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مجلس المحافظين "تقريراً  على أن يعدَّ  للوكالة الفقرة ياء من المادة السادسة من النظام األساسي تنصُّ 
  سنوياً يقدم الى المؤتمر العام حول شؤون الوكالة وحول أي مشاريع أقرتها الوكالة".
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  الدول األعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية

  )٢٠١٧كانون األول/ديسمبر  ٣١(في 

  االتحاد الروسي
  إثيوبيا

  أذربيجان
  األرجنتين

  األردن
  أرمينيا
  إريتريا
  إسبانيا

  أستراليا
  إستونيا

  إسرائيـل
  أفغانستان
  إكـوادور

  ألبانيــا
  ألمانيا

  اإلمارات العربية المتحدة
  أنتيغوا وبربودا

  إندونيسيا
  أنغـوال

  أوروغواي
  أوزبكستان

  أوغنــدا
  أوكرانيا
  )اإلسالمية- جمهورية(إيران 
  آيرلندا
  آيسلندا
  إيطاليا

  بابوا غينيا الجديدة
  باراغـواي

  باكستان
  باالو

  البحرين
  البرازيل
  بربادوس
  البرتغال

  بروناي دار السالم
  بلجيكا
  بلغاريا

  بليز
  بنغالديـش

  بنمـــا
  بنـــن

  بوتسوانا
  بوركينا فاسـو

  بوروندي
  البوسنة والهرسك

  بولندا
المتعددة -دولة(بوليفيا 

  )القوميات
  بيرو

  بيالروس
  تايلند

  تركمانستان
  تركيا

  ترينيداد وتوباغو
  تشاد

  توغو
  تونــس

  جامايكــا
  الجبل األسود

  الجزائر
  جزر البهاما

  جزر مارشال
  جمهورية أفريقيا الوسطى

  الجمهورية التشيكية
  الجمهورية الدومينيكية

  الجمهورية العربية السورية
  جمهورية الكونغو الديمقراطية

  جمهورية تنزانيا المتحدة
  جمهورية كوريا

جمهورية الو الديمقراطية 
  الشعبية

جمهورية مقدونيا 
 ً   اليوغوسالفية سابقا

  جمهورية مولدوفا
  جنوب أفريقيا

  جورجيــا
  جيبوتي

  الدانمرك
  دومينيكا

  رواندا
  رومانيا
  زامبيـــا

  زمبابــوي
  سان مارينو

  سانت فنسنت وجزر غرينادين
  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
-جمهورية(فنزويال 

  )البوليفارية
  فنلندا
  فيجي

  فييت نــام
  قبرص

  قطر
  قيرغيزستان
  كازاخستان
  الكاميـرون

  الكرسي الرسولي
  كرواتيــا
  كمبوديا

  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 

  وآيرلندا الشماليةالعظمى 
  منغوليـــا
  موريتانيا

  موريشيـوس
  موزامبيق
  موناكــــو
  ميانمـــار
  ناميبيـــا
  النرويج
  النمسا
  نيبال

  النيجــر
  نيجيريا

  نيكاراغـوا
  نيوزيلندا
  هايتـــي

  الهند
  هندوراس

  هنغاريا
  هولندا

  الواليات المتحدة األمريكية
  اليابان
  اليمن

  اليونان

الذي عـُقد في المقّر الرئيسي لألمم المتحدة في نيويورك، في وافق المؤتمر المعني بالنظام األساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
. ويقع المقّر الرئيسي للوكالة ١٩٥٧تموز/يوليه  ٢٩، على النظام األساسي للوكالة الذي بدأ نفاذه في ١٩٥٦تشرين األول/أكتوبر  ٢٣

  في السالم والصحة واالزدهار في العالم أجمع".في فيينا. ويتمثـّل هدف الوكالة الرئيسي في "تعجيل وتوسيع مساهمة الطاقة الذرية 

  ٢٠١٨حقوق النشر محفوظة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
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  الوكالة في سطور
  )٢٠١٧كانون األول/ديسمبر  ٣١(في 

  دولة عضواً.  ١٦٩  

  المؤتمر العام للوكالة بصفة مراقب.منظمة دولية حكومية وغير حكومية على نطاق العالم تـُدعى إلى حضور   ٨٣  

  عاماً من الخدمة الدولية.  ٦١  

  موظفاً من الفئة الفنية وفئة الدعم.  ٢٥١٠  

ورو ١٠٠٫١وبلغت النفقات الخارجة عن الميزانية . ٢٠١٧١مجموع الميزانية العادية لعام  يورو مليون  ٨٣٦٣٫    مليون ي
  .٢٠١٧في عام 

للمساهمات الطوعية في صندوق التعاون التقني التابع للوكالة، الذي  ٢٠١٧كمبلغ مستهدف في عام مليون يورو   ٨٤٫٩  
وظفين  ٥٩١٣من مهام الخبراء والمحاضرين، و ٣٦٤١يدعم مشاريع تضم  ن الم رهم م مشاركاً في االجتماعات وغي

اريع، و ن المش ؤولين ع ي  ٣٩١٣المس اركاً ف ة، ٢٢٢مش ة ودولي ة إقليمي ة  ١٩٧٩و دورة تدريبي ى منح الً عل حاص
  دراسية وزائراً علمياً.

  بلداً من أقل البلدان نمواً. ٣٥من البلدان واألقاليم المشاركة في برنامج الوكالة للتعاون التقني، منها   ١٤٤  

  .٢٠١٧من مشاريع التعاون التقني العاملة في نهاية عام   ٨٠٧  

  إقليميان للضمانات (في طوكيو وتورونتو). ومكتبانلالتصال (في نيويورك وجنيف)   مكتبان  

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

  اتفاقية متعددة األطراف بشأن األمان النووي واألمن النووي والمسؤولية النووية، اعتُِمدت تحت رعاية الوكالة.  ١١  

  علق بالعلوم والتكنولوجيا النووية.اتفاقات إقليمية/تعاونية تت  ٤  

  من االتفاقات التكميلية المنقَّحة التي تنِظّم تقديم المساعدة التقنية من قِبَل الوكالة.  ١٣٤  

ى   ١٣٥   ة، تشتمل عل ـَّقة العامل ة المنس دكتوراه،  ١٥٩٩من المشاريع البحثي ائل ال ة والخاصة برس ة والتقني ود البحثي ن العق م
  اجتماعاً لتنسيق البحوث. ٧٣وباإلضافة إلى ذلك، ُعِقد  التي تم اعتمادها. واالتفاقات البحثية

ع  ٤، كانت هناك ٢٠١٧في عام  من المراكز المتعاونة فعلياً مع الوكالة.  ٢٩   ة م ز متعاون ديثاً كمراك ت ح د ُعيِّن مؤسسات ق
  سنوات. ٤أُعيد تعيينهما كمركزين متعاِونَين مع الوكالة لفترة  مركزانالوكالة و

  جهة مانحة وطنية مساهمة في صندوق األمن النووي الطوعي.  ١٦  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يورو. وبلغت القيمة اإلجمالية  ١٫٠٠دوالر لكل  ١٫١٢٢المتحدة والبالغ  على أساس متوسط سعر الصرف المعمول به في األمم ١
  يورو. ١٫٠٠دوالر لكل  ١٫٠٠مليون يورو على أساس سعر الصرف البالغ  ٣٦٩٫٠للميزانية العادية 
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ات ضمانات،  ١٨١   ا  ٢،٣دولة تُنفَّذ فيها اتفاق ب  ١٣٢منه ى جان ذة، إل ة مرتبطة ببروتوكوالت إضافية ناف ة  ٢١٠٢دول عملي
ام  ي ع ذها ف م تنفي يش خاصة بالضمانات ت ام . ٢٠١٧تفت ي ع ات الخاصة بالضمانات ف ت النفق ه  ٢٠١٧وبلغ ا قيمت م

ورو ١٣٧٫١ ون ي ام  ملي ن ع ة م ل ات المرحَّ ا النفق غ  ٢٠١٦(منه ن  ٠٫١بمبل غيلي م زء التش ن الج ورو) م ون ي ملي
  الميزانية. من الموارد الخارجة عن مليون يورو ٢٧٫٤والميزانية العادية 

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

وتزايد جمهور الوكالة في وسائل  .٢٠١٦، الذي جرى تجديده في عام iaea.orgزائر كل شهر لموقع الوكالة الشبكي    ٥٠٠ ٠٠٠
ي نهاي اعي ف ائل التواصل االجتم ف وس ى مختل ا عل ـالتواصل االجتماعي ليصل عدد متابعيه ـة عـــ ى  ٢٠١٧ام ـــ إل

ى  ٪١٢متابع، وهي زيادة بنسبة  ٤٠٠ ٠٠٠ ابات عل ة حس مقارنة بالعام الماضي. ومع نهاية العام، كانت لدى الوكال
  عن اإلنكليزية. وسائل التواصل االجتماعي باللغات العربية والفرنسية والروسية واإلسبانية، فضالً 

ن  ماليين  ٤٫١   ر م يس)، وأكث ام إين ة (نظ ات النووي دولي للمعلوم ة ال ام الوكال ات نظ ن  ٥٤٠ ٠٠٠سجل في قاعدة بيان م
ي  ماليين ٢٫٩النصوص الكاملة غير المتاحة بسهولة عبر القنوات التجارية و ا ف م االطالع عليه ي ت من الصفحات الت

  .٢٠١٧عام 

ن  مليون  ١٫٣   ر م ة وأكث ة الوكال ي مكتب ب ف ؤتمرات والمجالت والكت ايير ومحاضر الم ة والمع ارير التقني من الوثائق والتق
  .٢٠١٧زائر إلى المكتبة في عام  ١٠ ٠٠٠

  (في شكل مطبوع وفي شكل إلكتروني). ٢٠١٧من المنشورات، ومنها الرسائل اإلخبارية، صدرت في عام   ١٣٨  

    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طع استخالص أي استنتاج ال تشمل هذه الدول جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، التي لم تنفِّذ الوكالة ضمانات فيها ولذلك لم تست ٢
  بشأنها.

  وتايوان، الصين. ٣
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  مجلس المحافظين
ن   -١ اً خمس  ٣٥يُشِرف مجلس المحافظين على عمليات الوكالة الجارية. وهو يتألف م ع عموم ة عضواً ويجتم دول

  و أكثر إذا اقتضت ذلك حاالت معينة. مرات في السنة، أ

ع   -٢ دتها أرب رى م ة أخ رة والي ة لفت ام للوكال دير الع ي منصب الم انو ف ا أم يد يوكي ة الس ؤتمر بالتزكي يَّن الم د ع وق

  .٢٠٢١تشرين الثاني/نوفمبر  ٣٠حتى  ٢٠١٧كانون األول/ديسمبر  ١سنوات من 

ال  -٣ س خ ر المجل ة، نظ ات النووي ال التكنولوجي ي مج ام وف ي  ٢٠١٧ل ع ام ف ة لع ا النووي تعراض التكنولوجي اس
٢٠١٧.  

س   -٤ اقش المجل ن، ن ان واألم ال األم ي مج ام وف ووي لع ان الن تعراض األم ام و ٢٠١٧اس ووي لع ن الن ر األم تقري
  .٢٠٢١-٢٠١٨خطة األمن النووي للفترة ، ووافق على ٢٠١٧

ذ وفيما يتعلق بالتحقـّق، نظر المجلس في   -٥ ام تقرير تنفي اق ضمانات واحد. ٢٠١٦الضمانات لع ى اتف ق عل . وواف

ن  س األم رار مجل ونظر المجلس في تقارير المدير العام بشأن التحقق والرصد في جمهورية إيران اإلسالمية على ضوء ق

ود٢٠١٥( ٢٢٣١التابع لألمم المتحدة  اق الضمانات المعق ذ اتف ة بتنفي ي إطار  ). وأبقى المجلس قيد نظره المسائل المتعلق ف

ة ( لحة النووي ار األس دم انتش دة ع ارمعاه دم االنتش دة ع ي  )معاه مانات ف ق الض ورية وتطبي ة الس ة العربي ي الجمهوري ف

  جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

س   -٦ اقش المجل ام ون ي لع اون التقن ر التع ق عل ٢٠١٦تقري ـى برنامـوواف ـج الوكالــ ـللفتي ـاون التقنـة للتعـ رة ـ

٢٠١٩-٢٠١٨.  

ي   -٧ واردة ف يات ال ى التوص س عل ق المجل تركين وواف ين المش ن الرئيس افظين م س المح ى مجل دَّم إل راح الُمق االقت
  .٢٠١٩-٢٠١٨للفريق العامل المعني بالبرنامج والميزانية والمبالغ المستهدفة لصندوق التعاون التقني للفترة 
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  تكوين مجلس المحافظين
)٢٠١٨-٢٠١٧(  

  الرئيس:
  عادة السيد دارمنشاه دجوماالس

  السفير
  المحافظ ممثل إندونيسيا

  نائبا الرئيس:
  سعادة السيدة ليسلوت كجارسغارد بليسنر

  السفيرة
  المحافظة ممثلة الدانمرك

  سعادة السيد أندري بينيديتشيش
  السفير

  المحافظ ممثل سلوفينيا
  
  االتحاد الروسي

  األرجنتين
  األردن
  أرمينيا

  أستراليا
  ألمانيا

  اإلمارات العربية المتحدة
  إندونيسيا

  إيطاليا
  البرازيل
  البرتغـال
  بلجيكــا

  بيرو
  الجزائر

  جمهورية كوريــا
  جنوب أفريقيا

  الدانمرك
  سلوفينيا

  سنغافورة
  السودان

  شيلي
  صربيا
  الصين
  فرنسا

  )البوليفارية-جمهورية(فنزويال 
  قطر

  كنـــدا
  كوت ديفوار
  كوستاريكــا

  كينيـــا
  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

  الهند
  هولنــدا

  الواليات المتحدة األمريكية
  اليابان
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  المؤتمر العام
  يضم المؤتمر العام جميع الدول األعضاء في الوكالة، ويجتمع مرة واحدة في السنة.   -١

ة ٢٠١٧وفي عام   -٢ اً للوكال ديراً عام افظين م س المح ب مجل ن جان انو م ا أم ، وافق المؤتمر على تعيين السيد يوكي

  .٢٠٢١تشرين الثاني/نوفمبر  ٣٠حتى  ٢٠١٧كانون األول/ديسمبر  ١سنوات من لفترة والية أخرى مدتها أربع 

ؤتمر   -٣ ق الم س  –وواف ية المجل ى توص اًء عل ام  –بن ة ع ي نهاي ة. وف وية الوكال ى عض ادا إل مام غرين ى انض عل

  عضواً. ١٦٩، كان عدد أعضاء الوكالة ٢٠١٧

رارات  -٤ ة للوكال واعتمد المؤتمر ق ات المالي ام بشأن البيان ام  ٢٠١٦ة لع ة لع ة الوكال دابير  ؛٢٠١٨وميزاني بشأن ت

ووي؛  ن الن ات؛ وبشأن األم ان النفاي ل وأم ان النق ان اإلشعاعي وأم ووي واألم ان الن ي مجال األم دولي ف تعزيز التعاون ال

الع ة ب ة المتعلق ز أنشطة الوكال ة؛ وبشأن تعزي ا وبشأن تعزيز أنشطة التعاون التقني التي تضطلع بها الوكال لوم والتكنولوجي

ة؛ وبشأن  وى النووي ات الق وى وتطبيق ر مجاالت الق ي غي ة ف ات النووي النووية وتطبيقاتها، وهو قرار ينطوي على التطبيق

ا  ة كوري ة وجمهوري ين الوكال ود ب مانات المعق اق الض ذ اتف أن تنفي ا؛ وبش ين كفاءته ة وتحس مانات الوكال ة ض ز فعالي تعزي

ي الشرق األوسط؛ وبشأن شؤون  االنتشار؛ر معاهدة عدم الشعبية الديمقراطية في إطا ة ف ق ضمانات الوكال وبشأن تطبي

ررات بشأن  ذلك مق ؤتمر ك د الم ة. واعتم ي األمان رأة ف ة والم ة الوكال ي أمان الموظفين، وهو قرار ينطوي على التوظيف ف

ةتعديل الفقرة ألف من المادة الرابعة عشرة من التقدُّم المحرز صوب بدء نفاذ  ام النظام األساسي للوكال ي ع رَّ ف ذي أُق ، وال

دء  تعزيز كفاءة وفعالية عملية اتخاذ القرارات في الوكالة؛ وبشأنالتقرير المتعلق ب ؛ وبشأن١٩٩٩ دُّم المحرز صوب ب التق

  .١٩٩٩، والذي أُقرَّ في عام من النظام األساسي للوكالة السادسةتعديل المادة  نفاذ

  



GC(62)/3 
  ‘١١’الصفحة 

  

  

  مالحظات
دفي ● نوي ه ر الس ة التقري ة الذري ة للطاق ة الدولي ام  للوكال ي  ٢٠١٧لع ة الت طة ذات األهمي وجز لألنش ديم م ى تق إل

ع بصفة  ،٢٧والجزء الرئيسي من التقرير، بدءاً من الصفحة  .اضطلعت بها الوكالة خالل العام المذكور فحسب يتب

ي  وارد ف ى النحو ال امج عل ل البرن ة وميزاعامة هيك امج الوكال رة برن ا للفت ة  ٢٠١٧-٢٠١٦نيته  GC(59)/2(الوثيق

ي تفسيرها  ).Mod. 1وتصويبها  ة وينبغ ك الوثيق نة في الجزء الرئيسي من التقرير مأخوذة من تل واألهداف المتضمَّ

  على نحو يتسق مع النظام األساسي للوكالة ومع المقررات الصادرة من جهازي تقرير السياسات.

ياق التطورات  ● ي س ة ف ل مواضيعي ألنشطة الوكال ديم تحلي ويسعى الفصل التمهيدي، بعنوان "لمحة عامة"، إلى تق

لة في آخر الطبعات التي أصدرتها الوكالة من  الع على مزيد من المعلومات المفصَّ البارزة خالل العام. ويمكن االّطِ

ةاستعرا، وتقرير األمن النووي، واستعراض األمان النووي ي، وض التكنولوجيا النووي اون التقن ر التع ان ، وتقري بي
  . خلفية بيان الضمانات، والضمانات

ع ● ي جوانب مختلفة من برنامج الوكالة متاحة في شكل إلكتروني فقط، على موق ة وثمة معلومات إضافية تغّطِ  الوكال

  .التقرير السنويإلى جانب  ،iaea.org الشبكي

ب وال تنطوي التسميات المستخدم ● ن جان ان م ا ك داء أي رأي مهم ى إب ة عل ذه الوثيق ي ه واد ف ة وطريقة عرض الم

  األمانة فيما يتعلق بالوضع القانوني ألي بلد أو إقليم أو بسلطاته أو بتعيين حدوده.

اك  ● ة النته ى أي ني ا مسجلة) عل وال ينطوي ذكر أسماء شركات أو منتجات معيـَّنة (سواء وردت أم لم ترد على أنه

  لملكية، كما ال ينبغي أن يُفسَّر ذلك على أنه تأييد أو توصية من جانب الوكالة.حقوق ا

ؤتمر ‘ الدولة غير الحائزة ألسلحة نووية’ويـُستخدم مصطلح  ● دول  ١٩٦٨بالمعنى المستخدم في الوثيقة الختامية لم لل

دة عدم  ) وفي معاهدة عدم انتشارA/7277غير الحائزة ألسلحة نووية (وثيقة األمم المتحدة  ة (معاه األسلحة النووي

 بالمعني المستخدم في معاهدة عدم االنتشار.‘ الدولة الحائزة ألسلحة نووية’االنتشار). ويُستخدم مصطلح 

وجميع اآلراء التي أعربت عنها الدول األعضاء تتجسَّد كاملة في المحاضر الموجزة الجتماعات مجلس المحافظين  ●

ه. ي حزيران/يوني ودة ف ي المعق ه  ٤ وف ام ٢٠١٨حزيران/يوني نوي لع ر الس ى التقري افظين عل س المح ق مجل ، واف

  إلحالته إلى المؤتمر العام. ٢٠١٧
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  المختصرات
االتفاق التعاوني اإلقليمي األفريقي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم         اتفاق أفرا

  والتكنولوجيا النوويين

  التحليلية لقياس النشاط اإلشعاعي البيئيشبكة المختبرات         شبكة ألميرا

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

  بياالتفاق التعاوني لترويج العلم والتكنولوجيا النوويين في أمريكا الالتينية والكاري        اتفاق أركال

خدمة االستعراض المتكاملة المتعلقة بالتصرف في النفايات المشعة والوقود         خدمة أرتميس
  المستهلك، وبرامج اإلخراج من الخدمة واالستصالح

الدورة الثالثة والعشرون لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن       ٢٣ مؤتمر األطراف
  تغيُّر المناخ

  اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية      اية الماديةاتفاقية الحم

  الجماعة األوروبية للطاقة الذرية        اليوراتوم

  منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة          الفاو

  مركز عبد السالم الدولي للفيزياء النظرية  المركز الدولي للفيزياء النظرية

  نوويةالنظام الدولي للمعلومات ال        نظام إينيس

  المشروع الدولي المعني بالمفاعالت النووية ودورات الوقود النووي االبتكارية        مشروع إنبرو

  معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية      معاهدة عدم االنتشار

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

االتفاق التعاوني اإلقليمي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا     لتعاوني اإلقليمياالتفاق ا
  النوويين

االتفاق التكميلي المـُنقـَّح بشأن تقديم المساعدة التقنية من جانب الوكالة الدولية للطاقة     االتفاق التكميلي المـُنقـَّح
  الذرية
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  لمحة عامة
ة   -١ ي تسريع وتوسيع "مساهمة الطاق ل ف دف المتمثِّ ق اله ى تحقي طواَل أكثر من ستة عقود، ما انفكت الوكالة تسعى إل

دم الذرية في السالم والصحة واالزدهار في العالم أجمع" مع ضمان "عدم  ى نحو يخ مها ... عل ّدِ استخدام المساعدة التي تق
ي  أي غرض عسكري". ديم إسهامات ملموسة ف ة تق ل الوكال ة"، تُواِص وتحت شعار "تسخير الذرة من أجل السالم والتنمي

الم. وعمل اء الع ع أنح ي جمي ار والسالم واألمن ف ت مواجهة التحديات العالمية الناشئة من أجل النهوض بالصحة واالزده
ة  ى المرون اظ عل ى الحف ا األساسي، عل الوكالة، عن طريق مواصلة تكييف أنشطتها البرنامجية المتنوعة، في إطار نظامه

  الالزمة لتلبية االحتياجات الناشئة لدى الدول األعضاء ولمساعدتها على تحقيق أهدافها اإلنمائية. 

م هذا الفصل لمحة عامة عن بعض أهم التطورات العا -٢ ام ويقّدِ ي ع ووي ف ال الن وعن  ٢٠١٧لمية المرتبطة بالمج
ام  ة. وخالل ع ه الوكال ذي تضطلع ب ل ال ذه التطورات من خالل العم زت األنشطة  ٢٠١٧الكيفية التي عوِلجت بها ه ركَّ

لمية، والنهوض باأل ات الس ان البرنامجية بطريقة متوازنة على تطوير ونقل التكنولوجيات النووية الستخدامها في التطبيق م
 واألمن النوويَّين، وتعزيز ما يُبذل من جهود على الصعيد العالمي في مجال التحقُّق وعدم االنتشار النوويَّين.

  

  التكنولوجيا النووية

  القوى النووية

  الحالة واالتجاهات

مفاعالت تم  ٤مفاعالً، منها  ٤٤٨ما مجموعه  ٢٠١٧عام  نهاية بلغ عدد مفاعالت القوى النووية قيد التشغيل في  -٣
الم  ٣مؤخراً وصلها بالشبكة الكهربائية. واستُهلّت أعمال تشييد  ييد حول الع  ٥٩مفاعالت ليبلغ مجموع المفاعالت قيد التش

ة  ٢٠١٧مفاعالت بشكل دائم. وفي نهاية عام  ٥مفاعالً؛ وأُغلقت  د الطاق ة بلغت القدرة العالمية لتولي اواط  ٣٩٢النووي غيغ
  (كهربائي).

ي  ٢٠١٧، أظهرت توقُّعات الوكالة لعام ٢٠١٦ومقارنةً بمستويات عام   -٤ أة ف فيما يتعلق بقدرة القوى النووية المنش
بة  ادةً بنس الم زي ام ٤٢الع ول ع بة ٢٠٣٠٪ بحل ادة بنس ام ٨٣، وزي ول ع بة ٢٠٤٠٪ بحل ادة بنس ام ١٢٣، وزي ول ع ٪ بحل

يو الحالة المرتفعة. بينما أظهرت توقُّعات سيناريو الحالة المنخفضة تراجع القدرة العالمية المذكورة وذلك في سينار ٢٠٥٠
ام ١٢بنسبة  ول ع ا بنسبة ٢٠٣٠٪ بحل ام ١٥، وتراجعه ول ع ة ٢٠٤٠٪ بحل ى المستويات الحالي دداً إل ا مج ل ارتفاعه ، قب

ي اس ٢٨. وخالل العام، كان ثمة ٢٠٥٠بحلول عام  ن بلداً يفّكر ف ل. وم ك بالفع تهّل ذل ة أو اس وى النووي امج للق تهالل برن
ة  ٣٠بين  ان ثم ة، ك وى نووي ييد  ١٣بلداً يشغّل بالفعل محطات ق اً مشاريع تش دة أو يستكمل فعلي اعالت جدي يّد مف داً يش بل

  بلداً لديه خطط أو مقترحات لتشييد مفاعالت جديدة. ١٦أُوقف العمل في تنفيذها سابقاً، و

  الرئيسيةالمؤتمرات 

اعالت السريعة   -٥ دولي بشأن المف ؤتمر ال اد الروسي الم اترينبرغ باالتح ي ييك في حزيران/يونيه، نظَّمت الوكالة ف
 ٥٥٠ودورات الوقود المتصلة بها: النُّظم النووية من الجيل التالي من أجل تنمية مستدامة. وخالل المؤتمر، تباَدل أكثر من 

ن  راً م ة عضواً و ٢٧خبي رات م ٦دول ة، وبشأن التطورات والخب ة والدولي رامج الوطني أن الب ات بش ة معلوم ات دولي نظم
ذه  ة ه ى أهمي ؤتمر عل دَّد الم ا. وش لة به ود المتص ات دورات الوق ريعة وتكنولوجي اعالت الس ال المف ي مج دة ف الجدي

ابقات  ات ومس ن المؤتمر فعالي ووي التكنولوجيات لتوليد القوى النووية بشكل مستدام، وتضمَّ ي المجال الن بّان ف اء الش للعلم
  بهدف تطوير حلول ابتكارية في هذا المجال. 
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ون   -٦ ي لي د ف ذي ُعق ة، ال وى النووي ار تشغيل محطات الق ع حول إدارة أعم دولي الراب ة ال واستقطب مؤتمر الوكال
منظمات  ٤بلداً إلى جانب  ٣٨خبير في مجال الطاقة النووية من أكثر من  ٤٠٠بفرنسا في تشرين األول/أكتوبر، أكثر من 

ة  ة مأمون دولية. وناقش المشاركون في أعمال المؤتمر السُّبل الفعالة من حيث التكلفة لتشغيل محطات القوى النووية بطريق
لفترات تتجاوز عمرها االفتراضي وفقاً لتصميمها، وأّكدوا على الحاجة إلى َصون األسطول الراهن من المفاعالت النووية 

  دخول الجيل التالي من المفاعالت حيّز التشغيل.إلى حين 

ه   -٧ ذي نّظمت رن الحادي والعشرين، ال وخلص المشاركون في المؤتمر الوزاري الدولي بشأن القوى النووية في الق
ى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتعاون مع وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االق تصادي، إل

ي  اريس وف اق ب ي اتف ا ف ات المنصوص عليه أنَّ القوى النووية تظّل خياراً مهماً للتخفيف من حّدة تغيُّر المناخ ولبلوغ الغاي
منظمات أعماَل المؤتمر المنعقد في  ٦دولة عضواً إلى جانب  ٦٤مشارك من  ٧٠٠أهداف التنمية المستدامة. وحضر نحو 

  تشرين الثاني/نوفمبر.    ١تشرين األول/أكتوبر إلى  ٣٠المتحدة في الفترة من أبوظبي باإلمارات العربية 

  تغيُّر المناخ والتنمية المستدامة

خالل الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر المناخ، التي ُعقدت   -٨
اني/نوفمبر ي تشرين الث ي في بون بألمانيا ف ة ف ا النووي وم والتكنولوجي راز دور العل انبيتين إلب اليتين ج ة فع ، نظَّمت الوكال

م المتحدة  ة األم ات داخل منظوم التصدي لتغيُّر المناخ واإلسهام في التنمية المستدامة. وعملت الوكالة أيضاً مع عّدة منظم
ز على هدف التنمية المستدامة    .)(طاقة نظيفة وبأسعار معقولة ٧لتنسيق أنشطة تنظيم فعالية ثالثة ترّكِ

ووي   -٩ ود الن ة ودورات الوق اعالت النووي ي بالمف دولي المعن وخالل محفل إنبرو الرابع عشر للحوار (المشروع ال
دَّم  ه، ق ي حزيران/يوني ن  ٣٥االبتكارية)، الذي ُعقد في المقّر الرئيسي للوكالة ف ات نظر  ٢٣مشاركاً م ة عضواً وجه دول

ف من وطنية وتقنية  ذة للتخفي بشأن إمكانات الطاقة النووية في دعم أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك اإلجراءات المتّخ
  حّدة تغيُّر المناخ.

  خدمات تقييم الطاقة

ام   -١٠ الل ع اً ٢٠١٧خ تخدمها حالي ي تس ة، الت يط الطاق نت أدوات تخط ة وحسَّ دَّثت الوكال واً،  ١٤٧، ح ة عض دول
ة أيضاً باإلضافة إلى المو ي. ونظَّمت الوكال تعلُّم اإللكترون دة اللغات ذات الصلة، بما في ذلك ُحَزم ال  ٤٥اد التدريبية المتعّدِ

ن  ر م دريب ألكث رت الت ث وفَّ ي، حي اون التقن امج التع ة من خالل برن  ٦٩٠فعالية لبناء القدرات في مجال التخطيط للطاق
  دولة عضواً. ٧٠مهنياً من 

ر  -١١ د مشروع إنب و وعق اع األول ه ان االجتم ة. وك ة النووي نُظم الطاق ة ل ات الوطني اعين الستعراض التقييم و اجتم
دة  رَّ اعالت السريعة المب ات المحدودة النطاق للمف االجتماع النهائي المشترك للصين والهند واالتحاد الروسي بشأن التقييم

اع، ا ن االجتم دول األعضاء بالصوديوم باستخدام منهجية مشروع إنبرو. وقد مكَّ ا، ال ي فيين ه ف ي حزيران/يوني د ف ذي ُعق ل
ذي  اني، ال اع الث ة. وخالل االجتم ة النووي م الطاق ات نُظ الثالث من وضع الصيغة النهائية للتقارير القُطرية الخاصة بتقييم

ة  ام الطاق تراتيجية لنظ ة االس اً للخط اً نهائي رو استعراض روع إنب رى مش ا، أج ي فيين طس ف ي آب/أغس د ف ي ُعق ة ف النووي
ة  م الطاق يم نُظ ري الخاص بتقي أوكرانيا. وستستعين أوكرانيا بالتعقيبات المقدَّمة الستكمال التحديثات الالزمة لتقريرها القُط

  النووية قبل تقديمه إلى الوكالة. 

  دعم تشغيل محطات القوى النووية

ل   -١٢ ك محف ي ذل ا ف دول األعضاء، بم ي ال وارد البشرية ف ة الم رامج تنمي م ب ات بهدف دع ّدة فعالي عقدت الوكالة ع
ر من  ذي حضره أكث تدام، ال ة بشكل مس وى النووي د الق لين النوويين: التحديات في إدارة الموارد البشرية لتولي  ١٠٠المشغِّ

وفير خبير في هذا المجال. وخلص المشاركون إلى أن ضمان ت درين، كشرط مسبق لت ؤهلين ومقت اء وم وظفين أكف وافُر م
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طاقة نووية مستدامة، إنما يتطلّب جهداً مشتركاً من جانب الحكومات والقطاع الصناعي واألوساط األكاديمية إلنشاء برامج 
  تدريبية وظيفية على الصعيدين الوطني والدولي. 

  استهالل برامج قوى نووية

ك  ٢٨يم الدعم إلى واصلت الوكالة تقد  -١٣ تهلّت ذل ة أو اس وى النووي رامج للق ي استهالل ب ر ف ا تفّك ة عضواً فيه دول
ية  ة األساس ل للبني ن االستعراض المتكام ى م ة األول ي إطار المرحل بالفعل. وفي كانون الثاني/يناير، أوفَدت الوكالة بعثة ف

ة  ٢٢، تمَّ إيفاد ما مجموعه ٢٠٠٩اسية النووية في عام النووية إلى غانا. ومنذ إطالق االستعراض المتكامل للبنية األس بعث
ى  تعراض إل ذا االس ار ه ي إط ة  ١٦ف درت الوكال اقها، أص ز اتس ات وتعزي ذه البعث ودة ه ين ج ة تحس واً. وبُغي ة عض دول

ة"المنشور المعنون  دد  "مبادئ توجيهية بشأن إعداد وتنفيذ االستعراض المتكامل للبنية األساسية النووي لة  ٣٤(الع من سلس
). Guidelines for Preparing and Conducting an Integrated Nuclear Infrastructure Review (INIR)خدمات الوكالة) (

ل  ن أجل استعراض أو وضع خطط عم ة م وى نووي رامج ق كما عقدت الوكالة اجتماعات مع تسع دول أعضاء مستهلّة لب
  ياته.والوكالة وترتّب أول متكاملة تحّدد مجاالت الدعم المقّدم من

  بناء القدرات وإدارة المعارف والمعلومات النووية

ن   -١٤ ة م ات النووي ارف والمعلوم ي إدارة المع دراتها ف اء ق ي بن دول األعضاء ف ى ال دعم إل ديم ال ة تق واصلت الوكال
ام  ي ع ة. وف دورات اإللكتروني ية، وال دورات الدراس ة، وال طة التدريبي الل األنش ارات ، أ٢٠١٧خ ت زي ة س رت الوكال ج

للمساعدة في مجال إدارة المعارف إلى منظمات نووية متعددة في الدول األعضاء، وعقدت أربع دورات تعليمية في مجال 
  إدارة الطاقة النووية، إلى جانب دورة تعليمية في مجال إدارة المعارف النووية. 

تعلُّم ا  -١٥ ووي وتجاوز عدد الدورات التي تستضيفها منصة ال ي المجال الن دريب ف يم والت ي ألغراض التعل إللكترون
(CLP4NET) لين في المنصة المذكورة ٥٨٠   مستخدم.  ٢١ ٣٠٠ دورة، ومع نهاية العام بلغ عدد المستخدمين المسجَّ

ى ٢٠١٧وبانضمام ليسوتو في عام   -١٦ يس) إل ة (نظام إين ات النووي  ١٣١، ازداد عدد أعضاء النظام الدولي للمعلوم
ا  ٢٤لة عضواً ودو ائق فيم م البحوث وإيصال الوث يَق دع ة تنس ة الذري ة للطاق ة الدولي منظمة دولية. وواصلت مكتبة الوكال

  عضواً في الشبكة الدولية للمكتبات النووية. ٥٨بين 

  ضمان اإلمداد

ام   -١٧ ي ع ي كا ٢٠١٧ف راء ف عيف اإلث وم الض ة لليوراني رف الوكال روع مص ي مش ر ف دُّم كبي رز تق تان. أُح زاخس
ي  ذكور ف ق الم ن المرف يف وُدّشِ الل الص ة خ اص بالوكال راء الخ عيف اإلث وم الض زين اليوراني ق تخ ييد مرف تُكِمل تش واس
رين  ي تش راء ف عيف اإلث وم الض اء اليوراني ة باقتن روض الخاص ديم الع اً لتق ة طلب درت الوكال طس. وأص آب/أغس

ا: ، دخلت حيِّز النفاذ ٢٠١٧الثاني/نوفمبر. وفي عام  راء، هُم وم الضعيف اإلث ة لليوراني ان مصرف الوكال معاهدتان تخّص
اد  ع االتح ور م اق العب تان، واتف ة كازاخس ع جمهوري راء م اتفاق الدولة المضيفة لمصرف الوكالة لليورانيوم الضعيف اإلث

وم الضعيف ة لليوراني اق  الروسي لعبور اليورانيوم الضعيف اإلثراء والمعدات من وإلى مصرف الوكال ع اتف راء. وُوقِّ اإلث
  .٢٠١٧العبور مع الصين في عام 

ب   -١٨ ذكور عق اطي الم ئ االحتي ك، وأنِش ي أنغارس راء ف عيف اإلث وم الض ن اليوراني اطيٌّ م غيل احتي د التش َي قي وبق
  بين حكومة االتحاد الروسي والوكالة. ٢٠١١االتفاق الذي أُبرم في شباط/فبراير 

  دورة الوقود

ة ٢٠١٧في عام   -١٩ ك  ٣٠، نّظمت الوكالة قراب ود، وشمل ذل تدامة دورة الوق ادة اس ل بهدف زي ة عم اً وحلق اجتماع
د  ة، و ٣عق ات تقني ة، و ٦اجتماع ل تدريبي ة عم ة، وحلق يقية بحثي ات تنس ك  ١٨اجتماع زت تل اريين. ورّك اً لالستش اجتماع
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وارده وإنتاجه؛ واال وم وم ب استكشاف اليوراني وم؛ االجتماعات على مختلف جوان دين اليوراني ع تع ي لمواق ستصالح البيئ
ف في الوقود المستهلَك.   وتطوير الوقود وتصميمه وتصنيعه وتقييم أدائه؛ والتصرُّ

  التطوير واالبتكار في مجال التكنولوجيا

وادث   -٢٠ اة للح فرات المحاك يم ش ة وتقي أن حال ي األول بش اع التقن ة االجتم دت الوكال وبر، عق رين األول/أكت ي تش ف
ز  دوليين بشأن تعزي راء ال اع الخب ة الجتم بيل المتابع ى س اع عل ذا االجتم م ه دة بالماء. ونُّظِ العنيفة بالنسبة للمفاعالت المبرَّ
ام  فعالية أنشطة البحث والتطوير على ضوء الحادث الذي وقع في محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية الذي ُعقد في ع

ره ٢٠١٥ ن  ٣٧، وحض راً م فرات د ١٩خبي ري الش ّوِ ين مط ات ب اُدل المعلوم الً لتب اع محف اح االجتم واً، وأت ة عض ول
  والمستخدمين النهائيين.

، أنشأت الوكالة فريقاً عامالً تقنيًّا جديداً معنيًّا بالمفاعالت الصغيرة والمتوسطة الحجم أو النمطية ٢٠١٧وفي عام   -٢١
يم لتيسير تطوير هذه التكنولوجيا في الدول األعضاء.  ي حول تقي اع التقن ة االجتم وفي تشرين األول/أكتوبر، نّظمت الوكال

درات  ز ق دف تعزي ونس، به ونس العاصمة بت تكنولوجيا المفاعالت النمطية الصغيرة لغرض نشرها في األمد القريب في ت
د اع تنيرة عن ة مس رارات تقني اذ ق ى اتِّخ ا عل مال أفريقي ط وش رق األوس ة الش ي منطق اء ف دول األعض دى ال اد إح تم

ات ون  تكنولوجي ور المعن ة المنش درت الوكال ه، أص ي تموز/يولي ة. وف اعالت النووي ة المف تحكُّم الخاص زة وال م األجه "نُظ
ة" غيرة المتقدم ة الص اعالت النمطي دد  بالمف ة)  NP-T-3.19(الع ن الوكال ادرة ع ة الص ة النووي لة الطاق ن سلس م

)Instrumentation and Control Systems for Advanced Small Modular Reactors ائل والتحديات اول المس ذي يتن )، ال
ي  اٍم ف ام متن المحدَّدة المتعلقة بتصميم نظم األجهزة والتحكُّم وتأهيلها وتنفيذها للمفاعالت النمطية الصغيرة. واستجابةً الهتم

وان  داً بعن قاً جدي ن أجل أوساط الدول األعضاء، أطلقت الوكالة مشروعاً بحثياً منس ايير م ات والمع نُُهج والمنهجي "وضع ال
رئيس  دف ال ل اله ة الصغيرة". وتمثّ تحديد األساس التقني لمنطقة تطبيق خطة الطوارئ فيما يتعلق بنشر المفاعالت النمطي

  من المشروع في استحداث أساليب لتحديد الحجم المالئم لمناطق تطبيق خطة الطوارئ. 

ور ال  -٢٢ ة المنش درت الوكال ون وأص ي معن رارة ف ة الح ارات إزال ية الختب الم القياس ل المع "تحلي
ة الق حال ل إغ راز  المفاع ن ط د م ريع التولي ي الس ة التقني "EBR-IIالتجريب ـ(الوثيق ـة الصــ ـادرة عــ ـن الوكالــ  ةــ

(TECDOC-1819) )Benchmark Analysis of EBR-II Shutdown Heat Removal Tests اعدة ى مس ة إل دول ) الرامي ال
د  دة بالصوديوم والتأّك رَّ األعضاء على التحقُّق من صحة أدوات النمذجة المستخدمة في تحليل أمان المفاعالت السريعة المب

  من صحة تلك األدوات.

ون   -٢٣ ور المعن ة المنش درت الوكال ة، أص وى النووي ة للق ر الكهربائي ات غي ال التطبيق ي مج رص وف "ف
د ترك التولي ة الن المش ع الطاق ة"م دد  ووي ة)  NP-T-4.1(الع ن الوكال ادرة ع ة الص ة النووي لة الطاق ن سلس م

(Opportunities for Cogeneration with Nuclear Energy) ون ور المعن ة"، والمنش ة النووي ناعية للطاق ات الص  "التطبيق
ة) NP-T-4.3(العدد  . وقامت )Industrial Appliations of Nuclear Energy( من سلسلة الطاقة النووية الصادرة عن الوكال

ة ( وى النووي ي محطات الق اه ف إدارة المي )، WAMPالوكالة كذلك بتحديث األداة الحاسوبية التي أعدَّتها الوكالة والخاصة ب
د،  ي التبري اه المستصلحة ف ي ال تستخدم سوى المي ة الت وى النووي اة محطات الق دة لمحاك ة جدي حيث أضافت وحدة نمطي

  حلقة عمل تدريبية بشأن استخدام تلك األداة من أجل إدارة المياه في محطات القوى النووية بكفاءة.وعقدت الوكالة 

  مفاعالت البحوث

ة   -٢٤ وتروني. وواصلت الوكال يط الني ل بالتنش ب التحلي ع جوان ي تغطي جمي تعلُّم اإللكترون ة دورة لل أصدرت الوكال
ي حصر  ا، ف ى طلبه اء عل دول األعضاء، بن ة ضمن أضيق مساعدة ال راء ألغراض مدني وم الشديد اإلث استخدام اليوراني

، في نطاق ممكن من خالل دعم تحويل مفاعالت البحوث وأهداف إنتاج النظائر المشعة إلى وقود يورانيوم ضعيف اإلثراء
ي  ىاألحوال الت دول ترتئ ذه ال ا ه ق فيه ل للتطبي ك الحصر قاب ة واالقتصادية أنَّ ذل احيتين التقني ن الن . وشملت األنشطة م
ى  ٢٠١٧المنفَّذة في عام  ا إل ي غان وتروني المصغَّر ف ل المفاعل المصدري الني ة أعوام لتحوي استكمال مشروع امتدَّ لثالث
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وطني  داهو ال ر أي وقود اليورانيوم الضعيف اإلثراء. وقامت الوكالة بتسمية كّل من مركز البحوث النووية البلجيكي، ومختب
ي وطني ف ر ال اة  والمختب مَّ ة المُس ة الدولي ز الوكال ين مراك ن ب دة، م ات المتح ي الوالي ة ف وزارة الطاق ابعين ل دج الت أوك ري

اعالت  القائمة على مفاعالت البحوث. كما أوفدت الوكالة بعثتين من البعثات التمهيدية في إطار تقييمات تشغيل وصيانة مف
  البحوث إلى البرتغال وأوزبكستان.

  المشعّة، واإلخراج من الخدمة، واالستصالح البيئيالتصرف في النفايات 

ف في النفايات المشعّة:   -٢٥ ات "أصدرت الوكالة منشوَرين يتناوالن التصرُّ ي النفاي ف ف ة للتصرُّ ول التقني اختيار الحل
استخدام  و (TECDOC-1817) (Selection of Technical Solutions for the Management of Radioactive Waste) "المشعّة

اء دَّأة بالم دة والمه رَّ اعالت المب ن المف غيلية م ات التش ة للنفاي ايير المرجعي ام المع  (TECDOC-1815) نظ
(Use of the Benchmarking System for Operational Waste from WWER Reactors) ة ن الخدم ي مجال اإلخراج م . وف

اعالت البحوث " واالستصالح البيئي، أصدرت الوكالة المنشور المعنون اليف إخراج مف د تك ا لتحدي تحليل البيانات وجمعه
ة ن الخدم ، (Data Analysis and Collection for Costing of Research Reactor Decommissioning) (TECDOC-1832) "م

  ."ج من الخدمة واالستصالح البيئيتطوير تنفيذ برامج اإلخرا"ووقائع مؤتمر دولي بعنوان 

ة ودعمت   -٢٦ ى إزال ة إل ة التحضيرات الرامي ين  ٣٧الوكال ن الفئت الً م اً مهم عاً مختوم ا  ٢و ١مصدراً مش ن ألباني م
ر  رَّ ن المق ونس وأوروغواي، وم ابقاً وت دونيا اليوغوسالفية س ة مق رو وجمهوري اراغواي وبي ان وب وبوليفيا واكوادور ولبن

ً ٢٠١٨استكمال أعمال اإلزالة في عام  ن  ٢٠٠تدريب نحو  . ودعمت الوكالة أيضا ر م ن أكث ر م ي  ٢٠خبي ة عضواً ف دول
ات  ف الفئ ى  ٣مجال تكيي ات  ٥إل دت بعث ا. وأوفِ ن فيه أمون واآلم ف الم ة والتصرُّ ة المهَمل ن المصادر المشعّة المختوم م

ة ا جمهوري ة وغان ة الدومينيكي ين والجمهوري ز والص ن بلي ّل م ى ك ة إل ة المهَمل عّة المختوم ادر المش ف المص ران  لتكيي إي
  اإلسالمية جامايكا وماليزيا.

  االندماج النووي

ض   -٢٧ رُّ روف التع ي ظ واد ف ن الم ات ع ون دراس ور المعن مبر، المنش انون األول/ديس ي ك ة، ف درت الوكال أص
 (Investigations of Materials under High Repetition and Intense Fusion Pulses)اندماجية شديدة عالية التواتر لنبضات

(IAEA-TECDOC-1829) اة ذات الصلة ات المحاك لت إليها التجارب وعملي . ويعرض المنشور المذكور النتائج التي توصَّ
ي  ووي. وف دماج الن اعالت االن ي مف ة ف ية المتوقع روف القاس ي الظ طح ف ا واألس ين البالزم ل ب واهر التفاع أن ظ بش

و قاً بعن اً منس ة مشروعاً بحثي تهلّت الوكال ارس، اس ات آذار/م ات الصغيرة للتطبيق ار العين ات اختب د تقني ن أجل توحي ان "م
ى أفضل  تناد إل االندماجية". ويهدف المشروع إلى إعداد مبادئ توجيهية للتوحيد الكامل الختبارات العينات الصغيرة باالس

  ندماجية.الخاصة بالمفاعالت اال الممارسات المشتركة والمتفق عليها في اختبار المواد الهيكلية المرجعية

  البيانات النووية

ام   -٢٨ ة ع ي نهاي ة ف ات النووي ات البيان ي مجال مكتب ية ف الث إصدارات رئيس ي إصدار ث اً ف أّدت الوكالة دوراً مهم
ة ٢٠١٧ ة المقيَّم ات النووي ة البيان ة: مكتب ة التالي ا النووي وم والتكنولوجي يالت العل ة لتحل ات النووي ات البيان ي مكتب ، وه

ENDF/B-VIII  ة دماج المقيَّم ات االنشطار واالن ة المشتركة لبيان ة  JEFF-3.3(الواليات المتحدة األمريكية)، والمكتب (وكال
اليز  ى ت ة عل ة القائم ة المقيَّم الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي)، ومكتبة البيانات النووي

TENDL-2017 ة (أوروبا) وتمّكنت الوكا ة عالي ات نظيري لة، من خالل التعاون مع خبراء الفيزياء النووية، من توفير تقييم
املي باستخدام  ق التك ات للتحقُّ ة أيضاً عملي ذكورة. وأجرت الوكال ات الم ات البيان ة لمكتب واد الهيكلي ات والم الجودة لألكتين

  المعايير المرجعية للحرجية.
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الت   تطبيقات المعّجِ

افت الوك  -٢٩ ق استض ي المنسَّ روع البحث ار المش ي إط ي األول ف يقي البحث اع التنس ة االجتم الت ’ال اة المعّجِ محاك
عاعات  ار اإلش ة آلث ة النظري ى ‘. SMoRE-II —والنمذج ائم عل وني الق عيع األي ة التش اء فعالي ى إرس روع إل دف المش ويه

واد  ار الم ي اختب ذا المجال ف ي ه ي المعِجّالت وإرساء أفضل الممارسات ف ة وف م اعالت المتقّدِ اهيم المف ي مف المستخَدمة ف
  تمديد أعمار المفاعالت القائمة.

ينية   -٣٠ ألُّق األشعة الس وأجرى باحثون من الدول األعضاء تسع تجارب في محطة الوكالة النهائية ضمن خط حزم ت
وم يالتابع للوكالة ومركز إليترا سنكروترون في تر ى العل زت التجارب عل ية لألشعة يستي. وركَّ اء األساس ة، والفيزي البيئي

  السينية، والتراث الثقافي، والتطبيقات الصناعية.

  األجهزة النووية

ز   -٣١ ين المرك نّظمت الوكالة، جنباً إلى جنب مع مركز عبد السالم الدولي للفيزياء النظرية، دورة تعليمية مشتركة ب
قاقة اإللكترونية الدقيقة"  دورة  Zynq-7000والوكالة عن "الرُّ دت ال زة ذات الصلة، وُعق وتطبيقاتها لألجهزة النووية واألجه

ف  قاقة اإللكترونية الدقيقة من خالل محاضرات  ١٥عالماً شاباً من  ١٩في ترييستي بإيطاليا. وتعرَّ بلداً على تكنولوجيا الرُّ
يم وأنشطة عملية. وفي آذار/مارس، بدأت الوكالة مشروعاً بحثياً منّسقاً بعنوان "ا دانياً لتقي ألساليب التحليلية القابلة للنشر مي

  أصل األغذية وسالمتها وجودتها" لتحديد واختيار التقنيات التحليلية المالئمة ووضع بروتوكوالت التقييم المالئمة. 

  العلوم والتطبيقات النووية

  المؤتمرات الرئيسية

ؤتمر الدول  -٣٢ ة الم دت الوكال ان/أبريل، عق ي نيس ـلتطبيقي األول ـف ـات العلـ ـوم والتكنولوجيـ ـا اإلشعاعيـ ة ــ
)ICARST-2017 ن ر م ؤتمر أكث ن  ٥٠٠) في فيينا، واستقطب الم الً  ٧٣مشارك م اع محف اح االجتم د أت ة عضواً. وق دول

رات للعلماء والمتخصصين في هذه الصناعة لمناقشة التطورات الرئيسية في تطبيق العلوم والتكنولوجيا اإلشعاعية؛ والمباد
ناع ات الص ذ التطبيق ى تنفي ة إل ة الرامي ة والوطني ة واإلقليمي ات يالعالمي تخدام التكنولوجي دة الس ادرات جدي ة؛ ومب ة المثبت

  اإلشعاعية في مواجهة التحديات الناشئة. 

ة   -٣٣ أن مكافح ة بش او والوكال ين الف ث المشترك ب دولي الثال ؤتمر ال ا الم ي فيين ة ف ايو، استضافت الوكال ي أيار/م وف
اآلفات الحشرية على نطاق منطقة بالكامل: إدماج تقنية الحشرة العقيمة والتقنيات النووية وغيرها من التقنيات ذات الصلة. 

ؤتمر  ن  ٣٦٠وحضر الم دوباً م داً و ٨١من ى م ٦بل ي اآلراء بشأن الحاجة إل اً ف اً عام ؤتمر توافق ة. وشهد الم ات دولي نظم
ات  اج تكنولوجي ى إدم ذلك الحاجة إل عات اآلفات بالكامل، بدالً من استهداف مجموعات فرعية موضعيّة، وك استهداف تجمُّ

  تآزرية ذكية بيئياً مثل تقنية الحشرة العقيمة في مكافحة اآلفات الحشرية. 

ألورام، وسعى الم -34 ي العالج اإلشعاعي ل شاركون في أعمال المؤتمر الدولي الثاني المعنّي بأوجه التقدُّم المحرز ف
ة  اء الطبي ا والفيزي ال التكنولوجي ي مج ارات ف راهن لالبتك دور ال ف بال ى التعري ه، إل ي حزيران/يوني ا ف ي فيين د ف المنعق

و أحد والبيولوجيا اإلشعاعية، وإمكانية إدماجها في الممارسة  اإلكلينيكية الروتينية في مجال العالج اإلشعاعي لألورام، وه
دولة عضواً، وحظي المؤتمر  ٩٥مشاركاً ومراقباً من  ٤٤٥الركائز األساسية لعالج السرطان. واستقطب مؤتمر هذا العام 

ا وأفض ١٩بدعم من  ات منظمة مهنية. وناقش المشاركون أوجه التقدُّم المحرز في مجال التكنولوجي ل الممارسات ومنهجي
 ضمان الجودة، وشاركوا في تدريب على الكنتورية اإللكترونية والعروض التخطيطية التوضيحية المؤتمتة. 
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  المحفل العلمي للوكالة

، المنعقد خالل الدورة الحادية والستين للمؤتمر العام للوكالة في أيلول/سبتمبر، ٢٠١٧استكشف المحفل العلمي للوكالة لعام 
دَّة  ة ع ام للوكال دير الع ى الم اههم. وانضمَّ إل ز رف اط عيش صحية وتعزي ع بأنم ع الجمي ي ضمان تمتّ دور العلوم النووية ف

ن  ر م يا، وأكث اميرون وروس ي الك را الصحة ف  ٤٠متكلمين رفيعي المستوى، منهم الملك ليتسي الثالث ملك ليسوتو، ووزي
رض دور  ي ع راء، ف ارزة والخب يات الب ن الشخص ا، م ة منه ا والوقاي راض وعالجه خيص األم ي تش ة ف ات النووي التقني

خصوصاً األمراض غير الُمعدية. وأبرز المناظرون، خالل مناقشتهم لمستقبل التقنيات النووية في الطب، أهمية الشراكات 
د اص كأح اع الخ ة والقط ات الدولي ة والمنظم ات المهني ة والجمعي ر الحكومي ات غي ات والمنظم ين الحكوم ل  ب بل تموي ُس

ة  وى عامل وافر ق ووي وإجراءات العالج اإلشعاعي، وضمان ت مشتريات المعدات، وتوسيع نطاق االستفادة من الطب الن
  مؤهَّلة من المهنيين الصحيين. 

  )ReNuALتجديد مختبرات التطبيقات النووية (

ام   -٣٥ ي ع اً ف اً مهم ة َمعلم ة ٢٠١٧بلغ مشروع تجديد مختبرات التطبيقات النووي نت الوكال بتمبر، دّش ي أيلول/س . وف
ن  نة م عة ومحّس دول األعضاء بمجموعة موّس د ال ن تزوي ة م ن الوكال ا يمّك مختبر مكافحة اآلفات الحشرية الجديد، وهو م
ن  ة ع افية خارج واٌل إض ام أم الل الع ت خ ال. وُجمع ذا المج ي ه دريب ف ة والت رة العقيم ة الحش ة بتقني دمات المتعلق الخ

ن الميزاني ة م ة والمقدَّم ات النووي رات التطبيق ديث مختب ة لتح ة المخصَّص اهمات المالي الي المس ع إجم ا رف ة  ٣١ة، م دول
وبدأ في نيسان/أبريل تشييد المختبر المرن القابل للتعديل. وأثمرت  مليون يورو. ٣٢٫٥عضواً ومساهمين آخرين إلى نحو 

ة وقاعدة  رام شراالجهود الرامية إلى توسيع شراكات الوكال ديين عن إب ا وراء شركائها التقلي ى م وارد إل ع حشد الم كة م
ت شركة فاريان للنظم الطبية  اس الجرعات، وأكمل ر قي ي مختب ه ف دة عشر سنوات لتركيب ل خطي لم راض معّجِ بشأن اقت

ذكور. ذكرة  دولةٌ عضو ذلك بتقديم مساهمة عينية في شكل خدمات دعم للجهاز الم ة م ا وقَّعت الوكال ع شركة كم اُون م تع
ائل ائق السرعة لالستشراب الس از ف ة بجه ع للوكال رُّ ادرة االستخدامات -شيمادزو للتب ي إطار مب ي، ف ف الكتل اس الطي مقي

  السلمية، مخّصص لألنشطة من أجل دعم الدول األعضاء في مجال سالمة األغذية.

  األغذية والزراعة

  ة الدومينيكيةالقضاء على ذبابة الفاكهة المتوسطية في الجمهوري

ى  من مشاريع التعاون التقني نجحت الوكالة في استكمال مشروع دام سنتين  -٣٦ ى القضاء عل لدعم الجهود الرامية إل
ة  ذبابة الفاكهة المتوسطية في الجمهورية الدومينيكية. وبناء على طلب من هذه الدولة العضو، وبالشراكة مع منظمة األغذي

دة (ال م المتح ة لألم ة والزراع ي األغذي ة ف ات النووي تخدام التقني ة الس او والوكال ين الف تركة ب عبة المش الل الش ن خ او) م ف
ا لمكافحة  ة بكامله ي المنطق ة ف ة الحشرة العقيم ق تقني ي مجال تطبي ة ف ادات تقني دريبات وإرش ة ت والزراعة، قدَّمت الوكال

ي ذبابة الفاكهة المتوسطية، التي تُعدُّ من اآلفات الزراعي ن تفّشِ ّل م ه أيضاً ك ذي شارك في ل المشروع، ال ية. وعم ة الرئيس
اون  ة للتع وزارة الزراعة في الواليات المتحدة، والمنظمة الدولية اإلقليمية لصحة النبات والحيوان، ومعهد البلدان األمريكي

اال والمكسيك  ين غواتيم ة المتوسطية المشترك ب ة الفاكه ادة ذباب امج إب ى في ميدان الزراعة، وبرن ات المتحدة، عل والوالي
ي  دها، وف ة وتحدي ة الفاكه ي مجال اصطياد ذباب ين ف وظفين المحلي دريب للم ر الت بالد ووفّ اء ال ي أنح ة ف إرساء نُظم مراقب
ن  ة م ة الدومينيكي ّو الجمهوري ة رسمياً خل ت الحكوم ه، أعلن ي تموز/يولي ذلك. وف ة ل استخدام أساليب مكافحة اآلفات المتّمم

  المتوسطية.  ذبابة الفاكهة

  التشخيص والمكافحة :حاالت تفشي األمراض الحيوانية واألمراض الحيوانية المصدر

ام   -٣٧ ي ع ة ف ع نطاق ٢٠١٧واصلت شبكة مختبر التشخيص البيطري توسُّعها بإضافة ثمانية مختبرات وطني . وُوِسّ
ع  ١٩بلداً في أفريقيا و ٤٤الشبكة المذكورة لتشمل حالياً  ة مجموعة أدوات لجم رت الوكال ام، وفّ يا. وخالل الع ي آس داً ف بل

واد استهالكية تشخيصية للكشف العيّنات وتعبئتها وشحنها من الميدان على نحو يمت ثل لشروط األمن البيولوجي، وكذلك م
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ة مجموعة أدوات ألخذ  ّدمت الوكال د، ق ى وجه التحدي ة المصدر. وعل المبكر عن األمراض الحيوانية واألمراض الحيواني
لّ  ى ك وال إل روس اإليب ة لفي ا ناقل تبه بأنه ات المش ور أو الحيوان ونزا الطي ن  العينات والكشف عن إنفل ا، م دا، وبلغاري أوغن

ابوي ا، وزمب وب أفريقي ، وبليز، وبنن، وتركيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية، وجن
وفير فييت نام، وكرواتيا، وليسوتو، وموزامبيق، وميانمار، وناميبياو ر ت رات عب . ودعمت الوكالة أيضاً بناء قدرات المختب

  دولة عضواً.  ٣٥عدات ومشورة الخبراء إلى التدريب والم

  الزراعة الذكية مناخيًّا

ة   -٣٨ دة لصوغ االستراتيجيات الالزم ات مفي وفّر معلوم المقتفيات من المكّونات المهمة في قياس تآكل التربة، فهي ت
ة الستخدام ، ومن خالل الشعبة المشتركة بي٢٠١٧لتحسين جودة التربة ونُُهج الحفاظ على التربة. وفي عام  ن الفاو والوكال

وم عَّين البلوتوني رين المش ة النظي تحدثت الوكال ة، اس ة والزراع ي األغذي ة ف ات النووي وم ٢٣٩-التقني  ٢٤٠-والبلوتوني
دالت  ل مع رين. وبفض ذين النظي حة ه ن ص ق م ي التحقُّ رعت ف ة، وش ل الترب يم تآك راض تقي ات ألغ تخدامها كمقتفي الس

داً ا ة ج محالل المتدني وماالض عان البلوتوني ران المّش ا النظي م به ي يتس وم ٢٣٩-لت اوز  ٢٤٠-والبلوتوني اة تتج اف حي (أنص
وم ١٣٧-سنة) مقارنةً بمعدالت اضمحالل النظائر المشعَّة المستخدمة حالياً (أي النظائر المشعّة السيزيوم ٦٥٠٠ -والبريلي

  مد لتآكل التربة وتدهورها. )، فإنّهما سوف يسِهّالن عملية التقييم الطويل األ٢١٠-والرصاص ٧

  الشبكات اإلقليمية المعنية بالسالمة الغذائية 

رات والمؤسسات   -٣٩ ين المختب ا ب واصلت الوكالة تقديم دعم فعّال إلنشاء وتعزيز شبكات معنية بالسالمة الغذائية فيم
بلداً في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر  ٢١بلداً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، و ١٦بلداً في أفريقيا، و ٣٦ذات الصلة في 

ة وتيسير ٢٠١٧الكاريبي. وفي عام  ات التحليلي ل التكنولوجي م نق ، استهلّت الوكالة آلية أقاليمية إلقامة الشبكات من أجل دع
ايير  ة تباُدل المعارف والخبرات، لمساعدة الدول األعضاء ضمن الشبكات على مواجهة التحّديات المشتركة مثل المع الدولي

  لسالمة األغذية التي تؤثر في التجارة.

  ةالصحة البشري

  استخدام التقنيات النووية لتشخيص مرض خرف الزهايمر في وقت مبّكر

ا   -٤٠ ة للخرف، مم رة والمختلف ن التشخيصات المبك ووي، أن يحّس ي الطب الن يما ف ي، والس يستطيع التصوير الطب
يم ٢٠١٧يؤدي إلى تقديم رعاية أفضل للمريض. وفي عام  ي تقي ة ف ات النووي ة التقني وعي بأهمي ، رفعت الوكالة مستوى ال

ة أقيمت خالل حالة المصابين بالخرف، بما في ذلك خرف الزهايمر وغيره من ا ة جانبي ألمراض العصبية من خالل فعالي
ر  ة متاحة عب ك الفعالي ة خالل تل ت العروض المقّدم بتمبر. وكان ي أيلول/س ام ف الدورة العادية الحادية والستين للمؤتمر الع

ع الصحة البشرية’موقع  ا‘ مجمَّ ى تشخيص مرض خرف الزه دريب عل ة أيضاً الت يمر لنحو التابع للوكالة. ووفّرت الوكال
  من المهنيين الطبيين من خالل دورات تدريبية ُعقدت في األرجنتين والبرازيل وشيلي.  ١٢٠

  التصّدي لسوء التغذية باستخدام النظائر المستقرة

نّظمت الوكالة بالتشارك مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) حلقة عمل بعنوان   -٤١
ى تحليل الم’ ل عل ن أجل تخطيط العم ة وم ه سوء التغذي ذي يُمثّل سارات البيولوجية من أجل فهم أفضل للعبء المزدوج ال

ين  ٥٠وذلك في فيينا في تشرين األول/أكتوبر. وقد جمعت حلقة العمل قرابة ‘ نحو مستنير ين المختّص احثين والمهني من الب
نظم ال ة وال ي مجاالت التغذي املين ف ي بالصحة العامة الع ة ف ر المعدي األمراض غي ة المتصلة ب الم.  ٣٠غذائي داً حول الع بل

ي  ا ف ّددوا م ة، وح وتبادل المشاركون المعلومات عن أحدث األدلة فيما يتعلق بأوجه الترابط بين مختلف أشكال سوء التغذي
لمشتركة محور اهتمام االبحوث والسياسات من ثغرات من أجل التصّدي للعبء المزدوج لسوء التغذية. وكانت حلقة العمل 
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ر المخاطر في مجال التصوير الطبي   تقييم مخاطر اإلشعاعات وتصوُّ

ة   -٤٢ ع منظم ة مشتركة م ة جانبي ة فعالي ة، نّظمت الوكال ام للوكال ؤتمر الع تين للم ة والس ة الحادي دورة العادي خالل ال
رهم  الصحة العالمية ولجنة األمم المتحدة العلمية المعنية بآثار اإلشعاع الذري بُغية إطالع المهنيين في المجال الصحي وغي
ن  ر م اقش أكث ي. ون ي مجال التصوير الطب ر المخاطر ف من األطراف المهتمة على ُسبل تقييم المخاطر اإلشعاعية وتصوُّ

امة المخاطر المتصلة مشاركاً المنهجيات المستخدمة في تق ٦٠ َر حجم وجس ييم الجرعات واألخطار المرتبطة بها، وتصوُّ
ض الطبي، واألهمية التي يكتسيها إبالغ المرضى بشأن هذه المخاطر على نحو مالئم.   بحاالت التعرُّ

  إنتاج النظائر المشعة والتكنولوجيا اإلشعاعية

  اعيةالجوانب الرقابية إلنتاج المستحضرات الصيدالنية اإلشع

داد المستحضرات   -٤٣ في تشرين األول/أكتوبر، عقدت الوكالة اجتماعاً تقنياً لفائدة رقابيين وباحثين مسؤولين عن إع
ة وعدةدولة عضواً و ١٥الصيدالنية اإلشعاعية واستخدامها على نحو آمن من  ة الصحة العالمي ن منظم ة  م ات مهني جمعي

دان دولية. وأتاح االجتماع منّصة لتقييم حالة  ف البل ي مختل اج المستحضرات الصيدالنية اإلشعاعية ف ة إلنت وائح الناظم الل
  والستكشاف إمكانية مواءمة هذه اللوائح وذلك بدعم من الوكالة. 

  التطبيقات الصناعية للمقتفيات اإلشعاعية والمصادر المختومة 

ات الصناعية لل٢٠١٧في عام   -٤٤ ي مجال التطبيق ة ف ادرات ، رّكزت أنشطة الوكال ى مب ات اإلشعاعية عل تكنولوجي
ات  ناعية للمقتفي ات الص ول التطبيق ة ح ة دورة تدريبي دت الوكال ه، عق ه وتموز/يولي ي حزيران/يوني درات. وف اء الق بن
ي  ة ف ا النووي وم والتكنولوجي وطني للعل اإلشعاعية والمصادر المختومة في المركز المتعاون مع الوكالة الكائن في المعهد ال

وار، ومدغشقر، بفرنسا، بحضور مشاركين من ساكليه  اميرون، وكوت ديف ابون، والك جمهورية الكونغو الديمقراطية، وغ
رب ز والمغ ي المرك عاعية ف ات اإلش ناعية للمقتفي ات الص ن التطبيق ة ع دت دورة تدريبي اني/نوفمبر، ُعق رين الث ي تش . وف

ن الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية في المغرب، بحضو ابوير مشاركين م ا، ومصر، وزمب د . السودان، وكيني وق
ي و اون التقن ة للتع امج الوكال ي إطار مخطط إصدار شهادات  إجراء فحص اشملتنُِظّمت هاتان الدورتان من خالل برن ف

  االعتماد الخاص بالجمعية الدولية المعنية بالتطبيقات االقتفائية واإلشعاعية.

  إدارة الموارد المائية

  اإلدارة المستدامة لموارد المياه الجوفية في أفريقيا

ون   -٤٥ ي المعن اون التقن روع التع ية لمش تنباطات الرئيس ة االس رت الوكال ايو، نش ي أيار/م ة ’ف اإلدارة المتكامل
ة الساحل ي المشروع ‘. والمستدامة لنظم مستودعات المياه الجوفية واألحواض المشتركة في منطق واستخدَم المشاركون ف

ية التريتيوم، وهو نويدة مشعّة طبيعية المنشأ، لرسم خرائط  د المصادر الرئيس المياه الجوفية الضحلة الحديثة التجدُّد، وتحدي
ية  تنباطات الرئيس ين االس ن ب ة. وم ي المنطق ة ف لتجدُّدها. وأتاح المشروع أول لمحة عامة شاملة عن إمدادات المياه الجوفي

ازال محدوداً التي توصَّل إليها المشروع أنَّ ثمة احتياطات كبيرة من المياه ذات النوعية الجيدة ف وث م ة، وأن التل ي المنطق
  ولم يشّكل بعُد تهديداً لمصادر المياه المذكورة. 

  البيئة

  قدرات تحليلية معّززة تكفل التصّدي السريع 

رات رصد وتحسين  ٢٠طواَل أكثر من   -٤٦ ات المختب يح لمئ ي تت نوية الت اءة الس عاماً، نّظمت الوكالة اختبارات الكف
ي إطار أدائها في تحليل الن رين الطوارئ ف ويدات المشعّة البيئية. وفي حزيران/يونيه، أُدرج اختبار الكفاءة المذكور في تم
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ل السريع  ٩٠) وذلك للمرة األولى. وشارك في التمرين قرابة ConvEx-3االتفاقيتين ( ر التحلي مختبراً من حول العالم، ووفّ
ا ي عين دات المشعّة ف زات نشاط النوي ة واإلبالغ عن تركي ائج اإلجمالي ة. وأظهرت النت ذه الغاي ّدت خصيصاً له اه أُع ت مي

ي  ة ف وجود توافق ممتاز مع القيم المرجعية، مما يُظهر القدرات الحالية للدول األعضاء على إجراء تحاليل سريعة وموثوق
  حال حدوث طوارئ بيئية.

  

  األمان واألمن النوويان

  ووياألمان الن

  أولويات األمان النووي 

ل   -٤٧ ان النق حّددت الوكالة األولويات الالزمة لمواصلة العمل في مجال تعزيز األمان النووي واألمان اإلشعاعي وأم
اُدم  ا: إدارة التق ن بينه أمور م ة ب طة المتعلق ات األنش ك األولوي مل تل وارئ. وتش ي للط ّدِ ب والتص ات، والتأهُّ ان النفاي وأم

ة بتحسين والتشغيل الطويل األجل للمنشآت النووية؛ و ان؛ واألنشطة المتعلق ة األم القيادة واإلدارة فيما يتعلق باألمان؛ وثقاف
ي  ف ف رُّ عاعات، والتص ن اإلش ة م ة، والوقاي ن الخدم ة م آت النووي راج المنش ل إخ ات، مث ان النفاي عاعي وأم ان اإلش األم

  المصادر المشعّة.

  معايير األمان 

وبر، وبنشر   -٤٨ ان مرا"في تشرين األول/أكت وويأم ود الن ق دورة الوق دد  "ف ان  SSR-4(الع ايير األم لة مع ن سلس م
الصادرة عن الوكالة)، استكملت الوكالة تنقيح متطلبات األمان لكي تشمل الدروس المستفادة من حادث فوكوشيما داييتشي. 

ووي الصاد ن الن لة األم من سلس ان والمنشورات ض ايير األم تقبلية لمع ات المس تفيد التنقيح ن وسوف تس ة م رة عن الوكال
ام ‘الواجهة البينية اإللكترونية للمستخدم بشأن األمان واألمن النوويين’منصة  ؤتمر الع ، وهي المنصة التي أُطلقت خالل الم

ن  كإضافة إلى قنوات االتصال الرسمية المنصة الجديدة تأتيللوكالة في أيلول/سبتمبر. و المستخدمين المأذون لهم وهي تمّكِ
ج مسرد  ة. وأُدم ووي الصادرة عن الوكال ن الن لة األم ة ومنشورات سلس ان الراهن ايير األم بتقديم تعقيبات مباشرة عن مع
ن  ة م ة المقبل دارات اإللكتروني ل اإلص وف تكف ذلك س ذكورة، وب ة الم ي المنص ة ف ن الوكال ادر ع ان الص طلحات األم مص

  صول إلى التعاريف الواردة في المسرد. معايير األمان إمكانية الو

  استعراضات النظراء والخدمات االستشارية

ام  -٤٩ ي ع ى خدمات استعراض النظراء  ٢٠١٧استمر ف دول األعضاء للحصول عل ِدّمها ال ي تق ات الت د الطلب تزايُ
ان بعثة من بعثات استعرا ٥٠والخدمات االستشارية. وخالل العام، أوفدت الوكالة ما يربو على  ض النظراء المتصلة باألم

ن  ر م ى أكث ارية إل دمات االستش ات الخ تعراض  ٤٠وبعث ة االس ات خدم ن بعث ين م ك أول بعثت ي ذل ا ف واً، بم ة عض دول
المتكاملة المتعلقة بالتصرف في النفايات المشعة والوقود المستهلك واإلخراج من الخدمة واالستصالح (بعثات "أرتميس"). 

بعثات في إطار خدمة االستعراضات الرقابية المتكاملة وسبع بعثات متابعة في إطار الخدمة نفسها؛  فقد أوفدت الوكالة ست
ات  ان التشغيل، وسبع بعث وبعثةً واحدة من بعثات استعراض إجراءات التأهب للطوارئ؛ وسبع بعثات لفرقة استعراض أم

ي متابعة في إطار فرقة االستعراض نفسها؛ وثالث بعثات في إطار جوان ة ف ة متابع ل األجل، وبعث ان التشغيل الطوي ب أم
يم  ات تقي ن بعث ين م ة؛ وبعثت ع واألحداث الخارجي ة استعراض تصميم المواق ي إطار خدم ات ف اإلطار نفسه؛ وخمس بعث

ستقل التعليم والتدريب؛ وأربع بعثات في إطار خدمة تقييم وقاية العاملين من اإلشعاعات؛ وبعثة واحدة من بعثات التقييم الم
 لثقافة األمان؛ وثالث بعثات في إطار التقييمات المتكاملة ألمان مفاعالت البحوث وبعثتَي متابعة في اإلطار نفسه.
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ذاتي   -٥٠ يم ال مها، وأدوات التقي ّدِ ي تق وواصلت الوكالة تعزيز خدمات استعراض النظراء والخدمات االستشارية الت
دروس المس اج ال ّدمت التي توفِّرها عن طريق إدم ي آب/أغسطس، ق ك الخدمات واألدوات. وف ذ تل ن تنفي ة  ٣٨تفادة م دول

اءة خدمات استعراض النظراء  ة وكف ل وفعالي ل هيك يم مجم ا لتقي ي فيين د ف عضواً تعقيباٍت خالل االجتماع التقني الذي ُعق
  والخدمات االستشارية في مجالي األمان واألمن النوويين.

  عالت البحوث ومرافق دورة الوقودأمان محطات القوى النووية ومفا

ان محطات   -٥١ ة: إيضاح أم ان المنشآت النووي ي مجال أم ائل المواضيعية ف ي بالمس استقطب المؤتمر الدولي المعن
دة بالماء، الذي ُعقد في فيينا في حزيران/يونيه، أكثر من  ن  ٣٠٠القوى النووية المتقدمة المبرَّ ة عضواً.  ٤٨مشاركاً م دول

ة وتبادل الح وى النووي ان محطات الق ي مجال إيضاح أم دُّم والتحديات ف نُّهج وأوجه التق اضرون المعلومات عن أحدث ال
مت  ّدِ ميم. وقُ د التص روف تمدي ن ظ ل ع ة عم ة حلق دت الوكال ؤتمر، عق الل الم ب. وخ تقبل القري ي المس ذها ف رر تنفي المق

ز للمشاركين لمحة عامة عن متطلبات أمان التصميم الصادرة عن ا ع التركي ة، م وى النووي ا يخصُّ محطات الق ة فيم لوكال
  على ظروف تمديد التصميم.

اعالت   -٥٢ ان مف ة بأم وفي أيار/مايو، عقدت الوكالة االجتماع الدولي الرابع حول تطبيق مدونة قواعد السلوك المتعلق
ي  ٤٠البحوث بمشاركة قرابة  ل ف ق دورة بلداً. وخالل العام، عقدت الوكالة ثالث حلقات عم ان مراف ى أم زت عل ا ركَّ فيين

ن  ر م الً ألكث ذكورة محف ل الم ات العم ت حلق ووي. وأتاح ود الن ن  ٧٢الوق اركاً م ات  ٢٩مش ادل المعلوم واً لتب ة عض دول
ان الصادرة  ايير األم ى أساس مع ا عل ة واإلشراف عليه ان والوقاي رامج األم والخبرات والممارسات الجيدة بشأن إرساء ب

  عن الوكالة.

  لتأهب والتصدي للحوادث والطوارئا

ال التأهب والتصدي للطوارئ، نشرت   -٥٣ ي مج ات ف ة الترتيب دول األعضاء بمواءم ين ال اٍم ب اٍم متن تجابةً الهتم اس
ة  عاعي"الوكال ووي أو إش ارئ ن وع ط د وق اعدة عن ي والمس ّدِ درات التص يق ق ة لتنس ادئ التوجيهي ب  "المب لة التأه (سلس

قة -والتصدي للطوارئ درات المساعدة المنسَّ ي ٢٠١٧ق دول األعضاء ف ل لمساعدة ال ي عم ة أيضاً حلقتَ دت الوكال ). وعق
مشاركاً من  ٢١منطقة جنوب شرق آسيا. وخالل حلقة العمل األولى، التي ُعقدت في سنغافورة في حزيران/يونيه بحضور 

دت دول أعضاء، ُحِدّدت خطة لوضع ا ١٠ ور خالل حاالت الطوارئ. وُعق ع الجمه ستراتيجية إقليمية لتنسيق التواصل م
بتمبر بحضور  ١آب/أغسطس إلى  ٢٨حلقة العمل الثانية في باتايا بتايلند في الفترة من  ن  ٢٢أيلول/س دول  ١٠مشاركاً م

  صدي للطوارئ.أعضاء وساعدت الدول األعضاء على تطوير قدرات كافية ومنسَّقة في مجال التأهب والت

ات،   -٥٤ اد البعث ة إيف ن عملي وأعدَّت الوكالة مبادئ توجيهية جديدة لبعثات استعراض إجراءات التأهب للطوارئ تحّس
ة خدمات استعراض النظراء والخدمات االستشارية  ذلك توصيات لجن دول األعضاء، وك مع مراعاة خبرات وتعقيبات ال

  الخاصة بالوكالة.

ارين  وفي حزيران/يونيه،  -٥٥ ن تم ت الوكالة أكبر تمرين م ا بمشاركة  ConvEx-3نظمَّ ة  ٨٣واستضافته هنغاري دول
ي محطة  ٣٦منظمة دولية. وهذه الفعالية التي استغرقت  ١١عضواً و ة ف ة عنيف وع حادث يناريو وق ى س تندت إل ساعة واس

دولي إلدارة الطوارئ باكس للقوى النووية قد أتاحت للدول األعضاء والمنظمات الدولية تقييم استجابت ها المبكرة والنظام ال
لهذا العام األول الذي يختبر الواجهة البينية التلقائية بين نُظم  ConvEx-3في حال حدوث طارئ نووي عنيف. وكان تمرين 

  اتصاالت الطوارئ لدى الوكالة ولدى المفوضية األوروبية. 

  وإخراج المرافق النووية من الخدمةالتصرف في النفايات المشعة، والتقييمات البيئية، 

ى   -٥٦ افظين عل س المح ق مجل أن "واف ادات بش ا: اإلرش عة وأمنه ادر المش ان المص أن أم لوك بش د الس ة قواع ن مدوَّ
ة عة المهَمل ادر المش ي المص رف ف ي GC(61)/23( "التص ادات ف ذ اإلرش بتمبر. وتأخ ي أيلول/س ام ف ؤتمر الع ا الم ه ) وأقرَّ

  ان وإرشادات األمن النووي الصادرة عن الوكالة، وتتناول األمان واألمن بطريقة متكاملة.الحسبان معايير األم
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ع   -٥٧ تانوبالتعاون م تان، أوزبكس تان، ووطاجيكس ر، والمفوضية قيرغيزس اء والتعمي ي لإلنش ، والمصرف األوروب
داد  ة إع تكملت الوكال وم"، اس ة "روزات ة الذري ة للطاق ركة الحكومي ة، الش أن األوروبي تراتيجية بش ية االس ة الرئيس الخط

ذ الستصالح االستصالح البيئي لمواقع إنتاج اليورانيوم الموروثة في آسيا الوسطى نت استراتيجية وخطة تنفي ي تضمَّ ، الت
  مواقع إنتاج اليورانيوم الموروثة في آسيا الوسطى.

  الوقاية من اإلشعاعات

ي: في كانون األول/ديسمبر، عقدت الوكالة في ف  -٥٨ يينا المؤتمر الدولي بشأن الوقاية من اإلشعاعات في الميدان الطب
اقش  ؤتمر، ن ي الممارسة. وخالل الم ر ف ق التغيي ن  ٥٣٤تحقي ة عضواً و ٩٦مشاركاً م ة  ١٦دول ن جمل ة، م ة دولي منظم

  أمور، تنفيذ "نداء بون من أجل العمل" بهدف تحسين الوقاية من اإلشعاعات في الميدان الطبي.

ر و  -٥٩ ي الحاالت غي اه الشرب ف ة ومي ي األغذي استهلت الوكالة مشروعاً إلعداد إرشادات بشأن النشاط اإلشعاعي ف
ة  م المتحدة، ومنظم ة والزراعة لألم ة األغذي ع منظم اون م الطارئة خالل حلقة عمل إقليمية ُعقدت في آذار/مارس. وبالتع

دَّ  ة، ح حة العالمي ة الص ة، ومنظم دان األمريكي حة للبل ن الص ل م ة العم ي حلق اركون ف ن  ١٦د المش دداً م واً ع ة عض دول
اول  هاالمجاالت التي من شأن داً. وسوف يتن ون مفي زيادة االتساق والتواؤم فيها فيما يتعلق بمراقبة النشاط اإلشعاعي أن يك

ة واالص دات المشعة الطبيعي ة، النوي اه المشروع، المنفَّذ بالتعاون مع الفاو ومنظمة الصحة العالمي ة ومي ي األغذي طناعية ف
  الشرب.

  القيادة واإلدارة فيما يتعلق باألمان، وثقافة األمان، واالتصاالت بشأن األمان

دت   -٦٠ ان. وعق ق باألم ا يتعل ادة واإلدارة فيم ال القي ثمة عدد متزايد من الدول األعضاء التي تطلب المساعدة في مج
ة، أول ية األوروبي ع المفوض اون م ة، بالتع ووي  الوكال الين الن ي المج ان ف ق باألم ا يتعل ادة فيم ة للقي ة دولي دورة تعليمي

لة  ٢٠واإلشعاعي، في نيس بفرنسا، بمشاركة  غِّ ات المش ي الجه بّان وشاغلي مناصب اإلدارة الوسطى ف ديرين الش من الم
ة  والجهات الرقابية. وتهدف الدورة التعليمية إلى زيادة قدرة المشاركين على التعامل بفعالية مع المسائل المنطوية على ثقاف

ارين  ية والتم ات الرئيس روض والكلم ة والع ات الحال الل دراس ن خ اركين، م ة للمش دورة التعليمي رت ال ان. ووفّ األم
وي  ي تحت ل الت ات العم ي بيئ والمناقشات الجماعية، فهماً أفضل عن معنى القيادة فيما يتعلق باألمان في الممارسة العملية ف

  وية أو إشعاعية.على مواد نو

ة"وفي أيلول/سبتمبر، أصدرت الوكالة دليل األمان المعنون   -٦١  "تَواُصل وتَشاُور الهيئة الرقابية مع األطراف المهتم
ق بالتواصل والتشاور  GSG-6(العدد  ا يتعل دليل توصيات فيم ة)، وتضّمن ال من سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكال

  المحتملة المرتبطة بالمرافق واألنشطة، وبشأن عمليات الهيئة الرقابية وقراراتها.بشأن المخاطر اإلشعاعية 

ي للطوارئ   بناء القدرات في مجال األمان النووي واألمان اإلشعاعي وأمان النقل وأمان النفايات والتأهب والتصّدِ

ان نشاطاً من أنشطة بناء القدرات على نطاق برن ٣٤٣أجرت الوكالة  ٢٠١٧في عام   -٦٢ ق باألم ا يتعل امج عملها فيم
ي للطوارئ. وعلى وجه التحديد، ومن خالل تحليل  النووي واألمان اإلشعاعي وأمان النقل وأمان النفايات والتأهب والتصّدِ
درات البشرية  اء الق رامج بن ز ب ي تعزي دول األعضاء ف م ال ادة دع ى ضرورة زي ة إل لت الوكال ات، توصَّ تنباطات البعث اس

  ها.الوطنية لدي

درات   -٦٣ اء الق ز بن ان كأحد مراك يبا بالياب ي تش وم اإلشعاعية ف وفي أيلول/سبتمبر، جرت تسمية المعهد الوطني للعل
ق  ا يتعل ة، فيم ألغراض التأهب والتصدي للطوارئ. وسيوفر المركز دورات تدريبية وحلقات عمل وتمارين، وطنية ودولي

ض اإلشعاعي وتقييم ال   جرعات. باإلدارة الطبية للتعرُّ
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  تعزيز الشبكات والمحافل العالمية واإلقليمية والوطنية

ن   -٦٤ ر م يق ألكث ة التنس ت الوكال ن  ١٠٠تولَّ ان واألم ة باألم ة المعني بكة العالمي ة الش ي برعاي ي وإقليم اط وطن نش
دريب، GNSSNالنوويين ( يم والت المي للتعل ورد الع ). وفي إطار الشبكة المذكورة، وضعت األمانة نموذجاً أولياً لمنصة الم

  وحدة نمطية للتعلُّم اإللكتروني.  ٢٥مورد تدريبي وتعليمي عالمي  ٥٠٠بما يتيح للمستخدمين الوصول إلى أكثر من 

ا. وفي تموز/يوليه، استضافت الوكالة في فيينا االجتماع ا  -٦٥ لتنسيقي الثاني لمحفل الهيئات الرقابية النووية في أفريقي
ام  فتحديد الموقوقام المشاركون في أعمال االجتماع بتوحيد ورقة  ي ع تُهلّت ف ي اس ل، الت ، ٢٠١٦بشأن احتياجات المحف

  وأعّدوا دراسة استقصائية الستخدامها في تحديد األولويات بين أعضاء المحفل.

ي   -٦٦ هوف ة  ،تموز/يولي االت الرقابي ي للوك ري األمريك ل األيبي ع المحف ة م ة المبرم ا العملي ة ترتيباته دَّدت الوكال ج
  .بوينوس آيريس، األرجنتين، في اإلشعاعية والنووية، في الذكرى العشرين لتأسيسه

  اتفاقيات األمان 

ي   -٦٧ ا ف ي فيين استضافت الوكالة االجتماع االستعراضي السابع لألطراف المتعاقدة في اتفاقية األمان النووي وذلك ف
اع، بحضور  ٧آذار/مارس إلى  ٢٧الفترة من  ق االجتم ٍل عن  ٩٠٠نيسان/أبريل. وواف ّدة  ٧٧ممث ى ع داً، عل اً متعاق طرف

ات التي طرأت على عملية االستعراض؛ والجلسات المواضيعية خالل توصيات تتناول، في جملة أمور، تقييم فعالية التغير
ة  ي جمل ك، ف ة وذل اعالت نووي ك مف ي ال تمل دان الت ة للبل االجتماعات االستعراضية المستقبلية؛ وتنظيم حلقات عمل تعليمي

ي إطار االتفاق ا ف ات المنصوص عليه ال بااللتزام ديم المساعدة لالمتث يم أمور، لتشجيع المشاركة وتق ا؛ وتقي اء به ة والوف ي
ة  ن الجلسات العام ّث أجزاء م ة؛ وب ة من جلسات المجموعات القُطري ديو لجلسات معين ر الفي إمكانية تنظيم مؤتمرات عب
ي تشرين  ا ف ي فيين ة ف ى االتفاقي رويج لالنضمام إل ل للت ة عم والمؤتمر الصحفي على الموقع الشبكي للوكالة. ونُّظمت حلق

  األعضاء من آسيا وأمريكا الالتينية.  الثاني/نوفمبر للدول

ة المشتركة   -٦٨ ي االتفاقي دة ف وفي أيار/مايو، استضافت الوكالة في فيينا االجتماع االستثنائي الثالث لألطراف المتعاق
دة  راف المتعاق دَّلت األط عة. وع ات المش ي النفاي ف ف رُّ ان التص تهلَك وأم ود المس ي الوق ف ف رُّ ان التص أن أم ادئ"بش  المب

تعراض ة االس أن عملي ة بش ة  "التوجيهي ارير INFCIRC/603/Rev.6(الوثيق ن التق ر م لَّ تقري ن ك ة للعل يح األمان ث تت ) بحي
ك.  ٩٠الوطنية في غضون  يوماً بعد انعقاد االجتماع االستعراضي، ما لم يُخِطر الطرف المتعاقد المعنّي األمانة بخالف ذل

ايو اال ي أيار/م ا ف ي فيين ي وُعقد أيضاً ف دة ف اع االستعراضي السادس لألطراف المتعاق ي الخاص باالجتم اع التنظيم جتم
ي  دت ف ي اعتُم تركة، الت ة المش ى االتفاقي اً عل رين عام رور عش االً بم تركة. واحتف ة المش بتمبر  ٥االتفاقي ، ١٩٩٧أيلول/س

رويج لالنض ل للت ة عم مت فعالية جانبية على هامش المؤتمر العام. ونُّظمت حلق انون نُّظِ ي ك ة المشتركة ف ى االتفاقي مام إل
  األول/ديسمبر في الرباط بالمغرب للدول األعضاء في المنطقة األفريقية.

  المسؤولية المدنية عن األضرار النووية

لة إنَّ   -٦٩ ائل المتص أن المس ورة بش م المش ّدِ راء يق ق خب و فري ة ه ؤولية النووي ي بالمس دولي المعن راء ال ق الخب فري
ابالمسؤولية  دير الع ب الم ى طل اء عل ة بن ةالنووي ب الشؤون القانوني دير مكت ق م أو م ابع عشر للفري اع الس د االجتم . وُعِق

ن نطاق  تبعاد بعض المنشآت المنخفضة المخاطر م ة اس ي إمكاني ق ف المذكور في فيينا بالنمسا في أيار/مايو. ونظر الفري
د ارة تحدي ع اإلش ة، م ؤولية النووي ات المس ق اتفاقي آت تطبي ة والمنش ن الخدم ا م ري إخراجه ي يج آت الت ة المنش ى حال اً إل

ى  ه ال داعي إل ى أنَّ ق إل ذا الصدد، خلص الفري ي ه ات الضعيفة اإلشعاع. وف ن النفاي ة م المعنية بالتخلص من أنواع معيَّن
ة بصيغتها المنقَّحة  استبعاد أّيٍ من هذه المنشآت من نطاق تطبيق اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن األضرار النووي

ائل أخرى ذات صلة بالمسؤولية  أو نطاق تطبيق اتفاقية التعويض التكميلي عن األضرار النووية. وناقش الفريق أيضاً مس
تتعلق بمرافق التخلص، وبمحطات القوى النووية المحمولة، وبنقل المواد المشعة، وكذلك بنطاق تطبيق اتفاقيات المسؤولية 
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ّرر النووية في ر تفصيالً وق ما يتعلق بالمنتجات أو النفايات المشعة. غير أن الفريق ارتأى أن هذه المسائل تتطلب تحليالً أكث
  مواصلة النظر فيها في اجتماعه التالي.

ة   -٧٠ دت حلق ة. وزوَّ وفي أيار/مايو ُعقدت في فيينا حلقة العمل السادسة بشأن المسؤولية المدنية عن األضرار النووي
ل العم ا عم دت حلقت ل المشاركين بمقّدمة عن النظام القانوني الدولي الخاص بالمسؤولية المدنية عن األضرار النووية. وُعق

ي تشرين  بشأن المسؤولية المدنية عن األضرار النووية في مونتيفديو بأوروغواي، في حزيران/يونيه، ثم في أكرا بغانا، ف
اركين بمعلوم د المش اني/نوفمبر، لتزوي ع الث أن وض ورة بش داء المش ة وإس ؤولية النووي ائم للمس دولي الق ام ال ن النظ ات ع

تشريعات تنفيذية وطنية. وباإلضافة إلى ذلك، أُوفدت بعثة متابعة واحدة مشتركة بين الوكالة وفريق الخبراء الدولي المعني 
  تنفيذ المنظومة الدولية للمسؤولية النووية.بالمسؤولية النووية إلى ماليزيا في شباط/فبراير من أجل معالجة مسائل تتعلق ب

ام وفي أيار/مايو، نشرت الوكالة   -٧١ ة  ١٩٩٧"اتفاقية فيينا لع ة واتفاقي ة عن األضرار النووي بشأن المسؤولية المدني
دولي الصادرة  ٣(العدد  نصوص إيضاحية" — ١٩٩٧التعويض التكميلي عن األضرار النووية لعام  من سلسلة القانون ال

  عن الوكالة (الصيغة المنقَّحة)).

  األمن النووي

  المؤتمر الدولي عن الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية

المي للنق  -٧٢ د الع ووي والمعه ن الن المي لألم د الع ع المعه اون م ة، بالتع ت الوكال اني/نوفمبر، نّظم رين الث ي تش ل ف
ق  ة والمراف واد النووي ة للم ة المادي ن الحماي دولي ع ؤتمر ال ول)، الم ة (األنترب رطة الجنائي ة للش ة الدولي ووي والمنظم الن

ات  ٩٥خبير من  ٧٠٠النووية. واستقطب المؤتمر قرابة  ق، والجه دولة، وهم يمثلون السلطات المختصة، ومشغّلي المراف
دعم ات ال ة، ومنظم ات الناقل احنة والجه ذ  الش ي تنفي دة ف ات الجي تفادة والممارس دروس المس اركون ال ادل المش ي. وتب التقن

ة" ق النووي ة والمراف دد INFCIRC/225/Revision 5( "توصيات األمن النووي بشأن الحماية المادية للمواد النووي  ١٣) (الع
  من سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة). 

  ٢٠٢١-٢٠١٨خطة األمن النووي للفترة 

ى   -٧٣ بتمبر، عل ي أيلول/س د ف ه المنعق ي اجتماع افظين، ف س المح ق مجل ووي "واف ن الن ة األم  ."٢٠٢١-٢٠١٨خط
ا ي مج ة ف م الخطة تفاصيل األنشطة المقترحة للوكال ّدِ رة وتق ووي للفت ن الن ا ٢٠٢١-٢٠١٨ل األم ع م ق الخطة م . وتتواف
الل مق ن خ ا م رب عنه ات أُع ن أولوي اء م دول األعض د لل ة، وتحدي ي الوكال ات ف ر السياس ازي تقري رارات جه ررات وق

األولويات فيما يتعلّق باإلرشادات الصادرة عن الوكالة ضمن سلسلة األمن النووي وفقاً لما توصي به لجنة إرشادات األمن 
  النووي.

  تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية

ى ا  -٧٤ ة إل ا الرامي ة جهوده لت الوكال واد واص ة للم ة المادي ة الحماي ديل اتفاقي ى تع دول إل ع ال مام جمي رويج النض لت
ي  النووية من خالل االجتماعات التقنية، وبعثات الخبراء، والجهود الترويجية. وفي تشرين الثاني/نوفمبر، نّظمت الوكالة ف

ي  فيينا االجتماع التقني الثالث لممثلي الدول األطراف في اتفاقية الحماية المادية ة) وف ة المادي ة الحماي للمواد النووية (اتفاقي
ديل  ٥٠تعديل اتفاقية الحماية المادية، بمشاركة  ور، التع ة أم ين جمل ون، ب اقش الممثل ة. ون ة المادي ة الحماي ي اتفاقي اً ف طرف

ام  ي ع ديل ف ي التع دول األطراف ف ؤتمر لل د م تعدادات لعق ى االس ك، . وباإلضافة إل٢٠٢١وركَّزوا بشكل خاص عل ى ذل
  أوفدت الوكالة بعثة خبراء إلى أوغندا في أيار/مايو لتشجيع االنضمام إلى التعديل.
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  بناء القدرات 

ن،  ١١١أجَرت الوكالة  ٢٠١٧في عام   -٧٥ وطني و ٥٧نشاطاً تدريبياً في مجال األم ى المستوى ال ا عل ا  ٥٤منه منه
طة  ك األنش رت تل ي، ووفّ دولي أو اإلقليم توى ال ى المس ن عل ر م دريب ألكث ن  ٢٠٠٠الت ارك م ت  ١٥٨مش ة. وأطلق دول

ك  ي ذل ا ف ووي، بم األمن الن دق ب الوكالة وحدات نمطية جديدة للتعلُّم اإللكتروني في مجاالت: التهديدات والمخاطر التي تُح
تخدام وصيانة لمحة عامة جديدة، ووحدات نمطية منفصلة عن المواد والمرافق، والمواد الخارجة عن التحكم الرقابي؛ واس

ة.  دات الداخلي ن التهدي ة م ة والحماي دابير الوقاي اء؛ وت ائق النق انيوم الف ل بالجرم ا يعم جهاز محمول لقياس طيف أشعة غام
ووي الصادرة  ن الن ادات األم ى توصيات وإرش مة عن المبادئ األساسية لألمن النووي باالستناد إل وتقّدم هذه الدورات مقّدِ

  عن الوكالة.

  دمة االستشارية الدولية المعنية بالحماية المادية بعثات الخ

ي  -٧٦ ة ف ا متابع ا بعثت ة، منه ة المادي أوفدت الوكالة ست بعثات من بعثات الخدمة االستشارية الدولية الخاصة بالحماي
أن ة بش ة الثالث ل الدولي ة العم ا حلق ي فيين ة ف افت الوكال وبر، استض رين األول/أكت ي تش ها. وف ة نفس ار الخدم ة  إط الخدم

ة  ارية المقبل ة االستش ات الخدم ق بعث اء فري ارية) ألعض ة االستش ة (الخدم ة المادي ة بالحماي ة المعني ارية الدولي االستش
دولة عضواً إلى زيادة عدد الخبراء القادرين على  ٢٩مشاركاً من  ٥٣المحتملين. وهدفت حلقة العمل التي ُعقدت بحضور 

 المشاركة في مثل هذه البعثات. 

 

  ١،٢التحقق النووي

  ٢٠١٧تنفيذ الضمانات في عام 

ا الضمانات.   -٧٧ ق فيه ة تُطبَّ ل دول ا يخصُّ ك تند تستخلص الوكالة، في نهاية كل عام، استنتاجاً بشأن الضمانات فيم ويس
ا  تها لحقوقه ات ذات صلة بالضمانات خالل ممارس ن معلوم ة م اح للوكال و مت ا هذا االستنتاج إلى تقييم جميع ما ه ووفائه

  بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات خالل ذلك العام.

ة. ٣،٤دولة ١٨١، ُطبِّقت الضمانات على ٢٠١٧وفي عام   -٧٨ ن  مرتبطة باتفاقات ضمانات نافذة معقودة مع الوكال وم
املة و ذلك ببين الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات ش ذةك الغ عددها  ٥بروتوكوالت إضافية ناف ة، ا ١٢٧والب ستخلصت دول

ً الوكالة استنتاج ً عام ا ي  جميعمفاده أنَّ  ا لمية ف ي نطاق األنشطة الس ة ٧٠المواد النووية ظلت ف ة ٦دول ا يخصُّ بقي ا فيم ؛ أمَّ
ل  ٥٧الدول البالغ عددها  ي ك ة ف ر معلن ة غي دولة، وحيث كانت التقييمات الضرورية بشأن عدم وجود مواد وأنشطة نووي

ة  واد النووي ةدولة من هذه الدول ال تزال جارية، فلم تستنتج الوكالة سوى أنَّ الم لمية.  المعلن ي نطاق األنشطة الس ت ف ظل
صُّ ال ا يخ ددها وفيم الغ ع ذة والب افية ناف والت إض ة ببروتوك ر مرتبط ا غي املة ولكنه مانات ش ات ض ة باتفاق دول المرتبط

ة  ٤٦ واد النووي ةدولة، خلصت الوكالة فقط إلى أنَّ الم ي  المعلَن دول الت ق بال ا يتعل لمية. وفيم ي نطاق األنشطة الس ت ف ظلَّ
___________________  

المستخَدمة وطريقة عرض المواد في هذا القسم، بما يشمل األعداد المذكورة، على إبداء أّيِ رأي مهما كان  التسمياتال تنطوي   ١
  من جانب الوكالة أو الدول األعضاء فيها بشأن الوضع القانوني ألّيِ بلد أو إقليم أو سلطاته، أو بشأن تعيين حدوده.

في معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية المشار إليه إلى عدد صكوك التصديق أو االنضمام أو الخالفة يستند عدد الدول األطراف   ٢
  التي تم إيداعها.

ال تشمل هذه الدول جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، حيث لم تنفِّذ الوكالة الضمانات فيها، ولم تستطع بالتالي استخالص أي   ٣
  استنتاج.

  .وتايوان، الصين  ٤
  أو ببروتوكوالت إضافية يجري تطبيقها بصورة مؤقتة ريثما تدخل حيّز النفاذ.  ٥
  .وتايوان، الصين  ٦
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كالة أن تنفِّذ الضمانات المتكاملة، وهي توليفة مثلى تجمع بين التدابير الو تستطيعاستُخلص بشأنها االستنتاج األوسع نطاقاً، 
اء  ي الوف اءة ف ة والكف ن الفعالي در م ق أقصى ق المتاحة بموجب اتفاقات الضمانات الشاملة والبروتوكوالت اإلضافية لتحقي

  .٧،٨دولة ٦٥لة في ، نُفِّذت الضمانات المتكام٢٠١٧الضمانات. وخالل عام ب المتعلقةبالتزامات الوكالة 

دول  -٧٩ ي ال ارة موجودة ف ق مخت ي مراف ة الموجودة ف واد النووي ا يخصُّ الم  األطراف ونُفِّذت الضمانات أيضاً فيم
ات  دة عدم االنتشار) بموجب اتفاق ة (معاه الخمس الحائزة ألسلحٍة نوويٍة األطراف في معاهدة عدم انتشار األسلحة النووي

ا.الضمانات الطوعية الخاصة ب ي  ه ة الموجودة ف واد النووي ى أنَّ الم ة إل دول الخمس، خلصت الوكال ذه ال ا يخصُّ ه وفيم
و  ى النح مانات عل ن الض حبت م لمية أو ُس طة الس اق األنش ي نط ت ف مانات ظلَّ ا الض ت عليه ي ُطبِّق ارة الت ق المخت المراف

  المنصوص عليه في االتفاقات.

تند وفيما يخصُّ الدول الثالث التي نفَّذت   -٨٠ فيها الوكالة ضمانات عمالً باتفاقات ضمانات تخصُّ مفردات بعينها وتس
ا INFCIRC/66/Rev.2إلى الوثيقة  ، خلصت الوكالة إلى أنَّ المواد والمرافق وغيرها من المفردات النووية التي ُطبِّقت عليه

   الضمانات ظلَّت في نطاق األنشطة السلمية.

ُد بإدخال  ١٢، كانت هناك ٢٠١٧كانون األول/ديسمبر  ٣١وحتى   -٨١ م بع م تقُ دولة طرفاً في معاهدة عدم االنتشار ل
ة فيما يتعلق بهذه الدول األطراف، و اتفاقات ضمانات شاملة حيّز النفاذ بمقتضى المادة الثالثة من المعاهدة. لم تستطع الوكال

  .تخلص أي استنتاجات بشأن الضماناتأن تس

  كوالت اإلضافية، وتعديل بروتوكوالت الكميات الصغيرة وإلغاؤهاعقد اتفاقات الضمانات والبروتو

ذ   -٨٢ ة تنفي لت األمان لواص ة عم راءات خط ى  اإلج ة إل رويجالرامي ات  ت د اتفاق مانات والعق والت الض بروتوك
ثت، التي ٩ضافيةاإل ام  .٢٠١٧في أيلول/سبتمبر  ُحّدِ اق ٢٠١٧وخالل ع ى اتف ة واحدة عل ا يخص دول ع فيم ، جرى التوقي

افي ول إض غيرة وبروتوك ات ص ول كمي ب بروتوك ى جان املة إل مانات ش الث دول١٠ض ت ث ك، أدخل ى ذل الوة عل  ١١. وع
ة واحدةوالبر ت دول ر الح ١٢توكول اإلضافي حيز النفاذ. وانضمَّ وم غي ين دول اليورات ود ب اق الضمانات المعق ى اتف ائزة إل

ه. و ول اإلضافي الملحق ب ى البروتوك ع وُ ألسلحة نووية واليوراتوم والوكالة، وإل ط ق ى نم ود عل اق ضمانات معق ى اتف عل
ة واحدة /2Rev./66INFCIRCالوثيقة  ا يخصُّ دول ام ١٣ودخل حيز النفاذ فيم ة ع ات الضمانات ٢٠١٧. وبنهاي ت اتفاق ، كان

دى ١٨٢المعقودة مع  ت ل ا كان ول إضافي  ١٣٢ دولة نافذة، كم ق بروتوك ذة. واستمر تطبي ة بروتوكوالت إضافية ناف دول
اذ. ز النف دخل حيّ ا ي ا  ١٤واحد مؤقتاً لدولة واحدة ريثم ار فيم ر س ات صغيرة غي ول كمي ك، أصبح بروتوك ى ذل وعالوة عل

___________________  

أرمينيا، وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، واإلكوادور، وألبانيا، وألمانيا، وأندورا، وإندونيسيا، وأوروغواي، وأوزبكستان،   ٧
و، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبنغالديش، وبوتسوانا، وبوركينا فاسو، وبولندا، وأوكرانيا، وآيرلندا، وآيسلندا، وإيطاليا، وباال

وبيرو، وتشيلي، وجامايكا، والجبل األسود، والجمهورية التشيكية، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وجمهورية كوريا، وجمهورية مقدونيا 
، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وسنغافورة، والسويد، وسيشيل، وطاجيكستان، اليوغوسالفية السابقة، وجنوب أفريقيا، والدنمارك، ورومانيا

وغانا، والفلبين، وفنلندا، وفييت نام، وكازاخستان، والكرسي الرسولي، وكرواتيا، وكندا، وكوبا، والتفيا، ولكسمبورغ، وليبيا، 
ونيوزيلندا، وهنغاريا، وهولندا، واليابان، وليتوانيا، ومالطة، ومالي، ومدغشقر، وموريشيوس، وموناكو، والنرويج، والنمسا، 

  .واليونان
  .وتايوان، الصين  ٨
  .pdf2017-2016-action-of-plan-https://www.iaea.org/sites/default/files/sg.متاحة على الموقع التالي:   ٩

  .ليبيريا  ١٠
  .هندوراسوالسنغال و تايلند  ١١
  كرواتيا.  ١٢
  .باكستان  ١٣
  .جمهورية إيران اإلسالمية  ١٤
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نقَّح (م ٦٢، قبلت ٢٠١٧وبنهاية عام  ١٥يخص دولة واحدة. ات الصغيرة الم ا دولة نصَّ بروتوكول الكمي ة دخل  ٥٥نه دول
   فيها النصُّ المنقَّح حيز النفاذ)، وألغت سبع دول بروتوكوالت الكميات الصغيرة الخاصة بها.

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

النووية لجمهورية إيران اإلسالمية (إيران) ورصدها  ، التحقق من االلتزامات٢٠١٧واصلت الوكالة، طوال عام   -٨٣
وازاة  افظين وبم س المح ى مجل ارير إل ة تق ام أربع دير الع بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة. وخالل هذا العام، قدَّم الم

س التحقُّق والرصد في جمهورية إيران اإلسالمية على ضذلك إلى مجلس األمن التابع لألمم المتحدة بعنوان " رار مجل وء ق
دة  م المتح ابع لألم ن الت ائق )٢٠١٥( ٢٢٣١األم ، GOV/2017/35، وGOV/2017/24، وGOV/2017/10" (الوث

  ).GOV/2017/48و

  جمهورية العربية السورية (سوريا)ال

وان ٢٠١٧في آب/أغسطس   -٨٤ افظين بعن س المح ود"، قدَّم المدير العام تقريراً إلى مجل اق الضمانات المعق ذ اتف  تنفي
ورية ة الس ة العربي ي الجمهوري ار ف دم االنتش دة ع ب معاه ة  "بموج ورات ذات )GOV/2017/37(الوثيق ه التط اول في ، يتن

طس  ي آب/أغس ابق ف ر الس ذ التقري تجدة من لة المس ة  ٢٠١٦الص س GOV/2016/44(الوثيق ام مجل دير الع غ الم ). وأبل
ى المحافظين أنَّه لم تَِرد لعلم الوكالة أيُّ معلومات  ة أنَّ مبن ح للغاي رجَّ ن الم جديدة من شأنها أن تؤثِّر في تقييم الوكالة بأنَّه م

ام  ١٦جرى تدميره في موقع دير الزور كان مفاعالً نووياً وكان ينبغي أن تعلنه سوريا للوكالة. دير ٢٠١٧وفي ع دَّد الم ، ج
اً بشأن المس اً تام ة تعاون ع الوكال اون م أن تتع ى سوريا ب اكن العام دعوته إل زور وأم ر ال ع دي ق بموق ا يتعل ة فيم ائل المعلَّق

  أخرى. ولم تستجب سوريا بعُد لهذه الدعوات.

لة   -٨٥ رى ذات ص ات أخ ن معلوم ة م وافر للوكال ا ت ع م وريا وجمي دَّمتها س ي ق ات الت يم المعلوم ى تقي تناداً إل واس
ة  واد نووي ف م ى تحري دلُّ عل ة أّي مؤشرات ت د الوكال م تَِج ام بالضمانات، ل ا يخصُّ ع لمية. وفيم ة عن األنشطة الس معلَن

  ، خلصت الوكالة بشأن سوريا إلى أنَّ المواد النووية المعلَنة ظلَّت في نطاق األنشطة السلمية.٢٠١٧

  جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

طس   -٨٦ ي آب/أغس وان ٢٠١٧ف ام بعن ؤتمر الع افظين والم س المح ى مجل راً إل ام تقري دير الع دَّم الم ، ق
ق ة" "تطبي عبية الديمقراطي ا الش ة كوري ي جمهوري مانات ف ة  الض ن )GOV/2017/36-GC(61)/21(الوثيق مَّ ، وتض
ر طس  التقري ي آب/أغس ام ف دير الع ر الم دار تقري ذ إص ورات من ن تط تجدَّ م ا اس ر م ن آخ ات ع ة  ٢٠١٦معلوم (الوثيق

GOV/2016/45-GC(60)/16.(  

ي ١٩٩٤ومنذ عام   -٨٧ ا ف ع أنشطة الضمانات الضرورية المنصوص عليه ة من االضطالع بجمي ، لم تتمكَّن الوكال
ام  ذبية الديمقراطية في إطار معاهدة عدم االنتشار. ومناتفاق الضمانات المعقود مع جمهورية كوريا الشع ة ع  ٢٠٠٢نهاي

ذ نيسان/أبريل  –، لم تكن الوكالة قادرة ٢٠٠٧وحتى تموز/يوليه  ادرة من دابير  – ٢٠٠٩وما زالت غير ق ذ أّي ت ى تنفي عل
ة استخالص أي اس م تستطع الوكال ذلك ل ة، ول تنتاجات خاصة بالضمانات للتحقُّق في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطي

  بشأنها.

___________________  

  .اإلمارات العربية المتحدة  ١٥
إلى ، (اعتُِمد من خالل تصويت) ٢٠١١الصادر في حزيران/يونيه  /2011/41GOVدعا مجلس المحافظين سوريا، في قراره   ١٦

الضمانات الذي عقدته في إطار معاهدة عدم االنتشار، وعلى  جملة أمور من بينها أن تعالج على وجه السرعة عدم امتثالها التفاق
د الوكالة بتقارير محدَّثة بمقتضى وجه الضمانات المعقود معها وتمكينها من الوصول إلى جميع المعلومات  اتفاق الخصوص أن تزِوّ

ي جميع المسائل المعلَّقة بما يمكِّ  ن والمواقع والمواد واألشخاص على النحو الالزم للوكالة من أجل التحقُّق من هذه التقارير، وأن تسّوِ
  .قديم التأكيدات الضرورية بشأن الطابع السلمي الخالص للبرنامج النووي السوريالوكالة من ت
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  ، أعلنت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أنها أجرت تجربة نووية.٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ٣وفي   -٨٨

ي تضطلع ٢٠١٧وفي عام   -٨٩ ة الت ، لم تنفَّذ أّي أنشطة تحقُّق في الميدان، لكن الوكالة واصلت رصد األنشطة النووي
ك الصور الملتقطة المستقاة من مصادر مفتوحةلديمقراطية باستخدام المعلومات بها جمهورية كوريا الشعبية ا ي ذل ا ف ، بم

ه  ي حزيران/يوني ة. وف ات التجاري ة ٢٠١٧بالسواتل والمعلوم تعداد الوكال ز اس ى تعزي ه عل ى عزم ام إل دير الع ار الم ، أش
ا الشع ي لالضطالع بدور أساسي في التحقق من البرنامج النووي لجمهورية كوري ة، ف ذه الغاي اً له ة. وتحقيق بية الديمقراطي

امج يل فريق من جمهور، ُشكِّ ٢٠١٧آب/أغسطس  ز رصد البرن ة داخل إدارة الضمانات لتعزي ة كوريا الشعبية الديمقراطي
ا الشعبية الديمقراطية كورياجمهورية النووي ل ة المعروف بأنه ؛ والحفاظ على نُهج وإجراءات تحقق محدثة للمرافق النووي

ي  د ف ة توج اجمهوري ة كوري عبية الديمقراطي ى الش ة إل ودة الوكال تعداد لع د؛ واالس ذا البل ات ه وافر تكنولوجي مان ت ؛ وض
ة  ة واإلداري ائل اإلجرائي ي المس ر ف ة للنظ ل األمان ذي داخ ق تنفي ذلك فري ِكّل ك ق. وُش ال التحق ي مج بة ف دات مناس ومع

  والقانونية.

ام   -٩٠ ة٢٠١٧وخالل ع وى  ، واصلت الوكال ون للق ع تشغيل محطة يونغبي ا م ي تتسق داللته ة المؤشرات الت مراقب
انون األول/ديسمبر  ٥النووية التجريبية ( ميغاواط (كهربائي)) في يونغبيون التي بدأت الدورة التشغيلية الحالية في أوائل ك

ر الك٢٠١٥ ي مختب ة ف ادة المعالج ات إلع ى عملي دل عل رات ت ة أي مؤش ظ الوكال م تالح الل . ول عاعية خ اء اإلش يمي
ق ٢٠١٧ عام ع استخدام مرف ا م اك مؤشرات تتَّسق داللته ت هن ووي كان . وفي محطة يونغبيون لتصنيع قضبان الوقود الن

راء  اإلثراء بالطرد المركزي المبلَغ بشأنه والكائن في المحطة. واضُطِلع بأعمال تشييد في أحد المباني المتاخمة لمرفق اإلث
ي أنشطة بالطرد المركزي ا ادة ف ى زي دلُّ عل ف ت اء الخفي ييد مفاعل الم ي ساحة تش اك مؤشرات ف لمبلغ بشأنه. وكانت هن

ية  ات رئيس ليم أو إدخال مكون ى تس دلُّ عل ة أي مؤشرات ت م تالحظ الوكال ات المفاعل. ول ن تتماشى مع تصنيع بعض مكّوِ
  للمفاعل في مبنى احتواء المفاعل.

ينة موقع يونغبيون. ومن دون معاينة الموقع ال يمكن للوكالة تأكيد حالة تشغيل المرافق ولم يكن متاحاً للوكالة معا  -٩١
  الموجودة في هذا الموقع أو طبيعة األنشطة المرصودة والغرض منها.

تمرار   -٩٢ ل اس امج الويمثِّ ووي لبرن ة الن اجمهوري ة  كوري عبية الديمقراطي الغ. الش ق ب ار قل ويره مث لة تط ومواص
ق وهي ألسفمدعاة الشعبية الديمقراطية هي  كورياجمهورية لواألنشطة النووية  رارات  عمي ات واضحة لق ل انتهاك وتمث

رارات ك الق ي ذل ا ف ة ٢٠١٧( ٢٣٩٧) و٢٠١٧( ٢٣٧٥) و٢٠١٧( ٢٣٧١ مجلس األمن ذات الصلة، بم ا أنَّ التجرب ). كم
ة السادسة  ةلالنووي ا جمهوري ة  كوري ي الشعبية الديمقراطي ا ف ن عنه ي أُعل بتمبر  ٣الت اً  ٢٠١٧أيلول/س ت أيضاً انتهاك كان

  واضحاً لقرارات مجلس األمن التابع لألمم المتحدة وهي تدعو إلى األسف البالغ.

  تعزيز الضمانات

ير المد بَّين في تقريريْ ، وضعت الوكالة نُُهج ضمانات جديدة على مستوى الدولة على النحو الم٢٠١٧خالل عام   -٩٣
. وأدى هذا إلى وضع نُُهج ضمانات Corr.1وتصويبها  GOV/2014/41والوثيقة  ،GOV/2013/38العام الواردين في الوثيقة 

ا يخصُّ  ة فيم ى مستوى الدول ة ٦٢ جديدة عل ى  ،دول ا ضمانات عل ن أجله ي ُوضعت م دول الت الي عدد ال ل إجم ا يجع مم
ة  ذ نُ  ١٢٦مستوى الدول ياق وضع وتنفي ي س ة. وف ة الج ُهدول ع الدول اورات م ت مش ة، أُجري ى مستوى الدول ضمانات عل

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

  السلطات الحكومية واإلقليميةمع  التعاون

بع دورات   -٩٤ ة س دت الوكال مانات، عق ة بالض ا المتعلق ذ التزاماته ى تنفي درات عل اء الق ى بن دول عل اعدة ال ة مس بغي
ة  ة بحصر ومراقب ة المعني ة واإلقليمي نظم الحكومي ى ال دة المسؤولين عن اإلشراف عل ة لفائ ة ووطني تدريبية دولية وإقليمي

داً  ٤٠خبيراً من  ١٨٠وقد حضر الدورات التدريبية أكثر من  عن تنفيذ تلك النظم.المواد النووية و ة بل ا شاركت الوكال . كم
ام  ي ع ائي. وف اس ثن ى أس اء عل دول األعض ا ال رى نظَّمته ة أخ طة تدريبي عة أنش ي تس ة ٢٠١٧ف ة بعث رت الوكال ، أج
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ة  ا، شملت جمل ي غان ة ف ية النووي ة األساس ز لالستعراض المتكامل للبني ة تعزي ا إسداء المشورة بشأن كيفي ن بينه ور م أم
  القدرات الالزمة لتطبيق الضمانات بطريقة منهجية عند استهالل برنامج للقوى النووية. 

  معدات وأدوات الضمانات

ام   -٩٥ ة طوال ع ق  ٢٠١٧حرصت الوكال ي المراف ة ف د المركَّب دات الخاصة بالرص زة والمع تمر األجه ى أن تس عل
ذ النووية في م ي تنفي ة ف ة حيوي دات بأهمي ختلف أنحاء العالم في العمل على النحو المطلوب، حيث تتَّسم تلك األجهزة والمع

ا  .الً افعّ  اً الضمانات تنفيذ ي عف ة الت الي ليحلَّ محلَّ وحدات المراقب ل الت ن الجي وواصلت الوكالة حملة تنفيذ نظام المراقبة م
  نظام المراقبة من الجيل التالي.بجهاز تصوير  ٧٥٠ب ما مجموعة ، ُركِّ ٢٠١٧عليها الزمن. وبنهاية عام 

  الخدمات التحليلية الخاصة بالضمانات

ام   -٩٦ ي ع ة ٢٠١٧ف ت الوكال واد  ٥٩٩، جمع ر الم ي مختب ل ف ا للتحلي عت جميعه ة، وخض واد النووي ن الم ة م عين
ً وجمعت في نفس العام أيض النووية التابع للوكالة. ة تول ٤٨٣ ا ة بيئي ك عين ي ذل ا ف ل، بم رات التحلي ا شبكة مختب ت تحليله

   مختبر العينات البيئية ومختبر المواد النووية التابعان للوكالة.

  القوى العاملة في ميدان الضماناتتنمية 

ام   -٩٧ ي ع ة ٢٠١٧ف ت الوكال ن ، نظَّم ر م ي  ١٧٣أكث ي ومحِلّل د مفتِّش مانات لتزوي ال الض ي مج ة ف دورة تدريبي
الضمانات بالكفاءات التقنية والسلوكية الضرورية. وشملت هذه الدورات دورة تدريبية تمهيدية، عقدت على جلستين، بشأن 

دة  ة الرئيسي لفائ ين حديث ٢٤ضمانات الوكالة ُعقدت في مقر الوكال ن مفتشي الضمانات المعيَّن ً م ى دورات ، با اإلضافة إل
  عديدة ُعقدت في المرافق النووية لتعزيز الكفاءات العملية فيما يخصُّ تنفيذ الضمانات في الميدان.

  حديث تكنولوجيا معلومات الضماناتتكنولوجيا المعلومات: ت

ات الضمانات ٢٠١٧بحلول نهاية عام   -٩٨ اً م ١٧، قدم مشروع تحديث تكنولوجيا معلوم اً أو نظام ات تطبيق ن تطبيق
ات  ة لبيان ة اآلمن دابير ضمان الحماي ز ت ي تعزي ع االستمرار ف أو نظم البرمجيات الحاسوبية المطورة حديثاً أو المجددة، م

ي  الضمانات. رر ف ه المق وعموماً، واصل مشروع تحديث تكنولوجيا معلومات الضمانات إحراز تقدم مطرد صوب اكتمال
  .٢٠١٨أيار/مايو عام 

  تقبلاالستعداد للمس

ي شهر   -٩٩ ئة ف ات الناش أن التكنولوجي ل بش ة عم ة حلق دت الوكال إلدارة، عق تراتيجي ل ي ظل إطار التخطيط االس ف
رة  و خطة البحث والتطويرشباط/فبراير، والتي عززت تحديث  ووي للفت برنامج دعم التطوير والتنفيذ في مجال التحقق الن

دول وتُ  .٢٠١٩-٢٠١٨ ان ال ان الوثيقت ع هات تمل طل ة. ويش ة للوكال درات التقني ين الق وب لتحس دعم المطل ى ال اء عل األعض
امج م برن وير دع ذ التط ي والتنفي ال ف ق مج ووي التحق ى  الن ي  ٣١٤عل م ف امج دع ة برن روعاً. و ٢٤مهم ام بمش ة ع نهاي
  والمفوضية األوروبية برامج دعم رسمية مع الوكالة. ١٧دولة ٢٠، كانت لدى ٢٠١٧

  

  

___________________  

وجنوب  ٬وجمهورية كوريا ٬والجمهورية التشيكية ٬وبلجيكا ٬والبرازيل ٬وألمانيا ٬وأستراليا ٬وإسبانيا ٬واألرجنتين ٬االتحاد الروسي  ١٧
  .واليابان ٬والواليات المتحدة األمريكية ٬وهولندا ٬والمملكة المتحدة، وهنغاريا ٬وكندا ٬وفنلندا ٬وفرنسا ٬والصين ٬والسويد ٬أفريقيا
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  إدارة التعاون التقني ألغراض التنمية

  ٢٠١٧برنامج التعاون التقني في عام 

ي مجال االستخدام السلمي   -١٠٠ درات ف اء الق ا وبن ل التكنولوجي ة لنق ية للوكال ة الرئيس و اآللي برنامج التعاون التقني ه
، استأثر األمان واألمن بأعلى حصة من المبالغ الفعلية (المبالغ المدفوعة) من ٢٠١٧وفي عام  للعلوم والتكنولوجيا النووية.

بة  ي، بنس اون التقن امج التع الل برن بة ٪٢٥٫٠خ ة بنس حة والتغذي ك الص ال ذل بة ٪٢٤٫٣. وت ة بنس ة والزراع م األغذي ، ث
اون الت٪١٩٫٤ الي لصندوق التع ذ الم ي . وبنهاية العام، بلغ معّدل التنفي َم ٪٨٦٫٣قن الي، َدع ر الم ذ غي ق بالتنفي ا يتعل . وفيم

ور،  ة أم ي، ضمن جمل اون التقن امج التع راء والمحاضرين،  ٣٦٤١برن ام الخب ن مه ة م ة  ٢٢٢ومهم ة إقليمي دورة تدريبي
  منحة دراسية وزيارة علمية.  ١٩٧٩وأقاليمية، و

  المؤتمر الدولي األول بشأن برنامج التعاون التقني

افت  -١٠١ ذكرى  استض ال بال طة االحتف ن أنش زء م ي كج اون التقن ة للتع امج الوكال دولي األول لبرن ؤتمر ال ة الم الوكال
المساهمة في التنمية"، وسلط المؤتمر الضوء على دور البرنامج في مساعدة الدول  –"ستون عاماً وأكثر  الستين لتأسيسها:

ن األعضاء على تحقيق أولوياتها التنموية. وُعقد المؤتمر ف ى  ٣٠ي فيينا م ايو إل ن  ١أيار/م ر م ع أكث ه، وجم حزيران/يوني
ن  ١٢٠٠ ارك م ة و ١٦٠مش ات و ٢٧دول اء دول أو حكوم ة رؤس ره ثالث ة، وحض اركون  ١٦منظم ادل المش راً. وتب وزي

دولي. واستكشف اون ال  قصص نجاح توضح كيف نقل برنامج التعاون التقني التكنولوجيا، ودعم بناء القدرات، وسهل التع
دة،  دمه دواووطَّالحاضرون شراكات جدي ن أن يق ي يمك اهمة الت وا المس ة وناقش دول الشراكات القائم ود ال امج لجه ا البرن

  تحقيق أهداف التنمية المستدامة.الرامية إلى األعضاء 

  التعاون التقني وسياق التنمية العالمية 

ة بشأن  تؤكد الدول األعضاء بشكل متزايد على الروابط بين برنامج  -١٠٢ ة والوطني التعاون التقني وااللتزامات العالمي
تدامة. ة المس ي  تغير المناخ وجدول أعمال أهداف التنمي ة ومساهمتها ف ا النووي وم والتكنولوجي ة العل ة أهمي رزت الوكال وأب

ة ال ي بالتنمي ع المستوى المعن م المتحدة السياسي الرفي م تحقيق أهداف التنمية المستدامة في منتدى األم ابع لألم تدامة الت مس
ة’بعنوان  ةجانبي فعاليةالمتحدة من خالل  ا النووي تدامة من خالل التكنولوجي ة المس ؤثِّر: التنمي ي ت وم الت ي . ‘العل وشارك ف

  بعثتا بوتسوانا وماليزيا الدائمتان لدى األمم المتحدة.  الفعاليةاستضافة 

عاشتُرِ ، ٢٠١٧وفي عام  -١٠٣ ى عشرين إ ك في التوقي ى عل ة وعل ة القُطري ن األطر البرنامجي ن  ١٢طاراً م إطاراً م
 أطر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية.

  لمحة عامة عن األنشطة اإلقليمية

  أفريقيا

وارد البشرية  -١٠٤ درات الم ة الشبكات في أفريقيا، ركزت األنشطة الرامية إلى دعم الدول األعضاء على بناء ق  وإقام
ة  ير إقام داتوتيس راء المع راكات وش ن . الش ة واألم رية والزراع حة البش االت الص ي مج دخالت ف ة للت ت األولوي وأعطي
   واألطر القانونية والرقابية لألمان اإلشعاعي. ائيةموارد المالالغذائي وإدارة 

ا   -١٠٥ دان، منه دة بل ت ع رطان، كان الج الس ال ع ي مج اوف ة تنزاني وانا وجمهوري دا وبوتس ا وأوغن دة  إثيوبي المتح
ام السنغال وكوت ديفوار ومالي ومدغشقر وموزامبيق والنيجرو وزمبابوي ي ع د وصلت ف ة، ٢٠١٧، ق ن الوكال دعم م ، ب

يعها. ائها أو توس ادة إنش دَّ  إلى المرحلة األخيرة من إنشاء وحدات العالج اإلشعاعي وإع وار، ق ي كوت ديف ة وف مت الوكال
ي  وأخصائيينألورام لاعي اإلشععالج التدريباً لستة أخصائيين في  ز وطن ي أول مرك املين ف ن الع ة م اء الطبي ي الفيزي ف

  للعالج باألشعة في البلد، والذي افتتح في كانون األول/ديسمبر. 
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 أنواعالطافرة في مختلف المحاصيل، بما في ذلك  األنواعوتساعد الوكالة الدول األعضاء على تحسين العديد من   -١٠٦
ي  اف ف ي ظل ظروف الجف ة األفضل ف ذرة ذات الغلّ ا وال واع اللوبي ي مصر، وأن ِة األرِز ف اف وللفح األرز المقاومة للجف

ا.  ام ناميبي ي ع اف.٢٠١٧وف ة للجف ر مقاوم ا األكث ن اللوبي ة م ة متنوع مياً مجموع ابوي رس درت زيمب هدت  ، أص وش
ل ممارسات إدارة التربة والمياه تحسناً باستخدام التقني ن تآك ي السودان والحد م ة المحاصيل ف ة لتحسين إنتاجي ات النظيري

طناعي  يح االص ين والتلق رامج التهج الل ب ن خ ة م ة الحيواني نت اإلنتاجي ا، تحس نن وموريتاني ي ب رب. وف ي المغ ة ف الترب
ن الو دعم م ة، واصلت السنغال باستخدام التقنيات المستمدة من المجال النووي، مما ساهم في تحسين األمن الغذائي. وب كال

ة. وظاهر  ة الحشرة العقيم ق تقني جهودها على المدى الطويل الستئصال ذبابة تسي تسي في منطقة نياييس من خالل تطبي
ن دون خطر تسي  ن، م ن الممك ث أصبح م اييس"، حي ي "ني ابي واضح ف للعيان أن التأثير االجتماعي واالقتصادي اإليج

  دة إنتاج الحليب واللحوم بشكل كبير.تسي، تحسين سالالت الماشية وزيا

ة للكشف  ٣٩ورعت الوكالة اجتماعاً لممثلي   -١٠٧ دولة أفريقية، وضعوا استراتيجية لتعزيز القدرات الوطنية واإلقليمي
ور  عن األمراض الناشئة الحيوانية المصدر، مثل فيروس اإليبوال وحمى ماربورغ وجدري النسناس ومرض إنفلونزا الطي

ة  ِإلمراض، واتخاذ التدابير المناسبة والمبكرة حيالها.عالية اال ة الوطني ات الفاعل ين الجه وتعزز هذه االستراتيجية التعاون ب
  من هيئات الصحة العمومية والطب البيطري والحياة البرية. 

ة ب، انصب التركيز على بناء قدرات ٢٠١٧وفي عام   -١٠٨ ة والتشغيلية المعني ات الرقابي اتالهيئ ى التصرف  النفاي عل
المأمون في النفايات المشعة. وخالل التدريب والتمارين التوضيحية التي أجريت في مصر والمغرب، قدمت الوكالة تدريباً 

ا  ن الأساسياً على عمليات تكييف النفايات وتخزين مصادر أشعة غام ر م وترون ألكث  ١٢٠منخفضة النشاط ومصادر الني
ن ب عنيةالهيئات التشغيلية المممثالً عن  ة.  ٣٠النفايات م ة أفريقي ة دول ي خطة الدول دماً ف ا للمضي ق دعم لغان دمت ال ا ق كم

ة خضعت  للتخلص من المصادر المشعة المختومة المهملة. ة ساخنة متنقل وكجزء من مشروع التعاون التقني، ُطورت خلي
در في مرافق ُحفر السبر؛ وعرضت شركة للترقية، بعد التكييف والتغليف المناسب، تتيح التخلص المباشر من هذه المصا

  هذه القدرات الجديدة.  جنوب أفريقيا للطاقة النووية

  آسيا والمحيط الهادئ 

ام   -١٠٩ ي ع ة  ٢٠١٧في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، كانت مجاالت التركيز الرئيسية ف ن، واألغذي ان واألم هي األم
   والزراعة والصحة البشرية والتغذية.

ً الوكالة برامج تدريبية معترفوقدمت   -١١٠ بها ومعتمدة دولياً من خالل مناهج الوكالة للمهنيين المتخصصين في مجال  ا
ام الطب النووي. وُعقِ  ي ع ان ف ن  ٦٥، حضرهما ٢٠١٧دت حلقتا عمل إقليميت درباً م ة عضو ١٨مت واد ِضووُ  اً دول عت م

ة، إطارتدريبية ذات صلة. وتوفر البرامج التدريبية، التي وضعتها ال ة اإلقليمي ن المؤسسات األكاديمي اونون م ة ومتع  اً وكال
ة  درات اإلقليمي ل الق ا العم للتطوير المنتظم والمستدام والمتسق للكفاءات المهنية في مجال الصحة البشرية. وعززت حلقت
خيص  ووي؛ وتش ب الن ب القل بي؛ وط از العص وير الجه م األورام؛ وتص ي: عل ين ف وير الهج ق التص ي تطبي ف

ي؛ا ووي العالج ب الن ووي والط ال الن ب األطف دوى/االلتهاب؛ وط الج لع ات الع ي -وتطبيق خيص (الت اً ’التش في طابع تض
 ً وطني على  ‘شخصيا الدواء عن طريق الجمع بين التشخيص والعالج). وفي كمبوديا، واصلت الوكالة دعم إنشاء المركز ال

ى  ا يصل إل ة م ى تغطي ز إل ي المرك راء. ويرم دات ومشورة الخب ل األجل والمع للسرطان من خالل توفير التدريب الطوي
  ٪ من االحتياجات الوطنية لتشخيص السرطان وعالجه. ٦٠

ديم المساعدة  ودعمت  -١١١ ا، من خالل تق الوكالة الجهود التي تبذلها الفلبين من أجل أتمتة مرفقها للتشعيع بأشعة غام
ر  التقنية في استعراض تصميم النظام المؤتمت بالكامل ومواصفاته. د بشكل كبي زز النظام الجدي انويع ق أم ه  المرف وطاقت

ات الصناعة الماإلنتاجية ة متطلب ة والمعالجة ، مما يمكنه من تلبي دات الطبي يم المع ة وتعق ظ األغذي ل حف دة لخدمات مث تزاي
ات  وم والتطبيق ال العل ي مج نكروترونية ف وئية الس زم الض تخدام الح دولي الس ز ال ايو المرك ي أيار/م تح ف ناعية. وافت الص

ر.  التجريبية في الشرق األوسط، وهو مركز دولي رئيسي للبحوث العلمية في الشرق األوسط استفاد من ة الكبي م الوكال دع
  وسيمكن المركز علماء المنطقة من التعاون في مشاريع أبحاث التكنولوجيا المتقدمة.
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ام   -١١٢ ي ع ري ف تيالد الطف تخدام االس يل باس ين المحاص ي تحس راً ف دماً كبي نغالديش تق ت ب اعدة . ٢٠١٧وحقق وبمس
ن زِّ على تحمل الملوحة والغمر، ووُ الوكالة، أنتجت أصناف محاصيل جديدة مع زيادة الغالل والقدرة  طن  ٦٠٠٠ع أكثر م

ر  من بذور األرز على المزارعين في جميع أنحاء البالد. ة المختب ة الشعبية، ساعدت الوكال وفي جمهورية الو الديمقراطي
العابرة  الوطني للصحة الحيوانية على تحسين أنشطة تشخيص األمراض ومراقبتها فيما يتعلق بمختلف األمراض الحيوانية

  للحدود.

ام   -١١٣ ي ع ادئ ف يا والمحيط اله من خالل المشاريع  ٢٠١٧وُحسنت البنية األساسية لألمان اإلشعاعي في منطقة آس
ا ودورة الوطنية واإلقليمية.  ة علي ة جامعي ة تعليمي ي دورة تدريبي م المشاركة ف ي دع اون التقن دريب ’وشملت أنشطة التع ت

ين  ‘بيندرِّ م وظفين المختص عاعي.للم ان اإلش ارك  باألم ك، ش ى ذل افة إل ن  ١٩وباإلض اركاً م دان ١٠مش ي  بل دورة ف ال
دول األعضاء ل التعليمية ذلها ال ي تب ود الت دعم الجه ة ل ة أدوات مختلف دمت الوكال صوغ اللوائح بشأن األمان اإلشعاعي. وق

ة م المهن وظفين المعرضين لإلشعاعات بحك ة الم ة، وحماي ات للجرعات لألغراض إلدارة أنشطتها الرقابي ، وإجراء تقييم
نظام معلومات الهيئات الرقابية، ل الحاسوبي برنامجالالكويت ومنغوليا وباالو وسري النكا ل المثال، تلقت الطبية. فعلى سبي

ا شرعت  ة. كم ان الخاصة بالوكال ايير األم اً لمع ابي وفق تحكم الرق رامج ال ى إدارة ب وهو أداة لمساعدة الدول األعضاء عل
كل من يرمي إلى تعزيز التأهب والتصدي للطوارئ على ودولة من الدول األعضاء  ١٢الوكالة في بذل جهد إقليمي يشمل 

ف من حلي واإلقليمي والدوليالمستوى الم دعم التخفي ات اإلشعاع ل ، مع التركيز على وجه التحديد على استخدام تكنولوجي
  حدة آثار الكوارث الطبيعية على البنى المدنية والتعافي منها.

دارس الثان  -١١٤ ي الم ة للطالب ف ا النووي وم والتكنولوجي ي وواصلت الوكالة دعم الجهود الرامية إلى إدخال العل ة ف وي
ة. ام  المنطق ي ع ري ف ذي أج يم ال اد التقي ن  ، أنَّ ٢٠١٧وأف ر م دريبم معلِّ ١٣٠٠أكث وا الت ة، وأن  تلق دان تجريبي ي بل ف

  طالب في المدارس الثانوية. ٢٤٧٠٠المشروع في المجمل شمل أكثر من 

  أوروبا وآسيا الوسطى

ا ٣٢تبدي الدول األعضاء البالغ عددها   -١١٥ اون  دولة في منطقة أوروب امج التع ي برن ي تشارك ف يا الوسطى الت وآس
ة  ن السمات الهام ة. وم ات النووي ا للتكنولوجي ة واالقتصادية وتطبيقه ا االجتماعي التقني اختالفات كبيرة في مستوى تنميته
دول ين ال اون ب ز التع ية وتعزي رية والمؤسس وارد البش درات الم وير ق ة تط ي المنطق ي ف اون التقن امج التع طة برن  ألنش

وذج اإلقليمي ٢٠١٧األعضاء. وفي عام  ي النم ات ف ددت كأولوي ة مجاالت مواضيعية ُح ، ركزت هذه األنشطة على أربع
ات المحدَّ  ة والصحة البشرية وتطبيق ة النووي ووي واإلشعاعي والطاق ان الن ة: األم رامج القُطري ن أطر الب ث وفي العديد م

  التكنولوجيا اإلشعاعية. 

رامج واستمر تزايد الط  -١١٦ لب على خدمات التعاون التقني المتعلقة بالقوى النووية في المنطقة، حيث يجري تطوير ب
دان. ة  القوى النووية أو يجري النظر فيها في العديد من البل يةوتَواصل دعم تطوير البني ة من خالل  األساس وى النووي للق

وان  ين بعن ر التشغيلي لمحطات ا’مشروعين إقليمي ز إدارة العم لتعزي دى الطوي ى الم ة عل وى النووي ز تخطيط ’و ‘لق تعزي
ثالث دول . ‘الطاقة وإرساء البنية األساسية للقوى النووية واإلشراف الرقابي على األمان النووي وقدمت الوكالة المساعدة ل

تراتيجيات،  ع االس ي وض اء ف وفير أعض دوى، وت ات الج رامج البنودراس ل، وإدارة ب ية ىالتموي ة  األساس وى النووي للق
ابعون  راء ت ال، زار خب بيل المث ى س ة. فعل ارزة للوكال ة الب الم المرحلي المتصلة بالمسائل التسع عشرة المحددة في نهج المع

ي  تان، الت ة كازاخس رللوكال ارزة)،  تفّكِ ة الب الم المرحلي ج المع ن نه ى م ة األول ة (المرحل وى النووي ة للق اء محط ي إنش ف
   قرار مستنير بشأن مستقبل القوى النووية في البلد.لمساعدتها على اتخاذ 

ي زغرب،  للحاصلين على ةجماعي ةتدريبي فعاليةونظمت الوكالة   -١١٧ ة، ف ا النووي د التكنولوجي ي معه ية ف نح دراس م
يش  عن طريقبكرواتيا، لبناء القدرات  ف/ التفت ر المتل اء تعريف المشاركين بالتكنولوجيا المتقدمة في مجال الفحص غي أثن

ى تسعة  ه الفعاليةوحضر هذ الخدمة وتقنيات تحقيق المستوى األمثل للصيانة. دول الخمس حاصلين عل ن ال نح دراسية م م
ى  ات الحصول عل ة إلعداد طلب ة قيّم في منطقة أوروبا التي لديها محطات للقوى النووية. واكتسب المشاركون خبرة عملي

  تراخيص إدارة أعمار تشغيل المحطات.
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ه دعمالواستمر الطلب الكبير على   -١١٨ م ذي تقّدِ ة  ال دمت الوكال ووي وعالج السرطان. وق ة لخدمات الطب الن الوكال
ي لتحسين كالتدريب وحلقات العمل باللغتين اإلن ة  وتنسيقليزية والروسية كجزء من مشروع إقليم ضمان الجودة ومراقب

دولة كتيباً  ١٤من المشاركين في المشروع من  ١١٧العام، وضع  الجودة في التطبيقات الطبية لألشعة السينية. وخالل ذلك
ار وصفياً بسيطاً لبروتوكوالت مراقبة الجودة المنسقة لعلم األشعة التشخيصي، وال ن استخدامه كمرجع الختب أداء ذي يمك

اليب ن  األس ين م ين الطبي ين الممارس دريب لتمك ة الت دمت الوكال تونيا، ق ي إس ية. وف عة التشخيص ام األش ي أقس ية ف الرئيس
يح  ا يت د، مم غيلية للبل ية التش ة األساس ى البني ينات عل ال تحس دت إدخ اراتهم، وأي ارفهم ومه اء بمع وفيراالرتق ائل ت  وس

  تشخيصية وعالجية جديدة لمرضى السرطان.

  نية والكاريبيأمريكا الالتي

ام   -١١٩ ي ع ة بشكل  ٢٠١٧في منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي، كانت مساعدة التعاون التقني المقدمة ف موجه
   األمان واألغذية والزراعة والمياه والبيئة. وتالهارئيسي إلى مجاالت الصحة البشرية والتغذية، 

ي مجاوفي مجال الصحة، تركزت األنشطة على بناء ا  -١٢٠ امج لقدرات ف تير ل الطب اإلشعاعي؛ وإطالق برن ماجس
ى  ال عل ن األطف ى م ع المرض املين م ين الع دريب المهني م ت دم؛ ودع عاعي المتق الج اإلش ال الع ي مج ام ف دة ع اليبلم  أس

رامج  بالنويدات المشعة. وأنواع العالجالتصوير التشخيصي  اء ب ة إلنش دول األعضاء األولوي العالج وأعطت العديد من ال
دريب، افتُ بالتشعيع الداخلي لعالج األورام دات والت وفير المع ي ت ة ف م الوكال ومي تِ النسائية. ومن خالل دع ح أول قسم عم

  للعالج بالتشعيع الداخلي في هندوراس في مستشفى سان فيليبي العام. 

ان، ركَّ  -١٢١ ال األم ي مج ية وف ة األساس ز البني ى تعزي ي عل امج اإلقليم تخدمين ز البرن ان المس ين أم ة وتحس الرقابي
رامج وأُ  النهائيين وتقوية قدرات التأهب والتصدي للطوارئ. ان من خالل الب درج نهج جديد لتقديم المساعدة في مجال األم

ة ي منطق ة ف  الوطنية واإلقليمية في تصميم المشاريع لدورة التعاون التقني المقبلة. وتلقت الدول األعضاء الجديدة في الوكال
  إلنشاء البنية األساسية الرقابية وتعزيز الرقابة على المصادر المشعة.  ٢٠١٧الكاريبي الدعم من الخبراء طوال عام 

ة  ٢٠١٧وساعدت مشاريع إقليمية أخرى في عام   -١٢٢ وارد الطبيعي ى إدارة الم دول األعضاء عل درة ال ز ق ى تعزي عل
ة  ة المناسب لتلبي زيج الطاق د م ة.مثل المياه، وتحدي ى الطاق تقبلي عل ب المس بكة  الطل ة إلنشاء ش ذت الخطوات األولي واتُخ

د  ع تحدي ب الضارة، م ا الكاريبي لرصد تحمُّض المحيطات، التي سترصد تحمض المحيطات وأثره على تكاثر الطحال كوب
  لتكون بمثابة مراكز مرجعية للرصد. وكوستاريكا وكولومبيا والمكسيك

اء  -١٢٣ ي إنه ة ف ت الوكال ة  ونجح ة الفاكه ى ذباب اء عل دعم القض ة ل ة الدومينيكي ى الجمهوري ة إل اعداتها الطارئ مس
ة وُطوِّ  المتوسطية، وهي آفة زراعية كبيرة. ة الحشرة العقيم ق تقني يرت القدرات الوطنية لتطبي ة ف ا المنطق ي بكامله ، والت

  لذبابة. رت بعد تفشي اظساهمت في استئناف عمليات تصدير الفواكه والخضروات التي حُ 

  برنامج العمل من أجل عالج السرطان

ي أو تحسين برامج العالج اإلشعاعي إلى إرساء الدول األعضاء حاجةواصلت الوكالة تلبية   -١٢٤ . وركزت األنشطة ف
ي  ٢٠١٧عام  اون التقن ي مشاريع التع ة ف ة لمكافحة السرطان ومعالجة الفجوات التمويلي درات الوطني على استعراض الق

المتعلقة بالسرطان وتعبئة موارد إضافية من أجل توفير خدمات مستدامة لعالج السرطان. وبالتعاون مع الشركاء والجهات 
اعدت  ية، س ة الرئيس ب المانح دمات الط ة خ ز فعالي ى تعزي دخل عل طة ال ة والمتوس اء المنخفض دول األعض ة ال الوكال

ي المجال الصحياإلشعاعي كجزء من إطار شامل لمكافحة السرطان، ودعمت تدريب المهنيين  ز  ف وال لتعزي ع األم وجم
  ضرات الصيدالنية ورابطاتهم.أنشطة مكافحة السرطان. وأقامت الوكالة شراكة جديدة مع االتحاد الدولي لصانعي المستح

ي   -١٢٥ ا ف وبالتعاون مع منظمة التعاون اإلسالمي والبنك اإلسالمي للتنمية، أعدت الوكالة وعقدت اجتماعاً بين ثالثتهم
د  إنمائيةومصارف  اً دولة عضو ١٦السودان بمشاركة  ن أجل تحدي ومنظمة الصحة العالمية الستعراض فجوات التمويل م
ل لتوسيع أولويات مكافحة ا ة للتموي ائق القابل ل والوث لسرطان، ودعمت الوكالة الدول األعضاء في وضع اقتراحات التموي
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ى ٢٠١٧وفي عام  قدرات التشخيص والعالج المتعلقة بالسرطان. ، قدم المعهد الكوري للعلوم الطبية واإلشعاعية تدريباً عل
  . ٢٠١٣من الحاصلين على هذه المنحة الدراسية منذ عام  تقنيات العالج اإلشعاعي المتقدمة للشخص الخامس والثالثين

ن أجل عالج السرطان   -١٢٦ ل م امج العم وأجرت الوكالة، باالشتراك مع منظمة الصحة العالمية، بعثات متكاملة لبرن
ي  اء ه ع دول أعض ى أرب وإل دي وتوغ وازيلندو بورون ة وس و الديمقراطي ة الكونغ اً  .جمهوري ات تقييم ذه البعث رت ه وأج

ت  ه السرطان. وتلقَّ ذي يمثل وطني ال دمت توصيات لمعالجة العبء ال لالحتياجات والقدرات الوطنية لمكافحة السرطان وق
ة لمكافحة السرطان. كوستاريكا وليسوتو وموزامبيق ونيكاراغوا و رواندا راء لوضع خطط وطني ن الخب دعماً استشارياً م

دير مفصلة االخبراء لوضع خ وتلقت فيجي مساعدة ة تق رطة طريق لتنفيذ خطتها الوطنية لمكافحة السرطان، وإجراء عملي
  لتحديد تكاليف إنشاء مرفق للعالج اإلشعاعي. 

راح  ٢٩ وُعقد في فيينا في كانون الثاني/يناير اجتماعاً ضمَّ   -١٢٧ د التحديات واقت خبيراً دولياً في مجال السرطان لتحدي
ين  ول لتحس دول حل ي ال ودة ف تدامة وذات ج ة ومس عار معقول عاعي بأس الج اإلش دمات الع ا وخ ى تكنولوجي ول عل الحص

ؤتمر  ل م ية مث ة الرئيس ي األحداث الصحية العالمي ة المشاركة ف دخل. وواصلت الوكال األعضاء المنخفضة والمتوسطة ال
ة  لممث ٢٠٠٠القمة العالمي للصحة الذي عقد في تشرين األول/أكتوبر في برلين، وضم  ة والحكومي من األوساط األكاديمي

ى  ١٠٠والقطاع الخاص والمجتمع المدني من  ار وتوسيع نطاق الحصول عل ي تشجيع االبتك بلد. وأكدت الوكالة دورها ف
املة  تدامة ش ة مس تراتيجيات وطني ي اس عاعي ف ب اإلش ج الط ة دم ى أهمي وء عل ليط الض ع تس دة، م حية الجي ة الص الرعاي

  رطان. واستكشفت كذلك الفرص المحتملة للتمويل والشراكة.لمكافحة الس

  المساعدة التشريعية

ي.  ٢٠١٧واصلت الوكالة في عام   -١٢٨ اون التقن امج التع تقديم المساعدة التشريعية إلى دولها األعضاء من خالل برن
ة قُ وقُ  ى دمت مساعدة تشريعية ثنائي د إل ل بل ة مخصصة حسب ك ة عضو ٢٠طري ة  اً دول ات الخطي ديم التعليق من خالل تق

ة، ونُ  ة الوطني انون ظِّ والمشورة بشأن صياغة التشريعات النووي ة بشأن الق ل أو دورات تدريبي ات عم ام حلق مت خالل الع
   على المستوى الوطني. خمس دوراتمنها على المستوى اإلقليمي و أربع دوراتالنووي، عقدت 

ا. كما نظَّمت الوكالة الدورة السا  -١٢٩ ادن بالنمس ة ب ي مدين بعة لمؤتمر معهد القانون النووي في تشرين األول/أكتوبر ف
دريب  د حضر الت ب  ٦٠وق ة الطل ي تلبي ووي ف انون الن د الق اء معه ن إنش دف م ل اله دول األعضاء. ويتمث ن ال اركاً م مش

ن اك ين المشاركين م ب المتزايد من الدول األعضاء للحصول على المساعدة التشريعية وتمك ع جوان ين لجمي م مت تساب فه
  القانون النووي، مع التركيز بشكل خاص على الصياغة التشريعية.

  إدارة برنامج التعاون التقني

ام   -١٣٠ ي ع وظفين ف دول األعضاء والم ى ال دعم إل ة ال دمت الوكال ة  ٢٠١٧ق داث التدريبي ن األح لة م ن خالل سلس م
اءة  مرحلة من دورة برنامج التعاون التقني. جلسات اإلعالمية التي تغطي كلالوحلقات العمل و ادة كف و زي ان الهدف ه وك

  وفعالية البرامج والمشاريع وزيادة توجهها نحو تحقيق النتائج خالل مراحل التخطيط والتنفيذ واالستعراض.

رة   -١٣١ امج للفت ة من  ٢٠١٩-٢٠١٨ونُفذت أنشطة توكيد الجودة المتعلقة بتصميم دورة البرن  خطوتين.من خالل آلي
م أجرت وفي البداية زوَّ  دت الوكالة أفرقة المشاريع بتعليقات وإرشادات بشأن متطلبات التصميم العالي الجودة للمشاريع؛ ث

 ً ا اً نهائي اء. وقيَّ  استعراض دول األعض دمتها ال ي ق اريع الت ع المش ودة لجمي ن للج انبين م ودة ج ات الج ع استعراض ت جمي م
أنه: مدى تناول المشروع لمجال به احتياج فعلي ، وهماجوانب تصميم المشاريع ع بش التزام  وُوِض ي يحظى ب امج وطن برن

و  نهج الشامل ه ذا ال ن ه ودعم قوي من الحكومة؛ ومدى توافق تصميم المشروع مع نهج اإلطار المنطقي. وكان الهدف م
ي اون التقن ع دورات التع ة م تفادة  ضمان جودة تصميمات المشاريع الفردية وتمكين المقارن دروس المس د ال ابقة، وتحدي الس

  والمجاالت التي تحتاج إلى التحسين في الدورات المقبلة. 
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ام   -١٣٢ ي ع اريع ٢٠١٧وف ي المش رز ف دم المح يم التق ارير تقي ي لتق ديم اإللكترون دة للتق ة الجدي ة الوكال ت منص ، دخل
دول األعض ديم ال دة تق ة الجدي ذه المنص يح ه ل. وتت غيل الكام ة التش ة مرحل ة العام ال األمان لة وإرس ارير ذات الص اء للتق

  للتعقيبات على نحو أسرع وأكثر مالءمة. 

  الموارد المالية

ي   -١٣٣ اون التقن امج التع ل برن وَّ الليُم ن خ اً  م ي، وأيض اون التقن ندوق التع ى ص ة إل اهمات المقدَّم الل المس ن خ م
ي المساهمات الخارجة عن الميزانية، وتقاسم التكاليف مع الح دة، ف وارد الجدي د بلغت الم ة. وق كومات، والمساهمات العيني

ا نحو ٢٠١٧مليون يورو في عام  ١٠٥٫٦مجملها، ما مجموعه  ي  ٨٣٫٣، منه اون التقن ّص صندوق التع ورو تُخ ون ي ملي
ورو  ٢١٫٧(بما فيها التكاليف البرنامجية المقررة االسترداد، وتكاليف المشاركة الوطنية، واإليرادات المتنوعة)، و مليون ي

  مليون يورو في شكل مساهمات عينية.  ٠٫٦من الموارد الخارجة عن الميزانية، ونحو 

ي   -١٣٤ اون التقن ندوق التع ق لص ّدل التحقي غ مع د بل دات، و ٪٩٩٫٦وق ى التعّه تناداً إل دفعات  ٪٩٧٫٧اس ى ال تناداً إل اس
  مليون يورو. ٠٫٦المشاركة الوطنية  ، في حين بلغ مجموع مدفوعات نفقات٢٠١٧المستلمة حتى نهاية عام 

  المبالغ المدفوعة

واً،  ٣٥بلداً أو إقليماً، من بينها  ١٤٤مليون يورو إلى  ٨٥، جرى دفع نحو ٢٠١٧في عام   -١٣٥ دان نم بلداً من أقل البل
  مّما يعبِّر عن الجهود الجارية التي تبذلها الوكالة لتلبية االحتياجات اإلنمائية لتلك البلدان.

  

  القضايا اإلدارية

  المساواة بين الجنسين وتعميم مراعاة المنظور الجنساني

ا   -١٣٦ ات العلي ة والفئ ة الفني ي الفئ ات ف بة الموظف ي ٪٢٩بَلغت نس ي يشغلن مناصب ف ات الالت بة الموظف ، وبَلغت نس
ام ونائبوفي . ٢٠١٧، بحلول نهاية عام ٪٢٨٫٣الفئات العليا)  أو داإلدارة العليا (الفئة م دير الع ة حزيران/يونيه، أصبح الم

اواة ل المدير العام لشؤون اإلدارية من المناصرين الدوليين للقضايا الجنسانية، وتعهدا بالمضي قدماً بعمل الوكالة بشأن المس
ين. ين الجنس اواة ب ب أن المس ة بش اق الوكال ى نط ائية عل ة استقص ة أول دراس رت األمان بتمبر، أج هر أيلول/س ي ش ين وف

ين  ين الجنس اواة ب ق بالمس ا يتعل ارات فيم ة والمه وعي والمعرف تويات ال د مس ة لتحدي ات المقدم تخدم البيان ين؛ وتُس الجنس
  ولوضع أنشطة مركزة لزيادة الوعي والتدريب. 

  الموقع الشبكي المتعدد اللغات 

ي حزيران  -١٣٧ ه/ف بكيوني ع الش روع الموق ن مش ى م ة أول ة، كمرحل ت الوكال بكية  ي، أطلق ع ش ات، مواق دد اللغ المتع
ات  بانيةباللغ يةو اإلس ة والفرنس ينية والعربي ية والص دد الروس بكي المتع ع الش روع الموق ن مش ة م ة الثاني دأت المرحل . وب

  ليزية.كاللغات في تشرين األول/أكتوبر من أجل توسيع نطاق المعلومات المتاحة بلغات أخرى غير اإلن

  ج على نطاق الوكالة (نظام إيبس)نظام المعلومات لدعم البرام

بس)   -١٣٨ ة (نظام إي ى نطاق الوكال رامج عل دعم الب دة  –بدأ العمل بالمكون األخير لنظام المعلومات ل ة جدي و بواب وه
بس رسمي٢٠١٧في أيار/مايو  –للدول األعضاء  ق مشروع نظام إي ً ، وأُغل ت المحدد  ا ي الوق ه، ف ة حزيران/يوني ي نهاي ف

   وفي حدود الميزانية.
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  أمن المعلومات وتكنولوجيا المعلومات

ام   -١٣٩ ي ع دأتها ف ي ب ادرة الت ة المب لت الوكال ا ٢٠١٦واص ات وتكنولوجي ن المعلوم ز أم ى تعزي دف إل ي ته ، والت
ديها.  ات ل ام المعلوم ي ع ذت ف ي نُف روعات الت زت المش ى  ٢٠١٧ورك ن عل مولية ألم ر ش راءات أكث د وإج ع قواع وض

ام  ى ٢٠١٨المعلومات، وإعداد برنامج للتوعية بأمن المعلومات من المقرر تنفيذه في ع ة إضافية عل ذ ضوابط أمني ، وتنفي
  البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات في الوكالة.

  إقامة الشراكات وتعبئة الموارد

دار الواحدة.   -١٤٠ ج ال اع نه وارد باتب ة الم واصلت األمانة تنفيذ المبادئ التوجيهية االستراتيجية بشأن الشراكات وتعبئ
اني/نوفمبر، وارد؛  ١٨وحسبما أُبلغ مجلس المحافظين في تشرين الث ة الم ات تنسيق تعبئ ة الشراكات وآلي د عززت األمان فق

ى الصعيد  وأجرت مزيداً من الشراكات وتعبئة الموارد، ال سيما مع الشركاء غير التقليديين؛ وعززت تقاسم المعلومات عل
وارد. ة الم راكات وتعبئ ال الش ي مج وظفين ف درة الم نت ق يق؛ وحس ات وأدوات التنس داخلي، وآلي ة  ال ززت األمان ا ع كم

ي مجال الشراكات وأنشطةالجهات المعنية الخارجيةاالتصال والتواصل مع  دول األعضاء ف وارد؛  ؛ ودعمت ال ة الم تعبئ
ز  دول األعضاء لتعزي ي ال ع المؤسسات ف وواصلت الترتيبات التعاونية القائمة للوكالة؛ وأقامت شراكات جديدة، ال سيما م
ة  ات المهني نقل التكنولوجيا، ومع شركاء غير تقليديين مثل المنظمات المالية واإلقليمية الدولية، والقطاع الخاص، والمنظم

  ووكاالت األمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية.  الوطنية والدولية،

  إدارة موقع زايبرسدورف

ة األساسية والصيانة واالتصال والتواصل   -١٤١ يأدخلت الوكالة إطاراً متكامالً لتوفير األمن واألمان والبني ع ف  الموق
ي بكامله ة ف رات الوكال دعم األخرى لمختب ة  زايبرسدورف.، ومجموعة واسعة من خدمات ال ت الوكال ام، كلف وخالل الع

  بوضع خطة رئيسية لموقع زايبرسدورف، وهي مكون رئيسي في إطار العمل.

___________________  

  )./2017/13GOV/INFالموارد (الوثيقة تقرير عن تنفيذ المبادئ التوجيهية االستراتيجية بشأن الشراكات وتعبئة انظر   ١٨



 

 
 

 التكنولوجيا النووية
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  القوى النووية
  الهدف

ديم  ة. وتق ة الوطني ية النووي ا األساس اء بناه ى تخطيط وإرس ة عل وى النووي رامج للق مساعدة الدول األعضاء التي تستهلُّ ب
ن أجل  الدعم المتكامل للدول األعضاء التي لديها محطات قوى نووية دة م ة جدي ط لبناء منشآت نووي قائمة وتلك التي تخّطِ

اً  المساعدة على تحسين األداء التشغيلي والمساعدة على ضمان أن يكون التشغيل الطويل األجل مأموناً وآمناً وكفؤاً وموثوق
نُ  دة وال ات الجي ذ الممارس الل تنفي ن خ يما هُ م ادث فوكوش ن ح تفادة م دروس المس ة، وال ر ج االبتكاري وفير أط ي. وت داييتش

وير  هيل التط اء لتس دول األعض ا، ولل ي التكنولوجي ورات ف ن التط تفادة م اء لالس دة بالم رَّ اعالت المب غلي المف ة لمش تعاوني
دة بالغاز وللتوسُّع في االستخدام اآلمن للتطبيقات غير الكهربائية.   الفعال للمفاعالت السريعة والمفاعالت المبرَّ

  النوويةإطالق برامج للقوى 

ام   -١ ي ع ر ف ه العاش ة بعام وى النووي رامج للق إطالق ب ة ب دان المهتمَّ اعدة البل ي بمس ة المعن امج الوكال ل برن احتف
ى ٢٠١٧ دعم إل ديم ال ي استهالل  ٢٨. وواصلت الوكالة على مدار العام تق ر ف ي تفّكِ دول األعضاء الت ن ال ة عضواً م دول

ل (الج تهلُّه بالفع ي تس ة أو الت وى النووي امج للق ة ١دول برن ا الوكال طلع به ي تض ي الت اون التقن اريع التع ت مش ). وتناول
ة  ة المرتبط اطر المالي رية، وإدارة المخ وارد البش ة الم ة وتنمي وى العامل يط الق م اإلدارة، وتخط ادة ونظ ل القي االت مث مج

القوى الن ة ب ية الخاص ى األساس اء البن وارد إلرس ن الم ات م ة، واالحتياج وى النووي اريع الق يم بمش الل تنظ ن خ ة. وم ووي
دريب  ة الت رت الوكال وطني، وفَّ ي وال اليمي واإلقليم ى الصعيد األق نح الدراسية عل ة والم دورات التدريبي ل وال ات العم حلق

ن  ر م ى أكث ية إل وى  ٣٠٠العملي على مسائل متنوعة متعلقة بالبنى األساس ي مشاريع تطوير الق نهم أعضاء ف شخص، م
  نظمات للدعم التقني.النووية وهيئات رقابية وم

 

دول ة -١ الج وى النووي امج للق تهالل برن ي اس ر ف ي تفِكّ اء الت دول األعض دد ال ل ع هلُّه بالفع ي تس ريحاتها أو الت اً لتص ، وفق
  )٢٠١٧كانون األول/ديسمبر  ٣١الرسمية (في 

  ٣  أول محطة للقوى النووية بدأ تشييدها/قيد التشييد

  ٢  طلبت أول محطة للقوى النووية

رت األخذ بالقوى النووية وبدأت إعداد البنية األساسية المالئمة لذلك   ٤  قرَّ

ر فعليًّا لبرنامج قوى نووية محتمل دون اتخاذ قرار نهائي   ٧  تُحّضِ

  ١٢  تُفِكّر في استهالل برنامج للقوى النووية

 

تعراض   -٢ ة االس الل خدم ن خ اً م اء أيض دول األعض ى ال دعم إل ة ال دَّمت الوكال ية وق ة األساس ل للبني المتكام
ة ي  النووي ا ف ذ إطالقه ة من ك الخدم ار تل ي إط ة ف دتها الوكال ي أوف ات الت دد البعث ل ع ام، وص الل الع ا. وخ ي توفِّره الت

ام ى  ٢٠٠٩ ع دة  ٢٢إل ة لفائ دول  ١٦بعث واً (الج ة عض ام ٢دول ي ع ار ٢٠١٧). وف ي إط ة ف ة بعث دت الوكال ، أوف
دت بعثتاألولى من االستعراض ا المرحلة ا، وأوف ى غان ة إل اتلمتكامل للبنية األساسية النووي ن بعث ى النيجر ال ين م دعم إل

ودان ات  والس ن بعث ة م افة بعث تعداداته الستض ار اس ي إط ٍد ف لُّ بل دَّه ك ذي أع ذاتي ال يم ال ر التقي تعراض تقري الس
تعراض ك ال االس أن ذل ادات بش ديم اإلرش ة وتق ية النووي ة األساس ل للبني اءة المتكام ودة والكف ين الج ة تحس ر. وبغي تقري
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ي ون  ف ور المعن ة المنش درت الوكال ة، أص ية النووي ة األساس ل للبني تعراض المتكام ات االس ة بعث ادئ توجيهي "مب
أن داد بش ة" إع ية النووي ة األساس ل للبني تعراض المتكام ذ االس دد  وتنفي ة)  ٣٤(الع دمات الوكال لة خ ن سلس م

)Guidelines for Preparing and Conducting an Integrated Nuclear Infrastructure Review (INIR) رين ي تش ). وف
ن  ة م ة الثالث ة المرحل م لمنهجي ز فهمه دف تعزي يالروس، به األول/أكتوبر، عقدت الوكالة حلقة عمل بمشاركة ممثلين من ب

ذاتي، يم ال ة  االستعراض المتكامل للبنية األساسية النووية وإعداد تقرير التقي ية الوطني ة األساس يم البني وتوضيح شروط تقي
  في المرحلة الثالثة.

ى  -٢الجدول  دول األعضاء حت ى ال انون  ٣١بعثات االستعراض المتكامل للبنية األساسية النووية التي أوفدتها الوكالة إل ك
  ٢٠١٧األول/ديسمبر 

عة  بلدان مستهلَّة  المنطقة   بلدان متوّسِ

  جنوب أفريقيا  المغرب، نيجيرياغانا، كينيا،   أفريقيا

  آسيا والمحيط الهادئ
األردن، اإلمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، 

  ماليزيا، بنغالديش، تايلند، فييت نام
  

    كازاخستان، بولندا، بيالروس، تركيا  أوروبا

 

الم  ٢٠١٧وركَّزت أنشطة الوكالة في عام   -٣ ج المع ا يخصُّ نه ا فيم على إذكاء وعي الدول األعضاء وتعزيز فهمه
وارد  المرحلية البارزة وبعض المسائل الرئيسية المتعلقة بالبنى األساسية مثل توفير األموال والتمويل، واإلدارة، وتنمية الم

هر ت ي ش ة. وف ات المعني راك الجه رية، وإش ون البش ور المعن ة المنش درت الوكال ه، أص ة موز/يولي اطر المالي "إدارة المخ
دة" ة الجدي وى النووي ات الق اريع محط ل مش ة بتموي دد  المرتبط ن  NG-T-4.6(الع ادرة ع ة الص ة النووي لة الطاق ن سلس م

ة) ( ، )Managing the Financial Risk Associated with the Financing of New Nuclear Power Plant Projectsالوكال
ي  ا واقتصادياتها. وف اريع وتمويله ة المش اطر وهيكل ع المخ ة بتوزي ائل المتعلق ة المس دول األعضاء بإطار لدراس د ال زّوِ لت
ذي حضره  اع، ال ن االجتم ه. ومكَّ ذا المنشور وتوضيح فائدت ديم ه ا لتق ي فيين ا ف اً تقنيًّ آب/أغسطس، عقدت الوكالة اجتماع

ع المخاطر  ١٨مشاركاً من  ٣١ ارف بشأن توزي م المع ن تقاُس دان المستجدَّة م ن البل راء والمشاركين م دولة عضواً، الخب
ة،  القوى النووي ية الخاصة ب ى األساس اء البن وارد إلرس ن الم المالية والتخفيف منها. وفي اجتماع تقني بشأن االحتياجات م

ن  ٣٢ عاجتمُعقد في كانون األول/ديسمبر في فيينا،  راً م ة  ١٩خبي ة لمنظم ة التابع ة النووي ة الطاق ن وكال ة عضواً وم دول
ة)  ة لالتعاون والتنمية في الميدان االقتصادي (وكالة الطاقة النووي اء البني ا إرس ي يحتاجه وارد الت ات عن الم ع معلوم تجمي

  األساسية الالزمة الستهالل برنامج للقوى النووية.

ة وُعقد المؤتمر الوزاري ا -٤ ع وكال اون م م بالتع ذي نُّظِ رن الحادي والعشرين، ال لدولي بشأن القوى النووية في الق
ة ارات العربي ي، اإلم و ظب ي أب ة، ف ة النووي وبر الطاق رين األول/أكت ي تش دة، ف اني/نوفمبر. وا-المتح رين الث تقطتش ب س

ؤتمر نحو  ن  ٧٠٠الم ة عضواً و ٦٤مشارك م ات  ٦دول اء كلم ن إلق ات، وتضمَّ أن منظم ية بش ات نقاش د حلق ة وعق وطني
ة  ي  –االقتصاديات  –المواضيع التالية: القوى النووية باعتبارها مفتاح حّلِ المعضلة الثالثية (الطاق ة)؛ والتحديات الت البيئ

ة؛  ة النووي ي الطاق ة ف ان والموثوقي ة باألم ب المتعلق ة؛ والجوان القوى النووي ة ب ية الخاص ة األساس اء البني ه إرس تواج
ن وا ف م اً للتخفي اراً مهم زال خي ة ال ت وى النووي د المشاركون أنَّ الق البتكارات والتطورات في التكنولوجيات النووية. وأكَّ

ؤتمر،  امش الم ى ه تدامة. وعل حدَّة تغيُّر المناخ ولبلوغ الغايات المنصوص عليها في اتفاق باريس وفي أهداف التنمية المس
يت جامعة خليفة للعلوم والت درات ُسِمّ اء الق كنولوجيا والبحوث مركزاً من المراكز المتعاونة مع الوكالة، من أجل تشجيع بن

 وتقاُسم الخبرات فيما يتعلق بإرساء البنى األساسية الخاصة بالقوى النووية على مدى السنوات األربع المقبلة.
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ام   -٥ ي ع دة٢٠١٧وف أن نظم اإلدارة لفائ داً بش ة مشروعاً جدي ت الوكال ن خالل  ، أطلق ل م تهلَّة، بتموي دان المس البل
ارك  بتمبر، ش ي أيلول/س لمية. وف تخدامات الس ادرة االس ات  ١٧مب لة والهيئ غِّ ات المالكة/المش ات والجه ن الحكوم راً م خبي

ي تستهلُّ  ٧الرقابية في  دان الت ي البل ادة ونظم اإلدارة ف ز القي ا بشأن تعزي ي فيين د ف دول أعضاء في اجتماع استشاري ُعق
دَّدوا  ديها، وح اء نظم اإلدارة ل ق بإرس برامج للقوى النووية. وناقش المشاركون التحديات التي تواجهها المنظمات فيما يتعل
ة  دت الوكال ام، عق ة. وخالل الع أنشطة رئيسية وُسبالً ممكنة لدعم الدول األعضاء المستهلَّة في مجال نظم اإلدارة المتكامل

بع دول أعض دة س ل لفائ ات عم دَّتها حلق ي أع تخدام األداة الت رية باس وارد البش ال الم ي مج ات ف ة االحتياج أن نمذج اء بش
رامج  ة ألغراض ب وى العامل ة، وبشأن تخطيط الق وى النووي الموارد البشرية للق ة والخاصة ب الوكالة لنمذجة القوى العامل

  القوى النووية الجديدة.

اء واستمرَّ إشراك الجهات المعنية يشِكّل أحد   -٦ ع مراحل إرس ي جمي دان ف ا يخصُّ البل ة فيم ز الهام مجاالت التركي
ات  ٣٦مشاركاً من  ٦٦البنية األساسية النووية. وفي حزيران/يونيه، حضر  ا بشأن إشراك الجه اً تقنيًّ دولة عضواً اجتماع

ن محاكاة قائمة على تقمُّص األدوار في اجتماع عام مفتوح حو دة المعنية واإلعالم العام، تضمَّ ل مشروع إنشاء محطة جدي
  للقوى النووية.

ي   -٧ وأضافت الوكالة وحدة دراسية جديدة بشأن "المشتريات" إلى الدورة الدراسية القائمة على التعلُّم اإللكتروني الت
مها عبر اإلنترنت، بناء على نهج المعالم المرحلية البارزة ولفائدة البلدان المستجدة.  وحدة  ١٧عه وهناك اليوم ما مجموتقّدِ

  دراسية تستند إلى معالم مرحلية بارزة وهي متاحة على موقع الوكالة الشبكي.

وذج القُ   -٨ ة النم ين آلي ة تحس لت الوكال ة وواص ة البني د حال ي رص تخدم ف ي تُس ة، الت ية النووي ة األساس ري للبني ط
ع أشكال  األساسية للقوى النووية في الدول األعضاء، وكذلك آلية خطة العمل المتكاملة، ين جمي وهي أداة لتحقيق التكامل ب

ام  ي ع ة. وف وى النووي رامج الق ن أجل تطوير ب ة م ن الوكال ن ٢٠١٧الدعم المقدَّم م ة منصة مشتركة تمّكِ ، أنشأت الوكال
ة ل المتكامل ة وخطط العم ية النووي ة األساس ة للبني اذج القطري داد النم ، الدول األعضاء وموظفي الوكالة من التعاون في إع

اء  واستخدمت الصيغة المحسَّنة من اآلليتين في تخطيط األنشطة في الدول األعضاء المستهلَّة التي لديها برامج نشطة إلرس
اذج  داد أو تحديث النم ن أجل إع تهلَّة م دان مس ع تسعة بل البنية األساسية النووية. وعقدت الوكالة خالل العام اجتماعات م

  ية وخطط العمل المتكاملة.طرية للبنية األساسية النووالقُ 

  تشغيل محطات القوى النووية والتوسُّع في برامج القوى النووية

ذ  بلغت، ٢٠١٧من بين مفاعالت القوى النووية العاملة في عام   -٩ ل من ر  ٣٠نسبة المفاعالت التي تعم اً أو أكث عام
ين ١(الشكل  ٪٦٠نحو  رة ب ل لفت ا بالعم ن  ٤٠و ٣٠). وفي حين أنَّ المفاعالت النووية عادةً ما يُرخَّص له ه يمك اً، فإنَّ عام

ا  ا ومكوناته ا ونظمه ان هياكله يم أم تعراض وتقي ة الس ات خاص اع عملي ق اتِّب ن طري راً، ع غيلية كثي ا التش ة أعماره إطال
ة سبل تشغيل  ٤دولة عضواً و ٣٨براء الطاقة النووية من من خخبيراً  ٤٠٠األساسية. وناقش ما يزيد على  ات دولي منظم

ك  اً لتصميمها، وذل ا االفتراضي وفق رات تتجاوز عمره محطات القوى النووية بطريقة مأمونة وفعَّالة من حيث التكلفة لفت
نظَّمته الوكالة في ليون، فرنسا، في في إطار المؤتمر الدولي الرابع حول إدارة أعمار تشغيل محطات القوى النووية، الذي 

  تشرين األول/أكتوبر.
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 .٢٠١٧كانون األول/ديسمبر  ٣١توزيع مفاعالت القوى النووية العاملة حسب عمرها التشغيلي في  -١-الشكل

ون   -١٠ ور المعن ة المنش درت الوكال ال، أص ذا المج ي ه اء ف دول األعض دعم لل ن ال د م ديم مزي ة تق ب وبغي "كتيِّ
أن ة" بش وى النووي ات الق ادم محط دد  إدارة تق ن  NP-T-3.24(الع ادرة ع ة الص ة النووي لة الطاق ن سلس م

ة) ذي (Handbook on Ageing Management for Nuclear Power Plants) الوكال ات ، وال ن آلي ات ع وفِّر معلوم ي
ادم؛ وير  التق ث والتط رة؛ والبح ات المبتك ابي؛ والتقني ار الرق ات؛ واإلط ن نظم والمكّوِ ل وال ى الهياك ادم عل ار التق وآث

ي ذا ف ون  ه ور المعن ة المنش درت الوكال ا أص ال. كم د المج ة برص ار المعني ات االختب ية لتقني الم القياس ل المع "تحلي
 (الوثيقة التقنية الصادرة عن الوكالة خفض المتقادمة في محطات القوى النووية"الجهد المن كوابل حالة

(TECDOC-1825) (Benchmark Analysis for Condition Monitoring Test Techniques of Aged Low Voltage Cables 

in Nuclear Power Plants), 
د تقنيات رصد ا لحالة التي تنطوي على إمكانية مواصلة تطويرها واستخدامها في والذي يتناول أساسيات أداء الكوابل ويحّدِ

  نهاية المطاف في برامج إدارة تقادم الكوابل.

باط/فبراير،   -١١ ي ش ة ف وى النووي ار تشغيل محطات الق إدارة أعم ي ب ي المعن ل التقن وفي اجتماع عقده الفريق العام
ادل  راقب ٣١تب فة م رين بص ل والحاض ق العام اء الفري ن أعض ن  ينم ار  ١٩م أن إدارة أعم ات بش واً المعلوم ة عض دول

ع  أجهزة  ٣٦المحطات ألغراض التشغيل الطويل األجل. وفي أيار/مايو، اجتم ي ب ي المعن ل التقن ق العام ن أعضاء الفري م
راقب فة م رين بص ا والحاض تحكم فيه ة وال وى النووي ات الق ن  ينمحط يط  ٢٠م دف التخط ة به ة دولي واً ومنظم ة عض دول

  .٢٠٢١-٢٠١٨لبرنامج الوكالة في مجال األجهزة والتحكم في الفترة 

ً وفي آذار/مارس، نظَّمت الوكالة اجتماعاً تقني  -١٢ ى  ا ة عل ذ اإلجراءات المترتب ق بتنفي بشأن الخبرة التشغيلية فيما يتعل
ن  ٣٨حضره وحادث فوكوشيما في محطات القوى النووية،  ي م دعم التقن ات ال لة ومنظم غِّ ات المالكة/المش من خبراء الجه

تثمار  ٤دولة عضواً و ١٩ ة االس اءة وفعالي ادة كف ان وزي ى األم منظمات دولية، وشدَّد المشاركون على أهمية المحافظة عل
 في إدخال التحسينات على األمان في محطات القوى النووية.

  

 عمر المفاعل

سنوات ١٠-٠
سنة ٢٠- ١١
سنة ٣٠- ٢١
سنة ٤٠- ٣١

سنة ٤١أكثر من 

مفاعل قوى  ٤٤٨
  *نووية عامالً 

١٨٩  

٧٧  

  )نظام المعلومات عن مفاعالت القوى التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية(المصدر:  ٢٠١٧كانون األول/ديسمبر  ٣١األرقام في * 

٩٠  

٣٩  

٥٣  

  عمر األسطول النووي في العالم
  توزيع المفاعالت العاملة حسب العمر
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ن الحاسوبي، واستجابةً لتنامي طلب   -١٣ ة واألم نظم اإللكتروني ة ال ي مجال موثوقي ى المساعدة ف الدول األعضاء عل
نظَّمت الوكالة اجتماعاً تقنيًّا حول الجوانب الهندسية والتصميمية لألمن الحاسوبي لنُُظم األجهزة والتحكُّم في محطات القوى 

ن  ٨٥ي هذا االجتماع، شدَّد المملكة المتحدة. وفبستر سيالنووية، ُعقد في أيار/مايو في غلو راً م ى  ٢٤خبي ة عضواً عل دول
دول األعضاء  م ال ز فه ة تعزي ى أهمي تحكم وعل زة وال ي تصميم نظم األجه الحاجة إلى مراعاة ضوابط األمن الحاسوبي ف

  للجوانب الهندسية والتصميمية لألمن الحاسوبي.

ة، وفي اجتماع تقني نظَّمته الوكالة في أيار/مايو بشأن نظ  -١٤ دُّه الوكال ذي تتعه وى ال اعالت الق ات عن مف ام المعلوم
ن  ٣٣دعا  ن  ٢٣خبيراً م اول اإلخراج م ييد وأخرى تتن اول التش ة تتن ى إعداد وحدة نمطي ة إل ة دولي ة عضواً ومنظم دول

  الخدمة استكماالً للوحدات النمطية القائمة في النظام المذكور.

طة النووية العالمية والرابطة العالمية للمشغلين النوويين، اجتماعاً تقنيًّا حول ونظَّمت الوكالة، باالشتراك مع الراب  -١٥
ي  د ف نهم، ُعق رابط بي ي وأوجه الت دعم التقن ات ال دور ومسؤوليات الهيئة المعنية بالتصميم والمصممين المسؤولين ومنظم

ة عضواً و ١٦اً من خبير ٤٠المملكة المتحدة. وشارك في االجتماع بكانون األول/ديسمبر في لندن  ة،  ٣دول ات دولي منظم
دعم  ات لل حيث تبادلوا الخبرات والمعارف والممارسات الجيدة فيما يتعلق بتعريف وإنشاء "سلطة معنية بالتصميم" ومنظم

مين. لة والمصّمِ   التقني، واستكشفوا العمليات الفعالة وأوجه الترابط بين المنظمات المالكة/المشغِّ

  ملةنظم اإلدارة المتكا

ادة   -١٦ ي بشأن إدارة وقي اع تقن واصلت الوكالة تعميم الممارسات الجيدة في مجال إدارة المشاريع النووية. وفي اجتم
 ٤٠مشاريع القوى النووية من مرحلة البدء في بناء جديد حتى إخراجه من الخدمة، ُعقد في فيينا في آب/أغسطس بحضور 

ي دولة عضواً ومنظمة دولية و ٢٦مشاركاً من  ر ف ادة والتخطيط المبك ز دور القي ة تعزي ى أهمي احدة، شدَّد المشاركون عل
  إدارة مشاريع القوى النووية.

ايير   -١٧ و المع اني/نوفمبر موضوعاً ذا صلة، أال وه وناقش المشاركون في اجتماع تقني ُعقد في فيينا في تشرين الث
ى د عل ا يزي ن  ٥٠ الدولية في مجالي الجودة واإلدارة. حيث أبرز م ين  ٢٦مشاركاً م ين اثنت ين دوليت ة عضواً ومنظمت دول

  أهمية التخطيط الجيِّد في ضمان استدامة المنشآت النووية من المهد إلى اللحد.

  بناء القدرات والدعم اإلداري

ا  -١٨ ؤتمر الع تين للم ة والس ة الحادي دورة العادي امش ال لين النوويين كفعالية جانبية على ه ة، ُعقد محفل المشغِّ م للوكال
ة  ١٠٠أكثر من  وحضره ي تواجه تنمي ية الت ممثِّل من الصناعة النووية والهيئات األكاديمية، حيث ناقشوا التحديات الرئيس

ة والمحافظة  وى العامل الموارد البشرية دعماً لبرامج القوى النووية في المستقبل. وخلص المشاركون إلى أنَّ بناء كفاءة الق
  نطاق العمليات التشغيلية يُعدُّ أمراً بالغ األهمية الستدامة القوى النووية وقدرتها التنافسية االقتصادية. عليها بما يشمل كامل

ف   -١٩ درات"، استكش اء الق ادرة بن ة "مب ة الرقمي ة اإللكتروني دة والبواب تعلُّم الجدي رق ال ول ُط ي ح اع تقن ي اجتم وف
ا ج وتقني دَّموا المشاركون الممارسات الجيدة في مجال نُُه ة وق ات الرقمي ا التكنولوجي ا وتتيحه كه ي تحّرِ دة الت تعلُّم الجدي ت ال

ه بحضور  ي تموز/يولي د ف ذي ُعق اع ال ات  ٤٠إرشادات عملية بشأنها. وخالل االجتم ة والمنظم ات الرقابي ن الهيئ راً م خبي
لة والهيئات األكاديمية في    التعلُّم الجديدة. ألساليبإطاراً دولة عضواً، وضع المشاركون مفاهيم و ٢١المالكة/المشغِّ

غيل   -٢٠ ات تش الل عملي ري خ ة األداء البش ة ومرون أن موثوقي ا بش اً تقنيًّ ة اجتماع ت الوكال طس، نظَّم ي آب/أغس وف
ة، بمشاركة بتينيسي  في والية حطات القوى النووية، في أوك ريدجم ات المتحدة األمريكي راء القياسات  ٥٦الوالي من خب

ية والمهن ي النفس ة ف ات األكاديمي لة والهيئ غِّ ات المالكة/المش ة والمنظم ات الرقابي ن الهيئ ين م ز  ١٨دس واً. وركَّ ة عض دول
ة  أوا مجموع ة، وأنش ة الوطني ة النووي وى العامل تويات الق ع مس ي جمي لوكية ف ديرات الس ات والتق ى التقييم اركون عل المش

وارد ممارسين معنية بالبوابة اإللكترونية الفرعية المعنية ب ة الم ي الخاص بتنمي ة الرقم ز الوكال األداء البشري ضمن مرك
  البشرية.
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ووي   -٢١ دريب الن اد الت اذج اعتم ا بشأن نم اً تقنيًّ وبر اجتماع ها الرئيسي في تشرين األول/أكت وعقدت الوكالة في مقّرِ
الرئيسية الواجب توافرها في دولة عضواً، حيث ناقشوا السمات  ١٩من خبراء التعليم والتدريب من  ٢٨وأنشطته، حضره 

ية وتنفيذها. رالتدريب استناداً إلى برامج التدريب النووي الحالية، بما في ذلك دور المحافل التشاو المتَّبع إزاء المنظم النهج
 واستعرض المشاركون أيضاً إرشادات الوكالة فيما يتعلق بتلك البرامج التدريبية.

  تطوير التكنولوجيا النووية

دة بالماء المفاعال   ت المتقدمة المبرَّ

اء   -٢٢ اعالت الم ي مف ة ف ر الحوادث العنيف م تطوُّ ي فه دُّم ف ل بشأن أوجه التق عقدت الوكالة في تموز/يوليه حلقة عم
ة ١٣مشاركاً من  ٣٣المغلي، بحضور  دان  دولة عضواً ومن وكالة الطاقة النووي ي المي ة ف اون والتنمي ة التع ة لمنظم التابع

ات ياالقتصاد ات والمنظم ة والجامع ات الرقابي اعالت والهيئ ائعي المف ة وب ق العام ات المراف ن هيئ ين م ، بما في ذلك ممثل
ث  طة البح ة أنش ز فعالي أن تعزي دوليين بش راء ال اع الخب ي اجتم اركون ف راء المش دَّمها الخب ية ق تجابة لتوص ة. واس البحثي

داً بشأن  والتطوير على ضوء الحادث الذي وقع في محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية، استهلَّت الوكالة مشروعاً جدي
ة  ل بشأن حال ي األوَّ اع التقن د االجتم ا. وُعق ن الشفرات الحاسوبية واعتماده ق م ة، والتحقُّ اة الحوادث العنيف نمذجة ومحاك

ي تشرين دة بالماء، ف وبر بحضور  وتقييم شفرات المحاكاة للحوادث العنيفة بالنسبة للمفاعالت المبرَّ مشاركاً  ٣٧األول/أكت
ة  ٨دولة عضواً و ١٩من  ائيين فرصة الستعراض الحال ري الشفرات والمستخدمين النه ّوِ منظمات دولية، حيث أتاح لمط

  الراهنة واالبتكارات في مجال شفرات المحاكاة، وكذلك للوقوف على القيود والثغرات في هذا المجال.

دة وفي آذار/مارس، عقدت الوكال  -٢٣ رَّ ة المب اعالت االبتكاري ا المف ي تكنولوجي دة ف اهيم الجدي ة اجتماعاً تقنيًّا عن المف
ا  ١٦مشاركاً من  ١٩بالماء، بحضور  ية تكنولوجي ادة تنافس ى زي اع الحاجة إل ي االجتم دولة عضواً. وناقش المشاركون ف

ت نف ي الوق ان الصارمة ف ات األم اء بمتطلب اء القوى النووية، مع مواصلة الوف ع أنح ي جمي ة ضمان استخدامها ف سه، بغي
ري  العالم في المستقبل. وانتهت الوكالة خالل العام من المشروع البحثي المنسَّق المعنون "التكهُّن بالزحف المحوري والقُط

ل. وأسفر المشروع اء الثقي اعالت الم ادم مف ة بتق ي  في أنابيب الضغط"، الذي يتناول مسألة مهمة من المسائل المتعلق البحث
ات ومجموعة أدوات  ب الضغط، ومجموعة بيان ي أنابي المنسَّق عن وضع نسخة تجريبية من قاعدة بيانات بشأن الزحف ف

لي محطات القوى النووية على التكهُّن بفترة خدمة أنابيب الضغط في المفاعالت.   يمكن أن تساعد مشغِّ

ى وعقدت الوكالة حلقتي عمل تدريبيتين حول تقييم تكنول  -٢٤ دان المستجدة عل ادوجيات المفاعالت لمساعدة البل  اعتم
د  ه البل ا يختصُّ ب م م ي تالئ ا الت ار التكنولوجي ي اختي ف على نطاق وحجم البيانات المطلوبة للنجاح ف منهجية التقييم والتعرُّ

دت ال ام، عق ة. وخالل الع ن الطاق ع واالحتياجات م ات المواق ة ومتطلب داف اإلنمائي ن األه ة المعني م ة دورات تدريبي وكال
تفادت  ة. واس م أو النمطي اعالت الصغيرة والمتوسطة الحج ك المف ي ذل ا ف مة، بم حول فيزياء وتكنولوجيا المفاعالت المتقّدِ
يب  ى الحواس ة عل ية القائم ادئ األساس اة المب رامج محاك ن ب اء، م س دول أعض ي خم دت ف ي ُعق ة، الت دورات التدريبي ال

  مشاركاً. ١٢٠مة للتعلُّم العملي ألكثر من الشخصية إلتاحة فرصة قيِّ 

  المفاعالت الصغيرة والمتوسطة الحجم أو النمطية

اعالت الصغيرة   -٢٥ استجابةً لالهتمام المتزايد من الدول األعضاء، أنشأت الوكالة فريقاً عامالً تقنيًّا جديداً معنيًّا بالمف
ى والمتوسطة الحجم أو النمطية، بهدف مناقشة التطورات ال وف عل اعالت، والوق ذه المف ة به ا المتعلق ي التكنولوجي ة ف حديث

ات وإجراء البحوث  ادل المعلوم ن خالل تب تقبل م ي المس أنها ف اون بش ن أجل التع ام المشترك م مواضيع تحظى باالهتم
 التعاونية، وتقديم اإلرشادات بشأن األنشطة البرنامجية في هذا المجال.
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ا،  ٧دولة عضواً، بما في ذلك  ١٤خبيراً من  ٣٦وشارك   -٢٦ ة الشرق األوسط وشمال أفريقي بلدان مستهلَّة في منطق
ي  د ف ذي ُعق ب، ال د القري ي األم ة الصغيرة لغرض نشرها ف اعالت النمطي ا المف يم تكنولوجي ي حول تقي في االجتماع التقن

ة الراهن ى الحال اع عل ذا االجتم ز ه وبر. وركَّ رين األول/أكت ي تش مة ف ونس العاص اعالت ت ات المف اميم وتكنولوجي ة لتص
ب،  د القري ي األم اعالت ف ك المف ه نشر تل ي تواج ديات الت ائل والتح ى المس ة، وعل م أو النمطي الصغيرة والمتوسطة الحج
ات  اد إحدى تكنولوجي ق باعتم ز قدرة الدول األعضاء المشاركة على اتِّخاذ قرارات تقنية قائمة على المعرفة فيما يتعل وعزَّ

  الت النووية.المفاع

ي بتصميم   -٢٧ وان "المشروع المعن ق بعن ي منسَّ ار مشروع بحث ي إط ي ف يقي بحث اع تنس ة أول اجتم دت الوكال وعق
ي  ي ف ا الرئيس ه ي مقّرِ ة"، ف م غيرة المتقّدِ ة الص اعالت النمطي ي المف ا ف يم أدائه ة وتقي ية الخامل ان الهندس مات األم س

ذا االجت ي ه اعالت آب/أغسطس. وحدَّد المشاركون ف ي المف ة ف ان الخامل ي نظم األم دة ف ج التصميم المعتم وا نُُه اع وقيَّم م
دة بالماء، وأعدُّوا خطة عمل للمشروع.   النمطية الصغيرة المبرَّ

ون   -٢٨ ور المعن ة المنش درت الوكال ه، أص ي تموز/يولي ة وف تحكُّم الخاص زة وال م األجه "نظ
اعالت ة بالمف ة" النمطي غيرة المتقدم دد  الص ة)  NP-T-3.19(الع ن الوكال ادرة ع ة الص ة النووي لة الطاق ن سلس م

(Instrumentation and Control Systems for Advanced Small Modular Reactors) ائل والتحديات اول المس ذي يتن ، ال
  المحدَّدة المتعلقة بتصميم نظم األجهزة والتحكُّم وتأهيلها وتنفيذها للمفاعالت النمطية الصغيرة.

  عالت السريعةالمفا

نُّظم   -٢٩ ا: ال ود المتصلة به في حزيران/يونيه، نظَّمت الوكالة المؤتمر الدولي بشأن المفاعالت السريعة ودورات الوق
اترينبرغ  ي ييك تدامة، ف ة مس ن أجل تنمي ى بالنووية من الجيل التالي م د عل ا يزي ؤتمر م ي الم اد الروسي. وشارك ف االتح

ووي من من المهندسين والعلماء و ٥٥٠ داً و ٢٧متَّخذي القرارات في المجال الن ة  ٦بل ث ناقشوا طائف ة، حي ات دولي منظم
غيلية  ات التش رخيص، والعملي ان والت ة، واألم م ريعة المتقّدِ اعالت الس اميم المف اهيم تص ا مف يع منه ن المواض ة م عريض

ود، والمب دورة الوق لة ب ارات المتص ود والخي واع الوق ة، وأن ن الخدم اة، واإلخراج م ارين المحاك ارات وتم دات، واالختب ّرِ
درات، والتطوير  اء الق ة، وبن ة المادي ة االنتشار والحماي اقش المشاركون أيضاً مقاوم ا. ون واقتصاديات المفاعالت وأداؤه

ن المؤتمر فعاليات ومسابقات لشباب العلماء والمهندسين بشأن الحلول االبتكارية الرامية إلى تحقيق م تقبل المهني. وتضمَّ س
  منخفض الكربون.

ة   -٣٠ ي حال وفي آب/أغسطس، أصدرت الوكالة المنشور المعنون "تحليل المعالم القياسية الختبارات إزالة الحرارة ف
) IAEA-TECDOC-1819" (الوثيقة التقنية الصادرة عن الوكالة EBR-IIإغالق المفاعل التجريبي السريع التوليد من طراز 

(Benchmark Analysis of EBR-II Shutdown Heat Removal Tests) ي ازات الت مَّ اإلنج ائج وأه رض النت ذي يع ، وال
اعالت  ان المف ل أم ي تحلي تخدمة ف اة المس ة والمحاك حة أدوات النمذج ن ص ق م ق للتحقُّ ي منسَّ روع بحث ا مش ض عنه تمخَّ

دة بالصوديوم.   السريعة المبرَّ

  المفاعالت المرتفعة الحرارة

ة  ُعقدت على هامش  -٣١ وان "استخدام الحرارة النووي ة بعن الدورة العادية الحادية والستين للمؤتمر العام فعالية جانبي
ة أنَّ الصناعة و العالية في العمليات الصناعية" ة الجانبي ذه الفعالي دول األعضاء. وأوضحت ه ن ال راً م اً كبي جذبت اهتمام

ذه يمكن أن تستغلَّ الحرارة المرتفعة التي تُنتجها المفاع مة للحّدِ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وأنَّ ه الت النووية المتقّدِ
 التكنولوجيا جاهزة للنشر اليوم ويمكن إدماجها في الخطط االستراتيجية لتكون جزءاً من مستقبل أكثر استدامة.
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ي تشرين   -٣٢ از ف دة بالغ رَّ اعالت المب ي بالمف ة واجتمع الفريق العامل التقني المعن اً للحال وبر وأجرى تقييم األول/أكت
ة  دى جاهزي ات م ك تقييم ي ذل ا ف از، بم دة بالغ رَّ اعالت المب ا المف ال تكنولوجي ي مج ا ف طلع به طة المض ة واألنش الراهن
ات  ذلك البيان ارف، وك ة، وصون المع ة الدق ات العالي التكنولوجيات، والدراسات المعنية بمتطلبات األمان، ووضع المنهجي

  البرامجية المتعلقة بغرافيت التشعيع.واألدوات 

  التطبيقات غير الكهربائية للقوى النووية

ام   -٣٣ وان ٢٠١٧أصدرت الوكالة منشورين بشأن التطبيقات غير الكهربائية للقوى النووية في ع ا عن ل أولُّهم . ويحم
ة" ة النووي ع الطاق ترك م د المش رص التولي دد  "ف ة النوو NP-T-4.1(الع لة الطاق ن سلس ة) م ن الوكال ادرة ع ة الص ي

(Opportunities for Cogeneration with Nuclear Energy) ة ع الطاق د المشترك م ق التولي ة عن تطبي م لمحة عام ّدِ ، ويق
ا  ي. أمَّ ر البيئ ن األث ل م النووية، والذي يمكن أن يكفل مزايا من قبيل زيادة الكفاءة وتحسين الفعالية من حيث التكلفة والتقلي

من سلسلة الطاقة النووية الصادرة عن الوكالة)،  NP-T-4.3فهو بعنوان "التطبيقات الصناعية للطاقة النووية" (العدد الثاني 
م لمحة عامة عن االستخدام المحتمل للطاقة النووية في النظم والعمليات الصناعية التي تنطوي على احتياجات مرتفعة  ويقّدِ

ن استخدامها من الحرارة/البخار والقوى لالستخدام  ي يمك ة الت د أنواع مفاعالت القوى النووي في المعالجة الصناعية، ويحّدِ
  في طائفة متنوعة من التطبيقات الصناعية.

رين   -٣٤ ي تش د ف ذي ُعق ة، ال ة النووي ي بالتحلي ي المعن ل التقن ق العام ادس للفري اع الس ة االجتم افت الوكال واستض
ور  اني/نوفمبر، بحض ن  ٨الث اركين م ام  ٧مش ي ع دت ف اء. وُعق ى  ٢٠١٧دول أعض زت عل ة ركَّ ات تقني ة اجتماع ثالث

ة  رص المتاح ادية والف ة االقتص ب التقني ة: الجوان يع التالي غيرة المواض اعالت الص ة للمف ر الكهربائي ات غي أن التطبيق بش
دروجين؛ ومسؤوليات  ياق اقتصاد الهي ي س ا ف دروجين نوويًّ اج الهي ه إنت ي ذي يؤّدِ دور ال ة؛ وال والمتوسطة الحجم أو النمطي

ة أيضاً األداة الحاسوبية ال دَّثت الوكال ة. وح ة النووي دَّتها والخاصة المستخدمين والبائعين فيما يتعلق بمشاريع التحلي ي أع ت
دت WAMPبإدارة المياه في محطات القوى النووية ( اء، وعق دة بالم رَّ اعالت المب ي المف اه ف ة للمي ) ألغراض اإلدارة الفعال

  دولة عضواً. ١٤مشاركاً من  ١٤في هذا الصدد حلقة عمل تدريبية بحضور 

  رتعزيز استدامة الطاقة النووية على نطاق العالم من خالل االبتكا

ُعقد في فيينا في شهر حزيران/يونيه محفل إنبرو الرابع عشر للحوار عن إمكانات الطاقة النووية في دعم أهداف   -٣٥
ل  اخ. وحضر المحف ر المن ف من حدة تغيُّ ك التخفي ي ذل ا ف ن  ٣٥التنمية المستدامة، بم دَّم  ٢٣مشاركاً م ة عضواً، وق دول

اخ  المشاركون عروضاً لوجهات النظر السياساتية ر المن ي التصدي لتغيُّ ة ف وى النووي ة للق الوطنية بشأن المساهمة المحتمل
  وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ة   -٣٦ ة النووي يم نظم الطاق ا حول نمذجة وتقي ة ألوروب وفي تشرين األول/أكتوبر، عقدت الوكالة دورة تدريبية إقليمي
اير  ٥خبيراً من  ١٢ا، حضرها بولندبباستخدام منهجية مشروع إنبرو، في وارسو  انون الثاني/ين ي ك دول أعضاء. وُعقد ف

دورة  ة ل ة الختامي ة إزاء المرحل نُهج التعاوني رو بشأن ال ي بدراسة مشروع إنب ي معن اع تقن ة الرئيسي اجتم في مقّرِ الوكال
ة  ١٥من مشاركاً  ١٩الوقود النووي: الدوافع والعقبات المؤسسية واالقتصادية والقانونية، بحضور  ن وكال دولة عضواً وم

ة ة النووي ادي الطاق دان االقتص ي المي ة ف اون والتنمي ة التع ة لمنظم وبر االجالتابع ي أكت د ف تعراض . وُعق ي الس اع التقن تم
ز ديث الج رو، أتح روع إنب ة مش تعراض منهجي أن اس ار وبش ة االنتش أن مقاوم رو بش روع إنب ل مش ن دلي ادرين م ين الص

ن  ٢٢بحضور  ة  ١٨مشاركاً م ة التوجيهي أن تنظر اللجن ة، وأوصى المشاركون ب ن المفوضية األوروبي ة عضواً وم دول
  لمشروع إنبرو في إجراء تنقيح كامل للجزء الصادر من دليل مشروع إنبرو بشأن مقاومة االنتشار.
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  تكنولوجيات دورة الوقود النووي ومواده
  الهدف

ار  ة االنتش اوم اءة ومق ة والكف ان والموثوقي دة من األم ل على تطوير وتطبيق دورة وقود نووي توفر درجة متزاي العم
ين  اء في تعزيز قدراتها، وتحس اعدة ودعم الدول األعض اء. مس وى للدول األعض تدامة البيئية، وتحقق الفائدة القص واالس

عة  رف في النفايات المش ات في مجاالت التص الح المواقع الملوثة، ودعم الدول الممارس تص واإلخراج من الخدمة واس
المستهلة للقوى النووية والبلدان النامية من أجل تطوير البنية األساسية الالزمة للتصرف في النفايات المشعة. جمع البيانات 

ة وتبادل األفكار والمعن الوقود التالف ومرافق الخزن،  اء على مناقش اعدة الدول األعض لوك الوقود ومس علومات عن س
اء على إخراج المواقع النووية التي تتأثر بالحوادث من الخدمة،  اعدة الدول األعض ية. ومس النووي في الظروف القاس

ثة خارج الموقع.   واستصالح المناطق الملوَّ

  موارد اليورانيوم وإنتاجه

تودعات اليورانيوم في العالم  -١ ع مس ة بتوزُّ يع قاعدة بياناتها الخاص  (UDEPO)عملت الوكالة على تحديث وتوس
موقع مستودع جديد، بما في ذلك مستودعات اليورانيوم من النوع  ٨٠٠مستودع يورانيوم إضافي و١٠٠٠لتشمل أكثر من 

  ُعقدا في فيينا في شهَري آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر. غير المتوافق. واضُطِلع بالعمل خالل اجتماعين لالستشاريين

يا والمحيط  -٢ أن الكيمياء الجيولوجية لليورانيوم في منطقة آس وفي أيار/مايو، نّظمت الوكالة حلقة عمل تدريبية بش
رها الهادئ، ُعقدت في تايلند. و اركاً من  ٣٦أبرزت حلقة العمل، التي حض تدا ١٩مش مة بلداً، التحديات المتعلقة باس

ايا التقنية والبيئية  امل، مع التركيز على القض تخراج ش تخدام نَهج اس تعادة اليورانيوم باس الجوانب الجيوكيميائية الس
  واالقتصادية واالجتماعية وقضايا الحوكمة.

ـالح المواقـوُعقد االجتماع التقني لفريق التبادل المعني بتعدين اليورانيوم واستص -٣ ـع (فريـ ـادل) فـق التبـ  يـ
ين ور-بيس كل  غارتومب-س رين األول/أكتوبر (الش ا، في تش واً  ٢٠خبيراً من  ٤٠). واجتمع أكثر من ١بفرنس دولة عض

بة. وأبرَز  قة مأمونة ومناس ة إدارة الحاالت الموروثة، وتطوير موارد اليورانيوم بطري ية واحدة لمناقش ومنظمة دول
ين ومرحلة ما بعد المعالجة أثناء مرَحلَتي التخطيط وتشغيل مشروع المشاركون أهمية النظر في قضايا مرحلة ما بعد التعد

 ما.

 

المشاركون في االجتماع التقني لفريق التبادل يستعرضون خريطة موقع بيرناردان خالل رحلة ميدانية لمراقبة أنشطة  -١-الشكل
 االستصالح التاريخية والحالية لمناجم اليورانيوم السابقة في المنطقة.
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ون لفريقوُعقد  -٤ ترك اليورانيوم االجتماع الرابع والخمس النووية التابعة لمنظمة التعاون  الطاقة وكالة بين المش
مندوباً من  ٤٨الذرية في باريس في تشرين الثاني/نوفمبر بحضور  للطاقة الدولية والوكالةوالتنمية في الميدان االقتصادي 

اركون أح ٣٣ من "اليورانيوم بلداً. وناقش المش دث تقديرات عرض وطلب اليورانيوم في جميع أنحاء العالم إلدراجها ض
   : موارده وإنتاجه والطلب عليه" ("الكتاب األحمر").٢٠١٨في عام 

  وقود مفاعالت القوى النووية

قة واالجتماعات التدريبية، مساعدة الدول األعضا -٥ سَّ تبادل ء على واصلت الوكالة من خالل المشاريع البحثية المن
نيعه وتقييم أدائه فيما يتعلق بجميع أنواع مفاعالت القوى النووية. وتم  ميمه وتص أن تطوير الوقود وتص المعلومات بش
ل الحوادث، وكذلك التركيز على تحليل  مة بقدرة عالية على تحمُّ كل خاص على تطوير أنواع الوقود المتس التركيز بش

  سلوك الوقود في ظروف الحوادث.

ق المعنون "موثوقية وخال -٦ روع البحثي المنسَّ يقي البحثي الثالث للمش أنواع الوقود العالية القدرة ل االجتماع التنس
رين  غوط" الذي ُعقد في فيينا في تش تخدمة في مفاعالت الماء الثقيل المض والمتقدمة وذات معدالت الحرق المرتفعة المس

ركاء-األول/أكتوبر رين الثاني/نوفمبر، قيَّم ش روع  تش اء، النتائج النهائية للمش ة، من خمس دول أعض روع الخمس المش
ي للتحديات المنطوية على نشر أنواع الوقود المتقِدّمة المستخدمة في مفاعالت الماء  ق الذي يسعى إلى التصّدِ البحثي المنسَّ

يقي البحثي ا رين الثاني/نوفمبر في فيينا االجتماع التنس غوط. وُعقد في تش ق الثقيل المض روع البحثي المنسَّ لثالث للمش
رون من  روع األربعة والعش ركاء المش واً النتائج  ١٨المعنون "نمذجة الوقود في ظروف الحوادث". وقيَّم ش دولة عض

ل إلى فهم أفضل لسلوك الوقود النووي في ظروف الحوادث من  ق، الذي يهدف إلى التوصُّ سَّ النهائية للمشروع البحثي المن
  ان النووي.أجل تعزيز األم

أن  -٧ عت الوكالة برنامجها التقني والتدريبي في مجال وقود مفاعالت القوى النووية، فقد عقدت اجتماعات بش ووسَّ
  الوقود النووي في جمهورية إيران اإلسالمية، وبولندا، وفييت نام.

ف في الوقود المستهلك الناتج عن مفاعالت القوى النووية   التصرُّ

باط/ُعقد  -٨ ف في في فيينا في ش رُّ ق المعنون "التص روع البحثي المنسَّ يقي البحثي األول للمش فبراير االجتماع التنس
يع قاعدة  اء إلى توس بع دول أعض ارك فيه س روع الذي تش تهلك والكوريوم التاِلفين للغاية". ويهدف المش الوقود المس

ف في الوقود المستهلَك ا   لتالف للغاية.المعارف الحالية وتحديد النُّهج الُمثلى للتصرُّ

ق المعنون "برامج إدارة  -٩ وفي تشرين األول، استضافت الوكالة أول اجتماع تنسيقي بحثي للمشروع البحثي المنسَّ
تقادم نظم الخزن الجاف" بمشاركة خمس دول أعضاء. وتباَدل المشاركون في االجتماع أحدث البحوث والتطورات وكذلك 

نات، وكذلك المتعلقة ببرامج الرصد والتفتيش والمراقبة.التجارب المتعلقة بتقاُدم النُّظم واله   ياكل والمكّوِ

مة من أجل تحسين استدامة  ١٨وحضر  -١٠ خبيراً من عشر دول أعضاء االجتماع التقني حول دورات الوقود المتقّدِ
اركون  تدنيةالقوى النووية من خالل  رين األول/أكتوبر. وناقش المش عاع، الذي ُعقد في فيينا في تش النفايات القوية اإلش

تهَلك والتي تنظر فيها الدول وجهات النظر التقنية المختلفة  ف في الوقود المس رُّ حول مختلف الخيارات المتاحة للتص
اء حالياً، مع التركيز على تقليل عبء النفايات، بهدف إعداد تقر ات األعض ياس انعي الس دره الوكالة لفائدة ص ير تقني تص

  والقرارات.

  التصرف في النفايات المشعّة، واإلخراج من الخدمة، واالستصالح البيئي

عّة.  -١١ عة من التحديات المتعلقة بالنفايات المش ي لمجموعة واس ّدِ اء في التص اعدة دولها األعض لت الوكالة مس واص
عة تموز/يوليه، أوفدت الوكالة أول وفي  ف في النفايات المش رُّ تعراض المتكاملة المتعلقة بالتص بعثة من بعثات خدمة االس

ركة الحكومية إلدارة المحطات النووية  تغرقت البعثة التي أُوفِدت إلى الش تهلك (أرتيمس). واس  (SOGIN)والوقود المس
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وأجرت يل والتصُّرف في النفايات المشعّة. يوماً، واستعرضت البعثة برنامج إيطاليا إلخراج المرافق النووية من التشغ ١٢
اً،  رين األول/أكتوبرالوكالة أيض ً في تش ا تعراض رف في في إطار خدمة أرتيمس  ، اس أن التص للخطة الوطنية البولندية بش

  . ووردت طلبات إليفاد بعثات أرتيمس من ثماني دول أعضاء.النفايات المشعة والوقود النووي المستهلك

تهلك والنفايات وقامت الوكالة  -١٢ ف في الوقود المس رُّ يعه فيما يخصُّ "التص بتحديث محتوى التعلُّم اإللكتروني وتوس
ف في  رُّ يفت ثالث وحدات نمطية جديدة إلى دورة "التص الح البيئي". وأض تص عّة" و"اإلخراج من الخدمة" و"االس المش

يفت ثال عة المختومة المهَملة". وأض ادر المش عة والمص الح النفايات المش تص افية إلى دورة "االس ث وحدات نمطية إض
ول إلى مواد التعلُّم اإللكتروني في إطار هذا  يفت تحديثات إلى دورة "التخلُّص الجيولوجي". ويمكن الوص البيئي" مثلما أض

ع دورات تدريبية ( ي، الذي يتألَّف من تس رة)، عبر اإلنترنت من خالل نظ ٩٤وحدة نمطية و ٤٨المنهاج الدراس ام محاض
  ).CLP4NETإدارة التعلُّم التابع للوكالة عبر منصة التعلم اإللكتروني ألغراض التعليم والتدريب (

  التصرف في النفايات المشعة

اء  -١٣ ور تلبيةً الهتمام الدول األعض درت الوكالة المنش عّة، أص ف في النفايات المش رُّ طة التص بالتخطيط ألنش
Selection of Technical Solutions for the Management of Radioactive Waste  ف في رُّ (اختيار الحلول التقنية للتص

عّة)  ف في النفايات ). ويحّدد IAEA-TECDOC-1817(النفايات المش رُّ ور الجديد معايير اختيار تكنولوجيات التص المنش
م نهجاً منّظماً الختيار أنس   ب الحلول.ويستعرضها، ويقارن بين مختلف الخيارات التقنية، ويقّدِ

لتقرير عن المرحلة األولى من المشروع المعنون "حالة واتجاهات التصّرف في وأعدَّت الوكالة الصيغة النهائية ل -١٤
ية األوروبية  روع، الذي يجري تنفيذه في إطار تعاون وثيق مع المفوض م المش ّمِ عّة". وُص تهلَك والنفايات المش الوقود المس

ادي (وكالة الطاقة النووية)، للترويج للفوائد ووكالة الطاقة النووية التابعة ل منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتص
  المتأتية من اإلبالغ عن أرصدة الوقود النووي المستهلَك والنفايات المشعّة.

ور  -١٥ رت الوكالة المنش دة والمهونش غيلية من المفاعالت المبرَّ تخدام نظام المعايير المرجعية للنفايات التش دَّأة اس
ع المعايير المرجعية للنفايات (IAEA-TECDOC-1815) بالماء ات وض ل ممارس ّمن لمحة عامة عن أفض ، وهو يتض

ف  رُّ عاع التي يتم توليدها والتص طة اإلش عيفة والمتوس دة بالماء الض غيلي االعتيادي للمفاعالت المبرَّ فيها خالل العمر التش
  بالماء. ومثل هذه المعايير المرجعية يمكن أن تساعد الدول األعضاء على تقليل النفايات الناشئة خالل التشغيل. والمهدَّأة

  اإلخراج من الخدمة واالستصالح البيئي

دولة عضواً حلقة العمل بشأن األساليب الحالية والناشئة لتحقيق المستوى  ٢٦مشاركين من  ١١٠حضر أكثر من  -١٦
كفاءة في اإلخراج من الخدمة في المجال النووي، التي نّظمها معهد تكنولوجيا الطاقة بالنرويج، بالتعاون لألمان والاألمثل 

ادي. وتناولت  مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتص
يع راهنة مثل التطبيقات الع ملية للبحث والتطوير وكذلك التكنولوجيات المتقدمة في مجال اإلخراج من حلقة العمل مواض

الخدمة. وأكَّد المشاركون في حلقة العمل على أهمية تباُدل المعلومات بين الباحثين في مجال اإلخراج من الخدمة والمنفِّذين 
  له.

أن تطوير تنفيذ برامج اإلخراج من -١٧ رت الوكالة وقائع المؤتمر الدولي بش الح البيئي على  ونش تص الخدمة واالس
سبانيا، في عام  الصعيد العالمي، الذي ُعقد في مدريد سة، والتحديات الراهنة، ٢٠١٦بإ شور موجزاً لكل جل ن المن . ويتضمَّ

ال والنُّهج األساسية المتاحة لزيادة تقدُّم اإلخراج من الخدمة واالستصالح البيئي، على النحو الذي حدَّده المشاركون في أعم
ور  درت الوكالة المنش مبر، أص تحليل البيانات وجمعها لتحديد تكاليف إخراج مفاعالت المؤتمر.  وفي كانون األول/ديس

ن مجموعة نموذجية من المدخالت وبيانات المعايير المرجعية (IAEA-TECDOC-1832) البحوث من الخدمة مَّ ، وهو يتض
  مراحل التخطيط المبكرة.  لتقدير التكلفة الكلية لإلخراج من الخدمة خالل 
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  التصرف في المصادر المشعة المختومة المهَملة

يا -١٨ عّة في آس ادر المش أن تعزيز أمن المص طى بالتعاون مع المبادرة المعنية   نّظمت الوكالة حلقة عمل بش الوس
خبيراً من  ٥٠عمل دراسات الطاقة واألمن الكائن بموسكو، وحكومة كازاخستان، وحضر حلقة البالتهديد النووي، ومركز 

دول أعضاء. وأبرز المشاركون الحاجة إلى استمرار تقديم المساعدة إلى الدول األعضاء في مجال بناء وتعزيز قدرات  ٦
  الجهات الرقابية والتشغيلية على السواء، من أجل تعزيز األمن النووي واإلشعاعي في المنطقة.

اء فيما  -١٩ عّة وقّدمت الوكالة الّدعم إلى الدول األعض ادر المش ف في المص رُّ يتعلق بتقييم الخيارات المتاحة للتص
بة، وإعادة التدوير واإلعادة إلى بلد  ترك مع نفايات أخرى في المرافق المناس المختومة الُمهَملة، بما في ذلك التخلُّص المش

اريع التخلُّص د لت الوكالة دعمها لمش بر. وواص ة للس ص أ، والتخلُّص داخل ُحفر مخصَّ بر في غانا المنش اخل ُحفر الس
  وماليزيا، بما في ذلك اختبارات اإلخراج من الخدمة الخاصة بالمعدات الرئيسية.

باراغواي، ، وأوروغوايألبانيا، وكوادور، وإمن  ٢و ١مصدراً من الفئة  ٣٧ودعمت الوكالة التحضيرات إلزالة  -٢٠
سابقاً، و، وبيرو، وتونس، وجمهورية )المتعددة القوميات-دولة(وبوليفيا  ستكمال لبنانمقدونيا اليوغوسالفية  ر ا ؛ ومن المقرَّ

اً في تدريب نحو ٢٠١٨أعمال اإلزالة في عام  اعدت الوكالة أيض دولة  ٢٠من الموظفين المحليين من أكثر من  ٢٠٠. وس
واً في مجال  عّة المختومة المهَملة في كّل من  ٥إلى  ٣تكييف الفئات عض ادر المش يكا، والجمهورية بليز، وجامامن المص

  .الدومينيكية، وجمهورية إيران اإلسالمية، والصين، وغانا، وماليزيا

ف المأمون واآلمن في المصادر المشعّة المختومة المهَملة، قّدمت وفي إطار الجهود المبذولة لزيادة  -٢١ تعزيز التصرُّ
ادر  مفهوماً جديداً الوكالة  ف في المص رُّ لة. والهدف من ذلك هو زيادة القدرة العالمية على التص للمراكز التقنية المؤهَّ

كل جيد و جيع البلدان التي لديها مراكز مجهَّزة بش عّة المختومة المهَملة من خالل تش بينالمش ِغّل موظفين مدرَّ أن على  تش
ف في تلك المصادر داخل  توفِّر وعلى المستوى اإلقليمي. وأُطلق هذا المفهوم في فعالية  تلك البلدانالخدمات التقنية للتصرُّ

  جانبية أقيمت خالل الدورة العادية الحادية والستين للمؤتمر العام للوكالة.
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 بناء القدرات والمعارف النووية
  من أجل تنمية الطاقة المستدامة

  الهدف

تدامة،  تراتيجيات الطاقة المس ع اس اء في مجال تخطيط الطاقة والقوى النووية من أجل وض تعزيز قدرات الدول األعض
ات  وغ وإجراء الدراس تثمارات في مجال الطاقة، وص أن خيارات نظم الطاقة وإمدادات الكهرباء، وتخطيط االس بش

اعدة  اء على إدارة المعارف النووية وتوفير الخدمات والمس ات البيئية المتعلقة بالطاقة. وبناء قدرات الدول األعض ياس الس
راء وتوفير المعلومات المطبوعة واإللكت رونية في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية ألمانة في مجال إدارة المعارف. وش

  الوكالة وللدول األعضاء.

  نمذجة الطاقة ومصارف البيانات وبناء القدرات

فعالية لبناء القدرات بشأن  ٤٥من خالل مشاريع التعاون التقني الوطنية واإلقليمية  ٢٠١٧عقدت الوكالة في عام  -١
مهنيًّا من  ٦٩٠الشرقية وأمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي. وتلقى التدريب ما يزيد على تخطيط الطاقة في أفريقيا وأوروبا 

واً من خالل التدريب عن بعد وفعاليات التدريب وجهاً لوجه. وتعاونت الوكالة مع لجنة األمم المتحدة  ٧٠ دولة عض
  في مجال تخطيط الطاقة في البلدان األفريقية.االقتصادية ألفريقيا في جهود مشتركة من أجل المساعدة على بناء القدرات 

عات وتحسينات على منشورها السنوي المعنون  -٢ "تقديرات واستجابةً لطلبات الدول األعضاء، أدخلت الوكالة توسُّ
لة البيانات المرجعية). وتحتوي طبعة عام  ١، (العدد "٢٠٥٠الطاقة والكهرباء والقوى النووية للفترة حتى عام  لس من س

  على أوصاف أكثر تفصيالً للوضع الراهن وتوقُّعات بشأن المستقبل. ٢٠١٧

  تحليل العالقة بين الطاقة واالقتصاديات والبيئة

خالل الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، التي ُعقدت  -٣
قع االختيار على الوكالة لتقوم بدور جهة االتصال لمعرض األمم المتحدة عن ألمانيا، في تشرين الثاني/نوفمبر، وبفي بون 

تها األمم  طلعت الوكالة بدور القيادة في الفعالية الجانبية التي نظمَّ ية. كما اض اس ناعة واالبتكار والبنية األس الطاقة والص
أن الطاقة، بالتعاون مع عدَّة وكاال لتي ركَّزت على الجهود التي تبذلها المنظمات من تابعة لألمم المتحدة، وا تالمتحدة بش

ين فهم  اء على تقييم نظم الموارد بطريقة متكاملة. وكان الهدف من هذه الفعالية هو تحس أجل بناء قدرات دولها األعض
ات في المناخ،  ي والمياه، وتأثير هذه المقايض تخدام الطاقة واألراض ات التي ال بد منها فيما يتعلق باس بغية تمكين المقايض

ل مع الجمهور، تعاونت  ات واتِّخاذ القرارات. ومن أجل زيادة التواص ياس ع الس اد بذلك الفهم في وض ترش الدول من االس
هامات  وء على إس ليط الض افيتين لتس الوكالة مع الرابطة الدولية لتداول االنبعاثات من أجل تنظيم فعاليتين جانبيتين إض

  دَّة تغير المناخ ودور االبتكار في تكنولوجيات القوى النووية.القوى النووية في التخفيف من ح

أن تغير المناخ،  -٤ رين لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بش وقُبيل انعقاد الدورة الثالثة والعش
وء على دور العلوم والتكنولوجيا النووية في التخف لِّط الض يف من حدَّة تغير المناخ أنتجت الوكالة ثالث كتيِّبات جديدة تس

ده،  خير القوى النووية ؛ والوكالة الدولية للطاقة الذرية وتغيُّر المناخحملت العناوين التالية: ووالتكيُّف معه ورص تس
تدامة وق في إطار اتفاق باريس؛ وألغراض التنمية المس دها ودعمها القوى النووية وآليات الس لت الوكالة رص . وواص

طلع  دة األولى للعمل الذي تض وَّ تعراض الخبراء للمس اركت في اس به الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وش
 درجة مئوية. ١٫٥للتقرير الخاص الصادر عن الهيئة بشأن آثار االحترار العالمي بمقدار 
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ادية التي تنتج عن البر -٥ ق جاٍر يهدف إلى تقييم اآلثار االقتص روع بحثي منسَّ امج النووية على وفي إطار مش
عيدين الوطني واإلقليمي، أطلقت الوكالة برامجية  ن البلدان من تقييم ظروفها EMPOWERالص ، وهي أداة برامجية تمّكِ

الخاصة من حيث االقتصاد الكلِّي حتى يتسنى لها تكوين موقف وطني في هذا الصدد. وسوف تُستخدم هذه األداة في إطار 
  وبناء القدرات في مجال االقتصاد الكلِّي لفائدة الدول األعضاء. خدمة جديدة معنية بالنمذجة

ادية واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة وبرنامج األمم ٢٠١٧وخالل عام  -٦ ؤون االقتص ، وبالتعاون مع إدارة الش
التقييم المتكامل للمناخ  المتحدة اإلنمائي، قدَّمت الوكالة أنشطة لتحديد النطاق وأنشطة تدريبية بشأن األدوات المستخدمة في

  واألراضي والطاقة والمياه، وذلك في كّلٍ من دولة بوليفيا المتعددة القوميات وغانا ونيكاراغوا وأوغندا.

  إدارة المعارف النووية

ا منصة الوكالة للتعلم اإللكتروني ألغراض التعليم والتدريب في يفهستضتي تخالل العام، تجاوز عدد الدورات ال -٧
لين  ٥٨٠لنووي المجال ا   .٢٠١٧مستخدماً بحلول نهاية عام  ٢١ ٣٠٠دورة، وبلغ عدد المستخدمين المسجَّ

ل برنامج األكاديمية الدولية لإلدارة النووية التابع للوكالة  -٨ تقطابوواص افت أربع  االهتمام العالمي. اس تض واس
ت  A&Mجامعات، هي جامعة  اس بالواليات المتحدة األمريكية وجامعة طوكيو في اليابان وجامعة نورث ويس في تكس

تعراض نظراء تقييمية موفدة من األكاديمية، بهدف تقييم مدى امتثال  راند في جنوب أفريقيا، بعثات اس وجامعة ويتواترس
مها تلك الجامعات في مجال إدارة التكنولوجيا النووية  افية  ٥لمتطلبات األكاديمية. وتعكف البرامج التي تقّدِ جامعات إض

ة باألكاديمية، بهدف زيادة توافر الدورات  ية تمنح درجات عملية وتفي بمتطلبات الكفاءة الخاص على اإلعداد لبرامج دراس
  الدراسية على مستوى درجة الماجستير للمديرين في القطاع النووي.

طلعت الوكالة بخمس زيارات ل٢٠١٧وفي عام  -٩ ات التالية: ، اض س اعدة في مجال إدارة المعارف، إلى المؤس لمس
ركة  ي في آذار/مارس؛ ومحطة إغنالينا للقوى النووية في Atomstroyexportش اهمة، في االتحاد الروس ركة مس ، وهي ش

ركة الكهرباء الوطنية  ين في أيار/مايو، وش ان/أبريل؛ ومحطة دايا باي للقوى النووية في الص يكية، ليتوانيا في نيس التش
يكية في أيار/مايو اهمة، ومحطة تيميلين للقوى النووية في الجمهورية التش ركة مس ة –وهي ش س حزيران/يونيه؛ وإلى مؤس

رين األول/أكتوبر. وركَّزت الزيارات على  لوفاكيا في تش ي للقوى النووية في س لوفاكية ومحطة موهوفتس الكهرباء الس
  هذه المؤسسات، بدءاً من التصميم والتشغيل ووصوالً إلى اإلخراج من الخدمة.استعراض ودعم برامج إدارة المعارف في 

لت  -١٠ يةوواص لدورات التعليم هاالتي  ا م ية  تنّظِ ية وإدارة المعارف النوو قة النوو طا لة في مجالي إدارة ال كا الو
تقطاب ي واإلمارات المديرين المقبلين. وُعقدت أربع مدارس في مجال إدارة الطاقة النووية في اليابان  اس واالتحاد الروس

ور  ة  ٣١طالباً من  ١٤٥العربية المتحدة والمركز الدولي للفيزياء النظرية في إيطاليا، بحض واً. وُعقدت مدرس دولة عض
رها  واً.  ٢٥طالباً من  ٦٠واحدة في مجال إدارة المعارف النووية في المركز الدولي للفيزياء النظرية، وحض دولة عض

يط تنفيذ مدارس إدارة الطاقة وخالل العام، توصَّ  يفة بهدف تبس لت الوكالة إلى اتفاق مع جميع المنظمات اإلقليمية المض
  وتنسيقه وإضفاء طابع منهجي عليه. ذلك التنفيذ النووية وتوثيق

  جمع المعلومات النووية ونشرها

اء النظام الدولي للمعلومات النووية (نظام إينيس) في عام  -١١ واً  ١٣١ل إلى ليص ٢٠١٧زاد عدد أعض دولة عض
جالت في نظام إينيس  ٢٤و ف مليون من  ٤٫١منظمة دولية. وبلغ عدد الس جل، بما في ذلك ما يزيد على نص ماليين س

افت الوكالة  هولة عبر القنوات التجارية. وأض ول عليها بس وص الكاملة التي ال يمكن الحص جالً  ١٠٣ ٨٧٩النص س
بكية ما يزيد على نّصٍ كام ٨٠٠٠ببليوغرافيًّا وأكثر من  فحاته الش تودع نظام إينيس، الذي حقَّقت ص مليون  ٢٫٩ل إلى مس

دة اللغات تخدم المجتمع الدولي بثماني لغات.  وعة مرادفات نظام إينيس المتعّدِ ت موس تمرَّ اهدة خالل العام. واس مش
در، و تخدام برامجية بحث تجارية ببرامجية بحث مفتوحة المص ت الوكالة عن اس تعاض هو ما أدَّى إلى وفورات في واس

  التكاليف. 
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اركون من  -١٢ بكة نظام إينيس ُعقدت في تشرين األول/أكتوبر  ٢٢وحضر مش دولة عضواً حلقة تدريبية خاصة بش
غيلية  ين العديد من الجوانب فيما يتعلَّق باإلمكانات التش في فيينا. وكان الهدف من الحلقة التدريبية هو بناء القدرات وتحس

  ز الوطنية التابعة لشبكة نظام إينيس.لدى المراك

مان أن تظلَّ موارد المعلومات والخدمات محدَّثة  -١٣ لت مكتبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية عملها من أجل ض وواص
هولة: و ول إليها بس ل المكتبة عبرعدد المجالت اإللكترونية المتاحة  ارتفعوفعَّالة من حيث التكلفة ويمكن الوص إلى  ليص

خص؛ وا ١٠ ٠٠٠مجلة؛ وزار المكتبة أكثر من  ٥٣ ٣٠٠أكثر من  ح أكثر من يتمفردة؛ وأُ  ١٨٠٠أكثر من ُطلع على ش
  عملية إعارة فيما بين المكتبات. ١٧٠٠

أت الوكالة ما يزيد على  -١٤ ية ١١٠٠وأنش خص تخدمين الش تمرار ورود لدى المكتبة من نماذج المس تجابة الس ، اس
ول على  اً والالمعلومات النووية المتعلقة بخدمات المنتجات والمن  وعاتمجمطلبات للحص يص مة خص مَّ  لتلبية تلكمص

اً اتالطلب ات  ١٥. ووفَّرت الوكالة أيض ر تلك الجلس أن الجوانب العامة في عمل المكتبة، وحض ة تدريبية بش  ٢٢٠جلس
تمل على " اركاً. ومع االنتقال إلى نظام جديد متكامل إلدارة المكتبة يش ار من الممكن اآلن البحث مش اف"، ص خدمة اكتش

  في جميع الموارد.

التي تضمُّ  —ومن خالل مكتبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، نسَّقت الوكالة عمل الشبكة الدولية للمكتبات النووية  -١٥
  ممارسات.عن طريق تيسير تقاُسم المعارف والموارد وأفضل ال —دولة عضواً  ٣٩مكتبة ومعهداً بحثيًّا من  ٥٨
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  العلوم النووية
  الهدف

ادية.  اء في مجال تطوير العلوم النووية وتطبيقها كأداة لتحقيق تنميتها التكنولوجية واالقتص زيادة قدرات الدول األعض
  واستخدامها الفعَّال.ومساعدة الدول األعضاء في مجال إدارة مفاعالت البحوث 

  البيانات النووية

اريع الوطنية المعنية بتقييم البيانات النووية من أجل  -١ عملت الوكالة مع خبراء الفيزياء النووية العاملين في المش
دارات تخدامها في ثالث إص ية في مجال مكتبات  إنتاج تقييمات نظيرية عالية الجودة لألكتينات والمواد الهيكلية الس رئيس

ام  ت في ع ة أُطلق ات النووي ان ة)، و ENDF/B-VIII، أال وهي: ٢٠١٧البي دة األمريكي ات المتح ة  JEFF-3.3(الوالي (منظم
ادي/وكالة الطاقة النووية)، و (أوروبا). وفي إطار هذه العملية، أجرى  TENDL-2017التعاون والتنمية في الميدان االقتص

ة البيانات باستخدام المعايير المرجعية للحرجية.خبراء من الوكالة و   من خارجها عمليات للتحقُّق التكاملي من صحَّ

أن  -٢ فرات الذرية والجزيئية بش بكة الدولية لمراكز الش رين الثاني/نوفمبر، عقدت الوكالة اجتماعاً تقنيًّا للش وفي تش
ادمات التعاقبية ل التص الس ة بس ع  بيانات الديناميات الجزيئية الخاص عيع. وخالل االجتماع، وض عالماً من  ١٣بعد التش

بب النيوترونات.  ١١ رار التي تلحق بالمواد بس وبية لألض أن عمليات المحاكاة الحاس واً خطَّة لقاعدة بيانات بش دولة عض
ادر خارجية متعِدّدة فيما يتص تعانة بمص اً عدداً من المبادرات التي يمكن إطالقها في مجال االس وا أيض ل بقاعدة وناقش

عة.   البيانات المذكورة، بما في ذلك مبادرة بشأن استخدام الحوسبة الموزَّ

ور  -٣ مبر اجتماع تقني حول معالجة البيانات النووية، بحض اركاً من  ١٤وُعِقد في فيينا في كانون األول/ديس مش
تم ٩ بل الكفيلة بأن تس فرات المعالجة الس رو ش اء. وخالل االجتماع، ناقش مطّوِ رَّ البرامجيات المتعلقة بفيزياء دول أعض

اركون  تقبل. واتَّفق المش تها جيِّدا في المس حَّ تخدام مكتبات بيانات نووية متحقَّق من ص المفاعالت ودورات الوقود في اس
طلع به الوكالة، أُطلق في عام  اط تض اً على دعم نش فرات قيد التطوير في عدَّة دول ٢٠١٧أيض ة الش حَّ ، للتحقُّق من ص

  .أعضاء

  مفاعالت البحوث

  استخدام مفاعالت البحوث وتطبيقاتها

يط النيوتروني ٢٨دعمت الوكالة خالل العام  -٤ واً فيما يتعلق  ٢٣في  مختبراً من مختبرات التحليل بالتنش دولة عض
ل إليها عن طريق توفير اختبار الكفاءة من خالل المقارنة بين المختبرات. وفي  ة نتائج القياس التي تتوصَّ بالتحقُّق من صحَّ
اركون  لوفينيا، أجرى المش تيفان في ليوبليانا بس رين الثاني/نوفمبر بالتعاون مع معهد جوزيف اس حلقة عمل ُعقدت في تش

يالً نقديًّا لنتائج اختبار الكفاءة لتحديد المشاكل المثارة ومناقشة السبل الممكنة لتحسين النتائج. وفي كانون األول/ديسمبر، تحل
رت الوكالة الوثيقة التقنية المعنونة  فيما  ٢٠١٥-٢٠١٠"اختبار الكفاءة عن طريق المقارنة بين المختبرات في الفترة نش

 )TECDOC-1831 (الوثيقة التقنية الصادرة عن الوكالة يوتروني وتقنيات تحليلية أخرى"يخصُّ التحليل بالتنشيط الن
(Proficiency Testing by Interlaboratory Comparison Performed in 2010–2015 for Neutron Activation Analysis and 

Other Analytical Techniques), 

تفا تنباطات والدروس المس مختبراً في مختلف أنحاء العالم. وأطلقت الوكالة  ٣٠دة من اختبارات أجراها التي تعرض االس
  في تشرين األول/أكتوبر دورتها الدراسية الجديدة للتعلُّم اإللكتروني عبر اإلنترنت بشأن التحليل بالتنشيط النيوتروني.

تخدام الت -٥ أن اس طس، عقدت الوكالة حلقة العمل التدريبية الثالثة بش وير النيوتروني المتقدم وفي آب/أغس ص
ينغ، ألمانيا. وخالل حلقة العمل، ألقى -ألغراض البحوث والتطبيقات، بالتعاون مع مركز هاينز ماير اليبنيتز في غارش
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دولة عضواً محاضرات وشاركوا في تمارين عملية تناولت أساليب مختلفة للتصوير النيوتروني، بما  ١٧مشاركاً من  ١٩
  جالي البحوث والصناعة.في ذلك تطبيقاته في م

ول إلى  -٦ دها الوكالة القيام بدور البوابة التي تكفل الوص لت قاعدة بيانات مفاعالت البحوث التي تتعهَّ وواص
ا يزيد على  املة عمَّ يِّدت حتى اآلن في  ٧٧٠معلومات تقنية ش واً، بما في ذلك  ٦٨من مفاعالت البحوث التي ُش دولة عض

تخدام تلك المف منَّة في قاعدة بيانات مفاعالت البحوث ٢٠١٧اعالت. وفي عام معلومات عن اس ثت المعلومات المتض ، ُحّدِ
  مرفقاً باستخدام مدخالت قدَّمتها الدول األعضاء. ١١١بشأن 

ور المعنون  -٧ درت الوكالة المنش تراتيجي لمفاعالت البحوث"وخالل العام، أص  NG-T-3.16(العدد  "التخطيط االس
لة الطاقة النوو لس تراتيجية من س ادات وأمثلة فيما يتعلق بكيفية إعداد الخطط االس م إرش ادرة عن الوكالة)، الذي يقّدِ ية الص

وتنفيذها فيما يخصُّ مفاعالت البحوث القائمة والجديدة. وأصدرت الوكالة كتيِّباً جديداً بعنوان "مفاعالت البحوث في أمريكا 
م موجزاً     لألنشطة الرئيسية التي تضطلع بها مفاعالت البحوث في المنطقة.الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي" يقّدِ

  مشاريع مفاعالت البحوث الجديدة، وإرساء البنى األساسية، وبناء القدرات

ي الحقائق وقدَّمت إرشادات ودعمت تنظيم حلقات عمل وطنية في  ٦، أوفدت الوكالة ٢٠١٧في عام  -٨ ّصِ بعثات لتق
شكل ر في بناء مفاعالت بحوث: أذربيجان، ودولة بوليفيا المتعددة القوميات (ال )، وكينيا، والفلبين، ١-البلدان التالية التي تفّكِ

اء مفاعل بحوث جديد متعدد األغراض.  وجنوب أفريقيا، وتايلند. وعملت الوكالة يراتها إلنش أن تحض اً مع نيجيريا بش أيض
وخالل العام، استعرضت الوكالة وثيقة دراسة الجدوى وتقرير التقييم الذاتي بشأن حالة البنية األساسية النووية الوطنية في 

  في هذا الصدد.إلى نيجيريا البالد، وقدَّمت توصيات 

  

  الحفر الجيولوجي التي ُشيِّدت في سياق عمليات تحديد خصائص المواقع من أجل تشييدإحدى آالت  -١-الشكل
  كيلوواط في إل آلتو، دولة بوليفيا المتعددة القوميات. ٢٠٠مفاعل بحوث جديد بقدرة 

اري -٩ دة في مش أن جوانب متعّدِ ي في فيينا حلقتي عمل تدريبيتين بش ها الرئيس ع وعقدت الوكالة خالل العام في مقّرِ
ية النووية  اس أن تقييم البنية األس افت الوكالة حلقة عمل تدريبية بش تض بتمبر، اس مفاعالت البحوث الجديدة. وفي أيلول/س

ور  اريع مفاعالت البحوث الجديدة، بحض اركاً من  ٣٠الوطنية لدعم مش رين األول/أكتوبر،  ٢١مش واً. وفي تش دولة عض
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أن إعدا ور نظَّمت الوكالة حلقة عمل تدريبية بش روع مفاعل بحثي جديد، بحض ة جدوى لمش اركاً من  ٣٠د دراس مش
  دولة عضواً. وقدَّمت حلقتا العمل المذكورتان معلومات عملية وأتاحتا محفالً لتقاُسم الخبرات والدروس المستفادة. ٢٤

ة أم٢٠١٧وفي عام  -١٠ بكة اإلنترنت التابع للوكالة إتاحة الفرص روع مختبر المفاعالت على ش ل مش ام ، واص
صين في مجال الهندسة النووية في أفريقيا وأوروبا وأمريكا الالتينية للمشاركة في التجارب التي  الطالب والشباب المتخّصِ

يفان هما، مفاعل البحوث  ر عبر اإلنترنت. ووفَّر مرفقان ُمض في  RA-6تُجرى في المفاعالت عن طريق البث المباش
الفرنسية للطاقة الذرية والطاقات البديلة، بثًّا مباشراً للتجارب لفائدة مشاركين من التابع للمفوضية  ISISاألرجنتين ومفاعل 

رين الثاني/نوفمبر، وقَّعت الوكالة اتِّفاقاً مع كوبا وكولومبيا وليتوانياو بيالروس وتونس وجمهورية تنزانيا المتحدة . وفي تش
طار المشروع المذكور في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في جامعة كيونغ هي في جمهورية كوريا بشأن استهالل البّثِ في إ

، وهو مفاعل بحوث من طراز تريغا موجود في MA-R1. واتَّخذ المغرب خطوات من أجل أن يكون مفاعله ٢٠١٨عام 
  المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، هو مفاعل البحوث المضيف للمشروع المذكور في أفريقيا.

سية في إطار مبادرة أوروبا الشرقية  وقدَّمت -١١ الوكالة الدعم للدورة التدريبية الثالثة عشرة للحاصلين على منح درا
هد عام  أن مفاعالت البحوث. وش ارتفاع مجموع عدد المهنيين الذين تلقوا التدريب في إطار المبادرة المذكورة  ٢٠١٧بش

  .١٠٥إلى 

ية اإلقليمية -١٢ أن مفاعالت البحوث، بالتعاون مع معهد تايلند للتكنولوجيا  ونظَّمت الوكالة الدورة الدراس الثانية بش
دول أعضاء من  ٨مشاركاً من  ١٢النووية في تايلند، ومعهد داالت للبحوث النووية في فييت نام. ومكَّنت الدورة الدراسية 
  اكتساب خبرة التدريب الموقعي في مفاعلي البحوث الموجودين بالمرفقين المذكورين.

ت الوكالة كالًّ من مركز البحوث النووية وخ -١٣ مَّ تين للمؤتمر العام للوكالة، س الل الدورة العادية الحادية والس
البلجيكي ومختبر أيداهو الوطني والمختبر الوطني في أوك ريدج التابعين لوزارة الطاقة في الواليات المتحدة مركزاً من 

بكة لمراكز االمتياز مراكز االمتياز الدولية القائمة على مفاعالت ا أت الوكالة ش مبر، أنش لبحوث. وفي كانون األول/ديس
اء واالرتقاء بها  يق الخدمات التي يمكن أن توفِّرها تلك المراكز للدول األعض الدولية القائمة على مفاعالت البحوث، لتنس

  إلى المستوى األمثل.

  دورة وقود مفاعالت البحوث

افت الوكالة اجتماعاً تقنيًّا -١٤ تض ع المعايير المرجعية لألدوات  اس ق بعنوان "وض روع بحثي منسَّ في إطار مش
تخدام مفاعالت البحوث  يط المواد ألغراض اس اس بيانات التجارب المتعلقة بمعدل حرق الوقود وتنش ابية على أس الحس

ور  غيلها وتحليل أمانها"، بحض اركاً من  ٢٢وتش واً. وكان الغرض من االجتماع هو تم ٢٠مش كين الدول دولة عض
ع المعايير  اهمة في هذه العملية الرامية إلى وض ق من المس روع البحثي المنسَّ ارك بعُد في هذا المش اء التي لم تش األعض

  المرجعية.

تركة  -١٥ رين الثاني/نوفمبر، نظَّمت الوكالة، بالتعاون مع المركز الدولي للفيزياء النظرية، حلقة عمل مش وفي تش
تخدام مفاعالت  أن "اس دت حلقة بش ة بنظم الطاقة النووية االبتكارية". وزوَّ البحوث لتطوير المواد وأنواع الوقود الخاص

اركاً من  ٢٤العمل  تخدام مفاعالت البحوث في عمليات البحث  ١٥مش أن اس واً بمعلومات ومعارف عملية بش دولة عض
 م الطاقة النووية.والتطوير الرامية إلى استحداث واختبار المواد وأنواع الوقود الخاصة بنظ

  

ورات متعلقة بدورة وقود مفاعالت البحوث في عام  -١٦ درت الوكالة ثالثة منش تخدام ، أال وهي: ٢٠١٧وأص "اس
الت" طة المعّجِ عيف اإلثراء في النظم دون الحرجية التي تعمل بواس ادرة عن  وقود اليورانيوم الض (الوثيقة التقنية الص

ة  ال وك ، TECDOC-1821 ((Use of Low Enriched Uranium Fuel in Accelerator Driven Subcritical Systems)ال
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تهلك في مفاعالت البحوث"و  NW-T-1.11(العدد  "خدمات إعادة المعالجة والتدوير المتاحة فيما يخصُّ الوقود النووي المس
 من سلسلة الطاقة النووية الصادرة عن الوكالة) 

(Available Reprocessing and Recycling Services for Research Reactor Spent Nuclear Fuel), 
ة بنظم الطاقة النووية االبتكارية" (العدد  تخدام مفاعالت البحوث لتطوير المواد وأنواع الوقود الخاص من  NP-T-5.8و"اس

 سلسلة الطاقة النووية الصادرة عن الوكالة)
(Research Reactors for the Development of Materials and Fuels for Innovative Nuclear Energy Systems). 

نوات يهدف إلى تحويل مفاعل  -١٧ يق وتقديم الدعم التقني لمشروع مدَّته ثالث س وواصلت الوكالة االضطالع بالتنس
اكتمل في غانا من استخدام وقود اليورانيوم الشديد اإلثراء إلى وقود اليورانيوم الضعيف اإلثراء. وقد  GHARR-1البحوث 

شديد اإلثراء إلى الصين في آب/أغسطس (الشكل ). ٢-المشروع بنجاح إثر إعادة القلب المشعَّع الذي يستخدم اليورانيوم ال
دة من الصين، باستثناء الصين نفسها، فإنَّ  ل مفاعالت مصدرية نيوترونية مصغَّرة مورَّ ومن بين البلدان الخمسة التي تشغِّ

ديد غانا هي أول بلد ينجح في تح تخدم اليورانيوم الش عَّع الذي يس ويل المفاعل الموجود لديه وإعادة قلب المفاعل المش
 اإلثراء إلى منشئه في الصين.

 

ج بالنجاح في إعادة قلب المفاعل المصدري النيوتروني  -٢-الشكل شهد شهر آب/أغسطس اختتام مشروع امتدَّ لثالث سنوات وتُِوّ
  يورانيوم الشديد اإلثراء إلى منشئه في الصين.المصغَّر الغاني الذي يعمل بال

تفادة  -١٨ ر حول الدروس المس ي بجورجيا، االجتماع التقني الحادي عش وعقدت الوكالة في حزيران/يونيه في تبليس
ور  ديد اإلثراء، بحض ترداد اليورانيوم الش اركاً من  ٨٣من برامج اس واً. وُعقد في فيينا في كانون  ١٨مش دولة عض

االجتماع التقني بشأن تحويل المفاعالت المصدرية النيوترونية المصغَّرة من العمل بوقود اليورانيوم الشديد  األول/ديسمبر
دول أعضاء. وكان الهدف من  ٧مشاركاً من  ٢٥اإلثراء إلى العمل بوقود اليورانيوم الضعيف اإلثراء، وحضر االجتماع 

تفادة م م الخبرات والدروس المس غَّر وإعادة قلبه االجتماعين هو تقاُس دري نيوتروني مص ن أول عملية تحويل لمفاعل مص
 الذي يعمل باليورانيوم الشديد اإلثراء إلى منشئه في الصين.
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  تشغيل مفاعالت البحوث وصيانتها

ي للتحديات المتعلقة ٢٠١٧في عام  -١٩ ّدِ اء على التص اعدة الدول األعض طة من أجل مس تهلَّت الوكالة عدَّة أنش ، اس
توى األمثل. وفي  غيلي إلى المس ها التش بأدائ قاء  ية، واالرت غيل مديد أعمارها التش قادم مفاعالت البحوث وت بإدارة ت

خة تجريبية من قاعدة ب ان/أبريل، أطلقت الوكالة نس تخدمة في قلوب نيس ائص المواد الهيكلية المس أن خص يانات جديدة بش
ن  تقريراً. وقد نتجت قاعدة البيانات المشار إليها من المشروع  ١٣٤المفاعالت المشعَّعة الخاصة بمفاعالت البحوث، تتضمَّ

نات الهي ق المعنون "إنشاء قاعدة بيانات لخصائص المواد المستخدمة في المكّوِ كلية لقلوب المفاعالت المشعَّعة البحثي المنسَّ
يقي  غيلية"، والذي ُعقد االجتماع التنس غيل المأمون لمفاعالت البحوث المتقادمة وتمديد أعمارها التش تمرار التش مان اس لض

  البحثي الثالث واألخير في إطاره في نيسان/أبريل.

غيل -٢٠ يانة مفاعالت البحوث إلى مفاعل  وفي حزيران/يونيه، أوفدت الوكالة بعثة تمهيدية في إطار تقييمات تش وص
ر  WWR-SMالبحوث  ستُغلَّت البعثة التحضيرية في وضع الصيغة النهائية لخطة البعثة األساسية المقرَّ في أوزبكستان. وا

اعد المرفق على إعداد خطة إلدارة التقادم  وف تس يانة مفاعالت البحوث، والتي س غيل وص إيفادها في إطار تقييمات تش
لة ا غيل ومواص بتمبر، أوفدت الوكالة بعثة تمهيدية في إطار تقييمات تش غيلي. وفي أيلول/س ين األداء التش غيل مع تحس لتش

يانة مفاعالت البحوث باالقتران مع عملية تفتيش أثناء الخدمة في مفاعل البحوث البرتغالي. وأثناء البعثة، وفَّرت  وص
نات الهيكلية لقلب المفاعل، كما قدَّمت الدعم التقني الوكالة كاميرا مقاومة لإلشعاعات بهدف فحص بطانة  األحواض والمكّوِ

د االبتدائي.  ب للمبّرِ   للكشف عن المصدر المتسبِّب في حالة تسرُّ

أن عمليات االرتقاء بنظم األجهزة والتحكم الرقمية لمفاعالت  -٢١ وفي تموز/يوليه، ُعقد في فيينا اجتماع تقني بش
ور  اركاً م ٢٩البحوث، بحض اركون في االجتماع المعارف والخبرات فيما يتعلق  ٢١ن مش واً. وتبادل المش دولة عض

درت الوكالة الوثيقة التقنية  وعها للتحديث. كما أص بتركيب نظم األجهزة والتحكم الرقمية في مفاعالت البحوث أثناء خض
 )TECDOC-1830نية الصادرة عن الوكالة (الوثيقة التق "رصد حالة األجهزة أثناء التشغيل في مفاعالت البحوث"المعنونة 

(On-line Monitoring of Instrumentation in Research Reactors) شغيل سيات تقنيات الرصد أثناء الت سا ، والتي تعرض أ
ادات  اس التقني واإلرش م األس ين أداء مفاعالت البحوث، وتقّدِ ول على البيانات وتكييفها وتحليلها من أجل تحس مثل الحص

  زمة الستخدام تلك التقنيات في مفاعالت البحوث.الال

أن إدارة تقادم مفاعالت  -٢٢ ي في فيينا اجتماعاً تقنيًّا بش ها الرئيس رين األول/أكتوبر، عقدت الوكالة في مقّرِ وفي تش
ر  اركاً من  ٣٤البحوث وتجديدها وتحديثها. وحض واً هذا االجتماع، وتبادلوا المعلومات عن إدارة تق ٢٩مش ادم دولة عض

اريع الجارية الرامية إلى تحديث مفاعالت البحوث وتجديدها.  تمدة من المش موا الخبرات المس مفاعالت البحوث، وتقاس
ثت قاعدة البيانات الخاصة بتقادم مفاعالت البحوث على مدى العام بمعلومات قدَّمتها الدول األعضاء.    وُحّدِ

الت   تطبيقات المعّجِ

الت عقدت الوكالة االجتماع التنس -٢٣ ق جديد بعنوان "محاكاة المعّجِ روع بحثي منسَّ يقي البحثي األول في إطار مش
عاعات  ق في إعداد SMoRE-II —والنمذجة النظرية آلثار اإلش روع البحثي المنسَّ تخدم نتائج هذا المش وف تُس ". وس

نية من أجل محاكاة األضرار توصيات بشأن أفضل الممارسات في االستفادة من البحوث التي تُجرى في مجال الحزم األيو
مة وفي تمديد أعمار المفاعالت القائمة.   التي تلحق داخل المفاعالت بالمواد المستخدمة في مفاهيم المفاعالت المتقّدِ

ره  -٢٤ ف عن النيوترونات، حض اليب الحديثة في الكش أن األس بتمبر، عقدت الوكالة اجتماعاً تقنيًّا بش وفي أيلول/س
مانات، من خبيراً في مجاالت ق ٤٢ طة الرقابية، والض تُّت النيوتروني، واالندماج، واألنش ياس الجرعات والمعايير، والتش
تخدام التكنولوجيات الواعدة في تطبيقات محدَّدة في  ٢٠ اركون أحدث التكنولوجيات وآفاق اس واً. وناقش المش دولة عض

  األمد القريب. 
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يه -٢٥ ع وفي حزيران/يون ا حول وض يًّ عاً تقن ما ندا، اجت تردام، هول لة في المتحف الوطني في أمس ، عقدت الوكا
ر االجتماع  مها. وحض تخدمة في رس تراتيجيات ألغراض التحليل اآلمن للوحات الفنية والمواد المس من أمناء  ٣٧االس

عاعات والفيزيائيين والكيمي ائيي اإلش ين في المتاحف والعلماء في مجال حفظ التراث وأخص ص ائيين والعلماء المتخّصِ
الت من   المواد ات المتَّبعة حاليًّا في تحليل مفردات التراث الثقافي  ١٤والمعّجِ اركون الممارس واً. وناقش المش دولة عض

ض لإلشعاعات آنيًّا وعلى المدى الطويل. كما حدَّدوا أفضل الممارسات في ٣-(الشكل ) ورصد التغيُّرات الناتجة عن التعرُّ
 ال توثيق سجالت التشعيع الخاصة بفرادى اللوحات الفنية.مج

  

 فرانز هالس معروضة في المتحف الوطني في أمستردام، هولندا، أثناء تحليلها باستخدام تألُّق األشعة السينية للرسَّاملوحة  ٣ -الشكل
دة (الماكروسكوبي). (الصورة مهداة من المتحف الوطني الهولن   دي)المرئي بالعين المجرَّ

ق جديد بعنوان "تعزيز  -٢٦ روع بحثي منسَّ رين الثاني/نوفمبر االجتماع األول في إطار مش وُعقد في فيينا في تش
ره  واً.  ١٤خبيراً من  ١٩التقنيات التحليلية النووية لتلبية االحتياجات في مجال علوم التحليل الجنائي"، وحض دولة عض

بل التي يمكن بها  روع إلى تحديد الس اليب التحليل الجنائي القائمة في ويهدف المش ل أس للتقنيات التحليلية النووية أن تكّمِ
نوعات التراثية الثقافية، والعيِّنات  حة، والمص لة بالص ائل المتص المة األغذية والمس مجاالت مثل التحقيق في الجرائم، وس

  البيئية.

اء  ٦، أجرى باحثون من ٢٠١٧وفي عام  -٢٧ تخدام خط حزم ٩دول أعض ينية التابع  تجارب باس عة الس تألُّق األش
تي. وركَّزت التجارب على العلوم البيئية، والفيزياء  نكروترون بمختبر إليترا في ترييس للوكالة والموجود في مرفق الس

من هذه التجارب التسع بدعم من المشروع  ٧األساسية لألشعة السينية، والتراث الثقافي، والتطبيقات الصناعية. وأُجريت 
  المنسَّق المعنون "إجراء تجارب على اإلشعاعات السنكروترونية ألغراض التطبيقات البيئية والصناعية الحديثة".البحثي 

رين األول/أكتوبر اجتماع تقني حول التوجهات في مجال التطبيقات التحليلية لتقنيات قياس  -٢٨ وُعقد في فيينا في تش
نكروترون والتطو تندة إلى الس ينية المس عة الس ور طيف األش ائيًّا من  ٢٧رات في األجهزة الداعمة، بحض دولة  ٢٣أخص

عضواً، ناقش فيه المشاركون االحتياج الراهن لدى الدول األعضاء، وخصوصاً البلدان النامية، إلى إمكانية الوصول إلى 
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اريين ُعقد في فيينا في كانون األول تش اركون في اجتماع للخبراء االس نكروترون. وناقش المش مبر آخر /مرافق الس ديس
مة في  جيع إجراء البحوث المتقّدِ بكة مراكز الموارد اإلقليمية من أجل تش يع نطاق ش الت وتوس التطورات في أجهزة المعّجِ

  البلدان النامية.

  األجهزة النووية

تخدام  -٢٩ ل إليها باس ين جودة النتائج التي يُتوصَّ اء من أجل تحس دعمت الوكالة الجهود التي تبذلها الدول األعض
طة التدريبية. وفي  التقنيات التحليلية النووية من خالل إجراء عمليات اختبار كفاءة المختبرات وعقد االجتماعات واألنش

ارك ٢٠١٧عام  ر  ٣٦مختبراً من  ٤٧، ش واً في عملية أجرتها الوكالة الختبار الكفاءة فيما يخصُّ تحديد العناص دولة عض
نات بيئية المن أ. وفي حزيران/يونيه، عقدت الوكالة حلقة عمل تدريبية حول توكيد الجودة في النزرة الموجودة في عيِّ ش

ور  اركاً من  ٢٥قياس الطيف النووي، بحض ة  ٢٥مش حَّ يع مثل التحقُّق من ص واً. وتناولت حلقة العمل مواض دولة عض
الجودة، والحاجة إلى تنفيذ إدارة الجودة التقنيات واألساليب التحليلية النووية، واألنشطة الداخلية والخارجية المعنية بمراقبة 

  واعتماد المختبرات.

ة  -٣٠ حَّ دورف دورةٌ تدريبية إقليمية حول التحقُّق من ص وُعقدت في أيار/مايو في مختبرات الوكالة في زايبرس
فريقيًّا. وقدَّمت بلداً أ ١١مشاركاً من  ١١التقنيات القائمة على األشعة السينية لتحليل المواد الجسيمية في الهواء، وحضرها 

ت  مشاركين من دولتين عضوين بشأن تألُّق األشعة  ٤الوكالة تدريباً جماعيًّا لمجموعة من الحاصلين على منح دراسية ضمَّ
أن  ينية، مع التركيز على التحليل النوعي والكمي للعيِّنات البيئية. وُعقدت في جنوب أفريقيا دورة تدريبية وطنية بش الس

  مشاركاً. ٤٨، حضرها األجهزة النووية

دة  -٣١ ع في االستعانة باألفرقة المزوَّ ونظَّمت الوكالة اجتماعين لالستشاريين بهدف مناقشة اإلجراءات الالزمة للتوسُّ
اء. وتناول أول هذين االجتماعين االحتياجات المتعلقة بالتدريب  عة غاما في الدول األعض بأجهزة محمولة لقياس طيف أش

عاعية في الموقع وإنتاج والطرائق التي يمكن ا ائص اإلش تخدامها في حلقات العمل التدريبية التي تتناول تحديد الخص س
تقبل الفريق العامل المعني  وف يتَّخذها في المس ي وس الخرائط. وناقش االجتماع الثاني اإلجراءات التي اتَّخذها في الماض

ئ ليدعم ائص المواقع، الذي أُنش اليب الموقعية لتحديد خص مبر،  باألس الح البيئي. وفي كانون األول/ديس تص اريع االس مش
يا ليدعم عمليات تحديد  عة غاما في بعثة ميدانية إلى إندونيس داً بأجهزة محمولة لقياس طيف أش أوفدت الوكالة فريقاً مزوَّ

تمل برنامج البعثة على زيارات إلى موقعين من مواقع ال دير؛ واش ائص المواقع المرتبطة بتعدين القص تعدين وموقع خص
  واحد إلعادة المعالجة.

  االندماج النووي

دها الوكالة، والتي أُطلقت في عام  -٣٢ لت البوابة اإللكترونية لالندماج النووي التي تتعهَّ ، إلى مرحلة ٢٠١٦وص
غيل الكامل في عام  مها ٢٠١٧التش الوكالة فيما . وتوفِّر البوابة اإللكترونية الجديدة معلومات عن جميع الفعاليات التي تنّظِ

يتصل بموضوع االندماج النووي، بما في ذلك الفعاليات المزمع تنظيمها، وكذلك جميع المنشورات وسائر المخرجات التي 
  تتناول هذا الموضوع.

ور المعنون  -٣٣ درت الوكالة المنش ديدة عالية وأص ات اندماجية ش ض لنبض ات عن المواد في ظروف التعرُّ "دراس
 )TECDOC-1829نية الصادرة عن الوكالة (الوثيقة التق التواتر"

(Investigations of Materials under High Repetition and Intense Fusion Pulses), 
فة التي  طح في الظروف المتطّرِ أن ظواهر التفاعل بين البالزما واألس لت إليها التجارب بش الذي يعرض النتائج التي توصَّ
سات تتحرى عن اآللية التي  شور على تجميع لدرا يُتوقَّع أن تكون موجودة في مفاعالت االندماج النووي. ويحتوي هذا المن

ضها ل ر بها المواد أثناء تعرُّ ألحمال الحرارية غير المستقرة، وتتناول أداء التنغستن ومدى مالءمته لالستخدام كمادة تتضرَّ
ة للبالزما في أجهزة االندماج المقبلة مثل المفاعل التجريبي الحراري النووي الدولي ( ) ومحطات القوى ITERمالمس

  اإليضاحية القائمة على االندماج النووي.
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رو ٢٠١٧وأطلقت الوكالة في عام  -٣٤ قين جديدين في مجال االندماج النووي: أحدهما بعنوان مش عين بحثيين منسَّ
"استحداث مصادر نيوترونية صغيرة الحجم ألغراض االندماج النووي في الحالة المستقرة" واآلخر بعنوان "شبكة أجهزة 

  نووي".االندماج النووي باالحتواء المغناطيسي الصغيرة والمتوسطة الحجم ألغراض بحوث االندماج ال

اجتماعات تقنية وحلقة عمل واحدة وعدداً من اجتماعات االستشاريين مع  ٧وعلى مدار العام، استضافت الوكالة  -٣٥
اركة  اط المعنية باالندماج النووي في العالم، بمش اً في تنظيم  ٤٣باحثاً من  ٤٦٠األوس واً. وتعاونت الوكالة أيض دولة عض

ات، والمؤتمر الدولي الثامن المعني ثالث فعاليات دولية، أال وهي: حلقة الع أن قياس االنعكاس رة بش مل الدولية الثالثة عش
ور الذاتي. وأُتيحت  ر المعني بعلوم وتطبيقات االندماج بالقص بحدود فيزياء وتكنولوجيا البالزما، والمؤتمر الدولي العاش

  لكترونية لالندماج النووي التي تتعهَّدها الوكالة.مواد مؤتمر الوكالة السادس والعشرين للطاقة االندماجية عبر البوابة اإل

  الدعم المقدَّم لمركز عبد السالم الدولي للفيزياء النظرية

مشاركاً   ٦٨١نشاطاً مشتركاً ضمَّ  ١٣، نفَّذت الوكالة ومركز عبد السالم الدولي للفيزياء النظرية ٢٠١٧في عام  -٣٦
و، منهم  ١٠٠  من  اء ٣٤٥دولة عض اركاً من دول أعض ية المقدَّمة في إطار برنامج  مش نامية. ومن خالل المنح الدراس

نوات  ١٤الجمع بين التدريب والتعليم، دعمت الوكالة  اء. وعلى مدى الس فهم من النس طالباً للدكتوراه من بلدان نامية، نص
ية في إطار برنامج الجمع بين التدريب والتعليم إل مت المنح الدراس ية، قُّدِ رة الماض ة عش طالباً من جميع  ١٩٠ى الخمس

اركة  لت الوكالة مش ية، موَّ مة. ومن خالل المنح الدراس نهم من إجراء بحوثهم في معاهد متقّدِ فيزيائيًّا  ١٨أنحاء العالم، لتمّكِ
ات المتقدمة في مجال الفيزياء الطبية، وتُدير الوكالة هذا  تير الدراس ول على درجة ماجس نتان للحص في برنامج مدَّته س

  مج باالشتراك مع مركز عبد السالم الدولي للفيزياء النظرية وجامعة ترييستي.البرنا
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  األغذية والزراعة
  الهدف

اج  ي مجاالت إنت يات ف ّدِ ة التح المساهمة في التكثيف المستدام لإلنتاج الزراعي وتحسين األمن الغذائي العالمي عبر مواجه
دول األعضاء.  ى ال ا إل ل التكنولوجي درات ونق اء الق ك من خالل بن ة وذل ادة األغذية، وحماية األغذية، وسالمة األغذي وزي

ع الته يش م بُل الع ف س ى تكيي درة عل م الق دير حج ات تق ين عملي ق تحس ن طري ة ع ال الزراع ي مج ات ف دات واألزم دي
ة أو  اخ والحوادث النووي ر المن ر تغيُّ ا يشمل أث ي مجال الزراعة، بم تها ف ّدِ ن ح ف م التهديدات واألزمات وعمليات التخفي

د سالمة األغذية. وتحسين النظم الزرا اإلشعاعية في الزراعة، فضالً  ن أجل عن المخاطر التي تهّدِ ة م عية والغذائية الناجع
اتي  وجي النب ع البيول وُّ ق التن ظ وتطبي ز حف تدام، وتعزي ى نحو مس وارد عل ذه الم ى ه إدارة الموارد الطبيعية والمحافظة عل

  والحيواني.

  حاالت تفشي األمراض الحيوانية واألمراض الحيوانية المصدر: التشخيص والمكافحة

عت لتشمل  واصلت شبكة مختبر التشخيص البيطري -١ ث توسَّ ا، حي ا و ٤٤نموه ي أفريقي داً ف يا،  ١٩بل ي آس داً ف بل
ع  ٤وانضمت إليها خالل السنة  مختبرات تابعة للدول األعضاء في كمبوديا والفلبين وتايلند وفييت نام. وفي إطار شراكة م

او  ين الف ة منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو) من خالل البرنامج المشترك ب ات النووي ة الستخدام التقني والوكال
ة  دت الوكال ة، زوَّ ة والزراع ي األغذي واد  ٣٥ف دات وكواشف، وم ّمُن مع ة أدوات تشخيصية تتض اً بمجموع راً وطني مختب

ة واألمراض  استهالكية، وبروتوكوالت، ومبادئ توجيهية ألخذ العينات في الميدان وللكشف المبّكر عن األمراض الحيواني
 ).١-المصدر على نحو يمتثل لشروط األمن البيولوجي (الشكل الحيوانية
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  تدريب يُقدَّم لبيطريين ولتقنيين مشاركين في شبكة مختبرات التشخيص البيطري (فيتالب). -١-الشكل

امج المشترك  -٢ وفي إطار التصدي لحاالت تفشي متالزمة الشرق األوسط التنفسية، قدَّمت الوكالة، من خالل البرن
ى بينها  ة والزراعة، إل رة  ١٩وبين الفاو الستخدام التقنيات النووية في األغذي به الجزي ا من سبع دول أعضاء من ش مهنيً

ال. وحصل  دى الجم ية ل ة الشرق األوسط التنفس ى اإلصابة بمتالزم ؤدي إل ل الم العربية تدريبات على الكشف عن العام
تمدة المتدربون على معلومات حول قضايا السالمة المتعلقة  ات المس ى التقني ام وعل ة المصدر بشكل ع باألمراض الحيواني

ّدمت  ية. وق ة الشرق األوسط التنفس ر والسريع لحاالت تفشي متالزم ي التشخيص المبك ووي المستخدمة ف من المجال الن
ونزا الطي ٢٣الوكالة أيضاً إلى  روس إنفل ي مجال الكشف عن في دريب ف ا الت ي أوروب ة خبيراً من دول أعضاء ف ور العالي

ا  ارك فيه ل ش ة عم ة حلق ت الوكال راض. ونظَّم ن  ١٤١اإلم اركاً م ز  ٣٩مش يق وتعزي ى تنس زت عل وا وركَّ ة عض دول
اود ‘ صحة واحدة’مبادرات  أ أو تع ي تنش ة المصدر الت ى التصدي لألمراض الحيواني دف إل ادرات ته في أفريقيا، وهي مب

درات، شمل الظهور. وقّدمت الوكالة أيضاً إلى الكاميرون و ز الق اً خاصاً بتعزي جمهورية الكونغو الديمقراطية وتوغو دعم
ة  ور العالي ونزا الطي ن الكشف عن حاالت تفشي إنفل دان م المعدات وإجراءات العمل النمطية والتدريب، مما مكََّن هذه البل

  اإلمراض لدى الطيور في مرحلة متقدمة واحتوائها.
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  أداء الثروة الحيوانيةتحسين 

ي -٣ ام  ف ي ، ٢٠١٧ع ة ف ات النووي ة الستخدام التقني او والوكال ين الف تركة ب ة، من خالل الشعبة المش دَّمت الوكال ق
ى  اعدة إل ة، المس ة والزراع روة  ٢٣األغذي اع الث ي قط تدامة ف ة المس ق التنمي ى تحقي ة إل ا الرامي ي جهوده واً ف ة عض دول

ة الحيوانية عبر تقديم المنح الدراسية وتنظيم األنشطة ا ى قراب ام، تلق ة،  ٣٠٠لتدريبية. وخالل الع ن الوكال دريب م اً الت مهني
يح االصطناعي، وحصل  ١١٥فحصل  ات التلق ى تقني دريب عل ى الت نهم عل وم  ١٤٣م ال العل ي مج دريب ف ى الت نهم عل م

ة. ٣٩الوراثية وتربية الحيوانات، و ة الحيواني ي مجال التغذي نهم ف ً  م ة أيضا ة  ووضعت الوكال ادئ توجيهي والً ومب بروتوك
ة،  ول بشأن تطبيق تكنولوجيا النظائر المستقرة إلدارة المراعي على نحو أفضل وتحسين اإلنتاجية الحيواني ع البروتوك وُوّزِ

ق  ق بتطبي و يتعلّ راره، وه اً إق والً يجري حالي ة بروتوك ا وضعت الوكال اني دول أعضاء. كم ى ثم ة عل والمبادئ التوجيهي
ي األحماض األ تمكن ف ن الواسمات المستخدمة لل اره م ة باعتب ن األجن تمد م روتين المس مينية الموسومة إشعاعياً لتحديد الب

  وقت مبكر من تشخيص الحمل لدى البقار.

  ليمية المعنية بالسالمة الغذائيةالشبكات اإلق

ة والزراعة، واصلت الوكالة، من خالل الشعبة المشتركة بين الفاو والوكالة الستخدام التقنيات  -٤ ي األغذي النووية ف
بلداً في  ٣٦تقديم دعم فعال إلنشاء وتعزيز شبكات معنية بالسالمة الغذائية فيما بين المختبرات والمؤسسات ذات الصلة في 

ا، و ادئ، و ١٦أفريقي يط اله يا والمح ة آس ي منطق داً ف ام  ٢١بل ي ع اريبي. وف ر الك ة البح ة ومنطق ا الالتيني ي أمريك داً ف بل
ى ٢٠١٧ ن الحاصلين  ٢٠، ومن خالل الشبكة التحليلية ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي، قدَّمت الوكالة تدريباً تحليلياً إل م

ا.  م نشرتها وطبَّقته ة ث ار سالمة األغذي ة خاصة باختب اليب تحليلي ة أس بكة ثماني ذه الش د استحدثت ه ية. وق على منح دراس
اح AFoSaNاألفريقية لسالمة األغذية (وقدَّمت الوكالةُ المساعدة للشبكة  ا أت ارف مم ادل المع ) على استحداث آلية جديدة لتب

تبادل العلماء بهدف وضع المعايير المرجعية الخاصة بالتقنيات التحليلية وبرامج سالمة األغذية، وتقاسم أفضل الممارسات 
المة ا يوية لس بكة اآلس الل الش ن خ ة، م دَّمت الوكال أن. وق ذا الش ي ه تخدام ف اس باس ات القي ى تقني دريب عل ة، الت ألغذي

مت في سنغافورة وتايلند (الشكل  ٧٠المستقبِالت اإلشعاعية إلى  ذه ٢مشاركاً في أنشطة تدريبية جماعية نُّظِ ). وَواصلت ه
 الشبكة تعزيز منصة قائمة على شبكة اإلنترنت خاصة بتبادل المعارف تستضيفها سري النكا.

  

  في دورة تدريبية نظمتها الوكالة بشأن قياس ملوثات األغذيةمشاركون  -٢-الشكل
  باستخدام المستقبِالت اإلشعاعية اضُطلع بها عبر الشبكة اآلسيوية لسالمة األغذية.
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  القضاء على ذبابة الفاكهة المتوسطية في الجمهورية الدومينيكية

ة المتوسطية  -٥ ة الفاكه ى ذباب ى القضاء عل ة إل ود الرامي نجحت الوكالة في استكمال مشروع دام  سنتين لدعم الجه
ين  او من خالل الشعبة المشتركة ب ع الف في الجمهورية الدومينيكية. وبناء على طلب من هذه الدولة العضو، وبالشراكة م

ق الفاو والوكالة الستخدام التقنيات النووية في األغ ي مجال تطبي ة ف ادات تقني دريبات وإرش ة ت دَّمت الوكال ذية والزراعة، ق
ية.  ة الرئيس ات الزراعي ن اآلف دُّ م ي ذبابة الفاكهة المتوسطية، التي تُع تقنية الحشرة العقيمة في المنطقة بكاملها لمكافحة تفّشِ

 ً ميا َن رس نتين، أُعِل ي غضون س د ف وف ذا البل ي ه ة ف ذه اآلف ى ه د القطاع عن القضاء عل د أن تكبّ ه، بع ي شهر تموز/يولي
ام  ٤٢الزراعي بسببها خسائر في عائدات التصدير بلغت أكثر من  ي ع ذا المشروع، ٢٠١٥مليون يورو ف . ومن خالل ه

ا وأصبحت  ة بكامله ي المنطق نجحت الجمهورية الدومينيكية في تنمية قدراتها في مجال تطبيق تقنية الحشرة العقيمة على ف
  قّدم التدريب وتنقل التكنولوجيات إلى البلدان األخرى في المنطقة.دولةً تُ 

  الزراعة الذكية مناخيًّا

ذ لطالما استُخدمت النويدات المشعة المتساقطة لتقدير  -٦ ى تنفي ة إل ود الرامي ي إطار الجه ك ف ة وذل ل الترب حجم تآك
ن  ر م تخدم أكث اً، تَس ا. وحالي ة مناخيًّ ة الذكي ات الزراعي ة،  ٧٠الممارس ل الترب ن تآك د م ات للح ذه المعلوم واً ه ة عض دول

او ، ومن خالل الشعبة ال٢٠١٧وبالتالي لتحسين جودتها وجعلها أكثر صموداً أمام تغير المناخ. وفي عام  ين الف مشتركة ب
-والبلوتونيوم ٢٣٩-والوكالة الستخدام التقنيات النووية في األغذية والزراعة، استحدثت الوكالة النظائر المشعة البلوتونيوم

ذه النظائر.٣-الستخدامها كمقتفيات ألغراض تقييم تآكل التربة (الشكل ٢٤٠ وبفضل  )، وشرعت في التحقق من صحة ه
دالت  ٦٥٠٠دنية جداً التي تمتاز بها هذه النظائر المشعّة (أنصاف حياة تتجاوز معدالت االضمحالل المت ة بمع نة) مقارن س

يزيوم عّة الس ائر المش اً (أي النظ تخدمة حالي عَّة المس ائر المش محالل النظ وم ١٣٧-اض اص ٧-والبريلي إنَّ ٢١٠-والرص )، ف
ُر  ٢٤٠-والبلوتونيوم ٢٣٩-النظائر المشعّة البلوتونيوم  عملية التقييم الطويل األمد لتآكل التربة وتدهورها.ستُيّسِ

                           

  نظير مشّع اقتفائي جديد لتقييم تآكل التربة في إطار الزراعة الذكية مناخيًّا. اختبار -٣-الشكل
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  الصحة البشرية
  الهدف

ا  ن المشاكل الصحية وتشخيصها وعالجه ة م ة االحتياجات المتصلة بالوقاي ى تلبي دول األعضاء عل تعزيز القدرات في ال
  بالمجال النووي ضمن إطار لتوكيد الجودة.عبر استحداث وتطبيق التقنيات النووية والتقنيات ذات الصلة 

  قياس الجرعات الخاصة بالمجاالت الصغيرة الثابتة المستخدمة في العالج اإلشعاعي باألشعة الخارجية

ة دعم اتساق  -١ د الماضي. وبغي ة العق نما استخدام المجاالت الصغيرة الثابتة في العالج اإلشعاعي نمواً سريعاً طيل
لمرجعية التي يُمكن عزوها إلى المعايير األولية الخاصة بعلم القياس، أصدرت الوكالة باالشتراك عمليات قياس الجرعات ا

ب  ال الط ي مج ين ف ائيين المتخصص ة للفيزي ة األمريكي ع الرابط ة م غيرة الثابت االت الص ة بالمج ات الخاص اس الجرع قي
ة من سلسل ٤٨٢(العدد  المستخدمة في العالج اإلشعاعي باألشعة الخارجية ة التقارير التقنية)، ويُعدُّ هذا المنشور أول مدون

قواعد دولية مكّرسة لقياس جرعات المجاالت الصغيرة الثابتة المستخدمة في العالج اإلشعاعي. ويُورُد هذا المنشور وصفاً 
ِدّم تو ا يق ذا المجال، كم ي ه ية ف اهيم األساس ذ لفيزياء قياس جرعات المجاالت الصغيرة وللشكليات والمف صيات بشأن تنفي

ات  اس الجرع ي قي تناد ف ة االس ذكورة إمكاني د الم ة القواع من مدون اً. وتض ذاً عملي ال تنفي ذا المج ين له ائيين الطبي الفيزي
ز العالج اإلشعاعي  ى مراك يّن عل ي يتع ن تنسيق اإلجراءات الت ة م ن ُن المدوَّ المرجعية إلى النظام الدولي للوحدات، وتُمّك

  عات الخاصة بالمجاالت الصغيرة الثابتة الميغافولطية الفوتونية.اتباعها لقياس الجر

  ر المخاطر في مجال التصوير الطبيتقييم مخاطر اإلشعاعات وتصوُّ 

ي  -٢ ي مجال الطب، وأسهم ف وّسَع التطور السريع الذي شهدته التكنولوجيا الطبية من نطاق تطبيقات اِإلشعاعات ف
ّرَض المريض وتنطوي إجراءات تحسين رعاية المرضى.  ى تع التصوير الطبي التي تُستخدم في التشخيص أو العالج عل

ى درجة التعّرض،  ذه المخاطر عل ف ه ن المخاطر. وتتوقّ در محدود م ع وجود ق ة، م لقدر ضئيل من اإلشعاعات المؤيِّن
  وعدد عمليات التعّرض، وسن المريض.

ة  -٣ ن األطراف المهتم رهم م الغ وبغية إطالع المهنيين الصحيين وغي يم مخاطر اإلشعاعات واإلب ة تقي بشأن كيفي
ع  ة باالشتراك م ي، نظمت الوكال ي مجال التصوير الطب ر المخاطر ف ات األساسية عن تصوُّ بشأنها، وتزويدهم بالمعلوم

العادية فعالية جانبية مشتركة خالل الدورة منظمة الصحة العالمية ولجنة األمم المتحدة العلمية المعنية بآثار اإلشعاع الذري 
يم  ٦٠الحادية والستين للمؤتمر العام للوكالة. واستقطب الحدث أكثر من  ات المستخدمة لتقي ه المنهجي مشاركاً، ناقشوا خالل

ة  َر حجم وجسامة المخاطر المتصلة بحاالت التعرض الطبي، واألهمي الجرعات اإلشعاعية واألخطار المرتبطة بها؛ وتَصوُّ
  هذه المخاطر على نحو مالئم.التي يكتسيها إبالغ المرضى ب

  استخدام التقنيات النووية لتشخيص مرض خرف الزهايمر في وقت مبّكر

ة.  ٤٧أشارت التقديرات إلى أنَّ  -٤ دان النامي ي البل اهم ف يش ثلث الخرف، ويع الم مصابون ب ون شخص حول الع ملي
ل أن تصبح األعراض ملحوظةً ويمكن للتقنيات النووية أن تؤدي دوراً حاسماً في تحديد المسار األساسي له ذا المرض قب

ن بالتالي العالج.   بسنوات عدَّة، وأن تُحّسِ

المي لمرض خرف  -٥ وم الع ي الي بتمبر ف ي أيلول/س دت ف ي انعق ام الت ؤتمر الع تين للم ة والس دورة الحادي وخالل ال
ة  ـّبت الوكال ايمر، رت ا الزه ة عنوانه ة جانبي وير ’فعالي ورة التص اب: ث نفس واألعص ب ال رف ط رض خ ي م ي ف الجزيئ

ك ‘. الزهايمر ي ذل ا ف الخرف، بم ة المرضى المصابين ب يم حال ي تقي ة ف ات النووي ى دور التقني وسلّطت الفعالية الضوء عل
دول  دمها لل ي تق ة والمساعدة الت ا الوكال ي تنظمه مرض خرف الزهايمر وغيره من األمراض العصبية، وعلى األنشطة الت
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ه األعضاء في هذا المجال. وشم ا تنطوي علي الخرف، وم ع مريض مصاب ب العيش م ة ب ب المتعلّق لت هذه الفعالية الجوان
  االضطرابات النفسية العصبية من عبء على الصعيد العالمي.

ع الصحة ٢٠١٧وخالل عام  -٦ ، استحدثت الوكالة أيضاً مواد تعليمية إلكترونية جديدة للموقع الشبكي الخاص بمجمَّ
الث دورات  ١٢٠ي مجال تشخيص مرض خرف الزهايمر إلى أكثر من البشرية وقّدمت التدريب ف مهنيّاً طبيّاً من خالل ث

  تدريبية عقدت في األرجنتين والبرازيل وشيلي.

  التصّدي لسوء التغذية باستخدام النظائر المستقرة

ل ع -٧ ة عم ة حلق م المتحدة للطفول ة األم ة ومنظم ة الصحة العالمي ا نّظمت الوكالة بالتشارك مع منظم ل ’نوانه تحلي
ى نحو  ل عل ن أجل تخطيط العم ة وم ه سوء التغذي ذي يُمثّل زدوج ال م أفضل للعبء الم ن أجل فه ة م المسارات البيولوجي

من الباحثين والمهنيين المختّصين  ٥٠وقد جمعت حلقة العمل التي ُعقدت في فيينا في تشرين األول/أكتوبر قرابة ‘. مستنير
  بلداً حول العالم. ٣٠جاالت التغذية والنظم الغذائية المتصلة باألمراض غير المعدية في بالصحة العامة العاملين في م

ي  -٨ ة الت ة والبيولوجي ة، والمسارات الوبائي ه سوء التغذي ذي يُمثّل ى وناقش المشاركون العبء المزدوج ال ؤدي إل ت
ات اإلصابة به، فضالً عن البرامج والسياسات المتصلة بالتغذية الالزمة للتصدي ل ه التقني ذي تؤدي دور ال ه. وشّددوا على ال

دت  ية. وأّك امجي الرئيس ز البرن النووية في فهم المسارات البيولوجية وتقييم أثر التدخالت الغذائية، وحّددوا مجاالت التركي
ة  حلقة العمل على األهمية المتزايدة لتقنيات النظائر المستقّرة في توفير المعلومات الدقيقة الالزمة لتصميم التدخالت الغذائي

ال الصغار خالل أول  ع واألطف ام الرّض ة بإطع وم  ١٠٠٠وتقييمها، خاصة تلك المتعلّق ى السنة  —ي ل حت ة الحم ذ بداي من
 ولتقييم جودة النظم الغذائية. —الثانية من العمر 
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  الموارد المائية
  الهدف

د خصائص  ك تحدي ي ذل ا ف ة، بم ا المائي يم وإدارة موارده ة لتقي درولوجيا النظيري ن استخدام الهي تمكين الدول األعضاء م
  تأثيرات تغيّر المناخ في توافر المياه.

  المياه الجوفيةتعزيز توافر موارد 

ة ٢٠١٧في عام  -١ ه "اإلدارة المتكامل ، نجحت الوكالة في استكمال مشروع للتعاون التقني دام أربع سنوات وعنوان
ى لمحة  ه الحصول عل ة الساحل"، والهدف من ي منطق والمستدامة لنظم مستودعات المياه الجوفية واألحواض المشتركة ف

ة  ١٣ي منطقة الساحل األفريقي المعّرضة للجفاف. ودّربت الوكالة علماء من عامة شاملة عن إمدادات المياه الجوفية ف دول
أ،  ة المنش دة مشعّة طبيعي و نوي وم، وه ة باستخدام التريتي اه الجوفي ل للمي ات فحص مفصَّ عضواً مشاركة على إجراء عملي

د مصد ة التجدد. ومن خالل تحدي ا، أصبحت وذلك بهدف رسم خرائط المياه الجوفية الضحلة الحديث اه وتكوينه ذه المي ر ه
وث  ادر التل ن مص ة م اه الجوفي ة المي تراتيجيات لحماي ع اس ن وض ا م عية تمكنه ي وض اركة اآلن ف اء المش دول األعض ال
ة  ايو أنَّ ثم ي أيار/م رت ف ي نُش تنباطات والت ن اس ي م اون التقن روع التع ه مش ل إلي ا توصَّ ين م ن ب أ. وم رية المنش البش

  المياه ذات نوعية جيدة في المنطقة وليست مهدَّدة بعد بالتلوث.احتياطيات كبيرة من 

ن  -٢ ة م ة الثاني وقد استخدمت الوكالة المنهجية الخاصة بمشروع مبادرة الوكالة لتعزيز توافر المياه لصياغة المرحل
ات االستخدام  د متطلب ى تحدي ة أن يساعد عل ذه المنهجي ن شأن استخدام ه ة الساحل. وم ي منطق ي ف اون التقن مشروع التع

  لمياه الجوفية الهادفة إلى تعزيز توافر المياه. الروتيني للهيدرولوجيا النظيرية في عمليات تقييم ا

  تقييم الموارد المائية

ة -٣ درولوجيا النظيري ة بغية استحداث أساليب أكثر فعالية لبناء قدرات الدول األعضاء في مجال الهي ، نظَّمت الوكال
دت  اني/نوفمبر، عق ها الرئيسي في فيينا. وفي آذار/مارس وتشرين الث على مدى العام سلسلة من الدورات التدريبية في مقّرِ

ي  ٢٥مشاركاً من  ٢٦الوكالة دورتين تدريبيتين أقاليميتين، بحضور  ى آخر التطورات ف دولة عضواً ُسلَِّط فيها الضوء عل
ا ير البيان ال تفس كل مج اخ (الش ر المن درولوجيا وتغيّ ة بالهي ات متعلّق راء دراس ة إلج ا ١ت النظيري ة أيض ّدمت الوكال ). وق

التدريب في مجال تحليل المستويات المنخفضة للتريتيوم البيئي وتحليالت النظائر المستقرة عبر القياس الطيفي المتصاص 
 دول أعضاء.  ١٠عالماً من  ٢٦الليزر إلى 

 
  لتحليل نظائر الغازات الخاملة في كوستاريكا.ب ميداني استُخدمت فيه تقنية أخذ عيـِّنات المياه الجوفية تدري -١-الشكل
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ة  -٤ ة بالصحة العمومي ية المتعلّق اً الستعراض القضايا الرئيس ي وفي حزيران/يونيه، نظمت الوكالة اجتماعاً تقني الت
اه واألمراض المنق ّوث المي ن تتسبَّب فيها ندرة المياه وتل اً م اع فريق َن االجتم وَّ د ك اطق الحضرية. وق ي المن ل ف ة بالنواق ول

ين  آزر ب دف استكشاف أوجه الت ة من عشر دول أعضاء به ف المجاالت البيئي الخبراء العاملين في مجال الصحة ومختل
ام الم دُّد األجس ادر تج يم مص ة لتقي ائر البيئي تخدام النظ اركون اس يّم المش اه. وق حة والمي الي الص اراتها، مج ة، ومس ائي

دادات  والتفاعالت التي تحصل بينها في البيئات الحضرية باعتبار ذلك وسيلة لتحسين إدارة الموارد المائية المستخدمة لإلم
  .المحلية في المدن

ات  -٥ ق بمرّكب ا يتعلّ ة فيم وات الحالي ارف والفج ة المع ا لدراس ي فيين ي ف اع تقن د اجتم بتمبر، ُعِق ي أيلول/س وف
د  النيتروجين ة. وق نُّظم المائي ة و ال الموجودة في الغالف الجوي، والممارسات الخاصة برصدها، وأثرها في الموارد المائي

لمصادر النيتروجين مثل األسمدة والفضالت البشرية دولة عضواً استخدام النظائر لتحسين فهمهم  ١١استكشف خبراء من 
دهور  والتصريفات الصناعية، وكذلك فهمهم للترسبات الجوية ع ت ى من دف إل ة ته ر فعالي الطبيعية، بغية وضع سياسات أكث

  مصادر المياه.

  فهم تغيّر المناخ

ا -٦ ارف والتكنولوجي ى المع اً عل اخ أساس ة من خالل أنشطتها  يتوقّف التكيُّف مع تغير المن المتاحة، وتسعى الوكال
قاً  اً منس ة مشروعاً بحثي ت الوكال نة، أكمل الين. وخالل الس ذين المج ي ه دما ف الخاصة بإدارة الموارد المائية إلى المضي ق

ة ’عنوانه  اطق المداري ي المن ة ف ة القديم اه األمطار والسجالت المناخي ي مي لتحسين استخدام النظائر المستقرة الموجودة ف
ة أثيرات المناخي اذج الت ة ونم ة اإلقليمي اذج الهيدرولوجي ن ‘. النم اس  ١٣واستخدم مشاركون م ا القي ة عضواً تكنولوجي دول

ين  ة ب ت مقارن الطيفي العاملة بالليزر لجمع البيانات النظيرية الخاصة بمياه األمطار إما يومياً أو بحسب األحداث. ثم أجري
ة لتحسين هذه البيانات والبيانات ال ذه المقارن ائج ه تُخدمت نت ة، واس ة القديم ف السجالت المناخي نظيرية المستمدة من مختل

  نماذج التوقعات اإلقليمية والعالمية الخاصة بالمناخ وبتوازن المياه.

  القدرات والخدمات التحليلية

ى (WICO)ت لمقارنة النظائر المائية فيما بين المختبرا ٢٠١٦نشرت الوكالة نتائج اختبار عام  -٧ ، الذي انطوى عل
ل  ن تحلي ي م دد قياس ار ع ذا االختب ي ه ارك ف ة. وش ات مائي اني عين ي ثم يجين ف دروجين واألكس تقرة للهي ائر المس النظ

غ  رات بل ة  ٢٣٥المختب ائج أّن قراب رت النت راً. وأظه ة  ٪٧٥مختب ة مالئم ة موثوق ات نظيري تج بيان رات تن ذه المختب ن ه م
ة وأخطاء  ٪٢٥قصاءات بشأن الموارد المائية، بيد أن أداء لالستخدام في إطار االست دنياً بسبب أخطاء منهجي ان مت منها ك

أخرى مرتكبة واستخدام أجهزة ذات أداء ضعيف. وصدرت توصيات باعتماد عدة استراتيجيات ترمي إلى تحسين الوضع 
ّوث، وتصحيح  المشاكل التحليلية، مثل استخدام استراتيجيات جديدة لتقييم البيا ات مسح للكشف عن التل ام بعملي ات، والقي ن

  وإدراج معايير إضافية خاصة بالمراقبة.

وأكملت الوكالة أيضاً تجارب مختبرية باستخدام نظام جديد قائم على الليزر وإجراء خاص بإعداد العينات لتحليل  -٨
ّوث يشيع وجوده  ١٨-واألكسجين ١٥-النظائر المستقرة الننتروجين و مل رات، وه الموجودة في ملوثات المغذيات مثل النيت

ّوث مصادر لجديد للدول األعضاء خيارفي المياه السطحية والجوفية. وأتاح هذا النظام ا يم درجة تل ة لتقي ل تكلف اً أق اً تحليلي
  المياه بالنيترات، ويُستخَدم هذا النظام لتدريب النظراء.
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  البيئة
  الهدف

ة  ات النووي تخدام التقني ك باس اخ، وذل ر المن ر المشعة وعن تغيّ ات المشعة وغي ث ة عن الملّوِ ة الناجم اكل البيئي د المش تحدي
تعزيز قدرة الدول األعضاء على وضع ووالنظيرية والتقنيات ذات الصلة، واقتراح استراتيجيات وأدوات للتخفيف/التكيّف. 

تدام ن أجل معالجة استراتيجيات ألغراض اإلدارة المس ك م ة، وذل ا الطبيعي ة ولموارده ة والجوي ة والبحري ات البري ة للبيئ
  أولوياتها اإلنمائية ذات الصلة بالبيئة بفعالية وكفاءة.

  قدرات تحليلية معّززة تكفل التصدي السريع

ى نحو  -١ ات بسرعة وعل ل العين ى تحلي درتها عل ز ق ى تعزي دول األعضاء عل وق واصلت الوكالة العمل مع ال موث
ذت، وشملت ٢٠١٧خالل حاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية. وفي عام  دة ونُِفّ ة جدي ، ُوِضعت خطة استراتيجية عالمي

تخدام  ة؛ واس ة مخصَّص واد مرجعي وفير م اج وت ة؛ وإنت طة تدريبي حته؛ وأنش ن ص ق م ي والتحق لوب تحليل تحداث أس اس
  اختبارات كفاءة مصممة خصيصاً لهذا الغرض.

ك خالل ٢٠١٧وفي عام  -٢ إحدى ، اختبرت الوكالة ألول مّرة أداء المختبرات التحليلية التابعة للدول األعضاء وذل
ع ConvEx-3 )ConvEx-3تمارين الطوارئ في إطار  اون م ار بالتع ذا االختب ) نُّظم في هنغاريا في حزيران/يونيه. ونُّظم ه

ع المختبر المرجعي للتحاليل اإلشعاعية التابع للمك اون م ز متع تب الوطني لسالمة السالسل الغذائية في هنغاريا، وهو مرك
   الوكالة.

دات بنسق  -٣ ا النوي ط فيه ة تنُش ات مائي دول األعضاء المشاركة عين وخالل هذا التمرين، ُوّزعت على مختبرات ال
لتي من شأنها أن تطرح وقوع حدث ما كحادث نووي، وامعروف مماثل لنسق األنشطة التي عادة ما توجد في البيئة عقب 

اإلبالغ  اليب الخاصة ب د األس دول األعضاء وتوحي ا ال تحديات تحليلية، وذلك بغية تقييم سرعة ودقة التحليالت التي تجريه
ة  ٣٧مختبراً من  ٩٠). وشارك في هذا التمرين الخاص بالقياس واإلبالغ قرابة ١-(الشكل دولة عضواً، بما في ذلك الغالبي

ر ن مختب ى م ن العظم ة م عون بالمئ دم تس را). وق ي (ألمي عاعي البيئ اط اإلش اس النش ة لقي رات التحليلي بكة المختب ات ش
 المختبرات تقارير في غضون اإلطار الزمني المحدد للتمرين، وأظهرت النتائج أداء تحليليا ممتازاً.
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  في البيئةمياه تحتوي على نويدات مشعّة عادة ما توجد اختبارات مختبرية لعينات  -١-الشكل
  في حزيران/يونيه. ConvEx3عقب وقوع حادث نووي، أجريت في إطار تمارين 

  اختبارات الكفاءة

ام  -٤ ي ع دات المشعّة ٢٠١٧ف د خاص بالنوي اءة جدي ار كف ة اختب ن أن ، استحدثت الوكال ي يمك ر الت القصيرة العم
بتُ تنطلق عقب حادث نووي. ولم  ل بس ا إعداد ستحَدث في السابق عينات من هذا القبي ي يطرحه تية الت ب التحديات اللوجيس

دول  رات ال ب مختب ن جان ر م ام كبي ذا باهتم اءة ه ار الكف ي اختب عّة. وحظ دات المش ذه النوي ل ه ى مث وي عل ات تحت عين
ة  ة المنهجي ادئ التوجيهي ارات والمب ق باالختب ا يتعلّ ادات فيم ن أجل وضع إرش األعضاء، ويجري حاليا استخدام نتائجه م

  التدريبية المعتزم إعدادها في المستقبل. والمواد 

ة  -٥ ّوث األغذي دى تل ار م تخدمة الختب واد المس ات الم مل عين اءة ليش ارات الكف اق اختب ة نط عت الوكال د وّس وق
ار  ايرة واالختب إجراءات المع اً خاصاً ب اً ابتكاري والمغذيات ومختلف المواد والمصفوفات السطحية. واستحدثت أيضا نهج

ائية’تنفّذ عند إجراء القياسات في الموقع، وذلك باستخدام  والتدريب التي ات الفسيفس ات تحاكي ‘ العين ارة عن عين وهي عب
ّوث  يم السريع للتل ى التقي ز عل ي ترّك ة الت ن الجلسات التدريبي لة م ة سلس اً. وأجرت الوكال ر حجم امالً أكب سطحاً ملوثاً متك

وأساليب تحليلية سريعة وأساليب سريعة لتقييم الجرعات. وقد تم تطوير باستخدام مجموعة شاملة من القياسات في الموقع، 
ي  بيتز ف الدورات التدريبية وتنفيذها في إطار شراكة وثيقة مع جهات منها ثالثة مراكز متعاونة مع الوكالة وهي: مختبر ش

وطني لسالمة السالسل  ب ال ابع للمكت ل اإلشعاعية الت ي للتحالي ر المرجع د سويسرا، والمختب ا، والمعه ي هنغاري ة ف الغذائي
الكوري لألمان النووي. وساهم في هذه الجهود أيضا معهد األمان اإلشعاعي واإليكولوجيا في كازاخستان ومختبر أرغون 

  الوطني في الواليات المتحدة األمريكية.
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  تحركات الملوثات في البيئة البحرية

ات  -٦ ات الملوث م تحرك استحدثت الوكالة أساليب تحليلية جديدة وأجرت بحوثا في المجال البيئي من أجل تحسين فه
ات  ق والرصاص، والملّوث ل الزئب ات، مث ون للملوث ن أن يك ة. ويُمك السامة وأثرها في النظم اإليكولوجية الساحلية والبحري

ار العضوية الثابتة، والسموم الحيوية الناجمة عن تكا ة واالصطناعية، آث دات المشعة الطبيعي ب الضـّارة، والنوي ثر الطحال
ام سلبية خطيرة على الكائنات البحرية  ي ع ة االقتصادية. وف ن الناحي ة م الم والهام ، ساعدت ٢٠١٧التي تُستهلك حول الع

دماجها  ع ان ات وتتبّ ذه الملّوث ود ه د وج ن تحدي رعة م تمكن بس ل ال ن أج درات م اء الق ى بن اء عل دول األعض ة ال الوكال
ذا ال ي ه دول األعضاء الجيوكيميائي الحيوي ضمن السلسلة الغذائية وانتقالها عبر هذه السلسلة. وف ة ال صدد، زودت الوكال

ة  —بطائفة من األدوات الجديدة  اليب تحليلي ة، وأس ة ونظيري ات نووي ة موسومة إشعاعياً، وتقني ات دقيق ك مقتفي بما في ذل
  لكي تتتبّع بدقة تحركات هذه الملوثات والسموم الحيوية عبر شبكات األغذية البحرية ونظمها اإليكولوجية.  —أخرى 

ي ’كالة، في إطار مشروع ضمن مبادرة االستخدامات السلمية عنوانه وضعت الوو -٧ تيكية الموجودة ف المواد البالس
ة ات النووي ارات ذات عوامل جراء ، تصميماً إل‘البحار: التصدي للتحديات باستخدام التطبيق اداختب ددة باستخدام  إجه متع

زات الواقع ار الترك ة آث رض دراس ا لغ تحّكم فيه ة م واض تجريبي ة أح اتي ث واد  للملِوّ ات الم ها جزيئ ي تمتصُّ وية الت العض
ى درجة  ذاب أو عل ى األوكسجين الم ي تطرأ عل ة الت رات الطفيف ل التغي ن قبي رة، م البالستيكية في ظل ظروف بيئية متغيّ

كل ة (الش ة الملوح ة أو درج ومة ٢-الحموض عّة أو موس ة مش تيكية دقيق واد بالس راص م رى أق ارب أخ تخدمت تج ). واس
ة بم ات ذات الصدفتين والهام لوثات عضوية ثابتة كمقتفيات لتقييم آليات االمتصاص والفقدان لدى أنواع االسماك والرخوي

ة  ة البحري تج األغذي ي تن من الناحية االقتصادية. وتقدم هذه البحوث بيانات كمية من شأنها تمكين جميع الدول األعضاء الت
 ة البحرية.من تعزيز برامجها الخاصة بسالمة األغذي

 

  شرعت الوكالة في مشروع جديد يهدف إلى دراسة آثار جزيئات المواد البالستيكية -٢-الشكل
  والكيفية التي تنتقل بها الملّوثات إلى الحيوانات البحرية. في البيئة البحرية
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 إنتاج النظائر المشعة
  والتكنولوجيا اإلشعاعية

  الهدف

ا  ق التكنولوجي عاعية وتطبي يدالنية اإلش رات الص عة والمستحض ائر المش اج النظ ال إنت ي مج ة ف درات الوطني ز الق تعزي
  الرعاية الصحية وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة في الدول األعضاء.اإلشعاعية، بما يسهم في تحسين 

  النظائر المشعة والمستحضرات الصيدالنية اإلشعاعية

ن  -١ اج النظائر المشعّة والمستحضرات الصيدالنية اإلشعاعية م ي إنت دول األعضاء ف ة مساعدة ال واصلت الوكال
ي  ا. وف ارف ونقله يم المع درات وتعم اء الق الل بن ام خ مل ٢٠١٧ع طة ليش ذه األنش ز ه اق تركي ن نط ة م عت الوكال ، وّس

دة  اً لفائ الجوانب الرقابية المتعلّقة بإنتاج النظائر المشعّة واستخدامها. وفي تشرين األول/أكتوبر، عقدت الوكالة اجتماعاً تقني
ة عضواً  ١٥ى نحو آمن من رقابيين وباحثين مسؤولين عن إعداد المستحضرات الصيدالنية اإلشعاعية واستخدامها عل دول

دان  عدةوومن منظمة الصحة العالمية  ف البل ي مختل وائح ف ة الل يم حال ة لتقي جمعيات مهنية دولية. وقد أتاح االجتماع منّص
  والستكشاف إمكانية مواءمة هذه اللوائح، وذلك بدعم من الوكالة.

ر  ٩٩-وواصلت الوكالة دعمها للدول األعضاء فيما يتعلّق بإنتاج التكنيتيوم -٢ شبه المستقر، وهو النظير المشع األكث
ه  داً عنوان قاً جدي اً منس ة مشروعاً بحثي دة ’استخداماً في مجال الطب النووي. وفي أيلول/سبتمبر، أطلقت الوكال اليب جدي أس

وم اج التكنيتي د ٩٩-إلنت تقر ومول به المس ومش تقر ٩٩-ات التكنيتي به المس راقبين. ‘ ش تة م اء وس ر دول أعض اركة عش بمش
دينوم اج الموليب ى إنت روع إل ذا المش دف ه وئي  ٩٩-ويه ار الض تخدام المس ط باس ى متوس دٍن إل وعي مت اط ن م بنش المتس

ل ( وتروني (أي التفاع دينومγ,nالني ى الموليب دات ١٠٠-) عل وير مول ى تط لة، وإل ة ذات الص ادئ التوجيهي ع المب ) ووض
دينوم-٩٩التكنيتيوم  تقر باستخدام الموليب تم إنتاجه باستخدام  ٩٩-شبه المس ذي ي ى متوسط ال دٍن إل وعي مت المتسم بنشاط ن

ي الم مبر ف انون األول/ديس ي ك د ف ذي عق اع األول ال الل االجتم دة. وخ ارات ع ع مس ا، وض ي فيين ة ف ي للوكال ر الرئيس ق
  المشاركون خطة عمل لهذا المشروع الذي يدوم ثالث سنوات.

  التطبيقات الصناعية للتكنولوجيا اإلشعاعية 

) ICARST-2017عقدت الوكالة في نيسان/أبريل المؤتمر الدولي األول لتطبيقات العلوم والتكنولوجيا اإلشعاعية ( -٣
ن  ر م ور أكث ا، بحض ي فيين ن  ٥٠٠ف ارك م كل ٧٣مش واً (الش ة عض ر ١-دول ى آخ وء عل ؤتمر الض ذا الم لّط ه ). وس

تخدام  ى اس ة إل دة الرامي ادرات الجدي ى المب ز عل عاعية، ورّك ا اإلش وم والتكنولوجي ات العل ال تطبيق ي مج ورات ف التط
دول األعضاء  ي ال درات ف ة الصناعية. التكنولوجيات اإلشعاعية لمواجهة التحديات الناشئة، وعلى بناء الق ألغراض التنمي

اس  ٤٥وشارك في هذا المؤتمر ممثلون عن  دة لنظم قي من صانعي المعدات، والمختبرات البحثية الوطنية، والجهات الموّرِ
 الجرعات، والمنظمات غير حكومية، والمنظمات المعنية بالبحوث األكاديمية، بصفتهم جهات عارضة.
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 متحدثاً خالل المؤتمر الدولي األول لتطبيقات المدير العام السيد أمانو -١-الشكل
 العلوم والتكنولوجيا اإلشعاعية الذي ُعِقَد في نيسان/أبريل.

ات -٤ ر رسمي  وتاريخياً، اتسم تأهيل المهنيين في مجال تطبيقات المقتفي ة بطابع غي اإلشعاعية والمصادر المختوم
ة.  راء الوكال رات وخب ن ذوي الخب ون م ون المحلي إلى حد بعيد، وقد كان مستنداً إلى التدريب أثناء العمل الذي يقِدّمه المهني

تخدم ى مس بة إل أكثر بالنس ر ف ة أكث ألة إلزامي اد مس هادات االعتم ى ش دريب وعل ى الت ول عل بح الحص ك، أص ع ذل ي وم
ات  ول التطبيق ة ح ة دورة تدريبي دت الوكال ر، عق مية أكث دريبات رس ي ت ى تلق ب عل ة الطل عاعية. ولتلبي ات اإلش المقتفي
وم  وطني للعل د ال ي المعه ائن ف ة الك ع الوكال اون م ز المتع ي المرك ة ف عاعية والمصادر المختوم ات اإلش الصناعية للمقتفي

ا، بحض اكليه بفرنس ي س ة ف ا النووي و والتكنولوجي ة الكونغ وار، وجمهوري وت ديف اميرون، وك ن الك اركين م ور مش
ات  ات الصناعية للمقتفي ة حول التطبيق ة مماثل ة دورة تدريبي دت الوكال قر، والمغرب. وعق ابون، ومدغش ة، وغ الديمقراطي

ر، وك ن مص اركين م ور مش رب، بحض ي المغ ة ف ات النووي وم والتقني ة والعل وطني للطاق ز ال ي المرك عاعية ف ا، اإلش يني
ابوي.  ي إطار والسودان، وزمب دورتان فحصاً ف ان ال د شملت هات ة وق اد الخاصة بالجمعي مخطط إصدار شهادات االعتم

  الدولية المعنية بالتطبيقات االقتفائية واإلشعاعية.



 

 
 

 األمان واألمن النوويان
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ي للحادثات والطوارئ   التأهُّب والتصّدِ
  الهدف

ي صَ  ب والتصّدِ دولي للتأهُّ وطني وال ى الصعيدين ال ون وزيادة تعزيز القُدرات والترتيبات الناجعة على صعيد الوكالة وعل
ي  بفعالية للطوارئ النووية/اإلشعاعية بصرف النظر عن سببها. وتحسين توفير/تبادل المعلومات للطوارئ، من أجل التصّدِ

وم  دولي، وعم عيد ال ى الص ة عل ات المعني اء، والجه دول األعض ين ال عاعية ب ة أو اإلش وارئ النووي ات والط ن الحادث ع
ي.   الجمهور/وسائط اإلعالم، في مرحلة التأهُّب وأثناء التصّدِ

  ت التأهُّب للطوارئتعزيز ترتيبا

ي للطوارئ من خالل  -١ ب والتصّدِ ال التأهُّ ي مج دراتها ف ا وق ز ترتيباته ساعدت الوكالة الدول األعضاء في تعزي
ذا المجال.  ق به ل تتعل ات عم ة وحلق ات تدريبي خدمات استعراض النظراء التي قدَّمتها وما عقدته على مدار العام من فعالي

ادئ ، أوفدت الوكالة ٢٠١٧وفي عام  ة أيضاً مب لوفينيا. ووضعت الوكال بعثة الستعراض إجراءات التأهُّب للطوارئ في س
يح  ذاتي، وتوض يم ال يط التقي ق تبس ن طري وارئ ع ب للط راءات التأهُّ تعراض إج ة اس ن عملي ن م دة تحّسِ ة جدي توجيهي

راءات  طلحات واإلج ة المص ب، ومواءم تهالل والتأهُّ ي االس الل مرحلت ة خ ي الخطوات الواجب تخدمة ف ا المس ع نظيرته م
ة  ة االستعراضات الرقابي ا خدم ي تطرحه ئلة الت ة األس خدمات استعراض النظراء األخرى، عند االقتضاء. وبسَّطت الوكال
ة  ة المتعلق ب الرقابي ع الجوان ئلة م ك األس ي للطوارئ، من أجل تحسين مواءمة نطاق تل المتكاملة في مجال التأهُّب والتصّدِ

ى بهذا المجال. و ي للطوارئ عل ب والتصّدِ عقدت الوكالة حلقتين دراسيتين شبكيتين لتدريب القائمين على استعراض التأهُّ
  مشاركاً من دول أعضاء في مناطق مختلفة. ١٤تنفيذ بعثات خدمة االستعراضات الرقابية المتكاملة، وحضرهما 

ى المستوى  ١٢منها على المستوى اإلقليمي و ٤١من الفعاليات التدريبية وحلقات العمل،  ٥٣ونظَّمت الوكالة  -٢ عل
ون  ور المعن ي المنش ا ف وص عليه ات المنص ذ المتطلب ي تنفي اء ف دول األعض اعدة ال دف مس ك به وطني، وذل ب ال "التأه

ة). وشمل  GSR Part 7(العدد  للطوارئ النووية أو اإلشعاعية والتصدي لها" من سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكال
سة للمفاهيم والنُُهج الجديدة التي يتناولها العدد  ٣حلقات عمل إقليمية و ٣ذلك عقد  ي  GSR Part 7حلقات عمل وطنية مكرَّ ف

ور  وارئ، بحض ي للط ّدِ ب والتص ال التأهُّ ن  ٣١٤مج اركاً م ل إق ٤٤مش ا عم دت حلقت واً. وُعق ة عض دول دول ان لل ليميت
دد  ن الع ة م ب مختلف ة.  GSR Part 7األعضاء في منطقة جنوب شرق آسيا بهدف تناُول جوان ات اإلقليمي ا صلة باألولوي له

نغافورة، أرسى  ي س ن  ٢١وخالل حلقة العمل األولى، التي ُعقدت ف دول أعضاء خطة لوضع استراتيجية  ١٠مشاركاً م
د، وضع إقليمية لتنسيق التواصل مع الجمهور خ ا، تايلن ي باتاي الل حاالت الطوارئ. وفي حلقة العمل الثانية، التي ُعقدت ف

ين  ١٠مشاركاً من  ٢٢ دت باالشتراك ب دول أعضاء األساس لصوغ بروتوكول إقليمي بشأن التقييم واتِّخاذ القرارات. وُعق
دِّ  ب والتص اول التأهُّ بكية تتن ية ش ة دراس ة حلق حة العالمي ة الص ة ومنظم ة أو الوكال وارئ النووي ي للط ال الطب ي المج ي ف

  خبيراً. ١٧٠اإلشعاعية، حضرها نحو 

دد  -٣  GSG-11ووافقت الوكالة على نشر دليل األمان المعنون "ترتيبات إنهاء حالة طوارئ نووية أو إشعاعية" (الع
 .(Arrangements for the Termination of a Nuclear or Radiological Emergency)من سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة) 

ى  ١٠وكان هذا الدليل قد أُعدَّ برعاية مشتركة من  ة األول ل األقاليمي منظمات دولية. وخالل العام، عقدت الوكالة حلقة العم
دد  ى GSG-11بشأن تطبيق اإلرشادات والتوصيات الواردة في الع ا إل ال إمَّ ة الطوارئ واالنتق اء حال ق بإنه ا يتعل ة  فيم حال

ا بحضور  ي فيين ض مخطط لها. وُعقدت هذه الحلقة في كانون األول/ديسمبر ف ض قائمة أو إلى حالة تعرُّ مشاركاً  ٢٧تعرُّ
  دولة عضواً، وتضمنَّت سلسلة من دراسات الحالة وجلسات عمل. ٢٧من 

ى وعقدت الوكالة خمساً من دورات إدارة الطوارئ اإلشعاعية من أجل تلبية طلبات الدول األ -٤ عضاء للحصول عل
ي  ي للطوارئ. وُعقدت اثنتان من هذه الدورات ف تدريب شامل بشأن جميع المواضيع ذات الصلة في مجال التأهُّب والتصّدِ

كل ا (الش ه ١-النمس ا مجموع ات م ذه الفعالي ر ه يك. وحض ا والمكس ة كوري ان وجمهوري ن الياب ّلٍ م ي ك دة ف  ١٤٦) وواح
  دولة عضواً. ٦٨مشارًكا من 
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ن  ٢٤٠، شارك ٢٠١٧ل عام وخال -٥ ي القطاع الصحي م املين ف ين الع ي  ٤٤من المهني ة عضواً ف أنشطة  ٤دول
ة و ة أو اإلشعاعية.  ٦تدريبية وطني ي للطوارئ النووي ي المجال الطب ي ف ب والتصّدِ ة متصلة بالتأهُّ ة إقليمي أنشطة تدريبي

ي الطبية وتقييم الجرعات ا ض لها األفراد المنخرطون في حاالت الطوارئ.وتناولت هذه األنشطة تدابير التصّدِ  لتي يتعرَّ

 

ُعقدت في تشرين األول/أكتوبر، في ترايسكيرشن بالنمسا، دورة تعليمية بشأن إدارة الطوارئ اإلشعاعية دامت ثالثة  -١-الشكل
 أسابيع،  وتخلَّلتها زيارة تقنية إلى مدرسة رجال اإلطفاء بإقليم النمسا السفلى.

ي المتَّخذة مع الدول األعضاءترتيبات الت   صّدِ

ة ٢٠١٧خالل عام  -٦ ات دولي ي إطار  ١٣، نظَّمت الوكالة مع دول أعضاء ومنظم ارين الطوارئ ف ن تم ا م تمرينً
). وأُجريت هذه التمارين في إطار اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي (اتفاقية التبليغ ConvExاالتفاقيتين (تمارين 

ر) واتفا تُخدمت المبك اعدة)، واس ديم المس ة تق عاعي (اتفاقي ارئ إش ووي أو ط ادث ن وع ح ة وق ي حال اعدة ف ديم المس ة تق قي
رت  ة. واختُب ا الوكال ي تتَّبعه ؤ الت يم والتنب ة التقي الختبار قنوات االتصال في حاالت الطوارئ وآليات تقديم المساعدة وعملي

ادل  أيضاً قدرات الدول األعضاء فيما يتعلَّق بما يلي: ا؛ وتب تعداد لتلقِّيه طلب المساعدة أثناء طارئ نووي أو إشعاعي واالس
  معلومات الطوارئ بشأن اإلجراءات الوقائية المناسبة؛ والتواصل مع الجمهور.

رين  -٧ ذي دام ConvEx-3وكان من بين التمارين التي نُِفّذت تم ين  ٣٦ ال ة المشتركة ب ي إطار اللجن م ف ساعة ونُّظِ
ة (الشكل رين بمشاركة ٢-الوكاالت المعنية بالتصدي للطوارئ اإلشعاعية والنووي ذا التم ا ه د استضافت هنغاري  ٨٢). وق

رى و واً أخ ة عض رين  ١١دول ر تم ذا أكب ون ه ذا يك ة، وبه ة دولي ى  ConvEx-3منظم رين إل تند التم ى اآلن. واس ذ حت يُنفَّ
ي سين اع تقن ي اجتم تفادة ف دروس المس اريو محاكاة لوقوع طارئ نووي خطير في محطة باكس للقوى النووية. ونوقشت ال

ة عضواً و ٥٦مشاركاً من  ٧٥،ُعقد في كانون األول/ديسمبر في فيينا وحضره ٢٠١٧لعام  ConvEx-3لتقييم تمرين   ٤دول
رين منظمات دولية. ووضع المشاركون في االجتماع الصيغة الن ر الصادر عن تم ة للتقري ) بشأن ٢٠١٧( ConvEx-3هائي

ي للطوارئ، والذي ترد فيه تفاصيل اإلعداد للتمرين وإجرائه وتقييمه.  التدابير الدولية في مجال التصّدِ
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بهدف  استضافته هنغاريا في شهر حزيران/يونيه ConvEx-3موظفون من الوكالة أثناء مشاركتهم في تمرين من تمارين  -٢-الشكل
  اختبار عمليات التصدي للطوارئ على الصعيد العالمي في مواجهة حادث افتراضي في إحدى محطات القوى النووية.

ات  -٨ االت الحادث ي ح ات ف ادل المعلوم د لتب ام الموحَّ اص بالنظ بكي الخ ا الش ين موقعه ة تحس لت الوكال وواص
لة والطوارئ، حيث أضافت إليه طائفة من الوظائف الجديدة. فقد صا ات المسجَّ ن المنظم نة تمّكِ بكية المحسَّ ة الش رت البواب

ة  ـية مفتوح ات نِصّ ي خان يرة ف ائل قص تخدام رس داث باس د األح ة بأح ات المتعلق ديث المعلوم ن تح ذكور م ام الم ي النظ ف
ة ات عن األرصاد الجوي ام، معلوم ات لإلعالم الع ال: معلوم بيل المث ن مرتبطة بإحدى فئات من المعلومات (على س )؛ وم

ات. وصار  دى المنظم ام ل الوقوف بسهولة على النموذج الصحيح لإلبالغ عن األحداث؛ ومن تسجيل مسؤولي اإلعالم الع
د  ديث أو توكي د لتح ام الموحَّ تخدم النظ ت) أن تس بكة راني اعدة (ش ي والمس ّدِ بكة التص ي ش لة ف جَّ دول المس ع ال اآلن بوس

ي ال معلومات تسجيلها في شبكة رانيت. ويدعم ا ات المشفرة الت د أيضاً تخزين المعلوم لموقع الشبكي المحسَّن للنظام الموحَّ
  يمكن أن يطلع عليها إال المستخدمون المأذون لهم. 

ع  -٩ ه لجمي اح الوصول إلي وفي نيسان/أبريل، أطلقت الوكالة موقعها الشبكي الخاص بأدوات التقييم والتنبُّؤ، الذي يُت
د لت ز الموقع الشبكي فهم عملية التقييم والتنبُّؤ مستخدمي النظام الموحَّ بادل المعلومات في حاالت الحادثات والطوارئ. ويعّزِ

و  التي تتَّبعها الوكالة عن طريق منح الدول األعضاء إمكانية الوصول إلى نفس األدوات واإلجراءات التي يستخدمها موظف
اني/نوفمبر، ي تشرين الث اء حاالت الطوارئ. وف ة أثن ه  األمان يح األدوات الموجودة في بكي بتنق ع الش ة الموق دَّثت الوكال ح

ة  دت الوكال ام، عق ن  ٤وإتاحة مزايا تقنية إضافية. وخالل الع ر م بكية، حضرها أكث ية ش ات دراس دف  ٥٠حلق راً، به خبي
  مساعدة الدول األعضاء في استخدام هذه األدوات.

ن ، أدرجت الوكالة تمارين مبتكرة قائمة ٢٠١٧وفي عام  -١٠ ون جزءاً م على تقنية الواقع االفتراضي الحاسوبية لتك
ي  د ف دة دليل األمان بشأن التأهُّب والتصدي للطوارئ خالل نقل المواد المشعة، والذي ُعق االجتماع التقني الستعراض مسوَّ

ؤ خالل حاال يم والتنبُّ ة بشأن التقي ل اإلقليمي ة العم ن حلق وبر، وجزءاً م ة أو فيينا في تشرين األول/أكت ت الطوارئ النووي
ى  د عل ا يزي اليتين، شارك م اتين الفع االً خالل ه اني/نوفمبر. وإجم ي تشرين الث ا ف ي فيين  ١٠٠اإلشعاعية، والتي ُعقدت ف

وع  ٢٠٠خبير في أكثر من  ان وق ي مك يم المخاطر ف ل تقي ك أنشطة مث ي ذل ا ف ي للطوارئ، بم دابير التصّدِ تمرين على ت
اإلشعاعي في البيئات التي تنطوي على معدَّل جرعات مرتفع، وتطبيق استراتيجيات للرصد أثناء الطارئ، وتقنيات المسح 

  حاالت الطوارئ.

ز  -١١ ي مرك ت ف ي إطار شبكة راني ق مساعدة مشترك ف وفي تشرين األول/أكتوبر، عقدت الوكالة أول تمرين لفري
لة في شبكة رانيت.  ٧خبيراً من  ٣٠ة بناء القدرات التابع للشبكة في محافظة فوكوشيما باليابان، بمشارك دول أعضاء مسجَّ

ة  ة مساعدة ميداني ن أفرق ألَّف م ق مساعدة مشترك يت ة تضمُّ فري ن الوكال دة م ة مساعدة موف اة لبعث رين محاك وأجرى التم
طلع  ة. واض ن الوكال ين ع ن ممثل الً ع ت، فض بكة راني ي ش جلة ف اء مس دَّة دول أعض ي ع م ف ات دع ن منظم راء م وخب
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ن أن الم ي يمك نهم الت املين وأم ان الع ة بأم ائل المتعلق ة، والمس تية والتقني ة واللوجس ور اإلداري شاركون بإدارة وتسوية األم
  تنشأ خالل إحدى بعثات المساعدة. 

ام  ١٠وحدَّثت  -١٢ ي ع ت ف يكية، ومصر، ٢٠١٧بلدان معلومات تسجيلها في شبكة راني ة التش ، أال وهي: الجمهوري
ك إدخال تحديثات  وهنغاريا، وجمهورية ا. وشمل ذل ا، وأوكراني كوريا، وباكستان، وسلوفينيا، وإسبانيا، وسويسرا، وتركي

وارد  رات وم درات وإضافة خب ذه الق على قدرات المساعدة الوطنية وعلى المعلومات الخاصة بالجهة التي تتولى تنسيق ه
  جديدة إليها.

في تمرين مكتبي قائم على المحاكاة أجراه المشاركون دول أعضاء  ٦خبيراً من  ٢٤وفي حزيران/يونيه، شارك  -١٣
ر الحدود  ن المشاركون على التعاون واالتصاالت عب في الحوار بين الدول الساحلية والدول الشاحنة ويسَّرته الوكالة. وتمرَّ

  في حاالت الطوارئ المتصلة بمواد نووية أثناء نقلها عن طريق البحر.

ات  ، توفِّر الوكالة٢٠١٠ومنذ عام  -١٤ ق بالترتيب التدريب بصفة روتينية لجهات االتصال المعنية بالطوارئ فيما يتعل
ل بشأن  ، نظَّمت٢٠١٧التشغيلية الخاصة بتنفيذ اتفاقيتي التبليغ المبكر وتقديم المساعدة. وفي عام  ات عم الث حلق الوكالة ث

  عضواً. دولة ٧٥مشارك من  ١٠٠التبليغ وتقديم التقارير وطلب المساعدة، وحضرها أكثر من 

الطوارئ أن  -١٥ ة ب ال المعني ات االتص ن جه ة م ت الوكال االت، طلب ارات االتص ري الختب ل أُج ى تحلي اء عل وبن
ع  تستعرض استخدام قنواتها لالتصال في حاالت الطوارئ؛ وذكَّرت جهات االتصال التي ليس لديها مستخدمون على الموق

د لتبادل المعلوم ا الشبكي الخاص بالنظام الموحَّ ذ م ل المستخدمين الجدد. ونُفِّ ّجِ أن تس ات والطوارئ ب ات في حاالت الحادث
ن  ٣٠٠يزيد على  ر م يف أكث ذكور، وأُض ع  ٢٠٠تغيير في حسابات المستخدمين على النظام الم ى الموق د إل مستخدم جدي

عتها على تعيين جهات الشبكي. وخاطبت الوكالة أيضاً الدول األعضاء التي ليس لديها جهات اتصال معنية بالطوارئ  وشجَّ
  ).EPR-IEComm 2012( "دليل عمليات االتصال في الحادثات والطوارئ"اتصال تماشيًّا مع 

ي  -١٦ ور ف ع الجمه ال م وعقدت الوكالة ما مجموعه ثماني حلقات عمل وطنية وإقليمية وأقاليمية بشأن التواصل الفعَّ
ب دّرِ ل حاالت الطوارئ، بما في ذلك حلقة عمل لتدريب الم ات العم ي حلق ي آب/أغسطس. وشارك ف ا ف ي فيين دت ف ين، ُعق

  دولة عضواً. ٧٨ممثالً من  ١٩٠المذكورة ما مجموعه 

ي لألحداث   التصّدِ

ه من خالل ٢٠١٧في عام  -١٧ ا علمت ب ه السلطات المختصة أو م ا ب ا أبلغته ى م اًء عل ، تناهى إلى علم الوكالة، بن
ارير  زالزل أو التق أن ال ذارات بش ه اإلن ا مجموع الم، م ائط اإلع ي وس ة ف ى  ٢٠٦المتداول وي عل ي تنط داث الت ن األح م

ة (الشكل ة ٣-إشعاعات مؤيِّنة أو يُشتبه في أنَّها تنطوي على إشعاعات مؤيِّن ي حال ي ف ة إجراءات للتصّدِ ). واتَّخذت الوكال
ة  ١٩ دَّمت الوكال ي ذ ٧حدثاً من هذه األحداث. وق ا ف دة، بم دان عروض للمساعي الحمي ى فق ك بشأن أحداث تنطوي عل ل

وبر  رين األول/أكت ذ تش زالزل.  ومن ن ال ة ع داث ناجم عَّة وأح ادر مش ات ٢٠١٧مص ع المعلوم ة بجم طلعت الوكال ، اض
وم اع مستويات الروثني ي  ١٠٦-والبيانات وتحليلها وتقاُسمها مع الدول األعضاء والمنظمات الدولية بهدف التصدي الرتف ف

   أوروبا.
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ي التي اتَّخذتها الوكالة، منذ عام  -٣-الشكل   .٢٠٠٥عدد األحداث اإلشعاعية التي َعِلَمت بها الوكالة، وإجراءات التصّدِ

  التنسيق بين الوكاالت

ادي السادس والعشرون  -١٨ اُع الع اني/نوفمبر، االجتم ين ُعقد في بروكسل، بلجيكا، في تشرين الث ة المشتركة ب للَّجن
ب  طة التأهُّ اع أنش ذا االجتم ي ه اركون ف تعرض المش ة. واس عاعية والنووي وارئ اإلش ي للط ّدِ ة بالتص االت المعني الوك

رين ( ي تم ا ف وف عليه ي جرى الوق دروس الت ة، وناقشوا ال ّلِ منظم ي ك ي للطوارئ ف ام ConvEx-3والتصّدِ ، ٢٠١٧) لع
  ين، واتَّفقوا على برنامج عمل اللجنة للسنتين المقبلتين.واستعرضوا التقرير عن ذلك التمر

ي داخل الوكالة   التأهُّب والتصّدِ

ة  -١٩ ارف موظفي الوكال ارات ومع نظَّمت الوكالة برنامجاً شامالً من الحصص والتمارين التدريبية بهدف تعزيز مه
ات وال ي للحادث ين مؤهَّلين في إطار نظام التصّدِ امج نحوالذين يقومون بدور متصّدِ ر البرن ن  ١٤٠ طوارئ. ووفَّ ساعة م

ك  ة  ٧٧التدريب خالل السنة، بما في ذل ى قراب مت إل ّدِ ة قُ ين.  ١٥٠حصة تدريبي دور متصّدِ ون ب ة يقوم ي الوكال اً ف موظف
ر ٤وأجرت الوكالة  ى افت اض تمارين تصّدٍ كاملة خالل العام، بما في ذلك تمرين أُجري في كانون األول/ديسمبر استناداً إل

د ٢٠١٧وقوع طارئ إشعاعي ناجم عن حدث متصل باألمن النووي. وفي عام  ب مركز الحادثات والطوارئ بما يزي ، رحَّ
  زائر لحضور العروض والجوالت في منطقة العمليات. ١٠٠٠على 
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  أمان المنشآت النووية
  الهدف

ايير  وفير مع ق ت غيلها، عن طري ييدها وتش ع وتصميمها وتش يم المواق ة خالل تقي ان المنشآت النووي تمر ألم التحسين المس
ى األمان وتطبيقها. ودعم الدول األعضاء في تطوير البنى  األساسية المناسبة لألمان وتنفيذها. والمساعدة على االنضمام إل

  اتفاقية األمان النووي ومدونة قواعد السلوك بشأن أمان مفاعالت البحوث وعلى تنفيذهما، وتعزيز التعاون الدولي.

  البنية األساسية الرقابية لألمان النووي

دول  ٣٢، نظَّمت الوكالة ٢٠١٧في عام  -١ د ال ة بهدف تزوي ل وأنشطة تدريبي ات عم راء وحلق بعثة من بعثات الخب
ة،  ان الصادرة عن الوكال ايير األم ى مع األعضاء باإلرشادات والمعلومات بشأن إرساء بنية أساسية رقابية فعالة استناداً إل

ة األس اء البني ون "إرس ان المعن دد وال سيما دليل األم ة" (الع وى النووي امج الق ان برن ية ألم ايير  SSG-16اس لة مع ن سلس م
وارد البشرية؛ وإرساء  ة الم ان؛ وتنمي األمان الصادرة عن الوكالة). وتناولت بعثات الخبراء مجاالت مثل إعداد لوائح األم

ة  دت نظام إداري في الهيئة الرقابية؛ وتحديد اإلجراءات والتخطيط لها من أجل تعزيز البني ان. وعق ة لألم ية الوطني األساس
ى  ووي عل وى الن الوكالة أيضاً حلقتين عمليتين لتدريب المفتشين الرقابيين لمساعدة الدول األعضاء التي تستهلُّ برنامجاً للق
ي  ة ف وى النووي ي محطة الق ان ف ان الحلقت دت هات ييد المحطات. وُعق ع تش ي مواق يش ف ات تفت االستعداد لالضطالع بعملي

  تيندورف بالنمسا، وهي محطة اكتمل إنشاؤها ولكن لم تدخل في الخدمة قط.تسفين

ووي  -٢ ان الن ة الخاصة باألم ة الوطني ية الرقابي ا األساس ز بنيته ادة تعزي ى زي دول األعضاء عل وساعدت الوكالة ال
ة ب دت الوكال ي إطار واإلشعاعي من خالل توفير خدمة االستعراضات الرقابية المتكاملة. وخالل العام، أوف ة ف ات متابع عث

ا ورومانياجيكا والجمهورية التشيكية دول أعضاء لديها محطات قوى نووية عاملة، هي: بل ٤الخدمة المذكورة إلى  . وفرنس
ا  وواصلت الوكالة أيضاً الترويج لبعثات خدمة االستعراضات الرقابية المتكاملة وإيفادها إلى البلدان المستهلَّة. وأُوفدت بعثت

ه، استضافت متابعة ف ي تموز/يولي وبر. وف ي إطار هذه الخدمة إلى بولندا في حزيران/يونيه واألردن في تشرين األول/أكت
تهلَّة  دان المس مة خصيصاً لمساعدة البل ة مصمَّ ك وحدة نمطي ي ذل نيجيريا بعثة كاملة النطاق في إطار الخدمة نفسها، بما ف

ان  SSG-16اإلجراءات المنصوص عليها في العدد على استعراض ما تحرزه من تقدُّم بالمقارنة مع  ايير األم من سلسلة مع
  الصادرة عن الوكالة.

ق  -٣ ونظَّمت الوكالة االجتماع الدولي الثاني الرفيع المستوى بشأن التحديات التي تواجهها البلدان المستجدَّة فيما يتعل
ي بإرساء إطار رقابي وبنية أساسية فعَّالين لألمان، الذي ُعقد في ج اني/نوفمبر. وشارك ف ي تشرين الث يا، ف اكرتا بإندونيس

دت  ٩ممثالً رفيع المستوى من  ١٤هذا االجتماع  ّدِ ي ُح ص التحديات الت راً يلِخّ اع تقري ي االجتم بلدان. وأعدَّ المشاركون ف
  والخبرات والمعلومات والتوصيات التي تبادلها المشاركون في االجتماع.

اً نشطاً،، نظَّم المحف٢٠١٧وفي عام  -٤ ه دعم وهي:  ل التعاوني الرقابي اجتماعات ألربعة من البلدان التي تتلقى من
دا  تواألردن وبولن يالروس وفيي ي  ب ة. وف درات الرقابي اء الق ل بن ن أج ه م ع تقديم دعم المزم يق ال ل تنس ن أج ام، م ن

تة.  حزيران/يونيه، صار كلٌّ من غانا والمغرب من البلدان التي تتلقى دعماً فعلياً من المحفل، ليصل عدد هذه البلدان إلى س
ل بشأن ونظَّم المحفل، بالتعاون مع الشبكة العربية للهيئات الرقابية ومحفل اله ة عم ا، حلق ي أفريقي ة ف ة النووي ات الرقابي يئ

اني/نوفمبر، وحضرها  التحكم الرقابي لفائدة جميع البلدان المتلقية. وُعقدت حلقة العمل في الرباط بالمغرب، في تشرين الث
باً من  ١٨خبراء و ٣   بلدان. ١٠متدِرّ
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  اتفاقية األمان النووي

ي ا -٥ ا الرئيس ه ي مقّرِ ة ف افت الوكال ان استض ة األم ي اتفاقي دة ف راف المتعاق ابع لألط ي الس اع االستعراض الجتم
ن ١-نيسان/أبريل (الشكل ٧آذار/مارس إلى  ٢٧النووي، في الفترة من  ر م اع أكث ن  ٩٠٠). وحضر االجتم  ٧٧مشارك م

و ُد لحض ا بع م إليه م تنض ن ل ة ولك ى االتفاقي ت عل ي وقَّع دان الت ت البل رة، ُدعي دة. وألول م ة متعاق ة دول ة العام ر الجلس
ا ُدعي  امي. كم ؤتمر الصحفي الخت ر الموجز، والم ه التقري د في ذي اعتُم ة ال ة الختامي االفتتاحية، والجزء من الجلسة العام
ع  ى. وأُتيحت جمي رة األول ممثلون من وسائط اإلعالم إلى حضور نفس الجلسات، التي أُذيعت عبر البث الشبكي الحي للم

 على موقع الوكالة الشبكي عقب االجتماع االستعراضي.التقارير الوطنية للعلن 

 

 افتتاح الجلسة العامة في االجتماع االستعراضي السابع لألطراف المتعاقدة في اتفاقية األمان النووي، -١-الشكل
  الذي ُعقد في مقّرِ الوكالة الرئيسي في فيينا بالنمسا.

ن االجتماع إجراء استعراض نظراء إلدراج المع -٦ ايير والمستويات التقنية المناسبة التي تستخدمها األطراف وتضمَّ
تعراض النظراء  ِري اس ة. وأُج وائح الوطني ات والل ي المتطلب ووي ف ان الن أن األم ا بش ادئ إعالن فيين ق مب دة لتطبي المتعاق

ذي  ام المذكور وفقاً لقرار من الدول األطراف في االتفاقية، وهو قرار يرد في اإلعالن المشار إليه ال ي ع د ف . ٢٠١٥اعتُم
ا  تهلَّة فيم دان المس ة والبل وى النووي ل محطات للق غِّ ي ال تش وُعقدت جلسة خاصة لمناقشة التحديات التي تواجهها البلدان الت
ي  يتعلق بالوفاء بااللتزامات المترتبة على االتفاقية. وسلَّطت األطراف المتعاقدة الضوء على الحاجة إلى أن تنظر الوكالة ف

ك  تنسيق دف تشجيع تل ة، به وى نووي اعالت ق ديها مف ي ليست ل دان الت دة البل ة لفائ ة إقليمي ل تعليمي ات عم واستضافة حلق
  البلدان على المشاركة وتزويدها بالمعلومات والمساعدة بشأن الوفاء بااللتزامات المترتبة على االتفاقية.

  أمان التصميم وتقييم األمان

ة:  في حزيران/يونيه، عقدت الوكالة -٧ ان المنشآت النووي ي مجال أم ا بشأن قضايا الساعة ف ؤتمراً دوليًّ في فيينا م
ى  و عل ا يرب اء، بحضور م دة بالم رَّ ة المب ة المتقدم ن  ٣٠٠إيضاح أمان محطات القوى النووي ة عضواً  ٤٨مشارك م دول

ا ٥و ة بإيض رى متعلق ائل أخ ورات ومس نُهج والتط دث ال اركون أح اقش المش ة. ون ات دولي وى منظم ات الق ان محط ح أم
ا  رت من خالله ل وفَّ ة عم ة حلق دت الوكال ؤتمر، عق ب. وخالل الم تقبل القري ي المس النووية المزمع ترخيصها وتشييدها ف
ي  ان الت ي لألم مة ثم شرحاً أكثر استفاضة لظروف تمديد التصميم، وحلقة عمل أخرى بشأن خدمات االستعراض التقن مقّدِ

مها الوكالة.  تقّدِ
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ت ا -٨ يع ودعم أن المواض ة بش ات تقني الل اجتماع ن خ رات م ات والخب ادل المعلوم ي تب اء ف دول األعض ة ال لوكال
غيرة  اعالت الص ى المف ة عل وى النووي ات الق ميم لمحط ان التص ات أم ق متطلب ي تطبي ه ف ي تواَج ديات الت ة: التح التالي

ع لمحطات والمتوسطة الحجم؛ وإعداد الوثيقة التقنية التي ستصدر عن الوكالة بشأن  وضع معايير لتصميم نظام تفعيل متنّوِ
ادئ  ج المب ذ ودم القوى النووية؛ وإعداد تقرير األمان الذي يتناول تقييم الموثوقية البشرية ألغراض المنشآت النووية؛ وتنفي

  التوجيهية الخاصة بالتصدي للحوادث؛ والترابط مع التأهُّب والتصِدّي للطوارئ.

ةالوك واصلتوخالل العام،  -٩ ان التصميم  تنسيق ال ات أم دول األعضاء لمتطلب ق ال ا تطبي دراسة استعرضت فيه
ي  زم نشرها ف ات المعت ة والتكنولوجي م أو النمطي الصادرة عن الوكالة على تصاميم المفاعالت الصغيرة والمتوسطة الحج

ون  أشارتاألمد القريب. و ي المنشور المعن ة ف ة: التصميمأ"الدراسة إلى أنَّ المتطلبات المبيَّن وى النووي ان محطات الق  "م
ة (الصيغة المنقَّحة  SSR-2/1(العدد  دأ Rev.1من سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكال ث المب ق من حي ة للتطبي )) قابل

ام التقديري اة األحك ى مراع ع الحاجة إل اء، م دة بالم ة على تصاميم المفاعالت الصغيرة والمتوسطة الحجم أو النمطية المبرَّ
الهندسية فيما يخصُّ بعض الجوانب. ودعمت الوكالة أيضاً دراسة مشابهة اضطلع بها محفل الرقابيين المعنيين بالمفاعالت 
ون  ون اآلن أو سوف يعمل ذين يعمل النمطية الصغيرة من خالل تيسير إجراء مناقشات حول األمان والترخيص للرقابيين ال

ى في المستقبل القريب على استعراض طلبات  ة التشجيع عل ة. وبغي لترخيص مفاعالت صغيرة ومتوسطة الحجم أو نمطي
اً  ي تستهلُّ برنامج دول األعضاء الت ل لل ي عم ة حلقت ة، نظَّمت الوكال ة النووي ة بالرقاب رات المتعلق ات والخب تبادل المعلوم

  للقوى النووية يشتمل على مفاعالت صغيرة ومتوسطة الحجم أو نمطية.

  األخطار الخارجية األمان والوقاية من

ة  -١٠ ر خدم ا عب مة له مَّ ان المص دابير األم ة وت آت النووي ع المنش يم مواق تقلة لتقي ات مس ة استعراض وفِّر الوكال ت
ام  ي ع ا. وف الث ٢٠١٧استعراض تصميم المواقع واألحداث الخارجية التابعة له ة ث ذه الخدم ي إطار ه ة ف دت الوكال ، أوف

ى  يرية، إل ات تحض د وبعث اتايلن او تركي ة كوري ى جمهوري تعراض، إل ات اس س بعث دا، وخم يا وأوغن يالروس و إندونيس ب
ي إطار  ١٣. كما نظَّمت جمهورية كورياوتركيا و بعثة من بعثات الخبراء وأنشطة بناء القدرات وحلقات العمل التدريبية ف

  الخدمة نفسها.

  األمان التشغيلي لمحطات القوى النووية

د برنامج فرقة استعراض أم -١١ ذ يزّوِ ز  ٣٥ان التشغيل الدول األعضاء بالمشورة والمساعدة من ن أجل تعزي اً م عام
ام  ة ٢٠١٧أمان محطات القوى النووية خالل مراحل التشييد واإلدخال في الخدمة والتشغيل. وفي ع دت الوكال ن  ٧، أوف م

ى  لبعثات فرقة استعراض أمان التشغيل إل ة المتحدة وس ارات العربي اد الروسي واإلم دا االتح ا وفنلن وفينيا والصين وفرنس
ى  ٧. كما أوفدت والواليات المتحدة األمريكية ي نفس اإلطار إل ة ف اد الروسي وبعثات متابع دا االتح ا وكن تان وفرنس باكس

  .اليابانهولندا وو والمملكة المتحدة

ل األجل  -١٢ ان التشغيل الطوي داً أم وتتناول استعراضات النظراء المتعلقة بجوانب أمان التشغيل الطويل األجل تحدي
ة والصين والسويدفي هذا اإلطار إلى بلجيكا ، أوفدت الوكالة ثالث بعثات ٢٠١٧لمحطات القوى النووية. وفي عام  ، وبعث

ا  ى المكسيك. كم ة متابعة واحدة في نفس اإلطار إل ى منهجي تناداً إل ى المكسيك، اس راء واحدة، إل ة خب ة بعث دت الوكال أوف
ي  لتها ف ات وسجَّ ذه البعث جوانب أمان التشغيل الطويل األجل. وقد حلَّلت الوكالة كمية البيانات الكبيرة التي ُجمعت خالل ه

م لمحة عامة عن االستنباطات التي توصلَّت إليها بعثات االستع ة قاعدة بيانات تقّدِ دتها الوكال راض وبعثات المتابعة التي أوف
ن  رة م ي الفت ل األجل ف غيل الطوي ان التش ب أم أن جوان ى  ٢٠٠٥بش دول ٢٠١٧إل ذكورة لل ات الم دة البيان . وأُتيحت  قاع

 األعضاء خالل العام.
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ى تعز -١٣ ة إل ن وتهدف خدمة استعراض النظراء للخبرة المكتسبة بشأن أداء أمان التشغيل التابعة للوكال ان م ز األم ي
ام  ي ع غيلية. وف رات التش تخدام الخب ين اس الل تحس اد ٢٠١٧خ ى االتح ة إل ذه الخدم ار ه ي إط ين ف ة بعثت دت الوكال ، أوف

ق  ا يتعل تفادة فيم دروس المس دة وال ات الجي اُدل الممارس دف تب ة به ات تقني ة اجتماع اً ثالث ة أيض ت الوكال ي. ونظَّم الروس
ا، بحضور  ٦مشاركاً من  ٣٥األرجنتين، بحضور  باستخدام الخبرات التشغيلية: في ي النمس مشاركاً  ٢٠دول أعضاء؛ وف

  دولة عضواً. ٣٤مشاركاً من  ٣٧دولة عضواً؛ وفي فرنسا، بحضور  ١٣من 

ا،  -١٤ ى طلبه اًء عل دول األعضاء، بن ومن خالل بعثات استعراض النظراء واألنشطة ذات الصلة، ساعدت الوكالة ال
ات  في تقييم وتحسين ثقافة ي منظم ة وف ق النووي ة وداخل المراف ة النووي ات الرقابي ي الهيئ األمان على جميع المستويات ف

ات  ي إطار بعث أخرى. وجرى تقييم عمليات القيادة واإلدارة، وأوجه الترابط بين األداء البشري والتكنولوجي والتنظيمي، ف
ى فرقة استعراض أمان التشغيل السبع التي أُوفدت خالل العام. و أوفدت الوكالة بعثة بغرض التقييم المستقل لثقافة األمان إل

ي  ادة واإلدارة ف مها من أجل تقييم عمليات القي مفاعل البحوث ومرفق النظائر في بيتين بهولندا، في إطار الخدمات التي تقّدِ
ة، بالت دت الوكال وبر، عق ي تشرين األول/أكت ة. وف وى النووي ر محطات الق ة غي ة المرافق النووي ع الرابطة العالمي اون م ع

اني/نوفمبر،  ي تشرين الث ان؛ وف ة األم ق لثقاف لين النوويين، حلقة عمل بهدف وضع إرشادات بشأن تطبيق إطار منسَّ للمشغِّ
  عقدت حلقة عمل لكبار المديرين بشأن موضوع القيادة وثقافة األمان، في هلسينكي بفنلندا.

وبر إل ٣٠وفي الفترة من  -١٥ ى  ٣ى تشرين األول/أكت ة األول دورة التجريبي ة ال دت الوكال اني/نوفمبر، عق تشرين الث
ي  لدورتها التعليمية ا. وشارك ف يس بفرنس ي ن ك ف ووي واإلشعاعي، وذل الين الن الدولية للقيادة فيما يتعلق باألمان في المج
ة دورة التعليمي غِّ  ٢٠ ال ات المش ي الجه طى ف ب اإلدارة الوس اغلي مناص باب وش ديرين الش ن الم ة. م ات الرقابي لة والهيئ

اهيم  الدورة التعليميةوتستعين  ن أجل توضيح مف ارين والمناقشات م ية والتم ات الرئيس بدراسات الحالة والعروض والكلم
 ).٢-القيادة فيما يتعلق باألمان في المجالين النووي واإلشعاعي في سياق مواقف من الحياة الواقعية (الشكل

  

الدولية للقيادة فيما  للدورة التعليميةمهنيون شباب وفي منتصف حياتهم المهنية أثناء مشاركتهم في الدورة التجريبية األولى  -٢-الشكل
  يتعلق باألمان في المجالين النووي واإلشعاعي، التي ُعقدت في نيس بفرنسا.

ا،  -١٦ ون بفرنس ي لي وبر ف ي تشرين األول/أكت ة، ف ار تشغيل ونظَّمت الوكال ع حول إدارة أعم دولي الراب ؤتمر ال الم
د  ة ومعه ابع للمفوضية األوروبي ز البحوث المشترك الت ع مرك اون م ا بالتع ذي استضافته فرنس محطات القوى النووية، ال

ى  ون  ٣٥٠بحوث الطاقة الكهربائية. وخالل المؤتمر، ناقش ما يزيد عل ة عضواً و ٣٢مشاركاً يمثِّل ة  ٤دول ات دولي منظم
وق؛ ودور  أمون وموث ى نحو م ة عل وى النووي ي ضمان تشغيل محطات الق أهمية برامج إدارة أعمار تشغيل المحطات ف

 إدارة األنساق في تعزيز األمان؛ والممارسات الجيدة المتصلة بالجوانب المتعلقة باألمان في إدارة التقادم.
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  أمان مفاعالت البحوث ومرافق دورة الوقود

ا ، أوفد٢٠١٧في عام  -١٧ ى جامايك اعالت البحوث إل ان مف ة ألم ات المتكامل ت الوكالة ثالث بعثات في إطار التقييم
ان ٣-(الشكل ات أم ذه البعث ا. واستعرضت ه دا وتركي ى بولن ي نفس اإلطار إل ة ف ي متابع رويج، وبعثت تان والن ) وكازاخس

 تشغيل المرافق وقدَّمت إرشادات وتوصيات بشأن إدخال تحسينات على األمان.

  

  فرقة بعثة التقييمات المتكاملة ألمان مفاعالت البحوث -٣-الشكل
  في كينغستون بجامايكا، في حزيران/يونيه. JM-1في مفاعل البحوث 

ان  -١٨ ة بأم د السلوك المتعلق ة قواع ق مدون وفي أيار/مايو، عقدت الوكالة في فيينا االجتماع الدولي الرابع حول تطبي
اع م ن مفاعالت البحوث. وحضر االجتم دول  ٤٠شاركون م ا ال ي أجرته ة الت ات الذاتي ة عضواً، واستعرضوا التقييم دول

رٍض والمجاالت  ى نحو ُم نة عل األعضاء فيما يتعلق بتطبيق المدونة من أجل الوقوف على المجاالت التي تُطبَّق فيها المدوَّ
ة التي يلزم إدخال مزيد من التحسينات عليها. والحظ المشاركون أنَّ الدول األع ضاء تعترف أكثر فأكثر بكون المدونة وثيق

ى  ا عل ن إدخاله ي يمك ينات الت أن التحس يات بش دَّموا توص ا ق ة. كم وث إدارة مأمون اعالت البح ية إلدارة مف ادية أساس إرش
خراج المجاالت التي جرى الوقوف عليها في التقييمات الذاتية، بما في ذلك اإلشراف الرقابي، وإدارة التقادم، والتخطيط لإل

  من الخدمة، وتنفيذ أعمال االرتقاء باألمان.

ة  -١٩ ي: "الوقاي ا يل ووي، وهي كم ود الن ق دورة الوق وخالل العام، عقدت الوكالة ثالث حلقات عمل بشأن أمان مراف
ي  دت ف ابي"، وُعق راف الرق ارس؛ و"اإلش ي آذار/م دت ف ات"، وُعق ي النفاي رف ف غيل والتص اء التش عاعات أثن ن اإلش م

؛ و"إعادة تقييم األمان على ضوء حادث فوكوشيما داييتشي"، وُعقدت في تشرين الثاني/نوفمبر. وحضر حلقات تموز/يوليه
ق  ٢٩خبيراً من  ٧٢العمل المذكورة  ا يتعل دة فيم رات والممارسات الجي ات والخب دولة عضواً. وتبادل المشاركون المعلوم

  إلى معايير األمان الصادرة عن الوكالة.بوضع برامج األمان والوقاية واإلشراف عليها استناداً 
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  األمان اإلشعاعي وأمان النقل
  الهدف

ان المصادر اإلشعاعية،  ادة أم ذا المجال، وزي ي ه ان ف ة بشأن األم ايير الوكال ق مع داد وتطبي ي إع تحقيق اتساق عالمي ف
ض لإلشعاعات. واالرتقاء نتيجة لذلك بمستويات وقاية الجمهور،   من اآلثار الضارة الناجمة عن التعرُّ

  األمان والرصد اإلشعاعيان

رب،  -١ ا، والمغ يلي، وماليزي ى ش عاعات إل ن اإلش املين م ة الع يم وقاي ة تقي ار خدم ي إط ات ف ة بعث دت الوكال أوف
عت هذه البعثات ١وباراغواي، كما أوفدت بعثات تحضيرية في اإلطار نفسه إلى شيلي، ونيكاراغوا، وبنما (الشكل  ). وشجَّ

رخيص  ل: ت االٍت مث ي مج ج ف دّرِ نهج المت ق ال ي تطبي ر ف ى النظ ائيين عل تخدمين النه ة والمس ة الوطني لطات الرقابي الس
ن  الممارسات اإلشعاعية، وأنشطة التقييم والتفتيش المتصلة بأمان المرافق واألنشطة، واستعراض أو وضع لوائح الوقاية م

 واألنشطة.اإلشعاعات للمرافق 

 

  ١٣١-عضو فريق خدمة تقييم وقاية العاملين من اإلشعاعات يرصد عملية إنتاج اليود -١-الشكل
  خالل بعثة إلى مركز لو أجيري للبحوث النووية التابع للجنة الطاقة النووية الشيلية في شيلي.

ام  -٢ ي ع ار  ٢٠١٧وف ب المعي اد بموج ادة االعتم ة إع ابع للوكال عاعي الت ان اإلش ة لألم دمات التقني ر الخ اَل مختب ن
ISO/IEC 17025 ائج وفير نت ة لت اءة المطلوب ه الكف ، األمر الذي يؤكد أنه يفي بأعلى معايير الجودة والمعايير اإلجرائية ولدي

ر من صحيحة. وطوال العام، قّدم المختبر خدماٍت م ي ألكث ض المهن رُّ ن الموظفين و ٨٠٠ثل تقييم التع ر  ٢١٠٠م ن غي م
ات  ك التصّدي للحادث ي ذل ا ف ل، بم الموظفين المشاركين في أنشطة خاضعة لمراقبة الوكالة أو إشرافها؛ ورصد مكان العم

ا  ، شارك المختبر في خمسة٢٠١٧والطوارئ اإلشعاعية؛ ومعايَرة معدات القياس اإلشعاعي. وفي عام  ة فيم تمارين مقاَرن
دي  زّوِ ن م دٌد م ارين ع ذه التم ام بتنظيم ه ة. وق تقلة حول جودة نتائجه التحليلي ات مس ي تعقيب ن أجل تلقّ رات م بين المختب

، (PROCORAD)خدمات اختبار الكفاءة المعترف بهم دولياً، مثل جمعية تعزيز مراقبة الجودة في تحليل السُّمية اإلشعاعية 
ة األو عاعية والمجموع ة اإلش اس الجرع ة لقي مَّ (EURADOS)روبي رات، ت ين المختب ا ب ة فيم ارين المقارن ع تم ي جمي . وف

تصنيف المختبر ضمن أفضل المشاركين أداًء. ومن أجل دعم الخدمات التقنية لألمان اإلشعاعي، شرعت الوكالة في شراء 
ي إطا الوميض الضوئي اإلشعاعي ف اس الجرعات ب د لقي مالية نظام زجاجي جدي تثمارات الرأس ر مشروع صندوق االس

  ".(RADSED)الرئيسية المعنون "األمان اإلشعاعي من خالل قياس الجرعات بكفاءة وبأسلوب عصري 
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اني/نوفمبر،  -٣ رين الث ي تش ين ف ى األرجنت ا إل دريب، أوالهم يم والت يم التعل ات تقي ن بعث ين م ة بعثت دت الوكال وأوف
ة واألخرى إلى اإلمارات العربية الم ام القانوني ة األحك دريب حال تحدة في شباط/فبراير. وتستعرض بعثات تقييم التعليم والت

اريتين  والرقابية للتعليم والتدريب في مجال الوقاية من اإلشعاعات وأمان المصادر المشعّة. كما أوفدت الوكالة بعثتين استش
و لوضع سياسة استراتيجية وسياسة وطنية للتعليم والتدريب في مجال  الوقاية واألمان من اإلشعاعات إلى جمهورية الكونغ

  الديمقراطية في كانون الثاني/يناير، ثم أوغندا في آب/أغسطس.

ة  -٤ ات دورة تعليمي ان النفاي ل وأم ان النق عاعي وأم ان اإلش ال األم ي مج ة ف دريب المتخصص ات الت ملت فعالي وش
ن اإلشعاعات وأم ة م دان الوقاي ي مي ا ف ة ُعلي ة إقليمي ى جامعي ايو إل ن أيار/م ا م ي ماليزي دت ف ان المصادر اإلشعاعية ُعق

اريبي ٢تشرين الثاني/نوفمبر (الشكل  ة البحر الك ان اإلشعاعي لمنطق وائح بشأن األم ْوغ الل ية لَص )، وثالث دورات دراس
ك داد لتل م اإلع ية  (كانون الثاني/يناير)، وأوروبا (تموز/يوليه)، وآسيا والمحيط الهادئ (آب/أغسطس). وت دورات الدراس ال

ان  ة باألم ة المعني بكة العالمي ة والش ة الدولي بكة الرقابي ن الش زٌء م ي ج ادر، وه ي المص تحكم ف بكة ال تخدام ش ذها باس وتنفي
وويين ( ن الن ن GNSSNواألم ر م نة، شارك أكث ر  ٣٠٠٠). وخالل الس ي المتاحة عب تعلُّم اإللكترون ي أنشطة ال شخص ف

 ‘.وقاية المرضى من اإلشعاعات’لة المسمى موقع اإلنترنت التابع للوكا

  

  مشاركون في الدورة التعليمية الجامعية اإلقليمية العُليا الرابعة عشرة في ميدان الوقاية  -٢-الشكل
  من اإلشعاعات وأمان المصادر اإلشعاعية التي ُعقدت في ماليزيا.

ي وُعقد المؤتمر الدولي بشأن الوقاية من اإلشعاعات في الميدان  -٥ ا ف ي فيين ي الممارسة ف ر ف ق التغيي ي: تحقي الطب
اقش  ن  ٥٣٤كانون األول/ديسمبر. وخالل المؤتمر ن ة عضواً و ٩٧مشاركاً م ن  ١٦دول ون م داء ب ذ "ن ة تنفي ة دولي منظم

ى وضع مجموعة األدوات الخاصة  أجل العمل" بُغية تحسين الوقاية من اإلشعاعات في الميدان الطبي، وتحديداً الحاجة إل
ي  .بتنفيذ "نداء بون من أجل العمل" ة ف ة النووي ة الرقابي ع الهيئ وباإلضافة إلى ذلك، ففي إطار الترتيبات العملية المتخذة م

ال العالج اإلشعاعي،  ي مج ن اإلشعاعات ف ة م األرجنتين، دعمت الوكالة استعراض ووضع إرشادات رقابية بشأن الوقاي
  .ة في مخاطر اإلصابة باألورام السرطانية الثانويةتتناول على وجه الخصوص الزيادة المحتمل

ض  -٦ رُّ ة التع ة لمراقب ل وطني ة عم ى خط ا إل دى احتياجه يم م ي تقي اء ف دول األعض اعدة ال ة مس لت الوكال وواص
دريب  ة بت اني/نوفمبر، قامت الوكال ي شهر تشرين الث ي  ٢٠لإلشعاع بسبب الرادون. فف اريين ومهنيِّ ن المهندسين المعم م

اني  ١٣ن البناء م دولة عضواً في أوروبا على استخدام التكنولوجيا والتقنيات الالزمة للتقليل من تركيزات الرادون في المب
القائمة خالل دورة تدريبية إقليمية ُعقدت بالتعاون مع جامعة كانتابريا في ثيوداد رودريغو، إسبانيا، وذلك في مرفق اختبار 

ور الرادون التابع للجامعة. ووفّرت الو ض الجمه رُّ ن تع ل م كالة أيضاً الدعم للجبل األسود في تحديث نظامها الوطني للتقلي
  للرادون داخل المباني وذلك من خالل أحد مشاريع الوكالة للتعاون التقني.
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  البنية األساسية الرقابية

ديها محطات أوفدت الوكالة سّت بعثات في إطار خدمة االستعراضات الرقابية المتكاملة إلى دول أعضاء ل -٧ يس ل
ي:  ة، ه ة عامل وى نووي ا، وق ً إثيوبي ابقا الفية س دونيا اليوغوس ة مق وانا، وجمهوري رص، و، وبوتس اال، وقب اغواتيم . نيجيري

ة،  ة عامل وى نووي ديها محطات ق يس ل وأوفدت الوكالة كذلك ثالث بعثات متابعة في إطار الخدمة ذاتها إلى دول أعضاء ل
  وبولندا.هي: اليونان، واألردن، 

ة (PACT)وواصلت الوكالة، من خالل برنامج عمل الوكالة من أجل معالجة السرطان  -٨ ز البني يم وتعزي َم تقي ، دع
ى مكافحة السرطان.  درتها عل األساسية لألمان اإلشعاعي في الدول األعضاء التي لديها اهتمام خاص بإرساء أو تحسين ق

ي وتمَّ إيفاد أربع بعثات استعراضية متكاملة ل دي، ف ن: بورون ّل م برنامج العمل من أجل عالج السرطان خالل السنة إلى ك
  آذار/مارس؛ وجمهورية الكونغو، في حزيران/يونيه؛ وسوازيلند، في آب/أغسطس؛ وتوغو، في أيلول/سبتمبر.

ة قواعد الس -٩ ن ذ مدوَّ ان ونظَّمت الوكالة اجتماعاً مفتوح العضوية للخبراء القانونيين والتقنيين عن تنفي لوك بشأن أم
دولة  ١٠١خبيراً من  ١٨٠المصادر المشعة وأمنها، في فيينا، النمسا، في حزيران/يونيه. وخالل االجتماع المذكور، تباَدل 

ي المصادر  أمون ف ف الم ة بضمان التصرُّ ة الكفيل ات المالي عضو المعلومات وتقاسموا الخبرات بشأن وضع وتنفيذ الترتيب
ا ب أمين حمايته عة وت ا المش ي تواجهه ة الت ديات المرتبط اً التح اركون أيض اقش المش ة. ون ادر ُمهَمل بح مص رد أن تص مج

ي المصادر المشعّة  ف ف ادات بشأن التصرُّ الهيئات الرقابية وغيرها من الجهات المعنية. وانتهت الوكالة من وضع اإلرش
عة ادر المش ان المص أن أم لوك بش د الس ة قواع ن ة لمدوَّ ل ة، المكّمِ ا. الُمهَمل ذه  وأمنه ى ه افظين عل س المح ق مجل د واف وق

ها المؤتمر العام في أيلول/سبتمبر   .اإلرشادات، وأقرَّ

ا مجموعه  -١٠ ارس، حضرهما م ي آذار/م ا ف ي فيين ين ف ن  ٩٥ونظَّمت الوكالة حلقتَي عمل دوليت راً م ة  ٧٣خبي دول
تحكُّم  ي لل ع عضواً. وتناولت حلقة العمل األولى المعنونة "تنفيذ نظام وطن ى اللحد" جمي د إل ن المه ي المصادر المشعة م ف

ف المأمون واآلمن بالمصادر المشعّة، من لحظة إنتاجها أو توريدها إلى بلد ما وحتى التخلُّص  الخطوات الضرورية للتصرُّ
عاعية" ادر اإلش ة للمص جالت الوطني ة "الس ة المعنون ل الثاني ة العم رت حلق ا نظ ر. فيم د آخ ى بل ديرها إل ا أو تص ي  منه ف

  تجارب الهيئات الرقابية ودروسها المستفادة في إنشاء وتعهُّد سجالت وطنية للمصادر اإلشعاعية.

  أمان النقل

ن  ر م ي أكث ة عضواً من خالل  ٨٠دعمت الوكالة بناء القدرات في مجال اإلشراف الرقابي على نقل المواد المشعّة ف دول
يض مندوباً من مناطق أ ١٩٠حلقات عمل حضرها أكثر من  ة، والبحر األب فريقيا، وآسيا والمحيط الهادئ، وأمريكا الالتيني

ي  د، ف انكوك، تايلن ي ب بتمبر؛ وف اير وآب/أغسطس وأيلول/س انون الثاني/ين ي ك ا ف المتوسط. وُعقدت حلقات العمل في فيين
تاريكا٣أيار/مايو؛ وفي أوكالند، نيوزيلندا، في حزيران/يونيه (الشكل  يه، كوس ي )؛ وفي سان خوس ي آب/أغسطس؛ وف ، ف

رين  ي تش ا، ف را، غان ي أك وبر؛ وف رين األول/أكت ي تش ة، ف ليما، مالط ي س بتمبر؛ وف ي أيلول/س بانيا، ف د، إس مدري
اني/نوفمبر.  ى تنظيم دورة األول/أكتوبر؛ وفي مونتيفديو، أوروغواي، في تشرين الث ذكورة عل ل الم ات العم وانطوت حلق

بين’ ، ودورةحول صوغ لوائح أمان النقل تعليمية ال ‘لتدريب المدِرّ ن االمتث ق م يش للتحقُّ ، وحلقتي عمل بشأن عمليات التفت
 في مجال أمان النقل، وبشأن التصّدي للطوارئ عند وقوع حوادث النقل.
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  مشاركون في تمرين إزالة التلوث لجزر المحيط الهادئ، ُعقد في نيوزيلندا في حزيران/يونيه. -٣-الشكل

  معلومات األمان اإلشعاعينظام إدارة 

ن  (RASIMS)يساعد نظام إدارة معلومات األمان اإلشعاعي  -١١ التابع للوكالة الدول األعضاء المتلقية للدعم التقني م
ي  ل ف ة عم الوكالة على تقييم التقدُّم المحَرز في تنفيذها لمعايير األمان اإلشعاعي الصادرة عن الوكالة. ونّظمت الوكالة حلق

وطنيين لنظام فيينا في أي ن  RASIMSار/مايو للمنّسقين ال ادئ لمساعدتهم  ١٥م يا والمحيط اله ة آس ي منطق ة عضواً ف دول
ن  راء م على تحديث المعلومات في النظام المذكور بشأن البنية األساسية الوطنية لألمان اإلشعاعي في بلدانهم. وشارك خب

ي ف دا ف اريين ُعق اَعْين لالستش ي اجتم اء ف ع دول أعض ا تس را وقيَّم اني/نوفمبر، اختب رين الث ه وتش ي حزيران/يوني ا ف يين
  .RASIMSاإلصدار الجديد من منصة نظام 
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  التصرف في النفايات المشعة وأمان البيئة
  الهدف

ا  تحقيق اتساق ا، بم وازم تطبيقه وفير ل ب ت في السياسات والمعايير التي تحكم أمان النفايات وحماية الناس والبيئة، إلى جان
  في ذلك التكنولوجيات السليمة والممارسات الجيدة.

  التصرف في النفايات المشعـّة والوقود المستهلَك

ود أوفدت الوكالة أول بعثة من بعثات خدمة االستعراض المتكاملة الم -١ ات المشعة والوق ي النفاي ف ف ة بالتصرُّ تعلق
ه (الشكل  ي تموز/يولي ا ف ى إيطالي ). وأجَرت ١المستهلك، وبرامج اإلخراج من الخدمة واالستصالح (خدمة "أرتميس") إل

ف ة بشأن التصرُّ ّماة "الخطة الوطني ة المس ة البولندي ي  الوكالة أيضاً استعراضاً في إطار خدمة "أرتميس" للخطة الوطني ف
 النفايات المشعّة والوقود النووي المستهلَك" في تشرين األول/أكتوبر.

 

يزورون  (SOGIN)أعضاء من فريق خدمة "أرتميس" وموظفون في الشركة الحكومية اإليطالية إلدارة المحطات النووية  -١-الشكل
  للقوى النووية في شمال إيطاليا في إطار أول بعثة استعراضية أوفدتها الوكالة في إطار خدمة "أرتميس". محطة كاورسو

ن  -٢ تخلُّص م وواصلت الوكالة مساعدة الدول األعضاء الساعية بهّمة إلى األخذ بأنساق ُحفر السبر كأحد خيارات ال
ا المصادر المشعّة المختومة المهَملة. وعقدت الوكالة حلقة الع ة م ي مرحل ان ف مل األقاليمية بشأن االستعراض الرقابي لألم

رس  وس آي ي بوين ة، ف ة المهَمل عّة المختوم ادر المش ن المص تخلُّص م صُّ ال ا يخ الق فيم د اإلغ بع
ام  ٢٣مشاركاً من  ٢٩حزيران/يونيه، بحضور  في باألرجنتين ان الع يم األم دولة عضواً، وأصدرت المنشور المعنون "تقي
ر"  ما في مرحلة ر السفر الضيقة القُط ي حف ة ف ة المهَمل ن المصادر المشعّة المختوم تخلص م ا يخصُّ ال بعد اإلغالق فيم

(IAEA-TECDOC-1824) .ويغطي المنشور جميع الخطوات الالزمة لمثل هذا التقييم ،  

ي الن -٣ ف ف ية للتصرُّ ة األساس ز البني درات وتعزي اء الق ن وساعدت الوكالة الدول األعضاء على بن ات المشعّة م فاي
ي  دت ف ة ُعق ة المهَمل ات المشعّة والمصادر المشعّة المختوم ي النفاي ف ف ة بشأن التصرُّ خالل خمس دورات تدريبية عملي

ه  ا مجموع ب م ادئ. واكتس يط اله يا والمح ة آس ة  ١١٦منطق كالت المتعلق ّل المش ة لح ة الالزم ارات العملي اركاً المه مش
 ).٢التقنية لتكييف النفايات، واعتبارات التمهيد للتخلُّص في بلدانهم األصلية (الشكل بتصنيف النفايات، واإلجراءات 
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) في إندونيسيا يتلقّون تدريباً عملياً خالل دورة عقدتها الوكالة الدولية BATANموظفون في الوكالة الوطنية للطاقة النووية ( -٢-الشكل
ف في النفايات المشعّ  ة والمصادر المشعّة المختومة المهَملة. (الصورة مهداة من سوريانتورو/الوكالة للطاقة الذرية عن التصرُّ

  الوطنية للطاقة النووية اإلندونيسية)

  تقييم االنبعاثات البيئية والتصرف فيها

ا -٤ امج "موداري أثير اإلشعاعي (برن يم الت ات الخاصة بتقي امج النمذجة والبيان ن برن ة م ة الثاني ن المرحل " كجزٍء م
تشرين الثاني/نوفمبر، اجتمع  ٣تشرين األول/أكتوبر حتى  ٣٠الثاني)، عقدت الوكالة اجتماعاً تقنياً في فيينا، في الفترة من 

لين وواضعي النماذج وخبراء الوقاية من اإلشعاعات من منظمات دعم تقني في  ١٥٠خالله  دولة  ٤٧من الرقابيين والمشغِّ
ي اال اركون ف ادل المش واً. وتب ات عض ض النبات رُّ ذلك تع عاعات وك ور لإلش ض الجمه رُّ يم تع ي تقي راتهم ف اع خب جتم

  والحيوانات بفعل النويدات المشعّة الموجودة في البيئة كنتيجٍة للحوادث أو الممارسات المأذون بها. 

ون  -٥ ائي المعن ر النه ة التقري باط/فبراير، نشرت الوكال ر اوفي ش يم األث دولي لتقي ا استعراض النظراء ال ي فيم لبيئ
  . للقوى النووية، في كالينينغراد باالتحاد الروسي ١-يخّص طلب الرخصة المقدَّم من محطة البلطيق

  اإلخراج من الخدمة وأمان االستصالح

ت  -٦ الحها، نّظم ة واستص ن الخدم ررة م ة المتض ق النووي راج المراف ن إدارة إخ دولي ع روع ال ن المش زٍء م كج
اَع  ريث،الوكالة حلقة عمل دولية في بن ن  ٤٠بالمملكة المتحدة في تشرين األول/أكتوبر. وحضر االجتم راً م ة  ٢١خبي دول

إخراج  اول التحديات المتصلة ب عضواً قاموا بزيارة إلى موقع سيالفيلد وقّدموا إسهاماتهم في تقرير جديد للوكالة سوف يتن
  . المواقع الموروثة والمنشآت النووية المتضررة من الخدمة واستصالحها

ي التنسيق  -٧ دور محوري ف ة االضطالع ب ابع للوكال ة الت وواصَل فريق التنسيق المعني بمواقع اليورانيوم الموروث
د  تدامة. وُعق فيما بين المنظمات العديدة التي تعمل نحو استصالح مواقع اليورانيوم الموروثة في آسيا الوسطى بصورة مس

ه، بحضور  االجتماع السنوي لفريق التنسيق المعني بمواقع ي حزيران/يوني تان، ف اليورانيوم الموروثة في ألماتي بكازاخس
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ن  ٣٧ ثالً م واً و ١٢مم ة عض داد  ٦دول ن إع ة م ت الوكال ة. وانته ات دولي أن منظم تراتيجية بش ية االس ة الرئيس "الخط
يا الوسطى" ي آس ِدّم إطاراً االستصالح البيئي لمواقع إنتاج اليورانيوم الموروثة ف ي  ، وهي خطة تق ألنشطة االستصالح ف

ذكر  ة ال داد الخطة اآلنف ي إع ة ف ام، وقَّعت األطراف المتعاون ؤتمر الع تين للم المنطقة. وخالل الدورة العادية الحادية والس
  رانيوم الموروثة في آسيا الوسطى.تصديراً للوثيقة، ذكرت فيها دعمها التِّباع نَهج منسَّق إزاء استصالح مواقع إنتاج اليو

  قية المشتركة االتفا

ي  -٨ ان التصرف ف ُعِقد في أيار/مايو االجتماع االستثنائي الثالث لألطراف المتعاقدة في االتفاقية المشتركة بشأن أم
ديل  ٥٧الوقود المستهلَك وأمان التصرف في النفايات المشعة، بمشاركة  ى تع دة عل طرفاً متعاقداً. واتفقت األطراف المتعاق

ي المبادئ التوجيهية لالتفا ة ف قية المشتركة بشأن عملية االستعراض بحيث تتيح األمانة للعلن كلَّ تقرير من التقارير الوطني
ت  ٩٠غضون  ك. واتفق ة بخالف ذل ي األمان د المعن ر الطرف المتعاق م يُخِط ا ل اع االستعراضي، م يوماً بعد انعقاد االجتم

اع االستعراضي السادس األطراف المتعاقدة على األخذ بـمفهوم "مجاالت األداء الجيِّ  ة خالل االجتم د" على أساس التجرب
ابع  اع االستعراضي الس ع خالل االجتم نَّهج المتَّب ل لل ى نحو مماث لألطراف المتعاقدة في االتفاقية المشتركة. وكان ذلك عل

  لألطراف المتعاقدة في اتفاقية األمان النووي. 

ة المشتركة، وحضر االجتماَع التنظيمي الخاص باالجتماع االستع -٩ ي االتفاقي دة ف راضي السادس لألطراف المتعاق
ايو،  ي أيار/م اً ف د أيض تين  ٥٧المنعق يم جلس ور، تنظ ة أم ين جمل ن ب دة، م راف المتعاق رت األط رَّ داً. وق اً متعاق طرف

ة ا عّة المختوم ى المصادر المش داهما عل ز إح اع االستعراضي السادس، ترّك اليتين خالل االجتم ة، مواضيعيتين متت لمهَمل
ب  ل والجوان دى الطوي ى الم ة اإلشعاع عل ات القوي ّديات المرتبطة بخزن النفاي ة والتح ان العام ة قضايا األم وتتناول الثاني

  المتعلقة بتقبُّل الجمهور لهذه المسألة. 

ى  ٢٠ونّظمت الوكالة فعالية جانبية خالل الدورة العادية الحادية والستين للمؤتمر العام لالحتفال بمرور  -١٠ اً عل عام
ن اجتماعات  رات المكتسبة م دة الخب اعتماد االتفاقية المشتركة. وفي هذه الفعالية، تبادل ممثلون عن خمسة أطراف متعاق
ف  اول التصرُّ ذي يتن اً ال زم قانون د المل استعراضية سابقة وسلَّطوا الضوء على دور االتفاقية باعتبارها الصك الدولي الوحي

  تهلَك والنفايات المشعّة.المأمون في الوقود المس

ة المشتركة والمشاركة النشطة  -١١ ى االتفاقي ى االنضمام إل واضطلعت الوكالة بأنشطة ترمي إلى زيادة التشجيع عل
ل  ة عم ة حلق دت الوكال اني/نوفمبر، عق في عملية استعراضات النظراء، وزيادة فعالية عملية االستعراض. وفي تشرين الث

دان اآلسيوية، ونظَّمت إقليمية في فيينا للترويج  ة والبل ا الالتيني دان أمريك التفاقية األمان النووي واالتفاقية المشتركة بين بل
  في كانون األول/ديسمبر في الرباط بالمغرب حلقة عمل إقليمية للترويج لالتفاقية المشتركة بين البلدان األفريقية.
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  األمن النووي
  الهدف

ووي  ن الن املة بشأن األم ادات ش ال، من خالل وضع إرش ووي فعّ ن ن المساهمة في الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق أم
يم  ك التعل ي ذل ا ف درات، بم اء الق ارية وبن ن خالل استعراضات النظراء والخدمات االستش تخدامها م زم الس ا يل اذ م واتخ

دولي وتنسيق والمساعدة على االنضمام إلى الصكوك والتدريب.  اون ال د التع ذها، وتوطي القانونية الدولية ذات الصلة وتنفي
ال  المساعدة بطريقة تدعم استخدام الطاقة النووية وتطبيقاتها. واالضطالع بالدور المحوري وتعزيز التعاون الدولي في مج

  األمن النووي استجابة لقرارات المؤتمر العام وتوجيهات مجلس المحافظين.

  ٢٠٢١-٢٠١٨النووي للفترة خطة األمن 

ووي  -١ ن الن م ٢٠٢١-٢٠١٨وافق مجلس المحافظين، في اجتماعه المنعقد في أيلول/سبتمبر، على خطة األم ّدِ . وتق
دول ٢٠٢١-٢٠١٨الخطة تفاصيل األنشطة المقترحة للوكالة في مجال األمن النووي للفترة  ا لل ع م . وتتوافق هذه الخطة م

د األعضاء من أولويات أُعرب  ع تحدي ذلك م ة، وك ي الوكال ر السياسات ف اَزي تقري رارات جه رات وق رَّ عنها من خالل مق
  األولويات المتعلقة باإلرشادات الصادرة ضمن سلسلة األمن النووي والتي أوصت بها لجنة إرشادات األمن النووي.

  المؤتمر الدولي عن الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية

ها الرئيسي في تشرين نّظمت  -٢ الوكالة المؤتمر الدولي عن الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية في مقّرِ
ة، نحو  ٣٩الثاني/نوفمبر. وحضر المؤتمر، الذي تألّف من ست جلسات نقاش رئيسية و مشارك. وشملت  ٧٠٠جلسة تقني

ديلها؛ المواضيع المطروحة للنقاش، من بين جملة أمور، انضمام جم ة وتع يع الدول إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووي
ق  والحماية من سحب المواد النووية بدون إذن أثناء استخدامها وخزنها ونقلها؛ والحماية من تخريب المواد النووية والمراف

ة الماد دالنووية؛ والمتطلبات التشريعية والرقابية؛ وثقافة األمن النووي؛ ونُظم الحماي ة؛ والتهدي ي التصميم؛  ي ه ف اط ل المحت
  والتدريب وبناء القدرات؛ واألمن النووي خالل النقل.

  إرشادات األمن النووي

ي تضمُّ  -٣ ووي، الت ن الن ادات األم ة إرش واصلت الوكالة وضع إرشادات شاملة بشأن األمن النووي. واجتمعت لجن
ين عن  ي عضويتها ممثل ام  ٦٩ف الل ع رتين خ ة عضواً، م ة . ٢٠١٧دول ديث خريط ل لتح ٍق عام اء فري ى إنش ي إل وُدع

ع  ات لوض ن األولوي د م د المزي الل تحدي ن خ ة م ن الوكال ادرة ع ووي الص ن الن لة األم ورات سلس ة بمنش ق الخاص الطري
ال دتها ث ة وم ة للجن ة الثاني رة الوالي اني/نوفمبر فت ث اإلرشادات واستعراضها. واختتم االجتماُع المنعقد في شهر تشرين الث

  سنوات.

  تقييم االحتياجات

ارير أشمل ٢٠١٧في عام  -٤ داد تق ر عن إع ووي أثم ن الن ، قّدمت الوكالة نموذجاً منقحاً للخطة المتكاملة لدعم األم
تبيانات  ةً اس ر منهجي ة أكث ة أيضاً بطريق ا. واستخدمت الوكال يم احتياجاته ين تقي ى تحس دول عل اعد ال اً، وس وأفضل تنظيم

ي NUSIMSإدارة المعلومات المتعلقة باألمن النووي ( التقييم الذاتي لنظام ) باالقتران مع النموذج الجديد لضمان اتساق أداتَ
  التقييم وتكاملهما.
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  لألمن النووي ةالرقابي األطربناء القدرات في 

ا أجرت الو -٥ ووي. كم ن الن ة لألم ة قّدمت الوكالة، بناء على الطلب، المساعدة في وضع وتحسين األطر الرقابي كال
و ى َص ن تدريباً لتمكين الدول من بناء قدراتها عل وائح األم راء الستعراض ل ات الخب َدت بعث ووي، وأوف ن الن وائح األم غ ل

دول ٢٠١٧النووي لدى الدول. وخالل عام  ي ال ووي ف ن الن ة لألم ة الوطني ، أطلقت الوكالة مشروعاً لتحسين األطر الرقابي
دت ال ياق، عق ذا الس ي ه ة. وف دريبيتين األفريقي ل ت ي عم ان/أبريل، وحلقَتَ ي نيس رب ف ي المغ ة، ف ل إقليمي ة عم ة حلق وكال

ا (تشرين  ايو) وزامبي ي النيجر (أيار/م ة، ف ووي الوطني ن الن م األم دعم نُظ وائح ل ى وضع وَصوغ الل ا عل ين ركَّزت إقليميت
  دولة. ٣٩مشاركاً من  ١٤٣األول/أكتوبر). وحضر حلقات العمل 

  الحّد من المخاطر

اء  -٦ دةواصلت الوكالة دعم الدول في جهودها الرامية إلى حماية المصادر المشعّة أثن ك  م ة تل ي نهاي صالحيتها وف
). وقد استُهلَّت تحسينات الحماية المادية للمرافق القائمة والمرافق الجديدة التي تستخدم مصادر مشعّة ذات ١الفترة (الشكل 

اء عل دان، بن ي خمسة بل وي ف ة نشاط إشعاعي ق ة المصادر المختوم ت الوكال ة، وأزال ا الالتيني يا وأمريك ي آس ا، ف ى طلبه
  من بلدين في أمريكا الالتينية. ٢و ١المهَملة من الفئتين 

ر  -٧ تخلُّص داخل ُحفَ وم ال ودعماً ألنشطة الحّد من المخاطر، اقترب من مراحله النهائية مشروٌع تجريبي لتنفيذ مفه
ام السبر للمصادر المختومة المهمَ  ي ع ا. وف ان والخطط ٢٠١٧لة في غانا وماليزي ة لحاالت األم ، ُوضعت الصيغة النهائي

 األمنية بُغية تقييمها واعتمادها من قبل الهيئات الرقابية المعنية.

 

  عقدت الوكالة دورة تدريبية عن الحماية المادية في مركز دعم األمن النووي في اليابان في حزيران/يونيه. -١-الشكل
 وفي مرفق المحاكاة داخل المركز. واكتسب المشاركون خبرة عملية في ميدان تمارين الحماية المادية

  )TRACEأداة تقييم إنذارات اإلشعاع والبضائع (أداة 

ه. TRACEأطلقت الوكالة تطبيقاً محموالً يُسّمى "أداة تقييم إنذارات اإلشعاع والبضائع" (أداة  -٨ ي حزيران/يوني ) ف
ة  موظفي الجماركويساعد التطبيق  ّددوا بالسرعة الالزم ى أن يح ة عل ن موظفي الخطوط األمامي ت وغيرهم م ا إذا كان م

ا إذا  إنذارات اإلشعاع في المعابر الحدودية تُطلَق بسبب وجود مواد مشعّة موجودة في البيئة الطبيعية داخل البضائع، أو م
ة كانت تشير إلى وجود  مواد نووية أو غيرها من المواد المشعّة الخارجة عن التحكم الرقابي. ويقّدم التطبيق معلومات دقيق
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لة عن البضائع وخصائصها اإلشعاعية وهو متاح لكّلٍ من أجهزة أندرويد وأجهزة أبل. وتّم تطوير التطبيق في إطار  ومفصَّ
  دولة عضواً. ٢٠مشروع بحثي منسق بمشاركة خبراء من 

  مات االستشاريةالخد

، أوفدت الوكالة بعثات الخدمة االستشارية الدولية المعنية بالحماية المادية إلى الصين، وجمهورية ٢٠١٧في عام  -٩
ا،  ى أستراليا وهنغاري ذكورة إل ة الم ي إطار الخدم ة ف ات متابع دت بعث ا أوف ا، مثلم ا، وليتواني الكونغو الديمقراطية، وألماني

ى ليصل إجمالي بعثات الخدم ا إل ة الخاصة به ات المتابع ة وبعث ى  ٨١ة االستشارية الدولية المعنية بالحماية المادي ة حت بعث
ة  ة بالحماي اآلن. وفي أكتوبر/تشرين األول، عقدت الوكالة حلقة العمل الدولية الثالثة بشأن الخدمة االستشارية الدولية المعني

ي خبراء بعثات الخدمة االستشارية  لزيادة عددالمادية  دت ف ي ُعق الدولية الخاصة بالحماية المادية. وحضر حلقة العمل، الت
  دولة عضواً. ٢٩خبيراً من  ٥٤فيينا، 

  الفعاليات العامة الكبرى

ي ، قّدمت الوكالة المساعدة في تنفيذ نُظم وتدابير األمن النووي ٢٠١٧في عام  -١٠ رى ف فيما يتعلق بفعاليات عاّمة كب
يا،  ابون، وإندونيس كل غ تان (الش ا، ٢وكازاخس ا، وأوكراني ين، وروماني ا، والفلب رب، وبنم الي، والمغ ا، وم )، وماليزي

ة،  تقّدمها الوكال ي س اعدة الت واع المس ى أن اق عل راء لالتف ع النظ يقية م ات تنس ة اجتماع ك خمس مل ذل تان. وش وأوزبكس
ا ١١و اً بإع ة أيض ت الوكال ة. وقام ة ووطني ة وإقليمي ة دولي ة تدريبي ه فعالي ا مجموع ن  ٣٧٠رة م ف ع زة الكش ن أجه م

ارير  رى، تق ة كب ات عام س فعالي ة خم ل إقام ّدمت، قب ا ق رى، مثلم ة كب ات عام ق بفعالي ا يتعل تخدامها فيم عاعات الس اإلش
ث  ة حي د والمنطق ة بالبل تحليلية تناولت أحدث البيانات المستمدة من قاعدة بيانات الحادثات واالتجار غير المشروع والمتعلق

 قام الفعالية.تُ 

  

نظَّمتها الوكالة بشأن استخدام أجهزة الكشف عن اإلشعاعات، وُعقدت في مشارك في فعالية تدريبية  -٢-الشكل
كازاخستان، في أيار/مايو. وأقيمت هذه الفعالية التدريبية كجزء من الجهود الرامية إلى ضمان تطبيق نُظم وتدابير األمن 

  .٢٠١٧النووي الخاصة بمعرض إكسبو 
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رى.  -١١ ة كب ات عام دول المستضيفة لفعالي ديم المساعدة لل د لتق ووضعت الوكالة الصيغة النهائية لمنهج تدريبي جدي
وُعقدت حلقة العمل اإلقليمية بشأن وضع وتنفيذ نُظم وتدابير األمن النووي للفعاليات العامة الكبرى في طوكيو، اليابان، في 

  آب/أغسطس.

إضافياً من أجهزة الكشف عن اإلشعاعات، األمر الذي وّسع نطاق المعدات المتاحة  جهازاً  ١٦١واشترت الوكالة  -١٢
  إلعارتها إلى الدول األعضاء.

  قاعدة بيانات الحادثات واالتجار غير المشروع

ام  -١٣ ي ع ّمت ٢٠١٧ف لفادور و انض روع. الس ر المش ار غي ات واالتج ات الحادث دة بيان امج قاع ى برن تاين إل لختنش
منها على  ١٣٩حادثة؛ وانطوت  ١٦٦في قاعدة بيانات الحادثات واالتجار غير المشروع وقوَع أكَّدت الدول خالل العام، و

ثة إشعاعياً وانطوت  ال  ٢٧مصادر مشعّة ومواد ملوَّ ى أعم ا عل غ عنه ات أُبل حادثة على مواد نووية. وانطوت خمس حادث
دة نية. وتم إصدار نظام إال سيءتجار غير مشروع أو استخدام ا ة جدي ات وأداة إلكتروني الغ عن الحادث د لإلب لكتروني جدي

روع.  ر المش ار غي ات واالتج ات الحادث دة بيان ة بقاع ال المعني ات االتص ا جه دت بهم ات وُزّوِ دة البيان ن قاع تعالم م لالس
ر المشروع وأطلقت الوكالة أيضاً مشروعاً لتحسين جودة البيانات القديمة المدرَجة في قاعدة بيانات الحادثات و االتجار غي

ة  ر مواءم ذلك عب ذكورة، وك ات الم دة البيان ة قاع ذ بداي عبر توحيد البيانات المستمدَّة من جميع تقارير الحادثات المتاحة من
  محتوى قاعدة البيانات واستمارة التبليغ عن الحادثات.

  صندوق األمن النووي

دره  ، قبِلَت الوكالة تعهُّداٍت بتقديم مساهمات٢٠١٧في عام  -١٤ ون  ٤٤٫١مالية في صندوق األمن النووي بمبلغ ق ملي
 دولة عضواً ومن المفوضية األوروبية. ١٦وشملت هذه التعهدات مساهمات مالية من يورو. 

 



 

 
 

 ق النوويالتحقُّ 
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  ١،٢التحقُّق النووي
  الهدف

دات  ديم تأكي ة، وتق ا النووي واد أو التكنولوجي اءة استخدام الم ر عن إس منع انتشار األسلحة النووية عن طريق الكشف المبّكِ
اً للنظام موثوقة بأن الدول تحترم التزاماتها المتعلقة  ق، وفق بالضمانات. والبقاء على استعداد لتقديم المساعدة في مهام التحقُّ

س  ة مجل دول وبموافق ب ال ى طل اء عل لُّح، بن ن التس ووي أو الحد م زع السالح الن ات ن ق باتفاق ا يتعل األساسي للوكالة، فيم
  المحافظين.

  ٢٠١٧تنفيذ الضمانات في عام 

ل  -١ ة ك ي نهاي ة، ف تخلص الوكال مانات. تس ا الض ق فيه ة تُطبَّ ل دول صُّ ك ا يخ مانات فيم أن الض تنتاجاً بش ام، اس ع
ويستند هذا االستنتاج إلى تقييم جميع ما يتوفر للوكالة من معلومات ذات صلة بالضمانات خالل ممارستها لحقوقها ووفائها 

  بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات خالل ذلك العام.

واد  وفيما يخصُّ الدول المرتبطة -٢ ع الم أنَّ جمي تنتاج ب ى اس باتفاقات ضمانات شاملة، تسعى الوكالة إلى التوصل إل
ة أن تستوثق أوالً من عدم وجود  ى الوكال النووية ظلَّت في نطاق األنشطة السلمية. والستخالص هذا االستنتاج، يجب عل

داً عن األنشطة ا ة بعي ة المعلن واد النووي ف للم ى حدوث تحري اءة استخدام مؤشرات تدلُّ عل ك عدم إس ي ذل ا ف لمية (بم لس
دلُّ  اً من عدم وجود مؤشرات ت المرافق المعلَن عنها، أو غيرها من األماكن المعلَنة، إلنتاج مواد نووية غير معلَنة)، وثاني

  على وجود مواد أو أنشطة نووية غير معلَنة في الدولة ككل.

ي  وللتأكُّد من عدم وجود مؤشرات تدلُّ على وجود مواد -٣ نَّى ف ى يتس أو أنشطة نووية غير معلَنة في دولة ما، وحت
ة  جميعالنهاية استخالص االستنتاج األوسع بأنَّ  يِّم الوكال ة، تق ك الدول ي تل المواد النووية ظلَّت في نطاق األنشطة السلمية ف

املة وبروتوكوالت إضافية. نتائج ما تنفِّذه من أنشطة تحقُّق وتقييم بموجب ما ترتبط به هذه الدولة من اتفاقات ضم انات ش
ول إضافي  املة وبروتوك اق ضمانات ش اك اتف ون هن تنتاج األوسع، يجب أن يك ومن ثمَّ، ولكي تستخلص الوكالة هذا االس
ن  د أيَّ مؤشر م م تِج يم الضرورية ول نافذان في الدولة، كما يجب أن تكون الوكالة قد استكملت جميع أنشطة التحقُّق والتقي

  رأيها، أن يثير شواغل تتعلق باالنتشار. شأنه، في

ذة، ال  -٤ ر مرتبطة ببروتوكوالت إضافية ناف ا غي وفيما يخصُّ الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات شاملة نافذة ولكنه
لمية، ألنَّ الوكا المعلَنةتخلص الوكالة إلى استنتاج إال بشأن ما إذا كانت المواد النووية  ة ال قد ظلَّت في نطاق األنشطة الس ل

 تملك ما يكفي من األدوات لتوفير تأكيدات موثوقة بشأن عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلَنة في الدولة.

  

  

  

___________________  

ان  التسمياتال تنطوي   ١ ا ك داء أّيِ رأي مهم ى إب ذكورة، عل داد الم المستخَدمة وطريقة عرض المواد في هذا القسم، بما يشمل األع
  من جانب الوكالة أو الدول األعضاء فيها بشأن الوضع القانوني ألّيِ بلد أو إقليم أو سلطاته، أو بشأن تعيين حدوده.

ار   ٢ دم انتش دة ع ي معاه دول األطراف ف دد ال تند ع ى عدد صكوك التصديق أو االنضمام أو ويس ه إل ار إلي ة المش لحة النووي األس
  الخالفة التي تم إيداعها.



GC(62)/3 
  ٩٢الصفحة 

ن  ٣،٤دولة ١٨١، ُطبِّقت الضمانات على ٢٠١٧وفي عام  -٥ ة. وم مرتبطة باتفاقات ضمانات نافذة معقودة مع الوكال
املة  ذةبين الدول المرتبطة في آٍن باتفاقات ضمانات ش الغ عددها  ٥وبروتوكوالت إضافية ناف ة، استخلصت  ١٢٧والب دول

ي  جميعجاً عاماً مفاده أنَّ الوكالة استنتا لمية ف ي نطاق األنشطة الس ة ٧٠المواد النووية ظلت ف ة ٦دول ا يخصُّ بقي ا فيم ؛ أمَّ
ل دولة، وحيث كانت التقييمات الضرورية بشأن عدم وجود مواد وأنش ٥٧الدول البالغ عددها  ي ك ة ف ر معلن ة غي طة نووي

ة  واد النووي ةدولة من هذه الدول ال تزال جارية، فلم تستنتج الوكالة سوى أنَّ الم لمية.  المعلن ي نطاق األنشطة الس ت ف ظل
ددها  الغ ع ذة والب افية ناف والت إض ة ببروتوك ر مرتبط ا غي املة ولكنه مانات ش ات ض ة باتفاق دول المرتبط صُّ ال ا يخ وفيم

  ظلَّت في نطاق األنشطة السلمية.  المعلَنةدولة، خلصت الوكالة فقط إلى أنَّ المواد النووية  ٤٦

مانات  -٦ ذ الض ة أن تنفِّ ع الوكال ون بوس اً، يك ع نطاق تنتاج األوس أنها االس تُخلص بش ي اس دول الت ق بال ا يتعل وفيم
الضمانات الشاملة والبروتوكوالت اإلضافية لتحقيق المتكاملة، وهي توليفة مثلى تجمع بين التدابير المتاحة بموجب اتفاقات 

ام  الل ع مانات. وخ اَل الض ة حي ات الوكال اء بالتزام ي الوف اءة ف ة والكف ن الفعالي در م ى ق مانات ٢٠١٧أقص ذت الض ، نُفِّ
  .٧،٨دولة ٦٥المتكاملة في 

جودة في الدول الخمس الحائزة ونُفِّذت الضمانات أيضاً فيما يخصُّ المواد النووية الموجودة في مرافق مختارة مو -٧
مانات  ات الض ب اتفاق ار) بموج دم االنتش دة ع ة (معاه لحة النووي ار األس دم انتش دة ع ي معاه راف ف ٍة األط لحٍة نووي ألس
ق  ي المراف ة الموجودة ف واد النووي الطوعية الخاصة بكّلٍ منها. وفيما يخصُّ هذه الدول الخمس، خلصت الوكالة إلى أنَّ الم

ى النحو المنصوص المختارة ا ن الضمانات عل حبت م لمية أو ُس ي نطاق األنشطة الس لتي ُطبِّقت عليها الضمانات ظلَّت ف
  عليه في االتفاقات.

تند  -٨ وفيما يخصُّ الدول الثالث التي نفَّذت فيها الوكالة ضمانات عمالً باتفاقات ضمانات تخصُّ مفردات بعينها وتس
ا ، خلصت INFCIRC/66/Rev.2إلى الوثيقة  الوكالة إلى أنَّ المواد والمرافق وغيرها من المفردات النووية التي ُطبِّقت عليه

  الضمانات ظلَّت في نطاق األنشطة السلمية.

ُد بإدخال  ١٢، كانت هناك ٢٠١٧كانون األول/ديسمبر  ٣١وحتى  -٩ م بع م تقُ دولة طرفاً في معاهدة عدم االنتشار ل
اذ بمق ز النف املة حيِّ تنتاجات اتفاقات ضمانات ش ة أن تستخلص أيَّ اس م تستطع الوكال دة. ول ن المعاه ة م ادة الثالث تضى الم
  بشأن الضمانات فيما يتعلق بتلك الدول.

  

___________________  

ة  ٣ ا الشعبية الديمقراطي ة كوري دول جمهوري ذه ال م تستطع استخالص أي ، ال تشمل ه ذلك ل ا ول ة ضمانات فيه ذ الوكال م تنفِّ ي ل الت
  استنتاج بشأنها.

  وتايوان، الصين.  ٤

  إضافية يجري تطبيقها بصورة مؤقتة إلى حين دخولها حيِّز النفاذ. ببروتوكوالتأو   ٥

  وتايوان، الصين.  ٦

ا، أندورا، ألمانيا، وألبانيا، وأرمينيا، وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وإكوادور، و  ٧ تان، وأوكراني وإندونيسيا، وأوروغواي، وأوزبكس
دا، وو لنداآآيرلن ا، يس ال، وبلجيك االو، والبرتغ ا، وب نغالديش، وو، وإيطالي ا، وب وانا، بلغاري رو، بوتس دا، وبي و، وبولن ا فاس وبوركين
يكية، والجبل األسود، جامايكا، وو ة التش ا المتحدة، والجمهوري ة تنزاني دونيا اليوغوسالفية جمهوري ة مق ا، وجمهوري ة كوري وجمهوري

يلي، ووورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وسنغافورة، والسويد، السابقة، وجنوب أفريقيا، والدانمرك،  تان، سيشيل، وش ا، طاجيكس وغان
ين، و امالفلب ت ن دا، وفيي تان، ، ووفنلن ا، كازاخس ا، وليتواني مبرغ، وليبي ا، ولكس ا، والتفي دا، وكوب ا، وكن ولي، وكرواتي ي الرس والكرس

   .اليونانواليابان، ووهنغاريا، وهولندا، نيوزيلندا، النرويج، والنمسا، وووموناكو، موريشيوس، مالي، ومدغشقر، ووومالطة، 

  وتايوان، الصين.  ٨
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  وكوالت الكميات الصغيرة وإلغاؤهاعقد اتفاقات الضمانات والبروتوكوالت اإلضافية، وتعديل بروت

مانات  -١٠ ات الض د اتفاق هيل عق ي تس ة ف تمرت الوكال كلاس افية (الش والت اإلض اء ١-والبروتوك ديل أو إلغ )، وتع
غيرة ات الص والت الكمي ف٩بروتوك دول أل رض الج مانات  ٦-. ويع ات الض ة اتفاق ر حال ذا التقري ق ه ي مرف وارد ف ال

اق  ١٠، ُوقِّع فيما يخصُّ دولة واحدة٢٠١٧. وخالل عام ٢٠١٧كانون األول/ديسمبر  ٣١والبروتوكوالت اإلضافية حتى  اتف
ول  ١١انات شاملة ومعه بروتوكول كميات صغيرة وبروتوكول إضافي. وباإلضافة إلى ذلك، أدخلت ثالث دولضم البرتوك

ت دولة واحدة ة  ١٢اإلضافي حيِّز النفاذ. وانضمَّ ائزة ألسلحة نووي ر الح وم غي إلى اتفاق الضمانات المعقود بين دول اليورات
افي ول اإلض ى البروتوك ة، وإل وم والوكال ة  واليورات ط الوثيق ى نم ود عل مانات معق اق ض ع اتف ه. وُوقِّ ق ب الملح

2Rev./66INFCIRC/ ة واحدة ام ١٣ودخل حيز النفاذ فيما يخصُّ دول ة ع ول نهاي دول المرتبطة ٢٠١٧. وبحل ان عدد ال ، ك
ذة  ١٨٢باتفاقات ضمانات نافذة  دول المرتبطة ببروتوكوالت إضافية ناف ق برو١٣٢دولة، وعدد ال ول . واستمر تطبي توك

  ١٤إضافي واحد مؤقتاً إلى حين دخوله حيِّز النفاذ فيما يخصُّ دولة واحدة.

ذ -١١ ة تنفي لت األمان والت  وواص مانات والبروتوك ات الض د اتفاق رويج عق ى ت ة إل راءات الرامي ل اإلج ة عم خط
ثت في أيلول/سبتمبر ١٥اإلضافية ا٢٠١٧، التي ُحّدِ دول أفريقي ة ل ة إقليمي رى،  . ونظَّمت الوكالة فعالي وب الصحراء الكب جن

ي نيسان/أبريل،  ُعقدت في لوساكا ي الخرطوم ف دت ف بزامبيا، في آب/أغسطس، وفعاليتين وطنيتين إحداهما للسودان وُعق
د  عت الوكالة الدول المشاركة على عق واألخرى إلثيوبيا وُعقدت في أديس أبابا في نيسان/أبريل، وخالل تلك الفعاليات، شجَّ

ى اتفاقات ضمانات  ا. وباإلضافة إل شاملة وبروتوكوالت إضافية، وعلى تعديل بروتوكوالت الكميات الصغيرة الخاصة به
اكا  ف ولوس ار وجني ي داك ر األعضاء ف دول غي ذلك، عقدت الوكالة مشاورات مع ممثلين من عدد من الدول األعضاء وال

  وفيينا في أوقات مختلفة على مدار السنة.

___________________  

ى اإلطالق   ٩ ة عل ديها أي أنشطة نووي داً أو ليست ل ة ضئيلة ج ديها أنشطة نووي ي ل دول الت ن ال ر م ات وعقد الكثي ول كمي بروتوك
ا. وبمو ل منه اص بك املة الخ مانات الش اق الض ق باتف غيرة ملح راءات ص م إج ذ معظ لُّ تنفي غيرة، يظ ات الص ول الكمي ب بروتوك ج

ام  ي ع توفاة. وف ة مس ايير معيَّن ا دامت مع اً م املة معلَّق ، ٢٠٠٥الضمانات المنصوص عليها في الجزء الثاني من اتفاق الضمانات الش
ايير أهلية الدول لعقد هذه البروتوكوالت، اتخذ مجلس المحافظين قراراً بتنقيح النص الموحد لبروتوكول الكميات الصغيرة وبتغيير مع

ة  ة (الوثيق دابير المعلَّق دد الت ص ع ا وقلَّ ط له ة أو مخط ق قائم ديها مراف ة ل ة ألّيِ دول ر متاح والت غي ذه البروتوك ل ه ث جع بحي
GOV/INF/276/Mod.1  وتصويبهاCorr.1ة ة بغي دول المعني ع ال ع جمي ائل م ادل رس ات تب ة عملي تهلت الوكال د اس اذ الصيغة  ). وق إنف

  المنقَّحة لنص بروتوكول الكميات الصغيرة والتغيير في معايير عقد بروتوكوالت الكميات الصغيرة.

  ليبيريا.  ١٠

  .هندوراسو والسنغال تايلند  ١١

  .كرواتيا  ١٢

  .باكستان  ١٣

  إيران اإلسالمية. جمهورية  ١٤

  .pdf2017-2016-action-of-plan-https://www.iaea.org/sites/default/files/sg.متاحة على الموقع التالي:   ١٥
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  ٢٠١٧-٢٠١٣عدد البروتوكوالت اإلضافية فيما يتعلق بالدول المرتبطة باتفاقات ضمانات نافذة،  -١-الشكل

  (جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية غير مدرجة)

ام  -١٢ افظين لع ر مجلس المح بروتوكوالت بشأن  ٢٠٠٥واستمرت الوكالة في التواصل مع الدول من أجل تنفيذ مقرَّ
ام  نقَّح. وخالل ع نص النمطي الم ق ال ا يواف ، أصبح ٢٠١٧الكميات الصغيرة، بُغية إلغاء تلك البروتوكوالت أو تعديلها بم

ام ١٦بروتوكول كميات صغيرة غير سار فيما يخص دولة واحدة ة ع ول نهاي ت ٢٠١٧. وبحل ت نصَّ  ٦٢، كان د قبل ة ق دول
نقَّح ( غيرة الم ات الص ول الكمي ا بروتوك ت  ٥٥منه ين ألغ ي ح اذ)، ف ز النف نقَّح حي نصُّ الم ا ال ل فيه ة دخ دول  ٧دول

  بروتوكوالت الكميات الصغيرة الخاصة بها. 

دة  م المتح ابع لألم ن الت س األم رار مجل ى ضوء ق المية عل ران اإلس ة إي ي جمهوري ق والرصد ف التحق
٢٠١٥( ٢٢٣١(  

مات النووية لجمهورية إيران اإلسالمية (إيران) ورصدها ، التحقُّق من االلتزا٢٠١٧واصلت الوكالة، طوال عام  -١٣
ك  وازاة ذل افظين وبم س المح ى مجل ارير إل ة تق بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة. وخالل العام، قدَّم المدير العام أربع

وان  م المتحدة بعن ى ضو"إلى مجلس األمن التابع لألم ران اإلسالمية عل ة إي ي جمهوري ق والرصد ف س التحقُّ رار مجل ء ق
دة  م المتح ابع لألم ن الت ائق  ")٢٠١٥( ٢٢٣١األم ، GOV/2017/35، وGOV/2017/24، وGOV/2017/10(الوث

  ).GOV/2017/48و

  جمهورية العربية السورية (سوريا)ال

وان ٢٠١٧في آب/أغسطس  -١٤ افظين بعن س المح ود "، قدَّم المدير العام تقريراً إلى مجل اق الضمانات المعق ذ اتف تنفي
وريةبموج ة الس ة العربي ي الجمهوري ار ف دم االنتش دة ع ة  "ب معاه ورات ذات )GOV/2017/37(الوثيق ه التط اول في ، يتن

___________________  

  .العربية المتحدة اإلمارات  ١٦
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طس  ي آب/أغس ابق ف ر الس ذ التقري رأت من ي ط لة الت ة  ٢٠١٦الص س GOV/2016/44(الوثيق ام مجل دير الع غ الم ). وأبل
ى المحافظين أنَّه لم تَِرد لعلم الوكالة أيُّ معلومات جديدة  ة أنَّ مبن ح للغاي رجَّ ن الم من شأنها أن تؤثِّر في تقييم الوكالة بأنَّه م

ام  ١٧جرى تدميره في موقع دير الزور كان مفاعالً نووياً وكان ينبغي أن تعلنه سوريا للوكالة. دير ٢٠١٧وفي ع دَّد الم ، ج
اكن أخرى. معلَّقة العام دعوته إلى سوريا بأن تتعاون مع الوكالة تعاوناً تاماً بشأن المسائل ال المتصلة بموقع دير الزور وأم

  ولم تستجب سوريا بعُد لهذه الدعوات.

لة  -١٥ رى ذات ص ات أخ ن معلوم ة م وافر للوكال ا ت ع م وريا وجمي دَّمتها س ي ق ات الت يم المعلوم ى تقي تناداً إل واس
ة عن  ة معلَن واد نووي ف م ى تحري دلُّ عل ة أّي مؤشرات ت د الوكال م تَِج ام بالضمانات، ل ا يخصُّ ع لمية. وفيم األنشطة الس

  ، خلصت الوكالة بشأن سوريا إلى أنَّ المواد النووية المعلَنة ظلَّت في نطاق األنشطة السلمية.٢٠١٧

  جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية  

طس  -١٦ ي آب/أغس وان ٢٠١٧ف ام بعن ؤتمر الع افظين والم س المح ى مجل راً إل ام تقري دير الع دَّم الم ، ق
ق ة  "تطبي ة" (الوثيق عبية الديمقراطي ا الش ة كوري ي جمهوري مانات ف ن )GOV/2017/36–GC(61)/21الض مَّ ، وتض
ر طس  التقري ي آب/أغس ام ف دير الع ر الم دار تقري ذ إص ورات من ن تط تجدَّ م ا اس ر م ن آخ ات ع ة  ٢٠١٦معلوم (الوثيق

GOV/2016/45-GC(60)/16.(  

ة من االضطالع١٩٩٤ومنذ عام  -١٧ ي  ، لم تتمكَّن الوكال ا ف ع أنشطة الضمانات الضرورية المنصوص عليه بجمي
ام اتفاق الضمانات المعقود مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في إطار معاهدة عدم االنتشار. ومن ة ع  ٢٠٠٢ذ نهاي

ذ نيسان/أبريل  –، لم تكن الوكالة قادرة ٢٠٠٧وحتى تموز/يوليه  ادرة من ذ أّيِ  – ٢٠٠٩وما زالت غير ق ى تنفي دابير عل  ت
تنتاجات خاصة بالضمانات  ة استخالص أي اس م تستطع الوكال ذلك ل ة، ول للتحقُّق في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطي

  بشأنها.

  ، أعلنت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أنها أجرت تجربة نووية.٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ٣وفي  -١٨

ي تضطلع ، لم تنفَّذ أّي أنشطة تحقُّق في ٢٠١٧وفي عام  -١٩ ة الت الميدان، لكن الوكالة واصلت رصد األنشطة النووي
ك الصور الملتقطة بالسواتل  ي ذل ا ف ات المفتوحة المصدر، بم بها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية باستخدام المعلوم

دور ، أعرب المدير العام عن عزمه تعزيز استعداد الوكا٢٠١٧والمعلومات التجارية. وفي حزيران/يونيه  ة لالضطالع ب ل
ل إدارة  ل داخ ّكِ ة، ُش ذه الغاي اً له ة. وتحقيق عبية الديمقراطي ا الش ة كوري ووي لجمهوري امج الن ن البرن ق م ي التحقُّ ي ف أساس

ذلك  ٢٠١٧الضمانات في آب/أغسطس  ووي ل فريق معني بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لتعزيز رصد البرنامج الن
ى تح ة عل د؛ والمواظب ة المعروف البل المرافق النووي ق الخاصة ب ج وإجراءات التحقُّ ة ديث نُُه ي جمهوري ا موجودة ف بأنه

وافر  مان ت ة؛ وض عبية الديمقراطي ا الش ة كوري ى جمهوري ة إل ودة الوكال تعداد لع ة؛ واالس عبية الديمقراطي ا الش كوري
ذي داخل األ ق تنفي ذلك فري ِكّل ك ة. وُش ق المالئم دات التحقُّ ات ومع ة تكنولوجي ة واإلداري ائل اإلجرائي ي المس ة للنظر ف مان

 والقانونية.

  

___________________  

إلى ، (الذي اعتُِمد من خالل تصويت) ٢٠١١الصادر في حزيران/يونيه  /2011/41GOVدعا مجلس المحافظين سوريا، في قراره   ١٧
اقجملة أمور من بينها أن تعالج على وجه السرعة  ا التف ى  عدم امتثاله دة عدم االنتشار، وعل ي إطار معاه ه ف ذي عقدت الضمانات ال

د الوكالة بتقارير محدَّثة بمقتضى ات اتفاق  وجه الخصوص أن تزِوّ ع المعلوم ى جمي ن الوصول إل ا م الضمانات المعقود معها وتمكينه
ن والمواقع والمواد واألشخاص على النحو الالزم للوكالة من أجل التحقُّ  ا يمّكِ ة بم ائل العالق ع المس ي جمي ق من هذه التقارير، وأن تسّوِ

  الوكالة من تقديم التأكيدات الضرورية بشأن الطابع السلمي الخالص للبرنامج النووي السوري.
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وى ٢٠١٧وخالل عام  -٢٠ ة للق ون التجريبي ع تشغيل محطة يونغبي ا م ة تالحظ مؤشرات تتسق داللته ت الوكال ، ظلَّ
ي  ٥النووية ( ة ف دورة التشغيلية الحالي دأت ال انون األول/ديسمبر ميغاواط (كهربائي)) التي ب ع ك م تال٢٠١٥مطل حظ . ول

ام  الل ع عاعية خ اء اإلش ر الكيمي ي مختب ة ف ادة المعالج ات إلع راء عملي ى إج دلُّ عل رات ت ة أي مؤش ي ٢٠١٧الوكال . وف
الطرد  راء ب ق اإلث ع استخدام مرف ا م اك مؤشرات تتَّسق داللته ت هن ووي كان ود الن ون لتصنيع قضبان الوق محطة يونغبي

طُ  ة. واض ي المحط ائن ف أنه والك غ بش زي المبلَ الطرد المرك راء ب ق اإلث ة لمرف اني المتاخم د المب ي أح ييد ف ال تش ِلع بأعم
ا يتسق  المركزي المبلَغ بشأنه. وكانت هناك مؤشرات في ساحة تشييد مفاعل الماء الخفيف تدلُّ على زيادة في األنشطة بم

نات المفاعل. ولم تالحظ الوكالة أي مؤشرات تدلُّ على تسليم أو إدخال ي  مع تصنيع بعض مكّوِ ية للمفاعل ف مكونات رئيس
  مبنى احتواء المفاعل.

ولم يكن متاحاً للوكالة معاينة موقع يونغبيون. ومن دون معاينة الموقع ال يمكن للوكالة تأكيد حالة تشغيل المرافق  -٢١
  الموجودة في هذا الموقع أو طبيعة األنشطة المرصودة والغرض منها.

دعو ويمثِّل استمرار البرنامج النووي لجمهوري -٢٢ الغ. وت ق ب ار قل ة كوريا الشعبية الديمقراطية ومواصلة تطويره مث
ات واضحة  ل انتهاك ّكِ األنشطة النووية التي تضطلع بها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى األسف العميق، وهي تش

رارات ك الق ي ذل ا ف م المتحدة، بم ابع لألم ن الت س األم  ٢٣٧٥) و٢٠١٧( ٢٣٧١ للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجل
ي ٢٠١٧( ٢٣٩٧) و٢٠١٧( ة والت عبية الديمقراطي ا الش ة كوري ا جمهوري ي أجرته ة الت ة السادس ة النووي ا أنَّ التجرب ). كم

ل بدورها انتهاكاً واضحاً لقرارات مجلس األمن التابع لألمم المتحدة وهي تدعو  ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ٣أُعلن عنها في  تشّكِ
  إلى األسف البالغ.

  عزيز الضمانات ت

  تطور تنفيذ الضمانات

، وضعت الوكالة نُُهج ضمانات جديدة على مستوى الدولة على النحو المبَّين في تقريري المدير ٢٠١٧خالل عام  -٢٣
ة  ي الوثيق واردين ف ام ال ة  GOV/2013/38الع ويبها  GOV/2014/41والوثيق مانات Corr.1وتص ج ض ة نُُه عت الوكال . ووض

أنها على مستوى الدولة  ذ واستُخلص بش فيما يخصُّ خمس دول لدى كل منها اتفاق ضمانات شاملة وبروتوكول إضافي ناف
تخلص مدولة مرتبطة باتفاق ضمانات شاملة وبروتوكول إضافي نافذ ولكن ل ٢٩االستنتاج األوسع نطاقاً؛ و أنها يُس دُ  بش  بع

ذ إضافي بروتوكول لديها ليس ولكن ةشامل ضمانات باتفاق مرتبطة دولة ٢٨و نطاقاً؛ األوسع االستنتاج ك ١٨ناف . وأسفر ذل
ا يخصُّ  ا  ٦٢عن وضع نُُهج ضمانات جديدة على مستوى الدولة فيم ي ُوضعت له دول الت وع ال ذلك وصل مجم ة، وب دول

 مستوى على ضمانات نهج ٦٢ عددها البالغ الجديدة النُُهج هذه بين ومن. دولة ١٢٦ إلى ولةنُُهج ضمانات على مستوى الد
ً  ٤٩ هناك الدولة، ة، مستوى على الضمانات نُُهج وتنفيذ وضع سياق وفي. صغيرة كميات بروتوكول لديها لدول نهجا  الدول
ة الهيئةأو /و المعنية الدولة مع مشاورات أُجريت ة، اإلقليمي يما ال المعني ذ بشأن س دابير تنفي ي الضمانات ت دان ف د. المي  وق
 المعقود الضمانات اتفاق نطاق ضمن أعاله المذكورة الدول يخصُّ  فيما ونُفِّذت الدولة مستوى على الضمانات نُُهج ُوضعت

  .منها كلِّ  مع

ٍل  -٢٤ ة، من خالل إجراء تحلي ع الدول ود م اق الضمانات المعق اً التف ويُصاغ نهج الضمانات على مستوى الدولة وفق
ة لمسار االقتناء أو مسار التحريف، وتحديد األهداف التقنية وت دابير الضمانات الالزم ار ت ة، واختي رتيبها من حيث األولوي

ة، يكون االضطالع بأنشطة  ى مستوى الدول ج ضمانات عل لمعالجة تلك األهداف. وفيما يخصُّ الدول التي ال تُنفَّذ فيها نُُه
اًء الضمانات الميدانية فيما هو ُمعلن من المرافق واألماكن الواقعة خارج المرافق التي عادةً ما  ة بن وادُّ نووي ا م تُستخدم فيه

___________________  

اإلضافية  ال تشمل نُُهج الضمانات على مستوى الدولة الموضوعة فيما يخصُّ هذه الدول التدابير المتاحة بموجب البروتوكوالت ١٨
 والتي ال تُنفَّذ سوى في الدول التي لديها بروتوكول إضافي نافذ.
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ع  ودة م ات الضمانات المعق اً التفاق دة، حسب االقتضاء ووفق ات الجدي ات والتكنولوجي ذ التقني على معايير الضمانات. وتُنفَّ
 .الدول، من أجل تعزيز الفعالية وتحسين الكفاءة

ن ومن أجل مواصلة ضمان االتساق وعدم التمييز في تنفيذ الضمانات فيما يخصُّ  -٢٥ وع نفسه م  الدول التي لديها الن
ام  ي ع ة ف ائج  ٢٠١٧اتفاقات الضمانات، واصلت الوكال اج نت ك تحسين إدم ي ذل ا ف ة، بم ل الداخلي تحسين ممارسات العم

ن  داً م ت مزي ا أدخل ر الرئيسي، كم ي المق ا ف ائج األنشطة المضطلع به ع نت دان م ي المي ا ف أنشطة الضمانات المضطلع به
ى  ينات عل ديث التحس يح وتح اً تنق ة أيض لت الوكال ا. وواص ير تقييمه مانات لتيس لة بالض ات ذات الص ع المعلوم ل م التعام

دول و/أو  ع ال ادات بشأن المشاورات م ك اإلرش ي ذل ا ف ذ الضمانات، بم ق بتنفي ا يتعل الوثائق اإلرشادية الصادرة عنها فيم
  .النُُهجمستوى الدولة وأثناء تنفيذ تلك السلطات اإلقليمية أثناء وضع أو تحديث نُُهج الضمانات على 

  مع السلطات الحكومية واإلقليمية التعاون

ة  -٢٦ دت الوكال ة بالضمانات، عق ا المتعلق ذ التزاماته درات لتنفي اء الق ى بن دول عل اعدة ال ة مس ة  ٧بُغي دورات تدريبي
ة  ر ومراقب م حص ى نُظ راف عل ن اإلش ؤولين ع وظفين المس ة للم ة ووطني ة وإقليمي ة ودولي واد النووي ن الم ؤولين ع المس

ى  ٩تنفيذها، على مستوى الدولة وعلى الصعيد اإلقليمي، وشاركت في  دول األعضاء عل ا ال ة أخرى نظمته أنشطة تدريبي
ن  ر م ى أكث ن نحو  ١٨٠أساس ثنائي. وإجماالً، تلقَّ ت  ٤٠مشاركاً م ق بالضمانات. وتلقَّ ى مواضيع تتعلَّ دريب عل داً الت بل

  ألنشطة دعماً نقديًّا أو عينيًّا من خالل برامج الدعم الخاصة بالدول األعضاء. غالبية هذه ا

ام  -٢٧ ي ع و٢٠١٧وف ن المنشورين المعن ّلٍ م ن ك ة م ة النسخة العربي ذ نين ، نشرت الوكال ي تنف دول الت ادات لل إرش
افية  والت إض املة وبروتوك مانات ش ات ض دد اتفاق ة) و ٢١(الع دمات الوكال لة خ ن سلس ل تنفم دول دلي مانات لل ذ الض ي

ات صغيرة دد  المرتبطة ببروتوكوالت كمي ى  ٢٢(الع اًء عل ى األردن، بن ة إل دت الوكال ة). وأوف لة خدمات الوكال ن سلس م
طلبه، بعثة في إطار الخدمة االستشارية التابعة للوكالة والمعنية بالنظام الحكومي لحصر ومراقبة المواد النووية، وشاركت 

ور في بعثة أُوفدت إلى  ة أم ى جمل ين عل ا البعثت ة. واشتملت كلت ية النووي غانا في إطار االستعراض المتكامل للبنية األساس
ق  ة لتطبي درات الالزم ز الق ي تعزي ي ف لوب منهج اع أس ة اتِّب أن كيفي يفين بش دين المض ى البل ورة إل داء المش ا إس ن بينه م

  الضمانات عند استهالل برنامج للقوى النووية.

  ت الضماناتمعدَّات وأدوا

ام  -٢٨ ة طوال ع ق  ٢٠١٧حرصت الوكال ي المراف ة ف د المركَّب دات الخاصة بالرص زة والمع تمر األجه ى أن تس عل
ذ  ي تنفي ة ف ة حيوي دات بأهمي النووية في مختلف أنحاء العالم في العمل على النحو المطلوب، حيث تتَّسم تلك األجهزة والمع

ف، وهي نظم  ١١٥٠عدَّ ورِكَّب تنفيذاً فعًّاالً. وخالل العام، أُ الضمانات  نظاماً من النظم المحمولة والثابتة للقياس غير المتل
ة  ٢٣٥٩تتألَّف من  ت الوكال ي، ركَّب ا يخصُّ نظم الرصد اآلل  ٧قطعة معدات منفصلة وذلك الستخدامها في التفتيش. وفيم

اً وفكَّكت  ١٥نظم جديدة ونفَّذت عمليات ارتقاء رئيسية فيما يخصُّ  ة  ٤نظام ي نهاي ة ف نظم المركَّب وع ال نظم، ليصل مجم
. والوكالة ١٩دولة ٣٧مرفقاً في  ٢٧٧كاميرا عاملة في  ١٥٤١دولة. وكان لدى الوكالة أيضاً  ٢٤نظاماً في  ١٦٧العام إلى 

ة ١٢٠مسؤولةٌ أيضاً عن صيانة ما يقرب من  ول نهاي ة. وبحل ام  كاميرا تُستخدم باالشتراك مع سلطات إقليمية أو حكومي ع
من تدفُّقات البيانات الصادرة من نظم آلية موجودة في  ٩٣٢، كانت البنية األساسية لنقل البيانات عن بُعد تكفل جمع ٢٠١٧
ة، و ٣١١. ومن بين هذه التدفُّقات، كان هناك ٢٠دولة ٢٩مرفقاً في  ١٣٠ ن نظم المراقب دفُّقاً صادراً  ١١١تدفُّقاً صادراً م ت

 تدفُّقاً صادراً من األختام اإللكترونية.  ٥١٠من نظم الرصد اآللي، و

  
___________________  

  .الصين، تايوانو  ١٩

  .الصين، تايوانو  ٢٠
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  أحد مهندسي الوكالة أثناء تصميم ختم زجاجي ليستخدمه مفتشو الضمانات -٢-الشكل
  في إطار تدابير التحقُّق التي تضطلع بها الوكالة.

ة  -٢٩ ا القائم ة (التكنولوجي ة المتقادم تبدال وحدات المراقب الي، باس ل الت ن الجي وواصلت الوكالة تنفيذ نظام المراقبة م
من كاميرات نظام المراقبة من الجيل التالي  ٧٥٠كانت  ٢٠١٧). وبحلول نهاية عام DCM-14على وحدة الكاميرا الرقمية 

بت في  الث من محطات . ٢١دولة عضواً  ٢٩قد ُرّكِ واختُبِر بنجاح نظام التصوير المقطعي السلبي بانبعاث أشعة غاما في ث
ذكور أن ٢٠١٧القوى النووية خالل عام  يش. ويستطيع النظام الم ، وبناًء على ذلك أُذن رسميًّا باستخدامه في عمليات التفت

عات الوقود المستهلك، القضبان المفقودة أو المستبدلةيكشف عن  ر مسبوقة  في مجمَّ درات غي ة ق وفِّر للوكال و ي مَّ فه ن ث وم
  فيما يتعلق بالتحقُّق من المفردات المشعَّعة.

ة٢٠١٧وفي عام  -٣٠ ة -، واصلت الوكالة الجهود التعاونية التي تبذلها مع الدول األعضاء والهيئة البرازيلي األرجنتيني
ذه  زت ه ة. وركَّ ية األوروبي ة والمفوض واد النووي ة الم ر ومراقب ة لحص مانات المخصَّص دَّات الض راء مع ى ش ود عل الجه

  لالستخدام المشترك واختبار قبولها وتركيبها وصيانتها، وعلى تدريب الموظفين.

ؤدي  -٣١ ن أن تُ ي يمك ئة الت زة الناش ات األجه يم تكنولوجي وواصلت الوكالة االضطالع بأنشطة تهدف إلى تحديد وتقي
ذ الضمانات دول إلى نشر أجهزة جديدة دعماً لتنفي دعم الخاصة بال رامج ال ع ب ق م اون الوثي ذه األنشطة بالتع . واضُطلع به

  األعضاء.

  الخدمات التحليلية الخاصة بالضمانات

ة و -٣٢ ابع للوكال ل الخاص بالضمانات الت ر التحلي راً  ٢٢تتألَّف شبكة مختبرات التحليل التابعة للوكالة من مختب مختب
تراليا  ي وأس اد الروس ي االتح ر ف ؤهالً آخ ا م دة وهنغاري ة المتح ا والمملك ين وفرنس ا والص ة كوري ل وجمهوري والبرازي

ة و/أو  ات البيئي ل العين ة بتحلي رات إضافية معني اك مختب ة. وهن والواليات المتحدة األمريكية واليابان والمفوضية األوروبي
 وهنغاريا وهولندا.  عينات المواد النووية في طور التأهيل حالياً في األرجنتين وألمانيا وبلجيكا وكندا

  

___________________  

  .الصين، تايوانو  ٢١
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ام  -٣٣ ي ع ة ٢٠١٧وف ت الوكال واد  ٥٩٩، جمع ر الم ي مختب ل ف ا للتحلي عت جميعه ة، خض واد النووي ن الم ة م عين
ل  ٤٨٣النووية التابع للوكالة. كما جمعت الوكالة  ا أسفر عن تحلي ة. وخضعت  ١٠٥٠عينة بيئية وهو م ة فرعي  ٢٠٣عين

ر  ة (الشكلمن هذه العينات الفرعية للتحليل في مختب ابعين للوكال ة الت واد النووي ر الم ة ومختب ات البيئي ي حين ٣-العين )، ف
 خضعت بقية العينات للتحليل في مختبرات أخرى تابعة لشبكة مختبرات التحليل.

  

  أخصائية في الكيمياء التحليلية لدى مختبر المواد النووية تعمل على تحليل مواد جمعها مفتشو الضمانات -٣-الشكل

  الدعم

  القوى العاملة في ميدان الضماناتتنمية 

ام  -٣٤ ي ع ة ٢٠١٧ف دت الوكال مانات  ١٧٣، عق ي الض ي ومحلِّل د مفتِّش مانات لتزوي ال الض ي مج ة ف دورات تدريبي
دة  ة لفائ ديتين بشأن ضمانات الوكال ين تمهي د دورت ك عق ن مفتشي  ٢٤بالكفاءات التقنية والسلوكية الضرورية. وشمل ذل م

دورات الضمانات المعيَّ  دت ال د ُعق دان، فق ي المي ذ الضمانات ف ق بتنفي ا يتعل ة فيم اءات العملي ز الكف ة تعزي ديثاً. وبغي ين ح ن
ة (الشكل ق نووي ي مراف دَّة حاالت ف دريب موظفي ٤-التدريبية المذكورة في ع ى ت ع إل ي الموق دورات ف د ال ). ويهدف عق
ى كيفي ة عل ة ومتسقة ومتكامل ة وفعال ة واقعي ات الضمانات بطريق ن المعلوم ق م يش وأنشطة التحقُّ ات التفت داد لعملي ة اإلع

دت  ا. وُعق ارير عنه ديم التق التصميمية وزيارات المعاينة التكميلية وعلى كيفية تنفيذ هذه العمليات واألنشطة والزيارات وتق
ات ذات الصلة  ة لمعالجة البيان ارات الالزم ة المه دف تنمي ّرِ الرئيسي، به ي المق ى دورات أخرى ف ك عل بالضمانات، وذل

ام، استحدثت  سبيل المثال من خالل تنمية المهارات التحليلية المتصلة باستخدام أدوات التحليل التعاونية بفعالية. وخالل الع
الوكالة دورة تدريبية جديدة بشأن التخطيط والتنفيذ والتحليل فيما يتعلق بأخذ القياسات واالضطالع باألنشطة على نحو كفؤ 

ة وفعال  عَّعة الصالحة لالستعمال المباشر. وواصلت الوكال ألغراض التحقُّق في المرافق التي تتعامل مع المواد غير المش
 االشتراك مع برامج الدعم الخاصة بالدول األعضاء في وضع أدوات للتدريب وتنظيم دورات في المرافق النووية.
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 مفتشو ضمانات تابعون للوكالة أثناء تلقيهم تدريباً موقعيًّا على أخذ العينات -٤-الشكل
  باستخدام الخاليا الساخنة ووحدات القياس المغلقة في مرافق إعادة المعالجة.

  لمشاريع المهمة الخاصة بالضماناتا

  تكنولوجيا المعلومات: تحديث تكنولوجيا معلومات الضمانات 

نظم  ١٧كان مشروع تحديث تكنولوجيا معلومات الضمانات قد قدَّم ، ٢٠١٧بحلول نهاية عام  -٣٥ ات أو ال من التطبيق
ة البرامجية المستحدثة أو المجدَّدة، وواصل في الوقت نفسه تعزيز ام  الحماي ي ع تُحدث ف ات الضمانات. واس ة لبيان المكفول

ات  ٢٠١٧ ط عملية طلب األذون ومنحها فيما يتعلق بالوصول إلى معلوم نظام جديد إلدارة األذون الخاصة بالضمانات يبّسِ
ا البوابة اإللكترونية إلع دول، الضمانات، مع ضمان امتثال الطلبات من هذا القبيل لسياسات الوكالة وإجراءاتها. أمَّ النات ال

ادل  ات وتب ديم اإلعالن اءة لتق ر كف دة أكث ة جدي ة طريق ة واإلقليمي لطات الحكومي وفِّر للس ام، فت ت أيضاً خالل الع ي أُطلق الت
االتصاالت ذات الصلة مع األمانة. وتحتفظ البوابة اإللكترونية بسجالت لهذه االتصاالت، وهو ما يساعد على حفظ الذاكرة 

د. المؤسسية ويسهم في إ ت والجه وفِّر الوق مَّ ي ن ث دويًّا، وم ات ي ة وإدخال البيان ن اإلجراءات الورقي دارة المعارف ويحدُّ م
ر  رَّ ه المق دُّم مطرد صوب اكتمال وعلى وجه اإلجمال، فقد واصل مشروع تحديث تكنولوجيا معلومات الضمانات إحراز تق

  .٢٠١٨في أيار/مايو 

  االستعداد للمستقبل 

ات  -٣٦ ل بشأن التكنولوجي ة عم ة حلق دت الوكال ي التخطيط االستراتيجي، عق ة ف ذلها الوكال ي تب في إطار الجهود الت
عت فيها على تحديث الناشئة في شباط/فبراير،  برنامج دعم التطوير والتنفيذ في مجال التحقق و خطة البحث والتطويروشجَّ

م هاتان الوثيقتا .٢٠١٩-٢٠١٨النووي للفترة  درات وتقّدِ وب لتحسين الق دعم المطل ن إلى الدول األعضاء معلومات بشأن ال
ن التقنية للوكالة. ويتألَّف  ووي م ق الن ي  ٣١٤برنامج دعم التطوير والتنفيذ في مجال التحق دعم ف رامج ال ام ب ن مه ة م مهم

  ية مع الوكالة.والمفوضية األوروبية برامج دعم رسم ٢٢دولة ٢٠، كانت لدى ٢٠١٧مشروعاً. وفي نهاية عام  ٢٤

  

___________________  

ا،   ٢٢ ة كوري يكية، وجمهوري ة التش ا، والجمهوري ل، وبلجيك ا، والبرازي تراليا، وألماني بانيا، وأس ين، وإس ي، واألرجنت اد الروس االتح
ةوجنوب  ات المتحدة األمريكي دا، والوالي ا، وهولن ة المتحدة، وهنغاري دا، والمملك دا، وكن ا، وفنلن ا، والسويد، والصين، وفرنس ، أفريقي

  .اليابانو



 

 
 

 التعاون التقني
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  إدارة التعاون التقني ألغراض التنمية
  الهدف

ي بتخطيط  اون التقن ال التع ي مج ه ف اعي االقتصادي وكفاءت تحسين أهمية الدعم المقدَّم إلى الدول االعضاء وتأثيره االجتم
ً وتنفيذ برنامج تعاون تقني مستدام    إلى تحسين فعاليته. يستند إلى االحتياجات ويلبيها، وبالسعي دوما

  برنامج التعاون التقني

و يساعد  -١ دول األعضاء، فه ى ال ة إل برنامج التعاون التقني هو اآللية الرئيسية لدى الوكالة لنقل التكنولوجيا النووي

ل  ي مجاالت مث ية ف ة هذه الدول على تناول األولويات اإلنمائية الرئيس اه والبيئ ة والزراعة والمي ة واألغذي الصحة والتغذي

ة  د وتلبي ى تحدي اً عل اء أيض دول األعض امج ال اعد البرن ا. ويس ة وإدارته ارف النووي ة المع ناعية وتنمي ات الص والتطبيق

ة، بم الم قاطب ك االحتياجات إلى الطاقة في المستقبل، ويساعد على تحسين األمان اإلشعاعي واألمن النووي في الع ي ذل ا ف

ق  ن طري وس ع ادي ملم اعي واقتص أثير اجتم ق ت ى تحقي ي إل اون التقن امج التع ي برن ريعية. ويرم اعدة التش ديم المس تق

ى  د عل ل بل تدامة لك ة المس ي مجال التنمي ية ف ات الرئيس المساهمة مباشرة بأسلوب فعال من حيث التكلفة في تحقيق األولوي

امج حدة، بما في ذلك الغايات ذات الصلة الم ِهّل البرن تدامة. ويس ة المس داف التنمي ي إطار أه وطني ف حدَّدة على الصعيد ال

  أيضاً التعاون اإلقليمي واألقاليمي بين الدول األعضاء والشركاء.

  األطر البرنامجية القُطرية واالتفاقات التكميلية المنقَّحة

ي -٢ اون التقن اً للتع ة إطاراً مرجعي ة القُطري ِدّم األطر البرنامجي ذه األطر  تق ِدّد ه ة. وتح ة العضو والوكال ين الدول ب

  االحتياجات واألولويات اإلنمائية الوطنية التي يمكن دعمها من خالل وضع برنامج للتعاون التقني.

ام  -٣ ي ع ت ٢٠١٧وف ي:  ٢٠، وقَّع دول ه ذه ال ة، وه ة قُطري ر برنامجي ى أط واً عل ة عض رائيل، إاألردن، ودول س

نن، ابوي وألبانيا، وأوروغواي، وب دا، وزمب ا الوسطى، وروان ة أفريقي ر، وجمهوري د، والجزائ انواتو، ، ووتايلن راق، وف الع

. وكان هناك ما مجموعه هندوراس، وهنغارياوالفلبين، وكمبوديا، وكوبا، وكينيا، والمكسيك، والمملكة العربية السعودية، و

  إطاراً برنامجياً قُطرياً سارياً في نهاية العام.  ٩٥

ات وتتحكَّم  -٤ ة (االتفاق االتفاقات التكميلية المنقحة بشأن تقديم المساعدة التقنية من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذري

ة.  ى التكميلية المنقحة) في تقديم الوكالة المساعدة التقني و وسوازيلند، عل ا الكونغ دول األعضاء، هم ن ال ان م ووقَّعت دولت

ام  ي ع نقح ف ي م اق تكميل ى  .٢٠١٧اتف ارس  ٣١وحت اق ٢٠١٧آذار/م ى اتف ت عل ي وقّع اء الت دول األعض دد ال ان ع ، ك

  دولة. ١٣٤تكميلي منقح يبلغ 

  أطر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية

داف  -٥ ي دعم أه م المتحدة ف ة األم ل لتنسيق إجراءات منظوم إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية هو هيك

م المتحدة ٢٠١٧التنمية الوطنية. وفي عام  ل األم ذ أطر عم ، واصلت الوكالة التركيز على المشاركة أكثر في وضع وتنفي

ن  ة م ة الوكال م المتحدة للمساعدة اإلنمائي ل األم ي إطار عم ن المشاركة ف للمساعدة اإلنمائية في البلدان ذات الصلة. وتمِكّ

ك، زيادة الوعي بعملها وتسهيل الوصول إلى الهيئات الوطنية الرئيسية ا ى ذل ة. وباإلضافة إل لمعنية بتنسيق وتخطيط التنمي

  يساعد ذلك على التنسيق والتعاون مع األمم المتحدة والشركاء اآلخرين.

م المتحدة للمساعدة  ١٢، شاركت الوكالة في التوقيع على ما مجموعه ٢٠١٧وفي عام  -٦ ل األم إطاراً من أطر عم

ق ب ا يتعل ة فيم وانا، وبالبحرين، واإلنمائي ا بوتس ة(وليفي ات-دول ددة القومي ة )المتع ة، وجمهوري ة الدومينيكي ، والجمهوري
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ام ت ن تاريكا، و، ومولدوفا، وصربيا، وغابون، وفيي تان، وكوس القيرغيزس ام المغرب، ونيب ة ع ي نهاي ت ٢٠١٧. وف ، كان

  ئية.إطاراً سارياً من أطر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنما ٥٤الوكالة مشاركة في التوقيع على 

  الشراكات والتعاون مع منظومة األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى

ر  -٧ اً وأكث ي: ستون عام اون التقن ة للتع امج الوكال دولي األول بشأن برن ؤتمر ال ة الم ي  –عقدت الوكال المساهمة ف

ن  رة م ي الفت ى  ٣٠التنمية، وذلك في مقر الوكالة الرئيسي في فيينا ف ايو إل ه (الشكل  ١أيار/م ين ١حزيران/يوني ن ب ). وم

ن  اً م ل مع م المتحدة والشركاء اآلخرين الستكشاف سبل العم االت األم أهداف المؤتمر إتاحة منتدى للدول األعضاء ووك

ا أجل زيادة االستفادة من المز مها العلوم والتكنولوجيا النووية. وسلَّط المؤتمر الضوء على الكيفية التي يساعد به ايا التي تقّدِ

ة  اول بالدراسة الكيفي ة، وتن ات اإلنمائي دان والمنظم ع البل ة م البرنامج الدول األعضاء على إقامة شراكات استراتيجية فعال

و ٢٠٣٠نمائي الجديد لخطة عام التي يمكن بها تطوير إجراءات تعاونية في السياق اإل اظرون رفيع ثون ومن ّدِ اقش متح . ون

ة  ا النووي وم والتكنولوجي ن استخدام العل ى أقصى حد م تفادة إل المستوى النُُهج والتدابير المناسبة لمساعدة البلدان على االس

  في سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وما يرتبط بها من غايات.

ق وفي تموز/يوليه،  -٨ ي تحقي ة ومساهمتها ف ا النووي وم والتكنولوجي ة العل ا وأهمي ى مزاي سلَّطت الوكالة الضوء عل

م المتحدة. واشتركت  ابع لألم تدامة الت ة المس ي بالتنمي ع المستوى المعن أهداف التنمية المستدامة في المنتدى السياسي الرفي

ان موضوعها الوكالة مع البعثتين الدائمتين لبوتسوانا وماليزيا لدى األم ي ’م المتحدة في استضافة فعالية جانبية ك وم الت العل

ن ‘ تؤثِّر: التنمية المستدامة من خالل التكنولوجيا النووية ي يمك ة الت للتعريف ببرنامج الوكالة للتعاون التقني وعرض الكيفي

تدامة واألغ ة المس داف التنمي ق أه ي مجاالت للعلوم والتكنولوجيا النووية أن تساهم بها في تحقي ية ف ة الرئيس راض اإلنمائي

  مثل الصحة البشرية، والزراعة والسالمة الغذائية واألمن الغذائي، والصحة البشرية، والصناعة.

م  -٩ االت األم ع وك ق م اون الوثي رويج التع ى ت ي عل وطني واإلقليم عيدين ال ى الص ي أنشطتها عل ة ف ل الوكال وتعم

ر ددة األط االت المتع رى والوك دة األخ ام المتح ي ع ة. وف ات الدولي ات ٢٠١٧اف، والمنظم ي اجتماع ة ف اركت الوكال ، ش

ة  ة األغذي زة التعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ومنظم المديرين اإلقليميين لوكاالت األمم المتحدة في أوروبا، معِزّ

 ة العالمية ومنظمات أخرى. والزراعة لألمم المتحدة، ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا، ومنظمة الصح

 

 .٢٠١٧أيار/مايو  ٣٠المدير العام يوكيا أمانو يفتتح المؤتمر الدولي األول بشأن برنامج التعاون التقني في  -١-الشكل
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  اتفاقات الشراكة والترتيبات العملية

الج ٢٠١٧في عام  -١٠ ة بشأن مشاريع تع ع المفوضية األوروبي ة ، واصلت الوكالة مشاركتها م االحتياجات اإلنمائي

دان  ي مي اون ف ة أداة التع ات تحت رعاي ن االتفاق د م ل من خالل العدي م العم ووي. وت للدول األعضاء في مجال األمان الن

 األمان النووي التابعة لالتحاد األوروبي.

م والتكنول -١١ ي مجال العل يم ف را للتعل ين شبكة أف اون ب اق تع ى اتف ع عل م التوقي ا، والشبكة وفي نيسان/أبريل، ت وجي

ة  ا الالتيني ة، وشبكة أمريك اآلسيوية للتعليم في مجال التكنولوجيا النووية، والشبكة األوروبية للتعليم في مجال العلوم النووي

ادل  ة من خالل تب ين الشبكات التعليمي اون ب ز التع ى تعزي ات إل ذه الترتيب ة. وترمي ه ا النووي للتعليم في مجال التكنولوجي

  ل الممارسات واألدوات التدريبية.الخبرات وأفض

  أفريقيــا

وفي أيلول/سبتمبر، وقَّعت الوكالة على ترتيبات عملية مع المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية التابع  -١٢

دريب للمغرب، إلنشاء إطار لتعزيز التعاون التقني فيما بين البلدان النامية. وفي إطار هذه الترتيبات، سيقِدّم هذا ال مركز الت

درولوجيا  في مجاالت الصحة البشرية (بما في ذلك الطب اإلشعاعي، والطب النووي، والتغذية)، واألمان اإلشعاعي، والهي

ي  النظيرية، واالختبار غير المتلف، من خالل المنح الدراسية، واستضافة االجتماعات، والزائرين العلميين، والمشاركين ف

وسيقِدّم أيضا خدمات تحليلية مختبرية، ال سيما فيما يتعلق بالعينات  ة خبراء ومحاضرين محليين.الدورات التدريبية، وإتاح

  المائية.

وم بشأن  -١٣ ة للعل ة األفريقي وفي تشرين الثاني/نوفمبر، بدأت الوكالة تعاونها مع األكاديمية العالمية للعلوم واألكاديمي

ا  برنامج منح دراسية مختلط هو األول من نوعه. ويهدف ات وطالب الدراسات العلي دريب خريجي الجامع البرنامج إلى ت

  في المجاالت ذات الصلة بالعلوم والتكنولوجيا النووية للمساهمة في التنمية العلمية والتكنولوجية في المنطقة األفريقية.

  آسيا والمحيط الهادئ

ا -١٤ و م ة، وه ة الدولي ك للتنمي ندوق أوب ع ص راكتها م ز ش ة تعزي اً  واصلت الوكال ندوق التزام ن قطع الص فر ع أس

اون  ٦٠٠ ٠٠٠بتمويل قدره  ين للتع ي إطار مشروعين إقليمي ذ أنشطة ف ل لتنفي ذا التموي دوالر أمريكي. وسوف يُستخَدم ه

ابرة للحدود، واآلخر بشأن  ة الع التقني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ: أحدهما بشأن تشخيص وعالج األمراض الحيواني

ات ترويج النظم ا اه باستخدام التقني ة والمي ز إدارة الترب لمستدامة إلنتاج األرز المقاوم لتقلُّبات المناخ مع التركيز على تعزي

  النظيرية.

ي بشأن  وُوقِّع -١٥ اوني اإلقليم اق التع في أيلول/سبتمبر على ترتيبات عملية بين الوكالة والمكتب اإلقليمي التابع لالتف

ام  ي لع اوني اإلقليم اق التع ي إطار االتف ة ف م  ٢٠١٧التعاون في أداء مهام األمان ي مجال العل دريب ف ة والت للبحث والتنمي

وُوقِّع على ترتيبات عملية بين  قليمي)، وذلك لفائدة منطقة آسيا والمحيط الهادئ.والتكنولوجيا النوويين (االتفاق التعاوني اإل

ن  ان واألم ة، واألم ة النووي ال الطاق ي مج دريب ف يم والت ى التعل اون عل أن التع ة بش ة الذري ينية للطاق ة الص ة والهيئ الوكال

ين  اون ب ز التع ع النوويين، والعلوم والتطبيقات النووية، وذلك من أجل تعزي ة م ات العملي د الترتيب ين. وجرى تمدي المنظمت

ب  اثر الطحال ن تك ر ع ف المبك أن الكش وي بش الف الج ات والغ ة المحيط دة لدراس ات المتح ة للوالي ة التابع اإلدارة الوطني

  الضارة لفترة خمس سنوات.

ادئ، وهي المنظم -١٦ ة جماعة المحيط اله ع أمان اق م ة وفي حزيران/يونيه، وقَّعت الوكالة على اتف ة والتقني ة العلمي

الرئيسية في منطقة المحيط الهادئ، للعمل معاً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة. ويهدف االتفاق إلى تعزيز 
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عيدين  ى الص دُّم عل م التق ة؛ ودع ه التنمي ي تواج ديات الت دي للتح ار؛ والتص وث واالبتك ة والبح رات التقني وم والخب العل

  ماعي في المستقبل.االقتصادي واالجت

  أوروبا

وارد  -١٧ تساعد الوكالة البلدان في أوروبا وآسيا الوسطى على تطبيق تصنيف األمم المتحدة اإلطاري الحتياطيات وم

ادن،  ة والمع ة األحفوري اري ٢٠٠٩الطاق نيف اإلط رين ٢٠٠٩-(التص ي تش وم. وف اج اليوراني دورة إنت ق ب ا يتعل ) فيم

ة بشأن الثاني/نوفمبر، نظَّمت الوكالة  ة أقاليمي األرجنتين دورة تدريبي التا ب ي س ا ف م المتحدة االقتصادية ألوروب ولجنة األم

ى وجه ’موضوع  ز عل ع التركي ارير م ديم التق تقييم موارد اليورانيوم غير التقليدية، وتصنيف األمم المتحدة اإلطاري، وتق

ن مش ١٠٠وناقش نحو ‘. الخصوص على اليورانيوم كمنتج مشترك أو فرعي ر م ن أكث ن  ٣٠ارك م ي يمك ة الت داً الكيفي بل

دة’الستكشاف  ٢٠٠٩-بها استخدام التصنيف اإلطاري وارد اقتصادية جدي وم، والفرص المتاحة ‘ م دين اليوراني رتبط بتع ت

ة  ك عناصر األترب ي ذل ا ف ة، بم اج منتجات مشتركة وفرعي ى إنت ل عل ل بأسلوب متكام ن أجل العم لصناعة اليورانيوم م

  ، والنيوبيوم، والتَنتالُم وغير ذلك من العناصر الرئيسية، إلى جانب اليورانيوم.النادرة

  أمريكا الالتينية والكاريبي

ن أجل  -١٨ ة للتصدي لحاالت الطوارئ م ة الكاريبي في حزيران/يونيه، وقَّعت الوكالة على ترتيبات عملية مع الوكال

النووية واإلشعاعية، ومع الوكالة الكاريبية للصحة العمومية، مع تقديم التعاون التقني في مجال التأهب والتصدي للطوارئ 

التركيز على استخدام العلوم والتكنولوجيا النووية للوقاية من األمراض. وشاركت أيضاً في االجتماع العام التاسع للجماعة 

ه، واستضافت اال ي تموز/يولي ورك ف ي نيوي د ف ذي ُعق م المتحدة، ال ة األم ة ومنظوم ين الكاريبي ع ب ذي جم اع األول ال جتم

  الوكالة ومركز الجماعة الكاريبية المعني بتغير المناخ، وذلك في مقر الوكالة الرئيسي في تشرين الثاني/نوفمبر.

ع  -١٩ ة ألرب حة العالمي ة الص ة ومنظم دان األمريكي حة للبل ة الص ع منظم ة م ة الموقَّع ات العملي د الترتيب رى تمدي وج

ام  ي ع نوات ف ا يمِك٢٠١٧ّس ن خالل ، مم ة م ي المنطق دان ف اعدة البل ثالث لمس ات ال ين المنظم اون ب ن مواصلة التع ن م

 ً ة أيضا ا. وشاركت الوكال ات وتعميمه ادل المعلوم ي مجال البحوث، وتب تن ف ود أم ذل جه ي  التدريب وبناء القدرات، وب ف

ة دون التأهب والتصدي للطوار’اجتماع المتابعة لمنظمة الصحة للبلدان األمريكية بشأن  ة الكاريبي ي المنطق ئ اإلشعاعية ف

  ، الذي ُعقد في حزيران/يونيه في ميامي بالواليات المتحدة األمريكية.‘اإلقليمية

و إطار يشمل  -٢٠ اريبي، وه ي الك ة ف ة اإلنمائي دد األقطار للتنمي وساهمت الوكالة في تنفيذ إطار األمم المتحدة المتع

تدامة، ومسار  ، من خالل مشاريع وطنية٢٠٢١-٢٠١٧السنوات  ة المس للتعاون التقني. ويدعم اإلطار تحقيق أهداف التنمي

ذلك  ة، وك ة الدولي ات اإلنمائي ن التطلع ل للدول الجزرية الصغيرة النامية (مسار ساموا) وغير ذلك م إجراءات العمل المعجَّ

  الخطط اإلنمائية الوطنية لفرادى البلدان في الكاريبي.

ة وُعقدت اجتماعات بين نائب  -٢١ ي الوكال ع مسؤولين ف رئيس بنما، في إطار زيارته إلى النمسا في شباط/فبراير، م

 ).٢وأجريت خالل تلك االجتماعات مناقشات حول تعزيز الهيئة الرقابية الوطنية للبلد في مجال األمان اإلشعاعي (الشكل 
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 شباط/فبراير.نائبة رئيس بنما ومسؤولين في الوكالة خالل اجتماعات ُعقدت في  -٢-الشكل

  

  برنامج العمل من أجل عالج السرطان

ودان  -٢٢ وم بالس ي الخرط اً ف المي اجتماع اون اإلس ة التع ع منظم اون م ة بالتع ت الوكال ارس، نظَّم ي آذار/م ف
ي  دول األعضاء ف ي ال ة لمكافحة السرطان ف الستعراض الثغرات في التمويل وحشد الموارد من أجل دعم البرامج الوطني

ات  ١٦عملت الوكالة مع المنظمتين. و ى الجه ل لعرضها عل بلداً من البلدان التي حضرت االجتماع لوضع اقتراحات تموي
المانحة المحتملة. وبعد االجتماع، تواصلت المشاورات لدعم جهود الدول األعضاء في سبيل تأمين قروض بشروط ميسرة 

ى  ومنح من البنك اإلسالمي للتنمية ومن جهات مانحة أخرى. وساعدت عمليات تحديد الجهات المانحة الخاصة بكل بلد عل
  حدة في تحديد شركاء محتملين إضافيين في التمويل، بما في ذلك الشركاء غير التقليديين.

ز  -٢٣ يدالنية لتعزي رات الص انعي المستحض ات ص دولي لرابط اد ال ع االتح ة م ات عملي ى ترتيب ة عل ت الوكال ووقَّع
ال  ي مج دريب ف يم والت درات التعل ى ق اد عل اعد االتح دخل. وسيس طة ال ة والمتوس دان المنخفض ي البل رطان ف ة الس مكافح

رطان  خيص الس راض تش ل ألغ ي التموي رات ف ّد الثغ ل س ن أج وارد م د الم اص لحش اع الخ ع القط اركة م ين المش تحس
  والخدمات العالجية.

  االتفاقات اإلقليمية والبرمجة

ي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين (اتفاق ال يزال االتفاق التعاوني اإلقليمي األفريق -٢٤
ين  ا ب ي فيم اون اإلقليم د التع ا ولتوطي ي أفريقي ة ف دان النامي ين البل ا ب ي فيم اون التقن ز التع أفرا) هو اإلطار الرئيسي لتعزي

ه الدول األطراف في اتفاق أفرا. ونُِظّم االجتماع الثامن والعشرون للفريق ال ي تموز/يولي را ف اق أف ي باتف ي المعن عامل التقن
قين  د ومنِسّ ي البل ادن ف في كامباال بأوغاندا. وافتتح االجتماع رئيس الوزراء في أوغندا وحضره وزير الطاقة وتطوير المع

ة دولة من الدول األطراف في اتفاق أفرا. وتداول المشاركون في االجتماع حول العديد من القضاي ٣٢وطنيين من  ا المتعلق
ن  ت التوصيات م ـرَّ ا. وأُقِ بسياسة وبرامج اتفاق أفرا، واعتمدوا توصيات ملموسة لزيادة تعزيز التعاون اإلقليمي في أفريقي
ة  ة الحادي دورة العادي امش ال ى ه بتمبر عل ي أيلول/س د ف ذي ُعق را، ال اق أف ي اتف رين لممثل امن والعش اع الث رف االجتم ط

  كالة.والستين للمؤتمر العام للو
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دى  -٢٥ ك ل وفي أيلول/سبتمبر، وبعد أن وقَّع وزير الشؤون الخارجية على صك قبول اتفاق أفرا وإيداع الصك بعد ذل
  الوكالة، أصبحت الكونغو دولة طرفاً في اتفاق أفرا.

ي  -٢٦ اون التقن دورة التع ة ل وهي مشاريع  ٢٠١٩-٢٠١٨وقدَّمت الدول األطراف في اتفاق أفرا تسعة مشاريع إقليمي
. ويولي برنامج أفرا ٢٠١٨-٢٠١٤متَّسقة مع المواضيع الرئيسية لإلطار التعاوني االستراتيجي اإلقليمي التفاق أفرا للفترة 

اق  يس اتف د رئ الموافَق عليه حديثاً األولوية لتنمية الموارد البشرية المعززة وتدعيم البنية األساسية القائمة في المنطقة. وعق
اً استعراضي را اجتماع تراتيجي أف اوني اس ار تع داد إط وبر إلع رين األول/أكت ي تش ار ف دي ولشحذ األفك يم نق اً إلجراء تقي

ات  اح وأفضل الممارس ازات وقصص النج يم اإلنج را لتقي امج أف ة إدارة برن اع أعضاء لجن د. وحضر االجتم ي جدي إقليم
ارك تعرض المش ي. واس تراتيجي اإلقليم اوني االس ار التع ذ اإلط ة بتنفي ل المتعلق طة األج را المتوس اق أف تراتيجية اتف ون اس

رة  تراتيجي  ٢٠١٨-٢٠١٦للفت اوني االس ار التع ياغة اإلط ي ص تخدامها ف ات الس ة اختصاص ة ووثيق ة تنفيذي دَّوا وثيق وأع
  .٢٠٢٣-٢٠١٩اإلقليمي الجديد للفترة 

ة ذا -٢٧ ي مجاالت مختلف ي وقدَّمت المراكز اإلقليمية المختارة التفاق أفرا خدمات مفيدة ف ووي ف ال الن ت صلة بالمج
ام  دار ع ى م ة عل ات ٢٠١٧المنطق افة االجتماع ية واستض نح دراس ى م لين عل دريبات الحاص افة ت ك استض ي ذل ا ف ، بم

ي  ز ف ز، وساهمت المراك ذه المراك ن ه ؤهلين م وظفين م والدورات التدريبية. وقُِدّمت كذلك خدمات الخبراء من طرف م
ادل ين تب دة وتحس ات وطي ة عالق ين  إقام ا ب ي فيم اون التقن ن خالل التع ة م ي المنطق ة ف ين المؤسسات النووي ات ب المعلوم

وارد البشرية  ال للم ذات واالستخدام الفع ى ال اد عل رويج لالعتم ة للت ة ثالثي البلدان النامية. وأطلق اتفاق أفرا طريقة تعاوني
 ً المراكز  والبنية األساسية في المنطقة. وأطلق أيضا راف ب ة لالعت اديمي عملي دريب األك ي مجاالت الت ارة ف ة المخت اإلقليمي

  واإلكلينيكي في الطب النووي والفيزياء الطبية؛ ووردت طلبات الدول األعضاء واستُعرضت خالل العام.

ين  -٢٨ ين المقيم ع الممثل ات م ن االجتماع لة م را سلس اق أف يس اتف د رئ ة، عق ن الوكال دعم م ان/أبريل وب ي نيس وف
ات حول اإلنجازات وقصص النجاح ذات للمجموعة األفريقية ال كائنة في فيينا ومع البلدان المانحة في فيينا لتبادل المعلوم

ل من البرنامج. وأسفرت االجتماعات عن  الصلة بمشروع اتفاق أفرا، وللبحث عن مزيد من الدعم لتنفيذ القسط غير المموَّ
دَّمت تعهدات بتقديم مساهمات خارجة عن الميزانية لالرتقاء باألنش ام، ق را. وخالل الع اق أف ة لمشروع اتف ل ر المموَّ طة غي

تعدادها  ٣٠٠ ٠٠٠دولة عضواً مساهمة بنحو  ١٧ را واس اق أف يورو، مما يبرهن عن التزامها المتواصل إزاء صندوق اتف
ذ  دعم تنفي را ل اريع أف ات لمش ذه التبرع ت ه د ُخِصّص اً. وق را إقليمي اق أف امج اتف ي برن ز تبن لة تعزي ر لمواص طة غي األنش

  الممولة.

اق  -٢٩ وويين (االتف ا الن م والتكنولوجي ي مجال العل دريب ف ة والت ي للبحث والتنمي اوني اإلقليم اق التع وفي إطار االتف
التعاوني اإلقليمي) آلسيا والمحيط الهادئ، ُوِضعت خريطة طريق لضمان جودة تصاميم مشروع االتفاق التعاوني اإلقليمي 

. وخالل العام، استكشفت الدول األطراف في االتفاق التعاوني اإلقليمي إمكانيات حشد ٢٠١٩-٢٠١٨لدورة التعاون التقني 
اق  ي إطار االتف وب ف جت للتعاون التقني فيما بين البلدان النامية والتعاون فيما بين بلدان الجن مزيد من الموارد المالية وروَّ

رويج للبحث والتطوير بشأن التعاوني اإلقليمي. وأطلق المكتب اإلقليمي التابع لال تفاق التعاوني اإلقليمي برنامج بحوث للت
  تلوث الهواء في المنطقة.

ا  -٣٠ م والتكنولوجي ي مجال العل دريب ف ة والت وما زال االتفاق التعاوني للدول العربية الواقعة في آسيا للبحث والتنمي
ه األ ين دول ا ب ي فيم اون التقن ج للتع رِوّ يا) ي اق عراس وويين (اتف وارد الن ز الم ين مراك ؤدي تعي ع أن ي ن المتوقَّ راف. وم ط

دول  ٢٠١٧اإلقليمية في اتفاق عراسيا في عام  ين ال ا ب ووي) فيم يما الطب الن ن المجاالت المواضيعية (ال س د م ي العدي ف
االت ذات اال تحداث مج ذات واس ى ال اد عل اء االعتم امج وبن تدامة البرن ز اس ى تعزي يا إل اق عراس ي اتف راف ف ام األط هتم

  المشترك.

ى  -٣١ تناداً إل ا اس متها وقيَّمته وحدَّدت الدول األعضاء في أوروبا وآسيا الوسطى مشاريع وطنية وإقليمية جديدة وصمَّ
ا. وجر وذج اإلقليمي ألوروب وذج اإلقليمي، وهو  ىاألولويات الواردة في األُطر البرنامجية القُطرية وفي النم تحديث النم

ر عن المجاالت المواضيعية الوثيقة المرجعية وأداة ا ي تعبِّ ك لك ة، وذل ي اإلقليمي اون التقن ية لمشاريع التع لتخطيط الرئيس
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ة،  وى النووي ة، والق ات المشعة، وإصالح البيئ ي النفاي األساسية التي تحظى باألولوية وهي الصحة البشرية، والتصرف ف
  دامة ذات الصلة.واألمان النووي واإلشعاعي، ولتقديم وصالت ألهداف التنمية المست

اق  -٣٢ اريبي (اتف ة والك ا الالتيني ي أمريك وويين ف ا الن م والتكنولوجي رويج العل اوني لت اق التع امج االتف ي برن ويراع
رة  ي للفت تراتيجي اإلقليم وذج االس ي النم ددة ف ات المح ات واألولوي ال) االحتياج دول  ٢٠٢١-٢٠١٦أرك ه ال ذي اعتمدت ال

ي األطراف في اتفاق أركال، واألولوي دول األطراف ف تدامة. وعرضت ال ة المس داف التنمي ات القُطرية المتعلقة بتحقيق أه
ع ٢٠١٩-٢٠١٨مشروعاً في العديد من المجاالت المواضيعية لدورة التعاون التقني للفترة  ١٢اتفاق أركال  ، بما يتماشى م

  .٢٠١٧النموذج االستراتيجي اإلقليمي. انضمت بليز إلى اتفاق أركال في عام 

ون و -٣٣ ُعقد االجتماع الثامن عشر لمجلس التنسيق التقني ألركال في المكسيك في أيار/مايو. ووافق الممثِّلون الوطني
رة  ي للفت اون التقن دورة التع ال ل اق أرك امج اتف ى برن ال عل اق أرك ز ٢٠١٩-٢٠١٨التف امالً لتعزي اً ع أوا فريق ، وأنش

  يع الجارية في العديد من مجاالت النشاط.استراتيجية اتفاق أركال لالتصاالت وقيَّموا المشار

ة بشأن  -٣٤ ن الوكال ة م ة والمدعوم ا الالتيني ة ألمريك ة الثاني دورة التعليمي ايو ال ونُِظّمت في مكسيكو سيتي في أيار/م
ة  ع حكوم ق م اون وثي د نُِظّمت بتع ات والطوارئ، ق ز الحادث مها مرك التصدي للطوارئ. وهذه الدورة التعليمية، التي صمَّ

ن الم ر م ى أكث ابيع، تلق ة أس ي دامت ثالث كسيك من خالل المفوضية الوطنية لألمان النووي والضمانات. وخالل الدورة الت
  بلداً من بلدان أمريكا الالتينية تدريبات على التنفيذ والتنسيق الفعَّالين للتأهب والتصدي للطوارئ. ١٥مشاركاً من  ٣٠

اق وُعقد اجتماع المحفل الرباعي لالتفاقات  -٣٥ ال، واالتف اق أرك يا، واتف اإلقليمية/التعاونية (اتفاق أفرا، واتفاق عراس
فوا  ات ذات الصلة واستكش ار االتفاق ي إط بة ف راتهم المكتس اركون خب م المش بتمبر. وتقاس ي أيلول/س ي) ف اوني اإلقليم التع

  الفرص المتاحة للتعاون في المستقبل فيما بين المناطق.

  السرطانبرنامج العمل من أجل عالج 

ام  -٣٦ دار ع ى م ى ٢٠١٧عل دراتها عل ين ق ي تحس دخل ف طة ال ة والمتوس دان المنخفض م البل ة دع لت الوكال ، واص
رطان.  ة الس املة لمكافح تدامة والش ة المس تراتيجيات الوطني ي االس ووي ف ب الن ت إلدراج الط ج رطان، وروَّ ة الس مكافح

ي  ة وف حة العالمي ة الص ي جمعي وء ف ة الض لَّطت الوكال ة وس ي مكافح ا ف ى دوره حة عل أن الص المي بش ة الع ؤتمر القم م
ة  ة بالوقاي االت المعني ين الوك م المتحدة المشتركة ب السرطان على الصعيد العالمي. كما ساهمت في أنشطة فرقة عمل األم

ا ذلها وك ي تب ود المشتركة الت مة لتوسيع نطاق الجه ادرة مصمَّ ا، وهي مب ة ومكافحته م من األمراض غير المعدي الت األم
  المتحدة والشركاء لمعالجة الوطأة المتزايدة لألمراض غير المعدية.

ع  -٣٧ ى أرب وأوفدت الوكالة بعثات استعراضية في إطار البعثات المتكاملة لبرنامج العمل من أجل عالج السرطان إل
دي،  اء (بورون ودول أعض و، وتوغ وازيلند، والكونغ دمات وس ز الخ أن تعزي يات بش دَّمت توص ة )، وق ة لمكافح الوطني

ي مجال مكافحة  ة ف تثمارات ذات األولوي دخالت واالس السرطان لدعم اتخاذ القرارات باالستناد إلى أدلة وتسهيل تحديد الت
ن أجل عالج السرطان األساس  ل م امج العم ة لبرن ات المتكامل ل البعثات االستعراضية في إطار البعث السرطان. كما تشّكِ

ة ه الوكال د علي ام  الذي تعتم ي ع ع الشركاء. وف اون م ة المخصصة، بالتع ال المتابع م أعم ديم دع ت ٢٠١٧لتق دا، تلقَّ  روان
دعماً استشارياً من الخبراء في وضع خطط وطنية لمكافحة السرطان. وتلقَّت  ا وليسوتو وموزامبيق ونيكاراغواكوستاريكو

ة وإج ا الوطني ق فيجي مساعدة الخبراء في وضع خريطة طريق لتنفيذ خطته اء مرف اليف إنش دير تك لة لتق ة مفصَّ راء عملي
 للعالج اإلشعاعي.
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ى  -٣٨ درات البشرية لمكافحة السرطان. فعل وواصلت الوكالة وشركاؤها تقديم الدعم إلى الدول األعضاء في بناء الق
دان  ي مي ة ف ة مكثَّف دريبات عملي عاعية ت ة واإلش وم الطبي وري للعل د الك دَّم المعه ال، ق بيل المث عاعي س ات العالج اإلش تقني

ددة  دورات المتع ن ال لة م الل سلس ن خ ام م ت ن ا وفيي ري النك ا وس ن منغولي رطان م ال الس ي مج ائيين ف ة لألخص المتقدم
ى  وع الحاصلين عل غ مجم ي العالج اإلشعاعي. وبل التخصصات التي توائم األولويات الوطنية لكل واحدة من هذه الدول ف

  شخصاً. ٣٥إلى  ٢٠١٣دريب في المعهد الكوري للعلوم الطبية واإلشعاعية منذ عام منح دراسية الذين تلقوا الت

ية كانون الثاني/ينايروفي  -٣٩ د التحديات الرئيس ي مجال السرطان لتحدي دوليين ف ، عقدت الوكالة اجتماعاً للخبراء ال
ن  ة وم ي مجال واقتراح الحلول الالزمة لتحسين الوصول إلى تكنولوجيا وخدمات ميسورة التكلف تدامة ف دة ومس ة جي نوعي

ى  ة عل دَّدة ذات األولوي طة المح وت األنش دخل. وانط طة ال ة والمتوس اء المنخفض دول األعض دة ال عاعي لفائ الج اإلش الع
  تحديات رئيسية في تنمية القوى العاملة والتمويل والتكنولوجيا المالئمة وإدارة المعارف.

  إدارة برنامج الوكالة للتعاون التقني

ام تمثّ  -٤٠ ي ع دول األعضاء ف ات ال ت أولوي ن ٢٠١٧ل ان واألم ي األم رامج، ف ي مصروفات الب ا ف ر عنه ا يُعبَّ ، كم
)، مع وجود بعض التباينات في التركيز بين المناطق. وبحلول نهاية العام، ٣والصحة والتغذية واألغذية والزراعة (الشكل 

م إغالق  ٨٠٧كان هناك  ام، ت دول  ٢٤٠مشروعاً عامالً. وخالل الع ع ال ا بالتشاور م اء مشروع واحد منه مشروعاً وإلغ
 مشروعاً إضافياً في طور اإلغالق. ولم يُطلب أي مشروع احتياطي برنامجي. ٣٣٧األعضاء المعنية، وكان هناك 

 

 .٢٠١٧المبالغ المدفوعة حسب المجاالت التقنية لعام  -٣-الشكل
  .)٪١٠٠(بسبب تقريب األرقام فإنَّ النسب المئوية قد ال تصل بالضبط إلى 

  أبرز التطورات المالية

اليف  ٨٣ما مجموعه  ٢٠١٧بلغت المدفوعات لصندوق التعاون التقني لعام  -٤١ أخرات تك ورو (ال تشمل مت ون ي ملي
الغ  الرقم المستهدف الب ة ب ورو، فوصل  ٨٤٫٩المشاركة الوطنية والتكاليف البرنامجية المقررة االسترداد)، مقارن ون ي ملي

ام  ة ع ي نهاي ى  ٢٠١٧معدل تحقيق المدفوعات ف ي ٤لشكل (ا ٪٩٧٫٧إل ذ ف دل تنفي ى مع وارد إل ذه الم ). وأدى استخدام ه
 .٪٨٦٫٣صندوق التعاون التقني مقداره 

Energy, 7.4%

Food and 
agriculture, 
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ation technology, 
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development and 
management, 
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security, 
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environment, 
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  ،الطاقة
٧٫٤٪  

 ،األغذية والزراعة
١٩٫٤٪  

  ،الصحة والتغذية
٢٤٫٣٪  

  ،الصناعية/التكنولوجيا اإلشعاعيةالتطبيقات 
٤٫٥٪  

  ،تطوير المعارف النووية وإدارتها
١١٫٧٪  

  ،األمان واألمن
٢٥٫٠٪  

 ،المياه والبيئة
٧٫٧٪  
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  .٢٠١٧-٢٠٠٨االتجاهات في معدل التحـقيق،  -٤-الشكل

  تحسين جودة برنامج التعاون الـتقني

اءة ٢٠١٧في عام  -٤٢ ادة كف ، اضُطِلع بأنشطة توكيد الجودة في كل مرحلة من دورة برنامج التعاون التقني بهدف زي
دعم وفعالية البرامج والمشاريع وزيادة توجهها نحو تحقيق النتائج خالل التخطيط والتنفيذ و ة ال دَّمت الوكال االستعراض. وق

ي  اون التقن دورة التع إلى الدول األعضاء على مدار العام من أجل مواصلة تحسين جودة تصاميم المشاريع الموضوعة ل
  .٢٠١٩-٢٠١٨للفترة 

دة نحو  ٢٤ونُِظّمت  -٤٣ ي، ٥٥٤حلقة عمل وفعالية تدريبية وجلسات إحاطة بالبرنامج لفائ اون التقن ة بالتع ة معني  جه
ج  ى استخدام نه دريبات عل ة وت ل توجيهي داخل األمانة وكذلك في الدول األعضاء. وانطوت هذه الفعاليات على حلقات عم
اش محددة  اريع، ومجموعات نق اإلطار المنطقي لتصميم المشاريع الجديدة وحلقات العمل القُطرية واإلقليمية لتصميم المش

ي ال تهدفة ف دريبات مس نهج حول قضايا ذات صلة، وت ة ل ة اإللكتروني ة التدريبي دة النمطي ِدّثت الوح د ُح يم. وق رصد والتقي
  ) وأُتيحت لجميع الجهات المعنية.e-LFAاإلطار المنطقي (

رة  -٤٤ ن  ٢٠١٩-٢٠١٨وانطوت عملية توكيد الجودة الخاصة بمرحلة تصميم برنامج التعاون التقني للفت ة م ى آلي عل
يم ة لتقي ادئ التوجيهي ت المب وتين طبَّق ن  خط تفادة م دروس المس رات وال ى الخب دت عل اريع واعتم اميم المش ودة تص ج

ن أجل تحسين  ة المشاريع م ى أفرق ات إل ة تعقيب دَّمت الوكال ة التصميم، ق ي الماضي. وخالل عملي استعراضات الجودة ف
ري لجودة تصاميم ال ك استعراض أُج د ذل ن بع امج. ومكَّ ايير جودة البرن ائق المشاريع لمع ن امتثال وث ة م مشاريع النهائي

اميم  نت تص االً، تحسَّ تفادة. وإجم دروس المس ين وال االت التحس ى مج وء عل لَّط الض ابقة وس دورات الس ة بال راء مقارن إج
  المشاريع بشكل كبير مقارنة بالدورة السابقة.

 ٧٩٫٢مبلغ ب ٢٠١٩-٢٠١٨ووافق مجلس المحافظين في تشرين الثاني/نوفمبر على برنامج التعاون التقني للفترة  -٤٥
ام  ي ع ى ٢٠١٨مليون يورو للمشاريع الجديدة والجارية ف تناداً إل دول األعضاء. واس ات ال امج تطور أولوي د البرن . ويجِسّ

دل  ٪٢٦٫٨واألعوام المقبلة، مثَّلت الصحة والتغذية  ٢٠١٨ميزانية عام  ن بمع ان واألم من الميزانية األساسية، وتالها األم

 النسبة المئوية من الرقم المستهدف المتعهَّد به معدل التحقيق فيما يتعلق بالمدفوعات

٩٩٫٦٪ 

٩٧٫٧٪ 

٩٣٫٣٪ 

٩٣٫٦٪ 

٩٤٫١٪ 

٩٤٫١٪ 

٨٩٫٧٪ 

٨٩٫٨٪ 

٩٢٫٨٪ 

٩٢٫٨٪ 

٨٩٫٣٪ 

٨٩٫٣٪ 

٩٢٫٣٪ 

٩٢٫٣٪ 

٨٩٫٣٪ 

٨٩٫٣٪ 

٩٤٫٥٪ 

٩٤٫٥٪ 
٩٦٫١٪ 

٩٦٫١٪ 

١٠٢٫٠٪ 

١٠٠٫٠٪ 
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٩٠٫٠٪ 
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٨٤٫٠٪ 
٢٠٠٨       ٢٠٠٩       ٢٠١٠       ٢٠١١       ٢٠١٢      ٢٠١٣       ٢٠١٤       ٢٠١٥       ٢٠١٦       ٢٠١٧ 
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ة والزراع ٪٢١٫٩ م األغذي دل ث درها ٪١٩٫٧ة بمع ة ق بة إجمالي يص نس ط بتخص اك مخط ان هن وارد  ٪٦٨. وك ن الم م
الموارد البشرية،  ٢٠١٨األساسية لعام  ات المتصلة ب ي إطار شتى المكون ذ ف ن أجل التنفي المخصصة للمشاريع الجديدة م

د التركيز على دعم بناء القدرات البشرية.   وهو ما يجّسِ

عت الدول األعضاء، أثن -٤٦ رة وُشّجِ اء وضع إطارها البرنامجي القُطري ومشاريعها لدورة برنامج التعاون التقني للفت
ي ٢٠١٩-٢٠١٨ اون التقن امج التع ، على أن توائم المجاالت اإلنمائية ذات األولوية التي سوف يجري تناولها من خالل برن

ط القائمة بين برامج التعاون التقني الوطنية ويمكن أن تساعد مثل هذه الروابمع أهداف التنمية المستدامة، حسب االقتضاء. 
ي  رات المتخصصة ف اءات والخب س الكف ِرّ ا فتك ى أن تضطلع بأسلوب أفضل بواليته وأهداف التنمية المستدامة الوكالة عل

م المتحدة ذات ال صلة مجال العلوم والتكنولوجيا النووية لفائدة دولها األعضاء وأن تدعم توطيد الشراكات مع منظمات األم
  وغيرها من المؤسسات.

ي  -٤٧ اون التقن دورة التع ة ل ادئ التوجيهي ة، استُعرضت المب تعداداً إلطالق دورة التخطيط المقبل  ٢٠٢١-٢٠٢٠واس
ام  د الجودة لع رات المكتسبة خالل دورة توكي اة الخب ع مراع زت م ّزِ دريب واستعراضات ٢٠١٧وُع ي الت ت ف ي تمثَّل ، الت

  اريع أثناء تنفيذها ومتابعة توصيات التقييم.الجودة خالل التصميم ورصد المش

  رصد وتقييم مشاريع التعاون التقني

ي  -٤٨ دم المحرز ف يم التق ة لتقي ارير السنوية اإللزامي ديم التق ة لتق ذ منصة إلكتروني ب وتنفي ي تجري ة ف نـجحت الوكال
ر أهمي ارير أسرع وأكث ديم تق ن تق ا، المشاريع. ويمِكّن النظام الجديد الدول األعضاء م ديم تعقيباته ن تق ة م ن األمان ة ويمّكِ

ؤدي  ن االتصاالت وي ك أن يحِسّ ويسِهّل كثيراً تجميع وتفسير بيانات تقارير تقييم التقدم المحرز في المشاريع. ومن شأن ذل
  إلى التبكير بتحديد أي عوامل قد تدعم أو تعوق التنفيذ بفعالية.

المشاريع هي جزء من مجموعة من صكوك الرصد التكميلية، بما في والتقارير المحسَّنة لتقييم التقدم المحرز في  -٤٩
ي  اون التقن ذلك منهجية الرصد الميداني والتقييمات الذاتية، التي تُستعرض كجزء من الحملة الرامية إلى رصد برنامج التع

ة المعن ات الوطني درة الجه ز ق و تعزي ي وتقديم تقارير عن نتائجه بفعالية أكبر. والهدف من ذلك ه اون التقن امج التع ة ببرن ي
ة  ي المشاريع الجاري دم المحرز ف ائج، وأن ترصد التق هة نحو تحقيق النت على أن تقِدّم بفعالية أدوات الرصد والتقييم الموجَّ

  باستخدام تقييمات تشاركية بغية ضمان أن تتحقَّق النتائج المتوقَّعة وأن تفضي إلى النواتج المقررة.

  تصاالتالتواصل الخارجي واال

ع  -٥٠ ة والمجتم ات المانح ين والجه اليين والمحتمل ركاء الح اء والش دول األعض ع ال ارجي م ل الخ ا زال التواص م
ام  ي ع ة. وف ى الوكال بة إل ية بالنس دولي أحد مجاالت األنشطة األساس دولي ٢٠١٧اإلنمائي ال ؤتمر ال ة للم جت الوكال ، روَّ

ل الل سلس ن خ ي م اون التقن ة للتع امج الوكال أن برن دار األول بش ر إص ب، وعب بكة الوي ى ش ورة عل االت المنش ن المق ة م
مي  تاغ الرس تخدام الهاش اعي باس ل االجتم الت التواص ة وحم ة الوكال ن مجل ص م درت Atoms4Dev2017#مخصَّ . وأص

 ً   شريط فيديو حول برنامج التعاون التقني وأُقيمت معارض طيلة فترة المؤتمر. الوكالة أيضا

ى أنش -٥١ ةونُِظّم معرض ركَّز عل ؤتمر السادس للرابطة اإليبيري ي خالل الم اون التقن م -طة التع ة لعل ا الالتيني أمريك
تين  ة والس ة الحادي دورة العادي ي ال اني/نوفمبر. وف ي تشرين الث ة ف ة الدومينيكي األورام اإلشعاعي، الذي ُعقد في الجمهوري

ا ة عرضت أحد مشاريع التع ة جانبي ات للمؤتمر العام للوكالة، نُِظّمت فعالي اوم لتقلب اج األرز المق ي بشأن نظم إنت ون التقن
ي خالل +InTouchالمناخ، وقدَّمت فعالية جانبية ثانية معلومات عن منصة  اون التقن امج التع ذلك عرٌض عن برن . وقُِدّم ك

ام  ة التحضيرية لع ى للجن دورة األول امش ال ى ه ة عل ؤتمر  ٢٠١٧فعالية جانبي دة عدم انتش ٢٠٢٠لم ار الستعراض معاه
  األسلحة النووية، وهي الدورة التي ُعقدت في فيينا في أيار/مايو.

اون  ٤٠ديبلوماسياً من  ٨٠وحضر أكثر من  -٥٢ ية بشأن التع ة الدراس ي الحلق وبر ف بعثة دائمة في تشرين األول/أكت
دت هذه الحلقة الدراسية المشاركين باستعراض شامل لبرنامج التع   اون التقني. التقني لفائدة الدبلوماسيين. وزوَّ
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دَّدة  -٥٣ ة المح ام الدولي تهدفة للتواصل الخارجي ذات صلة بموضوع األي وعلى مدار السنة، نشرت الوكالة مواد مس
ي ذات  اون التقن رويج أنشطة التع ن أجل ت بكية م ع الش اعي والمواق ائل التواصل االجتم لألمم المتحدة، وذلك باستخدام وس

  الصلة.

ك  ٢٢٨رنت ، نُشرت على اإلنت٢٠١٧وفي عام  -٥٤ رة  ١٤مادة إخبارية بشأن التعاون التقني، بما في ذل ة مصوَّ مقال
  شريَط فيديو. ٢٤و

ن الحساب  ٩٢٠وخالل العام، أُرسل أكثر من  -٥٥ ن  IAEATC@تغريدة م ر م ذا الحساب اآلن أكث ويتر، وله ى ت عل
ي إط ٣٧٥٠ ية ف نح دراس ى ِم ع متابعاً. ويزيد عدد أعضاء مجموعة الخريجين الحاصلين عل ى موق ي عل اون التقن ار التع

  عضواً.  ١٦٧٠"لينكدين" اليوم على 

  المساعدة التشريعية

ي.  ٢٠١٧واصلت الوكالة في عام  -٥٦ اون التقن امج التع تقديم المساعدة التشريعية إلى دولها األعضاء من خالل برن
مت مساعدة تشريعية ثنائية قطرية إلى  ومشورة حول صياغة التشريعات دولة عضواً، عن طريق تعليقات خطية  ٢٠وقُّدِ

ة  ل للبني ات االستعراض المتكام ن بعث دان مستجدة كجزء م ة األطر التشريعية لبل النووية الوطنية. كما استعرضت الوكال
األساسية النووية. ونُِظّمت لعدد من األفراد زيارات علمية قصيرة األجل للمقّر الرئيسي للوكالة، أتاحت المجال للحاصلين 

  ح الدراسية الكتساب مزيد من الخبرة العملية في القانون النووي.على المن

ذه  -٥٧ ا. وه ادن بالنمس ة ب ي مدين ونظَّمت الوكالة الدورة السابعة لمؤتمر معهد القانون النووي تشرين األول/أكتوبر ف
ة الدورة الشاملة، التي تستغرق أسبوعين وتستخدم أساليب تدريس قائمة على التفاعل والممارسة، هي د مة لتلبي ورة مصمَّ

ع  م راسخ لجمي ن اكتساب فه ين المشاركين م ى المساعدة التشريعية ولتمك دول األعضاء عل ب ال الطلب المتزايد من جان
ر  د حض ها. وق ديلها أو استعراض دانهم أو تع ة لبل ة الوطني ريعات النووي ياغة التش ن ص الً ع ووي، فض انون الن ب الق جوان

  ألعضاء.مشاركاً من الدول ا ٦٠التدريب 

ا  -٥٨ ي أروش ك ف ونُِظّمت أربع حلقات عمل دون إقليمية بشأن القانون النووي، لفائدة الدول األعضاء في أفريقيا، وذل
ه  ١٧-١٣بجمهورية تنزانيا المتحدة ( ا (٢٠١٧حزيران/يوني ا بالنمس ي فيين ه ٣١) وف دة  ٤-تموز/يولي آب/أغسطس)، ولفائ

ا ة والك ا الالتيني ي أمريك اء ف دول األعض ز (ال يو ببلي ان إيغناس ي س ك ف دول  ٢٨-٢٥ريبي، وذل دة ال ان/أبريل)، ولفائ نيس
ذكورة  ١٠-٦األعضاء في أوروبا، وذلك في فيينا بالنمسا ( ل الم مشاركاً  ١١١تشرين الثاني/نوفمبر). وحضر حلقات العم

ن  وو ٦٣م انون الن أن الق ة بش ة وطني ل ودورات تدريبي ات عم ذلك حلق ت ك ة عضواً. ونُِظّم ر دول نغالديش ومص ي ب ي ف
وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية والجبل األسود وبيرو. وتناولت حلقات العمل والدورات جميع جوانب القانون النووي، 

  ووفَّرت محفالً لتبادل اآلراء بشأن المواضيع المتصلة بالصكوك القانونية الدولية.

  الفعالية الخاصة بالمعاهدات

ي  -٥٩ دات الت ة بالمعاه ابعة الخاص ة الس ة الوكال اد فعالي ام انعق ؤتمر الع تون للم ة والس ة الحادي دورة العادي هدت ال ش
ا  يما م ام، وال س دير الع دى الم دات الموَدعة ل ى المعاه أتاحت للدول األعضاء فرصة إضافية إليداع صكوك التصديق عل

دات يتعلق منها باألمان واألمن النوويين وما يتصل بالم ك المعاه ول تل سؤولية المدنية عن األضرار النووية، أو صكوك قب
ي  ات الت ى االتفاقي ن عدة دول أعضاء عل ين م ة الطالع ممثل ِدّمت جلسات إعالمي أو الموافقة عليها أو االنضمام إليها. وقُ

ديل  اعتُِمدت تحت رعاية الوكالة. وركَّزت الفعالية الخاصة بالمعاهدات في هذه السنة على وجه  ٢٠٠٥الخصوص على تع
ود  ي الوق رف ف ان التص أن أم تركة بش ة المش ووي، واالتفاقي ان الن ة األم ة، واتفاقي واد النووي ة للم ة المادي ة الحماي التفاقي

 المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة.

  



  ١المرفق
ام   -١-الجدول ألف ي ع وارد ف امج الرئيسي  ٢٠١٧تخصيص الميزانية العادية واستخدام الم امج والبرن بحسب البرن

  (باليورو)

ادي الخارجة عن   -٢-الجدول ألف امج الع ام استخدام موارد صندوق البرن ي ع ة ف امج  ٢٠١٧الميزاني بحسب البرن
  والبرنامج الرئيسي (باليورو)

ام   -(أ)٣-الجدول ألف ي ع المصروفات (المبالغ المدفوعة) من صندوق التعاون التقني بحسب المجال التقني والمنطقة ف
٢٠١٧  

  (أ)٣رسم بياني للمعلومات الواردة في الجدول ألف   -(ب)٣-الجدول ألف

  ، بحسب نوع االتفاق٢٠١٧المواد النووية الخاضعة لضمانات الوكالة في نهاية عام  كمية  -٤-الجدول ألف

ة خالل   -٥-الجدول ألف عدد المرافق ومناطق قياس المواد النووية الواقعة خارج المرافق الخاضعة لضمانات الوكال
  ٢٠١٧عام 

والت   -٦-الجدول ألف افية وبروتوك والت إض مانات وبروتوك ات ض د اتفاق ي عق غيرة (ف ات ص انون  ٣١كمي ك
  )٢٠١٧األول/ديسمبر 

ي   -٧-الجدول ألف ة ف ا (الحال اً له ام وديع دير الع ون الم راف يك ِدّدة األط دات متع ي معاه اركة ف انون  ٣١المش ك
  )٢٠١٧األول/ديسمبر 

ً   -٨-الجدول ألف   )٢٠١٧مبر كانون األول/ديس ٣١(الحالة في  الدول األعضاء التي عقدت اتفاقاً تكميلياً منقَّحا

ة  -٩-الجدول ألف ي للوكال ام األساس ن النظ ة م ادة السادس ديل الم ول تع ي  قب ة ف مبر  ٣١(الحال انون األول/ديس ك
٢٠١٧(  

ة  -١٠-الجدول ألف ي  قبول تعديل المادة الرابعة عشرة من النظام األساسي للوكال ة ف انون األول/ديسمبر  ٣١(الحال ك
٢٠١٧(  

ة اتفاقيات تم الت  -١١-الجدول ألف ا (الحال فاوض عليها واعتمادها تحت رعاية الوكالة و/أو يعتبر المدير العام وديعاً له
رات ذات الصلة)   والتطوُّ

  )٢٠١٧ األول/ديسمبركانون  ٣١مفاعالت القوى النووية قيد التشغيل وقيد التشييد في العالم (حتى   -١٢-الجدول ألف

  مختارة للوكالةمشاركة الدول األعضاء في أنشطة   -١٣-الجدول ألف

ات   -١٤-الجدول ألف عاعي (بعث ان اإلش ة لألم ية الرقابي ة األساس أن البني ارية بش ات االستش ام AMRASالبعث ي ع ) ف
٢٠١٧  

تهلك   -١٥-الجدول ألف ود المس عة والوق ات المش ي النفاي رف ف ة بالتص ة المتعلق تعراض المتكامل ة االس ات خدم بعث
  ٢٠١٧) في عام ARTEMISت واإلخراج من الخدمة واالستصالح (بعثا

___________________  

  .) المرفقCD-ROMالقرص المضغوط ( فقط على متاحة بالشكل اإللكتروني (ب)٣٦-إلى ألف ٣١-الجداول من ألف ملحوظة:



  ٢٠١٧) في عام EduTAبعثات "تقييم التعليم والتدريب" (بعثات   -١٦-الجدول ألف

  ٢٠١٧) في عام EPREVبعثات استعراض إجراءات التأهب للطوارئ (بعثات   -١٧-الجدول ألف

ات البعثات المتكاملة لبرنامج العمل من أجل عالج السرطان التابع للوكالة (  -١٨-الجدول ألف ام imPACTبعث ي ع ) ف
٢٠١٧  

  ٢٠١٧) في عام INIRبعثات االستعراض المتكامل للبنية األساسية النووية (بعثات   -١٩-الجدول ألف

  ٢٠١٧) في عام INSARRبعثات التقييمات المتكاملة ألمان مفاعالت البحوث (بعثات   -٢٠-الجدول ألف

  ٢٠١٧) في عام IPPASبعثات الخدمة االستشارية الدولية المعنية بالحماية المادية (بعثات   -٢١-الجدول ألف

  ٢٠١٧) في عام IRRSبعثات خدمة االستعراضات الرقابية المتكاملة (بعثات   -٢٢-الجدول ألف

  ٢٠١٧) في عام ISCAبعثات التقييم المستقل لثقافة األمان (بعثات   -٢٣-الجدول ألف

  ٢٠١٧) في عام KMAVبعثات في إطار الزيارة للمساعدة في مجال إدارة المعارف (بعثات   -٢٤-الجدول ألف

  ٢٠١٧) في عام ORPASبعثات "خدمة تقييم وقاية العاملين من اإلشعاعات" (  -٢٥-الجدول ألف

  ٢٠١٧) في عام OSARTبعثات "فرقة استعراض أمان التشغيل" (  -٢٦الجدول ألف 

تعرا  -٢٧-الجدول ألف ات اس غيلي (بعث ان التش أن أداء األم بة بش رة المكتس راء للخب ام PROSPERض النظ ي ع ) ف
٢٠١٧  

  ٢٠١٧) في عام SALTOبعثات "جوانب أمان التشغيل الطويل األجل" (  -٢٨-الجدول ألف

  ٢٠١٧) في عام SEEDبعثات "خدمة تصميم المواقع واألحداث الخارجية" (  -٢٩-الجدول ألف

اة من الوكالة والقائمة على مفاعالت البحوث والتي أُضيفت في عام المراكز   -٣٠-الجدول ألف   ٢٠١٧الدولية المُسمَّ

  ٢٠١٧المشاريع البحثية المنسـَّقة التي استُِهلَّت في عام   -٣١-الجدول ألف

  ٢٠١٧المشاريع البحثية المنسـَّقة التي استـُكملت في عام   -٣٢-الجدول ألف

  ٢٠١٧رت في عام المنشورات التي صد  -٣٣-الجدول ألف

  ٢٠١٧الدورات التدريبية التي ُعقدت في إطار التعاون التقني في عام   -٣٤-الجدول ألف

  حسابات الوكالة المؤسسية على وسائل التواصل االجتماعي  -٣٥-الجدول ألف

  ٢٠١٧عدد وأنواع المرافق الخاضعة للضمانات بحسب الدولة خالل عام   -(أ)٣٦-الجدول ألف

ام   -(ب)٣٦-الجدول ألف ة خاضعة للضمانات خالل ع واد نووي ى م ة عل ة أو المحتوي المرافق الخاضعة لضمانات الوكال
٢٠١٧  
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 بحسب البرنامج والبرنامج الرئيسي (باليورو) ٢٠١٧تخصيص الميزانية العادية واستخدام الموارد في عام  -١الجدول ألف 

 البرنامج الرئيسي/البرنامج 

   الميزانية األصلية
على أساس سعر 
 صرف قدره دوالر

 واحد لليورو

على المعدَّلة الميزانية
أساس سعر صرف 

دوالر مقابل  ١قدره 
 يورو ٠٫٨٩١

 األرصدةاستخدام الموارد النفقات

(ج)-(هـ) = (ب)(د) = (ج)/(ب) (ج) (ب) (أ)

     القوى النووية ودورة الوقود النووي والعلوم النووية -١البرنامج الرئيسي 

٠٠٣ ٣  والتنسيق واألنشطة المشتركةاإلدارة العامة   ٤٨٢ ٣   ٥٨١  ٠٩٥    ٤٨٢ ٣  ٠٫٠٠١  ٨٩٦٪  ٥٤ 

٣٧٠ ٥٩١ ٨  القوى النووية    ٢٧٦ ٤٣٧ ٨    ٠٤٤ ٨  ٨٥٢   ٠٫٠٠١٪   (٣٢٥ ٢ ) 

٠٧٨ ٦   ٥٧٦ ٨٩٦ ٦  تكنولوجيات دورة الوقود النووي ومواده  ١٥٢    ٩٩٫٥  ٠٠٠ ٧٤٦ ٦٪   ١٥٢ ٣٤  

٠١  النووية من أجل تنمية الطاقة المستدامةبناء القدرات والمعارف   ٠٠٣  ٠٦٦    ٠١  ٥٠٨ ١٣٨    ٠١  ٨٢١  ١٤٠   ٩٩٫٩٪   ٠١  ٧٩١  

٠١  العلوم النووية  ٨٩٢  ٠١   ٥١١  ٠١   ٧٤٧ ١٦٨  ٢١٣  ٩٩٫٦  ١١٩٪   ٨٢٦ ٣٦  

٪٩٩٫٨  ٣١٤ ٦٩٥ ٣٨   ٤٧٩ ٧٧٤ ٣٨   ٣٦٥ ٣٧٨ ٣٩  ١مجموع البرنامج الرئيسي   ١٦٥ ٧٩  

      التقنيات النووية من أجل التنمية وحماية البيئة -٢الرئيسي  البرنامج

٢٢١ ٨٥٣ ٧  اإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة المشتركة     ٢٧٩ ٧  ٩٩٫٩  ٣٨٦ ٧٨٨ ٧   ٤٤٨٪   ٢٦٠ ٤  

٢٥٧ ١١  األغذية والزراعة  ٢٤٣ ١١   ٥٦٤  ١٥٢    ٢٦٧ ٥٧٩ ١١   ١٫٣٠١٪   (٤٥٧ ١٤٧) 

٥٦٢ ٨   ٧٨٥ ٣٧١ ٨  الصحة البشرية   ٥٠٠    ٢٣٣ ٨  ٧٠٧   ٫٩٠٠١٪   (٠٢٧ ٧٦ ) 

٠٥١ ٣  الموارد المائية  ٣٩٠    ٥٠٣ ٣   ٣١٥ ٤٦٣ ٣  ٩٥٫٤  ٦٩٨٪   ٦١٧ ١٥٧ 

٢١٢ ٣٥٧ ٦  البيئة    ٠٧٢ ٦  ٠٣٤ ٦   ٩٧٩  ٩٩٢   ١٫١٠١٪   (٢٠٣ ٦٩ ) 

٩٣٢ ٢  إنتاج النظائر المشعـة والتكنولوجيا اإلشعاعية  ٦٧٢ ٢   ٥٣٥  ٨٩٠    ٢٩٣٫  ٨٩٨ ١١٣ ٢٪   ١٩١ ١٥٣  

٥٧٢ ٩٥٨ ٣٩  ٢مجموع البرنامج الرئيسي     ٢٤٨ ٣٩  ٥١٠   ٠٤٦ ٣٩  ٠٦٦   ٩٩٫٩٪   ١٢  ٣٩١  

 األمان واألمن النوويان -٣البرنامج الرئيسي 
٨٠٩ ٣   ٧١٥ ٩١٧ ٣   ٧٨٥ ٩٨١ ٣  اإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة المشتركة   ٩٩٫٨  ٣٦١٪   ٣٥٤ ٩  

٩٨٢ ٤  والتصدي للحادثات والطوارئالتأهـب   ٣٤٢ ٤  ٧٤١  ٢١٨    ٣٤٢ ٤  ٢١٣   ٠٫٠٠١٪   ٠٥  

٠١  أمان المنشآت النووية  ٤٢٧ ٣٩١    ٠١  ٠١   ٨٧٨ ١٨٩  ٩٩٫٩  ٧٣١ ١٨٤٪   ١٤٧ ٥  

٦١٢ ٧  األمان اإلشعاعي وأمان النقل   ٢٨٢    ٢٠١ ٧  ٢١١ ٧   ٢٢٢  ٩٩٫٩  ٨٧٩٪   ٣٤٣ ٧  

٠٦٧ ٦٤٧ ٣   ٣٨٣ ٧١٥ ٣  وأمان البيئةالتصرف في النفايات المشعة     ٩٩٫٩  ٩٩٨ ٦٤٤ ٣٪   ٢٦٧ ٢  

٢٩٣ ٥١٣ ٥  األمن النووي    ٤٠٤ ٥  ٩٥٫٦  ٧٥٣ ١٦٨ ٥   ٣٦٩٪   ٣٥٢  ٦١٦ 

٢١٦ ٣٥  ٣مجموع البرنامج الرئيسي   ٣٦٠ ٥١٤ ٣٤   ٨٤٧    ٥٣٢ ٣٤  ٢٩٩٫  ٨٥٤٪   ٠٦٢  ٢١٨   

 التحقق النووي -٤البرنامج الرئيسي 
٢٤٩ ١٤  اإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة المشتركة   ٠٩٤    ٤٢٣ ١٤  ٩١٢    ٩١٫٩  ٨١٧ ١٦١ ١٣٪   ٢١٦ ١  ٤٧٤ 

٢٧١ ١١٥   ٥٤٨ ٨٧١ ١١٤   ٧٥٥ ٧٧٥ ١١٦  تنفيذ الضمانات  ٩٢٦   ٫٧٠٠١٪   (٨١٠ ٨٤١ )  

٢٧٧ ٤٤٦   ٣٧٧ ٤٥٧  أنشطة التحقق األخرى    ٢٩٩ ٤٥٩   ٠٣٫٠١٪   (٢٢٠ ١٣) 

٢٦٨ ٧   ١١١ ٣٩٨ ٧   ١٧٩ ٥٦٦ ٧  التطوير  ٣٫٨٠١  ٧٦٧٪   ( ٨٤٢  ٦٥٦) 

٢٩٢ ١٣٩  ٤مجموع البرنامج الرئيسي   ٥١٢    ٠٤٠ ١٣٧  ٢٢٧    ١٧٠ ١٣٧  ٥٢٠   ٠٫٠٠١٪   ٣٢  ٥١٧  

 الخدمات الخاصة بالسياسات والتنظيم واإلدارة -٥البرنامج الرئيسي 
٤٢٣ ٥٥٧ ٧٩  الخدمات الخاصة بالسياسات والتنظيم واإلدارة     ١٤٢ ٦٤١ ٧٨   ٩٧٩ ٧١٩ ٧٨   ٩٩٫٩٪   ٧٦٥ ٧٨  

٤٢٣ ٥٥٧ ٧٩  ٥مجموع البرنامج الرئيسي     ١٤٢ ٦٤١ ٧٨   ٩٧٩ ٧١٩ ٧٨   ٩٩٫٩٪   ٧٦٥ ٧٨  

 إدارة التعاون التقني ألغراض التنمية -٦البرنامج الرئيسي 
٤٢  إدارة التعاون التقني ألغراض التنمية   ٠٦٥ ٨٧٣    ٤٢  ٣٢٨ ٤٧١    ٤٢  ٣٢٨ ٤٣٨   ٩٩٫٩٪   ٠٠٠ ٣٣  

٤٢  ٦مجموع البرنامج الرئيسي   ٠٦٥ ٨٧٣    ٤٢  ٣٢٨ ٤٧١    ٤٢  ٣٢٨ ٤٣٨   ٩٩٫٩٪   ٠٠٠ ٣٣  

٣٠٠ ٣٥٣   ٦٩٤ ٢٢٢ ٣٥٨  مجموع الميزانية العادية التشغيلية  ٠٩٠    ٢٣٥  ٧٠٥  ٠٧٠   ٩٩٫٩٪   ٠٢٠ ٤٩٦  

 الرأسمالية الرئيسيةمتطلبات تمويل االستثمارات 
  –  –  –   –   –  القوى النووية ودورة الوقود النووي والعلوم النووية -١البرنامج الرئيسي 

٨٤٠ ٥١١ ٢  التقنيات النووية من أجل التنمية وحماية البيئة -٢البرنامج الرئيسي     ٨٤٠ ٥١١ ٢    ٣٫٦  ٥١٣ ٩١٪  ٥٧١ ٤١٩ ٢ 

٤٠٣ واألمن النوويان األمان -٣البرنامج الرئيسي   ٢٧٠   ٤٠٣  ٢٧٠  ٦٥٢  ٦١٢  ٢٨٧٫٪  ٨١١ ٣٨ 

٧٢٢ ٢  التحقق النووي -٤البرنامج الرئيسي   ٧٢٢ ٢  ٥٧٤  ١٥٢ ١ ٥٧٤  ٣٣٠  ٥٤٫٥٪  ٢١٠ ١  ٥٤١ 

٥٧٠ ٣  الخدمات الخاصة بالسياسات والتنظيم واإلدارة -٥البرنامج الرئيسي   ٥٧٠ ٣  ٨٥٣  ٢٦٩٫ ١٤٧ ١١٥ ٢ ٨٥٣٪  ٢٩٤  ٦٠٧  

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

٠٠١ ٨  مجموع الميزانية العادية الرأسمالية  ٠٠١ ٨  ٥٨٣  ٤٥٫٥ ٩٥٤ ٦٨٦ ٣ ٥٨٣٪  ٩٢٦ ٤١٣ ٤  

٣٢٣ ٣٦٦  مجموع برامج الوكالة  ٧٧٢   ٣٠١ ٣٦١  ٤٠٢ ١٩٤ ٣٥٦ ٦٧٣  ٩٨٫٦٪  ٩٠٩ ٤  ٦٤٩ 

٢٨١ ٦٩٧ ٢  المنفـَّذة لحساب آخرين القابلة لالسترداداألعمال    ٢٨١ ٦٩٧ ٢  ٦٨٢ ٣  ٢١٫٢١ ٧٦٨٪  ( ٠٥٧  ٩٥٦) 

         

١٠٢ ٣٦٩  مجموع الميزانية العادية  ٨٩٠   ١٠٨ ٣٦٣  ٢٤٦ ٣٥٩ ٤٨٥  ٢٧٩  ٩٨٫٨٪  ٦٩٣ ٣٣٨ ٤ 

 يورو. ١دوالر مقابل  ١، الميزانية األصلية على أساس سعر الصرف ٢٠١٦الصادر في أيلول/سبتمبر  GC(60)/RES/5العمود أ: قرار المؤتمر العام 
  .٢٠١٧يورو مقابل دوالر واحد في عام  ٠٫٨٩١العمود ب: الميزانية األصلية معاد تقييمها على أساس متوسط سعر الصرف المعمول به في األمم المتحدة وهو 
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ف  دول أل وارد  -٢الج تخدام م ام اس ي ع ة ف ن الميزاني ة ع ادي الخارج امج الع ندوق البرن امج  ٢٠١٧ص امج والبرن ب البرن بحس
 الرئيسي (باليورو)

 ٢٠١٧اإلنفاق لعام  البرنامج الرئيسي/البرنامج

 القوى النووية ودورة الوقود النووي والعلوم النووية -١البرنامج الرئيسي 

٠٢١ المشتركةاإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة   ١٥٢   

 ٣٤٥ ٨٥٧ ٢  القوى النووية

٩٥٠ ٨٨١ ٣  تكنولوجيات دورة الوقود النووي ومواده   

٢٠٣ ٥٤١  بناء القدرات والمعارف النووية من أجل تنمية الطاقة المستدامة   

  ٩١٨ ٧٨٦ ٣  العلوم النووية

  ٨٩٣ ١٦٨ ١١  ١مجموع البرنامج الرئيسي 

  التقنيات النووية من أجل التنمية وحماية البيئة -٢البرنامج الرئيسي 

٠٨٦ ١٤  اإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة المشتركة  ٧٠١   

  ٨٣٩ ٧٣٨ ٢  األغذية والزراعة

٣٤٢  الصحة البشرية   ٤٧٦  

  ١١٣ ١٥٨  الموارد المائية

٥٠٣ ١  البيئة  ٥٥٦  

٠٧٤ ٥٦ إنتاج النظائر المشعة والتكنولوجيا اإلشعاعية   

  ٨٣١ ٣٥٣ ١٩  ٢مجموع البرنامج الرئيسي 

 األمان واألمن النوويان -٣البرنامج الرئيسي 

٣٢٠ ٤  اإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة المشتركة  ٨٧٥  

٢٩٠ ١  التأهب والتصدي للحادثات والطوارئ  ١٢٧  

  ٥٨٦ ٨١١ ٤  أمان المنشآت النووية

٢٢١ ٤٨٦ ٢  األمان اإلشعاعي وأمان النقل    

٥٥٢ ١  التصرف في النفايات المشعة وأمان البيئة  ٠٧١   

٦٢  األمن النووي  ٠٥٨  ٣٩٧  

٠٤  ٣مجموع البرنامج الرئيسي   ٠٤٣  ٤١١  

 التحقق النووي -٤البرنامج الرئيسي 

٠٢٦ ٩٤٦ ١  اإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة المشتركة   

٠٦٢ ١٣  تنفيذ الضمانات  ٥٤٦  

٧١٢ ٦ أنشطة التحقق األخرى  ١٣٠   

٥٢٩ ٥  التطوير  ٢٤١   

٧٢  ٤مجموع البرنامج الرئيسي   ٣٠٤  ٥٧٣  

 الخدمات الخاصة بالسياسات والتنظيم واإلدارة -٥البرنامج الرئيسي 

٠٨١ ٣٤٨ ١  الخدمات الخاصة بالسياسات والتنظيم واإلدارة   

٠٨١ ٣٤٨ ١  ٥مجموع البرنامج الرئيسي    

 إدارة التعاون التقني ألغراض التنمية -٦البرنامج الرئيسي 

٤٧٠ ٤١٧  إدارة التعاون التقني ألغراض التنمية   

٤٧٠ ٤١٧  ٦مجموع البرنامج الرئيسي    

٠٠١  مجموع صناديق البرامج الخارجة عن الميزانية  ٢٢١  ٥٦٥  
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 ٢٠١٧المصروفات (المبالغ المدفوعة) من صندوق التعاون التقني بحسب المجال التقني والمنطقة في عام  -(أ)٣الجدول ألف 

  موجز جميع المناطق

 (باليورو)

 أفريقيا المجال التقني
آسيا والمحيط 

 الهادئ
 أوروبا

أمريكا الالتينية 
 والكاريبي

برامج 
عالمية/أقاليمية

برنامج 
العمل من 
أجل عالج 

)(أالسرطان

 المجموع

٢٠٣ ١ الطاقة  ٧٥٠  ٠٣١ ١  ٣٠٩ ٥٥٩ ١٩٧ ٨٤٤ ١٣٤  ٤٧٢ ٢  ٨١٢ ٦  ١١١  ٢٠٤  

١٠١ ٣٩٩ ٧ األغذية والزراعة  ٩٠١ ٤  ٠٢٩  ٠٩٢ ٧٥١  ٣٦٠ ٣  ٥٢٠ ١ ٧١٤  ٠٢٥ ١٦  ٨٩٣  ٠٠٩  

٥٢٧ ٥ والتغذيةالصحة   ٢٢٦ ١٦٨ ٤ ٢٢٢  ٤٨٠ ٥  ٦٦٠ ١٥٣ ٤ ١٣١  ٤٢٤ ٧٩٦  ٠٧٤  ٢٥٣  ٩٩٧ ٦٣١ ٢٠ 

التطبيقات 
الصناعية/التكنولوجيا 

 اإلشعاعية

٣٧٢ ٩١٥  ٢٦٥ ٦٤٤  ٨٥٠ ١  ٤٢٦  ١٢٩ ١٧٥ ١    ١٢٨ ٣  ٤٣٤ 

تطوير المعارف النووية 
 وإدارتها

٣٨٢ ٩٧٦ ٢  ١٥٢ ٢  ٣٦٢ ٩٤١ ٩١٦  ٠٧٩ ١  ٦٠٢ ٢ ٩٧٥  ٨٠٧   ٧٣٠ ٩٥١ ٩  

٥٦٠ ٥ ٤٥٤ ٩٥٨ ٤ األمان واألمن  ٥٠٧  ٢٨٥ ١ ٤٧٤ ٩٦٧ ٣ ٩٩٧ ٤٣٤ ٥  ١٢  ٦٤١  ٠٧٢  ٧١٢  

٢٦٠ ١ ٥٦٣ ٨٥٨ ٢ المياه والبيئة  ٢٧١ ٦٥٨  ٠٠٨  ٤٢٨ ١  ٥٠١ ٦٧٤  ٠٣٥ ٥٦٤ ٦  ٦٥٥  

٦٢ المجموع  ٢١٥  ٠٨٩  ٧٥٢ ٨١٨ ١٤ ٥٨٩ ٥٦٨ ١٨  ٨٠٥ ١٦  ٧٢٧  ٣٤٢ ٨  ٢٤٣  ٠٧٤  ٢٥٣  ٣٠٢ ٨٥  ٤٤٥ 

 .أجل عالج السرطانبرنامج العمل من أ) (
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  )(أ٣رسم بياني للمعلومات الواردة في الجدول ألف  -)(ب٣الجدول ألف 

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
  

 .(أ) لمعرفة عناوين المجاالت التقنية كاملةً ٣انظر الجدول ألف  :ملحوظة
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 يورو ٢٦ ١٥٢ ٨٩٠أفريقيا  يورو ١٨ ٥٦٨ ٥٨٩آسيا والمحيط الهادئ 

 يورو ١٤ ٨١٨ ٢٧٥أوروبا  يورو ١٦ ٥٠٨ ٧٢٧ أمريكا الالتينية والكاريبي

 يورو ٨ ٢٣٤ ٤٣٢البرامج األقاليمية والعالمية  يورو ٨٥ ٠٢٣ ٤٤٥المجموع 

 الطاقة

 والبيئة المياه

 واألمن األمان

وإدارتها النووية المعارف تطوير

٠   ٪١٠   ٪٢٠   ٪٣٠   ٪٤٠   ٪٥٠٪ 

١١٫٩٪

 التكنولوجيا/الصناعية التطبيقات
 اإلشعاعية

 والتغذية الصحة

 والزراعة األغذية

٥٫٧٪ 

٢٧٫٢٪ 

٠   ٪١٠   ٪٢٠   ٪٣٠   ٪٤٠   ٪٥٠٪ 

٠   ٪١٠   ٪٢٠   ٪٣٠   ٪٤٠   ٪٥٠ ٪٠   ٪١٠   ٪٢٠   ٪٣٠   ٪٤٠   ٪٥٠٪ 

٠   ٪١٠   ٪٢٠   ٪٣٠   ٪٤٠   ٪٥٠ ٪٠   ٪١٠   ٪٢٠   ٪٣٠   ٪٤٠   ٪٥٠٪ 

٢٢٫١٪

٣٫٥٪ 

٢٢٫٤٪ 

 الطاقة ٪٧٫١

 والبيئة المياه

 واألمن األمان

وإدارتها النووية المعارف تطوير ١١٫٤٪

 التكنولوجيا/الصناعية التطبيقات
 اإلشعاعية

 والتغذية الصحة

 والزراعة األغذية

١٠٫٩٪

١٩٫٠٪ 

٢٨٫٣٪

٣٫٥٪ 

٢١٫٩٪ 

٥٫٠٪ 

 الطاقة

 والبيئة المياه

 واألمن األمان

وإدارتها النووية المعارف تطوير ١٠٫٨٪

 التكنولوجيا/الصناعية التطبيقات
 اإلشعاعية

 والتغذية الصحة

 والزراعة األغذية

١١٫١٪

٢٤٫٠٪ 

١٨٫٤٪

٧٫١٪ 

٢٥٫٢٪ 

 الطاقة ٪٣٫٤

 والبيئة المياه

 واألمن األمان

وإدارتها النووية المعارف تطوير ٦٫٤٪ 

 التكنولوجيا/الصناعية التطبيقات
 اإلشعاعية

 والتغذية الصحة

 والزراعة األغذية

٤٫٨٪ 

٣٦٫٧٪ 

٥٫١٪ 

٧٫٣٪ 

٣٤٫١٪ 

٥٫٧٪ 

 الطاقة

 والبيئة المياه

 واألمن األمان

وإدارتها النووية المعارف تطوير ١١٫٧٪
 التكنولوجيا/الصناعية التطبيقات
 اإلشعاعية

 والتغذية الصحة

 والزراعة األغذية

٧٫٧٪ 

٢٥٫٠٪ 

١٩٫٤٪

٤٫٥٪ 

٢٤٫٣٪ 

 الطاقة ٪٧٫٤

 والبيئة المياه

 واألمن األمان

وإدارتها النووية المعارف تطوير ٢٤٫٦٪

 التكنولوجيا/الصناعية التطبيقات
 اإلشعاعية

 والتغذية الصحة

 والزراعة األغذية

١٫٣٪ 

٢٢٫٥٪ 

١٤٫٦٪

٠٫٠٪ 

٩٫٧٪ 

٢٧٫٣٪
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 ، بحسب نوع االتفاق٢٠١٧كمية المواد النووية الخاضعة لضمانات الوكالة في نهاية عام  -٤الجدول ألف 

 المواد النووية
اتفاق ضمانات 

 (أ)شاملة
اتفاق معقود على 

نمط الوثيقة 
INFCIRC/66 

اتفاق ضمانات 
 طوعي

الكمية، يعبّر عنها 
 بكميات معنوية

الموجود في الوقود المشعَّع (ب)البلوتونيوم
وفي عناصر الوقود في قلوب المفاعالت

٠٥٥ ٢ ٨٤٨ ١٣٧  ٠١٦ ٧٩٩ ١٩  ١٩٧ 

البلوتونيوم المفصول خارج قلوب 
 المفاعالت

٠١ ٥ ٤٤١ ١  ٢١ ٧٣٥  ١٨١ 

اليورانيوم الشديد اإلثراء (بنسبة تعادل أو
 )٢٣٥-٪ من اليورانيوم٢٠تتجاوز 

١٦٩ ٠ ٢ ١٦٧ 

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

٢٣٥( 

١٢ ٥٤١ ١ ٣١٧ ٣٥٧ ١٩  ١٥٢  

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

٢١٩ ١١  ٣٨٠ ٣ ٨٧٩  ٩٠١ ١٥  

 ١٨ ٠ ٠ ١٨ ٢٣٣-اليورانيوم

مجموع الكميات المعنوية من المواد 
 النووية 

٠١٧  ٣٠٢  ٨٢٠ ١١٣ ٣٥ ٧٥٣ ٣  ٨٨٩ 

 

 ، بحسب نوع االتفاق٢٠١٧كمية الماء الثقيل الخاضع لضمانات الوكالة في نهاية عام 

اتفاق ضمانات شاملة (د)مادة غير نووية
اتفاق معقود على 

نمط الوثيقة 
INFCIRC/66 

اتفاق ضمانات 
 طوعي

 باألطنانالكمية 

 ٤٣٢٫٣ (هـ)  ٤٣١٫٦  ماء ثقيل (باألطنان)

عبية   (أ) ا الش ة كوري ي جمهوري ة ف واد نووي تثناء م ين؛ باس ايوان، الص ي ت ة ف مانات الوكال عة لض ة الخاض واد النووي مل الم تش
 الديمقراطية.

ـ  (ب) وم ١٠ ٠٠٠تتضمن الكمية حجًما مقدًَّرا (ب ن البلوتوني ة) م ات المعنوي ن الكمي ة داخل  م ل ود المحمَّ ي عناصر الوق الموجود ف
قلوب المفاعالت والبلوتونيوم الموجود في كميات أخرى من الوقود المشعع، والذي لم تُبِلّغ عنه الوكالة بعُد بموجب إجراءات 

  التبليغ المتفق عليها.
ن  (ج) رعيتين (أ) و(ب) م رتين الف ام الفق عة ألحك واد الخاض دول الم ذا الج ـّن ه رة  ال يتضم ة  ٣٤الفق ن الوثيق  /153INFCIRCم

بة).   (المـُصوَّ
  ./2Rev./66INFCIRCالمواد غير النووية الخاضعة لضمانات الوكالة بموجب اتفاقات معقودة على نمط الوثيقة   (د)

  أطنان من الماء الثقيل الخاضع لضمانات الوكالة في تايوان، الصين. ٠٫٧تشمل   (هـ)
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 ٢٠١٧عدد المرافق ومناطق قياس المواد النووية الواقعة خارج المرافق الخاضعة لضمانات الوكالة خالل عام  -٥- الجدول ألف

 النوع
اتفاق ضمانات 

 (أ) شاملة
اتفاق معقود على نمط 

 (ب) /66INFCIRCالوثيقة 

  اتفاق
  ضمانات
 طوعي

 المجموع

٤١٢ مفاعالت قوى  ٥٧٢ ٢ ١٤  

 ١٥٣ ١ ٣ ١٤٩ مفاعالت بحوث ومجمعات حرجة

 ١٨ ٠ ٠ ١٨ محطات تحويل

٢٤ ١ ٢ ٣٩ محطات صنع الوقود  

٠١ ١ ٠ ٩ محطات إعادة المعالجة  

 ١٩ ٣ ٠ ١٦ محطات اإلثراء

٠١٣ مرافق للخزن المنفصل  ١٣٦ ٤ ٢ 

٠٨ مرافق أخرى  ٠٨ ٠ ٠  

٢٦٨ المجاميع الفرعية للمرافق  ١٢  ٢١  ٧١٥ 

  مناطق لقياس المواد النووية تضم 
 )ج(أماكن واقعة خارج المرافق

٢٥٨  ٥٨٣ ٠ ١ 

٦٤٢١ المجموع  ٢١ ٢٢  ٩٨٢١  

و  (أ) دة تالتيلوك ة و/أو معاه لحة النووي ار األس دم انتش دة ع ى معاه ودة بمقتض املة المعق مانات الش ات الض مل اتفاق ات  تش واتفاق
 الضمانات الشاملة األخرى؛ بما في ذلك مرافق في تايوان، الصين.

  تشمل مرافق في الهند وإسرائيل وباكستان.  (ب)
 روتوكوالت كميات صغيرة معدَّلة.ببمنطقة لقياس المواد في دول مرتبطة  ٥٥تشمل   (ج)
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  )٢٠١٧كانون األول/ديسمبر  ٣١عقد اتفاقات ضمانات وبروتوكوالت إضافية وبروتوكوالت كميات صغيرة (في  -٦- الجدول ألف

  (أ)الدولة
  بروتوكوالت الكميات

  (ب)الصغيرة
  (ج)اتفاقات ضمانات

اتفاق على 
نمط الوثيقة 
INFCIRC  

  بروتوكوالت إضافية

 تاريخ النفاذ:    االتحاد الروسي
  ١٩٨٥حزيران/يونيه  ١٠

تشرين  ١٦تاريخ النفاذ:  *327
  ٢٠٠٧األول/أكتوبر 

كانون  ٢تاريخ النفاذ:   X  إثيوبيا
  ١٩٧٧األول/ديسمبر 

261   

  تاريخ النفاذ:    أذربيجــان
  ١٩٩٩نيسان/أبريل  ٢٩

تشرين  ٢٩تاريخ النفاذ:  580
  ٢٠٠٠الثاني/نوفمبر 

األرجنتين
١

  تاريخ النفاذ:    
  ١٩٩٤آذار/مارس  ٤

435   

 تاريخ النفاذ:     األردن
  ١٩٧٨شباط/فبراير  ٢١

 تاريخ النفاذ: 258
  ١٩٩٨تموز/يوليه  ٢٨

  تاريخ النفاذ:    أرمينيا
  ١٩٩٤أيار/مايو  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

كانون  ١٢تاريخ النفاذ:  217
  ١٩٩٧األول/ديسمبر 

ستونياإ
٢

كانون  ١تاريخ االنضمام:     
  ٢٠٠٥األول/ديسمبر 

كانون  ١االنضمام: تاريخ  193
  ٢٠٠٥األول/ديسمبر 

 تاريخ النفاذ:     إسرائيـل
  ١٩٧٥نيسان/أبريل  ٤

249/Add.1   

  تاريخ التعديل:  أفغانستان
  ٢٠١٦كانون الثاني/يناير  ٢٨

  تاريخ النفاذ:
  ١٩٧٨شباط/فبراير  ٢٠

 تاريخ النفاذ: 257
  ٢٠٠٥تموز/يوليه  ١٩

إكوادور
٣

 تاريخ التعديل:  
  ٢٠٠٦نيسان/أبريل  ٧

 تاريخ النفاذ:
  ١٩٧٥آذار/مارس  ١٠

تشرين  ٢٤تاريخ النفاذ:  231
  ٢٠٠١األول/أكتوبر 

ألبانيا
٤

  تاريخ النفاذ:    
  ١٩٨٨آذار/مارس  ٢٥

تشرين  ٣تاريخ النفاذ:  359
  ٢٠١٠الثاني/نوفمبر 

ألمانيا
٥

 تاريخ النفاذ:    
  ١٩٧٧شباط/فبراير  ٢١

 تاريخ النفاذ: 193
  ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٣٠

 تاريخ النفاذ:     اإلمارات العربية المتحدة
  ٢٠٠٣تشرين األول/أكتوبر  ٩

كانون  ٢٠تاريخ النفاذ:  622
  ٢٠١٠األول/ديسمبر 

  تاريخ التعديل:  ٣أنتيغوا وبربودا
  ٢٠١٢آذار/مارس  ٥

  تاريخ النفاذ: 
  ١٩٩٦أيلول/سبتمبر  ٩

تشرين  ١٥تاريخ النفاذ:  528
  ٢٠١٣الثاني/نوفمبر 

  التعديل: تاريخ  أندورا
  ٢٠١٣نيسان/أبريل  ٢٤

تشرين  ١٨تاريخ النفاذ: 
  ٢٠١٠األول/أكتوبر 

كانون  ١٩تاريخ النفاذ:  808
  ٢٠١١األول/ديسمبر 

 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
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  ١٢٤الصفحة 

  (أ)الدولة
  بروتوكوالت الكميات

  (ب)الصغيرة
  (ج)اتفاقات ضمانات

اتفاق على 
نمط الوثيقة 
INFCIRC  

  بروتوكوالت إضافية

  تاريخ النفاذ:    ٣أوروغواي
  ١٩٧٦أيلول/سبتمبر  ١٧

  تاريخ النفاذ:  157
  ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٣٠

  تاريخ النفاذ:     أوزبكستان
  ١٩٩٤تشرين األول/أكتوبر  ٨

كانون  ٢١تاريخ النفاذ:  508
  ١٩٩٨األول/ديسمبر 

 تاريخ التعديل:  أوغنــدا
  ٢٠٠٩حزيران/يونيه  ٢٤

 تاريخ النفاذ:
  ٢٠٠٦شباط/فبراير  ١٤

 تاريخ النفاذ:  674
  ٢٠٠٦شباط/فبراير  ١٤

 تاريخ النفاذ:     أوكرانيا
  ١٩٩٨كانون الثاني/يناير  ٢٢

كانون  ٢٤تاريخ النفاذ:  550
  ٢٠٠٦الثاني/يناير 

)اإلسالمية- جمهورية(إيران 
 تاريخ النفاذ:    ٦

  ١٩٧٤أيار/مايو  ١٥
كانون  ١٨تاريخ التوقيع:  214

  ٢٠٠٣األول/ديسمبر 

 تاريخ النفاذ:    آيرلندا
  ١٩٧٧شباط/فبراير  ٢١

 تاريخ النفاذ: 193
  ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٣٠

 تاريخ التعديل:  آيسلندا
  ٢٠١٠آذار/مارس  ١٥

تشرين  ١٦تاريخ النفاذ: 
  ١٩٧٤األول/أكتوبر 

 تاريخ النفاذ: 215
  ٢٠٠٣أيلول/سبتمبر  ١٢

 تاريخ النفاذ:     إيطاليا
  ١٩٧٧شباط/فبراير  ٢١

 تاريخ النفاذ: 193
  ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٣٠

تشرين  ١٣تاريخ النفاذ:   X  بابوا غينيا الجديدة
  ١٩٨٣األول/أكتوبر 

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

تشرين  ١٧تاريخ النفاذ: 
  ١٩٦٩األول/أكتوبر 
 تاريخ النفاذ:

  ١٩٧٦آذار/مارس  ١٨
 تاريخ النفاذ: 

  ١٩٧٧آذار/مارس  ٢
 تاريخ النفاذ:

  ١٩٩١أيلول/سبتمبر  ١٠
 تاريخ النفاذ:

  ١٩٩٣شباط/فبراير  ٢٤
 النفاذ:تاريخ 

  ٢٠٠٧شباط/فبراير  ٢٢
 تاريخ النفاذ:

  ٢٠١١نيسان/أبريل  ١٥
 تاريخ النفاذ:

  ٢٠١٧أيار/مايو  ٣

34 
 

116 
 

135 
 

239 
 

248 
 

393 
 

418 
 

705 
 

816 
 

920 

  

 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
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  ١٢٥الصفحة 

  (أ)الدولة
  بروتوكوالت الكميات

  (ب)الصغيرة
  (ج)اتفاقات ضمانات

اتفاق على 
نمط الوثيقة 
INFCIRC  

  بروتوكوالت إضافية

البرازيل
٧

 تاريخ النفاذ:    
  ١٩٩٤آذار/مارس  ٤

435   

  تاريخ النفاذ:  X  ٣بربادوس
  ١٩٩٦آب/أغسطس  ١٤

527   

البرتغال
٨

 تاريخ االنضمام:    
  ١٩٨٦تموز/يوليه  ١

 تاريخ النفاذ: 193
  ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٣٠

تشرين  ٤تاريخ النفاذ:   X  بروني دار السالم
  ١٩٨٧الثاني/نوفمبر 

365   

  تاريخ النفاذ:    بلجيكــا
  ١٩٧٧شباط/فبراير  ٢١

 تاريخ النفاذ: 193
  ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٣٠

بلغاريا
٩

 تاريخ االنضمام:    
  ٢٠٠٩أيار/مايو  ١

 تاريخ االنضمام: 193
  ٢٠٠٩أيار/مايو  ١

بليز
١٠

  X   :كانون  ٢١تاريخ النفاذ
  ١٩٩٧الثاني/يناير 

532   

  تاريخ النفاذ:    بنغالديـش
  ١٩٨٢حزيران/يونيه  ١١

 تاريخ النفاذ: 301
  ٢٠٠١آذار/مارس  ٣٠

ابنم
١١

 تاريخ التعديل:  
  ٢٠١١آذار/مارس  ٤

 تاريخ النفاذ:
  ١٩٨٤آذار/مارس  ٢٣

كانون  ١١تاريخ النفاذ:  316
  ٢٠٠١األول/ديسمبر 

  تاريخ التعديل:  بنـــن
  ٢٠٠٨نيسان/أبريل  ١٥

  تاريخ التوقيع:
  ٢٠٠٥حزيران/يونيه  ٧

 تاريخ التوقيع: 
  ٢٠٠٥حزيران/يونيه  ٧

تشرين  ٢٤تاريخ النفاذ:   X  بوتان
  ١٩٨٩األول/أكتوبر 

371   

 تاريخ النفاذ:    بوتسوانا
  ٢٠٠٦آب/أغسطس  ٢٤

 تاريخ النفاذ: 694
  ٢٠٠٦آب/أغسطس  ٢٤

 تاريخ التعديل:  بوركينا فاسـو
  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 والهرسك
  ٢٠١٣نيسان/أبريل  ٤

 تاريخ النفاذ: 851
  ٢٠١٣تموز/يوليه  ٣

بولندا
١٢

 تاريخ االنضمام:    
  ٢٠٠٧آذار/مارس  ١

 تاريخ االنضمام: 193
  ٢٠٠٧آذار/مارس  ١

المتعددة -دولة(بوليفيا 
  ٣)القوميات

X  :تاريخ النفاذ 
  ١٩٩٥شباط/فبراير  ٦

465   

 النفاذ:تاريخ     ٣بيرو
  ١٩٧٩آب/أغسطس  ١

 تاريخ النفاذ: 273
  ٢٠٠١تموز/يوليه  ٢٣

  تاريخ النفاذ:    بيالروس
  ١٩٩٥آب/أغسطس  ٢

تشرين  ١٥تاريخ التوقيع:  495
  ٢٠٠٥الثاني/نوفمبر 

 تاريخ النفاذ:    تايلند
  ١٩٧٤أيار/مايو  ١٦

تشرين  ١٧تاريخ النفاذ:  241
  ٢٠١٧الثاني/نوفمبر 
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  ١٢٦الصفحة 

  (أ)الدولة
  بروتوكوالت الكميات

  (ب)الصغيرة
  (ج)اتفاقات ضمانات

اتفاق على 
نمط الوثيقة 
INFCIRC  

  بروتوكوالت إضافية

 تاريخ النفاذ:     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
  ٢٠١٠أيار/مايو  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   

 تاريخ النفاذ:     تونس
  ١٩٩٠آذار/مارس  ١٣

 تاريخ التوقيع:  381
  ٢٠٠٥أيار/مايو  ٢٤

تشرين  ١٨تاريخ النفاذ:   X  تونغا
  ١٩٩٣الثاني/نوفمبر 

426   

 تاريخ التوقيع:   ليشتي-تيمور
  ٢٠٠٩تشرين األول/أكتوبر  ٦

 تاريخ التوقيع: 
  ٢٠٠٩تشرين األول/أكتوبر  ٦

تشرين  ٦تاريخ التوقيع:  
  ٢٠٠٩األول/أكتوبر 

 تاريخ النفاذ:     ٣جامايكا
 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

  تاريخ النفاذ:    الجزائر
  ١٩٩٧كانون الثاني/يناير  ٧

 تاريخ الموافقة: 531
  ٢٠٠٤أيلول/سبتمبر  ١٤

  تاريخ التعديل:  ٣جزر البهاما
  ٢٠٠٧تموز/يوليه  ٢٥

  تاريخ النفاذ:
  ١٩٩٧أيلول/سبتمبر  ١٢

544   

 تاريخ النفاذ:  جزر القمر
  ٢٠٠٩كانون الثاني/يناير  ٢٠

كانون  ٢٠تاريخ النفاذ: 
  ٢٠٠٩ الثاني/يناير

كانون  ٢٠تاريخ النفاذ:  752
  ٢٠٠٩الثاني/يناير 

 تاريخ النفاذ:  X  جزر سليمان
  ١٩٩٣حزيران/يونيه  ١٧

420   

 تاريخ النفاذ:    جزر مارشال
  ٢٠٠٥أيار/مايو  ٣

 تاريخ النفاذ: 653
  ٢٠٠٥أيار/مايو  ٣

 تاريخ النفاذ:  جمهورية أفريقيا الوسطى
  ٢٠٠٩أيلول/سبتمبر  ٧

 تاريخ النفاذ:
  ٢٠٠٩أيلول/سبتمبر  ٧

 تاريخ النفاذ: 777
  ٢٠٠٩أيلول/سبتمبر  ٧

الجمهورية التشيكية
١٣

تشرين  ١تاريخ االنضمام:     
  ٢٠٠٩األول/أكتوبر 

تشرين  ١تاريخ االنضمام:  193
  ٢٠٠٩األول/أكتوبر 

 تاريخ التعديل:  ٣الجمهورية الدومينيكية
  ٢٠٠٦تشرين األول/أكتوبر  ١١

 تشرين ١١تاريخ النفاذ: 
  ١٩٧٣األول/أكتوبر 

 تاريخ النفاذ: 201
  ٢٠١٠أيار/مايو  ٥

 تاريخ النفاذ:     الجمهورية العربية السورية
  ١٩٩٢أيار/مايو  ١٨

407   
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  بروتوكوالت الكميات

  (ب)الصغيرة
  (ج)اتفاقات ضمانات

اتفاق على 
نمط الوثيقة 
INFCIRC  

  بروتوكوالت إضافية

تشرين  ٩تاريخ النفاذ:     جمهورية الكونغو الديمقراطية
  ١٩٧٢الثاني/نوفمبر 

 تاريخ النفاذ: 183
  ٢٠٠٣نيسان/أبريل  ٩

  تاريخ التعديل:   جمهورية تنزانيا المتحدة
  ٢٠٠٩حزيران/يونيه  ١٠

 تاريخ النفاذ: 
  ٢٠٠٥شباط/فبراير  ٧

 تاريخ النفاذ:  643
  ٢٠٠٥شباط/فبراير  ٧

تشرين  ١٤تاريخ النفاذ:     جمهورية كوريــا
  ١٩٧٥الثاني/نوفمبر 

 تاريخ النفاذ:  236
  ٢٠٠٤شباط/فبراير  ١٩

جمهورية كوريا الشعبية 
  الديمقراطية

 النفاذ:تاريخ   
  ١٩٩٢نيسان/أبريل  ١٠

403   

جمهورية الو الديمقراطية 
  الشعبية

X  :تاريخ النفاذ 
  ٢٠٠١نيسان/أبريل  ٥

تشرين  ٥تاريخ التوقيع:  599
  ٢٠١٤الثاني/نوفمبر 

جمهورية مقدونيا 
 ً   اليوغوسالفية سابقا

 تاريخ التعديل: 
  ٢٠٠٩تموز/يوليه  ٩

 تاريخ النفاذ: 
  ٢٠٠٢نيسان/أبريل  ١٦

 تاريخ النفاذ: 610
  ٢٠٠٧أيار/مايو  ١١

 تاريخ التعديل:   جمهورية مولدوفا
  ٢٠١١أيلول/سبتمبر  ١

 تاريخ النفاذ: 
  ٢٠٠٦أيار/مايو  ١٧

 تاريخ النفاذ:  690
  ٢٠١٢حزيران/يونيه  ١

 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

الدانمرك
١٤

 تاريخ النفاذ:    
  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

 تاريخ التوقيع:
  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

رومانيا
١٥

 تاريخ االنضمام:     
  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   

كانون  ٢٢تاريخ النفاذ:   X  ساموا
  ١٩٧٩الثاني/يناير 

268   

كانون  ٨تاريخ النفاذ:   X ١٠سان فنسنت وجزر غرينادين
  ١٩٩٢الثاني/يناير 

400   

 تاريخ التعديل:  سان مارينو
  ٢٠١١أيار/مايو  ١٣

 تاريخ النفاذ:
  ١٩٩٨أيلول/سبتمبر  ٢١

575   



GC(62)/3 
  ١٢٨الصفحة 

  (أ)الدولة
  بروتوكوالت الكميات

  (ب)الصغيرة
  (ج)اتفاقات ضمانات

اتفاق على 
نمط الوثيقة 
INFCIRC  

  بروتوكوالت إضافية

 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

سلوفاكيا
١٦

كانون  ١تاريخ االنضمام:     
  ٢٠٠٥األول/ديسمبر 

كانون  ١تاريخ االنضمام:  193
  ٢٠٠٥األول/ديسمبر 

سلوفينيا
١٧

 تاريخ االنضمام:    
  ٢٠٠٦أيلول/سبتمبر  ١

 تاريخ االنضمام:  193
  ٢٠٠٦أيلول/سبتمبر  ١

 تاريخ التعديل:  سنغافورة
  ٢٠٠٨آذار/مارس  ٣١

تشرين  ١٨تاريخ النفاذ: 
  ١٩٧٧األول/أكتوبر 

 تاريخ النفاذ: 259
  ٢٠٠٨آذار/مارس  ٣١

 تاريخ التعديل:  السنغـال
  ٢٠١٠كانون الثاني/يناير  ٦

كانون  ١٤تاريخ النفاذ: 
  ١٩٨٠الثاني/يناير 

 تاريخ النفاذ: 276
  ٢٠١٧تموز/يوليه  ٢٤

 تاريخ التعديل:  سوازيلند
  ٢٠١٠تموز/يوليه  ٢٣

 تاريخ النفاذ: 
  ١٩٧٥تموز/يوليه  ٢٨

 تاريخ النفاذ:  227
  ٢٠١٠أيلول/سبتمبر  ٨

 تاريخ النفاذ:  X  السودان
  ١٩٧٧الثاني/يناير كانون  ٧

245   

 تاريخ النفاذ:  X  ٣سورينام
  ١٩٧٩شباط/فبراير  ٢

269   

السويد
١٨

 تاريخ االنضمام:     
  ١٩٩٥حزيران/يونيه  ١

 تاريخ النفاذ:  193
  ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٣٠

 تاريخ النفاذ:     سويسرا
  ١٩٧٨أيلول/سبتمبر  ٦

 تاريخ النفاذ: 264
  ٢٠٠٥شباط/فبراير  ١

كانون  ٤تاريخ النفاذ:   X  سيراليـون
  ٢٠٠٩األول/ديسمبر 

787   

 تاريخ التعديل:  سيشيل
  ٢٠٠٦تشرين األول/أكتوبر  ٣١

 تاريخ النفاذ: 
  ٢٠٠٤تموز/يوليه  ١٩

تشرين  ١٣تاريخ النفاذ:  635
  ٢٠٠٤األول/أكتوبر 

 تاريخ النفاذ:    ١١شيلي
  ١٩٩٥نيسان/أبريل  ٥

تشرين  ٣تاريخ النفاذ:  476
  ٢٠٠٣الثاني/نوفمبر 

صربيا
١٩

كانون  ٢٨تاريخ النفاذ:     
  ١٩٧٣األول/ديسمبر 

 تاريخ التوقيع: 204
  ٢٠٠٩تموز/يوليه  ٣

         الصومال

 تاريخ النفاذ:     الصين
  ١٩٨٩أيلول/سبتمبر  ١٨

 تاريخ النفاذ: *369
  ٢٠٠٢آذار/مارس  ٢٨

كانون  ١٤تاريخ النفاذ:     طاجيكستان
  ٢٠٠٤األول/ديسمبر 

كانون  ١٤ تاريخ النفاذ: 639
  ٢٠٠٤األول/ديسمبر 



GC(62)/3 
  ١٢٩الصفحة 

  (أ)الدولة
  بروتوكوالت الكميات

  (ب)الصغيرة
  (ج)اتفاقات ضمانات

اتفاق على 
نمط الوثيقة 
INFCIRC  

  بروتوكوالت إضافية

 تاريخ النفاذ:    العراق
  ١٩٧٢شباط/فبراير  ٢٩

تشرين  ١٠تاريخ النفاذ:  172
  ٢٠١٢األول/أكتوبر 

 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

تشرين  ١٨تاريخ النفاذ:  277
  ٢٠١١األول/أكتوبر 

 تاريخ النفاذ:    غانا
  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

كانون  ١٣التوقيع:  تاريخ
  ٢٠١١األول/ديسمبر 

كانون  ١٣تاريخ التوقيع:  
  ٢٠١١األول/ديسمبر 

 تاريخ الموافقة:  غينيا االستوائية
  ١٩٨٦حزيران/يونيه  ١٣

 تاريخ الموافقة:
  ١٩٨٦حزيران/يونيه  ١٣

   

 تاريخ التوقيع:  غينيا بيساو
  ٢٠١٣حزيران/يونيه  ٢١

 تاريخ التوقيع:
  ٢٠١٣ حزيران/يونيه ٢١

 تاريخ التوقيع: 
  ٢٠١٣حزيران/يونيه  ٢١

  تاريخ النفاذ:  فانواتو
  ٢٠١٣أيار/مايو  ٢١

  تاريخ النفاذ: 
  ٢٠١٣أيار/مايو  ٢١

  تاريخ النفاذ:  852
  ٢٠١٣أيار/مايو  ٢١

    فرنسا
  
X  

 تاريخ النفاذ:
  ١٩٨١أيلول/سبتمبر  ١٢

تشرين  ٢٦تاريخ النفاذ: 

 ٢٠٠٧األول/أكتوبر 
٢٠

  

290* 
 

718 

 تاريخ النفاذ:
  ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٣٠

تشرين  ١٦تاريخ النفاذ:     الفلبيــن
  ١٩٧٤األول/أكتوبر 

 تاريخ النفاذ: 216
  ٢٠١٠شباط/فبراير  ٢٦

         فلسطين

-جمهورية(فنزويال 
  ٣)البوليفارية

  تاريخ النفاذ:   
  ١٩٨٢آذار/مارس  ١١

300   

فنلندا
٢١

تشرين  ١تاريخ االنضمام:     
  ١٩٩٥األول/أكتوبر 

 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

  تاريخ النفاذ:  376
  ٢٠١٢أيلول/سبتمبر  ١٧

قبرص
٢٢

 تاريخ االنضمام:    
  ٢٠٠٨أيار/مايو  ١

 تاريخ االنضمام: 193
  ٢٠٠٨أيار/مايو  ١



GC(62)/3 
  ١٣٠الصفحة 

  (أ)الدولة
  بروتوكوالت الكميات

  (ب)الصغيرة
  (ج)اتفاقات ضمانات

اتفاق على 
نمط الوثيقة 
INFCIRC  

  بروتوكوالت إضافية

 تاريخ النفاذ:   قطر
  ٢٠٠٩كانون الثاني/يناير  ٢١

 تاريخ النفاذ:
  ٢٠٠٩كانون الثاني/يناير  ٢١

747   

 تاريخ النفاذ:  X  قيرغيزستان
  ٢٠٠٤شباط/فبراير  ٣

تشرين  ١٠تاريخ النفاذ:  629
  ٢٠١١الثاني/نوفمبر 

 تاريخ النفاذ:    كازاخستان
  ١٩٩٥ آب/أغسطس ١١

 تاريخ النفاذ:  504
  ٢٠٠٧أيار/مايو  ٩

كانون  ١٧تاريخ النفاذ:   X  الكاميـرون
  ٢٠٠٤األول/ديسمبر 

 تاريخ النفاذ: 641
  ٢٠١٦أيلول/سبتمبر  ٢٩

 تاريخ التعديل:   الكرسي الرسولي
  ٢٠٠٦أيلول/سبتمبر  ١١

 تاريخ النفاذ: 
  ١٩٧٢آب/أغسطس  ١

 تاريخ النفاذ: 187
  ١٩٩٨أيلول/سبتمبر  ٢٤

كرواتيا
 تاريخ االنضمام:    ٢٣

  ٢٠١٧نيسان/أبريل  ١
 تاريخ االنضمام: 193

  ٢٠١٧نيسان/أبريل  ١

 تاريخ التعديل:  كمبوديا
  ٢٠١٤تموز/يوليه  ١٦

كانون  ١٧تاريخ النفاذ: 
  ١٩٩٩األول/ديسمبر 

 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

 تاريخ النفاذ:    كوت ديفوار
  ١٩٨٣أيلول/سبتمبر  ٨

 تاريخ النفاذ: 309
  ٢٠١٦أيار/مايو  ٥

 تاريخ التعديل:  ٣كوستاريكا
  ٢٠٠٧كانون الثاني/يناير  ١٢

تشرين  ٢٢تاريخ النفاذ: 
  ١٩٧٩الثاني/نوفمبر 

 تاريخ النفاذ: 278
  ٢٠١١حزيران/يونيه  ١٧

كانون  ٢٢تاريخ النفاذ:     ١١كولومبيا
  ١٩٨٢األول/ديسمبر 

 تاريخ النفاذ: 306
  ٢٠٠٩آذار/مارس  ٥

 تاريخ النفاذ:  الكونغو
  ٢٠١١تشرين األول/أكتوبر  ٢٨

تشرين  ٢٨تاريخ النفاذ: 
  ٢٠١١األول/أكتوبر 

تشرين  ٢٨تاريخ النفاذ:  831
  ٢٠١١األول/أكتوبر 

 تاريخ التعديل:  الكويت
  ٢٠١٣تموز/يوليه  ٢٦

 تاريخ النفاذ:
  ٢٠٠٢آذار/مارس  ٧

 تاريخ النفاذ:  607
  ٢٠٠٣حزيران/يونيه  ٢

كانون  ١٩تاريخ النفاذ:   X  كيريباتي
  ١٩٩٠األول/ديسمبر 

تشرين  ٩تاريخ التوقيع:  390
  ٢٠٠٤الثاني/نوفمبر 

 تاريخ النفاذ:  كينيـــا
  ٢٠٠٩أيلول/سبتمبر  ١٨

 تاريخ النفاذ:
  ٢٠٠٩أيلول/سبتمبر  ١٨

 ١٨تاريخ النفاذ:  778
  ٢٠٠٩أيلول/سبتمبر 

التفيا
٢٤

تشرين  ١تاريخ االنضمام:     
  ٢٠٠٨األول/أكتوبر 

تشرين  ١تاريخ االنضمام:  193
  ٢٠٠٨األول/أكتوبر 

 تاريخ التعديل:  لبنان
  ٢٠٠٧أيلول/سبتمبر  ٥

 تاريخ النفاذ:
  ١٩٧٣آذار/مارس  ٥

191   

تشرين  ٤تاريخ النفاذ:     لختنشتاين
  ١٩٧٩األول/أكتوبر 

تشرين  ٢٥تاريخ النفاذ:  275
  ٢٠١٥الثاني/نوفمبر 

 تاريخ النفاذ:    لكسمبرغ
  ١٩٧٧شباط/فبراير  ٢١

 تاريخ النفاذ: 193
  ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٣٠



GC(62)/3 
  ١٣١الصفحة 

  (أ)الدولة
  بروتوكوالت الكميات

  (ب)الصغيرة
  (ج)اتفاقات ضمانات

اتفاق على 
نمط الوثيقة 
INFCIRC  

  بروتوكوالت إضافية

 تاريخ النفاذ:    ليبيا
  ١٩٨٠تموز/يوليه  ٨

 تاريخ النفاذ: 282
  ٢٠٠٦آب/أغسطس  ١١

 تاريخ التوقيع:  ليبيريا
  ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ٢٥

 تاريخ التوقيع:
  ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ٢٥

 تاريخ التوقيع: 
  ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ٢٥

ليتوانيا
٢٥

كانون  ١تاريخ االنضمام:     
  ٢٠٠٨الثاني/يناير 

كانون  ١تاريخ االنضمام:  193
  ٢٠٠٨الثاني/يناير 

 تاريخ التعديل:  ليسوتو
  ٢٠٠٩أيلول/سبتمبر  ٨

 تاريخ النفاذ:
  ١٩٧٣حزيران/يونيه  ١٢

 تاريخ النفاذ: 199
  ٢٠١٠نيسان/أبريل  ٢٦

مالطة
٢٦

 تاريخ االنضمام:    
  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

تشرين  ٢٢تاريخ التوقيع:  182
  ٢٠٠٥الثاني/نوفمبر 

 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 النفاذ:     المغرب
  ١٩٧٥شباط/فبراير  ١٨

 تاريخ النفاذ:  228
  ٢٠١١نيسان/أبريل  ٢١

المكسيك
٢٧

أيلول/سبتمبر  ١٤تاريخ النفاذ:     
١٩٧٣  

 تاريخ النفاذ:  197
  ٢٠١١آذار/مارس  ٤

 تاريخ التعديل:  مالوي
  ٢٠٠٨شباط/فبراير  ٢٩

 تاريخ النفاذ:
  ١٩٩٢آب/أغسطس  ٣

 تاريخ النفاذ: 409
  ٢٠٠٧تموز/يوليه  ٢٦

تشرين  ٢تاريخ النفاذ:   X  ملديف
  ١٩٧٧األول/أكتوبر 

253   

كانون  ١٣تاريخ النفاذ:   X  المملكة العربية السعودية
  ٢٠٠٩الثاني/يناير 

746   

    المملكة المتحدة
 
 
  

كانون  ٦التوقيع:  تاريخ
  ١٩٩٣الثاني/يناير 

كانون  ١٤تاريخ النفاذ: 

 ١٩٧٢األول/ديسمبر 
٢٨  

 تاريخ النفاذ:
  ١٩٧٨آب/أغسطس  ١٤

كانون  ٦تاريخ التوقيع: 
  ١٥ ١٩٩٣الثاني/يناير 

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

كانون  ١٠تاريخ النفاذ: 
  ٢٠٠٩األول/ديسمبر 

كانون  ١٠تاريخ النفاذ:  788
  ٢٠٠٩األول/ديسمبر 

 تاريخ التعديل:  موريشيـوس
  ٢٠٠٨أيلول/سبتمبر  ٢٦

 تاريخ النفاذ: 
  ١٩٧٣كانون الثاني/يناير  ٣١

كانون  ١٧تاريخ النفاذ:  190
  ٢٠٠٧األول/ديسمبر 

 تاريخ النفاذ:   موزامبيق
  ٢٠١١آذار/مارس  ١

 تاريخ النفاذ: 
  ٢٠١١آذار/مارس  ١

 تاريخ النفاذ:  813
  ٢٠١١آذار/مارس  ١
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  بروتوكوالت إضافية

 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
  ١٩٩٨نيسان/أبريل  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

النمسا
٢٩

  تاريخ االنضمام:    
  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 النفاذ:     نيجيريا
  ١٩٨٨شباط/فبراير  ٢٩

 تاريخ النفاذ: 358
  ٢٠٠٧نيسان/أبريل  ٤

 تاريخ التعديل:  ٣نيكاراغوا
  ٢٠٠٩حزيران/يونيه  ١٢

كانون  ٢٩تاريخ النفاذ: 
  ١٩٧٦األول/ديسمبر 

 تاريخ النفاذ: 246
  ٢٠٠٥شباط/فبراير  ١٨

نيوزيلندا
٣٠

 تاريخ التعديل:   
  ٢٠١٤شباط/فبراير  ٢٤

 تاريخ النفاذ:
  ١٩٧٢شباط/فبراير  ٢٩

 تاريخ النفاذ: 185
  ١٩٩٨أيلول/سبتمبر  ٢٤

 تاريخ النفاذ:  X  ٣هايتي
  ٢٠٠٦آذار/مارس  ٩

 تاريخ النفاذ: 681
  ٢٠٠٦آذار/مارس  ٩

الهند
٣١

 تاريخ النفاذ:    
  ١٩٧١أيلول/سبتمبر  ٣٠

تشرين  ١٧تاريخ النفاذ: 
  ١٩٧٧الثاني/نوفمبر 

 تاريخ النفاذ:
  ١٩٨٨أيلول/سبتمبر  ٢٧

تشرين  ١١تاريخ النفاذ: 
  ١٩٨٩األول/أكتوبر 
 تاريخ النفاذ: 

  ١٩٩٤آذار/مارس  ١
 تاريخ النفاذ:

  ٢٠٠٩أيار/مايو  ١١

211 
 

260 
 

360 
 

374 
 

433 
 

754 

  
  
  
  
 
 
 
 
 
  

 تاريخ النفاذ:
  ٢٠١٤تموز/يوليه  ٢٥

 التعديل:تاريخ   ٣هندوراس
  ٢٠٠٧أيلول/سبتمبر  ٢٠

 تاريخ النفاذ:
  ١٩٧٥نيسان/أبريل  ١٨

تشرين  ١٧تاريخ النفاذ:  235
  ٢٠١٧الثاني/نوفمبر 

هنغاريا
٣٢

 تاريخ االنضمام:    
  ٢٠٠٧تموز/يوليه  ١

 تاريخ االنضمام: 193
  ٢٠٠٧تموز/يوليه  ١
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  X  هولنــدا
  

 تاريخ النفاذ:
  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:  ميكرونيزيا الموحدةواليات 
  ٢٠١٥حزيران/يونيه  ١

 تاريخ التوقيع:
  ٢٠١٥حزيران/يونيه  ١

   

 تاريخ النفاذ:     اليابان
  ١٩٧٧كانون األول/ديسمبر  ٢

كانون  ١٦تاريخ النفاذ:  255
  ١٩٩٩األول/ديسمبر 

  تاريخ النفاذ:   X  اليمن
  ٢٠٠٢آب/أغسطس  ١٤

614   

اليونان
٣٣

كانون  ١٧االنضمام: تاريخ     
  ١٩٨١األول/ديسمبر 

 تاريخ النفاذ: 193
  ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٣٠

  
  دليل

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

األطراف في معاهدة عدم االنتشار التي لم تقم بعد بإنفاذ اتفاقات ضمانات شاملة  بالخط المائلالدول الواردة    بالخط المائل
  بمقتضى المادة الثالثة من هذه المعاهدة.

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

X   تشير العالمة‘X’  إلى أنَّ الدولة مرتبطة ببروتوكول كميات ‘ بروتوكول كميات صغيرة’في العمود المعنون
إلى أنَّ بروتوكول الكميات الصغيرة الساري المفعول يستند ‘ تاريخ التعديل’ويشير  صغيرة ساري المفعول.

 ح.المنقَّ  النمطيإلى نص بروتوكول الكميات الصغيرة 

الجدول إدراج جميع اتفاقات الضمانات التي عقدتها الوكالة. ال تشمل القائمة االتفاقات التي تم ليس الهدف من هذا   مالحظة:
بموجبها تعليق تطبيق الضمانات عند دخول اتفاق ضمانات شاملة حيز النفاذ. وما لم يـُبـَيـَّن خالف ذلك، فإنَّ اتفاقات 

  بمقتضى معاهدة عدم االنتشار. الضمانات المـُشار إليها هي اتفاقات ضمانات شاملة ُعـقدت

يم   (أ) د أو إقل انوني ألي بل ة بشأن الوضع الق ال ينطوي أي قيد يرد في هذا العمود على إبداء أي رأي مهما كان من جانب الوكال
   أو سلطاته، أو بشأن تعيين حدوده.

ي   (ب) ذكورة ف ة الحدود الم واد النووي ات الم ا أال تتجاوز كمي الخيار ُمتاح للبلدان، شريطة أن تفي بمعايير معيَّنة من األهلية (منه
د  INFCIRC/153من الوثيقة  ٣٧الفقرة  ات صغيرة’(المصوبة))، بأن تعق ول كمي املة ‘ بروتوك ات الضمانات الش ا باتفاق ملحق

ا المعقودة معها مما يؤدي إلى ت املة م ات الضمانات الش ن اتفاق اني م عليق تنفيذ معظم األحكام التفصيلية الواردة في الجزء الث
ات صغيرة  ول كمي ه بروتوك املة ومع اق ضمانات ش ديها اتف ي ل دان الت ود البل ذا العم دامت تلك الشروط سارية. ويتضمـَّن ه

ه عن وافق عليها مجلس المحافظين والتي، على حد علم األمانة، ما زال ـَّر في ذكورة. ويـُعب ة الم ايير األهلي ا مع ت تنطبق عليه
افظين  س المح ده مجل ذي اعتم ات الصغيرة (ال ول الكمي الحالة الراهنة بالنسبة للدول التي قبلت النص النمطي المنقَّح لبروتوك

  ).٢٠٠٥أيلول/سبتمبر  ٢٠في 
ين بم  (ج) ايوان، الص بة لت اً بالنس مانات أيض ة الض ق الوكال ي تطبِّ ا ف دأ نفاذهم اقين، ب ب اتف وبر  ١٣وج رين األول/أكت  ١٩٦٩تش

  ، على التوالي.)INFCIRC/158الوثيقة ( ١٩٧١كانون األول/ديسمبر  ٦) وINFCIRC/133الوثيقة (
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ة  ١ واد النووي ة الم ة لحصر ومراقب ة البرازيلي ة األرجنتيني ل والهيئ ين والبرازي يشير التاريخ إلى اتفاق الضمانات المعقود بين األرجنت
اق  ، وبعد موافقة مجلس١٩٩٧آذار/مارس  ١٨والوكالة. وفي  المحافظين، بدأ نفاذ رسائل متبادلة بين األرجنتين والوكالة تؤكـِّد أنَّ اتف

ع  ١٣الضمانات يفي بمتطلبات المادة  من معاهدة تالتيلولكو والمادة الثالثة من معاهدة عدم االنتشار التي تقتضي عقد اتفاق ضمانات م
  الوكالة.

، )/547INFCIRCستونيا بموجب اتفاق الضمانات الثنائي المعقود في إطار معاهدة عدم االنتشار (الوثيقة تطبيق الضمانات بالنسبة إل ٢
ذ  اني/نوفمبر  ٢٤والذي بدأ نفاذه من ي ١٩٩٧تشرين الث ق ف انون األول/ديسمبر  ١، ُعِلّ بة  ، وهو٢٠٠٥ك ه بالنس دأ في ذي ب اريخ ال الت

اق إل اذ اتف تونيا نف ان/أبريل  ٥س ة الم ١٩٧٣نيس ة (الوثيق وم والوكال ة واليورات لحة نووي ائزة ألس ر الح وم غي ين دول اليورات ود ب عق
INFCIRC/193( ستونيا.إ، الذي انضمـّت إليه  

  يتماشى اتفاق الضمانات مع معاهدة تالتيلولكو ومعاهدة عدم االنتشار على حد سواء. ٣

ة ٢٠٠٢ر تشرين الثاني/نوفمب ٢٨. في فريد من نوعه اتفاق ضمانات شاملة ٤ ائل متبادل اذ رس دأ نف افظين، ب س المح ة مجل ، بعد موافق
  تؤكـِّد أنَّ اتفاق الضمانات يفي بمتطلبات المادة الثالثة من معاهدة عدم االنتشار.

ي  ٥ ار ف دم االنتش دة ع ار معاه ي إط ود ف مانات المعق اق الض د اتف م يع ارس  ٧ل ة  ١٩٧٢آذار/م ة األلماني ة الديمقراطي ع الجمهوري م
ن INFCIRC/181وثيقة (ال وبر  ٣) نافذاً اعتباراً م ة ١٩٩٠تشرين األول/أكت ة الديمقراطي ه الجمهوري ـّت في ذي انضم اريخ ال و الت ، وه

  األلمانية إلى جمهورية ألمانيا االتحادية.

ا ٦ المية اعتب ران اإلس ة إي بة لجمهوري اً بالنس افي مؤقت ول اإلض ق البروتوك ري تطبي اذ، يج دء النف ار ب ي انتظ ن ف انون  ١٦راً م ك
  .٢٠١٦الثاني/يناير 

ة  ٧ واد النووي ة الم ة لحصر ومراقب ة البرازيلي ة األرجنتيني ل والهيئ ين والبرازي يشير التاريخ إلى اتفاق الضمانات المعقود بين األرجنت
اق ، بعد موافقة مجلس المحافظين، بدأ نفاذ رسائل متبادلة بين البراز١٩٩٧حزيران/يونيه  ١٠والوكالة. وفي  يل والوكالة تؤكـِّد أن اتف

ي  ١٣الضمانات يفي بمتطلبات المادة  و. وف دة تالتيلولك ن معاه بتمبر  ٢٠م اذ ١٩٩٩أيلول/س دأ نف افظين، ب س المح ة مجل د موافق ، بع
  رسائل متبادلة تُؤكـِّد أنَّ اتفاق الضمانات يفي أيضاً بمتطلب المادة الثالثة من معاهدة عدم االنتشار.

، )/272INFCIRCانات بالنسبة للبرتغال بموجب اتفاق الضمانات الثنائي المعقود في إطار معاهدة عدم االنتشار (الوثيقة تطبيق الضم ٨
اق ١٩٨٦تموز/يوليه  ١، ُعِلّق في ١٩٧٩ حزيران/يونيه ١٤والذي بدأ نفاذه منذ  اذ اتف ال نف بة للبرتغ ه بالنس دأ في ، وهو التاريخ الذي ب

ة  ١٩٧٣نيسان/أبريل  ٥ ة (الوثيق وم والوكال ة واليورات ائزة ألسلحة نووي ر الح وم غي ين دول اليورات ذي )INFCIRC/193المعقود ب ، ال
  انضمـّت إليه البرتغال.

ة تطبيق الضمانات بالنسبة ل ٩ ار (الوثيق ، )/178INFCIRCبلغاريا بموجب اتفاق الضمانات الثنائي المعقود في إطار معاهدة عدم االنتش
ذ  اذه من دأ نف ذي ب باط/فبراير  ٢٩وال ي ١٩٧٢ش ق ف ايو  ١، ُعلِّ اق ٢٠٠٩أيار/م اذ اتف ا نف بة لبلغاري ه بالنس دأ في ذي ب اريخ ال و الت ، وه

ذي INFCIRC/193(الوثيقة  ١٩٧٣نيسان/أبريل  ٥ ة، ال وم والوكال ة واليورات ائزة ألسلحة نووي ر الح وم غي ين دول اليورات ود ب ) المعق
  انضمـّت إليه بلغاريا.

اذ  ١٠ دأ نف افظين ب يشير التاريخ إلى اتفاق ضمانات معقود بموجب المادة الثالثة من معاهدة عدم االنتشار. بناء على موافقة مجلس المح
ي  ١٩٩٦يه حزيران/يون ١٢رسائل متبادلة (في  ارس  ١٨فيما يخص سانت لوتشيا؛ وف دومينيكا،  ١٩٩٧آذار/م ز، وال ا يخص بلي فيم

يس، ونادينيغرجزر وسانت فنسنت و ادة سانت كيتس ونف ي الم ذكور ف ب الم ي بالمطل اق الضمانات يف د أن اتف دة  ١٣) تؤك ن معاه م
  تالتيلولكو.

ائل  ٣١يشير التاريخ إلى اتفاق ضمانات معقود عمالً بالمادة  ١١ اذ رس دأ نف افظين، ب س المح ة مجل د موافق و. وبع دة تالتيلولك ن معاه م
ي  ٢٠٠١حزيران/يونيه  ١٣بالنسبة لشيلي، وفي  ١٩٩٦أيلول/سبتمبر  ٩متبادلة (في  اني/نوفمبر  ٢٠بالنسبة لكولومبيا، وف تشرين الث

ـد أنَّ اتفاق الضمانات يفي بمتطلبات المادة ال ٢٠٠٣   ثالثة من معاهدة عدم االنتشار.بالنسبة لبنما) تُؤّكِ

ة  ١٢ ار (الوثيق ، )/179INFCIRCتطبيق الضمانات بالنسبة لبولندا بموجب اتفاق الضمانات الثنائي المعقود في إطار معاهدة عدم االنتش
ي ١٩٧٢تشرين األول/أكتوبر  ١١والذي بدأ نفاذه في  ارس  ١، ُعِلّق ف ه بالنس٢٠٠٧آذار/م دأ في ذي ب اريخ ال و الت اذ ، وه دا نف بة لبولن

ة، INFCIRC/193(الوثيقة  ١٩٧٣نيسان/أبريل  ٥اتفاق  وم والوكال ة واليورات ائزة ألسلحة نووي ر الح وم غي ين دول اليورات ود ب ) المعق
  الذي انضمـّت إليه بولندا.

دة ١٣ ي إطار معاه ود ف ائي المعق اق الضمانات الثن يكية بموجب اتف ة التش بة للجمهوري ة  تطبيق الضمانات بالنس ار (الوثيق عدم االنتش
INFCIRC/541( وبر  ١، ُعِلّق في ١٩٩٧أيلول/سبتمبر  ١١، والذي بدأ نفاذه منذ ه ٢٠٠٩تشرين األول/أكت دأ في ذي ب اريخ ال و الت ، وه
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اق  اذ اتف يكية نف ة التش بة للجمهوري ان/أبريل  ٥بالنس ة  ١٩٧٣نيس ائزINFCIRC/193(الوثيق ر الح وم غي ين دول اليورات ود ب ة ) المعق

  ألسلحة نووية واليوراتوم والوكالة، الذي انضمـت إليه الجمهورية التشيكية.

ة  ١٤ ار (الوثيق دم االنتش دة ع ار معاه ي إط ود ف ائي المعق مانات الثن اق الض ب اتف دانمرك بموج بة لل مانات بالنس ق الض تطبي
INFCIRC/176( ذ اذه من ارس  ١، والذي بدأ نف ي ١٩٧٢آذار/م ق ف باط/فبراي ٢١، ُعلِّ ه بالنسبة ١٩٧٧ر ش دأ في ذي ب اريخ ال و الت ، وه

اق  اذ اتف دانمرك نف ان/أبريل  ٥لل ة ( ١٩٧٣نيس وم والوكال ة واليورات لحة نووي ائزة ألس ر الح وم غي ين دول اليورات ود ب ة المعق الوثيق
INFCIRC/193 تنطبق الوثيقة ١٩٧٧شباط/فبراير  ٢١). ومنذ ،INFCIRC/193 صلت غرينالند عن أيضاً على جزر فارو. وعندما انف

ن  اراً م وم اعتب اير  ٣١اليورات انون الثاني/ين ة ١٩٨٥ك بحت الوثيق ل  INFCIRC/176، أص د. ودخ بة لغرينالن رى بالنس رة أخ ذة م ناف
  ).INFCIRC/176/Add.1(الوثيقة  ٢٠١٣آذار/مارس  ٢٢البروتوكول اإلضافي الخاص بغرينالند حيّز النفاذ في 

ة  ١٥ ار (الوثيق دم االنتش دة ع ار معاه ي إط ود ف ائي المعق مانات الثن اق الض ب اتف ا بموج بة لروماني مانات بالنس ق الض تطبي
INFCIRC/180( ذ اذه من دأ نف ذي ب وبر  ٢٧، وال رين األول/أكت ي ١٩٧٢تش ق ف ايو  ١، ُعلِّ ه ٢٠١٠أيار/م دأ في ذي ب اريخ ال و الت ، وه

اق  ة  ١٩٧٣أبريل /نيسان ٥بالنسبة لرومانيا نفاذ اتف ة INFCIRC/193(الوثيق ائزة ألسلحة نووي ر الح وم غي ين دول اليورات ود ب ) المعق
  واليوراتوم والوكالة، الذي انضمـّت إليه رومانيا.

ة  ١٦ ع الجمهوري ار م دم االنتش دة ع ار معاه ي إط ود ف ائي المعق مانات الثن اق الض ب اتف لوفاكيا بموج بة لس مانات بالنس ق الض تطبي
ذ )INFCIRC/173التشيكوسلوفاكية (الوثيقة  االشتراكية اذه من دأ نف ذي ب ارس  ٣، وال ي ١٩٧٢آذار/م ق ف انون األول/ديسمبر  ١، ُعِلّ ك

ائزة ألسلحة  ١٩٧٣نيسان/أبريل  ٥، وهو التاريخ الذي بدأ فيه بالنسبة لسلوفاكيا نفاذ اتفاق ٢٠٠٥ المعقود بين دول اليوراتوم غير الح
  ، الذي انضمـّت إليه سلوفاكيا.)INFCIRC/193لة (الوثيقة نووية واليوراتوم والوكا

ة  ١٧ ار (الوثيق دم االنتش دة ع ار معاه ي إط ود ف ائي المعق مانات الثن اق الض ب اتف لوفينيا بموج بة لس مانات بالنس ق الض تطبي
INFCIRC/538( ذ ي ١٩٩٧آب/أغسطس  ١، والذي بدأ نفاذه من ق ف بتمبر  ١، ُعِلّ اريخ٢٠٠٦أيلول/س و الت بة  ، وه ه بالنس دأ في ذي ب ال

اق  اذ اتف لوفينيا نف ان/أبريل  ٥لس 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 سلوفينيا.

ة تطبيق الضمانات بالنسبة للسويد بموجب اتفاق الضمانات المعقود في إطار معا ١٨ ار (الوثيق ذي )/234INFCIRCهدة عدم االنتش ، وال
ذ  اذه من دأ نف ان/أبريل  ١٤ب ي ١٩٧٥نيس ق ف ه  ١، ُعِلّ اق ١٩٩٥حزيران/يوني اذ اتف ويد نف بة للس ه بالنس دأ في ذي ب اريخ ال و الت ، وه

ة (ال ١٩٧٣نيسان/أبريل  ٥ وم والوكال ة واليورات ائزة ألسلحة نووي ر الح وم غي ين دول اليورات ة المعقود ب ذي )INFCIRC/193وثيق ، ال
  انضمـّت إليه السويد.

ة  ١٩ تراكية (الوثيق ة االش ة يوغوسالفيا االتحادي ، )/204INFCIRCاتفاق الضمانات المعقود في إطار معاهدة عدم االنتشار مع جمهوري
  اضي صربيا.، ما زال يـُطبـّق في صربيا بقدر ما يسري على أر١٩٧٣كانون األول/ديسمبر  ٢٨والذي بدأ نفاذه في 

  ُعِقد اتفاق الضمانات عمالً بالبروتوكول اإلضافي األول لمعاهدة تالتيلولكو. ٢٠

ة  ٢١ ار (الوثيق دة عدم االنتش ، )/155INFCIRCتطبيق الضمانات بالنسبة لفنلندا بموجب اتفاق الضمانات الثنائي المعقود في إطار معاه
، وهو التاريخ الذي بدأ فيه بالنسبة لفنلندا نفاذ اتفاق ١٩٩٥تشرين األول/أكتوبر  ١، ُعِلّق في ١٩٧٢شباط/فبراير  ٩منذ  الذي بدأ نفاذه

ة  ١٩٧٣نيسان/أبريل  ٥ ة (الوثيق وم والوكال ة واليورات ائزة ألسلحة نووي ر الح وم غي ين دول اليورات ذي )INFCIRC/193المعقود ب ، ال
  انضمـّت إليه فنلندا.

ة ت ٢٢ ار (الوثيق دم االنتش دة ع ار معاه ي إط ود ف ائي المعق مانات الثن اق الض ب اتف رص بموج بة لقب مانات بالنس ق الض طبي
INFCIRC/189( بة ٢٠٠٨أيار/مايو  ١، ُعِلّق في ١٩٧٣كانون الثاني/يناير  ٢٦، والذي بدأ نفاذه منذ ه بالنس دأ في ، وهو التاريخ الذي ب

اق  اذ اتف رص نف ان/أبريل  ٥لقب 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 انضمت إليه قبرص ،  

ة  ٢٣ ار (الوثيق دم االنتش دة ع ار معاه ي إط ود ف ائي المعق مانات الثن اق الض ب اتف ا بموج بة لكرواتي مانات بالنس ق الض تطبي
INFCIRC/463( دأ ذي ب ذ ، وال اذه من اير  ١٩نف انون الثاني/ين ي ١٩٩٥ك ق ف ان/أبريل  ١، ُعلِّ ه ٢٠١٧نيس دأ في ذي ب اريخ ال و الت ، وه

اق  ان/أبريل  ٥بالنسبة لكرواتيا نفاذ اتف ة  ١٩٧٣نيس ة INFCIRC/193(الوثيق ائزة ألسلحة نووي ر الح وم غي ين دول اليورات ود ب ) المعق
  تيا.واليوراتوم والوكالة، الذي انضمـّت إليه كروا

ة  ٢٤ ار (الوثيق ، )/434INFCIRCتطبيق الضمانات بالنسبة لالتفيا بموجب اتفاق الضمانات الثنائي المعقود في إطار معاهدة عدم االنتش
ذ  اذه من انون األول/ديسمبر  ٢١والذي بدأ نف ي ١٩٩٣ك ق ف وبر  ١، ُعِلّ ه بالنسبة ٢٠٠٨تشرين األول/أكت دأ في ذي ب اريخ ال و الت ، وه

اذ ا نف اق  لالتفي 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 التفيا ،  
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، )413NFCIRC/Iتطبيق الضمانات بالنسبة لليتوانيا بموجب اتفاق الضمانات الثنائي المعقود في إطار معاهدة عدم االنتشار (الوثيقة  ٢٥
ا ٢٠٠٨كانون الثاني/يناير  ١، ُعِلّق في ١٩٩٢تشرين األول/أكتوبر  ١٥والذي بدأ نفاذه في  ، وهو التاريخ الذي بدأ فيه بالنسبة لليتواني

اق  اذ اتف ان/أبريل  ٥نف 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 ليتوانيا ،  

ة  ٢٦ ار (الوثيق ، )/387INFCIRCتطبيق الضمانات بالنسبة لمالطة بموجب اتفاق الضمانات الثنائي المعقود في إطار معاهدة عدم االنتش
ه  ١، ُعِلّق في ١٩٩٠تشرين الثاني/نوفمبر  ١٣والذي بدأ نفاذه في  دأ في٢٠٠٧تموز/يولي ذي ب اريخ ال و الت اذ ، وه بة لمالطة نف ه بالنس

ة، INFCIRC/193(الوثيقة  ١٩٧٣نيسان/أبريل  ٥اتفاق  وم والوكال ة واليورات ائزة ألسلحة نووي ر الح وم غي ين دول اليورات ود ب ) المعق
  الذي انضمـّت إليه مالطة.

ق  ٢٧ ى حد سواء. وُعلِّ ي ُعِقد اتفاق الضمانات عمالً بمعاهدة تالتيلولكو ومعاهدة عدم االنتشار عل بتمبر  ١٤ف ق  ١٩٧٣أيلول/س تطبي
ي  اذه ف دأ نف د ب ان ق و ك دة تالتيلولك الً بمعاه ود عم ابق معق مانات س اق ض ب اتف مانات بموج بتمبر  ٦الض ة  ١٩٦٨أيلول/س (الوثيق

INFCIRC/118.(  

  الذي ما زال نافذاً. ، بين المملكة المتحدة والوكالة،/66INFCIRCيشير التاريخ إلى اتفاق الضمانات المعقود على نمط الوثيقة  ٢٨

ة  ٢٩ ار (الوثيق ، )/156INFCIRCتطبيق الضمانات بالنسبة للنمسا بموجب اتفاق الضمانات الثنائي المعقود في إطار معاهدة عدم االنتش
ذ  اذه من ه  ٢٣والذي بدأ نف ي ١٩٧٢تموز/يولي ق ف ه  ٣١، ُعِلّ اذ ١٩٩٦تموز/يولي ا نف بة للنمس ه بالنس دأ في ذي ب اريخ ال و الت اق ، وه اتف

ة  ١٩٧٣نيسان/أبريل  ٥ ة (الوثيق وم والوكال ة واليورات ائزة ألسلحة نووي ر الح وم غي ين دول اليورات ذي )INFCIRC/193المعقود ب ، ال
  انضمـّت إليه النمسا.

رم مع ٣٠ غيرة المب ات الص ول الكمي ار وبروتوك دم االنتش دة ع ار معاه ي إط دا ف ع نيوزيلن ود م اق الضمانات المعق ين أن اتف ي ح ا ف ه
ة  وINFCIRC/185(الوثيق وك وني زر ك ى ج اً عل ان أيض ة ي) ينطبق ذكور (الوثيق اق الم افي لالتف ول اإلض إن البروتوك ، ف

INFCIRC/185/Add.1 بة اذ بالنس ز النف غيرة حي ات الص ول الكمي ى بروتوك ديالت عل ت التع ي. دخل ك األراض ى تل ق عل ) ال ينطب
  ).INFCIRC/185/Mod.1ثيقة (الو ٢٠١٤شباط/فبراير  ٢٤لنيوزيلندا فقط في 

ة  ٣١ د (الوثيق دا والهن ة وكن ين الوكال ود ب اق الضمانات المعق د بموجب اتف ان )/211INFCIRCوتطبيق الضمانات بالنسبة للهن ذي ك ، ال
ذ  ذًا من بتمبر  ٣٠ناف ن ١٩٧١أيلول/س اًرا م ق اعتب ارس  ٢٠، ُعلِّ ب ٢٠١٥آذار/م د بموج بة للهن مانات بالنس ق الض ات . وتطبي اتفاق

ن  اراً م َق اعتب د، ُعلِّ ة والهن ين الوكال ودة ب ة المعق مانات التالي ه  ٣٠الض ة  :٢٠١٦حزيران/يوني ذ INFCIRC/260الوثيق ذ من ، الناف
اني/نوفمبر  ١٧ رين الث ة  ؛١٩٧٧تش ذ INFCIRC/360الوثيق ذ من بتمبر  ٢٧، الناف ة  ؛١٩٨٨أيلول/س ذ INFCIRC/374الوثيق ذ من ، الناف
رين األو ١١ وبر تش ة  ؛١٩٨٩ل/أكت ذ INFCIRC/433الوثيق ذ من ارس  ١، الناف مانات ١٩٩٤آذار/م عة للض واد الخاض ع الم . وتخض

ة ( د والوكال ين الهن ود ب اق الضمانات المعق ذكر للضمانات بموجب اتف الفة ال ة بموجب اتفاقات الضمانات الس ، )INFCIRC/754الوثيق
  .٢٠٠٩أيار/مايو  ١١النافذ في 

مانا ٣٢ ق الض ة تطبي ار (الوثيق دم االنتش دة ع ار معاه ي إط ود ف ائي المعق مانات الثن اق الض ب اتف ا بموج بة لهنغاري ت بالنس
INFCIRC/174( ي اذه ف دأ نف ذي ب ارس  ٣٠، وال ي ١٩٧٢آذار/م ق ف ه  ١، ُعِلّ بة ٢٠٠٧تموز/يولي ه بالنس دأ في ذي ب اريخ ال و الت ، وه

وم INFCIRC/193(الوثيقة  ١٩٧٣نيسان/أبريل  ٥لهنغاريا نفاذ اتفاق  ) المعقود بين دول اليوراتوم غير الحائزة ألسلحة نووية واليورات
  والوكالة، الذي انضمـّت إليه هنغاريا.

ة  ٣٣ ، )/166INFCIRCتطبيق الضمانات بالنسبة لليونان بموجب اتفاق الضمانات الثنائي المعقود في إطار معاهدة عدم االنتشار (الوثيق
اذ ١٩٨١كانون األول/ديسمبر  ١٧، ُعِلّق في ١٩٧٢ار/مارس آذ ١والذي بدأ نفاذه منذ  ان نف بة لليون ه بالنس دأ في ذي ب اريخ ال ، وهو الت

ة  ١٩٧٣نيسان/أبريل  ٥اتفاق  ة (الوثيق وم والوكال ة واليورات ائزة ألسلحة نووي ر الح وم غي ين دول اليورات ، )INFCIRC/193المعقود ب
  الذي انضمـّت إليه اليونان.
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  )٢٠١٧كانون األول/ديسمبر  ٣١المشاركة في معاهدات متعِدّدة األطراف يكون المدير العام وديعاً لها (الحالة في  -٧الجدول ألف 
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        X X  X  X X  X  X X  االتحاد الروسي*

                        إثيوبيا*

         X  X            أذربيجــان*

   X X  X  X X  X  X X  X  X  األرجنتين*

      X X  X  X X  X  X X  X  األردن*

        X  X  X X  X  X X    أرمينيا*

                        إريتريا*

         X X  X  X X  X  X  إسبانيا*

         X X  X  X X  X  X  أستراليا*

 X X  X  X X  X  X X      X  ستونيـاإ*

         X  X      X  X    إسرائيـل*

            X            أفغانستان*

         X         X  X  إكــوادور*

         X X  X  X X  X  X  ألبانيا*

 X X  X  X X  X  X       X  ألمانيا*

 X  X  X X  X  X   X  X X    اإلمارات العربية المتحدة*

         X  X            أنتيغوا وبربودا*

            X            أندورا  

         X X  X  X X  X  X  إندونيسيا*

                    X    أنغـوال*

 X  X  X X  X  X X      X    أوروغواي*

         X  X  X          أوزبكستان*

            X            أوغنــدا*

 X X  X  X X  X  X X      X  أوكرانيا*

                  X X  X  )اإلسالمية- جمهورية(إيران *

         X X  X  X X  X  X  آيرلندا*

         X X  X  X X  X  X  آيسلندا*

 X X  X  X X  X  X       X  إيطاليا*

                        بابوا غينيا الجديدة*

         X  X  X   X  X    باراغـواي*

         X X  X  X   X  X  باكستان*

            X         X  باالو*

         X    X   X  X    البحرين*

        X X  X  X X  X    X  البرازيل*

                        بربادوس*

         X X  X  X X  X  X  البرتغـال*
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                        بروني دار السالم*

         X X  X  X X  X  X  بلجيكــا*

 X X  X  X X  X  X X      X  بلغاريــا*

                        بليز*

         X  X  X   X  X    بنغالديـش*

            X  X      X    بنما*

                     X  بنـــن*

                        بوتان  

         X  X    X  X  X    بوتسوانا*

         X  X      X  X    بوركينا فاسـو*

                        بوروندي*

      X X  X  X X  X  X X  X  البوسنة والهرسك*

 X X  X  X X  X  X X  X    X  بولندا*

        X X  X      X  X X  )المتعددة القوميات-دولة(بوليفيا *

        X  X  X X  X  X X    بيرو*

      X X  X  X X  X    X  X  بيالروس*

                  X X  X  تايلند*

         X  X            تركمانستان*

 X X  X  X   X  X       X  تركيــا*

        X    X            ترينيداد وتوباغو*

                        تشاد*

            X            توغو*

                        توفالو  

         X X  X  X   X  X  تونس*

            X            تونغا  

                        ليشتي تيمور  

         X         X  X  جامايكــا*

   X X  X  X X  X  X X  X  X  الجبل األسود*

         X  X      X  X    الجزائر*

            X            جزر البهاما*

            X            جزر القمر  

                        جزر سليمان  

         X  X            جزر مارشال*

            X            جمهورية أفريقيا الوسطى*

 X X  X  X X  X  X X      X  الجمهورية التشيكية*

         X        X  X    الدومينيكيةالجمهورية *

               X     X  الجمهورية العربية السورية*
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            X         X  جمهورية الكونغو الديمقراطية*

            X  X      X    جمهورية تنزانيا المتحدة*

         X X  X  X X  X  X  جمهورية كوريــا*

                        كوريا الشعبية الديمقراطيةجمهورية   

            X  X      X    الديمقراطية الشعبيةجمهورية الو *

* ً         X  X  X X  X  X X    جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا

        X X  X  X X  X  X X  جمهورية مولدوفا*

            X X  X  X X  X  جنوب أفريقيا*

         X      X  X  X    جورجيا*

         X  X            جيبوتي*

 X X  X  X X  X  X       X  الدانمرك*

            X            دومينيكا*

            X            الرأس األخضر  

            X            رواندا*

 X X  X  X X  X  X X  X  X X  رومانيــا*

            X            زامبيـــا*

                        زمبابــوي*

                        ساموا  

 X  X          X      X    سان فنسنت وجزر غرينادين*

         X  X            سان مارينو*

            X            سانت كيتس ونيفس  

         X  X            سانت لوسيا  

                        ساو تومي وبرينسيبي  

               X  X  X    سري النكا*

         X  X      X  X    السلفـادور*

 X X  X  X X  X  X X      X  سلوفاكيا*

 X X  X  X X  X  X       X  سلوفينيا*

         X X  X  X   X  X  سنغافورة*

        X X  X  X X  X  X X  السنغـال*

         X  X            سوازيلند*

            X            السودان*

                        سورينام  

 X X  X  X X  X  X       X  السويد*

         X X  X  X X  X  X  سويسرا*

                        سيراليـون*

         X  X            سيشيل*

 X X  X  X X  X  X X      X  شيلي*
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        X X  X      X  X X  صربيا*

                        الصومال  

         X X  X  X X  X  X  الصين*

         X X  X    X  X  X  طاجيكستان*

            X X  X      X  العراق*

            X X  X  X X  X  عـُمان*

         X  X    X  X  X    غابــون*

                        غامبيا  

   X X  X  X X  X  X     X  غانا*

            X            غرينادا  

            X  X      X    غواتيمـاال*

            X            غيانا*

            X            غينيا  

            X            غينيا االستوائية  

            X            غينيا بيساو  

                        فانواتو*

 X  X  X X  X  X       X    فرنسا*

        X X  X      X    X  الفلبيــن*

                    X    البوليفارية)-فنزويال (جمهورية*

 X X  X  X X  X  X       X  فنلندا*

         X  X            فيجي*

         X X  X  X X  X  X  فييت نــام*

         X X  X  X X  X  X  قبــرص*

         X  X      X  X    قطر*

         X  X  X          قيرغيزستان*

      X X  X  X X  X  X X  X  كازاخستان*

 X X  X      X  X X      X  الكاميـرون*

                     X  الكرسي الرسولي*

 X X  X  X X  X  X X      X  كرواتيــا*

            X    X   X    كمبوديا*

   X X  X  X X  X  X     X  كنـــدا*

        X X  X  X X  X  X X  كوبا*

         X  X            كوت ديفوار*

         X  X      X  X    كوستاريكــا*

         X X  X      X  X  كولومبيــا*

                        الكونغو*

         X X  X  X   X  X  الكويت*
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                        كيريباتي  

         X  X            كينيـــا*

 X X  X  X X  X  X X  X    X  التفيــا*

        X  X  X X  X    X    لبنان*

         X  X      X  X    لختنشتاين*

         X X  X  X X  X  X  لكسمبرغ*

         X  X  X   X  X    ليبيا*

                        ليبيريا*

 X X  X  X X  X  X X      X  ليتوانيــا*

         X  X    X  X  X    ليسوتو*

         X X  X  X        مالطـة*

         X  X  X   X  X    مالــي*

                  X  X    ماليزيا*

         X  X  X X  X  X    مدغشقــر*

 X X  X          X      X  مصر*

   X X  X    X  X  X   X  X  المغرب*

        X X  X  X   X  X X  المكسيك*

            X            مالوي*

                        ملديف  

      X  X  X X  X  X X  X    المملكة العربية السعودية*

         X X  X  X X  X  X  المملكة المتحدة*

            X X  X      X  منغوليـا*

         X  X    X  X  X    موريتانيا*

        X X  X    X      X  موريشيـوس*

            X X  X      X  موزامبيق*

         X  X      X  X    موناكـو*

         X    X   X  X    ميانمار*

                        الموحـَّدة)-ميكرونيزيا (واليات  

         X  X            ناميبيـــا*

         X  X            ناورو  

 X X  X  X X  X  X       X  النرويج*

         X  X  X X  X  X    النمسا*

                        نيبال*

      X   X  X X  X  X X  X  النيجــر*

        X X  X  X X  X  X X  نيجيريا*

         X X  X      X  X  نيكاراغـوا*

         X X  X      X  X  نيوزيلنــدا*
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            X            ينيو  

                        هايتــي*

   X X  X  X   X  X     X  الهند*

            X            هندوراس*

 X X  X  X X  X  X X      X  هنغاريــا*

 X X  X  X X  X  X       X  هولنــدا*

   X  X  X X  X  X     X    الواليات المتحدة األمريكية*

   X X  X  X X  X  X     X  اليابان*

            X            اليمن*

 X X  X  X X  X  X       X  اليونان*

         X  X  X X  X  X    اليوراتوم  

                  X  X    األغذية والزراعة لألمم المتحدةمنظمة   

                  X  X    منظمة الصحة العالمية  

                  X  X    المنظمة العالمية لألرصاد الجوية  

  
P&I  اتفاق امتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية  

ENC  اتفاقية التبليغ المبكـِّر عن وقوع حادث نووي  

AC   المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعياتفاقية تقديم  

CNS  اتفاقية األمان النووي  

JC  االتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة  

CPPNM  اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية  

A-CPPNM  النووية تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد  

VC  اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن األضرار النووية  

A-VC  بروتوكول تعديل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن األضرار النووية  

CSC  اتفاقية التعويض التكميلي عن األضرار النووية  

JP   باريسالبروتوكول المشترك بشأن تطبيق اتفاقية فيينا واتفاقية  

  دولة عضو في الوكالة  *

X  دولة طرف  

  



GC(62)/3 
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ً  -٨-الجدول ألف   )٢٠١٧كانون األول/ديسمبر  ٣١(الحالة في  الدول األعضاء التي عقدت اتفاقاً تكميلياً منقَّحا

  إثيوبيا

  أذربيجــان

  األرجنتين

  األردن

  أرمينيا

  إسبانيا

  إستونيـا

  إسرائيـل

  أفغانستان

  إكــوادور

  ألبانيا

  اإلمارات العربية المتحدة

  أنتيغوا وبربودا

  إندونيسيا

  أنغـوال

  أوروغواي

  أوزبكستان

  أوغنــدا

  أوكرانيا

  )اإلسالمية-جمهورية( إيران

  آيرلندا

  آيسلندا

  باراغـواي

  باكستان

  باالو

  البحرين

  البرازيل

  البرتغـال

  بلغاريــا

  بليز

  بنغالديـش

  بنمـــا

  بنـــن

  بوتسوانا

  بوركينا فاسـو

  بوروندي

  البوسنة والهرسك

  بولندا

  )المتعددة القوميات-دولة(بوليفيا 

  بيرو

  بيالروس

  تايلند

  تركيــا

  تشاد

  توغو

  تونس

  جامايكــا

  الجبل األسود

  الجزائر

  جزر مارشال

  جمهورية أفريقيا الوسطى

  الجمهورية التشيكية

  الجمهورية الدومينيكية

  الجمهورية العربية السورية

  جمهورية الكونغو الديمقراطية

  جمهورية تنزانيا المتحدة

  جمهورية كوريــا

  الديمقراطية الشعبيةجمهورية الو 

 ً   جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا

  جمهورية مولدوفا

  جنوب أفريقيا

  جورجيا

  جيبوتي

  دومينيكا

  رواندا

  رومانيــا

  زامبيـــا

  زمبابــوي

  سري النكا

  السلفـادور

  سلوفاكيا

  سلوفينيا

  سنغافورة

  السنغـال

  سوازيلند

  السودان

  سيراليـون

  سيشيل

  شيلي

  صربيا

  الصين

  طاجيكستان

  العراق

  عـُمان

  غابــون

  غانا

  غواتيمـاال
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  فانواتو

  الفلبيــن

  )البوليفارية-جمهورية(فنزويال 

  فيجي

  فييت نــام

  قبــرص

  قطر

  قيرغيزستان

  كازاخستان

  الكاميـرون

  كرواتيــا

  كمبوديا

  كوبا

  كوت ديفوار

  كوستاريكــا

  كولومبيــا

  الكونغو

  الكويت

  كينيـــا

  التفيا

  لبنان

  ليبيا

  ليتوانيــا

  ليسوتو

  مالطـة

  مالــي

  ماليزيا

  مدغشقــر

  مصر

  المغرب

  المكسيك

  مالوي

  المملكة العربية السعودية

  منغوليـا

  موريتانيا

  موريشيـوس

  موزامبيق

  ميانمـــار

  ناميبيـــا

  نيبال

  النيجــر

  نيجيريا

  نيكاراغـوا

  هايتــي

  هندوراس

  هنغاريــا

  اليونان
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  ١٤٥الصفحة 

  )٢٠١٧كانون األول/ديسمبر  ٣١(الحالة في  قبول تعديل المادة السادسة من النظام األساسي للوكالة - ٩-الجدول ألف

  إثيوبيا

  األرجنتين

  إسبانيا

  إستونيـا

  إسرائيـل

  أفغانستان

  ألبانيا

  ألمانيا

  أوروغواي

  أوكرانيا

  آيرلندا

  آيسلندا

  إيطاليا

  باكستان

  البرازيل

  البرتغـال

  بلغاريــا

  بنما

  البوسنة والهرسك

  بولندا

  بيرو

  بيالروس

  تركيــا

  تونس

  الجزائر

  التشيكيةالجمهورية 

  جمهورية كوريــا

  جمهورية مولدوفا

  جنوب أفريقيا

  الدانمرك

  رومانيــا

  السلفـادور

  سلوفاكيا

  سلوفينيا

  السويد

  سويسرا

  فرنسا

  فنلندا

  قبــرص

  الكرسي الرسولي

  كرواتيــا

  كنـــدا

  كولومبيــا

  التفيا

  لختنشتاين

  لكسمبرغ

  ليبيا

  ليتوانيــا

  مالطـة

  المغرب

  المكسيك

  المتحدةالمملكة 

  موناكـو

  ميانمـــار

  النرويج

  النمسا 

  هنغاريــا

  هولنــدا

  اليابان

  اليونان
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  ١٤٦الصفحة 

  )٢٠١٧كانون األول/ديسمبر  ٣١(الحالة في  قبول تعديل المادة الرابعة عشرة من النظام األساسي للوكالة -١٠الجدول ألف 

  األرجنتين

  إسبانيا

  أستراليا

  إستونيـا

  إكــوادور

  ألبانيا

  ألمانيا

  أوكرانيا

  اإلسالمية)-إيران (جمهورية

  آيرلندا

  آيسلندا

  إيطاليا

  باكستان

  البرازيل

  البرتغـال

  بلغاريــا

  البوسنة والهرسك

  بولندا

  بيرو

  بيالروس

  تركيــا

  تونس

  الجزائر

  التشيكية الجمهورية

  الجمهورية العربية السورية

  جمهورية كوريــا

  جمهورية مولدوفا

  جنوب أفريقيا

  الدانمرك

  رومانيــا

  سلوفاكيا

  سلوفينيا

  السويد

  سويسرا

  سيشيل

  فرنسا

  فنلندا

  قبــرص

  الكرسي الرسولي

  كرواتيــا

  كنـــدا

  كولومبيــا

  كينيـــا

  التفيا

  لختنشتاين

  لكسمبرغ

  ليتوانيــا

  مالطـة

  المكسيك

  المملكة المتحدة

  موناكـو

  ميانمار

  النرويج

  النمسا

  هنغاريــا

  هولنــدا

  اليابان

  اليونان
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ة  -١١-الجدول ألف ا (الحال اً له ام وديع دير الع اتفاقيات تم التفاوض عليها واعتمادها تحت رعاية الوكالة و/أو يعتبر الم
رات ذات الصلة)   والتطوُّ

ة  ة للطاق ة الدولي انات الوكال ازات وحص اق امتي ةاتف ة  الذري ي الوثيق ـُستنسخاً ف رد م ام INFCIRC/9/Rev. 2(ي ي ع ). وف
  أطراف. ٨٤، ظلـَّت حالة هذا االتفاق كما هي بدون تغيير، حيث ظلَّ عدد األطراف فيه ٢٠١٧

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 نفاذه رين  ٢٧). ب تش
غ عدد األطراف ٢٠١٧وفي عام  .١٩٨٦ل/أكتوبر األو ، انضمت دولة واحدة كطرف في االتفاقية. وبحلول نهاية العام، بل

  طرفاً. ١٢١

ووي أو طارئ إشعاعي وع حادث ن ة وق ة  اتفاقية تقديم المساعدة في حال ي الوثيق ـُستنسخة ف رد م دأ INFCIRC/336(ت ). ب
ة ٢٠١٧. وفي عام ١٩٨٧شباط/فبراير  ٢٦نفاذها في  ان ثم ، انضمت دولتان كطرفين في االتفاقية. وبحلول نهاية العام، ك

  طرفاً. ١١٥

ة  اتفاقية األمان النووي ي INFCIRC/449(ترد مـُستنسخة في الوثيق ا ف دأ نفاذه وبر  ٢٤). ب ي ١٩٩٦تشرين األول/أكت . وف
  طرفاً. ٨٣ة دول كأطراف في االتفاقية. وبحلول نهاية العام، كان ثم ٥، انضمت ٢٠١٧عام 

ـِّة ات المشع ي النفاي ف ف ان التصرُّ ود المستهلك وأم ي الوق ف ف ان التصرُّ ي  االتفاقية المشتركة بشأن أم ـُستنسخة ف رد م (ت
ة  ي INFCIRC/546الوثيق ا ف دأ نفاذه ه  ١٨). ب ام ٢٠٠١حزيران/يوني ي ع مت ٢٠١٧. وف ي  ٣، انض أطراف ف دول ك

  طرفاً. ٧٦األطراف  االتفاقية. وبحلول نهاية العام، بلغ عدد

ة واد النووي ة  اتفاقية الحماية المادية للم ي الوثيق ـُستنسخة ف رد م ي INFCIRC/274/Rev.1(ت ا ف دأ نفاذه باط/فبراير  ٨). ب ش
  طرفاً. ١٥٥، انضمت دولة واحدة كطرف في االتفاقية. وبحلول نهاية العام، بلغ عدد األطراف ٢٠١٧. وفي عام ١٩٨٧

ة ة الحماي ديل اتفاقي ة. تع واد النووي ة للم ي  المادي اذه ف دأ نف ايو  ٨ب ام ٢٠١٦أيار/م ي ع ـَّت ٢٠١٧. وف ى  ٩، انضم دول إل
  طرفاً.  ١١٥التعديل. وبحلول نهاية العام، بلغ عدد األطراف 

ة ة عن األضرار النووي ا بشأن المسؤولية المدني ة فيين ة  اتفاقي ي الوثيق ـُستنسخة ف رد م اINFCIRC/500(ت دأ نفاذه ي  ). ب ف
ث ظلَّ عدد األطراف ٢٠١٧. وفي عام ١٩٧٧تشرين الثاني/نوفمبر  ١٢ ر، حي دون تغيي ا هي ب ة كم ، ظلـَّت حالة االتفاقي

  طرفاً. ٤٠فيها 

). بدأ نفاذه INFCIRC/500/Add.3(يرد مـُستنسخاً في الوثيقة  البروتوكول االختياري الخاص بالتسوية اإللزامية للمنازعات
غيير، حيث ظلَّ عدد األطراف فيه ، ظلـَّت حالة هذا البروتوكول كما هي بدون ت٢٠١٧. وفي عام ١٩٩٩أيار/مايو  ١٣في 

  طرفين.

ة ة  بروتوكول تعديل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن األضرار النووي ي الوثيق ـُستنسخاً ف رد م  .)INFCIRC/566(ي
ام ٢٠٠٣تشرين األول/أكتوبر  ٤في  بدأ نفاذه ة ٢٠١٧. وفي ع ـَّت حال ول، ظل ث ظلَّ  البروتوك ر، حي دون تغيي ا هي ب كم

  طرفاً. ١٣ه عدد األطراف في

ة رار النووي ن األض ي ع ويض التكميل ة التع ة  اتفاقي ي الوثيق ـُستنسخة ف رد م ي INFCIRC/567(ت ا ف دأ نفاذه ). ب
ان/أبريل  ١٧ ام ٢٠١٥نيس ي ع دد ، ا٢٠١٧. وف غ ع ام، بل ة الع ول نهاي ة. وبحل ي االتفاقي رف ف دة كط ة واح مت دول نض

  أطراف. ١٠األطراف 
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اريس ة  البروتوكول المشترك بشأن تطبيق اتفاقية فيينا واتفاقية ب ي الوثيق ـُستنسخاً ف رد م ي INFCIRC/402(ي اذه ف دأ نف ). ب
ة ٢٠١٧. وفي عام ١٩٩٢نيسان/أبريل  ٢٧ ول، ظلـَّت حال ا  البروتوك هكم ث ظلَّ عدد األطراف في ر، حي دون تغيي  هي ب
  طرفاً. ٢٨

في  (االتفاق التكميلي المـُنقـَّح). االتفاق التكميلي المـُنقـَّح بشأن تقديم المساعدة التقنية من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  دولة طرفًا في اتفاقات تكميلية ُمنقَّحة. ١٣٤هناك دولتان اتفاقاً تكميلياً منقَّحاً. وبحلول نهاية العام، كان ، عقدت ٢٠١٧عام 

وويين،  ا الن م والتكنولوجي ال العل ي مج دريب ف ة والت ث والتنمي ي للبح اوني اإلقليم اق التع اوني  ٢٠١٧االتف اق التع (االتف
ي ع٢٠١٧حزيران/يونيه  ١١). بدأ نفاذه في INFCIRC/919(يرد مـُستنسخاً في الوثيقة ) ٢٠١٧اإلقليمي،  ، ٢٠١٧ام . وف
  طرفاً. ١٥طراف في االتفاق. وبحلول نهاية العام، بلغ عدد األطراف أدولة ك ١٥انضمت 

وويين ا الن م والتكنولوجي ي مجال العل دريب ف د  االتفاق التعاوني اإلقليمي األفريقي للبحث والتنمية والت را) (التمدي اق أف (اتف
ة  الخامس) ي الوثيق ـُستنسخاً ف رد م ي INFCIRC/377/Add.20(ي اذه ف دأ نف ان/أبريل  ٤). ب ام ٢٠١٥نيس ي ع ، ٢٠١٧. وف
  طرفاً. ٣٧طراف في االتفاق. وبحلول نهاية العام، بلغ عدد األطراف أدول ك ١٠انضمت 

اريبي ة والك ا الالتيني ي أمريك وويين ف ا الن م والتكنولوجي ال) االتفاق التعاوني لترويج العل اق أرك د األول) (اتف رد  (التمدي (ي
 ً ة مـُستنسخا ي الوثيق ي INFCIRC/582/Add.4 ف اذه ف دأ نف بتمبر  ٥). ب ام ٢٠١٥أيلول/س ي ع ان ٢٠١٧. وف ، انضمت دولت

  طرفاً. ٢١كطرفين في االتفاق. وبحلول نهاية العام، بلغ عدد األطراف 

ا م والتكنولوجي ي مجال العل دريب ف ة والت يا للبحث والتنمي ي آس ة ف ة الواقع دول العربي وويين االتفاق التعاوني لل اق  الن (اتف
ة  عراسيا) (التمديد الثاني) ي الوثيق ـُستنسخاً ف ي INFCIRC/613/Add.3(يرد م اذه ف دأ نف ه  ٢٩). ب ي ٢٠١٤تموز/يولي . وف

  أطراف. ٩، ظلـَّت حالة هذا االتفاق كما هي بدون تغيير، حيث ظلَّ عدد األطراف فيه ٢٠١٧عام 

ذ المشترك اتفاق إنشاء المنظمة الدولية لطاقة االندماج  دولي بغرض التنفي ووي ال ي الحراري الن ة بالمفاعل التجريب المعني
ي INFCIRC/702(يرد مـُستنسخا في الوثيقة  لمشروع المفاعل التجريبي الحراري النووي الدولي اذه ف تشرين  ٢٤). بدأ نف

وبر  ام ٢٠٠٧األول/أكت ي ع ث٢٠١٧. وف ر، حي دون تغيي ي ب ا ه اق كم ذا االتف ة ه ـَّت حال ه  ، ظل راف في دد األط لَّ ع ظ
  أطراف. ٧

دولي  ووي ال اتفاق امتيازات وحصانات منظمة الطاقة االندماجية الدولية المختصة بمشروع المفاعل التجريبي الحراري الن
ترك و مش ى نح ذه عل ل تنفي ن أج ة  م ي الوثيق ـُستنسخا ف رد م ي INFCIRC/703(ي اذه ف دأ نف وبر  ٢٤). ب رين األول/أكت تش

  أطراف. ٦، ظلـَّت حالة هذا االتفاق كما هي بدون تغيير، حيث ظلَّ عدد األطراف فيه ٢٠١٧ . وفي عام٢٠٠٧
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 أ)٢٠١٧كانون األول/ديسمبر  ٣١مفاعالت القوى النووية قيد التشغيل وقيد التشييد في العالم (حتى  -١٢-الجدول ألف

 البلد
 مفاعالت قيد التشييد مفاعالت قيد التشغيل

إمدادات الكهرباء المولـّدة 
 ً  ٢٠١٧في عام  نوويا

إجمالي الخبرة التشغيلية حتى 
 ٢٠١٧نهاية عام 

عدد 
الوحدات

مجموع ميغاواط 
 (كهربائي)

عدد 
الوحدات

مجموع ميغاواط 
 (كهربائي)

- تيراواط
 ساعة

النسبة المئوية 
 من اإلجمالي

 األشهر األعوام

٦٢ ٣٥ االتحاد الروسي  ٢١٤  ٢٠٥ ٥ ٧  ٫١٠١٩  ٦١٢ ١ ١٧٫٨  ٩ 

٥٢ ١ ٦٣٣ ١ ٣ األرجنتين  ٢٨ ٤٫٥ ٥٫٧  ٢ 

٫٤٢    ٣٧٥ ١ أرمينيا  ٫٥٢٣  ٨ ٤٣ 

١٢١ ٧ ٧ إسبانيا     ٢١٫٢ ٥٥٫٦  ٩٢٣  ١ 

٢٫٢٧    ٥١٥ ٩ ٧ ألمانيا  ٢٨٣ ١١٫٦  ٧ 

٠٣٨ ٥ ٤   اإلمارات العربية المتحدة      

٧٠١ ١٣ ١٥ أوكرانيا  ٠٧٠ ٢ ٢  ٫٤٠٨  ٦ ٤٨٨ ٥٥٫١ 

٢٫٢ ٦٫٤   ٩١٥ ١ اإلسالمية)-إيران (جمهورية  ٤ ٦ 

٨٠٢ ٢ ٢ ٣١٨ ١ ٥ باكستان  ٢٦٫ ٨٫١  ٢٧  ٥ 

١ ٣٤٠ ١ ٨٨٤ ١ ٢ البرازيل  ٫٧٢ ١٤٫٩  ٣ ٥٣ 

٢٫٠٤    ٩١٨ ٥ ٧ بلجيكــا  ٨٩٢ ٤٩٫٩  ٧ 

٦٢٩ ١ ٢ بلغاريــا    ٣ ١٦٣ ٣٤٫٣ ١٤٫٩ 

٠٨٠ ١ ١   بنغالديـش      

     ٢٢٠ ٢ ٢   بيالروس

٠٩٣ ٣ ٦ الجمهورية التشيكية    ٦٫٨٢  ٠١ ١٥٨ ٣٣٫١  

٤٢ جمهورية كوريــا  ٠٣٦ ٥ ٤ ٤٩٤ ٢٢  ٧٫١٢ ١٤١٫٣  ٣٢٥  ٥ 

٠٨٦ ١ ٢ جنوب أفريقيا     ٣ ٦٦ ٦٫٧ ١٥٫١ 

٠٠٣ ١ ٢ رومانيــا    ٫٦٠١  ١١ ٣١ ١٧٫٧ 

٠٨٨ ٢ ٨١٤ ١ ٤ سلوفاكيا  ٠١٤٫  ٠٥٤٫  ٧ ١٦٤ 

٠٦٫    ٦٨٨ ١ سلوفينيا  ٣ ٣٦ ٣٩٫١ 

٩٢٦ ٨ ٨ السويد     ٠ ٤٥١ ٣٩٫٦ ٦٣٫١ 

١٤٢ ٣٣٫٤ ١٩٫٦    ٣٣٣ ٣ ٥ سويسرا  ١١ 

١٦٠ ١٩ ١٨ ٥١٤ ٣٤ ٣٩ الصين  ٫٨٢٣٢  ٠٨٢ ٣٫٩  ٩ 

٠١٣ ٦٣ ٥٨ فرنسا  ٠٦٣ ١ ١  ٤ ١٦٤ ٢ ٧١٫٦ ٣٨١٫٨ 

٠٠٦ ١ ١ ٧٦٩ ٢ ٤ فنلندا  ١٫٦٢  ٢٣٣٫  ٤ ١٥٥ 

 ٦ ٧٣١ ١٤٫٦ ٩٥٫١    ٥٥٤ ١٣ ١٩ كنـــدا

٢٥٥ ١ ٢ المكسيك     ٫٦٠١  ٠٦٫  ١١ ٥١ 

 ٧ ٥٨٩ ١ ١٩٫٣ ٦٣٫٩    ٩١٨ ٨ ١٥ المملكة المتحدة

٥٥٢ ٦ ٢٢ الهند  ٤ ٨٢٤ ٧ ٢٣٫ ٣٤٫٩ ب   ٢٤٨  ١١ 

٢١٥٫    ٨٨٩ ١ ٤ هنغاريــا  ٠٫٠٥  ٠١٣  ٢ 

٢٤٨ ١ هولنــدا     ٫٩٢ ٣٫٣  ٠ ٧٣ 

٢٩٥ ٩٩ ٩٩ الواليات المتحدة األمريكية  ٣٤٢ ٢ ٢  ٥٫٦٠٨  ٠٫٢٠  ٩٠٣ ٤  ٩ 

٢٤ اليابان  ٢٧٥ ٣٩  ٩٫٣٢ ٦٥٣ ٢ ٢  ٣٢٨ ١ ٣٫٦  ٥ 

٢١٧ ٣٩١ ٤٤٨ ب، جالمجموع   ٣٫١٠٥ ٢ ٤٦٠ ٦٠ ٥٩   ٠٤٣ ١٧  ٦ 

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

ا، إذ إنَّ   (ب) بعض  تستند البيانات بشأن إمدادات الكهرباء النووية في الهند إلى القيمة السنوية على المستوى القطري حسبما أُفيد به ة ب ات المتعلق البيان
  المفاعالت لم تكن متوفرة في وقت إصدار هذا التقرير.

ن البيانات التالية الواردة من تايوان، الصين:   (ج) دتان،  ٥٠٥٢وحدات،  ٦مجموع األرقام هذا يتضمَّ د التشغيل؛ ووح ائي) قي اواط (كهرب  ٢٦٠٠ميغ
  من إجمالي حجم الكهرباء المولدة. ٪١٣٫٧من الكهرباء المولدة نووياً، بما يمثل  ساعة–تيراواط ٣٠٫٥ميغاواط (كهربائي)  قيد التشييد؛ و

ا (  )د( ي إيطالي ة ف اً و ٨٠يشمل إجمالي الخبرة التشغيلية أيضاً المحطات المغلق تان ( ٨عام اً و ٢٥أشهر)؛ وكازاخس ـأشه ١٠عام ـر)؛ وليتوانيـــ ا ـــ
ً  ٢١٨أشهر)؛ وتايوان، الصين ( ٦عاماً و ٤٣(   وشهر واحد).عاما
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  مشاركة الدول األعضاء في أنشطة مختارة للوكالة -١٣-الجدول ألف

  الخدمات المقدَّمة للدول األعضاء    

  الدولة العـضو 
عدد عقود
واتفاقات 
 البحوث

عدد المراكز
  المتعاونة

شبكة 
 )(أألميرا

 مراجعات قياس
العالج  جرعات

  اإلشعاعي

خدمات 
تشعيع 
 النباتات

برنامج 
QUANUM(ب)

أداة 
 )ج(كوادريل

فريق 
  (د)كواترو

  ١        ٥٦  ٣    ٤٧  االتحاد الروسي

            ١    ٨  إثيوبيا

          ٣      ١  أذربيجــان

            ١    ٤٦  األرجنتين

            ١    ٦  األردن

                ٢  أرمينيا

                  إريتريا

            ٢  ١  ٣٨  إسبانيا

            ٣  ١  ٤١  أستراليا

          ١٠  ١    ٧  إستونيـا

      ١    ٣  ٢    ٧  إسرائيـل

                  أفغانستان

          ١٨  ١    ١  إكــوادور

          ٣      ١  ألبانيا

        ٦    ٣    ٤٧  ألمانيا

      ١    ١  ٢    ١  اإلمارات العربية المتحدة

          ٣        أنتيغوا وبربودا

          ٢  ١  ٢  ٢١  إندونيسيا

          ٣      ١  أنغـوال

            ١    ١٢  أوروغواي

        ٢        ٢  أوزبكستان

                ٧  أوغنــدا

          ٣٩  ١    ٢٣  أوكرانيا

            ١    ١٣  اإلسالمية)- إيران (جمهورية

            ١      آيرلندا

            ١      آيسلندا

            ٨  ١  ٥١  إيطاليا

                ١  بابوا غينيا الجديدة

          ٤        باراغـواي

            ١    ٣٨  باكستان

                  باالو

                  البحرين
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  الخدمات المقدَّمة للدول األعضاء    

  الدولة العـضو 
عدد عقود
واتفاقات 
 البحوث

عدد المراكز
  المتعاونة

شبكة 
 )(أألميرا

 مراجعات قياس
العالج  جرعات

  اإلشعاعي

خدمات 
تشعيع 
 النباتات

برنامج 
QUANUM(ب)

أداة 
 )ج(كوادريل

فريق 
  (د)كواترو

      ٢      ٤  ٢  ٥٢  البرازيل

          ١        بربادوس

            ١    ٩  البرتغـال

          ٣        بروني دار السالم

            ٢    ٢٢  بلجيكــا

        ١  ٣٠  ٢    ٧  بلغاريــا 

                  بليز

          ١٤      ٢٥  بنغالديـش

          ٧  ١    ١  بنمـــا

                ١  بنـــن

                ١  بوتسوانا

        ١      ١  ٦  بوركينا فاسـو

        ١          بوروندي

          ٤  ٣      البوسنة والهرسك

        ١    ٥  ١  ٢٣  بولندا

                  )المتعددة القوميات-دولة(بوليفيا 

          ٩  ١    ٩  بيرو

            ١    ٤  بيالروس

    ١   ١    ١٩  ٢    ٢٠  تايلند

                  تركمانستان

          ٤٢  ٢    ١٧  تركيــا

                  ترينيداد وتوباغو

                  تشاد

                  توغو

          ٥  ١    ٦  تونس

          ٢  ١    ٦  جامايكــا

          ٣  ١    ٢  الجبل األسود

                ٤  الجزائر

          ٢        جزر البهاما

                  جزر مارشال

                ١  جمهورية الكونغو الديمقراطية

                  جمهورية أفريقيا الوسطى

            ١    ٧  الجمهورية التشيكية
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  الخدمات المقدَّمة للدول األعضاء    

  الدولة العـضو 
عدد عقود
واتفاقات 
 البحوث

عدد المراكز
  المتعاونة

شبكة 
 )(أألميرا

 مراجعات قياس
العالج  جرعات

  اإلشعاعي

خدمات 
تشعيع 
 النباتات

برنامج 
QUANUM(ب)

أداة 
 )ج(كوادريل

فريق 
  (د)كواترو

                  الجمهورية الدومينيكية

            ١    ٦  الجمهورية العربية السورية 

        ١  ٣      ٢  المتحدةجمهورية تنزانيا 

            ٢  ٢  ٣٦  جمهورية كوريــا

                ١  جمهورية الو الديمقراطية  الشعبية

 ً           ٥  ١    ٥  جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا

                  جمهورية مولدوفا

      ١    ٢٠  ٣    ٣٣  جنوب أفريقيا

          ٦      ٢  جورجيا

                ١  جيبوتي

            ١    ٣  الدانمرك

                  دومينيكا

                  رواندا

        ٢  ٣١  ٣    ١٣  رومانيــا

          ٣  ١    ٥  زامبيـــا

        ٢  ٤        زمبابــوي

                  سان مارينو

                  سانت فنسنت وجزر غرينادين

          ٢  ١    ١١  سري النكا

          ٥        السلفـادور

            ٣    ٥  سلوفاكيا

          ٥  ١    ٨  سلوفينيا

            ١    ١٢  سنغافورة

        ١        ٧  السنغـال

                  سوازيلند

        ٢  ١      ٥  السودان

            ٢    ٩  السويد

            ٣  ١  ٥  سويسرا

        ١          سيراليـون

                  سيشيل

      ١    ٨  ١    ١٨  شيلي

          ٨  ٥    ٧  صربيا

          ٣٠  ٣    ٨٤  الصين
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  الخدمات المقدَّمة للدول األعضاء    

  الدولة العـضو 
عدد عقود
واتفاقات 
 البحوث

عدد المراكز
  المتعاونة

شبكة 
 )(أألميرا

 مراجعات قياس
العالج  جرعات

  اإلشعاعي

خدمات 
تشعيع 
 النباتات

برنامج 
QUANUM(ب)

أداة 
 )ج(كوادريل

فريق 
  (د)كواترو

            ١    ١  طاجيكستان

        ٣  ٨  ١    ١  العراق

        ١          عـُمان

                  غابــون

        ١  ٢      ١٢  غانا

          ٢      ٧  غواتيمـاال

          ١        غيانا

                  فانواتو

            ٥  ٢  ٤٩  فرنسا

          ٨  ١  ١  ١٠  الفلبيــن

          ١  ٢    ٢  )البوليفارية-جمهورية(فنزويال 

            ١    ٨  فنلندا

                  فيجي

          ١      ٢١  فييت نــام

          ٣  ١      قبــرص

        ٢    ١      قطر

                  قيرغيزستان

          ١٦  ١    ٢  كازاخستان

        ١        ٦  الكاميـرون

                  الكرسي الرسولي

          ١٤  ٢    ١٣  كرواتيــا

                ١  كمبوديا

            ٣    ٣٥  كنـــدا

          ١١  ٣    ١٣  كوبا

        ١        ١  كوت ديفوار

            ١  ١  ٤  كوستاريكــا

          ٥٦      ٧  كولومبيــا

                  الكونغو

      ١      ١    ٥  الكويت

          ١  ١    ١٢  كينيـــا

          ٥  ١      التفيــا

  ١    ١    ٥  ١    ٢  لبنان

                  لختنشتاين



GC(62)/3 
  ١٥٤الصفحة 

  الخدمات المقدَّمة للدول األعضاء    

  الدولة العـضو 
عدد عقود
واتفاقات 
 البحوث

عدد المراكز
  المتعاونة

شبكة 
 )(أألميرا

 مراجعات قياس
العالج  جرعات

  اإلشعاعي

خدمات 
تشعيع 
 النباتات

برنامج 
QUANUM(ب)

أداة 
 )ج(كوادريل

فريق 
  (د)كواترو

            ١      لكسمبرغ

                  ليبيا

                  ليبيريا

          ٦  ٣    ٥  ليتوانيــا

        ١          ليسوتو

                  مالطـة

        ١        ٢  مالــي

      ١    ١٦  ١  ٢  ٢٤  ماليزيا

            ١    ٤  مدغشقــر

      ١      ١    ٢١  مصر

  ١        ١٠  ١  ١  ١٨  المغرب

          ٢٣  ٣  ٢  ٢٠  المكسيك

        ١          مالوي

          ١٣  ١  ١  ٤  المملكة العربية السعودية

        ٣    ٤    ٤٧  المملكة المتحدة

            ١    ٣  منغوليـا

          ٢        موريتانيا

      ١          ٤  موريشيـوس

                  موزامبيق 

                  موناكـو

          ٣  ١    ٢  ميانمـــار

        ١          ناميبيـــا

            ٢    ٦  النرويج

        ٣    ٢    ١٩  النمسا

          ٢      ١  نيبال

                  النيجــر

          ٣      ٥  نيجيريا

                ١  نيكاراغـوا

            ١    ٣  نيوزيلنــدا

                  هايتــي

          ٢٠  ٣  ١  ٦٩  الهند

                  هندوراس

        ١  ١٩  ٢  ٢  ١٧  هنغاريــا



GC(62)/3 
  ١٥٥الصفحة 

  الخدمات المقدَّمة للدول األعضاء    

  الدولة العـضو 
عدد عقود
واتفاقات 
 البحوث

عدد المراكز
  المتعاونة

شبكة 
 )(أألميرا

 مراجعات قياس
العالج  جرعات

  اإلشعاعي

خدمات 
تشعيع 
 النباتات

برنامج 
QUANUM(ب)

أداة 
 )ج(كوادريل

فريق 
  (د)كواترو

        ٤    ٤  ١  ١٢  هولنــدا

            ٧  ١  ١١٤  الواليات المتحدة األمريكية

            ١  ٢  ٤٨  اليابان

                  اليمن

            ٥    ١٥  اليونان

  شبكة ألميرا: شبكة المختبرات التحليلية لقياس النشاط اإلشعاعي البيئي.  )أ(

  الطب النووي. مراجعات إدارة الجودة في ممارساتبرنامج : QUANUMبرنامج   ب)(

  اعي التشخيصي.عأداة كوادريل: مراجعة ضمان الجودة ألغراض تحسين وتعليم التصوير اإلش  (ج)

  .فريق كواترو: الفريق المعني بضمان الجودة في عالج األورام باألشعة  (د)



CC(62)/3 
  ١٥٦الصفحة 

  ٢٠١٧) في عام AMRASالبعثات االستشارية بشأن البنية األساسية الرقابية لألمان اإلشعاعي (بعثات  -١٤-الجدول ألف

  البلد  النوع

  البحرين  AMRASبعثة 

  بنـــن   AMRASبعثة 

  السالمبروني دار   AMRASبعثة 

  كوستاريكــا  AMRASبعثة 

  هندوراس  AMRASبعثة 

  مالوي  AMRASبعثة 

  بنما  AMRASبعثة 

  بابوا غينيا الجديدة  AMRASبعثة 

  باراغـواي  AMRASبعثة 

  سيشيل  AMRASبعثة 

  السودان  AMRASبعثة 

  فانواتو  AMRASبعثة 

  
  

ن  -١٥-الجدول ألف ود المستهلك واإلخراج م ات المشعة والوق ي النفاي ة بالتصرف ف ة المتعلق ة االستعراض المتكامل ات خدم بعث
  ٢٠١٧) في عام ARTEMISالخدمة واالستصالح (بعثات 

  البلد  النوع

  إيطاليا  ARTEMISبعثة 

  بولندا  ARTEMISبعثة 

  
  

  ٢٠١٧) في عام EduTAبعثات "تقييم التعليم والتدريب" (بعثات  -١٦-الجدول ألف

  البلد  النوع

  األرجنتين  EduTAبعثة 

  اإلمارات العربية المتحدة  EduTAبعثة 

  
  

  ٢٠١٧) في عام EPREVبعثات استعراض إجراءات التأهب للطوارئ (بعثات  -١٧-الجدول ألف

  البلد  النوع

  سلوفينيا  EPREVبعثة 
  
  

  ٢٠١٧) في عام imPACTالبعثات المتكاملة لبرنامج العمل من أجل عالج السرطان التابع للوكالة (بعثات  -١٨-الجدول ألف

  البلد  النوع

  بوروندي  imPACTبعثة 

  جمهورية الكونغو الديمقراطية  imPACTبعثة 

  سوازيلند  imPACTبعثة 

  توغو  imPACTبعثة 

  
  



GC(26)/3 
  ١٥٧الصفحة 

  ٢٠١٧) في عام INIRبعثات االستعراض المتكامل للبنية األساسية النووية (بعثات  -١٩-الجدول ألف

  البلد  النوع

  غانا  INIRبعثة 
  
  

  ٢٠١٧) في عام INSARRبعثات التقييمات المتكاملة ألمان مفاعالت البحوث (بعثات  -٢٠-الجدول ألف

  البلد  النوع

  جامايكــا  INSARRبعثة 

  كازاخستان  INSARRبعثة 

  النرويج  INSARRبعثة 

  بولندا  INSARRبعثة متابعة 

  تركيــا  INSARRبعثة متابعة 
  
  

  ٢٠١٧) في عام IPPASبعثات الخدمة االستشارية الدولية المعنية بالحماية المادية (بعثات  -٢١-ألف الجدول

  البلد  النوع

  الصين  IPPASبعثة 

  جمهورية الكونغو الديمقراطية  IPPASبعثة 

  ألمانيا  IPPASبعثة 

  ليتوانيا  IPPASبعثة 

  أستراليا  IPPASبعثة متابعة 

  هنغاريــا  IPPASبعثة متابعة 

  
  

  ٢٠١٧) في عام IRRSبعثات خدمة االستعراضات الرقابية المتكاملة (بعثات  -٢٢-ألف الجدول

  البلد  النوع

  بوتسوانا  IRRSبعثة 

  قبــرص  IRRSبعثة 

  إثيوبيا  IRRSبعثة 

  غواتيمـاال  IRRSبعثة 

  نيجيريا   IRRSبعثة 

ً   IRRSبعثة    جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا

  بلجيكــا  IRRSبعثة متابعة 

  الجمهورية التشيكية  IRRSبعثة متابعة 

  فرنسا  IRRSبعثة متابعة 

  اليونان  IRRSبعثة متابعة 

  األردن  IRRSبعثة متابعة 

  بولندا  IRRSبعثة متابعة 

  رومانيــا  IRRSبعثة متابعة 
  
  
  



CC(62)/3 
  ١٥٨الصفحة 

  ٢٠١٧) في عام ISCAبعثات التقييم المستقل لثقافة األمان (بعثات  -٢٣-ألف الجدول

  البلد  النوع

  هولنــدا  ISCAبعثة 
  
  

  ٢٠١٧) في عام KMAVبعثات في إطار الزيارة للمساعدة في مجال إدارة المعارف (بعثات  -٢٤-ألف الجدول

  البلد  المنظمة/محطة القوى النووية  النوع

  الصين  محطة دايا باي للقوى النووية  KMAVبعثة 

  الجمهورية التشيكية  شركة الكهرباء الوطنية التشيكية ومحطة تيميلين للقوى النووية  KMAVبعثة 

  ليتوانيا  محطة إغنالينا للقوى النووية  KMAVبعثة 

  االتحاد الروسي  المساهمة Atomstroyexportشركة   KMAVبعثة 

  سلوفاكيا  كيةامؤسسة الكهرباء السلوف  KMAVبعثة 
  
  

  ٢٠١٧) في عام ORPASبعثات "خدمة تقييم وقاية العاملين من اإلشعاعات" ( -٢٥-الجدول ألف

  البلد  النوع
ORPAS  شيلي  
ORPAS  ماليزيا  

ORPAS  المغرب  
ORPAS  باراغـواي  

  نيكاراغـوا  ORPASالبعثة التحضيرية 

  بنما  ORPASالبعثة التحضيرية 

  
  

  ٢٠١٧) في عام OSARTبعثات "فرقة استعراض أمان التشغيل" ( -٢٦-ألفالجدول 

  البلد  النوع

  الصين  OSARTبعثة 

  فنلندا  OSARTبعثة 

  فرنسا  OSARTبعثة 

  االتحاد الروسي  OSARTبعثة 

  سلوفينيا  OSARTبعثة 

  اإلمارات العربية المتحدة  OSARTبعثة 

  األمريكيةالواليات المتحدة   OSARTبعثة 

  كنـــدا  OSARTمتابعة لبعثة 

  فرنسا  OSARTمتابعة لبعثة 

  اليابان  OSARTمتابعة لبعثة 

  هولنــدا  OSARTمتابعة لبعثة 

  باكستان  OSARTمتابعة لبعثة 

  االتحاد الروسي  OSARTمتابعة لبعثة 

  المملكة المتحدة  OSARTمتابعة لبعثة 

  



GC(26)/3 
  ١٥٩الصفحة 

  ٢٠١٧) في عام PROSPERالنظراء للخبرة المكتسبة بشأن أداء األمان التشغيلي (بعثات استعراض  -٢٧-الجدول ألف

  البلد  النوع

  االتحاد الروسي (بعثتان)  PROSPERبعثة 
  
  

  ٢٠١٧) في عام SALTOبعثات "جوانب أمان التشغيل الطويل األجل" ( -٢٨-الجدول ألف

  البلد  النوع

  بلجيكــا  SALTOبعثة 

  الصين  SALTOبعثة 

  السويد  SALTOبعثة 

  المكسيك  SALTOمتابعة لبعثة 

  البرازيل  SALTOالبعثة التحضيرية 

  السويد  SALTOالبعثة التحضيرية 

  أوكرانيا  SALTOالبعثة التحضيرية 
  
  

  ٢٠١٧) في عام SEEDبعثات "خدمة تصميم المواقع واألحداث الخارجية" ( -٢٩-الجدول ألف

  البلد  النوع
SEED  بيالروس  
SEED  إندونيسيا  

SEED  جمهورية كوريــا  
SEED  تركيــا  

SEED  أوغنــدا  

  جمهورية كوريــا  SEEDالتحضير لبعثة 

  تايلند  SEEDالتحضير لبعثة 

  تركيــا  SEEDالتحضير لبعثة 

  
  

اة من الوكالة والقائمة على مفاعالت البحوث والتي أُضيفت في عام -٣٠-الجدول ألف   ٢٠١٧ المراكز الدولية المُسمَّ

  البلد  المنظمة/مركز البحوث  النوع
ICERR  بلجيكــا  مركز البحوث النووية البلجيكي  
ICERR    مختبر أيداهو الوطني والمختبر الوطني في أوك ريدج  

  التابعين لوزارة الطاقة في الواليات المتحدة
  الواليات المتحدة األمريكية



  

  

  الهيكل التنظيمي
 )٢٠١٧كانون 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  كبرنامج مشترك بين اليونسكو والوكالة.

  واللجنة األوقيانوغرافية الحكومية الدولية. للبيئةبمشاركة برنامج األمم المتحدة  **
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