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  ٢٠١٦التقرير السنوي لعام 
  

للوكالة من مجلس المحافظين أن  الفقرة ياء من المادة السادسة من النظام األساسي تقضي
ُيقدم "تقريراً سنوياً إلى المؤتمر العام بشأن قضايا الوكالة وأي مشاريع وافقت عليھا 

  الوكالة"
  

 .٢٠١٦ديسمبر كانون األول/ ٣١يناير إلى كانون الثاني/ ١ويشمل ھذا التقرير الفترة من 
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  الدول األعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية

  )٢٠١٦كانون األول/ديسمبر  ٣١(في 
 

  االتحاد الروسي
  إثيوبيا

  أذربيجان
  األرجنتين
  األردن
  أرمينيا
  إريتريا
  إسبانيا
  أستراليا
  إستونيا
  إسرائيـل
  أفغانستان
  إكـوادور
  ألبانيــا
  ألمانيا

  اإلمارات العربية المتحدة
  ربوداأنتيغوا وب
  إندونيسيا
  أنغـوال

  أوروغواي
  أوزبكستان
  أوغنــدا
  أوكرانيا
  )اإلسالمية-جمھورية( إيران
  آيرلندا
  آيسلندا
  إيطاليا

  بابوا غينيا الجديدة
  باراغـواي
  باكستان
  باالو

  البحرين
  البرازيل
  بربادوس
  البرتغال

  بروني دار السالم
  بلجيكا
  بلغاريا
  بليز

  بنغالديـش
  بنمـــا
  بنـــن

  بوتسوانا

  بوركينا فاسـو
  بوروندي

  البوسنة والھرسك
  بولندا
  المتعددة -دولة( بوليفيا

  )القوميات   
  بيرو

  بيالروس
  تايلند

  تركمانستان
  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 تنزانيا المتحدة

  جمھورية كوريا
   جمھورية الو الديمقراطية

  الشعبية   
  جمھورية مقدونيا اليوغوسالفية 

    ً   سابقا
  جمھورية مولدوفا

  جنوب أفريقيا
  جورجيــا
  جيبوتي
  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
  غيانا

  فانواتو
  فرنسا
  الفلبيــن
  )البوليفارية-جمھورية(فنزويال 
  فنلندا
  فيجي

  فييت نــام
  قبرص
  قطر

  قيرغيزستان
  كازاخستان
  الكاميـرون

  الكرسي الرسولي
  كرواتيــا
  كمبوديــا

  كندا
  كوبا

  كوت ديفوار
  كوستاريكــا
  كولومبيــا
  الكونغو
  الكويـــت

  كينيـــا
  التفيا
  لبنان

  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
  اليمن
  اليونان

  
ورك، في  م المتحدة في نيوي ّر الرئيسي لألم ـُقد في المق ذي ع ة ال ة الذري ة للطاق ة الدولي تشرين  ٢٣وافق المؤتمر المعني بالنظام األساسي للوكال

ـّل ھدف . ويقع ا١٩٥٧تموز/يوليه  ٢٩، على النظام األساسي للوكالة الذي بدأ نفاذه في ١٩٥٦األول/أكتوبر  ا. ويتمث لمقّر الرئيسي للوكالة في فيين
  الوكالة الرئيسي في "تعجيل وتوسيع مساھمة الطاقة الذرية في السالم والصحة واالزدھار في العالم أجمع".

  ٢٠١٧حقوق النشر محفوظة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
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  الوكالة في سطور
  )٢٠١٦ول/ديسمبر كانون األ ٣١(في 

  دولة عضواً. ١٦٨

ة بصفة  ٨٣ ام للوكال ؤتمر الع ى حضور الم منظمة دولية حكومية وغير حكومية على نطاق العالم تـُدعى إل
  مراقب.

  عاماً من الخدمة الدولية. ٦٠

  موظفاً. ٢٥٢١

ة  .٢٠١٦١مجموع الميزانية العادية لعام  يورو مليون ٣٥٧٫٥ ات الخارجة عن الميزاني  ٩٦٫٤وبلغت النفق
  .٢٠١٦في عام  مليون يورو

ابع  ٢٠١٦كمبلغ مستھدف في عام  مليون يورو ٨٤٫٥ ي الت للمساھمات الطوعية في صندوق التعاون التقن
م  اريع تض دعم مش ذي ي ة، ال رين، و ٣٧٧٧للوكال راء والمحاض ام الخب ن مھ ي  ٥٨٢٠م اركاً ف مش

ة  ١٩٣مشاركاً في  ٣١١٤االجتماعات وغيرھم من الموظفين المسؤولين عن المشاريع، و دورة تدريبي
  حاصالً على منحة دراسية وزائراً علمياً. ١٧٠١إقليمية ودولية، و

  .ن نمواً بلداً من أقل البلدا ٣٧من البلدان واألقاليم المشاركة في برنامج الوكالة للتعاون التقني، منھا  ١٤٦

  .٢٠١٦من مشاريع التعاون التقني العاملة في نھاية عام  ٩١٤

  إقليميان للضمانات (في طوكيو وتورونتو). ومكتبانمكتبان لالتصال (في نيويورك وجنيف)  ٢

  من المختبرات الدولية (في فيينا وزايبرسدورف وموناكو) ومراكز البحوث الدولية. ١٥

ة اتفاقية متعددة األطراف  ١١ دت تحت رعاي ة، اعُتِم بشأن األمان النووي واألمن النووي والمسؤولية النووي
  الوكالة.

  تتعلق بالعلوم والتكنولوجيا النووية. /تعاونيةاتفاقات إقليمية ٤

م تقديم المساعدة التقنية من قَِبل الوكالة. ١٣٢   من االتفاقات التكميلية المنقَّحة التي تنظِّ

ائل  ١٧٤٨من المشاريع البحثية المنسـَّقة العاملة، تشتمل على  ١٣٥ من العقود البحثية والتقنية والخاصة برس
  اجتماعاً لتنسيق البحوث. ٧٩الدكتوراه، واالتفاقات البحثية التي تم اعتمادھا. وباإلضافة إلى ذلك، ُعقِد 

ام  ٢٥ ي ع ة. ف ع الوكال اً م ة فعلي ز المتعاون ن المراك اك ، كا٢٠١٦م ت ھن ديثاً  ٥ن ت ح د ُعيِّن ات ق مؤسس
  سنوات. ٤مراكز أُعيد تعيينھا كمراكز متعاونة مع الوكالة لفترة  ٩كمراكز متعاونة مع الوكالة و

___________________  

الغ   ١ دة والب م المتح ي األم ه ف ول ب عر الصرف المعم ط س اس متوس ى أس ل  ١٫١٠٧٥عل ة  ١٫٠٠دوالر لك ت القيم ورو. وبلغ ي
  يورو. ١٫٠٠دوالر لكل  ١٫٠٠مليون يورو على أساس سعر الصرف البالغ  ٣٦٢٫٠اإلجمالية للميزانية العادية 
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  جھة مانحة وطنية مساھمة في صندوق األمن النووي الطوعي. ١٩

ات ضمانات، ١٨١ ا اتفاق ا  ٢،٣دولة ُتنفَّذ فيھ ى جانب  ١٢٩منھ ذة، إل ة مرتبطة ببروتوكوالت إضافية ناف دول
ات الخاصة بالضمانات ٢٠١٦عملية تفتيش خاصة بالضمانات تم تنفيذھا في عام  ٢٢١٤ . وبلغت النفق

ة و مليون يورو ١٣٢٫٩ما قيمته  ٢٠١٦في عام  ون  ٢٩٫٤من الجزء التشغيلي من الميزانية العادي ملي
  انية.من الموارد الخارجة عن الميز يورو

د الجنسيات (المفوضية األوروبية). واحدبرنامجاً وطنياً لدعم الضمانات وبرنامج دعم  ٢٠   متعدِّ

ة الشبكي،  ٤٨٠ ٠٠٠ ام iaea.orgزائر كل شھر لموقع الوكال ة ع ديثاً في نھاي ق ح ذي أُطلِ ادة ٢٠١٦، ال ، وھي زي
رة، إذ ٢٠١٥مقارنة بعام  ٪١٢بنسبة  ادة كبي . وتزايد جمھور الوكالة في وسائل التواصل االجتماعي زي

ام  ة ع وات في نھاي ر من ٢٠١٦بلغ عدد متابعيھا على مختلف القن ادة  ٣٦٠ ٠٠٠ أكث ابع، وھي زي مت
اعي  ٪٥٠بنسبة  ى وسائل التواصل االجتم ابات عل خالل العام. ومع نھاية العام، كانت لدى الوكالة حس

  عن اإلنكليزية. ، فضالً العربية والفرنسيةالروسية وو اإلسبانيةباللغات 

ين ٤ ن  مالي ر م يس)، وأكث ام إين ة (نظ ات النووي دولي للمعلوم ة ال ام الوكال ات نظ دة بيان ي قاع سجل ف
ن النص ٥٠٠ ٠٠٠ ة وم وات التجاري ر القن ھولة عب ة بس ر المتاح ة غي ين ٢٫٧وص الكامل ن  مالي م

  .٢٠١٦الصفحات التي تم االطالع عليھا في عام 

ون ١٫٣ ة  ملي ي مكتب ب ف ؤتمرات والمجالت والكت ايير ومحاضر الم ة والمع ارير التقني ائق والتق ن الوث م
  .٢٠١٦زائر إلى المكتبة في عام  ١٣ ٠٠٠الوكالة وأكثر من 

ام  ١٤٥ ي ع ة، صدرت ف ائل اإلخباري ا الرس ورات، ومنھ ن المنش كل  ٢٠١٦م ي ش وع وف كل مطب ي ش (ف
  إلكتروني).

  
    

___________________  

م تستطع استخالص أي  ال  ٢ ذلك ل ا ول ة ضمانات فيھ ذ الوكال م تنفِّ ي ل ة، الت ا الشعبية الديمقراطي ة كوري دول جمھوري ذه ال تشمل ھ
  استنتاج بشأنھا.

  وتايوان، الصين.  ٣
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  مجلس المحافظين
اً خمس  ٣٥يتألف من  ُيشِرف مجلس المحافظين على عمليات الوكالة الجارية. وھو  -١ ة عضواً ويجتمع عموم دول

رة  ة لفت امج الوكال اد برن مرات في السنة، أو أكثر إذا اقتضت ذلك حاالت معينة. ويضطلع المجلس بوظائف من بينھا اعتم

  السنتين التالية وتقديم توصيات بشأن ميزانية الوكالة إلى المؤتمر العام.

ة، نظ  -٢ ات النووي ال التكنولوجي ي مج ام وف الل ع س خ ي  ٢٠١٦ر المجل ام ف ة لع ا النووي تعراض التكنولوجي اس
٢٠١٦.  

ا تباحث بشأن ٢٠١٦استعراض األمان النووي لعام وفي مجال األمان واألمن، ناقش المجلس   -٣ ر األمن . كم تقري
  .٢٠١٦النووي لعام 

ام وفيما يتعلق بالتحقـّق، نظر المجلس في   -٤ ذ الضمانات لع ر تنفي اق ضمانات واحد . وو٢٠١٥تقري ى اتف افق عل

ران اإلسالمية  ة إي ام بشأن التحقق والرصد في جمھوري دير الع ارير الم وبروتوكول إضافي واحد. ونظر المجلس في تق

اق ٢٠١٥( ٢٢٣١على ضوء قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة  ). وأبقى المجلس قيد نظره المسائل المتعلقة بتنفيذ اتف

ا الضمانات المعقود  ة كوري في إطار معاھدة عدم االنتشار في الجمھورية العربية السورية وتطبيق الضمانات في جمھوري

  الشعبية الديمقراطية. 

  .٢٠١٧ووافق على برنامج الوكالة للتعاون التقني لعام  ٢٠١٥تقرير التعاون التقني لعام وناقش المجلس   -٥

واردة في   -٦ ى التوصيات ال راحووافق المجلس عل ة  اقت توفاة لميزاني يس مجلس المحافظين بشأن الصيغة المس رئ
  .٢٠١٧الوكالة لعام 

  .٢٠٢٣-٢٠١٨باستراتيجية الوكالة المتوسطة األجل للفترة علماً أحاط والمجلس ناقش و  -٧
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  تكوين مجلس المحافظين
)٢٠١٧-٢٠١٦(  

  

  الرئيس:

  سعادة السيد تيبوغو جوزيف سيوكولو
  السفير

  أفريقياالمحافظ ممثل جنوب 

  نائبا الرئيس:

  سعادة السيد باھتيخورس ھازانس
  السفير

  المحافظ ممثل التفيا

  سعادة السيد غونثالو دي ساالثار سيرانتيس
  السفير

  المحافظ ممثل إسبانيا

  

  االتحاد الروسي
  األرجنتين 

  إسبانيا
  أستراليا
  ألمانيا

  اإلمارات العربية المتحدة
  أوروغواي
  باراغـواي
  باكستان
  البرازيل

  بيرو
  بيالروس
  تركيــا
  الجزائر

  اجمھورية كوري
  جنوب أفريقيا

  الدانمرك
  سلوفينيا

  سنغافورة
  سويسرا
  الصين
  غانا
  فرنسا
  الفلبيــن
  قطر
  كنـــدا

  كوت ديفوار
  كوستاريكا

  التفيــا
  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

  ناميبيا
  الھند

  ھولنــدا
  الواليات المتحدة األمريكية

  اليابان
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  المؤتمر العام

ع  -١ ام جمي ؤتمر الع ر  يضم الم وم بمناقشة التقري نة. ويق ي الس رة واحدة ف ة، ويجتمع م ي الوكال دول األعضاء ف ال
السنوي لمجلس المحافظين عن أنشطة الوكالة خالل السنة السابقة، ويوافق على البيانات المالية للوكالة وميزانيتھا، ويوافق 

ة واسعة النطاق على أي طلبات انضمام إلى عضوية الوكالة، وينتخب أعضاء مجلس المحافظي ن. كما يـُجري مناقشة عام
  تـُوجـِّه أولويات عمل الوكالة. حول سياسات الوكالة وبرامجھا ويصدر قرارات

ام   -٢ ي ع ؤتمر ٢٠١٦وف ق الم ى توصية المجلس  –، واف اء عل انت  –بن يا، وس انت لوس ن س ى انضمام كل م عل
  عضواً. ١٦٨، كان عدد أعضاء الوكالة ٢٠١٦ھاية عام فنسنت وجزر غرينادين، وغامبيا، إلى عضوية الوكالة. وفي ن
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  مالحظات
 ام  ھدفي ر السنوي لع ام  ٢٠١٦التقري ة خالل الع ا الوكال ي اضطلعت بھ ـِّة الت ديم موجز لألنشطة ذات األھمي ى تق إل

دءاً  المذكور فحسب. ر، ب ع٢٩من الصفحة والجزء الرئيسي من التقري ى النحو  ، يتب امج عل ة ھيكل البرن بصفة عام
  ).Mod.1وتصويبھا  GC(59)/2(الوثيقة  ٢٠١٧-٢٠١٦برنامج الوكالة وميزانيتھا للفترة الوارد في 

  ياق التطوّرات ي س ة ف ل مواضيعي ألنشطة الوكال ديم تحلي ى تق ة"، إل وان "لمحة عام دي، بعن ويسعى الفصل التمھي
ال ة من البارزة خالل العام. ويمكن االطِّ ي أصدرتھا الوكال لة في آخر الطبعات الت ع على مزيد من المعلومات المفصَّ

ووي ان الن ووي، واستعراض األم ر األمن الن ة، وتقري ا النووي ي، واستعراض التكنولوجي اون التقن ر التع ان ، وتقري بي
  . خلفية بيان الضمانات، والضمانات

 ع الشبكيوثمة معلومات إضافية تغطِّي جوانب مختلفة من برنا ى الموق ط، عل ي فق  مج الوكالة متاحة في شكل إلكترون
iaea.org التقرير السنوي، إلى جانب.  

  ب ن جان ان م ا ك داء أي رأي مھم ى إب ة عل ذه الوثيق ي ھ واد ف ة عرض الم تخدمة وطريق ميات المس وال تنطوي التس
  يين حدوده.األمانة فيما يتعلق بالوضع القانوني ألي بلد أو إقليم أو بسلطاته أو بتع

  اك ة النتھ ى أي ني ا مسجلة) عل ى أنھ رد عل م ت ـَّنة (سواء وردت أم ل وال ينطوي ذكر أسماء شركات أو منتجات معي
ر ذلك على أنه تأييد أو توصية من جانب الوكالة.   حقوق الملكية، كما ينبغي أال ُيفسَّ

  ة’ويـُستخدم مصطلح المعنى المستخ‘ الدولة غير الحائزة ألسلحة نووي ؤتمر ب ة لم ة الختامي دول  ١٩٦٨دم في الوثيق لل
م المتحدة  ة األم ة (وثيق دة عدم A/7277غير الحائزة ألسلحة نووي ة (معاھ دة عدم انتشار األسلحة النووي ) وفي معاھ

 بالمعني المستخدم في معاھدة عدم االنتشار.‘ الدولة الحائزة ألسلحة نووية’االنتشار). وُيستخدم مصطلح 

 دول  تورد بشكل كامل ا ال ي أعربت عنھ ه الجتماعات المجلس كل اآلراء الت دورة حزيران/يوني المحاضر الموجزة ل
ي  األعضاء. ه  ١٢وف ام ٢٠١٧حزيران/يوني ر السنوي لع ى التقري افظين عل ق مجلس المح ى  ٢٠١٦، واف ه إل إلحالت

 المؤتمر العام.
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  المختصرات

بحث والتنمية والتدريب في مجال العلم االتفاق التعاوني اإلقليمي األفريقي لل  اتفاق أفرا
  والتكنولوجيا النوويين.

  شبكة المختبرات التحليلية لقياس النشاط اإلشعاعي البيئي  شبكة ألميرا

االتفاق التعاوني للدول العربية الواقعة في آسيا للبحث والتنمية والتدريب في مجال   اتفاق عراسيا 
  العلم والتكنولوجيا النوويين

  االتفاق التعاوني لترويج العلم والتكنولوجيا النوويين في أمريكا الالتينية والكاريبي  لاتفاق أركا

الدورة الثانية والعشرون لمؤتمر األطراف (اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن   ٢٢-مؤتمر األطراف
  تغير المناخ)

  اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية  اتفاقية الحماية المادية

  الجماعة األوروبية للطاقة الذرية  وراتومالي

  منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة  الفاو

  مركز عبد السالم الدولي للفيزياء النظرية  مركز عبد السالم الدولي

  النظام الدولي للمعلومات النووية  نظام إينيس

  البتكارية المشروع الدولي المعني بالمفاعالت النووية ودورات الوقود ا  مشروع إنبرو

  وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي  وكالة الطاقة النووية

  تجديد مختبرات التطبيقات النووية  ReNuALمشروع 

ة االتفاق التكميلي المنقح بشأن تقديم المساعدة التقنية من جانب الوكالة الدولية للطاق  االتفاق التكميلي المنقح
  الذرية

 



GC(61)/3 
  ١الصفحة 

 لمحة عامة
وبر  على اعتمادعاماً  ٦٠ى انقض  -١ اذ في ١٩٥٦النظام األساسي للوكالة في تشرين األول/أكت ز النف ه حّي . وبدخول

ة بھدف  ١٩٥٧تموز/يوليه  ة الذري ل أُنشئت رسمياً الوكالة الدولية للطاق ة في السالم تعجي ة الذري وتوسيع "مساھمة الطاق

دم أي غرض  و يخ ى نح دمھا ... عل ي تق اعدة الت تخدام المس دم اس ع ضمان "ع ع" م الم أجم ي الع ار ف والصحة واالزدھ

ود،  د مرور ستة عق ة تُ عسكري". وبع ة بمواجھ ذه المجاالت وتظلُّ ملتزم ديم مساھمات ملموسة في ھ ة تق واصل الوكال

دول األعضاء في وة الناشئة من أجل النھوض بالصحة واالزدھار والسالم واألمن حول العالم، التحديات العالمي مساعدة ال

ة من خالل وتحقيق أھدافھا اإلنمائية.  ى مواءم ة باستمرار عل ا أعمل الوكال ة المتنوعة في إطار نظامھ نشطتھا البرنامجي

  دول األعضاء.لدى الالمتغيرة على المرونة الالزمة لتلبية االحتياجات الوكالة حافظت األساسي، 

ة  ٦٠وتحت شعار "  -٢ ة" –عاماً على إنشاء الوكال ذرة من أجل السالم والتنمي مت  ،تسخير ال ات ُنظِّ ة فعالي تذكاري

ام  ي ع ة ف ام للوكال ؤتمر الع ة خالل الم اء الوكال تين إلنش نوية الس ذكرى الس ال بال ك  .٢٠١٦لالحتف ين تل ات ومن ب الفعالي

ى مجاالت أنشطتھا الوكالة مجلةمعرض للصور، وإصدار خاص من  ، وسلسلة من األفالم الوثائقية التي تسلّط الضوء عل

 الفريدة في مجال السالم والتنمية الدوليين، في الماضي والحاضر. تھاالرئيسية ومساھم

م ھذا الفصل لمحة عامة عن بعض أھم التطورا  -٣ ة  ٢٠١٦ت العالمية المرتبطة بالميدان النووي في عام ويقدِّ وكيفي

ركَّزت األنشطة البرنامجية، على نحو متوازن،  ،٢٠١٦التصدي لھا من خالل العمل الذي تضطلع به الوكالة. وخالل عام 

ود  على تطوير ونقل التكنولوجيات النووية للتطبيقات السلمية، والنھوض باألمان واألمن النوويَّين، وتعزيز ما ُيبذل من جھ

 على نطاق العالم. في المجال النوويبشأن التحقُّق وعدم االنتشار 

 التكنولوجيا النووية

  القوى النووية

  الحالة واالتجاھات

ام   -٤ ة ع ي نھاي ة ، ٢٠١٦ف ة النووي د الطاق ة لتولي درة العالمي ت الق ام  ٣٩١بلغ الل الع ائي). وخ اواط (كھرب غيغ

ذكور و ،الم اعالت الق دد مف غ ع دة، ليبل اعالت جدي رة مف ة عش بكة الكھربائي ة ُوصلت بالش ة العامل اعالً. ٤٤٨ى النووي  مف

بشكل  تمفاعال ت ثالثةمفاعالً؛ وأُغلق ٦١مفاعالت ليبلغ مجموع المفاعالت قيد التشييد حول العالم  ٣تشييد  وبدأت أعمال

  دائم.

ام   -٥ ي ع ام  ،٢٠١٦وف ة لع ات الوكال رت توقع ة ب ٢٠٣٠أظھ وى النووي ة للق درة العالمي ادة الق بة زي ي  ٪١٫٩نس ف

يناريو الفي  ٪٥٦نسبة وب األدنىسيناريو ال ىس ع أن تكون . واألعل ام من المتوق ول ع ي سُتضاف بحل دة الت درات الجدي الق

ر ٢٠٣٠ ر  أكب ن بكثي لَّ م دة مح ة جدي وى نووي اعالت ق تحلُّ مف ث س ة حي ة العالمي درات النووي ي الق افية ف ادة الص الزي

ر سحبھا من الخدمة. وما ي المفاعالت المقرَّ ل تتمركز في آس ين القريب والطوي ا، فھي تحتضن زالت آفاق النمو في األجل

ييد، و ٦١من أصل  ٤٠ د التش اعالً قي اعالً من أصل  ٤٧مف اعالً  ٥٥مف ي ُوصلت مف اعالت الت ام من المف ذ ع بالشبكة من

٢٠٠٥.  

  

 



GC(61)/3 
 ٢الصفحة 

 المؤتمرات الرئيسية

مت في شھر أيار/مايو  -٦ ة واالستصالح ، نظَّ رامج اإلخراج من الخدم ذ ب الوكالة المؤتمر الدولي بشأن تطوير تنفي

رةالبيئي على الصعيد العالمي، وھو أول  ي. ت امن نوعھ فعالية كبي ة واالستصالح البيئ ألََتي اإلخراج من الخدم اول مس تن

م المح ٤دولة عضواً و ٥٤خبيراً من  ٥٤٠وناقش أكثر من  ة منظمات دولية التقدُّ ادلوا أمثل رامج وتب عن َرز في وضع الب

ي. جھود ناجحة في مجالي  زم اإلخراج من الخدمة واالستصالح البيئ ة والت ود اإلخراج من الخدم ز جھ المشاركون بتعزي

  واالستصالح البيئي مع بلوغ المزيد من المرافق حول العالم نھاية أعمارھا التشغيلية.

ة مت الوكالةوفي شھر تشرين الثاني/نوفمبر نظَّ   -٧ ة الذري ة للطاق ة الدولي ة التابع ة النووي ة الطاق اون مع وكال ، بالتع

ة:  ُنھج. التحديات واللمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، المؤتمر الدولي الثالث المعني بإدارة المعارف النووي

ة، وشمل ١٠دولة عضواً و ٦١ مشاركاً من ٤٥٠في فيينا أكثر من  تُعقد واستقطبت ھذه الفعالية التي ك  منظمات دولي ذل

موا أمثلة  ٢٥على ھامش المؤتمر وفعالية  ١٦ تنظيم التي كيفية العن معرضاً. وركَّز المشاركون على التجارب العملية وقدَّ

 .التشغيلي على الصعيد والموثوقية واالستدامةلكفاءة اإدارة المعارف  بھا دعمت

 المستدامة والتنمية المناخ تغيُّر

، قُبيل الدورة الثانية والعشرين ٢٠١٦تشرين الثاني/نوفمبر  ٤اتفاق باريس بشأن تغّير المناخ حّيز النفاذ في  دخل  -٨

ؤتمر األطراف اخ (م ر المن ة بشأن تغّي المغرب. ب) في مراكش ٢٢-من مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطاري

ة  ويدعو اع درجة الحرارة العالمي ّد من ارتف ا االتفاق إلى الح ى م ل إل ا قب وق مستويات م ويتين ف ين مئ ةدون درجت  الحقب

ؤتمر األطراف وخالل. ةالصناعي ويتين ٢٢-م درجتين المئ ق ھدف ال ي تحقي ة ف ا النووي ة دور التكنولوجي رزت الوكال ، أب

ة  .المتحدة األمم منظومة داخل ّدةبالتعاون مع منظمات ع تُعقد ةجانبي فعاليةخالل  ديم معلومات تقني ة تق وواصلت الوكال

ة  ديات الطاق ة تح ي مواجھ ون، ف ة منخفضة الكرب ة، بصفتھا مصدر طاق وى النووي ه الق ن أن تؤدي ذي يمك دور ال عن ال

  وآثارھا على المناخ وفي المساھمة في تحقيق التنمية المستدامة.

 خدمات تقييم الطاقة

دول األعضاء   -٩ مت الوكالة دعماً تقنياً لل ي تجريقدَّ دور المحتمل  الت يم ال ة وتقي دراسات في مجال تخطيط الطاق

ة احتياجات ة في تلبي اللقوى النووي تقبلية من  ھ ة المس ي الوطني اون التقن تدام. ومن خالل مشاريع التع ى نحو مس ة عل الطاق

م ة. واإلقليمية، نفَّذت الوكالة بعثات خبراء وقدَّ يم الطاق اً دراسية في مجال تقي ا ت تدريباً ومنح ة كم زت الوكال ثت عزَّ دَّ وح

دة الستخدامھا، ووضعت توقعات منقَّحة  ھا في مجالونماذج ھاأدوات ة حوسبة سحابية جدي تخطيط الطاقة، واختبرت خدم

  .٢٠٥٠-٢٠٣٠لقدرات القوى النووية العالمية للفترة 

رو محَفالً واستقطب   -١٠ ووي  مشروع إنب ود الن ة ودورات الوق اعالت النووي ي بالمف دولي المعن للحوار (المشروع ال

ام  دا في ع ذان ُعق ى  ٢٠١٦االبتكارية) الل و عل ا يرب ر من  ١٣٠م ة عضواً و ٣٥مشاركاً من أكث ة.  ٤دول منظمات دولي

ة ة المتقدم ة النووي ذي وتناول محفل الحوار األول الذي ُعقد في شھر نيسان/أبريل ُنظم الطاق ل اآلخر ال ا نظر المحف ؛ فيم

ة الصغيرة  اعالت النمطي ر المف ة بنش ية المتعلق ة والمؤسس ائل القانوني ي المس وبر ف رين األول/أكت ھر تش ي ش د ف ى ُعق عل

 .الصعيد العالمي

 دعم تشغيل محطات القوى النووية

ة والتشخيصية بالعدي  -١١ ات العملياتي ل المعلوم لكية لنق ات الالس ود التكنولوجي ن أجل تع ة. وم د المحتمل ن الفوائ د م

قاً بھدف تطوير  اً منس ة مشروعاً بحثي استكشاف إمكانية اعتماد تلك التكنولوجيات من جانب القطاع النووي، أطلقت الوكال

زة وُنظم األفي الستخدامھا وإبراز تقنيات االتصاالت الالسلكية المتقدمة  يعالج في تحكم الجھ ة. وس وى النووي محطات الق
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ة المشروع مجاالت رئيسية مثل المدونات والمعايير ذات الصلة، والبيئات النووية المحددة، واألمن الحاسوبي،  من وطائف

  المسائل التكنولوجية المرتبطة باالتصاالت الالسلكية.

 استھالل برامج قوى نووية

ر في العمل ب ٣٠واصلت الوكالة توفير المساعدة لقرابة   -١٢ ي تفكِّ دان الت ة أو من البل وى نووي رامج ق ي ب تخطط الت

أُجريت بعثات االستعراض المتكامل للبنية األساسية النووية في كل من  ٢٠١٦لذلك أو بدأت بالفعل في تنفيذھا. وفي عام 

ية النو ة األساس ل للبني تعراض المتكام ة االس ات متابع ت بعث ا أُجري ا، فيم تان وماليزي نغالديش كازاخس ن ب ل م ي ك ة ف وي

ي  دوَل األعضاء ف ة ال ية النووي ة األساس ة استعراض النظراء الخاصة باالستعراض المتكامل للبني دا. وتساعد خدم وبولن

ي  ة لتلقِّ ة التخطيط، وإعداد خطة عمل متكامل ائم من ثغرات في عملي ا ھو ق ل م ديھا، وتحلي تحديد حالة البنية األساسية ل

ة اعدة مھيكل ة مس ذ إطالق  حزم ة. ومن ن الوكال ة م ام خدم ي ع ة ف ية النووي ة األساس ل للبني تعراض المتكام ، ٢٠٠٩االس

  دولة عضواً. ١٥بعثة في  ٢١أُجريت 

 بناء القدرات وإدارة المعارف والمعلومات النووية

دان الم  -١٣ ذا واصلت الوكالة دعمھا للدول األعضاء التي لديھا برامج قوى نووية راسخة فضالً عن البل ستجدة في ھ

ة ودوراتودورات المضمار عبر استضافة اجتماعات وحلقات عمل  ي دراسية تدريبي تعلُّم اإللكترون واد ال ديم م ر تق ، وعب

عقدت الوكالة دورات في  ٢٠١٦والدعم لشبكات التعليم النووي وبرامج الماجستير في إدارة التكنولوجيا النووية. وفي عام 

ة كّل من جمھورية كوريا والمك اة قائم زة محاك سيك وتونس بشأن فھم فيزياء وتكنولوجيا المفاعالت المتقدمة باستخدام أجھ

ع في تصميم  ابية للموائ ديناميات الحس على الحواسيب الشخصية. وُعقدت في الصين دورة جديدة للوكالة بشأن استخدام ال

ا  ة وتحليل أمان محطات القوى النووية. وعقدت الوكالة حلقة عمل في كيني مِّمت حلق ة، وُص ا النووي يم التكنولوجي بشأن تقي

ك  دة لتل دَّ ات المح ى البيئ اً عل ة المتاحة قياس وى النووي ات الق يم تكنولوجي العمل المذكورة لمساعدة البلدان المستجدة في تقي

  البلدان، ومتطلبات المواقع، واحتياجات الطاقة.

دعم  التي تحظى التابعة للوكالةالنظام الدولي للمعلومات النووية (نظام إينيس) ت قاعدة بيانات وحّقق  -١٤ ة  ١٣٠ب دول

ً منظمة دولية،  ٢٤عضواً و مليون عملية تصفُّح. وواصلت مكتبة  ٢٫٧ماليين سّجل وتسجيله  ٤على  اجديداً باحتوائھ َمعلما

 عضواً في الشبكة الدولية للمكتبات النووية. ٥٥ئق فيما بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنسيَق دعم البحوث وإيصال الوثا

 ضمان اإلمداد

ع شھر ، ٢٠١٦في عام   -١٥ دأ في مطل م كبير في مشروع مصرف الوكالة لليورانيوم الضعيف اإلثراء. وب أُحرز تقدُّ

ي  ييد وفق الجدول الزمن ال التش أيلول/سبتمبر تشييد مرفق تخزين اليورانيوم الضعيف اإلثراء الخاص بالوكالة وتسير أعم

وم الضعيف دخل مرفق تخزين اليوراني ع كازاخستان أن ي ة وأن يكون  المحدد. وتتوقَّ ة في الخدم راء الخاص بالوكال اإلث

ام  اني من ع راء في النصف الث اء ٢٠١٧جاھزاً الستقبال اليورانيوم الضعيف اإلث ة أنشطة التحضير القتن دأت الوكال . وب

  اليورانيوم الضعيف اإلثراء. 

عقب االتفاق الذي أُبرم في أنِشئ  كان قدوبقَي قيد التشغيل احتياطيٌّ من اليورانيوم الضعيف اإلثراء في أنغارسك   -١٦

 بين حكومة االتحاد الروسي والوكالة. ٢٠١١شباط/فبراير 
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 دورة الوقود

مت الوكالة  -١٧ ك  ھدف زيادة استدامة دورة الوقود.اجتماعاً وحلقة عمل ب ٣٠أكثر من  ،٢٠١٦، في عام نظَّ وشمل ذل

ة اجتماعات تنسيق بحوث، ونشاطَ  ة، وأربع ة اجتماعات تقني دريبيَّ يأربع ارياً بشأن استكشاف  ٢٥ن، وين ت اً استش اجتماع

ود  ي الوق رُّف ف ود؛ والتص ة الوق وم، وھندس دين اليوراني ي لتع الح البيئ طة االستص ه؛ وأنش وارده وإنتاج وم وم اليوراني

ة  الدولية للطاقة الذرية رت الوكالةالمستھلَك. وفي شھر تموز/يوليه أصد ة لمنظم ة التابع باالشتراك مع وكالة الطاقة النووي

ام في اليورانيومالتعاون والتنمية في الميدان االقتصادي منشوراً بعنوان:  وارده: ٢٠١٦ ع ه والطلب وإنتاجه م ذي علي ، ال

  ُيشار إليه في العادة باسم "الكتاب األحمر".

 واالبتكارتطوير التكنولوجيا 

اً   -١٨ وبر اجتماع ة في شھر تشرين األول/أكت مت الوكال في إطار متابعة خطة عمل الوكالة بشأن األمان النووي، نظَّ

ت الظواھر والتكنولوجيات المتعلقة باحتباس االنصھار داخل الوعاء وتبريد الكوريوم خارج الوعاء. وأتاحعلم تقنياً بشأن 

ادل أحدث ن الفعالية ادة المنصھرة داخل محفالً لتب ى الم اء عل دابير اإلبق تراتيجيات وت ائج البحث والتطوير، ومناقشة اس ت

ادئ  رة من مجموعة األدوات الخاصة بإعداد المب ة مطوَّ ة أيضاً طبع واء. وأصدرت الوكال وعاء المفاعل أو وعاء االحت

ادئ التوجيھية في التصدِّي للحوادث العنيفة، وعقدت في شھر كانون األول/ديسمب م دور المب ة بشأن فھ ر حلقة عمل تدريبي

  التوجيھية في التصدِّي للحوادث العنيفة.

ة بوفي شھر أيلول/سبتمبر عقدت الوكالة في بيجين   -١٩ اعالت النمطي الصين، اجتماعاً تقنياً حول تقييم تكنولوجيا المف

دول األ التطورات في الصغيرة لغرض نشرھا في األمد القريب. وساعد االجتماع المذكور ال م ب ى عل اء عل عضاء في البق

د  ي األم د التصاميم المتاحة لغرض نشرھا ف ة وتحدي م أو النمطي اعالت الصغيرة والمتوسطة الحج ا المف مجال تكنولوجي

اء المضغوط  اعالت الم ي بشأن جوانب تصميم وتشغيل مف اع التقن ز االجتم انون األول/ديسمبر ركَّ القريب. وفي شھر ك

اد بأنواعھا الصغ وى بيرة والمتوسطة الحجم، المعقود في إسالم أب رامج ق تھلّة لب ة المس دان النامي د البل ى تزوي تان، عل باكس

ة  غيل المحط ارامترات وتش ه، وب ام وأجزائ يفات النظ ة، وتوص ميم العام مات التص أن س ة بش ات الالزم ة بالمعلوم نووي

درة  ة بق وى نووي ائي).  ٣٠٠المتكامل لمفاعل ق اواط (كھرب ةميغ ام نشرت الوكال ارات  وخالل الع ان تصميم  اعتب في أم
يما  ن حادث فوكوش تفادة م دروس المس اج ال ع إدم اء م دة بالم رَّ ة الصغيرة المب اعالت النمطي ة  داييتشيالمف ة التقني (الوثيق

ان التشغيلي ). ويقّدم التقرير اعتبارات وُنھج وتدابير مشتركة بشأن تعزيز أداء األTECDOC-1785الصادرة عن الوكالة  م

 لتصاميم المفاعالت الصغيرة والمتوسطة الحجم أو النمطية للتعامل مع األخطار الطبيعية القصوى.

الم اختتمت وفي مجال المفاعالت السريعة،   -٢٠ الوكالة مشروعاً بحثياً منسقاً استمر ألربعة أعوام بعنوان "تحليل المع

د من طراز القياسية الختبار إزالة الحرارة في حالة إغال ي السريع التولي ، وأطلقت مشروعاً "EBR-IIق المفاعل التجريب

َد  بحثياً منسقاً جديداً بعنوان "انطالق مواد مشعة من المفاعل النموذجي السريع التوليد في ظروف الحوادث الشديدة". وعق

ة مركز عبد السالم الدولي للفيزياء النظرية باالشتراك مع الوكالة حلقة عمل مشتركة  ا نظم الطاق اء وتكنولوجي بشأن فيزي

 .إيطاليا، خالل شھَري آب/أغسطس وأيلول/سبتمبرب ييستيالنووية االبتكارية من أجل التنمية المستدامة، وكان ذلك في تر

ة و  -٢١ دت الوكال ام عق ة. وخالل الع وى النووي ة للق ر الكھربائي ات غي ة دعم العمل في مجال التطبيق واصلت الوكال

اع الف اعَ اجتم مت اجتم ة، ونظَّ ة النووي ي بالتحلي ي المعن ق العامل التقن تخدمين يْ ري ين المس ين، األول بشأن التفاعل ب ن تقني

ي -والبائعين، واآلخر بشأن الجوانب االجتماعية االقتصادية للتوليد المشترك. وعقدت الوكالة أيضاً االجتماع التنسيقي البحث

أن ت ق بش ي المنّس وى النالثالث لمشروعھا البحث دعم محطات الق ة المنخفضة الحرارة ل ة للتحلي نظم المتقدم ق ال ة طبي ووي

 وتطبيقاتھا غير الكھربائية.
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 مفاعالت البحـوث

دول األعضاء في   -٢٢ مختلف وفَّرت الوكالة التدريب ونفَّذت بعثات خبراء وأنشطة تواصل خارجي من أجل دعم ال

اعالت البحوث  التخطيط لمف ة ب امالجوانب المتعلق ييدھا وتشغيلھا وصيانتھا واستخدامھا. وخالل الع ة  ،وتش نشرت الوكال

ا بحوث مفاعالت تاريخ ا تريغ تقبلھا وتطويرھ دد  ومس وان  ٤٨٢(الع اً بعن ب ا نشرت كتيِّ ة)، مثلم ارير التقني من سلسلة التق

اعالت وث مف ا الغرض: البح تقبلھا منھ اء ومس اء، بن دول األعض اعدة ال ة مس ي حصر . وواصلت الوكال ا، ف ى طلبھ عل

اعالت البحوث  ل مف ة ضمن أضيق نطاق ممكن من خالل دعم تحوي راء ألغراض مدني وم الشديد اإلث استخدام اليوراني

د بتمبر، أعي ة  آخرت وأھداف إنتاج النظائر المشعة. وفي شھر أيلول/س ة متبقي راءكمي وم الشديد اإلث ا  من اليوراني ووزنھ

٦١  ً   تحاد الروسي.من بولندا إلى اال كيلوغراما

 التصرف في النفايات المشّعة، واإلخراج من الخدمة، واالستصالح البيئي

دراتھا  ٦٨عقدت الوكالة ، ٢٠١٦في عام   -٢٣ ز ق دول األعضاء في تعزي ارياً بھدف مساعدة ال اً واستش اجتماعاً تقني

ات المشعة، وإخراج المنشآت من ا ة. وتحسين الممارسات في مجال التصرُّف في النفاي ث ع الملوَّ ة واستصالح المواق لخدم

ة،  ١٤وأطلقت الوكالة أيضاً  وحدة نمطية جديدة للتعلُّم اإللكتروني، باللغتين اإلنكليزية والروسية، بشأن اإلخراج من الخدم

ات  ى المعلوم ة إلتاحة الوصول إل احات عام ة مس رت الوكال ا؛ وطوَّ تخلص منھ ة وال ة المھَمل والمصادر المشعة المختوم

ة التابعة للوكالة CONNECTشبكة  منصة على الشبكية مواقعال في الواردةساسية األ ة في  ١٢؛ وأجَرت الوكال ة ميداني بعث

ة في "أرتميس"،  تبيانات التقييمات الذاتي ة واس ثت الوكالة المبادئ التوجيھي مجال المصادر المشعة المختومة المھَملة؛ وحدَّ

رامج  الجديدة خدمة االستعراض المتكاملة تھلَك، وب ود المس ات المشعة والوق ة بالتصرف في النفاي ة والمتعلق ة للوكال التابع

  اإلخراج من الخدمة واالستصالح. 

 االندماج النووي

تقطب   -٢٤ و اس ي كيوت ود ف دماج، المعق ة االن أن طاق ة بش ادس والعشرون للوكال ؤتمر الس ة بالم ان، قراب  ١٠٠٠الياب

ؤتمر.مشارك، وھو أكبر عدد من  اريخ الم ام  الحضور في ت ة في ع ود تنسيق األنشطة  ٢٠١٦وواصلت الوكال ادة جھ قي

وى  العالمية المتعلقة بمحطة قوى االندماج اإليضاحية، بما في ذلك من خالل حلقة العمل الرابعة الخاصة ببرنامج محطة ق

  ي/نوفمبر في ألمانيا.االندماج اإليضاحية المعقودة في شھر تشرين الثان

 بيانات النوويةال

ام   -٢٥ ي ع ا ُوضعت ، ٢٠١٦ف ة ذات الصلة: وتحت قيادتھ ات النووي ووي بالبيان ع الن ة أوساط المجتم دت الوكال زوَّ

نة لليورانيوم   للتنظيم التعاوني الدولي للمكتبات المقيَّمة. ٢٣٨واليورانيوم ٢٣٥مكتبات بيانات نووية جديدة ومحسَّ

الت  تطبيقات المعجِّ

عت  -٢٦ الت  ٢٠١٦الوكالة في عام  وسَّ المعجِّ ة ب ة المتعلق ة المعرف الت معلومات  لكي تضمَّ بواب ة عن المعجِّ جغرافي

ة، وفي  المدرجة. ل التحف الفني ة في تحلي زم األيوني ى استخدام الُح وأطلقت الوكالة أيضاً مشروعاً بحثياً منسقاً سيركِّز عل

ذي  اة التلف ال وة يمحاك ل كس المواد مث مبرلحق ب انون األول/ديس ي شھر ك ة. وف ات النووي كال النفاي ود وأش دت  ،الوق عق

اع أيضاً  اح االجتم ة؛ وأت ة الثقافي الوكالة اجتماعاً للخبراء لمناقشة ما يمكن أن تسّببه اإلشعاعات من آثار على القطع األثري

  فرصة التخطيط لألنشطة المستقبلية في ھذا المجال. 

را سنكروترون في تريومن خالل خط حزم تألُّ   -٢٧ ة يق األشعة السينية التابع للوكالة ومركز إليت رت الوكال ستي، وفَّ

مت وللبحث وقتاً  ً قدَّ  دولة عضواً. ١٨لمجموعات بحثية من  تدريباً ودعما
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 األجھزة النووية

ي  -٢٨ وم في شھر نيسان/أبريل، قامت الوكالة بتثبيت حجرة فائقة الفراغ قائمة على تألُّق األشعة الس ر العل نية في مختب

ى استخدام خط الواألجھزة النووية التابع لھا في زايبرسدورف. وسُتستخدم الحجرة  احثين عل دريب الب راغ في ت ة الف فائق

  يستي.يالحزم التابع للوكالة ومركز إليترا سنكروترون في تر

اطيف لقياس محمول واستكملت الوكالة بنجاح مشروعھا لتطوير نظام   -٢٩ ة بال  أشعة غام ات جوي ى مركب تند إل يس

ي في محافظة  داع البيئ ى مركز اإلب د إل ليم النظام الجدي طيار لرصد المستويات اإلشعاعية في محافظة فوكوشيما. وتمَّ تس

ق ذ الفري ام نفَّ ه. وخالل الع ي شھر تموز/يولي يما ف ي فوكوش ام بال المعن اس النظ ول لقي فالمحم ين  طي ي األرجنت ات ف بعث

ان، كما استخدموا، كشف محمول على الظھر،  نظامبال وزامبيا. واستخدم أعضاء الفريق واليابان وني ين والياب في األرجنت

 النظام الجديد المستند إلى مركبات جوية بال طيار لرصد المستويات اإلشعاعية على سطح األرض. 

 العلوم والتطبيقات النووية

ة   -٣٠ ات النووي ة تطوير التكنولوجي دول األعضاء. وواصلت الوكال ى ال ا إل ام ونقلھ ي ع ة ف ود المبذول زت الجھ ركَّ

على مساعدة الدول األعضاء في استخدام التقنيات النووية والنظيرية لتحقيق أھداف التنمية  ،على وجه الخصوص، ٢٠١٦

ق  ا يتعل تدامة فيم ة المس رية، باألغذي حة البش ة، والص ةوالزراع وارد المائي اج النوالم ة، وإنت عة، ، والبيئ ائر المش ظ

ر وركَّزت والتكنولوجيا اإلشعاعية.  دول األعضاء عب ة لل الوكالة أيضاً على المساعدة في تلبية االحتياجات الناشئة والعاجل

د تفّشي المرض والتصّدي  توفير تقنيات مستمدة من المجال النووي في المناطق المتأثرة بفيروس زيكا للمساعدة في تحدي

ي تضربھا له بالسرعة الالزمة، و دان الت أثرة في البل اني المت أيضاً عبر توفير الخبرات الالزمة لتقييم السالمة الھيكلية للمب

ة في  ة والمراكز المتعاون الزالزل. وُنفِّذت ھذه األنشطة إلى حّد بعيد عبر المشاريع البحثية المنسقة التي تضطلع بھا الوكال

  ل مشاريع التعاون التقني.من خالالدول األعضاء، فيما ُنقلت التكنولوجيا 

ل مجمع الصحة البشرية ومن   -٣١ ي مث تعلُّم اإللكترون دول األعضاء من خالل منصات ال ة أيضاً ال ودعمت الوكال

ام  ي ع رية. وف ات الصحة البش ا: ، ٢٠١٦خالل تطبيق دتين، ھم ين جدي ة أدات اعد FIGOوضعت الوكال ق يس و تطبي ، وھ

اء؛  دى النس ين في NUCARDواألطباء في تقييم مدى انتشار السرطان ل م لمساعدة الممارسين الطبي ق مصمَّ ، وھو تطبي

 اختيار العالج الصحيح للمصابين بأمراض القلب واألوعية الدموية.

 تجديد مختبرات التطبيقات النووية

ي الموضوع  ٢٠١٦تطبيقات النووية في عام مشروع تجديد مختبرات العلى تواصل العمل   -٣٢ حسب الجدول الزمن

دة  ة الجدي ة األساسية الكھربائي ييد في شھر آذار/مارس بإرساء البني ال التش دأت أعم ه. وب ررة ل ة المق وفي حدود الميزاني

ي ش ييد ف دأ التش ه وب ھر حزيران/يوني ي ش ل ف ذا العم ُتكمل ھ دة. واس ر الجدي اني المختب دعم مب ة ل ه. الالزم ھر تموز/يولي

اطق على اسُتكملت البنية التأسيسية والخرسانية لمختبر مكافحة اآلفات الحشرية، وبدأ العمل  ٢٠١٦نھاية عام  بحلولو المن

  لمختبر.الداخلية ل

ة   -٣٣ ل من خارج الميزاني ة ھدف التموي غ وفي شھر أيلول/سبتمبر، حققت الوكال ه في مبل دت ذي حدَّ ون  ٢٠٫٦ال ملي

ة  ٣١لمشروع تجديد مختبرات التطبيقات النووية ما قدره جمالية اإلميزانية ال لتبلغيورو  ورو، مع مساھمات ثنائي ون ي ملي

دريب  ٢٥من  ة والت اوني اإلقليمي األفريقي للبحث والتنمي مة من االتفاق التع دولة عضواً، إلى جانب مساھمة جماعية مقدَّ

  فرا). في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين (اتفاق أ
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ة في زايبرسدورف في   -٣٤ ات النووي رات التطبيق ال تحديث مختب ة إلكم وستتم تلبية أعمال التشييد اإلضافية الالزم

ة (+ ات النووي رات التطبيق د مختب رات )ReNuALإطار العناصر اإلضافية لتجدي د مختب ة مشروع تجدي ة متابع ، أي عملي

ديم سبع دول أعضاء انت ، ك٢٠١٦التطبيقات النووية. وبحلول نھاية عام  دت بتق ى قد تعھَّ د عل ا يزي ورو من  ٤م ون ي ملي

ة  ن الميزاني ة ع وال الخارج غ األم ك المبل مت ذل دَّ ة أو ق ات النووي رات التطبيق د مختب افية لتجدي ر اإلض ل العناص لتموي

+)ReNuAL .( 

 األغذية والزراعة

  ومكافحة تفشيھا تشخيص األمراض

م المتحدةاستجابت ، ٢٠١٦في عام   -٣٥ او) الوكالة بسرعة، في شراكة مع منظمة األغذية والزراعة لألم ، ومن (الف

ة والزراعة، ل ات الخالل الشعبة المشتركة بين الفاو والوكالة الستخدام التقنيات النووية في األغذي ة من مساعدة طلب م المقدَّ

لمصدر واألمراض الحيوانية العابرة للحدود. وشمل محاربة تفّشي العديد من األمراض الحيوانية امن أجل الدول األعضاء 

ور ( ونزا الطي روس إنفل ي في ك تفّش ي ال) H5N1ذل راض ف ة اإلِم اعالي و بوركين اميرون فاس وت والك وار وك ر ديف  والنيج

ا ور (ونيجيري ونزا الطي روس إنفل يال) H7N9، وفي د الكتيل ي الصين؛ ومرض الجل ة اإلمراض ف ا الشرقية  عالي ي أوروب ف

ان ( ة البلق اومنطق ا ألباني ل وبلغاري ود والجب ة األس دونيا وجمھوري الفية مق ً  اليوغوس ابقا ان صربياو س اعون واليون )؛ وط

الحيوانات المجترة الصغيرة في الصين ومنغوليا. وواصلت الوكالة مساعدة بلدان أفريقيا في بناء القدرات من أجل التأھب 

موظفاً مختصاً في تشخيص األمراض  ٧٢ة لتفّشي فيروس اإليبوال والتصّدي لھا. وتم تدريب أكثر من للتھديدات المحتمل

زه من حيث ت ٢٢الحيوانية من  وال وتميي روس اإليب ى الكشف عن في ة عضواً عل ات المصابة. دول عرُّض البشر للحيوان

ن الم تمدة م ات المس ى التقني ة عل اً دورات تدريبي ة أيض رت الوكال ا حضرھا ووفَّ روس زيك ن في ووي للكشف ع ال الن ج

دت  ٢٠مشاركاً من  ٣١ ك، ُعق ى ذل ة بمشاركة  ٩دولة عضواً. وباإلضافة إل دول  ١٥٣دورات تدريبي دت ال درباً، وُزوِّ مت

ناأدوات من  ١٥ـباألعضاء األفريقية  ابرة للحدود وأمراض  لطوارئ م ة ع أ من أمراض حيواني د ينش ا ق واء م أجل احت

  حيوانية المنشأ. وتم تيسير ما سبق من خالل شبكة مختبرات التشخيص البيطري (فيتالب) وبرنامج التعاون التقني.

 ً  الزراعة الذكية مناخيا

اً في إ  -٣٦ ة مناخي ة الذكي اه والترب عت الوكالة نطاق مشروع إدارة المي ر من وسَّ يم كسال في السودان بإضافة أكث قل

اون  ٢٠١٥. ويساعد المشروع، الذي أُطلق في عام عةزارِ مُ  ١٠٠٠ ة وبالتع او والوكال ين الف من خالل الشعبة المشتركة ب

التنقيط  رّي ب ا ال ات في استخدام تكنولوجي ة في السودان، المزارعات الريفي ة البحوث الزراعي ة المع علماء من ھيئ متدني

ة  جنباً إلى جنب معلفة التك ة ونظيري ات نووي ة تقني ة البحوث الزراعي األسمدة إلنتاج الخضروات. واستخدم علماء من ھيئ

ة من األسمدة  ق المستويات المالئم اه. وبتطبي ات الخضروات من المي ة ومتطلب لتحديد كفاءة استخدام األسمدة النيتروجيني

اه، وباستخدام تكنولوجيا التنقيط بالرّي لتوفير  ّح المي اّر وُش اخ الح ا يتناسب مع المن اه بم  تستطيعالكمية الصحيحة من المي

م النساء  زارعين المشاركين ُھ ا أن معظم الم زراعة الخضروات ألسرھن وزيادة القيمة التغذوية في األنظمة الغذائية. وبم

ة، ومفوضية من الالجئين، حظي المشروع بدعم من منظمات مثل جمعية الھالل األحمر السوداني ، ومنظمة تالويت للتنمي

ة السودانية، والتشجيع  ة المجتمعات الريفي ين النساء وتقوي األمم المتحدة لشؤون الالجئين. وُينظر إلى ما سبق كسبيل لتمك

  والتربة النفيسة وحمايتھا. للموارد المائيةعلى االستخدام المستدام 
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 الصحة البشرية

  المؤتمر الدولي بشأن التصوير الطبي المتكامل في حالة أمراض القلب واألوعية الدموية 

ة  -٣٧ ة الدموي ة أمراض القلب واألوعي ؤتمر  ُعقد المؤتمر الدولي الثاني بشأن التصوير الطبي المتكامل في حال (الم

م دو )IMIC 2016الدولي  وبر بھدف تحسين فھ ا في شھر تشرين األول/أكت ر التصوير الطبي في إدارة أمراض في فيين

اً الستعراض أحدث التطورات  القلب واألوعية الدموية. وأتاح المؤتمر لألطباء اإلكلينيكيين والعلماء والمھنيين محفالً دولي

ك  ا في ذل ة، بم ة الدموي ى أمراض القلب واألوعي ق عل في جميع الجوانب المتعلقة بالتصوير الطبي المتكامل كما ھو مطبَّ

ة أھ ؤتمر قراب ة. وحضر الم اً من  ٣٥٠مية إدارة الجودة كجزء ال يتجزأ من الممارسة اإلكلينيكي ة عضواً،  ٨٨مھني دول

دولي مھني آخر  ١٠٠٠واستفاد أكثر من  ؤتمر ال اً أن الم ان الفت ؤتمر. وك  IMIC 2016من البث الشبكي الحي لجلسات الم

ذكور  ١٧حظي بدعم  ؤتمر الم منظمة مھنية متخصصة في مجال الطب النووي وطب القلب وطب األشعة. واستوفى الم

ين،  المتطلبات الصارمة لمجلس االعتماد األوروبي للتعليم الطبي المستمر المنبثق عن االتحاد األوروبي لألخصائيين الطبي

  ة.وحدة تعليم طبي مستمر أوروبي ٢٧وُمنح المشاركون 

 استخدام تقنيات النظائر المستقرة في الحّد من التقّزم

ه.   -٣٨ ل ونمائ و الطف ن نم ة م رة حرج ر فت ررة خالل أكث ات المتك زمن وااللتھاب ة الم ى نقص التغذي م إل زُّ ود التق يع

، ٢٠١٦ي عام عمرھم وُيعدُّ ھؤالء أقزاماً. وف إلى سّن الخامسة من قصر القامة بالنسبةدون مليون طفل  ١٥٩ويعاني نحو 

ً أنشأت الوكالة مشروع ً تعاون ا ً تقني يا ً أقاليمي ا د ا وان  اً جدي ة أعوام بعن د ألربع ات من أجل ’يمت ة اإلثب المساھمة في قاعدة أدل

م ة )كير منظمةتعاونية المساعدة واإلغاثة في كل مكان (وذلك بالتعاون مع  ‘تحسين برامج الحد من التقزُّ ، ومصرف التنمي

ة  ا عشرة دول دولي. وتشارك في المشروع اثنت للبلدان األمريكية، وصندوق األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، والبنك ال

يم  ي تقي اعدة ف تقرة للمس ائر المس ات النظ تخدام تقني ى اس اركين عل دريب المش م ت ة. وت ا الالتيني يا وأمريك ا وآس ن أفريقي م

ي التدخالت لمعالجة مشك م في طور تلّق م، وھ زُّ دادات اإللة التق ة الخاصة بالدراسات م ة األخالقي ى الموافق والحصول عل

رامج  أثير ب ك دراسات عن ت ة. ويشمل ذل رويج لللدراسات المختلف ة الت ة في معدالت الرضاعة الطبيعي لرضاعة الطبيعي

ذيات الدقي الت المغ ر للسلوك، ومكمِّ أثير التواصل المغيِّ زة الخالصة، وت زَّ ة المع ة التكميلي ة، واألغذي تركيب الجسم. في ق

الجسم في تركيب ويھدف المشروع في نھاية المطاف إلى تحديد تأثير زيادة معدالت الرضاعة الطبيعية الخالصة وتحسين 

ما انتشار ً  لتقزُّ   . الحقا

 الموارد المائية إدارة

  المياه  توافرالتجريبية من مشروع مبادرة الوكالة لتعزيز  المرحلة

اه، ومن  حول شخص ملياَري على يربو ما فإن المتحدة األمم تقديرات حسب  -٣٩ حِّ المي العالم يعيشون تحت وطأة ُش

ح أن يرتفع ھذا العدد خالل العقود المقبلة. وفي عام  ة  ٢٠١٦المرجَّ ادرة الوكال اسُتكملت المرحلة التجريبية من مشروع مب

ل ع ٍة لتعزيز توافر المياه، المموَّ ة كل دول بر مبادرة االستخدامات السلمية، في كوستاريكا وُعمان والفلبين. وساعدت الوكال

وضع نھج شامل لتحديد الثغرات في المعلومات الھيدرولوجية الوطنية لديھا، وأيضاً تحديد قدرتھا على على  ھذه الدول من

يوالب المكلَّفةاإلدارة المستدامة للموارد المائية، عبر المؤسسات  اه ف ر المشروع  كامل ية في مجال المي بالد. ووّف أنحاء ال

وارد.  وافُر الم م ت دة وتحسين فھ ات جدي خ الحوار والتعاون وھو ما قاد إلى جمع بيان التدريب في ُنھج تبادل البيانات، ورسَّ

ان، وعملت الوكالة مع خبراء في كوستاريكا لوضع "جدول أعماٍل للمياه" ذي صفة وطنية يحّدد أھداف  ھذا البلد. وفي ُعم

مائل  تجمع س ي مس ة ف اه الجوفي اً للمي ليمة علمي ات س ي وضع تقييم ة ف ائي ساعدت الوكال ي الم ة. وف ة الزراعي ذي األھمي

زت الوكالة قدرة المجلس الوطني لموارد المياه ة   الفلبين، عزَّ اه الجوفي ومعھد البحوث النووية الفلبيني على تقييم موارد المي

ي تعاني ُشحاً في المياه. وسُتدرج البلد التسع التي ّرضھا للتلوث في منطقتين من مناطق وقابلية تع اون التقن في مشاريع التع
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دة  ة، الجدي ة التجريبي الل المرحل ه خ رت في ذي اخُتب و ال ى النح اه عل وافر المي ز ت ة لتعزي ادرة الوكال روع مب ة مش منھجي

  والدروس المستفادة منھا.

 البيئة

  الذكرى السنوية الثالثون لتأسيس مختبر الدراسات البيئية البحرية

ر وعاماً على تأسيسه.  ٣٠احتفل مختبر الدراسات البيئية البحرية في موناكو بمرور ، ٢٠١٦في عام   -٤٠ أُنشئ مختب

ة الدراسات البيئية البحرية لمساعدة الدول األعضاء في رصد التلوث البحري عبر تعاون وثيق مع  امج البحار اإلقليمي برن

اً  ة، نھج ة البحري ر الدراسات البيئي ة، من خالل مختب التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة. وعلى مرِّ األعوام وضعت الوكال

دريب  ة وت شامالً لتعزيز قدرات الدول األعضاء يشمل اختبارات الكفاءة للتحقق من أداء المختبرات، ووضع أساليب تحليلي

ثات الخطرة، وإرساء إجراءات توكيد الجودة ومراقبة الجودة في المختبرات. وخالل العلماء  عاماً من  ٣٠على تحديد الملوِّ

الم  ٤٠٠التعاون المتواصل مع برنامج األمم المتحدة للبيئة وبرنامج البحار اإلقليمية، قامت الوكالة بتدريب ما يربو على  ع

ة دورة تدريبية ُعقدت في مختب ٥٩من خالل  مت الوكال اءة و ٤٨ر الدراسات البيئية البحرية، كما نظَّ ار كف ل  ٣١اختب تحلي

دة  مقارنة ات مؤكَّ دول األعضاء لبيان ثات في عينات من البيئة البحرية، وھو ما أسھم في إعداد ال فيما بين المختبرات لملوِّ

  الجودة عن التلوث.

 اختبارات الكفاءة والدورات التدريبية 

مت ال  -٤١ ثات العضوية (مبيدات اآلفات بشأن وكالة دورتين تدريبيَّتين نظَّ ى المحتوية تحليل العناصر النَِّزرة والملوِّ عل

اني دول  اء من ثم الكلور، وثنائي الفينيل المتعدد الكلور، والھيدروكربونات النفطية) في عينات بحرية. وشارك عشرة علم

دور اون مع خطة عمل البحر األبيض أعضاء من منطقة البحر األبيض المتوسط في ال تا بالتع دَّ ين أُِع ذكورتين اللت تين الم

المتوسط المنبثقة عن برنامج األمم المتحدة للبيئة. وشملت الدورتان التدريبيتان حلقات عمل نظرية وعملية عن تقنيات أخذ 

ات ، وإعداد في البحرالعينات  اءة، العين اَري كف ة أيضاً اختب مت الوكال ات. ونظَّ ث د الملوِّ ة لتحدي اليب التحليلي ق األس وتطبي

ة أحدھما عن تحديد العناصر النَِّزرة في  ات الحي ة، بمشاركة الكائن راً من  ٣١البحري ة عضواً، واآلخر عن  ١٤مختب دول

ثات العضوية في الرواسب البحرية، بمشاركة    دولة عضواً.  ١٣ن مختبراً م ٢٣تحديد الملوِّ

 إنتاج النظائر المشعة، والتكنولوجيا اإلشعاعية

وم ٩٩-الجديدة إلنتاج التكنيتيوماألساليب عقدت الوكالة اجتماعاً تقنياً عن   -٤٢ شبه  ٩٩-شبه المستقر ومولِّدات التكنيتي

ومد االجتماع في إطار الجھود المتواصلة التي تبذلھا الوكالة لمساعدة اقِ المستقر. وعُ  اج التكنيتي دول األعضاء في إنت  ٩٩-ل

االجتماع تكنولوجيات واعدة غير قائمة على وعرض شبه المستقر، وھو النظير المّشع األكثر استخداماً في الطب النووي. 

ك التن ٩٩-، وھي المادة األصلية المشّعة للتكنيتيوم٩٩-المفاعالت إلنتاج مادة الموليبدينوم ة ذل تقر، ومن أمثل شيط شبه المس

دينوم ١٠٠-الضوئي ألھداف الموليبدينوم الت الخطية، وتحضير المولِّدات باستخدام الموليب ذي يتسم  ٩٩-باستخدام المعجِّ ال

ة بنشاط نوعي متدٍن إلى متوسط، إما  ومبمواد ُممتزَّ ز التكنيتي ى جنب مع وحدات تركي اً إل  ٩٩-مبتكرة عالية السعة أو جنب

  .شبه المستقر
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 النوويان واألمن األمان

  ووياألمان الن

  تحديد أولويات تعزيز األمان النووي

ائر المصادر ذات الصلة من   -٤٣ يما داييتشي وس تفادة من حادث فوكوش أجرت الوكالة تحليالً منھجياً للدروس المس

ات، والتأھب  ان النفاي ل وأم ان النق ان اإلشعاعي وأم ووي واألم ان الن أجل تحديد أولويات خطة العمل من أجل تعزيز األم

تعلقة بأمور من بينھا: تقييم المخاطر الخارجية، والتصدِّي للحوادث والتصدِّي للطوارئ. وتشمل تلك األولويات األنشطة الم

ن  تخلص م ة، وال ن الخدم ق م راج المراف ة، وإخ وى النووي ات الق غيلي لمحط ر التش د العم ان، وتمدي ة األم ة، وثقاف العنيف

ر متصلة  ، وأمان المصادر المشعة المستخدمةاألخرى النفايات المشعةوعالية اإلشعاع الالنفايات المشعة  ات غي في تطبيق

  بمجال القوى.

 دمات االستشاريةمعايير األمان واستعراض النظراء والخ

اً  ٢٠١٦واصلت الوكالة استعراضھا لمعايير األمان. وفي عام   -٤٤ ان تتضّمن دروس ات أم نشرت الوكالة سبع متطلب

ي يما داييتش ادث فوكوش ن ح يم ابي : ، وھ انوني والرق ومي والق ار الحك اناإلط دد لألم يغة  GSR Part 1 (الع (الص

ة ) من سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة)؛ وRev.1 المنقَّحة دد  تقييم مواقع المنشآت النووي (الصيغة  NS-R-3(الع

دد  التصميم: النووية القوى محطات أمان و) من سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة)؛ Rev.1المنقَّحة   SSR-2/1(الع

ة ان و؛ ))Rev.1( (الصيغة المنقَّح ات أم وى محط ة الق ال: النووي ي اإلدخ ة ف غيل الخدم دد  والتش يغة ( SSR-2/2(الع الص

دد  واألنشطة المرافق أمان تقييم و؛ ))Rev.1المنقَّحة  ادة و؛ ))Rev.1المنقَّحة الصيغة ( GSR Part 4(الع ا واإلدارة القي  فيم
  ).SSR-3(العدد  البحوث مفاعالت أمان و؛ )GSR Part 2(العدد  باألمان يتعلق

واستمر تزاُيد طلبات الدول األعضاء للحصول على خدمات استعراض النظراء والخدمات االستشارية الخاصة   -٤٥

ات  بع بعث ة س ان. وأجرت الوكال االت األم ع مج داد جمي ى امت ات عل ن البعث ر م دد كبي ذ ع ة، وُنفِّ ار بالوكال ي إط ة ف خدم

ة؛  ة المتكامل ات الرقابي ة االستعراض ار خدم ي إط ة ف ات متابع الث بعث ة؛ وث ة المتكامل ات الرقابي ين االستعراض وبعثت

ات ال الث بعث راءات التأھب للطوارئ؛ وث تعراض إج ي إطار س ات ف غيل؛ وخمس بعث ان التش تعراض أم ة اس ة فرق خدم

ة؛ في إطار بعثات  خمسومتابعة في إطار خدمة فرقة استعراض أمان التشغيل؛  ع واألحداث الخارجي خدمة تصميم المواق

ة بعثات  أربعو ة في إطار في إطار خدم ات متابع ل األجل؛ وثالث بعث ان التشغيل الطوي ة جوانب أم ان خدم جوانب أم

واحدة في المتكاملة ألمان مفاعالت البحوث؛ وبعثة متابعة لتقييمات ا في إطار خدمة ثالث بعثاتوالتشغيل الطويل األجل؛ 

ة خدمة إطار  التقييمات المتكاملة ألمان مفاعالت البحوث؛ وثالث بعثات لتقييم التعليم والتدريب. وأكملت الوكالة أيضاً ثالث

ان الصادرة عن  ايير األم ع مع ة م اعالت النمطي ان تصاميم المف ائق أم ة وث ة: استعراضان لمقارن ان تقني استعراضات أم

 االستعراض الثالث التقييمات االحتمالية لألمان.الوكالة، فيما تناول 

 المؤتمرات الرئيسية

مت الوكالة أربعة مؤتمرات كبرى في مجال األمان النووي خالل العام. فقد عقدت في شباط/فبراير في مقّرھا   -٤٦ نظَّ

اً  ٣٠استكشاف  – النووي النمسا، المؤتمر الدولي بشأن الجوانب البشرية والتنظيمية لضمان األمانبالرئيسي في فيينا  عام

ة عضواً و ٥٦مشاركاً من  ٣٥٠من ثقافة األمان. وحضر المؤتمر  د  ٧دول ى الفوائ د المشاركون عل ة. وأكَّ منظمات دولي

المتأتية من نھج نظامي لألمان في التعامل بشكل فعال مع التعقيدات التنظيمية، والحاجة إلى توسيع نطاق العمل في مجال 

  بحيث يشمل ذلك جميع التطبيقات النووية واإلشعاعية.ثقافة األمان 
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ينات  ،وفي نيسان/أبريل  -٤٧ تدامة التحس ـَّالة: اس ة الفع استضافت الوكالة المؤتمر الدولي المعني بالنظم الرقابية النووي

ة عضواً و ٦٢مشارك من  ٢٠٠المؤتمر أكثر من واستقطب النمسا. بعلى الصعيد العالمي وذلك في فيينا  منظمات  ٨دول

ة، المواضيع دولية. وشملت  ة للرقاب ق بإخضاع المنشآت النووي التي نوقشت الدروس المستفادة والتحديات الماثلة فيما يتعل

دول األعضاء للصكوك  والمصادر اإلشعاعية، والنفايات المشعة. وأشار المشاركون في المؤتمر إلى أھمية زيادة امتثال ال

دراً  ا ق ة ومنحھ ة الرقابي تقاللية الھيئ ك ضمان اس ا في ذل الدولية، وأبرزوا المسائل التي يتعيَّن أن تنظر فيھا الحكومات، بم

 كافياً من الصالحيات والموارد والموظفين.

د   -٤٨ ي مدري د ف ايو، ُعق ي أيار/م ة بوف ن الخدم راج م رامج اإلخ ذ ب وير تنفي أن تط دولي بش ؤتمر ال بانيا الم إس

ة عضواً  ٥٤خبيراً من  ٥٤٠واالستصالح البيئي على الصعيد العالمي. وحضر المؤتمر الذي نّظمته الوكالة أكثر من  دول

 منظمات دولية. ٤و

 ،نظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديوبالتعاون مع المفوضية األوروبية ووكالة الطاقة النووية التابعة لم  -٤٩

ة مت الوكال ا،نظَّ ي فيين اني/نوفمبر ف ي شھر تشرين الث ات المشعة.  ، ف ي النفاي ان التصرف ف ي بأم دولي المعن ؤتمر ال الم

ر من واستقطب  ة عضواً و ٦٣مشاركاً من  ٢٧٦المؤتمر أكث ادل المشاركون المعلومات عن  ٤دول ة. وتب منظمات دولي

ى الحاجة التص لَّط المشاركون الضوء عل ّرف في جميع أنواع النفايات المشعة، وناقشوا التحديات الراھنة والمستقبلية. وس

 إلى مواصلة تقديم المساعدة للدول األعضاء في بناء وتعزيز قدرات الجھات الرقابية والتشغيلية على السواء.

 تحسين الفعالية الرقابية

ي جُ   -٥٠ ات الت رت البيان ام أظھ ي ع ت ف ات  ٢٠١٦مع أن بعث ة البش ار متابع ي إط ة ف ة االستعراضات الرقابي خدم

ا  ي طرحتھ ذت معظم التوصيات واالقتراحات الت د نفَّ ة ق المتكاملة أن الدول األعضاء التي لديھا محطات قوى نووية عامل

  من االقتراحات.  ٪٨٠من التوصيات و ٪٧٠البعثة األولية في ھذا المجال. فقد تم تنفيذ أكثر من 

ام  ٢٠١٦وفي عام   -٥١ ه في ع ذي أطلقت ة، وھو المشروع ال استكملت الوكالة مشروع إرساء البنى األساسية الرقابي

دول األعضاء البنية ُبغية تعزيز  ٢٠١٣ أمون للمصادر اإلشعاعية في ال األساسية الرقابية الوطنية الخاصة باالستخدام الم

روع باتت البنى األساسية الرقابية الوطنية لألمان اإلشعاعي في الدول شسط. وبفضل ھذا المفي شمال أفريقيا والشرق األو

ان ذات الصلة  ايير األم ع مع اقاً م ر اتس يش، أكث رامج التفت ات إصدار األذون وب ك عملي ي ذل ا ف اركة، بم األعضاء المش

ي تعكف الصادرة عن الوكالة. وواصلت الوكالة تلبية الحاجة إلى تحسين البنية األ ساسية اإلشعاعية في الدول األعضاء الت

 على إرساء أو تحسين برامج العالج اإلشعاعي لديھا من خالل برنامج العمل من أجل عالج السرطان.

 تشغيل محطات القوى النووية ومفاعالت البحوث ومرافق دورة الوقود 

ون   -٥٢ ة المنشور المعن ة استنشرت الوكال ة لفرق ادئ التوجيھي ة "المب ان التشغيل: طبع دد  ٢٠١٥عراض أم  ١٢(الع

يما داييتشي Rev.1(الصيغة المنقَّحة  دروس المستمدة من حادث فوكوش يح ال ة). ويراعي التنق ) من سلسلة خدمات الوكال

ة. ويطلب ان الصادرة عن الوكال دول األعضاء استعراضات  والخبرة المكتسبة من تطبيق معايير األم د من ال عدد متزاي

ام  ات في ع د وردت تسعة طلب ادم؛ فق ل األجل وإدارة التق  ٢٠١٦األمان التي تضطلع بھا الوكالة في مجال التشغيل الطوي

  . ٢٠١٥في عام وردت مقارنة بأربعة طلبات 

اً تقني  -٥٣ ا اجتماع ا الرئيسي في فيين ق ونظمت الوكالة في أيار/مايو في مقّرھ درج في تطبي اً حول استخدام نھج مت

ونالبحوث متطلبات أمان مفاعالت ادة  . وفي تموز/يوليه نشرت الوكالة المنشور المعن ود  إع ان مرافق دورة الوق يم أم تقي
ة داييتشيالنووي على ضوء الحادث الذي وقع في محطة فوكوشيما  وى النووي دد  للق ان)،  ٩٠(الع ارير األم من سلسلة تق
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ى ضوء ويتضّمن  ووي عل ود الن ق دورة الوق واع مراف ع أن ان لجمي يم األم ادة تقي ن أداء إع ة ع ات عملي ور معلوم المنش

 الدروس المستفادة من حادث فوكوشيما داييتشي.

 التأھب والتصدي للحوادث والطوارئ

ام  خالل  -٥٤ ة ٢٠١٦ع ن  ١٣، َنّظمت الوكال اً م اقيتين’تمرين ي إطار االتف ارين الطوارئ ف ارين ‘ تم ) ConvEx(تم

ة عضو و ١٠٠بمشاركة نشطة من نحو  ة. و ١٤دول ة دولي م منظم نظَّ غ ُت ة التبلي ذ في إطار اتفاقي ي ُتنفَّ ارين، الت ك التم تل

ووي أو طارئ إشعاعي، بانتظام  وع حادث ن ة وق ار المبكر عن وقوع حادث نووي واتفاقية تقديم المساعدة في حال الختب

دول األعضاء  درات ال ى ق ووي أو طارئ إشعاعي. عل مت التصّدي لحادث ن ة أيضاً ونظَّ ة  ٣٨الوكال  عن ةتدريبيفعالي

ات مواضيع مختلف  التأھب والتصدي للطوارئ، منھا أربع حلقات عمل بشأن التبليغ واإلبالغ وطلب المساعدة، وأربع حلق

انون  اني/نوفمبر وك د في شھَري تشرين الث وع طارئ. وُعق ال مع الجمھور في حال وق عمل أخرى بشأن االتصال الفّع

أن ي بش اع تقن ا، اجتم ا بالنمس ي فيين مبر، ف الطوارئ  األول/ديس ق ب ا يتعل ؤ فيم يم والتنب ة للتقي راءات الوكال تعراض إج اس

ذكور  اع الم النووية واإلشعاعية. وناقش المشاركون عملية التقييم والتنبؤ وإجراءات االتصال المرتبطة بھا. وخالل االجتم

  ة بالتقييم والتنبؤ.الطالع على أدواتھا وإجراءاتھا القائمة على اإلنترنت الخاصفرصة لأتاحت الوكالة للحضور 

 برامج القوى النووية الجديدة والمتوّسعة

اً في المجال   -٥٥ اً قائم ع برنامج ة أو توسِّ وى النووي واصلت الدول األعضاء التي تستھلُّ برنامجاً جديداً في مجال الق

ا ان وتعزيزھ ة لألم ى األساسية الوطني ة في إرساء البن ك ا نفسه، طلب المساعدة من الوكال دولفي تل ة ل . وأجرت الوكال

ة  ٤٤بعثة خبراء وحلقات عمل ودورات تدريبية بحضور مشاركين من  ٢٠٠حوالي  وى نووي رامج ق ديھا ب ة عضواً ل دول

ة أساسية  ة إلرساء بني ع العناصر الالزم مت من خاللھا اإلرشادات والمعلومات بشأن جمي ناشئة أو آخذة في التوسع، وقدَّ

ان فعالة لألمان. وواصلت الوكال ة الخاصة باألم ا األساسية الوطني ز بناھ دول األعضاء في إرساء وتعزي ة مساعدة ھذه ال

ق  ا يتعل النووي عبر استعراضات النظراء، مثل خدمة االستعراضات الرقابية المتكاملة، وعبر الخدمات االستشارية مثل م

  باختيار المواقع وتقييمھا.

 ة األمانالقيادة واإلدارة فيما يتعلق باألمان وثقاف

ام   -٥٦ ة خالل ع ون  ٢٠١٦أصدرت الوكال ور األول المعن م المنش دِّ ان. ويق ة األم يم ثقاف أن تقي ورين بش راء منش إج
ا أن  ٨٣(العدد  تقييمات ذاتية بشأن ثقافة األمان ة م ن من سلسلة تقارير األمان) معلومات عن كيف يمكن لمنظم وِّ اً تك فھم

ى  ةالمتعمقھذه الرؤى تيح مثل تلديھا. ولثقافة األمان  متعمقة ورؤىداخلياً  ان عل ان وأداء األم وعي باألم فرصاً لتحسين ال

ون م المنشور اآلخر المعن ادئ  نحو استباقي. فيما يقدِّ ة المب ة التوجيھي ان استعراض لفرق يم بشأن التشغيل أم  المستقل التقي
ة  ٣٢(العدد  األمان لثقافة ات فرق من سلسلة خدمات الوكالة)، إرشادات عن كيفية تقييم ثقافة األمان بشكل مستقل خالل بعث

  استعراض أمان التشغيل. 

ي للطوارئ   بناء القدرات في مجال األمان النووي واألمان اإلشعاعي وأمان النقل وأمان النفايات والتأھب والتصدِّ

ز  ١٢٢لة أجرت الوكا ٢٠١٦خالل عام   -٥٧ ى نطاق خطة العمل من أجل تعزي درات عل اء الق نشاطاً من أنشطة بن

ة  وارئ، حضرھا قراب دِّي للط ب والتص ات، والتأھ ان النفاي ل وأم ان النق عاعي وأم ان اإلش ووي واألم ان الن  ٢٠٠٠األم

ن  ر م ن أكث ارك م ة ١٥٠مش تويات الوطني ى المس ة عل طة التدريبي ذه األنش ذت ھ ة عضواً. وُنفِّ ة،  دول ة والدولي واإلقليمي

ب ھذه الدورات التي بدأت في عام تُ في إدارة الطوارئ اإلشعاعية ُعقدتا في النمسا واليابان. ودراسيتين وشملت دورتين  درِّ

ؤ ٢٠١٥ ين الم ب ھَّ المھني ية للتأھ ر األساس ى العناص وارئ عل دي للط ب والتص ي التأھ ة ف ات المنخرط ن المنظم لين م

  وية أو اإلشعاعية.والتصدي للطوارئ النو
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 فل العالمية واإلقليمية والوطنيةتعزيز الشبكات والمحا

أعربت الدول األعضاء عن اھتمام متناٍم في الشبكة العالمية المعنية باألمان واألمن النوويين وفي استخدامھا وفي   -٥٨

ذكورة نحو  الموقع الشبكيزار ، ٢٠١٦الشبكات المرتبطة بھا: ففي عام  ر،  ٤٢٠٠٠الذي يستضيف منصة الشبكة الم زائ

ة ٢٠١٥زائر في عام  ٣٨٠٠٠مقارنة بـ  عت الوكال وويين نطاق . ووسَّ ان واألمن الن ة باألم ة المعني منصة الشبكة العالمي

ة استعراض الن ى خدم ظراء في خالل العام، وأنشأت بوابة إلكترونية لتمكين نظراء الدول األعضاء من الوصول اآلمن إل

ود المستھلك ( ة إطار خدمة االستعراض المتكاملة المتعلقة بالتصرف في النفايات المشعة والوق أرتميس). ومع شبكة خدم

ان واألمن  ة لالتصاالت في مجال األم ي أُنشئت مؤخراً وأيضاً الشبكة العالمي أوروبا وآسيا الوسطى في مجال األمان الت

وويين اليوم منصة الشبكة تضم النوويين،  ان واألمن الن ة باألم ى  ٢٢العالمية المعني ة ومواضيعية، إل ة وإقليمي شبكة عالمي

  منصة وطنية للمعارف في مجال األمان النووي. ٢٠جانب 

اءات الكتساب برنامج لوضع التوجيھية المبادئ  أصدرت الوكالة المنشور المعنون ،وخالل العام  -٥٩ ا الكف  وتطويرھ
ة اإلسبانية، باللغتين )IAEA-TECDOC-1794 ،(الوثيقة التقنية الصادرة عن الوكالة وويينالن الرقابيين بين فيما . واإلنكليزي

 وُوضعت ھذه المبادئ التوجيھية باالشتراك مع المحفل األيبيري األمريكي للوكاالت الرقابية اإلشعاعية والنووية.

 الوقاية من اإلشعاعات

مت الوكالة ، ٢٠١٦في عام   -٦٠ ذان االجتماعان  ضاجتماعين تقنيين بشأن التعرّ نظَّ اح ھ لإلشعاعات في الطب، وأت

اركين فرصة  ات للمش راء مناقش رات إلج ادل الخب ولوتب ان  ح داعيات األم ق ت ا يتعل عاعات. فيم ة لإلش ات الطبي بالتطبيق

ارس ا في شھر آذار/م ة في فيين ررات التعرض الطبي في  وناقش االجتماع األول الذي ُعقد في المقّر الرئيسي للوكال مب

ي  ى رصد الجرعة الت ايو عل ا في شھر أيار/م د في فيين ذي ُعق اع اآلخر ال ز االجتم مجال التصوير التشخيصي. فيما رّك

ة في مجال التصوير الطبي.  ل للوقاي يتعّرض لھا المرضى واستخدام مستويات مرجعية تشخيصية لتحقيق المستوى األمث

 ً ايو أيضا اون ، وفي شھر أيار/م ة في كيب ت مت الوكال ة بنظَّ ة الصحة العالمي اون مع منظم ا، بالتع وب أفريقي ة جن والھيئ

ية  ان األساس ايير األم االً لمع ور امتث ة تعّرض الجمھ ة عمل بشأن مراقب ا، حلق وب أفريقي ي جن ة ف ة الوطني ة النووي الرقابي

  كالة).ايير األمان الصادرة عن الومن سلسلة مع GSR Part 3الدولية (العدد 

 ج من الخدمة، والتقييمات البيئيةالتصرف في النفايات المشّعة، واإلخرا

مت  -٦١  النمسا اجتماعاً تقنياً بشأن تقنيات واستراتيجيات االستصالح فيبالوكالة في فيينا  في شھر حزيران/يونيه، نظَّ

ة وال الالحق م األح وادث. وتقاس رات  للح ارف والخب اع المع ي االجتم اركون ف ة المش ث اطق الملوَّ ة باستصالح المن المتعلّق

المناسبة للحد  وبشأن تطبيق معايير األمان الصادرة عن الوكالة. وناقش المشاركون تحديد اإلجراءات اإلصالحية وتعافيھا

ارات ذه اإلجراءات، واالعتب ل ھ ائج مث ات في الخاصة بالتصرف  من التعّرض لإلشعاعات، والتحقق من نت دةالنفاي  المولَّ

 .االستصالحخالل أنشطة 

  اتفاقيات األمان

ان  -٦٢ ة األم ق باتفاقي ا يتعل ابع  فيم اع االستعراضي الس تعداد لالجتم ي إطار االس ّدة ف دت اجتماعات ع ووي، ُعق الن

ً " لألطراف المتعاقدة في اتفاقية األمان النووي. وشمل ذلك المقبل ادل ُعقد في فيينا في شھر آذار/مارس  "اجتماعاً تناوبيا تب

ة ادس التفاقي ي الس اع االستعراض ؤولو االجتم ه مس اع  خالل ين لالجتم ؤولين المنتَخب ع المس راتھم م ووي خب ان الن األم

  .األمان النووي، وقّدموا تعقيباتھم بشأن التحضير لالجتماعات االستعراضية السابقة وانعقادھا االستعراضي السابع التفاقية
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ة المشتركةفي  ُعقد ،وفي أيلول/سبتمبر  -٦٣ دة في االتفاقي  المقّر الرئيسي للوكالة اجتماٌع مواضيعي لألطراف المتعاق

ة عة (االتفاقي ات المش ي النفاي ان التصرف ف تھلَك وأم ود المس ي الوق ان التصرف ف أن أم وان بش تركة) بعن ديات ’ المش تح

وُعقد في شھر تشرين األول/أكتوبر اجتماع  .‘يات المشّعةامن النف ومسؤوليات المرافق المتعددة الجنسيات المعنية بالتخلص

  .األطراف المتعاقدة بشأن تحسين عملية استعراض االتفاقية المشتركة لمناقشة تعقيبات

 المسؤولية المدنية عن األضرار النووية

ة  يمّثل فريق الخبراء الدولي  -٦٤ ة للشؤون المتعلق ل الرئيسي في الوكال ة المحف بالمسؤولية المعني بالمسؤولية النووي

ة ا .النووي ي فيين ة ف ؤولية النووي ي بالمس دولي المعن راء ال ق الخب ر لفري ادس عش اع الس د االجتم ھر ب وُعقِ ي ش ا، ف النمس

انوني ي  أيار/مايو. واستكمل الفريق، في جملة أمور، مناقشاته بشأن النظام الق ى المسؤولية عن األضرار الت ق عل المنطب

الفئتين  د من جديد توصيتهتسبِّبھا المصادر المشعة، وأكَّ  ة ب راخيص المتعلق ّل من  ٢و ١بأنه ينبغي أن تتضمن الت ى األق عل

 ً ة  يفرض على المرخَّص له أن يعقد تأميناً، أو تغطية تأمينية مالية أخرى، لتغطية مسؤولية المصادر متطلبا األطراف الثالث

قالمحتملة. وناقش الفريق كذلك قضايا المسؤولية  ا يتعل واد  بمرافق التخزين فيم ل الم ل، ونق ى المدى الطوي تخلص عل وال

اعالت  النووية، وكذلك نطاق تطبيق اتفاقيات المسؤولية ووي والمف دماج الن ق بمنشآت االن ا يتعل ة فيم ة للوكال النووية التابع

ى أنَّ المخاطر المنخفضة. أو النمطية الحجم الصغيرة والمتوسطة ق إل ذا الصدد، خلص الفري ة عن منشآت ا وفي ھ لناجم

ة ؤولية النووي ات المس اق اتفاقي ا ضمن نط ر إدماجھ رِّ ووي ال تب دماج الن ل  االن ات تمث ذه االتفاقي ل ھ م أن مث ة رغ الدولي

 أو النمطية. الثالثة للمفاعالت الصغيرة والمتوسطة الحجم الصكوك ذات الصلة لمعالجة مسؤولية األطراف

ايو  -٦٥ ي شھر أيار/م د ،وف ي فييت، ُعق اف ة.  ،ن ة عن األضرار النووي ة العمل الخامسة بشأن المسؤولية المدني حلق

دت حلقة   .النووية العمل المشاركين بمقّدمة عن النظام القانوني الدولي الخاص بالمسؤولية المدنية عن األضرار وزوَّ

ارجي  -٦٦ ام  وشملت أنشطة التواصل الخ ي ع اد  ،٢٠١٦األخرى ف ة إيف ين الوكال تركة ب ة مش راء بعث ق الخب وفري

ى الدولي المعني بالمسؤولية ة للتوصل إل ة المالئم ة الدولي وعي بالصكوك القانوني نظام  النووية إلى الصين بھدف تعزيز ال

ة ة بشأن المسؤولية المدني ة عمل دون إقليمي ى جانب حلق ة؛ إل دة دول  عالمي للمسؤولية النووي ة لفائ عن األضرار النووي

تراليا، في شھربفي سيدني  جزر المحيط الھادئ ُعقدت دولي  ،آذار/مارس أس د المشاركين بمعلومات عن النظام ال لتزوي

 .وطنيةالتنفيذية التشريعات ال صوغالمشورة بشأن  القائم للمسؤولية النووية وإسداء

 األمن النووي

 تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية

ة  -٦٧ ة الحماي ديل اتفاقي ة  دخل تع ةالمادي واد النووي ة) للم ة المادي ة الحماي ايو  (اتفاقي ي أيار/م اذ ف ز النف ، ٢٠١٦حّي

ديل  ويقضي ذا التع أن تعمل ھ دول األطرافب ى  ال ة المرافق عل ذھا وصيانتھا لحماي ة وتنفي ة المادي ة للحماي إنشاء منظوم

مت الوكا النووية والمواد النووية اً. ونظَّ ا محلي انونأثناء استخدامھا وتخزينھا ونقلھ ة في شھر ك اع  ل األول/ديسمبر االجتم

ه مشاركون من  اقش خالل ا ون اع في فيين د االجتم ديلھا. وُعق ة وتع ة المادي الثاني لممثلي الدول األطراف في اتفاقية الحماي

ز طرفاً في اتفاقية ٧١ ز ع الحماية المادية االلتزامات الجديدة المترتبة على دخول التعديل حّي اذ، مع التركي ى المسائل النف ل

  .االجتماع على الحاجة إلى ترويج االنضمام العالمي إلى التعديل وُسلِّط الضوء أيضاً خالل المتعلقة بتقاُسم المعلومات.
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  المؤتمر الدولي المعني باألمن النووي

ا  نّظمت الوكالة المؤتمر  -٦٨ ؤتمر في فيين د الم ا،بالدولي المعني باألمن النووي: االلتزامات واإلجراءات، وُعق  النمس

 ً مشارك من  ٢١٠٠وتقنياً قرابة  في شھر كانون األول/ديسمبر. وحضر المؤتمر الذي تضّمن جزءاً وزارياً وبرنامجاً علميا

وزارُممثَّلة دولة منھا  ٤٧ وكانتدولة عضواً،  ١٣٩ د إعالن وزاري. يعلى المستوى ال اد ١واعُتم ة  أع د، في جمل التأكي

ة ة مواكب ى أھمي د عل دَّ ووي؛ وش ن الن ة عن األم ؤولية الوطني ى المس ور، عل ن  أم ئة إزاء األم دات الناش ديات والتھدي التح

  .تيسير وتنسيق التعاون الدولي فيما يتعلق باألمن النووي النووي؛ وأقرَّ بالدور المركزي للوكالة في

  االستشارية الدولية المعنية بالحماية الماديةالخدمة 

ً  احتفاالً   -٦٩ مت بمرور عشرين عاما  على أول بعثة من بعثات الخدمة االستشارية الدولية المعنية بالحماية المادية، نظَّ

ة  ي الوكال دنف اني/نوفمبرب لن رين الث ھر تش ي ش دة، ف ة المتح م، المملك ة لتقاس ة الثاني ية الدولي ة الدراس رات  الحلق الخب

بة ة  والممارسات الفضلى المكتس ات الخدم ذ بعث ة من تنفي ة المادي ة بالحماي ة المعني م المشاركون  .االستشارية الدولي وتقاَس

ة الدروس المستفادة ة المادي ة بالحماي ة المعني ة  وناقشوا الفوائد المتأتية من بعثات الخدمة االستشارية الدولي وأنشطة المتابع

ة ستالخاصة بھا، ونظر ذت الوكال ة. ونفَّ ك الخدم ز تل ارات تعزي ات  وا في خي ة في إطار ابعث ة االستشارية الدولي لخدم

  .١٩٩٦بعثة منذ عام  ٧٥ھذه الخدمة في إطار بعثات المجموع  ، وبذلك بلغ٢٠١٦المعنية بالحماية المادية في عام 

  بناء القدرات

ن،  نشاطاً تدريبياً في ٩٢ أجرت الوكالة ٢٠١٦في عام   -٧٠ دولي أو اإلقليمي،  ٣٩مجال األم ى المستوى ال ا عل منھ

ر من  منھا ٥٣و دريب ألكث ك األنشطة الت ة ١٤٠٠على المستوى الوطني، ووفَّرت تل ع  مشارك. وأطلقت الوكال أيضاً أرب

ووي، ھيللتعلُّم اإللكتروني ةجديد وحدات نمطّية ة : مقدمة إلى سلسلة األمن الن اولمحة ع الصادرة عن الوكال أُسس و؛ نھ

ى جانب  اإلشعاعات وتبعات التعرُّض لإلشعاعات؛ وتصنيف المواد المشعة؛ ا. وإل ومقدمة عن المصادر المشعة وتطبيقاتھ

ـ دول ب ة لل عت الوكال ك، تبرَّ از ٧٣٦ ذل والً  اً جھ عاعاترصد ل محم زة الرصد اإلش م ألجھ عة ُنظ ي نشر تس اعدت ف ، وس

  .اإلشعاعي البوابي

 ٢،٣التحقق النووي

 ٢٠١٦تنفيذ الضمانات في عام 

ا الضمانات.  تستخلص -٧١ ق فيھ ة تطبَّ ل دول ا يخصُّ ك أن الضمانات فيم تنتاًجا بش ام، اس ل ع ة ك ي نھاي ة، ف الوكال

ا  ا ووفائھ تھا لحقوقھ ويستند ھذا االستنتاج إلى تقييم جميع ما يتاح للوكالة من معلومات ذات صلة بالضمانات خالل ممارس

  بالتزاماتھا المتعلقة بالضمانات خالل ذلك العام.

  

_________________________________ 
 rg/sites/default/files/16/12/arabic_ministerial_declaration.pdfhttps://www.iaea.o متاحة على الموقع التالي:  ١

ان  التسمياتال تنطوي   ٢ ا ك داء أيِّ رأي مھم ى إب ذكورة، عل داد الم ا يشمل األع المستخَدمة وطريقة عرض المواد في ھذا القسم، بم
  ليم أو سلطاته، أو بشأن تعيين حدوده. من جانب الوكالة أو الدول األعضاء فيھا بشأن الوضع القانوني أليِّ بلد أو إق

ة يستند عدد الدول األطراف في معاھدة عدم انتشار األسلحة النووية المشار إليه إلى عدد صكوك التصديق أو االنض  ٣ مام أو الخالف
 التي تم إيداعھا.
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ة. ومن  ٤،٥دولة ١٨١، ُطبِّقت الضمانات على ٢٠١٦في عام و -٧٢ مرتبطة باتفاقات ضمانات نافذة معقودة مع الوكال

املة و ذلك ببين الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات ش ذةك الغ عددھا  ٦بروتوكوالت إضافية ناف ة، استخلصت  ١٢٤والب دول

لمية في الوكالة استنتاًجا عاًما مفاده أنَّ جميع المواد النووي ة ٦٩ة ظلت في نطاق األنشطة الس ة ٧دول ا يخصُّ بقي ا فيم ؛ أمَّ

ة في كل  ٥٥الدول البالغ عددھا  ر معلن ة غي دولة، وحيث كانت التقييمات الضرورية بشأن عدم وجود مواد وأنشطة نووي

ة ظل ة المعلن واد النووي لمية. دولة من ھذه الدول ال تزال جارية، فلم تستنتج الوكالة سوى أنَّ الم ت في نطاق األنشطة الس

الغ عددھا  ذة والب  ٤٩وفيما يخصُّ الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات شاملة ولكنھا غير مرتبطة ببروتوكوالت إضافية ناف

دولة، لم تستنتج الوكالة سوى أنَّ المواد النووية المعلنة ظلَّت في نطاق األنشطة السلمية. وفيما يتعلق بالدول التي اسُتخلص 

دابير ب ين الت ى تجمع ب ة مثل ة، وھي توليف ذ الضمانات المتكامل ة أن تنفِّ ا، يكون بوسع الوكال تنتاج األوسع نطاًق شأنھا االس

اء  اءة في الوف ة والكف در من الفعالي ق أقصى ق المتاحة بموجب اتفاقات الضمانات الشاملة والبروتوكوالت اإلضافية لتحقي

  .٨،٩دولة ٥٧، ُنفِّذت الضمانات المتكاملة في ٢٠١٦خالل عام بالتزامات الوكالة حيال الضمانات. و

وُنفِّذت الضمانات أيضاً فيما يخصُّ المواد النووية الموجودة في مرافق مختارة موجودة في الدول الخمس الحائزة  -٧٣

ار) بموجب  دم االنتش دة ع ة (معاھ لحة النووي ار األس دم انتش دة ع ي معاھ راف ف ة األط لحة نووي ات الضمانات ألس اتفاق

ارة  الطوعية الخاصة بھا. وفيما يخصُّ ھذه الدول الخمس، استنتجت الوكالة أنَّ المواد النووية الموجودة في المرافق المخت

ه في  ى النحو المنصوص علي حبت من الضمانات عل لمية أو ُس التي ُطبِّقت عليھا الضمانات ظلت في نطاق األنشطة الس

 االتفاقات.

تند وفيما ي -٧٤ خصُّ الدول الثالث التي نفَّذت فيھا الوكالة ضمانات عمالً باتفاقات ضمانات تخصُّ مفردات بعينھا وتس

ا INFCIRC/66/Rev.2إلى الوثيقة  ي ُطبِّقت عليھ ة الت ردات النووي ا من المف ، استنتجت الوكالة أنَّ المواد والمرافق وغيرھ

 ات ظلت في نطاق األنشطة السلمية.الضمان

د بإدخال  ١٢، كانت ھناك ٢٠١٦كانون األول/ديسمبر  ٣١تى وح -٧٥ م بع م تق دولة طرفاً في معاھدة عدم االنتشار ل

تنتاجات  ة أن تستخلص أي اس م تستطع الوكال دة. ول ة من المعاھ ادة الثالث اذ بمقتضى الم ز النف املة حي اتفاقات ضمانات ش

  . األطراف بشأن الضمانات فيما يتعلق بتلك الدول

  

 

_________________________________ 
ذه   ٤ دولال تشمل ھ تطع استخالص أي  ال م تس ذلك ل ا ول ة ضمانات فيھ ذ الوكال م تنفِّ ي ل ة، الت عبية الديمقراطي ا الش ة كوري جمھوري

  استنتاج بشأنھا.

  وتايوان، الصين.  ٥

  أو ببروتوكوالت إضافية يجري تطبيقھا بصورة مؤقتة، لحين بدء نفاذھا.   ٦

  وتايوان، الصين.  ٧

ا،   ٨ تان، وأوكراني يا، وأوروغواي، وأوزبكس دورا، وإندونيس أرمينيا، وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وإكوادور، وألبانيا، وألمانيا، وأن
دا، و ا، وآوآيرلن لندا، وإيطالي ا، بيس رو، وجامايك دا، وبي و، وبولن ا فاس نغالديش، وبوركين ا، وب ا، وبلغاري ال، وبلجيك االو، والبرتغ

ة  ً والجمھوري ابقا الفية س دونيا اليوغوس ة مق ا، وجمھوري ة كوري دة، وجمھوري ا المتح ة تنزاني يكية، وجمھوري ا، التش وب أفريقي ، وجن
ا، نوالدانمرك، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وسنغافورة، والسويد، وسيشيل، وشيلي، وغانا، وف دا، والكرسي الرسولي، وكرواتي لن

دا، وكندا، وكوبا، والتفيا، ولكسمبر ا، وھولن ا، وھنغاري رويج، والنمس اكو، والن الي، ومدغشقر، ومون غ، وليبيا، وليتوانيا، ومالطة، وم
  واليابان، واليونان.

  وتايوان، الصين.  ٩
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 اتفاقات الضمانات والبروتوكوالت اإلضافية، وتعديل بروتوكوالت الكميات الصغيرة وإلغاؤھاعقد 

ام  -٧٦ ي ع ة ٢٠١٦ف ذ خط ة تنفي لال، واصلت األمان دِّ  ،عم ي ُح بتمبر الت ي أيلول/س أن ، ٢٠١٦ثت ف راءات بش اإلج

ام ١٠الرامية إلى ترويج عقد اتفاقات الضمانات والبروتوكوالت اإلضافية ، دخل بروتوكوالن إضافيان ٢٠١٦. وخالل ع

لت دولتان١١اثنان حيز النفاذ نقح.  ١٢. وعدَّ نصَّ النمطي الم دا ال بروتوكولي الكميات الصغيرة الساريين لديھما بحيث يجسِّ

ات صغيرة وبروتوكول  ه بروتوكول كمي املة ومع اق ضمانات ش ى اتف ك، وافق مجلس المحافظين عل ى ذل وباإلضافة إل

ام ١٣إضافي لدولة واحدة ة ع ول نھاي ه، بحل ذة ٢٠١٦. ومقتضى ذلك أنَّ ات ضمانات ناف دول المرتبطة باتفاق ان عدد ال ، ك

ذة  ١٨٢ افية ناف والت إض ة ببروتوك دول المرتبط دد ال ة، وع ة ١٢٩دول ت دول ك، قبل ى ذل الوة عل صَّ  ٦٢. وع ة ن دول

نقَّ  ٥٦بروتوكول الكميات الصغيرة المنقَّح (منھا  نصُّ الم ا ال ة دخل فيھ اذ)، وألغت سبع دول بروتوكوالت دول ز النف ح حي

  الكميات الصغيرة الخاصة بھا. 

  ) ٢٠١٥( ٢٢٣١التحقق والرصد في جمھورية إيران اإلسالمية على ضوء قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة 

ران اإلسالمية  ٢٠١٦واصلت الوكالة في عام   -٧٧ ة إي ق االضطالع بالرصد والتحقق في جمھوري ا يتعل ران) فيم (إي

 ،٢٠١٦كانون الثاني/يناير  ١٩في ، بالتدابير المتصلة بالمجال النووي الواردة في خطة العمل المشتركة، وذلك حتى أبلغھا

ة  دول األوروبي ة ال ة (مجموع دة األمريكي ات المتح دة والوالي ة المتح ا والمملك ين وفرنس ا والص ي وألماني اد الروس االتح

 ١٤.خطة العمل المشتركة سارية لم تعد – مع بدء تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة – هأنَّ ) وإيران ب٣+الثالث

اير  ١٦وفي   -٧٨ ى مجلس ٢٠١٦كانون الثاني/ين ك إل وازاة ذل ى مجلس المحافظين وبم ًرا إل ام تقري دير الع م الم دَّ ، ق

رات  ى  ١-١٥األمن أفاد فيه بأنَّ الوكالة قد تحقَّقت من أنَّ إيران قد اتخذت اإلجراءات المنصوص عليھا في الفق  ١١-١٥إل

  ة. وجاء يوم التنفيذ في اليوم نفسه. من المرفق الخامس بخطة العمل الشاملة المشترك

ي   -٧٩ اير  ١٦وف انون الثاني/ين اق  ٢٠١٦ك ق باتف افي الملح ول اإلض اً البروتوك ق مؤقت ران تطبِّ دأت إي ا، ب أيًض

ذ بالكامل ١٧الضمانات المعقود معھا وفًقا للمادة  دأت تنفِّ (ب) من البروتوكول اإلضافي، إلى حين دخوله حيِّز النفاذ، كما ب

ل البن   من الترتيبات الفرعية التفاق الضمانات المعقود معھا. ١-٣د المعدَّ

ة   -٨٠ ران المتعلق ات إي ق بالتزام ا يتعل د فيم التحقُّق والرص طالع ب ى االض ة عل ت الوكال ذ، دأب وم التنفي ذ ي ومن

ام  بالمجال املة المشتركة. وخالل ع ووي بمقتضى خطة العمل الش ام ستة ٢٠١٦الن دير الع م الم دَّ ى مجلس ، ق ارير إل تق

وان  وموازاة مع ذلك إلى مجلس األمن التابع لألمم المتحدة المحافظين ران اإلسالمية بعن ة إي ق والرصد في جمھوري التحقُّ
دة  م المتح ابع لألم ن الت س األم رار مجل وء ق ى ض ائق  )٢٠١٥( ٢٢٣١عل ، GOV/2016/8، وGOV/INF/2016/1(الوث

  ).GOV/INF/2016/13، وGOV/2016/55، وGOV/2016/46، وGOV/2016/23و

  

_________________________________ 
  https://www.iaea.org/sites/default/files/16/09/plan-of-action-2015-2016.pdf متاحة على الموقع التالي:خطة العمل   ١٠

  ن وكوت ديفوار. الكاميرو  ١١

  أفغانستان، وسان كيتس ونيفيس.   ١٢

  ليبيريا.  ١٣

حالة برنامج إيران النووي وفقاً لخطة العمل بعنوان  المدير العام إلى مجلس المحافظين تقريراً  قّدم، ٢٠١٦في كانون الثاني/يناير   ١٤
  .)GOV/INF/2016/3(الوثيقة  المشتركة
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  الجمھورية العربية السورية (سوريا) 

وان ٢٠١٦في آب/أغسطس   -٨١ ى مجلس المحافظين بعن ًرا إل ام تقري م المدير الع ود ، قدَّ اق الضمانات المعق ذ اتف تنفي
فيه التطورات ذات الصلة وتناول ، )GOV/2016/44(الوثيقة  بموجب معاھدة عدم االنتشار في الجمھورية العربية السورية

ه GOV/2015/51(الوثيقة  ٢٠١٥المستجدة منذ التقرير السابق في آب/أغسطس  ام مجلس المحافظين أنَّ دير الع غ الم ). وأبل

ح للغاية أنَّ مبنى جرى  لم ترد لعلم الوكالة أيُّ معلومات جديدة من شأنھا أن تؤثِّر في تقييم الوكالة الذي مفاده أنَّه من المرجَّ

ام  ١٥تدميره في موقع دير الزور كان مفاعالً نووياً وكان ينبغي أن تعلنه سوريا للوكالة. ام ٢٠١٦وفي ع دير الع د الم دَّ ، ج

م  اكن أخرى. ول زور وأم ر ال ع دي ة بموق ة المتعلق دعوته إلى سوريا بأن تتعاون مع الوكالة تعاوناً تاماً بشأن المسائل العالق

  ت.تستجب سوريا بعُد لھذه الدعوا

ات  -٨٢ ن معلوم ة م وفَّر للوكال ا ت ع م وريا وجمي متھا س دَّ ي ق ات الت يم المعلوم ى تقي تناًدا إل رى واس لة أخ  ذات ص

ام بالضمانات ا يخصُّ ع ، لم تعثر الوكالة على أي مؤشرات تدلُّ على تحريف مواد نووية معلنة من األنشطة السلمية. وفيم

  نة ظلت في نطاق األنشطة السلمية.مواد النووّية المعل، خلصت الوكالة بشأن سوريا إلى أنَّ ال٢٠١٦

  جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية 

طس  -٨٣ ي آب/أغس وان ٢٠١٦ف ام بعن ؤتمر الع افظين والم س المح ى مجل راً إل ام تقري دير الع م الم دَّ ، ق

ق ة  "تطبي ة" (الوثيق عبية الديمقراطي ا الش ة كوري ي جمھوري مانات ف مَّن )GOV/2016/45–GC(60)/16الض ، وتض

ر ي آب/أغسطس  التقري ام ف دير الع ر الم ذ إصدار تقري ورات من ن تط تجدَّ م ا اس ر م ن آخ ات ع ة  ٢٠١٥معلوم (الوثيق

GOV/2015/49-GC(59)/22.(  

ا١٩٩٤ومنذ عام  -٨٤ ا اتف نصُّ عليھ ي ي ق ، لم تتمكَّن الوكالة من االضطالع بجميع أنشطة الضمانات الضرورية الت

ه  ٢٠٠٢الضمانات المعقود بموجب معاھدة عدم االنتشار. ومن نھاية عام  ادرة ٢٠٠٧وحتى تموز/يولي ة ق م تكن الوكال ، ل

ةتدابير التحقق في  على تنفيذ — ٢٠٠٩وما زالت غير قادرة منذ نيسان/أبريل  — ا جمھوري ة الشعبية كوري ، الديمقراطي

   .جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطيةتاج بشأن الضمانات فيما يتعلق بكن الوكالة من الخلوص إلى استنموعليه، لم تت

اير  ٦في  -٨٥ انون الثاني/ين ة أعلنت  ٢٠١٦ك عبية الديمقراطي ا الش ة كوري ي جمھوري ة وف ة نووي ا أجرت تجرب بأنھ

ً  ٢٠١٦أيلول/سبتمبر  ٩   ة نووية أخرى. ببأنھا أجرت تجر أعلنت أيضا

ا ، ٢٠١٦في و  -٨٦ ي تضطلع بھ ة الت لم تنفَّذ أي أنشطة تحقُّق في الميدان، لكن الوكالة واصلت رصد األنشطة النووي

ة باستخدام المعلومات  ا الشعبية الديمقراطي ك الصور الملتقطة المستمدة من مصادر مفتوحةجمھورية كوري ا في ذل ، بم

ا وحافظت الوكالة على الجاھزية ال بالسواتل والمعلومات التجارية. ة كوري ذ الضمانات في جمھوري تئناف تنفي تشغيلية الس

   الشعبية الديمقراطية، وواصلت تعزيز معرفتھا بالبرنامج النووي لجمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

ام وو  -٨٧ ة خالل ع ة  ٢٠١٦اصلت الوكال راتمراقب غيل المؤش ع تش ا م ي تتسق داللتھ ون الت ة يونغبي وى  محط للق

وبر ميغاواط (كھربائي) في يونغبيون.  ٥ االذي تبلغ سعتھالنووية التجريبية  ين منتصف تشرين األول/أكت وتبع ذلك فترة ب

ل ثمةلم تكن  ومطلع كانون األول/ديسمبر حيث ذا القبي كو .أي مؤشرات من ھ راغ المفاعل من  كانت تل ة إلف رة كافي الفت
_________________________________ 

راره   ١٥ ي ق افظين سوريا، ف ا مجلس المح ه  GOV/2011/41دع د من خالل تصويت) ٢٠١١الصادر في حزيران/يوني ى ، (اعُتِم إل
اق ا التف ى  جملة أمور من بينھا أن تعالج على وجه السرعة عدم امتثالھ دة عدم االنتشار، وعل ه في إطار معاھ ذي عقدت الضمانات ال

د الوكالة بتقاري ثة بمقتضىوجه الخصوص أن تزوِّ ع المعلومات  اتفاق ر محدَّ ى جمي ا من الوصول إل الضمانات المعقود معھا وتمكينھ
ا يمكِّ ة بم ائل العالق ع المس ي جمي ن والمواقع والمواد واألشخاص على النحو الالزم للوكالة من أجل التحقُّق من ھذه التقارير، وأن تسوِّ

  ع السلمي الخالص للبرنامج النووي السوري.الوكالة من تقديم التأكيدات الضرورية بشأن الطاب
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ع الوقود ثم إعادة تزويده بالوقود ال دأت في مطل دة ب ع أنَّ دورًة جدي حًقا. واستناًدا إلى الدورات التشغيلية السابقة، يمكن توقُّ

 سوف تدوم سنتين تقريًبا. ٢٠١٥ر كانون األول/ديسمب

ام  -٨٨ ن ع ع األول م ذ الرب اء ٢٠١٦ومن ر الكيمي غيل مختب ع تش ا م ق داللتھ ددة تتس رات متع اك مؤش ت ھن ، كان

ذه المؤشرات اإلشعاعية، بما في ذلك إم المختبر. وتوقَّفت ھ دادات بصھاريج كيميائية وتشغيل المحطة البخارية المرتبطة ب

ى استخدام ٢٠١٦في مطلع تموز/يوليه  . وفي حمالت إعادة المعالجة السابقة، انطوى تشغيل مختبر الكيمياء اإلشعاعية عل

غ من محطة يونغبيون للقوى النووية التج   ميغاواط (كھربائي)). ٥ريبية (الوقود المستھلَك المفرَّ

ق   -٨٩ تخدام مرف ع اس ا م اك مؤشرات تتَّسق داللتھ ووي كانت ھن ود الن ون لتصنيع قضبان الوق ة يونغبي ي محط وف

ذي  ى ال ة حول المبن ييد إضافية جاري ال تش اك أعم ائن في المحطة. وكانت ھن اإلثراء بالطرد المركزي المبلغ بشأنه والك

  بشأنه.يأوي ذلك المرفق المبلغ 

ونن الوكالة من الوصول إلى موقع كولم تتم  -٩٠ ى الوضع يونغبي د عل ة التأكي ع، ال يمكن للوكال ة الموق . ودون معاين

  دة في الموقع، أو طبيعة وغرض األنشطة المالحظة.والتشغيلي للمرافق الموج

ذلك تنفيذ ويمثِّل استمرار   -٩١ ا يتصل ب البرنامج النووي لجمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية ومواصلة تطويره وم

ار  ة"، مث ا النووي ز قوتھ ق "بتعزي ا يتعل ك م من التصريحات الصادرة عن جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بما في ذل

ا في قلق بالغ. وتعدُّ األنشطة النووية التي تضطلع بھا جمھورية كوريا الشعبي ق، بم ة الديمقراطية من دواعي األسف العمي

ذي  ٥ذلك ما يتصل بمحطة القوى النووية التجريبية ( ميغاواط (كھربائي)) ومختبر الكيمياء اإلشعاعية، واستخدام المبنى ال

رارات ذات الصلة الصادرة عن ال انتھاكات واضحة للق ك األفع ل تل مجلس  يأوي مرفق اإلثراء المبلغ بشأنه. وتشكِّل مث

رار ك الق ي ذل ا ف دة، بم م المتح ابع لألم ن الت انالتجرو. )٢٠١٦( ٢٣٢١و )٢٠١٦( ٢٢٧٠ اناألم انالنووي بت ة  ت الرابع

ة  ي أجرتھوالخامس ة مالت عبية الديمقراطي ا الش ة كوري ا ا جمھوري ت عنھم ي وأعلن اير  ٦ف انون الثاني/ين ي و ٢٠١٦ك ف

بتمبر  ٩ والي٢٠١٦أيلول/س ى الت ً  ،، عل ا ثالن أيض م  ُتم ابع لألم ن الت رارات الصادرة عن مجلس األم ا واضًحا للق انتھاًك

  أسف عميق.  وھما مثارالمتحدة، 

 تعزيز الضمانات

ا يخصُّ انتھت ، ٢٠١٦عام  خالل  -٩٢ ة فيم ى مستوى الدول دد المتبق الوكالة من تحديث ُنھج الضمانات عل من  يالع

ن ة م ة األصلية المؤلف ي المجموع دول ف ة ٥٣ ال ت فعالً  دول ي كان ةالت ام  خاضعة لضمانات متكامل ة ع ي بداي . ٢٠١٥ف

ة الضمانات ُنھج ضعت ووباإلضافة إلى ذلك،  اني دوللعلى مستوى الدول املة  ثم اق ضمانات ش دول المرتبطة باتف من ال

أنھا االس ا؛ ووبروتوكول إضافي نافذ والتي اسُتخلص بش دولتينتنتاج األوسع نطاًق اق ضمانات  ل دول المرتبطة باتف من ال

اق ضمانات  ة واحدة مرتبطة باتف شاملة وبروتوكول إضافي نافذ والتي لم ُيستخلص بشأنھا االستنتاج األوسع نطاًقا؛ ولدول

ت مع الدولة المعنية طوعي وبروتوكول إضافي نافذ. وعند وضع وتنفيذ نھج ضمانات على مستوى الدولة، ُتجرى مشاورا

 و/أو الھيئة اإلقليمية المعنية، ال سيما بشأن تنفيذ تدابير الضمانات في الميدان.

  التعاون مع السلطات الحكومية واإلقليمية 

ة تسع دورات   -٩٣ دت الوكال ة بالضمانات، عق ا المتعلق ذ التزاماتھ ى تنفي درات عل اء الق ى بن دول عل اعدة ال ة مس بغي

ةتدريبية دولية  نظم الحكومي ى ال دة المسؤولين عن اإلشراف عل ة لفائ ة ووطني ة وإقليمي ة  واإلقليمي ة بحصر ومراقب المعني

دول  ا ال متھ ي نظَّ ة األخرى الت د من األنشطة التدريبي المواد النووية وعن تنفيذ تلك النظم. وشاركت الوكالة أيًضا في العدي

ام  ي ع ائي. وف ى أساس ثن ية ، أجرت الو٢٠١٦األعضاء عل ة األساس ات االستعراض المتكامل للبني ين من بعث ة بعثت كال
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ق  ة لتطبي درات الالزم ز الق اع أسلوب منھجي في تعزي ة اتِّب النووية، شملتا جملة أمور من بينھا إسداء المشورة بشأن كيفي

 الضمانات عند استھالل برنامج للقوى النووية.

  معدات وأدوات الضمانات

ا -٩٤ ة طوال ع ق  ٢٠١٦م حرصت الوكال ي المراف ة ف ب دات الخاصة بالرصد المركَّ زة والمع تمر األجھ ى أن تس عل

ذ  ة في تنفي ة حيوي دات بأھمي النووية في مختلف أنحاء العالم في العمل على النحو المطلوب، حيث تتَّسم تلك األجھزة والمع

لَّ وحدات االضمانات تنفيًذا فّعااًل. وواصلت الوكالة حملة تنفيذ نظام المراقبة من الج لَّ مح الي ليح ل الت ا ي ي عف ة الت لمراقب

 عليھا الزمن.

  الخدمات التحليلية الخاصة بالضمانات

ام  -٩٥ ي ع ة ٢٠١٦ف واد  ٦٠٣، جمعت الوكال ر الم ي مختب ل ف ا للتحلي ة، وخضعت جميعھ واد النووي ن الم ة م عين

ر  ت تحليلھا شبكة مختبرات التحليل،عينة بيئية تول ٤٧٤النووية التابع للوكالة. وجمعت أثناء العام أيًضا  ك مختب بما في ذل

ع  اءة وإجراءات الجودة لضمان صحة جمي ارات الكف ة. وُطبِّقت اختب العينات البيئية ومختبر المواد النووية التابعان للوكال

  النتائج ودقتھا.

  تطوير القوى العاملة في ميدان الضمانات 

مت الوكالة أكثر من٢٠١٦في عام  -٩٦ ي الضمانات  ١٦٠ ، نظَّ د مفتِّشي ومحلِّل دورة تدريبية بشأن الضمانات لتزوي

دتا في  ة ُعق ديتين بشأن ضمانات الوكال ين تمھي ة دورت دورات التدريبي ذه ال بالكفاءات التقنية والسلوكية الالزمة. وشملت ھ

دة  ة الرئيسي لفائ ر الوكال ى ٢٣مق ديًثا، باإلضافة إل ين ح ق  من مفتشي الضمانات المعيَّن ي المراف دت ف دة ُعق دورات عدي

 .في الميدان النووية لتعزيز الكفاءات العملية فيما يخصُّ تنفيذ الضمانات

  تكنولوجيا المعلومات: تحديث تكنولوجيا معلومات الضمانات 

ات، وانتھت من ٢٠١٦خالل عام  -٩٧  تحسين، استحدثت الوكالة أدوات وقدرات جديدة في مجال تكنولوجيا المعلوم

ا يخصُّ  زت أمن المعلومات فيم ا المعلومات الخاصة بالضمانات، وعزَّ جميع التطبيقات القديمة المستخدمة في تكنولوجي

ك  مانات، وذل ات الض نبيان زء م ا  كج ت أدوات تكنولوجي د مكَّن مانات. وق ات الض ا معلوم ديث تكنولوجي روع تح مش

رة الوكالَة من زيادة الفعا لية وإيجاد سبل لتحسين الكفاءة وتعزيز األمن، مع تلبية الطلب المتزايد المعلومات الجديدة والمطوَّ

مھا.   على الخدمات التي تقدِّ

  االستعداد للمستقبل

ام  -٩٨ ي ع ة٢٠١٦ف ة وثيق رة  ، نشرت الوكال ووي للفت ق الن ال التحق ي مج ذ ف م التطوير والتنفي امج دع -٢٠١٦برن
لة لجميع أعم٢٠١٧ . وسعياً ٢٠١٧-٢٠١٦ال التطوير التي ُيتوقَّع االضطالع بھا في الفترة . ويرسم البرنامج صورة مفصَّ

اد  ة االعتم التحقُّق، واصلت الوكال ق ب ا يتعل ة فيم ذ أنشطة الوكال إلى تحقيق أھداف التطوير في المدى القريب، ودعماً لتنفي
ي نھ طة. وف ك األنش ن تل د م ذ العدي ي تنفي اء ف دول األعض ة بال دعم الخاص رامج ال ى ب ام عل ة ع دى ٢٠١٦اي ت ل ، كان

 .والمفوضية األوروبية برامج دعم رسمية مع الوكالة ١٦دولة ٢٠

_________________________________ 
ي  ١٦ اد الروس ين ،االتح بانيا ،واألرجنت تراليا ،وإس ا ،وأس ل ،وألماني ا ،والبرازي يكية ،وبلجيك ة التش ا ،والجمھوري ة كوري  ،وجمھوري

ا ا ،والصين ،والسويد ،وجنوب أفريقي دا ،وفرنس دا ،وفنلن ا ،وكن ة المتحدة، وھنغاري دا ،والمملك ةوالو ،وھولن دة األمريكي ات المتح  ،الي
  واليابان. 
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 التنمية إدارة التعاون التقني ألغراض

    ٢٠١٦برنامج التعاون التقني في عام 

درات في مجال االستخدام   -٩٩ اء الق ا وبن ل التكنولوجي ة لنق دى الوكال ة الرئيسية ل إّن برنامج التعاون التقني ھو اآللي

السلمي للعلوم والتكنولوجيا النووية، ومساعدة الدول األعضاء على تحقيق أھدافھا اإلنمائية والتصّدي لطائفة من التحديات 

ام  تأثرت الصح٢٠١٦العالمية. وفي ع أعلى حصة من ، اس ة ب الغة والتغذي ة المب الغ أي — الفعلي من  — المدفوعة المب

بة  ي، بنس اون التقن امج التع الل برن بة ٪٢٥٫٨خ ان بنس ك األم ال ذل بة ٪٢٣٫١. وت ة بنس ة والزراع م األغذي . ٪١٧٫٣، ث

غير المالي، َدعَم برنامج  بالتنفيذ. وفيما يتعلق ٪٨٤٫٦نھاية العام، بلغ معّدل التنفيذ المالي لصندوق التعاون التقني حلول وب

راء والمحاضرين، و ٣٧٧٧التعاون التقني، ضمن جملة أمور،  ام الخب ة،  ١٩٣مھمة من مھ ة وأقاليمي ة إقليمي دورة تدريبي

  منحة دراسية وزيارة علمية.   ١٧٠١و

دراتھا البشرية من أجل  وقد واَصلت الوكالة، من خالل برنامجھا للتعاون التقني، دعم الدول األعضاء في بناء  -١٠٠ ق

ز  اء الشراكات، وتعزي رامج والمشاريع، وبن ى تحسين جودة الب تحقيق التنمية المستدامة. وَرّكز برنامج التعاون التقني عل

ن  ة م ة. وضاعفت الوكال ة النووي لمي للطاق ق الس عاعيين من أجل التطبي ان واألمن اإلش ي، وتحسين األم اون اإلقليم التع

ة  دى الجھود الرامي ة من اإلشعاعات ل درات المتصلة بالوقاي ان، والق ة لألم ة والرقابي ى األساسية الحكومي ز البن ى تعزي إل

ل  المستخدمين النھائيين لإلشعاعات المؤينة. وقد قُّدم دعم فوري للدول األعضاء حتى تتصدى لحاالت تفّشي األمراض مث

ع في  مرض الجلد الكتيلي في أوروبا ومرض فيروس زيكا في أمريكا ذي وق زال ال ل الزل الالتينية، وللكوارث الطبيعية مث

وادور،  ىاك دليل عل ك ك ن در وذل ي م اون التقن امج التع ن خالل برن ّدم م دعم المق ه ال م ب ا يّتس تجابة م ن االس ة م ة عالي ج

  والمرونة.

القُطرية والخطط اإلنمائية  وَيسترشُد برنامج التعاون التقني باألولويات المعرب عنھا في فرادى األطر البرنامجية  -١٠١

 ً امج أيضا ة المتفق  الوطنية، وكذلك بأطر البرامج اإلقليمية وأولوياتھا. ويھدف البرن ق أھداف التنمي ى اإلسھام في تحقي إل

رة  ي للفت اون التقن ار دورة التع ي إط تدامة. وف ة المس داف التنمي ل أھ ن قبي دولي م ى الصعيد ال ا عل ، ٢٠١٧-٢٠١٦عليھ

  دول أعضاء جديدة من أولى برامجھا الوطنية للتعاون التقني على اإلطالق. استفادت تسع 

  لمحة عامة عن األنشطة اإلقليمية

ة الشبكات،   -١٠٢ وارد البشرية، وإقام درات الم اء ق ى أنشطة بن دول األعضاء عل في أفريقيا، رّكز الدعم المقّدم إلى ال

ى الشراكات، وإقامة وتقاسم المعارف، وتيسير   ى الصحة البشرية، والزراعة عل دخالت عل زت الت دات. وَرّك شراء المع

  واألمن الغذائي، واالستدامة البيئية واألطر القانونية والرقابية. 

ادة   -١٠٣ اء أو إع ق بإنش ا يتعلّ رة فيم ينات كبي ت تحس رية، أُدخل حة البش ال الص ي مج وف

اء يع أو إنش دمات توس الج خ ا الع دان، منھ دة بل ي ع عاعي ف قر اإلش نغال ومدغش وانا والس دا وبوتس ، أوغن

ث ت حي ة َدعم ميم الوكال ذ تص اء  وتنفي ال الفيزي ي مج ة ف ة وتعليمي رامج تدريبي ع ب ودة، ووض مان الج رامج لض ب

ة ب الطبي ا بحس ى انطباقھ ة  عل درت الوكال اني/نوفمبر، أص رين الث ي تش ووي. وف ب الن وجزالط ون الم  المعن

Enhancing Patient Care in Africa through Safe Medical Imaging ) ا من خالل ة المرضى في أفريقي تحسين رعاي
) بشأن الدور الذي يؤّديه الفيزيائي الطبي في مجال التصوير الطبي. IAEA Brief No. 2016/1( )التصوير الطبي المأمون

ق  ھذا الموجزشّجع يو ان الدول األعضاء على وضع سياسات لضمان تحقي ادة الأم ة في مجال التصوير أفضل وزي فعالي

  التشخيصي.
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َعّززت عدة مختبرات بيطرية وطنية، بدعم من الوكالة، قدراتھا في مجال الكشف عن مخلفات ، ٢٠١٦وفي عام   -١٠٤

نن  ن ب ة م ادرات األغذي م ص ى دع ة وإل واق الوطني ي األس ة ف المة األغذي ين س ى تحس ك إل ة. وأّدى ذل اقير البيطري العق

ھم تح ة، ُيس راض الحيواني ال األم ي مج ال. وف بيل المث ى س رب عل وانا والمغ درات وبوتس ين الق ي س تخدام ف ات اس تقني

، اعترفت ٢٠١٦أفضل. وفي عام بأسلوب سالمة األغذية ومكافحة األمراض العابرة للحدود زيادة التشخيص الجزيئي في 

ى مرض االلتھاب ال ر مرجعي بالنسبة إل وطني في بوتسوانا كمختب المختبر البيطري ال وان ب منظمة العالمية لصحة الحي

ري المع وي البق دمات الرئ ل الخ ا جع وطني، مم ري ال ر البيط ابع للمختب دي الت ق ياون تح مرف اميرون، اُفت ي الك دي. وف

ري  ر البيط وم المختب ي، يق اون التقن امج التع ار برن ي إط د. وف وب البل ي جن ات ف ي الحيوان ى مربي رب إل ية أق التشخيص

اء  وطنية دون إقليمية رائدة في مجال مكافحة األمراضفاعلة الوطني، وھو جھة  دريب علم ئة، بت ة المصدر الناش الحيواني

ي،من الدول األعضاء األفريقية األخرى اون التقن وجي  ، في إطار برنامج التع وجي واألمن البيول ان البيول في مجالي األم

  عالية اإلِمراض.الفيما يتعلّق باألمراض الحيوانية المصدر الناشئة مثل مرض فيروس اإليبوال ومرض إنفلونزا الطيور 

، اسَتكمل مشروع الساحل ٢٠١٦االستدامة البيئية وتوافر المياه. وفي عام في منطقة أفريقيا  ومن بين األولويات  -١٠٥

الجوفية في منطقة الساحل. وأصدرت الدول األعضاء  الموارد المائيةاإلقليميُّ الخاص بالوكالة أّول لمحة عامة شاملة عن 

ق بصوغ توصيات  ١٣المشاركة الـ  ا يتعلّ ة فيم ة، وھي تكتسي أھمي اه الجوفي خمسة تقارير عن مستودعات/أحواض المي

  لتحسين إدارة المياه الجوفية في منطقة الساحل. 

ادئ، كانت المجاالت المواضيعية   -١٠٦ ي وذات األولوفي منطقة آسيا والمحيط الھ اون التقن ى دورة التع ة بالنسبة إل ي

ات الصناعية ٢٠١٧-٢٠١٦للفترة  ة والزراعة، والتطبيق ن، واألغذي اه  ،ھي الصحة البشرية والتغذية، واألمان واألم والمي

اءات في درات والكف ق والبيئة. وفي إطار الصحة البشرية، ساعد برنامج التعاون التقني الدول األعضاء على بناء الق ا يتعلّ م

ووي العالجي من أجل  ي والطب الن دد الطرائق التشخيصي الجزيئ ات الناشئة في مجالي التصوير المتع باستخدام التقني

 ً ديد أيضا م التش ك مرض السرطان. وت ي ذل ا ف ا، بم ة وعالجھ ر الُمعدي ة األمراض غي ات الطب  مكافح ق تقني ى تطبي عل

 ً   ء القدرات اإلقليمية ودعمھا من أجل تطبيق نظم لضمان الجودة.مأموناً وآمناً من خالل بنا النووي تطبيقا

ى إنشاء   -١٠٧ ة عل وقد َركَّزت المشاريع اإلقليمية في مجال األمان اإلشعاعي على مساعدة الدول األعضاء في المنطق

ة، واستدامة بنية  ات استعراضية، ووضع خطط وطني درات أساسية وطنية متينة لألمان اإلشعاعي عبر إجراء بعث اء ق وبن

عاعية.  ا اإلش تخدمي التكنولوجي ة ومس ات الرقابي فيات والھيئ ي المستش عاعي ف ان اإلش ز األم ى تعزي امج عل اعد البرن س

م األشعة التشخيصي  املين من اإلشعاعات في مجالي عل وقدراتھا في مجال قياس الجرعات لضمان وقاية المرضى والع

لي والطب النووي.   والتدخُّ

درات و المؤسساتقدرات على تنمية  ٢٠١٦آسيا الوسطى، َرّكزت أنشطة التعاون التقني في عام ووفي أوروبا   -١٠٨ ق

ووي الموارد  ان الن ع مجاالت وھي: األم ة ألرب البشرية، وعلى تعزيز التعاون فيما بين الدول األعضاء. وأُعطيت األولوي

ة  ات التكنولوجيا النظيريةواإلشعاعي؛ والطاقة النووية؛ والصحة البشرية؛ وتطبيق ات البيئي ك التطبيق واإلشعاعية بما في ذل

  والزراعية والصناعية.

ة   -١٠٩ ة مأمون وفير طاق ار لت ة كخي القوى النووي ق ب ا يتعلّ ي فيم اون التقن ى التع وفي المنطقة، تواصل تزايد الطلب عل

ـِّة، والتصرف واقتصادية وموثوقة. كما ارتفع عدد الطلبات على التعاون التقني في م ات المشع جاالت التصّرف في النفاي

ً وفي الوقود المستھلك وإخراج المرافق النووية من الخدمة.  ا ى تلقي ظل الطلب مرتفع ووي  عل دعم في مجالي الطب الن ال

  الرقابية. الحال بالنسبة إلى األنشطة المتعلقة بإشراك الجھات المعنية في عمليات اتخاذ القرارات كما ھو وعالج السرطان، 

دول األعضاء للتصدي   -١١٠ ة لل ديم المساعدة الطارئ ة من تق ا، تمكنت الوكال د لوفي منطقة أوروب تفّشي مرض الجل

ام  ي ع ي ف ة و. ٢٠١٦الكتيل ر المعدي للغاي روس جدري البق ائع في ذكور ھو ش ا الم ي أفريقي ياف ي وآس دأ ف د ب ه ق ا أن ، كم
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ى ٢٠١٣االنتشار في جنوب شرق أوروبا منذ عام  ة عل راء في المنطق . ومن خالل برنامج التعاون التقني، تم تدريب الخب

  الكيفية التي يتم بھا الكشف عن ھذا الفيروس بسرعٍة ودقٍة.

االت المواضيعية ذات األ  -١١١ ت المج اريبي، كان ة والك ا الالتيني ة أمريك ي منطق اون وولوف ى دورة التع بة إل ة بالنس ي

رة  ة  ٢٠١٧-٢٠١٦التقني للفت ووي، واألغذي ان الن ا األم ى مرض السرطان)، يليھ ز عل ة (مع التركي ھي الصحة والتغذي

  ٪ من التمويل األساسي لھذه المجاالت.٧٠والزراعة، والمياه والبيئة. وقد تم تخصيص أكثر من 

دّمر ضرإوعانت   -١١٢ زال م ادئ في نيسان/أبريل كوادور من زل ى المحيط الھ ة عل ّدم ٢٠١٦ب سواحلھا المطلّ . وق

ات  ة كجزء من ترتيب ر الُمتلف ارات غي راء بشأن استخدام االختب برنامج التعاون التقني مساعدة فورية في شكل مشورة خب

مالتصّدي للطوارئ،    ت الطبية.في التشخيصا الستخدامھاالسينية  لتشخيص باألشعةل محمولة معدات كما قدَّ

دات من كذلك تحديات تفشي مرض فيروس زيكا وأثار   -١١٣ في المنطقة. وبمساعدة من الوكالة، تم شراء أحدث المع

لبواسطة  المنقولةأجل الكشف بسرعة عن فيروس زيكا وغيره من الفيروسات  ا المرض نواق اون  حظي. كم مشروع تع

بح تجمعات البعوض. و، بالموافقة أربع سنواتيدوم تكميلي  تقني إقليمي ة لك ة الحشرة العقيم ذ تقني دعم تنفي أنه أن ي من ش

ذا المشروع من  ه في إطار ھ تم تقديم ا ي ا مم روس زيك وَتستفيد إحدى عشرة دولة من الدول األعضاء المتضررة من في

  معدات وتدريب.

ة من ال  -١١٤ ة الدومينيكي ة المتوسطية في الجمھوري ة الفاكھ ى نحو وقد َتطلّب انتشار ذباب وم بالتنسيق عل ة أن َتق وكال

ي،  اون التقن امج التع دم من خالل برن دعم المق ة الحازم وال دخل الحكوم فوري من خالل برنامج التعاون التقني. وبفضل ت

  .٢٠١٦بعد ستة أشھر، واستؤنفت األنشطة التجارية في عام  ھذه الذبابة انتشارتمت مكافحة 

  برنامج العمل من أجل عالج السرطان

دول  ھاتقوم الوكالة من خالل برنامج عمل  -١١٥ يين، بمساعدة ال من أجل عالج السرطان، بالتعاون مع الشركاء الرئيس

من أجل زيادة فرص االستفادة من الطب اإلشعاعي كجزء من إطار شامل لمكافحة  ة الدخلوالمتوسط ةاألعضاء المنخفض

على تعزيز مھارات المھنيين الصحيين وتعبئة موارد إضافية  ٢٠١٦السرطان. وقد َركَّزت األنشطة المضطلع بھا في عام 

  السرطان.جيدة ومأمونة وفعالة ومستدامة في مجال من أجل توفير خدمات 

دول األعضاء والقطاع العاموخالل   -١١٦ ة مع مؤسسات ال ك القائم ز تل دة وقامت بتعزي ، أقامت الوكالة شراكات جدي

ات المجتم المي الخاص والمؤسسات ومنظم بء الع ة الع ي مجابھ دول األعضاء ف م ال ن أجل دع دني ذات الصلة م ع الم

  للسرطان بفعالية وعلى نحو متماسك ومنّسق. 

واستضافت ثماني دول أعضاء بعثات متكاملة من البعثات االستعراضية المتكاملة لبرنامج العمل من أجل عالج   -١١٧

ى مكافح ة عل دراتھا الوطني يم ق ا السرطان بغية تقي ة عبئھ دول األعضاء توصيات لمجابھ ذه ال ى ھ ّدمت إل ة السرطان. وقُ

  الناجم عن السرطان. 

ة بالسرطان.   -١١٨ كما قامت الوكالة بتيسير ودعم تدريب المھنيين الصحيين على طائفة متنوعة من المواضيع المتعلّق

 ً ا دا دعم ا وروان ت ناميبي د تلّق أن وض وق اريين بش راء االستش ن الخب ا م ي قّيم رطان. وف ة الس ة لمكافح ا الوطني ع خططھ

دول األعضاء من  ا لل دعم م ات عمل ل ة، حلق ة الصحة العالمي ع منظم ة، باالشتراك م دت الوكال ار، عق لفادور وميانم الس

ى  دورات المتاحة عل ة تطوير ال ذه األنشطة. وَواصلت الوكال أولويات متصلة بأنشطة مكافحة السرطان ولتقدير تكاليف ھ

ا يشمل دورة خاصة بدرجة الماجستير في  لممنصة التع اإللكتروني الخاصة بالجامعة االفتراضية لمكافحة السرطان، بم

  .الكبرى الصحراء جنوب بلدانمن  لتوسيع ھذه المنصة حّتى تشمل مزيداً  علم األورام اإلكلينيكي، استعداداً 
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  المساعدة التشريعية

ام  َواصلت  -١١٩ ي ع ة ف امج  ٢٠١٦الوكال ة من خالل برن ي الوكال دول األعضاء ف ى ال اعدة التشريعية إل ديم المس تق

مت مساعدة تشريعية ثنائية  ى قُ التعاون التقني. وقُدِّ ة عضواً، في  ١٩طرية بشأن صياغة التشريعات النووية الوطنية إل دول

  عمل وطنية بشأن القانون النووي.حلقات  ٥تنظيم حلقتي عمل إقليميتين والعام حين تم خالل 

ا   -١٢٠ ت كم م ن نظَّ رة م ي الفت ا ف ادن بالنمس ي ب ووي ف انون الن د الق ؤتمر معھ ة لم دورة السادس ة ال ى  ١٠الوكال إل

ين ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر  ٢١ ى المساعدة التشريعية ولتمك د عل دول األعضاء المتزاي ة طلب ال ، وھي مصممة لتلبي

دول المشاركين من اكتساب  ة وخمسون مشاركا من ال دريب ثماني فھم راسخ لجميع جوانب القانون النووي. وقد حضر الت

  األعضاء من كافة المناطق األربع. 

  إدارة برنامج التعاون التقني

ة. ٢٠١٦في عام   -١٢١ ة والمقبل ي الحالي اون التقن ، اتُّخذت عدة تدابير لزيادة تحسين جودة البرنامج وجودة دورات التع

ثت الوكالة ونقَّحت  امج. وحدَّ ع مراحل دورة البرن ى جمي ق عل ي تنطب معايير الجودة الخاصة ببرنامجھا للتعاون التقني، الت

وطني ؤولي االتصال ال رامج ومس ن إدارة الب ؤولين ع ة بالمس دة خاص َدرت أداة جدي ا أَص م  ينكم دِّ اريع، ُتق راء المش ونظ

ا ة المشاريع بشأن متطلب راً إرشادات إلى أفرق الي الجودة للمشاريع. وأخي ة أول استعراض ت التصميم الع ، أجرت الوكال

رة  امج للفت ى دورة البرن بة إل اريع بالنس ائق المش ودة وث م و، ٢٠١٩-٢٠١٨لج دَّ تعراض َق ات االس اريع تعقيب ة المش ألفرق

  وتوصيات لتحسين جودة المشاريع التي تعنى بھا ھذه األفرقة. 

ً وكجزء من اإلطار الج  -١٢٢ ا ة خطط ي، َوضعت الوكال اون التقن واتج  ديد الخاص برصد نواتج مشاريع التع لرصد الن

ام  ارير لع ديم التق ارير  ٢٠١٦يجري تنفيذھا بالنسبة إلى مشاريع تجريبية مختارة. وتم خالل جولة تق ديم تق ُب أداة لتق َتجري

 ً ا اريع إلكتروني ي المش رز ف دم المح يم التق ُتحدثت لتيوھي أداة ، تقي اءة. اس ة وكف اريع بفعالي ائج المش أن نت الغ بش ير اإلب س

وفير  دة، مع ت دول األعضاء الجدي ى ال وة عل وَرّكزت جھود الوكالة الرامية إلى بناء القدرات في مجال إدارة المشاريع بق

م ت ات عمل التدريب في مجال اإلدارة القائمة على النتائج باتباع نھج اإلطار المنطقي وإجراء الرصد والتقييم. وت نظيم حلق

وطني ين ومسؤولي االتصال ال رامج والمسؤولين التقني دة المسؤولين عن إدارة الب  نيعملية في مجال تصميم المشاريع لفائ

ر السياسات  اَزي تقري ا يتماشى مع إرشادات جھ ذھا، بم ام ھو إعداد المشاريع وتنفي ونظراء المشاريع. وكان الھدف الع

ا أھداف  التابعين للوكالة، التي تلبي ة ولھ ى نحو أفضل، والتي تتسم بجودة عالي ا عل احتياجات الدول األعضاء وأولوياتھ

  يمكن قياسھا وتحقيقھا وتكون آنية.

  ن التقني وسياق التنمية العالميةالتعاو

تدامة   -١٢٣ ة المس يعقب اعتماد أھداف التنمية المستدامة، حّددت الوكالة تسعة من أھداف التنمي دعم  تستطيع الت أن ت

ي من خاللھا  اون التقن الدول األعضاء في التصدي للتحديات التي تواجھھا في مجال التنمية وذلك من خالل مشاريعھا للتع

  ة متنوعة من األنشطة البرنامجية.وطائف
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ام   -١٢٤ تدامة لع ة المس ي بالتنمي وفي تموز/يوليه، حضرت الوكالة منتدى األمم المتحدة السياسي الرفيع المستوى المعن

ة ٢٠١٦ داف التنمي ق أھ ي تحقي ھامھا ف دى إس ة وم ا النووي وم والتكنولوجي افع العل ّيَن من ي ُتب ذه الفرصة لك ، واغتنمت ھ

ن الغذائي. وشاركت الوكالة خالل االجتماع في حلقة نقاش بشأن تعظيم بشأن األم ةجانبيفعالية المستدامة، ولكي تستضيف 

تدامة ( ٩أثر الھدف  ي الھياكل األساسية ومن أھداف التنمية المس رة الت الصناعة) في األھداف األخرى. وكجزء من الفت

ً ، شاركت الوكال٢٠١٧تسبق المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام  راء ة أيضا اع للخب  ،في اجتم

ة في خطة  بشأنُعقد في فيينا في كانون األول/ديسمبر،  ة المتبع النُّھج المتكامل ق ب ا يتعلّ إعداد المؤسسات والسياسات فيم
  . ٢٠٣٠األمم المتحدة لعام 

  

ً ووشاركت الوكالة في أيام التنمية األوروبية التي ُعقدت في بروكسل في حزيران/يونيه،   -١٢٥ ا ا نقاش  استضافت خاللھ

 ً ين  تفاعليا ة ب اه، والعالق بين المختبرات في إطار موضوع أيام التنمية األوروبية "كوكب األرض". ورّكز النقاش على المي

ا شاركت  ة. كم ات النووي تدامة والتكنولوجي ة المس ة والتنمي ين التحديات العالمي اخ، والصلة ب ر المن الطاقة واألغذية، وتغيُّ

ة الوكالة  ي للوكال اون التقن امج التع في القرية العالمية أليام التنمية األوروبية، وَعرضت ثالثة مشاريع ُنّفذت من خالل برن

  والشعبة المشتركة بين الفاو والوكالة.

ي اجتمعت في   -١٢٦ م المتحدة لمكافحة التصحر، الت ة األم ة اتفاقي اني/نوفمبر في لجن وشاركت الوكالة في تشرين الث

م المتحدة لمكافحة  نيروبي ة األم ة كشريك علمي في اتفاقي بكينيا، من أجل استعراض تنفيذ ھذه االتفاقية. وُيعترف بالوكال

ذه  أرض الواقعالتصحر، وھي تعمل على التنسيق بين أنشطة مشاريع التعاون التقني وما ُيبذل من جھود على  في إطار ھ

  وزارات الوطنية المعنية بالبيئة.بھذه االتفاقية في الالمعنية الوطنية االتفاقية، وعلى بناء عالقات مع جھات االتصال 

اد ٢٠١٦وفي عام   -١٢٧ دعم العمل المتواصل مع االتح ويض ي اق تف ، وّقعت الوكالة مع المفوضية األوروبية على اتف

ة  ة االحتياجات اإلنمائي ى تلبي ة إل ان األوروبي بشأن المشاريع اإلقليمية أو األقاليمية الرامي دول األعضاء في مجال األم لل

درات  النووي. كما وقَّعت على اتفاق تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة يرمي إلى تنسيق األنشطة المشتركة لبناء الق

  المشتركة وتبادل الخبراء في مجال تخطيط الطاقة. الفعاليات والتدريب في مجال تخطيط الطاقة، بما يشمل 

  

 المحفل العلمي

دورة ، ٢٠١٦كان موضوع المحفل العلمي لعام  ة الرئيسي خالل ال ر الوكال د في مق ذي ُعق ؤتمر ال ة الستين للم العادي

تدامة’ھو  العام و القطاع ‘التكنولوجيا النووية من أجل أھداف التنمية المس اديميين وممثل راء واألك ار الخب ّيَن كب د َب . وق

ن  د م ناعي العدي اليبالص داف التن األس ق أھ ى تحقي اعدة عل ة للمس ا النووي تخدام التكنولوجي ا اس ن بھ ي يمك ة الت مي

  المستدامة.

وم على الصعيد العالمي المحفل أھمّية االستفادة من الطب اإلشعاعيوأبرز  ، والسعي إلى إقامة شراكات في مجال العل

دة في  لرفعالنووية، واستخدام التكنولوجيا النووية  ة من أدوار مفي ة النووي ه الطاق ا تؤّدي رَز م ا أَب ة المحاصيل. كم غلّ

و ات المنخفضة الكرب اد التكنولوجي ى إيج ة ن فضاًل السعي إل وارد الطبيعي  عن استخدام النظائر المشعة في إدارة الم

ر منافع ملموسة  ستجلبالتكنولوجيا النووية  أنَّ الرسائل الرئيسية للمحفل  إحدىالعالمية. وكانت  إذا أُدمجت ضمن أكث

 ً  .استراتيجيات إنمائية أوسع نطاقا
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ا واستجابة  -١٢٨ ة عنوانھ ة وثيق دان  لطلبات الدول األعضاء، أصدرت الوكال ل البل ا أق ي تواجھھ ة التحديات الت مواجھ
اع  .نمًوا في مجال التطبيق السلمي للطاقة النووية من خالل برنامج التعاون التقني ّدمت خالل اجتم ي قُ وأبرزت الوثيقة الت

ذه التحديات لجنة المساعدة والتعاون التقنيين في تشرين الثاني/نو فمبر الكيفية التي تساعد بھا الوكالُة البلداَن في التصدي لھ

ي  ة من منطقت وُتلبي بھا احتياجاتھا اإلنمائية. وفي كانون األول/ديسمبر، جمعت الوكالة بين عدة دول جزرية صغيرة نامي

ي يمكن بھ ة الت دعم تصدي آسيا والمحيط الھادئ وأمريكا الالتينية والكاريبي لمناقشة الكيفي ي أن ي اون التقن امج التع ا لبرن

  ھذه الدول لما ُتواجھه من تحديات وأن ُيسھم في تنميتھا المستدامة. 

ام   -١٢٩ ي ع ي ، ٢٠١٦وف اركة ف اك مش اراً كانت ھن ى عشرين إط ع عل ى  التوقي ة وعل ة القُطري من األطر البرنامجي

  عشرة من أطر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية.

  المالية  الموارد

ل  -١٣٠ مة إلى صندوق التعاون التقني، وأيضاً بواسطة المساھمات  المساھماتبرنامج التعاون التقني بواسطة  ُيموَّ المقدَّ

ا  ا، م دة، في مجملھ وارد الجدي د بلغت الم الخارجة عن الميزانية، وتقاسم التكاليف مع الحكومات، والمساھمات العينية. وق

ا ل مخصصة مليون يورو ٨١٫٦، منھا نحو ٢٠١٦ون يورو في عام ملي ١٠١٫١مجموعه  ا فيھ ي (بم صندوق التعاون التقن

ة اليف المشاركة الوطني رادات ،١٧التكاليف البرنامجية المقررة االسترداد، وتك ون ١٨٫٧و)، المتنوعة واإلي ورو ملي  من ي

   .عينية مساھمات شكل في يورو مليون ٠٫٨ ونحو الميزانية، عن الخارجة الموارد

ي   -١٣١ اون التقن ق لصندوق التع ّدل التحقي غ مع د بل دات، و ٪٩٣٫٦وق ى التعّھ تناداً إل دفعات  ٪٩٢٫٩اس ى ال تناداً إل اس

  مليون يورو. ٢٫٨، في حين بلغ مجموع مدفوعات نفقات المشاركة الوطنية ٢٠١٦المستلمة حتى نھاية عام 

  المبالغ المدفوعة

واً،  ٣٧بلداً أو إقليماً، من بينھا  ١٤٦مليون يورو إلى  ٨٥٫٢، تم دفع نحو ٢٠١٦عام  في  -١٣٢ دان نم ل البل بلداً من أق

  تلبية االحتياجات اإلنمائية لتلك الدول. الجارية في سبيل الوكالةجھود مّما يعبِّر عن 

  القضايا اإلدارية

  من خالل الشراكة من أجل التحسين المستمر –الكفاءة  في مكاسبتحقيق 

، واصلت الوكالة تبسيط العمليات الخاّصة بعملھا وإزالة البيروقراطية غير الضرورية من خالل ٢٠١٦في عام   -١٣٣

اليف  ى تقليص تك ع إل ة خارج الموق ة بالترجم ات المتعلّق د استخدام الترتيب الشراكة من أجل التحسين المستمر. وأّدى تزاي

ذلك من فر والس رتبط ب ا ي اليف. وأّدى تبسيط م ى تقليص زمن المعالجة إجراءات العمل تك يإل ةو المشتريات ف  الميزاني

   .والمالية

  

  

_________________________________ 
٪ من حجم برنامجھا الوطني، بما في ٥: َتتحمَّل الدول األعضاء التي تتلقى مساعدات تقنية نسبة قدرھا الوطنية المشاركة تكاليف  ١٧

لة في إطار أنشطة إقليمية أو أقاليمية. د ما ال يقل عن  ذلك المشاريع الوطنية والمنح الدراسية والزيارات العلمية المموَّ ويجب أن ُيسدَّ
  نصف المبلغ المقرر على الدولة عن البرنامج قبل وضع أية ترتيبات تعاقدية بشأن المشاريع.
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  المساواة بين الجنسين وتعميم مراعاة المنظور الجنساني

، وَبلغت نسبة الموظفات الالتي ٢٠١٦بحلول نھاية عام  ٪٢٩َبلغت نسبة الموظفات في الفئة الفنية والفئات العليا   -١٣٤

ة. وخالل ٪٢٨الفئات العليا)  أو ديشغلن مناصب في اإلدارة العليا (الفئة م ام، وھي أعلى نسبة في تاريخ الوكال ذت الع ، َنّف

يم  ملت تنظ اني ش المنظور الجنس ل خاصة ب ة عم ة خط ات الوكال انفعالي المنظور الجنس وعي ب ة ال ع درج طة لرف ي وأنش

اني،  المنظور الجنس ة المتصلة ب الستحداث قوائم بالمواھب. وتم تعزيز اإلبالغ بشأن أنشطة التوظيف واألنشطة البرنامجي

  وتنشيط البرنامج الخاص بجھة االتصال المعنية بالمسائل الجنسانية.

  نظام المعلومات لدعم البرامج على نطاق الوكالة (نظام إيبس)

إدارة السفر  ٤ُنُظم المستوى  ٢٠١٦اسُتكملت في عام   -١٣٥ ات من نظام إيبس الخاصة ب َل نظام والفعالي واألداء. وَدَخ

بتمبر، دون  ي أيلول/س ة التشغيل الكامل ف ر انقطاع حدوث السفر مرحل ي كبي ير ف ة س ي نھاي ال. وف اماألعم ، أطلقت الع

ام إدارة  ة نظ ات الوكال د إلالفعالي ام الجدي ات النظ اھزاً وب ام  دارة األداء ج ل لع ط العم ق بوضع خط ا يتعلّ تخدام فيم لالس

  بشأن المكّون النھائي، وھو عبارة عن بوابة إلكترونية جديدة للدول األعضاء. ٢٠١٦. وَتواَصل العمل خالل عام ٢٠١٧

  أمن معلومات تكنولوجيا المعلومات 

ز قواعد ٢٠١٦عام  في  -١٣٦ ، بدأت الوكالة في تنفيذ مبادرة لتعزيز أمن ُنظم المعلومات لديھا. وَيشَمل المشروع تعزي

ادة  ات، وزي ن المعلوم راءات أم وعيوإج ة ب ال ى البني وى عل ة أق ذ ضوابط أمني وظفين وتنفي دريب الم ن خالل ت األمن م

  تكنولوجيا المعلومات في الوكالة.األساسية ل

  كات وتعبئة المواردإقامة الشرا

وارد  ، أسھم تنفيذ الوكالة٢٠١٦في عام   -١٣٧ ة الم تراتيجية بشأن الشراكات وتعبئ ي وافق  للمبادئ التوجيھية االس الت

ه  ي حزيران/يوني افظين ف س المح ا مجل ً  ٢٠١٥عليھ يقا ر تنس ج أكث اع نھ ي اتب موالً  ف ة  وش طة تعبئ راكات وأنش إزاء الش

  الموارد. كما واصلت الوكالة البحث عن الفرص لتعبئة الموارد وتوسيع شراكاتھا، بما في ذلك مع القطاع الخاص.

  



 

 
 

 التكنولوجيا النووية
  



GC(61)/3 
  ٣١الصفحة 

 القوى النووية
  

  الھدف

ى تخطيط  دة عل ة جدي وى نووي رامج ق اء مساعدة الدول األعضاء التي تشرع في ب ة. وبن ة الوطني ا األساسية النووي بنياتھ
اء  ي تخطط لبن دول األعضاء الت ى ال ة وإل ة قائم وى نووي ديھا محطات ق ي ل دول األعضاء الت ى ال ديم دعم متكامل إل وتق
منشآت نووية جديدة من أجل المساعدة على تحسين األداء التشغيلي والمساعدة على ضمان التشغيل الطويل األجل المأمون 

تفادة من حادث واآلمن وال دروس المس ة، وال ُنُھج االبتكاري دة وال ذ الممارسات الجي وق من خالل تنفي متسم بالكفاءة والموث
رَّ  اعالت المب ّغلي المف ة لمش ر تعاوني وفير أُط يما داييتشي. وت ا، فوكوش ي التكنولوجي م ف دُّ ه التق ن أوج تفادة م اء لالس دة بالم

رَّ وللدول األعضاء لتسھيل التطوير الفّعال ل اعالت المب اعالت السريعة والمف أمون لمف ع في االستخدام الم از وللتوسُّ دة بالغ
  للتطبيقات غير الكھربائية.

  إطالق برامج للقوى النووية

ائه ٢٠١٦في عام   -١ ، كان ھناك نحو ثالثين دولة عضواً تنظر جّدياً في إنشاء برنامج للقوى النووية أو تخطط إلنش
ات  ). وساندت١(الجدول  ة من خالل بعث وى النووي رامج للق لالوكالة تلك البلدان التي شرعت في ب  االستعراض المتكام

ل النموذج القُ  دريب، وأدوات من قبي ا من فرص الت ات عمل وغيرھ ة، وحلق ة األساسية للبنية األساسية النووي طري للبني
 النووية وآليات خطط العمل المتكاملة.

ا الرسمية (في  – ١الجدول  اً لبياناتھ ا، وفق ة أو تخطط لھ وى النووي رامج للق ي تنظر في إنشاء ب عدد الدول األعضاء الت
 )٢٠١٦كانون األول/ديسمبر  ٣١

 ٢ للقوى النووية بدأ تشييدھا/قيد التشغيلأولى عدد الدول التي لديھا محطة 

 ٢ عدد الدول التي طلبت أول محطة للقوى النووية

أ٦ التي قررت إدخال القوى النووية وبدأت في اإلعداد إلنشاء البنية األساسية المالئمة عدد الدول  

 ٧ عدد الدول التي تحّضر فعلياً لبرنامج محتمل للقوى النووية دون اتخاذ قرار نھائي

 ١٠ عدد الدول التي تنظر في إنشاء برنامج للقوى النووية

اء  ٢٠١٦نام التي وافقت جمعيتھا الوطنية في تشرين الثاني/نوفمبر  تشمل فييت  أ ة إلغ رار الحكوم ى ق ة في خططعل وى النووي الق
 .البلد

ة   -٢ ة األساسية النووي ات االستعراض المتكامل للبني ة وما زالت بعث دھا الوكال ي توف ياً من الت تشكِّل عنصراً رئيس
ام  ة في ع دت الوكال ة. وأوف وى النووي رامج للق عناصر المساعدة المقدمة من الوكالة إلى الدول األعضاء التي تشرع في ب

ة  ٢٠١٦ ات المرحل ات  ١بعث دت بعث تان، وأوف ا وكازاخس ى ماليزي ة إل ية النووي ة األساس ل للبني تعراض المتكام ن االس م
ة االستعراض المتكامل لمتابعة االستعراض ا ذ انطالق خدم دا. ومن نغالديش وبولن ى ب ة إل ة األساسية النووي لمتكامل للبني

ة  ١٥إلى بعثة من بعثات االستعراض المذكور  ٢١، أوفدت الوكالة ما مجموعه ٢٠٠٩للبنية األساسية النووية في عام  دول
ـتقييم حالقة ). وفي كانون األول/ديسمبر، نشرت الوكالة وثي٢الجدول عضواً ( ر البنيــــ ـة تطوُّ ـة األساسيــــ ـة النوويــ ة ـــ
اول  NG-T-3.2من العدد  Rev.1ة ــــ(الصيغة المنّقح ةــــالوطني ي تتن ة)، الت ة الصادرة عن الوكال ة النووي من سلسلة الطاق

يم فيھا بالوصف  ة النھج المتَّبع في تقي ة الوطني ة األساسية النووي ات االستعراض المتكامل وتطوير البني المستخَدم في بعث
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ا من  ي جرى تنظيمھ للبنية األساسية النووية. وروعيت في التنقيح تعقيبات بعثات االستعراض المتكامل للبنية األساسية الت
  قبل، والتقييمات الذاتية، والدروس المستفادة من الحادث الذي وقع في محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية.

ام  االستعراض المتكامل للبنية األساسية النوويةالدول األعضاء التي استقبلت بعثات  -٢ول الجد ة في ع منذ بدء ھذه الخدم
  .٢٠١٦بعثة استعراض متكامل للبنية األساسية النووية حتى نھاية عام  ٢١أوفدت الوكالة ؛ ٢٠٠٩

عة  الدول المستھلّة  المنطقة   الدول الموسِّ

  جنوب أفريقيا  نيجيرياالمغرب، كينيا،   أفريقيا

  آسيا والمحيط الھادئ
دة،  ة المتح ارات العربي األردن، اإلم

ام ،تايلند ،بنغالديشإندونيسيا،   ،فييت ن
  ماليزيا

  

    كازاخستان ، تركيا،بيالروس ،بولندا  أوروبا

 

ارزة’على زيادة وعي الدول األعضاء بنھج  ٢٠١٦وركَّزت األنشطة في عام   -٣ الشروع  إزاء‘ المعالم المرحلية الب

ق لتطوير لالنووية وفھمھا  للقوى في برنامج ي، وخرائط الطري اء موقف وطن ذلك الَنھج، وعلى قضايا رئيسية من قبيل بن

ا زالت  برامج القوى النووية، واإلدارة، وتنمية الموارد البشرية، واإلطار القانوني والرقابي، وتوفير األموال والتمويل. وم

دان ام البل ة.  مشاركة أصحاب المصلحة تشكِّل مجاالً ھاماً من مجاالت اھتم ة األساسية النووي في كل مراحل تطوير البني

ة ونشرت الوكالة وثيقة  دد تطوير المشاركة الصناعية لدعم برامج القوى النووية الوطني ة  NG-T-3.4(الع من سلسلة الطاق

ة للمشاركة الصناعية  ى وضع سياسات واستراتيجيات وطني دول األعضاء عل ة) لمساعدة ال النووية الصادرة عن الوكال

مشاركاً  ٦١تقييم الخيارات والقدرات الخاصة باإلمدادات الصناعية المتاحة، بما في ذلك سلسلة اإلمداد الوطنية. وحضر و

ا في  ٣٢من  ه في فيين ة وعقدت ه الوكال دولة عضواً اجتماعاً تقنياً بشأن عملية تقييم األثر البيئي لبرامج القوى النووية نّظمت

ر  االجتماع وشارك فيأيار/مايو.  يم األث رقابيون في المجالين النووي والبيئي لمناقشة تحّديات إدارة العالقة بين أنشطة تقي

 اإلشعاعي وغير اإلشعاعي قبل تقديم طلبات لترخيص المواقع.

اة توصيات ووّحدت الوكالة النموذج القُ   -٤ ة، مع مراع ات خطط العمل المتكامل ة، وآلي طري للبنية األساسية النووي

نة لتخطيط بعثات اال ات المحّس ُتخِدمت اآللي ي. واس اون التقن ستعراض المتكامل للبنية األساسية النووية ونتائج مشاريع التع

 لتطوير البنية األساسية النووية. نشطةاألنشطة في الدول األعضاء التي شرعت في برامج قوى نووية ولديھا برامج 

م الدعم إلى   -٥ ا، وكينيا، وغانا، والسودانوقُدِّ ة السعودية، والمغرب، وماليزي ة العربي ، في إجراء الدراسات المملك

ا.  مستنيرةالمطلوبة إلعداد تقارير شاملة ُتستخَدم في اتخاذ قرارات  بشأن إدخال القوى النووية في مزيج الطاقة الخاص بھ

ة مع  اوأقامت الوكالة حلقات عمل حول خرائط طريق تطوير برامج القوى النووي ة و مصرو السودانو سري النك المملك

عودية ة الس تعراض العربي ذاتي الخاص باالس يم ال ر التقي داد تقري ة إع أن كيفي ودان بش ونس والس ى ت ، وأسدت المشورة إل

  المتكامل للبنية األساسية النووية.

 محطات القوى النووية العاملة والبرامج النووية اآلخذة في االتساع

ة  ٢٧٠؛ ودخل ٢٠١٦في عام  ٤٤٨وية العاملة إلى ازداد عدد مفاعالت القوى النو -٦ من ھذه المفاعالت في الخدم

ديھا  ٦١، كان ھناك ٢٠١٦عاماً. وفي نھاية عام  ٣٠منذ أكثر من  ي ل دان الت مفاعالً قيد التشييد. وواصلت الوكالة دعم البل

غيلية وا رة التش يم الخب ق تعم ن طري اً ع ك أساس ة، وذل ة العامل وى النووي ات الق االت محط ي مج دة ف ات الجي لممارس

ات  اليب واألدوات والعملي دة واألس اذج الجدي ادل النم ق تب ن طري ذلك ع رية، وك وارد البش ا، واإلدارة، والم التكنولوجي

 المطلوبة للتشغيل والتشييد بكفاءة وعلى نحو موثوق.



GC(61)/3 
  ٣٣الصفحة 

اليف   -٧ ة للتك ل المحّرك دة، والعوام دَّ ل الظروف المح ال، وباتت تشمل تحلي ذا المج ي ھ ة ف واتسعت أنشطة الوكال

ا واإلدارة، والتحسينات في  ى في التكنولوجي ُنُھج الُمثل د ال رامج التشغيليةوأسباب التحّديات االقتصادية، وتحدي ة،  الب القائم

ك والعمليات واإلجراءات. وعقدت الوكالة عدة  ا في ذل نة، بم ذه المواضيع طوال الس اع االاجتماعات حول ھ ي الجتم تقن

د  بشأن الجوانب االقتصادية لتمديد أعمار محطات القوى النووية والتشغيل الطويل األجل ذي ُعق ر ال ايو في المق في أيار/م

اع الرئيسي للوكالة في فيينا ة عضواً ناقشوا العوا ١٨مشاركاً من  ٢٣. وحضر االجتم ة دول ك ة المحرِّ ة واإلداري مل التقني

ل  التقييم االقتصادي للتشغيل الطوي ارامترات الرئيسية الخاصة ب د المشاركون الب للتكاليف والتعقيدات االقتصادية، كما حدَّ

 األجل لمحطات القوى النووية.

اء  -٨ غيل المحطات أثن ار تش أن إدارة أعم اً بش اً تقني ي آب/أغسطس اجتماع ة ف مت الوكال ة  ونظَّ ن مرحل ال م االنتق

ى التحضير بشكل أفضل  دول األعضاء عل ة، لمساعدة ال ا من الخدم ة إخراجھ ى مرحل ة إل وى النووي تشغيل محطات الق

غ جو  د في كيون ذي ُعِق اع ال ل األوان. وحضر االجتم دة أو سحبھا قب دَّ لسحب مفاعالت القوى النووية حسب الخطط المح

ا في د ١٣مشاركاً من  ٧٥بجمھورية كوريا  اجح، بم ال الن د المشاركون عدداً من العوامل الحاسمة لالنتق ولة عضواً. وحدَّ

ة  رات الثقافي ي التغيي ب، والنظر ف ت المناس ي الوق ذلك الغرض ف ة ل وارد المكّرس ر، وتخصيص الم يط المبكِّ ك التخط ذل

واالتصاالت الجيدة، ومشاركة أصحاب  والتنظيمية الھامة التي ينطوي عليھا ذلك، وتوافر البيانات والسجالت ذات الصلة،

 المصلحة.

ةبشأن تقني الجتماع االوخالل   -٩ ة والمقبل ّديات الراھن ة في وجه التح وى النووي  تعزيز مرونة عمليات محطات الق

االذي  اَدل ُعقِد في أيلول/سبتمبر في فيين ووي من  ٢٦، تب ادات في منظمات التشغيل الن ذيين والقي  ١٠من الموظفين التنفي

ين  ى األجل ة عل وى النووي ا تشغيل محطات الق ي يواجھھ ّديات الت رات المتصلة بالتح ين الخب دول أعضاء ومنظمتين دوليت

اً. وضّم  اء نووي د الكھرب ة في تولي اءة والفعالي المتوسط والطويل. وأكد المشاركون أھمية الحفاظ على األمان، وتعزيز الكف

ؤتمر المحفل السادس لتعاون منظمات التشغيل ا ة الستين للم دورة العادي بتمبر خالل ال د أيضاً في أيلول/س ذي ُعقِ لنووي ال

ورابطة  الواليات المتحدة األمريكيةو فرنساو الصينو االتحاد الروسيتنفيذي في قطاع الصناعة في  ١٠٠العام، أكثر من 
ة تمتُّ ى أھمي اني والثالث. وخلص المشاركون إل ة عن ع المشغلين بثقالجيل النووي الث ك الثق ى تل اظ عل ة الجمھور والحف

ة  ى المنافس ادرة عل تدامة وق ة مس وى النووي ل الق ي تظ ّعة ك ات المش ي النفاي رف ف اليف وبالتص ام بالتك ق االھتم طري

 االقتصادية.

ام   -١٠ ي ع ة ف ة النووي ة بالطاق لتھا الخاص من سلس ة ض وى النووي أن الق ورين بش ة منش درت الوكال . ٢٠١٦وأص

ور ون  ويعرض المنش وى المعن ي محطات الق ة ف م المراقب ة وُنظ زة الرقمي رخيص األجھ ق وت ي تطبي ة ف ّديات التقني التح
ة دد  النووي ا NP-T-1.13(الع ي يواجھھ ة الت ّديات التقني ة) التح ن الوكال ادرة ع ة الص ة النووي لة الطاق ن سلس ّغلون  م المش

رة المشتركة  دون والرقابيون في سبيل تمكين المستخدمين والصناعة بشكل أعّم، من االستفادة من الخب رون والمورِّ والمطوِّ

ون  ور المعن ّمن المنش ئة. ويتض ات الناش ل الممارس ة، وأفض ة الحديث رات التكنولوجي وُّ ة والتط ة لھندس ادئ التوجيھي المب
ة الصادرة  NP-T-3.21(العدد  دعم تشغيل المرافق النووية وصيانتھاالمشتريات وسالسل اإلمداد ل ة النووي من سلسلة الطاق

ة  ذلك اإلرشادات المتعلق ام الخاص وك ة والقضايا محل االھتم دات النووي عن الوكالة) لمحة عامة عن عمليات شراء المع

ة بالممارسات الجيدة في إنشاء منظمة مشتريات عالية الجودة وإدارة تلك ا ذلك مجموعة أدوات إلكتروني رتبط ب لمنظمة. وت

، لدعم جميع مستويات أنشطة الشراء المتصلة بمشاريع ٢٠١٦مت، وُنِشرت أيضاً في عام مِّ في المجال النووي صُ  للتعاقد

ا ديم العطاءات، والتف ى تق دعوة إل وض القوى النووية الرئيسية، بما في ذلك وضع استراتيجية للشراء وطرح العطاءات وال

  ).١وإدارة العقود (الشكل 
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ترمي مجموعة أدوات التعاقدات النووية الجديدة المتاحة عبر الشبكة إلى دعم أنشطة مشتريات الدول األعضاء المتعلقة . ١الشكل 
 بمشاريع القوى النووية الكبرى.

 الُنُظم اإلدارية المتكاملة

ة في   -١١ ة في استخدام ُنظم اإلدارة المتكامل واصلت الوكالة استكشاف ونشر الممارسات الجيدة والتحسينات المحتمل

دادتشغيل محطات القوى النووية وتشييدھا. ونوقِشت العالقة القوية بين ُنظم توكيد وإدارة الجودة، بما في ذلك سلسلة  ، اإلم

ا في حزيران/ ه بحضور في اجتماع تقني ُعقِد في فيين ين ٢٦مشاركاً من  ٦٥يوني ين دوليت ة عضواً ومنظمت وخالل  ،دول

ا في  دت في فيين ي ُعقِ حلقة العمل الرابعة عشرة المشتركة بين الوكالة والمحفل الذري األوروبي بشأن النظام اإلداري الت

د االجتماع ٤٢خبراء من  ١١٠كانون األول/ديسمبر وشارك فيھا أكثر من  ة دولة عضواً. وأّك ادة النووي ة دور القي ان أھمي

  في ضمان التشغيل المأمون واالقتصادي من خالل إدارة الجودة.

 بناء القدرات والدعم اإلداري

من التحّديات الرئيسية في المجال النووي الحفاظ على إمداد موثوق من العاملين من أجل ضمان توافر قوة عاملة   -١٢

د في محطة متسمة بالكفاءة في كل مراحل دورة عمر  اً ُعقِ اً تقني مت الوكالة في نيسان/أبريل اجتماع المرفق النووي. ونظَّ

رينغال للقوى النووية في السويد زّود المشاركين بإرشادات عملية لتحسين أداء المحطات واألداء البشري، وبرامج تدريبية 

د في في المرافق النووية. وخالل اجتماع للفريق العامل التقني المعني بإدارة  الموارد البشرية في ميدان الطاقة النووية، ُعقِ
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اقش  ا، ن ي فيين ه ف ن  ٢١حزيران/يوني ة م اط األكاديمي ة واألوس ات الرقابي ة والھيئ ق النووي ن المنشآت والمراف اركاً م مش

ى دولة عضواً، البرامج التعليمية، وإجراءات التدريب، وإنتاجية القوة العاملة، وخطط التوظيف. وركَّز ا ١٩ لمشاركون عل

 التخطيط الطويل األجل والُمَسبَّق إلدارة الموارد البشرية من أجل ضمان حفظ معرفة الموظفين الذين أوشكوا على التقاعد.

ام   -١٣ ي ع دان ٢٠١٦وف ي للبل التعلُّم اإللكترون ة ب لتھا الخاص دتين لسلس ين جدي دتين نمطيت ة وح افت الوكال ، أض

دف ووي بھ ال الن ي المج تجدة ف أن  المس ة بش ج الوكال ارزة’توضيح َنھ ة الب الم المرحلي دتين ‘. المع اتين الوح افة ھ وبإض

ع ‘ثقافة لألمان’و ‘ بناء موقف وطني’النمطيتين الجديدتين بشأن  ة المتاحة في الموق ة التفاعلي ، يصل عدد الوحدات النمطي

 وحدة نمطية. ١٥اإللكتروني للوكالة إلى 

  تطوير التكنولوجيا النووية

 دة بالماءالمفاعالت المتقّدمة المبرَّ 

واھر   -١٤ أن الظ اً بش اً تقني ة اجتماع ت الوكال م ووي، نظَّ ان الن أن األم ة بش ل الوكال ة عم ة خط ار متابع ي إط ف

د في شنغھاي بالصين  ذي ُعقِ اء، ال وم خارج الوع والتكنولوجيات المتعلقة باحتباس االنصھار داخل الوعاء وتبريد الكوري

ائج  ١٨خبيراً من  ٦٠ول/أكتوبر. وشكَّل االجتماع الذي حضره أكثر من في تشرين األ ادل آخر نت دى لتب ة عضواً منت دول

ى قلب المفاعل المنصھر داخل المفاعل أو  اء عل دابير اإلبق تراتيجيات وت ذا المجال، ولمناقشة اس البحث والتطوير في ھ

ة في التصّدي داخل وعاء االحتواء. وفي كانون األول/ديسمبر، عقدت الوك ادئ التوجيھي م دور المب الة حلقة عمل بشأن فھ

للحوادث العنيفة من أجل تعميق الوعي بأھمية وضع إرشادات موثوقة ومنھجية بشأن اإلجراءات التخفيفية الواجب اتخاذھا 

 ية.منظمات دول ٣دولة عضواً و  ٢٥مشاركاً من  ٥١في حاالت الحوادث النووية العنيفة. وحضر حلقة العمل 

ة   -١٥ ا النووي يم التكنولوجي ة عمل بشأن تقي ك حلق ا في ذل ة أخرى، بم وأجرت الوكالة خالل العام عدة أنشطة تدريبي

ع،  ات المواق ة، ومتطلب وى النووي ات المتاحة في مجال الق يم التكنولوجي ُعقدت في كينيا لمساعدة البلدان المستجدة على تقي

دت في واالحتياجات من الطاقة وذلك في ضوء ال د. وُعق ة الخاصة بكل بل ونس بيئ ا والمكسيك دورات وت ة كوري جمھوري

ة  عت الوكال يب. ووّس ى الحواس ة عل اة قائم زة محاك تخدام أجھ ا باس ة وتكنولوجيتھ اعالت المتقدم اء المف م فيزي أن فھ بش

اعال داً لمف اة جدي از محاك دورات كي تشمل جھ ي ال تخدمة ف اعالت المس اة المف زة محاك اء المضغوط مجموعة أجھ ت الم

وى  ع في تصميم محطات الق ابية للموائ ديناميات الحس دة حول استخدام ال دت في الصين دورة جدي العامة المتكاملة. وُعق

د آخر  ١٣مھنياً من  ٦٠النووية وتحليل األمان. وحضر الدورة أكثر من  ل ومعھ د في البرازي معھداً في الصين ومن معھ

 في جنوب أفريقيا.

قوأنجزت   -١٦ وق ’ المعنون الوكالة المشروع البحثي المنسَّ اعالت ف ة المتصلة بالمف دروليكا الحراري فھم ظواھر الھي

رَّ ‘ دة بالماء والتنبؤ بھاالحرجة المبرَّ  وق الحرجة المب اعالت ف وم المف اء. بھدف تيسير األنشطة التعاونية لتطوير مفھ دة بالم

ا اال ذه التكنولوجي ام وانصّب التركيز أيضاً على ھ دا في ع ين ُعق اعين تقني ة في اجتم ي ٢٠١٦بتكاري اع التقن ا االجتم ، ھم

رَّ  ة المب وق الحرج اعالت ف ام المف ميم نظ ة وتص دروليكا الحراري رارة، والھي ل الح أن نق ي بش د ف ذي ُعق اء، ال دة بالم

اء الخاصة با واد والكيمي أن الم ي بش اع التقن دة، واالجتم ة المتح يفيلد بالمملك ي ش ة آب/أغسطس ف وق الحرج اعالت ف لمف

  دة بالماء، الذي ُعقد في تشرين األول/أكتوبر في ريز بالجمھورية التشيكية.المبرَّ 

 المفاعالت الصغيرة والمتوسطة الحجم أو النمطية

اد  -١٧ تمر ازدي د  اس واًء لتولي ة س م أو النمطي اعالت الصغيرة والمتوسطة الحج دول األعضاء بتطوير المف ام ال اھتم

بتمبر  الكھرباء أو للتطبيقات غير الكھربائية. واستجابة لھذا االھتمام المتزايد، عقدت الوكالة في بيجين بالصين في أيلول/س

ة اعالت النمطي ة  اجتماعاً تقنياً حول تقييم تكنولوجيا المف د القريب. واستخَدم المشاركون منھجي الصغيرة لنشرھا في األم
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م سمات  ة الصغيرة من أجل فھ اعالت النمطي ة من المف ان الوكالة في إجراء تقييم لتكنولوجيا أنواع معّين ك تصميم وأم تل

ديسمبر، عقدت الوكالة اجتماعاً الُنُظم، بما في ذلك المسائل المتعلقة بتصنيع الھياكل، والُنظم والمكّونات. وفي كانون األول/

اً بشأن جوانب تصميم وتشغيل  اء المضغوطتقني اعالت الم ى مف ة عل م المبني اعالت الصغيرة والمتوسطة الحج ي المف ، ف

ه  غ قدرت ذي تبل ة ال وى النووي ل الق ة لمفاع مات التصميمية العام ة بالس دان النامي ف البل تان، لتعري اد بباكس الم أب  ٣٠٠إس

اواط (كھرب وان ميغ وراً بعن ة أيضاً منش ه. وأصدرت الوكال نات ه ومكوِّ ارات ائي) وُنظم ي اعتب اعالت ف ان تصميم المف أم
رَّ  اء النمطية الصغيرة المب يما داييتشيمع دة بالم تفادة من حادث فوكوش دروس المس اج ال ة  إدم ة التقني -TECDOC(الوثيق

ان ا 1785 اول المنشور أداء األم ة)، ويتن ة الصغيرة من أجل الصادرة عن الوكال اعالت النمطي لتشغيلي في تصاميم المف

 .القصوىالتصّدي لألخطار الطبيعية 

 المفاعالت السريعة

ايو لعرض   -١٨ ي أيار/م األرجنتين ف رس ب وينس آي ي ب ريعة ف اعالت الس ي بالمف ي المعن ل التقن ق العام ع الفري اجتم

ريعة وللن اعالت الس ا المف ي تكنولوجي رة ف رات األخي وُّ رين التط ي تش ال. وف ذا المج ي ھ ة ف طة المقبل ي األنش ر ف ظ

ن  ع م ل الراب دولي للجي ل ال ن المحف ادر ع ر الص ر األخي ھا للتقري تنباطات استعراض ة اس مت الوكال دَّ اني/نوفمبر، ق الث

ّردة بالصوديوم خالل  ريعة المب اعالت الس ي المف ان ف ة لتصميم األم ادئ التوجيھي أن المب اعالت بش اع التالمف ي االجتم قن

ترَ  ة، المش ة السادس ل التقني ادس/حلقة العم ان يْ كَ الس اعالت، حول أم ن المف ع م ل الراب دولي للجي ل ال ة والمحف ين الوكال ن ب

رَّ  ريعة المب اعالت الس ريعة  دة بالصوديوم.المف ة الس ُنظم النيوتروني ق ال ات مراف دة بيان ة قاع نة، أطلقت الوكال وخالل الس

ة المبرَّ  ُنظم النيوتروني دعم تطوير ال ة ل لة عن المرافق التجريبي دة بالفلز السائل، التي تتيح للدول األعضاء معلومات مفّص

 السريعة.

ق استغرق أربع سنوات بعنوان   -١٩ ة ’واخُتِتم مشروع بحثّي منسَّ تحليل المعالم القياسية الختبار إزالة الحرارة في حال

في اجتماع تنسيقي بحثّي ختامي ُعقد في نيسان/أبريل. وساھم ‘ EBR-IIع التوليد من طراز إغالق المفاعل التجريبي السري

ا الستخدامھا في  ت منھ دول األعضاء والتثبُّ دى ال اة المستخدمة ل ق من أدوات المحاك ق في التحقُّ ي المنسَّ المشروع البحث

رَّ  ا. وأُطتصميم المفاعالت السريعة المب ل أمانھ وان دة بالصوديوم وتحلي د بعن ق جدي ي منسَّ ق مشروع بحث واد ’لِ انطالق م

د في ظروف الحوادث الشديدة ايو. ‘ مشّعة من المفاعل النموذجي السريع التولي د في أيار/م ي ُعق اع تنسيقي بحث في اجتم

ا الحوا ي تنطوي عليھ م أفضل للظواھر الت ق الدول األعضاء على بلورة فھ دث وسوف يساعد ھذا المشروع البحثي المنسَّ

رَّ  ين العنيفة في المفاعالت السريعة المب ة العمل المشتركة ب ذبت حلق اظرة. واجت اة من دة بالصوديوم ولتطوير أدوات محاك

تدامة،  المركز الدولي للفيزياء النظرية والوكالة حول فيزياء وتكنولوجيا ُنظم الطاقة النووية االبتكارية من أجل التنمية المس

ة في  –التي أقيمت في آب/أغسطس  اء النظري دولي للفيزي د السالم ال بتمبر في مركز عب ا،  ترييستيأيلول/س  ٤٧بإيطالي

فت  ٢٤مشاركاً من  ة وعرَّ ة االبتكاري ة النووي ة العمل األساس النظري لكل جوانب ُنظم الطاق ّدمت حلق دولة عضواً. وق

 الدارسين بنماذجھا وقواعدھا الخاصة بالتصميم وتحليل األمان.

 المرتفعة الحرارةالمفاعالت 

ا، شملت أنشطة الوكالة في مجاالت المفاعالت المرتفعة الحرارة المبرَّ   -٢٠ ة التكنولوجي دة بالغاز عمليات تقييم جاھزي

ى صون  ة إل ا الرامي ي إطار مبادرتھ ة، ف تدامة. وأجرت الوكال ة، وجوانب االس ة الدق ان، واألدوات العالي ات األم ومتطلّب

رت على مدى عقود كثيرة في مركز يوليخ للبحوث بألمانيا، ة  المعارف الخاصة بالمفاعالت المرتفعة الحرارة التي ُطوِّ بعث

ارف بجوانب  ذه المع رتبط معظم ھ ة. وي ى الوكال لتقييم متطلبات نقل المعرفة والوثائق والبرامج الحاسوبية من المركز إل

 األمان في المفاعالت المرتفعة الحرارة.
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ح المصھو  -٢١ اعالت المل ر. وَعقدت الوكالة في تشرين األول/أكتوبر اجتماعھا التقني األول بشأن حالة تكنولوجيا مف

ة  –دولة عضواً  ١٧مشاركاً من  ٣٥ –وتعبِّر المشاركة الكبيرة في االجتماع  م من الوكال دَّ دعم المق وي بال عن االھتمام الق

  في ھذا المجال.

 نظام المعلومات الخاصة بالمفاعالت المتقّدمة

اعالت أطلقت الوكالة في تموز/يوليه إصداراً جديداً من قاعدة بيانات النظام اإللكتروني   -٢٢ للمعلومات الخاصة بالمف

ي  ر ف ة. وُنِش ح المصھور االبتكاري اعالت المل ة الصغيرة، وأدَرجت مف اعالت النمطي ّدداً للمف ماً مح ة وكّرست قِس المتقدم

م في تطوير تكنولوجيا المفاعالت النمطية الصغيرة كإضافة مكمِّ  ة لنظام المعلومات الخاصة آب/أغسطس كتيِّب عن التقدُّ ل

 الت المتقدمة.بالمفاع

 التطبيقات غير الكھربائية للقوى النووية

ام   -٢٣ ؤتمر الع رار الم ع ق ياً م ا GC(58)/RS/12تماش ي تضطلع بھ ي الت اون التقن ال التع ز أنشطة مج أن "تعزي ، بش

ة ا ي المعالج تخدمة ف رارة المس ة والح ة النووي َترك للطاق د المش د بالتولي ام المتزاي تجابة لالھتم ة"، واس ناعية الوكال لص

ة  دروجين، وتدفئ للتطبيقات غير الكھربائية، قّدمت الوكالة الدعم إلى الدول األعضاء المھتمة بتحلية مياه البحر، وإنتاج الھي

ات  ك من التطبيق ر ذل كنية، وغي اء الس يل الصناعيةاألحي ة. وف ة النووي اع الخامس  لطاق ة االجتم دت الوكال ايو، عق أيار/م

ة بحضور  ة النووي ي بالتحلي ي المعن ل التقن ق العام ن  ١٣للفري اركاً م ة أيضاً  ١١مش مت الوكال ة عضواً. ونظَّ ة دول ثالث

ادية، واالجتماع ة االقتص ب التقني تخِدم، والجوان ائع والمس ين الب ة ب لة بالعالق يع المتص أن المواض ة بش ات تقني ة اجتماع ي

ي  االقتصادية في التطبيقات غير الكھربائية للطاقة النووية. وُعقِد اجتماع تنسيقي بحثي ثالث وأخير إلنجاز المشروع البحث

ق المعنون  ‘. تطبيق الُنظم المتقدمة للتحلية المنخفضة الحرارة لدعم محطات القوى النووية وتطبيقاتھا غير الكھربائية’المنسَّ

ز تصميم أفضل في وثيقة تقنية ستشكل مجموعة من  لمساھمةاوُطلِب من المشاركين  دة لتعزي الممارسات واألساليب المؤكَّ

 عمليات التحلية المتقدمة المنخفضة الحرارة وتطويرھا باالقتران مع مفاعالت القوى النووية.

 تعزيز استدامة الطاقة النووية على نطاق العالم من خالل االبتكار

ي  -٢٤ مام المكس د انض ووي بع ود الن ة ودورات الوق اعالت النووي ي بالمف دولي المعن روع ال وية المش ى عض ك إل

. وانتھت إندونيسيا خالل السنة من تقرير ٤٢، ازداد عدد أعضاء المشروع إلى ٢٠١٦االبتكارية (مشروع إنبرو) في عام 

 يھا.تقييم نظام الطاقة النووية بشأن سيناريو مفاعل الماء الخفيف الكبير الموجود لد

يم إقليمية وأجرت الوكالة عدة أنشطة تدريبية متصلة بمشروع إنبرو، بما في ذلك دورة تدريبية   -٢٥ حول نمذجة وتقي

دورة  المغرب. وحضر ال مشاركاً من  ٢٣ُنظم الطاقة النووية باستخدام منھجية إنبرو، ُعقدت في نيسان/أبريل في الرباط ب

اني/نوفمبر، دولة عضواً. وُعقدت ثالثة اجتماعات  ١١ وبر وتشرين الث تقنية في فيينا في حزيران/يونيه وتشرين األول/أكت

دولة عضواً، وركَّزت على مشاريع إنبرو التعاونية المتعلقة بخرائط الطريق نحو ُنظم الطاقة  ٤٣مشاركاً من  ٤٤حضرھا 

ة، وا ة االبتكاري ة النووي ُنظم الطاق ية ل ة، والمؤشرات الرئيس ة االبتكاري دورة النووي ة ل ة الختامي ي المرحل ة ف ُنُھج التعاوني ل

اني/نوفمبر وحضرھما  ايو وتشرين الث ا في أيار/م  ٤٧الوقود النووي، على التوالي. وخالل اجتماعين تقنيين ُعقدا في فيين

استنفاد  دولة عضواً، استعرض الخبراء تحديثات ألدلة منھجية إنبرو في مجاالت اآلثار البيئية الناجمة عن ٣٥مشاركاً من 

اعالت  ع من المف ل الراب دولي للجي ل ال د المحف ود. وَعق ة ودورات الوق اعالت النووي ان المف اد، وأم الموارد وعوامل اإلجھ

ون من  دان أعضاء ٩والوكالة اجتماعاً بينياً في فيينا في نيسان/أبريل. واستعرض المشاركون الثالث دولي  بل ل ال في المحف

م المحرز في المفاعالت االبتكارية ومنھجيات التقييم ذات الصلة.للجيل الرابع من المفاعالت ا  لتقدُّ
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ا يْ وأصدرت الوكالة منشورَ   -٢٦ ة ن لتحديث أدلة مشروع إنبرو، ھم تدامة ُنظم الطاق يم اس رو لتقي ة مشروع إنب منھجي
وارد تنفاد الم اتج عن اس ي الن ر البيئ ة: األث دد  النووي ة)،  NG-T-3.13(الع ة الصادرة عن الوكال ة النووي لة الطاق ن سلس م

ادو دد  منھجية مشروع إنبرو لتقييم استدامة ُنظم الطاقة النووية: األثر البيئي الناتج عن عوامل اإلجھ من  NG-T-3.15(الع

ة  نمذجة ُنُظمسلسلة الطاقة النووية الصادرة عن الوكالة). وفي آذار/مارس، أصدرت الوكالة منشوراً بعنوان  ة النووي الطاق
ل للمستخِدمين دد  باستخدام نموذج بدائل االستراتيجيات الخاصة بإمدادات الطاقة وآثارھا البيئية العامة: دلي  NG-T-5.2(الع

ل ُنظم من سلسلة الطاقة النووية الصادرة عن الوكالة).  ابية تمثِّ اذج حس اء نم لة بشأن بن م ھذا المنشور إرشادات مفّص ويقدِّ

ة الن ةالطاق ة العام ا البيئي ة وآثارھ دادات الطاق تراتيجيات الخاصة بإم دائل االس ة لب وذج الوكال ار نم ي إط دة ف ة المعقَّ  ووي

 .)MESSAGE(النموذج 

محفالن من محافل مشروع إنبرو للحوار. وأتاح محفل إنبرو الثاني عشر للحوار الذي ُعقد  ٢٠١٦وُعقد في عام   -٢٧

ع من نُ في فيينا في نيسان/أبريل، فرصة  ل الراب اعالت لعرض الجي ع من المف ل الراب دولي للجي ل ال ة أمام المحف ظم الطاق

وبر المسائل  النووية على الدول األعضاء. وتناول محفل إنبرو الثالث عشر للحوار الذي ُعقد في فيينا في تشرين األول/أكت

ة  ة بشأن الطريق ل دراسات حال ّدم المحف المي. وق ى النطاق الع ة الصغيرة عل القانونية والمؤسسية لنشر المفاعالت النمطي

ة ُنظم الرقابي ة وال ة الدولي ل الصكوك القانوني ة، مث أة التي يمكن بھا ربط األُطر القائم اعالت المنش ّددة للمف ، بالحاالت المح

د بالوقود في مصانع. واجتَذب ھذان المحفالن ما يربو على المفاعالت أو داخل مصانع  خبيراً من أكثر من  ١٣٠التي تزوَّ

صادي، دولة عضواً ومن المفوضية األوروبية، ووكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقت ٣٥

 واإلطار الدولي للتعاون في مجال الطاقة النووية، والرابطة النووية العالمية.
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 تكنولوجيات دورة الوقود النووي ومواده
  الھدف

مة لالنتشار العمل على تطوير وتطبيق دورة وقود نووي توفِّر درجة متزايدة من األمان والموثوقية والكفاءة، ومقاوِ 
مساعدة ودعم الدول األعضاء في تعزيز قدراتھا، وة من الناحية البيئية، وتحقِّق الفائدة القصوى للدول األعضاء. ومستدامَ 

 ودعمف في النفايات المشعة واإلخراج من الخدمة واستصالح المواقع الملوثة، وتحسين الممارسات في مجاالت التصرُّ 
جمع و .ف في النفايات المشعةمن أجل تطوير البنية األساسية الالزمة للتصرُّ الدول المستھلة للقوى النووية والبلدان النامية 

م األفكار والمعلومات عن سلوك البيانات عن الوقود التالف ومرافق الخزن، ومساعدة الدول األعضاء على مناقشة وتقاسُ 
وية التي تتأثر بالحوادث من الوقود النووي في الظروف القاسية. ومساعدة الدول األعضاء على إخراج المواقع النو

  الخدمة، واستصالح المناطق الملوثة خارج الموقع.

ود  ات عن الوق ك جمع البيان ا في ذل ووي، بم ان الن ة بشأن األم وتنفيذ اإلجراءات ذات الصلة في إطار خطة عمل الوكال
ز  ة، وتعزي وى النووي يما داييتشي للق ود التالف ومرافق التخزين المتضررة في محطة فوكوش ادل المعلومات بشأن الوق تب

  النووي في الظروف القاسية.

  موارد اليورانيوم وإنتاجه

ن  -١ ة ع ات الموثوق ر المعلوم ة آخ ة للوكال الم التابع ي الع وم ف تودعات اليوراني ع مس وزُّ ات ت دة بيان وفِّر قاع ت
اجم  ات المن الم. وال تغّطي قاعدة البيان ع أنحاء الع وم في جمي امن اليوراني ة لمك ة والجيولوجي الخصائص التقنية والجغرافي

ة العاملة فحسب، بل تشمل أيضاً مناجم اليورانيوم  وفير صورة عام ة من أجل ت تنَفدة أو الخامل ابقة المس ات الس عن العملي
ات الواالحتماالت المستقبلية باإلضافة إلى  م كبير في تحديث قاعدة بيان معلومات عن اإلنتاج الحالي لليورانيوم. وتحقَّق تقدُّ

ع مستودعات اليورانيوم في العالم وتوسيعھا  د شمللتتوزُّ ة واإلحصائية. وُجمعت معلومات عن  اً مزي ات المكاني من البيان
وم، وأضيف نحو  ٧٠٠أكثر من  امن اليوراني ة،  ٨٠٠مكمن إضافي من مك امن القائم اكن للمك داثيات األم ا من إح وھو م
 االستشاري الذي ُعقد في فيينا في حزيران/يونيه بشأن قاعدة البيانات المذكورة. االجتماعأساساً  أسفر عنه

ام وعَ  -٢ ين في ع وارده،  ٢٠١٦قدت الوكالة في األرجنت يم م وم وتقي اليب استكشاف اليوراني ي عمل حول أس حلقت
وينس آيرس حضرھا  ١٣مشاركاً من  ٧١إحداھما في مندوزا في نيسان/أبريل بحضور   ٤٦دولة عضواً، واألخرى في ب

اليب اس ١٥مشاركاً من  ى أس ا العمل الضوء عل ة عضواً. وسلّطت حلقت د دول دة لتحدي ات الجدي وم والتقني تكشاف اليوراني
ة  ة الطاق ين وكال وم المشَترك ب كّميات اليورانيوم المحتملة. وشاركت الوكالة في االجتماع الثالث والخمسين لفريق اليوراني

ذي ُعق ة ال ة الذري وينس آيرس النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي والوكالة الدولية للطاق د في ب
ة  ١٩مشاركاً من  ٣٢في تشرين األول/أكتوبر وحضره  ة التابع ة النووي ة الطاق مت وكال دولة عضواً. وخالل االجتماع، قدَّ

ديثاً بشأن أنشطة دورة  وم) تح ة (اليورات ة الذري ة للطاق لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي والجماعة األوروبي
 في بلدانھما األعضاء.إنتاج اليورانيوم 

ة  -٣ ة للطاق ة الدولي ين الوكال وُنشرت في تشرين الثاني/نوفمبر الطبعة السادسة والعشرون من المنشور المشَترك ب
دان االقتصادي ة في المي اون والتنمي ام  الذرية ووكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التع وم في ع وارده : ٢٠١٦اليوراني م

ه ه أيضاً باسم (Uranium 2016: Resources, Production and Demand) وإنتاجه والطلب علي اب ’، والمشار إلي الكت
وم في ١(الشكل ‘ األحمر المي السنوي من اليوراني اير  ١). وأشار المنشور إلى أن اإلنتاج الع انون الثاني/ين غ  ٢٠١٥ك بل
ت ، بينما وّفرالسنوية الحالية ھاالمائة من احتياجات في ٩٩نحو للمفاعالت في العالم طناً من اليورانيوم الذي وّفر  ٥٥ ٩٧٥

وم ات اليوراني ن احتياج ة م بة المتبقي ابقة النس دين الس ات التع ة عملي ة لتلبي ن كافي ر م وم أكث وارد اليوراني دة م ّد قاع . وُتَع
اً  ة أيض ور. وأصدرت الوكال تقبل المنظ ي المس ة ف ات المتوّقع مبر االحتياج انون األول/ديس ي ك ورف وانمنش دين  اً بعن تع

ات ة عن العملي وقعي: لمحة عام النّض الم  (In Situ Leach Uranium Mining: An Overview of Operations) اليورانيوم ب
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دد  ة الصادر NF-T-1.4(الع ة النووي لة الطاق نّض  ةمن سلس ا ال ة عن تكنولوجي ر لمحة عام ة). ويتضّمن التقري عن الوكال
 الموضعي وتطبيقھا، ويغطي الخبرة التشغيلية على نطاق العالم في عدٍد من مناجم النّض الموضعي النشطة والخاملة.

ھدت -٤ ة  وش دتھا الوكال ي عق ة الت ة والتدريبي ات التقني أناالجتماع د بش توى جي وم مس اج اليوراني ن  اً دورة إنت م
دولة عضواً االجتماعات التي عقدتھا  ٥٠من أكثر من  مشارك ٥٠٠وحضر إجماالً أكثر من . ٢٠١٦طوال عام  المشاركة
ا،  اليورانيوم والمواضيع المتصلة به في بشأنالوكالة  ا، والنمس ا، والمغرب، ومنغولي ل، وسري النك ين، والبرازي األرجنت

 .ونيجيريا، والواليات المتحدة األمريكية

 

 لمنظمة التعاون ةالمنشور المشترك بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووكالة الطاقة النووية التابع – ١الشكل 
 : موارده وإنتاجه والطلب عليه،٢٠١٦والتنمية في الميدان االقتصادي بعنوان اليورانيوم في عام 

  نوفمبر. /صدر في تشرين الثاني‘ الكتاب األحمر’المشار إليه أيضاً باسم 

 وقود مفاعالت القوى النووية

تطوير الوقود المستخَدم في كل  عنتبادل المعلومات  علىمت الوكالة بحوثاً تعاونية وساعدت الدول األعضاء دع -٥

واع  تصميم ذلك الوقود وصنعه وأدائه. وانصبّ عن أنواع مفاعالت القوى النووية، و ى تطوير أن التركيز بصفة خاصة عل

ود في ظروف الحوادث.  ل سلوك الوق ى تحلي ل الحوادث، وعل ى تحمُّ ر عل ة والوقود المتسمة بقدرة أكب دت الوكال في عق

ق حزيران/يونيه  الذي ‘ نمذجة الوقود في ظروف الحوادث’المعنون اجتماعاً تنسيقياً بحثياً ثانياً حول المشروع البحثي المنسَّ

 ُ ائج األنشطة  ١٧جھة شريكة من  ٢١بمشاركة من  ٢٠١٤طلِق في عام أ ذ  ذةالمنفَّدولة عضواً. وعرض المشاركون نت من

ود في ظروف  وأوضحواالتنسيقي البحثي األول،  انعقاد االجتماع ى وصف سلوك الوق ة عل ود القائم قدرة قواعد أداء الوق

ق اء ’ المعنون الحوادث. وَعقد المشروع البحثي المنسَّ موثوقية علوية القدرة، ومعدالت الحرق الممتدة، وأوقدة مفاعالت الم

ام  ‘الثقيل المضغوط المتقّدمة ي  ٢٠١٤الذي اسُتِھل في ع مع ستة شركاء من ست دول أعضاء، اجتماعه التنسيقي البحث

شئة عن زيادة القدرة ومعدالت مسائل أداء الوقود الناآيرس باألرجنتين في أيار/مايو. وناقش المشاركون  سينوبالثاني في 

ة والمتطايرة، والتفاعل  الحرق في أنواع وقود مفاعالت الماء الثقيل المضغوط، مثل زيادة انطالق نواتج االنشطار الغازي

ع اإلجھادي الناشئ عن التآكل.  بين األقراص والكسوة، وتدھور الخصائص الفيزيائية الحرارية للوقود، والتصدُّ
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اء  اً بعنوانحزيران/يونيه، نشرت الوكالة منشوروفي  -٦ مفاھيم الوقود المتحمِّل للحوادث المستخَدم في مفاعالت الم
ف ر أوك ، )Accident Tolerant Fuel Concepts for Light Water Reactors( الخفي د في مختب ي ُعقِ اع تقن داوالت اجتم م

ة TECDOC-1797وثيقة التقنية الريدج الوطني بالواليات المتحدة األمريكية ( ّدل وصدر ). الصادرة عن الوكال منشور مع
رة  ار والخب ود: اآلث الي للوق ، )High Burnup Fuel: Implications and Operational Experience( التشغيليةالحرق الع

ةآيرس باألرجنتين، في آب/أغسطس ( بوينسمداوالت اجتماع تقني ُعقِد في  الصادرة  TECDOC-CD-1798 ةالتقني الوثيق

 ).عن الوكالة

ود  -٧ وفي تشرين األول/أكتوبر، عقدت الوكالة اجتماعاً استشارياً في فيينا للبدء في صياغة استعراض ألعطال الوق

ام  ٢٠٠٦في الفترة من عام  ر المنشورَ ٢٠١٥إلى ع ذا التقري ون  . وسوف يستكِمل ھ ود في المعن استعراض أعطال الوق
اعالت  اءالمف ّردة بالم دد  )Review of Fuel Failures in Water Cooled Reactors( المب ة  NF-T-2.1(الع من سلسلة الطاق

 .٢٠٠٦حتى عام  ١٩٩٤ويغّطي الفترة من عام  ٢٠١٠النووية الصادرة عن الوكالة) الذي ُنِشر في عام 

ف في الوقود المستھلَك الناتج عن مفاعالت القوى النووية  التصرُّ

ق ٢٠١٦اخُتِتم في عام  -٨ ات ُنظم الخزن ذات الصلة ’ المشروع البحثي المنسَّ تھلَك ومكّون ود المس إيضاح أداء الوق
انتاندر ‘. خالل الخزن الطويل األجل جداً  وُعقد االجتماع التنسيقي البحثي الثالث واألخير للمشروع في نيسان/أبريل في س

تنباطات. وفي بإسبانيا وأعقبه في حزيران/يونيه اجتماع اس ر عن االس ة لتقري ا لوضع الصيغة النھائي د في فيين تشاري ُعق
وان  ق بعن ي منسَّ روع بحث ي األول لمش يقي البحث اع التنس ا االجتم ي فيين د ف وبر، ُعق رين األول/أكت ود ’تش يم أداء الوق تقي

ارف ويھدف ھذا المشروع البحثي المن‘. المرحلة الرابعة –المستھلك والبحوث المتعلقة به  ى وضع قاعدة مع ق الجديد إل سَّ
ة  أنتقني م إحدى عشرة  بش دِّ م الخزن. وسوف تق واد ُنُظ وى وم اعالت الق ي مف تھلَك ف ود المس ل األجل للوق السلوك الطوي

 دول أعضاء إسھامات بشأن الخبرة التشغيلية والبحوث. تسعمؤسسة شريكة من 

تفادة وعقدت الوكالة اجتماعات استشارية بشأن استراتيجيات ا -٩ دروس المس لتصرُّف في البلوتونيوم المفصول، وال
ة الحرارة  ود، وإزال اءفي تطوير دورات الوق ذين شاركوا في االجتماعات  أثن راء ال ادل الخب ود المستھلك. وتب خزن الوق

ا في ن دا في فيين اعين استشاريين آخرين ُعق ذه المواضيع. وخالل اجتم لى بشأن ھ ريل سان/أبيمعلومات وممارسات فُض
ي تغّطي  وكانون األول/ديسمبر، َوضع الخبراء اللمسات األخيرة على المحتوى التقني لسبع وحدات نمطية للتعلُّم اإللكترون

 مختلف خطوات التصرُّف في الوقود المستھلك قبل التخلُّص منه، بما في ذلك إعادة معالجته.

ه حو -١٠ اَقش دورا لوخالل اجتماع تقني ُعقد في فيينا في حزيران/يوني ات، ن ل عبء النفاي ة لتقلي ود المتقدم ت الوق
التقييم  ٧مشاركاً من  ١٥ اولوا ب ات، وتن تراتيجيات النفاي تھلَك من حيث اس ود المس ات معالجة الوق دول أعضاء تكنولوجي

د الجاھزية التكنولوجية لمختلف خيارات دورة الوقود والتحّديات المتصلة بتنفيذھا.  ي آخر ُعق اع تقن ا وخالل اجتم في فيين
ق  ١٣خبيراً من  ٢١في حزيران/يونيه، تبادل  ة في تطبي ة أفضل الممارسات المتبع دولة عضواً ومن المفوضية األوروبي

 على مرافق خزن الوقود المستھلَك العاملة.‘ ظروف تمديد التصميم’مفھوم 

ف في النفايات المشّعة، واإلخراج من الخدمة، واالستصالح البيئي   التصرُّ

ن   -١١ ر م ن خالل أكث ا األعضاء م ي دولھ ّعة ف ات المش ّديات النفاي ة الواسعة من تح ة المجموع  ٧٠تناولت الوكال

ة استعراضاً من الُنظراء ٢٠١٦مشروعاً للتعاون التقني في عام  اء لمشروع. وفي تشرين الثاني/نوفمبر، أجرت الوكال  بن

نة، أول مرفق للتخلُّص الجيولوجي العميق من النفايا وتشغيل ت القوية اإلشعاع والمتوسطة اإلشعاع في فرنسا. وخالل الس

يس ة أرتم ذاتي لخدم يم ال ة للتقي دة نمطي ة ووح ادئ توجيھي ة وضع مشروع مب تعراض  ،واصلت الوكال ة االس وھي خدم

تھلَكالمتكاملة الجديدة التابعة للوكالة المتعلقة بالتصرُّف في الن ود المس ّعة والوق ات المش رامج ا ،فاي ة وب إلخراج من الخدم

 تلّقت الوكالة ثالثة طلبات من دول أعضاء بشأن بعثات خدمة أرتميس. .٢٠١٦واالستصالح. وفي عام 
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ّعة، واالستصالح جديدة وأُضيفت مواد تعلُّم إلكتروني  -١٢ ات المش ة، والتصرُّف في النفاي بشأن اإلخراج من الخدم

ة،  ة المھمل ّعة المختوم ي، وإدارة المصادر المش راض البيئ ي ألغ تعلّم اإللكترون تعلُّم الخاص بمنصة ال ام إدارة ال ى نظ إل

 التعليم والتدريب.

 التصرُّف في النفايات المشّعة

مت الوك -١٣ انفي تشرين الثاني/نوفمبر، نظَّ ي بأم فال الة المؤتمر الدولي المعن د  في تصرُّ ذي ُعق ّعة ال ات المش النفاي

دان االقتصادي. وحضر  ة في المي اون والتنمي ة التع بالتعاون مع المفوضية األوروبية ووكالة الطاقة النووية التابعة لمنظم

اع  ن  ٢٧٦االجتم اركاً م ديم  ٦٣مش ى مواصلة تق ة إل ى الحاج ؤتمر الضوء عل ي الم اركون ف لّط المش ة عضواً. وس دول

 ول األعضاء من أجل بناء قدرات الرقابيين والمشّغلين وتعزيزھا.المساعدة إلى الد

واستجابة الھتمام الدول األعضاء بمرافق التخلُّص المتعددة الجنسيات، أصدرت الوكالة في آذار/مارس منشوراً  -١٤

 إطار وتحّديات استھالل تعاون متعدد الجنسيات لتطوير مستودع للنفايات المشّعةبعنوان 
(Framework and Challenges for Initiating Multinational Cooperation for the Development of a Radioactive 
Waste Repository) 

 من سلسلة الطاقة النووية الصادرة عن الوكالة). NW-T-1.5 (العدد

تھلَك -١٥ ووي المس ود الن دة الوق ن أرص الغ ع د اإلب ز فوائ ادة تعزي ى زي عياً إل عة وس ات المش لت  ،والنفاي واص

ة ي  الوكال ة ف اون والتنمي ة التع ة لمنظم ة التابع ة النووي ة الطاق ة ووكال ية األوروبي ع المفوض ق م ا الوثي تعاونھ

ي  الميدان وناالقتصادي في إعداد التقرير الثالث ّعة’ المعن ات المش تھلَك والنفاي ود المس ة واتجاھات التصرُّف في الوق  ‘حال

)Status and Trends in Spent Fuel and Radioactive Waste Management( ٤٧ھذا التقرير بيانات مرّخصة من . ويشمل 

ن  ر م ي أكث ة عضواً تغّط ات  ٩٠دول دة بيان ه قاع ى اآلن، وتدعم يدت حت ي ُش ة الت وى النووي ن محطات الق ة م ي المائ ف

 التصرُّف في النفايات المتاحة على الشبكة التابعة للوكالة.

اء. والھدف وواصلت الوكالة تشغيل وتح -١٦ ّدأة بالم ّردة والمھ اعالت المب سين نظام مقارنة النفايات الناتجة عن المف

ات  ين بالتصرُّف في النفاي ّغلين المعني ين المش من ھذه المقارنة ھو مساعدة الدول األعضاء على تبادل أفضل الممارسات ب

 التشغيل. الناتجة عنالنفايات  في ھذا النوع من محطات القوى النووية من أجل التقليل إلى أدنى حّد من

وان وفي  -١٧ ة منشوراً بعن ق أيار/مايو، أصدرت الوكال ا يتعلّ ول فيم ايير القب ال لمع معالجة الغرافيت المشّعع لالمتث
(الوثيقة  )Processing of Irradiated Graphite to Meet Acceptance Criteria for Waste Disposal( بالتخلُّص من النفايات

ق بنفس االسم. وھوالصادرة عن الوكالة)،  TECDOC-1790التقنية   التقرير النھائي لمشروع بحثي منسَّ

 اإلخراج من الخدمة واالستصالح البيئي

ر من  -١٨ ذ  ٥٤مشاركاً من  ٥٤٠حضر أكث دولي بشأن تطوير تنفي ؤتمر ال ة الم ع منظمات دولي ة عضواً وأرب دول

ي عل ة واالستصالح البيئ ن الخدم راج م رامج اإلخ ق ب بانيا. وعمَّ د بإس ي مدري ة ف ه الوكال ذي عقدت المي ال ى الصعيد الع

ّددوا المجاالت  ة من الماضي، وح ة الموروث المشاركون في المؤتمر الوعي بالحاجة المتزايدة إلى معالجة األنشطة النووي

 برامج اإلخراج من الخدمة واالستصالح البيئي. األمان والفعالية في تنفيذ ذات األولوية، وأوصوا باستراتيجيات لتحسين
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التصّدي لألحداث غير المتوّقعة  مواضيع في ھذا المجال، ھما تناوال، نشرت الوكالة تقريرين ٢٠١٦وخالل عام  -١٩
ة  NW-T-2.8(العدد ) Managing the Unexpected in Decommissioning( في مجال اإلخراج من الخدمة من سلسلة الطاق

ي والصادرة عن الوكالة) في آذار/مارس،  النووية ة واالستصالح البيئ رامج اإلخراج من الخدم ذ ب ز تنفي مشروع  –تعزي
 القيود التي تعوق تنفيذ مشروع اإلخراج من الخدمة واالستصالح البيئي: التقرير األساسي

(Advancing Implementation of Decommissioning and Environmental Remediation Programmes – CIDER 
Project: Baseline Report) 

 من سلسلة الطاقة النووية الصادرة عن الوكالة) في نيسان/أبريل. NW-T-1.10(العدد 

 التصرُّف في المصادرة المشّعة المختومة الُمھَملة

ة للتصرف في  تقييم الخيارات المتاحةوفرت الوكالة الدعم من أجل  -٢٠ ّعة المختوم ةالمصادرة المش ا في الُمھَمل ، بم

ر أخرى نفايات  معذلك التخلُّص المشَترك  تخلُّص في ُحَف ى الموطن، وال ادة إل دوير، واإلع ادة الت بة، وإع في مرافق مناس

ا مخصصة للَسبر. ودخلت مشاريع التخلُّص من النفايات في ُحَفر الَسبر مراحل مختلفة من التطوير  ا فيھ دان، بم في عدة بل

 الفلبين.غانا، وماليزيا، و

ة من منشآت المستخدمين  ٢٠١٦وأُجريت عدة عمليات ناجحة في عام  -٢١ إلزالة المصادر المشّعة المختومة الُمھَمل

أ خالل السنة ووضعھا في ظروف خزن سليمة. وتم االنتھاء  ة فرنسية المنش ة مختوم ّعة مھمل من إعادة أربعة مصادر مش

ة  ران من الكاميرون. وأزيل مصدر ُمھَمل واحدومصدمصدر واحد من كل من لبنان وتونس  – ١من الفئة  من  ١من الفئ

ل مصدران  للعالج عن ُبعدرأس جھاز  ة. وأُزي ة وآمن ه في ظروف مأمون ة في أوغندا وُنقل لخزن من  ١ُمھمالن من الفئ

ين  وُوضعامستشفى  ة مصادر من الفئت ة بإزال ادرت الوكال في عدة  ٢و  ١في ظروف خزن مأمونة وآمنة في األردن. وب

ابق دونيا اليوغوسالفية س ة مق ان،ا، دول أعضاء، بما فيھا ألبانيا، وبوركينا فاسو، وجمھوري اء من  ولبن رر االنتھ ومن المق

) وأنِجزت عمليات بدعم من الوكالة لتدريب العاملين المحليين ولتكييف المصادر ٢(الشكل  ٢٠١٧عمليات اإلزالة في عام 

 .ماليزيا، ونيبال، وإندونيسيا، وتايلند، والفلبين، وفييت نامي المشّعة المختومة المھملة ف

حين  -٢٢ ر من المرّش ة لكثي ّعة المختوم زة المش ووّسعت الوكالة نطاق الوصول إلى الفھرس الدولي للمصادر واألجھ

ام  في الدول األعضاء، األمر الذي يّسر تحديد ھوية المصادر المشّعة المختومة المھملة التي ُعِثر عليھا في الميدان. وفي ع

 ، اسُتھلّت جھود إلضافة مزيد من التفاصيل عن المصادر واألجھزة بھدف زيادة تحسين جدوى الفھرس.٢٠١٦

  

 في لبنان. ١ر إلزالة مصدر مشّع مختوم مھَمل من الفئة التحضي -٢الشكل 
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  المعارف النوويةوبناء القدرات 
 من أجل تنمية الطاقة المستدامة

  الھدف

دول األعضاء  درات ال تدامة  في مجالتعزيز ق ة المس تراتيجيات الطاق ة لوضع اس وى النووي ة والق إجراء وتخطيط الطاق
ة  ة، وصوغ سياسات الطاق الدراسات بشأن خيارات ُنظم الطاقة وإمدادات الكھرباء، وتخطيط االستثمارات في مجال الطاق
ارف.  وفير الخدمات والمساعدة في مجال إدارة المع والبيئة. وبناء قدرات الدول األعضاء على إدارة المعارف النووية وت

  لكترونية في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية ألمانة الوكالة وللدول األعضاء. وشراء وتوفير المعلومات المطبوعة واإل

  نمذجة الطاقة ومصارف البيانات وبناء القدرات

ا ونشرھا؛  ٢٠١٦قامت الوكالة في عام   -١ ات وتعزيزھ بتحديث ما لديھا من أدوات تخطيط الطاقة ومصارف البيان

دولة. ووقَّعت الوكالة الدولية للطاقة  ١٣٨وازداد عدد الدول األعضاء التي تستخدم نماذج الطاقة التي وضعتھا الوكالة إلى 

دريب في مجال تخطيط  الذرية والوكالة الدولية للطاقة المتجددة اتفاق درات والت اء الق تعاون لتنسيق األنشطة المشتركة لبن

ة (النموذج  ة العام ا البيئي ة وآثارھ ) MESSAGEالطاقة. وأضيفت إلى نموذج بدائل االستراتيجيات الخاصة بإمدادات الطاق

ة م ارات الطاق يم خي تدامة والتخفيف قدرات للتحليل المتعدد المعايير للقرارات من أجل التمكين من تقي ة المس ن أجل التنمي

ا  ين في أفريقي راء محلي ة باالشتراك مع خب مت أحداث تدريبية إقليمية على أدوات تخطيط الطاق من آثار تغيُّر المناخ. وُنظِّ

ة. بين من أجل توسيع مجموعة الخبراء في البلدان النامي ب  وأوروبا الشرقية وأمريكا الالتينية. وتم تنظيم تدريب للمدرِّ وُدرِّ

 بلداً من خالل التدريب عن ُبعد وأنشطة التدريب المباشر. ٨٦مھني من  ٦٠٠إجماالً أكثر من 

 تحليل العالقة بين الطاقة واالقتصاديات والبيئة

تدامة أصدرت  -٢ ة المس ، الوكالة قبل الدورة العادية الستين لمؤتمرھا العام منشوَرين عن القوى النووية كخيار للطاق

ام بعنوان  أولھما ة في ع وى النووي اخ والق ر المن وان واآلخر،٢٠١٦تغيُّ تدامة.  بعن ة المس ة والتنمي وى النووي ويتضمن الق

ون المتاحة  المنشوران معلومات عن الطريقة التي يمكن بھا للطاقة النووية، باعتبارھا أحد مصادر الطاقة المنخفضة الكرب

وم ة  ،الي ى مواجھ اعد عل اخ’أن تس دي المن ة-تح ى ‘ الطاق اً عل لّطت األضواء أيض تدامة. وُس ة المس ي التنمي اھمة ف والمس

ان  ام، وك الصالت بين التكنولوجيا النووية والتنمية المستدامة في المحفل العلمي الذي ُعقد خالل الدورة الستين للمؤتمر الع

تقبل: ’، وركزت إحدى جلساته على ‘ف التنمية المستدامةالتكنولوجيا النووية من أجل أھدا’موضوعه  ة من أجل المس الطاق

 ).١(الشكل ‘ دور القوى النووية

ي   -٣ اخ الت ر المن أن تغيُّ ة بش دة اإلطاري م المتح ة األم ي اتفاقي ؤتمر األطراف ف ة والعشرين لم دورة الثاني وخالل ال

راكش، المغرب، شارك اون مع عدة ُعقدت في تشرين الثاني/نوفمبر في م ة بالتع ة حول الطاق ة جانبي ة في فعالي ت الوكال

دور  ة أيضاً ب مؤسسات في منظومة األمم المتحدة، واستضافت معرضاً للقوى النووية والتطبيقات النووية. وشاركت الوكال

ر  دولي الالخاص علمي أوسع في علوم تغيُّر المناخ من خالل إسھامھا في صياغة التقري ق الحكومي ال ي بتغيُّلفري ر لمعن

 درجة مئوية. ١٫٥بشأن سيناريو ارتفاع درجات الحرارة  المناخ

وارد، في   -٤ ُنظم الم مت بعثات استطالعية من أجل المناخ واألراضي والطاقة والمياه، كإطار للتقييم المتكامل ل وُنظِّ

ة مع إدارة غانا ونيكاراغوا لمساعدة ھذين البلدين على تحقيق أھداف التنمية المستدامة. وضم اون الوكال ن ھذا اإلطار، تتع

دول األعضاء  دولي، لمساعدة ال األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، والبنك ال

 على تقييم أثر قرارات السياسات على مختلف القطاعات، وتعزيز صوغ سياسات قوية ومتسقة. 
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اً  واستمر العمل في عدة  -٥ ي وطني ى االقتصاد الكل مشاريع بحثية منسقة ركزت على تأثير برامج القوى النووية عل

وإقليمياً، وتمويل االستثمارات في المجال النووي، والدور المحتمل للطاقة النووية في االستراتيجيات الوطنية للتخفيف من 

ة عن ة منبثق ارير تقني ة سبعة تق ام  آثار تغيُّر المناخ. ونشرت الوكال ذه المشاريع في ع ل  ٢٠١٦ھ حول مواضيع من قبي

 التمويل، وإصالح أسواق الكھرباء.التنمية المستدامة، ومعالجة آثار تغيُّر المناخ، و

 

تتحدث عن تمويل مشاريع القوى النووية خالل المحفل العلمي الذي عقد  Atlantic Superconnectionفيونا رايلي من شركة  -١الشكل 
 أثناء الدورة العادية الستين للمؤتمر العام للوكالة.

 إدارة المعارف النووية

ائق   -٦ ق وضع وث ة وصونھا عن طري ارف النووي ى المع اظ عل دول األعضاء في الحف واصلت الوكالة مساعدة ال

ة. منھجيات ووثائق إرشادية، و ا النووي وم والتكنولوجي ادل المعلومات في مجال العل دريب وتب تدام، والت تيسير التعليم المس

برنامج األكاديمية  التي تنفِّذ، بعد جامعة مانشستر، المؤسسة الثانية، أصبح معھد موسكو للفيزياء الھندسية ٢٠١٦وفي عام 

اك نحو عشر جامعات في  ١٥الدولية لإلدارة النووية، وبلغ عدد الطالب الملتحقين به  نة، كانت ھن ة الس طالباً. وفي نھاي

ي  جميع أنحاء العالم عاكفة على تنفيذ برامج ستفي بشروط الكفاءة التي تتطلبھا مبادرة األكاديمية الدولية لإلدارة النووية الت

ديرين في القطاع الن ى أطلقتھا الوكالة، بھدف تحسين توافر دورات على مستوى الماجستير للم ووي وتيسير الحصول عل

 تلك الدورات.

ام   -٧ اج وتطوير ٢٠١٦وفي ع ى شركة إنت ارف إل ارات للمساعدة في مجال إدارة المع ة ثالث زي ، أجرت الوكال

القوى النووية في جمھورية إيران اإلسالمية في نيسان/أبريل، وإلى محطة لينينغراد للقوى النووية في االتحاد الروسي في 

وبر. وركزت حزيران/يونيه،  ة في الصين في تشرين األول/أكت د شنغھاي لبحوث وتصميمات الھندسة النووي وإلى معھ

ن  ة م تويات عالي ق مس ن أجل تحقي ة م ارف النووي ى المع اظ عل ّديات الحف ؤوليات وتح م مس ة وتقاُس ى أھمي ارات عل الزي

  األمان، وعلى تبادل أفضل الممارسات والخبرات.
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ع   -٨ ة أرب ة. وأقامت الوكال ارف النووي ة وإدارة المع ة النووي ة إلدارة الطاق دارس الوكال ام بم اد االھتم واستمر ازدي

ة إلدارة  نة، ھي: المدرسة السنوية الرابع ة خالل الس مدارس إلدارة الطاقة النووية ومدرسة واحدة إلدارة المعارف النووي

ة واليا ين الوكال ة المشتركة ب ة الطاقة النووي ى إلدارة الطاق ة األول و؛ والمدرسة اإلقليمي ة طوكي ه بجامع ان في تموز/يولي ب

برغ؛  انت بطرس ي س بتمبر ف ي أيلول/س وم) ف ة (روزات ة الذري ة للطاق ركة الحكومي ة والش ين الوكال تركة ب ة المش النووي

اء النظري وبر والمدرسة السابعة إلدارة الطاقة النووية المشتركة بين المركز الدولي للفيزي ة في تشرين األول/أكت ة والوكال

ين  ة المشتركة ب في مركز عبد السالم الدولي للفيزياء النظرية في ترييستي بإيطاليا؛ والمدرسة األولى إلدارة الطاقة النووي

ارف النووي ة عشرة إلدارة المع اون؛ والمدرسة السنوية الثاني ة جنوب أفريقيا والوكالة في تشرين األول/أكتوبر في كيب ت

 المشتركة بين المركز الدولي للعلوم النظرية والوكالة في أيلول/سبتمبر في المركز الدولي للفيزياء النظرية في ترييستي. 

ائھا،   -٩ ى إنش ي ساعدت عل ع الت ة األرب وواصلت الوكالة دعم األنشطة والتعاون بين شبكات التعليم النووي اإلقليمي

ووي يم الن ة للتعل بكة اإلقليمي ي الش م  وھ ال العل ي مج يم ف را للتعل بكة أف ة، وش ا النووي ال التكنولوجي ي مج دريب ف والت

ا  يم في مجال التكنولوجي والتكنولوجيا، والشبكة اآلسيوية للتعليم في مجال التكنولوجيا النووية، وشبكة أمريكا الالتينية للتعل

ة عمل ، دعمت الوكالة إعداد مواد تعليمية ودورات للت٢٠١٦النووية. وفي عام  علم اإللكتروني. ونظمت الوكالة أيضاً حلق

دان ‘ الربط بين الشبكات’سنوية حول  ة في المي وارد القائم حيث تبادلت الشبكات اإلقليمية معلومات عن أنشطتھا وعن الم

 ووي.بشأن إدارة المعارف النووية. واستمر خالل العام التعاون الوثيق مع الشبكة األوروبية للتعليم في المجال الن

ام   -١٠ ي ع ا ٢٠١٦وف ووي باعتبارھ ال الن ي المج دريب ف يم والت ي ألغراض التعل تعلم اإللكترون ئت منصة ال ، أنش

ة  تخدمي المنص دد مس اوز ع تعلم. وتج ة إلدارة ال ام الوكال ي نظ ي ف تعلم اإللكترون وارد ال مية لم  ١٣ ٥٠٠المنصة الرس

ر من  تعلم دورة في  ٣٠٠مستخدم، وتجري حالياً استضافة أكث اً، ونظام إدارة ال وح) الموجه ذاتي تعلم (المفت نظام إدارة ال

ة وزادت من  دريب في الوكال يم والت وارد التعل ى م ة الوصول إل نت المنصة إمكاني (المحمي) تحت إشراف معلمين. وحسَّ

 كفاءة تقديم التدريب إلى الدول األعضاء. 

ز االتصال و  -١١ ي وتشكل منصة الربط الشبكي لشبكات تعزي ى الشبكات الت ة الوصول إل ة بواب دريب في الوكال الت

ادل المعلومات  اون وتب درات وتيسير التع اء الق ز بن دورھا في تعزي ا نظراً ل ك الشبكات بأھميتھ ة. وتتسم تل تديرھا الوكال

ام  ك المنصة في ع ة إل ٢٠١٦والخبرات بين أعضائھا. وشملت التحسينات التي أُدخلت على تل تاحة تطوير مجاالت عام

 الوصول إلى المعلومات األساسية في المواقع اإللكترونية على المنصة.

 جمع المعلومات النووية ونشرھا

يس)   -١٢ ة (نظام إين دولي للمعلومات النووي ة عضواً و ١٣٠بلغ عدد أعضاء النظام ال ة. وحقق  ٢٤دول ة دولي منظم

دد سجالته  وغ ع داً ببل اً جدي ازاً فارق يس إنج ام إين ي ٤نظ ن مالي ون نص كامل ال يمك ر من نصف ملي ا أكث ن سجالً، منھ

ن  ر م ة أكث ة. وأضافت الوكال وات التجاري ن خالل القن ھولة م ا بس ة  ١٢٧ ٠٠٠االطالع عليھ ن السجالت البيبلوغرافي م

ى مليون عملية تصفُّح خالل السنة. وباإلضافة  ٢٫٧نصاً كامالً إلى مستودع شبكة إينيس الذي سّجل أكثر  من  ٨ ٦٢٠و إل

دولي  يس تخدم المجتمع ال ذلك، أُجري تطوير رئيسي لخاصية البحث في مستودع إينيس. وما زالت موسوعة مرادفات إين

ى  وي عل اني لغات وتحت ات متاحة بثم دول األعضاء. وموسوعة المرادف ف مع ال اون مكثَّ وقد حوفظ عليھا من خالل تع

د تحديداً جيداً. ٣١ ٠٠٠زھاء   َثْبت وصفي محدَّ

يح   -١٣ ان، أت ي الياب يس ف ام إين وطني لنظ ز ال دور المرك وم ب ي تق ة الت ة الذري ة للطاق ة الياباني ع الوكال اون م وبالتع

ر من  ووي من خالل مستودع شبكة  ١ ٦٠٠للجمھور أكث يما الن سجل من سجالت المحفوظات الخاصة بحادث فوكوش

ر من إينيس. واستحدثت خالل السنة تكنولوجيا مؤتمتة جديدة وتم االن وي  ١٥ ٠٠٠تھاء من الجمع الرقمي ألكث سجل تحت

 على معلومات نووية.
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يس   -١٤ ابعين لشبكة إين ين لمسؤولي االتصال الت امن والثالث اع االستشاري الث وُعقد في تشرين األول/أكتوبر االجتم

ات عن أنشطة شبكة منظمات دولية. وأتاح االجتماع للدول األعضاء معلوم ٥دولة عضواً و ٦٠مشاركاً من  ٦٩بحضور 

 إينيس. وتبادل المشاركون الخبرات وطرحوا توصيات بشأن مواصلة تطوير الشبكة وتشغيلھا في المستقبل.

ة من   -١٥ وواصلت مكتبة الوكالة العمل لضمان أن تكون موارد وخدمات المعلومات متاحة في الوقت المناسب وفعال

ة من  حيث التكلفة ويمكن الوصول إليھا بسھولة. وازداد في  ٥٠ ٠٠٠عدد المجالت اإللكترونية المتاحة من خالل المكتب

ر من  ٢٠١٦شخص في عام  ١٣ ٤٠٠. وزار المكتبة أكثر من ٢٠١٦في عام  ٥٣ ٠٠٠إلى أكثر  ٢٠١٥عام  ر أكث وأعي

 استعارة بين المكتبات وطلباً لتسليم وثائق. ١ ٥٣٠بند من المكتبة. وحققت المكتبة أكثر من  ١٦ ٠٠٠

ب، و  -١٦ مة حسب الطل ة المصمَّ ات النووي ى مجموعات من منتجات وخدمات المعلوم ات العمالء عل استجابة لطلب

ة  ر من  ١ ٨١٠أنشأت الوكال مت أكث دَّ ة. وق تخدمي المكتب اذج شخصية لمس ة  ٣٠نم ة شملت الجوانب العام ة تدريبي جلس

مت جلسات شخصية لتلبية االحتياجات الم  حددة لموظفي الوكالة.للمكتبة للمستجدين، كما قدَّ

ي تضم   -١٧ ة الت ات النووي ة للمكتب ا، الشبكة الدولي قت الوكالة، من خالل مكتبتھ داً  ٥٥وخالل السنة، نسَّ ًة ومعھ مكتب

 بحثياً عن طريق تبادل المعارف والموارد وأفضل الممارسات.
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 العلوم النووية
  الھدف

ة واالقتصادية.  ا التكنولوجي ق تنميتھ أداة لتحقي ا ك ة وتطبيقھ وم النووي دول األعضاء في مجال تطوير العل زيادة قدرات ال
  الدول األعضاء في مجال إدارة مفاعالت البحوث واستخدامھا الفّعال. ومساعدة

 البيانات النووية

١-   ً ل  تجسير َيجري حاليا اري إزاء تحلي اع نھج ابتك ق اتب اً عن طري ة الحجم تمام اييس مختلف اء بمق مجاالت الفيزي

ل اإلزاحات  —التلف اإلشعاعي. وبمساعدة قوى الحوسبة الحالية، أصبح من الممكن اآلن تقييم وظائف التصّدي للتلف  مث

ً  بما يشمل تعبيراً  ،أساس علمي أقوىعلى  —المواد (كيرما) والغازات  فيلكل ذرة، والطاقة الحركية الُمنبعثة  وجه أل كّميا

ة. ومن أجل  اعالت االنشطارية واالندماجي الت والمف دريع المعجِّ ى ت د عل عدم التيّقن. وسُتلقي ھذه التطورات بضوء جدي

 ً ً  دعم العمل في ھذا المجال، عقدت الوكالة، في حزيران/يونيه في فيينا، اجتماعا النووية وأوجه  بشأن بيانات التفاعالت تقنيا

ً  ١٦ عدم التيّقن فيما يتعلق بالتلف اإلشعاعي، حضره   .دولة عضواً  ١١من  مشاركا

  واخُتتم المشروع البحثي المنّسق المعنون  -٢

‘Nuclear Data for Charged-particle Monitor Reactions and Medical Isotope Production’ 

ي التنسيقي التفاعالت رصد الجسيمات المشحونة وإنتاج النظائر الطبية"] في االجتماع ل["البيانات النووية  ذي بحث الثالث ال

ً  ١٤عقد في حزيران/يونيه في فيينا، بحضور  ى تقييمات  .بلداً  ١٣ من مشاركا ينات عل ى إدخال تحس وقد أّدى المشروع إل

ة  بيانات االضمحالل وعلى قاعدة بيانات تفاعالت رصد الجسيمات اج النظائر الطبي المشحونة (المعيارية) فيما يتصل بإنت

ً  ٣-من تفاعالت مـُستحثـَّة بجسيمات البروتون والديوتيرون والھليوم ة  وألفا. وجرى وفقا لذلك تحديث البوابة المعنّية الخاّص

 الشبكي للوكالة. بإنتاج النظائر المشّعة الطبية، المتاحة على الموقع

 مفاعالت البحوث 

  استخدام مفاعالت البحوث وتطبيقاتھا

ام   -٣ ي ع يط ٢٠١٦ف ل بالتنش ال التحلي ي مج ي ف تعلّم اإللكترون ن أدوات ال املة م ة ش ة مجموع تحدثت الوكال ، اس

ا  اختباراتوالنيوتروني، بما يشمل دراسات حالة  وغيرھا من مواد التعلّم. وَعقدت الوكالة في تشرين األول/أكتوبر في فيين

ل، ح ة عم رھا حلق ً  ٢٨ض اركا ن  مش واً  ٢٥م ة عض تعلّمدول تعراض أدوات ال ا.  ، الس دة واختبارھ ة الجدي اإللكتروني

ام  لكي  ٢٠١٧وسُتستخدم تعليقات المشاركين وغيرھا من التعقيبات لزيادة تحسين جودة األداة قبل إصدارھا النھائي في ع

   .)١ يستخدمھا الجمھور (الشكل
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  وحدة نمطية، ٤٥تُضّم أدوات التعلّم اإللكتروني لدى الوكالة في مجال التحليل بالتنشيط النيوتروني  -١ الشكل
  بما في ذلك المحاضرات وتمارين التعلّم الُموّجھة ذاتيا.

م   -٤ وفي كانون األول/ديسمبر، نّظمت الوكالة حلقة عمل لمساعدة مديري مفاعالت البحوث في استعراض ُخططھ
ا،  ا بالنمس د في فيين ذي ُعق ذا الحدث، ال اعالت البحوث. وحضر ھ ق باستخدام مف ً  ٣٧االستراتيجية فيما يتعلّ اركا من  مش

 خطة استراتيجية.  ٢٦، وأفضى إلى استعراض دولة عضواً  ٣٠

ام   -٥ ي ع ز ٢٠١٦وف ن المراك زين م وث كمرك اعالت البح ة بمف ات المعنّي ن المنظم ان م ان اثنت ت منظمت ، ُعّين
ةالمتعاونة مع الوكالة. وسُتساعد المنظمة األسترالية للعلوم والتكنولوجيا  ارة  النووي ة مخت ذ أنشطة برنامجي ة في تنفي الوكال

د  مجاالتُتركِّز على التقنيات المتعددة التحليالت في  ُيرّكز معھ ات الصناعية. وس بحوث المواد والدراسات البيئية والتطبيق
دا، ع ي ھولن ت، ف وتروني مفاعل دلف ى التنشيط الني ة عل ات قائم ن منھجي اعالت البحوث م ا لمف ى األنشطة المتصلة بم ل

 والُحزم النيوترونية.

مفاعال من مفاعالت  ٧٧٠وتوّفر قاعدة بيانات مفاعالت البحوث الخاّصُة بالوكالة معلومات تقنية شاملة عن نحو   -٦
ام  استناداً ، بما في ذلك عن استخدامھا. ودولة عضواً  ٦٧البحوث في  م في ع إلى المدخالت الواردة من الدول األعضاء، ت

ً  ٩٥تحديث المعلومات المتعلّقة بنحو  ٢٠١٦   في قاعدة بيانات مفاعالت البحوث. مرفقا

  وفي تموز/يوليه، نشرت الوكالة التقرير التقني المعنون  -٧
History, Development and Future of TRIGA Research Reactors  

تقبلھا] ( ا ومس ا وتطورھ دد [تاريخ مفاعالت البحوث تريغ ة ٤٨٢الع ارير التقني ذي يلّخص المعلومات من سلسلة التق )، ال
اعالت المتاحة عن مفاعالت تريغا ويقد ي ُتشّغل مف ى المنظمات الت يتعّين عل ي س ة الت ة عن التحديات المحتمل م لمحة عام

 مفاعالت البحوث: الغرض منھا ومستقبلھا. تريغا التصدي لھا في المستقبل القريب. كما أَصدرت تنقيحا لكتّيبھا المعنون
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 مشاريع مفاعالت البحوث الجديدة، وتطوير البنى األساسية، وبناء القدرات

ه في و  -٨ في اجتماع تقني بشأن دور مفاعالت البحوث في تقديم الدعم لبرامج القوى النووية، ُعقِد في حزيران/يوني
ً  ٣٢فيينا، َخلُص الـ ً  إلى استنتاج مفاده أّن مفاعالت البحوث ُيمكن أن تؤّدي دوراً  دولة عضواً  ٢٤من  مشاركا في دعم  ھاما

ة.  اعالت مساھمات ھام ذه المف برامج القوى النووية الجديدة والجارية، كما أّنھم حّددوا المجاالت التي يمكن أن ُتقّدم فيھا ھ
اعالت البحوث كالةالخاص بالو‘ المعالم البارزة’وفي حلقة عمل بشأن نھج  وبر في بشأن مف دت في تشرين األول/أكت ، ُعقِ

ً  ٢٠فيينا، َقّدمت الوكالة معلومات عملية ومعارف ذات صلة إلى  ة عضواً  ١٧من  مشاركا ات دول ة من بعث . وأُجريت بعث
إرشادات بشأن التخطيط التقييمات المتكاملة للبنية األساسية لمفاعالت البحوث في منغوليا في نيسان/أبريل، من أجل تقديم 

  لمفاعل بحوث جديد.

ذاً ٢٠١٦وفي عام   -٩ ة تنفي ابع للوكال ى شبكة اإلنترنت الت اعالت عل ر المف ً  ، تم تنفيذ مشروع مختب ا ا  تام في أمريك
عل في األرجنتين ومفا RA-6الالتينية وأوروبا وأفريقيا. وأُجريت عمليات بّث مباشر من الَمرفَقين الُمضيَفين وھما: مفاعل 

ISIS  الذرية.لطاقة وا لطاقات البديلةلالتابع للمفوضية الفرنسية 

اعالت   -١٠ د بحوث المف ّيَن معھ ة، ُع ام للوكال ؤتمر الع ة الستين للم ةالوخالل الدورة العادي اد الروسي  ذري في االتح
 كمركز دولي مُسمَّى من الوكالة قائم على مفاعالت البحوث.

 دورة وقود مفاعالت البحوث

ود  استخدامَدعمت الوكالة الجھود التي تبذلھا غانا من أجل تحويل مفاعلھا المصدري النيوتروني المصّغر من   -١١ وق
ً  استخداماليورانيوم الشديد اإلثراء إلى  في  وقود اليورانيوم الضعيف اإلثراء. وفي تموز/يوليه، َعقدت الوكالة اجتماعا دوليا

د الصيني للط ي تشّغل الصين، بالتعاون مع المعھ دول األعضاء الت ع ال دوبين الرفيعي المستوى من جمي ة، للمن ة الذري اق
ً  مفاعالً  ً  مصدريا وم  مصّغراً  نيوترونيا ود اليوراني ذي يعمل بوق ليشھدوا أّول اختبار حرجية لقلب مفاعل البحوث في غانا ال

  الضعيف اإلثراء.

اد الروسي آخر   -١٢ ى االتح د إل بتمبر، أُعي ي أيلول/س ي  ٦١وف ي ف راء المتبق ديد اإلث وم الش ن اليوراني ا م كيلوغرام
 بولندا.

 تشغيل مفاعالت البحوث وصيانتھا

ة ٢٠١٦في عام   -١٣ ، شرعت الوكالة في عدة أنشطة من أجل مساعدة الدول األعضاء على التصّدي للتحديات المعلّق
ق المستوى األمث ا، وتحقي رة عمرھ اير، بإدارة تقادم مفاعالت البحوث وتمديد فت انون الثاني/ين ا التشغيلي. وفي ك ل ألدائھ

ة  ون "رصد الحال ي المنسق المعن ي للمشروع البحث اع تنسيقي بحث ا أول اجتم ا الرئيسي في فيين ة في مقّرھ عقدت الوكال
ق  ى التحقي اعالت البحوث". وَيعِكف المشاركون في المشروع عل دوارة داخل مف دات ال وكشف األعطال األولية في المع

زة استشعار  بشأن ا يشمل استخدام أحدث أجھ دوارة، بم دات ال ات رصد وتشخيص المع أحدث االبتكارات في مجال تقني
ات  ين من بعث للرصد الدوار وتقنيات لنقل البيانات من قبيل التكنولوجيات الالسلكية. وفي نيسان/أبريل، أجرت الوكالة بعثت

تان،  الخبراء: األولى في إندونيسيا، وقد قّدمت المشورة ة في باكس بشأن تصميم نظام أجھزة وتحكم لمفاعل بحوث؛ والثاني
  في ھذا البلد. PARR-1وقد قّدمت المشورة بشأن برنامج إلدارة التقادم لمفاعل البحوث 

اب   -١٤ اعالت البحوث في أعق ان لمف يم األم ادة تقي ة عمل بشأن إع ونّظمت الوكالة، في أيلول/سبتمبر في فيينا، حلق
ذيتي وردت بشأن الحادث الردود ال ة، بحضور  ال وى النووي يما داييتشي للق ه محطة فوكوش ً  ٤٠تعرضت ل اركا من  مش

ة  ٣٤ ة المتكامل نظم اإلداري ة بشأن ال ة عمل تدريبي ا، حلق اني/نوفمبر في فيين دولة عضوا. ونّظمت الوكالة، في تشرين الث
ً  ٣١لمفاعالت البحوث، حضرھا  اركا ة عضواً  ٢٩من  مش رات . وتبدول ارف والخب ة العمل المع ادل المشاركون في حلق

اعالت  ال لمف أمون والفع بشأن وضع نظم اإلدارة وتنفيذھا وتحسينھا باستمرار، وھي أمور ضرورية لضمان التشغيل الم
 البحوث.
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د  -١٥ ى منصة جدي ة إل ُة للوكال اعالت البحوث التابع ادم مف ات الخاصة بتق دة البيان ت قاع ل نة، ُرحِّ يح وخالل الس ة تت

 ً ر  سمات أكثر تقدما ارير أكث ة إنشاء تق رز بغي ارة  اتتوليفعن  تفصيالً مثل معايير البحث الموّسعة ألغراض الف من مخت

اعالت البحوث اآلن قاعدة  ادم مف ات الخاصة بتق آليات التقادم والھياكل والنظم والمكونات المتضّررة. وتشمل قاعدة البيان

 والمعلومات الجديدة التي قّدمتھا الدول األعضاء خالل السنة.البيانات القديمة 

الت  تطبيقات المعجِّ

ام   -١٦ ي ع ت ف ي أطلق ة، الت ة بالوكال الت الخاص ارف المعج ة مع وّفر بواب الت ٢٠١٤ت ن معّج ات ع دة بيان ، قاع

، أَدخلت الوكالة عّدة تحديثات على ٢٠١٦الجسيمات في العالم كما أنھا تشمل عدة سمات خاصة بإقامة الشبكات. وفي عام 

ّوث  د التل ل رص ن قبي ة م ات البيئي دعم للتطبيق ن ال د م ّدم المزي ة، وقُ درات جغرافي ة اآلن ق د أصبحت للمنص ة: فق البواب

الت الُحزم األيونية.   والدراسات المتعلّقة بالمصادر باستخدام السنكروترونات ومعجِّ

ن   -١٧ احثون م تفاد الب نة، اس الل الس ون وخ ق المعن ي المنس روع البحث ي المش اركون ف اء المش دول األعض ال

Experiments with Synchrotron Radiation for Modern Environmental and Industrial Applications’‘  راء ["إج

زم ا ن خط الح ة"] م ة والصناعية الحديث ات البيئي ينكوترونية ألغراض التطبيق عاعات الس ة باإلش ارب متعلّق عاعية تج إلش

ي تري ي ف را ف ر إليت نكروترون مختب ي س ة ف ابع للوكال ينية الت عة الس ألق األش ى ت ائم عل ف الق اس الطي تيلقي راء  يس إلج

 تجربة تركِّز على العلوم البيئية والتطبيقات الصناعية.  ١٢

ام   -١٨ ي ع تخدام الت٢٠١٦وف ا باس واد وتحليلھ ديل الم ق بتع ا المتعلّ ي عملھ ة ف زت الوكال ى ، رّك ة عل ات القائم قني

ة  ة قائم اليب تحليلي ز ھو تطوير أس المعجالت في الغالب على ثالثة مجاالت. وكان المجال األول الذي انصب عليه التركي

ة  دت الوكال بتمبر، عق زرة باستخدام المعّجالت. وفي أيلول/س على الحزم األيونية وتحديد بصمات عالية الدقة للعناصر الن

ً في جامعة َسري في غيل ا ة المتحدة، اجتماع ً  دفورد بالمملك ا ة االحتياجات في  تقني ة لتلبي ات النووي ز التكنولوجي بشأن تعزي

مجال علوم التحليل الجنائي، أسفر عن اقتراح استحداث مشروع بحثي منسق بشأن ھذا الموضوع والموافقة عليه في وقت 

ار الحزم الحق. وكان المجال الثاني الذي انصب عليه التركيز ھو التلف ا د آث ة لتحدي ا يشمل دراسات ھادف إلشعاعي، بم

ي المنّسق ٢٠١٦مواد التراث الثقافي. وفي عام التحليلية على  األيونية ا أعضاء في المشروع البحث ، ُنشرت بحوث قام بھ

وا باه الموصالت وم د العزل" المعنون "استخدام معّجالت األيونات لدراسة ونمذجة العيوب الناتجة عن اإلشعاعات في أش

ة  Nuclear Instruments and Methods in Physics Researchفي قسم خاص من المجلّة  [األجھزة النووية واألساليب النووي

 تلفالالمستخدمة في مجال بحوث الفيزياء]. وكان المجال الثالث الذي انصب عليه التركيز ھو استخدام المعّجالت لمحاكاة 

ود الفي المواد الھيكلية من قبيل كسوة الغازات  وتراكم اعالت للوق ي تلحق  السريعةمف ة األجل الت ات التلف الطويل وعملي

ة  اة المعجالت والنمذجة النظري وان "محاك د بعن ي منسق جدي ى مشروع بحث ة عل ة. وتمت الموافق ات النووي بأشكال النفاي

ً SMoRE-II —آلثار اإلشعاعات   للبحوث في ھذا المجال. " دعما

 األجھزة النووية

ة  -١٩ ذي سلِّم نظام المركبة الجوية بال طيار للرسم السريع للخرائط البيئية التابع للوكال م وضعه ألغراض رصد  ال ت

). ٢ إلى محافظة فوكوشيما في تموز/يوليه (الشكل ويكون مستوى التلّوث فيھا مجھوالً المناطق التي يصعب الوصول إليھا 

دين وخالل السنة، تم بنجاح نش ر ھذا النظام الذي يمكن أن يساعد الدول األعضاء على رصد اإلشعاعات عقب أنشطة التع

النمذجة في اليابان وفي منجم يورانيوم في األرجنتين؛ وتم استخدام نظام محمول وتقييم أو االستصالح، من أجل التدريب 

دين لقياس طيف أشعة غاما مزّود بأجھزة كشف محمولة على الظھر إلجراء تقي ا أنشطة تع ي ُتجرى فيھ ع الت يمات للمواق

  النحاس في زامبيا، ولرسم خرائط اإلشعاعات في نيبال.
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  كجزء من نظام المركبة الجوية بال طيار للرسم السريع للخرائط البيئية التابع للوكالة، تستخدم طائرات -٢ الشكل
 البيانات عن بعد تحضيراً لالستصالح البيئي.بدون طيار ُترّكُب عليھا أجھزة استشعار وكاميرات لجمع 

ي زايبرس  -٢٠ ة ف زة النووي وم واألجھ ر العل ي مختب راغ ف ة الف رة فائق ت حج ان/أبريل تثبي ي نيس تكمل ف ـاس دورف ـ

ي ٣ (الشكل از التجريب ى الجھ دريب المستخدمين عل ة لت ). وتوّفر ھذه المنشأة محطة نھائية "مرآة" تكميلية ضرورية للغاي

ة في قبل ا ابع للوكال ينية الت ألق األشعة الس ى ت ائم عل لشروع في إجراء تجارب في خط الحزم اإلشعاعية لقياس الطيف الق

بين الُمدّربين في  يستيسنكروترون في تري إليترامرفق  بإيطاليا. وسُيستخدم المرفق التدريبي الجديد لتوسيع مجموعة الُمَجرِّ

 كنولوجيا الھامة.الدول األعضاء ولدعم استخدام ھذه الت

 

على إجراء تجارب في خط الحزم العلميين سُتستخدم الحجرة الفائقة الفراغ في مختبر الوكالة في زايبرسدورف لتدريب  -٣ الشكل
 بإيطاليا. ييستيسنكروترون في ترإليترا  مرفق اإلشعاعية لقياس الطيف القائم على تألق األشعة السينية التابع للوكالة في
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 االندماج النووي

ان ٢٠١٦واالجتماعات الخاّصة بمجتمع االندماج العالمي في عام  العملاستضافت الوكالة العديد من حلقات   -٢١ . وك

وبر الذي ُعقد في كيوتو باليابان يةطاقة االندماجالمن بينھا المؤتمر السادس والعشرون للوكالة بشأن  . في تشرين األول/أكت

ذبت  ومؤتمر دماج؛ واجت ا االن وم وتكنولوجي المي في مجال عل الوكالة للطاقة االندماجية ھو الحدث الرائد على الصعيد الع

ة اال دورة مؤتمر ةالطاق ا يقرب من  ندماجي ام م ذا الع غومشارك  ١٠٠٠لھ دداً  بل ؤتمر ع ً  عدد المساھمات في الم يا . قياس

ر من  ٩٠يسية في حوالي وقُّدمت خالله تحديثات بشأن جميع المشاريع الرئ ة وأكث ة  ٦٠٠جلسة عام ملصقا. وحضر حلق

ا،  يةقوى االندماجالالعمل الرابعة لبرنامج محطة  اإليضاحية، التي عقدت في تشرين الثاني/نوفمبر في كارلسروھي بألماني

٧٨  ً د أتاحت دولة عضواً  ١١من  مشاركا دولي. وق ووي ال ي الحراري الن ة للمفاعل التجريب ة ممثل ذه  وجھ ة العمل ھ حلق

اريع المتصلة  ة مختلف المش تعراض حال امج محطة بفرصة الس وى االندماجالبرن ةق أن  اإليضاحية ي ائج بش ولعرض نت

ووي  ي الحراري الن ييد المفاعل التجريب ى تش جوانب من قبيل علوم المواد وتوليد القوى. وخالل السنة، تواصل العمل عل

 في الخدمة. Wendelstein 7-Xريُتور أُدخل الِستلاّلوفي ألمانيا الدولي 

 األنشطة المشتركة مع المركز الدولي للفيزياء النظرية

ة ٢٠١٦وفي عام   -٢٢ اء النظري دولي للفيزي ة مع المركز ال ً  ١١، أجرت الوكال اطا دة  نش من األنشطة المشتركة لفائ

٥٧٨  ً ى عشرة من طالب منھم من الدول األعضاء النامية.  ٣٥٢دولة عضو،  ١٠٠ من  مشاركا دعم إل وقّدمت الوكالة ال

الدكتوراه من الدول النامية من خالل المنح الدراسية لبرنامج الجمع بين التدريب والتعليم، مما مكنھم من القيام ببحوث في 

ـ  ى مدى السنوات ال ي ١٣معاھد لديھا أحدث المعّدات. وعل دريب والتعل ين الت امج الجمع ب نح برن ّدمت م ى الماضية، قُ م إل

١٨٠  ً ين  طالبا من جميع أنحاء العالم. وطوال ھذه الفترة الزمنية، عززت ھذه المنح الدراسية التوازن بين الجنسين، فمن ب

 طالبة.  ١٨ المنتفعين من البرنامج المذكور، ثّمة  ٣٥الطالب الحاليين الـ
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 األغذية والزراعة

 الھدف

ة  المساھمة في التكثيف المستدام لإلنتاج الزراعي وتحسين األمن الغذائي العالمي عن طريق التصدِّي لتحديات إنتاج األغذي
زيادة التأقلم في سبل العيش ووحماية الغذاء وسالمة األغذية من خالل بناء القدرات ونقل التكنولوجيا إلى الدول األعضاء. 

دات واألزمات تجاه التھديدات واألزمات في مج دير حجم التھدي ات تق ى عملي ينات عل ق إدخال تحس ال الزراعة عن طري
ى الزراعة،  ة أو اإلشعاعية عل اخ والحوادث النووي ر المن تھا في الزراعة، بما في ذلك تأثير تغيُّ وعمليات التخفيف من حدِّ

ة.  د سالمة األغذي ة والغوفضاًل عن المخاطر التي تھدِّ نظم الزراعي ة تحسين ال وارد الطبيعي ؤة من أجل إدارة الم ة الكف ذائي
ع البيولوجي النباتي والحيواني.   والمحافظة على ھذه الموارد على نحو مستدام، وتعزيز حفظ واستخدام التنوُّ

  اإلنتاج الحيواني وصحة الحيوان

بطة بھا استخداًما آمًنا من تساعد الوكالة الدول األعضاء على استخدام التكنولوجيات النووية والتكنولوجيات المرت  -١

ة المصدر  ة واألمراض الحيواني ق الكشف عن األمراض الحيواني أجل تحسين اإلنتاج الحيواني وصحة الحيوان عن طري

ور في ٢٠١٦ومكافحتھا على نحو مبكر وسريع. وفي عام  ونزا الطي ، تصدَّت الوكالة سريًعا لحاالت التفشي الناشئة إلنفل

ة في  ةرض الجلد الكتيلي بين الماشية في أوروبا الشرقية ومنطقأوروبا وأفريقيا، ولم البلقان، وذلك بتقديم المساعدة الفوري

 واحتواء المرض.  ض رِ الُممالتأھُّب للطوارئ استعداًدا ألخذ العينات والكشف عن الميكروب 

ل   -٢ ي، وينتق د الكتيل روس مرض الجل نجم عن في ومرض الجلد الكتيلي ھو مرض شديد العدوى يصيب الماشية وي

ات  ين الحيوان تالمس ب ق ال ن طري ريًعا ع ق س ن طري ذلك ع وك

د  الحشرات الناقلة مثل ذبابة االصطبالت. ورغم أنَّ مرض الجل

ا وأجزاء  ة إال في أفريقي رة قريب الكتيلي لم يكن له وجود حتى فت

ام  ي ع يا، فف ن آس ر  ٢٠١٦م ا، وانتش ي أوروب رض ف أ الم نش

ود،  ل األس ا، والجب ا، وبلغاري ان (ألباني ة البلق ر منطق ريًعا عب س

 سابًقا، وصربيا، واليونان). فيةوجمھورية مقدونيا اليوغوسال

ذه   -٣ ة ھ ل مكافح ن أج ذة م وات المتَّخ ى الخط ي أول وف

ربيا  ا وص ة بلغاري دت الوكال ي، زوَّ االت التفشِّ ن ح ة م الحال

ة ومجمو ادات تقني واد عبإرش ف والم ن الكواش ة أدوات م

دف  وارئ بھ االت الط ي ح رات ف ة للمختب تھالكية الالزم االس

ى ھذين البلدين لمنع استمرار انتشار تعزيز قدرات المختبرات لد

اج البروتوكوالت  ة عمل حول إدم ة حلق مت الوكال العدوى. ونظَّ

دان  عھا البل ي تض ط الت ي الخط ر ف أن الكشف المبك قة بش المنسَّ

دولة  ٣٣مشارًكا من  ٥٩لمكافحة مرض الجلد الكتيلي، بحضور 

مت دورتين تدريبيتين بشأن استخدام التقنياعضوً  روس مرض ، كما نظَّ ة من المجال النووي في الكشف عن في ات المستمدَّ

واه، بحضور  زه عن س ي وتميي د الكتيل ن  ٣٧الجل ارًكا م ة عضوً  ٢٢مش لَّم ادول ان. وتس ة البلق ا ومنطق ن أوروب ع  م جمي

روس  واد للكشف عن الفي المشاركين في الدورتين التدريبيتين مجموعات أدوات للتشخيص في حاالت الطوارئ تشمل م

رات  ع المختب ى جمي د التسلسل الجيني إل ا خدمات تحدي مت أيًض دِّ قة. وقُ ة المنسَّ ومجموعة من بروتوكوالت العمل النمطي

ل إلى فھم متعمِّق  زيئية لفيروس مرض الجلد الكتيلي.بشأن الخصائص الوبائية الج المعنية، بما أتاح التوصُّ

 

 مجموعة من العاملين في مجال التشخيص -١ الشكل
 مشاركتھم في دورة تدريبيةفي أوروبا أثناء  البيطري

 الكتيلي ُعقدت في مختبرات الوكالة عن مرض الجلد
 في زايبرسدورف.
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 تحسين األداء في مجال الثروة الحيوانية

وان ٢٠١٦في عام   -٤ ًقا بعن ا منسَّ ين من ’، استھلت الوكالة مشروًعا بحثّيً ة للتمك ة والجينومي ق األدوات النووي تطبي

، بھدف مساعدة الدول األعضاء في تقييم الحيوانات من حيث ‘يةانتقاء الحيوانات ذات الخصائص التي تدعم تحسين اإلنتاج

لھا و وأثناء العام، استخدم المشاركون في المشروع من حيث إمكانية تحسين السالالت. مقاومة األمراض والقدرة على تحمُّ

وحة لمزيد من عمليات لجينوم اإلبل؛ وسوف تخضع الل  في إنشاء لوحة ھجينة إشعاعية ٦٠-تقنية نووية تقوم على الكوبالت

ك،  ى ذل ة. وباإلضافة إل ة في تحسين السالالت الحيواني أداة جينومي ة استخدامھا ك ات إمكاني د التسلسل إلثب التحليل وتحدي

ة، وفي  ١٩ساعدت الوكالة  ة والتقليدي من الدول األعضاء على بناء قدراتھا فيما يتعلق بتكنولوجيات التقييم الجيني الجزيئي

انات ذات الخصائص المتفوقة الستخدامھا في تحسين السالالت من خالل تقديم اإلرشادات وتنفيذ التكنولوجيات انتقاء الحيو

  واإلجراءات المتحقَّق من صحتھا.

 ا لسالمة األغذية واألمن الغذائيالتحقُّق من أصالة األغذية وقابليتھا للتتبُّع دعمً 

ون المشروع البحثي ا ٢٠١٦أنجزت الوكالة في عام   -٥ ق المعن ة ’لمنسَّ ة من أجل تحسين قابلي ات النووي ذ التقني تنفي

ع. ‘األغذية للتتبُّع ا للتتبُّ . وقد أسفر المشروع عن إنتاج عدد من مجموعات البيانات الجديدة المتعلقة بأصالة األغذية وقابليتھ

و ة، ونجح ل نمطي راءات عم دة وإج ة جدي اليب تحليلي ي المشروع أس اركون ف تحدث المش ة واس ى إمكاني ة عل ي البرھن ا ف

نتج في الدول استخدام تحليل النظائر المستقرة للوقوف على المنشأ الجغرافي للعديد من منتجات األغذية ذات األھمية التي تُ 

ا يفسح المجال األعضاء النامية.  ر الصناعة، بم واسُتھلت بنجاح في عدد من الدول األعضاء روابٌط بين الحكومات ودوائ

  ء القدرات في المستقبل فيما يتعلق بسالمة األغذية ومراقبتھا. أمام بنا

 وضع إجراءات عامة لمعالجة السلع الغذائية بالتشعيع ألغراض الحجر الصحي

ة للمعالجة بالتشعيع   -٦ ق بشأن استحداث أساليب جديدة وتطوير األساليب القائم ُنشرت نتائج المشروع البحثي المنسَّ

ة  ام  Florida Entomologistألغراض الصحة النباتية، في عدد خاص من مجل ائج المنشورة ٢٠١٦في ع . واشتملت النت

راح معالجات على اإلفادة بأساليب جديدة للمعالجة بالتشعيع ألغراض  ا، واقت ات بعينھ ة تستھدف مكافحة آف الصحة النباتي

ة  دة للمعالج اليب الجدي اعد األس ع أن تس ن المتوق دقيقي والسوس. وم ق ال ات والب ث والفراش ة الُع ة لمكافح ات عام بجرع

أنھا أن  م بالتشعيع في منع انتشار اآلفات وأن تتيح التجارة في المنتجات الزراعية الطازجة التي من ش و ل تخضع للحظر ل

ة تتوفر تلك األساليب. كما أنَّ البيانات التي أنتجھا المشروع سوف تكون مفيدة أيًضا في تنفيذ معايير االت ة لوقاي ة الدولي فاقي

  النباتات.

 االستيالد الطفري ألغراض تحسين المحاصيل

نة من محاصيل ٢٠١٦في عام   -٧ دعم من ، أطلقت الدول األعضاء تسع أصناف طافرة محسَّ ُتحدثت ب ة، اس مختلف

قة ومش   اريع تعاون تقني تابعة للوكالة.مشاريع بحثية منسَّ

ون   -٨ ق المعن ُبنِّ ’وفي إطار المشروع البحثي المنسَّ اوم األمراض لل ي تق د الطافرات الت ؤة لتحدي رز الكف ات الف تقني

اليب ، وبمنحة من صندوق أوبك للتنمية الدولية، تدعم الوكالة الدول اال‘والموز ى تطوير أس ة إل ا الرامي عضاء في جھودھ

تخدام  ة عمل بشأن اس راء حلق تة خب ي نيسان/أبريل، حضر س بّن. وف ة صدأ شجرة ال ادة مقاوم رات بھدف زي حث الطف

ة عن حث  دريبي وضعته الوكال دليل ت د المشاركون ب ل. وُزوِّ اإلشعاع في استحداث أصناف نباتية مقاِومة لھذا الفطر القات

  في نبات البّن.  الطفرات

  



GC(61)/3 
 ٥٦ الصفحة

ام   -٩ ي ع ة ف م  ٢٠١٦ونشرت الوكال دِّ ات. ويق ري للنبات تيالد الطف ق باالس والت تتعل ى بروتوك ان عل ابين يحتوي كت

ون  اتالكتاب األول، المعن ري للنبات تيالد الطف ة في االس ات الحيوي ة واسعة من البروتوكوالت استخدام التكنولوجي ، طائف

امي بشأن استخدام الطفرات  المستحثة في تحسين سالالت المحاصيل، ودراسات جينومية وظيفية تستخدم كال النھجين األم

ون  اني، المعن اب الث ي للطافرات من حيث والعكسي في علم الوراثة. في حين يعرض الكت ل الحقل رز قب بروتوكوالت الف
ة لالستيالد امقاومة الملوحة في األرز والقمح والشعير ات الالزم ري بھدف استحداث أصناف من المحاصيل ، التقني لطف

 رجة الحرارة ومع تغيُّر المناخ.قادرة على التكيُّف مع التقلبات في د

 زيادة كفاءة تقنية الحشرة العقيمة لمكافحة قشريات الجناح

ام   -١٠ ي ع ون ٢٠١٦ف ق المعن ي المنسَّ روع البحث ائج المش ة لمك’، ُنشرت نت رة العقيم ة الحش اءة تقني ادة كف ة زي افح

ة  ‘قشريات الجناح عن طريق تحسين مراقبة الجودة د أسفر المشروع Florida Entomologistفي عدد خاص من مجل . وق

اليب  ي تطوير أس ة، وف ذكور الُعث العقيم ي ل ى األداء الحقل ؤثر عل ي ت ى العوامل الت عن تحسينات كبيرة في الوقوف عل

  ناولتھا.تربية حشرات الُعث وم مراقبة الجودة فيما يخصُّ 

 المساعدة الطارئة بشأن تفشي ذبابة الفاكھة المتوسطية في منطقة البحر الكاريبي

اون   -١١ ة للتع دان األمريكي د البل او)، ومعھ واصلت الوكالة، بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الف

و ات والحي ة لصحة النب ة الدولي ة اإلقليمي ة، والمنظم دان الزراع ي مي م ف دة، دع ات المتح ي الوالي ة ف ان، ووزارة الزراع

ا  د م ك البل د أن خسر ذل ة. فبع ة الدومينيكي ة المتوسطية في الجمھوري ة الفاكھ الجھود الرامية إلى السيطرة على تفشي ذباب

غ  در بمبل توى القُ  ٤٠ُيق ى المس ة عل ة للمراقب ي حمل تانية، شرع ف ن الصادرات البس ي م ون دوالر أمريك ا طري، تلملي تھ

ق إطالق  ك عن طري ا في ذل ا، بم اطق بأكملھ ى مستوى من ادة باستخدام نھج متكامل عل إجراءات لالحتواء والكبح واإلب

شرانق ذكور ذبابة الفاكھة المتوسطية العقيمة في الجو، بعد شحن ھذه الشرانق من برنامج إبادة ذبابة فاكھة البحر األبيض 

  المتوسط في غواتيماال.

ومتر  ٣٠٠، تم حصر اآلفة في شرق البالد، حيث ُنفِّذت إجراءات اإلبادة على مساحة قدرھا ٢٠١٦وفي عام   -١٢ كيل

ات المتحدة في ٢مربع (الشكل  ). وخالل العام، ُرفع الحظر المفروض على التصدير من جانب وزارة الزراعة في الوالي

 . ٣٠مقاطعة من أصل  ٢٣

 

  المنطقة المتضررة من ذبابة الفاكھة المتوسطية في الجمھورية الدومينيكية (باللون األحمر) -٢ الشكل
 (إلى اليمين). ٢٠١٦(إلى اليسار) وفي أيلول/سبتمبر  ٢٠١٥في أيلول/سبتمبر 
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 إدارة مياه الري بھدف تحسين إنتاجية المحاصيل في السودان

ام   -١٣ ي ع اج الخضروات ٢٠١٦ف ادة إنت ى زي ي السودان عل ة الشرقية ف ي المنطق ة المزارعات ف ، ساعدت الوكال

ة أُنشئت في  وتحسين إمدادات الغذاء، على الرغم مما تشھده المنطقة من ندرة متزايدة في المياه. وقامت شبكة بحوث دولي

ق المعنون  اه: إدارة مياه الري ’إطار المشروع البحثي المنسَّ بھدف تحسين إنتاجية المحاصيل في ظل ظروف محدودية المي

التنقيط ‘دوٌر للتقنيات النظيرية ري ب ى استخدام ال ة كسال عل ات في منطق ا لمساعدة المزارعات الريفي وفير التكنولوجي ، بت

ة المنخفض التكلفة باالقتران مع السماد من أجل الوصول بإنتاج الخضروات إلى المستوى األمثل. ودرَّ  ب خبراء من الوكال

ات  د احتياج ي تحدي ة ف ة والنظيري ات النووي تخدام التقني ى اس ودان عل ي الس ة ف ة البحوث الزراعي ن ھيئ ين م او علمي والف

ون المزارعات في  ب أولئك العلمي ك درَّ د ذل ل. وبع ى الوجه األمث ي عل اه واستخدام السماد النتروجين المحاصيل من المي

ليمة الستعمال السماد (الشكل المنطقة على استخدام نظا ة الس ى الطريق ة وعل نخفض التكلف التنقيط الم ري ب ى ٣م ال ). وحت

ر من  ري  ١٠٠٠وقت صدور ھذا التقرير، كان أكث ا ال د أخذوا بتكنولوجي تغلين بالزراعة األسرية ق زارعين المش من الم

التعاون مع مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون ، انضم الھالل األحمر السوداني، ب٢٠١٦بالتنقيط المشار إليھا. وفي عام 

اخ من أجل تحسين سبل العيش في  ر المن الالجئين، إلى المبادرة بغية المساعدة على االرتقاء بالتكنولوجيا للتكيُّف مع تغيُّ

 لتخفيف من حدة الفقر في السودان.الريف وا

 

  الخضروات المزروعة باستخدام نظام منخفض التكلفةالمزارعات في منطقة كسال في السودان أثناء حصاد  -٣ الشكل
ق بعنوان    إدارة مياه الري بھدف تحسين إنتاجية المحاصيل’للري بالتنقيط اسُتحدث في إطار مشروع بحثي منسَّ

 .‘في ظل ظروف محدودية المياه: دوٌر للتقنيات النظيرية
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  الصحة البشرية
  األھداف

ا  تعزيز ة من المشاكل الصحية وتشخيصھا ومعالجتھ ة االحتياجات المتصلة بالوقاي القدرات في الدول األعضاء على تلبي
  من خالل استحداث وتطبيق تقنيات نووية وما يتصل بھا من تقنيات ضمن إطار يكفل توكيد الجودة.

  ٢٠١٦عية الدموية لعام المؤتمر الدولي بشأن التصوير الطبي المتكامل في حالة أمراض القلب واألو

ة   -١ ة الدموي تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن عدد الوفيات السنوية الناجمة عن أمراض القلب واألوعي

ر عبء،  . وتتكبد٢٠٣٠مليون حالة وفاة سنوياً بحلول عام  ٢٣٫٦ستصل إلى  البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط أكب

ى  ة إل ة الدموي ى ٪٧٥إذ تصل فيھا نسبة الوفيات الناجمة عن أمراض القلب واألوعي ي إل م في التصوير الطّب دُّ . وأدى التق

ؤ،  ة عن التشخيص، والتنب ر معلومات قّيم رة، حيث وفَّ ود األخي يم إحداث ثورة في مجال الرعاية الصحية خالل العق وتقي

 المخاطر وتقييم العالج في كثير من األمراض، بما فيھا أمراض القلب واألوعية الدموية.

ام   -٢ ي ع ة ٢٠١٦وف ات المھني ا المنظم ا فيھ ية، بم ة الرئيس ة العالمي ات الفاعل ع الجھ ل م ة العم ، واصلت الوكال

وعية الدموية من خالل التصوير الطبي. والمؤسسات الصحية ومنظمة الصحة العالمية، لتحسين إدارة أمراض القلب واأل

مت الوكالة المؤتمر الدولي بشأن التصوير الطبي المتكامل في حالة أمراض القلب واألوعية  وفي تشرين األول/أكتوبر، نظَّ

ة  ام الدموي ور  ٢٠١٦لع ن  ٣٥٠بحض اركاً م اح  ٩٤مش ة وأت ي للوكال ر الرئيس ي المق ؤتمر ف د الم واً. وُعقِ ة عض دول

رات في مختلف جوانب التصوير لإلكليني رؤى بشأن آخر التطوُّ كيين والعلميين والمھنيين اآلخرين فرصة الستعراض ال

ات  اً االتجاھ اركون أيض اقش المش رؤى. ون ك ال ادل تل ة وتب ة الدموي ب واألوعي راض القل ال أم ي مج ل ف ي المتكام الطب

 ابين بأمراض القلب واألوعية الدموية.المستقبلية في التصوير الطبي المستخَدم في إدارة المرضى المص

 بشأن الوقاية من سرطان ُعنق الرحم ومكافحته لألمم المتحدة البرنامج العالمي المشَتَرك

من  ٪٩٠امرأة على نطاق العالم بسبب سرطان ُعُنق الرحم؛ وترّكزت نسبة  ٢٦٦ ٠٠٠، توفيت ٢٠١٢في عام   -٣

ات  ع الفتي َنت جمي ات إذا ُحصِّ ك الوفي م تل ب معظ ن تجنُّ نخفض والمتوسط. ويمك دخل الم دان ذات ال ي البل ات ف ذه الوفي ھ

رحم  ق ال ع النساء فحوص ُعُن ة المراھقات ضد فيروس الورم الحليمي البشري، وإذا أتيحت لجمي ات المحتمل ومعالجة اآلف

عاعي  العالج اإلش الَج ب دما ُتع رحم عن ق ال رطان ُعُن ن س ة م االت المتقدم ي الح فاء ف دالت الش ع مع ل وترتف رُطن. ب التس

 باالقتران مع العالج الكيميائي.

ة  -٤ ه خمس سنوات للوقاي َتَرك مدت المي مش من  وانضمت الوكالة إلى ست من وكاالت األمم المتحدة في برنامج ع

ة من األمراض  ة بالوقاي االت المعني ين الوك َتَركة ب م المتحدة المش سرطان ُعُنق الرحم ومكافحته في إطار فرقة عمل األم

رحم بنسبة  ق ال ة عن سرطان ُعُن ات الناجم غير المعدية ومكافحتھا. ويھدف البرنامج العالمي المشَترك إلى الحّد من الوفي

دة عن ٢٠٢٥بحلول عام  في البلدان المشاركة ٪٢٥تصل إلى  . وسوف تقوم الوكالة بدور محوري في ھذه المساعي الجدي

المي  ى الصعيدين الع ع الشركاء عل امج م اون البرن ي مجال الطب اإلشعاعي. وسوف يتع ة ف رة التقني وفير الخب ق ت طري

ود  نخفض والمتوسط لضمان وج دخل الم دان ذات ال ن البل تة م ي س ة ف ي البداي يعمل ف وطني وس ال وال ي فّع امج وطن برن

رة السنوات  ة فت دان المشاركة في نھاي د من البل ومستدام ومتسم بمستوى كبير من الجودة في مكافحة السرطان في كل بل

ا في  ي جرى تنظيمھ ى المغرب الت ى إل ة االستھاللية األول ة في البعث اني/نوفمبر، شاركت الوكال الخمس. وفي تشرين الث

    إطار ھذا البرنامج.
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 الجودة وإجراء القياسات في مجال الطب اإلشعاعيتوكيد 

ة العالج   -٥ يقُّن في كل مراحل عملي اً إلدارة أوجه عدم الت في إطار المساعي الرامية إلى وضع إطار متسق دولي

ة للعالج  ة األمريكي ائيين المتخصصين في مجال الطب، والجمعي اإلشعاعي، تعاونت الوكالة مع الرابطة األمريكية للفيزي

عاعي ا الج اإلش ة للع ة األوروبي ة، والجمعي اء الطبي ة بالفيزي ات المختص ي للمنظم اد األوروب ألورام، واالتح عاعي ل إلش

وان  ور بعن داد منش ي إع ة األورام، ف ة وأوجودراس ات الدّق ـمتطلّب ـه عــــ يقُّن فـــ ـدم الت ـي العـــ ـالج اإلشعاعـــ  يـــ
)Accuracy Requirements and Uncertainties in Radiotherapy(  دد من سلسلة الصحة البشرية الصادرة عن  ٣١(الع

ام  ر في ع ذي ُنِش ة من  ٢٠١٦الوكالة). ويعرض التقرير ال اول مسائل الدق ا، ويتن ة العالج اإلشعاعي برمتھ وصفاً لعملي

 ول بالمناقشة إدارة أوجه عدم التيقُّن.المنظور اإلشعاعي واإلكلينيكي ومن منظور قياس الجرعات والمنظور التقني، ويتنا

ة   -٦ تويات الوطني ى المس ين عل ين اإلكلينيكي ائيين الطبي ة للفيزي طة تدريبي دة أنش نة ع الل الس ة خ ت الوكال م ونظَّ

ة  ة والوكال اء النظري دولي للفيزي د السالم ال ين مركز عب واإلقليمية واألقاليمية. وشملت تلك األنشطة حلقة عمل مشتركة ب

ا  بشأن تا بإيطالي ة العمل في ترس قياس الجرعات الداخلية للفيزيائيين الطبيين المتخصصين في الطب النووي، وُعقِدت حلق

ة  اندتھا الرابطة األمريكي ي س ة العمل الت دت حلق ة. وزوَّ اء النظري في تشرين الثاني/نوفمبر بدعم من المركز الدولي للفيزي

ة، المشاركين بصورة للفيزيائيين المتخصصين في مجال الطب وا اء الطبي ي للمنظمات المختصة بالفيزي اد األوروب التح

رات في ميادين القياس الكّمي لصور الطب النووي وقياس الجرعات الداخلية. وحضر حلقة  شاملة عن األسس وآخر التطوُّ

 دولة عضواً. ٢٤مشاركاً من  ٣٨العمل 

دريب   -٧ ة لت ل ثاني ة عم ة حلق ت الوكال م ونظَّ

ة في  اء الطبي بين على تقديم الدعم في مجال الفيزي المدرِّ

ة  دت حلق عاعية، وُعقِ ة واإلش وارئ النووي االت الط ح

ي  ة ف دة األمريكي ات المتح ا بالوالي ي أطلنط ل ف العم

ان  وطني. وك ون ال ر أرغ ع مختب اون م ايو بالتع أيار/م

ل تزو ة العم ن حلق دف م د الھ م جي اركين بفھ د المش ي

ة أو  وارئ النووي االت الط ي ح ة ف م المحتمل ألدوارھ

ات  ي عملي ة ف اھمة بفعالي دادھم للمس عاعية، وإع اإلش

د في خطط  التصّدي لمثل ھذه الحاالت حسب ما ھو محدَّ

ة األمراض  التأُھب للطوارئ. واستضافت مراكز مراقب

ً  ١٩والوقاية منھا حلقة العمل التي حضرھا  اركا من  مش

دولة عضواً وبدعم من مركز المساعدة في حاالت  ١٧

ة إموري  الطوارئ/موقع التدريب ومدرسة الطب بجامع

 ).١(الشكل 

ة   -٨ ايرة والمقارن دمات المع ة خ دم الوكال وتق

اء  ع أنح ي جمي ة لمراكز العالج اإلشعاعي ف ات المراجع اس الجرعات وعملي ة لقي ايير الثانوي رات المع ة لمختب والمراجع

ام ا ي ع ة ف الم. وقامت الوكال ي  ٢٠١٦لع ة ف اس الجرعات الوطني ايير قي ايرة مع ايير  ٢٢بمع رات المع ن مختب راً م مختب

ة  ١٢الثانوية لقياس الجرعات وأجرت  ة من الوكال ة المقّدم مقارنة ثنائية. ومنذ بداية ھذا النشاط، تحققت خدمات المراجع

َزم الع ١٢ ٠٠٠ مما يزيد عن ايرة لُح ة مع ام  ١٣٢الج اإلشعاعي في عملي داً. وفي ع ر من ٢٠١٦بل  ٦٠٠، أجريت أكث

فيات، و َزم اإلشعاعية في المستش م تكن  ٢١عملية مراجعة للُح ا ل ي ربم ة حاالت التضارب الت ادة لمتابع ق مع ة تحقُّ عملي

 لتكتشف بدون تلك المتابعة وكان يمكن أن تؤّدي إلى عالج غير صحيح.

 

اإلدارة الطبية للمرضى في حلقة عمل تدريب  محاكاة -١الشكل 
بين على تقديم الدعم في مجال الفيزياء الطبية في حاالت  المدرِّ

الطوارئ النووية أو اإلشعاعية، التي ُعقدت في أطلنطا بالواليات 
 المتحدة األمريكية في أيار/مايو.
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ة. وسوف ُتستخَدم الوحدة في  ٢٠١٦عام وأُدِخلَت في الخدمة في   -٩ داخلي بمعدالت جرعات قوي وحدة للتشعيع ال

اس جرعات  ادة اتساق قي ك في زي عمليات معايرة الجرعات في مختبرات المعايير الثانوية لقياس الجرعات، وسيساھم ذل

 التشعيع الداخلي على الصعيد الدولي.

ات وفي تشرين الثاني/نوفمبر، ُعقِدت في مختب  -١٠ ة بشأن عملي ة إقليمي ة دورة تدريبي ابع للوكال ر قياس الجرعات الت

اق  ٢٠معايرة مستوى الحماية التي يتم إجراؤھا في مختبرات المعايير الثانوية لقياس الجرعات بحضور  مشاركاً من االتف

م والتكنو دريب في مجال العل ة والت ا التعاوني للدول العربية الواقعة في آسيا للبحث والتنمي وويلوجي يا) ن يالن اق عراس (اتف

ي وضعتھا ٢(الشكل  ة الت ايير المرجعي اتھم بالمع ة قياس اس الجرعات لمقارن ). وأحضر المشاركون أجھزتھم الخاصة بقي

 الوكالة.

 

ية لقياس أجھزة المعايرة أثناء دورة تدريبية إقليمية بشأن عمليات معايرة مستوى الحماية في مختبرات المعايير الثانو -٢الشكل 
 بالنمسا في تشرين الثاني/نوفمبر. رفالجرعات ُعقِدت في مختبر قياس الجرعات التابع للوكالة في زايبرسدو

  
 الموارد قلة تقييم المتناول من األغذية واستھالك الطاقة في سياقات

ذاء   -١١ ن الغ رد م ا الف ي يتناولھ ات الت أن الكمي ة بش املة والموثوق ات الش م البيان ا تتس ة بأھميتھ ن الطاق تھالكه م واس

انون األول/ديسمبر  ا. وفي ك ة وبرامجھ ى وتصميم سياسات التغذي ة الُمثل ، ٢٠١٦الكبيرة في وضع توصيات بشأن التغذي

راء من ثالث دول أعضاء ا حضره سبعة خب مت الوكالة اجتماعاً للخبراء في فيين مو ،نظَّ ة والزراعة لألم ة األغذي  منظم

دة ة ا ،المتح ة ومنظم ة الغذائي ن الطاق اول م ي للمتن د الكّم دان التحدي ي مي ارات ف ر االبتك اف آخ ة، الستكش لصحة العالمي

راء توصيات بشأن  دة. وطرح الخب اليب الجدي ذه األس ت من ھ ي التثبُّ ة ف ا النووي ة، واستخدام التكنولوجي واستھالك الطاق

د وجي في مي م التكنول اء العمل المستقبلي في التثبُّت من التقدُّ ة الم ة باستخدام تقني ة واستھالك الطاق اول من األغذي ان المتن

رقيم (الشكل  زدوج الت ي ٣الم ة الت ة الطاق دقيق لكمي اس ال تقرة من أجل القي ائر المس ة أسلوب مرجعي للنظ ذه التقني ). وھ

ة). ومن شأن التثبُّ ومي للطاق الي االستھالك الي ة (إجم م أن يستھلكھا الشخص كل يوم في األنشطة اليومي دُّ ذا التق ت من ھ

ياقات ي س اق ف عة النط ات استقصائية واس ي دراس تخدامه ف ل اس ود قب وة والقي امن الق ح مك ة يوضِّ وارد قل المنخفضة  الم

 الموارد.
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  مثال من موزامبيق لتقييم المتناول التقليدي من األغذية عن طريق تذكُّر كّميات األغذية المستھلكة -٣الشكل 
  باستخدام ورقة وقلم. وُتبَذل جھود لتطوير تطبيق حاسوبي سيستخدم في الحواسيب اللوحيةساعة  ٢٤خالل 

 إلجراء تلك التقييمات التي سيجري التثبُّت منھا باستخدام تقنية الماء المزدوج الترقيم.
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 الموارد المائية
  الھدف

د خصائص  ك تحدي ا في ذل ة، بم ا المائي يم وإدارة مواردھ ة لتقي درولوجيا النظيري تمكين الدول األعضاء من استخدام الھي
  تأثيرات تغّير المناخ في تواّفر المياه.

 الموارد المائية تقييم

اه   -١ دريجياً في جودة المي دھوراً ت ة وشھدت ت اه الجوفي عرفت عدة مستودعات مائية جوفية نقصاً في منسوب المي

ق المعنون ٢٠١٦نتيجة لإلفراط في استغاللھا. وفي عام  ة ’، استكملت الوكالة المشروع البحثي المنسَّ استخدام النظائر البيئي

ة ‘المستودعات المائية الجوفية المستغلة بكثافةلتقييم مدى استدامة نظم  درولوجيا النظيري ، وھو مشروع استخدم أدوات الھي

تعرض  د. واس دى البعي ى الم ة عل ة الجوفي تودعات المائي تدامة المس دى اس يم م ة وتقي اه الجوفي درولوجيا المي دير ھي لتق

ائج  ١٤المشاركون الــ ى عشر دول أعضاء نت ة في المشروع المنتمون إل ي أُجريت في المستودعات المائي التقييمات الت

اركون  ن المش تنباطاتھم. وتمكَّ اً عن اس راً توليفي ّدموا تقري ة، وق ة مختلف ة وھيدرولوجي ات مناخي ي بيئ ودة ف ة الموج الجوفي

ات األنسب ل د المقتفي ي المنسق من تحدي ي المشروع البحث ا ف م الحصول عليھ ي ت ائج الت ة أُجريت للنت يم بفضل مقارن تقي

  العمليات الھيدرولوجية التي تؤثِّر بكثافة في المستودعات المائية المستغلة. 

استخدام الھيدرولوجيا النظيرية لتحديد خصائص نظم ’وخالل السنة، أطلقت الوكالة مشروعاً بحثياً منسقاً بعنوان   -٢

ة وى النووي ادئ ‘المياه الجوفية على مقربة من محطات الق ات ، بھدف وضع مب ة والتقني ة الستخدام النظائر البيئي توجيھي

وى  ة من محطات الق ى مقرب ة عل ة واإلقليمي ة المحلي اه الجوفي نظم المي ة ل د الخصائص الھيدرولوجي التقليدية لتحسين تحدي

ا، وضع ستة مشاركين وبر في فيين من  النووية. وخالل االجتماع التنسيقي البحثي األول، الذي ُعقِد في تشرين األول/أكت

ة، من  ازات الخامل ل نظائر الغ ل تحلي ست دول أعضاء خططاً إلجراء دراسات بشأن استخدام األساليب المتاحة حديثاً، مث

ع  ة من مواق ى مقرب ر عل بطء كبي رة أو ب ة بسرعة كبي ك ة المتحرِّ اه الجوفي أجل توفير معلومات أفضل عن ديناميكيات المي

 المحطات.

ة   -٣ مت الوكال ة، نظَّ درولوجيا النظيري دول األعضاء في مجال الھي درات ال اء ق ر لبن ة أكث والستحداث أساليب فعال

مت في تشرين األول/أكتوبر في  ١٤مشاركاً من  ١٦دورة تدريبية أقاليمية حضرھا  دولة عضواً. وتناولت الدورة، التي ُنظِّ

اه فيينا، استخدام نظائر مستقرة ونويدات مشعة متعد دة واستخدام نموذج ميزان مائي مدعوم بالنظائر لتقدير مدى توافر المي

 على نطاق الحوض والحوض الفرعي. 

اه   -٤ د خصائص مصادر المي ائر لتحدي تخدام النظ ي بشأن اس اع تقن ا اجتم ي فيين انون األول/ديسمبر ف ي ك د ف وُعقِ

ـوتنقلھا وتلوثھا فيما يتعلق بالتشقق بفعل الماء وعمليات الت ى  ١٤عدين. وأبرز المشاركون ال اع المنتمون إل  ١٠في االجتم

و  زوح نح ات للن ن إمكان ة م ة عميق ات جيولوجي ن تكوين ة ع رى الناتج ازات األخ دروكربون والغ ا للھي اء م دول أعض

ث مصادر مياه الشرب.   المستودعات المائية الجوفية الضحلة واحتمال أن تلوِّ

رين األول/أ  -٥ ي تش ع ف م التوقي وان وت د بعن روع جدي تھالل مش ى اس دف إل اق يھ ى اتف وبر عل اليب ’كت ة أس دراس

عة دات المش ريعة للنوي يطة والس يالت البس ان.  ‘التحل ي الياب يما ف ة فوكوش ة ومحافظ ين الوكال ة ب ات عملي ار ترتيب ي إط ف

وم والستُرنشيومويھدف ھذا المشروع الجديد إلى توسيع وتحسين القدرة التحليلية لدى المحافظة على قياس الت في  ٩٠-ريتي

  المياه والسمك وغير ذلك من األوساط.
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ات في   -٦ اعالت والتوربين وتواصل الوكالة العمل مع اليابان على معالجة قضية تدفق المياه الجوفية نحو مباني المف

مت راء  محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية. وبتعاون مع وزارة االقتصاد والتجارة والصناعة، نظَّ اع خب ة اجتم الوكال

ان.  ة الياب الي من حكوم دعم م ان في شباط/فبراير، ب و بالياب اع في طوكي م االجتم بشأن وضع نموذج للمياه الجوفية. وُنظِّ

ة  و للطاق ارة والصناعة وشركة طوكي ون عن وزارة االقتصاد والتج ة وممثل راء من الوكال ين المشاركين خب ان من ب وك

ة الكھربائية (شركة تيبكو اه الجوفي دفق المي م وإدارة ت تقبلية لفھ ). واستعرض االجتماع إنجازات شركة تيبكو والخطط المس

ة. وُعمِّمت  ،نحو الداخل اه الجوفي دفق المي اة ت اذج المستخدمة لمحاك ى النم م المشاركون توصيات إلدخال تحسينات عل وقدَّ

ا مشاركاً من مؤسسات أكاديمي ٢٠ھذه التوصيات كذلك على قرابة  متھ ة دراسية نظَّ ة وبحثية يابانية متنوعة من خالل حلق

 وزارة االقتصاد والتجارة والصناعة مباشرة بعد اختتام اجتماع الخبراء.

ي   -٧ ي اإلقليم اون التقن روع التع امي لمش يقي الخت اع التنس مبر االجتم انون األول/ديس ي ك ا ف را بغان ي أك د ف وُعقِ

مت ‘دامة لنظم المستودعات المائية الجوفية واألحواض المشتركة في منطقة الساحلاإلدارة المتكاملة والمست’المعنون  دَّ . وق

ي اشترك  التقارير التوليفية بشأن المستودعات المائية الجوفية، التي ُعرضت خالل االجتماع، االستنتاجات والتوصيات الت

ل ة ك راء من أجل تحسين استخدام وحماي ة  في إعدادھا نظراء المشروع والخب ة الجوفي مستودع من المستودعات المائي

تنتج  ة، اس ات النظيري تقاة باستخدام المقتفي ة المس ى المعلومات الھيدرولوجي تناداً إل ة الساحل. واس العابرة للحدود في منطق

م  دة ت ة جي ة ذات نوعي اه جوفي ى مي وي عل ة الضحلة تحت ة الجوفي تودعات المائي ي المشروع أنَّ معظم المس المشاركون ف

 وغير مستغلة جزئياً، ولكن بعض تلك المستودعات يتأثر محلياً بمصادر متنوعة من التلوث. تجديدھا مؤخراً 

إدخال اعتبارات المياه الجوفية في صلب اإلدارة ’مشروع إقليمي للتعاون التقني بعنوان  ٢٠١٦واسُتكمل في عام   -٨

ل ذا المشروع ‘المتكاملة لحوض نھر الني ـ دول ٩. وشاركت في ھ دول األعضاء ال ل،  ١١من ال ي تتقاسم حوض الني الت

داإوھي:  ا وأوغن ا و ثيوبي دا والسودان وكيني دة وروان ا المتح ة تنزاني ة وجمھوري و الديمقراطي ة الكونغ دي وجمھوري بورون

وارد المصرو ة في إدارة الم اه الجوفي ل المي درات إلدراج كت اء الق دول األعضاء التسع في بن ة . وساعد المشروع ال مائي

ى  ة)، عل ات المتحدة األمريكي ورادو (الوالي ة كول لحوض النيل وتقييم تلك الكتل. وعملت الوكالة، بالتعاون مع جامعة والي

ق بتحسين ‘نموذج الوكالة للميزان المائي باستخدام النظائر’وضع نموذج جديد ُيدعى  ، واسُتخدم في إطار المشروع المتعل

ة  تقدير الميزان المائي باستخدام ع الوكال ى موق اً عل يح النموذج مجان اه. وات ى نطاق مستجمعات المي ة عل ات النظيري البيان

 اإللكتروني.

 تأثيرات تغّير المناخ

اخ في تھاطل األمطار باستخدام ٢٠١٦في عام   -٩ ، وضعت الوكالة أساليب نظيرية لتحسين فھم تأثيرات تغير المن

ار الشبكة العالمية الستخدام النظائر في دراسة األمطار. ورغم أنَّ ھذه البيانات في إط ١٩٦١البيانات التي ُجمِّعت منذ عام 

ديثاً تسمح  كانت ُتستخدم منذ عھد طويل لتحديد خصائص تغيرات المناخ في تاريخ األرض، فإنَّ األساليب التي ُوضعت ح

ى مدى السنوات الخم ي طرأت في تھاطل األمطار عل راً باستخدامھا لفھم التغيرات الت ك كثي ع ذل د وسَّ سين الماضية. وق

ى المدى  الطقس عل ات المتصلة ب جدوى بيانات الشبكة المذكورة بالنسبة إلى الدول األعضاء، مما سمح بتحسين فھم العملي

القصير، وكذلك فھم العمليات المتصلة بالمناخ على المدى البعيد. وفي اجتماع تقني، ُعقد في فيينا في أيلول/سبتمبر، بشأن 

ات  ذه التطورات وأوصوا بجمع بيان راء ھ إعادة تقييم استخدام البيانات بشأن النظائر في تھاطل األمطار، استعرض الخب

ين  ات ب ين للعالق م مت ى فھ أكثر كثافة عن القياسات العالية التواتر للنظائر وقياسات الرادارات الجوية من أجل التوصل إل

  المناخ والنظائر.
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د العمر ’مشروعاً بحثياً منسقاً بعنوان  ٢٠١٦واستكملت الوكالة في عام   -١٠ اليب تحدي ة وأس ة البيئي األساليب النظيري

ة الضحلة اه الجوفي أثرة بتصريفات المي ار المت ي األنھ اه ف ودة المي يم ج اليب ‘لتقي ي المشروع أس اركون ف تخدم المش . واس

اخ في نظيرية لتقييم كيفية تأثير تصريفات المياه ال ر المن أثيرات تغي ى ضوء ت يما عل ار، وال س اه األنھ جوفية في جودة مي

تخدم المشاركون األكسجين ة. واس اه الجوفي اط سقوط األمطار وتجدد المي د  ١٨-أنم ديوتيريوم والنظائر المشعة لتحدي وال

ا دفق المي ع ت د مواق ثة بالنترات في األنھار؛ وتحدي النترات في نھر مناطق تصريف المياه الجوفية الملوَّ ة ب ث ة الملوَّ ه الجوفي

فولتا؛ وتحديد مصادر أنواع الھيدروكربون أو التلوث العضوي الطبيعي الناجم عن تصريفات المستودعات المائية الجوفية 

ي مجالت خاضعة  ة ف ائج الدراسات الفردي رت نت ة. وُنِش ة البلدي دادات المائي ي اإلم تخدمة ف ار المس ي األنھ ي تصبُّ ف الت

 وسوف ُتستخدم تلك النتائج كمراجع لمشاريع التعاون التقني المقبلة.  ٢٠١٦تعراض النظراء في عام الس

 القدرات والخدمات التحليلية

ري   -١١ اس النظي ات القي ة من خالل برنامج التعاون التقني الستخدام تقني تزايد عدد مختبرات الدول األعضاء المجھزَّ

دولة عضواً اليوم  ٥٤مختبراً في  ٦٥. ولدى ما مجموعه ٢٠١٦ر بعشرة أضعاف في عام استناداً إلى تنظير الطيف بالليز

ً ١أجھزة قياس طيفي عاملة بالليزر لقياس نظائر األكسجين والھيدروجين المستقرة (الشكل  ، تم تجھيز ). وخالل العام أيضا

ي وضعتھا ثالثة مختبرات في بنغالديش وبيرو والفلبين بتكلفة أقل وبسھولة أكبر في ا وم الت راء التريتي ستخدام وحدات إث

ى  وم إل اليب التريتي م التدريب على استخدام تنظير الطيف بالليزر وأس ام  ١٧٤الوكالة. وقُدِّ ذ ع . ونتيجة ٢٠٠٨مشاركاً من

ن  ر م وم أكث ة الي ذلك، ثم ة إل ٦٠ل درولوجيا النظيري ن الھي ية م ب الرئيس ي الجوان ي ف اء ذات ديھا اكتف ة عضواً ل دارة دول

  الموارد المائية.

ن   -١٢ ة م ات صحيحة ودقيق وفير قياس ا زال ت وم، م ل التريتي ى تحلي درتھا عل ن ق د م دول األعضاء تزي ا أن ال وبم

دة  ات جدي ة قاعدة بيان ة أفضل، وضعت الوكال دول األعضاء بطريق رات. ولمساعدة ال ا عدة مختب ي تواجھھ التحديات الت

ة ُتعَرف بنظام إدارة المعلومات الخا ذا النظام واجھ دول األعضاء. ولھ اً لل اً مجان اح إلكتروني صة بالتريتيوم، وھو نظام ُمت

ام  ة واإلحك وم بالدق ن التريتي تويات المنخفضة م راء قياسات المس ى إج رات عل اعد المختب و يس تخدام وھ ھلة االس ة س بيني

 الالزمين ألغراض تحديد عمر المياه الجوفية.
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  مشروع التعاون التقني، نظراء من بوليفيا يجمعون عينات من المياه الجوفية في الميدان (الصورة العلوية)،كجزء من  -١ الشكل
مته الوكالة (الصورة السفلى).  ثم تحلَّل تلك العينات لقياس نسبة النظائر باستخدام محلِّل يعمل بالليزر قدَّ
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 البيئة

  الھدف 

ة  ات النووي تخدام التقني ك باس اخ، وذل ر المن ة وعن تغيُّ عَّ ر المش ّعة وغي ات المش ث ة عن الملوِّ ة الناجم اكل البيئي د المش تحدي

وأدوات من أجل عمليات التخفيف/التكيُّف. وتعزيز قدرة الدول والنظيرية وما يتصل بھا من تقنيات، واقتراح استراتيجيات 

األعضاء على وضع استراتيجيات بغرض اإلدارة المستدامة للبيئة البرية والبحرية والجوية ولمواردھا الطبيعية، وذلك من 

  أجل معالجة أولوياتھا اإلنمائية ذات الصلة بالبيئة بفعالية وكفاءة.

ث البحري   تقييم التلوُّ

ة وا -١ ي البيئ ودة ف ة الموج موم الحيوي ات والس ث ق للملوِّ ام برصد دقي ي القي دول األعضاء ف م ال ة دع صلت الوكال

ين  ة دورت ة، أقامت الوكال م المتحدة للبيئ امج األم ة لبرن البحرية. وبالتعاون مع خطة عمل البحر األبيض المتوسط التابع

ات رصد  راض دراس ات ألغ ث ل الملوِّ أن تحلي دريبيتين بش اكو ت ي مون دورتان ف دت ال ري. وُعقِ ث البح وُّ يالتل رين  ف تش

اني/نوفمبر-األول/أكتوبر ة البحر األبيض المتوسط  بحضور تشرين الث اني دول أعضاء من منطق ين من ثم عشرة علمي

ة  وعززت). ١(الشكل  اس سريع تطوير اختبالوكال ن من إجراء قي ة تمكِّ ة نووي تقبال، وھي تقني زة االس ط أجھ ارات رب

تكَملَت  للسموم التي يسببھا د. واس ت من سيكواتوكسين جدي ق التثبُّ تكاثر الطحالب الضارة في المأكوالت البحرية عن طري

ا ة ونقلھ ات والسموم الحيوي ث ال الملوِّ د خصائص انتق ى تحدي ة تھدف إل ر  الوكالة أيضاً أكثر من عشر دراسات تجريبي عب

ة ة الغذائي ل اإلجالسلس ار عوام يم آث اخ. ، وتقي ر المن ياق تغيُّ ي س ددة ف اد المتع تخدمھ وف تس دول  وس اعدة ال ائج لمس النت

ة خالل السنة، سالمة األغذية البحرية. وفي مجال األعضاء على تحسين قدرات برامجھا الوطنية  نشاطاً  ١٤أجرت الوكال

ذه المواضيع ول ھ دريبياً ح ن ت اركة م ين ٢٩ بمش دريب تحس ن الت دف م ان الھ ة عضواً. وك اء  دول دول األعض درة ال ق

ثات والسموم في الكائنات البحرية  المشاركة على تقييم التراكم البيولوجي والتوافر البيولوجي وقابلية التنقُّل البيولوجي للملوِّ

 من أجل تحسين سالمة األغذية البحرية.

ة، ھيالوكالة ترتيبات عملية مع ثالث ا تووقَّع -٢ ات وخطط عمل بحار إقليمي ة البحر  تفاقي ة بحماي ة المعني اللجن

ة المحيط  ث؛ والھيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن؛ وأمانة البرنامج البيئي لمنطق األسود من التلوُّ

دات  ل النوي ى تحلي ات عل ذه االتفاقي ي ھ راف ف دول األعضاء األط ة ال اعد الوكال ات، تس ذه الترتيب ار ھ ي إط ادئ. وف الھ

عّ  ات المش دات اآلف زرة، ومبي ر الن ةة، والعناص دروكربونات  الحاوي ور، والھي دد الكل ل المتع ائي الفيني ور، وثن ى الكل عل

ام  ات. وفي ع اثر الطحالب الضارة الموجودة في العّين ات ٢٠١٦النفطية، والسموم البيولوجية المتصلة بتك ، ُوقِّعت ترتيب

ات في من أجل التعاون يئي عملية جديدة مع برنامج جنوب آسيا للتعاون الب ث ل الملوِّ في مجال توكيد جودة البيانات في تحلي

اون مع ٢٠١٦البيئة البحرية والبرية لجنوب آسيا. وفي نھاية عام  ات تع اء  ٦٣، أبرمت الوكالة اتفاق دعم بن ة عضواً ل دول

ث البحري وتقييمه.  القدرات في مجال رصد التلوُّ
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 خطة عمل البحر األبيض المتوسطلتدريبية المشتركة بين الوكالة ومشاركون في الدورة ا -١الشكل 
 أسماك لتحليلھا. عيناتبرنامج األمم المتحدة للبيئة التي نّظمتھا الوكالة في موناكو يجّھزون التابعة ل

 

 تقييم أثر عوامل اإلجھاد المتعددة على النظم اإليكولوجية

ُنظم  -٣ ى ال ددة عل ة المتع اد المتزامن ار عوامل اإلجھ م آث ة في تحسين فھ تساھم األنشطة البحثية التي تجريھا الوكال

ى الصحة، ٢اإليكولوجية (الشكل  ان عل اً في بعض األحي أثيراً مباشراً وفوري ؤّثرة ت ). وتشمل عوامل اإلجھاد العوامل الم

بترول، والنظائر والفلزات الثقيلة، وكذلك عوامل اإلجھاد التي يمكن أن تتسم مثل المذيبات العضوية، والمنتجات الفرعية لل

ض  اء، وتحمُّ واء والم اع درجات حرارة الھ ل، وارتف بنفس القدر من األھمية ولكن من األصعب قياسھا، مثل فقدان الموائ

أثيرات ، أجرت ا٢٠١٦. وفي عام المفرطالمحيطات، ونزع األكسجين من مياه المحيطات، والصيد  اً تناولت ت لوكالة بحوث

ُتحَدثت  ي اس ة الت ات النووي ات المقتفي تخدام تقني ة باس احلية والبحري ة الس ُنظم اإليكولوجي ى ال ددة عل اد المتع ل اإلجھ عوام

يم دور مختلف  ة لتقي ك إجراء استقصاءات ميداني وارد. وشمل ذل لتوفير معلومات أساسية للجھات المسؤولة عن إدارة الم

ى عوامل اإل زت عل ة رّك ة؛ وتجارب مختبري نظم اإليكولوجي دھور الكامل لل ذائي لجھاد في الت ل الغ ات والسالنق ث وم ململوِّ

؛ ودراسات بشأن تأثيرات تحمُّض المحيطات على الوظائف الفسيولوجية البيولوجيالحيوية المتنوعة في األغذية وتراكمھا 

 والوظائف األيضية لألنواع البحرية الرئيسية.
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 نة المتعددة،بحوث الوكالة تساھم في تحسين فھم آثار عوامل اإلجھاد البيئي المتزام -٢الشكل 
 على نطاق واسع بالقرب من ُجزر مارشال. مثل ابيضاض المرجان

ّعة القصيرة  -٤ دات المش دقيق للنوي ل ال م التحلي ار دع ي إط روف رات  العم ة المختب دت الوكال ة، زوَّ ة البري ي البيئ ف

دات بعّينات من مساحيق األلبان والمياه لالتحليلية  اب انطالق نوي ة في محاكاة الظروف في أعق ر متوّقع ّعة بصورة غي مش

ب  ن جان رارات م اذ الق ة التخ ة المطلوب ات التحليلي ز التقني اءة لتعزي ارات الكف ي اختب ات ف ذه العّين ُتخِدمت ھ ة. واس البيئ

 السلطات المسؤولة.

ع قياسات ية كربونية جديدة ستشّكل األساس لمادة مرجع، أصدرت الوكالة ٢٠١٦وفي عام  -٥ ليمة لجمي لمعايرة الس

اخ. وُتجري شبكات  ر المن ا الخاصة في إطار دراسات تغيُّ ايرة بأھميتھ نظائر الكربون على نطاق العالم. وتتسم ھذه المع

 ربون العالمية.في دورة الك وبالوعاته عالمية ھذه القياسات النظيرية لتحسين تقييم مصادر الكربون

ودعمت الرصد  ،وانتھت الوكالة، بالتعاون الوثيق مع البلدان المتضررة، من وضع توصيات بشأن اإلدارة البيئية -٦

 البيئي المستمر للمناطق المھجورة في أعقاب حادث تشيرنوبيل.

 أداء مختبرات التحليل

ام  -٧ ي ع ة ف ر من  ٢٠١٦دعمت الوكال ر من  ٤٥٠أكث ي أكث راً ف ا  ٨٠مختب ار أدائھ ود اختب ي جھ ة عضواً ف دول

ات التحليلي وتحسينه من خالل اختبارات الكفاءة الشاملة للنو زرة، والمرّكب يدات المشّعة، والنظائر المستقرة، والعناصر الن

ث  وُّ ي التل ّعة ف دات المش اءة النوي دين لكف ارين جدي راء اختب دأ إج ري. وب ري والبح أ الب واد ذات المنش ي الم وية ف العض

واد ا لسطحي، والعّد بأشعة ألفا/بيتا، والنويدات المشّعة القصيرة العمر، ومرشِّحات الھباء الجوي. وأصدرت الوكالة عشر م

رات  ى مختب مت إل دِّ ة. وقُ ايير الجودة الحالي ة ومع ة القديم واد المرجعي ين الم ق ب ود للتوفي مرجعية جديدة وشرعت في جھ

 مادة مرجعية مختلفة عن طريق البّوابة اإللكترونية للوكالة خالل السنة. ٩٦وحدة من  ٢١٥٠ الدول األعضاء أكثر من
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را) وباتت تشمل  -٨ ي (ألمي عضواً  ١٦٠واتسعت الشبكة العالمية للمختبرات التحليلية لقياس النشاط اإلشعاعي البيئ

ام  ٨٧في  ة، في وضع أسا٢٠١٦دولة عضواً في ع ادة الوكال رات الشبكة، تحت قي ة سريعة . وتعاونت مختب ليب تحليلي

يوم اس السترنش ا لقي ت منھ يومل/ا٨٩-والتثبُّ ام  ٩٠-سترنش ي ع اه البحر ف ة ومي ي الترب ان ٢٠١٦ف ة األم . واستضافت ھيئ

ات  رابط عضوياً في عّين وم المت د التريتي را حول تحدي النووي الكندية في أوتاوا في أيلول/سبتمبر حلقة تدريبية لشبكة ألمي

تعانة ب ة باالس وائل، وحضرھا األغذي وميض بالس اس ال ن  ١٣قي اركاً م وبر،  ١٣مش ي تشرين األول/أكت ة عضواً. وف دول

ا  وم والتكنولوجي ترالية للعل ة األس ذي استضافته المنظم تراليا ال يدني بأس ي س نوي ف يقي الس ا التنس بكة اجتماعھ دت الش عق

درات في بلداً. وتدعم الوكالة، باالشتراك م ٣١مشاركاً من  ٥٠تين بحضورالنووي اء الق اً لبن ع شبكة ألميرا، مشروعاً إقليمي

ي’أفريقيا بعنوان  اس النشاط اإلشعاعي البيئ ام ‘. ترويج التعاون التقني بين مختبرات التحليل اإلشعاعي لقي مت في ع وُنظِّ

ور  ٢٠١٦ روع بحض ذا المش ار ھ ي إط ة ف ودة التحليلي دعم الج دريبيتان ل ان ت رات ال ٤٦دورت ن مختب اركاً م اط مش نش

 دولة من الدول األعضاء األفريقية. ٢٠اإلشعاعي البيئي في أكثر من 

م الحصول ٢٠١٦وفي عام  -٩ ي ت ، واصلت الوكالة مساعدة حكومة اليابان على ضمان جودة وموثوقية البيانات الت

مت بعثتان شارك فيھ لجمع عّينات من مياه ا خبراء من اليابان والوكالة معليھا كجزء من خطة رصد المنطقة البحرية. وُنظِّ

ّعة (الشكل  دات المش اس النوي ات قي رات لعملي ين المختب ري للسنة ٣البحر والرواسب واألسماك إلجراء مقارنات ب ). وأُج

في مياه البحر باإلضافة  ١٣٧-، والسيزيوم١٣٤-والسيزيوم، ٩٠-السترنشيومالثالثة على التوالي اختبار لكفاءة التريتيوم، و

ات منتظ ى مقارن اءة إل ارات الكف رات واختب ين المختب ات ب ا المقارن فرت عنھ ي أس ائج الت ت النت رات. وُتثِب ين المختب ة ب م

 مستوى عالياً من الدقة والكفاءة في المختبرات اليابانية المعنية.

 

داييتشي للقوى كم من محطة فوكوشيما  ١٠مياه البحر في خمس محطات واقعة داخل دائرة نصف قطرھا عّينات من  -٣الشكل 
لمقارنتھا بين المختبرات اليابانية ومختبرات البيئة التابعة للوكالة في موناكو. وفي عام  ٢٠١٤منذ عام  بانتظامتم جمعھا  النووية
أُجريت أيضاً عمليات مقارنة بين المختبرات لقياس النويدات المشّعة في الرواسب واألسماك التي أُخذت من نفس المنطقة. ،٢٠١٦
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 إنتاج النظائر المشّعة والتكنولوجيا اإلشعاعية
  

  الھدف

تعزيز القدرات الوطنية في مجال ُصنع منتجات النظائر المشّعة والمستحضرات الصيدالنية اإلشعاعية وتطبيق التكنولوجيا 
  بذلك في تحسين الرعاية الصحية وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة في الدول األعضاء.اإلشعاعية، والمساھمة 

  النظائر المشّعة والمستحضرات الصيدالنية اإلشعاعية

ي   -١ دول األعضاء ف اعدة ال ة مس واصلت الوكال
وم اج التكنيتي ائر  ٩٩-إنت و أوسع النظ تقر، وھ به المس ش

ارس،  ووي. وفي آذار/م المشّعة استخداماً في الطب الن
دة  رق الجدي أن الط اً بش اً تقني ة اجتماع استضافت الوكال

وم ٩٩-إلنتاج التكنيتيوم دات التكنيتي -شبه المستقر ومولّ
تقر  ٩٩ به المس ور ش ن  ١٦بحض راً م ة  ١٢خبي دول

اج  ارات إنت ف خي اركون مختل اقش المش واً. ون عض
دينوم ّعة ٩٩-الموليب لية المش ادة األص و الم ، وھ

د  ٩٩-للتكنيتيوم ك التفاعل الجدي شبه المستقر، بما في ذل
ر  ات (أي أس ات والنيوترون ين الفوتون بياً ب نس

دينوم ذه العملي١٠٠-النيوترونات في الموليب ة، ). وفي ھ
ترتطم حزمة إلكترونات (يتراوح في العادة مدى طاقتھا 

ين  ن  ٥٠و  ٢٠ب ولط) م رون ف ون إلكت ل ملي معّج
الي ي ع ي خّط دفٍ  إلكترون درة بھ اج  الق ف إلنت كثي

الل  ن خ ة م ة الطاق ات عالي احيفوتون عاع االنكب . اإلش
دينوم دف الموليب دورھا بھ ات ب ذه الفوتون طدم ھ -وتص

ين  ٩٩-إلنتاج موليبدينوم ١٠٠ وعي ب يتراوح نشاطه الن
كل ر الش ط (انظ نخفض ومتوس يع ١ م ن مواض ). وم

اع  الل االجتم ي دارت خ رى الت ة األخ ة الھام المناقش
م  داتتطوير ُنُظ دينوم مولِّ تخدام الموليب بة باس  ٩٩-مناس

ط.  نخفض ومتوس ين م وعي ب اطه الن راوح نش ذي يت ال
واستعرض المشاركون الجھود الجارية لتطوير ممتّزات 
داد  ك إع يح ذل وف يت دينوم. وس درة للموليب ة الق عالي
اج  دة إلنت ارات جدي وفِّر خي ة متراصة ت دات عمودي مولّ

شبه  ٩٩-شبه المستقر ومولّدات التكنيتيوم ٩٩-التكنيتيوم
 المستقر على المستوى الوطني.

دين بشأن المستحضرات ال ٢٠١٦وأطلقت الوكالة في عام   -٢ قين جدي صيدالنية اإلشعاعية. مشروعين بحثيين منسَّ
م  ه اس ق علي ذي أُطلِ ي المشروع األول ال ارك ف عاعية ’ويش ة المستحضرات الصيدالنية اإلش دات العالجي ة بالنوي المرقوم

ات  ١٣معھداً من  ١٤‘ المشّعة الناشئة الجديدة اج مبتعث ة بشأن إنت ادئ توجيھي دولة عضواً. ويھدف المشروع إلى توفير مب
دة الھام ا الجدي تخدام البيت ر اس ل النظ اج مح ارات اإلنت ي مس وف تغّط ووي. وس ي الطب الن ة ف ات العالجي ي التطبيق ة ف

ا  اعالت البحوث. وأم قالسيكلوترونات، والمعّجالت الخّطية، وكذلك، ولكن بدرجة أقل، مف ي المنسَّ اني المشروع البحث  الث

 

باستخدام  ٩٩-معجل خطي يستخدم في إنتاج الموليبدينوم -١الشكل 
(الصورة مھداة من ر. غاليا، ١٠٠-أسر النيوترونات في الموليبدينوم

من مجلس البحوث الوطني في كندا؛ حقوق النشر محفوظة للحكومة 
 الكندية.)
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ات العالج التشخيصي ٦٤-للنحاساستخدام المستحضرات الصيدالنية اإلشعاعية ’ الذي أُطلق عليه اسم ز ‘في تطبيق ، فيرّك
بوزيترونات  ٦٤-، وھو أحد أھم النظائر المشّعة الواعدة في تطبيقات العالج التشخيصي. ويبتعث النحاس٦٤-على النحاس

ات العالج ُتستخَدم في التصوير المقطعي باالنبعاث البوزيتروني، وجسيمات بيتا وإلكترونات أوجيه التي ُتستخَدم في تطبيق
ي المنسَّ ذا المشروع البحث ى السواء. ويھدف ھ بة للتشخيص والعالج عل الي مناس ك بالت ا ذل ذي التشخيصي، ويجعلھ ق ال

اً  ه أيض ارك في ن  ١٤يش داً م م  ١٣معھ بة للوس عاعية المناس يدالنية اإلش رات الص ة المستحض ى دراس واً، إل ة عض دول
ً عمشرو ليتابع. ويأتي ھذا المشروع ٦٤-بالنحاس ً بحثي ا ق ا ً منسَّ ً سابق ا ام  ا تناول نفس الموضوع ونشرت الوكالة نتائجه في ع
ات النويدات المشّعة الُمنتجَ في منشور بعنوان  ٢٠١٦ ة باستخدام السيكلوترونات: مبتعثات البوزيترونات الناشئة في التطبيق

لمشّعة والمستحضرات الصيدالنية اإلشعاعية النظائر اتقارير من سلسلة  ١(التقرير رقم  ١٢٤-واليود ٦٤-الطبية: النحاس
 الصادرة عن الوكالة).

 تطبيقات التكنولوجيا اإلشعاعية

ر   -٣ ّد من أث ا الح ا فيھ تنطوي التكنولوجيات اإلشعاعية على إمكانات ھائلة في مجموعة متنّوعة من المجاالت، بم
ا  د في بودابست بھنغاري ثات في البيئة. وفي آب/أغسطس، ُعقِ ات اإلشعاعية الخاصة الملوِّ ي بشأن التكنولوجي اع تقن اجتم

ام  ل االھتم ات مح ل الملّوث تجدبتحلّ ل المس ن أج ل م ة عم عاعية ولصوغ خط ات اإلش ة للتكنولوجي ة الراھن يم الحال ، لتقي
وان  ٢٠١٦استكشاف استخداماتھا المحتملة. وأنجزت الوكالة في عام  قاً بعن اً منّس اه المعالجة اإلشعاع’مشروعاً بحثي ية لمي

ات عضوية ث ى ملوِّ ة عل اه المجاري المحتوي ى مي ز بصفة خاصة عل وأثبت ‘. المجاري قصد إعادة استخدامھا، مع التركي
ق الذي شارك فيه  دولة عضواً أن التكنولوجيا اإلشعاعية يمكن أن تتكامل بنجاح  ١٤خبيراً من  ١٦المشروع البحثي المنسَّ

ً مع التكنولوجيات الراھنة لمعالجة ا ثات التي تشكِّل حاليا مشكلة في قطاع مياه المجاري الصناعية والمياه المستعملة في  لملوِّ
 البلديات.

بھدف ضمان االستخدام المأمون لمرافق المعالجة اإلشعاعية،  ٢٠١٦وأجرت الوكالة عدداً من األنشطة في عام   -٤
اع  د اجتم ه، ُعقِ ع حزيران/يوني ايو ومطل وبخاصة بشأن أمان المرافق والنقل المأمون للمصادر المشّعة. وفي أواخر أيار/م

ية القائمة ومراقبتھا، في معھد الكيمياء والتكنولوجيا النوويتين، وھو تقني بشأن تعزيز أمان سمات مرافق المعالجة اإلشعاع
راتھم في  ١٦في االجتماع من  المشاركون العشرونمركز متعاون مع الوكالة في وارسو ببولندا. وتبادل  ة عضواً خب دول

د االقتصادية الناتجة ع ان والفوائ دل تطوير المرافق اإلشعاعية، والتحسينات الناشئة في األم ع مع ات ورف ن تسريع العملي
ة:  ي تواجه المصادر اإلشعاعية الجيمي ّديات الت راء حول موضوع التح اً للخب ة أيضاً اجتماع إنتاجيتھا. واستضافت الوكال
وا  السيناريوھات الناشئة، في مقرھا الرئيسي في أيار/مايو. وشارك في االجتماع خمسة خبراء من خمس دول أعضاء قّيم

ي آخر القضايا ال ة يمكن أن تف دادات المتوّقع ى أن اإلم متصلة باستخدام أجھزة التشعيع بأشعة غاما. وخلص المشاركون إل
ان المرافق  بالطلب الحالي والمنظور على الكوبالت، والحظوا أن الصناعة تعمل مع المنظمات الدولية والوطنية لتعزيز أم

 وأمن المصادر المشّعة أثناء النقل.

ة  -٥ ام  وأنجزت الوكال ي ع ق٢٠١٦ف ي المنسَّ روعھا البحث ون مش ال ’ المعن ي مج عاعية ف ا اإلش ق التكنولوجي تطبي
ة ‘. تطوير مواد تعبئة متقّدمة للمنتجات الغذائية ة األغذي واد تعبئ وتناول المشاركون بالتقييم تأثيرات اإلشعاع المؤيِّن على م

ار الطبيعي التجارية والناشئة، وزّودوا الدول األعضاء بمبادئ توجيھية  ى أساس البوليم دة عل بشأن تطوير مواد تعبئة جدي
 واالصطناعي باستخدام التقنيات اإلشعاعية.

ام   -٦ ة. وفي ع رات البيئي يم التغيي ي تقي ات الصناعية وف ي العملي اس اإلشعاعي أدوات أساسية ف ات القي ل تقني وتمثِّ
وان ٢٠١٦ قاً بعن اً منسَّ ت’، اختتمت الوكالة مشروعاً بحثي ددة اس ُنظم المتع اس ونمذجة ال اس اإلشعاعي لقي اليب القي خدام أس

ق على دمج  ١٨معھداً من  ١٨، بمشاركة من ‘األطوار من أجل إدارة العمليات دولة عضواً. ورّكز المشروع البحثي المنسَّ
ات ل المعلوم ا معلومات أساسية تكمِّ وفِّر كل منھ ي ي اس اإلشعاعي الت تم  طريقتين أو أكثر من طرق القي ي ي األساسية الت

ّدد  م المعلومات عن النظام المتع ى أھ ة للحصول عل ات النمذجة المتقدم ائر الطرق، باستخدام تقني ا من س الحصول عليھ
 األطوار.
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ام   -٧ ي ع د ف ق  ٢٠١٦وُعقِ ي منسَّ اع األول لمشروع بحث دا االجتم ك بكن ي كيبي د ف وان جدي اليب ’بعن تحداث أس اس
ثات الناتجة عن الركام للقياس اإلشعاعي والنمذجة ، بمشاركة عشرة ‘من أجل قياس نقل الرواسب وتشتت الجزيئات والملوِّ

اخ واألنشطة البشرية  ةمعاھد من عشر دول أعضاء. ويتسم ھذا الموضوع بأھمي ر المن ر تغيُّ اد أث خاصة في ضوء ازدي
ى تطوير أو تحس ق إل ي المنسَّ ز على المناطق الساحلية. ويھدف المشروع البحث اذج لتعزي ات ونم ات ومنھجي ين تكنولوجي

 قدرات الدول األعضاء على حماية خطوط السواحل.

ام   -٨ وادور في نيسان/أبريل. ٢٠١٦وفي ع ذي ضرب إك زال ال ة لالستجابة للزل ة إجراءات طارئ ، اتخذت الوكال
ر ا ار غي اني والجسور وفي إطار ھذه االستجابة، وفَّرت الوكالة الخبرة التقنية في استخدام االختب يم سالمة المب ف لتقي لُمتلِ

 المتضررة.



 

 
 

 األمان واألمن النوويان
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ي للحادثات والطوارئ  التأھُّب والتصدِّ
  الھدف

ب والتصدِّي  دولي، للتأھُّ وطني وال ى الصعيد ال ة وعل ى صعيد الوكال ؤة، عل ات كف درات وترتيب ز قُ ادة تعزي ْون وزي َص
ال  دِّي الفّع ل التص ن أج وارئ، م م للط ين توفير/تقاس ببھا. وتحس ن س ر ع رف النظ عاعية بص وارئ، النووية/اإلش للط

دولي،  ى الصعيد ال ة عل دول األعضاء، والجھات المعني ين ال ة أو اإلشعاعية ب ات والطوارئ النووي المعلومات عن الحادث
  وعموم الجمھور/وسائط اإلعالم، في مرحلة التأّھب وأثناء التصّدي.

 للطوارئ تعزيز ترتيبات التأّھب

ن خالل   -١ ب والتصّدي للطوارئ م دراتھا الخاصة بالتأّھ ا وق ز ترتيباتھ ي تعزي دول األعضاء ف ة ال اعد الوكال ُتس

ام  ة استعراض إجراءات التأّھب للطوارئ. وفي ع ذھا خدم ي تنف ة الت ، ٢٠١٦البعثات وحلقات العمل واألحداث التدريبي

ا استعَرضت  ندونيسياإأوفدت الوكالة بعثة تحضيرية إلى  يا. كم ا وإندونيس ى ھنغاري وبعثتين اثنتين في إطار ھذه الخدمة إل

ة  ة االستعراضات الرقابي دة من ترتيبات الدول األعضاء الخاّصة بالتأّھب والتصّدي للطوارئ من خالل خدم جوانب محدَّ

  المتكاملة وخدمة فرقة استعراض أمان التشغيل. 

ام   -٢ ي ع وارئ ٢٠١٦وف ب والتصدِّي للط ات التأھُّ ام إدارة معلوم تخدم نظ ي تس دول األعضاء الت دد ال ، ازداد ع

ذكور  ام الم ين للنظ قين وطني ت منسِّ ي َعيَّن دول األعضاء الت دد ال غ ع ام، بل ة الع ول نھاي ة: فبحل ة  ٨٨الخاص بالوكال دول

ة في  ١٩٨ا النظام عضواً، وبلغ العدد اإلجمالي للمستخدمين الوطنيين لھذ ه الوكال ذي أطلقت ذا النظام ال مستخدما. وُيمكِّن ھ

دان  ٢٠١٥أيلول/سبتمبر  الدول األعضاء من تقييم مدى تأّھبھا للطوارئ النووية واإلشعاعية ومن تقاسم المعلومات مع البل

ّددة ات المح ى المتطلّب تنادا إل ذاتي اس يم ال ة للتقي م وّفر قوالب ُمنظَّ ون  األخرى. وھو ُي ب للطوارئ في المنشور المعن التأھُّ
 من سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة). GSR Part 7(العدد  النووية أو اإلشعاعية والتصدِّي لھا

ة أو   -٣ وارئ النووي االت الط ي ح ور ف ع الجمھ ا "التواصل م ي عنوانھ تعلم اإللكترون ة دورة لل د نشرت الوكال وق

ذه  ّدم ھ عاعية". وتق مل اإلش ا يش ور، بم ع الجمھ ق بالتواصل م ا يتعلّ دة فيم ات الجي ن الممارس ة ع ة أمثل األداة اإللكتروني

ار ة.  اختي ادة والمراقب ل للقي ور ضمن ھيك ع الجمھ يم التواصل م الم، وتنظ ائل اإلع ع وس ات م ّدثين، وإدارة العالق المتح

ة ّدي لل وبغي ب والتص أن التأّھ ة بش ادات الوكال ول إرش اق وص يع نط ون توس ة المعن ور الوكال بح منش وارئ، أص ط

ى "اإلجراءات وع طارئ بس الرامية إل ِة وق ة الجمھور في حال ـحماي ـبب ظـــ ـروف شديــــ ـدة فــــ ـي مفاعـــ ـل مـــ اء ــــ
 ، متاحا في حزيران/يونيه باللغة اإلسبانية.)EPR-NPP-PUBLIC PROTECTIVE ACTIONS 2013( خفيف"
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مت الوكالة ما مجموعه   -٤ ً  ٣٨وَنظَّ دثا ً  ح دريبيا  ت

ذ  دول األعضاء في تنفي وحلقة عمل تدريبية لمساعدة ال

دد  ّددة في الع ات المح من السلسلة  GSR Part 7المتطلّب

ا يخص إرشادات  م فيم المذكورة ولزيادة المعرفة والفھ

ك  ة بشأن التأّھب والتصّدي للطوارئ. وشمل ذل الوكال

ة  ين إلدارة الطوارئ اإلشعاعية لتلبي تنظيم دورتين اثنت

اء  دول األعض ي ال امل ف دريب ش وفير ت ى ت ة إل الحاج

ع مواضيع التأّھب والتصّدي للطوارئ ذات  بشأن جمي

ل ب الص ر التأّھ ة ألط ات العام ك المتطلب ي ذل ا ف ة، بم

تراتيجية  اطر، واس يم للمخ وارئ، وتقي ّدي للط والتص

ع  ل م وارئ، والتواص ال الط ة عم ة، ووقاي وقائي

اعدة  ور، والمس كل الالجمھ ر (الش غ المبك ة والتبلي دولي

ع ١ تراك م ة باالش ت الوكال ايو، َنّظم ي أيار/م ). وف

ايير منظمة العمل الدولية حلقة درا بكية بشأن مع سية ش

اعدة  دمي المس ال الطوارئ ومق ى عم ة بالنسبة إل الوقاي

ة  ة المشاركين من السلطات المعني ذه الحلق د استھدفت ھ ة أو اإلشعاعية. وق ك  —في حاالت الطوارئ النووي ا في ذل بم

ة —أرباب العمل وعّمال الطوارئ  ق بالوقاي ا يتعلّ ات فيم وق وواجب ة في  مّمن لھم مسؤوليات وحق من اإلشعاعات المھني

ام  ١١٠حاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية. وشارك في ھذه الحلقة  مَّ ٢٠١٦أشخاص من جميع أنحاء العالم. وفي ع ، َت

 النمسا.و جمھورية كورياتعيين مركزين جديدين لبناء القدرات خاّصين بالتأّھب والتصدِّي للطوارئ في كّل من 

ن   -٥ ر م ارك أكث ن م ٢٥٠وش ة الصحية م ي الرعاي ن مھني اً م ي  ٤٥ھني ة عضواً ف اً  ١١دول اً وإقليمي دثاً وطني ح

دريب  داث الت ذه األح ِملت ھ عاعية. وَش ة أو اإلش وارئ النووي ي للط ال الطب ي المج دِّي ف ب والتص ق بالتأّھ اً تتعلّ وأقاليمي

ذه األ د التواصل األساسي والمتخّصص، وبيَّنت األخطار الصحية اإلشعاعية وُنُھج وضع ھ ليم عن ا الس خطار في منظورھ

 مع الجمھور. 

ا   -٦ ان منھ وع طارئ: ُنّظمت اثنت وَنّظمت الوكالة أربع حلقات عمل بشأن االتصال الفّعال مع الجمھور في حال وق

، في مركز في االتحاد الروسي، والثالثة في جنوب أفريقيا، وَتمَّت استضافة الرابعة، الخاّصة بمنطقة آسيا والمحيط الھادئ

 بناء القدرات التابع لشبكة التصدِّي والمساعدة، في محافظة فوكوشيما باليابان. 

ا  ١٢منظمة دولية في ما مجموعه  ١١دولة عضوا و ٤٥مشاركا من أكثر من  ١٩٠وَحَضر أكثر من   -٧ حدًثا متعلًِّق

ك ي ذل ا ف عاعية، بم ة أو اإلش وارئ النووي االت الط ي ح ور ف ع الجمھ ل  بالتواصل م ات العم ة وحلق ات التقني االجتماع

اء  ور أثن ع الجمھ ان بشأن التواصل م ل األم ال، صياغة دلي بيل المث ى س داث، عل ذه األح ملت ھ ة. وَش دورات التدريبي وال

أداة  اس) ك اس إين عاعية (مقي ة واإلش دولي لألحداث النووي اس ال تخدام المقي ادات بشأن اس يح اإلرش حاالت الطوارئ وتنق

 تواصل.

 ات التصّدي المّتخذة مع الدول األعضاءترتيب

ة ٢٠١٦خالل عام   -٨ ا من  ١٣، َنّظمت الوكالة مع دول أعضاء ومنظمات دولي ارين الطوارئ في إطار ’تمريًن تم

غ ConvEx(تمارين ‘ االتفاقيتين ة التبلي ووي (اتفاقي وع حادث ن غ المبكر عن وق ة التبلي ا ُتجرى في إطار اتفاقي ا أنھ ). وبم

ذه  ديم المساعدة)، اسُتخدمت ھ ة تق ووي أو طارئ إشعاعي (اتفاقي المبكر) واتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث ن

ة  ؤ الخاّص ا التمارين الختبار قنوات االتصال وعملية التقييم والتنب دول األعضاء فيم درات ال ار ق مَّ أيضا اختب ة. وَت بالوكال

دورة إدارة الطوارئ اإلشعاعية التي  مشاركون في -١-الشكل
ُعقدت في تشرين األول/أكتوبر في ترايسكيرشن بالنمسا (الصورة 

 مھداة من س. شوينھاكر).
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ا يتصل  ات الطوارئ فيم ادل معلوم ا؛ تب تعداد لتلّقيھ ووي أو إشعاعي واالس اء طارئ ن اعدة أثن الي: طلب المس ق بالت يتعلّ

دولي للمعلومات ا ا ُوضعت نسخة من النظام ال لخاصة برصد باإلجراءات الوقائية المناسبة؛ والتواصل مع الجمھور. كم

مَّ استخدامھا بنجاح ألول  اة، وَت ات الرصد اإلشعاعي الناتجة عن المحاك اإلشعاعات، خاصة بالتمارين، ُتتيح استخدام بيان

ام  ي ع رة ف ةخالل  ٢٠١٦م ن فئ رين م دتConvEx تم ب  . وَعق الغ وطل غ واإلب أن التبلي ل بش ات عم ع حلق ة أرب الوكال

  عضوا.  دولة ٢٠من مشاركا  ٥٠المساعدة، حضرھا أكثر من 

أن   -٩ ي بش اع تقن ا، اجتم ا بالنمس ي فيين مبر، ف انون األول/ديس ل ك اني/نوفمبر وأوائ رين الث ر تش ي أواخ د ف وُعق

اع ذا االجتم ة واإلشعاعية. وَحَضر ھ الطوارئ النووي مشاركا  ٧٧ استعراض إجراءات الوكالة للتقييم والتوقُّع فيما يتعلق ب

دولية، قاموا خالله باستعراض ومناقشة عملية التقييم والتنبؤ الخاّصة بالوكالة وإجراءات منظمات  ٣دولة عضوا و ٥٣من 

ي  ة الت ؤ اإللكتروني يم والتنب دول األعضاء أيضا أدوات التقي ي، أُتيحت لل اع التقن ذا االجتم ا. وفي ھ االتصال المرتبطة بھ

 ييم اإلجراءات الوقائية، وأداة تقييم الموارد اإلشعاعية.استحدثتھا الوكالة، بما في ذلك أداة تقييم المفاعالت، وأداة تق

ام   -١٠ ادل المعلومات في حاالت ٢٠١٦وفي ع ا الشبكي الخاص بالنظام الموحد لتب ة بتوسيع موقعھ ، قامت الوكال

ة ات الوطني ين الھيئ ا ب ة،  الحادثات والطوارئ. وأُدِخلت وظائف محّسنة، من ضمنھا التبادل التلقائي للمعلومات فيم والدولي

ين  على غرار المعلومات التي سُتعرض على الموقَِعْين الشبكيين َذَوي الصلة التابعين للوكالة والمفوضية األوروبية. ومن ب

ة الخاصة  دراتھا الوطني ّجلت ق ي َس ديم المساعدة الت ة تق الوظائف الجديدة وظيفٌة، ُتمّكُن الوكالة والدول األطراف في اتفاقي

ذه الشبكة مباشرة من خالل بالمساعدة في شب ّجلة في ھ دراتھا المس ة، من تحديث ق ة للوكال كة التصدِّي والمساعدة التابع

 النظام الموحد لتبادل المعلومات في حاالت الحادثات والطوارئ. 

ام   -١١ ي ع ا٢٠١٦وف بانيا وأوكراني ّجلت إس دانمركو ، َس بكة التصدِّي ال ي ش اعدة ف ة الخاصة بالمس دراتھا الوطني  ق

ا مجموعه  ّجل م ذه الشبكة. وَس لة في ھ دراتھا المسجَّ وارد إضافية ضمن ق دا م ة  ٣١والمساعدة، في حين أدَرجت كن دول

ة.  ة للوكال اعدة التابع دِّي والمس بكة التص ي ش اعدة ف ة بالمس ة الخاص دراتھا الوطني اعدة ق ديم المس ة تق ي اتفاقي وا ف عض

ي والمساعدة بشأن رصد اإلشعاعات أثناء الطوارئ النووية أو اإلشعاعية وواصلت الوكالة تنظيم حلقات عمل شبكة التصدِّ 

 في مركز بناء القدرات التابع لشبكة التصّدي والمساعدة الكائن في محافظة فوكوشيما باليابان.

ّددة بمقتضى  -١٢ ي السلطات المختصة المح امن لممثل اع الث ا االجتم ا بالنمس ه في فيين ة وُعقد في حزيران/يوني اتفاقي

الممثلون مسائل من قبيل تبادل المعلومات، والمساعدة الدولية، والتواصل مع  التبليغ المبكر واتفاقية تقديم المساعدة. وناقش

دولي للمعلومات الخاصة  الجمھور، والتدريب والتمارين. وَشِملت االستنتاجات الُمستخلصة من االجتماع استخداَم النظام ال

عاعات، وتف د اإلش ارين برص ام تم َذ نظ ؤ، وتنفي يم والتنب ة التقي َل عملي ذه ConvExعي ن ھ تفادة م دروس المس َم ال ، وتقاس

ك  ان ھنال ام، ك ة الع ً   ١٢٠التمارين. وخالل السنة، أصبحت إحدى الدول طرًفا في كلتا االتفاقيتين؛ وبحلول نھاي ا في  طرف

اقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ اتفطرفا في  ١١٣و اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي
 .إشعاعي

ي لألحداث    التصدِّ

ام   -١٣ ي ع ـ٢٠١٦ف أن ال رًة بش ة مباش ة الوكال لطات المختص ت الس ي  ٢٣٤، أَبلغ تبه ف ي ُيش ة أو الت دثا المنطوي ح

ر ٢- انطوائھا على إشعاعات مؤينة (الشكل تناداً )، أو أصبحت الوكالة على علم بھا بصورة غي ذارات  مباشرٍة اس ى اإلن إل

ع ى الموق ي ُتنشر عل زالزل الت ائط اإلعالم.  بشأن ال ة أو من خالل المعلومات الصادرة عن وس الشبكي الخاّص بالوكال

حدثا من ھذه األحداث. وَتمَّ تقديم تسعة عروض للمساعي الحميدة، بما في  ٣١واّتَخَذت الوكالة إجراءات للّتصدي في حالة 

، قامت الوكالة، استجابة ٢٠١٦ن أحداث تنطوي على فقدان مصادر مشّعة وأحداث ناجمة عن الزالزل. وفي عام ذلك بشأ

أثر  لطلب من جورجيا، بإيفاد بعثة مساعدة لدعم السلطات المختصة عبر تقديم المشورة الطبية بشأن إدارة عالج مريض ت

   .١٩٩٧من الحادث النووي الذي وقع في ليلو بجورجيا في عام 
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 .٢٠٠٥عدد األحداث اإلشعاعية التي َعلَِمت بھا الوكالة، وإجراءات التصدِّي التي اتخذتھا الوكالة، منذ عام  -٢- الشكل

  

 التنسيق بين الوكاالت

تناداً   -١٤ ينھا اس في كانون األول/ديسمبر، أجرت الوكالة تمريناً مكتبياً الختبار إجراءات التواصل مع الجمھور وتحس
رين مسؤولو اإلعالم  للمنظمات الدولية من أجل التصدي للطوارئ اإلشعاعية. إلى الخطة المشتركة ذا التم وشارك في ھ

العام من سبع منظمات أعضاء في اللجنة المشتركة بين الوكاالت المعنية بالتصدي للطوارئ اإلشعاعية والنووية. وسُتسھم 
د من التح ذكور في إدخال المزي رين الم االت الدروس المستفادة من التم ين الوك ة المشتركة ب ى إجراءات اللجن ينات عل س

اء  المعنية بالتصّدي للطوارئ اإلشعاعية والنووية، فيما يتّصل بالتنسيق بين الوكاالت في مجال التواصل مع الجمھور أثن
  الطوارئ.

ة ٢٠١٦وفي عام   -١٥ ة التحضيرية لمنظم ة مع اللجن ات عملّي ى ترتيب ، وّقعت الوكالة في سياق الخطة المشتركة عل
ة  معاھدة الحظر الشامل للتجارب النووية. وُتحّدد ھذه الترتيبات التعاون وائح الناظم الذي يمكن انتھاجه رھناً بالواليات والل

يما في حال  من األطرافوالقواعد والسياسات واإلجراءات الخاصة بكل  ووي أو إشعاعي، ال س وع طارئ ن في حال وق
ات  ى ترتيب ة عل ا وّقعت الوكال ّعة في الغالف الجوي. كم واد مش الي لم ي أو احتم وقوع طوارئ منطوية على انبعاث فعل

ات و ي عملّية مع الرابطة العالمية للمشّغلين النوويين فيما يّتصل بالتعاون في مجال التصدِّي للحادث الطوارئ اإلشعاعية الت
 تحصل في المنشآت النووية التابعة للدول األعضاء في ھذه الرابطة.
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األحداث المسجلة

أحداث تضمَّنت تصدِّي مراكز الحادثات والطوارئ

عروض المساعي الحميدة

بعثات المساعدة

 السنة
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 التأّھب والتصّدي داخل الوكالة

ارف  ٢٠١٦نّظمت الوكالة في عام   -١٦ ارات ومع ز مھ ارين من أجل تعزي برنامجا شامال للتدريب والتدريبات والتم
ون بصفة متصّدين ات والطوارئ (الشكل موظفي الوكالة الذين يعمل ؤھلين في إطار نظام التصّدي للحادث ر ٣ -م ). وَوفَّ

ة  ٨٤ساعة من التدريب خالل السنة، َشِملت  ١٥٠ البرنامج نحو ى قراب ّدمت إل ة قُ ُمتصّديا من موظفي  ٢٠٠دورة تدريبي
  الوكالة. 

 

 .٢٠١٦ُمتصّدون من موظفي الوكالة أثناء تمرين داخلي في عام  -٣ -الشكل
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 أمان المنشآت النووية
  الھدف

ان  التحسين المستمر ألمان المنشآت النووية أثناء تقييم المواقع وتصميمھا وإنشائھا وتشغيلھا، عن طريق توفير معايير األم
ان  وتطبيقھا. ودعم الدول األعضاء في ة األم د باتفاقي ى التقيُّ ذھا. والمساعدة عل وضع البنية األساسية المناسبة لألمان وتنفي

  النووي ومدونة قواعد السلوك بشأن أمان مفاعالت البحوث وعلى تنفيذھما، وتعزيز التعاون الدولي. 

 البنية األساسية لألمان النووي

ة التا  -١ ة المتكامل ا تساعد خدمة االستعراضات الرقابي ة بنيتھ ز وتحسين فعالي دوَل األعضاء في تعزي ة ال ة للوكال بع

ة في المسائل  ة المتكامل ة االستعراضات الرقابي ا خدم األساسية الرقابية الوطنية. وتنظر استعراضات النظراء التي تجريھ

ر، ذات الطابع الرقابي، سواء التقنية أو السياساتية، مقارنًة بمعايير األمان الصادرة من الوكالة ، وكذلك، حيثما اقتضى األم

ام  ة أخرى. وفي ع دى أي جھ ة ل ة ٢٠١٦مقارنًة بالممارسات الجيدة المتَّبع ات في إطار خدم ة خمس بعث دت الوكال ، أوف

ا  وب أفريقي االستعراضات الرقابية المتكاملة إلى دول أعضاء لديھا محطات قوى نووية عاملة، حيث أوفدت بعثتين إلى جن

  ).١ -بعثات متابعة إلى بلغاريا والسويد والصين (الشكلواليابان، وثالث 

ة.   -٢ رامج القائم ة أو توسيع الب وى النووي دة للق رامج الجدي وواصلت الوكالة مساعدة الدول األعضاء فيما يخصُّ الب

مت الوكالة نحو  وأثناء ة، بمشاركة  ٢٠٠العام، نظَّ دورات التدريبي ة عضًوا،  ٤٤من بعثات الخبراء وحلقات العمل وال دول

ووي.  ان الن ة لألم ال ة أساسية فعَّ ا إنشاء بني ي ينطوي عليھ ع العناصر الت بھدف توفير اإلرشادات والمعلومات بشأن جمي

ة؛ وركَّزت ھذه األنشطة في المقام األول على وضع  ة الرقابي ووي؛ وإرساء نظام إدارة داخل الھيئ لوائح وطنية لألمان الن

مت الوكالة أيًضا  اء  ٢٥وإعداد خطة وطنية لتنمية الموارد البشرية، وال سيما فيما يخصُّ الھيئة الرقابية. ونظَّ من أنشطة بن

دريب ف التعليم والت ي ب ة المعن امج الوكال ى القدرات والكفاءات استناًدا إلى برن د عل ا يزي ان، بحضور م يم األم دان تقي ي مي

ي  ١٥مشارك من  ٤٠٠ ة، والجھات الت ات الرقابي املين بالھيئ د الع ذه األنشطة ھو تزوي ان الھدف من ھ دولة عضًوا. وك

دريب  ية والت ارف األساس ي، بالمع ي والعلم دعم التقن ات ال تقبل، ومنظم ي المس ة ف وى نووي ل محطات ق غِّ سوف تملك/تش

 مجال تقييم األمان.العملي في 

ا   -٣ تھلُّ برنامًج ي تس دول األعضاء الت ة في ال م إلى الھيئات الرقابي وأولت الوكالة أھمية متزايدة لتنسيق الدعم المقدَّ

ي  دان الت ٍم للبل دت خطط دع جديًدا للقوى النووية، من خالل وسائل منھا، على سبيل المثال، المحفل التعاوني الرقابي. وُحدِّ

ام تتلقى الد ا يخصُّ ع ام) فيم يالروس، وفييت ن دا، وب ابي (األردن، وبولن اوني الرق ل التع  ٢٠١٦عم حالّيًا من خالل المحف

ة  بكة العربي يوية والش ووي اآلس ان الن بكة األم ل ش ة أخرى مث بكات إقليمي ع ش ذه الخطط التنسيق م ده. وشملت ھ ا بع وم

 أفريقيا.  للھيئات الرقابية ومحفل الھيئات الرقابية النووية في

ي في   -٤ وأنشأت الوكالة أيًضا شبكة األمان ألوروبا وآسيا الوسطى، بمشاركة الھيئات الرقابية ومنظمات الدعم التقن

دولة عضًوا. ومن المتوقع أن تركِّز الشبكة الجديدة في البداية على التصدِّي للتصرُّف في النفايات المشعة الناتجة عن  ٢١

ا الشبكة محطات القوى النووي وغير دت لكي تضطلع فيھ دِّ ي ُح ة. وتشمل المجاالت األخرى الت ات النووي ھا من التطبيق

د أول اجتماعات  د ُعق ة. وق بأنشطة في المستقبل االستصالَح البيئي وإخراج مفاعالت القوى ومفاعالت البحوث من الخدم

 سمبر.اللجنة التوجيھية للشبكة الجديدة في فيينا، النمسا، في كانون األول/دي

مت  -٥ ا األساسية  ونظَّ ة بنيتھ ز وتحسين فعالي ى تعزي دول األعضاء عل الوكالة أربع حلقات عمل وطنية لمساعدة ال

ة  اء الثق الرقابية الوطنية. وُعقدت أولى حلقات العمل المذكورة في إندونيسيا، بشأن إرساء استراتيجية اتصاالت من أجل بن

يم  مشارًكا؛ وُعقدت ١٧العامة في الھيئة الرقابية، بحضور  ر عن تقي ام، بشأن إدارة مشروع إعداد تقري الثانية في فييت ن
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ى  ٢٠األمان، بحضور  ييد وعل ال التش ى أعم يش عل مشارًكا؛ وُعقدت الثالثة والرابعة في كٍل من مصر وتركيا، بشأن التفت

دين فيما يتعلق بمحطات القوى النووية الجديدة، بحضور  ارًكا و ٢٢المورِّ ى الت ٢٠مش ارًكا عل ة مش مت الوكال رتيب. ونظَّ

دت إقليمية أيًضا أربع حلقات عمل  ة، وُعق ة الرقابي ا الھيئ أخرى: األولى بشأن أعمال االستعراض والتقييم التي تضطلع بھ

دعم  ٦مشارًكا من  ٢٥في فيينا، النمسا، بحضور  ة ال دول أعضاء؛ والثانية بشأن إدارة المعارف في الھيئة الرقابية ومنظم

ي التاب ا، بحضور التقن ة كوري ي جمھوري دت ف ات واالتصاالت، وُعق ا المعلوم تخدام تكنولوجي ات اس أن واجھ ا وبش ة لھ ع

ام، بحضور  ٨مشارًكا من  ١٤ دت في فييت ن ارًكا  ١٦دول أعضاء؛ والثالثة بشأن صياغة لوائح األمان النووي، وُعق مش

مشارًكا من  ٢٠لرقابية، وُعقدت في باكستان، بحضور دول أعضاء؛ والرابعة بشأن االتصاالت التي تجريھا الھيئة ا ٩من 

ي  ٩ ابيين ف ين الرق دة المفتش ين لفائ دريبيتين عمليت ين ت ة دورت ت الوكال م ك، نظَّ ى ذل افة إل اء. وباإلض دول أعض

 دولة عضًوا. ١٢مشارًكا من  ٣٠تسفينتيندورف، النمسا، بحضور 

 اتفاقية األمان النووي

اع االستعراضي استضافت الوكالة عدة اجتما  -٦ ا لالجتم ا، دعًم ا، النمس ھا الرئيسي في فيين عات تحضيرية في مقرِّ

ى وجه ٢٠١٧نيسان/أبريل -السابع لألطراف المتعاقدة في اتفاقية األمان النووي، والذي سُيعقد في الفترة آذار/مارس . وعل

ارير االستعراضية القُ  ة للتق اء التحديد، أُنشئ فريق عامل إلعداد قوالب نموذجي ة الستخدامھا أثن ة والعروض الوطني طري

دروس  رات وال اطرة الخب ارس لمش ي آذار/م ؤولين ف اوب المس اع لتن ا اجتم د أيًض ل. وُعق اع االستعراضي المقب االجتم

  المستفادة فيما بين مسؤولي اتفاقية األمان النووي القادمين والمغادرين. 

 أمان التصميم وتقييم األمان

باط/فبراير،   -٧ ي ش ون ف ان المعن ات األم ور متطلب ن منش ة م يغة منقَّح ة ص رت الوكال وى "نش ات الق ان محط أم
ة: التصميم دد  "النووي ة  SSR-2/1(الع ة)،Rev. 1(الصيغة المنقَّح ان الصادرة عن الوكال ايير األم لة مع ن سلس ذ  ) م وتأخ

ة.  وى النووي يما داييتشي للق ع في محطة فوكوش ذي وق دروس المستخلصة من الحادث ال الصيغة المنقَّحة في الحسبان ال

دد  يھا الع بما يرس ة بالتصميم حس ات المتعلق ادئ والمتطلب من  SSR-2/1وبغية دعم الدول األعضاء في التطبيق العملي للمب

ة من أجل تصميم "لوثيقة التقنية المعنونة سلسلة معايير األمان، أصدرت الوكالة ا ان الوكال ات أم ق متطلب ارات لتطبي اعتب
ة  "محطات القوى النووية ة الصادرة عن الوكال م المواضيع TECDOC-1791(الوثيقة التقني ى تيسير فھ )، والتي تھدف إل

دد  ُتحدثت في الع ي اس مت ) Rev. 1(الصيغة المنقَّحة  SSR-2/1والمصطلحات الجديدة الت ان، ونظَّ ايير األم من سلسلة مع

ور  ين، بحض ي الص ل ف ي عم ارًكا، واألردن، بحضور  ٩٠حلقت وان  ٢٣مش ياًل بعن ا دل ة أيًض رت الوكال ارًكا. ونش مش

ة).  SSG-39(العدد  "تصميم األجھزة ونظم التحكم لمحطات القوى النووية" ان الصادرة عن الوكال ايير األم من سلسلة مع

ا طرأ في وتأخذ ھذه الصيغة ا ك م لمنقَّحة من دليل األمان في الحسبان التطورات الجارية في األجھزة والتحكم، بما في ذل

ي، والتطورات  ر األساليب الالزمة الستخدام تلك التطبيقات على نحو مأمون وآمن وعمل مجال التطبيقات الحاسوبية وتطوُّ

  األمن الحاسوبي. في ميدان الھندسة المراعية للعوامل البشرية، والحاجة إلى

ة   -٨ ة الصغيرة واألفرق اعالت النمطي ين بالمف ابيين المعني ل الرق ة لمحف ة التوجيھي ة اجتماعات اللجن رت الوكال ويسَّ

دتالعاملة  ة في إعداد  في الثالثة التابعة لھا، والتي ُعق ة العامل ُتغلَّت اجتماعات األفرق ا. واس ا، النمس آذار/مارس في فيين

ة  مت الوكال ج. ونظَّ درِّ نھج المت تقارير تتعلق بحجم مناطق التخطيط للطوارئ، وتطبيق مفاھيم الدفاع في العمق، وتطبيق ال

اعالت ان المف أن أم ل بش ي عم ا حلقت بكة  أيًض دة أعضاء الش ى لفائ ا: األول ا، النمس ي فيين ة الصغيرة وترخيصھا ف النووي

ة  ١٠مشارًكا من  ١٨العربية للھيئات الرقابية، بحضور  ة النووي ات الرقابي دول أعضاء، والثانية لفائدة أعضاء محفل الھيئ

 دولة عضًوا.  ١٥مشارًكا من  ٢٠في أفريقيا، بحضور 
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 النووي الوطنية الصينيةھيئة األمان من عاملون الرقابية المتكاملة وخدمة االستعراضات أعضاء فريق  -١ -الشكل
 أثناء زيارتھم محطة فوتشينغ للقوى النووية في إطار استعراض نظراء قادته الوكالة لإلطار الرقابي

 الذي يحكم األمان النووي واإلشعاعي في الصين.

  

 الوقاية من المخاطر الخارجية

ون شباط/فبرايرفي   -٩ ة المنشور المعن ة"، أصدرت الوكال ع المنشآت النووي يم مواق دد  "تقي (الصيغة  NS-R-3(الع

ة Rev. 1المنقَّحة  ع ألغراض إقام يم المواق ات تقي ذي يرسي متطلب ة)، وال ان الصادرة عن الوكال ايير األم ) من سلسلة مع

أة.منشأة نووية عليھا على نحو يوفِّر وصًفا كاماًل للظروف  ان المنش ع والتي تتصل بأم ة  الخاصة بكل موق وأُصدرت ثالث

"األنشطة الزلزالية المنتشرة في تقييم حيث يصف المنشور المعنون  منشورات أخرى بشأن الوقاية من المخاطر الخارجية.
ة" آت النووي ع المنش يم مواق الل تقي زالزل خ اطر ال دد  مخ راءات  ٨٩(الع ان) اإلج ارير األم لة تق ن سلس ن م ي يمك الت

ة منتشرة. ة  استخدامھا لتقدير مخاطر الزالزل في المناطق التي تشھد أنشطة زلزالي ة المعنون ة التقني م الوثيق دِّ "مخاطر وتق
(الوثيقة التقنية الصادرة  الزالزل في تقييم مواقع المنشآت النووية: معادالت التنبؤ بالحركة األرضية والتصدي في الموقع"

ة  ن الوكال ة TECDOC-1796ع يم الحرك ق بتقي ا يتعل ة فيم ر التقني ياًل للعناص ات وتفص دث الممارس ن أح ات ع ) معلوم

ع. ي الموق ية والتصدي ف ة األرض ؤ بالحرك ادالت التنب الل مع ن خ ية م ة  األرض ة المعنون ة التقني م الوثيق دِّ ات "وتق تقييم
ة  "تقييم المواقعالمخاطر البركانية في سياق المنشآت النووية: أساليب وأمثلة في مجال  ة الصادرة عن الوكال (الوثيقة التقني

TECDOC-1795 معلومات تفصيلية عن المنھجيات المستخدمة في تقييم المخاطر البركانية في سياق تقييم مواقع المنشآت (

   النووية، وأمثلة على تطبيق تلك المنھجيات.

ع  وتوفِّر خدمة استعراض تصميم المواقع واألحداث الخارجية  -١٠ تقلة لتقييمات مواق ة استعراضات مس التابعة للوكال

ة. مة لھا بالمقارنة مع المتطلبات التي تفرضھا المخاطر الخارجي ام  المنشآت النووية وتدابير األمان المصمَّ ، ٢٠١٦وفي ع

ورية إيران أوفدت الوكالة في إطار خدمة تصميم المواقع واألحداث الخارجية ثالث بعثات تحضيرية، إلى بيالروس وجمھ

دا بعثات  خمسووفرنسا؛ اإلسالمية  ى األردن وباكستان وبولن ونس استعراض نظراء، إل انوت ا .والياب ة  كم مت الوكال نظَّ
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ا  غ مجموع المشاركين فيھ ة، بل ارًكا  ١١٥ست حلقات عمل تدريبية في إطار خدمة تصميم المواقع واألحداث الخارجي مش

ة عضًوا. دولة  ١٩من  ة النووي وأوفدت الوكالة بعثتين للخبراء إلى مصر: في شھر كانون الثاني/يناير لمساعدة ھيئة الرقاب

ى ا رية عل عاعية المص ى واإلش ة عل ذه الھيئ اعدة ھ ايو لمس ھر أيار/م ي ش ع؛ وف ار المواق أن اختي وائح بش تعراض الل س

 استعراض التوزيع السكاني في موقع الضبعة.

ق   -١١ ا يتعل ان فيم ينات األم تفادة وتحس دروس المس ا بشأن ال ا تقنّيً ة اجتماًع مت الوكال وفي تشرين الثاني/نوفمبر، نظَّ

ر من بالمخاطر الخارجية استناًدا إل ارًكا من  ٥٠ى تقرير الوكالة عن فوكوشيما، حضره أكث ة عضًوا. وتقاسم  ٣٠مش دول

ا  ووي فيم ان الن ز األم يما داييتشي بھدف تعزي د حادث فوكوش ي اتُّخذت بع اإلجراءات الت راتھم المتصلة ب المشاركون خب

ة  كما تقاسم المشاركون أفضل الممارسات في يخصُّ الوقاية من المخاطر الخارجية. ان المحتمل ى مسائل األم الوقوف عل

 ومجاالت التحسين المتصلة بالمخاطر الخارجية وفي كيفية التصدِّي لتلك المسائل. 

 األمان التشغيلي

ر  -١٢ دى  وفَّ ى م دول األعضاء عل اعدة لل غيل المشورة والمس ان التش تعراض أم ة اس امج فرق دف  ٣٠برن ا، بھ عاًم

ة  تعزيز أمان محطات القوى النووية أثناء مراحل التشييد واإلدخال في الخدمة والتشغيل. امج، تجري أفرق وفي إطار البرن

قة ألداء األمان التشغيلي في مح ؤثِّر خبراء دولية استعراضات معمَّ طات القوى النووية، من خالل النظر في العوامل التي ت

ام  على إدارة األمان وأداء الموظفين. دا.٢٠١٦وأوفدت الوكالة ثالث بعثات في ع ا وكن ا وفرنس ى روماني دت  ، إل ا أوف كم

ى ك دة إل ة واح ا، وبعث ى فرنس ان إل ك بعثت ي ذل ا ف ان التشغيل، بم ة استعراض أم ة لفرق ات متابع اد ثالث بعث ٍل من االتح

    الروسي وھنغاريا وھولندا.

ة ، أصدرت الوكالة المنشور المعنون ٢٠١٦وفي عام   -١٣ ان التشغيل: طبع ة استعراض أم ة لفرق ادئ التوجيھي "المب
دروس Rev. 1(الصيغة المنقَّحة  ١٢(العدد  "٢٠١٥ ة المنقَّحة ال ادئ التوجيھي ة). وتراعي المب ) من سلسلة خدمات الوكال

ة. وأُدمجت في المستخل ان الصادرة عن الوكال ايير األم صة من حادث فوكوشيما داييتشي والخبرة المكتسبة من تطبيق مع

ان،  ق باألم ا يتعل ادة واإلدارة فيم يم القي ى بشأن تقي دتان: األول ان جدي ان التشغيل وحدتان نمطيت ة استعراض أم خدمة فرق

  والبشرية والتنظيمية. والثانية بشأن التفاعالت بين العوامل التكنولوجية

ان"وأصدرت الوكالة المنشور المعنون   -١٤ ق باألم دد  "القيادة واإلدارة فيما يتعل ايير  GSR Part 2(الع من سلسلة مع

ات  ي المنظم ان ف ق باألم ا يتعل ادة واإلدارة فيم ة القي ات تتصل بفعالي ذي يرسي متطلب ة)، وال ان الصادرة عن الوكال األم

  إلشعاعية والمرافق واألنشطة التي تنشأ عنھا تلك المخاطر.المعنية بالمخاطر ا

ا   -١٥ ين وأرميني ى األرجنت ات إل وفيما يخصُّ جوانب األمان المتعلقة بالتشغيل الطويل األجل، أوفدت الوكالة أربع بعث

يكية والسويد. ة التش ا أتاحت للھي وبلغاريا والسويد، وثالث بعثات متابعة إلى بلجيكا والجمھوري ة والمرافق كم ات الرقابي ئ

ل األجل،  ة بالتشغيل الطوي ان المتعلق ة بجوانب األم ات المعني رز مالمح البعث ًرا عن أب دول األعضاء تقري ي ال ة ف النووي

ام  ٦بعثة و ٢٢يلخِّص نتائج  ة من ع دتھا الوكال ل األجل أوف ة بالتشغيل الطوي ان المتعلق ة بجوانب األم ة معني بعثات متابع

ام  ٢٠٠٥ ى ع ل  .٢٠١٥إل غيل الطوي ة بالتش ان المتعلق ب األم أن جوان ية بش ات دراس ل وحلق ات عم ة حلق دت الوكال وعق

ين،  اد الروسي، واألرجنت ى االتح األجل، وحلقات عمل بشأن التشغيل الطويل األجل وإدارة التقادم، وأوفدت بعثات دعم إل

ا، ا، وأرميني ويد،  وأوكراني لوفينيا، والس ا، وس ا، وروماني وب أفريقي يكية، وجن ة التش ل، والجمھوري تان، والبرازي وباكس

ي  والصين، وفرنسا، وفنلندا، والمكسيك، والواليات المتحدة األمريكية. ة المعن امج الوكال ة من برن ة الثالث ُتھلت المرحل واس

ا ة  ٢٩، بمشاركة ٢٠١٦م بالدروس الدولية العامة المستفادة في مجال التقادم في ع وى نووي ديھا محطات ق ة عضًوا ل دول

 عاملة. 



GC(61)/3 
 ٨٤ الصفحة

ان.  -١٦ رت  وفي نيسان/أبريل، عقدت الوكالة حلقة العمل السنوية الرابعة لكبار المديرين بشأن القيادة وثقافة األم ووفَّ

م ا راتھم وتعلُّ ة حلقة العمل منتدى دولّيًا يلتقي فيه كبار المديرين التنفيذيين لتقاسم خب ادة وثقاف ة تحسين القي د حول كيفي لمزي

اول  األمان باستمرار. ديرين في المناصب الوسطي تتن واستھلَّت الوكالة سلسلة جديدة من حلقات العمل التدريبية لفائدة الم

وأثناء  ية.وتركِّز حلقات العمل على كيفية تحقيق نھج نظامي إزاء األمان في الممارسة العمل اتِّباع نھج نظامي إزاء األمان.

ان" العام، أصدرت الوكالة منشورين بشأن تقييم ثقافة األمان: ة األم دد  "إجراء تقييمات ذاتية بشأن ثقاف من سلسلة  ٨٣(الع

ان"تقارير األمان)، و  ة األم يم المستقل لثقاف ان التشغيل بشأن التقي دد  "المبادئ التوجيھية لفرقة استعراض أم من  ٣٢(الع

 ).سلسلة خدمات الوكالة

ؤخًرا   -١٧ ي وقعت م األداء البشري الت مت الوكالة اجتماًعا تقنّيًا لتقاسم الدروس المستفادة من األحداث المتعلقة ب ونظَّ

في محطات القوى النووية واعتبارات تحسين األداء في فيينا، النمسا، في أواخر أيار/مايو ومطلع حزيران/يونيه، بحضور 

وطنيين وف دولة عضًوا. ٢٢مشارًكا من  ٣٠ ة للمنسقين ال ة التقني مت الوكالة اجتماًعا تقنّيًا للجن ي تشرين األول/أكتوبر، نظَّ

ارًكا من  ٤٠وحضر االجتماَع  للنظام الدولي للتبليغ عن الخبرات التشغيلية في فيينا، النمسا. ة عضًوا، وتقاسم  ٢٥مش دول

  في محطات القوى النووية.المشاركون الخبرات والمعلومات بشأن األحداث المھمة التي تقع 

ل   -١٨ اليب تحلي رات التشغيلية وأس غ عن الخب دولي للتبلي وعقدت الوكالة أربع دورات تدريبية وطنية بشأن النظام ال

ا، بحضور  ع دورة واحدة في أوكراني ة، بواق لوفاكيا، بحضور  ٤٠األسباب الجذري ارًكا؛ وأخرى في س ارًكا؛  ٣٠مش مش

غ  تان، بل ي باكس ين ف ا واثنت اركين فيھم وع المش ارك. ١٠٠مجم ة  مش ز الرابط ة ومرك ين الوكال ترك ب اع مش د اجتم وُعق

دروس  دول أعضاء. ٨مشارًكا من  ٣٣العالمية للمشغلين النوويين بموسكو في بيالروس، بحضور  اقش المشاركون ال ون

رة رامج الخب ة ب ؤخًرا وسبل تحسين فعالي ة  التشغيلية. المستخلصة من األحداث النووية التي وقعت م ة بعث دت الوكال وأوف

 واحدة لالضطالع باستعراض نظراء للخبرة المكتسبة بشأن أداء أمان التشغيل، إلى االتحاد الروسي. 

 أمان مفاعالت البحوث

اعالت البحوث"أصدرت الوكالة المنشور المعنون   -١٩ ان مف دد  "أم ان الصادرة  SSR-3(الع ايير األم من سلسلة مع

األمان وتقييم األمان في جميع مراحل عمر مفاعل ب المتعلقة جوانبالعن الوكالة)، والذي يرسي متطلبات بشأن طائفة من 

اعالت البحوث"  ونشرت الوكالة أيًضا الوثيقة التقنية المعنونة البحوث. ووين في مف ان واألمن الن  "إدارة الترابط بين األم
ة ( ة الصادرة عن الوكال ة بشأن )TECDOC-1801الوثيقة التقني ة ومعلومات عملي ة تقني ادئ توجيھي م مب دِّ  إدارة، والتي تق

  الترابط بين األمن واألمان في مواقع مفاعالت البحوث. 

ام  وفي  -٢٠ ة في ع ى األردن  ٢٠١٦إطار خدمة التقييمات المتكاملة ألمان مفاعالت البحوث، أوفدت الوكال ات إل بعث

ا  رو وجامايك دا وبي يا وبولن ى إندونيس ارية إل ات استش ة بعث دت الوكال ا. وأوف ى ماليزي ة إل ة متابع دا، وبعث ال وھولن والبرتغ

ى التوصيات الصادرة وماليزيا، بھدف مساعدة المنظمات المشغلة لمفاعالت  تناًدا إل ان اس ينات األم ذ تحس البحوث في تنفي

ا في  ى غان ة إل دتھا الوكال راء أوف ة خب مت بعث دَّ اعالت البحوث. وق ان مف ة ألم ة التقييمات المتكامل ابقة لخدم عن بعثات س

ا ال ل قلب مفاعلھ ة تحوي ان في عملي وتروني أواخر حزيران/يونيه ومطلع تموز/يوليه توصيات لضمان األم مصدري الني

ر من استخدام وقود اليورانيوم الشديد االثراء إلى استخدام وقود اليورانيوم الضعيف اإلثراء.   المصغَّ

د في   -٢١ اعالت البحوث، ُعق ان مف ات أم ق متطلب ج في تطبي درِّ مت الوكالة اجتماًعا تقنّيًا بشأن استخدام نھج مت ونظَّ

رات  ٣٨ا من مشاركً  ٥٤وحضر االجتماَع  أيار/مايو. دولة عضًوا، وتقاسم المشاركون المعلومات وتبادلوا المعارف والخب

موا تعقيبات بشأن ما يتصل بموضوع االجتماع من معايير األمان الصادرة عن الوكالة. ا  وقدَّ مت الوكالة أيًضا اجتماًع ونظَّ

اني/نوفمبر، بحضور  إقليمّيًا حول تطبيق مدونة قواعد السلوك بشأن أمان مفاعالت البحوث، ُعقد في مصر في تشرين الث

م االجتماع الدعم إلى الدول األعضاء المشاركة فيما يتعلق بتعزيز  مشارًكا من سبع من الدول األعضاء في أفريقيا. ١٨ وقدَّ

  برامجھا المعنية بإعداد وثائق األمان الخاصة بمفاعالت البحوث.
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 أمان مرافق دورة الوقود

ه، أ  -٢٢ ون في تموز/يولي ة المنشور المعن ى ضوء "صدرت الوكال ووي عل ود الن ان مرافق دورة الوق يم أم ادة تقي إع
ة وى النووي يما داييتشي للق ي محطة فوكوش ع ف ذي وق دد  "الحادث ال م المنشور  ٩٠(الع دِّ ان). ويق ارير األم من سلسلة تق

ووي است ود الن ة معلومات عن تنفيذ عمليات إعادة تقييم أمان مرافق دورة الوق ان الصادرة عن الوكال ايير األم ى مع ناًدا إل

يما داييتشي. ة عمل  والخبرة الدولية الراھنة، مع مراعاة التعقيبات المستمدة من حادث فوكوش ا حلق ة أيًض مت الوكال ونظَّ

ا، بحضور  ا، النمس ي فيين ان/أبريل ف ي نيس دت ف ه، ُعق أن الموضوع نفس ن  ٢٩بش ارًكا م ًوا. ٢١مش ة عض ادل  دول وتب

ادث ال ذ ح بة من رات المكتس ات عن الخب ل المعلوم ة العم ي حلق اركون ف يما داييتشي مش ق دورة فوكوش ق بمراف ا يتعل فيم

ج. الوقود، بما في ذلك الجوانب الرقابية من عمليات إعادة تقييم األمان، واستعراضات التصميم، وتطبيق    نھج متدرِّ

مت الوكالة حلقة عمل بشأن تحليل   -٢٣ دت في ونظَّ األمان ووثائق األمان فيما يخصُّ مرافق دورة الوقود النووي، ُعق

ة عن  دولة عضًوا. ١٧مشارًكا من  ١٩تشرين الثاني/نوفمبر في فيينا، النمسا، بحضور  وتلقَّى المشاركون معلومات عملي

ق ى  إجراء تحليالت ألمان مرافق دورة الوقود، وعن إعداد وثائق األمان الخاصة بتلك المراف تناًدا إل ا اس ديثھا وتقييمھ وتح

  معايير األمان الصادرة عن الوكالة.

دان االقتصادي   -٢٤ ي المي ة ف اون والتنمي ة التع ة لمنظم ة التابع ة النووي ة الطاق ع وكال تراك م ة باالش مت الوكال ونظَّ

ين االجتماع التقني الذي ُيعقد كل سنتين للمنسقين الوطنيين لنظام التبليغ عن الحادثات ال ا المشترك ب الوقود وتحليلھ متعلقة ب

ادل  دولة عضًوا. ١٩مشارًكا من  ٢٤وُعقد االجتماع في باريس، فرنسا، في تشرين األول/أكتوبر، وحضره  الوكالتين. وتب

باب ك أس ا في ذل ابقين، بم ھا المشاركون الخبرات التشغيلية وناقشوا األحداث التي أُبلغت إلى النظام المذكور في العامين الس

 الجذرية واإلجراءات المتخذة لمنع تكرارھا.
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 األمان اإلشعاعي وأمان النقل
  الھدف

اتساق عالمي في إعداد وتطبيق معايير الوكالة بشأن األمان في ھذا المجال، وزيادة أمان المصادر اإلشعاعية، ومن  تحقيق
  ثمَّ االرتقاء بمستويات وقاية الجمھور من اآلثار الضارة الناجمة عن التعرُّض لإلشعاعات.

 البنية األساسية الرقابية

ة في واصلت الدول األعضاء التي ليس لديھا من -١ ة المتكامل ة االستعراضات الرقابي شآت نووية استفادتھا من خدم

ديھا  .٢٠١٦عام  يس ل ى خمس دول أعضاء ل ة إل ة المتكامل ة االستعراضات الرقابي وأوفدت الوكالة بعثات في إطار خدم

وى ة محطات ق ة عامل ا.و ،نووي ا وليتواني يالروس وكيني ا وب تونيا وإيطالي ا ھي: إس ة أيًض دت الوكال ة  وعق ي إطار خدم ف

ائمين بأنشطة  االستعراضات الرقابية المتكاملة دورة تدريبية في فيينا، النمسا، في كانون األول/ديسمبر، خصيًصا لفائدة الق

ة  ة االستعراضات الرقابي ار خدم ي إط ة ف دھا الوكال ي توف ات الت ي البعث اركون ف ذين يش عاعي ال ان اإلش تعراض األم اس

ة عضًوا. ١٨مشارًكا من  ٤٠التدريبية ما يزيد على وحضر الدورَة  المتكاملة. ات استشارية في  دول ة بعث دت الوكال وأوف

مجال األمان اإلشعاعي إلى إكوادور، وأنتيغوا وبربودا، وسري النكا، والسلفادور، وقطر، وكمبوديا، وليبيريا، ومدغشقر، 

   شورة الخبراء بشأن تعزيزھا.والمغرب، بھدف تقييم الُبنى األساسية الرقابية الوطنية وتقديم م

بانيا،   -٢ ي إس دت ف ة، ُعق ية الرقابي ة األساس ذاتي للبني يم ال أن التقي ة بش ل وطني ات عم ع حلق ة أرب ت الوكال م ونظَّ

ا،  وجورجيا، وكينيا، ونيجيريا. ا، النمس ى في فيين ذا الموضوع: األول ين بشأن ھ ي عمل إقليميت وعقدت الوكالة أيًضا حلقت

ان، األردن، حضرھا  ١٢مشارًكا من  ١٥وحضرھا  ارًكا من  ١٥دولة عضًوا، وفي عم استخدمت و دول أعضاء. ٥مش

المنطقة األفريقية التي تشارك في مشروع إقليمي بعنوان "تعزيز واستدامة الھيئات الرقابية من  عضواً  سبع وعشرون دولة

را)"، اق أف ة  الوطنية المختصة باألمان (اتف ان من أجل وضع منھجي ة الخاصة باألم ة األساسية الرقابي ذاتي للبني يم ال التقي

ى  وتنفيذ خطط عمل وطنية لتحسين ھيئاتھا الرقابية الوطنية. ز البن ذكورة من أجل تعزي ويجري استخدام خطط العمل الم

ات ع المتطلب ّيًا م دول تمش ك ال دى تل ة ل ية الرقابي ون  األساس ور المعن يھا المنش ي يرس ان "الت عاعات وأم ن اإلش ة م الوقاي
 من سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة).  GSR Part 3(العدد  "المصادر اإلشعاعية: معايير األمان األساسية الدولية

مت  -٣ دول األعضاء في  ونظَّ دة ال ان اإلشعاعي لفائ ة باألم وائح المتعلق يَّتين بشأن صياغة الل ين دراس الوكالة دورت

ة  ٢٢مشارًكا من  ٤٣أوروبا وأفريقيا، حضرھما  تحكم في المصادر التابع دولة عضواً. واستخدمت الوكالة منصة شبكة ال

 لھا في إعداد ھذه األنشطة وتنفيذھا. 

اع مف  -٤ د اجتم د وُعق ة قواع دول لمدون ذ ال ات حول تنفي ادل المعلوم انونيين لتب ين والق راء التقني وح العضوية للخب ت

ا،  تيراد المصادر المشعة وتصديرھا، في فيين ة بشأن اس اداتھا التكميلي ا وإرش ان المصادر المشعة وأمنھ السلوك بشأن أم

رة من  ى  ٣٠النمسا، في الفت ايو إل ه. ٣أيار/م ان اال حزيران/يوني ذ وك ادل المعلومات بشأن التنفي دى لتب ة منت اع بمثاب جتم

ادرات  الوطني لمدونة قواعد السلوك وإرشاداتھا التكميلية. ا المب وشمل االجتماُع جلسات عامة ُخصِّصت لعدة مواضيع منھ

ة قواعد السلوك واال ين مدون آزر ب ا، وأوجه الت ان المصادر المشعة وأمنھ ة بأم ة المتعلق ة المشتركة الدولية واإلقليمي تفاقي

ى  ة الرامية إل بشأن أمان التصرف في الوقود المستھلك وأمان التصرف في النفايات المشعة، والمبادرات الجارية والمستجدَّ

  مساعدة الدول في تنفيذ مبادئ األمان واألمن الواردة في المدونة.

راء  -٥ وح العضوية للخب مت الوكالة أيًضا االجتماع الثالث المفت ين من أجل وضع إرشادات  ونظَّ انونيين والتقني الق

ا يتصل بالتصرُّف في المصادر  ا فيم نة قواعد السلوك بشأن أمان المصادر المشعة وأمنھ متسقة دولّيًا لتنفيذ توصيات مدوَّ

  المشعة المھَملة.
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روًعا  -٦ اريبي ومش ة البحر الك ي منطق دول األعضاء ف ا لل ة مشروًعا إقليمّيً تھلَّت الوكال ة  واس أن مراقب ا بش أقاليمّيً

ا. اء عمرھ م المشروعان بھدف دعم  المصادر المشعة طوال دورة عمرھا، مع التركيز على التصرُّف فيھا بانتھ مِّ د ُص وق

  إرساء األُطر الرقابية ووضع العمليات بغرض تكييف المصادر المشعة المختومة المھملة.

 الوقاية من اإلشعاعات

دد  تتطلَّب معايير األمان  -٧ واردة في الع ة (ال ان الصادرة عن  GSR Part 3األساسية الدولي ايير األم من سلسلة مع

ذا  ة في ھ م معلومات عن مستويات غاز الرادون داخل المباني، وأن تضع خطة عمل مالئم الوكالة) من الحكومات أن تقدِّ

دول األ الصدد وتنفِّذھا، عند االقتضاء. ة ال ايو، ساعدت الوكال ى وضع خطة عمل وفي أيار/م يم الحاجة إل عضاء في تقي

االً  ة. وطنية من خالل حلقة عمل بشأن مراقبة تعرُّض الجمھور امتث ان األساسية الدولي ايير األم ة العمل  لمع مت حلق وُنظِّ

ا، وحضرھا  وب أفريقي ي جن ة ف ة الوطني ة النووي ة الرقابي ة والھيئ ة الصحة العالمي ع منظم اون م ن  ٣١بالتع ارًكا م مش

اء ممارسات  دولة عضًوا ومنظمة دولية واحدة. ١٦ ثة من جرَّ وتقاسم المشاركون الخبرات المتصلة بإدارة األراضي الملوَّ

  سابقة، والنويدات المشعة في األغذية ومياه الشرب في غير حاالت الطوارئ، وغاز الرادون داخل المباني. 

تبرير التعرُّض الطبي في مجال التصوير التشخيصي، في  وفي آذار/مارس، عقدت الوكالة اجتماًعا تقنّيًا بشأن  -٨

ور  ا، بحض ا، النمس ن  ٥٦فيين ارًكا م ًوا و ٢٨مش ة عض ة. ٥دول ات دولي لة  منظم رات المتص اركون الخب م المش وتقاس

رات استخدامه. دوا فرًصا لتعزيز مبرِّ ة أيًض بالتطبيقات التشخيصية الطبية لإلشعاع المؤيِّن، وحدَّ مت الوكال ا ونظَّ ا اجتماًع

ل  توى األمث ق المس ة تشخيصية لتحقي تويات مرجعي تخدام مس ا المرضى واس ي يتعرض لھ ة الت أن رصد الجرع ا بش تقنّيً

وحضر االجتماَع أكثر من  للوقاية في مجال التصوير الطبي، في فيينا، النمسا، في أواخر أيار/مايو ومطلع حزيران/يونيه.

ظمات دولية وھيئات مھنية. وركَّز المشاركون على تحديد نقاط القوة والضعف في من ٨دولة عضواً و ٣٥مشارًكا من  ٦٠

 استخدام المستويات المرجعية التشخيصية لتحقيق المستوى األمثل لسالمة المرضى وتحسين الممارسة الطبية.

ودة في العالج اإلشعاعي وأثناء العام، أُتيحت على موقع الوكالة الشبكي دورات تعلُّم إلكتروني بشأن األمان والج  -٩

وبشأن إدارة الجرعات اإلشعاعية في مجال التصوير المقطعي الحاسوبي، وذلك بھدف مساعدة المھنيين المتخصِّصين في 

ات دراسية  وعقدت ).١ -علم األشعة على استخدام تلك التكنولوجيات بطريقة آمنة ومناسبة (الشكل ا سبع حلق ة أيًض الوكال

  دولة عضًوا. ٩٠مشارًكا من  ١٣٥٠، استفاد منھا ٢٠١٦شبكية بشأن الوقاية من اإلشعاعات في المجال الطبي في عام 

 
مت الوكالة تدريًبا على استخدام معدات جديدة بأمان وفعالية للعاملين بقسم الطب النووي -١ الشكل   قدَّ

 العام في يانغون، ميانمار. في مستشفى يانغون
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ة "وفي نيسان/أبريل، أصدرت الوكالة الوثيقة التقنية المعنونة   -١٠ معايير تركيزات نشاط النويدات المشعة في األغذي
ة  ).TECDOC-1788(الوثيقة التقنية الصادرة عن الوكالة  "ومياه الشرب ايير الدولي وتتناول ھذه الوثيقة التقنية مختلف المع

ة التي  اه الشرب في ظروف مختلف ة ومي دات المشعة في األغذي يم النوي يتعيَّن تطبيقھا على المستوى الوطني من أجل تقي

  ألغراض المراقبة، في غير حاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية.

ى ط  -١١ اًء عل د خدمة تقييم وقاية العاملين من اإلشعاعات التابعة للوكالة الدول األعضاء، بن يم وتزوِّ دير وتقي ا، بتق لبھ

ام  مستقل لبرنامجھا الوطني المعني بالوقاية من اإلشعاعات المھنية. ي ع يم ٢٠١٦وف ة تقي ة في إطار خدم دت الوكال ، أوف

ى  يرية إل ات تحض واي، وبعث ى أوروغ ة إل ة متابع تاريكا، وبعث ا وكوس ى غان ين إل عاعات بعثت ن اإلش املين م ة الع وقاي

  باراغواي وماليزيا والمغرب.

رامج   -١٢ ة بشأن ب ة إقليمي ة دورة تدريبي مت الوكال يا الوسطى، نظَّ ا وآس ة ألوروب بكة أالرا اإلقليمي ع ش اون م وبالتع

ا. وس، ليتواني ه، في فيلني ع حزيران/يوني ايو ومطل ان في أواخر أيار/م ة األم وحضر  الوقاية من اإلشعاعات المھنية وثقاف

ات دول ١٩مشارًكا من  ٢٣الدورَة التدريبية  ى عملي ي وعل ة عضًوا، وتلقى المشاركون التدريب على رصد التعرُّض المھن

اكن العمل. ايير  قياس الجرعات والخدمات التقنية الالزمة لرصد أم ذ مع ين بشأن تنفي ي عمل إقليميت ة حلقت مت الوكال ونظَّ

دد  واردة في الع ة (ال ان ا GSR Part 3األمان األساسية الدولي ايير األم ة).من سلسلة مع ة  لصادرة عن الوكال دت حلق وُعق

ا، في آب/أغسطس، وحضرھا  ا، النمس ارًكا من  ٣٦العمل األولى في فيين يا والمحيط  ١٧مش ة آس ة عضًوا في منطق دول

انون األول/ديسمبر، وحضرھا وُعقدت حلقة العمل الثانية في شيسيناو الھادئ. ارًكا من  ٣٢، جمھورية مولدوفا، في ك مش

 دولة عضًوا في منطقة أوروبا.  ١٨

ات   -١٣ اً لمتطلب ة وفق ة من اإلشعاعات المھني وفي إطار مشروع إقليمي بعنوان "تعزيز القدرات الوطنية بشأن الوقاي

دة"، قيَّمت مجموعة م اس معايير األمان األساسية الدولية الجدي ة بقي درات خدماتھا المعني ا ق دول األعضاء في أفريقي ن ال

ا  ).٢ -الجرعات فيما يتعلق بقياس كمية جرعة اإلشعاع في جسد شخص ما (الشكل ووضع المشاركون في المشروع أيًض

عزيز الوقاية مبادئ توجيھية لمساعدة الدول األعضاء على تحسين أداء الخدمات القائمة المعنية بقياس الجرعات، ومن ثمَّ ت

  من اإلشعاعات المھنية في أفريقيا.

 

 شارك خبراء من دول أعضاء في أفريقيا في اجتماع ُعقد في أكرا، غانا، واستھدف عرض ومناقشة نتائج التمرين -٢ الشكل
 الجرعات في تلك الدول.بغية تقييم قدرات الخدمات المعنية بقياس  ٢٠١٦اإلقليمي لمقارنة قياس الجرعات الذي أُجري في عام 
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ع،   -١٤ ارج الموق وث خ ة التل ة بإزال طة متعلق ي أنش ا ف ان، تعاونھم يما، الياب ة فوكوش ة ومحافظ لت الوكال وواص

ة بال  ات جوي تعانة بمركب ة باالس والتصرُّف في النفايات المشعة، ورصد اإلشعاعات، والمساعدة في رسم الخرائط البيئي

مت٢٠١٦وفي عام  طيارين. ات  ، قدَّ ك وضع منھجي ا في ذل يما، بم ى محافظة فوكوش ين إل دعم التقني الوكالة المساعدة وال

ع الخزن  ان مواق يم أم ة، وتقي ة المائي نظم اإليكولوجي ور، واستصالح ال وم الجمھ اطق المفتوحة لعم إلزالة التلوث من المن

 . اإلشعاعات المؤقتة، وتقييم نتائج رصد

 أمان النقل

د  ٢٠١٦الوكالة في عام  واصلت  -١٥ ا يزي واد المشعة فيم دعم بناء القدرات في مجال اإلشراف الرقابي على نقل الم

اريبي. ٨٠على  ة البحر الك وفي إطار  دولة عضواً في أفريقيا، وآسيا والمحيط الھادئ، وأوروبا، وأمريكا الالتينية ومنطق

ة ية الحكومي ة األساس ز البني وان "تعزي ية  مشروع إقليمي بعن ان األساس ايير األم ات مع ي بمتطلب ان لكي تف ة لألم والرقابي

ز  ى تعزي اريبي عل ة والبحر الك ا الالتيني ة أمريك ي منطق ة دواًل أعضاء ف اعدت الوكال ة"، س دة الصادرة عن الوكال الجدي

ة. واد المشعة في المنطق دول األعضاء معلومات عن ح الكفاءات في مجال النقل المأمون للم ل وتقاسمت ال وائح النق ة ل ال

دت فرًصا لزيادة االتساق بين لوائح النقل الوطنية في المنطقة.    الداخلية المعمول بھا لديھا وحدَّ

ر   -١٦ ك عب ل، وذل ان النق ي بأم دريبي معن وواصلت الوكالة تطوير منصة للتعلُّم اإللكتروني الستخدامھا في برنامج ت

يم والت ي ألغراض التعل ووي (منصة التعلم اإللكترون ام  ).CLP4NETدريب في المجال الن ، اكتمل الھيكل ٢٠١٦وفي ع

ن  ة م اول الوقاي ة تتن دات نمطي من وح لة ض ة ذات الص واد التدريبي عت الم دريبي، وُوض امج الت ذا البرن ي لھ الدراس

ك من اإلشعاعات، والبنية األساسية الرقابية، ولوائح األمان التي تحكم النقل الدولي، والتفتيش على طرود ال ر ذل ل، وغي نق

   المواضيع.

 نظام إدارة معلومات األمان اإلشعاعي

دول األعضاء من رصد  ُتعدُّ   -١٧ ن ال ى اإلنترنت أداة تمكِّ تندة إل ان اإلشعاعي المس منصة نظام إدارة معلومات األم

مت  ة. ونظَّ ان الصادرة عن الوكال ايير األم ا لمع ان اإلشعاعي، وفًق ا يخصُّ األم حالة بنيتھا األساسية ومستوى تنفيذھا فيم

طنيين لنظام إدارة معلومات األمان اإلشعاعي في مقر الوكالة الرئيسي في الوكالة حلقتي عمل إقليميتين لفائدة المنسقين الو

ان  فيينا، النمسا. ون لنظام إدارة معلومات األم ى في نيسان/أبريل، وحضرھا المنسقون الوطني ة العمل األول دت حلق وُعق

ي  عاعي ف ا. ٢٠اإلش ة أوروب ي منطق ًوا ف ة عض رين ال دول ي تش ة ف ل الثاني ة العم دت حلق رھا وُعق اني/نوفمبر، وحض ث

ي  عاعي ف ان اإلش ات األم ام إدارة معلوم ون لنظ قون الوطني ر  ١٦المنس ة والبح ا الالتيني ة أمريك ي منطق ًوا ف ة عض دول

ة األساسية  ان اإلشعاعي بمعلومات عن البني ثوا نظام إدارة معلومات األم الكاريبي. وأتاحت حلقتا العمل للمنسقين أن يحدِّ

   عاعي في بلدانھم، فضاًل عن توفير فرصة للوقوف على تحسينات إلدخالھا على النظام.الخاصة باألمان اإلش
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 التصرُّف في النفايات المشعة وأمان البيئة
  الھدف 

ك  تحقيق ق تل وازم تطبي وفير ل ى ت ة، باإلضافة إل اس والبيئ ة الن ات وحماي اتساق السياسات والمعايير التي تحكم أمان النفاي
  السياسات والمعايير، بما في ذلك التكنولوجيات السليمة والممارسات الجيدة.

ة والوقود المستھلَك ف في النفايات الُمِشعَّ  التصرُّ

اع  .٢٠١٦لية المعنية بأمان التخلُّص من النفايات القوية اإلشعاع خالل عام استمر تنفيذ المشاريع الدو  -١ وُعقد اجتم
ن  وجي م تخلُّص الجيول ق ال غيل مراف ان تش دولي إليضاح أم روع ال ة المش ا، لمتابع ا، النمس ي فيين ايو، ف ي أيار/م ي ف تقن

ن  اني م زء الث ل (الج دى الطوي ى الم ق عل ذه المراف ان ھ عة وأم ات المش تخلُّص النفاي ان ال دولي إليضاح أم روع ال المش
ة  ١٧مشارًكا من  ٢٦وحضر االجتماَع  الجيولوجي). ى اختصاصات مشروع المتابع دولة عضًوا، واتَّفق المشاركون عل

ك المشروع. وجي، وناقشوا خطة عمل ذل تخلُّص الجيول ان ال دولي إليضاح أم  المتمثِّل في الجزء الثالث من المشروع ال
ل في وسوف يركِّز ا لجزء الثالث من المشروع الدولي المذكور على الصلة بين األمان التشغيلي واألمان على المدى الطوي

ق. ك المراف ان تل ة إيضاح أم ى كيفي وجي، وعل تخلُّص الجيول ق ال ن  مراف ة م ة الثاني ام األول للمرحل اع الع د االجتم وُعق
تخلُّص من اير،  المشروع الدولي بشأن التدخل البشري في سياق ال انون الثاني/ين ا، في ك ا، النمس ات المشعة في فيين النفاي

ؤخًرا  دولة عضًوا. ١٦مشارًكا من  ٢٩وحضره  وتبادل المشاركون المعلومات عن األنشطة الوطنية والدولية التي ُنفِّذت م
امج ع وا برن رُّ وا وأق عة، وناقش ات المش ن النفاي التخلُّص م ق ب دخل البشري المتعل ا يتصل بالت ن فيم ة م ة الثاني ل المرحل م

ى من المشروع  ة األول ة الموصوفة في المرحل اھيم العام ُنھج والمف ق ال المشروع الدولي المذكور. وشمل ھذا العمل تطبي
ان مرافق  ى أم د، وكيفية تطبيق تلك الُنھج والمفاھيم عل الدولي، مثل التدخل البشري غير المقصود والتدخل البشري المتعمَّ

   التخلُّص.

ة   -٢ ة المھمل التخلُّص من المصادر المشعة المختوم وتساعد الوكالة الدول األعضاء التي تسعى بفاعلية إلى األخذ ب
درات ٢٠١٦وفي عام  ).١ -داخل حفر السبر كخيار للتصرُّف فيھا (الشكل اء الق دول األعضاء في بن ة ال ، ساعدت الوكال

تخلُّص من وُعقدت دورة در التخلُّص داخل حفر السبر. تطويرعلى  م ال اسية مخصَّصة لموضوع صياغة اللوائح التي تحك
دول  النفايات، بما في ذلك التخلُّص داخل حفر السبر، لفائدة غانا والفلبين وماليزيا في تشرين األول/أكتوبر، لمساعدة تلك ال

  األعضاء على وضع اللوائح قبل تنفيذ التخلُّص داخل حفر السبر.

 
 مة خصيًصا، أو عبوة تخلُّص، من أجل التخلُّص من المصادر المشعة المختومة المھملة داخل حفر السبر.ُعلبة مصمَّ  -١ الشكل
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 تقييم االنبعاثات البيئية وإدارتھا

أثير اإلشعاعي ٢٠١٦في عام   -٣ يم الت ات الخاصة بتقي امج النمذجة والبيان ة من برن ة الثاني ة المرحل ، أطلقت الوكال

أثير اإلشعاعي بھدف دعم (برنامج "موداريا").  ات تقييمات الت ى تطبيق ا" عل امج "موداري ة من برن وتركِّز المرحلة الثاني

ة. ا" في أواخر  تنفيذ معايير األمان الصادرة عن الوكال امج "موداري ة من برن ة الثاني ي األول للمرحل اع التقن د االجتم وُعق

ة عضًوا. ٤٧مشارًكا من  ١٤٥فيينا، النمسا، بحضور تشرين األول/أكتوبر ومطلع تشرين الثاني/نوفمبر، في  اقش  دول ون

م بالمخاطر ألغراض أنشطة  رارات عن عل اذ الق ك: اتخ ا في ذل أثير اإلشعاعي، بم يم الت المشاركون مواضيع متعلقة بتقي

ى ة إل ة والحاج ر والبيئ ة البش اول حماي ي تتن ة والت ان الصادرة عن الوكال ايير األم ي؛ ومع ر البيئ أثير  التطھي ات الت تقييم

ثة إشعاعّيًا في مجال الزراعة.    اإلشعاعي؛ واستصالح األراضي الملوَّ

 اإلخراج من الخدمة وأمان االستصالح

ة   -٤ ات واستراتيجيات االستصالح في األحوال الالحق ا بشأن تقني ا تقنّيً ة اجتماًع مت الوكال ه، نظَّ في حزيران/يوني

وادث. ا،  للح ي فيين اع ف د االجتم ره وُعق ا، وحض ن  ٥٥النمس ارًكا م ين. ٣٥مش ين دوليت ًوا ومنظمت ة عض م  دول وتقاس

ان  ايير األم ذلك من مع ا يتصل ب ق م ا وبتطبي ثة وتعافيھ المشاركون المعارف والخبرات المتعلقة باستصالح المناطق الملوَّ

ي ة من اإلشعاعات ف ادئ الوقاي ق مب ا في تطبي ة للحوادث،  الصادرة عن الوكالة. ونظر المشاركون أيًض األحوال الالحق

تج  ي تن ات الت ارات التصرُّف في النفاي وتحديد اإلجراءات العالجية المناسبة، واستراتيجيات التواصل مع الجمھور، واعتب

  أثناء أنشطة االستصالح. 

ة واستصالحھا (مشر  -٥ وع ودخل مشروع الوكالة الدولي بشأن إدارة إخراج المرافق النووية المتضررة من الخدم

وُعقدت اجتماعات متزامنة لألفرقة العاملة الثالثة التابعة لمشروع "دارود" في  .٢٠١٦"دارود") مرحلته األخيرة في عام 

ة  فيينا، النمسا، في أواخر آب/أغسطس ومطلع أيلول/سبتمبر. ة العامل ارًكا من  ٢٥وحضر اجتماعات األفرق ة  ١٤مش دول

ة واستصالحھا.عضًوا، وتقاسم المشاركون وناقشوا خبرات ة المتضررة من الخدم إخراج المرافق النووي ا  ھم المتعلقة ب كم

تراتيجي،  التخطيط االس ة ب ائل المتعلق ة التصدي للمس ادات بغي ن اإلرش د م ى مزي ة إل رات والحاج اركون الثغ د المش دَّ ح

  والجوانب التقنية والرقابية من عمليات اإلخراج من الخدمة واالستصالح.

ين المنظمات  وواصل فريق  -٦ دور محوري في التنسيق ب ة االضطالع ب وم القديم ع اليوراني ي بمواق التنسيق المعن

يا الوسطى  ة في آس وم الموروث اج اليوراني ع إنت المتنوعة العديدة التي تعمل على تحقيق الھدف المتمثِّل في استصالح مواق

ا، في وعقدت الوكالة االجتماع السنوي لفريق التنسيق  بصورة مستدامة. ا، النمس ة في فيين المعني بمواقع اليورانيوم القديم

ة واحدة. ٥دول أعضاء و ١٠مشارًكا من  ٤٢حزيران/يونيه وتموز/يوليه، بحضور  ر حكومي ة غي ة ومنظم  منظمات دولي

يا وناقش المشاركون في االجتماع وضع خطة استراتيجية رئيسية بشأن استصالح مواقع إنتاج اليورانيوم الموروثة في  آس

دانھم،  الوسطى. ي بل ة ف وم الموروث اج اليوراني ع إنت ة للتخطيط الستصالح مواق ة الراھن ا الحال وعرض المشاركون أيًض

  وناقشوا إدراك المخاطر اإلشعاعية من جانب األشخاص المقيمين بالقرب من مواقع إنتاج اليورانيوم الموروثة.
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بمواقع اليورانيوم القديمة وضع خطة استراتيجية رئيسية الستصالح مواقع إنتاج ناقش أعضاء فريق التنسيق المعني  -٢الشكل 
 كوش إلنتاج اليورانيوم في قيرغيزستان، أثناء اجتماعھم في فيينا في حزيران/يونيه.-اليورانيوم الموروثة، مثل موقع مين

 

ع  ويشارك  -٧ ى المواق ابي عل ي باإلشراف الرق دولي العامل المعن ة ال ل الوكال ي محف دول األعضاء ف د من ال العدي

اع  د االجتم ع. وُعق ذه المواق ق باستصالح ھ ا يتعل ارف فيم ل المع ز التنسيق ونق ى تعزي الموروثة، مما يعبِّر عن الحاجة إل

ا، في أواخر  السنوي للمحفل الدولي العامل المعني باإلشراف الرقابي على ا، النمس المواقع الموروثة التابع للوكالة في فيين

انون األول/ديسمبر، بحضور  ارًكا من  ٢٩تشرين الثاني/نوفمبر ومطلع ك ة عضًوا. ٢١مش ص المشاركون في  دول ولخَّ

ي يوا دانھم، والتحديات الت د من بل ة بكل بل ة الرقابي ا في ضمان أن االجتماع البرامج التدريبية التي ُعقدت في الھيئ جھونھ

بين تدريًبا مناسًبا لإلشراف على المواقع الموروثة.   يكون الموظفون الرقابيون مدرَّ

ان والجوانب   -٨ ة بشأن جوانب األم ألَّف من سبع وحدات نمطي املة تت ة ش ة من إعداد دورة تدريبي وانتھت الوكال

التدريبية استصالح مواقع إنتاج اليورانيوم الموروثة. وتشمل  الرقابية إلنتاج اليورانيوم. ويتناول جزء كبير من ھذه الدورة

ا؛  ة وإغالقھ وم من الخدم اج اليوراني وم؛ وإخراج مرافق إنت اج اليوراني ان أنشطة إنت ة عن أم ة لمحة عام دورة التدريبي ال

ة؛ واستصالح والتقنيات العملية للتدخل بھدف الحدِّ من الجرعات التي يتلقاھا الجمھور في مواقع إنتاج اليور وم الموروث اني

اج  طة إنت ذ أنش وم؛ واإلذن بتنفي اج اليوراني ع إنت الح مواق طة استص ط وأنش تعراض خط وم؛ واس اج اليوراني ع إنت مواق

ا. يش عليھ ام  اليورانيوم والتفت ة في ع دورات التدريبي ذه ال ا من ھ ة ثالًث دت الوكال ارًكا من  ٥٥، بحضور ٢٠١٦وعق مش

  دولة عضًوا. ٣٤
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 االتفاقية المشتركةاجتماع 

ان التصرُّف في   -٩ ود المستھلك وأم مت األطراف المتعاقدة في االتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرُّف في الوق نظَّ

ا يخصُّ المرافق  النفايات المشعة (االتفاقية المشتركة) اجتماًعا مواضيعّيًا بشأن التحديات والمسؤوليات المتعلقة باألمان فيم

ة الرئيسي في المتعددة الج رِّ الوكال بتمبر في مق اع في أيلول/س د االجتم ات المشعة، وُعق نسيات المعنية بالتخلص من النفي

ددة الجنسيات  فيينا. الجھود المتع ة ب وشمل االجتماع جلسات بشأن عدد من المواضيع منھا الحالة الراھنة للمبادرات المتعلق

عة، واألدوار والمس ات المش ن النفاي تخلُّص م ات، لل ن النفاي تخلُّص م يات لل ددة الجنس ق المتع ياق المراف ي س ؤوليات ف

   والمسؤولية القانونية لتلك المرافق والمسائل المالية المرتبطة بھا.

ة   -١٠ دة من أجل تحسين عملي وُعقد في تشرين األول/أكتوبر اجتماٌع لمناقشة التعقيبات الواردة من األطراف المتعاق

تثنائي الثالث لألطراف االستعراض الخاصة باال اع االس اع في االجتم ك االجتم واتج ذل اقش ن تفاقية المشتركة؛ وسوف ُتن

 .٢٠١٧المتعاقدة في االتفاقية المشتركة، المزمع عقده في أيار/مايو 
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 األمن النووي
  الھدف

ووي  المساھمة املة بشأن األمن الن ال، من خالل وضع إرشادات ش ووي فّع في الجھود العالمية الرامية إلى تحقيق أمن ن
يم  ك التعل ي ذل ا ف درات، بم اء الق ارية وبن تخدامھا من خالل استعراضات النظراء والخدمات االستش زم الس ا يل اذ م واتخ

لدولية ذات الصلة وتنفيذھا، وتعزيز التعاون الدولي وتنسيق المساعدة المساعدة على التقيُّد بالصكوك القانونية اووالتدريب. 
دولي في مجال األمن  اون ال ز التع دور المحوري وتعزي بطريقة تدعم استخدام الطاقة النووية وتطبيقاتھا. واالضطالع بال

  استجابة لقرارات المؤتمر العام وتوجيھات مجلس المحافظين. ،النووي

 وويترويج إطار األمن الن

وذلك بعد تصديق أوروغواي  ٢٠١٦أيار/مايو  ٨دخل تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية حّيز النفاذ في   -١
واد ٢٠١٦نيسان/أبريل  ٨ونيكاراغوا عليه في  ة للم ة المادي ة تشمل الحماي واد النووي ة للم . ورغم أنَّ اتفاقية الحماية المادي

لدولي، فإنَّ التعديل يتطلَّب من الدول األطراف أن تنشئ نظاماً مالئماً للحماية المادية وأن تنّفذه النووية أثناء عمليات النقل ا
تخدامھا  اء اس ة أثن واد النووي ة والم ق النووي ة للمراف ة المادي ابي، للحماي ريعي ورق ار تش ك وضع إط ي ذل ا ف ده، بم وتتعّھ

دي ذا التع لمية. وھ ة وتخزينھا ونقلھا محلياً لألغراض الس ة المادي ة الحماي دة في اتفاقي دَّ ة المح ع نطاق الجرائم القائم ل يوسِّ
ى  نصُّ أيضاً عل ة. وھو ي ة و"تخريب" المرافق النووي واد النووي ل "تھريب" الم دة، مث د جرائم جدي دِّ ة، ويح للمواد النووي

ا  بين الدول األطراف، توسيع نطاق التعاون ا، وفيم اكن بينھ د أم دابير سريعة لتحدي اذ ت ور، باتخ ة أم ق، من جمل ا يتعل فيم
قت  بة" واستعادتھا. وخالل العام صدَّ واد  ١٦المواد النووية المسروقة أو "المھرَّ ة للم ة المادي دولة على تعديل اتفاقية الحماي

ام  ة ع ي نھاي ة؛ وف ن  ٢٠١٦النووي م تك ة لل ٤٨ل ة المادي ة الحماي ي اتفاقي اً ف ة طرف ى دول ُد عل قت بع د صدَّ ة ق واد النووي م
  التعديل، وواصلت أمانة الوكالة توجيه جھودھا نحو تحقيق "الصفة العالمية" للتعديل.

ي  -٢ ة  وف ة المادي ة الحماي ي اتفاقي دول األطراف ف ي ال اني لممثِّل اع الث ة االجتم مت الوكال مبر نظَّ انون األول/ديس ك
م  ة بتقاُس ى المسائل المتعلق ز عل ة مع التركي ك االتفاقي ديل تل للمواد النووية وتعديلھا لمناقشة االلتزامات الجديدة بموجب تع

ذه. وخالل المعلومات. وتقاَسم المشاركون خبراتھم ا ة وتنفي واد النووي ة للم ة المادي لوطنية في االمتثال لتعديل اتفاقية الحماي
ى ضرورة  ٧١مشاركاً من  ١١٩االجتماع الذي حضره  د عل م التأكي ة ت دولة طرفاً في اتفاقية الحماية المادية للمواد النووي

 ترويج االنضمام العالمي إلى التعديل.

 إرشادات األمن النووي

لت  -٣ اء.  واص دول األعض ن ال راء م طة لخب اركة نش ووي بمش ن الن أن األم املة بش ادات ش ع إرش ة وض الوكال
ام  تين خالل ع رَّ ووي م ام ٢٠١٦واجتمعت لجنة إرشادات األمن الن ائھا في ع ذ إنش ة عضواً  ٦٧ عّينت ٢٠١٢؛ ومن دول

  ممثلين لھا في اللجنة. 

 األمن النوويمجال بناء القدرات في 

مت الوك  -٤ ام نظَّ ي ع ة ف ا مجموعه  ٢٠١٦ال ة عمل ٩٧م ة وحلق ة دورة تدريبي ال و دولي ي مج ة، ف ة ووطني إقليمي
 دولة.  ١٢٨من  مشارك ٢١٠٠األمن النووي، عالجت جميع مجاالت األمن النووي ووفَّرت التدريب لما يربو على 

زياء النظرية بشأن األمن النووي في وُنظمت المدرسة الدولية السادسة المشتركة بين الوكالة والمركز الدولي للفي  -٥
 ٤٧مشاركاً من  ٤٧يستي، إيطاليا، وذلك في شھر نيسان/أبريل، وأعطت يمركز عبد السالم الدولي للفيزياء النظرية في تر

يا،  ا، إندونيس ه في جاكارت اج ذات ة طبَّقت المنھ دارس إقليمي دت م ووي. وُعق مة شاملة عن مجال األمن الن دولة عضواً مقدِّ
مشاركاً من  ٣٣دولة عضواً؛ وُعقدت أول دورة باللغة العربية في القاھرة، مصر، بحضور  ١٣مشاركاً من  ٣٦ضور بح
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امج ٢٠١٦دولة. وفي عام  ١٤ ، وفي إطار برنامج منح دراسية، دعمت الوكالة سبعة طالب من خمسة بلدان نامية في برن
 . ٢٠١٥د الوطني والعالمي في صوفيا، بلغاريا، في عام ماجستير في مجال األمن النووي تأّسس في جامعة االقتصا

االجتماع السنوي للشبكة الدولية لمراكز  وواصلت الوكالة من خالل شبكاتھا تنسيق جھود التعليم والتدريب. وُعقد  -٦
تان، في شھر آذار/مارس. وفي آب/أغسطس، استضافت  اد، باكس ووي في إسالم أب التدريب والدعم في مجال األمن الن

 الوكالة االجتماع السنوي للشبكة الدولية للتعليم في ميدان األمن النووي. 

رة  واصلت الوكالة تنفيذ أنشطة في إطار خطة األمن  -٧ ووي للفت ة  ٢٠١٧-٢٠١٤الن درات الوطني ز الق ة تعزي ُبغي
ت  ذلك، عمل ام ب د القي ابي. وعن تحكم الرق ة عن ال واد الخارج ـّة األخرى وكشف الم واد المشع ة والم واد النووي ة الم لحماي

ى نحو آمن م ة عل ة والصناعية، وإلدارة المصادر المھَمل أمن المرافق الطبي اء ب دول لالرتق ن خالل أنشطة الوكالة مع ال
ـ  ة ب ت الوكال ع ا. وتبرَّ تخلص منھ ا، وال ا، وتخزينھ ى وطنھ ا إل دويرھا، وإعادتھ ادة ت ازً  ٧٣٦إع والً  اجھ ف  محم لكش

وابي في اإلشعاعات زة رصد إشعاعي ب ة تسعة أجھ ا، ونشرت الوكال رامج الحاسوبية المرتبطة بھ ، بما في ذلك حزم الب
 الدول األعضاء. 

 جراءاتاإللتزامات واالباألمن النووي:  الدولي المعني المؤتمر

مت الوكالة المؤتمر الدولي المعني باألمن النووي: االلتزامات واإلجراءات،   -٨ دنظَّ ا، في شھر  ُعق ا، النمس في فيين
ى  ٤٧دولة عضواً، ُمثِّلت  ١٣٩مشارك من  ٢١٠٠. وحضر المؤتمر قرابة )١(الشكل  /ديسمبركانون األول ا عل ة منھ دول

ا أعاد  ١ى الوزاري. واعُتمد إعالن وزاريالمستو ة م ووي داخل دول ى أن مسؤولية األمن الن ور، عل ة أم التأكيد، في جمل
رَّ  ووي؛ وأق دات الناشئة إزاء األمن الن ة التحديات والتھدي ة مواكب ى أھمي د عل دَّ ة؛ وش إنما تقع برمتھا على عاتق تلك الدول

دولي إزاء بالدور المركزي للوكالة في تيسير وتنسيق ا زام المجتمع ال د المشاركون في المؤتمر على الت لتعاون الدولي. وأكَّ
  األمن النووي والمنصة الفريدة التي توفرھا الوكالة لمساعدة الدول في زيادة تعزيز االستجابة العالمية لتھديدات عالمية. 

قت الجلسات العلمية والتقنية للمؤتمر إلى  -٩ من الموضوعات شملت: التحديات والتھديدات الناشئة إزاء  طائفة وتطرَّ
أمون ب ووي؛ شأن األمن النووي؛ وتحديد ثغرات واستراتيجيات التصرف الم ة لألمن الن واد المشعة؛ والصكوك الدولي الم

ة؛ ومشاركة الجمھور  تحكم الصناعية في المرافق النووي نظم ال ووي؛ واألمن الحاسوبي ل في األمن والتحليل الجنائي الن
 النووي؛ والتعليم في ميدان األمن النووي.

 
سي، وزير خارجية جمھورية كوريا ورئيس المؤتمر، يترأسان المؤتمر -والسيد يون بيونغ المدير العام السيد يوكيا أمانو -١ الشكل

 الدولي المعني باألمن النووي: االلتزامات واإلجراءات الذي ُعقد في فيينا في كانون األول/ديسمبر.
___________________ 

  https://www.iaea.org/sites/default/files/16/12/arabic_ministerial_declaration.pdf متاحة على الموقع التالي:  ١
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 تحسين الخدمات االستشارية 

ام   -١٠ ا في ع ة في بلغاري ة المادي ة بالحماي ة المعني ، ١٩٩٦منذ إجراء أول بعثة من بعثات الخدمة االستشارية الدولي

ا.  ٤٧في من ھذه البعثات بعثة  ٧٥أجرت الوكالة ما مجموعه  ة في زايبرسدورف، النمس دولة إلى جانب مختبرات الوكال

ة االستشار أوفدت ٢٠١٦وفي عام  ة الوكالة بعثات الخدم ة المادي ة بالحماي ة المعني ىية الدولي اكل من  إل ارات و ألباني اإلم

  .المملكة المتحدةو ماليزياو السويدو بولنداو العربية المتحدة

ة قاعدة   -١١ ومن أجل تحسين تقاُسم أفضل الممارسات في مجال األمن النووي فيما بين الدول األعضاء أنشأت الوكال

ة  ة المعني ارية الدولي ة االستش ات الخدم راء بعث دول األعضاء خالل إج ي ال دة ف دَّ دة المح ات تتضمن الممارسات الجي بيان

مت الوكالة الحلقة الدراسي ذ بالحماية المادية. ونظَّ رات والممارسات الفضلى المكتسبة من تنفي ة لتقاسم الخب ة الثاني ة الدولي

االستشارية الدولية المعنية بالحماية المادية في شھر تشرين الثاني/نوفمبر في لندن، المملكة المتحدة. وحضر  بعثات الخدمة 

تفادة ون ٣٦مشاركاً من  ٨٧الحلقة الدراسية  دروس المس ة عضواً تقاسموا ال ة دول ات الخدم ة من بعث د المتأتي اقشوا الفوائ

 االستشارية الدولية المعنية بالحماية المادية وأنشطة المتابعة الخاصة بھا، ونظروا في خيارات تعزيز تلك الخدمة. 

 قاعدة بيانات الحادثات واالتجار غير المشروع

امج قاعدة بيا ٢٠١٦في عام   -١٢ ى برن ا وسوازيلند إل ر المشروع. انضّمت غابون وليبي ات واالتجار غي ات الحادث ن

ى  ١٨٩وأكَّدت الدول لقاعدة بيانات الحادثات واالتجار غير المشروع  حادثة. وفي حين أن معظم ھذه الحادثات انطوت عل

ي  ٣٣مصادر مشّعة ومواد ملوثة إشعاعياً، أّكدت الدول وقوع  ات الت ة. وكانت نسبة الحادث واد نووي ى م حادثة انطوت عل

داً أو مرجحاً، صغيرة، حيث أُبلغ عن مجمو تضّمنت ات من ع فعَل اتجار غير مشروع أو استخداماً شريراً، مؤكَّ تسع حادث

ام  ه في ع ة علي د، تمت الموافق اھيمي جدي ذ إطار مف ات  ٢٠١٥ھذا النوع. وُنفِّ اع جھات االتصال بقاعدة بيان خالل اجتم

  بالغ عن الحادثات وتصنيفھا وتحليلھا.الحادثات واالتجار غير المشروع، من أجل تحسين اإل

 صندوق األمن النووي

ام   -١٣ دره ٢٠١٦خالل ع غ ق ووي بمبل ة في صندوق األمن الن ديم مساھمات مالي داٍت بتق ة تعھُّ ت الوكال  ٤٧٫٤، َقِبلَ

تونيا، وإسبانيا، واالتحاد الروسيمليون يورو. وشملت تلك التعھدات مساھمات مالية من  ا، وإس ة ، وألماني ارات العربي اإلم

دا، وفنلندا، وفرنسا، والصين، وسويسرا، ورومانيا، وجمھورية كوريا، وبلجيكا، وإيطاليا، والمتحدة ة المتحدة، وكن ، المملك

ة اليابان، والواليات المتحدة األمريكية، والھند، ونيوزيلنداو ة مساھمات عيني ت الوكال ، وغيرھا من الجھات المساھمة. وتلقَّ

غ  ة  ١٣٤ ٨٧٣بمبل ة والبيولوجي واد الكيميائي أن الم ان بش ن لبن راء م م لخب دَّ دريب المق ا يتصل بالت ا فيم ن ألماني ورو م ي

   .لإلشعاعات نقاالً كاشفاً  ١٤من إسرائيل لـ  دوالر ٤٢ ٠٠٠واإلشعاعية والنووية، وبمبلغ 



 

 
 

 التحقق النووي
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 ١،٢التحقُّق النووي
 الھدف

دات  انتشار األسلحة النووية عن طريق الكشف المبكِّر ردع ديم تأكي ة، وتق ا النووي واد أو التكنولوجي اءة استخدام الم عن إس
امّ . بالضماناتتحترم التزاماتھا المتعلقة  موثوقة بأن الدول ديم المساعدة في مھ اً للنظام  البقاء على استعداد لتق ق، وفق التحقُّ

ووي أو زع السالح الن ات ن ق باتفاق ا يتعل ة، فيم ة مجلس  األساسي للوكال دول وبموافق ى طلب ال اء عل لُّح، بن الحد من التس
   .المحافظين

  ٢٠١٦تنفيذ الضمانات في عام 

ويستند . عام، استنتاجاً بشأن الضمانات فيما يخصُّ كل دولة ُتطبَّق فيھا الضمانات في نھاية كل تستخلص الوكالة،  -١

ة من معلومات ذات صلة بالضماناتلھذا االستنتاج إلى تقييم  اح للوكال ا  جميع ما ھو مت ا ووفائھ تھا لحقوقھ خالل ممارس

 .بالتزاماتھا المتعلقة بالضمانات خالل ذلك العام

واد وفيما يخّص الدول  -٢ ع الم أنَّ جمي تنتاج ب ى اس  المرتبطة باتفاقات ضمانات شاملة، تسعى الوكالة إلى التوصل إل

ة. النووية ظلَّت في نطاق األنشطة السلمية ى الوكال تنتاج، يجب عل أن تستوثق أوالً من عدم وجود  والستخالص ھذا االس

اءة استخدام المرافق مؤشرات تدلُّ على حدوث تحريف للمواد النووية المعلنة عن األنشطة  ك عدم إس ا في ذل لمية (بم الس

دلُّ  المعلَن عنھا أو غيرھا ى وجود  من األماكن المعلَنة إلنتاج مواد نووية غير معلَنة)، وثانياً من عدم وجود مؤشرات ت عل

  .مواد أو أنشطة نووية غير معلَنة في الدولة ككل

ى يتسّنى وجود مؤشرات تدلُّ على وجود مواد وللتأكد من عدم  -٣ ا، وحت ة م في  أو أنشطة نووية غير معلَنة في دول

ة  المواد النووية ظلَّت في نطاق جميع النھاية استخالص االستنتاج األوسع بأن يِّم الوكال ة، تق ك الدول لمية في تل األنشطة الس

ومن . املة وبروتوكول إضافيبموجب ما ترتبط به ھذه الدولة من اتفاق ضمانات ش نتائج ما تنّفذه من أنشطة تحقُّق وتقييم

املة وبروتوكول ثم، اق ضمانات ش اك اتف ذينإضافي  ولكي تستخلص الوكالة ھذا االستنتاج األوسع، يجب أن يكون ھن  ناف

يم أنه،  في الدولة، كما يجب أن تكون الوكالة قد استكملت جميع أنشطة التحقُّق والتقي د أي مؤشر من ش م تِج الضرورية ول

 .ير مشاغل تتعلق باالنتشارفي رأيھا، أن يث

ذ، ةوبالنسبة للدول  -٤ ر مرتبطة ببروتوكول إضافي ناف ا غي ذ ولكنھ املة ناف اق ضمانات ش ال تخلص  المرتبطة باتف

ة واد النووي ة الوكالة إلى استنتاج إال بخصوص ما إذا كانت الم ة ال  المعلَن لمية، ألن الوكال ت في نطاق األنشطة الس د ظلَّ ق

  .تأكيدات موثوقة بشأن عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلَنة في الدولة من األدوات لتوفيرتملك ما يكفي 

  

  

 
___________________________________ 

ان األعداد المذكورةفي ذلك القسم، بما ال تنطوي التسميات المستخَدمة وطريقة عرض المواد في ھذا   ١ ا ك داء أيِّ رأي مھم ى إب ، عل
  فيھا بشأن الوضع القانوني أليِّ بلد أو إقليم أو سلطاته، أو بشأن تعيين حدوده.من جانب الوكالة أو الدول األعضاء 

مَّ   ٢ ي ت ة الت دد صكوك التصديق أو االنضمام أو الخالف ى ع ه إل دم االنتشار المشار إلي دة ع ي معاھ دول األطراف ف دد ال تند ع ويس
  إيداعھا.
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ة ٣،٤دولة ١٨١ُطبِّقت الضمانات على  ،٢٠١٦وفي عام   -٥ ومن . مرتبطة باتفاقات ضمانات نافذة معقودة مع الوكال

دول المرتبطة املة و أصل ال ات ضمانات ش ذلك بباتفاق ذةبروتوكوالت ك الغ ٥إضافية ناف ة، خلصت  ١٢٤عددھا  والب دول

ا فيما٦دولة ٦٩السلمية في  المواد النووية ظلَّت في نطاق األنشطة جميع الوكالة إلى أنَّ  يخصُّ بقية الدول البالغ عددھا  ؛ وأمَّ

دول ال مواد وأنشطة نووية غير معلَنة في كل دولة  دولة، حيث كانت التقييمات الضرورية بشأن عدم وجود ٥٥ ذه ال من ھ

ة تنتج الوكال م تس ة، فل لمية تزال جاري ة ظلت في نطاق األنشطة الس ة المعلَن واد النووي دول. سوى أنَّ الم ا يخصُّ ال  وفيم

الغنافذة المرتبطة باتفاقات ضمانات شاملة  ذة والب ة، خلصت  ٤٩عددھا  ولكنھا غير مرتبطة ببروتوكوالت إضافية ناف دول

 . األنشطة السلمية ظلَّت في نطاق المعلَنة  اد النوويةالوكالة إلى أنَّ المو

ذ الضمانات وفيما يتعلق بالدول  -٦ ة أن تنفِّ اً، بوسع الوكال تنتاج األوسع نطاق أنھا االس ي اسُتخلص بش ة،  الت المتكامل

املة ات الضمانات الش ق أقصى والبروتوكوالت  وھي توليفة مثلى تجمع بين التدابير المتاحة بموجب اتفاق اإلضافية لتحقي

ة في ٢٠١٦وخالل عام . الوكالة حياَل الضمانات قدر من الفعالية والكفاءة في الوفاء بالتزامات ذت الضمانات المتكامل ، ُنفِّ

 .٧،٨دولة ٥٧

 أيضاً فيما يخصُّ المواد النووية الموجودة في مرافق مختارة موجودة في الدول الخمس الحائزة وُنفِّذت الضمانات  -٧

ار دم االنتش دة ع ة (معاھ لحة النووي ار األس دم انتش دة ع ي معاھ راف ف ٍة األط لحٍة نووي ات الضمانات  )ألس بموجب اتفاق

ا ة الخاصة بھ ة. الطوعي دول الخمس، خلصت الوكال ذه ال ا يخصُّ ھ ق  وفيم ي المراف ودة ف ة الموج واد النووي ى أنَّ الم إل

ت في المختارة التي ُطبِّقت عليھا الضمانات ى النحو المنصوص  ظلَّ حبت من الضمانات عل لمية أو ُس نطاق األنشطة الس

 .عليه في االتفاقات

ا وفيما يخصُّ الدول  -٨ تند  الثالث التي نفَّذت فيھا الوكالة ضمانات عمالً باتفاقات ضمانات تخصُّ مفردات بعينھ وتس

ا  وغيرھا ، خلصت الوكالة إلى أنَّ المواد والمرافقINFCIRC/66/Rev.2 إلى الوثيقة من المفردات النووية التي ُطبِّقت عليھ

 .الضمانات ظلَّت في نطاق األنشطة السلمية

ُد بإدخال ١٢، كانت ھناك ٢٠١٦األول/ديسمبر  كانون ٣١وحتى   -٩ م بع  دولة طرفاً في معاھدة عدم االنتشار لم تقُ

دة ة من المعاھ ادة الثالث اذ بمقتضى الم ز النف املة حّي ة. اتفاقات ضمانات ش م تستطع الوكال تنتاجات  ول أن تستخلص أي اس

  .األطراف بشأن الضمانات فيما يتعلق بتلك الدول

  

___________________________________ 

ة،   ٣ عبية الديمقراطي ا الش ة كوري دول جمھوري ذه ال ي اال تشمل ھ ة لت ذ الوكال م تنفِّ ا ول ذلك ضمانات فيھ تطع استخالص أي ل م تس ل
  .بشأنھا استنتاج

  وتايوان، الصين.  ٤

  أو ببروتوكوالت إضافية يجري تطبيقھا بصورة مؤقتة ريثما تدخل حّيز النفاذ. ٥

  وتايوان، الصين.  ٦

ا،   ٧ تان، وأوكراني يا، وأوروغواي، وأوزبكس دورا، وإندونيس أرمينيا، وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وإكوادور، وألبانيا، وألمانيا، وأن
دا، و ا، وآوآيرلن لندا، وإيطالي ا، بيس رو، وجامايك دا، وبي و، وبولن ا فاس نغالديش، وبوركين ا، وب ا، وبلغاري ال، وبلجيك االو، والبرتغ

ة  ا، والجمھوري وب أفريقي ابقا، وجن الفية س دونيا اليوغوس ة مق ا، وجمھوري ة كوري دة، وجمھوري ا المتح ة تنزاني يكية، وجمھوري التش
ا، نوالدانمرك، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وسنغافورة، والسويد، وسيشيل، وشيلي، وغانا، وف دا، والكرسي الرسولي، وكرواتي لن

دا، وكندا، وكوبا، والتفيا، ولكسمبرغ ا، وھولن ا، وھنغاري رويج، والنمس اكو، والن الي، ومدغشقر، ومون ، وليبيا، وليتوانيا، ومالطة، وم
  واليابان، واليونان.

  وتايوان، الصين.  ٨
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 عقد اتفاقات الضمانات والبروتوكوالت اإلضافية، وتعديل وإلغاء بروتوكوالت الكميات الصغيرة 

ة  -١٠ تمرت الوكال كل  اس افية (الش والت اإلض ات الضمانات والبروتوك د اتفاق ھيل عق ي تس اء١ف ديل أو إلغ  )، وتع

غيرة ات الص والت الكمي ف. ٩بروتوك دول أل رض الج مانات  ٦-ويع ات الض ة اتفاق ر حال ذا التقري ق ھ ي مرف وارد ف ال

ى٢٠١٦وخالل عام . ٢٠١٦كانون األول/ديسمبر  ٣١اإلضافية حتى  والبروتوكوالت افظين عل اق  ، وافق مجلس المح اتف

ان وعالوة. ١٠ضمانات شاملة ومعه بروتوكول كميات صغيرة وبروتوكول إضافي لدولة واحدة ك، أدخلت دولت ى ذل  ١١عل

 ً عام  وبنھاية .١٢حّيز النفاذ بروتوكول إضافي واحد لدولة واحدة ريثما يدخلمؤقتاً وتمَّ تطبيق . حّيز النفاذ بروتوكوالً إضافيا

  . بروتوكوالت إضافية نافذة دولة ١٢٩دولة نافذة، كما كانت لدى  ١٨٢عقودة مع ، كانت اتفاقات الضمانات الم٢٠١٦

، التي ١٣خطة العمل الرامية إلى التشجيع على عقد اتفاقات ضمانات وبروتوكوالت إضافية تنفيذ وواصلت األمانة  -١١

امي، . ٢٠١٦في أيلول/سبتمبر  تم تحديثھا مت الوكالة حدثاً دون إقليمي في ني ايوونظَّ دة دول غرب  النيجر، في أيار/م لفائ

ضمانات شاملة وبروتوكوالت إضافية، وعلى  أفريقيا، وشّجعت الوكالة خالله الدول المشاركة في الحدث على عقد اتفاقات

ين من عدد من . تعديل بروتوكوالت الكميات الصغيرة الخاصة بھا وباإلضافة إلى ذلك، عقدت الوكالة مشاورات مع ممثل

 .غير األعضاء في نيويورك وفيينا في أوقات مختلفة على مدار السنة ألعضاء والدولالدول ا

 

  ٢٠١٦-٢٠١٢ نافذة، ضمانات باتفاقات المرتبطة بالدول يتعلق فيما اإلضافية البروتوكوالت عدد -١ الشكل
 ).مدرجة غير الديمقراطية الشعبية كوريا جمھورية(

___________________________________ 

اً   ٩ ات صغيرة ملحق دت بروتوكول كمي ة، عق ديھا أي أنشطة نووي داً أو ليست ل ة ضئيلة ج الكثير من الدول، التي لديھا أنشطة نووي
وبموجب بروتوكول الكميات الصغيرة، يبقى تنفيذ معظم إجراءات الضمانات المنصوص . لضمانات الشاملة الخاص بكلٍّ منھاباتفاق ا

توفاة ة مس ام . عليھا في الجزء الثاني من اتفاق الضمانات الشاملة معلّقاً ما دامت معايير معيَّن افظين ٢٠٠٥وفي ع ، اتخذ مجلس المح
ذه  ذه البروتوكوالت، بحيث جعل ھ د ھ ة الخاصة بعق ايير األھلي قراراً بتنقيح النص الموحد لبروتوكول الكميات الصغيرة وبتغيير مع

ة  ـّقة (الوثيق دابير المعل ا وقلص عدد الت ة أو مخطط لھ ديھا مرافق قائم  GOV/INF/276/Mod.1البروتوكوالت غير متاحة ألي دولة ل
اذ الصيغة المنقحة لنص بروتوكول . )Corr.1وتصويبھا  ة إنف ة بغي دول المعني ع ال ائل مع جمي وقد استھلت الوكالة عمليات تبادل رس

  الكميات الصغيرة والتغيير في معايير عقد بروتوكوالت الكميات الصغيرة.

  ليبيريا.  ١٠

  الكاميرون وكوت ديفوار.  ١١

  اإلسالمية.جمھورية إيران   ١٢

  .https://www.iaea.org/sites/default/files/16/09/plan-of-action-2015-2016.pdfمتاحة على الموقع التالي:   ١٣
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ام  الوكالة واستمرت  -١٢ ر مجلس المحافظين لع  بشأن بروتوكوالت ٢٠٠٥في التواصل مع الدول من أجل تنفيذ مقرَّ

لت  ٢٠١٦وخالل عام . المنقَّح الكميات الصغيرة، ُبغية إلغاء مثل ھذه البروتوكوالت أو تعديلھا بما يوافق النص النمطي عدَّ

ان ديھم ١٤دولت ارَيْين ل ات الصغيرة الس ولَي الكمي نقَّحبروتوك ق النص النمطي الم ا يواف ي. ا بم ام  ويعن ة ع ه، بنھاي ك أن ذل

ا يخصُّ  دولة قد قبلت نص بروتوكول الكميات الصغيرة ٦٢، كانت ھنالك ٢٠١٦ ذاً فيم ذي أصبح ناف نقَّح (ال ة  ٥٦الم دول

 .)من تلك الدول

ران اإلسالمية ة إي ي جمھوري دة  التحقق والرصد ف م المتح ابع لألم رار مجلس األمن الت ى ضوء ق عل
٢٠١٥( ٢٢٣١(  

ق ٢٠١٦في عام  واصلت الوكالة  -١٣ ا يتعل ران) فيم ران اإلسالمية (إي ة إي  االضطالع بالرصد والتحقُّق في جمھوري

ت، ى أُبلغ ك حت تركة، وذل ل المش ة العم ي خط واردة ف ووي ال ال الن لة بالمج دابير المتص ي  بالت انون الث ١٩ف اير ك اني/ين

ة٢٠١٦ ا والمملك ا والصين وفرنس اد الروسي وألماني ة (مجموعة  ، من جانب االتح دة األمريكي ات المتح دة والوالي المتح

وإيران، بأنَّ خطة  ٣مجموعة الدول األوروبية الثالث/االتحاد األوروبي+ بالنيابة عن) وإيران، ٣الدول األوروبية الثالث+

 ١٥.ة مع بدء تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركةلم َتُعد ساري العمل المشتركة

اير ١٦وفي   -١٤ ى مجلس ٢٠١٦ كانون الثاني/ين ك إل وازاة ذل ى مجلس المحافظين وبم راً إل ام تقري دير الع م الم دَّ ، ق

دة فيالتابع لألمم المتحدة  األمن إلى  ١-١٥الفقرات  أفاد فيه بأنَّ الوكالة قد تحقَّقت من أنَّ إيران قد اتخذت اإلجراءات المحدَّ

  . يوم التنفيذ في اليوم نفسه وجاء. )٢من المرفق الخامس بخطة العمل الشاملة المشتركة (الشكل  ١١-١٥

ي   -١٥ اير ١٦وف انون الثاني/ين اق  ٢٠١٦ ك ق باتف افي الملح ول اإلض اً البروتوك ق مؤقت ران تطبِّ دأت إي اً، ب أيض

د  البروتوكول اإلضافي، ريثما يدخل حّيز النفاذ، كما بدأت(ب) من ١٧معھا وفًقا للمادة  الضمانات المعقود تنفِّذ بالكامل البن

ل   .من الترتيبات الفرعية التفاق الضمانات المعقود معھا ١-٣المعدَّ

ة بالمجال ومنذ يوم التنفيذ،  -١٦ ران المتعلق ق بالتزامات إي ا يتعل التحقُّق والرصد فيم ى االضطالع ب ة عل  دأبت الوكال

ام . قتضى خطة العمل الشاملة المشتركةالنووي بم ام ستة٢٠١٦وخالل ع دير الع م الم دَّ ى مجلس المحافظين  ، ق ارير إل تق

وان م المتحدة بعن ابع لألم ى ضوء  وبموازاة ذلك إلى مجلس األمن الت ران اإلسالمية عل ة إي ق والرصد في جمھوري التحقُّ
 ،GOV/2016/23، وGOV/2016/8، وGOV/INF/2016/1 الوثائق( )٢٠١٥( ٢٢٣١لألمم المتحدة  قرار مجلس األمن التابع

 ).GOV/INF/2016/13، وGOV/2016/55، وGOV/2016/46و

___________________________________ 

  أفغانستان، وسان كيتس ونيفيس.  ١٤

اً لخطة العمل حالة برنامج إيران النووي ، قّدم المدير العام إلى مجلس المحافظين تقريراً بعنوان ٢٠١٦في كانون الثاني/يناير   ١٥ وفق
  ).GOV/INF/2016/3(الوثيقة  المشتركة
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دة في المرفق الخامس بخطة العمل الشاملة المشتركة، أبلغ المدير العام بأن إيران قد اتخذت اإلجراءات -١ الشكل   المحدَّ

  .العمل الشاملة المشتركة للبدء بتنفيذ خطة وھو ما يمّھد بالتالي الطريق

 الجمھورية العربية السورية (سوريا)

وان٢٠١٦ في آب/أغسطس  -١٧ ى مجلس المحافظين بعن راً إل ام تقري دير الع م الم اق ، قدَّ ذ اتف ود  تنفي الضمانات المعق
التطورات ذات الصلة ، يتناول فيه )GOV/2016/44 الوثيقة( بموجب معاھدة عدم االنتشار في الجمھورية العربية السورية

لم  وأبلغ المدير العام مجلس المحافظين أنَّه. )GOV/2015/51 (الوثيقة ٢٠١٥في آب/أغسطس  المستجدة منذ التقرير السابق

دميره في  َتِرد لعلم الوكالة أيُّ معلومات جديدة من شأنھا أن تؤثِّر في تقييم الوكالة بأنَّه ى جرى ت ة أنَّ مبن ح للغاي من المرجَّ

ام ١٦.ينبغي أن تعلنه سوريا للوكالة قع دير الزور كان مفاعالً نووياً وكانمو ى ٢٠١٦ وفي ع ه إل ام دعوت دير الع د الم دَّ ، ج

اكن أخرى سوريا بأن تتعاون مع الوكالة تعاوناً تاماً بشأن زور وأم ر ال ع دي ق بموق م تستجب . المسائل المعلَّقة فيما يتعل ول

 .الدعوات سوريا بعُد لھذه

ىو  -١٨ تناداً إل لة اس رى ذات ص ات أخ ن معلوم ة م وافر للوكال ا ت ع م وريا وجمي متھا س دَّ ي ق ات الت يم المعلوم  تقي

ة عن األنشطة ة معلَن واد نووي ى تحريف م دلُّ عل ة أّي مؤشرات ت د الوكال م َتِج لمية بالضمانات، ل ا. الس ام  وفيم يخصُّ ع

  .ظلَّت في نطاق األنشطة السلمية ، خلصت الوكالة بشأن سوريا إلى أنَّ المواد النووية المعلَنة٢٠١٦

 جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية

وان٢٠١٦ في آب/أغسطس  -١٩ م المدير العام تقريراً إلى مجلس المحافظين والمؤتمر العام بعن ق ، قدَّ الضمانات  تطبي
ةفي جمھورية ك ا الشعبية الديمقراطي ة( وري ا  ،)GOV/2016/45–GC(60)/16 الوثيق ر معلومات عن آخر م وتضمَّن التقري

 .)GOV/2015/49-GC(59)/22 الوثيقة( ٢٠١٥ استجدَّ من تطورات منذ تقرير المدير العام في آب/أغسطس
___________________________________ 

راره   ١٦ افظين سوريا، في ق ا مجلس المح ه  GOV/2011/41دع ي حزيران/يوني د من خالل تصويت) ٢٠١١الصادر ف ى ، (اعُتِم إل
اق ا التف دة جملة أمور من بينھا أن تعالج على وجه السرعة عدم امتثالھ ه في إطار معاھ ذي عقدت ى  الضمانات ال عدم االنتشار، وعل

ثة بمقتضى د الوكالة بتقارير محدَّ ع المعلومات  اتفاق وجه الخصوص أن تزوِّ ى جمي ا من الوصول إل الضمانات المعقود معھا وتمكينھ
ة  ي جميع المسائل المعلَّق ن والمواقع والمواد واألشخاص على النحو الالزم للوكالة من أجل التحقُّق من ھذه التقارير، وأن تسوِّ ا يمكِّ بم

  الوكالة من تقديم التأكيدات الضرورية بشأن الطابع السلمي الخالص للبرنامج النووي السوري.
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ع أنشطة الضمانات  ،١٩٩٤ومنذ عام   -٢٠ ة من االضطالع بجمي ا في لم تتمكَّن الوكال الضرورية المنصوص عليھ

دة عدم االنتشار اتفاق ام . الضمانات المعقود مع جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية في إطار معاھ ة ع  ٢٠٠٢ومن نھاي

ادرة –، لم تكن الوكالة قادرة ٢٠٠٧وحتى تموز/يوليه  ر ق ذ نيسان/أبريل  وما زالت غي دابير  – ٢٠٠٩من ذ أّي ت ى تنفي عل

ة،للتحقُّق في جم تنتاجات خاصة بالضمانات  ھورية كوريا الشعبية الديمقراطي ة استخالص أي اس م تستطع الوكال ذلك ل ول

  .بشأنھا

الشعبية الديمقراطية أنھا أجرت تجربة نووية ثم أعلنت  أعلنت جمھورية كوريا ٢٠١٦كانون الثاني/يناير  ٦وفي   -٢١

 .تجربة نووية أخرى أنھا أجرت ٢٠١٦أيلول/سبتمبر  ٩في 

ي تضطلع  ، لم تنفَّذ أّي أنشطة تحقُّق في الميدان،٢٠١٦وفي عام   -٢٢ ة الت لكن الوكالة واصلت رصد األنشطة النووي

ك الصور الملتقطة بالسواتل  بھا جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية ا في ذل باستخدام المعلومات المفتوحة المصدر، بم

ى ا. التجارية والمعلومات ة عل ةوحافظت الوكال ذ الضمانات في جمھوري تئناف تنفي ة التشغيلية الس ا الشعبية  لجاھزي كوري

 .الشعبية الديمقراطية الديمقراطية، وواصلت تعزيز معرفتھا بالبرنامج النووي لجمھورية كوريا

ام   -٢٣ ي٢٠١٦وخالل ع ة المؤشرات الت ة مراقب وى  ، واصلت الوكال ون للق ا مع تشغيل محطة يونغبي تتسق داللتھ

ائي ٥ية التجريبية (النوو ون ))ميغاواط (كھرب ى . في يونغبي وبر إل رة من منتصف تشرين األول/أكت ك عقب الفت ان ذل وك

 وكانت ھذه الفترة كافية إلفراغ المفاعل. عندما لم تكن ھناك أي مؤشرات من ھذا القبيل ٢٠١٥ مطلع كانون األول/ديسمبر

 ً ا الوقود الحق ت. من الوقود ثم إعادة تزويده ب ابقة،واس دورات التشغيلية الس ى ال دأت في  ناداً إل دة ب ع أنَّ دورًة جدي يمكن توقُّ

ً  سوف تدوم سنتين ٢٠١٥مطلع كانون األول/ديسمبر   .تقريبا

ع األول  -٢٤ ذ الرب ام  ومن ن ع اء ٢٠١٦م ر الكيمي غيل مختب ع تش ا م ق داللتھ ددة تتس رات متع اك مؤش ت ھن ، كان

عاعية، دادات  اإلش ك إم ي ذل ا ف المختبربم ة ب ة المرتبط ة البخاري غيل المحط ة وتش ت. بصھاريج كيميائي ذه  وتوقَّف ل ھ مث

ابقة، انطوى. ٢٠١٦المؤشرات في مطلع تموز/يوليه  ادة المعالجة الس اء اإلشعاعية  وفي حمالت إع ر الكيمي تشغيل مختب

غ من محطة يونغبيون  .))ميغاواط (كھربائي ٥بية (للقوى النووية التجري على استخدام الوقود المستھلَك المفرَّ

ون  -٢٥ ي محطة يونغبي ق  وف تخدام مرف ع اس ا م اك مؤشرات تتَّسق داللتھ ووي كانت ھن ود الن لتصنيع قضبان الوق

ائن في المحطة اإلثراء أنه والك ة. بالطرد المركزي المبلَغ بش ييد إضافية جاري ال تش اك أعم ذي  وكانت ھن ى ال حول المبن

 .بشأنهيأوي ذلك المرفق المبلَغ 

٢٦-   ً المرافق  ومن دون معاينة الموقع ال يمكن للوكالة تأكيد حالة تشغيل. للوكالة معاينة موقع يونغبيون ولم يكن متاحا

 .الموجودة في ھذا الموقع أو طبيعة األنشطة المرصودة والغرض منھا

ة وموا ويمثِّل استمرار  -٢٧ ا الشعبية الديمقراطي ة كوري ذلكالبرنامج النووي لجمھوري ا يتصل ب من  صلة تطويره وم

ة ز" باالستمرار في التصريحات الصادرة عن جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بما في ذلك تلك المتعلق ا " "تعزي قوتھ

ة من دواعي األسف وُتعدُّ . ، مثار قلق بالغ"النووية  األنشطة النووية التي تضطلع بھا جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطي

ق ة (العمي ة التجريبي وى النووي ون للق ة يونغبي ا يتصل بمحط ك م ي ذل ا ف اواط  ٥، بم ائي) ميغ اء  ))كھرب ر الكيمي ومختب

رارات . اإلشعاعية، واستخدام المبنى الذي يأوي مرفق اإلثراء المبلَغ بشأنه ال انتھاكات واضحة للق ك األفع ل تل وتشكِّل مث

ا . )٢٠١٦( ٢٣٢١) و٢٠١٦( ٢٢٧٠المتحدة، بما في ذلك القراران  التابع لألمم ذات الصلة الصادرة عن مجلس األمن كم

ربتين ا، أنَّ التج ن عنھم ي أُعل ة الت عبية الديمقراطي ا الش ة كوري ة لجمھوري ة والخامس وويتين الرابع ي  الن والي، ف ى الت عل

ً ٢٠١٦أيلول/سبتمبر  ٩و ٢٠١٦كانون الثاني/يناير  ٦ م المتحدة واضحاً لقرارات مجل ، ُتشكِّالن انتھاكا س األمن التابع لألم

 .وتدعوان إلى األسف العميق
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 تعزيز الضمانات 

  تطور تنفيذ الضمانات

ة ،٢٠١٦خالل عام   -٢٨ دول المتبقي ى ال ة بالنسبة إل ى مستوى الدول في  استكملت الوكالة تحديث ُنھج الضمانات عل

ام كانت بالفعل خاضعة  والتي دولة ٥٣المجموعة األصلية المؤلفة من  ة ع ة في بداي وباإلضافة  .٢٠١٥لضمانات متكامل

املة وبروتوكول إلى ذلك، َوضعت الوكالة اق ضمانات ش  ُنھج ضمانات على مستوى الدولة لثمان من الدول المرتبطة باتف

ة دول المرتبط ن ال ين م اً؛ والثنت ع نطاق تنتاج األوس أنھا االس ُتخلص بش ي اس ذ والت افي ناف املة  إض مانات ش اق ض باتف

تنتاجو ُد االس أنھا بع م ُيستخلص بش اق ضمانات  بروتوكول إضافي نافذ والتي ل ة واحدة مرتبطة باتف اً؛ ولدول األوسع نطاق

ى ھو مبيَّن في وكما. طوعي وبروتوكول إضافي نافذ ذ الضمانات عل وم لتنفي ق بإرساء مفھ  الوثيقة التكميلية للتقرير المتعل
ويره ( ة وتط توى الدول ة( )GOV/2013/38مس ويبھا GOV/2014/41 الوثيق ج  ،)Corr.1 وتص ذ أي نھ وغ وتنفي دى ص فل

ة توى الدول ى مس ذ ضمانات عل أن تنفي يما بش ة، وال س ة المعني لطة اإلقليمي ة و/أو الس ة المعني ع الدول اورات م  ُتجرى مش
  .التدابير الميدانية المتعلقة بالضمانات

اً  ويجري صوغ نھج  -٢٩ ة وفق ى مستوى الدول ة، من خالل إجراء ضمانات عل ود مع الدول اق الضمانات المعق التف

ار تحليل ا، واختي د أولوياتھ ا مسار االقتناء أو مسار التحريف، وتوضيح األھداف التقنية وتحدي دابير الضمانات لمعالجتھ . ت

توى ى مس ج ضمانات عل ا ُنھ ذ فيھ ي ال ُتنفَّ دول الت ي ال ا ف ي  أّم إّن أنشطة الضمانات ُتجرى ف ة، ف ة الدول ق المعلَن المراف

تم واألماكن الواقعة خارج المرافق ه ي ا أّن ايير الضمانات، كم د في مع دَّ ذ  حيث ُتستخَدم عادًة مواّد نووّية حسبما ھو مح تنفي

  .، لتعزيز الفعالية وتحسين الكفاءةووفقاً التفاقات الضمانات للدول تقنيات وتكنولوجيات جديدة، حسب االقتضاء

وع نفسهو ،٢٠١٦وفي عام   -٣٠ ديھا الن ي ل دول الت ذ الضمانات لل من  لمواصلة ضمان االتساق وعدم التمييز في تنفي

اج ك إدم ا في ذل ة، بم ائج أنشطة الضمانات  اتفاقات الضمانات، واصلت الوكالة تحسين ممارسات العمل الداخلي أفضل لنت

ق الرئيسي،  المضطلع بھا في الميدان مع األنشطة المضطلع بھا في المقر ا يتعلّ ينات فيم داً من التحس ة مزي وأَدخلت الوكال

ينات. بالضمانات لتيسير تقييمھا بمناولة المعلومات ذات الصلة دة وأدخلت تحس ادية جدي ائق إرش ة أيضاً وث  وأعدَّت الوكال

 .على آليات االستعراض الداخلية لديھا لتنفيذ الضمانات

 التعاون مع السلطات الحكومية واإلقليمية

ة غية مساعدة الدولبُ   -٣١ ة تسع دورات تدريبي دت الوكال ة بالضمانات، عق  على بناء القدرات لتنفيذ التزاماتھا المتعلق

ى مستوى  دولية وإقليمية ووطنية للموظفين المسؤولين عن اإلشراف على ُنظم حصر ومراقبة المواد ذھا، عل ة وتنفي النووي

ّدة أ ي ع اركت ف ي، وش ى الصعيد اإلقليم ة وعل ةالدول طة تدريبي ائي نش اس ثن ى أس دول األعضاء عل ا ال رى نظمتھ . أخ

ارًكا ٢٢٥وإجماالً، تلّقى أكثر من  ق بالضمانات ٧٠من نحو  مش ى مواضيع تتعلّ دريب عل داً الت ً . بل ة أيضا مت الوكال دَّ  وق

ق لي المرافق من أجل تحسين أداء ُنظمھم الخاصة بالقياس فيما يتعلّ ة بحصر  مساعدة مستھَدفة لمشغِّ واد النووي ة الم ومراقب

دول  في مرافق مناولة المواد السائبة، وأَجرت دورة تدريبية ى ال ووي بالنسبة إل إقليمية تجريبية بشأن الضمانات واألمن الن

ا التي لديھا كميات ضئيلة ات منھ ك أي كمي ي ال تمل ة أو الت ً . من المواد النووي ة أيضا دت الوكال ي عمل  وعق ا حلقَت في فيين

ة  ارسات تنفيذ الضمانات، ناقش خاللھما ممارسو الضمانات العاملونبشأن مم ة التحديات القائم في سلطات ومرافق الدول

دة تفادة والممارسات الجي دروس المس ة بالضمانات وبتيسير أنشطة  وتقاسموا ال ة األساسية الخاّص ق بإنشاء البني ا يتعلّ فيم

  .تضطلع بھا الوكالة التحقُّق التي
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  أصدرت الوكالة المنشور المعنون حزيران/يونيه،وفي   -٣٢

Safeguards Implementation Practices Guide on Provision of Information to the IAEA 

دد  دليل[ ة بالمعلومات] (الع د الوكال ة ٣٣ممارسات تنفيذ الضمانات بشأن تزوي وأُجريت في . )من سلسلة خدمات الوكال

ي إ ة تحضيرية ف ةاألردن بعث ة والمعني ة للوكال ارية التابع ة االستش ار الخدم واد  ط ة الم ومي لحصر ومراقب ام الحك بالنظ

ة ذه الخدم ام  النووية، وذلك قبل تنفيذ البعثة في إطار ھ ا في ع ّرر إجراؤھ ام . ٢٠١٧المق ة ٢٠١٦وفي ع ، أجرت الوكال

االمتكامل للبنية األساسية النووية في ك بعثتين في إطار خدمة االستعراض ة أمور من بينھ  ازاخستان وماليزيا، شملتا جمل

ق الضمانات ة لتطبي درات الالزم ز الق ة تعزي دان المستضيفة بشأن كيفي د استھالل  إسداء المشورة للبل ة عن ة منھجي بطريق

  . برنامج للقوى النووية

 معدات وأدوات الضمانات

ة أن يتواصل، حسب االقتضاء،  ،٢٠١٦طوال عام   -٣٣ ة ضمنت الوكال دات الرصد ذات األھمي زة ومع تشغيل أجھ

ة الم الجوھري ة في أنحاء الع ذ الضمانات بفعالي م إعداد وتركيب . لتنفي ام، ت ً  ١٠٥٧وخالل الع ا ة  نظام نظم المحمول من ال

ك ٢١٦٨والثابتة للقياس غير المتلف تتألف من  دات منفصلة وذل ة مع يش قطع ام . الستخدامھا في التفت ة ع ، ٢٠١٦وبنھاي

د التشغيل في  من ُنظم الرصد ١٦٤ناك ما مجموعه كان ھ ة قي ة  ٢٤اآللي دى الوكال ان ل ة، وك ة  ٨٧٢دول من ُنظم المراقب

ديو ـ  بالفي د التشغيل في  ١٤٣٦موصولة ب ة قي اميرا فردي اً في  ٢٦٦ك ة ٣٥مرفق ة  وعالوة. ١٧دول إّن الوكال ك، ف ى ذل عل

ة . مع سلطات إقليمية أو على مستوى الدولة شتراككاميرا ُتستخدم باال ١٢٠مسؤولٌة عن صيانة ما يقرب من  ول نھاي وبحل

ات ٨٨٧لنقل البيانات عن ُبعد جمع  ، ضمنت البنية األساسية٢٠١٦عام  دفقات البيان دفقاً من ت ة الخاصة ت نظم اآللي  من ال

اً في  ١٢٢بالضمانات من  ة ٢٥مرفق اك  ومن. ١٨دول ان ھن ذه، ك ات ھ دفقات البيان دفقاً  ٢٩٩ت ً ت ا ة،  متأتي من ُنظم المراقب

ً  ١١١و ً  تدفقا ً تدفقاً  ٤٧٧من ُنظم الرصد اآللي، و متأتيا  .من األختام اإللكترونية متأتيا

ا وواصلت الوكالة  -٣٤ ة (التكنولوجي ة المتقادم تبدال وحدات المراقب الي، باس ل الت ة من الجي ة  تنفيذ نظام المراقب القائم

ل  ٥٧٩تم تركيب ، ٢٠١٦وبحلول نھاية عام . )DCM-14 على وحدة الكاميرا الرقمية من كاميرات نظام المراقبة من الجي

  دولة. ٢٩التالي في 

ام   -٣٥ ي ع ة ،٢٠١٦وف ة البرازيلي ة والھيئ ية األوروبي اء والمفوض دول األعض ع ال اون م ود التع لت جھ -تواص

دات الضمانات واخت األرجنتينية ة من أجل شراء مع واد النووي ة الم ا وصيانتھا،لحصر ومراقب ا وتركيبھ ار قبولھ وھي  ب

 .معدات مخّصصة لالستخدام المشترك ولتدريب الموظفين المعنيين

زة الناشئة ،٢٠١٦وفي عام   -٣٦ ات األجھ يم تكنولوجي ي  واصلت الوكالة االضطالع بأنشطة ھادفة إلى تحديد وتقي الت

ذ الضمانات دعم تنفي دة ل زة جدي ىوكانت . يمكن أن ُتؤدي إلى نشر أجھ ؤدَّ ذه األنشطة ت دعم  ھ رامج ال ق مع ب اون وثي بتع

 .الخاصة بالدول األعضاء

 الخدمات التحليلية الخاصة بالضمانات

ة تتألف شبكة مختبرات  -٣٧ ة للوكال ة الخاصة بالضمانات التابع رات التحليلي ة من المختب ة للوكال ل التابع ومن  التحلي

اد الروسي وأستر ٢٠ ا وفرنسامختبراً مؤھالً آخر في االتح ة كوري ل وجمھوري ا  اليا والبرازي ة المتحدة وھنغاري والمملك

ة ة . والواليات المتحدة األمريكية واليابان والمفوضية األوروبي ات البيئي ل العين رات إضافية في مجاالت تحلي اك مختب وھن

___________________________________ 

  وتايوان، الصين.  ١٧

  وتايوان، الصين.  ١٨
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ي ة ف واد النووي ات الم ا والص و/أو عين ا وبلجيك ين وألماني ي األرجنت اً ف ل حالي ور التأھي دا ط ا وھولن دا وھنغاري ين وكن

 .المتحدة األمريكية والواليات

ام   -٣٨ ة  ،٢٠١٦وفي ع واد  ٦٠٣جمعت الوكال ر الم ل في مختب ا للتحلي ة، وخضعت جميعھ واد النووي ة من الم عين

ل  ٤٧٤كما جمعت الوكالة  .التابع للوكالة النووية ة أثمرت عن تحلي ة بيئي ة ٩١٦عين ة فرعي م. عين ين  وت ل مئت وست تحلي

ر ة ومختب ات البيئي ر العين ة في مختب ات الفرعي ذه العين ة من ھ ل  عشرة عين م تحلي ا ت ة، فيم ابعين للوكال ة الت واد النووي الم

  .تابعة لشبكة مختبرات التحليل العينات المتبّقية في مختبرات أخرى

 الدعم

 تطوير القوى العاملة في ميدان الضمانات 

ام   -٣٩ ي ع ة ٢٠١٦ف ت الوكال م ن ، نظَّ ر م ي ١٦٠أكث ة ف ي  دورة تدريبي ي ومحلِّل د مفتِّش مانات لتزوي ال الض مج

لوكية الضرورية ة والس اءات التقني أن ضمانات . الضمانات بالكف ديتين بش ين تمھي ة دورت دورات التدريبي ذه ال ملت ھ وش

اءاتالضمانات المعيَّنين حديثاً، باإلضافة إلى دورات ُعقدت في الم من مفتشي ٢٣الوكالة لفائدة  ز الكف  رافق النووية لتعزي

دان ذ الضمانات في المي ا يخصُّ تنفي دة. العملية فيم ة جدي ذلك دورات تدريبي دَّت ك ام  وأُِع ا دورة بشأن ٢٠١٦في ع ، منھ

ة في مرفق إيضاحي ة بالمعالجة الحراري ى نطاق ھندسي قضايا الضمانات المتعلق ة االشتراك مع . عل وواصلت الوكال

  .وضع أدوات للتدريب وتنظيم دورات في المرافق النووية برامج الدعم الخاصة بالدول األعضاء في

  بالضمانات المشاريع المھمة الخاصة

 تكنولوجيا المعلومات: تحديث تكنولوجيا معلومات الضمانات 

درات  ومات الضمانات،، وفي إطار مشروع تحديث تكنولوجيا معل٢٠١٦خالل عام   -٤٠ ة أدوات وق استحدثت الوكال

ا المعلومات  جديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وانتھت من تحسين ة المستخدمة في تكنولوجي ات القديم ع التطبيق جمي

زت ات الضمانات الخاصة بالضمانات، وعزَّ ا يخصُّ بيان ي  وتشمل. أمن المعلومات فيم ات تطبيَق ذه األدوات والتطبيق ھ

ي ة (eVP) مجموعة أدوات التحقُّق اإللكترون الغ عن األنشطة الميداني دان،  (FAR) واإلب لكي يستخدمھا المفتشون في المي

ة ذ الضمانات واألداة التحليلي الغ عن تنفي ذ الضمانات (SANT) لإلب ر تنفي داد تقري ة إع د مكَّنت. لتبسيط عملي أدوات  وق

بلتكنولو اد ُس ة وإيج ادة الفعالي َة من زي دة الوكال دَّ دة والمج ا المعلومات الجدي ة  جي ن، مع تلبي ز األم اءة وتعزي لتحسين الكف

مھا   .الطلب المتزايد على الخدمات التي تقدِّ

  لمستقبلاالستعداد ل

ة ٢٠١٦في مطلع عام   -٤١ ة المعنون ة الوثيق ووي ، نشرت األمان ذ في مجال التحقق الن امج دعم التطوير والتنفي برن
التحقُّق ٢٠١٧-٢٠١٦للفترة  ذ أنشطتھا الخاصة ب ى المدى القريب ودعم تنفي  وواصلت. ُبغية معالجة أھداف التطوير عل

الوكالة االعتماد على برامج الدعم الخاصة بالدول األعضاء في تنفيذ العمل سعياً إلى تحقيق األھداف واإلنجازات الرئيسية 
رامج دعم  ١٩دولة ٢٠، كانت لدى ٢٠١٦وفي نھاية عام . المستھدفة الوارد وصفھا في ھذه الوثيقة والمفوضية األوروبية ب

. رسمية مع الوكالة

___________________________________ 

ي  ١٩ اد الروس ين ،االتح بانيا ،واألرجنت تراليا ،وإس ا ،وأس ل ،وألماني ا ،والبرازي يكية ،وبلجيك ة التش ا ،والجمھوري ة كوري  ،وجمھوري
ا ا ،والصين ،والسويد ،وجنوب أفريقي دا ،وفرنس دا ،وفنلن ا ،وكن ة المتحدة، وھنغاري دا ،والمملك ة ،وھولن دة األمريكي ات المتح  ،والوالي

  واليابان.
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 إدارة التعاون التقني ألغراض التنمية
  الھدف

ه من  اعي واالقتصادي وكفاءت أثيره االجتم ي وتحسين ت م للدول األعضاء في إطار التعاون التقن تحسين جدوى الدعم المقدَّ
  تقني مستدام ويستند إلى االحتياجات ويلبيھا ومن خالل السعي دوما إلى تحسين فعاليته.خالل تخطيط وتنفيذ برنامج تعاون 

 برنامج التعاون التقني

ل   -١ دول األعضاء. ويعم ى ال ة إل ا النووي ل التكنولوجي ة لنق دى الوكال ية ل و األداة الرئيس ي ھ اون التقن امج التع برن

اول البرنامج على بناء القدرات من أجل دعم التطبيق ال ى تن دول األعضاء عل سلمي للعلوم والتكنولوجيا النووية، فيساعد ال

ات الصناعية  ة والتطبيق اه والبيئ ة والزراعة والمي ة واألغذي ل الصحة والتغذي األولويات اإلنمائية الرئيسية في مجاالت مث

ى وتنمية المعارف النووية وإدارتھا. ويساعد برنامج التعاون التقني الدول األعضاء أيض ة االحتياجات إل اً على تحديد وتلبي

الطاقة في المستقبل، ويساعد في تحسين األمان اإلشعاعي في العالم قاطبة، بما في ذلك تقديم المساعدة التشريعية. ويرمي 

ة في  ال من حيث التكلف ق المساھمة مباشرة بأسلوب فع البرنامج إلى تحقيق تأثير اجتماعي واقتصادي ملموس عن طري

ى تحقيق ا دة عل دَّ ك األھداف ذات الصلة المح ا في ذل ى حدة، بم ألولويات الرئيسية في مجال التنمية المستدامة لكل بلد عل

دول  ين ال اليمي ب اون اإلقليمي واألق ي التع اون التقن الصعيد الوطني في إطار أھداف التنمية المستدامة. ويسھِّل برنامج التع

  األعضاء والشركاء.

 قُطرية واالتفاقات التكميلية المنقَّحةاألطر البرنامجية ال

د االحتياجات   -٢ دِّ ة. وتح دول األعضاء والوكال ين ال ي ب اون التقن م األطر البرنامجية القُطرية إطاراً مرجعياً للتع تقدِّ

  واألولويات المتفق عليھا في مجال التنمية والتي يمكن دعمھا من خالل وضع برامج للتعاون التقني.

ية لوضع   -٣ تراتيجي األساس اره أداة التخطيط االس ري باعتب امجي القُط ز دور اإلطار البرن ة تعزي وتواصل الوكال

اون  ين أنشطة التع برامج وطنية للتعاون التقني لفائدة الدول األعضاء. وتواصلت كذلك الجھود الرامية إلى تعزيز الصلة ب

دالتقني والسياق األوسع للتنمية. وقد  األطر البرنامجية القُطرية التي ُوِضعت مؤخراً روابط، حسب االقتضاء،  عدد من حدَّ

 وأھداف التنمية المستدامة. األنشطة الوطنية للتعاون التقنيبين 

ى ٢٠١٦وفي عام   -٤ دول ھي:  ٢٠، وقَّعت دول أعضاء عل ذه ال اً، وھ اً قُطري تونياإطاراً برنامجي وادور، واس ، اك

دا، وبورونديو، بوركينا فاسو، وأوزبكستانو ا، وبولن نغافورة، وزامبي ان، والصين، وسيشيل، والسنغال، وس ا، وُعم ، غان

ا مجموعه النيجر، ونيبال، وميانمار، ومالوي، وماليزيا، وكوستاريكا، وقطرو اك م اً  ٩١. وكان ھن اً قُطري إطاراً برنامجي

 سارياً مع نھاية العام.

م  -٥ ات  وتتحكَّ ة (االتفاق االتفاقات التكميلية المنقحة بشأن تقديم المساعدة التقنية من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذري

ام  . ٢٠١٦التكميلية المنقحة) في تقديم الوكالة المساعدة التقنية. وقد وقَّعت سبع دول أعضاء على اتفاق تكميلي منقَّح في ع

  دولة. ١٣٢ان عدد الدول األعضاء التي وّقعت على اتفاق تكميلي منقح يبلغ ، ك٢٠١٦ كانون األول/ديسمبر ٣١وحتى 
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 أطر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية

م المتحدة في دعم أھداف   -٦ ة األم إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية ھو ھيكل لتنسيق إجراءات منظوم

م المتحدة ، واصلت الوكال٢٠١٦التنمية الوطنية. وفي عام  ذ أطر عمل األم ة التركيز على المشاركة أكثر في وضع وتنفي

ى  ا وسھَّلت الوصول إل وعي بعملھ ادة ال ى زي ة عل ة الوكال ذه العملي للمساعدة اإلنمائية في البلدان ذات الصلة. وساعدت ھ

ة تساعدت  باإلضافة إلى ذلك،الھيئات الوطنية الرئيسية المعنية بتنسيق وتخطيط التنمية. و ك العملي اون ل في التنسيق والتع

  مع األمم المتحدة وغيرھا من الشركاء.

، شاركت الوكالة في التوقيع على ما مجموعه عشرة أطر من أطر عمل األمم المتحدة للمساعدة ٢٠١٦وفي عام   -٧

ا، وأذربيجاناإلنمائية لفائدة  نغالديش، وألباني ل األسود، وب ا المتحدة، والجب ة تنزاني ة ، وجمھوري ة الو الديمقراطي جمھوري

من أطر عمل  ٤٥. وتعتبر الوكالة حاليا مشاركة في التوقيع على ھندوراس، ومنغوليا، وطاجيكستان، وجورجيا، والشعبية

 األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية السارية.

 اتفاقات الشراكة والترتيبات العملية

ام   -٨ ة في ع د مع المفوضية األوروبي ويض جدي اق تف ى اتف ة عل ى ٢٠١٦وقَّعت الوكال د عل اق الجدي ز االتف . ويركِّ

ة  اون مع الوكال اق تع ى اتف ذلك عل ة ك ووي. ووقَّعت الوكال ان اإلشعاعي والن م للدول األعضاء في مجال األم الدعم المقدَّ

  طة المشتركة لبناء القدرات والتدريب في مجال تخطيط الطاقة.الدولية للطاقة المتجددة يرمي إلى دعم تنسيق األنش

ين المتخصصين في ٢٠١٦وفي عام   -٩ ة للمھني اھج الوكال اون بشأن من ين للتع رتيبين عملي ى ت ة عل ، وقَّعت الوكال

اكا في ال ان، ومع مجال الطب النووي، وذلك مع المدرسة العليا للطب التابعة لجامعة أوساكا والمستشفى الجامعي ألوس ياب

م  دَّ ة، ق ة مع الوكال ة الموقَّع ات العملي ھيئة الصحة بدبي التابعة لمستشفى دبي باإلمارات العربية المتحدة. وفي إطار الترتيب

المجلس العام للرابطات الطبية الرسمية في إسبانيا ومؤسسة التعاون الدولي للرابطات الطبية اإلسبانية الخبرات خالل العام 

 اإلقليمية في أمريكا الالتينية بشأن العالج اإلشعاعي. إلى المشاريع

ووقَّعت الوكالة كذلك على ترتيبات عملية مع منظمة التعاون اإلسالمي والبنك اإلسالمي للتنمية بشأن التعاون في   -١٠

اون  ات إطاراً للتع ا. ووضعت الترتيب دول األعضاء المشتركة بينھ ازي مجال المكافحة الشاملة للسرطان في ال ر انحي غي

يما من  ي، وال س اون التقن امج التع لدعم الدول األعضاء المشتركة بينھا في مجال المكافحة الشاملة للسرطان من خالل برن

 خالل برنامج العمل من أجل عالج السرطان. 

 إدارة برنامج الوكالة للتعاون التقني

ام   -١١ ة، ٢٠١٦في ع رامج، في الصحة والتغذي ا مصروفات الب ر عنھ ا تعبِّ دول األعضاء، كم ات ال ـمّثلت أولوي ، ت

ان ١واألمان، واألغذية والزراعة (الشكل  ام، ك ة الع ول نھاي اطق. وبحل ين المن ز ب ات في التركي )، مع وجود بعض التباين

اء م ٤١٧مشروعاً عامالً. وخالل العام، تم إغالق  ٩١٤ھناك  دول األعضاء  ٤شروعاً وإلغ ا بالتشاور مع ال مشاريع منھ

ة في  ٤٥٠المعنية، وكان ھناك  ة وطني ة برنامجي ذت تسعة مشاريع احتياطي امشروعاً إضافياً في طور اإلغالق. وُنفِّ ، بنم

، وُنفِّذ مشروعان في سھندورا، وھايتي، ونيكاراغوا، وكوستاريكا، وغواتيماال، وسوازيلند، والسلفادور، وجزر مارشالو

   منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي.
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  (بسبب تقريب األرقام فإنَّ النسب المئوية ٢٠١٦المبالغ المدفوعة حسب المجاالت التقنية لعام  -١الشكل 

 .)٪١٠٠قد ال تصل بالضبط إلى 
 
 
  

 أبرز التطورات المالية

ام   -١٢ ي لع اون التقن ندوق التع دفوعات لص ت الم ه  ٢٠١٦بلغ ا مجموع أخرات  ٧٨٫٥م مل مت ورو (ال تش ون ي ملي
رقم  ل ال ررة االسترداد)، مقاب ة المق اليف البرنامجي ة والتك الغ تكاليف المشاركة الوطني ورو،  ٨٤٫٥المستھدف الب ون ي ملي

دل ٢(الشكل  ٪٩٢٫٩إلى  ٢٠١٦حيث وصل معدل تحقيق المدفوعات في نھاية عام  ى مع وارد إل ). وأدى استخدام ھذه الم
  .٪٨٤٫٦تنفيذ في صندوق التعاون التقني مقداره 

  
  

  .٢٠١٦- ٢٠٠٧االتجاھات في معدل التحـقيق،  -٢الشكل 

  

  

 األمان 
٢٣٫١٪ 

المياه والبيئة
٧٫٠٪ 

  الطاقة

٦٫٢٪ 

األغذية 
 والزراعة

١٧٫٣٪ 

 الصحة والتغذية

٢٥٫٨٪ 

التطبيقات 
الصناعية/التكنولوجيا 

 اإلشعاعية

٦٫٢٪ 

تطوير وإدارة 
 المعارف النووية

١٤٫٢٪ 

٩٨٫٠٪ 

٩٦٫٠٪ 

٩٤٫٠٪ 

٩٢٫٠٪ 

٩٠٫٠٪ 

٨٨٫٠٪ 

٨٦٫٠٪ 

٨٤٫٠٪ 
٢٠٠٧        ٢٠٠٨        ٢٠٠٩        ٢٠١٠       ٢٠١١       ٢٠١٢         ٢٠١٣       ٢٠١٤        ٢٠١٥        ٢٠١٦ 

٩٥٫٩٪ 

٩٥٫٩٪ 

٩٦٫١٪ 

٩٦٫١٪ 
٩٤٫٥٪ 

٩٤٫٥٪ 
٩٢٫٣٪ 

٩٢٫٣٪ 

٨٩٫٣ ٪٨٩٫٣٪ 

٨٩٫٤ ٪٨٩٫٣٪ 

٩٢٫٨٪ 

٩٢٫٧٪ 

٨٩٫٨٪ 

٨٩٫٥٪ 

٩٤٫١٪ 

٩٤٫٠٪ 

٩٣٫٦٪ 

٩٢٫٩٪ 

النسبة المئوية من الرقم المستھدف المتعھَّد به معدل التحقيق بشأن المدفوعات
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 جودة برنامج التعاون الـتقني تحسين

ام   -١٣ ة ع دول األعضاء طيل ى ال دعم إل ة ال مت الوكال من أجل مواصلة تحسين جودة تصاميم المشاريع  ٢٠١٦قدَّ

مت نحو ٢٠١٩-٢٠١٨الموضوعة لدورة التعاون التقني للفترة  ة والجلسات  ٣٠. ونظَّ من حلقات العمل والفعاليات التدريبي

ة  ة البرنامجي ن اإلعالمي ر م دة أكث ؤولي  ٦٠٠لفائ اريع ومس راء المش ك نظ ي، وشمل ذل اون التقن ة بالتع ة معني ة فردي جھ

دول  ذلك في ال اً وك ات داخلي ذه الفعالي مت ھ ين. وُنظِّ رامج والمسؤولين التقني وطنيين والمسؤولين عن إدارة الب االتصال ال
مة لتلبية االحتياجات المحددة للجمھور. وقُ دعم بشأن استخدام نھج األعضاء، وكانت مصمَّ مت للمشاركين التعليمات وال دِّ

  )، وكذلك بشأن استخدام أدوات رصد وتقييم المشاريع الجارية. ٣اإلطار المنطقي لتصميم مشاريع جديدة (الشكل 

ثت  -١٤  جميع الوثائق اإلرشادية ونقَّحت الوكالة وحدَّ

المتعلقة بضمان جودة برنامج التعاون التقني،  ذات الصلة

ي ومسرد  اون التقن امج التع بما في ذلك معايير جودة برن

مصطلحات تخطيط وتصميم برنامج التعاون التقني. ومن 

دة، أن تساعد  ة الجدي ى جانب القائم ائق، إل شأن ھذه الوث

ق أفرقة المشاريع على الوفاء بم ا يتعل ات الجودة فيم تطلب

ي  ار المنطق ج اإلط ق نھ ى تطبي اريع وعل ائق المش بوث

ة  ائق المنقَّح د أُتيحت الوث اريع. وق ال المش يط أعم وتخط

ى المكتب المرجعي إلطار  ة عل دول األعضاء واألمان لل

 إدارة دورة البرنامج.

اون  وفي تشرين الثاني/نوفمبر، أجرت الوكالة أول تقييم لجودة مسودات  -١٥ تصاميم المشاريع التي أُِعدَّت لدورة التع

ايير ٢٠١٩-٢٠١٨التقني للفترة  ا لمع ائق المشاريع من حيث امتثالھ اءة بشأن وث ات بن مت إلى الدول األعضاء تعقيب . وقُدِّ

 . ٢٠١٩-٢٠١٨جودة برنامج التعاون التقني وللمبادئ التوجيھية لتخطيط وتصميم برنامج الوكالة للتعاون التقني للفترة 

 رصد وتقييم مشاريع التعاون التقني

اون   -١٦ ارير بشأن مشاريع التع ديم التق ي للرصد وتق ة لنظام إلكترون أُطلِقت في كانون األول/ديسمبر صيغة تجريبي

رر استخدامھا  التقني، وشملت تلك الصيغة تقارير تقييم التقدم المحرز في المشاريع وتقارير إنجازات المشاريع، ومن المق

ام في عملية تقديم التقارير عن جميع مشاريع التعاو ة في ع ن ٢٠١٦ن التقني العامل د أن يمكِّ ذا النظام الجدي . ومن شأن ھ

يم  من تقديم تقارير أسرع وذات صلة أكبر إلى الدول األعضاء، ومن شأنه أن يسھِّل كثيراً تجميع وتفسير بيانات تقارير تقي

  التقدم المحرز في المشاريع التخاذ قرارات مستنيرة.

 األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرىالشراكات والتعاون مع منظومة 

م المتحدة لمكافحة التصحر بشأن   -١٧ ة األم ة شراكات مع اتفاقي في منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي، أقامت الوكال

ا  ى نجاعتھ ة عل ات النظيري رھن التقني ا أن تب ن خاللھ ن م ي يمك ة الت ى الكيفي وء عل ليط الض ل تس ن أج ة م ل الترب تآك

ة استعراض الستخدام دورة الخامسة عشرة للجن ة في ال اخ. وشاركت الوكال ر المن ھا في مكافحة التصحر والتأقلم مع تغي

  تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر في نيروبي بكينيا في تشرين الثاني/نوفمبر. 

  

  

 

  مشاركون في حلقة عمل بشأن نھج اإلطار المنطقي، -٣ -الشكل
 .٢٠١٦نيسان/أبريل 
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م المتحدة  ٢٠١٦وفي عام   -١٨ ة األم ا منظم رة ومعھ ة ألول م ذلك، استضافت الوكال دو) ك ة الصناعية (اليوني للتنمي

م  امج األم ع برن اون م ز التع ي تعزي اع ف اھم االجتم دة. وس م المتح االت األم ين لوك ين األوروبي ديرين اإلقليمي اً للم اجتماع

ة الصحة  ا، ومنظم م المتحدة االقتصادية ألوروب ة األم م المتحدة، ولجن ة والزراعة لألم ة األغذي المتحدة اإلنمائي، ومنظم

 ة وھيئات أخرى.العالمي

 االتفاقات اإلقليمية والبرمجة

دعم لوضع   -١٩ دول األعضاء األخرى ال ة ومع مجموعات ال ات اإلقليمي ة مع مجموعات االتفاق اون الوكال يوفِّر تع

دة على الصعيد اإلقليمي.    برامج تعاون تقني إقليمية أقوى ترّكز على األولويات المحدَّ

اق   -٢٠ وويين (اتف ا الن م والتكنولوجي وظل االتفاق التعاوني اإلقليمي األفريقي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العل

ين  ا ب اون اإلقليمي فيم د التع ا ولتوطي ة في أفريقي دان النامي ين البل ا ب أفرا) يمثِّل اإلطار الرئيسي لتعزيز التعاون التقني فيم

 ق أفرا. األطراف في اتفا ٤١الحكومات الـ

اق   -٢١ وفي تموز/يوليه، استضافت مصر في شرم الشيخ االجتماع السابع والعشرين للفريق العامل التقني المعني باتف

را وإدارة  اق أف ة التف ذ المشاريع اإلقليمي ز تنفي ادة تعزي دابير وإجراءات ملموسة لزي د ت اع واعتم أفرا. واستعرض االجتم

 أنشطته التعاونية.

امج وخالل الدو  -٢٢ ائج المرجوة من برن اش حول النت رة العادية الستين للمؤتمر العام للوكالة، عقدت الوكالة حلقة نق

امج  ي تحقَّقت بمساعدة برن التعاون التقني في أفريقيا وفعاليته. وناقش المشاركون في تلك الحلقة التقدم المحَرز والنتائج الت

امج في الصحة التعاون التقني في أفريقيا على مدى العقد المن زوا باألساس على بناء القدرات ومساھمات البرن صرم. وركَّ

 البشرية وإدارة الموارد المائية والتطبيقات الصناعية وتنمية الموارد البشرية. 

د   -٢٣ ام. واعتم ؤتمر الع تين للم دورة الس الل ال را خ اق أف ي اتف رون لممثل ادس والعش اع الس ذلك االجتم م ك وُنظِّ

ام المشاركون الت را لع اق أف ر السنوي التف را ٢٠١٥قري اق أف ة الصادرة عن اتف ث ة والمؤشرات المحدَّ ادئ التوجيھي ، والمب

ذلك  اع ك د االجتم ة. واعتم ة الوطني ة للمؤسسات النووي ة اإلقليمي اق الشبكة األفريقي ة وميث بشأن استدامة المؤسسات النووي

 .٢٠٣٠-٢٠١٦في أفريقيا في الفترة  االستراتيجية اإلقليمية لتعزيز استدامة الطب النووي

را ٢٠١٦وفي عام   -٢٤ ، بلغ مجموع المساھمات التي قدمتھا الحكومات األطراف في اتفاق أفرا إلى صندوق اتفاق أف

دره  ٨٤١ ٣٧٦ ا ق غ ُخِصص م ذا المبل ن ھ ورو، وم زام  ٧٤١ ٣٧٦ي ى الت ان عل ي، كبرھ اون التقن اريع التع ورو لمش ي

رات  ١٠٠ ٠٠٠وتم تحويل المبلغ المتبقي وقدره األطراف المتواصل ببرنامج التعاون التقني.  د مختب ورو لمشروع تجدي ي

 .زايبرسدورفالتطبيقات النووية، دعماً لتشييد مختبرات جديدة في 

ون   -٢٥ ة األول المعن ة المرضىوفي تشرين الثاني/نوفمبر، أصدرت الوكالة موجز الوكال ا  "تحسين رعاي في أفريقي
ن"  ي اآلم الل التصوير الطب ن خ ة م وجز الوكال ين ٢٠١٦/١(م ائيين طبي ود فيزي ة وج ى أھمي لِّط الضوء عل و يس )، وھ

 مؤھلين في أفريقيا لالضطالع بالتصوير الطبي الفائق التقنية.

ة الو  -٢٦ دول العربي اوني لل اق التع ي االتف د مجلس ممثل دَّ ادئ، ح يا والمحيط الھ يا للبحث وفي منطقة آس ة في آس اقع

وارد  ين مراكز الم ايير تعي اليب ومع د أس يا) واعتم اق عراس وويين (اتف ا الن م والتكنولوجي والتنمية والتدريب في مجال العل

 اإلقليمية في اتفاق عراسيا. 
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دريب في مجا٢٠١٦وفي عام   -٢٧ ة والت م ، اعتمد الممثلون الوطنيون لالتفاق التعاوني اإلقليمي للبحث والتنمي ل العل

دخل  رر أن ي اق ومن المق الً لالتف دَّ والتكنولوجيا النوويين (االتفاق التعاوني اإلقليمي) لمنطقة آسيا والمحيط الھادئ نصاً مع

 .٢٠١٧حيز النفاذ في حزيران/يونيه 

ي   -٢٨ ا ف ي فيين ادئ ف يط الھ يا والمح ة آس ن منطق ون م ون الوطني ون والممثل ال الوطني ؤولو االتص ع مس واجتم

امج اإلقليمي شب دَّ إطار البرن امج اإلقليمي. وأُِع ق بالبرن اط/فبراير لمناقشة التحديات والفُرص وسُبل المضي قُدماً فيما يتعل

رة  ة ٢٠٢٨-٢٠١٨للفت ة برمج ه علمي أنه أن يوجِّ ن ش باط/فبراير وم اع ش د خالل اجتم ل، واعُتم ة عم ة وثيق و بمثاب ، وھ

التفاق التعاوني اإلقليمي في منطقة آسيا والمحيط الھادئ على مدى السنوات العشر المشاريع اإلقليمية الخارجة عن نطاق ا

 المقبلة. 

ادئ من خالل مشروع   -٢٩ يا والمحيط الھ ة آس ل لمنطق ان النق ق بأم ا يتعل ة فيم بكات إقليمي ة ش ة إقام وسھَّلت الوكال

المواد المشعة. كما أنھا دعمت مشاريع إقليمية إقليمي يھدف إلى تعزيز وضع منظومة فعالة لضمان االمتثال في مجال نقل 

 .المنطقةمخصصة في ميدان التأھب والتصدي للطوارئ لفائدة تجمعات قُطرية متنوعة في 

ر  ٢٠١٦بناء القدرات البشرية الھادف في منطقة آسيا والمحيط الھادئ في عام  وساھم  -٣٠ ة أكث ة فعال ذ عملي في تنفي

ال نشاطين بشأن  ى سبيل المث ا عل قة بأسلوب أفضل في مجال بناء القدرات. واستضافت سري النك من حيث التكلفة ومنسَّ

ين واني؛ واستضافت الفلب اج الحي ف واإلنت ر المتل ار غي ال  االختب ي مج ة ف ية جماعي ة دراس ى منح لين عل اطا للحاص نش

دة من  اھج جدي ُتحِدثت من ك، اس ى ذل ة. وباإلضافة إل رة النباتي م في إندونيسيا نشاط بشأن الطف الھيدرولوجيا النظيرية؛ وُنظِّ

ي دة المھني تمر لفائ ي المس يم الطب دعم التعل ووي ل ال الطب الن ي مج ين المتخصصين ف ة للمھني اھج الوكال ي من ين ف ن الطبي

 المجال النووي لتمكينھم من االضطالع بمھامھم بكفاءة ومھنية وسالمة. 

ة وأداة التخطيط  ٢٠١٦وبدأ العمل في عام   -٣١ ة المرجعي ة الوثيق ا، وھو بمثاب على تحديث النموذج اإلقليمي ألوروب

د المجاال وذج الجدي د النم ة. ويجسِّ ي اإلقليمي اون التقن اريع التع ية لمش ةت ااألساس ية ذات األولوي وھي  لمواضيعية األساس

د  دِّ الصحة البشرية، والتصرف في النفايات المشعة وإصالح البيئة، والقوى النووية، واألمان النووي واإلشعاعي، وھو يح

 القائمة مع أھداف التنمية المستدامة. الروابط

اون  -٣٢ اق التع ا وفي منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي، واصل االتف وويين في أمريك ا الن م والتكنولوجي رويج العل ي لت

ين  ا ب اون فيم ى التع ى التشجيع عل الالتينية والكاريبي (اتفاق أركال) مساھمته في التنمية المستدامة في المنطقة، وعمل عل

، ٢٠١٦قة. وفي عام البلدان والترويج لالستخدامات السلمية للعلوم والتكنولوجيا النووية لمعالجة أولويات واحتياجات المنط

دليل  ة ل ي. وُوضعت الصيغة النھائي اون التقن يم مشاريع التع ة رصد وتقي عمل اتفاق أركال والوكالة معاً على تعزيز عملي

ة  ا الالتيني ي ألمريك تراتيجي اإلقليم النموذج االس ا ب ة وارتباطھ اريع اإلقليمي ذ المش ز تنفي ة لتعزي وفير منھجي ى ت ي إل يرم

يوفِّ  اريبي. وس ي والك اون التقن امج التع ين إدارة برن ع تحس ة، م ة المقبل اريع اإلقليمي دخالت للمش ة م ذه المنھجي ذ ھ ر تنفي

 اإلقليمي التابع للوكالة وزيادة تأثير التكنولوجيا النووية في منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي.

جتماع برئاسة اتفاق أركال بين االتفاقات اإلقليمية وخالل الدورة العادية الستين للمؤتمر العام التابع للوكالة، ُعقد ا  -٣٣

ي  اركون ف ق المش ي. واتف اوني اإلقليم اق التع ال واالتف اق أرك يا واتف اق عراس را واتف اق أف ي اتف ة، وھ ة األربع والتعاوني

ي  د ف دَّ و مح ا ھ ات، كم ين االتفاق اون ب اليب التع ل أس ى تفعي راءات ترمي إل اذ إج ى وضع خطة التخ اع عل ة االجتم ورق

ات  ات وأفضل الممارس ادل المعلوم ھيل تب ى تس ة إل ود الرامي ذه الجھ ة ھ دعم الوكال اً. وت الً رباعي أت محف ة أنش مفاھيمي

 والخبرات واستكشاف مجاالت مشتركة للتعاون فيما بين االتفاقات. 
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 برنامج العمل من أجل عالج السرطان

ام   -٣٤ من أجل إدراج الطب اإلشعاعي  ٢٠١٦واصلت الوكالة دعمھا للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل طوال ع

ة  ة الرفيع ات الدولي د من الفعالي تدام. وشاركت في العدي في االستراتيجيات الوطنية الشاملة لمكافحة السرطان بأسلوب مس

  ضد ھذا المرض.المستوى بشأن السرطان، مبرزة دورھا في الكفاح العالمي 

يالت   -٣٥ ادة عق ة الخاصة حول قي ي الجلس ة صوغ إعالن اسطنبول الصادر ف ھَّلت الوكال ك، س ى ذل وباإلضافة إل

اون اإلسالمي  ة التع ة الثالث عشر لمنظم ؤتمر القم الملوك والرؤساء لجھود مكافحة السرطان والتي ُعقدت على ھامش م

د اإلعالن التزام عقيالت  دعوة في تركيا. ويؤكِّ دعوة لمكافحة السرطان، وال ة وال الملوك والرؤساء بالترويج لبرامج التوعي

ات  ه من األولوي ى جدولجعل الوقاية من السرطان ومكافحت العل دولي من  ل األعم وطني وال ى الصعيدين ال الصحية عل

 خالل اتباع نھج متعدد القطاعات. 

ات المتك  -٣٦ ة استعراضات للبعث ى وأجرت الوكال رطان إل ن أجل عالج الس ل م امج العم ة لبرن دول أعضاء  ٨امل

مت توصيات بشأن تعزيز الخدمات ھندوراسو ليبيرياو كينياو كازاخستانو سيراليونو بيالروسو بليزو باراغواي( )، وقدَّ

ا ة وتس ى األدل ة عل رارات قائم اذ ق د اتخ ه التحدي ى وج ذه التوصيات عل دعم ھ رطان. وت ة الس ة لمكافح دول الوطني عد ال

 األعضاء على إعطاء األولوية للتدخالت واالستثمارات في البرامج الشاملة لمكافحة السرطان. 

لفادور  -٣٧ ي الس ار و وف ة ميانم ة لبحوث السرطان ومنظم ة الدولي ع الوكال ة م ة الذري ة للطاق ة الدولي دت الوكال ، عق

 ة السرطان وتقدير تكاليفھا. الصحة العالمية حلقات عمل وطنية لتحديد أولوية تدخالت مكافح

ة   -٣٨ ر الحكومي ات غي ة والمنظم ة الدولي ات الحكومي دول األعضاء والمنظم ن ال دعم م اس ال ة التم وواصلت الوكال

ة  وكذلك القطاع الخاص فيما يتعلق بأنشطة الوكالة الرامية إلى مكافحة السرطان. ووردت مساھمات خارجة عن الميزاني

 يورو من الدول األعضاء في الوكالة ومن شركائھا.   ١ ٥٩١ ٢٨١بمبلغ 

 التواصل الخارجي واالتصاالت

ع   -٢٩ ة والمجتم ات المانح ين والجھ اليين والمحتمل ركاء الح اء والش دول األعض ع ال ارجي م ا زال التواصل الخ م

ة. ى الوكال ة بالنسبة إل ز الھام ؤر التركي ي  اإلنمائي الدولي إحدى ب اون التقن ى أنشطة التع ز عل مت معارض تركِّ د ُنظِّ ولق

خالل أيام التنمية األوروبية والمنتدى الدولي لألمن الغذائي التابع لمصرف التنمية اآلسوية ومؤتمر طوكيو الدولي السادس 

ات المعني بالتنمية األفريقية، من بين أنشطة أخرى. وخالل الدورة العادية الستين للمؤتمر العام للو ة، ُنظمت ست فعالي كال

ي  ة ف ا النووي وم والتكنولوجي ة إلدراج العل ادرة التجريبي ل المب ي، مث اون التقن اريع التع ات مش ة وعرضت مخرج جانبي

ون  روع معن الل مش ن خ عت م ادرة ُوض ي مب ادئ، وھ يط الھ يا والمح ة آس ي منطق ة ف دارس الثانوي تدامة ’الم م اس دع

  ‘. شبكات فيما بينھا في منطقة آسيا والمحيط الھادئالمؤسسات النووية الوطنية وإقامة 

يين،   -٤٠ دة الدبلوماس ي لفائ اون التقن ة الدراسية بشأن التع وبر، الحلق ا في تشرين األول/أكت ة، في فيين وعقدت الوكال

مة لتزويد البعثات الدائمة باستعراض شامل لبرنامج التعاو ٤٠وحضرھا   ن التقني. مشارًكا. وھذه الحلقة الدراسية مصمَّ

ة   -٤١ ام الدولي لة بموضوع األي تھدفة ذات الص ارجي المس ة أدوات التواصل الخ رت الوكال نة، نش دار الس ى م وعل

وم الصحة  اف، وي المي لمكافحة التصحر والجف وم الع المي للسرطان، والي وم الع ك الي ي ذل ا ف دة، بم م المتح دة لألم دَّ المح

  الجتماعي والمواقع الشبكية من أجل ترويج أنشطة التعاون التقني ذات الصلة. العالمي، وذلك باستخدام وسائل التواصل ا
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ي بإضافة ٢٠١٦وخالل عام   -٤٢ اون التقن ي الخاص بالتع اً، و ٧٢، ُحدِّث الموقع اإللكترون االً إلكتروني االت  ٦مق مق

ع اآلن نحو  ١٨مصورة، و غ عدد زوار الموق ديو، ويبل راً كل شھر. وتل ٨٥٠٠أشرطة في ام زائ ع في ع  ٢٠١٦قى الموق

ع الشبكي الخاص  ١٠٢ ٠٠٠أكثر من  وى الموق وى الشبكي، أصبح محت د للمحت زيارة. ومع انتقال الوكالة إلى نظام جدي

 بالتعاون التقني يستوعب صفحات أكبر بكثير من الموقع الشبكي الرئيسي للوكالة، مما يعّزز وضوح البرنامج. 

ر من  @IAEATCن الحساب تغريدة م ٧٧٠وأُرسل أكثر من   -٤٣ ابع.  ٣٠٠٠على تويتر، ولھذا الحساب اآلن أكث مت

وم  د عدد أعضائھا الي دين" يزي ع "لينك ومجموعة الخريجين الحاصلين على ِمنح دراسية في إطار التعاون التقني على موق

 عضو.  ١٦٠٠على 

 المساعدة التشريعية

ي.  ٢٠١٦عام  واصلت الوكالة في  -٤٤ اون التقن امج التع تقديم المساعدة التشريعية إلى دولھا األعضاء من خالل برن

ى  ة إل ة قُطري ريعية ثنائي اعدة تش مت مس دِّ ورة حول صياغة  ١٩وقُ ة ومش ات خطي ديم تعليق ق تق ة عضواً، عن طري دول

دان م ريعية لبل ر التش ة األط ا استعرضت الوكال ة. كم ة الوطني ريعات النووي تعراض التش ات االس ن بعث زء م تجدة كج س

ة، أتاحت  ّر الرئيسي للوكال ة قصيرة األجل للمق ارات علمي راد زي دد من األف مت لع المتكامل للبنية األساسية النووية. وُنظِّ

  المجال للحاصلين على المنح الدراسية الكتساب مزيد من الخبرة العملية في القانون النووي. 

رة من ونظمت الوكالة الدورة ا  -٤٥ ووي في الفت انون الن د الق ؤتمر معھ ى  ١٠لسادسة لم وبر  ٢١إل تشرين األول/أكت

ى التفاعل  ٢٠١٦ ة عل دريس قائم اليب ت في مدينة بادن بالنمسا. وھذه الدورة الشاملة، التي تستغرق أسبوعين وتستخدم أس

اء ع دول األعض ب ال ن جان د م ب المتزاي ة الطل مة لتلبي مَّ ي دورة مص ة، ھ ين والممارس ريعية ولتمك اعدة التش ى المس ل

المشاركين من اكتساب فھم راسخ لجميع جوانب القانون النووي، فضالً عن صياغة التشريعات النووية الوطنية لبلدانھم أو 

 مشاركاً من الدول األعضاء.  ٥٨تعديلھا أو استعراضھا. وقد حضر التدريب 

نغافورة (  -٤٦ ي س ين ف ل دون إقليميت ا عم دت حلقت األردن ( ١٧-١٣وُعق ان ب ه) وعم انون  ١٥-١٢حزيران/يوني ك

ادئ. وحضر  يا والمحيط الھ ة آس دول األعضاء من منطق دة ال ووي لفائ انون الن مشاركاً من  ٧٠األول/ديسمبر) بشأن الق

ووي في  ٢٧ انون الن ة بشأن الق ات عمل وطني االودولة عضواً ھاتين الحلقتين. كما ُنظمت حلق او ب او بنم اناميو كمبودي  بي

الو لة نيب أن المواضيع المتص ادل اآلراء بش اًل لتب رت محف ووي، ووفَّ انون الن ب الق ع جوان ل جمي ات العم ت حلق . وتناول

 بالصكوك القانونية الدولية. 

 الفعالية الخاصة بالمعاھدات 

ة  -٤٧ ة السادس ة الوكال مت فعالي ذه  ُنظِّ ام. وأتاحت ھ ؤتمر الع تين للم ة الس دورة العادي الل ال دات خ الخاصة بالمعاھ

ام، وخصوصاً  دير الع دى الم ى المعاھدات الموَدعة ل داع صكوك تصديقھا عل دول األعضاء فرصة أخرى إلي الفعالية لل

أو صكوك قبولھا تلك المعاھدات أو المعاھدات المتعلقة باألمان واألمن النوويين والمسؤولية المدنية عن األضرار النووية، 

ديل  ى تع رة أخرى عل ام م ذا الع ة الخاصة بالمعاھدات لھ ز الفعالي  ٢٠٠٥الموافقة عليھا أو االنضمام إليھا. وانصبَّ تركي

ة  دت تحت رعاي ي اعُتِم ات الت التفاقية الحماية المادية للمواد النووية. وتم إطالع ممثلين من عدة دول أعضاء على االتفاقي

 الوكالة.
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  ١المرفق
ام   -١-الجدول ألف ي ع وارد ف تخدام الم ة واس ة العادي يص الميزاني امج  ٢٠١٦تخص امج والبرن ب البرن بحس

  الرئيسي (باليورو)

امج  ٢٠١٦الميزانية في عام استخدام موارد صندوق البرنامج العادي الخارجة عن   -٢-الجدول ألف بحسب البرن

  والبرنامج الرئيسي (باليورو)

ي مصروفات (المبالغ المدفوعة)   -(أ)٣-الجدول ألف ام صندوق التعاون التقن ة في ع ي والمنطق بحسب المجال التقن

٢٠١٦  

  (أ)٣في الجدول ألف  الواردة مصروفات صندوق التعاون التقني لمعلوماترسم بياني   -(ب)٣-الجدول ألف

  ، بحسب نوع االتفاق٢٠١٦كمية المواد النووية الخاضعة لضمانات الوكالة في نھاية عام   -٤-الجدول ألف

ة   -٥-الجدول ألف ة خارج المرافق الخاضعة لضمانات الوكال ة الواقع واد النووي اس الم عدد المرافق ومناطق قي

  ٢٠١٦خالل عام 

ي   -٦-الجدول ألف ات صغيرة (ف والت كمي افية وبروتوك والت إض ات ضمانات وبروتوك د اتفاق انون  ٣١عق ك

  )٢٠١٦األول/ديسمبر 

ة   -٧-الجدول ألف ات تكميلي د اتفاق ا، وعق اً لھ ام وديع دير الع دة األطراف يكون الم دِّ دات متع المشاركة في معاھ

ادمنقـَّحة، وقبول تعديالت المادة السادسة  ة عشرةوالفقرة ألف من الم ة  ة الرابع من نظام الوكال

  )٢٠١٦كانون األول/ديسمبر  ٣١األساسي (الحالة في 

ا   -٨-الجدول ألف اً لھ ام وديع دير الع ة و/أو يكون الم ة الوكال ا تحت رعاي ا واعتمادھ اوض عليھ م التف ات ت اتفاقي

رات ذات الصلة)   (الحالة والتطوُّ

ى   -٩-الجدول ألف الم (حت ي الع ييد ف د التش غيل وقي د التش ة قي وى النووي اعالت الق انون  ٣١مف مبر/األولك  ديس

٢٠١٦(  

  مشاركة الدول األعضاء في أنشطة مختارة للوكالة  -١٠-الجدول ألف

  ٢٠١٦) في عام INIRبعثات االستعراض المتكامل للبنية األساسية النووية (  -١١-الجدول ألف

  ٢٠١٦) في عام KMAV"زيارة للمساعدة في مجال إدارة المعارف" ( بعثات  -١٢-الجدول ألف

  ٢٠١٦) في عام EduTAبعثات "تقييم التعليم والتدريب" (  -١٣-الجدول ألف

  ٢٠١٦) في عام EPREVبعثات "استعراض إجراءات التأھب للطوارئ" (  -١٤-الجدول ألف

  ٢٠١٦السرطان التابع للوكالة في عام  بعثات متكاملة لبرنامج العمل من أجل عالج  -١٥-الجدول ألف

___________________  

  .على القرص المضغوط المرفق طيهمتاحة  ٣٢-إلى ألف ٢٧-الجداول من ألفملحوظة: 



٢  

  ٢٠١٦) في عام IPPASبعثات الخدمة االستشارية الدولية المعنية بالحماية المادية (  -١٦-الجدول ألف

  ٢٠١٦) في عام INSARRبعثات "التقييمات المتكاملة ألمان مفاعالت البحوث" (  -١٧-الجدول ألف

اعالت بعثات خبراء األمان   -١٨-الجدول ألف ان مف لمفاعالت البحوث استناًدا إلى منھجية "التقييمات المتكاملة ألم

  ٢٠١٦) في عام INSARRالبحوث" (

  ٢٠١٦) في عام IRRSبعثات "خدمة االستعراضات الرقابية المتكاملة" (  -١٩-الجدول ألف

  ٢٠١٦) في عام OSARTبعثات "فرقة استعراض أمان التشغيل" (  -٢٠-الجدول ألف

  ٢٠١٦) في عام SALTOبعثات "جوانب أمان التشغيل الطويل األجل" (  -٢١-الجدول ألف

  ٢٠١٦) في عام SEEDبعثات "خدمة تصميم المواقع واألحداث الخارجية" (  -٢٢-الجدول ألف

  بعثات استعراض األمان التقني  -٢٣-الجدول ألف

  ٢٠١٦البعثات االستشارية في عام   -٢٤-الجدول ألف

  ٢٠١٦) في عام ORPASبعثات "خدمة تقييم وقاية العاملين من اإلشعاعات" (  -٢٥-ألفالجدول 

  مفاعالت البحوث المستندة إلى عّينة من الوكالةالم ةالدوليالمراكز   -٢٦-الجدول ألف

  ٢٠١٦في عام  ھلَتتُ ساالبحثية المنسـَّقة التي المشاريع   -٢٧-الجدول ألف

  ٢٠١٦اسُتكملت في عام المشاريع البحثية المنسـَّقة التي     ٢٨-الجدول ألف

  ٢٠١٦المنشورات التي صدرت في عام   -٢٩-الجدول ألف

  ٢٠١٦الدورات التدريبية التي ُعقدت في إطار التعاون التقني في عام   -٣٠-الجدول ألف

  المواقع الشبكية ذات الصلة التابعة للوكالة  -٣١-الجدول ألف

  ٢٠١٦خالل  حسب الدولعدد وأنواع المرافق الخاضعة لضمانات الوكالة   -(أ)٣٢-الجدول ألف

الل   -(ب)٣٢-الجدول ألف ة خاضعة للضمانات خ واد نووي ى م ة عل ة أو المحتوي ق الخاضعة لضمانات الوكال المراف

٢٠١٦  
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 الرئيسي (باليورو)بحسب البرنامج والبرنامج  ٢٠١٦تخصيص الميزانية العادية واستخدام الموارد في عام   -١الجدول ألف

 البرنامج الرئيسي/البرنامج

-  الميزانية األصلية
على أساس سعر 
صرف قدره دوالر 
 واحد لليورو

لة   - الميزانية المعدَّ
على أساس سعر 

دوالر ١صرف قدره 
يورو  ٠٫٩٠٣مقابل 

 اإلنفاق
استخدام 
 الموارد

األرصدة الخالصة 
 من األعباء

 (ج) (ب) (أ)
(د) = 
(ج)/(ب)

 (ج)-(ھـ) = (ب)

القوى النووية ودورة الوقود - ١البرنامج الرئيسي 
 النووي والعلوم النووية

     

٪٩٩٫٤  ٨٨١ ١٣٣ ٣   ١٥٠ ١٥٤ ٣   ٩٥٣ ٢٠٢ ٣  اإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة المشتركة  ٢٦٩ ٢٠ 

٪٩٨٫٧  ١٤٦ ٢٩٣ ٨   ٣٣٤ ٤٠٢ ٨   ٠٣٣ ٥٣٧ ٨  القوى النووية   ١٨٨ ١٠٩ 

٪٩٣٫٨  ١٣٨ ٣٠٠ ٦   ٨٩٩ ٧١٣ ٦   ٠٧٤ ٨١٥ ٦  تكنولوجيات دورة الوقود النووي ومواده   ٧٦١ ٤١٣ 

القدرات والمعارف النووية من أجل تنمية بناء 
٪٩٥٫٧  ١٦٢ ٦٥٦ ٩   ٥٠١ ٠٩٣ ١٠   ٢٣٤ ٢٣٣ ١٠  الطاقة المستدامة   ٣٣٩ ٤٣٧  

٪٩٦٫٢  ٢٨٣ ٦٣٩ ٩   ١٤٠ ٠١٥ ١٠   ٢٧٠ ١٢١ ١٠  العلوم النووية   ٨٥٧ ٣٧٥ 

٪٩٦٫٥  ٦١٠ ٠٢٢ ٣٧   ٠٢٤ ٣٧٩ ٣٨   ٥٦٤ ٩٠٩ ٣٨  ١مجموع البرنامج الرئيسي   ٤١٤ ٣٥٦ ١  

التقنيات النووية من أجل  - ٢البرنامج الرئيسي 
 التنمية وحماية البيئة

     

٪١٠٠٫١  ٥٥٢ ٧٣٨ ٧   ٩١٧ ٧٢٧ ٧   ٣١٨ ٧٨٥ ٧  اإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة المشتركة    (٦٣٥ ١٠) 

٪٩٩٫٨  ١٥١ ٢٩١ ١١   ٠٠٥ ٣١٠ ١١   ٣٣٣ ٤٣٣ ١١  األغذية والزراعة   ٨٥٤ ١٨ 

٪٩٩٫٣  ٢٢١ ١١٨ ٨   ٩٥٨ ١٧٦ ٨   ٦٠٨ ٢٧٦ ٨  الصحة البشرية    ٧٣٧ ٥٨ 

٪٩٩٫٨  ٦٤٢ ٤٢٢ ٣   ٤٠٧ ٤٢٨ ٣   ٣٧١ ٤٦٦ ٣  الموارد المائية   ٧٦٥ ٥ 

٪١٠٠٫٥  ٩٦٢ ٢٣٢ ٦   ٧٠٣ ٢٠٠ ٦   ٥٩٧ ٢٧٥ ٦  البيئة   (٢٥٩ ٣٢) 

٪٩٠٫٢  ٠٤٥ ٠٠٨ ٢   ٨٥٢ ٢٢٦ ٢   ١٠٨ ٢٥٠ ٢  إنتاج النظائر المشعـة والتكنولوجيا اإلشعاعية   ٨٠٧ ٢١٨  

٪٩٩٫٣  ٥٧٣ ٨١١ ٣٨  ٨٤٢ ٠٧٠ ٣٩   ٣٣٥ ٤٨٧ ٣٩  ٢مجموع البرنامج الرئيسي    ٢٦٩ ٢٥٩  

 األمان واألمن النوويان - ٣البرنامج الرئيسي 
٪٩٤٫٠  ٢٣٣ ٦٩١ ٣   ٥٢٦ ٩٢٧ ٣   ٤٤٧ ٩٨٨ ٣  اإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة المشتركة    ٢٩٣ ٢٣٦  

٪٩٧٫٨  ٥٨٢ ١٠٣ ٤   ٠٥٥ ١٩٤ ٤   ٧٩٧ ٢٥٠ ٤  التأھـب والتصدي للحادثات والطوارئ   ٤٧٣ ٩٠ 

٪٩٨٫٧  ٣٦١ ٩٥٧ ٩   ٦٧٧ ٠٨٤ ١٠   ٧٦٣ ٢٦١ ١٠  أمان المنشآت النووية   ٣١٦ ١٢٧  

٪١٠٠٫٤  ١١٩ ٠٧٨ ٧   ٠٧٦ ٠٤٨ ٧   ٢١١ ١٦٨ ٧  األمان اإلشعاعي وأمان النقل    (٠٤٣ ٣٠)  

٪٩٢٫٨  ٣١٤ ٣٤٩ ٣   ٧٧٥ ٦٠٨ ٣   ٢٩٤ ٦٦٨ ٣  التصرف في النفايات المشعة   ٤٦١ ٢٥٩ 

٪٩٦٫١  ٩٤٩ ٠٨٤ ٥   ٧٢٩ ٢٨٨ ٥   ٣٥٧ ٣٨٤ ٥  األمن النووي   ٧٨٠ ٢٠٣ 

٪٩٧٫٤  ٥٥٨ ٢٦٤ ٣٣   ٨٣٨ ١٥١ ٣٤   ٨٦٩ ٧٢١ ٣٤  ٣مجموع البرنامج الرئيسي    ٢٨٠ ٨٨٧  

 التحقق النووي - ٤الرئيسي  البرنامج
٪٩٦٫٧  ٣٥٢ ٢٩٨ ١٣   ٢٢٩ ٧٥٧ ١٣   ٢٨٢ ٩١٩ ١٣  اإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة المشتركة    ٨٧٧ ٤٥٨ 

٪٩٩٫٤  ٨٠٢ ٩١٨ ١١٠   ٥٠٤ ٥٦٨ ١١١   ٠١٤ ١٨٣ ١١٣  تنفيذ الضمانات   ٧٠٢ ٦٤٩  

٪١٠٦٫٥  ٢٧٨ ٤٧١   ٣٢٠ ٤٤٢   ٦٤٢ ٤٥١  أنشطة التحقق األخرى   (٩٥٨ ٢٨) 

٪١١٣٫٠  ٦٤٨ ٢٧٥ ٨   ٤٠٤ ٣٢٥ ٧   ١٢٢ ٤٧٣ ٧  التطوير   (٢٤٤ ٩٥٠) 

٪٩٩٫٩  ٠٨٠ ٩٦٤ ١٣٢   ٤٥٧ ٠٩٣ ١٣٣   ٠٦٠ ٠٢٧ ١٣٥  ٤مجموع البرنامج الرئيسي    ٣٧٧ ١٢٩  

الخدمات الخاصة بالسياسات  - ٥البرنامج الرئيسي 
 والتنظيم واإلدارة

٪٩٦٫١  ٣٩٧ ٨٦٢ ٧٤   ٦١٧ ٨٧٢ ٧٧   ٥٢٨ ٦١١ ٧٨  الخدمات الخاصة بالسياسات والتنظيم واإلدارة   ٢٢٠ ٠١٠ ٣  

٪٩٦٫١  ٣٩٧ ٨٦٢ ٧٤   ٦١٧ ٨٧٢ ٧٧   ٥٢٨ ٦١١ ٧٨  ٥مجموع البرنامج الرئيسي    ٢٢٠ ٠١٠ ٣  
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 البرنامج الرئيسي/البرنامج

-  الميزانية األصلية
على أساس سعر 
صرف قدره دوالر 
 واحد لليورو

لة   - الميزانية المعدَّ
على أساس سعر 

دوالر ١صرف قدره 
يورو  ٠٫٩٠٣مقابل 

 اإلنفاق
استخدام 
 الموارد

األرصدة الخالصة 
 من األعباء

 (ج) (ب) (أ)
(د) = 
(ج)/(ب)

 (ج)-(ھـ) = (ب)

إدارة التعاون التقني  - ٦البرنامج الرئيسي 
 ألغراض التنمية

٪٩٦٫٦  ٠٩٣ ٣٦٨ ٢٣   ٧٠١ ١٨٣ ٢٤   ٦٨٤ ٥٣٦ ٢٤  إدارة التعاون التقني ألغراض التنمية    ٦٠٨ ٨١٥  

٪٩٦٫٦  ٠٩٣ ٣٦٨ ٢٣   ٧٠١ ١٨٣ ٢٤   ٦٨٤ ٥٣٦ ٢٤  ٦مجموع البرنامج الرئيسي    ٦٠٨ ٨١٥  

٪٩٨٫١  ٣١١ ٢٩٣ ٣٤٠   ٤٧٩ ٧٥١ ٣٤٦   ٠٤٠ ٢٩٤ ٣٥١  مجموع الميزانية العادية التشغيلية   ١٦٨ ٤٥٨ ٦  

 متطلبات تمويل االستثمارات الرأسمالية الرئيسية
القوى النووية ودورة الوقود  - ١البرنامج الرئيسي 

  –   –   –   –   –  النووي والعلوم النووية

التقنيات النووية من أجل  - ٢البرنامج الرئيسي 
  ٩٢٠ ٤٨٩ ٢  –  –   ٩٢٠ ٤٨٩ ٢   ٩٢٠ ٤٨٩ ٢  التنمية وحماية البيئة

٪٥٢٫٠   ٧٣٦ ١٥٦  ٢٠٠ ٣٠١  ٢٠٠ ٣٠١ األمان واألمن النوويان - ٣البرنامج الرئيسي   ٤٦٤ ١٤٤  

٪٩٠٫٨  ٨٢٩ ٠٩٣ ١   ٨٠٠ ٢٠٤ ١   ٨٠٠ ٢٠٤ ١  التحقق النووي - ٤البرنامج الرئيسي    ٩٧١ ١١٠  

الخدمات الخاصة بالسياسات  - ٥البرنامج الرئيسي 
٪٥٢٫٧  ٨٥٣ ١٢٦ ٢   ٠٨٠ ٠٣٦ ٤   ٠٨٠ ٠٣٦ ٤  واإلدارةوالتنظيم    ٢٢٧ ٩٠٩ ١  

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

٪٤٢٫٠  ٤١٨ ٣٧٧ ٣   ٠٠٠ ٠٣٢ ٨   ٠٠٠ ٠٣٢ ٨  مجموع الميزانية العادية الرأسمالية   ٥٨٢ ٦٥٤ ٤  

٪٩٦٫٩  ٧٢٩ ٦٧٠ ٣٤٣   ٤٧٩ ٧٨٣ ٣٥٤   ٠٤٠ ٣٢٦ ٣٥٩  برامج الوكالة مجموع   ٧٥٠ ١١٢ ١١  

األعمال المنفـَّذة لحساب جھات أخرى التي تسترد 
٪١١٢٫٧  ٠١٣ ٠١٣ ٣   ٧٤٨ ٦٧٣ ٢   ٧٤٨ ٦٧٣ ٢  تكاليفھا   (٢٦٥ ٣٣٩) 

          

٪٩٧٫٠  ٧٤٢ ٦٨٣ ٣٤٦   ٢٢٧ ٤٥٧ ٣٥٧   ٧٨٨ ٩٩٩ ٣٦١  مجموع الميزانية العادية   ٤٨٥ ٧٧٣ ١٠  

 يورو. ١دوالر مقابل  ١، الميزانية األصلية على أساس سعر الصرف ٢٠١٥الصادر في أيلول/سبتمبر  GC(59)/RES/5العمود أ: قرار المؤتمر العام 

يورو مقابل دوالر واحد في عام  ٠٫٩٠٣المتحدة وھو العمود ب: الميزانية األصلية معاد تقييمھا على أساس متوسط سعر الصرف المعمول به في األمم 
٢٠١٦.  
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ف  دول أل ام   -٢الج ي ع ة ف ة عن الميزاني ادي الخارج امج الع وارد صندوق البرن تخدام م امج  ٢٠١٦اس امج والبرن بحسب البرن
 الرئيسي (باليورو)

٢٠١٦اإلنفاق لعام  البرنامج الرئيسي/البرنامج  

 القوى النووية ودورة الوقود النووي والعلوم النووية - ١البرنامج الرئيسي 

  ٢٠٧ ٦١  اإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة المشتركة

 ٧٢٩ ١٩٩ ٣  القوى النووية

  ٣٥٢ ٥٣١ ٤  تكنولوجيات دورة الوقود النووي ومواده

  ٥٩٥ ٦٦٩  المستدامةبناء القدرات والمعارف النووية من أجل تنمية الطاقة 

  ٢٧٧ ٣٩٧ ١  العلوم النووية

  ١٦٠ ٨٥٩ ٩  ١مجموع البرنامج الرئيسي 

  التقنيات النووية من أجل التنمية وحماية البيئة - ٢البرنامج الرئيسي 

  ٢٢٨ ١٠٥ ٤  اإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة المشتركة

  ٣٦٤ ٦٨١ ٣  األغذية والزراعة

  ٤٥٢ ٥٩١  البشرية  الصحة

  ٠٨٩ ٩  الموارد المائية

  ٥٨٥ ٠١٨ ٢  البيئة

  –– إنتاج النظائر المشعة والتكنولوجيا اإلشعاعية

  ٧١٨ ٤٠٥ ١٠  ٢مجموع البرنامج الرئيسي 

 األمان واألمن النوويان - ٣البرنامج الرئيسي 

  ٣٨٧ ٨٤١ ٤  اإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة المشتركة

  ٠٣٩ ٣٥٢  التأھب والتصدي للحادثات والطوارئ

  ٤٣٣ ٤٤٩ ٥  أمان المنشآت النووية

  ٠٢٧ ٢١٥ ٢  األمان اإلشعاعي وأمان النقل 

  ٩٨١ ٠٩٦ ١  التصرف في النفايات المشعة

  ٦٦٨ ٥٣٦ ٣١  األمن النووي

  ٥٣٥ ٤٩١ ٤٥  ٣مجموع البرنامج الرئيسي 

 التحقق النووي - ٤الرئيسي  البرنامج

  ١٥٣ ٢٨٤ ١  اإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة المشتركة

  ٠٢٠ ٧١٣ ١٥  تنفيذ الضمانات

  –– أنشطة التحقق األخرى

  ٥٦٢ ٤١٧ ١٢  التطوير

  ٧٣٥ ٤١٤ ٢٩  ٤مجموع البرنامج الرئيسي 

 واإلدارةالخدمات الخاصة بالسياسات والتنظيم  - ٥البرنامج الرئيسي 

  ٤٥٧ ١١٢ ١  الخدمات الخاصة بالسياسات والتنظيم واإلدارة

  ٤٥٧ ١١٢ ١  ٥مجموع البرنامج الرئيسي 

 إدارة التعاون التقني ألغراض التنمية - ٦البرنامج الرئيسي 

  ٦٨٥ ٩١  إدارة التعاون التقني ألغراض التنمية

  ٦٨٥ ٩١  ٦مجموع البرنامج الرئيسي 

  ٢٩٠ ٣٧٥ ٩٦  صناديق البرامج الخارجة عن الميزانيةمجموع 
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ة)  -(أ)٣ألفالجدول  الغ المدفوع روفات (المب ي مص اون التقن ندوق التع ام  ص ي ع ة ف ي والمنطق ال التقن بحسب المج
٢٠١٦ 

  موجز جميع المناطق 
 (باليورو)

 أفريقيــا المجال التقني
آسيا والمحيط 

 الھادئ
 أوروبا

أمريكا الالتينية 
 والكاريبي

برامج 
عالمية/أقاليمية

برنامج العمل
من أجل 
عالج 
 (أ)السرطان

 المجموع

 ٤١٢ ٢٧٨ ٥ ٧٧٥ ١١٧ ١ ٥٤١ ٥٦٨ ٣٢٤ ٦٤٥ ١١٥ ٤٣٨ ١ ٦٥٧ ٥٠٨ ١ الطاقة

 ٤٩٠ ٧٧٥ ١٤ ٠٠٥ ٨٩١ ٦٥٧ ٢٤٦ ٣ ٦٥٣ ٥٣٦ ٣٩٧ ٣٨٦ ٣ ٧٧٨ ٧١٤ ٦ األغذية والزراعة

 ٩٦٧ ٠٢٠ ٢٢ ٢٣٧ ٦٩٥ ٠٢٣ ٤٥٩ ١ ٥٩٩ ٥٩٦ ٣ ٤٨٨ ٩٢٠ ٥ ٦٠٦ ٢١٦ ٥ ٠١٥ ١٣٣ ٥ الصحة والتغذية

 التطبيقات الصناعية/
 التكنولوجيا اإلشعاعية

٣٦٨ ٥٨٣ ١ ٦٨٩ ٠٧١ ١ ٦٩٢ ٣٧٢ ١ ٤٥٤ ٢٨١ ١ 
  

٢٠٣ ٣٠٩ ٥ 

تطوير وإدارة المعارف 
 النووية

٩٢٨ ٠٧١ ٢ ٥١٨ ٨٩٨ ٢ ١٥١ ٢٢٧ ١ ٥٤٢ ٣٩٨ ٢ ٠٦٠ ٥٤٠ ٣ 
 

١٩٩ ١٣٦ ١٢ 

 ٠٤٩ ٦٨٢ ١٩ ٩٥٨ ٠٨٢ ١ ٧٨٣ ٥١٣ ٣ ٧٧٥ ٠٥٨ ٦ ٠٥٩ ٨٨٣ ٤ ٤٧٥ ١٤٣ ٤ األمان 

 ٩٢٠ ٠٠٤ ٦ ٤٨٢ ٢٩ ٤٢٠ ٩٢٧ ١ ٩٥٧ ٣٩٦ ٩١٣ ٠٧٧ ١ ١٤٨ ٥٧٣ ٢ المياه والبيئة

 ٢٣٩ ٢٠٧ ٨٥ ٢٣٧ ٦٩٥ ١٧٠ ٦٥٢ ٦ ٨٨٥ ٣٣٤ ١٧ ٠٣٧ ٨٥٧ ١٥ ٣٢٤ ٧٧٣ ١٩ ٥٨٧ ٨٩٤ ٢٤ المجموع

  .من أجل عالج السرطان: برنامج العمل PACTبرنامج  أ 
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  (أ)٣الواردة في الجدول ألف   مصروفات صندوق التعاون التقني لمعلوماترسم بياني  –(ب) ٣الجدول ألف

  

 

 

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

 المياه والبيئة

 األمان 

 تطوير وإدارة المعارف النووية

التطبيقات الصناعية/التكنولوجيا 
 اإلشعاعية

 الصحة والتغذية

 األغذية والزراعة

 قةالطا

يورو ١٥ ٨٥٧  ٠٣٧ أوروبا  يورو ١٧ ٣٣٤  ٨٨٥ أمريكا الالتينية والكاريبي

 يورو ٢٤ ٨٩٤ ٥٨٧أفريقيا 

 المياه والبيئة

 األمان 

 تطوير وإدارة المعارف النووية

التطبيقات الصناعية/التكنولوجيا 
 اإلشعاعية

 الصحة والتغذية

 األغذية والزراعة

 قةالطا

١٠٫٣٪ 

١٦٫٦٪ 

١٤٫٢٪ 

٥٫١٪ 

٢٠٫٦٪ 

٢٧٫٠٪ 

٦٫١٪ 

٠    ٪١٠    ٪٢٠    ٪٣٠    ٪٤٠     ٪٥٠٪ 

٠    ٪١٠   ٪٢٠    ٪٣٠  ٪٤٠  ٪٥٠٪ 

٦٫٩٪ 

 المياه والبيئة

 األمان 

 تطوير وإدارة المعارف النووية

التطبيقات الصناعية/التكنولوجيا 
 اإلشعاعية

 الصحة والتغذية

 األغذية والزراعة

 قةالطا

 يورو ١٩ ٧٧٣ ٣٢٤آسيا والمحيط الھادئ 

٠    ٪١٠   ٪٢٠  ٪٣٠   ٪٤٠   ٪٥٠٪ 

٥٫٥٪ 

٢٤٫٧٪ 

١٢٫١٪ 

٢٦٫٤٪ 

١٧٫١٪ 

٧٫٣٪ 

٢٫٥٪ 

٣٨٫٢٪ 

٤٫١٪ 

٣٫٤٪ 

٧٫٧٪ 

٦٫٨٪ 

٣٧٫٣٪ 

 المياه والبيئة

 األمان 

 تطوير وإدارة المعارف النووية

التطبيقات الصناعية/التكنولوجيا 
 اإلشعاعية

 الصحة والتغذية

 والزراعةاألغذية 

 قةالطا

٠    ٪١٠  ٪٢٠  ٪٣٠  ٪٤٠  ٪٥٠٪ 

١١٫١٪ 

٢٠٫٣٪ 

١٦٫٧٪ 

٩٫١٪ 

٢٠٫٧٪ 

١٨٫٧٪ 

٣٫٣٪ 

٣١٫١٪ 

 المياه والبيئة

 األمان 

 تطوير وإدارة المعارف النووية

التطبيقات الصناعية/التكنولوجيا 
 اإلشعاعية

 والتغذيةالصحة 

 األغذية والزراعة

 قةالطا

 يورو ٦ ٦٥٢ ١٧٠ البرامج األقاليمية والعالمية

٠    ٪١٠  ٪٢٠    ٪٣٠  ٪٤٠   ٪٥٠٪ 

٠٫٤٪ 

١٦٫٣٪ 

٠٫٠٪ 

٢١٫٩٪ 

١٣٫٤٪ 

١٦٫٨٪ 

٢٣٫١٪ 

 المياه والبيئة

 األمان 

 تطوير وإدارة المعارف النووية

الصناعية/التكنولوجيا  التطبيقات
 اإلشعاعية

 الصحة والتغذية

 األغذية والزراعة

 قةالطا

 يورو ٨٥ ٢٠٧ ٢٣٩ المجموع

٠    ٪١٠   ٪٢٠   ٪٣٠  ٪٤٠   ٪٥٠٪ 

٧٫٠٪ 

١٤٫٢٪ 

٦٫٢٪ 

٢٥٫٨٪ 

١٧٫٣٪ 

٦٫٢٪ 



GC(61)/3 
 ١٢٦ لصفحةا

 ، بحسب نوع االتفاق٢٠١٦كمية المواد النووية الخاضعة لضمانات الوكالة في نھاية عام    -٤الجدول ألف 

 المواد النووية
اتفاق ضمانات 

 (أ) شاملة

اتفاق معقود 
على نمط 
الوثيقة 

INFCIRC/66 

اتفاق ضمانات 
 طوعي

الكمية، يعّبر عنھا 
 بكميات معنوية

الموجود في الوقود  (ب)البلوتونيوم 
ع وفي عناصر الوقود في  المشعَّ

 قلوب المفاعالت

٢١٤ ١٥٦ ٢١٨ ١٩ ٣٨١ ٢ ٦١٥ ١٣٤ 

البلوتونيوم المفصول خارج قلوب 
 المفاعالت

٠٧٣ ١٢ ٦٥٦ ١٠ ٥ ٤١٢ ١ 

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

١٨١ ٠ ٢ ١٧٩ 

  اليورانيوم الضعيف اإلثراء
% من ٢٠(بنسبة أقل من 

 )٢٣٥- اليورانيوم
٨٥٥ ٢٠ ٦٠٩ ١ ٢٤٨ ٩٩٨ ١٨ 

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

٧٣٢ ١٤ ٤٦٣ ٣ ٦٥٠ ٦١٩ ١٠ 

 ١٨ ٠ ٠ ١٨ ٢٣٣- اليورانيوم

مجموع الكميات المعنوية من 
 المواد النووية 

٠٧٣ ٢٠٤ ٩٤٦ ٣٤ ٢٨٦ ٣ ٨٤١ ١٦٥ 

 

 ، بحسب نوع االتفاق٢٠١٦كمية الماء الثقيل الخاضع لضمانات الوكالة في نھاية عام 

 (د)مادة غير نووية
اتفاق ضمانات 

 شاملة

اتفاق معقود 
على نمط 
الوثيقة 

INFCIRC/66 

اتفاق ضمانات 
 طوعي

 باألطنانالكمية 

(ھـ)٤٣٢٫٧  ٤٣٢٫٠  ماء ثقيل (باألطنان)  

تشمل المواد النووية الخاضعة لضمانات الوكالة في تايوان، الصين؛ باستثناء مواد نووية في جمھورية كوريا الشعبية   (أ)
 الديمقراطية.

ًرا (  (ب) لة داخل قلوب  من الكميات المعنوية) من البلوتونيوم١٠ ٠٠٠بـ تتضمن الكمية حجًما مقدَّ الموجود في عناصر الوقود المحمَّ
المفاعالت والبلوتونيوم الموجود في كميات أخرى من الوقود المشعع، والذي لم ُتبلِّغ عنه الوكالة بعُد بموجب إجراءات التبليغ 

  المتفق عليھا.
 INFCIRC/153من الوثيقة  ٣٤ن الفقرة ال يتضمـّن ھذا الجدول المواد الخاضعة ألحكام الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) م  (ج)

بة).   (المـُصوَّ
  .INFCIRC/66/Rev.2المواد غير النووية الخاضعة لضمانات الوكالة بموجب اتفاقات معقودة على نمط الوثيقة   (د)

 أطنان من الماء الثقيل الخاضع لضمانات الوكالة في تايوان، الصين. ٠٫٧تشمل   (ھـ)
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عدد المرافق ومناطق قياس المواد النووية الواقعة خارج المرافق الخاضعة لضمانات الوكالة    -٥الجدول ألف 
   ٢٠١٦خالل عام 

 النوع
اتفاق ضمانات 

 (أ) شاملة

اتفاق معقود على 
نمط الوثيقة 
INFCIRC/66  

اتفاق اإلخضاع 
 الطوعي

المجموع

 ٢٤٩ ١ ١٢ ٢٣٦ مفاعالت قوى

 ١٥٢ ١ ٣ ١٤٨ مفاعالت بحوث ومجمعات حرجة

 ١٨ ٠ ٠ ١٨ محطات تحويل

 ٤٤ ١ ٢ ٤١ محطات صنع الوقود

 ١٠ ١ ٠ ٩ محطات إعادة المعالجة

 ١٩ ٣ ٠ ١٦ محطات اإلثراء

 ١٣٦ ٤ ٢ ١٣٠ مرافق للخزن المنفصل

 ٨١ ٠ ٠ ٨١ مرافق أخرى

 ٧٠٩ ١١ ١٩ ٦٧٩ المجاميع الفرعية للمرافق

مناطق لقياس المواد تضم أماكن 
 (ب)المرافقواقعة خارج 

٥٨١ ٠ ١ ٥٨٠ 

 ١٢٩٠ ١١ ٢٠ ١٢٥٩ المجموع

  .جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية تشمل مرافق فيال ؛ وتشمل مرافق في تايوان، الصين  (أ)
ل تدول مرتبطة ببروتوكوال منطقة لقياس المواد في ٥٦تشمل   )ب(  .ةكميات صغيرة معدَّ

 

 



GC(61)/3 
  ١٢٨الصفحة 

كانون األول/ديسمبر  ٣١عقد اتفاقات ضمانات وبروتوكوالت إضافية وبروتوكوالت كميات صغيرة (في  -٦-الجدول ألف
٢٠١٦(  

  (أ)الدولة
 بروتوكوالت

  (ب)الكميات الصغيرة 
 اتفاقات
  (ج)ضمانات

  اتفاق على
الوثيقة  نمط

INFCIRC 

 بروتوكوالت
  إضافية

  تاريخ النفاذ:    االتحاد الروسي
  ١٩٨٥حزيران/يونيه  ١٠

  تاريخ النفاذ: *327
 ٢٠٠٧تشرين األول/أكتوبر  ١٦

  تاريخ النفاذ:  X  إثيوبيا
  ١٩٧٧كانون األول/ديسمبر  ٢

261   

  تاريخ اإللغاء:  أذربيجــان
  ٢٠١٥تموز/يوليه  ١٥

 تاريخ النفاذ:
  ١٩٩٩نيسان/أبريل  ٢٩

 تاريخ النفاذ: 580
 ٢٠٠٠تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٩

  تاريخ النفاذ:    ١األرجنتين
  ١٩٩٤آذار/مارس  ٤

435   

  تاريخ اإللغاء:  األردن
  ٢٠١٥نيسان/أبريل  ٢٤

  تاريخ النفاذ:
  ١٩٧٨شباط/فبراير  ٢١

  تاريخ النفاذ: 258
  ١٩٩٨تموز/يوليه  ٢٨

 تاريخ النفاذ:    أرمينيا
  ١٩٩٤/مايو أيار ٥

 تاريخ النفاذ: 455
  ٢٠٠٤حزيران/يونيه  ٢٨

         إريتريا

  تاريخ االنضمام:    إسبانيا
  ١٩٨٩نيسان/أبريل  ٥

  تاريخ النفاذ: 193
  ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٣٠

 تاريخ النفاذ:    أستراليا
  ١٩٧٤تموز/يوليه  ١٠

 تاريخ النفاذ: 217
 ١٩٩٧كانون األول/ديسمبر  ١٢

  االنضمام: تاريخ    ٢ستونياإ
  ٢٠٠٥كانون األول/ديسمبر  ١

  تاريخ االنضمام: 193
  ٢٠٠٥كانون األول/ديسمبر  ١

  تاريخ النفاذ:    إسرائيـل
  ١٩٧٥نيسان/أبريل  ٤

249/Add.1   

  تاريخ التعديل:  أفغانستان
  ٢٠١٦كانون الثاني/يناير  ٢٨

  تاريخ النفاذ:
  ١٩٧٨شباط/فبراير  ٢٠

  تاريخ النفاذ: 257
  ٢٠٠٥ تموز/يوليه ١٩

  تاريخ التعديل:  ٣إكوادور
  ٢٠٠٦نيسان/أبريل  ٧

  تاريخ النفاذ:
  ١٩٧٥آذار/مارس  ١٠

  تاريخ النفاذ: 231
 ٢٠٠١تشرين األول/أكتوبر  ٢٤

  تاريخ النفاذ:    ٤ألبانيا
  ١٩٨٨آذار/مارس  ٢٥

  تاريخ النفاذ: 359
  ٢٠١٠تشرين الثاني/نوفمبر  ٣

  تاريخ النفاذ:    ٥ألمانيا
  ١٩٧٧شباط/فبراير  ٢١

  تاريخ النفاذ: 193
  ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٣٠

  تاريخ النفاذ:  X  اإلمارات العربية المتحدة
  ٢٠٠٣تشرين األول/أكتوبر  ٩

  تاريخ النفاذ: 622
 ٢٠١٠كانون األول/ديسمبر  ٢٠

  تاريخ التعديل:  ٣أنتيغوا وبربودا
  ٢٠١٢آذار/مارس  ٥

 تاريخ النفاذ:
  ١٩٩٦أيلول/سبتمبر  ٩

 النفاذ:  تاريخ 528
 ٢٠١٣تشرين الثاني/نوفمبر  ١٥

  تاريخ التعديل:  أندورا
  ٢٠١٣نيسان/أبريل  ٢٤

  تاريخ النفاذ:
  ٢٠١٠تشرين األول/أكتوبر  ١٨

  تاريخ النفاذ: 808
 ٢٠١١كانون األول/ديسمبر  ١٩

  تاريخ النفاذ:    إندونيسيا
  ١٩٨٠تموز/يوليه  ١٤

  تاريخ النفاذ: 283
  ١٩٩٩أيلول/سبتمبر  ٢٩

  تاريخ النفاذ:  أنغـوال
  ٢٠١٠نيسان/أبريل  ٢٨

 تاريخ النفاذ:
  ٢٠١٠نيسان/أبريل  ٢٨

 تاريخ النفاذ:  800
  ٢٠١٠نيسان/أبريل  ٢٨

  تاريخ النفاذ:    ٣أوروغواي
  ١٩٧٦أيلول/سبتمبر  ١٧

  تاريخ النفاذ: 157
  ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٣٠
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  (أ)الدولة
 بروتوكوالت

  (ب)الكميات الصغيرة 
 اتفاقات
  (ج)ضمانات

  اتفاق على
الوثيقة  نمط

INFCIRC 

 بروتوكوالت
  إضافية

  تاريخ النفاذ:    أوزبكستان
  ١٩٩٤تشرين األول/أكتوبر  ٨

  تاريخ النفاذ: 508
 ١٩٩٨كانون األول/ديسمبر  ٢١

  تاريخ التعديل:  أوغنــدا
  ٢٠٠٩حزيران/يونيه  ٢٤

  تاريخ النفاذ:
  ٢٠٠٦شباط/فبراير  ١٤

  تاريخ النفاذ: 674
  ٢٠٠٦شباط/فبراير  ١٤

  تاريخ النفاذ:    أوكرانيا
  ١٩٩٨كانون الثاني/يناير  ٢٢

  تاريخ النفاذ: 550
  ٢٠٠٦كانون الثاني/يناير  ٢٤

  تاريخ النفاذ:    ٦)اإلسالمية- جمھورية( إيران
  ١٩٧٤أيار/مايو  ١٥

  تاريخ التوقيع: 214
 ٢٠٠٣كانون األول/ديسمبر  ١٨

  تاريخ النفاذ:    آيرلندا
  ١٩٧٧شباط/فبراير  ٢١

  تاريخ النفاذ: ١٩٣
  ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٣٠

  تاريخ التعديل:  آيسلندا
  ٢٠١٠آذار/مارس  ١٥

  تاريخ النفاذ:
  ١٩٧٤األول/أكتوبر  تشرين ١٦

  تاريخ النفاذ: 215
  ٢٠٠٣أيلول/سبتمبر  ١٢

  تاريخ النفاذ:    إيطاليا
  ١٩٧٧شباط/فبراير  ٢١

  تاريخ النفاذ: 193
  ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٣٠

  تاريخ النفاذ:  X  بابوا غينيا الجديدة
  ١٩٨٣تشرين األول/أكتوبر  ١٣

312   

  تاريخ النفاذ:  X  ٣باراغواي
  ١٩٧٩آذار/مارس  ٢٠

  تاريخ النفاذ: 279
  ٢٠٠٤أيلول/سبتمبر  ١٥

  تاريخ النفاذ:    باكستان
  ١٩٦٢آذار/مارس  ٥

  تاريخ النفاذ:
  ١٩٦٨حزيران/يونيه  ١٧

  تاريخ النفاذ:
  ١٩٦٩تشرين األول/أكتوبر  ١٧

  تاريخ النفاذ: 
  ١٩٧٦آذار/مارس  ١٨

  تاريخ النفاذ:
  ١٩٧٧آذار/مارس  ٢

  تاريخ النفاذ: 
  ١٩٩١أيلول/سبتمبر  ١٠

  تاريخ النفاذ:
  ١٩٩٣شباط/فبراير  ٢٤

  تاريخ النفاذ:
  ٢٠٠٧شباط/فبراير  ٢٢

  تاريخ النفاذ:
  ٢٠١١نيسان/أبريل  ١٥

34 
 

116 
 

135 
 

239 
 

248 
 

393 
 

418 
 

705 
 

816 

  

  تاريخ التعديل:  باالو
  ٢٠٠٦آذار/مارس  ١٥

  تاريخ النفاذ:
  ٢٠٠٥أيار/مايو  ١٣

  تاريخ النفاذ: 650
  ٢٠٠٥أيار/مايو  ١٣

  تاريخ النفاذ:  البحرين
  ٢٠٠٩أيار/مايو  ١٠

 تاريخ النفاذ: 
  ٢٠٠٩أيار/مايو  ١٠

 تاريخ النفاذ: 767
  ٢٠١١تموز/يوليه  ٢٠

  تاريخ النفاذ:    ٧البرازيل
  ١٩٩٤آذار/مارس  ٤

435   

 تاريخ النفاذ:  X  ٣بربادوس
  ١٩٩٦آب/أغسطس  ١٤

527   

  تاريخ االنضمام:    ٨البرتغال
  ١٩٨٦تموز/يوليه  ١

  تاريخ النفاذ: 193
  ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٣٠

  تاريخ النفاذ:  X  بروني دار السالم
  ١٩٨٧تشرين الثاني/نوفمبر  ٤

365   
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 تاريخ النفاذ:    بلجيكــا
  ١٩٧٧شباط/فبراير  ٢١

 تاريخ النفاذ:  193
  ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٣٠

  تاريخ االنضمام:    ٩بلغاريا
  ٢٠٠٩أيار/مايو  ١

  تاريخ االنضمام: 193
  ٢٠٠٩/مايو أيار ١

 تاريخ النفاذ:  X  ١٠بليز
  ١٩٩٧كانون الثاني/يناير  ٢١

532   

 تاريخ النفاذ:    بنغالديـش
  ١٩٨٢حزيران/يونيه  ١١

 تاريخ النفاذ: 301
  ٢٠٠١آذار/مارس  ٣٠

  تاريخ التعديل:  ١١بنما
  ٢٠١١آذار/مارس  ٤

  تاريخ النفاذ:
  ١٩٨٤آذار/مارس  ٢٣

  تاريخ النفاذ:  316
 ٢٠٠١األول/ديسمبر كانون  ١١

 تاريخ التعديل:  بنـــن
  ٢٠٠٨نيسان/أبريل  ١٥

 تاريخ التوقيع:
  ٢٠٠٥حزيران/يونيه  ٧

 تاريخ التوقيع:  
  ٢٠٠٥حزيران/يونيه  ٧

 تاريخ النفاذ:  X  بوتان
  ١٩٨٩تشرين األول/أكتوبر  ٢٤

371   

  تاريخ النفاذ:    بوتسوانا
  ٢٠٠٦آب/أغسطس  ٢٤

  تاريخ النفاذ: 694
  ٢٠٠٦/أغسطس آب ٢٤

  تاريخ التعديل:  بوركينا فاسو
  ٢٠٠٨شباط/فبراير  ١٨

  تاريخ النفاذ:
  ٢٠٠٣نيسان/أبريل  ١٧

  تاريخ النفاذ: 618
  ٢٠٠٣نيسان/أبريل  ١٧

  تاريخ النفاذ:  بوروندي
  ٢٠٠٧أيلول/سبتمبر  ٢٧

  تاريخ النفاذ:
  ٢٠٠٧أيلول/سبتمبر  ٢٧

  تاريخ النفاذ: 719
  ٢٠٠٧أيلول/سبتمبر  ٢٧

  تاريخ النفاذ:    البوسنة والھرسك
  ٢٠١٣نيسان/أبريل  ٤

  تاريخ النفاذ: 851
  ٢٠١٣تموز/يوليه  ٣

  تاريخ االنضمام:    ١٢بولندا
  ٢٠٠٧آذار/مارس  ١

  تاريخ االنضمام: 193
  ٢٠٠٧آذار/مارس  ١

المتعددة  -  دولة(بوليفيا 
  ٣)القوميات

X  :تاريخ النفاذ  
  ١٩٩٥شباط/فبراير  ٦

465   

  تاريخ النفاذ:    ٣بيرو
  ١٩٧٩آب/أغسطس  ١

  تاريخ النفاذ: 273
  ٢٠٠١تموز/يوليه  ٢٣

 تاريخ النفاذ:    بيالروس
  ١٩٩٥آب/أغسطس  ٢

 تاريخ التوقيع: 495
 ٢٠٠٥تشرين الثاني/نوفمبر  ١٥

  تاريخ النفاذ:    تايلند
  ١٩٧٤أيار/مايو  ١٦

  تاريخ التوقيع: 241
  ٢٠٠٥أيلول/سبتمبر  ٢٢

  النفاذ: تاريخ    تركمانستان
  ٢٠٠٦كانون الثاني/يناير  ٣

  تاريخ النفاذ: 673
  ٢٠٠٦كانون الثاني/يناير  ٣

  تاريخ النفاذ:    تركيــا
  ١٩٨١أيلول/سبتمبر  ١

  تاريخ النفاذ: 295
  ٢٠٠١تموز/يوليه  ١٧

  تاريخ النفاذ:  X  ٣ترينيداد وتوباغو
  ١٩٩٢تشرين الثاني/نوفمبر  ٤

414   

  تاريخ النفاذ:  تشاد
  ٢٠١٠/مايو أيار ١٣

  تاريخ النفاذ:
  ٢٠١٠أيار/مايو  ١٣

  تاريخ النفاذ:  802
  ٢٠١٠أيار/مايو  ١٣

  تاريخ التعديل:  توغو
  ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ٨

  تاريخ النفاذ:
  ٢٠١٢تموز/يوليه  ١٨

  تاريخ النفاذ: 840
  ٢٠١٢تموز/يوليه  ١٨

  تاريخ النفاذ:  X  توفالو
  ١٩٩١آذار/مارس  ١٥

391   
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  النفاذ: تاريخ    تونس
  ١٩٩٠آذار/مارس  ١٣

  تاريخ التوقيع: 381
  ٢٠٠٥أيار/مايو  ٢٤

  تاريخ النفاذ:  X  تونغا
  ١٩٩٣تشرين الثاني/نوفمبر  ١٨

426   

  تاريخ التوقيع:  ليشتي- تيمور
  ٢٠٠٩تشرين األول/أكتوبر  ٦

  تاريخ التوقيع:
  ٢٠٠٩تشرين األول/أكتوبر  ٦

  تاريخ التوقيع: 
  ٢٠٠٩تشرين األول/أكتوبر  ٦

  تاريخ اإللغاء:  ٣جامايكا
 ٢٠٠٦كانون األول/ديسمبر  ١٥

  تاريخ النفاذ:
  ١٩٧٨تشرين الثاني/نوفمبر  ٦

  تاريخ النفاذ: 265
  ٢٠٠٣آذار/مارس  ١٩

  تاريخ النفاذ:  الجبل األسود
  ٢٠١١آذار/مارس  ٤

  تاريخ النفاذ:
  ٢٠١١آذار/مارس  ٤

  تاريخ النفاذ: 814
  ٢٠١١آذار/مارس  ٤

  النفاذ: تاريخ    الجزائر
  ١٩٩٧كانون الثاني/يناير  ٧

  تاريخ الموافقة: 531
  ٢٠٠٤أيلول/سبتمبر  ١٤

  تاريخ التعديل:  ٣جزر البھاما
  ٢٠٠٧تموز/يوليه  ٢٥

 تاريخ النفاذ:
  ١٩٩٧أيلول/سبتمبر  ١٢

544   

  تاريخ النفاذ:  جزر القمر
  ٢٠٠٩كانون الثاني/يناير  ٢٠

  تاريخ النفاذ:
  ٢٠٠٩كانون الثاني/يناير  ٢٠

  تاريخ النفاذ: 752
  ٢٠٠٩كانون الثاني/يناير  ٢٠

  تاريخ النفاذ:  X  جزر سليمان
  ١٩٩٣حزيران/يونيه  ١٧

420   

  تاريخ النفاذ:     جزر مارشال
  ٢٠٠٥أيار/مايو  ٣

  تاريخ النفاذ: 653
  ٢٠٠٥أيار/مايو  ٣

  تاريخ النفاذ:  جمھورية أفريقيا الوسطى
  ٢٠٠٩أيلول/سبتمبر  ٧

  تاريخ النفاذ: 
  ٢٠٠٩أيلول/سبتمبر  ٧

  تاريخ النفاذ:  777
  ٢٠٠٩أيلول/سبتمبر  ٧

  تاريخ االنضمام:    ١٣الجمھورية التشيكية
  ٢٠٠٩تشرين األول/أكتوبر  ١

  تاريخ االنضمام: 193
  ٢٠٠٩تشرين األول/أكتوبر  ١

  تاريخ التعديل:  ٣الجمھورية الدومينيكية
 ٢٠٠٦تشرين األول/أكتوبر  ١١

  تاريخ النفاذ:
  ١٩٧٣األول/أكتوبر  تشرين ١١

  تاريخ النفاذ: 201
  ٢٠١٠أيار/مايو  ٥

  تاريخ النفاذ:    الجمھورية العربية السورية
  ١٩٩٢أيار/مايو  ١٨

407   

  تاريخ النفاذ:    جمھورية الكونغو الديمقراطية
  ١٩٧٢تشرين الثاني/نوفمبر  ٩

  تاريخ النفاذ: 183
  ٢٠٠٣نيسان/أبريل  ٩

  تاريخ التعديل:  جمھورية تنزانيا المتحدة
  ٢٠٠٩حزيران/يونيه  ١٠

  تاريخ النفاذ:
  ٢٠٠٥شباط/فبراير  ٧

  تاريخ النفاذ: 643
  ٢٠٠٥شباط/فبراير  ٧

  تاريخ النفاذ:    ٣جمھورية فنزويال البوليفارية
  ١٩٨٢آذار/مارس  ١١

300   

  تاريخ النفاذ:    جمھورية كوريــا
  ١٩٧٥تشرين الثاني/نوفمبر  ١٤

  تاريخ النفاذ: 236
  ٢٠٠٤شباط/فبراير  ١٩

  جمھورية كوريا الشعبية 
  الديمقراطية   

  تاريخ النفاذ:  
  ١٩٩٢نيسان/أبريل  ١٠

403   

  جمھورية الو الديمقراطية 
  الشعبية   

X  :تاريخ النفاذ  
  ٢٠٠١نيسان/أبريل  ٥

  تاريخ التوقيع: 599
  ٢٠١٤تشرين الثاني/نوفمبر  ٥

جمھورية مقدونيا اليوغوسالفية 
    ً   سابقا

  تاريخ التعديل:
  ٢٠٠٩تموز/يوليه  ٩

  تاريخ النفاذ:
  ٢٠٠٢نيسان/أبريل  ١٦

  تاريخ النفاذ: 610
  ٢٠٠٧أيار/مايو  ١١

  تاريخ التعديل:  جمھورية مولدوفا
  ٢٠١١أيلول/سبتمبر  ١

  تاريخ النفاذ:
  ٢٠٠٦أيار/مايو  ١٧

  تاريخ النفاذ: 690
  ٢٠١٢حزيران/يونيه  ١
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  تاريخ النفاذ:     جنوب أفريقيا
  ١٩٩١أيلول/سبتمبر  ١٦

  تاريخ النفاذ: 394
  ٢٠٠٢أيلول/سبتمبر  ١٣

  تاريخ النفاذ:    جورجيا
  ٢٠٠٣حزيران/يونيه  ٣

  تاريخ النفاذ: 617
  ٢٠٠٣حزيران/يونيه  ٣

  تاريخ النفاذ:  جيبوتي
  ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٦

  تاريخ النفاذ:
  ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٦

  تاريخ النفاذ: 884
  ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٦

  تاريخ النفاذ:     ١٤الدانمرك
  ١٩٧٢آذار/مارس  ١

  تاريخ النفاذ:
  ١٩٧٧شباط/فبراير  ٢١

176 
 

193 

  تاريخ النفاذ:
  ٢٠١٣آذار/مارس  ٢٢

  تاريخ النفاذ:
  ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٣٠

  تاريخ النفاذ:  X  ١٠دومينيكا
  ١٩٩٦أيار/مايو  ٣

513   

  تاريخ التعديل:  الرأس األخضر
  ٢٠٠٦آذار/مارس  ٢٧

  التوقيع: تاريخ
  ٢٠٠٥حزيران/يونيه  ٢٨

  تاريخ التوقيع: 
  ٢٠٠٥حزيران/يونيه  ٢٨

  تاريخ النفاذ:  رواندا
  ٢٠١٠أيار/مايو  ١٧

  تاريخ النفاذ:
  ٢٠١٠أيار/مايو  ١٧

  تاريخ النفاذ: 801
  ٢٠١٠أيار/مايو  ١٧

  تاريخ االنضمام:    ١٥رومانيا
  ٢٠١٠أيار/مايو  ١

  تاريخ االنضمام: 193
  ٢٠١٠أيار/مايو  ١

  تاريخ النفاذ:  X  زامبيـــا
  ١٩٩٤أيلول/سبتمبر  ٢٢

  تاريخ التوقيع: 456
  ٢٠٠٩أيار/مايو  ١٣

  تاريخ التعديل:  زمبابــوي
  ٢٠١١آب/أغسطس  ٣١

  تاريخ النفاذ: 
  ١٩٩٥حزيران/يونيه  ٢٦

483   

  تاريخ النفاذ:  X  ساموا
  ١٩٧٩كانون الثاني/يناير  ٢٢

268   

  تاريخ النفاذ:   X  ١٠سان فنسنت وجزر غرينادين
  ١٩٩٢كانون الثاني/يناير  ٨

400   

  تاريخ التعديل:  سان مارينو
  ٢٠١١أيار/مايو  ١٣

  تاريخ النفاذ:
  ١٩٩٨أيلول/سبتمبر  ٢١

575   

  تاريخ التعديل:   ١٠سانت كيتس ونيفيس
  ٢٠١٦آب/أغسطس  ١٩

  تاريخ النفاذ:
  ١٩٩٦أيار/مايو  ٧

  تاريخ النفاذ: 514
  ٢٠١٤أيار/مايو  ١٩

  تاريخ النفاذ:  X  ١٠سانت لوسيا
  ١٩٩٠شباط/فبراير  ٢

379   

         ساو تومي وبرينسيبي

  تاريخ النفاذ:    سري النكا
  ١٩٨٤آب/أغسطس  ٦

320   

  تاريخ التعديل:  ٣السلفادور
  ٢٠١١حزيران/يونيه  ١٠

  تاريخ النفاذ:
  ١٩٧٥نيسان/أبريل  ٢٢

  تاريخ النفاذ: 232
  ٢٠٠٤أيار/مايو  ٢٤

  تاريخ االنضمام:    ١٦سلوفاكيا
  ٢٠٠٥كانون األول/ديسمبر  ١

  تاريخ االنضمام: 193
  ٢٠٠٥كانون األول/ديسمبر  ١

  تاريخ االنضمام:    ١٧سلوفينيا
  ٢٠٠٦أيلول/سبتمبر  ١

  تاريخ االنضمام: 193
  ٢٠٠٦أيلول/سبتمبر  ١

  تاريخ التعديل:  سنغافورة
  ٢٠٠٨آذار/مارس  ٣١

  تاريخ النفاذ:
  ١٩٧٧األول/أكتوبر  تشرين ١٨

  تاريخ النفاذ: 259
  ٢٠٠٨آذار/مارس  ٣١

  تاريخ التعديل:  السنغـال
  ٢٠١٠كانون الثاني/يناير  ٦

  تاريخ النفاذ:
  ١٩٨٠كانون الثاني/يناير  ١٤

  تاريخ التوقيع: 276
 ٢٠٠٦كانون األول/ديسمبر  ١٥
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  تاريخ التعديل:  سوازيلند
  ٢٠١٠تموز/يوليه  ٢٣

  تاريخ النفاذ:
  ١٩٧٥تموز/يوليه  ٢٨

  تاريخ النفاذ: 227
  ٢٠١٠أيلول/سبتمبر  ٨

  تاريخ النفاذ:  X  السودان
  ١٩٧٧كانون الثاني/يناير  ٧

245   

  تاريخ النفاذ:  X  ٣سورينام
  ١٩٧٩شباط/فبراير  ٢

269   

  تاريخ االنضمام:    ١٨السويد
  ١٩٩٥حزيران/يونيه  ١

  تاريخ النفاذ: 193
  ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٣٠

  تاريخ النفاذ:    سويسرا
  ١٩٧٨أيلول/سبتمبر  ٦

  تاريخ النفاذ: 264
  ٢٠٠٥شباط/فبراير  ١

  تاريخ النفاذ:  X  سيراليـون
  ٢٠٠٩كانون األول/ديسمبر  ٤

787   

  تاريخ التعديل:  سيشيل
 ٢٠٠٦تشرين األول/أكتوبر  ٣١

  تاريخ النفاذ:
  ٢٠٠٤تموز/يوليه  ١٩

  تاريخ النفاذ: 635
 ٢٠٠٤تشرين األول/أكتوبر  ١٣

  تاريخ النفاذ:    ١١شيلي
  ١٩٩٥نيسان/أبريل  ٥

  تاريخ النفاذ: 467
  ٢٠٠٣تشرين الثاني/نوفمبر  ٣

  تاريخ النفاذ:    ١٩صربيا
  ١٩٧٣كانون األول/ديسمبر  ٢٨

  تاريخ التوقيع: 204
  ٢٠٠٩تموز/يوليه  ٣

         الصومال

  تاريخ النفاذ:    الصين
  ١٩٨٩أيلول/سبتمبر  ١٨

  تاريخ النفاذ: *369
  ٢٠٠٢آذار/مارس  ٢٨

  تاريخ اإللغاء:  طاجيكستان
  ٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر  ٦

  تاريخ النفاذ:
  ٢٠٠٤كانون األول/ديسمبر  ١٤

  تاريخ النفاذ: 639
 ٢٠٠٤كانون األول/ديسمبر  ١٤

  تاريخ النفاذ:    العراق
  ١٩٧٢شباط/فبراير  ٢٩

  تاريخ النفاذ: 172
 ٢٠١٢تشرين األول/أكتوبر  ١٠

  تاريخ النفاذ:  X  عـُمان
  ٢٠٠٦أيلول/سبتمبر  ٥

691   

  تاريخ التعديل:  غابــون
 ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر  ٣٠

  تاريخ النفاذ:
  ٢٠١٠آذار/مارس  ٢٥

  تاريخ النفاذ: 792
  ٢٠١٠آذار/مارس  ٢٥

  تاريخ التعديل:  غامبيا
 ٢٠١١تشرين األول/أكتوبر  ١٧

  تاريخ النفاذ: 
  ١٩٧٨آب/أغسطس  ٨

  تاريخ النفاذ: 277
 ٢٠١١تشرين األول/أكتوبر  ١٨

  تاريخ اإللغاء:  غانا
  ٢٠١٢شباط/فبراير  ٢٤

  تاريخ النفاذ:
  ١٩٧٥شباط/فبراير  ١٧

  تاريخ النفاذ: 226
  ٢٠٠٤حزيران/يونيه  ١١

  تاريخ النفاذ:  X  ٣غرينادا
  ١٩٩٦تموز/يوليه  ٢٣

525   

  تاريخ التعديل:  ٣غواتيماال
  ٢٠١١نيسان/أبريل  ٢٦

  تاريخ النفاذ:
  ١٩٨٢شباط/فبراير  ١

  تاريخ النفاذ: 299
  ٢٠٠٨أيار/مايو  ٢٨

  تاريخ النفاذ:  X  ٣غيانا
  ١٩٩٧أيار/مايو  ٢٣

543   

  تاريخ التوقيع:  غينيا
 ٢٠١١كانون األول/ديسمبر  ١٣

  تاريخ التوقيع:
  ٢٠١١كانون األول/ديسمبر  ١٣

  تاريخ التوقيع: 
 ٢٠١١كانون األول/ديسمبر  ١٣

  تاريخ الموافقة:  غينيا االستوائية
  ١٩٨٦حزيران/يونيه  ١٣

  تاريخ الموافقة:
  ١٩٨٦حزيران/يونيه  ١٣
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 بروتوكوالت
  إضافية

  تاريخ التوقيع:  غينيا بيساو
  ٢٠١٣حزيران/يونيه  ٢١

  تاريخ التوقيع:
  ٢٠١٣حزيران/يونيه  ٢١

  تاريخ التوقيع: 
  ٢٠١٣حزيران/يونيه  ٢١

  تاريخ النفاذ:  فانواتو
  ٢٠١٣أيار/مايو  ٢١

  تاريخ النفاذ:
  ٢٠١٣أيار/مايو  ٢١

  تاريخ النفاذ: 852
  ٢٠١٣أيار/مايو  ٢١

  تاريخ النفاذ:  X  فرنسا
  ١٩٨١أيلول/سبتمبر  ١٢

  تاريخ النفاذ:
 ٢٠ ٢٠٠٧تشرين األول/أكتوبر  ٢٦

290* 
 

718 

  تاريخ النفاذ:
  ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٣٠

  تاريخ النفاذ:    الفلبيــن
  ١٩٧٤تشرين األول/أكتوبر  ١٦

  تاريخ النفاذ: 216
  ٢٠١٠شباط/فبراير  ٢٦

         فلسطين

  تاريخ االنضمام:    ٢١فنلندا
  ١٩٩٥تشرين األول/أكتوبر  ١

  تاريخ النفاذ: 193
  ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٣٠

  تاريخ النفاذ:  X  فيجي
  ١٩٧٣آذار/مارس  ٢٢

  تاريخ النفاذ: 192
  ٢٠٠٦تموز/يوليه  ١٤

  تاريخ النفاذ:    فييت نــام
  ١٩٩٠شباط/فبراير  ٢٣

  النفاذ: تاريخ 376
  ٢٠١٢أيلول/سبتمبر  ١٧

  تاريخ االنضمام:    ٢٢قبرص
  ٢٠٠٨أيار/مايو  ١

  تاريخ االنضمام: 193
  ٢٠٠٨أيار/مايو  ١

  تاريخ النفاذ:  قطر
  ٢٠٠٩كانون الثاني/يناير  ٢١

  تاريخ النفاذ:
  ٢٠٠٩كانون الثاني/يناير  ٢١

747   

  تاريخ النفاذ:  X  قيرغيزستان
  ٢٠٠٤شباط/فبراير  ٣

  تاريخ النفاذ: 629
 ٢٠١١تشرين الثاني/نوفمبر  ١٠

  تاريخ النفاذ:    كازاخستان
  ١٩٩٥آب/أغسطس  ١١

  تاريخ النفاذ: 504
  ٢٠٠٧أيار/مايو  ٩

  تاريخ النفاذ:  X  الكاميـرون
  ٢٠٠٤كانون األول/ديسمبر  ١٧

  تاريخ النفاذ: 641
  ٢٠١٦أيلول/سبتمبر  ٢٩

  تاريخ التعديل:  الكرسي الرسولي
  ٢٠٠٦/سبتمبر أيلول ١١

  تاريخ النفاذ:
  ١٩٧٢آب/أغسطس  ١

  تاريخ النفاذ: 187
  ١٩٩٨أيلول/سبتمبر  ٢٤

  تاريخ التعديل:  كرواتيــا
  ٢٠٠٨أيار/مايو  ٢٦

  تاريخ النفاذ:
  ١٩٩٥كانون الثاني/يناير  ١٩

  تاريخ النفاذ: 463
  ٢٠٠٠تموز/يوليه  ٦

  تاريخ التعديل:  كمبوديــا
  ٢٠١٤تموز/يوليه  ١٦

  النفاذ: تاريخ
  ١٩٩٩كانون األول/ديسمبر  ١٧

  تاريخ النفاذ: 586
  ٢٠١٥نيسان/أبريل  ٢٤

  تاريخ النفاذ:    كنـــدا
  ١٩٧٢شباط/فبراير  ٢١

  تاريخ النفاذ: 164
  ٢٠٠٠أيلول/سبتمبر  ٨

  تاريخ النفاذ:    ٣كوبا
  ٢٠٠٤حزيران/يونيه  ٣

  تاريخ النفاذ: 633
  ٢٠٠٤حزيران/يونيه  ٣

  النفاذ: تاريخ    كوت ديفوار
  ١٩٨٣أيلول/سبتمبر  ٨

  تاريخ النفاذ: 309
  ٢٠١٦أيار/مايو  ٥

  تاريخ التعديل:  ٣كوستاريكا
  ٢٠٠٧كانون الثاني/يناير  ١٢

  تاريخ النفاذ:
  ١٩٧٩تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٢

  تاريخ النفاذ: 278
  ٢٠١١حزيران/يونيه  ١٧

  تاريخ النفاذ:    ١١كولومبيا
  ١٩٨٢كانون األول/ديسمبر  ٢٢

  تاريخ النفاذ: 306
  ٢٠٠٩آذار/مارس  ٥

  تاريخ النفاذ:  الكونغو
 ٢٠١١تشرين األول/أكتوبر  ٢٨

  تاريخ النفاذ:
  ٢٠١١تشرين األول/أكتوبر  ٢٨

  تاريخ النفاذ: 831
 ٢٠١١تشرين األول/أكتوبر  ٢٨
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 بروتوكوالت
  إضافية

  تاريخ التعديل:  الكويت
  ٢٠١٣تموز/يوليه  ٢٦

  تاريخ النفاذ: 
  ٢٠٠٢آذار/مارس  ٧

  النفاذ: تاريخ 607
  ٢٠٠٣حزيران/يونيه  ٢

  تاريخ النفاذ:   X  كيريباتي
  ١٩٩٠كانون األول/ديسمبر  ١٩

  تاريخ التوقيع: 390
  ٢٠٠٤تشرين الثاني/نوفمبر  ٩

  تاريخ النفاذ:  كينيـــا
  ٢٠٠٩أيلول/سبتمبر  ١٨

  تاريخ النفاذ:
  ٢٠٠٩أيلول/سبتمبر  ١٨

  تاريخ النفاذ: 778
  ٢٠٠٩أيلول/سبتمبر  ١٨

  تاريخ االنضمام:    ٢٣التفيا
  ٢٠٠٨تشرين األول/أكتوبر  ١

  تاريخ االنضمام:  193
  ٢٠٠٨تشرين األول/أكتوبر  ١

  تاريخ التعديل:  لبنان
  ٢٠٠٧أيلول/سبتمبر  ٥

  تاريخ النفاذ:
  ١٩٧٣آذار/مارس  ٥

191   

  تاريخ النفاذ:    لختنشتاين
  ١٩٧٩تشرين األول/أكتوبر  ٤

  تاريخ النفاذ: 275
 ٢٠١٥الثاني/نوفمبر  تشرين ٢٥

  تاريخ النفاذ:    لكسمبرغ
  ١٩٧٧شباط/فبراير  ٢١

  تاريخ النفاذ: 193
  ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٣٠

  تاريخ النفاذ:    ليبيا
  ١٩٨٠تموز/يوليه  ٨

  تاريخ النفاذ: 282
  ٢٠٠٦آب/أغسطس  ١١

  تاريخ الموافقة:    ليبيريا
  ٢٠١٦حزيران/يونيه  ٨

  تاريخ الموافقة: 
  ٢٠١٦حزيران/يونيه  ٨

  تاريخ االنضمام:    ٢٤ليتوانيا
  ٢٠٠٨كانون الثاني/يناير  ١

  تاريخ االنضمام: 193
  ٢٠٠٨كانون الثاني/يناير  ١

  تاريخ التعديل:  ليسوتو
  ٢٠٠٩أيلول/سبتمبر  ٨

  تاريخ النفاذ:
  ١٩٧٣حزيران/يونيه  ١٢

  تاريخ النفاذ: 199
  ٢٠١٠نيسان/أبريل  ٢٦

  تاريخ االنضمام:    ٢٥مالطة
  ٢٠٠٧تموز/يوليه  ١

  تاريخ االنضمام: 193
  ٢٠٠٧تموز/يوليه  ١

  تاريخ التعديل:  مالــي
  ٢٠٠٦نيسان/أبريل  ١٨

  تاريخ النفاذ: 
  ٢٠٠٢أيلول/سبتمبر  ١٢

  تاريخ النفاذ: 615
  ٢٠٠٢أيلول/سبتمبر  ١٢

  تاريخ النفاذ:    ماليزيا
  ١٩٧٢شباط/فبراير  ٢٩

  تاريخ التوقيع: 182
 ٢٠٠٥الثاني/نوفمبر  تشرين ٢٢

  تاريخ التعديل:  مدغشقــر
  ٢٠٠٨أيار/مايو  ٢٩

  تاريخ النفاذ:
  ١٩٧٣حزيران/يونيه  ١٤

  تاريخ النفاذ: 200
  ٢٠٠٣أيلول/سبتمبر  ١٨

  تاريخ النفاذ:    مصر
  ١٩٨٢حزيران/يونيه  ٣٠

302   

  تاريخ اإللغاء:  المغرب
٢٠٠٧تشرين الثاني/نوفمبر  ١٥

  تاريخ النفاذ:
  ١٩٧٥/فبراير شباط ١٨

  تاريخ النفاذ: 228
  ٢٠١١نيسان/أبريل  ٢١

  تاريخ النفاذ:    ٢٦المكسيك
  ١٩٧٣أيلول/سبتمبر  ١٤

  تاريخ النفاذ: 197
  ٢٠١١آذار/مارس  ٤

  تاريخ التعديل:   مالوي
  ٢٠٠٨شباط/فبراير  ٢٩

  تاريخ النفاذ:
  ١٩٩٢آب/أغسطس  ٣

  تاريخ النفاذ: 409
  ٢٠٠٧تموز/يوليه  ٢٦

  تاريخ النفاذ:  X  ملديف
  ١٩٧٧تشرين األول/أكتوبر  ٢

253   

  تاريخ النفاذ:  X  المملكة العربية السعودية
  ٢٠٠٩كانون الثاني/يناير  ١٣

746   
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    المملكة المتحدة
  
  
  
X  

  تاريخ النفاذ:
 ٢٧ ١٩٧٢كانون األول/ديسمبر  ١٤

  تاريخ النفاذ:
  ١٩٧٨آب/أغسطس  ١٤

  تاريخ التوقيع:
  ٢٠ ١٩٩٣كانون الثاني/يناير  ٦

175 
 

263* 

  
  

  تاريخ النفاذ:
  ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٣٠

  تاريخ النفاذ:  X  منغوليـا
  ١٩٧٢أيلول/سبتمبر  ٥

  تاريخ النفاذ: 188
  ٢٠٠٣أيار/مايو  ١٢

  تاريخ التعديل:  موريتانيا
  ٢٠١٣آذار/مارس  ٢٠

  تاريخ النفاذ:
  ٢٠٠٩كانون األول/ديسمبر  ١٠

  تاريخ النفاذ: 788
 ٢٠٠٩األول/ديسمبر كانون  ١٠

  تاريخ التعديل:  موريشيـوس
  ٢٠٠٨أيلول/سبتمبر  ٢٦

  تاريخ النفاذ:
  ١٩٧٣كانون الثاني/يناير  ٣١

  تاريخ النفاذ: 190
 ٢٠٠٧كانون األول/ديسمبر  ١٧

  تاريخ النفاذ:  موزامبيق
  ٢٠١١آذار/مارس  ١

  تاريخ النفاذ: 
  ٢٠١١آذار/مارس  ١

  تاريخ النفاذ: 813
  ٢٠١١آذار/مارس  ١

  تاريخ التعديل:  موناكـو
٢٠٠٨تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٧

  تاريخ النفاذ:
  ١٩٩٦حزيران/يونيه  ١٣

  تاريخ النفاذ: 524
  ١٩٩٩أيلول/سبتمبر  ٣٠

  تاريخ النفاذ:  X  ميانمار
  ١٩٩٥نيسان/أبريل  ٢٠

  تاريخ التوقيع: 477
  ٢٠١٣أيلول/سبتمبر  ١٧

  تاريخ النفاذ:  X  ناميبيـــا
  ١٩٩٨/أبريل نيسان ١٥

  تاريخ النفاذ: 551
  ٢٠١٢شباط/فبراير  ٢٠

  تاريخ النفاذ:  X  ناورو
  ١٩٨٤نيسان/أبريل  ١٣

317   

  تاريخ النفاذ:    النرويج
  ١٩٧٢آذار/مارس  ١

  تاريخ النفاذ: 177
  ٢٠٠٠أيار/مايو  ١٦

 تاريخ االنضمام:    ٢٨النمسا
  ١٩٩٦تموز/يوليه  ٣١

 تاريخ النفاذ:  193
  ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٣٠

  تاريخ النفاذ:  X  نيبال
  ١٩٧٢حزيران/يونيه  ٢٢

186   

  تاريخ النفاذ:     النيجــر
  ٢٠٠٥شباط/فبراير  ١٦

  تاريخ النفاذ: 664
  ٢٠٠٧أيار/مايو  ٢

  تاريخ اإللغاء:  نيجيريا
  ٢٠١٢آب/أغسطس  ١٤

  تاريخ النفاذ:
  ١٩٨٨شباط/فبراير  ٢٩

  تاريخ النفاذ: 358
  ٢٠٠٧نيسان/أبريل  ٤

  تاريخ التعديل:  ٣نيكاراغوا
  ٢٠٠٩حزيران/يونيه  ١٢

  تاريخ النفاذ:
  ١٩٧٦كانون األول/ديسمبر  ٢٩

  تاريخ النفاذ: 246
  ٢٠٠٥شباط/فبراير  ١٨

  تاريخ التعديل:  ٢٩نيوزيلندا
  ٢٠١٤شباط/فبراير  ٢٤

  تاريخ النفاذ:
  ١٩٧٢شباط/فبراير  ٢٩

  تاريخ النفاذ: 185
  ١٩٩٨أيلول/سبتمبر  ٢٤

  تاريخ النفاذ:  X  ٣ھايتي
  ٢٠٠٦آذار/مارس  ٩

  تاريخ النفاذ: 681
  ٢٠٠٦آذار/مارس  ٩
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  تاريخ النفاذ:    ٣٠الھند
  ١٩٧١أيلول/سبتمبر  ٣٠

  تاريخ النفاذ:
  ١٩٧٧تشرين الثاني/نوفمبر  ١٧

  تاريخ النفاذ:
  ١٩٨٨أيلول/سبتمبر  ٢٧

  تاريخ النفاذ:
  ١٩٨٩تشرين األول/أكتوبر  ١١

  تاريخ النفاذ:
  ١٩٩٤آذار/مارس  ١

  تاريخ النفاذ:
  ٢٠٠٩أيار/مايو  ١١

211 
 

260 
 

360 
 

374 
 

433 
 

754 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تاريخ النفاذ:
  ٢٠١٤تموز/يوليه  ٢٥

  تاريخ التعديل:  ٣ھندوراس
  ٢٠٠٧أيلول/سبتمبر  ٢٠

  تاريخ النفاذ:
  ١٩٧٥نيسان/أبريل  ١٨

  تاريخ التوقيع: 235
  ٢٠٠٥تموز/يوليه  ٧

  تاريخ االنضمام:    ٣١ھنغاريا
  ٢٠٠٧تموز/يوليه  ١

  تاريخ االنضمام: 193
  ٢٠٠٧تموز/يوليه  ١

  تاريخ النفاذ:   X  ھولنــدا
  ٢٠ ١٩٧٥حزيران/يونيه  ٥

  تاريخ النفاذ: 
  ١٩٧٧شباط/فبراير  ٢١

229 
 

193 

  
  

  تاريخ النفاذ:
  ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٣٠

    الواليات المتحدة األمريكية
  
X  

  تاريخ النفاذ:
  ١٩٨٠كانون األول/ديسمبر  ٩

  تاريخ النفاذ:
  ٢٠ ١٩٨٩نيسان/أبريل  ٦

288* 
 

366 

  تاريخ النفاذ:
  ٢٠٠٩كانون الثاني/يناير  ٦

  تاريخ التوقيع:  واليات ميكرونيزيا الموحدة
  ٢٠١٥حزيران/يونيه  ١

  تاريخ التوقيع:
  ٢٠١٥حزيران/يونيه  ١

   

  تاريخ النفاذ:    اليابان
  ١٩٧٧كانون األول/ديسمبر  ٢

  تاريخ النفاذ: 255
 ١٩٩٩كانون األول/ديسمبر  ١٦

  تاريخ النفاذ:  X  اليمن
  ٢٠٠٢آب/أغسطس  ١٤

614   

  تاريخ االنضمام:    ٣٢اليونان
  ١٩٨١كانون األول/ديسمبر  ١٧

  تاريخ النفاذ: 193
  ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٣٠
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  دليل

دة عدم االنتشار)   بالخط العريض الواردة الدول ة (معاھ الدول غير األطراف في معاھدة عدم انتشار األسلحة النووي
  .INFCIRC/66التي عقدت اتفاقات ضمانات على نمط الوثيقة 

املة   بالخط المائلالدول الواردة  ات ضمانات ش اذ اتفاق د بإنف م بع م تق ي ل ار الت دم االنتش دة ع ي معاھ األطراف ف
  ھذه المعاھدة. بمقتضى المادة الثالثة من

اق ضمانات طوعي مع   *   دولاتف دة عدم  ال ة األطراف في معاھ ائزة ألسلحة نووي الح
  االنتشار.

  X   ة ير العالم ون  ‘X’تش ود المعن ي العم غيرة’ف ات ص ول كمي ة ‘ بروتوك ى أنَّ الدول إل
ات صغيرة ساري المفعول. ديل’ويشير  مرتبطة ببروتوكول كمي اريخ التع ى أنَّ ‘ ت إل

ات  ول الكمي ى نص بروتوك تند إل ول يس اري المفع ات الصغيرة الس ول الكمي بروتوك
  الصغيرة الموّحد المنقح.

ة. ال   مالحظة:   دتھا الوكال ي عق ات الضمانات الت ع اتفاق ذا الجدول إدراج جمي ليس الھدف من ھ
ق  ا تعلي م بموجبھ ي ت ات الت ة االتفاق اق تشمل القائم د دخول اتف ق الضمانات عن تطبي

ـُشار  ضمانات شاملة حيز النفاذ. وما لم يـُبـَيـَّن خالف ذلك، فإنَّ اتفاقات الضمانات الم
  إليھا ھي اتفاقات ضمانات شاملة ُعـقدت بمقتضى معاھدة عدم االنتشار.

يم،   (أ) ال ينطوي أي تسجيل في ھذا العمود على إبداء أي رأي مھما كان من جانب الوكالة فيما يتعلق بالوضع القانوني ألي بلد أو إقل
  أو بسلطاته، أو فيما يتعلق بتعيين حدوده. 

رة الخيار ُمتاح للبلدان، شريطة أن تفي بمعايير معيَّنة من األھلية (منھا أال تتجاوز كميات المواد   (ب) ذكورة في الفق النووية الحدود الم
ة  ٣٧ د  INFCIRC/153من الوثيق أن تعق ات صغيرة’(المصوبة))، ب ً ‘ بروتوكول كمي ا ودة  ملحق املة المعق ات الضمانات الش باتفاق

ا دا املة م ات الضمانات الش اني من اتفاق واردة في الجزء الث ك معھا مما يؤدي إلى تعليق تنفيذ معظم األحكام التفصيلية ال مت تل
الشروط سارية. ويتضمـَّن ھذا العمود البلدان التي لديھا اتفاق ضمانات شاملة ومعه بروتوكول كميات صغيرة وافق عليھا مجلس 
بة  ة بالنس ة الراھن ه عن الحال ـَّر في ذكورة. ويـُعب ة الم ايير األھلي المحافظين والتي، على حد علم األمانة، ما زالت تنطبق عليھا مع

ي  دول الت ي لل افظين ف س المح ده مجل ذي اعتم ات الصغيرة (ال ول الكمي نقَّح لبروتوك نص النمطي الم ت ال بتمبر  ٢٠قبل أيلول/س
٢٠٠٥.(  

ا في   (ج) دأ نفاذھم وبر  ١٣تطبِّق الوكالة الضمانات أيضاً بالنسبة لتايوان، الصين بموجب اتفاقين، ب ة ( ١٩٦٩تشرين األول/أكت الوثيق
INFCIRC/133الوثيقة ( ١٩٧١/ديسمبر كانون األول ٦) وINFCIRC/158(.على التوالي ،  

________________________  

ة   ١ واد النووي ة الم يشير التاريخ إلى اتفاق الضمانات المعقود بين األرجنتين والبرازيل والھيئة األرجنتينية البرازيلية لحصر ومراقب
ـِّد أنَّ ، وبعد موافقة مجلس المحافظ١٩٩٧آذار/مارس  ١٨والوكالة. وفي  ة تؤك ين والوكال ين األرجنت ة ب ين، بدأ نفاذ رسائل متبادل

اق  ١٣اتفاق الضمانات يفي بمتطلبات المادة  د اتف ي تقتضي عق دة عدم االنتشار الت من معاھدة تالتيلولكو والمادة الثالثة من معاھ
  ضمانات مع الوكالة.

بة إل  ٢ مانات بالنس ق الض ة تطبي ار (الوثيق دم االنتش دة ع ار معاھ ي إط ود ف ائي المعق مانات الثن اق الض ب اتف تونيا بموج س
INFCIRC/547( اني/نوفمبر  ٢٤، والذي بدأ نفاذه منذ ق في ١٩٩٧تشرين الث انون األول/ديسمبر  ١، ُعلِّ اريخ ٢٠٠٥ك ، وھو الت

وم الم ١٩٧٣نيسان/أبريل  ٥ستونيا نفاذ اتفاق الذي بدأ فيه بالنسبة إل ة واليورات عقود بين دول اليوراتوم غير الحائزة ألسلحة نووي
  ستونيا.إ، الذي انضمـّت إليه )INFCIRC/193والوكالة (الوثيقة 

  يتماشى اتفاق الضمانات مع معاھدة تالتيلولكو ومعاھدة عدم االنتشار على حد سواء.  ٣
ة ٢٠٠٢ر تشرين الثاني/نوفمب ٢٨. في اتفاق ضمانات شاملة فريد من نوعه  ٤ ، بعد موافقة مجلس المحافظين، بدأ نفاذ رسائل متبادل

  تؤكـِّد أنَّ اتفاق الضمانات يفي بمتطلبات المادة الثالثة من معاھدة عدم االنتشار.
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دة عدم االنتشار في   ٥ ود في إطار معاھ ة  ١٩٧٢آذار/مارس  ٧لم يعد اتفاق الضمانات المعق ة األلماني ة الديمقراطي مع الجمھوري
ة (ال ن INFCIRC/181وثيق اراً م ذاً اعتب وبر  ٣) ناف رين األول/أكت ة ١٩٩٠تش ه الجمھوري ـّت في ذي انضم اريخ ال و الت ، وھ

  الديمقراطية األلمانية إلى جمھورية ألمانيا االتحادية.
ي  ٦ ن  ف اراً م المية اعتب ران اإلس ة إي بة لجمھوري اً بالنس ول اإلضافي مؤقت ق البروتوك اذ، يجري تطبي دء النف ار ب انون  ١٦انتظ ك

  .٢٠١٦الثاني/يناير 
ة   ٧ واد النووي ة الم يشير التاريخ إلى اتفاق الضمانات المعقود بين األرجنتين والبرازيل والھيئة األرجنتينية البرازيلية لحصر ومراقب

ـِّد أن ١٩٩٧حزيران/يونيه  ١٠والوكالة. وفي  ة تؤك ل والوكال ين البرازي ة ب ، بعد موافقة مجلس المحافظين، بدأ نفاذ رسائل متبادل
بتمبر  ٢٠من معاھدة تالتيلولكو. وفي  ١٣اتفاق الضمانات يفي بمتطلبات المادة  افظين، ١٩٩٩أيلول/س ة مجلس المح د موافق ، بع

  ؤكـِّد أنَّ اتفاق الضمانات يفي أيضاً بمتطلب المادة الثالثة من معاھدة عدم االنتشار.بدأ نفاذ رسائل متبادلة تُ 
ة   ٨ ار (الوثيق دم االنتش دة ع ار معاھ ي إط ود ف ائي المعق مانات الثن اق الض ب اتف ال بموج بة للبرتغ مانات بالنس ق الض تطبي

INFCIRC/272( ذ اذه من دأ نف ذي ب ه  ١٤، وال ق ف١٩٧٩حزيران/يوني ه  ١ي ، ُعلِّ ه ١٩٨٦تموز/يولي دأ في ذي ب اريخ ال و الت ، وھ
اق  اذ اتف ة  ١٩٧٣نيسان/أبريل  ٥بالنسبة للبرتغال نف وم والوكال ة واليورات ائزة ألسلحة نووي ر الح وم غي ين دول اليورات ود ب المعق

  ، الذي انضمـّت إليه البرتغال.)INFCIRC/193(الوثيقة 
ب ا  ٩ ا بموج بة لبلغاري مانات بالنس ق الض ة تطبي ار (الوثيق دم االنتش دة ع ار معاھ ي إط ود ف ائي المعق مانات الثن اق الض تف

INFCIRC/178( ايو  ١، ُعلِّق في ١٩٧٢شباط/فبراير  ٢٩، والذي بدأ نفاذه منذ بة ٢٠٠٩أيار/م ه بالنس دأ في ذي ب اريخ ال ، وھو الت
اق  اذ اتف ا نف ان/أبريل  ٥لبلغاري ة  ١٩٧٣نيس ين INFCIRC/193(الوثيق ود ب ة ) المعق لحة نووي ائزة ألس ر الح وم غي دول اليورات

  واليوراتوم والوكالة، الذي انضمـّت إليه بلغاريا.
دة عدم  ١٠ دأ  يشير التاريخ إلى اتفاق ضمانات معقود بموجب المادة الثالثة من معاھ افظين ب ة مجلس المح ى موافق اء عل االنتشار. بن

ي  ة (ف ائل متبادل اذ رس ه  ١٢نف ي  ١٩٩٦حزيران/يوني يا؛ وف انت لوتش ا يخص س ارس  ١٨فيم ز،  ١٩٩٧آذار/م ا يخص بلي فيم
ادة يوالدومينيكا، وسانت كيتس ونفيس، وسان فنسنت، وغر من  ١٣نادين) تؤكد أن اتفاق الضمانات يفي بالمطلب المذكور في الم

  معاھدة تالتيلولكو.
ائل  ١٣يشير التاريخ إلى اتفاق ضمانات معقود عمالً بالمادة   ١١ اذ رس دأ نف افظين، ب ة مجلس المح من معاھدة تالتيلولكو. وبعد موافق

ي ة (ف بتمبر  ٩ متبادل ي  ١٩٩٦أيلول/س يلي، وف بة لش ه  ١٣بالنس ي  ٢٠٠١حزيران/يوني ا، وف بة لكولومبي رين  ٢٠بالنس تش
ـد أنَّ اتفاق الضمانات يفي بمتطلبات المادة الثالثة من معاھدة عدم االنتشار. ٢٠٠٣/نوفمبر الثاني   بالنسبة لبنما) ُتؤكِّ

ة   ١٢ ار (الوثيق دم االنتش دة ع ار معاھ ي إط ود ف ائي المعق مانات الثن اق الض ب اتف دا بموج بة لبولن مانات بالنس ق الض تطبي
INFCIRC/179( ه ٢٠٠٧آذار/مارس  ١، ُعلِّق في ١٩٧٢ين األول/أكتوبر تشر ١١، والذي بدأ نفاذه في ، وھو التاريخ الذي بدأ في

ة INFCIRC/193(الوثيقة  ١٩٧٣نيسان/أبريل  ٥بالنسبة لبولندا نفاذ اتفاق  ائزة ألسلحة نووي ر الح ) المعقود بين دول اليوراتوم غي
  واليوراتوم والوكالة، الذي انضمـّت إليه بولندا.

ة تطبيق الضمان  ١٣ دة عدم االنتشار (الوثيق ود في إطار معاھ ائي المعق اق الضمانات الثن ات بالنسبة للجمھورية التشيكية بموجب اتف
INFCIRC/541(وبر  ١، ُعلِّق في ١٩٩٧أيلول/سبتمبر  ١١منذ  ، والذي بدأ نفاذه دأ ٢٠٠٩تشرين األول/أكت ذي ب اريخ ال ، وھو الت

اق  اذ اتف يكية نف ة التش بة للجمھوري ه بالنس ان/أبريل  ٥في ة  ١٩٧٣نيس ر INFCIRC/193(الوثيق وم غي ين دول اليورات ود ب ) المعق
  الجمھورية التشيكية. الحائزة ألسلحة نووية واليوراتوم والوكالة، الذي انضمـت إليه

ة   ١٤ ار (الوثيق دم االنتش دة ع ار معاھ ي إط ود ف ائي المعق مانات الثن اق الض ب اتف دانمرك بموج بة لل مانات بالنس ق الض تطبي
INFCIRC/176( بة ١٩٧٧شباط/فبراير  ٢١، ُعلِّق في ١٩٧٢آذار/مارس  ١، والذي بدأ نفاذه منذ ، وھو التاريخ الذي بدأ فيه بالنس

ة ( ١٩٧٣نيسان/أبريل  ٥فاذ اتفاق للدانمرك ن وم والوكال ة واليورات ائزة ألسلحة نووي ر الح وم غي ين دول اليورات ة المعقود ب الوثيق
INFCIRC/193 تنطبق الوثيقة ١٩٧٧شباط/فبراير  ٢١). ومنذ ،INFCIRC/193  د أيضاً على جزر فارو. وعندما انفصلت غرينالن

اراً من  انون الثا ٣١عن اليوراتوم اعتب اير ك ة ١٩٨٥ني/ين د.  INFCIRC/176، أصبحت الوثيق بة لغرينالن رة أخرى بالنس ذة م ناف
  ).INFCIRC/176/Add.1(الوثيقة  ٢٠١٣آذار/مارس  ٢٢ودخل البروتوكول اإلضافي الخاص بغرينالند حّيز النفاذ في 

ار  ١٥ ي إط ود ف ائي المعق مانات الثن اق الض ب اتف ا بموج بة لروماني مانات بالنس ق الض ة  تطبي ار (الوثيق دم االنتش دة ع معاھ
INFCIRC/180( ايو  ١، ُعلِّق في ١٩٧٢تشرين األول/أكتوبر  ٢٧، والذي بدأ نفاذه منذ ه ٢٠١٠أيار/م دأ في ذي ب اريخ ال ، وھو الت

اق  اذ اتف ا نف بة لروماني ان/أبريل  ٥بالنس ة  ١٩٧٣نيس ومINFCIRC/193(الوثيق ين دول اليورات ود ب لحة  ) المعق ائزة ألس ر الح غي
  نووية واليوراتوم والوكالة، الذي انضمـّت إليه رومانيا.

ة   ١٦ ع الجمھوري ار م دم االنتش دة ع ار معاھ ي إط ود ف ائي المعق اق الضمانات الثن لوفاكيا بموجب اتف بة لس ق الضمانات بالنس تطبي
ة  لوفاكية (الوثيق تراكية التشيكوس اذه)INFCIRC/173االش دأ نف ذي ب ذ  ، وال ارس  ٣من ي ١٩٧٢آذار/م ق ف انون  ١، ُعلِّ ك
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اق ٢٠٠٥األول/ديسمبر  اذ اتف لوفاكيا نف وم  ١٩٧٣نيسان/أبريل  ٥، وھو التاريخ الذي بدأ فيه بالنسبة لس ين دول اليورات ود ب المعق
  ، الذي انضمـّت إليه سلوفاكيا.)INFCIRC/193غير الحائزة ألسلحة نووية واليوراتوم والوكالة (الوثيقة 

ة   ١٧ ار (الوثيق دم االنتش دة ع ار معاھ ي إط ود ف ائي المعق مانات الثن اق الض ب اتف لوفينيا بموج بة لس مانات بالنس ق الض تطبي
INFCIRC/538( بة ٢٠٠٦أيلول/سبتمبر  ١، ُعلِّق في ١٩٩٧آب/أغسطس  ١، والذي بدأ نفاذه منذ ، وھو التاريخ الذي بدأ فيه بالنس

اق  اذ اتف لوفينيا نف ان/أبر ٥لس ة  ١٩٧٣يل نيس ة INFCIRC/193(الوثيق لحة نووي ائزة ألس ر الح وم غي ين دول اليورات ود ب ) المعق
  واليوراتوم والوكالة، الذي انضمـّت إليه سلوفينيا.

، والذي )INFCIRC/234تطبيق الضمانات بالنسبة للسويد بموجب اتفاق الضمانات المعقود في إطار معاھدة عدم االنتشار (الوثيقة   ١٨
ذ بدأ نفا ق في ١٩٧٥نيسان/أبريل  ١٤ذه من ه  ١، ُعلِّ اق ١٩٩٥حزيران/يوني اذ اتف بة للسويد نف ه بالنس دأ في ذي ب اريخ ال ، وھو الت

ان/أبريل  ٥ ة  ١٩٧٣نيس ة (الوثيق وم والوكال ة واليورات لحة نووي ائزة ألس ر الح وم غي ين دول اليورات ود ب ، )INFCIRC/193المعق
  الذي انضمـّت إليه السويد.

ة اتفا  ١٩ ، )INFCIRC/204ق الضمانات المعقود في إطار معاھدة عدم االنتشار مع جمھورية يوغوسالفيا االتحادية االشتراكية (الوثيق
  ، ما زال يـُطبـّق في صربيا بقدر ما يسري على أراضي صربيا.١٩٧٣كانون األول/ديسمبر  ٢٨والذي بدأ نفاذه في 

  اإلضافي األول لمعاھدة تالتيلولكو. ُعقِد اتفاق الضمانات عمالً بالبروتوكول  ٢٠
ة   ٢١ ، )INFCIRC/155تطبيق الضمانات بالنسبة لفنلندا بموجب اتفاق الضمانات الثنائي المعقود في إطار معاھدة عدم االنتشار (الوثيق

اذ ١٩٩٥تشرين األول/أكتوبر  ١، ُعلِّق في ١٩٧٢شباط/فبراير  ٩منذ  الذي بدأ نفاذه دا نف بة لفنلن ه بالنس ، وھو التاريخ الذي بدأ في
اق  ان/أبريل  ٥اتف ة  ١٩٧٣نيس ة (الوثيق وم والوكال ة واليورات لحة نووي ائزة ألس ر الح وم غي ين دول اليورات ود ب المعق

INFCIRC/193(.الذي انضمـّت إليه فنلندا ،  
ة   ٢٢ ار (الوثيق دم االنتش دة ع ار معاھ ي إط ود ف ائي المعق مانات الثن اق الض ب اتف رص بموج بة لقب مانات بالنس ق الض تطبي

INFCIRC/189( ذ اذه من اير  ٢٦، والذي بدأ نف انون الثاني/ين ق في ١٩٧٣ك ايو  ١، ُعلِّ ه ٢٠٠٨أيار/م دأ في ذي ب اريخ ال ، وھو الت
اق  اذ اتف بة لقبرص نف ة  ١٩٧٣ نيسان/أبريل ٥بالنس وم والوكال ة واليورات ائزة ألسلحة نووي ر الح وم غي ين دول اليورات ود ب المعق

  ، الذي انضمت إليه قبرص.)INFCIRC/193(الوثيقة 
، )INFCIRC/434تطبيق الضمانات بالنسبة لالتفيا بموجب اتفاق الضمانات الثنائي المعقود في إطار معاھدة عدم االنتشار (الوثيقة   ٢٣

بة ٢٠٠٨تشرين األول/أكتوبر  ١، ُعلِّق في ١٩٩٣كانون األول/ديسمبر  ٢١اذه منذ والذي بدأ نف ه بالنس دأ في ذي ب ، وھو التاريخ ال
اق  اذ اتف ا نف ان/أبريل  ٥لالتفي ة  ١٩٧٣نيس ة (الوثيق وم والوكال ة واليورات لحة نووي ائزة ألس ر الح وم غي ين دول اليورات ود ب المعق

INFCIRC/193( التفيا.، الذي انضمـّت إليه  
ة   ٢٤ ار (الوثيق دم االنتش دة ع ار معاھ ي إط ود ف ائي المعق مانات الثن اق الض ب اتف ا بموج بة لليتواني مانات بالنس ق الض تطبي

INFCIRC/413(ذي ٢٠٠٨كانون الثاني/يناير  ١، ُعلِّق في ١٩٩٢تشرين األول/أكتوبر  ١٥في  ، والذي بدأ نفاذه اريخ ال ، وھو الت
اق  اذ اتف ا نف بة لليتواني ه بالنس دأ في ان/أبريل  ٥ب وم  ١٩٧٣نيس ة واليورات لحة نووي ائزة ألس ر الح وم غي ين دول اليورات ود ب المعق

  توانيا.، الذي انضمـّت إليه لي)INFCIRC/193والوكالة (الوثيقة 
ة   ٢٥ دة عدم االنتشار (الوثيق ود في إطار معاھ ائي المعق اق الضمانات الثن ) INFCIRC/387تطبيق الضمانات في مالطة بموجب اتف

ه  ١، ُعلِّق في ١٩٩٠تشرين الثاني/نوفمبر  ١٣والذي بدأ نفاذه منذ  بة لمالطة ٢٠٠٧تموز/يولي ه بالنس دأ في ذي ب اريخ ال ، وھو الت
اق  اذ اتف ة  ١٩٧٣ان/أبريل نيس ٥نف ة (الوثيق وم والوكال ة واليورات لحة نووي ائزة ألس ر الح وم غي ين دول اليورات ود ب المعق

INFCIRC/193(.الذي انضمـّت إليه مالطة ،  
ق في   ٢٦ بتمبر  ١٤ُعقِد اتفاق الضمانات عمالً بمعاھدة تالتيلولكو ومعاھدة عدم االنتشار على حد سواء. وُعلِّ ق  ١٩٧٣أيلول/س تطبي

اذه في ال دأ نف د ب ان ق و ك دة تالتيلولك ود عمالً بمعاھ بتمبر  ٦ضمانات بموجب اتفاق ضمانات سابق معق ة  ١٩٦٨أيلول/س (الوثيق
INFCIRC/118.(  

 ، بين المملكة المتحدة والوكالة، الذي ما زال نافذاً.INFCIRC/66يشير التاريخ إلى اتفاق الضمانات المعقود على نمط الوثيقة   ٢٧

، )INFCIRC/156لضمانات بالنسبة للنمسا بموجب اتفاق الضمانات الثنائي المعقود في إطار معاھدة عدم االنتشار (الوثيقة تطبيق ا  ٢٨
اق ١٩٩٦تموز/يوليه  ٣١، ُعلِّق في ١٩٧٢تموز/يوليه  ٢٣والذي بدأ نفاذه منذ  اذ اتف ا نف بة للنمس ه بالنس ، وھو التاريخ الذي بدأ في

ان/أبريل  ٥ ة ١٩٧٣نيس وم والوكال ة واليورات لحة نووي ائزة ألس ر الح وم غي ين دول اليورات ود ب ة  المعق ، )INFCIRC/193(الوثيق
  الذي انضمـّت إليه النمسا.
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ا   ٢٩ رم معھ ات الصغيرة المب دة عدم االنتشار وبروتوكول الكمي دا في إطار معاھ ود مع نيوزيلن اق الضمانات المعق في حين أن اتف
ة  (ال ة INFCIRC/185وثيق ذكور (الوثيق اق الم افي لالتف ول اإلض إن البروتوك و، ف وك وني زر ك ى ج اً عل ان أيض ) ينطبق

INFCIRC/185/Add.1 بة اذ بالنس ز النف ات الصغيرة حي ول الكمي ى بروتوك ديالت عل ك األراضي. دخلت التع ى تل ق عل ) ال ينطب
  ).INFCIRC/185/Mod.1(الوثيقة  ٢٠١٤شباط/فبراير   ٢٤لنيوزيلندا فقط في 

ة   ٣٠ د (الوثيق دا والھن ة وكن ين الوكال ود ب ان )INFCIRC/211وتطبيق الضمانات بالنسبة للھند بموجب اتفاق الضمانات المعق ذي ك ، ال
اًرا من ١٩٧١أيلول/سبتمبر  ٣٠نافًذا منذ  ات ٢٠١٥آذار/مارس  ٢٠، ُعلِّق اعتب د بموجب اتفاق بة للھن ق الضمانات بالنس . وتطبي

اراً من الض َق اعتب د، ُعلِّ ة والھن ين الوكال ودة ب ة المعق ه  ٣٠مانات التالي ة :٢٠١٦حزيران/يوني ذ INFCIRC/260 الوثيق ذ من ، الناف
، النافذ منذ INFCIRC/374 الوثيقة ؛١٩٨٨أيلول/سبتمبر  ٢٧، النافذ منذ INFCIRC/360 الوثيقة ؛١٩٧٧تشرين الثاني/نوفمبر  ١٧
واد الخاضعة للضمانات ١٩٩٤آذار/مارس  ١، النافذ منذ INFCIRC/433 الوثيقة ؛١٩٨٩تشرين األول/أكتوبر  ١١ . وتخضع الم

، )INFCIRC/754الوثيقة بموجب اتفاقات الضمانات السالفة الذكر للضمانات بموجب اتفاق الضمانات المعقود بين الھند والوكالة (
  .٢٠٠٩أيار/مايو  ١١النافذ في 

ب  ٣١ مانات بالنس ق الض ة تطبي ار (الوثيق دم االنتش دة ع ار معاھ ي إط ود ف ائي المعق مانات الثن اق الض ب اتف ا بموج ة لھنغاري
INFCIRC/174( بة ٢٠٠٧تموز/يوليه  ١، ُعلِّق في ١٩٧٢آذار/مارس  ٣٠، والذي بدأ نفاذه في ه بالنس دأ في ذي ب اريخ ال ، وھو الت

اق  اذ اتف ا نف ان/أبريل  ٥لھنغاري ة  ١٩٧٣نيس ة INFCIRC/193(الوثيق لحة نووي ائزة ألس ر الح وم غي ين دول اليورات ود ب ) المعق
  واليوراتوم والوكالة، الذي انضمـّت إليه ھنغاريا.

ة   ٣٢ ار (الوثيق دم االنتش دة ع ار معاھ ي إط ود ف ائي المعق مانات الثن اق الض ب اتف ان بموج بة لليون مانات بالنس ق الض تطبي
INFCIRC/166(وھو التاريخ الذي بدأ فيه ١٩٨١كانون األول/ديسمبر  ١٧، ُعلِّق في ١٩٧٢آذار/مارس  ١منذ  ، والذي بدأ نفاذه ،

اق  اذ اتف ان نف بة لليون ان/أبريل  ٥بالنس ة  ١٩٧٣نيس وم والوكال ة واليورات لحة نووي ائزة ألس ر الح وم غي ين دول اليورات ود ب المعق
  ، الذي انضمـّت إليه اليونان.)INFCIRC/193(الوثيقة 
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ً لھا، وعقد اتفاقات تكميلية منقـَّحة،  - ٧الجدول ألف دة األطراف يكون المدير العام وديعا المشاركة في معاھدات متعدِّ
كانون  ٣١من نظام الوكالة األساسي (الحالة في  والفقرة ألف من المادة الرابعة عشرةوقبول تعديالت المادة السادسة 

 )٢٠١٦األول/ديسمبر 
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      Pr P P P Pr Pr  P P االتحاد الروسي *

  P X            إثيوبيا *

   Pr Pr        P   أذربيجــان *

 P P Pr P Pr Pr S P P P P P X X األرجنتين *

   Pr P Pr P P P  P P Pr  P األردن *

   P P Pr P P  P P   P  أرمينيا *

               إريتريا *

 P S Pr P Pr Pr S P P   P X X إسبانيا *

 P  P P Pr Pr  P P  S   X أستراليا *

 P P P P P P P P P   P X X ستونيـاإ *

  Sr Pr Pr Pr Pr  S    P X  إسرائيـل *

  P  Sr Sr      P X   أفغانستان *

 P  P         P  X إكــوادور *

 P  P P P P  P P   P X X ألبانيا *

 Pr  Pr P Pr Pr P P P    X X ألمانيا *

   P P Pr Pr P P P Pr Pr P   اإلمارات العربية المتحدة *

   P P        P   أنتيغوا وباربودا *

            Pr   أندورا 

   Pr  Pr P Pr Pr  P P S S P إندونيسيا *

   P       P     أنغـوال *

  P P P P P P P P   P X  أوروغواي *

   P P     P   P   أوزبكستان *

   P         P   أوغنــدا *

 Pr P P P Pr Pr P Pr P S S P X X أوكرانيا *

 P    Pr Pr      P  X )اإلسالمية-جمھورية(إيران  *
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 P  Pr P P Pr  P P   P X X آيرلندا *

 P  P P P P  P P   P X X آيسلندا *

 Pr  Pr P Pr Pr P P P S S  X X إيطاليا *

               الجديدةبابوا غينيا  *

   P P P P  P    P   باراغـواي *

 Pr  Pr Pr Pr Pr  P    P X X باكستان *

   P  P         P باالو *

   Pr P Pr   P    P   البحرين *

 P P P  P P  P P   P X X البرازيل *

               بربادوس *

 Pr  Pr P P P S P P   P X X البرتغـال *

               بروني دار السالم *

      Pr  Pr Pr P P S P P بلجيكــا *

 P P P P P P P P P   P X X بلغاريــا *

   P            بليز *

   P  P P  P    P   بنغالديـش *

  P  P P      P X   بنما *

   P           P بنـــن *

               بوتان 

   P P P P   P   P   بوتسوانا *

   P P P P      P   بوركينا فاسو *

   P            بوروندي *

 Pr P P P P P  P P P  P X X البوسنة والھرسك *

 P P P P P P P P P P  P X X بولندا *

   P P P  Pr Pr      P  )المتعددة القوميات-دولة(بوليفيا  *

 P Pr P Pr Pr  P P S S P X X  بيرو *

 Pr P Pr  Pr Pr  P P P  P X X بيالروس *

   Pr    Pr Pr      P تايلند *
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           P P   تركمانستان *

 Pr  Pr Pr Pr Pr P P    P X X تركيــا *

            P P  ترينيداد وتوباغو *

   P            تشاد *

   P         P   توغو *

               توفالو 

 P  P P P P  P    P X X تونس *

            P   تونغا 

               ليشتي- تيمور 

   P  P P        P جامايكــا *

   P P P P P P  P P P P P الجبل األسود *

 Pr P Pr Pr  S    P X X   الجزائر *

            Pr   جزر البھاما *

            P   جزر القمر 

               جزر سليمان 

   P P        P   جزر مارشال *

   P         P   جمھورية أفريقيا الوسطى *

 P P P P P P P P P S S P X X الجمھورية التشيكية *

   P P P       P   الجمھورية الدومينيكية *

 P    S S  S    P  X الجمھورية العربية السورية *

   P  P  S S      P جمھورية الكونغو الديمقراطية *

   P  P P      P   جمھورية تنزانيا المتحدة *

 Pr  Pr P P Pr  P P   P X X جمھورية كوريــا *

         Sr Sr     جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية 

   Pr  P P      P   جمھورية الو الديمقراطية الشعبية *

   P P P P P  P P   P  مقدونيا اليوغوسالفية سابًقاجمھورية  *

 Pr P P P P P  P Pr   P X X جمھورية مولدوفا *

 Pr  P  Pr Pr  P P   P X X جنوب أفريقيا *
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   P P P    P   P   جورجيا *

   P P        P   جيبوتي *

 Pr  Pr Pr P Pr Pr Pr Pr    X X الدانمرك *

   P         P   دومينيكا *

            P   الرأس األخضر 

   P         P   رواندا *

 Pr P P P Pr Pr P P P P P P X X رومانيــا *

   P         P   زامبيـــا *

   S S      P     زمبابــوي *

               ساموا 

        P   P P P  سان فنسنت وجزر غرينادين 

           P P   سان مارينو *

            P   سانت كيتس ونيفيس 

           Pr P   سانت لوسيا 

               ساو تومي وبرينسيبي 

   Pr Pr  P    P     سري النكا *

  Pr P Pr Pr      P X   السلفـادور *

 P P P P P P P P P   P X X سلوفاكيا *

 P  P P P P P P P   P X X سلوفينيا *

   Pr  Pr Pr P P  P    P سنغافورة *

   P P P  P P  P P  S P السنغـال *

           P P   سوازيلند *

   P  S S  S    P   السودان *

               سورينام 

 P  Pr P P Pr P P P    X X السويد *

 Pr  Pr P P P S P P    X X سويسرا *

   S S      P     سيراليـون *

 P P        P  X   سيشيل *
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   Pr Pr P P P P P P P   P شيلي *

   P P P P P P      P صربيا *

               الصومال 

   Pr  Pr P Pr Pr  P Pr   P الصين *

   P  P P P P   P   P طاجيكستان *

   P  P  Pr Pr      P العراق *

   Pr  Pr  Pr Pr  P P   P عـُمان *

   P P P P   P   P   غابــون *

               غامبيا 

   P  P P P P  P P  P P غانا *

            P   غرينادا 

   Pr  P P      P   غواتيمـاال *

            P   غيانا *

            P   غينيا 

            P   غينيا االستوائية 

            P   غينيا بيساو 

   P            فانواتو *

 Pr P Pr Pr Pr P P    X X   فرنسا *

   P P P  P P S S S S S P الفلبيــن *

   Pr       P     )البوليفارية- جمھورية(فنزويال  *

 P  Pr P P Pr P P P    X X فنلندا *

   P P        P   فيجي *

   P  Pr P Pr Pr  P P   P فييت نــام *

 P  Pr P P P  P P   P X X قبــرص *

   Pr P P P      P   قطر *

   P P     P   P   قيرغيزستان *

   P P P P P P  P P P  P كازاخستان *

   P P P P P P P     P الكاميـرون *
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 P    S S       X X الكرسي الرسولي *

 P P P P P P P P P   P X X كرواتيــا *

   P  P   P    P   كمبوديــا *

 Pr  P Pr Pr Pr  P P  S  X X كنـــدا *

   Pr P Pr P Pr Pr  S    P كوبا *

   P P S S      P   ديفوار كوت *

   P  P P      P   كوستاريكــا *

 P S P P P Pr      P X X كولومبيــا *

               الكونغو *

   P  Pr P P P  P    P الكويت *

               كيريباتي 

 P P        P  X   كينيـــا *

 P P P P P P P P P P  P X X التفيــا *

   P P  P P  P S S S P  لبنان *

 P P P P       X X   لختنشتاين *

 Pr  Pr P P P  P P    X X لكسمبرغ *

  P P P P  P    P X   ليبيا *

               ليبيريا *

 P P P P P P P P P S S P X X ليتوانيــا *

   P P P P   P   P   ليسوتو *

 P P    P P   P X X   مالطـة *

   P P P P  P    P   مالــي *

   Pr Pr      P     ماليزيا *

   P         P   مدغشقــر *

   P P   Pr Pr P S    P مصر *

  Pr S P P P P S S P P P P X المغرب *

 Pr P P P P P  P    P X X المكسيك *

   P         P   مالوي *



GC(61)/3 
 ١٤٨ الصفحة

 

P الدولة/المنظمة 
&

I 

V
C

 

C
P

P
N

M
 

C
P

P
N

M
-A

M
 

E
N

C
 

A
C

 

JP
 

N
S 

R
A

D
W

 

P
A

V
C

 

C
SC

 

R
SA

 

V
I 

X
IV

.A
 

               ملديف 

   P Pr P Pr Pr  P P Pr  P  العربية السعوديةالمملكة  *

 P S Pr Pr Pr Pr S Pr P    X X المملكة المتحدة *

   P  P  P P      P منغوليـا *

   P P P P   P   P   موريتانيا *

   P P   Pr Pr   P  S P موريشيـوس *

   P  Pr  P P      P موزامبيق *

 P  Pr Pr  S     X X   موناكـو *

 Pr       P X X     ميانمار *

               الموحـَّدة) -ميكرونيزيا (واليات  

   P         P   ناميبيـــا *

           P P   ناورو 

 P  Pr P P Pr P P P    X X النرويج *

 Pr P P Pr  Pr P    X X   النمسا *

   P            نيبال *

   P P P P S S    P  P النيجــر *

   P P P P P P  P P   P نيجيريا *

   P  P P Pr Pr  S    P نيكاراغـوا *

            P   نيو 

         P  Pr Pr P Pr نيوزيلنــدا *

   S         P   ھايتــي *

    P  Pr P Pr Pr  P   Pr الھند *

   P         P   ھندوراس *

 Pr P P P P P P P P S  P X X ھنغاريــا *

 Pr  Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr    X X ھولنــدا *

    P Pr Pr Pr  P P  Pr   الواليات المتحدة األمريكية *

 P  P P P Pr  P Pr  Pr  X X اليابان *

            P   اليمن *
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 P  Pr P Pr Pr P P P   P X X اليونان *

      Pr Pr Pr Pr  Pr Pr   اليوراتوم 

         Pr Pr    منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

         Pr Pr     منظمة الصحة العالمية 

         Pr Pr     المنظمة العالمية لألرصاد الجوية 

 

 

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

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  ف في النفايات ف في الوقود المستھلك وأمان التصرُّ االتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرُّ
 المشعـِّة

PAVC بروتوكول تعديل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن األضرار النووية 

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

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

VI المادة السادسة من النظام األساسي للوكالة، حسبما أفادت به الحكومة الوديعة قبول تعديل 

XIV.A  قبول تعديل الفقرة ألف من المادة الرابعة عشرة من النظام األساسي للوكالة، حسبما أفادت به
 الحكومة الوديعة

 دولة عضو في الوكالة *

P دولة طرف 

S دولة موقـِّعة 

r تحفظ/إعالن قائم 

X دولة موافِقة 
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ا  -٨الجدول ألف اً لھ ام وديع دير الع ة و/أو يكون الم ة الوكال اتفاقيات تم التفاوض عليھا واعتمادھا تحت رعاي
رات ذات الصلة)  (الحالة والتطوُّ

ة ة الذري ة  اتفاق امتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاق ـُستنسخاً في الوثيق رد م ). وفي INFCIRC/9/Rev.2(ي
  أطراف. ٨٤، ظلـَّت حالة ھذا االتفاق كما ھي بدون تغيير، حيث ظلَّ عدد األطراف فيه ٢٠١٦عام 

ووي ادث ن وع ح ن وق ـِّر ع غ المبك ة التبلي ة  اتفاقي ي الوثيق ـُستنسخة ف رد م ي INFCIRC/335(ت ا ف دأ نفاذھ ). ب
وب ٢٧ ام ١٩٨٦ر تشرين األول/أكت ي ع ة ٢٠١٦. وف ول نھاي ة. وبحل ي االتفاقي دة كطرف ف ة واح ، انضمت دول

  طرفاً. ١٢٠العام، بلغ عدد األطراف 

عاعي ارئ إش ووي أو ط ادث ن وع ح ة وق ي حال اعدة ف ديم المس ة تق ة  اتفاقي ي الوثيق ـُستنسخة ف رد م (ت
INFCIRC/336 ي ا ف دأ نفاذھ باط/فبراير  ٢٦). ب ام ١٩٨٧ش ي ع ي ، ا٢٠١٦. وف دة كطرف ف ة واح نضمت دول

  طرًفا. ١١٣االتفاقية. وبحلول نھاية العام، كان ھناك 

ووي ان الن ة األم ة  اتفاقي ي الوثيق ـُستنسخة ف رد م ي INFCIRC/449(ت ا ف دأ نفاذھ وبر  ٢٤). ب رين األول/أكت تش
  طرًفا. ٧٨ن ھناك ، ظلـَّت حالة االتفاقية كما ھي بدون تغيير. وبحلول نھاية العام، كا٢٠١٦. وفي عام ١٩٩٦

ـِّة ات المشع ي النفاي رُّف ف ان التص تھلك وأم ود المس ي الوق رُّف ف ان التص أن أم تركة بش ة المش رد  االتفاقي ( ت
ة  ي الوثيق ـُستنسخة ف ي INFCIRC/546م ا ف دأ نفاذھ ه  ١٨). ب ام ٢٠٠١حزيران/يوني ي ع ، انضمت ٢٠١٦. وف

  طرًفا. ٧٣، كان ھناك ثالث دول كأطراف في االتفاقية. وبحلول نھاية العام

ة واد النووي ة للم ة المادي ة الحماي ة  اتفاقي ي الوثيق ـُستنسخة ف رد م ي INFCIRC/274/Rev.1(ت ا ف دأ نفاذھ ). ب
ام ١٩٨٧شباط/فبراير  ٨ غ ٢٠١٦. وفي ع ام، بل ة الع ول نھاي ة. وبحل ة واحدة كطرف في االتفاقي ، انضمت دول

  طرفاً. ١٥٤عدد األطراف 

ة واد النووي ة للم ة المادي ة الحماي ديل اتفاقي ي  .تع اذه ف دأ نف ايو  ٨ب ام ٢٠١٦أيار/م ي ع ـَّت ٢٠١٦. وف ، انضم
  . أطراف ١٠٦دولة إلى التعديل. وبحلول نھاية العام، كان ھناك  ١٥

. بدأ نفاذھا )INFCIRC/500(ترد مـُستنسخة في الوثيقة  اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن األضرار النووية
، ظلـَّت حالة االتفاقية كما ھي بدون تغيير، حيث ظلَّ عدد ٢٠١٦. وفي عام ١٩٧٧تشرين الثاني/نوفمبر  ١٢في 

  طرفاً. ٤٠األطراف فيھا 

ات ة للمنازع وية اإللزامي اص بالتس اري الخ ول االختي ة  البروتوك ي الوثيق ـُستنسخاً ف رد م (ي
INFCIRC/500/Add.3 ا ٢٠١٦. وفي عام ١٩٩٩يار/مايو أ ١٣). بدأ نفاذه في ذا البروتوكول كم ة ھ ، ظلـَّت حال

  .طرفانھي بدون تغيير، حيث ظلَّ عدد األطراف فيه 

اريس ة  البروتوكول المشترك بشأن تطبيق اتفاقية فيينا واتفاقية ب ـُستنسخاً في الوثيق رد م دأ INFCIRC/402(ي ). ب
، ظلـَّت حالة ھذا البروتوكول كما ھي بدون تغيير، حيث ظلَّ ٢٠١٦عام  . وفي١٩٩٢نيسان/أبريل  ٢٧نفاذه في 

  طرفاً. ٢٨عدد األطراف فيه 
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ة رار النووي ن األض ة ع ؤولية المدني أن المس ا بش ة فيين ديل اتفاقي ول تع ة  بروتوك ي الوثيق ـُستنسخاً ف رد م (ي
INFCIRC/566(.  اذه في وبر  ٤بدأ نف ام ٢٠٠٣تشرين األول/أكت دول كطرف في  ١، انضمت ٢٠١٦. وفي ع

  طرفاً. ١٣البروتوكول. وبحلول نھاية العام، بلغ عدد األطراف 

ة ي عن األضرار النووي ويض التكميل ة التع ة  اتفاقي ي الوثيق ـُستنسخة ف رد م دأ نفاذھINFCIRC/567(ت ي  ا). ب ف
غ عدد  .، انضمت دولتان كطرفين في االتفاقية٢٠١٦. وفي عام ٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٧ ام، بل ة الع ول نھاي وبحل

  .أطراف ٩ فيھا األطراف

ة ة الذري ة للطاق ة الدولي اق  االتفاق التكميلي المـُنقـَّح بشأن تقديم المساعدة التقنية من جانب الوكال (اختصاراً: االتف
ـَّح). ي المـُنق ام  التكميل ي ع دت ٢٠١٦ف ام، ٧، عق ة الع ول نھاي ة. وبحل ة منقَّح ات تكميلي اك  دول اتفاق ان ھن ك

  دولة طرًفا في اتفاقات تكميلية ُمنقَّحة. ١٣٢

ا  م والتكنولوجي دريب في مجال العل ة والت االتفاق الخامس من أجل تمديد االتفاق التعاوني اإلقليمي للبحث والتنمي
ام  وويين لع ي)  ١٩٨٧الن اوني اإلقليم اق التع اراً: االتف ة (اختص ي الوثيق ـُستنسخاً ف رد م (ي

INFCIRC/167/Add.23 اًرا من  ٢٠١١آب/أغسطس  ٣١). بدأ نفاذه في ارًيا اعتب ه  ١٢وأصبح س حزيران/يوني
  طرفاً. ١٧، ظلـَّت حالة ھذا االتفاق كما ھي بدون تغيير، حيث كان عدد أطرافه ٢٠١٦. وفي عام ٢٠١٢

ا م والتكنولوجي دريب في مجال العل ة والت وويين االتفاق التعاوني اإلقليمي األفريقي للبحث والتنمي (اختصاراً:  الن
اذه في INFCIRC/377/Add.20(يرد مـُستنسخاً في الوثيقة  اتفاق أفرا) (التمديد الخامس) دأ نف نيسان/أبريل  ٤). ب

ام ٢٠١٥ ي ع اك ٢٠١٦. وف ان ھن ام، ك ة الع ول نھاي اق. وبحل ي االتف راف ف ة كط رة دول دى عش ، انضمت اح
  طرًفا. ٢٧

اريبياتفاق تمديد االتفاق التعاوني لترو ة والك اق  يج العلم والتكنولوجيا النوويين في أمريكا الالتيني (اختصاراً: اتف
ال) ة  أرك ي الوثيق ـُستنسخاً ف رد م ي INFCIRC/582/Add.4(ي اذه ف دأ نف بتمبر  ٥). ب ام ٢٠١٥أيلول/س ي ع . وف
ً  ١٩، انضمت دولتان كطرفين في االتفاق. وبحلول نھاية العام، بلغ عدد األطراف ٢٠١٦   .طرفا

وويين  ا الن م والتكنولوجي دريب في مجال العل ة والت االتفاق التعاوني للدول العربية الواقعة في آسيا للبحث والتنمي
يا)  اني) (عراس د الث ة  (التمدي ي الوثيق ـُستنسخاً ف رد م ي INFCIRC/613/Add.3(ي اذه ف دأ نف ه  ٢٩). ب تموز/يولي

  أطراف. ٩التفاق. وبحلول نھاية العام، كان ثمة ، انضمت دولة واحدة كطرف في ا٢٠١٦. وفي عام ٢٠١٤

ذ  دولي بغرض التنفي ووي ال ي الحراري الن ة بالمفاعل التجريب دماج المعني اتفاق إنشاء المنظمة الدولية لطاقة االن
دولي ة  المشترك لمشروع المفاعل التجريبي الحراري النووي ال ـُستنسخا في الوثيق رد م دأ INFCIRC/702(ي ). ب

ر، حيث ٢٠١٦. وفي عام ٢٠٠٧تشرين األول/أكتوبر  ٢٤في  نفاذه دون تغيي ، ظلـَّت حالة ھذا االتفاق كما ھي ب
  أطراف. ٧ظلَّ عدد األطراف فيه 

راري  ي الح ل التجريب روع المفاع ة المختصة بمش ة الدولي ة االندماجي ة الطاق انات منظم ازات وحص اق امتي اتف
و مش ى نح ذه عل ل تنفي ن أج دولي م ووي ال ة  تركالن ي الوثيق ـُستنسخا ف رد م ي INFCIRC/703(ي اذه ف دأ نف ). ب

، ظلـَّت حالة ھذا االتفاق كما ھي بدون تغيير، حيث ظلَّ عدد ٢٠١٦. وفي عام ٢٠٠٧تشرين األول/أكتوبر  ٢٤
 أطراف. ٦األطراف فيه 
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 أ)٢٠١٦كانون األول/ديسمبر  ٣١مفاعالت القوى النووية قيد التشغيل وقيد التشييد في العالم (حتى  ٩-الجدول ألف

  البلد 

 مفاعالت قيد التشييد مفاعالت قيد التشغيل
إمدادات الكھرباء المولـّدة 

 ٢٠١٦نووياً في عام 
إجمالي الخبرة التشغيلية 

 ٢٠١٦حتى نھاية عام 

عدد الوحدات
مجموع 
ميغاواط 
 (كھربائي)

عدد الوحدات
مجموع 

الميغاواط 
 (كھربائي)

ساعة-تيراواط
من   ٪

 المجموع
 األشھر األعوام

         
 ٩ ٢٢٦ ١ ١٧٫١ ١٨٤٫١ ٥٢٠ ٥ ٧ ١١١ ٢٦ ٣٥ االتحاد الروسي

 ٢ ٧٩ ٥٫٦ ٧٫٧ ٢٥ ١ ٦٣٢ ١ ٣ األرجنتين
 ٨ ٤٢ ٣١٫٤ ٢٫٢    ٣٧٥ ١ أرمينيا
 ١ ٣٢٢ ٢١٫٤ ٥٦٫١    ١٢١ ٧ ٧ إسبانيا

          
 ٧ ٨٢٤ ١٣٫١ ٨٠٫١    ٧٩٩ ١٠ ٨ ألمانيا

     ٣٨٠ ٥ ٤   اإلمارات العربية المتحدة
 ٦ ٤٧٣ ٥٢٫٣ ٧٦٫١ ٠٧٠ ٢ ٢ ١٠٧ ١٣ ١٥ أوكرانيا

 ٤ ٥ ٢٫١ ٥٫٩   ٩١٥ ١  اإلسالمية)-إيران (جمھورية
          

 ١١ ٦٧ ٤٫٤ ٥٫٤ ٣٤٣ ٢ ٣ ٠٠٥ ١ ٤ باكستان
 ٣ ٥١ ٢٫٩ ١٥٫٠ ٢٤٥ ١ ١ ٨٨٤ ١ ٢ البرازيل
 ٧ ٢٨٢ ٥١٫٧ ٤١٫٤    ٩١٣ ٥ ٧ بلجيكــا
 ٣ ١٦١ ٣٥٫٠ ١٥٫١   ٩٢٦ ١ ٢ بلغاريــا

          
     ٢١٨ ٢ ٢   بيالروس

 ١٠ ١٥٢ ٢٩٫٤ ٢٢٫٧   ٩٣٠ ٣ ٦ الجمھورية التشيكية
 ١١ ٤٩٨ ٣٠٫٣ ١٥٤٫٣ ٠٢٠ ٤ ٣ ٠٧٧ ٢٣ ٢٥ جمھورية كوريــا

 ٣ ٦٤ ٦٫٦ ١٥٫٢    ٨٦٠ ١ ٢ جنوب أفريقيا
          

 ١١ ٢٩ ١٧٫١ ١٠٫٤   ٣٠٠ ١ ٢ رومانيــا
 ٧ ١٦٠ ٥٤٫١ ١٣٫٧ ٨٨٠ ٢ ٨١٤ ١ ٤ سلوفاكيا
 ٣ ٣٥ ٣٥٫٢ ٥٫٤    ٦٨٨ ١ سلوفينيا
 ٦ ٤٤٢ ٤٠٫٠ ٦٠٫٦    ٧٤٠ ٩ ١٠ السويد

          
 ١١ ٢٠٩ ٣٤٫٤ ٢٠٫٣    ٣٣٣ ٣ ٥ سويسرا
 ٢ ٢٤٣ ٣٫٦ ١٩٧٫٨ ٦٢٢ ٢١ ٢١ ٣٨٤ ٣١ ٣٦ الصين
 ٤ ١٠٦ ٢ ٧٢٫٣ ٣٨٦٫٥  ٦٣٠ ١ ١ ١٣٠ ٦٣ ٥٨ فرنسا
 ٤ ١٥١ ٣٣٫٧ ٢٢٫٣  ٦٠٠ ١ ١ ٧٦٤ ٢ ٤ فنلندا

          
 ٦ ٧١٢ ١٥٫٦ ٩٥٫٧    ٥٥٤ ١٣ ١٩ كنـــدا

 ١١ ٤٩ ٦٫٢ ١٠٫٣    ٥٥٢ ١ ٢ المكسيك
 ٧ ٥٧٤ ١ ٢٠٫٤ ٦٥٫١    ٩١٨ ٨ ١٥ المملكة المتحدة

 ١١ ٤٦٠ ٣٫٤ ٣٥٫٠ ٩٩٠ ٢ ٥ ٢٤٠ ٦ ٢٢ الھند
          

 ٢ ١٢٦ ٥١٫٣ ١٥٫٢    ٨٨٩ ١ ٤ ھنغاريــا
 ٠ ٧٢ ٣٫٤ ٣٫٧    ٤٨٢ ١ ھولنــدا

 ٩ ٢١٠ ٤ ١٩٫٧ ٨٠٤٫٩ ٤٦٨ ٤  ٤ ٨٦٩ ٩٩ ٩٩ الواليات المتحدة األمريكية
 ٥ ٧٨١ ١ ٢٫٢ ١٧٫٥ ٦٥٣ ٢ ٢ ٧٥٢ ٣٩ ٤٢ اليابان

      
 ٥ ٩٨٢ ١٦ ٤٧٦٫٢ ٢ ٢٦٤ ٦١ ٦١ ١١٦ ٣٩١ ٤٤٨ ب، جالمجموع 

 )http://www.iaea.org/prisالبيانات مأخوذة من نظام المعلومات عن مفاعالت القوى التابع للوكالة (  (أ)
ميغاواط (كھربائي) قيد  ٥٠٥٢وحدات،  ٦ :البـيانات التالية الواردة من تايوان، الصينمجموع األرقام ھذا يتضّمن   (ب)

ساعة من الكھرباء المولدة نووياً، بما يمثل –تيراواط ٣٠٫٥و  ميغاواط (كھربائي) قيد التشييد؛ ٢٦٠٠التشغيل؛ ووحدتان، 
  .من إجمالي حجم الكھرباء المولدة ٪١٣٫٧

أشھر)  ١٠عاماً،  ٢٥أشھر) وكازاخستان ( ٨عاماً،  ٨٠غيلية أيضاً المحطات المغلقة في إيطاليا (يشمل إجمالي الخبرة التش  (ج)
   عاماً، شھر واحد). ٢١٢أشھر) وتايوان، الصين ( ٦عاماً،  ٤٣وليتوانيا (
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 مشاركة الدول األعضاء في أنشطة مختارة للوكالة   -١٠الجدول ألف 

مة للدول األعضاء    الخدمات المقدَّ

 الدولة العـضو 
عدد عقود 
واتفاقات 
 البحوث

عدد المراكز 
 المتعاونة

شبكة 
 أألميرا

قياس  مراجعات
جرعات العالج 
 اإلشعاعي

خدمات 
تشعيع 
 النباتات

ضمان  
الجودة في 
مجال الطب 
 بالنووي

 جأداة كوادريل
فريق 
 دكواترو

     ٥١ ٣  ٥٢ االتحاد الروسي

     ٢ ١  ٦ إثيوبيا

        ٢ أذربيجــان

      ١  ٤٦ األرجنتين

      ١  ٩ األردن

     ٢   ٣ أرمينيا

    ١     إريتريا

    ٢  ٢ ١ ٣٥ إسبانيا

      ٣ ١ ٤٤ أستراليا

     ١٢ ١  ٧ إستونيـا

   ٣   ١  ٤ إسرائيـل

         أفغانستان

     ١٠ ١  ٢ إكــوادور

     ٤   ١ ألبانيا

    ٨  ٣  ٥٦ ألمانيا

اإلمارات العربية 
 المتحدة

٢ ٢  ١     

         أنتيغوا وباربودا

   ١  ١٣ ١ ١ ٢٢ إندونيسيا

        ١ أنغـوال

     ٩ ١  ١٣ أوروغواي

    ١    ٢ أوزبكستان

        ٧ أوغنــدا

     ٣٧ ١  ٢٥ أوكرانيا

-إيران (جمھورية
 اإلسالمية)

١  ١٢      

      ١   آيرلندا

      ١   آيسلندا

    ١  ٨ ٢ ٥٤ إيطاليا

     ١    بابوا غينيا الجديدة

     ٢    باراغـواي

      ١  ٤٢ باكستان
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مة للدول األعضاء    الخدمات المقدَّ

 الدولة العـضو 
عدد عقود 
واتفاقات 
 البحوث

عدد المراكز 
 المتعاونة

شبكة 
 أألميرا

قياس  مراجعات
جرعات العالج 
 اإلشعاعي

خدمات 
تشعيع 
 النباتات

ضمان  
الجودة في 
مجال الطب 
 بالنووي

 جأداة كوادريل
فريق 
 دكواترو

         باالو

     ٣    البحرين

      ٤ ٢ ٤٩ البرازيل

         بربادوس

     ٣ ١  ٩ البرتغـال

         بروني دار السالم

      ٢  ٢٤ بلجيكــا

    ١  ٢  ١٠ بلغاريــا 

         بليز

     ١   ٢٤ بنغالديـش

     ٧ ١  ١ بنمـــا

        ١ بنـــن

     ٢    بوتسوانا

    ٢   ١ ٦ بوركينا فاسو

    ١     بوروندي

     ١٢ ٣  ١ البوسنة والھرسك

      ٣ ١ ٣٣ بولندا

     ١٣ ١  ١١ بيرو

     ٢٠ ١  ٥ بيالروس

    ١  ٢٦ ٢  ٢٤ تايلند

         تركمانستان

     ٣٣ ٢  ١٢ تركيــا

     ٥    ترينيداد وتوباغو

         تشاد

         توغو

     ٦ ١  ١٠ تونس

      ١  ٤ جامايكــا

      ١  ٢ الجبل األسود

        ٧ الجزائر

         جزر البھاما

         جزر مارشال

جمھورية أفريقيا 
 الوسطى
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مة للدول األعضاء    الخدمات المقدَّ

 الدولة العـضو 
عدد عقود 
واتفاقات 
 البحوث

عدد المراكز 
 المتعاونة

شبكة 
 أألميرا

قياس  مراجعات
جرعات العالج 
 اإلشعاعي

خدمات 
تشعيع 
 النباتات

ضمان  
الجودة في 
مجال الطب 
 بالنووي

 جأداة كوادريل
فريق 
 دكواترو

الجمھورية 
 التشيكية

٢  ١  ١٣    

الجمھورية 
 الدومينيكية

        

العربية  الجمھورية
 السورية 

٦ ١  ٦     

جمھورية الكونغو 
 الديمقراطية

١    ١    

جمھورية تنزانيا 
 المتحدة

٣ ٢   ٤    

جمھورية فنزويال 
 البوليفارية

٣٠ ٢  ٢     

      ٢ ٢ ٤٣ جمھورية كوريــا

جمھورية الو 
الديمقراطية 

 الشعبية

١        

جمھورية مقدونيا 
 ً اليوغوسالفية سابقا

٣ ١  ٥     

     ٣    جمھورية مولدوفا

     ٣٤ ٣  ٣٥ جنوب أفريقيا

     ٦   ٤ جورجيا

        ١ جيبوتي

      ١  ٤ الدانمرك

دولة بوليفيا 
 المتعددة القوميات

        

         دومينيكا

         رواندا

    ١ ٢٠ ٣  ١٠ رومانيــا

      ١  ٤ زامبيـــا

     ٢   ٢ زمبابــوي

         سان مارينو

    ٣ ١٥ ١  ٩ سري النكا

    ١ ٥    السلفـادور

      ٣  ٥ سلوفاكيا

      ١  ١٠ سلوفينيا

      ١  ٩ سنغافورة
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مة للدول األعضاء    الخدمات المقدَّ

 الدولة العـضو 
عدد عقود 
واتفاقات 
 البحوث

عدد المراكز 
 المتعاونة

شبكة 
 أألميرا

قياس  مراجعات
جرعات العالج 
 اإلشعاعي

خدمات 
تشعيع 
 النباتات

ضمان  
الجودة في 
مجال الطب 
 بالنووي

 جأداة كوادريل
فريق 
 دكواترو

        ٨ السنغـال

         سوازيلند

    ١    ٢ السودان

      ٢  ١٢ السويد

      ٣ ١ ٨ سويسرا

    ١     سيراليـون

         سيشيل

     ٨ ١  ١٩ شيلي

     ١٦ ٣  ٨ صربيا

     ٢٢ ٣  ٨٧ الصين

      ١  ١ طاجيكستان

    ١ ٧ ١  ١ العراق

    ١ ٣    عـُمان

         غابــون

     ٢   ١٦ غانا

    ١ ٤   ٦ غواتيمـاال

         غيانا

         فانواتو

      ٥ ٢ ٥٠ فرنسا

    ٢  ٩ ١ ١ ١٦ الفلبيــن

      ١  ١٠ فنلندا

         فيجي

     ٦   ٢٠ فييت نــام

      ١   قبــرص

      ١   قطر

         قيرغيزستان

     ٢٦ ١  ٤ كازاخستان

    ١ ٢   ٧ الكاميـرون

         الكرسي الرسولي

     ٥ ٢  ١٢ كرواتيــا

    ٢ ١   ١ كمبوديــا

      ٣  ٣٨ كنـــدا

   ١  ١١ ٣  ١٦ كوبا
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مة للدول األعضاء    الخدمات المقدَّ

 الدولة العـضو 
عدد عقود 
واتفاقات 
 البحوث

عدد المراكز 
 المتعاونة

شبكة 
 أألميرا

قياس  مراجعات
جرعات العالج 
 اإلشعاعي

خدمات 
تشعيع 
 النباتات

ضمان  
الجودة في 
مجال الطب 
 بالنووي

 جأداة كوادريل
فريق 
 دكواترو

    ١    ٢ كوت ديفوار

    ١ ٧ ١ ١ ٦ كوستاريكا

     ٣   ٧ كولومبيــا

         الكونغو

      ١  ٥ الكويت

     ١١ ١  ١٧ كينيـــا

     ٥ ١  ١ التفيــا

     ١٧ ١  ٢ لبنان

         لختنشتاين

      ١   لكسمبرغ

    ١     ليبيا

         ليبيريا

     ١٠ ٣  ٥ ليتوانيــا

         ليسوتو

     ٢    مالطـة

        ١ مالــي

   ١  ١٩ ١ ١ ٢٤ ماليزيا

      ١  ٥ مدغشقــر

     ٥ ١  ٢١ مصر

 ١    ١٧ ١ ١ ١٩ المغرب

   ١  ٣٣ ٣ ١ ٢٢ المكسيك

         مالوي

العربية المملكة 
 السعودية

٩ ١ ١ ٤     

    ١  ٤  ٥٥ المملكة المتحدة

    ١ ١ ١  ٣ منغوليـا

    ١     موريتانيا

        ٤ موريشيـوس

    ١    ١ موزامبيق 

         موناكـو

   ١  ٥ ١  ٢ ميانمار

    ١ ١   ١ ناميبيـــا

      ٢  ٦ النرويج
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مة للدول األعضاء    الخدمات المقدَّ

 الدولة العـضو 
عدد عقود 
واتفاقات 
 البحوث

عدد المراكز 
 المتعاونة

شبكة 
 أألميرا

قياس  مراجعات
جرعات العالج 
 اإلشعاعي

خدمات 
تشعيع 
 النباتات

ضمان  
الجودة في 
مجال الطب 
 بالنووي

 جأداة كوادريل
فريق 
 دكواترو

    ٢  ٢  ٢٢ النمسا

    ١ ٨   ١ نيبال

    ١     النيجــر

    ١ ٢   ٥ نيجيريا

     ٢    نيكاراغـوا

      ١  ٧ نيوزيلنــدا

         ھايتــي

    ١ ٢٠ ٣ ١ ٧٥ الھند

    ١     ھندوراس

    ١ ٢٤ ٢ ٢ ١٦ ھنغاريــا

    ١  ٣ ١ ١٥ ھولنــدا

الواليات المتحدة 
 األمريكية

٦ ١ ١٣٢      

      ١ ٢ ٥٥ اليابان

         اليمن

      ٥  ١٨ اليونان

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .شبكة ألميرا: شبكة المختبرات التحليلية لقياس النشاط اإلشعاعي البيئي  أ
  ضمان الجودة في مجال الطب النووي: ضمان الجودة في مجال الطب النووي.  ب
  مراجعة ضمان الجودة ألغراض تحسين وتعليم التصوير اإلشعاعي التشخيصي. :أداة كوادريل  ج
  .فريق كواترو: الفريق المعني بضمان الجودة في عالج األورام باألشعة  د
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 ٢٠١٦) في عام INIRبعثات االستعراض المتكامل للبنية األساسية النووية (  -١١الجدول ألف 

 البلد النوع

 بنغالديـش INIRمتابعة لبعثة 

INIR كازاخستان 

INIR ماليزيا 

 بولندا INIRمتابعة لبعثة 

  
  ٢٠١٦) في عام KMAVبعثات "زيارة للمساعدة في مجال إدارة المعارف" (  -١٢الجدول ألف 

 البلد المنظمة/محطة القوى النووية النوع

KMAV إيران (جمھورية شركة إنتاج وتطوير القوى النووية-
 اإلسالمية)

KMAV االتحاد الروسي محطة لينينغراد للقوى النووية 

KMAV  الصين لبحوث وتصميمات الھندسة النوويةمعھد شنغھاي 

  
  ٢٠١٦) في عام EduTAبعثات "تقييم التعليم والتدريب" (  -١٣الجدول ألف 

 البلد النوع

EduTA كوبا 

EduTA جورجيا 

EduTA بيرو 

 اإلمارات العربية المتحدة EduTAاإلعداد لبعثة 

  
  ٢٠١٦) في عام EPREVللطوارئ" (بعثات "استعراض إجراءات التأھب   -١٤الجدول ألف 

 البلد النوع

EPREV ھنغاريــا 

EPREV إندونيسيا 

 إندونيسيا EPREVبعثة لإلعداد لـ

  
  ٢٠١٦بعثات متكاملة لبرنامج العمل من أجل عالج السرطان التابع للوكالة في عام   -١٥الجدول ألف 

 البلد النوع

imPACT بليز 

imPACT ھندوراس 

imPACT كازاخستان 

imPACT باراغـواي 

imPACT سيراليـون 
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  ٢٠١٦) في عام IPPASبعثات الخدمة االستشارية الدولية المعنية بالحماية المادية (  -١٦الجدول ألف 

 البلد النوع

IPPAS ألبانيا 

IPPAS ماليزيا 

IPPAS بولندا 

IPPAS السويد 

IPPAS اإلمارات العربية المتحدة 

IPPAS المملكة المتحدة 

  
  ٢٠١٦) في عام INSARRبعثات "التقييمات المتكاملة ألمان مفاعالت البحوث" (  -١٧الجدول ألف 

 البلد النوع

INSARR األردن 

INSARR ھولندا 

INSARR البرتغـال 

 ماليزيا INSARRمتابعة لبعثة 

  
إلى منھجية "التقييمات المتكاملة ألمان  بعثات خبراء األمان لمفاعالت البحوث استناًدا  -١٨الجدول ألف 

  ٢٠١٦) في عام INSARRمفاعالت البحوث" (

 البلد النوع

 ماليزياو جامايكاو بيروو بولنداو إندونيسيا بعثة األمان

  
  ٢٠١٦) في عام IRRSبعثات "خدمة االستعراضات الرقابية المتكاملة" (  –١٩الجدول ألف 

 البلد النوع

 بيالروس IRRSبعثة 

 إستونيـا IRRSبعثة 

 إيطاليا IRRSبعثة 

 اليابان IRRSبعثة 

 كينيـــا IRRSبعثة 

 ليتوانيــا IRRSبعثة 

 جنوب أفريقيا IRRSبعثة 

 بلغاريــا IRRSمتابعة لبعثة 

 الصين IRRSمتابعة لبعثة 

 السويد IRRSمتابعة لبعثة 
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  ٢٠١٦) في عام OSART( بعثات "فرقة استعراض أمان التشغيل"  -٢٠الجدول ألف 

 البلد النوع

 كنـــدا OSARTبعثة 

 فرنسا OSARTبعثة 

 رومانيــا OSARTبعثة 

 فرنسا OSARTمتابعة لبعثة 

 فرنسا OSARTمتابعة لبعثة 

 ھنغاريــا OSARTمتابعة لبعثة 

 ھولندا OSARTمتابعة لبعثة 

 االتحاد الروسي OSARTمتابعة لبعثة 

  
  ٢٠١٦) في عام SALTOبعثات "جوانب أمان التشغيل الطويل األجل" (  -٢١الجدول ألف 

 البلد النوع

 األرجنتين SALTOبعثة  

 أرمينيا SALTOبعثة 

 بلغاريــا SALTOبعثة 

 السويد SALTOبعثة 

 بلجيكــا SALTOمتابعة لبعثة 

 الجمھورية التشيكية SALTOمتابعة لبعثة 

 السويد SALTOمتابعة لبعثة 

  
  ٢٠١٦) في عام SEEDبعثات "خدمة تصميم المواقع واألحداث الخارجية" (  -٢٢الجدول ألف 

 البلد النوع

SEED اليابان 

SEED األردن 

SEED باكستان 

SEED بولندا 

SEED تونس 

 بيالروس SEEDاإلعداد لبعثة 

 فرنسا SEEDاإلعداد لبعثة 

 اإلسالمية)-(جمھوريةإيران  SEEDاإلعداد لبعثة 

 

 



GC(61)/3 
 ١٦٢ الصفحة

  بعثات استعراض األمان التقني  -٢٣الجدول ألف 

 البلد المكان/التصميم النوع

 الصين CAP1400 األمان العام للمفاعالت 

 الصين ACP100 األمان العام للمفاعالت

 الجمھورية التشيكية دوكوفاني التقييم االحتمالي لألمان

  
  ٢٠١٦البعثات االستشارية في عام   -٢٤الجدول ألف 

 البلد النوع

، السلفادور، وسري النكا، وأنتيغوا وبربودا، واكوادور البنية األساسية الرقابية لمراقبة المصادر اإلشعاعية
 المغرب، ومدغشقر، وليبيريا، وكمبوديا، وقطرو

استعراض النظراء للخبرة المكتسبة بشأن أداء أمان 
 التشغيل

 الروسي االتحاد

بعثة خبراء لتقديم توصيات للتحويل اآلمن لمفاعل 
 بحوث الستخدام وقود اليورانيوم الضعيف اإلثراء

 غانا

  
  ٢٠١٦) في عام ORPASبعثات "خدمة تقييم وقاية العاملين من اإلشعاعات" ( -٢٥الجدول ألف 

 البلد النوع

ORPAS كوستاريكــا 

ORPAS غانا 

 أوروغواي ORPASمتابعة لبعثة 

 ماليزيا ORPASبعثة تمھيدية 

 المغرب ORPASبعثة تمھيدية 

 باراغـواي ORPASبعثة تمھيدية 

  
  المراكز الدولية المعّينة من الوكالة المستندة إلى مفاعالت بحوث -٢٦الجدول ألف 

 العدد البلد

 ١ االتحاد الروسي

 ٢ فرنسا
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  الھيكل التنظيمي
 )٢٠١٦كانون األول/ديسمبر  ٣١(حتى 

  
يجري تشغيل مركز عبد السالم الدولي للفيزياء النظرية، الذي يـُشار إليه قانوناً باسم "المركز الدولي للفيزياء النظرية"  *

 نيابة عن المنظمتين. بالوتتولـَّى اليونسكو إدارته  اليونسكو والوكالة. كبرنامج مشترك بين

  واللجنة األوقيانوغرافية الحكومية الدولية. للبيئةبمشاركة برنامج األمم المتحدة  **

   



www.iaea.org
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