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  تمهيد 

تعراض يتضـمَّن   طة الوكالة المضـطلع بها في عام   2022األمان النووي لعام  اـس ،  2021االتجاهات العالمية وأنـش

كما أنه يعرض األولويات واألنشــطة ذات الصــلة   .2021ومن ثمَّ يعرض التقدم المحرز فيما يتعلق بأولويات عام 

ووي واألمان اإلشـــــعاعي وأمان النقل  وما بـعَده، كـما حدَّدتـها الوكالة، فيما يتعلق بتعزيز األمان الن  2022في عام 

ــي نظراً لطبيعتها الطويلة األجل،   وأمان النفايات. وال تزال غالبية األولويات كما هي دون تغيير عن العام الماضـ

ر مراعاةً لتغيُّر االتجاهات العالمية واستجابةً لألنشطة التي أجريت.  بيد أنَّ بعضها تطوَّ

دة  رضـت مسـوَّ ــُ على مجلس المحافظين خالل دورته المعقودة في    2022ان النووي لعام اسـتعراض األموقد عــــ

اســتعراض األمان النووي لعام  وقد أُعدَّت الصــيغة النهائية من  .GOV/2022/3ضــمن الوثيقة   2022آذار/مارس  
في ضـــوء المناقشـــات التي أجراها مجلس المحافظين، وكذلك في ضـــوء التعليقات التي وردت من الدول    2022

  األعضاء.
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 2022استعراض األمان النووي لعام 

 لمحة عامة جامعة 

ــتعراض األمان النووي لعام  يُبيّن   -1 ح أن المجتمع   .2021االتجاهات العالمية في عام   2022اســ ــّ ويوضــ
ــتى أنحاء العالم. ــين األمان النووي في شـ ــل إحراز تقدُّم مطرد في تحسـ وكذلك يعرض   النووي العالمي قد واصـ

ام   ا لـع ة المخطط لـه اـل ة الوـك ان النووي    2022أنشــــــط ا يتعلق بتعزيز األـم ة، فيـم اـل ا الوـك دَّدتـه ا ـح ا، كـم اتـه وأولوـي
ويمكن االطالع على أنشـــطة  ي وأمان النقل وأمان النفايات، وترتيبات التأهب والتصـــدي للطوارئ.واإلشـــعاع

 في التذييل ألف. 2021الوكالة المضطلع بها في عام 

  

، واصــلت الوكالة االضــطالع بواليتها على الرغم من التحديات الناشــئة عن جائحة  2021خالل عام و  -2
المرافق واألنـشطة النووية واإلـشعاعية وأمانها وأمنها أثناء    تـشغيل"ونـشرت الوكالة المنـشور المعنون   .19-كوفيد

) لإلبالغ عن تجارب الوكالة وتجارب الدول األعـضاء التي أبلغت بها  GC(65)/INF/9(الوثيقة    "19-جائحة كوفيد
د ا يتعلق بكوفـي اـلة فيـم ذا   .19-الوـك دم تـحدـيٌث لـه اـعه في آذار/ـمارس  وســـــيـق التقرير لمجلس المـحافظين ـلدى اجتـم

2022.  

وتقِدّم اللمحة العامة الجامعة موجزاً لقضـــايا األمان النووي واالتجاهات الهامة في الفترة المشـــمولة بهذا    -3
  التقرير.

 ات األمان النووي  أول

  ة العاملة، مثل ت النوو ش مساعدة الدول األعضاء  ضمان استمرار أمان الم
ل األجل)  ل الط شغ ما  ذلك تلك ال تدخل  مرحلة ال مفاعالت القوى (

حوث ومرافق دورة الوقود؛  ومفاعالت ال

 ضمان االخت ما يتعلق  لدان المستجدة ف م الدعم واإلرشاد المتواصل إ ال ار تقد
ة مستقلة، واستخدام معاي األمان الصادرة  شاء هيئة رقاب المناسب للمواقع، و

؛ ة والتعاون الدولي الة، واالستفادة من الخ  عن الو

  ة ة الصغ ر و المفاعالت النمط ا للدول األعضاء  تط م الدعم االس تقد
ل مأم ش ف  ما  ذلك والمفاعالت غ مفاعالت الماء غ الخف ون وآمن، 

ة:  ت النوو ش ا الساعة  مجال أمان الم قضا استضافة المؤتمر الدو المع 
ة؛ ار ة واالبت م المفاعالت التطور ز أمان تصام  تع

  ف ة للت ات وطن ج ات اسات واس ذ س مساعدة الدول األعضاء ع وضع وتنف
ات المشعة والوقود المسته ات المأمون  النفا ز التخلص من النفا لك، وتع

ات وخطط ألمان اإلخراج من الخدمة،  ج ات ة، ووضع اس ارە الحالة النهائ اعت
ئة.  عاثات  الب  واالن

  شأن أمان المصادر المشّعة وأمنها مدونة قواعد السلوك  ا  ام الس شجيع االل
تفاعل الو ة المتصلة بها. وس ل م شطا مع الدول ووثائق اإلرشادات الت  

ً
الة تفاع

تمثل الهدف   المدونة واإلرشادات. و ا والعم  ام الس شجيع االل األعضاء ل
اتها؛ ــــج لها ومراعاة توص و  حفز جميع الدول األعضاء ع المشاركة فيها وال
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المعايير القائمة  وظلَّ تركيز العمل المتعلق بإعداد معايير األمان التي تـُصدرها الوكالة منـصبا على تنقيح   -4
  .2021من أدلة األمان الخاصة في عام  سبعةونشرت  بدالً من وضع معايير جديدة.

اـسية القانونية والحكومية    -5 ويُظهر تحليل أنـشطة الوكالة التزام الدول األعضـاء المـستمر بتعزيز البنى األـس
   .19-الوطنية على الرغم من الظروف الناشئة عن جائحة كوفيد

ارية أن هذه   ويتبين  -6 تـش تعراضـات النظر وتقديم الخدمات االـس ع نطاقاً لتقارير بعثات اـس من التحليل األوـس
  التقارير ما فتئت تتضمن توصيات تتعلق بالقيادة، وإدارة األمان، والوقاية من اإلشعاعات المهنية، وثقافة األمان.

ما تقوم به على المستوى الوطني من    وتواصل الدول األعضاء اإلعراب عن الحاجة إلى دعم الوكالة في  -7
ان   اـعات واألـم ة من اإلشــــــع اـي ال الوـق اءة في مـج اء الكـف ل وبـن أهـي درـيب والـت ات التعليم والـت دـم تطوير وتعزيز لـخ

ــعاعي. ــاء طلب الدعم فيما يتعلق ببرامجها إلدارة المعارف في مجال األمان   اإلشــ ــل الدول األعضــ كما تواصــ
األعضاء التي تنظر في استهالل برنامج للقوى النووية أو استهالل أول مشروع  ويواجه العديد من الدول   النووي.

  إلنشاء مفاعل بحوث صعوباٍت في تخصيص الموارد الالزمة لبناء القدرات الرقابية.

وما برحت الدول األعضـــاء تبدي اهتماماً كبيراً بالبحوث المتعلقة بالتأهب والتصـــدي للطوارئ، بما في    -8
  االستخدام الفعال ألدوات توقّع الجرعات.ذلك 

  

ــليم في المخلفات في    -9 ــاء بالحاجة إلى وقاية العاملين والتصــرف الس وثمة وعي متزايد بين الدول األعض
وثمة حاجة أيضـا إلى تنقيح التوجيهات فيما   الصـناعات التي تنطوي على مواد مشـعة موجودة في البيئة الطبيعية.

  المرونة الرقابية في اإلعفاء ورفع الرقابة.يتعلق بتطبيق 

بل الوـصول إلى إجراءات التـصوير التـشخيـصي الذي يـستخدم اإلـشعاع المؤيّن واـستخدام    -10 وأدى تحـسين سـُ
أهميـة تبرير التعرض الطبي، وتحقيق   د إلى نشـــــوء الحـاجـة إلى وعي أكبر ـب ك اإلجراءات على نحو متزاـي تـل

اإلشــعاعات، وأمان عمليات التعرُّض ذات الصــلة لوقاية المرضــى من المخاطر  المســتوى األمثل من الوقاية من  
باإلـضافة إلى ذلك، تبيَّن أّن مدى خطورة ما يخـضع له المرـضى من عمليات تـصوير   المرتبطة باإلـشعاع المؤيّن.

  ي السابق.إشعاعي متكررة، وما يرتبط بها من تعّرض أعلى فردي تراكمي، هو أوسع نطاقاً مما كان معروفاً ف

ــاء إلى أن   -11 ــعوتتزايد حاجة الدول األعضــ ــبة لمراقبة    ،دإن لم تكن قد فعلت ذلك بعُ ،  تضــ ترتيبات مناســ
ستراتيجيات الوطنية بما في ذلك اال  1المصادر والتصرف المأمون واآلمن في المصادر المشعة المختومة المهملة،

باإلضـافة إلى ذلك، تحتاج الدول   لبات رقابية وطنية.للتصـرف في المصـادر المشـعة المهملة وإنشـاء برامج ومتط

 
ف المصادر المشعة باعتبارها "مهَملة" في حال لم تَعُد تُستخدم للممارسة التي ُمنِحت الترخيص من أجلها. 1   تُعَرَّ
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األعضــاء إلى مزيد من التوجيه لتطبيق مدونة قواعد الســلوك بشــأن أمان المصــادر المشــعة وأمنها لكي يتســنى  
عة المهملة. وارتفع عدد الدول األعضـاء التي   توفير أحكام مالية للتصـرف المأمون والحماية اآلمنة للمصـادر المـش

، كما  123لعمل بانـسجام مع اإلرـشادات التكميلية بـشأن اـستيراد المـصادر المـشعة وتـصديرها ليـصل إلى  تعهدت با
ارتفع عدد الدول األعضـاء التي تعهدت بتنفيذ اإلرشـادات التكميلية بشـأن التصـرف في المصـادر المشـعة المهَملة  

  .2021في عام  44ليصل إلى 

رونة في الدول األعـضاء من أجل اإلفراج عن المواد والنفايات  وازدادت الحاجة إلى وـضع أحكام أكثر م  -12
للحصـول على دعم الوكالة لوضـع حلول مأمونة طويلة األمد    تتوالىوال تزال الطلبات    الخاضـعة للتحكم الرقابي.

يزال  وال    والحل اآلمن للتصرف في النفايات على المدى الطويل هو التخلص منها.  للتصرف في النفايات المشعة.
الطلب مســـتمراً على خدمة االســـتعراض المتكاملة المتعلقة بالتصـــرف في النفايات المشـــعة والوقود المســـتهلك  

  واإلخراج من الخدمة واالستصالح (خدمة "أرتميس") التي تقدمها الوكالة.

على  وهناك اهتمام متزايد من الدول األعضــاء بتحديد المناطق الملوثة وتحديد خصــائصــها، والحصــول    -13
المعرفة التي تسـمح بوضـع خطط االسـتصـالح وإجراء تقييمات األمان الداعمة، واإلرشـادات بشـأن كيفية تخطيط  

  الرقابة المؤسسية وتنفيذها على منطقة مستصلحة ال ينطبق عليها رفع الرقابة.

اعـية ا  -14 ار اإلشــــــع دة إلى تحلـيل وتقييم اآلـث اـلة أن هـناك ـحاـجة متزاـي لمترتـبة عن وـقد أظهرت بعـثات الوـك
   وما فتئت الدول األعضاء تطلب مساعدة الوكالة في أنشطة االستصالح. إطالق النويدات المشعة في البيئة.

اه المـعالـجة في النـظام المتـقدم لمـعالـجة الســـــواـئل    -15 وـكان ثـمة اهتـمام دولي متزاـيد فيـما يتعلق بمـناوـلة المـي
ــيما دا ــتجابة لطلب تقدمت به اليابان، شــكلت الوكالة فرقة عمل  وا يتشــي للقوى النووية.ي(آلبس) بمحطة فوكوش س

ــريف المياه المعالجة في نظام آلبس وفق معايير   ــأنه تقييم خطة الحكومة اليابانية لتصـ ــتعراض من شـ إلجراء اسـ
وكما اقترح المدير العام،    .2021وبدأ االســتعراض في أيلول/ســبتمبر   األمان ذات الصــلة الصــادرة عن الوكالة.

  الوكالة بشأن هذه الخطة سيكون قبل تنفيذها وأثناءه وبعده. فإن عمل

  

وتواـصُل تقارير بعثات فرقة اـستعراض أمان التـشغيل (أوـسارت) تحديَد التوـصيات واالقتراحات المتعلقة    -16
بتعزيز إجراء عمليات مأمونة، ودعم التحسـين المتواصـل، وتحقيق المسـتوى األمثل ألنشـطة الصـيانة، وتحسـين  

ــية ألمان المحطات، وتعزيز قدراِت التصـــّدي للحوادث والتأهِب والتصـــدي للطوارئ في  تقيي م التعديالت الرئيسـ
  الموقع وتحديد توقعات اإلدارة وتعميمها وتنفيذها.

وتواصـل البعثات في إطار خدمة جوانب أمان التشـغيل الطويل األجل (سـالتو) تحديد الحاجة إلى تعزيز    -17
وى النووية تحـضيرا للتـشغيل الطويل األجل، ال ـسيما في مجاالت تقييم األمان، بما في ذلك التأهب في محطات الق
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وتسـتخدم الدول األعضـاء على نحو متزايد اسـتعراضـات األمان الدورية لتبرير   التقادم وإدارة المعارف والكفاءة.
المعلومات حول التحديات الراهنة،   التـشغيل الطويل األجل لمحطات القوى النووية، كما أن لديها الرغبة في تقاـسم

  والممارسات الجيدة، واألمثلة على اإلجراءات التصحيحية وما ينجم عن ذلك من تحسينات األمان.

وأشــار تحليل البيانات المســتقاة من تقارير منشــورة في النظام الدولي للتبليغ عن الخبرات التشــغيلية إلى    -18
حداث المتعلقة باألداء البشــري، وتحســين أســاســيات التشــغيل والصــيانة،  أن ثمة حاجة مســتمرة إلى التعلم من األ

  وتعزيز جوانب القيادة واإلدارة واإلشراف فيما يتعلّق بالعمليات والممارسات.

وما برحت الدول األعضـاء تبدي اهتمامها بالدروس المسـتفادة من حادثة فوكوشـيما داييتشـي فيما يتعلق    -19
كما أنها تعرب عن اهتمامها بتقاـسم الخبرات بـشأن إعادة تقييم أمان محطات القوى   ـصميم.بأمان المواقع وأمان الت

ينات على األمان تكون معقولة من الناحية العملية بهدف منع وقوع الحوادث، حـسب   النووية القائمة، وإدخال تحـس
  مشعة كبيرة. االقتضاء، والتخفيف من عواقب هذه الحوادث في حال وقوعها وتفادي حصول انبعاثات

وـما برح يتزاـيد ـعدد طلـبات اـلدول األعضـــــاء على بعـثات ـخدـمة تصـــــميم المواقع واألـحداث الـخارجـية    -20
   (خدمة سييد)، فضالً عن خدمات بناء القدرات فيما يتعلق بهذا الموضوع.

النووية القائمة لكي  وتواصــل الدول األعضــاء تنقيح إرشــادات إدارة الحادثات العنيفة في محطات القوى   -21
  تشمل عمليات االرتقاء باألمان والمعدات غير الدائمة، وكذلك مراعاة االعتبارات في سياق تعدد الوحدات.

ــادرة عن الوـكاـلة على التصـــــميـمات المبتكرة    -22 اـماً كبيرا بتطبيق مـعايير األـمان الصـــ وتـبدي اـلدول اهتـم
وطّورت الوكالة المنـصة   ـصغيرة والمتوـسطة الحجم أو النمطية.لمحطات القوى النووية، بما في ذلك المفاعالت ال

  الصغيرة وتطبيقاتها. النمطية المعنية بالمفاعالت

ـية في محـفل الرـقابيين المعنيين ـبالمـفاعالت النمطـية الصـــــغيرة ـبالـحاـجة إلى تعزيز  بوتقر الهيـئات الرـقا  -23
عالوة على ذلك، أعربت الدول األعضــاء   ة الصــغيرة.تعاونها الدولي في مجال التنظيم الرقابي للمفاعالت النمطي

والـضمانات للمنـشآت النووية،  –واألمن–عن اهتمامها بتطبيق نهج كلي حيال التـصاميم المراعية العتبارات األمان
   ال سيما المفاعالت الصغيرة والمتوسطة الحجم أو النمطية.

ــطة الوكالة أنَّ م  -24 ــتمدة من أنشـ ــاء الحائزة على مفاعالت بحوث  وتبيَّن التعقيبات المسـ عظم الدول األعضـ
  عاملة تقوم بتطبيق أحكام مدونة قواعد السلوك بشأن أمان مفاعالت البحوث.

ا في ـعام    -25 الوقود وتحليلـه دـمة إلى نـظام التبليغ عن الـحادـثات المتعلـقة ـب ارير المـق   2021وأظهر تحلـيل التـق
  ة تدريب الموظفين، واالستخدام الفعال إلجراءات التشغيل.أهمية وضع برامج فعالة إلدارة التقادم، ومواصل

اـسية النووية  -26   2وتواصـل خدمة االـستعراضـات الرقابية المتكاملة و خدمة االـستعراض المتكامل للبنية األـس
وغيرهما من خدمات اسـتعراض النظراء والخدمات االسـتشـارية المجراة في البلدان المسـتهلّة، تحديد الحاجة إلى  

ــعِ لوائح األمان وعمليات الترخيص  تعز ــتقاللية الهيئات الرقابية، وبناِء القدرات والكفاءات الرقابية، ووضـ يِز اسـ
  كجزء من برامجِ إشراٍف تشريعي ورقابي فعّالٍة.

 
وقد ورد  االـستعراض المتكامل للبنية األـساـسية النووية هو خدمة تقدمها إدارة الطاقة النووية بالوكالة فيما يتعلق ببرامج القوى النووية. 2

  ذكره هنا ألنّه يُقدَُّم على نحو ُمنسَّق مع العديد من العناصر ذات الصلة بمجال األمان.



GC(66)/INF/3 
 5الصفحة 

  

، انضــمت دولتان عضــوان إضــافيتان إلى اتفاقية تقديم المســاعدة في حالة وقوع حادثة 2021وفي عام   -27
عدُد الدول األعضــاء التي تســتخدم النظام الدولي للمعلومات    2021وانخفض في عام  طارئ إشــعاعي.نووية أو 

  الخاصة برصد اإلشعاعات ألغراض التقاسم المنتظم لبيانات الرصد الُمحاكى لإلشعاعات في حاالت الطوارئ.

ت الوطنية واإلقليمية في  وتطلب الدول األعضــاء بصــورة متزايدة المســاعدة فيما يتعلق بتعزيز الترتيبا  -28
ــدي للطوارئ. ــورة في تنفيذ المتطلبات    مجال التأهب والتصـ وتتعلق العديد من الطلبات بالحاجة إلى الدعم والمشـ

من سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة، بما في ذلك طلبات وضع أدلة أمان    GSR Part 7المحددة في العدد  
  جديدة، وتنقيح أدلة األمان الحالية، وإجراء التدريب والتمارين.

ــورة في نظام إدارة معلومات التأهُّب والتصــّدِي للطوارئ (نظام   -29 وارتفع عدد وحدات التقييم الذاتي المنش
وـقد أـتاح تحلـيل المعلوـمات الـجدـيدة المحّمـلة في نـظام  .2021في   1815إلى   2020ام  في عـ  1790إبريمس) من  

معلومات التأهب للوكالة أن تُقيّم التقدم المحرز في مشـاريع التعاون التقني وتحديد االتجاهات العالمية في ترتيبات  
ــادرة عن الوكالة. ــتوى للتنفيذ في    ويظهر التأهب والتصـــدي للطوارئ على أســـاس معايير األمان الصـ أدنى مسـ

اعدة الدوليّة)، يليه المتطلب    17المتطلب   عة)، والمتطلب    15(المـس (التخفيف من    16(التصـرف في النفايات المـش
وعلى ضوء ذلك، وضعت الوكالة إرشادات   (إنهاء طارئ نووي أو إشعاعي).  18حدة العواقب غير اإلشعاعية) و

  فيذ هذه المتطلبات.جديدة لمواصلة دعم الدول األعضاء في تن

ــتعداد للتمارين الوطنية في مجال    -30 ــين االسـ ــاء طلب الدعم من الوكالة في تحسـ ــل الدول األعضـ وتواصـ
  التصدي الطوارئ وتنفيذها وتقييمها.
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وال تزال الدول األعضـــاء تولي أهمية لوجود آليات فعالة ومتســـقة للمســـؤولية النووية على الصـــعيدين    -31
اعدتها في جهودها الرامية إلى االنضـمام إلى   .الوطني والعالمي وما برحت الدول األعضـاء تطلب من الوكالة مـس

  .وتنفيذها االتفاقيات الدولية المتعلقة بالمسؤولية النووية

ام    -32 ام طرفين، وفي    2021وخالل ـع انضــــــم ان النووي ـب ة األـم اقـي دة في اتـف اـق دد األطراف المتـع ازداد ـع
أن تركة بـش عة بانضـمام ثالثة   االتفاقية المـش تهلك وأمان التصـرف في النفايات المـش أمان التصـرف في الوقود المـس

  أطراف.

  

المتعلقة بتعزيز األمان النووي واألمان اإلشعاعي وأمان النقل وأمان    2022وتتمثل أولويات الوكالة لعام    -33
   النفايات، والتأهُّب والتصّدِي للطوارئ في ما يلي:

 ــاعدة الدول األع ــآت النووية العاملة، مثل مفاعالت  مس ــتمرار أمان المنش ــمان اس ــاء في ض ض
اعالت البحوث   ة التشـــــغـيل الطوـيل األـجل) ومـف دـخل في مرحـل ا في ذـلك تـلك التي ـت القوى (بـم

  ومرافق دورة الوقود؛

   وتقديم الدعم واإلرشــاد المتواصــل إلى البلدان المســتجدة فيما يتعلق بضــمان االختيار المناســب
تفادة  للمواقع،   تخدام معايير األمان الصـادرة عن الوكالة، واالـس تقلة، واـس اء هيئة رقابية مـس وإنـش

  من الخبرة والتعاون الدوليين؛

 ــتباقي ــغيرة    وتقديم الدعم االســ ــر المفاعالت النمطية الصــ ــاء في تطوير ونشــ للدول األعضــ
والمفاعالت غير مفاعالت الماء غير الخفيف بشــــكل مأمون وآمن، بما في ذلك اســــتضــــافة  

تعزيز أمان تصــاميم   المؤتمر الدولي المعني بقضــايا الســاعة في مجال أمان المنشــآت النووية:
  المفاعالت التطورية واالبتكارية؛

 لدول األعـضاء على وـضع وتنفيذ ـسياـسات واـستراتيجيات وطنية للتـصرف اآلمن في  ومـساعدة ا
النـفاـيات المشــــــعة والوقود المســـــتهـلك، وتعزيز التخلص من النـفاـيات ـباعتـباره الـحاـلة النـهائـية،  

 ؛ووضع استراتيجيات وخطط ألمان اإلخراج من الخدمة، واالنبعاثات في البيئة

 ها  رـشادات وأمنها وإ المـصادر المـشعةأمان  تـشجيع االلتزام الـسياـسي بمدونة قواعد الـسلوك بـشأن و
ً ـستتفاعل الوكالة  والتكميلية.   مع الدول األعـضاء لتـشجيع االلتزام الـسياـسي والعملي    تفاعالً نـشطا

  اـبالـمدوـنة واإلرشـــــادات. والـهدف من ذـلك هو إقـناع جميع اـلدول األعضـــــاء ـبالمشـــــارـكة فيهـ 
  ؛اومراعاة توصياته اهالترويج لو
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   ومواصـلة مـساعدة الدول األعضـاء في تعزيز قدراتها في مجال التأهب والتصـدي للطوارئ من
من ـسلـسلة معايير األمان الـصادرة عن الوكالة وتنفيذ أنـشطة بناء   GSR Part 7خالل تنفيذ العدد  

تطوير الـتأـهب للتصـــــدي  الـقدرات، بـما في ذـلك النظر في حصـــــاـئل المؤتمر اـلدولي المعني ب
  )؛2021للطوارئ على المستويين الوطني والدولي (التأهب والتصدي 

  ومواـصلة أنـشطة فرقة العمل إلجراء استعراض من شأنه تقييم خطة الحكومة اليابانية لتصريف
المياه المعالجة في نظام آلبس بمحطة فوكوـشيما داييتـشي للقوى النووية وفق معايير األمان ذات  

يكون قبل تنفيذها وأثناءه  الصـلة أن هذه الخطة ـس . وكما اقترح المدير العام، فإن عمل الوكالة بـش
 وبعده؛

   ومواصـــلة دعم الدول األعضـــاء في إدارة أوجه الترابط بين األمان واألمن النوويين للمنشـــآت
  النووية والمصادر المشعة والنقل، بما في ذلك من خالل اإلرشادات وأنشطة بناء القدرات؛ 

   واالســـــتمرار في مســـــاعدة الدول األعضـــــاء في بـناء وإدامة قدراتـها التقنـية والعلمـية الداعـمة
ومنهجية التقييم    1835للوظائف الرقابية، اســـتناداً إلى الوثيقة التقنية الصـــادرة عن الوكالة رقم  

 الذاتي لمنظمة الدعم التقني المقابلة.
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  المختصرات
  النظام المتقدم لمعالجة 

  السوائل 
  آلبس

   البعثات االستشارية بشأن البنية األساسية الرقابية لألمان اإلشعاعي  بعثة أمراس 

خدمة االسـتعراض المتكاملة المتعلقة بالتصـرف في النفايات المشـعة والوقود    خدمة أرتيميس 
  المستهلك، وبرامج اإلخراج من الخدمة واالستصالح

التنسيق المعني بمواقع فريق 
  اليورانيوم القديمة

  فريق التنسيق المعني بمواقع اليورانيوم القديمة

  اتفاقية األمان النووي   اتفاقية األمان النووي 

  مشروع بحثي منسق  مشروع بحثي منسق 

  اتفاقية التعويض التكميلي عن األضرار النووية  اتفاقية التعويض التكميلي 

  لجنة معايير األمان  األمان لجنة معايير 

  تقييم التعليم والتدريب  بعثة إيدوتا 

 التأهب والتصدي للطوارئ   التأهب والتصدي للطوارئ 

  استعراض إجراءات التأهب للطوارئ   خدمة إبريف 

  نظام إدارة معلومات التأهُّب والتصّدِي للطوارئ   نظام إبريمس 

  المعنية باألمان واألمن النوويينالشبكة العالمية   شبكة األمان واألمن 

نظام التصدي للحادثات  
  والطوارئ 

  نظام التصدي للحادثات والطوارئ 

  مركز الحادثات والطوارئ   مركز الحادثات والطوارئ 

الشبكة الدولية للتعليم  
  والتدريب 

  الشبكة الدولية للتعليم والتدريب بشأن التأهب للطوارئ والتصدي لها

  االستعراض المتكامل للبنية األساسية النووية  خدمة إنير 

  فريق الخبراء الدوليين المعني بالمسؤولية النووية  فريق الخبراء الدوليين 

  الفريق االستشاري الدولي لألمان النووي   الفريق االستشاري 

   النظام الدولي للمعلومات الخاصة برصد اإلشعاعات  نظام معلومات اإلشعاعات 

  خدمة االستعراضات الرقابية المتكاملة  االستعراضات بعثة 

  التقييم المستقل لثقافة األمان  خدمة إيسكا 

  التشغيل الطويل األجل  التشغيل الطويل األجل 
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مادة مشعة موجودة في البيئة 
  الطبيعية 

 مادة مشعة موجودة في البيئة الطبيعية

 محطة قوى نووية  محطة قوى نووية

  الواجهة البينية اإللكترونية للمستخدم بشأن األمان واألمن النوويين  البينية الواجهة 

  خدمة تقييم وقاية العاملين من اإلشعاعات  خدمة أوبراس 

  فرقة استعراض أمان التشغيل  خدمة أوسارت 

  دورة تعليمية جامعية عليا  دورة تعليمية جامعية عليا 

  للخبرة المكتسبة بشأن أداء أمان التشغيلاستعراض النظراء   بعثة بروسبير 

  استعراض أمان دوري   استعراض األمان الدوري 

   شبكة التصّدِي والمساعدة  شبكة رانيت 

  نظام إدارة معلومات األمان اإلشعاعي  نظام رازمس 

  منتدى التعاون الرقابي  منتدى التعاون الرقابي 

 الوقاية من اإلشعاعاتمسؤول  مسؤول الوقاية من اإلشعاعات

   جوانب أمان التشغيل الطويل األجل  خدمة سالتو 

إعداد المبادئ التوجيهية في  
  التصدي للحوادث العنيفة 

 إعداد المبادئ التوجيهية في التصدي للحوادث العنيفة

  التقييم الذاتي للبنية األساسية الرقابية الخاصة باألمان  التقييم الذاتي ساريس 

التحسين المستمر لثقافة عملية 
  األمان 

 عملية التحسين المستمر لثقافة األمان

  خدمة تصميم المواقع واألحداث الخارجية  خدمة سييد

  المفاعالت الصغيرة والمتوسطة الحجم أو النمطية  مفاعل نمطي صغير 

  وثيقة تقنية صادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية  وثيقة تقنية

 محطة قوى نووية محمولة  نووية محمولة محطة قوى 

 االستعراض التقني لألمان  االستعراض التقني لألمان 

النظام الموحد لتبادل 
المعلومات في حاالت  

  الحادثات والطوارئ 

 النظام الموحد لتبادل المعلومات في حاالت الحادثات والطوارئ 
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  نظرة عامة تحليلية

  مجاالت األمان العامة  -ألف

ــادرة عن الوـكاـلة وـخدـمات اســـــتعراض النظراء والـخدـمات     -1-ألف مـعايير األـمان الصـــ
  االستشارية

  االتجاهات

ــادرة عن الوكالة في التركيز على تنقيح المعايير القائمة بدالً من    -1 ــأن معايير األمان الصـ اكتمل العمل بشـ
ــتفادة من حادثة  ــاء معايير جديدة، مع مالحظة أن تنقيح منشـــورات متطلبات األمان بتضـــمين الدروس المسـ إنشـ

اصــل أيضــاً إيالء التركيز على تنقيح  وال يزال يتو .2011يتشــي النووي في فوكوشــيما في مارس/آذار  يمفاعل دا
   أدلة األمان ذات الصلة.

  

على األمان النووي واإلشـــعاعي في العديد من االجتماعات، ال ســـيما    19-وقد نوقش تأثير جائحة كوفيد  -2
وخلُص اجتمـاع التخطيط   اجتمـاعـات الفريق الـدولي لألمـان النووي (فريق إنســـــاغ) ولجنـة معـايير األمـان.

لم يكن مـسألة ذات    19-االـستراتيجي للجنة معايير األمان إلى أن اـستعراض معايير األمان في ـضوء جائحة كوفيد
  أولوية.

ــارية إلى الدول    -3 ــتشـ ــات النظراء والخدمات االسـ ــتعراضـ ــل تقديم خدمات الوكالة في مجال اسـ وتواصـ
 ).1الخدمات مرتفعة (انظر الشــكل   األعضــاء عند الطلب، وال تزال طلبات الدول األعضــاء للحصــول على هذه

ل حتى عام  تعراضـات كفاحاً من خالل الزيارات الميدانية، إال أن البعض اآلخر أُّجِ   2022وأُجرَي العديد من االـس
  وقد نُفذت بعض البعثات بصيغة الفعاليات االفتراضية. .19-أو ما بعده بسبب قيود السفر جراء جائحة كوفيد
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الطلبات المقدَّمة من الدول األعضاء للحصول على خدمات استعراض النظراء والخدمات االستشارية التي ستُنفّذ عدد  -1-الشكل
  خالل السنتين القادمتين.

 األنشطة ذات الصلة

ــتفادة من حادث    -4 ــتعانة بالدروس المسـ ــادرة عنها باالسـ ــل الوكالة تعزيز معايير األمان الصـ ــتواصـ سـ
وـستـساعد الوكالة في تطبيق معايير األمان الـصادرة عنها   ن المـصادر ذات الـصلة.فوكوـشيما داييتـشي وغيرها م

مها وأدوات التقييم   من خالل جملة أمور منها تعزيز خدمات اسـتعراض النظراء والخدمات االسـتشـارية التي تقّدِ
    وتخّطط الوكالة لالضطالع باألنشطة التالية ذات الصلة: الذاتي ذات الصلة.

 الوكالة إجراء اـستعراـضات نظراء وخدمات   ع الدول األعـضاء على أن تطلب منمواـصلة تـشجي
  استشارية لتعزيز أدائها التشغيلي ودور القيادة واإلدارة فيما يتعلق باألمان؛

 تنظيم اجتماع تقني بشأن عمل لجنة خدمات استعراضات النظراء والخدمات االستشارية؛و  

 التجريبي لخدمة استعراض األمان التقني للمفاعالت المتقدمة الجديدة، مواصلة أنشطة التطبيق  و
  بما في ذلك المفاعالت الصغيرة والمتوسطة الحجم أو النمطية؛

 ة والوقود المستهلَك  و ــّ مواصلة مساعدة الدول األعضاء في تعزيز التصرف في النفايات المشعــ
المتعلقة بالتصـرف في النفايات المشـعة والوقود  من خالل تنفيذ خدمة االسـتعراضـات المتكاملة  

المسـتهلك، واإلخراج من الخدمة واالسـتصـالح (خدمة "أرتميس")؛ ومواصـلة تحسـين الخدمة،  
بما في ذلك اسـتكشـاف وتطوير أداة على اإلنترنيت تتعلق باسـتبيان التقييم الذاتي الخاص بخدمة  

ــتعراضــات ا ــادات إلجراء خدمة االس لرقابية المتكاملة وبعثات أرتميس  أرتميس، ووضــع إرش
  بشكل متتاٍل؛

 ــيع مجموعة  و ــتعراض إجراءات التأهب للطوارئ من خالل توســ ــلة تعزيز بعثات اســ مواصــ
ــتخدام نظام إدارة  ــير عملية التقييم الذاتي باسـ ــتعراض، وتيسـ ــطلعون باالسـ الخبراء الذين يضـ

شـفافية االسـتنباطات، واسـتخدام معلومات التأهُّب والتصـّدِي للطوارئ (نظام إبريمس)، وزيادة 
  مؤشرات األداء لتقييم الفعالية والكفاءة في كل بعثة؛
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 االـستفادة   متابعة حـصائل المؤتمر الدولي بـشأن عقد من التقدُّم المحَرز بعد فوكوـشيما داييتـشي:و
  من الدروس المستخلصة لزيادة تعزيز األمان النووي.

  اتفاقيات األمان الدولية  -2-ألف

  هاتاالتجا

تشـــــرين    24ودخلــت حيز النفــاذ في    1994حزيران/يونيــه    17اعتُمــدت اتفــاقيــة األمـان النووي في    -5
، بلغ عدد األطراف المتعاقدة في اتفاقية األمان النووي  2021وبحلول كانون األول/ديسـمبر   .1996األول/أكتوبر  

  ).2-الشكل(انظر  2020طرفاً متعاقداً، بزيادة طرفين مقارنة بنهاية عام  91

  

  . 2021إلى   2016عدد األطراف المتعاقدة في اتفاقية األمان النووي من  -2-الشكل

ــتهلك وأمان التصــرف في النفايات    -6 ــأن أمان التصــرف في الوقود المس ــتركة بش واعتُمدت االتفاقية المش
ــتركة) في  ــعة (االتفاقية المش ــبتمبر    5المش وفي   .2001حزيران/يونيه    18ودخلت حيز النفاذ في   1997أيلول/س

طرفاً متعاقداً، بزيادة ثالثة   86، بلغ عدد األطراف المتعاقدة في االتفاقية المشـــتركة  2021كانون األول/ديســـمبر  
  ).3-(انظر الشكل 2020مقارنة بنهاية عام 

  

  . 2021إلى  2016عدد األطراف المتعاقدة في االتفاقية المشتَركة من  -3-الشكل
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  الصلةاألنشطة ذات 

ســترّوِج الوكالة لالنضــمام العالمي إلى اتفاقية األمان النووي واالتفاقية المشــتركة وســتدعم تنفيذهما    -7
تنفيذاً فعاالً من خالل جملة أمور منها تنظيم حلقات عمل على المـستوى اإلقليمي واالـضطالع بأنـشطة ثنائية مع  

  باألنشطة التالية ذات الصلة:وتخّطط الوكالة لالضطالع  الدول األعضاء.

   تنظيم االجتماع االـستعراـضي الـسابع، وعقد االجتماع االـستثنائي الرابع، لألطراف المتعاقدة في
  االتفاقية المشتركة؛

 مواصلة تعزيز انضمام الدول األعضاء التفاقيات األمان الدولية؛و  

 التنفيذ الفعال التفاقية األمان النووي.تنظيم حلقات عمل تثقيفية لألطراف المتعاقدة لضمان و  

ــعاعي وأمان النقل وأمان    -3-الف الفعالية الرقابية في مجال األمان النووي واألمان اإلشــ
  النفايات وفي مجال التأهب والتصدي للطوارئ

  االتجاهات

من   4٪70إلى أن   3تـشير المعلومات المتاحة في نظام إدارة معلومات األمان اإلـشعاعي (نظام راـسميس)  -8
الدول األعضــاء التي خضــعت معلوماتها الموجودة في النظام للتقييم لديها بنية أســاســية رقابية لألمان اإلشــعاعي  

  الوكالة. تتمتع بمستوى "مرٍض" أو "جيد" من االمتثال لمعايير األمان الصادرة عن

ــات الرقا  -9 ــتعراضــ التزام    2021بية المتكاملة في عام وأبرَزت البعثات التي أُوفدت في إطار خدمة االســ
الدول األعضــاء المعنية المتواصــل بتعزيز البنى األســاســية القانونية والحكومية على الرغم من الظروف الناتجة  

ذ ـعام   عن الـجائـحة. اـلة للبعـثات التي أجرـيت مـن دـيد من    2015ويبين التحلـيل المســـــتمر اـلذي أجرـته الوـك أن الـع
تواجه مشـــاكل تتعلق بالتخطيط الطويل األجل للموارد البشـــرية، وأنظمة اإلدارة، وتنفيذ   الهيئات الرقابية ال تزال

  نهج متدرج في التعامل مع العمليات الرقابية، بما في ذلك التصريح والتفتيش.

ف في النفايات المشــعَّة    -10 وهناك اهتمام متزايد من جانب الدول األعضــاء بتقييم برامجها الخاصــة بالتصــرُّ
قود المســـــتهلَك واإلخراج من الخدمة واالســـــتصـــــالح، كما يظهر ذلك من خالل عدد الطلبات على بعثات  والو

  أرتيميس.

هيئة رقابية معنية باألمان اإلشـــعاعي من أجل    124وأجَرت الوكالة دراســـة اســـتقصـــائية لما مجموعه    -11
ــادر اإل  19-تحديد تأثير جائحة كوفيد ــتخدم المصـ ــراف الرقابي  على أمان المرافق التي تسـ ــعاعية وعلى اإلشـ شـ

وتـشير التحليالت إلى أن هناك العديد من الوظائف الرقابية قد تقلـّصت وأنَّ بعض الـشركات قد يتعين عليها   عليها.
إغالق أبوابها نتيجة للتأثير االقتصـــادي للجائحة وقد يكون هناك خطر متزايد من أن تصـــبح المصـــادر المشـــعة  

، في المنشـور الموسـوم  19-علومات، وغيرها من المعلومات المتعلقة بجائحة كوفيدوقدمت هذه الم مصـادر يتيمة.
  ).GC(65)/INF/9، (الوثيقة "19-"الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجائحة كوفيد

 
  . /https://rasims.iaea.org يمكن االطالع على نظام راسميس على الموقع 3

وهي أدنى قليالً عنها في العام الماضي، ألن الدول األعضاء    تستند هذه النسبة المئوية إلى البيانات المتحقق منها في النسخة الجديدة من نظام راسميس. 4
  ديد. ال تزال في عملية إدخال بياناتها في النظام الج 
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ة    -12 والحظت الوكالة االهتمام المتواصـــل لدى العديد من الدول األعضـــاء بتحديث أُطرها الوطنية الخاصــّ
ــدي  ــدي للطوارئ، وبمواءمة الترتيبات الوطنية مع   بالتأهب والتصــ للطوارئ، بما في ذلك لوائح التأهب والتصــ
من ســلســلة معايير    GSR Part 7(العدد   التأهب للطوارئ النووية أو اإلشــعاعية والتصــدي لهاالمنشــور المعنون  

ــادرة عن الوكالة). ــل نظام إبريمس األمان الصــ ــاء؛ واألمانة على علم   وواصــ ــاعدة للدول األعضــ تقديم المســ
من الدول األعضاء أجَرت أو   ٪4وتشير البيانات إلى أن  باالحتياجات األساسية والجهود المبذولة في هذا المجال.

ــتناداً إلى العدد    2021حدَّثت خالل عام  ــلة معايير األمان   GSR Part 7واحداً من تقييماتها الذاتية اســ ــلســ من ســ
  صادرة عن الوكالة.ال

وال يزال عدد طلبات بعثات خدمة تقييم وقاية العاملين من اإلشعاعات مرتفعاً، واستمرت المشاورات مع    -13
ــتقبل هذه البعثات. ــأن مس ــادات   عدة دول أعضــاء بش ــتمرة إلى توفير اإلرش ــاورات عن الحاجة المس وتنبئ المش

المؤهلين، فضــالً عن توســيع نطاق رصــد مقدمي الخدمات    والتدريب لمســؤولي الوقاية من اإلشــعاعات والخبراء
  التقنية لتعزيز الوقاية من اإلشعاعات المهنية.

  

  األنشطة ذات الصلة

سـتسـاعد الوكالة الدول األعضـاء في تعزيز فعاليتها الرقابية عن طريق تحديد الدروس المسـتفادة من   -14
والبعثات االســتشــارية، وشــبكات المعارف، واالجتماعات وحلقات  المؤتمرات الدولية، واســتعراضــات النظراء،  

  وتخّطط الوكالة لالضطالع باألنشطة التالية ذات الصلة: العمل ذات الصلة.

   تنظيم حلقات عمل لمســاعدة المنســقين الوطنيين التابعين لنظام راســيمس على توفير المعلومات
  عن البنى األساسية لألمان اإلشعاعي في بلدانهم؛

 إعداد حلقة عمل افتراضية عن البنية األساسية الرقابية لألمان اإلشعاعي.و  

  القيادة واإلدارة ألغراض األمان، وثقافة األمان، والتواصل بشأن األمان  -4-ألف

  االتجاهات

ال تزال تقارير بعثات اسـتعراض النظراء والخدمات االسـتشـارية التي توفدها الوكالة تتضـمن توصـيات    -15
  قيادة، وإدارة األمان، والوقاية من اإلشعاعات المهنية، وثقافة األمان.بشأن ال
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وال يزال مرتفعاً عدُد الطلبات من الدول األعضــاء لمســاعدتها على إجراء التقييمات الذاتية لثقافة األمان    -16
ابـية. اً ـعدد الطلـبات على اـلدورة اـلدراســــــية   في الهيـئات الرـق ا ال يزال مرتفـع ادة ألغراض األـمان  كـم اـلدولـية للقـي
  النووي واإلشعاعي.

دول    -17 دعم اـل ة ـب اـن اـجة إلى أن تقوم األـم ة الـح اـعات التقنـي ة واالجتـم ة المواضـــــيعـي امـل ة الـع وأبرزت األفرـق
  األعضاء في وضع استراتيجيات وخطط االتصال.

  

  األنشطة ذات الصلة

ــاء على تعزيز    -18 ــاعد الوكالة الدول األعضــ ــتســ ــطة القيادة واإلدارة فيما يتعلق بأمان المرافق  ســ أنشــ
وـستـساعد الوكالة الدول األعـضاء في جهودها الرامية إلى رعاية وـصون ثقافة  واألنـشطة النووية واإلـشعاعية.

وســتســاعد الوكالة الدول األعضــاء أيضــاً في تعزيز عملياتها الخاصــة بإبالغ الجمهور بالمخاطر   قوية لألمان.
وتخّطط الوكالة لالضطالع  حاالت التعرُّض المخطط لها وحاالت التعرُّض القائمة وأثناء الطوارئ.  اإلشعاعية في

  باألنشطة التالية ذات الصلة:

   ،ــعاعي في مناطق أفريقيا ــية الدولية للقيادة في مجال األمان النووي واإلشـ تنفيذ الدورة الدراسـ
والكاريبي، بما في ذلك وضـع دراسـات حاالت جديدة وآسـيا والمحيط الهادئ، وأمريكا الالتينية 

  للهيئات الرقابية؛

 عقد اجتماع تقني لمناقشة مسودة دليل أمان بشأن القيادة واإلدارة والثقافة ألغراض األمان.و  

بـناء الـقدرات في مـجال األـمان النووي واألـمان اإلشــــــعاعي وأـمان النـقل وأـمان     -5-ألف
  تصدي للطوارئالنفايات وفي مجال التأهب وال

  االتجاهات

تواصـل الدول األعضـاء اإلعراب عن الحاجة إلى دعم الوكالة لها في ما تقوم به على المسـتوى الوطني    -19
من تطوير وتعزيز ـخدـمات التعليم والـتدرـيب والـتأهـيل وبـناء الكـفاءة في مـجال الوـقاـية من اإلشــــــعاـعات واألـمان  

وقدمت الدول األعـضاء   الوكالة. ءمة مع معايير األمان الـصادرة عناإلـشعاعي بغية تحقيق مـستوى أوثق من الموا
معلوـمات عن الوضـــــع الـحالي ألحـكامـها الوطنـية من أـجل تـحدـيد المـجاالت التي ينبغي تعزيز ـهذه األحـكام فيـها،  

المـسؤولين عن الوقاية  وقامت بتقييم احتياجات التعليم والتدريب على المـستوى الوطني، ال ـسيما بالنـسبة للموظفين  
  من اإلشعاعات واألمان اإلشعاعي (مسؤولي الوقاية من اإلشعاعات والخبراء المؤهلين).
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عاعية تمثل    -20 عاعات وأمان المصـادر اإلـش وظلّت الدورة التعليمية الجامعية العليا في مجال الوقاية من اإلـش
موظفين المنوط بهم مهاّم رقابية أو اـستـشارية في مجال  برنامجاً فعّاالً تـستطيع من خالله الدول األعـضاء تدريب ال

الدول األعضـاء اهتماماً متزايداً باسـتضـافة الدورة، تحت رعاية الوكالة، لصـالح الدول   تبدي و األمان اإلشـعاعي.
  األعضاء على الصعيد اإلقليمي.

نهج لـتدريب وواصـــــل الطـلب على تدريب مســـــؤولي الوقاية من اإلشــــــعاعات ارتـفاعه في ظل وجود   -21
ــبكة اإلنترنيتوهناك اهتمام متزايد بتنظيم هذه الفعاليات   المدّربين يلبي بفعالية هذا الطلب. ــوء    على شــ على ضــ

. وبـشكل عام، هناك اهتمام متزايد بالتدريب المباـشر عبر اإلنترنت  19-القيود المفروضـة على الـسفر جراء كوفيد
ات، بما في ذلك الوقاية من اإلشـعاعات في االسـتخدامات الطبية والتدريب الشـبكي في مجال الوقاية من اإلشـعاع

  لإلشعاع المؤيّن، والوقاية من اإلشعاعات المهنية والرادون.

ة  -22 ة التوجيهـي ــاء إلى اللجـن دول األعضـــ ا اـل دمـه ة    وتظهر المعلوـمات التي تـق ابـي درات الرـق اء الـق ة ببـن المعنـي
ســـــتراتيجي للتعليم والـتدرـيب في مـجال األـمان النووي وعـمل اللجـنة التوجيهـية  وإدارة المـعارف أن تنفـيذ النهج اال

ويظل بناء القدرات واســـتدامتها في مجال األمان النووي أمراً مهما،   واألمانة يســـيران على الطريق الصـــحيحة.
  دول األعضاء في هذا المجال الذي يحظى باألولوية.وستواصل األمانة دعم ال

وكانت هناك زيادة في عدد طلبات الحصـــول على دعم ألنشـــطة التعليم والتدريب المتعلقة بتقييم مواقع    -23
ــميم، وتقييم األمان، والوقاية من األحداث الخارجية، وظروف   ــغيلي، وأمان التصـ ــآت النووية وأمانها التشـ المنشـ

والتـصدي للحوادث العنيفة، والتـشغيل الطويل األجل، وثقافة األمان من الدول األعـضاء التي لديها    تمديد التـصميم،
وكانت هناك أيضـــاً زيادة في عدد طلبات   منشـــآت نووية قائمة وتلك التي تنظر في اســـتهالل برامج قوى نووية.

ــابـية لتقييم األـمان، والتقي ادئ  الحصـــــول على دعم في الـتدرـيب على األدوات الحســـ يم االحتـمالي لألـمان، والمـب
ــين، وكبار المديرين من الدول   وغ اللوائح، وتدريب المفتشــ ــَ التوجيهية بشــــأن التصــــّدي للحوادث العنيفة، وصــ

  األعضاء التي تشرع في برامج قوى نووية جديدة على القيادة في مجال األمان وثقافة األمان.

في اســــتهالل برنامج للقوى النووية أو اســــتهالل أول  ويواجه العديد من الدول األعضــــاء التي تنظر   -24
ففي العديد من هذه  مـشروع إلنـشاء مفاعل بحوث ـصعوباٍت في تخـصيص الموارد الالزمة لبناء القدرات الرقابية.

ــاريع إال فترة محدودة للهيئة الرقابية لكي   ــة بالبرامج أو المشـ ــاء، ال تتيح الجداول الزمنية الخاصـ الدول األعضـ
  اردها وكفاءاتها من أجل أداء وظائفها الرقابية بفعالية.تحشد مو

،  2021ففي  وازداد اهتمام الدول األعضـاء بأنشـطة بناء القدرات في مجال التأهب والتصـدي للطوارئ.  -25
بـناء الـقدرات مع   بـما في ذـلك، ئ الـتأـهب والتصـــــدي للطوارتـعاون في مـجال عملـية للوقـعت الوـكاـلة على ترتيـبات 

ــعاعات واألمان النووي معهد   ــا الوقاية من اإلشــ هما  بناء القدرات، قائمين ل  مركزين، ومّددت تعاونها مع  بفرنســ
ــة  ــاويةالتابعة لوزارة الداخلية االتحادية الحماية المدنية مدرسـ ــعاعية    النمسـ والمعهد الكوري للعلوم الطبية واإلشـ

  .كوريابجمهورية 

وفي ظل تناقص الفعاليات الَكْفحية، ازداد اـستخدام األـساليب االفتراـضية، وأـصبح هناك اهتمام كبير بهذه    -26
، نفّذت الوكالة الفعاليات التدريبية التالية  2021وفي عام  الفعالية، كما يـشهد على ذلك العدد الكبير من المـشاركين.

افتراضــــية على المســــتوى الوطني، بلغ أجمالي عدد  فعالية تدريبية  13 في مجال التأهب والتصــــدي للطوارئ:
ــاركين فيها   ــتوى اإلقليمي، بلغ    11فعاليات كفحية و 3فعالية تدريبية (  14؛ و506المشــ ــية) على المســ افتراضــ

حلقة دراـسية ـشبكية، حـضرها ما يزيد على    50دولة عـضواً؛ و  82مـشاركاً من    455إجمالي عدد المـشاركين فيها 
  مشاركاً. 6100
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وأظهر الخريجون الـجدد اهتـمامهم ـبالفرصـــــة المـتاـحة لهم لبـناء مؤهالتهم في مـجال الـتأـهب والتصـــــدي    -27
  للطوارئ من خالل التقدم لبرنامج نيل درجة الماجستير في التأهب والتصدي للطوارئ.

  2020في    172ونمت عضوية الشبكة الدولية للتعليم والتدريب بشأن التأهب للطوارئ والتصدي لها من    -28
، مما ـسمح بتبادل المعلومات والموارد وتحـسين التعليم والتدريب في مجال التأهب والتـصدي  2021في    179إلى  

  للطوارئ من خالل مراكز بناء القدرات.

وتواصـــل الدول األعضـــاء اإلعراب عن حاجتها للدعم من الوكالة في وضـــع وتعزيز برامجها الوطنية    -29
ة  والتنظيميـة إلدارة   ات التقنـي المعـارف في مجـال األمـان النووي، وبرامجهـا الوطنيـة لبنـاء القـدرات، واإلمكـاـن

  والعلمية بما في ذلك منظمات الدعم التقني والعلمي.
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  األنشطة ذات الصلة

ســتســاعد الوكالة الدول األعضــاء في برامجها لبناء القدرات، بما في ذلك برامج التعليم والتدريب في   -30
ــدي للطوارئ،  مـجال األـم اـيات وـكذـلك الـتأـهب والتصـــ ان النووي واألـمان اإلشــــــعاعي وأـمان النـقل وأـمان النـف

وتخّطط الوكالة لالضـــطالع  وســـتســـاعد الدول األعضـــاء في تنمية خبراتها في المجاالت التقنية ذات الصـــلة.
  باألنشطة التالية ذات الصلة:

 الخاصــة بالتعليم والتدريب والتأهيل والكفاءة  دعم الدول األعضــاء في تطوير وتعزيز األحكام  و
في مجال الوقاية من اإلشــعاعات واألمان اإلشــعاعي، وفي وضــع اســتراتيجيات وطنية في هذا  

  المجال؛

 مواصــلة تحســين برامج التعليم والتدريب وتنفيذ أنشــطة بناء القدرات في مجالَي تقييم األمان  و
  ليب االفتراضية؛وأمان التصميم، بما في ذلك من خالل األسا

   اـعات وأـمان اـية من اإلشــــــع دان الوـق ا في مـي ديم اـلدورة التعليمـية الـجامعـية العلـي ة تـق ومواصــــــل
  المصادر المشعة وتنظيم فعاليات تدريب المدّربين لمدربي مسؤولي الوقاية من اإلشعاعات؛

 ــأن منهجية التقييم المنهجي لالحتياجات من حيث الكفاءات ال ــع دورة تدريبية بشــ رقابية  ووضــ
   لصالح الهيئات الرقابية الخاصة بالمرافق واألنشطة اإلشعاعية؛

   ــدي للطوارئ، بما في ذلك من ــطة بناء القدرات في مجال التأهب والتصـ ــلة تنفيذ أنشـ ومواصـ
بكة   اركة عن بعد عبر ـش ؛ ومواصـلة الحوار مع الجامعات بـشأن إمكانية  iNET-EPRخالل المـش

الماجســتير في التأهب والتصــدي للطوارئ باعتباره برنامجاً منفصــالً، أو  إطالق برنامج درجة 
 إدراج التأهب والتصدي للطوارئ كوحدة دراسية إضافية في البرامج القائمة.

  



GC(66)/INF/3 
 19الصفحة 

  البحث والتطوير ألغراض األمان  -6-ألف

  االتجاهات

ضــــاء على ظواهر الحوادث  رّكز الكثير من أعمال البحث والتطوير التي أُجريت مؤخراً في الدول األع  -31
العنيفة وميزات األمان الخاصة بظروف تمديد التصميم، بما يكفل القضاء عملياً على الظروف التي يمكن أن تقود  

  إلى حدوث انبعاث إشعاعي مبكر أو واسع في حال وقوع حادث.

دي للطوارئ، بما في  وما برحت الدول األعضـــاء تبدي اهتماماً كبيراً بالبحوث المتعلقة بالتأهب والتصـــ   -32
ذلك االســتخدام الفعال ألدوات توقّع الجرعات، كما يتجلى ذلك في مشــاركتها ومســاهمتها في المشــروع البحثي  

ق بشـأن هذا الموضـوع. باإلضـافة إلى ذلك، أعربت الدول األعضـاء عن اهتمامها بتوثيق وتقاسـم حصـائل   المنسـَّ
ات والمعايير من أجل تحديد األسـاس التقني لمنطقة تطبيق خطة المشـروع البحثي المنسـق "وضـع النُُهج والمنهجي

  .2021الطوارئ فيما يتعلق بنشر المفاعالت النمطية الصغيرة" الذي اختتم في 

  األنشطة ذات الصلة

ســـتســـاعد الوكالة الدول األعضـــاء في الجهود التي تبذلها في مجال البحث والتطوير ألغراض األمان    -33
ر تبادل النتائج في هذا الصـدد.حيثما تبيَّن  وتخّطط الوكالة   أنَّ هناك حاجة لالضـطالع بمزيد من العمل، وسـتيسـِّ

  لالضطالع باألنشطة التالية ذات الصلة:

   اســتكمال تقرير المشــروع البحثي المنســق "انطالق مواد مشــعة من المفاعل النموذجي الســريع
  التوليد في ظروف الحادثات الشديدة"؛

 تقني بشــأن التكنولوجيات والنُظم المتقدمة في الحادثات المحتاط لها في التصــميم    عقد اجتماعو
وظروف تمديد التـصميم في حاالت انـصهار قلب المفاعل، واجتماع تقني بـشأن ـسلوك الكوريوم  

  المنصهر وتبريده خارج الوعاء؛

 مبتكرة، بما في  مواصـلة االضـطالع بأنـشطة البحث والتطوير لدعم أمان المفاعالت المتقدمة/الو
ــادرة عن الوكالة على أنواع الوقود المتحمل   ــة عن انطباق معايير األمان الص ذلك إجراء دراس

  للحوادث؛

 مواصـلة تشـجيع البحث والتطوير اسـتناداً إلى االحتياجات المحددة، ال سـيما فيما يتعلق بالنُُهج  و
، والسـمات الجديدة للتصـميم،  المتقدمة في مجاالت تقييم األمان، وتحليل ظروف تمديد التصـميم

   واعتماد صالحية المعدات في ظل ظروف الحادثات العنيفة؛

   ومواصـــلة تنفيذ المشـــاريع البحثية المنســـقة، بما في ذلك "وضـــع جدول زمني لتحديد وترتيب
الظواهر ومصـــــفوـفة للتثبـُّت، ووضـــــع مـعايير مرجعـية الحتـباس االنصــــــهار داـخل الوـعاء"،   

البحثي األول للمـشروع البحثي المنسـّق بـشأن االستخدام الفعّال ألدوات توقُّع واالجتماع التنـسيقي  
  الجرعات في التأهب والتصدي للطوارئ النووية؛

   ــة بتحديد مناطق ــأن تطوير النُهج والمنهجيات الخاص ــادرة عن الوكالة بش إعداد وثيقة تقنية ص
  تطبيق خطة الطوارئ للمفاعالت النمطية الصغيرة.
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 تعزيز األمان اإلشعاعي وأمان النقل وأمان النفايات  -باء

  وقاية المرضى والعاملين والجمهور من اإلشعاعات  -1-باء

  االتجاهات

يتزايد الوعي بين الدول األعـضاء بالحاجة إلى وقاية العاملين والتـصرف الـسليم في المخلفات المتأتية من    -34
بما في ذلك من خالل أنشطة الوكالة المتعلقة    موجودة في البيئة الطبيعية،الصناعات التي تنطوي على مواد مشعة  

ياً مع  الحاجة  و  بهذه المواد، غيلية ألداء هذه المهام تماـش تخدام الموارد الرقابية والتـش إلى اتباع نهج متدرج حيال اـس
وقد حددت   رة عن الوكالة).من سـلسـلة معايير األمان الصـاد GSR Part 3معايير األمان األسـاسـية الدولية (العدد 

ـعدة دول أعضـــــاء ـبالفـعل المتطلـبات الرـقابـية في ـهذا الصـــــدد، وتعكف الـعدـيد منـها على تـحدـيد متطلـبات من ـهذا  
  القبيل فيما يخص التصرف المأمون في المواد المشعة الموجودة في البيئة الطبيعية.

الوكالة فيما يتعلق بتوخي المرونة الرقابية في  وتطلب الدول األعضـاء بشـكل متزايد الحصـول على دعم   -35
إعفاء الممارســات أو المصــادر، وكذلك فيما يتعلق برفع الرقابة عن المواد المتأتية من الممارســات المأذون بها،  

ج يمثل تحديا ال ســـيما فيما يتعلق   وهنالك حاجة إلى تنقيح اإلرشـــادات في هذا الصـــدد. وما فتئ تطبيق نهج متدّرِ
ــبة للتجارة الدولية في  بمعالج ــبيل المثال بالنس ــائل المتصــلة بحاالت التعرض القائمة كما هو الحال على س ة المس

  السلع، ومعايير إعفاء السلع غير الغذائية الملوثة تلوثاً سطحياً ورفع الرقابة المشروط عن المواد.

اركة الدول األعضـاء في الحلقات الدر  -36 ير كلٌّ من ارتفاع معدل مـش بكية التي تنظمها الوكالة  ويـش ية الـش اـس
وما يرد من هذه الدول من تعقيبات إلى تزايد الوعي بين الدول األعضــــاء بشــــأن تأثيرات التعرُّض للرادون في  

ويؤكد االهتمام الكبير الذي أثاره االجتماع التقني بشــــأن النويدات المشــــعة الموجودة في   المنازل وأماكن العمل.
ويشكل التصوير غير الطبي   في الحاالت غير الطارئة أن هذا الموضوع يعتبر شاغالً هاماً.األغذية ومياه الشرب  

للبـشر أيـضاً موـضوعاً يحظى باهتمام متزايد ويثير تحديات جديدة بالنـسبة للهيئات الرقابية، بما في ذلك فيما يتعلق  
  باالعتبارات األخالقية.

ة    -37 افـح ة لمـك ّدـم دة ومتـق دـي ات ـج دم تطبيـق ا وإجراءات العالج  وتُســـــتـخ ا في ذـلك تكنولوجـي ان، بـم الســـــرـط
اإلشـعاعي، بشـكل متزايد، لعالج السـرطان في البلدان والمناطق التي لم تُتَح لها في السـابق إمكانية االسـتفادة من  

بل الوصـول إلى إجراءات التصـوير التـشخيصـي الذي  مثل هذه التطبيقات إال على نطاق ضـيّق. ين سـُ ويؤدي تحـس
إطارها اإلـشعاع المؤيّن واـستخداُم تلك اإلجراءات على نحو متزايد، إلى نـشوء الحاجة إلى وعي أكبر   يـستخدم في

بأهمية تبرير التعرض الطبي، وتحقيق المســـتوى األمثل من الوقاية من اإلشـــعاعات ومن أمان عمليات التعرُّض  
عاع ا وباإلضـافة إلى ذلك، تبيَّن أّن  لمؤيّن.ذات الصـلة وذلك من أجل وقاية المرضـى من المخاطر المرتبطة باإلـش

مقدار خطورة التصوير اإلشعاعي المتكرر الذي يتعرض له المرضى وما يرتبط بذلك من تعّرض فردي تراكمي  
  لجرعات أعلى أوسُع نطاقاً مما كان معروفاً في السابق.
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مان الصـــادرة عن الوكالة، ال ســـيما معايير  ســـتســـاعد الوكالة الدول األعضـــاء على تطبيق معايير األ  -38
ــية الدولية (العدد  ــاسـ ــعاعات فيما يخص  )GSR Part 3األمان األسـ ــر والبيئة من اإلشـ ، في مجال حماية البشـ

وتخّطط الوكالة   تطبيقات من قبيل إنتاج الطاقة، والبحوث، واالسـتخدامات الطبية والصـناعية للنويدات المشـعّة.
  لالضطالع باألنشطة التالية ذات الصلة:

   دولي ةتنظيم المؤتمر اـل اعـات المهنـي ة من اإلشــــــع اـي ــأن الوـق ابشـــ املين من  : تعزيز وـق ة الـع ـي
، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل  عشــرون عاماً من التقدم وســبل المضــي قدما  —  اإلشــعاعات

  الدولية؛

 والمشاركة في رعاية المنتدى الدولي العاشر عن المواد المشعة الموجودة في البيئة الطبيعية؛  

   اليورانيوم والمواد المشـــعة الموجودة في  وعقد االجتماع الســـنوي للمحفل الرقابي ألمان إنتاج
  البيئة الطبيعية؛

   وتنظيم حلـقات عـمل وطنـية بشـــــأن الـعددGSR Part 3    اســـــتـجاـبة للطلـبات الواردة من اـلدول
  األعضاء؛

   وعقد اجتماع تقني بـشأن الوقاية من اإلـشعاعات في ـسياق اإلجراءات التدخلية الموجهة بالكـشف
  الفلوري.

  في المصادر اإلشعاعيةالتحكُّم   -2-باء

  االتجاهات

ــناعة والزراعة والبحوث إلى    -39 ــعّة المختومة في مجال الطب والصـ ــادر المشـ ــتخدام المصـ أّدت زيادة اسـ
للتحكم في المصــادر وللتصــرف المأمون    ،بالفعل  إذا كانت موجودةتعهدها  ، وترتيبات مناســبة  وضــعالحاجة إلى 

مهَملة، بما يشــمل وضــع اســتراتيجيات وطنية للتصــرف في المصــادر  واآلمن في المصــادر المشــعّة المختومة ال
  المشعة المهملة وإرساء برامج وطنية وتحديد متطلبات رقابية.

(ب) من مدونة قواعد الســلوك  22وتطلب الدول األعضــاء المزيد من اإلرشــادات بشــأن تطبيق الفقرة   -40
د أحكام مالية للتصــرف المأمون والحماية اآلمنة  بشــأن أمان المصــادر المشــعة وأمنها فيما يتعلق بضــمان وجو
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ــعة بمجرد أن تصــبح مصــادر مهملة، وكذلك فيما يتعلق بضــمان وجود متطلبات رقابية لمختلف   للمصــادر المش
  الخيارات بشأن التصرف في المصادر المهملة.

ياً بتنفيذ مدونة قو2021وفي عام   -41 ياـس لوك بـشأن أمان  ، لم تقدم أي دول أعضـاء إضـافية التزاماً ـس اعد الـس
ة وأمنها، وبذلك يظل العدد اإلجمالي للدول التي قدمت مثل هذا االلتزام  ــّ ومنذ صدور   دولة.  140المصادر المشعـ

ــتعراض األمان النووي لعام   ــجم مع    2021اسـ ــو المدير العام باعتزامها العمل بطريقة تنسـ لم تبلغ أي دولة عضـ
اإلرـشادات التكميلية بـشأن اـستيراد المـصادر المـشعة وتـصديرها، وبذلك يظل العدد اإلجمالي للدول األعـضاء التي  

عّة  ولم تعيِّن أي دول أعضـــاء إضـــافية جهات اتصـــال لتيســـير اســـتيراد المصـــادر المشـــ  دولة.  123فعلت ذلك 
دول أعضــــاء التزاماً    5دولة، وقدمت    145وتصــــديرها، فظل العدد اإلجمالي للدول األعضــــاء التي فعلت ذلك  

عّة المهَملة، ليصـل مجموع الدول األعضـاء   ف في المصـادر المـش أن التصـرُّ ادات التكميلية بـش ياً بتنفيذ اإلرـش ياـس ـس
  ).4دولة (انظر الشكل  44التي فعلت ذلك إلى 

  

  

  

  دعم الدول األعضاء لمدونة قواعد السلوك بشأن أمان المصادر المشعّة وأمنها ووثائق اإلرشادات التكميلية المتصلة بها. -4-الشكل
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ــعة من المهد إلى اللحد من خالل    -42 ــادر المش ــاعد الوكالة الدول األعضــاء في التصــرف في المص ــتس س
ــادية،   ــارية، والدورات التدريبية، وحلقات العمل.الوثائق اإلرشـ ــتشـ ــتعراضـــات النظراء، والخدمات االسـ  واسـ

وـستعمل الوكالة أيضـاً على الترويج للتطبيق الفعال لمدونة قواعد الـسلوك بـشأن أمان المصـادر المـشعة وأمنها  
في المصـادر  واإلرشـادات التكميلية بشـأن اسـتيراد المصـادر المشـعة وتصـديرها واإلرشـادات بشـأن التصـرف  

  وتخّطط الوكالة لالضطالع باألنشطة التالية ذات الصلة: المشعة المهملة، وستُيّسر تقاُسم الخبرات.

 تنظيم المؤتمر الدولي المعني بأمان المصادر المشعة وأمنها؛ 

   سـتتفاعل الوكالة تفاعالً نشـطاً مع الدول األعضـاء لتشـجيع االلتزام السـياسـي والعملي بالمدونة
دات. والـهدف من ذـلك حفز اـلدول األعضـــــاء على المشـــــارـكة فيـها، والترويج لـها،  واإلرشـــــا

  ومراعاة توصياتها؛

 مواصــلة تنظيم حلقات عمل إقليمية لزيادة الوعي بمدونة قواعد الســلوك بشــأن أمان المصــادر  و
يع  المـشعة وأمنها واإلرـشادات التكميلية المتصـلة بها، وتقديم معلومات عن هذه المدونة، والتـشج 

  على االلتزام السياسي بها؛

  وإكمال إعداد القالب النموذجي ألفـضل الممارـسات فيما يتعلق بتنفيذ مدونة قواعد الـسلوك بـشأن
 أمان المصادر المشعة وأمنها.

  النقل المأمون للمواد المشعة  -3-باء

  االتجاهات

بل   إرســاءيوِجد االســتخدام المتزايد للمواد المشــعة في الدول األعضــاء حاجةً متزايدة إلى    -43 اإلشــراف  ســُ
  بما في ذلك فيما يتعلق بالنقل المحلي والدولي.بالفعل،  ةموجود تإذا كان اوتعهدهالرقابي، 

مشــكلة بالنســبة  وما زالت حاالت رفض عمليات الشــحن الدولي للمواد المشــعة وحاالت تأخيرها تمثل    -44
  للدول األعضاء.

   وتبدي بعض الدول األعضاء اهتماما متزايدا بتشييد محطات القوى النووية المحمولة ونشرها.  -45

وهنالك حاجة إلى تقديم التدريب بلغات أخرى غير اللغة اإلنكليزية بما يكّمل النســخ العربية، والصــينية،    -46
ــبانية من المنشــور المعنون   ــية، واإلس ــية، والروس ــعةوالفرنس (الصــيغة المنقحة    الئحة النقل المأمون للمواد المش

)Rev. 1 من العدد (SSR-6  الوكالة).من سلسلة معايير األمان الصادرة عن  
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ــعة.  -47 ــاء في بناء القدرات من أجل النقل المأمون للمواد المشـ ــاعد الوكالة الدول األعضـ ــتسـ وتخّطط   سـ
  الوكالة لالضطالع باألنشطة التالية ذات الصلة:

 إنشاء الفريق العامل المعني بحاالت رفض الشحنات؛  

   المنقحة (واســتكمال عملية اســتعراض رســمية للصــيغةRev. 1  من العدد (SSR-6    من ســلســلة
  معايير األمان الصادرة عن الوكالة؛

   واســتكمال اإلصــدارات باللغات العربية، والصــينية، والفرنســية، والروســية، واإلســبانية من
  من منصة التعلُّم اإللكتروني الخاصة بأمان النقل. 9–5الوحدات النمطية 

  ف في الوقود المستهلك والتصرف في النفاياتاإلخراج من الخدمة والتصر  -4-باء

  االتجاهات

اســـتعراضـــاً في إطار خدمة    19ما زال الطلب على خدمة أرتميس يتزايد، وقد ُطلب من الوكالة تنظيم   -48
  .2023و 2022أرتميس في عامي 
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اإلخراج من الخدمة في  أدى االرتفاع الكبير في عدد مشــــاريع  مع تقادم الصــــناعة النووية حول العالم،    -49
ــاء فيما يخص   ــعيد العالمي إلى زيادة الحاجة إلى أحكام أكثر مرونة في الدول األعضــ المجال النووي على الصــ

ــأن  إعفاء المواد والنفايات من التحكم الرقابي. ــادات جديدة بش ــعى الدول األعضــاء إلى الحصــول على إرش وتس
  رقابة غير المشروطة والمشروطة وحسب الحالة.تحديد مستويات رفع الرقابة ومنح أذون رفع ال

وتواصـــل الدول األعضـــاء طلب المســـاعدة من الوكالة في وضـــع وتنفيذ حلول مؤقتة وطويلة األجل    -50
ف في النفايات المشــعّة. ويعدُّ   للتصــرف في النفايات المشــعة، بما في ذلك فيما يتعلق بتحديد مواقع مرافق التصــرُّ

كما أّن مـساعدة الدول األعـضاء   ئما فيما يخّص التـصرف في النفايات على المدى الطويل.التخلص حالً مأمونا ودا
وهنالك اهتمام متزايد بالحلول   في تخطيط وتنفيذ برامج التخلص الوطنية تمثّل أولوية مســـتمرة بالنســـبة للوكالة.

  المشتركة فيما يتعلق بالتصرف في النفايات المشعة.

شــكل متزايد الحصــول على دعم الوكالة من أجل وضــع وتنفيذ خطط للتخلص  وتطلب الدول األعضــاء ب  -51
  قرب سطح األرض من النفايات الضعيفة اإلشعاع والضعيفة اإلشعاع جدا.

ــعاع ومن    -52 ــاء اهتماماً متزايداً بالتخلص الجيولوجي من النفايات القوية اإلشــ وتبدي بعض الدول األعضــ
وتشهد األنشطة في مجال البحوث، والتحقيقات الموقعية، وإصدار   داد النفايات.الوقود المستهلَك عندما يُعتبر في ع

  التراخيص والتشييد فيما يتعلق بمرافق التخلص الجيولوجي تقّدماً في العديد من الدول األعضاء.

وتواصـــل الدول األعضـــاء طلب المســـاعدة في مجال التصـــرف المأمون الطويل األجل في المصـــادر    -53
ختوـمة المهمـلة، بـما في ذـلك فيـما يتعلق بمرافق الخزن الـمأمون واآلمن ومرافق التخلص داـخل حفر  المشــــــعة الم

  السبر.

ف في المخلّفات المحتوية    -54 وقد أعربت الدول األعضـاء التي ال تتمتع بخبرة كبيرة في مجال تنظيم التصـرُّ
لنفط والغاز ومعالجة األتربة النادرة عن على مواد مشـــعّة موجودة في البيئة الطبيعية ناجمة عن صـــناعات مثل ا
  حاجتها إلى تلقي الدعم من الوكالة في إرساء بنية أساسية للرقابة واألمان.
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سـتسـاعد الوكالة الدول األعضـاء في وضـع وتنفيذ سـياسـات واسـتراتيجيات وطنية خاصـة بالتصـرف   -55
والوقود المستهلَك، بما يشمل التخلص من النفايات، والمصادر المشعة المختومة،  المأمون في النفايات المشعة  

ــتهلك عندما يُعتبر في عداد النفايات، ووضــع   ــعاع والوقود المس والتخلص الجيولوجي من النفايات القوية اإلش
  ات الصلة:وتخّطط الوكالة لالضطالع باألنشطة التالية ذ استراتيجيات وخطط خاصة باإلخراج من الخدمة.

   مواـصلة األنـشطة المتعلقة بوـضع وتنفيذ االـستراتيجيات والـسياـسات الوطنية الخاـصة بالتـصرف
  المأمون في النفايات المشعة والوقود المستهلك؛

   وتنظيم الجلســـة العامة الثالثة للمشـــروع الدولي المعني بمواءمة وإيضـــاح أمان التصـــرف في
  منها؛النفايات المشعة تمهيداً للتخلص 

 إكمال تطوير ثالث وحدات نمطية بشــأن أمان اإلخراج من الخدمة تشــمل تحديد الخصــائِص،  و
ار   ة فيمـا يخص االختـب دريبـي ات ـت ــاريعِ؛ وتنظيم فعـالـي اِن والتخطيَط، وإدارة المشـــ وتقييم األـم
الميداني للوحدات النمطية التدريبية المتخصــصــة بشــأن تقييم أمان إخراج المرافق من الخدمة  

  شأن تخطيط عمليات اإلخراج من الخدمة وإدارة المشاريع؛وب

 عقد اجتماعات تقنية فيما يتعلق بأمان التخلص واإلخراج من الخدمة؛و  

ومواصـــلة تنفيذ األنشـــطة في إطار المحفل الرقابي ألمان إنتاج اليورانيوم والمواد المشـــعة الموجودة في البيئة  
 ايير األمان الصادرة عن الوكالة.الطبيعية وذلك من أجل الترويج لتطبيق مع

  حماية البيئة من اإلشعاعات واالستصالح  -5-باء

  االتجاهات

هنالك اهتمام دولي متزايد فيما يتعلق بمناولة المياه المعالجة باـستخدام النظام المتقدم لمعالجة الـسوائل في    -56
ــي للقوى النووية. ــيما داييتشـ ــكلت الوكالة فرقة عمل   محطة فوكوشـ ــتجابة للطلب الذي تقدمت به اليابان، شـ واسـ

مياه المعالَجة باسـتخدام النظام المتقدم لمعالجة  إلجراء اسـتعراض من شـأنه تقييم خطة حكومة اليابان لتصـريف ال
  السوائل وفقاً لمعايير األمان ذات الصلة الصادرة عن الوكالة.

ثة إشــعاعيا جراء ممارســات ســابقة، والحاجة إلى    -57 وفي ظل الشــواغل المتزايدة فيما يتعلق بالمناطق الملوَّ
لبيئة، هنالك اهتمام متزايد بتحديد المناطق الملوثة  اســـتصـــالح هذه المناطق من أجل حماية الصـــحة البشـــرية وا

وفي الحاالت التي يعتبر فيها االسـتصـالح ضـروريا، يكون من الضـروري اكتسـاب معارف   وتحديد خصـائصـها.
وفيما يتعلق بأنشطة االستصالح   فيما يتعلق بوضع خطط االستصالح وفيما يتعلق بإجراء تقييمات األمان الداعمة.

ع بها أو التي نُفّذت، هنالك حاجة إلى إرشـادات بشـأن كيفية تخطيط الرقابة المؤسـسـية وتنفيذها  الجاري االضـطال
  على منطقة مستصلحة ال ينطبق عليها رفع الرقابة.
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وكما لوحظ خالل بعثات الوكالة، فإن استخدام طائفة واسعة من التقنيات والتطبيقات النووية حول العالم،    -58
طة من  عة  فضـالً عن أنـش طة المضـطلع بها في إطار صـناعات المواد المـش قبيل تعدين اليورانيوم وتجهيزه واألنـش

ــعة المنبعثة   ــعاعية للنويدات المشـ الموجودة في البيئة الطبيعية أدى إلى تزايد الحاجة إلى تحليل وتقييم اآلثار اإلشـ
ـستباقي وبأثر رجعي التي يتعّرض لها  ويـشمل ذلك اهتمام الدول األعـضاء بمنهجيات تقييم الجرعات اال إلى البيئة.

أفراد الجمهور وتتعّرض لها الكائنات الحية غير البشــرية فيما يتعلق باعتماد وإرســاء حدود التصــريف للمرافق  
عة في البيئة من جراء الممارـسات الماضـية والممارـسات   واألنـشطة، ووقاية الجمهور من التعرض للنويدات المـش

  المستقبلية المحتملة.

 وهنالك أيـضاً اهتمام متزايد بتقييم األنـشطة واألحداث الـسابقة غير الخاـضعة للرقابة، والتحكم في أثرها.  -59

يما أنـشطة اـستصـالح   اعدة من الوكالة فيما يتعلّق بأنـشطة االـستصـالح، ال ـس وتواصـل الدول األعضـاء طلب المـس
 النووي.-وم وفي غيره من األنـشطة المتـصلة بالمجالالمواقع الموروثة التي كانت تـُستخدم ـسابقاً في إنتاج اليوراني

ــابقا ممارســــة أنشــــطة غير خاضــــعة للرقابة عامالً يقوض الثقة في الحوكمة   ويعدُّ وجود مناطق جرت فيها ســ
  والصناعة ويمكن أن يؤدي إلى سحب الرخصة االجتماعية بالنسبة لمختلف األنشطة الجارية والمستقبلية.

  

  الصلةاألنشطة ذات 

ثة،    -60 سـتعمل الوكالة على تعزيز وتيسـير تقاسـم الخبرات المكتسـبة من أنشـطة اسـتصـالح المناطق الملوَّ
ــمل الحاالت الالحقة للحوادث ومواقع إنتاج اليورانيوم الموروثة. ــاً، بناء على  بما يشـ ــتجري الوكالة أيضـ وسـ

وتخّطط   لمعايير األمان ذات الصلة الصادرة عن الوكالة.الطلب، استعراضات تقنية ألنشطة الدول األعضاء وفقاً  
  الوكالة لالضطالع باألنشطة التالية ذات الصلة:

   أنه تقييم خطة الحكومة اليابانية لتصـريف تعراض من ـش مواصـلة أنـشطة فرقة العمل إلجراء اـس
ــيما دايي تشــي للقوى  المياه المعالجة باســتخدام النظام المتقدم لمعالجة الســوائل في محطة فوكوش

. وكما اقترح المدير العام، فإن عمل الوكالة بشأن الخطة النووية وفقاً لمعايير األمان ذات الصلة
  ؛سيكون قبل تنفيذها وأثناءه وبعده

   ،ومواـصلة تنفيذ أنـشطة المحفل الدولي العامل المعني باإلـشراف الرقابي على المواقع الموروثة
  ة عمل إقليمية؛بما في ذلك االجتماعات التقنية وحلق

   ة في مواقع ائـي اذ إجراءات وـق ة على اتـخ دولـي دة اـل ــاـع ــأن توفير المســـ اع تقني بشـــ د اجتـم وعـق
  اليورانيوم الموروثة واجتماع تقني بشأن إدارة المناطق المستصلحة؛
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   وعقد االجتماع الســنوي لفريق التنســيق المعني بمواقع اليورانيوم الموروثة، وعقد اجتماع تقني
لتقني المقدم لهذا الفريق فيما يتعلق باـستـصالح مواقع اليورانيوم الموروثة في آـسيا بـشأن الدعم ا
  الوسطى؛

   ــعاعية والبيئية الذي يعنى ــاليب تقييم اآلثار اإلشـ ــطة برنامج أسـ ــيق أنشـ ــلة تنفيذ وتنسـ ومواصـ
ــعاعية التي يتعّرض لها الجمهور والبيئة جراء انبعاثات النويدات ــاليب تقييم الجرعات اإلش   بأس

  المشعة؛

 .وتحديث قاعدة البيانات بشأن تصريفات النويدات المشعـّة في الغالف الجوي والبيئة المائية  

  تعزيز األمان في المنشآت النووية  -جيم

  أمان محطات القوى النووية  -1-جيم

  أمان التشغيل  -1-1-جيم

  االتجاهات

التوصـــيات واالقتراحات المتعلقة بتعزيز إجراء  تواصـــُل بعثات فرقة اســـتعراض أمان التشـــغيل تحديَد   -61
عمليات مأمونة، ودعم التحسـين المتواصـل، وتحقيق المسـتوى األمثل ألنشـطة الصـيانة، وتعزيز قدراِت التصـّدي  

  للحوادث والتأهِب والتصدي للطوارئ في الموقع، وتحديد توقعات اإلدارة وتعميمها وتنفيذها.

  

تقريراً نـشر في النظام الدولي للتبليغ عن الخبرات التـشغيلية خالل    85ـستقاة من  وأـشار تحليل البيانات الم  -62
الســنة الســابقة إلى أن هنالك حاجة مســتمرة إلى التعلم من األحداث المتعلقة باألداء البشــري، وتحســين أســاســيات  

  رسات.التشغيل والصيانة، وتعزيز جوانب القيادة واإلدارة واإلشراف في إطار العمليات والمما
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وفي عام  ولدى مفاعالت القوى النووية حول العالم برامج تُعنى بالتشـــغيل الطويل األجل وإدارة التقادم.  -63
مفاعالً، بلغت نســـبة المفاعالت العاملة    441، ومن بين جميع مفاعالت القوى النووية العاملة البالغِ عددها  2021

  ).5(انظر الشكل  ٪23عاماً  40ت العاملة منذ أكثر من ، وبلغت نسبة المفاعال٪77عاماً أو أكثر  30منذ 

  

حسب عمرها التشغيلي استناداً إلى المعلومات المستمدة  2021في عام  441توزيع جميع المفاعالت العاملة البالغ عددها  -5-الشكل
 . 2021كانون األول/ديسمبر  14من نظام المعلومات عن مفاعالت القوى في 

  

ل البعثات في إطار خدمة جوانب أمان التشــغيل الطويل األجل تحديد الحاجة إلى تعزيز ترتيبات    -64 وتُواصــِ
الـتأـهب في محـطات القوى النووـية تحضـــــيرا للتشـــــغـيل الطوـيل األـجل في مـجاالت تقييـمات األـمان، بـما في ذـلك 

وكالة كما أنه ـسيدعم في الوقت نفـسه أمان  وـسيـشكل هذا األمر أولوية بالنـسبة لل التقادم وإدارة المعارف والكفاءات.
 التكنولوجيات المتقّدمة الجديدة.

  األنشطة ذات الصلة

سـتسـاعد الوكالة الدول األعضـاء في تنفيذ وتحسـين البرامج المتعلقة بإدارة التقادم والتشـغيل الطويل    -65
ــآت النووية. ــر الوكالة تبادل الخبرات   األجل المأمون للمنشـ ــتيسـ ــبة في محطات القوى  وسـ ــغيلية المكتسـ التشـ

النووية، وسـتقدم المسـاعدة للدول األعضـاء لدعم تحضـيرها لتنفيذ عمليات االرتقاء باألمان في محطات القوى  
  وتخّطط الوكالة لالضطالع باألنشطة التالية ذات الصلة: النووية القائمة.

   الدول األعضـاء فيما يتعلق  إصـدار منشـور ضـمن سـلسـلة التقارير التقنية بشـأن خبرات ورؤى
عاعية أثناء جائحة   طة النووية واإلـش غيل المأمون واآلمن والموثوق للمرافق واألنـش بضـمان التـش

  ؛19-كوفيد

 .وتنظيم المؤتمر الدولي الخامس حول إدارة أعمار تشغيل محطات القوى النووية  
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  أمان المواقع وأمان التصميم  -2-1-جيم

  االتجاهات

ــل    -66 ــادرة عن الوكالة فيما يتعلق بأمان  تُواصـ ــاء طلب الدعم في تطبيق معايير األمان الصـ الدول األعضـ
وتتعلّق العديد من طلبات الحصــــول على هذا الدعم بتقييِم  المواقع وأمان التصــــميم لمواجهة المخاطر الخارجية.

ومن    ث المـعارف والتقنـيات.المواقع الـجدـيدة، وبتوخي التحفظ في تقييم المـخاطر والتصـــــميم، وـباســـــتـخداِم أـحد
  .2022خالل عام  المتوقع تنظيم عشر فعاليات في إطار تلبية تلك الطلبات

ــتعراض في إطار    -67 ــاء على بعثات االسـ ــل الوكالة تلقّي عدد كبير من الطلبات من الدول األعضـ وتُواصـ
اســــتعراضــــية خالل عام (من المخطط له حالياً تنظيم ســــت بعثات    خدمة تصــــميم المواقع واألحداث الخارجية

من بعـثات    15(من المزمع ـحالـياً تنظيم   ، وبعـثات الخبراء، وحلـقات العـمل المعنـية ببـناء الـقدرات والـتدرـيب)2022
وهنالك أيضــاً اهتمام متزايد بتقييم توليفات من المخاطر، وكذلك بتقييم  .)2022الخبراء وحلقات العمل خالل عام 
  وحدات.المخاطر في المواقع المتعددة ال

وتُواصـل الدول األعضـاء اإلعراب عن اهتمامها بالدروس المسـتفادة من حادث فوكوشـيما داييتشـي فيما    -68
كما أنها مهتمة بتقاـسم الخبرات بـشأن إعادة تقييم أمان محطات القوى النووية   يتعلق بأمان المواقع وأمان التـصميم.

ائـمة، وإدـخال تحســـــيـنات على األـمان تكون معقوـلة م احـية العملـية بـهدف منع وقوع الحوادث، حســـــب  الـق ن الـن
  االقتضاء، والتخفيف من عواقب هذه الحوادث في حال وقوعها وتفادي حصول انبعاثات مشعة كبيرة.

ُل الدول األعـضاء إبداء اهتمامها بمواءمة متطلبات األمان والنهج المتبعة في إـصدار التراخيص،    -69 وتواـصِ
ق بتصـــــميم محـطات القوى النووـية الـجدـيدة وتقييم أـمانـها، بـما في ذـلك التصـــــاميم  وتـقاســـــم المـعارف فيـما يتعلّ 

ويحظى تطبيق معايير األمان الصـادرة عن الوكالة على التصـاميم االبتكارية الخاصـة بمحطات القوى   االبتكارية.
بير من جانب الدول  النووية الجديدة، بما في ذلك المفاعالت الصـــغيرة والمتوســـطة الحجم أو النمطية، باهتمام ك

  وسيشكل هذا األمر أولوية بالنسبة للوكالة كما أنه سيدعم في الوقت نفسه أمان المفاعالت العاملة. األعضاء.

وتُواصل الدول األعضاء طلَب المساعدة فيما يتعلّق باستعراض تقييمات أمان تصاميم المفاعالت الجديدة   -70
ة وكذلك فيما يتعلّق باســتعراضــات النظراء في إطار خدمة االســتعراض  وفقاً لمعايير األمان الصــادرة عن الوكال

التقني لألمان بالنـسبة للمجاالت المواـضيعية التقنية األخرى، واإلعراب عن اهتمامها بتقنيات تقييم األمان المتقدمة  
ــتخدام نُُهج تحليل  في مجاالت مثل موثوقية األجهزة الرقمية والنظم الخاملة، وتقييم موثوقية العامل البشــري، و اس

األمان ألغراض األمن، وتحليل المخاطر في سـياق تعدد الوحدات أو تعدد المصـادر أو فيما يتعلّق بالتفاعالت في  
  سياق تعدد الوحدات النمطية.
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ــغيل الطويل األجل    -71 ــتعراضــات األمان الدورية لتبرير التش ــكل متزايد اس ــتخدم الدول األعضــاء بش وتس
لنووية كما أنها أعربت عن اهتمامها بتقاســــم المعلومات حول التحديات الراهنة، والممارســــات  لمحطات القوى ا

ــتعراضـــات األمان   ــينات األمان فيما يتعلق بإجراء اسـ الجيدة، واألمثلة على اإلجراءات التصـــحيحية وعلى تحسـ
  الدورية لتبرير التشغيل الطويل األجل.

  األنشطة ذات الصلة

تـساعد الوكالة الدول األعضـاء في تطبيق معايير األمان الصـادرة عن الوكالة فيما يتعلق بتقييم أمان   -72 ـس
المنشـآت النووية، مثل متطلبات تحديد المواقع والتصـميم واإلدخال في الخدمة والتشـغيل، بما في ذلك التشـغيل  

  لة:وتخّطط الوكالة لالضطالع باألنشطة التالية ذات الص الطويل األجل.

   ــتعراض التقني ــتعراض النظراء الخاصــة باالس مواصــلة تنظيِم االجتماعات وتقديم خدمات اس
اعدة الدول األعضـاء في تطبيق معايير تقييم األمان   لألمان، ومواصـلة إعداد الوثائق التقنية لمـس
وأمان التـصميم الـصادرة عن الوكالة، من أجل دعم عمليات إدخال تحـسينات على أمان محطات  

وى النووية القائمة والتطرق إلى المواضـــيع الناشـــئة في مجال أمان تصـــميم محطات القوى  الق
  النووية الجديدة؛

 مواصــلة تنفيذ أنشــطة بناء القدرات اســتناداً إلى معايير األمان الصــادرة عن الوكالة وذلك في  و
  إطار بعثات خدمة سييد؛

 لب الدول األعضاء.وإجراء بعثات استعراضية في إطار خدمة سييد بناء على ط  

  منع وقوع الحوادث العنيفة والتخفيف من عواقبها  -3-1-جيم

  االتجاهات

تواـصل الدول األعـضاء تنقيح إرـشادات التـصدي للحوادث العنيفة في محطات القوى النووية القائمة لكي    -73
وفيما يتعلق   االعتبارات في سـياق تعدد الوحدات.تشـمل عمليات االرتقاء باألمان والمعدات غير الدائمة، وتراعي  

بمحطات القوى النووية الجديدة، من المسلّم به أّن إرشادات التصدي للحوادث العنيفة تعتبُر عامالً مهماً يساهم من  
  الناحية العملية في إنهاء الظروف التي تؤدي إلى حدوث انبعاثات مشعة مبكرة أو انبعاثات مشعة كبيرة.

ــي،  وتُو  -74 ــيما داييتش ــتفادة من حادث فوكوش ــاء اإلعراب عن اهتمامها بالدروس المس اصــل الدول األعض
وطلََب المســاعدة من الوكالة في وضــع ترتيبات واضــحة وشــاملة وجيدة التصــميم للتصــدي للحوادث قادرة على  

د مواجهة حادث  المســـاعدة في التعامل مع الصـــعوبات التي يمكن أن يواجهها المشـــغلون ومتخذو القرارات عن
  عنيف.

ــدي للحوادث    -75 ــات النظراء لبرامج التصـ ــتعراضـ ــاء عن اهتمامها بتلقي نتائج اسـ وتعرب الدول األعضـ
  وبتقاسم الخبرات فيما يتعلّق بوضع برامج التصدي للحوادث في المفاعالت المتقدمة واالبتكارية.
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  األنشطة ذات الصلة

ــتتيح الوكالة إتاحة محافل    -76 ــبة في إطار ما تبذله  س ــم المعارف والخبرات المكتس ــاء لتقاس للدول األعض
وـستواـصل الوكالة   الدول األعـضاء من جهود رامية إلى تعزيز المبادئ التوجيهية في التـصدي للحوادث العنيفة.

  الصلة:وتخّطط الوكالة لالضطالع باألنشطة التالية ذات  إعداد الوثائق التقنية المتعلّقة بهذا المجال.

   ــير تبادل الخبرات في مجال التصــــدي للحوادث العنيفة، وإعداد الوثائق التقنية ــلة تيســ مواصــ
  الداعمة؛

   وتعزيز ودعم بناء القدرات وتنمية الموارد البشــرية على الصــعيد الوطني في مجال التصــدي
 للحوادث العنيفة، بما في ذلك بالنسبة للبلدان المستجدة.

  الصغيرة والمتوسطة الحجم أو النمطيةأمان المفاعالت   -2-جيم

  االتجاهات

د اهتمام الدول األعـضاء بالمفاعالت الـصغيرة والمتوـسطة الحجم أو النمطية في تزايد المـشاركة في    -77 تَجسـَّ
أنشــطة الوكالة المتعلقة بهذا النوع من المفاعالت، وال ســيما في اســتعراض انطباق معايير األمان الصــادرة عن 

تصـــاميم المفاعالت النمطية الصـــغيرة وكذلك في زيادة الطلبات على حلقات العمل وبعثات الخبراء    الوكالة على
بشــــأن المســــائل المتعلقة بإصــــدار التراخيص وباألمان من جانب البلدان التي تشــــرع في اســــتخدام تكنولوجيا  

ــكل انطباق معايير األمان الصــادرة عن الوكالة   المفاعالت النمطية الصــغيرة. ــيش على المفاعالت الصــغيرة  وس
  والمتوسطة الحجم أو النمطية أولوية بالنسبة للوكالة كما أنه سيدعم في الوقت نفسه أمان المفاعالت العاملة.

الصـغيرة وتطبيقاتها من أجل دعم البلدان في جميع  النمطية  وطورت الوكالة المنصـة المعنية بالمفاعالت    -78
وسـتعمل هذه المنصـة بمثابة مجمع متكامل   جيا القوى النووية الناشـئة هذه.أنحاء العالم على تطوير ونشـر تكنولو

يتيح الوـصول إلى كامل نطاق ما تقدمه الوكالة من دعم وخبرات بـشأن المفاعالت الـصغيرة والمتوـسطة الحجم أو  
  النمطية، بما في ذلك فيما يتعلق باألمان النووي.

د في اـلدول    -79 ام متزاـي اـلك اهتـم اق اللوائح على المـفاعالت  وهـن اســـــتعراض انطـب ا يتعلق ـب ــاء فيـم األعضـــ
  الصـغيرة والمتوسـطة الحجم أو النمطية وببناء قدرات تقنية جديدة فيما يتعلق بأمان المفاعالت النمطية الصـغيرة.

َل على الموافـقة النـهائـية على تشـــــيـيد المـفاـعل النمطي الصـــــغير من طراز   في الصـــــين في    ACP100وُحصـــــِ
رخصــة تشــغيل المفاعل المرتفع الحرارة    2021، وأصــدرت في الصــين في آب/أغســطس  2021يونيه  /حزيران

وأـصِدرت في االتحاد الروـسي في ـشباط/فبراير   النمطي الحـصوي القاع، وهو مفاعل مرتفع الحرارة مبرد بالغاز.
  ، وهو مفاعل سريع مبرد بالرصاص.BREST-OD-300رخصة تشييد للمفاعل من طراز  2021
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اـجة إلى    -80 الـح ة ـب ابـي ة الصـــــغيرة، أقرت الهيـئات الرـق اعالت النمطـي المـف ابيين المعنيين ـب وخالل محـفل الرـق
تعزيز تعاونها على الصــعيد الدولي بشــأن اللوائح الخاصــة بالمفاعالت النمطية الصــغيرة، وأقرت كذلك باألهمية  

ة في تعزيز التعاون الدولي بشــأن التقييم الرقابي  التي تكتســيها معايير األمان والوثائق التقنية الصــادرة عن الوكال
  لتصاميم المفاعالت النمطية الصغيرة.

  األنشطة ذات الصلة

ســتســاعد الوكالة الدول األعضــاء في أنشــطتها المتعلقة بالمفاعالت الصــغيرة والمتوســطة الحجم أو   -81
درات فيما يتعلق بأمان التصـميم وتقييم  النمطية، ال سـيما جهودها الرامية إلى وضـع متطلبات األمان، وبناء الق

  وتخّطط الوكالة لالضطالع باألنشطة التالية ذات الصلة: األمان، وتقاُسم الممارسات الجيدة.

  القـيام على نحو منهجي ـباســـــتعراض انطـباق مـعايير األـمان الصـــــادرة عن الوـكاـلة بـهدف دعم
ئة  ر التكنولوجيات الناـش المتعلّقة بالمفاعالت النمطية الصـغيرة،  عمليات إصـدار التراخيص ونـش

ــياق إطار رقابي   ــادرة عن الوكالة في ســ ــع خريطة طريق لتطبيق معايير األمان الصــ ووضــ
ومتعلق باألمان ُمحايد من الناحية التكنولوجية خاص بالمفاعالت الصــغيرة والمتوســطة الحجم  

  أو النمطية؛

 الت الصـــغيرة والمتوســـطة الحجم أو  ومواصـــلة األنشـــطة في إطار المنصـــة المتعلقة بالمفاع
النمطية وتطبيقاتها على نطاق الوكالة، ومواصــلة إعداد كتيب رفيع المســتوى بشــأن المفاعالت  

  النمطية الصغيرة؛

 الـصغيرة وأمان تـصميم هذا    النمطية  ومواـصلة إعداد المنـشورات المتعلّقة بتقييم أمان المفاعالت
مان الصـــــادرة عن الوكالة ومواصـــــلة دعم الدول  النوع من المفاعالت في ســـــياق معايير األ

األعضــاء في تعزيز قدراتها فيما يتعلّق بتقييم أمان المفاعالت الصــغيرة والمتوســطة الحجم أو  
  النمطية؛

  أمان مفاعالت البحوث  -3-جيم

  االتجاهات

مفاعالت بحوث عاملة    تبيِّن التعقيبات المســتمدة من أنشــطة الوكالة أنَّ معظم الدول األعضــاء التي لديها  -82
  تُطبُِّق أحكام مدونة قواعد السلوك بشأن أمان مفاعالت البحوث.

ــاريع إلدخال تعديالت وتجديدات لمعالجة    28وتعمل    -83 ــواً على األقل على تخطيط أو تنفيذ مشـ دولة عضـ
ناتها. متزايداً في هذا الـصدد وحسـَّنت  وقد أبدت الدول األعـضاء وعياً   تقادم هياكل مفاعالت البحوث ونظمها ومكِوّ

  إدارتها للترابط بين األمان واألمن عند تخطيط هذه المشاريع وتنفيذها.

  األنشطة ذات الصلة

ــاعدة إلى الدول األعضــاء لدعم تحضــير الدول األعضــاء لتنفيذ عمليات االرتقاء    -84 ــتقدم الوكالة المس س
باألمان الناتجة عن عمليات تقييم أمان مفاعالت البحوث، وإدارة تقادم مرافق البحوث، وتحســـــين اإلشـــــراف  
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ل تطبيق متطلبات األمان  الرقابي، وتعزيز تطبيق مدونة قواعد الســـلوك بشـــأن أمان مفاعالت البحوث من خال
وتخّطط الوكالة لالـضطالع   وـستواـصل الوكالة تيـسير تبادل الخبرات التـشغيلية. ذات الـصلة الـصادرة عن الوكالة.

  باألنشطة التالية ذات الصلة:

  مســاعدة الدول األعضــاء في جهودها الرامية إلى تعزيز أمان مفاعالت البحوث من خالل تنفيذ
أن أمان مفاعالت البحوث ومعايير األمان الصـادرة عن الوكالة،  أحكام مدونة قواعد السـ  لوك بـش

  ودعم قدرات الدول األعضاء على التقييم الذاتي لألمان؛

   ووضــــع الصــــيغة النهائية من تنقيح معايير األمان الصــــادرة عن الوكالة المتعلقة بمفاعالت
ــاعدة الدول األعضــاء على تطبيق هذه المعايير من خالل ــتعراضــات النظراء   البحوث ومس اس

  وأنشطة بناء القدرات في المجاالت ذات االهتمام المشترك.

  أمان مرافق دورة الوقود  -4-جيم

  االتجاهات

حادثات إلى العدد اإلجمالي للحادثات المبلّغ عنها بواســطة نظام التبليغ عن  3، انضــافت  2021في عام   -85
نـظام لإلبالغ اـلذاتي وتـقاســـــم المعلوـمات حول اـلدروس المســـــتـفادة من  الـحادـثات المتعلـقة ـبالوقود وتحليلـها، وهو 

ات   ادـث ذه الـح الي ـعدد ـه ذـلك إجـم ات التي تقع في مرافق دورة الوقود النووي ليبلغ ـب ادـث ة.  297الـح ادـث وتعلـّقت   ـح
ــأن بأهمية وضــع برامج فعالة إلدارة التقادم، وتدريب الموظفين ب ــتفادة في هذا الش ــية المس ــكل  الدروس الرئيس ش

من مرافق دورة الوقود النووي    ٪80وحالياً، تمثّل أكثر من   متواصـل، واسـتخدام إجراءات التشـغيل بشـكل فعال.
  في العالم جزءاً من هذا النظام.

  

ويُولي عدد متزايد من الدول األعضــاء اهتماماً بوضــع برامج وإجراءات منهجية خاصــة بإدارة التقادم    -86
  مان الدورية لمرافق دورة الوقود، بما يشمل تنمية الكفاءات الرقابية المناسبة.ألغراض إجراء استعراضات األ

  األنشطة ذات الصلة

ــين    -87 ــاء في جهودها الرامية إلى تحسـ ــاء لدعم الدول األعضـ ــاعدة للدول األعضـ ــتقدم الوكالة المسـ سـ
ــراف الرقابي، وإدارة تقادم المرافق، وإدارة الترابط بين األمان واألمن. ــير تبادل   اإلش ــتواصــل الوكالة تيس وس

 وتخّطط الوكالة لالضطالع باألنشطة التالية ذات الصلة: الخبرات التشغيلية.
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   ــادرة عن الوكالة ــيغة النهائية من معايير األمان الصــ ــع الصــ فيما يتعلق    2022في عام وضــ
هذه المعايير  بمرافق دورة الوقود النووي ومســـاعدة الدول األعضـــاء على بناء قدراتها لتطبيق  

ــتعراض األمان   ــترك مثل التفتيش الرقابي، وإدارة التقادم، واس في المجاالت ذات االهتمام المش
  الدوري، والترابط بين األمان واألمن النوويين؛

   ــنيع الوقود النووي الخاص بالمفاعالت ــاء في مجال أمان تصــ ــلة دعم الدول األعضــ ومواصــ
  المتقدمة.

  مان في البلدان المستهلَّةالبنية األساسية لأل  -5-جيم

  برامج القـوى النووية  -1-5-جيم

  االتجاهات

  دولة عضواً تنظر في استهالل برنامج جديد للقوى النووية أو تخطط لذلك. 29هناك   -88

وواصـلت خدمة االسـتعراضـات الرقابية المتكاملة وخدمة االسـتعراض المتكامل للبنية األسـاسـية النووية    -89
ــتقاللية الهيئات   ــارية تحديد الحاجة إلى تعزيز اسـ ــتشـ ــتعراض النظراء والخدمات االسـ وغيرهما من خدمات اسـ
الرقابية، وبناء القدرات والكفاءات الرقابية، ووضــعِ لوائح األمان وعمليات إصــدار التراخيص كجزء من برامجِ  

  إشراٍف تشريعي ورقابي فعّالة.

  

ل في أـنه ال يُطـلب إجراء بعـثة في إـطار ـخدـمة االســـــتعراضـــــات الرـقابـية  ولوحظ أن هـناـلك اتـجاـها يتمثـ   -90
في حين أـنه يُتوقَّع أن تكون الهيـئة الرـقابـية ـعامـلة بشــــــكل ـكاـمل تقريـباً بحلول نـهاية   3المتـكامـلة إالّ خالل المرحـلة  

 Establishing the Safety Infrastructure for a Nuclear Powerوينص دليل األمان الخاص المعنون   .2المرحلة  

Programme    (إرـساء البنية األـساـسية ألمان برنامج القوى النووية)) الـصيغة المنقَّحة)Rev.1(   من العددSSG-16 
من سـلسـلة معايير األمان الصـادرة عن الوكالة) على أنّه يتوقع من البلدان التي تسـتهل برنامجا للقوى النووية أن 

ومع ذلك،  .3والمرحلة    2عراـضات الرقابية المتكاملة خالل كل من المرحلة  تـستـضيف بعثة في إطار خدمة االـست
ابي   درات ووضـــــع اإلطـار الرـق اء الـق ة فيمـا يتعلق ببـن ابـي ات الرـق دة التي تواجههـا الهيـئ ات العـدـي للتحـدـي ونظراً 

دان المـستهلة  الضـروري إلخضـاع محطات القوى النووية للتنظيم الرقابي بفعالية، يُقترح اآلن أن يُعرض على البل
ولن تشـمل   كبديل عن بعثة في إطار خدمة االسـتعراضـات الرقابية المتكاملة.  2إجراء بعثة خبراء خالل المرحلة 

 SSG-16) من العدد  Rev. 1بعثة الخبراء البديلة هذه ســوى اإلجراءات ذات الصــلة الواردة في الصــيغة المنقحة (
  إطار خدمة االستعراضات الرقابية المتكاملة. بعثة في 3على افتراض أنه ستجرى خالل المرحلة 
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  األنشطة ذات الصلة

 ســتســاعد الوكالة الدول األعضــاء في إرســاء البنى األســاســية ألمان برامج القوى النووية الجديدة.  -91

  وتخّطط الوكالة لالضطالع باألنشطة التالية ذات الصلة:

   اسـتعراض األمان النووي ذات الصـلة  مواصـلة تشـجيع الدول األعضـاء على اسـتضـافة بعثات
خالل المراحل المبكرة من عملية وضع برنامج للقوى النووية لدعم تقييم جوانب البنية األساسية  

بهدف   2لألمان، بما يشـمل الترويج السـتضـافة بعثة خبراء في البلدان المسـتهلة خالل المرحلة  
  استعراض عملية إرساء البنية األساسية الرقابية؛

  لة تنفيذ خريطة طريق عامة إلرســـاء بنية أســـاســـية لألمن النووي ألغراض إصـــدار  ومواصـــ
ترخيص ألول محطـة للقوى النوويـة، مع إعـداد كتيبـات ترّكز على كيفيـة تطوير هـذه البنيـة  
غيلية والرقابية بين البلدان   م الخبرات التـش تعراض النظراء، وتقاـس ية واقتراح خدمات اـس اـس األـس

  التدريبية؛المستهلة، والبرامج 

   اعدة البلدان التي تتلقى دعماً نـشطاً من المحفل التعاوني الرقابي ومواصـلة تنظيم اجتماعات لمـس
  على وضع أطر رقابية متينة من خالل التعاون الدولي؛

   ــتناداً إلى ــتراتيجية لألمان على الصــعيد الوطني اس ــة واس ــياس ــأن س ــادية بش وإعداد وثيقة إرش
  ثات في إطار خدمة االستعراضات الرقابية المتكاملة؛التعقيبات الواردة من البع

 واألمن فيما يخص دورة –وإعداد مواد تدريبية بشـأن اإلشـراف الرقابي على الترابط بين األمان
  حياة مفاعالت القوى النووية؛

   ومواصـلة مسـاعدة الدول األعضـاء المسـتجدة في وضـع برامج للقوى النووية من خالل تعزيز
في مجاالت تحديد المواقع وتقييمها، واســتعراض األمان، وأمان التصــميم وتقييم   قدراتها التقنية

  وسيشكل هذا األمر أولوية بالنسبة للوكالة. األمان، وإصدار األذون.

  برنامج مفاعالت البحوث  -2-5-جيم

  االتجاهات

مفاعالت البحوث لديها أو  دولة عضــواً على تخطيط أو تنفيذ مشــاريع إلنشــاء أولى    30تعمل أكثر من    -92
ــطة بحث وتطوير   ــتهالل برامج للقوى النووية و/أو إجراء أنش مفاعالت بحوث جديدة بهدف بناء قدراتها على اس

  من أجل دعم قطاع الصناعة والبرامج الوطنية، من قبيل برامج إنتاج النظائر المشعة الطبية.

  األنشطة ذات الصلة

في إرساء البنية األساسية لألمان فيما يخصُّ برامج مفاعالت البحوث    ستساعد الوكالة الدول األعضاء  -93
  وتخطط الوكالة لالضطالع بالنشاط التالي ذي الصلة: الجديدة.
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   ية الرقابية والمتعلقة باألمان الخاصـة اـس اء البنية األـس اعدة الدول األعضـاء في إرـس مواصـلة مـس
اء على   دة، بـن دـي اعالت البحوث الـج درات من خالل  ببرامج مـف اء الـق ب، ودعم أنشــــــطة بـن الطـل

  االجتماعات التقنية واألنشطة التدريبية.

  تعزيز التأهب والتصدي للطوارئ   -دال

  ترتيبات تبادل المعلومات واالتصال والمساعدة  -1-دال 

  االتجاهات

بة ل  -94  لدول األعضـاء.يظّل تبادل المعلومات واالتصـال في حاالت الطوارئ بـشكل فعال يمثل أولوية بالنـس

، تناهى إلى علم الوكالة، بناًء على ما أبلغتها به الســــلطات المختصــــة أو ما علمت به من خالل  2021وفي عام 
من األحداث التي تنطوي على مرافق أو أنشطة   161اإلنذارات بشأن الزالزل أو التقارير اإلعالمية، ما مجموعه  

ويظل عدد هذه األحداث مرتفعاً بما يتماشـــى مع االتجاه   على ذلك. نووية أو إشـــعاعية أو يُشـــتبه في أنَّها تنطوي 
وقد ســاهمت الجهود المتواصــلة التي تبذلها األمانة والدول   ).6الســائد على مدى الســنوات األخيرة (انظر الشــكل  

ــاعدة في زيادة عدد  ــأن ترتيبات التبليغ واإلبالغ والمس األحداث  األعضــاء فيما يتعلق بحلقات العمل والتدريب بش
نوات األخيرة. ، تلقت الوكالة طلبين اثنين على معلومات عن األحداث من  2021وفي عام  المـسجلة على مدى الـس

  جهات اتصال رسمية.

  

عدد األحداث التي تنطوي أو يُشتبه أنها تنطوي على مرافق أو أنشطة نووية أو إشعاعية والتي أبلغت السلطات المختصة  -6-الشكل
  الوكالة بوقوعها، أو تناهت إلى علم الوكالة من خالل التقارير بشأن الزالزل أو التقارير اإلعالمية.

 أحداث مسّجلة ومقيّمة 

أحداث تنطوي على تفاعالت بين مركز 
 الحادثات والطوارئ والدول األعضاء 

 عروض المساعي الحميدة 

المساعدة بعثات 
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ــتخدمين الجدد للنظام الموحد لتبادل المعلومات في حاالت  ، ازدادت 2021وفي عام   -95 ــبة المئوية للمس النس
وفي عام  الحادثات والطوارئ الذين طلبوا التســجيل الســتخدام خاصــية التحقق من الحســابات باســتخدام عاملْيِن.

في ـحاالت  ، بلـغت النســــــبة المئوـية لجميع مســـــتـخدمي الموقع الشـــــبكي للنـظام الموـحد لتـبادل المعلوـمات  2021
ــتخدام  ــابات باس ــتخدام خاصــية التحقق من الحس ــجيل الس ــجلين حديثاً الذين طلبوا التس الحادثات والطوارئ المس

 .٪29عاملْيِن حوالي 

ر عن وقوع حادث    -96 وواصـــلت الوكالة تشـــجيع الدول األعضـــاء على التصـــديق على اتفاقية التبليغ المبّكِ
ة تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي (اتفاقية تقديم نووي (اتفاقية التبليغ المبكر) واتفاقي

وحتى اآلن،  ، أصـبحت دولتان عضـوان إضـافيتان طرفين في اتفاقية تقديم المسـاعدة.2021وفي عام  المسـاعدة).
في   5المـساعدةدولة طرفاً في اتفاقية تقديم المـساعدة قدراتها الوطنية الخاـصة ب  124دولة مما مجموعه    37ـسجلت  

ــاعدة التابعة للوكالة. ــّدِي والمسـ ــبكة التصـ ــجيالت جديدة أو محّدثة من كل من   شـ ــي،  ووردت تسـ االتحاد الروسـ
واألرجنتين، وإســـرائيل، وألمانيا، وأوكرانيا، وآيرلندا، وباكســـتان، والبرازيل، وبلغاريا، والجمهورية التشـــيكية،  

ندا، والمملكة العربية الســـعودية، والمملكة المتحدة، والنمســـا،  والدانمرك، ورومانيا، والســـويد، وســـويســـرا، وك
  .ونيجيريا، والهند، وهنغاريا

  

ــّرحت  2021وخالل عام   -97 ــلة    29، صـ ــافية أنّها تعتبر البريد اإللكتروني قناتها المفضـ ــوا إضـ دولة عضـ
صـــــرـحت أنـّها تعتبر البرـيد  لالتصـــــال في ـحاالت الطوارئ، ليبلُغ ـبذـلك الـعدد اإلجـمالي لـلدول األعضـــــاء التي 

  دولة عضواً. 129اإللكتروني قناتها المفضلة لالتصال في حاالت الطوارئ 

 
ــاـعدة "أن تقوم، في ـحدود ـقدراتـها، بتـحدـيد الخبراء والمـعدات والمواد التي يمكن   5 ديم المســـ اقـية تـق يلزم على اـلدول األطراف في اتـف

إـتاحتـها ألغراض تـقديم المســـــاـعدة إلى اـلدول األطراف األخرى في ـحاـلة وقوع ـحادث نووي أو ـطارئ إشــــــعاعي، وأن تبلغ الوـكاـلة  
 بذلك".
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ــطة المتعلّقة بالنظام الدولي    -98 ــيق األنشــ ــال المعيَّنة ألغراض تنســ ــل ارتفاع عدد جهات االتصــ ويتواصــ
ــعاعات. ــد اإلش ــة برص ــّمت  2021وفي عام  للمعلومات الخاص ــواً أو حّدث  60، س ــال  دولة عض ت جهات االتص

ــة بها. ــة  2021وفي عام   الخاصـ ــتخدم النظام الدولي للمعلومات الخاصـ ــاء التي تسـ ، انخفض عدد الدول األعضـ
برـصد اإلـشعاعات ألغراض التقاـسم الدوري لبيانات الرـصد الُمحاَكى لإلـشعاعات في حاالت الطوارئ بما مقداره  

  ثالث دول أعضاء.

ة  ، لم يتغيّر عـدد ا2021وفي عـام    -99 دولي لألحـداث النووـي اس اـل ــاء التي تســـــتخـدم المقـي دول األعضـــ ـل
واإلشــعاعية لإلبالغ بمســتوى أهمية ما يقع من أحداث نووية أو إشــعاعية من منظور األمان، وظّل على حاله أي 

  دولة عضواً. 78

لجمهور ووـسائط  وال تزال العديد من الدول األعـضاء تولي األولوية لتعزيز التأهب للتواـصل بفعالية مع ا  -100
  اإلعالم في حاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية.

  األنشطة ذات الصلة

سـتواصـل الوكالة وضـع ترتيبات تشـغيلية للتبليغ واإلبالغ والمسـاعدة في حاالت الحادثات أو الطوارئ    -101
لالـضطالع باألنـشطة التالية ذات وتخّطط الوكالة   النووية أو اإلـشعاعية ودعم تنفيذها من جانب الدول األعـضاء.

  الصلة:

   عقد حلقات العمل بشــــأن ترتيبات التبليغ واإلبالغ والمســــاعدة في حاالت الحادثات والطوارئ
النووية أو اإلـشعاعية، وكذلك حلقات دراـسية ـشبكية بـشأن التفاـصيل المحدَّدة الخاـصة بالترتيبات  

  كر وتقديم المساعدة؛الدولية الهادفة إلى تنفيذ اتفاقيتي التبليغ المب

   ومواصـلة مسـاعدة الدول األعضـاء في بناء أو تعزيز قدراتها في مجال التواصـل مع الجمهور
في ـحاالت الطوارئ النووـية أو اإلشــــــعاعـية عبر إجراء دورات ـتدريبـية وتـمارين، ـباســـــتـخدام  

  برامجية محاكاة وسائل التواصل االجتماعي حسب االقتضاء.

  التأهب والتصدي مواءمة ترتيبات  -2-دال 

  االتجاهات

المســـاعدة التقنية والمشـــورة فيما يتعلق بتعزيز الترتيبات الوطنية    علىالدول األعضـــاء    ازدادت طلبات  -102
وتتعلق الـعديد من   .2021في   220إلى   2020في   126من  واإلقليمـية الـخاصـــــة بالـتأهب والتصـــــدي للطوارئ 

ــلة معايير األمان   GSR Part 7الطلبات بالحاجة إلى تلقي الدعم في تنفيذ المتطلبات المحددة في العدد   ــلســ من ســ
لصــــادرة عن الوكالة، بما في ذلك طلبات وضــــع أدلة أمان جديدة، وتنقيح أدلة األمان الحالية، وإجراء التدريب  ا

  وسيشكل هذا األمر أولوية بالنسبة للوكالة. والتمارين.

ودليلي األمان الـصادرين مؤخراً المعنونين   GSR Part 7ويتزايد عدد الدول األعـضاء التي تـستخدم العدد   -103
ترتيبات إنهاء طارئ ("  Arrangements for the Termination of a Nuclear or Radiological Emergencyاً "تباع

ــعاعي ــادرة عن الوكالة) و"  GSG-11(العدد  )  نووي أو إشـ ــلة معايير األمان الصـ ــلسـ  Arrangements forمن سـ

Public Communication in Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency" 
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من   GSG-14(العدد   )رتيبات التواصـــل مع الجمهور في حاالت التأهب والتصـــدي لطارئ نووي أو إشـــعاعيت(
  سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة) في وضع ترتيباتها الوطنية الخاصة بالتصدي للطوارئ.

وباإلضـافة إلى ذلك، أبدت الدول األعضـاء اهتماماً كبيراً بمنشـوري سـلسـلة التأهب والتصـدي للطوارئ    -104
 Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency Combined withالمعنونين تباعاً "

Other Incidents or Emergencies" )  ــعاعية المقترنة بحادثات أو ــدي للطوارئ النووية أو اإلشــ التأهب والتصــ
ــرى  أخـ ــوارئ  و"EPR-Combined Emergencies 2020(  )طـ  (Considerations in the Development of 

a Protection Strategy for a Nuclear or Radiological Emergency  "  اعتبارات بشأن وضع استراتيجية للوقاية)
ــعاعية) ــح من الطلبات على  )EPR Protection Strategy 2020( في حاالت الطوارئ النووية أو اإلشـ ، كما يتضـ

" ضـمن  EPR Protection Strategy 2020تنظيم فعاليات تدريبية بشـأن هذين الموضـوعين ومن ورود المنشـور "
ــورات ا ــبكي للوكالة.المنشـ ــفحاً على الموقع الشـ ــرة األكثر تصـ ويتزايد االهتمام بمواءمة الترتيبات الوطنية   لعشـ

، كما يتضــح من  GSR Part 7الخاصــة بالتأهب والتصــدي للطوارئ بما يتماشــى مع المتطلبات الواردة في العدد 
  .GSR Part 7يع ذات الصلة بالعدد حجم الجمهور الذي اجتذبته الحلقات الدراسية الشبكية المعقودة بشأن المواض

وتُواصـــل الدول األعضـــاء زيادة اســـتخدامها لنظام إدارة معلومات التأهُّب والتصـــّدِي للطوارئ (انظر   -105
دولة عضـواً منسـقين وطنيين للنظام المذكور، ليبلغ بذلك إجمالي عدد   127، عينت  2021وحتى عام  ).7الشـكل  

ــتخدمي هذا النظام ما مجموعه   ــتخدماً.  513مسـ ــورة ليبلغ   مسـ   1815وارتفع كذلك عدد الوحدات النمطية المنشـ
ارـنة بـعددـها في ـعام  2021وـحدة في ـعام   وـقد مّكن تحلـيل منتظم للمعلوـمات   وـحدة.  1790اـلذي بلغ    2020، مـق

يع التعاون  المحّملة في نظام إدارة معلومات التأهُّب والتصــّدِي للطوارئ الوكالةَ من تقييم التقدم المحرز في مشــار
التقني وتحديد االتجاهات العالمية فيما يخص الترتيبات الوطنية الخاصـة بالتأهب والتصـدي للطوارئ اسـتناداً إلى  

  معايير األمان الصادرة عن الوكالة.

  

  . 2021تواصل ارتفاع عدد مستخدمي نظام إدارة معلومات التأهُّب والتصّدِي للطوارئ في  -7-الشكل

ويظهر تحلـيل للتقييـمات اـلذاتـية الـخاصـــــة ـباـلدول األعضـــــاء المحّمـلة في نـظام إدارة معلوـمات الـتأهـُّب    -106
ــتويات   ــية أي: تتعلق أدنى مس ــنوات الماض ِهدت في الس ــُ ــّدِي للطوارئ اتجاهات مماثلة لالتجاهات التي ش والتص

ــ المتطلب     16ي النفايات المشــعة)، والمتطلب  (التصــرف ف  15(المســاعدة الدولية)، يليه المتطلب    17التنفيذ بـــــ
ــعاعية) والمتطلب   ــعاعي).  18(التخفيف من حدة العواقب غير اإلش ــوء ذلك،  (إنهاء طارئ نووي أو إش وفي ض

من سـلسـلة معايير األمان الصـادرة عن الوكالة) لمواصـلة دعم  GSG-11وضـعت الوكالة إرشـادات جديدة (العدد 
ــاء في تنفيذ المتطلبات   ــادات فيما يتعلق    18و  16و  15الدول األعضــ ــع إرشــ ــدد العمل على وضــ كما أنها بصــ

ــادرة مؤخراً وبوتيرة متنامية تنظيم فعاليات تدريبية  .17بالمتطلب   ــادات الصــ ــاس هذه اإلرشــ ويجري على أســ
ــبيل األولوية وذلك في إطار الجهود الرامية إلى دعم مواءمة الترتيبات   ــاء على س ــية لفائدة الدول األعض افتراض
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وتتعلّق أعلى مـستويات التنفيذ بالمتطلبات الخاـصة بالبنية األـساـسية   نية الخاـصة بالتأهب والتـصدي للطوارئ.الوط
   ).8للتأهب والتصدي للطوارئ (انظر الشكل 

  

  .وتقديراتها بحسب التقييم الذاتي للبلدان GSR Part 7المتطلبات الواردة في العدد  -8-الشكل

وجرى تحديُد اهتماِم الدول األعـضاء في هذا الـشأن لزيادة تحـسين نظام إدارة معلومات التأهُّب والتـصّدِي    -107
للطوارئ وإلدراج المعلومات المسـتقاة من البعثات في إطار خدمة اسـتعراض إجراءات التأهب للطوارئ في هذه 

   المنصة.

يتواـصل تزايد اهتمام الدول األعـضاء بمـسألة التطّرق إلى ترتيبات التأهب والتـصدي للطوارئ الخاـصة  و  -108
بأنواع المفاعالت الجديدة والناشـئة، ال سـيما المفاعالت الصـغيرة والمتوسـطة الحجم أو النمطية ومحطات القوى  

حصــيل فهم أفضــل لقابلية تطبيق مفاهيم  كما تواصــل الدول األعضــاء اإلعراب عن اهتمامها بت النووية المحمولة.
  المفاعالت. التأهب والتصدي للطوارئ المستمدة من معايير األمان الصادرة عن الوكالة على األنواع الجديدة من

وتواصـــل الدول األعضـــاء، ال ســـيما الدول التي تســـتهل برنامجا للقوى النووية اإلعراب عن اهتمامها    -109
ــافة بعثات في إطار خدمة  بإجراء تقييمات ذاتية في ن ــتضـ ــّدِي للطوارئ وباسـ ظام إدارة معلومات التأهُّب والتصـ

  استعراض إجراءات التأهب للطوارئ.

  األنشطة ذات الصلة

من ـسلـسلة معايير   GSR Part 7ـستـساعد الوكالة الدول األعـضاء في تنفيذ المتطلبات الواردة في العدد   -110
األمان الـصادرة عن الوكالة وـستـضع أدلة أمان ذات الـصلة، كمرجع أـساـسي لمواءمة ترتيبات التأهب والتـصدي  

  وتخّطط الوكالة لالضطالع باألنشطة التالية ذات الصلة: للطوارئ.
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 ة تطوير نظام إدارة معلومات التأهُّب والتصــّدِي للطوارئ من أجل تحســين التصــفح،  مواصــل
  وتجربة المستخدم، وإدارة البيانات المخّزنة والمرسومة؛

   مواصـــلة تحســـين معايير األمان فيما يخص التأهُّب والتصـــّدِي للطوارئ، بما يشـــمل إدخال
" المعنون  المنشـــــور  على   Arrangements for Preparedness for a Nuclear orتنقيحــات 

Radiological Emergency  ") ترتيبات التأهب للطوارئ النووية أو اإلشـــعاعية والتصـــدي لها(  
 Criteriaمن ـسلـسلة معايير األمان الـصادرة عن الوكالة) والمنـشور المعنون " GSG-2.1(العدد 

for Use in Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency  "
(العدد   )المعايير المتوخَّى اسـتخدامها في التأهب للطوارئ النووية أو اإلشـعاعية والتصـدي لها(

GSG-2   من سـلسـلة معايير األمان الصـادرة عن الوكالة)، والشـروع في وضـع دليل أمان جديد
ذ إجراءات لتلبية احتياجات  بـشأن اـستراتيجيات الوقاية من الطوارئ النووية أو اإلـشعاعية، وتنفي

وأولوـيات اـلدول األعضـــــاء األطول أجالً فيـما يتعلق ـباإلرشـــــادات التي ـتدعم تنفـيذ المتطلـبات  
  ؛GSR Part 7الواردة في العدد 

   ــتخدامها في التأهب ــأن المعايير المتوخَّى اســ ــأن تنقيح دليل األمان بشــ وعقد اجتماع تقني بشــ
  اإلشعاعية والتصدي لها.للطوارئ النووية أو 

  اختبار االستعداد للتصدي  -3-دال 

  االتجاهات

تواصل الدول األعضاء طلب الدعم من الوكالة في تحسين االستعداد للتمارين الوطنية في مجال التصدي    -111
  للطوارئ وتنفيذها وتقييمها.

ــبكي للنظام الموحد لتبادل    -112 ــمة  وزودت الوكالة الموقع الشـ المعلومات في حاالت الحادثات والطوارئ بسـ
جديدة بهدف تمكين مديري هذا النظام من التثبت من المسـتخدمين ضـمن مؤسـسـتهم أو ضـمن قنوات اإلنذار وما  

وفي حال لم يتثبت المديرون من المســتخدمين، تتخذ الوكالة إجراءات تتبع في هذا   إلى ذلك مرة واحدة في الســنة.
ــابات مديري هذا النظام، وأُنشــئ    79حذف أكثر من  وحتى اآلن، الصــدد. ــاباً جديداً لمديرين من    63من حس حس

  مختلف الدول األعضاء.

)  ConvEx-2بموجب االتفاقيتين (تمارين    2- وال يزال مســـتوى مشـــاركة الدول األعضـــاء في تمارين الطوارئ   -113
  ).9(أنظر الشكل  مرتفعاً 



GC(66)/INF/3 
 43الصفحة 

  
  . ConvEx-2مشاركة الدول األعضاء والمنظمات الدولية في تمارين  -9-الشكل

 
ــالة   -114 ــال في حاالت الطوارئ التي أكدت رسـ ــبة المئوية لجهات االتصـ ــهدت النسـ اختبار عبر الموقع  وشـ

الشــــبكي للنظام الموحد لتبادل المعلومات في حاالت الحادثات والطوارئ أثناء اختبارات االتصــــال ارتفاعاً من  
 .2021في عام  ٪49وارتفاعاً إلى  2020في عام  ٪42إلى  2019في عام  41٪

  األنشطة ذات الصلة

ــط إلجراء التمارين    -115 ــتواصــل الوكالة تنفيذ برنامج نش على الصــعيد الدولي من أجل اختبار إجراءات  س
ــدي  ــعيد الوطني في مجال التأهب والتصــ ــدي للطوارئ ودعم برامج إجراء التمارين على الصــ التأهب والتصــ

  وتخطط الوكالة لالضطالع بالنشاط التالي ذي الصلة: للطوارئ.

 لتقييم هذا التمرين  ، عقُد اجتماع تقني 2021في عام   3-عقب اســــتكمال إجراء تمرين كونفيكس
    وتوحيد الدروس المستفادة في هذا الصدد.
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  تحسين إدارة الترابط بين األمان واألمن  -هاء

  االتجاهات

تواصـــل الدول األعضـــاء تشـــجيع األمانة على تيســـير عملية تنســـيٍق لمعالجة أوجه الترابط بين األمان    -116
  األمان واألمن النوويين.واألمن، مع اإلقرار باختالف األنشطة التي تعالج 

ين الحماية المادية، التي تتلقاها الوكالة  الوكما يظهر من    -117 طلبات الخاصـة الدمج أو اإلزالة، وعمليات تحـس
ً هناك عددمن الدول األعـضاء بخـصوص المـصادر المـشعة المختومة والمهملة، فإن  ً متزايد ا من المـصادر المـشعة    ا

وال يزال ضـمان تواصـل وجود خيارات مأمونة وآمنة   إليها باعتبارها أصـوالً.التي تصـير مهَملة ويتوقف النظر 
  للتصرف في المصادر المشعة المختومة المهَملة يمثّل أولوية هامة بالنسبة للدول األعضاء.

اري المعني باألمن النووي الضـوء على    -118 تـش لط الفريق الدولي لألمان النووي والفريق االـس األهمية  كما ـس
  ويعمل هذان الفريقان على إعداد منشور مشترك حول هذا الموضوع. التي يكتسيها الترابط بين األمان واألمن.

ــاميم التي تراعي اعتبارات    -119 ــمولي حيال التصــ ــاء عن اهتمامها بتطبيق نهج شــ وأعربت الدول األعضــ
المفاعالت الصــغيرة والمتوســطة الحجم أو    والضــمانات فيما يتعلق بالمنشــآت النووية، ال ســيما– واألمن–األمان

النمطـية، وذلك في مرحـلة مبكرة من عملـية التصـــــميم، وكذلك عن اهتـمامـها بتـقاســـــم الخبرات فيـما يتعلق بإعداد 
  المنشورات التقنية وتنظيم األنشطة التعليمية والتدريبية.

  

  األنشطة ذات الصلة

األمان وإرشـاداُت األمن النووي التداعيات المترتبة على سـتعمل الوكالة على ضـمان أن تراعي معاييُر   -120
 األمان واألمن كلما اقتضــت الضــرورة ذلك، مع اإلقرار باختالف األنشــطة التي تعالج األمان واألمن النوويين.

  وتخّطط الوكالة لالضطالع باألنشطة التالية ذات الصلة:

   األمان واألمن النوويين فيما يتعلق بالمنشآت  مواصلة دعم الدول األعضاء في إدارة الترابط بين
النووية، والمصــادر المشــعة، والنقل، عبر وضــع إرشــادات جديدة، وتنقيح معايير األمان ذات  

  الصلة، واالضطالع باألنشطة التدريبية؛

 مواصلة إيجاد أوجه تآزر بين األمن واألمان النوويين فيما يتعلق بالمنشآت النووية عبر تيسير  و
  ام نُُهج األمان ألغراض األمن؛استخد
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 واألمن –ومواصــــلة دعم الدول األعضــــاء في دمج التصــــاميم التي تراعي اعتبارات األمان –
والضــمانات فيما يتعلق بالمنشــآت النووية (ال ســيما المفاعالت الصــغيرة والمتوســطة الحجم أو  

  واألنشطة التدريبية.النمطية) عبر إعداد المنشورات التقنية وتنظيم أنشطة التعليم 

  تعزيز المسؤولية المدنية عن األضرار النووية  -واو

  االتجاهات

تواصـــل الدول األعضـــاء إيالء أهمية لوجود آليات فعالة ومتســـقة في مجال المســـؤولية النووية على    -121
لتي تلحق بالناس  الصـعيدين الوطني والعالمي بما يكفل تقديم تعويضـات آنية وكافية وغير تمييزية عن األضـرار ا

  6والممتلكات والبيئة جراء وقوع حادث نووي أو حادثة نووية.

وتواصــل الدول األعضــاء طلب المســاعدة من الوكالة في جهودها الرامية إلى االنضــمام إلى االتفاقيات    -122
ــير تحقيق منظومة عالمية ــأن كيفية تيس ــؤولية النووية، مع مراعاة التوصــيات بش ــأن المس ــؤولية    الدولية بش للمس

ــتجابة لخطة عمل الوكالة   ــؤولية النووية التابع للوكالة اس النووية التي اعتمدها فريق الخبراء الدولي المعني بالمس
  .7بشأن األمان النووي 

  

  األنشطة ذات الصلة

ســتواصــل الوكالة تيســير إنشــاء منظومة عالمية للمســؤولية النووية ومســاعدة الدول األعضــاء في   -123
جهودها الرامية إلى االنضــمام إلى الصــكوك الدولية للمســؤولية النووية وتنفيذها، مع مراعاة التوصــيات التي  

وتخّطط الوكالة لالـضطالع باألنـشطة   .2012اعتمدها فريق الخبراء الدولي المعني بالمـسؤولية النووية في عام 
  التالية ذات الصلة:

 الخبراء الدولي المعني بالمسؤولية النووية؛لفريق السنوية  اتتنظيم االجتماع  

 ــؤولية النووية، االضـــطالع بأنشـــطة التواصـــل  و بدعم من فريق الخبراء الدولي المعني بالمسـ
  الخارجي التي قد تطلب إجراءها الدول األعضاء؛

 
  . 2021الذي اعتمده المؤتمر العام في أيلول/سبتمبر  GC(65)/RES/8انظر الفقرة (ص ص) من ديباجة القرار  6

يمكن االطالع على نّصِ توصيات فريق الخبراء الدولي المعني بالمسؤولية النووية   . GC(65)/RES/8من منطوق القرار    2من الجزء    32انظر الفقرة    7
بشأن   . liability.pdf-nuclear-https://www.iaea.org/sites/default/files/17/11/actionplan  : على الموقع التالي  الوكالة  عمل  خطة  وترد 

  .GOV/2011/59-GC(55)/14األمان النووي في الوثيقة 
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 ة  و اـن دور أـم ة على  االضـــــطالع ـب دة والموقِّـع اـق ة التعويض التكميلي عن األطراف المتـع اقـي اتـف
  النووية؛األضرار 

  ،ــاء، بناء على الطلب ــلة دعم الدول األعضــ ــمام إلى  ومواصــ في جهودها الرامية إلى االنضــ
ــأن ااالتفاقيات الدولية   ــؤولية النووية وبشـ ــأن  لمسـ ــريعات الوطنية بشـ في اعتماد أو تنقيح التشـ

  . المسؤولية المدنية عن األضرار النووية، وذلك في سياق برنامج الوكالة للمساعدة التشريعية
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 التذييل ألف

  2021أنشطة الوكالة في عام  

  مجاالت األمان العامة   -ألف

ــادرة عن الوـكاـلة وـخدـمات اســـــتعراض النظراء والـخدـمات    -1-ألف مـعايير األـمان الصـــ
  االستشارية

المؤتمر الدولي بـشأن عقد من التقدُّم المحَرز بعد    2021نظمت الوكالة في فيينا في تـشرين الثاني/نوفمبر    -1
وركز المؤتمر على الدروس   االســتفادة من الدروس المســتفادة لزيادة تعزيز األمان النووي. فوكوشــيما داييتشــي:

مة، والنتائج واإلنجازات التي ت حققت من اإلجراءات التي اتخذتها المجتمعات على  المســـتفادة، والخبرات المتقاســـَ
  الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي في أعقاب الحادث، وتحديد السبل الكفيلة بزيادة تعزيز األمان النووي.

وأجرت الوكالة دراســة تحليل ثغرات للنظر في ما إذا كانت معايير األمان تتطلب تعزيزاً عقب الخبرات    -2
وخلُص اجتماع التخطيط االســـتراتيجي للجنة معايير األمان إلى أن اســـتعراض   .19-كوفيد المكتســـبة من جائحة

  لم يكن مسألة ذات أولوية. 19-معايير األمان في ضوء جائحة كوفيد

تـشارية بناء على الطلب.  -3 وأجرت   واـستمرت الوكالة في تقديم خدمات اـستعراض النظراء والخدمات االـس
خدمات اســتعراض النظراء والخدمات االســتشــارية في جميع مجاالت األمان (الشــكل  بعثة في إطار   31الوكالة  
لت   ألف). ــارية  33وأُّجِ ــتشـ ــتعراض النظراء والخدمات االسـ نظراً    2021اعتبارا من   بعثة في إطار خدمات اسـ

  .19-للقيود المفروضة على السفر بسبب جائحة كوفيد

  
والمؤجلة اعتباراً  2021عدد البعثات في إطار خدمات استعراض النظراء والخدمات االستشارية التي أجريت في عام  -ألف-الشكل

  .2021من عام 
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وبـناء على طـلب الدول األعضـــــاء، اتـخذت الوكالة تدابير للنظر في الـتداعـيات الرقابـية للـحاالت المترتـبة    -4
وكانت البعثة التي أجريت في   خدمة االسـتعراضـات الرقابية المتكاملة.عن الجوائح أثناء إجراء البعثات في إطار 

رين األول/أكتوبر   را في تـش ويـس تعراضـات الرقابية المتكاملة من أولى البعثات التي    2021ـس في إطار خدمة االـس
 .19-تتطرق إلى التداعيات الرقابية المترتبة عن جائحة كوفيد

اجتماعاً تقنيا افتراضيا بشأن تقدير وتقييم خدمة تقييم الوقاية من    2021وعقدت الوكالة في أيلول/سبتمبر    -5
ــتراتيجيات   ــتفادة وتقاســموا أفضــل الممارســات واالس اإلشــعاعات المهنية حيث ناقش المشــاركون الدروس المس

   المستخدمة في إطار عملية االستعراض.

ة خاصـــة بالممارســـات الجيدة المســـتمدة من  قاعدة بيانات إلكتروني  2021وأطلقت الوكالة في أيار/مايو    -6
ــين بناها   ــتعراضــات الرقابية المتكاملة وذلك من أجل دعم الدول األعضــاء في تحس البعثات في إطار خدمة االس

   األساسية الرقابية وأنشطتها اإلشرافية.

ة المتكاملة  وواصلت الوكالة وضع اإلرشادات بشأن إجراء البعثات في إطار خدمة االستعراضات الرقابي  -7
ــتهلك،   ــعة والوقود المس ــتعراضــات المتكاملة المتعلقة بالتصــرف في النفايات المش والبعثات في إطار خدمة االس

وحتى اآلن، طلبت ســـتة بلدان إجراء   واإلخراج من الخدمة واالســـتصـــالح (خدمة أرتميس)، على نحو متتابع.
   .2022ذا الصدد ألول مرة في نيسان/أبريل بعثات متتابعة من هذا القبيل، وستُستخدم اإلرشادات في ه

وعقدت الوكالة ســلســلة من حلقات العمل الوطنية االفتراضــية بشــأن البعثات والتقييمات الذاتية في إطار    -8
ية الرقابية الخاصـة باألمان   اـس تناداً إلى منهجية التقييم الذاتي للبنية األـس تعراضـات الرقابية المتكاملة اـس خدمة االـس

  ).eSARISسخة اإللكترونية واإلصدار اإللكتروني الجديد من برامجية التقييم الذاتي المذكور (وإلى الن

توى    2021وعقدت الوكالة في أيار/مايو    -9 أن الخبرات في تطوير وتطبيق المـس اجتماعاً تقنيا افتراضـياً بـش
الفرصـــة للمســـاهمة في تنقيح دليل  من التقييم االحتمالي ألمان محطات القوى النووية، أتيحت للمشـــاركين فيه  2

  األمان بشأن هذا الموضوع.

  تتعلق بتصـــاميم مفاهيمية ووضـــعت الوكالة مبادئ توجيهية اســـتعراضـــية لالســـتعراض التقني لألمان  -10
لمفاعالت يمكن تطبيقها على المفاعالت المتقدمة الجديدة، بما في ذلك المفاعالت الصــغيرة والمتوســطة الحجم أو  

  النمطية.

ــتعراض    -11 ــتعرضــين ضــمن البعثات في إطار خدمة اس وأطلقت الوكالة دورات تعلم إلكتروني لفائدة المس
هذا التدريب بنجاح إلزاميا لجميع المسـتعرضـين    اسـتكمالوقد أصـبح   إجراءات التأهب للطوارئ (خدمة إبريف).

  ضمن البعثات في إطار خدمة إبريف.

  اتفاقيات األمان الدولية  -2-ألف

ــة إطار    2021عقدت الوكالة في آذار/مارس    -12 ــؤولي اتفاقية األمان النووي لمناقش اجتماعا افتراضــيا لمس

االجتماعين االـستعراـضيين الثامن والتاـسع في اجتماع واحد، وجمع  عمل الختتام دورة االـستعراض الثامنة ودمج  

 الـمدخالت وتـحدـيد العقـبات المحتمـلة التي يمكن أن تعوق األعـمال التحضـــــيرـية الجتـماع من ـهذا القبـيل وعـقده.

رت الوكالة في تـشرين األول/أكتوبر     عقد االجتماع التنظيمي لالجتماع االـستعراضـي المـشترك الثامن  2021ويسـّ
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والـتاســـــع التـفاقـية األـمان النووي، حـيث أـكدت األطراف المتـعاـقدة، ضـــــمن جمـلة أمور، تكوين األفرـقة اإلقليمـية  

  ومسؤولي االجتماع االستعراضي المشترك.

، زودت الوـكاـلة لجـنة حـماـية البيـئة البحرـية في منطـقة بحر البلطيق ـباألســـــاس  2021وفي آذار/ـمارس    -13
ــع منهجية لتقييم ا ــعاعي في البيئة البحرية في منطقة بحر البلطيق،التقني لوضـ ــور   ألثر اإلشـ ــتناداً إلى المنشـ اسـ

ون   مـعــن  "Prospective Radiological Environmental Impact Assessment for Facilities and Activities"اـل
من ســــلســــلة معايير األمان    GSG-10(العدد    )تقييم األثر البيئي اإلشــــعاعي المحتمل على المرافق واألنشــــطة(

  .الصادرة عن الوكالة)

حلقتي عمل تعليميتين افتراضـــيتين،    2021وعقدت الوكالة في أيلول/ســـبتمبر وتشـــرين الثاني/نوفمبر    -14
لتقديم معلومات عن عملية االنضـــمام إلى اتفاقية األمان النووي والوفاء بالتزاماتها ولتقديم مبادئ توجيهية بشـــأن  

  ر الوطنية.إعداد التقاري

ــعاعي وأمان النقل وأمان    -3-ألف الفعالية الرقابية في مجال األمان النووي واألمان اإلشــ
  النفايات وفي مجال التأهب والتصدي للطوارئ

، ـقدـمت الوـكاـلة إلى مجلس المـحافظين والمؤتمر الـعام تـقارير بشـــــأن تشـــــغـيل المرافق  2021في ـعام    -15
  .19-انها وأمنها أثناء جائحة كوفيدواألنشطة النووية واإلشعاعية وأم

ور المعنون "  -16  Application of a Graded Approach in Regulating the Safetyوأصـدرت الوكالة المنـش

of Radiation Sources  "(الوثيقة    )نهج متدرج حيال إخضـــاع أمان المصـــادر اإلشـــعاعية للتنظيم الرقابي  (اتباع
 Application، والمنشـور المعنون "2021) في أيلول/سـبتمبر  TECDOC No. 1974التقنية الصـادرة عن الوكالة  

of a Graded Approach in Regulating Nuclear Installations  "ــآت    (اتباع ــاع المنشـ نهج متدرج حيال إخضـ
ــادرة عن الو  )النووية للتنظيم الرقابي ــرين الثاني/نوفمبر  TECDOC No. 1980كالة  (الوثيقة التقنية الصـ ) في تشـ

2021.  

اجتـماـعاً تقنـيا افتراضــــــيا لتـقاســـــم النُّهج والخبرات في إدارة  2021وعـقدت الوـكاـلة في حزيران/يونـيه    -17
اإلشــراف الرقابي على تشــغيل أول محطة للقوى النووية بهدف َجْمع خبرات الدول األعضــاء في إرســاء إطار  

تجدة.  رقابي فعّال ات الجيدة للبلدان المـس أن الممارـس ادات بـش وأدرجت نتائج هذا االجتماع في   لألمان ووضـع إرـش
اً " ة مؤقـت ة معنوـن ة تقنـي  Management of Regulatory Oversight for a First Nuclear Powerمســـــودة وثيـق

Plant" )إدارة اإلشراف الرقابي على تشغيل أول محطة للقوى النووية(.  

ة في آذار/مـارس  وأ  -18 ــدرت الوكـاـل  Experiences ofالمنشـــــور المعنون "  2021صـــ

Member States in Building a Regulatory Framework for the Oversight of New Nuclear 

Power Plants: Country Case Studies"  )  ــاء إطار رقابي ــاء في إرسـ تجارب الدول األعضـ
ــات حالة قطرية) لإلشــراف على محطات   (الوثيقة التقنية الصــادرة عن    القوى النووية الجديدة: دراس

   ). TECDOC No. 1948  الوكالة 

وواصــــــلت الوـكاـلة تـحدـيث منصـــــة الشـــــبـكة الرـقابـية اـلدولـية الـقائـمة على تكنولوجـيا    -19
وشــــمل العمل   اســــم المعارف والخبرات بين الهيئات الرقابية.المعلومات من أجل تحســــين تق
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وذـلك من   SharePointتطوير هيـكل ومحتوى ـجدـيدين ومنصـــــة تكنولوجـيا معلوـمات ـجدـيدة ـقائـمة على تكنولوجـيا  
  أجل معالجة تعقيبات الدول األعضاء التي وافقت عليها الشبكة العالمية المعنية باألمان واألمن النوويين.

أي بعثات اســتشــارية بشــأن البنية األســاســية الرقابية    2021، لم تجر في عام 19-جائحة كوفيد  وبســبب  -20
م من خالل اجتماعات افتراضـية دعم تقني إلرسـاء وتطوير إطار رقابي مسـتدام   لألمان اإلشـعاعي. ومع ذلك، قُّدِ
  لألمان اإلشعاعي.

الخاص بالمحفل األيبيري األمريكي للوكاالت    وواصـلت الوكالة تنفيذ برنامج األمان النووي واإلشـعاعي  -21
ــعاعية والنووية. ــنوي في تموز/يوليه  المذكوروأقرَّ المحفل    الرقابية اإلشـ ، خطة 2021، خالل اجتماعه العام السـ

  وأقرَّ مشروعاً جديداً بشأن األمن أثناء نقل المواد المشعة. 2023-2021عمِله للفترة 

، عقدت الوكالة حلقة عمل افتراـضية بـشأن التقييم الذاتي للبنية األـساـسية  2021وفي كانون األول/ديـسمبر    -22
  الرقابية الخاصة باألمان لفائدة البلدان األعضاء في الشبكة العربية للهيئات الرقابية.

  القيادة واإلدارة ألغراض األمان، وثقافة األمان، والتواصل بشأن األمان  -4-ألف

سـلسـلة من الحلقات الدراسـية الشـبكية    2021الفترة من آذار/مارس إلى أيلول/سـبتمبر  عقدت الوكالة في   -23
بكة العالمية لالتصـاالت في مجال األمان واألمن النوويين. أن الـش بكية إلى تزويد   بـش ية الـش وهدفت الحلقات الدراـس

ممارســين متمرســين من   الهيئات الرقابية بأدوات محددة وأمثلة على أفضــل الممارســات والدروس المســتفادة من
  جميع أنحاء العالم.

االجتماع الخامس عشـر للجنة التوجيهية للشـبكة    2021وعقدت الوكالة افتراضـياً في كانون الثاني/يناير    -24
ــر لهذه اللجنة في حزيران/يونيه   ــادس عشـ وذلك   2021العالمية المعنية باألمان واألمن النوويين، واالجتماع السـ

ــبكة المذكورة، ولوضــع خطة عمل للفترة  لتنقيح  ــطة األمانة فيما يتعلق ببرنامج الش هة ألنش وإقرار الوثائق الموّجِ
  المتبقية من الوالية الحالية للجنة التوجيهية.

ــأن القيادة ألغراض األمان في    -25 ــية بشـ ــية تجريبية افتراضـ وعقدت الوكالة دورة دراسـ
، والدورة الدراســية الدولية بشــأن القيادة  2021يونيه  المجالين النووي واإلشــعاعي في حزيران/

ــرين الثاني/نوفمبر  ــعاعي في أثينا في الفترة تشــ – ألغراض األمان في المجالين النووي واإلشــ
   .2021كانون األول/ديسمبر 

   وواصلت الوكالة وضع دليل أمان بشأن القيادة واإلدارة والثقافة ألغراض األمان.  -26

ــرت الوكالة    -27 ــياق   2021في آذار/مارس  ونشــ ــأن ثقافة األمان في ســ كتيّبا تعليميا بشــ
محادثات  ("  Radiation Safety Culture Trait Talksاالســتخدامات الطبية لإلشــعاعات، معنون "

  مبادئ أو سمات تساهم في إرساء ثقافة أمان قوية. 10ويتمحور حول  )بشأن سمات ثقافة األمان اإلشعاعي
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الـقدرات في مـجال األـمان النووي واألـمان اإلشــــــعاعي وأـمان النـقل وأـمان  بـناء     -5-ألف
  النفايات وفي مجال التأهب والتصدي للطوارئ

ــتدامتها في مجال    -28 ــروعا إلبراز مجال األولوية فيما يتعلق ببناء القدرات وضــمان اس وأكملت الوكالة مش
 نهجاً منتظما حيال الركائز األربع لبناء القدرات.  األمان النووي، على جميع صـفحاتها على اإلنترنت، بما يشـمل

وباإلضــافة إلى ذلك، طورت الوكالة أداة إلكترونية تتضــمن مؤشــرات لرصــد التقدم المحرز في بناء القدرات في  
  .2030-2021مجال األمان النووي خالل الفترة 

ــتراتيجي حيال التعليم والتدريب في مجال ا  -29 ــعت الوكالة النهج االسـ ــعاعي وأمان النقل  ووضـ ألمان اإلشـ
، وحددت اختصــاصــات جديدة للجنة التوجيهية المعنية بالتعليم والتدريب في  2030-2021وأمان النفايات للفترة 

  مجال األمان اإلشعاعي وأمان النقل وأمان النفايات بهدف رصد تنفيذ هذا النهج االستراتيجي.

في مجال تقييم أمان المواقع في البلدان المســـتهلة، بهدف    وأطلقت الوكالة مشـــروعاً بشـــأن بناء القدرات  -30
تحســـين قدرات الهيئات الرقابية على اســـتعراض تقارير تقييم األمان المتعلقة بالمســـائل المتصـــلة بالتصـــاميم  

  والمواقع.

حلقة عمل افتراضــــية بشــــأن اتباع نهج متدرج حيال    2021وعقدت الوكالة في تشــــرين األول/أكتوبر    -31
المنشــآت النووية للتنظيم الرقابي في أمريكا الالتينية إلتاحة منصــة للنقاش وتباُدل المعلومات والمعارف  إخضــاع  

  والدروس المستفادة في اتباع نهج متدرج حيال جميع وظائف البرامج الرقابية.

ــادر    خمسوعقدت الوكالة    -32 ــعاعات وأمان المصــ دورات تعليمية جامعية عليا في مجال الوقاية من اإلشــ
   ، بعدد من اللغات.غاناوالجزائر وبيالروس واألردن واألرجنتين المشعة، في 

اجتماعاً تقنياً افتراـضياً بـشأن وـضع أـساليب فعالة لتثقيف العاملين    2021وعقدت الوكالة في آذار/مارس    -33
وـتدريبهم في مـجال الوـقاـية من اإلشــــــعاـعات لتـقاســـــم الخبرات فيـما يخص تطوير التعليم  في القـطاع الصـــــحي 

  والتدريب ولتحديد الثغرات أو المسائل المحتملة في هذا المجال.

ونظـمت الوكالة أربعة اجتماعات تشـــــاورية افتراضـــــية لألفرقة العاملة التابعة للشـــــبكة الدولية للتعليم    -34
ــل  والتدريب بشــأن التأهب وا لتصــدي وذلك لتحســين التعاون والتآزر بين أعضــاء هذه الشــبكة، وكذلك التواص

  الخارجي مع الدول األعضاء.

في االتحاد الروسـي برنامج درجة ماجسـتير دولي تجريبي في    2021وأطلقت الوكالة في أيلول/سـبتمبر    -35
  لمتعددة في سانت بطرسبرغ.مجال التأهب والتصدي للطوارئ في جامعة بطرس األكبر للعلوم التطبيقية ا

  البحث والتطوير ألغراض األمان  -6-ألف

ــأن تقييم اـلدـفاع في العمق في إـطار    2021عـقدت الوـكاـلة في أـيار/ـمايو    -36 اً بشـــ اً افتراضــــــي اـعاً تقنـي اجتـم
العمق في  اـستعراـضات األمان الدورية إلتاحة منـصة للنقاش بـشأن النهج المتبعة الـستعراض مدى كفاية الدفاع في 

وعقدت الوكالة أيضــاً في   إطار التقييم العالمي الســتعراضــات األمان الدورية فيما يتعلق بمحطات القوى النووية.
ــرين األول/أكتوبر   ــدار التراخيص ألنواع الوقود النووي المتقِدّمة    2021تشـ ــأن إصـ ــياً بشـ اجتماعاً تقنياً افتراضـ

دة بالماء ل لتركيز على تطوير وتأهيل أنواع الوقود النووي المتقِدّمة، وكذلك على  الســتخدامها في المفاعالت المبرَّ
   خبرة الهيئات الرقابية الوطنية في تنقيح اللوائح الوطنية.
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 Phenomenology, Simulation andالمنشـــور المعنون "  2021وأصـــدرت الوكالة في نيســـان/أبريل   -37

Modelling of Accidents in Spent Fuel Pools ")اـسة ظواهر الحوادث التي تقع في أحواض الوقود المـستهلك  در
  ). TECDOC No. 1949(الوثيقة التقنية الصادرة عن الوكالة  )ومحاكاة تلك الحوادث ونمذجتها

ــياً في تموز/يوليه    -38 ــيقي البحثي الثاني في   2021وعقدت الوكالة افتراضــ االجتماع التنســ
 Effective Use of Dose Projection Tools in theالمعنون "إطار المشـــروع البحثي المنســـق  

Preparedness and Response to Nuclear and Radiological Emergencies  ")فعال  االستخدام ال
وذلك لمناقشـة    )ألدوات توقُّع الجرعات في إطار التأهب والتصـدي للطوارئ النووية واإلشـعاعية

ة من المشــاركة في تمرين التصــدي للطوارئ ومن دراســة حالة في التقدم المحرز والنتائج المتأتي
   مجال التأهب للطوارئ أجريت في إطار المشروع البحثي المنسق المذكور.

ه    -39 ة في تموز/يولـي اـل اع التنســـــيقي البحثي الرابع    2021وعـقدت الوـك اً االجتـم افتراضــــــي
 Development of Approaches, Methodologies andواألخير في إطار المشــــروع البحثي المنســــق المعنون "

Criteria for Determining the Technical Basis for Emergency Planning Zone for Small Modular Reactor 

Deployment  ")  وضــع النُُهج والمنهجيات والمعايير من أجل تحديد األســاس التقني لمنطقة تطبيق خطة الطوارئ
حيث قّدم المشـاركون تحديثات بشـأن عمل معاهدهم وما توصـلت    )الت النمطية الصـغيرةفيما يتعلق بنشـر المفاع

وباإلـضافة إلى ذلك، نوقـشت مـسودة جدول محتويات خاص بوثيقة تقنية بـشأن هذا الموـضوع   إليه من اـستنتاجات.
  ستصدرها الوكالة مستقبالً.

  النفاياتتعزيز األمان اإلشعاعي وأمان النقل وأمان    -باء

  حماية المرضى والعاملين والجمهور من اإلشعاعات  -1-باء

، قدمت الوكالة إلى لجنة أوســـبار لحماية البيئة البحرية لشـــمال شـــرق المحيط  2021في شـــباط/فبراير    -40
ذات  األطلسـي تقريراً شـددت فيه على أهمية اتباع نهج متسـق حيال التنفيذ العملي التفاقية أوسـبار ومعايير األمان  

   الصلة الصادرة عن الوكالة وذلك من أجل حماية اإلنسان والبيئة.

، نشــرت الوكالة كتيّباً إلكترونيا عن ثقافة األمان اإلشــعاعي في بيئات الرعاية  2021وفي شــباط/فبراير   -41
  الصحية.

ة لتثقيف العاملين  اجتماعاً تقنياً افتراـضياً بـشأن وـضع أـساليب فعال  2021وعقدت الوكالة في آذار/مارس    -42
  في القطاع الصحي.

ــبتمبر    -43 ــعة الموجودة في    2021وعقدت الوكالة في أيلول/س ــأن النويدات المش اجتماعاً تقنياً افتراضــياً بش
  األغذية ومياه الشرب في الحاالت غير الطارئة.

ن في العالج اإلشـعاعي  اجتماعاً تقنياً افتراضـياً بشـأن تعزيز األما  2021وعقدت الوكالة في تموز/يوليه    -44
الستعراض فعالية وقيمة نُظم التعلُّم من الحادثات في مجال العالج اإلشعاعي وتحديد الفرص المتاحة لتحسين هذه 

وأعد بيان موقف مشـــترك بالتعاون مع تســـع منظمات دولية أخرى بشـــأن موضـــوع تعزيز الوقاية من   النظم.
وباإلضـافة إلى ذلك، نُشـَر  يخضـعون إلجراءات تصـوير إشـعاعي متكررة.اإلشـعاعات بالنسـبة للمرضـى الذين  
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ــعاعات  (  "Radiation Protection and Safety in Veterinary Medicine"تقرير األمان المعنون   الوقاية من اإلشـ
  من سلسلة تقارير األمان). 104(العدد  )واألمان اإلشعاعي في الطب البيطري 

45-   ً إلدارة المعلومات الخاصـــة بالجرعات في مختبرات خدمات قياس الجرعات في    وطورت الوكالة نظاما
   .2021الدول األعضاء، أطلق في آذار/مارس 

اجتماعاً تقنياً افتراضـــياً بشـــأن إرســـاء منصـــة لتبادل    2021وعقدت الوكالة في تشـــرين الثاني/نوفمبر    -46
شـعاعات المهنية في الصـناعات التي تنطوي على مواد  المعلومات على شـبكة اإلنترنت فيما يتعلق بالوقاية من اإل

  ).ISEMIR-Nمشعة موجودة في البيئة الطبيعية (نظام 

ــطس   -47 ــأن المحفل الرقابي ألمان إنتاج    2021وعقدت الوكالة في آب/أغســ ــياً بشــ اجتماعاً تقنياً افتراضــ
ــتعراض ا ــعة الموجودة في البيئة الطبيعية بهدف اسـ ــطة المحدَّدة  اليورانيوم والمواد المشـ لتقدُّم المحَرز في األنشـ

  .2020كأنشطة عالية األولوية خالل االجتماع السنوي لعام 

  التحكُّم في المصادر اإلشعاعية  -2-باء

أربـعة اجتـماـعات إقليمـية افتراضــــــية بشـــــأن تنفـيذ اإلرشـــــادات المتعلـقة    2021عـقدت الوـكاـلة في ـعام    -48
المهملة لتمكين الدول األعضـاء من تبادل الخبرات بشـأن التصـرف المأمون في  بالتصـرف في المصـادر المشـعة  

  المصادر المشعة المهملة وحمايتها اآلمنة.

االجتماع االفتراضــــي المفتوح العضــــوية للخبراء القانونيين    2021ونظَّمت الوكالة في آب/أغســــطس   -49
  در المشعة المهملة.والتقنيين بشأن تنفيذ اإلرشادات المتعلقة بالتصرف في المصا

 Financial Provisions to Ensure Safeووضــــعت الوكالة الصــــيغة النهائية من وثيقة معنونة مؤقتا "  -50

Management and Secure Protection of Radioactive Sources Once they Become Disused  ")  األحكام المالية
   .)ر المشعة بمجرد أن تصبح مهَملةلضمان اإلدارة المأمونة والحماية اآلمنة للمصاد

أدوات إلكترونية للتحكم في المواد المشــعة المدمجة عن غير قصــد    2021وأطلقت الوكالة في أيار/مايو    -51
في الخردة المعدنية وذلك بهدف تيسـير تبادل المعلومات بين الدول األعضـاء وتشـجيع صـناعات الخردة المعدنية  

دورة تدريبية للتعلم    2021وباإلضـافة إلى ذلك، أطلقت الوكالة في حزيران/يونيه  الصـدد.على المشـاركة في هذا  
  عن بعد عنوانها "التحكم في المواد المشعة المدمجة عن غير قصد في الخردة المعدنية".

  النقل المأمون للمواد المشعة  -3-باء

ــدار    -52 ــة بأمان    0-4من الوحدات النمطية   2.0أطلقت الوكالة اإلصـ ــة التعلُّم اإللكتروني الخاصـ من منصـ
لـسلة   SSR-6) من العدد Rev. 1(الصـيغة المنقحة (  إلبراز اللوائح المتعلقة بالنقل اآلمن للمواد المـشعةالنقل،  من ـس

  نية.معايير األمان الصادرة عن الوكالة)، باللغتين اإلسبانية والصي

ــأن النقل اآلمن للمواد    2021وعقدت الوكالة في كانون الثاني/يناير    -53 ــية بشـ دورة تدريبية إقليمية افتراضـ
من ســلســلة معايير   SSR-6) من العدد Rev. 1المشــعة وذلك بهدف تقديم التدريب فيما يتعلق بالصــيغة المنقحة (

  األمان الصادرة عن الوكالة.
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أمن المواد  "النســخة اإلســبانية من المنشــور المعنون    2021وأصــدرت الوكالة في تشــرين األول/أكتوبر    -54
أصدرت الوكالة  ،  2021وفي عام   من سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة).  G-26(العدد    "النووية في النقل

  أيضاً وحدة للتعلم اإللكتروني بشأن أمن النقل.

المـشاكل   -، اجتماعاً تقنيا افتراـضيا بـشأن حاالت رفض الـشحنات  2021ي آذار/مارس  وعقدت الوكالة، ف  -55
والحلول من أـجل إـتاـحة محـفل لمـناقشـــــة خـيارات التـعاـمل مع ـحاالت رفض شـــــحـنات المواد المشــــــعة وـحاالت  

في تقرير  ولُِخّصــت المناقشــات التي جرت خالل االجتماع واالســتنتاجات التي تمخض عنها االجتماع   تأخيرها.
اجتماع تقني افتراـضي ثان    2021وباإلـضافة إلى ذلك، عقد في آب/أغـسطس   الرئيس المقدَّم إلى الدول األعـضاء.

  .2022لمناقشة مسودة اختصاصات الفريق العامل المعني بحاالت رفض الشحنات الذي ستبدأ اجتماعاته في عام 

محـطات القوى النووـية  الرـقابي لتنظيم  ال  لتعزيز المـناقشـــــات بشـــــأن  مقترحوأـعدت الوـكاـلة مشـــــروع    -56
ــخة المنقحة   SSR-6تنقيح العدد بهدف المحمولة،   ــلة معايير األمان الصــادرة عن الوكالة.  Rev.1(النس ــلس ) من س

  التابع للجنة معايير أمان النقل.بأداء العبوات وتقييمها إلى فريق الخبراء التقني المعني المقترح م هذا دِّ وقُ 

المؤتمر اـلدولي االفتراضـــــي المعني ـبالنـقل الـمأمون    2021ونظـمت الوـكاـلة في ـكانون األول/ديســـــمبر   -57
ــعة. ــيها اإلدارة  واآلمن للمواد النووية والمواد المشـ ــاء باألهمية التي تكتسـ وزاد المؤتمر من وعي الدول األعضـ

تمر من جلـسات وما أجري خالله من مناقـشات  ومكَّن ما عقد خالل المؤ الفعالة للترابط بين أمان النقل وأمن النقل.
ــاعد في تخطيط   ــيسـ ــاء في هذا المجال، وهو ما سـ الوكالةَ من اإلحاطة علماً باالحتياجات المحتملة للدول األعضـ

ــتقبلية. توافق آراء  زيادة حاجة إلى وجود  ر ، تقرَّ اترفض الشــحنحاالت  وخالل جلســة تقنية بشــأن   البرامج المس
  هذه المسألة.الدول األعضاء بشأن 

  اإلخراج من الخدمة والتصرف في الوقود المستهلك والنفايات  -4-باء

االجتماع الـسنوي للمحفل المعني بأمان التخلص    2021عقدت الوكالة افتراـضياً في تـشرين األول/أكتوبر    -58
التي أعدتها األفرقة من النفايات المشــعة قرب ســطح األرض حيث ناقش المشــاركون مســودات المذكرات التقنية 

  العاملة التابعة للمحفل والمواضيع المتعلقة بأمان مرافق التخلص قرب سطح األرض.

افتراضـــياً الجلســـة العامة الرابعة للمشـــروع الدولي    2021وعقدت الوكالة في تشـــرين األول/أكتوبر    -59
ــعة وأمان هذ ــغيل مرافق التخلص الجيولوجي من النفايات المشـ ــاح أمان تشـ ه المرافق على المدى الطويل  إليضـ

   وذلك لمناقشة نتائج هذا المشروع وتحديد أنشطة المشروع المستقبلية.

وواـصلت الوكالة إعداد دليل أمان بـشأن الـسياـسات واالـستراتيجيات الوطنية ألمان التـصرف في النفايات    -60
ك إعداد قالب نموذجي لدليل األمان  وشــمل ذل المشــعَّة والوقود المســتهلَك، واإلخراج من الخدمة، واالســتصــالح.

  والترتيب لعقد اجتماع تشاوري.

الجلـسة العامة الثانية للمـشروع الدولي المعني بمواءمة وإيـضاح    2021وعقدت الوكالة في أيلول/ـسبتمبر    -61
تعراض   ة أنـشطة األفرقة العاملة، واـس عة تمهيداً للتخلص منها وذلك لمناقـش هيكل  أمان التصـرف في النفايات المـش

  تقرير المشروع وإعداد فصوله، وتنقيح خطة عمل المشروع.

افتراضــــية بشــــأن تقييم األمان وحاالت    دورة تدريبية أقاليمية  2021وعقدت الوكالة في حزيران/يونيه    -62
  األمان فيما يتعلق بالتصرف في النفايات المشعة تمهيداً للتخلص منها.
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اجتماعاً تقنياً افتراضياً بشأن وضع خريطة طريق نموذجية لخزن    2021وعقدت الوكالة في تموز/يوليه    -63
لمناقشــــة المســــائل، واالحتياجات العملية،  النفايات المشــــعة بالنســــبة للبلدان ذات المخزونات الصــــغيرة وذلك 

  والتطورات الجديدة فيما يتعلق بخزن النفايات المشعة في الدول األعضاء ذات المخزونات الصغيرة.

اجتماعين تقنيين افتراضــيين للمشــروع    2021وعقدت الوكالة في حزيران/يونيه وتشــرين األول/أكتوبر    -64
ن الخدمة وذلك لمواصـلة التعاون وتبادل المعلومات بين الدول األعضـاء  الدولي بـشأن اـستكمال أنـشطة اإلخراج م

وعقدت الوكالة أيـضاً في أيار/مايو وتـشرين   بـشأن تعريف الحاالت النهائية واـستكمال أنـشطة اإلخراج من الخدمة.
الخدمة   اجتماعين تقنيين افتراضــيين للمشــروع الدولي بشــأن إخراج المرافق الصــغيرة من  2021الثاني/نوفمبر  

وذـلك لتوفير منصـــــة للعـمل التـعاوني وتـبادل الخبرات واـلدروس المســـــتـفادة فيـما يتعلق ـبإخراج المرافق الطبـية 
  والصناعية والبحثية الصغيرة من الخدمة.

ــان/أبريل    -65 ــأن تقييم األمان فيما يتعلق  2021وعقدت الوكالة، في نيسـ ــية بشـ ، حلقة عمل إقليمية افتراضـ
ــة للنقاش وتباُدل المعلومات، والمعارف  بإخراج المرافق ال ــغيرة من الخدمة واتباع نهج متدرج إلتاحة منصــ صــ

والدروس المسـتفادة في أداء تقييمات األمان فيما يخص إخراج المرافق الطبية والصـناعية والبحثية الصـغيرة من  
  الخدمة، واتباع نهج متدرج على مختلف جوانب إخراج المرافق الصغيرة من الخدمة.

ــمبر    -66 ــأن التخطيط لإلخراج من    2021وعقدت الوكالة في كانون األول/ديسـ ــياً بشـ اجتماعاً تقنياً افتراضـ
   الخدمة بالنسبة لمرافق إنتاج اليورانيوم.

  حماية البيئة من اإلشعاعات واالستصالح  -5-باء

عمليات التبادل التقني  سـلسـلة من    2021أجرت الوكالة في تشـرين الثاني/نوفمبر وكانون األول/ديسـمبر    -67
ــتقيّم في إطارها خطة  ــتعراضــية األولى لفرقة العمل التي س في الموقع واالفتراضــية وذلك تحضــيراً للبعثة االس
حكومة اليابان لتصـريف المياه المعالَجة باسـتخدام النظام المتقدم لمعالجة السـوائل وفقاً لمعايير األمان ذات الصـلة  

هذه األنشطة التحضيرية على استعراض التقييم الذاتي الذي أجرته حكومة اليابان،  وركزت    الصادرة عن الوكالة.
ــرين الثاني/نوفمبر   ــركة تيبكو) في تش ــركة طوكيو للطاقة الكهربائية (ش ــرته ش ــعاعية الذي نش وتقييم اآلثار اإلش

2021.  

ــرين الثاني/نوفمبر    -68 ــياً للم  2021وعقدت الوكالة في تشـ حفل الدولي العامل المعني  اجتماعاً تقنياً افتراضـ
ــتصــالح.  ــأن تحديد المواقع وترتيب أولوياتها ألغراض االس ــراف الرقابي على المواقع الموروثة وذلك بش باإلش

حلقة عمل إقليمية مـشتركة افتراضـية للمحفل الدولي    2021ونتيجة لذلك، نظمت الوكالة في كانون األول/ديـسمبر  
راف الرقابي على أن   العامل المعني باإلـش يق المعني بمواقع اليورانيوم القديمة، بـش المواقع الموروثة ولفريق التنـس

ــيا الوســطى في تطوير عمليات   ــتصــالح، وذلك لدعم الدول األعضــاء من آس ــاريع االس إصــدار التراخيص لمش
  إشراف رقابي على المواقع الموروثة تتسم بالفعالية والكفاءة.

من آســـيا الوســـطى في رصـــد مواقع اليورانيوم الموروثة قبل  وواصـــلت الوكالة دعم الدول األعضـــاء    -69
ــالح وخاللها وبعدها. ــتصـ ــبتمبر   عمليات االسـ ــتان في أيلول/سـ حلقة عمل    2021ونظمت الوكالة في قيرغيزسـ

ــد مواقع اليورانيوم الموروثة. ــتخدام المعدات المحلية لرصــ ــأن اســ ــية بشــ ــتان   افتراضــ وأجريت في كازاخســ
تجارب ميدانية مشـتركة لتكنولوجيا رسـم الخرائط وذلك بالتعاون    2021ول/أكتوبر  وقيرغيزسـتان في تشـرين األ

حلقة عمل تدريبية افتراضــية لتحســين قدرات    2021ونظمت الوكالة أيضــاً في أيلول/ســبتمبر   مع خبراء محليين.
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مواقع يورانيوم   الخبراء من آسـيا الوسـطى في مجال الرصـد البيئي للمياه السـطحية والجوفية ومياه التسـربات في
   .قيرغيزستانوطاجيكستان و أوزبكستانموروثة في 

االجتـماع الســـــنوي االفتراضـــــي لفريق التنســـــيق المعني بمواقع    2021وعـقدت الوـكاـلة في أـيار/ـمايو    -70
ــتقبلية للدول األعضــاء والمنظمات الدولية   ــطة المس ــيق األنش ــلة تبادل المعلومات وتنس اليورانيوم القديمة لمواص

  اركة في هذا الفريق.المش

د في تشـــــرين    -71 وطورت الوـكاـلة األســـــالـيب الـخاصـــــة ببرـنامج تقييم اآلـثار اإلشــــــعاعـية والبيئـية، وُعقـِ
االجتماع التقني األول بشـأن هذا الموضـوع وذلك للتركيِز على تحديد المواضـيع واألنشـطة    2021األول/أكتوبر  

نشـطة المرتبطة به للمهنيين الشـباب والمهنيين الذين يعملون  التي سـيشـملها البرنامج وإطالِق مخطط للتوجيه واأل
   على اكتساب خبرات في هذا المجال.

 Remediation Strategy and"على دليـل األمـان المعنون    2021وتمـت الموافقـة في أيلول/ســـــبتمبر    -72

Process for Areas Affected by Past Activities or Events"    ــتراتيجية وعملية االســـتصـــالح في المناطق (اسـ
رة من أنشــطة أو أحداث ســابقة) وباإلضــافة إلى ذلك، يجري العمل على إعداد دليل أمان بشــأن رصــد   .المتضــّرِ

  المصادر والبيئة واألفراد ألغراض وقاية الجمهور والبيئة.

  تعزيز األمان في المنشآت النووية  -جيم

  القوى النوويةأمان محطات   -1-جيم

  أمان التشغيل  -1-1-جيم

 Ageing Management ofالمنشـــور المعنون "  2021أصـــدرت الوكالة في أيار/مايو    -73

Nuclear Power Plants during Delayed Construction Periods, Extended Shutdown and 

Permanent Shutdown Prior to Decommissioning  ")  النووية خالل   القوى إدارة تقادم محطات
 ) فترات الـتأخر في التشـــــيـيد، واإلغالق لمرحـلة مطولة واإلغالق الدائم قـبل اإلخراج من الخدمة

  ). TECDOC No. 1957(الوثيقة التقنية الصادرة عن الوكالة 

 SALTO Peer Review" المنـشور المعنون  2021وأـصدرت الوكالة في حزيران/يونيه    -74

Guidelines: 2021 Edition  "ــتعراض النظراء:  (ا ــات النظراء في إطار خدمة اسـ ــتعراضـ لمبادئ التوجيهية السـ
   من سلسلة خدمات الوكالة). 26) من العدد Rev. 1(الصيغة المنقحة ( )2021طبعة عام 

ور المعنون "  -75 ودة من المنـش تعراض  المبادئ  ("  PROSPER Guidelinesوأعّدت الوكالة مـس التوجيهية الـس
  من سلسلة خدمات الوكالة). 10(العدد  )النظراء للخبرة المكتسبة بشأن أداء أمان التشغيل

   أمان تصميم المواقع  -2-1-جيم

 Level 1 Probabilistic Safety Assessment Practices for Nuclearأصدرت الوكالة المنشور المعنون "  -76

Power Plants with CANDU-Type Reactors  ")  من التقييم االحتمالي ألمان محطات القوى النووية    1المســتوى
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كــانــدو الوكــالــة    )المجهزة بمفــاعالت من طراز  الصــــــادرة عن  ) في  TECDOC No. 1977(الوثيقــة التقنيــة 
 Current Approaches to the Analysis of Design Extension، والمنشــــور المعنون "2021أيلول/ســــبتمبر  

Conditions with Core Melting for New Nuclear Power Plants  "  النهج المتبـعة حالـياً لتحلـيل ظروف تـمديد)
ــبة لمحطات القوى النووية الجديدة) ــهار قلب المفاعل بالنســ ــميم التي تراعي حاالت انصــ (الوثيقة التقنية   التصــ

  .2021ول/أكتوبر ) في تشرين األTECDOC No. 1982الصادرة عن الوكالة 

اجتماعاً تقنياً افتراضـــياً بشـــأن التقييم االحتمالي ألمان    2021وعقدت الوكالة في تشـــرين األول/أكتوبر    -77
مـفاعالت ـكاـندو وذـلك لتيســـــير التـعاون وتـبادل المعلوـمات بين أعضـــــاء الفريق الـعاـمل المعني ـبالتقييم االحتـمالي  

ً  ألمان مفاعالت كاندو. اجتماعاً تقنياً افتراـضياً بـشأن إـصدار    2021 في تـشرين األول/أكتوبر  وعقدت الوكالة أيـضا
دة بالماء.   التراخيص ألنواع الوقود النووي المتقِدّمة الستخدامها في المفاعالت المبرَّ

اجتماعاً تقنياً افتراضــياً بشــأن اســتخدام اســتعراضــات    2021وعقدت الوكالة في تشــرين الثاني/نوفمبر    -78
ووضــعت الوكالة الصــيغة النهائية من   ية ألغراض التشــغيل الطويل األجل لمحطات القوى النووية.األمان الدور

منـشور أمان جديد يهدف إلى وـصف التحديات وأوجه التآزر والممارـسات الجيدة الراهنة، وإلى إعطاء أمثلة على  
ألمان الدورية لتبرير التشـغيل  اإلجراءات التصـحيحية وتحسـينات األمان فيما يتعلق بتطبيق إجراء اسـتعراضـات ا

  الطويل األجل لمحطات القوى النووية.

واحدة   —وأجرت الوكالة خمس بعثات افتراضـــية في إطار خدمة تصـــميم المواقع واألحداث الخارجية    -79
واحدة لكل من   —وعقدت ـسبع حلقات عمل افتراـضية   —، واثنتان لكينيا  هنغارياوتركيا،  ، وأوزبكـستانلكل من 

بـشأن مواـضيع من   —، واثنتان للـسودان  فييت ناموغانا،  وبولندا،  وأوزبكـستان،  واألمان النووي اآلـسيوية، ـشبكة 
  قبيل التصميم، واختيار الموقع، وتحديد خصائص الموقع.

  
وشـرعت الوكالة في تطوير نظام التبليغ عن األحداث الخارجية لدعم التبليغ عن األحداث الخارجية التي    -80

يحتـمل أن تؤثر في المواقع النووـية وـكذـلك لتحلـيل تطور األـحداث الـخارجـية واألضـــــرار التي تلحق ـبالمنشـــــآت  
ــيزود هذا النظام مركز الحادثات والطوارئ التابع للوكالة بتقارير تبليغ عن األحداث وكذلك بتنبؤات   النووية. وسـ

ية والمراكز السكانية الرئيسية، كما أنه سيقّدم الدعم وتقييمات متعلقة باألضرار التي يمكن أن تطال المنشآت النوو
  للجهات المشغلة والهيئات الرقابية والمجتمعات المتضررة.
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ــل    -81 ــان/أبري نيســــ في  ــة  ــال الوك ــدرت  "  2021وأصــــ المعنون   Seismicالمنشـــــور 

Instrumentation System and its Use in Post-earthquake Decision Making at Nuclear 

Power Plants ") ــتخدامه في عملية اتخاذ القرارات في ــاط الزلزالي واس نظام أجهزة قياس النش
 TECDOC(الوثيقة التقنية الصـــادرة عن الوكالة  )محطات القوى النووية عقب حدوث الزالزل

No. 1956.(   

  2021الثاني/نوفمبر  وعقدت الوكالة في أيلول/ـسبتمبر وتـشرين األول/أكتوبر وتـشرين    -82
أربعة اجتماعات تقنية كفاحاً مع إمكانية المشــــاركة االفتراضــــية وذلك لتقاســــم الخبرات في مجال تقييم المواقع  
وتصـــميمها لحماية المنشـــآت النووية من األخطار الخارجية، وفي مجال تقييم األمان الزلزالي للمنشـــآت النووية  

   والمفاعالت االبتكارية.

  ع وقوع الحوادث العنيفة والتخفيف من عواقبهامن  -3-1-جيم

حلقة عمل تدريبية بشــأن إعداد مبادئ توجيهية للتصــّدي    2021عقدت الوكالة في كانون األول/ديســمبر    -83
ــدي   ــة بإعداد المبادئ التوجيهية في التصــ ــتخدام مجموعة األدوات التابعة للوكالة والخاصــ للحوادث العنيفة باســ

  للحوادث العنيفة.

ودعمت الوكالة بناء القدرات وتنمية الموارد البشــــرية على الصــــعيد الوطني في مجال محاكاة ونمذجة    -84
دة بالماء وذلك من خالل مجموعة األدوات الخاصــة بإعداد المبادئ   الحوادث العنيفة التي تقع في المفاعالت المبرَّ

 التوجيهية في التصدي للحوادث ومن خالل حلقات عمل مكرسة.

  أمان المفاعالت الصغيرة والمتوسطة الحجم أو النمطية  -2-جيم

حلقة دراـسية ـشبكية بـشأن انطباق معايير األمان الـصادرة    2021عقدت الوكالة في كانون األول/ديـسمبر    -85
  عن الوكالة على المفاعالت الجديدة المتقدمة، بما في ذلك المفاعالت الصغيرة والمتوسطة الحجم أو النمطية.

ــادرة عن الوكالة على المفاعالت  وأع  -86 ــأن انطباق معايير األمان الصـ ــودة تقرير أمان بشـ ّدت الوكالة مسـ
ووضــعت الوكالة أيضــاً مبادئ   المتقدمة الجديدة، بما في ذلك المفاعالت الصــغيرة والمتوســطة الحجم أو النمطية.
للمفاعالت يمكن تطبيقها على    توجيهية اســـتعراضـــية ألغراض االســـتعراض التقني ألمان التصـــاميم المفاهيمية

  .المفاعالت المتقدمة الجديدة، بما في ذلك المفاعالت الصغيرة والمتوسطة الحجم أو النمطية

ة    -87 المرحـل ة ـب اريره المتعلـق ة الصـــــغيرة تـق اعالت النمطـي المـف ابيين المعنيين ـب ل الرـق ــدر محـف في    2وأصـــ
بمجاالت مســائل إصــدار التراخيص، والتصــميم وتحليل األمان،  وأنشــأ أفرقة عاملة معنية    2021حزيران/يونيه  

ان في ـكانون   والتصـــــنيع، واإلدـخال في الـخدـمة، وإجراءات التشـــــغـيل. وأعقـبت ذـلك حلـقة عـمل عـقدت في عمـّ
حيث عرض األعـضاء النتائَج التي خلـصت إليها األفرقة العاملة والمتمخـضة عن المرحلتين    2021األول/ديـسمبر  
وأتاحت حلقة العمل فرصـة لتقاسـم ما ألعضـاء المحفل من مواقف   .3مَل الذي سـينفذ خالل المرحلة  األوليين والع

دة بخصوص مواضيع متعددة وإلجراء مناقشات مفتوحة بين المشاركين.   موحَّ

وواصــــلت الوكالة العمل على إعداد وثيقة تقنية بشــــأن الخبرات الدولية في مجال إخضــــاع المفاعالت    -88
  غيرة للتنظيم الرقابي ووثيقة تقنية بشأن بلوغ المستوى األمثل من الحماية من المخاطر الخارجية.النمطية الص
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  أمان مفاعالت البحوث  -3-جيم

اجتماعاً تقنياً افتراضــــياً للمنســــقين الوطنيين لنظام التبليغ عن   2021عقدت الوكالة في أيلول/ســــبتمبر    -89
ـناقش المشـــــاركون اـلدروس المســـــتـفادة من األـحداث المبلغ عنـها،    الـحادـثات المتعلـقة بمـفاعالت البحوث، حـيث

  وتقاسموا اآلراء بشأن زيادة تحسين فعالية الخبرة التشغيلية من خالل النظام المذكور.

وعقدت الوكالة أربعة اجتماعات تقنية لمسـاعدة الدول األعضـاء المشـاركة على بناء قدراتها في عدة من    -90
دـها  مـجاالت أـمان مـفاعالت ا اُدم مـفاعالت البحوث وتـجدـي ــأن إدارة تـق لبحوث وهي ـكاآلتي: االجتـماع التقني بشـــ

ايو ا في الفترة أـيار/ـم اء بنُظم األجهزة  2021حزيران/يونـيه  –وتـحديثـه ــأن عملـيات االرتـق ، واالجتـماع التقني بشـــ
لممارســات الجيدة  ، واالجتماع التقني بشــأن ا2021الرقمية والتحكم الرقمي لمفاعالت البحوث في آب/أغســطس  

، واالجتماع التقني بشــأن أمان مفاعالت  2021فيما يتعلق بتشــغيل مفاعالت البحوث وصــيانتها في آب/أغســطس 
ــرين   ــرات أداء أمان هذه المفاعالت في تشــ ــتعراض مؤشــ ــاريع والتوريد واســ البحوث في إطار اتفاقات المشــ

  .2021الثاني/نوفمبر 

اجتماعاً دولياً افتراضــياً تناوَل تطبيق مدونة قواعد الســلوك بشــأن   2021تموز/يوليه  وعقدت الوكالة في   -91
أمان مفاعالت البحوث، حيث ناقش المشــــاركون وتبادلوا الخبرات فيما يتعلق بحالة األمان في مفاعالت البحوث  

ـلة، ـقد أجريت   ةبـحالـ فيـما يتعلق   أنـَّه،وخلص االجتـماع إلى  في بـلدانهم وـكذـلك تطبيق أحـكام الـمدوـنة. اإلغالق المطوَّ
يما في مجاالت اإلـشراف  تمرة في تطبيق العديد من أحكام المدونة، وال ـس ينات مـس ، والقيادة واإلدارة  الرقابيتحـس

  .مفاعالت البحوث أمان، والتقادم، وإدارة األمان ألغراض

  أمان مرافق دورة الوقود  -4-جيم

ــتخدام نهج متدرج في تطبيق   2021تموز/يوليه  عقدت الوكالة في   -92 ــأن اســ ــياً بشــ اجتماعاً تقنياً افتراضــ
متطلبات األمان لمرافق دورة الوقود النووي، حيث تبادل المـشاركون خبراتهم في اـستخدام نهج متدرج في تطبيق 

  متطلبات األمان، بما في ذلك معايير األمان الصادرة عن الوكالة.

اجتماعاً تقنياً افتراضــــياً بشــــأن تحليل أمان ووثائق    2021تشــــرين الثاني/نوفمبر  وعقدت الوكالة في   -93
  ترخيص مرافق دورة الوقود.

وأحرزت الوكالة تـقدماً في تنقيح المـبادئ التوجيهـية الـخاصـــــة ببعـثات تقييم األمان أثـناء تشـــــغـيل مرافق    -94
  دورة الوقود.

  البلدان المستهلَّةالبنية األساسية لألمان في   -5-جيم

  برامج القـوى النووية  -1-5-جيم

حلقة عمل افتراضـــية بشـــأن تقييم أمان محطات القوى النووية    2021عقدت الوكالة في حزيران/يونيه    -95
  للبلدان المستهلّة.
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ووضــــعت الوكالة إرشــــادات خاصــــة ببعثة خبراء ســــيعرض إجراؤها على البلدان    -96
ــتهلّة خالل المرحلة   ــية لألمان، على النحو المبيّن في   2المسـ ــاسـ من برنامج تطوير البنية األسـ

" الــمــعــنــون   Establishing the Safety Infrastructure for a Nuclear Powerالــمــنشــــــور 

Programme  ") الـصيغة المنقحة ( اـسية ألمان برنامج القوى النووية)إرـساء البنية األسـ)Rev. 1 (
ــلة معايير األمان الصــادرة عن الوكالة)، كبديل عن بعثة في إطار  SSG-16من العدد   ــلس من س

ــوف تجرى خالل المرحلة   ــتعراضــات الرقابية المتكاملة على افتراض أنه س بعثة  3خدمة االس
   متكاملة.في إطار خدمة االستعراضات الرقابية ال

، اجتـماـعاً تقنـياً افتراضــــــياً لتـقاســـــم النُّهج والخبرات في إدارة 2021وعـقدت الوـكاـلة في حزيران/يونـيه   -97
اإلشــراف الرقابي على تشــغيل أول محطة للقوى النووية بهدف َجْمع خبرات الدول األعضــاء في إرســاء إطار  

  للبلدان المستجدة. رقابي فعّال لألمان ووضع إرشادات بشأن الممارسات الجيدة

أربعة    2021وعقدت الوكالة في آذار/مارس، وحزيران/يونيه، وأيلول/ســبتمبر، وتشــرين الثاني/نوفمبر    -98
  اجتماعات افتراضية للمحفل التعاوني الرقابي وذلك لمساعدة أعضائها المتلقين في وضع أطر رقابية متينة.

حلقة عمل أقاليمية بشـــأن أدوار ومســـؤوليات الهيئات    2021ونظمت الوكالة في تشـــرين الثاني/نوفمبر    -99
  وإدخالها في الخدمة وتشغيلها. الرقابية خالل مراحل تشييد محطات القوى النووية

  برنامج مفاعالت البحوث  -2-5-جيم

راســـة جدوى وتقييم البنية األســـاســـية عقدت الوكالة حلقتي عمل لمســـاعدة الدول األعضـــاء في إعداد د  -100
  النووية الوطنية لبرامج مفاعالت البحوث الجديدة.

بعـثة في إـطار ـخدـمة االســـــتعراض المتـكاـمل للبنـية    2021وأجرت الوـكاـلة في ـكانون األول/ديســـــمبر    -101
ــية النووية فيما يخصُّ مفاعالت البحوث في تايلند لتقييم حالة تطوير البنية   ــاس ــية النووية وذلك لدعم األس ــاس األس

  مشروع مفاعل البحوث الجديد.

وقّدمت الوكالة المسـاعدة في اسـتعراض برنامج اإلدخال في الخدمة فيما يتعلق بمفاعل بحوث في الفلبين    -102
ــأن مجمعة دون حرجة في الواليات   ــية للفلبين من خالل عرض تجريبي حي بشــ وعقدت دورة تدريبية افتراضــ

  يكية.المتحدة األمر

  تعزيز التأهب والتصدي للطوارئ   -دال

  ترتيبات تبادل المعلومات واالتصال والمساعدة  -1-دال 

ثالث حلقات عمل افتراضــية بشــأن    2021عقدت الوكالة في شــباط/فبراير، ونيســان/أبريل، وأيار/مايو    -103
وباإلضــافة إلى ذلك،  و اإلشــعاعية.ترتيبات التبليغ واإلبالغ والمســاعدة في حاالت الحادثات والطوارئ النووية أ

  حلقة عمل هجين بشأن هذا الموضوع. 2021عقدت الوكالة في تشرين الثاني/نوفمبر 
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حلقتي عمل دوليتين افتراضـيتين بشـأن    2021وعقدت الوكالة في أيلول/سـبتمبر وتشـرين الثاني/نوفمبر    -104
   الفعال مع الجمهور.ترتيبات التأهب والتصدي للطوارئ من أجل التواصل 

 Communicating on، ـقّدـمت الوـكاـلة إلى مجلس المـحافظين تقريراً عنواـنه "2021وفي آب/أغســـــطس   -105

events including those with little or no impact on nuclear or radiation safety that may raise public or 

media interest  ")ــأن األ ــال اإلعالمي بشـ حداث بما في ذلك األحداث التي ال تؤثر إال قليالً أو ال تؤثر في  االتصـ
ام أو اإلعالمي ام الـع د تثير االهتـم اعي وـق ان النووي أو اإلشــــــع ة    )األـم ذا  ).  GOV/INF/2021/38(الوثيـق وفي ـه

لمثيرة  التقرير، ـشّجعت الدول األعـضاء بشّدة على إعطاء األولوية للرد السريع على االستفسارات بشأن األحداث ا
  لالهتمام العام أو اإلعالمي ذات الصلة وعلى النظر في الرد على استفسارات وسائل اإلعالم بسرعة وشفافية.

ة في أيلول/ســـــبتمبر    -106 اـل دت الوـك ديم    2021وعـق ة تـق اقـي ة التبليغ المبكر واتـف اقـي ة عمـل للترويج التـف حلـق
  االتفاقيتين.المساعدة، شاركت فيها سبع دول أعضاء غير أطراف في هاتين 

  مواءمة ترتيبات التأهب والتصدي  -2-دال 

المؤتمر الدولي المعني بتطوير التأهب للتـصدي للطوارئ    2021نظمت الوكالة في تـشرين األول/أكتوبر    -107
ــتويين الوطني والدولي ( ــدي؛  )EPR2021على المسـ ــألة الحفاظ على التأهب للتصـ ــاركون مسـ ، حيث ناقش المشـ

تعزيز الترتيبات التشــغيلية الخاصــة بالطوارئ وإبقائها متســقة مع اإلطار الدولي للتأهب والتصــدي  والحاجة إلى  
للطوارئ القائم والمتين؛ والحاجة إلى تقديم إجابة واضــحة ويســهل فهمها على الســؤال الرئيســي الذي يُطرح في  

اســـــتـخدام  إلى    المؤتمر اـلدعوةُ   التي خلص إليـهاســـــتنـتاـجات  االومن بين    ـهل أـنا في ـمأمن؟"." ـحاالت الطوارئ:
ــاد بها   ــترشــ ــدي مجموعة من األدوات والقدرات لالســ لحاالت الطوارئ، بما في ذلك المعايير الكمية  عند التصــ

نظم/تقنيات الرصـــد البيئي    ، وإدماجُ التصـــدي بفعاليةالطوارئ لتمكين  عند التصـــدي لحاالت  والنوعية والرصـــد  
بســـهولة واســـتخدامها بفعالية عند   هاالنظام العام إلدارة الطوارئ لضـــمان توافرفي البيولوجية  وقياس الجرعات  

  .الحاجة

اجتماعاً تقنياً بشـأن الجيل القادم من المفاعالت والتأهُّب    2021ونظمت الوكالة في تشـرين األول/أكتوبر    -108
حيال التأهُّب والتـصّدي للطوارئ  والتـصّدي للطوارئ، حيث ناقش المـشاركون، ـضمن جملة أمور، النهج المتدرج  

فيما يتعلق بالجيل القادم من المفاعالت، وحالة تصــميم ونشــر المفاعالت النمطية الصــغيرة في الدول األعضــاء،  
والجوانب التقنية غير المتعلقة بالمفاعالت والخاصـــة بتحديد ترتيبات التأهُّب والتصـــّدي للطوارئ خارج الموقع،  

عالت النمطية الـصغيرة القابلة للنقل، ووـضع النهج والمنهجيات والمعايير من أجل تحديد والجوانب الخاـصة بالمفا
  األساس التقني لمناطق تطبيق خطة الطوارئ فيما يتعلق بنشر المفاعالت النمطية الصغيرة.

إجراءات لزيادة تعزيز الشـفافية، وتعزيز تبادل المعلومات، وتحسـين    2021ووضـعت في نيسـان/أبريل    -109
ومن   تجربة المســتخدم من جانب الدول األعضــاء فيما يتعلق بنظام إدارة معلومات التأهُّب والتصــّدِي للطوارئ.

بين هذه اإلجراءات تحسـيُن وظيفة التقييم الذاتي الخاصـة بهذا النظام، وتحسـيُن سـمات هذا النظام بما يدعُم بشـكل  
ــتعراض إجراءات ا ــتعراض النظراء في إطار اس ــل خدمة اس ــتعراض  أفض ــّمن تقارير اس لتأهب للطوارئ ويُض

  النظراء.
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  اختبار االستعداد للتصدي  -3-دال 

ــاركين حتى  2-تمرين كونفيكس  2021أجرت الوكالة في آذار/مارس    -110 ــاركة أكبر عدد من المشــ ب بمشــ
ــاركت فيه  ــاِعدة" و  5دولة عضــواً و  29اليوم، ش ً   18منظمات دولية اضــطلعت بدور "أطراف مس   دولة عضــوا

  اضطلعت بدور "دول طالبة".

  

كندا،  ، واإلمارات العربية المتحدةهــ بمشاركة ثالث دول أعضاء (2-تمارين كونفيكس  6وأجرت الوكالة    -111
ي، بما يشـمل اختبار   والواليات المتحدة األمريكية) الختبار دور الوكالة بخصـوص التقييم والتنبؤ في إطار التصـّدِ

  تدعم االضطالع بهذا الدور.العمليات واألدوات التي 

ه    -112 ارس وحزيران/يونـي ة في آذار/ـم اـل دت الوـك ل،    2021وعـق اـم ــدي الـك ارين التصـــ تمرينين اثنين من تـم
الختـبار ـقدرتـها على أداء أدوارـها المتعلـقة ـبالتصـــــدي في إـطار نـظام التصـــــدي للـحادـثات والطوارئ وـتدرـيب  

تجيبين المعنيين بهذا النظام. تخَدمة في التمارين، مما  وكا  بلجيواـستضـافت   المـس يناريوهات الحوادث المـس هولندا ـس
  أتاح اختباراً دقيقاً بشأن تبادل المعلومات مع الدول األعضاء المشاركة.

و مع مســـؤولي إعالم عام ورؤســـاء أفرقة 2-تمرين كونفيكس  2021وأجرت الوكالة في حزيران/يونيه   -113
ل الغرض من هذا التمرين في تزويد المشـاركين بمعلومات محدثة  وتمثَّ  اتصـال من الوكالة وسـت منظمات دولية.

  .2021في تشرين األول/أكتوبر  3-بشأن إجراءات العمل النمطية الحالية التي ستُستخدم خالل تمرين كونفيكس

  2021اـستـضافته اإلمارات العربية المتحدة في تـشرين األول/أكتوبر    3-وأجرت الوكالة تمرين كونفيكس  -114
ــدي للطوارئ النووية الكبرى.الخ ة بالتصــ ــّ وجرى في إطار تمرين الطوارئ هذا   تبار الترتيبات الدوليّة الخاصــ

وتضــمن   اختبار التصــدي لعملية محاكاة حادث يقع في محطة براكة للطاقة النووية في اإلمارات العربية المتحدة.
ثة مـساعدة تابعة للوكالة مكونة من خبراء من  هذا التمرين أيـضاً عدة أحداث تحـصل للمرة األولى وهي كاآلتي: بع

والوالـيات المتـحدة األمريكـية أجرـيت في اإلـمارات العربـية المتـحدة    فرنســـــاواألـماـنة وـكذـلك من جمهورـية كورـيا 
وأدمجت ضــمن تدابير التصــدي الوطنية لهذا البلد وقّدمت بيانات بشــأن الرصــد اإلشــعاعي مســتمدة من المنطقة  

ــعة غاما،    112ة للطاقة النووية؛ وتقديَم المحيطة بمحطة براك ــريعة لطيف أشـ مختبرا حول العالم نتائج تحاليل سـ
حيث لم يتم اختبار القدرة على قياس أشـــعة غاما فحســـب، بل أيضـــاً قياس القدرة على إرســـال النتائج على نحو  

ن المشــاركين من اختبار  تعاوني؛ واســتخدام أداة محاكاة وســائل التواصــل االجتماعي الخاصــة بالوكالة مما مكَّ 
  إجراءات التصدي لعمليات محاكاة أزمات على وسائل التواصل االجتماعي.
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  تحسين إدارة الترابط بين األمان واألمن  -هاء

خالل اجتماعات الفريق الدولي لألمان النووي والفريق االســـتشـــاري المعني باألمن النووي التي عِقدت    -115
 A System View of Nuclear، تمت الموافقة على مـسودة تقرير مـشترك عنوانه "2021األول/أكتوبر  في تـشرين 

Security and Nuclear Safety — Identifying Interfaces and Building Synergies  ")ان  األ من النووي واألـم
  اآلن إعداد هذا التقرير للنشر.وسيجري  .)تحديد أوجه الترابط وبناء أوجه التآزر —النووي من منظور نظامي 

ــارس    -116 آذار/م في  المعنون  المنشـــــور  ــة  ــال الوك ــدرت    2021وأصــــ
"The Nuclear Safety and Nuclear Security Interface: Approaches and 

National Experiences"  ):اـلـنووي واألـمن  اـلـنووي  األمـــان  ـبـين  اـلـنـهج   اـلـتراـبط 
من ســـــلســــــلة التـقارير التقنـية الصـــــادرة عن   1000(الـعدد  والخبرات الوطنـية) 

ــبتمبر   الوكالة). ــاً في أيلول/سـ ــدرت الوكالة أيضـ ــور المعنون    2021وأصـ المنشـ
"Managing the Interface between Safety and Security for Normal 

Commercial Shipments of Radioactive Material"  )ان    إدارة الترابط بين األـم
من ـسلـسلة التقارير التقنية الـصادرة عن   1001(العدد   )واألمن فيما يتعلّق بالـشحن التجاري العادي للمواد المـشعة

  الوكالة).

ــاميم التي تراعي االعتبارات المتعلقة باألمان  -117 ــأن التص ــودة تقرير تقني بش – واألمن –وأعّدت الوكالة مس
ــمانات فيما يتعلق   ــطة الحجم أو  البوالضــ ــغيرة والمتوســ مفاعالت الجديدة المتقدمة، بما في ذلك المفاعالت الصــ

ويتناول التقرير بالتفصــيل الثغرات والتحديات في هذا المجال ويقّدم مدخالت إلعداد مســودة تقرير أمان   النمطية.
وعقدت   المتقدمة الجديدة.  يجري حالياً إعدادها بشــأن انطباق معايير األمان الصــادرة عن الوكالة على المفاعالت

والضـمانات  –واألمن–اجتماعاً افتراضـياً لمناقشـة أوجه الترابط بين األمان  2021الوكالة أيضـاً في أيلول/سـبتمبر  
  فيما يتعلق بالمفاعالت الجديدة المتقدمة.

اـستخدام نُُهج تحليل األمان  اجتماعاً تقنياً افتراـضياً بـشأن   2021وعقدت الوكالة في تـشرين األول/أكتوبر    -118
ألغراض األمن النووي وذلك لمناقـشة النهج المتبعة حالياً، مع التركيز على الـسبل المحتملة التي يمكن من خاللها  

  استخدام الرؤى االحتمالية والقطعية لدعم اعتبارات األمن النووي.

ية والطبية، وذلك لدعم تنفيذ ســــلســــلة وأعّدت الوكالة دورتين تدريبيتين كالهما بشــــأن األنشــــطة البحث  -119
التقارير التقنية بـشأن التبليغ وإـصدار األذون والتفتيش وإجراءات اإلنفاذ الرقابي ألغراض أمان المـصادر المـشعة  

   وأمنها.

وأعّدت الوكالة مســــودة نموذج إعداد وثيقة قدمتها إلى اللجان المعنية بمعايير األمان ولجنة إرشــــادات    -120
ووي لكي تنظر فيـها ألغراض إـعداد دلـيل أـمان مشـــــترك ودلـيل تنفـيذ بشـــــأن أوـجه الترابط بين األـمان  األمن الن

  واألمن النوويين.
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  تعزيز المسؤولية المدنية عن األضرار النووية   -واو

ُعِقَد في  أتاح االجتماع العادي الحادي والعـشرين لفريق الخبراء الدولي المعني بالمـسؤولية النووية، الذي    -121
، محفالً لعرض التطورات الجديدة في الدول األعضــاء واألنشــطة التي  2021شــكل افتراضــي في نيســان/أبريل  

تـضطلع بها األمانة في مجال المـسؤولية المدنية عن األـضرار النووية، وكذلك لمناقـشة أنـشطة التواـصل الخارجي  
ولي المعني بالمســــؤولية النووية المســــائل المتعلقة  وباإلضــــافة إلى ذلك، ناقَش فريق الخبراء الد المســــتقبلية.

بالمسـؤولية فيما يخص منشـآت االندماج النووي، وحق الجهات المشـغّلة في المقاضـاة بموجب اتفاقات المسـؤولية  
  النووية واستبعاد مسؤولية الجهات المشغّلة عن األضرار التي تطال الممتلكات الموجودة في الموقع.

الخبراء اـلدولي المعني ـبالمســـــؤولـية النووـية وـبالتـعاون مع الوـكاـلة الرـقابـية للـطاـقة في    وـبدعم من فريق  -122
ــيا، عقدت الوكالة في الفترة حزيران/يونيه ــؤولية    2021تموز/يوليه  –إندونيسـ ــأن المسـ ــية بشـ حلقة عمل افتراضـ

وباإلضــــافة إلى ذلك، ُعِقدت في   المدنية عن األضــــرار النووية لفائدة رابطة أمم جنوب شــــرق آســــيا + ثالثة.
حلقة عمل بشـأن المسـؤولية المدنية عن األضـرار النووية وذلك بمسـاعدة من أعضـاء فريق   2021نيسـان/أبريل  

ؤولية النووية. يين وخبراء من   الخبراء الدولي المعني بالمـس وتمثل الغرض من حلقة العمل هذه في تزويد دبلوماـس
  نظام القانوني الدولي للمسؤولية المدنية عن األضرار النووية.الدول األعضاء بلمحة عامة عن ال

وفي سـياق برنامج المسـاعدة التشـريعية الخاص بالوكالة، قُدمت المسـاعدة لسـبع دول أعضـاء فيما يتعلق    -123
  بسن التشريعات الوطنية التي تشتمل أيضاً على المسؤولية المدنية عن األضرار النووية.
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  التذييل باء
  2021األنشطة المتعلقة بمعايير األمان الصادرة عن الوكالة في عام 

  عقب إقرارها من طرف لجنة معايير األمان وهي:أصدرت الوكالة خمسة من أدلة األمان الخاص   -1

 “Schedules of Provisions of the IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive 

Material”  )العـدد  )،أحكـام الئحـة النقـل المـأمون للمواد المشـــــعـة  جـداولSSG-33 ،    التنقيح
)Rev. 1(، 2018لوكالة، طبعة من سلسلة معايير األمان الصادرة عن ا. 

 و"Management of Residues Containing Naturally Occurring Radioactive Material 

from Uranium Production and Other Activities"  )  ف في المخلَّفات المحتوية على التصــــرُّ
  SSG-60(العدد    أخرى) مشــعة موجودة في البيئة الطبيعية والناجمة عن إنتاج اليورانيوم وأنشــطة  مواد  

  من سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة)؛

 و"Format and Content of the Safety Analysis Report for Nuclear Power Plants" )  شـكل
ــمون التقرير الخاص بتحليل أمان محطات القوى النووية ــلة    SSG-61(العدد   )ومضـ ــلسـ من سـ

  معايير األمان الصادرة عن الوكالة)؛

 و"Protection against Internal Hazards in the Design of Nuclear Power Plants"  )  الهندسة
من   SSG-64(العدد   )المراعية للوقاية من األخطار الخارجية في تصـميم محطات القوى النووية

  سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة)؛

 و"Seismic Design for Nuclear Installations"  ) التصــميم المقاوم للزالزل للمنشــآت النووية(  
 من سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة)؛ SSG-67(العدد 

 و"Design of Nuclear Installations against External Events Excluding” )المنـشآت    تـصميم
من ســـلســـلة معايير   SSG-68العدد   )،النووية في مواجهة األحداث الخارجية باســـتثناء الزالزل

  األمان الصادرة عن الوكالة؛

 و"Equipment Qualification for Nuclear Installations"    (تأهيل المعدات للمنشـــآت النووية)
  الة).من سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوك SSG-69(العدد 

ت اللجـنة مســـــودات وـثائق أدـلة األـمان الـتالـية  .2021واجتمـعت لجـنة مـعايير األـمان مرتين في ـعام   -2 وأقرَّ
  لعرضها ألغراض النشر:

 "Operational Limits and Conditions and Operating Procedures for Nuclear Power 

Plants" ) النووية وإجراءات تشغيلهاالحدود والشروط التشغيلية لمحطات القوى( )DS497A(؛ 
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 و"Modifications to Nuclear Power Plants"  ) اـلـنوويـــة اـلـقوى  ـمـحطـــات  ـعـلى    )ـتعـــدـيالت 
)DS497B(؛  

 و "The Operating Organization for Nuclear Power Plants" )  المنظمات المشـغلة لمحطات
  ؛)DS497C( )القوى النووية

 و "Core Management and Fuel Handling for Nuclear Power Plants"  )  إدارة قلب محطات
  ؛)DS497D( )القوى النووية ومناولة وقوده

 و "Maintenance, Testing, Surveillance and In-service Inspection in Nuclear Power 

Plants" )الصيانة واالختبار والمراقبة والتفتيش في محطات القوى النووية( )DS497E(؛  

 و "Recruitment, Qualification and Training of Personnel for Nuclear Power Plants"  
  ؛)DS497F( )استقدام وتأهيل وتدريب العاملين لمحطات القوى النووية(

 و "Conduct of Operations at Nuclear Power Plants"    غيل في محطات (تنفيذ إجراءات التـش
  ؛)DS497G( القوى النووية)

 و"Protection Against Internal and External Hazards in the Operation of Nuclear 

Power Plants" (ــغيل محطات القوى النووية   (الوقاية من األخطار الداخلية والخارجية في تشــ
)DS503(؛  

 و "Compliance Assurance for the Safe Transport of Radioactive Material"    ــمان (ضــ
  ؛)DS515( االمتثال بشأن النقل المأمون للمواد المشعّة)

 و"Criticality Safety in the Handling of Fissile Material"    ة (أمـان الحرجيـة أثنـاء منـاوـل
  ).DS516( المواد االنشطارية)

ت لجنة معايير األمان أيضاً النماذج التالية إلعداد ال2021وفي عام   -3   وثائق فيما يخصُّ أدلة األمان:، أقرَّ

 "Investigation of Site Characteristics and Evaluation of Radiation Risks to the Public 

and the Environment in Site Evaluation for Nuclear Installations"  )  بشــــــأن التحقيق 
ــائص الموقع وتقييم المخاطر   اإلشـــعاعية على الجمهور والبيئة في إطار تقييم مواقع المنشـــآت  خصـ

  ؛ NS-G-3.2) الصيغة المنقحة من العدد  DS529(   النووية) 

 و"The Management System for the Safe Transport of Radioactive Material"  )  النظــام
  ؛TS-G-1.4، الصيغة المنقحة من العدد )DS530( )للمواد النووية اإلداري الخاص بالنقل اآلمن

 و"Site Geotechnical Aspects for Design Basis of Nuclear Installations"    جوانب الموقع)
-NS، الصـيغة المنقحة من العدد )DS531(الجيوتقنية المحتاط لها في تصـميم المنـشآت النووية)  

G-3.6.  
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التي عقد أحدهما افتراضـياً في حزيران/يونيه، واآلخر    2021اجتماعا لجنة معايير األمان في عام وكان    -4
ــرين الثاني/نوفمبر هما االجتماعان الثالث والرابع في فترة واليتها   ــياً في تش ــاركة افتراض كفاحاً مع إمكانية المش

  رة واليتها تلك البالغة أربع سنوات.السابعة، وقد ناقشت اللجنة خاللهما خطة عمل لتنفيذ توصياتها لفت

ــودة خطة   -5 ــتعراض الذي أجرته اللجان المعنية بمعايير األمان بخصــوص مس ــت اللجنة نتائج االس وناقش
  متوسطة األجل بشأن معايير األمان.

ونظرت اللجنة في الخبرات التي اكتســـبتها الدول األعضـــاء في مجال التصـــدي للتحديات الناتجة عن   -6
ــأن التحليل المبدئي    19-فيدجائحة كو ــتعراض الذي أجرته اللجان المعنية بمعايير األمان بشـ وناقشـــت نتائج االسـ

تواصـل الوكالة   للثغرات بهدف تحديد أي إجراءات تعزيز الزمة فيما يخص معايير األمان في ضـوء الجائحة. وـس
تخدام الواجهة البينية اإللكترونية أن األمان واألمن النوويين،    جمع التعقيبات من الدول األعضـاء باـس تخدم بـش للمـس

  وسيُعمل بعد ذلك على استعراض هذه التعقيبات حين تستعرض فرادى معايير األمان، وعلى تنقيحها مستقبالً.

ادات األمن النووي التي صـدرت مؤخراً في المنصـة الخاصـة    -7 وأدرجت الوكالة كافة معايير األمان وإرـش
وجميع المنشـورات الصـادرة عن الوكالة ضـمن سـلسـلة معايير األمان وسـلسـلة األمن   .بالواجهة البينية آنفة الذكر

تحســـــيـنات    2021وأُدخـلت في ـعام   النووي مـتاـحة ـبالـكاـمل ومـحدَّـثة ويمكن البـحث فيـها كـقاـعدة مـعارف موـحدة.
ن العالقة  وتتـضمن المنـصة معلومات ع إـضافية على وظيفة المنـصة الخاـصة بالبحث عن العالقة بين المنـشورات.

بين المنـشورات، وهي تـساعد المـستخدمين على االنتقال من أّيِ منـشور إلى المنـشورات األخرى التي تحتوي على  
  إرشادات وتوصيات ذات صلة بالمنشور األصلي.

وبات متاحاً مســرُد مصــطلحات األمان الصــادر عن الوكالة في خادم مكّرس لتنظيم المعارف واســتُخدم   -8
المحددة في متطلبات األمان الـصادرة عن الوكالة وهو يتيح روابط تـشعبية تُحيل إلى التعاريف    لوـسم المـصطلحات

ويمكن أيـضا اـستخدام هذا اإلـصدار الـشبكي من مـسرد مـصطلحات األمان الـصادر   ذات الـصلة الواردة في المـسرد.
  عن الوكالة بصورة مستقلة باعتباره موردا إضافياً.

لبينية اإللكترونية للمستخدم بشأن األمان واألمن النوويين أيضاً من جمع وتخزين وتمّكن منـصة الواجهة ا  -9
وتضــمن هذه الوظيفة أن يكون أيُّ  واســترجاع التعقيبات بشــأن اســتخدام المنشــورات الحالية في كلتا الســلســلتين.

إطار عملية جمع التعقيبات  تنقيح لمعايير األمان الصــادرة عن الوكالة أو لجزء من معايير األمان له ما يبرره في 
كما أّن منصــة الواجهة البينية   المشــار إليها، ومن ثمَّ ضــمان االســتقرار أيضــاً ألجزاء المعايير التي تبقى ســارية.

اإللكترونية للمسـتخدم بشـأن األمان واألمن النوويين سـتسـتخدم إلجراء تنقيحات منتظمة لمعايير األمان الصـادرة  
  عن الوكالة.
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