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  تمهيد 
 

، الذي  2021إلى المؤتمر العام التقريُر الملحق عن أنشطة التعاون التقني لعام  طلب مجلس المحافظين أن يُحال  
  . 2022نظر المجلس في مسودته في دورته التي انعقدت في حزيران/يونيه 

للطلب الوارد في القرار   المعنون "تعزيز أنشطة    GC(65)/RES/10وبهذا التقرير يستجيب المدير العام أيضاً 
  تضطلع بها الوكالة".التعاون التقني التي 
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 ملخص 

 
م تقرير التـعاون التقني لـعام    -1 ّدِ لمـحة ـعاـمة عن أنشــــــطة الوـكاـلة للتـعاون التقني خالل الـعام، بـما   2021يـق

وترد   يـشمل اإلجراءات المتخذة لتعزيز برنامج التعاون التقني وكذلك موارد البرنامج وتنفيذه وأنـشطته وإنجازاته.
وإنجازاته مـصنفة بحـسب المجال المواـضيعي، في حين ترد في المرفق  أمثلة على أنـشطة المـشروع    1في المرفق  

ويسـتجيب هذا   مجاالت أنشـطة برنامج التعاون التقني مصـنفة ضـمن مجموعات ألغراض عرض هذا التقرير. 2
  .GC(65)/RES/10التقرير لقرار المؤتمر العام 

ــياق الذي عمل فيه برنامج التعاون التق  1-ويتناول الجزء ألف  -2 ــم خاص  2021ني في عام  السـ ، بداية بقسـ
كما   يصــف كيف اســتمر برنامج التعاون التقني العادي في تنفيذ أنشــطته رغم القيود المفروضــة بســبب الجائحة.

ً يتضمن التقرير     .19-عن دعم جهود الدول األعضاء في التصدي لجائحة كوفيد قسما

م الجزء ألف  -3 الحوار العالمي حول التنمية من خالل حضــور  لمحة عامة عن مشــاركة الوكالة في   2-ويقّدِ
والمؤتمرات الدولية مثل مؤتمر القمة المعني بالتكيف مع المناخ، ومنتدى األمم   اجتماعات األمم المتحدة الرئيســية

المتـحدة المتـعدد أصــــــحاب المصـــــلـحة  المعني بتســـــخير العلم والتكنولوجـيا واالبتـكار ألغراض أـهداف التنمـية  
ى العلوم والتكنولوجيا واالبتكار)، ومنتدى األمم المتحدة الـسياـسي الرفيع المـستوى، ومؤتمر األمم  المـستدامة (منتد

وقُّدِمت عروض بـشأن مـساهمة الوكالة في مجال   ).26(مؤتمر األطراف    2021المتحدة المعني بتغيُّر المناخ لعام 
ــحة مثل منتد ــرطان خالل الفعاليات العالمية المعنية بالصـ ــبوع لندن العالمي  مكافحة السـ ــحة، وأسـ ى جنيف للصـ

   لمكافحة السرطان، ومؤتمر القمة العالمي لقادة مكافحة السرطان.

م برنامج التعاون التقني الدعم في شــكل بناء القدرات وعبر شــراء المعدات األســاســية.  -4 م الجزء   ويقّدِ ويُقّدِ
ة ع  2-ألف ــام الفرعـي درات، وتركز األقســـ اء الـق ة على بـن ــاً أمثـل دكتوراه  أيضـــ دَّم لطالب درـجة اـل دعم المـق لى اـل

ــعاعي،   ــعاعات واألمان اإلشــ ــات العليا، والدورات التعليمية الجامعية العليا في مجال الوقاية من اإلشــ والدراســ
ــريعات والصــياغة. ــاعدة في مجالي التش ــم لمحة عامة عن الجهود المبذولة لتلبية احتياجات أقل   والمس م القس ويُقّدِ

وموجزاً عن كيفية تصـدي الوكالة لحاالت الطوارئ في الدول األعضـاء، ويختتم باسـتعراض الجهود    البلدان نموا
المـبذوـلة إلذـكاء الوعي ببرـنامج التـعاون التقني، من خالل التوعـية والفـعالـيات والمشـــــارـكة في مؤتمرات وـندوات  

  محددة األهداف.

ة إلى  3-ويركز الجزء ألف  -5 امج التـعاون   على الجهود المســـــتمرة الرامـي ة في برـن الـي اءة والفـع تعزيز الكـف
ــاريع البرنامج وخطط التنمية الوطنية   التقني. ــطة المضــطلع بها لضــمان الربط بين مش ويتناول بالوصــف األنش

الخاصــة بالدول األعضــاء وغيرها من الســياســات واألهداف اإلنمائية ذات الصــلة، بما في ذلك أهداف التنمية  
ــتدامة، عند االقتضــا ــراكة وثيقة مع الدول األعضــاء ووكاالت   ء.المس ولتعظيم أثر البرنامج، تعمل الوكالة في ش

وـصف لالتفاقات والترتيبات العملية    3-ويِرد في الجزء ألف األمم المتحدة والمؤـسـسات الوطنية والمجتمع المدني.
م التقرير لمحة عامة  لدعم هذه الشــراكات.  2021الموقَّعة في عام  عن األنشــطة التي اضــطلعت بها    وبعد ذلك يُقّدِ

، من خالل حلـقات العـمل والفـعالـيات الـتدريبـية وعملـيات  2021الوـكاـلة من أـجل تحســـــين جودة البرـنامج في ـعام  
  استعراض الجودة وتقييمها، ويُختتم هذا القسم بتناول مشاركة المرأة في برنامج التعاون التقني.
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م الجزء باء ملخـصاً للمؤـشرات الم  -6 ويـستعرض الموارد التي   الية وغير المالية المتعلقة بتنفيذ البرامج.ويقّدِ
تلقاها برنامج التعاون التقني من خالل صــــندوق التعاون التقني، والموارد التي ُحشــــدت من خالل المســــاهمات  

ما    2021وبلغت المبالغ المدفوعة لصـــندوق التعاون التقني في عام   الخارجة عن الميزانية والمســـاهمات العينية.
وبلغت    2% من الرقم المستهدف لصندوق التعاون التقني في ذلك العام.95.2بنسبة   ،1مليون يورو  85.3مجموعه  

مليون يورو، في حين بلـغت المســـــاهـمات    23.5ـما مجموـعه   2021الموارد الـجدـيدة الـخارـجة عن الميزانـية لـعام 
كل عام، بلغت   .3مليون يورو  0.1العينية ما قيمته  بة التنفيذ الخاصـة بصـندوق التعاون التقني  وبـش % في 84.1نـس

وكانت المجاالت التي اســـتأثرت بالنصـــيب األكبر من مصـــروفات البرنامج هي الصـــحة والتغذية،   .2021عام 
  .4واألغذية والزراعة، وتطوير المعارف النووية وإدارتها

ــِلّط الجزء جيم الضــــوء على أنشــــطة البرنامج    -7 ــاعدة المقدَّمة إلى الدول  ويســ وإنجازاته، ويتناول المســ
كما يســــِلّط الضــــوء على   األعضــــاء في مجال تطبيق العلوم والتكنولوجيا النووية تطبيقاً ســــلميا ومأموناً وآمناً.

، مثل تعزيز تأهب الدول األعضـــاء لمنع تفشـــي األمراض الحيوانية المصـــدر من  األنشـــطة اإلقليمية واألقاليمية
ــروعخالل م ــدر (  ش في    ، واإلنجازات المحقَّقةزودياك)مبادرة  العمل المتكامل لمكافحة األمراض الحيوانية المص

م لمحة عامة عن أنشطة برنامج العمل من أجل عالج السرطان.2021مجال التعاون التقني في عام    ، ويقّدِ

المجاالت المواضـيعية،  مجموعة مختارة موجزة من أمثلة المشـاريع مصـنفةً بحسـب   1ويعرض المرفق    -8
بـما في ذـلك مـجاالت الصــــــحة والتـغذـية، واألـغذـية والزراـعة، والمـياه والبيـئة، والتطبيـقات الصــــــناعـية، وتخطيط  

كما يســِلّط    الطاقة والقوى النووية، والوقاية من اإلشــعاعات واألمان النووي، وتطوير المعارف النووية وإدارتها.
مواجهة التحديات التي يثيرها التلوث بالمواد البالســـتيكية على  لبها    المرفق الضـــوء على األنشـــطة المضـــطلع

خير التكنولوجيات النووية لمكافحة التلوث   الصـعيد العالمي عن طريق إدماج خيارات متنوعة في إطار مبادرة تـس
تيكية (مبادرة نوتيك تيكية بالمواد البالـس بمجاالت أنـشطة برنامج  قائمة   2وترد في المرفق   .)لمكافحة المواد البالـس

  التعاون التقني.

   

 
  ال يشمل هذا الرقم متأخرات تكاليف المشاركة الوطنية ومتأخرات التكاليف البرنامجية المقررة االسترداد واإليرادات المتنوعة. 1

لة أو اإلضـــافية من   023 182ما مجموعه    2021تشـــمل المبالغ المســـتلمة في عام  2  دولة عضـــواً. 11يورو من المدفوعات المؤجَّ

  %.95.0سيغدو  2021دل تحقيق المدفوعات في عام وبدون هذه المبالغ، كان مع

، 19-، قدَّمت الصـين ومالطة مسـاهمات عينية لدعم جهود الوكالة لمسـاعدة الدول األعضـاء في مكافحة جائحة كوفيد2021في عام  3
  مليون يورو على التوالي. 0.03مليون يورو و 1.842قدرها  

، INT0098من خالل المشــروع األقاليمي  19-قدَّمت الوكالة دعمها إلى الدول األعضــاء في جهودها الرامية للتصــدي لجائحة كوفيد 4
ة تفشـــــي األمراض والطوارئ  المعنون   درات والـخدـمات في ـحاـل ادة الـق اء وتعزيز واســـــتـع ــاء في بـن "تعزيز ـقدرات اـلدول األعضـــ

  جال النشاط المعنون "تطوير المعارف النووية وإدارتها".والكوارث"، وهذا المشروع مصنف ضمن م
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  برنامج الوكالة للتعاون التقني باألرقام

  ) 2021كانون األول/ديسمبر  31(في 

  000 558 89  2021المبلغ المستهدف للمساهمات الطوعية في صندوق التعاون التقني لعام 

  %)96.5(% 95.2  2021معدل تحقيق المدفوعات (التعهدات) في نهاية عام 

  448 966 109   الموارد الجديدة لبرنامج التعاون التقني

صندوق التعاون التقني وتكاليف المشاركة الوطنية والتكاليف البرنامجية المقررة  
   االسترداد واإليرادات المتنوعة
   5الموارد الخارجة عن الميزانية

  المساهمات العينية

 
86 412 066 
23 477 321 

77 061  

ة عـام   اـي اون التقني في نـه ة التـع اون التقني والموارد    20216ميزانـي دوق التـع (صــــــن
  الخارجة عن الميزانية والمساهمات العينية)

145 990 233  

  %84.1   معدل التنفيذ في صندوق التعاون التقني

  (34) 146  أقل البلدان نموا) البلدان/األقاليم التي تتلقى الدعم (ومنها

  142  )2021كانون األول/ديسمبر  31االتفاقات التكميلية المنقَّحة (في 

  18  2021األُطر البرنامجية القُطرية التي ُوقِّعت في عام 

  116  2021كانون األول/ديسمبر  31األُطر البرنامجية القُطرية السارية  في 

  644  مهام الخبراء والمحاضرين

  321  ماعات وبموظفي المشاريع اآلخرينالمهام الخاصة بالمشاركين في االجت

  732  الحاصلون على منح دراسية والزائرون العلميون

  372  المشاركون في الدورات التدريبية

  16  الدورات التدريبية اإلقليمية واألقاليمية

  042 1  الخاصة بالخبراء والمحاضرين المهام االفتراضية

  497 3  بالمشاركين في االجتماعات وبموظفي المشاريع اآلخرينالمهام االفتراضية الخاصة 

  11  الحاصلون على منح دراسية والزائرون العلميون في شكل افتراضي

  526 2  المشاركون في الدورات التدريبية االفتراضية

  103  الدورات التدريبية اإلقليمية واألقاليمية االفتراضية

 
في الملحق التكميلي لهذا  5-يُرجى الرجوع إلى الجدول ألف تشـــمل مســـاهمات الجهات المانحة وحصـــص الحكومات من التكاليف. 5

  التقرير لالطالع على التفاصيل.

لة لســنة تقويمية ما، باإلضــافة إلى جميع مبالغ ميزانية نهاية العام هي القيمة اإلجمالية لجميع أنشــطة التعاون   6 التقني المعتَمدة والمموَّ
لَة من سنوات سابقة غير أنها لم تُنَفَّذ بعُد.   المساعدة المعتَمدة المرحَّ
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  7،8المجاالت التقنيةبحسب  2021نسب المبالغ المدفوعة فعليا في عام  :1الشكل  

  

 
بالضـــبط بســـبب تقريب   %100قد ال يصـــل مجموع النســـب المئوية الواردة في الرســـوم البيانية في أي جزء من هذا التقرير إلى  7

مة باليورو ما لم يُذكر خالف ذلك. األرقام.    وجميع األرقام المذكورة مقوَّ

، INT0098من خالل المشــروع األقاليمي  19-فيدقدَّمت الوكالة دعمها إلى الدول األعضــاء في جهودها الرامية للتصــدي لجائحة كو 8
ة تفشـــــي األمراض والطوارئ  المعنون   درات والـخدـمات في ـحاـل ادة الـق اء وتعزيز واســـــتـع ــاء في بـن "تعزيز ـقدرات اـلدول األعضـــ

  والكوارث"، وهذا المشروع مصنف ضمن مجال النشاط المعنون "تطوير المعارف النووية وإدارتها".

 الطاقة
3.0% 

األغذية 
 والزراعة

24.2% 

الصحة 
 والتغذية

26.2% 

 المياه والبيئة
8.0% 

 األمان واألمن
12.3% 

 تطوير المعارف
 النووية وإدارتها

21.3% 

 التطبيقات الصناعية/
 التكنولوجيا اإلشعاعية

5.0% 
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  2021تقرير التعاون التقني لعام  

  
  تقرير من المدير العام 

 

القرار    -1 ــذ  تنفي عن  تقريراً  ــدم  يق أن  ــام  الع ــدير  الم من  ــام  الع المؤتمر  ــب  لطل ــة  الوثيق هــذه  ــب  تســـــتجي
GC(65)/RES/10.   

   .2021ويُقِدّم الجزء ألف لمحة عامة عن التقدُّم المحَرز في تنفيذ برنامج التعاون التقني خالل عام   -2

ذ البرنـ   -3 ة وتنفـي الـي اء إدارة الموارد الـم اول الجزء ـب ة  ويتـن ة التقويمـي الي في الســــــن امج على مســـــتوى إجـم
2021 .   

ــطة اإلقليمية وإنجازات البرنامج خالل عام   -4 وبرنامج العمل من    2021أما الجزء جيم فيتطرق إلى األنشـ
   أجل عالج السرطان.

م المرفق   -5    أمثلة عن أنشطة المشاريع واإلنجازات التي تحققت في مجاالت مواضيعية محددة. 1ويقّدِ

 قائمة بمجاالت أنشطة برنامج التعاون التقني. 2وترد في المرفق   -6
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   9تعزيز أنشطة التعاون التقني التي تضطلع بها الوكالة  -ألف

  تنفيذ برنامج التعاون التقني -1-ألف

وما    19-كوفيد، ظل تنفيذ مكون الموارد البشرية في برنامج التعاون التقني متأثراً بجائحة  2021في عام    -1
وـكان تنفـيذ االجتـماـعات واـلدورات الـتدريبـية الحضـــــورـية ذات الـطابع العملي   صـــــاحبـها من قيود على الســـــفر.

ر   ــية، محدوداً، وُعِدّل البرنامج المقرَّ ــلين على منح دراســ ــر، وكذلك التدريب والزيارات العلمية للحاصــ المباشــ
ــاء لمراعاة الظروف   ــاور مع الدول األعضـ ــلة تنفيذ البرامج دون انقطاع.بالتشـ ونُِفّذ العديد من فعاليات    ومواصـ

اإلمكــان. القــدرات قــدر  واالجتمــاعــات االفتراضـــــيــة لمواصـــــلــة بنــاء  مكونــات    التــدريــب  لتــأجيــل  ونظراً 
ّدِدت مواعـيد عـقد ـعدد من المشـــــاريع إلى دورة 2022الـتدريـبات/االجتـماـعات الحضـــــورـية األخرى إلى ـعام   ، مـُ

رة في هذه الفترة. 2023-2022في الفترة التعاون التقني    أو ُدِمَجت في مشاريع جديدة مقرَّ

وواصـــلت الوكالة العمل بالممارســـة المتمثلة في عقد اجتماعات ثنائية مع الدول األعضـــاء على هامش    -2
ــية. ــات افتراض ــورياً أو عن طريق منص ــال    المؤتمر العام للوكالة، إما حض ــؤولي االتص وُعقدت اجتماعات مس

  لوطنيين وأفرقة اتفاقات التعاون اإلقليمي أيضاً في شكل افتراضي في معظم األحوال.ا

  19-دعم الدول األعضاء في جهودها الرامية إلى التصدي لجائحة كوفيد -1-1-ألف

في إطار المشــروع    19-واصــلت الوكالة دعم الجهود التي تبذلها الدول األعضــاء لمكافحة جائحة كوفيد  -3
"تعزيز قدرات الدول األعضــاء في بناء وتعزيز واســتعادة القدرات والخدمات في    المعنون ،INT0098األقاليمي  

ليماً المـساعدة من الوكالة، وتلقَّت  بلداً وإق  129وفي المجموع، طلب  حالة تفـشي األمراض والطوارئ والكوارث".
وتـشمل الـشحنات التي ترـسلها الوكالة أطقم  مختبرات ومؤـسـسات الدعم من الوكالة في مجال التعاون التقني.  305

   وأطقم األدوات التشخيصية والمواد ذات الصلة. RT-PCRاختبارات 

ــة   -4 ــتدامتها، أطلقت الوكالة دراسـ ــاعدة واسـ ــائية لجميع المختبرات التي تتلقى  ولتحديد أثر المسـ ــتقصـ اسـ
% بأنَّها لم تكن  13ومن بين المختبرات التي أجابت على الدراســة االســتقصــائية، أفادت نســبة قدرها   المســاعدة.

ــوى األجهزة التي زودتها بها الوكالة.  PCRلديها أجهزة إلجراء اختبارات   % من المختبرات  84وأكَّد حوالي   ســ
ريحة الدنيا من البلدان ذات الدخل المتوـسط) أنَّ  % منها في50(أكثر من  بلدان منخفضـة الدخل أو تنتمي إلى الـش

ت نســبة  حزمة المســاعدة الطارئة التي وفَّرتها الوكالة مكَّنتها من ســّدِ الفجوة األولية في احتياجات االختبار، وأقرَّ
ز قدرتها على الكشــف عن اإلصــابة  92قدرها   وغيره من مســبِّبات األمراض،    19-بكوفيد% بأنَّ دعم الوكالة عزَّ

  أو على تقديم خدمات من هذا القبيل.

  

 
المعنون "تعزيز أنشـطة التعاون التقني التي تضـطلع بها الوكالة" وهي كما  GC(65)/RES/10قسـام من القرار  يسـتجيب القسـم ألف أل 9

ــم ألف ــم ألف 1-يلي: القسـ ــم ألف 2-"عام"، والقسـ ــطة التعاون التقني"، والقسـ "التنفيذ الفعال لبرنامج التعاون التقني"،  3-"تعزيز أنشـ
  "التنفيذ وتقديم التقارير".   6-سم ألف"الشراكات والتعاون"، والق  5-والقسم ألف
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% من المختبرات أنَّـها ســـــتتمكَّن من مواصــــــلة إجراء  92وباإلضـــــافة إلى ذلك، أكَّدت نســــــبة قدرها   -5
أنَّـها تواـجه  %، بـ 8وأـفادت بقـية المختبرات، بنســــــبة   االختـبارات بـعد نـفاد المســـــاـعدة األولـية المـقدَّـمة من الوـكاـلة.

تحديات فيما يتعلق بمواصــلة إجراء االختبارات بســبب الصــعوبات العالمية القائمة فيما يتعلق بشــراء الكواشــف  
وتشـير التقديرات المسـتقاة من بيانات الدراسـة االسـتقصـائية الواردة إلى أنه اعتباراً من   والمسـتهلكات المختبرية.

مختبرات التي تلقت مســاعدة الوكالة من تقديم خدمات االختبار ألكثر من  ، تمكَّنت ال2022كانون الثاني/يناير    11
   مليون شخص. 30

ــير تخليص  2021وفي عام   -6 ــلطات الوطنية المختصــة لتيس ــاالتها الوثيقة مع الس ، واصــلت الوكالة اتص
هلَكات  في الوقت الحقيقي وأطقمها)، إلى جانب الكواشــف والمســت  RT-PCRوتســليم معدات الكشــف (اختبارات  

  المختبرية، فضــالً عن معدات األمان البيولوجي مثل معدات الوقاية الشــخصــية من أجل التحليل المأمون للعينات.
وُعِقدت اجتماعات مع المراكز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منها الســـتكشـــاف ســـبل إقامة الشـــراكات  

 ام المشترك.وغيرها من المجاالت ذات االهتم 19-والتعاون بشأن كوفيد

فريق األمم المتحدة إلدارة  وكجزء من    -7
ب اإلقليمي   ة مع المكـت اـل ت الوـك ات، عمـل األزـم
لمنظمة الصـحة العالمية في جنوب شـرق آسـيا 
أن   بكية بـش ية ـش لة حلقات دراـس لـس على إعداد ـس
تطبيق أدوات جديدة، وتحليل البيانات وإدارتها،  
والتسلسل، ومراقبة الصحة العامة، والمبادرات  

ــف العالمية واإلقليمية ال رامية إلى تعزيز الكشــ
عن ـحاالت تفشـــــي األمراض في المســـــتقـبل  

اســـــتـخدام نهج الصــــــحة الواـحدة. واجـتذـبت   ـب
ــلة حوالي   ــلس ــارك.  700الس وبالتعاون مع  مش

المكتب اإلقليمي لمنظمة الـصحة العالمية لشرق 
    المتوسط، قُّدِمت السلسلة أيضاً باللغة العربية.

ة   -8 ــاموا، وهي أحـدث دوـل ت ســـ وكـاـن
،  2021في الوـقت الحقيقي في ـعام   RT-PCRفي الوـكاـلة، واـحدة من البـلدان التي تلقـَّت مـعدات اختـبارات  عضـــــو  

ــاً إلى المراكز الوطنية لجزر المحيط الهادئ مثل مركز فيجي لمكافحة األمراض   ــاعدة أيضـ َمت المسـ في حين قُّدِ
   بابوا غينيا الجديدة.المعدية، ومستشفى بيالو الوطني في باالو، ومستشفى قاعدة نونغا في 

مشــاهدة للمواد اإللكترونية التي قدَّمتها الوكالة في    12  900ووصــل عدد المشــاهدات اآلن إلى أكثر من   -9
شـكل تسـجيالت لحلقات دراسـية شـبكية وأشـرطة فيديو عملية بشـأن جمع العينات ومناولتها وتجهيزها واسـتخدام  

 10في الوقت الحقيقي وإجراءات التشغيل الموحدة. PCR-TRمعدات الوقاية الشخصية واستخدام اختبارات 

  
 
"، 19-، المعنوـنة "دعم الوـكاـلة لجهود اـلدول األعضـــــاء في التصـــــدي لـجائـحة كوفـيدGC(64)/INF/4يرجى االطالع على الوثيـقة    10

، معلومات محدَّثة عن التقدُّم  19-، المعنونة "دعم الوكالة لجهود الدول األعضاء في التصدي لجائحة كوفيدGOV/INF/2021/4والوثيقة 
، التحديث المرحلي  19-، المعنونة "دعم الوكالة لجهود الدول األعضــاء في التصــدي لجائحة كوفيدGC(65)/INF/7المحرز"، والوثيقة 

  الثاني".

باستخدام اختبارات  19-تفريغ أطقم ومعدات الكشف عن كوفيد
RT-PCR  في الوقت الحقيقي التي توفرها الوكالة، في إدارة

الصحة في مقاطعة بورسات، بناًء على طلب من وزير المناجم 
وزارة المناجم والطاقة (الصورة من:  والطاقة في كمبوديا.

 )الكمبودية
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  لمحة عامة :2021التعاون التقني في عام  -2-ألف

  سياق برنامج التعاون التقني  :2021التطورات العالمية في عام  -1-2-ألف

  الحوار العالمي حول التنمية

اخ: ففي    -10 التركيز على المـن ام وانتهى ـب دأ الـع ـب
، شاركت الوكالة في مؤتمر  2021كانون الثاني/يناير  

التكيف مع المـناخ بتنظيم فـعالـية ـجانبـية  القـمة   المعني ـب
ة للتكيف مع تغيُّر   ا النووـي ــأن العلوم والتكنولوجـي بشـــ
دة المعني   د مؤتمر األمم المتـح اخ، في حين شــــــه المـن

ام   اخ لـع ) في  26(مؤتمر األطراف    2021بتغيُّر المـن
تشــرين الثاني/نوفمبر مشــاركة الوكالة في غالســكو  

اليات الجانبية إلى منصــات  على عدة جبهات، من الفع
اعي. ــل االجتـم اوـنت    التواصـــ ة، تـع الـي ذه الفـع وفي ـه

إدارـتا التـعاون التقني والعلوم والتطبيـقات النووـية على  
تنظيم  فعالية جانبية بشــــأن التكيف مع المناخ ركَّزت  
على دور العلوم والتكنولوجيــا النوويــة في الزراعــة 

ن التقني أيـضاً مع  وتعاونت إدارة التعاو  الذكية مناخيا.
ة   انبـي ات ـج الـي دة فـع ة في تنظيم ـع ة النووـي إدارة الطـاـق
ــأن القوى النووية واالبتكار من أجل التخفيف من   بشــ
ـحدة آـثار تغيُّر المـناخ، وشـــــارـكت في فـعالـية ـجانبـية  
بـشأن االنتقال إلى الطاقة المـستدامة اـستـضافها برنامج  

يـدعم النمو المتوافق مع المنـاخ لعرض الكيفيـة التي  
درات في   اء الـق اون التقني بـن ة للتـع اـل امج الوـك ا برـن بـه

   مجال تخطيط الطاقة في أمريكا الالتينية والكاريبي.

ــتمرت جهود التواصــل الخارجي مع األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى في    -11 وعلى مدار العام، اس
ونُِظّمت فعالية جانبية للوكالة بعنوان   .19-يدوإعادة البناء بطريقة أفضــل بعد جائحة كوف  2030ســياق خطة عام 

إلى اإلجراءات المتـكامـلة للتصـــــدي لألمراض الحيوانـية    19-"من التصـــــدي للطوارئ الـناجـمة عن جائـحة كوفـيد
ــخير العلم والتكنولوجيا   ــلحة المتعددين المعني بتسـ ــحاب المصـ ــدر" على هامش منتدى األمم المتحدة ألصـ المصـ

ـمت فـعالـية جانبـية أخرى للوكالة بعنوان "العلوم والتكنولوجـيا  واالبتـكار ألغراض التنم ية المســــــتدامة، في حين نُّظِ
النووية دعماً لإلجراءات المتكاملة لتعزيز تعافي البلدان بعد الجائحة"، في منتدى األمم المتحدة الســـياســـي الرفيع  

ألمم المتحدة للـسكان، في فعالية جانبية  وـشاركت الوكالة، إلى جانب برنامج األغذية العالمي وـصندوق ا المـستوى.
أن "التصـدي لجائحة كوفيد بعين للجمعية العامة لألمم المتحدة بـش ة والـس ادـس ونُُهج تعزيز النُُظم   19-في الدورة الـس

وقدَّمت الوكالة في هذه الفعالية وصــــفاً للدعم المقدَّم إلى الدول األعضــــاء في جهودها الرامية إلى   الصــــحية".
ــدي لجا ــتمر  19-ئحة كوفيدالتصـ ــحية المرنة، المدعومة بالتدريب التقني المسـ ــدَّدت على أهمية النُُظم الصـ ، وشـ

  وسالسل التوريد القوية، في ضمان استعداد البلدان للتصدي للجوائح وحاالت تفشي األمراض في المستقبل.

أدت الفعاليات الجانبية التي نظمتها الوكالة في مؤتمر األطراف 
العلوم والتكنولوجيا النووية في رصد إلى إذكاء الوعي بدور  26

تغيُّر المناخ والتخفيف من حدة آثاره والتكيف معه. (الصورة من:
 كريستوف هنريخ/الوكالة)
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ح المتعلقة بتحقيق أهداف  وشـاركت الوكالة في الدعوة المفتوحة الثانية للممارسـات الجيدة وقصـص النجا  -12
وكانت الوكالة جزءاً من   التنمية المسـتدامة التي وجهتها إدارة الشـؤون االقتصـادية واالجتماعية في األمم المتحدة.

كـياـناً من كـياـنات األمم المتـحدة التي تســـــتعرض تـقارير    24فريق الخبراء المشـــــترك بين الوـكاالت المؤلَّف من  
بتحقيق أهداف التنمية المســتدامة، وقدَّمت أيضــاً ســبع ممارســات جيدة لتحقيق أهداف  الممارســات الجيدة المتعلقة  

وجميع   التنمـية المســــــتداـمة نفســــــها، تتعلق ـبدعم الوـكاـلة لـلدول األعضـــــاء في مجموـعة متنوـعة من المـجاالت.
ة للتعاون التقني في  الممارـسات الجيدة الـسبعة لتحقيق أهداف التنمية المـستدامة التي تعِرض مـساهمة برنامج الوكال

ــتدامة التابع   ــتدامة متاحة اآلن على الموقع اإللكتروني المخصـــص ألهداف التنمية المسـ تنفيذ أهداف التنمية المسـ
وكانت الجهود األوســـع نطاقاً المبذولة لدمج الطب    إلدارة الشـــؤون االقتصـــادية واالجتماعية في األمم المتحدة.

    طان من بين الممارسات الجيدة المختارة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.اإلشعاعي في المكافحة الشاملة للسر

وـشاركت الوكالة على المـستوى التقني ومـستوى المـسؤولين الرئيـسيين في االجتماعات التي نظمها مكتب    -13
ريقية بشــأن  المســتشــار الخاص لشــؤون أفريقيا التابع لفرقة العمل المشــتركة بين اإلدارات المعنية بالشــؤون األف

د الطاقات من أجل التعافي بعد كوفيد19-تعزيز نهج متـسق إزاء التعافي بعد كوفيد وحضـرت الوكالة   .19-، وحـش
أيضـاً اجتماع الفرقة المذكورة الذي ُعِقد على المسـتوى التقني بشـأن أثر الطاقة في تنفيذ أهداف التنمية المسـتدامة  

ا. ذ  وركز الحوار على دعم    في أفريقـي ل المشـــــترك بين االتحـاد األفريقي واألمم المتحـدة للتنفـي ذ إطـار العـم تنفـي
ا، مع اعتـبار الـطاـقة ـعامالً    2063وخـطة ـعام    2030المشـــــترك لخـطة ـعام   لتعظيم أثر جهود التـعافي في أفريقـي

   تمكينيا رئيسيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الموجز لفرقة العمل المشــتركة بين اإلدارات المعنية بالشــؤون األفريقية  كما ســاهمت الوكالة في التقرير    -14
م منظوراً تحليليا ألنشـــطة الفرقة مع عرض المســـاهمات والمنتجات المعرفية التي قدَّمها  2021لعام   ، والذي يقّدِ

ع تقني ُعِقد في  وناقش اجتما أعضـاء الفرقة بشـأن المواضـيع المحددة التي نُوقِشـت على المسـتوى االسـتراتيجي.
إعداد دورة تدريبية تمهيدية في مجال التكنولوجيا بشـــأن الطاقة النووية، كجزء من    2021كانون األول/ديســـمبر  

    خطة مشتركة وأنشطة برنامجية الستكشاف إقامة شراكات بين الوكالة ومكتب المستشار الخاص لشؤون أفريقيا.

قات دراســــية افتراضــــية نظمتها اللجنة األفريقية للطاقة  وباإلضــــافة إلى ذلك، شــــاركت الوكالة في حل  -15
م الوكالة من خاللها الدعم لوضـــع خطة رئيســـية قارية لتخطيط الطاقة من   النووية، وتم تعزيز الشـــراكة التي تقّدِ

ية  وتضـم قائمة الـشركاِء االتحاَد األوروبي، ووكالة االتحاد األفريقي للتنم خالل عقد اجتماعات افتراضـية منتظمة.
   ومجمعات الطاقة األفريقية، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة. -الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (نيباد)  -

م في جـناح فنلـندا في معرض إكســـــبو اـلدولي في دبي، ـباإلـمارات العربـية المتـحدة، عرض للوـكاـلة    -16 ّدِ وقـُ
المأمون والمـستدام للطاقة النووية: قـصة نجاح فنلندا"،   بعنوان "اـستكـشاف أفـضل الممارـسات في مجال االـستخدام

بشأن أهمية النظر في استخدام القوى النووية لتلبية االحتياجات من الطاقة وبشأن دعم الوكالة للدول األعضاء من 
  أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس للمناخ.

المـساهمة المهمة    2021المنـصة العربية لألعمال النووية اليت وَعَرضـَت كلمة رئيـسية للوكالة أُلقيت في   -17
ــفاً للدعم الذي  ــتدامة، وقدَّمت وصــ تتيحه التي يمكن أن تقدمها الطاقة النووية النظيفة لتحقيق أهداف التنمية المســ

ة: تغيُّر  وركَّزت منـصة األعمال على أربعة مواـضيع رئيـسية مهمة للـسوق النووية العربي  للدول األعـضاء.  الوكالة
  المناخ، والرقابة، وبناء القدرات البشرية، والمفاعالت النمطية الصغيرة.
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ــتودعات المياه الجوفية    -18 ــي الثاني المعني بمسـ ــمبر، في المؤتمر الدولي االفتراضـ وفي كانون األول/ديسـ
ـمت الوـكاـلة عرضـــــاً  ) اـلذي نظَّمـته اليونســـــكو، ـقدَّ ISARM2021التـحدـيات والطريق إلى األـمام ( الـعابرة للـحدود:

   للقدرات اإلقليمية للتقييمات القائمة على النظائر لموارد المياه العابرة للحدود في أوروبا وآسيا الوسطى.

وشاركت الوكالة أيضاً في االجتماع العام الحادي عشر بين الجماعة الكاريبية والمؤسسات المنتسبة إليها    -19
مشـاركاً، إلى التصـدي للتحديات المسـتمرة واغتنام    130اع، الذي حضـره  وسـعى االجتم ومنظومة األمم المتحدة.

ــبة إليها ومنظومة األمم المتحدة. ــات المنتس ــس ــراكة بين الجماعة الكاريبية والمؤس ــاهمت    الفرص لتعزيز الش وس
البشــرية/اإليدز الوكالة في المناقشــات المتعلقة بالنهوض بمكافحة األمراض غير المعدية وفيروس نقص المناعة  

التكيف مع تغيُّر المـناخ والـحد من مـخاطر الكوارث؛ والترويج لألمن الـغذائي/التـغذوي وحـماـية   والجوائح؛ وتعزيز
   قطاعي الزراعة ومصائد األسماك.

وواـصل برنامج العمل من أجل عالج الـسرطان االـضطالع بدور رئيـسي في الحوار العالمي للدعوة إلى    -20
ــو ــين فرص الحصـ ــطة الدخل من خالل  تحسـ ــة والمتوسـ ــرطان في البلدان المنخفضـ ل على خدمات مكافحة السـ

ــرطان األطفال،   ــاركة في العديد من المنتديات الدولية، مثل منتدى جنيف للصــحة، واليوم الدولي لمكافحة س المش
الق منظمة  وســلســلة االقتصــاديين العالمية لمكافحة الســرطان، وأســبوع لندن العالمي لمكافحة الســرطان، وإط

الصـحة العالمية للمبادرة العالمية لمكافحة سـرطان الثدي، واليوم العالمي لمكافحة السـرطان، والقمة العالمية لقادة 
كما نظَّم برنامج العمل من أجل عالج الســرطان العديد من الحلقات الدراســية الشــبكية بشــأن   مكافحة الســرطان.

   تقييمات مكافحة السرطان.

   القدرات البشريةبناء  -2-2-ألف

يُعَدُّ برنامج التعاون التقني الوســيلة الرئيســية التي تعمل الوكالة من خاللها على نقل التكنولوجيا النووية    -21
وهو برنامج قائم  إلى الدول األعـضاء وعلى بناء قدراتها في مجال االـستخدام الـسلمي للعلوم والتكنولوجيا النووية.

يجمع بين المـهارات والخبرات المتوافرة على نـطاق الوـكاـلة بمختلف أقســـــامـها من  على نهج البـيت الواـحد، حـيث  
   أجل تلبية احتياجات الدول األعضاء.

ــوير الطبي في أفريقيا أول من طبَّقت    -22 ــروع إقليمي للتصــ ــاركة في مشــ ــاء المشــ وكانت الدول األعضــ
ســاس وللتوصــية بمســتويات كافية من  الخوارزمية التي وضــعتها الوكالة بشــأن مســتويات التوظيف لوضــع خط أ

   الموظفين الفيزيائيين الطبيين من أجل تقديم خدمات التصوير بشكل مأمون ونوعي.

ية في غانا ومصـر من خالل أول    -23 ويجري تدريب تـسعة عـشر فرداً أفريقيا من الحاصـلين على منح دراـس
العاملين في مجال التـصوير على النحو المبيَّن في منهج التدريب  تدريب إكلينيكي طويل األجل للفيزيائيين الطبيين 

ع في إطار اتفاق أفرا. وواصـل سـتة مرشـحين   األكاديمي واإلكلينيكي المنسـق في مجال الفيزياء الطبية الذي ُوضـِ
ــية طويلة األجل في مجال عالج األورام   ــات أفريقية، في إطار منحة دراسـ ــسـ ــافته مؤسـ ــتضـ تدريبهم، الذي اسـ

ويكمل هذا المشـــروع عدة مشـــاريع وطنية تســـتوعب التدريب   شـــعاع والعالج اإلشـــعاعي والفيزياء الطبية.باإل
ــعاعي. ــيين في مجال الطب اإلشـ ــل    الطويل األجل وتأهيل الموظفين الرئيسـ ــحاً برنامج المنحة    14وواصـ مرشـ

ــأن التدريب اإلكلينيكي في مجال الفيزي ــلوا عليها بشــ ــية الجماعية التي حصــ ــوير، الذي الدراســ اء الطبية للتصــ
   استضافته كل من غانا ومصر.
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وصـــدرت إرشـــادات بشـــأن التدريب اإلكلينيكي للفيزيائيين الطبيين في أمريكا الالتينية بتأييد من رابطة   -24
"تعزيز الـقدرات اإلقليمـية في    ، المعنونRLA6082أمريـكا الالتينـية للفيزـياء الطبـية في إـطار المشـــــروع اإلقليمي 

ق تعليم    )".ARCAL CLXVIIIيم الخدمات الجيدة في العالج اإلشــــعاعي (تقد وهذا من شــــأنه أن يعزز وينســــِّ
    وتدريب الفيزيائيين الطبيين في المنطقة، مع التركيز على الجدوى واالستدامة والتعاون.

ن التخطيط  ســــلســــلة من الدورات التدريبية التي نظمتها الوكالة بشــــأ  2021و  2020ونُفِّذت في عامي    -25
"الترويج  ، المعنون  RLA0069االـستراتيجي والتخطيط لألعمال لفائدة القادة الناـشئين من خالل المـشروع اإلقليمي  

المرحلة   -لإلدارة االســتراتيجية واالبتكار في المؤســســات النووية الوطنية من خالل التعاون وإقامة الشــراكات  
بلداً من بلدان    19لشباب العاملين في المؤسسات النووية الوطنية في  ، وتزويد المهنيين ا)"CLXXIIالثانية (أركال  

وسـيسـاعد ذلك   أمريكا الالتينية والكاريبي بالقدرة على تخطيط وتعزيز الخدمات النووية والنظيرية التي يقدمونها.
رغون  وقد أُديرت الدورة بدعم من مختبر أ على ضـــمان اســـتدامة مؤســـســـاتهم كمقدمي خدمات تجارية وبحثية.

الوطني وهي متاحة اآلن كدورة تعلُّم إلكترون في منصـة التعلم اإللكتروني ألغراض التعليم والتدريب في المجال  
  ).CLP4netالنووي (

بلداً في أمريكا الالتينية والكاريبي، على التصدي    18الساحلية، التي تربط -وتركز شبكة البحوث البحرية  -26
ـــ  عف في البيئتين البحرـية والســـــاحلـية، بـما في ذـلك التلوث البحري، وتحمُّض  للتـحدـيات اإلقليمـية ومواطن الضــ

، بدعم من مشــروع التعاون  2021وفي عام  المحيطات، وتكاثر الطحالب الضــارة، والمواد البالســتيكية الدقيقة.
ــتخدام الت  المعنون  ،RLA7025التقني اإلقليمي   ــاحلية باسـ قنيات النووية  "تعزيز القدرات في البيئتين البحرية والسـ

والنظيرية"، واصـلت الشـبكة تعزيز العمل المنسـق، وتبادل البيانات الرئيسـية وتعزيز القدرات البشـرية والتحليلية  
ــتيكية الدقيقة). ــبكة   على قياس تحمض المحيطات، وإتخامها بالمغذيات والتلوث البحري (المواد البالس وبرزت ش

ا في المنـتدـيات اـلدولـية بـما في ذـلك اللجـنة التوجيهـية لشـــــبـكة  الســـــاحلـية من خالل مشـــــاركتهـ -البحوث البحرـية
Geo Blue Planet  ومع أفرقـة العمـل اإلقليميـة التـابعـة لعقـد األمم المتحـدة لعلوم المحيطـات من أجـل التنميـة ،
المستديرة بشأن  وفي الفعاليات االفتراضية مثل أسبوع موناكو للمحيطات والموائد    2030-2021المستدامة للفترة  
  .لمكافحة المواد البالستيكية مبادرة نوتيك

  الدعم المقدَّم لطالب درجة الدكتوراه والدراسات العليا

وحصـل أربعة من أخصـائيي   .2021أُحِرز تقدم مهم في بناء القدرات البـشرية في منطقة أفريقيا في عام   -27
الناطقة بالفرنـسية على درجة الماجـستير في الـصيدلة اإلـشعاعية في إطار  الـصيدلة اإلـشعاعية من البلدان األفريقية 

وهؤالء هم أول أخصـائيي صـيدلة إشـعاعية مؤهلين في بوركينا فاسـو    البرنامج الذي أنشـأته الوكالة في المغرب.
خرين  وفي جنوب أفريقيا، أكمل أربعة أخصــائيين آ وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار وموريشــيوس.

  في نفس المـجال تعليمهم األكاديمي للحصـــــول على درجة الـماجســـــتير، وهم من إثيوبـيا وكينـيا وأوغـندا وزامبـيا.
   ودعم المشروع أيضاً إنشاء الرابطة األفريقية للصيدلة اإلشعاعية.

  15من  مرشــحاً    15وفي إطار مشــروع إقليمي لبرامج الدكتوراه التي تجمع بين التدريب والتعليم، تابع    -28
ــية للحصــول على درجة   10دولة عضــواً، منها   دول أعضــاء من أقل البلدان نموا، التدريب في إطار منح دراس

ية للحصـول على درجة الدكتوراه في جامعات   الدكتوراه في جامعات أجنبية. ويكمل هذا التدريب الدورات الدراـس
لى درجة الماجستير في العلوم والتكنولوجيا النووية  وأتمَّ عشرة مرشحين برنامج الحصول ع  البلد األم للمرشحين.

   في جامعة اإلسكندرية بمصر، وفي جامعة غانا من خالل برنامج أفرا للماجستير لمدة سنتين.
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منحة دراســـية لنيل    15ولتعزيز االعتماد على الخبرات الذاتية في مجال الهيدرولوجيا النظيرية، ُمنَِحت    -29
ع بين التدريب والتعليم في إطار مشـروع إقليمي إلدارة الموارد المائية لمنطقة السـاحل،  درجة الدكتوراه التي تجم

تركة في    المعنون  ،RAF7019المـشروع   "إضـافة البعد المتعلق بالمياه الجوفية إلى فهم وإدارة الموارد المائية المـش
وباإلضــافة إلى   الجامعات األجنبية. وتمكَّن معظم الطالب من إتمام فترتهم الدراســية األولى في منطقة الســاحل".

   ذلك، منح المشروع أيضاً أول منحة دراسية للحاصلين على درجة الدكتوراه في إطار برنامج التعاون التقني. 

ــات في عام   -30 ــأن التعاون المحتمل مع برنامج الجامعة لدرجة   2021وُعِقدت مناقش ــينغوا بش مع جامعة ش
الهندســة واإلدارة النووية لدعم المنح الدراســية في مجال التعاون الدولي على المدى البعيد  الماجســتير الدولي في  

ل مرشــحان من أفغانســتان بنجاح في هذا البرنامج بدعم كامل من برنامج   ّجِ في منطقة آســيا والمحيط الهادئ. وســُ
   الحكومة الصينية للمنح الدراسية.

"دعم تنمية الموارد البشـرية والتكنولوجيا النووية بما في ذلك   المعنون  ،RAS0081وبدعم من المشـروع    -31
ــيما   ــعاعية في جامعة هيروش ــتمر التدريب الطويل األجل في مجال طب الكوارث اإلش ــئة"، اس االحتياجات الناش

ى  للطالب الســاعين إلى نيل درجة الدكتوراه من إيران ومنغوليا والفلبين، وبدأ تنفيذ المنح الدراســية على المســتو 
   الوطني في إندونيسيا وماليزيا وتايالند.

ويدير كل من المركز الدولي للفيزياء النظرية وجامعة تريســــيتي برنامج درجة ماجســــتير الدراســــات    -32
مة في مجال الفيزياء الطبية، مما يوفِّر للخريجين في مجال الفيزياء أو المجاالت ذات الصــــلة تدريباً نظريا   المتقّدِ

ــتمر   بحيث يمكن االعتراف بهم كفيزيائيين طبيين إكلينيكيين في بلدانهم األم.  وإكلينيكيا ويتألف البرنامج الذي يســ
لمدة سـنتين من سـنة دراسـية وسـنة من التدريب اإلكلينيكي المهني في قسـم الفيزياء الطبية في إحدى المسـتشـفيات  

"دعم الدول    المعنون  ،INT0095لمشروع األقاليمي  ومن خالل ا المشاِركة في شبكة التدريب التابعة لهذا البرنامج.
األعـضاء في بناء القدرات البـشرية المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا النووية وإدارة جودة برنامج التعاون التقني"، أتم 

ــية تدريبهم اإلكلينيكي في عام   19 ــلين على منح دراســ   25، وبدأت مجموعة جديدة من  2021طالباً من الحاصــ
 ً كما ُدِعَمت    آخرين من الحاصــلين على منح دراســية دراســاتهم األكاديمية بدعم من برنامج التعاون التقني.طالبا

م الدعم إلى اثنين من الحاصـــلين على منح دراســـية من كانون   المشـــاركة من خالل المشـــاريع الوطنية، حيث قُّدِ
"بـناء    المعنون  ،JAM6014ع الوطني  في إـطار المشـــــرو  2021إلى ـكانون األول/ديســـــمبر   2020الـثاني/يـناير  

وبعد التخرج، عاد الفيزيائيان الطبيان    قدرات خدمات تشخيص وعالج السرطان المتعلقة بالتكنولوجيات النووية".
إلى جامايكا حيث سـيسـاعدان على ضـمان األمان والجودة في تشـخيص وعالج المرضـى في مسـتشـفيات القطاع  

  العام الوطنية.

م ا  -33 لين بالفعل في برامج الدكتوراه في بلدانهم األصــلية،   INT0095لمشــروع  كما يُقّدِ الدعم للطالب المســجَّ
وفي   من خالل البرنامج المشترك بين المركز الدولي للفيزياء النظرية والوكالة والذي يجمع بين التدريب والتعليم.

لتعاون التقني في فترات أجروا  من الحاصــلين على منح دراســية وعلى دعم من برنامج ا  10، شــارك 2021عام 
ــراف عليهم ــاركين في اإلشــ ــافيين   فيها بحوثاً مع المشــ ــيفة مختلفة، ووقع االختيار على أربعة إضــ معاهد مضــ

ويتيح البرنامج المشــترك بين المركز الدولي للفيزياء النظرية والوكالة لطالب الدكتوراه   لالنضــمام إلى البرنامج.
البحوث والتدريب، باإلضـــافة إلى االتصـــاالت بالشـــبكات الدولية في مجاالت    الوصـــول إلى المختبرات ومرافق

  البحث التي يختارونها.  
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  الدورات التعليمية الجامعية العليا في مجال الوقاية من اإلشعاعات واألمان اإلشعاعي 

التعليمية الجامعية العليا في مجال الوقاية من اإلـشعاعات واألمان اإلـشعاعي التي تنظمها   الدورةأـسهمت    -34
ــعاعي في العديد من البلدان بطريقة الوكالة في تعزيز الهياكل األ ــعاعات واألمان اإلشـ ــية للوقاية من اإلشـ ــاسـ سـ

وتســتند هذه الدورات، التي تســتهدف المهنيين الشــباب، إلى منهج دراســي قياســي يُقدَّم باللغات العربية   مســتدامة.
  1972ورات، وتخرج د  109وقد ُعِقدت حتى اآلن  واإلنكليزية والفرنســــية والبرتغالية واإلســــبانية والروســــية.

أشـهر للمشـاركين فرصـة التعرف على الوقاية من اإلشـعاعات   6وتوفِّر الدورة التدريبية التي تسـتمر لمدة  طالباً.
ــاركين. ــعاعية وتدعم تبادل المعلومات والمعارف بين جميع المشـ ــادر اإلشـ د الدورة التعليمية   وأمان المصـ وتزّوِ

بين في مـجال الوـقاـية من اإلشــــــعاـعات  الـجامعـية العلـيا الرـقابيين الشــــــباب الط موحين والخبراء المؤهَّلين والـمدِرّ
بالمعارف التقنية والخبرات العملية الالزمة لدعم وقاية العمال والمرضـــى والجمهور والبيئة من اآلثار الضـــارة  

   لإلشعاعات المؤيِّنة.

  
ا، عـقدت دورـتان من اـلدورات التعليمـية    -35 اـية من اإلشــــــعاـعات  وفي أفريقـي ا في مـجال الوـق الـجامعـية العلـي

ــية. ــعاعي في الجزائر وغانا على التوالي للبلدان الناطقة باللغتين اإلنكليزية والفرنس ــارك ثمانية   واألمان اإلش وش
وأربعون مهنيا شــاباً في تدريب نظري وعملي على األســس العلمية والتقنية للتوصــيات والمعايير الدولية المتعلقة  

"اســتدامة   المعنون  ،RAF9067ودعَم التدريَب المشــروُع اإلقليمي   بالوقاية من اإلشــعاعات واألمان اإلشــعاعي.
وفي آســيا   المرحلة الثانية (اتفاق أفرا)".  -إرســاء التعليم والتدريب في األمان اإلشــعاعي وتنمية الموارد البشــرية 

وجمعت الدورة، التي اســـتضـــافتها هيئة   العليا باللغة العربية.  والمحيط الهادئ، قُّدِمت الدورات التعليمية الجامعية
ــاركين من   ة، مشـــ ة األردنـي ذرـي ة اـل دة،    12الطـاـق ة المتـح ارات العربـي ة: األردن، واإلـم ة العربـي اللـغ اً ـب اطـق داً ـن بـل

راضي  والبحرين، وسوريا، والعراق، وعمان، وقطر، والكويت، ولبنان، والمملكة العربية السعودية، واليمن، واأل
ــطينية. ــلطة الفلس ــروُع اإلقليمي   الواقعة تحت والية الس ــاء بنى    المعنون ،RAS9091ودعم هذه الدورة المش "إرس

كما أكمل اثنا عـشر مهنيا ـشاباً   أـساـسية مـستدامة للتعليم والتدريب لبناء الكفاءات في مجال الوقاية من اإلـشعاعات".
ــيا الوســــطى دورة تعليمية جامعية نُفِّذت في إطار مشــــروع التعاون التقني    2021عليا في عام   من أوروبا وآســ

  "إرســـاء البنية األســـاســـية التعليمية والتدريبية في مجال الوقاية من اإلشـــعاعات".  المعنون  ،RER9156الجاري 
وقُّدِمت الدورة باللغة الروســية واســتضــافها معهد ســاخاروف البيئي الدولي التابع لجامعة بيالروس الحكومية في  

2021المصادر المشعة في األردن باللغة العربية في عام تقديم الدورة التعليمية الجامعية العليا في ميدان الوقاية من اإلشعاعات وأمان 
 بدعم من الحكومة األردنية. (الصورة ُمقدَّمة من: هيئة الطاقة الذرية األردنية)
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ية عن الوقاية من اإلـشعاعات بصـورة افتراضـية، كما   مينـسك. اـس وفي أمريكا الالتينية والكاريبي، قُّدِمت دورة أـس
  قُّدِمت دورة تعليمية جامعية عليا بشــكل افتراضــي، ســيتبعها في المســتقبل تدريب عملي حضــوري للمشــاركين.

دعَم من المشـــــروع اإلقليمي   دورتين اـل ا اـل ان    معنونال  ،RLA9086وتلـقت كلـت ة لألـم ــاســــــي ة األســـ "تعزيز البنـي
   اإلشعاعي".

  المساعدة في مجالي التشريعات والصياغة

إذـكاء  مجموـعة متـعددة من حلـقات العـمل والبعـثات واالجتـماـعات بـهدف  ت الوـكاـلة  ، نظَّمـ 2021في ـعام    -36
وضــع التشــريعات الوطنية وتنقيحها واالنضــمام إلى الصــكوك    بشــأنالتدريب  توفير  وإســداء المشــورة و  الوعي

  القانونية الدولية ذات الصلة وتنفيذها.

صــة لبلد بعينه في شــكل تعليقات مكتوبة    -37 وتلقَّت ســبع دول أعضــاء المســاعدة التشــريعية الثنائية المخصــَّ
ريعات النووية الوطنية. أن صـياغة التـش ورة بـش بـشكل  ت لبعض األنـشطة التي تُعقد كبديل متاح عبر اإلنترنو ومـش

نشـاطاً افتراضـيا بشـأن جوانب مختلفة من    12ُعقد    ،وفي سـياق متابعة عمليات اسـتعراض التشـريعات  حضـوري 
األردن وأرمينيا وإندونيســيا وباراغواي وبوتســوانا وتركيا وســري النكا وفييت نام  لفائدةوذلك القانون النووي،  

ــيا  و  بيا ومالي.وكرواتيا وكوت ديفوار وكولوم ــاء في منطقة آسـ ــريعية إلى الدول األعضـ ــاعدة التشـ قُّدِمت المسـ
ــروع اإلقليمي للتعاون التقني   ــاء وتعزيز األطر النووية    المعنون ،RAS0085والمحيط الهادئ في إطار المش "إنش

  القانونية الوطنية في الدول األعضاء".

مت حلقة عمل افتراضــية    -38 بشــأن القانون النووي للدول األعضــاء الناطقة باإلنكليزية في  دون إقليمية ونُّظِ
"وضــع    ، المعنونRLA0067منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي في إطار المشــروع اإلقليمي للتعاون التقني  

ول أعضـــــاء ـحديـثة العـهد في الوـكاـلة، وهي  والـعدـيد من البـلدان المشـــــارـكة هي د وتعزيز أطر ـقانونـية وطنـية".
تتشــاطر احتياجات مماثلة وتواجه تحديات مشــتركة في ســعيها إلى تحقيق الفوائد العديدة للتطبيقات غير المتصــلة  

وفي إطار    وباإلضــافة إلى ذلك، فإنها تســعى إلى وضــع إطار قانوني نووي وطني ســليم وشــامل. بمجال القوى.
مت  ، وضــــع وتعزيز أطر قانونية وطنية""  ، المعنونRAF0057  قليميمشــــروع التعاون التقني اإل عمل    حلقتانُّظِ

اـئدة اـلدول  ـتان دون إقليميتافتراضـــــي اللـغة اإلنكليزـية واألخرى لـف اـئدة اـلدول األعضـــــاء الـناطـقة ـب ين، إـحداهـما لـف
ــية بشــأن القانون النووي   اإلقليمية الثالثوأتاحت حلقات العمل دون   في المنطقة.  األعضــاء الناطقة باللغة الفرنس

مسـاعدة التشـريعية، مما أسـفر عن وضـع  للفرصـة لتحديد احتياجات الدول األعضـاء  ال  2021التي ُعقدت في عام 
   .خطط عمل ثنائية غير رسمية تحِدّد األنشطة في المستقبل

ــأن القاحلقتا عمل افتراضــيتان  وباإلضــافة إلى ذلك، نُِظّمت    -39 ــيين  فائدة انون النووي لهادفتان بش لدبلوماس
ــؤولين من البعثات الدائمة  ــل وجنيف وباريس ونيويورك  المتمركزةوالمســ ، وقّدِمت خاللهما  في برلين وبروكســ

لمحة عامة رفيعة المســــتوى عن القانون النووي الدولي والوطني وعن دور الوكالة في وضــــع القانون النووي  
  المساعدة المقدَّمة من خالل برنامج المساعدة التشريعية.وتنفيذه، بما في ذلك 

من الفعالية    2021تأجيل عقد دورة عام  كان ال بد من،  19-ونظراً للقيود المفروـضة بـسبب جائحة كوفيد  -40
مها معهد القانون النووي حتى عام  الحلقات   وانطالقاً من ســــلســــلة  .2022التدريبية األقاليمية الســــنوية التي ينّظِ

شــاركت الدول األعضــاء كذلك في  بشــأن القانون النووي،   2021الدراســية الشــبكية التفاعلية التي ُعقدت في عام 
ــلة جديدة من  ــلس ــاعة في مجال القانون النووي.س ز على قضــايا الس ــبكية التي ترّكِ ــية الش ونُفِّذت    الحلقات الدراس

ــلة  الحلقات األربع األولى من   ــلسـ   2021وكان التخطيط جاريا خالل عام   .2021ام الحلقات الثماني هذه في عسـ
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ــأن القانون النووي: الحوار العالمي،   الرئيســـي    الوكالة  في مقر والذي ُعقدلتنظيم مؤتمر الوكالة الدولي األول بشـ
  .2022 نيسان/أبريل 29إلى  25من في الفترة 

   تلبية احتياجات أقل البلدان نموا

ــمل  تواصــل الوكالة تلبية   -41 االحتياجات المحددة للدول األعضــاء في الوكالة من أقل البلدان نموا، التي تش
ز برنامج التعاون التقني   دول في آـسيا والمحيط الهادئ، ودولة واحدة في الكاريبي.  7دولة في أفريقيا، و  27 ويرّكِ

والتكنولوجيا النووية في األغذية في هذه الدول األعـضاء على بناء القدرات في مجال االـستخدامات الـسلمية للعلوم  
وـيُْدَعم بـناء ـقدرات أـقل   والزراـعة، والصــــــحة والتـغذـية، والمـياه والبيـئة، والـطاـقة، والصــــــناـعة، واألـمان واألمن.

البلدان نموا من خالل برامج أكاديمية قصيرة األجل وطويلة األجل لبناء كتلة حرجة من العلماء في هذه المجاالت  
    المواضيعية.

وـشاركت الوكالة في اجتماعات الفريق االـستـشاري المـشترك بين الوكاالت التابع لمنظومة األمم المتحدة    -42
والمنظمات الدولية بشأن تنفيذ برنامج عمل اسطنبول لصالح أقل البلدان نموا بشأن تنظيم المؤتمر الخامس المعني  

ده أصـــــالً   ر عـق أـقل البـلدان نموا، اـلذي ـكان من المقرَّ اير  ـب اني/يـن دَّـمت    في اـلدوـحة بقطر.  2022في ـكانون الـث وـق
الوكالة مدخالت عن حالة تنفيذ برنامج عمل اسطنبول، مع التركيز على بناء القدرات البشرية والمؤسسية في أقل  

    البلدان نموا.

  التصدي للطوارئ

بة الحتياجات الدول األعضـــاء  يتســـم برنامج الوكالة للتعاون التقني بالمرونة، مما يســـمح لها باالســـتجا  -43
الناشـئة أو غير المتوقعة حيثما يمكن للعلوم والتكنولوجيا النووية أن تسـهم في ذلك: على سـبيل المثال، في حاالت  

  الطوارئ الناجمة عن الكوارث الطبيعية أو تفشي األمراض أو الحوادث.

سـري النكا في أعقاب حريق سـفينة مسـاعدة الخبراء ل  2021وشـمل الدعم في حاالت الطوارئ في عام   -44
مه الوكالة إلى ـسري النكا في مجال بناء القدرات   حاويات وغرقها قبالة ـساحل كولومبو. وـسيـساعد الدعم الذي تقّدِ

ثات الناجمة عن الســـفينة   على المدى الطويل الســـلطات الســـري النكية على تنفيذ الرصـــد والتتبع الالزمين للملّوِ
   يجيات استصالحية، مما سيحسن التأهب للكوارث المماثلة في المستقبل.الغارقة وتنفيذ استرات

وتلقَّت إندونيسـيا وبنغالديش وتايلند وسـري النكا وفييت نام وكمبوديا وميانمار ونيبال مسـاعدة للتصـدي    -45
والزراعة (الفاو) لدعم تحديد ونسقَّت الوكالة المساعدة مع منظمة األغذية  لتفـشي مرض الجلد الكتيلي في الماـشية.

    السالالت الجينية للمرض، والتصدي الفعَّال لتفشي هذا المرض.

ــلت في عام   -46 ــاعدة لبنان في أعقاب االنفجار الذي وقع في عام   2021وتواصـ   .2020جهود الوكالة لمسـ
تِلفة، كما أجريت بعثة  وأُجريت ســـلســـلة من التدريبات االفتراضـــية بشـــأن الجوانب النظرية لالختبارات غير الم

ــالمة المباني ودعم جهود إعادة  ــتخدام االختبارات غير المتِلفة لتقييم س خبراء ميدانية لدعم الجهود الرامية إلى اس
   اإلعمار في لبنان.
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وأدى ثوران بركان الـسوفريار في ـسانت فنـسنت وجزر غرينادين إلى دمار واـسع النطاق، مما أدى إلى    -47
وقدَّمت الوكالة المساعدة في شراء جهاز مسح بالتصوير   رعاية مرـضى الحاالت الحرجة في المستشفيات.تعطيل  

المقطعي الحاسوبي ومعدات للكشف عن اإلشعاعات، إلى جانب تقديم الدعم لتحليل نوعية المياه فضالً عن اختبار  
   .19-كوفيد

سطس، تسبب في دمار واسع النطاق ثم أعقبته درجة في آب/أغ  7.2وعانت هايتي من زلزال بلغت قوته    -48
واســتجابة   أمطار غزيرة للغاية في جنوب هايتي، مما تســبب في فيضــانات في المناطق المتضــررة من الزلزال.

لطلب هايتي للمـساعدة، قدَّمت الوكالة أربع أجهزة محمولة لألـشعة الـسينية لـضمان تـشخيص المرـضى في المناطق  
  اسب.المتضررة في الوقت المن

امين    -49 األـعاصـــــير على ـمدى الـع أثراً كبيراً ـب اراغوا ـت دوراس ونيـك اال وهـن ا وغواتيـم أثرت كولومبـي د ـت وـق
ــوير الطبي   ــفيات من معدات التصـ ــتشـ ــحية وأدى إلى خواء بعض المسـ ــر بقطاعاتها الصـ ــيين، مما أضـ الماضـ

جهزة متنقلة لألشـعة السـينية في عام واسـتجابة لذلك، قدَّمت الوكالة الدعم الالزم بما في ذلك شـراء أ التشـخيصـي.
لكولومبـيا وغواتيـماال وهـندوراس ونيـكاراغوا لتمكين ـهذه اـلدول األعضـــــاء من توفير الرـعاـية لمرضـــــى    2021

   الحاالت الحرجة.

، تواصـل  2021وفي أواخر آب/أغسـطس   -50
ــلطات من جماعة دول األنديز  بوليفيا    -خبراء وســ

مع الوكالة للحصــول   -وكولومبيا وإكوادور وبيرو 
على الــدعم للتصــــــدي لمرض ذبول الموز بفعــل  

ــاللة المدارية  ، وهو مرض 4الفُطر فوزاريوم، السـ
د التغذية واألمن الغذائي   يصــيب مزارع الموز ويهّدِ
ــتهلكي الموز   ــخاص في المنطقة ومسـ لماليين األشـ

وأُبِلغ عـنه ألول مرة في ـعام  في جميع أنـحاء الـعالم.
أوائــل   2019 في  بيرو  في  ولوحظ  ــا،  كولومبي في 

وتدعم الوكالة، بالشـــــراكة مع المركز    .2021عام 
ـخدام التقنـيات  المشـــــترك بين الـفاو والوـكاـلة الســـــت

النووـية في األـغذـية والزراـعة، جـماـعة دول األـنديز 
من خالل مـشروع أقاليمي جديد للتعاون التقني لمنع  

   انتشار المرض ومكافحته.

  

د مرض ذبول الموز بفعل الفُطر فوزاريوم محصول الموز  ويهّدِ
المنظمة في جميع أنحاء أمريكا الالتينية. (الصورة من: م. ديتا/

 الدولية للتنوع البيولوجي، كولومبيا)
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  إذكاء الوعي ببرنامج التعاون التقني  -3-2-ألف

ر في عام   -51 قصــة   170أكثر من   2021نُشــِ
على شـبكة اإلنترنت عن التعاون التقني، واسـتمرت  
ة في مجـال   اـل ا الوـك مـه ّدِ دة التي تـق ــاـع ة المســـ تغطـي

ــل    .19-مكافحة جائحة كوفيد وظلَّت قنوات التواصــ
االجتماعي وســـيلة مهمة ومجانية للتواصـــل بشـــأن 
ا  طائفة واـسعة من األنـشطة اإلنمائية التي تـضطلع به 

الوكالة، وصـــدرت مواد جديدة للتواصـــل الخارجي  
معـالم بـارزة منتقـاة عن التعـاون التقني لعـام منهـا  
2020.  

وُعِقدت حلقتان دراسيتان افتراضيتان بشأن   -52
ية في برلين وبروكـسل وجنيف وباريس؛ وفي نيويورك، لزيادة الوعي ببرنامج   التعاون التقني لألوـساط الدبلوماـس

  ومساهمته في األولويات اإلنمائية للدول األعضاء، بما في ذلك تحقيق أهداف التنمية المستدامة.التعاون التقني 

ة:  -53 مـت أربع فعـاليـات عن التعـاون التقني على هـامش المؤتمر العـام للوكـاـل "تعزيز تنميـة الموارد   ونُّظِ
ــرية في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية"، و"برنامج التعاون التقني  ــيا والمحيط الهادئ البشـ ــاهمة   -في آسـ مسـ

كبيرة في مجال التنمية"، و"تطوير القدرات من أجل اســتخدام تقنيات النظائر المســتقرة اســتخداماً أوســع لتحديد  
مصـادر غازات الدفيئة في الغالف الجوي"، وافتتاح الفرع اإلقليمي للرابطة العالمية للعامالت في المجال النووي  

)WiNاق ادة    ) في إـطار اتـف ة من زـي اـل ام للوـك ة في المؤتمر الـع انبـي الـيات الـج د مكَّن الـطابع المختلَط للفـع أرـكال. وـق
    الحضور.

وعرضـــــت الفـعالـية الـجانبـية االفتراضــــــية المعنوـنة "تعزيز تنمـية الموارد البشـــــرـية في مـجال العلوم    -54
ــاهمة برنامج التعاون التقني في بن ــتخدام والتكنولوجيا النووية في أفريقيا" مسـ ــرية من أجل االسـ اء القدرات البشـ

أما الفعالية   الســلمي للتكنولوجيا النووية ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصــادية في الدول األعضــاء األفريقية.
ــيا والمحيط الهادئ: ــكَّلت   الجانبية المعنونة "برنامج التعاون التقني في آس ــاهمة كبيرة في مجال التنمية" فقد ش مس

. )Journeys to Success( "رحالت النجاح"حملة التواـصل المـستمرة لعرض خالـصة المنـشور المعنون   جزءاً من
واســـــتكشــــــفت هذه الفـعالـية الكيفـية التي ســـــاهم بـها التـعاون في مـجال التكنولوجيا النووية في التنمية االجتماعية  

، المعنون  INT7020وأبرزت الفعالية الجانبية بشأن مشروع التعاون التقني   واالقتصادية في آسيا والمحيط الهادئ.
"تطوير القدرات من أجل اســتخدام تقنيات النظائر المســتقرة اســتخداماً أوســع لتحديد مصــادر غازات الدفيئة في  

ية لألرصاد الجوية  الغالف الجوي"، كيف أن الخبرة الفريدة التي تتمتع بها الوكالة إلى جانب كفاءة المنظمة العالم
يدعمان الدول األعضــاء في اســتخدام النظائر المســتقرة لقياس انبعاثات غازات الدفيئة وتحديد مصــدرها بدقة في  

وهذه هي المرة األولى التي يُنفَّذ فيها مشروع للتعاون التقني بالشراكة   إطار الجهود المبذولة لمكافحة تغيُّر المناخ.
  اد الجوية.مع المنظمة العالمية لألرص

   

 2021التواصل الخارجي بشأن التعاون التقني في عام 

 الوكالة على اإلنترنت عن التعاون التقنيمقاالً من  172

متابعاً لحساب الوكالة بشأن برنامج التعاون التقني على   7082
تغريدة منشورة (بزيادة عن عدد    464و IAEATC@ تويتر

 تغريدة) 360التي كان عددها   2020التغريدات في عام 

متابعاً لحساب الوكالة بشأن برنامج العمل من أجل عالج   2254
 تغريدات  409و iaeapact@ ان على تويترالسرط

 LinkedIn  متابعاً لصفحة الوكالة على موقع 4356

 عضواً في مجموعة خريجي التعاون التقني على موقع 1682

LinkedIn 
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  بناء برنامج تعاون تقني أكثر كفاءة وفعالية -3-ألف

   االتفاقات التكميلية المنقحة واألطر البرنامجية القُطرية -1-3-ألف

بـلداً ـقد وقَّع    18، ـكان  2021بحلول نـهاـية ـعام    -55
ــل مجموع عـدد األطر  ة، ليصـــ ة قُطرـي امجـي برـن أطراً 

ــارية المفعول إلى  البرنامجية القُطرية   إطاراً.  116الســ
ة الموقَّعـة   امجيـة القُطرـي وتتضـــــمَّن جميع األطر البرـن
ــم باإليجاز   حديثاً خطة برنامجية متوســــطة األجل تتســ
والتركيز، كـما ُربِطـَت جميعـها ـباألـهداف ذات الصــــــلة  
اة في خطط واســـتراتيجيات التنمية الوطنية و/أو   المتوخَّ

ويُطبَّق في عملية   التنمية المســتدامة.القطاعية، وأهداف  
ائج  ائم على النـت ة نهج ـق ة القُطرـي امجـي داد األطر البرـن إـع

ــاد بالمعيار المركزي   ــترش فيما يتعلق بتخطيط البرامج وتنفيذها ورصــدها وتقييمها وتقديم التقارير عنها، مع االس
   للتعاون التقني وبمراعاة االعتبارات الجنسانية.

ة بشأن تقديم المساعدة التقنية من جانب الوكالة الدولية للطاقة  وبلغ مجموع ع  -56 دد االتفاقات التكميلية المنقحَّ
   اتفاقاً. 142الذرية (االتفاقات التكميلية المنقَّحة) 

   تعظيم تأثير البرنامج من خالل الشراكات االستراتيجية -2-3-ألف

ــاف أوجه  في إطار جهود الوكالة الرامية إلى العمل مع مجمو  -57 ــتكشـ ــركاء الجدد السـ ــعة من الشـ عة واسـ
التكامل وزيادة تعزيز مساهمة العلوم والتكنولوجيا النووية في جهود التنمية المستدامة التي تبذلها دولها األعضاء،  

ومدَّدت فترة إحدى الشـركات    2021أبرمت الوكالة عدداً من الشـراكات الجديدة المتصـلة بالتعاون التقني في عام 
  مة.القائ

وشـارك   وانضـمت الوكالة كعضـو منتسـب إلى الشـراكة العالمية للعمل بشـأن التلوث بالمواد البالسـتيكية.  -58
ر قدرة المنتدى االقتـصادي العالمي   في إقامة هذه الـشراكة العالمية ـشركاء من القطاعين العام والخاص، وهي تـُسّخِ

الـمدني من أـجل ترجـمة االلتزاـمات إلى إجراءات ـهادـفة على  على الجمع بين الحكوـمات والشـــــرـكات والمجتمع  
تيكية. ث بالمواد البالـس تيكية والتلوُّ ،  2021وفي عام  الصـعيدين العالمي والوطني لتحرير العالم من النفايات البالـس

تيكيةـشرعت المنظمتان في التعاون من أجل تفعيل مبادرة نوتيك   اعالت مع  . وقد حدَّدت التفلمكافحة المواد البالـس
لمكافحة   الفريق العامل اإلقليمي المعني بهذه الشــــراكة العالمية في أفريقيا مجاالت التآزر في إطار مبادرة نوتيك

، وشـاركت الوكالة، بوصـفها مراقباً رسـميا في هذه الشـراكة العالمية، في االجتماع االسـتهاللي  المواد البالسـتيكية
سـيا، مما مهَّد الطريق أمام إقامة شـراكات في المسـتقبل فيما يتعلق بمبادرة  للفريق العامل اإلقليمي لجنوب شـرق آ

   .لمكافحة المواد البالستيكية نوتيك

عَت الصــيغة النهائية التفاق بين المنظمة العالمية لألرصــاد الجوية والوكالة في عام   -59 ووقِّع    2021وُوضــِ
اير   اني/يـن انون الـث ال  .2022في ـك ان ـب دت المنظمـت اخ  وتعهـَّ ة على تغيُّر المـن ار المترتِّـب افحـة اآلـث اً في مـك ل مـع عـم

ــروع   ــتقرة    المعنون  ،INT7020والتلوث في إطار المشـ ــتخدام تقنيات النظائر المسـ "تطوير القدرات من أجل اسـ
  استخداماً أوسع لتحديد مصادر غازات الدفيئة في الغالف الجوي".   

  2021األُُطر البرنامجية القُطرية الموقَّعة في عام 
   اإلمارات العربية المتحدة

    أوزبكستان
   باالو

   البرتغال
   بوروندي

    مارشالجزر  
   الجمهورية التشيكية

   جيبوتي
   زامبيا

   سانت فنسنت وجزر غرينادين
    سلوفاكيا
    سنغافورة

   غانا
   مالي

    مدغشقر
    مصر
    مالوي
 النيجر
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ية للتعاون اإلنمائي الدولي من أجل تعزيز العمل لدعم البلدان  ووحَّدت الوكالة جهودها مع الوكالة الصــين  -60
وسـيواصـل   النامية في تحقيق أهداف التنمية المسـتدامة، وتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي.

ــتوى  الكيانان التعاون في مجال البحث والتطوير التطبيقيين وبناء القدرات، بما في ذلك التعليم والتدري ب على مسـ
وســتتبادل الوكالة الدولية للطاقة الذرية والوكالة الصــينية للتعاون اإلنمائي   الدراســات الجامعية والدراســات العليا.

ــول على   ــحين من البلدان النامية للحصـ ــبكات وإلحاق المرشـ ــتدعمان إقامة الشـ الدولي الخبرات والمعارف، وسـ
تتعاون المنظمتان أيضـاً في توفي  التدريب. لمي  وـس تخدام الـس ية التقنية لالـس اـس ر الخبرات لدعم تطوير الهياكل األـس

مـبادرة نوتـيك لمـكافـحة المواد  وأخيراً، من المتوقع أن ـيدعم ـهذا االتـفاق تنفـيذ   للتطبيـقات النووـية في البـلدان الـنامـية.
   ك).مبادرة العمل المتكامل لمكافحة األمراض الحيوانية المصدر (مبادرة زودياو البالستيكية

ن الرـقابيين في مـجال التكنولوجـيا    -61 ووقَّـعت الوـكاـلة وهيـئة الـطاـقة اـلذرـية الـباكســــــتانـية ترتيـبات عملـية تُمّكِ
  النووية ومستخدميها من االستفادة من خبرات الهيئة الطويلة األمد في إدارة مشاريع القوى النووية وتطبيقاتها.  

ف والنوعي، دخلت الوكالة  ومع التركيز على تحســـين فرص الحصـــول على الطب اإلشـــ   -62 عاعي المنصـــِ
ومؤســســة دعم المدن في مواجهة تحدي الســرطان في شــراكة لصــالح مرضــى الســرطان في المدن المنخفضــة  

  والمتوسطة الدخل.  

، وقَّـعت الوـكاـلة ترتيـبات عملـية مع الجمعـية اإلســــــبانـية للوـقاـية من اإلشــــــعاـعات، وهي  2021وفي ـعام    -63
وبموـجب أحـكام الترتيـبات العملـية،   زـمة بتعزيز األـمان في تطبيق اإلشــــــعاـعات المؤيَّـنة.رابـطة علمـية وتقنـية ملت

ســتعمل الوكالة مع الجمعية المذكورة بشــكل وثيق لتعزيز وقاية المرضــى والمهنيين والجمهور من اإلشــعاعات،  
   وكذلك في مجال التأهب للطوارئ اإلشعاعية والتصدي لها.

ــتناداً إلى النتائج    -64 ــعة  واسـ ــركة الوطنية للنفايات المشـ ــراكتها مع الشـ عت الوكالة نطاق شـ ــَّ المحقَّقة، وسـ
)ENRESA  .لمواصلة العمل المشترك بشأن التصرف في النفايات المشعة (  

  اإلجراءات المتخذة في إطار الشراكات الجارية

قت الوكالة الجهود الرامية إلى تعزيز التضــافر والتعاون  2019منذ عام   -65 ــَّ الثالثي المتصــل بالتطبيق  ، نس
عبية وفييت نام وكمبوديا. لمي للتكنولوجيات النووية في جمهورية الو الديمقراطية الـش وكجزٍء من هذه الجهود   الـس

الـجارـية ـلدعم التـعاون التقني فيـما بين البـلدان الـنامـية، تتـناول خـطة العـمل المتفق عليـها بين فيـيت ـنام وكمبودـيا ـعدة 
ــناعة، واالختبارات غير مجاالت ذات أولوية  ــعاعية في مجاالت األغذية والزراعة، والصــ منها التطبيقات اإلشــ

ــية الرقابية؛ وغير ذلك من المجاالت. ــاس ــعاعي والنووي؛ والبنية األس ــلة من   المتِلفة؛ واألمان اإلش ــلس مت س ونُّظِ
ا اون مع الوـك التـع ائـمة ـب ة الـق ة في إـطار الترتيـبات العملـي األـمان  حلـقات العـمل االفتراضــــــي ة ـب ة المعنـي امـي ة الفييتـن ـل

وشـمل ذلك حلقة عمل افتراضـية بشـأن الوقاية   اإلشـعاعي والنووي والمعهد الفييتنامي للطاقة الذرية في فييت نام.
ة لألـمان النووي   امـي ة الفييتـن اـل ا الوـك ادـلت خاللـه األـمان النووي، تـب ة ـب ات التفتيش المتعلـق اـعات وعملـي من اإلشــــــع

ــعاعي خبرتها مع  ــعاعات،   اللوائحممثالً من كمبوديا، تعرفوا خاللها على كيفية وضــع    22واإلش للوقاية من اإلش
وخالل حلقة عمل افتراضـية بشـأن  وعمليات التفتيش المتعلقة باألمان النووي، واألنشـطة المتصـلة بإنفاذ القانون.

ف   كنولوجيا اإلشــعاعية في فييت  مشــاركاً من كمبوديا على تطبيق الت  27المعالجة اإلشــعاعية في الصــناعة، تعرَّ
ــر  نام. ــأن االختبارات غير المتِلفة، تلقى خاللها خبراء    24وأخيراً، حضـ ــية بشـ ــاركاً دورة تدريبية افتراضـ مشـ

لة عن المؤهالت والشــهادات التي يحصــل عليها الموظفون المعنيون باالختبارات غير  كمبوديون معلومات مفصــَّ
    ة في االختبارات البصرية لمختلف األساليب.المتِلفة، وأُتيحت لهم فرص للمشارك
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واســـــتمر التـعاون مع ـجامـعة جزر الهـند الغربـية في الحرم الـجامعي لموـنا، في إـطار مشـــــروع التـعاون    -66
"بـناء ـقدرات ـخدـمات تشـــــخيص وعالج الســـــرـطان المتعلـقة ـبالتكنولوجـيات    المعنون ،JAM6014التقني الوطني 

ووفَّرت الوكالة، بالتعاون مع وزارة الصــحة في جامايكا والمسـتشــفيات الوطنية، فرصــاً تدريبية محددة   النووية".
ربية،  ، اسـتضـافت جامعة جزر الهند الغ2021وفي عام  الهدف بشـأن األمان اإلشـعاعي في االسـتخدامات الطبية.

بالتعاون مع الوكالة، دورات تدريبية افتراضـية بشـأن األمان اإلشـعاعي والوقاية من اإلشـعاعات في مجال الطب  
زت الدورات األمان المهني وأمان   اإلشـعاعي التدخلي لصـالح أخصـائيي التصـوير اإلشـعاعي والممرضـات. وعزَّ

طة باســتخدام اإلشــعاعات في الطب اإلشــعاعي  المرضــى من خالل زيادة فهم المخاطر الصــحية المحتملة المرتب
بين لضــــمان االســــتدامة، وتزويد المهنيين الوطنيين بالمهارات   التدخلي. ناً لتدريب المدّرِ وشــــملت الدورات مكوَّ

الالزـمة لتكرار اـلدورات ـبالتـعاون مع الـجامـعة الـمذكورة في الســـــنوات الـقادـمة، وـتدرـيب مهنيين ـجدد في ـجاـمايـكا  
   أخرى تابعة للوكالة والجماعة الكاريبية. وكذلك في بلدان

   التحسين المستمر لنوعية تصميم المشاريع ورصدها -3-3-ألف

مة والمقترحة لدورة  2021في عام   -67 ــمَّ ــاريع التعاون التقني المص ــاً كامال لمش ــتعراض ، أجرت الوكالة اس
ــاريع وا2023-2022التعاون التقني للفترة   ــاف المشـ ــين أوصـ ــتراتيجيات  ، بهدف دعم تحسـ ألُطر المنطقية واسـ

ذ. ة في الـجدوى والمالءـمة   التنفـي ة لبرامج التـعاون التقني المتمثِّـل ايير الجودة المســـــتكمـل وطبَّق االســـــتعراض مـع
    والفعالية والكفاءة واالستدامة والملكية.

ا  -68 ديد على الصـالت بين تصـميم مـش ريع التعاون  واعتمد اـستعراض الجودة نهج الحافظة القُطرية، مع التـش
    التقني وأطر التخطيط القُطري، من أجل مواءمة التخطيط والتصميم وتعزيز رصد النواتج.

اريع    -69 تكمال األدوات والمبادئ التوجيهية، ارتفع ُمعدَّل تقديم تقارير تقييم التقدم المحرز في المـش وعقب اـس
ــمولة بالتقرير لعام  ــنوية   ُمعدَّل تحقق حتى اآلن.، وهو أعلى %82إلى   2020للفترة المش وتوفِّر هذه التقارير الس

فرصـــة فريدة لتســـجيل التقدُّم الذي تحرزه المشـــاريع نحو تحقيق مخرجاتها ونواتجها، وتحليل مدى تفاعل أفرقة 
ز منصـة إعداد التقارير الطابع التشـاركي إلعداد  المشـاريع بكفاءة وتكيفها مع التغيرات في الوقت المناسـب. وتعّزِ

د على مسـاءلة جميع أعضـاء أفرقة المشـاريع. بَت أفرقة المشـاريع على اسـتخدام منصـة إعداد  التقارير وتشـّدِ وُدّرِ
    تقارير التعاون التقني من خالل المواد التعليمية وحلقات العمل اإلقليمية والدورات التدريبية االفتراضية.

داث أدوات الرصــد والتقييم واألُطر ولوحات معلومات  واســتمر تعزيز اإلدارة القائمة على النتائج باســتح  -70
ــاريع. ــطة الجارية في إطار االتفاق التعاوني اإلقليمي للبحث   البيانات لمختلف المشـ ــاً إلى األنشـ م الدعم أيضـ وقّدِ

ت  والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين في جهودها الرامية إلى تقييم أثر المشــــاريع في مجاال 
     الوثائق القابلة للتمويل. في إعدادمواضيعية مختارة؛ وتم تحليل الدعم التعاوني 

نت في عام   -71 العمليات الرامية إلى تحســين إدارة المعارف والتدريب، وذلك بهدف تحســين    2021وتحســَّ
ه. ــاء وـمدى مالءمـت دَّم إلى اـلدول األعضـــ دَّعم المـق تعريف وتوجـيه  وأُدِخـلت تحســـــيـنات على عملـيات   توقـيت اـل

ــين التنفيذ من أجل تحقيق   ــمهم للمعارف مع النظراء، مع التركيز على تحسـ ــليمهم المهام، وتقاسـ الموظفين، وتسـ
      النتائج، وتبادل الدروس المستفادة والممارسات الجيدة، وبناء الوعي أو الخبرة التقنية أو المواضيعية.

عملية للنظراء والمستعملين النهائيين، تُبيِّن أدوارهم ومسؤولياتهم  وباإلضافة إلى ذلك، صدرت إرشادات   -72
    في عملية الشراء في إطار التعاون التقني، لدعم كفاءة المشتريات وفعاليتها.
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ــرافية الداخلية العديد من التقييمات والمراجعات لألعمال المضــطلع بها في    -73 وأجرى مكتب الخدمات اإلش
َدت جميع التوصــيات المفتوحة التي أبداها مكتب الخدمات اإلشــرافية   .2021ي عام إطار التعاون التقني ف وُرصــِ

وقد يسـَّر ذلك إغالق التوـصيات في   الداخلية بـشأن التعاون التقني، وتُوبِع ـسير خطط العمل المتفق عليها عن كثب.
رافية الداخلية منذ عام وتم تناول مائة وخمس وثالثين توصـية من توصـيات مكتب الخدمات   الوقت المناـسب. اإلـش

وأُغِلقت جميع التوصيات المتعلقة بالتعاون التقني   .2021توصية أُغِلقت أو نُِفّذت في عام    21، بما في ذلك 2019
   .2019الصادرة قبل عام 

  المشاركة النسائية في برنامج التعاون التقني  -4-3-ألف

ع الوكالة بقوة توسـيع نطاق   -74 ع الدول األعضـاء  تُشـّجِ المشـاركة النسـائية في برنامج التعاون التقني، وتُشـجَّ
ــاركين في االجتماعات والدورات التدريبية،   ــال الوطنيين، والمشـ ــؤولي االتصـ ــمن مسـ ــيح اإلناث ضـ على ترشـ

   والحاصلين على المنح الدراسية والزائرين العلميين، والنظراء.

التـعاون مع المنظ  -75 انـية، وـب ا النوويتين، عـقدت الوـكاـلة دورة وللمرة الـث ـمة األســـــترالـية للعلوم والتكنولوجـي
تدريبية إقليمية بشــأن "دعم النســاء في تعليم العلوم النووية والتواصــل بشــأنها" لفائدة المعلِّمات في آســيا والمحيط  

عات والمهنيِّات في مجال  وهذه الدورة التدريبية جزء من برنامج للتعليم المستمر لمعلِّمات العلوم في الجام الهادئ.
  االتصاالت العلمية، ويتضمن منصة جديدة للدورات.

جيع  -76 اء في الميدان النووي في أمريكا الالتينية والكاريبي، أيَّدت الوكالة واالتفاق    ولتـش اركة النـس زيادة مـش
ا النوويين في أمريـكا الالتينـية والـكاريبي إنشـــــاء فرع إقليمي ـجدـيد  التـعاوني اإلقليمي لترويج العلوم والتكنولوجـي

ــتين للمؤتمر  للرابطة العالمية للعامالت في المجال النووي. وقد اُفتتح ا ــة والســ لفرع الجديد خالل الدورة الخامســ
العام للوكالة وحـضر االفتتاح علماء وواـضعو ـسياـسات وموظفون من الوكالة، بمن فيهم المدير العام للوكالة الـسيد 

عاِلمة نووية وـصانعة ـسياـسات من أمريكا الالتينية،   12ويرأس الفرع فريق مؤلف من   رافائيل ماريانو غروـسي.
   ح تخصصاتهن من الطب النووي والعالج اإلشعاعي إلى الرصد البيئي واألمان اإلشعاعي.تتراو

  
  
  
  

دومينيك موييو، رئيسة الرابطة العالمية للعامالت في المجال النووي، متحدثة في فعالية جانبية للرابطة في إطار اتفاق أركال. 
 (الصورة من: دين كالما، الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
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ل    -77 ذكورة في األرجنتين والبرازـي ة الـم ة للرابـط الـي ة الـح ويـهدف الفرع اإلقليمي إلى تعزيز الفروع الوطنـي
كوســـتاريكا  و  إكوادور وأوروغواي وبيرو وشـــيلي وفنزويالوالمكســـيك وكوبا وبوليفيا وإنشـــاء فروع جديدة في 

ا ا الالتينـية والـكاريبي نقـطة مرحلـية رئيســــــية في عـ  .وكولومبـي من خالل    2021و  2020امي  ووصــــــلت أمريـك
وباإلضـافة    وكولومبيا.وفنزويال  شـيلي وبيرو   اإلطالق الرسـمي لفروع وطنية للرابطة في أربعة من هذه البلدان:

ــأ في إطار اتفاق أركال   ــيضــع فرع الرابطة المنش ــاملة، س ــبكة واحدة ش إلى توحيد مختلف الفروع الوطنية في ش
معلومات عن مشاركة النساء في القطاع النووي، مما ييسر التنفيذ المستقبلي    قاعدة بيانات إقليمية وسيتيحها لتوفير

للسـياسـات العامة التي تسـتهدف سـد الفجوة بين الجنسـين في مجال العلوم. ويسـتند دعم الوكالة للرابطة المذكورة  
ــؤول ــابات لتولي مس ــابقة التي بذلتها الوكالة في المنطقة إلعداد مهنيَّات ش يات قيادية واالضــطالع  إلى الجهود الس

   بدور "المناصرات للمجال النووي" في مؤسساتهن الوطنية.

، دعـمت الوـكاـلة أيضـــــاً إنشـــــاء فروع وطنـية للرابـطة في ـعدد من اـلدول األعضـــــاء  2021وفي ـعام    -78
ن "التـعاون مع  ودعـمت الوـكاـلة الفـعالـية الـجانبـية الـعالمـية التي ُعقـِدت خالل المؤتمر الـعام للوـكاـلة بعنوا األفريقـية.

وحظي المؤتمر العالمي للرابطة العالمية للعامالت    دعم المواهب في المجال النووي".  النســاء في المجال النووي:
ــروع   ــرية  INT0095في المجال النووي بدعم من المشــ ــاء في بناء القدرات البشــ ، المعنون "دعم الدول األعضــ

  ودة برنامج التعاون التقني".المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا النووية وإدارة ج

  

 

  مشاركة الذكور/اإلناث في برنامج التعاون التقني. :2الشكل  
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   الوطنيين حسب المنطقة.النسبة المئوية للذكور واإلناث بين مسؤولي االتصال  :3الشكل  

  

  .2021- 2017المشاريع حسب المنطقة،  النساء النظيرات في  :4الشكل  

51أفريقيا: 

38آسيا والمحيط الهادئ: 

42أوروبا: 

34أمريكا الالتينية والكاريبي: 
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النسائية في التدريب ضمن الحاصلين على منح دراسية، والزائرين العلميين، والمشاركين  المشاركة  :5الشكل  
- 2017في الدورات التدريبية، والمشاركين في االجتماعات، وغيرهم من العاملين في المشاريع خالل الفترة 

2021.   
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  11موارد برنامج التعاون التقني وتنفيذه  -باء

  الشؤون الماليةلمحة عامة عن  -1-باء

  12الموارد المخصصة لبرنامج التعاون التقني  -1-1-باء

مليون يورو    86.4، كان مجموع المبالغ المتعهَّد بها لصـندوق التعاون التقني قد بلغ 2021في نهاية عام   -79
بالفعل ما  مليون يورو، وتســـلم الصـــندوق منها    89.6والبالغ    2021من المبلغ المســـتهدف للصـــندوق في عام 

وبلغ مجموع موارد صـــندوق التعاون التقني، بما فيها متأخرات تكاليف المشـــاركة   مليون يورو.  85.3مجموعه  
ــترداد واإليرادات المتنوعة،   رة االس ــمل    مليون  86.4الوطنية ومتأخرات التكاليف البرنامجية المقرَّ يورو (بما يش

من تكاليف المشـــاركة الوطنية،    يورو  مليون    0.6تقني، ويورو من المدفوعات لصـــندوق التعاون ال  مليون  85.3
ة لعـام    يورو من اإليرادات المتنوعـة).  مليون  0.6و دة الخـارجـة عن الميزانـي فبلغـت    2021أمـا الموارد الجـدـي

ــاهمات العينية    23.5 ــين ومالطة   مليون يورو.  0.1مليون يورو، وبلغت المسـ ــافة إلى ذلك، قدَّمت الصـ وباإلضـ
، قدرها  19-لدعم جهود الوكالة لمـساعدة الدول األعـضاء في مكافحة جائحة كوفيد  2021ية في عام مـساهمات عين

  مليون يورو على التوالي. 0.03مليون يورو و 1.842

%، في حين بلغ معدل  96.5، كان معدل تحقيق التعهدات قد بلغ 2021كانون األول/ديســــمبر    31وفي    -80
ودفعت مائة وإحدى وعشـرون دولة عضـواً، من بينها   ).6% (الشـكل 95.2تحقيق المدفوعات في التاريخ نفسـه 

ر لصـندوق التعاون التقني بالكامل أو جزئيا.  17 وتـشمل المبالغ   بلداً من أقل البلدان نموا، مبلغتها المـستهدف المقرَّ
تلمة في عام  لة أو اإلضـافية م  182  023  ما مجموعه  2021المـس   دولة عضـواً.  11ن يورو من المدفوعات المؤجَّ

  %.95.0سيغدو  2021ودون هذه المبالغ، كان معدل تحقيق المدفوعات في عام 

 
المعنون "تعزيز    GC(65)/RES/10المعنون "موارد برنامج التعاون التقني وتنفيذه" من القرار   4-يســــتجيب القســــم باء للقســــم ألف 11

  أنشطة التعاون التقني التي تضطلع بها الوكالة".

مة باليورو ما لم يُذكر خالف ذلك. 12    جميع األرقام المذكورة مقوَّ
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  2021- 2012االتجاهات في موارد برنامج التعاون التقني،   :6الشكل  

 

  2021موارد برنامج التعاون التقني في عام  :1الجدول 

ً  89.6   2021المبلغ المستهدف للمساهمات الطوعية في صندوق التعاون التقني في عام    مليونا

صندوق التعاون التقني وتكاليف المشاركة الوطنية والتكاليف البرنامجية المقررة 

 واإليرادات المتنوعة االسترداد 

  13الموارد الخارجة عن الميزانية

 14المساهمات العينية

  

86.4  ً   مليونا

23.5  ً   مليونا

0.1  ً   مليونا

  ماليين 110.0   مجموع الموارد الجديدة لبرنامج التعاون التقني

 

 

 
  ر لالطالع على التفاصيل.في الملحق التكميلي لهذا التقري 5-يُرجى الرجوع إلى الجدول ألف 13

اعدة الدول األعضـاء في مكافحة جائحة كوفيد2021في عام  14 اهمات عينية لدعم جهود الوكالة لمـس ، 19-، قدَّمت الصـين ومالطة مـس
  مليون يورو على التوالي. 0.03مليون يورو و 1.842قدرها  
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  ومتأخرات التكاليف البرنامجية المقررة االستردادتسديد متأخرات تكاليف المشاركة الوطنية  :2الجدول 

 2021المبالغ غير المدفوعة في نهاية عام   2021المبالغ المستلمة في عام  

ً  0.6  تكاليف المشاركة الوطنية ً  0.5  مليونا   مليونا

رة االسترداد ً  0  التكاليف البرنامجية المقرَّ ً  0.7  مليونا   مليونا

صندوق التعاون التقني األموال الخارجة عن الميزانية الموارد العينية
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  . 2021-2012االتجاهات في معدل التحقيق،  :7الشكل  

  المساهمات الخارجة عن الميزانية والمساهمات العينية -2-1-باء

من جميع المصــــادر (أي من البلدان المانحة،    2021بلغت المســــاهمات الخارجة عن الميزانية في عام   -81
م مبلغ   مليون يورو.  23.5والمنظمات األخرى، وحصــــص الحكومات من التكاليف)  والمنظمات الدولية  ويُقســــَّ

ـــ  مليون يورو قدَّمتها جهة مانحة ألنـشطة هي نفـسها الجهة المستفيدة    1.8 مليون يورو على النحو التالي:  23.5الـــ
رو مقدَّمة من الجهات  مليون يو  21.4منها (وهو ما تشـيع اإلشـارة إليه باسـم حصـص الحكومات من التكاليف)؛ و

مليون يورو من    0.3مليون يورو وردت من خالل آلـية مـبادرة االســـــتـخداـمات الســـــلمـية؛ و  15.0الـمانـحة، منـها  
وقدَّمت أربع عشرة دولة عضواً أفريقية مساهمات خارجة عن الميزانية بلغ مجموعها   المنظمات الدولية والثنائية.

ويِرُد مزيد من التفاصـــيل في   ي اإلقليمية من خالل صـــندوق اتفاق أفرا.مليون يورو لمشـــاريع التعاون التقن  0.3
(حصـــــص الحكوـمات من   4(المســـــاهـمات الـخارـجة عن الميزانـية حســـــب الجـهة الـمانـحة) والـجدول   3الـجدول  

ــرطان).  5التكاليف)، والجدول   ــاهمات المقدَّمة إلى برنامج العمل من أجل عالج السـ ــاهمات   (المسـ وبلغت المسـ
  مليون يورو. 0.1 العينية
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المـساهمات الخارجة عن الميزانية (المقدَّمة من جهة مانحة ليـست هي نفـسها الجهة المـستفيدة) المخـصـصة  :3الجدول  
   ، حسب الجهة المانحة2021لمشاريع التعاون التقني في عام 

  894 14   السودان  000 506   االتحاد الروسي
  645 328   السويد   936 69   األردن
  200 8   شيلي  484 1   أوغندا
  039 5   غانا  000 290   بلجيكا
  000 150   فرنسا  000 20   بلغاريا
  120 4   الفلبين  662 7   بنن

  061 12   الكاميرون  080 3   تنزانيا
  000 10   كوت ديفوار  504 108   الجزائر

  000 10   ماليزيا  344 98   التشيكيةالجمهورية 
  134 21   المغرب  000 50   جمهورية الكونغو الديمقراطية

  000 40   موناكو  069 160   جمهورية كوريا
  666 353   النرويج  823 148   جنوب أفريقيا

  534 36   نيجيريا  844 1   زامبيا
  287 314 12   الواليات المتحدة  000 20   زمبابوي
  000 896 6   اليابان  219 31   السنغال

 544 721 21  المجموع  
  

التمويل المقدَّم من جهة مانحة ألنشـطة هي نفسـها الجهة المسـتفيدة منها (حصـص الحكومات من التكاليف)  :4الجدول  
  2021والمخصَّص لمشاريع التعاون التقني في عام 

  813 21   السودان  359    أوكرانيا
  725 508   الكاميرون  210 043 1   البحرين

  720 24   كوستاريكا  000 17   البوسنة والهرسك
  950 74   المغرب  000 20   سلوفينيا
 777 755 1 المجموع  000 45   السنغال

 

ــاهمات الخارجة عن الميزانية   :15  5الجدول   ــد  المسـ الناتجة عن جهود حشـ
  2021الموارد لبرنامج العمل من أجل عالج السرطان، 

   المبلغ   الدولة العضو
  000 100  فرنسا
  000 40    موناكو

 000 131 االتحاد الروسي
 573 299     السويد 

 160 732 4  الواليات المتحدة
 733 302 5   المجموع

 
وتقدَّم بعض المسـاهمات مباشـرة  حت بند الجهات المانحة المعنية.أعاله ت 3مدرجة بالفعل في الجدول    5األموال المبيَّنة في الجدول  15

عَب اإلقليمية. ــُ ــطة الش ــها اآلخر إلى أنش ــطة البرنامج وبعض ــرطان  2021وفي عام  إلى أنش ــد برنامج العمل من أجل عالج الس ، حش
) ألنشطة مكافحة السرطان التي ستُنفَّذ Varian Medical Systemsيورو من شركة فاريان للنُُظم الطبية (  89,244مساهمة عينية قدرها  

  .2022في عام 
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االتجاهات في المساهمات الخارجة عن الميزانية حسب نوع الجهة المانحة، باستثناء المساهمات   :8الشكل  

  .2021-2012المقدَّمة إلى برنامج العمل من أجل عالج السرطان، 

  التعاون التقنيتنفيذ برنامج  -2-باء

   التنفيذ المالي  -1-2-باء

ويُعبَّر عن التنفـيذ   يُعبَّر عن أداء برنامج التـعاون التقني من الـناحـية الـمالـية وغير الـمالـية على حد ســـــواء.  -82
ا الغ الـمدفوـعة فعلـي ة من خالل المـب الـي ة الـم احـي اء.  16من الـن ة غير   واألعـب احـي امج من الـن ذ البرـن ا تنفـي ة (أي  أـم الـي الـم

ــطة التدريبية   ــتعان بهم، واألنش ــرات منها عدد الخبراء المس المخرجات) فيمكن التعبير عنه عدديا من خالل مؤش
   المعقودة، وأوامر الشراء الملتزم بها.

حتى    2021وقد وصــلت نســبة التنفيذ المالي فيما يخصُّ صــندوق التعاون التقني، بالمقارنة بميزانية عام   -83
  ).6% (الجدول 84.1، إلى 2020ن األول/ديسمبر كانو 31

  2021و 2020و 2019المؤشرات المالية لصندوق التعاون التقني لألعوام  :6الجدول 

  2021  2020  2019  المؤشر

  يورو 122 435 851   يورو 116 306 630   يورو 123 376 365  17مخصصات الميزانية في نهاية العام

  يورو 102 940 738   يورو  93 473 177   يورو 109 937 361  األعباء + المبالغ المدفوعة فعليا

  %84.1  %80.4  %89.1  معدل التنفيذ 

  
   

 
ــتعملة منذ تنفيذ نظام المعلومات لدعم البرامج على نطاق   16 ــطلحات المسـ ــروفات وفقاً للمصـ المبالغ المدفوعة فعليا هي معادل المصـ

  الوكالة (نظام إيبس/أوراكل).

صــات الميزانية لعام  17 ل من الســنوات الســابقة والبالغ في نهاية العام المبلغ   2021تشــمل مخصــَّ المخصــص من قَْبل للمشــاريع المرحَّ
  مليون يورو. 7.4
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  الرصيد غير المخصص -2-2-باء

ص2021في نهاية عام   -84 ، اســـتُلم  2021وفي عام  مليون يورو.  1.1يبلغ    18، كان الرصـــيد غير المخصـــَّ
ويُحتفَظ بما   .2022ماليين يورو هو عبارة عن مبالغ مدفوعة مقدماً لصـندوق التعاون التقني عن عام   12.9مبلغ  

  من األموال النقدية بعمالت ال يمكن استخدامها في تنفيذ برنامج التعاون التقني. 19يورو مليون 0.1قيمته نحو 
  

 
  
  الموارد البشرية والمشتريات -3-2-باء

وفيما يتعلق   تُبيِّن مؤشـــرات الموارد البشـــرية والمشـــتريات التنفيذ غير المالي لبرنامج التعاون التقني.  -85
  .2021أمر شراء في عام  2320بالمشتريات، صدر ما مجموعه 

  

 
  .2022لمشاريع التعاون التقني في عام  2021تم تخصيص إجمالي األموال غير المخصَّصة في عام  18

  .عشرية بالماليين فاصلة 1إلى ب مقرَّ مبلغ يورو،  15.580 19

   ي صندوق التعاون التقنيمقارنة الرصيد غير المخصص ف :7الجدول 

  2021  2020  الوصف

   1 086 966  -   الرصيد غير المخصص

لصندوق التعاون  2021و 2020مبالغ مدفوعة مسبقاً في عامي  

   التقني عن السنة التالية

12 897 556 12 884 788   

   580 15 657 514 1  عمالت غير قابلة للتحويل ال يمكن استعمالها

   522 890 167 223  تحويلها وال يمكن استعمالها إال ببطءعمالت يصعب 

   14 510 225 380 635 14  رصيد غير مخصص معدَّل

  2021تنفيذ المخرجات: المؤشرات غير المالية لعام  :8 الجدول

  في شكل افتراضي في شكل حضوري  المؤشر

 042 1  644  مهام الخبراء والمحاضرين
 497 3  321  اآلخرونالمشاركون في االجتماعات وموظفو المشاريع 
 11  732  المنح الدراسية والزائرون العلميون في الميدان

 526 2  372  المشاركون في الدورات التدريبية
 103  16  الدورات التدريبية اإلقليمية واألقاليمية



GC(66)/INF/7  
 27الصفحة 

 

  

مشـــروعاً إضـــافياً في طور    445مشـــروعاً عامال، وكان هناك    973، كان هناك  2021وفي نهاية عام   -86
  المعنية.وأُلغيت سبعة مشاريع بالتشاور مع الدولة العضو  مشروعاً. 158، أُغلق 2021وخالل عام  اإلغالق.

  مشاريع االحتياطي البرنامجي  -4-2-باء

   .2021لم يُطلب تنفيذ أي مشاريع بتمويل من االحتياطي البرنامجي في عام   -87

   

  2021المشتريات الخاصة بالتعاون التقني في عام  :9الجدول 

  قيمة طلبات الشراء الصادرة  أوامر الشراء الصادرة  طلبات التوريد  الشعبة

  064 506 19   683   634  شعبة أفريقيا
  735 642 12   468   518  شعبة آسيا والمحيط الهادئ

  146 754 9   366   325  شعبة أوروبا
  213 208 22   800   460  شعبة أمريكا الالتينية والكاريبي

 325 48   3  2  أجل عالج السرطانبرنامج العمل من  
  484 159 64  320 2  939 1  المجموع
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 202120أنشطة البرنامج وإنجازاته في عام    -جيم

  أفريقيا -1-جيم

  45  عدد البلدان المتلقـية للدعم من خالل التعاون التقني

  يورو 35 062 210  الميزانية في نهاية العاممخصصات 

  يورو 653 192 30  األعباء والمبالغ المدفوعة

 1 / 237/ 35  / في طور اإلغالق/الملغاة2021المشاريع المغلقة في عام 
  %86.1   معدل التنفيذ في صندوق التعاون التقني

  265  مهام الخبراء والمحاضرين

  777   االجتماعات وموظفو المشاريع اآلخرونالمشاركون في 

  498  الحاصلون على منح دراسية والزائرون العلميون

  430  المشاركون في الدورات التدريبية

  5  الدورات التدريبية اإلقليمية

 

 

  

  حسب المجال التقني.  2021المبالغ المدفوعة فعليا في منطقة أفريقيا في عام   :9الشكل  

 

 

 
المعنون "تعزيز أنشـطة التعاون التقني التي تضـطلع بها الوكالة" وهي كما  GC(65)/RES/10يسـتجيب القسـم جيم ألقسـام من القرار   20

 "."تعزيز أنشطة التعاون التقني، والقسم باء "برنامج العمل من أجل عالج السرطان 2-"عام"، والقسم ألف 1-يلي: القسم ألف

  

2.7%
الطاقة

األغذية والزراعة

الصحة والتغذية

التطبيقات الصناعية/التكنولوجيا اإلشعاعية

تطوير المعارف النووية وإدارتها

األمان واألمن

المياه والبيئة

9.4%

12.0%

4.0%

3.6%

28.3%

40.0%
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  أبرز المالمح اإلقليمية في أفريقيا -1-1-جيم

من أـقل البـلدان نموا، في   26دوـلةً عضـــــواً من المنطـقة األفريقـية، منـها  45، شـــــارـكت  2021في ـعام    -88
وقد حقّق البرنامج معّدل تنفيذ قدره  مشـروعاً إقليميا.  48مشـروعاً وطنيا و  319برنامج التعاون التقني، من خالل 

86.1.%   

ووقَّعت تســـع دول أعضـــاء على أُطر برنامجية قُطرية في عام   -89
   .2021وأنشأت رواندا هيئتها الرقابية النووية خالل عام  .2021

ن    -90 الموارد البشــرية، متأثراً  وظلَّ تنفيذ البرنامج، وال ســيما مكّوِ
ولم يتســن تنفيذ  .19-بالقيود المفروضــة على الســفر بســبب جائحة كوفيد

اشـــــرة. لـَت  الـعدـيد من اـلدورات الـتدريبـية ذات الطبيـعة العملـية المـب ّدِ وعـُ
واســتُخدمت   وحيثما أمكن، اســتمر تقديم المنح الدراســية، وال ســيما الطويلة األجل. خطط العمل، حســب الحاجة.

   جتماعات والدورات التدريبية االفتراضية لمواصلة بناء القدرات بقدر اإلمكان.اال

وأسـفر التعاون الوثيق بين موظفي الوكالة والجهات المعنية الوطنية واإلقليمية في مجال وضـع تصـاميم    -91
    إقليميا). 18مشروعاً وطنيا و 163مشروعاً جديداً معتمداً ( 181عن  2023-2022المشاريع لدورة الفترة 

ونظر المـشاركون   .2021وُعِقد االجتماع الـسنوي لمـسؤولي االتـصال الوطنيين افتراـضيا في آذار/مارس    -92
ة مثل التحديات والدروس المـستفادة من تنفيذ البرنامج في ظل الجائحة، وتعزيز دور النـساء   في قـضايا إقليمية مهمَّ

والشــراكات المقامة في إطار برنامج التعاون التقني في أفريقيا، والجوانب    في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية،
   .2030االستراتيجية للمجاالت المواضيعية الرئيسية لدعم تحقيق خطة عام 

م مـشروعان مـشتركان بين  -93 ِمّ ـسالمة    بـشأنمنظمة األمم المتحدة للتنمية الـصناعية (اليونيدو) والوكالة   وصـُ
   .هماوستحشد المنظمتان الموارد لتنفيذ قادرة على الصمود أمام تغيُّر المناخ.المحاصيل البشأن واألغذية 

لمشــاركة  وقد ركَّز الحوار مع مكتب المســتشــار الخاص لشــؤون أفريقيا التابع لألمم المتحدة، من خالل ا  -94
في اجتماعات فرقة العمل المشــتركة بين اإلدارات المعنية بالشــؤون األفريقية على الصــعيدين التقني والرئيســي،  

  2030على دعم تنفـيذ إـطار العـمل المشـــــترك بين االتـحاد األفريقي واألمم المتـحدة للتنفـيذ المشـــــترك لخـطة ـعام  
يا إلى أقصــى حد، مع تســليط الضــوء على الطاقة بوصــفها  لزيادة تأثير جهود التعافي في أفريق  2063وخطة عام 

   أداة تمكينية رئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

  أبرز مالمح المشاريع -2-1-جيم

واجهت بوروندي تحديا يتمثَّل في انخفاض إنتاجية الثروة الحيوانية بسبب ارتفاع معدل انتشار األمراض    -95
اـية تـغذـية الحيواـنات.الحيوانـية   ونظراً   والحيوانـية المصـــــدر الـعابرة للـحدود، وانخـفاض األداء الجيني، وـعدم كـف

ــخيص المختبري إلى   ــين التشـ ــتهلكين، أدى تحسـ ــبل عيش المزارعين والمسـ ألهمية الثروة الحيوانية في دعم سـ
ومن   فؤة إلدارة ـصحة الحيوان.مـساعدة الخدمات البيطرية في بوروندي على وـضع وتعهد نُُظم مأمونة وفعالة وك

، المعنون "تحســين اإلنتاج الحيواني من خالل تعزيز تطبيق التقنيات النووية  BDI5002خالل المشــروع الوطني  
ب العديد من الفنيين على   والتقنيات ذات الصــلة"، رفعت بوروندي مســتوى قدرة المختبر البيطري الوطني، وُدّرِ

البرـنامجـية القُطرـية الموقَّـعة في األطر  

  2021أفريقيا في عام 

ا،   اـن ا، وـغ بوروـندي، وجيبوتي، وزامبـي

ومالي، ومدغشـقر، ومصـر، ومالوي، 

  والنيجر
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التـشخيص المختبري، وإدارة المختبرات، وعلم 
ــنويا  األوبئة. وزادت عمليات تحليل العينات ســ

من    1000من   أكثر  إلى  ــة  ــة.  5000عين   عين
وخالل المرة األولى لتفشـــي طاعون الحيوانات  

دي، وفي إطـار المجترة الصـــــغيرة في بورو ـن
"تعزيز    المعنون  ،RAF5082المشروع اإلقليمي  

ــية في مجاالت   ــخيصــ قدرات المختبرات التشــ
األمــان البيولوجي واألمن البيولوجي لمواجهــة  
ة  ة عن األمراض الحيوانـي اشــــــئ دات الـن التهـدـي
المصــــدر واألمراض الحيوانية العابرة للحدود 
ـمن  أـكـثر  ـتـحـليـــل  ـمن  اـلـمـخـتـبر  ـتـمكـَّن  (أـفرا)"، 

ــبوعين من أجل   4000 ــون أســ عينة في غضــ
     رصد المصل بعد التطعيم.

 ، NER6006وفي إطــار المشـــــروع الوطني    -96
ــأت   المعنون ــعاعي"، أنشـ ــاء مرفق للعالج اإلشـ "إنشـ

النيجر المركز الوطني لمـكافـحة الســـــرـطان، وهو أول 
مركز للعالج اإلشــعاعي على اإلطالق، وبدأ في عالج  

 .2021مرضــى الســرطان في تشــرين الثاني/نوفمبر  
 والبلد لديه نسبة عالية من سرطان الثدي وعنق الرحم.

وعية حياة وســوف يســهم المرفق الجديد في تحســين ن
   مرضى السرطان في النيجر.

 ، RAF6054وبـدعم من المشـــــروع اإلقليمي    -97
"تعزيز وتحســين خدمات الصــيدلة اإلشــعاعية    المعنون

ــائيين في  ة أخصـــ ــل أول أربـع اق أفرا)"، حصـــ (اتـف
ة  اطـق دان الـن ة مؤهلين من البـل اعـي ة اإلشــــــع دـل الصــــــي
طية وكوت ديفوار وموريشــيوس على درجة الماجســتير  بالفرنســية في بوركينا فاســو وجمهورية الكونغو الديمقرا

وفي جنوب أفريقيا، أكمل أربعة   في الصــــيدلة اإلشــــعاعية في إطار البرنامج الذي أنشــــأته الوكالة في المغرب.
تير. اتهم للحصـول على درجة الماجـس  أخصـائيين آخرين في نفس المجال من إثيوبيا وكينيا وأوغندا وزامبيا دراـس

   يضاً إنشاء الرابطة األفريقية للصيدلة اإلشعاعية.ودعم المشروع أ

، جمعت البلدان الثالثة عشـر المشـاِركة في المشـروع اإلقليمي  2021واعتباراً من كانون األول/ديسـمبر    -98
RAF7019، إضــــافة البعد المتعلق بالمياه الجوفية إلى فهم وإدارة الموارد المائية المشــــتركة في منطقة    المعنون"
وقد أجريت تحليالت لنظائر األكســجين والهيدروجين المســتقرة   نقطة ألخذ العينات.  1950، بيانات من الســاحل"

مـما يوفر مزـيداً من المعلوـمات المتعمـقة عن   14-كـما ُحِلـّلت عيـنات مخـتارة للتريتيوم والكربون  لجميع ـهذه النـقاط.
عت خريطة للتريتيوم تتضــمن بيانات من فترة ال عمر المياه. ســتينيات إلى يومنا هذا، لإلشــارة إلى مواطن  وُوضــِ

ـضعف المياه وجرى مـشاركتها مع المفوـضية الـسامية لألمم المتحدة لـشؤون الالجئين كمـساهمة في نمذجة مناطق  
، مما يوفر معلومات  15-وُحِلّل عدد متزايد من العينات للنتروجين الصراع المستقبلية المحتملة في منطقة الساحل.

خل  المختبر البيطري المركزي، تقنيون في مجال المختبرات دا
 بوروندي (الصورة من: كانيسيوس نكوندوانايو)

بدء تقديم خدمات العالج اإلشعاعي في النيجر (الصورة من: 
الدكتور مصطفى مالم عباري/المركز الوطني لمكافحة 

 السرطان)
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وهي تاســــع بلد مشــــاِرك   –وقد بدأت مبادرة الوكالة لتعزيز توافر المياه في موريتانيا    اه وتلوثها.عن نوعية المي
من التـقارير التقنـية النـهائـية بشـــــأن ـهذه المرحـلة من    2022ومن المتوقع االنتـهاء في ـعام   يخضـــــع لـهذه العملـية.

   مشروع مياه منطقة الساحل.

  التعاون اإلقليمي  -3-1-جيم

ل افتراضـــــي في    -99 اق أفرا في شــــــك اتـف ل التقني المعني ـب اـم اني والثالثون للفريق الـع اع الـث د االجتـم انعـق
ووفقا للمبادئ التوجيهية واإلجراءات التي أرســاها اتفاق أفرا، ناقش المشــاركون أداء برنامج   .2021تموز/يوليه  

لتوصيات، ُدِعيت الدول األطراف في اتفاق أفرا  ومن بين هذه ا اتفاق أفرا وقدَّموا توصيات لتحسين أدائه وفعاليته.
إلى وضـــــع خطط لتنمـية الموارد البشـــــرـية في مـجال العلوم والتكنولوجـيا النووـية، ترتبط بخـطة التنمـية الوطنـية 

   وإطار البرنامج القُطري لدى كل منها.

دانيـ   -100 ا ومـي اق أفرا افتراضــــــي اني والثالثون لممثلي اتـف اع الـث د االجتـم ة في  وُعقـِ اـل ا في مقر الوـك ا في فييـن
ــبتمبر   ــتين للمؤتمر العام للوكالة.2021أيلول/سـ ــة والسـ وأيَّد االجتماع، الذي  ، قبل انعقاد الدورة العادية الخامسـ

ســــفيراً وممثالً    21ممثالً رفيع المســــتوى من الدول األطراف في اتفاق أفرا، بمن فيهم   120حضــــره أكثر من  
تخذ من فيينا مقراً لها، توصــيات االجتماع الثاني والثالثين للفريق العامل التقني المعني  للمجموعة األفريقية التي ت

عت الدول األطراف على تحديد المزيد من مراكز التدريب اإلقليمية التي يمكن اسـتخدامها لتلبية   باتفاق أفرا. ّجِ وشـُ
وخالل االجتماع، حظي التقرير السنوي التفاق   را.االحتياجات التدريبية المتزايدة للقارة، تمشيا مع أهداف اتفاق أف

ـبالموافـقة، وـكان هـناك ـتأيـيد ألن تكون رواـندا البـلد المضـــــيف لالجتـماع الـثاـلث والثالثين للفريق    2020أفرا لـعام  
ووافق الممثلون خالل االجتماع كذلك على تشكيل لجان   .2022العامل المذكور أعاله الذي ـسيُعقَد في تموز/يوليه  

ــتتألف للمرة األولى من  لإل ــاء.  %60دارة الجديدة التفاق أفرا التي ســ وُعقََدت اللجان الجديدة اجتماعها   من النســ
   .2021األول في تشرين الثاني/نوفمبر 

   المساهمات في صندوق اتفاق أفرا

  461 348بلغ إجـمالي المســـــاهـمات التي ـقدَّمتـها اـلدول األطراف في اتـفاق أفرا لصــــــندوق أفرا حوالي   -101
طة اتفاق أفرا وتعزيز الملكية اإلقليمية للبرنامج. تمرار التزام األطراف بأنـش تُخصـص   يورو، مما يدل على اـس وـس

   شطة غير الممولة.، دعماً لتنفيذ األن2022هذه األموال لمشاريع أفرا اإلقليمية في عام 

   2021المساهمات الطوعية في صندوق اتفاق أفرا لألنشطة التقنية،  :10 الجدول

  المبلغ المستلم  البلد  المبلغ المستلم  البلد

  219 31   السنغال  484 1   أوغندا
  894 14   السودان  662 7   بنن

  039 5   غانا  080 3   تنزانيا
  244 3   الكاميرون  504 43   الجزائر

  000 10   كوت ديفوار  823 148   جنوب أفريقيا
  134 21   المغرب  844 1   زامبيا

  534 36   نيجيريا  000 20   زمبابوي
  461 348 المجموع:
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  آسيا والمحيط الهادئ -2-جيم

  37  التقنيعدد البلدان واألقاليم المتلقـية للدعم من خالل التعاون 

  يورو 29 381 512  مخصصات الميزانية في نهاية العام

  يورو 24 860 736  األعباء والمبالغ المدفوعة

  72/107/0  / في طور اإلغالق/الملغاة2021المشاريع المغلقة في عام 

  %84.6   معدل التنفيذ في صندوق التعاون التقني

  295  مهام الخبراء والمحاضرين

  411   المشاركون في االجتماعات وموظفو المشاريع اآلخرون

  82  الحاصلون على منح دراسية والزائرون العلميون

  709  المشاركون في الدورات التدريبية

  1  الدورات التدريبية اإلقليمية

  

  

 حسب المجال التقني.  2021المبالغ المدفوعة فعليا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في عام   :10الشكل  

  

  المالمح اإلقليمية في آسيا والمحيط الهادئأبرز  -1-2-جيم

ــيا والمحيط الهادئ قدرات  2021في عام   -102 ز برنامج التعاون التقني في آس دولة عضــواً وإقليماً،    37، عزَّ
ــبعة بلدان من أقل البلدان نموا وســت دول جزرية صــغيرة نامية، من خالل  ــروعاً وطنيا    239بما في ذلك س مش

  % في المنطقة.84.6وحقق البرنامج معدل تنفيذ بلغ  يا.مشروعاً إقليم 59و

  

   

7.8%

الطاقة

األغذية والزراعة

الصحة والتغذية

الصناعية/التكنولوجيا اإلشعاعيةالتطبيقات 

تطوير المعارف النووية وإدارتها

األمان واألمن

المياه والبيئة

4.9%

12.1%

8.0%

10.9% 

24.0%

32.4%
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ووقَّـعت أربـعة بـلدان في المنطـقة على أطر برـنامجـية قُطرـية في   -103
، وأُحِرز تـقدم كبير في ـبدء وصــــــياـغة أطر برـنامجـية قُطرـية 2021ـعام  

دة وقطر  دـي ا الـج ابوا غينـي ار وـب انـم ا ومـي ا ومنغولـي اليزـي ــأن فيجي وـم بشـــ
ر توقيعها في عام  والمملكة العربية السعودية وتايلند وفييت نام، من المقرَّ

2022.   

ــيا2021وطوال عام   -104 ــيعية   ، ركَّز برنامج التعاون التقني في آسـ والمحيط الهادئ على المجاالت المواضـ
الرئيســية لألغذية والزراعة، والصــحة البشــرية والتغذية، والبنية األســاســية لألمان اإلشــعاعي واألمان النووي،  

   والمياه والبيئة.

عَت الصـيغة النهائية للنهج دون اإلقليمي لجزر المحيط الهادئ.  -105 تعاون  وسـيُنفَّذ البرنامج في دورة ال ووضـِ
ــاعدة في مجال التعاون التقني في عدة مجاالت تركيز ذات أولوية    2023-2022التقني للفترة  كإطار لتقديم المســ

عليا متفق عليها بين األطراف، وســيعاِلج البرنامج الشــواغل المشــتركة المتعلقة ببناء القدرات والتنمية في جزر  
مبر   المحيط الهادئ. من مـسؤولي    30الفعالية االفتراضـية إلطالق البرنامج    ، ضـمت2021وفي كانون األول/ديـس

االتصــال الوطنيين ومســاعدي االتصــال الوطنيين والنظراء من جزر المحيط الهادئ لمناقشــة الجوانب النهائية  
ل البرامج الوطنية وأنه ســيعزز تنفيذ برنامج   للبرنامج، وضــمان أن النهج دون اإلقليمي لجزر المحيط الهادئ يكّمِ

ز التنسـيق بين الجزر، مما يوفر المزيد   ون التقني وتأثيره.التعا وسـيوفِّر النهج المذكور فرصـاً للشـراكات، وسـيعّزِ
ومن خالل هذا النهج،   من الكفاءة والقيمة مقابل المال مع االســتمرار في تلبية االحتياجات اإلنمائية لجميع البلدان.

ة في منطـقة آســــــيا والمحيط الـهادئ، بـما فيـها ـبابوا غينـيا الـجدـيدة تُلبَّى احتـياـجات اـلدول الجزرـية الصـــــغيرة الـناميـ 
وسـيسـتخدم هذا النهج أيضـاً لدعم سـاموا، التي أصـبحت دولة عضـواً في   وباالو وجزر مارشـال وفانواتو وفيجي.

    .2021الوكالة في عام 

  أبرز مالمح المشاريع -2-2-جيم

من أهداف التنمية    4واصـــل برنامج التعاون التقني دعم منطقة آســـيا والمحيط الهادئ في تناول الهدف   -106
"تثقيف    المعنون ،RAS0079المســـتدامة بشـــأن التعليم الجيد من خالل عدة أنشـــطة في إطار المشـــروع اإلقليمي  

ا ا ــأن العلوم والتكنولوجـي ة بشـــ انوـي ة الـث ســـــي العلوم في المرحـل دِرّ ة وـم ة".الطلـب ام   لنووـي ، أطلـقت  2021وفي ـع
ا النووـية، وهي مـبادرة تعليمـية إقليمـية ـتدعمـها الوـكاـلة، بـما في ذـلك برـنامج   األـكاديمـية اـلدولـية للعلوم والتكنولوجـي

ر األـكاديمـية إـقاـمة الروابط بين  أشـــــهر. 6تجريبي ـلدورة ـتدريبـية تســـــتـهدف طالب التعليم الـعالي ـمدتـها  وتيســـــِّ
ــينها للنهوض بالتعليم في مجال العلوم    المؤســســات األكاديمية ــم الموارد وتحس والجهات المعنية بحيث يمكن تقاس

ــئة لتعليم   والتكنولوجيا النووية. ــات التعليمية لتلبية االحتياجات الحالية والناشــ ز األكاديمية البرامج والمنصــ وتعّزِ
 العلوم والتكنولوجيا النووية والجهات المعنية.  العلوم والتكنولوجيا النووية وتُنِظّم أنشــطة إلشــراك وتحفيز ُمعلِّمي

وتسـاهم األكاديمية أيضـاً في تنمية الموارد البشـرية النووية العالمية من خالل التعاون اإلقليمي واألقاليمي لتمكين  
    المعلِّمين والنهوض ببرامج التعليم في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية على مستوى التعليم العالي.

ــي في مجال العلوم والتكنولوجيا    -107 ــابقة لمعرض التعليم االفتراضـ ــمبر، نُِظّمت مسـ وفي كانون األول/ديسـ
م أكثر من   َمدرسـة ومؤسـسـة تعليمية من المنطقة.  37وشـاركت   .RAS0079النووية، بدعم أيضـاً من برنامج   وقُّدِ

فيديو قدَّمها المعِلّمون   مقطع  21الطالب و  فيديو قدَّمها  مقطع  20مقطع فـيديو للمســـــابـقة، اخـتار الحـكام منـها    200
بلد، وهو جزء    100شـخص من أكثر من   20  000وزار المعرض أكثر من   لعرضـها في المعرض االفتراضـي.

األطر البرـنامجـية القُطرـية الموقَّـعة في 

  2021آسيا والمحيط الهادئ في عام 

المتحــدة ــة  العربي واإلمــارات  ــاالو،  ،  ب

  وجزر مارشال، وسنغافورة
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فعالية واســـعة النطاق عبر اإلنترنت لتشـــجيع طالب من 
ومعلِّمي الـمدارس الـثانوـية على اســـــتكشـــــاف الـعدـيد من 

ــة. النووي ــا  والتكنولوجي العلوم  ــات  ــذه   تطبيق ه ــارت  وأث
ــأن كيفية دعم التكيف مع تغيُّر المناخ   ــابقة أفكاراً بش المس
وغير ذـلك من القضـــــاـيا ذات االهتـمام الـعالمي من خالل 

ــية  التطبيقات   ــاعدت في تعزيز المواد الدراسـ النووية وسـ
     في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

دت على مـدار عـام    -108 ثمـاني حلقـات   2021وُعقـِ
دراسـية شـبكية تعليمية بشـأن العلوم والتكنولوجيا النووية 

ــروع   لفائدة الطالب والمعلِّمين   RAS0079في إطار المشـ
 للمشــروع من آســيا والمحيط الهادئ.والجهات المناظرة  

وـشملت الحلقات الدراـسية الـشبكية التفاعلية مواـضيع مثل  
ــيات العلوم النووية، واالختبارات غير المتِلفة، واألمان   ــاس ــعاعية، وتاريخ وأس ــتحضــرات الصــيدالنية اإلش المس

   اإلشعاعي في الصناعة.

ترويج لتطبيق تقنيــات الطفر والتكنولوجيــات  "ال  المعنون  ،RAS5077وفي إطــار المشـــــروع اإلقليمي    -109
نوعاً جديداً من األصـناف الطافرة ذات    37البيولوجية ذات الصـلة الـستحداث أصـناف محاصـيل خضـراء"، أُطِلق 

م الختبارات إقليمية    600ويخـضع أكثر من   الـسمات الخـضراء المـستـصوبة في محاـصيل مختلفة. طافر مستقر متقّدِ
قيد التقييم لتحديد الســمات الخضــراء   M3خط طافر في الجيل    35  000وأكثر من   طالقها.في مواقع متعددة قبل إ

م ثالثة عـشر بروتوكوالً لكي يـستعان بها بـشأن حِثّ الطفرات وفحص الـسمات الخضراء   المـستـصوبة. ع وُعّمِ ووـضِ
ــتهدفة. ب أكثر من  المســ ــلة، مما  عالماً على تطبيق تقنيات الطفر   120وُدّرِ والتكنولوجيات البيولوجية ذات الصــ

   عزز بشكل كبير قدرة المنطقة على استحداث أصناف المحاصيل.

  التعاون اإلقليمي  -3-2-جيم

، مكَّن برنامج االتفاق التعاوني اإلقليمي للبحث  19-على الرغم من التحديات التي فرضـــتها جائحة كوفيد  -110
درـيب في مجـال العلم وا ة والـت ام  والتنمـي اوني اإلقليمي) في ـع اق التـع ا النوويين (االتـف ذ    2021لتكنولوجـي من تنفـي

لتقييمين لألثر  وُوضــــــعت الصـــــيـغة النـهائـية دورات ـتدريبـية إقليمـية واجتـماـعات وحلـقات عـمل وبعـثات خبراء.
التعاوني    االجتماعي واالقتصـادي لمشـاريع االختبارات غير المتِلفة ومشـاريع العالج اإلشـعاعي في إطار االتفاق

لإلطار البرنامجي اإلقليمي لالتفاق التعاوني اإلقليمي للفترة   ، ُوضــعت الصــيغة النهائية2021وفي عام  اإلقليمي.
وسـيُسـتخَدم اإلطار البرنامجي اإلقليمي لتوجيه صـياغة وتصـميم برامج االتفاق التعاوني اإلقليمي   .2024-2029

عين للممثلين الوطنيين للدول األطراف في االتفاق التعاوني اإلقليمي،  وخالل االجتماع الرابع واألرب  في المـستقبل.
ــان/أبريل   ــة جدوى 2022المعقود في نيس ، اتفقت الدول األطراف في االتفاق التعاوني اإلقليمي على إجراء دراس

البرنامج في سـبيل    متعمقة بشـأن برنامج المنح المقدَّمة في إطار االتفاق، لتحديد نطاق الفوائد التي يمكن أن يكفلها
  تعزيز الموارد البشرية وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

، اعتمدت الدول األطراف في اتفاق عراـسيا آلية الختيار الرئاـسة، والتي ـستتجـسد رـسميا  2021وفي عام   -111
   في المبادئ التوجيهية والقواعد التشغيلية التابعة التفاق عراسيا.

بوابة الدخول لمعرض التعليم االفتراضي للعلوم والتكنولوجيا
النووية. (الصورة من: ب. كارتر/الوكالة الدولية للطاقة 

 الذرية)
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مـشاركاً يمثلون جميع الدول    40ماع االـستثنائي لمجلس اتفاق عراـسيا عبر اإلنترنت وحـضره  وُعقد االجت  -112
د   2023-2022وناقش المجلس أيضـاً برنامج التعاون التقني الجديد للفترة  األطراف في هذا االتفاق. وطرائق حـش

  الموارد.

  أوروبا -3-جيم

  33  التقنيعدد البلدان المتلقـية للدعم من خالل التعاون 

  يورو  223 274 21  مخصصات الميزانية في نهاية العام

  يورو   17 107 452  األعباء والمبالغ المدفوعة

  21/24/2  / في طور اإلغالق/الملغاة2021المشاريع المغلقة في عام 

  %80.4   معدل التنفيذ في صندوق التعاون التقني

  516  مهام الخبراء والمحاضرين

 668 1   المشاركون في االجتماعات وموظفو المشاريع اآلخرون

  143  الحاصلون على منح دراسية والزائرون العلميون

  602  المشاركون في الدورات التدريبية

  100  الدورات التدريبية اإلقليمية

 

  

  حسب المجال التقني.  2021المبالغ المدفوعة فعليا في منطقة أوروبا في عام  :11الشكل  

  اإلقليمية في أوروباأبرز المالمح  -1-3-جيم

  130دولة عضـواً في أوروبا وآسـيا الوسـطى من خالل   33، دعم برنامج التعاون التقني  2021في عام   -113
  في المائة في المنطقة. 80.4وحقق البرنامج معدل تنفيذ بلغ  مشروعاً إقليميا. 39مشروعاً وطنيا و

  

3.0%

الطاقة

األغذية والزراعة

الصحة والتغذية

الصناعية/التكنولوجيا اإلشعاعيةالتطبيقات 

تطوير المعارف النووية وإدارتها

األمان واألمن

المياه والبيئة

13.8%

3.4%

24.3%

6.7%

6.9% 
41.9%
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  .2021ووِضعَت أربعة أطر برنامجية قُطرية ووقِّعت في عام   -114

وتمشــــــيا مع أولوـيات اـلدول األعضـــــاء، ركَّز برـنامج التـعاون    -115
والتغذية واألمان  التقني بقوة على المجاالت المواضيعية المتعلقة بالصحة  

   النووي واإلشعاعية.

  أبرز مالمح المشاريع -2-3-جيم

د  -116 ة كوفـي ائـح د أُتيـحت    19-في حين أن ـج ا، فـق دـه ذَر  عـق ة تـع ة العملـي دريبـي دورات الـت أنَّ معظم اـل ادت ـب أـف
اعي من  ممارســاً طبيا في أوروبا وآســيا الوســطى لمواصــلة التعلُّم في مجال العالج اإلشــع  280ألكثر من  فرص

وقُّدِمت الدورات بالشــراكة مع الجمعية األوروبية    خالل دورات تدريبية افتراضــية بشــأن مواضــيع متخصــصــة.
ــة األورام وأكاديمية إنهوالند. ــعاعي ودراســ وعالوة على ذلك، وبموجب االتفاق المالي المبرم بين   للعالج اإلشــ
ؤون الطبية والب طة الوكالة من خالل برنامج العمل من  الوكالة وروزاتوم والوكالة االتحادية للـش يولوجية لدعم أنـش

وشــملت الدورات، التي    أجل عالج الســرطان، دعم االتحاد الروســي أربع دورات تدريبية إقليمية عبر اإلنترنت.
ــعاعي المعدل   ــعيع الداخلي، والعالج اإلش ــية لصــالح الفيزيائيين الطبيين، مواضــيع مثل التش ُعِقدت باللغة الروس

ــعاعي،  الكثاف ــعاعات والوقاية من الحوادث في ميدان العالج اإلشــ ــعاعية والوقاية من اإلشــ ة، والبيولوجيا اإلشــ
"تحســـين ممارســـات العالج اإلشـــعاعي فيما يتعلق    المعنون  ،RER6036وُعِقدت في إطار المشـــروع اإلقليمي  

   جودة".بتكنولوجيات العالج اإلشعاعي المتقدمة بما في ذلك توكيد الجودة ومراقبة ال

، دعمت الوكالة تنفيذ تقنيات للكشـــف عن األمراض الحيوانية والحيوانية المصـــدر ذات  2021وفي عام   -117
، "تحسـين الكشـف المبكر والتصـدي السـريع للحاالت الممكنة لتفشـي  RER5025األولوية المحدَّدة بموجب المعيار  

مت   األمراض الحيوانية واألمراض الحيوانية المصــدر ذات األولوية". فعاليات تدريبية إقليمية عبر اإلنترنت  ونُّظِ
بشــــأن التقنيات الجزيئية المتقدمة لتحديد خصــــائص مســــببات األمراض البكتيرية وتحليلها الفيلوجيني وبشــــأن  

  منصات التسلسل الكامل للجينوم ومعالجة البيانات المعلوماتية البيولوجية.

ودعمت الورشــــةُ اإلقليمية المعنية بالمحافظة    -118
تتبع  غرونوبــل، والتي  الفنيــة في  النوويــة على القطع 

ة الفرنســية، األنشــطة التي اضــطلعت  لجنة الطاقة الذري
ــأن التراث  اون التقني بشـــ ة في مجـال التـع اـل ا الوـك بـه
الثـقافي والطبيعي في بـلدان الـعالم على ـمدى الســـــنوات  

وفي إطار هذا التعاون الطويل األمد،  الثالثين الماـضية.
ــين لتأســيس هذه  ــنوية الخمس وبالتزامن مع الذكرى الس

دت، في تشـــــرين الثــ  اني/نوفمبر، في الورشــــــة، ُعقــِ
ــأن  ــا، حلقة عمل إقليمية مختلطة بشــ غرونوبل بفرنســ
ــعاعية من أجل الحفاظ على التراث  التكنولوجيات اإلشـ

مشــارك، بمن فيهم أمناء    100وتبادل أكثر من  الثقافي.
ــغلون   ــون في حفظ التراث ومشـ ــصـ المتاحف ومتخصـ
تفادة وأفضـل   عيع، الخبرات والدروس المـس لمرافق التـش

ي تحديد خصــائص وحفظ القطع األثرية الممارســات ف

األطر البرـنامجـية القُطرـية الموقَّـعة في 

  2021أوروبا في عام 

ــتان البرتغال، والجمهورية ، وأوزبكســ

  التشيكية، وسلوفاكيا

 زار المشاركون في حلقة العمل بشأن الحفاظ على التراث
الثقافي التي ُعِقدت في غرونوبل بفرنسا العديد من المتاحف التي
تستخدم التقنيات النووية لحفظ وصون القطع األثرية التي لديها. 

 (الصورة من: الوكالة)
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مت حلقة عمل في إطار المشــــروع    من التراث الثقافي والطبيعي باســــتخدام اإلشــــعاع المؤيِّن.   ،RER1021ونُّظِ
   "تعزيز استخدام التكنولوجيات اإلشعاعية في الصناعة والبيئة". المعنون

تصـالح وإدارة  ويتلقى االتحاد الروـسي وأوكرانيا وجمهورية بيالروس المسـ   -119 اعدة من الوكالة من أجل اـس
روع اإلقليمي   رنوبل على المدى الطويل من خالل المـش ين    المعنون ،RER7010المناطق المتضـررة من تـش "تحـس

ــئة عن حادث   ــعة الناشـ ــررة من المواد المشـ ــية وبيئات المياه العذبة المتضـ ــالح وإدارة البيئات األرضـ ــتصـ اسـ
لوكالة ـصياغة مواد عمل بـشأن وـضع اـستراتيجيات وطنية لإلدارة المأمونة  ، دعمت ا2021وفي عام  تـشرنوبل".

ــريعات واللوائح الوطنية والدولية. ــالً عن تحليل ومقارنة التشــ ــعة على المدى الطويل، فضــ وركَّز    للمواد المشــ
للمناطق    المشـــروع على الخبرة المتراكمة في البلدان الثالثة بشـــأن ضـــمان العيش المأمون والتنمية االقتصـــادية

وباإلضــافة إلى ذلك، اُســتُهلِّت خدمات معالجة البيانات وغيرها   المتضــررة، والممارســات المتعلقة باإلعالم العام.
من المعلومات لتحســـــين المعلومات المـتاحة في البوابة الشـــــبكـية للشـــــبـكة الدولـية للبحوث والمعلومات بشـــــأن  

   بتشرنوبل.

  التعاون اإلقليمي  -3-3-جيم

تمت مواءمة تنفيذ األنـشطة بالتعاون الوثيق مع الدول األعـضاء مع االـستراتيجية اإلقليمية ألوروبا للفترة    -120
)، واألولويـات المحـدَّدة في األُطر البرنـامجيـة  2021-2018، والنموذج اإلقليمي ألوروبـا للفترة  2019-2025

ــا القُطرية. ــؤولي االتصـ ــنوي لمسـ ــاركون في االجتماع السـ ل النوويين الذي ُعِقد على هامش الدورة  واتفق المشـ
د ـهذه الوثيـقة   .النموذج اإلقليمي ألوروـباالـخامســـــة والســـــتين للمؤتمر الـعام للوـكاـلة على الـبدء في تـحدـيث   وتـحّدِ

االحتياجات واألولويات المشـتركة في المنطقة التي يمكن تلبيتها باسـتخدام التطبيقات النووية وتوجه وضـع وتنفيذ  
  قليمية على المدى المتوسط.المشاريع اإل

  أمريكا الالتينية والكاريبي -4-جيم

 31  عدد البلدان المتلقـية للدعم من خالل التعاون التقني
  يورو 079 978 27  مخصصات الميزانية في نهاية العام

 يورو 24 667 209  األعباء والمبالغ المدفوعة
  29/70/4  اإلغالق/الملغاة/ في طور 2021المشاريع المغلقة في عام 

 88.2%   معدل التنفيذ في صندوق التعاون التقني
 442  مهام الخبراء والمحاضرين

 962   المشاركون في االجتماعات وموظفو المشاريع اآلخرون
 20  الحاصلون على منح دراسية والزائرون العلميون

 076 1  المشاركون في الدورات التدريبية
 9  التدريبية اإلقليميةالدورات  
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  حسب المجال التقني.  2021فعليا في منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي في عام المبالغ المدفوعة  :12الشكل  

  

  أبرز المالمح اإلقليمية في أمريكا الالتينية والكاريبي  -1-4-جيم

دولة عضــــواً، منها دولة واحدة من أقِلّ البلدان نمواً (هايتي)، وذلك من    31، تلقت الدعم 2021عام في   -121
ــطاً و  157خالل  ــروعاً وطنياً نشـ ــطاً.  50مشـ ــروعاً إقليمياً نشـ % في  88.2وحقق البرنامج معدل تنفيذ بلغ  مشـ

   المنطقة.

برنــامجي    -122 ووقَّعــت دولــة عضـــــو واحــدة على إطــار 
   قُطري.

  أبرز مالمح المشاريع -2-4-جيم

ال اإلقليمي    -123 ة    المعنون  ،RLA5068في إـطار مشـــــروع أرـك "تحســـــين غالل المـحاصــــــيل ذات األهمـي
االقتصـادية وتحسـين إمكانياتها التجارية (اتفاق أركال)"، تتلقى بلدان أمريكا الالتينية والكاريبي الدعم السـتحداث  

وتعتمد تقنيات االـستيالد الطفري على اإلـشعاع لتـسريع   مجدية اقتصـاديا.محاصـيل قادرة على التكيف مع المناخ و
عملية الطفر الطبيعية بشـــكل مأمون، مما يؤدي إلى اســـتحداث خطوط طافرة جديدة وتمكين الخبراء من اختيار  

المشاِركة    وقد نجح باحثون وطنيون في البلدان أنواع جديدة من أصناف المحاصيل التي تلبي االحتياجات المحلية.
ــتة خطوط طافرة  ــاب في البرازيل وسـ ــتحداث خط أرز مقاوم لمبيدات األعشـ ــتخدام التقنيات النووية السـ في اسـ

   محسنة، بما في ذلك الطماطم في كوبا والكينوا في بيرو والبطاطا في بوليفيا.

نة من الطماطم2021وفي كوبا، تم بنجاح، في أيار/مايو    -124 وفول الصــويا    ، حصــد أصــناف جديدة محســَّ
)Giron 50  وCuvin 22  ألول مرة في تجربة حقلية في إطار المـشروع (RLA5068.   ع هذه األـصناف وـسوف تُوزَّ

ابق المعهد الوطني الكوبي للعلوم الزراعية    21اآلن على المزارعين، إلى جانب   تحدثها في وقت ـس صـنفاً آخر اـس
وقد أُِذن باـستعمال األـصناف الجديدة على   والروـسيلون، وهو نوع من الكركديه.منها األرز والفاـصوليا الخـضراء  

ا   ة في أمريـك ة الموقَّـع ة القُطرـي امجـي األطر البرـن

  2021الالتينية والكاريبي في عام 

  فنسنت سانتو غرينادين جزر

7.9%

الطاقة

األغذية والزراعة

الصحة والتغذية

التطبيقات الصناعية/التكنولوجيا اإلشعاعية

تطوير المعارف النووية وإدارتها

األمان واألمن

المياه والبيئة

23.4%

1.1%

13.2%

11.5%

8.0% 
35.0%
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ــترك بين الفاو والوكالة   لت الحقاً في قاعدة البيانات العالمية، التي يديرها المركز المش ِجّ ــُ ــتوى الوطني، ثم س المس
    الستخدام التقنيات النووية في األغذية والزراعة.

  
ــروع الوطني  2021وفي آذار/مارس    -125 "الحد من    المعنون ،BOL5022، وبدعم من الوكالة في إطار المشـ

أـعداد ذـباـبة الـفاكـهة في مختلف المـناطق عن طريق اتِّـباع نهج متـكاـمل إزاء مـكافـحة اآلـفات بـما في ذـلك اســـــتـخدام  
ــرة العقيمة لقمع ذبابة الفاكهة   ــتخدام تقنية الحشــ ــروعاً تجريبيا باســ ــرة العقيمة"، أطلقت بوليفيا مشــ تقنية الحشــ

ــاء عليها في مواقع مختارة   ــطية والقضـ ــة في البلد.المتوسـ وفي وقت   إلنتاج الفاكهة في مناطق الوديان المنخفضـ
ه، ويتلقى   ذـباب العقيم وحجزه وإطالـق ة اـل اً لتعبـئ اً ـحديـث ا مرفـق ة في بوليفـي ة الوطنـي ة الزراعـي دت الهيـئ الحق، شـــــيـَّ

اطق أخرى النظراء اآلن دعماً في مجال المتابعة لتوســـيع نطاق اســـتخدام تكنولوجيا تقنية الحشـــرة العقيمة في من
ــترك بين  منتجة للفاكهة. ــروع، يدعم المركز المشـ ــتدامة القدرات التي تم تطويرها من خالل هذا المشـ ولدعم اسـ

ة في  ات النووـي ة الســـــتخـدام التقنـي او والوكـاـل منظمـة الـف
األـغذـية والزراـعة صــــــياـغة واســـــتعراض أدلـَّة بشـــــأن 
إجراءات التشغيل الموحدة لمكافحة ذباب الفاكهة باستخدام 

   قنية الحشرة العقيمة.ت

  المعنون ،CUB6026ويهدف المشـــروع الوطني    -126
"تعزيز القدرات في مجال تقييم المستحضرات الصيدالنية  
اإلشـعاعية في التطبيقات غير اإلكلينيكية واإلكلينيكية وفقاً  
للمـمارســـــات الجـيدة"، بقـيادة مركز النظائر في كوبا، إلى  

ل التشخيص والعالج  تعزيز خدمات الطب النووي في مجا
من خالل دعم إنتاج واســتحداث مســتحضــرات صــيدالنية  
ة   ــة اإلكلينيكـي ارســـ دة في المـم ة ـجدـي اعـي وجزيـئات إشــــــع

نت خدمات الطب   المحلية. وفي إطار هذا المشـروع، تحسـَّ

وهي تتَّسم بإنتاجية أكبر من  .2021النووية، ُزِرَعت أصناف جديدة من الطماطم وُحِصَدت في كوبا في عام وبفضل التقنيات 
 األصناف السائدة. (الصور من: م. ك. غونزاليس سيبيرو/المعهد الوطني للعلوم الزراعية)

 

إطالق الذباب العقيم في بساتين الخوخ التجارية المتضررة 
بوليفيا. (الصورة من: الهيئة الزراعية  من ذباب الفاكهة في
 الوطنية في بوليفيا)
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ــراء وتركيب معدات عالية التقنية، بما في ذلك نظام متعدد الطرائق. ــناً كبيراً بشـ وكالة  وقد دعمت ال النووي تحسـ
وتم إرـساء إجراءات تشغيل   تدريب الموظفين لدعم جودة وأمان البحوث غير اإلكلينيكية واإلكلينيكية على الـسواء.

ــحتها، ووافقت عليها اللجان العلمية المحلية وتُنفَّذ   موحدة للبحوث غير اإلكلينيكية واإلكلينيكية وتم التحقق من صــ
ثت لتقييم المـستحـضرات الـصيدالنية اإلـشعاعية   وتـُستخَدم اآلن في الممارـسة اإلكلينيكية. المرافق والمعدات التي ُحّدِ

   مريض. 100، بدأت الفحوصات الطبية باستخدام التقنيات المختلطة، وُعوِلج أكثر من 2021وفي عام  الجديدة.

  
واســتصــالح  لتحســين إدارة المياه الجوفية وتخطيط األراضــي   تقنيات االقتفاء النظيري ويجري تطبيق   -127

"تحســين إدارة وتقييم الجودة وتحســين توافر    المعنون ،ARG7008في األرجنتين بدعم من المشــروع    األراضــي
وقد تحقَّقت آثار ملموسـة في اسـتصـالح   الموارد المائية في بعض المناطق من خالل اسـتخدام التقنيات النظيرية".

 وفي لوس غيـغانتس، وهو موقعٌ  مواقع التـعدين، والتخطيط المـكاني، وتنفـيذ أدوات ـجدـيدة إلدارة الموارد الـمائـية.

ــدر تجدُّد المياه  لمنجم يورا ــابق، تُوفِر البيانات التي ُجِمعَت من خالل المشـــروع معلومات جديدة عن مصـ نيوم سـ
ــاعالت   وتف الموقع  في  العبور  ووقــت  ــاه  المي وعمر 

وهذا   المياه الجوفية الـسطحية وتـسربات مياه الـسدود.
  يســاهم في التصــاميم الهندســية الســتصــالح الموقع.

ا االـت الغوارا-وفي أحواض أوســــــب ة ـي ذـج دعم نـم ز، ـت
ــطة  نة التخطيط المكاني لألنش ــَّ الموارد المائية المحس
اري   ا في ذـلك التطوير العـق ة، بـم دة في المنطـق دـي الـج

ر مختبر جديد  والزراعة والســـــياحة والتعدين. وُطِوّ
النظــائر   ــة  نســـــب ــد  لتحــدي كتليين  ــافين  بمطي مجهَّز 
دروجين   ا لقـياس نســـــب النـظائر من الهـي اتهـم وملحـق

وا ـكـبريــت  واألكســــــجـين  واـل ـتروـجـين  ـن واـل ـلـكرـبون 
يليكون. ، أجريت بعثة خبراء افتراضـية لدعم تفـسير البيانات في المختبر وإجراء اـستعراض  2021وفي عام   والـس

ن المرفق الموظفين من التدريب على أخذ العينات وقياس نســـب النظائر في المســـطحات   نهائي للمشـــروع. ويُمّكِ
    نامية والهيدروكيميائية والنظيرية، وعلى النمذجة.المائية، وتفسير البيانات الهيدرودي

ــروع الوطني    -128 ــرية في مجالي    المعنون ،BRA6029وفي البرازيل، وفي إطار المشـ "تعزيز الموارد البشـ
التصـــوير الجزيئي والعالج بالنويدات المشـــعة"، اشـــترت الوكالة وحدتين للتصـــوير اإلشـــعاعي للثدي لصـــالح  

لى متن سـفينتين للمسـاعدة الصـحية تابعتين للبحرية، بهدف زيادة خدمات فحص سـرطان المسـتشـفيين المقامين ع
ــفاف النهر في منطقة األمازون. ــتد الحاجة إليها في المجتمعات البرازيلية النائية الواقعة على ضــ   الثدي التي تشــ

بَت الوحدتان على المسـتشـفيين المقامين على متن سـفينتين للمسـاعدة الصـحية تاب عتين للبحرية، سـواريس دي وُرّكِ

 مرافق الطب النووي المحدَّثة والنظام المختلط الجديد في كوبا. (الصورة من: مركز النظائر/كوبا)

السفينة كارلوس شاغاس الُمَركَّب على متنها وحدة للتصوير 
اإلشعاعي للثدي. (الصورة من: مديرية التطوير النووي التابعة 

 للبحرية)
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اغاس. فيان عملياتهما كجزء من مبادرة  2021وفي تـشرين األول/أكتوبر   ميرييس وكارلوس ـش تـش ، بدأ هذان المـس
تصـوير    300تشـرين األول/أكتوبر الوردي، مع التركيز على الوقاية من السـرطان لدى اإلناث وإجراء أكثر من  

   إشعاعي للثدي بنجاح.

  إلقليمي التعاون ا -3-4-جيم

ـئت لجـنة توجيهـية في ـعام    -129 ـلدعم تنفـيذ اإلـطار   2021ـكان هـناك معلم ـبارز لمنطـقة الـكاريبي حـيث أُنشـــــِ
اـلة    2026-2020االســـــتراتيجي اإلقليمي للفترة   ــاء في ـكل من الوـك من أـجل التـعاون التقني مع اـلدول األعضـــ

ة. دء في   والجمـاعـة الكـاريبـي ة للـب اـل ة مع الوـك ة في اإلطـار  وســـــتعمـل هـذه اللجـن ذ إجراءات التعـاون المبيَّـن تنفـي
ــرية، والبيئة، والطاقة، واألمان   ــحة البشــ ــتراتيجي اإلقليمي في مجاالت الزراعة واإلنتاج الغذائي، والصــ االســ
اإلشــعاعي، والتكنولوجيا اإلشــعاعية. واعتمدت اللجنة التوجيهية، في اجتماعها االفتتاحي، اســتراتيجية للرصــد  

   التقدم المحرز في تنفيذ اإلطار االستراتيجي اإلقليمي من خالل المشاريع الوطنية واإلقليمية.والتقييم لتتبع 

ــرة المعتمدة لدورة التعاون التقني للفترة 2021وفي عام   -130 ــاريع أركال العشــ ــتمر تنفيذ مشــ - 2020، اســ
د األ .2021 ولويات المـشتركة التي أبرزها  وقد أعدَّت الدول األعـضاء في المنطقة المـشاريع واعتمدتها وهي تجسـِّ

ــتراتيجي اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي للفترة  ــتراتيجي   .2021-2016النموذج االس ع النموذج االس ــِ ووض
د لفترة   دـي ام  2030-2022اإلقليمي الـج ال لـع ة أرـك ة.2030، بعنوان "خـط الـي ة الـت ام   "، للمرحـل ،  2021وخالل ـع

  "2030مبــادئ توجيهيــة لتنفيــذ خطــة أركــال لعــام  "وثيقــة المعنونــة  وضـــــعــت الــدول األطراف في أركــال ال
(Guidelines for the Implementation of the Agenda ARCAL 2030)  د جميع مؤـشرات خط األـساس ، والتي تحّدِ

   واألهداف لهذه الخطة.

ــيق التقني ألركال، الذي ُعِقد في أي  -131 ــرين لمجلس التنس ار/مايو عبر اإلنترنت،  وفي االجتماع الثاني والعش
ـناقش ممثلو أرـكال الوطنيون اإلجراءات الالزـمة لتنفـيذ المشـــــاريع خالل الـجائـحة، والقضـــــاـيا المتعلـقة ـبالتوعـية  

   ونُِقلَت رئاسة أركال من كوبا إلى بيرو خالل هذه الفعالية. بالمشروع وتأثيره.

كفـعالـية مختلـطة في فييـنا في أيلول/ســـــبتمبر،  وعـقد االجتـماع الـثاني والعشـــــرون لمجلس ممثلي أرـكال    -132
وحضــره ممثلو الدول األطراف في أركال وإســبانيا، بوصــفها شــريكاً اســتراتيجيا ألركال، فضــالً عن ممثل عن 

وافتتح االجتماع المدير العام للوكالة، الســيد رافائيل غروســي، وســلَّط الضــوء على أهمية االتفاق في   اتفاق أفرا.
لتنمية المســــتدامة في المنطقة وأشــــاد بالجهود المبذولة في إطاره من أجل تعزيز المناصــــفة بين تحقيق أهداف ا

ً قـُِدّـمت  ، التي  وخالل االجتـماع، أيـَّد ممثلو اتـفاق أرـكال المشـــــاريع الـجدـيدة الجنســـــين. مجلس مـحافظي    إلى  الحـقا
    .لكي يوافق عليهاالوكالة 
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  21المشاريع األقاليمية -5-جيم

  

  حسب المجال التقني.   2021فعليا في المشاريع األقاليمية في عام المبالغ المدفوعة  :13الشكل  

  

  

 
 ،INT0098من خالل المشـروع األقاليمي   19-قدَّمت الوكالة دعمها إلى الدول األعضـاء في جهودها الرامية للتصـدي لجائحة كوفيد 21

ة تفشـــــي األمراض والطوارئ    المعنون درات والـخدـمات في ـحاـل ادة الـق اء وتعزيز واســـــتـع ــاء في بـن "تعزيز ـقدرات اـلدول األعضـــ
  جال النشاط المعنون "تطوير المعارف النووية وإدارتها".والكوارث"، وهذا المشروع مصنف ضمن م

 ممثلي أركال (الصورة من: دين كالما/الوكالة الدولية للطاقة الذرية)االجتماع المختلط لمجلس 

3.6%

الطاقة

األغذية والزراعة

الصحة والتغذية

تطوير المعارف النووية وإدارتها

المياه والبيئة

2.7%

1.8% 
3.0% 

88.9% 
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ي    -133 ــِّ ــاريع األقاليمية الدعم في مجال التعاون التقني عبر الحدود الوطنية واإلقليمية، وهي تلبــــــ م المشـ تقّدِ
دفوعة فعليا  ، بلغ مجموع المبالغ الم2021وفي عام    االحتياجات المشــتركة لعّدة دول أعضــاء في مناطق مختلفة.

  وُوضعت سبعة مشاريع أقاليمية في حالة إغالق مع نهاية السنة. مليون يورو. 14.8في إطار المشاريع األقاليمية 

ير األخذ بالقوى    -134 اعدة الوكالة في تهيئة بيئة تمكينية لتيـس وتتلقى الدول األعضـاء في جميع أنحاء العالم مـس
ع في  ــُّ ــاً على تطوير الهياكل  النووية أو التوسـ ــاسـ ــتدام، مع التركيز أسـ ــتخدامها على نحو مأمون وآمن ومسـ اسـ

نشــاطاً إما افتراضــياً أو حضــورياً لتبادل المعارف    20، نُِفّذ 2021وفي عام  األســاســية النووية واألمان النووي.
ـخذ ببرامج القوى  "دعم اـلدول األعضـــــاء التي تفِكّر في األ  المعنون  ،INT2021والخبرات في إـطار المشـــــروع  

ــتدامة الالزمة لوضــع برنامج آمن   ــية الوطنية المس ــاس ــاء البنية األس ــيعها أو تخطط لذلك في إرس النووية أو توس
ــلمي في مجال القوى النووية". ــا     ومأمون وسـ ــيفة في فرنسـ ــرة بالتعاون مع المعاهد المضـ ونُِفّذت فعاليات مباشـ
، قُِدّم التدريب في إطار  2021وفي عام   فعالية افتراضية.  12م الدعم لـوروسيا واإلمارات العربية المتحدة، كما قدِّ 

ــروع ألكثر من  ــيا الوســـطى    400هذا المشـ ــيا والمحيط الهادئ وأوروبا وآسـ ــارك من بلدان في أفريقيا وآسـ مشـ
    وأمريكا الالتينية والكاريبي.

تصـالح البيئي في    -135 اريع اإلخراج من الخدمة واالـس اطان تدريبيان أقاليميان لبناء القدرات في مـش ونُِظّم نـش
"تعزيز بناء القدرات على الترويج للمشــاريع الناجحة في مجاالت اإلخراج    المعنون ،INT2020إطار المشــروع  

ى أهمية تخطيط المشـاريع وإدارتها بشـكل  وسـلَّطت الفعالية األولى الضـوء عل من الخدمة واالسـتصـالح البيئي".
صـــحيح في مجال اإلخراج من الخدمة واالســـتصـــالح البيئي، بما في ذلك فوائد تطبيق مبادئ إدارة دورة العمر  
واألدوات المتاحة إلدارة المشــاريع وتخطيطها بطريقة شــفافة مع إشــراك الجهات المعنية المناســبة. أما الفعالية  

د خـصائص موقع االـستـصالح البيئي وقدَّمت لمحة عامة عن الجوانب الرئيـسية لدعم عملية  الثانية فقد ـشملت تحدي
صـنع القرار في نطاق االسـتصـالح البيئي واإلدارة البيئية للموقع، بما في ذلك عناصـر التصـميم وتنفيذ الحصـول  

دولة عضـواً) من    18مشـارًكا في المجمل من    26وحضـر الدورة مشـاركون (  على البيانات والتصـور والتفسـير.
لين والرقابيين، وكذلك من األوساط األكاديمية والبحثية.     المنظمات الحكومية والمشغِّ

، بدأت االجتماعات اإلقليمية إلطالق مبادرة العمل المتكامل لمكافحة األمراض الحيوانية  2021في عام  و  -136
ــدر (مبادرة زودياك). ــتهلَّت اإلجراءات المصــ ــبة ل  واســ حزم معدات  من أجل توفيري من المختبرات  عدد  بالنســ

  .إلجراء اختبارات األمصال والتشخيص الجزيئي وتسلسل الجينوم الكامل خالل المرحلة األولى من المشروع

ــدر    -137 ــدي لألمراض الحيوانية المصـ ــاركون دور الوكالة في التصـ وفي االجتماعات اإلقليمية، ناقش المشـ
كذلك   ويُعتَزم الدول األعضــاء على التنبؤ بحاالت تفشــي األمراض واالســتعداد لها.وبحثوا ســبل تعزيز قدرات  

تدريب    توفير منح دراسية للدول األعضاء التي تتلقى معدات تسلسل الجينوم، فضالً عن تدريب يشمل تقديم  توفير
  .جماعي للدول التي تتلقى معدات إلجراء اختبارات األمصال والتشخيص الجزيئي

دولة   120دولة عضــواً منســقين وطنيين معنيين بمبادرة زودياك، وعيَّنت أكثر من    150نت حوالي  وعيَّ   -138
   مختبرات وطنية للعمل في إطار مبادرة زودياك. 
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  برنامج العمل من أجل عالج السرطان -6-جيم

  2021عام أبرز مالمح برنامج العمل من أجل عالج السرطان في  -1-6-جيم

، ـقدَّـمت الوـكاـلة، من خالل برـنامج العـمل من أـجل عالج الســـــرـطان، اـلدعم للجهود التي  2021في ـعام    -139
المنخفضــة الدخل والبلدان المتوســطة الدخل لدمج الطب اإلشــعاعي على نحو مســتدام في البرامج  تبذلها البلدان 

وركَّزت األنشــطة على تقييم القدرات في مجال مكافحة الســرطان، وتيســير   الوطنية الشــاملة لمكافحة الســرطان.
والمسـاعدة في وضـع الوثائق االسـتراتيجية،  إسـداء الخبراء للمشـورة بشـأن التخطيط الوطني لمكافحة السـرطان،  

وقُّدِمت مسـاهمات أيضـاً في تصـميم مشـاريع التعاون التقني لدورة   وحشـد الموارد للمشـاريع المتصـلة بالسـرطان.
، وفي واحد وعشرين إطاراً برنامجيا قُطرياً قيد اإلعداد، بهدف ربط الدعم المقدَّم من الوكالة  2023-2022الفترة  

   لشاملة لمكافحة السرطان.بالجهود ا

ــارك   -140 ــرطان   86وتش ــروع األقاليمي للس ــاط في المش ــحة فيها بنش ــواً من خالل وزارات الص دولة عض
INT6064،  دعم الدول األعضــــاء في زيادة فرص الحصــــول على خدمات الطب اإلشــــعاعي بطريقة   المعنون"

وييســر هذا المشــروع التفاعل فيما   لســرطان".ميســورة وعادلة وفعالة ومســتدامة في نطاق نظام شــامل لمكافحة ا
الـخدـمات التي يوفرـها برـنامج العـمل من أـجل عالج الســـــرـطان من خالل برـنامج التـعاون التقني. ويتيح   يتعلق ـب

المشروع تفاعالً محدَّد األهداف مع وزارات الصحة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والوكالة الدولية لبحوث  
ــرطان، لفهم ا ــرطان.الســ ــم النظراء إلى مجتمع من   لثغرات واالحتياجات الوطنية في مجال مكافحة الســ وينضــ

الممارسـين يمكن من خالله الوصـول بسـهولة إلى حلقات دراسـية شـبكية بشـأن بناء القدرات بخصـوص مجاالت  
  مختلفة لمكافحة السرطان وتقديم مشورة الخبراء.   

بشـــــأن الســـــرـطان في أفريقـيا ونظمـته المنظـمة األفريقـية للـتدرـيب  وُعقـِد المؤتمر اـلدولي الـثاـلث عشـــــر   -141
، وقد جمع متخصـصـين متعددي التخصـصـات من  2021والبحوث في مجال السـرطان في تشـرين الثاني/نوفمبر  

ا   ادل األفـكار بين الرواد في مـجال األورام من جميع أنـحاء أفريقـي الســـــرـطان ومكَّن تـب المي المعني ـب المجتمع الـع
ــأن   لم.وحول العا ــاء بشــ ــة لعرض أعمال برنامج الوكالة للتعاون التقني مع الدول األعضــ وأتاح المؤتمر فرصــ

، قدَّم سـبعة علماء من سـت دول أعضـاء  INT6064وبدعم من المشـروع   المشـاريع المتصـلة بمكافحة السـرطان.

 2021آذار/مارس  25اجتماع المنسقين الوطنيين المعنيين بمبادرة زودياك من أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية والكاريبي في 
 عمر يوسف/الوكالة) ورة من:(الص
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ء من الجهود  خالصــــات عن التقدُّم المحرز في إدماج الطب اإلشــــعاعي ألغراض التشــــخيص أو العالج كجز
  الوطنية المتصلة بمشاريع التعاون التقني الجارية.

  البعثات االستعراضية المتكاملة لبرنامج العمل من أجل عالج السرطان -2-6-جيم

ــية المتكاملة لبرنامج العمل    -142 ــتعراضـ ترمي البعثات االسـ
افحـة   من أجـل عالج الســـــرطـان إلى دعم التخطيط الوطني لمـك
ــد األموال   ــنع القرار جنباً إلى جنب حشـ ــرطان وعمليات صـ السـ
ــلط توصــيات البعثات   ــرطان. وتس ــاء أو تعزيز خدمات الس إلنش

ــتعراضــية الضــو ــهم فيها  االس ء على المجاالت التي يمكن أن تس
 التدخالت البرنامجية لتعزيز النظم الوطنية لمكافحة الســرطان في إرســاء ممارســات الطب اإلشــعاعي المأمونة.

وباإلضــافة إلى الشــركاء الخارجيين الرئيســيين، يجمع فريق البعثة االســتعراضــية بين موظفين متخصــصــين من  
   جميع أنحاء الوكالة.

ــية متكاملة لبرنامج العمل من أجل عالج 2021وفي عام   -143 ــتعراضـ ــاء بعثات اسـ ، تلقَّت أربع دول أعضـ
وبدأت االســـتعراضـــات أيضـــاً في   الســـرطان (جمهورية الكونغو الديمقراطية، والعراق، ونيبال، وأوروغواي).

وريا، وكولومبيا. تان، وـس تعراضـية، التي توفد بناًء عل أوزبكـس ى طلب وزارة الصـحة في بلد وتعتمد البعثات االـس
حهم منظمة الصحة العالمية   ما، على خبرة ومعارف الوكالة فضالً عن خبرة ومعارف الخبراء الدوليين الذين ترّشِ

وتوجد طريقة مختلطة للبعثات   والوكالة الدولية لبحوث الســــرطان، وتشــــمل جميع مجاالت مكافحة الســــرطان.
ســتكَمل بزيارة قُطرية إلجراء حوار رفيع المســتوى وللتحقق حيثما أمكن  االســتعراضــية تشــمل مكوناً افتراضــيا يُ 

    ذلك.

تعراضـية.  -144 اريا من الخبراء في متابعة تنفيذ توصـيات البعثات االـس تـش   وتلقَّت جامايكا وهندوراس دعماً اـس
المتعلقة بمكافحة  واســتعرض فريق متعدد التخصــصــات من الخبراء الدوليين التقدَّم المحرز في تنفيذ التوصــيات  

الســـــرـطان، بـهدف تـحدـيد المعوـقات وأي دعم برـنامجي إضـــــافي الزم للتـقدم في مـجاالت تتراوح من الوـقاـية من  
رت الوكالة تقديم الدعم إلى ســري النكا في إعداد خطة  الســرطان إلى الرعاية التلطيفية. وباإلضــافة إلى ذلك، يســَّ

   شاملة للعالج اإلشعاعي.

التوازن بين الجنســين في الخبراء الذين يجرون البعثات االســتعراضــية، ولتعزيز   لتحســينوبُِذلت جهود    -145
  قدرات الخبراء من البلدان المنخفضــة والمتوســطة الدخل على قيادة هذه المهام، وتوســيع قائمة الخبرات المتاحة.

ي لمكافحة الـسرطان بـشأن أنـشطة البعثات  وواـصل برنامج العمل من أجل عالج الـسرطان تعاونه مع االتحاد الدول
   االستعراضية.

البعثة االســتعراضــية المتكاملة لبرنامج العمل من أجل عالج الســرطان الموفدة إلى جمهورية الكونغو 
   الديمقراطية

ة، أجرى فريق من الخبراء  2021في ـعام    -146 ديمقراطـي اء على طـلب من حكوـمة جمهورـية الكونغو اـل ، وبـن
الدوليين في مجال الـسرطان من الوكالة، وبترـشيح من منظمة الـصحة العالمية والوكالة الدولية لبحوث الـسرطان، 

وزار الخبراء مرافق في     .بعثة اســتعراضــية متكاملة لبرنامج العمل من أجل عالج الســرطان بشــكل افتراضــي
أربعة أقاليم وقدَّموا توـصيات لزيادة فرص الحـصول على رعاية مرـضى الـسرطان في البلد وخفض عدد الوفيات  

البعثات االـستعراـضية المتكاملة لبرنامج العمل  

  2021من أجل عالج السرطان في عام 

ة الكونغو   ة، أوروغواي، وجمهورـي ديمقراطـي اـل

  والعراق، ونيبال
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وكخطوة أولى لمعالجة هذه التوصــيات، تعتزم الحكومة   شــخص.  34  000الســنوية المرتبطة بالســرطان البالغ  
توقع أن يؤدي تنفيذ هذا البرنامج إلى خفض الوفيات وتحســين  ومن الم إنشــاء برنامج وطني لمكافحة الســرطان.

نوعية حياة مرضــى الســرطان من خالل التنفيذ المنهجي والمنصــف لالســتراتيجيات القائمة على األدلة لتســجيل  
    حاالت اإلصابة بالسرطان والوقاية منه وتشخيصه وعالجه على نحو مأمون والرعاية التلطيفية.

    المتكاملة لبرنامج العمل من أجل عالج السرطان الموفدة إلى العراق البعثة االستعراضية

بناء على طلب وزير الصـحة العراقي، أجرت الوكالة بعثة اسـتعراضـية متكاملة لبرنامج العمل من أجل    -147
وأجريت   الـسرطان.عالج الـسرطان بـشكل افتراـضي بالتعاون مع منظمة الـصحة العالمية والوكالة الدولية لبحوث  

من المتخصـصـين في مجال السـرطان والعمال المسـاعدين لهم وواضـعي السـياسـات    150مقابالت مع أكثر من 
واألـكاديميين لتقييم الـقدرة على مـكافـحة الســـــرـطان وتـحدـيد االحتـياـجات ذات األولوـية في جميع أنـحاء العراق (في  

ناقشـات التي أجريت مع طائفة واسـعة من األخصـائيين  وكانت الم بغداد والبصـرة والنجف وكربالء والموصـل).
العراقيين في تشــخيص الســرطان وعالجه مفيدة بوجه خاص، ألنها أدَّت إلى دعم جهود إقليمية للتوجيه والتعاون  

   فيما بين بلدان الجنوب في إطار مشروع التعاون التقني الحالي للوكالة.

   ل من أجل عالج السرطان الموفدة إلى نيبالالبعثة االستعراضية المتكاملة لبرنامج العم

تعتزم حكومة نيبال اســـتهداف ومعالجة ســـرطان األطفال، وهو مرض يمكن الشـــفاء منه بدرجة كبيرة،    -148
رطان. ع نطاقاً لمكافحة الـس ، دعت نيبال الوكالةَ ومنظمة الصـحة  2021وفي عام  كخطوة أولى في جهودها األوـس

ــرطان، بمن فيهم خبراء من  العالمية والوكالة الدولية   ــرطان وفريقاً من الخبراء الدوليين في مجال الس لبحوث الس
، إلى تقديم توصيات بشأن كيفية زيادة بالواليات المتحدة األمريكية  مستشفى سانت جود للبحوث في مجال األطفال

  14  000البالغ  فرص حـصول مرـضى الـسرطان على الرعاية وخفض عدد الوفيات الـسنوية المرتبطة بالـسرطان  
    شخص في البلد.

اـلـنظـــام    -149 ـبـتـعزـيز  اـلـخـبراء  ـفرـيق  وأوصـــــى 
ــرطان من األطفال في   ــابين بالســ ــحي للمصــ الصــ
ات التشـــــخيص   ات وخـدـم اـن ل البـي مجـاالت تســـــجـي

ــة. التلطيفي ــة  ــاي الرع عن  فضـــــالً  ــال   والعالج،  وق
مـسؤولون حكوميون إن تنفيذ هذه التوـصيات ـسيؤدي 

افحـة  إل امج مـك ة األجـل في برـن ات طويـل ى تحســـــيـن
   السرطان في نيبال، مما يقلل من الوفيات.

البعثة االستعراضية المتكاملة لبرنامج العمل من 
    أجل عالج السرطان الموفدة إلى أوروغواي

اون مع وزارة الصـــــحـة و  -150 التـع خبيراً    20ـب
وطنيا، أجرت الوكالة، بالتعاون مع منظمة الصــــحة  

ا ة الـع ة لبحوث الســـــرـطان، بعـث دولـي ة اـل اـل ة والوـك لمـي
اســـتعراضـــية متكاملة لبرنامج العمل من أجل عالج 
السرطان في أوروغواي إليجاد سبل لتعزيز القدرات  

خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الصحة العالمية 
والوكالة الدولية لبحوث السرطان يستعرضون خدمات عالج 

السرطان في أوروغواي إلسداء المشورة للحكومة بشأن كيفية التعامل
ج.  (الصورة من: مع العبء المتزايد الذي يفرضه السرطان في البلد.

 سابوريتي/الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
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في مـجال مـكافـحة الســـــرـطان والـحد من الوفـيات، التي ال تزال مرتفـعة على الرغم من الخبرة الطبـية المـتاـحة في  
  لوجية التي أجريت في السنوات األخيرة.البلد واالستثمارات التكنو

من الجهات المعنية الوطنية، بما في    100وخالل البعثة القُطرية، تشــاور فريق الخبراء مع ما يقرب من    -151
وزار أعضــاء   ذلك أطباء األورام، وطاقم التمريض، وتقنيو المســتشــفيات والمختبرات، ومســؤولو اإلدارة العامة.

 ة وتـسعة مرافق خاـصة لعالج الـسرطان في كل من المناطق الحـضرية والريفية من البلد.الفريق ـسبعة مرافق عام
املة لعالج الـسرطان   لطات الصـحية الوطنية على تعزيز المراكز العامة الـش وأوصـى فريق الخبراء بأن تركز الـس

    وتنظيم الممارسات الطبية لمراقبة جودة الخدمات وتوحيدها.

بشــــأن البعثات االســــتعراضــــية المتكاملة لبرنامج العمل من أجل عالج   الحلقات الدراســــية الشــــبكية
    السرطان

جمعت حلقة دراـسية ـشبكية ُعِقدت بالتعاون مع منظمة الـصحة العالمية والوكالة الدولية لبحوث الـسرطان   -152
التقدم المحرز في  بين مســؤولي االتصــال الوطنيين التابعين للوكالة وممثلين عن وزارات الصــحة الســتعراض  

وأتاحت هذه الفعالية، التي ُعِقدت بخمس لغات رســمية لألمم   أعقاب البعثات االســتعراضــية في عدد من البلدان.
ــية المتكاملة لبرنامج العمل من أجل عالج  ــتعراضــ ــاعدت البعثات االســ المتحدة، لممثلي البلدان معرفة كيف ســ

ويات برامج الفحص (كازاخســـتان)، وبدء خطة اســـتراتيجية  الســـرطان الســـلطات الوطنية على إعادة ترتيب أول
للتصــدي لســرطان األطفال (ســري النكا)، وإنشــاء أول هيئة رقابية نووية وطنية مســتقلة في أحد بلدان الكاريبي  

وكانت البعثات االـستعراـضية التي أجريت مؤخراً بمثابة مرجع لحـشد الموارد   الناطق باللغة اإلنكليزية (جامايكا).
ــاء فريق عامل تقني معني  وأ ــفرت عن إنش ــرطان (باراغواي)، وأس ــيع نطاق خدمات عالج الس داة تخطيط لتوس

   بمكافحة السرطان (زامبيا)، وساعدت على رصد وتقييم التقدُّم المحرز في مكافحة السرطان (السنغال).

تعراضـية في كانون األول/ديـسمبر لمناقـشة المنه  -153 تكملة لهذه البعثات  واجتمع خبراء البعثات االـس جية المـس
وناقش الفريق ســـــبل زيادة تعزيز جمع البيانات في إطار   والروابط مع المبادرات العالمية المتعلقة بالســـــرطان.

ــتركة بين الوكالة   ــتعراضــية وتحليل البيانات وإعداد التقارير. وناقش الخبراء أيضــاً أداة التقييم المش البعثات االس
والوكالة الدولية لبحوث السرطان ومنظمة الصحة العالمية، وهي أداة رقمية جديدة للتقييمات  الدولية للطاقة الذرية 

وهي تشــمل ســلســلة مكافحة   الذاتية للبعثات االســتعراضــية المتكاملة لبرنامج العمل من أجل عالج الســرطان.
تها ويمكن تكييفها مع السياقات القُطرية.    السرطان برمَّ

  الوثائق االستراتيجيةوضع  -3-6-جيم

ســـاعد البرنامج الدول األعضـــاء في وضـــع وثائق قابلة للتمويل يمكن أن تمكنها من حشـــد الموارد من    -154
م الدعم إلى بنغالديش وتنزانيا وســيراليون وليبريا وموزامبيق بإجراء   المؤســســات المالية الدولية والشــركاء. وقُّدِ

وساهمت   القابلة للتمويل أو وضعها في صيغتها النهائية أو متابعتها.  استعراض تقني شامل من أجل وضع الوثائق
ــف المدة   ــتعراض منتصـ ــرطان، في اسـ ــحة العالمية والوكالة الدولية لبحوث السـ الوكالة، إلى جانب منظمة الصـ
ــعيد   ــعاعي، لتعزيز التنفيذ على الصـ ــرطان، بما في ذلك مكونات الطب اإلشـ لبرنامج إيران الوطني لمكافحة السـ

   القُطري.
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، ـبدأت عشـــــر دول أعضـــــاء (إكوادور وـباراغواي وبنن وبوروـندي وتشـــــاد وزامبـيا  2021وفي ـعام   -155
وزمبابوي والـسنغال وـسيراليون وغيانا) في تلقي دعم اـستـشاري من الخبراء من الوكالة ومنظمة الـصحة العالمية  

ــاملة   ــع برامج وطنية شـ ــرطان لوضـ ــرطان.والوكالة الدولية لبحوث السـ ــتُحِدثت طريقة لتقديم  لمكافحة السـ واسـ
الخدمات االـستـشارية بـشكل افتراـضي لوـضع برامج وطنية ـشاملة لمكافحة الـسرطان لـضمان اـستمرار هذه الخدمة  

لطات   .19-خالل جائحة كوفيد تخدمه الـس رطان جزء من المخطط الذي تـس امل لمكافحة الـس والبرنامج الوطني الـش
حاالت اإلصـــابة بالســـرطان والوفيات الناجمة عنه مع تحســـين نوعية حياة مرضـــى  الصـــحية الوطنية للحد من 

ان. ة   الســـــرـط افـح ا لمـك دان لوضـــــع خططـه ة للبـل اون وثيق وتتيح الخبرة التقنـي ات الثالث في تـع ل المنظـم وتعـم
ــرطان. ــاملة لمكافح  الس ــميم برامج وطنية ش ــحة من أجل تص ــورة إلى وزارات الص م هؤالء الخبراء المش ة  ويُقّدِ

مة خصيصاً لتلبية االحتياجات الوطنية.    السرطان تتسم بالواقعية والفعالية، مصمَّ

ــرطان    -156 ــاملة لمكافحة الس واجتمع الخبراء الدوليون الذين يدعمون البلدان في وضــع برامجها الوطنية الش
ت، بما في ذلك تعزيز  في نيسـان/أبريل وتشـرين األول/أكتوبر في حلقات عمل لتبادل الممارسـات الجيدة والتحديا

ل حلقات العمل هذه جزءاً من جهد   الدعم االسـتشـاري لوضـع هذه البرامج من خالل الوسـائل االفتراضـية. وتشـّكِ
افـحة   دان الجنوب في مـجال مـك ا بين بـل اون فيـم امج العـمل من أـجل عالج الســـــرـطان لتعزيز التـع ه برـن ذـل أكبر يـب

اء مجتمع لتبادل المعارف عبر ا رطان، وإنـش يع قاعدة الخبرات المتاحة لدعم البلدان المنخفضـة  الـس لمناطق، وتوـس
   والمتوسطة الدخل في التخطيط لمكافحة السرطان.

   الدعوة وبناء الشراكات وتعبئة الموارد -4-6-جيم

  بناء الشراكات والتأييد

ية حصـــول  ُوقِّعَت ترتيبات عملية مع مؤســـســـة دعم المدن في مواجهة تحدي الســـرطان لتحســـين إمكان  -157
طة الدخل. عاعي العالية الجودة في البلدان المنخفضـة والمتوـس رطان على خدمات الطب اإلـش وتهدف   مرضـى الـس

الـشراكة إلى زيادة تبادل الخبرات والمهارات والموارد لتحقيق تأثير أكبر في استخدام الطب اإلشعاعي كجزء من 
توفير الرعاية لمرـضى الـسرطان في جميع أنحاء    وواـصلت الوكالة تعاونها مع مؤـسـسة رعاية مرـضى الـسرطان.

اـعة   الـعالم، واالتـحاد اـلدولي لمـكافـحة الســـــرـطان، وبرـنامج األمم المتـحدة المشـــــترك المعني بفيروس نقص المـن
   البشرية/اإليدز.

البنك اإلســالمي للتنمية وثيقة   قُِدّمت إلىوفي إطار مبادرة الشــراكة من أجل مكافحة ســرطانات النســاء،    -158
ن  مليون يورو تقريباً.  71.2 قدره  بمبلغ  لتمويل مشـروع  ، بدعم من الوكالة،قابلة للتمويل من أوزبكسـتان وسـيحسـِّ

روع جودة خدمات العالج من األورام وفرص الحصـول عليها في  تند إلى  المـش يـس تان وـس عدة مناطق من أوزبكـس
 النتائج المسـتخلصـة من البعثة االسـتعراضـية المتكاملة لبرنامج العمل من أجل عالج السـرطان الموفدة إلى البلد.

، أُطِلقت الدعوة الثانية لالبتكار إليجاد حلول لتعزيز النظم الصــحية الوطنية في مجال الوقاية من  2021وفي عام 
   وعنق الرحم ومكافحتهما في إطار هذه المبادرة.سرطاني الثدي 

الصـندوق الكويتي للتنمية االقتصـادية العربية وثيقة قابلة للتمويل من تشـاد، أُِعدَّت بمسـاعدة    وقُِدّمت إلى  -159
وـسيركز المـشروع على إنـشاء أول مرفق   مليون يورو تقريباً.  19.6بمبلغ قدره   لتمويل مـشروعتقنية من الوكالة،  

   الج اإلشعاعي في تشاد.للع
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وسـاهم برنامج العمل من أجل عالج السـرطان في تعزيز آليات التنسـيق الرسـمية لمكافحة السـرطان مع    -160
ــرطان. ــاركت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في االجتماع   منظمة الصــحة العالمية والوكالة الدولية لبحوث الس وش

ونظَّم برنامج العمل من أجل عالج الســرطان   الوكالة الدولية لبحوث الســرطان.برئاســة   2021االفتراضــي لعام 
ــحة العالمية والمكاتب القُطرية  ــتة التابعة لمنظمة الصـ لة مع جميع المكاتب اإلقليمية السـ ــَّ ــات مفصـ ــاً مناقشـ أيضـ

م في مجال التقييمات  المتعددة التابعة لها، بهدف تعزيز التنســيق بشــأن مكافحة الســرطان، بما في ذلك توفير الدع
   .19-والتخطيط من خالل طريقة مختلطة بسبب جائحة كوفيد

   حشد الموارد

  .2021واصـــلت الدول األعضـــاء إظهار دعمها ألنشـــطة الوكالة في مجال مكافحة الســـرطان في عام   -161
االتحاد الروسي  من    2021يورو في عام    733 302 5وحشد برنامج العمل من أجل عالج السرطان ما مجموعه  

يورو في    658  257ومن هذا المجموع، تم المـساهمة مباـشرة بمبلغ   .والـسويد وفرنـسا وموناكو والواليات المتحدة
ــروع األقاليمي   ــول على خدمات الطب    المعنون  ،INT6064المشـ ــاء في زيادة فرص الحصـ "دعم الدول األعضـ

اإلشــعاعي بطريقة ميســورة وعادلة وفعالة ومســتدامة في نطاق نظام شــامل لمكافحة الســرطان"، والذي يُقدَّم في  
إطاره الدعم االسـتشـاري في مجال التخطيط الوطني لمكافحة السـرطان وتُجرى في إطاره البعثات االسـتعراضـية  

يورو فهو لدعم مشــاريع    476 644 4أما المبلغ المتبقي البالغ   املة لبرنامج العمل من أجل عالج الســرطان.المتك
ــان. ــالســـــرط ب ــة  المتعلق التقني  ــاون  ــة   التع الطبي للنُُظم  ــان  ــاري ف ــة  شـــــرك من  ــة  عيني ــة  ــاهم مســــ ووردت 

)Varian Medical Systems 2022في عام ) لدعم أنشطة مكافحة السرطان من أجل التوسع في تنفيذها.  

جهاز في البلدان المنخفضة والمتوسطة    5  600وهناك نقص في أجهزة العالج اإلشعاعي يُقدَّر بأكثر من    -162
تقني إضــافي للعمل في مجال العالج اإلشــعاعي،    80  000، ســتحتاج هذه البلدان إلى 2035الدخل، وبحلول عام 

وفي اجتماع مائدة مستديرة ُعِقدت في حزيران/يونيه، تضافرت   اإلشعاعي.إلى أخصائيين آخرين في مجال الطب  
ــطة الوكالة   ــة أنش ــرطان لمناقش ــيين عن عمل برنامج العمل من أجل عالج الس جهود المؤيدين والمدافعين الرئيس

ــتديرة ممثلو االتحا المتعلقة بالســـرطان واالحتياجات التمويلية المعلَّقة. د الروســـي،  وحضـــر اجتماع المائدة المسـ
وإـسبانيا، وأـستراليا، وإـسرائيل، وبلجيكا، وبلغاريا، والجمهورية التـشيكية، وجمهورية كوريا، وـسويـسرا، وفرنـسا،  

  وكندا، والمملكة المتحدة، وموناكو، والنرويج، ونيوزيلندا، والواليات المتحدة األمريكية، واليابان.
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  قائمة المختصرات المتكررة االستخدام

االتفــاق التعــاوني اإلقليمي األفريقي للبحــث والتنميــة والتــدريــب في مجــال العلم   اتفاق أفرا

  والتكنولوجيا النوويين

  الوكالة الدولية للطاقة الذرية   الوكالة

ا   االتفاق التعاوني اإلقليمي ال العلم والتكنولوجـي درـيب في مـج ة والـت اوني اإلقليمي للبـحث والتنمـي اق التـع االتـف

  النوويين

ــيا للبحث والتنمية والتدريب في مجال   اتفاق عراسيا االتفاق التعاوني للدول العربية الواقعة في آس

  العلم والتكنولوجيا النوويين

  االتفاق التعاوني لترويج العلم والتكنولوجيا النوويين في أمريكا الالتينية والكاريبي  اتفاق أركال

  المتحدةمنظمة األغذية والزراعة لألمم   الفاو

  الوكالة الدولية للطاقة الذرية  الوكالة
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  -1المرفق 
أمثلة على المشاريع حسب القطاع   :2021اإلنجازات في عام 

  المواضيعي

 

  الصحة والتغذية  -ألف

  أبرز المالمح اإلقليمية -1-ألف

رطان، واألمراض  يدعم برنامج التعاون التقني في أفريقيا جهود الدول األعضـاء الرامية إلى   -163 مكافحة الـس
وفي عام  القلبية الوعائية، وســوء التغذية وذلك باســتخدام التقنيات النووية والتقنيات ذات الصــلة بالمجال النووي.

، قُّدِمت من خالل البرنامج المســاعدة فيما يتعلق بمشــاريع العالج اإلشــعاعي، والطب النووي، والتصــوير  2021
   ذات الصلة، وكذلك فيما يتعلق بمراكز التغذية وتنمية الموارد البشرية.التشخيصي والفيزياء الطبية 

وتراوحت المســـاعدة المقدمة إلى الدول األعضـــاء في منطقة آســـيا والمحيط الهادئ فيما يتعلق باألغذية    -164
طان  والزراعة من شـراء المعدات األسـاسـية الخاصـة بعلم األشـعة من أجل تعزيز القدرات في مجال عالج السـر

املين في المـجال الطبي وتعزيز   الموارد البشـــــرـية، إلى تنمـية مـعارف الـع واالضـــــطالع ـباألنشــــــطة المتعلـقة ـب
    الممارسات الوطنية.

د تعليم وتدريب المهنيين الطبيين كإحدى األولويات في أوروبا وآسيا الوسطى وذلك في إطار السعي    -165 وحّدِ
ورغم  جيا الجديدة في مجال الطب اإلـشعاعي اـستخداماً فعاالً وأكثر أماناً.نحو إحراز تقدُّم ـصوب اـستخدام التكنولو
جهود لضــمان إتاحة فرص التدريب المســتمر    2021، بُِذلَت طوال عام 19-القيود المفروضــة جراء جائحة كوفيد

    للدول األعضاء حيثما أمكن ذلك من خالل صيغ المشاركة االفتراضية.

ة والتغذية تعتبران من األولويات في منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي، حيث  كـما أنَّ الصــــــحة البشـــــريـ   -166
، سـاعدت الوكالة  2021وفي عام  يعاني سـكان العديد من بلدان هذه المنطقة من األمراض الُمعدية وغير الُمعدية.

راء معدات  الدول األعضـاء على توسـيع نطاق الوصـول في هذه الدول إلى خدمات عالج السـرطان من خالل شـ 
    العالج اإلشعاعي والطب النووي والتصوير التشخيصي لفائدة المستشفيات العامة في جميع أنحاء المنطقة.

  العالج اإلشعاعي لألورام في إطار مكافحة السرطان -2-ألف

لإلحالة   ، افتتحت كينيا مركزها العام الثاني للعالج باألشــعة في مســتشــفى موي 2021في شــباط/فبراير    -167
   ودعمت الوكالة إنشاء هذا المركز من خالل تقديم الخدمات االستشارية وشراء المعدات. ، في إلدوريت. والتعليم

المعنون "دعم إنشــاء مركز للعالج  ،  NER6010وبفضــل الدعم الذي قدمته الوكالة من خالل المشــروع   -168
نت النيجر للمرة األولى على اإلطالق أول ،  2021مركز لها للعالج اإلشــعاعي في آذار/مارس    اإلشــعاعي"، دشــَّ

َم هذا المركز الجديد   وتلقى فيه أول مريض بالسرطان العالَج بنجاح في تشرين الثاني/نوفمبر. ومن المتوقع أن يُقّدِ
مريض بالســرطان ســنوياً، من النيجر ومن البلدان المجاورة في غرب    600خدمات العالج اإلشــعاعي إلى قرابة 
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ن خدمات العالج اإلشــعاعي من تحســين نوعية حياة المرضــى بالســرطان ومن الحد من معدالت   .فريقياأ وســتُمّكِ
   الوفيات.

، افتتحت بوركينا فاـسو مركزها  2021نيـسان/أبريل وفي    -169
وقدَّمت الوكالة التدريب إلى موظفي هذا  .األول للعالج اإلشــعاعي

   المركز.

، المعنون "توسيع نطاق NAM6013وفي إطار المشروع    -170
ــعة   بت وحدة جديدة للعالج باألشـ ــعاعي"، ُرّكِ خدمات العالج اإلشـ

همات المتأتية من حصــــة  األورثوفولطية، اقتنيت بفضــــل المســــا
الحكومـات من التكـاليف، وأُدِخلـت في الخـدمـة في إدارة العالج  

ن الوحدة  اإلشـــعاعي في مســـتشـــفى ويندهوك في ناميبيا. وســـتُمّكِ
مريض    600الـجدـيدة من تحســـــين الرـعاـية المـقدَّـمة إلى أكثر من  

سنويا، في المقام األول فيما يتعلق بأنواع سرطان الجلد، وذلك من  
ن استخدام   ل تقديم عالج أقل ضرراً لألنسجة األساسية.خال وسيُمّكِ

الوحدة الجديدة للعالج باألـشعة األورثوفولطية من تخـصيص جزء  
لعالج   60-من ـقدرة جـهاز المـعالـجة البـعادـية ـباســـــتـخدام الكوـباـلت

َرَطانَة عنق  المرضــى بأنواع الســرطان األكثر اســتفحاالً مثل ســَ
يـ  اـلرـحم. أن  اـلـمـحـتمـــل  ـعالج  وـمن  ـمن  ذلـــك  ّن  ـمرـيض    300ـمكـِ

     إضافي سنوياً في ناميبيا.

َب    -171 في مركز الســـير أنطوني لعالج أورام الثدي  جهاز مســـح جديد بالتصـــوير المقطعي الحاســـوبيوُرّكِ
)SAMOC  10) ليِحلَّ َمَحلَّ جهاز المســح الوحيد التابع لقطاع الصــحة العامة في مالطة، وهو جهاز متقادم عمره  

وعقب تنظيم الوكالِة دورات تدريبية افتراضــية وفي الموقع، خضــع أول مريض لعملية مســح باســتخدام   ســنوات.
،  MAT6009لوكالة تقدمه من خالل المشروع  ويُمِكّن الدعم الذي ما انفكت ا آب/أغسطس.  18الجهاز المذكور في  

المعنون "إرـساء الجراحة اإلـشعاعية القائمة على المعجالت الخطية والعالج اإلـشعاعي التكيُّفي وتقييم االحتياجات  
الالزمة لتقديم خدمات العالج بالتشــــعيع الداخلي" من توســــيع نطاق الوصــــول في البلد إلى تكنولوجيات العالج  

مة.اإلشعاعي المتق    ّدِ

وعلى مدى السـنوات الخمس عشـرة الماضـية، ما فتئت مولدوفا تتلقى المسـاعدة من الوكالة لبناء قدراتها    -172
في مجال اـستخدام التكنولوجيات الجديدة وتحـسين توكيد الجودة في مجاالت الطب النووي والتـشخيص اإلـشعاعي  

عاعي. تكمل مؤخراً،   والعالج اإلـش روع اـس عاعي في  MOL6010وفي إطار مـش اء إدارة للعالج اإلـش ، معنون "إنـش
م  َز معهد عالج األورام في شيسيناو، وهو المركز العمومي الوحيد الذي يقّدِ مستشفى بالتي اإلكلينيكي البلدي"، ُجّهِ
خدمات العالج اإلشــــعاعي، بمعجل خطي جديد (شــــاركت في تمويله حكومة مولدوفا وأُدِخَل في الخدمة في عام 

تخدام المعجل المذكور.وقُ   .)2021 م أيضـاً بدعم من الوكالة تدريٌب على اـس ابقاً   ّدِ تلمة ـس وإلى جانب المعدات المـس
، ونظاماً محّدثاً خاصــاً  60-(بما في ذلك جهازاً لمحاكاة التصــوير المقطعي الحاســوبي، ومصــدراً جديداً للكوبلت

جهزة جديدة خاصــة بتثبيت المرضــى أثناء تلقيهم  بالتســجيل والتحقق، ونظاماً محدَّثاً خاصــاً بتخطيط العالج، وأ
ن بشـكل كبير من إمكانية الوصـول إلى خدمات ذات جودة  العالج اإلشـعاعي)، فإّن المعجل الخطي الجديد سـيحسـِّ

   فيما يتعلق بتشخيص السرطان وعالج السرطان ورعاية المرضى بالسرطان وذلك بالنسبة لجميع سكان البلد.

إدخال الوحدة الجديدة للعالج باألشعة األورثوفولطية
في إدارة العالج اإلشعاعي في مستشفى ويندهوك 

 ويلفريد ميدزي) في الخدمة (الصورة من:
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ية الوطنية الخاصـة بالعالج اإلـشعاعي وذلك   -173 اـس وتنفّذُ حكومة رومانيا برنامجاً وطنياً لالرتقاء بالبنية األـس
ــروع   ــل الدعم المقدم من البنك الدولي والدعم التقني المقدم من الوكالة في إطار المشـ ، المعنون  ROM6020بفضـ

َب عدد من وحدات العالج   اإلشــعاعي"."إنشــاء مرفق وطني للتدريب لتحســين أمان وجودة خدمات العالج   وُرّكِ
اإلشــعاعي (معجالت خطية طبية ووحدات تشــعيع داخلي) وأُدِخَل في الخدمة، بفضــل هذه المســاعدة، في مراكز  

وتلقت رومانيا من الوكالة الدعم التقني لتقييم خدمات العالج اإلشعاعي   العالج اإلشعاعي في جميع أنحاء رومانيا.
هد اإلقليمي لعالج األورام في إياشــــي (في المنطقة الواقعة شــــمال شــــرق البلد)، ومدى جاهزية  المقدمة في المع

ويقع أقرب مركز للعالج   مرفق العالج اإلشعاعي الساتلي المشيَّد حديثاً الستيعاب معجل خطي طبي عالي الطاقة.
من الوكالة في مجال التبرير    وبفضــل الدعم المقدم كم.  130اإلشــعاعي خارج إياشــي في مدينة باكاو، على بعد 

التقني، تمّكنت حكومة رومانيا من تأمين المرحلة الثانية من المشـروع التعاوني مع البنك الدولي من أجل االرتقاء  
ببنيتها األـساـسية في جميع أنحاء رومانيا (بما في ذلك المنطقة الواقعة ـشمال ـشرق البلد) عبر توفير وحدات جديدة 

   للعالج اإلشعاعي.

ل خطي في المـستودع المـشيَّد والمرخَّص له حديثاً التابع للمركز الحكومي لعالج    -174 وتم ـشراء وتركيب معّجِ
ــيك. ــيهواهوا بالمكســ ــرطان في تشــ ــروع الوطني للتعاون التقني   الســ ــراء من خالل المشــ وُدِعمت عملية الشــ

MEX6011ــرطان"، ومن خال ــاهمة خارجة عن الميزانية  ، المعنون "تعزيز القدرات في مجال مكافحة السـ ل مسـ
دـمة من الوالـيات المتـحدة األمريكـية". ِدّم الـتدرـيب إلى موظفي المركز في أيلول/ســـــبتمبر، ودـخل المعـجل    مـق وقـُ

   الخطي مرحلة التشغيل في تشرين األول/أكتوبر.

ُز الدعم الذي قّدمته الوكالة إلى بيرو في مجال الطب اإلـشعاعي على دعم تنفي  -175 ذ خطة األمل الوطنية  ويُرّكِ
")Plan Esperanza  التي تهدف إلى تقديم خدمات عالج السـرطان على الصـعيد الوطني على نحو غير مركزي ("

وإلى تعزيز هذه الخدمات وإلى إتاحة المزيد من فرص الوـصول إلى خدمات العالج بالنـسبة للمرـضى الموجودين  
ــحية في أريكيبا، وهوانكايو وبيورا من أجل تعزيز  ويجري العمل على تقديم الدعم إلى ال خارج ليما. مراكز الصــ

وباإلضافة إلى تعزيز    خدمات تشخيص عالج ورعاية ذات نوعية جيدة وزيادة فرص الوصول إلى هذه الخدمات.
على تطوير المعارف في مجالي    2021البنية األسـاسـية المادية، ركّزت أنشـطة بناء القدرات التي ُدِعمت في عام 

    العالج اإلشعاعي المتقدمة والعالج اإلشعاعي الخاص باألطفال. تقنيات

، المعنون "تعزيز القدرات البشــرية في بلدان الكاريبي في  RLA6081وفي إطار مشــروع التعاون التقني    -176
راهنة  مجال الطب اإلشعاعي"، أجِريت في أوساط الدول األعضاء الناطقة باللغة اإلنكليزية تقييمات بشأن الحالة ال

في مجال الطب اإلشـــعاعي في المنطقة وكذلك بشـــأن المســـتويات التوظيفية للفيزيائيين الطبيين في مجالي علم 
وسـيصـدر تقريران بشـأن هذه التقييمات يُسـترشـد بهما في إطار األنشـطة المسـتقبلية التي   األشـعة والطب النووي.

   ستُنفَّذُ على الصعيدين الوطني واإلقليمي.
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  الطب النووي والتصوير التشخيصي -3-ألف

المســـــتوـيات    -177 وُطبِّـقت خوارزمـية ـخاصـــــة ـب
التوظيفيــة طورتهــا الوكــالــة لوضـــــع خط أســــــاس  
والتوصــــــية بمســـــتويات توظيفـية مالئـمة فيـما يخص  
ديم ـخدـمات تصـــــوير   ائيين الطبيين من أـجل تـق الفيزـي
ــة  ــياق دراســ مأمونة وذات جودة، ألول مرة، في ســ

من المشـــــروع   ، المعنون  RAF6053أجريــت بــدعم 
ت الفيزيائيين الطبيين بهدف تحســين  "تعزيز بناء قدرا

وأُجِريت   أمان وفعالية التصــوير الطبي (اتفاق أفرا)".
  212هذه الدراســـة على الصـــعيد اإلقليمي، وشـــملت  

ا، وأظهرت   ّدم ـخدـمات التصـــــوير في أفريقـي إدارة تـق
% فقط من هذه المؤســـســـات  26.8االســـتنباطات أّن 

هذا التحدي، وقد أطِلقت في إطاره لفائدة   RAF6053ويعالج المشـــروع   توّظف عدداً كافياً من الفيزيائيين الطبيين.
الفيزـيائيين الطبيين أول دورة ـتدريبـية طويـلة األـجل في مـجال التصـــــوير اإلكلينيكي على النحو المبيّن في منهج  

ع في إطار اتفاق أفرا. ويجري تدريب   التدريب األكاديمي واإلكلينيكي المنـسق في مجال الفيزياء الطبية الذي ُوضـِ
   تسعة عشر من األفارقة الحاصلين على منحة في غانا ومصر.

 

، أصـبحت منطقة أفريقيا أول  RAF6053وباإلضـافة إلى ذلك، وبفضـل الدعم المقدم من خالل المشـروع    -178
قاً لمراقبة الجودة اســــتناداً إلى إرشــــادات الوكالة فيما يتعلق بال تنفيذ الفعال  منطقة تضــــع برنامجاً إقليميا منســــَّ

ويوفر البروتوكول المنسـَّق دليالً عمليا إلجراء اختبارات مراقبة الجودة وهو يوفر أيـضاً   الختبارات توكيد الجودة.
أســاســاً مشــتركاً لجمع البيانات، وتحليل النتائج ومقارنتها، فضــالً عن دعم تقاســم المعلومات فيما يتعلق بالقضــايا  

طار المشروع شراء معدات خاصة بمراقبة الجودة لدعم الدول األعضاء المشاركة  وتم في إ والتحديات والخبرات.
   في تنفيذ البروتوكول.

المجموعة األولى من الحاصلين على منح دراسية طويلة األجل أثناء تلقيها التدريب في مجالي التصوير اإلكلينيكي والفيزياء الطبية
 فرانسيس هاسفورد) في مستشفى كورلي بو التعليمي، أكرا (الصورة من:

األجل يتلقون التدريب في حاصلون على منح دراسية طويلة 
جامعة  مجال التصوير اإلكلينيكي، جامعة القاهرة (الصورة من:

 القاهرة)
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تـقـنـي   -179 اـل تـعـــاون  اـل مشـــــروع  إطـــار  وفـي 
PLW6003  المعنون "رفع مســــتوى تنفيذ التصــــوير ،

اإلشـــــعـاعي من خالل الخـدمـات المحليـة وخـدمـات  
التـصوير اإلـشعاعي عن بعد"، تم ـشراء جهاز تـصوير  
بالموجات فوق الصوتية محمول، لفائدة مستشفى بيالو 

غراض التصــوير العام في ســياق الوطني في باالو، أل
التطبيقـات المتعلقـة بمجـالي علم األشـــــعـة وجراحـة 

م الدعم أيضــاً لشــراء نظام لحفظ  األوعية الدموية. وقُّدِ
  .2022الصور وإرسالها، وسيُستلم هذا النظام في عام  

ـعت ـقائـمة مرجعـية لتقييم وتـحدـيد  ونتيـجة ـلذـلك، ُوضـــــِ
مصمم خصيصاً  المواصفات المناسبة فيما يتعلق بنظام  

   للجهة النظيرة.

، المعنون "تعزيز ـخدـمات العالج اإلشــــــعاعي والـطب  IRQ6018وفي العراق، وفي إـطار المشـــــروع    -180
النووي"، عزز شــراُء وتســليُم نظام دوبلر رقمي يعمل بالموجات فوق الصــوتية اللتقاط الصــور الملونِة القدراَت  

 ً  لتدريب األطباء، وقلل من الحاجة إلى الـسفر إلى الخارج بالنـسبة  التـشخيـصيةَ في المـستـشفى المحلي، وأتاح فرـصا
   للمرضى.

ــرين الثاني/نوفمبر    -181 َن أول 2021وفي تش ــِّ ، ُدش
- جهاز مـسح بالتـصوير المقطعي باالنبعاث البوزيتروني 

ام في  اســـــوبي في القـطاع الـع التصـــــوير المقطعي الـح
ة بجـامعـة  اراغواي في معهـد بحوث العلوم الصـــــحـي ـب

وســيَدعُم هذا الجهاز تقديم خدمات   نية.أســونســيون الوط
تـشخيص الـسرطان على نحو محسـّن وأكثر فعالية، وهو  

وتم شراء  ما سيساعد بدوره في الحد من معدل الوفيات.
ـهذا الجـهاز من خالل مشـــــروع التـعاون التقني الوطني  

ـــ  ب بـِ "ـتزويـــد PAR6017راـغواي  ااـلخـــاص  ـنون  ـع ـم اـل  ،
ــخ يص المبكر  المرضـــى من القطاع العام بخدمات التشـ

والفعـال للســـــرطـان من خالل تكنولوجيـا التصـــــوير  
البوزيتروني". بــاالنبعــاث  خالل   المقطعي  من  وقــّدم 

المشـــــروع الـتدرـيب للموظفين اـلذين يســـــتـخدمون ـهذا 
  الجهاز.

   

تركيب مصفوفة كشف متعددة األبعاد مجهزة بعربة وببرامجية 
خاصة بتوكيد الجودة من أجل تقديم عالج ذي جودة أعلى 

(الصورة  وإتاحة تقنيات متقدمة في مجال العالج اإلشعاعي.
  الدكتور مصعب العبودي) من:

في تشرين الثاني/نوفمبر، دشَّنت باراغواي جهاز مسح 
التصوير المقطعي -بالتصوير المقطعي باالنبعاث البوزيتروني

 الحاسوبي تسلَّمته من خالل برنامج الوكالة للتعاون التقني.

الهيئة الرقابية المعنية بالمجالين اإلشعاعي  (الصورة من:
 والنووي/باراغواي)
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  النظائر المشعّة والمستحضرات الصيدالنية اإلشعاعية والتكنولوجيا اإلشعاعية -4-ألف

ة الجودة في المركز    -182 د الجودة/مراقـب ــات توكـي اســـ درات على إجراء قـي ة الـق اـل زت الوـك ا، عزَّ ارـي في هنـغ
الوطني للصـــحة العامة التابع إلدارة البيولوجيا اإلشـــعاعية وحفظ الصـــحة من المخاطر اإلشـــعاعية وفي المعهد  

ــخي ــعاعي التشـ ــوير اإلشـ ــليم معدات للتصـ ــروع  الوطني لعالج األورام وذلك من خالل تسـ ــي في إطار المشـ صـ
HUN6004، ــتوى    المعنون ــي على مسـ ــخيصـ ــعة التشـ ــمي لتوكيد الجودة في مجال علم األشـ "تنفيذ برنامج رسـ

  وشــملت المفردات التي تم تســليمها مقاييس متعددة األغراض، وبدائل نســيج، وملحقات.  المســتفيدين النهائيين".
ــل الدعم المقدم من الجمعية ا ــافة إلى ذلك، وبفضــ ــتعراض المبادئ  وباإلضــ لهنغارية للفيزياء الطبية، جرى اســ

التوجيهية الخاصــة بمراقبة الجودة بالنســبة لقطع معدات علم األشــعة التشــخيصــي الرئيســية، ووضــع منهجية  
   لتنفيذها. 

زت القــدرات على تطوير  FCDNوفي مؤســـــســــــة مركز التشـــــخيص النووي (  -183 ) في األرجنتين ُعّزِ
تـستخدم في الممارـسات اإلكلينيكية. وفي    18-ة مختلفة وجديدة موـسومة بالفلورينمـستحـضرات ـصيدالنية إـشعاعي

، المعنون "تعزيز القـدرات في مجـال التطوير والتطبيقـات اإلكلينيكيـة للمقتفيـات  ARG6018إطـار المشـــــروع  
عاملين  ، المختلف عن الفلوروديوكســــي غلوكوز"، قّدم التدريب لكل من ال18-اإلشــــعاعية الموســــومة بالفلورين

ــية، والزيارات العلمية، وبعثات   ــعاعية وذلك من خالل المنح الدراسـ ــيدلة اإلشـ الطبيين والعاملين في مجال الصـ
الخبراء، والمـشاركة في االجتماعات الوطنية. وـستـُساهم القدرات المعززة في تحـسين التـشخيص بالنـسبة لمرـضى  

    السرطان.

   قياس الجرعات والفيزياء الطبية -5-ألف

، المعنون "تعزيز ـخدـمات الفيزـياء الطبـية في وضـــــع المـعايير والتعليم  RAS6087في إـطار المشـــــروع    -184
والتدريب من خالل التعاون اإلقليمي"، ارتفع عدد البرامج التعليمية في مجال الفيزياء الطبية في المنطقة، ال سيما  

دفي   ايلـن ا وـت دونيســــــي انو  إـن اـب د والـي ا والهـن درـيب اإلكلينيكي في جميع  واســـــتم .الفلبين وكورـي ذ برامج الـت ر تنفـي
في الدول األطراف في االتفاق التعاوني اإلقليمي ويســـتمر    19-اختصـــاصـــات الفيزياء الطبية أثناء جائحة كوفيد

رت   تنفيذ هذه البرامج في العديد من البلدان مثل بنغالديش وإندونيســيا وماليزيا والفلبين وســنغافورة وتايلند. وطِوّ
ــرفين.بنجاح عم ــة بالمش ــتعراض التدريب اإلكلينيكي وُوضــعت دورة تدريبية إكلينيكية خاص ــية الس   لية افتراض

ــية تمّكن من تتبع التقدم الذي  ــمل خاصــ ــينات على برامجية بيئة التعلم المتقدم للفيزياء الطبية لتشــ وأُدخلت تحســ
ــتعراض التقدم المحرز و ــقين في اسـ ــاعدة المنسـ وفي   توفير التدريب اإلكلينيكي.يحرزه المقيم وذلك من أجل مسـ

ــئة فيما يتعلق بمســـار التعليم  RAS6087إطار المشـــروع   ــئة الدعم إلى البلدان الناشـ م البلدان المتقدمة والناشـ ، تُقّدِ
م تايلند الدعم إلى ميانمار والوس،   للحصـــول على درجة الماجســـتير في الفيزياء الطبية. فعلى ســـبيل المثال، تُقّدِ

م إندوني م ماليزيا الدعم إلى  وتُقّدِ ــطينية، وتُقّدِ ــلطة الفلس ــوريا واألراضــي الواقعة تحت والية الس ــيا الدعم إلى س س
   كمبوديا.
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  األغذية والزراعة -باء

  أبرز المالمح اإلقليمية -1-باء

الوكالة  ، اـستأثرت األغذية والزراعة بأعلى حـصة من األموال المدفوعة في إطار برنامج  2021في عام   -185
لمية للتقنيات النووية والتقنيات   للتعاون التقني ألفريقيا. اعدة فيما يتعلق بالتطبيقات الـس وتلقت الدول األعضـاء المـس

   ذات الصلة بالمجال النووي، وذلك بهدف المساهمة في التنمية الزراعية المستدامة واألمن الغذائي العالمي.

ــيا والمحيط الهادئ تر  -186 ــاريع التعاون التقني في قطاع األغذية والزراعة في عام وفي منطقة آس اوحت مش
   من حّث طفرات المحاصيل إلى تطوير مختبرات سالمة األغذية ورصد مخلفات األدوية في األغذية. 2021

، سـاعد  2021وفي عام  وفي أوروبا وآسـيا الوسـطى، اسـتمر إنتاج األغذية والزراعة في أداء دور هام.  -187
قدمته الوكالة على زيادة اإلنتاجية في المحاصـيل الغذائية الرئيسـية (البقوليات، والحبوب، وغيرها من   الدعم الذي 

المحاصــيل الغذائية الهامة) وعلى بناء قدرتها على الصــمود أمام الظروف البيئية غير المالئمة الناجمة عن تغير  
العقيمة في إطار برامج مكافحة اآلفات الحشـرية على  كما شـمل الدعم المقدَّم اسـتخدام ودمج تقنية الحشـرة  المناخ.

  نطاق المنطقة بالكامل، وذلك من أجل التصدي النتشار األمراض المنقولة بالنواقل الناجم عن تغير المناخ 

اريبي.  -188 ة والـك ا الالتينـي ة أمريـك ة في منطـق ة محورـي ة والزراـعة تكتســـــي أهمـي ام   وال تزال األـغذـي وفي ـع
  مختبرات سـالمة األغذية في المنطقة.، دعم برنامج التعاون التقني إتاحة فرص للتعلم اإللكتروني لموظفي  2021

وتـشاركت الوكالة أيـضاً مع منظمات دولية الـستهالل جهود إقليمية ترمي إلى مكافحة اآلفات الحـشرية التي تـشكل  
ــرية والزراعة. ــرة  تهديداً للصــحة البش ــتخدام تقنية الحش ــملت هذه الجهود بناء القدرات الوطنية في مجال اس وش

، اســـتخدمت تقنية 2021وفي عام  مكافحة اآلفات الحشـــرية على نطاق المنطقة بالكامل.العقيمة في إطار برامج  
    كوبا للحد بشكل فعال من انتشار األمراض المنقولة بالنواقل.والبرازيل اإلكوادور والحشرة العقيمة في 

  إنتاج المحاصيل  -2-باء

ُطّوِرت ســـــاللــة طــافرة جــديــدة من    -189
ــيراليون ــافا في ســ ــالالت الكســ في إطار  ســ

اون التقني   ، المعنون  SIL5021مشـــــروع التـع
"تحسـين إنتاجية األرز والكسـافا للمسـاهمة في 

ــذائي". الغ أن  األمن  ــة  األولي ــائج  النت وتُظهر 
فيروســـــي مرض   تقــاوم  الســـــاللــة الطــافرة 
الفسيفساء ومرض التعرق البني اللذين يصيبان  

   الكسافا.

المعنون "دعم التحســـــين الوراثي  ،  SRL5050وفي ســـــري النـكا، وفي إـطار مشـــــروع التـعاون التقني   -190
للشــاي"، ُطّورت ســالالت من الشــاي باالســتعانة بتقنية التطفير المســتحّث األحادي الخاليا، وهي أســلوب تشــعيع  

ا في دعم ـصناعة الـشاي في ـسري وُعدَّ هذا المـشروع عامالً رئيـسي  ينطوي على مـصدر مـشع وخاليا نباتية أحادية.
النكا لكي تزدهَر على الرغم من تغيّر المناخ، بما أّن الـشاي هو مصـدر الدخل الرئيـسي بالعملة األجنبية في البلد،  

    % من سكان البلد يعملون بشكل مباشر أو غير مباشر في مجال صناعة الشاي.10وأّن 

رون سالالت جديدة  باحثون في معهد بحوث الشاي في سري النكا يطِوّ
الصمود أمام األمراض وتغير من الشاي لتحسين الجودة والقدرة على 

 معهد بحوث الشاي في سري النكا) (الصورة ُمقدَّمة من: المناخ.
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ـحّث الطفرات وفرزـها فيـما يتعلق بـقدرتـها على تحـمل    ، ُطّوِرت ـبذور متـجانســـــة ألغراضوفي الكوـيت  -191
، المعنون "تنفيذ حث الطفرات لتحسـين إنتاج الشـعير  KUW5005الملوحة وذلك في إطار مشـروع التعاون التقني  

الـثة".  -في ـظل الظروف البيئـية الـقاســــــية   وســـــتُجرى عملـية فرز الـطافرات في ـكانون الـثاني/يـناير   المرحـلة الـث
2022.    

يا الوـسطى، فإنَّ تطوير أنماط جينية مقاومة في العديد من المحاصـيل الزراعية، بما في    -192 وفي أوروبا وآـس
ذـلك البقولـيات والحبوب من أـجل التغـلب على ـما للظروف البيئـية غير المالئـمة من أثر في إنـتاجـية النـباـتات أولوـيةً  

ــتراتيجيةً. ــتيال اس ــأن االس د الطفري للنباتات وتقنيات تعزيز الكفاءة في إطار  وتلقَّت الدول األعضــاء التدريب بش
ــروع   ، المعنون "تعزيز اإلنتاجية والقدرة على الصــمود أمام تغيّر المناخ في المحاصــيل الغذائية  RER5024المش

ــيا الوســطى"، وذلك من أجل تعزيز القدرة على الصــمود في وجه تغيّر المناخ وتعزيز   ــية في أوروبا وآس الرئيس
ــتيالد الطفري للنباتات.الفهم وقدر ــية لالسـ ــاسـ وفي وقت الحق،  ات مختبرات البحوث فيما يتعلق بالجوانب األسـ

طلبت عدة بلدان أعضــاء تدريباً إضــافيا بشــأن االســتيالد الطفري والتكنولوجيات الحيوية المشــتركة، بما في ذلك 
   بشأن استيالد نباتات الزيتون.

وهـندوراس هي واـحدة من أكبر البـلدان المنتـجة   -193
للبن في العالم، حيث تصـدر سـنوياً من سـبعة إلى عشـرة  

كيلوغراـماً، مـما    46ماليين كيس ســــــعة ـكل واـحد منـها  
يجعـل هـذا المحصـــــول يحظى بـأولويـة وطنيـة بـالغـة 

، المعنون "تحسين HON5009ويهدف المشروع   األهمية.
ــجرة البن من خالل  ــدأ شـ المقاومة الوراثية في البن لصـ
االســـــتيالد الطفري" إلى المســـــاهـمة في تعزيز رـفاهـية 
من  هنــدوراس  من  الريفيــة  المنــاطق  في  مزارعي البن 
ــادية واالجتماعية والبيئية وذلك من خالل  الناحية االقتص

ــجرة البن.زراعة طافرات بن مقاومة ل ــدأ شـ وتعمل   صـ
في  البن  معهــد  وهي  المشـــــروع،  في  النظيرة  الجهــة 

، على تطوير أصــناف جديدة من البن مقاومة لصــدأ شــجرة البن، وهو فطر ذو أثر مدمر  )IHCAFEهندوراس (
وفي إطار المـشروع، تلقى معهد البن في هندوراس معدات خاـصة بالمختبرات والدفيئات،   بالنـسبة لمزارعي البن.

عاماً رئيسـياً فيما يتعلق    2021وكان   الً عن بذور بن جرى تشـعيعها في مختبرات الوكالة في زايبرسـدورف.فضـ 
    بتحسين الدفيئات الخاصة بإنبات أنواع البن الطافرة.

  إدارة المياه والتربة في المجال الزراعي -3-باء

واســتخدام أجهزة اســتشــعار نيوترونات  تلقى الموظفون في ماليزيا تدريباً عبر اإلنترنت بشــأن تركيب    -194
،  MAL5032) من أـجل إجراء تقييم ـثاـبت لرطوـبة الترـبة وذـلك في إـطار المشـــــروع  CRNSاألشــــــعة الكونـية (

المعنون "تعزيز القدرة الوطنية على تحســين إنتاج األرز ومحاصــيل العلف والتحقق من صــحة العســل المحلي  
َم ايضـاً تدريب افتراضـي بشـأن إنتاجية المياه الزراعية   النووي".  باسـتخدام التكنولوجيات ذات الصـلة بالمجال وقُّدِ

وجرى تركيب   مشــاركاً، وأجريت في موقع الدراســة في ســيالغور أنشــطة أخذ عينات وأنشــطة تحليلية.  19إلى  
   جهاز استشعار نيوترونات األشعة الكونية والتحقق من صحته بفضل اإلرشادات التي قدمها خبراء الوكالة.

خوان لوبيز معهد رة من:أطباق إنبات أنواع بن طافرة (الصو
 )(IHCAFE)البن في هندوراس 
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ــات الذكية مناخياً للري وإدارة    -195 ــرية في مجال الممارس ل تعزيز قدرات الموارد البش ــَ وفي العراق، تَواص
، المعنون "تطوير ممارـسات ذكية مناخياً للري وإدارة  IRQ5022المغذيات وذلك في إطار مـشروع التعاون التقني  

ام المـغذـيات على مســـــتوى المزارع  المـغذـيات من أـجل تحقيق أقصـــــى إنـتاجـية من المـياه وتحقيق كـفاءة اســـــتـخد
َب الموظفون المحليون على اســـتخدام  باســـتخدام التقنيات النووية والتكنولوجيا المتقدمة". وفي العراق أيضـــاً، ُدّرِ

التقنيات النووية لتطوير أصـناف من البقوليات عالية الغلة وقادرة على تحمُّل الجفاف (بعضـها مقاومة لألمراض)  
، المعنون "اســــتخدام  IRQ5023ي األمن الغذائي وذلك في إطار مشــــروع التعاون التقني  من أجل المســــاهمة ف

   التكنولوجيا النووية لتحسين محاصيل البقوليات الرئيسية من أجل التكيُّف مع تغير المناخ".

ــر بلداً في أمريكا الالتينية   -196 ونفذ ثالثة عشـ
والكاريبي دراســــة حالة تقارن بين اســــتراتيجية 
إنتاج تقليدية وأخرى تســـــاهم في التكيُّف مع تغير 
المنــاخ وذلــك بــدعم مقــدم في إطــار المشـــــروع  

بل العيش  RLA5077اإلقليمي   ، المعنون "تعزيز ـس
مياه المقترنة  عن طريق تحســين كفاءة اســتخدام ال

ات التكيُّف والتخفيف من حـدة تغيُّر  اســـــتراتيجـي ـب
أركــال   ــاق  (اتف الزراعــة  في  ــاخ   )".CLVIIIالمن

وأُجِريت دراســة بشــأن الكوســة اإليطالية والذرة 
وعشـــــب الـماراـندو والشـــــعير    والقمح  والطـماطم

واألرز والبطاطس والصــويا والفاصــوليا، وجرت  
 AquaCropوذج  مقارنة نتائج الدراـسة باـستخدام نم

لتقييم كفاءة اســـتخدام المياه في إطار الممارســـتين  
ياق اإلدارة. تخرجة من   المتبعتين في ـس تقرة الموجودة في المياه المـس تُخدمت النظائر المـس وباإلضـافة إلى ذلك، اـس

كما   فقودة في البيئة).التربة لتقدير توزيع النتح التبخري إلى نتح (المياه التي تســتهلكها النباتات) وتبّخر (المياه الم
ــومة بالنيتروجين ــمدة موس ــتَخَدم عدد من البلدان أس ــات    15-اس ــتخدام النتروجين في ظل ممارس لتحديد كفاءة اس

ــياق اإلدارة. ــة أّن نموذج   معينة متبعة في سـ ــحت الدراسـ ــكل فعال غالل مختلف   AquaCropوأوضـ يحاكي بشـ

تركيب جهاز الستشعار نيوترونات األشعة الكونية 
ومعايرته والتحقق منه في مزرعة لألناناس تابعة لشركة 

 موقع الدراسة في سيالغور) (الصورة من: كوليم.

موقع الدراسة في  (الصورة من: حقول أرز مجهزة بقناة ري
 سيالغور)

(الصورة  تنفيذ دراسة حالة للمقارنة بين نظم االنتاج في إكوادور.
 كارتاخينا)ياميل  من:
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وفي عام  توعـية بالمزايا التي تجلبـها زيادة كـفاءة اســـــتـخدام المـياه.المـحاصــــــيل وكتلـها الحيوية، ويُعـَدُّ أداة فـعالة لل
مشـــــارـكاً حول مواضـــــيع مـثل إدارة الترـبة    150، ُعقـِدت خمس دورات ـتدريبـية افتراضــــــية ألكثر من  2021

يات في المحاصــــيل، والنمذجة باســــتخدام وظيفة المحاكاة التي يتيحها نموذج   ، وتوزيع وتقييم  AquaCropوالمغذِّ
ح التبخري، والتحليل من حيث التكاليف/الفوائد فيما يتعلق باختيار الممارســات الزراعية المثلى، واالســتشــعار  النت

   عن بعد فيما يتعلق بكفاءة استخدام المياه.

اعدتها على    والتنمية الريفيةوواصـلت الوكالة دعم وزارة الزراعة والموارد الطبيعية    -197 في هايتي عبر مـس
ونفَّذت الوزارة حملة ألخذ العينات   إنتاجية المحاصــيل وتعزيز قدراتها على رصــد الملوثات في األغذية.تحســين 

لت عينات تربة إلى مختبرات الوكالة في النمسـا لتقييم حجم فقدان التربة وتقدير كمية تآكل التربة باسـتخدام  وأُرسـِ
    التقنيات النووية.

  اإلنتاج الحيواني -4-باء

ة   -198 لتربـي داً  جـدـي ابوي مركزاً  ــأت زمـب وأنشـــ
عت نطاق خدمات التلقيح االصــطناعي   الثيران ووســَّ

ــية   ــالالت الماشـ ــين سـ وذلك   واإلنتاجيةبهدف تحسـ
اـلة في إـطار  دـمة من الوـك ــاـعدة المـق بفضـــــل المســـ

، المعنون "إنشـاء مركز للتلقيح  ZIM5024المشـروع  
االصــــطناعي من أجل تعزيز إعادة تكوين القطعان  

الثيران ومختبرات إنتــاج  نيــة".الوط ومركز تربيــة 
الســـــاـئل المنوي في ـمازوي هو اآلن قـيد التشـــــغـيل  
وذلك عقب اســتكمال أعمال تركيب المعدات الجديدة 

    وإدخالها في الخدمة.

وســاهمت الوكالة في تنشــيط التعليم البيطري في كلية ميلتون مارغاي للتعليم والتكنولوجيا في من خالل    -199
، المعنون "تعزيز القدرات في مجال تشــخيص  SIL5019ب وتوفير معدات المختبرات في إطار المشــروع  التدري

وأنـشأت الكلية،    ومكافحة األمراض الحيوانية المـصدر من أجل تحـسين خدمات الـصحة العامة واإلنتاج الحيواني".
ة ( ارـغاس التقنـي ة ميلتون ـم امـع ا اآلن إلى ـج اون، بســـــيراليون، مختبرين  ) في فريتـ MMTUالتي يجري تحويلـه

وتشــارُك هذه المؤســســة أيضــاً    لتشــخيص األمراض وهي تســاهم في تحســين صــحة الحيوان واإلنتاج الحيواني.
وتنظم ـجامـعة ميلتون ـمارـغاس التقنـية دورة  بنشـــــاط في الحمـلة الوطنـية حول مـقاوـمة مضـــــادات الميكروـبات.

خالل  اسـتكمال المجموعة األولى من التقنيين دراسـاتها    معدراسـات عليا لتدريب تقنيي المختبرات التشـخيصـية،  
 .2021عام 

  
 
 
 
 
 
 

تربية الثيران في مازوي الذي أخصائٌي تقنٌي يعمل في مركز 
 مركز تربية الثيران في مازوي) أنشئ حديثاً (الصورة من:
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تكنولوجيا لقاح داء الحمى القالعية وتســجيلها رســمياً في قائمة تســجيل األدوية الخاصــة  وجرى تطوير    -200

ا في ـعام   اء الـقدرات في إـطار مشـــــروع التـعاون التقني    ،2021بمنغولـي أنشــــــطة بـن وذـلك عـقب االضـــــطالع ـب
MON5023 ،  للحدود  المعنون "تعزيز اإلنتاج الحيواني عن طريق تحســـين تشـــخيص األمراض الحيوانية العابرة

ــغيل مرفق تركيب الجرعات   والوقاية منها". ــاء وتش ــريع عملية اإلنتاج الصــناعي للقاح من خالل إنش وجرى تس
، أُبِرم عـقد تـجاري مع المرفق  2021وفي ـعام   جرـعة من اللـقاح خالل ـكل نوـبة عـمل.  50  000ـقادر على إنـتاج  

ويُسـاِهم هذا اإلنجاز بشـكل مباشـر في دعم منغوليا   سـنويا.جرعة من لقاح داء الحمى القالعية   500  000  لتوريد
   في مكافحة األمراض الحيوانية العابرة للحدود وبالتالي في تعزيز األمن الغذائي في البلد.

وتم االضـطالع بدراـسة اـستقصـائية مصـولية على الصـعيد الوطني للكـشف عن فيروس التهاب الكبد هاء    -201
ة الي تُربى في المزارع   داجـن ازير اـل ة والخـن ازير البرـي ا في ذـلك الخـن ا (بـم ارـي اطق بلـغ ازير من جميع مـن في الخـن

، المعنون "تعزيز القدرات  BUL5017ني  التجارية واألفنية الخلفية) وذلك بدعم مقدم في إطار مشروع التعاون التق
وســاعدت بعثة خبراء على   التشــخيصــية الوطنية للكشــف عن التهاب الكبد هاء في الخنازير ومنتجات الخنازير".

وـضع مفهوم لدمج التقنيات التـشخيـصية في خطة المكافحة الوطنية وعلى تـصميم دراـسة اـستقـصائية وبائية للكـشف  
ــاط تجمعات الخنازير، وكذلك على تحديد نقاط المخاطر الحرجة  عن فيروس التهاب الكبد هاء   ــاره في أوس وانتش

ــان. ــأن تحليل بيانات المرض،   فيما يتعلق بانتقال العدوى إلى اإلنسـ ــية بشـ مت دورة تدريبية وطنية افتراضـ ونُّظِ
ائية بهذا المرض  وتََمخَّض عن ذلك فهم أفضـل بشـأن اإلصـابة الوب وقّدمت عدة منح دراسـية جماعية في المنطقة.

   والقدرة على تحديد األشخاص األكثر عرضة لخطر العدوى.

واكتُشــــــفت أولى إصـــــابة بحمى الخـنازير األفريقـية في الخـنازير الداجـنة في الجمهورية الدومينيكـية في    -202
ه    28 دة في األمريكيتين.  –  2021تموز/يولـي ة مؤـك ــاـب ة إصـــ ة مرض    وهي أول حـاـل ازير األفريقـي وحمى الخـن
يروسـي معد يصـيب الخنازير الداجنة والبرية، وعلى الرغم من أنه ال يشـكل خطرا على الصـحة البشـرية، فإنه ف

ــاعدة لمكافحة انتشـــار حمى الخنازير    يشـــكل حاليا أخطر تهديد في مجال تربية الخنازير في العالم. وقُّدِمت المسـ
"بـناء وتعزيز الـقدرات الوطنـية وتـقديم اـلدعم ، المعنون  DOM0006األفريقـية من خالل مشـــــروع التـعاون التقني  

العام في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية"، في شـكل معدات مختبرات ولوازم اسـتهالكية مختبرية قدمت بشـكل  
وُعِقَدت في تشـرين األول/أكتوبر    طارئ إلى المختبر البيطري المركزي، وأنشـطة بناء قدرات للموظفين التقنيين.

تقنيو ومحللو المختبرات يتلقون التدريب الوطني في مجال تشخيص ورصد األمراض الحيوانية في جامعة ميلتون مارغاس 
 جامعة ميلتون مارغاس التقنية) (الصورة من: التقنية.
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لبيطري المركزي في ـسانتو دومينغو دورة تدريبية وطنية مختلطة بـشأن التـشخيص المختبري لحمى  في المختبر ا
التابع لجامعة كومبلوتينســي بمدريد في    VISAVETوباالشــتراك مع مركز المراقبة الصــحية   الخنازير األفريقية.

يتعلق بحمى الخنازير األفريقية، أُعدَّت  إسـبانيا، الذي يُعدُّ المختبر المرجعي للمنظمة العالمية لصـحة الحيوان فيما  
    فيديوهات تعليمية باللغة اإلسبانية تبيُّن طريقة استخدام التقنية النووية ومناولة العينات في المختبر.

  مكافحة اآلفات الحشرية -5-باء

اسـتُكِملت أعمال تشـييد مرفق التربية المكثفة لذباب الفاكهة في أكادير بالمغرب بفضـل المسـاعدة المقدمة    -203
ويُعدُّ   ، المعنون "تعزيز اسـتخدام تقنية الحشـرة العقيمة".MOR5038من الوكالة من خالل مشـروع التعاون التقني  

ــية صــوب إرســاء القدرة على دمج تقنية الحشــرة ال ــتراتيجية المتكاملة  ذلك خطوة رئيس عقيمة كأحد مكونات االس
ــرية فيما يتعلق بذبابة الفاكهة المتوســـطية ( ــة Ceratitis capitataلمكافحة اآلفات الحشـ ) في منطقتي ســـوس ماسـ

   وملوية. 

، المعنون "تقييم تقنية SAF5017وفي جنوب أفريقيا، انتقلت األنشــطة المضــطلع بها في إطار المشــروع    -204
االختـبار  "المرحـلة الـثالـثة" من النـطاق المختبري إلى نـطاق    -قيـمة لمـكافـحة البعوض الـناـقل للمالرـيا  الحشـــــرة الع

اقـلة للمالرـيا  2021وفي تشـــــرين الـثاني/نوفمبر  ."المـيداني التجريبي ، نُفـّذت أول عملـية تربـية وتعقيم وإطالق لـن
قنية الحشــرة العقيمة كأســلوب بديل لمكافحة  وســيحّدد نجاح عمليات اإلطالق األســبوعية مدى تطوير ت األفريقية.

النواقل من أجل اســــتكمال االســــتراتيجيات القائمة في مجال مكافحة نواقل المالريا الخاصــــة بالبرنامج الوطني  
ـيات اإلطالق التجريبـية أّن مختلف مكوـنات الحشـــــرة العقيـمة "ـجاهزة  لولم تبيِّن عم ).NMCPلمـكافـحة المالرـيا (
ــاً بالفعل أثر في معدالت   بيَّنت بأنَّ  نطاق الميداني فحســــب، بللالســــتخدام" على ال الذكور العقيمة كان لها أيضــ

ومن بين اإلنجازات الهامة األخرى بلوغ    خصــــوبة بيض التجمعات البرية وذلك عقب بضــــعة عمليات إطالق.
ــيط عمليات اإلنتاج المكثَّ  ــتوى األمثل فيما يتعلق بتقنيات التربية المكثفة، وتبســ ــاركة المجتمعية  المســ ف، والمشــ

   الواسعة النطاق.

ــروعي التعاون التقني في فيجي، وهما    -205 ــاهمات خارجة عن الميزانية فيما يتعلق بمشـ ــتالم مسـ وعقب اسـ
ــتخدام مبيدات اآلفات لتحقيق إنتاج  FIJ5003المشــروع   ، المعنون "تنفيذ عمليات كبح وإدارة ذباب الفاكهة دون اس

، المعنون "إنشــاء مختبر ســالمة أغذية لتحليل مخلَّفات مبيدات اآلفات  FIJ5004المشــروع  مســتدام من الفاكهة"، و
وفيما   في الفواكه والُخضــر الطازجة والمحاصــيل الجذرية "، اســتُهلت األنشــطة المتعلقة بالشــراء وبناء القدرات.

ي فترة الحجر الصـــحي  ، تم شـــراء معدات مختبرات لمختبر مرحلة ما بعد الدخول فFIJ5003يتعلق بالمشـــروع  
وـشملت المعدات أقفاصـاً لذباب الفاكهة البالغ، وحاضـنة للتربية، وِمجـساماً   التابع لهيئة األمن البيولوجي في فيجي.

ألغراض تحديد ذباب الفاكهة، ومجمداً لحفظ عينات ذباب الفاكهة، وعدســة مكبرة، وأطقم حشــريات لالســتخدام  
وباإلضـــافة إلى ذلك، تم توفير المواد الخاصـــة بمراقبة ذباب الفاكهة   ي.العام في المختبر ومحطة للحجر الصـــح

ــة بتقنية إبادة الذكور   ــائد وكتل خاصـ ميدانيا ومكافحتها بما في ذلك ما يخص ذباب الفاكهة من مواد جاذبة ومصـ
  وطعوم بروتين.

، المعنون "تنفـيذ  TUR5026وفي تركـيا، واصــــــلت الوـكاـلة توفير المواد والمـعدات في إـطار المشـــــروع    -206
بما في ذلك اســتخدام تقنية  Aedes Aegyptiبرنامج تجريبي بشــأن اإلدارة المتكاملة لبعوض الزاعجة من ســاللة 

رة العقيمة لمكافحة   رة العقيمة"، وذلك من أجل دعم بناء القدرات على الصـعيد المحلي لكي تُعتمد تقنية الحـش الحـش
ــتهالكية جديدة ألغراض   .Aedes aegyptiبعوض   وارتُِقي بمختبر التربية المكثفة عبر تزويده بمعدات ولوازم اسـ

وباإلضــافة إلى ذلك، ســاعدت الدورات التدريبية وبعثات الخبراء االفتراضــية على   االضــطالع بأنشــطة التربية.
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ــرة العقيمة مثل ال تربية المكثّفة للبعوض،  تطوير وتعزيز المعارف فيما يتعلق بمختلف مكونات حزمة تقنية الحشــ
   وتشعيعه، ورصده ميدانيا.

ــتخدام تقنية  Aedes aegyptiوفي كوبا، تُمثِّل مكافحة البعوض من نوع   -207 أولوية وطنية يمكن معالجتها باسـ
ــرة العقيمة. ــروع   الحشـ ــطلع بها في إطار المشـ ــطة المضـ ، المعنون "إثبات جدوى تقنية CUB5021ويقود األنشـ
ة في مكافحة نواقل األمراض واآلفات في كوبا" معهد الطب االســتوائي بيدرو كورى بالتعاون مع  الحشــرة العقيم

وُدّرَب الفريق   وأنشــئ في إطار هذا المشــروع مرفق لإلنتاج المكثّف للذكور العقيمة. مؤســســات وطنية أخرى.
ة والمنـحات   ارات العلمـي ات العـمل والزـي ة وحلـق دريبـي دورات الـت ات الخبراء.العلمي من خالل اـل ة وبعـث دراســــــي   اـل

وأجريت عدة عمليات إطالق تجريبية من أجل تحســـين الخطوات التكنولوجية لتقنية الحشـــرة العقيمة مثل الحفاظ  
ــة   ــعيعها، وتعبئتها وتطوير األجهزة الخاصـ ــين، وتشـ ــتعمرات البعوض، وتربيتها المكثّفة، وفرز الجنسـ على مسـ

ــرات العقيمة وإطالقها. ــه، أجريت حملة تواصــل اجتماعي بدعم من قادة المجتمع  وفي ا بإنضــاج الحش لوقت نفس
ــة الميدانية، والمدارس، والعاملين في مجال   ــكان في مواقع الدراس ــرة، موجهة إلى عامة الس المحلي وأطباء األس

مة في  وأجريت بنجاح دراسة تجريبية ميدانية مفتوحة لتقنية الحشرة العقي مكافحة النواقل، والمنظمات االجتماعية.
وفي عام  إحدى ـضواحي مدينة هافانا حيث أـشارت البيانات بوـضوح إلى كبح كبير للمـستعمرات البرية المستهدفة.

، وفّرت تجارب "التحديد، اإلطالق، إعادة االصــطياد" بيانات ذات صــلة متعلقة بأداء الذكور المشــععة في  2021
وألول مرة في   ة، والتشــتت، واالنتشــار، والقدرة التنافســية.الميدان، بما في ذلك فيما يتعلق بالبقاء على قيد الحيا

ــتعمرات البرية لبعوض   ــبية للمسـ ــتخدام تجارب "التحديد، اإلطالق،  Aedes aegyptiكوبا، قيّمت الوفرة النسـ باسـ
َم المشـروع معلومات جديدة حول أدوات الرصـد   إعادة االصـطياد" مما كفل الحصـول على نتائج عالية الدقة. وقَدَّ

      تقييم أساليب مكافحة النواقل.ل

ــروع    -208 ــرة العقيمة كجزء من نهج اإلدارة ECU5031وفي إطار المشـ ، المعنون "تعزيز تطبيق تقنية الحشـ
المتـكامـلة لآلـفات للحـفاظ على مـناطق يـقل فيـها انتشـــــار ذـباـبة الـفاكـهة ومـناطق ـخالـية منـها وتوســـــيع نـطاق ـهذه 

رة العقيمة. المناطق"، أبلغت إكوادور عن نتائج ار   إيجابية للغاية عقب تطبيق تقنية الحـش وقد حّد هذا البلد من انتـش
ذباب الفاكهة في محاصــيل مثل الطماطم وفاكهة التنين والتوت األســود، مما ســمح بوصــول هذه المحاصــيل إلى  

ــواق جديدة ألغراض التصــدير. ــة النظيرة،  أس ــس أجل  ، بعمل هام من AGROCALIDADوقد اضــطلعت المؤس
راكة مع الوكالة، مما أتاح فرصـا جديدة لتصـديرالحرنكش وغيره من الفواكه غير التقليدية   تحقيق هذه النتائج بالـش

  إلى األسواق العالمية.

، المعنون "بـناء الـقدرات على التربـية المكثَّـفة ـلذكور بعوض  ECU5032ومن خالل المشـــــروع الوطني    -209
Aedes aegypti    وذكور ذـبابPhilornis downsi   وتعقيمـها وإطالق دفـعات تجريبـية منـها"، ـما فتـئت الوـكاـلة ـتدعم

جهود بناء القدرات في اكوادور من أجل تطبيق تقنية الحشـــرة العقيمة الســـتئصـــال ســـالالت البعوض الغازي  
، في العدوى بالحمى الدنجية Aedes aegyptiويتـسبب بعوض   والذباب الغازي من منطقتي غاالباغوس وإمبابورا.

وبتشـــــيكونغوانـيا وبفيروس زيـكا، مـما يؤدي إلى تســـــجـيل آالف الـحاالت الطبـية المنطوـية على اإلصـــــاـبة بـهذه  
الدخيل تـشكيل   Philornis downsiوفي الوقت نفـسه، يواـصل ذباب   األمراض التي تهدد الحياة في إكوادور ـسنوياً.

  ن خالل حمـله طفيلـيات تبـيد فقس الطيور.تـهدـيد لـما ال يـقل عن ســـــبـعة من أنواع الطيور في جزر ـغاالـباغوس م
ام   ة مع  2021وفي ـع اـل اتين اآلفتين، عمـلت الوـك ة بـه ة المرتبـط ة والصـــــحـي اطر البيئـي ة المـخ افـح ، ومن أـجل مـك

رة العقيمة في المناطق المتضـررة، بما في ذلك من خالل   تخدام تقنية الحـش اء اـس ـسات الوطنية من أجل إرـس المؤـس
ر تقنية الحشـرة العقيمة فيها، وإنشـاء القدرات المختبرية الكفيلة بمعالجة البيانات ذات  إعداد مناطق تجريبية الختبا

  الصلة، وتقديم التدريب للموظفين فيما يتعلق باإلجراءات ذات الصلة بتقنية الحشرة العقيمة.
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  سالمة األغذية -6-باء

ــروع اإلقليمي    -210 ــل  RAS5081في إطار المشــ ــالمة األغذية ودعم التثبُّت من األصــ ، المعنون "تعزيز ســ
طريق تطبيق التقنـيات النووـية"، دعـمت الوـكاـلة اـلدول األعضـــــاء في زـيادة التوعـية  اإلقليمي للمواد الـغذائـية عن  

ـباالحتـيال في مـجال األـغذـية وـبأثره المحتـمل في ســـــالـمة األـغذـية، بـما في ذـلك بـناء ـقدرات منظـمات البحوث على  
ــن ــاط صـ ــؤولين الحكوميين، والرقابيين، وأوسـ ــلة مثل المسـ اعة األغذية، االنخراط مع الجهات المعنية ذات الصـ

وَدَعَم المشــروع إنشــاء قاعدة بيانات أولية لعينات األرز األصــلية في الدول األعضــاء في آســيا   والمســتهلكين.
ــأ أنواع األرز الهامة مثل أرز الياســمين   ــتقبلية بشــأن منش والمحيط الهادئ، مما يشــكل األســاس للدراســات المس

ــتاني.التايالندي، وأرز هوم مالي التايالندي، وأرز بســ  ــات إلى تطوير نظم  متي الهندي والباكس ــتؤدي الدراس وس
وأِعدَّت في إطار المشـــروع   رقابة من شـــأنها تيســـير التجارة وحماية المســـتهلكين والتجار النزهاء من االحتيال.

ليل  موارد إلكترونية، منها وحدات نمطية للتعلُّم اإللكتروني بشــأن البرامجيات الحاســوبية التي تمكن من إجراء تح
ــحة األغذية. ــيرات المتعلقة بالتحقق من صـ مت في   متعدد المتغيرات للتفسـ ــاعدت الدورات التدريبية التي نُّظِ وسـ

في تعزيز القدرات اإلقليمية على الكشـف عن االحتيال في مجال األغذية وعلى تحديد  RAS5081إطار المشـروع  
وبفضـل تقنية تحليل النظائر المسـتقرة، كشـف  تها.منشـأ المنتجات الغذائية ذات القيمة المضـافة والتحقق من صـح

وقُّدمت النتائج التي أجريت   علماء من الفلبين عن الخل المزيّف وعن حاالت غش في العســـل على نطاق واســـع.
بشــــأن الخل إلى مكتب مراقبة األغذية والعقاقير لتكون بمثابة أســــاس لوضــــع معايير جديدة خاصــــة بالخل في  

   الفلبين.

وتتلقى جورجيا من الوكالة المســاعدة لتحســين البرامج الوطنية الخاصــة باختبار ورصــد الملوثات في    -211
، دعمت الوكالةُ، باستخدام المساهمات المتأتية من حصة الحكومات من التكاليف، تعزيَز  2021وفي عام   األغذية.

ة ( ة البيـئ ة لمختبر وزارة الزراعـة وحمـاـي درات التحليلـي ك مLMAالـق ائق األداء  ) وذـل ن خالل شـــــراء جهـاز ـف
  لالســتشــراب الســائلي المقرون بقياس الطيف الكتلي وأجهزة مختبرية لتحديد المخلفات والملوثات المرتبطة بها.

،  GEO5001وجرى أيضـاً توفير الخبرات والتدريب بـشأن تحليل مخلفات مضـادات الفطريات في إطار المـشروع  
ــية المعنون "تعزيز البرامج الوطنية الخ ــاســ ــد الملوثات والمخلفات في األغذية"، كما أن البنية األســ تبار ورصــ

   المعززة للمختبر اآلنف الذكر تساهم بشكل كبير في سالمة األغذية وتعزز االتجار في المواد الغذائية. 

  

في غاالباغوس  Aedes aegyptiالمعدات ومستعمرات  تعزيز القدرات على إرساء استخدام تقنية الحشرة العقيمة في إكوادور:
 المعهد الوطني لبحوث الصحة العامة/إكوادور) (الصورة من: وإمبابورا.
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، المعنون "تعزيز التعاون اإلقليمي بين المختبرات  RLA5080ي إطار مشروع التعاون التقني اإلقليمي  وف  -212
، أُِعدَّت دورة للتعلم اإللكتروني  )"CLXVالرســمية لمواجهة التحديات الناشــئة في مجال ســالمة األغذية (أركال  

المعارف من المسـتوى األسـاسـي إلى المسـتوى  بشـأن تقييم المخاطر التي تهدد سـالمة األغذية وذلك من أجل نقل 
المتوـسط في مجال تقييم مخاطر النظم الغذائية وتعريف المـشاركين بالتطبيقات العملية باـستخدام برامجية حاـسوبية  

وباإلمكان الوصـــول إلى دورة التعلم اإللكتروني مجاناً من خالل نظام إدارة التعلّم الخاص بالوكالة   مخصـــصـــة.
CLP4Net .  ويُعدُّ الوصول إلى مجموعات بيانات عالية الجودة ومحّدثة أمراً ضروريا لكي تتمكن الهيئات الوطنية

المة األغذية من تطبيق أدوات تقييم المخاطر. روعِ التعاوُن  وتحقيقاً لهذا الغرض، جرى في إطا المعنية بـس ر المـش
على تقاســـم   2019مع شـــبكة المختبرات التحليلية التابعة ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي، مع التركيز منذ عام 

َم من خالل المشــروع دعم تقني متخصــص من أجل    البيانات، بما في ذلك فيما يتعلق بوضــع برامج الرصــد. وقُّدِ
ات الخاصـة بشـبكة المختبرات التحليلية التابعة ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي  إنشـاء اللجنة المعنية بتقاسـم البيان

)RALACA-DSC.(  أِعدَّت الوثيقة اإلطارية الرســمية الخاصــة بهذه اللجنة بمشــاركة كبيرة من  2021وفي عام ،
ــات أخرى. ــســ ــالمة األغذية ومختبرات ومؤســ في الوثيقة   وتِردُ  جانب جهات معنية من هيئات وطنية تُعنى بســ

اإلطارية األحكام الخاـصة بتبادل البيانات، وجمعها والتحقق منها واـستخدامها، والتي ـسيعمل على تنـسيقها ممثلون  
ــبكة   ــم البيانات الخاصــة بش ــالمة األغذية وذلك في إطار اللجنة المعنية بتقاس ــمية المعنية بس من المختبرات الرس

ا الال ابـعة ألمريـك اريبي.المختبرات التحليلـية الـت وحظي المشـــــروع بتـعاون مســـــتمر من ـجاـنب    تينـية والبحر الـك
ة  دولـي ة اـل ة اإلقليمـي ة، والمنظـم دان الزراـع اون في مـي ة للتـع دان األمريكـي د البـل ل معـه ة مـث ة ووطنـي ات إقليمـي منظـم

م بشــأنه  للصــحة الزراعية، ومنظمة ســالمة األغذية وجودتها في شــيلي، والوكالة األوروبية لســالمة األغذية، وقُّدِ
ــأن تقييم المخاطر في تشــرين األول/أكتوبر   ، وكذلك خالل االجتماع  2021عرض خالل ندوة أمريكا الالتينية بش

ــتين للجنة التقنية التابعة للمنظمة اإلقليمية   الســــادس والســ
   .2021الدولية للصحة الزراعية في آذار/مارس 

ـيـمي    -213 ـل اإلـق اـلمشـــــروع  إطـــار  ، RLA5081وـفي 
ن قدرات االختبار اإلقليمية وبرامج الرـصد  المعنون "تحـسي

اســـــتخـدام  ة ـب ذـي ات في األـغ ات/الملوـث المخلـف ا يتعلق ـب فيـم
ة (أركـال   ة والتكميلـي ة/النظيرـي ات النووـي ، )"CLXXالتقنـي

ة والكـاريبي   ة أمريكـا الالتينـي ادل الشـــــركـاء في منطـق تـب
اســـــتـخدام  ــأن تحلـيل المخلـفات والملّوـثات ـب الخبرات بشـــ

،  2021وفي عـام    والنظيريـة التكميليـة.  التقنيـات النوويـة
ركَّزت أنشــطة تدريبية محددة األهداف على برامج رصــد 
تقــاســـــم الخبرات   أجــل  من  مخلفــات العقــاقير البيطريــة 
أن تخطيط عمليات   اركين اإلقليميين بـش والتجارب مع المـش
مراقـبة المخلـفات، وبرامج الرصـــــد الـقائم على المـخاطر،  

ــواق  وتنفيذ اللوائح الدولية ل ــول إلى األســ ــمان الوصــ ضــ
   وتحقيق النمو التجاري.

  

   

م مختبرات سالمة األغذية في منطقة أمريكا الالتينية  تقدِّ
ن الملوثات الكيميائية في والكاريبي بيانات تحليلية قيِّمة بشأ

األغذية يمكن استخدامها في إطار عمليات اتخاذ القرارات 
القائمة على األدلة والقائمة على المخاطر وفي صياغة 

المختبر  الممارسات الزراعية المستدامة.  (الصورة من:
الوطني للخدمات البيطرية، الدائرة الوطنية للصحة الحيوانية،

  )كوستاريكا
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ويجري االضـــــطالع بتقييم إقليمي لتـحدـيد ـحاالت وجود وتركيز وتعرض لملوـثات عضـــــوـية ـثابـتة في    -214
، المعنون "تحـسين التصـرف  RLA5069عينات حليب األم وحليب البقر والماء والتربة، وذلك في إطار المـشروع  

ابـتة من أـجل تقليص ـتأثيرـها في الـناس وا ،  2021وفي ـعام    لبيـئة".في التلوث الـناتج عن الملوـثات العضـــــوـية الـث
ُعِقدت دورة تعلم إلكتروني ودورة تدريبية افتراضــية بشــأن إعداد خرائط المخاطر، وُعقد اجتماع تنســيقي ختامي  

ــرين الثاني/نوفمبر   ــمت لعرض النتائج الوطنية.  2021في تش جميع البلدان بياناتها في قاعدة بيانات إقليمية   وتقاس
وبالمثل،   ان مناطق أخذ العينات ودخلت في تحالفات اـستراتيجية لالـضطالع بذلك.وحدَّدت البلد ذات وـصول مقيّد.

أجرت الدول األعضــاء مفاوضــات مع اللجان الوطنية المعنية باألخالقيات للحصــول على األذون وفقاً لتوصــيات  
وفيما يتعلق   م).منظمة الصـحة العالمية وذلك من أجل تيسـير إجراء الدراسـات بشـأن المواد البيولوجية (حليب األ

ــبة لعينات   ــاليب بالنس ــاليب جديدة وجرى إثبات صــحة هذه األس ــات التحليلية، طورت المختبرات عدة أس بالقياس
     حليب األم وحليب البقر والتربة والماء.
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  المياه والبيئة -جيم

  أبرز المالمح اإلقليمية -1-جيم

ــية في أفريقيا، تدعم الوكالة الجهود    -215 ــاســ ــتخدام الهيدرولوجيا النظيرية في البنية األســ المبذولة لدمج اســ
ــدها. ــائص المياه الجوفية ورصـ ويجري العمل على تعميم   والبرامج الوطنية للمياه، مع التركيز على تحديد خصـ

اريع والتخطيط وجرى تنفيذه في إطار البرنامج اإلقليم بنن، ي في  نهج مبادرة الوكالة لتعزيز توافر المياه في المـش
ــنغال، وغانا، والكاميرون، ومالي، والنيجر، ونيجيريا، ووتوغو ــمل   .الســ ــع اآلن نطاق هذا النهج ليشــ وقد ُوســ

وُوضــعت خريطة للتريتيوم في هذه البلدان التســع لتحديد المواقع التي تعاني شــحا في المياه في منطقة   موريتانيا.
  الساحل.

ــاريع    -216 ــيا والمحيط الهادئ في المقام  وركزت المش المتعلقة بالمياه والبيئة المنفذة في جميع أنحاء منطقة آس
    األول على الرصد البيئي وعلى فحص خصائص المياه الجوفية.

وفي أوروبا وآسـيا الوسـطى، واصـل برنامج التعاون التقني جهوده الرامية إلى دعم الدول األعضـاء في    -217
وفي مجال حماية الجمهور والبيئة، دعمت   لي إدارة المناطق الســــاحلية والرصــــد البيئي.تعزيز كفاءاتها في مجا

الوكالة أنشـــطة تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية على إجراء عمليات الرصـــد البيئي وتقييمات األثر في ســـياق  
   حاالت تعرض مختلفة وذلك وفقاً للمتطلبات والمبادئ التوجيهية الدولية.

عدد سـكان المناطق السـاحلية في منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي، ويعتمد العديد ممن يعيشـون    ويتزايد  -218
ومع ذلك، يمكن أن يكون للتغيرات في حرارة المياه وزيادة   هناك على المحيط لكســــب دخلهم وســــبل عيشــــهم.

ــهدها المحيطات أثر كبير في المجتمعات المحلية. ــجين التي تشــ ــتخدام  التحمُّض ونزع األكســ تقنيات  ويمكن اســ
لرصـــــد آـثار تحّمض المحيـطات وغيره من عواـمل إجـهاد المحيـطات والمســـــاـعدة على تـحدـيد   االقتـفاء النظيري 

ويمكن أن تـساعد االـستنباطات في هذا الـصدد المجتمع العلمي ومقرري الـسياـسات على   مـصادر التلّوث في المياه.
 البيئية الضعيفة.اتخاذ قرارات مستنيرة لحماية النظم 

وـما انفـكت الوـكاـلة تـقِدّم المســـــاـعدة إلى اـلدول األعضـــــاء لمواجـهة التـحدـيات التي يثيرـها التلوث ـبالمواد    -219
وفي هذا الصــدد، أُطِلقت مبادرة تســخير  البالســتيكية على الصــعيد العالمي في األرض وكذلك في البيئة البحرية.

ز  التكنولوجيا النووية لمكافحة التلوث با لمواد البالســـتيكية (مبادرة نوتيك لمكافحة المواد البالســـتيكية)، التي تعّزِ
عاعية،   تخدام التكنولوجيا اإلـش تيكية باـس تفيد منها فيما يتعلق بإعادة تدوير المواد البالـس اريع الوكالة وتـس حافظة مـش

،  2021وفي ـعام   ء النظيري.ورصـــــد وتقييم أثر المواد البالســـــتيكـية البحرـية اـلدقيـقة ـباســـــتـخدام تقنـيات االقتـفا
ــتوى من دوائر   ــؤولين وخبراء رفيعي المس ــتديرة مع مس ــات المائدة المس ــلة من مناقش ــلس ــتضــافت الوكالة س اس
ــطى   ــيا الوس ــيا والمحيط الهادئ وأوروبا وآس ــاط األكاديمية والمنظمات الدولية من أفريقيا وآس ــناعة واألوس الص

ريبي لمناقشــة الجهود الجارية والحلول المبتكرة والشــراكات الرامية  وأمريكا الشــمالية والوســطى والجنوبية والكا
  إلى التصدي للتلوث بالمواد البالستيكية باستخدام التكنولوجيات النووية.
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ــدة    -220 ــائ الم ــايو  ــار/م أي في  دت  ــِ وُعق
ا والمحيط   دة آســــــي اـئ ديرة األولى لـف المســــــت

مســاهمة في الهادئ بعنوان "تســخير الذرة لل
بـــالـمـواد  لـلـتـلـوث  حـلـول  عـن  الـبـحـــث 

رت وقائع هذه المائدة   البالســتيكية". وقد نُشــِ
المعنونــة "تقرير  الوثيقــة  المســـــتــديرة في 

دة  موجز: اـئ ديرة  ال  الـم ا مســــــت دة آســــــي اـئ لـف
لمكافحة   بشأن مبادرة نوتيكوالمحيط الهادئ  

ــة البالســـــتيكي  NUTEC Plastics)"  المواد 

Roundtable for the Asia and the Pacific 

Region) لِّط الـضوء على مبادرة نوتيك  ، وسـُ
افـحة المواد البالســـــتيكـية الـيات    لمـك في الفـع

اإلقليمـية ذات الصــــــلة مـثل الـندوة اإلقليمـية 
لرابطة أمم جنوب شـرق آسـيا بعنوان ’ربط 

ــات: ــياســ حل قائم على العلوم   العلوم بالســ
وفي إطار المشــروع اإلقليمي   قة بلدان رابطة أمم جنوب شــرق آســيا‘للتلوث البحري بالمواد البالســتيكية في منط

RAS1024 المعنون "إـعادة اســـــتعـمال وإـعادة ـتدوير النـفاـيات البوليمرـية من خالل تـعدـيل اإلشــــــعاـعات إلنـتاج ،
تُكمل بناء القدرات في مجال إعداد دراـسات الجدوى التقنية واالقتصـادية لمحطات إعاد ة المنتجات الصـناعية"، اـس

وصـاغت إندونيسـيا وتايلند والفلبين   التدوير، بما يُسـهم في تحقيق هدف مبادرة نوتيك لمكافحة المواد البالسـتيكية.
وـماليزـيا مقترـحات لتـقديم اـلدعم التكنولوجي والـمالي للقـيام ـبأنشــــــطة تجريبـية في مـجال إـعادة الـتدوير ـباســـــتـخدام  

وباإلـضافة   ـصد المواد البالـستيكية البحرية في مختبرات مـشاِركة.كما اتُِخذَت خطوات لبناء القدرة على ر التـشعيع.
عَت مشــاريع في إطار دورة برنامج التعاون التقني للفترة   ، مع التركيز على الرصــد  2023-2022إلى ذلك، وضــِ

ــاحلية من خالل برامج الر ــتيكية وحماية البيئات البحرية والبرية والسـ ــد  البيئي البحري للتلوث بالمواد البالسـ صـ
  البيئي الشاملة.

ــطس،    -221 ــطى والجنوبية والكاريبي في آب/أغسـ ــمالية والوسـ ــتديرة لفائدة أمريكا الشـ وُعقدت المائدة المسـ
ــارك من    400وضــمت أكثر من   ــؤولين من   بلداً.  36مش ــيلي وكوبا  وعرض كبار المس األرجنتين والبرازيل وش

وطنية الجارية لمعالجة التلوث بالمواد البالسـتيكية من  السـياسـات والمبادرات ال  كوسـتاريكا وكولومبيا والمكسـيكو
الخاصـة   وأعلنت الواليات المتحدة األمريكية أنها سـتقدم مليون دوالر أمريكي لمبادرة نوتيك مصـادره إلى البحر.

في   المواد البالســـتيكيةعم إنشـــاء محطات تجريبية إلعادة تدوير  من أجل د  لمكافحة المواد البالســـتيكيةبالوكالة  
   المنطقة.

  

  

  

  

المدير العام للوكالة، السيد رافائيل ماريانو غروسي، أثناء إلقاء كلمة 
سيا والمحيط الهادئ افتتاحية في اجتماع المائدة المستديرة لفائدة منطقة آ

المعنون "تسخير الذرة للمساهمة في البحث عن حلول للتلوث بالمواد 
. (الصورة من: دين كالما، 2021البالستيكية"، الذي ُعقد في أيار/مايو 

 الوكالة)
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بتمبر، ُعقد اجتماع افتراضـي ضـمَّ وزراء من عدة بلدان في أفريقيا، فضـالً عن ممثلين عن   -222 وفي أيلول/ـس
لمـكافـحة المواد    مـبادرة نوتـيك  بشـــــأنلـفاـئدة المنطـقة  منظـمات دولـية، للمشـــــارـكة في اجتـماع الـماـئدة المســــــتديرة 

 .مبادرة نوتيك لمكافحة المواد البالســتيكيةل  وقد أُِعَدت خطة عمل لتنســيق األنشــطة الرامية إلى تفعي .البالســتيكية
  وتجري حاليا مشاورات مع الدول األعضاء بشأن دراسات الجدوى المتعلقة برصد النفايات البالستيكية.

  بشأن مبادرة نوتيكلفائدة أوروبا وآسيا الوسطى  وأخيراً، في تشرين األول/أكتوبر، ُعِقدت مائدة مستديرة    -223
بلداً عبر اإلنترنت لتبادل سـياسـاتهم وخبراتهم    56مشـارك من    300واجتمع أكثر من  .المواد البالسـتيكيةلمكافحة  

في مجال التـصدي للتحدي العالمي المتمثل في التلوث بالمواد البالـستيكية والتعرف على موقع التكنولوجيا النووية  
تها. اري من هذا األمر ومناقـش ارك عدة بلدان بالفعل في مـش ع تتعلق بالرصـد البحري، حيث يعمل ثمانية عـشر وتـش

ــط. ــود وبحر قزوين والبحر األبيض المتوس ــاحلية في بحر آرال والبحر األس وتُجري   بلداً معاً لتعزيز اإلدارة الس
خمس دول أعضــاء (بولندا وتركيا ورومانيا وكرواتيا وهنغاريا) دراســات جدوى تقنية واقتصــادية بشــأن إنشــاء  

عاعية.محطات تجريبية إل تخدام التكنولوجيا اإلـش تيكية باـس تقصـائية   عادة تدوير النفايات البالـس ة اـس وأجريت دراـس
    عن حالة إعادة تدوير النفايات البالستيكية ورصدها باستخدام التطبيقات النووية وأعدت خطة عمل بشأن ذلك.

  المائية الموارد إدارة -2-جيم

 الوطنـية  الهيـئة  إلى  المســـــاـعدة  الوـكاـلة  ـقّدـمت  -224
 وزارة  إشـــــراف  تـحت)  ZINWA(  زمـبابوي   في  للمـياه

ــية البنى وتطوير  المائية  الموارد ــاس ) MoWRID( األس
  الهيدرولوجيا  استخدام  لدمج  زمبابوي   جامعة  إلى  وكذلك

في إطار عملية تحديد خصـائص موارد المياه   النظيرية
الجوفيـة في حوض تجميع األمطـار في نهر ســـــيف، 

ة في   اه جوفـي دلوفو،ومســـــتودع المـي امـاـن ة  نـي   والمنطـق
زمبــابوي إحيــاء   وأعــادت .هــاراري   في  الحضـــــريــة

محطات الشــبكة العالمية الســتخدام النظائر في دراســة 

  الشراكات الوطنية لتفعيل مبادرة نوتيك لمكافحة المواد البالستيكية

)  ESPOL) وـجامـعة بوليتيكنـيك (INOCARأـقاـمت الوـكاـلة تـحالـفاً قوـيا مع معـهد علوم المحيـطات الـتابع للبحرـية (
ــمالية من  ــتيكية الدقيقة في المنطقة الشـ ــد المواد البالسـ في غواياكويل، مما زاد من القدرات الوطنية على رصـ

  المعنون  ،ECU0009المحيط في إكوادور، بـما في ذـلك جزر ـغاالـباغوس، في إـطار مشـــــروع التـعاون التقني  
ــتخدام التقنيات النووية ب ــرية من أجل مراقبة واس ــاء مختبر متخصــص،   أمان"."تعزيز الموارد البش ولدعم إنش

ـبت الموظفين على تقنـيات أـخذ العيـنات، والتحلـيل المجهري، وتطبيق  وفرت الوـكاـلة المـعدات واإلـمدادات، ودرَّ
يا مع أهداف مبادرة نوتيك التقنيات النووية لتحديد الخصـائص الكيميائية. اعدة، وتمـش لمكافحة المواد   وبهذه المـس

ــتيكية ــتتمكنالبالسـ ــنيف    ، سـ ــتيكية، وبناء القدرة على تصـ ــتويات التلوث بالمواد البالسـ إكوادور من تقييم مسـ
البوليمرات لتحديد منشــــئها، ودراســــة األثر البيئي على التنوع البيولوجي الهش في جزر غاالباغوس واتخاذ 

ل األعضـاء األخرى وسـيُسـتَخدم المختبر أيضـاً ألغراض التدريب لتعزيز القدرات في الدو  تدابير مراقبة دقيقة.
  .الكاريبيمنطقة وفي أمريكا الالتينية 

حملة ألخذ العينات أجريت في منطقة ينابيع حارة في 
 مايكل شوبرت) ة، زمبابوي (الصورة من:المرتفعات الشرقي
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المعنون    ،ZIM7002وفي إـطار المشـــــروع   وذـلك ـبدعم من الوـكاـلة. وموـتاري  وبوالوايو،األمـطار في ـهاراري،  
ــأن المبادئ   ــطحية وتفاعل المياه الجوفية"، تلقى الموظفون المحليون التدريب بشــ ــائص المياه الســ "تحديد خصــ

النظائر المسـتقرة    مقتفياتالدورة التدريبية بشـكل خاص على اسـتخدام   وركزت .النظيريةسـاسـية للهيدرولوجيا  األ
والمشــعة كأدوات لدراســة التفاعالت الموجودة بين المياه الســطحية والمياه الجوفية، وتقنيات تأريخ المياه الجوفية  

    وقابلية تعرض مستودعات المياه الجوفية للتلوث.

دَّت أولى الخرائط النظيريـة لجمهوريـة    -225 وأُعـِ
ــة بإدارة الموارد المائية في  ــطى الخاصـ أفريقيا الوسـ

، المعنون "تعزيز القدرات  CAF7004إطار المـشروع  
الوطنية الخاصـة بتقييم جودة الموارد المائية باـستخدام  
التقنيـات النظيريـة"، وجرى تقـاســـــمهـا مع الجهـات  

ع   المعنـية الوطنـية. أطلس الهـيدرولوجـيا النظيرية ويُجّمِ
ــطة في مجال الهيدرولوجيا النظيرية  كافة نتائج األنشـ
التي اضـــــطلـعت بـها الوـكاـلة في البـلد على ـمدى العـقد  

واـستُخدمت البيانات النظيرية إلعداد خرائط  الماـضي.
ــيعية تقدم نظرة ثاقبة عن جودة الموارد المائية   مواضـ

ية التخاذ وهي معلومات أســاســ  –وتوافرها ومنشــئها  
القرارات في المسـتقبل بشـأن اسـتخدام الموارد المائية  

َم األطلس إلى وزارة الموارد المائية لكي تنظر فيه في سـياق مشـروع قانون المياه الجديد   اسـتخداماً مسـتداماً. وقُّدِ
   الجاري إعداده.

ارات القائمة على األدلة في  بلدا في أوروبا وآسـيا الوسـطى على تحسـين عمليات اتخاذ القر  27ويتعاون    -226
مجال اإلدارة المتكاملة للمياه وذلك عبر تحسـين عملية رصـد موارد المياه الجوفية وتحديد خصـائصـها باسـتخدام  
التقنيات النظيرية. ويجري في إطار ســـبع دراســـات حالة العمل على دراســـة القضـــايا اإلقليمية والعابرة للحدود  

تية وتفاعالت المياه الجوفية مع المياه الـسطحية  الملحة، مثل أثر تغير المناخ في مـستودعات المياه الجوفية الكارـس
َغرب البلـقان، وتلوث النُّظم الـمائـية في أوروـبا الشـــــرقـية والقوـقاز ـبالنترات، وـقابلـية تعرض مســـــتودـعات المـياه  

مسـتودعات المياه الجوفية في  الجوفية الطبقية العابرة للحدود لإلفراط في اسـتخراج المياه والتلّوث، وتلوث بعض 
، المعنون "تقييم RER7013ومن خالل المشــــروع   أوروبا، وتوازن المياه ومراقبة جودتها في آســــيا الوســــطى.

دت   ــياق التكيّف مع تغيّر المناخ"، زوَّ ــطحية في سـ الموارد المائية الجوفية وتفاعالت المياه الجوفية مع المياه السـ
ــاركة بال ــتهالل حمالت أخذ العينات التي بدأت في صــيف عام الوكالة البلدان المش   .2021معدات لتمكينها من اس

وفي هذا الصــدد، أجريت زيارات علمية وقُِدّمت منح دراســية ونظمت دورات تدريبية افتراضــية من أجل تطوير  
   المعارف في مجال استخدام تقنيات الهيدرولوجيا النظيرية.

دان في الممر الجاف في أمريكا الوســطى في إطار المشــروع اإلقليمي  وتعمل الوكالة على مســاعدة البل  -227
RLA7024  ة"، من أـجل ائـي ة للموارد الـم ــامـل ة الشـــ ات الوطنـي ة في التقييـم ا النظيرـي درولوجـي ، المعنون "دمج الهـي

تحـسين الفهم بـشأن الـصالت بين األمطار والجريان الـسطحي وتجّدد المياه الجوفية، وذلك بهدف دعم وـضع خطط 
نة إلدارة المياه. ــَّ ومن الضـــروري توافر معلومات هيدرولوجية موثوقة ومحدَّثة من أجل تنفيذ الســـياســـات   محسـ

مة وصـلتها بنظم  والتدابير العامة فيما يخص المياه. اركة تحديد مناطق التجّدد الحاـس وجرى في جميع البلدان المـش
طار، والمياه الـسطحية، والمياه الجوفية في كوـستاريكا  المياه الـسطحية، وأجِريَت حمالت ألخذ عينات من مياه األم

لعينات فريق مشروع الهيدرولوجيا النظيرية خالل حملة ألخذ ا
 فريديريك هونو) المائية (الصورة من:
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ومّكـنت    ونيـكاراغوا وبنـما.والســـــلـفادور وهـندوراس  
ــاء قواعد بيانات نظيرية  التحليالت النظيرية من إنشــ

وفي   ومن تطوير نمـاذج خـاصـــــة بميـاه األمطـار.
تاريكا حلقة عمل  2021تموز/يوليه   ، اـستضـافت كوـس

ــير النتائج المتعلقة بالنظائر   ــأن تفســ ــية بشــ افتراضــ
المائية المسـتقرة في سـياق تقييم موارد المياه الجوفية 

ظــل ف في  الوســـــطى  ــا  أمريك في  الجــاف  الممر  ي 
وتغيره. المنــاخ  ب  ــُّ ــاريوهــات تقل ومكَّن ذلــك  ســـــين

اه من تفســـــير  المـي ــائيين والهيـئات المعنـية ـب األخصـــ
اذج ذات  داد الخرائط والنـم ات ومن إـع اـن ائج والبـي النـت
ة اتخـاذ القرارات في  دف تيســـــير عملـي ة، بـه صــــــل

ــورات العلمية ذات ال  بلدانهم. ــاهمت المنش ــلة  وس ص
اخ   ة نُّظـمت خالل مؤتمر المـن انبـي ة ـج الـي  COP26وفـع

(مع إطالق شـــــريط فيــديو حول المبــادرة المتعلقــة  
ــا   تُتِيحه التي  ــدرة  للق الترويج  في  ــاف)  الج ــالممر  ب
النـظائر فيـما يخص تقييم أثر تغير المـناخ في الموارد  

، جرى توســـــيع شـــــبكـة  2021وفي عـام   المـائيـة.
ــتخدم فيها تق نية تحليل النظائر في المختبرات التي تس

أمريـكا الالتينـية والكاريبي وذلك عبر تســـــليم معدات  
والســـــلفــادور   بوليفيــا  إلى  بــالليزر  الطيف  قيــاس 

    .2022وهندوراس وباراغواي، وستُركَّب هذه المعدات في أوائل عام 

ــروع الوطني    -228 ــتخدام اHAI7001وفي إطار المش لهيدرولوجيا  ، المعنون "تعزيز القدرات الوطنية على اس
بالتعاون    2021ســاك إدارة متكاملة ومســتدامة"، تم في عام -دو-النظيرية إلدارة مياه مســتودع المياه الجوفية كي

مع وزارة البيئة والجهات المعنية الوطنية ذات الـصلة إجراء تحليل حالة فيما يتعلق بالموارد المائية في هايتي من  
ــية حول المو ــاس ــية فيما  أجل جمع المعلومات األس ــس ــؤوليات والخطط المؤس ارد المائية، وتوافر البيانات، والمس

ووردت في التقرير خطة عمل أولية فيما يتعلق بتنفيذ تقنية  يتعلق بإدارة واســــتخدام المياه الســــطحية والجوفية.
حلقة عمل  الهيدرولوجيا النظيرية في هايتي، ُعرضت وأجريت مناقشات بشأنها مع الجهات المعنية الوطنية خالل  

   .2021افتراضية ُعِقَدت في حزيران/يونيه 

  البيئات البحرية والبرية والساحلية -3-جيم

عزز برنامج التعاون التقني القدرات الوطنية في البحرين على رصـد البيئات البحرية والبرية والسـاحلية    -229
ــد البيئي".  ، المعنون "تعزيز القدراتBAH7001وذلك في إطار برنامج التعاون التقني   ــين الرصـ   التحليلية لتحسـ

، تم 2021وفي عام  ويهدف المشـروع إلى حماية الناس والبيئة وإلى الحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية.
شراء العديد من المعدات بما في ذلك مطيافاً لتألق األشعة السينية لقياس العناصر النزرة والملوثات غير العضوية  

بيئية وعداداً خاصــا بقياس الوميض بالســوائل لتحليل مســتويات نشــاط النويدات المشــعة في العينات  في العينات ال
عبر اإلنترنــت ممــا أدى إلى تعزيز قــدرة البحرين على إجراء   البيئيــة. كمــا تلقى الموظفون الوطنيون تــدريبــاً 

  التحليالت البيئية.  

قياس عمق منسوب المياه الجوفية وأخذ عينات من المياه الجوفية 
باستخدام التقنيات النظيرية، بلدية موباالكا، إدارة ليمبيرا، 

 ريكاردو مورييو/كوستاريكا) (الصورة من: هندوراس.
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ة  ، المعنون  SYR7005وفي إطـار المشـــــروع    -230 ات النووـي اســـــتخـدام التقنـي ة ـب اه الجوفـي "تقييم جودة المـي
وتعطي االســتنباطات في هذا الصــدد إشــارة   والنظيرية" ُحّدِدت الخصــائص الكيميائية للمياه الجوفية في ســوريا.

أولية إلى أّن المصـــادر الرئيســـية للتلوث بالنترات في منطقة الغوطة بدمشـــق هي الســـماد العضـــوي، ومخلفات  
ــرف ال ــوية الموجودة في التربة، التي تحتوي على مركبات نيتروجينية ناتجة عن الصــ ــحي، والمواد العضــ صــ

   األنشطة البشرية، وتؤدي إلى ارتفاع مستويات التلوث بالنترات.

، المعنون "تعزيز الـقدرات التحليلـية  MAL7007، وفي إـطار مشـــــروع التـعاون التقني  2021وفي ـعام    -231
، المعنون  MYA7008لرصــد البيئي الســاحلي والبري المســتدام" ومشــروع التعاون التقني  الكيميائية اإلشــعاعية ل

"االرتقاء بالبنية األسـاسـية البحرية للرصـد اإلشـعاعي البيئي"، ُعِقَدت دورة تدريبية افتراضـية مدتها شـهر بشـأن  
ــع ــاليب الكيميائية اإلشـ ــطناعية واألسـ ــعة الطبيعية واالصـ ــتخدمة لتحديد  "تقنيات قياس النويدات المشـ اعية المسـ

وشــمل التدريب طائفة واســعة من المواضــيع المتعلقة بالرصــد اإلشــعاعي   النويدات المشــعة في البيئة البحرية".
البيئي وتقنيات القياس ذات الصـــلة مثل قياس طيف أشـــعة غاما، وقياس طيف جســـيمات ألفا، والعد التناســـبي  

مشـاركاً من ماليزيا وميانمار، و تسـعة    35ة التدريبية أكثر من  وحضـر الدور الغازي، والعد الوميضـي بالسـوائل.
   خبراء في مجال الرصد البيئي ألقوا خاللها محاضرات.

تقييم   -232 على  ــان  ُعم ــدرة  ق وقُيِّمــت 
ورصــد التلوث البيئي والســاحلي بفضــل  
ــروع   مشـــ اـل إطـــار  ي  ـف قـــدم  ـم اـل م  الـــدـع

OMA7004  ورصـــــــد "ـتـقـيـيم  اـلـمـعـنون   ،
الملوثات اإلشــعاعية وغير اإلشــعاعية في 
البيئــة البحريــة والمنــاطق الســــــاحليــة"،  
ــاً خريـطة طريق ـخاصـــــة  دَّت أيضـــ وأُعـِ

حضــر  ،  2021وفي عام  بالتدريب الالزم.
بشـــــــأن  دورة  الـمـحـلـيـون  الـمـوظـفـون 
ــتفادوا من بعثة  ــكابات النفطية، واسـ االنسـ
ــا   خالله لهم  مــت  ّدِ ــُ ق ــة  افتراضـــــي خبراء 
ات تطوير  ة عن متطلـب ات مفصــــــل معلوـم

  البنية األساسية الالزمة.  

يا من أجل  2021وفي عام   -233 تقديم ، ُعِقَدت دورة تدريبية إقليمية افتراضـية للدول األطراف في اتفاق عراـس
، وهي عبارة عن نظام إلدارة المعلومات المختبرية  TRIMSالتدريب بشــــأن برامجية إدارة المعلومات المختبرية  

وُدِعَم التدريب من خالل المشــروع اإلقليمي   مصــمم للتحليل المعياري للتريتيوم في مجال الهيدرولوجيا النظيرية.
RAS7034ـية الجوفـية الســـــاحلـية الحضـــــرـية في اـلدول األطراف  ، المعنون "إدارة وحـماـية المســـــتودـعات الـمائ
    (عراسيا)".

، المعنون "تحسـين الرصـد والتقييم البيئيين للوقاية من  RER7014ومن خالل المشـروع    2021وفي عام   -234
نت الممارسـات المتكاملة ن فهم جوانب محدَّدة لتوكيد الجودة/مراقبة الجودة وتحسـَّ   اإلشـعاعات في المنطقة"، تحسـَّ
ــطى. ــيا الوس ــعاعي البيئي في المختبرات في أوروبا وآس ــاط اإلش ــد النش ــة بإدارة الجودة في برامج رص   الخاص
ــعة   ــعة الطبيعية والنويدات المش ــاً القدرات الوطنية على تحديد النويدات المش نت أيض ــَّ ــافة إلى ذلك، تحس وباإلض

حلقة العمل الوطنية االفتراضية بشأن الرصيد وبشأن االستراتيجيات الخاصة 
 40بإدارة المواد المشعة الموجودة في البيئة الطبيعية التي جمعت أكثر من 

(الصورة مشاركاً من وزارة الطاقة والمعادن وشركات النفط والغاز في ُعمان.
 ليندا عيد/الوكالة) من:
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ــية الناتجة عن األنشــطة البشــرية. ــاس القُطرية، أصــبح من الممكن اآلن فهم حالة   ومن خالل توحيد التقارير األس
ــد   ــل، بما في ذلك الجوانب القانونية والرقابية للرص ــكل أفض ــاركة، بش ــاء المش ــد البيئي في الدول األعض الرص

وســــاهمت هذه المعلومات في وضــــع خطة عمل إقليمية لدعم تعزيز القدرات   ألغراض حماية الجمهور والبيئة.
    الوطنية، بما في ذلك تعزيز القدرات التقنية التحليلية.

ي  -235 ـم ـي ـل اإلـق ــروع  مشـــ اـل هـــدف    وـي
RLA7025    في ــدرات  الق "تعزيز  المعنون 

دام   اســـــتـخ ة ـب ــاحلـي ة والســـ البيئتين البحرـي
تعزيز   إلى  ــة"  والنظيري ــة  النووي ــات  التقني
ــبكة البحوث   ــاء في شـ قدرة البلدان األعضـ

أجل   ) منREMARCOالسـاحلية (-البحرية
من    14تحقيق الـغاـيات المتصــــــلة ـبالـهدف  

ــيما فرط  ــتدامة، ال ســ أهداف التنمية المســ
المغذيات الســاحلية، وكثافة مخلفات المواد  
ــتيكية العائمة، وتحمُّض المحيطات.  البالس

ــد إقليمي  2018وفي عام  ــئ مرصــ ، أنشــ
بشــأن تحّمض المحيطات تألفت عضــويته  

ـــ  ونتيـجة ـلذـلك، ـقّدـمت كوـبا   د تحمُّض المحيـطات بشــــــكل منتظم.من كولومبـيا وكوـبا والمكســــــيك من أـجل رصــ
من أهداف   14.3المتصل بالهدف    14.3.1على بوابة البيانات الخاـصة بالمؤـشر  بيانات    2021والمكـسيك في عام 

ــتدامة ( ــيفها اللجنة الدو  )SDG 14.3.1التنمية المسـ ــتضـ ــكو  التي تسـ لية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة لليونسـ
)IOC-UNESCO  (–   ــرات الهدف ــأن تحمُّض    14.3وهي الوكالة الوديعة لمؤش ــتدامة بش من أهداف التنمية المس

  المحيطات.

لبروتوكوالت   ) دليالً REMARCOالســاحلية (-، أعدَّ أخصــائيو  شــبكة البحوث البحرية2021وفي عام   -236
قة بهدف   ــّ ــات تحمُّض المحيطات.منس ــة بقياس ــير البيانات الخاص وبغية دعم عملية إعداد  توحيد المنهجيات وتفس

دورة للتعلم اإللكتروني بشـأن قياسـات نظم الكربونات كمؤشـر على   RLA7025الدليل، أُعّدت في إطار المشـروع  
دولة عضوا في أمريكا الالتينية   17أخصائيا من    65وقدمت الدورة التدريبية لـ   متوسط معدل تحّمض مياه البحر.

والكاريبي معلومات وأدوات ألخذ العينات والتحليل الكيميائي لدرجة الحموـضة، والقلوية الكلية، والكربون الذائب  
ــبكة البحوث البحرية ــعته شـ ــاحلية، وفقاً للبروتوكول الموحد الذي وضـ ــوي في المياه السـ ــاحلية  -غير العضـ السـ

)REMARCO.( ــارك ــال وطنية معنية بالهدف   ين في الدورة، كانت هناكومن بين المشـ من    14عدة جهات اتصـ
بَت على الكيفية التي يتم بها إعداد المحتوى والتحقق منه ألغراض تقديم البيانات على   أهداف التنمية المستدامة ُدِرّ

وتولى قيادة الدورة   .من أهداف التنمية المـستدامة  14.3المتـصل بالهدف    14.3.1بوابة البيانات الخاـصة بالمؤـشر  
ــة األكاديمية العالمية لعلوم   ــيفها منص ــتض ــاحلية (كولومبيا) وهذه الدورة تس التدريبية معهُد البحوث البحرية والس

وبإمكان جميع األخصــائيين في   المحيطات  الخاصــة باللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة لليونســكو.
    ورة للتعلم اإللكتروني.المنطقة الوصول إليها في شكل د

وتواصــــــلت الجهود الرامـية إلى بـناء الـقدرات في منطـقة الـكاريبي في مـجال رصـــــد البيـئة البحرـية عن   -237
ك في إطـار   اغو وذـل داد وتوـب طريق شـــــراء معـدات للمختبرات في أنتيغوا وبربودا، وبليز، وجـامـايكـا، وترينـي

وســتدعم  لنووية للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته".، المعنون "اســتخدام التقنيات اRLA0063المشــروع  
   هذه المعدات عمليات التحليل المتعلقة بتحمُّض المحيطات وبالمواد البالستيكية الدقيقة.

سنة ألغراض محاكات  230المرجان عمرها  استخراج عينة اسطوانية من
التقلبات التاريخية لبدائل درجات الحموضة والحرارة باستخدام تقنية دلتا 

لويس أنغال  (الصورة من: ، على التوالي.18-وتقنية األكسيجين 11-البورون
 كوبا)-أراغون لوبيز/مركز سيينفويغوس للدراسات البيئية
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  التطبيقات الصناعية -دال

  أبرز المالمح اإلقليمية -1-دال 

األعضــاء على بناء القدرات والبحث والتطوير في مجال  يســاعد برنامج التعاون التقني في أفريقيا الدول    -238
العلوم النووية من خالل المشـــــاريع الوطنـية واإلقليمـية، ويدعمـها في اســـــتـخدام التكنولوجـيا النووية، بـما في ذلك 

   مفاعالت البحوث، في مجموعة متنوعة من التطبيقات الصناعية العملية.

والمحيط الهادئ، رّكز مكون برنامج التعاون التقني المتعلق بالتطبيقات  وفي منطقة آسيا    2021وفي عام    -239
الصــناعية والتكنولوجيا اإلشــعاعية على مجاالت مثل إنشــاء المرافق التجارية، وبناء القدرات في مجال االختبار  

  غير المتلف ودعم تشغيل مفاعالت البحوث.

زت األنشــطة على تعزيز القدرات على اســتخدام وفي الدول األعضــاء في أوروبا وآســيا الوســطى، ركّ   -240
التكنولوجيا اإلشــعاعية بشــكل آمن وكفؤ فيما يخص تطبيقات من قبيل إعادة تدوير النفايات البوليميرية، والكشــف  
عن التلوث ومـكافحـته، وتـحدـيد خصـــــائص القطع الفنـية التراثـية الثـقافـية والحـفاظ عليـها، وفحص الهـياـكل الـمدنـية  

ســـــالمتـها، والبحوث المتعلـقة بالمواد الـنانوية فيـما يخص التطبيـقات الطبـية الحيوية والتطبيـقات   والتصـــــديق على
ــناعية. ــى مع معايير االتحاد   الصــ ــيق إجراءات توكيد الجودة ومراقبة الجودة بما يتماشــ كما دعم البرنامج تنســ

يق لالنتقال إلى اقتصــاد دائري على  األوروبي والمعايير الدولية، مما ســاهم في تحســين كفاءة الموارد ومهد الطر
    الصعيد اإلقليمي.

ــت  -241 ــة مع التركيز على االس ــي الترويج لقدرة الصــناعات اإلقليمية على المنافس دامة أهمية بالغة في  ويكتس
، دعمت الوكالة بناء القدرات في مجال  2021وفي عام  ـسبيل تحقيق التنمية في منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي.

تخدم لتأكيد أن المباني المدنية والصـناعية قادرة على الصـمود أمام األضـرار   تقنيات االختبار غير المتلف التي تـس
   ية.التي تنجم عن الكوارث الطبيع

اســـــتخـدام النظـائر المشـــــعـة    -2-دال 
ألغراض   ــة  ــاعي اإلشـــــع ــا  والتكنولوجي

  التطبيقات الصناعية

ات    -242 درات وعملـي اء ـق دعـمت أنشـــــطـة بـن
ــراء في عام  ــروع    2021الش المنفذة في إطار مش

اء مرفق  THA1015التعاون التقني  ، المعنون "إنـش
ة والبحث   ســيكلوترون إلنتاج النظائر المشــعـــــــّ
الصـــــنــاعي" الجهود الراميــة إلى إدخــال مرفق  

  30الســـــيكلوترون الـجدـيد في ـتايلـند الـبالـغة ـقدرـته  
ــام   ســـــيكلوترونمليون   ع في  ــة  ــدم الخ في  فلط 
وبي باالنبعاث   .2022 عة الخاصـة بالتصـوير المقطعي الحاـس يكون هذا المرفق قادراً على إنتاج النويدات المـش وـس

وســيؤدي هذا المرفق   الفوتوني المفرد، والنويدات المشــعة الخاصــة بالتصــوير المقطعي باالنبعاث البوزيتروني.
ذلك إنتاج المـستحـضرات الـصيدالنية اإلـشعاعية للمـساعدة في تـشخيص  المتعدد التخـصـصات عدة وظائف، بما في 

   األمراض وعالجها، بما فيها مرض السرطان، وذلك بالنسبة لجميع بلدان رابطة آسيان.

 (الصورة من: أعمال التشييد الجارية في مبنى مجمع السيكلوترون

 الدكتور كانكوبورن بونسيريتشاي، معهد تايلند للتكنولوجيا النووية)
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، المعنون "النهوض بتكنولوجيات االختبار غير المتلف ألغراض  RLA1014ويهدف المشــروع اإلقليمي    -243
)" إلى تعزيز القدرات اإلقليمية في أمريكا الالتينية والكاريبي  CLIXاعية (اتفاق أركال  معاينة البنى المدنية والصن

ــتخدام تقنيات االختبار غير المتلف. ــية المدنية والصــناعية باس ــاس ــروع   فيما يتعلق بفحص البنية األس ودعم المش
االختبار غير المتلف وفقاً لمتطلبات  البالغة مدته أربع سنوات تنفيذ نُُظم التصديق على التدريب والتأهيل في مجال  

، قطع المشـروع خطوات هامة في سـبيل إنشـاء أربعة  2021وفي عام  .ISO 17024والمعيار    ISO 9712  المعيار
وســــتكون هذه المرافق بمثابة مراكز مرجعية   مراكز دون إقليمية في األرجنتين، وشــــيلي، والمكســــيك، وبيرو.

ــبة للمنطقة في حال وقوع طوار ــاعدة التقنية وتعير معدات االختبار غير المتلف  بالنسـ ــتقدم المسـ ئ، حيث أنها سـ
ومن ـشأن ذلك زيادة ـسرعة وكفاءة تدابير التصـدي للطوارئ في المنطقة، التي   لمعاينة الهياكل المعرضـة للخطر.

ر المتلفة  سـتسـترشـد ببرتوكول طوارئ مشـترك قيد التطوير بدعم من خبراء من الرابطة اإليطالية لالختبارات غي
)AIPnD.(    

  مفاعالت البحوث -3-دال 

ــروع    -244 ــاعدةُ التي يقدمها الخبراء التي تتيحها الوكالة من خالل المشـ ، المعنون "بناء  PHI0016تدعُم المسـ
ــتعمال اآلمن للمجمعة تحت الحرجة لمفاعالت البحوث ألغراض التدريب والتعليم   ــغيل واالسـ القدرات على التشـ

األعـمال التحضـــــيرـية إلدـخال مـفاـعل بحوث في الفلبين في الـخدـمة، ومن المقرر القـيام ـبذـلك في الربع  والبـحث"  
كما قدم المشــروع الدعم لشــراء معدات، بما في ذلك كاميرا مجهزة للتصــوير تحت الماء،   .2022األول من عام 

مت للباحثين الوط2021وفي أيلول/ســبتمبر   وعداد مســح نيوتروني محمول. نيين جولة افتراضــية في مختبر  ، نّظِ
   المفاعالت النووية التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

ــروع التعاون التقني 2021وفي عام   -245 ــطة تدريبية في إطار مشــ ، المعنون  SAU1006، أجريت عدة أنشــ
فض القوى في  "تعزيز أمان واستعمال مفاعالت البحوث المنخفضة القوى"، وذلك لدعم تطوير مفاعل بحوث منخ

وشـارك مواطنان سـعوديان في الدورة التدريبية للحاصـلين على المنحة الدراسـية الجماعية في إطار مبادرة   البلد.
ــطة تعريف   ــاً نظرية، وأنش ــملت دروس ــأن مفاعالت البحوث، وهي فرصــة للتعلّم المكثف ش ــرقية بش أوروبا الش

ــطة تجريبية عملية متعلقة بمفاعالت الب ــية  2021وفي عام  حوث.بالمرافق، وأنشــ ، أجريت بعثة خبراء افتراضــ
وقّدمت البعثة توصــيات واقتراحات   بشــأن اســتعراض برنامج إدخال مفاعل البحوث المنخفض القوى في الخدمة.

  استناداً إلى معايير األمان الصادرة عن الوكالة من أجل ضمان األمان أثناء مرحلة إدخال المفاعل في الخدمة.

، المعنون "تعزيز قدرات مفاعالت البحوث لضــمان أمانها واالســتفادة  RAF1007المشــروع  وفي إطار   -246
تمرين ثان الختبار كفاءة مختبرات الدول األعـضاء األفريقية في مجال    2020منها (اتفاق أفرا)"، اـستُِهل في عام 

تُكِمل هذا التمرين  اـستخدام تقنية التحليل بالتنـشيط النيوتروني والتقنيات التحليلية ذات الصـلة بال مجال النووي، واـس
وحســب االقتضــاء، قُّدِمت   وشــاركت في التمرين خمســة من أصــل ســتة مفاعالت بحوث عاملة. .2021في عام 

ــين إجراءات توكيد الجودة   ــين، بما في ذلك فيما يتعلق بتحســ ــأن المجاالت التي تحتاج إلى التحســ اقتراحات بشــ
َم اجتماع إقليمي افتراضـــي بشـــأن  همة في الحفاظ على األداء العالي.ومراقبة الجودة التي من شـــأنها المســـا ونُّظِ

االـستعراض الرقابي وتقييم مفاعالت البحوث وتفتيـشها من أجل مـساعدة البلدان المـشاركة على تعزيز قدراتها بما  
  يمكنها من مواصلة استخدام مفاعالت البحوث الخاصة بها بشكل آمن.

"تعزيز األمان اإلشـعاعي والنووي وتحسـين اسـتخدام مفاعل  ، المعنون  UZB1006وفي إطار المشـروع    -247
ترت الوكالة مفي معهد الفيزياء النووية التابع ألكاديمية العلوم" WWR-SMالبحوث   كونات وخدمات لتحديث  ، اـش

ــتان على    10نظام التبريد الرئيســي لمفاعل البحوث البالغة قدرته   ــاعدة أوزبكس ميغاواط وأجرت بعثة خبراء لمس
   ، وذلك باستخدام معدات الوكالة.والهياكل الداخلية إجراء عملية فحص بصري لخزان المفاعل
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  تخطيط الطاقة والقوى النووية -هاء

  المالمح اإلقليميةأبرز  -1-هاء

، شــاركت الوكالة في اجتماعات حول موضــوع الطاقة نظمها مكتب المســتشــار الخاص  2021في عام   -248
ــادية ألفريقيا، وإدارة   ــؤون أفريقيا بالتعاون مع عدة كيانات أخرى تابعة لألمم المتحدة من بينها اللجنة االقتصـ لشـ

لمتحدة للتنمية الصــــناعية، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  الشــــؤون االقتصــــادية واالجتماعية، ومنظمة األمم ا
ة. ة، ومؤتمر األمم المتـحدة للتـجارة والتنمـي ذرـي ة للـطاـقة اـل دولـي ة اـل اـل اـنات   والوـك اـعات بين كـي وجمـعت ـهذه االجتـم

دني  منظومة األمم المتحدة ووكاالت التنمية العالمية، والقادة من أوســـاط األعمال، والمؤســـســـات، والمجتمع الم
ــد االلتزامات واإلجراءات الكفيلة بتغيير الطريقة التي يمكن بها ألفريقيا   ــبابية من أجل حش الدولي والمنظمات الش
االستفادة من الفوائد التي يجلبها االنتقال إلى طاقة نظيفة ومتجددة وبتكلفة ميسورة، وكذلك النهج المتبع فيما يتعلق  

وقد أكملت عدة دول أعضـــاء في أفريقيا   ألزمة الحصـــول على الطاقة.بالتمويل، بهدف التصـــدي لتغير المناخ و
أن تخطيط الطاقة خالل عام  اريع وطنية بـش ونُقلت أدوات تخطيط الطاقة الخاصـةُ بالوكالة إلى األفرقة  .2021مـش

لدعم  الوطنية، وتلقى الخبراء الوطنيون التدريب واســتخدموا في وقت الحق ما اكتســبوه من قدرات تحليلية جديدة
  وضع الخطط واالستراتيجيات والسياسات الوطنية للطاقة.

، تلقى العديد من البلدان في منطقة آـسيا والمحيط الهادئ المـساعدة من الوكالة في مجالي  2021وفي عام   -249
   تخطيط الطاقة والقوى النووية.

لعالم، وهو أسطول يُوفِّر الكهرباء  وتشِغّل البلدان في أوروبا أكبر أسطول من محطات القوى النووية في ا  -250
وقد دعمت مشـــاريع التعاون التقني الوطنية واإلقليمية واألقاليمية   النظيفة والموثوقة لماليين الشـــركات واألســـر.

الدوَل األعضـاَء في من خالل تقديم التدريب والمسـاعدة لكي تسـتهل البلدان برامج جديدة للقوى النووية، وضـمان  
ــتمرارية التفوق ــأن تكنولوجيات القوى النووية    اس ــاب معارف بش فيما يتعلق بأداء محطات القوى النووية، واكتس

تقبلية في إطار الجهود الرامية إلى توليد كهرباء نظيفة ومنخفضـة الكربون. أن   المـس روع إقليمي بـش وفي إطار مـش
تكنولوجيات الطاقة وتطبيقها على نحو  بلداً الدعم لفهم نماذج الوكالة المـستخدمة في تقييم   27تخطيط الطاقة، تلقى  

ــتنيرة بشــأن كيفية تشــكيل مزيجها األمثل من الطاقة المنخفضــة الكربون في   ــتقل، من أجل اتخاذ قرارات مس مس
كما تدعم عدة مشـــاريع وطنية وإقليمية وأقاليمية الدول األعضـــاء فيما   المســـتقبل، بما يتماشـــى مع اتفاق باريس.

مون وفعال وكفؤ في نفاياتها المشــعة. ويشــمل ذلك التخطيط للتصــرف في النفايات  يتعلق بالتصــرف على نحو مأ
تمهـيداً للتخلص منـها واإلدارة المتـكامـلة للنـفاـيات، وتخزينـها والتخلص النـهائي منـها، وإخراج المرافق والمواقع من  

     الخدمة.

وتم تـحدـيد التحلـيل الشـــــامل   متزاـيداً على الـطاـقة.وال تزال منطـقة أمريـكا الالتينـية والـكاريبي تواـجه طلـباً   -251
  لسيناريوهات العرض والطلب على الطاقة كأولوية.

  تخطيط الطاقة -2-هاء

اختيرت الوـكاـلة اـلدولـية للـطاـقة اـلذرـية لتكون شـــــريـكاً معنـيا ـبالنـمذـجة (إلى ـجاـنب الوـكاـلة اـلدولـية للـطاـقة   -252
ــية قارية ألفر ــع خطة رئيسـ ــية القارية في   يقيا.المتجددة) لدعم وضـ ــتُهلت األنشـــطة المتعلقة بالخطة الرئيسـ واسـ

وتعمل الوكالة على توفير أدوات   ، بتمويل من مرفق المسـاعدة التقنية التابع لالتحاد األوروبي.2021آذار/مارس  
  تقييم نظم الطاقة وعلى تنفيذ ودعم األنشطة التدريبية.
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دولية للطاقة المتجددة، أصدرت إسواتيني خطة رئيسية للطاقة في  وبفضل المساعدة التي قدمتها الوكالة ال  -253
، وذلك اـستناداً إلى أداة النمذجة الخاـصة بالوكالة وهي "نموذج بدائل االـستراتيجيات الخاـصة بإمدادات  2018عام 

عم الوكالة  ، تد2050وبغية صــقل وتحديث هذه الخطة الرئيســية وتمديدها إلى عام  الطاقة وآثارها البيئية العامة".
، نُِظّمت بعثات  2021وفي عام  فريق مشــروع متعدد المؤســســات في إســواتيني في وضــع خطة موارد متكاملة.

ية وذلك بتطبيق  ين    ،تحليل الطلب على الطاقةلالوكالة    نموذجخبراء افتراضـية وبرنامج منحة دراـس من أجل تحـس
ــتراتيجيل  الوكالة  ونموذج  ،موثوقية تقييم الطلب من    ،ات الخاصــة بإمدادات الطاقة وآثارها البيئية العامةبدائل االس

  في اعتماد تكنولوجيات إضافية خاصة بإمدادات الطاقة. التفكيرأجل 

ــاريع    -254 ــأن هياكل تمويل المش ــعودية مدتها ثالثة أيام بش ــية للمملكة العربية الس وُعِقدت حلقة عمل افتراض
هيكلة وإعداد مـشاريع التـشييد الجديدة في المجال النووي، ووـضع النماذج  وتحديد التعريفات ـشملت مواـضيع مثل  

  المالية، والحاالت القُطرية، ومدى قابلية تطبيقها على البرنامج النووي الخاص بالمملكة العربية السعودية.

اريبي،  بـلداً في أمريـكا الالتينـية والكـ   15، اجتمع واضـــــعو الخطط في مـجال الـطاـقة من  2021وفي ـعام    -255
تحليل الطلب على  لالقادمة باستخدام نموذج الوكالة    30بشكل افتراضي، لتقييم االحتياجات الوطنية للسنوات الـــــ  

وكان من   لى الطلب المتزايد على الطاقة على الصـعيد اإلقليمي.، وإلجراء تحليل مشـترك لآلثار المترتبة عالطاقة
بين المشــــاركين في االجتماع ممثلون من منظمة أمريكا الالتينية لشــــؤون الطاقة، واللجنة االقتصــــادية ألمريكا  

مت دورات  وباإلضـافة إلى حلقة العمل االفتراضـية، نُظّ  الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، والوكالة الدولية للطاقة.
بدائل االســــتراتيجيات الخاصــــة  الوكالة لتدريبية عبر اإلنترنت بشــــأن تحليل إمدادات الطاقة باســــتخدام نموذج  

مشـــاركاً من كولومبيا، وإكوادور، والســـلفادور،    30أكثر من   وحضـــرها  ،بإمدادات الطاقة وآثارها البيئية العامة
وخالل حلقة عمل ُعِقدت في تـشرين الثاني/نوفمبر، قدَّمت   ال.وغواتيماال، وهندوراس، ونيكاراغوا، وبنما، وفنزوي

ــة بكل منها. ــعيد الوطني الخاص ــات الحالة المتعلقة بالطلب على الطاقة على الص وخالل     األفرقة الوطنية دراس
ــوء  COP26فعالية جانبية نظمها برنامج النمو المتوافق مع المناخ على هامش مؤتمر المناخ   ــليط الضـ ، جرى تسـ

اريبي والترويج  عل ة والـك ا الالتينـي ة في أمريـك اـق ال تخطيط الـط درات في مـج اء الـق ة إلى بـن ة الرامـي اـل ى جهود الوـك
  لهذه الجهود.

  األخذ بالقوى النووية -3-هاء

ــأن    -256 ــرين دورة تدريبية في إطار برنامج التدريب األقاليمي لزيادة الوعي والفهم بش جرى تنفيذ أربع وعش
َم التدريب ألكثر من   لية البارزة.نهج المعالم المرح وأجرت الوكالة بعثتي   دولة عضــواً.  39مشــارك من    480وقُّدِ

خبراء بالحـضور الـشخـصي وثالث بعثات خبراء افتراـضية لفائدة مـصر وغانا وبولندا إلـسداء المـشورة للمنظمات  
ــين الثقافة  ــأن تطوير القيادة، ونظم اإلدارة وتحسـ ــية بشـ ــى مع معايير األمان  الرئيسـ التنظيمية النووية بما يتماشـ

  وباإلضــافة إلى ذلك، ُعِقَدت ثالث حلقات عمل وطنية افتراضــية لفائدة بولندا وســري النكا الصــادرة عن الوكالة.
ــعودية  وحلقتا  كينياو ــية لفائدة غانا، والمغرب، والمملكة العربية السـ ــافة إلى أربع بعثات خبراء افتراضـ ، باإلضـ

   شأن تقييم األثر البيئي االستراتيجي.عمل ب

ــيا في عام   -257 ــية أجريت لفائدة إندونيس ــروع    2021ودعمت بعثة خبراء افتراض ،  INS2017في إطار المش
ــنيع الوقود، واالختبار،   ــاميم المفاعالت وتحليل األمان، وتصــ ــع تصــ المعنون "تعزيز القدرة الوطنية على وضــ

شــييد الخاصــة بمفاعل دايا التجريبي" اســتعراَض دراســة جدوى تمهيدية بشــأن  واســتراتيجية البنية األســاســية والت
وقدمت   نشــر محطات القوى النووية في االقتصــاد الكلي في غرب كالمنتان. االقتصــاديات، والتمويل، و تقييم أثر
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ــينات على دراســــة ا ــيا اقتراحات بشــــأن إدخال المزيد من التحســ لجدوى  بعثة الخبراء إلى النظراء في إندونيســ
  التمهيدية فيما يخص مجالي االقتصاديات والتمويل.

وعقدت في أوزبكـستان في أيلول/ـسبتمبر حلقة عمل وطنية بـشأن االقتـصاديات والتمويل فيما يتعلق ببناء    -258
، المعنون "بناء قدرات  UZB2002محطات جديدة للقوى النووية، وذلك بدعم قُِدّم في إطار مـشروع التعاون التقني  

وَركَّزت حلقة العمل،   وارد البـشرية وإرـساء البنية األـساـسية النووية الوطنية إلنـشاء أول محطة للقوى النووية".الم
) ومؤســســات أخرى في أوزبكســتان على اقتصــاديات  UzAtomمشــاركاً من أوزاتوم (  30التي جمعت أكثر من  

ييد الجديدة في المجال النووي وعلى التحديات  القوى النووية، ومنهجيات تقدير التكاليف فيما يتعلق بمشـاريع التشـ 
  والحلول فيما يتعلق بالتمويل.

وقِدّم الدعم لعقد حلقة عمل اســتهاللية افتراضــية لفائدة إســرائيل بشــأن أحكام تصــميم المفاعالت النمطية    -259
ختيار مواقع  ، المعنون "إنشــــاء المعايير والمبادئ التوجيهية الISR9014الصــــغيرة وذلك في إطار المشــــروع  

وعمـلت حلـقة العـمل على بـناء الـقدرات الوطنـية الحتـمال نشـــــر مـفاـعل   المرحـلة الـثانـية".  -محـطات القوى النووـية  
ــتعداد لوضــع برنامج وطني للقوى النووية. ــات التقنية على معايير   نمطي صــغير في إطار االس وركزت المناقش

لوجـيا المـفاعالت النمطـية الصـــــغيرة حول الكيفـية التي  األـمان التكتوني الزلزالي وأجري حوار مع مطوري تكنو
   ستواجهُ بها تصاميُمهم وتكنولوجياتُهم أحداث األمان الخارجية، والتشييد تحت سطح األرض، ومرونة التشغيل.

، ُعِقدت لفائدة ســنغافورة حلقة عمل افتراضــية بشــأن أســاســيات تصــميم وتكنولوجيا  2021وفي عام   -260
مفاعالت القوى النووية المتقدمة ألغراض النشــر في األمد القريب، وذلك بدعم في إطار مشــروع التعاون التقني  

SIN0003"ا القوى النووـية وأـمانـها وخالل حلـقة العـمل التي جمـعت   .، المعنون "بـناء الـقدرات في مـجال تكنولوجـي
مشاركاً من مؤسسات شتى في سنغافورة، بما في ذلك هيئة سوق الطاقة وجامعة سنغافورة الوطنية والوكالة    120

ك فيمـا يتعلق   ة، بمـا في ذـل دـم اعالت المتـق ا المـف ــة التطورات في مجـال تكنولوجـي ة، جرت دراســـ ة للبيـئ الوطنـي
ــغيرة والمفا غرية.بالمفاعالت النمطية الصـ ــّ ــلت حلقة العمل جهودها الرامية إلى بناء القدرات   عالت الصـ وواصـ

تراتيجية مثلى في مجال الطاقة   نغافورة فيما يتعلق باعتماد اـس ية المطلوبة لمواصـلة تقييم خيارات ـس اـس التقنية األـس
   النووية، على نحو يزيد من وعي الجمهور ويجلب اهتمامه.

ة آســــــيا والمحيط الـهادئ دورة ـتدريبـية افتراضــــــية بشـــــأن أوـجه التـقدم ، ُعقـَِدت لمنطقـ 2021وفي ـعام    -261
دة ـبالـماء ـباســـــتـخدام أدوات تعلم عملـية، وذـلك ـبدعم في إـطار  ا المـفاعالت المبرَّ واالبتـكارات في مـجال تكنولوجـي

اون التقني   ة  RAS2018مشـــــروع التـع اذ القرارات لتخطيط وتطوير القوى النووـي ة  المرح  -، المعنون "دعم اتـخ ـل
بلدان: حيث انتقلوا في اليوم األول    أربعةالثالثة" وـسافر المـشاركون والمـضيفون والخبراء، بـشكل افتراـضي، إلى 

من فيينا (النمـسا) إلى الـشارقة (اإلمارات العربية المتحدة)، وفي اليوم التالي إلى إـسالم أباد (باكـستان)، وفي اليوم  
واستُِهل كل يوم بجولة فيديو افتراضية   المتحدة األمريكية) ثم عادوا إلى فيينا (النمسا).األخير إلى رالي (الواليات  

وفي نهاية كل يوم، أتيحت للمشــاركين   في المدينة وفي المؤســســة التي تســتضــيف أنشــطة الدورة في ذلك اليوم.
   فرصة ممارسة المفاهيم، والعمل معاً في إطار أفرقة افتراضية.

 

 

 



GC(66)/INF/7  
 79الصفحة 

 

 

  مفاعالت القوى النووية -4-هاء

اعدتها للدول األعضـاء في أوروبا من أجل تعزيز إدارة العمر  2021في عام   -262 ، واصـلت الوكالة تقديم مـس
، المعنون "تعزيز  RER2015وفي إطار المشـروع اإلقليمي   الطويل.التشـغيلي لمحطات القوى النووية على المدى  

إدارة العمر التشــغيلي لمحطات القوى النووية على المدى الطويل"، ُعقدت فعاليات في مجال بناء القدرات بشــكل  
ت  وُعِقدت في ليوبليانا بسـلوفينيا حلقة عمل إقليمية مختلطة بشـأن التحديا  افتراضـي وكذلك بالحضـور الشـخصـي.

المتعلـقة ـبالحـفاظ على الموثوقـية والتشـــــغـيل الطوـيل األـجل فيـما يتعلق بنظم األجهزة والتحكم في محـطات القوى  
ورّكزت حلقة العمل على تقاســم المعارف وأفضــل الممارســات بشــأن التشــغيل الطويل األجل فيما يتعلق    النووية.

وعرض   والدروس المـستفادة من التطبيقات الفعلية.بنظم األجهزة والتحكم، ودراـسات الحاالت، والخبرات العملية  
غيل الطويل األجل، وإدارة التقادم، وأنـشطة تجديد التراخيص. غيلية الوطنية، وحالة التـش اركون خبراتهم التـش   المـش
مت زيارة تقنية إلى مفاعل البحوث السلوفيني وإلى مركز التدريب في المجال النووي في   وباإلضافة إلى ذلك، نُّظِ

وسـاهمت هذه الفعالية بشـكل كبير في بناء القدرات في مجال التشـغيل اآلمن والموثوق والطويل األجل    فينيا.سـلو
    فيما يتعلق بنظم األجهزة والتحكم في محطات القوى النووية.

ــييد مع االتحاد الروســي فيما يتعلق بوحدتين تبلغ قدرة 2012وفي تموز/يوليه    -263 ، وقعت بيالروس عقد تش
ميغاواط (كهربائي)، وكذلك فيما يتعلق باإلمداد بالوقود، وباســــترداد الوقود المســــتهلك،    1194احدة منهما  كل و

الـتدرـيب وبـخدـمات أخرى. الـكاـمل في حزيران/يونـيه    1وأدخـلت الوـحدة   وـب ومن أـجل تنمـية   .2021في الـخدـمة ـب
ـنامج اـلدوـلة للتعليم والـتدرـيب الموجهين  ـقدرات القوى الـعامـلة للمحـطة الـجدـيدة للقوى النووـية، أنشـــــئ في إـطار بر

لبرـنامج بيالروس للقوى النووـية، نـظام ـتدرـيب وطني يـهدف إلى اســـــتـقدام أخصـــــائيين مؤهلين إلى قـطاع القوى  
ديم المزـيد من الـتدرـيب لموظفي محـطة القوى النووـية البيالروســــــية   اـلة اـلدعم من أـجل تـق النووـية، وـقدـمت الوـك

)BelNPPــتروفيتس وذ ــية جماعية وتنظيم زيارات علمية جماعية مكّرســة  ) في أوس لك من خالل تقديم منح دراس
مت دورات تدريبية بالحضــور الشــخصــي  2021وفي عام  إلدارة المحطة وتشــغيلها وصــيانها بشــكل ســليم. ، نُّظِ

لوجية وتقنيات  بشــأن التطبيق العملي لنموذج التقييم االحتمالي لألمان فيما يتعلق بديمومة وموثوقية المعدات التكنو
ــية. ــافة إلى ذلك، أجريت في عام  االختبار غير المتلف في محطة القوى النووية البيالروســ بعثةُ    2021وباإلضــ

خبراء افتراـضية بـشأن إدارة إعداد تـصاميم محطة القوى النووية وزيارةٌ علمية جماعية إلى مركز إدارة األزمات  

 الوكالة) (الصورة من: ركون في هذه الدورة التدريبية افتراضياً إلى ثالثة بلدان.سافر المشا
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يذ نظام للتصـدي للطوارئ ولمعاينة الهياكل واإلجراءات الخاصـة  في االتحاد الروسـي لمعاينة طريقة تطوير وتنف
، المعنون "تعزيز األـمان  BYE2008بنظم الـتأـهب والتصـــــدي للطوارئ، وذـلك ـبدعم مـقّدم في إـطار المشـــــروع  

ــغيل"، وأجريت أيضــاً في محطة القوى   ــغيلي لمحطة القوى النووية خالل مرحلتي اإلدخال في الخدمة والتش التش
وفي تـشرين األول/أكتوبر، أجرت    لبيالروـسية بعثة متابعة في إطار خدمة فرقة اـستعراض أمان التـشغيل.النووية ا

  الوكالة بعثة متابعة سابقة لمرحلة التشغيل في إطار خدمة فرقة استعراض أمان التشغيل.

ة األرمينية وفقاً  في محطة القوى النووي 2وتعمل الوكالة على دعم األمان التشـــغيلي وتمديد عمر الوحدة   -264
، المعنون "تعزيز  ARM2004، أجريت في إطار المشـروع  2021وفي عام   لمعايير األمان الصـادرة عن الوكالة.

في محـطة القوى النووـية وفـقاً للمـعايير اـلدولـية"، بعـثة مـتابـعة في   2أـمان التشـــــغـيل فيـما يخصُّ تـمدـيد عمر الوـحدة 
ـيل الطوـيل األـجل وذـلك من أـجل تقييم ـجاهزـية محـطة القوى النووـية  إـطار ـخدـمة جواـنب األـمان المتعلـقة ـبالتشـــــغ

ــيات التي قدمتها البعثة التي أجريت في عام  ــغيل اآلمن الطويل األجل بناًء على التوصـ في    2018األرمينية للتشـ
ـقدـما  وـقد أحرزت محـطة القوى النووـية األرمينـية ت إـطار ـخدـمة جواـنب األـمان المتعلـقة ـبالتشـــــغـيل الطوـيل األـجل.

ــين وتحديث تقريرها الخاص بتحليل   ــغيل الطويل األجل؛ وتحس ــتعداد للتش ــتباقي لالس ــع نهج اس فيما يتعلق بوض
ــة إلدارة  ــصـ ــة بتحديد نطاق المكونات المخصـ ــين المنهجية الخاصـ ــغيل الطويل األجل؛ وتحسـ األمان لدعم التشـ

لغدة الدرقية وأربعة أجهزة لرصد التلوث  وباإلـضافة إلى ذلك، دعم المـشروع ـشراء نظام لـسبر امتصاص ا التقادم.
ألغراض الوقاية من اإلـشعاعات، بما يـشمل عمليات التركيب في الموقع وتقديم التدريب الالزم للموظفين القائمين  

   على التشغيل.

ويُعدُّ تحســين األمان التشــغيلي في محطات القوى النووية مصــدر قلق كبير، فضــالً عن كونه يمثّل هدفاً    -265
اسياً بالنسبة لبلدان أمريكا الالتينية التي تشغّل محطات للقوى النووية ألغراض تجارية (األرجنتين، والبرازيل،  أس

ادم محـطات القوى النووـية  RLA9089ويـهدف مشـــــروع التـعاون التقني   والمكســــــيك). ، المعنون "دعم إدارة تـق
ان" إلى تعزيز األمان التـشغيلي في محطات القوى  واالـستعداد للتـشغيل الطويل األجل اآلمن ولممارـسات ثقافة األم

النووية من خالل تعزيز تنمية الموارد البشــــرية التي تُدير محطات القوى النووية وتعمل فيها، بشــــكل مباشــــر،  
والترويج ـلذـلك، وتعزيز وتيســـــير تـبادل الخبرات اـلدولـية، وأفضـــــل المـمارســـــات، وتقييـمات وتعقيـبات الخبراء  

  والنظراء.

ــا  ول  -266 ) ومحطة قوى نووية ثالثة موجودة في  2و 1دى األرجنتين وحدتان عاملتان في بيونس آيرس (أتوش
،  2021وفي عام  هما في وضـــع التشـــغيل الطويل األجل.  1وإمبالســـي وأتوشـــا   محافظة قرطبة (إمبالســـي).

األجل أجريت في وحدة   اـستضافت األرجنتين بعثة متابعة في إطار خدمة جوانب األمان المتعلقة بالتشغيل الطويل
واسـتعرضـت البعثة التقدم المحرز في حل كل مسـألة من المسـائل التي   تشـرين الثاني/نوفمبر).  26-23( 1أتوشـا  

أثيرت في إطــار البعثــة التمهيــديــة في إطــار جوانــب أمــان التشـــــغيــل الطويــل األجــل التي أجريــت في عــام 
اق واســتعراض إدارة التقادم فيما يتعلق بالمكونات النظم تقدماً في مجاالت تحديد النط 1وأحرزت أتوشــا    .2018

    الكهربائية، ومكونات نظم األجهزة والتحكم.

ان في موقع أنغرا.  -267 من محـطة أنغرا    1ويجري العـمل على إـعداد الوـحدة   وـلدى البرازـيل وـحدـتان ـعاملـت
ــغيل الطويل األجل. وخالل عام  .2ارة التقادم خاص بالوحدة  وقد بدأت البرازيل بالفعل في إعداد برنامج إلد للتشـ

ــتعراض األمان الدوري  2021 ــتضــافت محطة أنغرا للقوى النووية حلقتي عمل افتراضــيتين ركزتا على اس ، اس
ــغيل الطويل األجل. ــاط المرافق ومنظمات   وعلى إدارة البيانات ألغراض إدارة التقادم والتش ــاركت فيهما بنش وش

  البرازيل.الدعم التقني في 
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طلب تجديد ترخيص إلى الهيئة    2015وفي المكسيك، قّدمت محطة الغونا فيردي للقوى النووية في عام    -268
  .2021وتمت الموافقة على تجديد الترخيص في عام  ـسنة.  60الرقابية لتمديد إجمالي عمر المحطة التـشغيلي إلى 

واسـتضـافت المكسـيك   شـأن إدارة تقادم الكابالت.، اسـتضـافت المكسـيك بعثة دعم افتراضـية ب2021وخالل عام 
ــاً في حزيران/يونيه وأيلول/ســـبتمبر   حلقتي عمل افتراضـــيتين بشـــأن ثقافة األمان وإدارة المعارف.    2021أيضـ

وتمـثل الغرض الرئيســـــي من حلقتي العـمل في ـتدرـيب الفريق المعني ـبإجراء التقييـمات اـلذاتـية لثـقاـفة األـمان وفي  
   كمال عملية التحليل واستخالص النتائج فيما يخص التقييمات الذاتية لثقافة األمان.تقديم الدعم الست

، شـاركت الهيئات الرقابية في األرجنتين والبرازيل والمكسـيك في حلقة عمل افتراضـية  2021وفي عام   -269
بإدارة التقادم والبرنامج  بشــأن اإلشــراف الرقابي واالســتعراض الرقابي لوضــع وتنفيذ وتحســين البرنامج الخاص 

    الخاص باعتماد صالحية المعدات.
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   الوقاية من اإلشعاعات واألمان النووي  -واو

  أبرز المالمح اإلقليمية -1-واو 

ولتحقيق أكثر إســهام ممكن   أصــبح اســتخدام المصــادر اإلشــعاعية منتشــراً على نطاق واســع في أفريقيا.  -270
ــعاعي في  للعلوم والتكنولوجيا النووية باع ــية لألمان اإلش ــاس ــين البنية األس تبارهما عامل حفز للتنمية، ينبغي تحس

ــادر. ــتخدام اآلمن والمأمون لتلك المص ــمان االس ــاء لض ، اعتمدت جيبوتي وتوغو  2021وفي عام  الدول األعض
التصــرف في النفايات  ، بُذلت أيضــاً جهود لتعزيز  2021وفي عام  مرســوم إنشــاء هيئتيهما الرقابيتين الوطنيتين.

  المشعة في أفريقيا.

يا والمحيط الهادئ المنفذة في إطار المجال المواضـيعي  2021وفي عام   -271 اريع في منطقة آـس ، ركزت المـش
"األمان النووي واألمان اإلشـعاعي وأمان النفايات" على البنية األسـاسـية لألمان اإلشـعاعي، والتدريب في مجالي  

  رئ والوقاية من اإلشعاعات.التأهب والتصدي للطوا

دعم الدول األعـضاء في أوروبا وآـسيا الوـسطى في ما يتعلق بالتـصرف    2021وواـصلت الوكالة في عام   -272
ويشمل ذلك التخطيط للتصرف في النفايات تمهيداً للتخلص منها   على نحو مأمون وفعال وكفؤ في نفاياتها المشعة.

وثـمة ـحاـجة   ـها والتخلص النـهائي منـها، وإخراج المرافق والمواقع من الـخدـمة.واإلدارة المتـكامـلة للنـفاـيات، وتخزين
مـستمرة لتحـسين التكنولوجيات وكفاءات الموارد البـشرية من أجل تحسين وتعزيز خبرة الدول األعضاء في مجال 

  التصرف في النفايات.

ة  -273 النســــــب ات ـب ات يمثالن أولوـي اـع ة من اإلشــــــع اـي ان النووي والوـق ة    ويظـل األـم ا الالتينـي ة أمريـك لمنطـق
، المعنون "بناء القدرات واسـتدامة الهيئات  RLA9087، وفي إطار المشـروع اإلقليمي  2021وفي عام  والكاريبي.

ويقدم هذا البرنامج التدريبي   الرقابية الوطنية"، اســـتُِهلَّ برنامج تدريبي جديد في مجال البنى األســـاســـية الرقابية.
ترـشد في إطارها بمـساعدة مصـممة خصـيصـاً للد أداة للتخطيط االـستراتيجي  ول األعضـاء في منطقة الكاريبي، يـُس

وفي الوـقت الراهن، تعـمل أنتيغوا وبربودا، وبليز، وـجاـمايـكا، وغـياـنا   .ُطّوِرت ـبالتـعاون مع بـلدان أمريـكا الالتينـية
ــاســ  ــتفادة من الدعم المقدم في إطار البرنامج للتعجيل بتطوير بناها األس ية الرقابية عبر وضــع خريطة على االس

واستشرافاً للمستقبل، سيدعم البرنامج التدريبي بناء قدرات الدول األعضاء المتبقية   طريق مفصلة بالنسبة لكل بلد.
  في المنطقة، وسيُوسَُّع نطاقه ليشمل التدريب الفردي في مجال أمان المصادر المشعة المهَملة.

  رقابية لألمان اإلشعاعيالبنية األساسية الحكومية وال -2-واو 

اون التقني    -274 ة ووضـــــع اللوائح  SAU9011في إطـار مشـــــروع التـع ابـي ة الرـق ذ الهيـئ ، المعنون "دعم تنفـي
النووية"، زودت دورة تدريبية افتراضـية طالئع المتصـدين في المملكة العربية السـعودية بمعارف بشـأن المبادئ  

من    50وحـضر الفعالية   لتـصّدي الفعّال لطارئ إـشعاعي أو نووي.األـساـسية وأفـضل الممارـسات التي يقوم عليها ا
من   آخر  وعــدد  الموانئ،  وســـــلطــات  الجمــارك  ووكالء  الوطني،  الحرس  ومنتســـــبي  النوويّين،  الرقــابيّين 

وُعقدت أيضــاً دورات بشــأن التصــدي األول للطوارئ اإلشــعاعية وبشــأن إعداد الخطط الوطنية     المســؤولين.
   للطوارئ اإلشعاعية.
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) التابعة  DNSTوتلقت إدارة العلوم والتكنولوجيا النووية (  -275
لوزارة المـناجم والـطاـقة في كمبودـيا نـظام معلوـمات هيـئات رـقابـية  
اـشترته الوكالة لدعم إنشاء رصيد الوطني من المصادر اإلشعاعية 

، KAM9004في كمبوديا وذلك في إطار مشـــروع التعاون التقني  
ــادر   ــية رقابية للتحكُّم في المصــ ــاســ ــاء بنية أســ المعنون "إرســ

من موظفي إدارة   20الحق، تلقى حوالي    وفي وقت اإلشـــعاعية".
العلوم والتكنولوجيا النووية، بدعم من الوكالة وبشــكل افتراضــي،  

من نظام معلومات الهيئات    3.4تدريباً على اســــتخدام اإلصــــدار 
اً على نـقل   الرـقابـية. وتعـمل إدارة العلوم والتكنولوجـيا النووـية ـحالـي

ة إلى نظام معلومات  البيانات الموجودة بشــأن المصــادر اإلشــعاعي
وأصدرت وزارة المناجم والطاقة اإلعالن  الهيئات الرقابية الجديد.

ــان/أبريل    1المؤرخ    0126رقم  ــتيراد    2021نيس ــأن إدارة اس بش
ــعاعية، الذي يُبيِّن اإلجراءات   ــادر اإلشـ ــتخدام المواد والمصـ واسـ
واألحكام والشروط الواجب تطبيقها عند استيراد المواد والمصادر  

   شعاعية واستخدامها في كمبوديا.اإل

ــروع اإلقليمي    -276 ــاعد المش ــعاعي"  RER9148ويس ــية الرقابية لألمان اإلش ــاس ، المعنون "تعزيز البنية األس
ر تبادل الخبرات   البلدان في أوروبا وآسـيا الوسـطى على تحديد العناصـر التي يفتقدها اإلطار الرقابي كما أنه ييسـِّ

بنية األساسية الرقابية، من خالل دعم التنسيق وإقامة الشبكات وتبادل المعارف والتوصل  لتسريع عملية استدامة ال
أن القضـايا والتحديات. ترك بـش وفي إطار المـشروع، تلقى أخصـائيون التدريب على إجراء تقييم ذاتي    إلى فهم مـش

ر األمان ذات الصــلة الصــادرة عن لحالة البنية األســاســية الرقابية الوطنية لألمان في بلدانهم اســتناداً إلى معايي
الوكالة وذلك باسـتخدام منهجية التقييم الذاتي للبنية األسـاسـية الرقابية الخاصـة باألمان، وبشـأن كيفية وضـع خطة 

أخصــائيا من    25كما ســاعد المشــروع   عمل إلنشــاء أو تحســين اإلطار القانوني والحكومي والرقابي في بلدانهم.
ة على إنشـــــ  ابـي ات الرـق ام ـخاص لتخطيط  الهيـئ ة، مع إيالء اهتـم ابـي ات الرـق ة للهيـئ امـل ة متـك اء أو تعزيز نظم إدارـي

دت هيئات رقابية من  الموارد البشــرية. دولة عضــواً بأجهزة تحديد لقياس مســتويات    15وباإلضــافة إلى ذلك، ُزّوِ
وركَّزت فـعالـية   تفتيش.أشــــــعة غاما واألشــــــعة النيوترونـية وذلك لتعزيز قدرات هذه الهيـئات الرقابـية في مـجال ال

تدريبية ختامية على زيادة المعرفة بشأن منهجيات إجراء التقييمات الذاتية لثقافة األمان من أجل الحفاظ على ثقافة 
  قوية في الهيئات الرقابية في الدول األعضاء فيما يتعلق باألمان اإلشعاعي.

األســـاســـية لألمان اإلشـــعاعي" إلى تعزيز البنية  ، المعنون "تعزيز البنية RLA9086ويهدف المشـــروع    -277
األســاســية لألمان اإلشــعاعي في الدول األعضــاء في أمريكا الالتينية والكاريبي، بما في ذلك تحســين التصــرف  

، اســتخدمت األموال المخصــصــة للمشــاريع  2021وفي عام  بأمان في النفايات المشــعة وحماية الجمهور والبيئة.
عضـــاء لتنفيذ برامج الرصـــد البيئي المتعلقة بحاالت التشـــغيل العادي وحاالت التعرض  لشـــراء معدات للدول األ

   .2022ومن المقرر تقديم تدريب عملي محدد على استخدام هذه المعدات في عام   القائمة.

بمسـاعدة    2021الئحة الوقاية من اإلشـعاعات في عام   لمسـودةوفي كوسـتاريكا، أُجريت بنجاح مراجعة    -278
ــروع الوطني  الو ــعاعي".  المعنون ،COS9012كالة من خالل المش ــية الوطنية لألمان اإلش ــاس   "تعزيز البنية األس

ين   يواصـل العمل مع الوكالة لتحـس يدرج البلد الالئحة المنقَّحة في اإلطار القانوني الوطني وـس   يالتنظيم  الصـكوـس
  د بشأن األمن المادي في دورة المشروع المقبلة.المحدَّ 

مسؤولة تقنية من إدارة العلوم والتكنولوجيا النووية
 التابعة لوزارة المناجم والطاقة في كمبوديا.

 إدارة العلوم والتكنولوجيا النووية) (الصورة من:
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  وقاية العاملين والمرضى والجمهور من اإلشعاعات -3-واو 

، المعنون "الترويج لثقافة  POL9025، قّدمت الوكالة الدعم إلى بولندا من خالل المشــروع  2021في عام   -279
ة الجودة". د الجودة ومراقـب درة إدارات الـطب النووي على توكـي ان وتعزيز ـق ادة  أـم ة لزـي دريبـي ت دورات ـت مـَ ونُّظِ

وتم شراء معدات   والترويج للممارسات الجيدة فيما يتعلق بتوكيد الجودة ومراقبة الجودة وسالمة المرضى.الوعي  
لدعم إنشـــاء قســـمين مرجعيين في مجال الطب النووي فيما يتعلق توكيد الجودة/مراقبة الجودة يســـتخدمان بمثابة  

َزت قـدرات أقســـــام الطـب ال مركزي تـدريـب وطنيين. نووي في بولنـدا في مجـال توكيـد  ونتيجـة لـذلـك، ُعّزِ
     الجودة/مراقبة الجودة، وُحّسنت الوقاية من اإلشعاعات وثقافة األمان في البلد.

وإّن بناء القدرات وتعزيز ثقافة األمان اإلشــــعاعي في مجال الطب هي من المجاالت ذات األولوية فيما    -280
ت دورتان تدريبيتان افتراضـــــيتان من قبل الوكالة ومركز  ، نُّظم2021وفي عام   يتعلق بتـعاون الوكالة مع التفـيا.

اـمة في إـطار المشـــــروع   ة الـع ابع لـخدـمة البيـئ اـفة األـمان  LAT9015األـمان اإلشــــــعاعي الـت ، المعنون "تعزيز ثـق
اإلـشعاعي في مجال الطب وتحـسين معارف موظفي الهيئات الرقابية"، وذلك بهدف مواـصلة تعزيز تنمية الموارد  

دت الدورة األولى من معرفة ومهارات الموظفين الطبيين بـشأن الجوانب العملية للتعرض الطبي في  وزا البـشرية.
مجال التصـــوير باألشـــعة الســـينية في حين وفرت الدورة الثانية المعارف النظرية الالزمة بشـــأن معايير األمان  

وإجماالً، تلقى   الطب النووي.والممارســات الجيدة لتحســين وقاية المرضــى والموظفين من اإلشــعاعات في مجال  
   مهنياً من التفيا. 90التدريب أكثر من 

  التأهب والتصدي للطوارئ -4-واو 

عند وقوع حادثة إشــعاعية، غالباً ما تكون مركبات اإلســعاف وضــباط الشــرطة ورجال اإلطفاء أول من    -281
ية كما أن اإلجراءات التي  والوقت عامل حاســـم في حاالت الطوارئ اإلشـــعاع يصـــل إلى مكان وقوع الحادث.

ــمان إنقاذ   ــاعات التي تلي الحادث يمكن أن تكون بالغة األهمية لضــ ــدين في الدقائق والســ يتخذها طالئع المتصــ
وـسواء تعلق األمر بإدارة التـصدي الطبي أو تخـصيص طرق اإلخالء أو   األرواح البـشرية والتخفيف من العواقب.

   مستجيبين يؤدون دوراً فريداً في حماية الجمهور.حماية األدلة المحتملة، فإّن طالئع ال

ــروع    -282 ــتدامة القدرات الوطنية  BAH9010وتلقت البحرين الدعم من خالل المشــ ــمان اســ ، المعنون "ضــ
  للتأهب والتـصدي للطوارئ اإلـشعاعية"، لـضمان اـستدامة القدرات الوطنية للتأهب والتـصدي للطوارئ اإلـشعاعية.

من اـلدورات الـتدريبـية الوطنـية بشـــــأن مواضـــــيع تتعلق ـبالـتأـهب والتصـــــدي    وـعةمجم، عـقدت 2021وفي ـعام  
    موظفا وطنيا. 220وشارك في هذه الدورات التدريبية أكثر من  م العديد منها باللغة العربية.دِّ قُ وللطوارئ، 

والتـصدي للطوارئ  ، المعنون "تعزيز القدرات الوطنية المتعلقة بالتأهب  QAT9014وفي إطار المـشروع    -283
المرحلة الثالثة"، قدَّمت دورة تدريبية وطنية افتراضـية بشـأن التأهب والتصـدي للطوارئ النووية أو اإلشـعاعية   -

لموظفي الجمارك التدريب بشـــأن المفاهيم األســـاســـية الخاصـــة بالتأهب والتصـــدي للطوارئ، مع التركيز على  
   مشاركاً من قطر. 55وحضر الدورة  ي.التصدي األول في حال وقوع طارئ إشعاعي أو نوو

،  CYP9007وفي قبرص، قدَّمت الوكالة لطالئع المتصــــدين للطوارئ اإلشــــعاعية في إطار المشــــروع    -284
المعنون "تعزيز البنية األســاســية والقدرات الرقابية لضــمان األمان اإلشــعاعي وفقاً لمعايير األمان الصــادرة عن 

وتعلم    ت والمـعارف لحـماية أنفســـــهم بشــــــكل فـعال أثـناء االســـــتجابة لألزمات.الوكالة" الـتدريب بشـــــأن المـهارا
المـشاركون أفـضل الـسبل إلـسناد المهام وتخصيص الموارد في أوقات الضغط الشديد وكيفية حماية أنفسهم وحماية  
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لعاملين  وشـمل التدريب أيضـاً سـلسـلة من السـيناريوهات المكتبية ل المعرضـين لإلشـعاعات الموجودين في الموقع.
وحـضر   الطبيين ومـسؤولي التـصدي، تحاكي ـسيناريوهات الطوارئ التي يتطلب التـصدي لها تنـسيقاً ـسريعاً ووثيقاً.

من طالئع المتصــــدين الطبيين على مدار ثالثة أســــابيع لمراعاة جداولهم الخاصــــة بتناوب    34الدورة التدريبية  
  جوالت سيارات اإلسعاف.  

ــروع  ونظمت ثالث فعاليات تد  -285 ــاركة في المشـ ــاء المشـ ، المعنون  RER9151ريبية إقليمية للدول األعضـ
وتطرقت الفعاليات التدريبية إلى وضــع اســتراتيجية للوقاية   "تحديث وتنســيق خطط التأهب والتصــدي للطوارئ".

  .خاصة بالطوارئ النووية واإلشعاعية، ودور طالئع المتصدين، والطوارئ المقترنة بطوارئ أو حادثات أخرى 

ــدي للطوارئ    -286 اريبي على التصـــ ة والـك ا الالتينـي درات في أمريـك ة إلى تعزيز الـق وفي إطـار جهود رامـي
مشــاركاً من ثماني دول أعضــاء كاريبية في دورة تدريبية لطالئع المتصــدين نظمت في    21اإلشــعاعية، شــارك 

ــتدامة الهيئات الرقابية الوطنRLA9087إطار المشـــروع   ــافة إلى ذلك،  ية".، المعنون "بناء القدرات واسـ وباإلضـ
أجريت بعثات خبراء بشـأن تقييم المخاطر من أجل وضـع خطط الوطنية للطوارئ اإلشـعاعية في أنتيغوا وبربودا  
وجامايكا، مما وفر أســاســاً لوضــع ترتيبات طوارئ فعالة تتناســب مع توصــيف الخطر اإلشــعاعي بالنســبة لهذين  

    البلدين.

، المعنون "تعزيز البنية  RLA9086كانون األول/ديســمبر في إطار المشــروع   ونُفذ نشــاطان تدريبيان في  -287
بلداً في أمريكا    13مـشاركاً من   31وجمعت دورة تدريبية إقليمية لطالئع المتـصدين   األـساـسية لألمان اإلـشعاعي".

عن ســبب    الالتينية، ونُّظمت حلقات دراســية شــبكية بشــأن ترتيبات إنهاء طارئ نووي أو إشــعاعي بغض النظر
   وقوعه.

، المعنون "تعزيز القدرات الوطنية للتنفيذ في مركز  BOL9009وتلقت بوليفيا الدعم في إطار المشـــروع    -288
البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا النووية ومركزي الطب النووي والعالج اإلشعاعي"، لبناء قدرات التأهــُّب  

البنية األسـاسـية الجاري تشـييدها في البلد، بما في ذلك لمرفق تشـعيع    والتصـّدِي للطوارئ الالزمة لتلبية متطلبات
وفي تشــرين   متعدد األغراض، ومرفق مســتحضــرات صــيدالنية إشــعاعية ومرفق ســيكلوترون، ومفاعل بحوث.

مشــاركاً دورة تدريبية وطنية بشــأن التأهب والتصــدي لطارئ نووي أو إشــعاعي أثناء    76األول/أكتوبر، حضــر 
   د المشعة.نقل الموا

، المعنون "تعزيز البنية األسـاسـية الوطنية لألمان اإلشـعاعي"،  ECU9017وفي إكوادور، قدَّم المشـروع    -289
  الدعم لعقد دورة تدريبية وطنية في تـشرين الثاني/نوفمبر بـشأن االـستجابة الطبية األـساـسية خالل طارئ إـشعاعي.

أندراري التخصــصــي في كويتو، في إطار اســتعداد هذا  مشــاركا من مســتشــفى كارلوس    24وحضــر الدورة 
عاعية في البلد. تـشفى مرجعي للتصـدي للطوارئ اإلـش تـشفى للعمل بصـفة مـس اط هو جزء من تنفيذ  المـس وهذا النـش

لبناء القدرات الطبية في مجال التأهب والتصـــدي للطوارئ، ناشـــئة عن   2020خريطة طريق وضـــعت في عام 
   في إطار نفس المشروع. 2020راؤهما في عام توصيات بعثتي خبراء تم إج

  التصرف في النفايات المشعة، واإلخراج من الخدمة، واالستصالح البيئي -5-واو 

، المعنون "تعزيز التصــّرف في النفايات المشــعة (اتفاق أفرا)"، RAF9062في إطار المشــروع اإلقليمي    -290
، أكملت موريشــيوس  2021وفي عام  للنفايات في أفريقيا. يســتمر إحراز تقدم ملحوظ في تطوير البنية األســاســية

وتم تشــييد المرفق ألغراض الخزن الطويل   تشــيد أول مرفق مركزي لخزن المصــادر المشــعة المختومة المهملة.
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عاماً، وســيدخل المرفق مرحلة التشــغيل في عام   50األجل للمصــادر المشــعة المختوم المهملة، لمدة ال تتجاوز  
ر الوكالة في تقديم المسـاعدة فيما يتعلق بتقديم التدريب العملياتي، والمعدات، واألدوات المطلوبة  وسـتسـتم .2022

   للمرفق.

ــروع التعاون التقني    -291 ــعة والمواد  OMA9006وفي إطار مشـ ، المعنون "تنفيذ اإلدارة اآلمنة للنفايات المشـ
فط والغاز"، وفرت الوكالة الدعم الذي يقدمه الخبراء  المشعة الموجودة في البيئة الطبيعية الناجمة عن صناعات الن

فيما يتعلق بإجراء بعثة افتراـضية بـشأن إنـشاء رصيد للمواد المشعة الموجودة في البيئة الطبيعية في قطاع صناعة 
وعقب إجراء البعثة، ُعقدت حلقة عمل وطنية افتراضــية بشــأن الرصــيد واالســتراتيجيات   النفط والغاز في ُعمان.

وجمعت حلقة العمل مختلف الجهات الوطنية المعنية،   اصـة بإدارة المواد المشـعة الموجودة في البيئة الطبيعية.الخ
بـما في ذـلك الهيـئات الوطنـية، والجـهات المنتـجة للنـفاـيات، من أـجل إرســـــاء فهم مشـــــترك حول أهمـية وجود نهج  

  ئة الطبيعية على نحو فعال من حيث التكلفة.متكامل يســمح بإنشــاء رصــيد وطني للمواد المشــعة الموجودة في البي
وشـملت حلقة العمل مواضـيع مثل الدور المتوقع للرصـيد في إطار االسـتراتيجية اإلجمالية للتصـرف في النفايات  
المحتوية على مواد مشــعة موجودة في البيئة الطبيعية، والتحديات الرئيســية، والحلول التقنية والممارســات الجيدة  

  إنشاء الرصيد.فيما يتعلق ب

اون التقني    -292 ــائص مواقع مختبرات البحوث  CPR9054ومن خالل مشـــــروع التـع ، المعنون "تقييم خصـــ
تنظيم بعثت خبراء افتراضــية مدتها    2021الجوفية في العمق للتخلص من النفايات القوية اإلشــعاع"، تم في عام 

ستة أسابيع لمساعدة الصين في تشييد أول مختبر بحوث جوفي للتخلص من النفايات القوية اإلشعاع، بهدف توفير  
ــاهمات وإرشـــ  ــوعة للمختبر.مسـ ــيات لدعم الخطط الموضـ ــروع  2021وفي عام   ادات وتوصـ ، وبدعم من المشـ

RER9150  ــرف في ــاريع الكبيرة الجارية بكفاءة لإلخراج من الخدمة والتصـ ، المعنون "تعزيز قدرات تنفيذ المشـ
حتملة"، اكتســبت جهات  النفايات مع التقليل إلى الحد األدنى من المخاطر اســتناداً إلى المبادرات وأوجه التآزر الم

معنية من ثالث عـشرة دولة عـضواً في أوروبا المعارف وأفـضل الممارـسات بـشأن إجراءات اإلخراج من الخدمة  
كما دعم المشروع المناقشات بين األخصائيين   الكفيلة بتنفيذ عمليات التصرف في النفايات بشكل فعال وأكثر أماناً.

علق ـبأســـــالـيب  لتـحدـيد أســـــالـيب موثوـقة وفـعاـلة فيـما يت
النفايات المـشعة الـصلبة بحرارة عالية، بما في   معالجة  

ادة الصـــــهر،   ا وإـع البالزـم ة ـب الـَج د، والمـع ذـلك الترمـي
ــار   اختي في  تؤثر  التي  ــة  الرئيســـــي ــل  العوام وفحص 

ــاً   التقنيات الحرارية. ــاء أيضـ ــنت الدول األعضـ وحسـ
ــأن تنفيذ إجراءات إعفاء المواد من التحكم   معرفتها بشـ

ــأن  الرقابي ــروط، وبشـ ، بما في ذلك رفع الرقابة المشـ
ــدات   النوي على  تحتوي  التي  ــات  ــاي النف تكييف  ــة  عملي

ونتيجة لذلك، تعززت   المشعة ألفا وما وراء اليورانيوم.
بـشكل كبير القدرة اإلقليمية على التنفيذ الفعال لمـشاريع  
الكبيرة لإلخراج من الخدمة والتصرف في النفايات مع  

ل المـخاطر إل ادرات  تقلـي اداً إلى المـب ى أدنى ـحد اســـــتـن
   وأوجه التآزر المحتملة. 

   

الموقع المقترح لمختبر البحوث الجوفي يقع في منطقة بايشان 
في محافظة غانسو في الصين، التي تحدها من الشمال صحراء 

 ويسترمان/الوكالة)-جيرالد نيدر (الصورة من: غوبي.
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وتلقى ثالثة أخصــائيين في مجال التصــرف في النفايات المشــعة من إدارة التصــرف في النفايات التابعة    -293
ة  لوكالة األمان النووي واإلشــعاعي في جورجيا تدريباً عملياً في الموقع بشــأن مناولة المصــادر المشــعة المختوم 

ــفيلي للفيزياء في تبيليســي بجورجيا. ــعة المركزي في معهد أندرونيكاش وتم  المهملة في مرفق خزن النفايات المش
ــروع   ــاليب  GEO9015التدريب، في إطار المشـ ــاء أسـ ــعة عن طريق إرسـ ، المعنون "تعزيز أمان النفايات المشـ

كة وطقم أدوات مـصمم خـصيـصاً لتكييف وإعادة  المعالجة الـسليمة والتخزين المأمون" باـستخدام بنية أـساـسيّة متحرِّ 
دت عدة دورات بشــأن إعادة التكييف األخصــائيين   تكييف المصــادر المشــعة المختومة المهملة في جورجيا. وزوَّ

ــادر المشـــعة المختومة المهملة، من البداية  بالمعارف النظرية والعملية الالزمة إلجراء عملية إعادة تكييف المصـ
كل مأمون وعّزز  ومكّ  إلى النهاية. عة المختومة المهملة بـش روع من ضـمان خزن العديد من المصـادر المـش ن المـش

  أمان النفايات المشعة في البلد.

ــأة النووية الوحيدة في البرتغال.  1ومفاعل البحوث البرتغالي البالغة قدرته    -294 والبرنامج   ميغاواط هو المنشـ
المســـتهلك والنفايات المشـــعة ال يأخذ في االعتبار ســـوى الخزن الســـطحي  الوطني الحالي للتصـــرف في الوقود  

للنـفاـيات المشــــــعة وهو يتضـــــمن تـقديراً أولـياً لكمـيات وأنواع النـفاـيات التي يمكن تنتج عن عملـية إخراج مـفاـعل  
دة األمريكية،  وفي حين أن الوقود المـستهلك قد تم إرـساله بالفعل إلى الواليات المتح البحوث البرتغالي من الخدمة.

ـفإن المرفق يحـتاج إلى خـطة لإلخراج من الـخدـمة، وهي خـطة طلـبت البرتـغال اـلدعم من الوـكاـلة إلـعدادـها. وـقدم  
، المعنون "إـعداد خـطة إلخراج مـفاـعل البحوث من الـخدـمة" ـتدرـيب تـناول تـحدـيد  POR9011في إـطار المشـــــروع  

ل مختلف جوانب تحديد الخصــائص اإلشــعاعية  الخصــائص اإلشــعاعية قبل إخراج مرفق نووي من الخدمة وشــم
المطبقة طوال مشــــروع اإلخراج من الخدمة، وتحديد طابع ومدى إجراءات اإلخراج من الخدمة وإزالة التلوث،  

وعزز الـتدرـيب ـقدرة الفريق المعني   وـكذـلك دعم تخطيط اإلخراج من الـخدـمة وتـقدير تـكاليف اإلخراج من الـخدـمة.
وباإلضــافة إلى ذلك، تم توفير األجهزة واألدوات   إخراج مفاعل البحوث من الخدمة.بالمفاعل على صــياغة خطة  

  الالزمة لالضطالع بعملية تحديد الخصائص اإلشعاعية.

، تم إحراز مزيد من التقدم في أمريكا الالتينية والكاريبي فيما يتعلق بالتصــرف المأمون  2021وفي عام   -295
وعقدت   مشــعة موجودة في البيئة الطبيعية مصــدرها الصــناعات غير النووية.في النفايات التي تحتوي على مواد  

بيل المثال، صـناعات النفط   اعدة البلدان التي لديها مثل هذه الصـناعات في المنطقة (على ـس دورات افتراضـية لمـس
تخراج المعادن وإنتاجها). ارية  ، تواصـل بـشكل افتراضـي إجراء بعثات خبراء اسـ 2021وفي عام  والغاز، واـس تـش

ــتراتيجيات األمان الوطنية، بهدف دعم الدول األعضــاء في تحديد  ــتعراض ومتابعة تنفيذ اس ــتوى الس رفيعة المس
وفي    2021وعلى غرار ذلك، وفي عام   أولويات االحتياجات لســد الثغرات الموجودة في بناها األســاســية لألمان.

ألمان اإلشــعاعي"، تم إعداد وثيقة ســياســة إنفاذ  ، المعنون "تعزيز البنية األســاســية لRLA9086إطار المشــروع  
ــعاعية والنووية، وإعداد المواد الالزمة لدورة تدريبية. ــع دليل   للوكاالت الرقابية اإلشـ كما تم تكريس العمل لوضـ
   لتقدير عدد موظفي الهيئات الرقابية الالزم لتنفيذ العمليات واألنشطة الرقابية.

ــروع الوطني    -296 ــرية في مجال التكنولوجيا النووية"  BRA0024ودعم المشــ ، المعنون "تنمية الموارد البشــ
  وضــع خريطة طريق لنهج شــمولي إزاء التصــرف في المواد المشــعة الموجودة في البيئة الطبيعية في البرازيل.

ء فهم بشــأن األهمية التي  حلقة عمل بشــأن هذا الموضــوع، وذلك بهدف إرســا  2021وعقدت بنجاح في أيار/مايو  
يكتســـيها وضـــع نهج شـــامل ومتكامل للتصـــرف في المواد المشـــعة الموجودة في البيئة الطبيعية بشـــكل مأمون  

مـشروع ـشبكة إدارة البيئة واـستـصالحها المخـصص للمواد المـشعة  وقد اـستندت حلقة العمل إلى هيكل   واقتـصادي.
من الهيـئة الرـقابـية الوطنـية والقـطاع الصــــــناعي مـعا لمـعالـجة   وعـمل المشـــــاركون .الموجودة في البيـئة الطبيعـية

وقدمت خريطة الطريق التي وضــعها المشــاركون   القضــايا المتعلقة بالمواد المشــعة الموجودة في البيئة الطبيعية.
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واد  في حلقة العمل إلى الهيئة الوطنية للطاقة النووية وهي توفر األسـاس لتنفيذ نهج شـمولي إزاء التصـرف في الم
   المشعة الموجودة في البيئة الطبيعية في البرازيل.

ــاـعد المشـــــروع اإلقليمي    -297 ائيين  RLA9088ويســـ ، المعنون "تعزيز الـقدرات اإلقليمـية للمســـــتفـيدين النـه
ــعاعات وكذلك التأهب والتصــدي للطوارئ وفقاً لمتطلبات الوكالة"   ــأن الوقاية من اإلش ومنظمات الدعم التقني بش

ا الالتينية على المضــي قدماً في تنفيذ متطلبات األمان العامة الصــادرة عن الوكالة، ال ســيما عناصــر  بلدان أمريك
ان المواضـــــيعي   ة بمجـال األـم ك المتعلـق اعـات وتـل ة من اإلشــــــع اـي ة للوـق ان الالزـم املين من    2األـم ة الـع اـي (وـق

ــيعي   ــعاعات)، ومجال األمان المواضـ ــعاعات)، ومج  3اإلشـ ــى من اإلشـ ــيعي  (وقاية المرضـ ال األمان المواضـ
(الـتأـهب والتصـــــدي للطوارئ مع التركيز على االســـــتـجاـبة الطبـية، بـما في ذـلك قـياس الجرـعات في ظروف   5

ــعاعي   ــرية (فيما يتعلق بمعايرة أجهزة الكشــف، ومراقبة جودة أجهزة التشــخيص اإلش الحوادث)، والصــحة البش
  2021الجائحة، نُفِّذ العديد من األنشـــطة في عام   وعلى الرغم من الظروف التي فرضـــتها والعالج اإلشـــعاعي).
ــي. ــكل افتراضــ ــعاعات   بشــ ــلة المتعلقة بالوقاية من اإلشــ ونتيجة لذلك، تم تعديل المحتويات والمواد ذات الصــ

واالســتجابة الطبية المتقدمة في حاالت الطوارئ اإلشــعاعية لتتوافق مع مســار التعلم اإللكتروني وتقديم الدورات  
  الفتراضــــية، مما عزز من إمكانية وصــــول المزيد من الجهات المعنية إلى هذا المجال المواضــــيعي.التدريبية ا

وعقدت حلقتان دراستان شبكيتان، واحدة بشأن قياس الجرعات األحيائية كتقنية لتقييم الجرعات في إطار التصدي  
ة إلى ذلك، تم توفير المعدات  وباإلـضاف  لطارئ نووي أو إـشعاعي، واألخرى بـشأن التـصدي للطوارئ اإلـشعاعية.

ــعاعي. كما وفرت الوكالة معدات تتعلق   للدول األعضــاء لتعزيز قدرتها على قياس معدل الجرعات والتلوث اإلش
بخدمات التشــــعيع لدعم المشــــاركة في المجموعة األوروبية لقياس الجرعة اإلشــــعاعية، التي تتيح المقارنة بين 

أمر ضـــروري للحفاظ على جودة النظم في مختبرات المعايير الثانوية    أجهزة قياس الجرعات اإلشـــعاعية، وهو
    لقياس الجرعات.

ــعاعية في العينات البيئية في    -298 وتم تعزيز قدرات أوروغواي الوطنية على الكشـــف عن وجود ملوثات إشـ
لتحليل في الوقت  الوقت الفعلي، ال ســيما في عينات الهواء، وذلك من خالل تركيب ثالث محطات تحليلية جديدة ل

ــيرو الرغو وتاكواريمبو. ــكل المحطات جنبا إلى جنب مع مركز العمليات المركزي   الفعلي في كولونيا، وتس وتش
ــعاعية. ــاء نظام لإلنذار المبكر بالطوارئ اإلش ــبكة وطنية إلنش ــغيل   في مونتيفيديو ش ــبكة مرحلة التش ودخلت الش

، ولضـــمان االســـتدامة، دعمت الوكالة توفير برنامج لبناء القدرات عن بعد لتدريب ودعم 2021الكامل في عام 
المهنيين الوطنيين في مـجاالت مـثل المراقـبة اإلشــــــعاعية البيئية، وتفســـــير البيانات، وقياس طيف أشـــــعة غاما،  

ــات في الموق ــروع الوطني  والمعايرة وإجراء القياســ ، المعنون "تعزيز البنية  URU9012ع، وذلك في إطار المشــ
  األساسية الوطنية لألمان واألمن اإلشعاعيين".

ــناديق التصــرف في  2021وفي عام   -299 ــأن "ص ، أجريت بعثة خبراء افتراضــية لتركيا مدتها ثالثة أيام بش
ــيع مثل ترتيبات التم ــملت مواضــ ــوم  النفايات واإلخراج من الخدمة"، شــ ــاب التكاليف، والرســ ويل، ونهج حســ

ِدّم في إـطار المشـــــروع   ارير، وذـلك ـبدعم ـق ايير إـعداد التـق ا، ومـع اديق وحوكمتـه ات، وإدارة الصــــــن اـن والضــــــم
TUR2020."المعنون "تعزيز البنية األساسية النووية الوطنية ونظام التصرف في النفايات المشعة ،  
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  تطوير المعارف النووية وإدارتها -زاي

  أبرز المالمح اإلقليمية -1-يزا

، اســـتمرت الجهود  2021وفي عام   تمثل تنمية الموارد البشـــرية أولوية من أولويات المنطقة األفريقية.  -300
الرامية إلى توفير التدريب للموظفين المهرة من المـستوى المتوـسط، مثل المهندـسين والتقنيين، من خالل التدريب  

يل األجل لبناء القدرات وضــــمان توافر الموظفين المهرة في الدول األعضــــاء  األكاديمي القصــــير األجل والطو
  األفريقية.

وتظل تنمية الموارد البشــرية تمثل أولوية بالنســبة للدول األعضــاء في أوروبا وآســيا الوســطى من أجل    -301
رامية إلى دعم تعليم  وتواصــلت الجهود ال تحقيق أقصــى قدر من االســتخدام الســلمي للعلوم والتكنولوجيا النووية.

ونـطاق تطبيق العلوم   وـتدرـيب المهنيين في مـجال العلوم والتكنولوجـيا النووـية في مختلف مراـحل حـياتهم المهنـية.
والتكنولوجيا النووية في أوروبا وآســــيا الوســــطى واســــع ومتنوع كما أنه ثمة اختالفات كبيرة فيما يتعلق بالبنية  

دول أعضــاء لديها محطات القوى نووية عاملة    10القوى النووية أداء دور هام في وتواصــل   األســاســية النووية.
وفي الوقت نفـسه، فإن الدول التي ليس لديها   دول أعـضاء تعتبر مـستجدة في مجال محطات القوى النووية. 5وفي  

  محطات للقوى النووية تستخدم هي األخرى التطبيقات النووية في مجاالت شتى.

لجهود الرامية إلى الترويج لتعليم وتدريب المهنيين الشــــباب في مجال العلوم والتكنولوجيا  وتواصــــلت ا  -302
امج   ارة عن برـن دو، وهو عـب اـن امج نوكلـي ا من خالل برـن اريبي، ال ســـــيـم ة والـك ا الالتينـي ة أمريـك ة في منطـق النووـي

ويوفر برنامج   ية بدعم من الوكالة.تعليمي جديد وضــعته شــبكة أمريكا الالتينية للتعليم في مجال التكنولوجيا النوو
نوكلياندو مجموعة من األدوات والموارد الدراسـية لمسـاعدة المعلمين في المنطقة على دمج مفاهيم العلوم النووية  

   في مناهجهم.

  بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية وإدارة المعارف -2-زاي

دريب في مجال العالج اإلـشعاعي لألورام، وعلم  منهاج أـساـسي خاص بخطط الت  2021اـستكمل في عام   -303
وهو يهدف إلى توفير الحد األدنى من المتطلبات األســـاســـية   األورام اإلكلينيكي، والعالج اإلشـــعاعي في أفريقيا.

للمراكز اإلقليميـة المختـارة في إطـار اتفـاق أفرا وأي برامج تـدريبيـة من المزمع وضـــــعهـا في مجـال العالج  
   وعلم األورام اإلكلينيكي في القارة. اإلشعاعي لألورام

، المعنون "دعم اســـــتـخدام التكنولوجـيات اإلشــــــعاعـية في التطبيـقات  RAF1008وفي إـطار المشـــــروع    -304
الصـــناعية وفي الصـــيانة الوقائية للمعدات النووية والطبية (اتفاق أفرا)"، اســـتضـــاف مركز البحوث النووية في  

وتلقى   حاصــلين على منحة دراســية جماعية مدتها شــهر بشــأن األجهزة النووية.البيرين بالجزائر دورة تدريبية لل
ــغيل وإصــالح األجهزة الطبية  ــأن تش ــأن مبادئ األجهزة اإللكترونية النووية، وبش ــحاً تدريباً بش ــر مرش أحد عش

   والنووية.

المؤســـســـات النووية الوطنية  ، المعنون "دعم بناء قدرات INS0020ومن خالل مشـــروع التعاون التقني    -305
مشـاركاً    280لدعم الصـناعة النووية واسـتخدام التكنولوجيا النووية من طرف الجهات المعنية"، حضـر أكثر من 

ة و ة مختلـف ال إدارة المـعارف من ثالث منظـمات وطنـي ات في مـج ديهم مســـــؤولـي ة    23ممن ـل اـل اً للوـك ابـع مركزاً ـت
وزودت حلقات   حلقات عمل وطنية افتراضــية بشــأن إدارة المعارف.الوطنية للطاقة النووية، ســلســلة من ثالث 
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ــتراتيجية إدارة المعارف مع أهداف المنظمة في   ــاركين بالمعارف واألدوات المتعلقة بكيفية تنســيق اس العمل المش
لتحصـيل  مجال األعمال، وكيفية ضـمان نمو ثقافة مؤـسـسية فيما يتعلق بتقاـسم المعارف، بما في ذلك النُُّهج العملية  

تباقية لالحتفاظ بالمعارف ونقلها لـضمان تحديد المعارف البالغة   المعارف الـضمنية، وكيفية مواـصلة تنفيذ خطة اـس
    األهمية وتقاسمها واالحتفاظ بها.

ا النووـية    INS0020كـما يـقدم المشـــــروع    -306 اـلدعم إلى معـهد العلوم التطبيقـية المتـعددة في مـجال التكنولوجـي
)PoINT  في خطة التنمية الوطنية المتوســطة األجل  منهاج ذي طابع صــناعي، مع مراعاة الهدف الوارد  ) لوضــع

ــيا و ــريع العمل على تعزيز الصــلة بين التعليم والتوظيف من خالل تعزيز التعاون بين في إندونيس المتمثل في تس
وي الخاص بمعهد العلوم  وللمســــاعدة في تحســــين المنهاج النو الكليات المهنية، والجامعات، وقطاع الصــــناعة.

التطبيقية المتعددة في مجال التكنولوجيا النووية، قدم خبراء الوكالة المـشورة بـشأن وضـع معايير تعليمية، وتعزيز  
وقد ســاعد الدعم المقدم   الموارد المختبرية القائمة وزيادة مواءمة المنهج الدراســي للدورات مع التطبيقات العملية.

لى جعل معهد العلوم التطبيقية المتعددة في مجال التكنولوجيا النوويِة مؤســســةً عالمية  في إطار هذا المشــروع ع
ـنه أـتاح الفرصـــــة لـهذا المعـهد لكي يســـــتعرض  أللتعليم الـعالي المهني في مـجال العلوم والتكنولوجـيا النووـية، إذ  

معهد العلوم التطبيقية المتعددة في مجال  وبعد أشــهر من العمل، أعد خبراء   منهاجه ويعززه وفقاً للمعايير الدولية.
التكنولوجـيا النووـية مســـــودة منـهاج ـخاص ـبالتعليم في المـجال النووي، وبرـنامـجا ـجدـيداً للـتدرـيب اـلداخلي ـخاص  
ا النووـية على إـعداد مســـــودة لوائح   ـبالطالب، وعـمل خبراء معـهد العلوم التطبيقـية المتـعددة في مـجال التكنولوجـي

   ة، ستُستعرض وستُوضع في صيغتها النهائية في األشهر المقبلة.خاصة بتوكيد الجود

ونظرا القتراب الموظفين ذوي الخبرة من ســـن التقاعد وتزايد الطلب على العاملين في المجال النووي،    -307
يكية. ، معنون  CZR0010ومن خالل مـشروع وطني   فإن تطوير المعارف النووية يمثل أولوية في الجمهورية التـش

يز قدرات الموارد البشــــرية، والمعارف النووية، والحفاظ على المهارات، والخبرة في مجاالت االســــتخدام  "تعز
الســلمي للطاقة النووية"، وفرت الوكالة تدريباً ألخصــائيين من الجمهورية التشــيكية لضــمان التشــغيل المأمون  

، على ســبيل المثال، اســتضــاف  2021وفي عام  والمســتدام والموثوق للمؤســســات والخدمات في المجال النووي.
ل الوطني الكبير لأليونات الثقيلة في فرنسـا طالباً حاصـالً على منحة دراسـية، مما مكن هذا المهني الشـاب   المعّجِ
ــددة المنتجة في مرفق   ــريعة المسـ ــات على خطوط الحزم النيوترونية السـ من بناء قدراته في مجال إجراء القياسـ

   العلوم الجديد. تسخير النيوترونات من أجل

وتعّد القيادة من أجل األمان في البيئات النووية واإلشــــعاعية مســــألة بالغة األهمية للحيلولة دون وقوع    -308
وتتســـم القيادة من أجل األمان بأهمية خاصـــة في بيئات العمل   الحوادث والتخفيف من عواقبها في حال وقوعها.

دراســـية الدولية للقيادة في مجال األمان النووي واإلشـــعاعي في أثينا  وقد ُعِقدت الدورة ال  النووية واإلشـــعاعية.
باليونان في نـهاية تشـــــرين الـثاني/نوفمبر، لـتدريب المهنيين من المســـــتوى المتوســـــط في مـجال القـيادة من أجل 

مات  ، المعنون "تعزيز أنشـطة بناء القدرات في المنظ RER0043وبدعم مقدم في إطار المشـروع اإلقليمي    األمان.
األوروبـية المعنـية ـباألـمان النووي واإلشــــــعاعي من أـجل ضــــــمان األـمان في تشـــــغـيل المرافق"، زودت اـلدورة  
ية المـشاركين بالدراية الالزمة لتعزيز مهاراتهم القيادية في مجال األمان النووي واإلـشعاعي طوال حياتهم   الدراـس

   المهنية.

ــروع اإلقليمي    -309 ــل الخارجي وإدارة    ، المعنونRLA0065ويهدف المشـ "تعزيز التعليم والتدريب والتواصـ
المعارف في المجال النووي" إلى تحـسين وتوـسيع نطاق التعليم والتدريب في مجال العلوم والهندـسة والتكنولوجيا  

دو. اـن امج التعليمي نوكلـي دعم البرـن ه ـي ا أـن ة، كـم ام   النووـي ارت  2021وفي ـع ة  ، اخـت ــادـي إدارة الشـــــؤون االقتصـــ
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  برنامج نوكلياندو كممارســة جيدة لمســاهمته في بلوغ أهداف التنمية المســتدامة.  واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة
ً   352وإجـماالً، تلقى   ا اـندو.معلـّم ،  2021وفي ـعام     الـتدرـيب على العلوم النووـية في إـطار البرـنامج التعليمي نوكلـي

اســتُحدث نموذج جديد لتدريب المدّربين في نيكاراغوا لتوســيع نطاق برنامج نوكلياندو في شــكل افتراضــي على  
ا واصــــلت الوكالة  كم صــــعيد البلد ككل، وهي عملية باإلمكان تكرارها في بلدان أخرى في الســــنوات المقبلة.

المشــاركة في زيارات افتراضــية خاصــة بإدارة المعارف من أجل مســاعدة الدول األعضــاء في صــون المعارف  
  والحفاظ عليها في المؤسسات النووية الوطنية.

ــل المشـــــروع اإلقليمي    -310 ار في  RLA0069ويواصـــ ة واالبتـك ، المعنون "الترويج لإلدارة االســـــتراتيجـي
)" دعم CLXXIIالمرحلة الثانية (أركال   -الوطنـية من خالل التعاون وإقامة الشـــــراكات  المؤســـــســـــات النووية 

المؤســســات النووية الوطنية في أمريكا الالتينية والكاريبي لكي تصــبح معتمدة على نفســها من الناحيتين التقنية  
القادة الـشباب واإلدارة العليا  ، عقدت ـسلـسلة من حلقات العمل والدورات التدريبية لتزويد 2021وفي عام  والمالية.

ونظمت   باألدوات الالزمة لوـضع الخطط االـستراتيجية وخطط األعمال، واـستراتيجيات اتـصال ـسليمة لمؤـسـساتهم.
دورة تدريبية بـشأن النموذج الحاـسوبي لتحليل الجدوى واإلبالغ (نموذج الكومفار) في أيلول/ـسبتمبر بالـشراكة مع  

ر حوـسبة البيانات    ة الـصناعية (اليونيدو).منظمة األمم المتحدة للتنمي ونموذج الكومفار هو عبارة عن برامجية تُيسـِّ
المالية الالزمة للتقييم المالي واالقتـصادي للمـشاريع االـستثمارية، ويمكن اـستخدامه بالنـسبة للمـشاريع الـصغيرة إلى  

وتمثل الهدف من الدورة   أهيلها وتحديثها.الكبيرة الحجم، ولتوـسيع الـشركات والمـشاريع المـشتركة القائمة وإعادة ت
األرجنتين  مشـــاركاً من    18التدريبية في تعزيز مهارات نظراء المشـــاريع في مجال تحليل الجدوى وحضـــرها  

ــيلي وفنزويال ــلفادور وشــ ــيكو  وأوروغواي والبرازيل وبنما وبيرو والســ ــتاريكا والمكســ وقدمت    .كوبا وكوســ
ــاركين في الدورات تراخيص هذه ا ــاتهم.للمش ــس ــتخدامها في مؤس وركزت الدورات التدريبية على   لبرامجية الس

  منهجية اليونيدو لتحديد فرص االســتثمار وصــياغة المشــاريع االســتثمارية وتقييمها اســتناداً إلى نموذج الكومفار.
ــتخدام أدوات مثل نموذج الكومفار هامة جداً لتحديد ما   ــات الجدوى التي تُعَدُّ باسـ إذا كانت الخدمات  وتعتبر دراسـ

ــتدامة ومربحة من الناحية المالية   ــتثمارية التي تخطط لها المؤســــســــات النووية الوطنية مســ ــاريع االســ والمشــ
  واالقتصادية.
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  22مجاالت أنشطة برنامج التعاون التقني :2المرفق 

 
َث في عام  22   عدد مجال النشاط ُمشار إليه بين قوسين. .2023- 2022ألغراض برنامج الوكالة للتعاون التقني للفترة  2020ُحّدِ

  تطوير المعارف النووية وإدارتها

  01وتيسير التعاون بين الدول األعضاء (بناء القدرات وإدارة المعرفة البرنامجية(  
 ) 03إرساء البنى األساسية القانونية النووية الوطنية(  

  التطبيقات الصناعية/التكنولوجيا اإلشعاعية

 ) 02منتجات مرجعية ألغراض العلوم والتجارة(  
 ) 08مفاعالت البحوث(  
   تطبيـقات الرـعاـية الصـــــحـية والتطبيـقات  تكنولوجـيا النـظائر المشــــــعة والتكنولوجـيا اإلشــــــعاعـية ألغراض

  )18الصناعية والبيئية (
 ) 32تكنولوجيا المعِجّالت(   
 ) 33األجهزة النووية(  

   الطاقة

 ) 04تخطيط الطاقة(  
 ) 05األخذ بالقوى النووية(  
 ) 06مفاعالت القوى النووية(  
 ) 07دورة الوقود النووي(  

  األغذية والزراعة

 ) 20إنتاج المحاصيل(  
 ) 21المياه الزراعية وإدارة التربة(  
 ) 22اإلنتاج الحيواني(  
 ) 23مكافحة اآلفات الحشرية(  
 ) 24سالمة األغذية(  

  الصحة والتغذية

 ) 25المكافحة الشاملة للسرطان(  
 ) 26العالج اإلشعاعي لألورام في إطار مكافحة السرطان(  
 ) 27الطب النووي والتصوير التشخيصي(  
  28النظائر المشعة والمستحضرات الصيدالنية اإلشعاعية ألغراض التطبيقات الطبية (إنتاج(  
 ) 29قياس الجرعات والفيزياء الطبية(  
 ) 30التغذية لتحسين الصحة(  

  المياه والبيئة

 ) 15إدارة الموارد المائية(  
 ) 17البيئات البحرية والبرية والساحلية(  
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  األمان واألمن

  09األساسية الحكومية والرقابية لألمان اإلشعاعي (البنية(  
 ) 10أمان المنشآت النووية، بما في ذلك تحديد المواقع وتحديد سمات المخاطر(  
 ) 11البنية األساسية الحكومية والرقابية ألمان المنشآت النووية(  
 ) 12وقاية العاملين والجمهور من اإلشعاعات(  
 ) 13أمان النقل(  
 ) 14األمن النووي(  
 ) 16التأهب والتصّدي للطوارئ(  
 ) ثة   )19التصرف في النفايات المشعة، واإلخراج من الخدمة، واستصالح المواقع الملوَّ
 ) 31الوقاية من اإلشعاعات في االستخدامات الطبية لإلشعاعات المؤيِّنة(  
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1400 Vienna, Austria
رقم الهاتف: ٠-٢٦٠٠ (١-٤٣+)
رقم الفاكس: ٧-٢٦٠٠ (١-٤٣+) 

O�cial.Mail@iaea.org :الربيد اإللكرتو�

www.iaea.org/technicalcooperation :املوقع الشب�

GC(66)/INF/7


	Blank Page
	Blank Page



