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 تصدیر 

ــنة الثالثة من جائحة كوفید ــاء، أثبتَت  19-نحن اآلن في السـ ، وفي حین أنَّ الجائحة ال تزال تؤثر في دولنا األعضـ
من حیث قدرتھا على التصـدي لموجات ھذه الجائحة وللتحدیات التي ال تزال تفرضـھا   -الوكالةُ متانتھا ومرونتھا 

 علینا جمیعاً.

الفترة التي بلغت فیھا القیود المفروضــة أوجھا، واصــلت الوكالة االضــطالع بأنشــطتھا دون التوقف ولو وخالل 
ــتویات ما قبل الجائحة، وذلك   دقیقة واحدة. ــتوى عاٍل من الفعالیة مماثل لمسـ وفي ھذا العام، تمكَّنا من تحقیق مسـ

ــاء، وألنَّ القی ــالیب عملھا، عند االقتض ــائر التدابیر المتعلقة  ألنَّ الوكالة عدَّلت أس ــفر وس ــة على الس ود المفروض
، ھي تدابیر جرى في للجائحةبالصـــحة واألمان التي اعتُِمدت في العدید من الدول األعضـــاء في إطار التصـــدي  
ا إیقاف العمل بھا تماماً أو تقلیص تَطبِیِقھا على مدى العام الماضي.  معظم الحاالت إمَّ

الةُ خالل ھذه السنة تفتیش نفس عدد المرافق التي باشرت تفتیشھا تقریباً خالل  وفي مجال الضمانات، باشرت الوك
األنـشطة العادیة ذات الـصلة بالـضمانات الُمـضطلَع بھا في مقر   علىوینطبق األمر نفـسھ   الـسنوات الـسابقة للجائحة.

ابـعة ل اـنات الـت ائـنة في الوـكاـلة الرئیســـــي والمـكاـتب اإلقلیمـیة ومختبرات التحلـیل الـخاصـــــة ـبالضــــــم لوـكاـلة والـك
  جائحة.الزایبرسدورف التي تََواَصَل تشغیلُھا بشكل مأمون وآمن في ظل القیود المفروضة بسبب  

كما واصــلت الوكالة تقدیَم الدعِم إلى الدول األعضــاء من أجل تشــغیل المرافق واألنشــطة النوویة واإلشــعاعیة  
ــمان أمانھا وأمنھا. ــمولة بالتقری وض ــة بالوكالة تعمل بكامل طاقتھا وخالل الفترة المش ر، ظلَّت نظم التبلیغ الخاص

راف الرقابي خالل فترة   تمراریة عمل آلیات اإلـش تى تبادل المعلومات عن اـس رت الوكالةُ من خالل محافل ـش ویسـَّ
،  لجائحة لوواصـلت الوكالة خالل ھذه السـنة تقدیم الدعم التقني والمشـورة إلى البلدان في مجال التصـدي   الجائحة.

دات والمواد إلى   ك من خالل توفیر المـع ا في ذـل اً.  130مختبرات في    306بـم داً وإقلیـم ك   بـل د أمَكَن تحقیق ذـل وـق
  بفضل الدعم المالي والعیني السخي من عدة دول أعضاء ومن القطاع الخاص.

ــتجابة. ــتقبل   وإنَّنا نظل متیقِّظین وعلى أھبٍة لالســ ــین التأھُّب على   -وما فتئنا نتطلُّع إلى المســ ونعمُل على تحســ
ل دون تفشــي مرٍض حیواني المصــدر في المســتقبل إلى جائحة. وتشــارُك الدول األعضــاء   الصــعید العالمي للحوُّ

بنشـاط في مبادرة العمل المتكامل لمكافحة األمراض الحیوانیة المصـدر (مبادرة زودیاك) الخاصـة بالوكالة وذلك  
ــعى.من أجل دمج التقنیات النوویة و ــلة بالمجال النووي في إطار ھذا المسـ دولة   149وعیَّنت   التقنیات ذات الصـ

قا وطنی�ا لمبادرة زودیاك، كما عیَّنت    دولة عضواً مختبراً وطنی�ا لمبادرة زودیاك.  125عضواً منّسِ

ل االضـطالع بالوالیة المنوطة بنا من خالل أسـالیب عمل راسـخة وُمعدَّلة، مع العمل في الوقت   كما أنَّنا سـنُواصـِ
ُل تزویَد الدول األعضـاء بمعلومات محدَّثة عن أّي   .نفسـھ على التأھب للظروف المتغیّرة والتكیُّف معھا وسـأواصـِ

في إطار عملیة تقدیم التقاریر المعتادة    ،بھا  متأثرة العالمیة أو   جائحةالب  تضـطلع بھا الوكالة وتكون متصـلةأنشـطة  
 .في الوكالة
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 موجز
 

ــاء (الوثیقة   • ــتجابةً لطلب الدول األعضــ م ھذا التقریر معلومات محدَّثة عن "جمیع  )GC(65)/RES/2اســ ، یقّدِ
ــائل المتعلقة بالوكالة فیما یتصـــل بجائحة كوفید على عمل   19-ذلك تداعیات جائحة كوفید، بما في 19-المسـ

  ".19-الوكالة، وكذلك آثار اإلجراءات التي اتخذتھا الوكالة للتصدي لجائحة كوفید

ویشــــمل ھذا التقریر الفترة المنقضــــیة منذ تقدیم المدیر العام تقاریره الســــابقة إلى المؤتمر العام في دورتھ  •
، والوثیقة  GOV/INF/2021/33-GC(65)/INF/7(الوثیقة    2021العادیة الخامســة والســتین في أیلول/ســبتمبر  

GOV/INF/2021/34-GC(65)/INF/8  والوثیقـة ،GOV/INF/2021/35-GC(65)/INF/9(م تحـدیثـاً    ، وھو یقـّدِ
إلى مجلس المحـافظین في آذار/مـارس   المقـدَّم  ع والـذي    )GOV/INF/2022/4(الوثیقـة    2022للتقریر  یجّمِ

 اولتھا تلك التقاریر في وثیقة واحدة.المجاالت الثالثة التي تن
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 خالصة وافیة - 19-وجائحة كوفید الوكالة
 المرحلي الرابع  التحدیث

 تقریر من المدیر العام 

 

اـلدعم المـقدَّم من الوـكاـلة لـلدول األعضـــــاء في مـجال جھودـھا الرامـیة إلى    -ألف
 للجائحةالتصدي 

معلومات محدَّثة عن الدعم المقدَّم من الوكالة للدول األعضـــاء في مجال جھودھا    -1-ألف
 للجائحةالرامیة إلى التصدي 

 توفیر معدات التشخیص والوقایة  -1-1-ألف

ا مجموعھ   -1 بلداً وإقلیماً    130تلقت الوكالة، في إطار مكافحتھا للجائحة، طلبات لتقدیم المســاعدة َوَرَدت ممَّ
المعنون   INT0098، أســــاســــاً من خالل مشــــروع التعاون التقني األقالیمي )1  المرفق(انظر  ھذه الطلبات    ولبَّت

واستعادة القدرات والخدمات في حالة تفشي األمراض والطوارئ  تعزیز قدرات الدول األعضاء في بناء وتعزیز "
من أطقم   2042، كانت الوكالة قد أصــــدرت أوامر شــــراء لما مجموعھ 2022وبحلول تموز/یولیھ   ."والكوارث

) واألطقم  PCR-RTاالختبارات القائمة على التفاعل البولیمیري المتســــلســــل والنســــخ العكســــي آنی�ا (اختبارات  
ــیة   ــخیصـ لِّمت ھذه المواد من خالل حوالي  التشـ ــُ ــلة، وسـ ــحنة إلى  2  600ومفردات أخرى ذات صـ من   306شـ

 المختبرات الوطنیة.

ــدور الوثیقة   -2 ــاعدة، ولبّت ھذه   أربعة، تلقت الوكالة GC(65)/INF/7ومنذ صـ ــافیة لتقدیم المسـ طلبات إضـ
  الطلبات.

 التعلیم والتدریب وتوفیر اإلرشادات  -2-1-ألف

ــھل الوصــول   -3 ــادات والمشــورة بطریقة یس بغیة تلبیة االحتیاجات المتواصــلة إلى توفیر التدریب واإلرش
ــیة   ــجیالت للحلقات الدراس ــریة التابع لھا تس ــحة البش ع الص ــبكي لمجمَّ إلیھا، ال تزال الوكالة تتیح عبر الموقع الش

ــیع المتعلقة باختبارات   ــبكیة التي عقدتھا بشـــأن طائفة من المواضـ ــبانیة واإلنكلیزیة    PCR-TRالشـ باللغات اإلسـ
  .1والروسیة والعربیة والفرنسیة

ــبكیة األخرى التي عقدتھا لفائدة مقدمي   -4 ــیة الشـ ــجیالت الحلقات الدراسـ ــاً تسـ وال تزال الوكالة تتیح أیضـ
ــعة. ــحیة في مرافق الطب النووي وطب األش ــریة ال الرعایة الص ــحة البش ع الص ــبكي لمجمَّ تابع  ویتیح الموقع الش

ــتخدام معدات الوقایة الشــخصــیة، وجمع  ــأن اس ــر مقطعاً من مقاطع الفیدیو التعلیمیة بش للوكالة أیضــاً ثمانیة عش
، واســـتخدام  19-اآلنیة للكشـــف عن اإلصـــابة بكوفید  PCR-RTالعینات ونقلھا وتخزینھا، واســـتخدام اختبارات  

 
1 https://humanhealth.iaea.org/HHW/covid19/webinars.html  

https://humanhealth.iaea.org/HHW/covid19/webinars.html
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  19-االختبارات المصـلیة لتقییم اإلصـابة بكوفید

، باإلضـافة  2
ــأن تقنیة   ــیوعاً بش ــئلة األكثر ش إلى مقطع فیدیو یتناول األس

PCR-RT    اآلنیة وطائفة واســعة من المواد اإلعالمیة بشــأن
  19-كوفید

3. 

ـقى   -5 ـل ـت ـبر   576وأـخـیراً،  ـمـخـت ـل ـظـیرة  ـن اـل ـبرات  ـمـخـت اـل ـمن 
الحیواني والصــــــحة الحیوانـیة صـــــیـغاً مـحدَّـثة من اإلنـتاج  

إجراءات العمل النمطیة والمعلومات عن الكواشـف وبیانات  
التحقُّق، وذلك من خالل منصـة شـبكة مختبرات التشـخیص  

  البیطري.

 راسات ذات الصلةاإلرشادات والد  -3-1-ألف

في إطار دعمھا للدول األعضــــاء، نشــــرت الوكالة عدَّة   -6
وثائق إرشادیة وأجرت عدداً من الدراسات بشأن أثر جائحة  

على توفیر إجراءات الطب النووي التشــخیصــیة    19-كوفید
  والعالجیة.

، أصـــــدرت الوـكاـلة المنشـــــور  2022أـیار/ـمایو    2وفي  -7
ـمـعـنون    Update on guidance and best practices forاـل

he nuclear cardiology laboratories during t
: 19) pandemic–coronavirus disease 2019 (COVID

An  Emphasis on transition to chronic endemic state.
from ASNC, IAEA, and SNMMI  information statement

("تحدیث بشـأن اإلرشـادات وأفضـل الممارسـات لمختبرات  
ب النووي خالل جـائحـة مرض فیروس كورونـا  طـب القـل

حـــالـــة 19-(كوفیـــد  2019 إلى  االنتقـــال  على  التركیز   :(
اـلـجـمـعیــة   ـمن  إـعالـمي  ـبیـــان  اـلـمزـمن.  ن  اـلـمـتوطـّ اـلـمرض 

الیب النوو یة، والوكالة األمریكیة لعالج أمراض القلب باألـس
اـلدولـیة للـطاـقة اـلذرـیة، وجمعـیة الـطب النووي والتصـــــویر  

، باإلضافة إلى وثیقة متابعة بخصوص المنشور  4الجزیئي")
 Guidance and best practices for  الــــمــــعــــنــــون:

emergent care in nuclear -reestablishment of non
cardiology laboratories during the coronavirus 

19) pandemic: An information statement from ASNC-ease 2019 (COVIDdis    اإلرشـــــادات وأفضـــــل")
 
2https://humanhealth.iaea.org/HHW/covid19/nmdi/nmdi.html  
3 https://humanhealth.iaea.org/HHW/covid19/index.html  
- (كوفید  2019مارســات لمختبرات طب القلب النووي خالل جائحة مرض فیروس كورونا  تحدیث بشــأن اإلرشــادات وأفضــل الم 4
بـیان إعالمي من الجمعـیة األمریكـیة لعالج أمراض القـلب ـباألســـــالـیب التركیز على االنتـقال إلى ـحاـلة المرض المتوّطن المزمن.):91

 )nih.govالنوویة، والوكالة الدولیة للطاقة الذریة، وجمعیة الطب النووي والتصویر الجزیئي (

ً ب  لداً وإقلیما
 طلبت المساعدة 

 وتلقَّتھا 
 )1(انظر المرفق 

من 
 المختبرات/المؤسسات 

 الوطنیة
 تلقَّت ُحزم دعم 
 وإرشادات تقنیة
 للتصدي لكوفید 

أمر شراء أُصِدَر فیما 
یتعلق بشراِء أطقم  

  RT-PCRاختبارات 
 واألطقم التشخیصیة

ومفردات أخرى ذات  
 صلة 

 لفائدة البلدان 

من المختبرات النظیرة 
لمختبر قسم اإلنتاج  
 الحیوانیة الحیواني والصحة 

تلقَّت صیغاً محدَّثة من 
 إجراءات العمل النمطیة،

 والمعلومات عن الكواشف، 
 وبیانات التحقُّق 

https://humanhealth.iaea.org/HHW/covid19/nmdi/nmdi.html
https://humanhealth.iaea.org/HHW/covid19/index.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9059683/pdf/12350_2022_Article_2984.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9059683/pdf/12350_2022_Article_2984.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9059683/pdf/12350_2022_Article_2984.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9059683/pdf/12350_2022_Article_2984.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9059683/pdf/12350_2022_Article_2984.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9059683/pdf/12350_2022_Article_2984.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9059683/pdf/12350_2022_Article_2984.pdf
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ــاء خدمات الرعایة غیر الطارئة في مختبرات طب القلب النووي خالل جائحة مرض  ــات إلعادة إرســ الممارســ
باألسالیب النوویة،  ): بیان إعالمي من الجمعیة األمریكیة لعالج أمراض القلب  19-(كوفید  2019فیروس كورونا  

َر في األصـــــل في 5والوـكاـلة اـلدولـیة للـطاـقة اـلذرـیة، وجمعـیة الـطب النووي والتصـــــویر الجزیئي") ، اـلذي نُشـــــِ
 .2020تموز/یولیھ   24

َرت أیضــاً عدة مقاالت علمیة وھي: -8 ــِ  Worldwide Disparities in Recovery ofمقال علمي عنوانھ   ونُش
19-o COVIDCardiac Testing 1 Year int    التفاوتات السائدة على نطاق العالم فیما یخص التعافي من اختبارات")

َر في   6")19-ســنة منذ تفشــي كوفید -فحص القلب   في مجلة الكلیة األمریكیة لطب القلب    2022أیار/مایو   24نُشــِ
e after COVIDNuclear Medicin- 19ویســـلّط الضـــوء على التبایُنات فیما یخص التعافي؛ ومقال علمي عنوانھ  

(La medicina nucleare dopo il COVID) ــَر باللغة اإلیطالیة في 7")19-("الطب النووي بعد جائحة كوفید ، نُشـ
Impact on the Diagnosis of Cardiac Disease in -COVID 19؛ ومقال علمي عنوانھ  2022حزیران/یونیھ   9

COVID Study-INCAPSLatin America: Findings of the IAEA  خیص أمراض  19-("أثر جائحة كوفید في تـش
التابع للوكالة بـشأن    INCAPSالقلب في أمریكا الالتینیة: االـستنباطات المـستخلـصة من الدراـسة التي أجراھا فریق 

َر باللغة البرتغالیة في  ــِ   2022  كانون الثاني/ینایر  11كوفید")، نُشـ

  2022  ریلوباللغة اإلنكلیزیة في نیســـان/أب 8

؛  9
Pandemic on Cardiovascular Testing in Asia: The IAEA -Impact of COVID 19ومقــال علمي عنوانــھ  

COVID Study-INCAPS  ــیا:  19-("أثر جائحة كوفید  في إجراء اختبارات فحص القلب واألوعیة الدمویة في آسـ
َر في أیلول/ـسبتمبر  10التابع للوكالة بـشأن كوفید")  INCAPSالدراـسة التي أجراھا فریق  ؛ ومقال علمي 2021، نُشـِ

pandemic: The case of Italy. Findings -Reduction of cardiac imaging tests during the COVID 19عنوانھ 
19 INCAPS COVID-invasive Cardiology Protocol Survey on COVID-e IAEA Nonfrom th  فاض عدد ("انخ

االـستنباطات المـستخلـصة من الدراـسة االـستقـصائیة   حالة إیطالیا. :19-اختبارات تـصویر القلب خالل جائحة كوفید
 INCAPSالتابع للوكالة بشــأن كوفید (  INCAPSبشــأن بروتوكول طب القلب غیر االقتحامي التي أجراھا فریق 

COVID"(11 2021تشرین األول/أكتوبر   15، نُشر في.  

 
اإلرشــادات وأفضــل الممارســات إلعادة إرســاء خدمات الرعایة غیر الطارئة في مختبرات طب القلب النووي خالل جائحة مرض  5

بـیان إعالمي من الجمعـیة األمریكـیة لعالج أمراض القـلب ـباألســـــالـیب النووـیة، والوـكاـلة اـلدولـیة    ):19-(كوفـید  2019فیروس كوروـنا  
 SpringerLinkللطاقة الذریة، وجمعیة الطب النووي والتصویر الجزیئي | 

| مجلة الكلیة األمریكیة   19-ـسنة منذ تفـشي كوفید  -الم فیما یخص التعافي من اختبارات فحص القلب  التفاوتات الـسائدة على نطاق الع 6
 )jacc.orgلطب القلب (

 Corriere.it  -19-بعد جائحة كوفیدالطب النووي  7
الـتابع للوـكاـلة   INCAPSالتحلـیل الفرعي اـلذي أجراه فریق    -في تشــــخیص أمراض القـلب في أمریـكا الالتینـیة    19-أثر ـجائـحة كوفـید 8

 PMC (nih.gov) -بشأن كوفید 
الـتابع للوـكاـلة   INCAPSالتحلـیل الفرعي اـلذي أجراه فریق    -في تشــــخیص أمراض القـلب في أمریـكا الالتینـیة    19-أثر ـجائـحة كوفـید 9

 PubMed (nih.gov) -بشأن كوفید 
الـتابع  INCAPSالدراســـــة التي أجراھا فریق    في إجراء اختـبارات فحص القـلب واألوعـیة الدمویة في آســـــیا:  19-أثر جائـحة كوفـید 10

 آسیا للوكالة بشأن كوفید | مجلة الكلیة األمریكیة لطب القلب:
االسـتنباطات المسـتخلصـة من الدراسـة االسـتقصـائیة   حالة إیطالیا.  :19-انخفاض عدد اختبارات تصـویر القلب خالل جائحة كوفید 11

 PMC (nih.gov) -التابع للوكالة بشأن كوفید  INCAPSبشأن بروتوكول طب القلب غیر االقتحامي التي أجراھا فریق 

https://link.springer.com/article/10.1007/s12350-020-02203-3
https://link.springer.com/article/10.1007/s12350-020-02203-3
https://link.springer.com/article/10.1007/s12350-020-02203-3
https://link.springer.com/article/10.1007/s12350-020-02203-3
https://link.springer.com/article/10.1007/s12350-020-02203-3
https://link.springer.com/article/10.1007/s12350-020-02203-3
https://www.jacc.org/doi/10.1016/j.jacc.2022.03.348
https://www.jacc.org/doi/10.1016/j.jacc.2022.03.348
https://www.corriere.it/salute/22_giugno_09/medicina-nucleare-covid-19-8af0a0a4-e287-11ec-9f19-f9603cda965c.shtml
https://www.corriere.it/salute/22_giugno_09/medicina-nucleare-covid-19-8af0a0a4-e287-11ec-9f19-f9603cda965c.shtml
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9007020/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9007020/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9007020/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35137793/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35137793/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35137793/
https://www.jacc.org/doi/10.1016/j.jacasi.2021.06.002
https://www.jacc.org/doi/10.1016/j.jacasi.2021.06.002
https://www.jacc.org/doi/10.1016/j.jacasi.2021.06.002
https://www.jacc.org/doi/10.1016/j.jacasi.2021.06.002
https://www.jacc.org/doi/10.1016/j.jacasi.2021.06.002
https://www.jacc.org/doi/10.1016/j.jacasi.2021.06.002
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8406540/#:%7E:text=Results,and%2086%25%20for%20the%20South.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8406540/#:%7E:text=Results,and%2086%25%20for%20the%20South.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8406540/#:%7E:text=Results,and%2086%25%20for%20the%20South.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8406540/#:%7E:text=Results,and%2086%25%20for%20the%20South.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8406540/#:%7E:text=Results,and%2086%25%20for%20the%20South.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8406540/#:%7E:text=Results,and%2086%25%20for%20the%20South.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8406540/#:%7E:text=Results,and%2086%25%20for%20the%20South.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8406540/#:%7E:text=Results,and%2086%25%20for%20the%20South.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8406540/#:%7E:text=Results,and%2086%25%20for%20the%20South.
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 تقییم أثر الدعم المقدَّم من الوكالة  -4-1-ألف

بغـیة الـتأكـُّد من أنَّ المســـــاـعدة المـقدَّـمة من الوـكاـلة في مـجال  -9
وصــلت إلى مســتخدمیھا النھائیین المقصــودین،    19-التصــدي لكوفید

تقصـائیة  والوقوف على أثر تلك   ة اـس لت الوكالة دراـس اعدة، أرـس المـس
دة. ــاـع ذه   إلى جمیع المختبرات التي تتلقى المســـ وجرى من خالل ـھ

الدراســة االســتقصــائیة قیاُس أثر الدعم المقدَّم من الوكالة وتقییُم مدى  
ــتدامتھ. وفي حین لم تَِرد من جمیع المختبرات المعنیة ردود على  اســ

، فإنَّ النتائج المســتخلصــة من   اســتفســارات الدراســة االســتقصــائیة
ملیون شـخص    30عملیات التقدیر االسـتقرائي تُشـیر إلى أنَّ أكثر من  

نة على 49% رجال و51( ــَّ % نســـاء) اســـتفادوا من القدرات الُمحسـ
ــِھدت   ً إجراء االختبارات وھي قدرات ش نا ــُّ ــاعدة    تحس عقب تلقي المس

  المقدَّمة من الوكالة.

  PCR% بأنَّھ لم تكن لدیھا أجھزة إلجراء اختبارات  13، أفادت نســبة قدرھا  جیبةالمومن بین المختبرات   -10
% منھا في بلدان  50% من المختبرات (أكثر من  84وأكَّدت نســــبة قدرھا  عدا األجھزة التي زودتھا بھا الوكالة.

حزمة المســاعدة الطارئة التي  منخفضــة الدخل أو تنتمي إلى الشــریحة الدنیا من البلدان ذات الدخل المتوســط) أنَّ 
ت نسـبة قدرھا  %  92وفَّرتھا الوكالة مكَّنتھا من سـّدِ الفجوة األولیة فیما یتعلق باحتیاجات إجراء االختبارات، وأقرَّ

َن من قدرتھا على الكشــف عن اإلصــابة بكوفید وغیره من مســبِّبات األمراض، أو على    19-بأنَّ دعم الوكالة َحســَّ
 ا القبیل.تقدیم خدمات من ھذ

أنَّھا ســتتمكَّن من مواصــلة إجراء االختبارات بعد نفاد    المجیبة  % من المختبرات92وأكَّدت نســبة قدرھا  -11
ــاعدة األولیة المقدَّمة من الوكالة. ــبتھا  وأفادت بقیة   المس %، بأنَّھا تواجھ تحدیات فیما یتعلق  8المختبرات البالغ نس

بات العالمیة القائمة فیما یتعلق بشـراء الكواشـف والمواد االسـتھالكیة  بسـبب الصـعو  بمواصـلة إجراء االختبارات
 المختبریة.

التمویل، والشــراكات مع منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة ومنظمة الصــحة   -2-ألف
 العالمیة

ــخی�ا خارجاً عن المیزانیة بلغ مجموعھ  -12 ــاء والقطاع الخاص تمویالً ســ لیون  م 26.8قدَّمت الدول األعضــ
 12).  2 المرفق(انظر    19-یورو لدعم أنشطة الوكالة المتعلقة بجائحة كوفید

ة في   -13 اـل ت الوـك ارس    25وانضــــــم ابع لألمم المتحـدة المعني    2020آذار/ـم ات الـت إلى فریق إدارة األزـم
، تأكَّدت الوكالة من توافُق الفریقومن خالل التعاون داخل  13 الذي تقوده منظمة الصحة العالمیة  19-بجائحة كوفید

 
 یرجى مالحظة أن مبالغ المساھمات تشمل الفوائد. 12
أیـضاً مكتب األمم المتحدة للتنـسیق اإلنمائي، ومكتب األمم المتحدة   19-دیـضمُّ فریق إدارة األزمات التابع لألمم المتحدة المعني بكوفی   13

لتنســیق الشــؤون اإلنســانیة، والمنظمة البحریة الدولیة، وإدارة األمم المتحدة لشــؤون الســالمة واألمن، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة،  
المي، ومنظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة، وإدارة التواـصل  ومنظمة الطیران المدني الدولي، والبنك الدولي، وبرنامج األغذیة الع

دارة العالمي التابعة لألمم المتحدة، والمكتب التنفیذي لألمین العام، وإدارة الشؤون السیاسیة وبناء السالم/إدارة عملیات حفظ السالم، وإ
 الدعم العملیاتي، وأعضاًء إضافیین یلتحقون بالفریق حسب االقتضاء.

 نتائج االستقصاء 
 ملیون  30

 شخصاً استفادوا
 

 ملیون  15.3

 ملیون  14.7
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ــتراة لتلبیة طلبات الدول األعضــاء في الوكالة مع الجھود التي تبذلھا منظومة األمم المتحدة   المعدات والمواد المش
  ككّلِ للتصدي للجائحة.

ــحة العالمیة منذ بدایة تف -14 ــي جائحة كوفیدوقد عملت الوكالة عن كثب مع الفاو ومنظمة الصــ بغیة    19-شــ
  تنسیق الجھود الرامیة إلى تلبیة الطلبات الواردة من دولھا األعضاء.

ً   -3-ألف   ُسبل المضي قدما

ل مصــــدراً للقلق، ھناك عدَّة مبادرات أقالیمیة   CoV2-SARSفي حین أنَّ فیروس كورونا   -15   ال یزال یشــــّكِ
ل دون تفشـي مرٍض حیواني المصـدر في المسـتقبل إلى جائحة.  وإقلیمیة ووطنیة تھدف إلى تحسـین التأھُّب للحوُّ

وتشارُك الدول األعضاء بنشاط في مبادرة العمل المتكامل لمكافحة األمراض الحیوانیة المصدر (مبادرة زودیاك)  
الوـكاـلة وذـلك من أـجل دمج التقنـیات النووـیة والتق المـجال النووي في إـطار ـھذا  الـخاصـــــة ـب ة ـب نـیات ذات الصــــــل

قا وطنی�ا لمبادرة زودیاك، وعیَّنت   149وعیَّنت  المسعى. دولة عضواً مختبراً وطنی�ا لمبادرة   125دولة عضواً منّسِ

  زودیاك.

 نالمرفقا

ــدي   :1  المرفق حتى   19-لـجائـحة كوفـیدالبـلدان واألـقالیم التي طلـبت وتلقـَّت دعـماً من الوـكاـلة من أـجل التصـــ
 2022تموز/یولیھ   15

  أفریقیا
 لیبیا  جیبوتي إثیوبیا

 لیبیریا رواندا إسواتیني
 لیسوتو زامبیا أنغوال
 مالي زمبابوي أوغندا

  مدغشقر السنغال بنن
 مصر السودان بوتسوانا

 المغرب سیرالیون بوركینا فاسو
 مالوي سیشیل بوروندي

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

  نامیبیا الكامیرون الجزائر
 النیجر كوت دیفوار جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة

 نیجیریا الكونغو  جمھوریة تنزانیا المتحدة 
  كینیا جنوب أفریقیا

  والمحیط الھادئآسیا  
األراضي الواقعة تحت والیة السلطة  

 الفلسطینیة
 كمبودیا  الجمھوریة العربیة السوریة
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 الكویت  جمھوریة إیران اإلسالمیة األردن
 لبنان جمھوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة  أفغانستان
 مالیزیا  ساموا إندونیسیا

 سري النكا بابوا غینیا الجدیدة 
دیف   ة غیر عضـــــو في  مـل (دوـل
 الوكالة)

 منغولیا العراق باكستان
 میانمار ُعمان باالو

 نیبال الفلبین بنغالدیش
 الیمن فیجي تایلند
  فییت نام  تونغا

  أوروبا وآسیا الوسطى
 قیرغیزستان  الجبل األسود أذربیجان

 كازاخستان الجمھوریة التشیكیة أرمینیا
 كرواتیا مولدوفاجمھوریة  ألبانیا

 التفیا جورجیا  أوزبكستان
 مقدونیا الشمالیة  رومانیا  أوكرانیا
 ھنغاریا سان مارینو بلغاریا

  سلوفینیا البوسنة والھرسك
   صربیا بولندا

  طاجیكستان بیالروس
 أمریكا الالتینیة والكاریبي

 شیلي جامایكا األرجنتین
 غرینادا  جزر البھاما إكوادور

 غواتیماال  الجمھوریة الدومینیكیة  أنتیغوا وباربودا
 غیانا  جمھوریة فنزویال البولیفاریة أوروغواي
 كوبا  دولة بولیفیا المتعددة القومیات باراغواي
 كوستاریكا دومینیكا البرازیل
 كولومبیا  سانت فنسنت وجزر غرینادین بربادوس

 المكسیك سانت كیتس ونیفس   بلیز
 نیكاراغوا  سانت لوسیا بنما

 ھایتي السلفادور بیرو
 ھندوراس   سورینام   ترینیداد وتوباغو
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 المساھمات الخارجة عن المیزانیة مقّومة بالیورو  :2 المرفق
  ) 2022 تموز/یولیھ 31(حتى 

   المساھمة    الدولة العضو
   000 500  االتحاد الروسي

   023 46  أسترالیا
   000 500  ألمانیا

   960 39  باكستان
  011 260  جمھوریة كوریا

  866 32  سان مارینو
  000 30  السودان
  947 190  السوید
   000 200  فنلندا
   066 270 3  كندا

   316 562   المملكة المتحدة 
   104 067 2  النرویج
   727 500 1 ھولندا

  722 458 10  الوالیات المتحدة األمریكیة
   000 000 3 الیابان*

   خروناآلمساھمون  الشركاء غیر التقلیدیین وال
   691 105 4   شركة تاكیدا المحدودة للمستحضرات الصیدالنیة

  433 764 26   المجموع
  

                                   المساھمات العینیة

 000 842 1 الصین
 000 25 مالطة

 000 867 1  المجموع
"الكشف عن    بشأن * باإلضافة إلى ذلك، ساھمت الیابان بمبلغ قدره ملیون یورو لدعم مشروع

مسّبِبات األمراض الحیوانیة واألمراض الحیوانیة المصدر الناشئة والتي تعاود الظھور العابرة  
 . 19- للحدود عند نقاط التفاعل بین اإلنسان والحیوان" فیما یتصل بتفشي جائحة كوفید
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تـشغیل المرافق واألنـشطة النوویة واإلـشعاعیة وـضمان أمانھا وأمنھا خالل   -باء
 الجائحة

 الجائحة اإلجراءات التي اتخذتھا الوكالة لدعم الدول األعضاء في التخفیف من أثر   -1-باء

 تیسیر تبادل المعلومات مع الدول األعضاء  -1-1-باء

ویُشــیر تحلیل مقاَرن لالتجاھات التي شــھدھا  بكامل طاقتھا.ال تزال نظم اإلبالغ الخاصــة بالوكالة تعمل  -16
ــل   ــیة إلى تواصـ اإلبالغ في قاعدة بیانات الحادثات واالتجار غیر المشـــروع على مدى الســـنوات الخمس الماضـ
المنحى التـنازلي التـجاـھاِت اإلبالغ عن الـحادـثات الـجدـیدة خالل الفترة التي یشـــــملـھا ـھذا التقریر، ربـما بســــــبب  

َّ في الوقت الراھن، فیُالحظ اتجاه   .الجائحةرات التي أُدخلت على ممارسات العمل من أجل احتواء انتشار  التغیی أما
وفي نظم اإلبالغ األخرى، مثل ـشبكة  تـصاعدي، یمكن أن یُعزى إلى الرجوع إلى اتباع ممارـسات العمل المعتادة.

الحادثات المتعلقة بمفاعالت البحوث، ونظام التبلیغ عن خبرات تشــغیل محطات القوى النوویة، ونظام التبلیغ عن 
خالل الفترة    19-الحادثات المتعلقة بالوقود وتحلیلھا، لم تَِرد من الدول األعضــــاء أي تقاریر أخرى متعلقة بكوفید

 المشمولة بالتقریر.

جانب الرقابي بسـبب الجوائح  ونُفِّذَ النھج الجدید الذي یشـمل النظر بشـكل محدَّد في اآلثار المترتبة على ال -17
ــات الرقابیة المتكاملة، مرةً واحدةً في عام   ــتعراضـ ، وذلك خالل  2021خالل بعثات الوكالة في إطار خدمة االسـ

وباإلمكان تضمین ھذا النھج   .2021بعثٍة أولیٍة في إطار تلك الخدمة أُوفِدت إلى سویسرا في تشرین األول/أكتوبر 
 خدمة االستعراضات الرقابیة المتكاملة، إذا طلبت الدول األعضاء ذلك. في البعثات المقبلة في إطار

رت الوكالة إجراء دراسـة اسـتقصـائیة بشـأن أعضـاء الشـبكة الدولیة للتعلیم في میدان األمن النووي   -18 ویسـَّ
أثِر   ا یتعلق ـب ائـحةمن أـجل تحســـــین الفھم فیـم ِة التي  الـج دان األمن النووي والطِریـق ا    في التعلیم في مـی ت بـھ تمكَّـن

ــات الجیدة ذات   ــم الممارسـ ــیة المتعلقة باألمن النووي خالل الجائحة وتقاسـ الجامعات من توفیر الدورات الدراسـ
، ُعقدت جلسـة نقاش عامة 2021وخالل االجتماع السـنوي للشـبكة المذكورة، الذي ُعقد في آب/أغسـطس   الصـلة.

م   تقصـائیة ومواصـلة تقاسـُ ة االـس ة نتائج الدراـس ات  لمناقـش بكة، وأفضـل الممارـس بھا أعضـاء الـش الخبرات التي اكتـس
 والدروس المستفادة التي خلصوا إلیھا فیما یتعلق بالتخفیف من آثار الجائحة.

ــین الحمایة المادیة في المرافق، أعدَّت الوكالة حلقات   -19 ــاء في عملھا على تحســ وبغیة دعم الدول األعضــ
ة في الدول األعـضاء بالتدریب فیما یتعلق بخـصائص النُظم المالئمة في عمل على اإلنترنت لتزوید الجھات المعنی

 مجال الحمایة المادیة وبإجراء عملیات التقییم عن بُعد للمرافق التي تنطوي على مواد مشعة عالیة النشاط.

 ـشعة:، المؤتمر الدولي بـشأن أمان وأمن المـصادر الم2022وعقَدت الوكالة، في فیینا في حزیران/یونیھ   -20
  .الجائحةاإلنجازات والمساعي المستقبلیة، ُعقدت خاللھ جلسة خاصة بشأن الدروس المستفادة خالل 
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ــكل افتراضــــي في  -21 وعقدت الوكالة في شــ
ة    2021آب/أغســـــطس   اجتمـاعـاً مفتوح العضـــــوـی

ــادات   ــأن تنفیذ اإلرشـ للخبراء القانونیین والتقنیین بشـ
عَّة المھملة،  ــِ ــادر المشـ المتعلقة بالتصـــرف في المصـ
لة إشـــراك الدول األعضـــاء وضـــمان  بھدف ُمواصـــَ
ل تقاســـم المعلومات المتعلقة بأمان المصـــادر   تواصـــُ

ة وأمنھا خالل المشـ ، ومن أجل الترویج  الجائحةعــــــَّ
لمدونة قواعد الســلوك بشــأن أمان المصــادر المشــعة 

 وأمنھا وإرشاداتھا التكمیلیة.

ــاء فیما  -22 ت تجارب الدول األعضــ ــَ ونُوقِشــ
قین   یتعلق بضــــــمان األـمان خالل الـجائـحة خالل ـعدة اجتـماـعات للوـكاـلة، بـما في ذـلك خالل اجتـماع تقني للمنســـــِّ

ــبتمبر  ال ، واجتماع  2021وطنین المعنیین بنظام التبلیغ عن الحادثات المتعلقة بمفاعالت البحوث ُعِقد في أیلول/ســ
تقني بشـــأن أمان مفاعالت البحوث في إطار اتفاقات المشـــاریع والتورید واســـتعراض مؤشـــرات أداء أمان ھذه  

ار الرقابیین المعنیین بمفاعالت كاندو ُعِقَد في ، واجتماع فریق كب2021المفاعالت ُعِقد في تشــرین الثاني/نوفمبر  
  .2021شكل افتراضي في تشرین الثاني/نوفمبر  

 معاییر األمان وإرشادات األمن النووي -1-2-باء

أجرت الوكالة تحلیالً لمعاییر األمان وإرشـادات األمن النووي الصـادرة عنھا من أجل تحدید ما إذا كانت   -23
 لمنشورات تتناول حاالت الجوائح.الصیغ الحالیة من ھذه ا

وخلص اجتـماع التخطیط االســـــتراتیجي اـلذي عـقدـتھ لجـنة مـعاییر األـمان إلى أنَّ تنقیَح مـعاییر األـمان في  -24
ل األمانة العمل، بطریقة مركزیة، على جمع خبرات الدول األعضــــاء   ال یمثِّل أولویة.  الجائحةضــــوء  وتُواصــــِ

وســــتُدرُج   .الجائحةتي تُواجھھا الھیئات الرقابیة والجھات المرخص لھا خالل واســــتنباطاتھا بشــــأن التحدیات ال
وكذلك الحاالُت األخرى التي تطرح تحدیات متصـــلة باألمان ضـــمَن معاییِر    جائحةلالتداعیاُت المحتملة األخرى ل

المتوســطة األجل بشــأن معاییر  األمان الخاصــة بالوكالِة الجاري العمُل على وضــعھا وتنقیحھا في إطار الخطة 
 األمان.

 ’Member Statesوأعدَّت الوكالة مســــودة منشــــور ضــــمن ســــلســــلة التقاریر التقنیة معنون مؤقَّتاً  -25
Experiences and Insights in Ensuring Safe, Secure and Reliable Operation of Nuclear and Radiation 

Facilities and Activities During the COVID-19 Pandemic   خبرات ورؤى اـلدول األعضـــــاء فیـما یتعلق")
ــعاعیة خالل جائحة كوفید ــطة النوویة واإلش ــغیل المأمون واآلمن والموثوق للمرافق واألنش ــمان التش   ")، 19-بض

ت مسـودة التقریر في آذار/مارس   .2022الُمتوقَّع أن یصـُدر في عام     خالل االجتماع العام الحادي  2022وُعِرضـَ
والثالثین للفریق العامل المعني بالعوامل البـشریة والتنظیمیة التابع للوكالة النوویة التابعة لمنظمة التعاون والتنمیة  

 في المیدان االقتصادي.

 ,Notification, Authorizationوأعدَّت الوكالة مـسودة منـشور ـضمن ـسلـسلة التقاریر التقنیة معنون مؤقَّتاً   -26
Inspection and Enforcement for the Safety and Security of Radiation Sources   التبلیغ وإصـــدار األذون")

والتفتیش واإلنفاذ ألغراض ضـمان أمان المصـادر اإلشـعاعیة وأمنھا")، الذي ترد فیھ توصـیة بأنھ ینبغي للھیئات  

الدراسة االستقصائیة التي أُجریت بعد االجتماع 
األوروبي االفتراضي حول تنفیذ اإلرشادات بشأن  

(الصورة من:   التصرف في المصادر المشعة المھملة.
 الذریة) الوكالة الدولیة للطاقة
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وفي ھذا المنشـــور الذي   جوائح.الرقابیة أن تضـــع مجموعة من التدابیر تُعتَمُد في ظل الظروف الخاصـــة، مثل ال
، تُقترح تدابیُر ترمي إلى ضــمان تنفیذ الوظائف الرقابیة تنفیذاً فعاالً، ال ســیما فیما 2022یُتوقع صــدوره في عام 

یغَت اختصـاصـات لمنشـور حول إجراء عملیات التفتیش   یتعلق بإجراء عملیات التفتیش. وباإلضـافة إلى ذلك، صـِ
م المنشــور مشــورة   ى المرافق واألنشــطة المنطویة على مصــادر إشــعاعیة.في شــكل افتراضــي بالنســبة إل وســیقّدِ

 إضافیة بشأن إعادة ترتیب أنشطة التفتیش خالل الجوائح.

 والتصدي للطوارئالتأھب  -3-1-باء

ــغیل نظام التصــدي للحادثات   -27 یتواصــل تش
تمــارین  برنــامج  ــذ  وتنفی للوكــالــة  ــابع  الت والطوارئ 

  الطوارئ.

، عقدت  2021وفي تشـــرین الثاني/نوفمبر   -28
الوكالة حلقة عمل إقلیمیة بشــــأن التأھب والتصــــدي  
للطوارئ النوویة أو اإلشـــعاعیة المقترنة بحادثات أو 

ة العـمل في اســـــطنبول  وعُ  طوارئ أخرى. ـقدت حلـق
ة مواضـــــیع منھـا النظر في  بتركیـا، وتنـاولـت جمـل
أو  ـنوویـــة  ـطوارئ  ـبوـقوع  قـــة  ـل ـع ـت ـم اـل بـــارات  االـعـت

  إشعاعیة في حاالت الجوائح.

رین األول/أكتوبر   -29 بب  2021وفي تـش فر بـس بب القیود المفروضـة على الـس رت الوكالة  الجائحة، وبـس ، یسـَّ
ض  ألول مرة تنفیذ بعثة مسـاعدة في شـكل افتراضـي لتقدیم المشـورة الطبیة المتخصـصـة بشـأن عالج آثار   التعرُّ

ووفَّر معھد الوقایة من اإلشـعاعات واألمان النووي   المفرط غیر المقصـود لإلشـعاعات لفائدة شـخصـین في تایلند.
 في فرنسا الخبرات الطبیة المتخصصة الالزمة لتنفیذ البعثة.

األول/أكتوبر   -30 تشـــــرین  ُعقـــد  2021وفي   ،
المعني بتطویر التـأھـب للتصـــــدي   المؤتمر الـدولي 

ــكل للطوارئ ع ــتویین الوطني والدولي في ش لى المس
وجرت خاللھ مناقشة أثر الجائحة في ترتیبات   مختلط.

  التأھب والتصدي للطوارئ.

عَت إضــــافةٌ إلى المنشــــور المعنون  -31 وُوضــــِ
Emergency Preparedness Review (EPREV) 

Guidelines    الســــــتـعراض ـھیـــة  اـلـتوـجـی ـمبـــادئ  ("اـل
من ســـلســـلة   36د  إجراءات التأھب للطوارئ") (العد

ة من  ات المقبـل دف تمكین البعـث ة)، بـھ اـل ات الوـك خـدـم
أھـب   ة للـت النظر في أثر الجـائحـة على األطر الوطنـی
والتصـدي للطوارئ، واسـتخالص الدروس المسـتفادة  
ــأن أثر التحدیات المترتبة عن الجائحة فیما یتعلق   بشــ

  ئ على المستوى الوطني.بتنفیذ معاییر األمان الدولیة في مجال التأھب والتصدي للطوار

 
تمرین التصدي الكامل في مركز الحادثات والطوارئ  

(الصورة من: الوكالة الدولیة   2021في آذار/مارس 
 للطاقة الذریة) 

 
المدیر العام یلقي كلمة أمام المشاركین في المؤتمر  

الدولي المعني بتطویر التأھب للتصدي للطوارئ على 
(الصورة   .2021الدولي لعام المستویین الوطني و 

 من: الوكالة الدولیة للطاقة الذریة)
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 التعاون مع منظمات األمم المتحدة األخرى وسائر الھیئات الدولیة  -4-1-باء

ــرین األول/أكتوبر   -32 ــتضــافت الوكالة الدولیة للطاقة الذریة اجتماعاً افتراضــی�ا لتبادل المعلومات في تش اس
النووي التي یضــــطلع بھا كل من الجماعة  لتنســــیق الجھود وتفادي ازدواجیة األنشــــطة في مجال األمن   2021

األوروبـیة للـطاـقة اـلذرـیة (الیوراتوم)، ووـكاـلة االتـحاد األوروبي للتـعاون في مـجال إنـفاذ الـقانون (مكـتب الشـــــرـطة  
ة (األنتربول)،   ائـی ة الجـن ة للشـــــرـط دولـی ة اـل اب النووي، والمنظـم ة اإلرـھ افـح ة لمـك المـی ادرة الـع األوروبي)، والمـب

الدولیة، ومكتب األمم المتحدة لشــؤون نزع الســالح، ولجنة مجلس األمن المنشــأة عمالً بالقرار    والمنظمة البحریة
ابـعة لألمم المتـحدة، ومكـتب األمم المتـحدة لمـكافـحة اإلرـھاب، ومكـتب األمم المتـحدة المعني ـبالمـخدرات    1540 الـت

وتـبادل المشـــــاركون   من النووي.والجریـمة، ومركز فییـنا لنزع الســـــالح وـعدم االنتشـــــار، والمعـھد الـعالمي لأل
المعلومات وناقشـوا مواضـیع متنوعة في مجال األمن النووي واكتسـبوا فھماً أفضـل بشـأن األنشـطة التي تضـطلع  
طة في ظل  تفادة والخبرات المتعلقة بتنفیذ األنـش بھا كل منظمة، بما في ذلك، على وجھ الخصـوص، الدروس المـس

 .الجائحةالقیود المفروضة بسبب  

وســلســلة اإلمدادات    19-كوفید، عقدت الوكالة حلقة دراســیة شــبكیة عنوانھا "2021وفي أیلول/ســبتمبر   -33
ا؟   —النووـیة   ل اـلذري األوروبيـماذا تعلمـن التـعاون مع المحـف ا "نظم    14"، وذـلك ـب ة مشـــــترـكة عنوانـھ الـی خالل فـع

 اإلدارة لسلسلة إمدادات نوویة مستدامة".

 الدعم المقدَّم للدول األعضاء بأشكال أخرى  -5-1-باء

ُل سـلسـلة الحلقات الدراسـیة الشـبكیة بشـأن سـلسـلة اإلمدادات الن -34 وویة، التي تنظمھا الوكالة، تسـلیط  تُواصـِ
ُد التحدیات والمـسارات الممكنة في المـستقبل،   الـضوء على المنظور العالمي بـشأن ـسلـسلة اإلمدادات النوویة، وتحّدِ

ــطلعت بھا الوكالة في ھذا المجال في اآلونة األخیرة. ــطة التي اضـ ــبیل المثال،   وتًقیِّم األنشـ وھي تتناول، على سـ
ــبكیة، ُعِقدت في كانون الثاني/ینایراالختالالت المت ــیة شـ ــلة بالجائحة، من خالل حلقة دراسـ ، عنوانھا  2022 صـ

 ماذا تعلمنا؟".  —"عملیات التحقق والمراجعة والتفتیش المنفذة عن بُعد وعن طریق أسالیب مختلطة  

ــكل  -35 ــعة، في شـ ــع للفریق العامل المعني بأمن المواد المشـ ــرین  وعُقد االجتماع التاسـ ــي في تشـ افتراضـ
ــم المعلومات عن التحدیات وتدابیر التكیف المتَّخذة فیما  .2021األول/أكتوبر   ص جزء من االجتماع لتقاس ــِّ وُخص

وأفاد معظم المشـاركین بأنَّ ھذه التدابیر قد   .الجائحةیتصـل بأمن المواد المشـعة والمرافق المرتبطة بھا في ضـوء  
لمعمول بھا لدیھم فیما یخصُّ أمن المواد المشـعة، وبأنَّ الجائحة كان لھا أثر  سـاعدت على تحسـین األطر الرقابیة ا

 إیجابي فیما یتعلق باالبتكار في المجال الرقابي.

بب   -36 تھل    الجائحةوقد أتاحت القیود المفروضـة بـس راك البلدان األعضـاء التي تـس فرصـة لتكییف طریقة إـش
ــُطِلع بعدة أنشـــطة  برامج للقوى النوویة. ــیة من أجل تقدیم الدعم إلى تلك البلدان (واضـ اإلمارات العربیة  افتراضـ

) في مـجال اإلشـــــراف الرـقابي على برامج القوى النووـیة، وـكذـلك إلى  تركـیا، وبیالروس، وبنغالدیش، والمتـحدة 
ِل  كما جرى العمل على ضــمان تَواصــُ  البلدان التي ال تزال في المراحل األولى من تطویر برامج للقوى النوویة.

 تقدیم المساعدة إلى البلدان المستجدة.

ــع لألطراف المتعاقدة في  -37 ــترك الثامن والتاسـ ــي المشـ ــتعراضـ وخالل االجتماع التنظیمي لالجتماع االسـ
، أنـُشئ فریق عامل لمناقـشة االقتراحات المتعلقة بالتخطیط  2021اتفاقیة األمان النووي، في تـشرین األول/أكتوبر  

 
 " (الرابطة النوویة األوروبیة).nucleareurope" (المحفل الذري األوروبي) لیصبح اسمھ "FORATOMِعیَدت مؤخراً تسمیة "أُ  14

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://iaea.mediasite.com/Mediasite/Play/2eb74c6559a140de800d5ac094e621541d&data=05|01|A.Dutta-Ray@iaea.org|401d8e671ab046930ac608da502b4487|a2f21493a4d14b7fad07819c824f5c4a|0|0|637910444037167367|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=tuUG51rOalaRRCXYW3RLJUQbFiGRrF8+2+4QyV38CN8=&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://iaea.mediasite.com/Mediasite/Play/2eb74c6559a140de800d5ac094e621541d&data=05|01|A.Dutta-Ray@iaea.org|401d8e671ab046930ac608da502b4487|a2f21493a4d14b7fad07819c824f5c4a|0|0|637910444037167367|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=tuUG51rOalaRRCXYW3RLJUQbFiGRrF8+2+4QyV38CN8=&reserved=0
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ة األعمال، وغیرھا من االقتراحات الھادفة إلى تحـسین عملیة االـستعراض التي یـُضطلع بھا االحتیاطي واـستمراری
 .2022وَعقَدت الوكالة االجتماع األول للفریق العامل، في فیینا في تموز/یولیھ   في إطار االتفاقیة.

 ضمان استدامة أنشطة الوكالة  -6-1-باء

األمان اإلشــــعاعي الخاصــــة بالوكالة وجرى تكییف البرنامج  اســــتمر تقدیم الخدمات التقنیة في مجال  -38
الخاص برصــد العاملین وأماكن العمل الذي یدعم األنشــطة المیدانیة التي یضــطلع بھا الموظفون وذلك من أجل  

ھا  الوفاء بالوالیة المنـصوص علیھا في النظام األـساـسي والمتمثلة في تطبیق معاییر األمان على العملیات التي تُنفِّذُ 
 الوكالة وعلى العملیات التي تُساعد الوكالةُ في تنفیِذھا.

وبغیة ضـمان اسـتدامة الخدمات المقدَّمة إلى الدول األعضـاء، نفَّذت الوكالة صـیغاً افتراضـیة جدیدة فیما  -39
ــطتھا. ــیة ال یمكنھا دائماً أن تعّوِض بكفاءة  یخص العدید من أنشـ الفعالیات    ورغم إقرارھا بأنَّ الفعالیات االفتراضـ

بالحضـــور الشـــخصـــي، نظَّمت الوكالة، حیثما كان ذلك ممكناً، في شـــكل افتراضـــي، دورات تدریبیة، ودورات  
تعلیمـیة ـجامعـیة علـیا، وحلـقات عـمل، وبعـثات، واجتـماـعات تقنـیة، ومؤتمرات مـثل المؤتمر اـلدولي بشـــــأن النـقل  

برة متراكمة في مجال عقد الفعالیات عبر اإلنترنت،  واكتسـبت الوكالة خ المأمون واآلمن للمواد النوویة والمشـعة.
 وتقدیم الخدمات عبر اإلنترنت، وھي مستعدة لمواصلة تقدیم خدماتھا إلى الدول األعضاء عن بُعد، عند االقتضاء. 

 

 الجائحةاإلجراءات المتَّخذة في الدول األعضاء للتخفیف من أثر     -2-باء

 محطات القوى النوویة  -2-1-باء

تمثَّل التغیّر الرئیســي الذي أثَّر في محطات القوى النوویة في االنتقال إلى العمل من المنزل بالنســبة إلى   -40
وقد ترتبت على ذلك نفس   .كلما ســمحت لھم بذلك وظائفھم وأدوارھم ومســؤولیاتھم   جزء من أفراد القوى العاملة،

ا یتعل ة األخرى فیـم اعـی ات الصــــــن اـع ا القـط ات التي واجھتـھ دـی ات الوصـــــول  التـح دات وصـــــالحـی ق بتوفیر المـع
ــكل فعال. وأُبِطئت وتیرة المشــاریع   واإلجراءات األمنیة الالزمة لتمكین الموظفین من أداء عملھم من منازلھم بش

وتدفقات العمل غیر األسـاسـیة أو جرى تعلیقُھا من أجل التقلیل إلى أدنى حد من حاالت االحتكاك االجتماعي غیر  
، الحظت الوكالة خالل بعثات اـستعراض األمان التي نفذتھا في الموقع أنَّ العدید من 2022وفي عام  الـضروریة.

أخرة   ال المـت در األعـم دف التقلیص من ـق ــافرة بـھ ذل جھوداً متضـــ ة تـب ابـی ات الرـق ة والھیـئ محطـات القوى النووـی
ــور الشـــخصـــي، وذلك بالتزامن مع تخ ــیانة بالحضـ فیف القیود التي  المتراكمة، من قبیل عملیات التفتیش والصـ

 .الجائحةفرضتھا  

إلى إضــعاف العدید من األنشــطة الجاریة في المواقع النوویة التي    الجائحةوعلى الصــعید العالمي، أدَّت   -41
  وفي ـعدد من البـلدان،  تواـجھ إمـكانـیة اإلخراج من الـخدـمة أو التي یُضـــــطلع فیـھا ـبإجراءات اإلخراج من الـخدـمة.

سـالسـل  تأثَّر تنفیذ مشـاریع اإلخراج من الخدمة بالجائحة بسـبب تقیید عدد الموظفین واالضـطرابات التي شـھدتھا 
ــطة مقررة لإلخراج   اإلمداد بالمكونات والخدمات. ــتمرار التنفیذ الناجح ألنش ومع ذلك، ھناك أمثلة أیضــاً على اس

 .الجائحةمن الخدمة على الرغم من القیود التي فرضتھا  
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ــاریع محطات  -42 وقد تحقَّق تقدُّم ملحوظ في مش
ة عن  اشــــــئ ات الـن دة رغم التـحدـی ة الـجدـی القوى النووـی

  2021فخالل الفترة الممتدة من عام  الجائحة العالمیة.
ل  2022حتى النصـــــف األول من ـعام   ، تم توصــــــی

ارات  ة في اإلـم ائـی ة الكھرـب الشـــــبـك ـب دة  وحـدات جـدـی
 العربیة المتحدة، والصین، وفنلندا، وباكستان.  

دت   -43 التقریر، أوفـِ ة ـب وخالل الفترة المشـــــموـل
ة  دـم ار ـخ الحضـــــور الشـــــخصـــــي في إـط ان ـب بعثـت

للبنیة األـساـسیة النوویة إلى كل  االـستعراض المتكامل  
من ســـــري النكـا وأوغنـدا، على نحو یمتثـل للقیود  
المفروضـــــة في ـھذین البـلدین المضـــــیفین بســــــبب  

 الجائحة.

 مفاعالت البحوث وإنتاج النظائر المشعة  -2-2-باء

یة النوویة فیما  -44 اـس تعراض المتكامل للبنیة األـس تأنفت الوكالة تنفیذ بعثات االـس یخصُّ مفاعالت البحوث  اـس
والتي تتطلب مشـاركة العدید من الجھات المعنیة، بالحضـور الشـخصـي، وذلك من أجل اسـتعراض إرسـاء البنیة  

ونُفِّذت أول بعثة من ھذا القبیل منذ بدایة الجائحة،   األســاســیة النوویة الوطنیة لمشــاریع مفاعالت البحوث الجدیدة.
ت بحوث مختلفین في تشــــرین الثاني/نوفمبر وكانون األول/دیســــمبر  في تایلند، فیما یخص مشــــروعي مفاعال

بعثة في إطار خدمة تقییمات تشغیل وصیانة مفاعالت البحوث،    2022، وأوفدت إلى شیلي في تموز/یولیھ 2021
  مع تنفیذ األنشطة التحضیریة باستخدام وسائل افتراضیة.

أثٌر سـلبي في األنشـطة المتعلقة ببناء القدرات في   ةالجائحوقد كان للقیود المفروضـة على السـفر بسـبب   -45
المـجال النووي ـباســـــتـخدام مـفاعالت البحوث، من قبـیل اـلدوراِت اـلدراســــــیة اإلقلیمـیة المتعلـقة بمـفاعالت البحوث  

وفي  وفرِص الوصــــول إلى مرافق مفاعالت البحوث التي تُتیحھا المراكز الدولیة القائمة على مفاعالت البحوث.
ســھ، واصــلت الدول األعضــاء، بالتعاون مع األمانة، العمل على توســیع نطاق عروضــھا بشــأن أدوات  الوقت نف

وبدأ مختبران من مختبرات المفاعالت على ـشبكة اإلنترنت،   التعلُّم عن بُعد من أجل بناء القدرات في ھذا المجال.
ــیكیة وجمھوریة كوریا ــیفُھما مفاعالت بحوث في كل من الجمھوریة التش ــتض ، بثَّ تجاربِِھما لفائدة طالب في تس

 بلدان أخرى.

اعالت البحوث إلى   -46 ان مـف ة ألـم ة التقییمـات المتكـامـل ات تقییم أولي في إطـار خـدـم ة بعـث اـل َدت الوـك وأوفـَ
ــفري  ، وإلى كل من BR2المفاعل البلجیكي   ــغّر ومفاعل الماء الثقیل الصـ ــدري النیوتروني المصـ المفاعل المصـ

 .2022ران اإلسالمیة في حزیران/یونیھ  في جمھوریة إی  القدرة 

ــعاعیة كافی�ا لتلبیة الطلب   -47 ــتحضــرات الصــیدالنیة اإلش ــعة الطبیة والمس وعموماً، ظلَّ إنتاج النظائر المش
ــجیع الحكومات   علیھا. ــاً خالل فترة الجائحة. وتُِقرُّ الوكالة بالحاجة إلى تشــ ــھد الطلب اإلجمالي انخفاضــ وقد شــ

وینبغي   لدول األعـضاء المعنیة على تعزیز الترتیبات الخاـصة بتوزیع النظائر المـشعة الطبیة.والجھات المـشغلة وا
أن تُعامل النظائر المشعة الطبیة والمستحضرات الصیدالنیة اإلشعاعیة على أنَّھا سلع قابلة للتلف، نظراً إلى قصر  

 نَّھا تُعتبر من السلع التي تنقذ األرواح.وینبغي أن تُولى عملیات نقلھا وتوزیعھا األولویة؛ أل عمرھا النصفي.

 
الوحدة األولى من المفاعل المرتفع الحرارة النمطي  

في محطة خلیج شیداو للقوى   -الحصوي القاع
(الصورة من: الھیئة الوطنیة للطاقة  یة، الصین.النوو

 الذریة األرجنتینیة)
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  مرافق دورة الوقود النووي  -3-2-باء

اســـــتمر العـمل في مـجال تعزیز الـقدرات التقنـیة في اـلدول األعضـــــاء من خالل حلـقات العـمل الـتدریبـیة   -48
افتراضــي على مدار شــھر في وُعِقدت في شــكل   االفتراضــیة، والحلقات الدراســیة الشــبكیة، والتعلُّم اإللكتروني.

الدورة الدراسیة الدولیة المشتركة بین المركز الدولي للفیزیاء النظریة والوكالة بشأن    2021تشرین الثاني/نوفمبر  
ــعة. ــطة بناء القدرات، التي تُنفَّذ   اختبار أداء عبوات النفایات المش ــتأنفت الوكالة بعض أنش وفي غضــون ذلك، اس

 أمان مرافق دورة الوقود النووي. بالحضور الشخصي، في مجال

وواصــــلت الوكالة تقدیم الدعم في مجال التصــــرف المأمون واآلمن في المصــــادر المشــــعة المختومة   -49
- ، نُفِّذت عملیة إزالة المـصدر العالي النـشاط القائم على الـسیزیومالجائحةونتیجة للقیود المفروـضة بـسبب   المھَملة.

ــكل وثیق بین الوكالة  من البحرین في ظل إشــراف ا  137 ــیق بش فتراضــي من جانب الوكالة، مما مكَّن من التنس
   والسلطات المحلیة خالل تنفیذ العملیات المعقَّدة.

ف في النفایات   -50 ونُفّذت أنشــطة التواصــل الخارجي على نطاق واســع خالل المؤتمر الدولي بشــأن التصــرُّ
ــ المشـــعّة: % من 57، بحضـــور ما نســـبتھ  2021رین الثاني/نوفمبر  حلول لمســـتقبل مســـتدام، الذي ُعِقد في تشـ

 المشاركین افتراضی�ا.

 
 الجائحةلضمانات خالل اتنفیذ   -جیم
  تنفیذ الضمانات   -1-جیم

أثر الجائحة على تنفیذ الضـمانات وتدابیر الوكالة للتصـدي    -1-1-جیم
 للجائحة

من منظور لوجسـتي، خالل الفترة المشـمولة بالتقریر، فإنَّ قیود السـفر   -51
عدد كبیر من الدول من أجل  وغیرھا من تدابیر الصحة واألمان التي فرضھا  

 إما انتھت تماماً، في غالبیة الحاالت، أو ُخفَِّضت.  19-التصدي لجائحة كوفید
ونتیـجة ـلذـلك، خف أثرـھا على ـقدرة الوـكاـلة على تنفـیذ أنشــــــطة الضــــــماـنات  

وعلى وجھ الخصــوص، ال ینطبق شــرط   بدرجة كبیرة خالل العام الماضــي.
وحیثما   في عدد قلیل جداً من الدول. الحجر الصــــحي لفترات طویلة اآلن إال

تظل متطلبات الحجر الصــحي ھذه ســاریة، یكون لھا تأثیر على قدرة الوكالة  
ل. اـج إخطـار ـع ات تفتیش ـب ك،   على إجراء عملـی تومع ذـل ة    تمكـن اـل من الوـك

ــتعانة ببعض ــمانات  اتدابیر   االسـ بغیة التخفیف من ھذا التأثیر إلى  البدیلة  لضـ
لوـكاـلة ال تزال بـحاـجة إلى االضـــــطالع ـبأعـمال إدارـیة  وفي حین أنَّ ا ـحد ـما.

إضافیة مرتبطة بالسفر، بما یشمل استیفاء متطلبات االختبار وملء استمارات  
ــیرات، فإّن ھذا العبء خفَّ   ــافرین، فضــالً عن تأمین التأش تحدید أماكن المس

جداول  وبالرغم من ذلك، ال تزال   بشكل كبیر خالل الفترة المشمولة بالتقریر.
ة في اللحظـات األخیرة في  ب التغییرات الضـــــرورـی التفتیش تتعطـل بســــــب

قبیل ـسفرھم المقرر إلجراء عملیة    19-الموظفین عندما یثبت إـصابتھم بكوفید
 التفتیش.

قضى المفتشون والموظفون  
  961 التقنیون ما مجموعھ 

 ً   یوما
في الحجر الصحي خارج  

 النمسا 
 

شعبة العملیات ألف:    
 888  ً  یوما

 
شعبة العملیات باء:     

 62  ً  یوما
 

شعبة العملیات جیم:     
 11  ً  یوما
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 تدابیر استمراریة العمل  -2-1-جیم

ــحة    -52 ــة على الســفر وتدابیر الص ال تزال القیود العالمیة المفروض
كل تحدیات مختلفة،   المة التي فرضـتھا الدول، وطبیعتھا الدینامیة، تـش والـس

وفي بعض األحـیان،   وإن ـكان ذـلك على نـطاق أضـــــیق خالل ـھذه الفترة.
ـشكل الحـصول على معلومات موثوقة ومـستكملة عن تغییر القیود والتدابیر  

وكان التعاون   یة تحدی�ا خاصـاً عند التخطیط ألنـشطة التحقق المیدانیة.الوطن
ی�ا للتغلب   اـس ا بوصـفھا الدولة المضـیفة، أـس الوثیق مع الدول، بما فیھا النمـس

 على ھذه العقبات التشغیلیة.

 أنشطة التحقق المیدانیة  -3-1-جیم

المتعلقة بتنفیذ أنشــطة  ال تزال تكالیف النقل، خصــوصــاً التكالیف   -53
كـما أنَّ فترات الحجر   التحقق المـیدانـیة، فوق مســـــتوـیات ـما قـبل الـجائـحة.

الصـــــحي اإللزامیة أّدت إلى زیادة التكالیف، بســـــبب ما تنطوي علیھ من 
وخالل الســنة الماضــیة، قضــى مفتشــو الوكالة  إطالة مدَّة بعثات التحقق.

یوم في الحجر    961مجموـعھ  وموظفوـھا التقنیون الموـفدون في بعـثات ـما  
   15الصحي خارج مقر الوكالة الرئیسي في النمسا.

ة مبلغ   -54 اـل ت الوـك ذا التقریر، أنفـق ة بـھ ارج عن   0.53وخالل الفترة المشـــــموـل دعم الـخ ملیون یورو من اـل
تقنیین إلى الذي أُتیح لھا من أجل توفیر خدمات اســــتئجار الطائرات لنقل مفتشــــي الوكالة وموظفیھا ال  16المیزانیة

مفتشــاً وموظفاً تقنی�ا تابعاً للوكالة    62وخالل الســنة الماضــیة، اســتُخدم ھذا الترتیب بنجاح لنقل نحو   الدول ومنھا.
وخالل الفترة المشـــمولة بھذا التقریر، تراجع بشـــكل ملحوظ   لالضـــطالع بأنشـــطة تحقُّق میدانیة في خمس دول.

مـثل تـكالیف الحجر    ـبالـجائـحةزانـیة لتغطـیة تـكالیف الســـــفر المرتبـطة  اعتـماد الوـكاـلة على اـلدعم الـخارج عن المی
 17، وما إلى ذلك.  بالجائحةالستیفاء متطلبات الدخول وبدالت السفر المتعلقة   PCRالصحي وإجراء اختبارات  

لســنویة  وكما ســبقت اإلفادة، ففي ظل القیود المتعلقة بالجائحة، عّدلت الوكالة، عند اللزوم، ُخطط التنفیذ ا -55
ــة بھا لتركیز ــیة لعامل الوقت.  الخاصـ ــاسـ ــمانات األكثر حسـ ــعوبات   التحقُّق على تحقیق أھداف الضـ بید أن الصـ

تضاءلت عموماً خالل الفترة المشمولة بالتقریر، وتمكَّنت الوكالة من تحقیق مستوى من فعالیة الضمانات یضاھي 
الحجر الصــــحي لفترات طویلة أو الصــــعوبات في ورغم ذلك، أّدت متطلبات   المســــتوى الموجود قبل الجائحة.

  الحصول على التأشیرات، في عدد من الحاالت، إلى تأجیل بعض األنشطة األقل إلحاحاً.

 
یوماً في الحجر الصـحي    685قضـى مفتشـون من شـعبة العملیات ألف (المسـؤولة عن بلدان في أسـترالیا وشـرق آسـیا) ما مجموعھ   15

العملیات باء (المسـؤولة عن بلدان في األمریكیتین، وأفریقیا، والشـرق األوسـط وجنوب آسـیا) ما خارج النمسـا، ومفتشـون من شـعبة  
یوماً، وأّما المفتشــون من شــعبة العملیات جیم (المســؤولة عن بلدان في أوروبا وفي شــمال غرب آســیا) والمفتشــون من  16مجموعھ  

وعالوة على ذلك، قضــى الموظفون التقنیون  حجر الصــحي خارج النمســا.المكتب المعني بالتحقُّق في إیران فلم یمضــوا أي یوم في ال
 یوماً في الحجر الصحي. 260

انـیا وبلجیـكا وجمھورـیة كورـیا 2022حزیران/یونـیھ   30حتى    16 ، ـكاـنت الجـھات التي ـقدَّـمت ـھذا اـلدعم الـخارج عن المیزانـیة ھي ألـم
 والیات المتحدة األمریكیة والمفوضیة األوروبیة.وفرنسا والمملكة العربیة السعودیة والمملكة المتحدة وال

ــمبر    17 ــتخدمت الوكالة  2022وحزیران/یونیھ    2021بین كانون األول/دیســ ملیون یورو من الدعم الخارج عن المیزانیة   0.04، اســ
 لتغطیة ھذه التكالیف.

،  2021منذ حزیران/یونیھ  
استعانت الوكالة بخدمات  

 62استئجار الطائرات لنقل 
مفتشاً وموظفاً تقنی�ا تابعاً  
للوكالة إلجراء عملیات  

دول.  5تفتیش في 
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ة   -56 اـل ذا التقریر، أجرت الوـك ة بـھ ة تفتیش، و  2262وخالل الفترة المشـــــموـل ة تحقُّق من   676عملـی عملـی
بیِّن ذلك أنَّ عدد المرافق التي خـضعت لتفتیش الوكالة خالل ھذه  وی معاینة تكمیلیة.  140المعلومات التـصمیمیة، و  

  وانطوت أنشطة التحقق المنفَّذة على التفاصیل التالیة: الفترة لم یتغیَّر تقریباً مقارنة بسنوات ما قبل الجائحة.

یوماً في  21  146یوماً في جھود التحقُّق، وقـضى المفتـشون والموظفون التقنیون    14194بذل المفتـشون   •
 المیدان؛

موظفاً تقنی�ا   54وخالل رحالت الســفر في مھام رســمیة، قضــى   •
ا في المیـدان لغرض صـــــیـانـة معـدات   1921نحو   یومـاً تقویمیـ�

صــت    275الضــمانات وتحدیثھا وتركیبھا، بما في ذلك   یوماً ُخصــِّ
یوماً من أیام    149ألنـشطة التحقق الخاـصة بالـضمانات، فـضالً عن 

ھ الموظفون   ذـل ــاب مجموع الوـقت اـلذي ـب ل التفتیشـــــي بحســـ العـم
 المكلفون باالضطالع بأعمال التفتیش؛

شـحنة من معدات الضـمانات   279وأُرسـلت من المقر الرئیسـي   •
 شحنة؛ 102في حین أُعیدت إلیھ  

ــعاعي للمعدات   • ــد اإلشـ ــع مختبر الرصـ مفردة    32 325وأخضـ
ث السطحي.  أُعیدت من المیدان لرصد التلوُّ

ة في  -57 اـل ابعین للوـك ب توافر الموظفین المقیمین الـت وبســــــب
یو وتورنتو، أمكن تنفـیذ أنشــــــطة  مكتبي الوكاـلة اإلقلیمیین في طوك

داالتحقُّق في   ــاـعد، إلى ـحّدٍ ـما، و  كـن اـبان، على التوالي، مـما ســـ الـی
على التغـلب على بعض المشـــــاـكل التي واجھـھا ھؤالء الموظفون  
ــفر عبر الحدود إلجراء عملیات تفتیش خالل  ــطروا للسـ الذین اضـ

ــحي في الیابان،  .18الجائحة ــتمرار فرض قیود الحجر الص   ومع اس
وفي   یواصـــــل مكـتب طوكیو القـیام بـھذا اـلدور التیســـــیري المفـید.

إلى طبیعتھا   عادت ممارســــات العملفمن الناحیة العملیة،  المقابل  
في كندا، حیث ُرفعت قیود الحجر الصــحي في وقت مبكر من ھذه  

   الفترة المشمولة بالتقریر.

ات التي   -58 اـن دات الضــــــم ات مـع الج جمیع طلـب وال تزال تـُع
وردت من داخل إدارة الضــمانات، بما في ذلك توفیر معدات التحقُّق ومعدات الوقایة الشــخصــیة لمفتشــي الوكالة  

ــابة بكوفید ــمیة، وكذلك تزویدھم بأطقم اختبار اإلصـ ــفرھم في مھام رسـ عن طریق    19-وموظفیھا التقنیین قبل سـ
  فحص المستضدات أثناء السفر في مھام رسمیة.

 
  ھا الوكالة.% تقریباً من جمیع عملیات التفتیش التي اضطلعت ب 20استأثرت كندا والیابان بنسبة  18

 أنشطة الوكالة في مجال التحقق 
إلى   2021تموز/یولیھ  1من (

 ) 2022حزیران/یونیھ  30
 

 عملیات التفتیش: 
2262 

 
 التحقق من المعلومات التصمیمیة: 

676 
 

 المعاینات التكمیلیة: 
140 

 
أیام عمل المفتشین والموظفین  

 التقنیین في المیدان: 
146 21 
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لوكالة في نُظم الرـصد عن بُعد على مدى العقدین الماـضیین قیمتھ البالغة خالل الجائحة،  وأثبت اـستثمار ا -59
 1648إلى مقر الوكالة الرئیســي عبر أكثر من   19دولة 33حیث تواصــل توفیر بیانات الضــمانات من مرافق في 

  من تدفقات البیانات.

ــي     -4-1-جیم ــطة التحقُّق في المقر الرئیسـ أنشـ
  والمكاتب اإلقلیمیة

ــطة العادیة التي تُنفَّذ في مقر  -60 ال تزال األنش
ا  ا فیـھ ة، بـم اـتب اإلقلیمـی ة الرئیســـــي وفي المـك اـل الوـك

تحقِّق نتائج ذات مســــتوى  جمیع المشــــاریع الكبرى،  
ل الـجائـحة. ا قـب اـثل لـم ات التقییم    مـم واســـــتمرت عملـی

على مســـتوى الدولة ووضـــع نُھج جدیدة للضـــمانات  
أمن  على  ــة  ــافظ المح مع  ــة،  ــدول ال مســـــتوى  على 

  المعلومات البالغة السریة الخاصة بالضمانات.

وواصلت الوكالة تقدیم بیانات عن األنشطة   -61
ــطة التحقق المیدانیة إلى   ــأن أنش ــة بش والنتائج الخاص

) من بیاناً عن نتائج التفتیش (بیانات بموجب الفقرة (أ 1596الدول ذات الـصلة: في الـسنة الماـضیة، قدمت الوكالة  
بیانًا بشـأن االسـتنتاجات المسـتخلصـة من عملیات التفتیش التي قامت بھا (بیانات    582أو ما یعادلھا)، و 90المادة  

رســـــاـلة إقرار    607أو ـما یـعادلـھا) و    90الفقرة (ب) من الـمادة  
بیاناً بشــأن المعاینات   153بالتحقُّق من المعلومات التصــمیمیة، و

  ).10رة (أ) من المادة  التكمیلیة (بیانات بموجب الفق

واسـتمر تشـغیل مختبرات التحلیل الخاصـة بالضـمانات   -62
التابعة للوكالة والكائنة في زایبرسدورف تشغیالً مأموناً وآمناً في 

ــبب   وتمَّت تلبیة جمیع طلبات   .الجائحةظل القیود المفروضــة بس
ــول على أطقم أخذ العینات البیئیة. ــین للحصـ ــل   المفتشـ ویتواصـ

ینات المواد النوویة، كما یتواصـل تحلیل العینات البیئیة،  تحلیل ع
بـما في ذـلك طلـبات التحلـیل اإلجـمالي وتشـــــغـیل المطـیاف الكتلي  
 الكبیر النسق لألیونات الثانویة لمعالجة طلبات تحلیل الجسیمات.

دان   ات التفتیش الـمأخوذة من المـی وـقد تلـقت المختبرات جمیع عیـن
داف ل في حـدود أـھ ــب المقررة    لغرض التحلـی اســـ ت المـن التوقـی

  وأرسلت العینات البیئیة إلى شبكة مختبرات التحلیل كالمعتاد.

  الصحة والسالمة والرفاه  -5-1-جیم

ــترط تقدیم اختبارات كوفید -63 ــون  ال تزال بعض الدول تش ــول) عند    48حدیثة (في غض ــاعة قبل الوص س
المرور عبر أراـضیھا فـضالً عن الدخول إلیھا، بالرغم من تراجع عدد ھذه الدول خالل الفترة المـشمولة بالتقریر،  

 
 وتایوان، الصین. 19

 
معدات تعاد إلى مختبر الرصد اإلشعاعي للمعدات  

(الصورة من:   . تخضع لرصد التلوث السطحي.لكي 
 الوكالة الدولیة للطاقة الذریة)

 
موظفو الوكالة یعالجون العینات في مختبر  

 النوویة في زایبرسدورفالمواد  
 (الصورة من: الوكالة الدولیة للطاقة الذریة) 
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ولذلك   وتشــترط ذلك أیضــاً بعض الجھات المشــغلة للمرافق.
یُضطر مفتشو الوكالة إلى الخضوع لالختبار عدة مرات قبل 

ــفر وخاللھ وبعده. ــمولة بھذا التقریر،   الس وخالل الفترة المش
أجرى مكتـب الخـدمـات الطبیـة في مركز فیینـا الـدولي مـا 

قبـل الســـــفر    PCR  )1694من اختبـارات    1797مجموعـھ  
وھو ما  بعد الســــفر) للمفتشــــین والموظفین التقنیین، 103و

مكَّن موظفي الوكالة الذین جاءت نتیجة اختباراتھم سلبیة بعد  
عودتھم للمقر الرئیســي، وفقاً لمتطلبات البلد المضــیف، من 
ــوع للحجر   ــرة دون الحاجة للخضــ ــتئناف عملھم مباشــ اســ

ـھذا المـئات الـعدـیدة من   1797یشــــــمل رقم  وال   الصـــــحي.
  السفر في مھام رسمیة.  أثناءاالختبارات التي أُجریت  

 

 التوظیف والتدریب  -6-1-جیم

، أُعید تصمیم أجزاء من الدورة التمھیدیة بشأن ضمانات الوكالة  19-بغیة التقلیل من مخاطر انتقال كوفید -64
ن التعلُّم عن بُعد، وظلَّ   وأكمل ما مجموعھ تســــعة   .2022ذلك مكوناً رئیســــی�ا في التخطیط في عام لكي تتضــــمَّ

دـیة في أواخر خریف ـعام   وـبدأ   .2021، بـعد أن ـبدأوـھا في آذار/ـمارس ـعام  2022مفتشـــــین ـجدد اـلدورة التمھـی
ــوری�ا في آذار/مارس   12 ــاً جدیداً الدورة التمھیدیة حضـ ــل بناء قدرات .2022مفتشـ ھا  وفي حین أن الوكالة تواصـ

ــمیم عدد من دورات الموظفین وتقدیمھا عن طریق التعلُّم عن  ــمان تقدیم التدریب وإعادة تص الداخلیة من أجل ض
بعد، فإنَّ إمكانیة الوصــول إلى المرافق الخارجیة ألغراض التدریب ازدادت خالل ھذه الفترة، خاصــة في الربع  

ــة في ا .2021األخیر من عام   ــص ــنة  وارتفع عدد التدریبات المتخص لمرافق التي أجریت خارج فیینا مقارنة بالس
دورة بشــأن األمان ُعقدت خارج   11دورة تدریبیة خارجیة، باإلضــافة إلى   25الماضــیة، حیث ُعِقد ما مجموعھ  

ة. ارتین إلى محـطة تســـــفینتیـندورف للقوى النووـی ذ   المقر الرئیســـــي وزـی ا یخص تنفـی ا فیـم وحقـّقت اإلدارة ـھدفـھ
 ت األولویة العالیة والمتوسطة خالل الفترة المشمولة بالتقریر.    الدورات التدریبیة ذا

 المساعدة المقدَّمة للدول  -7-1-جیم

ــاعدة فیما  -65 ــلة تزوید الدول بالتدریب والمسـ ــعت الوكالة مجموعة متنوعة من النُّھج من أجل مواصـ وضـ
واإلقلیمیة والدولیة عبر اإلنترنت لفائدة  یتعلق بالضمانات طوال فترة الجائحة، وعقدت عدداً من الدورات الوطنیة  

وأطلقت الوكالة ســـلســـلة من الحلقات الدراســـیة   مشـــارك إجماالً خالل الفترة المشـــمولة بالتقریر.  400أكثر من  
ضــمانات، ودعمھا في تنفیذ  في مجال الالســلطات المحلیة اللتزاماتھا  فھم   الشــبكیة التفاعلیة التي تھدف إلى تعزیز

ــكل فعال وكفؤ. ــبكیة الخمس التي أجریت خالل ھذه الفترة، كان ھناك   الضــمانات بش ــیة الش وفي الحلقات الدراس
  دولة.  100مشارك، یمثلون أكثر من  1500أكثر من 

مھا عبر اإلنترنت عن طریق منصــة التعلُّم اإللكتروني ألغراض   -66 وواصــلت الوكالة زیادة المواد التي تقّدِ
 مسـتخدم جدید خالل الفترة المشـمولة بالتقریر. 600) التي زارھا أكثر من CLP4NETیب (منصـة  التعلیم والتدر

بین في مجال الـضمانات لعام   بتـسعة مـشاركین، ومن المقرر    2022في ـشباط/فبرایر    2022وقد بدأ برنامج المتدّرِ
 .2022اختتامھ في تشرین الثاني/نوفمبر  

 
مكتب الخدمات الطبیة في مركز فیینا الدولي  

یدعم موظفي الوكالة في إجراء اختبارات كوفید  
 والتحالیل ذات الصلة

 ورة من: الوكالة الدولیة للطاقة الذریة) (الص
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ــ -67 املة لبناء القدرات الخاصــة بالنظم الحكومیة واإلقلیمیة لحصــر ومراقبة وفیما یتعلق بمبادرة الوكالة الش
نة الماضـیة تنفیذ خطط العمل التي ُوضـعت في إطار   المواد النوویة (مبادرة كومباس)، واصـلت الوكالة خالل الـس

ــلیم المعدات المشــتراة في إطار مب تلك المبادرة الختبارھا تجریبی�ا في ســبع دول. ادرة كومباس إلى  وتمَّ بنجاح تس
وخالل الفترة المشـــــموـلة   اـلدول المشـــــارـكة في المرحـلة التجریبـیة رغم التـحدـیات التقنـیة المترتـبة على الـجائـحة.

ــیة   ــر حلقات دراس ــاركة في المبادرة، كما ُعقدت عش ــوریة للدول المش ــرة دورة حض بالتقریر، ُعقدت إحدى عش
راضیة، ودورتان تدریبیتان على اإلنترنت، تقاسمت وناقشت  شبكیة، وثالث زیارات تقنیة، وثالث حلقات عمل افت

ــات الجیدة في تنفیذ الضــمانات. ــاركة والدول األعضــاء الداعمة الممارس ــاورات مع   فیھا الدول المش وعقدت مش
الجھات المانحة وبرامج الدعم الخاصــة بالدول األعضــاء وغیرھا من الدول الداعمة، على اإلنترنت وبالحضــور  

 المشاركة في مبادرة كومباس.  ا یشمل بعثات الخبراء إلى الدولالشخصي، بم

 

اشتریت في إطار مبادرة    Identifinderمشاركون من دول في المرحلة التجریبیة لمبادرة كومباس یحصلون على أجھزة  
COMPASS   .الدولیة للطاقة الذریة   الوكالة :  (الصورة من  ویتلقون التدریبات في الموقع من موظفي الوكالة ( 

 

  دور الدول  -2-جیم

ــلطات الوطنیة التابعة للدول األعضــاء تضــطلع بدور بالغ األھمیة  -68 ال تزال البعثات الدائمة في فیینا والس
رافق النوویة واألماكن الواقعة خارج المرافق والمواقع  في ضــمان تمكین الوكالة من الوصــول المســتمر إلى الم

والوكالة ُممتـنة لـلدعم   واألماكن األخرى، وكذلك في تیســـــیر الحركة عبر الـحدود وعملـیات النـقل عبر المـطارات.
وواصــــــلت الوـكاـلة عـقد   اـلذي تلقـتھ من جمیع اـلدول عـند التـفاـعل مع موظفي الوـكاـلة في ســــــیاق أدائھم لمـھامھم.
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اجتماعات منتظمة بشـأن تنفیذ الضـمانات مع السـلطات الحكومیة/اإلقلیمیة، بید أنَّ العدید من االجتماعات ُعقد في 
  صیغة افتراضیة.

وزّودت الـسلطات الحكومیة واإلقلیمیة الوكالة بالتقاریر واإلعالنات المطلوبة بموجب اتفاقات الضـمانات   -69
لك، أدَّت حاالت انقطاع الخدمات البریدیة إلى اســتحالة إرســال البیانات من الوكالة إلى بعض  ومع ذ ذات الصــلة.
ولحـسن الحظ، ـساعدت   الدول التقاریر واإلعالنات المتـصلة بالـضمانات على النحو المطلوب.  بعض  الدول وتـسلیم 

ــكلة في عدد من الحاالت. ــیة، تلقَّت الوكالة  وخالل ا بوابة إعالنات الدول في التخفیف من ھذه المشـ ــنة الماضـ لسـ
وفي المقابل، قدَّمت الوكالة تعقیبات للسـلطات الحكومیة أو اإلقلیمیة أو   تقریراً حول حصـر المواد النوویة.  7681

الة موجزة  448 خاطبتھا عن طریق: الة إقرار. 765و رـس نویة   رـس دت الوكالة الدول أیضـاً ببیانات نصـف ـس وزوَّ
  من الرسائل األصلیة والملحقات).  240یانات االستیراد/التصدیر (عن طریق عن المخزونات الدفتریة وب

 االستنتاجات  -دال
ــداء تأثیرھا    19-إنَّ جائحة كوفید -70 ــناعة النوویة، وما زالت أص ھي أول جائحة بھذا الحجم في تاریخ الص

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

الیب عملھا بانتظام والتكیُّف باـستمرار مع الظروف   االضـطالع بأنـشطتھا خالل الجائحة الحالیة مع اـستعراض أـس
تضطلع بھا الوكالة    إطالع الدول األعضاء على آخر المستجدات بشأن أي أنشطةم  سیواصل المدیر العاو  .الجدیدة 

 .في إطار عملیة تقدیم التقاریر المعتادة في الوكالةبھا،   متأثرة أو    جائحةالب  وتكون متصلة
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