية المسـ
ماليين يورو من ميزانية هذا المشروع متاحة لتلبية متطلبات المختبرات    9.7ل قرابة  وتظ يورو.  000 470بقرابة  

، والتي سـتشـمل تشـييد المبنى الخاص بالمختبرات الجديدة ReNuAL 2األربعة المتبقية في إطار مرحلة مشـروع  
قياس الجرعات، وأعمال  ، وتشــييد الدفيئات الجديدة، وتجديد مختبر  (FML-2)  2-أي المختبر المرن القابل للتعديل
  إضافية تتعلق بالبنية االساسية.
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  الوكالة) :المصدر(  ReNuAL 2عرض حاسوبي أنجزه مهندس بشأن العنصر األساسي من مشروع  -1-باء الشكل

ا في أيلول/ســـــبتمبر   -8 ة التي أدلى بـه اـطة التقنـي ام في اإلـح دير الـع دَّم الـم ة   2020وـق اليف أولـي ديرات تـك تـق
هناك بالفعل مبلغ قدره  وبما أن مليون يورو.  34.5النهائية من مـشروع تحديث المختبرات بلغ مجموعها  للمرحلة  

ــترك   9.7 ــروع المش ن من تلبية احتياجات هذه   ReNuAL+/ReNuALمليون يورو متاح من ميزانية المش بما يمّكِ
ــ المختبرات، فقد طلب المدير العام من الدول األعضـاء تقديم الدعم من أجل     24.8جمع المبلغ المتبقي المقّدر بــــ

دولة عضـواً ومنظمة    27، أعلنت  2022ومنذ اجتماع مجلس المحافظين الي ُعِقَد في حزيران/يونيه   مليون يورو.
مليون    17.5يبلغ مجموعها حوالي   ReNuAL 2دولية عن تقديم مسـاهمات خارجة عن الميزانية لمرحلة مشـروع  

  3.1من ـصندوق االـستثمارات الرأـسمالية الرئيـسية بمبلغ قدره   ReNuAL 2مـشروع  وـسيُقّدم تمويل إـضافي ل يورو.
ولن تُعرف متطلبات التمويل الفعلي المتبقية إال بعد انتهاء عملية الشــراء الجارية فيما يتعلق بتشــييد  ماليين يورو.

أن العقود  المبنى الخاص بالمختبرات الجديدة، وتجديد مختبر قياس الجرعات، وأـساس الدفيئات،   والمفاوضـات بـش
  المقبلة فيما يتعلق بالدفيئات الجديدة، التي تجري في سياق تتصاعد فيه األسعار بسرعة.

  أولويات التمويل  -2-2-باء

أُعِلَن عنها خالل الدورة العادية الرابعة    ReNuAL 2شـملت مسـاهمةُ إحدى الدول األعضـاء في مشـروع   -9
ــييد المبنى   ــتين للمؤتمر العام تمويالً لتجديد مختبر قياس الجرعات، أما التمويل المتبقي المقدَّر أنه الزم لتشـ والسـ
ــاء   ــترك ثماني دول أعضـ ــكل مشـ الخاص بالمختبرات الجديدة فقد ُجِمَع من خالل التعهدات التي أعلَنَت عنها بشـ

َد في آذار/ـمارسخالل اج ُ  2022 تـماع مجلس المـحافظين اـلذي ُعقـِ في    تدقِـ عُ   ةـجانبيـ فـعالـية في  بـهذا العـمل  ـفل واحت
ويتمـثل الـهدف الـحالي في   .حزيران/يونـيهالمـحافظين في  جتـماع مجلس  اعلى ـهامش   ReNuAL2  مشـــــروعإـطار  

ام   ل الالزم بحلول الربع األخير من ـع ات.إلحالل    2022جمع التموـي دفيـئ ل   اـل ذا العـم دير األولي لـه ان التـق   5وـك
ماليين يورو وذلك بـسبب تواـصل تـصاعد األـسعار في   6ماليين يورو؛ بيد أّن التكلفة اإلجمالية تقدر اآلن بحوالي  

 أسواق التشييد واإلمدادات.
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  استراتيجية تعبئة الموارد  -3-2-باء

الموارد بحـسب العناـصر تهدف إلى الـسعي إلى الحـصول على  اتبعت األمانة اـستراتيجية قائمة على تعبئة   -10
ــاس متطلبات التمويل الحالية ــاء والجهات المانحة غير التقليدية على أســ ودعما لهذه   .الموارد من الدول األعضــ

االســتراتيجية، ُطّوِرت منتجات جديدة وموجهة لتعبئة الموارد بهدف تســليط الضــوء على أهمية اســتكمال تحديث  
ات في الوقت المناســب وأهمية كل عنصــر من عناصــر المشــروع في تلبية مطالب الدول األعضــاء في  المختبر

مة خصـيصـاً للمانحين معلومات شـاملة عن  مجاالت التدريب والبحث التطبيقي والخدمات. وتشـمل الحزم المصـمَّ
بئة الموارد لمراعاة التقدم ويجري باـستمرار تحديث منتجات تع العناـصر المتبقية من المـشروع ومتطلبات تمويلها.

المحرز في اســــتكمال عناصــــر محددة من المشــــروع، وأي تغييرات في التكاليف المتوقعة، ومتطلبات الموارد  
   المتوقعة.

وال تزال الجوالت في المختبرات فائقة القيمة من أجل تسـليط الضـوء على العمل المهم الذي تضـطلع به  -11
ــا ــيا فيما يتعلق بجهود جمع األموال؛ ومع ذلك، تم تعليق زيارات المختبرات  المختبرات كما أنها تؤدي دوراً أس س

ــمحت بذلك خالل معظم الفترة منذ بداية جائحة   ــاس أكثر محدودية بما أن الظروف ســ ــتئنافها على أســ ثم تم اســ
وفي إـطار تـعاملـها مع ـهذا األمر، تواصـــــل األـماـنة تطوير وتوســـــيع نـطاق الوصـــــول إلى الموارد   .19-كوفـيد

ــيا. ــة التي نظمتها   اإللكترونية، بما في ذلك الجوالت في المختبرات التي تُنظَّم افتراضــ وقّدمت الفعاليات الخاصــ
وخالل اجتـماـعات مجلس المـحافظين    2021الوـكاـلة، بـما في ذـلك الفـعالـيات الـجانبـية خالل المؤتمر الـعام في ـعام  

وال يزال محور   اً إضــافيا قيِّماً لجهود تعبئة الموارد.دعم  2022وحزيران/يونيه    2021في تشــرين الثاني/نوفمبر  
من خالل    ReNuAL 2تـلك الفـعالـيات لوـحة تـقدير للجـهات الـمانـحة تكّرم فيـها الجـهات المســـــاهـمة في مشـــــروع  

ــكل دائم في بهو المبنى الجديد للمختبر المرن القابل للتعديل  "لوحة وطنية".  تثبيت ــتركب لوحة التقدير بشـ   2- وسـ
(FML-2) .بمجرد اكتماله  

 
على هامش اجتماع مجلس المحافظين الذي ُعِقد في   ReNuAL2فعالية جانبية معقودة في إطار مشروع  -2-باء الشكل

  الوكالة) :المصدر(  .2022حزيران/يونيه  7  حزيران/يونيه في مقر الوكالة في فيينا بالنمسا.
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  الجهود المبذولة مع الدول األعضاء لتعبئة الموارد  -4-2-باء

واصـــلت األمانة المشـــاركة في مناقشـــات ثنائية مع عدد كبير من الدول األعضـــاء لدعم جمع األموال،   -12
من المبادرة    +ReNuALو ReNuALدولة عضـــواً مســـاهمات مالية لمرحلتي مشـــروعي   42ونتيجة لذلك قّدمت  

يق أصــدقاء  وواصــل فر.   ReNuAL 2دولة عضــواً حتى اآلن عن تقديم مســاهمات لمرحلة مشــروع    27وأعلنت  
، وهو فريق غير رســمي عضــويته مفتوحة أمام جميع الدول األعضــاء وتشــترك في رئاســته  ReNuALمشــروع  

ــاركون في فريق األصــدقاء، الذي يجتمع على   ألمانيا وجنوب أفريقيا، أداء دور مهم في تعبئة الموارد. وقدَّم المش
العالقات الثنائية، وال يزال الفريق يمثّل أداة في إطار   ReNuALأسـاس منتظم، مسـاهمات كبيرة لمبادرة مشـروع  

  مهمة للحفاظ على الوعي وإذكائه بشأن أهمية تحديث المختبرات ولحشد دعم الدول األعضاء لهذه الجهود.

  الجهود المبذولة مع الجهات المانحة غير التقليدية لتعبئة الموارد  -5-2-باء

المتبقـية من المـعدات لمختبرات التطبيـقات النووـية على ـقاـعدة بـياـنات  يتواصـــــل اإلعالن عن المتطلـبات   -13
األمم المتـحدة لألســـــواق الـعالمـية من أـجل تحقيق أكثر اهتـمام ممكن من ـجاـنب القـطاع الـخاص فيـما يتعلق ـبإـقاـمة  

  شراكات مع األمانة.

 

  الخطوات المقبلة  -جيم

ــييد المبنى الجديد للمختبر المرن القابل للتعديل -14 ــراء لتشـ ، وتجديد مختبر  (FML-2)  2-ال تزال عملية الشـ
وبمجرد اســتكمال   .2022قياس الجرعات، وأســاس الدفيئات المقبلة جارية اعتباراً من بداية الربع الثالث من عام 

محددة هذه وســتبدأ بعد ذلك عملية مناقصــة  أعمال هذه العملية ســتنطلق أعمال تشــييد هذه العناصــر المشــروع ال
   لشراء الدفيئات.

ــ   2022وستركز جهود تعبئة الموارد، بحلول الربع األخير من عام  -15 ماليين   6على جمع المبلغ المقّدر بــ
   .2023يورو، الذي يتوقع اآلن أن يكون مطلوباً لشراء وبدء أعمال تشييد الدفيئات في النصف األول من عام 
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 إعداد حزمة من أدوات تقنية الحشرة العقيمة 
  من أجل مكافحة البعوض الناقل لألمراض 

  

  الخلفية  -ألف

مليار شخص   3.2أن "نحو    GC (62)/RES/9من القرار    2-الحظ المؤتمر العام مع القلق، في الجزء ألف -1
ــابة بالمالريا التي ينقلها البعوض، وأنه في عام  ــة لخطر اإلصـ ــب كان هناك ما يُقدَّر   2016مازالوا ُعرضـ فحسـ

أفريقيا، مما شــكَّل عقبة أســاســية  حالة وفاة، بشــكل أســاســي في  445  000مليون حالة مالريا جديدة و  216بنحو  
ــت تطّور مقاومتها للعقاقير وأن البعوض   أمام القضـاء على الفقر في أفريقيا". والحظ أن "طفيليات المالريا ظلــــ

  ظّل يطّور مقاومته للمبيدات الحشرية".

ض، والتي تعدُّ  والحظ المؤتمر العام بقلق ـشديد في الـسنوات األخيرة أنَّ "الحمى الدنجية التي ينقلها البعو -2
اليوم أشـيع األمراض التي ينقلها البعوض في العالم، أصـبحت تمثّل أحد الشـواغل الدولية الرئيسـية للصـحة العامة  

مرة خالل الســنوات الخمســين األخيرة"، وأنّه "من المقّدر أّن الحمى الدنجية تصــيب    30بمعّدل إصــابة تضــاعف  
  نصف سكان العالم مهّددون باإلصابة بها". مليون شخص سنوياً، وأّن أكثر من 400حوالي 

والحظ المؤتمر العام أن "قمع البعوض الناقل لألمراض باســتخدام تقنية الحشــرة العقيمة ســيكون مناســباً   -3
ح به، وأن   ــَ ــرية محظوراً أو ال يُنص ــرية، حيث يكون الرش الجوي بالمبيدات الحش في الغالب في المناطق الحض

ــتكمال البرامج  المطلوب هو اتباع نهج على   ــد نهجاً مبتكراً ويُمكن أن يكون قوياً السـ نطاق مناطق بالكامل، يجسـ
  المحلية القائمة".

وطلب المؤتمر العام من الوكالة "مواصلة وتعزيز البحوث، سواء في المختبر أو في الميدان، على النحو   -4
ــرة العقيمة ــتخدام تقنية الحش ــين والتحقق من صــحة اس في المكافحة المتكاملة للبعوض    المطلوب للتمكن من تحس

وطـلب من الوـكاـلة أن "تعـمل   الـناـقل للمالرـيا والحّمى اـلدنجـية وزيـكا وأنواع البعوض األخرى الـناقـلة لألمراض".
ــاء في برنامج البحوث من أجل   ــراك المعاهد العلمية ومعاهد البحوث التابعة للدول األعض ــكل متزايد على إش بش

تضّررة مسؤولياتها في هذا الشأن".ضمان مشاركة تلك الدول مما   ــُ كما طلب المؤتمر   يؤدي إلى تحمُّل البلدان المـ
العام من الوكالة "مـضاعفة الجهود الرامية إلى اـستحداث ونقل نظم أكثر كفاءة لفصل الجنسين، بما يشمل سالالت 

، وتطوير أـساليب فعالة من  مفـصولة الجنـسين وراثياً، تـسمح باالـستئـصال الكامل إلناث البعوض في مرافق اإلنتاج
  حيث التكلفة إلطالق ورصد الذكور العقيمة في الميدان".

ا   -5 اء الـقدرات والربط الشـــــبكي في مـناطق أمريـك ز بـن ــاً "أن تعّزِ اـلة أيضـــ ام من الوـك وطـلب المؤتمر الـع
ــاريع التعاون التقني اإلقليمية، وأن ت ــيا والمحيط الهادئ، وأفريقيا، من خالل مشـ ــطالع  الالتينية، وآسـ دعم االضـ

من خالل مشـــــاريع وطنـية للتـعاون التقني    Anophelesو  Aedesبمشـــــاريع مـيدانـية لمـكافـحة البعوض من نوعي  
 بغرض تقييم إمكانات تقنية الحشرة العقيمة باعتبارها أسلوباً كفؤاً لمكافحة البعوض الناقل لألمراض".
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والحظ المؤتمر الـعام مع التـقدير "ـما تـبدـيه بعض الجـهات الـمانـحة من اهتـمام ـبالبـحث والتطوير وـما تـقدَّـمه   -6
من دعم في ـهذا الشـــــأن لمـكافـحة البعوض الـناـقل للمالرـيا والحّمى اـلدنجـية وزيـكا وأنواع البعوض األخرى الـناقـلة  

وال من خارج الميزانية لمواـصلة التوسـّع في  لألمراض،"، وطلب من الوكالة "تخـصيص موارد كافية واجتذاب أم
  برنامج بحوث البعوض، الموّسع حالياً، وما يتصل به من حيز مختبري/مكتبي وعمليات توظيف".

ودعا المؤتمُر العاُم الوكالةَ إلى "العمل بناًء على التوـصية التي قدمها الخبراء في االجتماع المعقود بـشأن   -7
يق تقنية الحشرة العقيمة وما يتصل بها من أساليب المكافحة الوراثية والبيولوجية  الخطة المواضيعية لتطوير وتطب

للبعوض الـناقل لألمراض من أجل اســـــتثـمار جهودها في دعم مكافحة أنواع البعوض الناقلة لألمراض من خالل  
  بيئة".التمويل المستمر لتطوير تقنية الحشرة العقيمة وما يتصل بها من أساليب وراثية ومالئمة لل

ام، في الجزء ألف -8 م تقريراً  GC(65)/RES/11من القرار    6-وطـلب المؤتمر الـع ّدِ ام أن يـق دير الـع ، من الـم
إلى مجلس المـحافظين وإلى المؤتمر الـعام    GC(62)/RES/9القرار    من  2-الجزء ألف  عن التـقدم المحرز في تنفـيذ

 ).2022في دورته العادية السادسة والستين (

  

  المحرز منذ انعقاد الدورة العادية الثانية والستين للمؤتمر العامالتقدُّم    -باء

ــتجابة للجزء ألف -9 ــلت الوكالة، من خالل مختبر مكافحة اآلفات  GC(62)/RES/9من القرار    2-اسـ ، واصـ
بالنمسا، العمل على تطوير الحزمة الخاصة بتقنية الحشرة العقيمة المستخدمة لمكافحة    الحـشرية في زايبرسدورف

، وهو بعوض ـناـقل للمالرـيا، والبعوض  Anopheles arabiensisالبعوض الـناـقل لألمراض، أي البعوض من نوع  
ونـيا والحمى  ، وهو بعوض ـناـقل للحمى اـلدنجـية وزيـكا وشـــــيكونغAedes albopictusو  Aedes aegyptiمن نوعي 
ــفراء. ــالالت من البعوض من  الصـ ــالالت تحمل    16ويحتفظ المختبر المذكور حاليا بعدَّة سـ بلداً، بما في ذلك سـ

واـسمات مورفولوجية وأنواعاً أخرى من الواـسمات، ويجري العمل حاليا على تقييم هذه الـسالالت لدراـسة إمكانية  
  حشرة العقيمة.استخدامها في النُّهج القائمة على تقنية ال

وواصـلت الوكالة جهودها الرامية إلى اـستحداث أـساليب ُمحكمة وكفؤة لفصـل الجنـسين، بما يـشمل فـصل   -10
  Aedes aegyptiوأنتجت سـاللتان واحدة ذات أعين حمراء واألخرى ذات أعين بيضـاء من نوع  الجنسـين وراثيا.

وبما أنَّ الســاللة ذات األعين   روف المختبرية.ألغراض فصــل الجنســين وراثيا وجرى التحقق منهما في ظل الظ
ألغراض فـصل الجنـسين وراثيا مـستقرة؛ أُْدِمج تحول ـصبغي مـستحث بالتـشعيع    Aedes aegyptiالحمراء من نوع  

وخضـع الواسـم   في السـالالت ذات األعين الحمراء ألغراض فصـل الجنسـين وراثيا لتعزيز اسـتقرارها الوراثي.
ما خضــع االنقالب الصــبغي المســتحث بالتشــعيع الخاص بالســالالت ذات األعين الحمراء إلى  القابل لالنتقاء ك

تهجين تضــميني في خلفيات جينومية مختلفة كما أنهما حافظا على وظائفهما من حيث خصــائص فصــل الجنســين  
ألـشعة دون الحمراء  ويجري حاليا اـستكـشاف تنظير الطيف باألـشعة المقاربة ل واالـستقرار الوراثي الطويل األجل.

كوســيلة لتطوير نموذج فرز ألغراض فرز الجنســين على نطاق واســع باســتخدام الواســم القابل لالنتقاء الخاص  
الســـــالالت ذات األعين الحمراء. ت ممكن االضـــــطالع   ـب وفي إطـار أعمـال التطوير، يجري في أســـــرع وـق

عات البرية والســــالال بفحوص ــأن التجمُّ ــأن عمليات التطفير وبشــ ت المختبرية فيما يتعلق بالبعوض من نوع  بشــ
Aedes aegypti    بغية اسـتكشـاف طفرات جديدة يمكن اسـتخدامها كواسـمات محتملة قابلة لالنتقاء ألغراض فصـل
  الجنسين وراثيا.
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 العين. (أ) ذكر أسود العين، (ب) أنثى حمراء العين، (ج) أنثى بيضاء  : Aedes aegyptiخادرات  -1-باء الشكل

  الوكالة).  :المصدر(

دة أدوات   -11 ة ـع ات الحشـــــرـي ة اآلـف افـح ر مختبُر مـك ة للبعوض، طوَّ ة المكثـّف ا التربـي ا يتعلق بتكنولوجـي وفيـم
ة. ادة جودة المواد البيولوجـي اج وزـي اليف اإلنـت دف خفض تـك ا، بـه دات وإجراءات وتحقَّق منـه ل   ومـع فعلى ســـــبـي

ومن رفوف يرقيــة خــاصــــــة بنوع    Aedesجرى التحقّق من أقفــاص جــديــدة للبعوض البــالغ من نوع   المثــال،
Aedes albopictus  أّدت إلى انخـفاض كبير في التكلـفة؛ وتقييم وـحدة فرز مؤتمـتة اســـــتـخدـمت لفرز ســـــاللتين؛ ،

ــود) أل ــحوق ذبابة الجندي األس ــة (مس ــرية رخيص غراض التربية  وُطّوِرت حمية يرقية قائمة على بروتينات حش
  المكثفة للبعوض في األطوار اليرقية.
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وحدة لفرز جنسْي الخادرات باألشعة المقاربة لألشعة دون الحمراء موصولة بجهاز كمبيوتر أثناء مرحلة   -2-باء الشكل
  الوكالة) :المصدر( التشغيل.

ع   -12 ــُّ ــعيع النظيرية لتعقيم البعوض والتوس ــتخدام أجهزة التش وإقراراً منها بالتحديات المتزايدة المرتبطة باس
عات البعوض، اضطلعت الوكالة بتقييم للفعالية النسبية الستخدام األشعة  المتوقع في المشاريع الرامية إلى قمع تجمُّ

أنواع   من  البعوض  خــادرات  لتعقيم  ــا  غــام وأشـــــعــة  ــة    Aedes albopictusو  Anopheles arabiensisالســـــيني
كما قيَّمت الوكالة العوامل الرئيـسية التي تؤثر في االـستجابة للجرعة ونوعية الحـشرات، بما في   .Aedes aegyptiو

ــأ الجغرافي، ومرحلة حياة الخادرات وعمرها. وعالوة   ذلك معدل الجرعة، والتبريد، والظروف الجوية، والمنشــ
د أو البعوض المبنَّج في النتروجين.على ذلك، جرى اسـ  عيع البعوض البالغ المبرَّ عيع   تقصـاء إمكانية تـش ويعتبر تـش

وشـــرعت الوكالة   أعداد كبيرة من الذكور البالغة المبردة المضـــغوطة خياراً جذاباً فيما يتعلق بالبرامج الميدانية.
لســينية مناســبة لتعقيم البعوض، كما جرى أيضــاً في التعاون مع القطاع الخاص لتطوير أجهزة تشــعيع باألشــعة ا

العمل على تحديد خصـائص جهاز جاهز لالسـتخدام خاص بتشـعيع الدم باألشـعة السـينية وتقييم إمكانية تطبيقه في  
  مجال تعقيم البعوض.

ـنوع   -13 ـمن  اـلـبـعوض  قـــدرة  ـيـقـيس  اـلـجودة  ـلـمراـقبـــة  ســـــرـيع  اـخـتبـــار  ـتـطوـير  ، Aedes aegyptiوـجرى 
  على التحليق ونقُل هذا االختبار إلى الدول األعضاء. Anopheles arabiensis، وAedes albopictusو

وجرى تطوير أدوات جزيئية لتـشخيص األمراض التي ينقلها البعوض ومـسبِّبات األمراض الموجودة في   -14
له المفوضـية األوروبية. Infravec2مسـتعمرات البعوض وذلك بالتعاون مع   وسـتُثبُِت هذه  وهو مشـروع بحثي تمّوِ

تخدمة في إطار برامج تقنية الحـشرة العقيمِة خاليةً  ا تعمرات المـس ألدوات الجزيئية أنها بالغة األهمية في إبقاء المـس
 من مسبِّبات األمراض.

  



GOV/2022/30-GC(66)/9 
  4المرفق 
  5الصفحة 

 

ــتَهَدفة من نوع   -15 عات البعوض الُمسـ ــين،   Aedes albopictusوعقب النجاح في قمع تجمُّ في غوانجو بالصـ
ل إلى نتائج مماثلة في  ومن خالل الجمع بين تقنـية الحشـــــرة العق يمة وتقنية الحشـــــرة غير المتوافقة، تم التوصـــــُّ

وفي كوبا، أـسفر   ، حيث قُِمعت المـستعمرة المـستهدفة بـشكل كبير.Aedes aegyptiـسنغافورة ـضد البعوض من نوع 
ات البعوض من نوع   ـع ة لقمع تجمُّ ة الحشـــــرة العقيـم اره تقنـي دـمت في إـط داني مفتوح اســـــتـخ ار تجريبي مـي اختـب

Aedes aegypti < في كثافة تجّمعات البعوض.90عن انخفاض بنسبة %  

ا ومركز "موســــــكامـيد برازـيل" في البرازـيلCAAوُعيّن ـكل من "مركز البيـئة الزراعـية" ( -16   ) في إيـطالـي
وقد أعيد تعيين   على التوالي.  2018وآذار/مارس    2017مركزْيِن متعاونيِن مع الوكالة اعتباراً من أيلول/ســبتمبر  

ة" ( ة الزراعـي ايو  CAA"مركز البيـئ ار/ـم ادة  2022) في أـي ل"، فهو في طور إـع د برازـي امـي ا مركز "موســــــك ، أـم
ــرة العقيمة لمكافحة البعوض  وأبلغ المركزان عن تحقق تطور كبير فيما يتعلق بتطبي التعيين. ق حزمة تقنية الحشــ

وـباإلضـــــاـفة إلى ذـلك،  في البرازـيل. Aedes aegyptiفي إيـطالـيا والبعوض من نوع    Aedes albopictusمن نوع 
سـن في الصـين مركزاً متعاوناً مع الوكالة للمسـاعدة في تنفيذ أنشـطة  -، ُعيِّنت جامعة سـون يات  2021وفي عام 

  إلى تطوير تقنية الحشرة العقيمة ألغراض مكافحة البعوض على مدى أربع سنوات.في الميدان تهدف 

 Mosquito Handling, Transport, Releaseوواصــلت الوكالة تنفيذ المشــروع البحثي المنســق المعنون   -17

and Male Trapping Methods  .("أســاليب مناولة البعوض ونقله وإطالقه واصــطياد ذكوره")   وأســفر المشــروع
لبحثي المنســق عن وضــع بروتوكوالت جديدة لرصــد الذكور العقيمة ووســمها ومناولتها ونقلها وإطالقها، بهدف  ا

، وســتنقل تلك البروتوكوالت إلى الدول األعضــاء وســتســتفيد منها المشــاريع  Aedesمكافحة البعوض من نوع 
وجرت الموافقة على   يع أنحاء العالم.التجريبية في مجال مكافحة البعوض باســتخدام تقنية الحشــرة العقيمة في جم

("تـشعيع البعوض   Mosquito Irradiation, Sterilization and Quality Control  مـشروع بحثي منـسق جار معنون
ويهدف هذا المشـروع البحثي المنسـق   .2020وتعقيمه ومراقبة جودته") وبدء تنفيذ هذا المشـروع في تموز/يوليه  

  تشعيع البعوض وتعقيمه ومراقبة جودته.إلى وضع بروتوكوالت خاصة ب

وبغـية تلبـية احتـياـجات اـلدول األعضـــــاء إلى أســـــالـيب ـجدـيدة إلطالق ذكور البعوض العقيـمة، اختبرت   -18
الوكالة بالتعاون مع مجلس البحوث األوروبي نظاماً إلطالق ذكور البعوض العقيمة بواسـطة طائرات بدون طيار  

  يونان.خفيفة في مناطق حضرية في فرنسا و ال
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 ) في جزيرة رييونيون، فرنسا.Aedes Aegyptiطائرة بال طيار تطلق ذكور البعوض العقيمة (من نوع  -3-باء الشكل

  الوكالة) :المصدر(

اريع إقليمية للتعاون التقني تـشمل   -19 ة مـش وواصـلت الوكالة تقديم الدعم إلى الدول األعضـاء من خالل خمـس
يا   وقدمت الوكالة أيضـاً الدعم من   والمحيط الهادئ، ومنطقة أمريكا الالتينية والكاريبي.منطقة أوروبا، ومنطقة آـس

خالل مشـروع أقاليمي للتعاون التقني يُعدُّ بمثابة منصـة اسـتراتيجية أسـاسـية لتبادل المعارف والخبرات في جميع  
  أنحاء العالم.

امج -20 ــاء من خالل برـن دول األعضـــ دعم إلى اـل ديم اـل ة تـق اـل اون التقني في    وواصــــــلت الوـك إكوادور،  التـع
جنوب أفريقيا، وسـري النكا، والسـودان، والفلبين، وقبرص، وكوبا،  ، ووالبرازيل، والبرتغال، وبنغالديش، وتركيا

كما دعمت الوكالة اختبارات تجريبية لتطبيق تقنية الحشــرة العقيمة لمكافحة البعوض   .والمكســيك، وموريشــيوس
وفي الوالـيات المتـحدة األمريكـية، ـقّدـمت الوـكاـلة المشـــــورة   ـيات المتـحدة األمريكـية.والوال ،إيـطالـياوفي إســــــبانـيا، 

التقنية إلى قـسم مكافحة البعوض بمقاطعة لي بـشأن تطوير وتنفيذ اختبار تجريبي لتقنية الحـشرة العقيمة يهدف إلى  
عات البعوض من نوع  من خالل اتباع اســـــتراتيجية قائمة على اإلدارة المتكاملة لآلفات    Aedes aegyptiقمع تجمُّ

َل عليها حتى اآلن على   على نطاق مناطق بأســــرها. وهذا المشــــروع التجريبي جار، وتظهر النتائج التي ُحصــــِ
ــاً كبيراً في النصــــف الثاني من عام  عات البعوض البري شــــهدت انخفاضــ وقُِمعت    2020جزيرة كابتيفا أّن تجمُّ

  .2021كامل في عام بال

ــرة   -21 ــاء من خالله اختباُر تقنية الحشـ ــروط، يمكن للدول األعضـ وأطلقت الوكالة مخطط نهج مرحلي مشـ
 العقيمة وتنفيذها لمكافحة النواقل بهدف التقدم صوب تنفيذ البرامج الميدانية الخاصة بتقنية الحشرة العقيمة.

  

  



GOV/2022/30-GC(66)/9 
  4المرفق 
  7الصفحة 

 

ـمة الصــــــحة الـعالمـية، أتيح لـلدول األعضـــــاء في  وكجزء من ـمذكرة التـفاهم المبرـمة بين الوـكاـلة ومنظ -22
، إطار توجيهي الختبار تقنية الحشــــرة العقيمة باعتبارها إحدى أدوات مكافحة  2020الوكالة، منذ نيســــان/أبريل  

ل المســـــتخـدمـة لمكـافحـة األمراض التي ينقلهـا البعوض من نوع   ك، وفي   .Aedesالنواـق ة إلى ذـل ــاـف اإلضـــ وـب
من الوكالة ومنظمة الصــحة العالمية بنغالديَش على تقييم مدى تفشــي الحمى    ، ســاعد خبراء2019آب/أغســطس  

  الدنجية في البالد وعلى وضع خطة الختبار تقنية الحشرة العقيمة لقمع البعوض الذي ينشر هذا المرض.

وبعد تخفيض ناجح في معدل انتشار المالريا منذ بداية القرن الحادي والعشرين، ظل عدد الحاالت خالل   -23
وتســـعى الوكالة إلى الحصـــول على المزيد من الموارد لتطوير حزمة تقنية  لســـنوات الخمس األخيرة مســـتقرا.ا

الحشــرة العقيمة لمكافحة البعوض الناقل للمالريا، ال ســيما فيما يتعلق بمكون البحث والتطوير في الحزمة الكاملة  
 ، ونقلها إلى الدول األعضاء.لتقنية الحشرة العقيمة، بما في ذلك اختبارها والتحقق منها

وقد واصل   وتُعدُّ تقنية الحشرة العقيمة جزءاً من نهج اإلدارة المتكاملة للنواقل على نطاق مناطق بأسرها. -24
ــتخدام التقنيات النووية في األغذية والزراعة ومختبُر مكافحة اآلفات   ــترك بين الفاو والوكالة الســ البرنامج المشــ

الحزمة الخاصــة بتقنية الحشــرة العقيمة والتحقق من هذه الحزمة واالرتقاء بها إلى  الحشــرية العمل على تطوير  
عات البعوض. توى األمثل، باعتبارها أداة تكميلية إلدارة تجمُّ وأُحِرز تقدم كبير فيما يتعلق بالتعاون مع الدول   المـس

ــاليب كفؤة  األعضــاء، بما في ذلك من خالل برنامج التعاون التقني، فيما يخص تحديْين رئ ــيين هما: تطويُر أس يس
ــمح بإطالق الذكور فقط، وإطالُق البعوض من الجو. ــين تس ن التطورات الراهنة في مجال   لفصــل الجنس ــتمّكِ وس

فصـل الجنسـين واإلطالق باسـتخدام الطائرات بال طيار من اختبار نهج تقنية الحشـرة العقيمة في إطار اختبارات  
عات البعوض.نهج مأموٌن و تجريبية إلثبات أنه   آمٌن من الناحية البيولوجية ومسؤوٌل إلدارة تجمُّ
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  تعزيز الدعم الُمقدَّم للدول األعضاء 
  والزراعة في مجال األغذية 

  

  الخلفية  -ألف

ــم ألف -1 ــلَّم المؤتمر العام، في القسـ ــطلع به GC(62)/RES/9من القرار    5-سـ ، بالدور المركزي الذي تضـ
ــيما تلك الهادفة إلى القضــاء   ــتدامة، ال س التنمية الزراعية في التعجيل بالتقدم صــوب عدَّة من أهداف التنمية المس

وتحســـــين التـغذـية والترويج للتنمـية الزراعـية المســــــتداـمة، بـما يعود ـبالـفاـئدة  على الجوع وتحقيق األمن الـغذائي  
وبالتالي فقد حّث األمانة على أن تواصل، بطريقة متكاملة وشمولية،   االجتماعية االقتصادية على الدول األعضاء.

ألعضـــاء، وعلى زيادة توســـيع نطاق جهودها الرامية إلى معالجة أمور من بينها انعدام األمن الغذائي في الدول ا
مســاهمتها في رفع اإلنتاجية واالســتدامة الزراعيتين، والحّد من الفقر والجوع، وتحســين مداخيل المزارعين، من  

ــتركة بين الفاو والوكالة على   خالل تطوير العلوم والتكنولوجيا النووية وتطبيقها المتكامل؛ ــعبة المشـ ــّجع الشـ وشـ
ية المحيطة بالتنمية الزراعية، لكي تضـمن إلى أقصـى حد ممكن زيادة مواصـلة التصـدي للتحديات العالمية ا لرئيـس

صمود سبل كسب المعيشة للتهديدات واألزمات في مجال الزراعة، بما في ذلك التكيف مع تغير المناخ والتخفيف  
  .من آثاره

د -2 إطار التنمية الزراعية   وســلَّم المؤتمر العام أيضــاً بأنَّ من بين االتجاهات العالمية الرئيســية التي ســتحّدِ
ــوء التغذية، وتأثير   ــتمرار حالة انعدام األمن الغذائي، وسـ على المدى المتوســـط: تزايد الطلب على األغذية، واسـ

اخ. ة والزراـعة من خالل   تغير المـن اخ على األـغذـي ار تغير المـن ــدي آلـث ة على التصـــ اـن د ـحث األـم ه فـق اء علـي وبـن
الء األولوـية للتكيف مع تغير المـناخ والتخفيف من آـثاره، بـما في ذـلك عن اســـــتـخدام التكنولوجـيات النووـية، مع إي

ودعا األمانة إلى تنفيذ أنشـطة جديدة من أجل التصـدي لتحديات تغير   طريق تطوير األدوات والحزم التكنولوجية.
  المناخ في إطار العنوان المواضيعي ’الزراعة الذكية مناخياً‘.

ة، في ضــوء االتجاه العالمي بشــأن مقاومة الميكروبات للمضــادات الحيوية  كما دعا المؤتمر أيضــاً األمان -3
وما لذلك من تأثير على صـحة اإلنـسان والحيوان، إلى مواصـلة الجهود الدولية المبذولة الـستحداث تطبيقات يمكن  

  أن تقِدّم األساليب/األدوات النووية/النظيرية في إطارها مزايا نسبية.

ب المؤتمر الـعا -4 م ـبأنشــــــطة البحوث المبنـية على الطـلب المتعلـقة بتطوير أدوات لالتصـــــال بغـية  وإذ رحـَّ
تحســـين عملية اتخاذ القرارات في مجال إدارة مياه الزراعة في أفريقيا، وبمنصـــة العروض اإليضـــاحية الجديدة 

ألمانة على  الخاصــة بالتأهب والتصــدي للطوارئ النووية واإلشــعاعية فيما يتصــل باألغذية والزراعة، فقد حثَّ ا
ــطتها   ــول على أموال خارجة عن الميزانية لتعزيز أنشـ ــعي إلى الحصـ ــلة تعزيز جهودها الرامية إلى السـ مواصـ

  البحثية في مجال التأهب والتصدي للطوارئ النووية واإلشعاعية التي تؤثر على األغذية والزراعة.

ب المؤتمر  GC(65)/RES/11من القرار    8-وفي الجزء ألف -5 م تقريراً  ، طـل ّدِ ام أن يـق دير الـع ام من الـم الـع
مجلس المحافظين وإلى المؤتمر العام في دورته العادية السـادسـة والسـتين عن التقدم المحرز في تنفيذ الجزء    إلى
 .GC(62)/RES/9من القرار  5-ألف
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  التقدُّم المحرز منذ انعقاد الدورة العادية الثانية والستين للمؤتمر العام  -باء

ــرف  -6 ــترك بين الفاو والوكالة  تُش ــمها المركز المش ــتركة بين الفاو والوكالة، التي أصــبح اس ــعبة المش الش
معهداً    450مشـروعاً بحثياً منسـقاً بمشـاركة نحو   35السـتخدام التقنيات النووية في األغذية والزراعة، حاليا على 

مشروعا    328م الدعم العلمي والتقني إلى  بحثياً ومحطة تجريبية في الدول األعضاء، وهي أيضاً مسؤولة عن تقدي
حلقة عمل    264وخالل الفترة المشــــمولة بالتقرير، ُعقدت  وطنياً وإقليمياً وأقاليميّاً من مشــــاريع التعاون التقني.

ــارك فيها   ــية وحلقة تدريبية مبنية على الطلب شـ ــورة    6433وحلقة دراسـ باً من البلدان النامية، ُدِعمت بصـ متدّرِ
منشـوراً، بما    602باإلضـافة إلى ذلك، أصـدر المركز المشـترك  الل برنامج الوكالة للتعاون التقني.رئيسـية من خ

مـقاالً في مجالت   290من الوـثائق التقنـية، والرســـــاـئل اإلخـبارـية، والمـبادئ التوجيهـية، والكـتب، و  124في ذـلك  
مجالت علمية يسـتعرضـها   من أوراق المؤتمرات، وسـت طبعات خاصـة في  141علمية يسـتعرضـها النظراء، و

  النظراء.

ــطة البحث والتطوير المبنية على الطلب في مختبرات الزراعة والتكنولوجيا البيولوجية   -7 ــتمرت أنشـ واسـ
المشــتركة بين الفاو والوكالة في زايبرســدورف بالنمســا، اســتجابة لطلبات الدول األعضــاء، بما في ذلك اســتخدام  

مناخيا وقياس غازات الدفيئة الزراعية من أجل إتاحة خيارات تخفيف أفـضل،  التقنيات النووية في الزراعة الذكية 
والتكيف مع تغير المـناخ، وتطوير التقنـيات النظيرـية والتحليلـية ألغراض تعقـّب األـغذـية واالســـــتيـثاق من هويتـها،  

ة الهجينة  فضــــالً عن تحليل الملوثات فيها، وفحص اللقاحات الحيوانية المشــــعّعة، ووضــــع الخرائط اإلشــــعاعي
تيالد الحيوانات، وتعزيز تطبيقات تـشخيص أمراض الحيوان للكـشف المبكر عن أمراض الحيوان واألمراض   الـس

، وتطوير محاصيل تتكيف مع المناخ وذات غلة عالية، ومكافحة اآلفات  19-الحيوانية المصدر، بما في ذلك كوفيد
   الحشرية النباتية والحيوانية.

ــتداَمين  وُعقدت الندوة الدولية  -8 الحالة الراهنة والُمضــّي قُُدماً،   -المعنيّة باإلنتاج والصــحة الحيوانيَّين المس
ــية للندوة في تقديم المعلومات  2021تموز/يوليه   2حزيران/يونيه إلى    28في الفترة من  . وتمثّلت األهداف الرئيس

بهدف دعم نظم مسـتدامة   ات ذات الصـلةوالتقنيالنووية الحديثة والمبتكرة  تطبيق التقنيات  وتقاسـم المعارف بشـأن 
ــبب األمراض الحيوانية. ــايا التي تحّد من اإلنتاج الحيواني وتســ وافتتح الندوة    لإلنتاج الحيواني، ولمعالجة القضــ

المـية   اـلة اـلدولـية للـطاـقة اـلذرـية، ومنظـمة األـغذـية والزراـعة لألمم المتـحدة، والمنظـمة الـع الـمديرون الـعاّمون للوـك
  .، حضوريا وافتراضيا، من جميع أنحاء العالممشارك 3000وحضر الندوة ما يقارب  .لصحة الحيوان
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بهدف   لصلةوالتقنيات ذات االنووية الحديثة والمبتكرة  التقنيات"تقاُسم المعارف بشأن تطبيق  كان موضوع -1-باء الشكل

  -الدولية المعنيّة باإلنتاج والصحة الحيوانيَّين المستداَمين دعم نظم مستدامة لإلنتاج الحيواني" أحد أبرز أهداف الندوة 

  الوكالة) :المصدر( .2021الحالة الراهنة والُمضّي قُُدماً، التي ُعقدت في تموز/يوليه 

واســتمر التركيز بصــورة رئيســية على تطوير شــبكات المختبرات وزيادة تعزيزها بمشــاركة العديد من   -9
ـسيما لتعزيز دعم تـشخيص األمراض الحيوانية والحيوانية المـصدر العابرة للحدود في الوقت  الجهات المعنية، وال 

المناـسب ومراقبتها والقـضاء عليها (مثل ـشبكة مختبرات التـشخيص البيطري (فيتالب)، وـشبكة مختبرات زودياك  
حليلـية ألمريـكا الالتينـية الوطنـية)، وتعزيز الـقدرات في نظم ســـــالـمة األـغذـية ومراقـبة األـغذـية (مـثل الشـــــبـكة الت

ــين   ــالمة األغذية)، واالرتقاء بتحس ــيوية لس ــبكة اآلس ــالمة األغذية، والش ــبكة األفريقية لس والبحر الكاريبي، والش
ــيا والمحيط   ــتيالد الطفري للنباتات في منطقة آس ــبكة االس المحاصــيل واعتماد التكنولوجيات األحيائية الحديثة (ش

ــتيالد الطف ــبكة االسـ ــرية  الهادئ وشـ ــرة العقيمة لمكافحة اآلفات الحشـ ري للبن)، وتبادل المعرفة حول تقنية الحشـ
   (شبكة قاعدة بيانات العاملين في مجال ذباب الفاكهة الرمادي).

وواصــــلت الوكالة دعم بناء القدرات، والتدخالت في حاالت الطوارئ، والتعاون فيما بين بلدان الجنوب   -10
لبيطري (فيتالب)، وهي شــــبكة علمية وتقنية من المختبرات البيطرية  من خالل  شــــبكة مختبرات التشــــخيص ا

   بلداً آسيوياً. 19بلداً أفريقياً و 45الوطنية من 

وُعّززت القدرات من أجل التصـــّدي الســـريع لحاالت تفشـــي مرض حمى الخنازير األفريقية، وإنفلونزا   -11
  صدع.الخيول وإنفلونزا الطيور، ومرض فيروس اإليبوال، وحمى وادي ال
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  الوكالة) :المصدر( حمى الخنازير األفريقية تهدد آسيا وأوروبا واألمريكيتين. -2-باء الشكل

وـكان مركز البحوث اإلـندونيســـــي للعلوم البيطرـية أول من اكتشـــــف فيروس حمى الخـنازير األفريقـية  -12
بتمبر   بـسرعة. يا في أيلول/ـس نفيذ اختبارات تـشخيصـية  ، قام المركز بت2019ومنذ ظهور هذا الفيروس في إندونيـس

ــال اآلني المتعدد الخاص بحمى الخنازير األفريقية (جدول   لتأكيد المرض ومراقبته. ــمل هذه العوامل اإلرسـ وتشـ
  بي سي آر، وعزل الفيروس في زراعات في خاليا أولية.-األمراض النزفية) لفحوصات آر تي

ــيوية ظهور فير2019ومنذ عام  -13 ــهدت العديد من البلدان اآلس ــر ، ش وس مرض الجلد الكتيلي، الذي انتش
ــيف عام  ــرعة خالل صـ ــري في    2020بسـ ــيا وبنغالديش وبوتان وتايالند وسـ ميانمار  و  ت ناميالنكا وفي إندونيسـ

ــبكة فيتالب  .ونيبال ــات  وقد دعمت الوكالة، من خالل شــ ، هذه البلدان بمواد مختبرية ووصــــف جزيئي لفيروســ
  المرض المعزولة محلياً، والتسلسل الكامل للجينوم، أو استهداف جينات متعددة فيما يتعلق ببنغالديش وفييت نام.
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طري ُمتّدرب في مختبر زايبرسدورف، في إطار برنامج بناء القدرات التابع شبكة مختبرات التشخيص البي -3-باء الشكل

  الوكالة)  :المصدر( (فيتالب). 

) وأخطرت به ألول مرة في  RHDV2وكشفت السنغال عن فيروس مرض النزفية الوبائية لدى األرانب ( -14
ــو ونيجيريا، األمر الذي أدى إلى ارتفاع معدالت   .2020عام  ــر الفيروس إلى بوركينا فاســ ــرعان ما انتشــ وســ

ــخيص البيطري (فيتالب)، الدعم وقّدمت الوكالة الوفيات بين األرانب المقتناة. ــبكة مختبرات التشـ ، من خالل  شـ
  لمختبرات في غرب أفريقيا في التصّدي لحاالت تفشي هذه األمراض.

ويمكن أن تحدث في الحيوانات البرية والمقتناة موجات نفوق حادة أو حاالت مرضـــية شـــديدة ألســـباب   -15
و (في الطيور البرية مثل اليمام) وفي إثيوبيا وكينيا    فقد أُبلغ عن حاالت نفوق كبيرة في بوركينا غير معروفة. فاـس
ــاءات المختبرية لتقييم ما إذا كانت هناك   (في الجمال). ــتقصـ ــبكة فيتالب، بدعم االسـ وتقوم الوكالة، من خالل شـ

  عوامل معدية معروفة أو غير معروفة، ولكشف أسباب هذه الموجات من األمراض.

وأجريت تجارب   المشععة للتحقق من فعاليتها ضد األمراض الحيوانية.  واختُبِر نموذج جديد من اللقاحات -16
ــالمة األغذية، ومعهد التجارب   بالتعاون مع جامعة الطب البيطري في ــحة وســ ــاوية للصــ فيينا، والوكالة النمســ

ــدقيــة. البن الحيوانيــة في  األمراض  من  ــالوقــايــة  ب مختبرات   المتعلقــة  في  تجــارب أُجريــت  مجموعــة  تزال  وال 
دولة عضواً تُسهم في إثبات صحة المفهوم فيما يتعلق باستخدام التشعيع إلنتاج مستضدات    11سدورف وفي  زايبر

م الدعم التقنّي إلنشــاء مرفق للتعداد الخلوي المتعاقب في جامعة بيرادينيا في   للقاحات الجرثومية والفيروســية. وقُّدِ
  احات.سري النكا، وهو أداة ال غنى عنها لتقييم االستجابة للق
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ونُفذت تكنولوجيا لتحديد تـسلـسل الجينوم الكامل، تـستند إلى منـصات عدادات منيون للمسامات النانوية في  -17
المغرب،  ،  إثيوبيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والســـنغالأكســـفورد في ســـبعة مختبرات بيطرية أفريقية في 

ــع   التقني.، من خالل برنامج التعاون  وناميبيا، والنيجر ــتخدم هذه التكنولوجيا في المقام األول في وضــ ــتســ وســ
اة والبرـية  الجينومـيات البيئـية للتمكين من الكشـــــف عن مســـــبـبات األمراض غير المعروـفة في الحيواـنات المقتـن

  الحاملة لهذه المسببات.

ا والكونســـــورتيو2020وفي ـعام   -18 م اـلدولي  ، ـقاـمت الوـكاـلة، ـبالتـعاون مع ـجامـعة الـطب البيطري في فييـن
لتحســـــين جيـنات األـبل وحفظـها، بتطوير رـقاـقة متـعددة األنواع للحمض النووي لألـبل النتـقاء اإلـبل ـعالـية اإلنـتاج  

ــتيالدها. ــتخدامها للتقييم الجيني لمجموعة    200  000وتحتوي هذه الرقاقة على زهاء   واســ ــمة، ويمكن اســ واســ
ــن ــنامين، واأللباكا، والالما.متنوعة من أنواع اإلبل، بما في ذلك الجمال وحيدة الس وتخضــع   ام، والجمال ذات الس

  .2022الرقاقة حاليًا للتحقق من الصحة واالختبار الميداني وستنفّذ في عام 

بنغالديش، وبيرو، وســـري النكا،  ، واألرجنتين، وأوروجواي   -وقدمت الوكالة الدعم التقني لســـتة بلدان   -19
ــ في إجراء تقييم شـــامل للجينوم في ا  وصـــربيا واســـتُخدمت رقاقة حمض نووي تحتوي على   ألبقار المحلية.ــــــ

ــمة لتحديد النمط الجيني ألكثر من    60  000 ــية في هذه البلدان.  3500واس ــاهم الفحص القائم   رأس من الماش وس
على رقائق الحمض النووي إســهاماً كبيراً في تحســين قدرات برامج هذه البلدان الوطنية الســتيالد الماشــية، فيما  

  بتحديد الحيوانات التي لديها إمكانيات جينية هائلة لزيادة إنتاجيتها من الحليب. يتعلق 

ودعمت الوكالة الدول األعضـاء في تحسـين اسـتخدام الموارد المحلية لألعالف من أجل اسـتدامة اإلنتاج   -20
وباكســــتان والبرازيل وبنن  ثيوبيا واألرجنتين وإريتريا وإندونيســــيا  إبلداً (  15واســــتمرت الجهود في   الحيواني.

) لتقييم وتنفيذ اســتراتيجيات  الســنغال وشــيلي والصــين ومصــر والهندو  وبوركينا فاســو وبوروندي وجنوب أفريقيا
  تغذية الحيوانات وأعالفها، لتحسين فعالية األعالف وتقليل كثافة انبعاثات غازات الدفيئة المعوية من الماشية.

درات المختبرات في الدول األعضـاء في تطبيق تكنولوجيات متقّدمة  وواصـلت الوكالة جهودها لتحـسين ق -21
وفي إـطار   ـقائـمة على أســـــاس الحمض النووي من أـجل اإلدارة الفـعاـلة للموارد الجينـية الحيوانـية المـتاـحة محلـياً.

ً   17مشـــــاريع التـعاون التقنّي، أُنشــــــئت مختبرات ـجدـيدة للجيـنات الحيوانـية، وُعّزز الـقائم منـها في   دا (إريترـيا    بـل
وجنوب أفريقيا    جمهورية تنزانيا المتحدةوإندونيسـيا وباراغواي وبوركينا فاسـو وتوغو والجمهورية الدومينيكية و

وزمبابوي وـسري النكا والـسنغال والكاميرون وكمبوديا وكوت ديفوار وكينيا ومنغوليا ونيجيريا) لتحـسين قدراتها  
وفي إطار مـشاريع بحثية  ة في اـستيالد وتحـسين الـسالالت الحيوانية.في مجال تطبيق التكنولوجيات الحيوية الحديث

ــو وبيرو   ــتان وبنغالديش وبوركينا فاس ــرة بلدان (األرجنتين وباكس ــاً، ُدعمت جهود البحوث في عش ــقة أيض منس
ــين وكينيا والهند) في مجال التطبيقات العملية للمعلومات النووية والجينوم  ية  وجنوب أفريقيا وســـري النكا والصـ

   ذات الصلة لتحسين فعالية البرامج الوطنية الستيالد الماشية.

ق الـخاص ـبالوـكاـلة، أُجرـيت تـجارب مـيدانـية لتـحدـيد كمـية العلف التي   -22 وفي إـطار البرـنامج البحثي المنســـــَّ
وتم   تـستهلكها الحيوانات وتحقيق المزيج األمثل في النظم الغذائية للماـشية التي ترعى األعـشاب في مراعٍ متنوعة،

باســتخدام تقنية النظائر المســتقرة الخاصــة بمرّكبات معيّنة في عشــر دول أعضــاء في أفريقيا وآســيا وأمريكا   ذلك
 الالتينية.
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ــور الوكالة المعنون   -23 ــدر منشــ  Strategies and Practices in the Remediation of Radioactiveوصــ

Contamination in Agriculture ســـات في اســـتصـــالح التلوث اإلشـــعاعي في مجال  ("االســـتراتيجيات والممار
 Nuclear and Radiologicalالكتاب المعنون    2021وصــدر أيضــاً في عام  .2020الزراعة") في شــباط/فبراير 

Emergencies in Animal Production Systems, Preparedness, Response and Recovery    الطوارئ النووية")
ــعاعية في نظم اإلنتاج ا ــة جوانب   لحيواني والتأهب والتصــدي لها والتعافي منها").واإلش ويتناول الكتاب بالدراس

مهـمة في مـجال الـتأـهب والتصـــــّدي والتـعافي في المراـحل التي تســـــبق وتتخـلل وتلحق ـحاالت الطوارئ النووـية  
  واإلشعاعية في نظم اإلنتاج الحيواني.

بكة التحليلية ألمريكا الالتينية  -24 ـسة في    57والبحر الكاريبي لتـشمل  وتوـسعت الـش دولة، باإلضـافة    21مؤـس
وواصــلت الشــبكة األفريقية لســالمة   إلى تنســيق حلقات العمل والتجارب واألنشــطة التدريبية فيما بين المختبرات.

ــئت منظمات للبحث ومراقبة األغذية في   102األغذية نموها لتبلغ  ــاركة، مما عزز   39مختبًرا، وأنشــ دولة مشــ
  46وتيســر الشــبكة اآلســيوية لســالمة األغذية، التي تتألف من   التقني من خالل الشــبكة وبناء القدرات.  التواصــل

دولة، التعاون بين المؤســســات األعضــاء في تحســين قدرات الفحوص المختبرية (على ســبيل    29مؤســســة في  
ُن األردن في اختـبار بـقايا  المـثال، دعـمت ـباكســــــتاُن ـبابوا غينـيا الـجدـيدة في فحص مـخاطر الـغذاء؛ وســـــاـعدت لبـنا

مبـيدات اآلـفات؛ ودعـمت ـتايلـند كمبودـيا ومـيانـمار في فحص الملوـثات) والمســـــاهـمة في تحقيق امتـياز المختبرات  
  واعتمادها.

وتواـصل ـشبكة االـستيالد الطفري للنباتات في منطقة آـسيا والمحيط الهادئ، التي أنـشئت رـسميا بمـشاركة   -25
، العمل كشــــبكة تجريبية في  2019قة العمل األولى التي نُظمت في تموز/يوليه  دولة عضــــواً موقعة أثناء حل  13

وتتمثل   منطقة آســيا والمحيط الهادئ، مع تزايد االهتمام الشــديد بوجود شــبكة عالمية في منطقة أمريكا الالتينية.
واإلقليمية، وتحسـين   األدوار األسـاسـية للشـبكة، كما حددها مقترح  جونغشـو، في ما يلي: تعزيز القدرات الوطنية

المواد الوراثية، والتمكين من استخدام تكنولوجيات تسريع االستيالد، وإنشاء منصات خاصة بالدراسات الجينومية  
الوظيفية، وإنشـــاء مواقع لفحص اإلجهاد، والكشـــف المبكر عن اآلفات واألمراض العابرة للحدود، والحفاظ على  

   رد المشتركة.المادة الوراثية الطافرة، وحشد الموا

ولبّت الوكالة طلباً للحصـول على الدعم في التصـدي لمرض ذبول الموز بفعل فُطر الفوزاريوم، السـاللة   -26
، في منطقة األنديز، وأوفدت بعثة خبراء إلى بيرو جمعت باحثين من المنطقة، وقّدمت أنشـــطة عاجلة  4المدارية  

ين الـسالالت النباتية.  لبناء القدرات في مجاالت الكـشف عن األمراض، ومراقبة وكان االجتماع   األمراض، وتحـس
): الكشــــف، والمقاومة  TR4( 4األول في إطار مشــــروع أقاليمي جديد للتعاون التقني بشــــأن الســــاللة المدارية  

ــّم 2022الوراثية، واإلدارة المتكاملة قد ُعقد في إكوادور في شــــباط/فبراير  دولة عضــــواً من منطقة    12، وضــ
ــأن ذبول الموز بفعل فُطر الفوزاريوم،   نية.أمريكا الالتي ــاً ندوة بحثية عالمية لمدة يومين بشـ ونظمت الوكالة أيضـ

، في كويتو، ـناقش فيـها ـباحثون ـعالميون ـبارزون وجـهات معنـية أخرى الجهود التي يـبذلونـها  4الســـــالـلة الـمدارـية 
   لمكافحة المرض.

ــرك -27 ــق أّدى إلى قيام ش ــروع بحثي منس ــاللة طافرة واكتمل مؤّخراً مش ــين بتطوير وإطالق س اء في الص
  .4ـجدـيدة من موز الـكافـنديش، اـلذي يســـــتـخدم ـعادة للتصـــــدير، ويتمتع بمـقاوـمة اـلذبول الفيوزاريومي الـمداري  

  وحددت دول أعضاء أخرى طافرات مفترضة قد تتمتع بمقاومة المرض أو تحمله.
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، في  4ية ررها وفرزها، من أجل مقاّومة الساللة المداوتطفي دورة تدريبية عن زراعة أنسجة الموز -4-باء الشكل

  الوكالة) :المصدر( . 2022المختبرات المشتركة بين الفاو والوكالة في زايبرسدورف، في شباط/فبراير 

، عـقدت الوـكاـلة، من خالل المركز المشـــــترك بين الـفاو والوـكاـلة الســـــتـخدام التقنـيات  2021وفي ـعام   -28
النوويـة في األغـذيـة والزراعـة، حفـل منح جوائز لتقـدير اإلنجـازات في مجـال االســـــتيالد الطفري للنبـاتـات  

دورة العادية الخامســــة والســــتين  وُمنحت الجوائز في فعالية جانبية خالل ال والتكنولوجيات الحيوية المرتبطة به.
ــات، وحصـــل    28وجرى في الحفل تكريم   للمؤتمر العام للوكالة. ــسـ متلٍق    11متلّقٍ من أفراد ومجموعات ومؤسـ

على "ـجائزة الـعاِلم   7على "جوائز المرأة في االســـــتيالد الطفري للنـباـتات" و  10على "ـجائزة اإلنـجاز المتفّوق" و
   الشاب".

29-  ً ا اـق ا الوطنـية لـلدراســـــات الزراعـية، ببيرو، واعترـفت بـها كمركز    ووقـعت الوـكاـلة اتـف مع ـجامـعة الموليـن
وُوقِّع اتفاق مركز متعاون   متعاون جديد في مجال االستيالد الطفري للنباتات والتكنولوجيات الحيوية المرتبطة به.
ــتون للمؤتمر ــة والس ــرةً بعد   العام للوكالة.  لفترة أربعة أعوام في فعالية جانبية خالل الدورة العادية الخامس ومباش

توقيع االتفاق، اســـتضـــاف المركز المتعاون بعثة خبراء إقليمية بشـــأن ذبول الموز بفعل فُطر الفوزاريوم جمعت  
  خبراء من أربعة بلدان ليناقشوا الموضوع.

هـية  ووضــــــعت الوـكاـلة، ـبالتـعاون الوثيق مع منظـمة األمم المتـحدة لألـغذـية والزراـعة (الـفاو) مـبادئ توجي -30
والعمل   بشـــأن اســـتخدام التقنيات النووية و لتعقب انتقال مضـــادات الميكروبات من المناطق الزراعية إلى البيئة.

  جار على إصدار وثيقة إرشادية تفصيلية الختبار المنهجية في الدول األعضاء.

اق من هو -31 ة االســـــتيـث ا يتعلق بمنهجـي درات فيـم اء الـق التوازي مع بـن ة وأدى البحـث التطبيقي ـب ذـي ة األـغ ـي
ــالمة األغذية ومراقبة الجودة في أكثر من   ــأن س ــة إلى تعزيز القدرات بش ــوش ــاف األغذية المغش دولة   30واكتش

وشــمل ذلك المنتجات الغذائية المختلفة، مثل الحليب والعســل والشــاي في الصــين، وأعشــاش الطيور   عضــوا.
نيا، والخل في الفلبين، ولحم الخنزير المستورد ومنتجات  الُمستأكلة ذات القيمة العالية في ماليزيا، والكمأ في سلوفي

 كما وضعت عالمة "مضمون الجودة" للحليب ومنتجات األلبان المحلية في سلوفينيا. األلبان في سنغافورة.

لمختبرات ســـــالـمة األـغذـية   17025:2017وأثمر اـلدعم اـلذي تـقدـمه الوـكاـلة عن اعتـماد معـيار اآليزو   -32
ومن شـأن ذلك أن  .باكسـتان وبوتسـوانا وجنوب أفريقيا ومنغوليا وناميبيا ونيجيرياو  أوغنداء  التابعة للدول األعضـا

  يعزز من موثوقية اختبار ورصد المخلفات الكيميائية والملوثات المرتبطة بها في األغذية.
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التي ُطّوِرت من خالل المشــاريع البحثية المنســقة في برامج المراقبة   وُطبقت التقنيات النووية والنظيرية -33
والرصــــد الوطنية المتعلقة بالمخلفات والملوثات المتعددة/المختلطة ألكثر من خمس مواد غذائية في عشــــر دول  

ــاء. ات  مركباً، بما في ذلك مبيد  132ومن األمثلة على ذلك أســـلوب تحليل المخلفات المتعددة للكشـــف عن  أعضـ
ونُفـّذت   اآلـفات والســـــموم الفطرـية، في الكينوا لمـعالـجة التـحدي المتمـثل في رفض صـــــادرات الكينوا في بيرو.

ــعاعات في  ــتقبالت اإلشـ ــتخدام مسـ ــوتو وميانمار اختبارات الفرز باسـ ،  بوروندي وجورجيا وكوت ديفوار وليسـ
  ي ذلك مضادات الميكروبات.للكشف عن ُمخلّفات مبيدات اآلفات ومخلفات العقاقير البيطرية، بما ف

ــلوب لتحليل   -34 ــادات، بما في ذلك تطوير أسـ ــلت الوكالة العمل المتعلق بمقاومة الميكروبات للمضـ وواصـ
مخلفات متعددة من أجل التحديد الكمي لمخلفات مضـــادات الميكروبات والذيفان الفطري في فضـــالت الحيوانات  

ــأن تح وتأكيده. ــابق بشـ ــيكلين،  وقد قام هذا العمل على جهد سـ ــادات الميكروبات بالكلورتيتراسـ ديد مخلفات مضـ
ــاد للميكروبات، ووجود جينات مقاومة في روث الدجاج الالحم المعالج تجريبيا، وهو أمر بالغ   ــاط المضــ والنشــ

دولة   30كما دعمت الوكالة أكثر من   األهمية بالنســــبة للجهود العالمية في مجال مقاومة مضــــادات الميكروبات.
بار ورصــد مخلفات مضــادات الميكروبات، وهي عنصــر حاســم األهمية في مقاومة الميكروبات  عضــوا في اخت

، اـستهلت الوكالة مـشروعاً بحثياً منـسقاً بعنوان "تقنيات النظائر لتقييم مـصير مـضادات  2021وفي عام  للمـضادات.
 Isotopic Techniques to)الميكروـبات وانعـكاســـــاتـها على مـقاوـمة مضـــــادات الميكروـبات في النظم الزراعـية"  

Assess the Fate of Antimicrobials and Implications for Antimicrobial Resistance in Agricultural Systems)  ،
واألســـاليب التحليلية الحيوية/الجزيئية في نظم زراعية  لتطبيق مزيج من األســـاليب المســـتمدة من تقنيات نظيرية

   مختلفة لتقييم مصير مضادات الميكروبات وانعكاساتها على مقاومة مضادات الميكروبات.

وواصـلت الوكالة دعم هيئة الدسـتور الغذائي ووضـع معايير ومبادئ توجيهية لسـالمة األغذية من خالل   -35
ور المعنية بمخلفات العقاقير البيطرية ومخلفات المبيدات والملوثات في  المشـــاركة النشـــطة في لجان هيئة الدســـت

اليب التحليل وأخذ العينات. ومن ـشأن بناء القدرات ونقل التكنولوجيا   المواد الغذائية، فضـال عن اللجنة المعنية بأـس
  هية ومدونات الممارسات.أن تُمّكن العديد من الدول األعضاء من تنفيذ معايير الدستور الغذائي والمبادئ التوجي

 
  الوكالة) :المصدر( تجهيز عيّنات من الفراولة العضوية من أجل تحليلها. -5-باء الشكل
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ــة   -36 ــاء أو تعزيز خمسـ ــترك بين منظمة الفاو والوكالة، بدعم إنشـ وقامت الوكالة، عن طريق المركز المشـ
 عن وـضع مخطط لرـصد مخلفات مـضادات  مختبرات لـسالمة األغذية والـصحة البيئية في إريتريا وغامبيا، فـضال

ــيا والمحيط الهادئ التابع لمنظمة   ــيا والمحيط الهادئ (بالتعاون مع المكتب اإلقليمي آلس الميكروبات في منطقة آس
وفي إـطار االتـفاق التـعاوني اإلقليمي األفريقي للبـحث   األـغذـية والزراـعة)، يجري تجريـبه في ســـــنـغافورة وـتايلـند.

في مجـال العلم والتكنولوجيـا النوويين، تم اعتمـاد مركزين إقليميين مختـارين في الجزائر    والتنميـة والتـدريـب
ونيجيريا لدعم خدمات التثقيف والخدمات التحليلية في مجال سـالمة األغذية، بهدف المسـاهمة في تعزيز الصـحة  

  نشاء شبكات مختبرية.العامة والتجارة اإلقليمية والدولية في المواد الغذائية في أفريقيا من خالل إ

ــعاعية لمراقبة  2021وفي عام  -37 ــأن تطوير التقنيات التحليلية اإلشـ ــق بشـ ــروع بحثي منسـ ــتُكمل مشـ ، اسـ
  36بلداً، وأفضــى إلى تطوير    16وشــاركت في المشــروع مؤســســات من   الُمخلّفات الكيميائية في األحياء المائية.

وُطبِّقت هذه األساليب في البرامج الوطنية لمراقبة الُمخلّفات   .تقرير علميّ  ورقة بحثية أو  19أسلوباً تحليلياً وإعداد  
اهمت    17ودعمت البحوث   في ثمانية بلدان على أقل تقدير. ية للدراـسات العليا، وـس من الحاصـلين على منح دراـس

غذية لمختبرات سالمة األ  17025في تحسين  كفاءة المختبرات، على سبيل المثال من خالل اعتماد معيار اآليزو  
  .نيجيرياو وجنوب أفريقياأوغندا في 

، اســتُكمل نشــاط الوكالة الذي دام خمســة أعوام لتحفيز تطوير تقنيات التشــعيع بالحزم  2021وفي عام  -38
وشـملت النتائج تطوير تطبيقات جديدة لتقنيات الحزم اإلشـعاعية   اإللكترونية واألشـعة السـينية في معالجة األغذية.

المنخفضة الطاقة باستخدام اإلشعاعات المؤينة المولَّدة باستخدام اآلالت، وتكنولوجيا جديدة في الحزم اإللكترونية،  
اعد في زيادة كفاءة أنـشطة التحقق من صـحة الجرعات وتعزيز اإل نتاجية،  ودراـسات عن البرمجيات والنمذجة تـس

وقد تسـاعد بحوث الحزم اإلشـعاعية   وتحسـين قياس جرعات العالج باسـتخدام األشـعة السـينية المنخفضـة الطاقة.
  المنخفضة الطاقة في توفير تكنولوجيا أقل تكلفة وأكثر قابلية الستخدامها في مجال األغذية.

كجزء من المشـــــروع الوطني    وـقدـمت الوـكاـلة اـلدعم لمـكافـحة ذـباـبة الـفاكـهة المتوســـــطـية في اإلكوادور، -39
ونتيجة للدعم الذي تقدمه الوكالة، زادت كمية الفواكه والخضــروات وجودتهما، وتيســرت   لمكافحة ذبابة الفاكهة.

التجارة الدولية، إذ تمكن المزارعون من بدء تصــــدير التوت الذهبي وفاكهة التنين والطماطم إلى األســــواق في  
  كا الالتينية وأوروبا.الواليات المتحدة األمريكية وأمري

وقدمت الوكالة الدعم لألرجنتين في مجال مكافحة اآلفات الحشرية النباتية يؤتي أُُكلَه اآلن بفضل التطبيق   -40
ــطية. ــرة العقيمة على ذبابة الفاكهة المتوس ، أعلنت الصــين أنَّ باتاغونيا  2020وفي أوائل عام  الناجح لتقنية الحش

ونتيـجة ـلذـلك، أصـــــبح من الممكن تصـــــدير الكرز   ة ـخالـية من ذـباـبة الـفاكـهة.وأجزاء من مـقاطـعة مـندوزا كمنطقـ 
والفواكه األخرى ذات النوى منها والتفاحية من هذه المناطق في األرجنتين إلى أكبر أســواق األغذية الطازجة في  

  العالم.

جســمية كانت   وقّدمت الوكالة المســاعدة إلى والية كوليما المكســيكية في تفادي وقوع خســائر اقتصــادية -41
واـستجابةً لطلب قّدمته الحكومة المكـسيكية، ـساعدت الوكالة الـسلطات   ـستنجم بـسبب تفشـّي ذبابة الفاكهة المتوـسطية.

ي وإنهائها. وشــــملت المســــاعدات تطوير وتقديم   المعنية بحماية النباتات في كوليما على التصــــّدي لحالة التفشــــّ
ولغاية اآلن، تسير المهّمة في كوليما على   ستخدام التقنيات النووية.إرـشادات بشأن تنفيذ خطة التصدي للطوارئ با

بل عيش المزارعين في مأمن   المسـار الصـحيح، فتفشـي ذبابة الفاكهة المتوسـطية هو تحت السـيطرة، وال تزال سـُ
ن الرئيس المكـسيكي مرفقاً للتربية المكثفة لذباب الفاكهة المت من هذه اآلفة المدّمرة. وـسطي العقيم في  ومؤخراً، دشـّ
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ويعّد   ويســتخدم المرفق أحدث التقنيات في إنتاج ذبابة الفاكهة وتعقيمها. ميتابا دي دومينغيز، تشــياباس، المكســيك.
ويـهدف المرفق إلى توحـيد   ـثاني أكبر مرفق ـلذـباـبة الـفاكـهة، وتبلغ ـقدرـته اإلنـتاجـية ملـيار ذكر عقيم في األســـــبوع.

طية في  حاجز االحتواء الحالي على الحدود  يك وغواتيماال، والقضـاء تدريجياً على ذبابة الفاكهة المتوـس بين المكـس
اـبة ـفاكـهة البحر األبيض المتوســـــط في   اً ـمه األـهداف طويـلة الـمدى لبرـنامج برـنامج إـبادة ذـب غواتيـماال، تـماشــــــي

ية ودعم استدامة اإلنتاج  وسيكون المرفق مفيداً في بقاء غواتيماال خالية من هذه اآلفة الغازية، وفي حما غواتيماال.
  والتجارة في سلع الفواكه والخضراوات.

 

مليون ذكر عقيم من ذبابة الفاكهة المتوسطية، يجري تحميله على   15صندوق خاص يحتوي على حوالي  -6-باء الشكل

اإلدارة العامة لصحة النباتات، المرفق الوطني   :المصدر( ) لنشر الذباب فوق كوليما، المكسيك.Cessnaطائرة سيسنا (

  ). (DGSV SENASICA)لصحة األغذية وسالمتها وجودتها 

 Sterile Insect Technique: Principles and Practice inوصـدرت الطبعة الثانية من المنشـور المعنون  -42

Area-Wide Integrated Pest Management  لممارسات في مجال إدارة اآلفات  ("تقنية الحشرة العقيمة: المبادئ وا

صــفحة نهجاً    1200وينتهج المنشــور في طبعته الثانية المكّونة من  .2021على نطاق مناطق بأســرها") في عام 

وخضــعت جميع   عاماً ومواضــيعياً وكامالً وشــامالً في وصــف المبادئ والمعايير المتعلقة بتقنية الحشــرة العقيمة.

ـــ  ة الحشــ ة بتقنـي ة األولى.الجواـنب المتعلـق الطبـع ة ـب ارـن ادةً كبيرةً مـق ث، وازداد المحتوى زـي دـي ة إلى التـح   رة العقيـم

ــببات األمراض   وتتناول الطبعة الثانية أحدث التطورات في هذه التكنولوجيا، بما في ذلك التطورات في إدارة مسـ

تقنية الحشــرة العقيمة؛ وتطبيق   في التربية المكثّفة؛ واســتخدام تقنيات المعايِشــات والتقنيات الجزيئية الحديثة لدعم

العالجات التغذوية والهرمونية وشــبه الكيميائية في مرحلة ما بعد المعمل الســتئصــال اآلفات الغازية؛ واســتخدام  

   تقنية الحشرة العقيمة لمكافحة البعوض الناقل لألمراض.

ر أيضــاً الكتاب المعنون  -43  Area-Wide Integrated Pest Management: Development and Fieldُونشــِ

Application  ويتطّرق   .2021("اإلدارة المتكاملة لآلفات الشــاملة للمنطقة: التطوير والتطبيق الميداني") في عام

صـــــفـحة إلى ـكاـفة الجواـنب المتعلـقة بتطبيق نُهج اإلدارة المتـكامـلة لآلـفات على نـطاق  1012الكـتاب المّكون من  

قاً غالباً ما يكون على امتداد  مناطق كاملة التي تهدف إلى مكافحة ت ــّ ــمن جهداً ُمنسـ عات اآلفات بالكامل، وتتضـ جمُّ
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وبالنـسبة لآلفات الحـشرية الرئيـسية التي تـصيب الماـشية، ونواقل األمراض البـشرية واآلفات التي   مـساحات أوـسع.

ك أسـباباً اقتصـادية  تصـيب المحاصـيل العالية القيمة ذات القدرة المنخفضـة على مقاومة اآلفات الحشـرية، فإن هنا

   مقنعة لتطبيق برامج اإلدارة المتكاملة لآلفات الشاملة للمنطقة.

ــمل    -44 ــطية ليش ــرة العقيمة لمنع عودة ظهور ذبابة الفاكهة المتوس ــتخدام تقنية الحش ع في اس ــّ وحصــل توس
ــيلي. ــافة إلى شـ ــتراتيجية  وتتبنى ا المناطق الخالية من اآلفات في باتاغونيا ومندوزا باألرجنتين، باإلضـ لبلدان اسـ

ــتراتيجية الُمطبّقة في كاليفورنيا وفلوريدا بالواليات المتحدة األمريكية، منذ عام  اإلطالق الوقائي، على غرار االس
1994.   

وـقدـمت الوـكاـلة اـلدعم إلى دوـلة بوليفـيا المتـعددة القومـيات لبـناء مرفق متطور إلكـثار اـلذـباب وإطالـقه دعـماً   -45
ــرة ال ــطية من مرفق   عقيمة.لتنفيذ تقنية الحشـ ــبوعياً ثالثة ماليين ذكر عقيم من ذبابة الفاكهة المتوسـ ــحن أسـ وتشـ

هكتار حيث توجد    2000ويطلق الذباب المعقم على مسـاحة تزيد عن  باألرجنتين. لإلكثار والتعقيم يقع في مندوزا
  اآلفات في كوشابامبا، بدولة بوليفيا المتعددة القوميات.

حزمة تقوم على تقنية الحشرة العقيمة لمكافحة ذبابة الفاكهة المرقطة األجنحة    وقد طورت الوكالة مؤخرا -46
تهدف العنب. تهدف الفاكهة الغضـيضـة، وعثة الكروم األوروبية، وهي آفة تـس ، بدأت  2020وفي عام  وهي آفة تـس

  تجارب ميدانية تجريبية لكال النوعين، بالتعاون مع األرجنتين وشيلي.

من اإلجراءات التـشغيلية الموحدة والدالئل والمبادئ    28بالتقرير، نـشرت الوكالة    وخالل الفترة المـشمولة -47
ــالح المنظمات الوطنية المعنية بوقاية النباتات   ــاملة للمنطقة لصــ ــأن اإلدارة المتكاملة لآلفات الشــ التوجيهية  بشــ

جت رســـومات معلوماتية  وأُنت وصـــحة الحيوان واإلنســـان، بما يشـــمل ذباب الفاكهة والبعوض وأنواع المثقبيات.
بعنوان "وضــع معايير لذبابة الفاكهة يمكن أن تســاعد في الوصــول إلى األســواق" بالتعاون مع االتفاقية الدولية  

   لحماية النباتات.

اء منطقة خالية من ذبابة التـسي   -48 نغال في جهودها الرامية إلى إنـش وواصـلت الوكالة تقديم الدعم التقني للـس
ــي في منطقة نيايس ا ــتخدام نهج اإلدارة المتكاملة لآلفات  تســ ــنغال، باســ لزراعية العالية اإلنتاجية في غرب الســ

تقريبًا على أعداد ذبابة التـسي    %99وقد تـسنى القـضاء بنـسبة  الـشاملة للمنطقة مع ُمكون من تقنية الحـشرة العقيمة.
قله ذبابة التسـي تسـي، مما سـمح  تسـي في منطقة المشـروع، وتوقّف انتشـار مرض داء المثقبيات األفريقي الذي تن

  للسنغال بمواصلة استيراد الماشية األكثر إنتاجية إلى المنطقة.

للنباتات والتكنولوجيات األحيائية   وواصــلت الوكالة تقديم المســاعدة التقنية في مجال االســتيالد الطفري  -49
نوعاً جديداً ومحسناً من المحاصيل خالل    36دولة عضواً، ودعمت تطوير وإطالق    70المرتبطة به إلى أكثر من  

وشـــملت هذه المســـاعدات بنغالديش (القطن والعدس واألرز)، والصـــين   في ثماني دول أعضـــاء.  2021عام 
)، والهند (األرز)، وإندونيـسيا (األرز وفول الـصويا)، وباكـستان (الحّمص  (القمح)، وكوبا (فول الـصويا والطماطم

،  2021وخالل عام  والقطن واللوبيا الذهبية واألرز)، وتايلند (اللوبيا الذهبية)، واليمن (الـشعير والـسمـسم والقمح).
  22د النباتات طفرياً من  طلباً لتشــعيع بذور/نباتات الســتيال  33بلغ عدد ما تلقته الوكالة واســتجابت له من طلبات  

 صنفاً/سالسة. 297نوعاً مختلفاً من أنواع النباتات و 24دولة عضواً شملت 
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وواـصلت الوكالة مـساعدة الدول األعـضاء في التـصّدي للعدار، وهو عـشب طفيلي خطيرة يهدد محاـصيل   -50
ة في انخـفاض إنتاجية  وتتســــــبب هذه الحشـــــائش الطفيليـ  الحبوب واللوبـيا في أفريقـيا جنوب الصـــــحراء الكبرى.

ائر اقتصـادية فادحة. ية مثل الذرة والدخن واألرز والذرة الرفيعة، مما يؤدي إلى خـس اـس وطورت   المحاصـيل األـس
  بوركينا فاسو ومدغشقر والسودان خطوطاً طافرة من الذرة واألرز والذرة الرفيعة قادرة على مقاومة العدار.

لوكالة إلى باكســـتان على مدى الســـنوات األربع الماضـــية، من  ومّكنت اإلرشـــادات التقنية التي تقدمها ا -51
ــنة من القطن الطافر وزيادة توزيعها فنتج عن ذلك تنامي اتســــاع الرقعة   تطوير بذور أربعة أنواع جديدة ومحســ

وارتفعت المســـاحة التي يزرع فيها أصـــناف القطن الطافرة األربعة التي طّورت مؤخراً وأصـــبحت   الزراعية.
% من إجمالي مـساحة القطن في مقاطعة البنجاب، التي تعتبر المنطقة الرئيـسية لزراعة القطن  40ر من  تـُشّكل أكث
نة في إدارة التربة والمياه   في البلد. ــّ ــات ُمحسـ ــع ممارسـ ــاً إلى أذربيجان في وضـ وتقّدم الوكالة الدعم التقنّي أيضـ

  والمغذيات، ساعدت على زيادة إنتاج القطن.

ونها مع الدول الجزرية الصــغيرة النامية في مجال تحســين المحاصــيل من أجل  وقد عززت الوكالة تعا -52
ــتيالد  تحقيق األمن الغذائي. ــروع األول لالسـ ومن خالل برنامج التعاون التقني، انطلقت المرحلة الثانية من المشـ

ــين صــمود المحاصــيل في مواجهة تغيُّر المناخ. ــروع إلى الطفري في المنطقة بهدف تحس ــين   ويهدف المش تحس
وُعـقد   الحلوة والموز والفلـفل الـحاّر).  االمـحاصــــــيل الرئيســــــية في منطـقة جزر المحيط الـهادئ (القلـقاس والبـطاطـ 

بابوا غينيا الجديدة وباالو وجزر  ، بمشــاركة علماء من  2021االجتماع التنســيقي األول في تشــرين الثاني/نوفمبر  
  .فيجيو مارشال وفانواتو

ا الالتينية في  كآســيا وأوروبا وأمريو أفريقيا  دولة عضــو من  40أكثر من    وواصــلت الوكالة دعمها إلى -53
مجال إدارة المياه الزراعية لتحســين إنتاجية مياه ري المحاصــيل باســتخدام أجهزة اســتشــعار نيوترونات األشــعة 

لى أـساس نقطة محددة  وتـسّد هذه التقنية الفجوةَ بين تقنيات االـستـشعار عن بُعد وتقنيات القياـسات القائمة ع الكونية.
في المياه الســطحية، لمســاعدة المزارعين على تحســين إدارة الرّي وضــمان اســتدامة اإلنتاج الزراعي والحّد من  

  آثار تغيّر المناخ.

ة التي تؤثر على   -54 االت الطوارئ النووـي ة تطوير نظـام دعم القرار عبر اإلنترـنت لـح اـل ت الوـك وواصــــــل
ــممة حســــب  وتجري تهيئة ال األغذية والزراعة. ــين لتقديم حلول مصــ ــاء مثل بلجيكا والصــ نظام للدول األعضــ

ــدي لها في مجال األغذية والزراعة. ــين التأهب للطوارئ النووية والتصــ ــمل ذلك جمع   االحتياجات لتحســ ويشــ
م  البيانات المناسبة من المناطق المتضررة وإدارتها وعرضها تصويرياً، بمساعدة أدوات النمذجة القائمة على التعلّ 

  اآللي، من أجل ضمان نشرها في الوقت المناسب والتواصل مع الجهات المعنية والجمهور العام.

بلداً أفريقياً في تحســين ممارســات إدارة التربة    20وســاعدت الوكالة، من خالل برنامج التعاون التقني،   -55
ــمود في نظم زراعية تواجه ظروفاً مناخية متغيرة ــين قدرتها على الصــ ــتخدام التكنولوجيا    والمياه، وتحســ وباســ

ّدم نحو  والن اخ ولتحقيق تـق ا تغير المـن ة لمواجـهة التـحدـيات التي يطرحـه ديـث ة الـح ا الرقمـي ّدـمة والتكنولوجـي ة المتـق وـي
كما ســاهمت الوكالة في اســتخدام الزراعة الرقمية كجزء من األنشــطة البحثية   أهداف األمن الغذائي في أفريقيا.
ــأن أدو ــنع القرار في إدارة المياه الزراعية في الدول  القائمة على الطلب بشــ ــين عملية صــ ــال لتحســ ات االتصــ

وقامت بتطوير تكنولوجيا رقمية في الوقت الحقيقي لرسـم خرائط خصـائص التربة ورصـد توفر المياه   األعضـاء.
 السطحية، إلى جانب منصة عروض إيضاحية جديدة تسمح بالمراقبة في الوقت الفعلي.
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ــارات   -56 ــتخدام التقنيات النظيرية لتحديد مسـ ــطة البحث والتطوير الدولية باسـ ــيق أنشـ وقامت الوكالة بتنسـ
وـكان من بين اإلنـجازات تطوير أداة ـجدـيدة  انبـعاث ـغازات اـلدفيـئة، ومن خالل ذـلك، ابتـكار تقنـيات تخفيف فـعاـلة.

ــيد الكربون في الوقت الحقيقي في مجال الزراع ــة التكلفة  لقياس وتحليل ثاني أكسـ ــتحداث طريقة منخفضـ ة، واسـ
وقوـية لقـياس الميـثان، ـبالتـعاون مع مركز علم األحـياء الزراعي الـتابع لمؤســـــســـــة البحوث الزراعـية البرازيلـية  

  والمعهد الزراعي في بارانا.

األراضــي  ، نظمت الوكالة، بالتعاون مع منظمة الفاو، الندوة الدولية بشــأن إدارة 2022وفي تموز/يوليه   -57
والمـياه ألغراض الزراـعة اـلذكـية مـناخـيا بغـية تيســـــير تـبادل المعلوـمات والمـعارف فيـما بين المهنيين الـعاملين في  
ين الفهم والتعاون والقدرات لمواجهة آثار   مجاالت التربة والمياه والبيئة من البلدان المتقدمة والنامية من أجل تحـس

  يعة التغير.تغيّر المناخ والبيئة العالمية السر

 

نّظمت الوكالة، بالتعاون مع منظمة الفاو، الندوة الدولية بشأن إدارة األراضي والمياه ألغراض الزراعة  -7-باء الشكل

  الوكالة)  : المصدر( .2022الذكية مناخيا، في تموز/يوليه 

  

  تعزيز الشراكة بين الفاو والوكالة  -جيم

ــم المشــترك بين الفاو والوكا -58 لة تعّدِل أنشــطتها البرنامجية لتلبية االحتياجات المتطورة للدول  ال ينفك القس
األعـضاء ومـساعدتها على تحـسين اإلنتاجية والتـصدي للتهديدات التي تواجه إنتاج األغذية والزراعة وـسبل العيش  

 والصحة، وكذلك لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
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والـمدير الـعام لمنظـمة الـفاو ترتيـباً منقـحاً للشـــــراـكة بين المنظـمة والوـكاـلة في  ووقع الـمدير الـعام للوـكاـلة   -59
، وتعديل اســم الشــعبة المشــتركة بين المنظمة والوكالة ليصــبح المركز المشــترك بين 2021شــباط/فبراير    23

ــيع آفاق عملهما التعاوني. ــراكة ا المنظمة والوكالة وتوس ــتراتيجية بين وقد التزمت كلتا المنظمتين بتعزيز الش الس
  المنظمة والوكالة لصالح الماليين من الناس.

وأدى هذا الترتيب المنقح إلى توســيع مجاالت االهتمام المشــترك بحيث تشــمل "تحســين رصــد ومراقبة   -60
ــي. ويقر هذا   األمراض الحيوانية واألمراض الحيوانية المصــدر واألمراض النباتية العابرة للحدود" كمجال رئيس

ياً بالتعاون الســابق بين منظمة الفاو والوكالة، وســيمّكن من دمج قدرات المركز المشــترك بينهما في  التغيير رســم
ــاهم الشــراكة المعززة في مشــروع العمل المتكامل   عمل منظمة الفاو المتعلق بمبادرة "الصــحة الواحدة". ــتس وس

  لمكافحة األمراض الحيوانية المصدر التابع للوكالة (زودياك).

ـكاـلة عملـها مع منظـمة الـفاو بشـــــأن المـبادرات الـعالمـية الـهاـمة، مـثل االســـــتراتيجـية الـعالمـية  وعززت الو -61
لمكافحة واســتئصــال طاعون المجترات الصــغيرة، وجمع وحفظ المواد الوراثية للماشــية المتاحة محليًا في الدول  

نـتاجـية الـعالـية ومـقاوـمة  األعضـــــاء لتـحدـيد عالـمات الحمض الريبي النووي المنزوع األوكســـــجين المرتبـطة ـباإل
األمراض، ومختبر الشـــــراـكة الـعالمـية للترـبة، في إـطار الشـــــراـكة الـعالمـية للترـبة، وخـطة العـمل الـعالمـية الـثانـية  
للموارد الوراثـية النـباتـية لألـغذـية والزراـعة من خالل االبتـكارات المبنـية على الطـلب والتي تركز على تحســـــين  

  ه.التنوع الجيني النباتي واستخدام
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  استخدام الهيدرولوجيا النظيرية إلدارة الموارد المائية 

  

  الخلفية  -ألف

ــبتمبر   -1 ــتين المعقودة في أيلول/ســ ، من خالل  2019التمس المؤتمر العام، في دورته العادية الثالثة والســ
ــم ألف ــتخدام  GC(63)/RES/10من القرار   3-القسـ ــبيل اسـ ، من األمانة أن تزيد من تعزيز الجهود المبذولة في سـ

ة، وأن  استخداماً أكمل من أجل تنمية وإدالنظيرية  وإمكانات التقنيات النووية   ارة الموارد المائية في البلدان المهتمــَّ
ــهولة إلى تكنولوجيا التحليل النظيري من خالل االرتقاء   ــول بسـ ــاء على الوصـ ــاعدة الدول األعضـ ــل مسـ تواصـ
ع نطاق األنـشطة المتعلقة بمـشروع مبادرة الوكالة لتعزيز توافر المياه وبمجال   ّ بمـستوى مختبرات منتقاة؛ وأن توسـِ

الجوفيّة؛ وأن تتيح حصــول الدول األعضــاء على تقنيات جديدة الســتخدام نظائر الغازات الخاملة في    إدارة المياه
ع   ّ ز األنشــطة التي تســهم في فهم المناخ وتأثيره على الدورة المائية؛ وأن توســِ تحديد عمر المياه الجوفية؛ وأن تعِزّ

ــتخدام األدوات الجيوكيميائية والنظيرية لتعزيز النماذ ع  نطاق اســ ّ ــِ ج الهيدرولوجية في مناطق التعدين؛ وأن توســ
نطاق اســتخدام النظائر ألغراض دراســات التلوث وأن تجري تمارين دولية وتمارين مقارنة مشــتركة؛ وأن تزيد 
من تعزيز الجهود الرامية إلى تحســين التغطية الزمنية والمكانية للبرامج العالمية للوكالة الخاصــة برصــد النظائر  

  سة األمطار واألنهار؛ وأن تواصل تنمية الموارد البشرية في مجال الهيدرولوجيا النظيرية.في مجال درا

م تقريراً  GC(65)/RES/11من القرار    5-وفي الجزء ألف -2 ّدِ ام أن يـق دير الـع ام من الـم ب المؤتمر الـع ، طـل
م المحرز في تنفيذ الجزء  مجلس المحافظين وإلى المؤتمر العام في دورته العادية السـادسـة والسـتين عن التقد  إلى
 .GC(63)/RES/10من القرار  3-ألف

  

  والستين للمؤتمر العام  الثالثةالتقدُّم المحرز منذ انعقاد الدورة العادية    -باء

  تعزيز أنشطة الهيدرولوجيا النظائرية  -1-باء

  مختبرات الهيدرولوجيا النظيرية  -1-1-باء

اس الطيف الكتلي   ،2020في النصـــــف األول من عـام   -3 دم من أجهزة قـي د متـق ل تطوير نظـام جـدـي اكتـم
وينطبق على أشــــكال مختلفة من العينات    3-لتحليل تركيزات التريتيوم باســــتخدام طريقة نمو الهيليوم  3-بالهليوم

ة. اـل ابع للوـك ة الـت ا النظيرـي درولوجـي ة في مختبر الهـي ادرة   البيئـي دام أموال مـب اســـــتـخ اف الكتلي ـب واشـــــتُري المطـي
طريقة غير متلفة وأكثر حـساـسية من    3-إن طريقة النمو الداخلي للهليوم االـستخدامات الـسلمية التي قدمتها اليابان.

وُوضـع إجراء تشـغيلي موحد، وأصـبح النظام اآلن جاهزاً للتطبيقات األوسـع نطاقا من   التقنيات التحليلية األخرى.
لتقني من أجل تحســين تقييم مســتويات التريتيوم في المواد  خالل المشــاريع البحثية المنســقة ومشــاريع التعاون ا

  البيئية الطبيعية.
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، ونظام تقطير  (PEM)طريقة جديدة إلثراء التريتيوم تعتمد على تكنولوجيا الغشاء الصلب لتبادل البروتونات  -1-باء الشكل

  الوكالة)  :المصدر( في الخلفية.

م النترات أمراً بالغ األهمية لتمكين االختصـاصـيين في الهيدرولوجيا النظيرية   -4 تخدام النظائر لوـس ويعد اـس
من تحديد وتمييز مصـــادر النترات في النظم المائية وقياس عمليات االســـتصـــالح الطبيعية مثل إزالة النترات،  

جديدة منخفضـة التكلفة لتقليص كلوريد    ، نـشرت الوكالة طريقة2020وفي عام  وامتصـاص المغذيات في األنهار.
 التيتانيوم للتحويل الســريع لغاز النيتروز إلى غاز أكســيد النيتروز، وهو أمر مطلوب إلجراء القياســات النظيرية.

ــبة   ــابقة بنس ــاليب الس ــتخدام  90وتعمل الطريقة الجديدة على خفض الجهد والتكلفة لألس %، وقد تم اعتمادها لالس
الهيدرولوجيا النظيرية لدعم المشـاريع البحثية المنسـقة ومشـاريع التعاون التقني المتعلقة بآثار    الروتيني في مختبر

  دول أعضاء. 8عيّنة من  400واستُِلمت أكثر من  .2022و 2021تلوث المغذيات على نوعية المياه في العامين 

ا األيونـية مع القـ 2021وفي ـعام   -5 اتوغرافـي درة على التحلـيل المتزامن  ، اكتـمل تركـيب نـظام ـجدـيد للكروـم
ويتيح نـظام الكروـماتغرافـيا األيونـية قـياس الـكاتيوـنات واألنيوـنات الرئيســــــية والنزرة، بـما   للـكاتيوـنات واألـنايوـنات.

في ذلك النترات والنتريت واألمونيوم، وســوف يســاعد األنشــطة البرنامجية المتعلقة برصــد النظائر في دراســات  
فية وتشـغيل شـبكات رصـد النظائر العالمية، فضـال عن المشـاريع البحثية المنسـقة التي  التهطال وتلوث المياه الجو

ـتدعم دراســـــات تلوث النيتروجين ونوعـية المـياه وتغير المـناخ التي تتطـلب تقييم أـكاســــــيد النيتروجين وأـكاســــــيد  
ــغيل نظام الكروماتغرافيا األيونية للوكالة تقد الكبريت. ــبة من تش ــتتيح الخبرة المكتس ــاعدة  وس ــورة والمس يم المش

 التقنية إلى الدول األعضاء التي تتلقى الدعم من خالل مشاريع التعاون التقني.
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ــر ( -6 ــتخدام محلِّالت العناصـ ــبة النظائر باسـ )  EA-IRMSواقتنت الوكالة جهازاً لقياس الطيف الكتلي لنسـ
وتستخدم   ) في المياه الجوفية والسطحية.34-الكبريتإلى    32-لقياس النظائر المستقرة للكبريت (أي نسبة الكبريت

نظائر الكبريت في تقييم تـصريف المناجم الحمـضية، وتـسرب مياه البحر، وغير ذلك من المؤـشرات الهامة لجودة  
قة المتعلقة  2021في عام   EA-IRMSوُرّكِب نظام  المياه. اريع البحثية المنـس تخدم حالياً لدعم العديد من المـش ، ويـُس
  .2022دة المياه وآثار التعدين على دورة المياه المحلية خالل عام بجو

 
لتحليل تركيزات التريتيوم باستخدام طريقة   3-النظام الجديد المتقدم من أجهزة قياس الطيف الكتلي بالهليوم -2-باء الشكل

كب في مختبر الهيدرولوجيا النظيرية.3-نمو الهيليوم   الوكالة)  (المصدر: ، الُمرَّ

ــغيل القائمة على أســاس وو -7 ــهلة التش اصــلت الوكالة تطوير وحدات إثراء التريتيوم منخفضــة التكلفة وس
ية الصـلبة لتبادل البروتونات ( تخدم وحدات قياس التريتيوم إلجراء قياـسات أبـسط  ).PEMتكنولوجيات األغـش وتـس

موســــــعة للتريتيوم في المـياه الطبيعـية  ويلزم توفير مرافق تحليلـية  وأكثر دـقة في عيـنات المـياه الجوفـية والتهـطال.
  لتقييم معدالت تجديد المياه الجوفية ولتيسير رسم خرائط للهشاشة فيما يتعلق بالمياه الجوفية للدول األعضاء.

ــجين -8 ــص لتحديد الكمية الدقيقة لنظير األكسـ ــبح المطياف الليزري، المخصـ النادر الوجود في    17-وأصـ
هو مقتف جديد   17-واألوكـسجين مختبر الهيدرولوجيا النظيرية التابع للوكالة.  عينات المياه، يعمل بـشكل كامل في

في التطبيـقات الهـيدرومـناخـية التي تـقدم رؤى في العملـيات الهـيدرولوجـية المهـمة الـناتـجة عن المـناخ مـثل التبخر أو  
ــفيرية. ــتراتوس ــتخدام الليزر الجديد لدعم التمييز بين مصــادر المياه الس ــبكة العالمية   ويجري حاليا اس برنامج الش

  الستخدام النظائر في دراسة األمطار التابع للوكالة والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية.
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ام   -9 ن  2021وفي ـع ده وتُحســـــّ ادة كبيرة في تواـج دث زـي اً تـُح ة خطـط ا النظيرـي درولوجـي ّدم مختبر الهـي ، ـق
ضــــاء، ومن الُمقّرر أن تبدأ أعمال البناء في أواخر  الخدمات التحليلية والدعم الذي يمكن أن يُقّدمه إلى الدول األع

وسيشمل التوّسع إنشاء غرفة نظيفة مخصصة، وجهاز قياس الطيف الكتلي البالزمي المقرون بالحث   .2022عام 
لتحليل الفلّزات النزرة، باإلضــافة إلى العديد من النويدات المشــعة والقافيات النظيرية األخرى المهمة لتتبع حركة  

وســــيؤدي تحديث مختبر الهيدرولوجيا النظيرية أيضــــاً إلى   ه الجوفية عبر المســــتودعات الجوفية المختلفة.الميا
تحـسين تـسلـسل ـسير العمل من خالل إعادة تنظيم مـسارات العمل، األمر الذي ـسيتيح للدول األعـضاء التي تـستخدم 

  مرافق مختبر الهيدرولوجيا النظيرية تحسين فترة إنجاز التحليالت.

  عام  -2-1-اءب

د   -10 ة، ُزّوِ اـل اون التقني للوـك امج التـع أجهزة تحلـيل    31من خالل برـن ا النظيرـية ـب درولوجـي من مختبرات الهـي
ومنذ أن أصـبحت تقنية الليزر لتحليل النظائر   .2022-2019طيف الليزر أو حّدِث ما لديها من أجهزة، في الفترة  

ــتقرة متاحة منذ  ــتفاد ما   12المسـ ــنة، اسـ ــواً من دعم الوكالة القتناء    69مختبراً في   105مجموعه  سـ دولة عضـ
ــتقرة في عينات   ــجين والهيدروجين المسـ ــتخدمة لقياس نظائر األكسـ ــغيل أجهزة تنظير الطيف بالليزر المسـ وتشـ

اه. ا   المـي اـلة بصـــــميمـه اـلة أربـعة من وـحدات إثراء التريتيوم، التي ـقاـمت الوـك ــاـفة إلى ذـلك، ـقدـمت الوـك ـباإلضـــ
  ها، إلى أربع دول أعضاء خالل الفترة المشمولة بالتقرير.وتطوير

وشـــــارك في ـهذا االختـبار ـعدد قـياســـــي من   .2020ونشـــــرت الوـكاـلة نـتائج مـقارـنة التريتيوم في ـعام   -11
% من هـذه المختبرات تنتج  75وأظهرت النتـائج أّن قرابـة   مختبراً.  78المختبرات في جميع أنحـاء العـالم بلغ  

% منها  25بيانات نظيرية موثوقة مالئمة لالســتخدام في إطار االســتقصــاءات بشــأن الموارد المائية، بيد أن أداء  
وصـدرت توصـيات   كان متدنياً بسـبب أخطاء منهجية وأخطاء أخرى مرتكبة واسـتخدام أجهزة ذات أداء ضـعيف.

اســتراتيجيات ترمي إلى تحســين الوضــع وتصــحيح المشــاكل التحليلية، مثل اســتخدام اســتراتيجيات  باعتماد عدة 
  جديدة لتقييم البيانات، والقيام بعمليات مسح للكشف عن التلّوث، وكذلك إدراج معايير إضافية خاصة بالمراقبة.

نسبة النظائر وقياس التحليل  نتائج اختبار الكفاءة األول لتقييم قياس الطيف الكتلي ل  2020نشرت في عام  -12
ــ   وكان أداء الديوتريوم   مختبرا في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي.  25الطيفي المتصــــاص الليزر لـــــــ

% فقط منها حقق درجات مماثلة  54) مرـضياً بنـسبة واحد وثمانين في المائة من المختبرات، لكن  2-(الهيدروجين
روف الصــارمة الختبار الكفاءة تحديد التحديات األســاســية في مجال التحليل  وأتاحت الظ .18-بالنســبة لألكســجين

  الطيفي المتصاص الليزر وتقديم توصيات لتحسين أداء عدد من المختبرات التي أبلغت عن مشاكل تحليلية.

  للنـظائر الـمائـية المســـــتقرة (مـثل 2020وأجري اختـبار مـقارـنة النـظائر الـمائـية فيـما بين المختبرات لـعام   -13
) على خمس من أمواه االختبار الطبيعية، واشــتمل االختبار ألول مرة على نظير 2-والهيدروجين  18-األكســجين
  307النادر الوجود، الذي بدأ اســتخدامه مؤخراً في الدراســات المناخية، وســّجل عدداً قياســياً بلغ    17-األكســجين

المشـاركين من الدول األعضـاء في أفريقيا وآسـيا   دولة عضـواً، بما في ذلك تدفق أعداد كبيرة من  88مختبراً من  
ــبب جائحة كوفيد وأمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي. - وعلى الرغم من حاالت التأخيرات وأغالق المختبرات بسـ

د أكـمل  19 دد.  281، فـق اءة في الوـقت المـح ار الكـف ائج أن   مختبراً اختـب ا  85وأظهرت النـت ديـه % من المختبرات ـل
وـقد تُعزى نوعـية   %) نـتائج أـقل مالءـمة.15يق نـتائج دقيـقة، في حين أظهرت النســــــبة المتبقـية (الـقدرة على تحق

ــائل تتعلق   ــوء التعامل مع المواد المرجعية، ومسـ ــباب مثل عدم الخبرة، وسـ نتائج هذه المجموعة األخيرة إلى أسـ
وأبرزت نتائج المقارنة   ين نتائجها.وستعمل الوكالة مع هذه المختبرات لمساعدتها على تحس باألداء العام لألجهزة.
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التحديات الكبيرة في تحقيق الدقة والصــحة المطلوبين لدمج هذا النظير النادر في الدراســات    17-مع األوكســجين
وسـتواصـل الوكالة تقديم المسـاعدة للمختبرات التي تسـتخدم هذا النظير للتغلب على التحديات التي أمكن   المناخية.
  تحديدها.

يطة 2021وفي عام  -14 اليب تحليل بـس يما الذي يهدف إلى تطوير أـس ، أنجز مـشروع مبادرة محافظة فوكوـش
ودعمت الوكالة بنشــاط محافظة فوكوشــيما في إنشــاء مرفقها التحليلي الخاص بها في   وســريعة للنويدات المشــعة.

حافظة فوكوشـيما من  وأسـفر المشـروع عن تمكين م المختبر التابع للمحافظة على مدى السـنوات األربع الماضـية.
في العينات البيئية بدقة وـصحة وفقاً للنظام وبروتوكوالت التحليل التي وـضعت    90-تحليل التريتيوم والـسترونتيوم

  وُصّدِق عليها باالشتراك مع الوكالة.

ــتخدام الهيدرولوجيا النظيرية لتحديد  2020وفي عام  -15 ــق بعنوان "اسـ ــروع بحثي منسـ ، اكتمل إعداد مشـ
واســـتخدمت عشـــرة أفرقة من األرجنتين   لمياه الجوفية على مقربة من محطات القوى النووية".خصـــائص نظم ا

ــعة   ــتقرة ومش ــتان وليتوانيا والمغرب وفييت نام نظائر مس ــين وإيطاليا واليابان وأوكرانيا وباكس والبرازيل والص
يقة شــاملة بغية تخطيط وتنفيذ  لتحديد خصــام نظم تدفق المياه الجوفية حول العديد من محطات القوى النووية بطر

ــعاعي أو وقوع حادثة. ــرب إش ــرت في عام  التدابير المضــادة في حالة حدوث تس عدة ورقات علمية    2020ونش
  تصف نتائج وتوصيات الدراسات التي أجريت في المشروع البحثي المنسق.

  نهج آيويف  -2-باء

ة لتعزيز توافر ال -16 ادرة الوكـاـل ة آيويف (مـب دورتين األخيرتين من دورات  أظهر األخـذ بعملـي اه) في اـل مـي
التعاون التقني أهمية مشــاورات وحلقات العمل آيويف في تصــميم مشــاريع التعاون التقني التي تتناول اســتخدام  

ويعتبر نهج آيويف اآلن أداة أســاســية لتنســيق  أدوات الهيدرولوجيا النظيرية، وكذلك في مختلف مراحل تنفيذها.
ــمان معالجة الثغرات  جهود الوكالة والدول   ــاريع التعاون التقني لضـ ــياغة مشـ ــاء بكفاءة في تخطيط وصـ األعضـ

الهيدرولوجية الرئيسية بالشكل الالئق والمشاركة النشطة من جانب الجهات المعنية في هذه المشاريع منذ مراحلها  
ي، مما يـسفر عن نتائج  ويـساعد نهج آيويف بـشكل خاص في وـضع اـستراتيجية طويلة األجل للتعاون التقن المبكرة.

  أكثر نجاحا للمشاريع مع تعظيم أثرها واستدامتها.

ات خبراء آيويف2022-2019فترة  الوخالل   -17 ل وبعـث ات عـم ت حلـق ة    ، نُظـم ــاريع إقليمـي في إطـار مشـــ
ــوووطنية في مجال التعاون التقني في أفريقيا ( ــنغال، وغانا، والكاميرون، وكينيا،  ، وتيني، وبنن، وتوغواإســ الســ

ــا ونيجيري والنيجر،  ــا،  ومــالي،  وكولومبي ــا،  وبوليفي ــاراغواي،  الكــاريبي (ب والبحر  ــة  أمريكــا الالتيني ومنطقــة   (
ــيك). ــتودعات جوفية عابرة للحدود في المناطق    وأجريت تقييمات لموارد والمكسـ ــة مسـ المياه الجوفية في خمسـ

القاحلة وشــبه القاحلة في منطقة الســاحل، ومســتودعات المياه الجوفية في غواراني في أمريكا الجنوبية، والممر  
ــيك. ــتودعات المياه الجوفية العميقة في المكسـ ــطى، ومسـ ــاعدت الجاف في أمريكا الوسـ ــافة إلى ذلك، سـ   باإلضـ

المعلومات التي ُجمعت كجزء من نهج آيويف على مـساعدة الدول األعـضاء على تحـسين قدراتها التقنية، وبخاـصة  
وشـجع نهج آيويف على توثيق التفاعل بين مختلف الجهات المعنية في قطاع المياه،   هياكلها األسـاسـية المختبرية.

صــانعو الســياســات، مما ســاهم في زيادة الثقة في  بما في ذلك علماء المياه، واختصــاصــيو النمذجة، والمديرون و
 تقييم موارد المياه.
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   جودة المياه  -3-باء

، اختتم أخيراً المـشروع البحثي المنـسق المعنون "اـستخدام النظائر لدراـسة التلوث  2022وفي تموز/يوليه   -18
وشــــمل   ب تتعلق بالجائحة.بالنيتروجين وتتريف األنهار والبحيرات"، بعد أن تأّخر اختتامه لبعض الوقت ألســــبا

دولة عضواً من القارات الخمس، ويّسر تحسين فهم ديناميات النيتروجين في موارد المياه، وتحسين    18المشروع  
تخدام نظائر النترات (النيتروجين جين  15-الخبرة في اـس أ التلوث بالنترات وتقييم الطرائق  18-واألكـس ) لتقييم منـش

ونجح المـشروع البحثي المنسـّق في إجراء أول قياـسات لنظائر النترات في مياه   ة.والتفـسيرات التحليلية ذات الـصل
وأنشــئت ثالثة  ).شــيلي، وغانا، وكوبا، وماليزيا، والهند، واألرجنتين، وســريالنكااألنهار في ســبع دول أعضــاء (

المـشروع، كما تلقّت عدة دول  مختبرات جديدة في الصـين وكوبا والهند لتحليل نظائر النترات لعينات المياه خالل 
ــاء مرافق مماثلة. ــاعدة إلنشــ ــاء أخرى المســ دولة من الدول    13عينة من المياه من   500وتم تحليل نحو   أعضــ

ونشـــرت حتى   األعضـــاء المشـــاركة للعثور على نظائر النترات في مختبر الهيدرولوجيا النظيرية التابع للوكالة.
  لق بتطبيق نظائر النترات في المياه السطحية والمياه الجوفية.دراسة حالة جديدة تتع 20اآلن أكثر من 

) تتألف من أكثر من  18-واألكسجين  15-وتم تجميع قاعدة بيانات عالمية عن نظائر النترات (النيتروجين -19
دولة عضـــواً وتغطي الســـنوات الخمس والعشـــرين الماضـــية، وأتيحت على موقع الوكالة    45مدخل من    5000

بكي. تويات تركيز النترات أعلى  وكـشف تح الـش ليل قاعدة البيانات أن طبقات المياه الجوفية الضـحلة تعاني من مـس
كما أظهر التحليل أنه بغض النظر   من األنهار، وهي تنشأ في الغالب من األسمدة، والنفايات الحضرية والحيوانية.

مناخ والموـسم تؤثر بـشدة على العمليات  عن مـصدر تلوث بالنيتروجين، فإن العوامل البيئية مثل درجة الحرارة وال
وـبالـتالي ـفإن ـهذه النـتائج تنطوي على آـثار   التي تتعرض لـها أنواع النيتروجين مـنذ لحـظة إدـخالـها في النظم الـمائـية.

  خطيرة فيما يتعلق بإدارة التلوث في المجاري المائية.

مشــروع بحثي    2022اســتُهّل في عام  وبناًء على األعمال الُمنفّذة في المشــروع البحثي المنســق المنجز،   -20
منسـق جديد بعنوان "تحسـين فهم مصـادر النترات في نُظم المياه الجوفية واألنهار المتّصـلة من خالل ربط نظائر  

ل شــواغل ناشــئة". اعتبرت كافة الدول األعضــاء تقريباً التي تُنّفذ مشــاريع في إطار   النترات بالملوثات التي تشــّكِ
ّمم المشـروع البحثي المنسـق  ("المو  3-2البرنامج   ارد المائية") أن جودة المياه تُشـّكل مجاالً ذا أولوية عالية، وصـُ

وسـيُرّكز   الجديد تحديداً لمسـاعدة الدول األعضـاء في تحسـين قدراتها على مواّجهة القضـايا المتعلقة بجودة المياه.
ــيل على الطريقة التي يُم ق بمزيد من التفاصـ ــّ ــروع البحثي المنسـ ّكن فيها لنظائر النترات المرتبطة بملّوثات  المشـ

اغل المتعلقة بجودة   اعد الدول األعضـاء في التعامل مع المـش ئة أن تـس واغل ناـش ل ـش ّكِ محّددة من الملوثات التي تـش
ق ما مجموعه   المياه من خالل تحليل مصــادر التلّوث بالنترات وتحديدها. وســيشــارك في المشــروع البحث المنســّ

  دولة عضواً. 12مؤسسة من  12
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تراجع األنهار الجليدية وانخفاض كمية المياه الناتجة من   أخذ عينات لفحص جودة المياه في طاجيكستان. -3-باء الشكل

  الوكالة) ذوبان الثلوج سيؤثران على جودة المياه الجوفية نظراً لتغير درجة حرارة المياه (المصدر:

   المناخ وموارد المياه  -4-باء

ــجل الذي يبلغ   -21 ــفت إعادة تحليل السـ ــجين  60كشـ في التهطال في جميع أنحاء العالم عن   18-عاماً لألكسـ
د في كال االتـجاهين بمرور الوـقت). ة للنـظائر (مـثل االحترار والتبرـي انـي ة ومـك انـي دة زـم ة معـق اخـي اـبات مـن   اســـــتـج

وتبين أن   نماط على مدى العقود.وُطبِّقت أدوات تعلم آلي متطورة خاضـعة لإلشـراف السـتكشـاف االتجاهات واأل
األحداث الدورية الواســعة النطاق، مثل التذبذب المتعدد العقود في المحيط األطلســي والتذبذب العقدي في المحيط  

وعلى النقيض من ذلك،  والمناخ في قارات األرض.  18-الهادئ، كانت بمثابة المحركات األكبر لتباين األكســجين
ي وضـع أفضـل بوصـفها مؤشـرات لالسـتجابات النظيرية المناخية الطويلة األجل ألنها  يبدو أن الجزر المحيطية ف

وقد نشرت هذه النتائج وأتيحت للدول األعضاء مع توصيات بشأن   تتأثر بقدر أقل بهذه التذبذبات مقارنة بالقارات.
التهطال بالنسـبة لدراسـات  مدى أهمية الشـبكة العالمية اسـتخدام النظائر في دراسـة األمطار وقياسـات النظائر في  

  تغير المناخ.

وكجزء من الجهود الجارية لتحســين تحديد خصــائص المياه المتاحة حاليا ومســتقبال وجودتها في منطقة   -22
ة  اـنات نظيرـي ــة للنـظائر المشــــــعة تحتوي على بـي اـنات مخصـــــصـــ اـعدة بـي ة بتجميع ـق اـل اـمت الوـك ــاـحل، ـق الســـ

ل عليها في إطار  وتحتوي قاعدة البيانات الفري وهيدروكيميائية. دة هذه على بيانات عن النظائر وجودة المياه ُحصــِ
وإلى   دولة عضواً منذ أواخر الستينات حتى اليوم.  13األعمال الُمنفّذة في مجموعة من مشاريع التعاون التقني في  

لنظائر ثابتة    جانب البيانات المســتخدمة في رســم خرائط لجودة المياه في المنطقة، يحتوي هذا المورد على بيانات
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ــع للهيدروجين   من ســــجالت التريتيوم.  3000وأكثر من    14-وبيانات عن الكربون ــتخدم هذا النظير المشــ ويســ
وتســـــتخدم هذه المعلومة البالغة   الموجود في البيـئة الطبيعية لتحديد تاريخ المياه الجوفية لما يقرب من المائة عام.

مـكانـية مختلـفة تبين المـناطق التي تحتوي على مـياه جوفـية   األهمـية في وضـــــع خرائط هـيدرولوجـية على نـطاـقات
ــكل فيها المياه الجوفية االحفورية أكثر   ــبه القاحلة الحالية، والمناطق التي تشـ يجري تجديدها في ظل الظروف شـ

والواقع أن منطقة السـاحل ومسـتقبلها، بوقوعها في إقليم مناخي بالغ الحسـاسـية، وفي ظل  مصـادر المياه شـيوعاً.
الطـلب الـهاـئل على موارد المـياه اإلضـــــافـية، يعتـمدان على الحصـــــول على معلوـمات دقيـقة عن مـعدل تـجدـيد ـهذه 

  الموارد المائية القيمة.

دير ـمدى تعرض البحيرات   -23 ائر المشــــــعة عن البحيرات لتـق اـنات النـظ ة لبـي المـي اـنات ـع اـعدة بـي ـعت ـق وُجّمِ
م التدفق واإلفراط في االستغالل وبخاصة في ظل التعامل  للتبخر، وهو حالة ضعف يمكن أن تتفاقم من خالل تنظي

اـنات من   مع تغير المـناخ. ابـتة من    7415وتـتألف مجموـعة البـي اســـــات النـظائر الـث بحيرة من جميع    1256من قـي
 األحجام في جميع أنحاء العالم وفي أقاليم جغرافية ومناخية متنوعة: اـستوائية، وقاحلة، ومعتدلة، وقارية، وقطبية.

رى تقييم كل بحيرة ونمذجتها لمعرفة خســائرها في التبخر باســتخدام مجموعة من المحركات المحتملة للتبخر  وج
ل عليها من مجموعات البيانات الجيومكانية العالمية. ــتجمعات البحيرة التي ُحصــِ ــتكون قاعدة البيانات   في مس وس

ــل  متاحة للدول األعضـــاء ويمكن اســـتخدامها لتحديد خصـــائص الدورات ال هيدرولوجية والتنبؤ على نحو أفضـ
  باستجابات البحيرات للتقلبية المناخية والتغيرات التي تطرأ على النظام اإليكولوجي.

ــأن التقييم   -24 ــق جديد بش ــروع بحثي منس ــتُهّل مش ــين فهم تأثير تغيُّر المناخ على الموارد المائية، اس ولتحس
التفاعالت بين النظم اإليكولوجية لألراضـــي الرطبة والمياه   بالنظائر ألثر التغيرات المناخية والهيدرولوجية على

ق إلى مسـاعدة الدول األعضـاء على فهم الروابط بين نظم المياه الجوفية   الجوفية. ويهدف المشـروع البحثي المنسـّ
وبما أن  ناخ.التي تعمل كُمخفٍّف من آثار تقلبات المناخ، واألراضـي الرطبة التي تُّمثل أثراً أكثر وضـوحاً لتغيّر الم

النظامين ليسـا مسـتقلين عن بعضـهما، فإن فهم التغيرات الهيدرولوجية في نظم األراضـي الرطبة يفتح نافذةً على  
ــتراتيجيات إدارة أفضــل لحماية األراضــي الرطبة على   نظم المياه الجوفية التي ترتبط بها، ويمّكن من وضــع اس

ويُعتبر فقدان  جوفية التي تدعم إمدادات المياه الزراعية والمنزلية.المدى الطويل، فضـالً عن اسـتدامة نظم المياه ال
األراضـــــي الرطـبة وـما يرتبط ـبه من خســـــائر في التنوع البيولوجي مصـــــدراً للقلق الـبالغ في الـعدـيد من اـلدول  

ــر   ّدد على أهميته في إطار المؤش ــُ ــتدامة، الذي يُظهر    6للهدف    1-6-6األعضــاء، وش أن من أهداف التنمية المس
  ٪ من أحواض المياه في العالم تشهد تغيرات سريعة في المساحة التي تغطيها المياه السطحية.21

  شبكات رصد النظائر  -5-باء

خالل الفترة المشـمولة بالتقرير، اتسـع نطاق الشـبكة العالمية السـتخدام النظائر في دراسـة األمطار، من   -25
ــئت   ــات الدول األعضــاء، فأنش ــس   دولة عضــواً.  23محطة إضــافية ألخذ العينات في    50خالل التعاون مع مؤس

مت   وشـاركت سـبع   مؤسـسـة جديدة إلى برنامج الشـبكة العالمية السـتخدام النظائر في دراسـة األمطار.  12وانضـّ
بكة. بكة حاليًا   دول أعضـاء أخرى في الـش وتجاوزت   محطة.  419ويبلغ إجمالي عدد المحطات النـشطة التابعة للـش

  سجل خالل الفترة المشمولة بالتقرير. 147 000بيانات الشبكة قاعدة 

ام   -26 دورة  2021خالل ـع ــأن تغير    26، وفي اـل ة بشـــ ارـي دة اإلـط ة األمم المتـح اقـي لمؤتمر األطراف في اتـف
ــبكة العالمية   ــاد الجوية تحكم برنامج الشـ المناخ، ُوقّعت مذكرة تفاهم جديدة بين الوكالة والمنظمة العالمية لألرصـ

وتعكس مذكرة التفاهم المنقّحة التغييرات على أسلوب أخذ العينات في إطار   دام النظائر في دراسة األمطار.الستخ
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برنامج الشــبكة العالمية الســتخدام النظائر في دراســة األمطار، وعلى وجه التحديد أتمتة محطات الرصــد الجّوي  
نُّظم اجتماع تقني لمناقشــة أســلوب أخذ العينات من   وعالوةً على ذلك، التي كانت في الســابق تجمع العينات يدوياً.

  األمطار الهاطلة ذاتها، باإلضافة إلى وتيرة أخذ العينات التي ينبغي اعتمادها. 

  9دولة عضـواً، طورت    25محطة في    71وتتألف الشـبكة العالمية للنظائر المشـعة في األنهار حالياً من   -27
في    15-تشــمل خمســة مواقع تجريبية تتضــمن أخذ عينات للنيتروجينوهي   منها خالل الفترة المشــمولة بالتقرير.

  وتساهم اآلن ست دول أعضاء إضافية في هذه الشبكة. أيونات النترات المذابة.

   تنمية القدرات  -6-باء

قـُّدـمت دورات ـتدريبـية ـعاـمة ومتخصـــــصـــــة وحلـقات عـمل تقني، ومواد للتعلَّم اإللكتروني لبـناء ـقدرات   -28
ا النظيرـية.وخبرات اـلدول األ وجرى تـحدـيث وـحدات الـتدريس المتعلـقة ـبأدوات   عضـــــاء في مـجال الهـيدرولوجـي

ية الالزمة   اـس بكي للوكالة، بغرض إتاحة المعارف األـس اليب الهيدرولوجيا النظيرية، وأتيحت على الموقع الـش وأـس
، قـُّدـمت ثالث دورات  2021وخالل ـعام   بشـــــأن دمج أدوات الهـيدرولوجـيا النظيرـية في تقييـمات الموارد الـمائـية.

ير البيانات التي   أن أوجه التقدم التي طرأت في مجال معالجة وتفـس تدريبية بصـيغة افتراضـية: الدورة التدريبية بـش
تُطبَّق على دراســــات هيدرولوجيا النظائر، والدورة التدريبية بشــــأن اســــتخدام الغازات الخاملة في الدراســــات  

شـأن أسـاسـيات تحليل التريتيوم ومعالجة البيانات الخاصـة بالتريتيوم ألغراض  الهيدرولوجية، والدورة التدريبية ب
  دولة عضواً. 58مشاركاً من  103وحضر في هذه الدورات الثالث ما مجموعه  التطبيقات الهيدرولوجية.

واســـــتمر التدريب الجماعي والفردي من خالل المنح الدراســـــية في إطار برنامج التعاون التقني، على   -29
ــتها جائحة كوفيدالرغم  . وعالوةً على ذلك، طّور دعم كبير (مواد التدريب، وبرامج  19-من الظروف التي فرضـ

  وجداول التدريس، واإلشراف العلمي) لتنظيم دورات تدريبية على اإلنترنت.
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  مشروع العمل المتكامل لألمراض الحيوانية المصدر (زودياك) 

  

  الخلفية  -ألف

ام الوارد في  GC (65)/RES/11من القرار    4-في القســـــم ألف -1 دير الـع اً بتقرير الـم ، أحـاط المجلس علـم
، الُمـقّدـمة إلى مجلس المـحافظين، وأـحاط علـماً أيضـــــاً بورـقة معلوـمات الـمدير  GOV/2021/27-GC(65)/3الوثيـقة  

العام المعنونة "مـشروع العمل المتكامل لألمراض الحيوانية المـصدر، الكـشف المبكر والتـصدي العالمي"، الواردة  
  المقدَّمة إلى مجلس المحافظين بغرض إطالعه عليها. GOV/INF/2020/13وثيقة في ال

االت   -2 ة والوـك دولـي ات اـل اون مع المنظـم د على التـع د بعـي ذ أـم د دأـبت مـن ة ـق اـل أنَّ الوـك ام ـب وأقّر المؤتمر الـع
ضـــالً عن المتخصـــصـــة األخرى ذات الصـــلة؛ وأقرُّ كذلك بأهمية إتمام الواليات المنوطة بمثل هذه المنظمات، ف

ه التعاون مثل "اتباع نهج الصحة الواحدة متعدد القطاعات: دليل   البروتوكوالت الراسخة منذ أمد طويل والتي توّجِ
ثالثي األطراف لمعالجة األمراض الحيوانية المصـــــدر في البلدان" (الدليل الثالثي األطراف لألمراض الحيوانية  

  لمخاطر الصحية عند نقاط التفاعل بين البيئة والحيوان واإلنسان.المصدر)، يتناول الجهود التعاونية لمعالجة ا

، بما في ذلك األمراض المنقولة  19-وأخذ المؤتمر العام علماً بأن األمراض الحيوانية المصدر مثل كوفيد -3
األجل في  بالنواقل مثل المالريا، والحّمى الـصفراء، وحّمى تـشيكونغوانيا، والحّمى الدنجية، لها آثار كبيرة وطويلة  

  صحة اإلنسان والتنمية االجتماعية واالقتصادية للدول األعضاء.

وأقر المؤتمر العام بأهمية العلوم والتكنولوجيا والتطبيقات النووية في الكشــــف عن ُمســــببات األمراض   -4
ل إلى أمراض وجوائح وفي تعقُّبـها ومـكافحتـها، وأقر ـكذـلك ـبأهمـية إـتاـحة م ـثل ـهذه المســـــتـجدة التي يمكن أن تتحوَّ

  التكنولوجيات لجميع الدول األعضاء،

ز اسـتعدادها   -5 وأحاط المؤتمر العام أيضـاً علماً بأن مشـروع زودياك يمكن أن يدعم الدول األعضـاء ويعِزّ
للتصـدي لألمراض الحيوانية المصـدر الناشـئة والناشـئة من جديد، من خالل اسـتخدام أسـاليب البيولوجيا الجزيئية  

المجال النووي، وعبر تعزيز قدرة الدول األعضــاء على الكشــف عن مســببات األمراض   النووية والمســتمدة من
ل إلى أمراض وجوائح حيوانية المصدر وتعقُّب تلك المسببات والتصدي لها.   الناشئة التي يمكن أن تتحوَّ

ووية  ورحب المؤتمر العام بأن مشــروع زودياك ســيســتند إلى تطبيقات وهيكليات العلوم والتكنولوجيا الن -6
  ذات الصلة الخاصة بالوكالة، مثل شبكة فيتالب، وآليات التنفيذ األخرى لبرنامج التعاون التقني.

ــراكة البعيدة األمد بين  -7 ين للوكالة والفاو مجدداً التزامهما بالشـ ورّحب المؤتمر العام بتأكيد المديَرين العامَّ
ــّدِي  المنظمتين، بما في ذلك تعزيز القدرة العالمية على الكشــف ع ن األمراض الحيوانية المصــدر وتعقُّبها والتص

ر األمراض،   لها، من خالل استخدام التقنيات النووية والتقنيات المستمدة من المجال النووي في جميع مراحل تطوُّ
ورّحب أيضــاً بالتوســع الذي جاء به الترتيب المنقّح في مجاالت االهتمام المشــترك بحيث تشــمل "تحســين رصــد  

ألمراض الحيوانية واألمراض الحيوانية المصـــدر واألمراض النباتية العابرة للحدود" كمجال رئيســـي،  ومراقبة ا
  ودمج قدرات المركز المشترك بين المنظمتين في عمل منظمة الفاو المتعلق بمبادرة "الصحة الواحدة".
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مة بين الوكالة والفاو،  وســلّم المؤتمر العام بأنَّ مشــروع زودياك يهدف إلى االعتماد على الشــراكة القائ -8
  لتشمل التنسيق مع برنامج األمم المتحدة للبيئة، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان.

وأقرَّ المؤتمر العام بأن مشـروع زودياك يُقصـد منه أيضـاً، من خالل اسـتخدام التقنيات النووية والتقنيات   -9
جانباً من دعم الوكالة للدول األعضـــاء في محاربة األمراض الحيوانية    المســـتمدة من المجال النووي، أن يشـــكل

  المصدر والوقاية من الجوائح في المستقبل، بالتعاون والتنسيق مع شبكات المختبرات القائمة، مثل شبكة فيتالب.

ام -10 م   ،GC(65)/RES/11من القرار    4-ألف  ، في الجزءوأخيراً، طـلب المؤتمر الـع ّدِ ام أن يـق دير الـع من الـم
عن التقـدم المحرز في تنفيـذ هـذا القرار إلى مجلس المحـافظين وإلى المؤتمر العـام في دورتـه العـاديـة   تقريراً 

 السادسة والستين.

  

  والستين للمؤتمر العامالخامسة التقدُّم المحرز منذ انعقاد الدورة العادية    -باء

وأولويات الدول األعضاء بتنفيذ جميع أنشطتها البرنامجية المتعلقة  واصلت الوكالة االستجابة الحتياجات   -11
باألمراض الحيوانية المصــدر، وتابعت البحث والتطوير في مجال التكيف في مجال صــحة الحيوان في مختبرها  
ــخيص البيطري  ــبكة مختبرات التشـ ــيق مع شـ ــدورف، والتنسـ ــحة الحيوانية في زايبرسـ لإلنتاج الحيواني والصـ

من خالل مشـــــروع التـعاون التقني    19-وتـقديم اـلدعم إلى اـلدول األعضـــــاء في ســــــياق ـجائـحة كوفـيد  (فيتالب)
INT0098.   

ر قياس جيد متعدد اإلرســال يقوم على التفاعل البوليميري المتســلســل اآلني للكشــف عن األمراض   -12 وُطّوِ
ــد ــبِّبة في اإلجهاض الناتجة عن أبرز العوامل البكتيرية الحيوانية المصـ ــها التفريقي، وجرى  المتسـ ــخيصـ ر وتشـ

ــوتو). ــنغال وليس ــوانا والس ــيا وبوتس ــتهدف   التحقق من صــحته مختبريا ونقله إلى الدول األعضــاء (إندونيس ويس
ان   االختبار في قياس واحٍد أربعة من أبرز أنواع البكتيريا التي تـسبب مجموعة أمراض تصـيب الحيوانات واإلنـس

وباإلـضافة إلى ذلك، ُوـضع تـصميم   ز، وداء الليتـسريَّات، وداء البريميَّات).(داء البروـسيالت البقري، وحّمى الماع
لجهاز قياس جديد متعدد اإلرســال (أي اختبار واحد يســتهدف مجموعة متعددة من مســببات األمراض) يقوم على  

عتبر  ويُ  الجزيئات للكشــف عن مســببات األمراض الحيوانية المصــدر ومراقبتها، وخضــع هذا التصــميم للتحســين.
األمان إحدى أهم مزايا هذا االختبار الســريع والفعّال من حيث التكلفة، إذ ال يتطلب أن تكون مســببات األمراض  

ويُفيد هذا االختبار في   حيّة وُمعدية، ولذلك فهو متاٌح ومســتداٌم للمختبرات التي تعمل في البالد المحدودة الموارد.
ِفّرة والفيروســ  ات اإلكليلية (كورونا) والفيروســات الُمخاطية القويمة والفيروســات  الكشــف عن الفيروســات الُمصــَ

وتشــمل عائالت الفيروســات هذه مســببات األمراض الحيوانية المصــدر الناشــئة والناشــئة من   الكلبية، ومراقبتها.
المســــــبب لمتالزمة االلتـهاب الرئوي الـحاد   2جديد، مـثل حمى غرب النـيل وفيروســـــات زيـكا، وفيروس كورونا  

وخيم، وفيروس كورونا المـسبب لمتالزمة الـشرق األوسط التنفسية، وفيروسات أنفلونزا الطيور، وفيروسات داء ال
الكلب. وطّورت الوكالة خطوط إمداد مؤتمتة لتحليالت المعلومات/البيانات البيولوجية لتحليل تســــلســــل الجينوم  

سلسل المباشر للجينوم، من عينات سريرية باستخدام  الكامل والتفاعل البوليميري المتسلسل القائم على التضخيم للت
ــلســل الجينومات   ــتخدم مجموعةٌ من مختبرات زودياك الوطنية ( .Illuminaو Ion S5منصــتي تس ــتس ) ZNLsوس

خطوط اإلمداد هذه، وســيتم تنفيذ منصــات التســلســل في إطار الركيزة األولى من ركائز العمل المتكامل لمكافحة  
ــتســهل وتعّزز قدرة مختبرات زودياك الوطنية  INT5157الحيوانية المصــدر (زودياك) من خالل  األمراض   ، وس
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وســتكون نتائج جهود البحث   على الكشــف الســريع والمبكر عن مســببات األمراض الحيوانية المصــدر وتحديدها.
حيوانـية الـتابع للوـكاـلة  والتطوير ـهذه، التي تضـــــطلع بـها الوـكاـلة من خالل مختبر اإلنـتاج الحيواني والصــــــحة ال

  ومشاريع البحوث المنّسقة التي تُنفّذها، قابلة للتطبيق فوراً من خالل مبادرة زودياك.

ــأن تطوير مبادرة زودياك وتنفيذها -13 عِقد من خالل   وواصــلت األمانة إعالم الدول األعضــاء وممثليها بش
ــ مجموعات مثل مجإلى  عروض تقديم اجتماعاً ثنائيا، و  50أكثر من  إحاطات  تقديم والصــــين، و  77موعة الـــــــ
ة ادرة زودـياك على المنســـــقين   .إقليمـي ّدم الُمحرز في مـب ة لعرض التـق اـعات إقليمـي ا مجموـعه أربـعة اجتـم د ـم وُعـق

 ة، وممثلي مختبرات زودـياك الوطنـية الُمعيّنين، ومســـــؤولي االتصـــــال الوطنيين.رالوطنيين المعينين في المـباد

ــياق وفضـــالً عن االجتماعات الث ــمية في سـ ــاء، عقدت األمانة إحاطة تقنية غير رسـ نائية مع وفود الدول األعضـ
ــة للبرنامج ( .2022مبادرة زودياك في أيار/مايو   ــصـ ــئت بوابة إلكترونية مخصـ ) https://zodiac.iaea.orgوأنشـ

نت خالل اإلحاطة التقنية غير الرـسمية. ّكل واجهة واحدة  وُدشـّ "  one-stop-shop"وتـستضـيف هذه البوابة، التي تـُش
لمبادرة زودياك، جميع المعلومات ذات الصلة بالمبادرة، بما في ذلك آخر المستجّدات عن عدد المنسقين الوطنيين  
الـيات   ة؛ وتتيح الوصـــــول إلى الفـع دريبـي ة، والمواد الـت ديو التعليمـي اطع الفـي ة، ومـق وـعدد مختبرات زودـياك الوطنـي

 ً ة  التدريبية المســجلة، وتتيح الوصــول أيضــا ، التي  iVETnet، من خالل بوابة آمنة محمية بكلمة مرور، إلى منصــّ
ــخيص البيطري ( ــبكة مختبرات التشـ ــاس للربط بين مختبرات  VETLABطّورت كجزء من شـ ــتخدم كأسـ ) وتسـ

  زودياك الوطنية.

 

) خالل اإلحاطة التقنية  https://zodiac.iaea.orgدّشنت الوكالة بوابة إلكترونية مخصصة لمبادرة زودياك ( -1-باء الشكل

 " لمبادرة زودياك.one-stop-shop، وتُشّكل البوابة واجهة واحدة "2022غير الرسميّة للدول األعضاء في أيار/مايو 

  كالة)الو (المصدر:

ــتفادة من جائحة كوفيد -14 ــمان التآزر والتكامل بين الجهود مع  19-وعمالً بأحد الدروس المسـ ــع ضـ ، ُوضـ
وركَّز المحـفل   المنظـمات والمـبادرات األخرى في صـــــميم الجهود التي تـبذلـها األـماـنة من خالل مـبادرة زودـياك.

لعادية الخامســـة والســـتين، على دور العلوم  ، المعقود على هامش دورة المؤتمر العام ا2021العلمي للوكالة لعام  
مه الوكالة لدولها األعضــاء من أجل   النووية في الكشــف عن األمراض الحيوانية المصــدر، وعلى الدعم الذي تقّدِ
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ــي األمراض الحيوانية المصــدر. وحضــر   تعزيز تأهبها وقدرتها على التصــدي في الوقت المناســب لحاالت تفش
لمنظـمة األـغذـية والزراـعة لألمم المتـحدة والمنظـمة الـعالمـية لصــــــحة الحيوان ومنظـمة  المحـفل الـمديرون الـعاّمون  

ــتوى   ــلة مثل فريق الخبراء الرفيع المسـ ــره ممثلون عن المبادرات الدولية ذات الصـ ــحة العالمية، كما حضـ الصـ
ــ    روع إكليبس.المعني بمبادرة الصـــحة الواحدة، ومبادرة منع ظهور األمراض الحيوانية (مبادرة بريزود)، ومشـ

ودعى المحفل إلى تعزيز التنســيق والتعاون وتكثيف التواصــل كثب بشــأن بحوث األمراض الحيوانية المصــدر  
  والكشف المبكر عنها ورصدها بوصفها أدوات رئيسية الحتواء الوباء المقبل أو الجائحة المقبلة.

 

ت المتحدة األمريكية واليابان برفقة ممثلي مركز  المدير العام غروسي وممثلو بلجيكا وفرنسا والواليا -2-باء الشكل

االمتياز األفريقي المعني بجينوميات األمراض المعدية، ومشروع إكليبس، وفريق الخبراء الرفيع المستوى المعني بمبادرة  

  الوكالة) (المصدر: .2021الصحة الواحدة، ومبادرة بريزود، في الجلسة اختتام المحفل العلمي للوكالة لعام 

واســتمر تعزيز التكامل والتآزر بين الوكالة ومنظمة األغذية والزراعة، من خالل المركز المشــترك بين  -15
، الذي 2021الـفاو والوكالة الســـــتـخدام التقنـيات النووية في األغذية والزراعة، بـعد توقيع الترتـيب المنقّح في عام 

  يضمن تنفيذ أنشطة زودياك على نحو متكامل.

ظمة الصــحة العالمية من وتيرة الحوار المنتظم بينهما بشــأن المجاالت ذات االهتمام  وزادت الوكالة ومن -16
قها منظمة   أنها أن تُعزز الجهود العالمية التي تنـس بل عمل زودياك التي من ـش ترك المحتمل من أجل تحديد سـُ المـش

لمقدم إلى الدول األعضـاء  الصـحة العالمية، وتضـمن تكامل الجهود التي ترمي إلى أن تزيد إلى أقصـى حّد الدعم ا
ة   ــدي لألمراض الحيوانـي ات، والتصـــ ب، وإدارة المعلوـم درـي ات، والـت ات من الحيواـن ذ العيـن ل أـخ االت مـث في مـج

تفضـي إلى توقيع ترتيبات   المصـدر. تُنفّذ وـس تركة لتحديد خطط العمل واألنـشطة التي ـس وتُعقد حالياً اجتماعات مـش
لوـكاـلة إلى فريق األمم المتـحدة الـعاـمل المعني ـبالمـخاطر البيولوجـية  وانضــــــمت ا مـحددة ترتبط بمـبادرة زودـياك.
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، حضــرت الوكالة، بدعوة من منظمة  2022والتحالف من أجل التعاون في مجال األمن الصــحي، وفي أيار/مايو  
لمية  الصحة العالمية، اجتماع فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني بالصحة الواحدة مع ممثلي منظمة الصحة العا

خبيراً    26ومنظمة األغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصــحة الحيوان وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، فضــالً عن 
وفي أيار/مايو   دولياً ممن لديهم مجموعة من المعارف التقنية، والمهارات والخبرات ذات الـصلة بالـصحة الواحدة.

ــحة العالمية إلى الوكالة2022 ــتراتيجي    ، وّجهت منظمة الصـ ــبكة العالمية للتأهب االسـ ــاركة في الشـ دعوةً للمشـ
(GSPN)  والمشـــــاركة فيها لبناء القدرات القطرية في مجال  2022، المقرر إطالقـها في تشـــــرين األول/أكتوبر ،

وتتوسـَّع هذه الـشبكة ـضمن إطار منظمة الـصحة العالمية لرـصد اللوائح الـصحية الدولية   التأهب للطوارئ الـصحية.
وتقييمـها، وهو إـطار يعـمل ـكأداة لتعزيز الـقدرات القطرـية اســـــتـناداً إلى نهج الصــــــحة الواـحدة والنهج الحكومي  

الحيوان بشـأن األمراض  وواصـلت األمانة المشـاركة في المناقشـات التقنية مع المنظمة العالمية لصـحة   الشـامل.  
  الحيوانية واألمراض الحيوانية المصدر بصفة عامة، وبرنامج زودياك بصفة خاصة.

  

المدير العام، السيد غروسي، ورئيس معهد باستير في داكار، السيد أمادو ألفا سال، يوقِّعان ترتيبات عملية   -3-باء الشكل

لمعالجة المجاالت ذات االهتمام المشترك في مجال مكافحة األمراض   2021الثاني/نوفمبر في داكار بالسنغال، في تشرين 

  (المصدر: الوكالة)  الحيوانية المصدر.

وفي جهد يرمي إلى توســيع نطاق التعاون والتنســيق مع المؤســســات والمبادرات ذات الصــلة، وقّعت   -17
الوكالة، على هامش الدورة العادية الخامســة والســتين للمؤتمر العام للوكالة، خطاب إعالن للنوايا مع مبادرة منع  

ولـية تقودـها فرنســـــا وتـهدف إلى فهم  ومـبادرة بريزود هي مـبادرة د ظهور األمراض الحيوانـية (مـبادرة بريزود).
المخاطر الناجمة عن ظهور األمراض الحيوانية المصــدر، وتطوير وتنفيذ أســاليب مبتكرة لتحســين الوقاية منها  
ــئة   ــريع لألمراض المعدية الناش ــّدي الس ــمان التص ــمود في وجهها، لض ــف المبكر عنها والقدرة على الص والكش
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إعالن النوايا، شاركت الوكالة في حلقات العمل واجتماعات األفرقة العاملة    ومنذ توقيع خطاب الحيوانية المصدر.
منظمة بحثية ومنظمة غير حكومية    130ذات الصـــلة التي نظمتها المبادرة، وحضـــرها مشـــاركون من أكثر من 

كار  ، وقّعت الوكالة ترتيبات عملية مع معهد باســـتير في دا2021وفي تشـــرين الثاني/نوفمبر   ومبادرات أخرى.
وتهدف هذه الترتيبات العملية إلى التّطرق إلى المصـــالح المشـــتركة بين  لزيادة التعاون في إطار مبادرة زودياك.

ــطة البحث والتطوير. ــدر ودعم أنشـ ــتير في داكار في مكافحة األمراض الحيوانية المصـ وفي   الوكالة ومعهد باسـ
ا بشـــــأن أعـمال التحقق الـعام من  ســــــياق الترتيـبات العملـية، تخطط الوـكاـلة لعـقد دورة ـتدريبيـ  ة إقليمـية في أفريقـي

إجراءات العـمل المعـيارـية ألنشــــــطة التشـــــخيص الســـــيرولوجي والجزيئي في مختبرات زودـياك الوطنـية، التي  
  سيستضيفها معهد باستير في داكار.

 

وانية (زودياك) ومبادرة على هامش المؤتمر العام للوكالة، ممثلون من مبادرة منع ظهور األمراض الحي -4-باء الشكل

  الوكالة)  (المصدر: بريزود أّكدوا التزامهم على العمل معاً بتوقيع إعالن نوايا.

ولالســتفادة من الخبرات الدولية المتاحة لتطوير مبادرة زودياك وتنفيذها، شــّكلت الوكالة الفريَق العلمي   -18
ن في المجاالت المتصلة باألمراض الحيوانية  المتخصص التابع لمبادرة زودياك، الذي يضم علماء وخبراء مستقلي

ويضـطلع الفريق العلمي المتخصـص بمهام رئيسـية هي أن تتقاسـم وتتبادل مع األمانة المعارف العلمية   المصـدر.
بـشأن أحدث االبتكارات والتقنيات في المجاالت المتصـلة باألمراض الحيوانية المصـدر؛ وأن يقّدم المـشورة التقنية  

المـسائل المتـصلة بمبادرة زودياك، بما في ذلك اـستعراـضات النظراء للوثائق ذات الـصلة بناًء على   والعلمية بـشأن
 ويمكن أن يُقّدم الفريق العملي أيضاً الدعم ألنشطة الشراكة والتواصل الخارجي. طلب األمانة. 
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الوطنيين من السـلطات الوطنية في  ، تلقت الوكالة طلبات ترشـيح المنسـقين  2022واعتباراً من أيار/مايو   -19
وبـناًء على التقييـمات التقنـية  دوـلة عضـــــواً المنســـــقين الوطنيين لـهذه اـلدول. 125دوـلة عضـــــواً، وعيـّنت   149

ــاور مع موظفي مختبرات زودـياك الوطنـية، ـبدأت الوـكاـلة في شـــــراء   التشـــ ة التي أجرـيت ـب اـجات المحليـّ لالحتـي
  المعّدات.

تفيد وزارة الدفاع الم -20 تفادةً كاملةً من اآلليات المتاحة عبر برنامج التعاون التقني.وتـس وتُنفّذ أنـشطة  دني اـس
،  INT5157شــــراء المعدات وتقديم الدورات التدريبية واجتماعات المعلومات من خالل مشــــروع التعاون التقنّي  

ص ما مجموعه الذي يدعم الركيزة األولى من ركائز من مبادرة زودياك. مليون يورو    5.66  وحتى اليوم، ُخصـــّ
لبناء القدرات، وباالستفادة من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، متى أمكن، وصل عدد المشاركين في الدورات 

   دولة عضواً. 95مشارك من  1000التدريبية وحلقات العمل إلى أكثر من 

لســـــيرولوجي  ُحزـمة من ُحزم التشـــــخيص ا  20ونُفـّذت عملـيات الشـــــراء لمختبرات زودـياك الوطنـية ( -21
ــل الجينوم) في  5والجزيئي و ــلســ ــواً.  25ُحزم كاملة لتســ ــراء   دولة عضــ وبدأت الدفعة التالية من عمليات الشــ

  13ُحزم كاملة لتسـلسـل الجينوم) في    4ُحزم للتشـخيص السـيرولوجي والجزيئي و  9لمختبرات زودياك الوطنية (
علت عمليات الـشراء هذه ممكنة، وـستـستمر عمليات  وكانت المـساهمة الـسخيّة من اليابان قد ج دولة عـضواً أخرى.

  الشراء كلما توفّر التمويل.

، اسـتخدمت الوكالة وسـائل افتراضـية لتنفيذ بعض  19-ونظراً لقيود السـفر التي ترتّبت على جائحة كوفيد -22
،  2022اط وفي فبراير/شــب .INT5157الدورات التدريبية واالجتماعات الُمقّررة في إطار مشــروع التعاون التقنّي  

ــيتين أقاليميتين لفنيي وخبراء   ــراكة مع منظمة األغذية والزراعة، دورتين تدريبيتين افتراضـ نظمت الوكالة، بالشـ
المختبرات بهدف تحســـين إجراءات االختبار التي ينفّذوها بموازاتها مع إجراءات مختبرات التشـــخيص البيطري 

، اســتضــافت الوكالة  2022وفي مارس/آذار   بلداً.  94مشــارك من   500المرجعية؛ واســتقطب التدريب أكثر من  
ذ نظم إدارة المـخاطر البيولوجـية في مختبرات زودـياك الوطنـية   ار الخبراء المعني بتنفـي االجتـماع األول لفريق كـب

خبيراً مثّلوا منظمة األغذية والزراعة، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، ومراكز مراقبة األمراض    20وحضره  
ايـ  ا، ومراكز  والوـق ة في جنوب أفريقـي دـي د الوطني لألمراض المـع ة، والمعـه دة األمريكـي ات المتـح ا في الوالـي ة منـه

، عقدت الوكالة افتراضــياً دورتين تدريبيتين  2022وفي نيســان/أبريل   مراقبة األمراض والوقاية منها في أفريقيا.
ل الجيني التي تُقدّ  لـس تخدام خدمات تحدد التـس أن اـس تقطبت أكثر من أقاليميتين بـش ارك من    400مها الوكالة، اـس مـش

تســجيالً جديداً لخدمات تحديد التســلســل التي    85دولة عضــواً؛ وأفضــت هذه الدورات التدريبية عن   90أكثر من 
، اســــتضــــافت الوكالة المنحة الدراســــية الجماعية األولى المتعلّقة بتحديد 2022وفي أيار/مايو   تقدمها الوكالة.
أيـضاً، نّظمت الوكالة    2022وفي أيار/مايو   ي الكامل في مختبرات زايبرـسدورف التابعة للوكالة.التـسلـسل الجينوم

ــل الكامل للجينوم ومعالجة البيانات   ــلس ــة عمل أقاليمية افتراضــية حول التطّورات الحالية في منصــات التس ورش
ضـافة إلى تدريب مختبرات زودياك  وباإل مشـاركاً.  150خبيراً دولياً وأكثر من    12المعلوماتية الحيوية، حضـرها  

الوطنية على التسـلسـل الكامل للجينوم، أفضـت حلقة العمل األخيرة إلى اسـتهالل تسـلسـل سـير العمل الذي سـيقود  
إلى إنـشاء إجراءات تـستند إلى الخدمات في التـسلـسل الكامل للجينوم، والتي ـستكون متاحةً لكافة مختبرات زودياك  

 الوطنية.
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، التي أظهرت أهمية التأهب والتـصدي الفوري، وضعت  19-وعمالً بالدروس المـستفادة من جائحة كوفيد -23
  مبادرة زودياك زيادة قدرات الدول األعضــاء على الكشــف عن األمراض الحيوانية المصــدر في صــميم أعمالها.

ض كان حتى ذلك الحين  ، وفي أعقاب تفشي جدري النسناس في ثالث قارات، وهو مر2022وفي حزيران/يونيه  
متوطناً في وسط أفريقيا، وتفشي حمى السا في أفريقيا، نّظمت الوكالة افتراضياً "حلقة عمل مبادرة زودياك بشأن  
ا في الحيوانات الخازنة ومخاطر انتقال العدوى التي تهدد الصـحة العامة"   ناس وحمى الـس اإلصـابات بجدري النـس

وبهدف تحقيق أقصــى اســتفادة من   ة والزراعة ومنظمة الصــحة العالمية.وانضــم إليها خبراء من منظمة األغذي
المـعارف والمـعدات التي ـحازتـها مختبرات زودـياك الوطنـية في إـطار مـبادرة زودـياك و/أو في ســــــياق اســـــتـجابة  

د ة كوفـي ائـح ة لـج اـل ك 19-الوـك ا في ذـل ــا، بـم اس وحمى الســـ دري النســــــن اٍت عن ـج ل معلوـم ةُ العـم ّدـمت حلـق ، ـق
ومن   وانتـشارهما الوبائي، ومحدداتهما الجينية، وإجراءات العمل الموحدة ذات الـصلة بتـشخيـصهما.  خـصائـصهما،

الُمقّرر أن حلقة العمل، المتاحة أمام المنســــقين الوطنيين في مبادرة زودياك، وممثلي مختبرات زودياك الوطنية،  
لبعثات الدائمة، ســيتبعها دورات تدريبية وا  19-والمختبرات البيطرية الوطنية، والمســتفيدين من مســاعدات كوفيد

  .2022، ستُنفّذ في مناطق مختلفة في أواخر عام INT5157عملية في إطار مشروع التعاون التقني 

 

 حلقة عمل مبادرة زودياك  المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يلقي كلمته االفتتاحية فيالسيد غروسي،  -5-باء الشكل

  بشأن اإلصابات بجدري النسناس وحمى السا في الحيوانات الخازنة ومخاطر انتقال العدوى التي تهدد الصحة العامة

في الوكالة والسيد هوا ليو، نائب المدير بحضور السيدة نجاة مختار نائبة المدير العام لشؤون العلوم والتطبيقات النووية  

  الوكالة) (المصدر: 2022، في حزيران/يونيه العام لشؤون التعاون التقني في الوكالة

ــمان الكفاءة هو أمر   -24 ــتفادة منها لض وفي تنفيذ مبادرة زودياك، فإن البناء على آليات الوكالة القائمة واالس
ــئت في   بالغ األهمية. ــبكة فيتالب التي أُنشـ ــتفادة وتجارب شـ ــتندت مبادرة زودياك إلى الدروس المسـ ولذلك، اسـ

وحتى اليوم، أصــبحت معظم الُمختبرات األعضــاء في شــبكة فيتالب من   ا والمحيط الهادئ.منطقتي أفريقيا وآســي
ة   ، وهي مكون رئيســي  iVETnetُمختبرات زودياك الوطنية أيضــاً. ووصــل عدد المؤســســات المنتســبة إلى منصــّ

كقناة فعالة    iVetNetمؤسـسـة في جميع أنحاء العالم. وتسـتخدم الدول األعضـاء منصـة    1969لشـبكة فيتالب، إلى  
للحصـول على أحدث المعلومات عن تقنيات المختبرات التشـخيصـية، وتسـتخدمها األمانة العامة لتوجيه األنشـطة  
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ة   ــّ ــول إلى منص ــدر واألمراض الحيوانية العابرة للحدود. ويمكن اآلن الوص ــلة باألمراض الحيوانية المص المتص
iVetNet   ً    أساسياً من المبادرة. عبر بوابة زودياك اإللكترونية، وأصبحت جزءا

وتعتمد ُمبادرة زودياك أيضـــاً على اســـتخدام األنشـــطة البحثية المنســـقة للوكالة ومبادرة االســـتخدامات   -25
وفي إطار الركيزة الثانية من ركائز مبادرة زودياك، وضـعت األمانة، بالتشـاور مع خبراء دوليين، منهم   السـلمية.

ـمة الـعالمـية لصــــــحة الحيوان، أربـعة مشـــــاريع بحثـية تحـمل العنوان  خبراء من منظـمة األـغذـية والزراـعة والمنظ
ــئة من جديد، ومكافحتها   ــئة والناشـ ــدر الناشـ ــف عن األمراض الحيوانية المصـ  -"تعزيز التأهب المختبري للكشـ

زودياك"، ووزعت هذه المـشاريع األربعة بواقع مـشروعٍ واحد لكل منطقة جغرافية، وـسيـشارك في هذه المـشاريع  
ــترّكز على األمراض واألدوات ذات األولوية ذات الصــلة في  ُمختبر ات زودياك الوطنية في المنطقة المعنية، وس

وتـهدف ـهذه المشـــــاريع البحثـية إلى تعزيز الـتأـهب المختبري للكشـــــف عن األمراض الحيوانـية   المنطـقة المعنـية.
وـسيـشمل   لمناعية والجزيئية واعتمادها.المـصدر الناـشئة والناـشئة من جديد ومكافحتها، من خالل تطوير األدوات ا

اريع   روع من هذه المـش خيصـية و  6إلى   3كل مـش اعد في تطوير أدوات تـش تـس مختبراً من    16مختبرات متقّدمة ـس
ــلمية،   ــتخدامات السـ مختبرات زودياك الوطنية الختبار تلك األدوات واعتمادها. وفي إطار مشـــروع مبادرة االسـ

ــأن الكشـــف ــية بشـ ــاسـ ــببات األمراض الحيوانية العابرة للحدود واألمراض الحيوانية    أُجريت بحوث أسـ عن مسـ
المـصدر الناـشئة والناـشئة من جديد في ميادين التفاعل بين الحيوان واإلنـسان، لتطوير أدوات مختبرية تمكن الدول  

كة انتقالها.  األعضـاء من إجراء البحوث بشـأن انتقال األمراض الحيوانية والحيوانية المصـدر وبؤرتها، وتتبع حر
ببات األمراض   يعزز هذا الجهد أيضـاً التأهب والقدرات التـشخيصـية والبحثية للمختبرات البيطرية المعنية بمـس وـس
ــئة. وفي إطار الركيزة الرابعة، ُوضــع مشــروع بحثي منســق بعنوان "مرصــد زودياك   الحيوانية المصــدر الناش

مراٍض محددة في سـياق المرضـى المصـابين بأمراض  لألنماط الظاهرية لألمراض"، يهدف إلى توصـيف أنماط أ
ووضــعت األمانة، بالتعاون مع مجموعة من أخصــائيي األشــعة من جمهورية كوريا وفرنســا   حيوانية المصــدر.

عة، فضـالً عن إخفاء   ا واليونان، إطاراً لعملية جمع البيانات ومعالجة صـور األـش ومصـر والمملكة المتحدة والنمـس
ــى والحفا ــرية البيانات.  هويات المرضــ ــيغة النهائية للبروتوكول   ظ على ســ ــع الصــ واكتملت اآلن عملية وضــ

  السريري، وبدأ اختيار المراكز المشاركة بإنشاء شبكة من المؤسسات التي سيكون لها دور في المشروع.

على عدة مصــارف وصــناديق إنمائية   وفي إطار جهود حشــد الموارد، عرضــت األمانةُ مبادرة زودياك -26
ومصــــرف    عالمية وإقليمية، مثل البنك الدولي، والبنك اإلســــالمي للتنمية، ومصــــرف التنمية للبلدان األمريكية،

والصــــندوق الكويتي للتنمية االقتصــــادية العربية، والصــــندوق العربي لإلنماء االقتصــــادي   التنمية اآلســــيوي،
ــل مع القطا واالجتماعي. ــبكات مختبرات  وبالتواصـ ــفات المعدات الالزمة لشـ ــرت األمانة مواصـ ع الخاص، نشـ

ــركات   ــات مع شـ ــواق العالمية، وشـــرعت في إجراء مناقشـ زودياك الوطنية في قاعدة بيانات األمم المتحدة لألسـ
تكنولوجيا المعلومات الرئيسـية للحصـول على الدعم في احتياجات المشـروع من الذكاء االصـطناعي ونظم إدارة 

ــاهمات  2022  يوليه/تموزوحتى   يانات، في إطار الركيزة الرابعة.الب ــد الموارد إلى جمع مس ، أفضــت جهود حش
إـستونيا وإـسرائيل وباكـستان والبرتغال وبلجيكا وبلغاريا وبولندا وـسويـسرا  بما في ذلك دولة عـضواً    14ـسخية من 

مليون يورو من    10.4بلـغت قيمتـها  ،  اـباناليـ و وفرنســـــا وكورـيا والكوـيت والمغرب والوالـيات المتـحدة األمريكـية
 المساهمات الواردة أو المتعهد بها.
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 خطة إلنتاج مياه الشرب اقتصادياً باستخدام  
  المفاعالت النووية الصغيرة والمتوسطة الحجم 

  

  الخلفية  -ألف

، طلب المؤتمر العام من المدير العام أن يواـصل مـشاوراته  GC(62)/RES/9القرار   من  4-الجزء ألففي  -1
المختـصة في منظومة األمم المتحدة، والهيئات اإلنمائية  ويعزز اتِّـصاالته مع الدول األعـضاء الراغبة، والمنظَّمات  

اإلقليمية وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية ذات الصـلة، بـشأن األنـشطة المتعلِّقة بتحلية مياه  
  البحر باستخدام الطاقة النووية.

التعاون الدولي في تخطيط وتنفيذ البرامج  وأكَّد المؤتمر العام أيضـــاً على الحاجة إلى اإلمعان في تعزيز   -2
وطلب   اإليـضاحية المتعلِّقة بالتحلية النووية، من خالل مـشاريع وطنية وإقليمية تُتاح المـشاركة فيها ألي بلد راغب.

أيضـاً من المدير العام، أن يواصـل، رهنا بتوافر الموارد، زيادة أنشـطة األمانة على صـعيد بناء القدرات (بما في  
ا بـيــن ذلـــك  فـيــمـــا  الـفــجــوة  لســـــــّد  الـنــوويـــة  الـتــحــلــيـــة  مشـــــــاريـع  مـجـــال  فـي  والـتــعــلــيــم)  لـتـــدريـــب 

لين/الرقابيِّين.   المستخدمين/البائعين/المشغِّ

م تقريراً إلى  GC(65)/RES/11من القرار    7-وفي الجزء ألف -3 ، طلب المؤتمر العام من المدير العام أن يقّدِ
ــتين (مجلس المحافظين وإلى المؤتمر العام في دورته الع ــة والس ــادس ) عن التقدم المحرز في تنفيذ 2022ادية الس

 .GC(62)/RES/9القرار 

  

  التقدُّم المحرز منذ انعقاد الدورة العادية الثانية والستين للمؤتمر العام  -باء

   .2024إلى  2021تحددت العضوية الجديدة للفريق العامل التقني المعني بالتحلية النووية للفترة من  -4

اريع وبرامج التحلية النووية إذ جمعت مدخالت من مجموعة ُمختارة من خبراء   -5 وتتبعت الوكالة حالة مـش
التحلـية عن أـحدث التطورات وأوـجه التـقدُّم المحرز في تكنولوجـيا التحلـية التي تجعلـها تـنافســــــية للـغاـية مع التحلـية  

وأتاح ذلك محفالً    رن بمصــادر الطاقة المتجددة).التي تســتعين بالعلوم النووية (وال ســيما التناضــح العكســي المقت
للخبراء لمـناقشـــــة المـجاالت الممكـنة التي يمكن أن توفر فيـها الطاقة النووية ميزة حقيقية إلنتاج المياه الصـــــالحة  
ــد بها في تخطيط األنشــطة  ــترش للشــرب مقابل البدائل المنخفضــة الكربون، مما يوفر أفضــل المعلومات التي يس

     امية إلى تزويد الدول األعضاء بأفضل المعلومات عن هذه المسألة.المقبلة الر

ائـمة على نـطاق الوـكاـلة والمعنـية ـبالمـفاعالت الصـــــغيرة والمتوســــــطة الحجم   -6 وفي إـطار المنصـــــة الـق
وبتطبيـقاتـها، شـــــّكـلت الوكالة فريق عـمل يُعنى باســـــتـخدام المـفاعالت النمطـية الصـــــغيرة ألغراض تولـيد الـطاقة 

   ، تتبعها بعثة خبراء إلى األردن.2022والتحلية النووية، وذلك استعداداً لحلقة عمل ستُعقد في عام  الكهربائية
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هيئة الطاقة الذرية   (الصورة من: محّطة للتحلية النووية في محطة كراتشي للقوى النووية بباكستان. -1-باء الشكل

  الباكستانية) 

ــياق التنمية  وأطلقت الوكالة مشـــروعاً بحثياً   -7 قاً جديداً بعنوان "دور التوليد النووي المشـــترك في سـ ــَّ منسـ
والهدف من المشـروع البحثي المنسـق هو توفير النُُهج ودراسـات الحالة والبيانات   ، بما يشـمل التحلية.المسـتدامة"

النووي  التولـيد  اـلداعـمة للتقييم التقني واالقتصـــــادي لمشـــــاريع التحلـية، كجزء من التركيز األوســـــع نـطاـقاً على  
ومن األهداف األخرى لهذا المشــروع تحديد وتطوير الجوانب التكنولوجية وأوجه التقدم لزيادة القدرة   المشــترك.

  التنافسية لمختلف خيارات التوليد المشترك، بما في ذلك التحلية.
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 تطبيقات القوى النووية 

  مقدمة 

  

  الخلفية  -ألف

د المؤتمر الـعام على أهمـية دور الوـكاـلة في تســـــهـيل  GC(65)/RES/11من القرار    1-ـباء  الجزءفي   -1 ، أكـِّ
تعزيز التعاون الدولي فيما بين الدول األعضـــاء  تطوير واســـتخدام الطاقة النووية في األغراض الســـلمية، وفي 

وشــجع الوكالة على مواصــلة دعمها   المهتمة، وفي نشــر معلومات تتســم بالتوازن للجمهور عن الطاقة النووية.
للدول األعضــاء المهتمة ببناء قدراتها الوطنية فيما يخصُّ تشــغيل محطات القوى النووية والبنية األســاســية للقوى  

  ا تستهلُّ برامج جديدة للقوى النووية؛النووية عندم

وشــجع المؤتمر العام أيضــا الدول األعضــاء التي تفِكّر في تطوير القوى النووية على أن تســتخدم طوعاً   -2
الوكالة إلى الدول األعضــاء بشــأن تخطيط الطاقة وتقييم نظم الطاقة فيما يتعلق بالعوامل البيئية   الدعم الذي تقِدّمه

ادية، وطلب من الوكالة أن تواـصل تقديم خدماتها من أجل مـساعدة الدول األعـضاء المهتمة في  والمناخية واالقتصـ 
وأثنى على الجهود التي تبذلها األمانة في توفير معلومات ـشاملة عن إمكانيات الطاقة النووية كمـصدر   هذا الـصدد.

نووية في التخفيف من حدة تغير  للـطاقة ذي انبعاثات منخفضـــــة من الكربون وعن المســـــاهمة المحتملة للطاقة ال
المناخ، وشّجع األمانة على العمل مباشرة مع الدول األعضاء، بناء على طلبها، ومواصلة توسيع أنشطتها في هذه 

  المجاالت، بما في ذلك اتفاق باريس.

،  كما ـشدد المؤتمر العام على أهمية ـضمان أعلى معايير األمان والتأهب للطوارئ والتـصدي لها، واألمن  -3
ــائها أو إخراجها من الخدمة، بما في   ــار، وحماية البيئة، عند التخطيط لمرافق الطاقة النووية أو إنشـ وعدم االنتشـ
ــلة، وضـــرورة االطالع على أفضـــل التكنولوجيات   ذلك محطات القوى النووية وأنشـــطة دورة الوقود ذات الصـ

ــطة ال ــتمر للمعلومات حول أنشـ ــات المتاحة، والتبادل المسـ ــائل األمان،  والممارسـ بحث والتطوير التي تعالج مسـ
وتعزيز برامج البـحث طويـلة األجل للتعرف على الـحادثات العنيـفة وأنشــــــطة اإلخراج من الـخدمة ذات الصــــــلة،  
وتمكين التحســـين المســـتمر في هذا الصـــدد، وأعرب المؤتمر عن تقديره لدور الوكالة في تعزيز تبادل الخبرات  

  نووي الدولي حول هذه المسائل.والمناقشات داخل المجتمع ال

اء -4 ام في الجزء ـب دير الـع ام من الـم ب المؤتمر الـع ديم تقرير عن   GC(65)/RES/11من القرار    9-وطـل تـق
التقّدم المحرز في تنفيذ هذا القرار إلى مجلس المحافظين، حسـب االقتضـاء، وإلى المؤتمر العام في دورته العادية  

ــتين ( ــة والســ ــادســ ــبتمبر  وكانت وثي ).2022الســ ــملت بالتقرير الفترة من أيلول/ســ إلى    2021قة القرار قد شــ
 .2022آب/أغسطس 
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  التقدُّم المحرز منذ انعقاد الدورة العادية الخامسة والستين للمؤتمر العام  -باء

من سـلسـلة البيانات المرجعية بعنوان    1من العدد   41، أصـدرت الوكالة الطبعة  2021في أيلول/سـبتمبر   -5
Energy, Electricity and Nuclear Power Estimates for the Period up to 2050    التـقديرات بشـــــأن الـطاـقة)

نذ عقد من الزمن، نقّحت الوكالة سـقف  وألول مرة م . ).2050والكهرباء والقوى النووية للفترة الممتدة حتى عام 
  2050لترفع عن توقعاتها في الطبعة السـابقة، وأصـبحت القدرة المتوقَعة بحلول عام   توقعاتها في الحالة المرتفعة

ذي   792تبلغ   ة اـل ة للطـاـق دولـي ة اـل اـل ّدرة وفق نموذج الوـك ة الُمـق درة النووـي من الـق ةً  ائي)، مقترـب غيغـاواط (كهرـب
في خارطة الطريق لخفض صــافي انبعاثات الكربون إلى مســتوى الصــفر بحلول عام   2021أصــدرته في عام 

2050.    

 Nuclear Energy for a Net Zero، أـصدرت الوكالة المنـشور المعنون  2021وفي تـشرين األول/أكتوبر   -6

World    ؤتمر األطراف في  من م  26"تـسخير الطاقة النووية من أجل عالم خال من االنبعاثات"، قبل انعقاد الدورة
ويعرض هذا المنشـور، الذي يشـمل بيانات   ).  26اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشـأن تغير المناخ (مؤتمر المناخ  

رفيعة المســتوى من تســع دول أعضــاء، تحليالت تســتند إلى بحوث دقيقة بشــأن ســبل مســاهمة الطاقة النووية في  
من الكربون، والمـساهمة في نفس الوقت في اقتـصادات تتـسم بالمرونة  تحويل نظم الطاقة في العالم إلى نظم خالية  

   واالستدامة.

 

  رفيع حوار  فيالمعنون "تسخير الطاقة النووية من أجل عالم خال من االنبعاثات"  المنشور  الوكالة أصدرت -1-باء الشكل

 ميخال السيد  الوقت ذلك في بولندا  في  والبيئة المناخ ووزير غروسي ماريانو رافائيل العام المدير بين دار المستوى

  26  المناخ مؤتمر انعقاد  كورتيكاقبل

اهمتها في مؤتمر المناخ   -7 ّكل فريق   26وفي إطار تحضـيرات الوكالة لتكون مـس مـساهمةً فعّالة ومؤثّرة، شـُ
وـسعت الوكالة إلى جمع مدخالت من الدول األعـضاء في تحديد إطار مـشاركة   لتنـسيق بين إدارات الوكالة.يُعنى با

اركت الوكالة في عدد كبير من الفعاليات في مؤتمر المناخ   .26الوكالة في مؤتمر المناخ   ارك المدير  26وـش ، وـش
في الفعالية المشــتركة التي ُعقدت في جناح  العام في فعاليات في جناحي فرســنا والمملكة المتحدة، وشــارك أيضــاً  

وكان للوكالة أيضـاً مـشاركة   الوكالة بعنوان "االبتكار في المجال النووي من أجل إيجاد عالم خال من االنبعاثات".
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نشـطة في الفعالية الجانبية التي ترأسـتها إدارة الشـؤون االقتصـادية واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة، وفي فعالية  
ن بناء المرونة تشـاركت في اسـتضـافتها المنظمة العالمية لألرصـاد الجوية، وفي فعالية عن مركز بناء المرونة  ع

 ـبالتـعاون مع الوـكاـلة اـلدولـية للـطاـقة، وفي فـعالـية عن االبتـكار نّظمـها ـنادي فييـنا للـطاـقة.  26الـتابع لمؤتمر المـناخ  

ــباب في مؤتمر المن ــة للش ــابقة تحدي الوكالة  26اخ  ونّظمت الوكالة فعالية خاص ، تخللها كلمة ألقاها الفائز في مس
للوصـول بصـافي االنبعاثات إلى المسـتوى الصـفري التي ُعقدت خالل الدورة العادية الخامسـة والسـتين للمؤتمر  

 العام للوكالة.

  

مع كلير لي من سنغافورة الفائزة بجائزة تحدي الوكالة   المدير العام للوكالة، السيد رافائيل غروسي -2- باء الشكل
  للوصول بصافي االنبعاثات إلى المستوى الصفري 

ان/أبريل  -8 تقبل الطاقة النظيفة في  2022وفي نيـس ، تعاونت الوكالة مع مبادرة االبتكار النووي: مبادرة مـس
بعنوان "االســــتثمار في التكنولوجيات  إطار المؤتمر الوزاري للطاقة النظيفة، على تنظيم حلقة دراســــية شــــبكية  

إيجاد فرص العمل من أجل انتقال عادل في مجال الطاقة"، وشارك فيها متحدثون من الوكالة   المنخفضة الكربون:
الدولية للطاقة، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والرابطة النووية العالمية، وبلد ُمسـتجد هو كينيا، لمناقشـة أهمية  

تثمار ات في تكنولوجيا الطاقة النظيفة، بما يـشمل الطاقة النووية، في النمو االقتصـادي وفرص العمل الالزمة  االـس
   لضمان انتقال عادل لالبتعاد عن أنشطة الوقود األحفوري.

("تمويل    Financing Nuclear Power Plants ، منشوراً بعنوان2021وأصدرت الوكالة في أيلول/سبتمبر   -9
)، وهو يعرض حـصيلة المـشروع  TECDOC-1964الوثيقة التقنية الـصادرة عن الوكالة  وية") (محطات القوى النو

ويحدد المنشـور، الذي يسـتند إلى تجارب الدول األعضـاء التي شـاركت   البحثي المنسـق المعني بنفس الموضـوع.
ل بموارد التمويل، وطبيعة عملية  مؤ ــتخالصــها فيما يتصــّ ــاريع نووية، الدروس التي يمكن اس خراً في تمويل مش

  التمويل والعوائق القائمة أمام تمويل المشاريع النووية.
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ــادـية من حـيث التكلـفة   وفي إـطار الجهود الرامـية -10 دوافع التقنـية واالقتصـــ إلى إجراء مزـيد من التحلـيل لـل
مة االقتصادية لعمليات القوى النووية، ال سيما فيما يتعلق بقرارات الدول األعضاء المتعلقة بتشغيل  لتحقيق االستدا

اـقة مع مراـعاة الظروف   د قيـمة القوى النووـية في مزيج الـط محـطات القوى النووـية على الـمدى الطوـيل، ولتـحدـي
رتها الوكالة، لحســاب قيمة القوى النووية  البيئية، أجرت الوكالة تحليالً مســتقالً، باســتخدام قدرات حاســوبية طوّ 

  الالزمة لالنتقال إلى نظام طاقة خال من الكربون، في ظّل تغيّر كمية نشر الهيدروجين.

اعـل التجريبي   -11 اج النووي ألغراض المـف دـم ا االـن ة في مجـال علوم وتكنولوجـي اـل ولتعزيز أنشـــــطـة الوـك
ة، نّظمت الوكالة االجتماع البحثي التنســــيقي الثالث  الحراري النووي الدولي ومحطات قوى االندماج اإليضــــاحي

بشـــــأن بـياـنات العملـيات اـلذريـّة المتعلـقة ـبالحزم المـحاـيدة في بالزـما االـندـماج، وُعـقد االجتـماع على شــــــكل فـعالـية  
واسـتعرض المشـاركون   دول أعضـاء. 9مشـاركاً من    12، بحضـور  2021افتراضـية في تشـرين الثاني/نوفمبر  

ققوه في تقييم البيانات األســـاســـية لنمذجة عمليات االختراق واالنبعاث الفوتوني في الحزم المحايدة  التقّدم الذي ح
 المستخدمة ألغراض التسخين والتشخيص في بالزما االندماج.

  

ــتهل تنفيذ  -12 ــارية للدول األعضــاء التي تس ــتش ــاعدتها وخدماتها االس ودأبت الوكالة على تقديم وتعزيز مس
النووية  برنامج للقوى النووية أو تقوم بتوســـيعه، وذلك من خالل بعثات االســـتعراض المتكامل للبنية األســـاســـية  

وفي هذا اإلطار وبناًء على طلب من الدول األعضــاء، أُوفدت   لتقييم حالة تطوير البنية األســاســية للقوى النووية.
بعثتان في إطار المرحلة األولى من االســـتعراض المتكامل للبنية األســـاســـية النووية، إلى أوغندا في الفترة من  

، بعد أن كان من  2022وإلى ســريالنكا في نيســان/أبريل    2021تشــرين الثاني/نوفمبر إلى كانون األول/ديســمبر  
   ).2021رر إيفادها في نيسان/أبريل قالمُ 

بعثات االستعراض المتكامل للبنية األساسية النووية

2021       2022   2023 

 مرحلة واحدة وبعثة واحدة
 نُفّذت
 أوغندا

  مرحلة واحدة وبعثة واحدة
 نُفّذت

 سري النكا
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  لبرنامج البالد  في  األساسية البنية تطّور الستعراض أيام ثمانية  دامت التي أوغندا إلى الوكالة بعثة اختتام -3-باء الشكل

  النووية.  للقوى

اعة في  ، ُعقد 2022وفي آذار/مارس   -13 أن قضـايا الـس ادس عـشر بـش نوي الـس افتراضـياً االجتماع التقني الـس
ــره   ــة بالقوى النووية، وحض ــية الخاص ــاس ــاركاً مثلوا    87مجال تطوير البنى األس ــواً ومنظمة    34مش دولة عض

ع برامج القوى   وال يزال هذا االجتماع يُشـّكل المحفل الرئيسـي لممثلي دولية. ّ النووية أو  البلدان التي هي اآلن توسـِ
ــات الجيدة،  ــروع في تلك البرامج، من أجل عرض ما حققوه من تقّدم، وتبادل الممارسـ ــتهلُّها أو تفكر في الشـ تسـ
وتقاسم الدروس المستفادة من تنفيذ نهج المعالم المرحلية البارزة الذي وضعته الوكالة، بُغية إرساء البنية األساسية  

ِد األولوـيات ـبالنســــــبة إلى األنشــــــطة التي يتعيّن  الالزـمة لضــــــماِن أـمان برامج القوى النو وـية ونـجاحـها ولتـحدـي
   االضطالع بها وترتيِب تسلسل تلك األنشطة.

ــية النووية من أجل زيادة  -14 ــاس وواصــلت الوكالة تقديم دورات في إطار التدريب المتكامل على البنية األس
ه،   ارزة وتعزيز فهـم ة الـب الم المرحلـي ك في ن الوعي بنهج المـع اً  وذـل درـيب وجـه هج مكون من خطوتين، ونهج للـت

ً   39مشــاركاً من   268والتحق نحو  لوجه متى أمكن ذلك. وحلقة عمل على  ا  برنامجاً تدريبي   15، تّوزعوا على  بلدا
وفي كانون األول/ديـسمبر   .2022إلى آب/أغـسطس   2021ُعقدت في الفترة من أيلول/ـسبتمبر    المـستوى األقاليمي

- البنية األســــاســــية النووية، نّظمت الوكالة دورة تدريبية في باريس مظلّة التدريب المتكامل على، وتحت  2021
ــرها  -نكيركد ــا، حضـ ــاركاً من   32غرافلين بفرنسـ ــلوا خاللها على معلومات عن   23مشـ ــواً، وحصـ دولة عضـ

  وية.الجوانب االقتصادية والتمويلية التي يتعيّن التفكير فيها عند وضع برنامج للقـوى النو

بهدف تحقيق االتسـاق    2021وتشـّكلت لجنة الخدمات االسـتشـارية وخدمات اسـتعراض النظراء في عام  -15
ــين هذه الخدمات ومراقبة   ــتعراض النظراء التي تقّدمها الوكالة، ولتحسـ ــارية وخدمات اسـ ــتشـ في الخدمات االسـ

يف المصـــــطلـحات، وإـعداد نـماذج  وعـقدت اللجـنة مـنذ تشـــــكيلـها أربـعة اجتـماـعات لتوحـيد تـعار فـعاليتـها وكـفاءتـها.
المبادئ التوجيهية المخصــصــة لبعثات اســتعراض النظراء، ووضــع مؤشــرات األداء لخدمات اســتعراضــات  

  النظراء.
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، ُعيِـّنت الوكالة الـيابانية للطاقة الذرية لتكون المركز المتعاون الجديد  2021وفي تشـــــرين الـثاني/نوفمبر   -16
علق بتحديِد الخصــــائص اإلشــــعاعية المرتبطة باإلخراج من الخدمة واألمن  المعنّي باإلخراج من الخدمة، فيما يت

  النووي.

وواصــــلت الوكالة تزويد دولها األعضــــاء بخدمة بناء القدرات في مجال تخطيط الطاقة، بتقديم دورات   -17
لفة  تدريبية غّطت مجموعة متكاملة من أدوات النمذجة لمســـاعدة هذه الدول األعضـــاء في تقييم المســـارات المخت

  لتلبـية احتـياجاتـها من الـطاقة التي تراعي في الوقت ذاته االعتـبارات البيئـية والمـناخـية وأهداف التنمـية المســــــتدامة.
ــتراتيجية لبرامج القوى النووية   ــاركين على إجراء التقييمات البيئية االســ بت الوكالة المشــ ــياق، درَّ وفي هذا الســ

ــلة ــأن    الوطنية وفقاً للمبادئ التوجيهية ذات الصــ ــعتها الوكالة، وجاء هذا التدريب في حلقة العمل بشــ التي وضــ
  .2021التقييمات البيئية االستراتيجية لبرامج القوى النووية التي ُعقدت في تشرين الثاني/نوفمبر 

ــال   -18 ــراكاً فعّاالً، بما في ذلك االتصـ ــراك الجهات المعنية إشـ ــديد على أهمية إشـ ــلت الوكالة التشـ وواصـ
 من المســـــائـل األبرز في نهج المعـالم المرحليـة البـارزة، ونّظمـت الوكـالـة في تشـــــرين  بـالجمهور، كواحـدةٍ 

اجتماعاً تقنياً افتراضـــياً بشـــأن مشـــاركة الجهات المعنية في برنامج    2021كانون األول/ديســـمبر  -الثاني/نوفمبر
   دولة عضواً ومنظمتين دوليتين.  16مشاركاً من  52القـوى النووية بحضور 

، عقدت الوكالة المنتدى الذي يُنظَّم كل ســنتين للشــبكة الدولية المعنية  2021األول/ديســمبر    وفي كانون -19
وكان المنتدى ملتقًى   دولة عضــواً.  28مشــاركاً من    80وحضــر المنتدى  باإلخراج من الخدمة في شــكل مختلط.

الخدمة، ناقشــــوا فيه التحّديات   للبائعين والمصــــممين، والجهات الرقابية والمنّظمات المنفذّة لعمليات اإلخراج من
  واالحتياجات والثغرات التي يلزم معالجتها في هذا المجال.

مبر   -20 ور المعنون  2021وفي كانون األول/ديـس  Decontamination Approaches، أصـدرت الوكالة المنـش

During Outages in Nuclear Power Plants — Experiences and Lessons Learned  التلوث خالل  (نُهج إزالة
ــغيل محطات القوى النووية   ــادرة عن  —فترات انقطاع تشـ ــتفادة) (الوثيقة التقنية الصـ الخبرات والدروس المسـ

، جمعت فيه المعلومات ذات الـصلة بالموـضوع الواردة في منـشورات الوكالة األخرى، )TECDOC-1946الوكالة  
  وحدثّتها وأعادت تنظيمها وتوسعت فيها.

ص المنشـــــور اـلذي صـــــدر في ـعام   -21  Managing the Decommissioning andوالمعنون    2021ويلّخِ

Remediation of Damaged Nuclear Facilities    ــة ــدم الخ من  المتضـــــررة  ــة  النووي المرافق  إخراج  ("إدارة 
ــالحها") ــتصـ ــادرة عن الوكالة    واسـ ــروع الدولي ال)TECDOC-1989(الوثيقة التقنية الصـ ذي قادته ، نواتج المشـ

م إرشـادات في هذا الشـأن  الوكالة بشـأن إدارة إخراج المرافق النووية المتضـررة من الخدمة واسـتصـالحها، ويقّدِ
  استناداً إلى دراسات الحاالت والدروس المستفادة.

، نظَّمت الوكالة حلقة دراسـية شـبكية بشـأن اتباع نهج متكامل لإلخراج  2021وفي كانون األول/ديسـمبر   -22
ــتقطب من الخد ــاركاً من    76مة في موقع متعدد المرافق، واس وأصــدرت الوكالة المنشــور   دولة عضــواً.  26مش
اإلخراج من الخدمة في موقع  ("   Decommissioning at a Multifacility site: An Integrated Approachالمعنون  

الصـــــادرة عن الوـكاـلة)، في   من ســـــلســــــلة الـطاـقة النووـية  NW-T-2.13(الـعدد    متـعددة المرافق: نهج متـكاـمل")
 .2022حزيران/يونيه 
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ــبكة  -23 ــبكتين قائمتين على شـ ــســـت الوكالة شـ التابعة للوكالة؛ واحدة تُعنى بإدارة أعمار    CONNECTوأسـ
تشـــــغـيل محـطات القوى النووـية، واألخرى تُعنى ـباالبتـكار من أـجل دعم األســـــطول الـعالمي من محـطات القوى  

ــبك النووية العاملة. ــتفيد الشـ ــبكات الوكالة األخرى ذات الباع الطويل التي حققت نجاحات  وتسـ تان من تجارب شـ
  باهرة.

وكان االجتماع التقني بشـأن الذكاء االصـطناعي في مجال التكنولوجيا والتطبيقات النووية، الذي ُعقد في   -24
تعزيز فرص ، قد أتاح محفالً دولياً شـــامالً لمناقشـــة وتحديد و2021شـــكل افتراضـــي في تشـــرين األول/أكتوبر  

ــأنها النهوض بالعلوم والتكنولوجيا   ــطناعي ومنهجياته وأدواته التي من شــ ــأن تطبيقات الذكاء االصــ التعاون بشــ
واشـتمل برنامج االجتماع االفتراضـي على جلسـات رّكزت على األغذية والزراعة، والصـحة   النووية وتطبيقاتها.

وى النووـية، واألمن النووي، والوـقاـية من اإلشــــــعاـعات،  البشـــــرـية، والبـياـنات النووـية، واالـندـماج النووي، والق
   والتحقُّق الخاصة بالضمانات، والمياه والبيئة، واألخالقيات في مجالي القوى النووية والذكاء االصطناعي.

ــواء،   -25 ــين داخل األمانة وفي برامجها على حد سـ ــاواة بين الجنسـ ــياً مع التزام الوكالة بتحقيق المسـ وتمشـ
" لدعم إقامة  womeninfusion.orgالوكالة شــــبكة "العامالت في مجال االندماج" على الموقع اإللكتروني "أطلقت  

الـشبكات من أجل تحقيق التوازن بين الجنـسين في المجتمعات العاملة في مجال االندماج، وتـشجيع مـشاركة النـساء  
 ي تؤديها النساء والفتيات في مجال االندماج.والفتيات في جميع المستويات التعليمية وزيادة إبراز األعمال الت

وبهدف تعزيز المســاواة الجنســانية والتنوع وتشــجيع الدول األعضــاء على إنشــاء قوة عاملة شــاملة في   -26
كوري التابع للوكالة  في  -صــــناعتها النووية، أطلق المدير العام برنامج المنح الدراســــية ماري ســــكلودوفســــكا

لى إلهام وتشــجيع المرأة على ممارســة ِمَهٍن في العلوم والتكنولوجيا النووية، أو  ، الذي يهدف إ2020آذار/مارس  
األمان واألمن النوويين، أو عدم االنتشــار النووي، أو القانون النووي، بتقديم منح دراســية لبرامج الماجســتير في  

ذي تتولى الوكالة تيسـيره فيما  الميادين ذات الصـلة بالمجال النووي، وإتاحة الفرصـة لمواصـلة التدريب الداخلي ال
  يتعلق بميدان دراسة المستفيدات من تلك المنح.

ام   -27 ة  2021وفي ـع ة من أـجل نُُظم الطـاـق القوى النووـي ل التقنّي المعني ـب اـم ة الفريق الـع اـل ، شـــــّكـلت الوـك
دولة   12، بحضـور ممثلين من  2021وعقد الفريق أّول اجتماعاته في كانون األول/ديسـمبر   المنخفضـة الكربون.

وتناولت مناقشــات الحضــور مواضــيع عن الطاقة النووية، والتنمية المســتدامة   عضــواً وخمس منظمات دولية.
دول   ّدم إلى اـل دعم الُمـق ة واـل اـق ة؛ وتخطيط الـط اـق ة الـط ذـج ات في نـم اريوـه ات والســـــيـن ا التوقـع اخ؛ منـه وتغيّر المـن

  لعامل لتحقيق مستوى تمثيل أفضل.، زاد عدد األعضاء في الفريق التقني ا2021وفي عام  األعضاء.
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 والذي للوكالة، التابع كوري -سكلودوفسكا ماري  الدراسية المنح برنامج في تاريخه حتّى قة قالُمح النتائج -4-باء الشكل

  االنتشار عدم أو النوويين، واألمن األمان أو النووية، والتكنولوجيا العلوم  في   ِمَهنٍ  ممارسة على النساء تشجيع إلى يهدف

  النووي القانون أو النووي،

  اإلنجازات حتى تاريخه 
 2021و 2020األرقام التراكمية من دورتّي 

1042
عدد الطلبات الواردة

210  
ب المقبولينعدد الطال 

73  
طالباً يُتوقع أن يُكملوا متطلبات  
الحصول على درجة الماجستير 

55  
يلتحقوا ببرامج التدريب 

 التي تُيّسرها الوكالة الداخلي

 2022بحلول آب/أغسطس 

في  يدرسون

 ً  دولة عضوا

 جنسية
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كوري التابع للوكالة يحضرن الدورة الدراسية   -المشاركات في برنامج المنح الدراسية ماري سكلودوفسكا -5-باء الشكل

الدولية بشأن اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية (اتفاقية الحماية المادية)  الدولية بشأن األمن النووي والحلقة الدراسية 

  2021تشرين الثاني/نوفمبر  26-15وتعديلها في الفترة 

  93طالبة    210طلب ترشــــح. وتمثّل المرشــــحات الناجحات وعددهن    1042وتلقّى البرنامج حتى اآلن  -28
درســـــن في   ة عضـــــواً، وـي اء  53دوـل ة في جميع أنـح الم.  دوـل اري   الـع ة ـم دراســــــي امج المنح اـل اً لخـطة برـن ووفـق

طالبة متطلبات الحصـول    73أن تسـتكمل    2022كوري التابع للوكالة، يُتوقّع بحلول آب/أغسـطس    -سـكلودوفسـكا
وتـُتاح فرص الـتدرـيب    ـطالـبة فرصـــــة الـتدرـيب اـلداخلي في الوـكاـلة. 55على درـجة الـماجســـــتير، وأن تـُتاح أـمام  

ــريكة  الداخلي في مختلف   اإلدارات التقنية التابعة للوكالة وفي المراكز المتعاونة معها، وكذلك لدى المنظمات الشـ
وتنتفع المسـتفيدات من البرنامج أيضـاً من فرص المشـاركة في عدد من   وفي المؤسـسـات العاملة في هذا المجال.
   الفعاليات التقنية والتدريب، والمؤتمرات.
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  تَواُصل الوكالة وتعاونها مع الوكاالت 
  األخرى وإشراك الجهات المعنية 

  

  الخلفية  -ألف

ّجع المؤتمر  GC (65)/RES/11من القرار    2-في الجزء باء -1 اعدة الدول  ، ـش العاُم األمانةَ على مواصـلة مـس
األعضـاء في تعزيز وعي الجمهور بشـأن االسـتخدامات السـلمية للطاقة النووية وفهمه لها، بما في ذلك عبر نشـر 
تـقارير عن إشـــــراك الجـهات المعنـية واإلعالم الـعام وعبر آلـيات ـعدة منـها تنظيم المؤتمرات واالجتـماـعات التقنـية  

  وحلقات العمل.

طلب المؤتمر العام أيضــاً من األمانة مواصــلة التعاون مع المبادرات الدولية مثل شــبكة األمم المتحدة  و -2
ادل المعلوـمات من خالل   ــاء عبر تـب ادل بين اـلدول األعضـــ اـقة؛ وشـــــجع على تعزيز التـعاون المتـب الـط ة ـب المعنـي

لنووـية الـتابـعة لمنظـمة التـعاون والتنمـية في  المنظـمات اـلدولـية مـثل الوـكاـلة اـلدولـية للـطاـقة اـلذرـية، ووـكاـلة الـطاـقة ا
ــادي (وكالة الطاقة النووية)، واإلطار الدولي للتعاون في مجال الطاقة النووية، والرابطة النووية   الميدان االقتصــ
العالمية، والرابطة العالمية للمشــــغلين النوويين؛ وشــــجع األمانة على التعاون مع المنظمات الصــــناعية الوطنية  

ة المعنية بتوحيد المقاييس؛ وأوـصى بأن تواـصل األمانة اـستكـشاف فرص تحقيق التآزر بين أنـشطة الوكالة  والدولي
واألنشــــــطة التي يُضـــــطلع بـها في إـطار مـبادرات دولـية أخرى مـثل المحـفل اـلدولي للجـيل الرابع من المـفاعالت،  

النووية المســـتدامة األوروبية، والمفاعل    واإلطار الدولي للتعاون في مجال الطاقة النووية، والمبادرة الصـــناعية
  التجريبي الحراري النووي الدولي.

وباإلضــــافة الى ذلك، رحب المؤتمر العام بتنقيح هيكل ســــلســــلة الطاقة النووية، وشــــجع األمانة على   -3
اً  مواصـلة تطوير وثائق سـلسـلة الطاقة النووية باعتبارها مجموعة منشـورات أكثر تكامال وشـموال ومنّظمة تنظيم 

ــجع األمانة على مواصــلة العمل على توحيد اإلجراءات المتَّبعة في   ــتمرار؛ كما ش واضــحاً، ويجري تحديثها باس
دة ومنهجية وشـفافة في هذا   صـياغة منشـورات سـلسـلة الطاقة النووية واسـتعراضـها من أجل إرسـاء عملية موحَّ

  الصدد.

اء -4 ام في الجزء ـب دير الـع ام من الـم ب المؤتمر الـع ديم تقرير عن   GC(65)/RES/11القرار  من    9-وطـل تـق
التقّدم المحرز في تنفيذ هذا القرار إلى مجلس المحافظين، حسـب االقتضـاء، وإلى المؤتمر العام في دورته العادية  

 ).2022السادسة والستين (
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  التقدُّم المحرز منذ انعقاد الدورة العادية الخامسة والستين للمؤتمر العام  -باء

ــرت  -5 ــتخدامها في  نش الوكالة مؤّخراً تطبيقاً جديداً للحصــول على بيانات جديدة والتحقق من صــحتها الس
ــاطة  ــر بيانات القوى النووية أكثر بس ــفر عن جعل عملية جمع ونش نظام المعلومات عن مفاعالت القوى، مما أس

ين جودة البيانات وإلى تـصنيٍف  وأّدت اختبارات التحقق من ـصحة البيانات باـستخدام هذا التطبيق إلى تحسـ  وكفاءة.
أفـضل لفاقد الطاقة وتعزيز اـستخدام نظام ترميز حاالت انقطاع التـشغيل، مما أدى إلى حـساب أكثر دقة لمؤـشرات  

ع في جمع البيانات المتعلقة بعملية تشـييد المفاعالت   أداء المفاعالت النووية. وسـاهم النظام الجديد أيضـاً في التوسـّ
ــيعود ع برامجها    النووية، مما س ــّ بالفائدة على جميع الدول األعضــاء التي تضــع برامج قوى نووية جديدة أو توس

وأـتاـحت الوـكاـلة الوصـــــول إلى البـياـنات المجّمـعة على نـظام المعلوـمات عن مـفاعالت القوى عبر  النووـية الـقائـمة.
لة رواجاً، إذ وصـل عدد صـفحة شـبكة الويب العامة المخصـصـة للنظام، التي تعّد واحدة من أكثر صـفحات الوكا

   فرادى المستخدمين على مدى السنة السابقة. 170 000مليون مشاهدة و 1.2المشاهدات للصفحة 

 

وتعمل الوكالة حالياً على وضع مشروع لتجديد صفحة شبكة الويب العامة المخصصة لنظام المعلومات عن   -1-باء الشكل

وتسعى الوكالة في الجهد   االستخدام ومتعدد المستويات للبحث عن البيانات.مفاعالت القوى بإضافة متّصفح ابتكاري سهل 

الذي تبذله لتجديد صفحة شبكة الويب العامة المخصصة لنظام المعلومات عن مفاعالت القوى إلى توفير تجربة رفيعة  

  والرسوم البيانية المستوى للمستخدمين وتعظيم االستفادة من جميع البيانات إلعداد أفضل التقارير اإلحصائية
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نظام المعلومات عن مفاعالت القوى التابع للوكالة هو مصدر بيانات شامل يُرّكز على بيانات مفاعالت  -2-باء الشكل

  القوى النووية في العالم

الجهات المعنية في القوى   التنســــيقية المعنية بمشــــاركة، شــــّكلت الوكالة اللجنة 2021وفي أواخر عام   -6
ق للدول األعضــاء، ومراقبة فعاليته وكفاءته وضــمان التنســيق  النووية بهدف ضــمان تقديم الدعم المتســق والمنســّ

ــاركة الجهات المعنية في القوى النووية اجتماعها   الداخلي. ــيقية المعنية بمشـ االفتتاحي، الذي وعقدت اللجنة التنسـ
  أثمر عن إعداد استراتيجية مشاركة الجهات المعنية.

ومن خالل   وتعاونت الوكالة بنشـــاط مع الشـــركاء الدوليين في مجال بناء القدرات البشـــرية والتنظيمية. -7
عة لمنظمة  عـضوية الوكالة في الفريق العامل المعني بالعوامل البـشرية والتنظيمية التابع لوكالة الطاقة النووية التاب

التعاون والتنمية في الميدان االقتصــادي وفي فرقة عمل تابعة له اضــطلعت بمجال التعلم واألداء خالل الجائحة،  
واصـــلت الوكالة التعلم من األداء النووي البشـــري والتنظيمي وتبادل اآلراء بشـــأنه وتطوير التحســـينات في هذا  

هت إلى الوكالة دعوة لتقديم عرض حول األدوات والنهج التي  ونظرا لدورها القيادي في هذه الجهود، وُ  المجال. ّجِ
ــرية  ــري والتنظيمي خالل االجتماع العام للفريق العامل المعني بالعوامل البشــ ــأنها أن تعزز األداء البشــ من شــ

ار/ـمارس  والتنظيمـية الـتابع لوـكاـلة الـطاـقة النووـية الـتابـعة لمنظـمة التـعاون والتنمـية في المـيدان االقتصـــــادي في آذ
ــاركة جهودها لتخّطي التعقيدات التي فرضــتها الجائحة.2022 ــغلين النوويين   ، ومش وظلت الرابطة العالمية للمش

فعلى سبيل المثال، كانت الرابطة   ـشريكاً نـشطاً واـستراتيجياً في المنـشورات في مجال القدرات البـشرية والتنظيمية.
("القيادة في    Leadership in the Nuclear Organizationالمنشــــور المعنون    صــــياغةعضــــواً خبيراً في فريق 

ــلة الطاقة النووية الصــادرة عن الوكالة التي انطلقت في   ــلس المنظمات النووية")، وهو منشــور يصــدر ضــمن س
   .2021أواخر عام 

اـعات   -8 ة للمشـــــغلين النوويين وذـلك من خالل االجتـم المـي ة الـع ة والرابـط اـل اون بين الوـك ل التـع ــَ وتَواصـــ
وشـــاركت الرابطة   اصـــلية المنتظمة التي يعقدها الفريق العامل الجديد المعني بتقديم المســـاعدة إلى الوحدات.التو

000 170+  
 عدد فرادى المستخدمين

1.2+  
 مليون مشاهدة
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العالمية للمشغلين النوويين في االجتماع التقني بشأن قضايا الساعة في مجال تطوير البنية األساسية للقوى النووية  
ــي  2022في آذار/مارس   ــية للقوى  ، وفي االجتماع التقني االفتراضـ ــاسـ للفريق العامل التقني المعني بالبنية األسـ

اعدة إلى الوحدات،   .2021النووية، في تـشرين الثاني/نوفمبر   ومن خالل الفريق العامل الجديد المعني بتقديم المـس
اء التفاعالت التآزرية لتحـسين خدمات الوكالة ولضـمان تعظيم القيمة المضـافة   تعاونت الوكالة والرابطة على إرـس
ة   دـم ال في الـخ ات اإلدـخ ات في الفترة التي تســـــبق عملـي ل المنظـم اـه بء الواقع على ـك ل الـع ا وتقلـي ة عنـه اتـج الـن

  والتشغيل.

وـشارك اإلطار الدولي للتعاون في مجال الطاقة النووية بانتظام في االجتماع التقني الـسنوي بـشأن قـضايا   -9
ــية للقوى النووية، و ــاس ــاء البنية األس ــاعة في مجال إرس ــات، وقّدم الس ــم معارفه وخبراته في مختلف الجلس تقاس

كما ُعِقدت بشـكل منتظم اجتماعات تعاونية افتراضـية مع   عروضـاً عن المسـاعدة والتعاون مع البلدان المسـتجّدة.
يا والهيئة األفريقية للطاقة النووية، وـشاركت الوكالة أيضـاً في   الـشبكات اإلقليمية، مثل رابطة أمم جنوب ـشرق آـس

رابطة ل  تابعتين تينشــبكي تيندراســي  يناألفريقية للطاقة النووية وفي حلقتلهيئة تابعة لحلقات دراســية شــبكية  ثالث
  أمم جنوب شرق آسيا.

وعززت الوكالة تعاونها مع وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصـادي   -10
اتـها.في مـجال النظم النووـية المتـقدـمة   ابـعة   وتطبيـق ــاً التـعاون مع وـكاـلة الـطاـقة النووـية الـت وعززت الوـكاـلة أيضـــ

اخ، ـبدعوة وـكاـلة الـطاـقة  ــادي في مـجال الـطاـقة النووـية وتغيّر المـن لمنظـمة التـعاون والتنمـية في المـيدان االقتصـــ
وتلقّت   .26تمر المناخ  النووية إلى المشــاركة في إحدى الفعاليات التي نّظمتها الوكالة في إطار مشــاركتها في مؤ

المعنون    2022الوكالة دعوة لالنضـمام إلى حلقة نقاش بمناسـبة إصـدار تقرير وكالة الطاقة النووية في أيار/مايو  
Meeting Climate Change Targets: The Role of Nuclear Energy   تحقيق أهداف تغيّر المناخ: دور الطاقة")

  النووية").

العلوم النووية التابعة لوكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في    وشاركت الوكالة في لجنة -11
لمناقشــــة جميع الجوانب العملية لتوليد القوى النووية،    2022الميدان االقتصــــادي التي ُعقدت في حزيران/يونيه  

ــأن تقييم البيانات ا ــاً في الفريق العامل المعني بالتعاون الدولي بشــ ــاركت أيضــ ،  2022لنووية في أيار/مايو  وشــ
وـساهمت في مـشروع المكتبة المـشتركة لبيانات االنـشطار واالندماج المقيَّمة بتقديم تقييمات للبيانات النووية بـشأن  

  مختلف النويدات.

ــية األوروبية ووكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة   -12 ــت الوكالة تعاوناً ثالثي األطراف مع المفوضـ وأرسـ
نمـية في المـيدان االقتصـــــادي لتطوير تصـــــنيـفات وأنطولوجـيات شـــــائـعة إلدارة المـعارف في مـجال  التـعاون والت

اإلخراج من الخدمة النووية؛ وفي إطار هذا التعاون الثالثي يجري اآلن العمل على صـياغة تقرير مشـترك بشـأن 
  هذا التصنيف. 

 المـشترك اليورانيوم الـسابع والخمـسون لفريقاالجتماع    2021وُعقد افتراضـياً في تـشرين الثاني/نوفمبر   -13

ــادي   الطاقة وكالة بين   الذرية. للطاقة الدولية والوكالةالنووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصــ
ـــ   13منظمات دولية، باإلضــــافة إلى    3دولة عضــــواً و  33خبيراً مثّلوا    47وحضــــر االجتماع   يفاً من  خبيراً ضـ

القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، وقّدموا عروضـاً متخصـصـة في مواضـيع معينة بدءاً من أسـاسـيات سـوق  
اليورانيوم إلى االبتكارات التكنولوجية وغيرها من مواضـيع السـاعة القائمة على أسـس علمية فيما يخّص التنقيب  

ول التي تضــّمنت بيانات ُمقدَّمة إلعداد التقارير  واســتعرض الفريق المشــترك عروض الد عن اليورانيوم وإنتاجه.
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ترفد الكتاب األحمر لعام   وأطلع على التقدم المحرز في رقمنة الكتاب األحمر/تطوير قاعدة   2022القُطرية التي ـس
  البيانات.

ــناعية   -14 ــية وصـ ــع مدونات ومعايير هندسـ وتعزيزاً للتعاون مع المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس في وضـ
  ISO TC/85من أجل تلبية احتياجات الدول األعضــاء بشــكل أفضــل، وضــعت الوكالة من خالل المعيار "مالئمة  

للطاقة النووية، والتكنولوجيا النووية، والوقاية من اإلـشعاعات" إجراءاٍت لتحديد األنـشطة التي يمكن فيها مواـصلة  
  التعاون.

مة  وتعاونت الوكالة أيضــاً مع منظمات دولية مختلفة من أجل د -15 عم التنســيق في المدونات والمعايير المنّظِ
  للمفاعالت النمطية الصغيرة، وهندسة تصميمها، وصنع مكوناتها.

رت الوكالة التعاون مع المحفل الدولي للجيل الرابع من المفاعالت من أجل تحديد مجاالت التعاون   -16 ــّ ويسـ
َد  عُ و رـقة الـعامـلة المشـــــترـكة بين الطرفين.في جميع النظم الســــــتة للـطاـقة النووـية من الجـيل المقـبل، وبين األف قـِ

االجتماع التنســـيقي الســـنوي المشـــترك بين المحفل الدولي للجيل الرابع من المفاعالت والوكالة في تموز/يوليه  
الوكالة بصــفة مراقب في االجتماعات المنتظمة التي عقدها الفريق المكلف بوضــع ســياســات  شــاركت  و،  2022

  رابع من المفاعالت.المحفل الدولي للجيل ال

وباإلضافة إلى وجود طرف يمثلها في الفريق التوجيهي لإلطار الدولي للتعاون في مجال الطاقة النووية،   -17
الفريق الـعاـمل    —تتـعاون الوـكاـلة مع اإلـطار اـلدولي للتـعاون في مـجال الـطاـقة النووـية من خالل فريقيـها الـعاملين  

ويشــارك ممثلو   لعامل المعني بخدمات الوقود النووي التي يعول عليها.المعني بتطوير البنى األســاســية والفريق ا
اإلطار الدولي للتعاون في مجال القوى النووية بانتظام في االجتماع التقني الـسنوي بـشأن قـضايا الـساعة في مجال  

  في شكل مختلط. 2022تطوير البنية األساسية للقوى النووية، والذي عقد مؤخراً في آذار/مارس 

ــل مع  وو -18 ا في ذـلك في إـطار التواصـــ ة، بـم ات المعنـي د على إشـــــراك الجـه ــدـي ة التشـــ اـل اصــــــلت الوـك
ــة    الجمهور، المرحلي ــالم  المع نهج  في  ــا  ــاوله تن جرى  التي  ــة  الرئيســـــي ــل  ــائ المســــ ــدى  إح ــك  ذل ــار  ــاعتب ب
الجديدة في إعداد منشــــور بشــــأن إشــــراك الجهات المعنية في برامج القوى النووية    الوكالة  وســــتبدأ البارزة.
ً   ليكون دَّ مؤخراً والمعنون    منشـــــورا ذي أُعـِ ــاـمل اـل ارزة ومكّمالً للمنشـــــور الشـــ ة الـب الم المرحلـي دعم نهج المـع ـي

"Stakeholder Engagement in Nuclear Programmes"  )  ــاركة الجهات المعنية في البرامج النووية) (العدد مشـ
NG-G-5.1  ة).من سلسلة الطاقة النووية الصادرة عن الوكال   

وكانت الوكالة قد تناولت هذه المســألة باســتفاضــة خالل الدورة التدريبية األقاليمية االفتراضــية بشــأن  -19
ــاركة الجهات المعنية في برامج القوى النووية الجديدة، التي عقدت في آب/أغســطس  ــبتمبر   -مش   2021أيلول/س

   دولة عضواً. 12مشاركاً من  19بحضور 

 Communication and Stakeholder Involvement in Radioactiveمعنون  وأصـدرت الوكالة المنـشور ال -20

Waste Disposal   ("التواصل وإشراك الجهات المعنية في التخلّص من النفايات المشعة") (العددNW-T-1.16   من
بشـأن    ، ويقّدم هذا المنشـور إرشـادات عملية2022سـلسـلة الطاقة النووية الصـادرة عن الوكالة) في نيسـان/أبريل  

تأنف أو   عّة أو تـس تهّل برنامجاً   للتخلص من النفايات المـش راك الجهات المعنية لفائدة الدول التي تـس االتصـال وإـش
   تنقّح مثل هذه البرامج.
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  دورة الوقود النووي والتصرف في النفايات 

  

  الخلفية  -ألف

، ـبأهمـية تـقديم المســـــاـعدة لـلدول  GC(65)/RES/11من القرار    3-أقّر المؤتمر العــــــــــام، في الجزء ـباء -1
التكنولوجيا المالئمة  األعضــاء المهتمة بإنتاج اليورانيوم في مجال اســتحداث وصــون أنشــطة مســتدامة من خالل 

ع الوكالة على إعداد  والبنية األســاســية المالئمة وإشــراك الجهات المعنية وتنمية الموارد البشــرية الماهرة، وشــّجِ
ادية مع نهج متدّرج للبلدان التي تنظر في اـستهالل برنامج إلنتاج اليورانيوم أو تـستهل برنامجا من هذا   وثيقة إرـش

ع الدول   ــّجِ ــافة بعثات فريق تقييم مواقع إنتاج اليورانيوم، التي تدعم القبيل، كما ش ــتض ــاء المهتمة على اس األعض
  الدول األعضاء في هذا المجال.

اعدة الدول األعضـاء المهتمة في تحليل التحديات التقنية التي   -2 ّجع المؤتمر العام األمانة أيضـاً على مـس وـش
  ، مثل مسائل إدارة التقاُدم.قد تعوق التشغيل المستدام لمرافق دورة الوقود النووي 

ز جهودها المتعلقة بدورة الوقود   -3 ــل وتعّزِ ــافة إلى ذلك، طلب المؤتمر العام من األمانة أن تواصـ وباإلضـ
وبالتـصرف في الوقود المـستهلَك والنفايات المـشعة، وأن تـساعد الدول األعـضاء على وـضع وتنفيذ برامج مالئمة،  

ــادات األ ــم المعلومات من أجل   من ذات الصــلة.وفقا لمعايير األمان واإلرش ع األمانة على الترويج لتقاس ــّجِ كما ش
تحســـــين تـكامل النُُهج المتبعة إزاء المرحلة الختامية من دورة الوقود، والتي تؤثر في معالجة الوقود المســـــتهلك  

ف في النـفاـيات، وـكذـلك على توفير مزـيد من المعلوـمات بشـــــأن جميع    ونقـله وخزـنه وإـعادة ـتدويره وفي التصـــــرُّ
ف فيها تمهيداً للتخلُّص منها، ومن ثمَّ  مراحل التصـــرف في النفايات، بما في ذلك التخلص من النفايات والتصـــرُّ
ــع وتنفيذ برامج تخلُّص   ــتهلُّ برامج للقوى النووية، على وضـ ــاء، بما فيها الدول التي تسـ ــاعدة الدول األعضـ مسـ

  من ذات الصلة.مالئمة، وفقاً لمعايير األمان واإلرشادات األ

وفي نفس القرار طلب المؤتمر العام من الوكالة أن تُعدَّ وثائق إرشادية بشأن اإلخراج من الخدمة وخطط   -4
عمل لدعم أنشـطة اإلخراج من الخدمة، وذلك بُغية تعزيز االضـطالع بهذه األنشـطة على نحو مأمون وآمن وكفؤ  

  رـشادية باالـستناد إلى أحدث التطورات، حـسب االقتـضاء.ومـستدام، وتيـسير االـستعراض المنهجي لهذه الوثائق اإل
كما شــجع الوكالة على مواصــلة تعزيز أنشــطتها في مجال االســتصــالح البيئي ودعم الدول األعضــاء في اعتماِد  
ف في المخلّفات/النفايات الناتجة عن المواد المشـــعة الموجودة في البيئة   أفضـــل الممارســـات في مجال التصـــرُّ

  ستصالحِ المواقع الملوثة بمواد مشعة موجودة في البيئة الطبيعية.الطبيعية وا

ف الفعَّال في   -5 ع المؤتمر العام الوكالة على زيادة تعزيز األنشــطة التي تضــطلع بها دعماً للتصــرُّ كما شــجَّ
ف ف  ي  المصـــادر المشـــعّة المختومة المهَملة، من خالل جملة أمور منها اســـتحداث مراكز تقنية مؤهَّلة للتصـــرُّ

المصــــادر المشــــعة المختومة المهملة وبذل جهود تعاونية من أجل تعزيز المعلومات الداعمة عن التخلُّص داخل  
حفر الـسبر من المـصادر المـشعّة المختومة المهَملة، بُغية تعزيز أمان وأمن المـصادر المـشعة المختومة المهَملة في  

  المدى البعيد.
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دير   -6 ام من الـم ب المؤتمر الـع اءوطـل ام في الجزء ـب ديم تقرير عن   GC(65)/RES/11من القرار    9-الـع تـق
التقّدم المحرز في تنفيذ هذا القرار إلى مجلس المحافظين، حسـب االقتضـاء، وإلى المؤتمر العام في دورته العادية  

 ).2022السادسة والستين (

  

  التقدُّم المحرز منذ انعقاد الدورة العادية الخامسة والستين للمؤتمر العام  -باء

ع االبتكارات  في دورة إنتاج اليورانيوم وتوثيقها، في حزيران/يونيه  ُعقد افتراضيا اجتماع تقني بشأن جم -7
ــوا االبتكارات التقنية    22خبيراً يمثلون    42وحضــــر االجتماع   .2022 ــواً، تبادلوا المعلومات وناقشــ دولة عضــ

ارد ذات  الحديثة في إنتاج اليورانيوم، ورّكزوا بشـــكل خاص على اســـتعادة اليورانيوم من الموارد الثانوية والمو
  الدرجات األدنى.

 Milestones in the Development، أـصدرت الوكالة المنـشور المعنون 2021وفي كانون األول/ديـسمبر   -8

of National Infrastructure for the Uranium Production Cycle    المـعالم المرحلـية البارزة في تطوير البنى")
كنـسخة ـسابقة للنـشر تـصف المراحل األربع في التطوير المتتابع لدورة    األـساـسية الوطنية لدورة إنتاج اليورانيوم")

ــغيل منجم اليورانيوم  2’ ‘ التنقيب،1’ إنتاج اليورانيوم لتحقيق أربعة معالم مرحلية بارزة مناظرة: ــييد/ تشــ ‘ وتشــ
  مة واالستصالح. ‘ واإلخراج من الخد4’‘ والتشغيل اآلمن لمنجم اليورانيوم ومرفق المعالجة،  3’ومرفق المعالجة،  
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 ُمستعّدة للتعّهد بالتنقيب عن اليورانيوم. يكون 
  .1في هذا إعالناً الستكمال المرحلة 

. لتعدين ومعالجة اليورانيوم ُمستعّدة للتعّهد بإنشاء مرفق
 ً  . 2الستكمال المرحلة  يكون في هذا إعالنا

 .ومعالجة اليورانيوم جاهزة لتشغيل مرفق لتعدين
 . 3يكون في هذا إعالناً الستكمال المرحلة 

 .اليورانيوم مجّهزة إلخراج مرفق تعدين ومعالجة
في هذا إعالناً  من الخدمة واستصالح الموقع يكون

 .4الستكمال المرحلة 
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 Fuel Modelling in ، نـشرت الوكالة باللغة الروـسية المنـشور المعنون2021وفي تـشرين الثاني/نوفمبر   -9

Accident Conditions (FUMAC)    ("نمذجة الوقود في ظروف الحوادث") (الوثيقة التقنية الصــــادرة عن الوكالة
TECDOC-1889  والمنشــور المعنون2019، الصــادرة باللغة اإلنكليزية في كانون األول/ديســمبر ،( Analysis of 

Options and Experimental Examination of Fuels for Water Cooled Reactors with Increased Accident Tolerance  
ل   دة ـبالـماء المتســــــمة بـقدرة ـعالـية على تحمـُّ ("تحلـيل خـيارات وتـجارب فحص أنواع الوقود في المـفاعالت المبرَّ

، التي ـكان ـقد نُشـــــرت ـباللـغة اإلنكليزـية في  TECDOC-1921الحوادث") (الوثيـقة التقنـية الصـــــادرة عن الوـكاـلة  
  .2022أيضاً باللغة الصينية في أيار/مايو  وكان المنشور الثاني قد صدر ).2020موز/يوليه ت

اً بشـــــأن اســـــتـخدام األدوات اإللكترونـية لبـناء  2022وفي حزيران/يونـيه   -10 ، نّظـمت الوـكاـلة اجتـماـعاً تقنـي
ة عضواً ومنظمتين  دول  23مشاركاً من    45الكفاءات في مجالي اإلخراج من الخدمة واالستصالح البيئي، حضره  

وناقش المـشاركون الدروس المـستفادة من اـستخدام التعلم اإللكتروني والحلقات الدراـسية الـشبكية وغيرها   دوليتين.
  من األدوات اإللكترونية، وحّددوا أيضاً الممارسات الجيدة.

الكوريوم التالفين  وُعقد االجتماع البحثّي التنسـيقي الثالث واألخير بشـأن التصـرف في الوقود المسـتهلك و -11
ق في وثيقٍة تقنيٍة ـستصـدرها الوكالة بـشأن   .2022للغاية في حزيران/يونيه   تُدّون نتائج المـشروع البحثي المنسـّ وـس

  نفس الموضوع.

ــأن إدارة التقادم وتمديد العمر االفتراضــي لمرافق دورة الوقود النووي   -12 وُعقد افتراضــياً اجتماع تقني بش
دولة عضـــواً ومنظمتين دوليتين، تبادلوا    18خبيراً من   45وحضـــر االجتماع   .2021في كانون األول/ديســـمبر  

  تجاربهم في تشغيل مرافق متقدمة لدورة الوقود النووي.

 Spent Fuel Performance Assessment، أصـدرت الوكالة المنشـور المعنون 2021وفي أيلول/سـبتمبر   -13

and Research: Final Report of a Coordinated Research Project (SPAR-IV)    تقييم أداء الوقود المسـتهلك")
والبحوث المتعلـقة به: التقرير النـهائي عن المشـــــروع البحثي المنســـــق") (الوثيـقة التقنـية الصـــــادرة عن الوكالة  

TECDOC-1975  ــتهلك ــائل التقنية المتعلقة بالخزن الرطب والجاف للوقود المسـ ) الذي يُقّدم لمحةً عامة عن المسـ
  لّخص األهداف والنتائج الرئيسية للمشروع البحثي المنسق بشأن أداء نظام الوقود المستهلك وتخزينه.وي

وُعقد افتراضــياً االجتماع البحثّي التنســيقي األول بشــأن تحديد خصــائص الوقود المســتهلك في كانون   -14
لة عضــواً ومنظمة دولية، دو  16من كبار المحققين العلميين والمراقبين من    30، وحضــره  2021األول/ديســمبر  

ــاريع قيد التنفيذ وحّددوا أطر العمل التعاونّي المطلوب لتحقيق األهداف   ــوا التقدم المحَرز في فرادى المشــ وناقشــ
  الشاملة للمشروع البحثّي المنّسق.

ــمبر   -15 ــور  2021وفي كانون األول/ديسـ ــية المنشـ ــينية والروسـ ــدرت الوكالة باللغات العربية والصـ ، أصـ
ــتهلك ريثما  (" Storing Spent Fuel until Transport to Reprocessing or Disposalالمعنون   خزن الوقود المسـ

ــادرة عن الوكالة، الذي   NF-T-3.3يُنقل إلعادة معالجته أو التخلص منه") (العدد  ــلة الطاقة النووية الص ــلس من س
  ).2019كان قد نُشر باللغة اإلنكليزية في آذار/مارس 

ــمبر  وفي كانون األول/ -16 ــور المعنون  2021ديسـ ــية المنشـ ــينية والروسـ ــدرت الوكالة باللغتين الصـ ، أصـ
Behaviour of Spent Power Reactor Fuel during Storage: Extracts from the Final Reports of Coordinated 

Research Projects on Behaviour of Spent Fuel Assemblies in Storage (BEFAST I-III)  وك الوقود  ("ســـل
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قة حول ســـلوك  ــَّ المســـتهلَك لمفاعالت القوى خالل خزنه: مقتطفات من التقارير النهائية للمشـــاريع البحثية المنسـ
عات الوقود المســــتهلك أثناء خزنها")  والمنشــــور المعنون    Spent Fuel Performance Assessment andمجمَّ

Research (SPAR I-III) - 1981-2014  ة ("تقييم أداء الو ة التقنـي ه") (الوثيـق ة ـب قود المســـــتهـلك والبحوث المتعلـق
  ).2019، التي كانت قد نُشرت باللغة اإلنكليزية في شباط/فبراير TECDOC-1862الصادرة عن الوكالة 

وُعقد افتراضــياً االجتماع التنســيقي البحثي األول بشــأن البحوث والتقييم في مجال الوقود المســتهلك، في   -17
اريع   7خبيراً من    27حضـر االجتماع  و .2022أيار/مايو   موا فيه تفاصـيل المـش دول أعضـاء ومنظمة دولية، تقاـس

ل بنطاق المشـروع البحثّي المنسـق المعنّي بتقييم أداء الوقود المسـتهلك أثناء خزنه  القائمة في هذه الدول فيما يتصـّ
ة بالمشــروع، ســيعّد  وباإلضــافة إلى الوثيق (الرطب والجاف)، وناقشــوا النتائج العامة للمشــروع. ة التقنية الخاصــّ

ق وحدات للتعلُّم اإللكتروني عن آليات تدهور الوقود المســتهلك، وســيشــارك في   فريق المشــروع البحثّي المنســّ
  حلقات دراسية شبكية لنشر نتائج المشروع.

ــأن التعّرف على الفرص والتحديات في المرحلة الختامي -18 ــياً االجتماع التقنّي بش ة من دورة وُعقد  افتراض
خبيراً من    33وحضر االجتماع   .2022الوقود فيما يخص الوقود التطّوري المتحمل للحوادث، في حزيران/يونيه  

ل للحوادث،    16 ــتهلك التطّوري المتحّمِ ــعوا التعريف العملي  للوقود المســ ــواً ومنظمة دولية، ووضــ دولة عضــ
ـها على أنشــــــطة المرحـلة الخـتامـية ولتـحدـيد المســـــاـئل  وتـبادلوا المعلوـمات بشـــــأن األعـمال قـيد التنفـيذ لفهم آـثار

ــية. ــه لدعم عمليات   والمعلومات الرئيس ــعع وفحص ــاركون على أهمية تحديد خصــائص الوقود المش وأجمع المش
  التثبت من النموذج ولفهم اآلثار المحتملة على أنشطة المرحلة الختامية.

ــعة في أيار/مايو  وُعقد اجتماع اللجنة التقنية الدولية المعنية بالنفاي -19 ــور  2022ات المشــ خبير    23، بحضــ
وناقش الخبراء   دولة عـضواً وأربع منظمات دولية.  19بالحـضور االفتراـضي، مثّلوا    8نفايات حـضوراً ـشخـصياً و

ــعّة وتنفيذها وتكنولوجياتها ومنهجياتها، بما يتوافق مع معايير األمان   ــّرف في النفايات المشـ ــتراتيجيات التصـ اسـ
وإرشــادات األمان ذات الصــلة، بما في ذلك ضــمان اســتمرار االتصــال المســتعرض بين برنامج التصــّرف في  

  الة.النفايات المشعّة وجميع المجاالت ذات الصلة في الوك

("ســـياســـات    Policy and Strategies for Radioactive Waste Managementوكان المنشـــور المعنون   -20
من سلسلة الطاقة النووية الصادرة عن الوكالة)    NW-G-1.1واستراتيجيات التصرف في النفايات المشعة") (العدد  

   .2022باللغة اإلسبانية في آذار/مارس ، قد تُرجم وصدر بصيغته 2009الذي كان قد نُشر باللغة اإلنكليزية في 

، نّظمت الوكالة اجتماعاً تقنياً بشــــأن "الضــــمانات الدولية في تصــــميم برامج  2022وفي آذار/مارس   -21
كل ة"، في ـش ــّ عــــ تُعرضـت    30وحضـر االجتماع   مختلط. التصـرف في النفايات المـش دولة عضـواً، ونوقـشت واـس

  خالله مسودة منشور عن هذا الموضوع.

ف في النفايات المشـعّة: حلول لمسـتقبل مسـتدام، الذي ُعقد في الفترة  وكان ال -22 مؤتمر الدولي بشـأن التصـرُّ
، قد شــّجع تبادل المعلومات بشــأن التقدم المحرز حالياً، وشــرح الحلول  2021تشــرين الثاني/نوفمبر   5إلى    1من 

   في التصّرف النفايات المشعة.
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ف بشأن الدولي المؤتمر في  المشاركون -1-باء الشكل   في  ُعقد  الذي مستدام، لمستقبل حلول المشعّة: النفايات  في التصرُّ

  المشعة.  النفايات في والمسؤول المأمون للتصّرف الحلول يناقشون فيينا، 

ــور المعنون   -23 ــدرت الوكالة المنشـ  Decontamination Approaches During Outage in Nuclearوأصـ

Power Plants - Experiences and Lessons Learned  )  ــغيل محطات نُهج إزالة التلوث خالل فترات انقطاع تشـ
، في عام )TECDOC-1946الخبرات والدروس المـستفادة) (الوثيقة التقنية الـصادرة عن الوكالة   —القوى النووية  

 Experience in the Management ofوأصـــبح اآلن متاحاً، كنســـخة ســـابقة للنشـــر، المنشـــور المعنون   .2021

Radioactive Wastes after Nuclear Accidents    تجارب في التصـّرف في النفايات المشـعة بعد وقوع الحوادث")
  من سلسلة الطاقة النووية الصادرة عن الوكالة). NW-T-1.31النووية") (العدد 

 Design Principles and Approaches for Radioactive Wasteوأصـــدرت الوكالة المنشـــور المعنون  -24

Repositories    ("مبادئ ونُهج التصـميم الخاصـة بمسـتودعات النفايات المشـعة") (العددNW-T-1.27  من سـلسـلة
  .2021الطاقة النووية الصادرة عن الوكالة)، في عام 

ــرين األول/أكتوبر   -25 ــعة الناتجة عن 2021وفي تش ــأن التصــرف في النفايات المش ، وخالل حلقة عمل بش
االندماج التي نظمتها الوكالة، وـضع الخبراء مبادئ توجيهية محدَّدة للتـصرف في النفايات المـشعة التي ـستنتج عن 

دولة   15مشــاركاً من    45وحضــر حلقة العمل   محطات القوى االندماجية اإليضــاحية والتجريبية في المســتقبل.
  عضواً ومنظمتين دوليتين.

ــية الدولية ال -26 ــارك الوكالة في تنظيمها مع المركز الدولي للفيزياء النظرية  وتدعم الدورات الدراسـ تي تتشـ
فقد ُعقدت الدورة الدراـسية الدولية المـشتركة   جهود الوكالة في نقل المعارف، والتعليم والتدريب، واالبتكار التقنّي.

في تشـرين الثاني/نوفمبر  بين المركز الدولي للفيزياء النظرية والوكالة بشـأن اختبار أداء عبوات النفايات المشـعة  
، ويجري اآلن التحضــير لعقد دورة دراســية بشــأن األســس الفيزيائية في نزوح النويدات المشــعة (خزنها،  2021

 .   2022والتخلص منها، والمواقع الملّوثة بها) ومن المتوقع تنفيذها في تشرين الثاني/نوفمبر 
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لومات عن الوقود المســـتهلك والنفايات المشـــعة في  وُعقد االجتماع التقنّي االفتراضـــي بشـــأن نظام المع -27
مشـــاركاً عن تجاربهم مع    56ُجمعت خالله تعقيبات من   .2021تشـــرين الثاني/نوفمبر وكانون األول/ديســـمبر  

ــعّة   النظام. ــتهلك والنفايات المشـ ــمات نظام المعلومات عن الوقود المسـ ــاً لمحة عامة عن سـ وقّدمت الفعالية أيضـ
وأطلقت الوكالة صــفحة شــبكة الويب العامة للنظام في كانون األول/ديســمبر   الوطنيين الُجدد.وفوائده للمنســقين 

2021.  

واـستجابةً لطلب قّدمته الدول األعـضاء للحـصول على مزيد من المعلومات عن إدارة أنـشطة التخلُّص من   -28
خلص من النفايات الغرافيتية والنفايات  النفايات المـشعّة، عقدت الوكالة اجتماعاً تقنياً بـشأن التحديات والخيارات للت

ــرين الثاني/نوفمبر   ــعاع في تش   .  2021المحتوية على الراديوم وغيرها من النفايات الطويلة العمر الضــعيفة اإلش
دول أعضـــــاء التـحدـيات التي تواـجه إدارة ـهذا النوع من النـفاـيات واســـــتعرضـــــوا   9مشـــــارـكاً من   13وـناقش 

   ملة للتخلص من نفايات الغرافيت الناتجة عن المفاعالت.التكنولوجيات والخيارات المحت

ــان/أبريل  -29 ــتعمال البوليمرات الجيولوجية لتغليف  2022وفي نيسـ ــأن حالة واسـ ، نّظم االجتماع التقني بشـ
النفايات المشـعة محفالً لمناقشـة وتبادل النُُهج الحالية في مجال تطوير البوليمرات الجيولوجية ونشـرها كمصـفوفة  

وأشـارت نتائج هذه الفعالية، التي ُعقدت جميع   دولة عضـواً.  31مشـاركاً من   48النفايات المشـعة حضـره لتغليف  
مجرياتها افتراضـياً، إلى أن النفايات الُمغلّفة بالبوليمرات الجيولوجية سـتتطلب معارف إضـافية تتعلق باختيار هذا  

  الشكل من النفايات ومتانته.

ُعقد االجتماع التقنّي للنهوض بتنمية الموارد البشــرية وبناء الكفاءات  ،  2021وفي كانون األول/ديســمبر   -30
اركاً من   39الالزمة لإلخراج من الخدمة، وحضـره  الوكالة بالتعاون   دولة عضـواً ومنظمة دولية، ونّظمته  16مـش

ي مجال  وانصـــّب التركيز في االجتماع على بناء القدرات ف الكائنة في بياتشـــنزا بإيطاليا. مع شـــركة ســـوغين
ــاريع اإلخراج من   ــتخدام التكنولوجيات الجديدة واالبتكارية للنهوض بمشـ ــيّما على اسـ اإلخراج من الخدمة، ال سـ

   الخدمة.

، ُعقدت حلقة دراســية شــبكية بشــأن حالة اإلخراج من الخدمة في المجال  2022وفي كانون الثاني/يناير   -31
ــعيد العالمي، اّطلع خاللها   ً   82النووي على الصــ ــاركا ــتعراض الحالة    31من    مشــ ــواً على نتائج اســ دولة عضــ

وتحليلها، واالتجاهات والقضايا في تنفيذ مشاريع اإلخراج من الخدمة في محطات القوى النووية المغلقة، ومرافق  
لة الطاقة   دورة الوقود النووي ومفاعالت البحوث. لـس ّودة منـشور من ـس ية، ُوضـعت مـس ونتيجة لهذه الحلقة الدراـس

  صادرة عن الوكالة بعنوان "الحالة العالمية ألنشطة اإلخراج من الخدمة". النووية ال

، ُعقدت حلقة العمل الدولية عن "الدروس المسـتفادة من تنفيذ مشـاريع اإلخراج من  2022وفي أيار/مايو   -32
دوـلة   15مشـــــارـكاً من    45الـخدـمة لمحـطات القوى النووـية المزودة بمـفاعالت مبردة ومـهدأة ـبالـماء" بحضـــــور 

عضـواً ومنظمتين دوليتين، وكانت الوكالة قد نّظمت حلقة العمل هذه بالتعاون مع شـركة القوى النووية واإلخراج  
لوفاكيا.JAVYSمن الخدمة ( تفادة فيما يخصُّ الجوانب التنظيمية   ) في ترنافا، بـس وتبادل المـشاركون الدروس المـس

  والتكنولوجية لمشاريع اإلخراج من الخدمة القائمة.
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"الدروس المستفادة من تنفيذ مشاريع اإلخراج من الخدمة لمحطات   المشاركون في حلقة العمل الدولية بشأن -2-باء الشكل

بالماء" يراقبون أنشطة التفكيك في المنطقة الخاضعة للرقابة خالل زيارة   القوى النووية المزودة بمفاعالت مبردة ومهدأة

  ميدانية إلى الوحدة األولى لمحطة بوهونيس للقوى النووية.

ــان/أبرـيل   -33 اـلة حلـقة دراســــــية شـــــبكـية عن تنمـية الموارد البشـــــرـية في  2022وفي نيســـ ، ـقّدـمت الوـك
ــاركاً من   52اإلخراج من الخدمة، حضــرها    ميدان ــية  دو  22مش ــة القضــية والتحّديات الرئيس لة عضــواً، لدراس
ــاريع اإلخراج من الخدمة.  أمام ــية 2022وفي تموز/يوليه   تأمين القوى العاملة الماهرة لمشــ ، تلى الحلقة الدراســ

ــرية في مجال اإلخراج من الخدمة ُعقد في فيينا، بهدف تبادل   ــأن تنمية الموارد البشــ ــبكية اجتماٌع تقنٌي بشــ الشــ
المنشــــور المعنون    2022وأصــــدرت الوكالة في حزيران/يونيه   ل األعضــــاء في هذا الموضــــوع.تجارب الدو

Training and Human Resource Considerations for Nuclear Facility Decommissioning    اعــتــبـــارات")
ــرية في مجال إخراج المرافق النووية من الخدمة") (العدد   ــلة الطاقة  من ســ  NG-T-2.3التدريب والموارد البش لس

  )).Rev. 1النووية الصادرة عن الوكالة (الصيغة المنقَّحة

، ســتنظم الوكالة اجتماعاً تقنياً بشــأن التكنولوجيات الجديدة والناشــئة للنهوض  2022وفي آب/أغســطس  -34
بمشــاريع اإلخراج من الخدمة، وســيناقش االجتماع القيم والقيود في اســتخدام أحدث تكنولوجيات الرقمنة بغرض  

  صميم أنشطة اإلخراج من الخدمة والنهوض بها.ت

ان/أبريل   -35 بكية المخصـصـة  2022وفي آذار/مارس ونيـس ية الـش لة من الحلقات الدراـس لـس ، قّدمت الوكالة ـس
لمجموعة من األدوات التي من شـانها أن تدعم عملية اتخاذ القرارات في مشـاريع االسـتصـالح البيئي، وعرضـت  

 ولة عضواً آخر التطورات في الموضوع.د 39مشارك من  100على أكثر من 
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، نّظمت الوكالة حلقتين دراســيتين شــبكيّتين،  2021وفي تشــرين األول/أكتوبر وتشــرين الثاني/نوفمبر   -36
لنشـر الممارسـات الجيدة المتبعة في إسـبانيا وفرنسـا، على التوالي، في مجال اسـتصـالح مواقع تعدين اليورانيوم  

  دولة عضواً. 35مشاركين مثّلوا  100الدراسيتين الشبكيتين أكثر من وحضر هاتين الحلقتين  السابقة.

وكانت الحلقة الدراســــية الشــــبكية عن التقييم البيئي لمواقع الخنادق الموروثة التي ُعقدت في أيار/مايو   -37
ــاركاً من    89قد زّودت    2022 ــات الجيدة في مجال تقييم األمان    36مشــ ــواً بمعلومات عن الممارســ دولة عضــ
  ذجة البيئية.والنم

، عقدت الوكالة حلقة عمل عن تحديد خصـــائص األراضـــي الملوثة  2021وفي تشـــرين األول/أكتوبر   -38
دولة عضــواً، وتضــمنت حلقة العمل    15مشــاركاً من   22إشــعاعياً، في فيينا وزايبرســدورف بالنمســا، بحضــور 

  أنشطةً منها تمارين عملية عن أخذ العينات وتحديد الخصائص.

، عقدت الوكالة حلقة دراـسية ـشبكية عن خيارات التـصرف في مخلفات  2021ول/ديـسمبر  وفي كانون األ -39
دوـلة عضـــــواً بتحلـيل للتـحديـّات    43مشـــــارـكاً من    129المواد المشـــــعـّة الموجودة في البيـئة الطبيعـية، وزّودت  

  والقضايا، وأمثلة على الممارسات الجيّدة والحلول.

عة الموجودة في البيئة الطبيعية في قطاع  وكانت وقائع المؤتمر الدولي المعني با -40 لتصـرف في المواد المـش
  . 2022الصناعة قد نُشرت في أيار/مايو 

وتقّدم الوكالة المسـاعدة في مجال التنفيذ الفعّال ألنشـطة التخلص داخل ُحفَر السـبر من المصـادر المشـعة   -41
ــبر في ماليزيا المختومة المهَملة. ــروع التخلص داخل حفر الس ــييد  ويدخل مش ، وهو األول من نوعه، مرحلة التش

ــتكمال المشــروع، المتوقّع في نهاية   والبدء في عمليات التخلّص. ــاعدة الس وعند الطلب، تُقّدم الوكالة الدعم والمس
  .  2022عام 

ايو   -42 ار/ـم اون مع المركز الوطني  2022وفي أـي التـع ل، ـب ار تجريبي لمركز تقنّي مؤهـّ ، أُجري بنـجاح اختـب
والعلوم والتقنيات النووية بالمغرب. وبعد االختبار التجريبي، يجري اآلن وضــــع اللمســــات األخيرة على  للطاقة 

  المسّودة النهائية لعمليات التطبيق ومنهجيات التقييم.

واســتمرت جهود تعزيز قدرات الدول األعضــاء في مجال التصــّرف في المصــادر المشــعة المختومة   -43
ــتخالص الخبرات وال ــأن الخبرات  المهملة، باسـ ــاء أثناء االجتماع التقني بشـ ــتفادة من الدول األعضـ دروس المسـ

ــادر المختوـمة المشــــــعة المهمـلة وـتدويرـها، اـلذي عـقد في   الوطنـية واـلدولـية في مـجال إـعادة اســـــتـخدام المصـــ
  بشـأن الدروس المسـتفادة من التصـرف في المصـادر المهملة ذات النشـاط ، واالجتماع التقني2022نيسـان/أبريل  

   .2022اإلشعاعي القوي الذي عقد في أيار/مايو 

دأت بواد النـجاح تظهر على -44 ة للتصـــــرف في الراديوم وـب المـي ادرة الـع انون    226-المـب التي أُطلـقت في ـك
ر الوكالة االتصــال بين الدول األعضــاء التي لديها مصــادر   .2021األول/ديســمبر   وفي إطار هذه المبادرة، تُيســّ

  والدول األعضاء التي لديها قدرات ومنشآت تدوير مناسبة. 226-موروثة من الراديوم

 Management of Disused Sealed Radioactive Sourcesوأصـــــدرت الوكـالـة المنشـــــور المعنون   -45

عة المختومة المهَملة") (العدد  لة الطاقة النووية الصـادرة عن من   NW-T-1.3("التصـرف في المصـادر المـش لـس ـس
.2022نسية واإلسبانية في أيار/مايو ) باللغتين الفرالوكالة
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  مفاعالت البحوث 

  

  الخلفية  -ألف

، شــّجع المؤتمر العام األمانة على مواصــلة توطيد التعاون  GC(65)/RES/11من القرار    4-في الجزء باء -1
مثلما  وإقامة الشـبكات على الصـعيدين اإلقليمي والدولي، بما يكفل توسـيع نطاق الوصـول إلى مفاعالت البحوث،  

ع أيضــاً األمانة على إطالع الدول األعضــاء التي تفِكّر   هو الحال فيما يتعلق بأوســاط المســتخدمين الدوليين. وشــجَّ
باســتخدامها،   في تطوير أو تركيب أول مفاعل بحوث لديها على المســائل المتصــلة بتلك المفاعالت فيما يتصــل

واألمن، والمســؤولية النووية، ومقاومة االنتشــار، بما في ذلك وفعاليتها من حيث التكلفة، وحماية البيئة، واألمان  
تطبيق الـضمانات الـشاملة، والتصّرف في النفايات، وعلى مساعدة الدول األعضاء، بناء على طلبها، على المضي  

تها الوكالة  قُدماً في مشاريع المفاعالت الجديدة بطريقة منهجية استناداً إلى االعتبارات والمعالم المحدَّدة التي وضع
  لمشاريع مفاعالت البحوث، وعلى أساس خطط استراتيجية متينة وقائمة على االستخدام.

ــأن جميع جوانب دورة حياة مفاعالت   -2 ــادات بشـ ــلة تقديم إرشـ كما حثَّ المؤتمر العام األمانة على مواصـ
ــبة لمفاعالت البحوث الجديدة وا ــع برامج إدارة التقادم بالنسـ ــواء، بغية  البحوث، بما في ذلك وضـ ألقدم على السـ

ضــمان مواصــلة إدخال تحســينات على األمان والموثوقية والتشــغيل المســتدام الطويل األجل، واســتدامة إمدادات  
ــتهلك والنفايات، وبناء قدرات قاعدة من   ــرف بفعالية وكفاءة في الوقود المسـ ــاف خيارات للتصـ ــتكشـ الوقود واسـ

  لتي تُخرج مفاعالت البحوث من الخدمة.المستهلكين المطَّلعين في الدول األعضاء ا

ع المؤتمر الـعام األـماـنةَ على مواصــــــلة تعزيز جهودـها الرامـية إلى دعم بـناء   -3 وعالوة على ذـلك، شـــــجَّ
ــبكة اإلنترنت   ــروع مختبر المفاعالت على شـ ــتناداً إلى مفاعالت البحوث، بما في ذلك من خالل مشـ القدرات اسـ

  فيه في مناطق آسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا، وأفريقيا.التابع للوكالة الذي يمكن التوسُّع 

وأخيراً، دعا المؤتمر العام األمانة إلى مواصــلة دعم البرامج الدولية التي تعمل على التقليل إلى أدنى حّد  -4
 ممكن من االســـــتـخدام الـمدني لليورانيوم الشـــــدـيد اإلثراء، حيثـما يكون ـهذا التقليص مـجدـياً من الـناحيتين التقنـية

  واالقتصادية.

اء -5 ام في الجزء ـب دير الـع ام من الـم ب المؤتمر الـع ديم تقرير عن   GC(65)/RES/11من القرار    9-وطـل تـق
التقّدم المحرز في تنفيذ هذا القرار إلى مجلس المحافظين، حسـب االقتضـاء، وإلى المؤتمر العام في دورته العادية  

 ).2022السادسة والستين (
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  نذ انعقاد الدورة العادية الخامسة والستين للمؤتمر العامالتقدُّم المحرز م  -باء

ــمبر   -6 ــي في كانون األول/ديسـ ــكل افترضـ ــور    2021عقدت الوكالة في شـ ــاركاً من    54وبحضـ   15مشـ
ــاريع مفاعالت البحوث   دولة ــية النووية الوطنية لدعم مشـ ــاسـ ــواً، حلقة عمل تدريبية حول تقييم البنية األسـ عضـ

 Specific Considerations in the"الجـديـدة، بهـدف تقـديم إرشـــــادات عمليـة حول تنفيـذ المنشـــــور المعنون  

Assessment of the Status of the National Nuclear Infrastructure for a New Research Reactor 

Programme"    ــاء برامج مفاعالت ــية النووية الوطنية إلنشـ ــاسـ ــة في تقييم حالة البنية األسـ ("االعتبارات الخاصـ
ــادرة عن الوكالة).  NR-T-5.9البحوث الجديدة") (العدد   ــلة الطاقة النووية الصـ ــلسـ كما أتاحت حلقة العمل   من سـ

ومناقشة الخبرات المكتسبة والتحديات المواجهة والدروس المستفادة فيما   محفالً تمكَّن خالله المشاركون من تقاُسم
  يتعلق بوضعِ وتنفيِذ مشاريع مفاعالت البحوث الجديدة.

دت  و -7 ه  عـق ا في تموز/يولـي ة في فييـن اـل ة    2022الوـك ة في عملـي ات التقنـي ة حول المتطلـب دريبـي ل ـت ة عـم حلـق
دف حلقة العمل تزويَد الدول األعضاء المشاِركة بمعلومات  العطاءات الخاصة بمفاعالت البحوث الجديدة. وكان ه

عملية عن وضـع المتطلبات التقنية في عملية العطاءات الخاصـة بمفاعالت البحوث الجديدة، مع مراعاة متطلبات  
التشــغيل واالســتخدام واألمان واإلرشــادات المتعلقة بمعايير تقييم العطاءات. والغرض من حلقة العمل أيضــاً هو  

اسـم خبرات الدول األعضـاء والتحديات التي تواجهها في إعداد وتنفيذ عملية العطاءات الخاصـة بمفاعل بحوث  تق
  والدروس المستخلصة من ذلك. جديد

دولة   18مـشاركاً من    33وبحـضور    2021ونّظمت الوكالة في ـشكل افتراـضي في تـشرين األول/أكتوبر   -8
بالمخاطر على مفاعالت البحوث أثناء الخدمة واتخاذ القرارات فيما  عضـــواً، اجتماعاً تقنياً حول التفتيش عن علم 

وتقاـسم المـشاركون خبراتهم في تخطيط وتنفيذ عمليات التفتيش أثناء الخدمة، وناقـشوا الممارـسات القائمة   يخـصها.
ن تالئم في التقييم االحتـمالي للمـخاطر ألغراض توافر مـفاعالت البحوث وموثوقيتـها، وخلصـــــوا إلى أنـّه يمكن أ

   منهجية العلم بالمخاطر عدداً محدوداً من المنشآت الكبيرة الحجم. 

دولة عضــواً، حلقة عمل تدريبية   15مشــاركاً من    22بحضــور    2022وعقدت الوكالة في نيســان/أبريل   -9
  حول تقنيات الفحص غير المتلف والتفتيش أثناء الخدمة والرصــد أثناء التشــغيل لمفاعالت البحوث. وإضــافة إلى

  2- المحاضـرات والمناقشـات، تلقى المشـاركون تدريباً عملياً حول عمليات التفتيش أثناء الخدمة في المفاعل تريغا 
)TRIGA II .التابع لجامعة فيينا للتكنولوجيا (  
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فيينا  ) التابع لجامعة  TRIGA II(  2-تدريب عملي حول عمليات التفتيش أثناء الخدمة في المفاعل تريغا 1-الشكل باء

  للتكنولوجيا.

ــور المعنون " -10 ــدرت الوكالة المنشــ  Considerations of Safety and Utilization of Subcriticalوأصــ

Assemblies) ("تعمال المجمعات دون الحرجة الصـادرة    TECDOC-1976الوثيقة التقنية " ("اعتبارات األمان واـس
الت  )، بهدف تعزيز الجهود اإلقليمية والدولية الرامية إلى ضـمان الوصـول على نطاق واـسع إلى مفاع عن الوكالة

وأِعّد هذا المنشــور   البحوث المتعددة األغراض القائمة وإلى زيادة عمليات تشــغيل مفاعالت البحوث واســتعمالها.
  نظراً إلى تزايد اهتمام الدول األعضاء بتصاميم المجمعات دون الحرجة وببرامج التشغيل واالستعمال اآلمنيِن. 

، حلقة العمل التدريبية حول توسيع قاعدة 2021ر  وعقدت الوكالة في شكل افتراضي تشرين الثاني/نوفمب -11
ــتعمال   ــين اســ ــتراتيجية وخطط األعمال، بهدف تحســ الجهات المعنية بمفاعالت البحوث من خالل الخطط االســ
ــلة، وعرض قصــــص نجاح بتقديم أمثلة   ــر المنهجيات ذات الصــ ــتدامتها عن طريق نشــ مفاعالت البحوث واســ

اسـتراتيجيات التنفيذ والممارسـات الجيِّدة في الخطط االسـتراتيجية وخطط  توضـيحية، وتبادل الدروس المسـتفادة و
  األعمال المتعلقة بهذه المرافق. 

، عقدت الوكالة في شـــكل افتراضـــي في تشـــرين  19-ونظراً للقيود المفروضـــة بســـبب جائحة كوفيد -12
ــتعمال والتخطيط في مفا2021الثاني/نوفمبر   ــارياً حول اســتعراض االس ــتش ،  RECH-1عل البحوث  ، اجتماعاً اس

وذلك بناًء على طلب لجنة الطاقة النووية الشــــيلية بإيفاد بعثة في إطار خدمة االســــتعراض المتكامل الســــتعمال  
اـعل البحوث   اعالت البحوث إلى مـف ائق ومخطـطات  RECH-1مـف اع اســـــتعراض الوـث ان الـهدف من االجتـم ، وـك

ت الراهن وإـسداء المـشورة حول اإلمكانات والقيود في  وتقييم اـستعماله في الوق  RECH-1اـستعمال مفاعل البحوث  
  سياق التخطيط الستعمال المفاعل. 
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في مركز راكســو النووي، بعثة تمهيدية حول    2022وأجرت الوكالة في شــكل افتراضــي في أيار/مايو   -13
ســمحت  و التابع لبيرو، بناء على طلب حكومة بيرو.  RP-10اســتعراض االســتعمال والتخطيط في مفاعل البحوث  

وحّددت األعمال   RP-10هذه البعثة التمهيدية بتحســـين فهم مشـــاكل وتحديات االســـتعمال التي يواجهها المفاعل  
التمهيدية األخرى وجدول أعمال مفصــــالً لفائدة البعثة الكاملة الســــتعراض االســــتعمال والتخطيط في مفاعالت  

في فييـنا، االجتـماع    2021اـلة في تموز/يولـيه  . وعـقدت الوكـ 2022البحوث المقّرر عـقدـها في وـقت الحق من ـعام  
التقني حول التحضـــير إلخراج مفاعالت البحوث من الخدمة والذي أتاح مناقشـــة خبرات الدول األعضـــاء فيما  
يخص اإلخراج من الخدمة في نهاية المطاف أثناء مرحلتي تصـميم وتشـغيل مفاعالت البحوث، بما في ذلك إدارة 

  التشغيل واإلخراج من الخدمة، كما أسهم في إعداد منشور للوكالة بشأن هذا الموضوع.المرحلة االنتقالية بين 

اني/نوفمبر   -14 ة في تشـــــرين الـث دت الوكـاـل ة عمـل حول الخزن الجـاف للوقود    2021وعـق ا، حلـق في فييـن
دات  وقّدمت حلقة العمل إرشــا دولة عضــواً.  28فرداً من   55المســتهلك الناتج من مفاعالت البحوث، شــارك فيها  

بشـأن الخزن اآلمن للوقود المسـتهلك الناتج من مفاعالت البحوث خالل فترات طويلة في ظروف رطبة وظروف  
ــأن االنتقال من الخزن الرطب إلى الجاف بما فيها النُهج المتعددة للخزن الجاف واالنتقال   ــادات بشــ جافة، وإرشــ

  إليه. 

 Research Reactor Spent Fuelر المعنون "، المنـشو2021وأـصدرت الوكالة في كانون األول/ديـسمبر    -15

Management: Options and Support to Decision Making  ــتهلك من مفاعالت ــرف في الوقود المسـ " ("التصـ
ــادرة عن  NF-T-3.9البحوث: الخيارات المتاحة ودعم اتخاذ القرارات") (العدد  ــلة الطاقة النووية الصـ ــلسـ من سـ

يجيات التصرف في الوقود المستهلك الناتج عن مفاعالت البحوث ومنهجية تحديد الوكالة)، الذي يستعرض استرات
وتتاح للتحميل مجموعة أدوات دعم اتخاذ القرارات المســـتحدثة للنظر في العوامل االقتصـــادية   الخيار المفضـــل.

ــب ــفحة الش ــفتها ملفات تكميلية على الص ــادية التي تؤثر في عملية االختيار، وذلك بص ــة  وغير االقتص كية الخاص
ــور. ــي في تموز/يوليه   بالمنشـ ــكل افتراضـ ــتخدام هذه 2022وعقدت الوكالة في شـ ، حلقة عمل تمهيدية حول اسـ

  . 2022األدوات تحضيراً لحلقة العمل الوطنية التجريبية حول هذا الموضوع التي ستُقام الحقاً في عام 

 Data Analysis and Collection for، المنشــور المعنون  2021وأصــدرت الوكالة في أيلول/ســبتمبر    -16

Costing of Research Reactor Decommissioning: Final Report of the DACCORD Collaborative Project 
ا لتـحدـيد تـكاليف إخراج مـفاعالت البحوث من الـخدـمة: التقرير النـهائي عن المشـــــروع   اـنات وجمعـه ("تحلـيل البـي

من سلسلة الطاقة النووية الصادرة عن الوكالة) الذي يتضمَّن تحليالً    NW-T-2.12(العدد    ")DACCORDالتعاوني  
مفصَّالً لتكاليف اإلخراج من الخدمة الخاصة بعشرين مفاعالً من مفاعالت البحوث المتنوعة التصاميم والموجودة  

ً  في عدَّة بلدان، إضـافة إلى إرـشادات حول تقدير التكاليف الطارئة وغير المؤكدة.  المنـشور اـستخدام ويتناول أيضـا
تقدير تكاليف إخراج مفاعالت البحوث من الخدمة باسـتعمال رمز برامجية إكسـل الذي أعدته الوكالة لكي يتسـنى  

  للمستخدمين غير المتخصصين وضع تقديرات التكلفة األولية إلخراج المفاعل من الخدمة. 

ــرين الثاني/نوفمبر -17 ــمبر  -وأفادت الوكالة في تشـ ، بعثة إلى تايلند في إطار خدمة  2021كانون األول/ديسـ
وســاعدت هذه البعثة تايلند في تقييم  االســتعراض المتكامل للبنية األســاســية النووية فيما يخصُّ مفاعالت البحوث.

حالة البنية األسـاسـية الوطنية الالزمة لدعم برنامجها الذي يشـمل مشـروعي مفاعلين نوويين جديدين، وفي تحديد 
ية األخرى إلنجاز هذين المرفقين وفي تقديم التوصــيات واالقتراحات التي يمكن أن يســتخدمها  االحتياجات اإلنمائ

   النظراء في تايلند لمعالجة المجاالت التي يلزمها المزيد من اإلجراءات. 
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اعالت البحوث في   -18 ة مـف اـن ل وصــــــي ديتين في إـطار ـخدـمة تقييـمات تشـــــغـي ة بعثتين تمهـي اـل وأوـفدت الوـك
بعثات في إطار  أُوفَِدت  و إلى جمهورية إيران اإلســـالمية.  2022لى بولندا وفي أيار/مايو  إ  2022شـــباط/فبراير 

من المقرر إيفاد هذه البعثات  إلى شــيلي و  2022خدمة تقييمات تشــغيل وصــيانة مفاعالت البحوث في تموز/يوليه  
ــبتمبر    2022في آب/أغســـطس   ــالمية.إلى جمهورية إيران   2022إلى بولندا وفي أيلول/سـ وأُِجلت البعثتان   اإلسـ

المزمع إيـفادهـما إلى جمهورـية الكونغو اـلديمقراطـية وـتايلـند في إـطار ـخدـمة تقييـمات تشـــــغـيل وصــــــياـنة مـفاعالت  
   .2023البحوث إلى عام 

  

االمتياز  وأعادت الوكالة تســـمية معهد بحوث المفاعالت النووية في االتحاد الروســـي مركزاً من مراكز   -19
ائـمة على مـفاعالت البحوث للفترة   ، وذـلك بـهدف تعزيز الجهود  2025-2022اـلدولـية المســــــماة من الوـكاـلة والـق

  اإلقليمية والدولية الرامية إلى ضــمان الوصــول الواســع النطاق إلى مفاعالت البحوث المتعددة األغراض القائمة.
ــمية المركز الوطني للطاقة والعلوم    بعثة إلى المغرب  2022الوكالة في تموز/يوليه  أوفدت  و بهدف تقييم طلب تسـ

  والتقنيات النووية في المغرب مركزاً دولياً قائماً على مفاعالت البحوث.

ا وهنغاريا في تـشرين األول/أكتوبر -20 ، الدورة  2021تـشرين الثاني/نوفمبر  -واـستضـافت جامعات في النمـس
رة للحاصـلين على م ة عـش ادـس ية في مجال مفاعالت البحوث التي كان من المقرر  التدريبية الجماعية الـس نح دراـس

، وذلك بمـشاركة جهات مـضيفة من الجمهورية التـشيكية  19-وتم تأجيلها بـسبب جائحة كوفيد  2020عقدها في عام 
  وسلوفينيا بشكل افتراضي.

مهورية  وبّث مختبران من مختبرات المفاعالت على ـشبكة اإلنترنت تـستـضيفهما الجمهورية التـشيكية وج -21
 ومنغوليا. وتونس والفلبين كوريا تجارَب لفائدة جامعاتهما الضيفة في أذربيجان وبيالروس 

  

بعثات تقييمات تشغيل وصيانة مفاعالت البحوث  
)OMARR ( 

2021       2022   2023 

    بعثتا  أوفدت
OMARR تمهيديتان  

  بولندا  
 إيران  

   OMARR بعثات 3
   أساسية
   ُمقررة

  شيلي  
  بولندا  
 إيران  

   OMARRبعثتا  أُّجلت
  2023 إلى
  تايلند  
  جمهورية الكونغو   
 الديمقراطية   
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مضـيف مختبر المفاعالت على شـبكة   MA-R1وقد نُفذت بنجاح توصـيالت تجريبية بين مفاعل البحوث   -22
ا   اـت ة كينـي امـع المغرب وبين ـج ة ـب ات النووـي ة والعلوم والتقنـي اـق ا.اإلنترـنت والموجود في المركز الوطني للـط     بكينـي

  .2022وستبدأ تجارب البث المنتظمة في وقت الحق في عام 

د اإلثراء المـشعع والمـستخدم  وواـصلت الوكالة دعم المـشاريع المتعلقة بالتخلص من وقود اليورانيوم الـشدي -23
في كازاخستان، من خالل عقد اجتماعات استشارية وإشراك الخبراء وإقامة    IGRو IVG.1Mفي مفاعلي البحوث  
  الترتيبات التعاقدية.

ا في تشـــــرين الـثاني/نوفمبر   -24 االجتـماع التقني بشـــــأن تحوـيل المـفاعالت    2021وعـقدت الوـكاـلة في فييـن
ديد اإلثراء إلى العمل بوقود اليورانيوم الضـعيف  المصـدرية النيوترونية المصـ  غَّرة من العمل بوقود اليورانيوم الـش

ــتفادة في تحويل   مشــاركاً من تســع دول أعضــاء.  25اإلثراء، وذلك بحضــور   وتبادل المشــاركون الدروس المس
لى العمل بوقود اليورانيوم  المفاعالت المـصدرية النيوترونية المـصغَّرة من العمل بوقود اليورانيوم الـشديد اإلثراء إ

ــدرية النيوترونية   ــتخدم في المفاعالت المصـ ــديد اإلثراء المسـ ــعيف اإلثراء وفي إعادة وقود اليورانيوم الشـ الضـ
  المصغّرة إلى منشئه، كما استعرضوا إمكانية تحويل باقي مفاعالت البحوث المصدرية النيوترونية المصغَّرة.

ــان/ -25 االجتماع التقني حول التصـــرف في نفايات اليورانيوم    2022أبريل  وعقدت الوكالة في فيينا في نيسـ
  67باســـتخدام أهداف اليورانيوم الضـــعيف اإلثراء، وذلك بحضـــور    99-المشـــعَّع الناجمة عن إنتاج الموليبدينوم

دولة عضـواً، بهدف مناقشـة الممارسـات القائمة والتطورات التقنية وخطط التصـرف في مخلفات    22مشـاركاً من  
- إنتاج الموليبدينوم  ايات اليورانيوم المشـعع من أجل حل مشـكلة تزايد مخزونات نفايات اليورانيوم الناتجة عنونف
  ، وهو أكثر النظائر المشعة الطبية المطلوبة.  99

 Benchmarks of Fuel Burnup and"المنشـــــور المعنون   2022وأصـــــدرت الوـكاـلة في آذار/ـمارس   -26

Material Activation Computational Tools Against Experimental Data for Research Reactors"    المعايير")
المرجعـية لألدوات الـحاســـــوبـية المتعلـقة بحرق الوقود وتنشـــــيط المواد اســـــتـناداً إلى بـياـنات التـجارب لمـفاعالت  

  البحوث") الذي يقدم نتائج موحدة للمشروع البحثي المستكمل حول الموضوع. 
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  تشغيل محطات القوى النووية 

  

  الخلفية  -ألف

اء -1 اون بين GC(65)/RES/11من القرار    5-في الجزء ـب ة أن تروج للتـع اـن ام من األـم ب المؤتمر الـع ، طـل

الدول األعضــــاء المهتمة من أجل تعزيز التميز في تشــــغيل محطات القوى النووية بشــــكل مأمون وآمن وكفؤ  

ــيما من خالل تعزيز معارف تلك الدول وخبراتها   ــاء المهتمة، ال س ــتدام، وأن تواصــل دعمها للدول األعض ومس

  وقدراتها في إدارة التقادم وإدارة أعمار تشغيل المحطات.

لعام أيضــاً األمانة على تحديد أفضــل الممارســات والدروس المســتفادة بشــأن المســائل  وشــّجع المؤتمر ا -2

المتعلقة بالشــراء وســالســل اإلمداد والهندســة والمســائل ذات الصــلة في ســياق تنفيذ المشــاريع الهندســية النووية  

ــرها من   ــمة بكثافة رأس المال، وعلى الترويج لهذه الممارســات والدروس ونش خالل المنشــورات  الكبيرة والمتس

  واألدوات القائمة على اإلنترنت بشأن إدارة سالسل اإلمداد.

ــبكات   -3 ــلة تعزيز الدعم فيما يتعلّق بواجهات الشـ وعالوة على ذلك، أقَرَّ المؤتمر العام بالحاجة إلى مواصـ

ى بأن تتعاون  الكهربائية ومحطات القوى النووية، وموثوقية الشــبكات الكهربائية، واســتخدام مياه التبريد، وأوصــ 

   األمانة بشأن هذه المسائل مع الدول األعضاء التي لديها محطات قوى نووية عاملة.

اء -4 ام في الجزء ـب دير الـع ام من الـم ب المؤتمر الـع ديم تقرير عن   GC(65)/RES/11من القرار    9-وطـل تـق

ؤتمر العام في دورته العادية  التقّدم المحرز في تنفيذ هذا القرار إلى مجلس المحافظين، حسـب االقتضـاء، وإلى الم

 ).2022السادسة والستين (

  

  التقدُّم المحرز منذ انعقاد الدورة العادية الخامسة والستين للمؤتمر العام  -باء

ه   -5 ة في تموز/يولـي اـل ابع للوالـيات المتـحدة  2022اشـــــترـكت الوـك ة الـت ائـي ة الكهرـب اـق د بحوث الـط ، مع معـه

األميركـية والمختبر الوطني النووي الـتابع للملـكة المتـحدة ووـكاـلة الـطاـقة النووـية الـتابـعة لمنظـمة التـعاون والتنمـية  

ول االبتكار النووي بهدف تعزيز االســـتدامة في الميدان االقتصـــادي، في اســـتضـــافة المنتدى العالمي الثاني ح

ــأتها   ــه أنش ــبكةٌ حول الموضــوع نفس ل هذه الفعالية ش ــطول محطات القوى النووية العاملة. وتُكّمِ االقتصــادية ألس

   الوكالة كمنصة لدعم المشاركة بين فعاليات المنتدى. 

 Fuel Failure in Normal Operation of"، المنشــور المعنون  2022وأصــدرت الوكالة في تموز/يوليه   -6

Water Reactors: Experience, Causes and Mitigation: Proceedings of a Technical Meeting"    انقطاع")
(الوثيقة   وقائع اجتماع تقني") الوقود أثناء التـشغيل العادي لمفاعالت الماء: الخبرة واألـسباب والتخفيف من الحدة:

وهو منشـور يتضـمن المعلومات التي ُجِمّعت خالل اجتماع تقني  )، TECDOC-2004عن الوكالة    التقنية الصـادرة

ــمبر   ــكل افتراضــي في كانون األول/ديس ــغيل  2020عقدته الوكالة في ش ، حول حاالت انقطاع الوقود خالل التش
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على حاالت   العادي؛ والكشــف عن حاالت انقطاع الوقود والتصــرف خاللها ورصــدها؛ وتأثير تشــغيل المحطة

االنقطاع والتدهور، واإلجراءات الممكنة التي تُتخذ بتشغيل المحطة للتخفيف من حدة انقطاع الوقود؛ واإلجراءات  

ــعيع   ــات التي تجري بعد التشــ ــناعة للتخفيف من حدة انقطاع الوقود؛ والفحوصــ ــميم والصــ التي تُتخذ في التصــ

  وقود. والدراسات التجريبية ونمذجة التصرف في حال تسرب ال

ــور المعنون   -7 ــودةُ المنشـ ــر مسـ ــابقة للنشـ ــخ السـ ــتودع الوكالة للنُّسـ  Sustaining"وتتوافر حالياً في مسـ

Operational Excellence at Nuclear Power Plants - Principles and Challenges"   المحافظة على االمتياز")
من ســـــلســــــلة الـطاـقة النووـية    NR-T-3.31د المـبادئ والتـحدـيات") (الـعد  -التشـــــغيلي في محـطات القوى النووـية  

الصـادرة عن الوكالة). ويزّود هذا المنشـور القياديين في مجال الصـناعة النووية بمجموعة من المبادئ التوجيهية  
حول المحافظة على االمتياز التشـغيلي في ظروف عمل صـعبة من خالل تشـغيل محطات القوى النووية وإدارتها  

   بشكل فعال. 

اجتماعاً تقنياً حول تحسين القوة المؤسسية في العمق في    2021كالة في كانون األول/ديسمبر  ونظمت الو -8
الصـناعة النووية واجتماعاً اـستـشارياً حول تحـسين القوة المؤـسـسية في العمق في الصـناعة النووية بغية المحافظة  

تلك خبرات في محطات القوى النووية  ومثّل االجتماعان محفالً للدول األعضـــاء التي تم على االمتياز التشـــغيلي.
ــتفادة في تطوير وتحقيق القوة   ــات الجيدة والدروس المسـ ــتعمل قريباً) من أجل تبادل الممارسـ العاملة (أو التي سـ

وشـــارك بنشـــاط في هاتين   المؤســـســـية في العمق في الصـــناعة النووية بغية المحافظة على االمتياز التشـــغيلي.
  دولة عضواً ومنظمتان دوليتان والمفوضية األوروبية.  16اً من فرد 35الفعاليتين ما مجموعه 

، اجتـماـعاً تقنـياً حول عملـيات اإلدارة الفـعاـلة للعـمل في  2021ونظـمت الوـكاـلة في تشـــــرين الـثاني/نوفمبر   -9
ــات وحددوا    12محطات القوى النووية، وناقش خالله  ــل الممارس ــاء وتبادلوا أفض ــبع دول أعض ــاركاً من س مش

وســتســهم التحســينات في هذا النطاق في   مية الممكنة التي تتعلق بعمليات إدارة العمل لتحســين الفعالية.أهداف التن
  تحقيق االمتياز التشغيلي والهدف الشامل بتحسين اقتصادات المرافق. 

، اجتماعاً تقنياً حول االمتياز في صــيانة محطات القوى النووية  2022ونظمت الوكالة في نيســان/أبريل   -10
دولة عـضواً الخبرات والنتائج المحققة    12مـشاركاً من    24الدروس المـستفادة، تقاـسم خالله    -ارـسات الجيدة والمم

  في عمليات صيانة محطات القوى النووية والممارسات واإلجراءات المرتبطة بالمحطات. 

ــتين للمؤتمر العام،  -11 ــة والسـ ــغلين النوويين لعام  ونظمت الوكالة خالل الدورة العادية الخامسـ محفل المشـ
تدامة محطات القوى النووية   2021 صـة لالمتياز والقيادة التنظيميتين لتحقيق اـس ،  وهو فعالية عبر اإلنترنت مخصـّ

لط خاللها فريق من كبار المديرين في المجال النووي الضـوء على أهمية القيادة نحو تحقيق االمتياز التقني  وق د ـس
  والبشري وقيمة تمكين الموظفين. 

ــبتمبر   -12 ــتركة مع المحفل الذري   2021ونظمت الوكالة في أيلول/ســ ــي، فعالية مشــ ــكل افتراضــ في شــ
دولة   23فرد من    100ت نووية مســـتدامة" وشـــارك فيها حوالي  األوروبي بعنوان "نظم اإلدارة لســـلســـلة إمدادا

ــواً. ــع المعايير واآلفاق الجديدة  عضـ ــاركون الخبرات واألمثلة العملية وأخبار وضـ وخالل االجتماع، تبادل المشـ
 ودراسات الحاالت التي ترتبط بنظم اإلمدادات واإلدارة في مجال الصناعة النووية.
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ة في   -13 اـل ه  ونظـمت الوـك ات    2022حزيران/يونـي ة الجـه اهزـي ان ـج اع التقني حول ضــــــم ا، االجتـم في فييـن
غيل إلى اإلخراج من الخدمة، وناقش خالله  غلة لالنتقال من التـش اركاً من    42المـش دولة عضـواً ومنظمتان    24مـش

وـبدأت   دوليـتان التـحدـيات الرئيســــــية ومشـــــاـكل المرحـلة االنتـقالـية وـحددوا بعض الحلول والمـمارســـــات الجـيدة.
االسـتعدادات لتنظيم حلقة العمل الدولية حول إدارة االنتقال من التشـغيل إلى اإلخراج من الخدمة، التي سـتعقد في  

  .2022فيينا في كانون األول/ديسمبر 

 Management of Ageing"وتتاح على مسـتودع الوكالة للنُّسـخ السـابقة للنشـر مسـودةُ المنشـور المعنون   -14

and Obsolescence of Nuclear Instrumentation and Control Systems and Equipment in Nuclear Power 

Plants and Related Facilities Through Modernization"  هالك نظم األجهزة والتحكم والمعدات  ("إدارة تقادم وت
من ســــلســــلة الطاقة   NR-T-3.34ديثها") (العدد من خالل تحبها    المتصــــلةوالمرافق  النووية  في محطات القوى 

النووية الصــادرة عن الوكالة). وســيســاعد هذا المنشــور الدول األعضــاء في إعداد اســتراتيجيات لمعالجة قضــايا  
التـقادم والتـهاـلك لنظم األجهزة والتحكم، وذـلك من خالل تـقديم تـفاصــــــيل حول تـحدـيث االهتـماـمات ومعلوـمات من  

   خبرات تشغيلية حديثة ذات صلة. 

 Introduction to"لى مســتودع الوكالة للنُّســخ الســابقة للنشــر مســودةُ المنشــور المعنون  وتتاح أيضــاً ع -15

Systems Engineering for the Instrumentation and Control of Nuclear Facilities"  مقدمة إلى هندـسة نظم")
النووية الصــادرة عن الوكالة).  من ســلســلة الطاقة  NR-T-2.14األجهزة والتحكم التابعة للمرافق النووية") (العدد 

ويقدم هذا المنشـور لمحة عامة حول المعارف الحالية وأفضـل الممارسـات المحدثة والخبرات والفوائد والتحديات  
المتعلقة بهندســة النظم. ومن المعتزم أن تســتخدم الدول األعضــاء المنشــوَر لدعم تقديم منهجية هندســة النظم إلى  

دورة الحـياة الهـندســــــية ألـمان نظم األجهزة والتحكم المهـمة لمحـطات القوى   رـطة فيجميع الجـهات المعنـية المنخ
النووية، إضـافة إلى مناقشـة الكيفية التي تدعم بها هذه األنشـطة التشـغيَل اآلمن والموثوق والطويل األمد لمحطات  

   القوى النووية. 

ة في تشـــــرين األول/أكتوبر   -16 اـل ــدرت الوـك ة من2021وأصـــ المنشـــــور المعنون    ، النســــــخة الصـــــينـي
"Review of Fuel Failures in Water Cooled Reactors (2006-2015)"    اســتعراض حاالت انقطاع الوقود في")

دة بالماء") (العدد  ــر الحقاً   NF-T-2.5المفاعالت المبرَّ من ســلســلة الطاقة النووية الصــادرة عن الوكالة) الذي نُش
دعم جاء هذا المنشــور كمحاولة ل، و2022لغة الروســية في حزيران/يونيه البو  2022باللغة العربية في أيار/مايو  

ا  الدول األعـضاء المهتمة في أنـشطتها لتحـسين تـشغيل محطات القوى النووية القائمة تـشغيالً آمناً ومأموناً واقتـصادي 
  طوال عمرها التشغيلي.

 Thermal Performance Monitoring"، المنشــور المعنون  2021وأصــدرت الوكالة في آب/أغســطس  -17

and Optimization in Nuclear Power Plants: Experience and Lessons Learned"    رصـد األداء الحراري")
قة التقنية الصــادرة عن وتحقيق مســتواه األمثل في محطات القوى النووية: التجارب والدروس المســتفادة") (الوثي

ــرورة   ).TECDOC-1971الوكالة   ــة، ينصـــب التركيز على ضـ ــغيل وزيادة المنافسـ ففي ظل ارتفاع تكاليف التشـ
دم ـهذا المنشـــــور   تعزيز األداء الحراري في محـطات القوى النووـية بغـية ضــــــمان التولـيد الفـعال للكهرـباء. ويـق

ــية للبرامج   ى نووية وتوجيهه.منهجيات متعددة لتتبع األداء الحراري في محطة قو ــاسـ ــر األسـ ــف العناصـ ويصـ
ــة ببناء محطات جديدة للقوى   ــيد النظم الخاصـ ــميم رصـ م مبادئ توجيهية حول تصـ المعنية باألداء الحراري ويقّدِ

   النووية وإدخال التحسينات على البرامج القائمة فيما يخص محطات القوى النووية.
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 Foreign Material Management"، المنـشور المعنون  2021وأـصدرت الوكالة أيـضاً في آب/أغـسطس   -18

in Nuclear Power Plants and Projects"    ("ــاريعـها ("إدارة المواد األجنبـية في محـطات القوى النووـية ومشـــ
ــادرة عن الوكالة   ــور الجوانب المرتبطة بإدارة المواد  ). TECDOC-1970(الوثيقة  التقنية الصـ ويعالج هذا المنشـ

في محـطات القوى النووـية، والســـــيـما أدوار جميع الجـهات المعنـية في مختلف المراـحل من عمر محـطة األجنبـية  
اد إلى الخبرة   االســـــتـن دة ـب ــات الجـي ارســـ ات والحلول والمـم دـي ارف حول التـح دم التقرير المـع ة. ويـق القوى النووـي

ان واألداء والجوانب  ويعرض المنشــــور مجموعة من العمليات الوصــــفية التي تشــــمل جوانب األم التشــــغيلية.
االقتصـادية الخاصـة بإدارة المواد األجنبية، فيدعم بذلك الجهود المبذولة لمنع الحوادث الناتجة عن المواد األجنبية  

  أو التقليل منها إلى أدنى حد ولضمان تشغيل محطات القوى النووية وصيانتها على نحو موثوق وفعال.

تنمية مواردها البشــرية الخاصــة بالتفتيش قبل الخدمة وأثناء  وتواصــل الوكالة دعم الدول األعضــاء في  -19
ــبتمبر   الخدمة في محطات القوى النووية التابعة لها. ، ترتيبات عملية مع  2021لذلك، وقعت الوكالة في أيلول/ســ

كلية،  المركز الوطني الباكـستاني لالختبار غير المتلف بـشأن التعاون في مجال االختبار غير المتلف والـسالمة الهي
ــورات والدورات التدريبية وبعثات الخبراء   ــتان مع دول أعضــاء أخرى من خالل المنش ــم خبرة باكس بهدف تقاس

  واستضافة حاصلين على منح دراسية أو زائرين علميين. 

اجتـماعاً تقنـياً حول إدارة أعمار مرافق تصـــــنيع    2022ومن المقرر أن تعـقد الوكالة في آب/أغســـــطس  -20
جة الوقود وتحديثها، بهدف تبادل المعلومات التقنية حول التحديات والدروس المـستفادة وأفـضل  الوقود وإعادة معال

  الممارسات المتعلقة بإدارة أعمار مرافق تصنيع الوقود وإعادة معالجته وتحديثها.

في   -21 ــة  ــال الوك ــدرت  المعنون    2021وأصــــ  Human Factors Engineering Aspects of"المنشـــــور 

Instrumentation and Control System Design"   الجوانب الهندـسية المتـصلة بالعوامل البـشرية في تـصميم نظم")
ــكل أكثر    NR-T-2.12األجهزة والتحكم") (العدد  ــادرة عن الوكالة). والنظر بشـ ــلة الطاقة النووية الصـ ــلسـ من سـ

ويركز هذا المنشــور   نووية.منهجية إلى األداء البشــري يفضــي إلى األمان والموثوقية واإلنتاجية في الصــناعة ال
على تكامل المعارف من التخصــصــات المتعلقة بالهندســة التي تراعي العوامل البشــرية ونظم األجهزة والتحكم  
وعلى أهمية اتباع نهج متعدد التخصـصـات من أجل وضـع واجهات أفضـل للتفاعل بين العنصـر البشـري والنظم  

وتهدف المعلومات العملية المقدمة في هذا المنشــور إلى دعم  .وتحســين األداء البشــري في محطات القوى النووية
قدرات الدول األعضــــاء على تحســــين نُهجها المتعلقة بنظم األجهزة والتحكم من خالل النظر في الهندســــة التي  

  تراعي العوامل البشرية. 

اـسية التـسعة عـشر في   -22 لذلك، نّظمت   البلدان المـستجدة.والـشبكات الكهربائية مجال من مجاالت البنية األـس
الوكالة العديد من الفعاليات لدعم الدول األعضــاء على تحســين واجهات شــبكاتها ومحطات القوى النووية التابعة  

فعلى ســبيل المثال، أســهمت حلقةُ العمل الوطنية حول إدماج أولى الوحدات النووية في نظام القوى البولندي   لها.  
ــائ ــتفادة من  في تعريف بولندا بخصــ ــمن نظام القوى وفي االســ ص التكنولوجيا النووية التي تؤثر في دمجها ضــ

خبرات الدول األعضــاء األخرى. ومثال آخر على ذلك، هو حلقة العمل الوطنية حول موثوقية الشــبكة الكهربائية  
ية للرابط بين الشبكات  وترابطها مع محطات القوى النووية، التي ساعدت الفلبين في فهم المتطلبات اإلدارية والتقن

ومن المقرر أيضـــــاً عـقد دورة ـتدريبـية أـقاليمـية حول اعتـبارات الشـــــبـكات   الكهرـبائـية ومحـطات القوى النووـية.
  الكهربائية وأوجه الترابط مع محطات القوى النووية. 
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تر   2021وعقدت الوكالة في آب/أغـسطس   -23 تجدة في التجارب المـش ائل المـس كة  االجتماع التقني حول المـس
لة اإلمداد، بحضـور   لـس وا خالله مواضـيع عديدة مثل إدارة ـسالـسل    55في مجال إدارة ـس اركاً عرضـوا وناقـش مـش

ــناف النوعية التجارية والتهالك   ــتدام وآمن، وأصـ ــغيل محطات القوى النووية على نحو مسـ ــمان تشـ اإلمداد لضـ
م، وذلك ـسعياً إلى تحديد أفـضل الممارسات  والتموـضع والمفردات المزيَّفة والمغـشوـشة والمـشبوهة والتـصنيع المتقد

والدروس المسـتفادة فيما يخص الشـراء وسـالسـل اإلمداد والهندسـة والمسـائل في سـياق تنفيذ المشـاريع الهندسـية  
  النووية الكبيرة والمتسمة بكثافة رأس المال.

ــباط/فبراير   -24 اإلدارة بهدف دعم ، مجموعة األدوات لمعايير ولوائح الجودة و2022وأطلقت الوكالة في ش
المديرين والموّردين والمالكين والرقابيين في اـستكـشاف المعايير واللوائح المتعلقة بالهندـسة والجودة واإلدارة التي  

ــغيلها بأمان.   ــتُخدمت مجموعة األدوات طيلة   تلزم لضـــمان بناء المرافق النووية وتشـ التدريبية حول    الدورةواسـ
بالتعاون    2021إدارة ـسلـسلة اإلمدادات والـشراء التي نظمتها الوكالة في ـشكل افتراـضي في تـشرين األول/أكتوبر  

دولة   16مـشاركاً من    48مع الـشركة الحكومية للطاقة الذرية "روزاتوم" التابعة لالتحاد الروـسي، والتي حـضرها  
ه في تموز/يوليه  دورة   تدَ قِ وعُ  عضـواً. اركاً    64في فيينا بحضـور    2022تدريبية أخرى حول الموضـوع نفـس مـش

   دولة عضواً. 25من 

في شكل مختلط اجتماعاً تقنياً حول استخدام المنتجات والخدمات    2022ونظمت الوكالة في نيسان/أبريل   -25
دولة عضـواً وأربع منظمات دولية أو غير   20مشـاركاً من   46ارية في القوى النووية، بحضـور  من النوعية التج

وحدد المشـاركون خالل االجتماع أسـاليب تحسـين اسـتخدام المنتجات من النوعية التجارية والصـناعية   حكومية.  
   وّردين والرقابيين. في نظم األمان الموجودة في المرافق النووية من خالل التعاون بين المشغلين والم

وواصـلت الوكالة إعداد واسـتضـافة حلقات دراسـية شـبكية متقدمة عن سـالسـل اإلمدادات النووية لفائدة   -26
على ســـالســـل اإلمداد    19-الدول األعضـــاء حول مواضـــيع مثل أصـــناف النوعية التجارية وتأثير جائحة كوفيد

ج.وعمليات التحقق والتدقيق والتفتيش عن بعد وعن طريق أسال   يب مختلطة، إضافة إلى النهج المتدّرِ

، حلـقة العـمل الـتدريبـية الســـــنوـية حول إـعداد مـبادئ 2021ونظـمت الوـكاـلة في ـكانون األول/ديســـــمبر   -27
توجيهية في التصـدي للحوادث العنيفة باسـتخدام مجموعة األدوات الصـادرة عن الوكالة والخاصـة بإعداد المبادئ  

وأعرب   دولة عضــــواً.  26مشــــاركاً من   73وحضــــر حلقة العمل   نيفة.التوجيهية في التصــــدي للحوادث الع
المشــاركون عن تقديرهم لما أنجزته الوكالة من إتاحة منتدى ومنبر على نطاق واســع لمناقشــة برامج التصــدي  
للحوادث العنيفة وإعداد المبادئ التوجيهية في التصـــدي للحوادث العنيفة الذي ينطوي على مشـــاركة ممثلي عن 

  الماء المضغوط ومفاعل الماء المغلي ومجموعة مالكي كاندو.  مفاعل

بتمبر    -28   في موـسكو، دورة تدريبية أقاليمية حول تنمية الموارد البـشرية    2021وعقدت الوكالة في أيلول/ـس
بعة بلدان.  11حضـرها   اركاً من ـس والتحديات  ووفرت هذه الفعالية محتوى تعليمياً وتطبيقياً لتناول االحتياجات   مـش

وكجزء ثان من   المتعلقة بتخطيط القوى العاملة والموارد البشرية والتي تظهر خالل إعداد برامج القـــوى النووية.
ــبكات جديدة بين الدول األعضــاء وعززت   ــبوعاً، ش برنامج يتألف من جزأين، أقامت هذه الفعالية، التي دامت أس

  معارف المشاركين ومهاراتهم. 
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اـلدول األعضـــــاء في جهودـها الرامـية إلى تطبيق النهج المنظم حـيال الـتدرـيب من خالل   ودعـمت الوـكاـلة -29
ــيعية. ــبكية مواض ــية ش ــموالً في مجموعة   إقامة دورات تدريبية أقاليمية وحلقات دراس وال يزال النهج المنظم مش

إيفاد بعثتين   ء، بما يـشملالنظرا كبيرة من األنـشطة، بما فيها الدورات التدريبية والدورات الدراـسية واـستعراـضات
  في إطار خدمة جوانب أمان التشغيل الطويل األجل في بلغاريا وسلوفينيا. 

ــرين األول/أكتوبر   -30 ــرية ألغراض    2021ونظمت الوكالة في تش االجتماع التقني حول تنمية الموارد البش
ات وممارـسات النمذجة الحالية  وناقش المـشاركون االتجاه بلداً.  17مـشاركاً من   47برامج القوى النووية بحـضور  

في مـجال الموارد البشـــــرـية، وكيفـية مواجـهة التغيرات التنظيمـية والتركيـبات اـلديموغرافـية، ومزاـيا دمج ذـلك مع  
  تطوير القدرات القيادية والوظائف اإلدارية والتنوع واإلدماج.   

ــور المعنون -31 ــودة المنشـ ــر مسـ ــابقة للنشـ ــخ السـ ــتودع الوكالة للنسـ  Human Resource"  وتتاح في مسـ

Management for New Nuclear Power Programmes"    إدارة الموارد البشــرية ألغراض برامج جديدة للقوى")
ويهدف   )).Rev. 1النووية الصـادرة عن الوكالة (النسـخة المنقَّحة من سـلسـلة الطاقة NG-T-3.10النووية") (العدد 

تيجية فعالة إلدارة الموارد البشـــرية والتي  اهذا المنشـــور إلى تزويد الدول األعضـــاء بنهج منظم في إعداد اســـتر
ارزة،  وفي كل مرحلة من نهج المعالم المرحلية الب يمكن أن تتكيف لكي تناســــب طبيعة البرنامج الوطني ونطاقه.

يحدد المنشــــور اإلجراءات المطلوبة المتعلقة بهذه المســــائل ويقدم المالحظات والدروس المســــتفادة من الدول  
 األعضاء.
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  أنشطة الوكالة في مجال تطوير تكنولوجيا القوى النووية االبتكارية 

  

  الخلفية  -ألف

اء -1 اون بين GC(65)/RES/11من القرار    6-في الجزء ـب ة أن تعزز التـع اـن ام من األـم ب المؤتمر الـع ، طـل
ــتدامة عالمياً، وأن تدعم  ــاء آليات تعاون  الدول األعضــاء المهتمة بتطوير نظم الطاقة النووية االبتكارية المس إرس

ع أيضـاً األمانةَ على النظر في مزيد   فعالة لتبادل المعلومات بـشأن الخبرات والممارـسات الجيدة ذات الصـلة. وـشجَّ
من الفرص لتطوير وتنســيق الخدمات التي تقدمها فيما يتعلق بوضــع اســتراتيجيات وطنية للطاقة النووية طويلة  

لطاقة النووية مســــتدامة طويلة األجل بوســــائل منها النُُّهج واألدوات  األجل، واتخاذ قرارات بشــــأن نشــــر نظم ل
  التحليلية التي وضعها مشروع إنبرو.

َع المؤتمر العام األمانة على النظر في اتِّباع نُهج تعاونية إزاء المرحلة الختامية من دورة الوقود   -2 كما شــجَّ
عياً إلى االسـ  تدام للطاقة النووية في األجل الطويل، وطلب  النووي لضـمان التعاون الفعال بين البلدان ـس تخدام المـس

من األمانة تيســير إجراء مناقشــات بين الجهات التي تعمل على تطوير المفاعالت المتقدمة والمفاعالت الصــغيرة  
ــلة باإلخراج   ــأن التحديات والتكنولوجيات المتص ــطة الحجم أو النمطية والمفاعالت من الجيل الرابع، بش والمتوس

  لخدمة والتصرف في النفايات المشعة في أبكر مرحلة من مراحل التفكير في تصميم تلك المفاعالت.من ا

وعالوة على ذلك، شــّجع المؤتمر العام األمانةَ على مواصــلة جهودها المتصــلة بالتعليم/التدريب عن بُعد   -3
اكز البحوث، وعلى مواصــلة  فيما يخص تطوير وتقييم تكنولوجيا نووية ابتكارية للطالب وموظفي الجامعات ومر

  تطوير أدوات داعمة لهذا النشاط الذي يدعم تقديم الخدمات للدول األعضاء على نحو فعال.

اء -4 ام في الجزء ـب دير الـع ام من الـم ب المؤتمر الـع ديم تقرير عن   GC(65)/RES/11من القرار    9-وطـل تـق
قتضـاء، وإلى المؤتمر العام في دورته العادية  التقّدم المحرز في تنفيذ هذا القرار إلى مجلس المحافظين، حسـب اال

 ).2022السادسة والستين (

  

  التقدُّم المحرز منذ انعقاد الدورة العادية الخامسة والستين للمؤتمر العام  -باء

تركة بين الوكالة والمـشروع الدولي  2021ُعقدت افتراضـياً في تـشرين الثاني/نوفمبر   -5 ية مـش ، دورة دراـس
ــتخدمة  المعني بالمفاعالت   ــأن المنهجية واألدوات والتحليالت المسـ النووية ودورات الوقود النووي االبتكارية بشـ

ــرها   ــتدامة الطاقة النووية، وحضـ ــاء.  37لتعزيز اسـ ــاركاً من ثماني دول أعضـ وهدفت الدورة إلى تعريف   مشـ
االبتكارية، ومنهجيته  المشــــاركين بمفاهيم المشــــروع الدولي المعني بالمفاعالت النووية ودورات الوقود النووي  

   وأدواته.

لعرض ومناقشــــة نتائج دراســــة خدمات الدعم   2022ومن الُمقرر عقد اجتماع تقني في آب/أغســــطس   -6
التحليلي لتعزيز اســتدامة الطاقة النووية في ســيناريوهات النشــر المســتدام المتعلقة بالمفاعالت النمطية الصــغيرة.  

ب واألدوات التي وضـعتها الوكالة  ويهدف االجتماع إلى تشـجيع الدول األعضـاء المهتمة على االسـتعانة باألسـالي
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لنمذجة سـيناريوهات تطور الطاقة النووية، والتقييمات االقتصـادية لنظم الطاقة النووية، والتقييم المقارن لخيارات  
ــع خرائط الطريق، بما في ذلك الخدمة الجديدة التي يعكف   ــيناريوهات، ووضـ نظم الطاقة النووية أو خيارات السـ

  داثها بشأن الدعم التحليلي لتعزيز استدامة الطاقة النووية.مشروع إنبرو على استح

ــبتمبر   -7  Developing Roadmaps to Enhance، أصــدرت الوكالة المنشــور المعنون  2021وفي أيلول/س

Nuclear Energy Sustainability: Final Report of the INPRO Collaborative Project ROADMAPS   
ى نظم الطاقة النووية المسـتدامة عالميا: التقرير النهائي للمشـروع التعاوني المنفَّذ في  ("خرائط الطريق لالنتقال إل

الذي يعرض مخرجات    من سلسلة الطاقة النووية الصادرة عن الوكالة)  NG-T-3.22إطار مشروع إنبرو") (العدد  
م  ــتدامة عالميا، ويقّدِ ــع خرائط الطريق لتعزيز  خرائط الطريق لالنتقال إلى نظم الطاقة النووية المســ مفهوم وضــ

  .العديد من المشاريع التعاونية في إطار مشروع إنبروتنفيذ استدامة الطاقة النووية، التي تطورت على مدار 

وبغية تعزيِز التعاون بين الدول األعضاء المهتمة بتطوير نظم الطاقة النووية االبتكارية المستدامة عالمياً   -8
اء آليات تعاون   نت الوكالة  ودعِم إرـس ات الجيدة ذات الصـلة، دشـّ أن الخبرات والممارـس فعالة لتبادل المعلومات بـش

ــق الجديد المعنون "التقييم التقني لنُُظم الطاقة الهجينة النووية ــروع البحثي المنس ــتوى  -المش المتجددة وتحقيق المس
دولة عـضواً في التقييم    19كاً من  مـشار  20األمثل فيما يخـصها. ومن الُمقرر، في إطار هذا المـشروع، أن يتعاون  

  التقني لخيارات االستخدام الُمنّسق للطاقة النووية والمتجددة وتحقيق المستوى األمثل في هذا المجال.

ــّودة منشـــور   -9 من   NR-T-1.24("نُظم الطاقة الهجينة") (العدد   Hybrid Energy Systemsوأصـــبحت مسـ
لة الطاقة النووية الصـادرة عن الوكالة) مُ  لـس ابقة للنـشر.ـس تودع الوكالة للنُّـسخ الـس ويُلّخص المنـشور   تاحةً على مـس

المتجددة التي يمكن أن يسـعى عدد من الدول األعضـاء إلى  -الفرص المتاحة في مجال نظم الطاقة الهجينة النووية
ــتقبل. ــادرها من الطاقة في المسـ ــتفادة منها في إطار تنويع مصـ ــرين الثاني/نوفمبر   االسـ ُعقدت  ،  2021وفي تشـ

افتراضــياً الدورة الدراســية المشــتركة بين االتحاد الروســي والوكالة في إطار مشــروع إنبرو للمديرين ومتخذي  
ــاليب التحليل المتعدد المعايير   ــجيع زيادة تطبيق أســ ــعيد الحكومي لتشــ القرارات في القطاع النووي وعلى الصــ

الطاقة النووية من جانب الدول األعضـــاء في مشـــروع   للقرارات في التقييم المقارن بين الخيارات المحتملة لنظم
وحضـر   إنبرو المهتمة من أجل دعم عملية تحليل القرارات وتحديد األولويات في البرامج الوطنية للطاقة النووية.

  دولة عضواً. 14مشاركاً من  40هذه الدورة الدراسية 

خاصــة ببرنامج محطات قوى االندماج  ، ُعقدت حلقة العمل الســابعة ال2021وفي تشــرين الثاني/نوفمبر   -10
اإليضــاحية، وهي منصــة لتيســير التعاون الدولي من أجل تحديد وتنســيق أنشــطة برنامج محطات قوى االندماج  
اإليضــــاحية، ورّكزت على تحديد ممارســــات دولية جيدة في التنظيم الرقابي لمحطات قوى االندماج النووي في  

ــمل ذلك جوانب متعلقة با ــتقبل، وشـ ــة  المسـ ــعة واالعتبارات الخاصـ ــرف في النفايات المشـ ألمان واألمن والتصـ
وللتوسـع في مناقشـة   دولة عضـواً.  14مشـاركاً من    80وحضـر هذه الفعالية، التي ُعقدت افتراضـيا،   بالضـمانات.

عة المتولِّدة أثناء إنتاج الطاقة االندماجية وفي نهاية الفترة العمرية بعد اإلخراج من الخدمة،    تصـنيف النفايات المـش
عة الناتجة عن االندماج. وفي إطار المرحلة   نّظمت الوكالة حلقة عمل ُمكّرـسة لمناقـشة التصـرف في النفايات المـش

الحالية من التقّدم في مجال االندماج، فإن إعداد نظام واـضح لتحديد خـصائص النفايات المـشعة وتـصنيفها من ـشأنه 
عضـــــاء، وأن يســـــاـعد في تطوير عملـية ترخيص محـطات القوى  أن توفير مـبادئ توجيهـية واضــــــحة لـلدول األ

 االندماجية اإليضاحية والتجريبية.
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وفي العام الماضـــي، أعادت الوكالة تصـــميم ونشـــر الطبعة الحادية واألربعين من المنشـــور المعنون   -11
Nuclear Power Reactors in the World   ــلة البيانات    2("مفاعالت القوى النووية في العالم") (العدد ــلسـ من سـ

ُمعاد تـصميمه التقارير اإلحـصائية  المرجعية)؛ وهو واحد من أبرز منـشورات الوكالة الـسنوية، ويحتوي المنـشور ال
من منـشور    52وأـصدرت الوكالة أيـضاً الطبعة   بـشأن خبرات تـشغيل محطات القوى النووية.  2020الرـسمية لعام  

Operating Experience with Nuclear Power Stations in Member States   الخبرات التشـــغيلية بخصـــوص")
")، وهو ســلســلة تقارير ســنوية تتناول خبرات تشــغيل محطات القوى  محطات القوى النووية في الدول األعضــاء

لنظام المعلومات عن مفاعالت القوى، ويتضـمن   وهذا المنشـور هو حصـيلة مباشـرة النووية في الدول األعضـاء.
ام   ام في ـع ا الـع اء في فرادى المحـطات وأدائـه اج الكهرـب ات عن إنـت ة إلى المعلوـمات   .2020معلوـم ــاـف اإلضـــ وـب

يتـضمن المنـشور موجزاً تاريخياً لألداء خالل فترة عمر فرادى محطات القوى النووية وأرقاماً تبيّن أداء   الـسنوية،
قطاع الطاقة النووية على الصــعيد العالمي، باإلضــافة إلى الخصــائص التصــميمية ولوحات معلومات عن جميع  

  محطات القوى النووية العاملة.

ــارك أكثر من  -12 ــاً من أكثر من   450وشـ ــخصـ ــرين الثاني/نوفمبر  بلداً   50شـ في أول حلقة   2021في تشـ
الجهود المبذولة من أجل طاقة االندماج  "دراسـية شـبكية تعقدها الوكالة بشـأن التسـويق التجاري لالندماج، بعنوان  

ائـمة"ـماذا يجري اآلن؟  – اقشـــــوا ـحاـلة التطورات في مـجال االـندـماج، والتـحديـّات الـق ، ونظروا في إمـكاـنات  ، وـن
التـعاون بين القـطاعين الـعام والـخاص من أـجل التعجـيل بعملـية تطوير االـندـماج ليكون مصـــــدراً موثوـقاً للـطاـقة في  

   المستقبل يتَّسم أيضاً بكونه مجدياً من الناحية التجارية.

لوم وتكنولوجيا  وواـصلت الوكالة دعم جهود تبادل المعلومات وتنـسيق العمل في المواـضيع ذات الـصلة بع -13
االندماج النووي، بعقد ـسلـسلة من االجتماعات التقنية الدورية، مثل االجتماع التقني الـسابع عـشر بـشأن الجـسيمات  
العالية الطاقة ونظرية حاالت عدم اســتقرار البالزما في االندماج باالحتواء المغنطيســي، واالجتماع التقني بشــأن  

ــأن نظم التحكم في البالزما،  معالجة بيانات االندماج والتحقق من ــر بشــ ها وتحليلها، واالجتماع التقني الثالث عشــ
  85مشـــــارك من   300وجمـعت ـهذه الفـعالـيات أكثر من  وإدارة البـياـنات، والتـجارب عن بـُعد في بحوث االـندـماج.

   دولة عضواً. 31مؤسسة تُمثّل 

ــأن أوـجه2022وفي حزيران/يونـيه   -14 اً بشـــ اـعاً تقنـي اـلة اجتـم ا    ، عـقدت الوـك آزر بين تطورات تكنولوجـي الـت
وُعرضت في   دولة عضواً.  29مشاركاً من    70االندماج النووي وتكنولوجيا االنشطار النووي المتقّدمة، وحضره  

مسـاهمة ناقشـها المشـاركون، وسـتُفضـي هذه المسـاهمات إلى إعداد منشـور بشـأن أوجه التآزر بين   50االجتماع  
طوير التكنولوجيا ألغراض إنتاج الطاقة، في إطار ســــلســــلة الطاقة النووية  االنشــــطار واالندماج النوويين في ت

  الصادرة عن الوكالة.

ــة جدوى  -15 ــيدعم دراس ــي الذي س ــاس ــاطاً جديداً يهدف إلى تحديد وتطوير اإلطار األس وأطلقت الوكالة نش
ترك بين تمهيدية لمحطة قوى اندماج إيضـاحية ألغراض إنتاج الطاقة. اإلدارات إلى إنتاج   ويهدف هذا الجهد المـش

ــتخدمين،   ــترطها عموم المســ ــلة تعالج المتطلبات والمعايير التي يشــ ــورات الوكالة ذات الصــ مجموعة من منشــ
  وسيُنظر أيضاً في أمان تكنولوجيات االندماج وترخيصها. ومتطلبات األمان والبنية األساسية المحايدة إلكترونياً.

ن المسـائل الواجب اعتبارها عند إخراج مرافق االندماج من  ويجري التحضـير لعقد االجتماع التقني بشـأ -16
، بالتعاون مع المفوضية الفرنسية للطاقة الذرية 2022الخدمة، والمزمع أن تعقده الوكالة في تشرين األول/أكتوبر  

  والطاقات البديلة والمنظمة المعنية بالمفاعل التجريبي الحراري النووي الدولي.
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، محفل إنبرو التاســع عشــر للحوار بشــأن تعزيز تقبُّل  2021ون األول/ديســمبر  وُعقد افتراضــياً في كان -17
  7دولة عضواً و   31مشاركاً من    87وحضر هذا المحفل   الجمهور للطاقة النووية من خالل االبتكارات المؤسسية.

  منظمات دولية.

د الدول  وبذلك، أصــبح عد ، أصــبحت أوزبكســتان عضــواً في مشــروع إنبرو.2022وفي نيســان/أبريل   -18
  دولة عضواً باإلضافة إلى المفوضية األوروبية. 43األعضاء في مشروع إنبرو 

ولمواصــلة اســتكشــاف فرص تحقيق التآزر بين أنشــطة الوكالة (ومنها مشــروع إنبرو) واألنشــطة التي   -19
مات السـلمية  يُضـطلع بها في إطار المبادرات الدولية األخرى في المجاالت المتعلقة بالتعاون الدولي في االسـتخدا

للطاقة النووية واألمان ومقاومة االنتشـــار وقضـــايا األمن، عقدت الوكالة اجتماعاً اســـتهاللياً في شـــباط/فبراير  
لبدء دراســة بشــأن المســائل القانونية والمؤســســية المتعلقة بالنشــر المتوقّع لمرافق االندماج    2022وآذار/مارس  

االســـتهاللي بحضـــور ســـت دول أعضـــاء وممثلين عن المفاعل    وُعقد االجتماع النووي الحراري (االندماج).
  التجريبي الحراري النووي الدولي، وأفضى ذلك إلى إعداد وثيقة االختصاصات الخاصة بالدراسة المذكورة.

ــِملت وحدة عن تطوير تكنولوجيا المفاعالت المبّردة   -20 ــرت الوكالة وحدات جديدة للتعلّم اإللكتروني ش ونش
مـفاعالت الـماء المضـــــغوط؛ ووـحدة عن مـفاعالت الـماء المغلي؛ ووـحدة عن مـفاعالت الـماء  ـبالـماء؛ ووـحدة عن  

دة ـبالـماء فوق الحرج؛ ووـحدة عن نُُظم الـطاـقة الهجيـنة، وقـُِدّـمت   الثقـيل المضـــــغوط؛ ووـحدة عن المـفاعالت المبرَّ
  ألغراض التعليم والتدريب.بعض الوحدات بلغات األمم المتحدة الرسمية األخرى على منصة التعلُّم اإللكتروني 

 

  وحدات التعلم اإللكتروني عن تكنولوجيات المفاعالت المتقّدمة ونُُظم الطاقة الهجينة -1-باء الشكل

ابقة للنـشر، المنـشور    -21 تودع النُّـسخ الـس  Nuclear Reactor Technologyالمعنونوأتاحت الوكالة، على مـس

Assessment for Near Term Deployment    تقييم تكنولوجيـا المفـاعالت النوويـة لغرض نشـــــرهـا في األمـد")
ــلة الطاقة النووية الصــادرة عن الوكالة (النســخة المنقحة    NP-T-1.10القريب") (العدد  ــلس ))، الذي يقّدم 1من/ س

طبّق المنشـور الُمنقّح  ويُ  مبادئ توجيهية منقّحة وشـاملة بشـأن اسـتخدام منهجية الوكالة لتقييم تكنولوجيا المفاعالت.
اـلدروَس المســـــتـفادة في الســـــنوات الســـــت التي ُطبِّـقت خاللـها منهجـية التقييم، ويـُدرج ويّوـحد في ـهذه المنهجـية  
التطّورات والخبرات الـجدـيدة في المـفاعالت الصـــــغيرة والمتوســــــطة الحجم، والتطبيـقات غير الكهرـبائـية للقوى  

ة. ة الهجيـن ة ونُُظم الطـاـق ة للتعلُّم اإللكتروني بعنوان    وأعـّدت النووـي ة وحـدة دراســــــي  Nuclear Reactorالوكـاـل

Technology Assessment for Near Term Deployment    تقييم تكنولوجيا المفاعالت النووية لغرض نشـرها في")
وأتاحتها   ))،1من ـسلـسلة الطاقة النووية الـصادرة عن الوكالة (النـسخة المنقحة   NP-T-1.10األمد القريب") (العدد  

  على مستودع الوكالة للنُّسخ السابقة للنشر.
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ة جديدة اسـمها    2022ومن الُمقّرر أن تُطلق الوكالة في آب/أغسـطس   -22  Hub for On-line Nuclearمنصـّ

Power Plant Part-Task Simulators (HOPS)    المركز اإللكتروني ألجهزة محـاكـاة أجزاء ومهـام محـددة في)
ــمل وحدة محطات القوى النووية ( هوبز)) ألغراض التعليم والتدريب على التكنولوجيات النووية االبتكارية، ويشـ

ــار النيتروني، وتدريباً على   لمحاكاة أجزاء ومهام على عدد من نُُظم الطاقة الهجينة، ووحدة لحّل معادالت االنتشــ
  إجراء عملية إعادة التوليف السلبية.

 

  المتجددة الهجينة -محاكاة أجزاء ومهام محددة في نظام الطاقة النوويةمنصة هوبز: وحدة  -2-باء الشكل

ام   -23 اـلث من ـع ة في الربع الـث اـل ا  2022وســـــتُطلق الوـك دة اســـــمـه دـي ات ـج اـن دة بـي اـع  Simulation and، ـق

Experimental Analyses Network Information System (SANIS)    نظام معلومات شــبكة المحاكاة والتحليالت)
(ســـــانيز)، وهي ـقاـعدة بـياـنات ـجدـيدة ســـــتُعنى بجمع معلوـمات عن الرموز الـعددـية الُمطبـّقة في مـحاكاة  التجريبـية 

تطّور الحوادث العنيـفة في محـطات القوى النووـية، ومعلوـمات عن المرافق التجريبـية في جميع أنـحاء الـعالم التي  
  ة.تقدم الدعم على تحليل ظواهر الحوادث العنيفة في محطات القوى النووي

 

  المرافق التجريبية لدراسة الحوادث العنيفة   -3-باء الشكل

االجتماع التقني بشأن سلوك الكوريوم المنصهر وتبريده خارج    2022وُعقد افتراضياً في حزيران/يونيه   -24
مسـاهمة بشـأن الجوانب المتصـلة بالتكنولوجيات واألمان في    27دولة عضـواً وُطرحت فيه   27الوعاء، بحضـور  

دة بالماء.سلوك الك  وريوم المنصهر وتبريده خارج الوعاء في المفاعالت المبرَّ
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، نّظمت الوكالة حلقة عمل/دورة دراســية متقّدمة مشــتركة بين مركز عبد الســالم 2022وفي أيار/مايو   -25
لة دو  45مـشاركاً من    150الدولي للفيزياء النظرية والوكالة بـشأن العلوم والهندـسة النووية الحاـسوبية، وحـضرها  

  عضواً.

، حصـلت الوكالة على نظام محاكاة تعليمية للمفاعالت السـريعة المبّردة بالصـوديوم من  2022وفي عام  -26
دة بالماء، وهو نظام يُكّمل البرامَج الحاـسوبية التي   النوع الحوـضي النمطّي، وللحوادث العنيفة في المفاعالت المبرَّ

   ض التعليم والتدريب.وضعتها الوكالة لمحاكاة المبادئ األساسية ألغرا

  

  نظام محاكاة الحوادث العنيفة -4-باء الشكل



GOV/2022/30-GC(66)/9 
  14مرفق ال

  7الصفحة 

 

 

  مفاعل سريع ُمبّرد بالصوديوم  -5-باء الشكل

، عقدت الوكالة دورة دراسـية إقليمية افتراضـية لتدريب المدربين حول نمذجة  2021وفي أيلول/سـبتمبر   -27
  دول أعضاء. 10مشاركاً من  25ر الدورة وحض وتقييم نظم الطاقة النووية باستخدام منهجية مشروع إنبرو.

ــوراً   -28 ــدرت الوكالة منشـ ــين تبادل المعلومات المتعلقة بتطوير تكنولوجيات المفاعالت، أصـ وبهدف تحسـ
ــوان   ــن ــع  Numerical Benchmarks for Multiphysics Simulation of Pressurized Heavy Water Reactorب

Transients    اء اعالت الـم ابرة في مـف ددة للظواهر الـع ة المتـع ائـي اة النظم الفيزـي اـك ة لمـح ة المرجعـي اـنات الرقمـي ("البـي
 Prediction of ، ومنشـــوراً بعنوان)TECDOC-1994الثقيل المضـــغوط") (الوثيقة التقنية الصـــادرة عن الوكالة  

Transverse Creep Based on Operating Conditions and Microstructure of Heavy Water Reactor Pressure 

Tubes   التّكهن بالزحف العرضــي اســتناداً إلى ظروف تشــغيل أنابيب الضــغط في مفاعالت الماء الثقيل وبنيتها")
  ).TECDOC-2000المجهرية") (الوثيقة التقنية الصادرة عن الوكالة 
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ُمنتشرة بين حبيبات ألفا المتحّولة في   مرحلة ألفا المتحّولةصورة من مجهر إلكتروني اختراقي ماسح تظهر  -6-باء الشكل

  مقدمة أنبوب ضغط في مفاعل كاندو.

ق المعنون "منهجية تقييم معدالت تعطُّل األنابيب في   -29 ــّ ــروع البحثي المنســ ــمن مخرجات المشــ ومن ضــ
دة بالماء" الذي أُجري في الفترة ما بين  أصـــدرت الوكالة منشـــوراً  ،  2021إلى   2018المفاعالت المتقدمة المبرَّ

 Technical Insights from Benchmarking Different Methods for Predicting Pipe Failure Rates inبعنوان  

Water Cooled Reactors    ــاليب المختلفة للتنبؤ بمعدالت ــتمدة من المقارنة المرجعية بين األســ ("رؤى تقنية مســ
دة ــادرة عن الوكالة   تعطل األنابيب في المفاعالت المبرَّ ، وأتاحت  )TECDOC-1988بالماء") (الوثيقة التقنية الصــ

ابقة للنـشر منـشوراً بعنوان    Methodologies for Assessing Pipe Failure Ratesعلى مـستودع الوكالة للنـُسخ الـس

in Advanced Water Cooled Reactors  دة  ("منهجـيات تقييم مـعّدل تعطـّل األـنابـيب في المـفاعالت الم تـقدـمة المبرَّ
  من سلسلة الطاقة النووية الصادرة عن الوكالة). T-NR-2.16بالماء") (العدد 

 
  كسر انفصالي من كال الطرفين عند خّط مياه التغذية، وتصّدع أنبوب مياه التغذية -7-باء الشكل
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تســـــخير اـلذـكاء  ، نّظـمت الوـكاـلة اجتـماـعاً تقنـياً افتراضــــــياً بشـــــأن  2021وفي تشـــــرين األول/أكتوبر  -30
ــره أكثر من  ــطناعي ألغراض التكنولوجيا والتطبيقات النووية، وحض ــارك من   200االص ــو.  60مش   دولة عض

   .2022إصداره بحلول نهاية عام  المقررويجري اآلن إعداد مسّودة المنشور، ومن 

ية وأوجه التقدم في  ، ُعقد افتراـضياً االجتماع التقني بـشأن التحديات التقن2021وفي تـشرين الثاني/نوفمبر   -31
تقبلية.   21خبيراً من    39وحـضر هذا االجتماع   مجال ـصنع الوقود لمفاعالت الماء: الخبرات الحديثة واآلفاق المـس

  دولة عضواً.

، عقدت الوكالة في فيينا المؤتمر الدولي بشـــأن المفاعالت الســـريعة ودورات  2022وفي نيســـان/أبريل   -32
ــتقبل (المفاعالت الســريعة الطاقة النظي الوقود ذات الصــلة بها: ــتدامة من أجل المس   680)، وحضــره  22فة المس

، ُمـشدداً على أن الوقت قد حان للتركيز مجدداً  22وافتتح المدير العام للوكالة مؤتمر المفاعالت الـسريعة  مـشاركاً.
الوقت الذي يواجه  على المنافع الطويلة األجل للمفاعالت الســريعة ودورات الوقود ذات الصــلة بها، ال ســيّما في  

إلى تطوير    22وال يســعى مؤتمر المفاعالت الســريعة  العالَم تحدياً مزدوجاً يتمثل في أزمة الطاقة وأزمة المناخ.
الجيل المقبل من نظم المفاعالت الـسريعة فحـسب، بل يـسعى أيـضاً إلى إعداد الجيل القادم من العلماء والمهندـسين،  

  وإلى تشجيع مشاركة المهنيات.

 

المؤتمر الدولي المعني بالمفاعالت  خالل افتتاح السيد رافائيل ماريانو غروسي،  ،المدير العام للوكالة -8-باء الشكل

  السريعة ودورات الوقود المتصلة بها؛ وهي أكبر فعالية علمية تُعقد في مقّر الوكالة الرئيسي في فيينا، منذ بداية الجائحة.

ــقاً جديداً بعنوان "تطوير نماذج الهيدروليكا الحرارية وأدوات التنبؤ   -33 ــروعاً بحثياً منس وأطلقت الوكالة مش
دولة   14مشــاركاً من    21بها ألغراض تصــميم وتشــغيل نماذج مفاعالت مبردة بالماء فوق الحرج"، بحضــور  

ــروع البحثّي المنســق الدعم إلى الدول األعضــاء في و عضــواً. ــيقّدم المش ضــع نماذج الهيدروليكا الحرارية،  وس
ــاميم المفاعالت المبردة بالماء فوق الحرج بهدف   ــات التجريبية في مجال تعزيز تصــ وتطوير األدوات والدراســ

  نمذجتها.
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ــوية الجديدة للفريق العامل التقني المعني بالمفاعالت المبردة بالغاز للفترة من   -34 إلى    2021وتحددت العض
مل هذا بطيف واـسع من المنـشورات قيد اإلعداد تتعلق بتطوير تكنولوجيا المفاعالت  ويضـطلع الفريق العا .2024

اـنات المـعارف المتعلـقة   اـعدة بـي ة، وـق ة منســــــق ــاريع بحثـي ائج مشـــ از، ونـت الـغ ة المرتفـعة الحرارة المبّردة ـب النمطـي
  بالغرافيت النووي التابعة للوكالة، والتعليم والتدريب.

قاً جديداً بعنوان ، أطلقت الوكالة  2022وفي عام  -35  Benchmark of Transition from“مـشروعاً بحثياً منـس

Forced to Natural Circulation Experiment with Heavy Liquid Metal Loop”  )لمرجعية الخاصـة  "المعايير ا
ئل ثقيل")،  باالنتقال من تجارب الدوران المـستحث إلى تجارب الدوران الطبيعي التي تـستخدم فيها أنـشوطة فلز ـسا

ويهدف هذا المشـــروع إلى تطوير القدرات التحليلية في المفاعالت الســـريعة المتقّدمة في الدول األعضـــاء فيما  
وقّدمت   يتعلق بالمحاكاة والتـصميم باـستخدام النظم والديناميات الحـسابية للموائع، وـشفرات تحليل القنوات الفرعية.

  اقتراحاتها البحثية. دولة عضواً ومنظمة دولية  11مؤسسة من  25

والمحاكاة   ، عقدت الوكالة اجتماعاً تقنياً بشـــأن تطوير وتطبيق أدوات النمذجة2022وفي حزيران/يونيه  -36
  دولة عضـواً.  40مـشارك من    100المفتوحة المصـدر فيما يتعلق بالمفاعالت النووية، وحضـر االجتماع أكثر من  

ومن ضــمن مخرجات المشــروع، يُتوقّع إصــدار منشــور ضــمن ســلســلة التقارير التقنية بشــأن أحدث طراز في  
  األدوات المفتوحة المصدر لتحليل المفاعالت.

، عـقدت الوـكاـلة حلـقة عـمل بشـــــأن المـفاـعل المرتفع الحرارة المبرد  2021نوفمبر  وفي تشـــــرين الـثاني/ -37
وجاءت حلقة العمل كمتابعةً لنقل إصــدار توليف شــفرات   دولة عضــواً.  23مشــاركين من   107بالغاز، حضــرها  

ة من مركز  المـفاعالت المرتفـعة الحرارة ألغراض تحلـيل أداء األـمان في المـفاعالت المرتفـعة الحرارة إلى الوـكالـ 
ــفرات  2020يوليخ للبحوث في ألمانيا في عام  ــتخدام الشــ ــاء من اســ ، بهدف تمكين عدد أكبر من الدول األعضــ

دة بالغاز.     الحاسوبية في أداء تحليل األمان للمفاعالت المرتفعة الحرارة المبرَّ
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  النُّهج المتَّبعة لدعم تطوير البنية األساسية النووية للقوى النووية 

  

  الخلفية  -ألف

ع المؤتمر العام القـسم المعني بتطوير البنية األـساـسية GC(65)/RES/11من القرار    7-في الجزء باء -1 ، ـشجَّ
اعدة المقدَّمة من الوكالة إلى الدول األعضـاء  النووية على  كال المـس مواصـلة األنـشطة التي يضـطلع بها إلدماج أـش

ع الدول األعضـــاء ع برامجها القائمة، وشـــجَّ المهتمة ببرامج    التي تســـتهلُّ برامج للقوى النووية أو تلك التي توســـِّ
ي برامجها القائمة على أن تسـتخدم خدمات الوكالة  القوى النووية أو التي تسـتهلُّ برامج للقوى النووية أو تتوسـع ف

  المتعلقة بتطوير البنية األساسية النووية.

كـما طـلب المؤتمر الـعام من األـماـنة أن تواصـــــل مراـعاة اـلدروس المســـــتـفادة من بعـثات االســـــتعراض   -2
ز فعالية األنشــطة الُمضــَطلع بها في إطار هذه الخدمة، وحثَّ الدول    المتكامل للبنية األســاســية النووية، وأن تعّزِ

األعضـــاء على وضـــع خطط عمل والمواظبة على تحديثها من أجل تنفيذ التوصـــيات واالقتراحات التي تقِدّمها  
ع الدول األعضـاء على أن تشـارك في وضـع خطط  بعثات االسـتعراض المتكامل للبنية األسـاسـية النووية، وشـجَّ

  ا.العمل المتكاملة الخاصة بكل منه

ع المؤتمر العام األمانة على تسـهيل التنسـيق الدولي، حيثما أمكن ذلك، لتحسـين كفاءة المسـاعدة   -3 كما شـجَّ
ع على تعزيز األنـشطة التي تضـطلع بها الدول   المتعددة األطراف والثنائية المقدمة إلى هذه الدول األعضـاء، وـشجَّ

  مجال تطوير البنية األساسية النووية.األعضاء، فرديا وجماعيا، للتعاون على أساس طوعي في 

اء -4 ام في الجزء ـب دير الـع ام من الـم ب المؤتمر الـع ديم تقرير عن   GC(65)/RES/11من القرار    9-وطـل تـق
التقّدم المحرز في تنفيذ هذا القرار إلى مجلس المحافظين، حسـب االقتضـاء، وإلى المؤتمر العام في دورته العادية  

 ).2022السادسة والستين (

  

  التقدُّم المحرز منذ انعقاد الدورة العادية الخامسة والستين للمؤتمر العام  -باء

ــتقلة عند تطوير   -5 ــلت الوكالة التأكيد على أهمية توافر إطار قانوني مالئم وهيئة رقابية فعالة ومســ واصــ
األســاســية البالغ عددها    واإلطاران القانوني والرقابي هما اثنان من المســائل المتعلقة بالبنية برامج القوى النووية.

ــألة التي جرى تناولها في نهج المعالم المرحلية البارزة.  19 ــدر في   مسـ ــدد، صـ ــور    2021وفي هذا الصـ المنشـ
 Experiences of Member States in Building a Regulatory Framework for the Oversight of New"المعنون  

Nuclear Power Plants: Country Case Studies"    تجارب الدول األعـضاء في بناء إطار رقابي لإلـشراف على)
   ).TECDOC-1948محطات القوى النووية الجديدة: دراسات حالة قُطرية) (الوثيقة التقنية الصادرة عن الوكالة 

لُّ   -6 ــاء التي تســـــتـه دول األعضـــ َل البرامجّي األبرز لـل دلـي ارزة اـل ة الـب الم المرحلـي ة المـع وال تزال منهجـي
ع برامجها القائمة.  برامج   وسـعياً من الوكالة لضـمان اسـتمرار انطباق العدد جديدة للقوى النووية أو تلك التي توسـِّ

NG-G-3.1 (Rev. 1)    ــدرها الوكالة، فقد نُقح العدد من أجل إدماج الدروس ــلة الطاقة النووية التي تصـ ــلسـ من سـ
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المعالم المرحلية البارزة، وعرض االســـتنباطات  المســـتفادة من تجارب الدول األعضـــاء في اســـتخدام منهجية  
ــية النووية، وتلبية احتياجات البلدان   ــاسـ ــتعراض المتكامل للبنية األسـ لت إليها بعثات االسـ ــَّ ــية التي توصـ الرئيسـ

عة، واعتبارات البنية األســاســية في المفاعالت الصــغيرة والمتوســطة الحجم. ــّ وفي تشــرين األول/أكتوبر   المتوس
ّودة األولى وتلقّي التعقيبات عليها، وحضـره  ، ُعقد اج2021   34مرـشحاً من    57تماع تقني افتراضـي لعرض المـس

  دولة عضواً.

 

وتلّقى   ونّظمت الوكالة حلقة عمل بـشأن ـشراء الخدمات لدعم تطوير برنامج القــــــوى النووية في مـصر. -7
ريباً حول إدارة الـشراء، واألدوار  ، تد2021المـشاركون في حلقة عمل وطنية افتراـضية ُعقدت في حزيران/يونيه  

ــيانة   ــغيل والصـ ــييد، واإلدخال في الخدمة، والتشـ ــراء محددة تلزم أثناء مراحل التشـ ــؤوليات، وخدمات شـ والمسـ
  لمحطات القوى النووية.

 Integrated Life Cycle Risk Management for New Nuclearوأعّدت الوكالة مســودة منشــور بعنوان   -8

Power Plants  دد  ("اإل دة") (الـع دـي ة الـج اطر خالل العمر التشـــــغيلي لمحـطات القوى النووـي ة للمـخ امـل دارة المتـك
NR-T-2.15 .من ـسلـسلة الطاقة النووية الـصادرة عن الوكالة)، وأتاحتها على مـستودع الوكالة للنسخ السابقة للنشر 

ور بأهمية خاصـة في مرحلتي التحضـير لبناء محطة قوى نووية، و م هذا المنـش ييده. إذ يتنويتـس ور  بتـش أ هذا المنـش
مم هذا المنشــور لتوســيع فهم الجهات   بالمخاطر التي قد تبرز خالل مرحلتي التشــغيل واإلحراج من الخدمة. وصــُ

 المعنية بالعمليات واإلجراءات واألساليب  األساسية في اإلدارة المتكاملة للمخاطر.

احات المقدَّمة خالل البعثات الســابقة ويجري  ويتم االحتفاظ بســجل يحتوي على جميع التوصــيات واالقتر -9
كما تُدمج الدروس المســـتفادة ضـــمن تنقيحات المنشـــورات الحالية وعند إعداد منشـــورات جديدة  تحديثه بانتظام.

اـسية النووية، ال ـسيما المنـشور المعنون   Integrated Nuclear Infrastructure Review"تتعلق بتطوير البنية األـس

(INIR): Ten Years of Lessons Learned"   االســتعراض المتكامل للبنية األســاســية النووية: عشــر ســنوات من)
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، باإلضـــــافة إلى المراجـعة الـحالـية لمنهجـية المعالم المرحلية  2021الدروس المســـــتـفادة)، الذي صـــــدر في عام 
  البارزة.

ية، حـسب االقتـضاء، بمزيج من  وواـصلت األمانة أيفاد بعثات االـستعراض المتكامل للبنية األـساـسية النوو -10
ــتوى من تبادل المعلومات. ــير أعلى مس ــمية األخرى لألمم المتحدة لتيس وفي   اللغة اإلنكليزية وإحدى اللغات الرس

حين أـنه من المتوقع أن تـقدَّم تـقارير التقييم اـلذاتي ـباللـغة اإلنكليزـية، يمكن تـقديم الوـثائق اـلداعـمة ـبإـحدى لـغات األمم  
ويتم نشــر تقرير بعثة االســتعراض المتكامل للبنية األســاســية النووية الرئيســي باللغة   الرســمية األخرى.المتحدة  

   اإلنكليزية.

ــلة، وأحدثه التدريب   -11 ومن خالل التدريب المنتظم للخبراء الخارجيين والموظفين من اإلدارات ذات الصــ
ــرين األول/أكتوبر   ــتمرار خدم2021الذي ُعقد في تش ــية ، يتم ضــمان اس ــاس ــتعراض المتكامل للبنية األس ة االس

ل االـستعانةُ بخبراء خارجيين في   النووية وتوافر مجموعة واـسعة من الخبراء. وقد واـصلت األمانة ـضمان أالَّ تـُشّكِ
  إطار بعثات االستعراض المتكامل للبنية األساسية النووية تضارباً في المصالح أو تكفَل ميزة تجارية.

و -12 على ذلــك،  بــالمنشـــــور المعنونوعالوةً  المتزايــد  االعتراف  األمــانــةُ   Milestones in theلكي تلبي 

Development of a National Infrastructure for Nuclear Power  ) ية اـس اء بنية أـس المعالم المرحلية البارزة إلنـش
وية الصــادرة عن من ســلســلة الطاقة النو  NG-G-3.1من العدد   Rev. 1وطنية للقوى النووية) (الصــيغة المنقحة  

ــينية   ــية، وحديثاً إلى اللغات الصـ ــية والروسـ ــور إلى اللغات العربية والفرنسـ ــتخدامه، تُرجم المنشـ الوكالة) واسـ
  ).2021واإلسبانية (

ـفي   -13 اـلوكـــالـــة  ـعـنون  2022وأصـــــــدرت  ـم اـل ـمنشـــــور   Case Studies on the Development of aاـل

Comprehensive Report to Support the Decision Making Process for a Nuclear Power Programme 
("دراســات الحالة إلعداد تقرير شــامل لدعم عملية اتخاذ القرارات في برامج القـــــــوى النووية") (الوثيقة التقنية  

، ويهدف المنشــــور إلى دعم الدول األعضــــاء التي تُعّد تقارير  )IAEA-TECDOC-1993الصــــادرة عن الوكالة  
منشـــور من تقاســـم خبرات الدول األعضـــاء التي أنجزت هذه العملية وتلك التي بلغت مراحل  شـــاملة، إذ يُمكن ال
   متقّدمة في إعدادها.

 Managing ، أتاحت الوكالة على مســتودع النســخ الســابقة للنشــر مســودة المنشــور المعنون2021وفي   -14

Siting Activities for Nuclear Power Plants  طة تحديد مواقع محطات القوى النووية") (العدد -NG("إدارة أنـش

T-3.7  من سـلسـلة الطاقة النووية الصـادرة عن الوكالة (الصـيغة المنقَّحةRev. 1.((   ويهدف المنشـور إلى مسـاعدة
  الدول األعضـــاء لكي تضـــمن تحديد المواقع المالئمة لمحطات القوى النووية وتقييمها وترخيصـــها بطريقة فعالة

   تستند إلى خطط محكمة، وتأخذ جميع العوامل والدروس المستفادة من األحداث األخيرة في عين االعتبار.

 Milestones in the Development of aوتجري اآلن أعـمال المراجـعة إلصـــــدار المنشـــــور المعنون   -15

National Infrastructure for Nuclear Power  )  ــية وطنية للقوى ــاســ ــاء بنية أســ المعالم المرحلية البارزة إلنشــ
من سلسلة الطاقة النووية الصادرة عن الوكالة)، وفي هذا   NG-G-3.1من العدد    Rev. 1النووية) (الصيغة المنقحة  

ــرين األول/أكتوبر   ــا  2021اإلطار، ُعقد في تش ــاء بنية أس ــأن المعالم المرحلية البارزة إلنش ــية  اجتماع تقني بش س
دولة عضــواً بهدف جمع التعقيبات والمدخالت    34مشــاركاً من   57وطنية للقوى النووية، وحضــر هذا االجتماع  

   للمسودة األولى.
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ــور المعنون -16 ــاً أعمال تنقيح المنشــ  Preparation of a Feasibility Study for New وتجري اآلن أيضــ

Nuclear Power Projects  يع القوى النووية الجديدة") (العدد ("إعداد دراســة جدوى بشــأن مشــارNG-T-3.3   من
، منح  2022ســلســلة الطاقة النووية الصــادرة عن الوكالة)، وفي هذا اإلطار، ُعقد اجتماع تقني في نيســان/أبريل  

  دولة عضواً الفرصة لمراجعة جميع فصول المسودة والتعقيب عليها. 26مشاركاً من  53

 Managing Environmental Impact Assessment for لمعنونوتجري اآلن أعمال مراجعة المنشـــور ا -17

Construction and Operation in New Nuclear Power Programmes    ا يتعلق ة فيـم ار البيئـي ("إدارة تقييم اآلـث
من سـلسـلة  NG-T-3.11 بأعمال التشـييد والتشـغيل المضـطلع بها في إطار برامج القوى النووية الجديدة") (العدد

ل بها بشــأن   2021ة النووية الصــادرة عن الوكالة)، وُعقد في تشــرين األول/أكتوبر  الطاق االجتماع التقني المتصــّ
  دولة عضواً. 30مشاركاً من  81اعتبارات حماية البيئة في برامج القوى النووية الجديدة، وحضره 

ــتعراض المنهجيات والمبادئ التوجيهية الخاصــة بالمفاعالت الصــغيرة و -18 ــطة الحجم أو  وبغية اس المتوس
النمطـية، وتكييف تطبيق ـهذه المنهجـيات والمـبادئ التوجيهـية، مع مراـعاة العـمل المضـــــطلع ـبه في إـطار المحـفل  
الرقابي المعني بهذه المفاعالت وأنشـطة الوكالة التي تتناولها،، دققت الوكالة وأّكدت انطباق نهج المعالم المرحلية  

 Evaluation of the Status of National Nuclear Infrastructure"شور المعنون  البارزة والشروط الواردة في المن

Development"   (تقييم حالة تطوير البنية األـساـسية النووية الوطنية) ((الـصيغة المنقحةRev. 1 من العدد (NG-T-

لمرحلية البارزة، ســتؤخذ  وخالل عملية تنقيح نهج المعالم ا من ســلســلة الطاقة النووية الصــادرة عن الوكالة).  3.2
في االعتبار النواتُج والمواُد اإلرشـــادية المنبثقةُ عن محفل الرقابيين المعنيين بالمفاعالت النمطية الصـــغيرة وعن  

  األنشطة األخرى التي اضطلعت بها الوكالة.

ــرين األول/أكتوبر   -19 ــاء التي تقّد2021وفي تشـ ــنوياً مع الدول األعضـ م الدعم ، نّظمت الوكالة اجتماعاً سـ
المالي والخبرات لتطوير الدورات التدريبية، من أجل مناقشــة هذا الموضــوع، وناقش الحاضــرون ورقة بيضــاء  
عن اســتمرار المشــروع المعني بدعم الدول األعضــاء التي تفِكّر في األخذ ببرامج القوى النووية أو توســيعها أو  

الالزمة لوضـع برنامج آمن ومأمون وسـلمي في مجال    تخطط لذلك في إرسـاء البنية األسـاسـية الوطنية المسـتدامة
ــأن التدريب المتكامل على البنية   ــاً الجدول الزمني للفعاليات التدريبية المقترحة بشـ ــوا أيضـ القوى النووية، وناقشـ

  .19-، في ضوء تأّخر تنفيذ األنشطة بسبب جائحة كوفيد2022-2021األساسية النووية للفترة 

ثالث حلقات دراســية شــبكية في ســلســلة "إدارة البرامج النووية الجديدة: قصــص نجاح  ونّظمت الوكالة   -20
البلدان المســتجدة"، وحملت هذه الحلقات العناوين التالية: "عقد من الزمن على الدعم المتكامل الذي تقِدّمه الوكالة  

ــبتمبر   ــتجدة" في أيلول/سـ ــتجدة:  2021إلى البلدان المسـ ــص نجاح البلدان المسـ ــرين  ، و"قصـ بيالروس" في تشـ
، و"الممارـسات الجيدة والمـسائل المـشتركة التي حددها االـستعراض المتكامل للبنية األـساـسية 2021الثاني/نوفمبر  

ما يقرب من  وحضر الحلقات الشبكية الثالث   .2022النووية في تطوير برامج القـوى النووية" في حزيران/يونيه  
ً  60مشاركاً من  760  .بلدا
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 المفاعالت الصغيرة والمتوسطة الحجم 
  تطويرها ونشرها —أو النمطية 

  

  الخلفية  -ألف

ع المؤتمر العام، في الجزء باء -1 ، األمانة على أن تواصـل مشـاوراتها  GC(65)/RES/11من القرار    8-شـجَّ
وتواصلها مع الدول األعضاء المهتمة، والمنظـَّمات المختصة التابعة لمنظومة األمم المتحدة، والمؤسسات المالية،  
ــر ــورة حول تطوير ونشـ ــداء المشـ ــأن إسـ ــلة، بشـ   والهيئات اإلنمائية اإلقليمية، وغيرها من المنظمات ذات الصـ

ع األمانة على مواصــلة العمل على تحديد مؤشــرات   المفاعالت الصــغيرة والمتوســطة الحجم أو النمطية. كما شــجَّ
أداء األمان وقابلية التشــغيل وقابلية الصــيانة وقابلية البناء وذلك لمســاعدة البلدان في تقييم تكنولوجيات المفاعالت  

ــغيرة والمتوســــطة الحجم أو النمطية المتقدمة ووضــــ  ــغيرة  الصــ ــادات لتنفيذ تكنولوجيا المفاعالت الصــ ع إرشــ
  والمتوسطة الحجم أو النمطية.

ــأن الخيارات فيما   -2 ــلة تعزيز التبادل الدولي الفعال للمعلومات بشــ ودعا المؤتمر العام األمانة إلى مواصــ
ــعيد الدولي، ودعا األم ــطة الحجم أو النمطية المتاحة على الصـ ــغيرة والمتوسـ انة والدول  يتعلق بالمفاعالت الصـ

نها من أن تعرض مفاعالت ـصغيرة ومتوـسطة الحجم أو نمطية بهدف تحفيز   األعـضاء التي هي في وـضع يمكــــــِّ
بة على نشر المفاعالت   ــِّ التعاون الدولي في مجال االضطالع بدراسات عن اآلثار االجتماعية واالقتصادية المترتـ

مـية، وإمـكانـية دمجـها مع مصـــــادر الـطاـقة المتـجددة،  الصـــــغيرة والمتوســــــطة الحجم أو النمطـية في البـلدان الـنا
  وتطبيقاتها غير الكهربائية.

تـقديم تقرير بشـــــأن    GC(65)/RES/11من القرار  9-وطـلب المؤتمر الـعام من الـمدير الـعام في الجزء ـباء -3
اد تين  تنفيذ هذا القرار إلى مجلس المحافظين، حـسب االقتضـاء، وإلى المؤتمر العام في دورته العادية الـس ة والـس ـس

)2022.( 

  

  التقدُّم المحرز منذ انعقاد الدورة العادية الخامسة والستين للمؤتمر العام  -باء

تطوير ونشر  مجال  وقد كثَّفت الوكالة في السنوات األخيرة عملها في تقديم الدعم إلى الدول األعضاء في   -4
المنصـــة المعنية بالمفاعالت النمطية الصـــغيرة  ، أنشـــأت الوكالة  2021وفي عام   المفاعالت النمطية الصـــغيرة.
التي توفر "وجهة واحدة" للدول األعضاء والجهات المعنية األخرى المهتمة بتطوير  وتطبيقاتها على نطاق الوكالة  

  ونشر تكنولوجيا المفاعالت النمطية.

ورة الـعادـية الـخامســـــة والســـــتين للمؤتمر الـعام  وفي ـهذا اإلـطار، نّظـمت الوـكاـلة فـعالـية ـجانبـية خالل اـلد -5
ة والتعريف بها ولمناقشـــة حالة تطّور ونشـــر المفاعالت  2021للوكالة في أيلول/ســـبتمبر   ، لإلعالن عن المنصـــّ

   النمطية الصغيرة على الصعيد العالمي.
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ــة ولجنته التوجيه -6 ــروع المنصــ ة آلية لإلدارة الداخلية، وعقد فريق تنفيذ مشــ ــّ ية اجتماعات  وتعّد المنصــ
متكررة للعمل على المهام المـسندة لألعـضاء بموجب وثيقة االختـصاـصات، وللرّد على الطلبات التي تقّدمها الدول  

  األعضاء.

طة األجل للمفاعالت النمطية الصـغيرة للفترة  -7 تراتيجية متوـس ، حددت  2029-2022ووضـعت الوكالة اـس
ممت لتـضمن أن تكون مـساهمة الوكالة في تلبية االحتياجات وتحديد الثغرات في    فيها ـسبعة أهداف اـستراتيجية صـُ

  المسح البيئي مساهمةً مناسبة من حيث التوقيت وذات صلة ومتّسقة.

ـبـعـنوان   -8 ـكـتيـّبـــاً  اـلوكـــالـــة    Small Modular Reactors: A New Nuclear Energy Paradigmوأعـــّدت 
يستهدف واضعي السياسات والمسؤولين الحكوميين  ("المفاعالت النمطية الصغيرة: نموذج جديد للطاقة النووية")  

المهتمين بالمفاعالت النمطية الصـــغيرة، وكانت الوكالة قد أعّدت الكتيّب في إطار الدورة الســـادســـة والســـتين  
للمؤتمر الـعام إلعـطاء الجـهات المعنـية الرئيســــــية ملخصـــــاً ـبالعواـمل التمكينـية التي ينبغي دراســـــتـها عـند اتـخاذ 

ويتناول الكتيّب الرؤى العالمية بشـأن المفاعالت النمطية   المفاعالت النمطية الصـغيرة أو نشـرها.القرارات بشـأن 
الصغيرة ومزاياها المحتملة وتحدياتها وعوامل تمكين نشرها، والعوامل المحفّزة التي ستؤدي إلى نشر المفاعالت  

رر  النمطية الـصغيرة على نطاق تجاري عالمّي، ويتناول الكتيب باـستفاـضة أكبر المفاعالت النمطية الـصغيرة الُمق
  نشرها على المدى القريب.  

، فـعالـية ـجانبـية خالل المؤتمر اـلدولي بشـــــأن الـقانون النووي:  2022ونّظـمت الوـكاـلة في نيســـــان/أبرـيل  -9
ة، وتناقش األطر القانونية للتكنولوجيات المســـتجّدة في مجال   الحوار العالمي، تُســـلّط الضـــوء على عمل المنصـــّ

مشـاركاً على    150مشـارك شـخصـيا و  50الفعالية المختلطة أكثر من وحضـر هذه  المفاعالت النمطية الصـغيرة.
ــاً كتيّباً يتضـــمن معلومات موجزة وواضـــحة عن منصـــة المفاعالت النمطية   اإلنترنت. وأصـــدرت الوكالة أيضـ
   الصغيرة.

الوكالة بوابة إلكترونية للموارد والتنســيق بشــأن المفاعالت النمطية الصــغيرة، تهدف إلى  اســتكملت  كما   -10
ويد الدول األعضــــاء  بلمحة عامة منهجية وشــــاملة عن جميع خدمات وأنشــــطة الوكالة في مجال المفاعالت  تز

  .2022 تموز/يوليهالبوابة في أطلقت النسخة األولى من النمطية الصغيرة وتطبيقاتها، و

بناء القدرات  سـنوات، لدعم الدول األعضـاء في   4وأطلقت الوكالة مشـروعاً أقاليمياً للتعاون التقني مّدته  -11
  في مجال المفاعالت النمطية الصغيرة والمفاعالت الصغرى وتكنولوجياتها وتطبيقاتها.

،  2022ونّظمت الوكالة دورة دراســية افتراضــية تناولت المفاعالت النمطية الصــغيرة في نيســان/أبريل   -12
التي    2022اء قمة القوى النووية  وجاء تنظيم هذه الدورة بطلب من الرابطة البرازيلية لتطوير األنشطة النووية أثن

   .ُعِقَدت في البرازيل

منـصة المفاعالت النمطية الـصغيرة لتلبية طلبات الدول األعـضاء في  في إطار  وشـُّكلت أربعة أفرقة عمل   -13
مجاالت التصـميم الموّحد للمفاعالت النمطية الصـغيرة فيما يتعلق باألحداث الخارجية والتصـميم المحايد من حيث  

واعتبارات تيـسير تعجيل نـشر المفاعالت النمطية الـصغيرة والمفاعالت الـصغريّة؛ وتوحيد أنـشطة الوكالة  الموقع؛  
في مجال المفاعالت النووية المحمولة والعائمة؛ وإيفاد بعثة خبراء لتقديم الدعم في إجراء دراســـة جدوى تمهيدية  

  لنشر مفاعل نمطي صغير في األردن.
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ــيق والتوحيد في  وأطلقت الوكالة، بتوجيه و  و -14 ــرين من المدير العام للوكالة، مبادرة التنسـ ــراف مباشـ إشـ
المجال النووي بهدف تيســير النشــر المأمون واآلمن للمفاعالت النمطية الصــغيرة وغيرها من المفاعالت النووية  

مة رقابيين والبائعين  وتجمع هذه المبادرة الرئيســــية الجديدة بين مجموعة من الجهات المعنية بما في ذلك ال  .المتقّدِ
لين والمنظمات والرابطات الدولية. والنتائج المتوخاة من هذه المبادرة هي   والجـهات الـحائزة للتكنولوجـيا والمشـــــغِّ

تنســـيق وتوحيد النُُهج الرقابية والصـــناعية المتعلقة بالمفاعالت النمطية الصـــغيرة، وبالتالي دعم مســـاهمة هذه 
ــل وجه في تحقيق ــافي انبعاثات    2030أهداف خطة عام   المفاعالت على أفضــ واتفاق باريس، ومنها خفض صــ

لَت فرقة عمل تعمل    .2050الكربون إلى مســتوى الصــفر بحلول عام  ّكِ ــُ ومن أجل التنســيق بين جميع الجهود، ش
ــتهاللي للمبادرة في فيينا في    ضــمن منصــة الوكالة للمفاعالت النمطية الصــغيرة وتطبيقاتها. وُعِقد االجتماع االس

 .2022يونيه /حزيران

  

المدير العام للوكالة، السيد رافائيل ماريانو غروسي، يلقي كلمته االفتتاحية في االجتماع االستهاللي لمبادرة   -1-باء الشكل

  . 2022حزيران/يونيه  23 فيينا بالنمسا. التنسيق والتوحيد في المجال النووي الذي ُعِقد في مقر الوكالة في  

ة   -15 اعالت النمطـي المـف ارات تتعلق ـب ــأن خـي دولي بشـــ د اـل ة على الصـــــعـي الـي ادل المعلوـمات بفـع ولتعزيز تـب
الصغيرة، ُعقد افتراضياً اجتماع تقني بشأن تصميم الوقود للمفاعالت النمطية الصغيرة وصنعه وسلوكه التشعيعي  

دولة عضــواً ومنظمتين دوليتين، وتبادلوا    19خبيراً من   45ضــر االجتماع  وح .2021في تشــرين األول/أكتوبر  
تقبالً في مجال تصـميم أنواع وقود المفاعالت   ينات المطلوبة مـس بة مؤخراً والتحـس المعلومات عن الخبرات المكتـس

مفاعالت  النمطية الصـــغيرة وصـــنعها وســـلوكها التشـــعيعي، وبالتحديد وقود المفاعالت المبّردة بالماء، ووقود 
دة بالغاز. وتضــّمن االجتماع محفالً خاصــاً بشــأن   األمالح المصــهورة، ووقود المفاعالت المرتفعة الحرارة المبرَّ

رؤى الجهات الرقابية الوطنية ومؤســـســـات الدعم التقني بشـــأن ترخيص أنواع الوقود المتقّدمة لمفاعالت الماء  
  الخفيف.
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العــام   -16 طبعــة  ــة  الوكــال المعنون    2022وأعــّدت  ب  ــّ الكتي  Advances in Small Modular Reactorمن 

Technology Developments: A Supplement to IAEA Advanced Reactors Information System (ARIS)   
لإلصــدار الذي نشــرته ("أوجه التقدُّم المحرز في تطوير تكنولوجيات المفاعالت النمطية الصــغيرة: جزء تكميلي  

الوكالة بشــأن نظام المعلومات الخاصــة بالمفاعالت المتقدمة")، وســتصــدره في إطار الدورة الســادســة والســتين  
  .2022للمؤتمر العام، الُمقرر عقدها في أيلول/سبتمبر 

ا المـفاعالت المرتفـعة  2021وفي تشـــــرين الـثاني/نوفمبر   -17 ، عـقدت الوـكاـلة حلـقة عـمل بشـــــأن تكنولوجـي
رارة المبّردة بالغاز عقب إصـدار توليف شـفرات المفاعالت المرتفعة الحرارة ألغراض تحليل أداء األمان في  الح

  107وحضـــر الحلقة، التي ُعقدت افتراضـــياً،   المفاعالت المرتفعة الحرارة إلى الوكالة من مركز يوليخ للبحوث.
  دولة عضواً ومنظمة دولية واحدة. 23مشاركين من 

ــأن حالة قاعدة بيانات  2021اني/نوفمبر  وفي تشــــرين الث -18 ــنوي بشــ ، عقدت الوكالة االجتماع التقني الســ
ــره   ــاركاً من   15المعارف المتعلقة بالغرافيت النووي التابعة للوكالة وحضـ ــواً.  11مشـ وتهدف قاعدة  دولة عضـ

ـية والكيـمائـية  ، إلى حفظ وإثراء المعلوـمات العلمـية عن الخصـــــائص الفيزـيائ1999المـعارف، التي أُنشــــــئت ـعام  
ــلة بالقوى النووية واألمان النووي. ــائص الغرافيت النووي ذات الصــ ويُعتبر هذا   والميكانيكية وغيرها من خصــ

   النشاط أساسياً في دعم تكوير تكنولوجيات المفاعالت النمطية الصغيرة المرتفعة الحرارة المبّردة بالغاز.

 

  بالغرافيت النووي التابعة للوكالة  قاعدة بيانات المعارف المتعلقة -2-باء الشكل



GOV/2022/30-GC(66)/9 
  16المرفق 

 5الصفحة 

 

 :Atoms for Space، نّظمت الوكالة حلقة دراسـية شـبكية مدتها يومان، بعنوان 2022وفي شـباط/فبراير   -19

Nuclear Systems for Space Exploration  ــ ("تســـخير الذرة من أجل الفضـــاء: النُظم النووية في اســـتك اف  شـ
وكان الغرض من الحلقة الدراسـية الشـبكية هو   دولة عضـواً.  66مشـاركين من    505الفضـاء")، وحضـر الحلقة 

تقبلية في هذا المجال. اف الفضـاء وتحديد بعض اآلفاق المـس تكـش ت    عرض حالة تطوير النُظم النووية الـس وُعِرضـَ
ل الحرارة المتولِّدة عن اضــمحالل النظائر المشــعة إلى كهرباء  : نُ كما يلي نُظم مختلفة ظم القوى النووية التي تحّوِ

د  أو ت دفع النووي، أي نُ ولـِّ اـعل؛ ونُظم اـل دـماج أو  القوى من المـف دة من االـن ة المتولـِّ اـق دفع التي تســـــتـخدم الـط ظم اـل
ة التي تهدف إلى توفير طاقة ســـطحية االنشـــطار النووي لتوفير قوة دفع لمركبة فضـــائية؛ ونُظم القوى الســـطحي

  خارج األرض لبعثات االستكشاف الموسعة واحتمال وجود بشري مستدام على أجسام كوكبية أخرى.

 

تسخير الذرة من أجل بعنوان " ة على مدار يومينشبكي ةدراسي ةحلق 2022في شباط/فبراير الوكالة  تعقد  -3-باء الشكل

  " شاف الفضاءكالنُظم النووية في استالفضاء: 

بة   -20 ــِّ وتعزيزاً للتعاون الدولي في مجال االضـطالع بدراسـات عن اآلثار االجتماعية واالقتصـادية المترتــــ
على نشـــــر المـفاعالت النمطـية الصـــــغيرة في البـلدان الـنامـية، وإمـكانـية إدـماجـها مع مصـــــادر الـطاـقة المتـجددة،  

يقاتها غير الكهربائية، نّظمت الوكالة االجتماع التقني بشـأن رسـم خريطة طريق فيما يتعلق بالنشـر التجاري  وتطب
ــان/أبريل   ــاركاً من   50، حضــره 2022إلنتاج الهيدروجين النووي في نيس دولة عضــواً وأربع منظمات    29مش

رة، من التطبيـقات غير الكهرـبائـية الـهاـمة  ويعتبر إنـتاج الهـيدروجين، بـما في ذـلك من عملـيات مرتفـعة الحرا دولـية.
  للمفاعالت النمطية الصغيرة.
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تفكر عدة بلدان بالعمليات النووية لتوليد الهيدروجين المنخفض الكربون على . مخزون الطاقة الهيدروجينية -4-باء الشكل

  ) Shutterstockنطاق واسع وعلى نحو تنافسي من حيث التكلفة (الصورة من: موقع 

ــين قدرة المفاعالت النمطية   -21 ــأن "تكنولوجيات تحســ قاً جديداً بشــ ــَّ ــروعاً بحثياً منســ وأطلقت الوكالة مشــ
ر" في الفترة من  الصغيرة والمفاعالت ال دة بالغاز على المنافسة وتمكين نشرها في وقت مبّكِ مرتفعة الحرارة المبرَّ

د الثغرات  2025إلى    2022 ة العـامـة، وتحـدـي ات التمكينـي د التكنولوجـي ــدد، وتحـدـي ، لتطوير نهج في هـذا الصـــ
   والفرص.  

مة للمفاعالت النمطية  ، نّظمت الوكالة اجتماعاً تقنياً بشأن المدونات وا2022وفي أيار/مايو   -22 لمعايير المنّظِ
دولة عـضواً وأربع منظمات دولية،   28مـشاركاً من   85الـصغيرة، وهندـسة تـصميمها، وـصنع مكوناتها، وحـضره  

ع في أنـشطة تحديد مؤـشرات أداء األمان، وجاهزية التـشغيل، والقابلية للـصيانة،   وهدف االجتماع إلى تعزيز التوسـّ
ة البلدان في تقييم التكنولوجيات المتقدمة للمفاعالت النمطية الصـغيرة، وفي إعداد مبادئ  وإمكانية التشـييد لمسـاعد

لتحديات واالحتياجات والثغرات التي جرى ـسيكون لو إرـشادية في تنفيذ تكنولوجيات المفاعالت النمطية الـصغيرة.
  د في المجال النووي.دعم للمسار الصناعي لمبادرة التنسيق والتوحيالتوجيه دور مباشر في تحديدها 

وتحددت العضــــوية الجديدة للفريق العامل التقني المعني بالمفاعالت الصــــغيرة والمتوســــطة الحجم أو   -23
وينقســــم هذا الفريق العامل إلى ثالث مجموعات مواضــــيعية فرعية، واحدة تُعنى   .2025-2022النمطية للفترة 

لمفاعالت النمطية الصــغيرة؛ والثانية بالبحوث وتطوير  بوضــع متطلبات ومعايير المســتخدمين العامة لتكنولوجيا ا
نات والمعايير؛ والثالثة بالصــناعة وهندســة التصــاميم واالختبار والتصــنيع   التكنولوجيا واالبتكار ووضــع المدوَّ

   وسلسلة اإلمداد وتكنولوجيا التشييد.

 Technology Roadmap for Small Modular Reactor Deploymentوأصدرت الوكالة المنشور المعنون   -24
لة الطاقة   NR-T-1.18خارطة طريق التكنولوجيا الخاصـة بنـشر المفاعالت النمطية الصـغيرة") (العدد  (" لـس من ـس
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اـمة التي يمكن   ــاء مجموـعة من خرائط الطريق الـع دول األعضـــ ّدم لـل ة)، اـلذي يـق اـل ــادرة عن الوـك ة الصـــ النووـي
اســتخدامها في نشــر المفاعالت الصــغيرة والمتوســطة الحجم أو النمطية اســتناداً إلى آخر المدخالت من الدول  

كة/المشـغلة التي تُحفّز الطلب على المفاعالت ومتطلباتها،  ويرّكز المنشـور على أنشـطة المنظمات المال األعضـاء.
وأنشــــــطة المصـــــممين اـلذين يطورون التكنولوجـيات، وأنشــــــطة الجـهات الرـقابـية التي تـحدد المتطلـبات الرـقابـية  

ويقّدم المنشــور أيضــاً منهجية لتطوير خارطة طريق للتكنولوجيا المفاعالت تتســم بآفاق تطوير أوســع،   وتحفظها.
  معلومات عن الفرص والتحديات الناشئة في هذه التكنولوجيا الحديثة العهد نسبياً.وتوفر 

ــى إلى تحديد متطلبات ومعايير  2021وبعد االجتماع التقني األول الذي ُعقد في أيار/مايو   -25 ، والذي أفضــ
ن األســواق  محددة ترتبط بتكنولوجيات المفاعالت الصــغيرة والمتوســطة الحجم أو النمطية في مجموعة متنوعة م

ــتخدمي   ــترطها عموم مس ــأن المتطلبات والمعايير التي يش ــة، تعتزم الوكالة عقد اجتماع تقني ثان بش المتخصــص
تكنولوجيات المفاعالت النمطية الصــغيرة ألغراض النشــر في األمد القريب، ومن المقرر عقده في آب/أغســطس  

االتفاق على هيكل ومحتوى منشـور   ذلك من أجلفي إطار مبادرة التنسـيق والتوحيد في المجال النووي، و  2022
  إرشادي للوكالة في هذا الشأن.

  
  تصاميم المفاعالت الصغيرة والنمطية للتطبيقات غير الكهربائية وفقاً لدرجة حرارة النظام. -5-باء الشكل

، عقدت الوكالة اجتماعاً تقنياً بشأن تصميم المفاعالت النمطية الصغيرة  2021وفي تشرين الثاني/نوفمبر   -26
ــره  ــاركاً من    31ألغراض اإلخراج من الخدمة، حضـ ــواً، وجاء االجتماع إلثراء عملية إعداد   20مشـ دولة عضـ

 Considerations on Design Aspects of Small Modular Reactors for Decommissioningوثيقة تقنية بعنوان  
  ("اعتبارات بشأن جوانب تصميم المفاعالت النمطية الصغيرة ألغراض اإلخراج من الخدمة").
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  إدارة المعارف النووية 

  

  الخلفية  -ألف

ام، في الجزء جيم من القرار   -1 ا  GC(65)/RES/11أثنى المؤتمر الـع ة لجهودهـم اـن ام واألـم ، على الـمدير الـع
ع المدير العام   المهمة المشــتركة بين اإلدارات في معالجة مســائل الحفاظ على المعارف النووية وتعزيزها، وشــجَّ

تقبلية في هذا المجال، على نحو كلي مـشترك بين اإلدارات،  واألمانة على مواصـلة   تعزيز جهودهما الحالية والمـس
في ظل التشــاور مع الدول األعضــاء والمنظمات الدولية األخرى ذات الصــلة وإشــراكها في تلك الجهود، وعلى  

  المضي في رفع مستوى الوعي بالجهود المبذولة في مجال إدارة المعارف النووية.

مؤتمر الـعام من األـماـنة أن تواصـــــل جمع البـياـنات والمعلوـمات والموارد المعرفـية في المـجال  وطـلب ال -2
للطاقة النووية وإتاحتها للدول األعـضاء، بما في ذلك النظام الدولي للمعلومات    ةالـسلمي  اتالنووي بـشأن االـستخدام

  لوكالة والشـــــبـكة الدولـية للمكتـبات النووية.النووية (نـظام إينيس) وغيره من قواعد البـيانات القيـمة، وكذلك مكتـبة ا
ــاعدة   كما دعا المؤتمر العام األمانة إلى مواصــلة التركيز، على وجه الخصــوص، على األنشــطة الرامية إلى مس
ــبل تلبية تلك االحتياجات، وذلك  ــرية وتحديد سـ ــاء المهتمة على تقدير احتياجاتها من الموارد البشـ الدول األعضـ

تشــجيع على اســتحداث أدوات جديدة وإتاحة الفرص الكتســاب الخبرة العملية من خالل تقديم بجملة أمور منها ال
  المنح الدراسية.

كـما دـعا المؤتمُر الـعام األـماـنةَ إلى المضـــــي قـُُدـماً، ـبالتشـــــاور مع اـلدول األعضـــــاء، في إـعداد وتعميم   -3
لممارســات في مجال إدارة المعارف  اإلرشــادات والمنهجيات الخاصــة بتخطيط وتصــميم وتنفيذ وتقييم البرامج وا

وـشّجع أيـضاً األمانةَ على مواـصلة تيـسير إقامة ـشبكات فعالة إلدارة الموارد البـشرية وإدارة المعارف في   النووية.
ــبكات من   ــى األمر ذلك، بالتعاون مع منظمات األمم المتحدة األخرى وبدعم من الشـ البلدان النامية، وحيثما اقتضـ

  في البلدان المتقدمة. هذا القبيل القائمة

ــل الذي  -4 ــتوى االهتمام العالي المتواصــ وطلب المؤتمر العام من المدير العام أن يأخذ بعين االعتبار مســ
  .توليه الدول األعضاء لمجمل المسائل المرتبطة بإدارة المعارف النووية عند إعداد برنامج الوكالة وتنفيذه

ــافة إلى ذلك، وفي الجزء جيم من القرار  -5 ، طلب المؤتمر العام من المدير العام  GC(65)/RES/11وباإلض
م تقريراً إلى مجلس المحافظين وإلى المؤتمر العام في دورته العادية السـادسـة والسـتين ( ) عن التقدم 2022أن يقّدِ

 ّد هذا المرفق استجابة لذلك الطلب.وقد أُع .GC(65)/RES/11المحرز في تنفيذ الجزء جيم من القرار 
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  تعزيز إدارة المعارف النووية  -باء

  CONNECTمن خالل منصــة شــبكة   2021وبدأ التشــغيل الحي لمركز إدارة المعارف النووية في عام  -6
ــهولة إلى أحدث المعلومات حول   التابعة للوكالة. ــول بسـ ــاء إمكانية الوصـ ــة الرقمية للدول األعضـ وتتيح المنصـ

ل مرافق نووية والدول  اإلرـشا دات والخدمات الخاـصة بإدارة المعارف النووية بغية دعم الدول األعـضاء التي تـشغِّ
وتشـــمل المعلومات المتاحة على   األعضـــاء التي تنظر في اســـتهالل برامج نووية جديدة أو تعمل على إنشـــائها.

ــادات والمنهجيات؛ ولمحة عامة عن البعثات والمد ة وثائق لإلرش ــطة القادمة؛ وعروضــاً من  المنصــّ ارس واألنش
ات الجيدة في   ابقة، وفعاليات حلقات عمل الخبراء والدورات التدريبية؛ وأمثلة على الممارـس اجتماعات الوكالة الـس
ة؛ ودورات التعلم   ة النووـي ات الطـاـق ادة من منظـم دروس المســـــتـف ادل الخبرات واـل ة، وتـب ارف النووـي إدارة المـع

ــاريع.اإللكتروني وموادها التد ــاء األفرقة العاملة والمشـ ــاحات تطوير تعاونّي ألعضـ وخالل الدورة   ريبية؛ ومسـ
ــاء بمركز إدارة  ــتين للمؤتمر العام للوكالة، انعقدت فعالية جانبية لتعريف الدول األعضــ ــة والســ العادية الخامســ

  مشاركاً. 89المعارف النووية، وحضر هذه الفعالية الجانبية 

 

ــاعدة أولية   -7 وأوفدت الوكالة ثالث بعثات في إطار األكاديمية الدولية لإلدارة النووية، من بينها زيارة مســ
ــرين الثاني/نوفمبر إلى   ــيكية من تشــ في إطار األكاديمية المذكورة إلى جامعة غرب بوهيميا في الجمهورية التشــ

مبر   اعدة أولية في إطار األكاد2021كانون األول/ديـس ات  ، وزيارة مـس ة الدولية للدراـس يمية المذكورة إلى المدرـس
، وزيارة مسـاعدة  2022في جمهورية كوريا في آذار/مارس    النووية العليا التابعة لشـركة كوريا للقوى الكهربائية

 .2022أولية في إطار األكاديمية المذكورة إلى جامعة أيداهو في الواليات المتحدة األمريكية في نيسان/أبريل 

ور بعنوان  2022أيار/مايو  وصـدر في  -8  Mentoring and Coaching for Knowledge Managementمنـش

in Nuclear Organizations    ("التوجيـه والتـدريـب ألغراض إدارة المعـارف في المنظمـات النوويـة") (الوثيقـة
ه والتدريب  ، ويـسلط المنـشور الضـوء على ممارـسات ونُهج التوجي)TECDOC-1999التقنية الصـادرة عن الوكالة  

ات   دعم التقني، والمنظـم ات اـل ة ومنظـم ة كمحطـات القوى النووـي ة المختلـف ات النووـي ا المنظـم اجحـة التي تتبعـه الـن
 النووية والهيئات الرقابية الوطنية، ويتضمن المنشور أيضاً دراسات الحاالت من منظمات الدول األعضاء.
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  وتنفيذهابناء القدرات في مجال إدارة المعارف النووية    -جيم

دولة عـضواً الدورات الدراـسية التي    110مـشارك من    2624، حـضر 2022بحلول نهاية حزيران/يونيه  -9
   عقدتها الوكالة بشأن إدارة الطاقة النووية وبشأن إدارة المعارف النووية.

أن إدارة  -10 تركة بين االتحاد الروـسي والوكالة بـش ية المتقدمة المـش الطاقة النووية في  وُعقدت الدورة الدراـس
ــطس  ــية في آب/أغس وُعقد الجزء اآلخر بالحضــور    2021جزأين؛ إذ عُّقد الجزء االفتراضــي من الدورة الدراس

ونُظمت هذه الفعالية بالتعاون مع الـشركة الحكومية للطاقة   .2021الـشخـصي في موـسكو في تـشرين األول/أكتوبر  
ــص،   قنية.الذرية "روزاتوم" من خالل أكاديمية روزاتوم الت ــتهدفت هذه الفعالية التي كان لها منهج متخصــ واســ

المديرين ومتَّخذي القرارات من المســـتوى المتوســـط في القطاع النووي، بهدف تعزيز الكفاءات اإلدارية والتقنية  
ً   27وجمعت هذه الدورة الدراـسية بين  األـساـسية لوـضع أو توـسيع البرامج الوطنية للطاقة النووية.  من  مديراً وقائدا

  دولة عضواً. 15

ــباب   -11 ــبانية، ُعقدت في  وفي إطار المحفل األوروبي لجيل الشـ النووي وبالتعاون مع الجمعية النووية اإلسـ
 الدورة الدراســية المشــتركة بين إســبانيا والوكالة بشــأن إدارة الطاقة النووية.(حضــوريا)    2021ســبتمبر  أيلول/

وأثمر التآزر مع المحفل األوروبي لجيل الشـباب   دول أعضـاء.  7مشـاركاً من   17وحضـر هذه الدورة الدراسـية 
   النووي عن نجاح باهر وفَتح الباب أمام فرص لعقد فعاليات وأنشطة مشتركة في المستقبل.

الدورة الدراـسية التاـسعة المـشتركة بين  2021وُعقدت افتراـضياً في أيلول/ـسبتمبر وتـشرين األول/أكتوبر   -12
وبالتعاون مع الوكالة، فقد نُِظّمت هذه الدورة الدراســــية من طرف  دارة الطاقة النووية.اليابان والوكالة بشــــأن إ

الوكالة اليابانية للطاقة الذرية؛ والمحفل الصـناعي الذري الياباني؛ ومركز التعاون الدولي التابع للمحفل الصـناعي  
  والمعهد الوطني للتكنولوجيا؛ وجامعة طوكيو.الذري الياباني؛ والشــبكة اليابانية لتنمية الموارد البشــرية النووية؛ 

وكانت الدورة الدراسـية موجهة إلى قادة ومديري برامج الطاقة النووية في المسـتقبل في كل من البلدان المسـتجدة  
  دول أعضاء. 10مشاركاً من  20وجمعت هذه الدورة الدراسية بين  وتلك التي لديها برامج قائمة.

، نّظمت الوكالة الدورة الدراـسية الثانية مع االتحاد الروـسي بـشأن إدارة 2021األول/أكتوبر  وفي تـشرين  -13
ي، ونظمتها الوكالة   المعارف النووية. برغ باالتحاد الروـس انت بطرـس ية اإلقليمية في ـس وُعِقدت هذه الدورة الدراـس

الفعالية التي اســـتمرت لمدة أســـبوع تدريباً  وقدَّمت هذه  بالتعاون مع روزاتوم من خالل أكاديمية روزاتوم التقنية.
متخصـصـاً للمهنيين ممَّن يضـطلعون بدور، أو يمكن أن يضـطلعوا بدور في المسـتقبل القريب، فيما يتعلق بإعداد  

مهنياً من مختلف المنظمات    24وحضـر الدورة الدراسـية   وتنفيذ مشـاريع إدارة المعارف النووية في مؤسـسـاتهم.
  .دول أعضاء 9ي النووية والحكومية ف

الدورة الدراســية األولى المشــتركة بين أوزبكســتان والوكالة   ، ُعقدت 2021وفي تشــرين الثاني/نوفمبر   -14
وجرى تكييف المنهج الدراسي للدورة الدراسية ومحتواها ليالئما احتياجات المشاركين   بشأن إدارة الطاقة النووية.

  راســـية في طشـــقند ونظمتها وكالة أوزاتوم بالتعاون مع الوكالة.وُعقدت الدورة الد المحليين والمنظمة المضـــيفة.
ـهة للمهنيين الشــــــباب اـلذين يتمتعون ـبإمـكاـنات إدارـية من   وـكاـنت ـهذه الفـعالـية التي اســـــتمرت ألســـــبوعين موجَّ

مهنياً من مختلف    38وحضـر الدورة الدراسـية  المنظمات المشـاركة في البرنامج النووي الوطني في أوزبكسـتان.
ــتاني، بما في ذلك الوزارات ذات الصــلة واألوســاط األكاديمية والهيئة  الم ؤســســات في القطاع النووي األوزبكس

  الرقابية الوطنية ودوائر صناعة الطاقة النووية.
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ــأن   -15 ــبكة التعليم النووي األوروبية والوكالة بش ــتركة بين ش ــية األولى المش ونّظمت الوكالة الدورة الدراس
وجرى تكييف المنهج الدراسـي للدورة الدراسـية ومحتواها    .2021في تشـرين الثاني/نوفمبر    إدارة الطاقة النووية

هة   ليالئما احتياجات المشــاركين الدوليين والمنظمة المضــيفة. وكانت هذه الفعالية التي اســتمرت ألســبوعين موجَّ
اركة في ال باب الذين يتمتعون بإمكانات إدارية من المنظمات المـش   24برامج النووية الدولية بحضـور  للمهنيين الـش

  دولة عضواً. 17مشاركاً من 

ــمبر   -16 ــين  2021وفي كانون األول/ديسـ ــتركة بين الصـ ــية األولى المشـ ــياً الدورة الدراسـ ، ُعقدت افتراضـ
ليالئما احتياجات   وجرى تكييف المنهج الدراســي للدورة الدراســية ومحتواها والوكالة بشــأن إدارة الطاقة النووية.

هة للمهنيين الشــباب   المشــاركة  والمنظمة المضــيفة.  المنظمات وكانت هذه الفعالية التي اســتمرت ألســبوعين موجَّ
مهنياً من عدة مؤســســات من    52وحضــر الدورة الدراســية   من المنظمات المشــاركة في البرامج النووية الوطنية.

ــاط األكاديمية والهيئات الرقابية الو  11 ــواً، بما في ذلك األوســ ــلة ودوائر  دولة عضــ طنية والوزارات ذات الصــ
  صناعة الطاقة النووية.

، ُعقدت الدورة الدراســـية األولى المشـــتركة بين الواليات المتحدة األمريكية  2022وفي نيســـان/أبريل  -17
  23والوكالة بشـــأن إدارة الطاقة النووية في جامعة تكســـاس أيه أند إم بالواليات المتحدة األمريكية، وحضـــرها  

ورّكزت هذه الدورة الدراسـية على توسـيع فهم المهنيين الشـباب للمفاهيم األسـاسـية   دول أعضـاء.  10مشـاركاً من 
إلدارة المـعارف النووـية، ورّكزت على وـجه التـحدـيد على االســـــتراتيجـيات واألدوات، مـثل تقييم مـخاطر فـقدان 

  المعارف الحرجة ومنهجيات جمع هذه المعارف واالحتفاظ بها.

لدراـسية األولى المـشتركة بين كندا والوكالة بـشأن إدارة الطاقة النووية في أوـشاوا بكندا،  وُعقدت الدورة ا -18
وُعقدت الدورة بالتعاون مع الشـــبكة الجامعية   دول أعضـــاء.  9مشـــاركاً من   21، بحضـــور  2022في أيار/مايو  

ــة النووية وجامعة أونتاريو للتكنولوجيا ومجموعة مالكي مف وطبّقت الدورة   اعل كاندو.لالمتياز في مجال الهندســ
  الدراســية اإلطار الجديد للدورات الدراســية بشــأن إدارة الطاقة النووية الذي يتضــمن مناهج أســاســية واختيارية.
وتضـــــّمن المنـهاج إجراء زـيارة إلى محـطة دارلينغتون للقوى النووـية وتـقديم عرض لنظم مـحاـكاة محـطات القوى  

أربعة من مجاالت الطاقة النووية من خالل العمل على مـشروع جماعي تحت إـشراف وركز الطلبة على   النووية.
   الوكالة وخبراء كنديين.

، ُعقدت افتراضـياً الدورة الدراسـية العاشـرة المشـتركة بين مركز عبد السـالم 2022وفي حزيران/يونيه  -19
ــأن إدارة الطاقة النووية. م  الدولي للفيزياء النظرية والوكالة بشـ ــأن  وتُنّظِ ــية الدولية بشـ الوكالة هذه الدورة الدراسـ

وركزت   .2010إدارة الـطاـقة النووـية ســـــنوـياً ـبالتـعاون مع مركز عـبد الســـــالم اـلدولي للفيزـياء النظرـية مـنذ ـعام  
الفعالية الممتدة ألســبوعين على توســيع فهم المهنيين الشــباب للقضــايا الراهنة في مجال الصــناعة النووية، وبناء  

خر التطورات في مـجال الـطاـقة النووـية وتـبادل وجـهات النظر اـلدولـية بشـــــأن القضـــــاـيا المتعلـقة  الوعي بشـــــأن آ
   باالستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية.

، ُعقدت في موسـكو الدورة الدراسـية المتقّدمة المشـتركة بين االتحاد الروسـي  2022وفي حزيران/يونيه  -20
ـمت ـهذه اـلدورة اـلدراســــــية ـبالتـعاون مع روزاتوم من خالل أـكاديمـية  والوـكاـلة بشـــــأن إدارة الـطاـقة النووـية، ونُظّ 

واـستهدفت هذه الفعالية التي اـستمرت ألـسبوع المديرين ومتَّخذي القرارات من المـستوى المتوسط   روزاتوم التقنية.
نية للطاقة  في القطاع النووي، بهدف تعزيز الكفاءات اإلدارية والتقنية األســاســية لوضــع أو توســيع البرامج الوط

 النووية.
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،  ESKOM Holdingsفي شركة  قالت ليراتو ماكجاي، كبيرة المستشارين في إدارة الجهات المعنية النووية  -1-الشكل جيم

خالل كلمتها االفتتاحية: "تؤدي كٌل من المؤسسات األكاديمية ودوائر الصناعة النووية دوراً في ضمان أن منظومتنا  

وزارة الموارد المعدنية  بالتأهيل المناسب والخبرة" (الصورة من: إخراج موظفين نوويين يتمتعونالتعليمية يمكنها  

  والطاقة)

بين جنوب أفريقيا والوكالة بشـأن إدارة بالحضـور الشـخصـي  وُعقدت الدورة الدراسـية الثالثة المشـتركة   -21
ونّظمت الوكالة هذه الدورة الدراســـية  .2022حزيران/يونيه الطاقة النووية في جوهانســـبرغ بجنوب أفريقيا، في  
ا للـطاـقة النووـية التـعاون مع شـــــرـكة جنوب أفريقـي ة  الموارد  وزارةـبدعم من    ـب دنـي اـقة  المـع دورة  وـهدـفت   .والـط اـل

ة دراســــــي ا،اـل ذـه ا وتنفـي اون التقني تمويلـه ديري    ، التي تتولى إدارة التـع ادة وـم ة لـق ة دولـي ديم خبرات تعليمـي إلى تـق
لمستقبل في برامج الطاقة النووية الموجودة في البلدان المستجّدة في المجال النووي وتلك التي لديها برامج نووية  ا

  عضواً. ةدول 13مشاركاً من  41وبلغ عدد المشاركين  .أفريقيامن قائمة من البلدان المشاركة 

والوكالة بشأن إدارة الطاقة النووية في تموز/يوليه  الدورة الدراسية العاشرة المشتركة بين اليابان  ُعِقَدت  و -22
َمتو في طوكيو.  2022 ، بالتعاون مع الوكالة، مركز التعاون الدولي التابع للمحفل الصـــناعي الذري الياباني،  نُّظِ

ــبكة اليابانية لتنمية الموارد الب ــناعي الذري الياباني، والشــ ــرية  والوكالة اليابانية للطاقة الذرية، والمحفل الصــ شــ
  النووية، والمعهد الوطني للتكنولوجيا، وجامعة طوكيو.
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دول أمريكا الالتينية والكاريبي في  فائدة دورة دراســــية إقليمية بشــــأن إدارة الطاقة النووية لُعِقَدت  كما   -23
ــبانيةُعِقَدت  الفعالية التي جمعت  و  .2022تموز/يوليه   ــتمرت  و باللغة اإلس ــبوع، مهنيين من بلدان المنطاس قة،  ألس

الدورة الدراـسية وحدة تدريبية عبر   تـضمنتو .باراغواي والبرازيل وبيرو وـشيليو  األرجنتين وأوروغواي ومنها  
ـهاوعلى المنصـــــة التعليمـية لشـــــبـكة أمريـكا الالتينـية للتعليم في مـجال التكنولوجـيا النووـية، أُجرـيت اإلنترـنت،    أتمَّ

 جميع المشاركين تحضيراً للجلسات الشخصية.

ــية الثالثة المشـــتركة بين االتحاد الروســـي والوكالة بشـــأن إدارة الطاقة   -24 ومن الُمقرر عقد الدورة الدراسـ
وـستُنظمها الوكالة بالتعاون مع روزاتوم   .2022د الروـسي، في آب/أغـسطس النووية في ـسانت بطرـسبرغ باالتحا
   من خالل أكاديمية روزاتوم التقنية.

ويواصــل برنامج زيارات المســاعدة في مجال إدارة المعارف تقديم عمليات ونهج فعالة إلدارة المخاطر   -25
درات الموارد البـشرية وتحديد المعارف  تـضمن اـستمرار برامج إدارة المعارف القائمة في الدول األعـضاء ودعم ق

وتشـــمل بعثات برنامج زيارات المســـاعدة في مجال إدارة المعارف، اســـتخدام نموذج الوكالة   الحرجة وحمايتها.
ــأن إعداد وثائق   ــاء بشـ ــج إدارة المعارف، وتقديم التدريب والتوجيه للخبراء في الدول األعضـ للتقييم الذاتي لنضـ

  بعثة زيارة للمسـاعدة في مجال إدارة المعارف إلى الدول األعضـاء،  14وأوفدت الوكالة   جديدة  إلدارة المعارف.
ــبتمبر   ــيا في أيلول/ســ ــايا المتعلقة بإدارة المعارف النووية على  2021ومنها: بعثة إلى إندونيســ ، لمعالجة القضــ

مـستوى األول إلى طـشقند  وبعثة من ال المـستوى الوطني والمـساعدة في وـضع برنامج اـستراتيجي إلدارة المعارف؛
للمسـاعدة في معالجة القضـايا المتعلقة بإدارة المعارف النووية على    2021بأوزبكسـتان في تشـرين الثاني/نوفمبر  

وبعثة من المســتوى الثالث إلى جامعة بودابســت للتكنولوجيا والعلوم االقتصــادية بهنغاريا، في   المســتوى الوطني؛
جة قضــايا التعليم والتدريب في مجال إدارة المعارف النووية على المســتوى  ، لمعال2021كانون األول/ديســمبر  

ان، في آذار/ـمارس   الوطني؛ ، لتقييم 2021وبعـثة من المســـــتوى الـثاني إلى هيـئة الـطاـقة اـلذرـية األردنـية في عمـّ
للتعليم في مجال  وبعثة من المستوى األول لفائدة شبكة أفرا  نضج إدارة المعارف وتحديد الثغرات في هذا المجال؛

، للمســاعدة على وضــع  2022في آذار/مارس ونيســان/أبريل  بموريشــيوس  العلم والتكنولوجيا في بورت لويس 
تراتيجي إلدارة المعارف؛ وبعثة من المـستوى األول إلى كليّة العلوم والتكنولوجيا في جامعة رواندا في   برنامج اـس

ــان/أبريل   جة قضــايا التعليم والتدريب في مجال إدارة المعارف النووية  ، لمعال2022كيغالي في آذار/مارس ونيس
، لمعالجة قضـايا  2022وبعثة من المسـتوى الثاني إلى سـانتياغو دي شـيلي في أيار/مايو   على المسـتوى الوطني؛

ــج إدارة المعارف النووية وتحديد الثغرات في هذا المجال؛ ــتوى الوطني، وتقييم نضــ  إدارة المعارف على المســ

  وبعـثة من المســـــتوى األول إلى كينـيا في تموز/يوليه  ؛2022من المســـــتوى األول إلى كينـيا في أيار/مايو    وبعـثة
  .2022ثيوبيا وتونس والكاميرون في تموز/يوليه إلفائدة مقّدمى الخدمات التعليمية في ؛ وبعثة 2022

  2022أخرى لفائدة مشغــِّلي محطات القوى النووية في المكسيك في آب/أغسطس   ةومن المقرر إيفاد بعث -26
لمعالجة قضــايا إدارة المعارف النووية على المســتوى الوطني، وتقييم نضــج إدارة المعارف وتحديد الثغرات في  

  هذا المجال.

إدارة ا -27 ات المرتبـطة ـب الـي التقرير، ُعـقدت مجموـعة من الفـع ة ـب ة،  وخالل الفترة المشـــــموـل   لمـعارف النووـي
بشــأن المنهجية الخاصــة بمقدمي التعليم والتدريب في إطار    2021ومنها اجتماع تقني افتراضــي في تموز/يوليه  

واجتماع تقني   دولة عضـــواً؛  50مشـــاركاً من    97زيارات تقديم المســـاعدة في مجال إدارة المعارف، وحضـــره  
بكات التعليمية،    2021افتراضـي في آب/أغـسطس   اركاً من    64وحضـره  حول الـش واجتماع   دولة عضـواً؛  31مـش

بشـأن الخبرات والدروس المسـتفادة من أجل وضـع برامج فعالة    2021تقني افتراضـي في تشـرين األول/أكتوبر  
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واجتماع تقني افتراـضي في   دولة عـضواً؛  28مـشاركاً من   42إلدارة المعارف في المؤـسـسات النووية، وحـضره  
بشـأن المنهجية والممارسـات والنُُهج المتعلقة بتحديد المعارف الحرجة في المنظمات    2021تشـرين الثاني/نوفمبر  

ــره    النووية، ــاركين من   105وحضـ ــواً؛  39منظمة نووية في   67مشـ ــنوي لألكاديمية   دولة عضـ واالجتماع السـ
ً   21مـشاركاً من   40، وحـضره 2021الدولية لإلدارة النووية في تـشرين الثاني/نوفمبر   وعالوة على   .دولة عـضوا

 الذي تنظمه الجمعية النووية األوروبية وُعقد في بروكسل. NESTetذلك، شاركت الوكالة في مؤتمر 

 

ــمانات في المجال    -دال تطبيق إدارة المعارف النووية على األمان واألمن والضـ
 النووي

ا. واســـــتمرت الجهود الرامـية إلى توفير   -28 تمـثل تنمـية الموارد البشـــــرـية أولوـية من األولوـيات في إفريقـي
التدريب للموظفين المهرة من المـستوى المتوـسط، مثل المهندـسين والتقنيين، من خالل توفير تدريب أكاديمي على  

ظفين المهرة في اـلدول األعضـــــاء  الـمدى القصـــــير والـمدى الطوـيل من أـجل بـناء الـقدرات وضــــــمان توافر المو
منهاج أســاســي خاص بخطط التدريب في مجال العالج اإلشــعاعي لألورام،    2021األفريقية. واســتكمل في عام 

، المعنون "دعم اـستخدام RAF1008وعلم األورام اإلكلينيكي، والعالج اإلـشعاعي في أفريقيا. وفي إطار المـشروع  
ــعاعية في التطبيق ات الصــناعية وفي الصــيانة الوقائية للمعدات النووية والطبية (اتفاق أفرا)"، التكنولوجيات اإلش

ية جماعية مدتها ـشهر   اـستضـاف مركز بيرين للبحوث النووية بالجزائر دورة تدريبية للحاصـلين على منحة دراـس
 بشأن األجهزة النووية.

وروبا وآســيا الوســطى من أجل  وتظل تنمية الموارد البشــرية تمثل أولوية بالنســبة للدول األعضــاء في أ -29
تحقيق أقصــى قدر من االســتخدام الســلمي للعلوم والتكنولوجيا النووية. وتواصــلت الجهود الرامية إلى دعم تعليم  
وـتدرـيب المهنيين في مـجال العلوم والتكنولوجـيا النووـية في مختلف مراـحل حـياتهم المهنـية. ومن خالل مشـــــروع  

"تعزيز قدرات الموارد البشرية، والمعارف النووية، والحفاظ على المهارات،    ، المعنونCZR0010التعاون التقني  
والخبرة في مجاالت االـستخدام الـسلمي للطاقة النووية"، وفرت الوكالة تدريباً ألخـصائيين من الجمهورية التـشيكية  

ُعِقدت الدورة   لضـــمان التشـــغيل المأمون والمســـتدام والموثوق للمؤســـســـات والخدمات في المجال النووي. وقد
، لتدريب المهنيين  2021الدراســية الدولية للقيادة في مجال األمان النووي واإلشــعاعي في تشــرين الثاني/نوفمبر  

،  RER0043من المســتوى المتوســط على القيادة في مجال األمان. وبدعم مقدم في إطار المشــروع التعاون التقني  
ظمات األوروبية المعنية باألمان النووي واإلـشعاعي من أجل ـضمان  المعنون "تعزيز أنـشطة بناء القدرات في المن

ــاركين بالدراية الالزمة لتعزيز مهاراتهم القيادية في   ــية المشـ ــغيل المرافق"، زّودت الدورة الدراسـ األمان في تشـ
 مجال األمان النووي واإلشعاعي طوال حياتهم المهنية.

ــر -30 ــيا والمحيط الهادئ، وفي إطار مشــ ، المعنون "دعم بناء  INS0020وع التعاون التقني  وفي منطقة آســ
ــتخدام التكنولوجيا النووية من طرف الجهات   ــناعة النووية واسـ ــات النووية الوطنية لدعم الصـ ــسـ قدرات المؤسـ

مـشارك ممن لديهم مـسؤوليات في مجال إدارة المعارف من ثالث منظمات وطنية   280المعنية"، حـضر أكثر من 
أن إدارة مختلفة والوكالة الوطني لة من ثالث حلقات عمل وطنية افتراضـية بـش لـس يا، ـس ة للطاقة النووية في إندونيـس

المعارف. وزودت حلقات العمل المشــــاركين بالمعارف واألدوات المتعلقة بكيفية تنســــيق اســــتراتيجيات إدارة 
ق بتقاســم المعارف،  المعارف مع أهداف المنظمة في مجال األعمال، وكيفية ضــمان نمو ثقافة مؤســســية فيما يتعل

بما في ذلك النُُّهج العملية لتحصــيل المعارف الضــمنية، وكيفية مواصــلة تنفيذ خطط اســتباقية لالحتفاظ بالمعارف  
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  INS0020ونقلها لضـمان تحديد المعارف البالغة األهمية وتقاـسمها واالحتفاظ بها. كما قّدم مـشروع التعاون التقني  
ة المتـعددة في مـجال التكنولوجـيا النووـية لوضـــــع منـهاج ذي ـطابع صــــــناعي، مع  اـلدعم إلى معـهد العلوم التطبيقيـ 

مراعاة الهدف الوارد في الخطة الوطنية المتوســــطة المدى إلندونيســــيا المتمثل في تســــريع وتعزيز العمل على  
 صناعة. التوفيق بين التعليم والتوظيف من خالل تعزيز التعاون بين الكليات المهنية، والجامعات، وقطاع ال

وتواصــــلت الجهود الرامية إلى الترويج لتعليم وتدريب المهنيين الشــــباب في مجال العلوم والتكنولوجيا   -31
امج   ارة عن برـن دو، وهو عـب اـن امج نوكلـي ا من خالل برـن اريبي، ال ســـــيـم ة والـك ا الالتينـي ة أمريـك ة في منطـق النووـي

التكنولوجيا النووية بدعم من الوكالة. ويوفر برنامج  تعليمي جديد وضــعته شــبكة أمريكا الالتينية للتعليم في مجال  
ة في   اهيم العلوم النووـي دة المعلمين على دمج مـف ــاـع ة لمســـ دراســــــي دو مجموـعة من األدوات والموارد اـل اـن نوكلـي

ــروع التعاون التقني   ــل مشـ ــتراتيجية واالبتكار في  RLA0069مناهجهم. وواصـ ، المعنون "الترويج لإلدارة االسـ
)" دعم CLXXIIالمرحلة الثانية (أركال   -ية الوطنـية من خالل التعاون وإقامة الشـــــراكات  المؤســـــســـــات النوو

المؤســســات النووية الوطنية في أمريكا الالتينية والكاريبي لكي تصــبح معتمدة على نفســها من الناحيتين التقنية  
 والمالية.

  

  

خدمات منتظمة للمستخدمين من جميع أرجاء البالد  )IPENيُقّدم معهد البحوث النووية وبحوث الطاقة (  -1-الشكل دال

والمنطقة. وبالنسبة للمرافق النووية مثل مفاعل البحوث النووية التابع لمعهد البحوث النووية وبحوث الطاقة، فإن تحسين  

لقطاع العام يُعّد  فعالية وكفاءة خدمات النظائر المشعة وغيرها من الخدمات الُمقّدمة إلى العمالء التجاريين والشركاء من ا

 أمراً حيوياً الستمرارية األعمال 
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ــمانات في المجال    -هاء تطبيق إدارة المعارف النووية على األمان واألمن والضـ
  النووي

عقدت الوكالة حلقة عمل إقليمية افتراضـــــية بشـــــأن برامج إدارة المعارف في مجال األمان النووي في   -32
ه   دول    2021حزيران/يونـي ادل المعلوـمات والخبرات  لـل ادئ بـهدف تـب ا والمحيط الـه ة آســــــي ــاء في منطـق األعضـــ

  والدروس المستفادة في وضع برامج إدارة المعارف في مجال األمان النووي على المستويين الوطني والتنظيمي.

  "هج الخبرات الوطنية والُنُ  :إدارة المعارف في مجال األمان النووي "الوكالة المنـشور المعنون    وأصـدرت -33
من ســلســلة تقارير األمان الصــادر عن الوكالة) الذي يضــع األســاس المفاهيمي إلدارة المعارف في    150(العدد 

ا على المســـــتوى الوطني، ويلّخص الخبرات التي   ان النووي، ويقترح أبرز النهج التي يمكن تطبيقـه مجـال األـم
  اكتسبتها الدول األعضاء.

اجتماعا افتراضــيا للجنة التوجيهية المعنية بناء القدرات    2021ر  الوكالة في كانون األول/ديســمب  وعقدت -34
الرقابية وإدارة المعارف لتبادل المعلومات عن األنشطة التي تنفّذها حاليا األمانة والدول األعضاء في مجال إدارة 

  الكفاءات الرقابية وتطويرها وتعزيزها.

ــأن برامج إدارة المعارف في   في القاهرة حلقة  2022وعقدت الوكالة في حزيران/يونيه   -35 عمل إقليمية بشـ
لتبادل المعلومات والخبرات والدروس المسـتفادة في وضـع برامج إدارة المعارف في   مجال األمان النووي، وذلك

  مجال األمان النووي على المستويين الوطني والتنظيمي.

التقييم الذاتي في مجال الترتيبات  ، عـقدت الوكالة في فينـيا حلـقة عمل بشـــــأن 2022وفي نيســـــان/أبريل   -36
الطارئة واســــتخدام نظام إدارة معلومات التأهُّب والتصــــّدِي للطوارئ بهدف تقديم لمحة عامة عن معايير األمان  
الصــادرة عن الوكالة في مجال التأهب والتصــدي للطوارئ؛ وإبراز أهمية التقييم الذاتي في ضــوء معايير األمان  

  دارة معلومات التأهُّب والتصّدِي للطوارئ كأداة لدعم هذا التقييم الذاتي وتقاسم المعلومات.الحالية؛ وتقديم نظام إ

ووقّعت الوكالة على ترتيبات عملية إلنشـاء مركز جديد لبناء القدرات يُعنى بالتأهب والتصـدي للطوارئ   -37
ال التأهب والتـصدي للطوارئ  مع معهد الوقاية من اإلـشعاعات واألمان النووي في فرنـسا، ومّددت تعاونها في مج

، ومع مدرسة  2021مع المعهد الكوري للعلوم الطبية واإلشعاعية، في جمهورية كوريا، في تشرين األول/أكتوبر  
  . 2021الحماية المدنية في النمسا في تشرين الثاني/نوفمبر 

في عام   179من  ونمت عضــوية الشــبكة الدولية للتعليم والتدريب بشــأن التأهب للطوارئ والتصــدي لها   -38
، مما سمح بتبادل المعلومات والموارد وتحسين التعليم والتدريب في مجال  2022في عام   194لتصل إلى    2021

  التأهب والتصدي للطوارئ من خالل مراكز بناء القدرات.

ة  وتتيح واجهة المسـتخِدم اإللكترونيةُ بشـأن األمان واألمن النوويين للمسـتخدمين إمكانية الوصـول بسـهول  -39
إلى محتوى منشـــورات الوكالة بشـــأن األمان واألمن النوويين، وهي منشـــورات ســـلســـلة معايير األمان النووي  

ر الوـصول المباـشر إلى   الـصادرة عن الوكالة ومنـشورات ـسلـسلة األمن النووي الـصادرة عن الوكالة. كما أنها تُيسـِّ
  مرخص لهم من تقديم تعقيبات بـشأن المنـشورات.محتوى المنـشورات والتنقل عبر ـصفحاتها وتُمّكن المـستخدمين ال

أُجريت مجموعة من التحـسينات على إمكانات التـصفّح    2022ونيـسان/أبريل    2021وفي الفترة بين أيلول/ـسبتمبر  
وأصبح محتوى جميع معايير األمان الصادرة عن الوكالة والمنشورات الصادرة ضمن   وـسهولة اـستخدام الواجهة.
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ووضعت إحاالت مرجعية إلى المنشورات اإلعالمية ذات الصلة   متاحة على الواجهة البينية.ـسلسلة األمن النووي  
   الصادرة حديثا.

 

  صورة الواجهة البينية اإللكترونية للمستخدم بشأن األمان واألمن النوويين  -1-الشكل هاء

األمن النووي؛ األولى  وخالل الفترة المشــمولة بالتقرير، عقدت الوكالة دورتين دراســيتين دوليتين بشــأن  -40
ــرين الثاني/نوفمبر   ــان/أبريل  2021باللغة العربية في تش ؛ وعقدت دورة 2022، والثانية باللغة اإلنكليزية في نيس

؛  2021دراـسية إقليمية افتراـضية بـشأن األمن النووي لفائدة منطقة آـسيا والمحيط الهادئ في تـشرين الثاني/نوفمبر  
شــأن األمن النووي باللغة اإلنكليزية بشــكل مختلط للمشــاركات في برنامج المنح  وثالث دورات دراســية إقليمية ب
،  2021كوري التابع للوكالة في تشـــرين الثاني/نوفمبر وكانون األول/ديســـمبر  -الدراســـية ماري ســـكلودوفســـكا

حضــورية بشــأن األمن النووي   ؛ وعقدت دورة دراســية وطنية2022وتخطط لعقد دورة آخرى في آب/أغســطس  
   .2022للغة البرتغالية في حزيران/يونيه با
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كوري أثناء الدورة الدراسية الدولية بشأن األمن -المشاركات في برنامج المنح الدراسية ماري سكلودوفسكا -2-الشكل هاء

  النووي 

ــاركات في برنامج   -41 ــأن تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية للمشـ ــية دولية بشـ وُعقدت حلقة دراسـ
  في فيينا. 2021كوري في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون األول/ديسمبر -المنح الدراسية ماري سكلودوفسكا

ماجســـتير في مجال التأهب  وانتهت الوكالة من إعداد المقرر الدراســـي الخاص ببرنامج تجريبي دولي لل -42
والتصـدي للطوارئ يقوم على معايير األمان الصـادرة عن الوكالة، لكي يُنفَّذ في الدول األعضـاء من أجل ضـمان  

وكانت أول جامعة   مســتوى مالئم من التأهب والتصــدي للطوارئ النووية أو اإلشــعاعية على المســتوى الوطني.
للعلوم التقنية المتعددة في ســــانت بطرســــبرغ باالتحاد الروســــي، في    تنفِّذ هذا المقرر هي جامعة بطرس األكبر

  .2021أيلول/سبتمبر 

وعقدت الوكالة دورة دراســــية دولية للقيادة في مجال األمان النووي واإلشــــعاعي في أثينا في تشــــرين  -43
لقيادة في مجال  لـتدريب الفنيين من المبـتدئين أو ممن هم في منتصـــــف حـياتهم المهنية على ا  2021الـثاني/نوفمبر  

وعقدت الوكالة، بالتعاون مع جامعة توكاي في اليابان، دورة دراـسية افتراـضية بـشأن   األمان النووي واإلـشعاعي.
  .2022هذا الموضوع في شباط/فبراير وآذار/مارس 

ــم أمان األحداث الخارجية بهدف تبادل وتعزيز   -44 ــا البوابة اإللكترونية الخاصــة بقس ــأت الوكالة أيض وأنش
   عارف النووية المتصلة بأمان المواقع والتصاميم.الم

واألداة    (SEED)وأـعّدت الوـكاـلة ـقاـعدة بـياـنات لتـقارير بعـثة ـخدـمة تصـــــميم المواقع واألـحداث الـخارجـية  -45
ــميم المواقع واألحداث الخارجية  ــلة بتقييم بعثة خدمة تصــ ، وهي لوحة لعرض المعلومات  (TOSMA)ذات الصــ



GOV/2022/30-GC(66)/9 
  17المرفق 

  12الصفحة 

 

ي وتضـمن فعالية وكفاءة إدارة المعارف المرتبطة بقضـايا اإلحصـائيات واألمان التي  تقوم على الذكاء االصـطناع
  حددتها البعثات على مدى عقود مضت.

، ـبدأت الوـكاـلة تنفـيذ مـبادرة الوـكاـلة الشـــــامـلة لبـناء الـقدرات الـخاصـــــة ـبالنظم الحكومـية  2021وفي ـعام   -46
في الدول الســبع التي تشــارك في المرحلة التجريبية    واإلقليمية لحصــر ومراقبة المواد النووية (مبادرة كومباس)

مبادرة كومباس لتعزيز جهود الدعم الرامية    2020وكانت الوكالة قد أطلقت في عام  لمبادرة كومباس لمدة سنتين.
إلى مســاعدة الدول على تعزيز واســتدامة فعالية الســلطات الحكومية واإلقليمية المســؤولة عن تنفيذ الضــمانات  

ــر ومراقبة المواد النووية.وفعالية   ــع من   النظم الحكومية لحصـ ــمولة بالتقرير، نُفذّ نطاق واسـ وخالل الفترة المشـ
األنشـطة بالتعاون مع الدول المشـاركة في المرحلة التجريبية، من ضـمنها تنظيم فعاليات توعية ودورات تدريبية، 

ــراء معدات وأجهزة تكن ــريعية والرقابية، وش ــاعدة التش   ولوجيات المعلومات ذات صــلة بالضــمانات.وتقديم المس
وتشـــاركت الوكالة مع عدد من الدول األعضـــاء في مســـاعدة الدول المشـــاركة في مبادرة كومباس على وضـــع  

وتـشمل جهود دعم األقران   عمليات وإجراءات جديدة تدعم تنفيذ الـضمانات وتعزيز العمليات واإلجراءات الحالية.
ي مجال إعداد برامج التدريب الوطنية في مجال الضـمانات، لكي تصـبح الدول  هذه توفير مسـاعدات من خبراء ف

  المشاركة في المرحلة التجريبية قادرة على تطوير وحفظ المعارف والقدرات األساسية الالزمة لتنفيذ الضمانات.

ومن خالل برـنامجـها الـخاص ـبالمـتدربين في مـجال الضــــــماـنات لخريجي الـجامـعات الشــــــبان والمهنيين   -47
وفي الفترة بين  لمبتدئين، تزود الوكالة المتدربين الشـباب بالمعارف والمهارات التقنية في مجال تنفيذ الضـمانات.ا

  ، بلغ عدد من شاركوا في البرنامج تسعة، من بينهم خمس نساء.2022و 2021عامّي 

ا إدارة المـعارف وت -48 ا يوم واـحد، موضـــــوعـه ّدة ـكل منـه اـلة ثالث حلـقات عـمل، ـم ـهدف إلى  وعـقدت الوـك
ــمانات. ــات إدارة المعارف في المهام واألعمال اليومية في إدارة الضـ وكانت حلقات العمل   تعزيز تطبيق ممارسـ

التـفاعلـية ـهذه بمـثاـبة منـتدًى الســـــتعراض ـما للمنهجـية المتـكامـلة في مـجال إدارة المـعارف النووـية من مـنافع للقوى  
   العاملة، وسبل تحقيق هذه المنافع.

لة توســيع نطاق بوابتها الخاصــة بإعالنات الدول، وهذه البوابة هي عبارة عن نظام قائم وواصــلت الوكا -49
على ـشبكة اإلنترنت يدعُم التبادل اآلمن للمعلومات بين الوكالة والـسلطات الحكومية واإلقليمية المـسؤولة عن تنفيذ 

  واإلعالنات المتصـلة بالضـمانات.  وتتيح البوابة للدول إرسـال نطاق واسـع من الرسـائل مثل التقارير الضـمانات.
وتتيح البوابة سـجالً يدّون جميع الرسـائل المتبادلة بين الوكالة والسـلطات الحكومية واإلقليمية المسـؤولة عن تنفيذ 

 الضمانات، وتساهم بذلك في تعزيز الذاكرة المؤسسية.

  

   النوويتعزيز الشبكات ذات الصلة بالتعليم والتدريب في المجال    -واو

اجتـماع الشـــــبـكة اـلدولـية لمراكز الـتدرـيب واـلدعم في مـجال األمن النووي    2022وُعـقد في تموز/يولـيه   -50
اركة في تقديم التدريب أو خدمات   ات التدريب والدعم المـش ـس بكة التعاونية التي تضـّم مؤـس للنهوض بعمل هذه الـش

  الدعم التقني والعملي في مجال األمن النووي.
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َد االج -51 تـماع الســـــنوي للشـــــبـكة اـلدولـية للتعليم في مـيدان األمن النووي في شــــــكل افتراضـــــي في  وُعقـِ
دولة عضـواً وجرت خالله مناقشـة أنشـطة التعليم    41مشـارك من    100، وحضـره أكثر من 2021آب/أغسـطس 

  .19-في ميدان األمن النووي وأثر كوفيد

وتـقّدم الوـكاـلة اـلدعَم لشـــــبـكة أمريـكا الالتينـية للتعليم في مـجال التكنولوجـيا النووـية من خالل المشـــــروع   -52
RLA0065  ."المعنون "مواصــــــلة تنفـيذ إدارة المـعارف في المنظـمات النووـية وتعزيز التعليم في المـجال النووي  

والترويج لها وتقاسـمها، باإلضـافة إلى تعزيز  وقدَّم المشـروع مسـاهمة أسـاسـية فيما يتعلق بحفظ المعارف النووية 
نـقل المـعارف النووـية في منطـقة أمريـكا الالتينـية في مـجاالت مـثل التعليم، والصــــــحة، والصــــــناـعة، والزراـعة،  

كما تسـعى شـبكة أمريكا الالتينية للتعليم في مجال التكنولوجيا النووية إلى   والشـؤون الحكومية، والبيئة، والتعدين.
ــأن الفوائد التي تدرها التكنولوجيا النووية، وذلك بهدف إثارة االهتمام بالتكنولوجيا النووية في  إطالع الج مهور بش

  وأُطلق موقع إلكتروني خاص لبرنامج نوكلياندو. أوساط األجيال الشابة.

روع التعاون التقني   -53 بكات خاصـة بالتعليم والتدريب وبرامج  RAS0075وفي إطار مـش ، المعنون "إقامة ـش
لتواصــل الخارجي في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية في إطار الشــبكة اآلســيوية للتعليم في مجال التكنولوجيا  ا

ــياء التعلم. ــتودع خاص بأشـ ــاعد موارد   النووية"، ُطورت بوابة إلكترونية تتألف من نظام إلدارة التعلم ومسـ وتسـ
د البشرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ال سيما بالنسبة  المتاحة على هذه البوابة في بناء القدرات وتنمية الموار

ال العلوم   ة الجودة في مـج الـي ة الـع ا فرص الوصـــــول إلى الموارد التعليمـي دان التي تكون فيـه ة والبـل امـي دان الـن للبـل
لنووية  وُعِقدت اجتماعات شـــهرية للشـــبكة اآلســـيوية للتعليم في مجال التكنولوجيا ا والتكنولوجيا النووية محدودة.

ع نطاق التعاون في   بالتداول عن بُعد بهدف زيادة الموارد التعليمية للشـــبكة، وزيادة مســـتوى اســـتخدامها. وتوســـّ
، المعنون "دعم التعليم في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية على المســـتويين  RAS0091مشـــروع التعاون التقني  

ــبكة التعليم في مجال العلوم  ،  2022الثانوي والجامعي"، الذي أُطلق في   ــاركة في شـ ــمل جميع الجهات المشـ ليشـ
  والتكنولوجيا النووية على المستويين الثانوي والجامعي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وتقّدم الوكالة الدعم لشـبكة أفرا للتعليم في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية عبر مشـروع التعاون التقني   -54
RAF0059بكة التعليم والعلم والتكنولوجيا في المجال النووي".، المعنو اء ـش بكة أفرا للتعليم   ن "دعم إنـش وتهدف ـش

في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية إلى تســهيل األعمال وإقامة الشــبكات في التعليم العالي والتدريب والبحوث  
ت نتائج أول دراســة اســتقصــائية أجريت  ، نُشــر2021وفي عام  ذات الصــلة في مجال العلوم النووية في أفريقيا.

وتمثّل الهدف من الدراســة االســتقصــائية في تقييم الوضــع واالحتياجات والمتطلبات المحددة   بشــأن هذه الشــبكة.
الالزمة لتوفير المواد والمنصــات الخاصــة بالتعلم اإللكتروني، وفي تحســين فهم تجارب األشــخاص فيما يتصــل  

  تهم فيما يتعلق بالمواضيع، وسمات المنصات، وعادات التعلّم.بالتعلم اإللكتروني، وتفضيال

، شارك ممثلون عن الشبكة اآلسيوية للتعليم في مجال التكنولوجيا النووية وشبكة  2022وفي آذار/مارس   -55
أمريـكا الالتينـية للتعليم في مـجال التكنولوجـيا النووـية وشـــــبـكة أفرا للتعليم في مـجال العلم والتكنولوجـيا وشـــــبـكة  

لهندسة النووية األوروبية والشبكة الجامعية لالمتياز في مجال الهندسة النووية والشبكة اإلقليمية للتعليم والتدريب  ا
ة حول دور   اـل ا الوـك ة للطالب التي أطلقتـه دولـي ديو اـل ة الفـي ــابـق ة تحكيم مســـ ة في لجـن ا النووـي في مـجال التكنولوجـي

  دولة عضواً. 34طالبة وطالب من  1000وشارك في المسابقة  التكنولوجيا النووية في التصّدي لتغيّر المناخ،

اني/نوفمبر   -56 التمثـيل في المعرض التعليمي  2021وفي تشـــــرين الـث ة ـب ، حظـيت شـــــبـكات التعليم اإلقليمـي
ــروع التعاون التقني   ، المعنون "تثقيف  RAS0079االفتراضــي في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية في إطار مش
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ســــي   العلوم في المرحلة الثانوية بشــــأن العلوم والتكنولوجيا النووية"، وعرضــــت رؤاها االبتكارية  الطلبة ومدِرّ
ــايا أخرى تحظى باهتمام   ــتخدام العلوم والتكنولوجيا النووية؛ ومنها دعم التكيّف مع تغيّر المناخ وقضـ لتطوير اسـ

 عالمّي.

  

التعاون التقني، يلقي خطابا على المشاركين في المعرض  السيد هوا ليو، نائب المدير العام، رئيس إدارة  -1-الشكل واو

  2021التعليمي االفتراضي في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية في تشرين الثاني/نوفمبر 

ــة النووية األوروبية،   -57 ــبكة الهندسـ ــمانات النووية الذي تنّظمه شـ ــتير في الضـ وفي برنامج درجة الماجسـ
ويوفّر هذا البرنامج فرصـة   بمواضـيع ضـمانات الوكالة وتنظيمها وتنفيذها.  ـساهمت الوكالة بتصـميم دورات تتعلق

لتطوير كفاءات محددة وتدريب العاملين في مجال الضــمانات، من أجل دعم التطوير المســتمر لقوًى عاملة تتمتع  
   والحماس. باالحترافية والكفاءة 

سـهلة االسـتخدام قصـد تيسـير تقاسـم المعلومات  وتُعَدُّ منصـة شـبكة كونيكت التابعة للوكالة بيئة إلكترونية   -58
بكة  وبناء القدرات مع توفير مركز رئيـسي للموارد في مجاالت مواضـيعية. التابعة    CONNECTوأثبتت منصـة ـش

ــاء، وتخدم أكثر من  ــواً من أكثر    7700للوكالة مكانتها كملتقًى للمهنيين والخبراء من األمانة والدول األعض عض
ة شــبكتان جديدتان في عام  ة.شــبكة مواضــيعي  20من  هما: شــبكة القيم   2022ومن الُمقرر أن تنضــّم إلى المنصــّ

  المستهدفة الدولية والشبكة الدولية إلدارة أعمار تشغيل محطات القوى النووية.

الـتابـعة للوـكاـلة لعملـيات ارتـقاء فيـما يتعلق ـبالتكنولوجـيا    CONNECTوـحالـياً، تخضـــــع منصـــــة شـــــبـكة  -59
ية، ولعملية إعادة تصـميم من أجل تحـسين قابليتها لالـستخدام. اـس ، أن تُجرى على  2022ومن الُمقرر في عام  األـس

تبسـيط تسـمح بنشـر المقاالت من طيف أوسـع من المجاالت الموضـوعية ومن عدد هيكل "ويكي نووي" عمليات  
ة شــبكة  الخبراء التقنيين.أكبر من  التابعة للوكالة،    CONNECTويُتاح اســتخدام "ويكي نووي" لمســتخدمي منصــّ

  األمانة بدعم من الخبراء الدوليين. وتحفظهاويحتوي مقاالت تقنية تُعّدها 
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ريب،  وباعتبارها عنصـــراً أســـاســـياً من النُّهج االســـتراتيجية التي تتبعها الوكالة فيما يخصُّ التعليم والتد -60
كبيراً خالل الفترة المشــمولة  شــهدت منصــة التعلم اإللكتروني ألغراض التعليم والتدريب في المجال النووي نمواً  

التعلم اإللكتروني. ا يتعلّق ـب ا الوـكاـلة فيـم ارـية التي تســـــتـخدمـه ارـها آلـية التنفـيذ المعـي التقرير ـباعتـب اـية   ـب وبحلول نـه
المســجلين في منصــة التعلم اإللكتروني ألغراض التعليم والتدريب  ، ارتفع عدد المســتخدمين  2022نيســان/أبريل  

وباإلضـافة   دورة.  715مسـتخدم، كما ارتفع عدد الدورات المنّظمة إلى    60  000في المجال النووي إلى أكثر من 
وني  إلى دورات التعلّم اإللكتروني، بدأت الوكالة في تقديم حلقات دراســية شــبكية من خالل منصــة التعلم اإللكتر

هذا التاريخ، أتيحت على منصة التعلم اإللكتروني ألغراض    وحتى ألغراض التعليم والتدريب في المجال النووي.
حلقة دراسية شبكية ومن المتوقع إتاحة عدد أكبر بكثير من هذه الحلقات    142التعليم والتدريب في المجال النووي  

   في السنوات المقبلة.

المنـصة لوحة بيانات مخـصـصة تُظهر التقّدم في ـسير الدورة والدورات القادمة وتقويم  وسـُيتاح قريبا على   -61
وأطلـقت الوـكاـلة على موقعـها   وـجداول زمنـية واـلدورات التي زارـها المســـــتـخدم مؤخراً (وغيرـها من الوـظائف).

ــاً بالموارد التعليمية يهدف إلى زيادة إبراز عروض دورات التعلم اإللك تروني المتاحة للدول  على اإلنترنت فهرسـ
وثمة إطاٌر جديد  األعضـــاء، ويُشـــّكل نقطة مركزية للوصـــول إلى جميع الحلقات الدراســـية التي تنظمها الوكالة.

لحوكمة التعلّم اإللكتروني خاص بالوكالة يهدف إلى تحسـين الجودة وتحقيق االسـتخدام األمثل للموارد أثناء إعداد 
اَرَف تنفيذه على نطاق  المواد والمنتجات الخاصــة بالتعلم   اإللكتروني والتحكم في دورة حياة هذه المخرجاِت قد شــَ

يـساعد إطار الحوكمة الجديد في تحـسين الرقابة على مـشاريع ومنتجات التعلم اإللكتروني وفي الحفاظ   الوكالة. وـس
  على مستوًى عاٍل من الجودة في موارد التعلم اإللكتروني الُمقّدمة إلى الدول األعضاء.

تخدم  -62 أن الضـمانات، تـس ية بـش اـس تمرار الدول األعضـاء في الوصـول إلى المعارف األـس وبغية ضـمان اـس
اآلن الصـــيغة المحدثة من منصـــة التعلم اإللكتروني ألغراض التعليم والتدريب في المجال النووي بمثابة النظام  

مها الوكالة في مجال الضـــمانات والتي  الرئيســـي إلدارة التعلم وذلك فيما يخّص جميع الدورات التدريبية التي تقد
التعلم    وخالل الفترة المشـــمولة بالتقرير، واظبت الوكالة على تطوير ضـــمانات تكون موجهة للدول األعضـــاء.

ــميمية والبوابة اإللكترونية   ــيع جديدة مثل التحقق من المعلومات التص ــاء، وتقديم مواض اإللكتروني للدول األعض
ــوبي    إلعالنات الدول والبرنامج ــلة الحلقات   .Protocol Reporter 3الحاس ــلس وعالوة على ذلك، أطلقت الوكالة س

الدراســية الشــبكية بشــأن الضــمانات وهي متاحة على منصــة التعلم اإللكتروني ألغراض التعليم والتدريب، تتيح  
  استكشاف عدد من مواضيع تنفيذ الضمانات وتستند إلى الخيرات الداخلية والدولية.

وتتواصــل   دولة عضــواً.  43عضــواً من    63وزادت العضــوية في الشــبكة الدولية للمكتبات النووية إلى   -63
وعقدت   .NUCLEUSالدول األعضــاء فيما بينها مباشــرة على منتدى الشــبكة الدولية للمكتبات النووية على بوابة 

مشــاركاً في    19للمكتبات النووية بحضــور    مكتبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعاً افتراضــياً للشــبكة الدولية
 حلقتين دراسيتين، ُطرحت فيه للنقاش أفكار لتحسين تقاسم الموارد والتواصل.

   



GOV/2022/30-GC(66)/9 
  17المرفق 

  16الصفحة 

 

  المعلومات النووية  -زاي

يتواصــــل العمل على صــــون النظام الدولي للمعلومات النووية (نظام إينيس) وتوســــيع نطاقه باعتباره   -64
من ـسجالت    100  000ويُحصـَل على ما يزيد على   الـسلمية للطاقة النووية.مـستودعاً للمعلومات عن االـستخدامات  

ــنويا  مليون    4.5ليصــل بذلك العدد اإلجمالي لهذه الســجالت إلى أكثر من   —البيانات الوصــفية العالية الجودة س
جاوز عدد وهذه المعلومات مفهرـسة ومتاحة مجاناً للدول األعـضاء من خالل مـستودع نظام إينيس، الذي يت ـسجل.

عاماً لرقمنة بطاقات مجهرية (ميكروفيش)    18واكتمل مشـروع دام تنفيذه  مليون مسـتخدم سـنوياً.  2.4مسـتخدميه  
وكانت الزيادة في اسـتخدام  مليون شـريط من البطاقات المجهرية.  18لنظام إينيس، وهو يتضـمن إجماالً أكثر من 

ينات   ل إثراء موـسوعة نظام إينيس،   على القدرات التقنية.األتمتة والذكاء االصـطناعي من بين أبرز التحـس وتَواصـَ
ــلة،    31  000وهي "نظام لتنظيم المعارف" يحتوي على أكثر من  ــطلحات ذات الصـ ــيف، بمزيد من المصـ توصـ

واختتم   بمراعاة اإلســـهامات المقدَّمة من الدول األعضـــاء والفريق االســـتشـــاري المعني بموســـوعة نظام إينيس.
ــتمر  القائمون على نظا ــرنوبل، بينما يس ــاريع المتعلقة بتش ــاريع خاصــة في مجال الحفظ؛ ومنها المش م إينيس مش

العمل على تنفيذ مشــــروع مختبر المواد المرتفعة الحرارة في مركز يوليخ للبحوث في ألمانيا، ويدخل مشــــروع  
   يتعلّق بإرث الوكالة من المنشورات والمؤتمرات حيّز التنفيذ.

  دعاً للنـسخ الـسابقة للنـشر، لتقليص الوقت الالزم إلتاحة منـشورات الوكالة للجمهور.وأنـشأت الوكالة مـستو -65
ويـستخدم المـستودع عملية نظام إينيس وبنيته األساسية، وتُتاح جميع المواد على مستودع نظام إينيس حال إيداعها 

،  2022في كانون الثاني/يناير  وكانت الوكالة قد أطلقت هذا المسـتودع رسـمياً   في مسـتودع النسـخ السـابقة للنشـر.
  نسخة من النسخ السابقة للنشر. 75ويحتوي حالياً أكثر من 

ومـنذ اســـــتئـناف العـمل بـمذكرة االتـفاق المبرـمة بين الوـكاـلة اـلدولـية للـطاـقة اـلذرـية ووـكاـلة الـطاـقة النووـية   -66
ــفر ــوبية النووية ومكتبات  التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصــادي فيما يتعلق بتوزيع الش ات الحاس

ــاء في   ــرف بيانات وكالة الطاقة النووية  على الدول المؤهلة األعضــ ــة بمصــ البيانات النووية الُمعالجة الخاصــ
في العديد من المؤـسـسات   مـسؤول اتـصال من مـصرف بيانات وكالة الطاقة النووية   37أـُسنِدت مهام إلى   الوكالة،  

 دولة من الدول األعضاء في الوكالة. 17التابعة للوكالة في 
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المدير العام في زيارة إلى مكتبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمناسبة فعالية اليوم العالمي   -1- الشكل زاي 
  .2022للكتاب وحقوق المؤلف لعام  

من    وواصــــلت مكتبة الوكالة إتاحة إمكانية الوصــــول إلى المعلومات النووية عبر تمكين المســــتخدمين -67
مفردة) وفي شــكل رقمي (أكثر من    100  000الوصــول إلى جميع الموارد المتاحة، في شــكل مطبوع (أكثر من  

كتاباً ووصـل عدد   2  350واسـتعار المسـتخدمون أكثر من  قاعدة بيانات).  68عنوان مجلة إلكترونية، و  83  000
تبة الوكالة للمســتخدمين إمكانية الوصــول  وأتاحت مك مّرة.  350  000االطالع على الموارد اإللكترونية أكثر من  

مادة غير متوفرة ضـمن مجموعتها، وكان ذلك عن طريق خدمة اإلعارة بين المكتبات، وتسـليم الوثائق    684إلى  
ــياً    14وعقدت المكتبة   والمقاالت. ــاركين فيها حضــورياً وافتراض ــاركاً.  251دورة تدريبية بلغ مجموع المش   مش

مع مكتبات المنظمات األخرى الكائنة في مركز فيينا الدولي، الفعالية السـنوية السـادسـة   وعقدت الوكالة، بالتعاون
أيام   4جلســات افتراضــية امتّدت على مدى   10وشــملت الفعالية   لليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، إلكترونياً.

  فرداً. 295سّجل فيها 
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