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التقرير السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية
لعام ٢٠١٤

تقضي الفقرة ياء من المادة السادسة من النظام األساسي للوكالة
بأن ُي ِع َّد مجلس المحافظين "تقريراً سنويا ً ُي َقدَّم إلى المؤتمر العام
أقرتھا الوكالة".
حول شؤون الوكالة وحول أي مشاريع ّ
ويغطي ھذا التقرير الفترة من  ١كانون الثاني/يناير
إلى  ٣١كانون األول/ديسمبر .٢٠١٤
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الدول األعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية
)حتى  ٣١كانون األول/ديسمبر (٢٠١٤
االتحاد الروسي
إثيوبيا
أذربيجـــــان
األرجنتين
األردن
أرمينيا
إريتريا
إسبانيا
أستراليا
إستونيا
إسرائيـل
أفغانستان
إكـوادور
ألبانيــا
ألمانيا
اإلمارات العربية المتحدة
إندونيسيا
أنغـوال
أوروغواي
أوزبكستان
أوغنــدا
أوكرانيا
آيرلندا
آيسلنـدا
إيطاليا
بابوا غينيا الجديدة
باراغـواي
باكستان
باالو
البحرين
البرازيل
البرتغال
بروناي دار السالم
بلجيكا
بلغاريا
بليز
بنغالديـش
بنمـــا
بنـــن
بوتسوانا
بوركينا فاسـو
بوروندي
البوسنة والھرسك
بولندا
بوليفيا )دولة  -المتعددة القوميات(
بيرو
بيالروس
تايلند
تركيا
ترينيداد وتوباغو
تشاد
توغو
تونــس
جامايكــا
الجبل األسود

الجزائر
جزر البھاما
جزر مارشال
جمھورية أفريقيا الوسطى
الجمھورية التشيكية
الجمھورية الدومينيكية
الجمھورية العربية السورية
جمھورية الكونغو الديمقراطية
جمھورية إيران اإلسالمية
جمھورية تنزانيا المتحدة
جمھورية كوريــا
جمھورية الو الديمقراطية الشعبية
جمھورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا ً
جمھورية مولدوفـــا
جنوب أفريقيا
جورجيــا
الدانمرك
دومينيكا
رواندا
رومانيا
زامبيـــا
زمبابــوي
سان مارينو
سري النكا
السلفـادور
سلوفاكيا
سلوفينيا
سنغافورة
السنغـال
سوازيلند
السودان
السويد
سويسرا
سيراليـون
سيشيل
شيلي
صربيا
الصين
طاجيكستان
العــراق
عـُمان
غابــون
غانا
غواتيمــاال
فرنسا
الفلبيــن
فنزويال )جمھورية-البوليفارية(
فنلندا
فيجي
فييت نــام
قبرص
قطـــر
قيرغيزستان
كازاخستان
الكاميـرون

الكرسي الرسولي
كرواتيــا
كمبوديــا
كندا
كوبا
كوت ديفوار
كوستاريكــا
كولومبيــا
الكونغو
الكويـــت
كينيـــا
التفيا
لبنــــان
لختنشتاين
لكسمبورغ
ليبيا
ليبيريــا
ليتوانيا
ليسوتو
مالطـة
مالـــي
ماليزيــا
مدغشقــر
مصر
المغـــرب
المكسيك
مالوي
المملكة العربية السعودية
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا
الشمالية
منغوليـــا
موريتانيا
موريشيـوس
موزامبيق
موناكــــو
ميانمـــار
ناميبيـــا
النرويج
النمسا
نيبال
النيجــر
نيجيريا
نيكاراغـوا
نيوزيلندا
ھايتـــي
الھند
ھندوراس
ھنغاريا
ھولندا
الواليات المتحدة األمريكية
اليابان
اليمـــن
اليونان

وافق المؤتمر الخاص بالنظام األساسي للوكالة الدولي ة للطاق ة الذري ة ال ذي ع ـُقد ف ي المق رّ الرئيس ي لألم م المتح دة ف ي نيوي ورك ،ف ي  ٢٣تش رين
األول/أكتوبر  ،١٩٥٦على النظام األساسي للوكالة ،الذي بدأ نفاذه في  ٢٩تموز/يوليه  .١٩٥٧ويقع المقرّ الرئيسي للوكالة في فيينا .ويتمث ـّل ھ دف
الوكالة الرئيسي في "تعجيل وتوسيع مساھمة الطاقة الذرية في السالم والصحة واالزدھار في العالم أجمع".
حقوق النشر محفوظة للوكالة الدولية للطاقة الذرية٢٠١٥ ،
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الصفحة ’‘٦

الوكالة في سطور
)حتى  ٣١كانون األول/ديسمبر (٢٠١٤

١٦٢
 ٧٧منظمة دولية حكومية وغير حكومية على نطاق العالم تـُدعى إلى حضور المؤتمر العام للوكالة بصفة مراقب.
 ٥٧عاما ً من الخدمة الدولية.
 ٢٥٦٠موظفا ً من الفئتين الفنية والداعمة.
١
 ٣٤٢مليون يورو مجموع الميزانية العادية لعام  .٢٠١٤بلغت النفقات الخارجة ع ن الميزاني ة  ٦٨٫٣ملي ون ي ورو ف ي
دولة عضواً.

عام .٢٠١٤

٦٩٫٢

١٣١
١٠٩٢
٢
٨
١١
٤
١٢٤
١٢٥
١٨
١٨٠
٢٠
٢٠

مليون يورو كمبلغ مستھدف في عام  ٢٠١٤للمساھمات الطوعية في ص ندوق التع اون التقن ي الت ابع للوكال ة ،ال ذي
يدعم مشاريع تضم  ٣٤٦١من مھام الخبراء والمحاضرين ،و ٥٢٨٥مشاركا ً في االجتماع ات وغي رھم م ن الم وظفين
المس ؤولين ع ن المش اريع ،و ٢٨٣٠مش اركا ً ف ي  ١٨٧دورات تدريبي ة إقليمي ة ودولي ة ،و ١٦٧٧حاص الً عل ى منح ة
دراسية وزائراً علميا ً.
دولة تشارك في برنامج الوكالة للتعاون التقني ،منھا  ٣٣من أقل البلدان نموا.
مشروعا عامال من مشاريع التعاون التقني في نھاية عام .٢٠١٤
مكتبان لالتصال )في نيويورك وجنيف( ومكتبان إقليميان للضمانات )في طوكيو وتورونتو(.
مختبرا دوليا )في فيينا وزايبرسدورف وموناكو( ومركزا دوليا ً للبحوث.
اتفاقية متعددة األطراف بشأن األمان النووي واألمن النووي والمسؤولية النووية ،اع ُتمِدت تحت رعاية الوكالة.
اتفاقات إقليمية تتعلق بالعلوم والتكنولوجيا النووية.
اتفاقا ً تكميليا ً مـُنقـَّحا ً ي ِّ
ُنظم تقديم المساعدة التقنية من قِ َبل الوكالة.
مش اريع بحثي ة منس ـ َّقة قائم ة ،تش تمل عل ى  ١٦٤١عق داً واتفاق ا ً بحثي ا ً ت م اعتمادھ ا ألغ راض بحثي ة وتقني ة وخاص ة
بالدراسة لنيل درجة الدكتوراه .وباإلضافة إلى ذلك ،تم عقد  ٧٣اجتماعا ً لتنسيق البحوث.
جھة مانحة وطنية ساھمت في صندوق األمن النووي الطوعي.
٣،٢

دولة تنفذ فيھ ا اتفاق ات ض مانات ،منھ ا  ١٢٤دول ة مرتبط ة ببروتوك والت إض افية ناف ذة ،م ع  ٢١١٤عملي ة تفت يش
خاصة بالضمانات تم تنفيذھا في عام  .٢٠١٤وقد بلغت النفقات الخاصة بالضمانات في ع ام  ٢٠١٤م ا قيمت ه ١٢٤٫٤
مليون يورو من الجزء التشغيلي من الميزانية العادية و ٢١٫٨مليون يورو من موارد خارجة عن الميزانية.
برنامجا ً وطنيا ً لدعم الضمانات وبرنامج دعم واحد متع ِّدد الجنسيات )المفوضية األوروبية(.
مليون صفحة قرأھا قرابة  ٦مالي ين ش خص عل ى موق ع الوكال ة الش بكي  ،iaea.orgو  ١٩٢ ٠٠٠مش ارك ف ي قن وات
وسائل اإلعالم االجتماعية للوكالة على تويتر وفيسبوك.

٣٫٧

مليون سجل في النظام الدولي للمعلومات النووية )نظام إينيس( ،وھو أضخم قاعدة بيان ات ل دى الوكال ة ،حي ث تحت وي
على أكثر من  ٤٩٢ ٠٠٠نص كامل ،وسجّ لت في  ٣٫٤ ٢٠١٤مليون عملية تص ّفح و ٤٢٠ ٠٠٠عملية تنزيل.

١٫١

ملي ون م ن الوث ائق والتق ارير التقني ة والمع ايير ومحاض ر الم ؤتمرات والمج الت والكت ب ف ي مكتب ة الوكال ة؛
و ١٤ ٠٠٠زائرا إلى المكتبة في عام .٢٠١٤

١٨٦

من المنشورات والكتيِّبات والنشرات والرسائل اإلخبارية وغيرھ ا م ن الم واد الترويجي ة ص درت ف ي ع ام ) ٢٠١٤ف ي
شكل مطبوع وشكل إلكتروني(.

 ١على أساس سعر الصرف المعمول به في األمم المتحدة والبالغ  ١٫٣٣١٦دوالر لكل  ١٫٠٠يورو .وبلغت القيمة اإلجمالية للميزانية
العادية  ٣٥٢٫٧مليون يورو على أساس سعر الصرف البالغ  ١٫٠٠دوالر لكل  ١٫٠٠يورو.
 ٢ال تشمل ھذه الدول جمھوريّة كوريا الش عبيّة الديمقراط ّي ة ،الت ي ل م تطب ق الوكال ة الض مانات فيھ ا ول ذلك ل م تس تطع اس تخالص أي
استنتاج بشأنھا.
٣

وتايوان ،الصين.

GC(59)/7

الصفحة ’‘٧

مجلس المحافظين
يشرف مجلس المحافظين على عملي ات الوكال ة الجاري ة .وھ و يت ألف م ن  ٣٥دول ة عض واً ويجتم ع عموم ا ً خم س
-١
مرات في السنة ،أو أكثر إذا اقتضت ذلك حاالت معينة .ويضطلع المجلس بوظائف من بينھا اعتم اد برن امج الوكال ة لفت رة
السنتين التالية وتقديم توصيات بشأن ميزانية الوكالة إلى المؤتمر العام.
-٢

وفي مجال التكنولوجيات النووية ،نظر المجلس في استعراض التكنولوجيا النووية لعام .٢٠١٤

 -٣وف ي مج ال األم ان واألم ن ،أبق ى المجل س تنفي ذ خط ة عم ل الوكال ة بش أن األم ان الن ووي ،الت ي اع ُتم دت ف ي ع ام
 ،٢٠١١قيد االستعراض طيلة العام .وناقش المجلس استعراض األمان النووي لعام  ،٢٠١٤كما تداول بش أن تقري ر األم ن
النووي لعام .٢٠١٤
 -٤وفيما يتعلق بالتحقق ،نظر المجلس في تقرير تنفيذ الضمانات لعام  ٢٠١٣كما نظر ف ي مس ألة إرس اء مفھ وم لتنفي ذ
الضمانات على مستوى الدولة وتطويره .وأقرَّ عدداً من اتفاقات الض مانات والبروتوك والت اإلض افية .وأبق ى المجل س قي د
نظره تنفيذ اتفاق الضمانات المعقود في إطار معاھدة عدم االنتشار ،واألحكام ذات الصلة من ق رارات مجل س األم ن الت ابع
لألم م المتح دة ،ف ي جمھوري ة إي ران اإلس المية؛ وتنفي ذ اتف اق الض مانات المعق ود ف ي إط ار معاھ دة ع دم االنتش ار ف ي
الجمھورية العربية السورية؛ وتطبيق الضمانات في جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية.
-٥

وناقش المجلس تقرير التعاون التقني لعام  ٢٠١٣ووافق على برنامج الوكالة للتعاون التقني لعام .٢٠١٥

 -٦ووافق المجلس على التوصيات الواردة في تقرير الفريق العامل المعني بتمويل أنشطة الوكالة ،بما في ذل ك دراس ة
السبل واألساليب الكفيلة بجعل موارد صندوق التعاون التقني كافية ومضمونة ويمكن التنبؤ بھا.
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تكوين مجلس المحافظين )(٢٠١٥-٢٠١٤
الرئيسة:
السيدة مارتازياكوفا محافظة ممثلة سلوفاكيا
نائبا الرئيسة:
سعادة السيدة كريستين ستيكس-ھاكل السفيرة المحافظة ممثلة النمسا
سعادة السيد خالد عبد الرحمن شمعة السفير
المحافظ ممثل مصر

االتحاد الروسي
األرجنتين
إسبانيا
أستراليا
ألمانيا
اإلمارات العربية المتحدة
آيرلندا
البرازيل
البوسنة والھرسك
بيرو
جمھورية مقدونيا
اليوغوسالفية سابقا ً
جنوب أفريقيا
سلوفاكيا
السودان
سويسرا
شيلي
الصين
فرنسا

فنزويال )جمھورية-البوليفارية(
فنلندا
فييت نام
قطر
كنـــدا
كينيا
ماليزيا
مصر
المكسيك
المملكة العربية السعودية
المملكة المتـَّحدة لبريطانيا
العظمى وآيرلندا الشماليّة
النمسا
نيجيريا
نيوزيلندا
الھند
الواليات المتحدة األمريكية
اليابان
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المؤتمر العام
يضم المؤتمر العام جميع الدول األعض اء ف ي الوكال ة ،ويجتم ع م رة واح دة ف ي الس نة .وھ و يق وم بمناقش ة التقري ر
-١
السنوي لمجلس المحافظين عن أنشطة الوكالة خالل السنة السابقة؛ ويوافق على البيانات المالية للوكالة وميزانيتھا ،ويوافق
على أي طلبات انضمام إلى عضوية الوكالة؛ وينتخب أعضاء لمجلس المحافظين .كما يـُجري مناقشة عامة واسعة النط اق
حول سياسات الوكالة وبرامجھا ويصدر قرارات تـُوجـِّه أولويات عمل الوكالة.
في  ،٢٠١٤وافق المؤتمر – بعد توصية من المجلس – على طلب ك ل م ن جمھوري ة غيان ا التعاوني ة ،وجمھوري ة
-٢
جيبوتي ،وجمھورية فانواتو ،واتحاد جزر القمر ،لالنضمام إلى عضوية الوكالة .وفي نھاية عام  ،٢٠١٤كان عدد أعض اء
الوكالة  ١٦٢عضواً.
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مالحظات


يھدف التقرير السنوي للوكالة لعام  ٢٠١٤إلى تقديم م وجز لألنش طة ذات األھمي ـِّة الت ي اض طلعت بھ ا الوكال ة خ الل
العام المعني فحسب .والجزء الرئيسي من التقرير ،بدءاً من الصفحة  ،٢٥يتبع بصفة عامة ھيكل البرنامج على النح و
الوارد في برنامج الوكالة وميزانيتھا للفترة ) ٢٠١٥-٢٠١٤الوثيقة .(GC(57)/2



يسعى الفص ل التمھي دي ،بعن وان "لمح ة عام ة" ،إل ى تق ديم تحلي ل مواض يعي ألنش طة الوكال ة ف ي إط ار الس ياق الع ام
ِّ
االطالع على مزيد من المعلومات التفص يلية ف ي آخ ر الطبع ات الت ي أص درتھا
للتطورّ ات البارزة خالل العام .ويمكن
الوكالة من وثائق استعراض األمان النووي ،وتقرير األمن النووي ،واستعراض التكنولوجيا النووية ،وتقري ر التع اون
التقني ،وبيان الضمانات لعام  ،٢٠١٤وخلفية بيان الضمانات.



ثمة معلومات إضافية ِّ
تغطي جوانب مختلفة من برنامج الوكالة متاح ة ف ي ش كل إلكترون ي فق ط ،عل ى الموق ع الش بكي
 ،iaea.orgإلى جانب التقرير السنوي.



ال تنطوي التسميات المستخدمة وطريقة عرض المواد في ھذه الوثيقة على إبداء أي رأي مھما كان من جان ب األمان ة
فيما يتعلق بالوضع القانوني ألي بلد أو إقليم أو بسلطاته أو بتعيين حدوده.



ال ينط وي ذك ر أس ماء ش ركات أو منتج ات معي ـَّنة )س واء وردت أم ل م ت رد عل ى أنھ ا مس جلة( عل ى أي ني ة النتھ اك
حقوق الملكية ،كما ينبغي أال يفسَّر ذلك على أنه تأييد أو توصية من جانب الوكالة.



يـُستخدم مصطلح ’الدولة غير الحائزة ألسلحة نووية‘ بالمعنى المستخدم في الوثيقة الختامية لمؤتمر  ١٩٦٨للدول غير
الح ائزة ألس لحة نووي ة )وثيق ة األم م المتح دة  (A/7277وف ي معاھ دة ع دم انتش ار األس لحة النووي ة )معاھ دة ع دم
االنتشار( .ويُستخدم مصطلح "الدولة الحائزة ألسلحة نووية" بالمعني المستخدم في معاھدة عدم االنتشار.



جمي ع اآلراء الت ي أعرب ت عنھ ا ال دول األعض اء ت رد بص ورة كامل ة ف ي المحاض ر الم وجزة الجتماع ات مجل س
المح افظين المعق ودة ف ي حزي ران/يوني ه .وف ي  ٨حزيران/يوني ه  ٢٠١٥أق ر مجل س المح افظين التقري ر الس نوي لع ام
 ٢٠١٤إلحالته إلى المؤتمر العام.
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الصفحة ’‘١١

المختصرات
اتفاق أفرا

االتفاق التعاوني اإلقليمي األفريق ي للبح ث والتنمي ة والت دريب ف ي مج ال العل م والتكنولوجي ا
النوويين

شبكة أفرا

شبكة أفرا للتعليم في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية

اليوراتوم

الجماعة األوروبية للطاقة الذرية

الفاو

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

الفوراتوم

المحفل الذري األوروبي

مركز عبد السالم الدولي

مركز عبد السالم الدولي للفيزياء النظرية

نظام إينيس

النظام الدولي للمعلومات النووية

مشروع إنبرو

المشروع الدولي المعني بالمفاعالت النووية ودورات الوقود االبتكارية

اإلنتربول

المنظمة الدولية للشرطة الجنائية  -إنتربول

الشعبة المشتركة

الشعبة المشتركة بين الفاو والوكالة الستخدام التقنيات النووية في األغذية والزراعة

معاھدة عدم االنتشار

معاھدة عدم انتشار األسلحة النووية

منظمة التعاون والتنمية

منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

وكالة الطاقة النووية

وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

برنامج عالج السرطان

برنامج العمل من أجل عالج السرطان

االتفاق التعاوني اإلقليمي

االتفاق التعاوني اإلقليمي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين

االتفاق التكميلي المـُنقـَّح

االتفاق التكميلي المـُنقـَّح بشأن تقديم المساعدة التقنية من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية

اتفاقية مكافحة التصحر

اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر

اليونيسيف

منظمة األمم المتحدة للطفولة

اليونيدو

منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية
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الصفحة ١

لمحة عامة
سعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية باستمرار منذ إنشائھا قبل قرابة ستين عاما إلى اتباع برنامج عملھ ا وتكييف ه -
-١
ّ
في إطار نظامھا األساسي -بغية تلبية االحتياجات واألھداف المتغيرة للدول األعضاء وركزت طائفة األنشطة التي تضطلع
بھا الوكالة في عام  ، ٢٠١٤بطريقة متوازنة ،على تعزي ز التطبيق ات الس لمية للعل وم والتكنولوجي ا النووي ة ،تعزي ز األم ان
واألمن النوويين ،المساعدة على تعزيز م ا يب ذل م ن جھ ود عل ى الص عيد الع المي بش أن التحق ق وع دم االنتش ار الن وويين،
وك ذلك م ن خ الل برنامجھ ا للتع اون التقن ي ،بم ا يض من تقاس م جمي ع ال دول األعض اء فيھ ا ألغ راض تنميتھ ا االقتص ادية
واالجتماعية ،مزايا العلوم والتكنولوجيا النووية.
وفيما يلي عرض للتطورات والمالمح العالمية المرتبطة بالميدان النووي خالل عام  ٢٠١٤وللكيفي ة الت ي ت م بھ ا
-٢
التصدي لھا من خالل العمل الذي تضطلع به الوكالة.

التكنولوجيا النووية
القوى النووية
الحالة واالتجاھات
بعدد  ٤٣٨مفاعال قيد التشغيل في مختلف أنحاء العالم ،بلغت الق درة اإلجمالي ة لتولي د الطاق ة النووي ة  ،ف ي نھاي ة
-٣
عام  ٣٧٦٫٢ ،٢٠١٤غيغاواط )كھربائي( وخالل الع ام ،وص لت بالش بكة الكھربائي ة خمس ة مف اعالت ،وت م إغ الق مفاع ل
واحد على نحو دائم وبدأت أعمال التشييد في ثالثة مفاعالت .وظلت آسيا مركز آفاق النم و ف ي األجل ين القري ب والطوي ل،
حيث بلغ نصيبھا من المفاعالت ٤٦مفاعال من إجمالي  ٧٠مفاعال قيد التشييد.
وأظھرت توقعات الوكالة لعام  ٢٠٣٠زيادة في القدرة االنتاجية العالمية للقوى النووي ة ب ـ ٪٨ف ي س يناريو الحال ة
-٤
المنخفضة وب ـ ٪٨٨ف ي س يناريو الحال ة المرتفع ة .ولق د كان ت ھ ذه التوقع ات أدن ى م ن توقع ات ع ام  ،٢٠١٣ويرج ع ذل ك
أساسا إلى حاالت إخراج محطات من الخدمة على نحو أبكر مما كان متو َّقعا وكذلك إلى تقليص في عدد المحطات الجدي دة
المخطط لھا في بعض البلدان .غير أن االھتمام بالقوى النووية ما يزال قويا في بعض المناطق ،وال س يما ف ي البل دان ذات
االقتصادات التي تزداد احتياجاتھا من الطاقة بسرعة.

المؤتمرات الرئيسية
في أيار/مايو ،اجتذب المؤتمر الدولي المعنون تنمية الموارد البشرية لبرامج القوى النووية :بناء القدرات وتحقيق
-٥
استدامتھا  ،الذي عقد في المق ر الرئيس ي للوكال ة ف ي فيين ا أكث ر م ن  ٣٠٠مش ارك م ن  ٦٥دول ة عض وا وخم س منظم ات
دولية .وأشار المؤتمر إلى أنه يجري ،على الصعيد العالمي ،استخدام نھج تدريب أكث ر منھجي ة ف ي المج ال الن ووي ،وإل ى
أنّ التطوير عبر ھرم المھارات يش ھد تحس نا ً .وق د ش جعت البل دان عل ى االنض مام إل ى الش بكات القائم ة وعل ى القي ام ببن اء
القدرات والتقييمات الذاتية.
وفي تشرين األول/أكتوبر ،عقدت الدورة الخامسة والعشرون لمؤتمر الوكالة للطاقة االندماجية ) (FEC 2014ف ي
-٦
سانت بطرسبرغ ،االتحاد الروسي .واستعرض المشاركون ما تم إحرازه مؤخرا من تقدم وتحقيقه م ن إنج ازات ف ي مج ال
الفيزياء والتكنولوجيا الالزمة بغرض اإليضاح العملي إلنتاج الكھرباء باس تخدام االن دماج ،وك ذلك الق در الكبي ر م ن التق دم
المحرز في تشييد المفاعل التجريبي الحراري النووي الدولي ،وھو عبارة عن مشروع يھ دف إل ى اإليض اح العمل ي لتولي د
طاقة اندماجية على نحو ذاتي االستدامة تفوق  ٥٠٠ميغاواط حراري .وأبرز المؤتمر المجاالت الرئيسية التالية التي ينبغي

GC(59)/7

الصفحة ٢

التركيز عليھا مستقبال :تكنولوجيات الدثار والكيمياء اإلشعاعية؛ التكامل بين النظم؛ التكنولوجيات المتصلة بالتشغيل الثابت
لنظم االندماج؛ والتكنولوجيات المتصلة بنظم االندماج-االنشطار الھجينة.
وتم تسليط الضوء ،على التطورات الجديدة في مجاالت التنقيب على اليورانيوم وتعدينه ومعالجته في حوالي ٩٠
-٧
عرض ا ت م تقديم ه خ الل الن دوة الدولي ة المعنون ة :م ادة خ ام اليوراني وم الالزم ة ل دورة الوق ود الن ووي :المس ائل المرتبط ة
باالستكشاف ،والتعدين ،واإلنتاج ،والعرض والطلب ،واالقتصاديات ،والبيئة ) .(URAM-2014ولقد عق دت ھ ذه الن دوة ف ي
المقر الرئيسي للوكالة في حزيران/يونيه ،حيث اجت ذبت أكث ر م ن  ٢٥٠خبي را م ن  ٦٠بل دا .وم ن ب ين المب ادرات الجدي دة
التي تم عرضھا التمويل االبتكاري ،واس تخدام تكنولوجي ات متقدم ة ف ي ’المن اجم الذكي ة‘ ،واالستكش اف المن دمج  ،و’إنش اء
الثروة من النفايات‘ .وشملت القضايا الناشئة عن الندوة التالي :الحاج ة إل ى إي الء الجوان ب االجتماعي ة ومش اركة أص حاب
المصلحة اھتماما ذا قدر ع ال م ن األولوي ة؛ ونش ر التكنولوجي ات الجدي دة عل ى امت داد دورة حي اة التع دين؛ والتركي ز عل ى
استرداد الموارد منخفضة التكلفة واالستعاضة عنھا ،على نحو مستدام

تغ ُّير المناخ والتنمية المستدامة
وت م خ الل ال دورة العش رين لم ؤتمر األط راف ف ي اتفاقي ة األم م المتح دة اإلطاري ة بش أن تغي ر المن اخ )(COP20
-٨
المنعقدة في كانون األول/ديسمبر في ليما ،بيرو ،اعتماد نداء ليما للعمل المناخي باعتباره خطوة مھمة للتوصل إلى االتف اق
بشأن تغير المناخ لعام  .٢٠١٥وقدم منشور الوكالة المعنون تغير المناخ والقوى النووي ة  ،٢٠١٤ال ذي ت م اس تھالله خ الل
مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ،ما اس تجد م ن أدل ة ف ي تقري ر التقي يم الخ امس بش أن
الحاجة الملحة إلى تخفيف تغير المن اخ الناش ئ ع ن النش اط البش ري ،الص ادر ع ن الفري ق الحك ومي ال دولي المعن ي بتغي ر
المناخ ) .(IPCCكما كرّ ر المنشور أن ما يصدر عن القوى النووي ة والري اح م ن غ ازات دفيئ ة ،عل ى أس اس دورة الحي اة،
يعد من أصغر الكميات الصادرة لكل كيلووات-ساعة من الكھرباء المولدة .وش دد المنش ور عل ى م ا تكتس يه الق وى النووي ة
من أھمية فيما يتعلق بتوفير أمن اإلمداد بالطاقة وعلى مزاياھا األخرى المتعلقة بالبيئة واالقتصاد الكلي.

خدمات تقييم الطاقة
واصلت الوكالة  ،بناء على الطلب ،مس اعدة ال دول األعض اء ف ي تنفي ذ دراس ات تخط يط الطاق ة لتقي يم المس اھمة
-٩
التي يمكن أن تقدمھا مختلف تكنولوجيات الطاقة بما في ذلك تكنولوجيات القوى النووية بغية تلبية االحتياجات المقبلة .وفي
عام  ،٢٠١٤تم استكمال دراسات الجدوى الستحداث برامج قوى نووية في مصر واألردن .وتواصلت جھود بناء القدرات
بغية إجراء تقييمات لنظم الطاقة النووية وفقا للمنھجية التي وضعھا المشروع الدولي المعن ي بالمف اعالت النووي ة ودورات
الوقود النووي االبتكارية التابع للوكالة .وفي عام  ،٢٠١٤أُجري تقييم ان إض افيان م ن ھ ذا الن وع ف ي إندونيس يا وأوكراني ا
ورومانيا.

دعم تشغيل محطات القوى النووية
َّ
يتمثل أحد التح ِّديات الرئيسية التي تواجه التشغيل الطويل األجل لمحطات القوى النووي ة ف ي إع داد وتنفي ذ ب رامج
-١٠
َّ
إدارة التقادم الرامية إلى تقييم سالمة الھياكل والنظم األساسية وما يتبقى من العمر التشغيلي للمكوّ نات ذات األھمية البالغ ة.
ولقد أعدّت الوكالة مبادئ توجيھية بشأن إدارة التقادم وتحقيق المستوى األفضل م ن الص يانة وب رامج إدارة فت رات انقط اع
التشغيل ،منھا ما ھ و برن امجي ومنھ ا م ا ھ و خ اص بالمكوّ ن ات .وف ي تش رين األول/أكت وبر ،عق دت الوكال ة ف ي ش ارلوت
بالواليات المتحدة األمريكية اجتماع ا تقني ا ح ول إدارة فت رات انقط اع تش غيل األنابي ب والص ھاريج الجوفي ة والمدفون ة ف ي
محط ات الطاق ة النووي ة .كم ا ق ام س تة وثالث ون مش اركا باس تعراض مس ودة مب ادئ توجيھي ة بش أن األنابي ب والص ھاريج
الجوفية والمدفونة.
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الصفحة ٣

استھالل برامج قوى نووية
-١١
ھناك أكثر من ثالثين بل ًدا يقوم بدراسة إمكانية إدخال برنامج قوى نووية أو تخطيطه أو مباش رته .وخ الل الع ام،
أحرزت األردن وبنغالديش وتركيا وفييت نام تقدما في المشاريع المتعلقة بأولى محطات القوى النووي ة الخاص ة بھ ا .ولق د
قدمت الوكالة الدعم لھا ولبلدان أخرى فيما يتعلق بتجھيز البنية األساسية الالزمة إلدخال القوى النووي ة م ن خ الل خ دمات
من قبيل بعثات االستعراض المتكامل للبنية األساسية النووية ) .(INIRفي عام  ،٢٠١٤أرسلت بعثة لالستعراض المتكام ل
للبنية األساسية النووية إلى األردن كما أرسلت بعث ة متابع ة لالس تعراض المتكام ل للبني ة األساس ية النووي ة إل ى فيي ت ن ام.
وخالل العام ،واصلت بيالروس واإلمارات العربية المتحدة أعمال تشييد أولى محطات الق وى النووي ة الخاص ة بھ ا ،حي ث
بدأ ،على التوالي ،تشييد الوحدة  ٢في أوستروفيتس والوحدة  ٣في بركة.

إدارة برامج القوى النووية
واصلت الوكالة تق ديم المس اعدة إل ى البل دان الواف دة الجدي دة والبل دان الت ي ل ديھا ب رامج ق وى نووي ة راس خة فيم ا
-١٢
يتعلق بتنمية الموارد البشرية ،والتدريب ،وإشراك أص حاب المص لحة ،وال نظم اإلداري ة .كم ا نش رت م واد إرش ادية جدي دة
وأطلقت أربع وحدات نمطية جديدة للتعلم اإللكتروني فيما يتعلق ب نھج المع الم الب ارزة ليص بح ع دد الوح دات المتاح ة عل ى
الموقع الشبكي للوكالة  ١١وحدة .ونظ رت بعثت ان اثنت ان م ن بعث ات جوان ب أم ان التش غيل الطوي ل األج ل ) (SALTOف ي
جوانب التشغيل اآلمن المتصلة بالموارد البشرية ،أوالھما إلى محط ة رينغ الز للق وى النووي ة ف ي الس ويد ف ي ش باط/فبراير
وثانيتھما إلى محطة دوكوفاني للقوى النووية في الجمھورية التشيكية في تشرين الثاني/نوفمبر.

ضمان اإلمداد
في عام  ،٢٠١٤أحرز مزيد من التقدم بشأن الترتيبات المالية والقانونية والتقنية المتعلقة بإنش اء مص رف الوكال ة
-١٣
لليورانيوم الض عيف اإلث راء ف ي كازاخس تان .وتمث ل أح د ھ ذه الترتيب ات ف ي إج راء تقي يم تقن ي ش امل للمرف ق المقت رح أن
يتضمَّن مصرف الوكالة لليوراني وم الض عيف اإلث راء .وف ي ع ام  ،٢٠١٤أج ِري تقي يم للت أثير البرن امجي لألم ان الزلزال ي
على عموم أوجه مشروع مصرف الوكالة لليورانيوم الضعيف اإلثراء كان الغرض منه تحديد م ا إذا ك ان م ن المحتم ل أن
ي ِّ
ؤثر الص دع الجيول وجي الق ائم ف ي المنطق ة المج اورة تمام ا ً للموق ع المقت رح أن يُق ام علي ه مص رف الوكال ة لليوراني وم
الض عيف اإلث راء ،عل ى أم ان ھ ذا المص رف .واس تنادا إل ى نت ائج تقي يم المخ اطر البرنامجي ة الم ذكور ،خلص ت الوكال ة
وكازاخستان بثقة إلى أنه يمكن إنشاء مصرف الوكالة لليورانيوم الضعيف اإلثراء ف ي موق ع محط ة أولب ا التعديني ة .وعل ى
م دى الع ام ،تواص ل إح راز تق دم فيم ا يتعل ق باتف اق الدول ة المض يفة ) (HSAبش أن مص رف الوكال ة لليوراني وم الض عيف
اإلثراء و ،بشكل منفصل ،مع االتحاد الروسي فيما يتعلق بمسودة اتفاق عب ور بش أن مص رف الوكال ة لليوراني وم الض عيف
اإلثراء ،وكذلك فيما يتعلق باكتمال عدة اتفاقات تقنية فرعية التفاق الدولة المضيفة وترتيبات أخرى الزمة إلنشاء مص رف
الوكالة لليورانيوم الضعيف اإلثراء.
وبقي قيد التشغيل احتياطي من اليورانيوم الض عيف اإلث راء ف ي أنغارس ك ،ك ان ق د أنشِ ئ عق ب االتف اق ال ذي ت م
-١٤
َ
التوصُّل إليه بين حكومة االتحاد الروسي والوكالة في شباط/فبراير .٢٠١١

موارد اليورانيوم
أص درت الوكال ة باالش تراك م ع وكال ة الطاق ة النووي ة التابع ة لمنظم ة التع اون والتنمي ة ف ي المي دان االقتص ادي
-١٥
منشورا بعنوان :اليورانيوم في عام  :٢٠١٤موارده وإنتاجه والطلب عليه ،ال ذي يُش ار إلي ه أيض ا باس م "الكت اب األحم ر".
وق در ھ ذا التقري ر م وارد اليوراني وم التقليدي ة المعروف ة ،الت ي يمك ن استخالص ھا بتكلف ة أق ل م ن  ٢٦٠دوالراً للكيل وغرام
الواح د م ن اليوراني وم ،عل ى الص عيد الع المي ،بح والي  ٧٫٦ملي ون ط ن م ن اليوراني وم .وف ي ع ام  ٢٠١٤أيض ا ،ق دمت
الوكالة مساعدة مركزة إلى كل من بوركينا فاسو ،والك اميرون ،والنيج ر  ،وذل ك م ن خ الل مش روع مب ادرة لالس تخدامات
السلمية لدعم التعدين المستدام لليورانيوم في المناطق ذات القدرات التقنية األقل تطورا.
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الصفحة ٤

تطوير التكنولوجيا واالبتكار
-١٦
واص لت األنش طة الت ي تض طلع بھ ا الوكال ة ف ي التص دي لم ا يحتم ل مواجھت ه م ن تح ديات ف ي نش ر المف اعالت
المتقدّم ة عل ى الم دى القري ب .وخ الل الع ام ،أتيح ت لل دول األعض اء نس خ محس نة م ن األدوات الت ي اس تحدثتھا الوكال ة
ألغراض التقييم االقتصادي للتحلية وتقييم إنتاج الھيدروجين .وانضمت بنغالديش إلى مشروع إنب رو لتص بح ب ذلك العض و
 ٤٠فيه .وتناول محفالن من محافل إنبرو للحوار عق دا خ الل الع ام مس ألة االس تدامة ف ي مج االت اقتص اديات نظ م الطاق ة
النووية ،وتوافر الموارد والترتيبات المؤسسية ،وكذلك الممارسات الجيدة في تطوير آلي ات التع اون ال دولي الداعم ة للبح ث
والتطوير واالبتكار فيما يتعلق بتكنولوجيا نظم الطاقة النووية.

مفاعالت البحـوث
-١٧
ت م دع م ال دول األعض اء ف ي جوان ب مختلف ة متعلق ة بتش ييد مف اعالت البح وث وتش غيلھا واس تخدامھا م ن خ الل
شبكات وتحالفات ،وأنشطة تواصل خ ارجي ،وت دريب ،وك ذلك م ن خ الل اإلرش اد المق دم ف ي ع دد م ن منش ورات الوكال ة
الصادرة في عام  .٢٠١٤وواصلت الوكالة تقديم المساعدة على تقليص استخدام اليورانيوم الشديد اإلثراء إلى أدنى حد م ن
خ الل مس اندة طلب ات ال دول األعض اء عل ى تحوي ل مف اعالت البح وث ومف اعالت التج ارب م ن اس تخدام وق ود اليوراني وم
الشديد اإلثراء إلى استخدام وقود اليورانيوم الضعـيف اإلثراء وإعادة اليورانيوم الشديد اإلثراء إلى بلد منش ئه .وحض ر ٢٣
مش اركا م ن  ٨دول أعض اء االجتم اع التقن ي الخ امس المتعل ق بتحوي ل مف اعالت مص درية نيوتروني ة مص ّغرة م ن وق ود
اليوراني وم الش ديد اإلث راء إل ى وق ود اليوراني وم الض عيف اإلث راء ،ال ذي ت م عق ده ف ي المق ر الرئيس ي للوكال ة ف ي ك انون
األول/ديسمبر .وتم ت خ الل الع ام إع ادة  ٥٣كيلوغرام ا م ن اليوراني وم الش ديد اإلث راء م ن بولن دا و ١٠٫٢كيلوغرام ا م ن
وقود اليورانيوم الشديد اإلثراء الطازج و ٣٧٫٣كيلوغرام ا م ن وق ود اليوراني وم الش ديد االث راء المس تھلك م ن كازاخس تان
إلى االتحاد الروسي.

البيانات النووية
ف ي ع ام  ،٢٠١٤أحي ت الوكال ة  ٥٠عام ا م ن توفيرھ ا مجموع ة واس عة م ن قواع د البيان ات النووي ة والذري ة
-١٨
والجزيئية ،الضرورية لمجموعة كبيرة ومتنوعة من تطبيقات الطاقة وغير الطاقة م ن قبي ل الط ب الن ووي وإنت اج النظ ائر
المشعـة .ومن ضمن األنشطة االحتفالية فعالية معقودة في المقر الرئيس ي ف ي حزيران/يوني ه س لط خاللھ ا الض وء عل ى م ا
اضطلع به من أعمال في مجال جمع البيانات النووية لمساعدة الدول األعضاء ف ي االس تخدام الس لمي للتكنولوجي ا النووي ة.
وتضمن ھذا الحدث االحتفالي معرضا للصور والمعدات وك ذلك عروض ا م ن قب ل الم وظفين الح اليين والس ابقين ،تقاس موا
اع الثالث ين للجن ة الدولي ة للبيان ات
خاللھا ذكراي اتھم ورؤاھ م بش أن الخمس ين س نة الماض ية .ولق د س بق ھ ذا الح دث االجتم َ
النووية المتكون م ن خب راء م ن ال دول األعض اء يقوم ون باس تعراض أنش طة الوكال ة المتص لة بالبيان ات النووي ة ويق دمون
المشورة بشأنھا .وفي عام  ٢٠١٤أيضا ،أتيح التطبيق المحمول الذي كان قد وقع إدخاله في  ٢٠١٣كتطبيق خاص بأجھزة
أندرويد ،ألجھزة أبل ،مما يسھل الوصول إلى المعلومات.

المعجالت
تطبيقات
ِّ
تخ دم التكنولوجي ات القائم ة عل ى المعجِّ الت مج ال التنمي ة االجتماعي ة واالقتص ادية ،ولھ ا مجموع ة واس عة م ن
-١٩
التطبيقات في مجاالت الطاقة والصحة والزراعة والبيئة والمواد والموارد الطبيعية والتعليم .ولقد واصلت الوكال ة جھودھ ا
لبناء القدرات في مجال تطبيقات المعجِّ الت .وفي عام  ،٢٠١٤افتتح خط الحزم اإلش عاعية الجدي د ف ي مرف ق س نكروترون
مختبر إليترا في ترييستي بإيطاليا ،وھو ما أت اح إمكاني ة وص ول أكب ر للعلم اء الق ادمين م ن البل دان النامي ة إلج راء بح وث
وقياسات ذات صلة.
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الصفحة ٥

المحفل العلمي لعام ٢٠١٤
-٢٠
تقدم التكنولوجيات النووية العديد م ن الفوائ د للن اس ف ي جمي ع أنح اء الع الم؛ بي د أن ه تن تج ع ن اس تخدامھا نفاي ات
مشعة يجب التصرف فيھا والتخلص منھا على نحو مأمون وآمن .ولقد حضر أكثر من  ٣٠٠مشارك محفل الوكالة العلم ي
المعنون :النفايات المشعة :التصدي للتحديات  -تسخير العلم والتكنولوجي ا إليج اد حل ول آمن ة ومس تدامة ،المنعق د ف ي المق ر
الرئيسي في أيلول/سبتمبر خالل الدورة العادية الثامنة والخمس ين للم ؤتمر الع ام للوكال ة .وتن اقش خب راء وممثل و منظم ات
من جميع أنحاء العالم بشأن نھج متكاملة حي ال التص رف ف ي النفاي ات المش عة ،مس لطين الض وء عل ى حقيق ة وج ود حل ول
آمنة ومستدامة ومجدية للتنفيذ في ھذا الصدد.

العلوم والتطبيقات النووية
تق دم التكنولوجي ات والتقني ات النووي ة العدي د م ن المس اھمات ف ي تحقي ق أھ داف التنمي ة المس تدامة ف ي ال دول
-٢١
األعضاء .وفي عام  ،٢٠١٤واصلت الوكالة مساعدة الدول األعضاء على بناء وتعزيز وتعھُّد قدراتھا في مجال االستخدام
السلمي واآلمن للتكنولوجيا النووية في جھودھا الرامية إلى تحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية.
واس تھل مش روع تجدي د مختب رات التطبيق ات النووي ة رس ميا ف ي  ١ك انون الثاني/ين اير  .٢٠١٤ويھ دف ھ ذا
-٢٢
المشروع إلى تحديث مختبرات الوكال ة ف ي زايبرس دورف لض مان مواص لة ھ ذه المختب رات تق ديم الخ دمات األساس ية م ن
أجل تلبية ما للدول األعضاء من احتياجات متزايدة .وأجرى فريق من المھندسين المعماريين والمھندس ين اآلخ رين دراس ة
جدوى لتحديد احتياجات كل مختب ر وأكث ر الس بل فعالي ة إلج راء عملي ة التجدي د .وف ي ش باط/فبراير ،عرض ت عل ى ال دول
األعض اء مجموع ة م ن الملخص ات تب ين أنش طة ك ل مختب ر م ن المختب رات ف ي زايبرس دورف ومتطلبات ه .واس تنادا إل ى
الدراسة التي أجراھا ھذا الفريق ،تم وضع استراتيجية تجديد مختبرات العلوم والتطبيق ات النووي ة ف ي زايبرس دورف ،وت م
عرضھا على مجلس المحافظين في اجتماعه المعقود في حزيران/يونيه.
-٢٣
واكتملت خطة تطوير موقع تحدد أراض في زايبرسدورف الستيعاب المباني المزمع تش ييدھا ف ي إط ار مش روع
تجديد مختبرات التطبيقات النووية في تشرين األول/أكتوبر ،كما تم االنتھاء من التصاميم النظرية لھذه المب اني ف ي تش رين
الثاني/نوفمبر .وفي كانون األول/ديسمبر ،أتيحت للدول األعضاء حزمة صادرة عن الجھات المانحة تقدم معلومات مفصلة
حول المشروع ومتطلباته.
وإجماالً ،تم خالل العام جمع حوالي  ٣ماليين يورو ،إذ قام العديد من الدول األعضاء بتوفير موارد خارج ة ع ن
-٢٤
الميزانية أو بااللتزام بدعم تخطيط المشاريع واقتناء أكثر المعدات إلحاحا.

الموارد المائية
يشكل األمن المائي عامالً رئيسيا ً لخطة األمم المتحدة للتنمي ة لم ا بع د ع ام  ،٢٠١٥وھنال ك مقت رح إلدراج ھ دف
-٢٥
محدد فيما يخص المياه في أھداف التنمية المستدامة من المزمع استكماله في عام .٢٠١٥
ويعد ما تؤديه التقنيات النووية من دور في إدارة الموارد المائية أمرا ضروريا .وتستخدم المياه الجوفية لتلبية م ا
-٢٦
يقارب أكثر من نصف الطلب العالمي على المياه العذبة ألغراض الشرب وال ريّ  .ولق د أب رز الجف اف المس تمر ف ي العدي د
من أنحاء العالم م رة أخ رى ف ي ع ام  ٢٠١٤الحاج ة إل ى ت وافر تق ديرات س ليمة للم وارد المائي ة .وط ورت الوكال ة طريق ة
الستخدام نظائر غاز الھيليوم لتقييم عمر المياه الجوفية عل ى نح و موث وق .كم ا واص لت عل ى م دى الع ام مس اعدتھا ال دول
األعضاء على استخدام ھذه التقنيات وغيرھا من التقنيات النظيرية في عمليات تقييم المياه الجوفية  -بما ف ي ذل ك ف ي تقي يم
مستجمع غاراني المائي الجوفي الذي تتقاسمه األرجنتين ،وأوروغواي ،وباراغواي ،والبرازيل  -لتلبية الطلب على م وارد
المياه العذبة وللتخفيف من آثار تغير المناخ.
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الصفحة ٦

األغذية والزراعة
-٢٧
ف ي ع ام  ،٢٠١٤س لط تفش ي م رض انفل ونزا الطي ور ) H5N1و ،(H7N9وانتش ار حم ى الخن ازير األفريقي ة م ن
أفريقي ا إل ى أوروب ا ،وتفش ي م رض ازرق اق اللس ان ف ي أوروب ا الوس طى والش رقية ،الض وء عل ى التھدي د ال ذي تش كله
األمراض الحيوانية العابرة للحدود عل ى ص حة اإلنس ان والص حة الحيواني ة .وتص ديا لھ ذه الحال ة ،واص لت الوكال ة عملھ ا
على استحداث أدوات تشخيصية بغرض الكشف المبكر عن األمراض الحيوانية وذات المصدر الحيواني .وخالل العام ،ت م
تطوير تكنولوجيات منصّة تض خيم الحم ض الن ووي مث ل التفاع ل الب وليميري المتسلس ل والتحق ق منھ ا ف ي مختب ر اإلنت اج
الحي واني والص حة الحيواني ة ف ي زايبرس دورف .وھ ذه التقني ات المتقدم ة والحساس ة ق ادرة عل ى الكش ف ع ن مؤش رات
اإلصابة بالمرض بكميات صغيرة للغاية وفي مراحل مبكرة للغاية من المرض .وفي عام  ،٢٠١٤أسھمت الوكالة ،اس تنادا
إلى ھذه التقنيات ،في الجھود العالمية لمكافحة مرض فيروس اإليبوال ،من خالل تلبية االحتياجات الملحّ ة لل دول األعض اء
بسرعة وعلى نحو فعال.
ويس اعد تط وير مختب رات مراقب ة األغذي ة ف ي نق ل الدراي ة والتقني ات المتص لة بالمج ال الن ووي عل ى نح و فع ال
-٢٨
ومس تدام ،وف ي توجي ه أولوي ات البح ث والتط وير لح ل م ا يواج ه ف ي ال دول األعض اء م ن قض ايا متص لة بحماي ة األغذي ة
والبيئة ولقد اتسع نطاق الشبكة التحليلية ألمريكا الالتينية والبح ر الك اريبي ) (RALACAالت ي ت م إنش اؤھا ف ي ع ام ٢٠١٢
باالشتراك مع ستة بلدان أعضاء لتشمل ،في عام  ٤٩ ،٢٠١٤مخبرا في  ١٩بلدا .وتوفر ھذه الشبكة وسيلة فريدة لمس اعدة
الدول األعضاء في الحصول على المعارف والقدرات من المخابر المتواجدة في بلدان أخرى .ولقد حسنت الشبكة التحليلي ة
ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي عملية تطبيق التقنيات النووية في برامج مراقبة س المة األغذي ة ،بم ا ف ي ذل ك م ن خ الل
اس تخدام تقني ات القي اس المن اعي اإلش عاعي ،وقياس ات النظ ائر المس تقرة ،وتطبيق ات المُقتفي ات اإلش عاعيَّة .وتس تخدم ھ ذه
الشبكة اآلن كقالب لتوسيع نطاق مبادرة مختبرات مراقبة األغذية ليشمل أفريقيا.

إنتاج النظائر المشعة ،والتكنولوجيا اإلشعاعية
عالج ت الوكال ة ش واغل ال دول األعض اء بش أن ح االت ال نقص المس تقبلية الممكن ة ف ي إم دادات الموليب دينوم٩٩-
-٢٩
بالنسبة إلى عام  .٢٠١٤وناتج اضمحالل الموليب دينوم ٩٩-ھ و التكنيتي وم ،٩٩-النظي ر الطب ي األكث ر اس تخداما ف ي الع الم.
وسلط حدث عقد على ھ امش ال دورة الثامن ة والخمس ين للم ؤتمر الع ام عنوان ه "النظي ر الطب ي الموليب دينوم :٩٩-التح ديات
التي تواجه اإلمداد ،جھود التخفيف والبدائل" الضوء على ما يوا ِج ه اإلم داد م ن تح ديات وك ذلك عل ى الب دائل الجدي دة ،م ع
التركيز على الدور الذي تؤديه مبادرات الوكالة وعلى ما يقدم للدول األعضاء من دعم في إطار جھودھ ا م ن أج ل التغل ب
على مشاكل النقص في الموليبدينوم/٩٩-التكنتيوم٩٩-م.
-٣٠
وتمث ل المخ اطر عل ى الص حة البش رية والبيئ ة الناتج ة ع ن زي ادة مس تويات التص نيع مص در قل ق عل ى الص عيد
العالمي .وتساھم التكنولوجي ات اإلش عاعية ف ي التخفي ف م ن بع ض م ا ي نجم ع ن العملي ات الص ناعية م ن آث ار س لبية عل ى
البيئة ،وذلك من خالل توفير مواد وعمليات ابتكارية غير مضرة بالبيئة ،ومعالج ة ال دوافق الص ناعية الملوث ة لجعلھ ا غي ر
مض رة .كم ا تط رق اجتم اع تقن ي ح ول نش ر التكنولوجي ا اإلش عاعية الخض راء ألغ راض االستص الح البيئ ي ،عق د بمق ر
الوكالة الرئيس ي ف ي فيين ا ف ي حزيران/يوني ه ،إل ى الحاج ة إل ى إنش اء منت دى للتكنول وجيين المختص ين باألش عة وأص حاب
المصلحة يخول لھم مناقشة الج دوى التقني ة والتجاري ة لتطبي ق التكنولوجي ات اإلش عاعية بغ رض مس اعدة الص ناعات عل ى
تخفيف اثرھا على البيئة واالمتث ال إل ى ل وائح التص ريف الجدي دة الخاص ة ب التلوث .وخل ص االجتم اع إل ى أن ه ق د ت م اآلن
وبش كل جي د إثب ات م ا للتكنولوجي ا اإلش عاعية م ن إمكان ات لتخفي ف مجموع ة متنوع ة م ن الملوث ات ف ي أطوارھ ا الص لبة
والسائلة والغازية ،وإلى أن المصادر المشعة المناسبة للوفاء بالمتطلبات الصناعية متوافرة.

البيئة
ظل الرصد البيئي محط تركيز خالل العام ،خاصة فيما يتعلق برصد البيئة البحرية .وبغي ة دع م ال دول األعض اء
-٣١
في دراسة عمليات التلوث البحري وتقييم حالة البيئة البحرية ،واصلت الوكالة ف ي تط وير وس ائل لتحدي د النوي دات المش عة
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الصفحة ٧

الطويلة العمر ونظائر الرص اص المس تقرة والناجم ة ع ن اإلش عاعات ف ي مي اه البح ر والرواس ب .كم ا وض عت منھجيت ان
اثنتان بغرض التحديد الكمي ال دقيق لنس ب اليوراني وم ونظ ائر اليوراني وم ف ي مي اه البح ر .وطبق ت ھات ان المنھجيت ان عل ى
عينات لمياه البحر أخ ذت م ن من اطق مختلف ة م ن الع الم ،بم ا ف ي ذل ك منطق ة القط ب الجن وبي ،والبح ر المتوس ط ،والبح ر
األيرلندي ،والبحر األسود .وباإلمكان استخدام ما تم التحص ل علي ه م ن نت ائج متعلق ة بنس ب اليوراني وم ونظ ائر اليوراني وم
لتتبّع مصادر التلوث البحري.
-٣٢
وبغية مساعدة الدول األعضاء على تحسين جودة ما يصدر عن مختبراتھا م ن تحالي ل للعين ات البحري ة والبري ة،
ت م ف ي ع ام  ٢٠١٤إع داد س بع م واد مرجعي ة جدي دة .وخ الل الع ام ،ش ارك أكث ر م ن  ٥٤٠مختب را ف ي اختب ارات كف اءة
للنويدات المشعة في عينات برية وبحرية باعتبارھا تدابير لمراقبة الجودة.
وف ي ع ام ُ ،٢٠١٤كثف ت األعم ال التجريبي ة لتقي يم أث ر عوام ل الت وتر البح ري م ن قبي ل تغي ر المن اخ وتح ُّم ض
-٣٣
المحيطات على خدمات النظم اإليكولوجية بالتوازي مع ازدياد األنشطة المتعلقة ببناء القدرات .ولق د س اعدت الوكال ة عل ى
إنشاء مختبرات في عديد من الدول األعضاء لالضطالع بأعمال تجريبية بشأن تحم ض المي اه والكش ف المب ِّك ر ع ن تك اثر
الطحالب الضَّارة.

الصحة البشرية
من شأن سوء التغذية في مراح ل العم ر المبك رة أن ي ؤدي إل ى عي وب م دى الحي اة م ن قبي ل ال نقص ف ي التط ور
-٣٤
الذھني واحتمال أكبر للتعرض إلى االضطرابات االستقالبية واألمراض المزمن ة وتق وم الوكال ة بمس اعدة ال دول األعض اء
على تقييم برامج مصممة للوقاية من سوء التغذية في مراح ل العم ر المبك رة وعالجھ ا م ن خ الل اس تخدام تقني ات النظ ائر
المستقرة .وتستخدم ھ ذه التقني ات لتقي يم التغي رات ف ي تك وين الجس م وال وفرة البيولوجي ة للمغ ذيات ف ي األغذي ة المس تخدمة
للوقاي ة م ن س وء التغذي ة ومعالجت ه .وف ي أيار/م ايو ،استض افت الوكال ة ن دوة دولي ة ح ول فھ م س وء التغذي ة المعت دل ل دى
األطفال من أجل تدخالت فعالة .وحددت ھذه الندوة التي عقدت في المقر الرئيسي للوكالة واجتذبت أكثر من  ٣٥٠مشاركا
ّ
التدخالت الھادفة إلى الوقاية من س وء التغذي ة المعت دل ومعالجت ه ،وأن الوكال ة
من  ٦٣بلدا الحاجة إلى أدوات أفضل لتقييم
تقدم مساھمة كبيرة في بناء القدرات في ھذا المجال.
كم ا واص لت الوكال ة تق ديم مس اھمات كبي رة فيم ا يتعل ق بتوس يع نط اق اس تخدام الط ب اإلش عاعي ف ي تش خيص
-٣٥
األم راض وعالجھ ا .وف ي ع ام  ،٢٠١٤انص ب التركي ز الرئيس ي عل ى مراقب ة الج ودة وعل ى تعل يم الفيزي ائيين الطبي ين
وت دريبھم عل ى االس تخدام اآلم ن والف ّع ال للتكنولوجي ا اإلش عاعية .وأص درت الوكال ة منش ورا بعن وان فيزي اء عل م األش عة
التشخيصي :كتيّب مخصص للمعلّمين والطالب ،تم إقراره من قبل الرابطة األمريكي ة للفيزي ائيين المتخصص ين ف ي مج ال
الط ب ،واتح اد آس يا  -المح يط الھ ادئ للمنظم ات المختص ة بالفيزي اء الطبي ة ،واالتح اد األوروب ي للمنظم ات المختص ة
بالفيزياء الطبية .ومن المتوقع أن يصبح ھذا الكتيب مرجعا بالنسبة إلى البرامج التعليمية في مجال الفيزياء الطبية.
واستخدام العالج البروتوني لمعالجة السرطان مقيد في الوقت الحالي نظرا الرتفاع تكاليف المعدات التي يتطلبھ ا
-٣٦
ھذا النوع من العالج .وبغية التحقق من جدوى ھذه التكنولوجيا الناش ئة بالنس بة إل ى البل دان المنخفض ة والمتوس طة ال دخل،
أج رت الوكال ة اجتماع ا لخب راء استش اريين عنوان ه :الع الج بالجس يمات ف ي الق رن الواح د والعش رين :ج دواه بالنس بة إل ى
البلدان النامية .وجمع ھذا االجتماع المعقود في المقر الرئيسي في تشرين الثاني/نوفمبر  ١١خبيرا عالميا في مجال الع الج
بالجسيمات.
وتساعد الوكالة الدول األعضاء في تطوير الكفاءات والقدرات لممارسة الطب النووي على نح و م أمون وك فء.
-٣٧
وأتيح ھذا العام  ،م ن خ الل مج ّم ع الص حة البش رية الت ابع للوكال ة ،برن امج لل تعلم متس ق ،ذو وص ول مفت وح ،وق ائم عل ى
أساس شبكة اإلنترنت بغية مواصلة دعم تنمية المھنية بالنسبة إلى المھنيين المتخصّصين في مجال الطب النووي.
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الصفحة ٨

األمان واألمن النوويان
األمان النووي
واصل المجتم ُع النووي العالمي إحراز تق ُّدم َّ
مطرد في مسار تعزيز األمان النووي في جميع أنحاء العالم ف ي ع ام
-٣٨
َ
ُ
 .٢٠١٤كما واصلت الوكالة والدو ُل األعضاء فيھا تنفيذ خطة عمل الوكالة بشأن األمان النووي ،التي أقرَّ ھا الم ؤتمر الع ام
في عام  ٢٠١١بعد الحادث الذي وقع في محطة القوى النووية في فوكوشيما داييتشي في آذار/مارس .٢٠١١

المحرز في مسار خطة عمل الوكالة بشأن األمان النووي
التقدُّم
َ
َّ
نظمت الوكال ُة ،في إطار جھودھا الرامية إلى تعميم الدروس المستخلَصة من ح ادث فوكوش يما داييتش ي الن ووي،
-٣٩
وذلك من خالل تحليل الجوانب التقنية ذات الصلة ،اجتماعي خبراء دوليين في عام ٢٠١٤؛ وھما اجتما ُع الخبراء ال دوليين
المعنيين بالوقاية من اإلشعاعات بعد حادث فوكوشيما داييتشي :الت رويج للثق ة والفھ م ،ال ذي حض ره أكث ر م ن  ٢٢٠خبي راً
ً
دولة عضواً وعشر منظمات دولية .وشملت المناقشات خالل ذلك االجتماع طيفا ً واسعا ً جداً من القضايا ،التي ي َّتسم
من ٦٨
ً
ُّ
كثير منھا بالترابط معا ،بما في ذلك حاالت إط الق م واد مش عَّة ف ي البيئ ة ،وإدارة ال تحكم بت أثير ھ ذه االنطالق ات المش عَّة،
والمعايير الدولية ،واالتصاالت .واجتما ُع الخبراء الدوليين بشأن إدارة التص ِّدي للحوادث العنيفة على ض وء وق ائع الح ادث
ً
دولة عضواً وأربع منظمات دولي ة.
في محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية ،الذي حضره زھاء  ١٧٠مشاركا ً من ٤٠
وتبادل فيه الخبراء وجھات نظر بشأن تعزيز قدرات التخفيف من ح َّدة الحوادث العنيفة ،ونظروا ف ي ال دروس المستخلَص ة
ُ
راءات
وفي إجراءات العمل اإلض افية الم راد اتخاذھ ا لتعزي ز ترتيب ات إدارة التص ِّدي للح وادث العنيف ة .وش ملت تل ك اإلج
النھو َج التي يمكن أن تأخذ بھا المؤسسات القائمة بالتشغيل والھيئات الرقابية وغيرھا من المنظم ات ف ي التص ِّدي للح وادث
العنيفة.

وأثناء العام ،نشرت الوكالة تقريرين أحدھما عن العوامل البش رية والعوام ل التنظيمي ة ف ي مج ال األم ان الن ووي
-٤٠
١
في ضوء الحادث الذي تعرَّ ض ت ل ه محط ة فوكوش يما داييتش ي للق وى النووي ة  ،واآلخ ر ع ن الوقاي ة م ن اإلش عاعات بع د
حادث فوكوشيما داييتشي :الترويج للثقة والفھم.٢
واس تمرَّ إح راز تق ُّدم ف ي اس تعراض وتنق يح مع ايير الوكال ة بش أن األم ان لك ي ُتوض َع ف ي االعتب ار ال دروسُ
-٤١
ُ
َ
المستخلصة من حادث فوكوشيما داييتشي النووي .وتجرى ھذه التنقيحات من خالل إض افات عل ى وث ائق متطلب ات األم ان
ذات الصلة بأمان محطات القوى النووية وتخ زين الوق ود الن ووي المس تھلك .٣وأثن اء الع ام  ،٢٠١٤أُعِ َّدت الص يغ المن َّقح ة
من أجل تقديمھا إلى مجلس المحافظين إلقرارھا باعتبارھا معايير أمان صادرة عن الوكالة.
كما استمرَّ إحراز تق ُّدم في إعداد تقري ر الوكال ة الدولي ة للطاق ة الذرّ ي ة ع ن ح ادث فوكوش يما داييتش ي .وواص لت
-٤٢
َّ
األمانة العمل على تقييم وتحليل المعلومات الجديدة ذات الصلة بالبيانات المستمدة من رصد الجمھور الع ام والبيئ ة ،ونت ائج
الحرْ فية التي أتاحتھا الياب ان ع ن العدي د م ن المق ابالت م ع األف راد ال ذين ق اموا ب دور
التحليالت التقنية للحادث ،والمدوَّ نات َ
أثناء طور األزمة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١

متاح على الموقع اإللكتروني التالي.https://www.iaea.org/sites/default/files/humanfactors0914.pdf :

٢

متاح على الموقع اإللكتروني التالي.https://www.iaea.org/sites/default/files/radprotection0914.pdf :

 ٣خضعت المنشورات التالية ع ن متطلب ات األم ان لالس تعراض والتنق يح أثن اء الع ام :اإلط ار الحك ومي والق انوني والرق ابي لألم ان
)سلسلة معايير األمان الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرّ ية ،العدد رقم (GSR Part 1؛ وتقييم مواقع المنشآت النووي ة )الوكال ة الدولي ة
للطاقة الذرّ ية ،سلسلة معايير األمان رقم (NS-R-3؛ وأمان محطات القوى النووي ة :التص ميم )مع ايير األم ان الخاص ة بالوكال ة الدولي ة
للطاقة الذرّ ية ،رقم (SSR-2/1؛ وأمان محط ات الق وى النووي ة :اإلدخ ال ف ي الخدم ة والتش غيل )سلس لة مع ايير األم ان العام ة الخاص ة
بالوكالة الدولية للطاقة الذرّ ية ،العدد رقم (SSR-2/2؛ وتقييم أم ان المراف ق واألنش طة )سلس لة مع ايير األم ان الخاص ة بالوكال ة الدولي ة
للطاقة الذرّ ية ،العدد رقم .(GSR Part 4
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الصفحة ٩

تحسين الفعالية الرقابية
-٤٣
ُتتيح خدم ُة االستعراضات الرقابية المتكاملة المجا َل للدول األعضاء لتقييم فعَّالية ھيئاتھا الرقابية الوطنية المعني ة
باألمان ،وذلك من خالل التقييم الذاتي واالستعراض من جانب النظراء .ويكون القيام بذلك من خالل النظر في الممارسات
الرقابية والتقنية والسياساتية وذل ك بالمقارن ة بمع ايير األم ان الص ادرة ع ن الوكال ة ،وبالممارس ات الجي دة الم َّتبع ة ف ي دول
أخرى ،حيثما يكون مناسبا ً .وقد اضطلعت الوكالة بست بعث ات ف ي إط ار خدم ة االستعراض ات الرقابي ة المتكامل ة ،أُوف دت
إلى األردن وباكستان وزمبابوي وفرنسا والكاميرون وھولن دا ،وب أربع بعث ات متابع ة ف ي إط ار الخدم ة الم ذكورة ،أُوف دت
إلى جمھورية كوريا وسلوفينيا وفيي ت ن ام والوالي ات المتح دة األمريكي ة .وبغي ة تحس ين ھ ذه البعث ات ،تعق د الوكال ُة دوري ا ً
حلقات عمل ُتدعى إليھا الدول األعضاء التي استضافت ً
بعثة من ھذا القبيل لكي تتشارك في خبراتھا في ھ ذا الص دد .وف ي
كانون األول/ديسمبر ،عُقدت حلق ُة عمل رابعة في االتحاد الروسي بشأن الدروس المستخلَصة من بعث ات أوف دت ف ي إط ار
الخدمة االستعراضية المذكورة .وفيما يخصُّ حلقة العمل ھذه ،أجرت الوكالة أيضا ً تحليالً للتوصيات واالقتراح ات المق َّدم ة
من بعثات سابقة وذلك لتحديد القضايا المتكرِّ رة بخصوص األمان النووي واألمان اإلشعاعي وأم ان النق ل وأم ان النفاي ات،
والتأھُّب للطوارئ.

تشغيل محطات القوى النووية ومفاعالت البحوث
-٤٤
ور
ظلَّ ت قض ية إدارة التش غيل الطوي ل األج ل لمف اعالت الق وى النووي ة ومف اعالت البح وث عل ى ح ٍّد س واء مح َ
تركيز رئيسي لدى الدول األعضاء في ع ام  .٢٠١٤وف ي نھاي ة تش رين األول/أكت وبر ،ك ان أكث ر م ن  ٪٥٠م ن مف اعالت
ٍ
ً
ً
القوى النووية ،البالغ عددھا  ٤٣٨مفاعال ،العاملة في العالم ،قي َد التشغيل ألكثر من ثالثين عاما ،وكان ما نسبته منھ ا ٪١٤
قيد التشغيل ألكثر من أربعين عاما ً .وأما بخصوص مفاعالت البحوث ،فكان ما نس بته أكث ر م ن  ٪٧٠م ن ھ ذه المف اعالت
البحثية ،البالغ عددھا  ٢٤٧مفاعالً العاملة ،قي َد التشغيل ألكثر من ثالثين عاماً ،وكان أكثر من نص ف ع دد ھ ذه المف اعالت
المطول إلى حدوث ح االت نق ص ف ي الماض ي
قد تجاوز أربعين عاما ً من عمره التشغيلي .وقد أدى إغالق ھذه المفاعالت
َّ
من النظائر المشعَّة المستع َملة ألغراض التطبيقات الطبيّة ،ويمكن أن يؤدي إلى ذلك في المستقبل أيضا ً.
وأثن اء ع ام  ،٢٠١٤اض طلعت الوكال ة ببعثت ين ف ي إط ار خدم ة االس تعراض م ن جان ب النظ راء لجوان ب أم ان
-٤٥
ُ
التش غيل الطوي ل للمف اعالت )س التو( ،أوفِ دتا إل ى الجمھوري ة التش يكية والس ويد ،وببعثت ي متابع ة إل ى جمھوري ة كوري ا
وھولندا .وأثناء ذلك العام أيضاً ،اس ُتھلَّت المرحل ُة الثاني ة م ن مش روع ال دروس الدولي ة العام ة المس تفادة ف ي مج ال التق ادم
) ،(IGALLبھدف دعم الدول األعضاء في تنفيذ اإلرشادات التوجيھي ة بش أن ب رامج إدارة التق ادم ) (AMPsوتحلي ل التق ادم
المحدود الوقت ) ،(TLAAالتي أُع َّدت أثناء المرحلة األولى من المشروع المذكور.
كذلك أثناء العام نفسه ،اضطلعت الوكالة بخمس بعثات تابعة لفرقة استعراض أم ان التش غيل ) ،(OSARTأُوف دت
-٤٦
إلى االتحاد الروسي وفرنسا وھنغاريا وھولندا والواليات المتح دة األمريكي ة ،وبس بع بعث ات متابع ة م ن فرق ة االس تعراض
)أوسارت( ،المذكورة ،أُوف دت إل ى البرازي ل وبلغاري ا والجمھوري ة التش يكية وسويس را وفرنس ا والمكس يك والھن د؛ وببعث ة
واح دة م ن البعث ات الخاص ة بالمؤسس ات ،تابع ة أيض ا ً لفرق ة االس تعراض )أوس ارت( ،أُوف دت إل ى ھيئ ة كھرب اء فرنس ا
)إلكتريسيتيه دوفرانس( .وقد الحظت تلك البعثات تحسينات بالغة األھمي ة ف ي ع دد م ن ال دول األعض اء ف ي مج ال تعزي ز
قدرة محطات القوى النووية على تحمُّل وطأة الحوادث العنيفة .وأخذ يزداد عدد طلبات إيفاد البعثات )بما ف ي ذل ك البعث ات
الخاصة بالمؤسسات والبعثات التمھيدية من فرقة االس تعراض ’أوس ارت‘( ،مم ا يتب يَّن م ن جدول ة مواعي د م ا يت راوح ب ين
ست وسبع بعثات في السنة خالل السنوات المقبلة .وعل ى ال رغم م ن ھ ذا االتج اه اإليج ابي ،ال ت زال ھنال ك قلَّ ة م ن ال دول
األعضاء التي لم تطلب إيفادَ بعثة من فرقة استعراض أمان التشغيل في فترة السنوات الخمس أو السبع الماض ية ،وبعض ھا
لم ُتوفد إليه أيّ بعثة من الفرقة )أوسارت( طيلة عقدين من الزمن تقريبا ً.
ويُبيَّن مردود التعقيبات من أنشطة الوكال ة المض طلع بھ ا ف ي ع ام  ٢٠١٤بش أن مف اعالت البح وث ،بم ا ف ي ذل ك
-٤٧
البعثات المعنية باألمان ،ومن اجتم اع دول ي بش أن تطبي ق مدون ة قواع د س لوك بش أن أم ان مف اعالت البح وث ،أنَّ الفعالي ة
الرقابية ال تزال قضية ھامة من قضايا األمان في كثير من الدول األعضاء ،وخصوصا ً في مج االت وض ع ل وائح تنظيمي ة

GC(59)/7

الصفحة ١٠

خاصة بمف اعالت البح وث ،واس تعراض وتقي يم وث ائق األم ان م ن أج ل إص دار األذون ذات الص لة ،وإع داد وتنفي ذ ب رامج
بشأن التفتيش في ھذا الصدد .وھذا شأن مھم بصفة خاصة لتلك الدول األعضاء التي ليس لديھا محطات قوى نووية عامل ة
وتواجه صعوبات في إعداد مِالك من الموظفين ممن لديھم الكفاءات الالزمة ألداء الوظائف الرقابية.

برامج القوى النووية الجديدة والم َّتسِ عة
-٤٨
األمان شرط مسبَّق للنجاح في استخدام التكنولوجيا النووية .والبلدان التي ُتباشِ ر برنامج للقوى النووية إنما تحتاج
طلع بھ ا،
إلى وقت وموارد لكي تھيئ البنية األساسية الضرورية لألمان .وفي عام  ،٢٠١٤أظھ رت االستعراض ات ،المض َ
أثناء االستعراضات م ن جان ب النظ راء والبعث ات االستش ارية ،للج داول الزمني ة الراھن ة الخاص ة بب رامج محط ات الق وى
النووية ومفاعالت البحوث في البلدان الت ي تباش ر ھ ذه الب رامج ،وج و َد اتج اه غال ب ف ي التركي ز عل ى المع الم الب ارزة ف ي
مس ار المش اريع )م ثالً ت رخيص المواق ع ،العط اءات ،التش ييد( ،فيم ا يتج اوز وتي رة اس تحداث البني ة األساس ية الض رورية
لألمان )القانونية والرقابية والتقنية( .وھ ذا يلق ي ِبث َق ٍل ض اغط ال داع ي ل ه عل ى ع اتق المنظم ات المعني ة للتأ ُّك د م ن تعي ين
الموظفين في الوقت المناسب ومن تدريبھم على التعامل مع المكوِّ نات الالزمة لألم ان الن ووي .وق د واص لت الوكال ة تق ديم
المس اعدة لل دول األعض اء الت ي ُتباشِ ر برنامج ا ً نووي ا ً عل ى تحس ين بُناھ ا األساس ية ،وذل ك م ن خ الل بعث ات برنامجھ ا
االستش اري لتقي يم األم ان ) .(SAAPوأثن اء الع ام ،اض طلعت الوكال ة ببعثت ين ف ي إط ار ھ ذا البرن امج ،أُوف دتا إل ى األردن
وبنغالديش .وعلى نحو مماثلُ ،ن ِّظمت حلقتا عمل على المستوى الوطني بش أن اس تعراض وتقي يم األم ان م ن جان ب الھيئ ة
الرقابية ،لصالح إندونيسيا وتركيا ،و ُنظمت حلقة عمل إقليمية بش أن ھ ذا الموض وع ف ي معھ د كوري ا لألم ان الن ووي لفائ دة
بلدان مُستج َّدة من األعضاء في شبكة األمان النووية اآلسيوية ).(ANSN

المؤتمر الدولي بشأن الوقاية من اإلشعاعات المھنية
َّ
المؤتمر الدولي بشأن الوقاية من اإلشعاعات المھنية :تعزيز وقاية الع املين – الثغ رات والتح ِّديات
نظمت الوكال ُة
-٤٩
َ
ُ
والتطورات ،الذي عُقد ف ي فيين ا ف ي ك انون األول/ديس مبر ،وش اركت ف ي تمويل ه منظم ة العم ل الدولي ة ،بالتع اون م ع ١٥
منظمة ورابط ة دولي ة ،وحض ره  ٤٧٠مش اركا ً م ن  ٧٩دول ة عض واً و ٢١منظم ة دولي ة ،فتب ادلوا المعلوم ات والخب رات؛
واستعرضوا التح ِّديات والفرص ومنجزات التق ُّدم من ذ انعق اد الم ؤتمر األول ع ن ھ ذا الموض وع الرئيس ي ف ي ع ام ٢٠٠٢؛
وح َّددوا مجاالت التحسين في المستقبل .وكان من ض من التوص يات بش أن الوقاي ة م ن اإلش عاعات المھني ة توص يات لتنفي ذ
معايير األمان الدولية الحالية ،ولتعزيز وقاية العاملين المھنية من خالل وضع وتنفيذ مبادئ توجيھية جديدة خاص ة باألم ان
بشأن الوقاية من اإلشعاعات المھنية في مختلف حاالت التعرُّ ض لإلشعاعات.

التحدِّيات المتعلقة بالنفايات المش َّعة
ال تزال إدارة التصرُّ ف المأمون في جميع أنواع النفايات المشعَّة ھ دفا ً منش وداً لك ل ال دول األعض اء .و ُتط َّب ق ف ي
-٥٠
ُّ
ً
ُّ
ٌ
كثير من الدول األعضاء حلول لل تخلص الم أمون م ن النفاي ات المتوس طة اإلش عاع .ويج ري إح راز تق دم أيض ا ف ي مج ال
التخلُّص من النفايات القوية اإلشعاع ،حيث أخذت قِلَّة من الدول األعضاء تتحرَّ ك صوب الترخيص لمرافق من ھذا النح و،
وتتق َّدم دول أعضاء أخرى في مسار مرحلة تحديد مواقع مرافق التخلُّص الجيولوجي من ھذه النفايات .وتعمل الوكالة عل ى
المضيّ قُ ُدما ً في وضع إرشادات توجيھية للدول األعضاء – وعلى تقديم المساعدة إليھ ا ف ي تطبيقھ ا – بش أن اإلنع اش م ن
تأثير الحوادث العنيفة ،والتصرُّ ف ف ي الكمي ات الكبي رة م ن النفاي ات المش عَّة عق ب وق وع ح ادث ،والتخط يط االس تراتيجي
للتصرُّ ف في النفايات المشعَّة في حاالت من ذلك القبيل .وفي عام  ،٢٠١٤استھلَّت الوكال ُة خدم َة االستعراض ات المتكامل ة
للتصرُّ ف في النفايات المشعَّة والوقود المستھلَك وإخراج المرافق من الخدمة واالستصالح )خدمة أرتم يس( م ن أج ل تنفي ذ
بعث ات اس تعراض الخب راء عل ى نح و أفض ل الت ي تس تند إل ى مع ايير األم ان الص ادرة ع ن الوكال ة واإلرش ادات التقني ة
والممارسات الدولي ة .واستعراض ات خدم ة أرتم يس مص مّمة لمس اعدة الجھ ات المش ِّغلة والھيئ ات الرقابي ة وھيئ ات تقري ر
السياسات العامة التابعة للدول األعضاء على تحسين األداء التنظيمي المتعلق بالمس ائل الخاض عة لالس تعراض ،وم ن أج ل
المساھمة في تعزيز الثقة في أنشطتھا.
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التأھُّب والتصدِّي للحادثات والطوارئ
-٥١
ضمن إط ار المھ ام الوظيفي ة المح َّددة المنوط ة بالوكال ة بمقتض ى اتفاقي ة التبلي غ المب ّك ر ع ن وق وع ح ادث ن ووي
واتفاقي ة تق ديم المس اعدة ف ي حال ة وق وع ح ادث ن ووي أو ط ارئ إش عاعي ،واص لت الوكال ة تق ديم المس اعدة إل ى ال دول
األعضاء في مجال تعزيز ترتيبات التأ ُّھب والتص ِّدي للطوارئ ) ،(EPRوذلك من خالل تطوير معايير األمان الت ي تص در
عنھا واألدوات التقنية التي تس تحدثھا ،وم ن خ الل تق ديم الت دريب وت وفير خ دمات الخب راء وخ دمات اس تعراض إج راءات
التأھُّب للطوارئ ) .(EPREVوفي عام  ،٢٠١٤اضطلعت الوكال ة ببعث ات ف ي إط ار ھ ذه الخ دمات ،أُوف دت إل ى جمھوري ة
تنزانيا المتحدة وجنوب أفريقيا وطاجيكستان.
وأثن اء ع ام  ،٢٠١٤أج رت الوكال ة س تة تم ارين عملي ة عل ى الط وارئ ف ي إط ار االتف اقيتين الم ذكورتين
-٥٢
ً
) ،(ConvExحيث أتاحت فرصا للدول األعض اء لك ي تعم ل عل ى إع داد رس ائل متناسِ قة ومناس بة إليص الھا إل ى الجمھ ور
العام واألوساط التقنية والسلطات المعنية .وأثناء تلك التمارين ،أجرت الوكالة والدول األعضاء والمنظمات الدولي ة المعني ة
ممارس ًة عملي ة للترتيب ات ض من إط ار التأ ُّھ ب والتص ِّدي للط وارئ عل ى الص عيد ال دولي بخص وص الط وارئ النووي ة
ص لة م ن ھ ذه
واإلشعاعية ،بغي ة تحدي د م واطن القص ور ف ي ُنظ م التص ِّدي لھ ذه الط وارئ .وق د أ َّك دت مج دداً النت ائ ُج المح َّ
التمارين أھمية وجود ترتيبات متناسِ قة للتص ِّدي للطوارئ على الصعيد العالمي.
واستمرَّ في عام  ٢٠١٤تطوي ُر واختبار عملية جديدة للتقييم والتنبّؤ .ومن ش أن ھ ذه العملي ة أن تم ِّك ن الوكال ة م ن
-٥٣
ً
تزوي د ال دول األعض اء والمنظم ات الدولي ة والجمھ ور الع ام بالمعلوم ات اآلني ة الواض حة الص حيحة وقائعي ا الموض وعية
السھلة الفھم أثناء وقوع حادث نووي عمَّا ينطوي عليه من عواقب محتملة.
وبدأ في عام  ،٢٠١٤تطوي ُر نظام إلدارة معلومات التأھُّب والتص ِّدي للطوارئ ) .(EPRIMSوالھدف الذي يرم ي
-٥٤
ِّ
َ
إليه ھذا النظام )إيبريمس( يتضمَّن زيادة توافر المعلوم ات الرئيس ية ع ن ترتيب ات التأ ُّھ ب والتص دي للط وارئ ل دى ال دول
وتحسين سُبل وصول الوكالة إلى المعلومات ذات الصلة بالتأھُّب والتص ِّدي للطوارئ أثناء وقوع طارئ من ھذا
األعضاء،
َ
ِّ
ير تب ادل المعلوم ات ع ن ترتيب ات التأ ُّھ ب والتص دي
النحو )بما يتماشى مع دور الوكالة الموسَّع في التقييم والتكھُّن( ،وتيس َ
للطوارئ فيما بين الدول األعضاء.
وفي عام ُ ،٢٠١٤
طوِّ ر بدرجة أكبر النظا ُم الدولي للمعلومات الخاصة برص د اإلش عاعات ) (IRMISواخ ُت ِب ر م ن
-٥٥
يزوِّ
أجل استخدامه مع الدول األعضاء والمفوضية األوروبية .وسوف د ھذا النظام )إي رميس( ال دول األعض اء ب أداة لتبلي غ
ضخم من بيانات الرصد اإلشعاعي أثناء وقوع طارئ.
مقدار
ٍ
ٍ

تعزيز الشبكات العالمية واإلقليمية والوطنية
ُ
بكات المعرفي ة الت ي تو ِّفرھ ا الوكال ة دوراً تكاملي ا ً ف ي بن اء الق درة الالزم ة لألم ان الن ووي ل دى ال دول
أ َّدت الش
-٥٦
ُ
األعضاء في عام  .٢٠١٤فواص لت الش بكة العالمي ة المعني ة باألم ان واألم ن الن وويين ) (GNSSNالتابع ة للوكال ة – وھ ي
ش ٌ
ص ٌة إلكتروني ة قوي ة عل ى اإلنترن ت – تزوي دَ ال دول
بكة تعم ل عل ى الص عيد الع المي واإلقليم ي وال وطني ،وت دعمھا من َّ
األعض اء بالمق درة عل ى التش ارك ف ي المعلوم ات والخب رات االختصاص ية والمع ارف ف ي ھ ذا المج ال .وق د أض افت ھ ذه
الشبك ُة شبكتين عالميتين جديدتين ،ھما الش بكة الخاص ة بالتأ ُّھ ب للط وارئ ) (EPnetوالش بكة العالمي ة لالتص االت الخاص ة
ً
شبكة.
باألمان واألمن النوويين ) ،(GNSCOMفبلغ مجموع ھذه الشبكات ١٨
َّ
المؤتمر الدولي الثالث المعني بالتح ِّديات التي تواجھھا منظم ات تعزي ز األم ان واألم ن الن وويين:
ونظمت الوكال ُة
-٥٧
َ
تقوية التعاون وتحسين القدرات ،الذي عُقد في بيجين بالصين في تشرين األول/أكتوبر .وقد حضر المؤتمر أكث ر م ن ٢٤٠
مشاركا ً من  ٤٢دولة عضواً وخمس منظمات .وكان محور تركيز المؤتمر ينص بّ عل ى تقوي ة التع اون فيم ا ب ين منظم ات
الدعم التقني والعلمي ،وتحسين القدرات على توفير الخبرة االختصاصية في األمان واألمن النوويين واإلش عاعيين للجھ ات
صلة الرئيسية الھامة على جملة أم ور ومنھ ا بن اء الق درات
الرقابية والجھات التشغيلية على ح ٍّد سواء .ور َّكزت النتائ ُج المح َّ
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لدى الدول األعضاء التي ُتباشِ ر ب رامج اس تحداث ق وى نووي ة؛ والت رابط الش بكي والتش ارك ف ي المع ارف؛ وت دعيم ب رامج
البحث والتطوير التعاونية ،في مجاالت ع َّدة ومنھا مثالً إخراج المرافق من الخدمة التشغيلية واستصالح المواق ع والعوام ل
البشرية والتنظيمية والتحليالت الخاصة باألمان والتنبؤ بأطوار مسار الحوادث العنيفة.
ور تركي ٍز رئيس يا ً ف ي أنش طة الوكال ة ف ي ع ام
-٥٨
وف ي مج ال أم ان النق ل ،ك ان تط وي ُر ش بكات النق ل اإلقليمي ة مح َ
ٌ
 .٢٠١٤وقد بُذلت جھود إلنشاء شبكات جديدة وتعزيز الشبكات القائمة في من اطق أفريقي ا وآس يا والبح ر الك اريبي والبح ر
األبيض المتوسط وجزر المحيط الھادئ.

االجتماعات الدولية
-٥٩
في حزيران/يونيه ،عقدت الوكال ُة اجتماعا ً دوليا ً بشأن تطبيق مدونة قواعد السلوك بشأن أمان مف اعالت البح وث،
ً
ً
ً
مقرِّ
في ھا الرئيسي في فيينا .وقد اجت ذب ذل ك االجتم اع  ٦٤مش اركا م ن  ٤٠دول ة عض وا ،تب ادلوا الخب رات بش أن تطبي ق
مدونة قواعد السلوك .وخلص المشاركون في االجتماع إلى االستنتاج بأنه في حين حدث تحسُّن في تطبيق كثير م ن أحك ام
المدونة لدى الدول األعضاء – وال سيما في مجاالت إدارة التقادم واإلشراف الرقابي ،والنظر بع ين االعتب ار إل ى العوام ل
البشرية – فإنَّ من الضروري القيام بمزيد من التحسين في ھذه المجاالت ،وكذلك في مجاالت الوقاية من اإلشعاعات أثن اء
التشغيل ،والتأھُّب للطوارئ والتص ِّدي لھا ،واستعراضات األمان الدوريّة والتخطيط إلخراج المرافق من الخدمة.
اجتماعھ ا ال ذي يُعق د م ر ًة ك ل س نتين للمن ِّس قين ال وطنيين بش أن تش غيل نظ ام
وف ي أيلول/س بتمبر ،عق دت الوكال ُة
-٦٠
َ
رِّ
التبلي غ ع ن الحادث ات المتعلق ة ب الوقود وتحليلھ ا ) .(FINASوق د ُعقِ د االجتم ا ُع ف ي مق الوكال ة الرئيس ي ،واجت ذب ٢٥
مشاركا ً من  ١٩دولة عضواً ،وتباحثوا بشأن مردود التعقيبات المستم َّدة من الخبرة التشغيلية عن أم ان مراف ق دورة الوق ود
الن ووي واألح داث المبلَّ غ عنھ ا إل ى النظ ام الم ذكور )فين اس( ،بم ا ف ي ذل ك األس باب الجذري ة لتل ك األح داث واإلج راءات
المتخذة من أجل منع تكرُّ ر تلك األحداث .وق َّدم االجتما ُع أيضا ً توصيات بشأن زيادة تعزيز فعالية النظام )فيناس(.

االتفاقيات
أثناء االجتماع االستعراضي السادس لألط راف المتعاق دة ف ي اتفاقي ة األم ان الن ووي ،ال ذي عُق د ف ي مق رِّ الوكال ة
-٦١
ٍ
الرئيسي ،من  ٢٤آذار/مارس إلى  ٤نيسان/أبريل  ،٢٠١٤اتفقت األطراف المتعاقدة بتوافق اآلراء على عدد من التعديالت
على الوثائق اإلرشادية الخاصة باتفاقية األم ان الن ووي .واتفق ت أيض ا ً األط رافُ المتعاق دة عل ى توص يا ٍ
ت بش أن إج راءات
عمل موجَّ ھة إل ى األمان ة واألط راف المتعاق دة ومنظم ات أخ رى ،بن ا ًء عل ى العم ل ال ذي اض طلع ب ه الفري ُق العام ل بش أن
الفعالية والش فافية ،المن َش أ أثن اء االجتم اع االس تثنائي الث اني لألط راف المتعاق دة ف ي اتفاقي ة األم ان الن ووي ،ال ذي عُق د ف ي
آب/أغسطس  .٢٠١٢وقرَّ رت أيضا ً األطرافُ المتعاقدة ،في االجتماع االستعراضي ،بأكثرية ثلثي الحاضرين ،ال دعو َة إل ى
عقد مؤتمر دبلوماس ي ف ي غض ون س نة واح دة للنظ ر ف ي مقت رح مق َّدم م ن سويس را بش أن تع ديل الم ادة  ١٨م ن االتفاقي ة
المذكورة ،التي تتناول تصميم وتشييد محطات القوى النووية القائمة والجديدة.
وحسبما ُ
طلب أثناء االجتماع االستعراضي السادسُ ،ن ِّظم اجتم اع تش اوري ف ي  ١٥تش رين األول/أكت وبر ٢٠١٤
-٦٢
ً
لتبادل وجھات النظر بشأن النظام الداخلي وغير ذلك من الشؤون التنظيمية للمؤتمر الدبلوماس ي المش ار إلي ه .وإض افة إل ى
ذلك ،عُقد عد ٌد من االجتماعات لفريق عامل غير رس مي ت ابع لألط راف المتعاق دة ف ي اتفاقي ة األم ان الن ووي ،بغي ة تيس ير
التحضير للمؤتمر الدبلوماسي.
كما عُقد ،في فيينا من  ١٢إلى  ١٣أيار/مايو  ،٢٠١٤االجتماع االستثنائي الثاني لألطراف المتعاق دة ف ي االتفاقي ة
-٦٣
ً
َ
المشتركة بشأن أمان التصرُّ ف في الوقود المستھلك وأمان التصرُّ ف ف ي النفاي ات المش عَّة )اختص ارا :االتفاقي ة المش تركة(.
وأثن اء ھ ذا االجتم اع ،اتفق ت األط راف المتعاق دة عل ى ع د ٍد م ن التغيي رات عل ى الوث ائق اإلرش ادية وعل ى النظ ام ال داخلي
والقواعد المالية.
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وعُقد أيضاً ،في فيينا في أيار/مايو ،االجتما ُع التنظيمي لالجتم اع االستعراض ي الخ امس لألط راف المتعاق دة ف ي
-٦٤
االتفاقية المشتركة .وانتخب المشاركون في االجتماع ،من ضمن أعمالھم ،أعضا َء مكتب االجتماع االستعراض ي الخ امس،
وقرَّ روا بشأن إنشاء وتكوين مجموعات البلدان ،وتناقشوا بشأن الج دول الزمن ي لالجتم اع االستعراض ي الم ذكور ،المزم ع
عقده في مقرِّ الوكالة الرئيسي من  ١١إلى  ٢٢أيار/مايو .٢٠١٥

المسؤولية المدنية عن األضرار النووية
ُ
فريق الخبراء الدولي المعني بالمسؤولية النووية ) (INLEXالقيام بمھمة المنتدى الرئيسي للوكالة للمس ائل
واصل
-٦٥
مقرِّ
الوكالة الرئيسي في
ذات الصلة بالمسؤولية النووية .وفي االجتماع الرابع عشر لفريق الخبراء المذكور ،الذي عُقد في
ُ
الفريق جمل َة أمور ومنھ ا تنق يح مق رَّ ر المجل س باس تبعاد الكمي ات الص غيرة م ن الم واد النووي ة م ن نط اق
أيار/مايو ،ناقش
اتفاقيات المس ؤولية النووي ة عق ب اعتم اد الطبع ة الحالي ة لالئح ة النق ل الص ادرة ع ن الوكال ة )الئح ة النق ل الم أمون للم واد
المشعَّة – طبعة  ،٢٠١٢سلس لة مع ايير األم ان الص ادرة ع ن الوكال ة الدولي ة للطاق ة الذرّ ي ة ،رق م الع دد (SSR-6؛ وقض ايا
المسؤولية في سياق اتفاقية تقديم المساعدة ف ي حال ة وق وع ح ادث ن ووي أو ط ارئ إش عاعي؛ وم ا إذا ك ان ثم ة حاج ة إل ى
إنشاء نظام قانوني خاص بھ ذه المس ؤولية يش مل المص ادر المش عَّة ،ونط اق تطبي ق اتفاقي ات الوكال ة بش أن المس ؤولية فيم ا
يتعل ق ب إغالق مف اعالت أو مف اعالت يج ري إخراجھ ا م ن الخدم ة التش غيلية؛ وتنق يح األحك ام النموذجي ة بش أن المس ؤولية
النووية في الكتيِّب عن القانون النووي :التشريعات التنفيذية؛ وأنشطة التواصل.
وعُقدت في أيار/مايو في فيينا حلق ُة عمل بشأن المسؤولية المدنية ع ن األض رار النووي ة ،وحض رھا  ٥٤مش اركا ً
-٦٦
ُ
ً
من  ٣٩دولة عضوا .وقد زوَّ دت حلقة العمل الدبلوماسيين والخبراء من الدول األعضاء بمدخل عن النظام القانوني ال دولي
للمسؤولية المدنية عن األضرار النووية.
وأُوف دت بعثت ان مش تركتان ب ين الوكال ة وفري ق الخب راء ال دولي المعن ي بالمس ؤولية النووي ة إل ى نيجيري ا ف ي
-٦٧
شباط/فبراير وإل ى المملك ة العربي ة الس عودية ف ي نيس ان/أبريل ،ك ان الھ دف منھم ا إذك اء ال وعي ل دى واض عي السياس ات
العام ة وكب ار المس ؤولين بالص كوك القانوني ة الدولي ة ذات األھمي ة لتحقي ق إنش اء نظ ام ق انوني ع المي للمس ؤولية النووي ة.
ً
ً
وإضافة إل ى ذل ك ،عُق دت حلق ُة عم ل دون إقليمي ة
جارية لتنظيم بعثات مماثلة في عام .٢٠١٥
وكانت األعما ُل التحضيرية
بشأن المسؤولية المدنية عن األض رار النووي ة ،ف ي فيي ت ن ام ف ي آذار/م ارس ،وزوَّ دت المش اركين بمعلوم ات ع ن النظ ام
القانوني الدولي بشأن المسؤولية النووية القائم حالياً ،وق َّدمت لھم المش ورة بش أن تط وير التش ريعات التنفيذي ة الوطني ة .وق د
حضر ذلك الحدَ ث الھام  ٣٥مشاركا ً من  ١٢دولة عضواً.
رار المعن ون "وض ع ح دود قص وى
-٦٨
واعتمد مجلس محافظي الوكالة ،في اجتماعاته في تشرين الث اني/نوفمبر ،الق َ
الستبعاد الكميات الصغيرة من المواد النووية من تطبيق اتفاقي ات فيين ا بش أن المس ؤولية النووي ة" ،ال ذي وُ ض عت بمقتض اه
حدود قصوى تتماشى مع الئحة النقل بطبعة عام  ٢٠١٢الصادرة عن الوكالة ،بشأن استبعاد الكمي ات الص غيرة م ن الم واد
النووية من نطاق التطبيق الخاص بذلك.

األمن النووي
واصلت الوكال ُة اإلسھا َم في الجھود العالمية الرامية إلى تحقي ق األم ن الن ووي حيثم ا كان ت ھن اك م واد نووي ة أو
-٦٩
غيرھا من المواد المشعَّة قي َد االستخدام أو التخزين أو النقل ،وكذلك تحقيق أمن المرافق المقترنة بذلك .وطيلة العام ،عُنيت
الوكال ُة بدعم الدول ،بنا ًء على طلبھا ،فيما تبذله من جھود من أجل الوفاء بمسؤولياتھا الوطنية والتزاماتھا الدولية بالح ِّد م ن
المخاطر والتص ِّدي على النحو المناسب لألخط ار المھ دّدة ،م ن خ الل تنفي ذھا لخط ة األم ن الن ووي للفت رة .٢٠١٧-٢٠١٤
كما شجعت الوكالة الدول وساعدتھا على االمتثال للصكوك الدولية ذات الص لة؛ وواص لت جھودھ ا الرامي ة إل ى اس تكمال
اإلرشادات التوجيھية الدولية في سلسلة األمن النووي التي تصدر عن الوكالة؛ وبنت على التق ُّدم المح َرز أثن اء تنفي ذ خط ط
األم ن الن ووي ال ثالث األول ى لمس اعدة ال دول عل ى اس تدامة ومواص لة تحس ين ُنظمھ ا القانوني ة الوطني ة الخاص ة ب األمن
النووي .وقد بيِّنت بوضوح قرارات المؤتمر العام وطلبات الحصول على المساعدة والحادث ُ
ات المبلَّ غ عنھ ا بواس طة قاع دة
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البيانات الخاصة باال ِّتجار غير المشروع التابعة للوكالة ضرور َة بذل ھذه الجھود المتواصلة بغية تحسين األمن النووي ف ي
ً
تجابة إل ى
العالم قاطبة .واستمر إيالء أولوية عالية لدعم األنشطة الرامية إلى تحسين تدابير الحماية المادية ف ي ال دول .واس
الطلب ات المتزاي د ع د ُدھا ال واردة م ن ال دول األعض اء بش أن المج االت الت ي ت رى أنھ ا تتطلَّ ب مزي داً م ن االنتب اه ،ر َّك زت
در كبي ر ف ي ع ام  ٢٠١٤عل ى تق ديم المس اعدة ف ي مج االت أم ن النق ل واألم ن الن ووي وثقاف ة األم ن واألم ن
الوكال ة بق ٍ
الحاسوبي ،وفقا ً لخطة األمن النووي لفترة  .٢٠١٧-٢٠١٤كما واصلت الوكالة العمل مع الدول عل ى تط وير وتنفي ذ خط ط
دعم األمن النووي المتكاملة ،واكتساب فھم أفضل ألولوي ات األم ن الن ووي ،وتمك ين الوكال ة م ن معالج ة احتياج ات األم ن
النووي لدى الدول بأسلوب منھجي ومح َّدد األولويات ومستدام.

االتفاقيات
ٌ
حلقة دراسية عن الترويج لبدء سريان تعديل عام  ٢٠٠٥على اتفاقية الحماي ة
عُقدت ،في فيينا في حزيران/يونيه،
-٧٠
ً
منج ز
المادية للمواد النووية ) .(CPPNMوإنَّ بدء سريان التعديل على االتفاقية المذكورة ھو جزء ھام ج دا م ن عم ل غي ر َ
في سياق الجھود الدولية الرامية إلى تعزيز األمن ،وكذلك ھو أولوية لدى الوكالة .وفي تلك الحلقة الدراسيةُ ،
شجِّ عت الدو ُل
على اإلسھام في تدعيم النظام القانوني الع المي لألم ن الن ووي ب االلتزام بتع ديل ع ام  ٢٠٠٥عل ى ھ ذه االتفاقي ة ،وعل ى أن
تثب ت بوض وح تق ُّي دھا ب االلتزام الع المي بمن ع الج رائم ذات الص لة ب المواد النووي ة وكش فھا ومعاقب ة مرتكبيھ ا .وأثن اء ع ام
 ٢٠١٤ص َّدقت  ١٢دولة على تعديل االتفاقية أو قبلته أو وافقت عليه؛ ولكن حتى نھاية العام كان ال يزال يتطلَّب أن تص ِّدق
عليه  ١٧دولة إضافية من الدول األطراف في االتفاقية لكي يبدأ سريانه.

بناء القدرات في مجال األمن النووي
يستمرَّ االعتراف ببناء القدرات باعتباره ع امالً رئيس يا ً ف ي إرس اء أم ن ن ووي مس تدام .وم ن خ الل أنش طة تعل يم
-٧١
األمن النووي والتدريب عليه ،تساعد الوكالة على تحسين اإلرشادات التوجيھية الدولية المنشورة في سلس لة األم ن الن ووي
دريب إل ى م ا مجموع ه تقريب ا ً  ١٢٠٠ش خص ف ي  ٨٥دول ة ،ف ي أثن اء الع ام،
الصادرة عن الوكالة .وقد و َّف رت الوكال ُة الت
َ
وأصدرت خمس أنموطات للتعلُّم اإللكتروني على شبكة اإلنترنت ،تشتمل على مق ِّدمة عن المبادئ األساسية لألم ن الن ووي
موجَّ ھة إلى العاملين في المرافق النووية واألفراد المھتمين بالموضوع من الجمھور العام.

المؤتمر الدولي بشأن أوجه التقدم في مجال التحليل الجنائي النووي
سلَّطت تقاري ُر صادرة عن الوكالة فيما مضى الضو َء على تنامي دور التحليل الجن ائي الن ووي ف ي مج ال األم ن.
-٧٢
وبغي ة تيس ير مناقش ات الخب راء ف ي ھ ذا الص ددَّ ،
نظم ت الوكال ة الم ؤتمر ال دولي المعن ي بأوج ه التق ُّدم ف ي مج ال التحلي ل
الجن ائي الن ووي :مواجھ ة التھدي د المتن امي ال ذي ِّ
تمثل ه الم واد النووي ة وغيرھ ا م ن الم واد المش عَّة غي ر الخاض عة لل تح ُّكم
الرقابي ،وھو المؤتمر األول الذي ر َّكز كل ّيا ً على التحليل الجنائي النووي .وقد عُق د الم ؤتمر ف ي مق رِّ الوكال ة الرئيس ي ف ي
ً
دولة عضواً وثماني منظمات دولية ،بمن في ذلك خب راء ف ي التحلي ل
تموز/يوليه ،وحضره أكثر من  ٢٨٠مشاركا ً من ٧٦
ِّ
وممثلون وطنيون من المھتمين بالتحلي ل
الجنائي النووي ،وموظفون مسؤولون عن إنفاذ القانون ،ومقرِّ رو السياسات العامة
الجنائي النووي أو القائمين بأدوار نشطة في ھذا المجال .وق د س لَّم الم ؤتم ُر بالحاج ة إل ى تقوي ة التع اون ف ي مج ال التحلي ل
الجنائي الوطني ،وخلص إلى االستنتاج بأنَّ من الالزم مواصلة االبتكارات في ھذا المج ال ،وب أنَّ التحلي ل الجن ائي الن ووي
أداة أساس ية ال غن ى عنھ ا لمن ع األفع ال الت ي تش تمل عل ى م واد نووي ة وغيرھ ا م ن الم واد المش عَّة غي ر الخاض عة لل تح ُّكم
ً
وإضافة إلى ذلك ،سلَّم المؤتمر بأنَّ التھديد المتأتي عن األفعال الشريرة التي تنطوي على مواد نووية وغيرھا م ن
الرقابي.
المواد المشعَّة موجود باستمرار ،وأنَّ التحليل الجنائي النووي يعتم د عل ى عل وم ومنھجي ات ابتكاري ة لتحدي د أص ل وت اريخ
تحقيق في ح َدث أمني نووي.
ھذه المواد باعتبار ذلك من ضمن أيّ
ٍ
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التح ُّقق النووي
تنفيذ الضمانات في عام ٢٠١٤
في نھاية كل عام ،تستخلص الوكال ُة استنتاجا ً بشأن الضمانات بخصوص كل دولة ُتطبَّق فيھ ا الض مانات .ويس تند
-٧٣
ھذا االس تنتاج إل ى تقي ٍيم لك ل المعلوم ات ذات الص لة بالض مانات ،المتاح ة للوكال ة ف ي س ياق ممارس اتھا لحقوقھ ا والوالي ة
المس َندة إليھا ،ووفائھا بالتزاماتھا الخاصة بالضمانات خالل ذلك العام.
وفي عام ُ ٢٠١٤
طبِّقت الضمانات على  ١٨٠دولة ٥،٤مرتبطة باتفاقات ضمانات نافذة معقودة مع الوكال ة .٦وم ن
-٧٤
آن معا ً باتفاقات ضمانات شاملة وبروتوكوالت إضافية ناف ذة ،خلص ت الوكال ة إل ى أنَّ جمي ع
ضمن  ١١٨دولة مرتبطة في ٍ
٧
المواد النووية ظلَّت في نطاق األنشطة السلمية في  ٦٥دولة  ،وبالنسبة لـ ٥٣دولة ،حيث كانت جميع التقييمات الض رورية
بشأن غياب المواد واألنشطة النووية غير المعلنة ال تزال جارية بخصوص ھذه الدول ،لم تتم َّكن الوكالة من الخل وص إل ى
االستنتاج ذاته .وبالنسبة لھذه ال دول ال ـ ،٥٣وك ذلك ال دول ال ـ ٥٤المرتبط ة باتفاق ات ض مانات ش املة ولكنھ ا غي ر مرتبط ة
ببروتوكوالت إضافية نافذة ،خلصت الوكالة إلى االستنتاج فقط بأنَّ المواد النووية المعلنة بقيت في نطاق األنشطة الس لمية.
وفيما يتعلق بالدول التي تم التوصُّل بشأنھا إلى االستنتاج بأنَّ جميع الم واد النووي ة ظل ت ف ي نط اق األنش طة الس لمية ،تن ِّف ذ
الوكال ُة الض مانات المتكامل ة :وھ ي توليف ة مُثل ى تجم ع ب ين الت دابير المتاح ة ف ي إط ار اتفاق ات الض مانات الش املة
والبروتوكوالت اإلضافية لتحقيق أقصى قدر م ن الفعالي ة والكف اءة ف ي الوف اء بالتزام ات الوكال ة حي ال الض مانات .وخ الل
ُ
تنفيذ الضمانات المتكاملة فيما يخصّ  ٥٣دولة.٩،٨
عام  ،٢٠١٤جرى
ون ّف ذت الض مانات أيض ا ً فيم ا يتعل ق ب المواد النووي ة المعلن ة ف ي مجموع ة مخت ارة م ن المراف ق الموج ودة داخ ل
-٧٥
الدول الخمس الحائزة ألسلحة نووية األطراف في معاھدة عدم انتشار األسلحة النووية ،ك ٌّل منھ ا بموج ب اتف اق الض مانات
الط وعي الخ اص بھ ا .وفيم ا يخ صّ ھ ذه ال دول الخم س ،خلص ت الوكال ة إل ى أنَّ الم واد النووي ة الموج ودة ف ي المراف ق
المختارة التي ُ
ص ت علي ه
طبِّقت عليھ ا الض مانات ظلَّ ت ف ي نط اق األنش طة الس لمية أو ت َّم س حبُھا م ن الض مانات حس بما ن َّ
االتفاقية.
وبالنس بة لل دول ال ثالث الت ي ن َّف ذت فيھ ا الوكال ُة الض مانات عم الً باتفاق ات ض مانات تخ صّ مف ردات بعينھ ا
-٧٦
ُ
 ،INFCIRC/66/Rev.2خلص ت الوكال ة إل ى أنَّ الم واد النووي ة أو المراف ق أو غيرھ ا م ن المف ردات الت ي طبق ت عليھ ا
الضمانات بقيت في نطاق األنشطة السلمية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤ال تش مل ھ ذه ال دول جمھوري ة كوري ا الش عبية الديمقراطي ة ،حي ث ل م تن ِّف ذ الوكال ُة الض مانات ،ول م يمكنھ ا بالت الي اس تخالص أي
استنتاج بشأنھا.
٥

وتايوان ،والصين.

٦

يبيِّن مرفق ھذا التقرير الحالة فيما يتعلق بإبرام اتفاقات الضمانات والبروتوكوالت اإلضافية وبروتوكوالت الكميات الصغيرة.

٧

وتايوان ،والصين.

 ٨أرميني ا ،وإس بانيا ،وأس تراليا ،وإس تونيا ،وإك وادور ،وألماني ا ،وإندونيس يا ،وأوروغ واي ،وأوزبكس تان ،وأوكراني ا ،وآيرلن دا،
وآيس لندا ،وإيطالي ا ،وب االو ،وبلجيك ا ،وبلغاري ا ،والبرتغ ال ،وب نغالديش ،وبوركين ا فاس و ،وبولن دا ،وبي رو ،وجامايك ا ،والجمھوري ة
التش يكية ،وجمھوري ة كوري ا ،وجمھوري ة مق دونيا اليوغس الفية س ابقا ،وال دانمرك ،وروماني ا ،وس لوفاكيا ،وس لوفينيا ،وس نغافورة،
والس ويد ،وسيش يل ،وش يلي ،والكرس ي الرس ولي ،وكرواتي ا ،وكن دا ،وكوب ا ،وغان ا ،وفنلن دا ،والتفي ا ،وليبي ا ،وليتواني ا ،ولكس مبورغ،
ومدغشقر ،ومالطا ،ومالي ،وموناكو ،والنرويج ،والنمسا ،وھنغاريا ،وھولندا ،واليابان ،واليونان.
٩

وتايوان ،والصين.
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وحت ى  ٣١ك انون األول/ديس مبر  ،٢٠١٤كان ت  ١٢دول ة غي ر ح ائزة ألس لحة نووي ة م ن ال دول األط راف ف ي
-٧٧
ُ
معاھدة ع دم انتش ار األس لحة النووي ة ل م تق م بع د بإنف اذ اتفاق ات ض مانات ش املة بمقتض ى الم ادة الثالث ة م ن المعاھ دة ،ول م
تستطع الوكالة أن تستخلص أي استنتاجات بشأن الضمانات فيما يتعلق بتلك الدول.

عقد اتفاقات ضمانات وبروتوكوالت إضافية وإلغاء بروتوكوالت الكميات صغيرة
ف ي ع ام  ،٢٠١٤واص لت الوكال ُة تنفي َذ خط ة عم ل اإلج راءات الرامي ة إل ى ت رويج عق د اتفاق ات الض مانات
-٧٨
ُ
والبروتوك والت اإلض افية الت ي ج رى تح ديث عھ دھا ف ي أيلول/س بتمبر  .٢٠١٤وأثن اء الع ام ،ب دأ نف اذ اثن ين م ن
البروتوكوالت اإلضافية ،١٠و ُع ِّدل اثنان من بروتوكوالت الكميات الصغيرة الساري العم ل بھ ا .١١وبنھاي ة الع ام ،كان ت ق د
أُبرمت اتفاقات ضمانات نافذة مع  ١٨١دولة وبروتوكوالن إضافيان ناف ذان م ع  ١٢٤دول ة .وع الو ًة عل ى ذل ك ،قبل ت ٦٠
دول ة م ن زھ اء  ١٠٠دول ة ن صَّ بروتوك والت الكمي ات الص غيرة الم ن َّقح )ال ذي ك ان ناف ذاً فيم ا يخ صّ  ٥٣دول ة م ن ھ ذه
الدول( ،وألغت أرب ُع دول بروتوكوالت الكميات الصغيرة الخاصة بھا.

جمھورية إيران اإلسالمية )إيران(
أثناء عام  ،٢٠١٤ق َّدم المدير العام أربعة تقارير إلى مجل س المح افظين بعن وان تنفي ذ اتف اق الض مانات المعق ود

-٧٩
بموجب معاھ دة ع دم االنتش ار واألحك ام ذات الص لة المنص وص عليھ ا ف ي ق رارات مجل س األم ن ف ي جمھوري ة إي ران
اإلسالمية )الوثائق  GOV/2014/10و GOV/2014/28و GOV/2014/43و GOV/2014/58و.(Corr.1
الملزم ة ذات الص لة الص ادرة ع ن مجل س المح افظين وع ن
وفي عام  ،٢٠١٤خالفا ً لما نصَّت علي ه الق رارات
-٨٠
ِ
َّ
مجلس األمن التابع لألمم المتحدة ،لم تق ْم إي ران ب أيٍّ مم ا يل ي :تنفي ذ أحك ام بروتوكولھ ا اإلض افي؛ أو تنفي ذ البن د المع دل
 ١-٣من الجزء العام من الترتيبات الفرعية التفاق الضمانات المعقود معھ ا؛ أو تعلي ق جمي ع األنش طة المتعلق ة ب اإلثراء؛
أو تعليق جميع األنشطة المرتبطة بالماء الثقيل .كما لم تعالجْ إي ران ش واغ َل الوكال ة بش أن وج ود أبع اد عس كرية محت َمل ة
لبرنامج إيران النووي .وھذا المسعى ضروري إلرساء الثقة الدولية في الطابع السلمي حصراً لذلك البرنامج.
وف ي إط ار التع اون ،اتفق ت الوكال ُة وإي ران ،ف ي الفت رة ب ين تش رين الث اني/نوفمبر  ٢٠١٣وأيار/م ايو ،٢٠١٤
-٨١
ً
ً
ً
ِّ
عل ى م ا مجموع ه  ١٨ت دبيرا عملي ا ينبغ ي إلي ران أن تنف ذھا عل ى ث الث مراح ل متعاقب ة باعتب ار ذل ك ج زءا م ن نھ ج
لتسوية جميع القضايا الراھنة والس ابقة .١٢ولغاي ة نھاي ة ع ام  ،٢٠١٤كان ت إي ران ق د ن َّف ذت  ١٦ت دبيراً م ن ھ ذه الت دابير
العملي ة؛ وبق ي عل ى إي ران أن تن ّف ذ ت دبيرين عملي ين يتعلق ان باألبع اد العس كرية المحتمل ة لبرن امج إي ران الن ووي ،م َّتف ق
عليھما بخصوص المرحلة الثالثة من إطار التعاون .ودعت الوكال ُة إيران أيضا ً إلى اقتراح ت دابير عملي ة جدي دة لمعالج ة
الشواغل بشأن األبعاد العسكرية المحتملة لبرنامج إيران النووي ،لكي ُتن ّفذ في المرحلة التالي ة م ن إط ار التع اون .وحت ى
 ٣١كانون األول/ديسمبر  ،٢٠١٤لم تقم إيران باقتراح أيٍّ من تلك التدابير.
ومنذ  ٢٠كانون الثاني/يناير  ،٢٠١٤اضطلعت الوكال ُة بالرصد والتح ُّق ق فيم ا يتعل ق بالت دابير النووي ة المح َّددة
-٨٢
َّ
وخطة العمل المشتركة المتفق عليھا بين ك ٍّل من االتحاد الروس ي وألماني ا والص ين وفرنس ا والمملك ة المتح دة والوالي ات
المتحدة األمريكية وإيران؛ وكان ذلك الھدف ھو التوصُّل إلى "ح ٍّل ش امل طوي ل األج ل ُي َّتف ق علي ه بص ورة متبادل ة" بم ا
يض من أن يك ون برن امج إي ران الن ووي "س لميا ً حص راً" .وكان ت الفت رة األولي ة لخط ة العم ل س تة أش ھر .وف ي
 ٢٤تموز/يوليه ُ ،٢٠١٤م ِّددت تلك الفترة حتى  ٢٤تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤؛ ثم ُم ِّددت حين ذاك تمدي داً إض افيا ً لغاي ة
 ٣٠حزيران/يوني ه  .٢٠١٥وق د تطلَّ ب عم ل الوكال ة فيم ا يتعل ق بخط ة العم ل المش تركة أن تزي د الوكال ة إل ى الض عف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٠

الھند وسانت كيتيس ونيفيس.

١١

كمبوديا ونيوزيلندا.

 ١٢ا ُّتفق على التدابير العملية الستة األولية في  ١٣تشرين الثاني/نوفمبر  ،٢٠١٣ثم ا ُّتفق على سبعة تدابير أخرى في  ٩شباط/فبراير
٢٠١٤؛ وا ُّتفق على خمسة تدابير عملية إضافية في  ٢٠أيار/مايو .٢٠١٤
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تقريبا ً أنشطتھا الخاصة بالتح ُّقق مقارن ًة باألنش طة الت ي كان ت تض طلع بھ ا م ن قب ُل بموج ب اتف اق الض مانات م ع إي ران
وبالقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس المحافظين وعن مجلس األمن.
ومع أنَّ الوكالة واص لت عل ى م دى ع ام  ٢٠١٤التح ُّق ق م ن ع دم تحري ف الم واد النووي ة المعلن ة ف ي المراف ق
-٨٣
النووية واألماكن الواقعة خارج المرافق التي أعلنت عنھا إيران بمقتضى اتفاق الضمانات المعقود معھ ا ،ف إنَّ الوكال ة ل م
تكن ف ي وض ع يم ّكنھ ا م ن تق ديم تأكي دات ذات مص داقية بش أن ع دم وج ود م واد وأنش طة نووي ة غي ر معلن ة ف ي إي ران،
استنتاج بأنَّ جميع المواد النووية في إيران تندرج في نطاق األنشطة السلمية.١٣
ولذلك لم تتم َّكن من استخالص
ٍ

الجمھورية العربية السورية )سوريا(
في أيلول/سبتمبر  ٢٠١٤ق َّدم المدير العام إلى مجلس المحافظين تقري راً عنوان ه تنفي ذ اتف اق الض مانات المعق ود
-٨٤
ً
بموجب معاھدة عدم االنتشار في الجمھورية العربية السورية )الوثيقة  .(GOV/2014/44واستنادا إل ى التقري ر الم ذكور،
لم يتغيّر تقييم الوكالة الذي مفاده أنَّ أحد المباني التي تم ت دميرھا ف ي موق ع دي ر ال زور ك ان عل ى األرج ح مف اعالً نووي ا ً
وكان ينبغي لسوريا أن تعلنه للوكالة .١٤وفي عام  ،٢٠١٤ج َّدد الم دير الع ام مناش دته لس وريا بالتع اون تمام ا ً م ع الوكال ة
بخصوص المسائل العالقة فيما يتعلق بموقع دير الزور واألماكن األخرى .ولم تستجب بع ُد سوريا لھذه المناشدات.
وفي  ،٢٠١٤أبدت سوريا استعدادھا الستقبال مف ِّتشي الوكالة ،ولتقديم الدعم ،لغرض القيام بتح ُّق ق م ن الرص يد
-٨٥
المادي في المفاعل المصدري النيوتروني المص َّغر في دمش ق .ولك نَّ الوكال ة ،بع د نظرھ ا ف ي التقي يم ال ذي أجرت ه إدارةُ
األم م المتح دة لش ؤون الس المة واألم ن للمس توى األمن ي الس ائد ف ي س وريا ،وأخ ذھا ف ي االعتب ار صِ َغر مق دار الم واد
النووية التي أعلنت عنھا سوريا في المفاعل ،قرَّ رت تأجيل القيام بالتح ُّقق من الرصيد المادي ف ي المفاع ل ريثم ا يتح َّس ن
المستوى األمني في سوريا .وبحلول نھاية عام  ،٢٠١٤لم يتغيَّر تقييم الوضع األمني في سوريا.
واستناداً إلى تقييم المعلومات المق َّدمة من سوريا وغيرھا من المعلوم ات ذات الص لة بالض مانات المت و ّفرة ل دى
-٨٦
ً
َ
ّ
أيِّ
الوكال ة ،ل م تعث ر الوكال ة عل ى مؤش ر ي د ّل عل ى تحري ف الم واد النووي ة المعلن ة بعي دا ع ن األنش طة الس لمية] .فيم ا
يخصّ عام  ،٢٠١٤خلصت الوكالة بشأن سوريا إلى أنَّ المواد النووية المعلنة ظلَّت في نطاق األنشطة السلمية[.

جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية
 -٨٧ف ي أيل ول/س بتمبر  ،٢٠١٤ق َّدم الم دير الع ام تقري راً إل ى مجل س المح افظين والم ؤتمر الع ام بعن وان تطبي ق
الضمانات ف ي جمھوري ة كوري ا الش عبية الديمقراطي ة )الوثيق ة  ،(GOV/2014/42–GC(58)/21تض مَّن تح ديثا ً للتط ورات
المستجدّة منذ تقرير المدير العام في آب/أغسطس .٢٠١٣
ومنذ عام  ،١٩٩٤لم يكن بمستطاع الوكالة االضطالع بجميع أنش طة الض مانات الض رورية الت ي ي نصّ عليھ ا
-٨٨
ً
اتف اق الض مانات المعق ود بموج ب معاھ دة ع دم االنتش ار فيم ا يخ صّ جمھوري ة كوري ا الش عبية الديمقراطي ة .وب دءا م ن
أواخ ر ع ام  ٢٠٠٢وحت ى تموز/يولي ه  ٢٠٠٧عج زت الوكال ة ،وظلَّ ت ع اجز ًة من ذ نيس ان/أبريل  ،٢٠٠٩ع ن تنفي ذ أيّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الملزم ة الص ادرة
 ١٣على سبيل المثال ،ألنَّ إيران لم تقم بتنفيذ البروتوكول اإلضافي الخاص بھا ،حسبما ھو مطل وب ف ي الق رارات
ِ
عن مجلس المحافظين ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة.
 ١٤وق د دع ا مجل س المح افظين س وريا ،ض من ق راره  GOV/2011/41الص ادر ف ي حزيران/يوني ه ) ٢٠١١ال ذي اع ُتم د م ن خ الل
تصويت( ،إلى جملة أمور من بينھا أن تع الج عل ى وج ه الس رعة ع دم امتثالھ ا التف اق الض مانات ال ذي عقدت ه ف ي إط ار معاھ دة ع دم
االنتشار ،وأن تقوم على وجه الخصوص بتزوي د الوكال ة بتق ارير بمقتض ى اتف اق الض مانات الخ اص بھ ا وتمكينھ ا م ن الوص ول إل ى
جميع المعلومات والمواقع والمواد واألشخاص على النحو الضروري كي تتح َّقق الوكالة من ھذه التق ارير ،وأن تس وِّ ي جمي ع المس ائل
المعلَّقة بما يم ِّكن الوكالة من تقديم التأكيدات الضرورية فيما يتصل بالطبيعة السلمية حصراً للبرنامج النووي السوري.
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تدابير للتح ُّقق في جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية ،ولذلك ل م ت تم َّكن م ن اس تخالص أيّ اس تنتاج خ اص بالض مانات
فيما يتعلق بذلك البلد.
ص ص الغ رض للرص د والتح ُّق ق،
-٨٩
ومنذ نيسان/أبريل  ،٢٠٠٩لم تن ِّف ذ الوكال ُة أيّ ت دابير بمقتض ى الترتي ب المخ َّ
َّ
الم َّتفق عليه ب ين الوكال ة وجمھوري ة كوري ا الش عبية الديمقراطي ة والمت وخى ف ي اإلج راءات األولي ة المتف ق عليھ ا خ الل
المحادث ات السداس يَّة األط راف .ومم ا ي دعو لألس ف العمي ق تل ك البيان ُ
ات الص ادرة ع ن جمھوري ة كوري ا الش عبية
الديمقراطية بشأن إجرائھا تجربة نووية ثالثة وتكرار تأكي د "حقھ ا" ف ي القي ام بالمزي د م ن التج ارب النووي ة ،واعتزامھ ا
إعادة ضبط مرافقھا النووي ة ف ي يونغبي ون ومع اودة تش غيلھا ،إل ى جان ب بياناتھ ا الس ابقة بش أن أنش طة إث راء اليوراني وم
وتشييد مفاعل للماء الخفيف.
ومع أنَّ الوكالة لم تن ِّفذ أيّ أنشطة للتح ُّق ق المي داني ف ي ع ام  ،٢٠١٤فق د واص لت رص دَ األنش طة النووي ة ل دى
-٩٠
جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية ،وذلك باستخدام المعلومات المستمدّة من المص ادر المفتوح ة )بم ا ف ي ذل ك الص ور
الملتقط ة بالس واتل( .وم ن خ الل اس تخدام الص ور الس اتلية ،واص لت الوكال ة مراقب ة البص مات الت ي تتس ق داللتھ ا م ع
المصطلح على تسميته بحسب س عته مفاع ل  ٥ميغ اواط )كھرب ائي( ،و ُ
ش وھد أيض ا ً تجدي د
تشغيل المفاعل في يونغبيون،
َ
ّ
نْ
أو توسيع مب اني أخ رى ض من موق ع يونغبي ون .ولك م ن دون ت وفر ُس بل وص ول متاح ة إل ى ذل ك الموق ع ،ال تس تطيع
الوكال ة تأكي د الوض ع التش غيلي للمفاع ل أو الغ رض م ن األنش طة المرص ودة األخ رى .وواص لت الوكال ة أيض ا ً تعزي ز
معرفتھ ا بالبرن امج الن ووي لجمھوري ة كوري ا الش عبية الديمقراطي ة بدرج ة أكب ر بغي ة الحف اظ عل ى التأ ُّھ ب العملي اتي
الستئناف تنفيذ الضمانات في ذلك البلد.

المتطور
تنفيذ الضمانات
ِّ
ين كفاءتھ ا وذل ك بمواص لة تحس ين الطريق ة
-٩١
ف ي ع ام  ،٢٠١٤واص لت الوكال ُة تعزي َز فعالي ة الض مانات وتحس َ
ً
َّ
ّ
َّ
تطور تنفي ذ الض مانات ف ي تقري ٍر قدم ه
جدّات التي جرت مؤخرا في مسار ُّ
التي تنفذ بھا الضمانات .وقد ورد تبيان المست ِ
المدير الع ام إل ى مجل س المح افظين ف ي آب/أغس طس بعن وان وثيق ة مكمِّل ة للتقري ر ع ن إرس اء مفھ وم لتنفي ذ الض مانات
على مستوى الدولة ) .(GOV/2013/38وقد أُصدِرت الوثيق ُة المكمِّل ة عق ب عملي ة تش اور مستفيض ة ب ين األمان ة وال دول
األعضاء ،لتقديم توضيحات ومعلومات إضافية عن مفھوم مس توى الدول ة .وبغي ة مواص لة كفال ة االتس اق وع دم التميي ز
ف ي تنفي ذ الض مانات واكتس اب المزي د م ن الكف اءات ،واص لت الوكال ة العم ل عل ى تحس ين مس ار العملي ات واإلج راءات
المقترنة بذلك ،من خالل زيادة توحيدھا.
تحليل المعلومات
ط وال ع ام  ،٢٠١٤اس تمرَّ ت الوكال ة ف ي استقص اء أدوات ومنھجي ات جدي دة م ن أج ل تبس يط مس ارات ت د ُّفق
-٩٢
ُ
َّ
العمل وعمليات المعالجة وتحديد أولوياتھما .ولكي تواص ل الوكال ة العم َل عل ى تحس ين ج ودة المعلوم ات الت ي ال ب د لھ ا
م ن التعوي ل عليھ ا ،عُني ت برص د أداء المختب رات ونظ ام القي اسَّ ،
ونظم ت اجتماع ات تقني ة دولي ة ودورات تدريبي ة
وحلقات عمل لصالح دول مختلفة عن حصر الم واد النووي ة ،وتحلي ل بيان ات القي اس ،والمنھجي ات اإلحص ائية ،ومف اھيم
تقييم حصر وموازنة المواد.

التعاون مع السلطات الحكومية واإلقليمية
بغي ة تق ديم المس اعدة إل ى ال دول المرتبط ة ببروتوك والت كمي ات ص غيرة عل ى بن اء الق درات الالزم ة لتنفي ذ
-٩٣
ٌ
التزاماتھ ا الخاص ة بالض مانات ،ص درت ف ي ك انون األول/ديس مبر نس خة مح َّدث ة م ن إرش ادات لل دول المن ِّف ذة التفاق ات
ضمانات شاملة وبروتوكوالت إضافية )سلسلة الخدمات الصادرة ع ن الوكال ة ،الع دد  .(٢١وإض ً
افة إل ى ذل كُ ،نش ر ف ي
كانون األول/ديس مبر ال دلي ُل األول م ن مجم وع أربع ة أدلّ ٍة مق رّ رة خاص ة بممارس ات تنفي ذ الض مانات ) ،(SIPوعنوان ه
دليل ممارسات تنفيذ الضمانات بشأن تيسير أنشطة الوكالة الخاصة بالتح ُّقق .واضطلعت الوكالة أيض ا ً ب ثالث بعث ات ف ي
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إطار الخدم ة االستش ارية التابع ة للوكال ة والمعني ة بالنظ ام الحك ومي لحص ر ومراقب ة الم واد النووي ة ) ،(ISSASأُوف دت
إلى أوزبكستان واإلمارات العربية المتحدة وقيرغيزستان ،و َن َّ
بع دورات تدريبي ة دولي ة وإقليمي ة ووطني ة لص الح
ظمت س َ
الموظفين المسؤولين عن اإلشراف على تنفيذ ال ُنظم الحكومية لحصر ومراقبة المواد النووية.

تعزيز قدرات الخدمات التحليلية الخاصة بالضمانات
استمرَّ ت طوال عام  ٢٠١٤األنشط ُة الالزمة لالنتقال إلى مختبر الم واد النووي ة المس تك َمل ح ديثاً ،بم ا ف ي ذل ك
-٩٤
ُّ
شراء وتسلم المعدات الالزمة للمختبر الكيمي ائي ومختب ر األجھ زة كليھم ا .وف ي نھاي ة ع ام  ،٢٠١٤ك ان يج ري التم اس
استص دار الموافق ات عل ى تش غيل المرف ق الجدي د م ن الرق ابيين ال داخليين ف ي الوكال ة وك ذلك م ن الحكوم ة المض يفة.
وباإلجمال ،فقد بلغت نس بة اس تكمال أنش طة مش روع تعزي ز ق درات الخ دمات التحليلي ة الخاص ة بالض مانات  ٪٨٤لغاي ة
 ٣١كانون األول/ديسمبر .٢٠١٤

تكنولوجيا المعلومات
يج ري معالج َة احتياج ات مش رو ُع تح ديث تكنولوجي ا معلوم ات الض مانات الت ابع للوكال ة م ن خ الل تح ديث
-٩٥
مش روع تكنولوجي ا معلوم ات الض مانات )موزاي ك( .وف ي  ،٢٠١٤ت م االنتھ اء م ن تحدي د النط اق الكام ل لمش روع
موزايك ،مع تحديد المشاريع ،والموارد الضرورية والجدول الزمني إلنجازھا.

معدَّات وأدوات الضمانات
واصلت الوكال ُة حمل َة استبدال نظام المراقبة م ن الجي ل الت الي بنظ ام المراقب ة م ن الجي ل الس ابق ،مستعيض ًة ع ن
-٩٦
أعداد كبي رة م ن قط ع مع دات المراقب ة القديم ة والت ي ف ات أوانھ ا )وح دات الك اميرات الرقمي ة –  ،("DCM-14" ١٤وف ي
عام  ،٢٠١٤اس ُتعيض عن أكثر من  ٢٠٠من وحدات الكاميرات وال ُنظم القديم ة ھ ذه بتكنولوجي ا نظ ام المراقب ة م ن الجي ل
صص في صندوق االستثمارات الرأسمالية الرئيسية.
التالي .وھذه الحملة االستبدالية ُتموَّ ل جزئيا ً من خالل بن ٍد مخ َّ

ندوة الضمانات
في تشرين األول/أكتوبر ،عقدت الوكال ُة ندو َة الضمانات الدولية :الربط ب ين االس تراتيجية والتنفي ذ والن اس ،ف ي
-٩٧
مقرِّ ھ ا الرئيس ي ف ي فيين ا .وق د حض ر الن دوة أكث ر م ن  ٦٠٠مش ارك مس جَّ ل م ن  ٥٤دول ة عض واً و ١١منظم ة دولي ة.
جيع الح وار وتب اد َل
وكان الھدف المنشود من الندوة ،وھي الندوة الثانية عشرة من سلس لة م ن ھ ذه الن دوات ،يتض مَّن تش َ
المعلوم ات وتعزي َز التع اون فيم ا ب ين الوكال ة وال دول األعض اء وأوس اط الص ناعة النووي ة وأعض اء منظوم ة الھيئ ات
المعنية بالضمانات وعدم االنتشار النووي بنطاقھا األوسع.

االستعداد للمستقبل
لمج ال البح ث والتط وير أھمي ٌة جوھري ة لتلبي ة االحتياج ات ذات الص لة بالض مانات ف ي المس تقبل .وأثن اء ع ام
-٩٨
 ،٢٠١٤واصلت الوكال ُة تنفي َذ خط ة البح ث والتط وير الطويل ة األج ل الخاص ة ب إدارة الض مانات للفت رة ،٢٠٢٣-٢٠١٢
بمساعد ٍة من برامج الدعم الخاصة بال دول األعض اء .ولك ي ُتعن ى الوكال ة ببل وغ أھ داف التط وير القريب ة األج ل ،وت دع َم
تنفيذ أنشطتھا الخاص ة ب التح ُّقق ،فق د واص لت التعوي ل عل ى ب رامج ال دعم الخاص ة بال دول األعض اء ف ي تنفي ذ برنامجھ ا
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الخاص بدعم التطوير والتنفي ذ ف ي مج ال التح ُّق ق الن ووي للفت رة  .٢٠١٥-٢٠١٢وف ي نھاي ة ع ام  ،٢٠١٤ك ان ل دى ٢٠
١٥
دعم رسمية مع الوكالة.
دولة والمفوضية األوروبية برام ُج ٍ

إدارة التعاون التقني ألغراض التنمية
تس اعد الوكال ُة ،م ن خ الل برنامجھ ا للتع اون التقن ي المش ترك ب ين ع َّدة إدارات ،ال دو َل األعض اء عل ى بن اء
-٩٩
ً
وتقوية وصون قدراتھا في مجال استخدام التكنولوجيا النووي ة عل ى نح و م أمون وس لمي وآم ن دعم ا للتنمي ة االقتص ادية
االجتماعية المستدامة .وتق ِّدم مشاري ُع التعاون التقن ي الخب ر َة االختصاص ية ف ي المي ادين الت ي ُتت يح فيھ ا التقني ُ
ات النووي ة
مزاي ا ع الو ًة عل ى غيرھ ا م ن النھ وج الم َّتبع ة ،أو الت ي يمك ن فيھ ا للتقني ات النووي ة أن تك ِّم ل عل ى نح و مفي د النھ وج
التقليد َّي ة .وم ع أنَّ ال دو َل األعض اء جميعھ ا مؤھَّل ٌة للحص ول عل ى ال دعم ،ف إنَّ أنش طة التع اون التقن ي تمي ل م ن حي ث
الممارسة العملية إلى التركيز على احتياجات وأولويات البلدان الناقصة التنمية.
 -١٠٠كما يدع ُم برنام ُج التعاون التقني الذي تضطلع به الوكال ُة أنش ط َة بن اء الق درات والت رابط الش بكي والتش ارك ف ي
نج ز ھ ذه المش اريع ف ي س بعة مج االت ،ھ ي :الص حة
المع ارف وتس ھيل عالق ات الش راكة ،وك ذلك ش راء المع َّدات .و ُت َ
والتغذي ة؛ واألغذي ة والزراع ة؛ والمي اه والبيئ ة؛ والتطبيق ات الص ناعية للتكنولوجي ا اإلش عاعية؛ والطاق ة؛ وتط وير
المعارف النووي ة وإدارتھ ا؛ واألم ان واألم ن النووي ان .وم ن خ الل برن امج العم ل م ن أج ل ع الج الس رطان )،(PACT
تساعد الوكال ُة الدو َل األعضاء على وضع برامج وطنية شاملة لمكافحة السرطان.

التعاون التقني وسياق التنمية العالمية
 -١٠١تعكف الوكال ُة على إعداد برنامج التعاون التقني م ن أج ل تعزي ز توازي ه م ع أھ داف التنمي ة المس تدامة لم ا بع د
عام  ،٢٠١٥من خالل العناية بالترابط بين األھداف اإلنمائي ة العالمي ة الجدي دة ومي ادين أنش طة الوكال ة .وإنَّ التك ُّي ف م ع
رص عل ى
تغ ُّي ر المن اخ ھ و اآلن ھ دف متق اطع فيم ا ب ين أھ داف التنمي ة المس تدامة الجدي دة ،وم ن ش أنه أن يتطلَّ ب الح
َ
التعاون بأوسع نحو ممكن بين الدول األعض اء إذا م ا أُري د لھ ذا الھ دف أن يُف ِّع ل تمام ا ً ص ندوق المن اخ األخض ر وبل وغ
موارده مس توى  ١٠٠بلي ون دوالر أمريك ي بحل ول ع ام ) ٢٠٢٠ھ دف التنمي ة المس تدامة -١٣أ( .وبفض ل التوقي ع عل ى
اتف اق عمل ي م ع برن امج األم م المتح دة للبيئ ة )اليوني ب(ُ ،تح ِرز الوكال ة حالي ا ً تق ُّدما ً جي داً ص وب إنش اء إط ار ش راكة
مواض يعي بش أن تغ ُّي ر المن اخ .وم ن ش أن ھ ذا اإلط ار أن يش مل ش ركا َء الوكال ة الح اليين ،بم ا ف ي ذل ك منظم ُة األغذي ة
والزراعة )الفاو( التابعة لألمم المتحدة واتفاقي ُة األمم المتحدة لمكافحة التصحُّ ر وبرنام ُج البيئة )اليوني ب(؛ وس وف يس عى
إل ى إب رام اتفاق ات ف ي ع ام  ٢٠١٥م ع اتفاقي ة األم م المتح دة اإلطاري ة بش أن تغ ُّي ر المن اخ ،وف ي نھاي ة المط اف م ع
المجموعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية )س يجيار( وم ع مرف ق البيئ ة العالمي ة ،ال ذي يت ولى إدارة ص ندوق تغ ُّي ر
المناخ.
 -١٠٢كما أنَّ المناقشات التي جرت في كينيا في منتصف عام  ٢٠١٤بھدف توسيع التعاون مع منظم ة األم م المتح دة
للطفولة أ َّدت إل ى تق ديم مقترح ات بخص وص مش اريع جدي دة )إقليمي ة وأقاليمي ة عل ى ح ٍّد س واء( بش أن التغذي ة البش رية.
وس وف تع الج ھ ذه المش اري ُع المش كل َة العالمي ة ف ي ظ اھرة تو ُّق ف النم و ف ي مرحل ة الطفول ة ،وذل ك بالتع اون م ع حرك ة
تعزيز التغذية ) ،(SUNوسوف تھدف إل ى تنمي ة الق درات الالزم ة ف ي أفريقي ا لتقي يم تركي ب الجس م ل دى األطف ال .وم ن
المتو َّقع أن يؤ ِّدي ھ ذا المي دان م ن التع اون ف ي العم ل ،ال ذي ي ؤ ِّدي إل ى االض طالع بب رامج مش تركة ،إل ى إتاح ة ف رص
جديدة لحشد الموارد الالزمة ،حيث تبيّن بوضوح المعاھ ُد النظي رة أھمي َة الدراس ات النظائري ة ف ي فھ م الوض ع التغ ذوي
البشري ،وفي تحديد مدى فاعلية التدعيم والتكميل الغذائيين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٥االتح اد الروس ي ،واألرجنت ين ،وإس بانيا ،وأس تراليا ،وألماني ا ،والبرازي ل ،وبلجيك ا ،والجمھوري ة التش يكية ،وجن وب أفريقي ا،
وجمھورية كوريا ،والسويد ،والصين ،وفرنسا ،وفنلندا ،وكندا ،والمملكة المتح دة ،وھنغاري ا ،وھولن دا ،والوالي ات المتح دة األمريكي ة،
واليابان.
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برنامج التعاون التقني في عام ٢٠١٤
 -١٠٣ف ي ع ام  ،٢٠١٤اس تأثرت الص ح ُة والتغذي ة ب أعلى حص ٍة م ن المب الغ الفعلي ة – أي الم دفوعات – عل ى م دى
برن امج التع اون التقن ي ،بنس بة  .٪٢٥٫٩وف ي المرتب ة التالي ة ج اء األم ان واألم ن النووي ان بنس بة  ،٪٢٤٫٩ث م األغذي ة
والزراعة بنسبة  .٪١٧وبحلول نھاية العام ،بلغ مع َّدل التنفيذ المالي لص ندوق التع اون التقن ي  .٪٧٨وفيم ا يتعل ق بالتنفي ذ
غير المالي ،ق َّدم برنام ُج التعاون التقني الدع َم لجملة بنود ،منھ ا  ٣٤٦١مھم ة مس َندة إل ى الخب راء والمحاض رين ،و١٨٧
دورة تدريبية على المستويين اإلقليمي واألقاليمي ،و ١٦٧٧من منح الزماالت الدراسية والزيارات العلمية.
 -١٠٤وط وال ع ام  ،٢٠١٤واص لت الوكال ة تق ديم ال دعم إل ى ال دول األعض اء ف ي تعزي ز الق درات البش رية الالزم ة
ألغ راض التنمي ة المس تدامة ،ب التركيز عل ى بل وغ أفض ل النت ائج ف ي تلبي ة االحتياج ات البش رية األساس ية وتحقي ق ت أثير
اقتص ادي اجتم اعي ملم وس .وعل ى وج ه الخص وصُ ،ب ذلت جھ و ٌد لتحس ين الج ودة ،وبن اء الش راكات ،وتقوي ة التع اون
اإلقليمي ،وتعزيز األم ان واألم ن اإلش عاعيين ألغ راض التطبي ق الس لمي للتقني ات النووي ة .وباإلض افة إل ى ذل ك ،ق َّدمت
الوكال ة المس اعدة إل ى ال دول األعض اء ف ي اس تعراض مف اھيم المش اريع المق َّدم ة للنظ ر فيھ ا ض من إط ار دورة برن امج
التع اون التقن ي الزمني ة للفت رة  ،٢٠١٧-٢٠١٦وذل ك باالسترش اد باألولوي ات المع َرب عنھ ا ف ي األط ر الفردي ة للب رامج
القُطرية ،وبما يتماشى مع خطط التنمية الوطنية.
 -١٠٥وق َّدم برنام ُج التع اون التقن ي ال دع َم ف ي أفريقي ا إل ى أكث ر م ن  ٤٠دول ًة عض واً )بم ا ف ي ذل ك  ٢٥بل داً م ن أق ِّل
البلدان نمواً( ف ي مج ال االس تخدام الم أمون للتقني ات النووي ة والنظيري ة ألغ راض التنمي ة .ون تج ع ن ال دعم ال ذي ق َّدمت ه
الوكالة ف ي أفريقي ا تعزي ُز األم ن الغ ذائي م ن خ الل ازدي اد غلَّ ة وموثوقي ة إنت اج المحاص يل؛ وتح ُّس ن الص حة الحيواني ة
وإنت اج المواش ي؛ وتح ُّس ن الق درات الالزم ة لتش خيص ومعالج ة األم راض البش رية والحيواني ة؛ وتح ُّس نُ تق ِّ
ص ي وفھ م
وإدارة الموارد المائي ة ،وتو ُّس ُع اس تخدام التطبيق ات النووي ة ف ي الص ناعة .وأ َّدى البرن امج أيض ا ً إل ى تعزي ز الوقاي ة م ن
اإلشعاعات ،وبناء الكفاءة في مجال األمان اإلشعاعي ،من خالل تنمية وتعزيز الموارد البش رية ،وتعزي ز إدارة النفاي ات
اإلشعاعية ،مع توجيه االنتب اه خصوص ا ً إل ى الم واد المش عَّة الموج ودة ف ي البيئ ة الطبيعي ة .وق د ر َّك ز ال دع ُم المق َّدم عل ى
بن اء الق درات ونق ل التكنولوجي ا وخ دمات الخب راء بم ا يت وازى م ع االحتياج ات التنمو َّي ة الوطني ة ل دى ال دول األعض اء
األفريقية.
 -١٠٦وشاركت الوكال ُة في المؤتمر الثالث للدول األط راف ف ي معاھ دة إنش اء منطق ة خالي ة م ن األس لحة النووي ة ف ي
أفريقيا )معاھدة بليندادبا( ،الذي عُقد في أديس أبابا بأثيوبيا ،في أيار/مايو ،بإعداد وثيقة عن وض عية العل وم والتكنولوجي ا
النووية في أفريقيا ،جرى تعميمھا أثناء انعقاد المؤتمر.
 -١٠٧وأثناء عام  ،٢٠١٤شاركت الوكال ُة بجھودھا ض من الجھ ود الدولي ة الت ي ُتب ذ َل لمكافح ة تف ِّ
ش ي م رض في روس
إيبوال في غربي أفريقيا ،وذلك بتعزيز القدرات التشخيصية ف ي س يراليون .وواص لت الوكال ة أيض ا ً إس ھاماتھا المس تمرَّ ة
ج َّدة ف ي الحيوان ات البر َّي ة
ف ي تعزي ز الق درات اإلقليمي ة ف ي المنطق ة عل ى الكش ف المب ِّك ر لألم راض الحيواني ة المس ت ِ
والمواشي.
 -١٠٨وفيما يخصُّ منطقة آسيا والمحيط الھادئ ،ظلّت األولويات اإلقليمية َّ
تتمثل في تعزي ز األم ان واألم ن الن وويين،
وتحس ين الم وارد البش رية والق درات التكنولوجي ة ف ي مج ال الص حة البش رية واألغذي ة والزراع ة .وتتب َّدى العناي ُة بھ ذه
األولوي ات ف ي تخص يص م ا نس بته  ٪٦٧م ن إجم الي الميزاني ة لمنطق ة آس يا والمح يط الھ ادئ م ن أج ل ھ ذه المج االت
المواضيعية الثالثة ،مع تخصيص األموال المتب ِّقية م ن أج ل تط وير المع ارف النووي ة وإدارتھ ا ،والتطبيق ات الص ناعية،
والمي اه والبيئ ة ،والطاق ة .وق َّدمت الوكال ُة اإلرش ادَ والمس اعد َة لالتف اق التع اوني لل دول العربي ة الواقع ة ف ي آس يا للبح ث
والتطوير والتدريب في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية )اتفاق عراسيا( ،ولالتفاق التعاوني اإلقليم ي للبح ث والتط وير
والتدريب في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية ) ،(RCAفي تنقيح المبادئ التوجيھية والقواع د الناظم ة ،ال ذي م ن ش أنه
أن يؤ ِّدي إلى إدارة ھذين االتفاقين وبرامجھما على نحو أفضل.
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 -١٠٩وواصل برنام ُج التعاون التقني في منطق ة أوروب ا التركي َز عل ى أربع ة مج االت مواض يعية ذات أولوي ة وھ ي:
األم ان اإلش عاعي ،والطاق ة النووي ة ،والص حة البش رية ،وتطبيق ات تكنولوجي ا النظ ائر واإلش عاع .وج رى التركي ز بق وة
على الحفاظ على مستويات مناسبة لألم ان واألم ن ف ي جمي ع جوان ب االس تخدام الس لمي للتكنولوجي ا النووي ة .وك ان م ن
ِّ
المكونات الرئيسية تقدي ُم المساعدة إلى الدول األعضاء في تعزيز بُناھا األساسية الرقابية الخاص ة باألم ان .وق د ُن ِّف ذ ذل ك
ف ي ع ام  ٢٠١٤م ن خ الل ُس بُل ع َّدة ومنھ ا دورة دراس ية ع ن ص ياغة الل وائح التنظيمي ة الخاص ة باألم ان اإلش عاعي،
جرت في مقرِّ الوكالة الرئيسي ف ي فيين ا ،ودورة تعليمي ة ع ن الوقاي ة م ن اإلش عاعات وأم ان المص ادر المش عَّة ،وأُح رز
أثناءھم ا تق ُّدم ملح وظ بش أن ص وغ ل وائح تنظيمي ة جدي دة أو تنق يح الل وائح التنظيمي ة الرئيس ية م ن أج ل تعزي ز البني ة
األساسية الرقابية في المنطقة.
 -١١٠ويح ِّدد الملفُّ االستراتيجي اإلقليمي ألمريك ا الالتيني ة للفت رة  ٢٠٢١-٢٠١٦المج االت المواض يعية ذات األولوي ة
على الصعيد اإلقليم ي ف ي برن امج التع اون التقن ي لھ ذه المنطق ة .وھ ذه المج االت ھ ي األم ن الغ ذائي والزراع ة ،والص حة
البش رية ،والبيئ ة ،والطاق ة والص ناعة ،والتكنولوجي ا اإلش عاعية ،واألم ان اإلش عاعي .وفض الً ع ن ال دعم التقلي دي لبن اء
القدرات في مختلف ميادين النشاط ،أُولي اھتمام خاص في عام  ٢٠١٤لدعم التطورات في مج ال اس تخدام تقني ات النظ ائر
المستقرَّ ة لتقييم تركيب الجس م ،ولتعزي ز فھ م العملي ات الت ي ت ِّ
ؤثر عل ى إدارة المي اه الجوفي ة .وانص بَّ التركي ز أيض ا ً عل ى
تعزيز االستجابة الطب ّي ة ف ي ح االت الط وارئ ،م ع العناي ة بمنج زات التق ُّدم الج ديرة باالنتب اه ف ي مج ال التوحي د المعي اري
لمنھجيات قياس الجرعات اإلشعاعية البيولوجي التي ينبغي استخدامھا في حالة وق وع ط وارئ إش عاعية ،وك ذلك ف ي تنفي ذ
العمل بالسجل الوطني للجرعات اإلشعاعية المھنية في الدول األعضاء.

برنامج العمل من أجل عالج السرطان )باكت(
 -١١١في عام َّ ،٢٠١٤
كثفت الوكال ُة من جھودھا المعنية بالترويج إلقامة شراكات عالمي ة ف ي مج ال مكافح ة الس رطان
بغية تعزيز فعالية الخدمات الطبية اإلشعاعية في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل ،بإدم اج ھ ذه الخ دمات
در ملح وظ االعت راف بالوكال ة وك ذلك برو ُزھ ا للعي ان
ضمن إطار نھج شامل في مكافحة السرطان .ونتيج ة ل ذلك ازداد بق ٍ
ً
جھة فاعلة رئيسية في التص ِّدي للقض ايا الخاص ة بالس رطان عل ى المس توى ال دولي ،مم ا تب يَّن بوض وح ف ي جمل ة
بوصفھا
مؤ ِّشرات ومنھا الموارد من خارج الميزانية البالغة  ٧١٩ ٠٠٠يورو التي حُشدت من أجل أنشطة ھذا البرنامج "باكت".
ُ
عالقات الشراكة االستراتيجية مع منظمة الصحة العالمية ،والوكالة الدولية لبحوث السرطان ،واتحاد
 -١١٢وقد ع ُِّززت
المكافحة الدولية للس رطان ،بھ دف تفعي ل الجھ ود المش تركة عل ى الص عيد القُط ري .وق د اس ُتھلَّت أو أُرس يت ع َّدة عالق ات
ش راكة جدي دة ،بم ا ف ي ذل ك م ع مؤسس ة ش راكة "بين ك ري بُن ري د ري بُن" ،والجمعي ة األمريكي ة لمكافح ة داء الس رطان،
ومدرسة تي .إتش تشان للصحة العمومية التابعة لجامعة ھارفرد ،ومركز ام .دي آندرسُن للسرطان التابع لجامعة تكساس،
ومصرف التنمية األفريقي ،ومصرف التنمية لشرق أفريقيا ،ومركز بحوث الصحة العالمية ،وغيرھا .و ُب ذلت جھ ود أيض ا ً
لل دعوة إل ى مناص رة إدراج قض ايا الس رطان والتكنولوجي ا اإلش عاعية ف ي الخط اب اإلعالم ي بش أن الص حة عل ى الص عيد
العالمي وفي خطة التنمية لما بعد عام .٢٠١٥
 -١١٣ووض ع الفري ُق االستش اري المعن ي بزي ادة إمكاني ة الحص ول عل ى تكنولوجي ا الع الج اإلش عاعي )(AGaRT
إرش ادات لص الح البل دان المنخفض ة ال دخل والبل دان المتوس طة ال دخل الس اعية إل ى إنش اء أو توس يع خ دمات الع الج
اإلشعاعي ،وخصوصا ً بشأن كيفية تحسين استدامة االستثمارات في مجال العالج اإلشعاعي وزيادة سُبل الوصول إلى ھ ذه
الخدمات العالجية.
 -١١٤وق د ُدعم ت المواق ُع التطبيقي ة النموذجي ة التابع ة لبرن امج العم ل م ن أج ل ع الج الس رطان ،الكائن ة ف ي ألباني ا،
وجمھوري ة تنزاني ا المتح دة ،وس ري النك ا ،وغان ا ،وفيي ت ن ام ،ومنغولي ا ،ونيك اراغوا ،وال يمن ،م ن خ الل بعث ات خب راء
أُوفدت إليھا ،وتوفير التدريب والمع َّدات لھا .وعلى سبيل المثال ،جرى في عام  ٢٠١٤استعراض خطتي مكافحة السرطان
في جمھورية تنزانيا المتح دة وغان ا؛ وتس لّم مش رو ُع الرعاي ة الس كنية ف ي جمھوري ة تنزاني ا المتح دة خمس ة أسِ رَّ ة للرعاي ة
الخاصة بطبِّ األطفال؛ واستھلّت فييت نام مشروعا ً بشأن التشخيص المب ِّكر لس رطان الث دي وس رطان عن ق ال رّ حم؛ و ُدع م
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مشرو ٌع بشأن تشخيص سرطان عنق الرّ حم وسرطان الثدي ف ي نيك اراغوا ،وذل ك م ن خ الل تقي يم خ دمات تص وير الث دي
باألشعة ،وتوفير التدريب للم وظفين المعني ين ،ف ي أيار/م ايو؛ وج رى ف ي تش رين الث اني/نوفمبر تقي يم ف ي منغولي ا للوض ع
ال راھن لبنيتھ ا األساس ية وخ دماتھا ف ي مج ال ط بّ األورام اإلش عاعي والفيزي اء الطبي ة ،وو ّف رت لھ ا أم وال م ن خ ارج
الميزانية من أجل االرتقاء بمع َّدات وبرامجيات نظام تخطيط لخدمات العالج اإلشعاعي.
 -١١٥و ُحسِّن الدع ُم المق َّدم إلى الدول األعضاء من خالل البعثات المتكاملة لالستعراض ات ف ي إط ار برن امج العم ل م ن
أج ل ع الج الس رطان ) (imPACTوبعث ات الخب راء المتخصِّص ين ،وذل ك م ن حي ث ج ودة ھ ذه التقييم ات الت ي تجريھ ا
والتوصيات التي تق ِّدمھا الحقاً ،وكذلك من خالل نظرھا المنھجي فيما يخصّ دعم التعاون التقني في المستقبل .وقد استقبلت
عش ُر دول أعضاء ١٦بعثات استعراض في إطار البرنامج المذكور في .٢٠١٤
 -١١٦وقد استفاد العدي ُد م ن األف ريقيين م ن المھني ين الع املين ف ي مكافح ة الس رطان م ن الجامع ة االفتراض ية لمكافح ة
الس رطان وش بكة الت دريب اإلقليمي ة ) (VUCCnetعل ى اإلنترن ت؛ و ُتت اح بواس طتھا حالي ا ً ث الث أنموط ات م ن ال دورات
التدريبية .وحتى اليوم ،تسجّ ل زھاء  ٥٠٠طالب لاللتحاق بدورات الجامعة والشبكة من أربع ة بل دان رائ دة ف ي تجرب ة ھ ذا
المجال.

إدارة برنامج التعاون التقني
 -١١٧في ع ام  ،٢٠١٤واص لت الوكال ُة التركي َز عل ى تحس ين نوعي ة البرن امج م ن حي ث دورة التع اون التقن ي الراھن ة
وال دورات ف ي المس تقبل .وج رى االض طالع بالت دريب عل ى نھ ج اإلط ار المنطق ي واإلدارة القائم ة عل ى أس اس النت ائج،
لصالح المسؤولين عن إدارة البرنامج ومس ؤولي االتص ال ال وطنيين والمس ؤولين التقني ين ونظ رائھم ،م ن أج ل دع م ال دول
األعضاء وھي تعكف على إعداد المشاريع لدورة التعاون التقني للفترة  .٢٠١٧-٢٠١٦والھدف من ذلك ھو إعداد مشاريع
ذات ارتب اط واض ح باالس تراتيجية المتوس طة األج ل للفت رة  ،٢٠١٧-٢٠١٢وذات ج ودة عالي ة ،م ع تض مينھا أھ دافا ً قابل ة
للقي اس ويمك ن تحقيقھ ا وي تم إنجازھ ا ف ي الوق ت المناس ب ،وتس تجيب عل ى نح و أفض ل الحتياج ات ال دول األعض اء
وأولوياتھا ،وتتماشى مع خططھا اإلنمائية الوطنية.
 -١١٨وبغية السير قُ ُدما ً في تحسين رصد التق ُّدم ف ي تنفي ذ مش اريع التع اون التقن ي؛ ت َّم تبس يط نم اذج التق ارير ع ن تقي يم
التق ُّدم ف ي تنفي ذ المش اريع ،ووض ع مب ادئ توجيھي ة بش أن التقري ر ع ن منج زات المش اريع ،الس تكمال التق ارير ع ن التق ُّدم
المحرز .وعالو ًة على ذلك ،اس ُتحدثت عملية لرصد محصّالت النتائج ،من المزمع مباشرة تجربتھا في عام .٢٠١٥
َ

الموارد المالية
 -١١٩يُم وَّ ل برن ام ُج التع اون التقن ي م ن المس اھمات المق َّدم ة إل ى ص ندوق التع اون التقن ي ،وك ذلك م ن خ الل المس اھمات
الخارج ة ع ن الميزاني ة ،وتقاس م التك اليف م ع الحكوم ات ،والمس اھمات العيني ة .وعل ى وج ه اإلجم ال ،بل غ مجم و ُع الم وارد
الجديدة نحو  ٨٣٫٦مليون يورو في عام  ،٢٠١٤منھا ما يقرب من  ٦٤٫٤مليون يورو لصندوق التعاون التقن ي )بم ا ف ي ذل ك
التك اليف البرنامجي ة المق رَّ رة االس ترداد ،وتك اليف المش اركة الوطني ة ١٧واإلي رادات المتنوع ة( ،و ١٨٫٦ملي ون ي ورو م ن
الموارد الخارجة عن الميزانية ،ونحو  ٠٫٦مليون يورو ّ
تمثل مساھمات عينية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٦أوزبكس تان ،وبنم ا ،وبي رو ،وجمھوري ة الو الش عبية الديمقراطي ة ،وجورجي ا ،وروان دا ،وكرواتي ا ،وكوس تاريكا ،وفيج ي،
وموزامبيق.
 ١٧تكاليف المشاركة الوطنية :تتحمَّل الدول األعضاء التي تتل َّقى مساعدات تقنية نسبة قدرھا  ٪٥من حجم برنامجھا الوطني ،بما ف ي
ذلك المشاريع الوطنية والمنح الدراسية والزيارات العلمية المموَّ لة في إطار أنشطة إقليمي ة أو أقاليمي ة .ويج ب أن ُي دفع م ا ال يق ل ع ن
نصف المبلغ المقرَّ ر للبرنامج قبل وضع أيّ ترتيبات تعاقدية للمشاريع.
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 -١٢٠وق د بل غ مع َّدل تحقي ق التحص يالت فيم ا يخ صُّ ص ندوق التع اون التقن ي  ٪٨٩٫٨م ن التع ُّھ دات ،و ٪٨٩٫٥م ن
المدفوعات حتى نھاية عام  ،٢٠١٤في حين بلغ مجموع ما ُدفِع من تكاليف المشاركة الوطنية  ٢٫٢مليون يورو.

المدفوعات الفعلية
 -١٢١في عام  ،٢٠١٤تم دفع ما يقارب  ٧٤مليون يورو إلى  ١٣١بلداً وإقليما ً – بينھا  ٣٣بلداً من أق ل البل دان نم واً –
مما يبين بوضوح الجھود المستمرّ ة التي تبذلھا الوكالة بھدف تلبية االحتياجات اإلنمائية لتلك الدول.

الشؤون اإلدارية
 -١٢٢في عام  ،٢٠١٤كان لتحدي ِد األولوي ات والتنس يق والتس يير اإلداري الف ّع االن لألنش طة لض مان االتس اق م ع نھ ج
اون وثي ق أيض ا ً م ع الفري ق العام ل المعن ي
الدار الواحدة األولوي ُة المنش ودة بش أن إنج از البرن امج .وق د عمل ت األمان ة بتع ٍ
بتمويل أنشطة الوكالة ،بغية التق ُّدم في مسار العملية التشاورية وزيادة الشفافية فيما يتعلق بإعداد برنامج وميزانية الوكالة.

المستمر
الشراكة من أجل التحسين
ّ
 -١٢٣من خالل مب ادرة الش راكة م ن أج ل التحس ين المس تمر ،واص لت الوكال ُة إلغ ا َء اإلج راءات البيروقراطي ة الت ي ال
ل زوم لھ ا ف ي نط اق األمان ة بأجمعھ ا .وف ي ھ ذا الع ام ،عل ى س بيل المث ال ،ج رى تبس يط التعام ل م ع اتفاق ات الحكوم ات
المض يفة ،مم ا أ َّدى إل ى اإلس راع بالعملي ات وت وفير الوق ت عل ى الم وظفين .وبفض ل اتب اع طرائ ق جدي دة ف ي اس تخدام
التكنولوجيات المتاحة ،أمكن االضطالع عن بُعد بمشاريع خدمات لغوية مختارة ،مما قلَّل من تكاليف السفر وال تخلُّص م ن
الحاجة إل ى ح ِّي ز مك اني إض افي للمكات ب .وباالس تناد أيض ا ً إل ى اس تعراض سياس ة الوكال ة بش أن الس فر ،أُج ري ع دد م ن
التغييرات على القواعد واإلجراءات الم َّتبعة .وھذه التغييرات معا ً يُتو َّقع منھا أن تؤ ِّدي إلى تحقيق وفورات كبيرة للوكالة.

نظام المعلومات لدعم البرامج على نطاق الوكالة
ُ
تنفيذ المستوى  ٣من نظام المعلومات لدعم البرامج على نط اق الوكال ة )نظ ام إي بس( أدوات جدي دة للتوظي ف
 -١٢٤ق َّدم
وتنمي ة المواھ ب ،وتخط يط ش ؤون الم وظفين وإدارتھ ا ،وإع داد كش وف الروات ب .وق د ت م توس يع نط اق أتمت ة العملي ات
بقدر كبير استخدا ُم أسلوب الخدمات الذاتية لدى العاملين ،ومباشرة تطبيق لوح ات ع َّدادات المتابع ة ،مّم ا
اإلجرائية ،وُ وسِّع ٍ
زوَّ د المديرين بلمحات إجمالية بيانية عن التوظيف والمشتريات واستخدام الموارد .وبفضل إطالق إصدارة المستوى  ٣من
ُ
ّ
روع تغيي ٍر
ھذا النظام ،أصبح الموظفون جميعھم يتفاعلون مع ھذا النظام يومي ا ً .ويمث ل التنفي ذ الت ام للنظ ام إي بس أكب َر مش ِ
إداري اضطلعت به الوكالة في أيَّما وق ٍ
ت مضى ،يشمل إعادة تصميم ھندسة عدد كبير من إجراءات األعمال.

التكنولوجيا النووية

Blank
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القوى النووية
الھدف
مساعدة الدول األعضاء التي تنظر في استحداث برامج قوى نووية عل ى تخط يط وبن اء بنياتھ ا األساس ية النووي ة الوطني ة.
تقديم الدعم المتكامل إلى الدول األعضاء التي لديھا محطات قوى نووي ة قائم ة وإل ى تل ك الت ي تخط ط لبن اء منش آت نووي ة
جديدة من أجل المساعدة على تحسين األداء التشغيلي والتشغيل الطويل األجل الم أمون م ن خ الل تنفي ذ الممارس ات الجي دة
والنھج االبتكارية ،والدروس المستفادة من حادث فوكوشيما داييتشي .توفير أطر تعاونية لمشغلي المفاعالت المبردة بالم اء
لالستفادة من أوجه التقدم في التكنولوجيا ،وللدول األعضاء لتسھيل التطوير الفعال للمفاعالت السريعة والمفاعالت المبردة
بالغاز وللتوسع في االستخدام المأمون للتطبيقات غير الكھربائية.
إطالق برامج للقوى النووية
ف ي ع ام  ،٢٠١٤أح رز ع دد م ن البل دان تق دما كبي را ف ي تش ييد أول ى محطات ه للق وى النووي ة .فف ي ش ھر
-١
نيسان/أبريل ،بدأت بيالروس تشييد الوحدة الثانية ف ي أوس تروفيتس ،وف ي ش ھر أيلول/س بتمبر ،ش رعت اإلم ارات العربي ة
المتحدة في تشييد الوحدة  ٣بموقع براكة )الشكل  .(١وأحرز عدد من البلدان األخرى تقدما في سبيل إدخال الق وى النووي ة
ضمن مزيج الطاقة الخاص بھا إذ :أجريت دراسة جدوى تمھيدية في كينيا؛ وتم ت الموافق ة عل ى تقري ر تقي يم األث ر البيئ ي
لمشروع أكويو في تركيا؛ وتمت الموافق ة عل ى خط ة رئيس ية بش أن بني ة أساس ية للق وى النووي ة وتطويرھ ا ف ي فيي ت ن ام؛
ووافق مجلس الوزراء البولندي على برن امج الق وى النووي ة البولن دي ،،كم ا ت م ف ي ش ھر تموز/يولي ه إص دار عق د لص الح
شركة ھندسة تعمل لفائدة الجھة المالكة )شركة ثالثة توفر الدعم للجھ ة المالكة/المش غل المقب ل)ة(( .ويب ين الج دول  :١ع دد
الدول األعضاء التي بلغت مراحل مختلفة من عملية اتخاذ القرار والتخطيط للقوى النووية في عامي .٢٠١٤-٢٠١٠

الشكل  -١عمليات تشييد الوحدتين  ١و ٢لمحطة القوى النووية بموقع براكة في دولة اإلمارات العربية المتحدة،
في آب/أغسطس  ،٢٠١٤وبدأ تشييد الوحدة الثالثة للمحطة في أيلول/سبتمبر.
)الصورة مھداة من مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية(
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الجدول  -١عدد الدول األعضاء التي بلغت مراحل مختلفة من عملية اتخاذ القرارات
والتخطيط للقوى النووية خالل األعوام  ،٢٠١٤-٢٠١٠وفقا لبياناتھا الرسمية
٢٠١٠

٢٠١١

٢٠١٢

٢٠١٣

٢٠١٤

بدأ  /قيد تشييد أول محطة للقوى النووية

١

٠

١

٢

٢

طلبت أول محطة للقوى النووية

٢

٣

٢

١

١

ت م اتخ اذ الق رار باألخ ذ ب القوى النووي ة وت م
الشروع في إعداد البنية األساسية

١٠

٦

٦

٦

٧

أجري ت تحض يرات فعلي ة إلمكاني ة إرس اء
برنامج للقوى النووية دون اتخاذ قرار نھائي

٧

٦

٦

٥

٥

ينظر في الشروع في برنامج للقوى النووية

١٤

١٤

١٣

١٩

١٨

من خالل مشاريع التعاون التقني ،قدمت الوكالة دعما موسعا لمساعدة البلدان المعنية ف ي وض ع اإلط ار الق انوني
-٢
والرقابي المناسب ،وتطوير البنية األساسية الضرورية للقوى النووية ،وبناء قدرات الموارد البش رية الوطني ة ذات الص لة.
وتل ّقت دول أعضاء مثل األردن واإلمارات العربية المتحدة وبنغالديش وتركيا وفييت نام مساعدات ھامة من الوكال ة ،ع ن
طري ق بعث ات الخب راء االستش ارية ،ف ي مج االت م ن قبي ل اس تعراض الق وانين النووي ة ،وض ع الل وائح التنظيمي ة
واستعراض ھا ،دع م بن اء الق درات ،تعزي ز التع اون ب ين المؤسس ات الوطني ة ،ص ياغة خط ط تنمي ة الم وارد البش رية
واستعراضھا ،وضع سياسات واستراتيجيات بش أن التص رف ف ي النفاي ات المش عة ،وض ع ترتيب ات بش أن إدارة المش اريع،
إجراء تقييمات للمواقع ،ووضع إرشادات رقابية للتقييم في الموقع .ومن خالل حلق ات العم ل المرك زة األقاليمي ة واإلقليمي ة
والوطنية ،والدورات التدريبية وبرامج التوجيه ،تلقى ك ّل م ن م وظفي مش اريع تط وير الق وى النووي ة ،والس لطات الرقابي ة
ومنظمات الدعم التقني تدريبا جوھريا في مختلف مجاالت نھج المعالم البارزة الخاص بالوكالة ،التي تطرح قضايا.
وباإلضافة إلى ذلك ،أضفى مشروع أقاليمي للتع اون التقن ي عنوان ه دع م بن اء الق درات المتص لة ب البنى األساس ية
-٣
للقوى النووية في الدول األعضاء التي تقوم بإدخال القوى النووية وتوسيع نطاقھا مزيدا من التعزيز على تبادل المعلوم ات
بين الدول األعضاء .كما ركز ھذا المشروع على نقل المعارف المتصلة بقض ايا المع الم الب ارزة واس تحداث آلي ات ت دريب
محددة فيما يتعلق بأنظمة اإلدارة المتكاملة ،إدارة المشاريع وتنمية الموارد البشرية.
وبغية تحسين إرشاداتھا وتوسيع نطاقھا لتشمل البلدان "المستجدة"  -الدول األعضاء التي تنظر في إنشاء برن امج
-٤
للقوى النووية ،أو التي قررت ذلك  -أصدرت الوكالة ف ي ع ام  ٢٠١٤المنش ورات التالي ة :إدارة تقييم ات الت أثير ف ي البيئ ة
لما يجري من عملي ات تش ييد وتش غيل ف ي ب رامج الق وى النووي ة الجدي دة )الع دد  NG-T-3.11م ن سلس لة الطاق ة النووي ة(؛
إع داد دراس ة ج دوى بش أن مش اريع الق وى النووي ة الجدي دة )الع دد  NG-T-3.3م ن سلس لة الطاق ة النووي ة الص ادرة ع ن
الوكالة(؛ وال ُنھج البديلة الخاصة بالتعاقد والملكية فيما يخص محطات القوى النووية الجديدة )الوثيقة التقنية للوكال ة IAEA-
.(TECDOC-1750
وفي شھر آب/أغسطس ،وج دت بعث ة لالس تعراض المتكام ل للبني ة األساس ية النووي ة الموف دة إل ى األردن أن ه ت م
-٥
احراز تقدم ملحوظ في عملية تطوير البنية األساسية في البلد .كما وجدت بعثة متابعة لالستعراض المتكامل للبنية األساسية
النووية الموفدة إلى فييت نام في تشرين الثاني/نوفمبر أن البلد نفذ بعضا م ن التوص يات الس ابقة الت ي ق دمتھا الوكال ة بش أن
تحديد المواقع ،وإشراك أصحاب المصلحة ،والمشاركة الصناعية ،وأن فييت ن ام ت درك أن ھنال ك المزي د م ن األم ور الت ي
يتعين عليھ ا القي ام بھ ا .وباإلض افة إل ى ذل ك ،تلق ت المغ رب ف ي ع ام  ٢٠١٤مس اعدة عل ى إع داد تقري ر تقي يم ذات ي للبني ة
األساسية النووية بھا.
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الدعم الھندسي لتشغيل المحطات وصيانتھا وإدارة أعمارھا التشغيلية
ق ام مش روع بحث ي منس ق بعن وان اس تعراض ووض ع مع الم قياس ية لط رق حس اب َت َر ُّق ق ج دران األنابي ب نظ را
-٦
للتحات-التآكل في محطات القوى النووية بمقارنة قدرة عدد من أدوات برامج حاسوبية متاحة في األسواق على التنبؤ ببل ى
األنابيب المرتبط بالتآكل المتسارع بفعل التدفق ف ي محط ات الق وى النووي ة .كم ا ت م اس تكمال وض ع أس س للمقارن ة تش مل
تصميمات مفاعالت الماء المضغوط ومف اعالت الم اء المغل ي ،وت دفق بخ ار الم اء عل ى مرحل ة واح دة أو م رحلتين اثنت ين
بالنسبة إلى ثالث محطات للقوى النووية .ويجري العمل حاليا على إعداد مبادئ إرشادية جديدة في الغرض.
ولقد تم استكمال المش روع البحث ي المنس ق بش أن ت ـأھيل ورص د حال ة ،وإدارة تق ادم كواب ل الجھ د الم نخفض ف ي
-٧
محطات القوى النووية بما أتاح تقديم المعلومات ح ول كيفي ة تأھي ل الكواب ل الجدي دة ،ورص د أداء الكواب ل القائم ة ،وإنش اء
برنامج إلدارة تقادم الكواب ل )الش كل  .(٢وقام ت  ١٥دول ة عض وا ب إجراء تج ارب كم ا تواص ل العم ل عل ى إع داد مب ادئ
إرشادية جديدة في الغرض.

الشكل  -٢عينات من كوابل الجھد المنخفض ألغراض اختبارھا قياسيا في إطار مشروع بحثي منسق
بشأن تـأھيل ورصد حالة وإدارة تقادم كوابل الجھد المنخفض في محطات القوى النووية.
)الصورة مھداة من شركة  H.M. Hashemianلخدمات التحليل والقياس(

وانعقدت في شھر أيلول/سبتمبر بمدريد حلقة عمل تدريبي ة استض افھا مرك ز بح وث الطاق ة والبيئ ة والتكنولوجي ا
-٨
) ،(CIEMATعنوانھا تقييم آليات تقادم المكونات األساسية للمف اعالت النووي ة المب ردة بالم اء :القض ايا الراھن ة والتح ديات
المقبلة .واجتذبت ھذه الدورة حوالي  ٦٠مشاركا من أكثر م ن  ٢٠دول ة تقاس موا خاللھ ا ال دروس المس تفادة بش أن الس المة
البنيوية ألوعية الضغط في المفاعالت.
كما أصبحت المفردات المزيفة والمغشوشة تشكل مصدر قلق متزايد للمنظمات المش ِّغلة والھيئ ات الرقابي ة .وف ي
-٩
بعض الحاالت ،عانت محطات القوى النووية المشغلة أو تلك التي كانت قيد التشييد من تأثيرات اقتصادية كبيرة .ولقد أتاح
اجتماع تقني عنوانه أنشطة الشراء والمفردات المزيفة والمغشوش ة ومتدني ة المس توى :الخب رات وال دروس المس تفادة ،عق د
في المقر الرئيسي للوكالة في أيلول/سبتمبر ،فرصة للخبراء لتبادل المعلوم ات والتج ارب بش أن الموض وع .ويج ري حالي ا
إعداد مبادئ توجيھية تقنية بشأن ھندسة الشراء.
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الصفحة ٣٠

تطوير الموارد البشرية
تعكف الوكالة على تعزيز ما تقدمه من دعم إل ى ال دول األعض اء ف ي مج االت نظ م اإلدارة واألداء البش ري ،بم ا
-١٠
يشمل إشراك أصحاب المصلحة وتدريبھم .وفي أيار/مايو ،اجتذب المؤتمر الدولي المعنون تنمي ة الم وارد البش رية لب رامج
القوى النووية :بناء القدرات وتحقيق استدامتھا أكثر من  ٣٠٠مندوب من  ٦٥دولة عضوا وخمس منظم ات دولي ة .وأش ار
المشاركون فيه إل ى أن ه يج ري ،عل ى الص عيد الع المي ،اس تخدام نھ ج ت دريب أكث ر منھجي ة ف ي المج ال الن ووي ،وإل ى أنّ
التط وير عب ر ھ رم المھ ارات يش ھد تحس نا .وق د ش جعت البل دان عل ى االنض مام إل ى الش بكات القائم ة وعل ى القي ام ببن اء
القدرات والتقييمات الذاتية .وباإلضافة إل ى ذل ك ،واص لت الوكال ة دع م البرن امج ال دولي لتعل يم القي ادة النووي ة ال ذي ي ديره
معھد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الواليات المتح دة األمريكي ة م ن خ الل تيس ير الترتيب ات لكب ار الم وظفين بم ا يت يح لھ م
تقديم مدخالت بشأن توقعات الوكالة ،وكذلك من خالل رعاية مش اركة كب ار الممثل ين م ن البل دان المس تجدة بغي ة اطالعھ م
على الطائفة الواسعة من المسؤوليات التي سوف تقع على ع اتقھم خ الل إدارتھ م لبرن امج ق وى نووي ة .وف ي ش ھر تش رين
الثاني/نوفمبر ،عقد اجتماع تقني بشأن إشراك أصحاب المصلحة في بريستول في المملكة المتح دة .واجت ذب ھ ذا االجتم اع
الذي استضافته ھيئ ة كھرب اء فرنس ا  ٤١مش اركا م ن  ٢٠دول ة عض وا .ولق د ش جع المش اركون عل ى إرس اء ش راكات م ع
الرابط ات الص ناعية المحلي ة والمؤسس ات التعليمي ة بھ دف إتاح ة أقص ى م ا يمك ن إتاحت ه م ن ف رص ومن افع فيم ا ب ين
المجتمع ات المحلي ة .كم ا س لط االجتم اع الض وء عل ى أھمي ة توض يح أدوار ومس ؤوليات الحكوم ات والھيئ ات الرقابي ة
والمش غلين المقبل ين وض مان التنس يق الفع ال بي نھم فيم ا يتعل ق باالتص االت م ع أص حاب المص لحة بش أن الق وى النووي ة.
وخالل العام أيضا ،قامت الوكالة باستعراض خطط االتصاالت بشأن ب رامج الق وى النووي ة لك ل م ن ب يالروس ،جمھوري ة
إيران اإلسالمية ،فييت نام ،كازاخستان.
وخالل اجتم اع عق د ف ي تش رين الث اني/نوفمبر ،تقاس م  ٥٣مش اركا م ن  ٢٤دول ة عض وا وأرب ع منظم ات دولي ة
-١١
الخبرات والدروس المس تفادة م ن تطبي ق مع ايير مختلف ة لل نظم اإلداري ة ف ي مج ال الص ناعة النووي ة .كم ا ق ام المش اركون
بعرض حالة تطور النظم اإلدارية في بلدانھم وبوصف ما يطرحه إدماج معايير مختلفة من تحديات.
وأصدر في عام  ٢٠١٤المنشوران التاليان :اإلرشادات بشأن إدارة التغيير التنظيمي في المنظمات النووية )العدد
-١٢
 NG-T-1.1من سلسلة الطاقة النووية( واستخدام نھج متدرج في تطبيق متطلبات النظام اإلداري للمرافق واألنشطة )الوثيقة
التقنية للوكالة  .(IAEA-TECDOC-1740كما استحدثت أربع وحدات نمطية للتعلم اإللكتروني بشأن  -النظم اإلداري ة وبني ة
األمان األساسية والتأھب والتصدي للطوارئ ،والتعريف بالضمانات  -استنادا إلى نھج المعالم البارزة ،وتمت إتاحتھا على
١
اإلنترنت .وبلغ مجموع الوحدات المتاحة اآلن على الموقع الشبكي للوكالة  ١١وحدة.
تطوير التكنولوجيا النووية
بغي ة معالج ة المش اكل األساس ية المحتمل ة فيم ا يتعل ق بنش ر المف اعالت الص غيرة والمتوس طة الحج م ،ت م ف ي
-١٣
أيار/مايو وأيلول/سبتمبر ،على التوالي ،إصدار كتابين اثنين معنونين كاآلتي :الخيارات الكفيلة بتعزيز مقاومة االنتشار ف ي
المف اعالت االبتكاري ة الص غيرة والمتوس طة الحج م )الع دد  NG-T-1.1م ن سلس لة الطاق ة النووي ة( ،والتق دم المح رز بش أن
منھجيات تقييم موثوقية نظم األمان الخاملة في المفاعالت المتقدم ة )الوثيق ة التقني ة للوكال ة  .(IAEA-TECDOC-1752كم ا
قدم كتيب المفاعالت الصغيرة والمتوسطة الحجم ،تم إصداره في أيلول/س بتمبر كملح ق تكميل ي لنظ ام للمعلوم ات الخاص ة
بالمفاعالت المتقدمة القائم على اإلنترنت ،معلومات بشأن كامل سلسلة منتجات المفاعالت الصغيرة والمتوسطة الحجم ،بما
يشمل التطويرات التكنولوجية على المدى الطويل.
وإدراكا ألھمي ة الحف اظ عل ى المع ارف الخاص ة بالمف اعالت الس ريعة ،ت م عق د اجتم اع تقن ي ف ي المق ر الرئيس ي
-١٤
للوكالة في كانون األول/ديس مبر تح ت عن وان حال ة مب ادرة الوكال ة الدولي ة للطاق ة الذري ة بش أن ص ون المع ارف الخاص ة
بالمف اعالت الس ريعة .وف ي تش رين الث اني/نوفمبر ،أطل ق مش روع بحث ي منس ق بش أن انط الق م واد مش عة م ن المفاع ل
١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أنظر.http://www.iaea.org/NuclearPower/Infrastructure/elearning/index.html :
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النموذجي السريع التوليد في ظروف الحوادث الشديدة بغية زيادة تعزيز أمان ھذه التكنولوجي ا .وتيس يرا للجھ ود الص ناعية
المبذولـــة بغي ة إح راز تق دم فيم ا يخ ص المفاعـــ ـالت الس ريعة المب رَّ دة بالص وديوم ،تــ ـم ف ي تش رين الث اني/نوفمبر نش ر
تقرير بعنوان التحليالت المرجعية للحمل الطبيعــ ـي للص وديوم فــ ـي الح ّي ز األعلـــ ـى مـ ـن وعــ ـاء مفاعــــ ـل مونجـــ ـو
)الوثيقة التقنية للوكالة  .(IAEA-TECDOC-1754وفي حزيران/يونيه ،ت م نش ر منش ور متص ل بالموض وع عنوان ه تحالي ل

المع الم القياس ية بش أن اختبـــ ـارات سحـــ ـب قضيـــ ـب التحكـــ ـم المنف ـّذة خـــ ـالل اختبـ ـارات نھاي ة العم ل التشغيــ ـلي
لنظــــام فينكس )) (PHÉNIXالوثيقة التقنية للوكالة (IAEA-TECDOC-1742
كما تم تنظيم حلقات عم ل بش أن تقي يم التكنولوجي ا النووي ة ف ي الجزائ ر والھن د وفيي ت ن ام .ولق د ص ممت حلق ات
-١٥
العمل ھذه لمساعدة البلدان المستجدة على تقييم تكنولوجيات الق وى النووي ة المت وافرة ف ي مقاب ل م ا لھ ذه البل دان م ن بيئ ات
محددة ،ومتطلبات ،واحتياجات من الطاقة .وعقد في فيينا في أيار/مايو اجتماع تقن ي بش أن االس تخدام الف ّع ال ل نظم محاك اة
محط ات الق وى النووي ة كوس ائل تعليمي ة تمھيدي ة .ك ان الغ رض م ن االجتم اع ھ و تب ادل المعلوم ات بش أن كيفي ة اس تخدام
الجامعات نظم المحاكاة القائمة على الحواسيب الشخصية وتناقش الدول األعضاء بشأن التحسينات المقبل ة الت ي س وف يق ع
إدخالھا على مجموعة نظم محاكات المفاعالت التي تحتفظ بھا الوكالة ألغراض تنمية الموارد البشرية .
كما استمر خالل العام ازدياد االھتمام بالتطبيقات غير الكھربائية للقوى النووية .ومن خالل تكنولوجي ات مبتك رة
-١٦
توسع من طائفة درجات الحرارة المـُخرجة من المفاعالت ،يواصل نطاق طيف التطبيقات الصناعية المحتملة ف ي التو ّس ع.
وفي عام  ،٢٠١٤أُجريت تنقيحات إضافية على برنامج التقييمات االقتصادية للتحلي ة الت ابع للوكال ة ) ،(DEEPوھ و إح دى
األدوات األكثر استخداما في التقييم االقتصادي للتحلية النووية .وتتضمن صيغته الجديدة واجھة مستخدمين معدل ة كم ا أنھ ا
تدخل ميزة تحليل للتدفق النقدي فيما يتعلق بمشاريع الق وى النووي ة .وفيم ا يتعل ق بم ا يج ري النظ ر في ه م ن أم اكن مناس بة
بمحطات القوى النووية تقع ف ي من اطق محروم ة م ن المي اه ،يج ري اتب اع نھ ج مج د م ن الناحي ة االقتص ادية إلنت اج المي اه
للمحطات ،وذلك من خالل مشروع بحثي منسق جديد استھل في كانون األول/ديسمبر يعنى بتطبيق ال نظم المتقدم ة للتحلي ة
المنخفضة الحرارة لدعم محطات القوى النووية وتطبيقاتھا غير الكھربائية .وينظر ھذا المشروع البحثي المنسق في تطبيق
نظ م م ن ش أنھا أن تن تج المي اه العذب ة دونم ا تض حية بخ رج محط ات الق وى النووي ة م ن الطاق ة الكھربائي ة .وص درت ف ي
تشرين الثاني/نوفمبر أيضا صيغة محدثة من برنامج التقي يم االقتص ادي للھي دروجين الت ابع للوكال ة ) ،(HEEPوھ و عب ارة
ع ن أداة لتقي يم أداء وتك اليف عملي ات اإلنت اج الواس عة النط اق للھي دروجين باس تخدام الطاق ة النووي ة .وباإلمك ان اس تخدام
برنامج التقييم االقتصادي للھيدروجين إلجراء تقييمات إلنتاج الھيدروجين من شأنھا توفير الق درة عل ى تخ زين الطاق ة م ن
خالل استخدام الحرارة النووية عندما تكون حمولة الشبكة الكھربائية أخفّ .
تعزيز استدامة الطاقة النووية على نطاق العالم من خالل االبتكار
-١٧
أنشئ المشروع الدولي المعني بالمفاعالت النووية ودورات الوق ود الن ووي االبتكاري ة )مش روع إنب رو( ف ي ع ام
 ٢٠٠٠للعمل على ضمان إتاحة طاقة نووية تساھم في تلبي ة االحتياج ات م ن الطاق ة ف ي الق رن الواح د والعش رين بطريق ة
مستدامة .وفي عام  ٢٠١٤ومع انضمام بنغالديش كعضو جديد ،ارتفع ع دد أعض اء المش روع ال دولي المعن ي بالمف اعالت
النووية ودورات الوقود النووي االبتكارية )مشروع إنبرو( إلى  .٤٠وخالل العام ،أجريت تقييمات لنظم الطاقة النووية في
كل من إندونيسيا وأوكرانيا ورومانيا ،دعما للتخطيط االستراتيجي الوطني البعيد المدى للقوى النووية .وخالل العام أيض ا،
عقدت في الصين والھند اجتماعات تحضيرية بغي ة اس تھالل تقييم ات مح دودة النط اق ل نظم الطاق ة النووي ة بش أن تص اميم
مفاعالت سريعة مبرّ دة بالصوديوم.

عنون ا ك اآلتي -اس تخدام منھجي ة إنب رو إلج راء
-١٨
ونشر في عام  ٢٠١٤دليالن منقحان بشأن جوانب منھجية إنب رو ِ
عمليات تقييم مدى استدامة نظ م الطاق ة النووي ة :االقتص اديات )الع دد  NG-T-4.4م ن سلس لة الطاق ة النووي ة الص ادرة ع ن
الوكالة( ،واستخدام منھجية إنبرو إلجــ ـراء عملي ات تقيـيـــ ـم مــ ـدى اس تدامة نظ م الطاق ة النووي ة :البن ى األساس ية )الع دد
 NG-T-3.12من سلسلة الطاقة النووية الصادرة عن الوكالة(.
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وتناول منت دى الح وار الث امن لمش روع إنب رو ،ال ذي عق د ف ي المق ر الرئيس ي للوكال ة ف ي آب/أغس طس ف ي فيين ا
-١٩
وحضره  ٦٢مشاركا من  ٤٠دولة عضوا استدامة نظم الطاقة النووية ف ي ثالث ة مج االت مواض يعية وھ ي :االقتص اديات،
وتوافر الموارد والترتيبات المؤسسية .وحضر منتدى الحوار التاسع لمشروع إنبرو الذي عقد في تشرين الثاني/نوفمبر ف ي
فيينا  ٥٦مشاركا من  ٣٣دولة عضوا .ونظر المشاركون في المنتدى في الدروس المستفادة كما قاموا بتقاس م م ا ل ديھم م ن
خبرات وممارسات جيدة فيما يتعلق بإرساء آليات للتعاون الفعال قصد تسھيل االبتكارات وأنشطة البحث والتطوير.
وقد استقطب اجتماع تدريبي بشأن نمذجة وتقييم نظ م الطاق ة النووي ة باس تخدام منھجي ة مش روع إنب رو ،عُق د ف ي
-٢٠
تشرين الثاني/نوفمبر في سان تياغو بشيلي ٢٣ ،مشاركا من ست دول أعضاء.
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تكنولوجيات دورة الوقود النووي ومواده
الھدف
العمل على تطوير وتطبي ق دورة وق ود ن ووي ت وفر درج ة متزاي دة م ن األم ان والموثوقي ة والكف اءة االقتص ادية ،ومقاوم ة
االنتشار واالستدامة البيئية ،وتحقق الفائدة القصوى للدول األعض اء .تنفي ذ اإلج راءات ذات الص لة ف ي إط ار خط ة العم ل،
بما في ذلك جمع البيان ات ع ن الوق ود الت الف ومراف ق التخ زين المتض ررة ف ي محط ة فوكوش يما داييتش ي للق وى النووي ة،
وتعزيز تبادل المعلومات بشأن الوقود النووي في الظروف القاسية.
موارد اليورانيوم وإنتاجه
ل دى تخط يط عملي ة إم داد محط ات الق وى النووي ة بوق ود اليوراني وم ،تطل ب الجھ ات المالك ة والمش غلة إم دادھا
-١
بمعلومات دقيقة بشأن موارد اليورانيوم ،وإنتاجه ،والطلب عليه في جميع أنحاء العالم .وفي شھر أيلول/سبتمبر ،تم إصدار
أح دث طبع ة م ن المنش ور المش ترك ب ين وكال ة الطاق ة النووي ة التابع ة لمنظم ة التع اون والتنمي ة ف ي المي دان االقتص ادي،
والوكالة الدولية للطاقة الذرية بعنوان اليورانيوم في عام  :٢٠١٤موارده وإنتاجه والطلب عليه ،الذي يُشار إليه أيضا باس م
"الكتاب األحمر" .ويقدر ھذا التقرير إجمالي كمية اليورانيوم الممكن استخالصه من موارد تقليدية معروفة بتكلفة تق ل ع ن
 ١٣٠دوالراً للكيلوغرام الواحد من اليورانيوم بـ  ٥٫٩مليون طن من اليورانيوم ،مع توافر كمي ة مق دارھا  ٧٫٦ملي ون ط ن
من اليورانيوم يمكن استخالصه بتكلفة تقل عن  ٢٦٠دوالراً للكيلوغرام الواحد من اليورانيوم ،وكال الكميتان تمثالن زي ادة
مقارنة بما كان ت علي ه مس تويات ع ام  .٢٠١١وإجم اال ،وعل ى ال رغم م ن الزي ادة الت ي ش ھدتھا قاع دة الم وارد المعروف ة،
شھدت فئة الموارد ذات التكاليف األدنى انخفاضا كبيرا  -خاص ة ف ي فئ ة الم وارد الت ي يمك ن استخالص ھا بتكلف ة تق ل ع ن
 ٨٠دوالرا للكيلوغرام الواحد من اليورانيوم -بما أن الموارد انتقل ت إل ى فئ ات ذات تك اليف أعل ى ،وھ ذا األم ر راج ع ف ي
المقام األول إلى زيادة في تكاليف التعدين .وبلغ إنتاج اليورانيوم على المستوى العالمي ،في ع ام  ،٢٠١٢وھ و أح دث ع ام
مفاد عنه في الكت اب األحم ر ٥٨ ٨١٦ ،طن ا ً م ن اليوراني وم ،وھ و مس توى أعل ى بنس بة  %٧٫٤م ن مس توى اإلنت اج لع ام
 .٢٠١١ووفقا للتقرير ،استأثرت ثالث دول بنسبة  %٦٣من ھذا اإلنتاج وھي :أستراليا ،كازاخستان ،وكندا .وتستأثر ھذه
البلدان ،إلى جانب االتح اد الروس ي ،وأوزبكس تان ،وأوكراني ا ،والص ين ،وم الوي ،وناميبي ا ،والنيج ر ،والوالي ات المتح دة
األمريكية ،بنسبة  %٩٧من اإلنتاج العالمي .وعل ى ال رغم م ن انخف اض أس عار اليوراني وم ف ي األس واق ،ارتفع ت النفق ات
المتصلة باالستكشاف والتط وير إل ى  ١٫٩٢بلي ون دوالر أمريك ي ،وھ و م ا يمث ل زي ادة بنس بة تق در بح والي  %٢٢خ الل
الفترة الممتدة من  ٢٠١٠إلى .٢٠١٢
ولمس اعدة ال دول األعض اء عل ى تحدي د واس تخراج م وارد اليوراني وم ،نظم ت الوكال ة سلس لة م ن االجتماع ات
-٢
والدورات التدريبية خالل عام  .٢٠١٤فعل ى س بيل المث ال ،ت م ت دريب م ا يزي د ع ن  ٥٠٠خبي ر م ن  ٣٥بل دا ف ي مج االت
جيولوجيا اليورانيوم واستكشافه وتعدينه ومعالجته ،في إطار دورات تدريبية وحلقات عمل أقاليمية وإقليمي ة متع دّدة عُق دت
في إندونيسيا ،وبوركينا فاسو ،وجنوب أفريقيا ،والصين ،والكاميرون ،والمغرب ،والنيجر )الشكل  .(١كما عقدت في فيين ا
اجتماعات بشأن استكشاف اليورانيوم ،واليورانيوم المستخرج من مصادر غير تقليدية ،واليورانيوم كمن َتج ثانوي ناجم ع ن
تعدين الفلزات ،اجتذبت حوالي  ٨٠خبيرا.
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الشكل  -١مشاركون في حلقة عمل إقليمية حول موارد اليورانيوم عقدت في مينتك ،وھي منظمة متخصصة في تجھيز المعادن
في جوھانسبرغ ،بجنوب أفريقيا.

ش ارك أكث ر م ن  ٢٥٠خبي راً م ن أكث ر م ن  ٦٠بل دا ف ي الن دوة الدولي ة المعنون ة م ادة خ ام اليوراني وم
-٣
الالزمة لدورة الوقود النووي :المسائل المرتبطة باالستكشاف والتع دين واإلنت اج والع رض والطل ب واالقتص اديات والبيئ ة
) ،(URAM-2014التي عقدت في فيينا في حزيران/يونيه .وتمت مناقشة جميع جوانب دورة إنتاج اليورانيوم ،بم ا ف ي ذل ك
المبادرات الجديدة من قبيل التمويل االبتكاري ،و’المناجم الذكية‘ المستندة إلى اس تخدام أح دث التكنولوجي ات ،واالستكش اف
المندمج ،و’إنشاء الثروة من النفايات‘ .وتم عرض حوالي  ٩٠بيانا شفويا و ٨٠ملصقا .وشملت القضايا الناش ئة ع ن الن دوة
الت الي :الحاج ة إل ى إي الء الجوان ب االجتماعي ة ومش اركة أص حاب المص لحة اھتمام ا ذا ق در ع ال م ن األولوي ة؛ نش ر
التكنولوجيات الجديدة على امتداد دورة حياة التعدين؛ والتركيز على استرداد الموارد المنخفضة التكلفة واالستعاضة عنھ ا،
على نحو مستدام.
وواصل مشروع تعاوني تقني بشأن دعم التنمية المستدامة لموارد اليورانيوم في تقديم المساعدة إل ى  ٢٩بل دا ف ي
-٤
أفريقيا من خ الل أنش طة مع دّة لتلبي ة االحتياج ات المش تركة ذات األولوي ة ف ي المنطق ة فيم ا يتعل ق باستكش اف اليوراني وم،
وتعدينه ،ومعالجته وتنظيمه الرقابي .ولقد مكن ھذا المشروع ،عب ر اس تغالل م ا ھ و مت اح عل ى الص عيد اإلقليم ي م ن بن ى
أساسية وخبرات ،من تعزيز التعاون اإلقليم ي .وم ن ب ين المج االت الت ي ت م التركي ز عليھ ا بش كل رئيس ي تعزي ز مھ ارات
العمل الجماعي والقيادة في مج االت مث ل التخط يط واالتص االت ،تجنب ا لم ا ق د يط رأ عل ى أداء مش اريع تع دين اليوراني وم
المخطط لھا من انخفاض بسبب قصور ما في إدارتھا .وشارك أكثر من  ١٠٠خبير إقليمي ودول ي ف ي ث الث حلق ات عم ل
عقدت خالل العام في كل من جنوب أفريقيا ،والمغرب ،والنمسا.
كما ق دمت الوكال ة مس اعدة مرك زة إل ى ال دول األعض اء األفريقي ة الناطق ة بالفرنس ية م ن خ الل مش روع مب ادرة
-٥
لالستخدامات السلمية لدعم التعدين المس تدام لليوراني وم ف ي المن اطق األق ل اس تعدا ًدا ف ي ھ ذا المج ال .ون اقش م ا يزي د ع ن
 ١٢٥خبيرا من عشرة بلدان ،خالل حلقات عمل عقدت في بوركينا فاسو والكاميرون والنيجر ،الحاج ة الماس ة إل ى تعزي ز
القدرات الوطني ة الحالي ة بغي ة تحس ين اإلنت اج ،وتطبي ق الممارس ات الجي دة وض مان اإلدارة الفعال ة لم وارد اليوراني وم ف ي
المنطقة لتتناسب مع ما يتوقع أن تشھده أنشطة اليورانيوم من نمو مستقبالً.
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وقود مفاعالت القوى النووية
أجرت الوكال ة بحوث ا تعاوني ة وقام ت بمس اعدة بل دان عل ى تب ادل المعلوم ات بش أن تط وير الوق ود المس تخدم ف ي
-٦
جميع أنواع مفاعالت القوى النووية ،وتصميمه ،وصنعه ،وأدائه .وكان ھنالك تركيز خاص على األوقدة المبردة بالماء بما
أنھا تستخدم في الغالبية العظمى لمحطات القوى النووية.

وأص درت الوكال ة ف ي أيلول/س بتمبر منش ورا بعن وان وق ود مف اعالت الم اء الثقي ل المض غوط :س المته ،أداؤه
-٧
ومفاھيمه المتقدمة) .الوثيقة التقنية للوكالة  .(IAEA-TECDOC-CD-1751ويقدم ھذا التقرير موجزا للمناقشات الت ي ج رت
خالل اجتماعين تقنيين اثنين عقدا تباعا في بوخارست في عام  ٢٠١٢وفي مومباي في عام  ٢٠١٣ح ول موض وع س المة
الوقود وأدائه بالنسبة إلى مفاعالت الماء الثقيل المضغوط .ويقدم ھذا المنشور معلوم ات محدث ة بش أن أداء أوق دة مف اعالت
الماء الثقيل المضغوط ،وحالة واتجاھات استخدام األوقدة المتقدمة في مفاعالت الم اء الثقي ل المض غوط ،واالس تعداد التقن ي
لنشر دورات وقود من ذلك القبيل في ھ ذه األن واع م ن المف اعالت .كم ا تم ت أيض ا مناقش ة أھ داف مش روع بحث ي منس ق
بشأن موثوقية علوية القدرة ،ومعدالت الحرق الممتدة ،وأوقدة مفاعالت الماء الثقيل المضغوط المتقدمة.
ونظمت الوكال ة اجتماع ا تقني ا ح ول االتجاھ ات ف ي تط وير األوق دة المتقدم ة الخاص ة بالمف اعالت الس ريعة بغي ة
-٨
تيسير تبادل المعلومات عن التقدم التكنولوجي المحرز ف ي الجوان ب المختلف ة ألوق دة المف اعالت الس ريعة ودورات الوق ود،
وكذلك التعرف على التحديات الرئيسية المرتبطة بتطويرھا .وحضر ھذا االجتماع ال ذي عق د ف ي آذار/م ارس ف ي كالباك ام
بالھند  ٣٢مشاركا من سبعة بلدان.
-٩
وخالل االجتماع التنسيقي البحثي الثاني حول الخي ارات ف ي األم د القري ب والخي ارات الواع دة ف ي األم د الطوي ل
لنش ر الطاق ة النووي ة القائم ة عل ى الثوري وم ،المنعق د ف ي نيس ان/أبريل ف ي ميالن و ،ق دمت س بعة معاھ د مش اركة تقاريرھ ا
المرحلية المؤقتة بشأن اإلمكانات الواعدة التي يتيحھا استخدام وقود خليط أكس يد الثوري وم-البلوتوني وم ووق ود خل يط أكس يد
الثوريوم-اليورانيوم ف ي المف اعالت المب ردة بالم اء ،والمف اعالت المرتفع ة الح رارة المب ردة بالغ از ،والمف اعالت الس ريعة،
وك ذلك اس تخدام وق ود الثوري وم ف ي مف اعالت األم الح المص ھورة .وت م تع ديل خط ة العم ل المش تركة األولي ة لض مان
االستكمال الناجح لھذا المشروع البحثي المنسق.
وفي كانون األول/ديسمبر ،قام المشاركون في اجتماع تقني عقد ف ي فيين ا عنوان ه تحدي د خص ائص أن واع الوق ود
-١٠
النووي المتقدمة وخواصّھا الفيزيائية الحرارية ،باستعراض التطورات المستجدة ،وبتحديث القياسات فيما يتعل ق ب الخواصّ
الفيزيائي ة الحراري ة ألكس يد اليوراني وم-البلوتوني وم ،وألوق دة الكربي د ،والنتري د ،والفل زات س واء تل ك الت ي تحت وي عل ى
أكتينات الثانوية أو ال .كما ناقش المشاركون في االجتم اع مختل ف التح ديات المطروح ة والتط ورات المس تجدة فيم ا يتعل ق
بتقنيات القياس المتلِفة وغير المتلِفة.
وبعد اكتمال سلس لة المش اريع البحثي ة المنس قة  FUMEXالمتكون ة م ن ثالث ة مش اريع بحثي ة منس قة بش أن نمذج ة
-١١
الوقود التي تم إجراؤھا في الفت رة م ن ع ام  ١٩٩٣إل ى ع ام  ٢٠١٢والت ي رك زت أساس ا عل ى العملي ات العادي ة لمحط ات
القوى النووية ،استھل مشروع بحثي منسق جديد بشأن نمذجة الوقود في ظروف الحوادث ) .(FUMACويج ري تنفي ذ ھ ذا
المشروع البحثي المنسق الجديد بالتعاون عن كث ب م ع وكال ة الطاق ة النووي ة التابع ة لمنظم ة التع اون والتنمي ة ف ي المي دان
االقتصادي الت ي ت دير قاع دة بيان ات التج ارب الدولي ة المتعلق ة ب أداء الوق ود المش تركة ب ين الوكال ة ووكال ة الطاق ة النووي ة
التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي والتي أنشئت ودعمت ضمن مش روع  .FUMEXوعق د أول اجتم اع
تنس يقي بحث ي ح ول نمذج ة الوق ود ف ي ظ روف الح وادث  FUMACف ي تش رين الث اني/نوفمبر ف ي كارلس روھه بألماني ا،
َوضعت خالله  ٣٠منظمة من  ٢٠بلدا خطة عمل مشتركة للفترة .٢٠١٩-٢٠١٤
وخالل اجتماع تقني حول مفاھيم الوقود المتحمِّل للحوادث المستخدم في مفاعالت الماء الخفيف ،عقد ف ي تش رين
-١٢
األول/أكت وبر ف ي مختب ر أوك ري دج ال وطني بالوالي ات المتح دة األمريكي ة ،تن اول  ٦٠خبي را م ن تس عة بل دان ومنظمت ين
دوليتين اثنتين تقييمات السلوكيات ذات الصلة بالحوادث فيما يتعلق بما يجري تطويره ف ي الوق ت ال راھن م ن أوق دة نووي ة
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متقدمة ،وأوقدة أكثر تحمالً للحوادث .كما تم أيضا عرض مشروع بحثي منسق جديد بشأن تحليل خيارات وتجارب فحص
األوقدة في المفاعالت المبردة بالماء المتسمة بقدرة عالية على تحمل الحوادث.
ونوقشت خالل االجتماع التنسيقي اإلقليمي الختامي المنعقد في ميتو باليابان في شھر أيلول/سبتمبر النتائج األولية
-١٣
للمش روع البحث ي المنس ق بش أن تقي يم ظ روف ت دھور س بائك الزركوني وم الن اجم ع ن الھي دروجين خ الل اس تخدام الوق ود
وتخزينه ،والذي تم اس تھالله بع د ح ادث محط ة فوكوش يما داييتش ي للق وى النووي ة .وت م ف ي وق ت الح ق م ن الش ھر نفس ه
اإلبالغ عن ھذه النتائج األولية خالل االجتماع المعني بأداء وتكنولوجيا وقود المفاعالت الماء المنعقد في سينداي باليابان.
التصرف في الوقود المستھلك الناتج عن مفاعالت القوى النووية
ّ
يُع ّد خ زن الوق ود المس تھلك خط وة مؤقت ة ف ي المرحل ة الختامي ة ل دورة الوق ود الن ووي الت ي تتو ّق ف م دتھا عل ى
-١٤
السياسات واالستراتيجيات الوطنية ذات الصلة .ويتعين على البلدان التي تختار التخلص من الوقود المستھلك خزنه إل ى أن
تتاح مرافق تخلص جيولوجي عميق .ويُتو َّقع أن يصبح أول مرفق تخلص جيول وجي عمي ق قي د التش غيل بع د ع ام ،٢٠٢٠
ول ن يش يع ت وافر مراف ق م ن ھ ذا القبي ل ف ي البل دان الت ي ل ديھا
برامج قوى نووية إال بعد عدة عقود من الزمن.
-١٥
وم ن أج ل ض مان أم ان الخ زن الطوي ل األج ل للوق ود
المستھلك ،ثمة حاج ة إل ى فھ م للعملي ات الت ي ق د تس بّب تل ف ك ل
من الوقود المستھلك ونظام الخزن ذي الصلة فھما جي دا )الش كل
 .(٢وف ي ع ام  ،٢٠١٤تواص ل العم ل عل ى زي ادة فھ م ھ ذه
العملي ات م ن خ الل المش روع البحث ي المنس ق الج اري بش أن
إيضاح أداء الوق ود المس تھلك ومكوّ ن ات نظ م الخ زن ذات الص لة
خ الل الخ زن الطوي ل األج ل للغاي ة ،المم وّ ل م ن مب ادرة
االس تخدامات الس لمية ،وال ذي يلب ي االحتياج ات البحثي ة المح ددة
لالختب ارات اإليض احية للخ زن الج اف الت ي أع دت ف ي ك ل م ن
الواليات المتحدة األمريكية واليابان .ولقد عقد االجتماع التنس يقي
اإلقليمي الثاني لھذا المشروع البحثي المنسق ف ي طوكي و بالياب ان
ف ي تش رين الث اني/نوفمبر .كم ا ت م ،ف ي تش رين األول/أكت وبر،
اس تكمال مش روع بحث ي منس ق آخ ر بش أن تقي يم أداء الوق ود
المس تھلك والبح وث المتعلق ة ب ه-المرحل ة الثالث ة )،(SPAR-III
ھادف إلى سد الفجوات المعرفية في ھذا المجال.
تم في عدة بلدان على صعيد الع الم اإلق رار بم ا تكتس يه
-١٦
عمليات التجزئة والتحويل من األھمية حيال استدامة نمو الطاق ة
النووي ة  .وحض ر االجتم اع الثال ث عش ر الخ اص بتب ادل
المعلومات بشأن تجزئة وتحويل األكتينات والن واتج االنش طارية،
المنظم باالشتراك بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووكالة الطاقة
النووية التابع ة لمنظم ة التع اون والتنمي ة ف ي المي دان االقتص ادي
والمنعقد في سول بجمھوري ة كوري ا ١١٠ ،مش اركا م ن  ١٩بل دا
ومنظمتين دوليتين اثنتين .وتم ع رض تس عة وثالث ين بيان ا ش فويا
و ٦٤ملص قا خ الل جلس ات بش أن اس تراتيجيات دورات الوق ود
والس يناريوھات االنتقالي ة ،ونظ م التحوي ل والبن ى األساس ية،

الشكل  -٢يقوم الخبراء بفحص سالمة احتواء الوقود
المستھلك والسالمة الھيكلية للصوامع المصنوعة من
الخرسانة المسلحة في موقع الخزن الجاف بمحطة
إمبالسي للقوى النووية في األرجنتين ،ويعد ھذا أحد
األمثلة عن البحوث المتعلقة بأداء الخزن الطويل األمد
جداً للوقود النووي المستھلك ومكونات نظام الخزن ذات
الصلة ،المدعومة من خالل المشاريع البحثية المنسقة التي
تنفذھا الوكالة) .الصورة مھداة من الھيئة الوطنية للطاقة
الذرية/شركة الطاقة النووية األرجنتينية(
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واألوق دة واألھ داف ألغ راض التحوي ل ،ونظ م إع ادة الت دوير الن ووي المتقدم ة ،والتص رف ف ي النفاي ات .كم ا س لط ھ ذا
االجتماع الضوء على تشابه ال دوافع لوض ع ب رامج أنش طة وطني ة للبح ث والتط وير بش أن أنش طة التجزئ ة والتحوي ل عل ى
صعيد العالم ،بما يشمل التخفيف من عبء النفايات على األجيال المقبلة.
وتطرح كمية البلوتونيوم وغيره من المواد االنشطارية ،الموجودة ف ي األوق دة المس تھلكة الناتج ة ع ن المف اعالت
-١٧
السريعة ،وارتفاع درج ة حرارتھ ا والوق ت القص ير لتبري دھا ،تح ديات جدي دة عل ى التكنولوجي ا الج اري نش رھا ألغ راض
إع ادة معالج ة األوق دة المس تعملة الت ي ي تم تفريغھ ا م ن المف اعالت المب ردة بالم اء .وخ الل اجتم اع للخب راء عق د ف ي
حزيران/يونيه في فيينا ،ناقش المش اركون مختل ف التح ديات المطروح ة فيم ا يتعل ق بإع ادة معالج ة األوق دة المس تعملة ف ي
المفاعالت السريعة والتكنولوجيات الناش ئة المتعلق ة بإع ادة المعالج ة ،كم ا ق اموا بتحدي د االحتياج ات م ن البح ث والتط وير
بغية إدخال تحسينات على عمليات إعادة المعالجة.
وأنشطة التصرف في الوقود المس تھلك ھ ذه ھ ي ج زء م ن تنفي ذ خط ة عم ل الوكال ة الدولي ة للطاق ة الذري ة بش أن
-١٨
األمان النووي .ولقد عقد االجتماع الثالث لجمع وتحليل البيان ات المس تمدة م ن مراف ق تخ زين الوق ود المس تھلك ف ي محط ة
فوكوشيما داييتشي في حزيران/يونيه في فيينا ،كما تم إعداد مسودة التقرير المرحلي الثاني المعنون "حالة أح واض الوق ود
المستھلك في الوحدات من  ١إلى  ٤وحوض الوقود المستھلك المشترك في محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية" .ولق د
وضع ھذا التقرير ،الخاضع حاليا إلى اتفاق بشأن الحفاظ على السرية مبرم ب ين الوكال ة وش ركة طوكي و للطاق ة الكھربائي ة
)تيبكو( ،في صيغته النھائية ،وتم تقديمه إلى شركة تيبكو في عام  .٢٠١٤وباإلضافة إلى ذلك ،عقد في تموز/يوليه في مقر
الوكال ة الرئيس ي اجتم اع لتحلي ل س يناريوھات األس اس التص ميمي لمراف ق تخ زين الوق ود المس تھلك واس تعراض )دلي ل
األمان المحدد بشأن خزن الوقود النووي المستھلك( )) (Specific Safety Guide on Storage of Spent Nuclear Fuelالع دد
 SSG-15من سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة( في ضوء الدروس المستفادة من حادث فوكوشيما داييتشي.
-١٩
وعقد اجتماع حول الدروس المستفادة في مجال التصرف في الوقود المستھلك في فيينا في تموز/يوليه حضر فيه
 ٣٦مشاركا م ن  ١٦دول ة عض وا ،ش مل تق ديم تق ارير ع ن أنش طة متص لة بالتص رف ف ي الوق ود المس تھلك الت الف وش ديد
التل ف .وم ن ب ين الجھ ود اإلض افية المبذول ة ف ي ھ ذا المج ال إدراج الش بكة الخاص ة بالتص رف ف ي الوق ود المس تھلك ف ي
منصة ١الربط الشبكي لشبكات تعزيز االتصال والتدريب )كونكت( )الشكل  ،(٣التي تم إطالقھا في تش رين األول/أكت وبر،
وكذلك خطط لمشروع بحثي منسّق جديد بشأن التصرف في الوقود المستھلك والكوريوم شديدي التلف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١

أنظر.http://www.iaea.org/OurWork/ST/NE/NEFW/WTS-Networks/CONNECT.html :
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الشكل  -٣تيسر منصة  CONNECTالتي تم إطالقھا في تشرين األول/أكتوبر التعاون وتقاسم المعلومات والخبرات بين الشبكات
الـ ١١التي ترعاھا الوكالة ،بما في ذلك شبكة التصرف في الوقود المستھلك.
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بناء القدرات وصون المعارف النووية
ألغراض التنمية المستدامة في مجال الطاقة
الھدف
تعزيز قدرات الدول األعضاء على استخدام تخطيط الطاقة والقوي النووية إلعداد استراتيجيات مس تدامة ف ي مج ال الطاق ة
وإجراء دراسات بشأن الخيارات المتاحة بالنسبة لنظم الطاقة واإلمدادات الكھربائية وتخطيط االستثمار في الطاق ة وص وغ
السياس ات ف ي البيئ ة الخاص ة بالطاق ة؛ وبن اء ق درات ال دول األعض اء عل ى إدارة المع ارف النووي ة وت وفير خ دمات إدارة
المعارف والمساعدة ذات الصلة؛ وحي ازة معلوم ات مطبوع ة وإلكتروني ة ف ي مج ال التكنولوجي ا والعل وم النووي ة وإتاحتھ ا
لألمانة العامة للوكالة والدول األعضاء.
النمذجة في مجال الطاقة ومصارف البيانات وبناء القدرات
واصلت الوكالة دعم الدول األعضاء في بناء قدراتھا على تخطيط نظم الطاقة وتقدير اإلسھامات المحتمل ة للق وى
-١
النووية في تلبية احتياجاتھا من الطاقة .وتلقى حوالى  ٦٠٠من المحللين والمخططين في مجال الطاقة من  ٧٠دولة عض وا
التدريب ،في عام  ،٢٠١٤بواسطة مزيج من دورات التعليم اإللكتروني والتدريب المباشر ،على استخدام األدوات التحليلية
للوكالة من أجل إجراء دراسات وطنية وإقليمي ة بش أن اس تراتيجيات الطاق ة ف ي المس تقبل ودور الق وى النووي ة .وتواص لت
خالل السنة الجھود الرامي ة إل ى تعزي ز تل ك األدوات حي ث ص درت نس خة مط ورة م ن نم وذج تحلي ل الطل ب عل ى الطاق ة
) (MAED-Dوالنھج المبسط لتقييم التأثيرات الناجمة عن تولي د الكھرب اء ) .(SIMPACTSكم ا أع دت أداة مبس طة لمحاك اة
وتحليل سيناريوھات إمدادات الطاقة .وتس تخدم تل ك األدوات حالي ا م ن جان ب مؤسس ات البح وث والتخط يط ف ي  ١٣٠بل داً
كما اقتنتھا  ٢٠منظمة دولية وإقليمية كي تستخدمھا في مشاريع الطاقة التي تنفذھا في البلدان النامية.
تحليل الطاقة – االقتصاد – البيئة
نشرت الوكالة قبل انعقاد الدورة العشرين لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطاري ة بش أن تغي ر المن اخ
-٢
تقريرا بعنوان  .Climate change and Nuclear Power 2014ويؤكد ھذا التقرير ،الذي تم تحديثة كثيرا مقارن ة بطبع ة ع ام
 ،٢٠١٣أھمية الطاقة النووية في خفض انبعاثات ث اني أوكس يد الكرب ون
من قطاع الكھرباء ،وتعتبر القوى النووي ة تكنولوجي ا منخفض ة الكرب ون
إلى جانب الطاقة الريحية والمائية .وخل ُص التقري ر إل ى أن تقيي د الطاق ة
النووية يح ُّد من الفعالية البيئية ويرفع تكلفة تدابير حماية البيئة.
وواصلت الوكالة العمل مع الفريق العامل المعني بتغير المن اخ
-٣
التابع للجنة رفيعة المستوى المعنية بالبرامج التابعة لألم م المتح دة حي ث
س اھمت ف ي إع داد المنش ور المش ترك للفري ق العام ل لقم ة المن اخ الت ي
عقدھا األمين العام لألمم المتحدة .وقدمت الوكالة خالل مؤتمر األطراف
العشرين تقريرا عما تقوم به من أعمال للتخفي ف م ن ت أثير تغي ر المن اخ
وذلك في حد ٍ
مواز لمنظومة األمم المتحدة وقدمت معلومات ع ن تغي ر
ث
ٍ
المناخ والطاقة النووي ة والتنمي ة المس تدامة ف ي مج ال الطاق ة ومعلوم ات
أخ رى ذات ص لة بالموض وع ،وذل ك ف ي كش ك المعلوم ات ال ذي أقامت ه
)الشكل .(١
وص در ف ي تش رين األول/أكت وبر ع دد خ اص م ن مجل ة
-٤
 International Journal of Global Energy Issuesومنش ور معن ون

الشكل  -١قدمت الوكالة في كشك المعلومات
التابع لھا خالل مؤتمر األطراف العشرين
معلومات لفائدة الزوّ ار عن القوى النووية
كمصدر منخفض الكربون للكھرباء
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) Techno-economic Comparison of Geological Disposal of Carbon Dioxide and Radioactive Wasteوثيق ة الوكال ة
التقنية  (IAEA-TECDOC-1758أصدرته الوكالة في كانون األول/ديسمبر .ويق دم المنش وران معلوم ات لمس اعدة البل د ف ي
تقييم الخيارات المتاحة للتخلص من النفايات التي تخلفھا تكنولوجيات تولي د الطاق ة النووي ة انطالق ا م ن الوق ود األحف وري.
كم ا أع دت الوكال ة إض افة خاص ة لمجل ة  Energy Policyبعن ـوان ’ Nuclear Energy and Sustainable Development:
 ‘Selected Topicsصدرت في كانون األول /ديسمبر .وتبرز المقاالت في ذل ك المنش ور المس اھمة الممكن ة للطاق ة النووي ة
في مواجھة التحدي المتمثل في التنمية المس تدامة ف ي مج االت إدارة الم وارد الطبيعي ة والبيئ ة والص حة البش رية وإم دادات
المياه.
وحض ر مش اركون م ن  ١٦بل دا اجتماع ا بش أن النمذج ة المالي ة للمب اني النووي ة الجدي دة ،ف ي فيين ا ف ي تش رين
-٥
الث اني/نوفمبر .وباش رت الوكال ة ف ي ك انون األول/ديس مبر مش روعا للبح وث المنس قة بخص وص تقي يم اآلث ار االقتص ادية
واالجتماعية للبرامج النووية عل ى الص عيدين ال وطني واإلقليم ي .ويعم ل مش اركون م ن  ١١بل دا إل ى جان ب وكال ة الطاق ة
النووية التابعة لمنظم ة التع اون والتنمي ة ف ي المي دان االقتص ادي ،ف ي إط ار مش روع البح وث المنس قة ،عل ى إع داد أدوات
تحليلي ة لتقي يم اآلث ار االجتماعي ة واالقتص ادية لب رامج الطاق ة النووي ة .وسيس تعين مق ررو السياس ات ب األدوات الت ي ت م
تطويرھا في تحليل االنعكاسات الرئيسية لبناء مصانع الطاقة النووية وتشغيلھا.
إدارة المعارف النووية
ما فتئت زيارات المساعدة في مجال إدارة المعارف تمث ل خدم ة مھم ة توفرھ ا الوكال ة .وأُنج زت ث الث زي ارات
-٦
للمساعدة في عام  :٢٠١٤األولى إلى الھيئة االتحادية للتنظ يم الن ووي باإلم ارات العربي ة المتح دة ف ي ك انون الثاني/ين اير؛
والثانية للوكالة الحكومية للطاقة الذرية "روزاتوم" في االتحاد الروسي في تموز/يوليه؛ والثالث ة إل ى محط ة الق وى النووي ة
بتي انون ،الص ين ف ي تش رين األول/أكت وبر .ورك زت الزي ارات عل ى تحس ين إدراك األھمي ة االس تراتيجية والمس ؤوليات
المشتركة والتحديات الخاصة باستدامة قاعدة المعارف النووية الالزمة لتحقيق مس تويات عالي ة م ن األم ان ف ي المؤسس ات
النووية ،وبشأن تبادل التجارب في تنفيذ البرامج ذات الصلة.
وخالل السنة ،أعدت الوكالة إطارا تعاونيا لألكاديمية الدولية لإلدارة النووية ومتطلبات الكفاءة التي ينبغ ي تلقينھ ا
-٧
في برامج ھذه األكاديمية .وأوف دت أرب ع بعث ات ف ي س ياق ھ ذه العملي ة إل ى المؤسس ات المش اركة وھ ي :الجامع ة الوطني ة
للبحوث النووية )جامعة ميفي( في االتحاد الروسي؛ وجامع ة طوكي و ف ي الياب ان؛ وجامع ة مانشس تر ف ي المملك ة المتح دة؛
وجامعة  A&Mفي والية تكساس بالواليات المتحدة األمريكية.
وحضر  ٧٢مشاركا الدورة السنوية الخامسة لمعھ د إدارة الطاق ة النووي ة المش تركة ب ين المعھ د ال دولي للفيزي اء
-٨
النظرية والوكالة ،في تشرين الث اني/نوفمبر ف ي مرك ز عب د الس الم ال دولي ،ف ي ترييس تي بإيطالي ا وال دورة الس نوية الثالث ة
للمعھد المنعقدة في طوكيو وتوكاي – مورا باليابان في حزيران/يونيه .إض افة إل ى ذل ك ،ش ارك  ٤١م ن المھني ين الش باب
ف ي ال دورة العاش رة لمعھ د إدارة المع ارف النووي ة المش تركة ب ين المعھ د ال دولي للفيزي اء النظري ة والوكال ة المنعق دة ف ي
ترييستي في آب/أغسطس .وانعقد في نوفمبر اجتماع للمعھد ف ي جمھوري ة كوري ا ألول م رة .وحض ر ھ ذا االجتم اع ال ذي
استضافه المعھد الكوري لبحوث الطاقة الذرية  ٢٢مشاركا من المنطقة.
وواصلت الوكالة دعم أنشطة الشبكات اإلقليمية لتدريس العلوم النووية ،ومنھا ش بكة اتف اق أف را ) (AFRAللتعل يم
-٩
في مجال العلوم والتكنولوجيا ،والشبكة اآلسيوية للتعليم في مج ال التكنولوجي ا النووي ة ،وش بكة أمريك ا الالتيني ة للتعل يم ف ي
مجال التكنولوجيا النووية .واستمر خالل العام التعاون الوثيق مع رابطة الشبكة األوروبية لتدريس العل وم النووي ة .وخ الل
اجتماع استشاري عُقد في كانون الثاني/يناير في فيينا ،أكدت عدة جامعات من أوروبا الوسطى والشرقية اھتمامھ ا ،س ميت
مؤقتا الشبكة اإلقليمية لتدريس العلوم النووية والتدريب في مجال التكنولوجيا النووية.
-١٠

وأص درت الوكال ة ف ي تموز/يولي ه Nuclear Engineering Education: A Competence Based Approach to

) Curricula Developmentسلس لة منش ورات الطاق ة النووي ة رق م  .(NG-T-6.4و ُيس تعان بھ ذا الكت اب نموذج ا ف ي إع داد
مناھج تدريس العلوم النووية وإطارا مرجعيا لتدريس العلوم النووية.
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والزالت منصة التعليم اإللكترون ي ألغ راض التعل يم والت دريب تحظ ى ب اعتراف ش بكات التعل يم اإلقليمي ة كنظ ام
-١١
ُ
فعال لإلدارة التعليمي ة ألغ راض بن اء الق درات ،إذ لھ ا ت أثير كبي ر ف ي مج ال التعل يم اإللكترون ي .واس تخدمت المنص ة ف ي
طائفة من أنشطة التعليم والتدريب خالل السنة ،بما في ذلك الدروات التعليمية المقدمة من معھ د إدارة الطاق ة النووي ة وف ي
ال دورات الس ابقة للت دريب بش أن إدارة المع ارف النووي ة وحماي ة المرض ى م ن اإلش عاع ،حي ث اس تفاد م ن الت دريب ٤٠٠
طال ب .وأتيح ت دروس جدي دة عل ى المنص ة خ الل ع ام  ٢٠١٤ش ملت مج االت م ن قبي ل تش عيع األغذي ة وط ب األورام
وتدريب ممتھني الطب النووي.
جمع المعلومات النووية وتعميمھا
انضمت في عام  ٢٠١٤أفغانستان إلى النظام الدولي للمعلومات النووية )نظام اين يس(؛ وھ ي أكب ر قاع دة بيان ات
-١٢
للوثائق تابعة للوكالة ،وتشغل بالتعاون مع  ١٢٩دولة عضوا و ٢٤منظمة دولية .ويضم النظام حاليا أكثر م ن  ٣٫٧مالي ين
تس جيل وم ا يتج اوز  ٤٩٢ ٠٠٠ن ص وا ٍ
ف غي ر متاح ة ب القنوات التجاري ة .وأض يفت إل ى "مجموع ة النظ ام أكث ر م ن
 ١١٥ ٠٠٠سجل من سجالت البيانات الوصفية و ٨٠٠٠نص وا ٍ
ف جديد.
ويتيح نظام اينيس نقطة ولوج وحيدة إلى قاعدة بياناته وكذا قاعدة بيانات  NUCLEUSفضالً عن فھرس المكتب ة.
-١٣
وفي عام  ٢٠١٤أتيح الوصول إلى مجموعة نظام اينيس المختارة بواسطة  Google.comو Google Scholarوھو م ا س اھم
في زيادة زوار الصفحة ليصلوا إلى  ٣٫٤ماليين زائ ر س نويا بينم ا تج اوز ع دد الوث ائق المُنزل ة س نويا  ٤٢٠ ٠٠٠وثيق ة.
وقدمت المساعدة والتدريب بعدد من المراكز الوطني ة التابع ة لنظ ام اين يس ،بم ا م َّكنھ ا م ن تحس ين جمي ع جوان ب ق دراتھا
التشغيلية لنظام اينيس .وتوسع نطاق محتوي ات موس وعة المف ردات المش تركة لنظ ام اين يس وبرن امج تب ادل البيان ات ع ن
تكنولوجي ا الطاق ة ،الت ي أع دت بمعي ة برن امج تب ادل البيان ات ع ن تكنولوجي ا الطاق ة الت ابع للوكال ة الدولي ة للطاق ة ،حي ث
أصبحت تضم حوالي  ٣١ ٠٠٠من أدوات الوصف المحددة بشكل جيد .وتم تحديث الواجھة البينية لموسوعة اينيس متعددة
اللغات بما يتيح تصفح مجموعة اينيس من موسوعة المفردات المشتركة مباشرة.
وعُق د االجتم اع التش اوري الس ابع والثالث ون لم وظفي االتص ال الت ابعين لنظ ام اين يس ،ف ي فيين ا ف ي تش رين
-١٤
األول/أكت وبر ،وحض ره ممثل ون ع ن  ٤٩دول ة عض وا و ٦منظم ات دولي ة .وص در ع ن االجتم اع ع دد م ن التوص يات
بخصوص إعداد المدخالت في النظام  ،والموسوعة المشتركة ب ين اين يس وب رامج البيان ات ع ن تكنولوجي ا الطاق ة ،وحف ظ
البيانات الرقمية ،وزيادة تعزيز إمكانيات البحث ف ي مجموع ة اين يس المخت ارة ،والمواق ع الش بكية إلين يس ،وبن اء الق درات
والتواص ل والت رويج واتج اه تط وير اين يس ف ي المس تقبل .وت م تط وير تطبيق ة خاص ة بھوات ف  iPhoneألغ راض المحف ل
العلمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية توفر معلومات أساسية ولوجستية ،وجدول أعمال االجتماع والوثائق ذات الصلة فضالً
عن معلومات ألغراض االتصال.
وتحرص مكتبة الوكالة على أن تظل موارد وخدمات المعلومات حديثة وفعالة من حي ث التكلف ة ويمك ن الوص ول
-١٥
إليھا بسھولة .وزاد عدد المجالت اإللكتروني ة ف ي المكتب ة م ن  ٢٠ ٠٠٠ف ي ع ام  ٢٠١٣إل ى أكث ر م ن  ٢٨ ٠٠٠ف ي ع ام
 .٢٠١٤أم ا زوار المكتب ة ف ي ع ام  ٢٠١٤فتج اوز ع ددھم  ١٤ ٠٠٠ش خص ،بينم ا اس ُتعير أكث ر م ن  ٣٠ ٠٠٠وثيق ة.
واس تجابة لطلب ات الزب ائن عل ى جمي ع منتج ات المعلوم ات والخ دمات النووي ة عل ى مقاس ھم ،بلغ ت حس ابات المس تخدمين
الخاصة  ١٢٩٧بينما ارتفع عدد حزم المعلومات التي سلِّمت إلى .٧١ ٢٠٣
وارتفع عدد أعضاء الشبكة الدولية للمكتبات النووية ،الت ي تت ولى تنس يقھا مكتب ة الوكال ة ،إل ى  ٥٢عض وا وب ذلك
-١٦
تفي بوالية الوكالة المتمثلة في تعزيز تبادل المعلومات .واألعضاء الجدد الثالثة ھم إدارة الطاق ة النووي ة ب وزارة االقتص اد
ببولن دا وقس م مراقب ة الوث ائق بالمفاع ل الن ووي التجريب ي ال دولي ومكتب ة س انت س يريل وس انت ميثودي وس الوطني ة ف ي
بلغاريا.
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العلوم النووية
الھدف
الرف ع م ن ق درات ال دول األعض اء عل ى تط وير وتطبي ق العل وم النووي ة ك أداة لتحقي ق تنميتھ ا التكنولوجي ة واالقتص ادية.
مساعدة الدول األعضاء في إدارة مفاعالت البحث واستخدامھا على نحو فعال.
البيانات الذرية والنووية
م ا فتئ ت قواع د البيان ات النووي ة والذري ة والجزيئي ة الت ي تش كل أس اس جمي ع التطبيق ات النووي ة الطاقي ة وغي ر
-١
١
الطاقية تمثل موردا قيما بالنسبة للدول األعضاء حيث كان يلجھا أكثر من ملي وني ش خص ف ي الش ھر خ الل ع ام ،٢٠١٤
بزيادة نسبتھا  ٪٣٢مقارنة مع عام  .٢٠١٣وعالوة على ذلك ،تم تنزيل حوالي  ١٧٠ ٠٠٠وثيقة خالل تلك الفترة.
وخالل السنة ،واصلت الوكالة تنسيق الشبكة الدولي ة لمراك ز بيان ات المف اعالت النووي ة والش بكة الدولي ة لمق ِّيم ي
-٢
بيان ات الھيك ل واالض محالل الن وويين .واستض افت أكاديمي ة س لوفاكيا للعل وم ،ف ي أيار/م ايو ،اجتماع ا تقني ا ح ول الش بكة
الدولية لمراكز بيانات المفاعالت النووية ،حضره  ٢٢مشاركا يمثلون  ١٣مركزا في ثمانية بلدان .وقدمت  ٥٦ورقة عم ل
ف ي ذل ك االجتم اع ،وتمخض ت المناقش ات ع ن  ٣١اس تنتاجا و ٨٩إج راءً .وتتض من قاع دة البيان ات التجريبي ة المتعلق ة
بالمفاعالت النووية ،التي تمثل المنتوج الرئيسي للشبكة ،أكثر من  ٢٠ ٥٠٠من التجارب ،حيث أضيفت إليھا  ٤٠٠تجرب ة
في عام  .٢٠١٤ويجري بانتظام تحديث بيانات الھيكل النووي وصيانتھا من جانب شبكة المقيِّمين على مدار السنة.
وساھمت الوكالة في الجھود الرامية إلى تقويم التب اين ف ي البيان ات المقيَّم ة ،م ن خ الل مش روع التنظ يم التع اوني
-٣
الدولي للمكتبات المقيَّمة الذي تنفذه وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية ف ي المي دان االقتص ادي .وس اھمت
الوكالة على وجه التحديد إسھاما كبيرا في توفير البيانات عن نظائر اليورانيوم ،والسيما اليورانيوم.٢٣٨
وجرى تقييم الوضع الراھن لشيفرات البرامج الحاسوبية الخاص ة بالتحلي ل والمنفع ة ،المس تخدمة ألغ راض مل ف
-٤
البيان ات المقيَّم ة للھيك ل الن ووي ،ف ي اجتم اع تقن ي ح ول تحس ين ش يفرات التحلي ل ف ي عملي ات تقي يم بيان ات الھيك ل
واالضمحالل النوويين ،عقد في مقر الوكالة خالل حزيران/يونيه .وأعد المش اركون ف ي االجتم اع ،أيض ا ،خارط ة طري ق
لتحديث وصيانة الشيفرات الحالية وإعداد شيفرات جديدة .وخ الل اجتم اع تقن ي بش أن الوض ع ال راھن لمع ايير الني وترون،
عقد بمقر الوكالة في ديسمبر ،استعرض المشاركون من عشرة بلدان التجارب الجدي دة إلدراجھ ا ف ي قاع دة بيان ات مع ايير
المقاطع المستعرضة للنيوترون كما قيَّموا التقدم المحرز في اتجاه إص دار مجموع ة جدي دة م ن مع ايير الني وترون ف ي ع ام
.٢٠١٦
وتم إصدار متصفح النظائر ) ،(Isotope Browserالذي استحدث في ع ام  ،٢٠١٣بوص فه م ن تطبيق ات آندروي د،
-٥
كتطبيق ألجھزة آبل في عام  .٢٠١٤وخالل السنة ،تم تنزيل متصفح النظائر أكثر من  ١٢ ٠٠٠مرة.
ووفر االجتماع التقني بشأن تقييم الريبة وانتشار الريبة بالنسبة للبيانات الذرية والجسيمية المحسوبة ،الذي ش ارك
-٦
في تنظيمه معھد الفيزياء النظرية الذرية والجسيمية والبصرية في كامبريدج )الواليات المتحدة األمريكية( في تموز/يوليه،
منتدى للمشاركين كي يناقشوا سبل وضع تقديرات معقولة للريبة بالنسبة للمقاطع المستعرضة الذرية والنووية المحسوبة.
وأنجز خالل السنة ثالثة مشاريع للبحوث المنسقة ،واحد بشأن إعداد قاعدة بيانات مرجعية ح ول التنظي ر الطيف ي
-٧
النبعاث أشعة جاما بواس طة الح ث ع ن طري ق الجس يمات المش حونة ،والث اني بش أن أطي اف االنش طار الف وري للني وترون
ألغراض األكتينات والثالث بشأن بيانات المقاطع المستعرضة وبيانات التصادم لل َتنجستين من  1 e Vإلى .20 KeV
___________________
١

أنظر .https://www-nds.iaea.org/
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ونظمت الوكالة ومركز عبد السالم الدولي للفيزياء النظرية ثالث حلق ات عم ل تدريبي ة خ الل الس نة :حلق ة عم ل
-٨
بشأن بيانات الھيكل واالض محالل الن وويين :النظري ة والتقي يم ،ف ي آذار/م ارس؛ وأخ رى ح ول بيان ات المف اعالت النووي ة
ألغراض تطبيقات الطاقة النووية ،في أيلول/سبتمبر؛ وحلق ة عم ل ثالث ة متقدم ة مش تركة ب ين المفاع ل التجريب ي الح راري
النووي الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعھد عبد السالم ال دولي بش أن فيزي اء االن دماج والبالزم ا ف ي آب/أغس طس
لدراسة نماذج وبيان ات التفاع ل ب ين البالزم ا والم ادة ف ي أجھ زة االن دماج .وبفض ل حلق ات العم ل ھ ذه وحلق ة عم ل قاع دة
البيان ات التجريبي ة المتعلق ة بالمف اعالت النووي ة الت ي عق دت ف ي فيين ا ف ي تش رين األول/أكت وبر ت م ت وفير الت دريب لتس عة
وتسعين مشاركا من  ٣٤بلداً خالل عام .٢٠١٤

مفاعالت البحوث
تحسين استخدام مفاعالت البحوث
تتزايد أھمية االستخدام االستراتيجي لمفاعالت البحوث وإعداد وتنفيذ دراسات الجدوى الخاصة بھ ا بالنس بة لمن ع
-٩
االس تخدام المنق وص والستكش اف ف رص در عائ دات إض افية .وف ي ع ام  ،٢٠١٤تلق ت الوكال ة واستعرض ت خطط ا ً
استراتيجية من  ٢٣مؤسسة لمفاعالت البحوث .وأتاحت الحلقة التدريبية التي تمخضت عن االس تعراض ونظم ت ف ي فيين ا
في تشرين األول/أكتوبر حول إقامة شراكات بين مجموعات مستخدمي مف اعالت البح وث وقط اع الص ناعة ل ـ ٣٣مش اركا
يمثلون  ٢٠دولة عضوا وأربعة خبراء خارجيين تبادل أفضل الممارسات والدروس المستخلص ة م ن تحض ير واس تعراض
خطط استخدام وجدوى استراتيجية ك ٌل في مؤسسته.
ونظمت الوكالة ،بالتعاون مع الفريق الدولي المعني بمفاعالت البحوث ،مؤتمر الفريق الدولي – االجتم اع التقن ي
-١٠
للوكالة لعام  ٢٠١٤بشأن تعزيز استعمال مفاعالت الطاقة الصفرية والمجمعات تحت الحرج ة ،ف ي ب اريلوش ،األرجنت ين،
خالل تشرين الثاني/نوفمبر .وشارك في ذلك الحدث  ٢٠٠مشارك من  ٢٦بلدا حيث قدم ما يربو على  ١٠٠عرض شفوي
و ٥٠ملص قا تناول ت جمي ع جوان ب مف اعالت البح وث وس لطت الض وء عل ى مش اريع جدي دة ف ي األرجنت ين واألردن
والبرازيل وجمھورية كوريا وفرنسا وفييت نام والواليات المتحدة األمريكية.
واستضافت مفوضية الطاقة الذرية الجزائرية ،بالتع اون م ع االتف اق التع اوني اإلقليم ي األفريق ي للبح ث والتنمي ة
-١١
والت دريب ف ي مج ال العل م والتكنولوجي ا الن وويين )اتف اق أف را( والوكال ة الم ؤتمر األفريق ي الث امن ح ول اس تخدام وأم ان
مفاعالت البحوث ،في الجزائر العاصمة خالل شھر كانون األول/ديسمبر .وأبرز المؤتمر مختلف جوان ب تعزي ز اس تخدام
مفاعالت البحوث وتحسين سالمتھا وإدارتھا على نح و متكام ل وتخط يط اس تغاللھا فض ال ع ن التع اون اإلقليم ي .وحض ر
المؤتمر أكثر من  ٥٠مشاركا يمثلون  ١٨دولة عضوا.
ونشرت الوكالة خالل السنة عددا م ن الكت ب ح ول اس تخدام مف اعالت البح وث منھ اApplication of Research :
-١٢
) Reactorsسلسلة منشورات الطاقة النووية الصادرة عن الوكالة الدوليـة للطاقــة الذرية ،رقــم Development ،(NP-T-53

) g Neutron Beamsand Applications of Residual Stress Measurements Usinسلس لة التق ارير التقني ة ،رق م (٤٧٧
) Hands-on Training Courses Using Research Reactors and Acceleratorsسلس لة ال دورات التدريبي ة ،رق م (٥٧
و) Compendium of Neutron Beam Facilities for High Precision Nuclear Data Measurementsالمنش ور IAEA-
.(TECDOC-1743

التعليم والتدريب
واصلت الوكالة ،خالل عام  ،٢٠١٤دعم برنامج الزماالت للتدريب الجماعي على مفاعالت البحوث ،ال ذي ي دوم
-١٣
ستة أسابيع ،ونفذ مرتين في السنة وتناول أم ان مف اعالت البح وث واس تخدامھا وتش غيلھا وص يانتھا .واستض افت ال دورات
التدريبي ة مؤسس ة ال ذرة ف ي النمس ا؛ والجامع ة التقني ة التش يكية )الش كل رق م (١؛ وجامع ة بودابش ت للتكنولوجي ا وعل وم
االقتصاد في ھنغاريا .وش ارك ف ي البرن امج محاض رون م ن معھ د جوزي ف س تيفان ف ي س لوفينيا وھ و ط رف ف ي مب ادرة
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أوروب ا الش رقية لمف اعالت البح وث .وبل غ ع دد الط الب ال ذين اس تفادوا من ذ ع ام  ٢٠٠٩م ن برن امج الزم االت للت دريب
الجماعي  ٦٦طالبا من جميع أرجاء العالم.

الشكل  -١تجربة الكشف عن النيوترونات تمت في مفاعل البحوث ) في الجامعة التقنية التشيكية في براغ ،في إطار برنامج
الزماالت الجماعي التدريبي بشأن مفاعالت البحوث )) (VR1صورة مھداة من الجامعة التقنية التشيكية(.

الھياكل األساسية
أتاحت حلقة عمل نظمت في فيينا في أيار/مايو للدول األعضاء معلومات عملية ح ول تطبي ق التوجيھ ات ال واردة
-١٤
ف ي منش ور ) Specific Considerations and Milestones for a Research Reactor Projectسلس لة منش ورات الطاق ة
النووي ة ،رق م  .(NP-T-5.1وكان ت حلق ة العم ل بمثاب ة منت دى تقاس م في ه  ٥٠مش اركا م ن  ٣٠دول ة عض وا تج اربھم
وما واجھھم من تحديات وما استخلصوه من عِ َبر أثناء إعداد وتنفيذ مشاريع جديدة لمفاعالت البحوث .ونظم ت حلق ة عم ل
تدريبية ذات صلة في مقر الوكال ة ف ي الفت رة م ن  ٢٩أيلول/س بتمبر حت ى تش رين األول/أكت وبر حض رھا  ٣٧مش اركا م ن
 ٢٣دولة عضوا انصب فيھا التركيز على المتطلبات التقني ة ف ي عملي ة المناقص ة أو المزاي دة إلنش اء مفاع ل بح وث جدي د.
وت م إيف اد خب راء ف ي مھم ات بش أن ال نھج المتكام ل إزاء إقام ة بني ات أساس ية تقني ة لألم ان ألغ راض المش اريع الجدي دة
لمفاعالت البحوث ،إلى ك ل م ن الكوي ت والمملك ة العربي ة الس عودية وجن وب أفريقي ا وجمھوري ة تنزاني ا المتح دة .وأس دت
البعثة المشورة بشأن تطبيق نھج "المعالم اإلرشادية".

وقود مفاعالت البحوث
ما فتئت الوكالة ت دعم طلب ات ال دول األعض اء م ن أج ل التقلي ل إل ى الح د األدن ى م ن اس تخدام اليوراني وم الش ديد
-١٥
اإلثراء لألغراض المدنية .وخالل السنة ،أعيد إلى االتحاد الروسي  ٥٣كيلوغراما م ن الوق ود المس تھلك لليوراني وم الش ديد
اإلث راء م ن بولن دا وك ذا  ١٠٫٢كيلوغرام ات م ن الوق ود الجدي د لليوراني وم الش ديد اإلث راء و ٣٧٫٣كيلوغرام ا م ن الوق ود
السائل المستھلك لليورانيوم الشديد اإلثراء من كازاخستان )الشكل  .(٢وتم تفري غ الوق ود الس ائل لليوراني وم الش ديد اإلث راء
من مفاعل ” “FOTONللبحوث في أوزبكستان وبوشر في كانون األول/ديسمبر مشروع إلخراج ھذا المفاعل من الخدمة.
ووضعت اللمسات األخيرة على اتف اق لتيس ير تحوي ل المفاع ل الني وتروني المص غر ف ي غان ا م ن اس تخدام وق ود
-١٦
اليورانيوم الشديد اإلثراء إلى وقود اليوراني وم الض عيف اإلث راء .وبن اء عل ى طل ب م ن غان ا ،ق دمت الوكال ة المس اعدة ف ي
االع داد إلع ادة قل ب المفاع ل المش عع ب اليورانيوم الش ديد اإلث راء م ن غان ا إل ى الص ين ،م ن خ الل عق د أربع ة اجتماع ات
تشاورية وإيفاد بعث ة لدراس ة الموق ع ف ي مرف ق مفاع ل البح وث ) (GARR-1ف ي أك را ،غان ا ف ي ع ام  .٢٠١٤وف ي ك انون
األول/ديسمبر ،شارك ممثلو كل البلدان التي لديھا مفاعالت نيوترونية مص غرة وأص حاب المص لحة مم ن ي دعمون أنش طة
تحويل وإزالة اليورانيوم الشديد اإلثراء في اجتماع تقني عق د ف ي فيين ا بش أن تحوي ل المف اعالت النيوتروني ة المص غرة م ن
وقود اليورانيوم الشديد اإلثراء إلى وقود اليورانيوم الضعيف اإلثراء.
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الصفحة ٤٥

الشكل -٢-تم تحضير حاويات نقل تحتوي على وقود طازج لليورانيوم الشديد اإلثراء إلعادته إلى االتحاد الروسي من ألماتي
بكازاخستان.

في حزيران/يونيه ،استضاف فييت نام االجتماع التقني الثامن حول الدروس المستخلصة من برن امج إع ادة وق ود
-١٧
ً
مفاعالت البحوث الروسي ،حضره  ٨٣مشاركا م ن  ١٦بل دا .وتن اول االجتم اع آخ ر المعلوم ات ع ن مش اريع التقلي ل إل ى
الحد األدنى من اليوراني وم ع الي التخص يب بالنس بة لليوراني وم ع الي التخص يب ال ذي مص دره الص ين والوالي ات المتح دة
ألمريكية .وحضر ممثلو دوائر مفاعالت البحوث ،ومنھم خبراء من الدول األعضاء النامية ،االجتماع الدولي الث امن عش ر
ح ول موض وع إدارة وق ود مف اعالت البح وث ،المنعق د ف ي ليوبليان ا ،س لوفينيا ،بالتع اون م ع الوكال ة ،ف ي الفت رة م ن
 ٣٠آذار/م ارس حت ى  ٣نيس ان/أبريل ،وك ذا االجتم اع ال دولي الس نوي الخ امس والثالث ين بش أن اإلث راء المخف ض لوق ود
مفاعالت البحوث واالختبارات ،الذي استضافته الوكالة في فيينا ،في تشرين األول/أكتوبر.

التشغيل والصيانة
عق دت ف ي تش رين الث اني/نوفمبر ،ف ي فيين ا ،حلق ة عم ل ح ول تطبي ق نظ م اإلدارة المتكامل ة لمف اعالت
-١٨
ً
ً
البحوث حضرھا  ٢٤مشاركا من  ٢١دولة عضوا .وق دم فيھ ا منش ور الوكال ة ال ذي يتض من مقتض يات األمــــ ـان وھـــ ـو
) The Management System for Facilities and Activitiesسلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة ،رقم  (GS-R-3وكذا
المفاھيم الرئيسية لنظام إدارة المراف ق واألنش طة النووي ة .وتب ادل المش اركون الخب رات والتح ديات وال دروس المستخلص ة
من إعداد وتنفي ذ ومواص لة تحس ين ش تى جوان ب نظ م إدارة مف اعالت البح وث .وت م إيف اد بعث ة إل ى بي رو لتق ديم المس اعدة
للمفاعل  RP10من حيث برامج الصيانة وإدارة شيخوخة المفاعل كما ساعدت في تحسين األمان.
وأبلغ عن إحراز قدر كبير من التقدم ،خالل اجتماع تنسيق البحوث الثاني لمشروع البحوث المنسقة حول تحس ين
-١٩
األجھ زة وال تحكم ،تقني ات ص يانة مف اعالت البح وث باالعتم اد عل ى حاس وب المص نع ،ال ذي انعق د ف ي مق ر الوكال ة ف ي
شباط/فبراير ،وبالتالي لم تكن ھناك حاجة إلى عقد اجتماع ثالث .وعقد اجتم اع تش اوري ف ي ك انون األول/ديس مبر لوض ع
التقرير في صيغته النھائية.
وعقد في دايجون ،جمھورية كوريا ،خالل ش ھر تش رين الث اني/نوفمبر ،اجتم اع تنس يق البح وث الث اني لمش روع
-٢٠
البح وث المنس قة ،ح ول إنش اء قاع دة بيان ات للخاص يات المادي ة تتعل ق بمكون ات ھيك ل قل ب المفاع ل المش عع ألغ راض
مواصلة التشغيل اآلمن وتمديد العمر المفترض لمفاعل البحوث .وجرى تقييم النقائص في قاع دة البيان ات وتتخ ذ إج راءات
لتقويم ذلك.
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الصفحة ٤٦

عجالت واألجھزة النووية
تطبيقات ال ُم ِّ
أنھ ى مختب ر العل وم واألجھ زة النووي ة الت ابع للوكال ة تركي ب محط ة نھائي ة لخ ط الح زم اإلش عاعية ف ي المرف ق
-٢١
الس نكروتروني ف ي إليت را ،ترييس تي ،إيطالي ا )الش كل رق م  .(٣وأظھ ر التقي يم المن تظم أن ھ ذا المرف ق التجريب ي المتط ور
يؤدي بشكل ممتاز ويجمع ب ين مختل ف متغي رات تقني ة ت ألق األش عة الس ينية .وعق د ب المرفق الس نكروتوني ف ي إليت را ،ف ي
تموز/يولي ه االجتم اع التنس يقي األول لمش روع البح وث المنس قة ،تن اول التج ارب باس تخدام األش عة الس نكروتونية ف ي
التطبيقات البيئية والصناعة الحديثة بمشاركة  ١٦دولة عضواً .وفي وقت الحق ،قامت ثمانية أفرقة تابعة لمشروع البحوث
المنسقة بإجراء تجارب باألشعة السنكروتونية.
-٢٢
وعمدت الوكالة ،في إطار مشروع إقليمي للتعاون التقني ،إلى تنظيم برنامج تدريبي على مدى أسبوع في المرفق
السنكروتوني بإليترا ،تناول استخدام تقنيات األشعة السنكروتونية إلجراء دراسات تحليلية متطورة على تلوث الھ واء .كم ا
نظمت ،بالتعاون مع مركز عبد السالم ال دولي للفيزي اء النظري ة ،دروس ا لم دة أس بوعين ح ول المنھجي ات الحديث ة الختب ار
تطبيق ات الس نكروتون ف ي العل وم الثانوي ة ورص د البيئ ة ،ف ي ترييس تي ،إيطالي ا .وتض منت ال دورتان إج راء تج ارب ف ي
المحطة النھائية لخط الحزم اإلشعاعية التابعة للوكالة.

الشكل  -٣تظھر نتائج تجريبية مستقاة من خط الحزم اإلشعاعية الجديد التابع للوكالة توزع السِ لِنيوم في رأس فطر صالح لألكل
)بولييتس إدوليس(؛  ٢٫٥مم ×  ٥مم ٥٠ × ١٤١ ،ميكرو مليمتر ،طاقة استثارة ١٣كيلو إلكترون فلط.
)صورة مھداة من ك-فوغل ميكوس(  XRFتصوير.

االندماج النووي
في تشرين األول/أكتوبر حضر أكثر م ن  ٨٥٠مش اركا م ن  ٣٩دول ة عض و م ؤتمر الوكال ة الخ امس والعش رين
-٢٣
حول الطاقة االندماجية ،في سانت بترسبورغ ،االتحاد الروسي .واستعرض المؤتمر آخر التطورات واإلنجازات الفيزيائية
والتكنولوجي ة الالزم ة إلثب ات إنت اج الطاق ة الكھربائي ة م ن الح رارة االندماجي ة ،والتق دم المح رز ف ي بن اء المف اعالت
التجريبية ،ومشروع إلثبات توليد الطاقة االندماجية ذاتية االستدامة بطاقة تتج اوز  ٥٠٠ميغ اواط )الش كل  .(٤وت م ع رض
أنشطة الغرض منھا تقل يص الف وارق ب ين المف اعالت التجريبي ة ومحط ة ق وى االن دماج اإليض احية ،عل ى نط اق ص ناعي.
واتفق المشاركون على أن المجاالت التالية ستكون مناط تركيز في المستقبل :التكنولوجيات الشاملة وتكنولوجي ات الكيمي اء
اإلش عاعية؛ والتكام ل ب ين ال نظم؛ وتكنولوجي ات تش غيل نظ م االن دماج ف ي الح االت الثابت ة؛ وتكنولوجي ات ال نظم الھجين ة
االندماجية االنشطارية.
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الصفحة ٤٧

الشكل  -٤منظر جوي ألرضية المفاعل التجريبي الحراري النووي الدولي الممتدة على مساحة  ٤٢ھكتار في نھاية  ،٢٠١٤يظھر
التقدم المحرز في تشييد المقر والمباني التوظيفية )صورة مھداة من المفاعل التجريبي الحراري النووي الدولي(

تقديم الدعم للمركز الدولي للفيزياء النظرية
وفرت الوكالة ،في عام  ،٢٠١٤بالتعاون مع المركز الدولي للفيزياء النظري ة ،الت دريب ألكث ر م ن  ٥٠٠مش ارك
-٢٤
من عدد من الدول األعضاء ،من خالل  ١٢حلق ة عم ل مش تركة تناول ت مختل ف المواض يع ذات الص لة بالمؤسس تين ،كم ا
قدمت الدعم  ١٢عالما شابا من البلدان النامية بواسطة زماالت برن امج الجم ع ب ين الت دريب والتعل يم .وينج ز الط الب ،ف ي
إطار ھذا البرنامج ،جزءا من بحوثھم على مستوى الدكتوراه بتوجيھات من مشرف من أحد البلدان النامية ،مكتسبين دراية
وخبرة في مجال البحوث المتقدمة .ويتوقع من الط الب أن يرتق وا بق دراتھم ف ي البح ث والتط وير ف ي بل دانھم .وعل ى م دى
العقد الماضي ،استفاد أكثر من  ١٢٠طالبا ً من زماالت برنامج الجمع بين التدريب والتعليم.

GC(59)/7

الصفحة ٤٨

األغذية والزراعة
الھدف
اإلسھام في استدامة اإلنتاج الزراعي المكثف وتحسين األمن الغذائي العالمي من خالل رفع التحديات التي يطرحھا اإلنت اج
الغذائي وحماية األغذية وسالمة األغذية من خالل بناء القدرات ونقل التكنولوجيا إلى الدول األعضاء.
اإلنتاج الحيواني والصحة الحيوانية
ازدادت حركة األشخاص والسلع بشكل ال نظير ل ه خ الل العق ود الماض ية بفض ل التط ورات الت ي ش ھدھا مج اال
-١
النقل والتكنولوجيا .ونتيجة لذلك ،أصبحت مسببات األمراض تنتقل أسرع وأبعد مما كانت عليه من قبل حيث بدأت من اطق
غير موبوءة سابقا تشھد تفشي األمراض .وظھرت الحاجة إلى اعتماد نھ وج جدي دة إزاء األوبئ ة وإيج اد حل ول لھ ا بع د م ا
تفشت أنفلونزا الطيور و H5N1و ،H7N9وانتقلت أنفلونزا الخنازير من أفريقيا إل ى أوروب ا وانتش ر م رض اللس ان األزرق
في وسط وغربي أوروبا .إضافة إلى ذلك ،فإن  ٪٧٥م ن األم راض المعدي ة الت ي تص يب البش ر ذات مص در حي واني ،أي
ثبت أن منشأھا الحيوانات .وتتسبب  ١٣من أشد األوبئة ذات المصدر الحي واني ف ي  ٢٫٢ملي ون وف اة و ٢٫٤ملي ون إص ابة
جديدة بين البشر كل سنة.
وتمثل شبكة مختبرات التشخيص البيطري المكونة من معاھد ومختبرات بيطرية منص ة لتب ادل المعلوم ات بش أن
-٢
الصحة الحيوانية ،تيسر نقل التكنولوجيا والمعارف فيما بين الدول األعض اء .ويت ولى الخب راء ،ع ن طري ق الش بكة ،تب ادل
المعلومات بشأن اإلنتاج الحيواني وإجراءات الصحة الحيوانية وك ذا بش أن االس تجابات الطارئ ة ف ي ح ال تفش ي أوبئ ة ب ين
الحيوانات .وكانت شبكة مختبرات التشخيص البيطري تضم ،في نھاية عام  ،٢٠١٤مختبرات وطنية م ن  ٣٢بل دا أفريقي ا،
ويعتزم توسيع نطاقھا لتشمل  ١٧بلدا في آسيا.
في عام  ٢٠١٤انتشر مرض فيروس اإليبوال ،وھو أكبر عملية تفشي وباء لھذا الفي روس ف ي الت اريخ ،ف ي بل دان
-٣
عدي دة ف ي غرب ي أفريقي ا وتس بب ف ي وف اة م ا يق رب م ن  ٩٠٠٠ش خص .وس اھمت الوكال ة ف ي الجھ ود العالمي ة لمكافح ة
في روس اإليب وال م ن خ الل تزوي د ال دول األعض اء المھ ددة بالمش ورة ف ي التش خيص إض افة إل ى التجھي زات والكاش فات.
وأع د مش روع للتع اون الفن ي خ ارج دورة المش اريع للرف ع م ن ق درات ال دول األعض اء عل ى االس تجابة لألم راض ذات
المصدر الحيواني الناشئة والعائدة ،مثل مرض فيروس اإليبوال.
بوشر مشروع آخر ،ممول من مبادرة االستخدامات السلمية ،إلنشاء وتعزيز أفرقة وطنية م ن علم اء الفيروس ات
-٤
وتدريبھم ومدھم بالتجھيزات بغرض تشخيص األمراض بما في ذلك تشخيص مرض في روس اإليب وال ،باس تخدام التقني ات
عال من السالمة األحيائية في بيئة العمل .ويشمل المشروع ،بوصفه داعما برنامجي ا ،حزم ة
النووية والحفاظ على مستوى ٍ
وافية من أنشطة بناء القدرات الخاصة بمسائل األمن األحيائي المتصل بمرض فيروس اإليبوال ،بم ا ف ي ذل ك أخ ذ العين ات
وتقنيات تشخيص سريعة ومحددة.
عالوة على ذلك ،قدمت الوكالة المساعدة لثالث عشرة دولة عضوا ھي إثيوبي ا واألرجنت ين وإندونيس يا وباكس تان
-٥
والبرازيل وب نغالديش وبوركين ا فاس و وجمھوري ة إي ران اإلس المية وس ري النك ا والص ين ومدغش قر وميانم ار ونيجيري ا،
لتط وير ق دراتھا المختبري ة بغ رض التش خيص الجين ي للحيوان ات األص لية .وق دمت الوكال ة ال دعم لتس ع دول أعض اء ھ ي
بوركين ا فاس و وكمبودي ا وإريتري ا وكيني ا ومدغش قر وميانم ار وس يراليون وتايلن د وزامبي ا ،بغي ة تعزي ز خ دمات التلق يح
االصطناعي .وفي عام  ٢٠١٤تمخضت البحوث الجديدة في معالجة أنزيمات بقايا المحاص يل والعل ف الم داري ع ن زي ادة
بلغت  ٪٢٠أحيانا في قابلية األلياف للتحلل وانخفاض بنسبة  ٪١٥في انبعاثات غاز الميتان.
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الصفحة ٤٩

األغذية وحماية البيئة
شارك في الندوة الدولية حول سالمة ونوعية األغذية :تطبيق ات التقني ات النووي ة والتقني ات ذات الص لة ،المنعق دة
-٦
بمقر الوكالة في تشرين الثاني/نوفمبر ،أكثر من  ٣٠٠ش خص م ن جم ع أرج اء الع الم .وأك دت الن دوة أھمي ة إيج اد تقني ات
ونظم حديثة وفعالة من حيث التكلفة الختبار أصالة األغذية ومدى قابلي ة اقتف اء أثرھ ا .وش ددت ك ذلك عل ى الحاج ة الملح ة
إلى طرائق لكشف ومراقبة بقايا وملوثات الكيميائيات الزراعية وسلطت الضوء على آخر التطورات والمبادرات في تشعُّع
األغذية.
يمثل االطالع على طرائق التحليل التي أثبتت جدواھا أحد أكبر التحديات التي تواجھھا مؤسسات مراقب ة األغذي ة
-٧
في ال دول األعض اء .وتعم ل الوكال ة عل ى إقام ة ش بكات م ن المختب رات وأدوات إلكتروني ة لتوس يع نط اق اإللم ام بطرائ ق
التحليل النووية والطرائق ذات الصلة بغية تحسين سالمة األغذية .وبالنظر إلى النجاح الذي حققته الشبكة التحليلية ألمريكا
الالتينية والكاريبي ،أنشئت شبكة أفريقية لسالمة األغذية في عام .٢٠١٤
تساعد زيادة االستخدام التجاري لتشعيع األغذية كوسيلة من وسائل الحفاظ عل ى الص حة النباتي ة يس اعد المنتج ين
-٨
على ولوج األسواق التي كانت مُوصدة أمامھم بسبب القيود التجارية ذات الصلة باآلفات الحشرية .وتتيح المعايير واللوائح
التي تدعمھا الوكالة أو تعدھا بالتعاون مع الدول األعضاء اإلط ار لممارس ة ھ ذه التج ارة .وم ن ش أن إع داد تقني ات مختلف ة
للتشعيع وإتاحتھا أن ييسر اعتماد ھذه التكنولوجيا مستقبال .وفي ھذا الصدد ،فإن إج راء ودع م البح وث ف ي مج ال اس تخدام
تكنولوجيات تشعيع األغذية باستخدامات اآلالت )مثل حزم اإللكترونات واألشعة السينية( وكان أحد المواضيع الت ي ناقش ھا
اجتماع دولي لخبراء استشاريين عقد بمقر الوكالة ف ي حزيران/يوني ه ،بمش اركة  ٢٤مم ثال لثم اني عش رة ش ركة للمعالج ة
باألشعة ق َّدموا إسھاماتھم بشأن االستخدام الفعال لتلك التكنولوجيات .كما أن االجتماعين الذين عقدا في المكس يك والوالي ات
المتح دة كان ا بمثاب ة إع الن ع ن مباش رة مش روع للتع اون الفن ي يرم ي إل ى زي ادة اس تخدام اآلالت الس تكمال عم ل مراف ق
النويدات المشعة في أمريكا الالتينية والك اريبي والنھ وض بالق درات الحالي ة .ع الوة عل ى ذل ك ،أع د اجتم اع لالستش اريين
عقد في مقر الوكالة في حزيران/يونيه تصميما لمشروع للبحوث المنسقة بشأن استحداث تطبيقات جديدة لتكنولوجيا تش عيع
األغذية باستخدام اآلالت.
اإلدارة المستدامة لآلفات الحشرية الكبرى
تشكل اآلفات الحشرية تھديدا رئيسيا للصحة البشرية واألمن الغذائي .وتمثل األمراض التي ينقلھ ا البع وض عبئ ا ً
-٩
كبيرا حيث انتشرت اإلصابات بحمى الدنك والمالريا وغير ذلك من األمراض في جميع أرجاء العالم .ومم ا زاد م ن تف اقم
المشكلة أن فعالية تدابير المكافحة الكيميائية تتقلص مع تنامي قدرة البعوض على مقاومة مبيدات الحش رات .وتق دم الوكال ة
الدعم للدول األعضاء الس تخدام تقني ة تعق يم الحش رات كوس يلة لمكافح ة البع وض وم ا ينقل ه م ن أم راض .وتج ري أبح اث
حول طرائق التربية المكثف ة ليرق ات البع وض بغي ة زي ادة مس توى اإلنت اج وت أثير اس تخدام تقني ة تعق يم الحش رات لمكافح ة
البعوض )الشكل  .(١واستجابة للطلب على أساليب ابتكارية لمكافحة البع وض ،عم دت الوكال ة بمس اعدة خب را ٍء خ ارجيين
منھم ممثل لمنظمة الصحة العالمية إلى أعداد خطة مواض يعية لتط وير وتطبي ق تقني ة تعق يم الحش رات وم ا يتص ل بھ ا م ن
طرائق وراثية وبيولوجية لمكافحة البعوض الناقل لألمراض .وتستعرض الخطة الوض ع ال راھن لمكافح ة ن اقالت المالري ا
وحم ى ال دنك وحم ى ش يكونغونيا والحم ى الص فراء ،كم ا تح دد أوج ه القص ور ف ي مج ال البح وث ،ت وفر اإلرش اد بش أن
الفرص والسياسات الالزمة لمكافحة تلك األمراض بطريقة مستدامة تراعي االعتبارات البيئية.
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الشكل .-١تطوّ ر يرقات البعوض التي تتغذي في الماء ،مع توجيه الفتحات التنفسية نحو سطح المياه للتنفس
)صورة مھداة من( J. Reyes

تلحق ذبابة الفواكه األضرار بالفواكه وال ُخضر ،وتقلص من جودة المنتوج وتقيم الحواجز أمام تج ارة ھ ذه الم واد
-١٠
َ
بسبب لوائح الحجر الص حي الت ي تطبقھ ا البل دان المس توردة .وتش كل فاكھ ة التن ين )أو ِبتاي ا( س لعة التص دير الرئيس ية ف ي
فييت نام ،وإن كان البلد يواجه مشكلة رئيسية في مجال الصحة النباتية تتمثل في تفشي ذباب ة الفاكھ ة مم ا يس تلزم المعالج ة
قب ل الحص اد وبع ده للوف اء بمقتض يات ل وائح البل دان المس توردة .وظل ت الوكال ة تق دم ،من ذ ع ام  ،٢٠١٣ال دعم لمش روع
تجريبي ف ي مقاطع ة ب ين ت وان إلثب ات فعالي ة مكافح ة ذباب ة الفاكھ ة ف ي رب وع المنطق ة .وف ي ع ام  ٢٠١٤وبفض ل تفخ يخ
المنطقة برمتھا لقياس كثافة الذباب البالغ ،وأخذ عينات من الفواكه لقياس مدى انتشار اليرقات في الفاكھة ،أثب ت المش روع
جدواه في المنطقة التجريبية التي تم توسيعھا منذئذ .ونتيج ة ل ذلك ،يج رى النظ ر اآلن ف ي اس تخدام تعق يم ال ذبابات كوس يلة
إضافية للمكافحة ،وال سيما بالنسبة لألسواق التي تقتضي نسبة متدنية من بقايا مبيدات الحشرات.
تكللت جھود تعاونية دولية دامت عشر سنوات ،شاركت فيھ ا الوكال ة ممثل ة ف ي مختب ر مكافح ة آف ات الحش رات،
-١١
وھو جزء من المختبرات الزراعي ة والتكنولوجي ة األحيائي ة المش تركة ب ين الوكال ة الدولي ة للطاق ة الذري ة ومنظم ة األغذي ة
والزراعة في زايبرسدورف ،بالنجاح في تحديد متوالية جينوم ذبابة تسي تسي .وھذا ما سيمكن العلماء من إجراء دراسات
أفض ل لجين ات الذباب ة ووظائفھ ا؛ وكلھ ا مع ارف تفس ح المج ال لتحس ين مكافحتھ ا .وق د نش رت النت ائج األولي ة ف ي
مجلة  Scienceفي نيسان/أبريل .٢٠١٤
بفضل جھود عالمية شارك فيھا  ٣٣معھ دا م ن  ٢٠بل دا ف ي إط ار مش روع للبح وث المنس قة بعن وان ح ل مش كلة
-١٢
األصناف المتقاربة الخفية من ساللة الذبابة المنزلية من أجل تجاوز الصعوبات في تطبي ق تقني ة تعق يم الحش رات والتج ارة
تع ُّد األكثر اجتياح ا ً .وب ذلك أوج دت نت ائج مش روع
الدولية ،تم وضع مرادفات ألربع أصناف رئيسية من ذبابة الفاكھة التي َ
البحوث المنسقة حال لمشكلة رئيس ية م ن مش اكل األم ن األحي ائي ،حي ث أك دت أن األص ناف األربع ة ھ ي ف ي واق ع األم ر
ساللة واحدة ،وھو ما يعتبر أساسيا فيما يتصل ب الحجر الص حي وتج ارة المنتج ات الزراعي ة وإدارة اآلف ات الحش رية ھ ذه
من خالل التطبيق المتكامل لتقنية تعقيم الحشرات.
تحسين المحاصيل عبر التوليد بالطفرة
ُّقدِر الفاقد العالمي السنوي بسبب النوع الجديد لمرض ص دأ س اق القم ح )الص دأ األس ود( ) (Ug99ب ـ ٨٫٢مالي ين
-١٣
طن من القمح قيمتھا حوالي  ١٫٢٣مليون دوالر أمريكي .وظل ت الوكال ة تق دم المس اعدة لل دول األعض اء ف ي معالج ة ھ ذه
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المشكلة من خالل مشروع تقني أقاليمي معنون "االس تجابة لتھدي دات ص دأ س اق القم ح ) ."(Ug99واس ُتكمل المش روع ف ي
ع ام  ٢٠١٤حي ث ح دد بنج اح  ٣٥٠نوع ا م ن القم ح تتب اين ق درتھا عل ى مقاوم ة الص دأ األس ود ،وبوش ر إنتاجھ ا بكمي ات
خل إلى كينيا رسميا ً نوعان طفريان من القمح مقاومان للصدأ األسود  – Ug99ھما Eldo Ngano 1
تجارية )الشكل  .(٢وأُد ِ
و.Eldo Mavuno 1
واس ُتكمل أيضا ً ف ي ع ام  ،٢٠١٤مش روع البح وث المنس قة لتحس ين الج ودة التغذوي ة م ن خ الل تح وير ترك زات
-١٤
عوامل التحسين باستخدام الطفرة المستحثة والتكنولوجيا األحيائية في المحاصيل ،حيث أن تج أكث ر م ن عش ر أن واع طفري ة
مستقرة من األرز .وتم إجماال توفير  ٣٠صنفا ً طفريا ً جديداً لخمسة عشر محصول للم زارعين ف ي  ١٢دول ة عض و خ الل
السنة.
وبمناسبة الذكرى الخمسين إلنش اء ش عبة التقني ات النووي ة ف ي األغذي ة والزراع ة المش تركة ب ين منظم ة األغذي ة
-١٥
والزراع ة والوكال ة الدولي ة للطاق ة الذري ة ،ق دمت الوكال ة ج وائز بش أن تولي د الطف رة النباتي ة اعتراف ا بإنج ازات ال دول
األعضاء في توليد النباتات .وقام فريق تحك يم دول ي باختي ار  ٥م ن أص حاب الج وائز الرفيع ة و ١٨م ن أص حاب الج وائز
العادية .وسلمت الجوائز في حفل نظم على ھامش المؤتمر العام للوكالة في شھر أيلول/سبتمبر.
في عام  ،٢٠١٤قامت الوكالة ،عن طريق مختبر تحسين السالالت النباتية وص فاتھا الوراثي ة ،بإع داد طق م جدي د
-١٦
لتحديد الخصائص الجزيئية للطفرات المستحثة والطبيعي ة .وي وزع الطق م ،وھ و الثال ث ف ي سلس لة األطق م ،عل ى الب احثين،
بناء على الطلب ،بغية النھوض بتطبيق األدوات الجزيئية لتحسين السالالت في البلدان التي ليست لديھا مختبرات متط ورة
في مجال الجزيئات.
وجرى تطوير طرائق مختبرية جديدة الستحثاث الطف رة ف ي البط اطس بالتع اون م ع الجھ ات المن اظرة ف ي كيني ا
-١٧
ِّ
ُ
وليسوتو والمغرب .وتقلص الطرائق الجديدة من الوقت الالزم لتطوير أصناف جدي دة م ن الطف رات ،مم ا يعن ي أنھ ا تص ل
إلى المزارعين في وقت أقل بكثير كما أنه بوسع المربين أن يستجيبوا بسرعة أكبر للتحديات الجديدة.

الشكل .-٢تم تحديد سالالت قمح طافرة تقاوم مرض صدأ ساق القمح  Ug99خالل مشروع للتعاون التقني يھدف إلى التصدي لھذا
التھديد الفتاك العابر للحدود؛ تم تحديد على مدى فترة المشروع ،الذي استكمل في  ٣٥٠ ،٢٠١٤نبتة قمح منفصلة بمستويات مختلفة
في مقاومة الصدأ األسود لسيقان القمح.
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إدارة التربة والمياه وتغذية المحاصيل
تعاني مساحات قدرھا  ١٫٩بليون ھكتار من األراضي في جميع أرجاء المعمور من مش كلة ت دھور الترب ة ،وھ و
-١٨
ما يمثل  ٦٥في المائة من موارد التربة في الع الم .وال ي ؤدي ت دھور الترب ة إل ى ت دني اإلنتاجي ة وزي ادة ف ي تقل ص التن وع
األحيائي فحسب ،وإنما ُيضِ رُّ أيضا ً بالوظائف والخدمات الحيوية للنظم اإليكولوجي ة – الترب ة والمي اه ،ويف اقم م ن الھشاش ة
أمام تغير المناخ على الصعيد اإلقليمي وھي أمور ترتبط جميعُھا باآلثار االجتماعية واالقتصادية والبيئية.
يمث ل تآك ل الترب ة العنص ر األساس ي لت دھور األرض .وبفض ل مش روع إقليم ي عنوان ه تحس ين خص وبة
-١٩
ً
الترب ة وإنتاجي ة األرض والتخفي ف م ن ت دھور األراض ي ،يس تخدم علم اء م ن  ١٤بل دا ھ ي أس تراليا وب نغالديش
والص ين وإندونيس يا وجمھوري ة كوري ا وماليزي ا ومنغولي ا وميانم ار ونيب ال وباكس تان والفلب ين وس ري النك ا وتايلن د
وفيي ت ن ام النوي دات المش عة المتس اقطة وتقني ات النظ ائر المس تقرة الخاص ة بالمركب ات لرف ع التح ديات المرتبط ة بحماي ة
الترب ة م ن التآك ل .وتس تخدم التقني ات النووي ة ھ ذه لجم ع معلوم ات ح ول مع دالت تآك ل الترب ة ف ي المن اطق الزراعي ة
وتحديد األماكن التي يشتد فيھا .ويس تعين المزارع ون ومس تخدمو األراض ي بھ ذه المعلوم ات للتقلي ل إل ى الح د األدن ى م ن
تآك ل الترب ة وف ي االس تغالل األمث ل لم وارد الترب ة وتحس ين اإلدارة الزراعي ة لألراض ي .وعل ى س بيل المث ال ،فمن ذ أن
بوش ر المش روع ف ي ع ام  ٢٠١٢وبفض ل اس تخدام ت دابير الحف ظ المناس بة ،تقلص ت مع دالت تآك ل الترب ة بنس بة  ٤٨ف ي
المائ ة ف ي م زارع ال بن ف ي مقاطع ة الم دون غ ف ي فيي ت ن ام .وأص درت الوكال ة ف ي ع ام  ٢٠١٤منش ورً ا جدي ًدا بعن وان
Guidelines for Using Fallout Radionuclides to Assess Erosion and Effectiveness of soil Conservation Strategies

) (IAEA-TECDOC-1741يتناول استخدام النويدات المشعة المتس اقطة لتقي يم نط اق تآك ل الترب ة ف ي األراض ي الزراعي ة.
وتوفر المبادئ التوجيھية للباحثين إرش ادات تدرجي ة ومعلوم ات محدث ة بش أن اس تخدام النوي دات المش عة المتس اقطة لتق دير
معدالت تآكل التربة في األراضي الزراعية .ويمكن استخدامھا الحقا ً في استحداث ممارسات في مجال اإلدارة للتقلي ل إل ى
أدنى حد من تدھور التربة وتحسين إنتاجية األرض وتحقيق االستدامة البيئية.
في إطار مشروع أقاليمي للتعاون التقني عنوانه تقييم تأثير تغير المناخ وآثاره على موارد التربة والموارد المائية
-٢٠
ً
في المن اطق القطبي ة والجبلي ة ،ش ارك  ٣٥خبي را م ن أكث ر م ن  ٢٠بل دا ف ي اجتم اع تنس يقي ،خ الل ش ھر حزيران/يوني ه،
إلعداد استراتيجيات وبروتوكوالت إجراء التحريات في  ١٣موقعا ً مرجعيا ً في جميع أرجاء العالم بغرض تقييم تأثير تغي ر
المناخ على نوعي ة األراض ي والمي اه وال نظم اإليكولوجي ة .وعق د اجتم اع استش اريين ح ول حف ظ الترب ة والمي اه ألغ راض
التكي ف م ع تغي ر المن اخ ف ي األراض ي الزراعي ة المرتفع ة ،ف ي ك انون األول/ديس مبر ،بغ رض تعزي ز البح وث الجاري ة
وتحقيق التكامل فيما بينھا ضمن إطار مشروع التعاون التقني ھذا.
التأھب والتصدي للطوارئ
تت ولى الوكال ة تنس يق البح وث الدولي ة الرامي ة إل ى إنش اء وتجري ب منص ات إلكتروني ة ابتكاري ة لجم ع البيان ات
-٢١
ُ
الزراعية وتقييمھا .ويتمثل الھدف من ذلك في إقامة منصات ال تستخ َدم فحسب في الرصد الزراع ي الروتين ي وإنم ا أيض ا
في التصدي للطوارئ الناجمة عن األحداث النووية أو اإلشعاعية .كما ترمي تلك البحوث إلى التحفيز على تط وير طرائ ق
إلكترونية لصيانة بيانات الرصد الزراع ي الغ ذائي وتبادلھ ا وعرض ھا التص ويري .وم ن النجاح ات الت ي تحقق ت ف ي وق ت
مبكر من عام  ٢٠١٤استحداث إدارة ابتكارية للع رض التص ويري للبيان ات الجغرافي ة تعتم د نھج ا ً برنامجي ا ً ح ديثا ً إلتاح ة
قدرات منھا تحديد أحجام بيانات الخراط تلقائيا ً .وقد شرعت دوائر التصدي للحوادث في استخدام ھذه األداة الجديدة.
تيسيراً التخاذ القرارات في الوقت المناسب بغية إنفاذ القيود على األغذية في حاالت الط وارئ النووي ة ،الب د م ن
-٢٢
اإلدارة البس يطة للبيان ات وم ن الع رض التص ويري لترك زات النوي دات المش عة ف ي األغذي ة لزي ادة فعالي ة التواص ل أثن اء
الطوارئ .وعمدت الوكالة ،في عام  ،٢٠١٤ضمن مشروع للبحوث المنسقة عنوانه التص دي للط وارئ النووي ة الت ي ت ؤثر
على األغذية والزراعة ،نظاما ً معلوماتيا ً يربط إدارة البيان ات وعرض ھا التص ويري باس تخدام آخ ر التطبيق ات التكنولوجي ة
للمعلومات .ويم ِّكن ھذا النظام المنظمات الدولية من تحسين المتابعة لعمليات التصدي للطوارئ النووية حفاظا عل ى س المة
األغذية على الصعيدين الوطني والدولي .ويخضع النظام حاليا ً للتحقق.
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الصحة البشرية
الھدف
تعزيز قدرات الدول األعضاء على تلبية االحتياج ات ف ي مج ال الص حة م ن حي ث الوقاي ة والتش خيص والع الج م ن خ الل
تطوير وتطبيق التقنيات النووية ضمن إطار ضمان الجودة.
سوء التغذية في سن مبكرة
فقر التغذي ة ف ي س ن مبك رة ق د تك ون ل ه عواق ب عل ى الم دى الطوي ل ،بم ا ف ي ذل ك ص غر حج م الجس د )التق زم(
-١
وضعف النمو اإلدراكي وتزايد مخ اطر ع دم انتظ ام األي ض فض ال ع ن األم راض المزمن ة ف ي مراح ل الحق ة م ن العم ر.
وتساعد الوكالة الدول األعضاء في تقييم برامج الغرض منھا الوقاية من سوء التغذية ومعالجتھا ف ي س ن مبك رة م ن خ الل
بناء القدرات في استخدام تقنيات النظائر المستقرة بغية تقييم التغييرات التي تطرأ على تك وين الجس د )أي الكمي ات النس بية
لألنسجة الذھنية وغير الذھنية( وكذا التوافر األحيائي للمغذيات في األغذية المستخدمة للوقاية من سوء التغذية ومعالجتھا.
استض افت الوكال ة ف ي أيار/م ايو ن دوة دولي ة ح ول إدراك س وء التغذي ة المعتدل ة ل دى األطف ال ألغ راض القي ام
-٢
بتدخالت فعالة .وخلصت الن دوة الت ي حض رھا م ا يزي د عل ى  ٣٥٠مش اركا م ن  ٦٣بل دا ،إل ى أن ھن اك حاج ة إل ى أدوات
أفضل لتقييم التدخالت الرامية إلى الوقاية من سوء التغذية وعالجھا .عالوة على ذلك ،كان ھناك اتفاق بأن التغييرات الت ي
تطرأ على الطول والوزن ال تتيح ما يكفي من المعلومات بشأن تكوين الجسد ،وھو مؤشر أفض ل عل ى المخ اطر الص حية.
وأقرت الندوة بما تتيحه تقنيات النظ ائر المس تقرة م ن إمكاني ات لتحدي د النھ وج الناجح ة ف ي مكافح ة س وء التغذي ة وبإس ھام
الوكالة في ھذا المجال.
بناء القدرات بالمساعدة على التدريب عن ُبعد ل ُممتھني الطب النووي بواسطة مجمع الصحة البشرية
استفادت المرافق الطبي ة عل ى نط اق واس ع ف ي جمي ع أرج اء الع الم ،ف ي الس نوات األخي رة ،م ن التط ورات الت ي
-٣
شھدتھا تقنيات التصوير الھجين ألغراض التشخيص وأساليب التحليل الحديثة واإلج راءات المحوس بة للتص وير المقطع ي.
وق د ك ان ھن اك وع ي جم اعي متن ٍام ب أن إدارة واس تخدام األش عة ،عل ى نح و آم ن ،ف ي الط ب يتوق ف عل ى الت دريب الجي د
لممتھني الطب .وبالرغم من أن الدول استثمرت كثيرا في الط ب الن ووي ،إال أن ھ ذا الحق ل ال ي زال يع اني م ن نق ص ف ي
الخبرات .وفي بعض المناطق لم يحقق الطب النووي بعدد الكتلة الحاسمة الالزمة الت ي تب رر إع داد ب رامج ت دريب ھادف ة،
وفي مناطق أخرى يتعين تحديث برامج التدريب المتاحة كي تفي بالمتطلبات المتجددة في ھذا المجال.
ولسد النقص في المھارات ،باشرت الوكالة رسميا ،في شھر أيلول/سبتمبر ،برنامج التدريب اإللكتروني بمساعدة
-٤
عن بُعد ،وھو برنامج للتدريب المھني على مدى ثالث سنوات بواسطة ُمج َّمع الصحة البشرية التابع للوكالة .وعق دت عل ى
ھامش الدورة العادية الثامنة والخمسين للم ؤتمر الع ام للوكال ة تظ اھرة تب رز المن افع الكثي رة لبرن امج الت دريب اإللكترون ي
بمساعدة عن بُعد والترويج الستخدامه بين الدول األعضاء .وقد تحول ھذا البرنامج الذي ب دأ ف ي ع ام  ١٩٩٦كتمھي د عل ى
الورق لتكنولوجيا الطب النووي إلى برنامج متسق للتعلم عن بُعد بواسطة اإلنترنت يعرض ت دريبا إلكتروني ا ً ش امالً يغط ي
مفاھيم أساسية وتطبيقات عملية .والغ رض م ن منص ة الت دريب اإللكترون ي ھ ذه تزوي د ممتھن ي الط ب الن ووي بمزي د م ن
المعارف والمھارات الالزمة إلجراء دراسات ذات جودة عالية وتقديم خدمات طبية مأمونة ومناسبة.
التطورات الجديدة في تكنولوجيا العالج اإلشعاعي لألورام
أص درت الوكال ة ف ي ع ام ") “A Handbook for the Education of Radiation Therapists” ٢٠١٤كتي ب لتعل يم
-٥
المعالجين باإلشعاع"( )سلسلة الدورات التدريبية رقم  .(٥٨ويشمل الكتيب المبادئ التوجيھية التربوية فضال عن معلوم ات
ع ن التنفي ذ العمل ي للب رامج التعليمي ة لخب راء تكنولوجي ا الع الج اإلش عاعي .وق د أوص ت رابط ة خب راء تكنولوجي ا الع الج
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اإلشعاعي في الھند ،في عام  ،٢٠١٤وزارة الصحة ورفاه األسرة في الھند باستخدام ذلك الكتي ب كأس اس إلع داد البرن امج
الوطني لتعليم العالج اإلشعاعي.
ونشرت في عام  ٢٠١٤تسجيالت ص وتية لمجموع ة م ن ن دوات الع الج اإلش عاعي عل ى الموق ع الش بكي ل ُمج َّم ع
-٦
الص حة البش رية .وتناول ت تل ك الن دوات ،الت ي ش ارك فيھ ا خب راء دولي ون ،الوض ع ال راھن لتقني ات الع الج اإلش عاعي
العصرية .واستضافت الوكالة ،ف ي ع ام  ٢٠١٤أيض ا ً ،ح دثا ً عل ى ھ امش ال دورة العادي ة الثامن ة والخمس ين للم ؤتمر الع ام
للوكالة سلط الضوء على التطورات التكنولوجية في حقل العالج اإلشعاعي ،بما في ذلك العالج اإلشعاعي المكي ف الثالث ي
األبعاد والعالج اإلشعاعي المعدل الكثافة والعالج بالجسيمات.
ويعاني توسيع نطاق العالج بالبروتونات من قلة توافر آالت العالج بالبروتونات بسبب كثرة الموارد المالية الت ي
-٧
ً
يتطلبھا اقتناؤھا .وسعيا من الوكالة إلى استكشاف جدوى ھ ذه التكنولوجي ا الناش ئة وآفاقھ ا ف ي البل دان ذات ال دخل المتوس ط
والض عيف ،عق دت اجتماع ا ً لخب راء استش اريين ش ارك في ه  ١١خبي راً عالمي ا ً ف ي مج ال الع الج بالجس يمات .وخل ص
المجتمعون إلى ما يلي فيما يتصل بمرافق العالج بالجسيمات :ينبغي إجراء دراسة جدوى قبل االضطالع بأي مشروع من
ھذا النوع؛ من المھم توافر مھارات متين ة ف ي مج ال إدارة مش اريع م ن ھ ذا القبي ل؛ م ن األساس ي ت وافر مجموع ة أساس ية
صغيرة متعددة التخصصات وذات خب رات معين ة )اختصاص ي المعالج ة اإلش عاعية ل ألورام ،اختصاص ي الفيزي اء الطبي ة
وم دير لش ؤون الص حة ،كح د أدن ى(؛ يتع ين إش راك الس لطة التنظيمي ة الوطني ة وجمي ع أص حاب المص لحة ،بم ا ف ي ذل ك
الجمعيات المھنية في المشروع منذ البداية.
ضمان الجودة وعلم القياس في الطب اإلشعاعي
ظل ت الوكال ة ترك ز عل ى زي ادة تحس ين وتنق يح المب ادئ التوجيھي ة بش أن مراقب ة النوعي ة وعل ى تعل يم وت دريب
-٨
اختصاص ي الفيزي اء الطبي ة عل ى اس تخدام التكنولوجي ا اإلش عاعية ف ي الط ب عل ى نح و م أمون وفع ال .وف ي ھ ذا الس ياق،
أصدرت الوكالة خالل السنة منشورين جديدين بشأن مراقبة النوعي ة ف ي الط ب الن ووي ھم ا " PET/CT Atlas on Quality
) "Control and Image Artefactsسلس لة وث ائق الص حة البش رية الص ادرة ع ن الوكال ة الدولي ة للطاق ة الذري ة رق م (٢٧
و") "Quantitative Nuclear Medicine Imaging: Concepts, Requirements and Methodsتق ارير الص حة البش رية
الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذري ة رق م  .(٩كم ا نش رت الوكال ة " Diagnostic Radiology Physics: A Handbook
 ."for Teachers and Studentsومن المتوقع أن يتحول ھذا الدليل إلى مرجع تعليمي في برامج الدراسات العليا في الفيزياء
الطبية ،بالنظر إلى اعتماده من جانب الرابطة األمريكية الختصاصيي الفيزياء ف ي الط ب ،واالتح اد اآلس يوي – األوقي اني
لمنظمات الفيزياء الطبية واالتحاد األوروبي لمنظمات اختصاصيي الفيزياء الطبية.
-٩
نظم ت ،ف ي ع ام  ،٢٠١٤حلق ة عم ل مش تركة ب ين مرك ز عب د الس الم ال دولي للفيزي اء النظري ة والوكال ة الدولي ة
للطاقة الذرية حول تحديد أوج ه ع دم اليق ين ف ي قي اس الجرع ات اإلش عاعية ف ي الط ب وذل ك بمق ر المرك ز ف ي ترييس تي،
إيطاليا .وحضر حلقة العمل  ٥٠مش اركا م ن  ٣٤بل داً .وك ان الغ رض منھ ا إط الع المحاض رين والفيزي ائيين الع املين ف ي
قي اس الجرع ات اإلش عاعية عل ى م ا ينبغ ي اتباع ه م ن إج راءات ومنھجي ات لتحدي د أوج ه ع دم اليق ين ف ي قي اس جرع ات
اإلشعاعات الطبية.
وسعيا ً إلى تأمين التناغم واالتساق ف ي القياس ات اإلش عاعية ،أج رت الوكال ة عملي ات ت دقيق لقي اس الجرع ات لم ا
-١٠
يفوق  ٧٠٠حزمة إشعاعية تستخدم في عالج مرضى الس رطان ف ي مستش فيات ال دول األعض اء .وس تجني مراك ز الع الج
اإلشعاعي فوائ د جم ة م ن المش اركة ف ي عملي ات الت دقيق تل ك ،ألن ھ ذه الخدم ة ت وفر ض مانات ب أن الجرع ات اإلش عاعية
المقدمة لمرضى السرطان ال تتجاوز الحدود المقبولة .وفي عام  ،٢٠١٤قام ت الوكال ة ،بواس طة ش بكة مختب رات المع ايرة
الثانوي ة المش تركة ب ين الوكال ة الدولي ة للطاق ة الذري ة ومنظم ة الص حة العالمي ة ،بمع ايرة خمس ة وخمس ين معي ارا مرجعي ا
لألعضاء في الشبكة كما أجرت ست عشرة عملية مقارنة بين مختبرات المعايرة الثانوية )الشكل .(١
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الشكل  -١قياس المعايرة للمعايير المرجعية لتحديد الجرعات في مختبر قياس الجرعات التابع للوكالة

تق دم الوكال ة خ دمات قي اس الجرع ات ف ي إط ار نظ ام إلدارة الج ودة يس تند إل ى المعي ار ISO/IEC 17025:2005

-١١
وأقرتھ ا الرابط ة األوروبي ة لمعاھ د عل م القي اس الوطني ة .وتبع ا ً لمتطلب ات نظ ام الج ودة ،أنج زت الوكال ة عمليت ي مقارن ة
دوليتين لقياس الجرعات في عام  .٢٠١٤وج رت عمليت ا المقارن ة ف ي مختب رات المع ايير األولي ة لقي اس الجرع ات التابع ة
للمعھد االتحادي للفيزياء والتكنولوجيا في ألمانيا ومعھد منديلييف لعلم القياس في االتحاد الروسي .وأكدت النت ائج الق درات
الممتازة على قياس الجرعات لدى الوكالة.
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الموارد المائية
الھدف
تمكين الدول األعضاء من استخدام ھيدرولوجيا النظائر لتقدير وإدارة مواردھا المائية ،بما في ذلك تحديد آثار تغير المن اخ
على وفرة المياه.
النمذجة الھيدرولية
ترتبط اإلدارة المستدامة للموارد المائية ارتباطا وثيقا باألھداف اإلنمائية في أجزاء كثيرة من العالم .ويرم ي ع دد
-١
كبير من أنشطة الوكالة إلى تزويد الدول األعضاء بمعلومات تقوم على العلم وبمھ ارات فني ة تمكنھ ا م ن ال وعي بمواردھ ا
المائية وإدارتھا على نح و أفض ل .وف ي ع ام  ،٢٠١٤أتاح ت الوكال ة عل ى موقعھ ا الش بكي لجمي ع ال دول األعض اء نم وذج
ت وازن المي اه بم دخالت نظائري ة ،أعدت ه الوكال ة ،وھ و نم وذج م ائي لتحس ين تق دير الم وارد المائي ة ف ي أح واض األنھ ار
ومستجمعات المي اه .ويت يح ھ ذا النم وذج ،ال ذي أعدت ه الوكال ة بالتع اون م ع جامع ة والي ة كول ورادو ف ي الوالي ات المتح دة
األمريكية ،استخدام النظائر المستقرة في المياه كيما يتسنى عل ى نح و أفض ل تقي يم ت دفق األنھ ار وحج م البحي رات .ويعتم د
النموذج على البيانات المناخية وش تى البيان ات ذات الص لة الت ي يس تقيھا م ن مص ادر البيان ات المتاح ة ف ي إج راء عملي ات
تقييم أكثر سالسة وفي مدة أقصر .وقد أثبت النموذج فائدته من خالل تحسن تقديرات توازن المياه في أعالي الني ل األزرق
ومستجمعات المياه بشالالت فيكتوريا في شرقي أفريقيا في إطار مشروع للتعاون الفني عنوانه إضافة بع د المي اه الجوفي ة
لحوض النيل .وجرى تدريب النظراء في المشروع على اس تخدام النم وذج باالعتم اد عل ى بيان ات النظ ائر الت ي ت م جمعھ ا
ضمن المشروع.
تقييم مدى توافر المياه الجوفية
ساعد مشروع تعزيز توافر المياه الذي تنفذه الوكالة البلدان الثالثة التي جرت فيھ ا التجرب ة – وھ ي كوس تا ريك ا
-٢
وعُمان والفلبين – في سد العجز ،على سبيل األولوي ة ،ف ي البيان ات والمعلوم ات الھيدرولوجي ة .وت م أخ ذ عين ات م ن مي اه
األنھار والبحيرات ومستودعات المياه الجوفية وتحليلھا في إطار الجھود المبذول ة إلع داد أول خريط ة عل ى ص عيد ال وطن
لھيدرولوجيا النظائر .ونظمت تسع حلقات عمل ودورات تدريبية ف ي مق ر الوكال ة وف ي رورك ي )الھن د( وديلف ت )ھولن دا(
ومسقط )عُمان( ومانيال )الفلبين( لالرتقاء بقدرات  ١٠٢من المھنيين في مج ال المي اه عل ى جم ع وتفس ير بيان ات النظ ائر،
وتصميم شبكات رصد الموارد المائية .وأنھت الفلبين إعداد خرائط تبين نق اط الض عف بالنس بة لمس تودعات المي اه الجوفي ة
في مدينة توغويغارو بوالي ة كاغاي ان )المنطق ة الثاني ة( ومدين ة كاغاي ان دي اورو ف ي مقاطع ة س ياميس الش رقية )المنطق ة
العاشرة( .وفي عُمان أعدت خطة للمرحلة األولى من دراسة مستجمع في سمائل المياه وتم جمع مزيد من العينات.
وف ي أمريك ا الالتيني ة ،نف ذ مش روع بحث ي ف ي األرجنت ين والبرازي ل يرم ي إل ى اس تحداث ط رق متط ورة يمك ن
-٣
تكييفھا مع الظروف الھيدرولوجية المرحلية لتقي يم م دى اس تدامة وإمكاني ات مس تودع غ واراني للمي اه الجوفي ة ،وھ و أكب ر
خزان للمياه العذبة عابر للحدود .واس تخدمت النوي دات المش عة الطويل ة العم ر والغ ازات الخامل ة ،الت ي تن تج طبيعي ا ،مث ل
الكريبت ون ،٨١-والھلي وم ٤-والكرب ون ١٤-لتق دير عم ر المي اه الجوفي ة حت ى  ٨٠٠ ٠٠٠س نة .وم ن ش أن ھ ذه المعلوم ات
الحاس مة أن تحس ن نم اذج إدارة مس تودعات المي اه الجوفي ة ،والت ي كان ت تق وم ف ي الس ابق عل ى إدراك غي ر كام ل
لھيدرولوجيا مستودعات المياه الجوفية .ويساعد مشروع آخر مم ول م ن مب ادرة االس تخدامات الس لمية ف ي تعزي ز التع اون
بين علماء المياه ممن يستخدمون النظائر ومن ال يستخدمونھا في البرازيل وذلك بغية توس يع نط اق اس تخدام الھي درولوجيا
النظائرية في مستودع غواراني للمياه الجوفية وفي غيره من المستودعات في البرازيل.
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وعقد ،في أيلول/سبتمبر ،اجتماع فني حول تلوث المياه السطحية والمياه الجوفية بعد حادثة مصنع الطاقة النووية
-٤
ف ي فوكوش يما داييتش ي ،بالتع اون م ع منظم ة األم م المتح دة للتربي ة والعل م والثقاف ة )اليونس كو( .وتن اول االجتم اع ،ال ذي
حضره ستة عشر خبي را م ن الياب ان وبل دان أخ رى ،مس ائل تتص ل بم دى تل وث المي اه الجوفي ة ف ي مص نع الطاق ة النووي ة
بفوكوشيما داييتشي وبالقرب منه في أعقاب زلزال تسونامي آذار/مارس  .٢٠١١واستعرض االجتم اع أث ر إط الق النش اط
اإلشعاعي في البيئة على شبكات المياه السطحية والجوفية ،والت دابير الت ي اتخ ذتھا الس لطات الياباني ة إلدارة المي اه الجوفي ة
الملوثة .وأبرز االجتماع أيضا ً أھمية تحديد الخصائص التفصيلية للمواق ع الھيدرولوجي ة قب ل اختي ار أم اكن مص انع الطاق ة
النووي ة ،ف ي جمي ع أرج اء الع الم ،باعتب ار ذل ك أساس يا لمعالج ة وإدارة أي إط الق عرض ي للنش اط اإلش عاعي ،عل ى نح و
أفضل.
عقد في مقر الوكالة ،خالل شباط/فبراير ،االجتماع التنسيقي الثاني للبحوث الذي نظم في إط ار مش روع البح وث
-٥
المنسقة تحت عنوان تق ديرات ام تالء وتفري غ خزان ات المي اه الجوفي ة باس تخدام تقني ة تحدي د األعم ار بواس طة التريتي وم –
الھليوم  .٣وتقوم  ١٢دولة عضوا مشاركة في المشروع باختب ار طريق ة نظ ائر التريتي وم – الھلي وم  ٣لتق دير م دى ام تالء
مستودعات المياه الجوفية .واستعرض االجتماع النتائج التي تم التوصل إليھ ا م ن م ا يق ارب  ٥٠٠عين ة م ن المي اه جمع ت
من مختلف المواقع الھيدرولوجية ،وأعد خططا للمرحلة األخيرة من مشروع البحوث المنسقة.
عقد بمقر الوكالة في تشرين األول/أكتوبر اجتماع تنسيقي لمشروع البحوث المنسقة تناول تطبيق وتطوير تقنيات
-٦
النظائر لتقييم اآلثار البشرية على توازن المياه وديناميات المغذيات في األنھار الكبيرة .وباش ر أكث ر م ن  ٣٠فري ق أبح اث
من  ١٧دولة عضواً رصداً دقيقا ً لالقتفائيات النظيرية والكيميائية في  ٤٠من أح واض األنھ ار الكبي رة عب ر خم س ق ارات.
ويُثبت االھتمام البالغ لل دول األعض اء بھ ذه المب ادرة وج ود حاج ة إل ى منھجي ات أفض ل لتق دير ت وازن المي اه ف ي أح واض
األنھار ومعالجة المسائل المتصلة بجودة المي اه الس طحية .وس وف تس ھم مجموع ات بيان ات النظ ائر والبيان ات المائي ة ذات
الصلة التي َّ
تمخض عنھا مشروع البحوث المنسقة إسھاما كبيرا في الشبكة العالمي ة الس تخدام النظ ائر ف ي دراس ة األنھ ار،
التابعة للوكالة.
في عام  ،٢٠١٤اخ ُتبر نظام جديد لإلثراء اإللكتروليتي للتريتيوم في العينات المائية الضخمة )في ح دود لت رين(.
-٧
ومن مزايا النظام الجديد اكتشاف أنشطة ج د متدني ة للتريتي وم ) (<0.01 mBqLبدق ة أعل ى .وأعِ َّد ف ي ع ام  ،٢٠١٤برن امج
حاسوبي لتبسيط تجھيز البيانات واإلبالغ بشأن تحليل مستويات دنيا من التريتيوم .ومن ش أن النظ ام الم دمج الجدي د إلث راء
التريتيوم والبرنامج الحاسوبي المالزم ،اللذين سيُتاحان للدول األعضاء في  ،٢٠١٥أن يرفع من قدرات الدول عل ى إدم اج
ھيدرولوجيا النظائر في قطاع المياه.
حضر مشاركون من عشر دول أعض اء ف ي تش رين األول/أكت وبر دورة تدريبي ة عل ى م دى أس بوع ح ول تحلي ل
-٨
التريتيوم ،الغرض منھا تحسين الكفاءة التشغيلية في قياس المستويات المتدنية من التريتيوم باستخدام النظام الجديد لإلثراء.
عالوة على ذلك ،تم تدريب  ١٢مشاركا من ثماني دول أعض اء عل ى تحلي ل نظ ائر الھي دروجين واألكس جين المس تقرة ف ي
المياه باستخدام التنظير الطيفي بالليزر.
بوشر استخدام نظام الستخالص وتنقية كميات ضئيلة من غاز الكريبت ون م ن عين ات المي اه الجوفي ة ،ف ي مختب ر
-٩
ھيدرولوجيا النظائر التابع للوكال ة ف ي ع ام  .٢٠١٤وك ان انع دام ھ ذه الق درة عل ى التنقي ة عائق ا رئيس يا أم ام توس يع نط اق
اس تخدام الكريبت ون ٨١-لتحدي د عم ر المي اه الجوفي ة .وجمع ت عين ات م ن األرجنت ين والبرازي ل والجمھوري ة التش يكية
وھنغاريا وفييت نام الس تخالص غ از الكريبت ون )الش كل رق م  .(١وي تم قي اس ھ ذا الغ از الخام ل المش ع ف ي عين ات الغ از
المستخلصة ،بواسطة التحليل بالمصائد الذرية في مختبر أرغون الوطني بالواليات المتحدة األمريكية.

GC(59)/7

الصفحة ٥٨

الشكل  -١أخذ عيّنات من الكريبتون ٨١-والغارات النبيلة لتحديد األعمار للمياه الجوفية العميقة في
مستودع نھر الميكونغ في جنوب فيت نام.
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الصفحة ٥٩

البيئة
الھدف
تحديد المشاكل البيئية الناجمة عن الملوثات المشعة وغير المشعة وتغير المناخ ،باستخدام التقنيات النووية وتقنيات النظ ائر
والتقني ات ذات الص لة ،واقت راح اس تراتيجيات وأدوات التخفيف/التكي ف .وتعزي ز ق درة ال دول األعض اء عل ى إع داد
استراتيجيات إلدارة البيئة البرية والبحرية والفضائية الجوية والموارد الطبيعي ة عل ى نح و مس تدام ،بغي ة معالج ة أولوياتھ ا
اإلنمائية ذات الصلة بالبيئة بكفاءة وفعالية.
رصد ال ُم ِّلوثات في البيئة
واصلت الوكالة ،خالل عام  ،٢٠١٤تقديم المساعدة للدول األعض اء فيم ا تبذل ه م ن جھ ود م ن أج ل دراس ة م دى
-١
التلوث البيئي ،وتقييم مدى تدھور البيئة وبناء القدرات بغية تحليل النويدات المشعة والعناص ر الن زرة والملوث ات العض وية
والنظائر المستقرة في العينات البيئية .عالوة على ذلك ،تم ،في إطار مبادرة االستخدامات السلمية استحداث أساليب لتحدي د
النويدات المشعة الطويلة العمر في الوسط البحري ورفع االنسكابات النفطية باستخدام تحليل النظائر المستقرة )الش كل .(١
وجرى إعداد اثنين من إجراءات التحليل لتحسين قياس النويدات المش عة وت م اعتم اد أس اليب تحليلي ة عدي دة لتحلي ل الزئب ق
وثنائي مثيل الزئبق وغير ذلك من العناصر النزرة في العين ات البيئي ة .وبوس ع ال دول األعض اء أن تس تخدم ھ ذه األس اليب
لتحسين قدراتھا في مجال رصد البيئة.

الشكل  -١إرساء مضخة موقعية تحت الماء لجمع الھيدروكربونات النفطية
وعزلھا المسبق ألغراض تحديد االنسكاب.

وفرت الوكالة الدعم لفريق الخبراء المشترك المعني بالجوانب العلمية لحماية البيئة البحرية أثن اء إج راء عملي ات
-٢
تقييم عالمية التجاھات التلوث خالل القرن الماضي باالستناد إلى تحليل البيانات بأثر رجع ي .واستض افت الوكال ة اجتماع ا ً
لفريق الخبراء حول تلوث المحيطات المفتوحة ،وذلك ف ي مون اكو ف ي ش ھر ش باط/فبراير بغي ة تح ديث المعلوم ات العلمي ة
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الصفحة ٦٠

عن التلوث في المحيطات المفتوحة .وسوف تسھم نتائج االجتماع في تقييم المياه العابرة للحدود ،ال ذي يجري ه مرف ق البيئ ة
العالمية واللجنة األوقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لليونسكو وبرنامج األمم المتحدة للبيئة.
قدم الدعم لناميبيا والمنظمة اإلقليمية لحماية البيئة البحرية من أجل إجراء عمليات تقييم أساس ية ورص د النوي دات
-٣
المشعة وغير ذلك من الملوثات في البيئة البحرية )الشكل .(٢

الشكل  -٢إعداد العينات على متن الباخرة أثناء رحلة بحرية علمية
في عرض ساحل ناميبيا أنجزت بناء على طلب
وزارة مصائد األسماك والموارد البحرية في ناميبيا.

-٤

معالجة البيئة من مجاالت التركيز األخرى في عام  .٢٠١٤وقد نشرت الوكالة تقريرا بعنوان " Lessons learned

) "from Environmental Remediation Programmeال دروس المستخلص ة م ن برن امج معالج ة البيئ ة( )سلس لة منش ورات
الوكالة الدولية للطاقة الذرية رقم  (NW-T-3.6يلخص الخبرة العملية في مناطق المعالجة التي تض ررت بأنش طة اس تخراج
اليورانيوم .وش كلت معالج ة البيئ ة ف ي المواق ع القديم ة إلنت اج اليوراني وم موض وع خم س دورات تدريبي ة عق دت ف ي مق ر
الوكالة وفي بيالروس وألمانيا واالتحاد الروسي خالل السنة وشارك فيھا  ١٠٤مشاركين من أكثر من عشر دول أعضاء.
وفي إطار خطة العمل بشأن األمان النووي ،باشرت الوكالة تنفيذ برنامج لضمان جودة بيان ات رص د البح ار ف ي
-٥
اليابان في أعقاب حادثة  ٢٠١١لمصنع فوكوشيما داييتشي للطاقة النووية .وفي ھذا الصدد أنجزت في عام  ٢٠١٤مھمت ان
لدعم برنامج اليابان للرصد البحري .وعالوة على ذل ك ،اش تركت الوكال ة ومختب رات ف ي الياب ان ف ي إج راء اختب ار كف اءة
على النويدات المشعة في مياه البحر وعمليتي مقارنة مشتركة بين المختبرات لتحليل النويدات المشعة في مياه البحر.
استيعاب العمليات البيولوجية واإليكولوجية
تمتص المحيطات في العالم ح والي  ٢٥إل ى  ٣٠ف ي المائ ة م ن انبعاث ات ث اني أكس يد الكرب ون .وبن اء علي ه ،م ن
-٦
األساس ي فھ م كيفي ة اس تجابة ال نظم اإليكولوجي ة البحري ة لزي ادة مس تويات ث اني أكس يد الكرب ون الم ذاب للتنب ؤ ب التغييرات
المقبلة الناجمة عن تغير المناخ .وتمثل النويدات المش عة الت ي تنش أ بص ورة طبيعي ة أداة مفي دة لدراس ة العملي ات الكيميائي ة
الجيولوجي ة األحيائي ة ،ومنھ ا ،عل ى س بيل المث ال ،احتج از الكرب ون .وخ الل الع ام قام ت الوكال ة ،ع ن طري ق المختب رات
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الصفحة ٦١

البيئي ة للوكال ة الدولي ة للطاق ة الذري ة ف ي مون اكو ،ب إجراء دراس ات لتل ك العملي ات ف ي المح يط المتجم د الش مالي الش ديد
الھشاش ة وف ي ع رض س احل بي رو وموريتاني ا وھ ي من اطق تتس م بق در كبي ر م ن األھمي ة االقتص ادية لص ناعة األس ماك
)الشكل .(٣

الشكل  -٣أحد موظفي الوكالة يُبرمج مضخات في الموقع
ألخذ عينات من المياه والجسيمات في عرض ساحل بيرو
لتقييم مدى تصدير الكربون.

يمثل تحمض المحيطات ،وھو نتيجة لزيادة تركزات ثاني أكسيد الكربون المذاب ،موضوع اھتمام مركز التنسيق
-٧
ال دولي المعن ي ب تحمض المحيط ات الت ابع للوكال ة .وتماش يا م ع مھمتھ ا المتمثل ة ف ي التعري ف باألنش طة العالمي ة المتص لة
بتحمض المحيطات والترويج لھا وتيسيرھا شاركت الوكالة في أحداث رئيسية ،مثل المؤتمر العشرين لألطراف في اتفاقي ة
األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ،المنعقد في ليما ،بي رو ف ي ك انون األول/ديس مبر حي ث س لطت الض وء عل ى أث ر
تحمض المحيطات على النظم اإليكولوجية ونظمت أيضا دورات تدريبية لرفع ق درات ال دول األعض اء النامي ة ف ي ح وض
البحر األبيض المتوسط وفي أمريكا الجنوبية.
ساھمت الوكالة ،بفضل عدد من األنشطة أنجزت في المختبرات البيئية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية خالل
-٨
العام ،إسھاما كبيرا في مشروع النمذج ة والبيان ات الخاص ة بتقي يم الت أثير اإلش عاعي حي ث ق دمت الخب رة والبيان ات لتق دير
الجرعات فيما يتصل بمعالجة البيئة والبيانات اإليكولوجية اإلشعاعية واحياء المنطقة وتشتت الملوثات في البحار.
بناء القدرات في الدول األعضاء ألغراض التقييم البيئي
استمرت ،خالل عام  ،٢٠١٤أنشطة بن اء الق درات الت ي تھ دف إل ى مس اعدة ال دول األعض اء عل ى إج راء تحلي ل
-٩
دقيق للنويدات المشعة والملوثات في العينات البيئية واستخدام التقني ة النووي ة وتقني ة النظ ائر لدراس ة التل وث وعملي ة تغي ر
المناخ .وضمانا لموثوقية البيانات البيئية ودعما لبرامج الدول األعض اء الخاص ة بالرص د والبح وث تق دم الوكال ة مجموع ة
متنوعة من المواد المرجعية عن النويدات المشعة والنظائر المس تقرة ،والعناص ر الن زرة والملوث ات العض وية .وق د وف رت
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الصفحة ٦٢

في عام  ٢٠١٤أكثر من  ٢١٠٠وحدة من المواد المرجعية لما يفوق  ٧٠٠مختبر في شتى أرجاء العالم .كم ا ت م إص دار ٨
مواد مرجعية جديدة.
شارك ما يزيد على أربعين مختبرا في اختبارات الكفاءة لتحليل النويدات المشعة في المواد البيئية .وكانت بع ض
-١٠
االختبارات تھدف إلى التحقق من قدرتھا على االستجابة السريعة لدى شبكة المختب رات التحليلي ة لقي اس النش اط اإلش عاعي
البيئي .وقد تلقت الشبكة دعم ا ھادف ا لتعزي ز الق درة عل ى االس تجابة الس ريعة أثن اء الط وارئ اإلش عاعية أو النووي ة بفض ل
التدريب العملي وتمرين الختبار أساليب تحليل السترونشيوم المشع في الحليب وعناصر ما وراء اليورانيوم في الرواس ب.
ولزيادة دعم أنشطة اختبارات الكفاءة ،أعدت الوكالة مواد مرجعية خاصة بالحلي ب تتض من نوي دات مش عة ال تعم ر ط ويال
وتكون موجودة بشكل نموذجي بعد إطالق نويدة مشعة في البيئة .شارك أربعة وأربعون مختبرا في اختبارين للكف اءة بحث ا
عن العناصر النزرة والملوثات العضوية في العينات البحرية ،تم تنظيمھا في إطار اتف اق تموي ل خ ارج الميزاني ة أب رم م ع
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
قدمت الوكالة الدعم إلنشاء مختبرات في العديد من الدول األعضاء بغرض إجراء االختبارات في مجال تحم ض
-١١
المحيطات واكتشاف السموم المتأتية من تكاثر الطحالب الضارة .وشملت األنش طة األخ رى لبن اء الق درات دورات تدريبي ة
نظمت في الدول األعضاء ومختبرات البيئ ة التابع ة للوكال ة الدولي ة للطاق ة الذري ة؛ واستض افة أص حاب الزم االت لدراس ة
سمية المعادن في األغذية البحرية وكشف السموم األحيائية الناجمة عن تكاثر الطحالب الض ارة ودراس ات دورة الكرب ون؛
ودراسات حول آثار تحمض المحيطات في األجسام البحرية ودعم مشاريع التعاون الفني الوطنية واإلقليمية.
-١٢
تم تقديم الدعم الفني لالتفاق التع اوني لل دول العربي ة الواقع ة ف ي آس يا للبح ث والتنمي ة والت دريب ف ي مج ال العل م
والتكنولوجيا النوويين )عراسيا( بغي ة تقي يم ت أثير ص ناعة الفوس فات وال نفط والغ از عل ى البيئ ة البحري ة .ونظم ت دورت ان
دراسيتان في كارلشروا ،ألماني ا وعم ان ،األردن ش ارك فيھم ا ثماني ة وعش رون مت دربا م ن أربع ة دول أعض اء ف ي اتف اق
عراسيا.
وتم أيضا ت وفير الت دريب ،ف ي ت ونس العاص مة ،ت ونس ،عل ى تحلي ل العناص ر الن زرة ف ي العين ات البيئي ة لواح د
-١٣
وعشرين عالما من تسع دول أعضاء أفريقية .ونظمت ثالث دورات تدريب على قياس طيف أشعة غام ا ،ف ي مق ر الوكال ة
وفي عمان ،األردن وأوالنباتور ،منغوليا لفائدة البلدان المشاركة في برنامج التعاون الفني ،ودورتان ت دريبيتان ف ي مون اكو
لفائدة الدول األعضاء في المنطقة المتوسطية في مجال تحليل الملوثات البحرية .وقام مختبر أرغون الوطني ،في الوالي ات
المتحدة األمريكية بتمويل واستضافة دورة تدريبية لمدة أسبوعين ،خالل شھر تشرين األول/أكتوبر ،حول التطبيق النظري
والعملي لرمز  RESRAD-BIOTAوغيره من الرموز المماثلة من مجموع ة  RESRADلتحدي د الجرع ة والخط ر والح دود
المسموح بھا في المواقع الملوثة إشعاعيا.
وجرى توفير الدعم لبناء القدرات في حماية البيئة البحرية في إطار برنامج التعاون الفن ي وذل ك م ن خ الل دورة
-١٤
تدريبية متطورة أقاليمية تناولت تقنيات التحليل وإدارة النوعية ألغراض قياس النشاط اإلشعاعي في البحار ورصده ،وذلك
في كارلشروا ،ألمانيا ،من  ٢١تموز/يوليه إلى  ١أب/أغسطس  ٢٠١٤بمشاركة  ١٩متدربا من  ١٦دولة عضواً.
-١٥

تواص ل بن اء الق درات أيض ا م ن خ الل منش ورات الوكال ة ح ين ص در " The Environmental Behaviour of

 "Radiumسلوك الراديوم في البيئة )سلسلة التقارير الفنية رقم  (٣٧٦وتن اول التقي يم اإلش عاعي لعملي ات التفري غ الروتيني ة
واإلطالق العرضي للراديوم في البيئة.

GC(59)/7

الصفحة ٦٣

إنتاج النظائر المشعـة والتكنولوجيا اإلشعاعية
الھدف
ص ْنع منتج ات النظ ائر المش عة والمستحض رات الص يدالنية اإلش عاعية ،وتطبي ق
تعزي ز الق درات الوطني ة ف ي مج ال ُ
التكنولوجيا اإلشعاعية ،بما يسھم في تحسين الرعاي ة الص حية وف ي تحقي ق التنمي ة الص ناعية المأمون ة والنظيف ة ف ي ال دول
األعضاء.
النظائر المشعة والمستحضرات الصيدالنية اإلشعاعية
واصلت الوكال ة عل ى م دى الع ام أنش طتھا الرامي ة إل ى معالج ة
-١
مسألة توافر النظائر المشعة الطبية حول العالم .ويثير العجز المحتمل في
كمي ة الموليب دينوم ،٩٩-المس تخ َدم ف ي الحص ول عل ى التكنيتي وم،٩٩-
النظير الطبي األكثر استخداماً ،قلقا ً خاصا ً لدى الدول األعضاء .وأبرزت
فعالية جانبية عُقدت على ھامش الدورة العادية الثامنة والخمسين للمؤتمر
الع ام للوكال ة تح ديات إم دادات الموليب دينوم ،٩٩-والجھ ود المبذول ة
للتخفي ف م ن ح دة األزم ة ،والب دائل الجدي دة الناش ئة ،ورك زت عل ى دور
مبادرات الوكالة والدعم المقدم للدول األعضاء )الشكل .(١
خ الل ع ام  ،٢٠١٤أُطل ق مش روع بحث ي منس ق جدي د ح ول
-٢
وسائل اإليصال نانوية الحجم للمستحضرات الصيدالنية اإلشعاعية .وم ن
شأن إيصال جرع ات عالجي ة م ن المستحض رات الص يدالنية اإلش عاعية
على مقياس النانومتر تسھيل االستھداف الدقيق للخالي ا الس رطانية ،وم ن
ثم تعزيز فاعلية الع الج .ويجم ع المش روع البحث ي المنس ق الجدي د خب رة
الوكال ة ف ي مج ال الجس يمات النانوي ة المھندَس ة إش عاعيا ً وك ذلك
المستحضرات الصيدالنية اإلشعاعية .

الشكل  -١مولِّدات النويدات المشعة مثل
مولِّد الموليبدينوم/٩٩-التكنيتيوم ٩٩-تمثل
مصادر مثالية للنويدات المشعة من أجل
تحضير المستحضرات الصيدالنية
اإلشعاعية داخليا ً ألغراض
تشخيصية وعالجية) .الصورة مھداة من
(GE Healthcare

تحقق تقدم مذھل في تطوير تكنولوجيات إنتاج النظائر المشعة،
-٣
األمر الذي يوسع نطاق إمكانية الحصول على عدد م ن النوي دات المش عة
الجدي دة ،منھ ا الغ اليوم .٦٨-وعُق د ف ي فيين ا ف ي ش ھر أيلول/س بتمبر
االجتماع التنسيقي البحثي الثال ث للمش روع البحث ي المنس ق ح ول تط وير
المستحض رات الطبي ة اإلش عاعية القائم ة عل ى الج اليوم ٦٨-والمس تخدمة
للتصوير المقطع ي باالنبع اث الب وزيتروني بغ رض معالج ة الس رطان وغي ره م ن األم راض المزمن ة .ون اقش المش اركون
النتائج الواعدة في تطوير مستحضرات صيدالنية إشعاعية قائم ة عل ى اس تخدام الغ اليوم ٦٨-لتطبيق ات األورام .وت م تمدي د
المشروع البحثي المنسق لسنة إضافية ،من المزمع خاللھا استخدام صِ َيغ للوسم اإلشعاعي باالستناد إلى أطقم أدوات.
عُرض ت اإلنج ازات الملحوظ ة خ الل االجتم اع التنس يقي البحث ي الثال ث للمش روع البحث ي المنس ق ح ول تط وير
-٤
وإجراء التقييمات قبل اإلكلينيكية لمستحضرات صيدالنية إشعاعية بن اء عل ى األجس ام المض ادة وحي دة النس يلة والببتي دات
الموس ومة اللوتش يوم ١٧٧-واليتري وم .٩٠-وبالفع ل أثبت ت مختب رات عدي دة الق درة عل ى تط وير أجس ام مض ادة اقتراني ة
مناسبة ووس مھا بكف اءة ب اللوتيتيوم ١٧٧-أو اإليتري وم .٩٠-وتمھ د النت ائج المحقق ة الطري ق أم ام تط وير طق م أدوات لوس م
الجسم المضاد ريتوكسيماب الذي يمك ن للمستش فيات اس تخدامه لع الج العدي د م ن أن واع الس رطان بق در أكب ر م ن الس رعة
واألمان.
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الصفحة ٦٤

ھ دفت األنش طة األخ رى إل ى مس اعدة ال دول األعض اء ف ي بن اء الق درات وإنش اء المراف ق إلنت اج مستحض رات
-٥
ً
ً
ُ
صيدالنية إشعاعية وفقا للمتطلبات الرقابية .وتطبق معايير ج ودة متف ق عليھ ا دولي ا بش أن االس تخدام اآلم ن للمستحض رات
الصيدالنية اإلشعاعية في التطبيق ات اإلكلينيكي ة والبحثي ة .ل ذا م ن الض روري إنت اج المستحض رات الص يدالنية اإلش عاعية
على يد موظفين مدرَّ بين تدريبا ً مالئما ً وأن ي تم التحق ق م ن منتج ات المستحض رات الص يدالنية اإلش عاعية لض مان الج ودة
الكافي ة .وف ي ھ ذا الس ياق ،ي تم حالي ا ً تط وير برن امج تعلُّ م إلكترون ي للتكنول وجيين المعني ين بالص يدلة اإلش عاعية وك ذلك
أخصائيي الصيدلة اإلشعاعية .وكخطوة أولى ،في عام  ٢٠١٤أع َّد خبراء من جامعات ومنظمات مھنية مش اركة م ن ح ول
العالم المنھاج الدراسي ومواد التدريب العملي ذات الصلة.
تطبيقات التكنولوجيا اإلشعاعية
-٦
يشكل تسارع عجلة التصنيع حول العالم تھديداً لصحة اإلنسان والبيئة .وتسھم التكنولوجي ات اإلش عاعية ف ي الح د
من تأثير ذلك بطريقتين مھمتين :من خالل معالجة دوافق الصناعة الملوثة للتقليل من تأثيرھا على البيئة ،ومن خالل إنت اج
مواد وعمليات صناعية جديدة صديقة للبيئة.
منذ زمن بعيد تمت االستفادة تجاريا ً من القدرة الفريدة لإلشعاع الع الي الطاق ة لتحفي ز الت أثير كيميائي ا ً وبيولوجي ا ً
-٧
في المادة ضمن درجة حرارة الغرفة ،وفي العادة دون مضافات كيميائية ،وتحقق ت م ن ذل ك فوائ د بيئي ة واقتص ادية .لك ن،
ورغم حقيقة أن التكنولوجيات اإلش عاعية تمث ل ص ناعة قيمتھ ا بالي ين ال دوالرات ،ف إن إمكاناتھ ا وق دراتھا الكامل ة مازال ت
غير مألوفة لدى عدد كبير من أص حاب المص لحة المحتمل ين .وعُق د ف ي فيين ا ف ي حزيران/يوني و اجتم اع تقن ي ح ول نش ر
التكنولوجيا اإلشعاعية الخضراء لالستصالح البيئي ،وأت اح االجتم اع محف الً لتكنول وجيي اإلش عاعات وأص حاب المص لحة
لمناقشة إمكانات التكنولوجيات اإلشعاعية في تخفيف تأثير التح ديات البيئي ة الت ي تواج ه ص ناعات مختلف ة ،ولتق دير وتقي يم
الجدوى التقنية والتجارية لتطبيق التكنولوجيات اإلشعاعية في معالجة ھذه المسائل .وناقش المشاركون في االجتماع تطبيق
التكنولوجي ات اإلش عاعية ف ي معالج ة مي اه الص رف الص حي والحم أة ،الص ناعية والبلدي ة ،والملوث ات الس مية الناش ئة،
والملوثات الغازيَّة .كذلك ناقش االجتماع استخدام التكنولوجيات اإلشعاعية في تطوير مواد ومنتجات متقدمة مستدامة.
يحتاج عدد كبير من المرضى إل ى الط ب التجدي دي لع الج الج روح واألنس جة واألعض اء المتض ررة .وعملي ات
-٨
َّ
زرع األعض اء واألط راف االص طناعية البديل ة المص نعة م ن م واد حيوي ة تركيبي ة ش ائعة ،لك ن ف ي الع ادة تترت ب عليھ ا
مضاعفات .وتنطوي ھندسة األنسجة ،حيث تنمو األنسجة واألعضاء في مفاعل حيوي ،عل ى إمكان ات ھائل ة لت وفير ع الج
آن معا ً .وتضطلع التكنولوجي ا اإلش عاعية ب دور رئيس ي ف ي تس ھيل وتس ريع
تجديدي فعال والحد من خطر المضاعفات في ٍ
تطوير األنسجة المھندَسة عبر توفر أفضل الدعامات التوجيھية الالزم ة ل دعمھا .وتعك ف أفرق ة بحثي ة ف ي ع دد م ن ال دول
األعضاء على استكشاف احتمالية نمو األنسجة واستشفائھا وتجديدھا السترداد وظائف األعضاء المعتلة في جس م اإلنس ان.
ولدعم تلك األنشطة ،بدأ في عام  ٢٠١٤مشروع بحثي منسق جديد بعنوان األسطح وال دعامات التوجيھي ة لھندس ة األنس جة
باس تعمال التكنولوجي ا اإلش عاعية ،بھ دف ھندس ة دعام ات وأس طح توجيھي ة باس تعمال التكنولوجي ا اإلش عاعية الس تحداث
أنسجة من خاليا الجسم ،األمر الذي يقلل الحاجة إلى أشخاص متبرعين.
ُتس تخدم المقتفي ات اإلش عاعية والتقني ات اإلش عاعية عل ى نط اق واس ع لتحقي ق المس توى األمث ل ف ي العملي ات
-٩
الصناعية وحل مشاكلھا .وثمة أھمية للتحسين األمثل للتصميم واالرتقاء بأنظمة الت دفق المتع دد المراح ل ،المس تخدَ مة عل ى
نط اق واس ع ف ي العملي ات الص ناعية والبيئي ة ،بم ا يأج ل ض مان األداء المع زز ،وتحقي ق الج دوى االقتص ادية ،والمقبولي ة
البيئية .ويجري اآلن مشروع بحثي منسق بعنوان استخدام أساليب القياس اإلشعاعي لقياس ونمذجة النظم المتعددة األط وار
من أجل إدارة العمليات ،مع التركيز على تطوير تقنيات نووي ة متكامل ة ومتقدم ة ،ويھ دف المش روع إل ى تلبي ة احتياج ات
الدول األعضاء في تطوير أنظمة صناعية أكثر أمانا ً وأكثر كفاءة .وكجزء من المشروع البحثي المنسق ،ت وافرت ف ي ع ام
 ٢٠١٤نظم جدي دة للتص وير المقطع ي الحاس وبي م ن أج ل دراس ة العملي ات الص ناعية بش كل أكث ر فاعلي ة وتحقي ق أفض ل
مستوياتھا.
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الصفحة ٦٥
أُطلقت في عام  ٢٠١٤أداة تعلُّم إلكتروني ل دعم بن اء الق درات ف ي اس تخدام التقني ات اإلش عاعية لتحقي ق المس توى
-١٠
األمثل في العمليات الصناعية .وعُقدت دورة تدريبية إقليمية أولى في زايبرسدورف ،في مختبر العل وم واألجھ زة النووي ة،
بمشاركة عشر دول أعضاء .وتتضمن ھذه الدورة التدريبية ،وھي األولى من نوعھا ،تدريبا ً نظريا ً وعملياً ،و ُتختتم باختبار
لتأھيل المشاركين في أساليب التدريب وتقنياته .و ُتعد مثل ھذه الدورات متممة للدورات التدريبية اإلقليمي ة التقليدي ة ،إذ م ن
المزمع توسيع استخدامھا لتحسين كفاءة التدريب وضمان استدامة تكنولوجيات الدول األعضاء.

األمان واألمن النوويان

Blank
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الصفحة ٦٩

التأھُّب والتصدِّي للحادثات والطوارئ
الھدف
صون وتعزيز قدرات وترتيبات فعَّالة ومتوافق ة للتأ ُّھ ب والتص ِّدي للط وارئ ،ف ي نط اق الوكال ة وعل ى الص عيدين ال وطني
والدولي ،فيما يخصّ اإلنذار المب ّك ر والتص ِّدي بفعالي ة للحادث ات والط وارئ ،بص رف النظ ر ع َّم ا إذا كان ت ق د نش أت ع ن
حادث أو كارثة طبيعية أو إھمال أو فعل إجرامي .وتحسين توفير وتقاسُم المعلوم ات ع ن الحادث ات والط وارئ النووي ة أو
اإلشعاعية ،فيما بين الدول األعضاء وأصحاب المصلحة على الصعيد الدولي والجمھور العام ووسائط اإلعالم.
المعايير والمبادئ التوجيھية الخاصة باألمان
إنَّ إح دى ال ُس بل الت ي تتبعھ ا الوكال ة ف ي العم ل عل ى تعزي ز ترتيب ات وق درات التأ ُّھ ب والتص دّي للط وارئ ل دى
-١
ُ
ال دول األعض اء ھ ي وض ع مع ايير وإرش ادات دولي ة ش املة .وف ي ع ام  ،٢٠١٤أ َّي دت لجن ة مع ايير األم ان تنق يح منش ور
متطلَّبات األمان ،التأھُّب للطوارئ النووية أو اإلشعاعية والتص ِّدي لھا )سلسلة معايير األم ان الص ادرة ع ن الوكال ة الدولي ة
للطاقة الذرية ،رقم  ،(GS-R-2الذي سيُق َّدم اآلن إلى مجلس المحافظين التماسا ً للموافقة عليه .وق د اس تندت الص يغة المن َّقح ة
لھذه المتطلبات إلى الخبرة المكتسبة في التمارين في عمليات التص ِّدي لطوارئ فعلي ة ،بم ا ف ي ذل ك التص ِّدي للح ادث ال ذي
وقع في محطة فوكوش يما داييتش ي للق وى النووي ة .وھ ي ِّ
تمث ل معلَم ا ً ب ارزاً ب الغ األھمي ة ف ي مس ار تعزي ز مع ايير األم ان
الخاصة بالوكالة بشأن التأھُّب والتص ِّدي للطوارئ ،بما تو ِّفره من مجموعة ش املة م ن المع ايير العام ة بش أن تنفي ذ الت دابير
الوقائية.
وإدراكا ً من جانب الوكالة لألھمية المستمرَّ ة لتبليغ الجمھور العام على نحو صحيح بمفھوم األم ان الخطي ر الش أن
-٢
فيما يخصّ األحداث النووية واإلشعاعية ،أصدرت منشور استخدام المقي اس ال دولي لألح داث النووي ة واإلش عاعية )مقي اس

إينيس( للتبليغ عن األح داث :المب ادئ التوجيھي ة والممارس ات الجي دة م ن أج ل إنش اء إط ار وطن ي بش أن االس تخدام الفع ال
لمقياس إينيس للتبليغ عن األحداث )مقياس إينيس للتبليغ عن األحداث( .ويق ِّدم ھذا المنش ور إرش ادات إل ى ال دول األعض اء
بش أن إع داد أو تحس ين أُطرھ ا الوطني ة بغي ة ض مان االس تخدام الفع ال للمقي اس ال دولي لألح داث النووي ة أو اإلش عاعية،
َّ
يتجزأ من استراتيجية تبليغ الجمھور ،وكذلك التطبيق المنسَّق لھذا المقياس في جميع أنحاء العالم.
باعتباره جزءاً ال

التواصل مع الدول األعضاء
بغية تحسين اإلبالغ والتشارك في المعلومات ،تزوّ د الوكال ُة الخبرا َء في الدول األعضاء بإرشادات بش أن اإلب الغ
-٣
عن الحادثات والط وارئ النووي ة أو اإلش عاعية ،بم ا ف ي ذل ك االس تراتيجية والمع ايير والخط وات العملي ة الم َّتبع ة ف ي ھ ذا
الصدد .وفي عام  ،٢٠١٤صدر دليل عمليات االتصال في الحادثات والطوارئ ) (EPR-IEComm 2012باللغتين اإلس بانية
والعربية؛ وھو اآلن متاح لجھات االتص ال بش أن الحادث ات والط وارئ النووي ة أو اإلش عاعية ،بك ل اللغ ات الرس مية الس ت
لدى الوكالة .واضطلعت الوكالة أيضا ً بع َّدة تمارين الختبار قنوات االتصال ،وكذلك بتمارين على بعض إجراءات التص ِّدي
الدولية أو كلھا معا ً .وعلى وجه الخصوص ،اخ ُتبرت عملية التنبُّؤ في ع َّدة تمارين ثنائية ،وفي تمرين دولي واحد مع الدول
األعضاء.
وع َّززت الوكال ة أيض ا ً الس مات الوظيفي ة الخاص ة باالتص االت وبالمس اعدة الدولي ة ف ي النظ ام الموحَّ د لتب ادل
-٤
المعلومات في حاالت الحادثات والطوارئ ) ،(USIEوھو مت اح عل ى موق ع ش بكي آم ن لإلب الغ ع ن الحادث ات والط وارئ
النووية واإلشعاعية بصرف النظر ع ن أس بابھا .وواص لت الت رويج العتم اد واس تخدام معي ار تب ادل معلوم ات اإلش عاعات
ص لت إل ى إرس اء معلَ م ب ارز ھ ام بإص دار الص يغة المس مَّاة "ش بكة
عل ى الص عيد ال دولي )إي ريكس " ،("IRIXحي ث تو َّ
اتصاالت ‘النظام الموحَّ د  ."‘USIEولھذه الصيغة المح َّس نة م ن ھ ذا النظ ام الموحَّ د س مات وظيفي ة جدي دة تس تند إل ى معي ار
تب ادل المعلوم ات "إي ريكس" ،تت يح اإلمكاني ة لجھ ات االتص ال لتوص يل ال نظم الخاص ة بھ ا لمعلوم ات الط وارئ بالنظ ام
الموحَّ د ) (USIEمن أجل إرسال المعلومات على نحو أس رع وأكث ر موثوقي ة أثن اء ح االت الط وارئ .واس تناداً إل ى م ردود
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التعقيبات من الدول األعضاء ،تم تعزيز السمات الوظيفية للنظام الموحَّ د " "USIEالداعمة لعملي ة المس اعدة الدولي ة ،وعل ى
سبيل المثال ،جرى تحديث استمارة طلب المساعدة ،كما اس ُتحدثت استمارة جديدة خاصة بتقديم المساعدة.
-٥
وف ي ع ام  ،٢٠١٤اض طلعت الوكال ُة بع َّدة تم ارين عل ى الط وارئ ف ي إط ار االتف اقيتين ) ،(ConvExم ن أج ل
ً
ِّ
ممارس ة عناص ر رئيس ية م ن إج راءات التص دي ،ومنھ ا م ثال اس تخدام النظ ام الموحَّ د " "USIEوعملي ة ت وفير المس اعدة
الدولية إلى الدول األعضاء .واستحدثت الوكالة أيضا ً نوعا ً جديداً م ن تم ارين التص ِّدي للط وارئ م ن أج ل ممارس ة عملي ة
التقييم والتنبُّؤ مع الدول األعضاء أثناء تمارينھا الوطنية .وخالل العام ،أُجريت ستة تمارين باستخدام س يناريوھات ح وادث
محتملة الوقوع في مواقع مف اعالت الم اء الخفي ف ،ومف اعالت الم اء الثقي ل المض غوط ،ومف اعالت الق وى النووي ة المب رَّ دة
بالماء والمھ َّدأة بالماء.
وعقدت الوكالة أيضا ً اجتماعا ً لخبراء دوليين بشأن التص ِّدي للحوادث العنيفة وذلك على ضوء الح ادث ال ذي وق ع
-٦
رِّ
في محطة فوكوشيما داييتش ي للق وى النووي ة .وق د عُق د ھ ذا االجتم اع ف ي آذار/م ارس ف ي المق الرئيس ي للوكال ة ،وعُن ي
باستكشاف التح ِّديات التي تطرحھا الحوادث العنيفة فيما يخ صّ التص ِّدي للح وادث والتص ِّدي للط وارئ .وح َّدد المش اركون
ھامة مستخلّ ً
ً
فيه دروسا ً
صة بشأن الحاجة إلى تم ارين مش تركة ف ي مج االت التنس يق واالتص االت والت دريب لص الح جمي ع
موظفي الطوارئ ،وكذلك بشأن الحاجة إلى زيادة اإلشراف الرقابي للمنظمات القائم ة بالتش غيل م ن أج ل التص ِّدي لح االت
الطوارئ العنيفة.
التصدِّي لألحداث
ف ي ع ام  ،٢٠١٤أُعلِم ت الوكال ة مباش ر ًة ،أو علم ت عل ى نح و غي ر مباش ر ،بوق وع  ٢٤٠ح َدثا ً انط وت عل ى
-٧
ً
ُ
َّ
إشعاعات مؤيَّنة ،أو اشتبه في ذلك )الشكل  .(١واتخذت الوكالة إجراءات استجابة بشأن  ٣٩ح َدثا منھا .وقدمت سبعة عشر
عرضا ً بشأن القيام بمساعيھا الحميدة ،وكان  ١١عرضا ً منھا يتعلق بأحداث سببتھا َّ
ھزات أرضية أو أمواج تسونامي.
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شبكة التصدِّي والمساعدة
أثناء وقوع حالة طارئة ،تستخدم الوكالة ش بكة التص ِّدي والمس اعدة ) ،(RANETكآلي ة لتق ديم المس اعدة المطلوب ة
-٨
إلى الدول .وتشمل ھذه الشبكة "رانيت" الدول األعضاء التي سجَّ لت قدراتھا الوطنية الخاصة بالمساعدة .وفي عام ،٢٠١٤
س جَّ لت أرب ع دول أعض اء إض افية – ھ ي إس رائيل وبلجيك ا وسويس را والص ين – ق دراتھا ف ي ھ ذه الش بكة ،ف ازداد ب ذلك
ً
وإضافة إلى ذلك ،اض طلعت الوكال ة بحلق ة عم ل ف ي إط ار
مجموع عدد البلدان األعضاء المسجَّ لة في الشبكة إلى  ٢٧بلداً.
ھذه الشبكة "رانيت" من أجل التمرين على الترتيبات المتوافقة بشأن المساعدة ،م ع تس ع دول أعض اء ف ي مق رِّ مرك ز بن اء
القدرات المنضوي في شبكة الوكالة "رانيت" للتص ِّدي والمساعدة الكائن في محافظة فوكوشيما ،في اليابان.
التأھُّب والتصدِّ ي داخل الوكالة
بغية زيادة تعزيز المھارات والمعارف لدى موظفي التص ِّدي الت ابعين للوكال ة ،اض ُ
طلع ف ي ع ام  ٢٠١٤ببرن امج
-٩
شامل بشأن التدريب واالختبارات العملية والتمارين .وق َّدم البرنامج  ١٦٠ساعة تدريب حسب الشخص الواحد ،أثناء العام،
بما في ذلك ما مجموع ه  ١١تمرين ا ً اض ُ
طلع بھ ا وقُيِّم ت بمش اركة م وظفي الوكال ة – وف ي بع ض الح االت بمش اركة دول
أعضاء كذلك .وقد اختبرت التمارين الكثير من عناصر ترتيب ات التص ِّدي الدولي ة ،بم ا ف ي ذل ك التبلي غ وتب ادل المعلوم ات
الرسمية ،وتقديم المساعدة الدولية وتقييم عملية التنبُّؤ.
تعزيز ترتيبات التأھُّب للطوارئ
واص لت الوكال ة تق ديم المس اعدة إل ى ال دول األعض اء ف ي مج ال تعزي ز ترتيباتھ ا الخاص ة بالتأ ُّھ ب والتص ِّدي
-١٠
للط وارئ ،وذل ك م ن خ الل بعث ات اس تعراض إج راءات التأ ُّھ ب للط وارئ )"ايبري ف"  (EPREVوخدم ة االستعراض ات
الرقابية المتكامل ة ) .(IRRSوف ي ع ام  ،٢٠١٤اض طلعت الوكال ة ب ثالث بعث ات اس تعراض إج راءات التأ ُّھ ب للط وارئ –
أُوفدت إلى جمھورية تنزانيا المتحدة وجنوب أفريقيا وطاجيكستان – وكذلك ببعثات تحضيرية لھذا االس تعراض "ايبري ف"
أُوفدت إلى اإلمارات العربية المتحدة وتنزانيا المتحدة والكويت وكينيا ونيجيريا.
وفي تموز/يوليه ،استضافت الوكالة اجتماعا ً تقنيا ً بشأن الدروس المستفادة م ن بعث ات س ابقة م ن أج ل اس تعراض
-١١
ً
التأ ُّھ ب للط وارئ .وق د ش ارك ف ي ذل ك االجتم اع أربع ة وخمس ون مم ثال الثنت ين وأربع ين دول ة عض واً ،وق َّدموا نظ رات
متعمِّقة ومشورات قيِّمة بخصوص مواصلة تعزيز عملية استعراض إج راءات التأ ُّھ ب للط وارئ ومنھجيت ه ،بم ا ف ي ذل ك،
على سبيل المثال ،الحاجة إلى اشتمال بعثات االستعراض على خبراء لديھم تنوُّ ع واس ع ف ي الخب رات العملياتي ة ف ي مج ال
التأھُّب والتص ِّدي للطوارئ.
كذلك في عام  ،٢٠١٤بدأت الوكالة أيضا ً تطوير نظ ام إدارة معلوم ات التأ ُّھ ب والتص ِّدي للط وارئ )"ايب ريمس"
-١٢
 (EPRIMSالتابع لھا ،الذي يھدف إلى زيادة توافر المعلومات الرئيسية عن ترتيبات التأھُّب والتص ِّدي للط وارئ ،وتحس ين
سُبل حصول الوكالة على المعلومات ذات الصلة بالتأھُّب والتص ِّدي للطوارئ أثناء وقوع طارئ )وذلك بم ا ي َّتس ق م ع دور
الوكال ة المو َّس ع فيم ا يخ صّ التقي يم والتنب ؤ( ،وتس ھيل تب ادل المعلوم ات فيم ا ب ين ال دول األعض اء ع ن الترتيب ات الوطني ة
للتأھُّب والتص ِّدي للطوارئ .وعندما يُستكمل نظام إدارة معلومات التأھُّب والتص ِّدي للطوارئ "ايبريمس" ،فإنه سوف يُت يح
للدول األعض اء الفرص ة لتح ديث المعلوم ات الرئيس ية ع ن ق دراتھا الخاص ة بالتأ ُّھ ب والتص ِّدي للط وارئ ،والتش ارك م ع
غيرھا من الدول األعضاء ف ي المع ارف ع ن تطبي ق مع ايير الوكال ة بش أن األم ان الخاص ة بالتأ ُّھ ب والتص ِّدي للط وارئ،
وتبادل األفكار مع الوكالة بشأن جوانب من مُجمل ترتيب ات التأ ُّھ ب والتص ِّدي للط وارئ ل دى ال دول .وس وف يُس ھِّل أيض ا ً
بقدر كبير التقييم الذاتي على الصعيد الوطني بنا ًء على معايير األمان التي تضعھا الوكالة ،مما يُقدّم معلوم ات ع ن الوض ع
ٍ
الراھن لتنفيذ معايير األمان على صعيد العالم كله.
وف ي ك انون األول/ديس مبر ،أثن اء حلق ة عم ل ع ن ال دروس المس تفادة م ن بعث ات خدم ة االستعراض ات الرقابي ة
-١٣
ِّ
المتكامل ة ) ،(IRRSج رت ف ي موس كو ،تباح ث ممثل و أكث ر م ن  ٢٥دول ة عض واً بش أن ال نھج المع َّزز ح ديثا ً الم َّتب ع ف ي
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استعراض الترتيبات الرقابية الوطنية من أجل التأھُّب والتص ِّدي للطوارئ ،وأعربوا عن تأييدھم للمنھجي ة المح َّس نة .وتق دّم
ھذه المنھجية نظرة متعمِّقة فيما إذا كانت الھيئ ات والعملي ات اإلجرائي ة الرقابي ة الوطني ة تض من عل ى نح و وا ٍ
ف ب الغرض
َّ
المرخص لھم بالقيام بذلك مع معايير األمان الصادرة عن الوكالة.
اتساق ترتيبات التأھُّب والتص ِّدي لدى
بناء القدرات في الدول األعضاء
في عام  ،٢٠١٤من ضمن الجھود المستمرَّ ة التي تبذلھا الوكالة ل دعم بن اء الق درات ف ي ال دول األعض اء ،نش رت
-١٤
ً
َّ
الوكال ة ،بالتع اون م ع منظم ة الص حة العالمي ة ،ص يغة منقح ة ومح َّس نة م ن منش ور ع ن الم واد التدريبي ة عنوان ه التأ ُّھ ب
واالستجابة ف ي المج ال الطب ي ف ي ح االت الط وارئ النووي ة أو اإلش عاعية ) .(EPR-MEDICAL/T-2014/CDوي زوِّ د ھ ذا
المنشور الدول األعضاء باألدوات الالزم ة لت وفير الت دريب المر َّك ز لالختصاص يين الع املين ف ي مج ال التأ ُّھ ب والتص ِّدي
للطوارئ ،في مختلف أطوار التص ِّدي للطوارئ ،وال سيما االس تجابة قب ل اإلحال ة إل ى المستش فيات والرعاي ة ف ي الح االت
الحرج ة ف ي المستش فيات والمعالج ة الطبي ة المتق ِّدم ة لض حايا الح وادث اإلش عاعية المص ابين م ن ج رَّ اء التع رُّ ض المف ِرط
لإلشعاعات.
وبغية العناية بتلبية االحتياجات المتنامية لدى الدول األعضاء التي ُتباشِ ر برنامجا ً للقوى النووية ،ط َّورت الوكال ُة
-١٥
ً
ُّ
سلسلة من نمائط التعلم اإللكتروني التفاعلية لصالح البلدان من ھذه الفئة )الشكل  .(٢واألنموطة التعليمية الصادرة ف ي ھ ذه
السلسلة بخصوص التأھُّب والتص ِّدي للطوارئ ،المنشورة في عام ُ ،٢٠١٤تتيح للدول األعض اء خي اراً ف ي ال تعلُّم ع ن بُع د
البني ة األساس ية والمق درة المالي ة ،وتس اعد عل ى تحس ين
ُيعنى بالمتطلبات الرئيسية للتأھُّب والتص ِّدي للطوارئ فيم ا يخ ص ِ
فعَّالية برنامج الوكالة التدريبي الخاص بالتأھُّب والتص ِّدي للطوارئ.
التأھُّب والتصدي للطوارئ
مقدِّمة

نرحب بكم في موقع ھذه األنموطة التعليمية الخاصة
بالتأھُّب والتصدِّي للطوارئ ) .(EPRسنبدأ باستبانة
ماذا تعنيه بالظبط ھذه المنظمات

الشكل  -٢أنموطة التأھُّب والتص ِّدي للطوارئ في سلسلة التعلُّم اإللكتروني للبلدان التي تباشر برنامجا ً للقوى النووية.

وأثناء العام ،اضطلعت الوكالة بأكثر من  ٤٠ح َدثا ً تدريبيا ً ھاما ً تشمل جمي ع جوان ب التأ ُّھ ب والتص ِّدي للط وارئ
-١٦
فيما يخصّ الطوارئ النووية واإلشعاعية .وتضمَّنت ھذه األنشطة دورة تدريبية إقليمية جديدة عن جوانب ذات صلة ب إدارة
التص ِّدي للحوادث والتص ِّدي للح وادث العنيف ة ،ج رت ف ي الص ين ف ي تموز/يولي ه .وك ان مم ا ينبغ ي التنوي ه ب ه عل ى نح و
مخصوص ازدياد عدد الدول األعضاء المھتمَّة بالتدريب والتعليم بشأن التواصل م ع الجمھ ور الع ام أثن اء الحال ة الطارئ ة.
و ُن ِّظم ت ث الث حلق ات عم ل تدريبي ة ح ول ھ ذا الجان ب الھ ام م ن التأ ُّھ ب والتص ِّدي للط وارئ ،اش تملت عل ى :دورت ين
تدريبيتين إقليميت ين ،ف ي فيي ت ن ام ف ي ش باط/فبراير وف ي تايلن د ف ي آب/أغس طس ،ودورة تدريبي ة وطني ة ،ف ي الفلب ين ف ي
تشرين األول/أكتوبر.
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كذلك في عام  ،٢٠١٤ن َّفذت الوكالة أكثر من  ٢٠بعث ة خب راء ،ك ان ھ دفھا إس داء المش ورة إل ى ال دول األعض اء
-١٧
ً
ِّ
َّ
بشأن تعزيز القدرات على التأھُّب والتص دي للط وارئ .وق دمت الوكال ة ال دع َم أيض ا ف ي مج ال إع داد وتنفي ذ خط ة إقليمي ة
للتأھُّب والتص ِّدي للطوارئ النووية واإلشعاعية .فإنَّ التعاون اإلقليمي ھ و طريق ة ذات فعالي ة وكف اءة لتك وين رواب ط ت آزر
بين ما ھو موجود من الموارد الخاصة بالتأھُّب والتص ِّدي للطوارئ ضمن أي منطقة إقليمية ،كما إنَّ التنس يق اإلقليم ي ھ و
عامل قوي جداً في ضمان التوافق في تدابير التص ِّدي لدى مختلف الدول األعضاء على الصعيد العالمي ،وكذلك في تعزيز
فعالية تدابير التص ِّدي الوطنية للطوارئ.
وأثناء الدورة العادية الثامنة والخمسين لمؤتمر الوكالة العام ،التي عُقدت في أيلول/سبتمبر ،أطلق ت الوكال ة ش بكة
-١٨
التأھُّب للطوارئ ) .(EPnetوھذه المنصَّة اإللكترونية التعاوني ة ،القائم ة عل ى موق ع ش بكي خ اص بھ ا ،تص ل إل ى جمھ ور
واسع من االختصاصيين العاملين في مجال التأھُّب والتص ِّدي للط وارئ عل ى جمي ع المس تويات ،وتق دّم أداة فعَّال ة للتش ارك
في المعارف بين الدول األعضاء والوكالة أيضا ً.
التنسيق المشترك بين الوكاالت
في تشرين الثاني/نوفمبر ،أص بح برن امج األم م المتح دة اإلنم ائي العض و الث امن عش ر ف ي اللجن ة المش تركة ب ين
-١٩
ِّ
ِّ
الوكاالت المعنية بالتصدي للطوارئ ) ،(IACRNEوھي آلية لضمان التنس يق واالتس اق ف ي التص دي عل ى الص عيد ال دولي
للط وارئ النووي ة أو اإلش عاعية .وف ي االجتم اع الع ادي لھ ذه اللجن ة المش تركة ) (IACRNEف ي تش رين الث اني/نوفمبر،
استھلَّت اللجن ة تنق يح الخط ة المش تركة للمنظم ات الدولي ة م ن أج ل التص ِّدي للط وارئ اإلش عاعية )،(EPR-JPLAN 2013
وأقرَّ ت خمسة إج راءات عم ل موحَّ دة ُت َّتب ع ف ي إط ار ھ ذه الخط ة المش تركة بش أن :اس تعراض المواق ع الش بكية للمنظم ات
المنضوية في اللجنة المشتركة المذكورة؛ وعقد اجتماعات بالتداول بالفي ديو؛ واس تعراض الت دابير الوقائي ة وغيرھ ا ف ي أيِّ
حالة طوارئ؛ وإصدار بيان ات مش تركة للجمھ ور الع ام ووس ائط اإلع الم م ن جان ب الفري ق العام ل المعن ي بالنق ل الج وي
والبحري ) (WG-AMTالتابع للجن ة المش تركة ) .(IACRNEوأُنش ئ فريق ا عم ل مخصَّص ان تابع ان لھ ذه اللجن ة المش تركة
لكي يسھما في إعداد أدلَّة األمان بشأن االنتقال من حاالت الطوارئ إلى حاالت التع رُّ ض الموج ودة م ن قب لُ ،بم ا ف ي ذل ك
المعلومات الالزمة جداً عن توقيت وكيفية إنھ اء حال ة ط وارئ ،وع ن ترتيب ات التواص ل م ع الجمھ ور الع ام بش أن التأ ُّھ ب
والتص ِّدي لطارئ نووي أو إشعاعي.
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أمان المنشآت النووية
الھدف
التحسين المس تمر ألم ان المنش آت النووي ة خ الل تقي يم المواق ع وتص ميمھا وإنش ائھا وتش غيلھا ،ع ن طري ق ت وفير وتطبي ق
مجموعة من معايير األمان .دعم ال دول األعض اء ف ي تط وير بن ى أساس ية مناس بة لألم ان .والمس اعدة عل ى التقي د باتفاقي ة
األمان النووي ومدونة قواعد السلوك بشأن أمان مفاعالت البحوث وعلى تنفيذھما ،وتعزيز التعاون الدولي.
معايير األمان
-١
في عام  ،٢٠١٤أصدرت الوكالة المنشور المعنون أمان مرافق دورة الوق ود الن ووي )الع دد  NS-R-5 Rev.1م ن
سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة( ،الذي يحدد المتطلب ات الت ي يج ب الوف اء بھ ا م ن أج ل كفال ة األم ان ف ي جمي ع
المراحل في العمر التشغيلي لمرفق دورة الوقود النووي — من مرحلة اختيار الموقع حتى مرحلة اإلخراج من الخدمة بما
في ذلك مراحل التصميم واإلنشاء واإلدخال في الخدمة والتشغيل .وتم خ الل الع ام أيض ا نش ر أدل ة األم ان الثالث ة التالي ة:
) Safety Classification of Structures, Systems and Components in Nuclear Power Plantsالتص نيف الم أمون للھياك ل
وال نظم والمكون ات ف ي محط ات الق وى النووي ة( )الع دد  SSG-30م ن سلس لة مع ايير األم ان الص ادرة ع ن الوكال ة(؛
) Commissioning for Nuclear Power Plantsإدخ ال محط ات الق وى النووي ة ف ي الخدم ة( )الع دد  SSG-28م ن سلس لة
معايير األمان الصادرة عن الوكالة(؛ وأمان الحرجية في التعامل مع المواد االنشطارية )العدد  SSG-27من سلس لة مع ايير
األمان الصادرة عن الوكالة(.
البنية األساسية لألمان النووي
واصلت األمانة ،من خالل بعثاتھا المعنية بخدمة االستعراضات الرقابية المتكاملة ،مساعدتھا الدول األعضاء في
-٢
تعزيز اإلطار الحكومي والقانوني والرق ابي الخ اص بك ل واح دة منھ ا .وف ي ع ام  ،٢٠١٤أوف دت الوكال ة ع ددا قياس يا م ن
البعث ات بل غ عش را خ الل ع ام واح د ،إذ أوف دت س ت بعث ات معني ة بخدم ة االستعراض ات الرقابي ة المتكامل ة إل ى األردن
وباكس تان وزيمب ابوي وفرنس ا والك اميرون وھولن دا ،وأوف دت أرب ع بعث ات متابع ة معني ة بخدم ة االستعراض ات الرقابي ة
المتكامل ة إل ى جمھوري ة كوري ا ،وس لوفينيا ،والوالي ات المتح دة األمريكي ة وفيي ت ن ام .وت م اس تخدام البيان ات المنبثق ة م ن
البعث ات المعني ة بخدم ة االستعراض ات الرقابي ة المتكامل ة الموف دة خ الل الفت رة الممت دة م ن ع ام  ٢٠٠٦حت ى ع ام ٢٠١٣
لتحليل القضايا الرقابية المشتركة بين الدول األعضاء وكذلك الدروس المستفادة .وتم عرض النتائج خالل حلقة عمل بش أن
الدروس المستفادة من بعثات خدمة االستعراضات الرقابية المتكاملة ،عقدت في موسكو في كانون األول/ديس مبر حض رھا
 ٤٧مسؤوال رقابيا كبيرا من  ٢٥دول ة عض وا .وأتاح ت حلق ة العم ل ھ ذه فرص ة ھام ة لتعزي ز عملي ة اس تعراض النظ راء
الدولية وزيادة فعالية بعثات خدمة االستعراضات الرقابي ة المتكامل ة .كم ا قام ت الوكال ة بتنظ يم دورتھ ا التدريبي ة األساس ية
الثانية في إطار خدمة االستعراضات الرقابية المتكاملة لتأھيل المستعرضين المحتمل ين .واجت ذبت ھ ذه ال دورة الت ي عق دت
في المقر الرئيسي للوكالة في تشرين األول/أكتوبر أكثر م ن  ٦٥مش اركا م ن  ٣٩بل دا عض وا وم ن المفوض ية األوروبي ة،
تلقوا خاللھا معلومات أساسية بشأن عملية خدمة االستعراضات الرقابي ة المتكامل ة ،وبش أن االض طالع بمھ ام مستعرض ين
محتملين فيما يتعلق ببعثات خدمة االستعراضات الرقابية المتكاملة المقبلة .وتم خالل ھذه ال دورة أيض ا تب ادل االس تنتاجات
المتعلقة باألمان وغيرھا من الدروس المستفادة من بعثات االستعراضات الرقابية المتكاملة الموفدة إلى الدول األعضاء.
وبغية تعزيز فعّالية وكفاءة بعثات خدمة االستعراضات الرقابية المتكاملة ،أصدرت الوكالة مبادئ توجيھي ة بش أن
-٣
التقييم ال ذاتي لالس تعراض المتكام ل للبني ة األساس ية لألم ان ،وھ ي عب ارة ع ن منھجي ة وبرمجي ات ت دعم التقييم ات الذاتي ة
بالنسبة إلى البلدان الت ي تش رع ف ي برن امج للق وى النووي ة .وعل ى غ رار برمجي ات التقي يم ال ذاتي للبني ة األساس ية الرقابي ة
الخاصة باألمان التي وقع إدخالھا في عام  ،٢٠١٣تمكن ھذه األداة الجديدة الدول األعضاء من إجراء تقييمات ذاتية إلط ار
األم ان ال وطني الخ اص بھ ا مقاب ل مع ايير األم ان الص ادرة ع ن الوكال ة .وت م اس تخدام أداة التقي يم ال ذاتي للبني ة األساس ية
الرقابية الخاصة باألمان إلى جانب أداة التقييم الذاتي لالستعراض المتكامل للبنية األساس ية لألم ان ف ي إع داد بعث ات خدم ة
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االستعراضات الرقابية المتكاملة لعام  ،٢٠١٤بيد أنه يمكن أيضا اس تخدام ك ل واح دة منھم ا عل ى نح و منف رد ك أداة للتقي يم
الذاتي قائمة بذاتھا.
وال يزال تقييم وتلبية احتياجات الكفاءة الالزمة للھيئات الرقابية في البلدان التي فيھا برامج ق وى نووي ة ناش ئة أو
-٤
آخذة في التوسع يمثل إحدى األولويات المھمة بالنسبة إلى الوكالة .وقام ت الوكال ة بتنظ يم أكث ر م ن  ٣٠حلق ة عم ل ودورة
تدريبي ة ح ول المواض يع الرقابي ة ،وبتعزي ز تب ادل المع ارف م ن خ الل ش بكات إقليمي ة ومواض يعية ف ي مج االت البني ة
األساسية الحكومية والقانونية والرقابية الالزمة لألمان؛ القيادة واإلدارة بشأن األم ان؛ االتص االت؛ وثقاف ة األم ان الرق ابي.
وكان من بينھا حلقات عمل وطنية وإقليمية تدعم إنشاء بنية أساسية لألمان من جانب الدول األعضاء الت ي تس تھل برنامج ا
جدي دا للق وى النووي ة عق دت ف ي ب يالروس ف ي تش رين الث اني/نوفمبر ،وف ي ماليزي ا ف ي تش رين الث اني/نوفمبر وك انون
األول/ديسمبر ،وفي تركيا في تموز/يوليه ،وفي الواليات المتحدة األمريكية ف ي تش رين األول/أكت وبر .وعق دت حلق ة عم ل
بشأن تطبيقات ومنھجية أداة التقييم الذاتي للبنية األساسية الرقابية الخاصة باألمان في فييت نام في تشرين األول/أكتوبر.
وفي كانون األول/ديسمبر ،قامت الوكالة ،جنبا إلى جنب مع أعضاء محفل التع اون الرق ابي ،بتيس ير بعث ة رفيع ة
-٥
المس توى إل ى ب يالروس ش ملت نائ ب ال وزير األول ووزي ر ح االت الط وارئ ونائ ب وزي ر الطاق ة لب يالروس ،م ن ب ين
مشاركين آخرين .وكان الھدف من ھذه البعثة اإلبالغ بما يكتسيه تطوير ثقافة أمان متينة من أھمية .كما نظمت حلق ة عم ل
تدريبية حول ثقاف ة األم ان للع املين ف ي الھيئ ة الرقابي ة .وم ن ش أن ھ ذه البعث ة ،وھ ي األول ى م ن نوعھ ا ،أن تك ون بمثاب ة
نموذج بالنسبة إلى البلدان التي تشرع في برنامج للقوى النووية.
اتفاقية األمان النووي
عُقد االجتماع االستعراضي السادس لألطراف المتعاق دة ف ي اتفاقي ة األم ان الن ووي ،ف ي المق ر الرئيس ي للوكال ة،
-٦
خ الل الفت رة م ن  ٢٤آذار/م ارس إل ى  ٤نيس ان/أبريل  .٢٠١٤وش ارك ف ي االجتم اع االستعراض ي تس عة وس تون م ن
األط راف المتعاق دة ال ـ  ،٧٦وق دم  ٦٥م ن األط راف المتعاق دة تق ارير وطني ة ُع ِرض ت ونوُ قِ َش ت ف ي جلس ات المجموع ات
القطرية الست .وفي نيسان/أبريل ،أصبحت باراغواي طرفا متعاقدا في اتفاقية األم ان الن ووي ،م ا زاد حج م العض وية ف ي
االتفاقية فبلغ عدد األطراف المتعاقدة فيھا  ٧٧طرفا.
وخالل االجتم اع االستعراض ي ،نظ رت األط راف المتعاق دة ف ي مجموع ة م ن االقتراح ات ق دمتھا مجموع ة م ن
-٧
١
األطراف المتعاقدة بغية تعديل الوثائق اإلرشادية الخاصة باالتفاقية ،وتقديم توصيات باتخ اذ إج راءات للوكال ة واألط راف
المتعاقدة ومنظمات أخرى استنادا إلى التقرير النھائي للفريق العامل المعني بالفعالية والشفافية ،الذي أنشئ خالل االجتم اع
االس تثنائي الث اني المنعق د ف ي آب/أغس طس  .٢٠١٢وت م االتف اق عل ى التع ديالت المقترح ة وعل ى تس ع توص يات باتخ اذ
إجراءات لھيئات أخرى .و ُتق ِّدم ھذه التعديالت إرشادات أوضح بشأن اإلجراءات التي ينبغي أن تتخذھا األط راف المتعاق دة
لبل وغ أھ داف اتفاقي ة األم ان الن ووي وتحس ين عملي ة إع داد التق ارير الوطني ة .كم ا أ َّنھ ا ُت دخِل تحس ينات عل ى عملي ة
االستعراض ،و ُت ِّ
عزز التعاون الدولي و ُتضفي مزي ًدا من الشفافية على عملية التواصل مع الجمھور.
وخالل االجتماع ،قرّ رت األطراف المتعاقدة كذلك ،بأغلبية ثلثي األطراف ،أن تق ِّدم اقتراحً ا م ن سويس را بتع ديل
-٨
المادة  ١٨من اتفاقية األمان الن ووي إل ى م ؤتمر دبلوماس ي يُعق د ف ي غض ون ع ام واح د .وتن اول التع ديل المقت رح تص ميم
وتشييد محطات القوى النووية القائمة والجديدة.
وخالل الجلسة العامة الختامية لالجتماع االستعراضي ،عُقدت جلسة خاصة لإلفادة ب اإلجراءات الت ي ا ُت ِخ ذت م ن
-٩
قبل األطراف المتعاقدة على ضوء حادث فوكوشيما داييتش ي .واتفق ت األط راف المتعاق دة ف ي اتفاقي ة األم ان الن ووي عل ى
مواصلة اإلفادة في تقاريرھا الوطنية باإلجراءات التي ا ُتخِذت كما اق ُت ِرح عق د اجتم اع مواض يعي ف ي ع ام  ٢٠١٥إلتاح ة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١وھي تتضمن التالي :المبادئ التوجيھية بشأن عملية االستعراض بموجب اتفاقية الضمان النووي )الوثيقة ،(INFCIRC/571/Rev.6
والمبادئ التوجيھي ة بش أن التق ارير الوطني ة المقدم ة بموج ب اتفاقي ة األم ان الن ووي )الوثيق ة  ،(INFCIRC/572/Rev.4واتفاقي ة األم ان
النووي :النظام الداخلي والالئحة المالية )الوثيقة .(INFCIRC/573/Rev.5
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فرصة لألطراف المتعاقدة لمناقشة تعزي ز أم ان محط ات الق وى النووي ة القائم ة عل ى ض وء ال دروس المس تفادة م ن ح ادث
فوكوش يما داييتش ي .وف ي االجتم اع االستعراض ي الس ادس أيض ا ً ،أق ام المحف ل اإليبي ري األمريك ي للوك االت الرقابي ة
اإلشعاعية والنووية حدثا ً جانبيا ً خاصا ً لعرض نتائج تقديرات اإلجھاد التي أجريت في الدول األعضاء في المحفل.
وبناء على الطلب الذي قدم خالل االجتماع االستعراضي السادس ،عقد في تشرين األول/أكتوبر اجتماع تشاوري
-١٠
للم ؤتمر الدبلوماس ي بش أن اتفاقي ة األم ان الن ووي .وخ الل ھ ذا االجتم اع ،تب ادل األط راف المتعاق دون وجھ ات النظ ر
واستعدوا العتماد النظام الداخلي للمؤتمر الدبلوماسي .وباإلضافة إلى ذلك ،تم عقد اجتماعات الفريق العام ل غي ر الرس مي
المعني بالمؤتمر الدبلوماسي بشأن اتفاقية األمان النووي من أجل تيسير األعمال التحضيرية للمؤتمر.
تقييم أمان المنشآت النووية
وأوفدت الوكالة ما يلي :بعثتين اثنتين من بعثات فرقة استعراض تقييمات األم ان االحتمالي ة الدولي ة ،إل ى أرميني ا
-١١
وسويسرا؛ بعثتين اثنتين من بعث ات البرن امج االستش اري لتقي يم األم ان ،إل ى ب نغالديش واألردن؛ بعث ة واح دة م ن البعث ات
التمھيدي ة الس تعراض ب رامج التص دي للح وادث ،إل ى المكس يك؛ بعثت ين اثنت ين م ن بعث ات االس تعراض الع ام ألم ان
المفاعالت ،إحداھما بخصوص تصميم روسي واألخرى بخصوص تصميم صيني.
وفي آذار/مارس ،اجتمع نحو  ١٧٠خبيراً من حوالي  ٤٠دولة عضوا ومنظمة دولي ة ف ي المق ر الرئيس ي للوكال ة
-١٢
لحض ور اجتم اع الخب راء ال دوليين بش أن التص دي للح وادث العنيف ة عل ى ض وء ح ادث محط ة فوكوش يما داييتش ي للق وى
النووية وأجرى المشاركون مناقشات حول الكيفية األمث ل لمواص لة تعزي ز ق درتھم عل ى اتخ اذ ت دابير منس قة خ الل ح ادث
عنيف .وأفضى االجتماع إلى مجموعة من التوصيات ،بما في ذل ك تل ك الت ي تلب ي الحاج ة إل ى ت دريب ق وي وإل ى التحل ي
بالمرونة في استراتيجيات التصدي.
وفي دعمھا للبلدان التي تشرع في برنامج للقوى النووية ،واصلت الوكالة تحسين برنامجھا للتعل يم والت دريب ف ي
-١٣
ميدان تقييم األمان ،بما يشمل تحسينات منھج البرنامج المذكور وإعداد تدريب شامل بشأن تقييم األمان الن ووي ،بم ا يش مل
دراسة ظواھر الحوادث العنيفة ومعايير أمان الوقود .وفي إطار منھج برنامج للتعليم والتدريب في مي دان تقي يم األم ان ،ت م
تق ديم أكث ر م ن  ١٥حلق ة عم ل ودورة تدريبي ة لح والي  ٢٠٠مت درب م ن س ت دول أعض اء ،بم ا ف ي ذل ك الت دريب بش أن
تقنيات التفتيش )الشكل  ،(١وبشأن التطبيقات العملية لبرمجيات التحليل الحراري الھيدروليكي.

الشكل  -١دخول المشاركين في برنامج التعليم والتدريب في ميدان تقييم األمان إلى نظام احتواء المفاعل خالل جولة موقعية على
محطة تسفينتيندورف للقوى النووية في النمسا ،التي لم تدخل في الخدمة أبدا.
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أمان المواقع ،والتصميم الذي يوفر الحماية من األخطار الداخلية والخارجية
-١٤
توفر خدمة استعراض تصميم المواقع واألحداث الخارجية إرشادات بشأن تقييم مواقع محتملة لبناء محطات قوى
نووية ،للتأكد من األخطار المحددة الداخلية والخارجية التي تھدد الموقع ،ومن قدرة المحطة المقترح ة عل ى تحمُّلھ ا بأم ان.
وفي عام  ،٢٠١٤أوفدت الوكالة ثالثا من بعثات تصميم المواقع واألحداث الخارجية إلى إندونيسيا وب نغالديش وفيي ت ن ام.
وتس اعد ھ ذه البعث ات ال دول األعض اء ف ي جمي ع المراح ل المختلف ة الختي ار وتقي يم الموق ع ،وتص ميم الھياك ل وال نظم
والمكونات ،وتوفير استعراض مستقل لكل مرحلة من ھذه المراحل.
وقدمت األمانة أيضا ً تسع حلقات عمل ودورات تدريبية إلى حوالي  ٢٠٠متدرب من  ١٩دولة عضوا تھدف إل ى
-١٥
دعم الدول األعضاء التي تشرع في برنامج للقوى النووية أو توسعه ف ي اكتس اب الكف اءات الالزم ة ألم ان الموق ع الن ووي
وتصميمه .وتمت تجربة نھج تدريبي جديد في إندونيسيا في ع ام  ،٢٠١٤ق ام خالل ه مش اركون م ن الھيئ ة المنف ذة لبرن امج
الطاقة النووية وكذلك من مؤسسات أخ رى ب إجراء محاك اة الس تعراض أم ان س مات المخ اطر الزلزالي ة .وو ّف ر ھ ذا ال نھج
الجديد للمشاركين فھما ً أفضل لكيفية استخدام معايير األمان التي وضعتھا الوكالة ،عند إجراء بعثة الستعراض األمان.
أمان التشغيل والتعقيبات المستمدة من الخبرة
في عام  ،٢٠١٤أوفدت الوكالة خمس بعثات لفرقة اس تعراض أم ان التش غيل — إل ى فالمانفي ل )فرنس ا(؛ ب اكس
-١٦
)ھنغاريا(؛ بورسيل )ھولندا(؛ كوال )االتحاد الروسي( )الشكل (٢؛ وكلينتون )الواليات المتحدة األمريكية( — وكذلك سبع
بعث ات متابع ة لفرق ة اس تعراض أم ان التش غيل — إل ى أنغ را ) ١البرازي ل(؛ كوزل ودوي )بلغاري ا(؛ تيميل ين )الجمھوري ة
التشيكية(؛ غ رافلين )فرنس ا(؛ راجاس تان )الھن د(؛ الغون ا في ردي )المكس يك(؛ وم ولبيرج )سويس را( .كم ا أوف دت الوكال ة،
بالتعاون مع مستعرضين من الدول األعضاء ،بعثة مؤسسات تابعة لفرقة استعراض أمان التشغيل إلى ھيئة كھرباء فرنسا،
وھ ي البعث ة الثاني ة م ن ھ ذا الن وع الت ي ي تم إيفادھ ا .وبعث ة المؤسس ات التابع ة لفرق ة اس تعراض أم ان التش غيل مص ممة
الستعراض الوظائف المؤسس ية )عل ى س بيل المث ال إدارة المؤسس ة ،والم وارد البش رية ،واالتص ال ،واإلش راف المس تقل(
التي لھا تأثير على األمان في محطات القوى النووية التي تمتلكھا أو تشغلھا شركات خدمات عامة.

الشكل  -٢أعضاء بعثة لفرقة استعراض أمان التشغيل جنبا إلى جنب مع موظفي محطة كوال للقوى النووية التابعة لالتحاد
الروسي داخل غرفة التحكم الرئيسية للمحطة.

واصلت الوكالة ،خالل العام ،التشجيع عل ى وج ود ثقاف ة أم ان ن ووي راس خة ف ي ال دول األعض اء ،حي ث عق دت
-١٧
أربع حلقات عمل بشأن القي ادة واإلدارة فيم ا يخ ص األم ان — ف ي مص ر ،فرنس ا ،ھولن دا ،والمق ر الرئيس ي للوكال ة .كم ا
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عقدت اجتماعات أخرى بشأن ثقافة األمان وثقافة األمن في الدول األعضاء التي تشرع في برنامج للقوى النووي ة ،بم ا ف ي
ذلك اإلمارات العربية المتحدة وبيالروس.
وخ الل حلق ة عم ل بش أن ثقاف ة األم ان العالمي ة — العوام ل الوطني ة المتعلق ة بثقاف ة األم ان المعق ودة ف ي المق ر
-١٨
الرئيس ي للوكال ة ف ي نيس ان/أبريل والت ي حض رھا  ٤٥مم ثال ع ن  ٢٤دول ة عض وا ،ق ام المش اركون باستكش اف العوام ل
العديدة التي تأثر في ثقافة األمان ،وبعرض النھج المتبعة من جانب صناعات الطيران والنفط والغاز لمعالجتھا .واستكشف
اجتماع تقني بشأن دمج ثقافة األمان في الممارسات الرقابية وعملي ة اتخ اذ الق رارات ،عق د ف ي المق ر الرئيس ي للوكال ة ف ي
تش رين األول/أكت وبر وحض ره مش اركون م ن  ٢٥دول ة عض وا ،الكيفي ة الت ي يمك ن بھ ا تط وير ثقاف ة األم ان داخ ل ھيئ ة
رقابية ،مع مراعاة عالقات البينية التي يمكن أن تؤثر في منظمة مشغلة.
وأوفدت الوكالة ثالثا من بعثات جوانب أمان التش غيل الطوي ل األج ل — إل ى دوكوف اني )الجمھوري ة التش يكية(،
-١٩
تيھ انغي ) ١بلجيك ا( ورينغ الز )الس ويد( — وبعثت ين اثنت ين م ن بعث ات المتابع ة — إل ى بورس يل )ھولن دا( ووولس ونغ ١
)جمھورية كوريا( .كما تم في عام  ٢٠١٤إطالق المرحلة الثانية من مشروع ال دروس الدولي ة العام ة المس تفادة ف ي مج ال
تقادم محطات القوى النووية .وتتمثل األغراض من ھذه المرحلة في دعم الدول األعضاء في تنفيذ اإلرشادات بشأن ب رامج
إدارة التقادم وتحليالت التقادم المح دودة الوق ت الت ي ت م تطويرھ ا خ الل المرحل ة األول ى م ن ھ ذا المش روع ،وف ي تحس ين
مختلف المناطق ضمن مشروع الدروس الدولية العامة المستفادة في مجال التقادم وذلك من خالل تطوير برامج إدارة تقادم
وتحليالت تقادم محدودة الوقت جديدة وتحسين القائمة منھا .كم ا أع دت اللجن ة التوجيھي ة لمش روع ال دروس الدولي ة العام ة
المس تفادة ف ي مج ال التق ادم مش روعا للتق ادم التكنول وجي للمع دات ووافق ت علي ه .وباإلض افة إل ى ذل ك ،أص در المنش ور
المعنون نھُج إدارة عملية تقادم محطات القوى النووية :الدروس الدولية العام ة المس تفادة ف ي مج ال التق ادم التقري ر النھ ائي
)وثيق ة الوكال ة التقني ة  ،(IAEA-TECDOC-1736وھ و يق دم م وجزاً ب النھج الوطني ة الت ي ا َّتخ ذتھا ال دول األعض اء خ الل
المرحلة األولى من مشروع الدروس الدولية العامة المستفادة في مجال التقادم.
أمان مفاعالت البحوث ومرافق دورة الوقود
دعم ا ً لم ا تبذل ه ال دول األعض اء م ن جھ ود ف ي س بيل تعزي ز أم ان مف اعالت البح وث ،عق دت الوكال ة ع ددا م ن
-٢٠
االجتماع ات وحلق ات العم ل بش أن أم ان مف اعالت البح وث ومراف ق دورة الوق ود .وف ي حزيران/يوني ه ،عق دت الوكال ة،
اجتماع ا ً دولي ا ً ح ول تطبي ق مدون ة قواع د الس لوك المتعلق ة بأم ان مف اعالت البح وث ،بحض ور  ٦٠مش اركا ً م ن  ٤٠دول ة
عضواً .والحظ المشاركون في االجتماع ما أحرزته الدول األعضاء من تقدم في تطبي ق ھ ذه المدون ة كم ا ق دموا توص يات
إلجراء مزيد م ن التحس ينات ف ي مج االت اإلش راف الرق ابي ،وتقي يم األم ان ،وإدارة التق ادم ودراس ة العوام ل البش رية ف ي
المراحل المختلفة من الفترة العمرية لمفاعالت البحوث .وفي كانون األول/ديس مبر ،استض افت الجزائ ر الم ؤتمر األفريق ي
ّ
وتمخ ض االجتم اع ع ن
السادس المعني باستخدام مفاعالت البحوث وأمانھ ا ،بحض ور  ٦١مش اركا م ن  ١٦دول ة عض واً.
توصيات لمواصلة تعزيز أمان مفاعالت البحوث ،بما في ذلك البرامج المتعلقة بجوانب األمان فيما يخص االستخدام .وفي
كانون األول/ديسمبر ،عقدت الوكالة ف ي مقرھ ا الرئيس ي اجتماع ا تقني ا بش أن خط ط اإلخ راج م ن الخدم ة وإدارة المرحل ة
االنتقالية بين تشغيل مفاعالت البحوث وإخراجھا من الخدمة ،بمش اركة  ٢٠دول ة عض واً .وأت اح االجتم اع منت دى بغ رض
تبادل الخبرات والمعلومات ،كما تمخض عن توصيات بشأن مزيد من تحسينات األمان عند اإلخراج من الخدمة.
كم ا نظم ت الوكال ة ف ي مقرھ ا الرئيس ي أرب ع حلق ات عم ل ح ول تحلي ل األم ان ووث ائق األم ان بش أن مف اعالت
-٢١
البح وث ،ف ي أيار/م ايو ،وح ول ب رامج تش غيل مف اعالت البح وث ،ف ي نيس ان/أبريل ،وح ول تنفي ذ نظ ام إداري للجھ ات
المش ِّغلة لمفاعالت البحوث ،في أيلول/سبتمبر ،وحول االعتب ارات والمع الم المح َّددة ألح د مش اريع مف اعالت البح وث ،ف ي
أيار/مايو .وتمت مناقشة قضايا مشتركة في مناطق معي ـَّنة خ الل حلق ات عم ل بش أن األم ان ازاء الحرائ ق )آس يا( ،ب رامج
التفت يش الرق ابي )منطق ة أفريقي ا والمنطق ة العربي ة( ،والب رامج المتعلق ة بجوان ب األم ان فيم ا يخ ص االس تخدام )أفريقي ا(.
وش ارك ف ي ھ ذه األنش طة م ا مجموع ه أكث ر م ن  ٣٠٠مش اركا م ن  ٦٤دول ة عض وا ُتش ِّغل مف اعالت بح وث أو تخط ط
إلنشائھا.
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وبغية تحسين إقامة الشبكات فيما بين الدول األعضاء التي لديھا مفاعالت بحوث ،قدمت الوكالة دعما إداري ا إل ى
-٢٢
ك ل م ن اللجن ة االستش ارية اإلقليمي ة ألم ان مف اعالت البح وث ف ي أفريقي ا ،اللجن ة االستش ارية اإلقليمي ة ألم ان مف اعالت
البحوث في آسيا والمحيط الھادئ ،واللجنة االستشارية األوروبي ة ألم ان مف اعالت البح وث .وخ الل الع ام أيض ا ،أص درت
الوكال ة المنش ور المعن ون )الخب رات المكتس بة خ الل إدارة تق ادم مف اعالت البح وث وتح ديثھا وتجدي دھا(
) Project Experiences in Research Reactor Ageing Management, Modernization and Refurbishmentوثيق ة الوكال ة
التقنية رقم .(IAEA-TECDOC-1748
وأُوفدت بعثات أمان إلى مفاعالت بح وث ف ي ب نغالديش ،بولن دا ،بي رو ،تركي ا ،جمھوري ة الكونغ و الديمقراطي ة،
-٢٣
َّ
جمھورية إيران اإلسالمية ،سلوفينيا ،غانا ،ماليزيا ،مصر ،المغرب )الشكل  .(٣وقدمت تلك البعث ات إرش ادات وتوص يات
بش أن إدخ ال تحس ينات عل ى األم ان فيم ا يتعل ق باإلش راف الرق ابي ،وتحلي ل األم ان ووث ائق األم ان ،وب رامج التش غيل،
والتقادم ،واألمان اإلشعاعي ،وتخطيط اإلخراج من الخدمة .وأوفدت أيض ا بعث ات بش أن البني ة األساس ية الالزم ة لمش اريع
جديدة لمفاعالت بحوث إلى كل من األردن ،تونس ،جمھورية تنزانيا المتحدة ،الكويت ،المملكة العربية السعودية ،نيجيريا.

الشكل  -٣موظفو الوكالة جنبا إلى جنب مع العاملين في المفاعل بصدد استعراض نظم األمان في مبنى المفاعل خالل بعثة
تقييمات متكاملة ألمان مفاعالت البحوث أوفدت إلى مفاعل ماريا للبحوث في بولندا.

وبغية دعم الدول األعضاء في جھودھا الرامية إل ى تعزي ز أم ان مراف ق دورة الوق ود ،عق دت الوكال ة ف ي مقرھ ا
-٢٤
الرئيس ي ف ي أيلول/س بتمبر االجتم اع التقن ي المش ترك للمنس قين ال وطنيين لنظ ام التبلي غ ع ن الحادث ات المتعلق ة ب الوقود
وتحليلھا .وأتاح ھ ذا االجتم اع ،ال ذي حض ر في ه مش اركون م ن  ١٩دول ة عض وا ،منت دى بغ رض تب ادل الخب رة التش غيلية
والتوصيات لزيادة تعزيز فعالي ة نظ ام التبلي غ ع ن الحادث ات المتعلق ة ب الوقود وتحليلھ ا .وف ي ش باط/فبراير ،عق دت الوكال ة
حلقة عمل بشأن أمان الحرجية في التعامل مع المواد االنشطارية الخاصة بمرافق دورة الوقود ،بمشاركة  ١٩دولة عضواً.
وزودت حلقة العمل المش اركين بمعلوم ات عملي ة بش أن تطبي ق مع ايير األم ان الص ادرة ع ن الوكال ة وبش أن من ع ومراقب ة
الحرجية في مرافق دورة الوقود.
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األمان اإلشعاعي وأمان النقل
الھدف
تحقيق اتساق عالمي ف ي إع داد وتطبي ق مع ايير الوكال ة بش أن األم ان ف ي ھ ذا المج ال ،وزي ادة أم ان المص ادر اإلش عاعية،
واالرتقاء نتيجة لذلك بمس تويات وقاي ة الجمھ ور ،وم ن بي نھم موظف و الوكال ة ،م ن اآلث ار الض ارة المترتب ة عل ى التع رُّ ض
لإلشعاعات.
حماية الجمھور
ُت َعد حماية الناس والبيئة من اإلشعاع المؤين أح د األوج ه الت ي تس تحوذ عل ى اھتم ام أنش طة الوكال ة .واستض افت
-١
اع الخب راء
الوكالة ،كجزء من الجھود التي تبذلھا في ھذا الصدد ،وفي إطار خطة عمل الوكالة بشأن األمان الن ووي ،اجتم َ
الدوليين بشأن الوقاية من اإلشعاعات في أعقاب ح ادث فوكوش يما داييتش ي :تعزي ز الثق ة والفھ م ،بحض ور أكث ر م ن ٢٢٠
مش اركا ً م ن  ٦٨دول ة عض واً وعش ر منظم ات دولي ة .ون اقش المش اركون المس ائل التقني ة واالجتماعي ة المتص لة بحماي ة
الجمھور من اآلثار الضارة لإلشعاع ،وكيفية معالجة تلك المسائل عل ى الص عيدين ال وطني وال دولي مع ا ً .وأب رز االجتم اع
أيضا ً أھمية مشاركة أصحاب المصلحة في اتخاذ الق رارات خ الل مرحل ة إع ادة األوض اع إل ى طبيعتھ ا ف ي أعق اب ح ادث
نووي واسع النطاق .فقد أثبتت التجارب أن مث ل ھ ذه الق رارات تك ون أكث ر قب والً ف ي ح ال اتخاذھ ا بع د التش اور فيم ا ب ين
ِش الدور المتزايد األھمية لوسائل اإلعالم االجتماعية كمصدر
السلطات المسؤولة وأولئك المتأثرين بشكل مباشر .كذلك نوق َ
لإلعالم العام ،إلى جانب التحديات والفرص ذات الصلة التي تواجه السلطات الوطني ة .واس تنتج المش اركون باالجتم اع أن
العديد من الدروس المتأتية من الحوادث السابقة لم يُؤخذ بھا بشكل كامل من جان ب أوس اط الوقاي ة م ن اإلش عاعات ،وح َّ
ث
المشاركون على التنفيذ الكامل للدروس المستفادة من حادث فوكوشيما داييتشي النووي.
وقاية المرضى من اإلشعاعات
مازالت الوقاية من اإلشعاعات واألمان اإلشعاعي في مجال التصوير الطبي والعالج اإلشعاعي من بين أولوي ات
-٢
الوكالة .وانصبَّ االھتمام في عام  ٢٠١٤على تعزيز تبرير التعرُّ ض الطب ي وتحس ين األم ان ف ي الع الج اإلش عاعي .وف ي
آذار/مارس ،حضر  ٦٥مشاركا ً من  ٤٩دولة عضواً وأربع منظمات دولية اجتماعا ً تقنيا ً في مقر الوكال ة الرئيس ي لمناقش ة
كيفية اعتماد األوساط الطبية للمبادئ التوجيھية للتصوير السريري الحالية والتكيُّف معھا من أجل تحسين التبرير في مجال
رو َج ت الوكال ة لل نھج الثالث ي ،أي
التصوير الطبي حول العالم .وخالل المؤتمر العام الثامن والخمسين ف ي أيلول/س بتمبرَّ ،
النھج الرامي إلى الحد من التصوير التشخيص ي غي ر الض روري م ن خ الل ال وعي والمالءم ة والمراجع ة .ويھ دف ال نھج
الثالثي إلى تحسين التوعية بالمخاطر المنطوية على التعرُّ ض غير الضروري ،والحاجة إل ى إج راء الفحوص ات المالئم ة،
والحاجة إلى إجراء مراجعة سريرية تضمن أن يكون التعرُّ ض الطبي مبرَّ راً.
وظلت السالمة في العالج اإلشعاعي أحد المجاالت المھمة لعمل الوكالة خالل عام ) ٢٠١٤الشكل  .(١وواصلت
-٣
الوكالة من خالل االجتماعات التقني ة والت دريب اإلقليم ي عل ى م دى الع ام جھو َدھ ا الرامي ة إل ى تعزي ز ال وعي والفھ م فيم ا
يتعل ق بأھمي ة ال تعلُّم م ن األخط اء الطبي ة واألخط اء الت ي كان ت وش يكة ،وفيم ا يتعل ق بتنفي ذ تغيي رات ف ي ممارس ة الع الج
اإلش عاعي لمن ع وق وع ھ ذا الن وع م ن األخط اء مج دداً .وف ي تش رين األول/أكت وبر ،ش ارك أكث ر م ن  ٤٠خبي راً دولي ا ً ف ي
اجتماع تقني عن أمان المرضى في مجال العالج اإلشعاعي عُقد في مق ر الوكال ة الرئيس ي  .والھ دف م ن االجتم اع تحدي د
مسار للمُضيِّ إلى األمام في تعزيز أمان العالج اإلشعاعي؛ وسيُستفاد من نتائج ھذا االجتم اع ف ي تط وير مب ادرات الوكال ة
ٍ
التعليمية في مجال العالج اإلشعاعي واالتصال والوعي بسالمة المرضى.
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الشكل  -١لالطالع على الموقع الشبكي لنظام األمان في ميدان العالج اإلشعاعي لألورام )سافرون(:
.https://rpop.iaea.org/safron/

الوقاية من اإلشعاعات المھنية
يزداد استخدام التكنولوجيات النووية واإلشعاعية في قطاع ات ع دة ح ول الع الم ،األم ر ال ذي جع ل ع دد الع املين
-٤
المعرَّ ضين لإلشعاع المؤين في ازدياد عالمياً ،لذا مازال ت الوقاي ة اإلش عاعية المھني ة أح د المج االت المھم ة لعم ل الوكال ة.
وفي كانون األول/ديسمبرُ ،عقِد في مقر الوكالة الرئيسي المؤتمر الدولي عن الوقاية من اإلشعاعات المھنية :تحس ين وقاي ة
العاملين -الثغرات ،والتحديات ،والتطورات .والمؤتمر نظمته الوكالة برعاية مشتركة  -من منظمة العمل الدولية وبالتعاون
مع خمس عشرة منظمة أو رابطة دولية أخرى .وبحض ور  ٤٧٠مش اركا ً م ن  ٧٩بل داً و ٢١منظم ة ،ع زز الم ؤتمر تب ادل
المعلومات والخبرات ،واستعرض أوجه التقدم والتحديات والفرص منذ انعقاد المؤتمر األول حول ھ ذا الموض وع ف ي ع ام
 ،٢٠٠٢وح َّدد الجوان ب الت ي تتطل ب تحس ينا ً ف ي المس تقبل .و ُح ِّددت تس عة مج االت تركي ز رئيس ية لتحس ين الوقاي ة م ن
اإلشعاعات المھنية ،شملت تطبيق معايير األمان الدولية الحالية؛ وإع داد وتطبي ق مب ادئ توجيھي ة دولي ة جدي دة لألم ان ف ي
مجال الوقاية من اإلشعاعات المھنية؛ وتعزيز المساعدة المق َّدمة للدول األعضاء ذات البرامج األقل تقدماً؛ وتعزيز التدريب
والتعليم في مجال الوقاية م ن اإلش عاعات المھني ة لتزوي د الع املين بم ا يل زم م ن مع ارف ومھ ارات وكف اءات لتنفي ذ ت دابير
الوقاية.
وفي إطار خدمة الوكالة الخاص ة بتقي يم وقاي ة الع املين م ن اإلش عاعات ،أُجري ت بعث ات اس تعراض النظ راء ف ي
-٥
بيرو ،وجمھورية تنزانيا المتحدة ،وجمھورية فنزويــال البوليفارية في عام  .٢٠١٤وستس اعد نت ائج ھ ذه البعث ات الس لطات
الوطنية في تحسين وقاية العاملين المعرَّ ضين مھنيا ً لإلشعاعات.

أصدرت الوكال ة وثيق ة تقني ة بعن وان نظ ام المعلوم ات الخ اص ب التعرُّ ض المھن ي ف ي مج االت الط ب والص ناعة
-٦
والبح وث ) :(ISEMIRالتص وير اإلش عاعي الص ناعي )وثيق ة الوكال ة التقني ة  (IAEA-TECDOC-1747ف ي ع ام .٢٠١٤
ويلبِّي نظام المعلومات الخاص بالتعرُّ ض المھني في مجاالت الطب والصناعة والبح وث الحاج ة إل ى إقام ة ش بكات لتب ادل
المعلومات عن التجارب والدروس المستفادة وأفضل الممارسات لتقليص الجرعات المھنية.
البنية األساسية الرقابية
يُع ُّد استخدام خدمة الوكالة لالستعراضات الرقابية المتكاملة ممارسة معيارية ل دى الھيئ ات الرقابي ة التابع ة لل دول
-٧
األعضاء التي لديھا منشآت نووية .وھي ُتستخدم حاليا ً على نحو متزاي د م ن قب ل الھيئ ات الرقابي ة التابع ة ل دول ل يس ل ديھا
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منش آت نووي ة والت ي تس تفيد أطرھ ا الرقابي ة الوطني ة أيض ا ً م ن ھ ذا الن وع م ن استعراض ات النظ راء الدولي ة .وف ي ع ام
 ،٢٠١٤أُجريت بعثات خدمة االستعراضات الرقابية المتكاملة الخاصة بالدول التي ل يس ل ديھا ب رامج ق وى نووي ة ف ي ك ل
من األردن ،وفييت نام ،والك اميرون ،وزيمب ابوي .وب دأ العم ل التحض يري للبعث ات القادم ة لك ل م ن إس تونيا ،وإندونيس يا،
وآيرلن دا ،وجمھوري ة تنزاني ا المتح دة ،وش يلي ،وغواتيم اال ،وكرواتي ا ،وليتواني ا ،ومالط ة ،وماليزي ا .واس ُتعرض ت أيض ا ً
فعالي ة البني ة األساس ية الرقابي ة لألم ان اإلش عاعي وأم ان النق ل وأم ان النفاي ات ف ي بعث ات خدم ة االستعراض ات الرقابي ة
المتكاملة التي أُج ِر َيت في دول لديھا ب رامج ق وى نووي ة ،ھ ي باكس تان ،وجمھوري ة كوري ا ،وس لوفينيا ،وفرنس ا ،وھولن دا.
كذلك َّ
نظمت الوكالة  ١٧بعثة استشارية عن تعزيز البنية األساسية الرقابية الوطنية لألمان اإلشعاعي.
وعُقد في مقر الوكالة الرئيسي في أيار/مايو اجتما ٌع صاغ خالله خبراء دولي ون مقترح اً ،ك ي تنظ ر في ه الوكال ة،
-٨
لنھج استراتيجيٍّ يمكن أن تستعين به الدول األعضاء في إنشاء وتعزيز البنية األساسية الوطنية في مجال األمان اإلش عاعي
ٍ
وأمان النقل وأمان النفايات بما يتوافق مع معايير الوكالة لألمان .ويقترح ھذا النھج أن تتخذ ك ل دول ة م ن ال دول األعض اء
نھج ا ً ش امالً لتعزي ز األم ان اإلش عاعي م ن خ الل وض ع اس تراتيجيتھا الوطني ة الذاتي ة المص مَّمة خصيص ا ً عل ى أس اس
االحتياجات المحددة ،وفي الوقت ذاته مراعاة جميع الم وارد المتاح ة وطني ا ً ودولي ا ً م ن أج ل تحقي ق أقص ى ق در م ن أوج ه
١
التآزر وتقليل حاالت التداخل.
-٩
وعُقدت على مدار عام  ٢٠١٤خمس دورات تدريبية إقليمية في إطار برنامج التعاون التقن ي ،األول ى ف ي الفلب ين
ف ي ك انون الثاني/ين اير ،تلتھ ا دورات تدريبي ة ف ي موريش يوس ف ي نيس ان/أبريل ،والس ودان ف ي آب/أغس طس ،وقط ر ف ي
تشرين األول/أكتوبر ،وتونس في كانون األول/ديسمبر .وشملت م واد تدريبي ة جدي دة ع ن ت رخيص وتفت يش أنش طة تع دين
اليورانيوم ،وتنظيم الھيئة الرقابية واختصاصاتھا ،وإنفاذ القرارات الرقابية.

وف ي  ٢٠١٤نش رت الوكال ة الالئح ة التنظيمي ة النموذجي ة الس تخدام المص ادر المش عة وللتص رف ف ي
-١٠
النفايات المشعة المرتبطة بھا :ملحق للعدد  GS-G-1.5من سلسلــة معايير األمان الصادرة عن الوكالة )وثيقة الوكالة التقنية
 .(IAEA-TECDOC-1732ويوفر المنشور إرشادات بش أن إنش اء مجموع ة مناس بة م ن الل وائح الت ي تغط ي جمي ع جوان ب
استخدام المصادر اإلشعاعية والتصرف المأمون في النفايات المشعة المرتبط ة بھ ا .ك ذلك نش رت الوكال ة مراقب ة التحري ك

درج ع ن غي ر قص د ف ي الخ ردة المعدني ة والمنتج ات المص َّنعة جزئي ا ً لص ناعات إع ادة
عبر الح دود للم واد المش عة الت ي ُت َ
تدوير المعادن :نتائج االجتماعات التي ُعقِدت لوض ع مش روع مدوَّ ن ة قواع د الس لوك )،(IAEA/CODEOC/METRECYC
مدونة قواعد السلوك بش أن
حيث تضمَّنت نتائج المناقشات التي جرت من عام  ٢٠١٠إلى عام  ٢٠١٣حول وضع مشروع َّ
إعادة تدوير المعادن .ويتضمن ھذا المنشور إرشادات للدول وقطاع الصناعة عن تطوير ُنھُج متوائمة بشأن اكتشاف وجود
مواد مشعة قد تكون موجودة سھواً في شحنة خردة معدنية ومناولتھا والتصرف بھا بطريقة آمنة.

-١١
لص ْوغ إرش ادات
وفي تشرين األول/أكتوبر عقدت الوكالة اجتماعا ً مفتوح العض وية للخب راء الق انونيين والتقني ين َ
ً
متجانسة دوليا بُغية تنفيذ توصيات مدوَّ نة قواعد السلوك بشأن أمان المص ادر المش عة وأمنھ ا فيم ا يتص ل بالتص رف طوي ل
األج ل ف ي المص ادر المش عة المھ َمل ة .وحض ر االجتم اع ال ذي عُق د ف ي مق ر الوكال ة الرئيس ي  ١٦٢خبي راً م ن  ٧٣دول ة
عضواً ،ودولة واحدة ليست عضواً ،وأربع منظمات دولية .ودعم تقرير ال رئيس ٢مب ادرة َوضْ ع إرش ادات بش أن التص رف
مدونة قواعد السلوك.
في المصادر المھ َملة كإرشادات تكميلية بموجب َّ
أمان النقل
تابعت الوكالة نھجا ً استراتيجيا ً في بناء القدرات اإلقليمية مصمَّما ً لتحسين أمان النق ل ف ي ف رادى ال دول األعض اء
-١٢
في أفريقيا ،وآسيا والمحيط الھادئ ،وأمريك ا الالتيني ة ،ومنطق ة البح ر المتوس ط ،و ُج زر الك اريبي و ُج زر المح يط الھ ادئ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١

انظر.https://www.iaea.org/newscenter/news/new-strategic-approach-enhance-radiation-safety :

٢

انظر.http://www-ns.iaea.org/downloads/rw/code-conduct/info-exchange/chair-report-open-ended-meet-oct14.pdf :
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وتلبية االحتياجات اإلقليمية من خالل تعاون الدول األعضاء .وأكم ل ممثل ون ع ن أكث ر م ن  ٧٠دول ة عض واً خ الل عش ر
فعاليات استض افتھا الوكال ة ف ي ع ام  ٢٠٠٤تقييم ات ذاتي ة للبني ة األساس ية الرقابي ة ألم ان النق ل ،وط وَّ رت ون َّقح ت خط ط
العمل الوطنية ،وعملت معا ً لتحديد إجراءات إقليمية لتحسين األمان.
-١٣
واجتمعت لجنة معايير أمان النقل ،التي تتألف من ممثل ين ع ن  ٥١دول ة عض واً إل ى جان ب م راقبين ،م رتين ف ي
ع ام  ٢٠١٤الس تعراض المس ائل المتعلق ة بالئح ة النق ل الم أمون للم واد المش عّة :طبع ة ) ٢٠١٢الع دد  SSR-6م ن سلس لة
مع ايير األم ان الص ادرة ع ن الوكال ة( اس تعداداً ل دورة االس تعراض لع ام  .٢٠١٥وف ي ع ام  ٢٠١٤نش رت الوكال ة الم واد
االستشارية للوائح الوكالة المتعلقة بالنق ل اآلم ن للم واد المش عة )طبع ة ) (٢٠١٢الع دد  SSG-26م ن سلس لة مع ايير األم ان
الصادرة عن الوكالــة( كما نش رت ج داول أحك ام الئحـ ـة الوكال ة للنق ل الم أمون للم واد المش عة )طبعـ ـة ) (٢٠٠٩العــ ـدد
) TS-G-1.6 (Rev.1من سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة(.
ص در ف ي أيار/م ايو تقري ر الفري ق العام ل ح ول "أفض ل ممارس ات االتص االت الطوعي ة والس رية فيم ا ب ين
-١٤
الحكوم ات بش أن نق ل وق ود م وكس والنفاي ات القوي ة اإلش عاع وعن د االقتض اء الوق ود الن ووي المش عع ع ن طري ق البح ر،
وصدر التقرير في شكل الوثيقة  .INFCIRC/863والتقرير المذكور ثمرة جھود تعاونية من جان ب ع دة دول أعض اء ويق ِّدم
إرشادات االتصاالت فيما بين حكومات الدول األعضاء فيما يتعلق بالشحنات البحرية.
التعليم والتدريب في مجال األمان اإلشعاعي
واصلت أنشطة الوكالة الخاصة بالتعليم والتدريب في مج ال األم ان الن ووي التركي َز عل ى بن اء كف اءات مس تدامة
-١٥
ضْ
من خالل َو ع اس تراتيجيات وطني ة للتعل يم والت دريب ف ي مج ال األم ان اإلش عاعي وأم ان النق ل وأم ان النفاي ات .وخ الل
حلقات عمل ُعقِدت في البوس نة والھرس ك ،وكوب ا ،وك وت ديف وار ،وقيرغيزس تان ،وماليزي ا ،وجمھوري ة تنزاني ا المتح دة،
صاغ المشاركون خطط عمل لوضع استراتيجية وطنية للتعليم والتدريب في مجال األمان اإلشعاعي ،وأج روا تحل يالً أولي ا ً
الحتياجاتھم من التعليم والتدريب .وفي ع دد م ن الح االت ،ص مَّم المش اركون برنامج ا ً وطني ا ً للتعل يم والت دريب يتواف ق م ع
احتياجاتھم التي تم تقديرھا.
وفي عام  ٢٠١٤حضر أكثر من  ١٣٠طالبا ً م ن ح ول الع الم ال دورة التعليمي ة الجامعي ة العلي ا للوكال ة ف ي مي دان
-١٦
الوقاية من اإلشعاعات وأمان المصادر المشعة .و ُعقِدت ھذه الدورة في األرجنتين ،والجزائر ،وغانا ،وماليزيا ،والمغ رب،
واليونان .وفي عام  ٢٠١٤أتيح التدريب التمھيدي اإللكتروني عبر اإلنترنت للط الب المش اركين ف ي ال دورة التدريبي ة م ن
خ الل منص ة ال تعلُّم اإللكترون ي الجدي دة .ويھ دف التعل يم التمھي دي إل ى تجدي د مع ارف الط الب األساس ية ف ي األحي اء،
والرياضيات ،والكيمياء ،والفيزياء الصحية ،قبل بدء انعقاد الدورة التدريبية.
نظام إدارة معلومات األمان اإلشعاعي
-١٧
نظام إدارة معلومات األمان اإلشعاعي ھو منصة تعاونية قائمة على اإلنترنت مصمَّمة لمس اعدة ال دول األعض اء
ُ
ف ي رص د حال ة بُناھ ا األساس ية لألم ان اإلش عاعي عل ى نح و يتماش ى م ع مع ايير األم ان الص ادرة ع ن الوكال ة .وتس تخدم
المعلوم ات المتض مَّنة ف ي نظ ام إدارة معلوم ات األم ان اإلش عاعي ف ي تقي يم طلب ات ش راء المص ادر اإلش عاعية لغ رض
استخدامھا في الدول األعضاء ،وتؤخذ ف ي الحس بان قُبي ل تق ديم مش اريع التع اون التقن ي إل ى جھ ازي تقري ر السياس ات ف ي
الوكالة للموافقة عليھا.
وت َّم تحسين وظائف نظام إدارة معلومات األمان اإلشعاعي على مدار عام  ٢٠١٤من خالل االرتقاء بوحدة التعلُّم
-١٨
ِّ
اإللكترون ي بإض افة موض وعات إض افية لمس اعدة المس تخدمين .وخ الل الع ام ع اين منس قو نظ ام إدارة معلوم ات األم ان
اإلشعاعي المعيَّنون وطنيا ً من  ١٠٧دول أعضاء النظام المذكور لتحديث معلومات األمان اإلشعاعي لبلدانھم ،بما يسھم في
ضمان أن تكون معلومات النظام شاملة ودقيقة ومح َّدثة.
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التصرف في ال ُّنفايات المشِ َّعة
ُّ
الھدف
تحقيق الموا َءمة في السياسات والمعايير التي تح ُك ُم أمان النفايات ووقاية الجمھور الع ام والبيئ ة ،س وي ًَّة م ع أحك ام تطبيقھ ا،
بما في ذلك التكنولوجيات السليمة والممارسات الجيِّدة.
أمان النفايات والبيئة

التصرف في النفايات المش َّعة والوقود المستھلَك
ُّ
ً
خدمة جديد ًة تھدف إلى تقديم المساعدة إلى الدول األعضاء في إنشاء إطار عالمي
في عام  ،٢٠١٤أطلقت الوكال ُة
-١
ُ
َ
لألم ان الن ووي .وخدم ة االستعراض ات المتكامل ة بش أن التص رُّ ف ف ي النفاي ات المش عَّة والوق ود المس تھلك واإلخ راج م ن
الخدمة واالستصالح )آرتيميس( ھي خدمة استعراض من جانب النظراء ،مھيَّأة خصيصا ً للجھات القائم ة بتش غيل المراف ق
والمنظم ات الت ي تت ولَّى التنفي ذ ،المس ؤولة ع ن التص رُّ ف ف ي النفاي ات المش عَّة وإخ راج المراف ق النووي ة م ن الخدم ة
واستصالح المواقع الملوَّ ثة ،وكذلك للھيئات الرقابية واألجھزة الحكومية والجھات الوطني ة المعني ة بوض ع السياس ات/اتخاذ
الق رارات .وك ذلك ف ي ع ام  ،٢٠١٤ب دأ العم ل عل ى ص وغ مب ادئ توجيھي ة بخص وص خدم ة االستعراض ات المتكامل ة
"آرتيميس" المذكورة؛ ومن المتو َّقع استھالل االستعراض األول في عام .٢٠١٥
وإنَّ الخبرة المس تم َّدة م ن ح وادث نووي ة وإش عاعية س ابقة ،ومنھ ا م ثالً ح ادث محط ة فوكوش يما داييتش ي للق وى
-٢
ِّ
عقب وقوع أحداث من ھذا النحو .وقد
النووية ،تسلط الضوء على أھمية التخطيط الصحيح لنجاح الجھود المعنية باإلنعاش
َ
أنشأت الوكال ُة نشاطا ً مخصَّصا ً لتقديم المساعدة إلى الدول األعضاء في تحديد استراتيجيات وممارس ات التص رُّ ف الم أمون
فيما يخصّ الكميات الكبيرة الحجم من النفايات المشعَّة التي تتأتى من حاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية.
ويُع ُّد التص رُّ ف الم أمون ف ي الوق ود المس تھلَك الناش ئ ع ن إنت اج الق وى النووي ة قض ية رئيس ية بش أن التنمي ة
-٣
ً
َ
ُّ
المستدامة للطاق ة النووي ة .علم ا ب أنَّ حج م كمي ات الوق ود المس تھلك يس تمرّ ف ي التض خم ،وم ن ال الزم ت وفير ق درة تخ زين
إضافية .وتلجأ الدول األعضاء إلى استخدام البراميل المزدوجة الغرض ) (DPCالتي يمكن خزنھا ونقلھا بأمان .وفي إطار
أنشطة الوكالة في ھذا المجال ،عُقدت في المقرِّ الرئيس ي للوكال ة ف ي أيار/م ايو حلق ة عم ل دولي ة بش أن اس تحداث وتطبي ق
حالة أمان خزن البراميل المزدوجة الغرض للوق ود الن ووي المس تھلَك ،انض َّم إليھ ا  ٥٤مش اركا ً م ن  ١٩دول ًة والمفوض ية
األوروبية .وقد َّ
عززت حلق ُة العمل فھ َم المشاركين للمُراد من البراميل المزدوجة الغرض ،وذلك من خالل إجراء تحليالت
للممارسات الم َّتبعة حاليا ً ومناقشات عن السُبل الكفيلة بالسير قُ ُدما ً في تحسين تطبيق مفھوم البراميل المزدوجة الغرض.

تقييم وإدارة االنبعاثات البيئية
بغي ة تنمي ة وص ون الق درات ف ي مض مار النمذج ة البيئي ة والتقي يم اإلش عاعي لح االت تع رّ ض الن اس والبيئ ة
-٤
ُ
َّ
امج
لإلشعاعات ،وذلك في حاالت التعرُّ ض لإلشعاعات سواء المخطط لھا والموجودة من قب ُل والطارئة ،أعدت الوكالة برن َ
االختبارات والمقارنات النموذجية البيئية "موداريا" )برنامج النمذجة والبيانات الخاصة بتقييم التأثير اإلش عاعي( .وق د عُق د
االجتماع التقني الثالث بشأن برنامج "موداريا" في تش رين الث اني/نوفمبر ،وحض ره  ١٥٠مش اركا ً م ن أكث ر م ن  ٤٠دول ًة
ِّ
المتأثرة بالمستويات المرتفعة من النويدات المشعَّة الموج ودة ف ي الطبيع ة أو
عضواً .ور َّكز االجتماع على :نمذجة المناطق
البش ريَّة الص نع؛ واختب ار وتط وير منھجي ات تقي يم الت أثيرات اإلش عاعية الناتج ة ع ن العملي ات الروتيني ة لتص ريف الم واد
المشعَّة في البيئة؛ وتحليل وتنظيم البيانات الالزمة لعمليات تقييم التأثير اإلشعاعي وآثارھا على مجموع الكائنات الحي ة ف ي
مكان وزمان معينين؛ وتش ُّتت النويدات المشعَّة في البيئة البحرية.
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وتسھم الوكالة في التصرُّ ف المأمون في انبعاثات المواد المش َّعة المطلَقة في البيئة ،وذلك من خالل العمل الذي
-٥
تض طلع ب ه الوكال ة بالتع اون م ع المنظم ة البحري ة الدولي ة ،وم ن خ الل اتفاقي ات مختلف ة ،بم ا فيھ ا اتفاقي ة من ع التل وُّ ث
البحري الناجم عن إغ راق النفاي ات وم واد أخ رى )اتفاقي ة لن دن المتعلق ة ب اإلغراق( .وف ي ع ام  ،٢٠١٤ح َّدثت الوكال ُة
ُغرقة في البحر )الشكل  (١وإج راءات التقي يم اإلش عاعي لھ ذه الم واد ،بغي ة
قائم َة جرد المواد المشعَّة البشريَّة الصنع الم َ
ضمان جعل مستويات النش اط اإلش عاعي للم واد المحتم ل تعيينھ ا لإلغ راق منخفض ة بدرج ٍة كافي ة للحيلول ة دون ت أثير
اإلشعاعات على البيئة .وكانت ھذه اإلجراءات قيد النظر من جانب األطراف المتعاقدة في اتفاقية لندن توخي ا ً إلدراجھ ا
بمساعدة من الوكالة في المبادئ التوجيھية الصادرة من المنظمة البحرية الدولية بشأن االتفاقية.
وأثناء العام ،عملت الوكال ُة م ع لجن ِة حماي ة البيئ ة البحري ة ،التابع ة للمنظم ة البحري ة الدولي ة ،وك ذلك م ن خ الل
-٦
ً
اتفاقية ھونغ كونغ إلعادة التدوير اآلمنة والس لمية بيئ ّي ا للس فن )اتفاقي ة ھون غ كون غ إلع ادة الت دوير( ،عل ى إع داد توص يات
بشأن عتبة مستويات المواد المشعَّة فيما يخصّ إعادة التدوير اآلمنة للسفن .وقد وُ ضِ عت ھذه التوصيا ُ
ت بغية المساعدة على
نطاق واسع في الس فن ،ومنھ ا م ثالً قض بان الص واعق وأدوات القي اس الص ناعية.
تحديد المصادر المشعَّة المستخ َدمة على
ٍ
تلوث الفوالذ المُعاد تدويره وم ا يقت رن ب ذلك م ن
ويساعد تحديد ھذه المصادر وفصلھا قبل إعادة تدوير السفن على اجتناب ُّ
المخاطر على العمال والجمھور العام والبيئة .وأ ُقِرَّ ت التوصيات من أجل إدماجھا في م تن المب ادئ التوجيھي ة بش أن إع داد
قائمة جرد المواد الخطرة.

٩٠ ٠٠٠
٨٠ ٠٠٠
٧٠ ٠٠٠

٥٠ ٠٠٠
٤٠ ٠٠٠
٣٠ ٠٠٠

النشاط اإلشعاعي )تيرابكريل(

٦٠ ٠٠٠

٢٠ ٠٠٠
١٠ ٠٠٠
٠
٢٠١٨ ٢٠٢٤ ٢٠٣٠ ٢٠٣٦ ٢٠٤٢ ٢٠٤٨

٢٠١٢

٢٠٠٦

١٩٨٨ ١٩٩٤ ٢٠٠٠
السنة

بيان الجرد التراكمي )معدَّل االضمحالل اإلشعاعي مصحَّ ح(

١٩٦٤ ١٩٧٠ ١٩٧٦ ١٩٨٢

١٩٤٦ ١٩٥٢ ١٩٥٨

التخلص التراكمي

الشكل  -١جرد النويدات المشعَّة البشريَّة الصنع في البحر من جرَّ اء اإلغراق بمرور الزمن.

اإلخراج من الخدمة واألمان االستصالحي
في عام  ،٢٠١٤نشرت الوكال ُة الصيغ َة المن َّقحة من متطلّبات األمان بشأن إخراج المرافق من الخدمة .ومتطلّ ُ
بات
-٧
َّ
األمان المنقح ة ،المق رَّ رة ف ي منش ور إخ راج المراف ق م ن الخدم ة )سلس لة مع ايير األم ان الخاص ة بالوكال ة الدولي ة للطاق ة
الذرية العدد  ،(GSR Part 6تو ِّفر إط اراً للمتطلّب ات والش روط الرقابي ة الت ي ينبغ ي تض مينھا ف ي أيٍّ م ن األذون اإلفرادي ة،
و ُتطلِع الدول األعضاء على أفضل السُبل الكفيلة بإدماج متطلّبات الوكالة الخاصة باألمان بشأن عملية إخ راج المراف ق م ن
الخدمة ،ضمن إطار رقابي وطني.
وبالتعاون مع شركة ماغنوكس )المملك ة المتح دة(َّ ،
نظم ت الوكال ُة حلق َة عم ٍل دولي ة ع ن ال دروس المس تفادة م ن
-٨
تخط يط وتنفي ذ اس تراتيجية مرحل ة التفكي ك المرج أة م ن أج ل اإلخ راج م ن الخدم ة ،عُق دت ف ي لن دن ف ي حزيران/يوني ه،
ً
دولة عضواً .وقد استعرضت حلق ُة العم ل أح َ
ص ل إلي ه ف ي الجوان ب المتعلق ة
مشاركا ً من ١٨
وحضرھا ٤٠
دث م ا ت َّم التو ُّ
ِ
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بالسياسة العامة والتخطيط والتنفيذ فيما يخصّ مرحلة التفكيك المرجأة؛ وتضمَّنت مناقشات ومشاركات فيما يخصّ الدروس
المستفادة من الخبرة المكتسبة في ھذا المجال حتى اآلن؛ وح َّددت التح ِّديات المقبلة .وسوف تو ِّفر محصّل ُة نتائج حلقة العم ل
مدخالت قيّمة جداً ُتثري عملية تنقيح أدلّة األمان الصادرة عن الوكالة بشأن إخراج المرافق من الخدمة.
كذلك في عام  ،٢٠١٤جرى دم ج الم واد التدريبي ة الحالي ة بش أن أم ان أنش طة االستص الح ض من مق رَّ ر دراس ي
-٩
َّ
ّ
ً
واحد يشتمل على زھاء  ١٣٠محاضرة ،مرتب ة ف ي س بع أنموط ات تعليمي ة تمك ن م ن تحس ين إيص ال الت دريب إل ى ال دول
األعض اء .كم ا تتض مَّن األنموط ات التعليمي ة لمح ًة عام ًة وتش مل المواض يع الرئيس ية التالي ة :التنقي ب ع ن اليوراني وم
واستكشافه وتشييد مواق ع إنت اج اليوراني وم وتش غيلھا ،وإخ راج مواق ع إنت اج اليوراني وم م ن الخدم ة وإغالقھ ا؛ واستص الح
ُّ
التدخل العمل ي الرامي ة
مواقع إنتاج اليورانيوم؛ وإصدار األذون بشأن تعدين وتجھيز اليورانيوم وتفتيش مرافقھما؛ وتقنيات
إلى خفض الجرعات العمومية من اإلشعاعات في مواقع تعدين وتجھيز اليوراني وم الموروث ة؛ واس تعراض خط ط وأنش طة
مرن ة للوكال ة لتنظ يم
االستصالح بشأن مواقع تعدين وتجھيز اليورانيوم .وھذه البنية الص ياغية الجدي دة ت و ِّفر أيض ا ً وس ائل ِ
األح داث التدريبي ة الت ي ُتعن ى بأنش طة إنت اج اليوراني وم عل ى نح و م أمون واستص الح مواق ع إنت اج اليوراني وم الموروث ة،
واإلشراف الرقابي على مرافق إنتاج اليورانيوم الموروثة وتشغيلھا.
للتصرف في ال ُّنفايات المش َّعة وإخراج المرافق من الخدمة ورصد البيئة
الممارسات الج ّيدة والتكنولوجيات
ُّ
اس ُتكملت ف ي ع ام  ،٢٠١٤المرحل ة األول ى م ن مش روع ال ربط الش بكي لش بكات تعزي ز االتص ال والت دريب
-١٠
ُ
)مشروع الربط الشبكي " .("CONNECTوالربط الشبكي منصَّة إلكترونية عل ى اإلنترن ت تھ دف إل ى الت رويج عل ى نط ا ٍق
ص ة ف ي تش رين األول/أكت وبر،
واسع للتعلُّم ف ي مي دان التص رُّ ف ف ي النفاي ات المش عَّة .وج رى اإلط الق الرس مي لھ ذه المن َّ
ص ة ال ربط الش بكي م ا ب ين الش بكات القائم ة حالي ا ً
عن دما أُتيح ت للمس تعملين بم ا تتض َّمنه م ن محتوي ات َّأولي ة .وتص ل من َّ
الخاصة بالنفايات المش عَّة ،وھ ي تت يح مص ادر إض افية للمعلوم ات م ن خ الل ال تعلُّم اإللكترون ي باعتبارھ ا تك ّم ل الت دريب
المباشِ ر وجھا ً لوجه.

التصرف في ال ُّنفايات المش َّعة والوقود المستھلَك
ُّ
بغية التص ِّدي للتح ِّديات التي تواجھھا الدول األعضاء ً
كافة في التصرُّ ف في الكميات الصغيرة نس بيا ً م ن النفاي ات
-١١
ُ
ُ
ً
ُ
المشعَّة ،نشرت الوكالة مؤخرا كتابين عن نظم معالجة النفايات ذات الصلة بالموض وع ،وھم ا) :تص ميم الوح دات النمطي ة
لمرافق معالجة وتخزين الكميات الصغيرة الحجم من النفايات المشعَّة الضعيفة اإلشعاع والمتوسطة اإلش عاع ،بم ا ف ي ذل ك
المص ادر المختوم ة المھملَ ة( Modular Design of Processing and Storage Facilities for Small Volumes of Low and
) Intermediate Level Radioactive Waste including Disused Sealed Sourcesالع دد  NW-T-1.4م ن سلس لة الطاق ة
النووية الصادرة عن الوكالة( و) ُنظم المعالجة الن َّقالة الخاصة بالتصرُّ ف ف ي الم واد المش عَّة( Mobile Processing Systems
) for Radioactive Waste Managementالعدد  NW-T-1.8من سلسلة الطاقة النووية الص ادرة ع ن الوكال ة( .وس وف ُيع ين
ھذان المنشوران القائمي َن بالتشغيل ف ي مج ال تص ميم مراف ق لمعالج ة وخ زن النفاي ات تالئ م خصيص ا ً احتياج اتھم المح َّددة
وتو ّفر ما يلزم للتصرُّ ف المأمون والفعَّال من حيث التكلفة في ھذه المخزونات الصغيرة.
وفي عام  ،٢٠١٤أطلقت الوكال ُة نظاما ً دوليا ً جديداً لتحديد القياسات المرجعية للعمليات الخاصة بالنفايات المش عَّة
-١٢
َّ
الناتجة عن مفاعالت القوى المبرَّ دة والمھدأة بالماء ،ي روّ ج للممارس ات الجي دة ويق دّم مب ادئ توجيھي ة بش أن تقلي ل النفاي ات
إلى أدنى ح ٍّد ممكن .ويم ّكن ھذا النظام الجديد المنظمات المش ا ِركة في ه م ن التش ارك ف ي البيان ات عل ى نح و مُغ َف ل الھو ّي ة،
وتعيين مرتبتھا ضمن مجموع المشاركين من حيث ا ّتباع المعايير القياسية الم َّتف ق عليھ ا والمقبول ة عموم ا ً بش أن التص رُّ ف
في النفايات المشعَّة.
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الصفحة ٨٧

وف ي ع ام  ٢٠١٤أيض اً ،نش رت الوكال ُة )اعتب ارات التخط يط والتص ميم بش أن الب رامج المعني ة بالمس تودعات
-١٣
الجيولوجي ة للنفاي ات المش عَّة Planning and Design Considerations for Geological Repository Programmes of
) Radioactive Wasteوثيقة الوكالة التقنية  (IAEA-TECDOC-1755في مجموعة متسلسلة من التقارير المع َّدة بقص د تق ديم
المساعدة إلى الدول األعضاء في جميع الجوانب الخاصة بمرافق التخلُّص من النفايات .ويعرض المنشور معلومات عملي ة
عن تعريف وتخطيط برامج المستودعات الجيولوجية الخاصة بالنفايات المشعَّة ،مع توجيه االنتباه بصف ٍة خاصة إل ى جمي ع
الجوانب التي لھا تأثير على توقيت مختلف األطوار البرنامجية.
إخراج المرافق النووية من الخدمة واالستصالح البيئي للمواقع
حضر ستة وعش رون مش اركا ً م ن  ٢٣دول ًة عض واً االجتم اع الس نوي الثال ث لمش روع تحلي ل البيان ات وجمعھ ا
-١٤
ّ
لتحديد تكاليف إخراج مفاعالت البحوث من الخدمة )مشروع داكورد( ،الذي عُقد ف ي فيين ا ف ي تش رين الث اني/نوفمبر .وق د
ق َّدم االجتم اع أدوات وإرش ادات ومس اعدة بش أن إع داد تق ديرات التكلف ة األولي ة إلخ راج المراف ق النووي ة الص غيرة م ن
الخدمة ،وكذلك تحليالت تفصيلية للبيانات عن أكثر من  ٢٠مفاع َل بحوث في الدول المشاركة فيه.
واس ُتكمل في عام  ٢٠١٤عم ُل بعثة متابعة أُوف دت إل ى ش ركة "لين اس" لمعالج ة األترب ة الن ادرة ف ي كوانت ان ف ي
-١٥
َ
ُ
ُّ
ً
ماليزي ا .وق د استعرض ت تل ك البعث ة ،المض طلع بھ ا بن اء عل ى طل ب الحكوم ة الماليزي ة ،التق د َم المح َرز من ذ إيف اد البعث ة
َ
المضطلع بھا في حزيران/يونيه  ،٢٠١١ف ي مج ال األم ان اإلش عاعي ف ي المرف ق ،ال ذي ين تج عن ه نفاي ات مش عَّة
السابقة،
ً
َّ
ُّ
منخفضة اإلشعاعية جدا .والحظت ھذه البعثة إح راز تق دم جي د ف ي تنفي ذ توص يات بعث ة ع ام  ،٢٠١١والت ي رك زت عل ى
تصريف مخلّفات النفايات على المدى القريب والمدى البعيد.
التصرف في المصادر المش َّعة المختومة المھ َملة
ُّ
أثناء عام  ،٢٠١٤اضطلعت الوكال ُة ببعثتين أُوفدتا إلى كوستاريكا والمغرب من أجل إعادة عشرة مص ادر مش عَّة
-١٦
َ
َ
َّ
مختومة مھملة من الفئتين  ١و ٢إلى بلدان المنش أ وإع ادة ت دوير اس تخدامھا )الش كل  .(٢وأدت البعث ات الموف دة إل ى فيج ي
وماليزيا وجمھورية الجبل األسود إلى تكييف أكثر من  ٢٤٠مصدراً مش َّعا ً مختوما ً مھ َمالً من الفئات  ٣إلى  ٥ووضعھا في
مخزن مأمون وآمن .وبغي ة العناي ة بموض وع ال تخلُّص النھ ائي م ن المص ادر المختوم ة المش عَّة المھ َمل ة ،واص لت الوكال ُة
تطوير مفھوم التخلُّص داخل حفر مخصَّصة ،بالعمل على نحو وثيق مع ع َّدة دول أعض اء بش أن مش اريع ترم ي إل ى تنفي ذ
َ
ُّ
ھذه الطريقة في التخلص المجدية من حيث التكلفة.

الشكل  -٢بعثة مو َفدة من الوكالة إلى المغرب من أجل إعادة مصدر مش ّع مختوم مھ َمل من الفئة  ١إلى بلد المنشأ.
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الصفحة ٨٨

اجتماعات في إطار االتفاقية المشتركة
أثناء االجتماع الثاني لألطراف المتعاقدة في االتفاقية المشتركة بشأن أمان التص رُّ ف ف ي الوق ود المس تھلَك وأم ان
-١٧
ٍ
التصرُّ ف في النفايات المشعَّة ،الذي عُقد في أيار/مايو ،اتفقت األطراف المتعاقدة على إدخال عدد من التغييرات ف ي قواع د
النظام الداخلي والالئحة المالية لالتفاقية المشتركة ) ،(INFCIRC/602/Rev.5والمبادئ التوجيھية بشأن عملي ة االس تعراض
) ،(INFCIRC/603/Rev.6والمب ادئ التوجيھي ة بش أن ش كل التق ارير الوطني ة وھياكلھ ا ) .(INFCIRC/604/Rev.3وا َّتفق ت
يس
دعو إل ى حلق ة العم ل ألعض اء مكت ب االتفاقي ة المش تركة
المقبل ين والمغ ادِرين رئ َ
األط راف المتعاق دة أيض ا ً عل ى أن ت َ
ِ
ون ائبي ال رئيس لالجتم اع األخي ر الس تعراض اتفاقي ة األم ان الن ووي ،وأن ت دعو ك ذلك ،حيثم ا اقتض ت الض رورة ،ع دداً
إضافيا ً من األعضاء المتمرِّ سين بالخبرة ،للتشارك على نحو غير رسمي في الخبرات والدروس المستفادة في إط ار عملي ة
استعراض ھذه االتفاقية المشتركة.
وعُقد أيضا ً االجتماع التنظيمي لالجتماع االستعراضي الخ امس لألط راف المتعاق دة ف ي االتفاقي ة المش تركة .وق د
-١٨
ً
َّ
ب ،واتخ ذ ق رارا بش أن إنش اء مجموع ات البل دان وتكوينھ ا،
انتخب االجتما ُع ،من جملة ما قام به من أعمال ،أعضاء المكت َ
وناقش مسألة الجدول الزمني لالجتماع االستعراضي الخامس.
المحفل العلمي في إطار المؤتمر العام" :ال ُّنفايات المش َّعة :مواجھة التح ِّديات"

في المحفل العلمي لعام  ،٢٠١٤المعنون "النفايات المشعَّة :مواجھة التح ِّديات – تسخير العلم والتكنولوجي ا إليج اد حل ول آمن ة
ومس تدامة" ،س لَّط الم دير الع ام يوكي ا أم انو الض و َء عل ى الكثي ر م ن الفوائ د الت ي يس تمدَّھا الن اس ف ي جمي ع أنح اء الع الم م ن
التكنولوجيات النووية ،وعلى أنَّ العدي د م ن ال دول األعض اء تس تخدم م ن قب ُل أدوات وتطبيق ات نووي ة بأش كال كثي رة .وذك ر
ايضا ً أنَّ "المسؤولية تقع على عاتق كل بلد للتخلُّص من النفايات الناتجة فيه وذلك على نح و م أمون وآم ن ،وأن ه "إذا م ا ق رَّ ر
بلد ما استخدام تكنولوجيات نووية ،تعيَّن عليه منذ اليوم األول أن ينظر بعين االعتبار في كيفية التخلُّص من نفاياته".
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الصفحة ٨٩

األمن النووي
الھدف
المساھمة في الجھود العالمية الرامية إلى تحقيق أمن نووي فعّال ،من خ الل وض ع إرش ادات راھن ة وش املة وكامل ة بش أن
األمن النووي العالمي والعمل على تطبيقھا عن طريق استعراضات النظراء والخدمات االستشارية وبناء القدرات ،بم ا ف ي
ذلك التعليم والتدريب .المساعدة على التقيُّد بالصكوك الدولية ذات الصلة باألمن النووي وتنفي ذھا ،وتعزي ز التع اون ال دولي
وتنسيق المساعدة بطريقة تدعم استخدام الطاقة النووية وتطبيقاتھا .قيادة التعاون الدولي وتحس ينه ف ي مج ال األم ن الن ووي
استجابة لقرارات المؤتمر العام وتوجيھات مجلس المحافظين.
في عام  ،٢٠١٤واصلت الوكالة تقديم المساعدة للجھود الوطنية قصد تحسين األمن النووي من خالل تنفيذ خط ة
-١
األمن النووي لفترة  .٢٠١٧-٢٠١٤وتلبية لطلبات الدول ،ت م إي الء ق در أكب ر م ن العناي ة ب األمن ف ي أثن اء عملي ات النق ل،
ولثقافة األمن النووي واألمن الحاسوبي.
ترويج إطار األمن النووي
يش تمل إط ار األم ن الن ووي عل ى ص كوك ملزم ة وص كوك غي ر ملزم ة اع ُتم دت تح ت رعاي ة الوكال ة وكيان ات
-٢
أخرى .وتيسِّر الوكالة االمتثال لإلطار الق انوني وتنفي ذه بتق ديم المس اعدة إل ى ال دول ،بن اء عل ى طلبھ ا ،عل ى التنفي ذ الفع ال
اللتزاماتھا بمقتضى الصكوك الدولية ذات الصلة.
والصك الملزم قانونا ً الرئيسي الذي أع ُتمد تحت رعاية الوكالة ھو اتفاقية الحماية المادي ة للم واد النووي ة وتع ديلھا
-٣
ُ
لعام  .٢٠٠٥وعلى الرغم من أن التعديل اعتمد في عام  ٢٠٠٥فھو لم ي دخل حي ز النف اذ بع د .وخ الل ع ام  ٢٠١٤ص دقت
 ١٢دولة على التعديل أو قبلت ه أو أقرَّ ت ه؛ بي د أن ه حت ى نھاي ة الس نة ك ان التع ديل ال ي زال بحاج ة إل ى التص ديق م ن جان ب
 ١٧دولة طرفا ً في االتفاقية ليدخل حيز النفاذ.
وقد نظمت الوكالة حلقة دراسية حول الترويج إلنف اذ تع ديل ع ام  ٢٠٠٥التفاقي ة الحماي ة المادي ة للم واد النووي ة،
-٤
ً
عُقدت في فيينا في حزيران/يونيه وحضرھا أكثر من  ٦٠مشاركا من  ٢٧دولة .وعززت الحلقة الدراس ية ال وعي بالتع ديل
لدى األط راف المتعاق دة ف ي االتفاقي ة وق َّدمت تفاص يل ع ن المس اعدة المتاح ة لتيس ير انض مام ھ ذه ال دول للتع ديل وتنفي ذه.
وفضالً عن ذلك ،نظمت الوكالة حلقة عمل إقليمية واحدة – عُقدت في المكسيك في نيسان/أبريل – وحلقت ي عم ل وطنيت ين
– عُقدتا في صربيا والفلبين – للترويج للتعديل.
وتساعد اإلرشادات المنشورة في سلسلة األمن الن ووي الص ادرة ع ن الوكال ة ال دول عل ى تحس ين تنفي ذ الص كوك
-٥
ً
ً
الملزمة قانونا وغير الملزمة قانونا التي يتألف منھا إطار األمن النووي .وفي عام  ٢٠١٤نشرت الوكالة دليل تنفيذ بعن وان
إدارة أماكن وقوع الجرائم اإلشعاعية )) (Radiological Crime Scene Managementالعدد  22-Gمن سلسلة األم ن الن ووي
الص ادرة ع ن الوكال ة( ،أُع د بالتش ارك ب ين الوكال ة والمنظم ة الدولي ة للش رطة الجنائي ة )اإلنترب ول( ومعھ د األم م المتح دة
األقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة.
وقد أنشأ المدير العام في عام  ٢٠١٢لجنة إرشادات األمن النووي بصفة لجنة دائمة من كب ار الخب راء ف ي مي دان
-٦
األمن النووي ،من أجل توفير المزيد من المساھمات من الدول األعض اء ف ي إع داد المنش ورات ف ي سلس لة األم ن الن ووي
الص ادرة ع ن الوكال ة .واجتمع ت اللجن ة م رتين خ الل تل ك الس نة .وف ي ع ام  ٢٠١٤ت م االتف اق عل ى خريط ة طري ق
للمنشورات في سلسلة األمن النووي.
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الصفحة ٩٠

أمن النقل
يمثل نقل المواد النووية وغيرھا من المواد المشعّة تحديات أمنية فريدة ألنه يتم في المجال الع ام ،خ ارج المراف ق
-٧
ِّ
المؤمّنة ،وينطوي على عالقات بينية أمنية متعددة فيما بين السلطات الوطني ة والجھ ات المش غلة وق وات التص دي .وتس اعد
الوكالة الدول في تنفيذ ترتيب ات أمني ة فعّال ة للنق ل م ن خ الل ص ياغة توص يات وإرش ادات متف ق عليھ ا دول ًي ا ،وتق ديم دع م
عمل ي م ن خ الل تنظ يم دورات تدريبي ة وحلق ات عم ل وتم ارين بش أن أم ن النق ل ،وعن د الطل ب ،إيف اد بعث ات اس تعراض
النظراء وبعث ات تقييمي ة .وف ي أثن اء الع ام الماض ي ،اس تجابة لطل ب ال دول األعض اء ،نظم ت الوكال ة دورة تدريبي ة دولي ة
واحدة في ألمانيا ،ودورة تدريبي ة إقليمي ة واح دة ف ي الھن د )الش كل  (١وث الث دورات تدريبي ة وطني ة بش أن أم ن النق ل ف ي
كازاخستان ومدغشقر واإلمارات العربية المتحدة.

الشكل  -١إعداد لتمرين للتحقق األمني قبل الشحن حيث يفحص ويقيّم المشاركون التدابير األمنية قبل السمّاح ببدء عملية النقل.
وكان ھذا التمرين جزءًا من الدورة التدريبية اإلقليمية بشأن األمن في نقل المواد المشعّة التي ُنظمت في الھند في .٢٠١٤

ثقافة األمن النووي
تؤدي ثقافة األمن النووي دورً ا أساسيًا لضمان واس تدامة أم ن الم واد النووي ة والم واد المشع ـّة األخ رى ف ي أثن اء
-٨
استخدامھا وخزنھا ونقلھا والتخلص منھا ،ذلك أن السلوك البشري يحدّد مدى فعالية إدارة وتشغيل نظام األمن في مجمله.
وخالل  ،٢٠١٤أنجزت الوكالة صياغة منھجية شاملة لتقييم ممارسات ثقافة األمن النووي في المرافق النووية أو
-٩
الھيئ ات العامل ة ف ي المج ال الن ووي ولتحلي ل نق اط الق وى ونق اط الض عف .وق دّمت الوكال ة ال دعم للتنفي ذ التجريب ي لھ ذه
المنھجية في محطة كوزلودوي للقوى النووية في بلغاريا.
وتم تنظيم حدث ج انبي ف ي أثن اء ال دورة العادي ة الثامن ة والخمس ين لم ؤتمر الوكال ة الع ام ر ّك ز عل ى ثقاف ة األم ن
-١٠
النووي من الناحية العملية ونھج الوكالة العالمي .وأب رز الح دث أدوات وأنش طة الوكال ة الرامي ة إل ى الت رويج لثقاف ة األم ن
النووي .وتم التركيز بشكل خاص على أھمية التطبيق العملي لإلرشادات الواردة في الوثيق ة ثقاف ة األم ن الن ووي )الع دد ٧
من سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة(.
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الصفحة ٩١

األمن الحاسوبي
لقد أظھر عدد من الھجمات اإللكترونية عالية المستوى التي حدثت في نھاية العام ضرورة أن ِّ
تعزز ال دول أمنھ ا
-١١
ّ
الحاسوبي للوقاية من الھجمات ضد المرافق النووية .وتلبية للطلبات المتزايدة من الدول األعضاء على المساعدة ،ع ززت
الوكال ة األنش طة المتعلق ة ب األمن الحاس وبي ،ال س يما م ن خ الل تنظ يم اجتماع ات منتظم ة للخب راء قص د تيس ير تب ادل
المعلومات وصياغة إرشادات .كم ا عق دت الوكال ة دورات تدريبي ة وطني ة بش أن األم ن الحاس وبي – ف ي بلغاري ا ،والياب ان
ورومانيا واإلمارات اإلمارات العربية المتحدة -فضالً عن خمس دورات تدريبية إقليمية بشأن ھذا الموضوع -في البرازيل
والھند واألردن وجمھورية كوريا وجمھورية مولدوفـــا )الشكل .(٢

الشكل  -٢خبير بشأن األمن النووي تابع للوكالة في أثناء دورة تدريبية وطنية عقدت في  ٢٠١٤عن الحد األدنى من الوعي بشأن
التھديدات والتكتيكات الھجومية إزاء األمن النووي.

قاعدة بيانات الحادثات واالتجار غير المشروع
في  ،٢٠١٤انضّم كل من تشاد وموزامبيق والسنغال إل ى قاع دة بيان ات الحادث ات واالتج ار غي ر المش روع ،مم ا
-١٢
أدى إلى ارتفاع مجموع أعضاء ھذه القاعدة إلى  ١٢٨دولة .وخالل  ،٢٠١٤أ ّكدت الدول وق وع  ١٨٦حادث ة .ف ي ح ين أن
معظم ھذه الحادثات انطوت على مصادر مشعّة ومواد ملوثة إشعاعيًا ،أ ّكدت الدول في القاعدة المذكورة ف ي  ٢٠١٤وق وع
 ٢٢حادث ة انط وت عل ى م واد نووي ة .وف ي  ،٢٠١٤تح ً
ص لت جھ ات االتص ال لقاع دة بيان ات الحادث ات واالتج ار غي ر
المشروع على تحليل مستفيض في شكل إلكتروني عن الحادثات المسجّ لة في ھذه القاعدة .وكان نمط الحادثات الت ي وقع ت
في  ٢٠١٤مماثالً عموما لما كان عليه على مدى فترة الستة أعوام األخيرة .وبناء عل ى الطل ب ال ذي قدمت ه جھ ات اتص ال
قاعدة بيان ات الحادث ات واالتج ار غي ر المش روع ف ي اجتماعھ ا م ع الوكال ة المعق ود ف ي تموز/يولي ه  ،٢٠١٢أُع د ف ي ع ام
 ٢٠١٤تقرير تحليلي للفترة  ٢٠١٢-٢٠٠٧سيُناقش في اجتماع جھات االتصال المق رر عق ده ف ي تموز/يولي ه  .٢٠١٥وق د
أبرز التقرير ،في جملة أم ور ،نس بة الحادث ات الت ي ت م كش فھا عن د الح دود الدولي ة أو بع دھا مباش رة ،وك ذلك حج م الم واد
الملوّ ث ة إش عاعيًا ،ال س يما ف ي الخ ردة المعدني ة ،ف ي أثن اء العب ور ال دولي .كم ا ش دّد التقري ر عل ى أھمي ة عملي ات الش رطة
والعمليات التحقيقية في مجال مكافحة االتجار غير المشروع في المواد النووية.
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استعراضات النظراء والخدمات االستشارية
أقرّ ت الدول األعضاء مرارً ا في قرارات المؤتمر العام بقيم ة استعراض ات النظ راء والخ دمات االستش ارية الت ي
-١٣
تضطلع بھا الوكالة .وفي  ،٢٠١٤اضطلعت الوكالة بست من بعثات الخدم ة االستش ارية الدولي ة لألم ن الن ووي – ف ي ك ل
من الكاميرون وجمھورية الو الديمقراطية الشعبية ،وقطر ،ورومانيا ،وجن وب أفريقي ا ،وس ري النك ا – وفض الً ع ن بعث ة
تحض يرية إل ى فيي ت ن ام .باإلض افة إل ى ذل ك ،اض طلعت الوكال ة بخم س م ن بعث ات الخدم ة االستش ارية الدولي ة المعني ة
بالحماية المادية ،في أرمينيا ،وبلجيكا ،وإندونيسيا ،وجمھورية كوريا.
بناء القدرات
ما يزال بناء قدرات الموارد البشرية نشاطا رئيسيا للحفاظ على نظام وطن ي فع ال ومس تدام لألم ن الن ووي .وف ي
-١٤
غض ون الع ام ،نف ذت الوكال ة أكث ر م ن  ١٠٠م ن األح داث التدريبي ة وحلق ات العم ل ،ش ملت كاف ة جوان ب األم ن الن ووي
وحضرھا نح و  ٣٤٠٠مش ارك م ن  ١٢٦دول ة .وباإلض افة إل ى ذل ك ،نش رت الوكال ة خم س وح دات تعل م إلكترون ي عب ر
اإلنترنت بشأن مواضيع أمن النقل ،واألم ن الحاس وبي ،وحص ر الم واد النووي ة ومراقبتھ ا ألغ راض األم ن ،وإدارة أم اكن
وقوع الجرائم اإلشعاعية ،والحماية المادية .ولق د ص ممت ھ ذه الوح دات عب ر اإلنترن ت بغي ة تمك ين ال دول األعض اء عل ى
نحو أفضل من تنفيذ اإلرشادات الواردة في سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة.
المؤتمر الدولي بشأن أوجه التقدم في مجال الكيمياء الشرعية النووية
تم اإلقرار بأھمية الكيمياء الشرعية النووي ة م ن قب ل ال دول األعض اء ف ي العدي د م ن المنت ديات .واس تجابة ل ذلك،
-١٥
ُّ
نظم ت الوكال ة تموز/يولي ه ف ي مقرھ ا الرئيس ي م ؤتمرا دولي ا عنوان ه أوج ه التق دم ف ي مج ال الكيمي اء الش رعية النووي ة:
مواجھة التھديد المتنامي الماثل ف ي الم واد النووي ة والم واد المش عّة األخ رى غي ر الخاض عة لل تح ُّكم الرق ابي .واجت ذب ھ ذا
الم ؤتمر ال دولي األول ال ذي يرك ز حص را عل ى الكيمي اء الش رعية النووي ة أكث ر م ن  ٢٨٠مش اركا ً م ن  ٧٦دول ة عض واً
وثم اني منظم ات دولي ة .وأب رز ھ ذا الم ؤتمر الكيمي اء الش رعية النووي ة باعتبارھ ا عنص را رئيس يا للبني ة األساس ية لألم ن
النووي لدولة ما.
وتم إعداد دورة تدريبية جديدة في عام  ٢٠١٤تشدد عل ى ال دور ال ذي تؤدي ه أفض ل ممارس ات الكيمي اء الش رعية
-١٦
في منع وقوع حدث أمن نووي ما والتصدي له .وتم تقديم ھذه الدورة التدريبية الجديدة كمشروع تجريبي في ھنغاريا.
تقييمات االحتياجات
تولي الوكالة أولوية عالية إلعداد وتنفيذ خطط متكاملة لدعم األمن النووي )"الخطط المتكاملة"( من أجل مس اعدة
-١٧
ّ
الدول األعضاء ،عند الطلب ،على تطبيق نھج منظم وشمولي حيال بناء القدرات في مجال األمن النووي ،وكذلك م ن أج ل
التم ُّكن من زيادة التنسيق ما بين الوكالة والدولة المعنية والجھات المانحة المحتمل ة .وح َّق ق برن امج الخط ط المتكامل ة ل دعم
األمن الن ووي نم واً واس عا ً ف ي ع ام  .٢٠١٤وبغي ة تعزي ز التنمي ة المنھجي ة للخط ط المتكامل ة ل دعم األم ن الن ووي ،عق دت
الوكالة ثالثة اجتماعات إقليمية في غانا وإندونيسيا وجمھورية مولدوفا .وخالل العام ،وافقت  ١٤دولة عض واً رس ميا ً عل ى
الخطط المتكاملة لدعم األمن النووي الخاصة بھا ،كم ا بل َورت ثم اني دول أعض اء إض افية الص يغة النھائي ة لخط ط جدي دة
متكاملة ل دعم األم ن الن ووي م ع الوكال ة وھ ي ف ي َط ْور الموافق ة عليھ ا ،كم ا عق دت تس ع دول أعض اء ل ديھا حالي ا ً خط ط
متكاملة لدعم األمن النووي اجتماع ات استعراض ية مش تركة م ع الوكال ة .وم ع ازدي اد ع دد ال دول األعض اء الت ي وض عت
خططا متكاملة لدعم األمن النووي ،باتت الوكالة قادرة على اكتساب فھم أكثر شموالً ألولوي ات األم ن الن ووي وعل ى تلبي ة
االحتياجات الحقيقية المتصلة باألمن النووي للدول األعضاء بطريقة منھجية ومستدامة تراعي تحديد األولويات.
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وعينت نحو  ٧٠دولة عضواً جھات اتصال فيما يخص نظام إدارة المعلومات المتعلقة باألمن النووي .كما عقدت
-١٨
الوكالة في ع ام  ٢٠١٤س بعة اجتماع ات دون إقليمي ة ت م خاللھ ا تق ديم نظ ام إدارة المعلوم ات المتعلق ة ب األمن الن ووي إل ى
مرش حة م ن  ٨٥دول ة عض واً .كم ا ت م أيض ا ب ذل جھ ود ف ي س بيل إدم اج نظ ام إدارة
جھ ات اتص ال أو جھ ات اتص ال َ
المعلومات المتعلقة باألمن النووي في الخطط المتكاملة لدعم األمن النووي .وعقدت حلقة العمل الوطنية األولى بشأن نظام
إدارة المعلومات المتعلقة باألمن النووي واس تعراض الخط ط المتكامل ة ل دعم األم ن الن ووي ف ي الفلب ين ف ي أواخ ر تش رين
الثاني/نوفمبر.
صندوق األمن النووي
ً
في غضون العامَ ،ق ِبلَت الوكالة تعھُّدا ٍ
مالية مق َّد َمة إلى صندوق األمن النووي بمبلغ مقداره  ٢٤٫٤مليون يورو.
ت
-١٩
َّ
واش تمل المبل غ الم ذكور عل ى مس اھمات مالي ة مقدم ة م ن االتح اد الروس ي ،وإس بانيا ،وأس تراليا ،وإس تونيا ،وألماني ا،
وجمھورية كوريا ،والدانمرك ،والصين ،وفرنسا ،وفنلندا ،وكازاخستان ،وكن دا ،والمملك ة المتح دة ،والن رويج ،ونيوزيلن دا،
وھولندا ،والواليات المتحدة األمريكية ،واليابان .وتم أيضا تل ِّقي مساھمات عينية بلغت قيمتھا  ٣٥٢ ٠٧٢يورو.

التحقــّق النووي

Blank
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التحقــّق النووي
األھداف
ردع انتشار األسلحة النووية من خالل الكشف المبكر عن سوء استخدام المواد أو التكنولوجي ا النووي ة ،وع ن طري ق تق ديم
تأكيدات موثوقة بأن الدول تحترم التزاماتھا المتعلقة بالضمانات .المساھمة في الح د م ن التس لح الن ووي وف ي ن زع الس الح
م ن خ الل االس تجابة لطلب ات ال دول م ن أج ل التحق ق والمس اعدات التقني ة األخ رى المرتبط ة باالتفاق ات والترتيب ات ذات
الص لة .والتحس ين المس تمر والتط وير األمث ل للعملي ات والق درات بھ دف االض طالع الفع ال بمھم ة التحق ق المس ندة إل ى
الوكالة.
تنفيذ الضمانات في عام ٢٠١٤
تخلص الوكالة ،في نھاية كل عام ،إلى استنتاج خاص بالضمانات بشأن ك ل دول ة تط َّب ق فيھ ا الض مانات .ويس تند
-١
ھ ذا االس تنتاج إل ى تقي يم جمي ع م ا يت اح للوكال ة م ن معلوم ات ذات ص لة بالض مانات خ الل ممارس تھا لحقوقھ ا ووفائھ ا
بالتزاماتھا المتعلقة بالضمانات خالل ذلك العام.
وفيما يخص الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات شاملة ،تسعى الوكالة إلى التوصل إل ى اس تنتاج ب أن جمي ع الم واد
-٢
ً
النووية ظلت في نطاق األنشطة السلمية .وللتوصل إلى ھذا االستنتاج ،يجب عل ى الوكال ة أن تس توثق مم ا يل ي :أوال ،ع دم
وجود مؤشرات تدل على حدوث تحريف للمواد النووية المعلنة بعيداً عن األنشطة السلمية )بما في ذلك عدم إساءة استخدام
المرافق المعلن عنھا ،أو غيرھا من األماكن المعلنة ،إلنتاج مواد نووية غير معلنة(؛ وثانياً ،عدم وجود مؤشرات تدل عل ى
وجود مواد أو أنشطة نووية غير معلنة في الدولة ككل.
وللتأكد من عدم وجود مؤشرات تدل على وجود مواد أو أنشطة نووية غير معلنة في دولة ما ،وحت ى يتس ّنى ف ي
-٣
النھاية استخالص االستنتاج األوسع بأن جميع المواد النووية ظلت في نطاق األنشطة السلمية ف ي تل ك الدول ة ،تق يّم الوكال ة
نتائج ما تنفذه من أنشطة تحقق وتقييم بموجب ما ترتبط به ھذه الدولة من اتفاقات ض مانات ش املة وبروتوك والت إض افية.
ومن ثم ،لكي تس تخلص الوكال ة ھ ذا االس تنتاج األوس ع ،يج ب أن يك ون ھن اك اتف اق ض مانات ش املة وبروتوك ول إض افي
نافذان في الدولة ،كما يجب أن تكون الوكالة قد استكملت جميع أنشطة التحقـّق والتقييم الضرورية ول م تج د أي مؤش ر م ن
شأنه ،في رأيھا ،أن يثير مشاغل تتعلّق باالنتشار.
وبالنس بة لل دول المرتبط ة باتفاق ات ض مانات ش املة ناف ذة ولكنھ ا غي ر مرتبط ة ببروتوك والت إض افية ناف ذة ،ال
-٤
تخلص الوكال ة إل ى اس تنتاج إال بخص وص م ا إذا كان ت الم واد النووي ة المعلن ة ق د ظل ت ف ي نط اق األنش طة الس لمية ،ألن
الوكالة ال تملك ما يكفي من األدوات لتوفير تأكيدات موثوقة بشأن عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة في الدولة.
وفيما يخص الدول التي تم بشأنھا استخالص االستنتاج األوسع ،تنفذ الوكالة الضمانات المتكاملة ،التي ھي توليفة
-٥
مثل ى تجم ع ب ين الت دابير المتاح ة بموج ب اتفاق ات الض مانات الش املة والبروتوك والت اإلض افية لتحقي ق أقص ى ق در م ن
الفعالية والكفاءة في الوفاء بالتزام ات الوكال ة المتعلق ة بالض مانات .وخ الل ع ام  ،٢٠١٤ت م تنفي ذ الض مانات المتكامل ة ف ي
 ٥٣دولة.٢،١

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١أرميني ا ،إس بانيا ،أس تراليا ،إس تونيا ،إك وادور ،ألماني ا ،إندونيس يا ،أوروغ واي ،أوزبكس تان ،أوكراني ا ،آيرلن دا ،آيس لندا ،إيطالي ا،
البرتغال ،بلجيكا ،بلغاريا ،بنغالديش ،بوركينا فاسو ،بولندا ،بيرو ،جامايكا ،الجمھورية التشيكية ،جمھورية كوري ا ،جمھوري ة مق دونيا
اليوغوس الفية س ابقا ً ،ال دانمرك ،روماني ا ،س لوفاكيا ،س لوفينيا ،س نغافورة ،الس ويد ،سيش يل ،ش يلي ،غان ا ،فلن دا ،الكرس ي الرس ولي،
كرواتيا ،كندا ،كوبا ،التفي ا ،لكس مبرغ ،ليبي ا ،ليتواني ا ،مالط ة ،م الي ،مدغش قر ،مون اكو ،الن رويج ،النمس ا ،ھنغاري ا ،ھولن دا ،الياب ان،
ياالو ،اليونان.
 ٢وتايوان ،الصين.
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وفي عام  ٢٠١٤طـُبِّقت الضمانات على  ١٨٠دولة ٤،٣مرتبطة باتفاقات ضمانات نافذة معقودة مع الوكالة .٥وم ن
-٦
أصل الدول الـ ١١٨المرتبطة باتفاقات ضمانات شاملة وببروتوكوالت إضافية نافذة ،خلص ت الوكال ة إل ى أن جمي ع الم واد
النووية ظل ت ف ي نط اق األنش طة الس لمية ف ي  ٦٥دول ة٦؛ وبالنس بة لل دول ال ـ ٥٣المتبقي ة ل م ت تمكن الوكال ة ،نظ را إل ى أن
التقييمات الضرورية فيما يتعلق بعدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة في كل دولة من ھذه ال دول م ا زال ت مس تمرة،
من الخلوص إلى االستنتاج ذاته .وبالنسبة لھذه الدول الـ ،٥٣وكذلك الدول الـ ٥٤المرتبطة باتفاقات ضمانات ش املة ولكنھ ا
غي ر مرتبط ة ببروتوك والت إض افية ناف ذة ،خلص ت الوكال ة فق ط إل ى أن الم واد النووي ة المعلن ة بقي ت ف ي نط اق األنش طة
السلمية.
و ُن ِّفذت الضمانات أيضا ً فيما يخص المواد النووية الموجودة في مرافق مختارة موجودة في الدول الخمس الحائزة
-٧
ألس لحة نووي ة األط راف ف ي معاھ دة ع دم انتش ار األس لحة النووي ة )معاھ دة ع دم االنتش ار( بموج ب اتفاق ات الض مانات
الطوعي ة الخاص ة بھ ا .وفيم ا يخ ص ھ ذه ال دول الخم س ،خلص ت الوكال ة إل ى أن الم واد النووي ة الموج ودة ف ي المراف ق
المختارة التي تم تطبيق الضمانات عليھا ظلت في نطاق األنشطة السلمية أو ت م س حبھا م ن الض مانات حس بما نص ت علي ه
االتفاقات.
وفيم ا يخ ص ال دول ال ثالث الت ي ن َّف ذت فيھ ا الوكال ة ض مانات ،عم الً باتفاق ات ض مانات تس تند إل ى الوثيق ة
-٨
 INFCIRC/66/Rev.2وتخص مفردات بعينھا ،خلصت األمانة إلى أنَّ المواد والمرافق وغيرھا من المف ردات النووي ة الت ي
ُ
طبقت عليھا الضمانات ظلت في نطاق األنشطة السلمية.
وحتى  ٣١كانون األول/ديس مبر  ،٢٠١٤كان ت  ١٢دول ة طرف ا ً ف ي معاھ دة ع دم االنتش ار وغي ر ح ائزة ألس لحة
-٩
نووية لم تقم بعد بإدخ ال اتفاق ات ض مانات ش املة حي ز النف اذ بمقتض ى الم ادة الثالث ة م ن المعاھ دة .ول م تس تطع الوكال ة أن
تستخلص أي استنتاجات تخص الضمانات فيما يتعلق بتلك الدول.

عقد اتفاقات الضمانات والبروتوكوالت اإلضافية ،وتعديل وإلغاء بروتوكوالت الكميات الصغيرة
اس تمرت الوكال ة ف ي تيس ير عق د اتفاق ات الض مانات والبروتوك والت اإلض افية )الش كل  ،(١وتع ديل أو إلغ اء
-١٠
٨
٧
بروتوكوالت الكمي ات الص غيرة  .وخ الل ع ام  ،٢٠١٤دخ ل بروتوك والن إض افيان اثن ان حي ز النف اذ  .ويع رض الج دول
ألف ٦-ال وارد ف ي مرف ق ھ ذا التقري ر حال ة اتفاق ات الض مانات والبروتوك والت اإلض افية حت ى  ٣١ك انون األول/ديس مبر
 .٢٠١٤وخ الل الع ام ،و َّقع ت دول ة واح دة ٩عل ى بروتوك ول إض افي ،وواف ق المجل س عل ى بروتوك ول إض افي لدول ة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٣ال تشمل ھذه الدول جمھوريّة كوريا الشعبيّة الديمقراطيّة ،الت ي ل م تطب ق الوكال ة الض مانات فيھ ا ول ذلك ل م تس تطع اس تخالص أي
استنتاج بشأنھا.
 ٤وتايوان ،الصين.
 ٥ترد في مرفق ھذا التقرير حالة عقد اتفاقات ضمانات ،وبروتوكوالت إضافية ،وبروتوكوالت كميات صغيرة.
 ٦وتايوان ،الصين.
 ٧الكثير من الدول ،التي لديھا أنشطة نووية ض ئيلة ج داً أو ليس ت ل ديھا أي أنش طة نووي ة ،عق دت بروتوك ول كمي ات ص غيرة ملحق ا ً
باتفاق الضمانات الشاملة الخاص بك ٍّل منھا .وبموجب بروتوكول الكميات الصغيرة ،يبقى تنفيذ معظم إجراءات الضمانات المنص وص
عليھا في الجزء الثاني من اتفاق الضمانات الشاملة معلّقا ً ما دامت معايير معيَّن ة مس توفاة .وف ي ع ام  ،٢٠٠٥اتخ ذ مجل س المح افظين
قراراً بتنقيح النص الموحد لبروتوكول الكميات الصغيرة وبتغيير مع ايير األھلي ة الخاص ة بعق د ھ ذه البروتوك والت ،بحي ث جع ل ھ ذه
البروتوكوالت غير متاحة ألي دولة ل ديھا مراف ق قائم ة أو مخط ط لھ ا وقل ص ع دد الت دابير المعل ـّقة )الوثيق ة GOV/INF/276/Mod.1
وتصويبھا  .(Corr.1وقد استھلت الوكالة عمليات تبادل رس ائل م ع جمي ع ال دول المعني ة بغي ة إنف اذ الص يغة المنقح ة ل نص بروتوك ول
الكميات الصغيرة والتغيير في معايير عقد بروتوكوالت الكميات الصغيرة.
 ٨الھند ،وسان كيتس ونيفيس.
 ٩جمھورية الو الديمقراطية الشعبية.
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أخ رى .١٠وبنھاي ة ع ام  ،٢٠١٤كان ت اتفاق ات الض مانات المعق ودة م ع  ١٨١دول ة ناف ذة ،كم ا كان ت ل دى  ١٢٤دول ة
بروتوكوالت إضافية نافذة.
٢٠٠
١٨٠

١٨٠

١٧٩

١٧٨

١٧٥

٥٦

٥٨

٦٠

٦٤

٧١

١٢٤

١٢٢

١١٩

١١٤

١٠٤

٢٠١٤

٢٠١٣

٢٠١٢
السنة

٢٠١١

٢٠١٠

١٨٠
١٦٠
١٤٠
١٢٠

٨٠

عدد الدول

١٠٠

٦٠
٤٠
٢٠

ما من بروتوكول
إضافي نافذ

٠

بروتوكول إضافي
نافذ

شكل  -١عدد البروتوكوالت اإلضافية فيما يتعلق بالدول المرتبطة باتفاقات ضمانات نافذة) ٢٠١٤-٢٠١٠ ،جمھورية كورية
الشعبية الديمقراطية غير مدرجة(.

واصلت األمانة تنفيذ خطة العمل الرامية إلى التشجيع على عقد اتفاقات ضمانات وبروتوكوالت إض افية ،١١الت ي
-١١
ت م تح ديثھا ف ي أيلول/س بتمبر َّ .٢٠١٤
ونظم ت الوكال ة ح دثين وطن َّي ين ع ن الض مانات ف ي برون ي دار الس الم ف ي
حزيران/يونيه ،وفي ميانمار ف ي ك انون األول/ديس مبر ،ش جَّ عت خاللھم ا الوكال ة ھ اتين ال دولتين عل ى إب رام بروتوك والت
إض افية وتع ديل البروتوك ولين الخاص ين بالكمي ات الص غيرة المب رمين معھم ا .وإض افة إل ى ذل ك ،عُق دت عل ى م دى الع ام
ٌ
اورات م ع ممثل ين ع ن دول مختلف ة بش أن عق د اتفاق ات ض مانات وبروتوك والت إض افية ،وذل ك ف ي جني ف وفيين ا
مش
ونيويورك ،وكذلك أثناء أحداث تدريبية ّ
نظمتھا الوكالة في فيينا وسواھا.

تعديل وإلغاء بروتوكوالت الكميات الصغيرة
استمرت الوكالة أيضا ً في التواصل م ع ال دول م ن أج ل تنفي ذ مق ررات المجل س لع ام  ٢٠٠٥بش أن بروتوك والت
-١٢
الكميات الصغيرة ،بُغية تعديل ھذه البروتوكوالت أو إلغائھا بما يوافق النص النمطي المن َّقح .وخالل عام  ،٢٠١٤تم تع ديل
بروتوكولي كميات صغيرة ١٢اثنين معمول بھما .ويعني ذلك أنه وبنھاية عام  ،٢٠١٤كانت ھنالك  ٦٠دولة من أص ل نح و
 ١٠٠دولة قد أعربت عن قبولھا نص بروتوكول الكميات الصغيرة المعدّل )الذي أصبح نافذاً فيما يخص  ٥٣دولة من تل ك
الدول( في حين ألغت أربع دول بروتوكول الكميات الصغيرة الخاص بكل منھا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١٠كمبوديــا.
١١

متاح على الموقع الشبكي.http://www.iaea.org/OurWork/SV/Safeguards/documents/sg_actionplan.pdf :

١٢

كمبوديا ونيوزيلندا
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جمھورية إيران اإلسالمية )إيران(
-١٣
اتفاق الضمانات المعقود في
خالل عام  ،٢٠١٤ق َّدم المدير العام أربعة تقارير إلى مجلس المحافظين بعنوان تنفيذ
ِ
إطار معاھدة عدم االنتشار واألحكام ذات الصلة المنصوص عليھا في قرارات مجلس األمن في جمھورية إيران اإلسالمية
)الوثائق  ،GOV/2014/10و ،GOV/2014/28و ،GOV/2014/43و GOV/2014/58وتصويبھا .(Corr.1
وفي عام  ،٢٠١٤وخالفا ً لما نص ت علي ه الق رارات الملزم ة ذات الص لة الص ادرة ع ن مجل س المح افظين وع ن
-١٤
مجلس األمن التابع لألمم المتحدة ،لم تق م إي ران بم ا يل ي :تنفي ذ أحك ام بروتوكولھ ا اإلض افي؛ تنفي ذ البن د المع دّل  ١–٣م ن
الجزء العام من الترتيبات الفرعية التفاق الضمانات المعقود معھا؛ تعليق جميع األنشطة المتعلقة ب اإلثراء؛ أو تعلي ق جمي ع
األنشطة المرتبطة بالماء الثقيل .كما أنھا لم تقم بتبديد شواغل الوكالة بش أن األبع اد العس كرية المحتمل ة لبرنامجھ ا الن ووي.
ويعد ھذا القرار ضروريا الستعادة الثقة الدولية في الطابع السلمي الحصري للبرنامج النووي اإليراني.
وفي إطار التعاون ،اتفقت الوكالة وإيران ،خ الل الفت رة الممت دة م ن تش رين الث اني/نوفمبر  ٢٠١٣إل ى أيار/م ايو
-١٥
 ،٢٠١٤على ما مجموعه  ١٨تدبيرا عمليا ستقوم إيران بتنفيذه في ثالث خطوات متعاقبة كجزء من نھج يھدف إلى تس وية
جميع القضايا الراھنة والسابقة .١٣وحتى نھاية عام  ،٢٠١٤نفذت إيران  ١٦تدبيرا من ھذه التدابير العملية؛ بيد أنھا ل م تق م
بعد بتنفيذ تدبيرين اثنين متعلقين باألبعاد العسكرية المحتملة لبرنامجھا النووي ،تم االتفاق عل ى تنفي ذھما ف ي إط ار الخط وة
الثالث ة م ن إط ار التع اون .كم ا دع ت الوكال ة إي ران إل ى اقت راح ت دابير عملي ة جدي دة لتبدي د ش واغل الوكال ة بش أن األبع اد
العسكرية المحتملة لبرن امج إي ران الن ووي ،س يتم تنفي ذھا ف ي إط ار الخط وة القادم ة م ن إط ار التع اون .وحت ى  ٣١ك انون
األول/ديسمبر  ،٢٠١٤لم تقترح إيران أي تدابير من ذلك القبيل.
ومنذ  ٢٠كانون الثاني/يناير  ،٢٠١٤اضطلعت الوكالة بأنشطة رصد وتحق ق متعلق ة بالت دابير المتص لة بالمج ال
-١٦
النووي الواردة في خطة العمل المشتركة ھذه التي وافقت عليھا االتحاد الروسي وألمانيا وإيران والصين وفرنس ا والمملك ة
المتحدة والواليات المتحدة األمريكية ،الھادفة إلى التوصل إلى "حل شامل طويل األجل ُي َّت َف ق علي ه بص ورة متبادل ة يض من
أن يك ون البرن امج الن ووي اإليران ي س لميًا حص رً ا" .وق درت الم دة األولي ة لخط ة العم ل المش تركة بس تة أش ھر .وف ي
 ٢٤تموز/يولي ه  ،٢٠١٤ت م تمدي د فت رة خط ة العم ل المش تركة إل ى غاي ة  ٢٤تش رين الث اني/نوفمبر  ،٢٠١٤وم ن ثم ة ت م
تمديدھا مرة أخرى إلى غاية  ٣٠حزيران/يونيه  .٢٠١٥وتطلب العم ل ال ذي تض طلع ب ه الوكال ة فيم ا يتعل ق بخط ة العم ل
المش تركة تقريب ا مض اعفة أنش طتھا الخاص ة ب التحقق مقارن ة باألنش طة الت ي كان ت بالفع ل تض طلع بھ ا بمقتض ى اتف اق
الضمانات الخاص بإيران والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس المحافظين ومجلس األمن.
وفي حين واصلت الوكالة طوال عام  ٢٠١٤التح ُّقق من عدم تحريف المواد النوو ّي ة المعلن ة ف ي المراف ق النوو ّي ة
-١٧
واألماكن الواقعة خارج المرافق التي أعلنت عنھا إيران بمقتضى اتفاق الضمانات المعقود معھا ،لم تكن الوكالة ف ي وض ع
يم ِّكنھا من تقديم تأكيدات موثوقة بشأن عدم وجود مواد وأنشطة نوويّة غير معلنة في إي ران ،ول ذلك ل م ت تم ّكن م ن اس تنتاج
١٤
أنَّ جميع المواد النوويّة في إيران مندرجة في نطاق األنشطة السلميّة.
الجمھورية العربية السورية )سوريا(

في أيلول/سبتمبر  ،٢٠١٤ق َّدم المدير العام إلى مجل س المح افظين تقري راً عنوان ه تنفي ذ اتف اق الض مانات المعق ود
-١٨
بموجب معاھ دة ع دم االنتش ار ف ي الجمھوري ة العربي ة الس ورية )الوثيق ة  .(GOV/2014/44ووفق ا لھ ذا التقري ر ،ف إن تقي يم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١٣تم االتفاق بشأن التدابير العملية الستة األولية في  ١٣تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٣؛ كما تم االتفاق بشأن سبعة تدابير عملية أخ رى
في  ٩شباط/فبراير ٢٠١٤؛ وتم كذلك االتفاق بشأن خمسة تدابير عملية إضافية في  ٢٠أيار/مايو .٢٠١٤
 ١٤عل ى س بيل المث ال ،ل م تق م إي ران بتنفي ذ بروتوكولھ ا اإلض افي ،كم ا ھ و مطل وب ف ي الق رارات الملزم ة الص ادرة ع ن مجل س
المحافظين وعن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة.
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الوكالة الذي مفاده أن من المرجح للغاية أن مبنى تم تدميره في موقع دي ر ال زور ك ان مف اعالً نووي ا ً وك ان ينبغ ي أن تعلن ه
سوريا للوكالة ،ظل دون تغيير ١٥.وفي عام  ،٢٠١٤ج َّدد المدير العام دعوته إلى سوريا بأن تتعاون مع الوكالة تعاون ا تام ا
فيما يخص المسائل العالقة الم ّتصلة بموقع دير الزور وأماكن أخرى .ولم تستجب سوريا بعد لھذه الطلبات
وف ي ع ام  ،٢٠١٤أب دت س وريا اس تعدادھا الس تقبال مفتش ي الوكال ة ،ولتق ديم ال دعم ،بغ رض إج راء تحق ق م ن
-١٩
ّ
الرصيد المادي في المفاعل المصدري النيوتروني المصغر في دمشق .وقررت الوكالة — بعد النظر في تقييم إدارة األم م
المتحدة لشؤون السالمة واألمن لألوضاع األمنية السائدة ف ي س وريا ،م ع إي الء االعتب ار لض آلة كمي ة الم واد النووي ة الت ي
أعلنت سوريا عن وجودھا في المفاعل — تأجي ل عملي ة التحق ق م ن الرص يد الم ادي ف ي المفاع ل الم ذكور ريثم ا تتح ّس ن
الظروف األمنية بما يكفي .وبنھاية عام  ،٢٠١٤لم يتغير التقييم بشأن األوضاع األمنية في سوريا.
ول م تعث ر الوكال ة ،اس تنادا إل ى تقي يم للمعلوم ات الت ي ق دمتھا س وريا وإل ى غيرھ ا م ن المعلوم ات ذات الص لة
-٢٠
بالضمانات المتاحة لھا ،على أي إشارة لتحريف مواد نووية معلنة من األنشطة السلمية .وفيما يخص عام  ،٢٠١٤خلص ت
الوكالة بشأن سوريا إلى أنَّ المواد النوويّة المعلنة ظلـَّت في نطاق األنشطة السلميّة.
جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية
-٢١
في أيلول/سبتمبر  ،٢٠١٤قدم المدير العام تقريراً إلى مجلس المحافظين والمؤتمر العام بعنوان تطبيق الضمانات
ً
في جمھورية كوريا الش عبية الديمقراطي ة )الوثيق ة  ،(GOV/2014/42–GC(58)/21تض مّن تح ديثا للتط ورات المس تجدة من ذ
تقرير المدير العام في آب/أغسطس .٢٠١٣
ومنذ عام  ،١٩٩٤لم تتم َّكن الوكال ة م ن االض طالع بجمي ع أنش طة الض مانات الض رورية المنص وص عليھ ا ف ي
-٢٢
اتفاق الضمانات المعقود مع جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية في إطار معاھدة عدم االنتش ار .واعتب ارا م ن نھاي ة ع ام
 ٢٠٠٢وحتى تموز/يوليه  ٢٠٠٧لم تكن الوكال ة ق ادرة  -وم ا زال ت غي ر ق ادرة من ذ نيس ان/أبريل  - ٢٠٠٩عل ى تنفي ذ أي
تدابير للتحقق في جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية ،ولذلك لم تتمكن م ن اس تخالص أي اس تنتاجات خاص ة بالض مانات
فيما يتعلق بذلك البلد.
ومن ذ نيس ان/أبريل  ،٢٠٠٩ل م تنف ـّذ الوكال ة أي ت دابير بمقتض ى الترتي ب المخص ص الغ رض للرص د والتحق ق،
-٢٣
المتف ق علي ه ب ين الوكال ة وجمھوري ة كوري ا الش عبية الديمقراطي ة والمت وخى ف ي اإلج راءات األولي ة المتف ق عليھ ا خ الل
المحادثات السداسية .ومن دواعي األسف العميق البيانات الصادرة عن جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية بشأن إجرائھ ا
تجربة نووية ثالثة ،وتصريحاتھا التي تؤكد مجدداً "حقھا" في إج راء مزي د م ن التج ارب النووي ة ،ونيتھ ا ف ي إع ادة تع ديل
وإعادة تشغيل مرافقھا النووية في يونغبيون ،فضالً عن بياناتھا الس ابقة بش أن أنش طة إث راء اليوراني وم وتش ييد مفاع ل م اء
خفيف.
وعل ى ال رغم م ن ع دم تنفي ذ أي تح ُّق ق ف ي المي دان ف ي ع ام  ،٢٠١٤واص لت الوكال ة مراقب ة األنش طة النووي ة
-٢٤
لجمھورية كوري ا الش عبية الديمقراطي ة باس تخدام المعلوم ات المفتوح ة المص در )بم ا ف ي ذل ك ص ور األقم ار االص طناعية
والمعلومات التجارية( .وم ن خ الل اس تخدامھا ص ور األقم ار االص طناعية ،واص لت الوكال ة ،خ الل ع ام  ،٢٠١٤مراقب ة
البصمات التي كانت متسقة مع تشغيل المفاعل الذي تبلغ قدرته  ٥ميغاواط )كھربائي( الموجود في يونغبيون ،كما لوحظت
أيضا أعمال تجديد أو توسيع لمباني أخرى داخل موقع يونغبيون .بيد أنه ،ومن دون معاينة الموق ع ،ال يمك ن للوكال ة تأكي د
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١٥دعا مجلس المحافظين ،في قراره  GOV/2011/41الصادر في حزيران/يونيه ) ٢٠١١اع ُتمِد من خالل تصويت( سوريا ،في جمل ة
أم ور ،إل ى أن تع الج عل ى وج ه الس رعة ع دم امتثالھ ا التف اق الض مانات ال ذي عقدت ه ف ي إط ار معاھ دة ع دم االنتش ار ،وعل ى وج ه
الخص وص أن ت زود الوكال ة بتق ارير محدّث ة بمقتض ى اتف اق الض مانات الخ اص بھ ا وتت يح الوص ول إل ى جمي ع المعلوم ات والمواق ع
والموا ّد واألشخاص على النحو الالزم للوكالة من أجل التحقق من ھذه التقارير ،وتسوية جميع المسائل المعلقة لكي تتم ّكن الوكال ة م ن
تقديم التأكيدات الضرورية فيما يتصل بالطبيعة السلميّة حصراً للبرنامج النووي السوري.
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الحالة التشغيلية لذلك المفاعل أو الغرض من األنشطة األخرى التي تمت مالحظتھا .وواصلت الوكالة زيادة تدعيم معارفھا
بشأن البرنامج النووي لجمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية بھدف الحفاظ على التأھب التشغيلي الستئناف تنفيذ الضمانات
في ذلك البلد.
تعزيز الضمانات

تطور تنفيذ الضمانات
ف ي ع ام  ،٢٠١٤واص لت الوكال ة تعزي ز فعال ّي ة تنفي ذ الض مانات وتحس ين كفاءتھ ا م ن خ الل مواص لتھا تحس ين
-٢٥
طريقة تنفيذ ھذه الضمانات .ويعد ھذا التطور أمرا ضروريا ،نظرا إلى ازدياد عبء عمل الوكال ة المتص ل ب التحقق بس بب
ما يسجل من ارتفاع في عدد المنشآت النووية وفي كمية المواد النووية الخاضعة للضمانات .وت م وص ف المس تجدات الت ي
ش ھدھا ف ي اآلون ة األخي رة التط ور المتواص ل لتنفي ذ الض مانات ف ي تقري ر قدم ه الم دير الع ام إل ى مجل س المح افظين ف ي
آب/أغسطس بعنوان الوثيقة التكميلية للتقرير المتعلق بإرساء مفھوم لتنفيذ الضمانات على مستوى الدولة وتطويره )الوثيق ة
 .(GOV/2013/38وقدم ھذا التقرير عقب عملية مش اورات ّ
مكثف ة م ع ال دول األعض اء ،كم ا أن ه ق دم إيض احات ومعلوم ات
إضافية بشأن مفھوم مستوى الدولة .١٦ووصف التقرير كيفية تطبيق مفھوم الدولة على الدول التي أبرمت اتفاقات ضمانات
شاملة ،اتفاقات ضمانات تخص مفردات بعينھا ،واتفاقات ضمانات طوعية؛ كما عرض الخطوات المقبلة فيما يتعل ق بتنفي ذ
ھذا المفھوم؛ وحدد التأثير المتو ّقع لھذا المفھوم في فعالية وكفاءة تنفيذ الضمانات.
وبغية مواصلة ضمان االتساق وعدم التمييز في تنفيذ الضمانات بالنسبة للدول المرتبطة بنفس الن وع م ن اتفاق ات
-٢٦
الضمانات ،وتحقيق كفاءات إضافية ،واصلت الوكال ة تحس ين م ا ي رتبط ب ذلك األم ر م ن عملي ات وإج راءات ،مم ا يجعلھ ا
أكثر توحيدا.

تحليل المعلومات
يمثل تحليل المعلومات ذات الصلة بالضمانات جزءاً جوھريا ً من عملية تقييم األنشطة النووية للدولة واستخالص
-٢٧
االستنتاجات المتعلقة بالضمانات .وتقوم الوكالة ،عند استخالص ھذه االستنتاجات ،بمعالجة إعالن ات ال دول ونت ائج أنش طة
التحقق التي تقوم بھا الوكالة وس ائر م ا يت وفر للوكال ة م ن معلوم ات متص لة بالض مانات ،فض الً ع ن تقي يم ھ ذه المعطي ات
وتحليل مدى اتساقھا .ودعما ً لھذه العملية ،تعتمد الوكالة على كم متزايد من البيانات المنبثقة من أنش طة التح ّق ق الت ي ت ؤدى
في المقر الرئيسي وف ي المي دان ،بم ا ف ي ذل ك النت ائج المس تمدّة م ن القي اس غي ر المتل ف والقي اس المتل ف وتحلي ل العين ات
البيئية ومن المعدات المرصودة عن بعد ،ومن خالل مجموعة متنوعة من مصادر المعلومات ،بما في ذل ك المعلوم ات م ن
المص ادر المفتوح ة )عل ى س بيل المث ال ص ور األقم ار االص طناعية التجاري ة والبيان ات التجاري ة( وغيرھ ا م ن مص ادر
المعلومات المتصلة بالضمانات .وطوال عام  ،٢٠١٤واصلت الوكالة استكشاف أدوات ومنھجيات جدي دة للتبس يط وترتي ب
األولويات فيما يتعلق بتسلسل َسيْر العمل وإجراءاته.
ومن أجل استمرار تحسين جودة المعلومات التي يتع ين عل ى الوكال ة أن تعتم د عليھ ا ،قام ت الوكال ة برص د أداء
-٢٨
ُنظم المختبرات والقياس ونظمت اجتماعات تقنية ودورات تدريبية وحلقات عمل على الصعيد الدولي لمختلف ال دول ح ول
حصر المواد النووية ،بما في ذلك تحليل بيانات القياس ،والمنھجيات اإلحصائية ،ومفاھيم تقييم حصر المواد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١٦يشير مفھوم مستوى الدولة إلى الفكرة العامة المتمثلة في تنفيذ الضمانات بطريقة تض ع ف ي االعتب ار مجم ل م ا للدول ة م ن أنش طة
نووية وأنشطة ذات صلة بالمجال النووي وقدرات نووية ،وذلك في نطاق اتفاق الضمانات المعقود مع الدولة.
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التعاون مع السلطات الحكومية واإلقليمية
بغية مس اعدة ال دول ف ي بن اء الق درات بغ رض االمتث ال اللتزام ات الض مانات الخاص ة بھ ا ،قام ت الوكال ة بنش ر
-٢٩
ّ
نسخة محدثة من الوثيقة المعنونة إرشادات للدول التي تنفذ اتفاقات ض مانات ش املة وبروتوك والت إض افية )الع دد  ٢١م ن
سلسلة خدمات الوكالة( .وباإلضافة إلى ذلكُ ،نشر في كانون األول/ديسمبر ال دليل األول م ن ب ين أربع ة أدل ة مبرمج ة ع ن
ممارسات تنفيذ الضمانات بعنوان دليل ممارسات تنفيذ الضمانات حول تسھيل أنشطة التح ُّقق للوكالة )العدد  ٣٠من سلس لة
خ دمات الوكال ة( .كم ا أوف دت الوكال ة ث الث بعث ات للخدم ة االستش ارية تابع ة للوكال ة ومعني ة بالنظ ام الحك ومي لحص ر
ومراقبة المواد النووية إلى اإلمارات العربية المتحدة وأوزبكستان وقيرغيزستان ،وعقدت أيضا سبع دورات تدريبية دولي ة
وإقليمية ووطنية للموظفين المسؤولين عن اإلشراف على النظم الحكومي ة لحص ر ومراقب ة الم واد النووي ة ،وتنفي ذھا .وف ي
إطار سلسلة التعلُّم اإللكتروني التفاعلية ،قامت الوكالة كذلك بتطوير أول برنامج تعلُّم إلكتروني في مجال الض مانات ،وھ و
يشرح نھج المعالم المرحلية البارزة للوكالة في الشروع ببرنامج للقوى النووية.

معدات وأدوات الضمانات
طوال عام  ،٢٠١٤ضمنت الوكالة تواصل عمل أجھزة ومعدات الرص د الخاص ة بھ ا والت ي تتس م بأھمي ة حيوي ة
-٣٠
لتنفيذ الضمانات بفعالية على النحو المطلوب في أنحاء العالم .وخ الل الع ام ،ت م إع داد  ٢٠٨٢قطع ة منفص لة م ن المع دات
)مقابل  ١٩٧٤قطعة من المعدات تم إعدادھا في عام  (٢٠١٣وجرى تجميعھ ا داخ ل  ٩٦٩نظام ا ً م ن أنظم ة التحلي ل غي ر
المتلِ ف الثابت ة والمحمول ة )مقاب ل ٨٩١نظام ا ج رى التجمي ع داخل ه ف ي ع ام  .(٢٠١٣وبنھاي ة ع ام  ،٢٠١٤ك ان ھن اك م ا
مجموعه  ١٥٣نظاما آليا للرصد يعمل على نطاق العالم ،وكان لدى الوكالة  ١٣٥٤ك اميرا موص ولة ب ـ  ٧٨٥نظام ا يعم ل
في  ٢٦٣مرفقا ً في  ٣٥دولة .١٧وعالوة على ذلك ،ف إن الوكال ة ،مس ؤولة ع ن ص يانة م ا يق رب م ن  ٢٠٠ك اميرا تس تخدم
باالشتراك مع سلطات إقليمية/حكومية .وكان العدد اإلجم الي لألخت ام اإللكتروني ة الت ي ترس ل البيان ات ع ن بع د إل ى المق ر
الرئيسي  ٢٠٧أختام .وبنھاية عام  ،٢٠١٤كان ھن اك  ٢٨٥نظ ام ض مانات مرتبط ا ع ن بع د ب المقر الرئيس ي ومركب ا ف ي
١٨
 ١٢٧مرفقا في  ٢٣دولة.
وواص لت الوكال ة حمل ة اس تبدال نظ ام المراقب ة م ن الجي ل الت الي ،باس تبدال ع دد كبي ر م ن مع دات المراقبـــ ـة
-٣١
) (DCM-14القديمة والمتقادمة )الشكل  .(٣وفي عام  ،٢٠١٤تم استبدال أكثر من  ٢٠٠وحدة ونظام ك اميرا قديم ة DCM-
 14بتكنولوجيا نظام المراقبة من الجيل التالي )الشكل  .(٢ويتم في الوقت الحاضر تمويل الموارد الالزمة لحمل ة االس تبدال
ھ ذه جزئي ا م ن خ الل بن د مخص ص ف ي ص ندوق االس تثمارات الرأس مالية الرئيس ية للوكال ة .وف ي ع ام  ،٢٠١٤اس تمرت
الجھود المبذولة بالتعاون مع المفوضية األوروبية والھيئة البرازيلية األرجنتينية لحصر ومراقبة الم واد النووي ة فيم ا يتعل ق
بشراء نظم المراقب ة المس تخدمة عل ى نح و مش ترك ،وإج راء اختب ارات القب ول لھ ا ،والت دريب عليھ ا وتركيبھ ا وص يانتھا.
ترك لنظ ام المراقب ة م ن الجي ل الت الي وب دأ التطبي ق المي داني
وتبلورت الصيغة النھائية للترتيبات الخاص ة باالس تخدام المش َ
المشترك للمعدات المملوكة للمفوضية األوروبية والھيئة البرازيلية-األرجنتينية لحصر ومراقبة المواد النووية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٧

وتايوان ،الصين.

١٨

وتايوان ،الصين.
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الشكل  -٢تخضع كاميرات نظام المراقبة من الجيل التالي إلى اختبارات قبل تركيبھا في المرافق النووية.

١٤٠٠
١٢٠٠

عدد الكاميرات

١٠٠٠
٨٠٠
٦٠٠

نظام المراقبة من
الجيل التالي

٤٠٠
٢٠٠
٠
٢٠٢٠

٢٠١٥

٢٠١٠

٢٠٠٥

٢٠٠٠

١٩٩٥

السنة
الشكل  -٣الجدول الزمني لعملية استبدال كاميرات  DCM-14القديمة بكاميرات نظام المراقبة من الجيل التالي الجديدة.
تھدف أنشطة التبصُّر التكنولوجي لألجھزة إلى تحديد وتقي يم تكنولوجي ات األجھ زة الناش ئة الت ي يمك ن أن تس تفيد
-٣٢
منھا الوكالة .ولقد عُقدت حلقتا عم ل ركزت ا عل ى تقي يم التقني ات الناش ئة ،ف ي مج ال تحدي د المواق ع داخ ل األم اكن المغلق ة،
وعل ى األجھ زة المحمول ة لتحدي د الم واد غي ر المش عَّة بم ا ي دعم أنش طة المعاين ة التكميلي ة وأنش طة التحق ق م ن المعلوم ات
التصميمية.
وتتألف شبكة مختبرات التحليل التابعة للوكالة من المختب رات التحليلي ة الخاص ة بالض مانات التابع ة للوكال ة وم ن
-٣٣
ً
ً
 ٢٠مختبرا مؤھال آخ ر ف ي االتح اد الروس ي وأس تراليا والبرازي ل وجمھوري ة كوري ا وفرنس ا والمملك ة المتح دة وھنغاري ا
والواليات المتحدة األمريكية والياب ان والمفوض ية األوروبي ة .وھن اك مختب رات إض افية ف ي مج االت تحلي ل العين ات البيئ ة
و/أوعينات المواد النووية في طور التأھيل حالي ا ً ف ي األرجنت ين وألماني ا وبلجيك ا والجمھوري ة التش يكية وجمھوري ة كوري ا
والص ين وكن دا وھنغاري ا وھولن دا والوالي ات المتح دة األمريكي ة .وف ي ع ام  ،٢٠١٤قام ت مختب رات التحلي ل الخاص ة
بالضمانات بتحليل جميع عينات المواد النووية الب الغ ع دھا  ٥٠٦عين ة الت ي جمعھ ا المفتش ون ف ي المي دان ،وت م ف ي ش بكة
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مختب رات التحلي ل )بم ا فيھ ا مختب رات التحلي ل الخاص ة بالض مانات( تحلي ل  ٩٤٩عين ة فرعي ة م ن العين ات المس تمدة م ن
عمليات أخذ العينات بالمسح .وتم تطبيق اختبارات الكفاءة وإجراءات الجودة لضمان صحة ودقة جميع النتائج.
الدعم

تطوير القوى العاملة في ميدان الضمانات
في عام  ،٢٠١٤واصلت الوكالة تحديث الدورة التمھيدية بشأن ضمانات الوكالة .وت م إع داد م واد تدريبي ة جدي دة
-٣٤
مع التركيز على تحسين أساليب التدريس من خ الل تق ديم الت دريب عل ى نح و أكث ر تفاعلي ة .وخ الل الع ام ،نظم ت الوكال ة
أكثر من  ١٤٠دورة تدريبية حول الضمانات لتزويد موظفي الضمانات بالكف اءات التقني ة والس لوكية الض رورية .وت م عق د
بع ض ھ ذه ال دورات ف ي مراف ق نووي ة بغي ة ت دعيم المعرف ة العملي ة لمفتش ي الض مانات والمحلل ين بش أن جم ع ومعالج ة
المعلومات ذات الصلة بالضمانات ،في الميدان وفي المقر ،على نحو متسق ومتكامل .كما ت م أيض ا اس تحداث ع دة دورات
تدريبية جديدة تتماشى مع التط ور ال ذي يش ھده تنفي ذ الض مانات وتط وير أن واع جدي دة م ن المراف ق .ولق د ش اركت الوكال ة
أيضا في إطار برامج الدعم الخاصة بالدول األعضاء في عملية تطوير أدوات ألغراض التدريب .واستكمل بنجاح برن امج
المتدرِّ بين في مجال الضمانات بستة مشاركين من تونس وطاجيكستان وغانا وكمبوديا وميانمار ونيبال.

الفريق االستشاري الدائم المعني بتنفيذ الضمانات
عقد الفريق االستشاري الدائم المعني بتنفيذ الض مانات سلس لتين م ن االجتماع ات ف ي ع ام  ،٢٠١٤نظ ر خاللھم ا
-٣٥
في جملة أمور من بينھا م ا يل ي :التح اور م ع ال دول بش أن مفھ وم مس توى الدول ة؛ واإلرش ادات الداخلي ة بش أن إع داد ن ُھ ج
الضمانات على مستوى الدولة للدول التي لديھا اتفاق ات ض مانات ش املة ،وبش أن أداء تحلي ل مس ار االقتن اء ،وبش أن إع داد
خطط التنفيذ السنوية؛ وتقرير تنفيذ الضمانات؛ ومبادرة جديدة للوكالة بشأن مؤشرات األداء.
المشاريع المھمة الخاصة بالضمانات

تعزيز قدرات الخدمات التحليلية الخاصة بالضمانات
تواص لت ط وال ع ام  ٢٠١٤أنش طة النق ل الالزم ة لالنتق ال إل ى مختب ر الم واد النووي ة ال ذي اكتمــ ـل مؤخــ ـراً
-٣٦
)الشكل  ،(٤بما في ذلك شراء واستالم المعدات الالزمة لكل من المختبرات الكيميائية ومختب رات األجھ زة .وبحل ول نھاي ة
ع ام  ،٢٠١٤ب دأ الس عي للحص ول عل ى الموافق ة لتش غيل المرف ق الجدي د م ن جان ب الجھ ة الرقابي ة الداخلي ة للوكال ة وم ن
الحكومة المستضيفة.
وإجماال ،بلغت األنشطة المضطلع بھ ا ف ي إط ار مش روع تعزي ز ق درات الخ دمات التحليلي ة الخاص ة بالض مانات
-٣٧
ُ
نسبة استكمال قدرت ،حتى  ٣١كانون األول/ديسمبر ،٢٠١٤بـ  .٪٨٤وخالل العام ،أجريت مشتريات لتشييد مرفق البواب ة
الرئيس ية الجدي د ،بم ا ف ي ذل ك مواق ف الس يارات ،ومراف ق المش اة وبواب ة المركب ات ،ومنطق ة اس تقبال البض ائع ،وغرف ة
مخصَّصة لفحص العينات البيئية .وبدأ تشييد المرفق الجديد في الخريف كما تواصلت أعم ال التش ييد وف ق الج دول الزمن ي
المح دد .وباإلض افة إل ى ذل ك ،أكم ل فري ق تعزي ز ق درات الخ دمات التحليلي ة الخاص ة بالض مانات الخ ط الجدي د المش غل
لصرف المياه المستعملة المنخفضة اإلشعاع من مختبر المواد النووية الجديد إل ى مِرف ق المعالج ة خ ارج الموق ع ف ي موق ع
المعھد النمساوي للتكنولوجيا المجاور ،كما أكمل االرتقاء بنظام القوى الكھربائية لتوفير نظام توزيع كھرباء أكثر موثوقي ة
عبر موقع زايبرسدورف التابع للوكالة.
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الشكل  -٤مختبر المواد النووية الجديد في زايبرسدورف

تكنولوجيا المعلومات تحديث تكنولوجيا معلومات الضمانات
تجري تلبية احتياجات الوكالة إلى تح ديث تكنولوجي ا معلوم ات الض مانات م ن خ الل مش روع تح ديث تكنولوجي ا
-٣٨
معلوم ات الض مانات .ويھ دف ھ ذا المش روع إل ى تعزي ز أم ن المعلوم ات وإل ى تحس ين األدوات والتطبيق ات القائم ة،
واس تحداث أدوات وتطبيق ات جدي دة .وف ي ع ام  ،٢٠١٤اكتم ل العم ل عل ى تعري ف النط اق الكام ل لتح ديث تكنولوجي ا
معلومات الضمانات ،وشمل ذلك تعريف تحديد المشاريع ،االحتياجات من الموارد والجدول الزمني لإلنجاز.
االستعداد للمستقبل
تضطلع األمانة بالتخطيط االستراتيجي لض مان اس تمرار فعالي ة الض مانات وكفاءتھ ا ف ي المس تقبل .ويتن اول ھ ذا
-٣٩
التخطيط اإلطار المفاھيمي لتنفيذ الضمانات ،والصالحية القانونية ،والقدرات التقنية )الخب رة والمع دات والبني ة األساس ية(،
والموارد البشرية والمالية الالزم ة ألنش طة التحق ق الت ي تض طلع بھ ا الوكال ة .ويتن اول التخط يط أيض ا ً التواص ل والتع اون
والش راكات م ع أص حاب المص لحة ف ي الوكال ة .وف ي ع ام  ،٢٠١٤واص لت الوكال ة تنفي ذ االس تراتيجية المتوس طة األج ل
للفترة .٢٠١٧-٢٠١٢
والبحث والتطوير عنصران جوھريان لتلبية االحتياجات المتصلة بالضمانات في المس تقبل .وخ الل ع ام ،٢٠١٤
-٤٠
واصلت الوكالة تنفيذ خطة البحث والتطوير الطويلة األجل للفترة  ٢٠٢٣-٢٠١٢التابعة إلدارة الض مانات بمس اعدة ب رامج
الدعم الخاصة بالدول األعضاء .وبغية معالجة أھداف التطوير على المدى القريب ،ودعم تنفيذ أنش طتھا الخاص ة ب التحقق،
واصلت الوكالة االعتماد عل ى ب رامج ال دعم الخاص ة بال دول األعض اء ف ي تنفي ذ برن امج دع م التط وير والتنفي ذ ف ي مج ال
التحق ق الن ووي للفت رة  ٢٠١٥-٢٠١٤الت ابع لھ ا .وف ي نھاي ة ع ام  ،٢٠١٤كان ت ل دى  ٢٠دول ة ١٩والمفوض ية األوروبي ة
برامج دعم رسمية ارتبطت بھا مع الوكالة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٩االتح اد الروس ي ،واألرجنت ين ،وإس بانيا ،وأس تراليا ،وألماني ا ،والبرازي ل ،وبلجيك ا ،والجمھوري ة التش يكية ،وجمھوري ة كوري ا،
وجنوب أفريقي ا ،والس ويد ،والص ين ،وفرنس ا ،وفنلن دا ،وكن دا ،والمملك ة المتح دة ،وھنغاري ا ،وھولن دا ،والوالي ات المتح دة األمريكي ة،
واليابان.
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الندوة الضمانات
عقدت الوكالة في تشرين األول/أكتوبر في مقرھا الرئيسي في فيينا ن دوة بعن وان :ن دوة بش أن الض مانات الدولي ة:
-٤١
الربط بين االستراتيجية والتنفيذ واألشخاص ،حض رھا أكث ر م ن  ٦٠٠مش ارك مس جل م ن  ٥٤دول ة و  ١١منظم ة دولي ة.
وكان الھدف من ھذه الندوة ،وھي الندوة الثانية عشر من سلسلة ن دوات بش أن الض ماناتَ ،ح ْف ز الح وار وتب ادل المعلوم ات
وتعزيز التعاون بين األمانة والدول األعضاء والصناعة النووية وأعضاء األوساط األوسع نطاقا ً المعنية بالض مانات وع دم
االنتشار الن ووي .وخ الل الن دوة ،ق َّدمت األمان ة والمش اركون اآلخ رون أكث ر م ن  ٣٠٠ورق ة بحثي ة س لطت الض وء عل ى
النطاق العريض لألنشطة الضرورية لتحقيق أھ داف التحق ق عل ى الم دى القري ب والم دى األط ول للوكال ة .و ُرفِ دَ ت الن دوة
بمعرض موسَّع شاركت فيه  ٣٥جھة عارضة استعرضت خالله طائفة واسعة من اإلنجازات والتكنولوجيات الجديدة.

التعاون التقني

Blank
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إدارة التعاون التقني ألغراض التنمية
الھدف
تحسين جدوى برنامج التعاون التقني وآثاره االجتماعي ة االقتص ادية وفعاليت ه م ن خ الل تخط يط وتنفي ذ برن امج يس تند إل ى
االحتياجات ويلبيھا ومن خالل تحسين القدرات التقنية للدول األعضاء في مجال التطبيق السلمي للتكنولوجيات النووية.
برنامج التعاون التقني
يُعنى برنامج الوكالة للتعاون التقني ببناء القدرات في الدول األعضاء لدعم التطبيق الس لمي للتكنولوجي ا النووي ة،
-١
م ن أج ل مس اعدتھا ف ي معالج ة أولوي ات التنمي ة ف ي مج االت الص حة والتغذي ة ،واألغذي ة والزراع ة ،والمي اه والبيئ ة،
والتطبيق ات الص ناعية ،وتنمي ة المع ارف النووي ة وإدارتھ ا .ويس اعد البرن امج ال دول األعض اء أيض ا ً عل ى اس تبانة وتلبي ة
االحتياج ات إل ى الطاق ة ف ي المس تقبل ،وتحس ين األم ان واألم ن الن وويين ف ي الع الم قاطب ة ،بم ا يش مل تق ديم المس اعدة
التشريعية .ويھدف البرنامج إلى تحقيق أثر اجتماعي واقتصادي ملموس عب ر مش اريعه وأيض اً ،م ن جمل ة أم ور ،اإلس ھام
في تحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية ومن ثم تحقيق أھداف التنمية لما بعد عام .٢٠١٥
األطر البرنامجية القطرية واالتفاقات التكميلية المن َّقحة
في عام  ،٢٠١٤وُ ِّقعت االُطر البرنامجية القُطري ة م ن جان ب  ١٣دول ة عض واً ھ ي األرجنت ين ،والجب ل األس ود،
-٢
وجمھوري ة الو الديمقراطي ة الش عبية ،وس لوفاكيا ،وش يلي ،والك اميرون ،وكرواتي ا ،وكوب ا ،ومدغش قر ،وموريتاني ا،
وموريشيوس ،وموزامبيق ،وناميبيا.
وتواصلت على مدى العام الجھود الرامية لتمتين المحتوى التحليلي لألُطر البرنامجية القُطرية ،م ع التركي ز عل ى
-٣
ُ
ُ
مساعدة سلطات الدول األعضاء في تحديد وتطوير أطر الشراكة لك ٍّل من إطارھا البرنامجي القطري وتص اميم مش اريعھا.
والھدف المنشود ھو مساعدة الدول األعضاء في تحديد فرص التعاون ،وفي بناء شراكات مع المنظمات التقني ة والتش غيلية
والمالية ذات الصلة التي يمكنھا أن تدعم برامجھا القُطرية وتحقيق أھداف مشاريع التعاون التقني .ويمك ن لل دول األعض اء
َّ
المعززة ،مع تشديد التركيز على تحديد الشراكات وتطويرھا ،في دعم جھود حشد
أن تستفيد من األُطر البرنامجية القُطرية
الم وارد األكث ر فاعلي ة وتس ھيل ش راكات عل ى م دى أط ول للب رامج القُطري ة .ويت يح مث ل ھ ذا ال نھج أيض ا ً تحدي د ش ركاء
رئيسيين في مجاالت تعاون إضافية ،وقد يدعم االنتقال من المشاريع الوطنية التي ھي في معظمھا ضيقة النطاق ومح دودة
الم دة إل ى ب رامج أوس ع نطاق ا ً وحجم ا ً تنط وي عل ى ف رص أكب ر لتحقي ق فوائ د اجتماعي ة واقتص ادية ،وتحقي ق أث ر التنمي ة
الوطنية على مدى أطول.
في عام  ،٢٠١٤أ َّي د مجل س المح افظين ،ف ي اجتماع ه المنعق د ف ي أيلول/س بتمبر ،توص ية الفري ق العام ل المعن ي
-٤
بتمويل أنشطة الوكالة بأنه "ينبغي للدول األعضاء أن توافق على المبادئ التوجيھية لتعبئة م وارد إض افية وإقام ة ش راكات
مع جميع الشركاء المعنيين ،ال سيما القطاع الخاص ،من أجل برنامج التعاون التقن ي ،قص د مس اعدة األمان ة ف ي االنخ راط
ّ
ومنظم مع الشركاء المعنيين .واستجابة لذلك ،بدأت األمانة في إعداد مشروع المبادئ التوجيھية االستراتيجية
بشكل منسجم
كي تنظر فيه الدول األعضاء وتوافق عليه خالل دورة حزيران/يونيو لمجلس المحافظين.
إدارة برنامج الوكالة للتعاون التقني
ف ي ع ام ّ ٢٠١٤
تمثل ت أولوي ات ال دول األعض اء ،كم ا تتجل ى ف ي مص روفات الب رامج ،ف ي الص حة والتغذي ة،
-٥
واألمان واألمن ،واألغذية والزراعة ،مع وجود بعض التباينات في التركيز بين المناطق )الشكل  .(١وبحلول نھاي ة الع ام،
كان ھناك  ١٠٩٢مشروعا ً عامالً .وخالل الع ام ،ت م إغ الق  ١٤٦مش روعاً ،وألغ ي واح د م ن ھ ذه المش اريع .وك ان ھن اك
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 ٢٣٧مشروعا آخر في طور اإلغالقُ .ن ِّفذت خمسة من مشاريع االحتياطي البرن امجي ف ي إثيوبي ا ،وليبيري ا )مش روعان(،
وميانمار ،وسيراليون.

الطاقة
الطاقة
٪ 0.7
٪٦٫٨

األغذية والزراعة
األغذية
والزراعة
٪١٧٫٠
٪ 1.7

الصحةوالتغذية
الصحة
والتغذية
٪٢٥٫٩
٪ 2.6

والبيئة
المياهالمياه
والبيئة
٪٦٫٧
٪ 0.7

واألمن
األمان
واألمن
األمان
٪٢٤٫٩
٪ 2.5

وإدارةوإدارة
تطويرتطوير
المعارف
النووية
المعارف
النووية
٪٪١١٫٥
1.2

التطبيقات
التطبيقات
الصناعية/التكنولوجيا
التكنولوجيا
الصناعية/
اإلشعاعية
اإلشعاعية
٪٪٧٫١
0.7

الشكل  -١المبالغ المدفوعة حسب المجاالت التقنية لعام ) ٢٠١٤بسبب تقريب األرقام قد ال تصل النسب المئوية
بالضبط إلى (٪١٠٠

أبرز التطورات المالية
بلغت المدفوعات لصندوق التعاون التقني لعام  ٢٠١٤ما مجموعه  ٦٢ملي ون ي ورو )ال تش مل مت أخرات تك اليف
-٦
المشاركة الوطنية والتكاليف البرنامجية المقررة االسترداد( ،مقابل الرقم المستھدف البالغ  ٦٩٫٢مليون يورو ،حيث وصل
معدل تحقيق المدفوعات ف ي نھاي ة ع ام  ٢٠١٤إل ى ) ٪٨٩٫٥الش كل  .(٢وأدى اس تخدام ھ ذه الم وارد إل ى مع دل تنفي ذ ف ي
صندوق التعاون التقني مقداره .٪٧٨
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9,8%
٪٩٨٫٠
٪٩٦٫١
٪٩٤٫٥

٪٩٦٫١

٪٩٥٫٩
٪٩٥٫٩

٪٩٢٫٨

9,6%
٪٩٦٫٠

٪٩٤٫٨
٪٩٤٫٨

٪٩٢٫٣

9,4%
٪٩٤٫٠

٪٩٤٫٥

٪٩٢٫٦

٪٩٠٫٦
٪٨٩٫٣

٪٨٩٫٨

٪٩٠٫٦

٪٩٢٫٣

٪٩٠٫٠
9,0%

٪٨٩٫٣
٪٨٩٫٥

٪٨٩٫٣

٪٩٢٫٠
9,2%

٪٨٩٫٤

٪٨٨٫٠
8,8%
٪٨٦٫٠
8,6%
٪٨٤٫٠
8,4%

2014
٢٠١٤

2013
٢٠١٣

2011
٢٠١١ 2012
٢٠١٢

2010
٢٠١٠

معدل التحقيق فيما يتعلق بالمدفوعات

2009
٢٠٠٩

2008
٢٠٠٨

2007
٢٠٠٧

2006
٢٠٠٦

2005
٢٠٠٥

النسبة المئوية من الرقم المستھدف المتعھَّد به

الشكل  -٢االتجاھات في معدل التحقيق.٢٠١٤-٢٠٠٥ ،

تحسين جودة برنامج التعاون التقني
استمرَّ ت األمانة ،في إطار جھودھا المتواصلة لتعزيز ج ودة برن امج التع اون التقن ي ،ف ي تق ديم ال دعم إل ى ال دول
-٧
األعض اء لض مان أن المش اريع الت ي وُ ض عت ل دورة التع اون التقن ي للفت رة  ٢٠١٧-٢٠١٦س تكون مرتبط ة باس تراتيجية
الوكال ة المتوس طة األج ل  ،٢٠١٧-٢٠١٢وعالي ة الج ودة ،وذات أھ داف قابل ة للقي اس وقابل ة للتحقي ق ومناس بة التوقي ت.
و ُنظمت حلقات عمل وأنشطة تدريبية عن برنامج التعاون التقني ،ونھج اإلطار المنطقي ،وأدوات رصد تص اميم المش اريع
والتعاون التقني )الشكل  .(٣وعالوة على ذل كُ ،نظم ت جلس ات إحاط ة واجتماع ات ع ن البرن امج لمجموع ة م ن أص حاب
المص لحة ف ي التع اون التقن ي ،بم ن ف يھم النظ راء ،ومس ؤولو االتص ال الوطني ون ،ومس ؤولو إدارة الب رامج ،والمس ؤولون
التقنيون.

الشكل  -٣على مدار  ٢٠١٤بذلت الوكالة جھداً منسقا ً لتوفير التدريب حول نھج اإلطار المنطقي ألصحاب المصلحة
في برنامج التعاون التقني ،داخل األمانة وفي الدول األعضاء على السواء.
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كذلك عُقدت األنشطة التدريبية في الميدان ،على المستويات الوطنية واإلقليمية ودون اإلقليمي ة ،األم ر ال ذي أت اح
-٨
ً
فرصا لتبادل راسخ لألفك ار ولتط وير أوج ه ت آزر ف ي عملي ة البرمج ة .وعل ى س بيل المث ال ،وفيم ا يخ ص منطق ة أفريقي ا،
عُقدت حلقتا عمل تدريبيتان عمليت ان ع ن تص ميم مش اريع التع اون التقن ي باالس تعانة ب نھج اإلط ار المنطق ي – األول ى ف ي
الكاميرون للبلدان الناطقة بالفرنسية ،واألخرى في فيينا للبلدان الناطقة باإلنجليزية.
رصد وتقييم مشاريع التعاون التقني
ُ
طوِّ ر في عام  ٢٠١٤نموذج معياري مبسَّط خاص بتقرير تقييم التقدم المحرز في المش اريع ،باالس تناد إل ى نت ائج
-٩
ص ص الغ رض لش كل ومض مون التقري ر الم ذكور .وم ن المتوق ع أن يع زز النم وذج
اس تعراض ق ام ب ه فري ق عام ل مخ َّ
المعياري المن َّقح إدما َج نظام شامل لرصد وتقي يم الب رامج والمش اريع ض من دورة برن امج التع اون التقن ي .ك ذلك ت م إع داد
المبادئ التوجيھية إلكمال تقرير تقييم التقدم المح رز ف ي المش اريع ،والمب ادئ التوجيھي ة بش أن التقي يم ال ذاتي عل ى مس توى
المشروع والبرنامج ،مثلما تم إعداد عملية لرصد النواتج.
تحديد ونشر أفضل الممارسات
ح َّددت اآللية الخاصة بأفضل ممارسات التعاون التقن ي ثالث ا ً م ن أفض ل الممارس ات ف ي ع ام  ،٢٠١٤وت م تب ادل
-١٠
ھذه الممارسات خالل اجتماع لتعم يم أفض ل الممارس ات عُق د ف ي ش ھر ش باط/فبراير .وأفض ل الممارس ات الم ذكورة ھ ي:
’ ‘١نقل التكنولوجيا بشأن التعدين بالنضّ الموقعي كبديل أكث ر اس تدامة إلنت اج اليوراني وم ف ي األرجنت ين؛ ’ ‘٢تمك ين إنت اج
اليورانيوم المستدام في سياق عالمي؛ ’ ‘٣وتكنولوجي ا ال ري ب التنقيط بغ رض تحس ين إنت اج الش اي لص غار الم زارعين ف ي
جمھورية تنزانيا المتحدة.
التنسيق مع منظمات األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى
وركز َن ْھ ُج إدارة إش راك األم م المتح دة والمنظم ات الدولي ة األخ رى ،وك ذلك المنظم ات غي ر الحكومي ة والقط اع
-١١
ُ
الخ اص ،عل ى التنس يق المي داني وبن اء ش راكات ل دعم الب رامج القطري ة .وم ن ش أن الش راكات م ع المتع اونين والب رامج
والمنظمات التمويلية من ذوي الصلة أن تكون وسيلة لس ِّد الثغرات التقنية والتشغيلية والمالية .وخالل عام  ،٢٠١٤ت م تق ديم
المساعدة للدول األعضاء في اكتساب القدرات الالزمة لبناء الشراكات بشكل فعال وعلى النحو الذي قد يؤثر ت أثيراً إيجابي ا ً
ف ي تحقي ق أھ داف المش روع .و ُي َع ُّد اإلط ار البرن امجي القُط ري اآللي ة الرئيس ية لتحلي ل المرحل ة األولي ة .ويق ود ذل ك إل ى
تحسين عملية تطبيق تصاميم المشاريع بحيث ُتستخدم عندئذ األدوات التحليلية لنھج اإلطار المنطقي من أج ل تحدي د ف رص
الشركاء .وفي عام  ٢٠١٤ا ُتخذت خطوات لتنقيح وتحديث منھجية َنھْج اإلطار المنطقي من أجل إنتاج مص فوفة ش راكات،
مثلما ا ُتخذت خطوات لتطوير مواد وأنشطة تدريبية جديدة .وتتزايد مشاركة الوكالة في العملي ات اإلنمائي ة الت ي ُتج رى ف ي
إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائي ة باالعتم اد عل ى وج ود المنظم ات الش ريكة داخ ل البل دان ،وم ن تل ك المنظم ات
منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ،وبرنامج األمم المتحدة للبيئ ة ،ومنظم ة األم م المتح دة للتنمي ة الص ناعية ،ومنظم ة
الصحة العالمية .ويتيح ما سبق للوكالة أن تح ِّدد مجاالت تس تطيع فيھ ا البرمج ة المش تركة م ع أص حاب المص لحة المعني ين
في األمم المتحدة أن تح ِّقق أثراً اجتماعيا ً-اقتص اديا ً أكب ر .ويمث ل االتف اق المقب ل عل ى خط ة التنمي ة المس تدامة لم ا بع د ع ام
 ٢٠١٥وأھ داف التنمي ة المس تدامة المص احبة فرص ة مھم ة للوكال ة لمواءم ة برن امج التع اون التقن ي م ع أولوي ات التنمي ة
المشتركة .وتح ُّل أھداف التنمية المستدامة الجديدة الـ ١٧مح َّل أھداف األمم المتحدة اإلنمائية الثماني ة لأللفي ة للفت رة -٢٠٠٠
 ٢٠١٥التي وجَّ ھت منظومة األمم المتحدة والعديد من البرامج الثنائية والمنظمات غير الحكومي ة ف ي مج ال ال دعم المنس ق
والمر َّكز لألھداف والخطط الوطنية اإلنمائية لأللفية  .والكثير من ھذه األھداف ،إن لم يكن معظمھا ،يتعلق مباشر ًة بب رامج
التعاون التقني للوكالة ،وتمثل مجاالت يمكن للعلوم والتكنولوجيا النووية أن تساھم فيھا مساھمة فريدة.
-١٢
وفي عام  ٢٠١٤تم االنتھاء من ترتيب عملي م ع برن امج األم م المتح دة للبيئ ة .وبالموافق ة عل ى الترتي ب العمل ي
ً
ً
ار مواض يعيٍّ للش راكة يخ ص تغ ُّي ر المن اخ بمش اركة الش ركاء
تكون الوكالة قد أحرزت تقدما جيدا نحو تحقيق رؤيتھ ا إلط ٍ
الح اليين – منظم ة األغذي ة والزراع ة لألم م المتح دة ،واتفاقي ة األم م المتح دة لمكافح ة التص حُّ ر ،وبرن امج األم م المتح دة
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للبيئ ة – وستس عى إل ى إب رام اتفاق ات ف ي ع ام  ٢٠١٥م ع اتفاقي ة األم م المتح دة اإلطاري ة بش أن تغي ر المن اخ ،وف ي نھاي ة
المطاف مع المجموع ة االستش ارية للبح وث الزراعي ة الدولي ة ومِرف ق البيئ ة العالمي ة ،وھ و ال ذي ي دير الص ندوق الخ اص
المعني بالتغير المناخي .وعلى الصعيد اإلقليمي ،وفي منطقة أفريقيا ،شاركت الوكالة في االستجابة الجماعية المتكاملة م ن
منظومة األمم المتحدة لألولويات اإلنمائية الوطنية ،وعملت من أجل تعزيز الجھود المبذول ة إلقام ة ش راكات تش غيلية عب ر
المشاركة النشطة ،في جملة أمور ،في عملية إطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية في جمھورية تنزانيا المتحدة ،وزامبي ا،
وغانا .وفي عام  ،٢٠١٤شاركت الوكالة في التوقيع على أطر عمل األمم المتح دة للمس اعدة اإلنمائي ة لك ل م ن س يراليون،
ومدغش قر ،والنيج ر .و ُتب ذل جھ و ٌد لمش اركة الوكال ة ف ي أنش طة أط ر عم ل األم م المتح دة للمس اعدة اإلنمائي ة ف ي روان دا،
وزيمب ابوي ،وليس وتو ،وم الوي .ك ذلك ش اركت الوكال ة ف ي ص ياغة إط ار ش راكة األم م المتح دة ألنغ وال ،وھ و اآلن ف ي
ص ْوغ اتفاق ات
انتظار التوقيع عليه .وأُقيم تع اونٌ وثي ٌق م ع أفرق ة األم م المتح دة القُطري ة ف ي سيش يل وموريش يوس بھ دف َ
شراكة استراتيجية وإضفاء الصفة الرسمية عليھا ً ومن المز َمع التوقيع عليھا في عام .٢٠١٥
وفي منطقة آسيا والمحيط الھادئ ،ا ُتخِذت مبادرات مھمة من أجل تعزيز الشراكات ب ين المنظم ات والتع اون م ع
-١٣
المنظم ات اإلنمائي ة ،بم ا ف ي ذل ك عب ر المش اركة النش طة ف ي عملي ات إط ار عم ل األم م المتح دة للمس اعدة اإلنمائي ة عل ى
المستوى القُطري .ومن أجل تنسيق الجھود بين منظمات األمم المتحدة المختلفة في البل دان غي ر األط راف ف ي إط ار عم ل
األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية ،تشارك الوكالة أيضا ً في حوار بين الوكاالت بغرض تطوير إط ار الش راكة االس تراتيجية
في ماليزيا ،وإطار شراكة األمم المتحدة للتنمية في إندونيسيا.
-١٤
وتواص ل الوكال ة التع اون م ع العدي د م ن المؤسس ات التابع ة وغي ر التابع ة لألم م المتح دة ف ي منطق ة أوروب ا،
ً
وشاركت أيضا في كافة عمليات إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية ھناك .ودعم مركزان في المنطقة تنفيذ ب رامج
تدريبية عُليا في الوقاية من اإلشعاعات ،ھُما :الھيئة اليونانية للطاقة الذري ة ،ف ي أثين ا؛ وجامع ة س اخاروف البيئي ة الدولي ة،
في مينسك .ولدى الوكالة أيضا ً اتفاقان مع الجمعية األوروبية للعالج اإلشعاعي ودراسة األورام والرابطة األوروبية للط ب
النووي من أجل إدارة دورات تدريبية في مجال العالج اإلشعاعي والط ب الن ووي .وت م التوقي ع عل ى وثيق ة تف اھم مش ترك
مع الشركة الحكومية للطاقة الذرية )روزاتوم( )االتحاد الروسي( حول التعاون م ن أج ل بن اء الق درات ف ي مج ال اس تخدام
الفيزي اء الطبي ة ف ي ع الج األورام اإلش عاعي ف ي رابط ة ال دول المس تقلة .وتوج د أيض ا ً ترتيب ات عملي ة لتس ھيل األنش طة
التدريبية في إطار مش اريع التع اون التقن ي ف ي نح و عش رة م ن المعاھ د ومراك ز البح وث ف ي االتح اد الروس ي ،وإيطالي ا،
وبولندا ،وفرنسا ،وھولندا ،والواليات المتحدة األمريكية.
وفي منطق ة أمريك ا الالتيني ة ،تتفاع ل الوكال ة ع ن كث ب م ع أفرق ة األم م المتح دة القطري ة بغي ة ض مان أن تك ون
-١٥
وكاالت األمم المتحدة المقيمة على علم ت ام بطبيع ة ونط اق برن امج التع اون التقن ي .وف ي ع ام  ،٢٠١٤تابع ت الوكال ة ع ن
كث ب تنفي ذ أط ر عم ل األم م المتح دة للمس اعدة اإلنمائي ة الت ي ش اركت الوكال ة بتوقيعھ ا والخاص ة بك ل م ن بلي ز ،وبنم ا،
وجامايكا ،والجمھورية الدومينيكية ،ودولة بوليفي ا المتع ددة القومي ات ،وكوب ا ،والمكس يك ،ونيك اراغوا ،وعمل ت م ع أفرق ة
األمم المتحدة القُطرية للبلدان التي بدأ فيھا تطبيق إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية في ع ام  ٢٠١٤أو قب ل ذل ك،
وھي األرجنتين ،وأوروغواي ،وباراغواي ،والبرازي ل ،وبنم ا ،وجمھوري ة فن زويال البوليفاري ة ،والس لفادور ،وغواتيم اال،
من أجل تضمين مدخالت الوكالة في إطار عمل األمم المتحدة للمس اعدة اإلنمائي ة الق ادم .ك ذلك ب دأت الوكال ة بالتع اون م ع
أفرقة األمم المتحدة القُطرية للدول األعضاء الجديدة في المنطقة ،وھ ي ج زر البھام ا ،ودومينيك ا ،وتريني داد وتوب اغو ،بم ا
يضمن أن تأخذ األطر البرنامجية القُطرية المُع َّدة للتعاون مع برنامج التع اون التقن ي للوكال ة ف ي الحس بان أط َر عم ل األم م
المتحدة للمساعدة اإلنمائية المتاحة أو أي أطر تعاون أخرى منبثقة عن األمم المتحدة.
وفي أمريكا الالتيني ة أيض اً ،واص لت الوكال ة توس يع التع اون م ع ش ركاء األم م المتح دة التقلي ديين والش ركاء م ن
-١٦
خارج منظومة األمم المتحدة الستكشاف فرص التعاون من أج ل ت دعيم التنمي ة المس تدامة بش ركاء ُج دد ف ي المنطق ة .وف ي
عام  ٢٠١٤تم بنجاح إدماج التعاون مع المرك ز ال وطني لبح وث الح زم اإللكتروني ة الت ابع لجامع ة  A&Mف ي تكس اس ف ي
إطار مشروع تعاون تقني يتعلق بتشعيع األغذية .وواظب ت الوكال ة عل ى اس تراتيجية إش راك الش ركاء المعن ِّي ين ف ي مرحل ة
لص ْوغ مش اريع إقليمي ة ل دورة التع اون التقن ي للفت رة  .٢٠١٧-٢٠١٦وعل ى س بيل المث ال،
مبك رة م ن األعم ال األساس ية َ
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ش اركت الھيئ ة الرقابي ة النووي ة ف ي الوالي ات المتح دة ،ووزارة خارجي ة الوالي ات المتح دة ،والمجل س اإلس باني لألم ان
النووي ،ومركز البحوث المشترك التابع للمفوضية األوروبية في حلقة عمل لتصميم مشروع عن الس يطرة عل ى المص ادر
المشعة في منطقة الكاريبي ،وھو األمر الذي ستشارك به منظمة الصحة للبلدان األمريكية.
واس تمرت الجھ ود الرامي ة إل ى تكثي ف المش اركة ف ي العم ل م ع مؤسس ات االتح اد األوروب ي .ويوج د ع دد م ن
-١٧
اتفاق ات المس اھمة ب ين المنظمت ين للتع اون بش أن المش اريع المتعلق ة ،عل ى س بيل المث ال ،باألم ان الن ووي ،والتص رف ف ي
النفايات ،واالستصالح البيئي ،وتعزيز السلطات الرقابية ،والتأھب والتصدي للط وارئ ،والس يطرة عل ى المص ادر المش عة
من المھد إلى اللحد .وأنشئت في عام  ٢٠١٣آلية لالستعراض المشترك لحافظ ة المش اريع تھ دف إل ى مناقش ة ك ل مش اريع
الوكالة التي تحصل على دعم مالي من أداة المفوضية األوروبية للتعاون في ميدان األمان الن ووي .وف ي ھ ذا الس ياق ،عُق د
االجتماع ان الث اني والثال ث الس تعراض المش اريع ف ي ع ام  ٢٠١٤بھ دف اس تعراض التق دم المُح رز ف ي تنفي ذ المش اريع
ومناقشة المشاريع اإلضافية المحتمل تمويلھا في عام .٢٠١٥
االتفاقات اإلقليمية والبرمجة
-١٨
تعزز االتفاقات اإلقليمية وتجمع ات ال دول األعض اء األخ رى التع اون األفق ي واالعتم اد عل ى ال ذات واالس تدامة.
ّ
وقد أدى تعاون الوكال ة م ع ھ ذه المجموع ات إل ى وض ع ب رامج تع اون تقن ي إقليمي ة أق وى ترك ز عل ى األولوي ات الت ي ت م
تحديدھا على الصعيد اإلقليمي.
ال يزال االتفاق التعاوني اإلقليمي األفريقي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين )أفرا(
-١٩
ھو اإلطار الرئيسي لتعزيز التعاون التقن ي فيم ا ب ين البل دان النامي ة ف ي أفريقي ا ولتوطي د التع اون اإلقليم ي فيم ا ب ين ال دول
الـ ٣٩األطراف في اتفاق أفرا .وخالل اإلعداد لدورة التعاون التقني لع ا َمي ُ ،٢٠١٧-٢٠١٦ب ذلت جھ ود لمواءم ة مش اريع
المقترحة مع المواضيع الرئيس ية لإلط ار التع اوني االس تراتيجي اإلقليم ي التف اق أف را .وق َّدم اتف اق أف را س تة
أفرا اإلقليمية
َ
ً
ً
ْ
ص وغ مش اريع أكب ر حجم ا وأكث ر ش موال بم ا
مفاھيم مشاريع في ميادين نشاط مختلفة  ،بھدف ترشيد أع داد برامج ه عب ر َ
يتماشى مع اإلرشادات الواردة في القرار الصادر عن المؤتمر العام بشأن تعزي ز أنش طة التع اون التقن ي الت ي تض طلع بھ ا
الوكالة ) .(GC(58)/RES/12ويواصل برنامج أفرا الجديد إيالء أولوية عالية لتعزيز تنمية الم وارد البش رية ولتعزي ز البني ة
األساسية القائمة في المنطقة.
وتواصل في شھر كانون األول/ديس مبر تنفي ذ اس تراتيجية أف را لبن اء الش راكات وحش د الم وارد م ن خ الل انعق اد
-٢٠
سلسلة من االجتماع ات ب ين رئ يس أف را ومجموع ة أفريقي ا ف ي فيين ا والممثل ين ال دائمين ف ي فيين ا .وف ي ع ام  ٢٠١٤كان ت
المساھمة اإلجمالية للدول األطراف في اتفاق أفرا في صندوق أفرا نحو مليون دوالر أمريك ي ل دعم مش اريع أف را للتع اون
التقني غي ر المموَّ ل ة .وھ ذه زي ادة كبي رة مقارن ة بالس نوات الس ابقة .وت م اس تخدام الص ندوق ،ف ي جمل ة أم ور ،ل دعم جھ ود
الوكالة جزئيا ً في محاربة مرض فيروس اإليبوال ،األمر الذي يبرھن أكثر فأكثر على التزام الدول األطراف في اتفاق أفرا
إزاء الصندوق واستعدادھا لتحمُّل المسؤولية اإلقليمية للبرنامج بشكل أكبر.
وفي عام  ٢٠١٤احتفل اتفاق أفرا بالذكرى الخامسة والعش رين لتأسيس هَّ ،
ونظ م بھ ذه المناس بة معرض ا ً للجمھ ور
-٢١
ً
ومنتدى علميا حول الصحة البشرية واألغذية والزراعة خالل االجتماع الخامس والعشرين للفريق العامل التقن ي ألف را ف ي
ليسوتو ،ومعرضا ً وحلقة نقاش خالل الدورة العادية الثامنة والخمسين لمؤتمر الوكالة العام .وخالل ع ام  ٢٠١٤أيض ا ً عُق د
في فيينا االجتماع األول لجھات اتصال أف را المعن َّي ة ب المراكز اإلقليمي ة المخت ارة واالستش اريين العلمي ين للمش اريع بھ دف
تعزيز إسھامھم ف ي إدارة البرن امج والت رويج للتع اون التقن ي فيم ا ب ين البل دان النامي ة واالعتم اد عل ى ال ذات عل ى الص عيد
اإلقليمي.
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وبانضمام كمبوديا وفيجي إلى االتفاق التعاوني اإلقليم ي للبح ث والتنمي ة والت دريب ف ي مج ال العل م والتكنولوجي ا
-٢٢
ً
الن وويين ف ي ع ام  ٢٠١٤وص ل ع دد األط راف المتعاق دة ف ي االتف اق الم ذكور إل ى  ١٦بل دا .وخ الل االجتم اع الثال ث
واألربعين للمؤتمر العام لالتفاق التعاوني اإلقليمي ،تداولت األفرقة العاملة بشأن األولويات االس تراتيجية المتوس طة األج ل
لالتفاق ،ودور المكتب اإلقليمي التابع لالتفاق في المستقبل ،والتعديل المحتمل لالتفاق.
-٢٣
وتم تمديد االتفاق التعاوني للدول العربية الواقعة في آسيا للبحث والتنمية والت دريب ف ي مج ال العل م والتكنولوجي ا
النوويين )اتفاق عراسيا( ،الذي يضطلع بتعزيز وتنسيق أنشطة التدريب والبح ث والتط وير وتطبيق ات العل وم والتكنولوجي ا
النووي ة ،للم رة الثاني ة لفت رة إض افية م دتھا س ت س نوات ابت دا ًء م ن  ٢٩تموز/يولي ه  .٢٠١٤وب دعم م ن الوكال ة ت م تنق يح
واعتماد المبادئ التوجيھية والقواعد التشغيلية الخاصة ببرنامج عراسيا ،األمر الذي سيس ھم ف ي زي ادة تعزي ز تنفي ذ االتف اق
ص ْوغ برنامج عراسيا وتنفيذه.
وفي ضمان الجودة في َ
واستمرت الجھود الرامية إلى تمتين التعاون فيما بين الدول األعضاء في أوروبا وفقا ً الستراتيجية التعاون التقن ي
-٢٤
في منطقة أوروبا ،بن اء عل ى مناقش ات ح ول تنفي ذ االس تراتيجية خ الل دورات التع اون التقن ي الس ابقة .ويتحق ق ذل ك عب ر
جملة أمور من بينھا اجتماعات مسؤولي االتصال الوطنيين في الدول األعض اء واألمان ة .وم ن ب ين أب رز س مات البرن امج
اإلقليمي في منطقة أوروبا التعاون فيما ب ين ال دول األعض اء المتقدم ة واألق ل تق دماً ،م ع توجي ه ُم دمج حيثم ا ينطب ق ذل ك.
وتعاونت الدول األعضاء مع األمانة في إعداد اقتراحات المشاريع اإلقليمية لعامي  ٢٠١٧-٢٠١٦بما يتماشى م ع النم وذج
اإلقليمي ألوروبا ،الخطة المتوسطة األجل للفترة .٢٠١٧-٢٠١٤
وفي عام  ،٢٠١٤أكملت الوكالة ،بالتعاون م ع ال دول األعض اء ف ي االتف اق التع اوني لت رويج العل م والتكنولوجي ا
-٢٥
النوويين في أمريكا الالتينية والكاريبي )أركال( وأصحاب المصلحة اآلخ رين ،إع داد المل ف االس تراتيجي اإلقليم ي الجدي د
ألمريكا الالتينية والكاريبي للفترة  .٢٠٢١-٢٠١٦ويمثل المل ف االس تراتيجي اإلقليم ي إط اراً برنامجي ا ً اس تراتيجيا ً لتحدي د
التحديات اإلقليمية األكثر إلحاحا ً ببلدان اتفاق أركال في أمريكا الالتينية التي يمكن معالجتھا باستخدام التكنولوجيات النووية
وتحدي د أولي ات تل ك التح ديات .و ُتص َّنف االحتياج ات ال ـ ٣٩المح َّددة إل ى س تة مج االت مواض يعية تمث ل المج االت ذات
األولوية للتعاون النووي في المنطقة .وھذه المجاالت ھ ي األم ن الغ ذائي والزراع ة ،والص حة البش رية ،والبيئ ة ،والطاق ة،
والتكنولوجيا اإلشعاعية ،واألمان اإلشعاعي.
ويُرفق بالملف االستراتيجي اإلقليمي الجديد وثيقة عمل تتض من توجيھ ات اس تراتيجية لتس ھيل التخط يط ل دورات
-٢٦
التعاون التقني المشمولة في الملف االستراتيجي اإلقليمي الجديد .وس يتم تح ديث وثيق ة العم ل بص ورة دوري ة حس ب التق دم
المحُرز في تحقيق األھداف والغايات المح َّددة .وم ن المتوق ع أن تس ھِّل ال نھج إزاء الش ركاء االس تراتيجيين ،داخ ل المنطق ة
وخارجھا معاً ،سعيا ً لمشاريع ذات نطاق أوسع ،وفوائد وأثر أكبر.
برنامج العمل من أجل عالج السرطان
تم في عام  ٢٠١٤تنفيذ وتفعيل إدماج برنامج العمل من أجل عالج الس رطان ف ي برن امج التع اون التقن ي للوكال ة
-٢٧
بشكل كامل.
ومن خالل برنامج العمل من أجل عالج السرطان واصلت الوكالة دعم البلدان المنخفضة والمتوس طة ال دخل ف ي
-٢٨
تقوية القدرات الوطنية لمكافحة السرطان والترويج في الوقت نفسه لإلدم اج المس تدام للط ب اإلش عاعي ف ي االس تراتيجيات
الوطني ة الش املة لمكافح ة الس رطان .وتع زز التعري ف واالعت راف عالمي ا ً بال دور الكبي ر لبرن امج العم ل م ن أج ل ع الج
السرطان في مكافحة السرطان من خالل المشاركة النشطة في أحداث عالمية مھمة عن السرطان ،من بينھا الدورة السابعة
والستين لجمعية الصحة العالمية في سويسرا؛ واجتماعات اللجان اإلقليمية لمنظمة الصحة العالمية لمن اطق ش رق المتوس ط
وأوروب ا وغ رب المح يط الھ ادئ؛ والن دوة الدولي ة ع ن الفيزي اء الطبي ة :تعزي ز إتاح ة التعل يم /الت دريب ف ي مج ال الفيزي اء
الطبية وتميز البحوث ،التي َّ
نظمتھا الرابطة األمريكية للفيزيائيين المتخصصين في الطب في الوالي ات المتح دة األمريكي ة؛
والمؤتمر الثامن لوقف سرطان عنق الرحم وسرطان الث دي وس رطان البروس تاتا ف ي أفريقي ا ،ال ذي نظم ه منت دى الس يدات
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األولي ات األفريقي ات لمكافح ة س رطان الث دي وس رطان عن ق ال رحم ف ي ناميبي ا؛ وفعالي ة جانبي ة بعن وان ’االس تثمار ف ي
مستقبلنا‘ خالل قمة قادة الواليات المتحدة وأفريقيا التي عُقدت في الواليات المتحدة األمريكية؛ ومؤتمر أعباء السرطان ف ي
منطقة الخليج الذي عُقد في المملكة العربي ة الس عودية؛ والمنت دى الع المي ل ألورام ال ذي عُق د ف ي سويس را؛ واجتم اع القم ة
العالمي للقادة المعنيين بالسرطان والمؤتمر العالمي المعني بالسرطان ،اللذان عُقدا في أستراليا.
ومن أبرز جھود إبرام الشراكات توقيع اتفاق ش راكة ب ين الوكال ة وھيئ ة األش رطة الوردي ة واألش رطة الحم راء،
-٢٩
المبادرة المنبثقة عن معھد جورج دبليو بوش ،وتھدف ھذه الشراكة الرائدة بين القطاعين العام والخاص إل ى حف ز المجتم ع
العالمي على الحد من الوفيات الناجمة عن سرطان الثدي وسرطان عُنق الرحم في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
َّ
-٣٠
وتوطدت الش راكات م ع منظم ة الص حة العالمي ة ،والوكال ة الدولي ة لبح وث الس رطان ،واالتح اد ال دولي لمكافح ة
السرطان عبر تكثيف التفاعل وإطالق مش اريع وفعالي ات ت م التخط يط لھ ا عل ى نح و مش ترك .وش اركت الوكال ة ف ي فرق ة
عمل األمم المتحدة المشتركة بين الوكاالت بشأن منع ومكافحة األمراض غير المُعدية.
ومنذ بداية برنامج العمل من أجل عالج السرطان ،أُجريت تقييمات القدرة الشاملة عل ى مكافح ة الس رطان وتلبي ة
-٣١
احتياجاتھا ،المعروفة باسم البعثات االستعراضية المتكاملة لبرنامج العمل م ن أج ل ع الج الس رطان ،ف ي م ا مجموع ه ٦٩
دولة عضواً .وت زوِّ د البعث ات االستعراض ية المتكامل ة ،الت ي ُتج رى بالتع اون م ع منظم ة الص حة العالمي ة والوكال ة الدولي ة
لبحوث السرطان ،الدو َل األعضاء بتحلي ل َوضْ ع ع ن الق درات الوطني ة ف ي مج ال مكافح ة الس رطان والتوص يات الالزم ة
لبرامج وطنية شاملة لمكافحة السرطان .وفي عام ُ ٢٠١٤نفذت عشر بعثات استعراض ية متكامل ة لبرن امج العم ل م ن أج ل
عالج السرطان في كل من أوزبكستان ،وبنما ،وبيرو ،وجمھورية الو الديمقراطية الش عبية ،وجورجي ا ،وروان دا ،وفيج ي،
َّ
اركة المنھجية للمسؤولين عن إدارة البرن امج
وكرواتيا ،وكوستاريكا ،وموزامبيق.
وتعززت فعالية ھذه البعثات بفضل المش َ
وخبراء األمان اإلشعاعي.
وخالل العام ت َّم تقديم الدعم للمواق ع اإليض احية النموذجي ة لبرن امج العم ل م ن أج ل ع الج الس رطان ف ي ك ل م ن
-٣٢
جمھورية تنزانيا المتحدة ،وغان ا ،وس ري النك ا ،وفيي ت ن ام ،ومنغولي ا ،ونيك اراغوا عب ر بعث ات الخب راء وت وفير الت دريب
والمعدات .وعلى س بيل المث ال ،أطلق ت فيي ت ن ام مش روعا ً للتش خيص المبك ر لس رطان الث دي وعُن ق ال رحم لتعزي ز وع ي
الجمھور بعالمات السرطان وأعراضه ،وتشخيصه في مراح ل مبك رة .وت َّم تق ديم ال دعم لتنفي ذ مش روع تش خيص س رطان
الثدي وسرطان عُنق الرحم في نيكاراغوا عبر تقييم خدمات التصوير اإلشعاعي للثدي وتقييم تدريب الم وظفين ذي الص لة
ف ي أيار/م ايو  .٢٠١٤وق ام خبي ٌر بتقي يم حال ة البني ة األساس ية وخ دمات الع الج اإلش عاعي ل ألورام والفيزي اء الطبي ة ف ي
منغوليا .كذلك قام ھذا البلد باالرتقاء بنظام التخطيط للمعالجة بالعالج اإلشعاعي في المركز الوطني للسرطان في منغولي ا،
بالعاصمة أوالنباتار ،بأموال خارجة عن الميزانية.
وحققت جھود تنفيذ مشروع تجريبي بشأن جامع ة افتراض ية لمكافح ة الس رطان ف ي ش رق أفريقي ا تق دما ً ف ي ع ام
-٣٣
ً
ً
 .٢٠١٤وتعاون ت البل دان المش اركة  -أوغن دا وجمھوري ة تنزاني ا المتح دة وزامبي ا وغان ا  -تعاون ا وثيق ا بُغي ة إنش اء كي ان
إقليمي مدمج بدعم من جنوب أفريقيا ومصر .وق د ت م االنتھ اء م ن ث الث وح دات نمطي ة لل تعلم اإللكترون ي وقُ ِّدمت للك ادر
األول من الطالب عبر منصة التعلم اإللكتروني للجامعة االفتراضية لمكافحة السرطان وشبكة التدريب اإلقليمية.
وعُقد في فيينا ،في تشرين األول/أكتوبر ،االجتماع الخامس للفري ق االستش اري المعن ي بزي ادة إمكاني ة الحص ول
-٣٤
َّ
عل ى تكنولوجي ا الع الج اإلش عاعي .وأع د الفري ق المب ادئ التوجيھي ة الت ي تض من حل ول الع الج اإلش عاعي األساس ية ذات
الفعالية الوظيفية المضمونة في المدى الطويل للبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط ،والتي تق ِّدم ،ح ا َل اس تكمال ص يغتھا
النھائية ونشرھا ،التوجيھات للبلدان التي شرعت بعملية إنشاء خدمات العالج اإلشعاعي أو توسيع نطاقھا .وتھدف المب ادئ
التوجيھي ة إل ى تحدي د أفض ل الممارس ات لص يانة المراف ق ،وتحدي د تك اليف دورة الحي اة ،وعملي ات المش تريات الش املة،
والت دريب المتواص ل للمھن ِّي ين ،ووص ف حزم ة الع الج اإلش عاعي الموص ى بھ ا لعي ادة ع الج إش عاعي أساس ية .وس تدعم
المبادئ التوجيھية البلدان ذات ال دخل الم نخفض والمتوس ط ف ي تحس ين اس تدامة اس تثمارھا ف ي الع الج اإلش عاعي وم ن ث م
اإلسھام في تعزيز إتاحة العالج اإلشعاعي الميسور والمالئم.
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ومع ازدياد اھتمام العالم بالسرطان وغيره من األمراض غير المُعدية ،ظل المانحون عل ى ثب اتھم ف ي دع م تق ويم
-٣٥
القدرات الوطنية في مكافحة السرطان .وفي عام  ٢٠١٤حشد برنامج العمل من أجل عالج السرطان  ٧١٩ ٠٠٠يورو في
شكل مساھمات من الدول األعضاء في الوكالة والشركاء ألنشطة مكافحة السرطان.
التواصل الخارجي واالتصاالت
َّ
-٣٦
تعزز تواصل الوكالة الخارجي مع المجتمع اإلنمائي الدولي عبر مشاركة الوكالة ف ي ع دد م ن األح داث الدولي ة،
منھ ا الم ؤتمر الثال ث والثالث ون للجمعي ة األوروبي ة للع الج اإلش عاعي ودراس ة األورام ف ي النمس ا ،واحتف ال اتف اق أف را
بال ذكرى الخامس ة والعش رين لتأسيس ه ف ي ليس وتو ،واالجتم اع الس نوي الخ امس لمعھ د إدارة الم واد النووي ة ف ي الوالي ات
المتحدة األمريكية .واستخدمت الوكالة ھذه الفرص لعرض أعمالھا في مجاالت مواضيعية محددة ،ولزيادة الوعي ببرن امج
التعاون التقني فيما بين الشركاء المحتملين.
و ُن ِّظمت معارض ركزت على أنشطة التعاون التقني بمناسبة الي وم الع المي للس رطان ،والن دوة الدولي ة ح ول فھ م
-٣٧
سوء التغذية المعتدل لدى األطفال من أجل تدخالت فعالة التي نظمتھا الوكالة ،وال دورة العادي ة الثامن ة والخمس ين للم ؤتمر
العام للوكالة .واستفادت الوكالة من ’أيام األمم المتحدة‘ الخاص ة لتنفي ذ حم الت إعالمي ة موجَّ ھ ة ،باس تخدام وس ائل اإلع الم
االجتماعية والويب ،لترويج أنشطة التعاون التقني ذات الصلة .وقُدم أيض ا ً دع ٌم لمع ارض أقامتھ ا ع دة دول أعض اء خ الل
المؤتمر العام الث امن والخمس ين ،س لَّطت الض وء عل ى أنش طة التع اون التقن ي .وعُق دت ف ي فيين ا ف ي تش رين األول/أكت وبر
الحلقة الدراسية السنوية الخامسة بشأن التعاون التقني للدبلوماسيين المصمَّمة لتزويد البعثات الدائمة باستعراض ش امل ع ن
البرنامج.
وتم في عام  ٢٠١٤تحديث الموقع اإللكتروني الخاص بالتع اون التقن ي بإض افة  ٩٩مق االً ،و ٥مق االت مص ورة،
-٣٨
و ١٥مادة فيديوية ،ويبلغ عدد زوار الموقع اآلن نحو  ٦٤٠٠زائر في الشھر الواحد .ونال الموقع في عام  ٢٠١٤أكثر من
 ١١٠ ٠٠٠زي ارة .وأُرس ل أكث ر م ن  ٤٠٠تغري دة م ن الحس اب @ IAEATCعل ى ت ويتر ،ولھ ذا الحس اب اآلن أكث ر م ن
 ٢٠٠٠متابع .وصدر عد ٌد من المنتجات التواصلية الجديدة ،من بينھا  ٢٠قصة جدي دة ع ن نج اح مش اريع التع اون التقن ي،
ومنشور عن إدارة النفايات الصناعية والملوّ ثات العضوية الثابتة ،ومواد عرض خاصة بالمشاريع.
المساعدة التشريعية
واصلت الوكالة في ع ام  ٢٠١٤تق ديم المس اعدة التش ريعية إل ى ال دول األعض اء فيھ ا م ن خ الل برن امج التع اون
-٣٩
ً
ُ
ِّ
التقن ي .وق دمت مس اعدة تش ريعية ثنائي ة قطري ة ل ـ  ١٥دول ة عض وا ،ع ن طري ق تعليق ات خطي ة ومش ورة ح ول ص ياغة
التش ريعات النووي ة الوطني ة .كم ا استعرض ت الوكال ة األط ر التش ريعية لبل دان مس تجدة كج زء م ن بعث ات االس تعراض
المتكامل للبنية األساسية النووية .و ُنظمت لع دد م ن األف راد زي ارات علمي ة قص يرة األج ل للمق رّ الرئيس ي للوكال ة ،أتاح ت
المجال للحاصلين على المنح الدراسية الكتساب مزيد من الخبرة العملية في القانون النووي.
ونظم ت الوكال ة ال دورة الرابع ة لم ؤتمر معھ د الق انون الن ووي ف ي الفت رة م ن  ٦إل ى  ١٧تش رين األول/أكت وبر
-٤٠
صمِّمت ھذه الدورة الشاملة ،التي تستغرق أسبوعين وتستخدم أس اليب ت دريس قائم ة عل ى
 ٢٠١٤في مدينة بادن بالنمسا .و ُ
التفاعل والممارسة ،لتلبي ة الطل ب المتزاي د م ن جان ب ال دول األعض اء عل ى المس اعدة التش ريعية ولتمك ين المش اركين م ن
اكتساب فھم راسخ لجمي ع جوان ب الق انون الن ووي ،فض الً ع ن ص ياغة التش ريعات النووي ة الوطني ة لبل دانھم أو تع ديلھا أو
استعراضھا .وشارك في الدورة  ٦٠ممثالً من  ٥١دولة عضواً .وواصلت الوكالة أيضا مساھمتھا ف ي األنش طة الت ي ت نظم
في الجامعة النووية العالمية والمدرسة الدولية للقانون النووي ،عن طري ق ت وفير محاض رين وتموي ل مش اركين م ن خ الل
مشاريع التعاون التقني المناسبة.
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و ُنظم ت حلقت ا عم ل ع ن الق انون الن ووي لل دول األعض اء ف ي منطق ة أمريك ا الالتيني ة ،األول ى ف ي جامايك ا ف ي
-٤١
آذار/مارس واألخرى في الجمھورية الدومينيكية في كانون األول/ديسمبر .وحض ر أربع ون مش اركا ً م ن  ٢٠دول ة عض واً
حلقات العمل التي تناولت كافة جوانب القانون النووي ،وأوجدت َمحْ َفالً لتب ادل اآلراء بش أن المواض يع المتص لة بالص كوك
القانونية الدولية .وأتاحت حلقات العمل أيضا ً التخطيط ألنشطة المساعدة التشريعية المستقبلية في الدول األعضاء المشاركة
حسب تقييم احتياجاتھا.
وشھدت الدورة العادية الثامنة والخمس ون للم ؤتمر الع ام للوكال ة انعق اد الح دث الراب ع الخ اص بالمعاھ دات ال ذي
-٤٢
أتاح للدول األعضاء فرصة إضافية إليداع صكوك التصديق على المعاھدات المودَعة لدى المدير العام ،ال س يما م ا يتعل ق
منھا باألمان واألمن الن وويين وم ا يتص ل بالمس ؤولية المدني ة ع ن األض رار النووي ة ،أو ص كوك قب ول تل ك المعاھ دات أو
الموافقة عليھا أو االنضمام إليھا .وانصبَّ تركيز الحدث الخاص بالمعاھدات لھذا العام على تعديل  ٢٠٠٥التفاقي ة الحماي ة
المادية للمواد النووية .وتم إطالع ممثلين عن عدة دول أعضاء على االتفاقيات التي اع ُتمِدت تحت رعاية الوكالة.
وت م إيف اد بعث ات توعي ة إل ى بي رو والفلب ين وكيني ا ومنغولي ا ف ي ع ام  ٢٠١٤م ن أج ل توعي ة ص انعي السياس ات
-٤٣
ُ
الوطنية بأھمية االلتزام بالصكوك القانونية الدولية ذات الصلة التي اعتمِدت تحت رعاية الوكالة.

١

المرفق
الجدول ألف -١

تخصيص الميزانية العادية واستخدام الموارد في عام  ٢٠١٤بحسب البرنامج والبرن امج الرئيس ي
)باليورو(

الجدول ألف -٢

استخدام موارد صندوق البرنامج العادي الخارجة عن الميزاني ة ف ي ع ام  ٢٠١٤بحس ب البرن امج
والبرنامج الرئيسي )باليورو(

الجدول ألف )٣أ(-

المصروفات )المبالغ المدفوعة( بحسب المجال التقني والمنطقة في عام ٢٠١٤

الجدول ألف )٣ب(-

رسم بياني للمعلومات الواردة في الجدول ألف )٣أ(

الجدول ألف -٤

كمية المواد النووية في نھاية عام  ،٢٠١٤بحسب نوع االتفاق

الجدول ألف -٥

عدد المرافق ومناطق قياس المواد النووية الواقعة خارج المرافق الخاضعة للض مانات خ الل ع ام
٢٠١٤

الجدول ألف -٦

عق د اتفاق ات ض مانات وبروتوك والت إض افية وبروتوك والت كمي ات ص غيرة )ف ي  ٣١ك انون
األول/ديسمبر (٢٠١٤

الجدول ألف -٧

المش اركة ف ي معاھ دات متع ِّددة األط راف يك ون الم دير الع ام وديع ا ً لھ ا ،وعق د اتفاق ات تكميلي ة
منقـَّحة ،وقبول تعديالت الم ادة السادس ة والفق رة أل ف م ن الم ادة الرابع ة عش رة م ن نظ ام الوكال ة
األساسي )الحالة في  ٣١كانون األول/ديسمبر (٢٠١٤

الجدول ألف -٨

اتفاقي ات ت م التف اوض عليھ ا واعتمادھ ا تح ت رعاي ة الوكال ة و/أو يك ون الم دير الع ام وديع ا ً لھ ا
والتطورات ذات الصلة(
)الحالة
ُّ

الجدول ألف -٩

مفاعالت القوى النووية قيد التشغيل وقيد التشييد في العالم )حتى  ٣١كانون الثاني/يناير (٢٠١٤

الجدول ألف -١٠

بعثات االستعراض المتكامل للبنية األساسية النووية ) (INIRفي عام ٢٠١٤

الجدول ألف -١١

بعثات زيارة للمساعدة في مجال إدارة المعارف ) (KMAVفي عام ٢٠١٤

الجدول ألف -١٢

بعثات استعراض إجراءات التأھـُّب للطوارئ ) (EPREVفي عام ٢٠١٤

الجدول ألف -١٣

بعثات خدمة االستعراضات الرقابية المتكاملة ) (IRRSفي عام ٢٠١٤

الجدول ألف -١٤

بعثات فرقة استعراض أمان التشغيل ) (OSARTفي عام ٢٠١٤

الجدول ألف -١٥

بعثات خدمة التقييمات المتكاملة ألمان مفاعالت البحوث ) (INSARRفي عام ٢٠١٤

_______________________
ملحوظة :الجداول من ألف  ٢٥إلى ألف  ٣٠متاحة في القرص المدمج المرفق.

الجدول ألف -١٦

بعثات خبراء األمان لمف اعالت البح وث اس تنا ًدا إل ى منھجي ة التقييم ات المتكامل ة ألم ان مف اعالت
البحوث ) (INSARRفي عام ٢٠١٤

الجدول ألف -١٧

بعثات جوانب أمان التشغيل الطويل األجل ) (SALTOفي عام ٢٠١٤

الجدول ألف -١٨

بعثات خدمة االستعراض الخاصة بتقييم التصاميم واألمان ) (DSARSفي عام ٢٠١٤

الجدول ألف -١٩

بعثات خدمة استعراض التعليم والتدريب ) (ETReSفي عام ٢٠١٤

الجدول ألف -٢٠

بعثات خدمة تصميم المواقع واألحداث الخارجية ) (SEEDفي عام ٢٠١٤

الجدول ألف -٢١

بعثات خدمة تقييم وقاية العاملين من اإلشعاعات ) (ORPASفي عام ٢٠١٤

الجدول ألف -٢٢

البعثات االستشارية في عام ٢٠١٤

الجدول ألف -٢٣

بعثات الخدمة االستشارية الدولية لألمن النووي ) (INSServفي عام ٢٠١٤

الجدول ألف -٢٤

بعثات الخدمة االستشارية الدولية المعنية بالحماية المادية ) (IPPASفي عام ٢٠١٤

الجدول ألف -٢٥

المشاريع البحثية المنسـَّقة التي اس ُت ِھلَّت في عام ٢٠١٤

الجدول ألف -٢٦

المشاريع البحثية المنسـَّقة التي استـُكملت في عام ٢٠١٤

الجدول ألف -٢٧

المنشورات التي صدرت في عام ٢٠١٤

الجدول ألف -٢٨

الدورات التدريبية والحلقات الدراسية وحلقات العمل في عام ٢٠١٤

الجدول ألف -٢٩

المواقع الشبكية ذات الصلة التابعة للوكالة

الجدول ألف )٣٠أ(-

عدد وأنواع المرافق الخاضعة للضمانات بحسب الدولة في  ٣١كانون األول/ديسمبر ٢٠١٤

الجدول ألف )٣٠ب( -المراف ق الخاض عة للض مانات أو المحتوي ة عل ى م واد نووي ة خاض عة للض مانات ف ي  ٣١ك انون
األول/ديسمبر ٢٠١٤
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الجدول ألف  -١تخصيص الميزانية العادية واستخدام الموارد في عام  ٢٠١٤بحسب البرنامج والبرنامج الرئيسي )باليورو(
البرنامج الرئيسي/البرنامج

البرن امج الرئيس ي  -١الق وى النووي ة ودورة الوق ود الن ووي والعل وم
النووية
اإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة المشتركة
القوى النووية
تكنولوجيات دورة الوقود النووي ومواده
بناء القدرات والمعارف النووية من أجل تنمية الطاقة المستدامة
العلوم النووية
الخدمات التجارية المشتركة
مجموع البرنامج الرئيسي ١
البرنامج الرئيسي  -٢التقنيات النووية من أجل التنمية وحماية البيئة
اإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة المشتركة
األغذية والزراعة
الصحة البشرية
الموارد المائية
البيئة
إنتاج النظائر المشعـة والتكنولوجيا اإلشعاعية
الخدمات التجارية المشتركة
مجموع البرنامج الرئيسي ٢
البرنامج الرئيسي  -٣األمان واألمن النوويان
اإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة المشتركة
التأھـّب والتصدّي للحادثات والطوارئ
أمان المنشآت النووية
األمان اإلشعاعي وأمان النقل
التصرّ ف في النفايات المشعة
األمن النووي
الخدمات التجارية المشتركة
مجموع البرنامج الرئيسي ٣
البرنامج الرئيسي  -٤التحقق النووي
اإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة المشتركة
تنفيذ الضمانات
أنشطة التحقـّق األخرى
التطوير
الخدمات التجارية المشتركة
مجموع البرنامج الرئيسي ٤
البرنامج الرئيسي  -٥الخدمات الخاصة بالسياسات والتنظيم واإلدارة
الخدمات الخاصة بالسياسات والتنظيم واإلدارة
الخدمات التجارية المشتركة
مجموع البرنامج الرئيسي ٥
البرنامج الرئيسي  -٦إدارة التعاون التقني ألغراض التنمية
إدارة التعاون التقني ألغراض التنمية
الخدمات التجارية المشتركة
مجموع البرنامج الرئيسي ٦

الميزانية المعدَّلة – على
الميزانية األصلية – على
أساس سعر صرف قدره
أساس سعر صرف قدره
 ١دوالر مقابل
دوالر واحد لليورو
 ٠٫٧٥١٠يورو
)ب(
)أ(

اإلنفاق
)ج(

استخدام
الموارد

األرصدة الخالصة
من األعباء

)د( = )ج()/ب( )ھـ( = )ب()-ج(

١ ٢٤٢ ٥٩٦
٧ ٩٢٩ ٧٦٣
٣ ٤٩١ ٨٦٧
١٠ ٣٢٦ ٤٨٥
١٠ ٠٨٨ ٧٩٧
١ ٣٩٩ ٢٩٥
٣٤ ٤٧٨ ٨٠٣

١ ١٩٨ ٠٠٦
٧ ٦٢٤ ٣٧٥
٣ ٣٨٤ ٦٥٠
٩ ٩٩٥ ٢٥٢
٩ ٨٣٢ ٦٦٥
١ ٣٥٩ ٩٧٥
٣٣ ٣٩٤ ٩٢٣

١ ٢٦٢ ١٢٩
٧ ٣٧٢ ١٥٤
٣ ١٢٣ ٢٠١
٩ ٢٧١ ٢٥٩
٩ ٤٨٤ ٧٩٤
١ ٤٥٤ ٠١١
٣١ ٩٦٧ ٥٤٨

٪١٠٥٫٤
٪٩٦٫٧
٪٩٢٫٣
٪٩٢٫٨
٪٩٦٫٥
٪١٠٦٫٩
٪٩٥٫٧

)(٦٤١٢٣
٢٥٢٢٢١
٢٦١٤٤٩
٧٢٣٩٩٣
٣٤٧٨٧١
)(٩٤٠٣٦
١ ٤٢٧ ٣٧٥

٣ ١٠٦ ٤١٧
١١ ٢٩٥ ٠٣٤
٨ ١٧٦ ٨٧٣
٣ ٤٣٧ ٠١٨
٦ ٢٠١ ١٧٧
٢ ٢٢٣ ٩٢٨
٤ ٠٤٢ ٥٥٥
٣٨ ٤٨٣ ٠٠٢

٣ ٠١٢ ٠٨٦
١٠ ٩٨٩ ٦٤٥
٧ ٩٣٦ ٩٥٠
٣ ٣٤٠ ٧٠٢
٦ ٠٠٨ ٥٨٨
٢ ١٦٤ ٩٨٥
٣ ٩٩٨ ٤٣٨
٣٧ ٤٥١ ٣٩٤

٢ ٤٠٥ ٧٨٨
١١ ١٠٤ ٣٥٣
٧ ٧٢٦ ٥٨٣
٣ ٣٠٠ ٤٩٨
٥ ٩٥٥ ٠١٧
٢ ٠٧٦ ٩٥٢
٣ ٧٩٧ ٥٣٤
٣٦ ٣٦٦ ٧٢٥

٪٧٩٫٩
٪١٠١٫٠
٪٩٧٫٣
٪٩٨٫٨
٪٩٩٫١
٪٩٥٫٩
٪٩٥٫٠
٪٩٧٫١

٦٠٦٢٩٨
)(١١٤٧٠٨
٢١٠٣٦٧
٤٠٢٠٤
٥٣٥٧١
٨٨٠٣٣
٢٠٠٩٠٤
١ ٠٨٤ ٦٦٩

٢ ٦١٥ ٥٤٢
٣ ٧٧٢ ٨٢١
٩ ٩١٥ ٩٥٢
٦ ٩٩٧ ٦٢٧
٦ ٩٦٩ ٣٦٥
٥ ٠٨٩ ٩٨٠
١ ٧٥٢ ٧٠١
٣٧ ١١٣ ٩٨٨

٢ ٥١٠ ١٦٣
٣ ٦٤٧ ٣٤٨
٩ ٤٨٧ ٥٣٩
٦ ٧٢٢ ٢٢٧
٦ ٧٠٠ ٣٩٨
٤ ٨٦١ ٠٠٢
١ ٧٠٤ ٥٨١
٣٥ ٦٣٣ ٢٥٨

٢ ٣٣٢ ٥٠٦
٣ ٦٣٨ ٧٣٩
٩ ٤٦٠ ٨٧٢
٦ ٦٩٩ ٠٨٦
٦ ٦٧٩ ٠٨٤
٤ ٧٣٧ ٤٩٣
١ ٦٤٢ ٤٧٦
٣٥ ١٩٠ ٢٥٦

٪٩٢٫٩
٪٩٩٫٨
٪٩٩٫٧
٪٩٩٫٧
٪٩٩٫٧
٪٩٧٫٥
٪٩٦٫٤
٪٩٨٫٨

١٧٧٦٥٧
٨٦٠٩
٢٦٦٦٧
٢٣١٤١
٢١٣١٤
١٢٣ ٥٠٩
٦٢ ١٠٥
٤٤٣ ٠٠٢

٥ ٥٨١ ٢٨٨
١٠٨ ٥١٢ ٢٠٧
٥٣٠ ٢٤٩
٨ ٦٩٧ ٩٣٣
٧ ٧٠٧ ٢٠١
١٣١ ٠٢٨ ٨٧٨

٥ ٣٣٩ ١٥٥
١٠٤ ٦٨٢ ١٦٢
٥٠٢ ٨٠٣
٨ ٢٧٤ ٩٣٨
٧ ٥٦٧ ٤٩٩
١٢٦ ٣٦٦ ٥٥٧

٤ ٦٢٦ ٦٨٣
١٠١ ٤٥٥ ٠٠٨
٣٤٥ ٤٢٦
١٠ ٦٨١ ٨٢٣
٧ ٢٥٣ ٧٤٢
١٢٤ ٣٦٢ ٦٨٢

٪٨٦٫٧
٪٩٦٫٩
٪٦٨٫٧
٪١٢٩٫١
٪٩٥٫٩
٪٩٨٫٤

٧١٢ ٤٧٢
٣ ٢٢٧ ١٥٤
١٥٧ ٣٧٧
)(٢ ٤٠٦ ٨٨٥
٣١٣ ٧٥٧
٢ ٠٠٣ ٨٧٥

٧٣ ٢٧٦ ٢٥٣
٣ ٦٦٧ ٧٤٢
٧٦ ٩٤٣ ٩٩٥

٧١ ٦٢٦ ٨٤٣
٣ ٥٥٠ ٩١٤
٧٥ ١٧٧ ٧٥٧

٧٠ ٥٦٨ ٧٠٨
٣ ٤٦٣ ٢٤٤
٧٤ ٠٣١ ٩٥٢

٪٩٨٫٥
٪٩٧٫٥
٪٩٨٫٥

١ ٠٥٨ ١٣٥
٨٧ ٦٧٠
١ ١٤٥ ٨٠٥

٢٢ ٥٠٢ ٦٤٤
١ ٠٥٨ ٣٦٩
٢٣ ٥٦١ ٠١٣

٢١ ٦٦٠ ٧٣٢
١ ٠٢٢ ٤٩٩
٢٢ ٦٨٣ ٢٣١

٢٠ ٦٣١ ٨٥٨
١ ٠٠١ ٣٠٤
٢١ ٦٣٣ ١٦٢

٪٩٥٫٣
٪٩٧٫٩
٪٩٥٫٤

١ ٠٢٨ ٨٧٤
٢١ ١٩٥
١ ٠٥٠ ٠٦٩

٣٤١ ٦٠٩ ٦٧٩

٣٣٠ ٧٠٧ ١٢٠

٣٢٣ ٥٥٢ ٣٢٥

٪٩٧٫٨

٧ ١٥٤ ٧٩٥

–

–

–

مجموع الميزانية العادية التشغيلية
متطلبات تمويل االستثمارات الرأسمالية الرئيسية
البرنامج الرئيسي  -١القوى النووية ودورة الوقود النووي
والعلوم النووية
البرنامج الرئيسي  -٢التقنيات النووية من أجل التنمية وحماية البيئة
البرنامج الرئيسي  -٣األمان واألمن النوويان
البرنامج الرئيسي  -٤التحقق النووي
البرنامج الرئيسي  -٥الخدمات الخاصة بالسياسات والتنظيم واإلدارة
البرنامج الرئيسي  -٦إدارة التعاون التقني ألغراض التنمية
مجموع الميزانية العادية الرأسمالية

٢ ٦٧٢ ٨٠٠
–
٢ ٢٦١ ٦٠٠
٣ ٢٨٩ ٦٠٠
–
٨ ٢٢٤ ٠٠٠

٢ ٦٧٢ ٨٠٠
–
٢ ٢٦١ ٦٠٠
٣ ٢٨٩ ٦٠٠
–
٨ ٢٢٤ ٠٠٠

–
–
٢ ٢٤٠ ٣٠٠
٢ ٤٥٨ ٢١٥
–
٤ ٦٩٨ ٥١٥

–
–
٪٩٩٫١
٪٧٤٫٧
–
٪٥٧٫١

٢ ٦٧٢ ٨٠٠
–
٢١ ٣٠٠
٨٣١ ٣٨٥
–
٣ ٥٢٥ ٤٨٥

مجموع برامج الوكالة
األعمال المنفـَّذة لحساب آخرين التي تسترد تكاليفھا

٣٤٩ ٨٣٣ ٦٧٩
٢ ٨٤٠ ٣٤٠

٣٣٨ ٩٣١ ١٢٠
٢ ٨٤٠ ٣٤٠

٣٢٨ ٢٥٠ ٨٤٠
٢ ٨٣٤ ٤٣٠

٪٩٦٫٨
٪٩٩٫٧٩

١٠ ٦٨٠ ٢٨٠
٥ ٩١٠

٣٤١ ٧٧١ ٤٦٠

٣٣١ ٠٨٥ ٢٧٠

٪٩٦٫٩

١٠ ٦٨٦ ١٩٠

–

–

٣٥٢ ٦٧٤ ٠١٩
مجموع الميزانية العادية
ً
العمود أ :قرار المؤتمر العام  GC(57)/RES/5الصادر في أيلول/سبتمبر  ،٢٠١٣معدَّال ليُجسِّد حصة الخدمات التجارية المشتركة في إطار كل برنامج تشغيلي رئيسي.
العمود ب :الميزانية األصلية معاد تقييمھا على أساس متوسط سعر الصرف المعمول به في األمم المتحدة وھو  ١دوالر مقابل  ٠٫٧٥١٠يورو في .٢٠١٤

GC(59)/7

الصفحة ١٢٤

الج دول أل ف  -٢اس تخدام م وارد ص ندوق البرن امج الع ادي الخارج ة ع ن الميزاني ة ف ي ع ام  ٢٠١٤بحس ب البرن امج والبرن امج
الرئيسي )باليورو(
البرنامج الرئيسي/البرنامج
البرنامج الرئيسي  -١القوى النووية ودورة الوقود النووي والعلوم النووية
اإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة المشتركة
القوى النووية
تكنولوجيات دورة الوقود النووي ومواده
بناء القدرات والمعارف النووية من أجل تنمية الطاقة المستدامة
العلوم النووية
مجموع البرنامج الرئيسي ١

اإلنفاق لعام ٢٠١٤
٩٩ ٣٧٣
٣ ٥٣٤ ٧٤٩
٢ ٢٧٧ ٦٧٥
٥٠٤ ٢٢٢
٩٠٢ ٢٦٢
٧ ٣١٨ ٢٨١

البرنامج الرئيسي  -٢التقنيات النووية من أجل التنمية وحماية البيئة
اإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة المشتركة
األغذية والزراعة
)أ(
الصحة البشرية
الموارد المائية
البيئة
إنتاج النظائر المشعـة والتكنولوجيا اإلشعاعية
مجموع البرنامج الرئيسي ٢

٤ ١٩٧ ٨٣٢

البرنامج الرئيسي  -٣األمان واألمن النوويان
اإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة المشتركة
التأھـّب والتصدّي للحادثات والطوارئ
أمان المنشآت النووية
األمان اإلشعاعي وأمان النقل
التصرّ ف في النفايات المشعة
األمن النووي
مجموع البرنامج الرئيسي ٣

٦ ٣٣٤ ٦٢١
٤٣٥ ١٠٤
٦ ٥٩٧ ٦٨٩
١ ٨٠٢ ٨٢٠
١ ٩١٢ ٨٦٣
١٦ ٦٣١ ٦٩٦
٣٣ ٧١٤ ٧٩٣

٤٧١ ٧٥٣
٢ ٤٨٠ ٨١١
)( ٨١ ٤٤٢
٣٢٩ ٣٧٦
٩٩٧ ٣٣٤
–

البرنامج الرئيسي  -٤التحقق النووي
اإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة المشتركة
تنفيذ الضمانات
أنشطة التحقـّق األخرى
التطوير
مجموع البرنامج الرئيسي ٤

٩ ٤٣٦ ٥٠٣
٢١ ٨٢٩ ٣٨٤

البرنامج الرئيسي  -٥الخدمات الخاصة بالسياسات والتنظيم واإلدارة
الخدمات الخاصة بالسياسات والتنظيم واإلدارة
مجموع البرنامج الرئيسي ٥

١ ٢٥٠ ٤٥٢
١ ٢٥٠ ٤٥٢

البرنامج الرئيسي  -٦إدارة التعاون التقني ألغراض التنمية
إدارة التعاون التقني ألغراض التنمية
مجموع البرنامج الرئيسي ٦

١١ ٦٢٤
١١ ٦٢٤

مجموع صناديق البرامج الخارجة عن الميزانية

٦٨ ٣٢٢ ٣٦٦

)أ(

١ ٤٨٥ ٤٨٤
١٠ ٩٠٧ ٣٩٧
–

يظھر برنامج الصحة البشرية نق ً
ص ا بمبل غ  ٨١ ٤٤٢ي ورو نظ رً ا لتحوي ل االلتزام ات المالي ة بمبل غ  ٣٦٦ ١٩٧ي ورو ع ن الس نة الس ابقة فيم ا
يتعلق ببرنامج العمل من أجل عالج السرطان من صناديق البرامج العادي ة المموَّ ل ة م ن خ ارج الميزاني ة إل ى ص ناديق برن امج التع اون التقن ي
الخارجة عن الميزانية.
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الجدول ألف )٣أ( -المصروفات )المبالغ المدفوعة( بحسب المجال التقني والمنطقة في عام ٢٠١٤
موجز جميع المناطق
)باليورو(
المجال التقني

أفريقيــا

آسيا والمحيط
الھادئ

أوروبا

أمريكا الالتينية

برامج
عالمية/أقاليمية

برنامج
العمل من
أجل عالج
)أ(
السرطان

المجموع

الطاقة

١ ٤١٥ ٧٦٩

١ ٥٠٩ ٠٢٩

٥٩٧ ٩٥٩

٥٥٧ ٠١٥

٩٨٤ ٨٤٥

٥ ٠٦٤ ٦١٧

األغذية والزراعة

٦ ٧٩٤ ٠٧٦

٣ ١٦٩ ٨٤٨

٣٢١ ٥٠١

٢ ٠٧٩ ٤٢٢

٢٤٤ ١٩١

١٢ ٦٠٩ ٠٣٧

الصحة والتغذية

٦ ٦٦٩ ٦٧٩

٤ ٣٤٢ ٧٠٣

٤ ١١١ ٧١٧

٢ ٩٥٨ ٦١٢

١٦٥ ٣٩٩

التطبيقات الصناعية/
التكنولوجيا اإلشعاعية

٢ ٠٣٩ ٣٨١

١ ٥٥٧ ٠٤٤

١ ٠٤٦ ٤٥١

٦٣٥ ٧٦٦

٩٠٢ ٦١٠

١٩ ١٥٠ ٧٢٠
٥ ٢٧٨ ٦٤٢

تطوير المعارف النووية ٢ ١٥٦ ١٧٠
وإدارتھا

٢ ٢٦٦ ١٣٣

٦٣٣ ٣٥٦

١ ٧٢٩ ٣٧٨

١ ٧٣٧ ٧٧٩

٨ ٥٢٢ ٨١٦

األمان واألمن

٤ ٠١٦ ٠٢٧

٥ ١٠٩ ١٣١

٥ ٠٣٠ ٨٣٥

٢ ٦٢٠ ٢٠٥

١ ٦٥٢ ٧٧٥

١٨ ٤٢٨ ٩٧٣

المياه والبيئة

١ ٨٢٧ ٦١٩

١ ٦٦٨ ٣٨٥

١٢٣ ٧٦٦

١ ٢٢١ ٧٠٤

١١١ ٩٨٩

٤ ٩٥٣ ٤٦٤

المجموع

١٩ ٦٢٢ ٢٧٤ ٢٤ ٩١٨ ٧٢١

)أ( برنامج العمل من أجل عالج السرطان.

١١ ٨٠٢ ١٠٢ ١١ ٨٦٥ ٥٨٦

٤ ٨٩٦ ٩٧٧

٩٠٢ ٦١٠

٧٤ ٠٠٨ ٢٧٠
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الجدول ألف )٣ب( – رسم بياني للمعلومات الواردة في الجدول ألف )٣أ(
أفريقيا  ٢٤ ٩١٨ ٧٢١يورو
٪٧٫٣
٪١٦٫١
٪٨٫٧
٪٨٫٢
٪٢٦٫٨
٪٢٧٫٣
٪٥٫٧

Water and
…theوالبيئة
المياه

٪٢٢٫١

األغذية
والزراعة Food and
Agriculture

٪١٦٫٢

٪٥٫٣
٪٨٫٨
٪٣٤٫٧
٪٢٫٧
٪٥٫٠
٪10%
١٠ 20%
٪٢٠ ٪30%
٣٠ 40%
٪٤٠ ٪50%
٥٠

النووية
المعارف
تطوير وإدارة
Nuclear
…knowledge
الصناعية/التكنولوجيا
التطبيقات
…Industrial
اإلشعاعية
Health and Nutrition
الصحة والتغذية
والزراعةFood and
Agriculture
األغذية

0%
٪٠

النووية
المعارف
تطوير وإدارة
Nuclear
…knowledge
الصناعية/التكنولوجيا
التطبيقات
…Industrial
٪٠٫٠
اإلشعاعية
والتغذيةHealth and
Nutrition
٪٣٫٤
الصحة
والزراعة Food and
Agriculture
األغذية
٪٥٫٠

٪٣٥٫٥

٪٢٠٫١
٪
١٠ 20%
٪٢٠ ٪30%
٣٠ 40%
٪٤٠ ٪50%
٥٠
10%

٪٧٫٩

الطاقة
Energy
٪٠
0%

ً
كاملة.
ملحوظة :انظر الجدول ألف )٣أ( لمعرفة عناوين المجاالت التقنية

النووية
المعارف
تطوير وإدارة
Nuclear
…knowledge
التطبيقات الصناعية/التكنولوجيا
…Industrial
اإلشعاعية
والتغذيةHealth and
Nutrition
الصحة
األغذية
والزراعة Food and
Agriculture

٪٧٫٧
٪١٠ 20%
٪٢٠ 30%
٪٣٠ 40%
٪٤٠ 50%
٪٥٠
10%

الطاقة
Energy
٪٠
0%

أمريكا الالتينية  ١١ ٨٠٢ ١٠٢يورو
٪١٠٫٤

Water and
…theوالبيئة
المياه
واألمنSafety and
Security
األمان

٪٢٢٫٢
٪١٤٫٧
٪٥٫٤
٪٢٥٫١
٪١٧٫٦
٪٤٫٧

النووية
المعارف
تطوير وإدارة
Nuclear
…knowledge
الصناعية/التكنولوجيا
التطبيقات
…Industrial
اإلشعاعية
والتغذيةHealth and
Nutrition
الصحة
والزراعة Food and
Agriculture
األغذية
Energy
الطاقة

٪٠ ٪10%
١٠ 20%
٪٢٠ ٪
٣٠ 40%
٪٤٠ 50%
٪٥٠
0%
30%

المجموع  ٧٤ ٠٠٨ ٢٧٠يورو

Water and
…theوالبيئة
المياه
واألمنSafety and
Security
األمان

٪٣٣٫٨

٪١١٫٥

Energy
الطاقة

مشاريع أقاليمية ومتنوعة  ٤ ٨٩٦ ٩٧٧يورو
٪٢٫٣

٪٢٦٫٠

والبيئة Water
…and the
المياه
واألمنSafety and
Security
األمان

Water and
…theوالبيئة
المياه
واألمنSafety and
Security
األمان

الطاقة
Energy

أوروبا  ١١ ٨٦٥ ٥٨٦يورو

٪٤٢٫٤

٪٨٫٥

واألمنSafety and
Security
األمان
النووية
المعارف
وإدارة
تطوير
…Nuclear knowledge
التطبيقات الصناعية/التكنولوجيا
…Industrial
اإلشعاعية
والتغذيةHealth and
Nutrition
الصحة

٪٠ ٪١٠ ٪٢٠ ٪٣٠ ٪٤٠ ٪٥٠
0% 10% 20% 30% 40% 50%

٪١٫٠

آسيا والمحيط الھادئ  ١٩ ٦٢٢ ٢٧٤يورو

٪٦٫٧

Water and
…theوالبيئة
المياه
واألمنSafety and
Security
األمان

٪٢٤٫٩
٪١١٫٥
٪٧٫١
٪٢٥٫٩
٪١٧٫٠
٪٦٫٨
٪١٠ ٪٢٠ ٪٣٠ ٪٤٠ ٪٥٠
10% 20% 30% 40% 50%

النووية
المعارف
تطوير وإدارة
Nuclear
…knowledge
التطبيقات الصناعية/التكنولوجيا
…Industrial
اإلشعاعية
والتغذيةHealth and
Nutrition
الصحة
األغذية
والزراعة Food and
Agriculture
الطاقة
Energy
٪٠
0%
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الجدول ألف  -٤كمية المواد النووية في نھاية عام  ،٢٠١٤بحسب نوع االتفاق
اتفاق
ضمانات شاملة

اتفاق معقود على
نمط الوثيقة

اتفاق ضمانات
طوعي

الكمية ،يع ّبر عنھا
بكميات معنوية

البلوتونيوم)ج( الموجود في وقود مشعع وفي
عناصر الوقود في قلوب المفاعالت

١٢٨ ٤٦٢٫٢

٢ ٢٢٣٫٤

١٨ ٥٩٨٫٣

١٤٩ ٢٨٣٫٩

البلوتونيوم المفصول خارج قلوب المفاعالت

١ ٩٨١٫٥

٥٫٠

١٠ ٣٤٢٫٩

١٢ ٣٢٩٫٤

اليورانيوم الشديد اإلثراء )بنسبة تعادل أو
تتجاوز  ٪٢٠من اليورانيوم(٢٣٥-

١٩١٫٣

١٫١

٠٫٣

١٩٢٫٧

اليورانيوم الضعيف اإلثراء
)بنسبة أقل من  ٪٢٠من اليورانيوم(٢٣٥-

١٧ ١١٥٫٨

١٩٨٫٢

١ ٢٩١٫٠

١٨ ٦٠٥٫٠

المواد المصدرية)د( )اليورانيوم الطبيعي
والمستنفد ،والثوريوم(

٩ ٩٨٥٫١

٦٠٩٫٤

٢ ٤٤٣٫٢

١٣ ٠٣٧٫٧

اليورانيوم٢٣٣-

١٨٫١

٠٫٠

٠٫٠

١٨٫١

مجموع الكميات المعنوية بدون ماء ثقيل

١٥٧ ٧٥٤٫٠

٣ ٠٣٧٫٢

٣٢ ٦٧٥٫٦

١٩٣ ٤٦٦٫٨

مادة/مواد نووية

)أ(

INFCIRC/66

)ب(

كمية الماء الثقيل في نھاية عام  ،٢٠١٤بحسب نوع االتفاق
مواد غير نووية

)ھـ(

ماء ثقيل )باألطنان(

اتفاق
ضمانات شاملة
٠٫٧

)ح(

)و (

اتفاق معقود على
نمط الوثيقة
INFCIRC/66

) ز(

اتفاق ضمانات
طوعي

٤٣٠٫٩

الكمية باألطنان
٤٣١٫٦

)أ(

تشمل اتفاقات الضمانات المعقودة بمقتضى معاھدة عدم االنتشار و/أو معاھدة تالتيلولكو واتفاقات الض مانات الش املة األخ رى؛ بم ا ف ي ذل ك
مرافق في تايوان ،الصين؛ باستثناء مرافق في جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

)ب(

تشمل مرافق في إسرائيل وباكستان والھند.

)ج(

تتض من الكمي ة حج ًم ا مق دَّرً ا )ب ـ  ١١ ١١٠٫٢٥٠بالكمي ات المعنوي ة( م ن البلوتوني وم الموج ود ف ي عناص ر الوق ود المحمَّل ة داخ ل قل وب
المفاعالت والبلوتونيوم الموجود في كميات أخرى من الوقود المشعع ،والذي لم ُتبلِّغ عنه الوكالة بع ُد بموجب إجراءات التبليغ المتفق عليھا.

)د(

ال يتضمـّن ھذا الجدول المواد الخاضعة ألحكام الفقرتين الفرعيتين )أ( و)ب( من الفقرة  ٣٤من الوثيقة ) INFCIRC/153المـُصوَّ بة(.

)ھـ(

المواد غير النووية الخاضعة لضمانات الوكالة بموجب اتفاقات معقودة على نمط الوثيقة .INFCIRC/66/Rev.2

)و(

تشمل اتفاقات الضمانات الشاملة المعقودة بمقتضى معاھدة عدم االنتشار و/أو معاھ دة تالتيلولك و واتفاق ات الض مانات الش املة األخ رى ،بم ا
في ذلك مرافق في تايوان ،الصين.

)ز(

تشمل مرافق في إسرائيل وباكستان والھند.

)ح(

في تايوان ،الصين.
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الصفحة ١٢٨

الجدول ألف  -٥عدد المرافق ومناطق قياس المواد النووية الواقعة خارج المرافق الخاضعة للضمانات خالل عام ٢٠١٤
اتفاق
ضمانات شاملة

النوع

اتفاق معقود
على نمط الوثيقة

)أ(

INFCIRC/66

)ب(

اتفاق ضمانات
طوعي

المجموع

مفاعالت قوى

٢٣٧

١٢

١

٢٥٠

مفاعالت بحوث ومجمعات حرجة

١٥٠

٣

١

١٥٤

محطات تحويل

١٨

٠

٠

١٨

محطات صنع الوقود

٤٢

٢

١

٤٥

محطات إعادة المعالجة

٩

٠

١

١٠

محطات اإلثراء

١٧

٠

٣

٢٠

مرافق للخزن المنفصل

١٢٥

٢

٤

١٣١

مرافق أخرى

٧٦

٠

٠

٧٦

٦٧٤

١٩

١١

٧٠٤

المجاميع الفرعية للمرافق
مناطق لقياس المواد تضم أماكن واقعة خارج المرافق
المجموع
)أ(

)ج(

٥٦٢

١

٠

٥٦٣

١٢٣٦

٢٠

١١

١٢٦٧

تشمل اتفاقات الضمانات الشاملة المعقودة بمقتضى معاھدة عدم االنتشار و/أو معاھ دة تالتيلولك و واتفاق ات الض مانات الش املة األخ رى؛ بم ا
في ذلك مرافق في تايوان ،الصين.

)ب( تشمل مرافق في إسرائيل وباكستان والھند.
)ج( تشمل  ٥٣منطقة لقياس المواد في دول مرتبطة ببروتوكوالت كميات صغيرة معدَّلة.
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الصفحة ١٢٩

الجدول ألف  -٦عقد اتفاقات ضمانات وبروتوكوالت إضافية وبروتوكوالت كميات صغيرة )في  ٣١كانون األول/ديسمبر (٢٠١٤
بروتوكوالت
كميات صغيرة

الدولة

)أ(

االتحاد الروسي
X

إثيوبيا
أذربيجــان
األرجنتين

تاريخ التعديل:
 ٢٠تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٦

١

X

األردن
أرمينيا

INFCIRC

بروتوكوالت
إضافية

اتفاقات
ضمانات

تاريخ النفاذ:
 ١٠حزيران/يونيه ١٩٨٥

*327

تاريخ النفاذ:
 ١٦تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٧

تاريخ النفاذ:
 ٢كانون األول/ديسمبر ١٩٧٧

261

تاريخ النفاذ:
 ٢٩نيسان/أبريل ١٩٩٩

580

تاريخ النفاذ:
 ٤آذار/مارس ١٩٩٤

435

تاريخ النفاذ:
 ٢١شباط/فبراير ١٩٧٨

258

تاريخ النفاذ:
 ٢٨تموز/يوليه ١٩٩٨

تاريخ النفاذ:
 ٥أيار/مايو ١٩٩٤

455

تاريخ النفاذ:
 ٢٨حزيران/يونيه ٢٠٠٤

)ب(

تاريخ النفاذ:
 ٢٩تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠

إريتريا
إسبانيا

تاريخ االنضمام:
 ٥نيسان/أبريل ١٩٨٩

193

تاريخ النفاذ:
 ٣٠نيسان/أبريل ٢٠٠٤

أستراليا

تاريخ النفاذ:
 ١٠تموز/يوليه ١٩٧٤

217

تاريخ النفاذ:
 ١٢كانون األول/ديسمبر ١٩٩٧

تاريخ االنضمام:
 ١كانون األول/ديسمبر ٢٠٠٥

193

تاريخ االنضمام:
 ١كانون األول/ديسمبر ٢٠٠٥

إستونيـا

٢

تاريخ النفاذ:
 ٤نيسان/أبريل ١٩٧٥

إسرائيـل

249/Add.1

X

تاريخ النفاذ:
 ٢٠شباط/فبراير ١٩٧٨

257

تاريخ النفاذ:
 ١٩تموز/يوليه ٢٠٠٥

تاريخ التعديل:
 ٧نيسان/أبريل ٢٠٠٦

تاريخ النفاذ:
 ١٠آذار/مارس ١٩٧٥

231

تاريخ النفاذ:
 ٢٤تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠١

ألبانيا

٤

تاريخ النفاذ:
 ٢٥آذار/مارس ١٩٨٨

359

تاريخ النفاذ:
 ٣تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠

ألمانيا

٥

تاريخ النفاذ:
 ٢١شباط/فبراير ١٩٧٧

193

تاريخ النفاذ:
 ٣٠نيسان/أبريل ٢٠٠٤

تاريخ النفاذ:
 ٩تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٣

622

تاريخ النفاذ:
 ٢٠كانون األول/ديسمبر ٢٠١٠

تاريخ النفاذ:
 ٩أيلول/سبتمبر ١٩٩٦

528

تاريخ النفاذ:
 ١٥تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٣

تاريخ النفاذ:
 ١٨تشرين األول/أكتوبر ٢٠١٠

808

تاريخ النفاذ:
 ١٩كانون األول/ديسمبر ٢٠١١

تاريخ النفاذ:
 ١٤تموز/يوليه ١٩٨٠

283

تاريخ النفاذ:
 ٢٩أيلول/سبتمبر ١٩٩٩

تاريخ النفاذ:
 ٢٨نيسان/أبريل ٢٠١٠

800

تاريخ النفاذ:
 ٢٨نيسان/أبريل ٢٠١٠

تاريخ النفاذ:
 ١٧أيلول/سبتمبر ١٩٧٦

157

تاريخ النفاذ:
 ٣٠نيسان/أبريل ٢٠٠٤

تاريخ النفاذ:
 ٨تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٤

508

تاريخ النفاذ:
 ٢١كانون األول/ديسمبر ١٩٩٨

أفغانستان
إكوادور

٣

اإلمارات العربية المتحدة
٣

أنتيغوا وباربودا
أندورا

X

تاريخ التعديل:
 ٥آذار/مارس ٢٠١٢
تاريخ التعديل:
 ٢٤نيسان/أبريل ٢٠١٣

إندونيسيا
تاريخ النفاذ:
 ٢٨نيسان/أبريل ٢٠١٠

أنغـوال
٣

أوروغواي
أوزبكستان
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الصفحة ١٣٠

الدولة

بروتوكوالت
كميات صغيرة

أوغنــدا

تاريخ التعديل:
 ٢٤حزيران/يونيه ٢٠٠٩

)أ(

اتفاقات
ضمانات

INFCIRC

)ب(

بروتوكوالت
إضافية

تاريخ النفاذ:
 ١٤شباط/فبراير ٢٠٠٦

674

تاريخ النفاذ:
 ١٤شباط/فبراير ٢٠٠٦

أوكرانيا

تاريخ النفاذ:
 ٢٢كانون الثاني/يناير ١٩٩٨

550

تاريخ النفاذ:
 ٢٤كانون الثاني/يناير ٢٠٠٦

آيرلندا

تاريخ النفاذ:
 ٢١شباط/فبراير ١٩٧٧

193

تاريخ النفاذ:
 ٣٠نيسان/أبريل ٢٠٠٤

تاريخ النفاذ:
 ١٦تشرين األول/أكتوبر ١٩٧٤

215

تاريخ النفاذ:
 ١٢أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣

تاريخ النفاذ:
 ٢١شباط/فبراير ١٩٧٧

193

تاريخ النفاذ:
 ٣٠نيسان/أبريل ٢٠٠٤

X

تاريخ النفاذ:
 ١٣تشرين األول/أكتوبر ١٩٨٣

312

X

تاريخ النفاذ:
 ٢٠آذار/مارس ١٩٧٩

279

تاريخ النفاذ:
 ٥آذار/مارس ١٩٦٢

34

تاريخ النفاذ:
 ١٧حزيران/يونيه ١٩٦٨

116

تاريخ النفاذ:
 ١٧تشرين األول/أكتوبر ١٩٦٩

135

تاريخ النفاذ:
 ١٨آذار/مارس ١٩٧٦

239

تاريخ النفاذ:
 ٢آذار/مارس ١٩٧٧

248

تاريخ النفاذ:
 ١٠أيلول/سبتمبر ١٩٩١

393

تاريخ النفاذ:
 ٢٤شباط/فبراير ١٩٩٣

418

تاريخ النفاذ:
 ٢٢شباط/فبراير ٢٠٠٧

705

تاريخ النفاذ:
 ١٥نيسان/أبريل ٢٠١١

816

تاريخ التعديل:
 ١٥آذار/مارس ٢٠٠٦

تاريخ النفاذ:
 ١٣أيار/مايو ٢٠٠٥

650

تاريخ النفاذ:
 ١٣أيار/مايو ٢٠٠٥

تاريخ النفاذ:
 ١٠أيار/مايو ٢٠٠٩

تاريخ النفاذ:
 ١٠أيار/مايو ٢٠٠٩

767

تاريخ النفاذ:
 ٢٠تموز/يوليه ٢٠١١

تاريخ النفاذ:
 ٤آذار/مارس ١٩٩٤

435

تاريخ النفاذ:
 ١٤آب/أغسطس ١٩٩٦

527

تاريخ االنضمام:
 ١تموز/يوليه ١٩٨٦

193

تاريخ النفاذ:
 ٤تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٧

365

تاريخ التعديل:
 ١٥آذار/مارس ٢٠١٠

آيسلندا
إيطاليــا
بابوا غينيا الجديدة
٣

باراغواي
باكستان

باالو
البحرين
البرازيل

٦

٣

بربادوس
البرتغال

X

٧

بروناي دار السالم

X

تاريخ النفاذ:
 ١٥أيلول/سبتمبر ٢٠٠٤

تاريخ النفاذ:
 ٣٠نيسان/أبريل ٢٠٠٤
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الصفحة ١٣١

بروتوكوالت
كميات صغيرة

الدولة

)أ(

بلجيكــا
بلغاريــا
بليز

٨

٩

X

بنغالديـش
١٧

تاريخ التعديل:
 ٤آذار/مارس ٢٠١١

بنما

بنـــن

تاريخ التعديل:
 ١٥نيسان/أبريل ٢٠٠٨

بوتان

X

اتفاقات
ضمانات

INFCIRC

)ب(

بروتوكوالت
إضافية

تاريخ النفاذ:
 ٢١شباط/فبراير ١٩٧٧

193

تاريخ النفاذ:
 ٣٠نيسان/أبريل ٢٠٠٤

تاريخ االنضمام:
 ١أيار/مايو ٢٠٠٩

193

تاريخ االنضمام:
 ١أيار/مايو ٢٠٠٩

تاريخ النفاذ ٢١ :كانون
الثاني/يناير ١٩٩٧

532

تاريخ النفاذ:
 ١١حزيران/يونيه ١٩٨٢

301

تاريخ النفاذ:
 ٣٠آذار/مارس ٢٠٠١

تاريخ النفاذ:
 ٢٣آذار/مارس ١٩٨٤

316

تاريخ النفاذ:
 ١١كانون األول/ديسمبر ٢٠٠١

تاريخ التوقيع:
 ٧حزيران/يونيه ٢٠٠٥

تاريخ التوقيع:
 ٧حزيران/يونيه ٢٠٠٥
تاريخ النفاذ:
 ٢٤تشرين األول/أكتوبر ١٩٨٩

371

تاريخ النفاذ:
 ٢٤آب/أغسطس ٢٠٠٦

694

تاريخ النفاذ:
 ٢٤آب/أغسطس ٢٠٠٦

بوركينا فاسو

تاريخ التعديل:
 ١٨شباط/فبراير ٢٠٠٨

تاريخ النفاذ:
 ١٧نيسان/أبريل ٢٠٠٣

618

تاريخ النفاذ:
 ١٧نيسان/أبريل ٢٠٠٣

بوروندي

تاريخ النفاذ:
 ٢٧أيلول/سبتمبر ٢٠٠٧

تاريخ النفاذ:
 ٢٧أيلول/سبتمبر ٢٠٠٧

719

تاريخ النفاذ:
 ٢٧أيلول/سبتمبر ٢٠٠٧

تاريخ النفاذ:
 ٤نيسان/أبريل ٢٠١٣

851

تاريخ النفاذ:
 ٣تموز/يوليه ٢٠١٣

تاريخ االنضمام:
 ١آذار/مارس ٢٠٠٧

193

تاريخ االنضمام:
 ١آذار/مارس ٢٠٠٧

٣

تاريخ النفاذ:
 ١آب/أغسطس ١٩٧٩

273

تاريخ النفاذ:
 ٢٣تموز/يوليه ٢٠٠١

بيالروس

تاريخ النفاذ:
 ٢آب/أغسطس ١٩٩٥

495

تاريخ التوقيع:
 ١٥تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٥

تايلند

تاريخ النفاذ:
 ١٦أيار/مايو ١٩٧٤

241

تاريخ التوقيع:
 ٢٢أيلول/سبتمبر ٢٠٠٥

تركمانستان

تاريخ النفاذ:
 ٣كانون الثاني/يناير ٢٠٠٦

673

تاريخ النفاذ:
 ٣كانون الثاني/يناير ٢٠٠٦

تركيــا

تاريخ النفاذ:
 ١أيلول/سبتمبر ١٩٨١

295

تاريخ النفاذ:
 ١٧تموز/يوليه ٢٠٠١

تاريخ النفاذ:
 ٤تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٢

414

تاريخ النفاذ:
 ١٣أيار/مايو ٢٠١٠

802

تاريخ النفاذ:
 ١٣أيار/مايو ٢٠١٠

840

تاريخ النفاذ:
 ١٨تموز/يوليه ٢٠١٢

بوتسوانا

البوسنة والھرسك
١٠

بولندا
بيرو

٣

ترينيداد وتوباغو

X

تشاد

تاريخ النفاذ:
 ١٣أيار/مايو ٢٠١٠

توغو

X

تاريخ النفاذ:
 ١٨تموز/يوليه ٢٠١٢

توفالو

X

تاريخ النفاذ:
 ١٥آذار/مارس ١٩٩١

391

تاريخ النفاذ:
 ١٣آذار/مارس ١٩٩٠

381

تونس

تاريخ التوقيع:
 ٢٤أيار/مايو ٢٠٠٥
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الصفحة ١٣٢

بروتوكوالت
كميات صغيرة

الدولة

)أ(

X

تونغا

تيمور-ليشتي
٣

اتفاقات
ضمانات

INFCIRC

)ب(

تاريخ النفاذ:
 ١٨تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣

تاريخ التوقيع:
 ٦تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٩

تاريخ التوقيع:
 ٦تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٩

تاريخ اإللغاء:
 ١٥كانون األول/ديسمبر ٢٠٠٦

بروتوكوالت
إضافية

426

تاريخ التوقيع:
 ٦تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٩

تاريخ النفاذ:
 ٦تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٧٨

265

تاريخ النفاذ:
 ١٩آذار/مارس ٢٠٠٣

تاريخ النفاذ:
 ٤آذار/مارس ٢٠١١

814

تاريخ النفاذ:
 ٤آذار/مارس ٢٠١١

تاريخ النفاذ:
 ٧كانون الثاني/يناير ١٩٩٧

531

تاريخ الموافقة:
 ١٤أيلول/سبتمبر ٢٠٠٤

تاريخ النفاذ:
 ١٢أيلول/سبتمبر ١٩٩٧

544

تاريخ النفاذ:
 ٢٠كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩

752

تاريخ النفاذ:
 ١٧حزيران/يونيه ١٩٩٣

420

تاريخ النفاذ:
 ٣أيار/مايو ٢٠٠٥

653

تاريخ النفاذ:
 ٣أيار/مايو ٢٠٠٥

تاريخ النفاذ:
 ٧أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩

777

تاريخ النفاذ:
 ٧أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩

تاريخ االنضمام:
 ١تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٩

193

تاريخ االنضمام:
 ١تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٩

تاريخ النفاذ:
 ١١تشرين األول/أكتوبر ١٩٧٣

201

تاريخ النفاذ:
 ٥أيار/مايو ٢٠١٠

تاريخ النفاذ:
 ١٨أيار/مايو ١٩٩٢

407

تاريخ النفاذ:
 ٢٨تشرين األول/أكتوبر ٢٠١١

831

تاريخ النفاذ:
 ٢٨تشرين األول/أكتوبر ٢٠١١

جمھورية الكونغو
الديمقراطية

تاريخ النفاذ:
 ٩تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٧٢

183

تاريخ النفاذ:
 ٩نيسان/أبريل ٢٠٠٣

جمھورية إيران اإلسالمية

تاريخ النفاذ:
 ١٥أيار/مايو ١٩٧٤

214

تاريخ التوقيع:
 ١٨كانون األول/ديسمبر ٢٠٠٣

تاريخ النفاذ:
 ٧شباط/فبراير ٢٠٠٥

643

تاريخ النفاذ:
 ٧شباط/فبراير ٢٠٠٥

جمھورية فنزويال
٣
البوليفارية

تاريخ النفاذ:
 ١١آذار/مارس ١٩٨٢

300

جمھورية كوريــا

تاريخ النفاذ:
 ١٤تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٧٥

236

جمھورية كوريا الشعبية
الديمقراطية

تاريخ النفاذ:
 ١٠نيسان/أبريل ١٩٩٢

403

تاريخ النفاذ:
 ٥نيسان/أبريل ٢٠٠١

599

تاريخ التوقيع:
 ٥تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤

تاريخ النفاذ:
 ١٦نيسان/أبريل ٢٠٠٢

610

تاريخ النفاذ:
 ١١أيار/مايو ٢٠٠٧

جامايكا

تاريخ النفاذ:
 ٤آذار/مارس ٢٠١١

الجبل األسود
الجزائر
٣

تاريخ التعديل:
 ٢٥تموز/يوليه ٢٠٠٧

جزر البھاما

تاريخ النفاذ:
 ٢٠كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩

جزر القمر

X

جزر سليمان
جزر مارشال
جمھورية أفريقيا الوسطى

تاريخ النفاذ:
 ٧أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩

١١

الجمھورية التشيكية

٣

الجمھورية الدومينيكية

تاريخ التعديل:
 ١١تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٦

الجمھورية العربية السورية
جمھورية الكونغو

جمھورية تنزانيا المتحدة

جمھورية الو الديمقراطية
الشعبية
جمھورية مقدونيا
اليوغوسالفية سابقا ً

تاريخ النفاذ:
 ٢٨تشرين األول/أكتوبر ٢٠١١

تاريخ التعديل:
 ١٠حزيران/يونيه ٢٠٠٩

X

تاريخ التعديل:
 ٩تموز/يوليه ٢٠٠٩

تاريخ النفاذ:
 ٢٠كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩

تاريخ النفاذ:
 ١٩شباط/فبراير ٢٠٠٤
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الصفحة ١٣٣

بروتوكوالت
كميات صغيرة

الدولة

)أ(

اتفاقات
ضمانات

INFCIRC

)ب(

بروتوكوالت
إضافية

تاريخ النفاذ:
 ١٧أيار/مايو ٢٠٠٦

690

تاريخ النفاذ:
 ١حزيران/يونيه ٢٠١٢

جنوب أفريقيا

تاريخ النفاذ:
 ١٦أيلول/سبتمبر ١٩٩١

394

تاريخ النفاذ:
 ١٣أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢

جورجيا

تاريخ النفاذ:
 ٣حزيران/يونيه ٢٠٠٣

617

تاريخ النفاذ:
 ٣حزيران/يونيه ٢٠٠٣

جمھورية مولدوفـــا

جيبوتي

تاريخ التعديل:
 ١أيلول/سبتمبر ٢٠١١

تاريخ التوقيع:
 ٢٧أيار/مايو ٢٠١٠
١٢

٩

دومينيكا

الرأس األخضر

تاريخ النفاذ:
 ١آذار/مارس ١٩٧٢

176

تاريخ النفاذ:
 ٢١شباط/فبراير ١٩٧٧

193

تاريخ النفاذ:
 ٣٠نيسان/أبريل ٢٠٠٤

X

تاريخ النفاذ:
 ٦شباط/فبراير ١٩٩٥

465

X

تاريخ النفاذ:
 ٣أيار/مايو ١٩٩٦

513

تاريخ التعديل:
 ٢٧آذار/مارس ٢٠٠٦

رواندا

تاريخ النفاذ:
 ١٧أيار/مايو ٢٠١٠
تاريخ االنضمام:
 ١أيار/مايو ٢٠١٠

193

تاريخ االنضمام:
 ١أيار/مايو ٢٠١٠

X

تاريخ النفاذ:
 ٢٢أيلول/سبتمبر ١٩٩٤

456

تاريخ التوقيع:
 ١٣أيار/مايو ٢٠٠٩

تاريخ التعديل:
 ٣١آب/أغسطس ٢٠١١

تاريخ النفاذ:
 ٢٦حزيران/يونيه ١٩٩٥

483

X

تاريخ النفاذ:
 ٢٢كانون الثاني/يناير ١٩٧٩

268

X

تاريخ النفاذ:
 ٧أيار/مايو ١٩٩٦

514

تاريخ النفاذ:
 ٢١أيلول/سبتمبر ١٩٩٨

575

X

تاريخ النفاذ:
 ٨كانون الثاني/يناير ١٩٩٢

400

X

تاريخ النفاذ:
 ٢شباط/فبراير ١٩٩٠

379

رومانيا

ساموا
٩

سان كيتس ونيفيس
سان مارينو

تاريخ التعديل:
 ١٣أيار/مايو ٢٠١١

سانت فنسنت وجزر
٩
غرينادين
٩

سانت لوسيا

تاريخ التوقيع:
 ٢٨حزيران/يونيه ٢٠٠٥
801

١٣

زمبابــوي

تاريخ التوقيع:
 ٢٨حزيران/يونيه ٢٠٠٥
تاريخ النفاذ:
 ١٧أيار/مايو ٢٠١٠

تاريخ النفاذ:
 ١٧أيار/مايو ٢٠١٠

زامبيـــا

تاريخ التوقيع:
 ٢٧أيار/مايو ٢٠١٠

تاريخ النفاذ:
 ٢٢آذار/مارس ٢٠١٣

الدانمرك

دولة بوليفيا المتعددة
٣
القوميات

تاريخ التوقيع:
 ٢٧أيار/مايو ٢٠١٠

تاريخ النفاذ:
 ١٩أيار/مايو ٢٠١٤

ساو تومي وبرينسيبي
تاريخ النفاذ:
 ٦آب/أغسطس ١٩٨٤

320

تاريخ النفاذ:
 ٢٢نيسان/أبريل ١٩٧٥

232

تاريخ النفاذ:
 ٢٤أيار/مايو ٢٠٠٤

١٤

تاريخ االنضمام:
 ١كانون األول/ديسمبر ٢٠٠٥

193

تاريخ االنضمام:
 ١كانون األول/ديسمبر ٢٠٠٥

١٥

تاريخ االنضمام:
 ١أيلول/سبتمبر ٢٠٠٦

193

تاريخ االنضمام:
 ١أيلول/سبتمبر ٢٠٠٦

سري النكا
٣

السلفادور
سلوفاكيا
سلوفينيا

تاريخ التعديل:
 ١٠حزيران/يونيه ٢٠١١
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الصفحة ١٣٤

بروتوكوالت
كميات صغيرة

الدولة

)أ(

اتفاقات
ضمانات

INFCIRC

)ب(

بروتوكوالت
إضافية

تاريخ النفاذ:
 ١٨تشرين األول/أكتوبر ١٩٧٧

259

تاريخ النفاذ:
 ٣١آذار/مارس ٢٠٠٨

تاريخ النفاذ:
 ١٤كانون الثاني/يناير ١٩٨٠

276

تاريخ التوقيع:
 ١٥كانون األول/ديسمبر ٢٠٠٦

تاريخ النفاذ:
 ٢٨تموز/يوليه ١٩٧٥

227

تاريخ النفاذ:
 ٨أيلول/سبتمبر ٢٠١٠

245

سنغافورة

تاريخ التعديل:
 ٣١آذار/مارس ٢٠٠٨

السنغـال

تاريخ التعديل:
 ٦كانون الثاني/يناير ٢٠١٠

سوازيلند

تاريخ التعديل:
 ٢٣تموز/يوليه ٢٠١٠

السودان

X

تاريخ النفاذ:
 ٧كانون الثاني/يناير ١٩٧٧

X

تاريخ النفاذ:
 ٢شباط/فبراير ١٩٧٩

269

تاريخ االنضمام:
 ١حزيران/يونيه ١٩٩٥

193

تاريخ النفاذ:
 ٣٠نيسان/أبريل ٢٠٠٤

تاريخ النفاذ:
 ٦أيلول/سبتمبر ١٩٧٨

264

تاريخ النفاذ:
 ١شباط/فبراير ٢٠٠٥

تاريخ النفاذ:
 ٤كانون األول/ديسمبر ٢٠٠٩

787

تاريخ النفاذ:
 ١٩تموز/يوليه ٢٠٠٤

635

تاريخ النفاذ:
 ١٣تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٤

تاريخ النفاذ:
 ٥نيسان/أبريل ١٩٩٥

476

تاريخ النفاذ:
 ٣تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣

تاريخ النفاذ:
 ٢٨كانون األول/ديسمبر ١٩٧٣

204

تاريخ التوقيع:
 ٣تموز/يوليه ٢٠٠٩

الصين

تاريخ النفاذ:
 ١٨أيلول/سبتمبر ١٩٨٩

*369

تاريخ النفاذ:
 ٢٨آذار/مارس ٢٠٠٢

طاجيكستان

تاريخ النفاذ:
 ١٤كانون األول/ديسمبر ٢٠٠٤

639

تاريخ النفاذ:
 ١٤كانون األول/ديسمبر ٢٠٠٤

العراق

تاريخ النفاذ:
 ٢٩شباط/فبراير ١٩٧٢

172

تاريخ النفاذ:
 ١٠تشرين األول/أكتوبر ٢٠١٢

X

تاريخ النفاذ:
 ٥أيلول/سبتمبر ٢٠٠٦

691

غابــون

تاريخ التعديل:
 ٣٠تشرين األول/أكتوبر ٢٠١٣

تاريخ النفاذ:
 ٢٥آذار/مارس ٢٠١٠

792

تاريخ النفاذ:
 ٢٥آذار/مارس ٢٠١٠

غامبيا

تاريخ التعديل:
 ١٧تشرين األول/أكتوبر ٢٠١١

تاريخ النفاذ:
 ٨آب/أغسطس ١٩٧٨

277

تاريخ النفاذ:
 ١٨تشرين األول/أكتوبر ٢٠١١

تاريخ اإللغاء:
 ٢٤شباط/فبراير ٢٠١٢

تاريخ النفاذ:
 ١٧شباط/فبراير ١٩٧٥

226

تاريخ النفاذ:
 ١١حزيران/يونيه ٢٠٠٤

X

تاريخ النفاذ:
 ٢٣تموز/يوليه ١٩٩٦

525

تاريخ التعديل:
 ٢٦نيسان/أبريل ٢٠١١

تاريخ النفاذ:
 ١شباط/فبراير ١٩٨٢

299

تاريخ النفاذ:
 ٢٣أيار/مايو ١٩٩٧

543

سورينام

٣

١٦

السويد

سويسرا
سيراليـون
سيشيل

X

تاريخ التعديل:
 ٣١تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٦

١٧

شيلي

١٨

صربيا

الصومال

عـُمان

غانا
٣

غرينادا

٣

غواتيماال
٣

غيانا

غينيا

X

تاريخ التوقيع:

تاريخ التوقيع:

تاريخ النفاذ:
 ٢٨أيار/مايو ٢٠٠٨

تاريخ التوقيع:
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الصفحة ١٣٥

بروتوكوالت
كميات صغيرة

الدولة

)أ(

 ١٣كانون األول/ديسمبر ٢٠١١

اتفاقات
ضمانات

)ب(

 ١٣كانون األول/ديسمبر ٢٠١١

غينيا االستوائية

تاريخ الموافقة:
 ١٣حزيران/يونيه ١٩٨٦

تاريخ الموافقة:
 ١٣حزيران/يونيه ١٩٨٦

غينيا-بيساو

تاريخ التوقيع:
 ٢١حزيران/يونيه ٢٠١٣

تاريخ التوقيع:
 ٢١حزيران/يونيه ٢٠١٣

تاريخ النفاذ:
 ٢١أيار/مايو ٢٠١٣

فانواتو
فرنسا

X

INFCIRC

بروتوكوالت
إضافية

 ١٣كانون األول/ديسمبر ٢٠١١

تاريخ التوقيع:
 ٢١حزيران/يونيه ٢٠١٣

تاريخ النفاذ:
 ٢١أيار/مايو ٢٠١٣

852

تاريخ النفاذ:
 ٢١أيار/مايو ٢٠١٣

تاريخ النفاذ:
 ١٢أيلول/سبتمبر ١٩٨١

*290

تاريخ النفاذ:
 ٣٠نيسان/أبريل ٢٠٠٤

تاريخ النفاذ ٢٦ :تشرين
١٩
األول/أكتوبر ٢٠٠٧

718

تاريخ النفاذ:
 ١٦تشرين األول/أكتوبر ١٩٧٤

216

تاريخ النفاذ:
 ٢٦شباط/فبراير ٢٠١٠

تاريخ االنضمام:
 ١تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٥

193

تاريخ النفاذ:
 ٣٠نيسان/أبريل ٢٠٠٤

تاريخ النفاذ:
 ٢٢آذار/مارس ١٩٧٣

192

تاريخ النفاذ:
 ١٤تموز/يوليه ٢٠٠٦

تاريخ النفاذ:
 ٢٣شباط/فبراير ١٩٩٠

376

تاريخ النفاذ:
 ١٧أيلول/سبتمبر ٢٠١٢

تاريخ االنضمام:
 ١أيار/مايو ٢٠٠٨

193

تاريخ االنضمام:
 ١أيار/مايو ٢٠٠٨

تاريخ النفاذ:
 ٢١كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩

747

تاريخ النفاذ:
 ٣شباط/فبراير ٢٠٠٤

629

تاريخ النفاذ:
 ١٠تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١١

تاريخ النفاذ:
 ١١آب/أغسطس ١٩٩٥

504

تاريخ النفاذ:
 ٩أيار/مايو ٢٠٠٧

تاريخ النفاذ:
 ١٧كانون األول/ديسمبر ٢٠٠٤

641

تاريخ التوقيع:
 ١٦كانون األول/ديسمبر ٢٠٠٤

تاريخ النفاذ:
 ١آب/أغسطس ١٩٧٢

187

تاريخ النفاذ:
 ٢٤أيلول/سبتمبر ١٩٩٨

كرواتيــا

تاريخ التعديل:
 ٢٦أيار/مايو ٢٠٠٨

تاريخ النفاذ:
 ١٩كانون الثاني/يناير ١٩٩٥

463

تاريخ النفاذ:
 ٦تموز/يوليه ٢٠٠٠

كمبوديــا

تاريخ التعديل:
 ١٦تموز/يوليه ٢٠١٤

تاريخ النفاذ:
 ١٧كانون األول/ديسمبر ١٩٩٩

586

تاريخ الموافقة:
 ٣حزيران/يونيه ٢٠١٤

كنـــدا

تاريخ النفاذ:
 ٢١شباط/فبراير ١٩٧٢

164

تاريخ النفاذ:
 ٨أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠

٣

تاريخ النفاذ:
 ٣حزيران/يونيه ٢٠٠٤

633

تاريخ النفاذ:
 ٣حزيران/يونيه ٢٠٠٤

تاريخ النفاذ:
 ٨أيلول/سبتمبر ١٩٨٣

309

تاريخ التوقيع:
 ٢٢تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٨

تاريخ النفاذ:
 ٢٢تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٧٩

278

تاريخ النفاذ:
 ١٧حزيران/يونيه ٢٠١١

تاريخ النفاذ:
 ٢٢كانون األول/ديسمبر ١٩٨٢

306

تاريخ النفاذ:
 ٥آذار/مارس ٢٠٠٩

الفلبيــن
٢٠

فنلندا

X

فيجي
فييت نــام
٢١

قبرص

تاريخ النفاذ:
 ٢١كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩

قطـــر
قيرغيزستان

X

كازاخستان
الكاميـرون
الكرسي الرسولي

كوبا

X

تاريخ التعديل:
 ١١أيلول/سبتمبر ٢٠٠٦

كوت ديفوار
٣

كوستاريكا

١٧

كولومبيا

تاريخ التعديل:
 ١٢كانون الثاني/يناير ٢٠٠٧

GC(59)/7

الصفحة ١٣٦

الدولة

بروتوكوالت
كميات صغيرة

الكويت

تاريخ التعديل:
 ٢٦تموز/يوليه ٢٠١٣

)أ(

اتفاقات
ضمانات

INFCIRC

)ب(

بروتوكوالت
إضافية

تاريخ النفاذ:
 ٧آذار/مارس ٢٠٠٢

607

تاريخ النفاذ:
 ٢حزيران/يونيه ٢٠٠٣

تاريخ النفاذ:
 ١٩كانون األول/ديسمبر ١٩٩٠

390

تاريخ التوقيع:
 ٩تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٤

تاريخ النفاذ:
 ١٨أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩

778

تاريخ النفاذ:
 ١٨أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩

تاريخ االنضمام:
 ١تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٨

193

تاريخ االنضمام:
 ١تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٨

تاريخ النفاذ:
 ٥آذار/مارس ١٩٧٣

191

لختنشتاين

تاريخ النفاذ:
 ٤تشرين األول/أكتوبر ١٩٧٩

275

تاريخ التوقيع:
 ١٤تموز/يوليه ٢٠٠٦

لكسمبرغ

تاريخ النفاذ:
 ٢١شباط/فبراير ١٩٧٧

193

تاريخ النفاذ:
 ٣٠نيسان/أبريل ٢٠٠٤

ليبيا

تاريخ النفاذ:
 ٨تموز/يوليه ١٩٨٠

282

تاريخ النفاذ:
 ١١آب/أغسطس ٢٠٠٦

كيريباتي
كينيـــا

X

تاريخ النفاذ:
 ١٨أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩

٢٢

التفيا

تاريخ التعديل:
 ٥أيلول/سبتمبر ٢٠٠٧

لبنان

ليبيريــا
٢٣

تاريخ االنضمام:
 ١كانون الثاني/يناير ٢٠٠٨

193

تاريخ االنضمام:
 ١كانون الثاني/يناير ٢٠٠٨

تاريخ النفاذ:
 ١٢حزيران/يونيه ١٩٧٣

199

تاريخ النفاذ:
 ٢٦نيسان/أبريل ٢٠١٠

تاريخ االنضمام:
 ١تموز/يوليه ٢٠٠٧

193

تاريخ االنضمام:
 ١تموز/يوليه ٢٠٠٧

تاريخ النفاذ:
 ١٢أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢

615

تاريخ النفاذ:
 ١٢أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢

تاريخ النفاذ:
 ٢٩شباط/فبراير ١٩٧٢

182

تاريخ التوقيع:
 ٢٢تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٥

تاريخ النفاذ:
 ١٤حزيران/يونيه ١٩٧٣

200

تاريخ النفاذ:
 ١٨أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣

تاريخ النفاذ:
 ٣٠حزيران/يونيه ١٩٨٢

302

تاريخ النفاذ:
 ١٨شباط/فبراير ١٩٧٥

228

تاريخ النفاذ:
 ٢١نيسان/أبريل ٢٠١١

تاريخ النفاذ:
 ١٤أيلول/سبتمبر ١٩٧٣

197

تاريخ النفاذ:
 ٤آذار/مارس ٢٠١١

تاريخ النفاذ:
 ٣آب/أغسطس ١٩٩٢

409

تاريخ النفاذ:
 ٢٦تموز/يوليه ٢٠٠٧

ملديف

X

تاريخ النفاذ:
 ٢تشرين األول/أكتوبر ١٩٧٧

253

المملكة العربية السعودية

X

تاريخ النفاذ:
 ١٣كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩

746

ليتوانيا

تاريخ التعديل:
 ٨أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩

ليسوتو
٢٤

مالطة

تاريخ التعديل:
 ١٨نيسان/أبريل ٢٠٠٦

مالــي
ماليزيا
مدغشقــر

تاريخ التعديل:
 ٢٩أيار/مايو ٢٠٠٨

مصر
تاريخ اإللغاء:
 ١٥تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٧

المغرب
٢٥

المكسيك
مالوي

تاريخ التعديل:
 ٢٩شباط/فبراير ٢٠٠٨

GC(59)/7

الصفحة ١٣٧

بروتوكوالت
كميات صغيرة

الدولة

)أ(

المملكة المتحدة

اتفاقات
ضمانات

INFCIRC

)ب(

تاريخ النفاذ ١٤ :كانون
األول/ديسمبر ١٩٧٢

بروتوكوالت
إضافية

175

٢٦

تاريخ النفاذ:
 ١٤آب/أغسطس ١٩٧٨
X

تاريخ التوقيع ٦ :كانون
١٩
الثاني/يناير ١٩٩٣

منغوليـا

X

موريتانيا

تاريخ التعديل:
 ٢٠آذار/مارس ٢٠١٣

*263

تاريخ النفاذ:
 ٣٠نيسان/أبريل ٢٠٠٤

تاريخ النفاذ:
 ٥أيلول/سبتمبر ١٩٧٢

188

تاريخ النفاذ:
 ١٢أيار/مايو ٢٠٠٣

تاريخ النفاذ:
 ١٠كانون األول/ديسمبر ٢٠٠٩

788

تاريخ النفاذ:
 ١٠كانون األول/ديسمبر ٢٠٠٩

تاريخ النفاذ:
 ٣١كانون الثاني/يناير ١٩٧٣

190

تاريخ النفاذ:
 ١٧كانون األول/ديسمبر ٢٠٠٧

تاريخ النفاذ:
 ١آذار/مارس ٢٠١١

813

تاريخ النفاذ:
 ١آذار/مارس ٢٠١١

تاريخ النفاذ:
 ١٣حزيران/يونيه ١٩٩٦

524

تاريخ النفاذ:
 ٣٠أيلول/سبتمبر ١٩٩٩

ميانمـــار

X

تاريخ النفاذ:
 ٢٠نيسان/أبريل ١٩٩٥

477

تاريخ التوقيع:
 ١٧أيلول/سبتمبر ٢٠١٣

ناميبيـــا

X

تاريخ النفاذ:
 ١٥نيسان/أبريل ١٩٩٨

551

تاريخ النفاذ:
 ٢٠شباط/فبراير ٢٠١٢

ناورو

X

تاريخ النفاذ:
 ١٣نيسان/أبريل ١٩٨٤

317

تاريخ النفاذ:
 ١آذار/مارس ١٩٧٢

177

تاريخ النفاذ:
 ١٦أيار/مايو ٢٠٠٠

تاريخ االنضمام:
 ٣١تموز/يوليه ١٩٩٦

193

تاريخ النفاذ:
 ٣٠نيسان/أبريل ٢٠٠٤

تاريخ النفاذ:
 ٢٢حزيران/يونيه ١٩٧٢

186

تاريخ النفاذ:
 ١٦شباط/فبراير ٢٠٠٥

664

تاريخ النفاذ:
 ٢أيار/مايو ٢٠٠٧

تاريخ اإللغاء:
 ١٤آب/أغسطس ٢٠١٢

تاريخ النفاذ:
 ٢٩شباط/فبراير ١٩٨٨

358

تاريخ النفاذ:
 ٤نيسان/أبريل ٢٠٠٧

٣

تاريخ التعديل:
 ١٢حزيران/يونيه ٢٠٠٩

تاريخ النفاذ:
 ٢٩كانون األول/ديسمبر ١٩٧٦

246

تاريخ النفاذ:
 ١٨شباط/فبراير ٢٠٠٥

٢٨

تاريخ التعديل:
 ٢٤شباط/فبراير ٢٠١٤

تاريخ النفاذ:
 ٢٩شباط/فبراير ١٩٧٢

185

تاريخ النفاذ:
 ٢٤أيلول/سبتمبر ١٩٩٨

تاريخ النفاذ:
 ٩آذار/مارس ٢٠٠٦

681

تاريخ النفاذ:
 ٩آذار/مارس ٢٠٠٦

موريشيـوس
موزامبيق
موناكـو

تاريخ التعديل:
 ٢٦أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨
تاريخ النفاذ:
 ١آذار/مارس ٢٠١١
تاريخ التعديل:
 ٢٧تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٨

النرويج
٢٧

النمسا

X

نيبال
النيجــر
نيجيريا
نيكاراغوا
نيوزيلندا
ھايتي

٣

X
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الصفحة ١٣٨

بروتوكوالت
كميات صغيرة

الدولة

)أ(

الھند

٣

ھندوراس

تاريخ التعديل:
 ٢٠أيلول/سبتمبر ٢٠٠٧

٢٩

ھنغاريا

ھولنــدا

X

الواليات المتحدة األمريكية
X

اتفاقات
ضمانات

INFCIRC

)ب(

بروتوكوالت
إضافية

تاريخ النفاذ:
 ٣٠أيلول/سبتمبر ١٩٧١

211

تاريخ النفاذ:
 ١٧تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٧٧

260

تاريخ النفاذ:
 ٢٧أيلول/سبتمبر ١٩٨٨

360

تاريخ النفاذ:
 ١١تشرين األول/أكتوبر ١٩٨٩

374

تاريخ النفاذ:
 ١آذار/مارس ١٩٩٤

433

تاريخ النفاذ:
 ١١أيار/مايو ٢٠٠٩

754

تاريخ النفاذ:
 ٢٥تموز/يوليه ٢٠١٤

تاريخ النفاذ:
 ١٨نيسان/أبريل ١٩٧٥

235

تاريخ التوقيع:
 ٧تموز/يوليه ٢٠٠٥

تاريخ االنضمام:
 ١تموز/يوليه ٢٠٠٧

193

تاريخ االنضمام:
 ١تموز/يوليه ٢٠٠٧

تاريخ النفاذ:
 ٥حزيران/يونيه ١٩٧٥

١٩

229

تاريخ النفاذ:
 ٢١شباط/فبراير ١٩٧٧

193

تاريخ النفاذ:
 ٣٠نيسان/أبريل ٢٠٠٤

تاريخ النفاذ:
 ٩كانون األول/ديسمبر ١٩٨٠

*288

تاريخ النفاذ:
 ٦كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩

تاريخ النفاذ:
 ٦نيسان/أبريل ١٩٨٩

١٩

366

واليات ميكرونيزيا الموحدة
اليابان
X

اليمن
٣٠

اليونان

تاريخ النفاذ:
 ٢كانون األول/ديسمبر ١٩٧٧

255

تاريخ النفاذ:
 ١٤آب/أغسطس ٢٠٠٢

614

تاريخ االنضمام:
 ١٧كانون األول/ديسمبر ١٩٨١

193

تاريخ النفاذ:
 ١٦كانون األول/ديسمبر ١٩٩٩

تاريخ النفاذ:
 ٣٠نيسان/أبريل ٢٠٠٤

GC(59)/7

الصفحة ١٣٩

دليل
الدول الواردة بالخط العريض

الدول غير األطراف في معاھدة عدم انتشار األسلحة النووية )معاھدة عدم االنتشار( التي عقدت اتفاقات
ضمانات على نمط الوثيقة .INFCIRC/66

الدول الواردة بالخط المائل

الدول غير الحائزة ألسلحة نووية التي ھي أطراف في معاھدة عدم االنتشار لكنھا لم تقم بعد بإنفاذ اتفاقات
ضمانات شاملة بمقتضى المادة الثالثة من ھذه المعاھدة.

*

اتفاق ضمانات طوعي مع الدول الحائزة ألسلحة نووية األطراف في معاھدة عدم االنتشار.

X

تشير العالمة ’ ‘Xفي العمود المعنون ’بروتوكول كميات صغيرة‘ إلى أنَّ الدولة مرتبطة ببروتوكول
كميات صغيرة ساري المفعول .ويشير ’تاريخ التعديل‘ إلى أنَّ بروتوكول الكميات الصغيرة الساري
المفعول يستند إلى نص بروتوكول الكميات الصغيرة الموحّ د المنقح.

حاشية :ليس الھدف من ھذا الجدول إدراج جميع اتفاقات الضمانات التي عقدتھا الوكالة .ال تشمل القائمة االتفاقات التي تم بموجبھا تعليق
تطبيق الضمانات عند دخول اتفاق ضمانات شاملة حيز النفاذ .وما لم يـُبـَيـَّن خالف ذلك ،فإنَّ اتفاقات الضمانات المـُشار إليھا ھي
اتفاقات ضمانات شاملة عُـقدت بمقتضى معاھدة عدم االنتشار.
)أ( يجوز للدول غير الحائزة ألسلحة نووية ،شريطة أن تفي بمعايير معيَّنة من األھلية )منھا أال تتجاوز كميات المواد النووية الحدود المذكورة في
الفقرة  ٣٧من الوثيقة ) INFCIRC/153المصوبة(( ،أن تعقد ’بروتوكول كميات صغيرة‘ ملحقة باتفاقات الضمانات الشاملة المعقودة معھا مما
يؤدي إلى تعليق تنفيذ معظم األحكام التفصيلية الواردة في الجزء الثاني من اتفاقات الضمانات الشاملة ما دامت تلك الشروط سارية .ويتضمـَّن
ھذا العمود البلدان التي لديھا اتفاق ضمانات شاملة ومعه بروتوكول كميات صغيرة وافق عليھا مجلس المحافظين والتي ،على حد علم األمانة،
ما زالت تنطبق عليھا معايير األھلية المذكورة .ويـُعبـَّر فيه عن الحالة الراھنة بالنسبة للدول التي قبلت النص النمطي المن َّقح لبروتوكول
الكميات الصغيرة )الذي اعتمده مجلس المحافظين في  ٢٠أيلول/سبتمبر .(٢٠٠٥
)ب(

تطبِّق الوكالة الضمانات أيضا ً بالنسبة لتايوان ،الصين بموجب اتفاقين ،بدأ نفاذھما في  ١٣تشرين األول/أكتوبر (INFCIRC/133) ١٩٦٩
و ٦كانون األول/ديسمبر  ،(INFCIRC/158) ١٩٧١على التوالي.

 ١يشير التاريخ إلى اتفاق الضمانات المعقود بين األرجنتين والبرازي ل والھيئ ة األرجنتيني ة البرازيلي ة لحص ر ومراقب ة الم واد النووي ة والوكال ة.
وف ي  ١٨آذار/م ارس  ،١٩٩٧بع د موافق ة مجل س المح افظين ،ب دأ نف اذ رس ائل متبادل ة ب ين األرجنت ين والوكال ة تؤك ـِّد أن اتف اق الض مانات يف ي
بمتطلبات المادة  ١٣من معاھدة تالتيلولكو والمادة الثالثة من معاھدة عدم االنتشار التي تقتضي عقد اتفاق ضمانات مع الوكالة.
 ٢تطبيق الضمانات بالنسبة إلستونيا بموجب اتفاق الضمانات الثنائي المعقود في إطار معاھدة عدم االنتشار )الوثيقة  ،(INFCIRC/547والذي ب دأ
نف اذه من ذ  ٢٤تش رين الث اني/نوفمبر ُ ،١٩٩٧علِّ ق ف ي  ١ك انون األول/ديس مبر  ،٢٠٠٥وھ و الت اريخ ال ذي ب دأ في ه بالنس بة إلس تونيا نف اذ اتف اق
 ٥نيسان/أبريل  ١٩٧٣المعقود بين دول اليوراتوم غير الح ائزة ألس لحة نووي ة واليورات وم والوكال ة )الوثيق ة  ،(INFCIRC/193ال ذي انضم ـّت إلي ه
إستونيا.
٣

يشير اتفاق الضمانات إلى معاھدة تالتيلولكو ومعاھدة عدم االنتشار.

 ٤اتفاق ضمانات شاملة فريد من نوعه .في  ٢٨تشرين الثاني/نوفمبر  ،٢٠٠٢بع د موافق ة مجل س المح افظين ،ب دأ نف اذ رس ائل متبادل ة تؤك ـِّد أن
اتفاق الضمانات يفي بمتطلبات المادة الثالثة من معاھدة عدم االنتشار.
 ٥ل م يع د اتف اق الض مانات المعق ود ف ي إط ار معاھ دة ع دم االنتش ار ف ي  ٧آذار/م ارس  ١٩٧٢م ع الجمھوري ة الديمقراطي ة األلماني ة )الوثيق ة
 (INFCIRC/181نافذاً اعتباراً من  ٣تشرين األول/أكتوبر  ،١٩٩٠وھو التاريخ الذي انضمـّت في ه الجمھوري ة الديمقراطي ة األلماني ة إل ى جمھوري ة
ألمانيا االتحادية.
 ٦يشيـر التاريخ إلى اتفاق الضمانات المعقود بين األرجنتين والبرازيل والھيئة األرجنتيني ة البرازيلي ة لحص ر ومراقب ة الم واد النووي ة والوكال ة.
وف ي  ١٠حزيران/يوني ه  ،١٩٩٧بع د موافق ة مجل س المح افظين ،ب دأ نف اذ رس ائل متبادل ة ب ين البرازي ل والوكال ة تؤك ـِّد أن اتف اق الض مانات يف ي
بمتطلبات المادة  ١٣من معاھدة تالتيلولكو .وفي  ٢٠أيلول/سبتمبر  ،١٩٩٩بعد موافقة مجلس المح افظين ،ب دأ نف اذ رس ائل متبادل ة ُتؤك ـِّد أنَّ اتف اق
الضمانات يفي أيضا ً بمتطلب المادة الثالثة من معاھدة عدم االنتشار.
 ٧تطبيق الضمانات بالنسبة للبرتغال بموجب اتفاق الضمانات الثنائي المعقود في إطار معاھدة عدم االنتشار )الوثيقة  ،(INFCIRC/272والذي ب دأ
نفاذه منذ  ١٤حزيران/يونيه ُ ،١٩٧٩علِّق في  ١تموز/يوليه  ،١٩٨٦وھو التاريخ الذي بدأ فيه بالنس بة للبرتغ ال نف اذ اتف اق  ٥نيس ان/أبريل ١٩٧٣
المعقود بين دول اليوراتوم غير الحائزة ألسلحة نووية واليوراتوم والوكالة )الوثيقة  ،(INFCIRC/193الذي انضمـّت إليه البرتغال.
 ٨تطبيق الضمانات بالنسبة لبلغاريا بموجب اتفاق الضمانات الثنائي المعقود في إطار معاھدة عدم االنتشار )الوثيق ة  ،(INFCIRC/178وال ذي ب دأ
نف اذه من ذ  ٢٩ش باط/فبراير ُ ،١٩٧٢علِّ ق ف ي  ١أيار/م ايو  ،٢٠٠٩وھ و الت اريخ ال ذي ب دأ في ه بالنس بة لبلغاري ا نف اذ اتف اق  ٥نيس ان/أبريل ١٩٧٣
)الوثيقة  (INFCIRC/193المعقود بين دول اليوراتوم غير الحائزة ألسلحة نووية واليوراتوم والوكالة ،الذي انضمـّت إليه بلغاريا.
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 ٩يشير التاريخ إلى اتفاق ضمانات معقود بموجب المادة الثالثة من معاھدة عدم االنتش ار .وبن اء عل ى موافق ة مجل س المح افظين ب دأ نف اذ رس ائل
متبادلة )في  ١٢حزيران/يونيه  ١٩٩٦فيما يخص سانت لوتشيا؛ وفي  ١٨آذار/مارس  ١٩٩٧فيما يخص بليز ،ودومينيك ا ،وس انت كي تس ونف يس،
وسانت فنسنت وجزر غرينادين( تؤكد أن اتفاق الضمانات يفي بمتطلبات المادة  ١٣من معاھدة تالتيلولكو.
 ١٠تطبيق الضمانات بالنسبة لبولندا بموجب اتفاق الضمانات الثنائي المعقود في إطار معاھ دة ع دم االنتش ار )الوثيق ة  ،(INFCIRC/179وال ذي ب دأ
نفاذه في  ١١تشرين األول/أكت وبر ُ ،١٩٧٢علِّ ق ف ي  ١آذار/م ارس  ،٢٠٠٧وھ و الت اريخ ال ذي ب دأ في ه بالنس بة لبولن دا نف اذ اتف اق  ٥نيس ان/أبريل
) ١٩٧٣الوثيقة  (INFCIRC/193المعقود بين دول اليوراتوم غير الحائزة ألسلحة نووية واليوراتوم والوكالة ،الذي انضمـّت إليه بولندا.
 ١١تطبي ق الض مانات بالنس بة للجمھوري ة التش يكية بموج ب اتف اق الض مانات الثن ائي المعق ود ف ي إط ار معاھ دة ع دم االنتش ار )الوثيق ة
 ،(INFCIRC/541وال ذي ب دأ نف اذه من ذ  ١١أيلول/س بتمبر ُ ،١٩٩٧علِّ ق ف ي  ١تش رين األول/أكت وبر  ،٢٠٠٩وھ و الت اريخ ال ذي ب دأ في ه بالنس بة
للجمھورية التشيكية نفاذ اتفاق  ٥نيسان/أبريل ) ١٩٧٣الوثيقة  (INFCIRC/193المعقود بين دول اليوراتوم غي ر الح ائزة ألس لحة نووي ة واليورات وم
والوكالة ،الذي انضمـت إليه الجمھورية التشيكية.
 ١٢تطبيق الضمانات بالنسبة للدانمرك بموجب اتفاق الضمانات الثنائي المعقود في إطار معاھدة عدم االنتشار )الوثيقة  ،(INFCIRC/176والذي بدأ
نفاذه منذ  ١آذار/مارس ُ ،١٩٧٢علِّق في  ٢١شباط/فبراير  ،١٩٧٧وھو التاريخ الذي ب دأ في ه بالنس بة لل دانمرك نف اذ اتف اق  ٥نيس ان/أبريل ١٩٧٣
المعق ود ب ين دول اليورات وم غي ر الح ائزة ألس لحة نووي ة واليورات وم والوكال ة ) .(INFCIRC/193ومن ذ  ٢١ش باط/فبراير  ،١٩٧٧تنطب ق الوثيق ة
 INFCIRC/193أيض ا ً عل ى ج زر ف ارو .وعن دما انفص لت غرينالن د ع ن اليورات وم اعتب اراً م ن  ٣١ك انون الثاني/ين اير  ،١٩٨٥أص بحت الوثيق ة
 INFCIRC/176نافذة مرة أخرى بالنسبة لغرينالند .ودخل البروتوكول اإلضافي الخاص بغرينالند حيّز النفاذ في  ٢٢آذار/مارس .٢٠١٣
 ١٣تطبيق الضمانات بالنسبة لرومانيا بموجب اتفاق الضمانات الثنائي المعقود في إطار معاھدة عدم االنتشار )الوثيقة  ،(INFCIRC/180والذي ب دأ
نفاذه منذ  ٢٧تشرين األول/أكت وبر ُ ،١٩٧٢علِّ ق ف ي  ١أيار/م ايو  ،٢٠١٠وھ و الت اريخ ال ذي ب دأ في ه بالنس بة لروماني ا نف اذ اتف اق  ٥نيس ان/أبريل
) ١٩٧٣الوثيقة  (INFCIRC/193المعقود بين دول اليوراتوم غير الحائزة ألسلحة نووية واليوراتوم والوكالة ،الذي انضمـّت إليه رومانيا.
 ١٤تطبي ق الض مانات بالنس بة لس لوفاكيا بموج ب اتف اق الض مانات الثن ائي المعق ود ف ي إط ار معاھ دة ع دم االنتش ار م ع الجمھوري ة االش تراكية
التشيكوسلوفاكية )الوثيقة  ،(INFCIRC/173والذي بدأ نفاذه منذ  ٣آذار/مارس ُ ،١٩٧٢علِّق في  ١كانون األول/ديسمبر  ،٢٠٠٥وھ و الت اريخ ال ذي
بدأ فيه بالنسبة لسلوفاكيا نف اذ اتف اق  ٥نيس ان/أبريل  ١٩٧٣المعق ود ب ين دول اليورات وم غي ر الح ائزة ألس لحة نووي ة واليورات وم والوكال ة )الوثيق ة
 ،(INFCIRC/193الذي انضمـّت إليه سلوفاكيا.
 ١٥تطبيق الضمانات بالنسبة لسلوفينيا بموجب اتفاق الضمانات الثنائي المعقود في إطار معاھدة عدم االنتشار )الوثيقة  ،(INFCIRC/538والذي بدأ
نفاذه منذ  ١آب/أغسطس ُ ،١٩٩٧علِّق في  ١أيلول/سبتمبر  ،٢٠٠٦وھو التاريخ الذي ب دأ في ه بالنس بة لس لوفينيا نف اذ اتف اق  ٥نيس ان/أبريل ١٩٧٣
)الوثيقة  (INFCIRC/193المعقود بين دول اليوراتوم غير الحائزة ألسلحة نووية واليوراتوم والوكالة ،الذي انضمـّت إليه سلوفينيا.
 ١٦تطبيق الضمانات بالنسبة للسويد بموجب اتفاق الضمانات المعقود في إطار معاھدة عدم االنتشار )الوثيقة  ،(INFCIRC/234والذي بدأ نفاذه منذ
 ١٤نيسان/أبريل ُ ،١٩٧٥علِّق في  ١حزيران/يونيه  ،١٩٩٥وھو التاريخ الذي بدأ فيه بالنسبة للسويد نفاذ اتفاق  ٥نيسان/أبريل  ١٩٧٣المعقود بين
دول اليوراتوم غير الحائزة ألسلحة نووية واليوراتوم والوكالة )الوثيقة  ،(INFCIRC/193الذي انضمـّت إليه السويد.
 ١٧يشـير التاريخ إلى اتفاق ضمانات معقود عمالً بالمادة  ١٣من معاھدة تالتيلولكو .وبعد موافقة مجلس المحافظين ،ب دأ نف اذ رس ائل متبادل ة )ف ي
 ٩أيلول/سبتمبر  ١٩٩٦بالنس بة لش يلي ،وف ي  ١٣حزيران/يوني ه  ٢٠٠١بالنس بة لكولومبي ا ،وف ي  ٢٠تش رين الث اني/نوفمبر  ٢٠٠٣بالنس بة لبنم ا(
ُتؤ ِّكـد أنَّ اتفاق الضمانات يفي بمتطلبات المادة الثالثة من معاھدة عدم االنتشار.
 ١٨اتفاق الضمانات المعقود في إطار معاھدة عدم االنتشار م ع جمھوري ة يوغوس الفيا االتحادي ة االش تراكية )الوثيق ة  ،(INFCIRC/204وال ذي ب دأ
نفاذه في  ٢٨كانون األول/ديسمبر  ،١٩٧٣ما زال يـُطبـّق في صربيا بقدر ما يسري على أراضي صربيا.
ُ ١٩عقِد اتفاق الضمانات عمالً بالبروتوكول اإلضافي األول لمعاھدة تالتيلولكو.
 ٢٠تطبيق الضمانات بالنسبة لفنلندا بموجب اتفاق الض مانات الثن ائي المعق ود ف ي إط ار معاھ دة ع دم االنتش ار )الوثيق ة  ،(INFCIRC/155ال ذي ب دأ
نفاذه منذ  ٩ش باط/فبراير ُ ،١٩٧٢علِّ ق ف ي  ١تش رين األول/أكت وبر  ،١٩٩٥وھ و الت اريخ ال ذي ب دأ في ه بالنس بة لفنلن دا نف اذ اتف اق  ٥نيس ان/أبريل
 ١٩٧٣المعقود بين دول اليوراتوم غير الحائزة ألسلحة نووية واليوراتوم والوكالة )الوثيقة  ،(INFCIRC/193الذي انضمـّت إليه فنلندا.
 ٢١تطبيق الضمانات بالنسبة لقبرص بموجب اتفاق الضمانات الثنائي المعقود في إطار معاھدة عدم االنتشار )الوثيق ة  ،(INFCIRC/189وال ذي ب دأ
نفاذه منذ  ٢٦كانون الثاني/يناير ُ ،١٩٧٣علِّق في  ١أيار/مايو  ،٢٠٠٨وھو التاريخ الذي بدأ فيه بالنسبة لقبرص نفاذ اتف اق  ٥نيس ان/أبريل ١٩٧٣
المعقود بين دول اليوراتوم غير الحائزة ألسلحة نووية واليوراتوم والوكالة )الوثيقة  ،(INFCIRC/193الذي انضمت إليه قبرص.
 ٢٢تطبيق الضمانات بالنسبة لالتفيا بموجب اتفاق الضمانات الثنائي المعقود في إط ار معاھ دة ع دم االنتش ار )الوثيق ة  ،(INFCIRC/434وال ذي ب دأ
نف اذه من ذ  ٢١ك انون األول/ديس مبر ُ ،١٩٩٣علِّ ق ف ي  ١تش رين األول/أكت وبر  ،٢٠٠٨وھ و الت اريخ ال ذي ب دأ في ه بالنس بة لالتفي ا نف اذ اتف اق
 ٥نيسان/أبريل  ١٩٧٣المعقود بين دول اليوراتوم غير الح ائزة ألس لحة نووي ة واليورات وم والوكال ة )الوثيق ة  ،(INFCIRC/193ال ذي انضم ـّت إلي ه
التفيا.
 ٢٣تطبيق الضمانات بالنسبة لليتوانيا بموجب اتفاق الضمانات الثنائي المعقود في إطار معاھدة عدم االنتشار )الوثيق ة  ،(INFCIRC/413وال ذي ب دأ
نف اذه ف ي  ١٥تش رين األول/أكت وبر ُ ،١٩٩٢علِّ ق ف ي  ١ك انون الثاني/ين اير  ،٢٠٠٨وھ و الت اريخ ال ذي ب دأ في ه بالنس بة لليتواني ا نف اذ اتف اق
 ٥نيسان/أبريل  ١٩٧٣المعقود بين دول اليوراتوم غير الح ائزة ألس لحة نووي ة واليورات وم والوكال ة )الوثيق ة  ،(INFCIRC/193ال ذي انضم ـّت إلي ه
ليتوانيا.
 ٢٤تطبيق الضمانات في مالطة بموجب اتفاق الضمانات الثنائي المعقود في إطار معاھدة ع دم االنتش ار )الوثيق ة  (INFCIRC/387وال ذي ب دأ نف اذه
منذ  ١٣تشرين الثاني/نوفمبر ُ ،١٩٩٠علِّق في  ١تموز/يوليه  ،٢٠٠٧وھو التاريخ الذي بدأ في ه بالنس بة لمالط ة نف اذ اتف اق  ٥نيس ان/أبريل ١٩٧٣
المعقود بين دول اليوراتوم غير الحائزة ألسلحة نووية واليوراتوم والوكالة )الوثيقة  ،(INFCIRC/193الذي انضمـّت إليه مالطة.
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ُ ٢٥عقِد اتفاق الضمانات عمالً بمعاھدة تالتيلولك و ومعاھ دة ع دم االنتش ار .و ُعلِّ ق ف ي  ١٤أيلول/س بتمبر  ١٩٧٣تطبي ق الض مانات بموج ب اتف اق
ضمانات سابق معقود عمالً بمعاھدة تالتيلولكو كان قد بدأ نفاذه في  ٦أيلول/سبتمبر ) ١٩٦٨الوثيقة .(INFCIRC/118
٢٦

يشير التاريخ إلى اتفاق الضمانات المعقود على نمط الوثيقة  ،INFCIRC/66بين المملكة المتحدة والوكالة ،الذي ما زال نافذاً.

 ٢٧تطبيق الضمانات بالنسبة للنمسا بموجب اتفاق الضمانات الثنائي المعقود في إطار معاھ دة ع دم االنتش ار )الوثيق ة  ،(INFCIRC/156وال ذي ب دأ
نفاذه منذ  ٢٣تموز/يولي ه ُ ،١٩٧٢علِّ ق ف ي  ٣١تموز/يولي ه  ،١٩٩٦وھ و الت اريخ ال ذي ب دأ في ه بالنس بة للنمس ا نف اذ اتف اق  ٥نيس ان/أبريل ١٩٧٣
المعقود بين دول اليوراتوم غير الحائزة ألسلحة نووية واليوراتوم والوكالة )الوثيقة  ،(INFCIRC/193الذي انضمـّت إليه النمسا.
 ٢٨في حين أن اتفاق الضمانات الشاملة المعقود مع نيوزيلندا في إطار معاھدة عدم االنتشار وبروتوكول الكمي ات الص غيرة المعق ود م ع نيوزيلن دا
)الوثيق ة  (INFCIRC/185ينطبق ان أيض ا ً عل ى ج زر ك وك وني وي ف إن البروتوك ول اإلض افي لالتف اق الم ذكور )الوثيق ة  (INFCIRC/185/Add.1ال
ينطبق على تل ك األراض ي .دخل ت التع ديالت عل ى بروتوك ول الكمي ات الص غيرة حي ز النف اذ بالنس بة لنيوزيلن دا فق ط ف ي  ٢٤ش باط/فبراير ٢٠١٤
)الوثيقة .(INFCIRC/185/Mod.1
 ٢٩تطبيق الضمانات بالنسبة لھنغاريا بموجب اتفاق الضمانات الثنائي المعقود في إطار معاھدة عدم االنتشار )الوثيقة  ،(INFCIRC/174والذي ب دأ
نفاذه في  ٣٠آذار/م ارس ُ ،١٩٧٢علِّ ق ف ي  ١تموز/يولي ه  ،٢٠٠٧وھ و الت اريخ ال ذي ب دأ في ه بالنس بة لھنغاري ا نف اذ اتف اق  ٥نيس ان/أبريل ١٩٧٣
)الوثيقة  (INFCIRC/193المعقود بين دول اليوراتوم غير الحائزة ألسلحة نووية واليوراتوم والوكالة ،الذي انضمـّت إليه ھنغاريا.
 ٣٠تطبيق الضمانات بالنسبة لليونان بموجب اتفاق الضمانات الثنائي المعقود في إطار معاھدة عدم االنتش ار )الوثيق ة  ،(INFCIRC/166وال ذي ب دأ
نفاذه منذ  ١آذار/مارس ُ ،١٩٧٢علِّق في  ١٧كانون األول/ديس مبر  ،١٩٨١وھ و الت اريخ ال ذي ب دأ في ه بالنس بة لليون ان نف اذ اتف اق  ٥نيس ان/أبريل
 ١٩٧٣المعقود بين دول اليوراتوم غير الحائزة ألسلحة نووية واليوراتوم والوكالة )الوثيقة  ،(INFCIRC/193الذي انضمـّت إليه اليونان.
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الصفحة ١٤٢
الج دول أل ف  -٧المش اركة ف ي معاھ دات متع دِّدة األط راف يك ون الم دير الع ام وديع ا ً لھ ا ،وعق د اتفاق ات تكميلي ة منق ـَّحة ،وقب ول
تعديالت المادة السادسة والفق رة أل ف م ن الم ادة الرابع ة عش رة م ن نظ ام الوكال ة األساس ي )الحال ة ف ي  ٣١ك انون األول/ديس مبر
(٢٠١٤

P&I

VC

CPPNM-AM

CPPNMAM

ENC

AC

JP

NS

RADW

PAVC

CSC

RSA

* إثيوبيا

P

* أذربيجــان

Pr

X

P

* األرجنتين

P

P

Pr

Cs

Pr

Pr

* األردن

Pr

P

Pr

Cs

P

P

P

P

P

Cs

P

P

P

* أرمينيا

VI

* االتحاد الروسي

Pr

P

P

Cs

Pr

Pr

P

P

XIV.A

الدولة/المنظمة

S

P

P

P

Cs

Pr

P

X

X

P
P

P

* إريتريا
* إسبانيا

P

* أستراليا

P

* استونيـا

P

* إسرائيـل

Pr

Cs

Pr

Pr

S

P

Cs

Pr

Pr

P

P

Cs

P

P

Sr

Pr

Csr

Pr

Pr

Sr

Sr

* أفغانستان

P

* إكــوادور

P

P

S

P

* ألبانيــا

P

P

Cs

* ألمانيا

Pr

Pr

Cs

Pr

Pr

P

P

Cs

Pr

Pr

P

أنتيغوا وباربودا

P

Cs

أندورا

Pr

* إندونيسيا

Pr

P

P

Cs

* أنغـوال
* أوروغواي

P

* أوزبكستان

P

* أوغنــدا

P

Pr

P

Pr

P

P

P

P

P

P

P

P

X

P

Pr

S

Csr

S

X

X

X

X

P

P
P

P

P

P

Cs

P

P

P

P

X

P

* أوكرانيا

Pr

* آيرلندا

P

Pr

* آيسلندا

P

P

P

* إيطاليــا

Pr

Pr

Pr

P

P

X

P

P
P

P

X

X

P
P

Pr

P

P

S

S

P

* اإلمارات العربية المتحدة

P

P

P

X

X

P

P

Cs

Pr

Pr

Cs

P

Pr

P

P

P

P

Pr

P

P

P

S

Pr

P
P

P
P
S

S

P

X

X

X

X

X

X

X

X

S

* بابوا غينيا الجديدة
* باراغـواي

P

P

P

P

P

* باكستان

Pr

Pr

Pr

Pr

P

P

* باالو

P

P

* البحرين
* البرازيل
بربادوس

Pr
P

P

P

X

X

P
Cs

Pr
P

P
P

P

P
P

P

X

X
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الصفحة ١٤٣

P&I

VC

CPPNM-AM

CPPNMAM

ENC

AC

JP

NS

RADW

PAVC

CSC

RSA

VI

* البرتغـال

Pr

Pr

Cs

P

P

S

P

P

XIV.A

الدولة/المنظمة

P

X

X

* بروناي دار السالم
* بلجيكــا

Pr

* بلغاريــا

Pr

P

Pr

Csr

P

P

S

P

P

P

Cs

P

P

P

P

P

P

* بليز

P

* بنغالديـش

P

P

P

* بنمـــا

P

P

P

* بنـــن

X

X

P

P

P

P

X

P

بوتان
* بوتسوانا

P

* بوركينا فاسو

P

Cs

P

P

P

P

P

P

* بوروندي

P

* البوسنة والھرسك

Pr

P

P

Cs

P

P

* بولندا

P

P

P

Cs

P

P

* بوليفيا

P

P

P

Pr

Pr

P

Pr

P

Pr

* بيرو
* بيالروس

Pr

* تايلند

Pr

تركمانستان
* تركيــا

P
Pr

* ترينيداد وتوباغو

Cs

P

P

P

P

X

X

P

Pr

Pr

P

S

S

Pr

Pr

P

P

P

Pr

Pr

S

P

X

X

P

X

X

P

Cs

Pr
P

P

P

P

P

P

X

X

Pr

Pr

P

P

P

X

X

P

* تشاد

P

* توغو

P

توفالو
* تونس

P

P

تونغا

Cs

P

P

P

P

X

X

P

تيمور-ليشتي
* جامايكــا

P

* الجبل األسود

P

P
P

* الجزائر

Pr

* جزر البھاما

Pr

جزر القمر

Cs

P
Cs

P
P

P

Pr

Pr

P

P

P

P

S

X

X

S

P

جزر سليمان
* جزر مارشال

P

* جمھورية أفريقيا الوسطى

P

* الجمھورية التشيكية

P

P

P

Cs

P

P

P

P

P

S

S

P

X

X
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الصفحة ١٤٤

P&I

VC

CPPNM-AM

CPPNMAM

ENC

* جمھورية الو الديمقراطية الشعبية

Pr

* جمھورية مقدونيا اليوغوسالفية ساب ًقا
* جمھورية مولدوفـــا

Pr

* جنوب أفريقيا

Pr

S

S

S

S

S

P

Pr

Pr

P

P

P

P

P

Pr

Sr

Sr

P

P

P

P

P

P

P

P

Cs

P

P

P

P

P

Cs

Pr

Pr

* دومينيكا

P

Cs

P

Cs

P

Csr

X

X

X

X

P
P

جيبوتي

P

P

P

Pr

P

X

X

Pr

Pr

P

P

P

X

X

P

P

P

P

Pr

P

Pr

X

Pr

X

P

الرأس األخضر

P

* رواندا
* رومانيــا

P

P

* جورجيا
* الدانمرك

AC

جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية

JP

Pr

NS

* جمھورية كوريــا

Pr

Cs

RADW

* جمھورية تنزانيا المتحدة

P

PAVC

* جمھورية إيران اإلسالمية

P

CSC

* جمھورية الكونغو الديمقراطية

P

P

RSA

* الجمھورية العربية السورية

P

VI

* الجمھورية الدومينيكية

P

Cs

P

XIV.A

الدولة/المنظمة

P
Pr

P

Pr

P
Cs

Pr

Pr

P

P

P

P

Cs

* زامبيـــا

P

X

X

P

* زمبابــوي

S

P

S

ساموا
سان تومي وبرينسيبي
سان فنسنت وجزر غرينادين

P

P

P

P

* سان مارينو
سانت كيتس ونيفس

P

سانت لوسيا

Pr

Cs

* سري النكا
* السلفـادور

Pr

P

P

Cs

Pr

Pr

P

P

P

P

X

X

Cs

P

P

P

P

P

P

X

X

Csr

P

P

P

P

P

P

* سلوفاكيا
* سلوفينيا

P

P

* سنغافورة

Pr

Pr

* السنغـال

P

P

Pr

Pr

P

X

P

P

Pr

Pr

P

P

* سوازيلند

P

* السودان

P

S

S

P
P

S

S

P

P

سورينام
* السويد

P

Pr

Cs

P

Pr

P

P

P

X

X
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الصفحة ١٤٥

P&I

VC

CPPNM-AM

CPPNMAM

ENC

AC

JP

NS

RADW

* صربيا

P

P

P

PAVC

* شيلي

Pr

Pr

P

Cs

CSC

* سيشيل

P

Cs

RSA

* سيراليـون

S

S

VI

* سويسرا

Pr

Pr

Cs

P

P

S

P

P

XIV.A

الدولة/المنظمة

X

X

P
P

P

P

P

P

P

P

P

X

P
P

الصومال
* الصين

Pr

Pr

Cs

Pr

Pr

* طاجيكستان

P

P

Cs

P

P

* العراق

P

P

Pr

Pr

* عـُمان
* غابــون

Pr

Pr

Pr

Pr

P

P

P

Cs

P

Pr

P

P

P
P

P

P

P

P

P

غامبيا
* غانا

P

P

غرينادا

P

* غواتيمـاال

Pr

غيانا

P

غينيا

P

غينيا االستوائية

P

غينيا-بيساو

P

P

Cs

P

P

P

P

P

فانواتو
الفاو
* فرنسا
* الفلبيــن

Pr
P

P

Cs

P

* فنزويال )جمھورية-البوليفارية(
* فنلندا

Pr

Pr

Pr

Pr

Pr

P

P

P

P

S

S

S

X
S

S

Pr
P

* فيجي

Pr

Cs

P

Cs

P

P
P

Pr

P

P

X

P

* فييت نــام

P

Pr

Cs

Pr

Pr

P

P

P

* قبــرص

P

Pr

Cs

P

P

P

P

P

Pr

Cs

P

P

* قطـــر
* قيرغيزستان
* كازاخستان

P

P

P

* الكاميـرون

P

P

P

* الكرسي الرسولي

P

* كرواتيــا

P

* كمبوديــا
* كنـــدا

P

P

Cs

P
Pr

P

P

P

P

P

S

S

P

P

P
Csr

Pr

X

P

P

P
P

P

P

P

P

P

P

P

P
Pr

X

X

P
P

Cs

X

P

X

X

X

X

P
P

S

X

X
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الصفحة ١٤٦

P&I

VC

CPPNM-AM

CPPNMAM

ENC

AC

JP

NS

RADW

PAVC

* كولومبيــا

P

S

P

Cs

CSC

P

Pr

P

RSA

* كوستاريكــا

P

P

P

P

VI

* كوت ديفوار

P

S

S

P

* كوبا

S

XIV.A

Pr

P

Pr

Cs

Pr

Pr

الدولة/المنظمة

P

* الكونغو
* الكويت

P

P

Pr

P

P

P

كيريباتي
* كينيـــا
* التفيــا

P

* لبنان

P

Cs

P

P

Cs

P

P

* لختنشتاين
* لكسمبرغ

Pr

* ليبيا

P
P

P

P

P

P

P

P

S

S

P

P

P

Cs

P

P

Pr

Cs

P

P

P

P

Cs

P

P

P

P
S

X
X

X

P

P
P

X

X

X

X

X

* ليبيريــا
* ليتوانيــا

P

Cs

P

P

P

P

* ليسوتو

P

Cs

P

P

* مالطـة

P

Cs

* مالــي

P

Cs

* ماليزيا
* مدغشقــر

P

P

P
P

P

P

Pr

Pr

P

S

S

P

P

P

* مصر

P

* المغرب

Pr

S

P

* المكسيك

Pr

P

P

* مالوي

X

X

P
P

P
P

P

X

X

P

Cs

Pr

Pr

P

S

P

P

S

S

P

P

P
P

P

Cs

P

P

P

X

P

X

X

P

ملديف
* المملكة العربية السعودية
* المملكة المتحدة

P

P

Pr

Cs

Pr

Pr

S

Pr

Cs

Pr

Pr

Pr

Pr

Pr

Pr

P

P

P

P

P

Pr

Pr

P

Pr

P

P

P

Pr

Pr

منظمة الصحة العالمية
المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
* منغوليـا

P

P

* موريتانيا

P

* موريشيـوس

P

* موزامبيق

P

* موناكـو
* ميانمـــار
ميكرونيزيا

P

Cs

Pr

S

P

P

P

P

P

Pr

X

X

P
P
S

P
P

S
P

X

X

X

X
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X

P

P

X

X

P

Pr

P

P&I

VC

* ناميبيـــا

Cs

P

ناورو

Pr

P

Cs

Pr

Pr

P

Cs

Pr

P

* نيبال
S

S

Cs

P

P

P

* النيجــر

P

P

P

Cs

P

P

P

* نيجيريا

S

Pr

Pr

P

* نيكاراغـوا

P
P

P

P

P

نيوي

P
Pr

P

P

P
P

Pr

Pr

Cs

P

X

X

P

S

X

Pr

P

P

P

P

P

Cs

P

P

P

P

Pr

Pr

Cs

Pr

P

P

Pr

Pr

Pr

P

Pr

P

P

P

Pr

* ھنغاريــا

Pr

* ھولنــدا
* الواليات المتحدة األمريكية

P

X

X

P

Pr

P

P

P

Pr

Pr

Pr

Pr

اليوراتوم

Pr
Cs

Pr

* اليابان
* اليمن

P
P

* الھند
* ھندوراس

P

P
Cs

* نيوزيلنــدا
* ھايتــي

P

Csr
X

P

S
S

X

* النرويج
* النمسا

P

X

المنظمة/الدولة

P

P

X

CPPNM-AM

CPPNMAM

ENC

AC

JP

NS

RADW

PAVC

CSC

RSA

VI

XIV.A

١٤٧ الصفحة

P

* اليونان

GC(59)/7

الصفحة ١٤٨

P&I

اتفاق امتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية

VC

اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن األضرار النووية

CPPNM

اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية

CPPNM-AM

تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية )لم يدخل بع ُد حيز النفاذ(

ENC

اتفاقية التبليغ المبكـِّر عن وقوع حادث نووي

AC

اتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي

JP

البروتوكول المشترك بشأن تطبيق اتفاقية فيينا واتفاقية باريس

NS

اتفاقية األمان النووي

RADW

التصرف في النفايات المشعـِّة
التصرف في الوقود المستھلك وأمان
االتفاقية المشتركة بشأن أمان
ُّ
ُّ

PAVC

بروتوكول تعديل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن األضرار النووية

CSC

اتفاقية التعويض التكميلي عن األضرار النووية )لم تدخل بعد حيز النفاذ(

RSA

االتفاق التكميلي المن َّقح بشأن تقديم المساعدة التقنية من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية

VI

قبول تعديل المادة السادسة من النظام األساسي للوكالة

XIV.A

قبول تعديل الفقرة ألف من المادة الرابعة عشرة من النظام األساسي للوكالة

*

دولة عضو في الوكالة

P

دولة طرف

S

دولة موقـِّعة

r

تحفظ/إعالن قائم

Cs

دولة متعاقدة

X

دولة موافِقة
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الصفحة ١٤٩

والتطورات
الجدول ألف  -٨اتفاقيات تم التفاوض عليھا واعتمادھا تحت رعاية الوكالة و/أو يكون المدير العام وديعا ً لھا )الحالة
ُّ
ذات الصلة(
اتفاق امتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية )يرد مـُستنسخا ً في الوثيقة  .(INFCIRC/9/Rev.2وفي عام  ،٢٠١٤ظلـَّت
حالة ھذا االتفاق كما ھي بدون تغيير ،حيث بلغ عدد األطراف  ٨٤طرفا ً.
اتفاقية التبليغ المبكـِّر عن وقوع حادث نووي )ترد مـُستنسخة في الوثيقة  .(INFCIRC/335بدأ نفاذھا في  ٢٧تشرين األول/أكتوبر
 .١٩٨٦وفي عام  ،٢٠١٤انضمت دولتان كأطراف في االتفاقية .وبحلول نھاية العام ،بلغ عدد األطراف  ١١٩طرفا ً.
اتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي )ترد مـُستنسخة في الوثيقة  .(INFCIRC/336بدأ نفاذھا في
 ٢٦شباط/فبراير  .١٩٨٧وفي عام  ،٢٠١٤انضمت دولة واحدة كطرف في االتفاقية .وبحلول نھاية العام ،بلغ عدد األطراف
 ١١٢طرفا ً.
اتفاقية األمان النووي )ترد مـُستنسخة في الوثيقة  .(INFCIRC/449بدأ نفاذھا في  ٢٤تشرين األول/أكتوبر  .١٩٩٦وفي عام ،٢٠١٤
انضمت دولة واحدة كطرف في االتفاقية .وبحلول نھاية العام ،بلغ عدد األطراف  ٧٧طرفا ً.
االتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرُّ ف في الوقود المستھلك وأمان التصرُّ ف في النفايات المشعـِّة )ترد مـُستنسخة في الوثيقة
 .(INFCIRC/546بدأ نفاذھا في  ١٨حزيران/يونيه  .٢٠٠١وفي عام  ،٢٠١٤انضمت دولة واحدة كطرف في االتفاقية .وبحلول نھاية
العام ،بلغ عدد األطراف  ٦٩طرفا ً.
اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية )ترد مـُستنسخة في الوثيقة  .(INFCIRC/274/Rev.1بدأ نفاذھا في  ٨شباط/فبراير  .١٩٨٧وفي
عام  ،٢٠١٤أصحبت  ٣دول أطرا ًفا في االتفاقية ،ليبلغ مجموع األطراف  ١٥١طر ًفا.
تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية .اعـُتمـِد في  ٨تموز/يوليه  .٢٠٠٥وفي عام  ،٢٠١٤انضمـَّت إلى التعديل  ١٢دولة ،فبلغ
بذلك مجموع الدول المنضمـَّة إلى التعديل  ٨٣دولة متعاقدة.
اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن األضرار النووية )ترد مـُستنسخة في الوثيقة  .(INFCIRC/500بدأ نفاذھا في  ١٢تشرين
الثاني/نوفمبر  .١٩٧٧وفي عام  ،٢٠١٤انضمـَّت دولة واحدة إلى االتفاقية .وبحلول نھاية العام ،بلغ عدد األطراف  ٤٠طرفا ً.
البروتوكول االختياري الخاص بالتسوية اإللزامية للمنازعات )يرد مـُستنسخا ً في الوثيقة  .(INFCIRC/500/Add.3بدأ نفاذه في
 ١٣أيار/مايو  .١٩٩٩وفي عام  ،٢٠١٤ظلـَّت حالة ھذا االتفاق كما ھي بدون تغيير ،حيث كان ھناك طرفان.
البروتوكول المشترك بشأن تطبيق اتفاقية فيينا واتفاقية باريس )يرد مـُستنسخا ً في الوثيقة  .(INFCIRC/402بدأ نفاذه في
 ٢٧نيسان/أبريل  .١٩٩٢وفي عام  ،٢٠١٤انضمت دولة واحدة كطرف في البروتوكول .وبحلول نھاية العام ،بلغ عدد األطراف
 ٢٨طرفا ً.
بروتوكول تعديل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن األضرار النووية )يرد مـُستنسخا ً في الوثيقة  .(INFCIRC/566بدأ نفاذه في
 ٤تشرين األول/أكتوبر  .٢٠٠٣وفي عام  ،٢٠١٤انضمت دولة واحدة كطرف في البروتوكول .وبحلول نھاية العام ،بلغ عدد
األطراف  ١٢طرفا ً.
اتفاقية التعويض التكميلي عن األضرار النووية )ترد مـُستنسخة في الوثيقة  .(INFCIRC/567فُتِح باب التوقيع عليھا في
 ٢٩أيلول/سبتمبر  .١٩٩٧وفي عام  ،٢٠١٤و َّقعت دولة واحدة على االتفاقية وصدَّقت عليھا .وبحلول نھاية العام ،بلغ عدد الدول
المتعاقدة  ٥دول وعدد الدول المو ِّقعة عليھا  ١٨دولة.
االتفاق التكميلي المـُنقـَّح بشأن تقديم المساعدة التقنية من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية )اختصاراً :االتفاق التكميلي المـُنقـَّح( .في
عام  ،٢٠١٤عقدت  ٣دول اتفاقات تكميلية من َّقحة .وبحلول نھاية العام ،بلغ عدد الدول األطراف في اتفاقات تكميلية مُن َّقحة
 ١٢٤دولة.
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االتفاق الخامس من أجل تمديد االتفاق التعاوني اإلقليمي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين لعام ١٩٨٧
)اختصاراً :االتفاق التعاوني اإلقليمي( )يرد مـُستنسخا ً في الوثيقة  .(INFCIRC/167/Add.23بدأ نفاذه في  ٣١آب/أغسطس ٢٠١١
وأصبح ساريا ً اعتباراً من  ١٢حزيران/يونيه  .٢٠١٢وفي عام  ،٢٠١٤انضمت دولتان كطرفين في االتفاق .وبحلول نھاية العام ،بلغ
عدد األطراف  ١٦طرفا ً.

االتفاق التعاوني اإلقليمي األفريقي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين )اختصاراً :اتفاق أفرا( )التمديد
الرابع( )يرد مـُستنسخا ً في الوثيقة  .(INFCIRC/377/Add.19بدأ نفاذه في  ٤نيسان/أبريل  .٢٠١٠وفي عام  ،٢٠١٤انضمت دولة
واحدة كطرف في االتفاق .وبحلول نھاية العام ،بلغ عدد األطراف  ٣٦طرفا ً.

االتفاق التعاوني لترويج العلم والتكنولوجيا النوويين في أمريكا الالتينية والكاريبي )اختصاراً :اتفاق أركال( )يرد مـُستنسخا ً في
الوثيقة  .(INFCIRC/582بدأ نفاذه في  ٥أيلول/سبتمبر  .٢٠٠٥وفي عام  ،٢٠١٤ظلـَّت حالة ھذا االتفاق كما ھي بدون تغيير ،حيث
بلغ عدد أطرافه  ٢١طرفا ً.
االتفاق التعاوني للدول العربية الواقعة في آسيا للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين )اختصاراً :عراسيا(
)التمديد الثاني( )يرد مـُستنسخا ً في الوثيقة  .(INFCIRC/613/Add.3بدأ نفاذه في  ٢٩تموز/يوليه  .٢٠١٤وبحلول نھاية العام ،بلغ عدد
األطراف  ٨أطراف.

اتفاق إنشاء المنظمة الدولية لطاقة االندماج المعنية بالمفاعل التجريبي الحراري النووي الدولي بغرض التنفيذ المشترك لمشروع
ً
ستنسخا في الوثيقة  .(INFCIRC/702بدأ نفاذه في  ٢٤تشرين األول/أكتوبر
المفاعل التجريبي الحراري النووي الدولي )يرد مـ ُ

 .٢٠٠٧وفي عام  ،٢٠١٤ظلـَّت حالة ھذا االتفاق كما ھي بدون تغيير ،حيث بلغ عدد أطرافه  ٧أطراف.

اتفاق امتيازات وحصانات منظمة الطاقة االندماجية الدولية المختصة بمشروع المفاعل التجريبي الحراري النووي الدولي من أجل
ً
ستنسخا في الوثيقة  .(INFCIRC/703بدأ نفاذه في  ٢٤تشرين األول/أكتوبر  .٢٠٠٧وفي عام ،٢٠١٤
تنفيذه على نحو مشترك )يرد مـ ُ

ظلـَّت حالة ھذا االتفاق كما ھي بدون تغيير ،حيث بلغ عدد أطرافه  ٦أطراف.
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الجدول ألف  -٩مفاعالت القوى النووية قيد التشغيل وقيد التشييد في العالم )حتى  ٣١كانون األول/ديسمبر (٢٠١٤
مفاعالت قيد التشغيل
البلد

المجموع
عدد
بالميغاواط
الوحدات
)الكھربائي(

االتحاد الروسي
األرجنتين
أرمينيا
إسبانيا
ألمانيا
اإلمارات العربية المتحدة
أوكرانيا
إيران )جمھورية-اإلسالمية(
باكستان
البرازيل
بلجيكــا
بلغاريــا
بيالروس
الجمھورية التشيكية
جمھورية كوريــا
جنوب أفريقيا
رومانيــا
سلوفاكيا
سلوفينيا
السويد
سويسرا
الصين
فرنسا
فنلندا
كنـــدا
المكسيك
المملكة المتحدة
الھند
ھنغاريــا
ھولنــدا
الواليات المتحدة األمريكية
اليابان
المجموع

)ب ،ج(

٣٤
٣
١
٧
٩

٢٤٦٥٤
١٦٢٧
٣٧٥
٧١٢١
١٢٠٧٤

١٥
١
٣
٢
٧
٢

١٣١٠٧
٩١٥
٦٩٠
١٨٨٤
٥٩٢٧
١٩٢٦

٦
٢٣
٢
٢
٤
١
١٠
٥
٢٣
٥٨
٤
١٩
٢
١٦
٢١
٤
١
٩٩
٤٨
٤٣٨

مفاعالت قيد التشييد
عدد
الوحدات

المجموع
بالميغاواط
)الكھربائي(

٩
١

٧٣٧١
٢٥

٣
٢

٤٠٣٥
١٩٠٠

٢
١

٦٣٠
١٢٤٥

٢

٢٢١٨

٣٩٠٤
٢٠٧١٧
١٨٦٠
١٣٠٠
١٨١٤
٦٨٨
٩٤٧٠
٣٣٣٣
١٩٠٠٧
٦٣١٣٠
٢٧٥٢
١٣٥٠٠
١٣٣٠
٩٣٧٣
٥٣٠٨
١٨٨٩
٤٨٢
٩٨٦٣٩
٤٢٣٨٨

٥

٦٣٧٠

٢

٨٨٠

٢٦
١
١

٢٥٧٥٦
١٦٣٠
١٦٠٠

٦

٣٩٠٧

٥
٢

٥٦٣٣
٢٦٥٠

٣٧٦٢١٦

٧٠

٦٨٤٥٠

)أ(

إمدادات الكھرباء
إجمالي الخبرة التشغيلية
المولـّدة نوويا ً في عام
حتى نھاية عام ٢٠١٤
٢٠١٤
النسبة
تيراواط-
األشھر
المئوية من األعوام
ساعة
اإلجمالي
١٦٩٫١
٥٫٣
٢٫٣
٥٤٫٩
٩١٫٨

١٨٫٦
٤٫١
٣٠٫٧
٢٠٫٤
١٥٫٨

١١٥٧
٧٣
٤٠
٣٠٨
٨٠٨

٣
٢
٨
١
١

٨٣٫١
٣٫٧
٤٫٦
١٤٫٥
٣٢٫١
١٥٫٠

٤٩٫٤
١٫٥
٤٫٣
٢٫٩
٤٧٫٥
٣١٫٨

٤٤٣
٣
٦١
٤٧
٢٦٨
١٥٧

٦
٤
٨
٣
٧
٣

٢٨٫٦
١٤٩٫٢
١٤٫٨
١٠٫٨
١٤٫٤
٦٫١
٦٢٫٣
٢٦٫٥
١٢٣٫٨
٤١٨٫٠
٢٢٫٦
٩٨٫٦
٩٫٣
٥٧٫٩
٣٣٫٢
١٤٫٨
٣٫٩
٧٩٨٫٦
٠٫٠

٣٥٫٨
٣٠٫٤
٦٫٢
١٨٫٥
٥٦٫٨
٣٧٫٣
٤١٫٥
٣٧٫٩
٢٫٤
٧٦٫٩
٣٤٫٧
١٦٫٨
٥٫٦
١٧٫٢
٣٫٥
٥٣٫٦
٤٫٠
١٩٫٥
٠٫٠

١٤٠
٤٥٠
٦٠
٢٥
١٥٢
٣٣
٤٢٢
١٩٩
١٨١
١٩٩٠
١٤٣
٦٧٤
٤٥
١٥٤٣
٤١٨
١١٨
٧٠
٤٠١٢
١٦٩٤

١٠
١
٣
١١
٧
٣
٦
١١
٧
٤
٤
٦
١١
٧
٦
٢
٠
٤
٤

٢٤١٠٫٤

١٦٠٩٦

١٠

)أ(

البيانات مأخوذة من نظام المعلومات عن مفاعالت القوى التابع للوكالة ).(http://www.iaea.org/pris

)ب(

ملحوظة :ھذا المجموع يتضمّن البـيانات التالية المتعلقة بتايوان ،الصين:
 ٦وحدات ٥٠٣٢ ،ميغاواط)كھربائي( قيد التشغيل؛ ووحدتان ٢٦٠٠ ،ميغاواط)كھربائي( قيد التشييد؛
 ٤٠٫٨تيراواط-ساعة من الكھرباء المولَّدة نووياً ،أي ما ّ
يمثل  ٪١٨٫٩من إجمالي حجم الكھرباء المولَّدة.

)ج(

يشمل إجمالي الخبرة التشغيلية أيضا ً المحطات المغلقة في إيطاليا ) ٨٠عاما ً و ٨أشھر( وكازاخستان ) ٢٥عاما ً و ١٠أشھر( وليتوانيا
) ٤٣عاما ً و ٦أشھر( وتايوان ،الصين ) ٢٠٠عاما ً وشھر واحد(.
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الجدول ألف  -١٠بعثات "االستعراض المتكامل للبنية األساسية النووية" ) (INIRفي عام ٢٠١٤
النوع
بعثة

البلد
األردن

INIR

بعثة متابعة

فييت نــام

INIR

الجدول ألف  -١١بعثات "زيارة للمساعدة في مجال إدارة المعارف" ) (KMAVفي عام ٢٠١٤
المنظمة/محطة القوى النووية

البلد

النوع
بعثة

KMAV

الشركة الحكومية للطاقة الذرية "روزاتوم"

االتحاد الروسي

بعثة

KMAV

محطة تيان وان للقوى النووية )(CNNP

الصين

بعثة

KMAV

الھيئة االتحادية للرقابة النووية )(FANR

اإلمارات العربية المتحدة

الجدول ألف  -١٢بعثات "استعراض إجراءات التأھـُّب للطوارئ" ) (EPREVفي عام ٢٠١٤
النوع
بعثة

البلد

EPREV

جنوب أفريقيا ،طاجيكستان

الجدول ألف  -١٣بعثات "خدمة االستعراضات الرقابية المتكاملة" ) (IRRSفي عام ٢٠١٤
البلد

النوع
بعثة

IRRS

الكاميـرون

بعثة

IRRS

فرنسا

بعثة

IRRS

األردن

بعثة

IRRS

ھولنــدا

بعثة

IRRS

باكستان

بعثة

IRRS

زمبابــوي

بعثة متابعة

IRRS

جمھورية كوريــا

بعثة متابعة

IRRS

سلوفينيا

بعثة متابعة

IRRS

الواليات المتحدة األمريكية

بعثة متابعة

IRRS

فييت نــام
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الجدول ألف  -١٤بعثات "فرقة استعراض أمان التشغيل" ) (OSARTفي عام ٢٠١٤
المكان/محطة القوى النووية

البلد

النوع
بعثة

OSART

فالمانفيل

فرنسا

بعثة

OSART

باكس

ھنغاريــا

بعثة

OSART

بورسيل

ھولنــدا

بعثة

OSART

كوال

االتحاد الروسي

بعثة

OSART

كلينتون

الواليات المتحدة األمريكية

ھيئة كھرباء فرنسا

فرنسا

بعثة متابعة

OSART

أنغرا ١

البرازيل

بعثة متابعة

OSART

كوزلوداي

بلغاريــا

بعثة متابعة

OSART

تيميلين

الجمھورية التشيكية

بعثة متابعة

OSART

غريفالينز

فرنسا

بعثة متابعة

OSART

راجاسثان

الھند

بعثة متابعة

OSART

الجونا فيرد

المكسيك

بعثة متابعة

OSART

مولبيرج

سويسرا

بعثة للمؤسسات

OSART

الجدول ألف  -١٥بعثات "خدمة التقييمات المتكاملة ألمان مفاعالت البحوث" ) (INSARRفي عام ٢٠١٤
المكان/مفاعل البحوث

البلد

النوع
بعثة

INSARR

مفاعل ماريا البحثي

بولندا

بعثة

INSARR

مفاعل البحوث

TRIGA PUSPATI

ماليزيا

بعثة تمھيدية لخدمة

INSARR

مفاعل البحوث

TRIGA PUSPATI

ماليزيا

بعثة تمھيدية لخدمة

INSARR

مفاعل البحوث

TR-2

تركيــا

الجدول ألف  -١٦بعثات خبراء األمان لمفاعالت البحوث استنادًا إلى منھجية "التقييمات المتكاملة ألمان مفاعالت البحوث"
) (INSARRفي عام ٢٠١٤
النوع

البلد

بعثة األمان

بيرو ،وتركيا ،وسلوفينيا ،وغانا ،والكونغو ،ومصر ،والمغرب

الجدول ألف  -١٧بعثات "جوانب أمان التشغيل الطويل األجل" ) (SALTOفي عام ٢٠١٤
المكان/محطة القوى النووية

البلد

النوع
بعثة

SALTO

دوكوفاني

الجمھورية التشيكية

بعثة

SALTO

تيھانج ١

بلجيكــا

رينغالز

السويد

بعثة متابعة

SALTO

بورسيل

ھولنــدا

بعثة متابعة

SALTO

وولسونج ١

جمھورية كوريا

بعثة تمھيدية

SALTO
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الصفحة ١٥٤

الجدول ألف  -١٨بعثات "خدمة االستعراض الخاصة بتقييم التصاميم واألمان" ) (DSARSفي عام ٢٠١٤
النوع

المكان/التصميم

البلد

بعثة االستعراض العام ألمان
المفاعالت

المفاعل

VVER-TOI

االتحاد الروسي

بعثة االستعراض العام ألمان
المفاعالت

المفاعل

ACP100

الصين

بعثة فرقة استعراض تقييمات األمان محطة القوى النووية األرمينية
االحتمالية الدولية

أرمينيا

بعثة فرقة استعراض تقييمات األمان اليبشتات
االحتمالية الدولية

سويسرا

بعثة استعراض برامج التصدي
للحوادث

أوكويوآكاك

المكسيك

بعثة البرنامج االستشاري لتقييم
األمان

عمّان

األردن

بعثة البرنامج االستشاري لتقييم
األمان

داكا

بنغالديـش

الجدول ألف  –١٩بعثات "خدمة استعراض التعليم والتدريب" ) (ETReSفي عام ٢٠١٤
النوع
بعثة

البلد
ماليزيا

ETReS

الجدول ألف  -٢٠بعثات "خدمة تصميم المواقع واألحداث الخارجية" ) (SEEDفي عام ٢٠١٤
المكان/محطة القوى النووية

البلد

النوع
بعثة

SEED

داكا

بنغالديـش

بعثة

SEED

جاكارتا

إندونيسيا

بعثة

SEED

ھانوي

فييت نــام

الجدول ألف  -٢١بعثات "خدمة تقييم وقاية العاملين من اإلشعاعات" ) (ORPASفي عام ٢٠١٤
البلد

النوع
بعثة

ORPAS

بيرو

بعثة

ORPAS

جمھورية تنزانيا المتحدة

بعثة

ORPAS

جمھورية فنزويــال البوليفارية

بعثة تمھيدية

ORPAS

اإلمارات العربية المتحدة
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الصفحة ١٥٥

الجدول ألف  -٢٢البعثات االستشارية في عام ٢٠١٤
النوع

البلد

البنية األساسية الرقابية لمراقبة المصادر اإلشعاعية

األردن ،وأوزبكستان ،وأوغندا ،وبابوا غينيا الجديدة،
وباراغواي ،وترينيداد وتوباغو ،وتونس )في فيينا(،
ودومينيكا ،وزامبيا ،والعراق )في فيينا( ،وفيجي ،وكولومبيا،
وليبيا )في فيينا( ،وليسوتو ،وموريتانيا ،وموزامبيق ،واليمن
)في فيينا(.

الجدول ألف  -٢٣بعثات "الخدمة االستشارية الدولية لألمن النووي" ) (INSServفي عام ٢٠١٤
النوع
بعثة

INSServ

البلد
جمھورية الو الديمقراطية الشعبية ،وجنوب أفريقيا ،ورومانيا،
وسري النكا ،وقطر ،والكاميرون.

الجدول ألف  -٢٤بعثات "الخدمة االستشارية الدولية المعنية بالحماية المادية" ) (IPPASفي عام ٢٠١٤
النوع
بعثة

IPPAS

البلد
أرمينيا ،وإندونيسيا ،وبلجيكا ،وجمھورية كوريا

الھيكل التنظيمي
)حتى  ٣١كانون األول/ديسمبر (٢٠١٤
المدير العام

السيد يوكيا أمانو

مكتب المدير العام لشؤون التنسيق

إدارة
الضمانات

إدارة العلوم
والتطبيقات النووية

مكتب اإلعالم العام
واالتصاالت

أمانة جھازي
تقرير السياسات

مكتب الشؤون
القانونية

مكتب الخدمات
اإلشرافية الداخلية

إدارة
الشؤون اإلدارية

إدارة األمان
واألمن النوويين

)مركز عبد السالم الدولي
للفيزياء النظرية(*

المفاھيم
والتخطيط

الصحة
البشرية

العمليات ألف

مختبرات
البيئة التابعة
للوكالة**

العمليات باء

الشعبة
المشتركة بين
الفاو والوكالة
الستخدام
التقنيات
النووية في
األغذية
والزراعة

العمليات جيم

إدارة
المعلومات

العلوم
الفيزيائية
والكيميائية

إدارة
الطاقة النووية

إدارة
التعاون التقني

الميزانية
والمالية

أمان المنشآت
النووية

دورة الوقود
النووي
وتكنولوجيا
النفايات

أفريقيا

خدمات
المؤتمرات
والوثائق

األمان
اإلشعاعي
وأمان النقل
وأمان النفايات

القوى
النووية

آسيا والمحيط
الھادئ

الخدمات العامة

األمن
النووي

أوروبا

تكنولوجيا
المعلومات

أمريكا
الالتينية

الموارد
البشرية

دعم وتنسيق
البرنامج
برنامج العمل
من أجل عالج
السرطان

الخدمات
التقنية
والعلمية

*

يجري تش غيل مرك ز عب د الس الم ال دولي للفيزي اء النظري ة ،ال ذي ي ـُشار إلي ه قانون ا ً باس م "المرك ز ال دولي للفيزي اء النظري ة"
كبرنامج مشترك بين اليونسكو والوكالة .وتتولـَّى اليونسكو إدارته نيابة عن المنظمتين.

**

بمشاركة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي واللجنة األوقيانوغرافية الحكومية الدولية.
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