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  الدول األعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  )٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١(حتى 

  االتحاد الروسي
  إثيوبيا

  أذربيجان
  األرجنتين

  األردن
  أرمينيا
  إريتريا
  إسبانيا

  أستراليا
  إستونيا

  إسرائيـل
  (أ)إسواتيني

  أفغانستان
  إكـوادور

  ألبانيــا
  ألمانيا

  اإلمارات العربية المتحدة
  أنتيغوا وباربودا

  إندونيسيا
  أنغوال

  أوروغواي
  أوزبكستان

  أوغنــدا
  أوكرانيا

  اإلسالمية)-إيران (جمهورية
  آيرلندا
  آيسلندا
  إيطاليا

  بابوا غينيا الجديدة
  باراغـواي

  باكستان
  باالو

  البحرين
  البرازيل
  بربادوس
  البرتغال

  بروناي دار السالم
  بلجيكا
  بلغاريا

  بليز
  بنغالديش

  بنمـــا
  بنـــن

  بوتسوانا
  

  بوركينا فاسـو
  بوروندي

  البوسنة والهرسك
  بولندا
  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 مولدوفا

  جنوب أفريقيا
  جورجيــا

  جيبوتي
  الدانمرك

  دولة بوليفيا المتعددة
  القوميات   

  دومينيكا
  رواندا

  رومانيا
  زامبيـــا

 زمبابــوي
  سان مارينو

  سانت فنسنت وجزر
  غرينادين   

  سري النكا
  

  السلفـادور
  سلوفاكيا
  سلوفينيا

  سنغافورة
  السنغـال
  السودان
  السويد

  سويسرا
  سيراليـون

  سيشيل
  شيلي

  صربيا
  الصين

  طاجيكستان
  العــراق

  ُعمان
  غابــون

  غانا
  غرينادا

  غواتيمــاال
  غيانا

  فانواتو
  فرنسا

  الفلبيــن
  -فنزويال (جمهورية

  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
  مالطة
  مالـــي

  ماليزيــا
  مدغشقــر

  مصر
  المغـــرب

  (ب)مقدونيا الشمالية
  المكسيك
  مالوي

  المملكة العربية السعودية
  المملكة المتحدة لبريطانيا

  العظمى وآيرلندا الشمالية   
  منغوليـــا
  موريتانيا

  موريشيـوس
  موزامبيق
  موناكــــو
  ميانمـــار
  ناميبيـــا
  النرويج
  النمسا
  نيبال

  النيجــر
  نيجيريا

  نيكاراغـوا
  نيوزيلندا
  هايتـــي

  الهند
  هندوراس

  هنغاريا
  هولندا

  الواليات المتحدة األمريكية
  اليابان
  اليمن

  اليونان
  

  
ي لألمم المتحدة في نيويورك، في  قد في المقّر الرئيس ي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي عـُ اس رين  ٢٣وافق المؤتمر المعني بالنظام األس تش

ل هدف . ويقع المقّر الرئيسي للوكالة في فيينا. و١٩٥٧تموز/يوليه  ٢٩، على النظام األساسي للوكالة الذي بدأ نفاذه في ١٩٥٦األول/أكتوبر  يتمثـّ
  الوكالة الرئيسي في "تعجيل وتوسيع مساهمة الطاقة الذرية في السالم والصحة واالزدهار في العالم أجمع".

  ٢٠١٩حقوق النشر محفوظة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، 

___________________ 
  .٢٠١٨حزيران/يونيه  ٢٩يحل االسم "إسواتيني" محل االسم السابق "سوازيلند" اعتباراً من  (أ)

  .٢٠١٩شباط/فبراير  ١٥اعتباراً من يحل االسم "مقدونيا الشمالية" محل االسم السابق "جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً"  (ب)



GC(63)/5 
  ‘٦’الصفحة 

  الوكالة في سطور

  )٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١(حتى 

  دولة عضواً.١٧٠

ور المؤتمر العام للوكالة  ٨٥ دعى إلى حض منظمة دولية حكومية وغير حكومية على نطاق العالم تـُ

  بصفة مراقب.

  عاماً من الخدمة الدولية. ٦٢

  موظفاً من الفئتين الفنية والداعمة.٢٥٥٢

 ٨٤٫٩وبلغت النفقات الخارجة عن الميزانية  .٢٠١٨١مليون يورو مجموع الميزانية العادية لعام ٣٦٥٫٩

  .٢٠١٨في عام  مليون يورو

تهدف في عام مليون يورو ٨٥٫٧ ندوق التعاون التقني التابع  ٢٠١٨كمبلغ مس اهمات الطوعية في ص للمس

م  اريع تض رين،  ٣٦٤٠للوكالة، الذي يدعم مش اركاً في  ٦٧٣٩ومن مهام الخبراء والمحاض مش

اريع،  ؤولين عن المش اركاً في  ٣٢٨٢واالجتماعات وغيرهم من الموظفين المس دورة  ١٩٦مش

  حاصالً على منحة دراسية وزائراً علمياً. ١٨١٦وتدريبية إقليمية ودولية، 

  ن نمواً.بلداً من أقل البلدا ٣٥من البلدان واألقاليم المشاركة في برنامج الوكالة للتعاون التقني، منها ١٤٦

  .٢٠١٨من مشاريع التعاون التقني العاملة في نهاية عام ١٠١٦

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

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

ؤولية النووية، اعتُِمدت تحت  اتفاقية متعددة األطراف١١ أن األمان النووي واألمن النووي والمس بش

  رعاية الوكالة.

  اتفاقات إقليمية/تعاونية تتعلق بالعلوم والتكنولوجيا النووية.٤

  من االتفاقات التكميلية المنقَّحة التي تنِظّم تقديم المساعدة التقنية من قِبَل الوكالة.١٣٦

تمل على ١٢١ قة العاملة، تش ـَّ اريع البحثية المنس ة  ١٦٢٦من المش من العقود البحثية والتقنية والخاص

ائل الدكتوراه، واالتفاقات البحثية التي تم اعتمادها. افة إلى ذلك، ُعِقد  برس اجتماعاً  ٧١وباإلض

  لتنسيق البحوث.

___________________ 
يورو. وبلغت القيمة اإلجمالية للميزانية العادية  ١٫٠٠دوالر لكل  ١٫١٨١على أساس متوسط سعر الصرف المعمول به في األمم المتحدة والبالغ  ١

  يورو. ١٫٠٠دوالر لكل  ١٫٠٠مليون يورو على أساس سعر الصرف البالغ  ٣٧٣٫٣
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ات قد ُعيِّنت حديثاً  ٤، كانت هناك ٢٠١٨من المراكز المتعاونة فعلياً مع الوكالة. في عام ٣٣ س مؤس

  سنوات. ٤أُعيد تعيينهما كمركزين متعاونين مع الوكالة لفترة  مركزانكمراكز متعاونة مع الوكالة و

  جهة مانحة وطنية مساهمة في صندوق األمن النووي الطوعي.١٦

دولة مرتبطة ببروتوكوالت إضافية نافذة، إلى جانب  ١٣٤منها  ٢،٣فيها اتفاقات ضمانات، دولة تُنفَّذ١٨٢

مانات تم تنفيذها في عام  ٢١٩٥ ة بالض ة ٢٠١٨عملية تفتيش خاص . وبلغت النفقات الخاص

من الجزء التشغيلي من الميزانية العادية  مليون يورو ١٣٨٫٦٤ما قيمته  ٢٠١٨بالضمانات في عام 

  من الموارد الخارجة عن الميزانية. مليون يورو ١٨٫٩و

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

وبلغ جمهور الوكالة  .٢٠١٧منذ  %٢٠، ما يمثل زيادة iaea.orgزائر شهرياً لموقع الوكالة الشبكي ٦٠٠ ٠٠٠

ل االجتماعي  ائل التواص بة ٢٠١٨متابع في نهاية عام  ٤٣٠ ٠٠٠في وس  %٨، وهي زيادة بنس

بكي في  والطبعة متوفرة اآلن  ٢٠١٨خالل العام. أطلقت الوكالة طبعة متعددة اللغات لموقعها الش

  ى اللغة االنكليزية.، والفرنسية، والروسية واإلسبانية باإلضافة إلالصينية، وباللغات العربية

جل في قاعدة بيانات نظام الوكالة الدولي للمعلومات النووية (نظام إينيس)، وأكثر من  ماليين٤٫٢ س

هولة عبر القنوات التجارية و ٥٦٨ ٠٠٠ وص الكاملة غير المتاحة بس من  ماليين ٣٫٢من النص

  .٢٠١٨الصفحات التي تم االطالع عليها في عام 

ر المؤتمرات والمجالت والكتب في مكتبة  مليون١٫٢ من الوثائق والتقارير التقنية والمعايير ومحاض

  .٢٠١٨زائر إلى المكتبة في عام  ٨٠٠٠الوكالة وأكثر من 

درت في عام ١٤١ ائل اإلخبارية، ص ورات، ومنها الرس كل  ٢٠١٨من المنش كل مطبوع وفي ش (في ش

  إلكتروني).

   

___________________ 
  ورية كوريا الشعبية الديمقراطية، التي لم تنفِّذ الوكالة ضمانات فيها ولذلك لم تستطع استخالص أي استنتاج بشأنها.ال تشمل هذه الدول جمه  ٢

  وتايوان، الصين.  ٣
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  مجلس المحافظين

ِرف  -١ واً ويجتمع عموماً خمس  ٣٥مجلس المحافظين على عمليات الوكالة الجارية. وهو يتألف من يُش دولة عض
  مرات في السنة، أو أكثر إذا اقتضت ذلك حاالت معينة.

ام  -٢ ة، نظر المجلس خالل ع ات النووي ال التكنولوجي ام في  ٢٠١٨وفي مج ة لع ا النووي تعراض التكنولوجي اس
٢٠١٨.  

ناقش المجلس وفي مجال األمان واأل -٣ عاممن،  تعراض األمان النووي ل عام تقرير . و٢٠١٨ اس األمن النووي ل
٢٠١٨.  

ق، نظر المجلس في  -٤ مانات لعام وفيما يتعلق بالتحقـّ . ووافق على اتفاقين من اتفاقات ٢٠١٧تقرير تنفيذ الض
مانات و اف تبروتوكوالثالثة الض أن التيةإض د في جمهورية إيران . ونظر المجلس في تقارير المدير العام بش حقق والرص

وء قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة  المية على ض ائل المتعلقة  ).٢٠١٥( ٢٢٣١اإلس وأبقى المجلس قيد نظره المس
ورية وتطبيق  لحة النووية في الجمهورية العربية الس ار األس مانات المعقود في إطار معاهدة عدم انتش بتنفيذ اتفاق الض

  مهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.الضمانات في ج

  .٢٠١٩ووافق على تمويل برنامج الوكالة للتعاون التقني لعام  ٢٠١٧التعاون التقني لعام تقرير وناقش المجلس  -٥

يات الواردة في  -٦ توفاة لميزانية ووافق المجلس على التوص يغة المس أن الص اقتراح رئيس مجلس المحافظين بش
  .٢٠١٩الوكالة لعام 
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  مجلس المحافظين تكوين
)٢٠١٩-٢٠١٨(  

  الرئيس:

  سعادة السيدة لينا الحديد
  سفيرة

  محافظة من األردن

  نائبا الرئيس:

  سعادة السيد أرمين بابيكيان
  سفير

  محافظ من أرمينيا

  سعادة السيد غيسالن دوب
  سفير

  محافظ من بلجيكا

 

  االتحاد الروسي
  أذربيجان
  األرجنتين

  األردن
  أرمينيا

  أستراليا
  إكوادور

  ألمانيا
  إندونيسيا

  أوروغواي
  إيطاليا

  باكستان
  البرازيل
  البرتغال

  بلجيكا
  تايلند

  جمهورية كوريا
  جنوب أفريقيا

  السودان
  السويد
  شيلي

  صربيا
  الصين
  فرنسا

  البوليفارية -فنزويال، جمهورية 
  كندا
  كينيا

  مصر
  المغرب

  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية
  النيجر
  الهند

  هولندا
  الواليات المتحدة األمريكية

  اليابان
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  المؤتمر العام

، كان ٢٠١٨الوكالة، ويجتمع مرة واحدة في السنة. وفي نهاية عام يضم المؤتمر العام جميع الدول األعضاء في  -١
  عضواً. ١٧٠عدد أعضاء الوكالة 

أن البيانات المالية للوكالة لعام  -٢ أن األمان النووي ٢٠١٩والميزانية لعام  ٢٠١٧واعتمد المؤتمر قرارات بش ؛ وبش
طة التعاون أن تعزيز أنش أن األمن النووي؛ وبش عاعي؛ وبش أن تعزيز  واألمان اإلش طلع بها الوكالة؛ وبش التقني التي تض

مل  طة الوكالة المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا النووية وتطبيقاتها، وهو قرار ينطوي على التطبيقات النووية، بما يش أنش
ا أن تعزيز فع ة؛ وبش ارف النووي ة وإدارة المع ات القوى النووي ة في غير مجاالت القوى، وتطبيق ات النووي ة التطبيق لي

ضمانات الوكالة وتحسين كفاءتها؛ وبشأن تنفيذ اتفاق الضمانات المعقود بين الوكالة وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 
شرق األوسط. وأعتمد المؤتمر أيضا  شأن تطبيق ضمانات الوكالة في ال شار األسلحة النووية، وب في إطار معاهدة عدم انت

أن التقدم المحرز في إنف ي للوكالة، الموافق عليه في عام مقررات بش اس رة من النظام األس اذ تعديل المادة الرابعة عش
  ؛ وبشأن التقرير عن تعزيز كفاءة وفعالية عملية اتخاذ القرارات في الوكالة.١٩٩٩
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  مالحظات

نوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام  ● طة ذات األهمية  ٢٠١٨يهدف التقرير الس التي إلى تقديم موجز لألنش
ب. طلعت بها الوكالة خالل العام المذكور فحس فحة  اض ي من التقرير، بدءاً من الص ، يتبع ٣١والجزء الرئيس

كل البرنامج على النحو الوارد في  مة هي فة عا ها للفترة بص لة وميزانيت قة  ٢٠١٩-٢٠١٨برنامج الوكا (الوثي
GC(61)/4 .( ي من التقرير نة في الجزء الرئيس مَّ يرها على واألهداف المتض مأخوذة من تلك الوثيقة وينبغي تفس

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

ويسعى الفصل التمهيدي، بعنوان "لمحة عامة"، إلى تقديم تحليل مواضيعي ألنشطة الوكالة في سياق التطورات  ●
الع  درتها الوكالة البارزة خالل العام. ويمكن االّطِ لة في آخر الطبعات التي أص على مزيد من المعلومات المفصَّ

، تقرير التعاون التقني ، واستعراض التكنولوجيا النووية ، وتقرير األمن النووي ، واستعراض األمان النوويمن 
  .خلفية بيان الضمانات ، وبيان الضمانات و

ي جوانب مختلفة من بر ● افية تغّطِ كل إلكتروني فقط، على الموقع وثمة معلومات إض نامج الوكالة متاحة في ش
  .التقرير السنوي، إلى جانب iaea.orgالشبكي 

تخدمة وطريقة عرض المواد في هذه الوثيقة على إبداء أي رأي مهما كان من جانب  ● ميات المس وال تنطوي التس
  بتعيين حدوده.األمانة فيما يتعلق بالوضع القانوني ألي بلد أو إقليم أو بسلطاته أو 

نة (سواء وردت أم لم ترد على أنها مسجلة) على أي نية النتهاك  ● ـَّ وال ينطوي ذكر أسماء شركات أو منتجات معي
  حقوق الملكية، كما ال ينبغي أن يُفسَّر ذلك على أنه تأييد أو توصية من جانب الوكالة.

طلح  ● تخدم مص س لحة نووية’ويـُ تخدم في الوثيقة الختامية لمؤتمر بالمعنى ا‘ الدولة غير الحائزة ألس  ١٩٦٨لمس
لحة نووية (وثيقة األمم المتحدة  لحة النووية A/7277للدول غير الحائزة ألس ار األس ) وفي معاهدة عدم انتش

طلح  تخدم مص ار). ويُس لحة نووية’(معاهدة عدم االنتش تخدم في معاهدة عدم ‘ الدولة الحائزة ألس بالمعني المس
 االنتشار.

ر الموجزة الجتماعات مجلس وجميع اآل ● د كاملة في المحاض اء تتجسَّ راء التي أعربت عنها الدول األعض
ه. افظين المعقودة في حزيران/يوني ه  ١٠وفي  المح افظين على التقرير ٢٠١٩حزيران/يوني ، وافق مجلس المح

  إلحالته إلى المؤتمر العام. ٢٠١٨السنوي لعام 
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  المختصرات

اق    اتفاق أفرا ا االتف ال العلم والتكنولوجي ب في مج دري ة والت ث والتنمي اوني اإلقليمي األفريقي للبح التع
  النوويين.

  البعثات االستشارية بشأن البنية األساسية الرقابية لألمان اإلشعاعي    أمراس بعثات

يا للبحث والتنمية والتدريب في مج    اتفاق عراسيا ال العلم االتفاق التعاوني للدول العربية الواقعة في آس
  والتكنولوجيا النوويين

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

تهلك،     خدمة أرتميس عّة والوقود المس رف في النفايات المش تعراض المتكاملة المتعلقة بالتص خدمة االس
  وبرامج اإلخراج من الخدمة واالستصالح

  اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية  تفاقية الحماية الماديةا

ي للطوارئ    إبريمسنظام    نظام إدارة معلومات التأهُّب والتصّدِ

  الجماعة األوروبية للطاقة الذرية      اليوراتوم

  منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة      الفاو

  للفيزياء النظريةمركز عبد السالم الدولي   مركز عبد السالم الدولي

  النظام الدولي للمعلومات النووية    نظام إينيس

  المشروع الدولي المعني بالمفاعالت النووية ودورات الوقود االبتكارية    مشروع إنبرو

  معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية  معاهدة عدم االنتشار

  االقتصاديمنظمة التعاون والتنمية في الميدان   منظمة التعاون والتنمية

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

  خدمة تقييم وقاية العاملين من اإلشعاعات   ORPASخدمة 

  فرقة استعراض أمان التشغيل  OSARTفرقة 

  الدولية للطاقة الذرية) برنامج العمل من أجل عالج السرطان (الوكالة  برنامج عالج السرطان

  االتفاق التعاوني اإلقليمي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين  االتفاق التعاوني اإلقليمي

  تجديد مختبرات التطبيقات النووية    ReNuALمشروع 

  التقنية من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذريةاالتفاق التكميلي المنقح بشأن تقديم المساعدة   االتفاق التكميلي المنقح

  جوانب أمان التشغيل الطويل األجل    SALTOبعثة 
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  لمحة عامة

طواَل أكثر من ستة عقود، ما انفكت الوكالة تسعى إلى تحقيق الهدف المتمثِّل في تسريع وتوسيع "مساهمة الطاقة  -١
مها على نحو يخدم أي الذرية في السالم والصحة واالزدهار في العالم أجمع" مع ضمان "عدم استخدام  المساعدة التي تقّدِ

ة في  اهمات ملموس الم والتنمية"، تقديم مس خير الذرة من أجل الس عار "تس ل الوكالة، تحت ش كري". وتواِص غرض عس
الم واألمن في جميع أنحاء العالم. وحافظت  حة واالزدهار والس ئة من أجل النهوض بالص مواجهة التحديات العالمية الناش

في إطار نظامها األساسي، على المرونة الالزمة لتلبية االحتياجات الناشئة لدى الدول األعضاء ولمساعدتها على الوكالة، 
  تحقيق أهدافها اإلنمائية الوطنية.

طة البرنامجية التي رّكزت، بطريقة متوازنة، على تطوير ونقل  -٢ ل لمحة عامة عن بعض األنش ويقّدم هذا الفص
لمية، والنهوض باألمان واألمن النوويَّين، وتعزيز ما يُبذل من جهود التكنولوجيات النووية الس تخدامها في التطبيقات الس

 على الصعيد العالمي في مجال التحقُّق وعدم االنتشار النوويَّين.

  

  التكنولوجيا النووية

  القوى النووية

  الحالة واالتجاهات

يا من  ٤٥٠، حققت مفاعالت القوى النووية العاملة في العالم البالغ عددها ٢٠١٨في نهاية عام  -٣ مفاعالً رقماً قياس
لت تلك القدرة إلى لت  ٣٩٦٫٤ حيث القدرة العالمية على توليد الكهرباء، إذ وص نة، ُوّصِ غيغاواط (كهربائي). وخالل الس

بكة الكهربائية  ييد  ٧مفاعالت، وأُغلقت  ٩بالش مفاعالت ليبلغ مجموع  ٥مفاعالت على نحو دائم. وبدأت أعمال تش
  مفاعالً. ٥٥المفاعالت قيد التشييد حول العالم 

أة زيادة قدرها  ٢٠١٨وتُظهر توقعات الوكالة لعام  -٤ أن قدرة القوى النووية العالمية المنش ٪ بحلول عام ٣٠بش
وذلك في سيناريو الحالة المرتفعة، فيما يتوقع سيناريو الحالة ) ٢٠١٧غيغاواط (كهربائي) في نهاية عام  ٣٩٢(من  ٢٠٣٠

ة تراجعاً في القدرة المذكورة قدره  . وفي األجل األطول، من المتوقع أن تتراجَع القدرة ٢٠٣٠٪ بحلول العام ١٠المنخفض
ة لفترة تقارب عقداً من الزمن قبل أن ترتّد مجدداً إلى  يناريو الحالة المنخفض تويات عام المذكورة في س بحلول  ٢٠٣٠مس

  .٢٠٥٠غيغاواط (كهربائي) بحلول عام  ٧٤٨. وفي الحالة المرتفعة، من المتوقع أن تبلغ القدرة المنشأة ٢٠٥٠عام 

  المؤتمرات الرئيسية

ية:  -٥ رية لبرامج القوى النوو ية الموارد البش لث المعنّي بتنم ثا لدولي ال لة المؤتمر ا مت الوكا مايو، نّظ يار/ في أ
ّدي  تقبل. وُعقد المؤتمر في كيونغجو، التص مان تمتُّع القوى العاملة النووية بالقدرات الالزمة في المس للتحديات لض

ور ما يربو على  ارك من  ٥٠٠جمهورية كوريا، بحض اركون  ٦٢مش ّت منظمات دولة. وناقش المش واً وس دولة عض
وق العمالة في الم تقبل س رية ومس ع الراهن لتنمية الموارد البش جال النووي. كذلك أبرز المؤتمر الحلول العملية التي الوض

يمكن استخدامها على صعيد المنظمات وعلى المستويين الوطني والدولي من أجل تنمية الموارد البشرية والمحافظة عليها 
 على النحو الالزم لدعم برامج القوى النووية بطريقة مأمونة ومستدامة.
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َر أعماَل الندوة الدولية لل -٦ ائل وحض تخدمة في دورة الوقود النووي: المس وكالة عن مادة اليورانيوم الخام المس
)، التي ُعقدت في فيينا في URAM-2018المتصلة باالستكشاف والتعدين واإلنتاج والعرض والطلب واالقتصاديات والبيئة (

اركاً يمثلون  ٢٣٤حزيران/يونيه،  اركون ب منظمات دولية. ٤بلداً و ٥٠مش يناريوهات العرض والطلب وقاَم المش تحليل س
افه وتعدينه ومعالجته، وكذلك  على اليورانيوم، تكش وا التطورات الجديدة في مجاالت جيولوجيا اليورانيوم واس وناقش

  المتطلبات البيئية لعمليات اليورانيوم وإلخراج المواقع من الخدمة.

رون لمؤتمر الوكالة للطاقة اال -٧ ابعة والعش ) في غانديناغار، الهند، في FEC 2018ندماجية (وُعِقدت الدورة الس
رين األول/أكتوبر. وخالل المؤتمر قاَم ما يربو على  واً و ٣٩خبير من  ٧٠٠تش م نتائج  ٤دولة عض منظمات دولية بتقاُس

وا التقدُّم المحَرز في برامج االندماج الوطنية والدولية، وحّددوا أوجه التقدُّم عالمياً في نظر ية االندماج البحوث، وناقش
  وتجاربه وتكنولوجيته وهندسته وأمانه واألبعاد االجتماعية واالقتصادية.

  تغيُّر المناخ والتنمية المستدامة

، )COP24خالل الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ( -٨
ي ببولندا في كانو تراك مع عّدة منظمات في التي ُعقدت في كاتوفيتش مبر، نّظمت الوكالة فعالية جانبية باالش ن األول/ديس

تدامة  ورة التكلفة والنظيفة. كما نّظمت  ٧منظومة األمم المتحدة عن هدف األمم المتحدة للتنمية المس أن الطاقة الميس بش
حاب القرار في ال تقبل منخفض الوكالة فعالية جانبية رّكزت على بناء القدرات بُغية دعم أص تخطيط لالنتقال إلى مس

اركت في فعاليتين أُخريَْين إلبراز دور العلوم والتكنولوجيا النووية في التخفيف من حّدة تغير المناخ وفي  الكربون، وش
  التنمية المستدامة وما تقّدمه الوكالة من دعم للدول األعضاء في تخطيط الطاقة.

من أجل التنمية المستدامة، الذي ُعقد في كييف، في تشرين الثاني/نوفمبر، وفي المحفل الدولي التاسع بشأن الطاقة  -٩
نّظمت الوكالة، بالتعاون مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا والرابطة النووية العالمية، ثالث جلسات بشأن "الطاقة 

  النووية من أجل التنمية المستدامة: الدور في مزيج طاقة خاٍل من الكربون".

  خدمات تقييم الطاقة

ات في مجال تخطيط  ٢٠١٨خالل عام  -١٠ اء المنخرطة في إجراء دراس قدَّمت الوكالة دعماً تقنياً للدول األعض
مل ذلك أدوات تخطيط الطا تقبل. وش ة، قالطاقة وتقييم الدور المحتمل للقوى النووية في مزيج الطاقة لديها في المس

منظمة دولية، والمواد التدريبية المتعددة اللغات ذات الصلة وُحَزم  ٢١عضواً و دولة ١٥٠المستخَدمة حالياً من طرف نحو 
  التعلُّم اإللكتروني، إلى جانب بعثات الخبراء والتدريب والمنح الدراسية في مجال تقييم الطاقة.

روع الدولي المعنّي بالمفاعالت ٢٠١٨وفي عام  -١١ روع إنبرو للتحاور (المش النووية  ُعِقَد محفالن من محافل مش
تدامة الطاقة النووية في األجل الطويل. وأتاح محفل  يع المهمة الس ة المواض ودورات الوقود االبتكارية) للترويج لمناقش

اركاً من  ة وأربعين مش ر، المنعقد في فيينا في تموز/يوليه، لخمس روع إنبرو للتحاور الخامس عش  ٣دولة عضواً و ٢٨مش
م المعلو ة تقاُس ل اإلمداد النووي منظمات دولية فرص الس ايا المهّمة لس مات ووجهات النظر والمعارف فيما يتعلق بالقض

أن ابتكارات الطاقة النووية، المنعقد في  ر للحوار بش ادس عش الوطنية واإلقليمية والعالمية. وخالل أعمال محفل إنبرو الس
مبر، ناقش  اركاً من  ٤٦فيينا في كانون األول/ديس واً ومنّظم ٣٢مش تين دوليتين فرص وتحديات التطبيقات غير دولة عض

  الكهربائية للطاقة النووية، بما في ذلك العقبات الماثلة أمام تسويقها تجارياً والحلول المحتملة.

  دعم تشغيل محطات القوى النووية

ة  -١٢ دى مالءم أن تبرير م اً بش اً تقني اع ة اجتم ال ت الوك اء، نّظم دول األعض اٍم من ال ام متن ةً الهتم اب تج اس
د  ألجهزةا ذي ُعق ة، ال ات القوى النووي ات محط ا في تطبيق دات التحكم للغرض المراد منه ة ومع اري ة التج اعي ن الص

ة العوامل   في بالتحكم في هندس قة  نب المتعل أن األجهزة والجوا ياً بش يه في تورونتو بكندا، واجتماعاً تقن حزيران/يون
رية: بتمبر في  البش ميم والتحليل، ُعقد في أيلول/س م  التص اركين تقاُس مدريد. واالجتماعان المذكوران أتاحا للمش
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ل درت  أفض تراتيجيات التغلُّب عليها. وأص ايا المتعلقة باألجهزة والتحكم، وكذلك اس ة التحديات والقض ات ومناقش الممارس
وع ُهما: " ٢٠١٨الوكالة خالل عام  أن هذا الموض وَرْين بش م في محطات نُُهج الهياكل العامة لألجهزة ونظم التحمنش كـّ

ة"  (Approaches for Overall Instrumentation and Control Architectures of Nuclear Power Plants) القوى النووي
دد  ة)، و NP-T-2.11(الع ال ادرة عن الوك ة الص ة النووي اق ة الط ل لس امج من س ة البرن "تقييم موثوقي

ي وب اس ح اص  ال خ م ال ُظ نُ ا ب ة ب ل تص م م ال ّك ح ت زة وال ه ة"األج ووي ن وى ال ق ات ال ط ح ي م ان ف  ألم
(Dependability Assessment of Software for Safety Instrumentation and Control Systems at Nuclear Power Plants) 

  من سلسلة الطاقة النووية الصادرة عن الوكالة). NP-T-3.27(العدد 

افت الوكالة االجتماع األول لفريق  -١٣ تض بتمبر اس غيل وفي أيلول/س الوكالة العامل التقني الجديد المعنّي بعمليات تش
ناعة  ٣٠محطات القوى النووية. وخالل االجتماع، حدَّد  ؤولين الحكوميين والمديرين التنفيذيين في الص من كبار المس

تد ين االس لحة المعنيين في تحس حاب المص اعدة الوكالة فيها أن تفيد أص امة المجاالت ذات األولوية التي يمكن لمس
  االقتصادية لمفاعالت القوى النووية قيد التشغيل في جميع أنحاء العالم.

  استهالل برامج قوى نووية

اء التي تبدي اهتماماً في برامج جديدة للقوى النووية أو تفّكر في ذلك أو  -١٤ لت الوكالة دعم الدول األعض واص
تهلّت بالفعل برنامجاً جديداً للقوى النووية. وفي عام  ، أوفدت الوكالة بعثاٍت في إطار المرحلة األولى من خدمة ٢٠١٨اس

ية النووية إل اس تعراض المتكامل للبنية األس ودانى االس ، وبعثة في إطار مرحلتها الثانية إلى المملكة الفلبين والنيجرو الس
تعراض المتكامل للبنية  عودية. وأُوفَِدْت في حزيران/يونيه أول بعثة في إطار المرحلة الثالثة من خدمة االس العربية الس

ية عام  ها ية المتحدة. وفي ن ية النووية إلى اإلمارات العرب اس بعثة من بعثات  ٢٧ما مجموعه  ، أُجِريت٢٠١٨األس
دولة عضواً. كذلك أوفدت الوكالة سّت بعثات خبراء إلى غانا وبولندا  ٢٠االستعراض المتكامل للبنية األساسية النووية إلى 

ية في تطوير نُظم إدارة برامج القوى النووية. وعقدت الوكالة حلقات عمل في  تان وتركيا لدعم المنظمات الرئيس كازاخس
ر و وكينيا رية مص اعدتها في فهم متطلبات الموارد البش رية للقوى النووية بُغية مس عن أداة الوكالة لنمذجة الموارد البش

كامل من خالل ُخطط العمل  لدعم المت قديم ا لة ت لت الوكا عاملة لبرامج القوى النووية الجديدة. وواص وتخطيط القوى ال
د التقدُّم المحَرز ف لت رص ية النووية. كذلك المتكاملة، مثلما واص اس تعانة بالنماذج القُطرية للبنية األس أن باالس ي هذا الش

  نشاطاً أقاليمياً وإقليمياً ووطنياً في مجال بناء القدرات ُكّرست إلرساء البنية األساسية. ٤٠أجَرت الوكالة قرابة 

  بناء القدرات وإدارة المعارف والمعلومات النووية

يتين من نّظمت الوكالة خم ٢٠١٨في عام  -١٥ ية من دورات إدارة الطاقة النووية، ودورتين دراس س دوراٍت دراس
تفاد ما يربو على  ارك من قرابة  ١٥٠٠دورات إدارة المعارف النووية. ومع نهاية العام، اس واً من هذه  ٨٠مش دولة عض

ة الوكالة للتعلُّم اإللكتروني ألغراض التعليم والتدريب ( افت منص تض دورة  ٦٤٠) أكثر من CLP4NETالبرامج. واس
  .٢٠١٨تدريبية إلكترونية في عام 

وية النظام الدولي للمعلومات النووية (نظام إينيس) التابع للوكالة  -١٦ مُّ عض واً و ١٣١وتض منظمة  ٢٤دولة عض
ال الوثائق فيما بين  يَق دعم البحوث وإيص لت مكتبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنس ب ٥٨دولية. وواص واً في الش كة عض

  الدولية للمكتبات النووية.

  ضمان اإلمداد

تان تحقيق تقدُّم في عام  -١٧ عيف اإلثراء في كازاخس رف الوكالة لليورانيوم الض اء مص روع إنش ل مش . ٢٠١٨واَص
ضة ٢٠١٨شباط/فبراير  ١٥وبدأ نفاذ اتفاق العبور مع الصين في  . وتمَّ التوقيع على عقَدْين للنقل، أحدهما مع المنظمة المفوَّ

ضة من كازاخستان.م  ن االتحاد الروسي، واآلخر مع المنظمة المفوَّ
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َدْين اثنين، وتهدف  -١٨ عيف اإلثراء، وقَّعت الوكالة على عقدين للتوريد مع موّرِ وفيما يتعلق باقتناء اليورانيوم الض
عيف اإلثراء الخاص بالوك عيف اإلثراء إلى مرفق تخزين اليورانيوم الض ليم اليورانيوم الض الة قبل نهاية عام إلى تس

٢٠١٩.  

ئ االحتياطي المذكور عقب  -١٩ ك، وأنِش عيف اإلثراء في أنغارس غيل احتياطيٌّ من اليورانيوم الض وبقَي قيد التش
  بين حكومة االتحاد الروسي والوكالة. ٢٠١١االتفاق الذي أُبرم في شباط/فبراير 

  دورة الوقود

تدامة دورة الوقود، منها اجتماعاً ال ٣٠، عقدت الوكالة أكثر من ٢٠١٨في عام  -٢٠ اجتماعات  ٥هدف منها زيادة اس
اجتماعاً استشارياً.  وحضر تلك االجتماعات  ١٨اجتماعات تنسيقية بحثية، و ٦تقنية، واجتماعان لألفرقة العاملة التقنية، و

انيوم وإنتاجه، دولة عضواً، وتركَّز اهتمامها على مختلف جوانب استكشاف اليور ٥٠مشارك من أكثر من  ٩٠٠أكثر من 
ف في الوقود  رُّ نيعه وتقييم أدائه؛ والتص ميمه وتص الح البيئي لمواقع تعدين اليورانيوم، وتطوير الوقود وتص تص واالس
المستهلَك. وفي كانون األول/ديسمبر، أصدرت الوكالة باالشتراك مع وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية 

اد ور المعنون: في الميدان االقتص ا : موارده وإنتاجه والطلب عليه٢٠١٨اليورانيوم في عام ي المنش ار إليه أيض ، الذي يُش
  باسم "الكتاب األحمر".

  التطوير واالبتكار في مجال التكنولوجيا

روع  -٢١ تند المش يس دة بالماء.  وس مة المبرَّ قين في مجال المفاعالت المتقّدِ روَعْين بحثيين منسَّ أطلقت الوكالة مش
ة عقود من  دة بالماء" إلى خمس مة المبرَّ ق المعنون "منهجية تقييم معدالت تعطل األنابيب في المفاعالت المتقّدِ البحثي المنسَّ
ع منهجية جديدة للتنبؤ بمعّدالت تعطُّل  دة بالماء الحالية بُغية وض تمدَّة من المفاعالت المبرَّ غيلية المس بيانات الخبرات التش

ق المعنون "معيار التقييم االحتمالي األنابيب في المفاع روع البحثي المنسَّ دة بالماء. وفي إطار المش الت المتقّدمة المبرَّ
ون في مجال التقييم االحتمالي لألمان من -لألمان في المواقع ذات الوحدات المتعددة/ يقوم ممارس المفاعالت المتعددة"، س

دة بالماء بوضع أساليب التقييم االحتمالي لألمان، الراهنة أو المزَمعة، دولة عضواً تستخدم تكنولوجيا المفاعالت المبرَّ  ٢٠
  وتحديد الحلول التكنولوجية للحّد من المخاطر المحيقة بالمواقع ذات الوحدات المتعّددة.  

ي من شأنها المتجّددة، الت-وفي تشرين األول/أكتوبر، عقدت الوكالة اجتماعاً تقنياً بشأن نُُظم الطاقة الهجينة النووية -٢٢
أن تقلّل إلى حّد بعيد انبعاثات غازات الدفيئة مقارنة بالنُّظم التقليدية المبنية على الوقود األحفوري. وخالل االجتماع المنعقد 

َرع في برامج  ١٥خبيراً من  ٢٤في مقّر الوكالة في فيينا، ناقش  ع أو تش غّل محطات قوى نووية أو توّس واً تش دولة عض
ادر الطاقة قوى نووية باإلض ق لمص تخدام المنسَّ ية األوروبية المفاهيم االبتكارية والبحوث المتعلقة باالس افة إلى المفوض

  النووية أو المتجّددة.

ة الحجم أو  -٢٣ ط غيرة والمتوس اعالت الص المف د المعني ب دي ل التقني الج ام اع األول للفريق الع وخالل االجتم
ة، ل،  النمطي ان/أبري ا في نيس د في فيين ّدد المنعق االت  ١٤ممثالً عن  ٢٥ح واً ومنّظمتين دوليتين مج ة عض دول
مام مة   االهت عا عايير ال بات والم ع المتطل لك المجاالت وض لت ت م بل. وش تق عاون في المس ترك ألغراض الت المش
ة ايير؛ وتطوير  المتعلق ات والمع ن دوَّ ع الم ا ووض ال البحوث وتطوير التكنولوجي اون في مج دمين؛ والتع تخ المس ب
ة تجابةً  هندس ع. واس ر على نطاق واس ييد لتمكين النش لة اإلمداد وتكنولوجيا التش لس نيع وس اميم واالختبار والتص التص

ات ات  لطلب ة للمعلوم ال ام الوك دة من الملحق التكميلي لنظ دي ة ج ة طبع ال رت الوك اء، نش دول األعض ال
ة مة، المعنون   بالمفاعالت الخاص قّدِ قدُّم المحرز في تطوالمت غيرة""أوجه الت  ير تكنولوجيات المفاعالت النمطية الص

(Advances in Small Modular Reactor Technology Developments) مؤشرات النشر الخاصة ، وكذلك المنشور المعنون"
غيرة" ادرة عن  (Deployment Indicators for Small Modular Reactors) بالمفاعالت النمطية الص (الوثيقة التقنية الص

  ).TECDOC-1854الة الوك
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ائل ُهما:  -٢٤ دة بالفلز الس ريعة المبرَّ ر النُّظم النيوترونية الس وَرْين عن تطوير ونش درت الوكالة منش "المرافق وأص
ائل" دة بفلز س ريعة المبرَّ  Experimental Facilities in Support of Liquid Metal) التجريبية دعماً للنظم النيوترونية الس

Cooled Fast Neutron Systems)  العدد)NP-T-1.15  ّمن لمحة ادرة عن الوكالة)، الذي يتض لة الطاقة النووية الص لس من س
لة عن أكثر من  واً إلى جانب االتحاد األوروبي،  ١٤من المرافق التجريبية في  ١٥٠عامة ومعلومات مفصَّ دولة عض

لة بها: النُّظم النووية من  ريعة ودورات الوقود المتص أن المفاعالت الس الجيل التالي من أجل ووقائع المؤتمر الدولي بش
  .٢٠١٧، الذي ُعِقد في ييكاترينبرغ باالتحاد الروسي في عام (FR17)تنمية مستدامة 

ونّظمت الوكالة ثالثة اجتماعات تقنية عن التطبيقات غير الكهربائية للقوى النووية. وخالل االجتماع التقني بشأن  -٢٥
 ١٦مشاركاً من  ١٨ألغراض التخفيف من حدَّة تغيُّر المناخ، ناقش نشر التطبيقات غير الكهربائية باستخدام الطاقة النووية 

يما  تقبل في إطار جهود مكافحة تغيُّر المناخ، الس واً دور التطبيقات غير الكهربائية للطاقة النووية في المس دولة عض
تخدام الحرارة المبدَّدة من محطات القوى النووية في قطاَعي التدفئة والنقل. وخالل االجت ماع التقني لتقييم آفاق اقتران اس

اركاً من  ١٢التطبيقات غير الكهربائية بالمفاعالت النووية المرتفعة الحرارة التأَم  واً تبادلوا المعلومات  ١١مش دولة عض
ادية  عن التكنولوجيات التجارية المتاحة في األمد القريب إلنتاج الهيدروجين، وتناولوا االعتبارات االجتماعية واالقتص

تراتيجيات و أن إدارة الطاقة والمياه بكفاءة في محطات القوى النووية: االس لة. وخالل االجتماع التقني بش البيئية ذات الص
م  ات والنُُّهج االبتكارية، تقاَس ياس غيلية المتعلقة  ١٠خبيراً من  ١٤والس اء ومنظمة دولية واحدة الخبرات التش دول أعض

ات الرامية  ياس تراتيجيات والس وا الطرق المحتملة باالس ين إدارة المياه والطاقة في محطات القوى النووية، وناقش إلى تحس
  إلعادة استخدام الحرارة المبدَّدة في إنتاج المياه.

  مفاعالت البحوث

قّدمت الوكالة الّدعم إلى الدول األعضاء في التخطيط لمفاعالت البحوث وتشييدها وتشغيلها وصيانتها واستخدامها  -٢٦
من خالل التدريب، وبعثات الخبراء، وبعثات استعراض النظراء، وأنشطة التواصل الخارجي والشبكات، وكذلك من خالل 

نت  ورات الوكالة. ودّش نة في منش مَّ ادات المتض تعراض المتكامل اإلرش تعراض النظراء في إطار االس الوكالة خدمة اس
باط/فبراير، ثم إلى فييت نام  ية النووية فيما يخصُّ مفاعالت البحوث، وأوفَدت أول بعثتين إلى نيجيريا في ش اس للبنية األس

مبر. وفي عام  روع نيجيريا لتحويل مفاعلها ال٢٠١٨في كانون األول/ديس لت الوكالة دعم مش دري النيوتروني ، واص مص
تُكمل  ين؛ واس تخَدم إلى الص ديد اإلثراء المس ديد اإلثراء وإعادة وقود اليورانيوم الش غَّر إلى وقود اليورانيوم الش المص

  المشروع الممتد لثالثة أعوام في كانون األول/ديسمبر.

  التصرف في النفايات المشعّة، واإلخراج من الخدمة، واالستصالح البيئي

ف بطلٍب من ا -٢٧ لدول األعضاء استكملت الوكالة إيفاد سّت من بعثات خدمة االستعراض المتكاملة المتعلقة بالتصرُّ
الح (خدمة أرتميس)، إلى  تص تهلَك، وبرامج اإلخراج من الخدمة واالس عّة والوقود المس بانيافي النفايات المش إيطاليا و إس

  .والبرازيل وبلغاريا وفرنسا ولكسمبرغ

ية وفي كانون الثاني/ -٢٨ روع امتّد لثالثة أعوام نُفّذ بالتعاون مع المفوض يناير، قّدمت الوكالة تقريراً عن نواتج مش
ور المعنون  ادي في المنش الحالة األوروبية ووكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتص

تهلك والنفايا ف في الوقود المس رُّ عّةواالتجاهات في مجال التص لة الطاقة النووية  NW-T-1.14(العدد  ت المش لس من س
الصادرة عن الوكالة). ويقّدم المنشور المذكور لمحة عامة عن الموضوع وكذلك معلومات عن األرصدة الحالية، وكميات 

ف طويل األجل فيها.   النفايات التي من المتوقع أن تنشأ في المستقبل واستراتيجيات التصرُّ

في مجموعة متنوعة من األنشطة الميدانية على مدار السنة، شملت تقديم الدعم للمشروع متعّدد وشاركت الوكالة  -٢٩
، مثلما ٢٠١٨في طشقند من الخدمة، وهو المشروع الذي استُكمل في عام  FOTONالسنوات إلخراج مفاعل بحوث فوتون 

متوسطة والطويلة األجل نحو إخراج الوحدات شملت إيفاد بعثة استعراض النظراء الدولية الرابعة بشأن خارطة الطريق ال
  من الخدمة في محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية التابعة لشركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو). ٤-١
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  االندماج النووي

ت "نهج متكامل لتصنيف أمان المكونات الميكانيكية للتطبيقا في أيلول/سبتمبر، أصدرت الوكالة المنشور المعنون -٣٠
 (Integrated Approach to Safety Classification of Mechanical Components for Fusion Applications)االندماجية" 

امل. ويُبرز هذا )TECDOC-1851(وثيقة الوكالة التقنية  وع على نحو ش ، وهو أول وثيقة مرجعية دولية تتناول الموض
تخَدمة  ور الفروق بين النُُّهج المس نيف الهياكل والنُّظم المنش طارية واالندماجية بُغية تحديد وتص حالياً في المفاعالت االنش

  والمكّونات المهمة لألمان، فيما يتضمن إرشادات عن تطبيقات محّددة اندماجية.

تحداث  -٣١ قين جديدين في مجال االندماج النووي. أولهما بعنوان "اس روَعْين بحثيين منسَّ تهلّت الوكالة مش كذلك اس
اء مدى مالَءمة مص تقرة"، ويهدف إلى إرس غيرة الحجم ألغراض االندماج النووي في الحالة المس ادر نيوترونية ص

سة في قطاع االندماج  المصادر النيوترونية الصغيرة الحجم ألغراض االندماج النووي في الحالة المستقرة للتطبيقات المكرَّ
طار وغيرها من القطاعات، والمنتجات والخد بكة أجهزة االندماج النووي واالنش تهَدفة. وثانيهما بعنوان "ش مات المس

بكة أجهزة  يع ش عى إلى توس طة الحجم ألغراض بحوث االندماج النووي"، ويس غيرة والمتوس ي الص باالحتواء المغناطيس
لة و ة فيزياء البالزما ذات الص تخدمة في أداء تجارب دراس ي المس في دعم تطوير االندماج النووي باالحتواء المغناطيس

  التكنولوجيا، وتحليل النمذجة، وتطوير أدوات المحاكاة والبرمجيات.

  البيانات النووية

سان/أبريل، أطلقت الوكالة مبادرة لالستعانة بمصادر خارجية متعّددة، فقد تحّدت أخصائيي البيانات الذرية  -٣٢ في ني
ر وتحليل واس وُّ بة لبناء في جميع أنحاء العالم لتقديم طرق ابتكارية لتص اف عمليات محاكاة المواد المختلفة المناس تكش

مفاعالت اندماجية. وعلى وجه الخصوص، ُدعي المشاركون إلى تحليل عمليات محاكاة التلف الذي يمكن أن يصيب جدار 
دولة  ٣٧متها أسلوَب محاكاة قدّ  ١٤٢المفاعل بفعل النيوترونات العالية الطاقة المنبعثة عن المفاعالت االندماجية. ومن بين 

  عضواً، أُعلن عن فوز أسلوب المحاكاة الذي قّدمه معهد ماكس بالنك للفيزياء النووية، الذي يستخدم الديناميات الجزيئية.

الت وتطبيقاتها   تكنولوجيا المعِجّ

شور المعنون  -٣٣ سبتمبر، أصدرت الوكالة المن في "محاكاة المعجالت والنمذجة النظرية آلثار اإلشعاعات في أيلول/
 (Accelerator Simulation and Theoretical Modelling of Radiation Effects in Structural Materials)" المواد الهيكلية

ق يحمل  NF-T-2.2(العدد  روعٍ بحثي منسَّ تنتاجات مش تنباطات واس ور اس لة الطاقة النووية)، ويوجز هذا المنش لس من س
ه الهدف منه دعم الدول األ تخدامها في النُّظم العنوان نفس عاعات الس اء في تطوير مواد هيكلية متقّدمة مقاِومة لإلش عض

النووية االبتكارية. وفي تشرين األول/أكتوبر، استضافت الوكالة أول اجتماع تنسيقي بحثي للمشروع البحثي المنسَّق الجديد 
عاع" كال النفايات القوية اإلش ع أش عيع الُحزم األيونية لوض اركاً من  ١٥. وقاَرن المعنَون "تش رر  ٨مش اء الض دول أعض

المتسارع الناجم عن التشعيع بالُحزم األيونية بالضرر الناجم عن االضمحالل اإلشعاعي في أشكال النفايات النووية القوية 
  اإلشعاع. 

  األجهزة النووية

اعات باستخدام أجهزة نقّالة في حزيران/يونيه، أوفَدت الوكالة بعثة خبراء إلى طشقند إلجراء قياسات رصد اإلشع -٣٤
عاع والتكنولوجيا بعد اإلخراج من الخدمة.  عة غاما محمولة على الظهر إلطالق موقع مجمع فوتون لإلش لقياس طيف أش
تخدام مركبات  عاعية باس د األحداث اإلش أن رص رين األول/أكتوبر، قدَّمت الوكالة الدعم لتمرين تدريبي وطني بش وفي تش

  في أربعة مواقع مختلفة في البرازيل. جوية بال طيار ُعقد

أن االتجاهات والتطورات الراهنة في مجال األجهزة النووية، المنعقد في فيينا في  -٣٥ وخالل االجتماع التقني بش
تعرض وناقش  مبر، اس تخدمة في  ١١خبيراً من  ١١كانون األول/ديس واً أحدَث األجهزة النووية المحمولة المس دولة عض

 وقعي، بما في ذلك المنهجيات التحليلية.الرصد البيئي الم
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  العلوم والتطبيقات النووية

  المؤتمرات الرئيسية

تيالد الطفري للنباتات والتكنولوجيا  -٣٦ أن االس تركة بين الفاو والوكالة بش افت الوكالة الندوة الدولية المش تض اس
طس. وأبرزت الندوة أحدث التطورات واالتجاهات  تيالد الطفري الحيوية في فيينا في آب/أغس والتحديات في مجال االس

ر هذه الندوة  م الخبرات. وحض ة تباُدل المعلومات وتقاُس اركين فرص  ٣٥٠للنباتات والتكنولوجيا الحيوية، وأتاحت للمش
  دولة عضواً وأربع منظمات دولية. ٨٤مندوباً من 

بالعلوم والتكنولوجيا النووية: التصّدي وفي تشرين الثاني/نوفمبر، نّظمت الوكالة مؤتمرها الوزاري األول المعنّي  -٣٧
سة المؤتمر كوستاريكا واليابان وحضره أكثر من  شتركت في رئا شئة التي تواجه التنمية. وا  ١١٠٠للتحديات الراهنة والنا

ات وعلماء وخبراء تقنيون إلى جانب  ياس عو س ارك، من بينهم واض ج االجتماع باعتماد إعالن وزاري  ٥٤مش وزيراً. وتّوِ
تدامة وحماية البيئة، وكذلك االلتزامات فيما بين الدول يقرُّ   بالدور المهم للعلم والتكنولوجيا واالبتكار في تحقيق التنمية المس

  .٢٠٣٠األعضاء بمزيد من التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية نحو تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 

وء التغذية من أجل القيام وُعقدت في فيينا في كانون األول/دي -٣٨ أن فهم العبء المزدوج لس مبر الندوة الدولية بش س
حة العالمية ومنظمة األمم المتحدة للطفولة، بهدف  دي له، وهي من تنظيم الوكالة ومنظمة الص ل فعّالة للتص طة تدخُّ بأنش

اض في آٍن معاً، من انعدام األمن أي حدوث نطاق من الظروف واألمر -المزدوج لسوء التغذية  ءاإلسهام في مواجهة العب
اء في مجاالت  م خبراء من الدول األعض لة. وتقاَس منة واألمراض غير المعدية ذات الص وء التغذية إلى الس الغذائي وس
بل تجنُّبها أو  باب هذه الظاهرة وُس ل ألس ل إلى فهم أفض حة العامة والبيئة خبراتهم من أجل التوصُّ الزراعة والتغذية والص

  ف من أثرها بشكل ناجح.التخفي

  )ReNuALتجديد مختبرات التطبيقات النووية (

روعا تجديد مختبرات التطبيقات النووية ( -٣٩ افية لتجديد مختبرات التطبيقات ReNuALحقَّق مش ر اإلض ) والعناص
ن المختبر المرن القا٢٠١٨) تقدُّماً كبيراً في عام +ReNuALالنووية ( رين الثاني/نوفمبر، ُدّش بل للتعديل خالل . وفي تش

تكمال  يتمُّ اس ييد، س أعمال االجتماع الوزاري المعنّي بالعلوم والتكنولوجيا النووية. ووفقاً للجدول الزمني الراهن للتش
  .٢٠٢٠المختبر المرن القابل للتعديل في عام 

افية، هي  -٤٠ اء إض اهماٍت من المغربو البرازيل والبرتغالوخالل العام قّدمت ثالث دول أعض أجل تحديث ، مس
اهمات مالية أو عينية بلغ مجموعها أكثر من  ٣٥، كانت ٢٠١٨المختبرات؛ وبحلول نهاية عام  واً قد قّدمت مس دولة عض

  مليون يورو. ٣٤

مشارك بجولة في مختبرات الوكالة في زايبرسدورف،  ١٠٠٠وفد تضمُّ أكثر من  ١٠٠وخالل العام قام أكثر من  -٤١
  الزوار.  وهو ما يمثّل عدداً قياسياً من

  األغذية والزراعة

  المكافحة المتكاملة لآلفات على نطاق مناطق بأسرها في إقليم نياي بالسنغال

رية، تمكَّنت الوكالة، بالتعاون مع  -٤٢ رة العقيمة في إطار نهج متكاملة لمكافحة اآلفات الحش تعانة بتقنية الحش باالس
كل اء بش نغال. ومع  منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، من القض ي في إقليم نياي في الس ي تس كامل على ذبابة تس

تيراد المزيد من  ل عن تراُجع حاّد في انتقال داء المثقبيات، وزيادة كبيرة في إدرار الحليب، واس نهاية العام، أثمر هذا التدخُّ
  مع تحقيق عائد أكبر على االستثمار. ذات إنتاجية أعلىالماشية 
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  عقيمة في مكافحة البعوضاستخدام تقنية الحشرة ال

ة لألمراض  -٤٣ اقل ة أنواع البعوض الن افح ة لمك رة العقيم ة الحش ة تقني دُّم كبير في تطوير حزم تحقَّق تق
ل Aedes albopictusو Aedes aegypti  (مثل فراء. وبفض نك ومرض فيروس زيكا والحمى الص )، التي تنقل حّمى الض

ال ين، تمكَّنت الوكالة من التطورات في مجاالت التربية المكثَّفة، والس ل بين الجنس ين وراثياً، والفص ولة الجنس الت مفص
  البدء في نقل التكنولوجيا من خالل مشروع تجريبي في المكسيك.

  استخدام تكنولوجيا الري بالتنقيط على نطاق صغير لمساعدة المزارعين في أفريقيا

يع مبادرة إدارة المياه والتربة الذكية م -٤٤ ودان في عام قامت الوكالة بتوس . ٢٠١٦ناخياً التي تمَّ اختبارها في الس
اد  بتقنيات نووية وتقنيات ذات  ترش غير باالس تخدُم تكنولوجيا الرّي بالتنقيط على نطاق ص وأُدخلت هذه المبادرة، التي تس

لة بالمجال النووي، في مناطق ريفية فقيرة في موريتانيا وزمبابوي في عام  رع٢٠١٨ص ت أكثر من . وفي موريتانيا، ش
افيا لإلنفاق  ٤٠٠ ر وللبيع لمناطق أخرى، مما يوفِّر لهنَّ دخالً إض تهالك المباش رهنَّ في زراعة األطعمة لالس امرأة وأس

  على التعليم والصحة. وأما في زمبابوي فقد أتاح تحسين إنتاج المحاصيل للنساء تحقيق دخل إضافي ألسرهّن.

  تشخيص ومكافحة تفشي األمراض

، قدَّمت الوكالة للدول األعضاء المختبرات مع التدريب؛ (VETLAB)شبكة مختبر التشخيص البيطري  من خالل -٤٥
والُحَزم التكنولوجية؛ والمعدات والكواشف المختبرية ومجموعة أدوات الطوارئ ومعدات الوقاية الشخصية من أجل تعزيز 

ل ي األمراض الحيوانية. وخالل العام قدَّمت الوكالة تقنياٍت مص تجابة الفعّالة لتفّش ية وجزيئية معتمَدة قدراتها على االس
ّشي األمراض الحيوانية المصدر واألمراض  شرةً لمكافحة تف للكشف عن األمراض والتمييز بينها  إلى الدول األعضاء مبا

ين وهنغارياو بولنداالحيوانية العابرة للحدود، بما في ذلك حّمى الخنازير األفريقية في  ؛ وطاعون الحيوانات المجتّرة الص
غيرة في بلغار وتو ،وغانا ،يا؛ وإنفلونزا الطيور في جمهورية الكونغو الديمقراطيةالص ، وموزامبيق، وميانمار، وليس

  .وناميبيا

  استخدام تقنيات الفرز المتكاملة في الزراعة الذكية مناخيا

ن واصلت الوكالة تطوير تقنيات فرز متكاملة مبنية على واسمات جزيئية لتسريع عملية تطوير سالالت محسَّنة م -٤٦
النباتات. ويمكن أن تسّرع تكنولوجيات الواسمات الجزيئية تحسين المحاصيل من خالل تسريع فرز السمات المرغوب فيها 

ل الجفاف و/أو درجات الحرارة العالية. وفي عام  تيالد ٢٠١٨في النباتات، بما في ذلك تحمُّ لت تكنولوجيات االس ، واَص
ناف جديدة من ا نف "طفرةالطفري التقليدية إنتاج أص اء. وُطّور الص يل الذكية مناخيا في الدول األعض "، وهو ١-لمحاص

بة  وداني تزيد غلته بنس نف جديد من الفول الس م، بدعم من الوكالة وأطلق  ⁒١١ص ل الجفاف في نهاية الموس ويتميز بتحمُّ
ودان. نفان من اللوبيا، هما   في الس نفان بزيادة غلتهما ، ويتميّ Lukusuziو Lunkhwakwaوفي زامبيا، أُطلق ص ز الص

لهما للجفاف، إلى جانب سمات أخرى.   وتحمُّ

  استخدام تكنولوجيات تحليلية جديدة لدعم نظم التحقُّق من صحة هوية األغذية وقابليتها للتعقُّب

ول ٢٠١٨في عام  -٤٧ هل الحص ق المعنون "توفير تكنولوجيات يس روع البحثي المنسَّ ، اختتمت الوكالة بنجاح المش
تخدام نظم المراقبة لتعزيز التجارة واألمن الغذائي على عليها  ل منتجات األلبان كمثال على اس من أجل التحقُّق من أص

اركة  ة أعوام بمش روع الممتد لخمس عيد العالمي". ونجح هذا المش اركاً من  ١٧الص واً، في إثبات جدوى  ١٥مش دولة عض
تقرة والعن تخدام التحليل القائم على النظائر المس لة بالمجال اس ر النزرة، باالقتران مع تقنيات أخرى نووية وذات ص اص

  النووي، من أجل التثبُّت من المنشأ الجغرافي وصّحة الهوية فيما يتعلق بالحليب السائل ومسحوق الحليب.
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  الصحة البشرية

  تقدير مستويات التوظيف المطلوبة للفيزياء الطبية في قْسَمي األشعة والطب النووي

وير الطبي التقدير  -٤٨ عاعي، لم ينْل دور الفيزيائيين الطبيين في التص خالفاً لما عليه الحال في طب األورام اإلش
وير الطبي، وقد تمَّ  عاع المؤين يرجع إلى التص كان لإلش ض الس تحق بعُد، على الرغم من أن الغالبية العظمى من تعرُّ المس

عي وعلم األشعة التدخلي. ولمساعدة أقسام التصوير الطبي في تحديد عدد اإلبالغ عن إصابات إشعاعية في التصوير المقط
احتياجات التوظيف في مجال الفيزياء الفيزيائيين الطبيين الالزمين لدعم الخدمات القائمة، أصدرت الوكالة منشوراً بعنوان 

من تقارير الصحة  ١٥(العدد رقم  نشطةالطبية المتعلقة بالتصوير التشخيصي والعالج بالنويدات المشعّة: نهج قائم على األ
ِصُف المنشور، الذي اعتمدته المنظمة الدولية للفيزياء الطبية، خوارزمية ُطّورت لتقدير  البشرية الصادرة عن الوكالة). وي
ين  ص نوي للرابطة األمريكية للفيزيائيين المتخص ور خالل االجتماع الس رت معلومات عن المنش تويات التوظيف. ونُش مس

ره  في طس. وظّل التقرير، منذ نش مجال الطب في تموز/يوليه، وكذلك في المؤتمر األوروبي للفيزياء الطبية في آب/أغس
  في شباط/فبراير، واحداً من أكثر عشرة منشورات تم تنزيلها على موقع الوكالة على اإلنترنت.

  استخدام تقنية المعلومات لتعزيز تدبير عالج سرطان عنق الرحم

ّجل ف -٤٩ ف مليون حالة وفاة مرتبطة يُس ائية ونص رطانات النس ي كل عام، حول العالم، أكثر من مليون حالة من الس
ورة آمنة  رطانات بص ة في عالج  األورام لتدبير عالج هذه الس ص هولة ما يلزم من قوى عاملة متخص بها. وال يتوفر بس

بكة األفريقية لطب األ ورام اإلشعاعي (شبكة أفرونت) إمكانية الحصول على وفعالة في جميع الدول األعضاء. وتوفّر الش
ريرية في أفريقيا، من أجل  تعراض النظراء للحاالت الس ورة الخبراء، واس ورة المحدَّثة، ومش التدريب، والمؤلَّفات المنش

ات. وفي تموز/يوليه، أطلقت الو ائية الخبيثة من خالل عروض الحاالت وإجراء المناقش خيص األورام النس كالة دعم تش
رطانات  عّة في تدبير عالج الس وير بالنويدات المش بكة أفرونت بعنوان: "التص وحدة تعلُّم إلكتروني جديدة في إطار ش

سائية". وتمثّل الوحدة الجديدة  ستخدام  ١٢الن ن ا ستخدام الفلورين CT–FDG PET-F18حالة سريرية تتضمَّ ألغراض  ١٨-(ا
التصوير المقطعي الحاسوبي) لتدبُّر عالج األورام النسائية المتنوعة في مختلف -التصوير المقطعي باالنبعاث البوزيتروني

د فعالية  اِعد، رص نيف المراحل عقب العالج المس بيل المثال تقييم المرض المتكرر، إعادة تص ريرية (على س المراحل الس
ئ المتمثل  عاعي). كما تغطي الوحدةُ التطبيَق الناش في اختزاع العقد الليمفاوية الخافرة العالجات، تخطيط العالج اإلش

  المشعة في المريضات الالتي يعانين من سرطان الفرج وعنق الرحم.

  بناء القدرات في مجال تكنولوجيات التصوير الهجين

سرطان  -٥٠ ستخدام التقنيات النووية لمعالجة األمراض غير المعدية مثل ال واصلت الوكالة دعم الدول األعضاء في ا
ل والمالريا. وفي عام وأمراض القلب و ، اختتمت الوكالة بنجاح ٢٠١٨األوعية الدموية، وكذلك األمراض المعدية مثل الس

أربعة مشاريع بحثية منسقة عن االستخدام المناسب للتصوير الطبي في معالجة سرطان الثدي، واألورام اللمفوية وسرطان 
وير المختلفة في ت ى الذين يعانون من عدوى العمود الفقري بعد الرئة لدى األطفال، وعن دور طرائق التص قييم المرض

التدخالت الجراحية، وتحديد المرضى الذين يعانون من مرض السُّل المقاِوم لعقاقير عديدة. واستُخدمت النتائج التي أسفرت 
وير الهجي ريري للتص ريرية وللتطبيق الس دة لهذه الحاالت الس ع معايير تقييم موحَّ اريع لوض ن في كّلٍ من عنها المش

األمراض غير الُمعدية واألمراض الُمعدية. وحصل المشاركون في حلقات العمل والدورات التدريبية عن التصوير الهجين 
  على ساعات اعتماد التعليم الطبي المستمر من االتحاد األوروبي لألخصائيين الطبيين. 

روعاً جديداً يمتدُّ لثال -٥١ باط/فبراير، أطلقت الوكالة مش وير المقطعي باالنبعاث وفي ش تخدام التص ثة أعوام عن اس
ية لألمراض -البوزيتروني باب الرئيس رطان الثدي المتقّدم محلياً، وهو أحد األس وبي في تقييم س وير المقطعي الحاس التص

 والوفيات الناجمة عن السرطان في الدول األعضاء.
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تفاد من كّل واحدة منهما قرابة ، أطلقت الوكالة وحدتين للتعلُّم اإللكتروني٢٠١٨وفي عام  -٥٢ زائر، وبثّت  ٤٥٠، اس

  مشارك في كّل منهما. ١٠٠الوكالة حلقتين دراسيتين مباشرة على اإلنترنت بمشاركة 

  إدارة الموارد المائية

  ) IWAVEتعميم منهجية تعزيز توافر المياه (

رعت الوكالة في تعميم منهجية تعزيز توافر المياه ( -٥٣ تخدامها ٢٠١٨) التابعة لها في عام IWAVEش . وبات اس

اآلن معيارياً في تقييمات مشاريع التعاون التقني المتعلقة بتعزيز الفهم الهيدرولوجي من أجل زيادة توافر المياه واستدامتها. 

هم منهجية تعزيز توافر المياه، التي ُطّورت واختُبرت في  تاريكا و ُعمان والفلبينوتس تخدامات من خالل مبادكوس رة االس

من أهداف التنمية المستدامة  ٦السلمية، في كفالة جدوى مشاريع الهيدرولوجيا النظيرية ومساهمتها الفعالة في بلوغ الهدف 

حي. وفي عام  رف الص أن المياه النظيفة والص اريع ٢٠١٨بش ، ُعقدت حلقات عمل عن تعزيز توافُر المياه في إطار مش

يك والنيجرو باراغواين تعاون تقني إقليمي في كّل م ؤال بوليفيا وكولومبيا وكينيا والمكس ، ورّكزت حلقات العمل على الس

  من أهداف التنمية المستدامة. ٦المحوري فيما إذا كان الفهم الهيدرولوجي الوطني كافياً لبلوغ الهدف 

  البيئة

  رصد غازات الدفيئة عالي الدقة في الغالف الجوي

يد الكربون من أجل ال غنى عن معرفة التغييرا -٥٤ ت الطفيفة في التكوين النظائري لغازات الدفيئة مثل ثاني أكس

ادر والبالوعات. وتوفّر الوكالة مواد مرجعّية معتَمدة لمجتمع علوم الغالف الجوي في العالم، مثلما تدعم  اب المص حس

، ٢٠١٨الدقة وإمكانية مقارنتها. وفي عام المنظمات الحكومية الدولية والوطنية لضمان جودة قياسات غازات الدفيئة عالية 

ادر في عام  عت الوكالة ثالثة معايير نظيرية جديدة للكربون، لتكون متّممة للمعيار الص ، بما يمّكن المختبرات ٢٠١٦وض

رورية للنماذج المناخية  أن غاز الدفيئة، وهو أحد المدخالت الض قة بش حول العالم من اإلبالغ عن بيانات نظيرية متس

  عالمية.ال

ثات في البيئة وفي المأكوالت البحرية   فهم الملّوِ

لوكيات  -٥٥ ين فهم س هم في تحس اء بما يس تُجري الوكالة بحوثاً وتبني القدرات العلمية والتقنية في الدول األعض

عّة في البيئة وفي المأكوالت وية الثابتة، والنويدات المش ثات العض ثات مثل المعادن الثقيلة، والملّوِ البحرية. وفي عام  الملّوِ

تعال المبرومة ٢٠١٨ ارة على البيئة  –، تحقَّقت الوكالة من طريقة لتحليل مثبطات االش ئة التي لها آثار ض ثات الناش الملّوِ

ر  ماك ذات  –والبش يزيوم في األس عّة مزدوجة المقتفيات لتقييم التراكم البيولوجي للس رت تقنية جديدة للنظائر المش وطوَّ

اء، لمواجهة تأثيرات تغيُّر المناخ  د البيئي في الدول األعض اعدت الوكالة في بناء قدراِت الرص األهمية التجارية. كذلك س

المحيطات ونزع األكسجين، واالتخام بالمغذيات وإطالق المغذّيات، وتكاثر مثل تحمُّض المحيطات، وارتفاع درجة حرارة 

  الطحالب الضارة، وارتفاع مستوى سطح البحر. 

  تحليل الزئبق في البيئة البحرية

، بدأت الوكالة بالعمل عن كثب مع برنامج األمم المتحدة للبيئة ومرفق البيئة العالمية لدعم تنفيذ ٢٠١٨في عام  -٥٦

رية والبيئة من انبعاثات الزئبق ومركبات الزئبق اتفاقية مين حة البش أن الزئبق، وهي المعاهدة الرامية لحماية الص اماتا بش

أن الزئبق والفعاليات  اركت الوكالة في المؤتمر الثاني لألطراف في اتفاقية ميناماتا بش رية. وش طة بش الناجمة عن أنش

رين احبة، الذي ُعقد في جنيف في تش ت الوكالة عملها في بناء القدرات عبر  الجانبية المص الثاني/نوفمبر، حيث عرض

اليب تحليلية جديدة تم  اء مختبرات لتحليل الزئبق ومركباته، وتدريب موظفي المختبرات. كذلك قّدمت الوكالة ثالثة أس إنش
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ية والمساعدة على الحّد لتمكين الدول األعضاء من رصد الزئبق بشكل افضل في البيئة البحر ٢٠١٨التحقُّق منها في عام 

  من انبعاثه فيها.

  إنتاج النظائر المشعّة والتكنولوجيا اإلشعاعية

  بوصفه أحد النظائر الطبية  ٢٢٥-أهم نتائج حلقة عمل تقنية عن إمدادات أكتينيوم

تخدام أكتينيوم -٥٧ يمات ألفا باس تهداف بجس ، فقد ٢٢٥-إدراكاً من الوكالة لالهتمام المتزايد بالعالج عن طريق االس

أن إمدادات أكتينيوم رين األول/أكتوبر حلقة عمل تقنية لمّدة يومين بش رها أكثر من ٢٢٥-عقدت في تش اركاً  ٧٠، حض مش

ة في  ركات خاص اركون الطلب المتزايد في أنحاء  ١٧من مختبرات وطنية ومعاهد بحثية وش واً. وأبرز المش دولة عض

ارات الثالثة ألغراض العالج عن طر ٢٢٥-العالم على أكتينيوم وا مزايا وعيوب المس عة ألفا، وناقش تهداف بأش يق االس

تخالص من مخزونات اليورانيوم ية إلنتاجه من أجل تلبية الطلب المتوقع: االس ظية  ٢٣٣-الرئيس عن طريق "الَحْلب"، وتش

الت البروتونية العالية الطاقة، وإنتاج األكتينيوم ٢٣٢-الثوريوم تخدام المعّجِ تخدام  ٢٢٦-راديوممن ال ٢٢٥-باس ا باس إمَّ

اً توقُّعات إمدادات أكتينيوم اركون أيض الت اإللكترونية الخطية. وعرض المش يكلوترونات البروتونية أو المعّجِ ، ٢٢٥-الس

  .٢٢٥-وتقاسموا نتائج البحوث الحديثة، وتبادلوا األفكار بشأن مواجهة تحديات إرساء إمدادات موثوقة من أكتينيوم

تراتيجيات المحافظة على القطع األثرية المنتمية للتراث الثقافي وحمايتها من خالل المعالجة االجتماع التقن أن اس ي بش
  اإلشعاعية

تراتيجيات  -٥٨ أن اس وفي حزيران/يونيه، عقدت الوكالة، بالتعاون مع معهد رودر بوكوفيتش، اجتماعاً تقنيا بش

عاعية. وناقش أكثر من المحافظة على القطع األثرية المنتمية للتراث الثقافي و خبيراً  ٣٠حمايتها من خالل المعالجة اإلش

موا خبراتهم في  ٢٠من  عاعية ألغراض الحفاظ على التراث الثقافي، وتقاس بلداً أوجه التقدُّم الحديثة في التكنولوجيات اإلش

ْون والترم تخدام هذه التكنولوجيات بالتعاون مع أطراف معنيّة منهم القائمون على الَص يم من أجل الحفاظ على التراث اس

  الثقافي.

  تدريب واعتماد المهنيين في مجال استخدام المقتفيات اإلشعاعية والمصادر المختومة ألغراض التطبيقات الصناعية

عاعية  -٥٩ تخدام المقتفيات اإلش اء على تدريب المهنيين واعتمادهم في مجال اس تمرَّ تزايُد طلب الدول األعض اس

ادر المختومة. وبغية تلبية االحتياج المتزايد إلى بناء القدرات في هذا المجال، نظَّمت الوكالة أربع دورات للتدريب  والمص

عام  ماد في  فاق ٢٠١٨واالعت طار االت مارس، في إ دورف في آذار/ تان في زايبرس تان إقليمي تدريبي قدت دورتان  . وُع

تدريب في مجال عاوني اإلقليمي األفريقي للبحث والتنمية وال رين  الت فاق أفرا)، وفي تش العلم والتكنولوجيا النوويين (ات

ية  كا الالتين عاوني لترويج العلم والتكنولوجيا النوويين في أمري فاق الت ّفذ في إطار االت روع نُ من مش ثاني/نوفمبر ض ال

في المعهد الوطني للعلوم والكاريبي (اتفاق أركال) لمنطقة أمريكا الالتينية والكاريبي. وُعقدت دورتان تدريبيتان إقليميتان 

رين  ا، في إطار اتفاق أفرا، في حزيران/يونيه، وللمنطقة األوروبية في تش اكليه بفرنس والتكنولوجيا النووية، في س

عاعية من  ٤٠، تلقَّى ما مجموعه ٢٠١٨األول/أكتوبر. وفي عام  اً في المقتفيات اإلش ص واً التدريب  ٢٥متخّصِ دولة عض

 فقاً لمعايير الجمعية الدولية المعنية بالتطبيقات االقتفائية واإلشعاعية.وحصلوا على االعتماد و
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  األمان واألمن النوويان

  األمان النووي

 أولويات األمان النووي

عاعي وأمان النقل وأمان النفايات،  -٦٠ مل األولوياُت التي حددتها الوكالة فيما يتعلق باألمان النووي واألمان اإلش تش
دي  آت النووية؛ والقيادة والتأهب والتص غيل الطويل األجل للمنش للطوارئ، تعزيَز األطر الرقابية، وإدارة التقادم والتش

عاعات؛  دي للطوارئ؛ والوقاية من اإلش واإلدارة ألغراض األمان؛ وثقافة األمان؛ والتدريب في مجال ترتيبات التص
اج المنشآت النووية من الخدمة، والتصريفات المشعة في والتصرف المأمون في المصادر المهملة؛ واألنشطة المتعلقة بإخر

 البيئة واالستصالح البيئي.

  معايير األمان

ور متطلبات األمان المعنونة  -٦١ ودة منش ت لجنة معايير األمان مس رين الثاني/نوفمبر، أقرَّ "تقييم مواقع في تش
آت النووية"  ادرة عن  SSR-1(العدد  (Site Evaluation for Nuclear Installations)المنش لة معايير األمان الص لس من س

الوكالة) لعرضها على مجلس المحافظين. وسيُْكِمل المنشوُر المقبل للجنِة مجموعةَ منشورات متطلبات األمان الصادرة عن 
  الوكالة.

درت في عام  -٦٢ ادات األمن النووي التي ص ورات المتعلقة بمعايير األمان وإرش في  ٢٠١٨وأتاحت الوكالة المنش
ع  ة لوض تُخِدمت هذه المنص أن األمان واألمن النوويين. كما اس تخدم بش ة بالواجهة البينية اإللكترونية للمس ة الخاص المنص

  مرافق دورة الوقود النووي.خطة استراتيجية لتنقيح أدلة األمان المتعلقة بأمان 

  استعراضات النظراء والخدمات االستشارية

تمر في عام  -٦٣ تعراض النظراء  ٢٠١٨اس ول على خدمات اس اء للحص تزايُد الطلبات التي تقِدّمها الدول األعض
ارية. وخالل العام، أوفدت الوكالة  تش لة باألمان و ٥٨والخدمات االس تعراض النظراء المتص بعثات بعثة من بعثات اس

ارية إلى  تش ات الرقابية المتكاملة  ٥٠الخدمات االس تعراض واً، بما في ذلك البعثة المائة في إطار خدمة االس دولة عض
ات الرقابية  تعراض ع بعثات في إطار خدمة االس غيل. وأوفدت الوكالة تس تعراض أمان التش والبعثة المائتان لفرقة اس

ت ميم المتكاملة منها بعثتا متابعة؛ وبعثتا اس تعراض في إطار خدمة تص عراض إلجراءات التأهب للطوارئ؛ وبعثتا اس
غيل، منها بعثة تمهيدية وبعثتا متابعة لنفس الفرقة؛  تعراض أمان التش المواقع واألحداث الخارجية؛ وثماني بعثات لفرقة اس

ملين من اإلشعاعات، منها بعثة متابعة؛ وبعثتين للتقييم المستقل لثقافة األمان؛ وخمس بعثات في إطار خدمة تقييم وقاية العا
بعثة استشارية بشأن البنية األساسية الرقابية ألغراض األمان اإلشعاعي، منها ثالث بعثات متابعة؛ وست بعثات في  ١٣و

غيل الطويل األجل، منها أربع بعثات تمهيدية في نفس اإلطار؛ وثالث بعثات في إطار التقييمات  إطار جوانب أمان التش
تعراض الم تكاملة ألمان مفاعالت البحوث، منها بعثة متابعة؛ وبعثة في إطار تقييم التعليم والتدريب؛ وبعثة في إطار اس

النظراء للخبرة المكتسبة بشأن أداء أمان التشغيل؛ وست بعثات في إطار خدمة أرتميس، منها أول بعثة مشتركة بين خدمة 
ميس. كما أوفدت الوكالة ثالث بعثات لخدمة االستعراض التقني لألمان: إحداها االستعراضات الرقابية المتكاملة وخدمة أرت

 بشأن االستعراض الدوري لألمان، وإحداها بشأن استعراض أمان التصميم، وإحداها بشأن استعراض متطلبات األمان.

  تعزيز الخبرات التقنية والعلمية

ل، ا -٦٤ رين األول/أكتوبر، في بروكس لمؤتمر الدولي الرابع المعني بالتحديات التي تواجهها نظَّمت الوكالة، في تش
تدامة. وناقش  مان خبرة فّعالة ومس  ٢٥٠منظمات الدعم التقني والعلمي في مجال تعزيز األمان واألمن النوويين: ض

اركاً من  واً و ٦١مش دعم اتخاذ منظمات دولية المبادرات الرامية إلى تطوير وتعزيز القدرات العلمية والتقنية ل ٥دولة عض
  القرارات الرقابية من أجل تعزيز األمان واألمن النوويين واإلشعاعيين.



GC(63)/5 
  ١٣الصفحة 

  أمان محطات القوى النووية ومفاعالت البحوث ومرافق دورة الوقود

ينات األمان في محطات القوى  -٦٥ أن تنفيذ تحس م الخبرات بش ُعِقد اجتماع تقني، في فيينا في حزيران/يونيه، لتقاس
ره النووية القائمة، و اركاً من  ٣٥حض واً و ٢١مش أن  ٣دولة عض مة بش اهم المعلومات المتقاس تس منظمات دولية. وس

 الممارسات الوطنية في وضع الوكالة لوثيقة تقنية.

في   وانتهت الوكالة من دراسة بشأن قابلية تطبيق متطلبات األمان الخاصة بتصميم محطات القوى النووية الواردة -٦٦
ور المعنون ميم" "أمان مح المنش  SSR-2/1(العدد  (Safety of Nuclear Power Plants: Design)طات القوى النووية: التص
على المفاعالت الصغيرة والمتوسطة الحجم أو النمطية المزمع نشرها في األمد القريب. وأنشأ  )(Rev. 1)(الصيغة المنقَّحة 

غيرة ثالثة أفرقة  ميم محفل الرقابيين المعنيين بالمفاعالت الص عاملة: إحداها معنّية بالترخيص؛ وإحداها معنّية بالتص
 وتحليل األمان؛ وإحداها معنيّة بالتصنيع واإلدخال في الخدمة والتشغيل.

  التأهب والتصدي للحوادث والطوارئ

أن إبالغ الجمهور بالطوارئ النووية -٦٧ رين األول/أكتوبر، بش ا، في تش  عقدت الوكالة ندوة دولية، في فيينا بالنمس
تقطبت  عاعية، اس ارك تقريباً من  ٤٠٠واإلش اركون على أهمية تنفيذ معايير  ١٣بلداً و ٧٤مش دَّد المش منظمة دولية. وش

  األمان الخاصة بالوكالة واالستفادة من موادها التدريبية وتمارينها وأدواتها.

  لخدمةالتصرف في النفايات المشعة، والتقييمات البيئية، وإخراج المرافق النووية من ا

وراً بعنوان  -٦٨ رت الوكالة منش عة المهملة"خالل العام، نش ادر المش رف في المص أن التص ادات بش ل ، "إرش المكّمِ
عة وأمنها ادر المش أن أمان المص لوك بش ادات إلى األمان واألمن على نحو متكامل، مع لمدونة قواعد الس . وتتطرق اإلرش

"الخطة االستراتيجية األمن النووي. كما نشرت الوكالة منشوراً بعنوان  مراعاة معايير األمان الخاصة بالوكالة وإرشادات
  .الرئيسية: االستصالح البيئي لمواقع إنتاج اليورانيوم الموروثة في آسيا الوسطى"

ضارة لإلشعاعات المؤيَّنة:  -٦٩ ِشَر دليال أمان لدعم الدول األعضاء في جهودها المبذولة لحماية البيئة من اآلثار ال ونُ
تقييم األثر البيئي "من سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة) و GSG-9(العدد  رقابة التنظيمية للتصريفات المشعة""ال

طة عاعي المحتمل على المرافق واألنش اركت  GSG-10(العدد  "اإلش ادرة عن الوكالة). وش لة معايير األمان الص لس من س
  عاية كال المنشورين.الوكالة وبرنامج األمم المتحدة للبيئة في ر

  الوقاية من اإلشعاعات

َرت في عام  -٧٠ م ثالثة أدلة أمان نُِش تخدام المأمون  ٢٠١٨تُقَّدِ أن اإليفاء بمتطلبات االس ادات بش يات وإرش توص
سية الدولية (العدد  سلة معايير األمان الصادرة عن  GSR Part 3لإلشعاع المنصوص عليها في معايير األمان األسا من سل

عاعات المؤيَّنة"الوكالة):  تخدامات الطبية لإلش عاعي في االس عاعات واألمان اإلش من  SSG-46(العدد  "الوقاية من اإلش
حة للبلدان  ارك في رعايته مكتب العمل الدولي، ومنظمة الص ادرة عن الوكالة)، الذي ش لة معايير األمان الص لس س

لة معايير األمان الصادرة  GSG-7(العدد  "الوقاية من اإلشعاعات المهنية"األمريكية، ومنظمة الصحة العالمية؛ و من سلس
ارك في رعايته مكتب الع عاعات"مل الدولي؛ وعن الوكالة)؛ الذي ش من  GSG-8(العدد  "وقاية الجمهور والبيئة من اإلش

  سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة)، الذي شارك في رعايته برنامج األمم المتحدة للبيئة.

ي للطو   ارئبناء القدرات في مجال األمان النووي واألمان اإلشعاعي وأمان النقل وأمان النفايات والتأهب والتصّدِ

عاعي  ٤٢٨أجرت الوكالة  ٢٠١٨في عام  -٧١ طة بناء القدرات في مجال األمان النووي واألمان اإلش اطاً من أنش نش
ي للطوارئ. وتضمنت هذه األنشطة الدورة التعليمية الجامعية العليا المائة التي  وأمان النقل وأمان النفايات والتأهب والتصّدِ

هر في ماليزيا، وانخرط فيها  أْجَرتْها الوكالة في ميدان الوقاية من تة أش عة، على مدار س ادر المش عاعات وأمان المص اإلش
  طالب. ١٨٠٠دولة عضواً. وأتم هذه الدورة حتى اآلن أكثر من  ١٨مشاركاً من  ٣٥
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ين، يديره المعهد  -٧٢ دي للطوارئ: مركز في الص وُعيِّن مركزان جديدان لبناء القدرات في مجال التأهب والتص
يني للوقا ي، تديره األكاديمية التقنية الص ناعة النووية، واآلخر في االتحاد الروس فى العام للص تش عاعات والمس ية من اإلش

يوفر المركزان دورات تدريبية وحلقات  برغ. وس انت بطرس دي للطواري في س التابعة لروزاتوم ومركز روزاتوم للتص
ض    اإلشعاعي وتقييم الجرعات.عمل وتمارين، وطنية ودولية، بشأن اإلدارة الطبية للتعرُّ

  تعزيز الشبكات والمحافل العالمية واإلقليمية

يق أكثر من  ٢٠١٨تولَّت الوكالة في عام  -٧٣ بكة العالمية المعنية  ١٠٠تنس اط وطني وإقليمي ودولي برعاية الش نش
بكة أما من هذا تقديم الدعم لالجتماع الثالث للجنة التوجيهية لش طى، باألمان واألمن النوويين. وتض يا الوس ن أوروبا وآس

  التي ُعِقدت في براغ، في آب/أغسطس، وأُْنِشئَْت خاللها فرقة عاملة معنية بالتعليم والتدريب.

يوية، في فيينا في  -٧٤ بكة األمان النووي اآلس رين للجنة التوجيهية لش ابع والعش افت الوكالة االجتماع الس تض واس
ب ة العامة الثالثة لش بتمبر، أيار/مايو. واعتمدت الجلس يوية، التي ُعِقدت في فيينا، في أيلول/س كة األمان النووي اآلس

  االختصاصات الجديدة للمنظمات األعضاء فيها، فضالً عن الرؤية الجديدة لدى الشبكة وإنشاء أفرقة مواضيعية جديدة.

ته العام -٧٥ عاعية والنووية، خالل جلس نوية التي ُعِقدت وأقر المحفل األيبيري األمريكي للوكاالت الرقابية اإلش ة الس
تخدامها لنقل المواد  يانة الدورية لطرود التغليف المعاد اس اريع جديدة: التحقق والص في برازيليا، في تموز/يوليه، ثالثة مش
عَّات المركزية؛  يدليات المش ميم؛ ومعايير الترخيص ومتطلبات الفحص لص ع للموافقة على التص ة التي ال تخض عـّ المش

  ابية في مجال ترخيص مشغلي المفاعالت النووية.والممارسات الرق

نوي، الذي ُعِقد في فيينا في  -٧٦ اء فريق كبار الرقابيين المعنيين بمفاعالت كاندو، خالل اجتماعه الس م أعض وتقاس
ءات كانون األول/ديسمبر، الخبراَت الرقابية والمعلومات فيما يتعلق ببرامج وفعاليات تعزيز األمان وما يرتبط بها من إجرا

  تصحيحية.

  اتفاقيات األمان

استضافت الوكالة االجتماع االستعراضي السادس لألطراف المتعاقدة في االتفاقية المشتَركة بشأن أمان التصّرف  -٧٧
ره  عة، وقدمت إليه الدعم بأعمال األمانة، وقد ُعِقد في فيينا، وحض رف في النفايات المش تهلك وأمان التص في الوقود المس

يات، وقررت عقد  ٤طرفاً متعاقداً و ٦٩دوباً من من ٨٥٠أكثر من  مراقبين. ووافقت األطراف المتعاقدة على عدة توص
  اجتماع استثنائي قبل االجتماع التنظيمي الخاص باالجتماع االستعراضي السابع.

ُعِقد في  واضطلع االجتماع التنظيمي لالجتماع االستعراضي لألطراف المتعاقدة في اتفاقية األمان النووي، الذي -٧٨
ي الثامن،  تعراض اء مجموعات قُطرية وانتخاب رئيس االجتماع االس رين األول/أكتوبر، في فيينا، بأمور من بينها إنش تش

 ونواب الرئيس ومسؤولي المجموعات القُطرية.

م األمان اإلشعاعي واألمن النووي في الوكالة   منّظِ

عاعي واألمن النووي في الوك -٧٩ م األمان اإلش مانات من الخدمة؛ أَِذن منّظِ الة بإخراج مختبر التحليل الخاص بالض
ة بموقع المختبرات التابعة  ية لألمن الخاص غيل مختبر المواد النووية؛ واعتمد الخطة الرئيس وفََحَص وَجدََّد ترخيص تش

شطة المتعلقة بمشروع مختبرات التطبيقات النووية ( في ذلك تركيب  ، بما)ReNuALللوكالة في زايبرسدورف؛ وأَِذن باألن
أن أمان وأمن مختبرات الوكالة  معجل خطي في مختبر قياس الجرعات وإجراء اختبار قبول له. وأُْبِرم اتفاقان تقنيان بش

باط/فبراير  ا. ودخل كالهما حيز النفاذ في ش دورف مع الوزارات المعنية في جمهورية النمس وكانون  ٢٠١٨في زايبرس
 .، على التوالي٢٠١٧األول/ديسمبر 
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  المسؤولية المدنية عن األضرار النووية

لة  -٨٠ ائل المتص أن المس ورة بش م المش ؤولية النووية هو فريق خبراء يقّدِ إنَّ فريق الخبراء الدولي المعني بالمس
ر للفريق  ؤون القانونية. وُعِقد االجتماع الثامن عش ؤولية النووية بناء على طلب المدير العام أو مدير مكتب الش بالمس
ؤولية المتعلقة بمرافق التخلص من  ايا المس ا في أيار/مايو. وناقش الفريق، في جملة أمور، قض المذكور في فيينا بالنمس
ستمر تطبيق اتفاقيات المسؤولية النووية خالل الفترة التي تكون فيها الضوابط  د من جديد على أنه سي النفايات المشعّة. وأُّكِ

ية فاعلة، بيد أنه يمكن ع س لة، المؤس غـِّ ية عن الموقع وعند غياب جهة مش س وابط المؤس دم تطبيقها عقب رفع هذه الض
ؤولية في حال وقوع أي حادث نووي. وتطرق  أة أن تتحمل المس وبالتالي، يُتوقّع من الدولة التي وافقت على إغالق المنش

عة التي  تثناء النظائر المش ؤولية فيما يتعلّق باس ايا المس اً إلى قض نع النهائية من التعريف الفريق أيض بلغت مرحلة الص
الخاص بـ "المنتجات أو النفايات المشعة" الوارد في اتفاقيات المسؤولية النووية، وبالتالي من نطاق تطبيق هذه االتفاقيات. 

ابلة لالستعمال في وفي هذا الصدد، خلُص الفريق إلى أّن الموادَّ التي لم تبلغ بعُد المرحلة النهائية من التصنيع التي تجعلها ق
ل فيها هذه الموادُّ إلى شكلها النهائي، تكوُن  أي غرض صناعي أو تجاري أو طبي أو علمي أو تعليمي، والمرافَق التي تُحوَّ

ار الفريق بالتحديد إلى أن الموليبدينوم تنتاج، أش تناداً إلى هذا االس ؤولية النووية. واس مولةً باتفاقيات المس الموجود  ٩٩-مش
  ولّدات التي تُزّوُد بها المستشفيات والعيادات الطبية يقع خارج نطاق تطبيق اتفاقيات المسؤولية النووية. في الم

ؤولية النووية على محطات القوى النووية المحمولة وأكَّد من  -٨١ ألة تطبيق اتفاقيات المس ة مس ل الفريق مناقش وواص
تنتاجات بأّن المحطات من هذ ا القبيل التي تكون في مواقع ثابتة (أي، في حالة المفاعالت جديد على ما خلُص إليه من اس

العائمة التي تكون راسية بواسطة مرساة مثبتة في قاع البحر أو الشاطئ، ومرتبطة بالشاطئ بواسطة خطوط قوى) تندرج 
ار الفريق ؤولية النووية. كما أش مولة بنظام المس آت النووية"، وهي بالتالي مش من نطاق تعريف "المنش إلى أّن نَْقل  ض

أن أي عملية نقل أخرى  أنه في ذلك ش ؤولية النووية، ش اً باتفاقيات المس موالً أيض يكون مش نّع، س مفاعل يعمل بوقود مص
يتطرق الفريق خالل اجتماعه المقبل لمواد نووية. يا محددة تتعلق بمحطات القوى النووية  ٢٠١٩في عام  وس ا لقض

  المحمولة.

دت حلقة وفي أيار/مايو ُعِقدت في  -٨٢ رار النووية. وزوَّ ؤولية المدنية عن األض أن المس ابعة بش فيينا حلقة العمل الس
رار النووية. وُعِقدت حلقة عمل  ؤولية المدنية عن األض اركين بمقّدمة عن النظام القانوني الدولي الخاص بالمس العمل المش

  تشرين الثاني/نوفمبر. وطنية بشأن المسؤولية المدنية عن األضرار النووية، في الخرطوم، في

  األمن النووي

  أولويات األمن النووي

أن األمن  -٨٣ تعدادات لالجتماع الدولي الثالث بش مل األولوياُت التي حددتها الوكالة في مجال األمن النووي االس تش
مام العالمي إلى التعديل الُمدخل على اتفاقية الحم٢٠٢٠النووي، المقرر َعْقُده في عام  اية المادية للمواد ، وترويَج االنض

 النووية.

  المؤتمر الدولي بشأن أمن المواد المشعة: سبل المضي قُدماً للمنع والكشف

ي قُدماً للمنع  -٨٤ بل المض عة: س أن أمن المواد المش مبر، نظَّمت الوكالة المؤتمر الدولي بش في كانون األول/ديس
ف. وكان هذا المؤتمر، الذي اجتذب أكثر من  و، أول مؤتمر تعقده الوكالة  ١٠٠أكثر من خبيراً من  ٥٥٠والكش دولة عض

م  عة الخارجة عن التحّكم الرقابي. وتقاس م خبراء في مجال حماية المرافق وخبراء في مجال أمن المواد المش يض
ات الجيدة، من بين أمور أخرى، في تنفيذ تفادة والممارس اركون الدروس المس أن المواد  المش يات األمن النووي بش "توص

توصيات األمن النووي بشأن "من سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة)، و ١٤(العدد  عة والمرافق ذات الصلة"المش
عة األخرى الخارجة عن التحكم الرقابي"  ادرة عن  ١٥(العدد المواد النووية والمواد المش لة األمن النووي الص لس من س

 الوكالة).
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  النووية تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد

ية  -٨٥ فاق لدول األطراف في ات ماع التقني الرابع لممثلي ا نا االجت لة في فيي مبر، نّظمت الوكا كانون األول/ديس في 
ارك فيه أكثر من  دولة طرفاً. وناقش الممثلون،  ٦٠الحماية المادية للمواد النووية وفي تعديل اتفاقية الحماية المادية، وش

أن القوانين واللوائح المنفِّذة لالتفاقية من بين أمور أخرى، دور جهات  الً عن تبادل المعلومات بش ال الُمعَيَّنة، فض االتص
مي للدول األطراف في التعديل  رت األمانة كذلك اجتماعاً غير رس مبر، يسَّ المذكورة وتعديلها. وفي كانون األول/ديس

تعدادات لمؤتمر، من المزمع عقده في عام  المدخل على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، بدأت خالله ، ٢٠٢١االس
 ٥٠للدول األطراف بغية استعراض تنفيذ االتفاقية المذكورة وفق التعديل المدخل عليها. وشاركت في هذا االجتماع حوالي 

مت ثالث حلقات عمل إقليمية للترويج لالنضمام العالمي إلى التعديل المدخل على اال   تفاقية المذكورة.دولة طرفاً. كما نُّظِ

  سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة

نوات، وبدأت فترةَ واليٍة  -٨٦ ادات األمن النووي الفترة الثانية من فترات واليتها التي تمتدُّ لثالث س أكملت لجنة إرش
ِدرت في عام  اد ٢٠١٨ثالثة في حزيران/يونيه. وأُْص لة األمن النووي الص لس من س ورات جديدة ض ة منش رة عن خمس

لة: ية للمواد النووية والمرافق النووية"  الوكا ماد ية ال قة ("الحما يذ الوثي عدد  )INFCIRC/225/Revision 5تنف من  G-27(ال
(العدد  "وضع اللوائح والتدابير اإلدارية المتصلة بها في مجال األمن النووي"و، سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة)

29-G لة األمن الن لس ادرة عن الوكالة)، ومن س تدامة منظومة األمن النووي"ووي الص من  G-30(العدد  "الحفاظ على اس
ادرة عن الوكالة)، و لة األمن النووي الص لس لة األمن  G-31(العدد "بناء القدرات ألغراض األمن النووي" س لس من س

ادرة عن الوكالة)، و وبّيِ لنُُظم األجهزة والتحكُّمالنووي الص لة  T-33(العدد  في المرافق النووية" "األمن الحاس لس من س
ادرة عن الوكالة). وبحلول نهاية عام  ِدر ما مجموعه ٢٠١٨األمن النووي الص من هذه  ٣٢، كان قد أُْص وراً ض منش

  منشوراً في مراحل مختلفة من اإلعداد. ١٤منشورات أخرى، وكان  ١٠السلسلة، واعتمد نشر 

  بناء القدرات

طة تدريبية متعلقة باألمن  ١٠٥الوكالة ، عقدت ٢٠١٨في عام  -٨٧ عيد الوطني و ٤٢منها  —أنش على  ٦٣على الص
عيد الدولي أو اإلقليمي  ارك من  ٢٢٠٠وفَّرت التدريب ألكثر من  —الص دولة. كما أعطت الوكالة األولوية  ١٣٩مش

اء، بناًء على الط اعدة الدول األعض ع وتنفيذ خطط متكاملة لدعم األمن النووي لمس لب، في تعزيز نُُظِمها لألمن لوض
، اعتمدت ثالث دول أعضاء الخطط المتكاملة لدعم األمن النووي التي أُعدَّت لها، ليصل مجموع ٢٠١٨النووي. وفي عام 

خطة. كما قدَّمت الوكالة المساعدة إلى خمس دول أعضاء تستضيف فعاليات عامة كبرى  ٨١ما اعتُمد من هذه الخطط إلى 
افة لتعزيز تنفيذ تد تض افية تعتزم اس بُع دوٍل إض رت س ابير األمن النووي قبل إقامة تلك الفعاليات وأثناء تنظيمها. وحض

أن نظم األمن النووي وتدابيره لألحداث العامة  تقبل القريب حلقةَ العمِل التي ُعِقدت بش فعاليات عامة كبرى في المس
 الرئيسية، في واشنطن العاصمة، في حزيران/يونيه.

  ات النظراء والخدمات االستشاريةاستعراض

ة بالحماية المادية  -٨٨ ارية الدولية الخاص تش إكوادور إلى  —أوفدت الوكالة أربع بعثات من بعثات الخدمة االس
را ويس ا واليابانو وس ارية الدولية فرنس تش عت الوكالة مجموعة من المبادئ التوجيهية تتعلق ببعثات الخدمة االس . كما وض

  وي.الخاصة باألمن النو
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 ١،٢التحقق النووي
  ٢٠١٨تنفيذ الضمانات في عام 

تستخلص الوكالة، في نهاية كل عام، استنتاجاً بشأن الضمانات فيما يخصُّ كل دولة تُطبَّق فيها الضمانات. ويستند   -٨٩
تها لحقوقها  مانات خالل ممارس لة بالض تنتاج إلى تقييم جميع ما يتوفر للوكالة من معلومات ذات ص ووفائها هذا االس

  بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات خالل ذلك العام.

مانات على ٢٠١٨وفي عام   -٩٠ مانات نافذة معقودة مع الوكالة. ومن  ٣،٤دولة ١٨٢، ُطبِّقت الض مرتبطة باتفاقات ض
افية نافذة املة وكذلك ببروتوكوالت إض مانات ش ت دولة، ا ١٢٩والبالغ عددها  ٥بين الدول المرتبطة باتفاقات ض تخلص س

تنتاجاً عاماً مفاده أنَّ  لمية في  جميعالوكالة اس طة الس ا فيما يخصُّ بقية ٦دولة ٧٠المواد النووية ظلت في نطاق األنش ؛ أمَّ
طة نووية غير معلنة في كل  ٥٩الدول البالغ عددها  أن عدم وجود مواد وأنش رورية بش دولة، وحيث كانت التقييمات الض

وى أنَّ المواد النووية دولة من هذه الدول ال تزال  تنتج الوكالة س لمية.  المعلنةجارية، فلم تس طة الس ظلَّت في نطاق األنش
افية نافذة والبالغ عددها  املة ولكنها غير مرتبطة ببروتوكوالت إض مانات ش  ٤٥وفيما يخصُّ الدول المرتبطة باتفاقات ض

ت الوكالة فقط إلى أنَّ المواد النووية  لمية. وفيما يتعلق بالدول التي ظلَّ  المعلَنةدولة، خلص طة الس ت في نطاق األنش
استُخلص بشأنها االستنتاج األوسع نطاقاً، تستطيع الوكالة أن تنفِّذ الضمانات المتكاملة، وهي توليفة مثلى تجمع بين التدابير 

ى قدر من الف افية لتحقيق أقص املة والبروتوكوالت اإلض مانات الش عالية والكفاءة في الوفاء المتاحة بموجب اتفاقات الض
  .٧،٨دولة ٦٧، نُفِّذت الضمانات المتكاملة في ٢٠١٨بالتزامات الوكالة المتعلقة بالضمانات. وخالل عام 

اً فيما يخصُّ المواد النووية الموجودة في مرافق مختارة كائنة في الدول األطراف الخمس   -٩١ مانات أيض ونُفِّذت الض
راف في معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية (معاهدة عدم االنتشار) بموجب اتفاقات الضمانات الحائزة ألسلحٍة نوويٍة األط

ت الوكالة إلى أنَّ المواد النووية الموجودة في المرافق  ة بها. وفيما يخصُّ هذه الدول الخمس، خلص الطوعية الخاص
لم طة الس مانات ظلَّت في نطاق األنش وص المختارة التي ُطبِّقت عليها الض مانات على النحو المنص حبت من الض ية أو ُس

  عليه في االتفاقات.
___________________ 

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.

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

تخالص أّيِ   ٣ تطع اس مانات فيها ولذلك لم تس عبية الديمقراطية، التي لم تنفِّذ الوكالة ض مل هذه الدول جمهورية كوريا الش ال تش
  استنتاج بشأنها.

  وتايوان، الصين.  ٤

  إضافية تُطبَّق بصورة مؤقتة إلى حين دخولها حيِّز النفاذ. أو ببروتوكوالت  ٥

  وتايوان، الصين.  ٦

بانيا، وأرمينيا  ٧ تراليا، وإس تونيا، وأس يا، وأندورا، وألمانيا، وألبانيا، وإكوادور، وإس تان، وأوروغواي، وإندونيس ، أوكرانيا، وأوزبكس

لندا، وآيرلنداو وانا، وبنغالديش، وبلغاريا، وبلجيكا، والبرتغال، وباالو، وإيطاليا، وأيس و، وبوتس ، جامايكا، وبيرو، وبولندا، وبوركينا فاس

، سلوفاكيا، ورومانيا، والدانمرك، وجنوب أفريقيا، وجمهورية كوريا، وجمهورية تنزانيا المتحدة، والجمهورية التشيكية، والجبل األسودو

لوفينياو نغافورة، وس ويد، وس را، والس ويس يل، وس يش تان، ، ويليش، وس تان، وفييت نام، وفنلندا، والفلبين، وغانا، وطاجيكس ، كازاخس

وليو ي الرس مبرغ، والتفيا، والكويت، وكوبا، وكندا، وكرواتيا، والكرس قر، ومالي، ومالطة، وليتوانيا، وليبيا، ولكس  مقدونيا، ومدغش
مالية م  الش مالية’(يحل اس ابق ‘  مقدونيا الش م الس ً جمهورية ’محل االس ابقا الفية س باط/فبراير  ١٥اعتباراً من  ‘مقدونيا اليوغوس ش

  .اليونان، واليابان، وهولندا، وهنغاريا، ونيوزيلندا، والنمسا، والنرويج، وموناكو، وموريشيوس، و)٢٠١٩

  وتايوان، الصين.  ٨
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وفيما يخصُّ الدول الثالث التي نفَّذت فيها الوكالة ضمانات عمالً باتفاقات ضمانات تخصُّ مفردات بعينها وتستند   -٩٢
ت الوكالة إلى أنَّ المواد والمرافق وغيرها من المفرداINFCIRC/66/Rev.2إلى الوثيقة  ت النووية التي ُطبِّقت عليها ، خلص

  الضمانات ظلَّت في نطاق األنشطة السلمية.

مبر  ٣١وحتى   -٩٣ ار لم تُدخل بعُد  ١١، كانت هناك ٢٠١٨كانون األول/ديس دولة طرفاً في معاهدة عدم االنتش
ول األطراف، لم تستطع الوكالة اتفاقات ضمانات شاملة حيِّز النفاذ بمقتضى المادة الثالثة من المعاهدة. وفيما يتعلق بهذه الد

  أن تستخلص أي استنتاجات بشأن الضمانات.

  عقد اتفاقات الضمانات والبروتوكوالت اإلضافية، وتعديل بروتوكوالت الكميات الصغيرة وإلغاؤها

يذ   -٩٤ لة تنف لت الوكا نات والبروتوكوالت واص ما قات الض فا خطة عمل اإلجراءات الرامية إلى ترويج عقد ات
ثت في أيلول/سبتمبر ٩يةاإلضاف ، دخل اتفاق ضمانات شاملة ومعه بروتوكول كميات ٢٠١٨. وخالل عام ٢٠١٨، التي ُحّدِ

افة إلى ذلك، وافق مجلس المحافظين على اتفاق  افي حيِّز النفاذ فيما يخصُّ ليبيريا. وباإلض غيرة وبروتوكول إض ص
غيرة فيما يخصُّ دولة  املة وبروتوكول كميات ص مانات ش طينض افي حيِّز النفاذ فيما يخصُّ ١٠فلس . ودخل بروتوكول إض

صربيا. وُوقِّع بروتوكول إضافي فيما يخصُّ الجزائر، ووافق مجلس المحافظين على بروتوكول إضافي فيما يخصُّ سري 
افي ملحق به فيما يخصُّ المملكة المتحدة. وأُلغى بروتوك مانات طوعي وبروتوكول إض ول كميات النكا. وُوقِّع اتفاق ض

دة  ات المتح ا والوالي اراغواي وتونغ غيرة معقودة مع ب ات ص ت بروتوكوالت كمي ل ّدِ ا، وُع اليزي غيرة معقود مع م ص
ادر في ١١األمريكية ر مجلس المحافظين الص يا مع مقرَّ بتمبر  ٢٠، تمش أن هذه البروتوكوالت. وبحلول  ٢٠٠٥أيلول/س بش

مانات نافذة ، كان عدد الدول المرتبطة با٢٠١٨نهاية عام  دولة، وعدد الدول المرتبطة ببروتوكوالت  ١٨٣تفاقات ض
افية نافذة  افي واحد مؤقتاً إلى حين دخوله حيِّز النفاذ فيما يخصُّ جمهورية إيران ١٣٤إض تمر تطبيق بروتوكول إض . واس

المية. وبحلول نهاية عام  غيرة ٦٤، كانت ٢٠١٨اإلس دولة  ٥٨المنقَّح (منها  دولة قد قبلت نصَّ بروتوكول الكميات الص
  دول بروتوكوالت الكميات الصغيرة الخاصة بها. ٨دخل فيها النصُّ المنقَّح حيز النفاذ)، في حين ألغت 

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

لت الوكالة جهود ا٢٠١٨طوال عام   -٩٥ لة بالمجال النووي ، واص أن التزامات إيران المتص د بش لتحقُّق والرص
تركة. وخالل العام، قدَّم المدير العام أربعة تقارير إلى مجلس المحافظين وبموازاة ذلك  املة المش بموجب خطة العمل الش

المية إلى مجلس األمن التابع لألمم المتحدة بعنوان  د في جمهورية إيران اإلس وء قرار مجلس "التحقُّق والرص على ض
دة  ح ت م م ال ألم ع ل اب ت ن ال ق  )"٢٠١٥( ٢٢٣١األم ائ وث ، GOV/2018/33، وGOV/2018/24، وGOV/2018/7(ال

  ).GOV/2018/47و

  الجمهورية العربية السورية (سوريا)

طس   -٩٦ مانات الم، قدَّم المدير العام تقريراً إلى مجلس المحافظين بعنوان "٢٠١٨في آب/أغس عقود تنفيذ اتفاق الض
)، يتناول فيه التطورات ذات الصلة GOV/2018/35" (الوثيقة بموجب معاهدة عدم االنتشار في الجمهورية العربية السورية

). وأبلغ المدير العام مجلس المحافظين أنَّه لم GOV/2017/37(الوثيقة  ٢٠١٧المستجدَّة منذ التقرير السابق في آب/أغسطس 

___________________ 

  /pdf2018-2017-action-of-plan-sg/18/09https://www.iaea.org/sites/default/files. متاحة (باللغة اإلنكليزية) على الموقع التالي:  ٩

لطاته، أو في ما  ١٠ ع القانوني ألي بلد أو إقليم أو لس تخدمة ال تنطوي على إبداء أي رأي َمهَما كان في ما يتعلق بالوض مية المس التس
  يتعلق بتعيين حدوده.

خ في الوث  ١١ تنس مانات المس غيرة المعقود معها والملحق باتفاق الض يقة عدَّلت الواليات المتحدة األمريكية بروتوكول الكميات الص
INFCIRC/366  افي األول لمعاهدة تالتيلولكو، والذي بين الواليات المتحدة األمريكية والوكالة المعقود بموجب البروتوكول اإلض

  يغطي أراضي الواليات المتحدة األمريكية المشمولة بالبروتوكول األول.
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ح للغاية أنَّ مبنى جرى تدميره في  ترد لعلم الوكالة أيُّ معلومات أنها أن تؤثِّر في تقييم الوكالة بأنَّه من المرجَّ جديدة من ش
وريا للوكال ، جدَّد المدير العام دعوته إلى ٢٠١٨وفي عام  ١٢ة.موقع دير الزور كان مفاعالً نوويا وكان ينبغي أن تعلنه س

أن ا ا بش وريا بأن تتعاون مع الوكالة تعاوناً تامَّ تجب س لة بموقع دير الزور وأماكن أخرى. ولم تس ائل المعلَّقة المتص لمس
  سوريا بعُد لهذه الدعوات.

ستناًدا إلى تقييم المعلومات التي قدَّمتها سوريا وسائر ما توفَّر للوكالة من معلومات ذات صلة، لم تعثر الوكالة   -٩٧ وا
رات تدلُّ على تحريف مواد نووية معلنة من ا لمية. وفيما يخصُّ عام على أّيِ مؤش طة الس ت الوكالة ٢٠١٨ألنش ، خلص

  بشأن سوريا إلى أنَّ المواد النووية المعلنة ظلَّت في نطاق األنشطة السلمية.

  جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

الضمانات "تطبيق ، قدَّم المدير العام تقريراً إلى مجلس المحافظين والمؤتمر العام بعنوان ٢٠١٨في آب/أغسطس   -٩٨
عبية الديمقراطية" ن التقرير معلومات عن آخر ما GOV/2018/34–GC(62)/12(الوثيقة  في جمهورية كوريا الش مَّ )، وتض

طس  دار تقرير المدير العام في آب/أغس تجدَّ من تطورات منذ إص ). وقدَّم GOV/2017/36-GC(61)/21(الوثيقة  ٢٠١٧اس
ت تهاللية إلى مجلس المحافظين في المدير العام المزيد من المعلومات المس رين الثاني/نوفمبر  ٢٢كَملة في كلمته االس تش

٢٠١٨.  

رورية التي ينصُّ عليها اتفاق ١٩٩٤ومنذ عام   -٩٩ مانات الض طة الض طالع بجميع أنش ، لم تتمكَّن الوكالة من االض
عبية الديمقراطية بموجب معاهدة عدم االن مانات المعقود مع جمهورية كوريا الش ار. ومنذ نهاية عام الض وحتى  ٢٠٠٢تش

ان/أبريل  –، لم تكن الوكالة قادرة ٢٠٠٧تموز/يوليه  على تنفيذ أّيِ تدابير للتحقُّق  – ٢٠٠٩وما زالت غير قادرة منذ نيس
  في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، ولذلك لم تستطع الوكالة استخالص أي استنتاجات خاصة بالضمانات بشأنها.

رات البرنامج النووي ٢٠١٨ي عام وف  -١٠٠ د تطوُّ لت رص طة تحقُّق في الميدان، بيد أنَّ الوكالة واص ، لم تُنفَّذ أيُّ أنش
مانات، بما في ذلك معلومات  لة بالض عبية الديمقراطية، وتقييم جميع المعلومات المتاحة لها ذات الص لجمهورية كوريا الش

  المصادر المفتوحة والصور الساتلية.

طس وك  -١٠١ ئا في آب/أغس عبية الديمقراطية، اللذان أُنش ثَّف الفريُق التنفيذي والفرقةُ المعنيَّة بجمهورية كوريا الش
د البرنامج النووي  ٢٠١٧،١٣ عبية الديمقراطية من جهود رص جهودهما. وقد زادت الفرقة المعنية بجمهورية كوريا الش

عبية الديمقراطية من خالل جمع الص تعدادها لجمهورية كوريا الش زت اس اتلية على نحو أكثر تواتراً، وعزَّ ور الس
شعبية الديمقراطية. وشملت اإلجراءات الرامية  لالضطالع فوراً بأي أنشطة قد يُطلب منها إجراؤها في جمهورية كوريا ال

ط ين المحتملين لالض ياغة وتحديث نُُهج وإجراءات التحقق؛ وتحديد المفتش تعداد ما يلي: ص طة إلى تعزيز االس الع باألنش
مان توافر تكنولوجيات ومعدات  ص لهم؛ وض عبية الديمقراطية وتوفير التدريب المتخص األولية في جمهورية كوريا الش
تعداد الوكالة في حدود الموارد  طة األولية. وقد بُذلت جميع هذه الجهود المتعلقة بتعزيز اس التحقق المالئمة لدعم األنش

اهمات  ي فيما المتاحة، بما في ذلك مس ياس ل إلى اتفاق س اء. وفور التوص خارجة عن الميزانية من عدد من الدول األعض
ب، إذا  عبية الديمقراطية في الوقت المناس تعداد للعودة إلى جمهورية كوريا الش بين البلدان المعنية، فإنَّ الوكالة على اس

  لس المحافظين.طلبت منها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ذلك ورهناً بموافقة مج

___________________ 

(الذي اعتُِمد من خالل تصويت)، إلى  ٢٠١١نيه الصادر في حزيران/يو /2011/41GOVدعا مجلس المحافظين سوريا، في قراره    ١٢
ار، وعلى  مانات الذي عقدته في إطار معاهدة عدم االنتش رعة عدم امتثالها التفاق الض جملة أمور من بينها أن تعالج على وجه الس

مانات المعقود معها وتمكينها من الوص ى اتفاق الض د الوكالة بتقارير محدَّثة بمقتض وص أن تزِوّ ول إلى جميع المعلومات وجه الخص
ائل العالقة بما يمكِّ  ي جميع المس ّوِ خاص على النحو الالزم للوكالة من أجل التحقُّق من هذه التقارير، وأن تس ن والمواقع والمواد واألش

  الوكالة من تقديم التأكيدات الضرورية بشأن الطابع السلمي الخالص للبرنامج النووي السوري.

 ./61GC(-2017/36GOV/(21قة من الوثي ١٢الفقرة    ١٣
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غيل ٢٠١٨وفي عام   -١٠٢ ق داللتها مع تش رات تتس د موقع يونغبيون. والحظت الوكالة مؤش لت الوكالة رص ، واص
. ٢٠١٨ميغاواط (كهربائي)) في يونغبيون حتى منتصف آب/أغسطس  ٥مفاعل محطة يونغبيون للقوى النووية التجريبية (

رين الثا طس حتى تش ف آب/أغس غيل المفاعل ٢٠١٨ني/نوفمبر وفي الفترة من منتص رات على تش ، كانت هناك مؤش
مبر  عة، وفي كانون األول/ديس ورة متقّطِ بع األول  ٢٠١٨بص غيل المفاعل. وابتداء من الرُّ رات على تش لم تكن هناك مؤش

طة قرب نهر كوريونغ، يُحتمل أنَّها كانت متعلقة بإدخال تغييرات على نظام التبري٢٠١٨من عام  د الخاص ، لوحظت أنش
ييد و/أو المفاعل الذي تبلغ قدرته  ان/أبريل وأوائل  ٥بمفاعل الماء الخفيف قيد التش ميغاواط (كهربائي). وبين أواخر نيس

عاعية. ولم تكن مدة ٢٠١٨أيار/مايو  غيل المحطة البخارية التي تخدم مختبر الكيمياء اإلش رات على تش ، كانت هناك مؤش
غيل المحطة البخارية كافية ل ميغاواط (كهربائي). وفي محطة  ٥دعم إعادة معالجة قلب كامل للمفاعل الذي تبلغ قدرته تش

تخدام مرفق اإلثراء بالطرد المركزي  ق داللتها مع اس رات تتس بان الوقود النووي كانت هناك مؤش نيع قض يونغبيون لتص
الة أنشطة تتسق داللتها مع تصنيع مكونات المبلغ بشأنه والكائن في المحطة. وفي موقع مفاعل الماء الخفيف، الحظت الوك

  للمفاعل ومع النقل المحتمل لهذه المكونات إلى مبنى المفاعل.

ادر   -١٠٣ اتلية ومعلومات المص ور الس مانات، بما في ذلك الص لة بالض وقد قيَّمت الوكالة جميع المعلومات ذات الص
القرب من ب من محيط أمني ب اني ض ي المفتوحة، عن مجموعة من المب ارض حجم المبنى الرئيس انغ. وال يتع يونغ ي

م به مرفق لإلثراء بالطرد المركزي. وال يتعارض الجدول الزمني  ية المرتبطة به مع ما يتس اس ائص البنية األس وخص
  ١٤.للتشييد مع برنامج جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلثراء اليورانيوم المبلغ بشأنه

معاينة موقع يونغبيون أو المواقع األخرى في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. وبدون  ولم يكن متاحاً للوكالة  -١٠٤
مثل هذه المعاينة، ال تستطيع الوكالة تأكيد حالة تشغيل أو سمات نسق/تصميم المرافق أو المواقع، وال تأكيد طبيعة األنشطة 

  المضطلع بها فيها أو الغرض من هذه األنشطة.  

تمرار  -١٠٥ لة تطويره  خالل عام  واس عبية الديمقراطية ومواص ، بما في ٢٠١٨البرنامج النووي لجمهورية كوريا الش
ميغاواط (كهربائي))، واستخدام  ٥ذلك األنشطة المتعلقة بمفاعل محطة يونغبيون للقوى النووية التجريبية (الذي تبلغ قدرته 

ييد في مفاعل الماء الخفيف، جميعها أموٌر المبنى الذي يؤوي مرفق اإلثراء بالطرد المركزي المبلغ  أنه، وأعمال التش بش
ادرة عن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، بما في ذلك القرار  لة الص حة للقرارات ذات الص  ٢٣٧٥تمثِّل انتهاكاٍت واض

  )، وهي مدعاة لألسف عميق.٢٠١٧(

  تعزيز الضمانات

"تنفيذ نُهج الضمانات على مستوى تقريراً إلى مجلس المحافظين بعنوان ، قدَّم المدير العام ٢٠١٨في تموز/يوليه  -١٠٦
كاملة  نات المت ما عة للض لدول الخاض ما يخصُّ ا لدولة في بة الخبرات —ا لدروس المكتس فادة وا ت قة  "المس (الوثي

GOV/2018/20.(  ياق تحديث وتنفيذ تفادة في س بة والدروس المس ويحتوي هذا التقرير على تحليل األمانة للخبرات المكتس
مانات المتكاملة، كما هو مبيَّن في الوثيقة  عة للض توى الدولة فيما يخصُّ الدول الخاض مانات على مس نهج الض

GOV/2013/38  والوثيقةGOV/2014/41  وتصويبهاCorr.1. 

عت، ٢٠١٨م خالل عاو  -١٠٧ توى الدولة فيما يخصُّ  وض مانات على مس اتفاق رتبطة بدول م خمسالوكالة نُهج الض
املة مانات ش مانات على . ض عت لها نُُهج ض املة التي ُوض مانات ش ل مجموع عدد الدول المرتبطة باتفاق ض وبذلك يص

توى الدولة إلى  بة  ١٣٠دولة. وتحوز هذه الدول البالغ عددها  ١٣٠مس من جميع المواد النووية  ⁒٩٧قدرها دولة نس
مل هذه الدول  املة، وتش مانات ش مانات في دول مرتبطة باتفاق ض عة للض ب الكميات المعنوية) الخاض دولة  ٦٧(حس

ع نطاقاً؛ و تنتاج األوس أنها االس تُخلص بش افي نافَِذْين اس املة وبروتوكول إض مانات ش دولة مرتبطة  ٣٥مرتبطة باتفاق ض

___________________ 

ير الفقرة /55GC(-2011/53GOV/(24من الوثيقة  ٣٠الفقرة    ١٤ افة إلى ذلك، تش  /55GC(-2011/53GOV/(24من الوثيقة  ٥٠. وباإلض
رات على أنَّ  عبية الديمقراطية بتكنولوجيا اإلثراء بالطرد المركزي، وإلى وجود مؤش إلى تقارير عن تزويد جمهورية كوريا الش

  .٢٠٠١جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كان بمقدورها إنتاج سادس فلوريد اليورانيوم قبل عام 
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املة  مانات ش ع نطاقاً؛ و وبروتوكولباتفاق ض تنتاج األوس أنها االس تخلص بعُد بش افي نافَِذْين لم يُس دولة مرتبطة  ٢٨إض
مانات على  باتفاق ضمانات شاملة دون أن يكون لديها بروتوكول إضافي نافذ. وفيما يخصُّ الدول التي ال تُنفَّذ فيها نُهج ض

توى الدولة،  تندمس ما تس طة الض ب  إلى نات الميدانية أنش مانات، وتُنفَّذ تقنيات وتكنولوجيات جديدة، حس معايير الض
  االقتضاء، لتعزيز الفعالية وتحسين الكفاءة.

  التعاون مع السلطات الحكومية واإلقليمية

مانات، عقدت الوكالة   -١٠٨ اعدة الدول على بناء قدراتها على تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالض دورة تدريبية  ١٣بغية مس
ر ومراقبة المواد  راف على النظم الحكومية واإلقليمية المعنية بحص ؤولين عن اإلش دولية وإقليمية ووطنية لفائدة المس

ً  ٢٥٠النووية وعن تنفيذ تلك النظم. وإجماالً، تلقَّى أكثر من  اركا لداً  ٥٠ نحو من مش يع تتعلَّق مواض على التدريب ب
اركت الوكالة  مانات. وش اس ثنائي. وفي عام بالض اء على أس طة تدريبية أخرى نظَّمتها الدول األعض اً في ثالثة أنش أيض

ارية التابعة للوكالة والمعنية بالنظام ٢٠١٨ تش يك، بناء على طلبها، بعثة في إطار الخدمة االس ، أوفدت الوكالة إلى المكس
في إطار خدمة االستعراض المتكامل للبنية األساسية الحكومي لحصر ومراقبة المواد النووية، وشاركت في بعثتين أُوفدتا 

عوديةالنووية، إلى  ورة إلى البلد و المملكة العربية الس داء المش ملت كلٌّ منهما، من بين جملة أمور، إس النيجر، وش
تهالل  مانات بالتزامن مع اس أن كيفية اتِّباع طريقة منهجية لتعزيز القدرات الالزمة لتطبيق الض يف بش تض برنامج المس

  للقوى النووية.

  معدَّات وأدوات الضمانات

ت الوكالة طوال عام   -١٠٩ د المركَّبة في المرافق  ٢٠١٨حرص ة بالرص تمر األجهزة والمعدات الخاص على أن تس
م تلك األجهزة والمعدات بأهمية حيوية في تنفيذ  النووية في مختلف أنحاء العالم في العمل على النحو المطلوب، حيث تتَّس
تبدال وحدات المراقبة المتقادمة. وبنهاية  لت الوكالة تنفيذ نظام المراقبة من الجيل التالي، باس مانات تنفيذاً فعَّاالً. وواص الض

  جهاز تصوير بنظام المراقبة من الجيل التالي. ٨٨١، ُرِكّب ما مجموعة ٢٠١٨عام 

  الخدمات التحليلية الخاصة بالضمانات

عت جميعها للتحليل في مختبر المواد النووية  ٤٨٧وكالة ، جمعت ال٢٠١٨في عام   -١١٠ عينة من المواد النووية، خض
اً  بكة مختبرات التحليل، بما في ذلك مختبر  ٤٨١التابع للوكالة. وجمعت في نفس العام أيض عينة بيئية تولت تحليلها ش

  العينات البيئية ومختبر المواد النووية التابعان للوكالة.

  عاملة في ميدان الضماناتتنمية القوى ال

مانات  ١٦٥، عقدت الوكالة ٢٠١٨في عام   -١١١ ي ومحلِّلي الض مانات لتزويد مفتِّش دورات تدريبية في مجال الض
بالكفاءات التقنية والسلوكية الضرورية. وشملت هذه الدورات التدريبية نُسختين من الدورة التمهيدية بشأن ضمانات الوكالة 

ي لفائدة ُعقدتا في مقر الوكا افة إلى عدَّة دورات ُعقدت في المرافق  ٣٠لة الرئيس ين المعيَّنين حديثًا، باإلض من المفتش
  النووية لتعزيز الكفاءات العملية فيما يخصُّ تنفيذ الضمانات في الميدان.

  تكنولوجيا المعلومات: تحديث تكنولوجيا معلومات الضمانات

ر  -١١٢ ب الجدول الزمني المحدَّد في انتهت الوكالة من العملية المقرَّ مانات حس ة لتحديث تكنولوجيا معلومات الض
روع تحديث تكنولوجيا معلومات  تُكملت هذه العملية في إطار مش من النطاق وفي حدود الميزانية. وقد اس أيار/مايو، وض

تحداث أدوات لتكن ين األدوات والتطبيقات البرامجية القائمة، واس مانات، وانطوت على تحس ولوجيا المعلومات الض
  وتطبيقات برامجية جديدة، وتعزيز أمن المعلومات.
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  ندوة الضمانات

مانات الدولية، التي ُعقدت   -١١٣ ي في فيينا ندوة الض ها الرئيس افت الوكالة في مقّرِ تض رين الثاني/نوفمبر، اس في تش
تقبلية". وركزت الندوة على تحديد التكنول مانات المس تغاللها بعنوان "بناء قدرات الض وجيات المبتكرة التي يمكن اس

ألغراض الضمانات؛ وتعزيز الشراكات القائمة وإقامة شراكات جديدة؛ وتحسين العمل اليومي في مجال تنفيذ الضمانات. 
ارك في الندوة أكثر من  خص قادمين من  ٨٠٠وش ل الدعم الكبير المقدَّم من برامج الدعم  ٩٠ش واً. وبفض دولة عض

فرداً دعماً لتكاليف السفر بهدف حضور هذه الفعالية، وهو  ٩٠ألعضاء ومن المنظمات والعارضين، تلقَّى الخاصة بالدول ا
ع الجغرافي في صفوف المشاركين.   ما أدَّى إلى تعزيز التنوُّ

  االستعداد للمستقبل

درت الوكالة في أوائل عام   -١١٤ مانات، بعنوان  ٢٠١٨أص  – ث والتطوير"خطة البحتقريرين تقنيين في مجال الض
قدرات للتحقق النووي يذ التطوير دعم "برنامج)، وبعنوان STR-385( "تعزيز ال في الفترة  النووي التحقق مجال في والتنف

٢٠١٩-٢٠١٨"، )STR-386( َّقي برامج الدعم الخاصة بالدول األعضاء الذي يُعقد كل . وُعقد في شباط/فبراير اجتماع منّسِ
وأبلغت األمانة الدول األعضاء خالله باحتياجاتها فيما يتعلق بالتحسينات المطلوب إدخالها على القدرات التقنية لدى سنتين، 

ال التحقق النووي من  ذ في مج امج دعم التطوير والتنفي ألَّف برن ة. ويت ال دعم في  ٢٨٥الوك ام برامج ال ة من مه  ٢٥مهم
  والمفوضية األوروبية برامج دعم رسمية مع الوكالة. ١٥دولة ٢٠، كانت لدى ٢٠١٨مشروعاً. وبحلول نهاية عام 

  

  إدارة التعاون التقني ألغراض التنمية

  ٢٠١٨برنامج التعاون التقني في عام 

تخدمها الوكالة لنقل التكنولوجيا وبناء القدرات في مجال   -١١٥ ية التي تس برنامج التعاون التقني هو األداة الرئيس
، استأثر مجال الصحة والتغذية بأعلى ٢٠١٨للعلوم والتكنولوجيا النووية في الدول األعضاء. وفي عام االستخدام السلمي 

بة  روفة) من خالل برنامج التعاون التقني، بنس ة من المبالغ الفعلية (المص وتال ذلك مجال األمان واألمن . ⁒٢٧٫٧حص
ة العام، كان معدَّل التنفيذ المالي لصندوق التعاون التقني وبنهاي. ⁒٢٠٫٣، ثم مجال األغذية والزراعة بنسبة ⁒٢٠٫٩بنسبة 
من جملة أمور، . ⁒٨٥٫٧يبلغ   مهام من مهمة  ٣٦٤٠وفيما يتعلق بالتنفيذ غير المالي، َدعَم برنامج التعاون التقني، ض

  .علمية وزيارة دراسية منحة ١٨١٦ و وأقاليمية، إقليمية تدريبية دورة ١٩٦ و والمحاضرين، الخبراء

  التعاون التقني والسياق العالمي للتنمية

خير العلوم والتكنولوجيا ٢٠١٨في عام   -١١٦ لحة المعني بتس حاب المص د أص رت الوكالة المنتدى المتعّدِ ، حض
واالبتكار من أجل أهداف التنمية المستدامة، ومنتدى األمم المتحدة السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 

تدامة لعام ٢٠١٨ تعراض تنفيذ خطة التنمية المس يان المعنيَّان بمتابعة واس وأهداف التنمية  ٢٠٣٠، وهما المحفالن الرئيس
هامات  وء على اإلس لَّطت الوكالة الض تدامة، س توى المعني بالتنمية المس ي الرفيع المس ياس تدامة. وخالل المنتدى الس المس

مها العلوم والتكنولوجيا النو عة من أهداف التنمية المستدامة قيد االستعراض.التي تقّدِ   وية إلى طائفة متنّوِ

  

___________________ 

جنوب ، وجمهورية كوريا، والجمهورية التشيكية، وبلجيكا، والبرازيل، وألمانياو ،أستراليا، وإسبانيا، واألرجنتين، واالتحاد الروسي  ١٥
 .اليابان، والواليات المتحدة األمريكية، وهولندا، وهنغاريا، والمملكة المتحدة، وكندا، وفنلندا، وفرنسا، والصين، والسويد، وأفريقيا
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خير العلم   -١١٧ ترك بين وكاالت األمم المتحدة المعني بتس اركت الوكالة في فريق العمل المش وعلى مدى العام، ش
تدامة، وهو أحد الركائز التي تقوم عليها آ ير التكنولوجيا بهدف والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض أهداف التنمية المس لية تيس

من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بإقامة الشراكات لتحقيق األهداف. وشاركت الوكالة أيضاً في  ١٧تيسير تنفيذ الهدف 
الحوار حول تنفيذ خطة عمل أديس أبابا من خالل فرقة العمل المشتركة بين وكاالت األمم المتحدة والمعنية بتمويل التنمية. 

وء على الدور الذي تؤديه التقنيات النووية  ٢٠١٨ان تقرير فرقة العمل لعام وك لِّط الض ادر عن الفرقة يس أول تقرير ص
  والنظيرية في زيادة اإلنتاجية الزراعية والقدرة على الصمود في القطاع الزراعي. 

را  -١١٨ اركت الوكالة في المؤتمر الدولي المعني بإقامة الش ان/أبريل، ش كات بين القطاعين العام والخاص وفي نيس
تدامة لعام  تدامة ووحدة ٢٠٣٠ألغراض تنفيذ خطة التنمية المس اركت في تنظيمه الرابطة العالمية للتنمية المس ، والذي ش

تفادة وأفضل  ة الدروس المس تغلت الوكالة الفرصة لمناقش تركة التابعة لمنظومة األمم المتحدة في جنيف. واس التفتيش المش
اء اآلخرين في منظومة األمم المتحدة، وإلبراز الممارس راكات بين القطاعين العام والخاص مع األعض ات فيما يتعلق بالش

مه الوكالة إلى العلم والتكنولوجيا واالبتكار في عدَّة مجاالت مواضيعية.   الدعم الذي تقّدِ

اركت الوكالة في المعرض العالمي للتنمية القائمة على التعاون في  -١١٩ ما بين بلدان الجنوب الذي ُعقد في نيويورك وش
تفادة  في تشرين الثاني/نوفمبر لعرض الكيفية التي يمكن أن تسهم بها العلوم والتكنولوجيا النووية في التنمية من خالل االس

  من معارف بلدان الجنوب وقدراتها.

اركت الوكالة في عام   -١٢٠ من أطر عمل األمم المتحدة  ٧طرية و من األطر البرنامجية القُ  ٢٤في توقيع  ٢٠١٨وش
ارية إلى  ل مجموع األطر البرنامجية القُطرية الس اعدة اإلنمائية)، ليص اعدة اإلنمائية (أطر عمل المس إطار  ١٠٠للمس

  إطاراً. ٥٦ومجموع أطر المساعدة اإلنمائية السارية إلى 

  لمحة عامة عن األنشطة اإلقليمية

  أفريقيا

اعدة، من خالل برنامجها للتعاون التقني، إلى قدَّمت الوكالة   -١٢١ واً في أفريقيا في عام  ٤٥المس ، ٢٠١٨دولة عض
نَّفة على أنَّها من أقل البلدان نمواً. وكان نحو  ٢٦منها  واً مص اعدة في مجاالت األغذية  ⁒٧٠دولة عض من هذه المس

عاعي حة والتغذية، واألمان اإلش ذات األولوية المبيَّنة في اإلطار التعاوني ، وهي أبرز المجاالت والزراعة، والص
تراتيجي اإلقليمي التفاق أفرا للفترة  وفي اإلطار البرنامجي اإلقليمي ألفريقيا. ودعمت الوكالة الدول  ٢٠٢٣-٢٠١٩االس

لك الخاصة باالتحاد األفريقي، وكذ ٢٠٦٣األعضاء في سعيها إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وساهمت في خطة عام 
وى التي حدَّدها بنك التنمية األفريقي ة في مجاالت الطاقة، واألغذية والزراعة، في األولويات الخمس القص ، وخاص

ين نوعية الحياة. وفي عام  نيع، وتحس أن ٢٠١٨والتص ية االتحاد األفريقي ترتيبات عملية بش ، أبرمت الوكالة ومفوض
  منة وسلمية ألغراض التنمية المستدامة في أفريقيا.استخدام التكنولوجيات النووية بطريقة مأمونة وآ

بها في أفريقيا على بناء قدرات الدول األعضاء على إدارة الموارد  ، ركَّزت األنشطة المضطلع٢٠١٨وفي عام   -١٢٢
المة  ثات التي يمكن أن تؤثِّر في س ثة وغيرها من الملّوِ الغذائية ومكافحة األمراض الحيوانية العابرة للحدود والمواد الملّوِ

ستيالد النباتات على زياد ستحداث أصناف األغذية. وساعدت التقنيات النووية المطبَّقة ألغراض ا ة غلَّة المحاصيل وعلى ا
ل ظروف مناخية أكثر تعقيداً.   جديدة مقاومة لألمراض وقادرة على تحمُّ

نغال في   -١٢٣ مبر  ٨وأعلنت حكومة الس ارت منطقة  ٢٠١٨كانون األول/ديس نغال ص أنَّ منطقة وادي نياي في الس
و بجهاز تجميد  دت بوركينا فاس ي. وُزّوِ ي تس ير نقل الدم بأمان من مجزر واغادوغو إلى خالية من ذباب تس متنقِّل لتيس

رات في بوبو همت إمدادات الذكور العقيمة الواردة من مرفق بوبو-مركز التربية المكثَّفة للحش و. وقد أس و -ديوالس ديوالس
  لتربية الحشرات في استئصال ذبابة تسي تسي من منطقة وادي نياي.
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المختبرات المعنية بالتشخيص المبكر والسريع لألمراض الحيوانية واألمراض وفي بوتسوانا، جرى تعزيز شبكة   -١٢٤
دي لهذه  ين فترة إنجاز التحليل ومن ثمَّ التمكين من التص ى إلى تحس در العابرة للحدود، وهو ما أفض الحيوانية المص

ع نطاق قدرات المختبر الفرعي في جواننغ، عل٢٠١٨األمراض في وقت أبكر. وفي عام  كيلومتر غرب  ٢٠٠ى بعد ، ُوّسِ
غيل الكامل للمختبر البيطري الفرعي في ماون،  ات والبكتيريا، وبدأ التش خيص الفيروس مل تش مة غابوروني، لتش العاص

اً على داء الحمى القالعية. وفي ناميبيا، أُتيحت بذور  ١٠٠٠على بعد  اس ز أس مال غابوروني، والذي يرّكِ كيلومتر ش
معتمدة حديثاً من محصول اللوبيا وأربعة أصناف من محصول السورغم (الذرة البيضاء)،  األساس الخاصة بسبعة أصناف

  .٢٠١٩-٢٠١٨استُنبطت جميعاً باستخدام تقنية االستيالد الطفري، للمزارعين بهدف زراعتها في موسم 

ث البحري وتقييم الم  -١٢٥ ز قدرات الدول األعضاء على رصد التلوُّ خاطر، ومن ثمَّ أسهم في ونُفِّذ مشروع إقليمي عزَّ
تغاللها  ين إدارة المياه الجوفية واس تُخدمت النظائر البيئية لتحس المحافظة على الموارد البحرية وإدارتها. وفي المغرب، اس
على نحو مستدام في سهل الغرب وحوض نهر سبو، وهي منطقة زراعية رئيسية. وفي زمبابوي، أدَّى تحسين إدارة التربة 

  مكين المزارعين من زراعة الخضر باإلضافة إلى المحاصيل التي درجوا على زراعتها.والمياه إلى ت

ستأنف بذلك   -١٢٦ سرطان، لت نت أوغندا جهازاً جديداً للعالج اإلشعاعي في معهد أوغندا لل شَّ وفي كانون الثاني/يناير، د
رطان، في أعقاب تعطُّل جهاز العالج ى الس ية لمرض اس عاعي الذي كان موجوداً في البالد  تقديم خدمات العالج األس اإلش

م التكلفة، كما دعمت ٢٠١٦قبل ذلك في عام  اس تقاس عاعي الجديد على أس راء جهاز العالج اإلش . ودعمت الوكالة ش
عاعي. وفي جمهورية تنزانيا  يين على إدارة مركز العالج اإلش اس إخراج الجهاز القديم من الخدمة وتدريب الموظفين األس

دَّمت الوكالة مساعدة دعمت من خاللها استهالل تقديم العالج اإلشعاعي في مركز بوغاندو الطبي. ومن المتوقع المتحدة، ق
عاعي الوحيد اآلخر  ١٣أن يخدم المركز قرابة  غط على مرفق العالج اإلش كان، ومن ثمَّ أن يخفِّف الض مليوناً من الس

  في دار السالم. الموجود بالبالد والكائن في معهد أوشان رود للسرطان

هد عام   -٧١٢ تة من أقل البلدان نمواً  ٢٠١٨وش ،  وزامبيا المتحدة، تنزانيا وجمهورية وأوغندا، إثيوبيا، —قيام س

نغال،و اء — ومالي الس اريع للتعاون أ بإنش عة وخزنها من خالل مش ين أول مرافقها المعنية بمعالجة النفايات المش و تحس
  التقني.

ي إلى ويتزايد   -١٢٨ رية في أفريقيا على التدريب الطويل األجل الذي يُفض طة بناء قدرات الموارد البش التركيز في أنش
ول على مؤّهِل مهني. وفي عام  ختين إقليميتين من الدورة التعليمية الجامعية العليا في ٢٠١٨الحص ، عقدت الوكالة نس

من  ٤٠ت من خاللهما التدريب في مجال األمان اإلشعاعي إلى ميدان الوقاية من اإلشعاعات وأمان المصادر المشعة، قدَّم
عاعي لفائدة  بين" على األمان اإلش باب المعنيين، كما عقدت فعاليتين من فعاليات "تدريب المدّرِ أن  ٥٠ش اركاً، بش مش

ناعية. عاعات في المرافق الطبية والص ؤول الوقاية من اإلش ات المنوطة بمس اص  ١٠وأكمل  األدوار والواجبات واالختص
تير في العلوم والتكنولوجيا النووية في جامعة  ول على درجة الماجس نتان للحص يا مدَّته س حين برنامجاً دراس مرش

مت  ر، وفي جامعة غانا؛ وقُّدِ كندرية، مص ية في إطار برنامج جديد لطلبة الدكتوراه يجمع بين التدريب  ١٠االس منح دراس
حين إجراء بحوث الدكتوراه التي يعملون عليها في ، وأتاح٢٠١٨والتعليم أُطلق في عام  ية للمرش ت هذه المنح الدراس

عاعي  ين في عالج األورام اإلش ص رطان إلى أطباء متخّصِ اً التدريب على عالج الس جامعة أجنبية. وقدَّمت الوكالة أيض
يدلة  ائيين في الص عاعي وأخص ين في تكنولوجيا العالج اإلش ص اريع وفيزيائيين طبيين ومتخّصِ عاعية من خالل مش اإلش

  وطنية وإقليمية.

  آسيا والمحيط الهادئ

 ٢٠١٨في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، كانت المجاالت المواضيعية الرئيسية التي انصبَّ عليها التركيز في عام   -١٢٩
  هي األغذية والزراعة، واألمان النووي والوقاية من اإلشعاعات، والصحة البشرية والتغذية.
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وئية  ١١وتلقى   -١٣٠ تخدام الحزم الض ية من الوكالة التدريب في المركز الدولي الس لين على منح دراس من الحاص
ط، في األردن في عام  رق األوس نكروترونية في مجال العلوم والتطبيقات التجريبية في الش . ويتيح المركز ٢٠١٨الس

اريع بحثية متق ة التعاون في إطار مش مة في مجاالت مثل البيولوجيا وعلم اآلثار والعلوم الطبية للعلماء من المنطقة فرص ّدِ
ام  اون الثالثي بين ٢٠١٨وعلوم المواد. وفي ع ة التع ال زت الوك ام، عزَّ ت ن ة وفيي عبي ة الش ديمقراطي ة الو ال  جمهوري

اهم في مجاالت ، وبين هذه البلدان وسائر بلدان الجنوب، عن طريق وضع إطار للتعاون وكذلك توقيع مذكرات تفكمبودياو
األراضي الواقعة تحت التطبيقات الصناعية والطب والصحة واألمان. ونُفِّذت بنجاح ثالثة برامج لتقنية الحشرة العقيمة في 

ر البرنامجان المنفَّذان في والية السلطة الفلسطينية واألردن وإسرائيل ال في شكلهما النهائي األردن و، وتطوَّ إسرائيل ليتحوَّ
ترات تراتيجيات للمكافحة المتكاملة لآلفات في إلى اس ية للمكافحة المتكاملة لآلفات. ويجري اآلن تطبيق اس يجية رئيس

  األراضي الواقعة تحت والية السلطة الفلسطينية.

املة   -١٣١ اعدة الش يا والمحيط الهادئ. وقدَّمت الوكالة المس عاعي مجاالً ذا أولوية في منطقة آس يُعدُّ األمان اإلش
طة التدريب، وتوفير أدوات و ٢٠١٨هة طوال عام والموجَّ  ّنِ القوانين النووية الوطنية. معداتمن خالل أنش ، وتنقيح وس
عاعات، وموظفي الجهات  ٣٨وتلقى  ؤولي الوقاية من اإلش موظفاً (من الموظفين المبتدئين في الهيئات الرقابية، ومس

رة من  ة عش خة الخامس لة) التدريب في إطار النس غِّ عاعات المش الدورة التعليمية الجامعية العليا في ميدان الوقاية من اإلش
ترالية للوقاية من  افته الوكالة األس تض عة. وُعقد تمرين للمقارنة بين المختبرات نظَّمته الوكالة واس ادر المش وأمان المص

ة لتقييم قدراتها في مجال عاعات واألمان النووي، وأتاح للمختبرات في المنطقة فرص قياس الجرعات، في حين قدَّم  اإلش
المعهد الكوري للعلوم الطبية واإلشعاعية في تشرين الثاني/نوفمبر، في إطار تقاسم التكاليف مع جمهورية كوريا من خالل 
ال العلم  ب في مج دري ة والت ث والتنمي اوني اإلقليمي للبح اق التع ابع لالتف ادئ الت ا والمحيط اله ي ب اإلقليمي آلس المكت

ين مهارات والتكنولو تهدف تحس من فنيي المختبرات فيما يتعلق بإجراء تقييمات الجرعات  ١٨جيا النوويين، تدريباً اس
طلع بها الوكالة، تدريباً على  اريع التعاون التقني التي تض الداخلية. وقدَّم معهد البحوث النووية الفلبيني، من خالل أحد مش

عة، لفائ ادر المش جالت الوطنية للمص اء الس اء هيئات إنش ك إنش عة من البلدان واألقاليم التي هي على وش دة ممثلين من تس
  رقابية.

يا والمحيط الهادئ   -١٣٢ لت الوكالة دعم الجهود الرامية إلى تعريف طالب المدارس الثانوية في منطقة آس وواص
مشروع جديد باالستناد إلى  ٢٠١٨بالعلوم والتكنولوجيا النووية عن طريق دورات تدريبية وطنية وإقليمية. وأُطلق في عام 

ول إلى ما يزيد على  ابق نجح في الوص روع س من طالب المدارس الثانوية في  ٢٤ ٧٠٠اإلنجازات التي حقَّقها مش
ول بالفعل إلى ما يزيد على ٢٠١٧مجموعة تجريبية من البلدان في عام  روع الجديد في الوص  ١٦٠ ٠٠٠. وقد نجح المش

  وحلقات عمل وطنية. ةإقليمي ةبيتدري اترادوطالب من خالل 

  أوروبا

ساً و دولة عضواً في أوروبا ٣٣، قدَّمت الوكالة المساعدة التقنية إلى ٢٠١٨في عام   -١٣٣ سا سيا الوسطى، بالتركيز أ آ
  على مجالي األمان النووي واإلشعاعي، والصحة البشرية.

ال الوطنيون في المنطقة  -١٣٤ ؤولو االتص ان/أبريل، أقر مس يغة المنقَّحة من  وفي نيس "النموذج اإلقليمي للفترة الص
د المجاالت المواضيعية ذات األولوية في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى."٢٠٢١-٢٠١٨   ، الذي يحّدِ

ي خبراء لتعزيز قدرات هيئة الطاقة الذرية التركية على إجراء التقييمات االحتمالية لألمان توأُوفدت إلى تركيا بعث  -١٣٥
أشخاص. واستضافت بولندا، وهي بلٌد  ٩اذ القرارات استناداً إلى الوعي بالمخاطر، وذلك عن طريق تدريب ألغراض اتخ

م  يستهلُّ نشاطه في مجال القوى النووية، بعثة خبراء أوفدتها الوكالة لعقد حلقات عمل وطنية بشأن مشروع التمرين المتقّدِ
شخصاً التدريب من خالل  ٢٠يدعم تحقيق االستعداد الرقابي. وتلقى على عملية الترخيص، في إطار نشاط لتنمية القدرات 

هذه الفعاليات. وُعقدت حلقة عمل وطنية ثانية ركَّزت على التواصل مع الجمهور خالل طارئ نووي أو إشعاعي. وحضر 
ُسم الخبرات ١٢مشاركاً من  ٣٢ فيما يتعلق بالتحديات  دولة عضواً حلقة عمل إقليمية ُعقدت في أرمينيا وأتاحت محفالً لتقا

  التقنية المرتبطة بتصميم نظم األجهزة والتحكم الحديثة وتنفيذها وترخيصها ألغراض محطات القوى النووية.
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ين المختبرات   -١٣٦ عاعات في البيئة وتحس د اإلش بكتها المعنية برص اعدة من أجل تعزيز ش تان المس وتلقت أوزبكس
اد الجو ، ٢٠١٨موظفين في عام  ٤ية الهيدرولوجية. وبعد توفير معدَّات جديدة وتدريب التابعة لإلدارة الوطنية لألرص

شاط النويدات المشعة الباعثة لمستويات منخفضة من جسيِّمات ألفا، باإلضافة إلى  د تركيزات ن صار بوسعها اآلن أن تحّدِ
رصد اإلشعاعات في البيئة بعد تحسينها أخذ قياسات إجمالية لجسيِّمات ألفا وبيتا. وصار بوسع شبكة أوزبكستان المعنية ب

  توفير الدعم إلجراء تقييمات األثر البيئي، والتحقُّق من السالمة البيئية، والتحضير لتنفيذ برامج االستصالح البيئي.

  أمريكا الالتينية والكاريبي

حة   -١٣٧ اعدة المقدَّمة من الوكالة في المقام األول على مجال الص في منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي، ركَّزت المس
ين  اً على تحس رية والتغذية، ثمَّ مجاالت األمان، واألغذية والزراعة، والمياه والبيئة. وركَّز البرنامج اإلقليمي أيض البش

ات النووي س تدامة في المؤس تهلَّت الوكالة برامج وطنية للتعاون التقني للمرة ٢٠١٨ة الوطنية. وفي عام الجودة واالس ، اس
  .أنتيغوا وبربادوس، وبربودا، وغيانااألولى فيما يخصُّ ثالث دول أعضاء جديدة، هي: 

طلع  -١٣٨ طة المض حة، ركَّزت األنش عاعي، وأُطلق  وفي ميدان الص بها على بناء القدرات في مجال الطب اإلش
تُعيدت في غواتيماال القدرة على تقديم خدمات  م. واس عاعي المتقّدِ تير في العالج اإلش دار الثاني من برنامج الماجس اإلص

عاعية و ائية، وافتُتح أول مختبر جزيئي للبيولوجيا اإلش عيع الداخلي العامة لعالج األورام النس األورام في جمهورية التش
  فنزويال البوليفارية بدعم من الوكالة.

اعدة من أجل   -١٣٩ ية الرقابية الوطنية وتقديم المس اس وفي مجال األمان، ركَّز البرنامج اإلقليمي على تعزيز البنية األس
اعدة إلى هيئات مهنية في ا مت المس عاعية. وقُّدِ ادر اإلش تخدمين النهائيين للمص مان أمان المس لمنطقة من أجل االنتهاء ض

فات الطبية، بهدف دعم تحقيق  ي لفائدة األطباء المكلَّفين بتقرير الوص خيص وير التش ف الطبي للتص ع دليل الوص من وض
دي  ية في مجال التأهُّب والتص عاعي وتعزيز جودته. ونُفِّذت بنجاح أول دورة دراس خيص اإلش تغالل األمثل للتش االس

اء في أن القيادة فيما يتعلق  للطوارئ للدول األعض ية إقليمية بش يك أول دورة دراس منطقة الكاريبي، وُعقدت في المكس
باب المهنيين، وتلقي التدريب في إطارها أكثر من  عاعي لفائدة ش تقبل في المنطقة.  ٣٠باألمان النووي واإلش من قادة المس

اتيجي بهدف إيالء األولوية لتقديم المساعدة في مجال وباإلضافة إلى ذلك، ُوضعت أداة إدارية جديدة لدعم التخطيط االستر
تاريكا أول مختبر لقياس الجرعات البيولوجية في منطقة أمريكا  نت كوس األمان من خالل البرامج الوطنية واإلقليمية. ودشَّ

  الوسطى.

من أجل تقييم سالمة  هو تطبيق أساليب االختبار غير المتلف ٢٠١٨وكان أحد األهداف الرئيسية للمنطقة في عام   -١٤٠
نات. وتم توفير إجراءات لبناء القدرات وشراء معدات من أجل تعزيز  وخصائص البنية األساسية المدنية أو المواد أو المكّوِ
ت في  ئ ة والتي أُنش دني ل الم اك ات تفتيش الهي ة لعملي دت لتكون مراكز مرجعي ّدِ ة التي ُح ة دون اإلقليمي المراكز األربع

يك األرجنتين وبيرو يلي والمكس دي الفوري في حاالت الطوارئ وش وف تكون لهذه المراكز القدرة على توفير التص . وس
  والكوارث الوطنية واإلقليمية.

د تحمُّض المحيطات وتأثيره   -١٤١ تعمل على رص د تحمُّض المحيطات، التي س بكة الكاريبي لرص زت قدرات ش وُعّزِ
اعدت أن ارة. وس د من خالل في حاالت تكاثر الطحالب الض طة الوكالة على بناء القدرات في المختبرات القائمة بالرص ش

  عقد أربع فعاليات تدريبية إقليمية في المنطقة.

ول   -١٤٢ ناف طافرة جديدة من محص تنباط أص المة األغذية، ركَّزت الجهود المبذولة على اس وفي مجال الزراعة وس
ف)، ومحصول الكينوا (مقاومة لألمراض المحلية)، ومحصول األرز لدرجات الحرارة المرتفعة والجفا طاوعةمالطماطم (

  (مقاومة لمبيدات األعشاب).
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يك، في أول تجربة ٢٠١٨وفي عام   -١٤٣ ، دعمت الوكالة بنجاح أول عملية تجريبية إلطالق البعوض العقيم في المكس
ذباب الفاكهة العقيم في إكوادور، في خطوة من نوعها في منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي. وجرت أول عملية إلطالق 

لت تنمية القدرات على تطبيق تقنية  توى اإلقليمي، تواَص رة العقيمة في البالد. وعلى المس وب تطبيق تقنية الحش أولى ص
  الحشرة العقيمة على نطاق مناطق بأسرها، بهدف المساهمة في فتح أسواق جديدة أمام صادرات الفاكهة والخضر.

عيف اإلثراء الخاص بمفاعل البحوث وتم   -١٤٤ ليم الوقود الض في بيرو. ويؤدي هذا المفاعل  RP-10االنتهاء من تس
  دوراً رئيسيا في إنتاج النظائر المشعة في البالد، وكذلك في أنشطة البحوث وفي تدريب المهنيين والفنيين التقنيين.

  برنامج العمل من أجل عالج السرطان

اعدة ٢٠١٨على مدى عام   -١٤٥ يين والجهات المانحة، على مس ركاء الرئيس لت الوكالة العمل، بالتعاون مع الش ، واص
من إطار  عاعي المقدَّمة لديها ض ين فعالية خدمات الطب اإلش ط على تحس اء ذات الدخل المنخفض والمتوس الدول األعض

طة على تعزيز القدرات الوطنية على مكا رطان. وركَّزت األنش امل لمكافحة الس طة ش رطان وتعبئة الموارد ألنش فحة الس
  الوكالة المتصلة بمكافحة السرطان.

ركاء الحاليين من   -١٤٦ زت عالقاتها مع الش رطان األطفال وعزَّ راكة جديدة مع المنظمة الدولية لس وأقامت الوكالة ش
حي مثل جمعية  ية في المجال الص اركت الوكالة في فعاليات عالمية رئيس ات التمويل الدولية. وش س اء ومؤس الدول األعض

سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي وسرطان الصحة العالمية في جنيف؛ وقمة الصحة العالمية في برل ين؛ ومؤتمر وقف 
رق أفريقيا  حة بلدان الكومنولث الواقعة في ش وتو؛ ومؤتمر وزراء ص يرو، ليس تاتا في أفريقيا، الذي ُعقد في ماس البروس

رطان والمؤتمر العالمي ا ط أفريقيا والجنوب األفريقي؛ والقمة العالمية للقادة المعنيين بمكافحة الس رطان، ووس لمعني بالس
  اللذين ُعقدا كالهما في كواال لمبور.

تقبلت   -٧١٤ اء  ٧واس تان، -دول أعض يا، وو أفغانس ماليةو غيانا،إندونيس يك، ، وأوكرانيا و١٦مقدونيا الش المكس
يوس ية بعثات - وموريش تعراض رطان، عالج أجل من العمل لبرنامج متكاملة اس  القدرات في البعثات هذه ونظرت الس

رطان، مكافحة مجال في الوطنية تياجاتواالح يات الحكومات إلى وقدَّمت الس أن توص  على األولويات ترتيب كيفية بش
  لنحو األمثل فيما تضطلع به من أنشطة واستثمارات ألغراض مكافحة السرطان.ا

ارية من خبراء إلى   -١٤٨ تش اعدة اس اً مس حة العالمية، قُدمت أيض وتو وفييت نام وبالتعاون الوثيق مع منظمة الص ليس
اً ومالوي وموزامبيق وناميبيا ونيكاراغوا  رطان. ووفَّرت الوكالة أيض ع الخطط الوطنية لمكافحة الس دعماً لعملية وض

  الخبرات الالزمة لدراسة التقدُّم الذي أحرزته ألبانيا فيما يتعلق بقدرات مكافحة السرطان.

رين الثاني/نوفمبر من أجل تعزيز المنهجية المتَّبعة حاليا في وعقدت الوكالة اجتماعاً للخبراء في فيينا ف  -١٤٩ ي تش
ي في كانون  رطان. وُعقدت في مقّرِ الوكالة الرئيس ية المتكاملة لبرنامج العمل من أجل عالج الس تعراض إجراء البعثة االس

مبر حلقة عمل لدعم  اء أفريقية في التخطيط والتنفيذ المتكاملين لخ ٧األول/ديس عاعي دول أعض دمات العالج اإلش
  المستدامة.

  المساعدة التشريعية

لت الوكالة في عام   -١٥٠ اء من خالل برنامج التعاون التقني.  ٢٠١٨واص ريعية إلى دولها األعض اعدة التش تقديم المس
ب البلد المتلقي إلى  ة حس ص ريعية ثنائية مخص اعدة تش مت مس واً من خالل تقديم التعليقات  ١٧وقُّدِ الخطية دولة عض

مت خالل العام حلقة عمل إقليمية واحدة وخمس حلقات إقليمية  ريعات النووية الوطنية، ونُّظِ ياغة التش أن ص ورة بش والمش
  وطنية بشأن القانون النووي.

___________________ 

  .٢٠١٩شباط/فبراير  ١٥مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً" اعتباراً من  يحل االسم "مقدونيا الشمالية" محل االسم السابق "جمهورية ١٦
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ر   -١٥١ رين األول/أكتوبر.  وحض ا، في تش اً الدورة الثامنة لمعهد القانون النووي في بادن، النمس ونظَّمت الوكالة أيض
اعدة  ٦١ريب التد ئ معهد القانون النووي بهدف تلبية الطلب المتزايد على المس اء. وقد أُنش اركاً من الدول األعض مش

التشريعية من جانب الدول األعضاء، وتمكين المشاركين من اكتساب فهم متين لجميع جوانب القانون النووي، مع التركيز 
  تحديداً على الصياغة التشريعية.

  تعاون التقني : أنشطة توكيد الجودة وتقديم التقارير والرصدإدارة برنامج ال

ستحداث وتحسين العمليات واألدوات بهدف زيادة جودة دورات  ٢٠١٨تواصلت خالل عام   -١٥٢ الجهود الرامية إلى ا
  برنامج التعاون التقني الحالية والمقبلة.

اريع"،  توأدَّ   -١٥٣ ، إلى ارتفاع معدَّل تقديم ٢٠١٧في عام  ابدأ العمل به تيوال"تقارير تقييم التقدم المحرز في المش
هم في ٢٠١٨التقارير في عام  ا يس رعة أكبر، ممَّ اء من تقديم تقارير أكثر فائدة بس ن العملية الجديدة الدول األعض . وتمّكِ

افة إلى ذلك، أوفدت الوكالة بع دها وتقييم نتائجها. وباإلض اريع ورص د ميدانية إلى زيادة الفعالية في تنفيذ المش ثات رص
رائيل وألبانيا وجمهورية تنزانيا المتحدة تاريكاو إس ، بهدف تعزيز النهج القائم على النتائج المتَّبع في جنوب أفريقيا وكوس

  البرنامج.

ميم دورة برنامج التعاون التقني للفترة   -١٥٤ أن تخطيط وتص درت الوكالة مبادئ توجيهية بش ، ٢٠٢١-٢٠٢٠وأص
ثت النماذج واإلرشادات الخاصة بتصميم المشاريع، بناًء على الخبرات المكتسبة في دورات البرنامج السابقة ونقَّحت وحدَّ 

اء  يات المنبثقة عن عمليات المراجعة والتقييم الداخلية والخارجية. وقدَّمت الوكالة الدعم للدول األعض تجابةً للتوص واس
سلة من الفعاليات التدريبي سات اإلحاطة تناولت جميع مراحل دورة البرنامج، والموظفين من خالل سل ة وحلقات العمل وجل

ذ  ل دورة التخطيط والتنفي اريع خالل جميع مراح ائج في المش ه نحو تحقيق النت ة والتوجُّ الي اءة والفع ادة الكف دف زي به
تعراض. وفي عام  تخدم٢٠١٨واالس ميم  دورة التعلُّم اإللكتروني المحدَّثة جهة معنية ٩٠٠نحو  ت، اس أن تص راً بش مؤخَّ

  مشاريع التعاون التقني باستخدام نهج اإلطار المنطقي.

  الموارد المالية

اً من خالل   -١٥٥ ندوق التعاون التقني، وأيض مة إلى ص اهمات المقدَّ ل برنامج التعاون التقني من خالل المس يُموَّ
م التكاليف مع الحكومات، وال اهمات الخارجة عن الميزانية، وتقاس اهمات العينية. وإجماالً،  بلغ مجموع الموارد المس مس

اهمات من يورو مليون ٨٢٫٦ قرابة منها ،٢٠١٨ عام في يورو مليون ١٠٠٫١الجديدة زهاء  ندوق إلى المقدَّمة المس  ص
 ومبلغ ،)متنوعة وإيرادات الوطنية، المشاركة وتكاليف االسترداد، المقررة البرنامجية التكاليف ذلك في بما( التقني التعاون
  مليون يورو في شكل مساهمات عينية. ٠٫٣لميزانية، ونحو ا عن الخارجة الموارد من يورو مليون ١٧٫٢

عام   -١٥٦ ية  ا اون التقني يبلغ ٢٠١٨وفي نه دوق التع ن دَّل التحقيق الخاص بص كان مع دفوعات  ⁒٩١٫٤،  من الم
  ماليين يورو. ٣٫٦من التعهُّدات، في حين بلغ مجموع مدفوعات نفقات المشاركة الوطنية  ⁒٩٢٫٦و

  المبالغ الفعلية المدفوعة

رف قرابة ٢٠١٨في عام   -١٥٧ بلداً من أقل البلدان  ٣٥بلداً أو إقليماً، من بينها  ١٤٦مليون يورو إلى  ٩٤٫٧، تمَّ ص
  لتي تبذلها الوكالة لتلبية االحتياجات اإلنمائية لتلك البلدان.نمواً، وهو ما يعبِّر عن الجهود المتواصلة ا
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  المسائل اإلدارية

  المساواة بين الجنسين وتعميم مراعاة المنظور الجنساني

ين داخل األمانة، وعلى تعميم مراعاة   -١٥٨ اواة بين الجنس ز على تعزيز المس لت الوكالة جهودها التي ترّكِ واص
اني اني في جميع البرامج  المنظور الجنس طتها. وتعمل الوكالة على تعميم مراعاة المنظور الجنس في برامج الوكالة وأنش

اركات في التدريب،  اء كمش اركة النس مل بذل الجهود من أجل تعزيز مش لة، بما يش ات التنظيمية ذات الص والممارس
اريع، و تفيدات من منح الزمالة، وزائرات علميات، ونظيرات في المش وات في أفرقة ومس باحثات، وخبيرات، وعض

، في حين ٢٠١٨في نهاية عام  ⁒٣٠المناقشة. وللمرة األولى، تجاوزت نسبة النساء بين موظفي الفئة الفنية والفئات العليا 
  .⁒٢٩كانت نسبة النساء في مناصب اإلدارة العليا (أي من الفئة (مد) أو الفئات العليا) 

  اإلدارة من أجل تحقيق النتائج

دها وتقديم التقارير   -١٥٩ لت الوكالة تعزيز نَهج اإلدارة القائم على النتائج الذي تتبعه في تخطيط البرامج ورص وواص
روع البرنامج والميزانية للفترة ٢٠١٨عنها في عام  بَّ التركيز بوجه خاص على تعريف ٢٠٢١-٢٠٢٠. وفي مش ، انص

هة نحو تحقيق النواتج المستهدفة. النتائج والمؤشرات بطريقة أفضل تكفل أن تكون هذه  النتائج والمؤشرات واضحة وموجَّ
هة. كما أُصدر إطار للمساءلة بهدف التأكُّد من اضطالع  مت تدريبات موجَّ وفي هذا الصدد، أُعدَّت إرشادات ذات صلة وقُّدِ

ة من خالل إيجاد أ اء بيئة تدعم تحقيق نتائج ملموس وجه تآزر ومواءمة فعالة بين األمانة بوظائفها عن طريق تحفيز إرس
  أنشطتها وعمليتها.

  إقامة الشراكات وتعبئة الموارد

راكات وتعبئة الموارد باتباع نهج الدار الواحدة.   -١٦٠ أن الش تراتيجية بش لت األمانة تنفيذ المبادئ التوجيهية االس واص
ُسم واتَّخذت خطوات من أجل تنظيم إجراءات وعمليات الموافقة المعمول بها لديها ، وتعزيز التنسيق والرصد، وتحسين تقا

ات في الدول  س اً مع مؤس وص راكات جديدة، خص لت األمانة تنفيذ ترتيبات التعاون القائمة وأقامت ش المعلومات. وواص
واق  دد من آليات مثل قاعدة بيانات األمم المتحدة لألس تفادت في هذا الص جيع نقل التكنولوجيا؛ واس اء، من أجل تش األعض

  مية بهدف التواصل مع نطاق أوسع من الشركاء غير التقليديين.العال

  أمن المعلومات وتكنولوجيا المعلومات

تعزيز أمن المعلومات وتكنولوجيا المعلومات لديها، مع التركيز على التقليل من  ٢٠١٨وواصلت الوكالة في عام   -١٦١
يُّد والتطبيقات القديمة غير المدعوم اً الجهود التي تبذلها من أجل زيادة المخاطر الناجمة عن التص زت الوكالة أيض ة. وعزَّ

  حماية المعلومات الحساسة.

  الموقع الشبكي المتعدد اللغات

بانية.   -١٦٢ ية واإلس ية والروس ينية والفرنس في حزيران/يونيه، أطلقت الوكالة مواقع إلكترونية باللغات العربية والص
ف ٤٥٠وتحتوي هذه المواقع على أكثر من  افة إلى أكثر من ص رح عمل الوكالة في مجاالت مختلفة، باإلض حة ثابتة تش

هر نحو  ٢٥٠ ينية  ٥مادة إخبارية. وأُتيحت عبر هذه المواقع كلَّ ش مقاالت إخبارية أو مقاطع فيديو باللغات العربية والص
أهمية هذه المواضيع ومدى االهتمام والفرنسية والروسية واإلسبانية؛ وروعي اختيار مواضيع مختلفة لكّلِ موقع، بناء على 

  بها بين صفوف الناطقين باللغة المعنية.
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  المحفل العلمي

هر  ٢٠١٨ُعقد المحفل العلمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام  تين للمؤتمر العام في ش أثناء الدورة الثانية والس
دي للتحديات التي يطرحها تغيُّر  بتمبر، حيث تناول الدور الذي تؤديه العلوم والتكنولوجيا النووية في التص أيلول/س

ثون الرفيعو المستوى المشاركون في المناخ وكيف يمكن أن تسهم في مساعدة المزي د من الدول األعضاء. وشمل المتحّدِ
وا إلى المدير العام  مُّ ن انض ن وعدد من الوزراء والخبراء في مجال العلوم، ممَّ مية بنت الحس المحفل األميرة األردنية س

ار  من أجل عرض الدور الذي تؤديه التقنيات النووية في التخفيف من حدَّة تغيُّر المناخ ده والتكيُّف معه. وأش ورص
ية تتمثَّل في تقبُّل الجمهور للقوى النووية وبناء القدرات على  ة إلى أنَّ التحديات الرئيس اركون في أفرقة المناقش المش
وف يكون مفيداً للجهود الرامية إلى  ر هذه التقنيات النووية س لة نش اً أنَّ مواص تخدام التقنيات النووية. وذُكر أيض اس

ي للتحديات المرتبطة بتغيُّر المناخ في مجالي األمن الغذائي وندرة المياه، وسوف تساعد على التقليل من انبعاثات التصد
  غازات الدفيئة بطريقة مستدامة.  

 



 

 
 

 التكنولوجيا النووية
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  القوى النووية

  الهدف

مان أمان وأمن وكفاءة  ين أداء هذه المحطات وض اء التي لديها محطات قوى نووية قائمة من أجل تحس دعم الدول األعض
اعدة الدول  رية وتطوير القيادة ونُُظم اإلدارة. ومس مل تنمية قدرات الموارد البش غيلها الطويل األجل بما يش وموثوقية تش

تهلُّ برامج جديدة للقوى ا اء التي تس مل تنمية األعض ية النووية الوطنية، بما يش اس اء بُناها األس لنووية في تخطيط وإرس
اليب واألدوات الالزمة لدعم ما يخص نُُظم الطاقة  رية وتطوير القيادة ونُُظم اإلدارة. وتوفير األس قدرات الموارد البش

تقبلية من نمذجة وتحليالت وتقييمات ألغراض تطوير الطاقة النووية  تدام، وتوفير األطر النووية المس على نحو مس
  التعاونية وتقديم الدعم لتطوير التكنولوجيا ونشر المفاعالت النووية المتقدمة والتطبيقات غير الكهربائية.

  إطالق برامج للقوى النووية

ر في استهالل برنامج جديد للقوى النووية أو التي شرعت في ذلك  -١ واصلت الوكالة دعم الدول األعضاء التي تفّكِ
طة التدريبية اإلقليمية واألقاليمية،  اعدة من خالل حلقات العمل الوطنية، وبعثات الخبراء، واألنش بالفعل عبر تقديم المس

تعراض. وفي عام  تهالل برنامج للقوى النووية أو  ٢٨، كانت هناك ٢٠١٨وخدمات االس واً تفكر فعليّاً في اس دولة عض
  ).١تخطط لذلك أو استهلته بالفعل، كانت أربعة منها تُشيِّد أولى محطاتها للقوى النووية (الجدول 

ً  -١الجدول  تهلُّه بالفعل، وفقا تهالل برنامج للقوى النووية أو التي تس اء التي تفِكّر في اس ريحاتها  عدد الدول األعض لتص
  )٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١الرسمية (في 

  ٤  تضطلع بتشييد أول محطة للقوى النووية

  ١  طلبت أول محطة للقوى النووية، ولكنها لم تشرع بعُد في التشييد

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

ر فعليّاً لبرنامج    ٨  قوى نووية محتمل دون اتخاذ قرار نهائيتُحّضِ

  ١١  تُفِكّر في استهالل برنامج للقوى النووية

 
ية التي تقدمها  -٢ اس ية األس تعراض ية النووية من الخدمات االس اس تعراض المتكامل للبنية األس وظلت خدمة االس

تَِهُل برنامجاً للقوى النووية، وهي تساعدها في  ية للقوى النووية، وفي الوكالة للبلدان التي تَْس تقييم حالة تطور بُناها األساس
، أوفدت الوكالة بعثات في إطار المرحلة األولى من خدمة االستعراض المتكامل ٢٠١٨تحديد الثغرات الموجودة. وفي عام 

ية النووية إلى  اس ودان والفلبين وللبنية األس عودية. النيجر، وبعثة في إطار مرحلتها الثانية إلى المملكة االس لعربية الس
ية النووية إلى اإلمارات العربية  اس تعراض المتكامل للبنية األس وأُوفَِدْت أول بعثة في إطار المرحلة الثالثة من خدمة االس

ية النووية إلى  ٢٧المتحدة. وأُوفَِد ما مجموعه  اس تعراض المتكامل للبنية األس بعثة أولية وبعثة متابعة في إطار خدمة االس
  ).٢(الجدول  ٢٠٠٩عضواً منذ إطالق الخدمة في عام دولة  ٢٠

  

   



GC(63)/5 
  ٣٤الصفحة 

اء حتى  -٢الجدول  ية النووية التي أوفدتها الوكالة إلى الدول األعض اس تعراض المتكامل للبنية األس كانون  ٣١بعثات االس
 ٢٠١٨األول/ديسمبر 

عة  بلدان مستهلَّة  المنطقة   بلدان متوّسِ

  جنوب أفريقيا  ونيجيريا، وكينيا، والنيجر، والمغرب، السودان، وغانا  أفريقيا

  آسيا والمحيط الهادئ
دة، واألردن ة المتح ارات العربي ا، واإلم ي دونيس ، بنغالديش، وإن

  المملكة العربية السعودية، وماليزيا، وفييت نام، والفلبين، وتايلندو
 

   كازاخستان، وتركيا، وبيالروس، وبولندا  أوروبا

 
لت الوكالة، من خالل -٣ ائل المتعلقة بالبنية  وواص اء في فهم المس برنامجها للتعاون التقني، دعم الدول األعض

ية في عام  تخدام نهج المعالم المرحلية البارزة. وكانت مجاالت التركيز الرئيس ية النووية باس اس متمثلة في  ٢٠١٨األس
ك أصحاب المصلحة والتواصل مع الجمهور، القيادة ونظم اإلدارة، وتخطيط القوى العاملة وتنمية الموارد البشرية، وإشرا

ية للقوى النووية.  اس عة، ومتطلبات الموارد، والمخاطر المالية المرتبطة بتطوير البنية األس رف في النفايات المش والتص
عيد األقاليمي واإلقليمي والوطني، وفَّرت  ية على الص ومن خالل تنظيم حلقات العمل والدورات التدريبية والمنح الدراس

سية إلى أكثر من  مشارك، منهم أعضاء في مشاريع  ٤٠٠الوكالة التدريب العملي على مسائل متنوعة متعلقة بالبنى األسا
  تطوير القوى النووية وهيئات رقابية ومنظمات للدعم التقني.

ة  -٤ ية الخاص اس ايا الراهنة في مجال تطوير البنى األس نوي حول القض بالقوى وعقدت الوكالة اجتماعها التقني الس
باط/فبراير. وخالل االجتماع، ناقش  ٢كانون الثاني/يناير إلى  ٣٠النووية في فيينا في الفترة من  اركاً من  ٦٤ش  ٢٨مش

لحة،  حاب المص اركة أص ايا، منها مش أن مجموعة من القض واً ومنظمة دولية التحديات وتبادلوا الخبرات بش دولة عض
غلة، وتطوير ال طة الحجم أو النمطية. وفي اجتماع وهيكل الجهات المالكة/المش غيرة والمتوس ية للمفاعالت الص اس بنية األس

لة في برامج القوى النووية الجديدة،  تقني، ُعِقد في فيينا في تموز/يوليه، حول مسؤوليات وإمكانيات الجهات المالكة والمشغِّ
ر في استهالل برنامج للقوى النووية أو ٦مشاركاً من  ١٦ناقش  لة لمحطات للقوى  ٧تستهله بالفعل، و بلدان تفّكِ بلدان مشغِّ

ور المعنون  خة المنقحة من المنش ودة النس ؤوليات وقدرات الجهات المالكة النووية مس تهالل برامج القوى النووية: مس "اس
لة" ( غِّ ) Initiating Nuclear Power Programmes: Responsibilities and Capabilities of Owners and Operatorsوالمش

ادرة عن الوكالة) NG-T-3.1(العدد  لة الطاقة النووية الص لس ايا من س يح قض ور الُمنَقَّح في توض تفيض المنش . ويس
لة وتطوير كفاءتها.   واستراتيجيات جديدة فيما يتعلق بإنشاء جهة مالكة/مشغِّ

رف في  -٥ أن تمويل التص النفايات واإلخراج من الخدمة، كما ُعقد، في فيينا في تموز/يوليه، االجتماع التقني بش
غيلية المرتبطة بالمرحلة الختامية من دورة الوقود النووي  أن رؤوس األموال والنفقات التش والذي ركَّز على التوقُّعات بش
غيلية األخرى والنفايات الناجمة عن إخراج محطات القوى النووية وغيرها من المرافق النووية من الخدمة.  وبالنفايات التش

ر هذا االجتماع وح اركاً من  ٣٢ض واً  ٢٣مش تَِهلة لمحطات قوى نووية والبلدان التي لديها  -دولة عض من البلدان الُمس
  ومنظمتان دوليتان، ناقشوا منهجيات تقدير تكلفة هذه المشاريع وطرق تمويلها. -محطات عاملة 

ت بعثات خبراء ٢٠١٨وفي عام  -٦ ية في  -غانا و تركياو بولنداإلى  -، أوفدت الوكالة س لدعم المنظمات الرئيس
تانتطوير نظم اإلدارة لبرنامج قوى نووية. كما عقدت الوكالة حلقات عمل لفائدة  ر و كينياو كازاخس أن نمذجة مص بش

تخدام أداة الوكالة لنمذجة الموارد  رية وتخطيط القوى العاملة لبرامج القوى النووية الجديدة باس متطلبات الموارد البش
  للقوى النووية.البشرية 

وواصلت الوكالة تحديث قاعدة بيانات النماذج القُطرية للبنية األساسية النووية، التي تُستخدم في رصد حالة البنية  -٧
تخدم لتحقيق تكامل الدعم المقدَّم  اء، وكذلك أداة خطة العمل المتكاملة، والتي تُس ية للقوى النووية في الدول األعض اس األس

اط برنامجاً للقوى النووية. وفي عام  من الوكالة للبلدان تهلة التي تطور بنش  ١٢، عقدت الوكالة اجتماعات مع ٢٠١٨المس
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تهل برنامجاً للقوى النووية من أجل تطوير أو تحديث خطط العمل المتكاملة والنماذج القُطرية للبنية  واً تس دولة عض
  األساسية النووية الخاصة بكل منها.

سية القائمة وأضافت الوكالة وحدتين د -٨ شأن "اإلطار القانوني" و"المشتريات" إلى الدورة الدرا سيتين جديدتين ب را
تجدة. ويوجد  مها عبر اإلنترنت، بناًء على نهج المعالم المرحلية البارزة ولفائدة البلدان المس على التعلُّم اإللكتروني التي تقّدِ

  بارزة وهي متاحة على موقع الوكالة الشبكي.وحدة دراسية تستند إلى معالم مرحلية  ١٨اآلن ما مجموعه 

  تشغيل محطات القوى النووية والتوسُّع في برامج القوى النووية

غيل لمدة تزيد  ⁒٦٥، كان أكثر من ٢٠١٨في نهاية عام  -٩ من محطات القوى النووية العاملة في العالم قيد التش
كل  ٣٠ عن عاماً، فإنَّه  ٤٠و ٣٠عادةً ما يُرخَّص لها بالعمل لفترة بين ). وفي حين أنَّ المفاعالت النووية ١عاماً (الش

ات   يمكن ك عملي ا في ذل ة، بم غيلي ا التش اره ة إلدارة أعم ب اس ة كثيراً من خالل برامج من غيلي ا التش اره د أعم دي تم
ة اء في هذا  خاص ية. ولتوفير الدعم للدول األعض اس تعراض وتقييم أمان هياكلها ونظمها ومكوناتها األس المجال، الس

رت غيل الطويل األجل لمحطات القوى النووية: النُُّهج والخبرات" الوكالة تقريراً بعنوان   نش ادي للتش "التقييم االقتص
)Economic Assessment of the Long Term Operation of Nuclear Power Plants: Approaches and Experience( 

لة الطاقة النووي NP-T-3.25  (العدد لس ف النُُهج المختلفة للتقييم التكنولوجيمن س ادرة عن الوكالة)، يص -ة الص
ادي ادات   االقتص درت إرش ة بها. وص وق الخاص غيل الطويل األجل لمحطات القوى النووية في بيئات الس للتش

داً   أكثر دي ور بعنوان   تح ة في محطات القوى النوويفي منش دفون ة والم اريج الجوفي ه ب والص ابي ادم األن ة" "إدارة تق
)Buried and Underground Piping and Tank Ageing Management for Nuclear Power Plants(  العدد)NP-T-3.20  من

ية في  ورات المتعلقة بتقييم وإدارة تقادم المكونات الرئيس ادرة عن الوكالة)، وهو أحد المنش لة الطاقة النووية الص لس س
  محطات القوى النووية.

اع األول -١٠ ات القوى  وفي االجتم ل محط غي ات تش د المعني بعملي دي ل التقني الج ام ة الع ال لفريق الوك
ة دد   في  النووي بتمبر، ح ة  ٣٠أيلول/س اع ن ذيين في الص ديرين التنفي ؤولين الحكوميين والم ار المس من كب

االت ين  ذات  المج ة المعنيين في تحس لح اب المص ح د أص ا أن تفي ة فيه ال دة الوك اع ة التي يمكن لمس األولوي
تدامةاال اء في النظر  س غيل مفاعالت القوى النووية في جميع أنحاء العالم. ولدعم الدول األعض ادية لتش االقتص
ل  في غي وراً   التش ة منش ال درت الوك ا، أص ة به اص ة الخ ات القوى النووي ل لمحط تقب المرن في المس

غيل بعنوان اسي في محطات القوى النووية: تتبّع األحمال  حمل بدون  "التش غيل المرن"أس  وأوضاع المراقبة المترددة للتش
)Non-baseload Operation in Nuclear Power Plants: Load Following and Frequency Control Modes of Flexible Operation( 

ادرة عن الوكالة) NP-T-3.23(العدد  لة الطاقة النووية الص لس تناداً  من س ادات اس الراهنة إلى المعارف  الذي يقّدم إرش
 والخبرات التشغيلية.
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 .٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١توزيع مفاعالت القوى النووية العاملة حسب عمرها التشغيلي في  -١الشكل 

وراً بعنوان  -١١ ة منش ال رت الوك ات ونش ة محط ان ي ل لص توى األمث امج تحقيق المس ة""برن  القوى النووي
)Maintenance Optimization Programme for Nuclear Power Plants(  العدد)NP-T-3.8  ،(لة الطاقة النووية لس من س

ية لألداء العام لمحطات  اس يانة والتقنيات األس توى األمثل للص اليب التي أثبتت جدواها في تحقيق المس م األس والذي يتقاس
ا التن درته ة وق وراً بعنوان القوى النووي ة منش ال درت الوك ا أص ة. كم ي ة افس ات القوى النووي دعم التقني لمحط "ال

ا" دد  )Technical Support to Nuclear Power Plants and Programmes(  وبرامجه ة  NP-T-3.28(الع ل لس من س
ول على الدعم الت الطاقة لة بطلب الحص ادرة عن الوكالة)، يتناول الجوانب ذات الص ول النووية الص قني الفعال والحص
ور  عليه اريعها ومحطاتها. ويبحث منش أن برامج القوى النووية ومش ب في اتخاذ القرارات بش كل مناس تخدامه بش واس
ة بعنوان   آخر ال ه الوك درت ة"أص ات القوى النووي ة في محط دم اء الخ لتفتيش أثن ة ا الي ين فع  "تحس

)Improvement of Effectiveness of In-Service Inspection in Nuclear Power Plants( وثيقة الوكالة التقني)ـ ـ ة ـ
TECDOC-1853( ين ه والعالقة بين التحس ين اظ على األمان أو تحس مة في الحف اء الخد ال أثن ، في دور التفتيش الفع

وراً بعنوان  والتكلفة. اً منش رت الوكالة أيض دهاونش الحها"  "نُُهج تفتيش اللحامات المعدنية المتباينة، ورص وإص
)Dissimilar Metal Weld Inspection, Monitoring and Repair Approaches(  وثيقة الوكالة التقنية)TECDOC‑1852( ،

والذي يحدد الممارسات الجيدة والدروس المستفادة واإلرشادات ودراسات الحالة العملية لفائدة منظمات التفتيش والموظفين 
  خدمات التفتيش للمرافق.بين الذين يقدمون التشغيليين والموردين المحلي

اطر خالل العمر  -١٢ ة للمخ ات والبرامج المراِعي اطر: العملي ة للمخ امل أن اإلدارة المتك اع التقني بش وفي االجتم
ادية  أن االعتبارات االقتص غيلي لمحطات القوى النووية، الذي ُعِقد في بيجين في تموز/يوليه، واالجتماع التقني بش التش

رين األول/أكتوبر، ناقش إلدارة  يانتها، والذي عقد في فيينا في تش غيل محطات القوى النووية وص ول فيما يخص تش األص
اركاً من  ٣٧ توى األمثل ألداء المحطات.  ١٤مش ع في تقييمات المخاطر التقليدية لتحقيق المس واً كيفية التوس دولة عض

اً اجتماعات تقنية تتعلق بتحقيق ال ميم إعادة تحميل قلوب وعقدت الوكالة أيض توى األمثل لألداء الحراري، وتص مس
  المفاعالت وإدارة القلوب، وعملية تعديل التصميم في محطات القوى النووية العاملة.

  عمر مجموعة المحطات النووية في العالم
 العاملة حسب العمرتوزيع مفاعالت البحوث 

 عمر المفاعل

 سنوات ٩-٠
 سنة ١٩-١٠
 سنة ٢٩-٢٠
 سنة ٣٩-٣٠

 سنة ٤٠أكثر من 

نووية  مفاعل قوى ٤٥٠
 عامالً*

، المصدر: نظام المعلومات ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١* األرقام في 
 عن مفاعالت القوى التابع للوكالة

٢٠١ 

٩٣ 

٦٢ 

٣٥ 

٥٩ 
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اً  -١٣ اط ريع، ويرتبط ارتب االً للتطور التكنولوجي الس ة مج ة القوى النووي ل األجهزة والتحكم في محط وتظ
 ً لة اإلمداد. بتحديث المرافق من خالل الر  وثيقا لس كل خاص للتحديات التي تواجه التقادم وس اً بش اس قمنة، ومجاالً حس
ناعية   وفي أن تبرير مدى مالءمة األجهزة الص ياً بش عاً تقن ما لة، في تورنتو بكندا، اجت يه، نظمت الوكا حزيران/يون

ة اري ادل التج ة، تب ات القوى النووي ات محط ا في تطبيق دات التحكم للغرض المراد منه ه  ومع اً من  ٧٤خالل ارك مش
بتمبر،   دولة ١٧ وع. وفي أيلول/س ين فهم هذا الموض تراتيجيات المرتبطة بذلك لتحس ات واالس ل الممارس واً أفض عض

رية:  عقدت ة العوامل البش قة بالتحكم في هندس أن األجهزة والجوانب المتعل ياً، في مدريد، بش الوكالة اجتماعاً تقن
ميم ره  التص اركاً من  ٥٦والتحليل، حض ات  ٢٣مش ل الممارس م أفض واً. ومّكن االجتماع من تقاس دولة عض

ات تراتيجي ة في تطبيق  واالس دم تخ ميم   المس ة في تص ري ل البش ة التي تراعي العوام دس ادئ الهن مب
ل تكنولوجيا درت الوكالة  األفراد والنظام، مثل اإلنذارات بين  التواص وابط المراقبة في المحطة. وأص ات وض اش والش

وع ٢٠١٨عام  لخال أن هذا الموض ورين بش م في محطات "هما:   منش نُُهج الهياكل العامة لألجهزة ونظم التحكـّ
ة"  القوى  )Approaches for Overall Instrumentation and Control Architectures of Nuclear Power Plants(  النووي

دد  ادرة عن الوك NP-T-2.11(الع ة الص ة النووي اق ة الط ل لس ة)، ومن س امج ال ة البرن "تقييم موثوقي
ي وب اس ح اص  ال خ م ال ُظ نُ ة" ب ووي ن وى ال ق ات ال ط ح ي م ان ف األم ة ب ل تص م م ال ّك ح ت زة وال ه  األج

)Dependability Assessment of Software for Safety Instrumentation and Control Systems at Nuclear Power Plants( 
  من سلسلة الطاقة النووية الصادرة عن الوكالة). NP-T-3.27(العدد 

اء في فهم وتنفيذ عملية إدخال محطة قوى نووية جديدة في الخدمة أو االرتقاء بمحطات  -١٤ اعدة الدول األعض ولمس
وراً بعنوان " درت الوكالة منش مبادئ توجيهية إلدخال محطات القوى النووية في قوى نووية عاملة أو تجديدها، أص

من سلسلة الطاقة النووية الصادرة  NP-T-2.10(العدد  )Commissioning Guidelines for Nuclear Power Plantsالخدمة" (
لة  ة بمحطات القوى النووية، والمتطلبات ذات الص ور عملية اإلدخال في الخدمة الخاص ف هذا المنش عن الوكالة). ويص

ائل طس، عقدت  بنظام اإلدارة، والنماذج التنظيمية النموذجية والمس رية. وفي آب/أغس الحرجة المتعلقة بالموارد البش
ييد محطات القوى النووية المتقدمة.  أن التحديات والفرص في إدارة تش ين، اجتماعاً تقنياً بش نغهاي بالص الوكالة، في ش

اركون البالغ عددهم  اركاً من  ٤٧وناقش المش اء محطا ١٩مش واً التحديات والفرص المتعلقة بإنش ت القوى دولة عض
تراتيجيات والحلول لتجنب تجاوز التكاليف والتأخر عن  واق، واالس ناعة واألس النووية المتقدمة، والتغيرات في هيكل الص

  الجداول الزمنية.

ور المعنون ٢٠١٨وفي عام  -١٥ رين من المنش درت الوكالة الطبعة العش "المالمح القُطرية للقوى النووية" ، أص
)Country Nuclear Power Profiles( أن حالة وتطوير برامج القوى النووية في ي متاح للجمهور بش ، وهو مورد رئيس

ج ـا برامـداً لديهـبل ٣٧ق بـ ـ، المتوفرة أيضاً بصيغة متنقلة، أنشطة وملخصات تتعل٢٠١٨جميع أنحاء العالم. وتحدد نسخة 
  قوى نووية قيد التطوير أو قائمة.

  مشاركة أصحاب المصلحةتنمية الموارد البشرية وإدارتها ودعم 

رية  ُعِقد في أيار/مايو في غيونغجو -١٦ أن تنمية الموارد البش بجمهورية كوريا، مؤتمر الوكالة الدولي الثالث بش
تقبل.  مان تمتُّع القوى العاملة النووية بالقدرات الالزمة في المس دي للتحديات لض ألغراض برامج القوى النووية: التص

تقطب المؤتمر أكثر من  رية وتخطيط القوى العاملة والتعليم خبير في مجاالت بناء القدرات وتنمية الموارد البش ٥٠٠واس
بكات المعارف ألغراض برامج القوى النووية. وُمثلت  ت منظمات  ٦٢والتدريب وإدارة المعارف وش واً وس دولة عض

دولية. وأتاحت مسابقة الطالب الدولية، التي عقدت خالل المؤتمر، فرصة للطالب الشباب من خمس دول أعضاء لعرض 
  جتمعات المحلية بشأن فوائد العلوم والتكنولوجيا النووية.طرق مبتكرة لتثقيف الم

ناعة النووية -١٧ أن الجودة والقيادة واإلدارة في الص حلقة العمل -وُعِقد في أوتاوا، في تموز/يوليه، المؤتمر الدولي بش
 ٣٥٠مر أكثر من الخامسة عشرة المشتركة بين الوكالة والمحفل الذري األوروبي بشأن نظم اإلدارة. وشارك في هذا المؤت

غّلة والرقابيين والموردين،  ات مركزة لفائدة الجهات المالكة/المش ناعة النووية، الذي قدم جلس ين في الص ص من المتخص
  وتناول مجموعة متنوعة من الموضوعات منها إدارة المشاريع والجودة، والقيادة، والثقافة التنظيمية وثقافة األمان.
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رين ا -١٨ طة توكيد الجودة ومراقبة الجودة كجزء من وُعِقد في فيينا، في تش أن أنش لثاني/نوفمبر، االجتماع التقني بش
ة التحديات في تنفيذ  ات الجيدة، وفَّر محفالً لمناقش تفادة والممارس نظام إدارة محطات القوى النووية: الدروس المس

طة توكيد الجودة ومراقبة الجودة في ا لة المتطلبات المتعلقة بإدارة الجودة وأنش لس لمرافق النووية، بما في ذلك مراقبة س
اً من  ٦٠التوريد. وتبادل خالل هذا االجتماع  ص واً خبراتهم في هذا المجال ونظروا في حلول عملية  ٢٦متخص دولة عض

  للتغلب على هذه التحديات طوال دورة حياة المرفق.

لبلدان في جميع مراحل تطوير محطات القوى واستمرَّ إشراك الجهات المعنية يشِكّل أحد مجاالت التركيز الهامة ل -١٩
غيلها. وفي عام  ممت لتلبية ٢٠١٨النووية وتش وع ص أن هذا الموض ، أوفدت الوكالة العديد من بعثات الخبراء بش

االحتياجات الفريدة لكل دولة من الدول األعضاء. وعقدت الوكالة في فيينا، في أيلول/سبتمبر، دورة تدريبية أقاليمية جديدة 
دولة عضواً. وستُْعقد هذه الدورة التدريبية سنوياً  ١٧مشاركاً من  ١٩ن مبادئ إشراك أصحاب المصلحة، شارك فيها بشأ

من اآلن فصاعداً. وفي شهر أيلول/سبتمبر أيضاً، عقدت الوكالة اجتماعاً تقنياً بشأن إشراك أصحاب المصلحة طوال دورة 
دولة عضواً ومنظمة دولية التحديات المشتركة باإلضافة إلى  ٢٦ركاً من مشا ٤٢حياة محطة القوى النووية، ناقش خالله 

  اتجاهات وطرق التفكير الجديدة بشأن مشاركة أصحاب المصلحة والتواصل مع الجمهور.

  تطوير التكنولوجيا النووية

دة بالماء   المفاعالت المتقدمة المبرَّ

ق المعنون "منه  -٢٠ روع البحثي المنس اركون في المش جية تقييم معدالت تعطل األنابيب في المفاعالت قام المش
ماء" ( بال دة  مة المبرَّ قّدِ ، )Methodology for Assessing Pipe Failure Rates in Advanced Water Cooled Reactorsالمت

اء، ونظرة  من الم دة ب ة المبرَّ م ّدِ اعالت المتق ث للمف ة بح ع خط اء، بوض اني دول أعض ات في ثم ر منظم عش
ة ام أن  ع روع  بش اعالت. ويجمع المش ة للمف الي ة الح ب في المجموع ابي ة األن ل موثوقي ة لتحلي الي ات الح المنهجي
ق البحثي ددة"  المنس اعالت المتع ددة/المف دات المتع ان في المواقع ذات الوح الي لألم ار التقييم االحتم المعنون "معي

)Probabilistic Safety Assessment (PSA) Benchmark for Multi-Unit/Multi Reactor Sites ين في مجال ) بين ممارس
لة  ٢٠التقييم االحتمالي لألمان من  دة بالماء متعددة الوحدات وذلك بغية مواص واً لديها مواقع مفاعالت مبرَّ دولة عض

ة بالتقييم االحتمالي لألمان في المفاعالت ذات الوحد ة المفردة تطوير واختبار منهجياتها لتمديد التحاليل والنتائج الخاص
لة التي تؤدي إلى  ناريوهات المحتم ي بار الس عدد الوحدات، مع األخذ في االعت ية لكي تنطبق على موقع واقعي مت حال ال
أضرار عَرضية أو تبعية للعديد من القلوب وأحواض الوقود المستهلك. وخالل االجتماع التنسيقي البحثي األول للمشروع، 

  شاملة للمشروع البحثي المنسق وخطة العمل للسنة األولى من تنفيذه. في حزيران/يونيه، ُوِضعت خطة مهام

بتمبر، ناقش  -٢١ رف في الهيدروجين أثناء الحوادث العنيفة، ُعِقد في فيينا في أيلول/س أن التص وفي اجتماع تقني بش
سلوك الهيدروجين أثناء الحوادث العنيفة والتثبت من  ٢١مشاركاً من  ٢٩ سوبية دولة عضواً ومنظمة دولية  شفرات الحا ال

رين األول ياجات في مجال البحث والتطوير. وفي تش ها، وحددوا المزيد من االحت لة أكتوبر/والتحقق من ، عقدت الوكا
أن نُُظم الطاقة الهجينة النووية ترك، -اجتماعاً تقنياً رائداً بش المتجِدّدة ألغراض إنتاج طاقة خالية من الكربون وتوليدها المش

  دولة عضواً المعارف المتعلقة بهذه التصميمات التكنولوجية واالبتكارات ذات الصلة. ١٥خبيراً من  ٢٤تبادل خالله 

تعانة بمجموعة   -٢٢ ي للحوادث العنيفة باالس ّدِ أن التص وفي حلقة العمل التدريبية على إعداد المبادئ التوجيهية بش
شأن التصدي للحوادث العنيفة، التي ُعِقدت في فيينا في األدوات الصادرة عن الوكالة والخاصة بإعداد المبادئ التوجيهية ب

دولة عضواً المعارف المتعلقة  ٢٠مشاركاً من  ٢٧تشرين الثاني/نوفمبر، تبادل  ١تشرين األول/أكتوبر إلى  ٢٩الفترة من 
ة باإلجراءات التخفيفية التي يتعين اتخاذها خالل الحوادث العنيفة في محطات ال ادات الخاص ع اإلرش قوى النووية. بوض

 وكانت هذه هي حلقة العمل التدريبية الرابعة التي تعقدها الوكالة.

ري النكا كما أجرت الوكالة ثالث دورات تدريبية وطنية لفائدة األردن  -٢٣ عودية، وثالث وس والمملكة العربية الس
اء التي تف أن تقييم تكنولوجيا المفاعالت لدعم الدول األعض تهالل برنامج جديد للقوى دورات تدريبية أقاليمية بش ّكر في اس
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لتدريبها على استخدام منهجية  Excelالنووية أو تستهله بالفعل. ووفَِّرت للدول األعضاء مجموعة أدوات قائمة على برنامج 
  الوكالة لتقييم تكنولوجيا المفاعالت.

ز عبد السالم الدولي للفيزياء وُعِقدت في تريستي بإيطاليا، في تشرين األول/أكتوبر، أول دورة مشتركة بين مرك -٢٤
ر هذه الدورة  دة بالماء. وحض تجدات العلمية في ظواهر الحوادث العنيفة في المفاعالت المبرَّ أن المس النظرية والوكالة بش

باب من  ٢٥ ين الش ر الحوادث  ١٦من المهنيين والمهندس لة بتطوُّ وعات ذات الص واً، وتناولت طائفة من الموض دولة عض
دة بالماء، بما في ذلك نظرة عامة على القضايا العلمية المرتبطة بها والتقنيات المصممة للتعامل العنيفة في  المفاعالت المبرَّ

  مع هذه الحوادث.

دة بالماء، ٢٠١٨وفي عام  -٢٥ ، عقدت الوكالة دورتين تدريبيتين أقاليميتين بشأن الحوادث العنيفة في المفاعالت المبرَّ
ت أن فيزياء وتكنولوجيا المفاعالت وثالث دورات تدريبية، باس ية لدى الوكالة، بش اس خدام برامج محاكاة المبادئ األس

وراً بعنوان  رت الوكالة منش دة بالماء. ولدعم هذه الجهود، نش تخدام المتقدمة المبرَّ ع نهج منتظم للتعليم والتدريب باس "وض
ية لبرامج القوى النووية" خص يب الش  Developing a Systematic Education and( برامج محاكاة قائمة على الحواس

Training Approach Using Personal Computer Based Simulators for Nuclear Power Programmes)  وثيقة الوكالة)
يب TECDOC-1836التقنية  ية القائمة على الحواس اس ع الحالي لبرامج محاكاة المبادئ األس )، يقدم نظرة عامة على الوض

  ة وتطبيقها في مجالي التعليم والتدريب.الشخصي

  المفاعالت الصغيرة والمتوسطة الحجم أو النمطية

وراً  -٢٦ رت الوكالة منش طة الحجم أو النمطية، نش غيرة والمتوس اء بالمفاعالت الص تجابةً الهتمام الدول األعض اس
 )Deployment Indicators for Small Modular Reactors"مؤشرات النشر الخاصة بالمفاعالت النمطية الصغيرة" (بعنوان 

ر )TECDOC-1854(وثيقة الوكالة التقنية  رات إمكانية نش اء لتقييم مؤش تخدمها الدول األعض ، يقدم منهجية يمكن أن تس
ادر الطاقة الوطنية. كما أتاحت الوكالة طبعة عام  طة الحجم أو النمطية في مجموعة مص غيرة والمتوس المفاعالت الص

ور المعنون  من ٢٠١٨ غيرة" المنش ة الص اعالت النمطي ات المف دم المحرز في تطوير تكنولوجي ه التق "أوج
)Advances in Small Modular Reactor Technology Developments( ات ة للمعلوم ال ام الوك ، وهو ملحق تكميلي لنظ

اميم لـ  اف لتص ة بالمفاعالت المتقدمة. وتحتوي الطبعة الجديدة على أوص غيرة  ٥٦الخاص مفاعالً من المفاعالت الص
  دولة عضواً. ١٤والمتوسطة الحجم أو النمطية، قدمتها 

غيرة  -٢٧ ان/أبريل، االجتماع األول للفريق العامل التقني الجديد المعني بالمفاعالت الص وُعقد، في فيينا في نيس
طة الحجم أو النمطية. وحدد  واً ومنظمتين  ١٤ممثالً عن  ٢٥والمتوس يعية ذات أهمية دولة عض دوليتين مجاالت مواض

تفيدين؛ والبحوث وتطوير  ع المتطلبات والمعايير العامة المتعلقة بالمس تقبلي، بما في ذلك وض تركة للتعاون المس مش
  التكنولوجيا، ووضع المدّونات والمعايير؛ وهندسة التصاميم، واالختبار، والتصنيع، وسلسلة التوريد والتشييد.

  عةالمفاعالت السري

درت الوكالة في عام  -٢٨ ريعة.  ٢٠١٨أص لة بالمفاعالت الس وعات ذات الص أن الموض ورين بش منش
ر  ويوفر ة من  محض ا: النُّظم النووي ة به ل ة ودورات الوقود المتص ريع اعالت الس أن المف دولي بش المؤتمر ال
ل الي الجي ي في  من الت اد الروس االتح اترينبرغ ب د في ييك ذي ُعِق ة، ال دام ت ة مس ل تنمي ام  أج ، ٢٠١٧ع

 ً ا ات لمختلف ملخص يت   جلس مات التي ألق اب" وكذلك للكل ية "جيل ش عال مة وف عا ات ال ية والجلس يات التقن عال الف
ور المعنون   المؤتمر. خالل ئل" ويوفر المنش ا دة بفلز س عة المبرَّ ري ية الس ية دعماً للنظم النيوترون "المرافق التجريب

)Experimental Facilities in Support of Liquid Metal Cooled Fast Neutron Systems(  العدد)NP-T-1.15  لة لس من س
ميم، أو قيد  لة عن المرافق التجريبية الموجودة حالياً في مرحلة التص ادرة عن الوكالة) معلومات مفصَّ الطاقة النووية الص

ور ملحق تكميلي لقاعدة بيانات الوكالة المنا غيل. وهذا المنش اء أو قيد التش أن مرافق النُّظم اإلنش ِظرة على اإلنترنت بش
دة بالفلز السائل.   النيوترونية السريعة المبرَّ
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الم الدولي للفيزياء النظرية والوكالة، التي ُعِقدت في عام  -٢٩ تركة بين مركز عبد الس هدت حلقة العمل المش وش
أن فيزياء وتكنولوجيا نظم الطاقة النووية االبتكارية (الشكل ٢٠١٨ من العلماء والباحثين والمهندسين  ٣٦) حضور ٢، بش

باب من والط واً. وأتاحت حلقة العمل، التي ُعِقدت في تر ٢٠الب الش ة يدولة عض طس، فرص تي بإيطاليا في آب/أغس يس
مات التكنولوجية  ميم والس ميم المفاعالت وخيارات دورة الوقود النووي، بما في ذلك التص تعراض أحدث مفاهيم تص الس

  لمختلف أنواع المفاعالت االبتكارية.

 

ام  -٣٠ ة ، ٢٠١٨وفي ع درات التحليلي ين الق ان إلى تحس دف قين يه روعين بحثيين منس ة مش ال ت الوك أطلق
دول اء  لل روع  األعض يركز المش وديوم. وس الص دة ب ة المبرَّ ريع اعالت الس ة للمف ددي اة الع اك ل المح من أج
ق البحثي غيل المفاعل التجريبي الص المنس ريع" المعنون "المعايير المرجعية النيوترونية الختبارات بدء تش يني الس

)Neutronics Benchmark of CEFR Start-Up Tests وبية للمحاكاة النيوترونية في فرات الحاس ) على التحقق من الش
ريع. وفي  يني الس غيل الفعلي للمفاعل التجريبي الص ة أثناء بدء التش المفاعل مقابل البيانات التجريبية الحديثة المقاس

ق المعنون "ت روع البحثي المنس ريعة دون إجراء المش ية النقطاع التدفق في مرافق تجارب التدفقات الس حليل المعالم القياس
تخدام أحدث أدوات )Benchmark Analysis of FFTF Loss of Flow Without Scram Testاختبار اإلغالق" ( يتم اس ، س

بلداً  ١٣مشاركاً من  ٢٥لمنسق، سيقوم المحاكاة لوضع نماذج لظواهر الفيزياء المتعددة. وفي إطار هذا المشروع البحثي ا
ريعة في الواليات المتحدة  تمدة من االختبارات في مرفق تجارب التدفقات الس بالتحقق من األدوات مقابل المالحظات المس

  األمريكية بهدف إثبات قدرة المفاعل على التغلب على الحوادث العنيفة غير الَمْحِمية التي ينقطع فيها التدفق.

   

  

المشاركون في حلقة العمل المشتركة بين مركز عبد السالم الدولي للفيزياء النظرية والوكالة، بشأن فيزياء وتكنولوجيا نظم  -٢الشكل 
  مفاهيم التصميم وخيارات دورة الوقود النووي.الطاقة النووية االبتكارية، يناقشون مختلف 
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  عالت المرتفعة الحرارةالمفا

رة في الدول األعضاء،  -٣١ كجزء من مبادرة الوكالة لصون المعارف فيما يخص المفاعالت المرتفعة الحرارة المطوَّ
ون المعارف فيما يخّص تكنولوجيا المفاعالت  أن َص مبر، اجتماعاً تقنياً بش نظمت الوكالة، في فيينا في كانون األول/ديس

دة بالغاز والمراف ر هذا االجتماع المبرَّ اركاً من  ١٧ق التجريبية. وحض ونه من  ١١مش واً، حددوا ما يجب ص دولة عض
جالت  قارير والس ثل الت عة الحرارة، م غاز المرتف بال دة  فاعالت المبرَّ غاز والم بال دة  فاعالت المبرَّ بالم قة  المعارف المتعل

  ريبية.والشفرات الحاسوبية البرامجية والمعلومات المتعلقة بالمرافق التج

ادرة عن المفاعالت النووية المرتفعة  -٣٢ تخدام الحرارة الص أن اس اً من النظراء بش تَْعَرض رت الوكالة مقاالً ُمْس ونش
تخراج المتزامن لليورانيوم غير التقليدي أثناء معالجة  الحرارة كخيار للمعالجة الحيادية الطاقة للمعادن، من خالل االس

ِشر في كانون الثاني/يناير في مجلة "المادة الخام األّولية. وكتب هذا  دولة عضواً  ١٦، خبراء من االستدامة"المقال، الذي نُ
دة بالغاز التي تعمل بوقود  تمر بعنوان "تطبيقات المفاعالت المرتفعة الحرارة المبرَّ ق مس روع بحثي منس اركون في مش يش

 ة" ـــــوالمستدام والشامل وعمليات تطوير المنتجات المعدنياليورانيوم/الثوريوم ألغراض استخراج المعادن الحيادي الطاقة 
(Uranium/Thorium Fuelled High Temperature Gas Cooled Reactor Applications for Energy Neutral and 

Sustainable Comprehensive Extraction and Mineral Product Development Processes). 

ة لتزايد اهتمام الدول األعضاء بتكنولوجيا مفاعالت الملح المصهور، اجتماعاً تقنياً، ُعِقد ونظمت الوكالة، استجاب -٣٣
أن حالة قاعدة بيانات المعارف المتعلقة بالغرافيت النووي التابعة للوكالة. وخالل  مبر، بش في فيينا في كانون األول/ديس

دول أعضاء واستوفوا البيانات في  ٨اً للغرافيت من مصمماً لمفاعالت الملح المصهور ومصنِّع ١١االجتماع، استعرض 
تخدمين ُجدد لقاعدة البيانات واالحتياجات  قاعدة بيانات المعارف المتعلقة بالغرافيت النووي التابعة للوكالة، وحددوا مس

  اإلضافية للدول األعضاء.

  التطبيقات غير الكهربائية للقوى النووية

وراً بعنوان  -٣٤ رت الوكالة في مجال التطبيقات غير الكهربائية للقوى النووية منش ة الجوانب التقنية نش "دراس
ادي للهيدروجين" ية لبرمجية الوكالة لبرنامج التقييم االقتص ادية إلنتاج الهيدروجين النووي وتحليل المعالم القياس  االقتص

)Examining the Technoeconomics of Nuclear Hydrogen Production and Benchmark Analysis of the IAEA HEEP Software( 
ق أُْنِجَر في عام )TECDOC-1859(وثيقة الوكالة التقنية  روع بحثي منس . كما أطلقت الوكالة ٢٠١٦، يوثق نتائج مش

ادية إلنتاج الهيدروجين ال قاً بعنوان "تقييم الجوانب التقنية واالقتص روعاً بحثياً منس ر على المدى مش نووي ألغراض النش
) Assessing Technical and Economic Aspects of Nuclear Hydrogen Production for Near-term Deploymentالقريب" (

  بمشاركة تسع دول أعضاء.

تخدام الطاقة النو -٣٥ ر التطبيقات غير الكهربائية الس أن نش ان/أبريل، بش وية وُعقد اجتماع تقني، في فيينا في نيس
ارك فيه  اركاً من  ١٨ألغراض التخفيف من حدَّة تغيُّر المناخ. وركز االجتماع، الذي ش واً، على الدور  ١٦مش دولة عض

يما في قطاعي التدفئة والنقل. وناقش  تقبلي للطاقة النووية في التطبيقات غير الكهربائية، ال س اركاً من  ١٢المس  ١١مش
آفاق اقتران التطبيقات غير الكهربائية بالمفاعالت النووية المرتفعة الحرارة، ُعِقد في دولة عضواً خالل اجتماع تقني لتقييم 

تقبل. وفي حزيران/يونيه،  اد الهيدروجين في المس رين الثاني/نوفمبر، دور إنتاج الهيدروجين نووياً في اقتص فيينا في تش
ي محطات القوى النووية: االستراتيجيات والسياسات والنُُهج عقدت الوكالة اجتماعاً تقنياً بشأن إدارة الطاقة والمياه بكفاءة ف

تعرض خالله  اركاً من  ١٤االبتكارية، اس ترك  ١٠مش اء ومنظمة دولية تطبيق التوليد المش توليد الكهرباء  -دول أعض
  للتطبيقات غير الكهربائية. -والحرارة المستخدمة في المعالجة الصناعية 

م طبعة محدَّثة من برنامجها إلدارة المياه، المستخدم لتقدير االحتياجات من المياه وأصدرت الوكالة خالل هذا العا -٣٦
  في محطات القوى النووية.
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  تعزيز استدامة الطاقة النووية على نطاق العالم من خالل االبتكار

ة ودورات الوقود النووي  -٣٧ اعالت النووي المف دولي المعني ب روع ال ل المش ه، محف ا في تموز/يولي د، في فيين ُعق
مة. وتقاسم  االبتكارية (مشروع إنبرو) الخامس عشر بشأن سالسل اإلمدادات المستدامة الخاصة بنظم القوى النووية المتقّدِ

اركاً من  ٤٥خالله  واً و ٢٨مش ايا منظمات دول ٣دولة عض ية المعلومات ووجهات النظر والمعارف فيما يتعلق بالقض
أن الفرص  ر بش ادس عش روع إنبرو الس ل اإلمداد النووي الوطنية واإلقليمية والعالمية. وركز محفل مش الس المهمة لس

ايا في مجال التطبيقات غير الكهربائية للطاقة النووية، الذي ُعِقد في فيينا في  مبكانون األول/والقض اركة ديس  ٤٦ر بمش
اركاً من  ر التطبيقات غير الكهربائية  ٣٢مش ية لنش س واً ومنظمتين دوليتين، على الجوانب التكنولوجية والمؤس دولة عض

  للطاقة النووية، مثل السوق والموارد وآثار الرقابة وقضايا القبول العام.

وراً بعنوان " -٣٨ درت الوكالة منش تمدة من االبتكار وأص في مجال التكنولوجيات المتعلقة بالطاقة  تعزيز الفوائد المس
 " النووية من خالل التعاون فيما بين البلدان: التقرير النهائي بشأن التفاعالت التآزرية التعاونية في إطار مشروع إنبرو

(Enhancing Benefits of Nuclear Energy Technology Innovation through Cooperation among Countries: Final 

Report of the INPRO Collaborative Project SYNERGIES) 

ور  NF-T-4.9(العدد  من هذا المنش ادرة عن الوكالة). ويتض لة الطاقة النووية الص لس ة حالة أجرتها الدول  ٢٨من س دراس
األعضاء لتحديد وتقييم أنماط التعاون التي تحقق المنفعة المتبادلة في دورة الوقود النووي وما يرتبط بهذا التعاون من قوى 

  محرّكة والعوائق الماثلة أمامه.

ة  -٣٩ ال رت الوك ا نش وراً بعنوان كم ة منش ة النووي اق ة نظم الط ذج ال نم ة في مج ب "الخبرات المكتس
تخدام ات حاالت قُطرية"   بدائل نموذج باس ة بإمدادات الطاقة وآثارها البيئية العامة: دراس تراتيجيات الخاص االس

)Experience in Modelling Nuclear Energy Systems with MESSAGE: Country Case Studies( وث) يقة الوكالة التقنية
TECDOC-1837(بة في مجال نمذجة تخدام أداة نموذج  ، يوثق الخبرات المكتس نظم الطاقة النووية الوطنية والعالمية باس

ات حالة مختلفة أجرتها الدول  ة بإمدادات الطاقة وآثارها البيئية العامة من خالل دراس تراتيجيات الخاص الوكالة لبدائل االس
ات الحالة القدرات التحليلية لهذ تمدة من دراس اِركة. وأظهرت التعليقات المس اء المش يناتا النموذج وحددت األعض  التحس

  التي يُْحتَمل أن تطرأ على أداة هذا النموذج وعلى نمذجة نظام الطاقة النووية.
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  دورة الوقود النووي والتصرف في النفايات

  الغاية

تخدمي برامج الطاقة النووية  اط مس تدامة في أوس زيادة الوعي وتعزيز تنفيذ إدارة دورة وقود ودورة حياة مأمونة ومس
قات النووية، وتخطيط  ها ومواردها والتطبي اء في تعزيز قدرات لدول األعض الطوارئ لألحوال الالحقة للحوادث. دعم ا

  البشرية المدّربة، أو تمكينها من الوصول إلى أفضل ما هو متوافر من معارف وتكنولوجيات وخدمات.

  موارد اليورانيوم ومعالجته

درت الوكالة الوثيقة المعنونة  -١ ف أمثلة مختارةأص تودعات اليورانيوم ووص نيف الجيولوجي لمس  التص
Geological Classification of Uranium Deposits and Description of Selected Examples  ادرة عن (الوثيقة التقنية الص

شمل TECDOC-1842الوكالة  نة لمستودعات اليورانيوم، وت ) والتي تتضّمن مخططاً تصنيفياً جديداً مقروناً بتعريفات محسَّ
رت الوكالة الوثيقة المعنونة  تودعاته. كما نش أة مس الوثيقة أوجه التقّدم المحَرزة مؤخراً في فهم جيولوجيا اليورانيوم ونش

تودعات اليورانيوم في العالم ع مس  World Distribution of Uranium Deposits (UDEPO) ٢٠١٦طبعة  )UDEPO( توزُّ
ادرة عن الوكالة  تودعات اليورانيوم في أنحاء )TECDOC-1843(الوثيقة التقنية الص ، والتي تعرض معلوماٍت عن مس

تمدة درت المعلومات المس كل جداول للبيانات. وأُص ائياً أولياً في ش مل، للمرة األولى، تحليالً إحص من هذين  العالم، وتش
تودعات اليورانيوم في العالم، الطبعة الثانية"  ع مس ورين كخريطة رقمية تفاعلية متكاملة على اإلنترنت بعنوان "توزُّ المنش

World Distribution of Uranium Deposits, Second Edition . معلومات حسب نوع المستودع ١وتقّدم الخريطة (الشكل (
  طبقات وإمكانية االستعالم.وتتميز بوظائف محسَّنة مع 

  
  
  
 

  

ع مستودعات  -١الشكل    ).UDEPOاليورانيوم في العالم (خريطة الطبعة الثانية من توزُّ
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وفي شهر أيار/مايو، نّظمت الوكالة دورة تدريبية إقليمية بشأن تحقيق أداء تشغيلي وبيئي جيد لمشاريع اليورانيوم  -٢
ر. وخالل حلقة العمل خلص  اركاً  ٣١في المنطقة األفريقية والحفاظ على ذلك األداء، والتي ُعقدت في الغردقة، مص مش

و ١٣من  ف حياتهم المهنية إلى جانب كبار دولة عض ون وتقنيون ورقابيون في بداية ومنتص اً، من بينهم علماء ومهندس
ناعي في جميع مراحل  عاعات، والمجتمع، واألمان الص ائل البيئة، والوقاية من اإلش المهنيين، إلى أهمية النظر في مس

 ).٢مشاريع اليورانيوم (الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  انيوم في جبل قطار، مصر.رفي حلقة العمل في أحد المناجم التجريبية لمكامن اليوالمشاركون  -٢الشكل 

ة  -٣ ون ن ع م ة ال ق ي وث ة ال ال وك درت ال ه، أص ي ون ران/ي زي ي ح ات وف ج ت ن م وم ك ي وران ي وارد ال "م
ة ترك ة  مش امن وفرعي ة  لمك ادرة والفلزات النفيس ة الن ة واألترب ددة والفلزات البخس ات الفلزات المتع ام  "خ

(Uranium Resources as Co- and By-products of Polymetallic, Base, Rare Earth and Precious Metal Ore Deposits) 
ادرة عن الوكالة  ) لزيادة الوعي بالوجود المحتمل لليورانيوم في مكامن الخامات التي TECDOC-1849(الوثيقة التقنية الص

  ، ومن ثم إبراز المصادر المحتملة اإلضافية لليورانيوم.انيومرال يُعتقد في العادة أنها تحتوي على اليو

روع النض الموقعي: من التنقيب إلى اإلغالق في  -٤ ة حالة مش أن دراس ونّظمت الوكالة حلقة العمل األقاليمية بش
طس، وتمّكن خاللها  اركاً من  ٥٥بيجين في آب/أغس أن النّض الموقعي  ٩مش اء من تبادل المعارف التقنية بش دولة أعض

رين األول/أكتوبر، نّظمت الوكالة حلقة العمل  ين. وفي تش أن جوانب اإللليورانيوم، مع التركيز على تجربة الص قليمية بش
ات األمان الفعّالة وتنفيذ برنامج أمان تقليدي في مناجم اليو تراليا. وخالل رممارس انيوم ووحدات تجهيزه، في أدياليد، أس

اركاً من  ١٧حلقة العمل تبادل  ناعية،  ١٥مش ات الجيدة في برامج أمان المناجم الص واً المعلومات عن الممارس دولة عض
  وهو ما يمثّل إضافة مكّملة أساسية للوقاية من اإلشعاعات في مناجم اليورانيوم ووحدات تجهيزه.

 ات األرضـق طبقـدم توافـة بعـوم المتعلقـات اليورانيـمستودعة ـوأصدرت الوكالة الوثيقة المعنون -٥
(Unconformity-related Uranium Deposits)  ة ال ادرة عن الوك ة الص ة التقني رين TECDOC-1857(الوثيق ) في تش

ية  يائ نات الجيولوجية والجيوفيز يا ّعال للب مل الف كا ئة للت ناش ية وال حال قة التكنولوجيات ال ف الوثي ثاني/نوفمبر، وتَِص ال
تودع ما. ومن المت مة" مس قل والجيوكيميائية إلدراك "بص تودع في ص مات مثل هذه المس ز لس هم الفهم المعزَّ وقع أن يس

  جيات التنقيب والتقييم.ياسترات
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ترك بين الوكالة ووكالة الطاقة  -٦ ور المش رون من المنش ابعة والعش رت الطبعة الس مبر نُش وفي كانون األول/ديس
ادي والمعنون " : موارده وإنتاجه ٢٠١٨اليورانيوم في عام النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتص

، والمعروف أيضاً باسم "الكتاب األحمر". ويتضمن Uranium 2018: Resources, Production and Demandوالطلب عليه" 
المنشور أحدث استعراض ألساسيات سوق اليورانيوم العالمي ويقّدم موجزاً إحصائياً لصناعة اليورانيوم العالمية، بما في 

تمدة من ذ ور أن إمدادات العالم  ٤١لك بيانات مس تهلكاً لليورانيوم. ومن أبرز ما خلص إليه المنش بلداً منتجاً ومس
تثمار الالزم  من ول على االس ريطة الحص تقبل المنظور، ش اليورانيوم أكثر من كافية لتلبية الطلب المتوقع في المس
األول/ديسمبر  لى مرحلة اإلنتاج في الوقت المناسب. وأيضاً في كانونيضمن أن الموارد المحدَّدة يمكن الوصول بها إ  بما

رت الوكالة الوثيقة المعنونة  فَةنش  Quantitative and Spatial التقييمات الكمية والمكانية لموارد اليورانيوم غير المكتش

Evaluations of Undiscovered Uranium Resources ادرة عن الوك من )TECDOC-1861الة (الوثيقة التقنية الص ، وتتض
  الوثيقة لمحة عامة عن جوانب دورة إنتاج اليورانيوم، بما في ذلك تقييم إمدادات اليورانيوم العالمية والطلب عليه.

  وقود مفاعالت القوى النووية

ر  -٧ بة تتجاوز حدّ  ١٢خبيراً من  ٤٠حض واً اجتماعاً تقنياً عن إثراء وقود مفاعل الماء الخفيف بنس ٪: ٥ دولة عض
تصورات وتحديات، الذي ُعقد في موسكو في آب/أغسطس. وتبادل المشاركون وجهات النظر بشأن المنظورات الوطنية، 
وما أُحرز من تقّدم في البحث والتطوير ونتائجهما، ومسائل الترخيص ذات الصلة الستخدام إثراء الوقود بنسبة تتجاوز حّد 

  في مفاعالت الماء الخفيف. ⁒٥

درت الو -٨ عاعات في المواد الهيكليةكالة الوثيقة المعنونة وأص  محاكاة المعجالت والنمذجة النظرية آلثار اإلش
Accelerator Simulation and Theoretical Modelling of Radiation Effects in Structural Materials  العدد)NF-T-2.2 

ق  روع البحثي المنّس تنتاجات المش تنباطات واس ور اس ادرة عن الوكالة)، ويوِجز هذا المنش لة الطاقة النووية الص لس من س
عاعات ( روع الممتد ألربعة أعوام الدول SMoREالمعنون "محاكاة المعجالت والنمذجة النظرية آلثار اإلش )". ودعَم المش

  ومة لإلشعاعات الستخدامها في النُّظم النووية االبتكارية.األعضاء في تطوير مواد هيكلية متقدمة مقا

وخالل االجتماع التقني المعنّي بمرافق دورة الوقود النووي: نظام المعلومات وقضايا التقاُدم، المنعقد في فيينا في  -٩
قود النووي تشرين األول/أكتوبر، عرض وناقش عشرة خبراء من عشر دول أعضاء تقارير قُطرية بشأن مرافق دورة الو

  واتجاهاتها العامة وتوقعاتها.

ف في الوقود المستهلك الناتج عن مفاعالت القوى النووية   التصرُّ

ف في الوقود المستهلَك في مواقع المفاعالت المغلقة، بما في ذلك تلك المزمع  -١٠ شأن التصرُّ وُعقد االجتماع التقني ب
ور ت كل دائم في فيينا في حزيران/يونيه بحض اء ومنظمة دولية. وخالل إغالقها بش عة خبراء من ثماني دول أعض س

ائل  تهلَك في محطات القوى النووية المغلقة والمس ف في الوقود المس رُّ لون مختلف ُخطط التص غِّ االجتماع، ناقش المش
ول عليها  يتمُّ دمج المعلومات التي تمَّ الحص تهلَك في األجل الطويل. وس ف في الوقود المس رُّ خالل االجتماع المتعلقة بالتص

ستخدامها لتحديث األرصدة العالمية من الوقود المستهلَك في مواقع المفاعالت  شرها كوثيقة تقنية صادرة عن الوكالة وا ون
  المغلقة.

ارك  -١١ أن النُّهج المتكاملة إزاء المرحلة  ١٩خبيراً من  ٢٩وفي تموز/يوليه، ش واً في االجتماع التقني بش دولة عض
يل كيف أن القرارات المتَّخذة في أحد أجزاء دورة الوقود الختامية من دورة ال ة وتحل وقود النووي، حيث قاموا بمناقش

النووي قد يؤثر في المرحلة الختامية. وحّدد المشاركون أيضاً العمليات وأفضل الممارسات لنهج شامل إزاء دورة الوقود، 
تهلَك، وإعادة تدويره، ونقله، والتخلُّص  مع التركيز على جميع التأثيرات المحتملة على معالجة (إعادة معالجة) الوقود المس

  منه.
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ف في النفايات المشعّة   التصرُّ

تعراض النظراء والخدمات  -١٢ وما زالت الطلبات التي تقِدّمها الدول األعضاء إلى الوكالة للحصول على خدمات اس
اً  اء أوفدت الوكالة خمس ارية تتزايد. بطلٍب من الدول األعض تش تعراض المتكاملة المتعلقة االس من بعثات خدمة االس

ف في النفايات المشعّة والوقود المستهلَك، وبرامج اإلخراج من الخدمة واالستصالح (خدمة أرتميس)، إلى   إيطاليابالتصرُّ
او بلغارياو البرازيلو مبرغو فرنس ات الرقابية المتكامللكس تعراض تركة بين خدمة أرتميس وخدمة االس ة إلى ، وبعثةً مش

ات خدمة أرتميس ومن المقّرر إيفادها  تعراض اء إلجراء اس افية من الدول األعض بعة طلبات إض بانيا. وتلقّت الوكالة س إس
  خالل األعوام القليلة القادمة.

رين الثاني/نوفمبر تبادل خالله  -١٣ تقاة من بعثات  ١٤ونّظمت الوكالة اجتماعاً في فيينا في تش خبيراً الدروس المس
  ميس" األخيرة، والتي سيتّم تضمينها في المبادئ التوجيهية الخاصة بالخدمة المذكورة، حسب االقتضاء.خدمة "أرت

ات تمهيداً  -١٤ س عّة الناتجة عن المؤس ف في النفايات المش رُّ أن الحالة الراهنة للتص وعقدت الوكالة اجتماعاً تقنياً بش
ي في فيينا في تموز/يو تعرض أكثر من للتخلّص منها وذلك في مقّرها الرئيس اركاً من  ٣٠ليه. واس واً  ٢٥مش دولة عض

االتجاهات في معالجة وتخزين النفايات المشعّة الناتجة عن المؤّسسات، والمجاالت التي تستلزم مراعاة خاصة واالستمرار 
مات محدَّثة في التطوير. وسيتّم نشر هذه االستعراضات في تقرير تقني سيتضمن أيضاً دراسات حالة، من أجل تقديم معلو

أن منهجيات  عّة. وفي آذار/مارس، نّظمت الوكالة اجتماعاً تقنياً بش عن تكنولوجيات ومرافق معالجة وتخزين النفايات المش
ف في النفايات المشعّة الناتجة عن أنشطة سابقة، الستقاء خبرات الدول األعضاء في مجال  ونُُهج التصّدي لتحديات التصرُّ

ف في مخزونات ا ف بنجاح في مثل هذه التصرُّ لنفايات الموروثة، بما في ذلك المعلومات عن العقبات التي تعترض التصرُّ
طة التنظيف، واإلجراءات الالزم اتخاذها اآلن من أجل تجنُّب أن تتحّول  ير أنش تراتيجيات الالزمة لتيس المخزونات، واالس

ر هذا اال تقبل. وحض اركاً من  ٢٦جتماع، المنعقد في فيينا، مجاري النفايات إلى نفاياٍت موروثة في المس دولة  ١٤مش
  عضواً.

ال في المجال النووي التابعة لها، والتي توفر  -١٥ ين باالتص تكملت الوكالة هيكلة مجموعة أدوات المختص واس
تقنياً مجموعة من الموارد للمساعدة في التواصل مع الجمهور واإلعالم بشأن المسائل النووية. كما عقدت الوكالة اجتماعاً 

عّة،  ف في النفايات المش رُّ لحة في برامج التص حاب المص راك أص أن إش أن التعلُّم من خبرات المجتمعات المحلية بش بش
ور  اركاً من  ٩٥بحض أن  ٢٥مش تقاة بش اركون الخبرات والدروس المس م المش واً ومنظمة دولية واحدة. وتقاَس دولة عض

لحة المح حاب المص راك أص ة بإش وعات الخاص ور الموض عّة، وقدموا مدَخالت لمنش ف في النفايات المش رُّ ليين في التص
  جديد بشأن هذا الموضوع.

عّة.  ٢٠١٨وأطلقت الوكالة في عام  -١٦ ف في النفايات المش رُّ قين جديدين في مجال التص روَعْين بحثيين منسَّ مش
ف في النفايات التي تحتوي على م ق المعنون "التصرُّ بتعثات ألفا الطويلة العمر: التوصيف ويهدف المشروع البحثي المنّس

فا الطويلة العمر وتنّوعها وطرق  والمعالجة والتخزين" إلى تعزيز الفهم بمخزونات النفايات التي تحتوي على مبتعثات أل
بر"  ع إطار خاص بالتنفيذ الفعّال لنظام التخلُّص داخل حفر الس ق المعنون "وض روع البحثي المنسَّ مناولتها. ويرّكز المش
ادات، والمواد التدريبية لمعالجة جميع جوانب  فات التقنية، واإلجراءات، واإلرش ع مجموعة موحّدة من المواص على وض

  برنامج التخلُّص وجعل ذلك الحّل من حلول التخلُّص أكثر قابليةً للتنفيذ بسهولة من جانب الدول األعضاء.

أن المصاإلمن دوراتها لت الوكالة إعداد دورة مأك ٢٠١٨وفي عام  -١٧ عّة المختومة المهَملة الكترونية بش در المش
). وبُغية تعزيز استخدام CLP4NETونشرتها على منصة التعلم اإللكتروني ألغراض التعليم والتدريب في المجال النووي (

ال ب بكة، وأعدَّت وحدات التعلُّم اإللكتروني، أتاحت الوكالة عدداً من وحدات التعلُّم اإللكتروني دون الحاجة إلى االتص الش
 إلى لغات أخرى دورات تدريبية عن وحدات التعلُّم اإللكتروني. توترجم
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ية األوروبية ووكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في  -١٨ وعقدت الوكالة، بالتعاون مع المفوض
ن الوقود المستهلَك والنفايات المشعّة، وذلك الميدان االقتصادي، االجتماع السنوي المعنّي بمشروع الحالة واالتجاهات بشأ

تعرض  مبرغ في تموز/يوليه. وخالل االجتماع اس اركاً من  ٣٠في لكس روع الذي  ١٤مش واً التقرير الثاني للمش دولة عض
ف طويل األجل فيهم ا. فيما قّدم لمحة عامة محدَّثة بشأن ما ينشأ من وقود مستهلَك ونفايات مشعّة والترتيبات المتخذة للتصرُّ

روع والمعنون  ر في كانون الثاني/يناير التقرير األول للمش ف في الوقودنُش رُّ تهلَك  "الحالة واالتجاهات في التص المس
عّة" من  NW-T-1.14(العدد  (Status and Trends in Spent Fuel and Radioactive Waste Management) والنفايات المش

  الوكالة).سلسلة الطاقة النووية الصادرة عن 

ف في الوقود المستهلك والنفايات المشعّة في البلدان التي تطّور برامج جديدة كما نشرت الوكالة  -١٩ "خيارات التصرُّ
 للقوى النووية"

Options for Management of Spent Fuel and Radioactive Waste for Countries Developing New Nuclear Power 

Programmes  
يغة المنقّحة  NW-T-1.24(العدد  ادرة عن الوكالة (الص لة الطاقة النووية الص لس ادات )Rev. 1من س ، وهي تحديث لإلرش

ف ٢٠١٣التي نُشرت في األصل في عام  . ويقّدم المنشور المنقَّح موجزاً ألبرز المسائل المتعلقة بوضع نظام محَكم للتصرُّ
  في النفايات المشعّة والوقود النووي المستهلَك.

ف في المصادر المشعّة المختومة المهَملةالتص   رُّ

، ٢و  ١مصدراً مشعّاً مختوماً مهمالً، من الفئتين  ٢٧بطلٍب من الدول األعضاء، أكملت الوكالة مشروعاً إلزالة  -٢٠
هر في آذار/مارس بنقل تلك  .بيروو بوليفياو باراغوايو أوروغوايو اكوادورمن  ة أش روع الممتد لخمس تُكمل المش واس

المصادر إلى ألمانيا والواليات المتحدة األمريكية بغرض إعادة تدويرها هناك. وأُزيلت ثالثة مصادر مشعّة مختومة مهَملة 
افية، من الفئتين  اً تدريب نحو ٢و  ١إض  ٤٥خبير من أكثر من  ٨٠، من لبنان وأُعيدت إلى كندا. ودعمت الوكالة أيض

واً في مجال تكييف الفئات  ف المأمون واآلمن فيها.  ٥إلى  ٣دولة عض رُّ عّة المختومة المهَملة والتص ادر المش من المص
عّة المختومة المهَملة إلى  ادر المش يا، واألردنوأُوفدت بعثات تكييف المص ري النكا، وإندونيس يلي، وس فييت ، وغانا، وش

  .زيامالي، ومالطة، ونام

ر ما يربو على   -٢١ ف  ٨٠وحض رُّ و الفعالية الجانبية للوكالة المعنونة "الحلول االبتكارية للتص مندوَب دولة عض
بتمبر، خالل الدورة العادية الثانية  ا في أيلول/س عّة المختومة المهَملة"، المنعقدة في فيينا بالنمس ادر المش الفعّال في المص

تين للمؤتمر العام. وأبرزت الف عّة المختومة المهملة وكيفية والس ادر المش ف في المص رُّ عالية التكنولوجيات المختلفة للتص
ادر  اً عملياً للتعامل المأمون مع المص اً عرض ملت الفعالية أيض تخدامها في مختلف البيئات والظروف الوطنية. وش اس

  ).٣المشعّة المختومة المهملة (الشكل 

  اإلخراج من الخدمة واالستصالح البيئي

  اإلخراج من الخدمة

أحرزت المرحلة الثانية من المشروع التعاوني الدولي للوكالة بشأن تحليل البيانات وجمعها لتحديد تكاليف إخراج  -٢٢
لة لتحليل أوجه عدم التيقّن  مفاعالت البحوث من الخدمة تقّدماً كبيراً، بما في ذلك إعداد المنهجيات والبرمجيات ذات الص

هم  في تقديرات التكاليف. رين األول/أكتوبر، أس اركاً من  ٢٩وخالل اجتماع تقني للوكالة ُعقد في فيينا في تش دولة  ٢٦مش
لة لتكاليف اإلخراج من  روع، بما في ذلك تحديد ما تتعيَّن معالجته من حاالت مفصَّ واً في إعداد التقرير النهائي للمش عض

مختلفة لتوصيف المنشآت، ونُهج معالجة أوجه عدم اليقين والمخاطر الخدمة، واآلثار المترتبة على التكلفة لالستراتيجيات ال
  في تقديرات تكاليف اإلخراج من الخدمة.
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قند من الخدمة عن   FOTONوأثمر الدعم الذي قّدمته الوكالة في الموقع إلخراج مفاعل بحوث فوتون  -٢٣ في طش
  إعفاء الموقع من التحكُّم الرقابي في أيلول/سبتمبر، وهو ما تاله هدم المباني والبنى الموجودة في الموقع بطريقة تقليدية.

أن خارطة طريق اليابان  -٢٤ تعراض الدولي الرابع للنظراء بش رين الثاني/نوفمبر، أجَرت الوكالة االس وفي تش
طة والطويلة األجل نحو إخراج الوحدات  ركة طوكيو  ٤-١المتوس ي للقوى النووية التابعة لش يما داييتش لمحطة فوكوش

ياً  قة الكهربائية من الخدمة، وقّدمت تقريراً موجزاً أول لذي أحرزته للطا قدم الكبير ا بالت قّدم المحَرز. ويقرُّ التقرير  عن الت
تقر منذ الحادث الذي وقع في آذار/مارس  ع مس يمّكن اليابان من تركيز المزيد من الموارد ٢٠١١اليابان نحو وض ، ما س

  على التخطيط المفصَّل ألنشطة اإلخراج من الخدمة على الموقع بأكمله وتنفيذ تلك األنشطة.

ر -٢٥ ة ونش ة المعنون ة الوثيق ال ة"ت الوك ل للمرافق النووي ك المؤجَّ ادة من التفكي تف دروس المس  "ال
(Lessons Learned from the Deferred Dismantling of Nuclear Facilities)  العدد)NW-T-2.11  لة الطاقة لس من س
اإلرشادات العملية فيما يتعلق بتخطيط وإدارة النووية الصادرة عن الوكالة)، وتتضّمن الوثيقة استعراضاً مدمجاً للتجارب و

اً مبادرة إلعداد تقرير يحّدد احتياجات التدريب  وتنفيذ التطويق المأمون للمرافق النووية المغلقة. وأطلقت الوكالة أيض
  والموارد البشرية إلخراج المرافق النووية من الخدمة.

بكة الدولية المعنية باإلخراج من الخدمة ( -٢٦ لت الش ) التابعة للوكالة تعزيز التعاون وتباُدل المعلومات، IDNوواص
مة  خد أن تكنولوجيات اإلخراج من ال مة على موقع ويكي على اإلنترنت بش قائ عداد الموارد ال لك من خالل إ ما في ذ ب

اريع الجارية لإلخراج من الخدمة. وتّم تحميل أكثر من  ات الحالة من المش اريع اإل ١٠٠ودراس ة حالة من مش خراج دراس
بكة المذكورة  ل عددها إلى ، ٢٠١٨في من الخدمة على موقع ويكي على اإلنترنت الخاص بالش ة حالة.  ٢٨٠ليص دراس

عملية تكنولوجية مستخدمة في اإلخراج من الخدمة، يتم مشاركة هذه المعلومات مع خبراء  ١٣٠وإلى جانب وصف لقرابة 
  في الشبكة الدولية المعنية باإلخراج من الخدمة.اإلخراج من الخدمة في شتى أنحاء العالم كأعضاء 

  

خبراء الوكالة يشرحون التعامل المأمون مع المصادر المشعّة المختومة المهَملة (باستخدام أجسام زائفة) خالل الدورة  -٣الشكل 
  العام.العادية الثانية والستين للمؤتمر 
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  االستصالح البيئي

الحها ( -٢٧ تص بكة إدارة البيئة واس ع لش نوي التاس ) في فيينا، في ENVIRONETنّظمت الوكالة االجتماع العام الس
رين األول/أكتوبر إلى  ٣٠الفترة من  تعرض  ١تش رين الثاني/نوفمبر. وخالل االجتماع اس اركاً من  ٥٠تش دولة  ٢٤مش

تقبلية.  طة المس ينات المحتملة، واقترحوا األنش وا التحس بكة، وناقش اريع المختلفة المنفَّذة برعاية الش واً حالة المش عض
، الدول األعضاء على وضع ENVIRONETُدل نواتج العديد من المشاريع من خالل شبكة وساعدت الوكالة، من خالل تبا

  استراتيجيات برامج استصالح خاصة بها، مثل استصالح مواقع تعدين اليورانيوم الموروثة في بلغاريا.

أن تخطيط وتنفيذ إخراج المرافق النووية -٢٨ ان/أبريل، نّظمت الوكالة دورة تدريبية عملية بش من الخدمة  وفي نيس
ثة إشعاعياً، والتي ُعقدت في مختبر أرغون الوطني في الواليات المتحدة األمريكية وحضرها   ٢٠واستصالح المواقع الملوَّ

الح التي يمكن أن تقيّد أو تؤّخر تنفيذ  ١٧خبيراً من  تص ت الدورة جوانب اإلخراج من الخدمة واالس واً. وعرض دولة عض
روع وكذلك اآلليات المحت اس إلعداد دورة المش تكون الدورة بمثابة األس اعد في التغلب عليها. وس ملة التي يمكن أن تس

  دراسية للوكالة في مجال االستصالح البيئي.

عّة )NORM( ودعمت الوكالة أول حلقة عمل لرابطة "نورم" األوروبية -٢٩ أن المواد المش ، ونّظمت اجتماعاً تقنياً بش
رين الثاني/نوفمبر. وكان من بين أهداف  الموجودة في البيئة الطبيعية، ُعقد ي، بولندا، في تش ه في كاتوفيتش في الوقت نفس

توى  عّة الموجودة في البيئة الطبيعية على المس أن نفايات مخزون المواد المش روع بش ادات المش هذه الفعاليات إعداد إرش
ف في نفاياتها. الوطني، وَصْوغ سياسة واستراتيجية مثل هذه المواد، وتقديرات تكلفة نُهج   التصرُّ
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  بناء القدرات والمعارف النووية من أجل تنمية الطاقة المستدامة

  الهدف

تراتيجيات وخطط وبرامج متينة في مجال الطاقة، وتعزيز الفهم  ع اس اء في تعزيز قدراتها على وض دعم الدول األعض
التكنولوجيا النووية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ودعم الدول األعضاء في تعزيز قدراتها على إنشاء بشأن مساهمة 

وإدارة واستخدام قواعد معارفها النووية عبر نشر منهجيات وإرشادات وأدوات إدارة المعارف. واكتساب وصون وتوفير 
  ر التقاسم المستدام للمعلومات فيما بين الدول األعضاء.المعلومات في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية لتيسي

  نمذجة الطاقة ومصارف البيانات وبناء القدرات

مهني  ٣٠٠فعالية لبناء القدرات وفرت تدريباً على تخطيط الطاقة ألكثر من  ٣٤، عقدت الوكالة ٢٠١٨في عام  -١
رقية، وأمريكا  ٦٠من أكثر من  واً في أفريقيا، وأوروبا الش نت أدواتها دولة عض الالتينية والكاريبي. وحدَّثت الوكالة وحسَّ

فضالً عن المواد التدريبية المتعددة  -منظمة دولية  ٢١دولة عضواً و ١٥٠التي يستخدمها حالياً  -في مجال تخطيط الطاقة 
  اللغات ذات الصلة، والتي منها ُحَزم التعلُّم اإللكتروني.

افت الوكالة، خالل مؤتمر األمم  -٢ تض أن الهدف واس تدامة، الذي ُعِقد  ٧المتحدة العالمي بش من أهداف التنمية المس
طتها في مجال تخطيط الطاقة، بما في ذلك ما لديها من أدوات إلجراء  اً لعرض أنش باط/فبراير، معرض في بانكوك في ش

تدامة. و ات الطاقة من أجل تحقيق أهداف التنمية المس ياس امل للعرض والطلب وتقييم س دعمت الوكالة، خالل تحليل ش
تدامة المعقود في نيويورك في تموز/يوليه، الدورة  توى المعنّي بالتنمية المس ي الرفيع المس ياس منتدى األمم المتحدة الس

أن الهدف  ر  ٧التدريبية بش ت العناص عار معقولة، وعرض تدامة الهادف إلى طاقة نظيفة وبأس من أهداف التنمية المس
  لقدرات في مجال تخطيط الطاقة.الرئيسية إلطارها لبناء ا

نوي المعنون  -٣ ورها الس أن الطاقة والكهرباء والقوى النووية للفترة حتى عام وحدَّثت الوكالة منش "التقديرات بش
٢٠٥٠) "Energy, Electricity and Nuclear Power Estimates for the Period up to 2050(  العدد)لة البيانات  ١ لس من س

ادرة افاً تفصيلية  المرجعية الص ات ويوفر أوص ياس وق والس م آخر التطورات التي طرأت على الس عن الوكالة)، الذي يض
  للوضع الحالي والتوقعات المستقبلية.

  تحليل العالقة بين الطاقة واالقتصاديات والبيئة

أن تغير -٤ رين لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بش المناخ، التي  خالل الدورة الرابعة والعش
ال لمعرض األمم المتحدة عن  طلعت الوكالة بدور جهة االتص مبر، اض ي ببولندا، في كانون األول/ديس ُعقدت في كاتوفيتش
توى الوطني. كما  اهمات المحددة على المس تدامة والمس ة الكربون التي تدعم أهداف التنمية المس ارات الطاقة المنخفض مس

أن الهدف قادت الوكالة فعالية األمم ال تركة بش تدا ٧متحدة الجانبية المش )، التي ركزت ١(الشكل  مةمن أهداف التنمية المس
يما المدن الكبرى. عار معقولة وإيجاد حلول للمدن، الس ملت الفعالية خيارات اإلمداد مثل  على الطاقة النظيفة وبأس وش

المفاعالت الصغيرة والمتوسطة الحجم أو النمطية، ومتطلبات الطلب مثل الكفاءة، والتنقل الكهربائي، والمناطق الصناعية 
ضوء على المحدَّثة والتجارة اإللكترونية. وسلطت الفعالية الجانبية التي عقدتها الوكالة في جناح أهداف التنمية المستدامة ال

اركت الوكالة، رغبة منها  تقبل منخفض الكربون. وش أن االنتقال إلى مس بناء القدرات في مجال إبالغ متخذي القرارات بش
مت في إطار المبادرتين الدوليتين "الطاقة النووية من أجل المناخ"  ل، في الفعاليات الجانبية التي نُّظِ في زيادة التواص

تقبل ا دي لتغير المناخ و"االبتكار النووي: مس ديد على دور العلوم والتكنولوجيا النووية في التص لطاقة النظيفة" للتش
 والمساهمة في التنمية المستدامة، ولعرض دعم الوكالة للدول األعضاء في مجال تخطيط الطاقة.
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أ -٥ رين لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بش ن تغير المناخ، وقبل انعقاد الدورة الرابعة والعش

) Climate Change and Nuclear Power 2018" (٢٠١٨"تغيُّر المناخ والقوى النووية لعام أصدرت الوكالة تقريراً بعنوان 
ر"  وَّ ط ت ة ال ع ري اء س رب ه ك واق ال ي أس ة ف ووي ن وى ال ق ل ال وي م وان "ت ن ع داً ب دي ً ج ا ب ي ت وك

)Financing Nuclear Power in Evolving Electricity Markets .( تمر إلى وتزيد هذه المواد الجديدة من دعم الوكالة المس
  الدول األعضاء في تنفيذ اتفاق باريس بشأن تغير المناخ.

وفي المحفل الدولي التاسع بشأن الطاقة من أجل التنمية المستدامة، الذي ُعِقد في كييف، في تشرين الثاني/نوفمبر،  -٦
دة االقتصادية ألوروبا في تنظيم جلسة بشأن الطاقة النووية من أجل التنمية المستدامة. تعاونت الوكالة مع لجنة األمم المتح

ادر الطاقة، بما في ذلك الطاقة  تنتاجات التي خلُص إليها المحفل في أنه يجب النظر في جميع مص وتمثلت إحدى االس
ر  الكربون وخزنه، إلى جانب نماذج العمل الجديدة المتجددة، والطاقة النووية، والوقود األحفوري ذو الكفاءة العالية مع أس

عار  تدامة وبأس مان توافر الطاقة الالزمة لتحقيق التنمية المس والتطورات الهامة في مجال كفاءة الطاقة وإنتاجيتها، لض
  معقولة.

رين الثاني/نوفمبر، جمعت الوكالة  -٧ واً و ١٤خبيراً من  ٢٣وفي تش  وكاالت تابعة لألمم المتحدة ٤دولة عض
ي والطاقة  أن إطار الوكالة المعني بالمناخ واألراض ومنظمات غير حكومية في اجتماع تقني لعرض الخبرات وتبادلها بش

 والمياه لوضع استراتيجيات متكاملة للطاقة والتنمية المستدامة.

اء من حيث نُ ٢٠١٨طواَل عام  -٨ لت الوكالة العديد من المبادرات لتلبية احتياجات الدول األعض هج تقدير ، واص
التكلفة وتقييم اآلثار االقتصادية لمشاريع القوى النووية. وفي نيسان/أبريل، عقدت الوكالة اجتماعاً تقنياً بشأن تقدير تكاليف 

دولة عضواً، كجزء من سلسلِة اجتماعاٍت في إطار مشروع  ٢٠خبيراً من  ٤٥القوى النووية ومنهجيات تحليلها، بمشاركة 
اس التكلفة في المج تُهّل في عام أس خبيراً من  ٢٠. وفي حزيران/يونيه، تمَّ تقديم التدريب إلى ٢٠١٧ال النووي الذي اس

ر  (EMPOWER)المخرجات الموسَّع لتقييم تأثير محطات القوى النووية" -الفلبين بشأن أداة نمذجة "نموذج المدخالت المطوَّ
 مالة للبرامج الوطنية للقوى النووية.حديثاً لغرض تقديم اآلثار االقتصادية والقطاعية وآثار الع

  إدارة المعارف النووية

أن إدارة الطاقة النووية التي ُعِقدت في ٢٠١٨في عام  -٩ ية الخمس بش تقطبت الدورات الدراس ي، اس  االتحاد الروس
يا وال ١٢٨، اليابانو جنوب أفريقياو إيطالياو تركة بين روس ية مش من هذا َعْقد أول دورة دراس اركاً. وتض وكالة في مش

  

معقولة من أجل تحضر وتنمية مستدامين" التي قادت الوكالة فعالية األمم المتحدة المشتركة بعنوان "طاقة نظيفة وبأسعار  -١الشكل 
  ُعِقدت في كانون األول/ديسمبر خالل الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ.
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مجال إدارة الطاقة النووية لفائدة مديري المنظمات النووية، والتي ركزت على دعم المديرين من الرتبة المتوسطة ومتخذي 
اء برامج الطاقة النووية الوطنية أو  رورية إلنش القرارات في القطاع النووي لتعزيز الكفاءات اإلدارية والتقنية الض

يعها. كما ُعِقدت دورتان د رها توس أن إدارة المعارف النووية حض يتان بش اركاً من  ٧١راس تفاد  ٣٠مش واً. واس دولة عض
أن إدارة الطاقة النووية و ٨٨٧من هذه البرامج حتى اآلن ما مجموعة  ية بش اركاً في دورات دراس اركاً في  ٦٩٨مش مش

  دولة عضواً. ٨٠دورات دراسية بشأن إدارة المعارف النووية من حوالي 

افت م -١٠ تض ة الوكالة للتعلُّم اإللكتروني ألغراض التعليم والتدريب أكثر من واس دورة تدريبية إلكترونية  ٦٤٠نص
أن إدارة الطاقة النووية وإدارة المعارف ٢٠١٨في عام  ية بش ، منها دورات تدريبية للتأهيل التمهيدي للدورات الدراس
  النووية.

اعدة في مجال إدارة المع -١١ ة اإلمارات للطاقة النووية في اإلمارات وقامت الوكالة بزيارات للمس س ارف إلى مؤس
العربية المتحدة، في شباط/فبراير، وإلى الوكالة الوطنية للطاقة النووية في إندونيسيا، في حزيران/يونيه، وإلى لجنة الطاقة 

مبر. وكان الهدف من هذه الزيا تعراض النووية في منغوليا وجامعة منغوليا الوطنية، في كانون األول/ديس رات هو اس
  برامج إدارة المعارف النووية في هذه المؤسسات الثالث، وإسداء مشورة الخبراء بشأن كيفية تحسينها.

ع  -١٢ وقدمت الوكالة الدعم، من خالل إطار تقييم وتخطيط قدرات التعليم، إلى نيجيريا فيما تبذله من جهود لوض
تدامة للتعليم والتدريب في المجال النووي. ك اعدة في مجال إدارة المعارف إلى برامج مس ما قامت الوكالة بزيارات للمس

جامعة أرمينيا الوطنية للعلوم التقنية المتعددة، وإلى جامعة هاربين للهندسة في الصين لتقييم جدوى تنفيذ برامج َمْنح درجة 
تير في مجال إدارة التكنولوجيا النووية في هاتين الجامعتين في إطار األكاديمي ة الدولية لإلدارة النووية التابعة الماجس

  للوكالة.

  جمع المعلومات النووية ونشرها

اء في النظام الدولي للمعلومات النووية (نظام إينيس) ٢٠١٨في نهاية عام  -١٣ واً  ١٣١، بلغ عدد األعض دولة عض
جالت في نظام إينيس  ٢٤و جل، بما في ذلك  ٤٫٢منظمة دولية. وبلغ عدد الس وص تقر ٥٧٠ ٠٠٠ماليين س يباً من النص

نّصٍ كامل  ١٩ ٠٠٠سجالً ببليوغرافيّاً وأكثر من  ١٠٨ ١٩٦الكاملة غير المتاحة عبر القنوات التجارية. وأضافت الوكالة 
شبكية ما يزيد على  ت موسوعة  ٣٫٢إلى مستودع نظام إينيس، الذي حقَّقت صفحاته ال ستمرَّ مليون مشاهدة خالل العام. وا

دة اللغات تخدم المجتمع الدولي بثماني لغات.مرادفات نظام إينيس الم   تعّدِ

بكة إينيس، الذي ُعِقد في فيينا في  -١٤ ال التابعين لش ؤولي االتص ع والثالثين لمس اري التاس تش ر االجتماع االس وحض
رين األول/أكتوبر،  اركاً من  ٦٦تش تملت الفعالية على محفل بعنوان "عالم  ٦١مش واً ومنظمتان دوليتان. واش دولة عض

يع مثل دور نظم وخدمات المعلومات في تحقيق أهداف  المعلومات المتغير"، الذي ناقش فيه المتحدثون المدعّوون مواض
  التنمية المستدامة.

وواصلت مكتبة الوكالة العمل لضمان أن تكوَن موارد وخدمات المعلومات متاحة في الوقت المناسب، وفعالة من  -١٥
، ارتفع عدد المجالت اإللكترونية المتاحة عبر المكتبة ليصل ٢٠١٨بسهولة. وفي عام حيث التكلفة، ويمكن الوصول إليها 

خص، واُطلع على أكثر من  ٨٠٠٠مجلة وزار المكتبة أكثر من  ٥٨ ٣٠٠إلى أكثر من  مفردة، وأُتيح أكثر من  ١٩٠٠ش
أت الوكالة ما يزيد على  ١٨٠٠ ية لدى من نماذج ا ١١٠٠عملية إعارة فيما بين المكتبات. وأنش خص تخدمين الش لمس

ول على مجموعات من المنتجات والخدمات المتعلقة بالمعلومات النووية  تمرار ورود طلبات للحص تجابة الس المكتبة، اس
اً لتلبية تلك الطلبات. ووفَّرت الوكالة أيضاً  يص مة خص أن الجوانب العامة في عمل المكتبة،  ١٥والمصمَّ ة تدريبية بش جلس

  مشاركاً. ٢٢٠وحضر تلك الجلسات 
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  العلوم النووية

  الهدف

ة  ا التكنولوجي أداة لتحقيق تنميته ا ك ة وتطبيقه ال تطوير العلوم النووي ا في مج دراته اء في تعزيز ق دول األعض دعم ال
بما يشمل االستخدام الفعال لمفاعالت البحوث، عند تنفيذ  واالقتصادية. ودعم الدول األعضاء في تعزيز التشغيل المستدام،

  مشاريع مفاعالت بحوث جديدة وبرامج جديدة لبناء القدرات النووية قائمة على الوصول إلى مفاعالت البحوث.

  البيانات النووية

يمكن لخبراء الفيزياء النووية اآلن تنسيق جهودهم لوضع جداول بيانات أفضل بشأن التفاعالت النووية من خالل  -١
عام الشبكة الدولية الجديدة المعنية بتقييم البيانات النووية التابعة للوكالة. ومن المتوقع أن تَُحفِّز هذه الشبكة، التي أُْطِلقت في 

ة فيما يتعلق ، التقدُّم في تقييم ال٢٠١٨ ة النيوترونية، ولهذه التقييمات أهمية خاص تعرض تخدام المقاطع المس نويدات باس
بالتكنولوجيات النووية. وفي هذه الشبكة، يمكن للخبراء التعاون في مجال القياسات االبتكارية وعمليات محاكاة النماذج من 

ّم التفاعالت النووية يانات تض ل جداول ب ل إلى أفض المحتملة للنويدات الخفيفة مثل نويدات الكربون  أجل التوصُّ
  والنتروجين، والمواد الهيكلية مثل الكروم والنيكل، واألكتينات المهمة مثل نظائر البلوتونيوم.

وواصلت البوابة اإللكترونية لخدمات البيانات النووية التابعة للوكالة استضافة مكتبات بيانات نووية رئيسية بشأن  -٢
بكة في عام كل من تطبيقا افة إلى الش دار عام  ٢٠١٨ت القوى وغيرها من التطبيقات. ومن الملفات المض من  ٢٠١٦إص

وئية النووية ( دار عام )JENDL/PD-2016ملف البيانات الض تعرض لإلخراج  ٢٠١٧، وإص يط المس من ملف مقطع التنش
  .JENDLمكتبة  ، وكالهما أصدرتهما اليابان ويتبعان)JENDL/AD-2017من الخدمة النووية (

  

تمثيل لمحاكاة الديناميات الجزيئية لألضرار الالحقة بجدار المفاعل االندماجي ُمقَدَّم من معهد ماكس بالنك لفيزياء البالزما  -١الشكل 
  الكائن في ألمانيا. (صورة مستنسخة مهداة من معهد ماكس بالنك لفيزياء البالزما، ألمانيا)
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لالستعانة بمصادر خارجية متعّددة ترمي إلى تحليل األضرار، بالمحاكاة الحاسوبية، التي ونظمت الوكالة مسابقة  -٣
يمات. اط وغيرها من الجس ف بنيوترونات عالية النش  تَْلَحق بجدار مفاعل اندماجي يتعرض لدرجات حرارة مرتفعة والقص

ابقة فريق من العلماء من معهد ماكس بالنك لفيزياء البال وبية وفاز في هذه المس زما، وِمرفق ماكس بالنك للمعالجة الحاس
 ).١والبيانات الكائنان في غارشينغ بألمانيا، الذي حاكى نَْهُجه للديناميات الجزيئية هذه الحالة بأكبر قدر من الكفاءة (الشكل 

  مفاعالت البحوث

  استخدام مفاعالت البحوث وتطبيقاتها

ملت  -٤ يط النيوترونات في مختبراً  ٤١أجرت الوكالة اختبارات للكفاءة ش واً  ٢٩ من مختبرات تحليل تنش دولة عض
من خالل عقد مقارنة بين المختبرات وفرت أدلة على صحة نتائج القياس لدى هذه المختبرات. وفي تشرين األول/أكتوبر، 

يط النيوترون أن أدوات التعلُّم اإللكتروني في مجال التحليل بالتنش ارك فيها نظمت الوكالة حلقة عمل تدريبية بش ي، ش
دولة عضواً، باإلضافة إلى إيفاد بعثة خبراء لتقييم الحالة الراهنة لمرفق تحليل التنشيط النيوتروني في  ٢٢مشاركاً من  ٢٨

  مفاعل البحوث والتدريب األردني.

ستهلت الوكالة اختباراً تقابلياً لمستويات التباين والدقة في التصوير النيوتروني الثنائي األبعاد و -٥ الثالثي األبعاد، وا
ات.  اء قد انتهوا من القياس اركين من خمس دول أعض ة مش يرر. وبحلول نهاية العام، كان خمس بالتعاون مع معهد بول ش
وير  عاعي النيوتروني الرقمي والتص وير اإلش وب المعايير الدولية في مجال التص ويمثل هذا الجهد الخطوات األولى ص

  المقطعي.

رين األول/أكتوبر -٦ تخدام المجمعات دون الحرجة، الذي ُعِقد في وفي تش أن أمان واس ، جمع االجتماع التقني بش
دولة عضواً لمناقشة الموضوعات ذات الصلة بإدارة األمان واالستخدام الفعال لهذه المرافق،  ١٤خبيراً من  ١٧فيينا، بين 

اركون  ات الجيدة. كما تبادل المش الخبرات في مجال تطبيق متطلبات أمان بما في ذلك التحديات والخبرات والممارس
  مفاعالت البحـوث الصادرة عن الوكالة على المجمعات دون الحرجة.

وث من خالل الخطط  -٧ لحة في مفاعالت البحـ حاب المص يع قاعدة أص أن توس وركزت حلقة عمل تدريبية بش
حاب  تراتيجيات وخطط العمل من أجل إعادة تقييم احتياجات أص ع االس تراتيجية وخطط العمل، على منهجيات وض االس

تخدامها. ووفرت يع اس لحة وتحديد تطبيقات مفاعالت البحوث الجديدة لتوس حلقة العمل التي عقدت في فيينا في  المص
اركاً من  رين مش ة وعش رين الثاني/نوفمبر، التدريب لخمس هر في  ١٨تش واً. كما نظمت الوكالة في نفس الش دولة عض

سيدني بأستراليا، بالتعاون مع رابطة آسيا وأوقيانيا للتشتت النيوتروني والمنظمة األسترالية للعلوم والتكنولوجيا النوويتين، 
سية على النيوترونات التابعة لهذه الرابطة في عام ال شباب ٢٠١٨دورة الدرا سية مقدمة للعلماء ال . وقدمت هذه الدورة الدرا

  بشأن تقنيات التشتت النيوتروني من خالل إجراء تجارب عملية وتحليل للبيانات باستخدام األجهزة المتوفرة في الرابطة.

ان النتائ -٨ ورين يعرض رت الوكالة منش يط ونش أن التحليل بالتنش قان بش روعان بحثيان منس ج التي انتهى إليها مش
ا: ة النيوتروني هم ة األثري يط النيوتروني للقطع الكبيرة مع التركيز على األمثل التنش ل ب ال التحلي  التطورات في مج

(Advances in Neutron Activation Analysis of Large Objects with Emphasis on Archaeological Examples) 
ة ة   (وثيق ة التقني ال يط النيوتروني ، و)TECDOC-1838الوك التنش ل ب ة للتحلي ة الروتيني ل لألتمت ام وغ نهج متك ص

(Development of an Integrated Approach to Routine Automation of Neutron Activation Analysis)  وثيقة الوكالة)
 ).TECDOC-1839التقنية 
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  مشاريع مفاعالت البحوث الجديدة، وإرساء البنى األساسية، وبناء القدرات

تعراض المتكامل للبنية  -٩ تعراض النظراء الجديدة لدى الوكالة التي تتم في إطار االس اعد خدمة بعثات اس تس
ية لمفاعالت اس اء في تطوير البنية األس ية النووية فيما يخصُّ مفاعالت البحوث، الدول األعض اس البحوث النووية.  األس

خدمة في عام  هذه ال فدت أول بعثتَين في إطار  كانون  - ٢٠١٨وأُو نام في  يت  باط/فبراير، وإلى في إلى نيجيريا في ش
  األول/ديسمبر. وأرسل التقرير النهائي للبعثة التي أوفدت في إطار هذه الخدمة إلى نيجيريا في كانون األول/ديسمبر.

أ -١٠ أن اإلعداد ونظمت الوكالة حلقتي عمل بش روع مفاعل بحوث جديد، وبش ن نهج المعالم المرحلية البارزة لمش
رها قرابة  بتمبر، وحض ممثالً من  ٢٠لبعثة في إطار هذه الخدمة. وُعِقدت حلقة العمل األولى في زامبيا، في أيلول/س

ة؛ وقدمت حلقة العمل الثانية التي ُعِقدت في تايلند، في ت رين الثاني/نوفمبر، معلومات منظمات حكومية وعمومية وخاص ش
عته الوكالة  ٥٠لنحو  أن نهج المعالم البارزة الذي وض لحة. وُعِقدت حلقة عمل بش حاب المص ممثالً لمنظمات مختلفة ألص

 ٢٠لمفاعالت البحوث وبشأن إرساء بنية أساسية لمفاعالت البحوث الجديدة، في تشرين األول/أكتوبر في فيينا، وحضرها 
اركاً من  ممين، والبائعين. وركزت حلقة العمل على  ١٣مش لي المفاعالت، والرقابيين، والمص غِّ واً، يمثلون مش دولة عض

وث الجديدة وتنفيذها. كما استضافت  تقاسم الخبرات والتحديات والدروس المستفادة في مجال وضع مشاريع مفاعالت البحـ
  تايلند بعثة خبراء بشأن تقييم موقع مفاعل بحوث جديد.

بكة اإلنترنت، وهو  وخالل -١١ كوكها وأدواتها وهي: مختبر المفاعالت على ش عت الوكالة ص العام، عّززت ووسَّ
ات البث في عام  لت جلس اً ألغراض التعليم األكاديمي (تواص اس تخدم أس لمناطق  ٢٠١٨بمثابة أداة للتدريب عن بُعد تس

)، لتقديم التدريب RRRSية اإلقليمية عن مفاعالت البحوث (أفريقيا وأوروبا وأمريكا الالتينية والكاريبي)؛ والدورات الدراس
أن مفاعالت البحوث رقية بش ي؛ ومبادرة أوروبا الش اس ) ، لتقديم التدريب العملي المتقّدم، في المقام األول EERRI( األس

ى من الوكالة ( مَّ باب؛ ومخطط المركز الدولي القائم على مفاعالت البحوث المُس ) لتقديم تدريب ICERRلفائدة المهنيين الش
باب وكبار المهنيين.  أن دور مفاعالت البحوث في محّدد ومتقّدم للمهنيين الش وفي حزيران/يونيه، مكَّن االجتماع التقني بش

ستخدام التدريب  ٢٢مشاركاً من  ٣٠بناء القدرات البشرية بما يدعم التكنولوجيا النووية،  دولة عضواً من تبادل خبراتهم با
  مفاعالت البحوث كأداة لتطوير الكفاءات العملية في المجال النووي والحفاظ عليها.العملي في 

وقدمت الوكالة الدعم للدورة التدريبية الرابعة عشرة للحاصلين على منح دراسية في إطار مبادرة أوروبا الشرقية  -١٢
تشرين الثاني/نوفمبر. وقدَّمت  ٢إلى  أيلول/سبتمبر ٢٤بشأن مفاعالت البحوث، والتي عقدت في فيينا وبراغ في الفترة من 

الدورة التدريبية لعشرة مشاركين من ست دول أعضاء المعلومات األساسية الضرورية لتنفيذ األنشطة المتعلقة بالتخطيط 
  إلدخال مفاعالت البحوث في الخدمة، وتشغيلها المأمون، وصيانتها واستخدامها الفعال.

وراً جديداً في  -١٣ درت الوكالة منش ات الجدوى للبرامج الجديدة لمفاعالت بعنوان  ٢٠١٨عام وأص "إعداد دراس
وث"  سلة  NG-T-3.18(العدد  (Feasibility Study Preparation for New Research Reactor Programmes)البحـ من سل

سائل األساسية المتعلقة الطاقة النووية الصادرة عن الوكالة)، يصف االعتبارات المتعلقة بالتبرير لمفاعل بحوث جديد، والم
ية النووية، وتحليل التكاليف اس روع مفاعل -بالبنية األس الفوائد وإدارة المخاطر، التي يجب التطرق إليها قبل اإلذن بمش

  بحوث جديد.

  دورة وقود مفاعالت البحوث

دري  -١٤ روع تحويل مفاعل البحوث الوحيد العامل في نيجيريا، وهو مفاعل مص لت الوكالة تقديم الدعم لمش واص
نيوتروني مصغر، من وقود اليورانيوم الشديد اإلثراء إلى وقود اليورانيوم الضعيف اإلثراء، بغية إعادة اليورانيوم الشديد 

). وعقدت الوكالة خالل هذا العام اجتماعين ٢ون األول/ديسمبر (الشكل اإلثراء إلى الصين. وأُْنِجز المشروع بنجاح في كان
أن تحويل المفاعالت  ع، الذي ُعِقد في أبوجا، بش نوي التاس لة. وأتاح االجتماع التقني الس يع ذات ص أن مواض تقنيين بش

رانيوم الضعيف اإلثراء، فرصة المصدرية النيوترونية المصغرة من استخدام وقود اليورانيوم الشديد اإلثراء إلى وقود اليو
بلدان لتقاسم الدروس المستفادة ومناقشة التحديات التقنية المتعلقة بمشاريع تحويل المفاعالت  ٦لواحد وعشرين مشاركاً من 
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أن  ر بش أ. وفي االجتماع الثاني عش ديد اإلثراء إلى بلد المنش غّرة، وإعادة اليورانيوم الش درية النيوترونية المص المص
م الدرو ديد اإلثراء، الذي عقد في بيجين، تقاس ترداد اليورانيوم الش تفادة من برامج اس اركاً من  ٨١س المس دولة  ١٩مش

حن  تية وإدارية وغيرها خالل اإلعداد لعمليات الش واً معلومات تتعلق بما واجهوه من تحديات تقنية وقانونية ولوجس عض
 لشحن في المستقبل والمساعدة في تفادي التأخيرات المحتملة.والقيام بها، وذلك بهدف تيسير التخطيط لعمليات ا

  
لون وقود اليورانيوم الشديد اإلثراء في حاوية لنقله من نيجيريا إلى الصين في كانون األول/ديسمبر. -٢الشكل    عمال يُحّمِ

ديد اإلثراء إلى أدنى  -١٥ تخدام اليورانيوم الش أن تقليل اس حد، تبادل خبراء تقنيون وخالل الندوة الدولية الثالثة بش
وواضعو سياسات المعلومات المتعلقة بالتطورات األخيرة وآفاق بذل مزيد من الجهود لتقليل اليورانيوم الشديد اإلثراء إلى 
ؤون الخارجية النرويجية والهيئة النرويجية  أدنى حد. وقد ُعِقدت هذه الندوة، التي نظمتها الوكالة بالتعاون مع وزارة الش

  ة من اإلشعاعات، في أوسلو، في حزيران/يونيه.للوقاي

أن اإلثراء المنخفض لوقود مفاعالت البحوث  -١٦ رين الثاني/نوفمبر، دعمت الوكالة االجتماع الدولي بش وفي تش
طار برنامجها  حدة في إ قة في الواليات المت طا عة لوزارة ال تاب ية ال ته إدارة األمن النووي الوطن لذي نظم بارات، ا واالخت

ر هذا االجتماع، الذي ُعِقد في إدنبره،  -المفاعالت لتحويل  ها. وحض اركاً من  ١٤٨إدارة المواد وتقليص دولة  ٢٢مش
ات تحليل التحويل  ديد اإلثراء ودراس اركون المعلومات والخبرات المتعلقة بوقود اليورانيوم الش م المش واً. وتقاس عض

لة.   وترخيص مفاعالت البحوث المحوَّ

رين األول/أ  -١٧ ارك وفي تش تقبليين من  ٩٩-من منتجي الموليبدينوم ٢٥كتوبر، ش واً  ١١الحاليين والمس دولة عض
والت اليورانيوم غير المثرى بدرجة عالية ألغراض  نع كبس أن القدرات العالمية على إنتاج وص في االجتماع التقني بش

ني٩٩-إنتاج الموليبدينوم وا التطورات في تص اركون الخبرات وناقش م المش والت اليورانيوم غير المثرى . وتقاس ع كبس
 بدرجة عالية ألغراض إنتاج النظائر.
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وفي تشرين الثاني/نوفمبر، عقدت الوكالة في فيينا حلقة عمل تدريبية بشأن التصرف في وقود مفاعالت البحوث  -١٨
تهلك، تبادل خاللها  مميها والرقابيين عليها من  ٣٨المس ليها ومص غِّ واً  ٢٤من مالكي مفاعالت البحوث ومش دولة عض

  المعلومات والخبرات والمعارف ذات الصلة بالتصرف في الوقود المستهلك.

  تشغيل مفاعالت البحوث وصيانتها

يانة مفاعالت البحوث إلى مفاعل  -١٩ غيل وص في آذار/مارس، أوفدت الوكالة بعثة في إطار خدمة تقييمات تش
ين الممارسات المتعلقة بالتشغيل والصيانة في هذا المرفق. وأُوفَِدْت بعثة  WWR-SMالبحوث  تان، بهدف تحس في أوزبكس

) التابع لهيئة الطاقة الذرية في بنغالديش. TRIGAفي إطار نفس الخدمة في تشرين الثاني/نوفمبر إلى مفاعل بحوث تريغا (
يات واقتراحات لدعم هذه ال غيل الفعال والموثوق لمفاعل وقدَّم فريق هذه البعثة توص مان التش هيئة في إعداد خطة عمل لض

نة المقبلة. وفي أيار/مايو، أوفدت الوكالة بعثة تمهيدية في إطار  رين س رة إلى العش البحوث لديها خالل فترة الخمس عش
شغيل وصيانة مفاعالت البحوث إلى مفاعل البحوث  ديمقراطية، لتحديد في جمهورية الكونغو ال TRICO-IIخدمة تقييمات ت

  المجاالت التي تتطلب استعراضاً دقيقاً خالل البعثة األساسية.

تهدفت حلقة العمل  -٢٠ وخالل هذا العام، نظمت الوكالة حلقتي عمل تدريبيتين في مجال مفاعالت البحوث. واس
غيل والفحص غير المتلف والتفتيش أثناء الخدمة في مفاعالت د أثناء التش أن الرص البحوث، التي ُعِقدت في  التدريبية بش

رها  اركاً من  ٢٣فيينا في حزيران/يونيه وحض ين الكفاءات العملية في هذا المجال. وركزت  ٢١مش واً، تحس دولة عض
طس  أن التخطيط لإلخراج من الخدمة فيما يتعلق بمفاعالت البحوث، التي ُعِقّدت في فيينا في آب/أغس حلقة العمل بش

ارك فيها  اركاً من  ٣٧وش ميم  ٣٢مش ع خطة اإلخراج من الخدمة في نفس وقت تص واً، على الحاجة إلى وض دولة عض
  المفاعل على أن تخضع هذه الخطة للتحديث أثناء تشغيله.

وفي تشرين األول/أكتوبر، وفر اجتماع تقني بشأن الممارسات الجيدة لتشغيل وصيانة مفاعالت البحوث، حضره  -٢١
اركاً من  ٣٠ واً، محفالً  ٢٦مش ين أداء هذه  دولة عض لتبادل المعلومات والخبرات والمعارف العملية التي ترمي إلى تحس

  المرافق وأمانها وموثوقيتها.

انتياغو في تشرين األول/أكتوبر، دورة تدريبية بشأن تشغيل مفاعالت البحوث وصيانتها  -٢٢ ونظمت الوكالة، في س
ار ر من لفائدة منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي. كما قيَّم المش اء مواد الوكالة التدريبية ذات  ٦كون االثنا عش دول أعض

  الصلة للوقوف على التعديالت أو التحسينات التي يمكن إدخالها على الدورات التدريبية بشأن نفس الموضوع.

اً أثناء الخدمة  -٢٣ اً غير متلف وتفتيش رين الثاني/نوفمبر، أجرت بعثة الخبراء الموفدة إلى بنغالديش فحص وفي تش
وث تريغا ( ) التابع لهيئة الطاقة الذرية في بنغالديش. ووفرت الوكالة كاميرا تعمل تحت الماء إلجراء TRIGAلمفاعل بحـ

  التفتيش البصري لمكونات المفاعل الموجودة في حوض المفاعل.

الت   تطبيقات المعّجِ

ور المعنون  -٢٤ ص المنش اعيُلّخِ ع ار اإلش ة آلث ة النظري ذج اة المعجالت والنم اك ة"مح  "ات في المواد الهيكلي
(Accelerator Simulation and Theoretical Modelling of Radiation Effects in Structural Materials)  العدد)NF-T-2.2 

النتائج الرئيسية لمشروع بحثي منسق  ٢٠١٨) الذي نشرته الوكالة في عام الصادرة عن الوكالة من سلسلة الطاقة النووية
أن تطوير  اركت بش تخدامها في النُّظم النووية االبتكارية. وش عاعات الس منظمة رائدة  ١٩مواد هيكلية متقدمة مقاومة لإلش

  دولة عضواً في المشروع المتعدد السنوات. ١٥في مجال البحث والتطوير النووي من 

ير إجراء -٢٥ قاً جديداً بعنوان "تيس روعاً بحثياً منس تهلت الوكالة مش تخدام  وفي حزيران/يونيه، اس التجارب باس
الت الحزم األيونية". وسيوفر المشروع الممتد على مدار خمس سنوات وصول الباحثين من الدول األعضاء النامية،  معّجِ

الت لألغراض التحليلية والتشعيعية، إلى مرافق الحزم األيونية، فضالً عن دورات تدريبية عملية.   التي ال يوجد لديها معّجِ
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شرين األول/أ -٢٦ مة لتحليل المواد في تطبيقات الطاقة وفي ت شأن المنهجيات المتقّدِ كتوبر، ُعِقد في فيينا اجتماُع تقني ب
الت الُحزم األيونية، جمع بين  تخدام معّجِ اركون الحالة الراهنة للتقنيات  ١٥خبيراً من  ٢٣باس واً. وناقش المش دولة عض

الت الحزم األيونية لتشعيع وتحليل ا لمواد ذات الصلة بمفاعالت القوى الطيفية السريعة، باإلضافة إلى المستخدمة في معّجِ
  مفاعالت االندماج المستقبلية.

م في فيينا في كانون األول/ديسمبر، بشأن التطبيقات الجديدة المتعددة التخصصات المشتملة  -٢٧ وفي اجتماع تقني، نُّظِ
لة،  دولة عضواً آخر التطورات في إنتاج  ١٢خبيراً من  ٢٢ناقش على تقنيات الحزم األيونية غير المستقرة والتقنيات المكّمِ

ة، بداية من البحوث المتعلقة  الحزم غير المستقرة وتكنولوجيات التعجيل، فضالً عن تطبيقات مختلفة للحزم األيونية المشعـّ
  بالمواد حتى إنتاج النظائر المشعـّة.

رين األول/أ -٢٨ تي بإيطاليا، في تش الم الدولي للفيزياء النظرية، ونظمت الوكالة، في ترييس كتوبر، مع مركز عبد الس
ة المواد المدفوعة بالحزم األيونية: المعجالت من أجل عهد تكنولوجي  أن هندس تركة بينهما بش ية متقدمة مش دورة دراس

ائص جديدة للمواد ذات الحزم األيونية ة خص ية أحدث التطورات التكنولوجية لهندس ، مع جديد. وأبرزت الدورة الدراس
ية  ارك في هذه الدورة الدراس ية معينة. وش يرتهم  ٢٥التركيز على تكنولوجيات َكِمّ طالب دكتوراه وباحثاً في باكورة مس

  دولة عضواً. ١٥المهنية من 

عيع الحزم  -٢٩ ق بعنوان "تش روع بحثي منس يقي البحثي األول لمش رين األول/أكتوبر، في االجتماع التنس وفي تش
كال ا ع أش عاع"، ناقش األيونية لوض تخدام الحزم األيونية إلحداث  ٨خبيراً من  ١٥لنفايات القوية اإلش اء اس دول أعض

أضرار سريعة في أشكال النفايات بغية تحليل وتوقع سلوك النفايات النووية القوية اإلشعاع في ظل ظروف خزن مختلفة. 
اميم ا كال النفايات في تص تخدم النتائج لتحديد حدود اإلفالت ألش تس ميم وس ين التص تودعات المتطورة، وبالتالي تحس لمس

  وخفض نسبة عدم التيقن والتكاليف.

ية  -٣٠ اس ة أنواع مختلفة للبنية األس ملت خمس ثت بوابة المعرفة المتعلقة بالمعجالت التابعة للوكالة بحيث ش وُحّدِ
سنكروترونية ومصادر التشظي ستخدام النيوترونات وأجهزة البحثية: المعجالت اإللكتروستاتية والمصادر اإلشعاعية ال ة با

ينية. وفي عام  عة الس تت النيوتروني وأجهزة ليزر اإللكترونات الطليقة العاملة باألش ، زار هذه البوابة ٢٠١٨التش
  دولة عضواً. ١١١مشاركاً من  ٣١٣٥اإللكترونية 

ال علوم ا -٣١ ة في مج ة نووي ات تحليلي ة ترعى تقني ال االً بعنوان "الوك ة مق ال رت الوك ائي" ونش ل الجن لتحلي
(IAEA fosters nuclear analytical techniques for forensic science)  وركزت هذه الورقة  قسم الكيمياء الجنائية.في مجلة

على استخدام تقنيات الحزم األيونية والنيوترونية في التحليل العنصري والجزيئي، وعلى دور الوكالة في تنسيق استحداث 
اء  تقنيات مختلفة في درت عن دول أعض ورات ص مجال التحليل الجنائي. وكان هذا المقال كذلك بمثابة تمهيد لثمانية منش

  منفردة بشأن نفس الموضوع.

ادر  -٣٢ ين المص اء وتحس أن المبادئ التوجيهية إلنش رين األول/أكتوبر، نظَّمت الوكالة اجتماعاً تقنياً بش وفي تش
وث و الت، ترمي إلى إصدار تقرير بشأن الخبرات التشغيلية والتوقعات النيوترونية الباردة في مفاعالت البحـ مرافق المعّجِ

المتعلقة بتطوير مهدئات إلنتاج نيوترونات باردة، بما في ذلك تفاصيل التصميم واعتبارات األمان. وحضر هذا االجتماع، 
  دولة عضواً. ١٣مشاركاً من  ٢٦المنعقد في فيينا، 

ا -٣٣ ة جدوى ش غير الحجم في مختبراتها الموجودة في وأتمت الوكالة دراس اء معجل حزم أيونية ص أن إنش ملة بش
مل أكثر من  ع ش اء واس تقص ة إلى اس تندت الدراس دورف. واس ة ومنظمة في  ٦٠زايبرس س واً، بهدف  ٤٠مؤس دولة عض

  ريب.تحديد الحاجة إلى الوصول إلى تكنولوجيات المعِجّالت وتطبيقاتها، بما في ذلك ألغراض التعليم والتد

وان " -٣٤ ن ع ً ب ا ب ي ت ة ك ال وك رت ال ة" ونش ووي ن اء ال زي ي ف الل ال ن خ م م ال ع اف ال كش ت اس
(Discover the World with Nuclear Physics) ات لتحوير المواد ة والنيوترون ة للحزم األيوني ات المختلف ، يعرض التطبيق
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ات حاالت  من الكتيب دراس تخدمة لتحليل المياه على كوكب المريخ وتحقيق  –وتحليلها. ويتض بداية من الطرق المس
د تلوث الهواء  تخدمة لرص توى األمثل من الخاليا الوقودية وانتهاًء بالطرق المس مما يدل على فائدة هذه التقنيات  –المس

 لألغراض العملية وللحياة اليومية.

  األجهزة النووية

خالل هذا العام، نظَّم مختبر العلوم واألجهزة النووية التابع للوكالة أو ساهم في سلسلة من حلقات العمل التدريبية  -٣٥
تفاد نحو  دورف. واس ارك من أكثر من  ١٠٠والدورات التدريبية التي ُعِقدت في المرافق التابعة للوكالة في زايبرس مش

تخدا ٣٠ واً من التمارين العملية باس تخدام دولة عض مولة من اس يع المش فات مختلفة. وتراوحت المواض م أجهزة وكاش
م الخرائط  ناعية، حتى رس عة في التطبيقات الص ادر المختومة للنظائر المش عاعية أو منهجيات المص المقتفيات اإلش

  صري لعينات مختلفة.اإلشعاعية باستخدام نُُظم الكشف المحمولة والتقنيات التحليلية النووية المستخدمة في التحليل العن

أن التقنيات التحليلية وتطبيقاتها  -٣٦ ية جماعية بش اف دورة تدريبية في إطار منح دراس تض كما نظم المختبر واس
وسري النكا القائمة على طيف تألق األشعة السينية، وفرت التدريب لخمسة من الحاصلين على منح دراسية من البرازيل 

تخدم ألغراض ونيجيريا. وأدخل المختبر كذلك مطيا ينية في الخدمة، الذي يس عة الس ف مكتمل المجال لطيف تألق األش
ية والباحثين  لين على منح دراس تتاح المعدات الجديدة لتدريب الحاص ر. وس ة غير المتلفة للتوزيع المكاني للعناص الدراس

  الشباب.

أن االتجاهات و -٣٧ مبر، نظمت الوكالة اجتماعاً تقنياً بش التطورات الراهنة في مجال األجهزة وفي كانون األول/ديس
تعرض خالله  د البيئي  ١١خبيراً من  ١١النووية، اس تخدمة في الرص واً أحدث األجهزة النووية المحمولة المس دولة عض

  الموقعي، وناقشوا التحديات الماثلة أمام استخدامها الفعال وصيانتها.

تخدام  -٣٨ مطيافات لطيف أشعة غاما في شكل حقيبة ظهر لقياس وفي حزيران/يونيه، أجرت الوكالة بعثة خبراء باس
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مستويات اإلشعاع في موقع المجّمع اإلشعاعي والتكنولوجي في طشقند، قبل إعفاء الموقع من الضبط الرقابي. وفي تشرين 
ستخدام نظام المركبات  شأن رصد األحداث اإلشعاعية با الجوية األول/أكتوبر، قدمت الوكالة الدعم لتمرين تدريبي وطني ب

  بال طيار من أجل سرعة رسم الخرائط البيئية في أربعة مواقع في البرازيل.

ل الحزم األيونية في هيئة الطاقة الذرية في بنغالديش -٣الشكل    اختبار المعدات الُمَركَّبة في مرفق معّجِ
ه لمرافق المعّجالت الص -٣٩ دعم العلمي والتقني الموج ب، ال اًء على الطل ة، بن ال دمت الوك غيرة في بنغالديش وق

لبنان. وتضمن هذا إنشاء خطوط حزم وأجهزة مخصصة، والمساعدة في الصيانة، وتثبيت عمليات تايلند و)، و٣ (الشكل
 االرتقاء، وحل المشاكل في المعدات االفتراضية وتدريب الموظفين.

اعدة الد -٤٠ قت الوكالة حملتين الختبار كفاءة المختبرات التحليلية المهتمة لمس ين جودة ونسَّ اء في تحس ول األعض
حات  ٣٣مختبراً من  ٤٣نتائجها التحليلية. واختبر  رية المحّمل في مرش واً عينات من غبار المناطق الحض دولة عض

  دولة عضواً عينات من الرواسب البحرية واألنسجة الحيوانية. ٢٩مختبراً من  ٤١الهواء، واختبر 

سيق  -٤١ ستحدثت الوكالة أداة تقوم على تن ْستَْخَدم لتكوين وثائق دينامية  – R Markdownكما ا سيق نص عادي يُ  –تن
عت هذه البرمجية على  عاعية وإنتاج الخرائط. وُوّزِ ات اإلش ير نظم المعلومات الجغرافية للقياس ير تفس منظمة  ١٩لتيس

  دولة عضواً. ١٦وطنية مهتمة من 

  االندماج النووي

رين األول/أكتوبر، ُعِقدت الدورة  -٤٢ رون لمؤتمر الوكالة للطاقة االندماجية (في تش ابعة والعش ) في FEC 2018الس
ارك أكثر من  واً و ٣٩خبير من  ٧٠٠غانديناغار بالهند. وش أن  ٤دولة عض ات التي دارت بش منظمات دولية في المناقش

ستخدام االندما شأن مفاهيم ابتكارية تتعلق با سية في مجال الفيزياء والتكنولوجيا، وب سا ج النووي كمصدر للطاقة مواضيع أ
 ).٤(الشكل 

  
 ٧٠٠الدورة السابعة والعشرون لمؤتمر الوكالة للطاقة االندماجية، فعالية رئيسية في مجال االندماج، استقطبت أكثر من  -٤الشكل 

  ملصق. ٧٠٠كلمة عامة وحوالي  ١٠٠مشارك وتضمنت أكثر من 
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وراً بعنوان  -٤٣ درت الوكالة منش نيف أموأص ان المكونات الميكانيكية للتطبيقات االندماجية" "نهج متكامل لتص
(Integrated Approach to Safety Classification of Mechanical Components for Fusion Applications) ) وثيقة الوكالة

وهو أول وثيقة مرجعية دولية تتناول هذا الموضوع على نحو شامل. ويبرز هذا المنشور الحالة )، TECDOC-1851التقنية 
  الراهنة ألحدث تقييم لتصنيف أمان مكونات التطبيقات االندماجية.

تخدام  -٤٤ تين باس أن الفيزياء والتكنولوجيا الخاص قند االجتماع التقني الثامن للوكالة بش وفي آذار/مارس، ُعِقد في طش
ارك في هذا االجتماع أهدا ور الذاتي وغرفها. وش وا خالله  ٩خبيراً من  ١٥ف طاقة االندماج بالقص اء، ناقش دول أعض

تقبل، بما في ذلك  ور الذاتي في المس ية لمفاعالت االندماج بالقص ميم وتطوير المكونات الرئيس الحلول التقنية المتعلقة بتص
  االعتبارات الخاصة باألمان.

احية لدى الوكالة، التي ُعِقدت في دايجون وقيَّمت حلقة الع -٤٥ أن برنامج محطة قوى االندماج اإليض ة بش مل الخامس
ا ـدام التكنولوجيـال استخـي مجـة فـاق المستشَرفـرز واآلفـدم المحـة للتقـبجمهورية كوريا، في أيار/مايو، الحالة الراهن

ي، والتحكم في  ية في االندماج باالحتواء المغنطيس يانة عن بُعد المغنطيس احية، والص بالزما محطات قوى االندماج اإليض
ولوجستيات المحطات. وتضمنت الفعالية عروضاً بشأن التقييم المتكامل للفلزات السائلة مثل البالزما التي تواجه المكونات 

احي االندماجي الكوري ومدى الت أن حالة المفاعل اإليض قدم المحرز فيه، الموجودة على الجدار األول والمحّرف، وبش
دولة  ١٢خبيراً من  ٦٤في اليابان. وحضر هذه الفعالية  JT60-SAوبشأن حالة واألهداف العلمية لمفاعل توكاماك للبحوث 

  عضواً ومنظمة دولية.

انتافي  -٤٦ تثمارية المعنية باالندماج في حزيران/يونيه في س اريع االس أن المش وُعِقدت حلقة العمل األولى للوكالة بش
اركاً من  ٣٨يات المتحدة األمريكية. وخالل حلقة العمل، أجرى بالوال اء تحليالً آلخر التطورات العلمية  ٤مش دول أعض

  والتقنية في هذا المجال، فضالً عن دور القطاع الخاص في الترويج التجاري للنظم المستقبلية للطاقة االندماجية.

م في أيلول/سبتمبر، نظمت الوكالة فعالية جانبية بعنوان "الطاقة وخالل الدورة العادية الثانية والستين للمؤتمر العا -٤٧
ر هذه الفعالية أكثر من  تدامة". وحض الم والتنمية المس منت عرض الفيلم  ١٠٠االندماجية من أجل الس مندوب، وتض

“Let There Be Light” .(ِليعمَّ النور)، وهو وثائقي عن السعي إلى استخدام الطاقة االندماجية  

الم الدولي وفي ت -٤٨ تراك بين مركز عبد الس أن فيزياء البالزما باالش تي بإيطاليا، ُعِقدت دورة تدريبية بش رييس
رين الثاني/نوفمبر وركزت هذه الدورة التدريبية،  ٢٩للفيزياء النظرية والوكالة في الفترة من  رين األول/أكتوبر إلى تش تش

س ٢٦مشاركاً من  ٧٨التي حضرها  ة الظواهر الجماعية للنُُّظم الماكروسكوبية في البيئات المختلفة دولة عضواً، على درا
ية، والمختبرات، والنظم الفضائية والكونية.   مثل المجاالت الكالسيكية والَكِمّ

  الدعم المقدَّم لمركز عبد السالم الدولي للفيزياء النظرية

لت الوكالة في عام  -٤٩ الم الدولي  ٢٠١٨واص تركت معها في تقديم الدعم لمركز عبد الس للفيزياء النظرية، حيث اش
رها حوالي  ١٢عقد  اركاً. ودعمت الوكالة، من خالل برنامج الجمع بين التدريب والتعليم،  ٢٤٠فعالية حض طالب  ٢٥مش

اء النامية من تعزيز المعارف وتبادل  ن الدعم الذي تقدمه الوكالة لهذا المركز العلماَء من الدول األعض دكتوراه. ويَُمّكِ
  المعلومات في مجالي الفيزياء النظريـــــــة والعلوم التطبيقية.
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  األغذية والزراعة

  الهدف

ين األمن الغذائي العالمي من خالل بناء القدرات ونقل التكنولوجيا  تدام لإلنتاج الزراعي وتحس اهمة في التكثيف المس المس
التهديدات واألزمات التي تؤثر في الزراعة، بما في ذلك تغيُّر المناخ، إلى الدول األعضاء. تعزيز صمود سبل العيش أمام 

ين النظم الزراعية  عاعية. تحس المة األغذية، والطوارئ النووية أو اإلش د س والتهديدات البيولوجية، والمخاطر التي تهّدِ
تدام، وتعزيز حفظ وتطبيق والغذائية الناجعة من أجل إدارة الموارد الطبيعية والمحافظة على هذه الموارد على  نحو مس

ع البيولوجي النباتي والحيواني.   التنوُّ

  المكافحة المتكاملة لآلفات على نطاق مناطق بأسرها في إقليم نياي بالسنغال 

تخدام التقنيات النووية في ٢٠١٨في عام   -١ تركة بين الفاو والوكالة الس عبة المش ، قدَّمت الوكالة، من خالل الش
ي في منطقة  ي تس عات ذباب تس األغذية والزراعة، دعماً بالغ األهمية إلى الجهود التي تقودها الحكومة من أجل كبح تجمُّ

ت نغال. وفي إطار حملة طويلة األجل الس ورة نياي بالس ي، قدَّمت الوكالة الدعم التقني والمش ي تس ال ذباب تس ئص
تخدام المكافحة المتكاملة  مل اس ي، والذي يش ي تس ع نطاقاً لمكافحة ذباب تس تراتيجية فيما يتعلق بتنفيذ البرنامج األوس االس

شكل  سرها بما في ذلك تقنية الحشرة العقيمة (ال ضاً بتعهُّد مستعمرة ). واضطلعت الوكال١لآلفات على نطاق مناطق بأ ة أي
من خادرات الذكور  ٤٠٠٠لألنواع المستهدفة في مختبراتها الكائنة في زايبرسدورف لترسل منها إلى السنغال شحنة تضمُّ 

عَّع في مختبرات  لوفاكيا ثم تُش حنات تُنتج في س مولة بهذه الش بوع. وكانت خادرات الذكور المش العقيمة لإلطالق كلَّ أس
اندة تقنية إلى العلماء الوكالة قبل ن اً مس هام في إنتاج الذكور في قلها. وخالل العام، قدَّمت الوكالة أيض و لإلس بوركينا فاس

  العقيمة بهدف استخدامها في السنغال.

ي في مختلف أنحاء إقليم نياي وعن انخفاض حاد في معدَّل   -٢ ي تس عات ذباب تس فرت الحملة عن كبح تجمُّ وأس
لمثقبيات الحيواني األفريقي القاتل الذي ينقله هذا الذباب. وبفضل كبح أعداد ذباب تسي تسي، وبعد أن وقوع اإلصابة بداء ا

ل اإلصابة بداء  —كان المزارعون يقتصرون في تربية الماشية على السالالت المحلية  ألنَّها تتمتَّع بقدرة طبيعية على تحمُّ
بدأ هؤالء المزارعون في استيراد  —الحليب واللحوم ومعدَّالت تكاثُر متدنية المثقبيات، ولكنَّها تتَّسم بإنتاجية منخفضة من 

فر هذا بدوره  تثماري أعلى. وقد أس ية ذات إنتاجية أعلى، وهو ما أدَّى إلى زيادة دخولهم وتحقيق عائد اس أنواع من الماش
ر أمثال ما كانت عليه وتراجع التكلفة اإل ية إلى عش بة قدرها عن زيادة الواردات من الماش توردة بنس ية المس جمالية للماش

٦٠-٥٠⁒.  
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عات هذا الذباب واستئصالها. -١ الشكل   عملية إطالق ذباب تسي تسي العقيم في إقليم نياي في السنغال في إطار حملة لكبح تجمُّ

  استخدام تقنية الحشرة العقيمة في مكافحة البعوض

ة ٢٠١٨في عام   -٣ تخدام حزمة األدوات الخاص ، قطعت الوكالة خطوات مهمة في البحث والتطوير فيما يتعلق باس
وناقالت حمى الضنك  ،A.albopictusو Aedes aegyptiبتقنية الحشرة العقيمة لمكافحة أنواع البعوض الناقلة لألمراض مثل 

والحمى الصفراء. وشملت التطورات الرئيسية خالل العام استحداث عدَّاد آلي جديد ليرقات البعوض  ومرض فيروس زيكا
بهدف تربية البعوض في المراحل السابقة للنمو المكتمل بطريقة متسقة وموحدة، ووضع نظم غذائية فعالة من حيث التكلفة 

قليل من تكاليف التربية. وأتاحت هذه التطورات للوكالة أن ليرقات البعوض، وتطوير قفص جديد للتربية المكثَّفة بهدف الت
عات ناقالت األمراض. وفي هذا  اريع تجريبية بهدف كبح تجمُّ اء من خالل مش تبدأ في نقل التكنولوجيا إلى الدول األعض

ة استخدام المكافحة السياق، وعن طريق تصميم العمليات التجريبية وتوفير المعدَّات الالزمة لتربية الحشرات، دعمت الوكال
المتكاملة لآلفات على نطاق مناطق بأسرها في إطار عمليات ميدانية لتجربة تقنية الحشرة العقيمة نُفِّذت على نطاق صغير 

ين واليونان إيطاليا وفي  يك  (A. albopictus)الص ، وعملية تحقُّق ميدانية من طائرة بال طيار (A. aegypti)وفي المكس
تخدم إلطالق ا طة  Aedesلذكور العقيمة من بعوض تُس اط البالغ األهمية من أنش ُطلع بتنفيذ هذا النش في البرازيل. وقد اض

دورف بالتعاون مع معاهد البحوث الوطنية.  رية في زايبرس البحث والتطوير االبتدائية في مختبر مكافحة اآلفات الحش
الدول األعضاء أهمية محورية في أنشطة البحث والتطوير من ولبناء القدرات واستحداث الحزم التكنولوجية بغية نقلها إلى 

دت ٢٠١٨هذا القبيل. وفي عام  اء؛ وُزّوِ حنات بمعدَّات تربية مكثفة إلى ثماني دول أعض لت ش واً  ١٤، أُرس دولة عض
  دولة عضواً. ١٢بمصائد وأنواع أخرى من معدَّات المختبرات؛ وأُوفدت بعثات خبراء إلى 

التي يمكن أن تكون مفيدة أيضاً  Aedesالمخرجات المنبثقة عن البحوث بشأن البعوض من نوع  وهناك العديد من  -٤
أن ٢٠١٨الناقل للمالريا. وفي عام  Anophelesفي مكافحة البعوض من نوع  طة البحث والتطوير بش لت أنش ، تواص

  ين وراثيا.، بالتركيز على إنتاج ساللة تُستخدم في فصل الجنسA. arabiensisالبعوض من نوع 
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  استخدام الري بالتنقيط على نطاق صغير لمساعدة المزارعين في أفريقيا

ع في األخذ بالممارسات الذكية مناخيا في مجال إدارة التربة والمياه في أفريقيا،   -٥ في إطار مبادرة تهدف إلى التوسُّ
بتقنيات نووية وتقنيات ذات صلة بالمجال النووي، أدخلت الوكالة تكنولوجيا الري بالتنقيط على نطاق صغير، باالسترشاد 

تخدمت الوكالة، من خالل مختبر إدارة التربة والمياه ٢٠١٨إلى مناطق ريفية فقيرة في موريتانيا وزمبابوي في عام  . واس
تقراً هو النتروجين ابير نيوترونية ل ١٥-وتغذية المحاصيل التابع لها والكائن في زايبرسدورف، نظيراً مس بة ومس قياس نس

الرطوبة في التربة بهدف تحديد االستخدام األكثر فعالية لألسمدة والمياه من أجل تحسين الزراعة المعيشية في هذه المناطق 
تخدام التكنولوجيا وتركيب نظم للري بالتنقيط على  بت الوكالة الخبراء والمزارعين المحليين على اس القاحلة. وبعد ذلك درَّ

غير تتالءم م كل نطاق ص ادية ٢ع االحتياجات المحلية (الش فرت المبادرة عن تحقيق آثار اقتص ). وخالل العام، أس
يل غذائية في مناطق  اعدتهم ال على زراعة محاص اء، فس يما النس رية، وال س تغلين بالزراعة األس واجتماعية لفائدة المش

ة المحاصيل، وتحسين تغذية األفراد وصحتهم قاحلة فحسب، وإنما أيضاً على زراعة أنواع جديدة من الخضر، وزيادة غلَّ 
يل بعودة األطفال  محت الزيادة في إنتاج المحاص افي. ففي زمبابوي، س ب دخل إض رهم ومجتمعاتهم المحلية، وكس في أس

امرأة وأسرهنَّ في إنتاج  ٤٠٠إلى المدارس وأتاحت للنساء كسب دخل من بيع منتجاتهن. وفي موريتانيا، شرعت أكثر من 
ية لالستهالك المباشر وللبيع، مما يوفِّر لهنَّ دخالً إضافيا لإلنفاق على التعليم والصحة. وخالل العام، بدأت السلطات األغذ

 المحلية تتوسَّع في استخدام هذه التكنولوجيا عن طريق تركيب المزيد من نظم الري بالتنقيط.

 

بدأ المزارعون من أصحاب الملكيات الصغيرة في موريتانيا، بما في ذلك النساء، في استخدام الري بالتنقيط على نطاق  -٢ الشكل
  صغير من أجل زراعة الخضر في األراضي القاحلة.
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  تشخيص حاالت تفشي األمراض ومكافحتها

ين لمخ  -٦ ض اء معرَّ هم ال يزال مربو حيوانات المزارع في عدَّة دول أعض بل عيش اطر تمسُّ بأمنهم الغذائي وس
ارها بفعل تغيُّر المناخ  لها األمراض الحيوانية المعدية، والتي تفاقمت معدَّالت انتش ّكِ تمرة التي تش بب التهديدات المس بس

كات الحيوانات والبشر عبر الحدود. وفي عام  ، دعمت الوكالة، من خالل شبكة مختبرات التشخيص البيطري ٢٠١٨وتحرُّ
رقية ا يا وأوروبا الش ي حمى الخنازير األفريقية في آس بكة فيتالب)، الجهود الرامية إلى مكافحة حاالت تفش لتابعة لها (ش

وطاعون الحيوانات المجترة الصغيرة في أوروبا والشرق األوسط وآسيا. وباالستناد إلى أنشطة بحث وتطوير اضطلع بها 
حة الحيوانية  تمرة لبناء القدرات ونقل التكنولوجيا، تمكَّنت مختبر اإلنتاج الحيواني والص طة مس دورف، وأنش في زايبرس

ي األمراض الحيوانية،  بكاتها التقنية فيما يتعلق بحاالت تفش ب عبر ش م المعلومات في الوقت المناس بكة فيتالب من تقاُس ش
بكة أيضاً الد اعدة على مكافحة تلك األمراض واحتوائها. وقدَّمت الش عم التقني لتعزيز قدرات مختبرات الدول ومن ثمَّ المس

دها ومكافحتها، ومن األمثلة على ذلك تقديم  ماتها ورص اف المبكر لألمراض الحيوانية وتحديد س اء على االكتش األعض
أن حمى الخنازير األفريقية في  غيرة في بلغاريا؛ بولندا والدعم بش ين وهنغاريا؛ وطاعون الحيوانات المجترة الص الص

كل  وإنفلونزا طلعت ٣الطيور في جمهورية الكونغو الديمقراطية (الش وتو وموزامبيق وميانمار وناميبيا. واض ) وغانا وليس
اركة  واً حول العالم، بهدف التحقُّق من قدرتها  ٢٥مختبراً من  ٢٧الوكالة باختبار للمقارنة بين المختبرات بمش دولة عض
  مجترة الصغيرة من خالل االختبارات المختبرية.  وكفاءتها فيما يتعلق بتشخيص طاعون الحيوانات ال

  

موظفون في المختبر البيطري المركزي في جمهورية الكونغو الديمقراطية يجرون تحليالً مختبريا من أجل تحديد سمات  -٣ الشكل
  .٢٠١٨إنفلونزا الطيور أثناء حالة التفشي التي شهدها عام 

 

 

 



GC(63)/5 
  ٦٦الصفحة 

  الزراعة الذكية مناخيااستخدام تقنيات الفرز المتكاملة في 

تيالد الطفري واختبرتها من أجل دعم   -٧ تخدمة في االس ينات على تقنيات الفرز المتكاملة المس أدخلت الوكالة تحس
يل تكون ذكية مناخيا ومكيَّفة لتتالءم مع تغيُّر المناخ. وفي عام  ناف من المحاص تنباط أص تنبطت الوكالة ٢٠١٨اس ، اس

ل الجفاف: الصنف طفرة وأطلقت صنفين طافرين نين قادرين على تحمُّ من محصول الفول السوداني في السودان،  ١-محسَّ
  من محصول اللوبيا في زمبابوي. CBC5والصنف 

سالالت النباتية وصفاتها الوراثية   -٨ سفر العمل الذي تضطلع به الوكالة، من خالل مختبر تحسين ال وخالل العام، أ
برسدورف، بشأن مقاومة المحاصيل الغذائية لتقلُّبات المناخ، عن تحقيق خطوات كبيرة فيما يتعلق التابع لها والكائن في زاي

عت بروتوكوالت لفرز  ول األرز، ُوض اء للحرارة والجفاف. وفيما يخصُّ محص ولي األرز والذرة البيض ل محص بتحمُّ
ل الحرارة قبل زراعتها، وُوضعت بروتوكوالت  سيولوجي النتقاء األصناف القادرة على الطافرات القادرة على تحمُّ فرز ف

ن أداء أصناف طافرة  ل اإلجهاد الناجم عن نوبات الجفاف في نهاية الموسم واستُخدمت هذه البروتوكوالت لتوكيد تحسُّ تحمُّ
اعها لإلجهاد الناجم عن الجف ل لالمتالء بالحبوب بعد إخض ول األرز بعد أن حقَّقت معدَّالت أفض اف في متقدَّمة من محص

ا فيما يتعلق بمحصول السورغم، فقد استُكشفت بالتفصيل سمة النضج المبكر  وهي سمة ثانوية مهمة  —ظروف الدفيئة. أمَّ
ل تجنُّب الجفاف  ّهِ ع هذه المنطقة الجينومية لمزيد من  —تس وف تخض دت المنطقة الجينومية المرتبطة بها؛ وس وُحّدِ

م جزيئي (أو تنباط واس اف بهدف اس تكش ع التنفيذ للمرة األولى  االس عت الوكالة موض دد، وض أكثر). وفي هذا الص
ع وتيرة عمليات تحسين المحاصيل الرامية  تكنولوجيات قائمة على الواسمات الجزيئية وعلى تثنية أحاديات الصبغيات تسّرِ

م تلك التكنو مود في مواجهة تغير المناخ، وبدأت في تقاُس اء. إلى المحافظة على القدرة على الص لوجيات مع الدول األعض
م آخر في عام  ّمِ ق جديد وُص روع بحثي منس ين ٢٠١٨ونتيجة لذلك، أُطلق مش روعين على تحس ز كال المش وف يرّكِ . وس

اء تغيُّر المناخ.   مقاومة المحاصيل لزيادة معدَّالت ظهور اآلفات واألمراض وتزايُد شدتها من جرَّ

  نظم التحقُّق من صحة هوية األغذية وقابليتها للتعقُّباستخدام تكنولوجيات تحليلية جديدة لدعم 

هل ٢٠١٨وفي عام   -٩ نوات بعنوان "توفير تكنولوجيات يس قاً مدته خمس س روعاً بحثيا منسَّ ، اختتمت الوكالة مش
ن الغذائي الحصول عليها من أجل التحقُّق من أصل منتجات األلبان كمثال على استخدام نظم المراقبة لتعزيز التجارة واألم

حة هوية  اليب تحليلية ابتكارية ألغراض نظم التحقُّق من ص ع أس روع عن وض فر هذا المش عيد العالمي"، وأس على الص
األغذية وقابليتها للتعقُّب. ونجح هذا المشروع البحثي المنسق في إثبات جدوي استخدام التحليل القائم على النظائر المستقرة 

ر النزرة باالقتران م أ الجغرافي والعناص لة بالمجال النووي من أجل التثبُّت من المنش ع تقنيات أخرى نووية وذات ص
ائل ومسحوق الحليب. وانطوي تحقيق هذه النتيجة المهمة على نشر  ة الهوية فيما يتعلق بكّلٍ من الحليب الس من  ١٩وصحَّ

ليل إلجراءات العمل النمطية بشأن تحليل العناصر أدلة إجراءات العمل النمطية والعديد من المقاالت العلمية، بما في ذلك د
التي تحتوي عليها مساحيق الحليب من أجل تحديد منشئها الجغرافي باستخدام تقنية "قياس الطيف الكتلي البالزمي المقرون 

ق  بالحث، بأسلوب التذرية بالليزر". وساعدت جهود النشر المذكورة الدول األعضاء المشاركة في المشروع البحثي المنسَّ
ع نطاقاً في  ر النزرة وتطبيقاته األوس تقرة والعناص ورة متزايدة أهمية التحليل القائم على النظائر المس على أن تدرك بص
شأ الجغرافي، وكذلك ما ينطوي عليه  ساليب اإلنتاج والمن مجال التحقُّق من صحة هوية األغذية وقابليتها للتعقُّب من حيث أ

للحِدّ من العقبات التي تعترض سبيل التجارة وتعزيز ثقة المستهلكين في المنتجات الغذائية. ونتيجة  هذا التحليل من إمكانات
تهلَّت  واً في عام  ١٣لذلك، اس لة بالتحليل القائم على النظائر  ٢٠١٨دولة عض تثمارات متزايدة لتنمية قدراتها المتص اس

افة إلى ذلك، ففي إطا ر النزرة. وباإلض تقرة والعناص ات تجريبية في المس ق، أُجريت دراس روع البحثي المنسَّ ر نفس المش
سلوفينيا" وبدأت في تطبيق هذا الوسم  —سلوفينيا وسنغافورة: حيث استحدثت سلوفينيا وسماً حمائيا بشعار "جودة مختارة 

تخدام التحليل القائم على النظائ لوفينيا من الحليب ومنتجات األلبان، مع اس تقرة والعناصر النزرة على ما يُنتج في س ر المس
تورد كلَّ ما  نغافورة، التي تس ا س حة هوية األغذية وقابليتها للتعقُّب؛ أمَّ مات" من أجل التحقُّق من ص كطريقة "لتحديد البص
تستهلكه من منتجات األلبان، فشرعت في استخدام التحليل القائم على النظائر المستقرة والعناصر النزرة لتحديد سمات هذه 

  لواردات ومن ثمَّ التحقُّق من مصادرها.ا



GC(63)/5 
  ٦٧حة الصف

  الصحة البشرية

  الهدف

ها وعالجها عبر  خيص حية وتش اكل الص لة بالوقاية من المش و على تلبية االحتياجات المتص تعزيز قدرة الدولة العض
  النووي ضمن إطاٍر لتوكيد الجودة.استحداث وتطبيق التقنيات النووية والتقنيات ذات الصلة بالمجال 

 تقدير مستويات التوظيف المطلوبة للفيزياء الطبية في قسمي األشعة والطب النووي

عاع المؤين، فإن دور  -١ كان لإلش در الغالبية العظمى من حاالت تعرض الس كل مص وير الطبي يش مع أن التص
 ً وما اعا،  .الفيزيائي الطبي في هذا المجال ال يزال، إلى حد كبير، مهض ع، الذي ال ينفك يزداد اتس تخدام الواس ويتطلب االس

راف على  ريريين مؤهلين لإلش عاعية لألغراض العالجية وجوَد فيزيائيين طبيين س يدالنية اإلش رات الص تحض للمس
مواصفات المعدات، وصيانتها، ومراقبة جودتها بصورة روتينية، وإلجراء حسابات متخصصة في قياس الجرعات؛ وتتسم 

ريرياً.ج توى األمثل من الجرعات ومعايرتها س ية في إدارة الجودة وبلوغ المس اس ر بأهمية أس اعدة  ميع هذه العناص ولمس
درت الوكالة، في عام  وير الطبي في تحديد عدد الفيزيائيين الطبيين الالزمين لدعم الخدمات القائمة، أص ام التص أقس

وراً بعنوان ٢٠١٨ ي والعالج بالنويدات احتياجات التوظيف في مجا، منش خيص وير التش ل الفيزياء الطبية المتعلقة بالتص
ويصف المنشور، الذي  من تقارير الصحة البشرية الصادرة عن الوكالة). ١٥(العدد رقم  نهج قائم على األنشطة المشعة:

تناًدا إلى أدوار الفيزيائي  وعة اس طة، الموض تويات التوظيف القائمة على األنش أقرته المنظمة الدولية للفيزياء الطبية، مس
ح في المبادئ التوجيهية الدولية مثل العدد  ؤولياته على النحو الموض لة معايير األمان  GSR Part 3الطبي ومس لس من س

ادرة عن الوكا ادرة عن الوكالة. ٢٥لة وفي العدد الص رية الص حة البش لة وثائق الص لس م هذه األدوار  من س وتنقس
ت التالية:  ما يعتمد على المعدات؛ أو ما يعتمد على المريض؛ أو ما يتعلق بالحماية  ية الس ؤوليات إلى الفئات الرئيس والمس

   ما يتعلق بالتدريس والبحث العلمي. من اإلشعاع؛ أو ما يتعلق بالخدمات؛ أو ما يتعلق بالتدريب؛ أو

ى مع  -٢ اب احتياجات التوظيف بما يتماش ير عمليات حس ا جدول بيانات أُِعدَّ بغية تيس ور أيًض وأُرفق بالمنش
ي. ادات الواردة في النص الرئيس ات  اإلرش س تويات التوظيف المطلوبة للمؤس تخدام الخوارزمية لتقدير مس ويمكن اس

املة عبر مواقع متعددة.بمختلف أحجامها، بما في ذ ادات  لك الحاالت التي تُقدَّم فيها خدمات ش ح أهمية هذه اإلرش وتتض
ورات  اء، فقد ظل التقرير أحد المنش تخدمون النهائيون في الدول األعض والحاجة إليها من خالل االهتمام الذي أظهره المس

  في شباط/فبراير.العشرة األكثر تنزيالً على موقع الوكالة على اإلنترنت منذ نشره 

  استخدام تقنية المعلومات لتعزيز تدبير عالج سرطان عنق الرحم

ف مليون حالة وفاة مرتبطة  -٣ ائية ونص رطانات النس ّجل في كل عام، حول العالم، أكثر من مليون حالة من الس يُس
ة في عالج  األورام لتدبير عالج هذه بها. ص هولة ما يلزم من قوى عاملة متخص ورة آمنة  وال يتوفر بس رطانات بص الس

وللمساعدة في تلبية هذه الحاجة، ال سيما في المناطق المعزولة في أفريقيا، أُنِشئت الشبكة  وفعالة في جميع الدول األعضاء.
عاعي (آفرونت) في عام  ول على التدريب، واألدبيات  .٢٠١٢األفريقية لطب األورام اإلش وتوفر آفرونت إمكانية الحص

ورة المحدّ  خيص األورام المنش ريرية في أفريقيا، من أجل دعم تش تعراض النظراء للحاالت الس ورة الخبراء، واس ثة، ومش
شات. سائية الخبيثة من خالل عروض الحاالت وإجراء المناق شمل ٢٠١٨وفي عام  الن عت هذه المنصة االفتراضية لت ّسِ ، ُو

ب الموقع، بما في ذلك ص بحس رطانات عنق الرحم  مناطق ولغات أخرى والمزيد من التخص اء يُعني بس إتاحة فض
   وسرطانات الطفولة.

ـدة تعلـوفي تموز/يوليه، أطلقت الوكالة وح -٤ ـم إلكترونـ ـي جديـ ـدة تقـ ـن استخـة تتضمـة سريريـحال ١٢دم ـ دام ـ
CT–PET FDG-F18 تخدام الفلورين وير المقطعي باالنبعاث البوزيتروني ١٨-(اس وير المقطعي -ألغراض التص التص

الحاسوبي) لتدبّر عالج األورام النسائية المتنوعة في مختلف المراحل السريرية (على سبيل المثال تقييم المرض المتكرر، 
كل  عاعي) (الش د فعالية العالجات، وتخطيط العالج اإلش اعد، ورص نيف المراحل عقب العالج المس كما  ).١وإعادة تص
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تزاع العقد الليمفاوية الخافرة المشعة في المريضات الالتي يعانين من سرطان تغطي الوحدةُ التطبيَق الناشئ المتمثل في اخ
 الفرج وعنق الرحم.

ان/أبريل، قدم  -٥ ر لالتحاد العالمي للطب النووي والبيولوجيا النووية الذي ُعقد في نيس وفي المؤتمر الثاني عش
ا بعنوان "المبادئ التوجيهية العالمية  رطانات خبراء تقنيون من الوكالة عرًض ي اللمفاوي في الس وير الوميض أن التص بش

   النسائية".

  

عاًما  ٥٧التصوير المقطعي الحاسوبي لمريضة تبلغ من العمر -صورة أُخذت بالتصوير المقطعي باالنبعاث البوزيتروني -١الشكل 
(صورة مستنسخة  المبيض.مصابة بسرطان المبيض تُظهر امتصاًصا عاليًا غير طبيعي في مناطق مختلفة يتطابق مع سرطان 

  أتاحتها جامعة ليون، فرنسا).

  زيادة القدرات البشرية من خالل البحث والتثقيف وحلقات العمل

وواصلت الوكالة دعم الدول األعضاء في استخدام التقنيات النووية لمعالجة األمراض غير المعدية مثل السرطان  -٦
ويؤدي استخدام تقنيات التصوير الهجين  معدية مثل السل والمالريا.وأمراض القلب واألوعية الدموية، وكذلك األمراض ال

ى الذين يعانون من هذه األمراض. خيص المبكر وتدبير عالج المرض ماً في التش اعدة الدول  دوراً حاس وتقوم الوكالة بمس
طة التعلم اإللكتر قة وأنش اريع البحثية المنس ين قدراتها التقنية من خالل المش اء في تحس وني، بما في ذلك إعداد األعض

 وحدات التعلُّم اإللكتروني.

وفي مجال تدبير عالج السرطان، أكدت الوكالة على التطبيقات السريرية للمستحضرات الصيدالنية اإلشعاعية،  -٧
وير الطبي. ية والجديدة، ألغراض التص قة حول ٢٠١٨وفي عام  القياس اريع بحثية منس ، اختتمت الوكالة بنجاح أربعة مش

تخدام المناسب للتصوير الطبي في تدبير عالج سرطان الثدي، واألورام اللمفوية وسرطان الرئة لدى األطفال، ودور االس
ى الذين يعانون من عدوى العمود الفقري بعد التدخالت الجراحية، و تحديد  وير المختلفة في تقييم المرض طرائق التص

ل المقاوم لعقاقير ى الذين يعانون من مرض الس ع  عديدة. المرض اريع لوض فرت عنها المش تُخدمت النتائج التي أس واس
وير الهجين في كّلٍ من األمراض غير المعدية  ريري للتص ريرية وللتطبيق الس معايير تقييم موحدة لهذه الحاالت الس

اركون في حلقات  العمل والدورات التدريبية حول  واألمراض المعدية. افة إلى ذلك، ُمنح المش وير الهجين باإلض التص
شهادات في التعليم الطبي المستمر مقدمة من االتحاد األوروبي لالختصاصيين الطبيين، األمر الذي من شأنه أن يساعدهم 

  في الحفاظ على اعتمادهم المهني في بلدانهم األصلية.

عة مع  تيوحدوخالل العام، أطلقت الوكالة  -٨ تقبالت تعلم إلكتروني بعنوان "العالج بالنويدات المش تعانة بمس االس
ائية".الببتيدات"، و رطانات النس عة في تدبير عالج الس وير بالنويدات المش ان تيحوتُ التعلَُم التفاعلي،  ناتالوحدوتدعم  "التص

  تعليقات فورية على كل مهمة منجزة، باإلضافة إلى تعزيز التفاعل بين المتعلمين.

يين في الطب النووي ومهندٍس إلكتروني من مركز الطب النووي  -٩ اص عة اختص كما قدمت الوكالة تدريباً لتس
ربيا. اهمت المعدات التي قدمتها الوكالة للمركز عام  بالمركز اإلكلينيكي بص ورة  ٢٠١٨وس ى بص خيص المرض في تش

سرع وأكثر دقة، خاصةً في ما يتعلق بمرض الغدة الدرقية. سبتمبر المدرسة الخريفية التي  أ ستضاف المركز في أيلول/ وا
وير المتعدد الطرائق، التابعة للوكالة والرابطة األوروبية للطب النووي، مما مكن مهنيي  ة األوروبية للتص تنظمها المدرس

  الطب النووي في المنطقة من تبادل الخبرات والمعرفة.
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  الموارد المائية

  الهدف:

ائص  تخدام الهيدرولوجيا النظيرية لتقييم وإدارة مواردها المائية، بما في ذلك تحديد خص اء من اس تمكين الدول األعض
  تأثيرات تغيّر المناخ في توافر المياه.

  المياه الجوفية تعزيز توافر موارد

. وأصبح استخدامها ٢٠١٨شرعت الوكالة في تعميم منهجية مشروع مبادرة الوكالة لتعزيز توافر المياه في عام  -١
اريع التعاون التقني التي تهدف إلى تعزيز الفهم الهيدرولوجي من أجل زيادة توافر المياه  ًيا في تقييمات مش اآلن قياس

في كفالة جدوى مشاريع الهيدرولوجيا النظيرية ومساهمتها الفعالة في واستدامتها. وتساعد منهجية مشروع مبادرة الوكالة 
  من أهداف التنمية المستدامة بشأن المياه النظيفة والصرف الصحي.  ٦بلوغ الهدف 

املة لتجدد المياه الجوفية، ٢٠١٨وفي عام  -٢ اعدة قدمتها الوكالة، إجراء تقييمات ش ، أكمل ثالثة من النظراء، بمس
تودعات مياه جوفية في األرجنتين والبرازيل وكولومبيا.من خالل خرائط  تُخدمت  النظائر البيئية، في خمس مس واس

ية ونظيرية  نات إقليمية هيدروجيوكميائ يا قاعدة ب اء  ية إلنش تودعات المياه الجوف نات النظيرية المجمعة من مس يا الب
جين طحية والمياه الجوفية، تتولى المحافظة عليها ، والديوتيريوم، والتريتيوم) تتعلق بهطول األمطار وال١٨  (األكس مياه الس

وء على  المعاهد النظيرة. ليط الض ويجري دمج البيانات النظيرية للمياه الجوفية في الخرائط الهيدرولوجية الجديدة، مع تس
جوفية في المناطق مناطق إعادة تجدد المياه حيث تحدث عمليات إعادة التغذية، وعلى الحاجة إلى أماكن لحماية المياه ال

  األكثر عرضة للتلوث.

  تقييم الموارد المائية

كل عمليات التعدين تحدياً يواجه الموارد المائية. -٣ عة في معالجة  تش طة التعدين موارد مياه واس تخدم أنش وتس
طحية إلى  بب تغلغل المياه الجوفية والمياه الس كالت كبيرة تتعلق بجودة المياه بس أ مش مواقع التعدين الخامات، وقد تنش

طلع به أدوات الهيدرولوجيا النظيرية في معالجة  واختالطها بالمعادن األولية والثانوية. كل الدور الذي يمكن أن تض وش
وعاً الجتماع تقني ُعقد في فيينا في حزيران/يونيه. طة موض تعرض خبراء من  اآلثار البيئية لهذه األنش دولة  ١١فقد اس

استخدام األدوات الجيوكيميائية والنظيرية لتحديد مصادر المياه ووصف خصائصها، وإدارة عضوا التطورات األخيرة في 
مياه المناجم، وتقييم الملوثات (تصريف المناجم الحمضية)، وإعادة تأهيل مناطق المناجم وإدارة المناجم المهجورة، فضالً 

إجراء تقييٍم أفضل الستخدام األدوات الجيوكيميائية وسلط المشاركون الضوء على الحاجة إلى  عن استخدام شتى المقتفيات.
ارات والعوامل البيئية لتعزيز النماذج  ادر والعمليات والمس ائص المص تخدام في تحديد خص يع ذلك االس والنظيرية وتوس

  الهيدروجيولوجية في مناطق التعدين.

ين فهم هيد٢٠١٨وفي عام  -٤ ق يركز على تحس روع بحثي منس رولوجيا أحواض األنهار ، أكملت الوكالة مش
تخدام البارامترات الجيوكيميائية والنظيرية  ب في  حديد كميةلتالكبيرة باس ونمذجة ديناميات المياه والمغذيات والرواس

كل  رب واإلمدادات  ).١أحواض األنهار الكبيرة (الش درا مهماً للمياه العذبة ألغراض الش كل األنهار الكبيرة مص وتش
شرية على مستجمعات المياه الكبيرة الزراعية والصناعية  بما في ذلك  –ومصايد األسماك والنقل وإنتاج الطاقة. اآلثار الب

دود  ريف المياه العادمة، والخزانات، والري والس لها تأثيرات عميقة على توازن مياه النهر،  –الزراعة المكثفة، وتص
اهم ا ب. وس نوات والكيمياء البايولوجية والجيولوجية، ونقل الرواس ق، الذي بلغت مدته أربع س روع البحثي المنس لمش

دولة عضواً، في تعزيز برنامج الشبكة العالمية الستخدام النظائر في دراسة األنهار من خالل  ١٧وشارك فيه أشخاص من 
ين فهم العالقة بين العمليات الهيدرولوجية والعمليات الكيميائية البايلوجية الجيولوجية في أحواض األن هار الكبيرة، تحس

بشأن حماية وترميم النظم اإليكولوجية المتصلة  ٦المندرجة ضمن هدف التنمية المستدامة  ٦وبالتالي أسهم في بلوغ الغاية 
  بالمياه، بما في ذلك الجبال والغابات واألراضي الرطبة واألنهار ومستودعات المياه الجوفية والبحيرات.
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يًا يوفر -٥ رياناً رئيس طى في تايالند. ويعد نهر بينغ ش مالية والوس بل العيش للمناطق الش بب القحط  المياه وس ويس
وفي  الشديد خالل مواسم الجفاف، والفيضانات خالل مواسم األمطار تحديات بالغة الصعوبة تتعلق بالمياه في هذه المنطقة.

اعدت الوكالة، من خالل برنامج التعاون التقني، في إكمال بناء نظام لل٢٠١٨عام  أنه ، س فاف النهر من ش يح على ض ترش
طحية والمياه الجوفية، وتكمن الحاجة إليه في قياس تأثير الجفاف على توافر المياه  ن فهم التفاعل بين المياه الس أن يحّس

تخدامات المنزلية. تخدام األدوات الهيدروكيميائية والنظيرية  للزراعة واالس ة جدوى هذا النظام على اس تندت دراس واس
  على المعلومات الهيدرولوجية األساسية.للحصول 

  

  إف هيلي) -أخذُ العينات في نهر سانت لورنس في إطار برنامجٍ لرصد النظائر في كندا. (صورة مستنسخة بإذٍن من جي  -١الشكل 

روٌع إقليمي اكتمل في عام  -٦ ، ونّفذ بموجب االتفاق التعاون اإلقليمي األفريقي للبحث والتنمية ٢٠١٨وُعني مش
رية في  وا في مجال  ١٧والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النووية، ببناء القدرات وتنمية الموارد البش دولة عض

يات الهيدرولوجيا النظيرية في إدارة المي تخدام تقن اليب . اهاس قة بأدوات وأس تدريس المتعل وجرى تحديث وحدات ال
الهيدرولوجيا النظيرية بغرض إتاحة المعرفة األساسية الالزمة لدمج أدوات الهيدرولوجيا النظيرية كجزء من تقييم الموارد 

اركة، بما ف المائية. اء المش ية في المناهج الجامعية في الدول األعض تُدمج هذه الوحدات الدراس ي ذلك في المراكز وس
    .المغربو مصرو تونساإلقليمية الثالثة المختارة في 
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  القدرات والخدمات التحليلية

ية  -٧ ياه الجوف هار والبحيرات والم يات األخرى في األن غذ بة والم لذائ يادة تركيزات النترات ا بب ز يمكن أن تتس
لبية على المياه والنظم اإليكولوجية، مثل  بات األنهار في آثار س ج في ومص االتخام بالمغذيات ووجود مناطق نقص التأكس

وفي االجتماع التقني المعني باألساليب  المياه الساحلية، ما يؤدي في كثير من األحيان إلى جعل المياه غير صالحة للشرب.
اركون من ثماني دول أع تعرض مش تقرة للكربون والنيتروجين، اس اء أوجه التحليلية المتقدمة للتريتيوم والنظائر المس ض

ة التكلفة لتحليل النظائر بالليزر. تخدام أجهزة منخفض ن  التقدم المحرزة في إعداد العينات وتحليلها باس ويمكن أن تحس
ّسر االستخدام الواسع النطاق لنظائر النترات في المشاريع البحثية  األدوات النظيرية بشكل كبير من إمكانية التحليل وأن تُي

اريع التعاو قة ومش م النترات أمراً بالغ األهمية لتمكين  ن التقني.المنس جين لوس تخدام نظائر النيتروجين واألوكس ويعد اس
االختصاصيين في الهيدرولوجيا النظيرية من تحديد وتمييز مصادر النترات في النظم المائية وقياس عمليات االستصالح 

سات التلوث، وأوصوا  الطبيعية مثل إزالة النترات. ستخدام نظائر النترات في درا وأوصى الخبراء بطرٍق تسمح بتوسيع ا
  بإجراء تمرين مقارنة دولية مشتركة لنظائر النترات بغية االستيثاق من طرق التحضير والتحليل التي تتبعها المختبرات.
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  البيئة

  الهدف

عة وعن تغيّر المناخ، وذلك  عة وغير المش ثات المش اكل البيئية الناجمة عن الملّوِ اء في تحديد المش دعم الدول األعض
تخدام التقنيات النووية والنظيرية تراتيجيات وأدوات من أجل التخفيف والتكيّف.  باس لة، واقتراح اس والتقنيات ذات الص

تدامة للبيئات البرية والبحرية والجوية ولمواردها الطبيعية،  تراتيجيات ألغراض اإلدارة المس ع اس تعزيز القدرة على وض
  وذلك من أجل معالجة أولوياتها اإلنمائية ذات الصلة بالبيئة بفعالية وكفاءة.

  تحليل الزئبق في البيئة البحرية

، وبالتعاون الوثيق مع برنامج األمم المتحدة للبيئة ومرفق البيئة العالمية، كثّفت الوكالة جهودها ٢٠١٨في عام  -١
بشأن الزئبق، وهي المعاهدة الرامية لحماية الصحة البشرية والبيئة من انبعاثات الزئبق ومركبات  لدعم تنفيذ اتفاقية ميناماتا

رية. طة بش خالل العام، قدَّمت الوكالة، من خالل برنامجها للتعاون التقني وبالتعاون مع برنامج  الزئبق الناجمة عن أنش
، بنن — دولة من الدول األعضاء في إفريقيا ٢٠الخبرة والمساعدة إلى البحار اإلقليمية التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، 

كوت ، والكاميرون، وغانا، وغابون، والسنغال، وجيبوتي، وجنوب أفريقياو، جمهورية تنزانيا المتحدة، والجزائر، وتونسو
قر، وكينيا، والكونغو، وديفوار ر، ومدغش يوس، وموريتانيا، والمغرب، ومص من خالل  —نيجيرياو، ناميبيا، وموريش

ل الزئبق في مختبرات  ب على تحلي دري ك الت ا في ذل ا من الطرائق، بم اءة، وغيره ارات الكف ة، واختب دريبي دورات الت ال
اء أفريقية. ومن ٢٠١٨موناكو. وفي عام  اً أجهزة تحليل الزئبق بُغية تركيبها في ثماني دول أعض ترت الوكالة أيض ، اش

أن هذه األنشطة لبناء القدر ياً ش اس ام في البيئة، وهو ما يمثل شرطاً أس ات أن تمّكن المختبرات من رصد هذا العنصر الس
  لواضعي السياسات لتنفيذ إجراءات للحّد و/أو القضاء على انبعاث الزئبق بفعل أنشطة بشرية في هذه الدول.

اف الزئبق  -٢ اء على تعزيز قدراتها في مجال اكتش اعدة الدول األعض لت الوكالة مس وميثيل الزئبق في واص
لة الغذائية. وفي عام  لس ة عمليات االنتقال في الس ب البحرية، ودراس ماك وغيرها من المأكوالت البحرية وفي الرواس األس

، وضعت الوكالة وتحقّقت من ثالثة إجراءات تحليلية لتحديد الزئبق وأنواعه في عينات المأكوالت البحرية. وأنتجت ٢٠١٨
اً مادة مرجعية معت اء أيض ماك. ويمكن لمختبرات الدول األعض ر النزرة وميثيل الزئبق في عينات األس مدة جديدة للعناص

اء قابلية  اليب التحليلية وإرس حة األس تخدام المادة الجديدة في إطار إجراءات مراقبة الجودة لديها من أجل التثبُّت من ص اس
  االقتفاء بناًء على مراجع متَّفق عليها دوليا.

  ت الدفيئة عالي الدقة في الغالف الجوي رصد غازا

يد الكربون من أجل  -٣ ال غنى عن معرفة التغييرات الطفيفة في التكوين النظائري لغازات الدفيئة مثل ثاني أكس
عالم ودعماً  مدة لمجتمع علوم الغالف الجوي في ال لة مواد مرجعية معت بالوعات. ووفّرت الوكا ادر وال اب المص حس

ات غازات الدفيئة عالية الدقة وإمكانية مقارنتها. وخالل العام، للمنظمات الحكومية  مان جودة قياس الدولية والوطنية لض
ادر في عام  عت الوكالة ثالثة معايير نظيرية جديدة للكربون (المواد المرجعية للكربونات) لتكون متممة للمعيار الص وض

كل  ٢٠١٦ أن غازات ). وتمّكن المعايير الجديدة المختبرات حول ١(الش قة بش العالم من اإلبالغ عن بيانات نظيرية متس
 الدفيئة، وهو أحد المدخالت الضرورية للنماذج المناخية العالمية.
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ختم المواد المرجعية للكربونات الصادرة عن الوكالة، وهي أحد المعايير الضرورية لمعايرة ورصد النظائر المستقرة  -١الشكل 
  عالية.لثاني أكسيد الكربون بدقة 

ي بمثل هذه المعايير حول العالم. وفي عام  -٤ اد ٢٠١٨والوكالة حالياً المزّود الرئيس ، تبنّت المنظمة العالمية لألرص
تقرة خالل اجتماع  اً لجميع عمليات اإلبالغ عن بيانات النظائر المس اس ادرة عن الوكالة لتكون أس الجوية المعايير الص

  كسيد الكربون وغيرها من تقنيات قياس غازات الدفيئة.الخبراء األخير للمنظمة بشأن ثاني أ

ثات في البيئة وفي المأكوالت البحرية   فهم الملّوِ

اء في مواجهة مجموعة متنوعة من التحديات في بيئتها البحرية مع احتمال أن تكون لها  -٥ تمرت الدول األعض اس
شهم. ُسبل عي سعة النطاق على صحة الناس و سبب آثار تغيُّر المناخ، وبعض هذه التحد تأثيرات وا يات بات أكثر صعوبة ب

حيحة. تويات البحر، والموارد الش ية وارتفاع مس تخدام التقنيات النووية والنظيرية،  بما في ذلك الظواهر الجوية القاس وباس
ثات في أجرت الوكالة البحوث وساعدت على بناء القدرات العلمية والتقنية في الدول األعضاء لتحسين فهم سلوكيات ال ملّوِ

، ولفهم حركة المعادن الثقيلة بشكل أفضل ٢٠١٨وفي عام  النُّظم اإليكولوجية الساحلية والبحرية واألحياء التي تعيش فيها.
مثل الرصاص نحو الكائنات البحرية، استخدم علماء الوكالة التقنيات النووية والنظيرية في ظروف مختبر خاضعة للرقابة 

ماك والمحار.لتحديد على وجه الدقة  ير الملّوثات وتأثيرها على نطاق من األحياء المائية، مثل األس وأتاحت  حركة ومص
هذه الدراسة البحثية للدول األعضاء تقييم المخاطر البيئية بشكل أفضل، ال سيما بشأن القضايا المتعلقة بسالمة المأكوالت 

 البحرية.

ث النويدات المشعّة.وواصلت الوكالة بناء القدرات في الدول األعضاء ل -٦ بت ٢٠١٨وفي عام  تحسين فهم تلوُّ ، درَّ
عاعي للعينات البيئية  اط اإلش د النش عة غاما، ما مّكنهما من رص ال على قياس طيف أش الوكالة عاِلَمْين من جزر مارش

كل  تقل (الش كل مس تخدام اختبارات قي ).٢والغذائية بش بت عاِلَمين، من كوبا والفلبين، على اس اس ارتباط الجينات كما درَّ
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موم حيوية تنجم عن تكاثر  رعة ودقة على وجود س تخدم للوقوف بس تقبالت، وهي أداة نووية تُس عاعيا بالمس ومة إش الموس
ارة. غيرة النامية، مثل المعادن الثقيلة  الطحالب الض ثات األخرى التي تؤثر على الدول الجزرية الص ين فهم الملّوِ وبتحس

  لثابتة، تسهم الوكالة في رسوخ برامج سالمة المأكوالت البحرية في هذه الدول األعضاء.والملّوثات العضوية ا

  

علماء من جزر مارشال يتلقون تدريباً على تقنيات أخذ العينات في مختبرات البيئة التابعة للوكالة في موناكو بما يمّكنهم  -٢الشكل 
  من رصد النشاط اإلشعاعي البيئي بشكل مستقل.

غيرة ويمثل ت -٧ يما الدول الجزرية الص اء، وال س حمُّض المحيطات تحدياً بيئياً آخر يواجه العديد من الدول األعض
كل خاص للتهديدات الناجمة عن احترار المحيطات  ةً بش ادياً وثقافياً على المحيط، ما يجعلها عرض النامية التي تعتمد اقتص

ها. افت وتحمُّض تض يق الدولي المعني بتحمُّض  وفي إطار مبادرات بناء القدرات، اس الوكالة، من خالل مركز التنس
المحيطات، اجتماعاً تقنياً عن إدارة بيانات مراقبة تحمُّض المحيطات وتحليلها وضبط جودتها، وذلك في موناكو في تشرين 

اركة  اركون بلداً من مناطق مختلفة من العالم. وخالل هذا االجتما ١٥عالماً يمثلون  ١٥األول/أكتوبر، بمش ع، تعّرف المش
  على كيفية تطبيق النظريات المتعلقة بتقنيات توكيد الجودة وضبط الجودة على مجموعة البيانات لديهم.
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  إنتاج النظائر المشعـة والتكنولوجيا اإلشعاعية

  الهدف

عاعية وعلى تطبيق التكنولوجيا  يدالنية اإلش رات الص تحض عة والمس اء على إنتاج النظائر المش تعزيز قدرة الدول األعض
ين هم في تحس عاعية، بما يس تدامة وإيجاد بيئة أكثر نظافة في الدول  اإلش ناعية المس حية وتحقيق التنمية الص الرعاية الص

  األعضاء.

  النظائر المشعة والمستحضرات الصيدالنية اإلشعاعية

، نفَّذت الوكالة عدَّة أنشطة تهدف إلى دعم الدول األعضاء في إنتاج النظائر المشعة الطبية المهمة ٢٠١٨في عام   -١
، وهو نظير مشع باعث لجسيمات ألفا. وقد حقَّق ٢٢٥-والنظائر المشعة الطبية الناشئة مثل األكتينيوم ٩٩-يبدينوممثل المول
رطان  ٢٢٥-األكتينيوم مة من س أن عالج الحاالت المتقّدِ نتائج باهرة في التجارب اإلكلينيكية التي أُجريت حول العالم بش

يدالني اإل ر الص تحض تخدام المس تاتا باس عاعي البروس ائي المحتوي على  Ac-225-PSMAش تاتي الغش د البروس تض (المس
تخدام األكتينيوم٢٢٥-األكتينيوم يمات ألفا باس تهداف بجس -). وإدراكاً من الوكالة لالهتمام المتزايد بالعالج عن طريق االس

، شارك في استضافته مركز ٢٢٥-، فقد عقدت اجتماعاً في شكل حلقة عمل مدَّتها يوم واحد بشأن إمدادات األكتينيوم٢٢٥
مان أن تلبِّي  اركون الحاجة إلى تنويع طرائق اإلنتاج من أجل ض روهي، ألمانيا. وناقش المش ترك، في كارلس البحوث المش

ة من األكتينيوم تمرة. وقد ُعقد هذا االجتماع في فيينا في  ٢٢٥-اإلمدادات المعروض ورة مس الطلب اآلخذ في التزايُد بص
  دولة عضواً. ١٧مشاركاً من  ٧٠وبر بحضور تشرين األول/أكت

اً تناولت نتائج   -٢ عاعية عروض يدالنية اإلش رات الص تحض اط الطبية والمعنية بالمس اركين من األوس وقدَّم عدَّة مش
كل طلع بها حتى ذلك الوقت (الش لغرض  ٢٢٥-)، وبيانات عن الطلب العالمي على األكتينيوم١ التجارب اإلكلينيكية المض

ية إلنتاج األكتينيوم ارات رئيس يمات ألفا. ونوقشت ثالثة مس تهداف بجس تخدامه في العالج عن طريق االس بهدف  ٢٢٥-اس
تخالص من مخزونات اليورانيوم ظية الثوريوم ٢٣٣-تلبية هذا الطلب المتوقع، أال وهي: االس -عن طريق "الَحْلب"، وتش

الت البروتونية العالية الط ٢٣٢ ا باستخدام السيكلوترونات  ٢٢٦-من الراديوم ٢٢٥-اقة، وإنتاج األكتينيومباستخدام المعّجِ إمَّ
ت المزايا والعيوب التي تنطوي عليها كّلِ طريقة من طرائق اإلنتاج،  الت اإللكترونية الخطية. وُعرض البروتونية أو المعّجِ

ت توقُّعات إلمدادات األكتينيوم اركين ف٢٢٥-كما ُعرض ة النتائج . وأتاح االجتماع للمش ة فريدة لتبادل األفكار ومناقش رص
عاعيا واعداً. وأتاح  ٢٢٥-والتحديات التي تواجه كفالة إمدادات موثوقة من األكتينيوم يدالنيا إش راً ص تحض باعتباره مس

  االجتماع أيضاً تعزيز أشكال التعاون القائمة واستحداث أشكال جديدة.

  

، ويتضح منها نجاح استخدام المستضد ٢٢٥-النتائج التي عرضها المشاركون في االجتماع التقني بشأن إمدادات األكتينيوم -١الشكل 
  في عالج سرطان البروستاتا. (Ac-225-PSMA) ٢٢٥-البروستاتي الغشائي المحتوي على األكتينيوم
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  التطبيقات الصناعية للتكنولوجيا اإلشعاعية

عاعات المؤيِّنة في إبطال مفعول الكائنات الدقيقة تقنية فعَّالة في تعقيم القطع األثرية المنتمية يُعتبر ا  -٣ تخدام اإلش س
أن  اب. وفي حزيران/يونيه، عقدت الوكالة اجتماعاً تقنيا بش وجات واألخش نوعة من الورق والمنس للتراث الثقافي والمص

تراتيجيات المحافظة على القطع األثرية المن عاعية في معهد رودر اس تمية للتراث الثقافي وحمايتها من خالل المعالجة اإلش
). وتقاسم ٢ -دولة عضواً (الشكل ٢٠من الخبراء في استخدام هذه التقنية من  ٣٠بوسكوفيتش في كرواتيا. وضمَّ االجتماع 

تخدام التكنولوجي رات التي تحقَّقت في مجال اس أن آخر التطوُّ اركون خبراتهم بش عاعية للمحافظة على التراث المش ا اإلش
مين. واقترح المشاركون في االجتماع إعداد إرشادات منسَّقة  في هذا  الثقافي مع أطراف معنية مثل مسؤولي الحفظ والمرّمِ
الصدد، وتوقَّعوا أن تكون لهذه اإلرشادات فائدة مباشرة في األنشطة المقبلة عن طريق ضمان اتِّباع ممارسات مأمونة في 

  شعيع التراث الثقافي في المستقبل.ت

  

ُمصلَّى كنيسة القديس مارتن في ستاري برود، كرواتيا، بعد خضوعه للحفظ والترميم باستخدام التكنولوجيا اإلشعاعية.  -٢الشكل 
  تيا؛ وهي مستنسخة هنا بموجب إذن بإعادة النشر.)ا(الصورة من أرشيف معهد الترميم الكرواتي، كرو

ايُد طلب الدول األعضاء على تدريب المهنيين واعتمادهم في مجال استخدام مقتفيات النشاط اإلشعاعي واستمرَّ تز  -٤
مت الوكالة أربع دورات  رية في هذا المجال، نظَّ ادر المختومة. وبغية تلبية االحتياج المتزايد إلى التنمية البش والمص

اند٢٠١٨للتدريب واالعتماد في عام  اركون على االعتماد من . ووفَّرت الوكالة المس ل المش ة التقنية لهذه الدورات، وحص
صاً في مجال مقتفيات النشاط  ٤٠الجمعية الدولية المعنية بالتطبيقات االقتفائية واإلشعاعية. وإجماالً، تلقَّى التدريب  متخّصِ

عاعي من  لوا على االعتماد وفقاً لمعايير الجمعية الدولية المعني ٢٥اإلش واً وحص ة بالتطبيقات االقتفائية دولة عض
  واإلشعاعية.



 

 
 

 األمان واألمن النوويان
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  التأهب والتصدي للحادثات والطوارئ

  الهدف

ي  ّدِ عيدين الوطني والدولي للتأهُّب والتص عيد الوكالة وعلى الص ون وزيادة تعزيز القُدرات والترتيبات الناجعة على ص َص
ي بفعالية  ّدِ بِّب ذلك من أحداث. للطوارئ، من أجل التص رف النظر عما يَُس عاعية بص للحوادث والطوارئ النووية أو اإلش

لحة  حاب المص اء، وأص عاعية بين الدول األعض أن الحوادث والطوارئ النووية أو اإلش ين تبادل المعلومات بش وتحس
رف  دي لها، بص ائل اإلعالم في مرحلة التأهب وخالل مرحلة التص بِّب ذلك من الدوليين، والجمهور، ووس النظر عما يَُس

  أحداث.

  تعزيز ترتيبات التأهُّب للطوارئ

ي للطوارئ من خالل  -١ ّدِ اء في تعزيز ترتيباتها وقدراتها في مجال التأهُّب والتص اعدت الوكالة الدول األعض س
تعراض النظراء وفعاليات تدريبية وحلقات عمل تتعلق بهذا المجال. وفي عام  ، أوفدت الوكالة ٢٠١٨تقديم خدمات اس

الروس واألخرى إلى كوبا. وصدرت في تشرين األول/أكتوبر بعثتين الستعراض إجراءات التأهُّب للطوارئ، واحدة إلى بي
خة ُمَحدثة من  تعراض إجراءات التأهب للطوارئ" نس ورة المعنون "المبادئ التوجيهية الس لة  ٣٦(العدد المنش لس من س

اء، رات األداء الجديدة. وقدمت الوكالة كذلك، بناًء على طلب الدول األعض خدمة  ٣٢ خدمات الوكالة)، بما في ذلك مؤش
  استشارية بشأن التأهب والتصدي للطوارئ.

حلقة عمل وفعالية تدريبية لمساعدة الدول األعضاء في تنفيذ المتطلبات المحددة في المنشور  ٥١وعقدت الوكالة  -٢
عن من سلسلة معايير األمان الصادرة  GSR Part 7(العدد التأهب للطوارئ النووية أو اإلشعاعية والتصدي لها" "المعنون 

ادات المرتبطة بها، بما في ذلك  عيد األقاليمي أو اإلقليمي و ٣٢الوكالة) واإلرش عيد  ١٩فعالية على الص فعالية على الص
تراك بين الوكالة ومنظمة األغذية  بكية التي ُعِقدت باالش ية الش رين األول/أكتوبر، عملت الحلقة الدراس الوطني. وفي تش

ارك  ارك، على التوعية بالمتطلبات المحددة في العدد  ٢٠٠فيها حوالي والزراعة لألمم المتحدة التي ش  GSR Part 7مش
ية  عاعية. وعقدت الوكالة حلقة عمل، بالتعاون مع المفوض المة األغذية في حالة الطوارئ النووية أو اإلش المتعلقة بس

سمبر، ناقش خاللها المشاركون متطلبات ا لتأهب والتصدي للطوارئ المحددة األوروبية في لكسمبرغ، في كانون األول/دي
  وفي تشريعات االتحاد األوروبي ذات الصلة، إلى جانب الخبرات الوطنية في مجال تنفيذها. GSR Part 7في العدد 

اء  -٣ عاعية من أجل تلبية طلبات الدول األعض أن إدارة الطوارئ اإلش ية بش وعقدت الوكالة ثالث دورات دراس
ي للطوارئ. وحضر هذه الدورات  للحصول على تدريب شامل على جميع المواضيع ذات الصلة في مجال التأهُّب والتصّدِ

ية ما مجموعة  اركاً من  ٨٢الدراس كل  ٤٦مش رين األول/أكتوبر (الش ا في تش واً، وقد ُعِقدت في النمس )، وفي ١دولة عض
  المغرب والواليات المتحدة األمريكية في تشرين الثاني/نوفمبر.

ان المعنون  -٤ ل األم ة دلي ال رت الوك ة"ونش اعي ع ة أو إش ة طوارئ نووي ال اء ح ات إنه  "ترتيب
(Arrangements for the Termination of a Nuclear or Radiological Emergency)  العدد)GSG-11  لة معايير لس من س

الوكالة منشوراً جديداً ضمن سلسلة األمان الصادرة عن الوكالة) الذي شارك في رعايته عشر منظمات دولية. كما نشرت 
دي للطوارئ بعنوان  عة في حاالت التأهب والتص وا للتلوث الداخلي بالنويدات المش "اإلدارة الطبية لألفراد الذين تعرض

 الطوارئ النووية أو االشعاعية: دليل للعاملين الطبيين"
(Medical Management of Persons Internally Contaminated with Radionuclides in a Nuclear or Radiological 

Emergency: A Manual for Medical Personnel) (EPR-Internal Contamination (2018))  
ة  ح ة الص ب األحمر والهالل األحمر، ومنظم لي ات الص دولي لجمعي اد ال ه االتح ايت ارك في رع ذي ش ال

دان ة  للبل ا نُِش   األمريكي ة. كم المي ة الع ح ة الص ة بعنوان ومنظم ال ا" َر تقرير للوك يلك اعي في ش ع ادث اإلش "الح
(The Radiological Accident in Chilca). 
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اِركة من  ١٨وأطلقت الوكالة، بالتعاون مع  -٥ قاً جديداً بعنوان  ١٤منظمة مش روعاً بحثيّاً منس واً، مش دولة عض
اس التقني  ع النُُهج والمنهجيات والمعايير من أجل تحديد األس ر "وض لمنطقة تطبيق خطة الطوارئ فيما يتعلق بنش

 المفاعالت النمطية الصغيرة"
Development of Approaches, Methodologies and Criteria for Determining the Technical Basis for Emergency 

Planning Zone for Small Modular Reactor Deployment. 
يقي البحثي ا ماع التنس اركة على هيكل وخالل االجت قت المنظمات المش مايو، واف يار/ نا، في أ ِقد في فيي لذي ُع ألول ا

  المشروع، وناقشت نطاق ونهج البحث المقرر إجراؤه.

  

بالنمسا، في تشرين األول/أكتوبر، التدريب  تضمنت الدورة الدراسية بشأن إدارة الطوارئ اإلشعاعية، التي ُعِقدت في تولن -١الشكل 
  على سيناريوهات الطوارئ من خالل الواقع االفتراضي. (صورة مستنسخة مهداة من أ. جيوسيف/وزارة الداخلية االتحادية بالنمسا)

ي المتَّخذة مع الدول األعضاء   ترتيبات التصّدِ

اء ومنظمات دو -٦ مت الوكالة، خالل هذا العام، مع دول أعض تمريناً من تمارين الطوارئ في إطار  ١٤لية نظَّ
تُخدمت هذه التمارين، التي أجريت في إطار اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث ConvExاالتفاقيتين (تمارين  ). واس

عاعي (اتفاقية تقديم  اعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إش نووي (اتفاقية التبليغ المبكر) واتفاقية تقديم المس
اعدة وعملية التقييم والتنبؤ التي تتَّبعها الوكالة.  ال في حاالت الطوارئ وآليات تقديم المس اعدة)، الختبار قنوات االتص المس
اعدة واإلعداد لتلقيها، وتبادل المعلومات المتعلقة باإلجراءات  اء على طلب المس كما أنها اختبرت قدرات الدول األعض

ع الجدول الزمني لتمارين الوقائية في حاالت الطوارئ والت عاعي. وُوّسِ ل مع الجمهور عند وقوع طارئ نووي أو إش واص
ConvEx  ل مع  ٢٠١٨لعام يق التواص دي للطوارئ، مثل تنس مل تمارين جديدة الختبار جوانب محددة من التص ليش

  الجمهور فيما بين المنظمات الدولية المعنية. 
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اركت الوكالة في  -٧ من تمريناً من تمارين ا ٣٥وش لطوارئ الوطنية، توفر الدعم أثناء األحداث وفي تقييمها. وتض
تمل على أحداث  طس، تابعت خالله الوكالة تمريناً يش هذا تمريناً وطنياً كبيراً على الطوارئ ُعِقد في اليابان، في آب/أغس

أن هذا متزامنة في محطتي قوى نوويتين إلى جانب وجود مناطق متداخلة لتطبيق خطة الطوارئ، وقدمت  تعليقات بش
بكي للنظام الموحد لتبادل المعلومات في  تخدام موقع التمارين الش ال باس منت جميع التمارين عمليات اتص التمرين. وتض
حاالت الحادثات والطوارئ. كما اختبرت الوكالة التوصيالت الخاصة بعقد المؤتمرات عبر الفيديو مع جهات االتصال في 

  العديد من الدول األعضاء.

ور المعنون  -٨ خة ُمحدَّثة للمنش رت في تموز/يوليه نس اعدة التابعة للوكالة"ونَُش دي والمس بكة التص  "ش
(IAEA Response and Assistance Network)  دي للطوارئ ويحتوي الدليل على ). (EPR–RANET 2018)(التأهب والتص

  الدوليّة والدول التي تطلبها. إرشادات بشأن اإلجراءات الواجب أن تتخذها الدول التي تقدم المساعدة

ى اتفاقية التبليغ  -٩ ة المحددة بمقتض لطات المختص ع لممثلي الس وُعقد في فيينا، في حزيران/يونيه، االجتماع التاس
اركون البالغ عددهم  اعدة. وناقش المش اركاً من  ١٣٥المبكر واتفاقية تقديم المس واً ومنظمتين دوليتين  ٨٤مش دولة عض

يع مثل تنفيذ ادرة عن الوكالة التي تتناول اإلخطار  مواض اعدة، ومتطلبات األمان الص اتفاقيتي التبليغ المبكر وتقديم المس
دي  أن التأهب والتص اً، في مجالي التعليم والتدريب بش وص اعدة الدولية (خص واإلبالغ وتبادل المعلومات، وتقديم المس

الً عن التدريب والتم ل مع الجمهور، فض اء جهات للطوارئ)، والتواص اء على إنش ارين. وحثَّت الوكالة الدول األعض
  اتصال معنية باالتصال في حاالت الطوارئ إذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل.

بكي للنظام الموحد لتبادل المعلومات في حاالت الحادثات  -١٠ ثة من الموقع الش خة ُمحدَّ درت الوكالة نس وأص
ية والطوارئ لتمكين المستخدمين من تنقيح المعلو ـ مات المتعلقة بحدث ما من خالل إدخال رسائل قصيرة في خانات نِصّ

مفتوحة، بدالً من إكمال استمارات تبليغ جديدة. وتتيح النسخة المحدَّثة كذلك نقل المعلومات السرية المشفّرة وتخزينها. كما 
  ستخدمين باستخدام عاملين.زادت الوكالة من تعزيز أمن هذا الموقع من خالل دمج إجراء للتحقق من حسابات الم

نة فيما  -١١ مات محسَّ تمل على س ي للطوارئ، تش ّدِ خة جديدة من نظام إدارة معلومات التأهُّب والتص كما أُْطِلقت نس
تخدام نظام إدارة  بكية باس ية ش تخدام وتبادل المعلومات. وخالل هذا العام، عقدت الوكالة ثماني حلقات دراس يخص االس

ي للطوارئ.معلومات التأهُّب والتص   ّدِ

ن  -١٢ عاعات من خالل دمج أداة تحقق جديدة تُحّسِ د اإلش ة برص وعززت الوكالة النظام الدولي للمعلومات الخاص
مة جديدة إلى النظام الدولي للمعلومات  يفت س عيد الدولي. وأُِض عاعات على الص التوافق مع معيار تبادل معلومات اإلش

تخدمين عاعات لتمكين المس بات  الخاصة برصد اإلش عة والترس م تركيزات الهواء الخاصة بالنظائر المش من تحميل وتقاس
  األرضية.

عاعية.  -١٣ أن إبالغ الجمهور بالطوارئ النووية أو اإلش رين األول/أكتوبر، ُعِقدت في فيينا ندوة دولية بش وفي تش
بان المبتكرين كانت مفتوحة أما االت الش ابقة القائمين على االتص تمل المؤتمر على مس م الطالب ومن هم في بداية واش

  حياتهم المهنية من المهنيين.

ستخدام وسائل التواصل  -١٤ شترت الوكالة أداة تحاكي ا ونظراً ألهمية التواصل مع الجمهور في حاالت الطوارئ، ا
أهب االجتماعي خالل حاالت الطوارئ الستخدامها في برنامجها لتمارين الطوارئ. وستُستخدم هذه األداة الختبار مدى الت

 للتعامل مع هذا الجانب في حالة الطوارئ ولوضع سيناريوهات للتمارين مع الدول األعضاء.
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ي لألحداث   التصّدِ

أن  -١٥ ة أو ما علمت به من خالل اإلنذارات بش لطات المختص تناهى إلى علم الوكالة، بناًء على ما أبلغتها به الس
ائط اإلعالم،  عاعات مؤيِّنة أو  ٣١٣ما مجموعه الزالزل أو التقارير المتداولة في وس من األحداث التي تنطوي على إش

كل عاعات مؤيِّنة (الش تبه في أنَّها تنطوي على إش دي في حالة ٢ يُش حدثاً من هذه  ٦٠). واتَّخَذت الوكالة إجراءات للتّص
اد ٥األحداث. وقدَّمت الوكالة  أن أحداث تنطوي على مص اعي الحميدة، بما في ذلك بش عَّة مفقودة عروض للمس ر مش

وأحداث ناجمة عن الزالزل. واستجابة لطلب للحصول على المساعدة من حكومة جنوب أفريقيا، قدمت بعثة مساعدة تابعة 
ى  دي للتعرض المفرط ألحد المرض ورة الطبية من أجل التص اعدة، المش ي والمس ّدِ بكة التص م قدرات ش للوكالة، تض

 لإلشعاعات.

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

ي التي اتَّخذتها الوكالة، منذ عام عدد األحداث اإلشعاعية  -٢الشكل    .٢٠٠٥التي َعِلَمت بها الوكالة، وإجراءات التصّدِ

 

  التنسيق المشترك بين الوكاالت

ارك فيه ممثلون عن  ConvEx-2fأجري أول تمرين من تمارين  -١٦ رين الثاني/نوفمبر، وش منظمات من  ٦في تش
الوكاالت المعنية بالتصدي للطوارئ اإلشعاعية والنووية. وقيَّم هذا منظمة دولية األعضاء في اللجنة المشتركة بين  ١٨ الـ

  التمرين التنسيق فيما بين المنظمات الدولية المعنية فيما يخص التواصل مع عامة الجمهور.

 

 

ي داخل الوكالة   التأهُّب والتصّدِ

لة  األحداث المسجَّ
نت تصّدِي مراكز الحادثات والطوارئ  أحداث تضمَّ

 عروض المساعي الحميدة 
 بعثات المساعدة

٢٠٠٥    ٢٠٠٦   ٢٠٠٧   ٢٠٠٨    ٢٠٠٩   ٢٠١٠    ٢٠١١    ٢٠١٢   ٢٠١٣   ٢٠١٤    ٢٠١٥   ٢٠١٦    ٢٠١٧   ٢٠١٨  
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ص والتمارين التدريبية بهدف تعزيز مها -١٧ امالً من الحص رات ومعارف موظفي الوكالة نظَّمت الوكالة برنامجاً ش
ي للحادثات والطوارئ. ووفَّر البرنامج نحو ّدِ ين مؤهَّلين في إطار نظام التص ّدِ اعة من  ١٨٦  الذين يقومون بدور متص س

مت إلى قرابة  ٧٤التدريب خالل هذا العام، بما في ذلك  ة تدريبية ُقّدِ من موظفي الوكالة الذين يقومون بدور  ٢٠٦حص
ين. وأجرت ّدِ دي الكامل منها تمرين من تمارين  متص افتها آيرلندا في ConvEx-2cالوكالة أربعة تمرينات للتص تض ، اس

ل باألمن النووي  بب فيها حدث متص عاعية عابرة للحدود تس يناريو حالة طوارئ إش رين الثاني/نوفمبر، تقوم على س تش
كل والطوارئ خالل عروض وجوالت في زائر خارجي على مركز الحادثات  ٧٠٠، تعرف ٢٠١٨). وفي عام ٣-(الش

  منطقته التشغيلية.

  

استضافته آيرلندا في تشرين الثاني/نوفمبر بهدف  ConvEx-2cموظفون من الوكالة أثناء مشاركتهم في تمرين من تمارين  -٣الشكل 
  اختبار ترتيبات التصدي لحالة طوارئ إشعاعية افتراضية تسبب فيها حدث متصل باألمن النووي.
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  أمان المنشآت النووية

  الهدف

ع  غيله من خالل َوْض ييده وتش ميمه وتش آت النووية أثناء تقييم الموقع وتص ين أمان المنش اء في تحس دعم الدول األعض
اء  ية لألمان بما في ذلك من خالل معايير األمان والعمل على تطبيقها. دعم الدول األعض اس اء وتعزيز بناها األس في إرس

نة قواعد السلوك بشأن أمان  استعراضات األمان والخدمات االستشارية. المساعدة على التقيُّد باتفاقية األمان النووي ومدوَّ
لتدريب، والتشجيع على تبادل مفاعالت البحوث وتيسير تنفيذهما. دعم الدول األعضاء في بناء القدرات من خالل التعليم وا

  المعلومات والخبرات التشغيلية جنباً إلى جنب مع التعاون الدولي، بما في ذلك تنسيق أنشطة البحث والتطوير.

  البنية األساسية الرقابية لألمان 

"تنظيم وإدارة الهيئات  دليلين من أدلة األمان بشأن البنية األساسية الرقابية لألمان: ٢٠١٨نشرت الوكالة في عام  -١
 Organization, Management and Staffing of the Regulatory Body for Safetyالرقابية المعنية باألمان وتزويدها بالموظفين" 

ادرة عن الوكالة)، و GSG12(العدد  لة معايير األمان الص لس "وظائف وعمليات الهيئة الرقابية المعنية باألمان" من س
Functions and Processes of the Regulatory Body for Safety  العدد)GSG‑13  ادرة عن لة معايير األمان الص لس من س

  الوكالة).

اء التي لديها محطات قوى نووية عاملة على تعزيز بنيتها  -٢ اعدت الوكالة الدول األعض نة، س وعلى مدار الس
واإلشعاعي عبر توفير خدمة االستعراضات الرقابية المتكاملة. وأوفدت األساسية الرقابية الوطنية الخاصة باألمان النووي 

ه إلى كل من  بانيا، وبعثَتَْين للمتابعة في اإلطار نفس ات الرقابية المتكاملة إلى إس تعراض الوكالة بعثةً من بعثات خدمة االس
مبرغ  رين الثاني/نوفمبر، عقدت الوكالة حلقة عمل في لكس اركون المعلومات هنغاريا وهولندا. وفي تش تباَدل خاللها المش

. وناقش ٢٠١٤وكذلك الخبرات والدروس المستفادة من بعثات خدمة االستعراضات الرقابية المتكاملة التي أُوفدت منذ عام 
فوا  تكش ات الرقابية المتكاملة، واس تعراض اً التطورات والتوقعات المتعلقة ببرنامج بعثات خدمة االس اركون أيض المش

ينا مبرغ في التحس ت طويلة األجل في التخطيط لتلك البعثات وتنفيذها. كذلك نّظمت الوكالة حلقة عمل إقليمية، في لكس
ات الرقابية المتكاملة التي  تعراض اركون خاللها جوانب محدَّدة تتعلق ببعثات خدمة االس رين الثاني/نوفمبر، ناقش المش تش

  ).١اد األوروبي (الشكل أُوفِدت إلى الدول األعضاء التي هي جزء من االتح

المشاركون في أعمال حلقة العمل الدولية بشأن الدروس المستفادة من بعثات خدمة االستعراضات الرقابية المتكاملة التي  -١الشكل 
    أُجريت في االتحاد األوروبي، التي ُعقدت في لكسمبرغ في تشرين الثاني/نوفمبر.
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اء بعثة خبراء وحلقة عمل و ٤٩نّظمت الوكالة  -٣ أن إرس ادات ومعلومات بش اطاً تدريبياً قّدمت من خاللها إرش نش
"إرساء البنية األساسية ألمان برنامج القوى بنية أساسية فعّالة لألمان بما يتفق مع التوصيات الواردة في المنشور المعنون 

لة معايير  SSG-16لعدد (ا Establishing the Safety Infrastructure for a Nuclear Power Programmeالنووية"  لس من س
األمان الصادرة عن الوكالة). وعقدت الوكالة أيضاً حلقَتَي عمل عمليتين لتدريب المفتشين الرقابيين لفائدة الدول األعضاء 
ا، أوالهما في  فينتيندورف للقوى النووية بالنمس تهل برنامجاً للقوى النووية.  وُعقدت حلقتا العمل في محطة تس التي تس

مشاركاً  ١٧دولة عضواً، وثانيهما في تشرين األول/أكتوبر، بحضور  ١٢مشاركاً من  ١٣) بحضور ٢ر/مايو (الشكل أيا
 دولة عضواً.  ١٥من 

  

 النووية المشاركون في حلقة العمل العملية لتدريب المفتشين الرقابيين لفائدة الدول األعضاء التي تستهل برنامجاً للقوى -٢الشكل 
  .ي محطة تسفينتيندورف للقوى النوويةالتي ُعقدت ف

ميم وتحليل  -٤ غيرة ثالثة أفرقة عاملة معنيّة بالترخيص؛ والتص أ محفل الرقابيين المعنيين بالمفاعالت الص وأنش
رت الوكالة انعقاد اجتماَعْين للمحفل المذكور في فيينا، في  غيل. ويّس نيع واإلدخال في الخدمة والتش األمان؛ والتص

ية. آذار/مارس ثم  ر المحفل تقريراً يوجز األعمال المنجَزة خالل األعوام الثالثة الماض رين األول/أكتوبر. ونش في تش
ة  اعالت النمطي ة المف ة الطوارئ المطبَّق اطق تطبيق خط دّرج، ومن اع في العمق، والنهج المت دف ويرّكز التقرير على ال

  الصغيرة، والتقرير متاح عبر الموقع الشبكي للوكالة.

  ية األمان النووياتفاق

ماع  -٥ ؤولو االجت قّدم خالله مس باط/فبراير  ئل ش ناير وأوا ثاني/ي كانون ال عاً في أواخر  ما لة اجت كا عقدت الو
ابع لألطراف المتعاقدة في اتفاقية األمان النووي تعقيباٍت عن تجربتهم في اإلبالغ عن مبادئ إعالن فيينا  تعراضي الس االس

وعة المسؤولين تقريراً نُظر فيه خالل االجتماع التنظيمي لالجتماع االستعراضي الثامن بشأن األمان النووي. وأعّدت مجم
اً األطراف المتعاقدة في اتفاقية األمان النووي  أت أيض رين األول/أكتوبر. وخالل االجتماع، أنش الذي ُعقد في فيينا في تش

  طرية لالجتماع االستعراضي الثامن.مجموعات قُطرية وانتخبت الرئيس ونائبَْيه ومسؤولي المجموعات القُ 
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  أمان التصميم وتقييم األمان

أن  -٦ اء في تبادل المعلومات والخبرات من خالل االجتماع التقني لتبادل الخبرات بش دعمت الوكالة الدول األعض
اء  أن النُُّهج الحالية المتبعة في الدول األعض ينات األمان في محطات القوى النووية القائمة؛ واالجتماع التقني بش تنفيذ تحس

ميم محطات القوى ال ع منهجية لتجميع مختلف في تحليل ظروف تمديد تص أن وض نووية الجديدة؛ واالجتماع التقني بش
هم في المخاطر فيما يخص المرافق النووية. وتناولت ثالث حلقات عمل للوكالة ُعقدت في عام   ٢٠١٨العوامل التي تس
ع ميم محطات القوى النووية؛ وتحليل الحوادث العنيفة؛ ووض المبادئ  تطبيق متطلبات األمان الجديدة ألغراض تص

  التوجيهية في التصّدي للحوادث العنيفة. 

تعراض الدوري لألمان إلى  -٧ أن االس تعراض التقني لألمان: إحداها بش وأوفدت الوكالة ثالث بعثات لخدمة االس
أن متطلبات األمان إلى المملكة العربية  ميم إلى بنغالديش؛ وإحداها بش أن أمان التص يكية؛ وإحداها بش الجمهورية التش

ترك الس تعراض التقني لألمان عبر توفير نهج مش ة بخدمات االس يط المبادئ التوجيهية الخاص اً بتبس عودية. وقامت أيض
  على نطاق المجاالت التقنية للخدمات.

ور المعنون  -٨ ة عن كيفية تطبيق متطلبات األمان المحدَّدة في المنش "أمان محطات القوى وانتهت الوكالة من دراس
ميم"  يغة المنقَّحة  SSR-2/1(العدد  Safety of Nuclear Power Plants: Designالنووية: التص لة Rev. 1(الص لس ) من س

رها في األمد  طة الحجم أو النمطية المزمع نش غيرة والمتوس ادرة عن الوكالة) على المفاعالت الص معايير األمان الص
ة حالة عن التقييم االحتمالي  تكملت الوكالة دراس ألمان المواقع المتعددة الوحدات (التقييم االحتمالي) القريب. مثلما اس

ة  تفادة من دراس تُخدمت الدروس المس ابقاً. واس وعة س ّمنت تعقيبات عن قابلية تطبيق منهجية التقييم االحتمالي الموض تض
  تمالي.منهجية التقييم االح تطبيق الحالة، بما يعكس الخبرات المتأتية من استخدام المنهجية عملياً، في تحسين

  األمان والوقاية من األخطار الخارجية

ميم المواقع واألحداث الخارجية إلى  -٩ تعراض تص رين الثاني/نوفمبر بعثتَْين من بعثات اس أوفدت الوكالة في تش
جمهورية إيران اإلسالمية وكينيا. وأوفدت الوكالة، في إطار خدمة تصميم المواقع واألحداث الخارجية ذاتها، خمَس بعثات 

ودانو تركياو بوليفياو أرمينياو األردناء إلى كّل من خبر ع حلقات عمل لبناء القدرات في كّل من الس ، مثلما عقدت تس
  .مصرو ماليزياو كازاخستانو الفلبينو سري النكاو رمانياو تونسو تركياو باكستان

آت النووية وإعادة تقييمها  -١٠ ميم المنش أن تص للحماية من المخاطر الخارجية، وعقدت الوكالة اجتماعاً تقنياً بش
آت النووية من األحداث الخارجية  طة حماية المنش اركين على معلومات عن التقدُّم المحَرز في أنش أطلعت خالله المش

  دولة عضواً الخطط الخاصة باألنشطة المستقبلية في هذا المجال. ٣٧مشاركاً من  ٥٨الشديدة. وخالل االجتماع، ناقش 

ية. وفي أيار/مايو، عقدت الوكالة حلقة ، نظّ ٢٠١٨وفي عام  -١١ مت الوكالة حلقتَي عمل بالتعاون مع الحكومة الفرنس
دوع القائمة على علم الفيزياء لتقييم المخاطر الزلزالية في  ات في نماذج تمزقات الص ل الممارس أن أفض العمل الثانية بش

ائل والتحديات القائمة إزاء تحليل كامل ل آت النووية: المس ور المنش دولة  ٢٩مهنياً من  ١٢٦لمخاطر الزلزالية، بحض
أن اختبار وتحديث التحليل االحتمالي للمخاطر الزلزالية  مبر، عقدت الوكالة حلقة عمل بش واً. وفي كانون األول/ديس عض

  دولة عضواً. ٢٠مشاركاً من  ٨١استناداً إلى المالحظات المرصودة، وحضرها 

ة ثال -١٢ ال درت الوك ام، أص ذا الع ة: وخالل ه ارجي ار الخ ة من األخط اي ورات عن الوق ة منش ث
ب" ان جوان ات أم ل محط اك لهي يم ا ي ق ري: ت أ البش ة ذات المنش ارجي داث الخ ة في األح نووي ل لقوى ا " ا

Safety Aspects of Nuclear Power Plants in Human Induced External Events: Assessment of Structures  ٨٧(العدد 
النظر في المخاطر الخارجية عند التقييم االحتمالي لألمان لمحطات القوى النووية ذات الوحدة "مان)؛ من سلسلة تقارير األ

 "المنفردة والمتعددة الوحدات
Consideration of External Hazards in Probabilistic Safety Assessment for Single Unit and Multi-unit Nuclear 
Power Plants  
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لة تقارير األمان)؛ وم ٩٢(العدد  لس دوع القائمة على علم الفيزياء لتقييم ن س ات في نماذج تمزقات الص ل الممارس "أفض
 المخاطر الزلزالية في المنشآت النووية"

Best Practices in Physics Based Fault Rupture Models for Seismic Hazard Assessment of Nuclear Installations  
  ).TECDOC-1833(الوثيقة التقنية الصادرة عن الوكالة 

  األمان التشغيلي لمحطات القوى النووية

درت الوكالة دليَل أمان جديداً بعنوان  -١٣ غيلية في حزيران/يونيه، أص تمدَّة من الخبرات التش "التعقيبات المس
آت النووية"  وص المنش لة  SSG-50(العدد  Operating Experience Feedback for Nuclear Installationsبخص لس من س

ادرة عن الوكالة)، الذي يحّل محّل العدد  ادرة عن الوكالة.  NS-G-2.11معايير األمان الص لة معايير األمان الص لس من س
قييمه ويقّدم المنشور توصيات بشأن إنشاء برنامج خبرات تشغيلية للمنشآت النووية والهيئات الرقابية وتنفيذ هذا البرنامج وت

  واالستمرار في تطويره. 

درت الوكالة  -١٤ رين الثاني/نوفمبر، أص غيل الطويل األجل وفي تش ع برنامج من أجل التش "إدارة التقادم ووض
 لمحطات القوى النووية"

Ageing Management and Development of a Programme for Long Term Operation of Nuclear Power Plants  
من سلسلة معايير األمان  NS-G-2.12من سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة)، الذي يحّل محّل العدد  SSG48(العدد 

ين  أن تنفيذ وتحس غّلة والهيئات الرقابية بش ياٍت إلى المنظمات المش ادرة عن الوكالة. ويقّدم دليل األمان الجديد توص الص
  األجل المأمون لمحطات القوى النووية. إدارة التقادم ووضع برنامج للتشغيل الطويلبرامج 

المية،  -١٥ غيل، واحدة إلى كّل من جمهورية إيران اإلس تعراض أمان التش تة من بعثات فرقة اس وأوفدت الوكالة س
) والمملكة المتحدة، إلى جانب ٣واالتحاد الروسي (بعثة فرقة استعراض أمان التشغيل بشأن الشركات)، وإسبانيا (الشكل 

غيل قُبيل تلقيمها بالوقود. كما أوفدت بعثتين إلى ف نلندا، ُعقدت واحدة منهما في محطة قوى نووية في مرحلة ما قبل التش
تعراض أمان  لوفينيا. وجمعت الوكالة تقريراً موجزاً عن بعثات فرقة اس ها إلى كندا وس الوكالة بعثتَي متابعة للفرقة نفس

تنباطات البعثات وزيارات  غيل يلّخص أهّم اس ف التقرير ٢٠١٥إلى عام  ٢٠١٣المتابعة التي أجريت من عام التش . ويص
 االتجاهات األساسية والممارسات الجيدة التي تّم تحديدها، ويقّدم تقييماً لنتائج هذه البعثات في مجملها.

 أعضاء فرقة استعراض أمان التشغيل يعقدون استعراض الفرقة المئتين في ألماراز، إسبانيا. -٣الشكل 
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غلين النوويين  -١٦ ، لزيادة تعزيز (WANO)وتم تمديد مذكرة التفاهم المعقودة بين الوكالة والرابطة العالمية للمش
تفادة المثلى من غيل التعاون وتحقيق االس تعراض أمان التش تعراض النظراء التي و بعثات فرقة اس زيارات المتابعة الس

  تجريها الرابطة إلى محطات القوى النووية.

ان/أبريل، عقدت الوكالة ودعمت ال -١٧ غّلة في تعزيز قدراتها في مجال ثقافة األمان. وفي نيس وكالة المنظمات المش
بتمبر، ُعقدت  ي. وفي أيلول/س أن دعم تقييم ثقافة األمان، في محطة كوال للقوى النووية في االتحاد الروس حلقة عمل بش

تمر  تانحلق ين المس أن برنامج دعم تنفيذ عملية التحس كو لثقافة األمان، في هيئة روزإينيرغوأتومعمل بش ومحطة  في موس
. وأوفدت الوكالة أيضاً بعثة دعم المتابعة بشأن عملية التحسين المستمر لثقافة األمان إلى أودوملياكالينين للقوى النووية في 

طس؛ وبعثة إلى أكرا ركّ  يك في آب/أغس زت على العوامل محطة الغونا فيردي للقوى النووية في فيراكروز بالمكس
ركة  رين األول/أكتوبر؛ وبعثة التقييمات الذاتية لثقافة األمان إلى ش رية والقيادة من أجل األمان وثقافة األمان في تش البش
فينوفويما في هلسنكي بفنلندا في تشرين الثاني/نوفمبر؛ وبعثة خبراء إلى محطة شاشما للقوى النووية في إسالم أباد رّكزت 

ة األ اف انون على ثق ة في ك ات القوى النووي ا لمحط دة اإلدارة العلي ائ ان لف ة األم اف ذاتي لثق ات التقييم ال ان ومنهجي م
تقل لثقافة األمان، إحداهما إلى  تعراض النظراء للتقييم المس مبر. كذلك أوفدت الوكالة بعثتين من بعثات اس األول/ديس

  أغسطس.النرويج في شباط/فبراير واألخرى إلى جنوب أفريقيا في آب/

وعقدت الوكالة حلقتي عمل وطنيتين بشأن اإلشراف الرقابي على ثقافة األمان في ليوبليانا في كانون الثاني/يناير،  -١٨
أن التقييم الذاتي لثقافة األمان لفائدة  رين الثاني/نوفمبر. كما عقدت حلقة عمل إقليمية واحدة بش الم أباد في تش ثم في إس

  ي تشرين األول/أكتوبر.هيئات رقابية نووية في هانوي ف

أن القيادة وثقافة  -١٩ اء في مجال القيادة فيما يتعلق باألمان من خالل حلقة العمل بش ودعمت الوكالة الدول األعض
األمان لفائدة كبار المديرين التي ُعقدت في فيينا في أيلول/سبتمبر؛ وحلقة العمل بشأن النهج النظامي لألمان التي ُعقدت في 

األول/أكتوبر؛ وحلقة العمل اإلقليمين لتدريب المدربين بشأن القيادة في مجال األمان لفائدة الدول األعضاء فيينا في تشرين 
في شبكة األمان النووي اآلسيوية التي ُعقدت في محافظة فوكوي باليابان في نيسان/أبريل. كما عقدت الوكالة حلقات عمل 

ة الدولية وطنية في هذا المجال في غانا وجمهورية إيران اإل زت الدورة التجريبية للمدرس المية وبولندا. وقيَّمت وعزَّ س
رين الثاني/نوفمبر، إحداهما  يتان في تش عاعي. وُعقدت دورتان دراس للقيادة فيما يتعلق باألمان في المجالين النووي واإلش

  في الهند واألخرى في المكسيك.

درت الوكالة، بالتعاون مع وكالة الطاقة النووية  -٢٠ ادي، وأص التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتص
وراً بعنوان " أن محطات القوى النوويةمنش غيلية بش ، ويغطي Nuclear Power Plant Operating Experience" الخبرة التش

ستعراٍض لتقارير األحداث٢٠١٤-٢٠١٢المنشور الفترة  المستلمة من  . ويبرز المنشور الدروس المستفادة باالستناد إلى ا
غيلية ( اركة من خالل النظام الدولي للتبليغ عن الخبرات التش اء المش ). وبدأت الوكالة، مع وكالة الطاقة IRSالدول األعض

مل  يع قاعدة بيانات نظام التبليغ عن الحادثات لتش ادي، في توس النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتص
  ).ConEXات التشييد (قاعدة بيانات خبر

ل من خالل  -٢١ كل متواص غيلي بش ين أداء األمان التش اء في جهودها الرامية إلى تحس ودعمت الوكالة الدول األعض
بتمبر بالتعاون مع مركز الرابطة  غيلية، فقد عقدت اجتماعين تقنيَّين في فيينا، األول في أيلول/س التعلّم من الخبرات التش

كو، واآلخر لين النوويين في موس غِّ رين األول/أكتوبر بالتعاون مع وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة  العالمية للمش في تش
التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي. كما نّظمت سبع حلقات عمل الغرض منها تعزيز قدرات الدول األعضاء على منع 

حيحية ال باب الجذرية، وبرامج اإلجراءات التص اءات األس تقص تخدام الخبرات وقوع األحداث من خالل اس فعالة واس
لوفينيا، فيما ُعقدت اثنتان  يكية وس ا وبيالروس والجمهورية التش غيلية، ُعقدت واحدة منها في كّل من األرجنتين والنمس التش
غيلية في محطات  ي. ودعمت بعثة خبراء أُوفدت إلى أوكرانيا جهود تعزيز برامج الخبرات التش منها في االتحاد الروس

 األوكرانية.القوى النووية 
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ل األجل إلى  -٢٢ ل الطوي غي ان التش ب أم ة لتقييم جوان دي ات تمهي ة أربع بعث ال دت الوك او األرجنتينوأوف  أوكراني
تان بلغارياو البرازيلو ويد؛ وبعثتَي خبراء إلى باكس غيل الطويل األجل إلى أرمينيا والس ، وبعثتين لتقييم جوانب أمان التش

ت جميع هذه تعرض غيل الطويل األجل. وعقدت  وجنوب أفريقيا. واس يرات المحطات للتش البعثات إدارة التقادم وتحض
لة  ين  ١٢الوكا غاريا والص يا وبل غيل الطويل األجل في كل من األرجنتين وأرمين قادم والتش قة عمل عن إدارة الت حل

بانيا و تان ورومانيا وجنوب أفريقيا وإس يك (اثنتين) وباكس المية والمكس المملكة المتحدة. وأعدَّت وجمهورية إيران اإلس
تنباطات البعثات التي أُوفدت  ت فيه أهّم اس غيل الطويل األجل لّخص الوكالة تقريراً موجزاً عن بعثة تقييم جوانب أمان التش

ات الجيدة، ٢٠١٨حتى حزيران/يونيه  ٢٠١٥في الفترة من تموز/يوليه  ية والممارس اس ف التقرير االتجاهات األس . ويص
 ً كلياً لنتائج هذه البعثات لنتائج تلك البعثات. وعقدت الوكالة ثمانية اجتماعات لألفرقة العاملة، واجتماعاً للجنة  ويقّدم تقييما

تفادة فيما  م الدروس المس تفادة في مجال التقادم لتقاس التوجيهية، وحلقة عمل في إطار برنامج الدروس الدولية العامة المس
 يل األجل.يتعلق بإدارة التقادم والتشغيل الطو

  أمان مفاعالت البحوث ومرافق دورة الوقود

) إلى جمهورية INSARRوأوَفَدت الوكالة بعثتين في إطار خدمة التقييمات المتكاملة ألمان مفاعالت البحوث ( -٢٣
سه إلى األردن.  كذلك أوفدت الوكالة بعثات خبراء في  مجال الكونغو الديمقراطية وغانا، وبعثة متابعة واحدة في اإلطار نف

اريع مفاعالت بحوث جديدة في دولة بوليفيا  تان، ودعمت مش ر واألردن وأوزبكس األمان إلى مفاعالت بحوث في مص
  المتعددة القوميات ونيجيريا والمملكة العربية السعودية وتايلند وفييت نام.

من سلسلة خدمات الوكالة)  ٣٥(العدد "المبادئ التوجيهية للتقييم الذاتي ألمان مفاعالت البحوث" ونشرت الوكالة  -٢٤
ير للبعثات المقبلة في إطار خدمة التقييمات المتكاملة ألمان  غّلة لمفاعالت البحوث في التحض اعدة المنظمات المش لمس

  مفاعالت البحوث.

أن أمان مفاعالت البحوث  -٢٥ لوك بش نة قواعد الس أن تطبيق مدوَّ وفي تموز/يوليه، عقدت الوكالة اجتماعاً إقليمياً بش
مشاركاً في االجتماع من عشر دول أعضاء المعلومات المتعلقة بحالة  ١٢٥دة منطقة أفريقيا، في مدينة الرباط. وتباَدل لفائ

نة.   األمان في مفاعالت البحوث التي لديهم، والمتعلقة بخبراتهم في تطبيق األحكام الواردة في المدوَّ

ة  -٢٦ ال درت الوك مبر، أص انون األول/ديس اوفي ك اعالت البحوث "التفتيش الرق ة"  –بي على مف دريبي ادة ت م
Regulatory Inspection of Research Reactors — Training Material  لة الدورات التدريبية (قرص  ٦٦(العدد لس من س

ع وتنفيذ برامج التفتيش الرقابي من أجل  اء في وض اعدة الدول األعض نة إلى مس مَّ غوط)). وتهدف المعلومات المتض مض
  حوثها، وفي تحسين كفاءات الموظفين الرقابيين المسؤولين عن التفتيش الرقابي على مفاعالت البحوث.مفاعالت ب

اء في تبادل المعلومات والخبرات من خالل االجتماع التقني حول أمان الحرجية  -٢٧ ودعمت الوكالة الدول األعض
جتماع التقني حول استخدام نهج متدّرج في تطبيق في مرافق دورة الوقود النووي، الذي ُعقد في فيينا في نيسان/أبريل، واال

افت  تض بتمبر، اس ة بمرافق دورة الوقود النووي، الذي ُعقد في فيينا في تموز/يوليه. وفي أيلول/س متطلبات األمان الخاص
ترك بين الوكالة الدو ين بالنظام المش قين الوطنيين المختص لية للطاقة الذرية الوكالة بمقّرها في فيينا االجتماع التقني للمنّس
  ووكالة الطاقة النووية للتبليغ عن الحادثات المتعلقة بالوقود وتحليلها، ويُعقد االجتماع المذكور كّل سنتين.
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  األمان اإلشعاعي وأمان النقل

  الهدف

ع معايير األمان والعمل على تطبيقها. دعم  عاعي للناس والبيئة من خالل وض ين األمان اإلش اء في تحس دعم الدول األعض
األساسية لألمان من خالل تقديم الدعم لتنفيذ مدونة قواعد السلوك بشأن  الدول األعضاء في إرساء مستوى مالئم من البنية

أمان المصادر المشعة وأمنها، ومن خالل إجراء استعراضات األمان وتوفير الخدمات االستشارية. دعم الدول األعضاء 
  في بناء القدرات من خالل التعليم والتدريب، وتشجيع تبادل المعلومات والخبرات.

  إلشعاعي والرصد اإلشعاعياألمان ا

البوسنة ، وبنما، وإندونيسياإلى  —أوفدت الوكالة أربع بعثات في إطار خدمة تقييم وقاية العاملين من اإلشعاعات   -١
ك كل  الجمهورية الدومينيكية، ووالهرس وأوفدت بعثة متابعة واحدة في إطار نفس الخدمة إلى جمهورية تنزانيا  —) ١(الش

تخدمين النهائيين على اتِّباع نهج  لطات الرقابية الوطنية ومنظمات الدعم التقني والمس عت هذه البعثات الس جَّ المتحدة. وش
ض المهني ورصده وتسجيله.  متدرج إزاء مراقبة التعرُّ

 
تابع لخدمة تقييم وقاية العاملين من اإلشعاعات أثناء زيارة إلى محطة إلنتاج الذباب العقيم من نوع الدودة الحلزونية، فريق  -١الشكل 

  في سياق البعثة الموفدة إلى بنما في إطار هذه الخدمة.

ت  -٢ عاعات واس ض الطبي لإلش أن تبرير التعرُّ خدام المبادئ وعقدت الوكالة دورتين تدريبيتين إقليميتين، األولى بش
دولة عضواً، والثانية بشأن االستخدام المالئم  ١٥مشاركاً من  ٢٥التوجيهية لإلحالة، في وارسو في أيلول/سبتمبر بحضور 

دولة عضواً. وعقدت الوكالة أيضاً  ١٢مشاركاً من  ١٩والمأمون للتصوير الطبي، في تبليسي في حزيران/يونيه بحضور 
ؤوليات ال أن المس ور حلقة عمل بش ان/أبريل بحض عاعات في المجال الطبي، في فيينا في نيس  ٤٥متعلقة بالوقاية من االش

اركاً من  الم الدولي للفيزياء النظرية، دورة تدريبية  ٢٨مش تراك مع مركز عبد الس واً. ونظَّمت الوكالة، باالش دولة عض
تي، إيط وير الهجين، في ترييس أن توكيد الجودة وإدارة الجرعات في التص ور بش بتمبر بحض اركاً  ٦٩اليا، في أيلول/س مش

هة إلى  ٤٨من  عاعات في المجال الطبي موجَّ أن وقاية من االش واً. وأعدَّت الوكالة دورة للتعلُّم اإللكتروني بش دولة عض
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ي بهدف عاعي القوس وير اإلش ف الفلوري بجهاز التص ز على  الكش عاعية وترّكِ ين في التكنولوجيا اإلش ص  الفنيين المتخّصِ
  زيادة الوعي بتقنيات التقليل من الجرعات.

أن الخبرات   -٣ م المعلومات والخبرات من خالل تنظيم اجتماع تقني بش اء في تقاُس اعدت الوكالة الدول األعض وس
ور  بة من تنفيذ نداء بون من أجل العمل، ُعقد في فيينا في آذار/مارس، بحض اركاً من  ٣٤المكتس واً  ٢١مش دولة عض

ي في مجال الطب النووي، منظمات دو ٩و ود والعَرض ض الطبي غير المقص أن اتقاء حاالت التعرُّ لية، واجتماع تقني بش
  منظمة دولية. ١١دولة عضواً و ٣٣مشاركاً من  ٤٥ُعقد في فيينا في أيار/مايو، بحضور 

ول إلى المهنيين العاملين في ال  -٤ بكية للوص ية الش تخدام الحلقات الدراس لت الوكالة اس مجال الطبي وغيرهم وواص
، نظَّمت الوكالة تسع حلقات دراسية شبكية بشأن وقاية المرضى من اإلشعاعات، ٢٠١٨من الخبراء حول العالم. وفي عام 

ملت نحو  ارك من  ١٥٠٠ش عاعية، والرابطة  ١٠٠مش و. وبالتعاون مع مؤتمر مديري برامج المراقبة اإلش دولة عض
حة ال يع متعلقة بالرادون، األوروبية للرادون، ومنظمة الص أن مواض بكية بش ية ش ت حلقات دراس عالمية، عقدت الوكالة س

اركاً من  ٧٥٠لفائدة  اً مع مؤتمر مديري برامج المراقبة  ٥٨مش رين الثاني/نوفمبر، وبالتعاون أيض واً. وفي تش دولة عض
عة الموجودة في الب أن المواد المش بكية بش ية ش عاعية، عقدت الوكالة حلقة دراس رها نحو اإلش  ١٢٠يئة الطبيعية، حض

دولة عضواً. وكانت هذه الحلقة الدراسية الشبكية هي األولى ضمن سلسلة تتناول وقاية العاملين في أنشطة  ٦٣مشاركاً من 
  صناعية تنطوي على مواد مشعة موجودة في البيئة الطبيعية.

عاع الذري وبالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ولجنة األم  -٥ م المتحدة العلمية المعنية بآثار اإلش
ر خالل الفترة  اً لما نُش تعراض حة العالمية، أكملت الوكالة اس عة  ٢٠١٧-١٩٩٨ومنظمة الص ات النويدات المش من قياس

عاعية المرتبطة بمختلف تَخدم هذه البيانات لتقييم نطاق الجرعات اإلش تُس أ الموجودة في األغذية. وس "النظم  الطبيعية المنش
ة بالنظام  تهالك الخاص حة العالمية في قاعدة بيانات االس فتها منظمة الص الغذائية المتَّبعة في مجموعات البلدان"، كما عرَّ

  العالمي لرصد البيئة/برنامج األغذية.

  البنية األساسية الرقابية

ى دول أعضاء ليست لديها محطات أوفدت الوكالة ست بعثات في إطار خدمة االستعراضات الرقابية المتكاملة إل  -٦
تراليا —قوى نووية عاملة  يليو جورجياو أس او مولدوفاو لكسمبرغو ش أن البنية  اتبعث ١٠. وأوفدت النمس ارية بش تش اس

 السلفادورو روانداو تشادو بوركينا فاسوو بننو باراغوايو أنغوالو ١إسواتينيإلى  —األساسية الرقابية لألمان اإلشعاعي 
اً ثالث بعثات متابعة من البعثات موزامبيقو ليبيرياو الكويتو ية الرقابية الا. وأوفدت أيض اس أن البنية األس ارية بش تش س

م هذه البعثات أوغندا إلى كل من البراغواي و لألمان اإلشعاعي ستشارية بشأن البنية األساسية الرقابية الاوأوروغواي. وتقّدِ
ند االقتضاء، إلى الدول فيما يتعلق بجهودها الرامية إلى إرساء أو تحسين البنية المشورة، وكذلك الدعم علألمان اإلشعاعي 

  األساسية الرقابية لألمان اإلشعاعي على المستوى الوطني.

شأن التعليم والتدريب في   -٧ شارية ب ست وأوفدت الوكالة بعثة لتقييم التعليم والتدريب إلى طاجيكستان وخمس بعثات ا
عاعي يليو بنماو البرازيلإلى  —وأمان النقل وأمان النفايات  مجال األمان اإلش تانو ش يكو قيرغيزس . وقدَّمت المكس

عاعي وأمان النقل وأمان النفايات من خالل  ص في مجال األمان اإلش دورات تعليمية  خمسالوكالة التدريب المتخّصِ
عاعية،  ادر اإلش عاعات وأمان المص بانية جامعية عليا في مجال الوقاية من اإلش ية واإلس ُعقدت باللغات اإلنكليزية والفرنس

  في مراكز التدريب اإلقليمية المنتسبة إلى الوكالة في أفريقيا وآسيا وأوروبا ومنطقة أمريكا الالتينية والكاريبي.

أن تعزيز المتطلبات الرقابية   -٨ ادات بش ول على إرش اء من أجل الحص تجابة للطلب المتزايد من الدول األعض واس
عاعات وتدريبهم وتأهيلهم وبناء كفاءاتهم، نظَّمت ال ؤولين والخبراء المؤهلين في مجال الوقاية من اإلش متعلقة بتعليم المس

رين األول/أكتوبر؛ والثانية لفائدة  ليمة، مالطة، في تش الوكالة ثالث حلقات عمل إقليمية: األولى لفائدة أوروبا وُعقدت في س

___________________ 

  .٢٠١٨حزيران/يونيه  ٢٩يحل االسم "إسواتيني" محل االسم السابق "سوازيلند" اعتباراً من   ١
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يا والمحيط الهادئ وعُ  رين الثاني/نوفمبر؛ والثالثة لفائدة منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي منطقة آس ان في تش قدت في عمَّ
بين"  وُعقدت في مدينة بنما في كانون األول/ديسمبر. وعقدت الوكالة أيضاً ست من حلقات العمل الرامية إلى "تدريب المدّرِ

ر/مارس؛ وفي هانوي في أيار/مايو؛ وفي تيرانا وفي دوشانبي لفائدة مسؤولي الوقاية من اإلشعاعات: في مونتيفيدو في آذا
  في حزيران/يونيه؛ وحلقتي عمل في الرباط في تشرين الثاني/نوفمبر (إحداهما باللغة الفرنسية واألخرى باإلنكليزية).

عاعي في الخردة المعدنية ألغر  -٩ اط إش ل من نش أن إدارة ما يحص اض إعادة وعقدت الوكالة اجتماعاً إقليميا بش
اء األفريقية على  اعدة الدول األعض نَّعة جزئيا، في أبوجا في حزيران/يونيه، لمس تخدامها في المنتجات المص تدويرها واس

ف في المصادر المشعة التي يمكن أن توجد في الخردة المعدنية.   إنشاء برامج وطنية للتصرُّ

ء في إرساء وتعزيز بناها األساسية الرقابية الوطنية ألغراض وشمل الدعم الذي قدَّمته الوكالة إلى الدول األعضا  -١٠
ها،  اء نظام إداري للهيئة الرقابية، وترخيص المرافق وتفتيش عاعي عقد خمس حلقات عمل ركَّزت على إنش األمان اإلش

ر حلقات العمل المذكورة  يكلوترونات وغيرها من التكنولوجيات الجديدة. وحض ارك من  ١٠٠والتحكُّم الرقابي في الس مش
اء من أجل تدريب الموظفين الرقابيين على  ٢٥ بع بعثات خبراء إلى الدول األعض اً س واً. وأوفدت الوكالة أيض دولة عض

دار  بط اإلص تخدام وض بكة اإلنترنت. وقدَّمت الوكالة للدول  ٣٫٤اس من نظام معلومات الهيئات الرقابية القائم على ش
  النظام لمساعدة الهيئات الرقابية على إدارة السجالت ذات الصلة باألمان.األعضاء خمس وحدات خدمة خاصة بهذا 

لوك   -١١ وية للخبراء القانونيين والتقنيين حول تنفيذ مدونة قواعد الس وعقدت الوكالة ثالثة اجتماعات مفتوحة العض
وتصديرها، وإرشاداتها التكميلية  بشأن أمان المصادر المشعة وأمنها، وإرشاداتها التكميلية بشأن استيراد المصادر المشعة

ت في  م أول هذه االجتماعات لفائدة منطقة أوروبا وُعقد في بوخارس عة المهملة. ونُّظِ ادر المش رف في المص أن التص بش
ره  اركاً من  ٢٣أيار/مايو وحض م االجتماع الثاني لفائدة منطقة أفريقيا وُعقد في كمباال في  ١٨مش واً؛ ونُّظِ دولة عض

بت ره أيلول/س اركاً من  ٣٢مبر وحض م االجتماع الثالث لفائدة منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي  ٢٨مش واً؛ ونُّظِ دولة عض
ره  رين األول/أكتوبر وحض اركاً من  ١٩وُعقد في مونتيفيديو في تش اً اجتماعاً  ١٢مش واً. وعقدت الوكالة أيض دولة عض

تقنيين بشأن تنفيذ المدونة وإرشاداتها التكميلية لفائدة الدول الجزرية الصغيرة أقاليميا مفتوح العضوية للخبراء القانونيين وال
خبيراً من  ٣٤النامية الواقعة في منطقتي الكاريبي والمحيط الهادئ. وُعقد ذلك االجتماع في فيينا في آب/أغسطس بحضور 

  لوك وإرشاداتها التكميلية.دولة عضواً، وتقاسم فيه المشاركون الخبرات بشأن تطبيق مدونة قواعد الس ١٧

ادر   -١٢ تيراد المص أن اس ادات بش أن تنفيذ اإلرش وية للخبراء القانونيين والتقنيين بش وخالل االجتماع المفتوح العض
رف في  بالً لتعزيز التص اركون المعلومات وحدَّدوا ُس م المش ديرها، المعقود في فيينا في حزيران/يونيه، تقاس عة وتص المش

خبيراً  ١٥٥بطريقة مأمونة وآمنة أثناء استيرادها وتصديرها حول العالم. وخلص االجتماع، الذي حضره  المصادر المشعة
ادات، وأنَّه ينبغي تركيز الجهود المبذولة على  ٨٦من  واً، إلى أنَّه ال حاجة في الوقت الراهن إلى تنقيح اإلرش دولة عض

  يذاً كامالً ومنهجيا.تنفيذ األحكام الحالية الواردة في هذه اإلرشادات تنف

ادر   -١٣ رف في المص اء من أجل تعزيز األطر الرقابية الوطنية والتص وبغية دعم الجهود التي تبذلها الدول األعض
اريع اإلقليمية والدولية، بما في ذلك عدَّة  عة المختومة المهملة بطريقة مأمونة وآمنة، نفَّذت الوكالة عدداً من المش المش

ادر اجتماعات وحلقات  رف في المص عة من المهد إلى اللحد، مع التركيز على التص ادر المش أن التحكُّم في المص عمل بش
ياغة اللوائح  أن ص ية بش مل ذلك حلقة العمل اإلقليمية المعنونة: "الدورة الدراس عة بعد انتهاء عمرها النافع. وش  —المش

  ضواً أوروبية، وُعقدت في فيينا في آب/أغسطس.دولة ع ١٤خبيراً من  ٢١مسار األمان اإلشعاعي"، والتي حضرها 

  أمان النقل

ور المعنون   -١٤ درت الوكالة المنش عة"، طبعة أص يغة  SSR-6(العدد  ٢٠١٨"الئحة النقل المأمون للمواد المش (الص
اً من عملية اإلعداد Rev. 1المنقَّحة  ادرة عن الوكالة). وانتهت الوكالة أيض لة معايير األمان الص لس وبدأت تجريب ) من س

أن  عة، طبعة الدورة التدريبية المقدَّمة عن طريق التعلُّم اإللكتروني بش (العدد  "٢٠١٢"الئحة النقل المأمون للمواد المش
SSR-6 .(من سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة  
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  نظام إدارة معلومات األمان اإلشعاعي

غيل أداة نظام إدارة معلوم  -١٥ لت الوكالة تش اء التي تتلقى الدعم واص اعدة الدول األعض عاعي لمس ات األمان اإلش
اريين  تش ادرة عن الوكالة. وعقدت الوكالة اجتماعيين اس عاعي الص التقني من الوكالة في تقييم تطبيقها لمعايير األمان اإلش

دار جديد٢٠١٨في عام  اركة في اختبار وتقييم إص قين وطنيين من جميع المناطق للمش ور منس من هذه األداة كان  ، بحض
ف  رين األول/أكتوبر، تعرَّ عاعي على  ١٨قيد التطوير. وفي تش قين الوطنيين لنظام إدارة معلومات األمان اإلش من المنس

  كيفية استخدام اإلصدار الجديد خالل حلقة عمل أقاليمية ُعقدت في فيينا.
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  التصرف في النفايات المشعة وأمان البيئة

  الهدف

تودعات  تهلَك، بما في ذلك المس عَّة والوقود المس ف في النفايات المش رُّ ين أمان التص اء في تحس دعم الدول األعض
عاع،  ع معايير الجيولوجية للنفايات القوية اإلش الح، واالنبعاثات البيئية، من خالل وض تص واإلخراج من الخدمة، واالس

ف في النفايات المشعَّة والوقود المستهلَك، بما في  األمان والعمل على تطبيقها. دعم الدول األعضاء في تحسين أمان التصرُّ
، واالستصالح، واالنبعاثات البيئية، من خالل ذلك المستودعات الجيولوجية للنفايات القوية اإلشعاع، واإلخراج من الخدمة

جيع  اء في بناء القدرات من خالل التعليم والتدريب، وتش ارية. دعم الدول األعض تش ات النظراء والخدمات االس تعراض اس
  تبادل المعلومات والخبرات.

  التصرف في النفايات المشعـّة والوقود المستهلَك

اً من بعثات خدمة  -١ عّة والوقود أوفدت الوكالة خمس ف في النفايات المش رُّ تعراض المتكاملة المتعلقة بالتص االس
المستهلَك، وبرامج اإلخراج من الخدمة واالستصالح (خدمة أرتميس)، إلى البرازيل وبلغاريا وفرنسا وإيطاليا ولكسمبرغ، 

  لى إسبانيا.إلى جانب أول بعثة مشتركة بين خدمة االستعراضات الرقابية المتكاملة وخدمة أرتميس إ

عة  -٢ غيل مرافق التخلص الجيولوجي من النفايات المش اح أمان تش روع الدولي إليض لت الوكالة تنفيذ المش وواص
اح أمان التخلّص الجيولوجي). وُعقد  روع الدولي إليض وأمان هذه المرافق على المدى الطويل (الجزء الثالث من المش

اح أمان التخلّص الجيولوجي في فيينا في االجتماع التقني لألفرقة العاملة المعنية بال روع الدولي إليض جزء الثالث من المش
ور  ان/أبريل بحض اركاً من  ١٨نيس روع الدولي  ١١مش واً. وُعقد االجتماع العام الثاني للجزء الثالث من المش دولة عض

ور  اح أمان التخلص الجيولوجي في فيينا في حزيران/يونيه بحض اركاً من  ٢٥إليض واً. ورّكزت هذه دو ١٥مش لة عض
لين خالل  غِّ د مرافق التخلّص الجيولوجي، وعلى التفاعل بين الرقابيين والمش طة على اتخاذ القرارات عقب رص األنش

  ترخيص مرافق التخلّص الجيولوجي.

  تقييم االنبعاثات البيئية والتصرف فيها

رين األول/أكتوبر، االجتماع التقني  -٣ الثالث للمرحلة الثانية من برنامج النمذجة عقدت الوكالة، في فيينا في تش
دولة عضواً. ويعمل  ٤٧مشاركاً من  ١٥٠والبيانات الخاصة بتقييم التأثير اإلشعاعي (برنامج "موداريا" الثاني)، وحضره 

عة المنبعثة إلى البيئة  عاعية الناتجة عن النويدات المش أو البرنامج على بناء الخبرات في مجال تقييم الجرعات اإلش
  الموجودة فيها.

  اإلخراج من الخدمة وأمان االستصالح

غيرة من  -٤ أن إخراج المرافق الص روع الدولي بش في حزيران/يونيه، عقدت الوكالة االجتماع التقني األول للمش
ية دولة عضواً، إرساء البنية األساسية الوطن ٣٣مشاراً من  ٤١الخدمة. وسيدعم المشروع الممتد لثالثة أعوام، بمشاركة 

غيرة وبإخراجها من الخدمة، وبتطبيق معايير األمان  ناعية والبحثية الص اء المرافق الطبية والص ة بالتخطيط إلنش الخاص
  ذات الصلة في هذا الشأن.

ارك  -٥ اركاً من  ٣٦وش واً في إطالق الوكالة للمحفل الرقابي ألمان إنتاج اليورانيوم والمواد  ٢٧مش دولة عض
ّعة الموجودة في البي ) في حزيران/يونيه. ويرّوج المحفل المذكور لتطوير القدرات الرقابية REGSUNئة الطبيعية (المش

لضمان التصّرف المأمون والمستدام في مخلفات المواد المشعة الموجودة في البيئة الطبيعية ومخلفات إنتاج اليورانيوم، بين 
يوفر هذا الم تراتيجية ألعمال الوكالة جملة أمور، عن طريق تطبيق نهج متدرج للرقابة. وس اً توجيهات اس حفل أيض

  المستقبلية.



GC(63)/5 
  ٩٥الصفحة 

طة اإلخراج  -٦ تكمال أنش أن اس روع الدولي بش بتمبر، عقدت الوكالة االجتماع التقني األول للمش وفي أيلول/س
اركة  من روع، بمش يوفر المش اركاً من  ٤٠الخدمة. وس واً، لمحة عامة منهجية عن الخبرات العملية  ٢٩مش دولة عض

االت  على ايير الح ال لمع دى االمتث ار م ة، وإظه دم ة لإلخراج من الخ ائي االت النه د الح دي الم في تح توى الع مس
ة ائي د النه دي ات  وتح دم المعلوم تخ تُس ة. وس دم ة اإلخراج من الخ اي د نه وابط بع دابير والض ا يلزم من الت ذ م وتنفي
عة روع في تنقيح دليل األمان المعنون  هذا  في المجمَّ ات" "إعفاء المش المواقع من التحكم الرقابي عند إنهاء الممارس

Release of Sites from Regulatory Control on Termination of Practices  العدد)WS-G-5.1  لة معايير األمان لس من س
  الصادرة عن الوكالة).

الح البيئي لمواقع إنتاج ال -٧ تص أن االس تراتيجية بش ية االس رت الوكالة "الخطة الرئيس يورانيوم الموروثة في ونش
مت الخطة خالل الفعالية الجانبية المعنونة  بتمبر. وقُّدِ ية في أيلول/س طى"، باإلنكليزية في أيار/مايو، وبالروس يا الوس آس

برنامج االستصالح البيئي في منطقة آسيا الوسطى" التي استضافها االتحاد األوروبي  -"مواقع إنتاج اليورانيوم الموروثة 
الجتماع االستعراضي لألطراف المتعاقدة في االتفاقية المشتَركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان في إطار ا

تين للمؤتمر العام، والدورة الثالثة  عّة، وخالل فعاليتين جانبيتين بالدورة العادية الثانية والس رف في النفايات المش التص
بعين للجمعية العامة لألمم المتحدة ف طى في والس يا الوس يَق الدعم الدولي المقدَّم إلى بلدان آس بتمبر. ويتولى تنس ي أيلول/س

يق المعنّي بمواقع اليورانيوم القديمة، الذي يتألّف من الوكالة،  الح مواقع إنتاج اليورانيوم الموروثة لديها فريُق التنس تص اس
  لإلنشاء والتعمير. ورابطة الدول المستقلة، والمفوضية األوروبية، والمصرف األوروبي

  االتفاقية المشتركة

ر أكثر من  -٨ ادس لألطراف المتعاقدة في  ٦٩مندوباً من  ٨٥٠حض ي الس تعراض طرفاً متعاقداً االجتماع االس
تركة، الذي ُعقد في فيينا في الفترة من  كل  ١أيار/مايو إلى  ٢١االتفاقية المش َر االجتماع ١حزيران/يونيه (الش ). وحض

اً أربعة مر المية ووكالة الطاقة أيض تركة، وجمهورية إيران اإلس اقبين (لبنان والفلبين كدولتين موقعين على االتفاقية المش
ت األطراف المتعاقدة التقارير الوطنية خالل  تعرض ادي). واس النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتص

ات المجموعات القُطرية، وحّددت التقدُّم ال ّرف في الوقود جلس جيد المحَرز في العديد من المجاالت المتعلقة بأمان التص
ة العامة، اعتمدت األطراف المتعاقدة  عّة. وخالل الجلس تهلَك والنفايات المش لتعزيز فعالية عملية عدداً من االقتراحات المس

ات النظراء،  تعراض ات لكي يُنَظر فيها خالل االجتماعات تقديم التقارير الوطنية ومحتواها، وتقديم االقتراحتناولت اس
 االستعراضية.
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افتتاح الجلسة العامة في االجتماع االستعراضي السادس لألطراف المتعاقدة في االتفاقية المشتركة، الذي ُعقد في مقّر  -١الشكل 
 الوكالة الرئيسي في فيينا.

تثنائي -٩ اً بتوافق اآلراء عقد اجتماع اس قبل انعقاد االجتماع التنظيمي لالجتماع  وقررت األطراف المتعاقدة أيض
ة باالتفاقية  ين اآلليات اإلجرائية الخاص بل الممكنة لتحس ة الس ابع لألطراف المتعاقدة، بُغية مناقش ي الس تعراض االس

  المشتركة. ونُشر التقرير الموجز على الموقع الشبكي للوكالة.

تهلك وأمان وعقدت الوكالة حلقة عمل إقليمية للترويج لالتفاقية الم -١٠ رف في الوقود المس أن أمان التص تركة بش ش
  التصرف في النفايات المشعّة للدول األعضاء من منطقة آسيا والمحيط الهادئ وذلك في جاكرتا في تشرين األول/أكتوبر.

بحت ٢٠١٨وفي عام  -١١ ربياوتايلند و باراغواي، أص يكو ص تركة، وبذلك  المكس أطرافاً متعاقدة في االتفاقية المش
  طرفاً. ٨٠غ إجمالي عدد األطراف المتعاقدة بل
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  األمن النووي

  الهدف

أن األمن النووي،  املة بش ادات ش ع إرش اهمة في الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق أمن نووي فعَّال، من خالل وض المس
االستشارية وبناء القدرات، بما في ذلك التعليم والتدريب. والترويج الستخدامها من خالل استعراضات النظراء والخدمات 

اعدة على نحو  يق المس لة وتنفيذها، وتعزيز التعاون الدولي وتنس كوك القانونية الدولية ذات الص اعدة على التقيُّد بالص المس
طالع بالدور المحوري وتعزيز التعاون الدولي ف تخدام الطاقة النووية وتطبيقاتها. االض ي مجال األمن النووي يدعم اس

  استجابة لقرارات المؤتمر العام وتوجيهات مجلس المحافظين.

  المؤتمر الدولي بشأن أمن المواد المشعة

ف"، الذي   -١ ي قُدماً فيما يتعلق بالمنع والكش بل المض عة: س أن أمن المواد المش نظَّمت الوكالة "المؤتمر الدولي بش
مبر  كلُعقد في فيينا في كانون األول/ديس ره نحو ١ -(الش اركاً من أكثر  ٥٥٠).  وُعقدت في إطار المؤتمر، الذي حض مش

ية و ١٠٠من  ات نقاش رئيس ت جلس نغال، س ته إيطاليا والس تركت في رئاس و واش ة.  ٢٨دولة عض ص ة تقنية متخّصِ جلس
تدامة نظم األمن النو االت، واس يع التي تناولها المؤتمر التعاون الدولي، واالتص ملت المواض وي الوطنية، وتجارب وش

الدول في مجالي المنع والكشف، واألدوار والمبادرات التي تضطلع بها المنظمات الدولية، وتأمين المواد النووية على مدى 
  دورة حياتها الكاملة، والكشف عن المواد المشعة المستخدمة في األفعال اإلجرامية واألعمال غير المأذون بها.

  

  المؤتمر الدولي بشأن أمن المواد المشعة الذي ُعقد في فيينا في كانون األول/ديسمبر. المشاركون في -١ الشكل

  المؤتمر الدولي المعني باألمن النووي

نظَّمت الوكالة اجتماعين للجنة البرنامج، ترأست بلغاريا أحدهما وترأست مصر اآلخر، من أجل صوغ اإلعالن   -٢
باط/فبراير عن "المؤتمر الدولي الثالث المعني  يُعقد في ش تدامة الجهود وتعزيزها"، الذي س ، ٢٠٢٠باألمن النووي: اس

  وإعداد المحاور التي سيتناولها المؤتمر ومواضيع المناقشات الرفيعة المستوى والمناقشات التقنية التي ستُجرى في إطاره.
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  يلهااتفاقية الحماية المادية للمواد النووية (اتفاقية الحماية المادية) وتعد

واصلت الوكالة الترويج لالنضمام العالمي إلى تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، بما في ذلك من خالل   -٣
ية، والدول الناطقة  يا، والبلدان األفريقية الناطقة بالفرنس رق آس ثالث حلقات عمل إقليمية ُعقدت لفائدة منطقة جنوب ش

  بالروسية.

مبر االجتماع التقني الرابع لممثلي الدول األطراف في اتفاقية الحماية المادية  وُعقد في فيينا في  -٤ كانون األول/ديس
ور نحو  يع، المعلومات المتعلقة بالقوانين  ٦٠وفي تعديلها، بحض اركاً. وناقش ممثلو األطراف، من بين جملة مواض مش

دور جهات االتصال المعيَّنة. وعقب هذا االجتماع مباشرة، يسَّرت واللوائح المنفِّذة التفاقية الحماية المادية وتعديلها، وكذلك 
تعدادات لمؤتمر الدول  تهالالً لالس مي لألطراف في تعديل اتفاقية الحماية المادية، اس اً عقد اجتماع غير رس األمانة أيض

يُعقد في عام  تعراض تنفي ٢٠٢١األطراف في تعديل اتفاقية الحماية المادية الذي س يغتها المعدَّلة من أجل اس ذ االتفاقية بص
ى في المادة  ها، كما هو متوخَّ ر االجتماع قرابة  ١-١٦ومدى كفايتها لتحقيق غرض من  ٥٠من االتفاقية المعدَّلة. وحض

  األطراف في التعديل.

  إرشادات األمن النووي

شأن األمن النووي. واجتمعت لجنة إرشادات األ  -٥ شاملة ب من النووي، التي تضمُّ واصلت الوكالة وضع إرشادات 
ويتها ممثلين عن  واً، مرتين خالل عام  ٥٧في عض . وكان االجتماع الذي ُعقد في حزيران/يونيه بمثابة ٢٠١٨دولة عض

درت في عام  نوات. وص تهالٍل لثالث فترة من فترات والية اللجنة التي تمتدُّ لثالث س ورات جديدة.  ٢٠١٨اس ة منش خمس
منشورات أخرى تمت  ١٠منشوراً، فضالً عن   ٣٢لة األمن النووي الصادرة عن الوكالة تضمُّ وفي نهاية العام، كانت سلس

ثت خريطة الطريق الخاصة بمنشورات سلسلة األمن النووي الصادرة  ١٤الموافقة على نشرها و منشوراً قيد اإلعداد. وُحّدِ
  فترة الوالية الثالثة.عن الوكالة من أجل تحديد األولويات التالية إلعداد اإلرشادات خالل 

  تقييم االحتياجات

اعدة الدول، بناًء على طلبها، في   -٦ ع الخطط المتكاملة لدعم األمن النووي وتنفيذها بهدف مس لت الوكالة وض واص
، اعتمدت ثالث دول أعضاء الخطط ٢٠١٨تعزيز نظم األمن النووي الوطنية في بلدانها بطريقة منهجية وشاملة. وفي عام 

  خطة. ٨١ة لدعم األمن النووي التي أُعدَّت لها، ليصل مجموع ما اعتُمد من هذه الخطط إلى المتكامل

 بناء القدرات ألغراض األمن النووي

طة تدريبية متعلقة باألمن في عام  ١٠٥عقدت الوكالة   -٧ عيد الوطني و ٤٢منها  — ٢٠١٨أنش على  ٦٣على الص
). وفضالً عن ذلك، أكمل ٢دولة (الشكل  ١٣٩مشارك من  ٢٢٠٠يزيد على استفاد منها ما  —الصعيد الدولي أو اإلقليمي 

افة إلى ذلك، ُعقد في  ٣٧٦٠دولة ما مجموعه  ١٢٣متدرباً من  ٨٧٩ ية من وحدات التعلُّم اإللكتروني. وباإلض وحدة دراس
عة األخرى أثناء نقلها، تقا أن أمن المواد النووية والمواد المش م خالله رقابيون معنيون بأمن تموز/يوليه اجتماع تقني بش س

لدول  يات التي تواجهها ا وا التحد لون وخبراء آخرون المعلومات وناقش غِّ ية ومش لدول قل وممثلون عن المنظمات ا الن
 األعضاء.

وواصلت الوكالة تلبية طلبات الدول األعضاء للحصول على المساعدة فيما يتعلق بإنشاء مراكز التدريب والدعم   -٨
بكة الدولية لمراكز التدريب والدعم في مجال األمن في مجال األم اس ثنائي أو من خالل الش واء على أس ن النووي، س

هد عام  افية إليها.  ٢٠١٨النووي. وش ات إض س مام خمس مؤس بكة الدولية للتعليم في ميدان األمن النووي بانض ع الش توسُّ
مؤسسة  ١٧٧في ميدان األمن النووي، وصارت اآلن تضمُّ  وتساعد هذه الشبكة الدول في إنشاء وتعزيز البرامج التعليمية

    دولة عضواً. ٦٣في 
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  التقليل من المخاطر

واصلت الوكالة تقديم الدعم للجهود التي تبذلها الدول من أجل حماية المواد المشعَّة أثناء استخدامها وبعده. وشهد   -٩
عة المختومة  ٢٧إزالة  ٢٠١٨عام  ادر المش دراً من المص ة بلدان في أمريكا  ٢و ١المهملة من الفئتين مص من خمس

ر وليبيا  عاع في مص ادر قوية اإلش تخدم مص اً عمليات لالرتقاء بالحماية المادية في مرافق تس تُهلَّت أيض الالتينية. واس
  وباكستان، واستُكملت عمليات ارتقاء في مرافق من هذا النوع في ماليزيا.

  

يبية نظَّمتها الوكالة بشأن أمن المواد النووية أثناء نقلها في مقر شركة خدمات الطوارئ النووية مشاركان في دورة تدر -٢ الشكل
)KHG.في كارلسروهي، ألمانيا (  

  المشاريع البحثية المنسَّقة

ع  -١٠ ع منهجيات تقييم األمن النووي فيما يتعلق بالمرافق الخاض قاً بعنوان "وض روعاً بحثيا منسَّ ة أكملت الوكالة مش
مَّ  اركاً من  ٣٤للرقابة"، الذي ض روع الذي امتدَّ  ١٦مش اركون في هذا المش طلع المش واً ومنظمة واحدة. واض دولة عض

حة هذا اإلطار، وحدَّدوا البيانات الالزمة  نوات بإعداد إطار منهجي لتقييم األمن النووي وتحقَّقوا من ص لفترة ثالث س
تخدامها في تقييم فعالية األمن في طائفة من إلجراء التقييمات من هذا القبيل وكذلك س ول على هذه البيانات واس بل الحص

دي  قاً بعنوان "تطبيق علم التحليل الجنائي النووي للتص روعاً بحثيا منسَّ اً مش تهلَّت الوكالة أيض طة. واس المرافق واألنش
ق إلى الترو روع البحثي المنسَّ عى هذا المش وف يس يج لتنفيذ فحوص التحليل الجنائي النووي ألحداث األمن النووي". وس

بطريقة متسقة وقابلة للتبرير من الناحية العلمية، وبما يتماشى مع القوانين الوطنية والصكوك القانونية الدولية، كما سيسعى 
  المشروع تحديداً إلى الربط بين العلوم النووية ومتطلبات التحقيقات.

  الخدمات االستشارية

سا واليابان   -١١ أوفدت الوكالة بعثات في إطار الخدمة االستشارية الدولية الخاصة بالحماية المادية إلى إكوادور وفرن
ل العدد اإلجمالي للبعثات التي أوفدتها الوكالة في إطار هذه الخدمة إلى  را، ليص ويس اً  ٨٥وس بعثة. وأعدَّت الوكالة أيض
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  تشارية الدولية الخاصة باألمن النووي.مبادئ توجيهية جديدة لبعثات الخدمة االس

  الفعاليات العامة الكبرى

بع دول   -١٢ اعدة في تنفيذ نظم وتدابير األمن النووي ألغراض الفعاليات العامة الكبرى في س  —قدَّمت الوكالة المس
ياو األرجنتين مل ذلك عقالنيجرو جمهورية تنزانيا المتحدةو بيالروسو بنماو أوغنداو إندونيس د أربعة اجتماعات . وش

طة، أعارت الوكالة إلى هذه الدول  ر فعاليات تدريبية. وفي إطار هذه األنش يق وعش ف عن  ٣٩١للتنس من أجهزة الكش
  اإلشعاعات وقدَّمت، بناء على الطلب، ثالثة تقارير تتناول تحليل فعاليات عامة كبرى.

  قاعدة بيانات الحادثات واالتجار غير المشروع

، انضمت بنن والكونغو إلى برنامج قاعدة بيانات الحادثات واالتجار غير المشروع. وخالل العام، ٢٠١٨في عام   -١٣
توى الوطني إلى قاعدة البيانات المذكورة؛ ومن بين هذه الحادثات كانت  ٢٥٣أبلغت الدول عن وقوع  حادثة على المس

عاعيا و ٢٤٣ ثة إش عة ومواد ملوَّ ادر مش حادثة تنطوي على مواد نووية. ومن بين الحادثات  ١٤حادثة تنطوي على مص
تخدام لغرض اإليذاء. وُعقد في فيينا في أيار/مايو االجتماع  بع حادثات تنطوي على االتجار أو االس المبلغ عنها، كانت س

  غير المشروع. التقني الذي يُعقد كل ثالث سنوات لجهات االتصال التابعة للدول والمعنية بقاعدة بيانات الحادثات واالتجار

  صندوق األمن النووي

ندوق األمن النووي تبلغ ٢٠١٨في عام   -١٤ مل هذه  ٢٢٫٢، قبلت الوكالة تعهُّدات مالية إلى ص مليون يورو. وتش
  دولة عضواً وجهة مانحة غير تقليدية. ١٦التعهُّدات مساهمات مالية من 



 

 
 

 التحقُّق النووي
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  ١،٢التحقُّق النووي

  الهدف

ر عن إساءة استخدام المواد أو التكنولوجيا النووية وعن طريق تقديم  ردع انتشار األسلحة النووية عن طريق الكشف المبّكِ
ي في مهام التحقُّق تأكيدات موثوقة بأن الدول تحترم التزاماتها  اس اعدة وفقاً لنظام الوكالة األس مانات، والمس المتعلقة بالض

لُّح، بناء  الح النووي أو الحد من التس ى االتفاقات المعنية بنزع الس األخرى، بما في ذلك فيما يتعلق بمهام التحقُّق بمقتض
  على طلب الدول وبموافقة مجلس المحافظين.

  ٢٠١٨تنفيذ الضمانات في عام 

تستخلص الوكالة، في نهاية كل عام، استنتاجاً بشأن الضمانات فيما يخصُّ كل دولة تُطبَّق فيها الضمانات. ويستند   -١
تها لحقوقها ووفائها  مانات خالل ممارس لة بالض تنتاج إلى تقييم جميع ما يتوفر للوكالة من معلومات ذات ص هذا االس

  عام.بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات خالل ذلك ال

تنتاج بأنَّ جميع المواد   -٢ ل إلى اس عى الوكالة إلى التوص املة، تس مانات ش وفيما يخصُّ الدول المرتبطة باتفاقات ض
توثق أوالً من عدم وجود  تنتاج، يجب على الوكالة أن تس تخالص هذا االس لمية. والس طة الس النووية ظلَّت في نطاق األنش

رات تدلُّ على حدوث تحريف للمواد  تخدام مؤش اءة اس لمية (بما في ذلك عدم إس طة الس النووية المعلنة بعيداً عن األنش
رات تدلُّ  المرافق المعلَن عنها، أو غيرها من األماكن المعلَنة، إلنتاج مواد نووية غير معلَنة)، وثانياً من عدم وجود مؤش

  على وجود مواد أو أنشطة نووية غير معلَنة في الدولة ككل.

نَّى في   -٣ طة نووية غير معلَنة في دولة ما، وحتى يتس رات تدلُّ على وجود مواد أو أنش وللتأكُّد من عدم وجود مؤش
ع بأنَّ  تنتاج األوس لمية في تلك الدولة، تقيِّم الوكالة  جميعالنهاية استخالص االس المواد النووية ظلَّت في نطاق األنشطة الس

طة تحقُّق و افية. نتائج ما تنفِّذه من أنش املة وبروتوكوالت إض مانات ش تقييم بموجب ما ترتبط به هذه الدولة من اتفاقات ض
افي  املة وبروتوكول إض مانات ش ع، يجب أن يكون هناك اتفاق ض تنتاج األوس تخلص الوكالة هذا االس ومن ثمَّ، ولكي تس

طة التحقُّق  تكملت جميع أنش ر من نافذان في الدولة، كما يجب أن تكون الوكالة قد اس رورية ولم تِجد أيَّ مؤش والتقييم الض
  شأنه، في رأيها، أن يثير شواغل تتعلق باالنتشار.

افية نافذة، ال   -٤ املة نافذة ولكنها غير مرتبطة ببروتوكوالت إض مانات ش وفيما يخصُّ الدول المرتبطة باتفاقات ض
شأن ما إذا كانت المواد النووية  ستنتاج إال ب سلمية، ألنَّ الوكالة ال  علَنةالمتخلص الوكالة إلى ا قد ظلَّت في نطاق األنشطة ال

  تملك ما يكفي من األدوات لتوفير تأكيدات موثوقة بشأن عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلَنة في الدولة.

  

  

  

___________________ 

سميات ال تنطوي   ١ شمل األعداد المذكورة، على إبداء أّيِ رأي مهما كان  الت سم، بما ي المستخَدمة وطريقة عرض المواد في هذا الق
  من جانب الوكالة أو الدول األعضاء فيها بشأن الوضع القانوني ألّيِ بلد أو إقليم أو سلطاته، أو بشأن تعيين حدوده.

ألسلحة النووية المشار إليه إلى عدد صكوك التصديق أو االنضمام أو الخالفة يستند عدد الدول األطراف في معاهدة عدم انتشار ا  ٢
  التي تم إيداعها.
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مانات على ٢٠١٨وفي عام   -٥ مانات نافذة معقودة مع الوكالة ٣،٤دولة ١٨٢، ُطبِّقت الض . ومن مرتبطة باتفاقات ض
افية نافذة املة وبروتوكوالت إض مانات ش ت  ١٢٩والبالغ عددها  ٥بين الدول المرتبطة في آٍن باتفاقات ض تخلص دولة، اس

تنتاجاً عاماً مفاده أنَّ  لمية في  جميعالوكالة اس طة الس ا فيما يخصُّ بقية ٦دولة ٧٠المواد النووية ظلت في نطاق األنش ؛ أمَّ
طة نووية غير معلنة في كل دولة ٥٩الدول البالغ عددها  أن عدم وجود مواد وأنش رورية بش ، وحيث كانت التقييمات الض

وى أنَّ المواد النووية  تنتج الوكالة س لمية.  المعلنةدولة من هذه الدول ال تزال جارية، فلم تس طة الس ظلت في نطاق األنش
املة ولكنها غير مرتب مانات ش افية نافذة والبالغ عددها وفيما يخصُّ الدول المرتبطة باتفاقات ض  ٤٥طة ببروتوكوالت إض

  ظلَّت في نطاق األنشطة السلمية. المعلَنةدولة، خلصت الوكالة فقط إلى أنَّ المواد النووية 

ستطيع الوكالة أن تنفِّذ الضمانات المتكاملة،   -٦ شأنها االستنتاج األوسع نطاقاً، ت ستُخلص ب وفيما يتعلق بالدول التي ا
ى وهي توليفة  افية لتحقيق أقص املة والبروتوكوالت اإلض مانات الش مثلى تجمع بين التدابير المتاحة بموجب اتفاقات الض

مانات. مانات المتكاملة ٢٠١٨وخالل عام  قدر من الفعالية والكفاءة في الوفاء بالتزامات الوكالة المتعلقة بالض ، نُفِّذت الض
  .٧،٨دولة ٦٧في 

اً ف ونُّفِذت  -٧ مانات أيض يما يخصُّ المواد النووية الموجودة في مرافق مختارة موجودة في الدول األطراف الض
ار) بموجب اتفاقات  لحة النووية (معاهدة عدم االنتش ار األس لحٍة نوويٍة األطراف في معاهدة عدم انتش الخمس الحائزة ألس

ت الوكالة إ ة بها. وفيما يخصُّ هذه الدول الخمس، خلص مانات الطوعية الخاص لى أنَّ المواد النووية الموجودة في الض
مانات على النحو  حبت من الض لمية أو ُس طة الس مانات ظلَّت في نطاق األنش المرافق المختارة التي ُطبِّقت عليها الض

  المنصوص عليه في االتفاقات.

مفردات بعينها وتستند الدول الثالث التي نفَّذت فيها الوكالة ضمانات عمالً باتفاقات ضمانات تخصُّ يخصُّ  وفيما  -٨
ت الوكالة إلى أنَّ المواد والمرافق وغيرها من المفردات النووية التي ُطبِّقت عليها INFCIRC/66/Rev.2إلى الوثيقة  ، خلص

  الضمانات ظلَّت في نطاق األنشطة السلمية.

مبر  ٣١وحتى   -٩ ا ١١، كانت هناك ٢٠١٨كانون األول/ديس ر لم تُدخل بعُد دولة طرفاً في معاهدة عدم االنتش
اتفاقات ضمانات شاملة حيِّز النفاذ بمقتضى المادة الثالثة من المعاهدة. وفيما يتعلق بهذه الدول األطراف، لم تستطع الوكالة 

  أن تستخلص أي استنتاجات بشأن الضمانات.

___________________ 

عبية الديمقراطية  ٣ مل هذه الدول جمهورية كوريا الش تخالص أّيِ ، ال تش تطع اس مانات فيها ولذلك لم تس التي لم تنفِّذ الوكالة ض
  استنتاج بشأنها.

  وتايوان، الصين.  ٤

  إضافية تُطبَّق بصورة مؤقتة إلى حين دخولها حيِّز النفاذ. ببروتوكوالتأو   ٥

  وتايوان، الصين.  ٦

أرمينيا، وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وإكوادور، وألبانيا، وألمانيا، وأندورا، وإندونيسيا، وأوروغواي، وأوزبكستان، وأوكرانيا،   ٧
لندا، وإيطاليا، وباالو، والبرتغال، وبلجي و، وبولندا، وبيرو، وآيرلندا، وأيس وانا، وبوركينا فاس كا، وبلغاريا، وبنغالديش، وبوتس

يكية، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وجمهورية كوريا، وجنوب أفريقيا، والدانمرك،  ود، والجمهورية التش وجامايكا، والجبل األس
وطاجيكستان، وغانا، والفلبين، وفنلندا، وفييت  ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وسنغافورة، والسويد، وسويسرا، وسيشيل، وشيلي،

مبرغ، وليبيا، وليتوانيا، ومالطة، ومالي،  ولي، وكرواتيا، وكندا، وكوبا، والكويت، والتفيا، ولكس ي الرس تان، والكرس نام، وكازاخس
اليوغوسالفية سابقاً" اعتباراً من  (يحل االسم "مقدونيا الشمالية" محل االسم السابق "جمهورية مقدونيا ومدغشقر، ومقدونيا الشمالية،

  .وموريشيوس، وموناكو، والنرويج، والنمسا، ونيوزيلندا، وهنغاريا، وهولندا، واليابان، واليونان ،)٢٠١٩شباط/فبراير  ١٥

  وتايوان، الصين.  ٨
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  ؤهاعقد اتفاقات الضمانات والبروتوكوالت اإلضافية، وتعديل بروتوكوالت الكميات الصغيرة وإلغا

كل  -١٠ افية (الش مانات والبروتوكوالت اإلض هيل عقد اتفاقات الض تمرت الوكالة في تس )، وتعديل أو إلغاء ١-اس
غيرة ات الص ات  ٦-. ويعرض الجدول ألف٩بروتوكوالت الكمي ان م ات الض اق ة اتف ال ذا التقرير ح الوارد في مرفق ه

افية حتى  مبر  ٣١والبروتوكوالت اإلض املة ومعه ٢٠١٨خالل عام و .٢٠١٨كانون األول/ديس مانات ش ، دخل اتفاق ض
افة إلى ذلك، وافق مجلس المحافظين  افي حيِّز النفاذ فيما يخصُّ ليبيريا. باإلض غيرة وبروتوكول إض بروتوكول كميات ص

طين غيرة فيما يخصُّ دولة فلس املة وبروتوكول كميات ص مانات ش افي حيِّز النفاذ ١٠على اتفاق ض . ودخل بروتوكول إض
افي فيما في افي فيما يخصُّ الجزائر، ووافق مجلس المحافظين على بروتوكول إض ربيا. وُوقِّع بروتوكول إض ما يخصُّ ص

افي ملحق به فيما يخصُّ المملكة المتحدة. وبحلول نهاية  مانات طوعي وبروتوكول إض ري النكا. وُوقِّع اتفاق ض يخصُّ س
م٢٠١٨عام  افية  ١٨٣انات نافذة ، كان عدد الدول المرتبطة باتفاقات ض دولة، وعدد الدول المرتبطة ببروتوكوالت إض

فذة  ما يخصُّ جمهورية إيران ١٣٤نا فاذ في تاً إلى حين دخوله حيِّز الن حد مؤق افي وا تمر تطبيق بروتوكول إض . واس
   اإلسالمية.

  

(جمهورية  ٢٠١٨-٢٠٠٩باتفاقات ضمانات نافذة، عدد البروتوكوالت اإلضافية المعقودة فيما يخصُّ الدول المرتبطة  -١الشكل 
  كوريا الشعبية الديمقراطية غير مدرجة).

___________________ 

عقد الكثير من الدول التي لديها أنشطة نووية ضئيلة جداً أو ليست لديها أي أنشطة نووية على اإلطالق بروتوكول كميات صغيرة   ٩
مانات  غيرة، يظلُّ تنفيذ معظم إجراءات الض املة الخاص بكل منها. وبموجب بروتوكول الكميات الص مانات الش ملحق باتفاق الض

وص عليها في الجزء الثان توفاة. وفي عام المنص املة معلَّقاً ما دامت معايير معيَّنة مس مانات الش ، اتخذ مجلس ٢٠٠٥ي من اتفاق الض
غيرة وبتغيير معايير أهلية الدول لعقد هذه البروتوكوالت، بحيث جعل  المحافظين قراراً بتنقيح النص الموحد لبروتوكول الكميات الص

 GOV/INF/276/Mod.1ا مرافق قائمة أو مخطط لها وقلَّص عدد التدابير المعلَّقة (الوثيقة هذه البروتوكوالت غير متاحة ألّيِ دولة لديه
ويبها  يغة المنقَّحة لنص بروتوكول Corr.1وتص ائل مع جميع الدول المعنية بغية إنفاذ الص تهلت الوكالة عمليات تبادل رس ). وقد اس

  يات الصغيرة.الكميات الصغيرة والتغيير في معايير عقد بروتوكوالت الكم

التسمية المستخدمة ال تنطوي على إبداء أيِّ رأي مهما كان فيما يتعلق بالوضع القانوني ألي بلد أو إقليم أو لسلطاته، أو فيما يتعلق   ١٠
  بتعيين حدوده.

 

١١ ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ ١٣ ١٤ ١٧ ٢٢ 

٤٨ ٤٩ ٥٢ ٥٤ ٥٦ ٥٨ ٦٠ ٦٤ ٧١ ٧٦ 

١٠٤ ٩٤ ١١٤ ١١٩ ١٢٢ ١٢٧ ١٢٤ ١٢٩ ١٣٢ ١٣٤

 دول مرتبطة ببروتوكوالت 
 إضافية نافذة

٢٠٠٩      ٢٠١٠      ٢٠١١      ٢٠١٢     ٢٠١٣      ٢٠١٤      ٢٠١٥     ٢٠١٦      ٢٠١٧      ٢٠١٨ 

مرتبطة ببروتوكوالت غير دول
 إضافية نافذة

الدول األطراف في معاهدة عدم االنتشار غير 
 المرتبطة باتفاقات ضمانات شاملة نافذة
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لت الوكالة تنفيذ   -١١ مانات والبروتوكوالت وواص فاقات الض خطة عمل اإلجراءات الرامية إلى ترويج عقد ات
افية بتمبر ١١اإلض ثت في أيلول/س يين العاملين ونظَّمت الوكالة حلقة عمل لغرض التو .٢٠١٨، التي ُحّدِ ل مع الدبلوماس اص

ل وجنيف ولندن (فيينا،  فارات في برلين وبروكس حزيران/يونيه)، وحلقة عمل وطنية  ١٢-١١في البعثات الدائمة والس
يبي ( ١٢-١٠لنيبال (كاتماندو،  او تومي وبرينس مبر) وزيارتين قطريتين إلى س حزيران/يونيه)  ١٩-١٨كانون األول/ديس

عت الوكالة الدول على عقد اتفاق ضمانات  ٢٢-٢١وكابو فيردي ( حزيران/يونيه). وخالل أنشطة التواصل المذكورة، شجَّ
افة إلى ذلك، أجرت الوكالة  غيرة. وباإلض ها من بروتوكوالت الكميات الص افي، وتعديل ما يخصُّ املة وبروتوكول إض ش

اء في جنيف  اء والدول غير األعض اورات مع ممثلي عدد من الدول األعض بونة ونيويورك وفيينا في مش وجاكارتا ولش
  أوقات مختلفة طوال العام.

ر مجلس المحافظين لعام   -١٢ ل مع الدول من أجل تنفيذ مقرَّ تمرت الوكالة في التواص أن بروتوكوالت  ٢٠٠٥واس بش
غيرة، بُغية إلغاء تلك البروتوكوالت أو تعديلها بما يوافق النص النمطي المنقَّح. وخالل أُلغى  ،٢٠١٨عام  الكميات الص

لت بروتوكوالت كميات صغيرة معقودة مع باراغواي وتونغا والواليات  بروتوكول كميات صغيرة معقود مع ماليزيا، وُعّدِ
غيرة المنقَّح (منها  ٦٤، كانت ٢٠١٨وبحلول نهاية عام  .١٢المتحدة األمريكية دولة قد قبلت نصَّ بروتوكول الكميات الص

  دول بروتوكوالت الكميات الصغيرة الخاصة بها. ٨المنقَّح حيز النفاذ)، في حين ألغت  دولة دخل فيها النصُّ  ٥٨

وء قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة  المية على ض د في جمهورية إيران اإلس التحقق والرص
٢٠١٥( ٢٢٣١(  

لة بالمجال النووي ٢٠١٨طوال عام   -١٣ أن التزامات إيران المتص د بش لت الوكالة جهود التحقُّق والرص ، واص
تركة. وخالل العام، قدَّم المدير العام أربعة تقارير إلى مجلس المحافظين وبموازاة ذلك  املة المش بموجب خطة العمل الش

وء قرار مجلس  "التحقُّقإلى مجلس األمن التابع لألمم المتحدة بعنوان  المية على ض د في جمهورية إيران اإلس والرص
دة  ح ت م م ال ألم ع ل اب ت ن ال ق  )"٢٠١٥( ٢٢٣١األم ائ وث ، GOV/2018/33، وGOV/2018/24، وGOV/2018/7(ال

  ).GOV/2018/47و

  الجمهورية العربية السورية (سوريا)

طس   -١٤ مانات المعقود ين بعنوان "، قدَّم المدير العام تقريراً إلى مجلس المحافظ٢٠١٨في آب/أغس تنفيذ اتفاق الض
، يتناول فيه التطورات ذات الصلة )GOV/2018/35" (الوثيقة بموجب معاهدة عدم االنتشار في الجمهورية العربية السورية

ه لم ). وأبلغ المدير العام مجلس المحافظين أنَّ GOV/2017/37(الوثيقة  ٢٠١٧المستجدَّة منذ التقرير السابق في آب/أغسطس 
ح للغاية أنَّ مبنى جرى تدميره في  أنها أن تؤثِّر في تقييم الوكالة بأنَّه من المرجَّ ترد لعلم الوكالة أيُّ معلومات جديدة من ش

وريا للوكال ، جدَّد المدير العام دعوته إلى ٢٠١٨وفي عام  ١٣ة.موقع دير الزور كان مفاعالً نوويا وكان ينبغي أن تعلنه س
وريا بأن تتعا تجب س لة بموقع دير الزور وأماكن أخرى. ولم تس ائل المعلَّقة المتص أن المس ا بش ون مع الوكالة تعاوناً تامَّ

  سوريا بعُد لهذه الدعوات.

___________________ 

  /pdf2018-2017-action-of-plan-sg/18/09https://www.iaea.org/sites/default/files. متاحة (باللغة اإلنكليزية) على الموقع التالي:  ١١

خ في الوثيقة   ١٢ تنس مانات المس غيرة المعقود معها والملحق باتفاق الض عدَّلت الواليات المتحدة األمريكية بروتوكول الكميات الص
INFCIRC/366 افي األول لمعاهدة تالتيلولكو، والذي بين الو اليات المتحدة األمريكية والوكالة المعقود بموجب البروتوكول اإلض

  يغطي أراضي الواليات المتحدة األمريكية المشمولة بالبروتوكول األول.

ن خالل تصويت)، إلى (الذي اعتُِمد م ٢٠١١الصادر في حزيران/يونيه  /2011/41GOVدعا مجلس المحافظين سوريا، في قراره   ١٣
ار، وعلى  مانات الذي عقدته في إطار معاهدة عدم االنتش رعة عدم امتثالها التفاق الض جملة أمور من بينها أن تعالج على وجه الس
ول إلى جميع المعلومات  مانات المعقود معها وتمكينها من الوص ى اتفاق الض د الوكالة بتقارير محدَّثة بمقتض وص أن تزِوّ وجه الخص

ن وا ائل العالقة بما يمّكِ ي جميع المس ّوِ خاص على النحو الالزم للوكالة من أجل التحقُّق من هذه التقارير، وأن تس لمواقع والمواد واألش
  الوكالة من تقديم التأكيدات الضرورية بشأن الطابع السلمي الخالص للبرنامج النووي السوري.
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ستناًدا إلى تقييم المعلومات التي قدَّمتها سوريا وسائر ما توفَّر للوكالة من معلومات ذات صلة، لم تعثر الوكالة   -١٥ وا
رات تد لمية.ن علُّ على تحريف مواد نووية معلنة على أّيِ مؤش طة الس ت الوكالة ٢٠١٨وفيما يخصُّ عام  األنش ، خلص

  بشأن سوريا إلى أنَّ المواد النووية المعلنة ظلَّت في نطاق األنشطة السلمية.

  جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

"تطبيق الضمانات ، قدَّم المدير العام تقريراً إلى مجلس المحافظين والمؤتمر العام بعنوان ٢٠١٨في آب/أغسطس   -١٦
عبية الديمقراطية" ن التقرير معلومات عن آخر ما )GOV/2018/34–GC(62)/12(الوثيقة  في جمهورية كوريا الش مَّ ، وتض

دار تقرير المدير العام في تجدَّ من تطورات منذ إص طس  اس وقدَّم  ).GOV/2017/36-GC(61)/21(الوثيقة  ٢٠١٧آب/أغس
تهاللية إلى مجلس المحافظين في  تكَملة في كلمته االس رين الثاني/نوفمبر  ٢٢المدير العام المزيد من المعلومات المس تش

٢٠١٨.  

رورية التي ١٩٩٤ومنذ عام   -١٧ مانات الض طة الض طالع بجميع أنش ينصُّ عليها اتفاق ، لم تتمكَّن الوكالة من االض
ار. ومنذ نهاية عام  عبية الديمقراطية بموجب معاهدة عدم االنتش مانات المعقود مع جمهورية كوريا الش وحتى  ٢٠٠٢الض

ان/أبريل  –، لم تكن الوكالة قادرة ٢٠٠٧تموز/يوليه  على تنفيذ أّيِ تدابير للتحقُّق  – ٢٠٠٩وما زالت غير قادرة منذ نيس
  شعبية الديمقراطية، ولذلك لم تستطع الوكالة استخالص أي استنتاجات خاصة بالضمانات بشأنها.في جمهورية كوريا ال

رات البرنامج النووي ٢٠١٨وفي عام   -١٨ د تطوُّ لت رص طة تحقُّق في الميدان، بيد أنَّ الوكالة واص ، لم تُنفَّذ أيُّ أنش
عبية الديمقراطية، وتقييم جميع المعلومات ا مانات، لجمهورية كوريا الش لة بالض معلومات  بما في ذلكلمتاحة لها ذات الص

  المصادر المفتوحة والصور الساتلية.

طس   -١٩ ئا في آب/أغس عبية الديمقراطية، اللذان أُنش وكثَّف الفريُق التنفيذي والفرقةُ المعنيَّة بجمهورية كوريا الش
الديمقراطية من رصد البرنامج النووي لجمهورية  وقد زادت الفرقة المعنية بجمهورية كوريا الشعبية جهودهما. ٢٠١٧،١٤

ساتلية على نحو أكثر تواتراً، وعززت استعدادها لالضطالع  كوريا الشعبية الديمقراطية من خالل عمليات جمع الصور ال
ملت اإلجراءات الرامية إلى  عبية الديمقراطية. وش طة قد يُطلب منها إجراؤها في جمهورية كوريا الش تعزيز فوراً بأي أنش

طة األولية في  طالع باألنش ين المحتملين لالض ياغة وتحديث نُُهج وإجراءات التحقق؛ وتحديد المفتش تعداد ما يلي: ص االس
مان توافر تكنولوجيات ومعدات التحقق  ص لهم؛ وض عبية الديمقراطية وتوفير التدريب المتخص جمهورية كوريا الش

طة األولية. وقد بُذلت ج تعداد الوكالة في حدود الموارد المتاحة، بما المالئمة لدعم األنش ميع هذه الجهود المتعلقة بتعزيز اس
ي فيما بين البلدان  ياس ل إلى اتفاق س اء. وفور التوص اهمات خارجة عن الميزانية من عدد من الدول األعض في ذلك مس

عبية الديمقرا تعداد للعودة إلى جمهورية كوريا الش ب، إذا طلبت منها المعنية، فإنَّ الوكالة على اس طية في الوقت المناس
  جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ذلك ورهناً بموافقة مجلس المحافظين.

غيل ٢٠١٨وفي عام   -٢٠ ق داللتها مع تش رات تتس د موقع يونغبيون. والحظت الوكالة مؤش لت الوكالة رص ، واص
. ٢٠١٨كهربائي)) في يونغبيون حتى منتصف آب/أغسطس ميغاواط ( ٥مفاعل محطة يونغبيون للقوى النووية التجريبية (

رين الثاني/نوفمبر  طس حتى تش ف آب/أغس غيل المفاعل ٢٠١٨وفي الفترة من منتص رات على تش ، كانت هناك مؤش
مبر  عة، وفي كانون األول/ديس ورة متقّطِ بع األول  ٢٠١٨بص غيل المفاعل. وابتداء من الرُّ رات على تش لم تكن هناك مؤش

طة قرب نهر كوريونغ، يُحتمل أنَّها كانت متعلقة بإدخال تغييرات على نظام التبريد الخاص ٢٠١٨من عام  ، لوحظت أنش
ييد و/أو المفاعل الذي تبلغ قدرته  ان/أبريل وأوائل  ٥بمفاعل الماء الخفيف قيد التش ميغاواط (كهربائي). وبين أواخر نيس

غيل الم٢٠١٨أيار/مايو  رات على تش عاعية. ولم تكن مدة ، كانت هناك مؤش حطة البخارية التي تخدم مختبر الكيمياء اإلش
غيل المحطة البخارية كافية لدعم إعادة معالجة قلب كامل للمفاعل الذي تبلغ قدرته  ميغاواط (كهربائي). وفي محطة  ٥تش

تخدام مرفق اإلث ق داللتها مع اس رات تتس بان الوقود النووي كانت هناك مؤش نيع قض راء بالطرد المركزي يونغبيون لتص

___________________ 

  ./61GC(-2017/36GOV/(21من الوثيقة  ١٢الفقرة   ١٤
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المبلغ بشأنه والكائن في المحطة. وفي موقع مفاعل الماء الخفيف، الحظت الوكالة أنشطة تتسق داللتها مع تصنيع مكونات 
  للمفاعل ومع النقل المحتمل لهذه المكونات إلى مبنى المفاعل.

مانات، بما في ذلك  -٢١ لة بالض ادر  وقد قيَّمت الوكالة جميع المعلومات ذات الص اتلية ومعلومات المص ور الس الص
ي  ارض حجم المبنى الرئيس انغ. وال يتع القرب من بيونغ ي من محيط أمني ب اني ض المفتوحة، عن مجموعة من المب
م به مرفق لإلثراء بالطرد المركزي. وال يتعارض الجدول الزمني  ية المرتبطة به مع ما يتس اس ائص البنية األس وخص

  ١٥ه.ية كوريا الشعبية الديمقراطية إلثراء اليورانيوم المبلغ بشأنللتشييد مع برنامج جمهور

أو المواقع األخرى في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. وبدون  ولم يكن متاحاً للوكالة معاينة موقع يونغبيون  -٢٢
مثل هذه المعاينة، ال تستطيع الوكالة تأكيد حالة تشغيل أو سمات نسق/تصميم المرافق أو المواقع، وال تأكيد طبيعة األنشطة 

  المضطلع بها فيها أو الغرض من هذه األنشطة.  

تمرار البرنامج النووي لجمهو  -٢٣ لة تطويره  خالل عام واس عبية الديمقراطية ومواص ، بما في ٢٠١٨رية كوريا الش
ميغاواط (كهربائي))، واستخدام  ٥ذلك األنشطة المتعلقة بمفاعل محطة يونغبيون للقوى النووية التجريبية (الذي تبلغ قدرته 

ييد  أنه، وأعمال التش في مفاعل الماء الخفيف، جميعها أموٌر المبنى الذي يؤوي مرفق اإلثراء بالطرد المركزي المبلغ بش
ادرة عن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، بما في ذلك القرار  لة الص حة للقرارات ذات الص  ٢٣٧٥تمثِّل انتهاكاٍت واض

  )، وهي مدعاة لألسف عميق.٢٠١٧(

  تعزيز الضمانات

ر تنفيذ الضمانات   تطوُّ

"تنفيذ نُهج الضمانات على مستوى ، قدَّم المدير العام تقريراً إلى مجلس المحافظين بعنوان ٢٠١٨في تموز/يوليه   -٢٤
كاملة  نات المت ما عة للض لدول الخاض ما يخصُّ ا لدولة في بة الخبرات —ا لدروس المكتس فادة وا ت قة  "المس (الوثي

GOV/2018/20.( ياق تحديث وتنفيذ ويحتوي هذا التقرير على تحليل األمانة للخ تفادة في س بة والدروس المس برات المكتس
مانات المتكاملة، كما هو مبيَّن في الوثيقة  عة للض توى الدولة فيما يخصُّ الدول الخاض مانات على مس نهج الض

GOV/2013/38  والوثيقةGOV/2014/41  وتصويبهاCorr.1.  

عت، ٢٠١٨خالل عام و  -٢٥ توى الدولة فيما يخصُّ  وض مانات على مس اتفاق رتبطة بدول م خمسالوكالة نُهج الض
املة مانات ش مانات على  .ض عت لها نُُهج ض املة التي ُوض مانات ش ل مجموع عدد الدول المرتبطة باتفاق ض وبذلك يص

توى الدولة إلى  بة قدرها  ١٣٠دولة. وتحوز هذه الدول البالغ عددها  ١٣٠مس جميع المواد النووية  من ⁒٩٧دولة نس
مل هذه الدول  املة، وتش مانات ش مانات في دول مرتبطة باتفاق ض عة للض ب الكميات المعنوية) الخاض دولة  ٦٧(حس

ع نطاقاً؛ و تنتاج األوس أنها االس تُخلص بش افي نافَِذْين اس املة وبروتوكول إض مانات ش دولة مرتبطة  ٣٥مرتبطة باتفاق ض
املة وبروتوك مانات ش ع نطاقاً؛ وباتفاق ض تنتاج األوس أنها االس تخلص بعُد بش افي نافَِذْين لم يُس دولة مرتبطة  ٢٨ول إض

مانات على  باتفاق ضمانات شاملة دون أن يكون لديها بروتوكول إضافي نافذ. وفيما يخصُّ الدول التي ال تُنفَّذ فيها نُهج ض
توى الدولة،  تند مس مانات الميدانية تس طة الض ب  إلىأنش مانات، وتُنفَّذ تقنيات وتكنولوجيات جديدة، حس معايير الض

  االقتضاء، لتعزيز الفعالية وتحسين الكفاءة.

  

___________________ 

ير الفقرة /55GC(-2011/53GOV/(24من الوثيقة  ٣٠الفقرة   ١٥ افة إلى ذلك، تش  /55GC(-2011/53GOV/(24من الوثيقة  ٥٠. وباإلض
رات على أنَّ  عبية الديمقراطية بتكنولوجيا اإلثراء بالطرد المركزي، وإلى وجود مؤش إلى تقارير عن تزويد جمهورية كوريا الش

  .٢٠٠١قراطية كان بمقدورها إنتاج سادس فلوريد اليورانيوم قبل عام جمهورية كوريا الشعبية الديم



GC(63)/5 
  ١٠٩الصفحة 

  التعاون مع السلطات الحكومية واإلقليمية

اعدةبغية   -٢٦ مانات، عقدت الوكالة  مس دورة تدريبية  ١٣الدول على بناء قدراتها على تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالض
ر ومراقبة المواد دولية وإ راف على النظم الحكومية واإلقليمية المعنية بحص ؤولين عن اإلش قليمية ووطنية لفائدة المس

اركاً من نحو  ٢٥٠النووية وعن تنفيذ تلك النظم. وإجماالً، تلقَّى أكثر من  يع تتعلَّق  ٥٠مش لداً التدريب على مواض ب
تدريبية أخرى نظَّمتها الدول األعضاء على أساس ثنائي. وكانت هذه بالضمانات. وشاركت الوكالة أيضاً في ثالثة أنشطة 

  األنشطة جميعاً مدعومة نقديا أو عينيا من خالل برامج دعم خاصة بدول أعضاء.

  وفي نيسان/أبريل، أصدرت الوكالة المنشور المعنون  -٢٧
International Safeguards in the Design of Facilities for Long Term Spent Fuel Management  

من سلسلة الطاقة  NF-T-3.1(العدد ("الضمانات الدولية في تصميم مرافق التصرف الطويل األجل في الوقود المستهلك") 
راً في دراسة تدابير الضمانات أثناء تصميم المرافق  النووية الصادرة عن الوكالة) بهدف توفير إرشادات بشأن الشروع مبّكِ

وأوفدت الوكالة إلى المكسيك، بناء على طلبها، بعثة في إطار الخدمة االستشارية التابعة للوكالة والمعنية  ها.النووية وتشييد
ر ومراقبة المواد النووية. تعراض المتكامل  بالنظام الحكومي لحص اً في بعثتين أُوفدتا في إطار خدمة االس اركت أيض وش

العربية السعودية، وشملت كلٌّ منهما، من بين جملة أمور، إسداء المشورة إلى  للبنية األساسية النووية، إلى النيجر والمملكة
البلد المستضيف بشأن كيفية اتِّباع طريقة منهجية لتعزيز القدرات الالزمة لتطبيق الضمانات بالتزامن مع استهالل برنامج 

  للقوى النووية.

  معدَّات وأدوات الضمانات

ت الوكالة طوال عام   -٢٨ د المركَّبة في المرافق  ٢٠١٨حرص ة بالرص تمر األجهزة والمعدات الخاص على أن تس
م تلك األجهزة والمعدات بأهمية حيوية في تنفيذ  النووية في مختلف أنحاء العالم في العمل على النحو المطلوب، حيث تتَّس

مانات تنفيذاً فعَّاالً. وخالل العام، أُعدَّ وُرِكَّب  مل نظاماً من النظم ال ١٠٩٧الض محمولة والثابتة للقياس غير المتلف، بما يش
مانات. وبحلول نهاية العام، كانت الوكالة قد َركَّبَت ما مجموعه  ٢٣٦٦ تخدم في أغراض الض لة، لتُس قطعة معدات منفص
. وبحلول ١٦دولة ٣٧مرفقاً في  ٢٧٧كاميرا عاملة في  ١٥٦٣دولة. وكان لدى الوكالة أيضاً  ٢٤نظام رصد آلي في  ١٧١

من تدفُّقات البيانات الصادرة من نظم آلية  ١١٠٢، كانت البنية األساسية لنقل البيانات عن بُعد تكفل جمع ٢٠١٨هاية عام ن
در من نُظم مراقبة،  ٤١٤دولة. ومن بين تدفقات البيانات المذكورة، كان هناك  ٢٩مرفقاً في  ١٣٧موجودة في  تدفقاً تص

  تدفقاً تصدر من أختام إلكترونية. ٥٦٠تدفقاً تصدر من نُظم رصد آلي، و ١٢٨و

تبدال وحدات المراقبة المتقادمة. وبحلول نهاية عام   -٢٩ لت الوكالة تنفيذ نظام المراقبة من الجيل التالي، باس وواص
بت في  ٨٨١كانت  ٢٠١٨ ، نجحت ٢٠١٨وفي عام  .١٧دولة عضواً  ٢٩من كاميرات نظام المراقبة من الجيل التالي قد ُرّكِ

رت في محطة للقوى النووية، ومن ثمَّ عملية ال عة غاما نُش لبي بانبعاث أش وير مقطعي س غيل من مقّرِ الوكالة لوحدة تص تش
ف  عة غاما من الكش لبي بانبعاث أش وير المقطعي الس ن نظام التص غيل هذه الوحدة عن بُعد. ويمّكِ البرهنة على إمكانية تش

عات ال تبدلة في مجّمِ ة أو مس بان ناقص بوقة على التحقُّق من عن أّيِ قض تهلك، وبذلك يكفل للوكالة قدرة غير مس وقود المس
  المفردات المشعَّعة.

اء والهيئة البرازيلية٢٠١٨وفي عام   -٣٠ لت الوكالة الجهود التعاونية التي تبذلها مع الدول األعض األرجنتينية -، واص
ية األوروبية. ر ومراقبة المواد النووية والمفوض ة وركَّزت هذه  لحص ص مانات المخصَّ راء معدَّات الض الجهود على ش

  لالستخدام المشترك واختبار قبولها وتركيبها وصيانتها، وعلى تدريب الموظفين.

___________________ 

  وتايوان، الصين.  ١٦

  وتايوان، الصين.  ١٧
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ئة التي يمكن أن تدعم   -٣١ طة تهدف إلى تحديد وتقييم تكنولوجيات األجهزة الناش طالع بأنش لت الوكالة االض وواص
، اختُبر ٢٠١٨وفي عام  وقد اضُطلع بهذه األنشطة بالتعاون الوثيق مع برامج دعم خاصة بدول أعضاء. تنفيذ الضمانات.

ر ثالثة  يرينكوف من الجيل المقبل. وأُجري أحد االختبارات الميدانية بالتزامن مع نش في الميادان جهاز رؤية ظاهرة تش
طحية آلية روبوطية. وقد مكَّن ذلك الوكالة من التثبُّ  ن تحت نظم س تهلك المخزَّ ت من إمكانية أتمتة التحقُّق من الوقود المس

  الماء.

  الخدمات التحليلية الخاصة بالضمانات

مانات التابع للوكالة و  -٣٢ بكة مختبرات التحليل التابعة للوكالة من مختبر التحليل الخاص بالض مختبراً  ٢٢تتألَّف ش
تراليا  ي وأس ا والمملكة المتحدة وهنغاريا مؤهالً آخر في االتحاد الروس ين وفرنس والبرازيل وجمهورية كوريا والص

ية األوروبية. افية معنية بتحليل العينات وتوفير المواد  والواليات المتحدة األمريكية واليابان والمفوض وهناك مختبرات إض
  .هولنداو المتحدةألمانيا وبلجيكا وكندا والمملكة و األرجنتينالمرجعية في طور التأهيل حاليا في 

لة ٢٠١٨وفي عام   -٣٣ يل في مختبر المواد  ٤٨٧، جمعت الوكا عت جميعها للتحل نة من المواد النووية، خض عي
اً  النووية التابع للوكالة. فر عن تحليل  ٤٨١وجمعت الوكالة أيض عينة فرعية؛ ومن بين هذه  ١٠٢٠عينة بيئية، وهو ما أس

ع ما مجموعه  كل  ١٩٢العينات الفرعية خض ) ومختبر المواد النووية ٢عينة فرعية للتحليل في مختبر العينات البيئية (الش
  التابعين للوكالة، في حين خضعت بقية العينات الفرعية للتحليل في مختبرات أخرى منتسبة إلى شبكة مختبرات التحليل.

  

  زايبرسدورف، النمسا. ،تحليل النتائج في مختبر العينات البيئية التابع للوكالة -٢الشكل 

  
  الدعم

  تنمية القوى العاملة في ميدان الضمانات

مانات الوكالة، لفائدة ما مجموعه ٢٠١٨في عام   -٣٤ أن ض ين  ٣٠، عقدت الوكالة دورتين تمهيديتين بش من المفتش
ّ  ١٦٥المعيَّنين حديثاً. وخالل العام، عقدت الوكالة  مانات لتزويد مفتِ مانات دورة تدريبية في مجال الض ي ومحلِّلي الض ش

تة متدربين من  لوكية الالزمة. وأنهى س بنجاح الكاميرون وكينيا و وتركيا وفييت نام لنداألردن وتايبالكفاءات التقنية والس
مانات لعام  مانات في الميدان، ٢٠١٨برنامج المتدربين في مجال الض . وبغية تعزيز الكفاءات العملية الالزمة لتنفيذ الض

كل  قة ٣ُعقد عدد من الدورات التدريبية في مرافق نووية (الش مانات بطريقة واقعية وفعالة ومتس ) لتدريب موظفي الض
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دت هذه الدورات التدر تعداد لعمليات التفتيش ومتكاملة. وزوَّ اركين بما يلزمهم من الفهم والمهارات من أجل االس يبية المش
ميمية وعمليات المعاينة التكميلية. طة التحقُّق من المعلومات التص طالع بأنش أنها، واالض  وإجرائها وإعداد التقارير بش

ي، بهدف تنمية المهارات الال مانات، وُعقدت دورات أخرى في مقّرِ الوكالة الرئيس لة بالض زمة لمعالجة البيانات ذات الص
تُحدثت  تخدام أدوات التحليل التعاونية بفعالية. واس لة باس بيل المثال من خالل تنمية المهارات التحليلية المتص وذلك على س

للضمانات  ، بما في ذلك دورة تدريبية لتجديد المعلومات بشأن األساس القانوني٢٠١٨أيضاً دورات تدريبية جديدة في عام 
ة  تراك مع برامج الدعم الخاص لت الوكالة االش ار المرتبطة بها. وواص الت ومخاطر االنتش ودورة تدريبية حول المعّجِ

  بالدول األعضاء في وضع أدوات للتدريب وتنظيم دورات في المرافق النووية.

  

  مجموعة من مفتِّشي الضمانات التابعين للوكالة أثناء دورة تدريبية ُعقدت في معهد إليفتر أندرونيكاشفيلي للفيزياء في تبليسي. -٣الشكل 

  
  المشاريع المهمة في مجال الضمانات

  : تحديث تكنولوجيا معلومات الضماناتتكنولوجيا المعلومات

رة   -٣٥ ب الجدول الزمني المحدَّد في انتهت الوكالة من العملية المقرَّ مانات حس  ١٥لتحديث تكنولوجيا معلومات الض
روع تحديث تكنولوجيا ٢٠١٨أيار/مايو  تُكملت هذه العملية في إطار مش من النطاق وفي حدود الميزانية. وقد اس ، وض

جيا معلومات الضمانات، معلومات الضمانات، وانطوت على تحسين األدوات والتطبيقات البرامجية القائمة في نظام تكنولو
مانات، وتعزيز أمن المعلومات.  لة بتنفيذ الض تحداث أدوات لتكنولوجيا المعلومات وتطبيقات برامجية جديدة ذات ص واس
ومن خالل استكمال أنشطة التحديث، أنشأت إدارة الضمانات نظاماً لتكنولوجيا المعلومات يتيح، من بين  جملة أمور، جمع 

ة بالضمانات ومعالجتها وتقييمها بفعالية وكفاءة؛ وزيادة تيسير إجراء تحليل مسار التحريف واالقتناء؛ المعلومات ذات الصل
وتقديم مساعدة أكبر للمفتشين في تنفيذ أنشطة الضمانات في الميدان وفي مقّرِ الوكالة الرئيسي؛ وتحسين األساس الذي تقوم 

مواصلة استخالص استنتاجات الضمانات على أسس سليمة. وباالستفادة عليه تقنيات وتكنولوجيات الضمانات في الوكالة؛ و
من الخبرات المكتسبة خالل مشروع تحديث تكنولوجيا معلومات الضمانات، أدمجت الوكالة أفضل الممارسات في عمليات 

  توفير تكنولوجيا معلومات الضمانات وصيانتها.
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  ندوة الضمانات

ا  -٣٦ تض رين الثاني/نوفمبر، اس مانات الدولية، التي ُعقدت في تش ي في فيينا ندوة الض ها الرئيس فت الوكالة في مقّرِ
تقبلية". مانات المس تغاللها  بعنوان "بناء قدرات الض وركزت الندوة على تحديد التكنولوجيات المبتكرة التي يمكن اس

ين العمل ال راكات جديدة؛ وتحس راكات القائمة وإقامة ش مانات؛ وتعزيز الش مانات ألغراض الض يومي في مجال تنفيذ الض
كل  ارك في الندوة أكثر من ٤(الش خص من  ٨٠٠). وش ل الدعم الكبير المقدَّم من برامج الدعم  ٩٠ش واً. وبفض دولة عض

فرداً دعماً لتكاليف السفر بهدف حضور هذه الفعالية، وهو  ٩٠الخاصة بالدول األعضاء ومن المنظمات والعارضين، تلقَّى 
ع الجغرافي في صفوف المشاركين. ما أدَّى إلى ت   عزيز التنوُّ

  

إيضاح تكنولوجيات الواقع االفتراضي أثناء الندوة الثالثة عشرة بشأن الضمانات الدولية، والتي ُعقدت في مقّرِ الوكالة  -٤الشكل 
  الرئيسي في فيينا في تشرين الثاني/نوفمبر.

  االستعداد للمستقبل

درت الوكالة في أوائل عام   -٣٧ مانات، بعنوان  ٢٠١٨أص  -"خطة البحث والتطوير تقريرين تقنيين في مجال الض
قدرات للتحقق النووي" في الفترة  النووي التحقق مجال في والتنفيذ التطوير دعم "برنامجوبعنوان ، )STR-385( تعزيز ال

٢٠١٩-٢٠١٨")STR-386.( باط/فبر اء الذي يُعقد كلَّ وُعقد في ش ة بالدول األعض قي برامج الدعم الخاص اير اجتماع منّسِ
سنتين، وأبلغت األمانة الدول األعضاء خالله باحتياجاتها فيما يتعلق بالتحسينات المطلوب إدخالها على القدرات التقنية لدى 

ال التحقق النووي من  ذ في مج امج دعم التطوير والتنفي ألَّف برن ة. ويت ال دعم في  ٢٨٥الوك ام برامج ال ة من مه مهم
  والمفوضية األوروبية برامج دعم رسمية مع الوكالة. ١٨دولة ٢٠، كانت لدى ٢٠١٨مشروعاً. وبحلول نهاية عام  ٢٥

___________________ 

يكية، وجمهورية كوريا،   ١٨ تراليا، وألمانيا، والبرازيل، وبلجيكا، والجمهورية التش بانيا، وأس ي، واألرجنتين، وإس االتحاد الروس
ا، ين، وفرنس ويد، والص وفنلندا، وكندا، والمملكة المتحدة، وهنغاريا، وهولندا، والواليات المتحدة األمريكية،  وجنوب أفريقيا، والس

  .واليابان



 

 
 

 التعاون التقني
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  إدارة التعاون التقني ألغراض التنمية

  الهدف

تند إلى احتياجاٍت ويلبِّيها على نحو فعّال وكفؤ من أجل تعزيز القدرات التقنية للدول  ع وتنفيذ برنامج تعاون تقني يس وض
  واالستخدام اآلمن للتكنولوجيات النووية ألغراض التنمية المستدامة.األعضاء في التطبيق السلمي 

  برنامج التعاون التقني

سية لدى الوكالة لنقل التكنولوجيا النووية وبناء القدرات في مجال التطبيقات  -١ برنامج التعاون التقني هو األداة الرئي
النووية في الدول األعضاء. ويدعم البرنامج الدول األعضاء في تحقيق أولوياتها اإلنمائية، بما في ذلك الغايات ذات الصلة 

عيد الوطني في إ اً التعاون اإلقليمي واألقاليمي بين المحدَّدة على الص ِهّل البرنامج أيض تدامة. ويس طار أهداف التنمية المس
  الدول األعضاء والشركاء.

ية:  -٢ بالعلوم والتكنولوجيا النوو لة الوزاري المعنّي  لة خالل مؤتمر الوكا عاون التقني للوكا طة الت وأُبرزت أنش
ئة التي تواجه ال دي للتحديات الراهنة والناش ارك العديد من التص رين الثاني/نوفمبر. وش تنمية، الذي ُعقد في فيينا في تش

عاوني اإلقليمي  فاق الت ية لالت ية جانب عال ناولت ف ما ت قاش، في اركين في الن حّدثين ومش عاون التقني كمت نظراء وخبراء الت
) التحديات التي تواجه البلدان منخفضة األفريقي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين (اتفاق أفرا

اركون اختيروا  اء مش تدامة. وتولى إدارة النقاش أعض عاعي المس طة الدخل الراغبة في توفير خدمات العالج اإلش ومتوس
يع  تفادة حول مواض ادات والدروس المس رطان، حيث قدموا اإلرش عاعي والتخطيط لمكافحة الس من مجال العالج اإلش

تدامة. تراوحت ما بين إ عاعي بطريقة مس يع نطاق العالج اإلش عاعي وإلى الخطوات الالزمة لتوس اء مركز للعالج اإلش نش
  واستُعرض برنامج التعاون التقني أيضاً خالل معرض نُّظم على هامش المؤتمر.

  األطر البرنامجية القُطرية واالتفاقات التكميلية المنقَّحة

مرجعياً للتعاون التقني بين دولة عضو والوكالة، ما يساعد الدول األعضاء  يقّدم اإلطار البرنامجي القُطري إطاراً  -٣
كل متبادل التي يمكن دعمها من خالل البرنامج. وفي عام  على تحديد االحتياجات واألولويات اإلنمائية المتفق عليها بش

ة في التوقيع على ٢٠١٨ ال ت الوك ارك ّل من  ٢٤، ش اً لك اً قُطري امجي اراً برن ا، وااثيوبيإط ، أنتيغوا وبربودا، وأرميني
الم، والبحرينو يا، وبروني دار الس غار نا، وبنغالديش، وبل وا يا، وبيرو، وبوتس كا، وترك ماي ية الكونغو ، وجا جمهور

لوفينيا، ودولة بوليفيا المتعددة القوميات، وجمهورية فنزويال البوليفارية، وجمهورية تنزانيا المتحدة، والديمقراطية ، س
تانو تان، وقبرص، وطاجيكس وتو، وقيرغيزس . وكان هناك ما مجموعه نيكاراغوا، ونيجيريا، والمغرب، ومالطة، وليس

  .٢٠١٨إطاراً برنامجياً قُطرياً سارياً في عام  ١٠٠

اعدة التقنية من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية (اال -٤ أن تقديم المس تفاقات وتتحكَّم االتفاقات التكميلية المنقّحة بش
وان، هما اعدة التقنية. ووقعت دولتان عض تان التكميلية المنقحة) في تقديم الوكالة المس ليبيريا، اتفاقَْين تكميليَّين و تركمانس

ارية إلى ٢٠١٨منقَّحين في عام  اتفاقاً في نهاية عام  ١٣٦، ليرتفع بذلك العدد اإلجمالي لالتفاقات التكميلية المنقّحة الس
٢٠١٨.  

  األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائيةأطر عمل 

كل ل، ٢٠١٨واشتركت الوكالة في توقيع سبعة أُطر جديدة من أُطر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية في عام  -٥
ومن  يلو روانداو بوركينا فاس يش وتوو غاناو س ل مجموع أُطر عمل األمم المتحدة موريتانياو مالويو ليس ، وبذلك يص

اعدة  ارية المفعول التي وقعتها الوكالة إلى للمس يلة ٥٦اإلنمائية الس اعدة اإلنمائية وس . وتوفر أُطر عمل األمم المتحدة للمس
يق وتخطيط التنمية، وكذلك  اط الهيئات الوطنية المعنية بتنس للوكالة لزيادة الوعي بعملها في مجال التعاون التقني في أوس



GC(63)/5 
  ١١٦الصفحة 

  األمم المتحدة والشركاء اآلخرين.

  راكات والتعاون مع منظومة األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرىالش

، حضرت الوكالة منتدى أصحاب المصلحة المتعددين المعنّي بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار من ٢٠١٨وفي عام  -٦
توى المعنّي بالتنمية الم ي الرفيع المس ياس تدامة، ومنتدى األمم المتحدة الس تدامة لعام أجل أهداف التنمية المس في  ٢٠١٨س

تعراض،  تدامة قيد االس هامات العلوم والتكنولوجيا النووية في العديد من أهداف التنمية المس نيويورك. وأبرزت الوكالة إس
ث الهواء، وممارسات اإلدارة المستدامة لألراضي والمياه.   مثل إدارة الموارد المائية، ورصد تلوُّ

أن ال -٧ يعي بش تعراض المواض نهوض بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار من أجل تحقيق أهداف التنمية وخالل االس
حة،  تدامة ، لفتت الوكالة االنتباه إلى فوائد العلوم والتكنولوجيا النووية في مجاالت متنوعة مثل الزراعة، والص المس

  والصناعة، والطاقة، وإدارة المياه، والرصد البيئي.

يفي لل -٨ لت الوكالة دعم المعهد الص ان وكيونغجو، جمهورية وواص جامعة النووية العالمية، الذي ُعقد في بوس
حاصالً على منحة دراسية لحضور  ١٣، عبر اختيار ٢٠١٨ آب/أغسطس ٣حزيران/يونيه إلى  ٢٦كوريا، في الفترة من 

  ة.البرنامج والتعلُّم من أبرز القياديين والخبراء في العالم في مجال العلوم والهندسة واألعمال النووي

  اتفاقات الشراكة والترتيبات العملية

تمرت طوال عام  -٩ ية األوروبية من خالل تنفيذ اتفاقية  ٢٠١٨اس راكة طويلة األمد بين الوكالة والمفوض الش
طة، منها دورة تدريبية إقليمية  ٢٠١٦التفويض لعام  ، بموجب أداة التعاون في ميدان األمان النووي. ونُفِّذ عدد من األنش
تهلَكة في داكار في تموز/يوليه. وتم تدريب عن تكييف م ادر النيوترونية المس اط والمص ة النش عة غاما المنخفض ادر أش ص

  أربعة عشر مشاركاً من خمس دول أعضاء. وكان الغرض من هذه الدورة هو تفعيل أول مرفق نفايات مشعّة للسنغال. 

  تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي

يا ترتيباٍت عملية في ش -١٠ باط/فبراير، وقَّعت الوكالة ووزارة البحث العلمي والتكنولوجيا والتعليم العالي في إندونيس
لتعزيز وتحسين التعاون فيما بين بلدان الجنوب. وتيّسر الترتيبات العملية تقديم المساعدة في مجال التدريب وبناء القدرات، 

تخدام المر رين، واس افق المختبرية والتحليلية لدعم البلدان النامية األخرى، بما فيها أقّل البلدان نمواً وتوفير خبراء ومحاض
  والدول الجزرية الصغيرة النامية.

حة في  -١١ ان/أبريل، وقَّعت الوكالة مذكرة تفاُهم مع وزارة العلم والتكنولوجيا والتعليم العالي ووزارة الص وفي نيس
ن الجنوب والتعاون الثالثي فيما بين البلدان الناطقة باللغة البرتغالية، بهدف تعزيز البرتغال لتعزيز التعاون فيما بين بلدا

عاعي لألورام. ووافقت البرتغال على تقديم الدعم لـ  حة، والطب النووي، والعالج اإلش منحة  ٥٠التعاون في مجال الص
ية وزيارة علمية، تُنفذ من خالل برنامج التعاون التقني مجاناً خالل  اء الناطقة ٢٠٢٣-٢٠١٩الفترة دراس ، للدول األعض

  باللغة البرتغالية خصوصاً ال حصراً.

). وتحكم Enresaوفي أيار/مايو، ُوقّعت ترتيبات عملية بين الوكالة والمؤسسة اإلسبانية الوطنية للنفايات المشعّة ( -١٢
ف في النفايات المش رُّ ة الترتيبات العملية التعاون بين المنظمتين في مجال التص س توفر مؤس عّة واإلخراج من الخدمة. وس

Enresa .خبراء مؤهَّلين ألنشطة الوكالة وستستضيف أنشطة في مجال بناء القدرات  

جامعة ومؤسسة يابانية بُغية  ١١ووقّعت الوكالة ترتيباٍت عملية في تشرين الثاني/نوفمبر مع مجموعة مكّونة من  -١٣
رية في مجال الطب الن تعّزز الترتيبات العملية فرص تدريب المهنيين الطبيين دعم تنمية الموارد البش ووي حول العالم. وس

في الدول األعضاء في الوكالة على استخدام تقنيات التصوير لتشخيص األمراض غير المعدية وإدارتها، مع التركيز بشكل 
  اركنسون).خاص على اضطرابات الدماغ التنكسية مثل الخرف، ومرض ألزهايمر، ومرض الشلل الرعاش (ب
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ويّسرت الوكالة توقيع ثالث مذكرات تفاهم بين المكسيك وكوستاريكا، والمكسيك وبيرو، وكوستاريكا وبيرو، في  -١٤
  إطار جهودها الرامية لتعزيز إقامة الشبكات فيما بين المعاهد النووية الوطنية في المنطقة واستدامتها. 

  أفريقيا

اً في العاملين المؤهَّلين في العلوم والتكنولوجيا النووية، وفي العادة تعتمد   -١٥ اء نقص تواجه الدول اإلفريقية األعض
هذه الدول على التدريب المقدَّم في الخارج. وبدعم من الوكالة، جمع اجتماٌع هو األول من نوعه ُعقد في حزيران/يونيه 

اء الجامعات األفريقية وممثلي -نواب اركة في التعليم والتدريب. ورّكز االجتماع على رؤس ن عن الهيئات اإلقليمية المش
وسائل تلبية احتياجات تنمية الموارد البشرية في أفريقيا. واستضافت االجتماَع اللجنةُ الوطنية للعلم والتكنولوجيا واالبتكار 

  في كينيا.

  آسيا والمحيط الهادئ

رف التنمي -١٦ راكتها مع مص رين األول/أكتوبر عززت الوكالة ش يوي بتوقيعهما اتفاقاً إطارياً للتعاون في تش ة اآلس
طة التدريب  أن البرمجة القُطرية واإلقليمية وكذلك األعمال التحليلية، وأنش مية على تعاوٍن أوثق بش فة الرس فاء الص إلض

تدامة في آ ادية المس هم االتفاقية في التنمية االجتماعية واالقتص تس المة وبناء القدرات. وس يا في مجاالت الزراعة وس س
  األغذية، وتغيُّر المناخ، وإدارة مخاطر الكوارث، والبيئة، والصحة، والمياه.

يا لعام  -١٧ رت الوكالة منتدى المياه في آس رف التنمية  ٢٠١٨وكخطوة أولى في هذا التعاون، حض الذي نّظمه مص
يين في الم لحة الرئيس حاب المص يوي، حيث زادت الوعي بين أص نطقة بدور التكنولوجيا النووية في مواجهة تحديات اآلس

  العالقة الترابطية بين المياه والزراعة والطاقة.

ين  -١٨ افت الص تض ينية للطاقة الذرية، اس طالباً  ١٦وفي إطار الترتيبات العملية الموقَّعة بين الوكالة والهيئة الص
 لوجيا النووية في جامعة هاربين للهندسة.للدراسة لدرجتي الماجستير والدكتوراة في مجال العلوم والتكنو

  أوروبا

طى، أعطت الوكالة األولوية في عام  -١٩ يا الوس تدامة مع  ٢٠١٨في أوروبا وآس راكات مس للجهود المبذولة لبناء ش
يكية، الخبرة  ركاء، من أمثال المكتب الحكومي لألمان النووي في الجمهورية التش لحة. وقدَّم الش حاب المص مختلف أص

  ب لتعزيز األمان النووي في منطقة أوروبا.والتدري

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، شاركت الوكالة في المؤتمر الدولي للمياه المنعقد كل سنتين والذي ينّظمه مرفق البيئة  -٢٠
) إلقامة شراكات مع أصحاب المصلحة المعنيين ومشاريع المياه في أوروبا بما يساعد على ضمان أن يكون GEFالعالمية (

تقبل لتقييم موارد المياه الجوفية وتفاعالت المياه الجوفية دعم ياق التكيّف مع -الوكالة في المس طحية، في س المياه الس
زاً التخاذ القرارات القائمة على األدلة بما يدعم  طة إدارة المياه الحالية في المنطقة ومعّزِ التغيُّرات المناخية، متّمماً ألنش

  لمستدامة.من أهداف التنمية ا ٦الهدف 

ية لبرامج القوى النووية ٢٠١٨وفي عام  -٢١ اس ي أربع دورات تدريبية عن البنية األس اف االتحاد الروس تض ، اس
  وتقييمات األمان ذات الصلة، ودورتين دراسيتين في مجال إدارة الطاقة النووية، وثماني زيارات علمية.

  أمريكا الالتينية والكاريبي

ّكل الترتيبات العملية ُوقّعت ترتيباٌت عملية بين جام -٢٢ تش عة جزر الهند الغربية في مونا والوكالة في أيار/مايو.  وس
عاعي،  عة، والطب النووي، والعالج اإلش الجديدة دعامة التعاون بين المنظمتين في تدريب المهنيين في مجاالت علم األش

  ألمان اإلشعاعي.والفيزياء اإلشعاعية الطبية، واستخدام النظائر المستقّرة في التغذية، وا
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طس، وقّعت الوكالة ومركز الجماعة الكاريبية المعنّي بتغيُّر المناخ ترتيباٍت عملية للتعاون في  -٢٣ وفي آب/أغس
مجال استخدام العلوم والتكنولوجيا النووية في محاربة تغيُّر المناخ. تسهم الترتيبات العملية في تعزيز أنشطة التعاون التقني 

اء جديدة في الوكالة، وتوفر تلك الترتيبات التعاون فيما بين للوكالة في بلدان منط قة البحر الكاريبي التي هي دول أعض
ماك اإلقليمية؛  ايد األس حة والزراعة في منطقة البحر الكاريبي؛ والمنظمات اإلقليمية؛ وآلية مص وزارات البيئة والص

حة العامة ( رتيبات، نظمت الوكالة ومركز الجماعة الكاريبية المعنّي ). وفي إطار هذه التCARPHAوالوكالة الكاريبية للص
اهمة العلوم والتكنولوجيا النووية في بناء القدرة على التكيّف مع المناخ في منطقة البحر  بتغيُّر المناخ حلقة عمل عن "مس

  الكاريبي" في آب/أغسطس في فيينا.

المة  -٢٤ حة الزراعية وس ية للص كاريب لة ال لة والوكا عت الوكا رين ووقّ ية في تش بات عمل األغذية على ترتي
  الثاني/نوفمبر. وتوفّر الترتيبات العملية إطاراً للتعاون في مجاالت الزراعة المستدامة واألمن الغذائي.

  برنامج العمل من أجل عالج السرطان

طة العالج -٢٥ رطان األطفال للتعاون في أنش عاعي  وقعّت الوكالة على ترتيبات عملية مع المنظمة الدولية لس اإلش
  ألورام األطفال في البلدان المنخفضة والمتوسطة الّدخل.

المي، منها اجتماع  -٢٦ المي للتنمية ومنظمة التعاون اإلس تراك مع البنك اإلس لة من الفعاليات باالش لس وتّم تنظيم س
الوكالة أن تحصل على ُعقد في فيينا مع مؤسسات مالية تتخذ من النمسا مقراً لها، لمناقشة كيف يمكن للدول األعضاء في 

المي للتنمية  رطان. وفي تموز/يوليه، ناقش البنك اإلس ية الكبيرة لمكافحة الس اس اريع البنية األس األموال وطرق تمويل مش
ية رفيعة  رطان" في حلقة دراس يوية في مكافحة الس يوي والوكالة "التعاون دعماً لجهود البلدان اآلس رف التنمية اآلس ومص

  نتدى المعني باالبتكارات واإلجراءات لمكافحة األمراض غير المعدية الذي ُعقد في مانيال.المستوى خالل الم

سية رفيعة المستوى عن التوعية بالسرطان والدعوة لمحاربته في  -٢٧ وفي تموز/يوليه، شاركت الوكالة في حلقة درا
يدات األوليات األفريقيات و وات منتدى الس رتها عض افتها وحض تض و، اس المي. بوركينا فاس نّظمتها منظمة التعاون اإلس

كذلك عملت الوكالة مع أمانة الكومنولث لتنظيم جلسة نقاشية رفيعة المستوى عن "الشراكة من أجل مكافحة سرطان عنق 
  الرحم" خالل الدورة السابعة والستين لمؤتمر وزراء الصحة المجتمعية في شرق أفريقيا ووسط إفريقيا والجنوب اإلفريقي.

ب ودعم اال -٢٨ ي تنفيذ خمس دورات تدريبية إقليمية. وُدّرِ حياً من  ٩٨تحاد الروس واً  ١٥مهنياً ص دولة عض
ستونيا، وأرمينيا، وأذربيجان( ستان، وبيالروسيا، وبلغاريا، وأوزبكستان، وإ ، جمهورية مولدوفا، والجبل األسود، وتركمان
ربياو تان، وص تان، وقيرغيزس عاعي عالي الدقة، بما في ذلك هنغاريا، وليتوانيا، والتفيا، وكازاخس ) في مجال العالج اإلش

المة  عاعي، وكذلك في مجال الوقاية واألمان والس مان الجودة ألنظمة تخطيط العالج والعالج اإلش عيع الداخلي، وض التش
  ومنع وقوع الحوادث في العالج اإلشعاعي.

ائيّي ع -٢٩ رت الوكالة تدريباً أثناء العمل الثنين من أخص عاعي واثنين من فنيّي العالج ويّس الج األورام اإلش
رائيل. وتّم تقديم التدريب كجزء من  رطان الرائدة في إس عاعي من جمهورية تنزانيا المتحدة في مرافق رعاية الس اإلش

  مشروع تعاون تقني مستمر لتعزيز وتوسيع البرنامج الوطني لمكافحة السرطان.

الجهات المانحة المحتملة والشركاء المحتملين ألغراض مبادرة كبيرة بدأ التواصل الخارجي مع  ٢٠١٨وفي عام  -٣٠
رطانات التي تنفرد بها المرأة، وللتدريب المتعلق  عاعي للس يع نطاق خدمات الطب النووي والعالج اإلش تهدف إلى توس

أنشطة حشد الموارد بالسرطان في إفريقيا، ولسرطانات األطفال. واستُكشفت مع شركاء محتملين فرُص التعاون في مجال 
املة  حية ألغراض المكافحة الش تراتيجيات والبرامج الوطنية، وبناء قدرات القوى العاملة الص وتعزيز الوعي، ودعم االس

  للسرطان في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
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  االتفاقات التعاونية اإلقليمية والبرمجة اإلقليمية

  أفريقيا

، خالل اجتماع ٢٠٢٣-٢٠١٩ُوضعت الصيغة النهائية لإلطار التعاوني االستراتيجي اإلقليمي التفاق أفرا، للفترة  -٣١
يوس في عام  . ويدعم اإلطار تحديد وترتيب أولويات فرص التعاون اإلقليمي ٢٠١٨لفرقة عمل اتفاق أفرا ُعقد في موريش

لمية للعلوم وال تدام للتطبيقات الس مل المجاالت في الترويج المس راكات. وتش ر بناء الش تكنولوجيا النووية في أفريقيا، وييّس
ذات األولوية لإلطار التعاوني االستراتيجي اإلقليمي الصحة البشرية، والغذاء والزراعة، واألمان اإلشعاعي. وشّدد اإلطار 

ين تأدية لة تحس تراتيجي اإلقليمي التفاق أفرا على الحاجة إلى مواص وجودة برنامج التعاون التقني في  التعاوني االس
ية من أجل تلبية الحاجة الملّحة إلى الموارد  المنطقة. ومثّلت جودة التدريبات الفردية والجماعية أحد االعتبارات الرئيس
ابقة للتدريب،  بيل المثال، دورات التعلُّم اإللكتروني الس ل من خالل، على س كل أفض رية الماهرة في أفريقيا بش البش

اً آليات للتعاون واالم أت فرقة العمل أيض لة. وأنش طة التدريبية المطوَّ تحانات المنهجية في نهاية الدورات التدريبية واألنش
  فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي في مجاالت أخرى شملت تطوير الطاقة، والتطبيقات الصناعية، وموارد المياه. 

رون للفر -٣٢ ع والعش اركون وُعقد االجتماع التاس يق العامل التقني التفاق أفرا في غانا في تموز/يوليه. واعتمد المش
  توصيات لزيادة تعزيز التعاون اإلقليمي في أفريقيا، بوسائل من بينها إنشاء مراكز إقليمية مختارة جديدة التفاق أفرا.

رين لممثلي اتفاق أفرا -٣٣ ع والعش افت الوكالة االجتماع التاس تض بتمبر، اس وذلك على هامش الدورة  وفي أيلول/س
نوي لعام  اركون في االجتماع تقرير اتفاق أفرا الس تين للمؤتمر العام للوكالة. واعتمد المش ، ٢٠١٧العادية الثانية والس

تراتيجي اإلقليمي الثالث التفاق أفرا لفترة  اريع اإلقليمية المقترحة ٢٠٢٣-٢٠١٩واإلطار التعاوني االس ، ومذكرة المش
  .   ٢٠٢١-٢٠٢٠فترة التفاق أفرا لل

  آسيا والمحيط الهادئ

رة، بما في ذلك تعزيز البنية  -٣٤ يا والمحيط الهادئ على األولويات المقرَّ رّكز إعداد البرنامج اإلقليمي لمنطقة آس
هين، بما  هين والموجَّ عاعي، ونظر في آليات تعزيز التعاون من خالل العالقات القائمة بين الموّجِ ية لألمان اإلش اس األس

  ائمة بالفعل في المنطقة.  يعزز الشراكات ويمضي قُُدماً بالخبرات الق

) خطة عمل RCAأنشأ االتفاق التعاوني اإلقليمي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين ( -٣٥
ع برنامج االتفاق التعاوني اإلقليمي للفترة  اريع لدورة التعاون التقني ٢٠٢١-٢٠٢٠لوض .  وتّم تقديم ثمانية مقترحات مش

مان تمويل خارج عن ٢٠٢١-٢٠٢٠للفترة  راكات، وض اف فرق تعزيز الش تكش ل االتفاق التعاوني اإلقليمي اس .  وواص
مال وبلدان  الميزانية دعماً لبرنامج االتفاق، والترويج للتعاون التقني فيما بين البلدان النامية من خالل التعاون بين بلدان الش

شغيلية الخاصة باالتفاق التعاوني اإلقليمي لتعزيز فعالية  الجنوب، وفيما بين بلدان الجنوب. ونُقّحت اإلرشادات والقواعد الت
  وكفاءة أنشطة االتفاق.

يا للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا  -٣٦ ل االتفاق التعاوني للدول العربية الواقعة في آس وواص
اء للتعاون  يا) الترويج فيما بين دوله األعض مية النوويين (اتفاق عراس التقني والتعاون فيما بين بلدان الجنوب. وتّمت تس

رطان والمركز الطبي  يا، ُهما مركز الكويت لمكافحة الس أول مركزين من مراكز الموارد اإلقليمية التابعة التفاق عراس
اء ف ير التعاون فيما بين الدول األعض رين الثاني/نوفمبر لتيس يا. التابع للجامعة األمريكية في بيروت، في تش ي اتفاق عراس

يا للتعاون التقني لدورة  اريع جديدة في إطار برنامج اتفاق عراس بعة مقترحات مش ، امتداداً ٢٠٢١-٢٠٢٠تلقّت الوكالة س
لإلنجازات السابقة، واستكشافاً لمجاالت جديدة تعالج المشكالت العابرة للحدودة والمشتركة ضمن الدول األعضاء في اتفاق 

  ى التركيز على بناء االعتماد على الذات وإنشاء الشبكات.عراسيا، باإلضافة إل
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  أوروبا

ركاء اإلقليميين والدوليين  -٣٧ اء والش ّب اهتمام الوكالة على الحفاظ على تفاعالتها القوية مع الدول األعض انص
وعات مثل النموذج الجديد لألُطر ال٢٠١٨المعنيين في عام  تراتيجية للنظر في موض برنامجية . وُعقدت اجتماعات اس

يغة  ع الص اهمة قيّمة، ووض يعية ذات األولوية حيث يمكن للوكالة أن تقّدم مس طة في المجاالت المواض القُطرية، واألنش
روعاً إقليمياً جديداً في دورة التعاون التقني  ٢٣النهائية للنموذج اإلقليمي ألوروبا.  وفي كانون الثاني/يناير، أُطلق  مش

  .٢٠١٩-٢٠١٨الجديدة للفترة 

ان/أبريل  -٣٨ اء  في نيس مي، فقد اعتمدت الدول األعض وفي حين أن أوروبا ليس لديها اتفاق تعاوني إقليمي رس
أن التخطيط للبرنامج  "٢٠٢١-٢٠١٨"النموذج اإلقليمي ألوروبا للفترة  ّمن توجيهات بش خته المنقّحة والذي تض في نس

اورات مع الدول األع٢٠٢١-٢٠٢٠اإلقليمي للفترة  اريع لدعم األهداف اإلنمائية . وُعقدت مش اميم المش اء لتعزيز تص ض
اء. وفي عام  تراتيجي لبرنامج التعاون التقني ٢٠١٨للدول األعض اً على تحديث اإلطار االس اء أيض ، وافقت الدول األعض

  في منطقة أوروبا.

من أوروبا -٣٩ تهالل برامج قوى نوويو وض اء أو تفّكر في اس تهلت عّدة دول أعض طى، اس يا الوس وطوال عام  ة.آس
ميم ٢٠١٨ نع القرار وعلى امتداد الخطوات الالحقة لتص اء في جميع مراحل عملية ص ، دعمت الوكالة الدول األعض

ييد وتشغيل محطات القوى النووية، وفقاً للمبادئ التوجيهية والمعايير الراسخة للوكالة. بة للدول األعضاء التي  وتش وبالنس
ع غّل محطات قوى نووية أو توّس غيل المأمون الفعّال طويل األجل  تش قدراتها في مجال القوى النووية، دعمت الوكالة التش

مان إنتاج اليورانيوم وإمداداته. ر  وكذلك ض بيل المثال، حض اركاً من  ٣٢وعلى س واً حلقة عمل إقليمية  ١٢مش دولة عض
ة، و ات القوى النووي ة في محط رين عن تطبيق وترخيص نُظم األجهزة والتحكم الرقمي ل في تش ة العم دت حلق ُعق

روع تعاون تقني إقليمي يهدف إلى تعزيز إدارة أعمار  الثاني/نوفمبر في يريفان، أرمينيا. ونُّظمت حلقة العمل في إطار مش
  محطات القوى النووية ألغراض التشغيل الطويل األجل. 

عاعي و٢٠١٨وفي عام  -٤٠ طى، ، قّدمت الوكالة الدعم الرامي إلى تعزيز األمان اإلش يا الوس النووي في أوروبا وآس
سابقة، وتطوير البنية األساسية، واألمان، والتشغيل طويل األجل لمحطات  بما في ذلك استصالح مواقع إنتاج اليورانيوم ال
طة الوكالة على تعزيز األطر الرقابية في المنطقة. وُعقدت حلقة عمل في  افة إلى ذلك، رّكزت أنش القوى النووية. وباإلض

ور ممثلين عن /تموز غيرة  ٢٥يوليه بحض ناعية والطبية الص ة األطر الرقابية إلخراج المرافق البحثية والص بلداً لمناقش
  المستخِدمة لمواد مشعّة ومصادر مشعّة من الخدمة، وحّددت حالة لوائح اإلخراج من الخدمة.

التراث الثقافي. وقام ممثالن عن مختبرات وتبدي عّدة دول أعضاء في منطقة أوروبا اهتماماً كبيراً بالحفاظ على  -٤١
اَرا ( ية التابعة لوكالة تراث مالطة والهيئة الرقابية الوطنية بزيارة علمية جماعية إلى جامعة فِرَّ خيص ) Ferraraالعلوم التش

عاعي بطريقة الحّد ك ( وير اإلش كل k-edgeفي إيطاليا للتعرف على التص ة بالتراث الثقافي (الش ونتيجة لذلك ). ١) الخاص
تخدام تقنية الحّد ك. وأُدخلت  ل باس كل أفض نوعات التراثية الثقافية في مالطة بش ائص المص باتا قادرين على تحديد خص

 تحسينات لتدريع التصوير اإلشعاعي في مختبرات العلوم التشخيصية التابعة لوكالة تراث مالطة.
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(صورة مستنسخة مهداة من  تطبيق مقياس زوايا الحّد ك ألغراض التراث الثقافي.زائرون علميون من مالطة ُدّربوا على  -١الشكل 
  إم. غريما/وكالة تراث مالطة).

  أمريكا الالتينية والكاريبي

يق التقني لالتفاق التعاوني لترويج العلم والتكنولوجيا النوويين  -٤٢ ر لمجلس التنس ع عش يقي التاس ُعقد االجتماع التنس
الكاريبي (اتفاق أركال) في فيينا في أيار/مايو لتحديد األولويات اإلقليمية، واختيار مقترحات المشاريع في أمريكا الالتينية و
اركون ٢٠٢١-٢٠٢٠لدورة التعاون التقني  ، وتحليل التقّدم المحَرز من جانب البرنامج اإلقليمي التفاق أركال. واتفق المش

  ضالً عن خطة جديدة للرصد والتقييم.أيضاً على استراتيجيات جديدة للشراكة والتواصل، ف

وفي أيلول/سبتمبر، ُعقد االجتماع التاسع عشر لمجلس ممثلي أركال في فيينا خالل الدورة العادية الثانية والستين  -٤٣
ونظر ممثلو الدول األطراف اتفاق أركال في إنجازات العام السابق واستعرضوا المشاريع اإلقليمية العشرة  للمؤتمر العام.

ووافق الممثلون أيضاً على خطة عمل الستراتيجية تواُصل تخّص  ).٢٠٢١-٢٠٢٠ترحة لدورة التعاون التقني المقبلة (المق
   .٢٠١٩النطالق اتفاق أركال، المقّرر االحتفال به في عام  ٣٥الذكرى 

الدول األعضاء  للتعاون التقني في ٢٠٢٦-٢٠٢٠وتعمل الوكالة على تيسير النموذج االستراتيجي اإلقليمي للفترة  -٤٤
رين الثاني/نوفمبر تقّدماً في عملية  في منطقة البحر الكاريبي. وأحرز اجتماع خبراء من منطقة البحر الكاريبي ُعقد في تش

من مواءمة الوثيقة مع األولويات اإلقليمية. طة الوكالة في المنطقة، وتوفر إطاراً  اإلعداد، بما يض توّجه الوثيقة أنش وس
  مات اإلقليمية وفيما بين الدول األعضاء.للتعاون مع المنظ

  برنامج العمل من أجل عالج السرطان

رطان عنق الرحم  -٤٥ حة العالمية، ومؤتمر وقف س حة العالمية، وقمة الص اركت الوكالة في أعمال جمعية الص ش
وسرطان الثدي وسرطان البروستاتا في أفريقيا، ومؤتمر وزراء صحة الكومنولث وشرق أفريقيا ووسط إفريقيا والجنوب 
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رطان؛  رطان، حيث أبرزت جهود اإلفريقي؛ والقمة العالمية للقادة المعنيين بمكافحة الس والمؤتمر العالمي المعنّي بالس
اً اجتماعات فرقة  رت الوكالة أيض رطان. وحض اء في تلبية أولويات واحتياجات مكافحة الس الوكالة في دعم الدول األعض

تركة بين الوكاالت المعنية بالوقاية من األمراض غير المعدية ومكافحتها، التي تنّس  طة عمل األمم المتحدة المش ق أنش
ها في مواجهة  مات بالتزا فاء  عالم في الو لدان ال تدعم ب ية التي  لدول ية ا ائر المنظمات الحكوم حدة وس منظمات األمم المت

  األمراض غير المعدية ذات األبعاد الوبائية العالمية.

ية المتكاملة لبرنامج العمل من -٤٦ تعراض تعراض في إطار البعثة االس اء بعثات االس بع دول أعض أجل  وأجرت س
والتوصيات . موريشيوس، والمكسيك، و١مقدونيا الشمالية، وغيانا، وأوكرانيا، وإندونيسيا، وأفغانستانعالج السرطان، هي 

ات تعراض تمدة من تلك االس تناد إلى أدلة من أجل تعزيز القدرات الوطنية في لعملية  تقّدم الدعم المس اتخاذ القرارات باالس
ير تحديد  رطان وتيس ية المتكاملة لبرنامج مكافحة الس تعراض ّكل البعثات االس تثمارات ذات األولوية. وتش التدخالت واالس

سرطان، بالتعاون  سة، مثل وضع الخطط الوطنية لمكافحة ال ساس مساعدة المتابعة المكرَّ سرطان أ العمل من أجل عالج ال
  مع الشركاء.

دعماً  نيكاراغواو ناميبياو موزامبيقو مالويو سوتوليو فييت ناموقّدمت الوكالة، مع منظمة الصحة العالمية، إلى  -٤٧
رطان. كذلك تلقّت ألبانيا تقييَم الخبراء لما حققته من تقدُّم  ع خططها الوطنية لمكافحة الس ارياً من خبراء الوكالة لوض تش اس

  في مكافحة السرطان.

  إدارة برنامج الوكالة للتعاون التقني

روفات البرامج، في ٢٠١٨في عام  -٤٨ اء، كما تعبِّر عنها مص مثّلت أولويات الدول األعض حة والتغذية، ، تـ الص
كل  )، مع وجود بعض التباينات في التركيز بين المناطق. وبحلول نهاية العام، ٢واألمان واألمن، واألغذية والزراعة (الش

روعاً عامالً. وخالل العام، تم إغالق  ١٠١٦كان هناك  اور مع الدول  ١٨٢مش روع واحد منها بالتش روعاً وإلغاء مش مش
 مشروعاً إضافياً في طور اإلغالق. ولم يُطلب أي مشروع احتياطي برنامجي. ٥٠٨اك األعضاء المعنية، وكان هن

(بسبب تقريب األرقام فإنَّ النسب المئوية قد ال تصل بالضبط إلى . ٢٠١٨ المبالغ المدفوعة حسب المجال التقني لعام -٢الشكل 
١٠٠%(.  

___________________ 

  .٢٠١٩شباط/فبراير  ١٥يحل االسم "مقدونيا الشمالية" محل االسم السابق "جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً" اعتباراً من  ١
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  أبرز التطورات المالية

ندوق التعاون  -٤٩ مل متأخرات  ٧٨٫٣ما مجموعه  ٢٠١٨التقني لعام بلغت المدفوعات لص مليون يورو (ال تش
تهدف البالغ  ترداد، والتكاليف المتنوعة)، مقارنة بالرقم المس اركة الوطنية، والتكاليف البرنامجية المقررة االس تكاليف المش

ل معدل تحقيق المدفوعات في نهاية عام  ٨٥٫٧ كل  %٩١٫٤إلى  ٢٠١٨مليون يورو، فوص تخدام هذه )٣(الش . وأدى اس
  .%٨٥٫٧الموارد إلى معدل تنفيذ في صندوق التعاون التقني مقداره 

  

 

  .٢٠١٨-٢٠٠٩االتجاهات في معدل التحـقيق،  -٣الشكل 

  تحسين جودة برنامج التعاون الـتقني

اٍت إعالمية لنحو ٢٠١٨في عام  -٥٠ جهة معنيّة بالتعاون التقني في مقّر  ٤٧٥، عقدت الوكالة فعالياٍت تدريبية وجلس
المنطقي، وحلقات عمل قُطرية  الوكالة الرئيسي وفي الدول األعضاء. وشملت األنشطة التدريب على استخدام نهج اإلطار

تكمال تقارير تقييم التقّدم المحَرز في  د والتقييم مع التركيز على اس اريع، والتدريب على الرص ميم المش وإقليمية لتص
كل حلقات عمل  اً عن معايير جودة التعاون التقني، ومعلومات عامة عن برنامج التعاون التقني في ش اريع، وعروض المش

تخ خة المحدَّثة من وحدة التدريب النمطية اإللكترونية على نهج اإلطار المنطقي من جانب قرابة توجيهية. واس دمت النس
  جهة معنية بالتعاون التقني وذلك منذ إطالقها. ٩٠٠

ميم برنامج الوكالة للتعاون التقني للفترة  -٥١ درت المبادئ التوجيهية لتخطيط وتص في كانون  ٢٠٢١ -٢٠٢٠وص
استُعرضت وُحّدثت نماذج وإرشادات تصميم المشاريع، بناًء على تجربة دورات التعاون التقني السابقة الثاني/يناير. كذلك 

  ومن أجل األخذ بتوصيات عمليات التدقيق والتقييم الداخلية والخارجية.

  رصد وتقييم مشاريع التعاون التقني

ة اإللكترونية لتقارير تقييم ٢٠١٨وأُجري في عام  -٥٢ ل للمنص المقدَّمة من  ٢٠١٧التقدُّم المحَرز لعام  تحليل مفصَّ
ة الجديدة لتقارير التعاون التقني. ة اإللكترونية، منذ إدخالها في عام  خالل المنص ينات ٢٠١٧وأّدت المنص ، إلى تحس

  ملموسة في معّدالت التقديم واالستكمال، وكمية وجودة التقارير المقدَّمة.

  بالمدفوعاتمعدل التحقيق فيما يتعلق 

٩١٫٤٪  

٩٢٫٦٪  

  النسبة المئوية من الرقم المستهدف المتعهَّد به

٩٨٫٣٪  

٩٩٫٦٪  

٩٣٫٥٪  

٩٣٫٦  ٪٩٤٫١٪  

٩٤٫١٪  

٩٢٫٨٪  

٩٢٫٨٪  

٨٩٫٧٪  
٨٩٫٨٪  

٩٢٫٣٪  

٩٢٫٣٪  

٨٩٫٣٪  
٨٩٫٣  ٪٨٩٫٣٪  

١٠٥٫٠٪  

١٠٠٫٠٪  

٩٥٫٠٪  

٩٠٫٠٪  

٨٥٫٠٪  

٨٠٫٠٪  

٩٤٫٥٪  

٩٤٫٥٪  

٨٩٫٣٪  

٢٠٠٩       ٢٠١٠       ٢٠١١       ٢٠١٢      ٢٠١٣       ٢٠١٤       ٢٠١٥       ٢٠١٦       ٢٠١٧       ٢٠١٨  
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  التواصل الخارجي واالتصاالت

ل ال -٥٣ ركاء الحاليين والمحتملين والجهات المانحة والمجتمع اإلنمائي التواص اء والش خارجي مع الدول األعض
أن العلوم  تُعرض برنامج التعاون التقني خالل مؤتمر الوكالة الوزاري بش ية للوكالة. واس اس طة األس الدولي هو أحد األنش

ئة التي  دي للتحديات الراهنة والناش أن فهم العبء المزدوج والتكنولوجيا النووية: التص تواجه التنمية، والندوة الدولية بش
أن إبالغ الجمهور بالطوارئ النووية  دي له، والندوة الدولية بش طة تّدخل فعّالة للتص وء التغذية من أجل القيام بأنش لس

  واإلشعاعية.

ثالث والستين للبحوث ونُّظم معرض يركّز على أنشطة الوكالة في مجال الصحة البشرية خالل المؤتمر السنوي ال -٥٤
الصحية للوكالة الكاريبية للصحة العامة، في سانت كيتس ونيفس في حزيران/يونيه. كذلك شاركت الوكالة في قمة الصحة 
رطان" إلى جانب عدد آخر من الفعاليات  العالمية وتحّدثت خالل حلقة النقاش المعنونة "إدارة العقد المقبل في مجال الس

رطان.  رة خالل المعرض العالمي للتنمية القائمة على التعاون فيما بين بلدان المتعلقة بالس اً حاض وكانت الوكالة أيض
اركت في الفعالية الجانبية "مرفق جمهورية كوريا مكتب األمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان -الجنوب في نيويورك، وش

  الجنوب: االبتكار في الممارسة والتحديات والحلول".

ت ثالث فعاليات جانبية دعم الوكالة لجهود وخالل الد -٥٥ تين للمؤتمر العام للوكالة، عرض ورة العادية الثانية والس
ساء من المنطقة األفريقية العامالت في  الدول األعضاء في محاربة السرطان، والمعهد النووي المشترك بين القارات، والن

  المجال النووي. 

ر أكثر من  -٥٦ ياً من  ٦٠وحض أن التعاون التقني لفائدة  ٤٣دبلوماس نوية بش ية الس بعثة دائمة الحلقة الدراس
بعثة دائمة الحلقة الدراسية األولى بشأن التعاون التقني لفائدة  ١٨دبلوماسياً من  ١٩الدبلوماسيين المنعقدة في فيينا، وحضر 

يتان للمشاركين استعراضاً شامالً لبرنامج الدبلوماسيين المنعقدة في جنيف في تشرين األول/أكتوبر. وقدَّمت الحلقتان الدراس
  التعاون التقني.

شرت على اإلنترنت ٢٠١٨وفي عام  -٥٧ شأن التعاون التقني، بما في ذلك  ١٥٥، نُ رة  ٧مادة إخبارية ب مقاالت مصوَّ
اب  IAEATC@تغريدة من الحساب  ٧٧٠مقطعاً فيديوياً. وخالل العام، أُرسل أكثر من  ١٥و اآلن على تويتر، ولهذا الحس

ية في إطار التعاون التقني على موقع "لينكدين"  ٤٥٠٠أكثر من  لين على ِمنح دراس متابع. ومجموعة الخريجين الحاص
  عضو. ١٧٠٠يزيد عدد أعضائها اليوم على 

  المساعدة التشريعية

لت الوكالة في عام  -٥٨ اء من خالل برنامج التعاون ٢٠١٨واص ريعية إلى دولها األعض اعدة التش التقني.  تقديم المس
مت مساعدة تشريعية ثنائية قطرية إلى  دولة عضواً، عن طريق تعليقات خطية ومشورة حول صياغة التشريعات  ١٧وقُّدِ

النووية الوطنية. كما استعرضت الوكالة اإلطار القانوني لعدد من البلدان المستجّدة كجزء من بعثات االستعراض المتكامل 
ية النووية. اس ي للوكالة، أتاحت ونُظِّ  للبنية األس يرة األجل إلى المقّر الرئيس مت لعدد من األفراد زياراٌت علمية قص

  للحاصلين على المنح الدراسية فرصة اكتساب مزيد من الخبرة العملية في القانون النووي.

رين األول/أكتوبر في مدينة بادن،  -٥٩ ا. ونظَّمت الوكالة الدورة الثامنة لمؤتمر معهد القانون النووي في تش النمس
مة  ساليب تدريس قائمة على التفاعل والممارسة، هي دورة مصمَّ ستخدم أ سبوعين وت ستغرق أ شاملة، التي ت وهذه الدورة ال
لتلبية الطلب المتزايد من جانب الدول األعضاء على المساعدة التشريعية ولتمكين المشاركين من اكتساب فهم راسخ لجميع 

الً عن  ر جوانب القانون النووي، فض ها. وقد حض تعراض ريعات النووية الوطنية لبلدانهم أو تعديلها أو اس ياغة التش ص
 دولة عضواً. ٥٢مشاركاً من  ٦١التدريب 
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اء في منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي في  -٦٠ أن القانون النووي للدول األعض وُعقدت حلقة عمل إقليمية واحدة بش
انتياغو في حزيران/يونيه. وتناولت حلقة ال أن س عمل جميع جوانب القانون النووي، ووفَّرت محفالً لتبادل اآلراء بش

دولة عضواً. كذلك نُّظمت حلقات  ١٨مشاركاً من  ٣٣المواضيع المتصلة بالصكوك القانونية الدولية. وحضر هذه الفعالية 
عبية، عمل وطنية عن الجوانب المختلفة للقانون النووي في دولة بوليفيا المتعددة القوميات، وج مهورية الو الديمقراطية الش

  وليسوتو، والفلبين، والسودان.

  الفعالية الخاصة بالمعاهدات

ة بالمعاهدات التي أتاحت  -٦١ تون للمؤتمر العام انعقاد فعالية الوكالة الثامنة الخاص هدت الدورة العادية الثانية والس ش
الموَدعة لدى المدير العام، وال سيما ما يتعلق منها  للدول األعضاء فرصة إضافية إليداع صكوك التصديق على المعاهدات

باألمان واألمن النوويين وما يتصل بالمسؤولية المدنية عن األضرار النووية، أو صكوك قبول تلك المعاهدات أو الموافقة 
اء على االتفاقيات  ات إعالمية الطالع ممثلين من عدة دول أعض مام إليها. وقُِدّمت جلس التي اعتُِمدت تحت عليها أو االنض

رعاية الوكالة. ورّكزت الفعالية الخاصة بالمعاهدات لهذه السنة على وجه الخصوص على اتفاقية األمان النووي واالتفاقية 
ف في النفايات المشعّة. ف في الوقود المستهلَك وأمان التصرُّ  المشتركة بشأن أمان التصرُّ



 ١المرفق

تخدام الموارد في عام   -١الجدول ألف  يص الميزانية العادية واس ب البرنامج والبرنامج  ٢٠١٨تخص ي  بحس الرئيس
  (باليورو)

ندوق البرنامج العادي الخارجة عن   -٢الجدول ألف  تخدام موارد ص ب البرنامج  ٢٠١٨الميزانية في عام اس بحس
  والبرنامج الرئيسي (باليورو)

ب المجال التقني والمنطقة في   -(أ)٣الجدول ألف  ندوق التعاون التقني بحس روفات (المبالغ المدفوعة) من ص المص
  ٢٠١٨ عام

  (أ)٣رسم بياني للمعلومات الواردة في الجدول ألف   -(ب)٣الجدول ألف 

  ، بحسب نوع االتفاق٢٠١٨المواد النووية الخاضعة لضمانات الوكالة في نهاية عام  كمية  -٤الجدول ألف 

عدد المرافق ومناطق قياس المواد النووية الواقعة خارج المرافق الخاضعة لضمانات الوكالة خالل   -٥الجدول ألف 
  ٢٠١٨عام 

افية وبروتوكوالت كمي   -٦الجدول ألف  مانات وبروتوكوالت إض غيرة (في عقد اتفاقات ض كانون  ٣١ات ص
  )٢٠١٨األول/ديسمبر 

اركة في المعاهدات المتعِدّدة األطراف التي يكون المدير العام هو الوديع لها (الحالة في   -٧الجدول ألف   ٣١المش
  )٢٠١٨كانون األول/ديسمبر 

ً   -٨الجدول ألف    )٢٠١٨ن األول/ديسمبر كانو ٣١(الحالة في  الدول األعضاء التي عقدت اتفاقاً تكميلياً منقَّحا

  )٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١(الحالة في  قبول تعديل المادة السادسة من النظام األساسي للوكالة  -٩-الجدول ألف

ي للوكالة  -١٠الجدول ألف  اس رة من النظام األس مبر  ٣١(الحالة في  قبول تعديل المادة الرابعة عش كانون األول/ديس
٢٠١٨(  

االتفاقيات التي تم التفاوض عليها واعتمادها تحت رعاية الوكالة و/أو التي يكون المدير العام هو   -١١الجدول ألف 
رات ذات الصلة)   الوديع لها (الحالة والتطوُّ

  )٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١مفاعالت القوى النووية قيد التشغيل وقيد التشييد في العالم (في   -١٢الجدول ألف 

  مشاركة الدول األعضاء في أنشطة مختارة للوكالة  -١٣الجدول ألف 

عاعي (بعثات   -١٤الجدول ألف  ية الرقابية لألمان اإلش اس أن البنية األس ارية بش تش ) في عام AMRASالبعثات االس
٢٠١٨  

تهلك   -١٥الجدول ألف  عة والوقود المس رف في النفايات المش تعراض المتكاملة المتعلقة بالتص بعثات خدمة االس
  ٢٠١٨) في عام ARTEMISواإلخراج من الخدمة واالستصالح (بعثات 

  ٢٠١٨) في عام EduTAبعثات تقييم التعليم والتدريب (بعثات   -١٦الجدول ألف 

  ٢٠١٨) في عام EPREVللطوارئ (بعثات بعثات استعراض إجراءات التأهب   -١٧الجدول ألف 

___________________ 

 على القرص المدمج المرفق.متاحة  ٣٩-إلى ألف ٣٤-الجداول من ألف ملحوظة:



رطان التابع للوكالة (بعثات   -١٨الجدول ألف  ) في عام imPACTالبعثات المتكاملة لبرنامج العمل من أجل عالج الس
٢٠١٨  

  ٢٠١٨) في عام INIRبعثات االستعراض المتكامل للبنية األساسية النووية (بعثات   –١٩الجدول ألف 

ـة فيمـستعراض المتكامل للبنية األساسية النوويبعثات اال  -٢٠الجدول ألف  ات ـوث (بعثـالت البحـا يخصُّ مفاعـ
INIR-RR ٢٠١٨) في عام  

  ٢٠١٨) في عام INSARRبعثات التقييمات المتكاملة ألمان مفاعالت البحوث (بعثات   -٢١الجدول ألف 

  ٢٠١٨) في عام IPPASبعثات الخدمة االستشارية الدولية المعنية بالحماية المادية (بعثات    -٢٢الجدول ألف 

  ٢٠١٨) في عام IRRSبعثات خدمة االستعراضات الرقابية المتكاملة (بعثات    -٢٣الجدول ألف 

  ٢٠١٨) في عام ISCAبعثات التقييم المستقل لثقافة األمان (بعثات    -٢٤الجدول ألف 

  ٢٠١٨) في عام KMAVبعثات في إطار الزيارة للمساعدة في مجال إدارة المعارف (بعثات   -٢٥الجدول ألف 

  ٢٠١٨) في عام ORPASبعثات خدمة تقييم وقاية العاملين من اإلشعاعات (بعثات   -٢٦الجدول ألف 

  ٢٠١٨) في عام OMARRبعثات خدمة تقييمات تشغيل وصيانة مفاعالت البحوث (بعثات    -٢٧الجدول ألف 

  ٢٠١٨) في عام OSARTبعثات فرقة استعراض أمان التشغيل (بعثات    -٢٨لجدول ألف ا

 عام في) PROSPERاستعراض النظراء للخبرة المكتسبة بشأن أداء األمان التشغيلي (بعثات  بعثات   -٢٩ألف  الجدول
٢٠١٨  

  ٢٠١٨ عام في) SALTOجوانب أمان التشغيل الطويل األجل (بعثات  بعثات   -٣٠ألف  الجدول

  ٢٠١٨) في عام SEEDبعثات خدمة تصميم المواقع واألحداث الخارجية (بعثات    -٣١الجدول ألف 

  ٢٠١٨) في عام TSRبعثات استعراض األمان التقني (بعثات    -٣٢الجدول ألف 

  ٢٠١٨ المشاريع البحثية المنسـَّقة التي استُِهلَّت في عام   -٣٣الجدول ألف 

  ٢٠١٨ البحثية المنسـَّقة التي استـُكملت في عامالمشاريع    -٣٤الجدول ألف 

  ٢٠١٨ المنشورات التي صدرت في عام   -٣٥الجدول ألف 

  ٢٠١٨ الدورات التدريبية التي ُعقدت في إطار التعاون التقني في عام   -٣٦الجدول ألف 

  حسابات الوكالة المؤسسية على وسائل التواصل االجتماعي   -٣٧الجدول ألف 

  ٢٠١٨ بحسب الدولة خالل عام الوكالة عدد وأنواع المرافق الخاضعة لضمانات   -(أ)٣٨الجدول ألف 

مانات خالل عام    -(ب)٣٨الجدول ألف  عة للض مانات الوكالة أو المحتوية على مواد نووية خاض عة لض المرافق الخاض
٢٠١٨  
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  الرئيسي (باليورو) بحسب البرنامج والبرنامج  ٢٠١٨تخصيص الميزانية العادية واستخدام الموارد في عام    -١الجدول ألف 

  البرنامج الرئيسي/البرنامج

-الميزانية األصلية
على أساس سعر 
صرف قدره دوالر

  واحد لليورو

 المعدَّلة الميزانية
على أساس سعر 

 ١صرف قدره 
دوالر مقابل 

  يورو ٠٫٨٤٧

  النفقات
استخدام 
  الموارد

  األرصدة

  ج-هـ = ب  د = ج/ب  ج  **ب  *أ
      

 القوى النووية ودورة الوقود النووي والعلوم النووية -١البرنامج الرئيسي 
٥٧٠ ٣ ٩٦٥ ١٣٤ ٣  المشتركةاإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة   ٣٦٠ ٣ ٨٨٩  ٣٧٠  ٩٩٫٣٪  ١٢  ٢٨٥  

٢٤٨ ٨ ١٤١ ٦٩٨ ٨  القوى النووية  ٣٥٠  ٢٧٢ ٢٠٠ ٨  ٩٦٫٧٪  ٨١٢  ٧٦٣ 
٢٣٥ ٧  تكنولوجيات دورة الوقود النووي ومواده  ٦٠٨  ٢٣٠ ١٧٩ ٧  ٩٦٫٦ ٨٧٩ ٩٣٥ ٦٪  ٤٣٢  ١٥٣ 

٠١  بناء القدرات والمعارف النووية من أجل تنمية الطاقة المستدامة  ٦٢٣  ٠١ ١٩١  ٥٠١  ٤٢٧ ١٧٤ ٩ ٦٧١  ٫٨٠٩٪  ٠٩٣  ٩٤٧ 
٠١  العلوم النووية  ٠١ ٩٧٨ ٣٣١  ٩٧٫٣ ٥٩١ ٨٨٦ ٩ ١٤١ ١٦٥٪  ٧٨٢  ٥٤٩ 

٨١٠ ٨٤٤ ٣٩  ١مجموع البرنامج الرئيسي   ٣٣٢ ٣٧ ٧٦٨ ٩٨٩ ٣٨  ٣٠٥  ٩٥٫٥٪  ٦٥٢ ٧٥٦ ١  
      

التقنيات النووية من أجل التنمية وحماية البيئة -٢البرنامج الرئيسي   

٢٨٤ ٧  اإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة المشتركة  ٣٢١ ٧٤٩ ٧ ١٥٣  ١٫١٠١ ٨٩٤ ٨٣٧ ٧٪  (٧٧١ ٨٨) 
٢٨٠ ٤٨٤ ١١ ٦٦٥ ٤٦٣ ١١ ٣٦١ ٦٥٣ ١١  األغذية والزراعة  ٢٫٠٠١٪  (٤١٧ ٢٠) 

٠٥٦ ٨  الصحة البشرية  ٨٧٢  ٠٤٣ ٣٥٤ ٨ ٤١٣ ٣٩٥ ٨  ٩٩٫٥٪  ٠٤  ٩٨٣ 
٪٫٧٠٠١ ٦٨٨ ٥٦٥ ٣ ٦٧٤ ٥٤١ ٣ ٣٨٤ ٥٩٩ ٣  الموارد المائية  ( ٤٢  ١٤٠ ) 

٧٩٢ ٤٣١ ٦  البيئة  ٨١٢ ٦ ٦٦٩ ٣١٦ ٦  ٩٩٫٤ ٩١٩٪  ٠٧٥ ٣٤  
٠٧٠ ٣٩٣ ٢  إنتاج النظائر المشعـة والتكنولوجيا اإلشعاعية  ٤٧٢ ٢ ٥٣٨ ٣٥٣ ٢  ٩٥٫٥ ٦٣٣٪  ٥٠١  ٥٠٩  

٠٤  ٢مجموع البرنامج الرئيسي   ٢٠٨ ٣٩ ٥٣٤ ٤٧٩  ٢٨٠  ٩٩٫٩ ٦٤٦ ٧٧١ ٣٩٪  ٤٣٦ ٤٨ 

       األمان واألمن النوويان -٣الرئيسي البرنامج 

٢٣٤ ٩١٤ ٣  اإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة المشتركة  ٢٨٩ ٨١٥ ٣  ٣٠٨ ٣  ٩٩٫٧ ٤٥١٪  ٢١  ٤٤١ 
٣٧٢ ٤ ٦٦٣ ٣٣١ ٤  التأهـب والتصدي للحادثات والطوارئ  ٦٠٦  ١٣٢ ٤  ٩٩٫٤ ١٨٣٪  ٤٢  ٣٢٤  

٠١  أمان المنشآت النووية  ٠١ ٩٩٦ ٣٦٩  ٨٨٠  ٠٣٢  ٠١  ٧٠٢  ٩٩٫٤ ٧٣٩٪  ٠٦  ٤٩١ 
٨٠٤ ٧  األمان اإلشعاعي وأمان النقل  ٠٩٨  ١٩٢ ٧  ١٫٣٠١ ٥٣٧ ٣١٣ ٧ ٣٤٦٪  (١٩١ ٩٤) 

٨٠٧ ٧٤٤ ٣  التصرف في النفايات المشعة وأمان البيئة  ٣٧٢ ٥٦٧ ٣ ٥٤٨ ٦٥٥ ٣  ٩٧٫٦٪  ٣١١ ٨٨ 
٢٨٤ ٥  األمن النووي  ٨١٠ ٦٧٣ ٥ ٩٧٧  ٩٢٢ ٥  ٢٫٢٩ ٤٥٥٪  ٦٢٦ ٤٤٣  

٢٦١ ٣٥  ٣ مجموع البرنامج الرئيسي  ٣٠٧ ٦٨٩ ٣٤ ٦٦٦  ٠٢٦ ١٥٤ ٣٤  ٩٨٫٥٪  ١٠١ ٥٣٥  
      

       التحقق النووي -٤البرنامج الرئيسي 

١٠٣ ١٤  اإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة المشتركة  ٧٢٥  ٦٧٠ ١٤  ٦٠٣ ١٣ ٥٩٥  ٠٦٧  ٩٤٫٦٪  ٠٧٦  ٥٢٩  
١٢١  تنفيذ الضمانات  ٢٨٠  ٧٢٠  ٥٦٢ ١١٨  ٩٧٠ ١١٩ ٩١٧  ٫٧٠٠١ ٥٧٤٪  ( ٠٨٤  ٦٥٧) 

٠٦٣ ٧٣٩ ١  أنشطة التحقق األخرى  ٩٨٫٣ ٣٦٣ ٦٤٩ ١ ٤١١ ٦٧٧ ١٪  ٨٢  ٤٨٠  
٨٠٧ ٥٨٧ ٤ ١٥٦ ٦٩٩ ٤ ٥٦٣ ٨٣٧ ٤  التطوير  ٩٧٫٦٪  ٤٤٨ ١١١ 

٠٩٦ ١٤١  ٤مجموع البرنامج الرئيسي   ٧٢٩  ١٠٧ ١٣٨  ٧٩٠  ٠٫٠٠١ ٣١٥ ٦٤١ ١٣٨٪  ٧٦٤ ٥٩ 
      

واإلدارةالخدمات الخاصة بالسياسات والتنظيم  -٥البرنامج الرئيسي   

٤٨٠ ٧٩  الخدمات الخاصة بالسياسات والتنظيم واإلدارة  ٦٦٠ ٨٩٣ ٧٧ ٠٢٢  ٩٨٫٨ ٣٩٧ ٩٦٤ ٧٦٪  ٨٢٩  ٦٦٩ 

٤٨٠ ٧٩  ٥مجموع البرنامج الرئيسي   ٦٦٠ ٨٩٣ ٧٧ ٠٢٢  ٩٨٫٨ ٣٩٧ ٩٦٤ ٧٦٪  ٨٢٩  ٦٦٩ 
      

       إدارة التعاون التقني ألغراض التنمية -٦البرنامج الرئيسي 

٥٢  التقني ألغراض التنمية إدارة التعاون  ٤٢ ١٩٤ ٥٣٤  ٨٩٢ ٩٧٥  ٤٢  ٩٨٫٨ ٩٣٩ ٦٧٩٪  ٩٥٢  ٠٣٥  

٥٢  ٦مجموع البرنامج الرئيسي   ٤٢ ١٩٤ ٥٣٤  ٨٩٢ ٩٧٥  ٤٢  ٩٨٫٨ ٩٣٩ ٦٧٩٪  ٩٥٢  ٠٣٥  
      

٢٣٦  مجموع الميزانية العادية التشغيلية  ٤٢٤ ٤٧٩  ٦٨٠ ٣٥٥  ٠٢٤ ٤٤٥ ٣٥١ ٩٨٧  ٠٩٩٫٪  ٣٢٦ ٣  ٥٨٥ 
      

       ***تمويل االستثمارات الرأسمالية الرئيسيةمتطلبات 
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  البرنامج الرئيسي/البرنامج

-الميزانية األصلية
على أساس سعر 
صرف قدره دوالر

  واحد لليورو

 المعدَّلة الميزانية
على أساس سعر 

 ١صرف قدره 
دوالر مقابل 

  يورو ٠٫٨٤٧

  النفقات
استخدام 
  الموارد

  األرصدة

  ج-هـ = ب  د = ج/ب  ج  **ب  *أ
 القوى النووية ودورة الوقود النووي والعلوم -١البرنامج الرئيسي 

 – - – – –  النووية  
١١٠ ٢  التقنيات النووية من أجل التنمية وحماية البيئة -٢البرنامج الرئيسي   ١١٠ ٢ ٣٨١  ١٠٤ ١ ٣٨١  ٦٩٫٧ ١٩٧٪  ٠٦١  ١٨٤ 

٠٧٢  األمان واألمن النوويان -٣الرئيسي البرنامج   ٠٧٢ ١٤٤  ٢٩ ١٤٤  ٢٠٨  ٣٤٫٤٪  ٤٢٣ ١٧٧  
١٦٠ ٢  التحقق النووي -٤البرنامج الرئيسي   ١٦٠ ٢ ٠٠٠  ٨٠٠ ١ ٠٠٠  ٠٫٠٥ ٠٠٠٪  ٨٠٠ ١  ٠٠٠ 
٧٢٠ ٢ ٨٥٦ ٧٦١ ٣ ٨٥٦ ٧٦١ ٣  الخدمات الخاصة بالسياسات والتنظيم واإلدارة -٥البرنامج الرئيسي   ٥٨٫٧ ١١٧٪  ٧٣٩ ٥٥٤ ١ 
 – - – – –  إدارة التعاون التقني ألغراض التنمية -٦البرنامج الرئيسي 

٥٩٠ ٨  مجموع الميزانية العادية الرأسمالية  ٥٩٠ ٨ ٣٨١  ٩٠٧ ٤ ٣٨١  ٥٨٫٤ ١٣٤٪  ٠٣٥ ٣  ٤٧٢  
      

٠٣٧  مجموع برامج الوكالة  ٥٠٨ ٥٣٨  ٨٢١ ٣٦٣  ٩٨٫١ ٥٣٦ ١٥٤ ٣٥٦ ٣٦٨٪  ٢٨٣ ٩٧٣ ٦  
      

٢٧٨ ٢  القابلة لالسترداد نظير األعمال المنفّذة لحساب آخرينالتكاليف   ٢٧٨ ٢ ٨٥١  ٧٠١ ٣ ٨٥١  ١١١٫٧ ٧٩٥٪  ( ٤٢٣  ٩٤٤) 
      

١٢٣ ٣٧٣  مجموع الميزانية العادية  ١٩٢ ٩١١ ٣٦٥ ٦٥٦  ٢٦٢ ٣٥٩  ٢٩٨٫ ٣٣١٪  ٨٨٨ ٦٤٨ ٦ 
  .يورو ١دوالر مقابل  ١، الميزانية األصلية على أساس سعر الصرف ١٧٢٠الصادر في أيلول/سبتمبر  )RES61GC/(/4قرار المؤتمر العام *

  .١٨٢٠يورو مقابل دوالر واحد في عام  ٫٨٤٧٠الميزانية األصلية معاد تقييمها على أساس متوسط سعر الصرف المعمول به في األمم المتحدة وهو **
١٨٢٠البيانات المالية للوكالة لعام د من ٣٩ية الرئيسية في المالحظة يمكن االطالع على معلومات إضافية عن صندوق االستثمارات الرأسمال.  
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بحسب البرنامج والبرنامج الرئيسي  ٢٠١٨استخدام موارد صندوق البرنامج العادي الخارجة عن الميزانية في عام   -٢الجدول ألف 
  (باليورو)

٢٠١٨النفقات الصافية لعام   البرنامج الرئيسي/البرنامج
  

   القوى النووية ودورة الوقود النووي والعلوم النووية -١البرنامج الرئيسي 

 ٨٤٤ ٩٥  اإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة المشتركة
١٢٣ ٣  القوى النووية  ٠١٣  

٥٢٥ ٣  تكنولوجيات دورة الوقود النووي ومواده  ٤٣٩ 
٤٠٧  بناء القدرات والمعارف النووية من أجل تنمية الطاقة المستدامة  ٨٤٧ 

٨٠٠ ٥  العلوم النووية  ٥١١ 

٢١  ١مجموع البرنامج الرئيسي   ٧٧١ ٦٥٥ 
  

   التقنيات النووية من أجل التنمية وحماية البيئة -٢البرنامج الرئيسي 

٩٢٢ ٦٣٣ ١١  اإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة المشتركة  
 ٥٩٤ ٠٢٠ ٣  األغذية والزراعة

 ١٨٧ ٥٤٧  الصحة البشرية
٢٥٧  المائيةالموارد   ٤٨٣ 

٢٨٢ ١  البيئة  ٧٤٦ 
٦٠١  إنتاج النظائر المشعة والتكنولوجيا اإلشعاعية  ١٦٩ 

٢١٦ ١٧  ٢مجموع البرنامج الرئيسي   ٨٠٤  
  

  األمان واألمن النوويان - ٣البرنامج الرئيسي 
٥٧٠ ٤  اإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة المشتركة  ٧٥٢  

 ٧٦٩ ١٥٤ ١  والطوارئالتأهب والتصدي للحادثات 
٧٠٥ ٤  أمان المنشآت النووية  ٢٩٠  

٣٢٩ ٢  األمان اإلشعاعي وأمان النقل  ٧١٣ 
٨١٢ ٥٨٥ ١  التصرف في النفايات المشعة وأمان البيئة  

٣٥٠ ٤٥٣ ١٩  األمن النووي  

 ١٦٥ ٦٨١ ٣٣  ٣مجموع البرنامج الرئيسي 
  

   التحقق النووي - ٤البرنامج الرئيسي 

١٥٠ ٦٣٥  العامة والتنسيق واألنشطة المشتركةاإلدارة   
 ٦٦٥ ١٥٧ ١١  تنفيذ الضمانات

٠٧٩ ٥  أنشطة التحقق األخرى  ٠٦٦  
٧٤٢ ١  التطوير  ٩٩٣ 

 ٣٣٣ ٨٥٨ ١٨  ٤مجموع البرنامج الرئيسي 
  

   الخدمات الخاصة بالسياسات والتنظيم واإلدارة -٥البرنامج الرئيسي 

٠٦٠ ٢  والتنظيم واإلدارةالخدمات الخاصة بالسياسات   ٦٣٦ 

٠٦٠ ٢  ٥مجموع البرنامج الرئيسي   ٦٣٦ 
  

   إدارة التعاون التقني ألغراض التنمية -٦البرنامج الرئيسي 

٣٢٠ ٤٩٥  إدارة التعاون التقني ألغراض التنمية  

٣٢٠ ٤٩٥  ٦مجموع البرنامج الرئيسي   
  

 ٥١٦ ٩١٣ ٨٤  مجموع صناديق البرامج الخارجة عن الميزانية
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المصروفات (المبالغ المدفوعة) من صندوق التعاون التقني بحسب المجال التقني والمنطقة في   -(أ)٣الجدول ألف 
  ٢٠١٨ عام

  موجز جميع المناطق 
  (باليورو)

  أفريقيا  المجال التقني
آسيا والمحيط 

  الهادئ
  أوروبا

 أمريكا الالتينية
  والكاريبي

برامج 
عالمية/أقاليمية

برنامج 
العمل من 
أجل عالج 

 (أ)السرطان

  المجموع

  ٧ ٣٩٢ ٧٦٥   ٢ ٣٣٢ ٤٤٤   ٦٥٣  ٠٢١  ٦٨٩ ٥٦٧  ٢ ٤٨١ ٧٥٢ ١ ٢٣٥ ٩٨٠  الطاقة

 ١٩ ٢٠٢ ٦٣٤    ٩٦٠  ٥٠٣  ٣ ٥٦٥ ٤٧٩   ٦٠٧  ٤٥٤  ٥ ٣١٠ ٨٣٩ ٨ ٧٥٨ ٣٦٠  األغذية والزراعة

 ٢٦ ٢٥٤ ٥٢٣ ٧٦٨  ٣٤٥   ٨٧٦  ٨٤٥  ٤ ٥٩٣ ٦١١  ٨ ٤٥٠ ٧٩٧  ٤ ٥٢٥ ٠٠٨ ٧ ٠٣٩ ٩١٧  والتغذيةالصحة 

التطبيقات 
الصناعية/التكنولوجيا 

  اإلشعاعية
٥ ٢٦٦ ٥٢٧    ٢ ٠٧٦ ٠٢٨  ١ ١٠٣ ٦٢٧  ١ ٠٠٣ ٥٠١ ١ ٠٨٣ ٣٧١  

تطوير المعارف النووية 
  وإدارتها

١٠ ٩٥٤ ١٤٨   ٢ ٥٧٩ ٨٢٩  ٢ ٩٣٨ ٦٣٨  ١ ٢٦٨ ٣٣٥  ٢ ٣٠٢ ٤٦٨ ١ ٨٦٤ ٨٧٧ 

 ١٩ ٧٥٨ ١٠٨    ٩٤٦  ٧٤٤  ٤ ٢٧٤ ٠٩١  ٥ ٤٢٢ ٤٢٢  ٤ ٨٧٠ ٠٩٤ ٤ ٢٤٤ ٧٥٧  األمان واألمن

  ٥ ٨٣٠ ٤٣٨    ١٥٠  ٦١١  ١ ٧٧٨ ٧٢٢   ٢٨٤  ٠٧٧  ١ ٦٧٧ ٦٥٣ ١ ٩٣٩ ٣٧٥  المياه والبيئة

 ٩٤ ٦٥٩ ١٤٣ ٧٦٨  ٣٤٥  ٧ ٨٤٦ ٩٧٦  ١٩ ٨٧٩ ٥٩٠  ١٧ ٨٢٦ ٢٧٩ ٢٢ ١٧١ ٢٦٣١٥ ١٦٦ ٦٣٨  المجموع

  : برنامج العمل من أجل عالج السرطانPACTبرنامج  أ
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   (أ)٣في الجدول ألف  رسم بياني للمعلومات الواردة  -(ب) ٣الجدول ألف 

 

   
 

   
 

  (أ) لمعرفة عناوين المجاالت التقنية كاملةً.٣انظر الجدول ألف  مالحظة:

4.7%
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7.1%

16.2%

7.4%

Energy
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Africa €26 166 638

11.2%

24.0%

20.4%

4.5%

10.4%

22.0%
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Asia and the Pacific €22 171 315

3.9%

3.4%

6.2%

7.1%
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1.6%
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Europe €17 826 279

3.3%

17.9%

23.1%

10.4%

14.8%

21.5%

8.9%

Energy

Food and Agriculture

Health and Nutrition

Industrial…

Nuclear Knowledge…

Safety and Security

Water and the…

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Latin America and the Caribbean 
€19 879 590

29.7%

12.2%

11.2%

0.0%
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1.9%

Energy
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Health and Nutrition
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Interregional & Global €7 846 976

7.8%

20.3%

27.7%

5.6%

11.6%

20.9%

6.2%

Energy
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Health and Nutrition
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 وإدارتها النووية المعارف تطوير

   التكنولوجيا/الصناعية التطبيقات
 اإلشعاعية   

 وإدارتها النووية المعارف تطوير

   التكنولوجيا/الصناعية التطبيقات
 اإلشعاعية   

 المياه والبيئة

 طاقةال

 واألمن األمان

 وإدارتها النووية المعارف تطوير

   التكنولوجيا/الصناعية التطبيقات
 اإلشعاعية   

 والتغذية الصحة

 والزراعة األغذية

٢٢٫٠٪

١٠٫٤٪

٤٫٥٪ 

٢٠٫٤٪

٢٤٫٠٪

١١٫٢٪

٧٫٦٪ 

٠   ٪١٠  ٪٢٠   ٪٣٠  ٪٤٠  ٪٥٠٪ 

 المياه والبيئة

 طاقةال

 واألمن األمان

 وإدارتها النووية المعارف تطوير

   التكنولوجيا/الصناعية التطبيقات
 اإلشعاعية   

 والتغذية الصحة

 والزراعة األغذية

١٦٫٢٪

٧٫١٪ 

٤٫١٪ 

٢٦٫٩٪

٣٣٫٥٪

٤٫٧٪ 

٧٫٤٪ 

٠    ٪١٠  ٪٢٠   ٪٣٠  ٪٤٠   ٪٥٠٪ 

 المياه والبيئة

 طاقةال

 واألمن األمان

 والتغذية الصحة

 والزراعة األغذية

٢٠٫٩٪

١١٫٦٪

٥٫٦٪ 

٢٧٫٧٪

٢٠٫٣٪

٧٫٨٪ 

٦٫٢٪ 

٠   ٪١٠  ٪٢٠   ٪٣٠  ٪٤٠  ٪٥٠٪ 

 المياه والبيئة

 طاقةال

 واألمن األمان

 وإدارتها النووية المعارف تطوير

   التكنولوجيا/الصناعية التطبيقات
 اإلشعاعية   

 والتغذية الصحة

 والزراعة األغذية

١٢٫١٪

٣٢٫٩٪

٠٫٠٪ 

١١٫٢٪

١٢٫٢٪

٢٩٫٧٪

١٫٩٪ 

٠    ٪١٠  ٪٢٠   ٪٣٠  ٪٤٠   ٪٥٠٪ 

 والبيئةالمياه 

 طاقةال

 واألمن األمان

 والتغذية الصحة

 والزراعة األغذية

١٤٫٨٪

١٠٫٤٪

١٧٫٩٪

٣٫٣٪ 

٨٫٩٪ 

٢١٫٥٪

٠   ٪١٠  ٪٢٠   ٪٣٠  ٪٤٠  ٪٥٠٪ 

 المياه والبيئة

 طاقةال

 واألمن األمان

 وإدارتها النووية المعارف تطوير

   التكنولوجيا/الصناعية التطبيقات
 اإلشعاعية   

 والتغذية الصحة

 والزراعة األغذية

٣٠٫٤٪

٧٫١٪ 

٣٫٤٪ 

٤٧٫٤٪

٣٫٩٪ 

٦٫٢٪ 

١٫٦٪ 

٠    ٪١٠  ٪٢٠   ٪٣٠  ٪٤٠   ٪٥٠٪ 

 يورو ٢٦ ١٦٦ ٦٣٨ أفريقيا يورو ٢٢ ١٧١ ٣١٥آسيا والمحيط الهادئ 

 يورو ١٩ ٨٧٩ ٥٩٠أمريكا الالتينية والكاريبي  يورو ١٧ ٨٢٦ ٢٧٩أوروبا 

 يورو ٧ ٨٤٦  ٩٧٦البرامج األقاليمية والعالمية  يورو ٩٤ ٦٥٩  ١٤٣المجموع 

٢٣٫١٪
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  ، بحسب نوع االتفاق٢٠١٨كمية 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  (ب)البلوتونيوم 
المشعَّع وفي عناصر الوقود في قلوب 

  المفاعالت

٠١٤  ٧٥٣ ١٣٩١٦٣ ٦٢٧٢٠ ٢ ٨٨٨

البلوتونيوم المفصول خارج قلوب 
  المفاعالت

٥٠١ ١٥٧ ١  ٩١٧٢١  ٧٩٠

اليورانيوم الشديد اإلثراء (بنسبة تعادل
 )٢٣٥-٪ من اليورانيوم٢٠تتجاوز أو 

١٠٠١٦ ١٥٩

  اليورانيوم الضعيف اإلثراء
-من اليورانيوم %٢٠(بنسبة أقل من 

٢٣٥(  

١٠٤ ١٩  ٠٢٤١٢ ٣٣٣١  ١٣٦

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

٦٦٨ ٦٨١١٥ ٢١٧٢ ١ ٨١٥ ١١

٠٠١٨ ١٨  ٢٣٣-اليورانيوم

الكميات المعنوية من المواد مجموع 
  النووية

١٣٩٢١٢ ٣٧٢٣٥ ٤ ٤٣٨ ١٧٣  ٨١٤

 

  ، بحسب نوع االتفاق٢٠١٨كمية الماء الثقيل الخاضع لضمانات الوكالة في نهاية عام 

  (د)مادة غير نووية
اتفاق ضمانات 

  شاملة

اتفاق معقود على 
نمط الوثيقة 
INFCIRC/66  

اتفاق ضمانات 
  طوعي

  الكمية باألطنان

  (هـ)٤٢٣٫٦   ٤٢٢٫٩   ماء ثقيل (باألطنان)

 

تشمل المواد النووية الخاضعة لضمانات الوكالة في تايوان، الصين؛ باستثناء مواد نووية في جمهورية كوريا الشعبية   (أ)
  الديمقراطية.

لة داخل قلوب من الكميات المعنوية) من البلوتونيوم الموجود في  ٩٠٠٠تتضمن الكمية حجماً مقدَّراً (بـ   (ب) عناصر الوقود المحمَّ
المفاعالت والبلوتونيوم الموجود في كميات أخرى من الوقود المشعع، والذي لم تُبلَّغ عنه الوكالة بعُد بموجب إجراءات التبليغ 

  المتفق عليها.

 /153INFCIRCمن الوثيقة  ٣٤ال يتضمـّن هذا الجدول المواد الخاضعة ألحكام الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة    (ج)
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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عدد المرافق ومناطق قياس المواد النووية الواقعة خارج المرافق الخاضعة لضمانات الوكالة خالل عام   -٥الجدول ألف 
٢٠١٨  

اتفاق ضمانات   النوع
  (أ)شاملة

اتفاق معقود على نمط 
(ب)/66INFCIRCالوثيقة 

 ضمانات اتفاق
 المجموع  طوعي

  ٢٥٧  ١  ١٦  ٢٤٠  مفاعالت قوى

  ١٥١  ١  ٣  ١٤٧  مفاعالت بحوث ومجمعات حرجة

  ١٨  ٠  ٠  ١٨  محطات تحويل

  ٤٣  ١  ٢  ٤٠  محطات لصنع الوقود

  ١١  ١  ٠  ١٠  محطات إعادة المعالجة

  ١٩  ٣  ٠  ١٦  محطات إثراء

  ١٤٢  ٤  ٢  ١٣٦  مرافق للخزن المنفصل

  ٨٠  ٠  ٠  ٨٠  مرافق أخرى

  ٧٢١  ١١  ٢٣  ٦٨٧  المجاميع الفرعية للمرافق

  مناطق لقياس المواد النووية تضم
  ٥٩٣  ٠  ١  ٥٩٢  )ج(أماكن واقعة خارج المرافق

  ١٣١٤  ١١  ٢٤  ١٢٧٩  المجموع

واتفاقات  تشمل اتفاقات الضمانات الشاملة المعقودة بمقتضى معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية و/أو معاهدة تالتيلوكو  (أ)
  الضمانات الشاملة األخرى؛ بما في ذلك مرافق في تايوان، الصين.

  تشمل مرافق في الهند وإسرائيل وباكستان.   (ب)

  بروتوكوالت كميات صغيرة معدَّلة.بمنطقة لقياس المواد في دول مرتبطة  ٥٩تشمل   (ج)
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  )٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١عقد اتفاقات ضمانات وبروتوكوالت إضافية وبروتوكوالت كميات صغيرة (في  -٦الجدول ألف 

  (أ)الدولة
بروتوكوالت الكميات 

  (ب)الصغيرة
  )ج(اتفاقات الضمانات

اتفاق على 
نمط الوثيقة
INFCIRC

  بروتوكوالت
  إضافية

  تاريخ النفاذ:    االتحاد الروسي
  ١٩٨٥حزيران/يونيه  ١٠

تشرين  ١٦تاريخ النفاذ:  *327
  ٢٠٠٧األول/أكتوبر 

  تاريخ النفاذ:   X  إثيوبيا
  ١٩٧٧كانون األول/ديسمبر  ٢

261  

  تاريخ النفاذ:   أذربيجان
  ١٩٩٩نيسان/أبريل  ٢٩

تشرين  ٢٩تاريخ النفاذ:  580
  ٢٠٠٠الثاني/نوفمبر 

  تاريخ النفاذ:    ١األرجنتين
  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  ١٢ تاريخ النفاذ: 217
  ١٩٩٧األول/ديسمبر 

  تاريخ االنضمام:     ٢إستونيا
  ٢٠٠٥كانون األول/ديسمبر  ١

 تاريخ االنضمام: 193
  ٢٠٠٥كانون األول/ديسمبر  ١

 تاريخ النفاذ:   إسرائيل
  ١٩٧٥نيسان/أبريل  ٤

249/Add.1  

  تاريخ التعديل:   (د)إسواتيني
  ٢٠١٠تموز/يوليه  ٢٣

  تاريخ النفاذ: 
  ١٩٧٥تموز/يوليه  ٢٨

 تاريخ النفاذ: 227
  ٢٠١٠أيلول/سبتمبر  ٨

  تاريخ التعديل:  أفغانستان
  ٢٠١٦كانون الثاني/يناير  ٢٨

  تاريخ النفاذ:
  ١٩٧٨شباط/فبراير  ٢٠

  تاريخ النفاذ: 257
  ٢٠٠٥تموز/يوليه  ١٩

  تاريخ التعديل:   ٣إكوادور
  ٢٠٠٦نيسان/أبريل  ٧

  تاريخ النفاذ: 
  ١٩٧٥آذار/مارس  ١٠

تشرين  ٢٤تاريخ النفاذ:  231
  ٢٠٠١األول/أكتوبر 

  تاريخ النفاذ:  ٤ألبانيا
  ١٩٨٨آذار/مارس  ٢٥

  تاريخ النفاذ:  359
  ٢٠١٠تشرين الثاني/نوفمبر  ٣

   ٥ألمانيا

 

 

  تاريخ النفاذ:
  ١٩٧٧شباط/فبراير  ٢١

 تاريخ النفاذ: 193
  ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٣٠
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  (أ)الدولة
بروتوكوالت الكميات 

  (ب)الصغيرة
  )ج(اتفاقات الضمانات

اتفاق على 
نمط الوثيقة
INFCIRC

  بروتوكوالت
  إضافية

اإلمارات العربية 
  المتحدة

  النفاذ:تاريخ  
  ٢٠٠٣تشرين األول/أكتوبر  ٩

كانون  ٢٠تاريخ النفاذ:  622
  ٢٠١٠األول/ديسمبر 

  تاريخ التعديل:   ٣أنتيغوا وباربودا
  ٢٠١٢آذار/مارس  ٥

  تاريخ النفاذ:
  ١٩٩٦أيلول/سبتمبر  ٩

تشرين  ١٥تاريخ النفاذ:  528
  ٢٠١٣الثاني/نوفمبر 

  تاريخ التعديل:   أندورا
  ٢٠١٣نيسان/أبريل  ٢٤

  تاريخ النفاذ:
 ٢٠١٠تشرين األول/أكتوبر  ١٨

كانون  ١٩تاريخ النفاذ:  808
  ٢٠١١األول/ديسمبر 

 تاريخ النفاذ:   إندونيسيا
  ١٩٨٠تموز/يوليه  ١٤

 تاريخ النفاذ:  283
  ١٩٩٩أيلول/سبتمبر  ٢٩

  تاريخ النفاذ:   أنغوال
  ٢٠١٠نيسان/أبريل  ٢٨

  تاريخ النفاذ:
  ٢٠١٠نيسان/أبريل  ٢٨

 تاريخ النفاذ: 800
  ٢٠١٠نيسان/أبريل  ٢٨

  تاريخ النفاذ:    ٣أوروغواي
  ١٩٧٦أيلول/سبتمبر  ١٧

  تاريخ النفاذ:  157
  ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٣٠

  تاريخ النفاذ:    أوزبكستان
  ١٩٩٤تشرين األول/أكتوبر  ٨

كانون  ٢١تاريخ النفاذ:  508
  ١٩٩٨األول/ديسمبر 

  تاريخ التعديل:   أوغندا
  ٢٠٠٩حزيران/يونيه  ٢٤

  تاريخ النفاذ: 
  ٢٠٠٦شباط/فبراير  ١٤

  تاريخ النفاذ:  674
  ٢٠٠٦شباط/فبراير  ١٤

  تاريخ النفاذ:    أوكرانيا
  ١٩٩٨كانون الثاني/يناير  ٢٢

  تاريخ النفاذ:  550
  ٢٠٠٦كانون الثاني/يناير  ٢٤

-إيران (جمهورية
  ٦اإلسالمية)

 تاريخ النفاذ:  
  ١٩٧٤أيار/مايو  ١٥

214 
كانون  ١٨تاريخ التوقيع: 
  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

  تاريخ النفاذ:   X  بابوا غينيا الجديدة
 ١٩٨٣تشرين األول/أكتوبر  ١٣

312  

 ٣باراغواي

 
 
 
 
 
  

  تاريخ التعديل: 
  ٢٠١٨تموز/يوليه  ١٧

  تاريخ النفاذ: 
  ١٩٧٩آذار/مارس  ٢٠

  تاريخ النفاذ: 279
  ٢٠٠٤أيلول/سبتمبر  ١٥
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  (أ)الدولة
بروتوكوالت الكميات 

  (ب)الصغيرة
  )ج(اتفاقات الضمانات

اتفاق على 
نمط الوثيقة
INFCIRC

  بروتوكوالت
  إضافية

  باكستان

 تاريخ النفاذ:  
  ١٩٦٢آذار/مارس  ٥

34  

  تاريخ النفاذ:  
  ١٩٦٨حزيران/يونيه  ١٧

116  

  تاريخ النفاذ:  
 ١٩٦٩تشرين األول/أكتوبر  ١٧

135  

  تاريخ النفاذ:  
  ١٩٧٦آذار/مارس  ١٨

239  

  تاريخ النفاذ:  
  ١٩٧٧آذار/مارس  ٢

248  

  تاريخ النفاذ:  
  ١٩٩١أيلول/سبتمبر  ١٠

393  

  تاريخ النفاذ:  
  ١٩٩٣شباط/فبراير  ٢٤

418  

  تاريخ النفاذ:  
  ٢٠٠٧شباط/فبراير  ٢٢

705  

  تاريخ النفاذ:  
  ٢٠١١نيسان/أبريل  ١٥

816  

  تاريخ النفاذ:  
  ٢٠١٧أيار/مايو  ٣

920  

  تاريخ التعديل:   باالو
  ٢٠٠٦آذار/مارس  ١٥

  النفاذ: تاريخ
  ٢٠٠٥أيار/مايو  ١٣

  تاريخ النفاذ:  650
  ٢٠٠٥أيار/مايو  ١٣

  تاريخ النفاذ:  البحرين
  ٢٠٠٩أيار/مايو  ١٠

  تاريخ النفاذ: 
  ٢٠٠٩أيار/مايو  ١٠

 تاريخ النفاذ:  767
  ٢٠١١تموز/يوليه  ٢٠

  تاريخ النفاذ:   ٧البرازيل
  ١٩٩٤آذار/مارس  ٤

435  

  تاريخ النفاذ:   X  ٣بربادوس
  ١٩٩٦آب/أغسطس  ١٤

527  

  تاريخ االنضمام:   ٨البرتغال
  ١٩٨٦تموز/يوليه  ١

  تاريخ النفاذ:  193
  ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٣٠

  تاريخ النفاذ:  X  بروناي دار السالم
  ١٩٨٧تشرين الثاني/نوفمبر  ٤

365  

  تاريخ النفاذ:   بلجيكا
  ١٩٧٧شباط/فبراير  ٢١

  تاريخ النفاذ: 193
  ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٣٠
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  تاريخ االنضمام:   ٩بلغاريا
  ٢٠٠٩أيار/مايو  ١

 تاريخ االنضمام: 193
  ٢٠٠٩أيار/مايو  ١

  تاريخ النفاذ:  X  ١٠بليز
  ١٩٩٧كانون الثاني/يناير  ٢١

532  

  تاريخ النفاذ:    بنغالديش
  ١٩٨٢حزيران/يونيه  ١١

 تاريخ النفاذ:  301
  ٢٠٠١آذار/مارس  ٣٠

  تاريخ التعديل:   ١٩بنما
  ٢٠١١آذار/مارس  ٤

  تاريخ النفاذ:
  ١٩٨٤آذار/مارس  ٢٣

كانون  ١١تاريخ النفاذ:  316
  ٢٠٠١األول/ديسمبر 

  تاريخ التعديل:  بنن
  ٢٠٠٨نيسان/أبريل  ١٥

  تاريخ التوقيع: 
  ٢٠٠٥حزيران/يونيه  ٧

  تاريخ التوقيع:  
  ٢٠٠٥حزيران/يونيه  ٧

  تاريخ النفاذ:  X  بوتان
 ١٩٨٩تشرين األول/أكتوبر  ٢٤

371  

  تاريخ النفاذ:   بوتسوانا
  ٢٠٠٦آب/أغسطس  ٢٤

 تاريخ النفاذ:  694
  ٢٠٠٦آب/أغسطس  ٢٤

  تاريخ التعديل:   بوركينا فاسو
  ٢٠٠٨شباط/فبراير  ١٨

  تاريخ النفاذ:
  ٢٠٠٣نيسان/أبريل  ١٧

 تاريخ النفاذ: 618
  ٢٠٠٣نيسان/أبريل  ١٧

  تاريخ النفاذ:   بوروندي
  ٢٠٠٧أيلول/سبتمبر  ٢٧

  النفاذ:تاريخ 
  ٢٠٠٧أيلول/سبتمبر  ٢٧

 تاريخ النفاذ:  719
  ٢٠٠٧أيلول/سبتمبر  ٢٧

  تاريخ النفاذ:    البوسنة والهرسك
  ٢٠١٣نيسان/أبريل  ٤

 تاريخ النفاذ:  851
  ٢٠١٣تموز/يوليه  ٣

  تاريخ االنضمام:    ١١بولندا
  ٢٠٠٧آذار/مارس  ١

  تاريخ االنضمام:  193
  ٢٠٠٧آذار/مارس  ١

المتعددة  –بوليفيا، دولة 
  ٣القوميات

X  :تاريخ النفاذ  
  ١٩٩٥شباط/فبراير  ٦

465 
 

  تاريخ النفاذ:    ٣بيرو
  ١٩٧٩آب/أغسطس  ١

  تاريخ النفاذ:  273
  ٢٠٠١تموز/يوليه  ٢٣

  تاريخ النفاذ:   بيالروس
  ١٩٩٥آب/أغسطس  ٢

تشرين  ١٥تاريخ التوقيع:  495
  ٢٠٠٥الثاني/نوفمبر 

  تاريخ النفاذ:    تايلند
  ١٩٧٤أيار/مايو  ١٦

تشرين  ١٧تاريخ النفاذ:  241
  ٢٠١٧الثاني/نوفمبر 

  تاريخ النفاذ:    تركمانستان
  ٢٠٠٦كانون الثاني/يناير  ٣

  تاريخ النفاذ:  673
  ٢٠٠٦كانون الثاني/يناير  ٣

  تاريخ النفاذ:   تركيا
  ١٩٨١أيلول/سبتمبر  ١

  تاريخ النفاذ:  295
  ٢٠٠١تموز/يوليه  ١٧
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  تاريخ النفاذ:   X  ٣وتوباغوترينيداد 
  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

  النفاذ: تاريخ 840
  ٢٠١٢تموز/يوليه  ١٨

  تاريخ النفاذ:   X  توفالو
  ١٩٩١آذار/مارس  ١٥

391  

  تاريخ النفاذ:    تونس
  ١٩٩٠آذار/مارس  ١٣

  تاريخ التوقيع:  381
  ٢٠٠٥أيار/مايو  ٢٤

  تاريخ التعديل:   تونغا
  ٢٠١٨نيسان/أبريل  ٣

  تاريخ النفاذ: 
 ١٩٩٣تشرين الثاني/نوفمبر  ١٨

426  

  تاريخ التوقيع:   ليشتي-تيمور
 ٢٠٠٩تشرين األول/أكتوبر  ٦

  تاريخ التوقيع: 
  ٢٠٠٩تشرين األول/أكتوبر  ٦

  تاريخ التوقيع:  
  ٢٠٠٩تشرين األول/أكتوبر  ٦

 تاريخ 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 التوقيع: 531
  ٢٠١٨شباط/فبراير  ١٦

  تاريخ التعديل:   ٣جزر البهاما
  ٢٠٠٧تموز/يوليه  ٢٥

  تاريخ النفاذ: 
  ١٩٩٧أيلول/سبتمبر  ١٢

544  

  تاريخ النفاذ:   جزر القمر
  ٢٠٠٩كانون الثاني/يناير  ٢٠

  تاريخ النفاذ: 
  ٢٠٠٩كانون الثاني/يناير  ٢٠

 تاريخ النفاذ:  752
  ٢٠٠٩كانون الثاني/يناير  ٢٠

  تاريخ النفاذ:   X  جزر سليمان
  ١٩٩٣حزيران/يونيه  ١٧

420  

 ٢٠٠٥أيار/مايو  ٣النفاذ: تاريخ  653 ٢٠٠٥أيار/مايو  ٣تاريخ النفاذ:    جزر مارشال

جمهورية أفريقيا 
  الوسطى

  تاريخ النفاذ: 
  ٢٠٠٩أيلول/سبتمبر  ٧

  تاريخ النفاذ: 
  ٢٠٠٩أيلول/سبتمبر  ٧

777 
 تاريخ النفاذ: 

  ٢٠٠٩أيلول/سبتمبر  ٧

  تاريخ االنضمام:    ١٢الجمهورية التشيكية
  ٢٠٠٩تشرين األول/أكتوبر  ١

 تاريخ االنضمام: 193
  ٢٠٠٩األول/أكتوبر تشرين  ١

تشرين  ١١تاريخ التعديل:  ٣الجمهورية الدومينيكية
  ٢٠٠٦األول/أكتوبر 

  تاريخ النفاذ: 
 ١٩٧٣تشرين األول/أكتوبر  ١١

 تاريخ النفاذ:  201
  ٢٠١٠أيار/مايو  ٥



GC(63)/5 
  ١٤١الصفحة 

  (أ)الدولة
بروتوكوالت الكميات 

  (ب)الصغيرة
  )ج(اتفاقات الضمانات

اتفاق على 
نمط الوثيقة
INFCIRC

  بروتوكوالت
  إضافية

الجمهورية العربية 
  السورية

  تاريخ النفاذ:  
  ١٩٩٢أيار/مايو  ١٨

407  

جمهورية الكونغو 
  الديمقراطية

  تاريخ النفاذ:  
  ١٩٧٢تشرين الثاني/نوفمبر  ٩

183 
 تاريخ النفاذ: 

  ٢٠٠٣نيسان/أبريل  ٩

  تاريخ التعديل: جمهورية تنزانيا المتحدة
  ٢٠٠٩حزيران/يونيه  ١٠

  تاريخ النفاذ: 
  ٢٠٠٥شباط/فبراير  ٧

643 
  تاريخ النفاذ: 

  ٢٠٠٥شباط/فبراير  ٧

 تاريخ النفاذ:    جمهورية كوريا
 ١٩٧٥الثاني/نوفمبر تشرين  ١٤

 تاريخ النفاذ: 236
  ٢٠٠٤شباط/فبراير  ١٩

جمهورية كوريا الشعبية
  الديمقراطية

  تاريخ النفاذ:  
  ١٩٩٢نيسان/أبريل  ١٠

403 
 

جمهورية الو 
  الديمقراطية الشعبية

X   :تاريخ النفاذ 
  ٢٠٠١نيسان/أبريل  ٥

599 
تشرين  ٥تاريخ التوقيع: 
  ٢٠١٤الثاني/نوفمبر 

  تاريخ التعديل:   مولدوفا جمهورية
  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

  ١٣الدانمرك

  تاريخ النفاذ:  
  ١٩٧٢آذار/مارس  ١

 تاريخ النفاذ:  176
  ٢٠١٣آذار/مارس  ٢٢

  تاريخ النفاذ:  
  ١٩٧٧شباط/فبراير  ٢١

 تاريخ النفاذ:  193
  ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٣٠

  تاريخ الموافقة:   ١٤دولة فلسطين
  ٢٠١٨آذار/مارس  ٧

  تاريخ الموافقة: 
  ٢٠١٨آذار/مارس  ٧

  

  تاريخ النفاذ:   X  ١٠دومينيكا
  ١٩٩٦أيار/مايو  ٣

513  

  تاريخ النفاذ:   رواندا
  ٢٠١٠أيار/مايو  ١٧

  تاريخ النفاذ: 
  ٢٠١٠أيار/مايو  ١٧

  تاريخ النفاذ:  801
  ٢٠١٠أيار/مايو  ١٧

  تاريخ االنضمام:   ١٥رومانيا
  ٢٠١٠أيار/مايو  ١

  تاريخ االنضمام:  193
  ٢٠١٠أيار/مايو  ١

  تاريخ النفاذ:  X  زامبيا
  ١٩٩٤أيلول/سبتمبر  ٢٢

  تاريخ التوقيع: 456
  ٢٠٠٩أيار/مايو  ١٣
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  تاريخ التعديل:   زمبابوي
  ٢٠١١آب/أغسطس  ٣١

  تاريخ النفاذ: 
  ١٩٩٥حزيران/يونيه  ٢٦

483  

  تاريخ النفاذ:   X  ساموا
  ١٩٧٩كانون الثاني/يناير  ٢٢

268  

سان فنسنت وجزر 
  ١٠غرينادين

X   :تاريخ النفاذ  
  ١٩٩٢كانون الثاني/يناير  ٨

400 
 

  تاريخ التعديل:   سان مارينو
  ٢٠١١أيار/مايو  ١٣

  تاريخ النفاذ: 
  ١٩٩٨أيلول/سبتمبر  ٢١

575  

  تاريخ التعديل:   ١٠سانت كيتس ونيفيس
  ٢٠١٦آب/أغسطس  ١٩

  تاريخ النفاذ: 
  ١٩٩٦أيار/مايو  ٧

  تاريخ النفاذ:  514
  ٢٠١٤أيار/مايو  ١٩

  تاريخ النفاذ:   X  ١٠سانت لوسييا
  ١٩٩٠شباط/فبراير  ٢

379  

      ساو تومي وبرينسيبي

  تاريخ النفاذ:    سري النكا
  ١٩٨٤آب/أغسطس  ٦

  تاريخ الموافقة:  320
  ٢٠١٨أيلول/سبتمبر  ١٢

  تاريخ التعديل:   ٣السلفادور
  ٢٠١١حزيران/يونيه  ١٠

  تاريخ النفاذ: 
  ١٩٧٥نيسان/أبريل  ٢٢

 تاريخ النفاذ:  232
  ٢٠٠٤أيار/مايو  ٢٤

  تاريخ االنضمام:    ١٦سلوفاكيا
  ٢٠٠٥كانون األول/ديسمبر  ١

  تاريخ االنضمام:  193
  ٢٠٠٥األول/ديسمبر كانون  ١

  تاريخ االنضمام:    ١٧سلوفينيا
  ٢٠٠٦أيلول/سبتمبر  ١

  تاريخ االنضمام:  193
  ٢٠٠٦أيلول/سبتمبر  ١

  تاريخ التعديل:   سنغافورة
  ٢٠٠٨آذار/مارس  ٣١

  تاريخ النفاذ: 
 ١٩٧٧تشرين األول/أكتوبر  ١٨

  تاريخ النفاذ:  259
  ٢٠٠٨آذار/مارس  ٣١

  تاريخ التعديل:  السنغال
  ٢٠١٠كانون الثاني/يناير  ٦

  تاريخ النفاذ: 
  ١٩٨٠كانون الثاني/يناير  ١٤

  تاريخ النفاذ: 276
  ٢٠١٧تموز/يوليه  ٢٤

  تاريخ النفاذ:   X  السودان
  ١٩٧٧كانون الثاني/يناير  ٧

245  

  تاريخ النفاذ:   X  ٣سورينام
  ١٩٧٩شباط/فبراير  ٢

269  

  تاريخ االنضمام:    ١٨السويد
  ١٩٩٥حزيران/يونيه  ١

  تاريخ النفاذ:  193
  ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٣٠

  تاريخ النفاذ:    سويسرا
  ١٩٧٨أيلول/سبتمبر  ٦

  تاريخ النفاذ:  264
  ٢٠٠٥شباط/فبراير  ١
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  تاريخ النفاذ:   X  سيراليون
  ٢٠٠٩كانون األول/ديسمبر  ٤

787  

تشرين  ٣١تاريخ التعديل:   سيشيل
  ٢٠٠٦األول/أكتوبر 

  تاريخ النفاذ: 
  ٢٠٠٤تموز/يوليه  ١٩

تشرين  ١٣تاريخ النفاذ:  635
  ٢٠٠٤األول/أكتوبر 

  تاريخ النفاذ:    ١٩شيلي
  ١٩٩٥نيسان/أبريل  ٥

 تاريخ النفاذ: 476
  ٢٠٠٣تشرين الثاني/نوفمبر  ٣

كانون  ٢٨تاريخ النفاذ:    ٢٠صربيا
  ١٩٧٣األول/ديسمبر 

  تاريخ النفاذ:  204
  ٢٠١٨أيلول/سبتمبر  ١٧

      الصومال

  تاريخ النفاذ:    الصين
  ١٩٨٩أيلول/سبتمبر  ١٨

 تاريخ النفاذ:  *369
  ٢٠٠٢آذار/مارس  ٢٨

  تاريخ النفاذ:    طاجيكستان
 ٢٠٠٤كانون األول/ديسمبر  ١٤

كانون  ١٤تاريخ النفاذ:  639
  ٢٠٠٤األول/ديسمبر 

 تاريخ النفاذ:   العراق
  ١٩٧٢شباط/فبراير  ٢٩

تشرين  ١٠تاريخ النفاذ:  172
  ٢٠١٢األول/أكتوبر 

 تاريخ النفاذ:   X  ُعمان
  ٢٠٠٦أيلول/سبتمبر  ٥

691  

تشرين  ٣٠تاريخ التعديل:   غابون
  ٢٠١٣األول/أكتوبر 

  تاريخ النفاذ:
  ٢٠١٠آذار/مارس  ٢٥

 تاريخ النفاذ: 792
  ٢٠١٠آذار/مارس  ٢٥

تشرين  ١٧تاريخ التعديل:   غامبيا
  ٢٠١١األول/أكتوبر 

  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  

كانون  ١٣تاريخ التوقيع:   غينيا
  ٢٠١١األول/ديسمبر 

كانون  ١٣تاريخ التوقيع: 
  ٢٠١١األول/ديسمبر 

كانون  ١٣تاريخ التوقيع:  
  ٢٠١١األول/ديسمبر 

  تاريخ الموافقة:   غينيا االستوائية
  ١٩٨٦حزيران/يونيه  ١٣

  تاريخ الموافقة: 
  ١٩٨٦حزيران/يونيه  ١٣

  



GC(63)/5 
  ١٤٤الصفحة 

  (أ)الدولة
بروتوكوالت الكميات 

  (ب)الصغيرة
  )ج(اتفاقات الضمانات

اتفاق على 
نمط الوثيقة
INFCIRC

  بروتوكوالت
  إضافية

  تاريخ التوقيع:   غينيا بيساو
  ٢٠١٣حزيران/يونيه  ٢١

 تاريخ التوقيع: 
  ٢٠١٣حزيران/يونيه  ٢١

 تاريخ التوقيع:  
  ٢٠١٣حزيران/يونيه  ٢١

  تاريخ النفاذ:   فانواتو
  ٢٠١٣أيار/مايو  ٢١

  النفاذ:تاريخ 
  ٢٠١٣أيار/مايو  ٢١

  تاريخ النفاذ:  852
  ٢٠١٣أيار/مايو  ٢١

  فرنسا

  
  تاريخ النفاذ: 

  ١٩٨١أيلول/سبتمبر  ١٢
290* 

 
 تاريخ النفاذ:

  ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٣٠

X 
تشرين  ٢٦تاريخ النفاذ: 
  ٢١ ٢٠٠٧األول/أكتوبر 

718   

  تاريخ النفاذ:    الفلبين
 ١٩٧٤تشرين األول/أكتوبر  ١٦

  تاريخ النفاذ:  216
  ٢٠١٠شباط/فبراير  ٢٦

-فنزويال (جمهورية
  ٣البوليفارية)

  تاريخ النفاذ:  
  ١٩٨٢آذار/مارس  ١١

300 
 

  تاريخ االنضمام:    ٢٢فنلندا
  ١٩٩٥تشرين األول/أكتوبر  ١

 تاريخ النفاذ: 193
  ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٣٠

  تاريخ النفاذ:  X  فيجي
  ١٩٧٣آذار/مارس  ٢٢

 تاريخ النفاذ:  192
  ٢٠٠٦تموز/يوليه  ١٤

  تاريخ النفاذ:    فييت نام
  ١٩٩٠شباط/فبراير  ٢٣

  تاريخ النفاذ:  376
  ٢٠١٢أيلول/سبتمبر  ١٧

  تاريخ االنضمام:   ٢٣قبرص
  ٢٠٠٨أيار/مايو  ١

 تاريخ االنضمام:  193
  ٢٠٠٨أيار/مايو  ١

  تاريخ النفاذ:   قطر
  ٢٠٠٩كانون الثاني/يناير  ٢١

  تاريخ النفاذ:
  ٢٠٠٩الثاني/يناير كانون  ٢١

747  

 تاريخ النفاذ:   X  قيرغيزستان
  ٢٠٠٤شباط/فبراير  ٣

تشرين  ١٠تاريخ النفاذ:  629
  ٢٠١١الثاني/نوفمبر 

  تاريخ التعديل:   كابو فيردي
  ٢٠٠٦آذار/مارس  ٢٧

  تاريخ التوقيع: 
  ٢٠٠٥حزيران/يونيه  ٢٨

 تاريخ التوقيع:  
  ٢٠٠٥حزيران/يونيه  ٢٨

 النفاذ:تاريخ    كازاخستان
  ١٩٩٥آب/أغسطس  ١١

 تاريخ النفاذ:  504
  ٢٠٠٧أيار/مايو  ٩

  تاريخ النفاذ:  X  الكاميرون
 ٢٠٠٤كانون األول/ديسمبر  ١٧

 تاريخ النفاذ: 641
  ٢٠١٦أيلول/سبتمبر  ٢٩

  تاريخ التعديل:   الكرسي الرسولي
  ٢٠٠٦أيلول/سبتمبر  ١١

 تاريخ النفاذ:
  ١٩٧٢آب/أغسطس  ١

  تاريخ النفاذ:  187
  ١٩٩٨أيلول/سبتمبر  ٢٤

  تاريخ االنضمام:    ٢٤كرواتيا
  ٢٠١٧نيسان/أبريل  ١

 تاريخ االنضمام: 193
  ٢٠١٧نيسان/أبريل  ١



GC(63)/5 
  ١٤٥الصفحة 

  (أ)الدولة
بروتوكوالت الكميات 

  (ب)الصغيرة
  )ج(اتفاقات الضمانات

اتفاق على 
نمط الوثيقة
INFCIRC

  بروتوكوالت
  إضافية

  تاريخ التعديل:   كمبوديا
  ٢٠١٤تموز/يوليه  ١٦

  تاريخ النفاذ: 
 ١٩٩٩كانون األول/ديسمبر  ١٧

 تاريخ النفاذ: 586
  ٢٠١٥نيسان/أبريل  ٢٤

  تاريخ النفاذ:    كندا
  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

  تاريخ النفاذ: 
 ١٩٧٩تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٢

 تاريخ النفاذ:  278
  ٢٠١١حزيران/يونيه  ١٧

  تاريخ النفاذ:    ١٩كولومبيا
 ١٩٨٢كانون األول/ديسمبر  ٢٢

 تاريخ النفاذ:  306
  ٢٠٠٩آذار/مارس  ٥

تشرين  ٢٨تاريخ النفاذ:   الكونغو
  ٢٠١١األول/أكتوبر 

  تاريخ النفاذ: 
 ٢٠١١تشرين األول/أكتوبر  ٢٨

تشرين  ٢٨تاريخ النفاذ:  831
  ٢٠١١األول/أكتوبر 

  تاريخ التعديل:   الكويت
  ٢٠١٣تموز/يوليه  ٢٦

 تاريخ النفاذ: 
  ٢٠٠٢آذار/مارس  ٧

 تاريخ النفاذ:  607
  ٢٠٠٣حزيران/يونيه  ٢

 تاريخ النفاذ:   X  كيريباتي
 ١٩٩٠كانون األول/ديسمبر  ١٩

تشرين  ٩تاريخ التوقيع:  390
  ٢٠٠٤الثاني/نوفمبر 

  تاريخ النفاذ:   كينيا
  ٢٠٠٩أيلول/سبتمبر  ١٨

 تاريخ النفاذ:
  ٢٠٠٩أيلول/سبتمبر  ١٨

 تاريخ النفاذ:  778
  ٢٠٠٩أيلول/سبتمبر  ١٨

 تاريخ االنضمام:    ٢٥التفيا
  ٢٠٠٨تشرين األول/أكتوبر  ١

 تاريخ االنضمام:  193
  ٢٠٠٨األول/أكتوبر تشرين  ١

  تاريخ التعديل:   لبنان
  ٢٠٠٧أيلول/سبتمبر  ٥

 تاريخ النفاذ: 
  ١٩٧٣آذار/مارس  ٥

191  

 تاريخ النفاذ:    لختنشتاين
  ١٩٧٩تشرين األول/أكتوبر  ٤

تشرين  ٢٥تاريخ النفاذ:  275
  ٢٠١٥الثاني/نوفمبر 

 تاريخ النفاذ:   لكسمبرغ
  ١٩٧٧شباط/فبراير  ٢١

 تاريخ النفاذ:  193
  ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٣٠

 تاريخ النفاذ:    ليبيا
  ١٩٨٠تموز/يوليه  ٨

 تاريخ النفاذ:  282
  ٢٠٠٦آب/أغسطس  ١١

كانون  ١٠تاريخ النفاذ:   ليبيريا
  ٢٠١٨األول/ديسمبر 

 تاريخ النفاذ: 
 ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ١٠

كانون  ١٠تاريخ النفاذ:  927
  ٢٠١٨األول/ديسمبر 

 تاريخ االنضمام:    ٢٦ليتوانيا
  ٢٠٠٨كانون الثاني/يناير  ١

 تاريخ االنضمام:  193
  ٢٠٠٨كانون الثاني/يناير  ١



GC(63)/5 
  ١٤٦الصفحة 

  (أ)الدولة
بروتوكوالت الكميات 

  (ب)الصغيرة
  )ج(اتفاقات الضمانات

اتفاق على 
نمط الوثيقة
INFCIRC

  بروتوكوالت
  إضافية

  تاريخ التعديل:   ليسوتو
  ٢٠٠٩أيلول/سبتمبر  ٨

 تاريخ النفاذ: 
  ١٩٧٣حزيران/يونيه  ١٢

 تاريخ النفاذ:  199
 ٢٠١٠نيسان/أبريل  ٢٦

 تاريخ االنضمام:    ٢٧مالطة
  ٢٠٠٧تموز/يوليه  ١

 تاريخ االنضمام:  193
  ٢٠٠٧تموز/يوليه  ١

  تاريخ التعديل:   مالي
  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:   مدغشقر
  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

  تاريخ التعديل:   (هـ)مقدونيا الشمالية
  ٢٠٠٩تموز/يوليه  ٩

 تاريخ النفاذ: 
  ٢٠٠٢نيسان/أبريل  ١٦

 تاريخ النفاذ:  610
  ٢٠٠٧أيار/مايو  ١١

 تاريخ النفاذ:    ٢٨المكسيك
  ١٩٧٣أيلول/سبتمبر  ١٤

 تاريخ النفاذ:  197
  ٢٠١١آذار/مارس  ٤

  تاريخ التعديل:   مالوي
  ٢٠٠٨شباط/فبراير  ٢٩

 تاريخ النفاذ: 
  ١٩٩٢آب/أغسطس  ٣

 تاريخ النفاذ:  409
  ٢٠٠٧تموز/يوليه  ٢٦

 تاريخ النفاذ:   X  ملديف
  ١٩٧٧تشرين األول/أكتوبر  ٢

253  

المملكة العربية 
  السعودية

X  :تاريخ النفاذ  
  ٢٠٠٩كانون الثاني/يناير  ١٣

746  

  المملكة المتحدة

كانون  ١٤تاريخ النفاذ:   
  ٢٩ ١٩٧٢األول/ديسمبر 

175  

  تاريخ النفاذ:  
  ١٩٧٨آب/أغسطس  ١٤

  تاريخ النفاذ: *263
  ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٣٠

  تاريخ التوقيع:
  ١٩٩٣كانون الثاني/يناير  ٦

  تاريخ التوقيع:
  ٢١ ١٩٩٣كانون الثاني/يناير  ٦

   

  تاريخ التوقيع:  
  *٢٠١٨حزيران/يونيه  ٧

  التوقيع:تاريخ  
  ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٧

 تاريخ النفاذ:   X  منغوليا
  ١٩٧٢أيلول/سبتمبر  ٥

 تاريخ النفاذ:  188
  ٢٠٠٣أيار/مايو  ١٢



GC(63)/5 
  ١٤٧الصفحة 

  (أ)الدولة
بروتوكوالت الكميات 

  (ب)الصغيرة
  )ج(اتفاقات الضمانات

اتفاق على 
نمط الوثيقة
INFCIRC

  بروتوكوالت
  إضافية

  تاريخ التعديل:   موريتانيا
  ٢٠١٣آذار/مارس  ٢٠

 تاريخ النفاذ:
 ٢٠٠٩كانون األول/ديسمبر  ١٠

كانون  ١٠تاريخ النفاذ:  788
  ٢٠٠٩األول/ديسمبر 

  تاريخ التعديل:   موريشيوس
  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

تشرين  ٢٧تاريخ التعديل:   موناكو
  ٢٠٠٨الثاني/نوفمبر 

 تاريخ النفاذ: 
  ١٩٩٦حزيران/يونيه  ١٣

 تاريخ النفاذ:  524
  ١٩٩٩أيلول/سبتمبر  ٣٠

 تاريخ النفاذ:   X  ميانمار
  ١٩٩٥نيسان/أبريل  ٢٠

 تاريخ التوقيع:  477
  ٢٠١٣أيلول/سبتمبر  ١٧

ميكرونيزيا، واليات 
  الموحدة

  تاريخ التوقيع: 
  ٢٠١٥حزيران/يونيه  ١

 تاريخ التوقيع: 
  ٢٠١٥حزيران/يونيه  ١

 
 

 تاريخ النفاذ:   X  ناميبيا
  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

  تاريخ االنضمام:   ٣٠النمسا
  ١٩٩٦تموز/يوليه  ٣١

 تاريخ النفاذ: 193
  ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٣٠

 تاريخ النفاذ:   X  نيبال
  ١٩٧٢حزيران/يونيه  ٢٢

186  

 تاريخ النفاذ:    النيجر
  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

 تاريخ النفاذ: 
 ١٩٧٦كانون األول/ديسمبر  ٢٩

 تاريخ النفاذ:  246
  ٢٠٠٥شباط/فبراير  ١٨

  تاريخ التعديل:   ٣١نيوزيلندا
  ٢٠١٤شباط/فبراير  ٢٤

 تاريخ النفاذ: 
  ١٩٧٢شباط/فبراير  ٢٩

 تاريخ النفاذ:  185
  ١٩٩٨أيلول/سبتمبر  ٢٤

 X  ٣هايتي
 
 
  

 تاريخ النفاذ:
  ٢٠٠٦آذار/مارس  ٩

  تاريخ النفاذ:  681
  ٢٠٠٦آذار/مارس  ٩
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  ١٤٨الصفحة 

  (أ)الدولة
بروتوكوالت الكميات 

  (ب)الصغيرة
  )ج(اتفاقات الضمانات

اتفاق على 
نمط الوثيقة
INFCIRC

  بروتوكوالت
  إضافية

 ٣٢الهند

 تاريخ النفاذ:  
  ١٩٧١أيلول/سبتمبر  ٣٠

211  

 تاريخ النفاذ:  
 ١٩٧٧تشرين الثاني/نوفمبر  ١٧

260   

 تاريخ النفاذ:  
  ١٩٨٨أيلول/سبتمبر  ٢٧

360   

 تاريخ النفاذ:  
 ١٩٨٩تشرين األول/أكتوبر  ١١

374   

 تاريخ النفاذ:   
  ١٩٩٤آذار/مارس  ١

433   

 تاريخ النفاذ:   
  ٢٠٠٩أيار/مايو  ١١

 تاريخ النفاذ: 754
  ٢٠١٤تموز/يوليه  ٢٥

  تاريخ التعديل:   ٣هندوراس
  ٢٠٠٧أيلول/سبتمبر  ٢٠

 تاريخ النفاذ: 
  ١٩٧٥نيسان/أبريل  ١٨

تشرين  ١٧تاريخ النفاذ:  235
  ٢٠١٧الثاني/نوفمبر 

 تاريخ االنضمام:    ٣٣هنغاريا
  ٢٠٠٧تموز/يوليه  ١

  تاريخ االنضمام: 193
  ٢٠٠٧تموز/يوليه  ١

  هولندا

X 
  تاريخ النفاذ:

  ٢١ ١٩٧٥حزيران/يونيه  ٥

229  

 
 تاريخ النفاذ: 

  ١٩٧٧شباط/فبراير  ٢١
 تاريخ النفاذ:  193

  ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٣٠

الواليات المتحدة 
  األمريكية

  تاريخ النفاذ: 
  ١٩٨٠كانون األول/ديسمبر  ٩

  تاريخ النفاذ:  *288
  ٢٠٠٩كانون الثاني/يناير  ٦

  تاريخ التعديل: 
  ٢٠١٨تموز/يوليه  ٣

   تاريخ النفاذ:
  ٢١ ١٩٨٩نيسان/أبريل  ٦

366   

 تاريخ النفاذ:    اليابان
  ١٩٧٧كانون األول/ديسمبر  ٢

كانون  ١٦النفاذ: تاريخ  255
  ١٩٩٩األول/ديسمبر 

  تاريخ النفاذ:   X  اليمن
  ٢٠٠٢آب/أغسطس  ١٤

614  

  تاريخ االنضمام:   ٣٤اليونان
 ١٩٨١كانون األول/ديسمبر  ١٧

 تاريخ النفاذ: 193
  ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٣٠
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  ١٤٩الصفحة 

  دليل

ار     بالخط العريض الواردة الدول ار) التي عقدت الدول غير األطراف في معاهدة عدم انتش لحة النووية (معاهدة عدم االنتش األس
  .INFCIRC/66 اتفاقات ضمانات على نمط الوثيقة

ى الدول  المائل بالخطالدول الواردة  املة بمقتض مانات ش ار التي لم تقم بعد بإنفاذ اتفاقات ض األطراف في معاهدة عدم االنتش
  المادة الثالثة من هذه المعاهدة.

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

               X   ير العالمة غيرة’في العمود المعنون  ‘X’تش إلى أنَّ الدولة مرتبطة ببروتوكول ‘ بروتوكول كميات ص
لكميات الصغيرة الساري إلى أنَّ بروتوكول ا‘ تاريخ التعديل’كميات صغيرة ساري المفعول. ويشير 

  المفعول يستند إلى نص بروتوكول الكميات الصغيرة الموّحد المنقح.

مل القائمة       مالحظة: مانات التي عقدتها الوكالة. ال تش ليس الهدف من هذا الجدول إدراج جميع اتفاقات الض
مانات  مانات عند دخول اتفاق ض املة حيز النفاذ. وما االتفاقات التي تم بموجبها تعليق تطبيق الض ش

قدت  شار إليها هي اتفاقات ضمانات شاملة ُعـ ن خالف ذلك، فإنَّ اتفاقات الضمانات المـُ يـَّ بـَ لم يـُ
  بمقتضى معاهدة عدم االنتشار.

  

ع القانوني ألي بلد أو  (أ) أن الوض لطاته، أو  ال ينطوي أي قيد يرد في هذا العمود على إبداء أي رأي مهما كان من جانب الوكالة بش إقليم أو س
  بشأن تعيين حدوده.

نة من األهلية (منها أال تتجاوز كميات المواد النووية الحدود المذكورة في الفقرة  (ب) ريطة أن تفي بمعايير معيَّ من  ٣٧ الخيار ُمتاح للبلدان، ش
ملحقاً باتفاقات الضمانات الشاملة المعقودة معها مما يؤدي إلى تعليق ‘ بروتوكول كميات صغيرة’(المصوبة))، بأن تعقد  INFCIRC/153الوثيقة 

ن هذا العم مـَّ ارية. ويتض روط س املة ما دامت تلك الش مانات الش يلية الواردة في الجزء الثاني من اتفاقات الض ود تنفيذ معظم األحكام التفص
املة ومعه بروتوكول كميات البلدان التي لديه مانات ش غيرة ا اتفاق ض ليص تناداً إلى النص النمطي األص وافق عليها مجلس المحافظين  اس

ر فيه عن الحالة الراهنة بالنسبة للدول التي عبـَّ قبلت النص  والتي، على حد علم األمانة، ما زالت تنطبق عليها معايير األهلية المذكورة. ويـُ
  ).٢٠٠٥أيلول/سبتمبر  ٢٠بروتوكول الكميات الصغيرة (الذي اعتمده مجلس المحافظين في النمطي المنقَّح ل

ين بموجب اتفاقين، بدأ نفاذهما في   (ج) بة لتايوان، الص اً بالنس مانات أيض رين األول/أكتوبر  ١٣تطبِّق الوكالة الض ) /133INFCIRC( ١٩٦٩تش
  والي.)، على التINFCIRC/158( ١٩٧١كانون األول/ديسمبر  ٦و

  .٢٠١٨حزيران/يونيه  ٢٩يحّل االسم "إسواتيني" محل االسم السابق "سوازيلند" اعتباراً من   (د)

  .٢٠١٩شباط/فبراير  ١٥يحّل االسم "مقدونيا الشمالية" محّل االسم السابق "جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً" اعتباراً من   (هـ)

ر التاريخ إلى اتفاق الضمانات المعقود بين األرجنتين والبرازيل والهيئة األرجنتينية البرازيلية لحصر ومراقبة المو ١ اد النووية والوكالة. يشيـ
د أنَّ اتفاق الضمانات يفي ١٩٩٧آذار/مارس  ١٨وفي  ، وبعد موافقة مجلس المحافظين، بدأ نفاذ رسائل متبادلة بين األرجنتين والوكالة تؤكـِّ

  مع الوكالة. من معاهدة تالتيلولكو والمادة الثالثة من معاهدة عدم االنتشار التي تقتضي عقد اتفاق ضمانات ١٣بمتطلبات المادة 

ار (الوثيقة  ٢ تونيا بموجب اتفاق الضمانات الثنائي المعقود في إطار معاهدة عدم االنتش بة إلس )، والذي /547INFCIRCتطبيق الضمانات بالنس
رين الثاني/نوفمبر  ٢٤بدأ نفاذه منذ  مبر  ١، ُعِلّق في ١٩٩٧تش بة ٢٠٠٥كانون األول/ديس تونيا نفاذ ، وهو التاريخ الذي بدأ فيه بالنس إلس

ان/أبريل  ٥اتفاق  لحة نووية واليوراتوم والوكالة (الوثيقة  ١٩٧٣نيس )، الذي INFCIRC/193المعقود بين دول اليوراتوم غير الحائزة ألس
  انضمـّت إليه إستونيا.

 ُعِقد اتفاق الضمانات عمالً بمعاهدة تالتيلولكو ومعاهدة عدم االنتشار. ٣

املة فريد  ٤ مانات ش رين الثاني/نوفمبر  ٢٨من نوعه. في اتفاق ض ائل متبادلة تؤّكد أنَّ ٢٠٠٢تش ، بعد موافقة مجلس المحافظين، بدأ نفاذ رس
  اتفاق الضمانات يفي بمتطلبات المادة الثالثة من معاهدة عدم االنتشار.

ار في  ٥ مانات المعقود في إطار معاهدة عدم االنتش جمهورية الديمقراطية األلمانية (الوثيقة مع ال ١٩٧٢آذار/مارس  ٧لم يَُعد اتفاق الض
INFCIRC/181 رين األول/أكتوبر  ٣) نافذاً اعتباراً من ت فيه الجمهورية الديمقراطية األلمانية إلى ١٩٩٠تش مـّ ، وهو التاريخ الذي انض

  جمهورية ألمانيا االتحادية.

افي مؤقتاً بالنس ٦ المية اعتباراً من في انتظار بدء النفاذ، يجري تطبيق البروتوكول اإلض كانون الثاني/يناير  ١٦بة لجمهورية إيران اإلس
٢٠١٦. 

ر التاريخ إلى اتفاق الضمانات المعقود بين األرجنتين والبرازيل والهيئة األرجنتينية البرازيلية لحصر ومراقبة المواد النووية و ٧ الوكالة. يشيـ
د أن اتفاق الضمانات يفي  ، بعد موافقة مجلس المحافظين،١٩٩٧حزيران/يونيه  ١٠وفي  بدأ نفاذ رسائل متبادلة بين البرازيل والوكالة تؤكـِّ

د أنَّ ١٩٩٩أيلول/سبتمبر  ٢٠من معاهدة تالتيلولكو. وفي  ١٣بمتطلبات المادة  ، بعد موافقة مجلس المحافظين، بدأ نفاذ رسائل متبادلة تُؤكـِّ
  معاهدة عدم االنتشار. اتفاق الضمانات يفي أيضاً بمتطلب المادة الثالثة من

___________________ 
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ار (الوثيقة  ٨ مانات الثنائي المعقود في إطار معاهدة عدم االنتش بة للبرتغال بموجب اتفاق الض مانات بالنس )، والذي /272INFCIRCتطبيق الض

نيسان/أبريل  ٥نفاذ اتفاق  ، وهو التاريخ الذي بدأ فيه بالنسبة للبرتغال١٩٨٦تموز/يوليه  ١، ُعِلّق في ١٩٧٩حزيران/يونيه  ١٤بدأ نفاذه منذ 
  )، الذي انضمـّت إليه البرتغال.INFCIRC/193المعقود بين دول اليوراتوم غير الحائزة ألسلحة نووية واليوراتوم والوكالة (الوثيقة  ١٩٧٣

مانات وفقاً للمادة  ٩ ير التاريخ إلى اتفاق ض بة لبلغاريا . تالتيلولكومن معاهدة  ١٣يُش مانات بالنس مانات الثنائي تطبيق الض بموجب اتفاق الض
، ٢٠٠٩أيار/مايو  ١، ُعلِّق في ١٩٧٢شباط/فبراير  ٢٩)، والذي بدأ نفاذه منذ INFCIRC/178المعقود في إطار معاهدة عدم االنتشار (الوثيقة 

ود بين دول اليوراتوم غير الحائزة ) المعقINFCIRC/193(الوثيقة  ١٩٧٣نيسان/أبريل  ٥وهو التاريخ الذي بدأ فيه بالنسبة لبلغاريا نفاذ اتفاق 
 ألسلحة نووية واليوراتوم والوكالة، الذي انضمـّت إليه بلغاريا.

ار. ١٠ مانات معقود بموجب المادة الثالثة من معاهدة عدم االنتش ير التاريخ إلى اتفاق ض ائل  يش وبناء على موافقة مجلس المحافظين بدأ نفاذ رس
يا؛ وفي  ١٩٩٦حزيران/يونيه  ١٢متبادلة (في  انت لوتش انت كيتس  ١٩٩٧آذار/مارس  ١٨فيما يخص س فيما يخص بليز، ودومينيكا، وس

  من معاهدة تالتيلولكو. ١٣ونفيس، وسانت فنسنت وجزر غرينادين) تؤكد أن اتفاق الضمانات يفي بمتطلبات المادة 

)، والذي بدأ /179INFCIRCإطار معاهدة عدم االنتشار (الوثيقة  تطبيق الضمانات بالنسبة لبولندا بموجب اتفاق الضمانات الثنائي المعقود في ١١
نيسان/أبريل  ٥، وهو التاريخ الذي بدأ فيه بالنسبة لبولندا نفاذ اتفاق ٢٠٠٧آذار/مارس  ١، ُعِلّق في ١٩٧٢تشرين األول/أكتوبر  ١١نفاذه في 

  سلحة نووية واليوراتوم والوكالة، الذي انضمـّت إليه بولندا.) المعقود بين دول اليوراتوم غير الحائزة ألINFCIRC/193(الوثيقة  ١٩٧٣

ار (الوثيقة  ١٢ مانات الثنائي المعقود في إطار معاهدة عدم االنتش يكية بموجب اتفاق الض بة للجمهورية التش مانات بالنس تطبيق الض
INFCIRC/541 بتمبر  ١١)، والذي بدأ نفاذه منذ رين األول ١، ُعِلّق في ١٩٩٧أيلول/س بة ٢٠٠٩أكتوبر /تش ، وهو التاريخ الذي بدأ فيه بالنس

يكية نفاذ اتفاق  ان/أبريل  ٥للجمهورية التش لحة نووية INFCIRC/193(الوثيقة  ١٩٧٣نيس ) المعقود بين دول اليوراتوم غير الحائزة ألس
  واليوراتوم والوكالة، الذي انضمـت إليه الجمهورية التشيكية.

سبة للدا ١٣ شار (الوثيقة تطبيق الضمانات بالن )، والذي /176INFCIRCنمرك بموجب اتفاق الضمانات الثنائي المعقود في إطار معاهدة عدم االنت
نيسان/أبريل  ٥، وهو التاريخ الذي بدأ فيه بالنسبة للدانمرك نفاذ اتفاق ١٩٧٧شباط/فبراير  ٢١، ُعلِّق في ١٩٧٢آذار/مارس  ١بدأ نفاذه منذ 

، ١٩٧٧شباط/فبراير  ٢١). ومنذ INFCIRC/193توم غير الحائزة ألسلحة نووية واليوراتوم والوكالة (الوثيقة المعقود بين دول اليورا ١٩٧٣
لت غرينالند عن اليوراتوم اعتباراً من  INFCIRC/193تنطبق الوثيقة  اً على جزر فارو. وعندما انفص ، ١٩٨٥كانون الثاني/يناير  ٣١أيض

بحت الوثيقة  فاذ في  INFCIRC/176أص افي الخاص بغرينالند حيّز الن بة لغرينالند. ودخل البروتوكول اإلض نافذة مرة أخرى بالنس
  ).INFCIRC/176/Add.1(الوثيقة  ٢٠١٣آذار/مارس  ٢٢

لطاته، أو في  ١٤ ع القانوني ألي بلد أو إقليم أو لس تخدمة ال تنطوي على إبداء أي رأي َمهَما كان في ما يتعلق بالوض مية المس ما يتعلق  التس
  بتعيين حدوده.

ار (الوثيقة   ١٥ مانات الثنائي المعقود في إطار معاهدة عدم االنتش بة لرومانيا بموجب اتفاق الض مانات بالنس )، والذي /180INFCIRCتطبيق الض
رين األول/أكتوبر  ٢٧بدأ نفاذه منذ  بة ل٢٠١٠أيار/مايو  ١، ُعلِّق في ١٩٧٢تش  ٥رومانيا نفاذ اتفاق ، وهو التاريخ الذي بدأ فيه بالنس
) المعقود بين دول اليوراتوم غير الحائزة ألسلحة نووية واليوراتوم والوكالة، الذي انضمـّت إليه INFCIRC/193(الوثيقة  ١٩٧٣نيسان/أبريل 

  رومانيا.

مانات الثنائي المعقود في إطار معاهدة عدم االنتش  ١٦ لوفاكيا بموجب اتفاق الض بة لس مانات بالنس تراكية تطبيق الض ار مع الجمهورية االش
، وهو التاريخ ٢٠٠٥كانون األول/ديسمبر  ١، ُعِلّق في ١٩٧٢آذار/مارس  ٣)، والذي بدأ نفاذه منذ INFCIRC/173التشيكوسلوفاكية (الوثيقة 

لوفاكيا نفاذ اتفاق  بة لس ان/أبريل  ٥الذي بدأ فيه بالنس ل ١٩٧٣نيس حة نووية واليوراتوم والوكالة المعقود بين دول اليوراتوم غير الحائزة ألس
  )، الذي انضمـّت إليه سلوفاكيا.INFCIRC/193(الوثيقة 

شار (الوثيقة   ١٧ سلوفينيا بموجب اتفاق الضمانات الثنائي المعقود في إطار معاهدة عدم االنت سبة ل )، والذي /538INFCIRCتطبيق الضمانات بالن
نيسان/أبريل  ٥، وهو التاريخ الذي بدأ فيه بالنسبة لسلوفينيا نفاذ اتفاق ٢٠٠٦ل/سبتمبر أيلو ١، ُعِلّق في ١٩٩٧آب/أغسطس  ١بدأ نفاذه منذ 

  ) المعقود بين دول اليوراتوم غير الحائزة ألسلحة نووية واليوراتوم والوكالة، الذي انضمـّت إليه سلوفينيا.INFCIRC/193(الوثيقة  ١٩٧٣

ويد بموجب اتفاق ال  ١٨ بة للس مانات بالنس ار (الوثيقة تطبيق الض مانات المعقود في إطار معاهدة عدم االنتش )، والذي بدأ نفاذه /234INFCIRCض
ان/أبريل  ١٤منذ  بة للسويد نفاذ اتفاق ١٩٩٥حزيران/يونيه  ١، ُعِلّق في ١٩٧٥نيس ان/أبريل  ٥، وهو التاريخ الذي بدأ فيه بالنس  ١٩٧٣نيس

  )، الذي انضمـّت إليه السويد.INFCIRC/193ية واليوراتوم والوكالة (الوثيقة المعقود بين دول اليوراتوم غير الحائزة ألسلحة نوو

مانات وفقاً للمادة   ١٩ ير التاريخ إلى اتفاق ض ائل متبادلة (في . تالتيلولكومن معاهدة  ١٣يُش  ٩وبعد موافقة مجلس المحافظين، بدأ نفاذ رس
بالنسبة لبنما)  ٢٠٠٣تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٠بالنسبة لكولومبيا، وفي  ٢٠٠١حزيران/يونيه  ١٣بالنسبة لشيلي، وفي  ١٩٩٦أيلول/سبتمبر 

ـد أنَّ اتفاق الضمانات يفي بمتطلبات المادة الثالثة من معاهدة عدم االنتشار.  تُؤّكِ

تراكية (الوثيقة   ٢٠ ار مع جمهورية يوغوسالفيا االتحادية االش )، والذي بدأ 204FCIRC/INاتفاق الضمانات المعقود في إطار معاهدة عدم االنتش
  ، ما زال يـُطبـّق في صربيا بقدر ما يسري على أراضي صربيا.١٩٧٣كانون األول/ديسمبر  ٢٨نفاذه في 

  اتفاق الضمانات معقود فيما يتعلق بالبروتوكول اإلضافي األول لمعاهدة تالتيلولكو.  ٢١
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مانات الثنائي   ٢٢ بة لفنلندا بموجب اتفاق الض مانات بالنس ار (الوثيقة تطبيق الض )، الذي بدأ /155INFCIRCالمعقود في إطار معاهدة عدم االنتش

نيسان/أبريل  ٥، وهو التاريخ الذي بدأ فيه بالنسبة لفنلندا نفاذ اتفاق ١٩٩٥تشرين األول/أكتوبر  ١، ُعِلّق في ١٩٧٢شباط/فبراير  ٩نفاذه منذ 
  )، الذي انضمـّت إليه فنلندا.INFCIRC/193واليوراتوم والوكالة (الوثيقة  المعقود بين دول اليوراتوم غير الحائزة ألسلحة نووية ١٩٧٣

ار (الوثيقة   ٢٣ مانات الثنائي المعقود في إطار معاهدة عدم االنتش بة لقبرص بموجب اتفاق الض مانات بالنس )، والذي /189INFCIRCتطبيق الض
ذ  اذه من اير  ٢٦بدأ نف اني/ين مايو  ١، ُعِلّق في ١٩٧٣كانون الث يار/ اق ٢٠٠٨أ اذ اتف ة لقبرص نف ب بالنس ه  بدأ في لذي  اريخ ا  ٥، وهو الت
ه )، الذي انضمت إليINFCIRC/193المعقود بين دول اليوراتوم غير الحائزة ألسلحة نووية واليوراتوم والوكالة (الوثيقة  ١٩٧٣نيسان/أبريل 

  قبرص.

ار (الوثيقة   ٢٤ مانات الثنائي المعقود في إطار معاهدة عدم االنتش بة لكرواتيا بموجب اتفاق الض مانات بالنس )، والذي /463INFCIRCتطبيق الض
ان/أبريل  ١، ُعلِّق في ١٩٩٥كانون الثاني/يناير  ١٩بدأ نفاذه منذ  بة لكرواتيا نفاذ ا٢٠١٧نيس  ٥تفاق ، وهو التاريخ الذي بدأ فيه بالنس
) المعقود بين دول اليوراتوم غير الحائزة ألسلحة نووية واليوراتوم والوكالة، الذي انضمـّت إليه INFCIRC/193(الوثيقة  ١٩٧٣نيسان/أبريل 

  كرواتيا.

)، والذي بدأ 434IRC/INFCتطبيق الضمانات بالنسبة لالتفيا بموجب اتفاق الضمانات الثنائي المعقود في إطار معاهدة عدم االنتشار (الوثيقة   ٢٥
مبر  ٢١نفاذه منذ  رين األول/أكتوبر  ١، ُعِلّق في ١٩٩٣كانون األول/ديس بة لالتفيا نفاذ اتفاق ٢٠٠٨تش ، وهو التاريخ الذي بدأ فيه بالنس

ت INFCIRC/193المعقود بين دول اليوراتوم غير الحائزة ألسلحة نووية واليوراتوم والوكالة (الوثيقة  ١٩٧٣نيسان/أبريل  ٥ )، الذي انضمـّ
  إليه التفيا.

ار (الوثيقة   ٢٦ مانات الثنائي المعقود في إطار معاهدة عدم االنتش بة لليتوانيا بموجب اتفاق الض مانات بالنس )، والذي /413INFCIRCتطبيق الض
رين األول/أكتوبر  ١٥بدأ نفاذه في  بة لليتوانيا نفاذ اتفاق ، وهو التاريخ الذي بد٢٠٠٨كانون الثاني/يناير  ١، ُعِلّق في ١٩٩٢تش أ فيه بالنس

ت INFCIRC/193المعقود بين دول اليوراتوم غير الحائزة ألسلحة نووية واليوراتوم والوكالة (الوثيقة  ١٩٧٣نيسان/أبريل  ٥ )، الذي انضمـّ
  إليه ليتوانيا.

) والذي بدأ نفاذه /387INFCIRCم االنتشار (الوثيقة تطبيق الضمانات في مالطة بموجب اتفاق الضمانات الثنائي المعقود في إطار معاهدة عد  ٢٧
رين الثاني/نوفمبر  ١٣منذ  بة لمالطة نفاذ اتفاق ٢٠٠٧تموز/يوليه  ١، ُعِلّق في ١٩٩٠تش ان/أبريل  ٥، وهو التاريخ الذي بدأ فيه بالنس نيس

  )، الذي انضمـّت إليه مالطة.INFCIRC/193ثيقة المعقود بين دول اليوراتوم غير الحائزة ألسلحة نووية واليوراتوم والوكالة (الو ١٩٧٣

ار. وُعلِّق في   ٢٨ مانات عمالً بمعاهدة تالتيلولكو ومعاهدة عدم االنتش بتمبر  ١٤ُعِقد اتفاق الض مانات بموجب اتفاق  ١٩٧٣أيلول/س تطبيق الض
  ).INFCIRC/118(الوثيقة  ١٩٦٨أيلول/سبتمبر  ٦ضمانات سابق معقود عمالً بمعاهدة تالتيلولكو كان قد بدأ نفاذه في 

 ، بين المملكة المتحدة والوكالة، الذي ما زال نافذاً./66INFCIRCيشير التاريخ إلى اتفاق الضمانات المعقود على نمط الوثيقة   ٢٩

)، والذي بدأ /156INFCIRCتطبيق الضمانات بالنسبة للنمسا بموجب اتفاق الضمانات الثنائي المعقود في إطار معاهدة عدم االنتشار (الوثيقة   ٣٠
ا نفاذ اتفاق ١٩٩٦تموز/يوليه  ٣١، ُعِلّق في ١٩٧٢تموز/يوليه  ٢٣نفاذه منذ  بة للنمس ان/أبريل  ٥، وهو التاريخ الذي بدأ فيه بالنس نيس

  مـّت إليه النمسا.)، الذي انضINFCIRC/193المعقود بين دول اليوراتوم غير الحائزة ألسلحة نووية واليوراتوم والوكالة (الوثيقة  ١٩٧٣

غيرة المبرم معها (الوثيقة   ٣١ ار وبروتوكول الكميات الص مانات المعقود مع نيوزيلندا في إطار معاهدة عدم االنتش في حين أن اتفاق الض
INFCIRC/185 افي لالتفاق المذكور (الوثيقة اً على جزر كوك ونيو، فإن البروتوكول اإلض ) ال ينطبق INFCIRC/185/Add.1) ينطبقان أيض

بة لنيوزيلندا فقط في  غيرة حيز النفاذ بالنس ي. دخلت التعديالت على بروتوكول الكميات الص باط/فبراير  ٢٤على تلك األراض  ٢٠١٤ش
  ).INFCIRC/185/Mod.1(الوثيقة 

مانات المعقود بين الوكالة وكندا والهند (الوثيقة   ٣٢ بة للهند بموجب اتفاق الض مانات بالنس )، الذي كان نافذاً منذ 211IRC/INFCتطبيق الض
بتمبر  ٣٠ مانات التالية  .٢٠١٥آذار/مارس  ٢٠، ُعلِّق اعتباراً من ١٩٧١أيلول/س بة للهند بموجب اتفاقات الض مانات بالنس وتطبيق الض

باراً من  لة والهند، ُعلَِّق اعت يه  ٣٠المعقودة بين الوكا فذ منذ INFCIRC/260: ٢٠١٦حزيران/يون نا رين ا ١٧، ال ثاني/نوفمبر تش ؛ ١٩٧٧ل
INFCIRC/360 ؛ ١٩٨٨أيلول/سبتمبر  ٢٧، النافذ منذINFCIRC/374 ؛ ١٩٨٩تشرين األول/أكتوبر  ١١، النافذ منذINFCIRC/433 النافذ منذ ،

مانات ١٩٩٤آذار/مارس  ١ مانات بموجب اتفاق الض الفة الذكر للض مانات الس مانات بموجب اتفاقات الض عة للض ع المواد الخاض . وتخض
  .٢٠٠٩أيار/مايو  ١١)، النافذ في INFCIRC/754المعقود بين الهند والوكالة (

ار (الوثيقة   ٣٣ مانات الثنائي المعقود في إطار معاهدة عدم االنتش بة لهنغاريا بموجب اتفاق الض مانات بالنس )، والذي /174INFCIRCتطبيق الض
بة لهنغاريا نفاذ اتفاق ٢٠٠٧تموز/يوليه  ١، ُعِلّق في ١٩٧٢آذار/مارس  ٣٠بدأ نفاذه في  ان/أبريل  ٥، وهو التاريخ الذي بدأ فيه بالنس نيس

  ) المعقود بين دول اليوراتوم غير الحائزة ألسلحة نووية واليوراتوم والوكالة، الذي انضمـّت إليه هنغاريا.INFCIRC/193(الوثيقة  ١٩٧٣

)، والذي بدأ /166INFCIRCئي المعقود في إطار معاهدة عدم االنتشار (الوثيقة تطبيق الضمانات بالنسبة لليونان بموجب اتفاق الضمانات الثنا  ٣٤
ذ  اذه من ارس  ١نف مبر  ١٧، ُعِلّق في ١٩٧٢آذار/م انون األول/ديس اق ١٩٨١ك اذ اتف ان نف ة لليون ب النس ه ب دأ في ذي ب اريخ ال ، وهو الت

ت INFCIRC/193وية واليوراتوم والوكالة (الوثيقة المعقود بين دول اليوراتوم غير الحائزة ألسلحة نو ١٩٧٣نيسان/أبريل  ٥ )، الذي انضمـّ
  إليه اليونان.
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    X X X X X X X X االتحاد الروسي *

            إثيوبيا *

     X X      أذربيجان *

  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 إستونيا *

     X X   X X  إسرائيل *

     X X      )ب(إسواتيني *

      X      أفغانستان *

     X     X X إكوادور *

     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 وباربودا *

      X      أندورا 

     X X X X X X X إندونيسيا *

          X  أنغوال *

 X X X X X X X   X  أوروغواي *

     X X X     أوزبكستان *

      X      أوغندا *
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 X X X X X X X X   X أوكرانيا *

         X X X اإلسالمية) -إيران، (جمهورية  *

     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 X  باراغواي *

     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 البرتغال *

           X ي دار السالمابرون *

     X X X X X X X بلجيكا *

 X X X X X X X X   X بلغاريا *

            بليز *

     X X X  X X  بنغالديش *

     X X   X X  بنما *

           X بنن *

            بوتان 

     X X  X X X  بوتسوانا *

     X X   X X  فاسوبوركينا  *

            بوروندي *

   X X X X X X X X X البوسنة والهرسك *

 X X X X X X X X X  X بولندا *
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    X X X   X X X المتعددة القوميات) -بوليفيا (دولة  *

    X X X X X X X  بيرو *

   X X X X X X  X X بيالروس *

     X X X X X X X تايلند *

     X X      تركمانستان *

 X X X X  X X    X تركيا *

    X  X      ترينيداد وتوباغو *

            تشاد *

      X      توغو *

            توفالو 

     X X X X  X X تونس *

      X      تونغا 

            ليشتي-تيمور 

     X     X X جامايكا *

  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  الجمهورية الدومينيكية *

        X X X X الجمهورية العربية السورية *

      X     X جمهورية الكونغو الديمقراطية *

      X X   X  جمهورية تنزانيا المتحدة *
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     X X X X X X X جمهورية كوريا *

            جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 

      X X   X  جمهورية الو الديمقراطية الشعبية *

    X X X X X X X X جمهورية مولدوفا *

      X X X X X X جنوب أفريقيا *

            جنوب السودان 

     X X  X X X  جورجيا *

     X X      جيبوتي *

 X X X X X X X    X الدانمرك *

      X      دومينيكا *

      X      رواندا *

 X X X X X X X X X X X رومانيا *

      X      زامبيا *

            زمبابوي *

            ساموا 

     X X      سان مارينو *

 X X     X   X  سانت فنسنت وجزر غرينادين *

      X      سانت كيتس ونيفس 

     X X      سانت لوسيا 

            ساو تومي وبرينسيبي 

        X X X  سري النكا *

     X X   X X  السلفادور *

 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 السنغال *
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      X      السودان *

            سورينام 

 X X X X X X X    X السويد *

     X X X X X X X سويسرا *

            سيراليون *

     X X      سيشيل *

 X X X X X X X X   X شيلي *

    X X 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 ُعمان *

     X X  X X X  غابون *

            غامبيا 

  X X X X X X X   X غانا *

      X      غرينادا *

      X X   X  غواتيماال *

      X      غيانا *

      X      غينيا 

      X      غينيا االستوائية 

      X      غينيا بيساو 

            فانواتو *

 X X X X X X    X  فرنسا *

    X X X   X  X الفلبين *

     X(د) X(د)      فلسطين 
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          X  البوليفارية) -فنزويال (جمهورية  *

 X X X X X X X    X فنلندا *

     X X      فيجي *

     X X X X X X X فييت نام *

     X X X X X X X قبرص *

     X X   X X  قطر *

     X X X     قيرغيزستان *

      X      فيردي كابو 

   X X X X X X X X X كازاخستان *

 X X X   X X X   X الكاميرون *

           X الكرسي الرسولي *

 X X X X X X X X   X كرواتيا *

      X  X  X  كمبوديا *

  X X X X X X X   X كندا *

    X X X X X X X X كوبا *

     X X      كوت ديفوار *

     X X   X X  كوستاريكا *

     X X X   X X كولومبيا *

           X الكونغو *

     X X X X  X X الكويت *

            كيريباتي 

     X X      كينيا *

 X X X X X X X X X  X التفيا *

    X X X  X  X  لبنان *

     X X   X X  لختنشتاين *

     X X X X X X X لكسمبرغ *
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     X X X  X X  ليبيا *

            ليبيريا *

 X X X X X X X X   X ليتوانيا *

     X X  X X X  ليسوتو *

     X X X X    مالطة *

     X X X  X X  مالي *

         X X  ماليزيا *

     X X X X X X  مدغشقر *

 X X X     X   X مصر *

  X X X  X X X  X X المغرب *

    X X X X X X X  )ج(مقدونيا الشمالية *

    X 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 منغوليا *

     X X  X X X  موريتانيا *

    X X X  X   X موريشيوس *

      X X X   X موزامبيق *

     X X   X X  موناكو *

     X  X  X X  ميانمار *

دة) -ميكرونيزيا (واليات               الموحَّ

     X X      ناميبيا *

     X X      ناورو 

 X X X X X X X    X النرويج *
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     X X X X X X  النمسا *

            نيبال *

   X  X X X X X X X النيجر *

    X X X X X X X X نيجيريا *

     X X X   X X نيكاراغوا *

     X X X   X X نيوزيلندا *

      X      نيوي 

            هايتي *

  X X X X  X X   X الهند *

      X      هندوراس *

 X X X X X X X X   X هنغاريا *

 X X X X X X X    X هولندا *

  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  الفاو 

         X X  منظمة الصحة العالمية 

         X X  العالمية لألرصاد الجويةالمنظمة  
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 ١٦٠ الصفحة

  اتفاق امتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية  اتفاق االمتيازات والحصانات

  اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي  اتفاقية التبليغ المبكر

  نووي أو طارئ إشعاعياتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث   اتفاقية تقديم المساعدة

  اتفاقية األمان النووي  اتفاقية األمان النووي

االتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في   االتفاقية المشتركة

  النفايات المشعة

  اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية  اتفاقية الحماية المادية

  تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية  الحماية الماديةتعديل اتفاقية 

  اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن األضرار النووية  اتفاقية فيينا

  بروتوكول تعديل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن األضرار النووية  تعديل اتفاقية فيينا

  اتفاقية التعويض التكميلي عن األضرار النووية  اتفاقية التعويض التكميلي

  البروتوكول المشترك بشأن تطبيق اتفاقية فيينا واتفاقية باريس  البروتوكول المشترك

  دولة عضو في الوكالة  *

X  دولة طرف  
 

ع   )أ( أن الوض القانوني ألي بلد أو ال ينطوي أي قيد يرد في هذا العمود على إبداء أي رأي مهما كان من جانب الوكالة بش

  إقليم أو سلطاته، أو بشأن تعيين حدوده.

  .٢٠١٨حزيران/يونيه  ٢٩يحل االسم "إسواتيني" محل االسم السابق "سوازيلند" اعتباراً من   )ب(

اير شباط/فبر ١٥يحل االسم "مقدونيا الشمالية" محل االسم السابق "جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً" اعتباراً من   )ج(

٢٠١٩.  
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ً   -٨الجدول ألف    الدول األعضاء التي عقدت اتفاقاً تكميلياً منقَّحا
  )٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١(الحالة في 

  إثيوبيا

  أذربيجان

  األرجنتين

  األردن

  أرمينيا

  إسبانيا

  إستونيا

  إسرائيل

  )i(أإسواتيني

  أفغانستان

  إكوادور

  ألبانيا

  اإلمارات العربية المتحدة

  أنتيغوا وباربودا

  إندونيسيا

  أنغوال

  أوروغواي

  أوزبكستان

  أوغندا

  أوكرانيا

  اإلسالمية) -إيران، (جمهورية 

  آيرلندا

  آيسلندا

  باراغواي

  باكستان

  باالو

  البحرين

  البرازيل

  البرتغال

  بلغاريا

  بليز

  بنغالديش

  بنما

  بنن

  بوتسوانا

  بوركينا فاسو

  بوروندي

  البوسنة والهرسك

  بولندا

  المتعددة القوميات) –بوليفيا (دولة 

  بيرو

  بيالروس

  تايلند

  تركمانستان

  تركيا

  تشاد

  توغو

  تونس

  جامايكا

  الجبل األسود

  الجزائر

  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 مولدوفا

  جنوب أفريقيا

  جورجيا

  جيبوتي

  دومينيكا

  رواندا

  رومانيا

  زامبيا

  زمبابوي

  سري النكا

  السلفادور

  سلوفاكيا

  سلوفينيا

  سنغافورة

  السنغال

  السودان

  سيراليون

  سيشيل

  شيلي

  صربيا

  الصين

  طاجيكستان

  العراق

  ُعمان

  غابون

  غانا

  غواتيماال
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  فانواتو

  الفلبين

  البوليفارية) -فنزويال (جمهورية 

  فيجي

  فييت نام

  قبرص

  قطر

  قيرغيزستان

  كازاخستان

  الكاميرون

  كرواتيا

  كمبوديا

  كوبا

  كوت ديفوار

  كوستاريكا

  كولومبيا

  الكونغو

  الكويت

  كينيا

  التفيا

  لبنان

  ليبيا

  ليبيريا

  ليتوانيا

  ليسوتو

  مالطة

  مالي

  ماليزيا

  مدغشقر

  مصر

  المغرب

  ii)(بمقدونيا الشمالية 

  المكسيك

  مالوي

  المملكة العربية السعودية

  منغوليا

  موريتانيا

  موريشيوس

  موزامبيق

  ميانمار

  ناميبيا

  نيبال

  النيجر

  نيجيريا

  نيكاراغوا

  هايتي

  هندوراس

  هنغاريا

  اليونان

 

  .٢٠١٨حزيران/يونيه  ٢٩يحل االسم "إسواتيني" محل االسم السابق "سوازيلند" اعتباراً من   أ

  .٢٠١٩شباط/فبراير  ١٥يحل االسم "مقدونيا الشمالية" محل االسم السابق "جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً" اعتباراً من  ب
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  قبول تعديل المادة السادسة من النظام األساسي للوكالة  -٩-الجدول ألف
  )٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١(الحالة في 

�
  إثيوبيا

  األرجنتين

  إسبانيا

  إستونيا

  إسرائيل

  أفغانستان

  ألبانيا

  ألمانيا

�أوروغواي

  أوكرانيا

  آيرلندا

  آيسلندا

  إيطاليا

  باكستان

  البرازيل

  البرتغال

  بلغاريا

  بنما

  البوسنة والهرسك

  بولندا

  بيرو

  بيالروس

  تركيا

  تونس

  الجزائر

  الجمهورية التشيكية

  جمهورية كوريا

  جمهورية مولدوفا

  جنوب أفريقيا

  الدانمرك

  رومانيا

  سان مارينو

  السلفادور

  سلوفاكيا

  سلوفينيا

  السويد

  سويسرا

  فرنسا

  فنلندا

  قبرص

  الكرسي الرسولي

  كرواتيا

  كندا

  كولومبيا

  التفيا

  لختنشتاين

  لكسمبرغ

  ليبيا

  ليتوانيا

  مالطة

  المغرب

  المكسيك

  المملكة المتحدة

  موناكو

  ميانمار

  النرويج

  النمسا

  هنغاريا

  هولندا

  اليابان

  اليونان
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  قبول تعديل المادة الرابعة عشرة من النظام األساسي للوكالة  -١٠الجدول ألف 
  )٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١(الحالة في 

  ألبانيا

  الجزائر

  األرجنتين

  أستراليا

  النمسا

  بيالروس

  البوسنة والهرسك

  البرازيل

  بلغاريا

  كندا

  كولومبيا

  كرواتيا

  قبرص

  الجمهورية التشيكية

  الدانمرك

  إكوادور

  إستونيا

  فنلندا

  فرنسا

  ألمانيا

  اليونان

  الكرسي الرسولي

  هنغاريا

  آيسلندا

  اإلسالمية) -(جمهورية إيران، 

  آيرلندا

  إيطاليا

  اليابان

  كينيا

  كورياجمهورية 

  التفيا

  لختنشتاين

  ليتوانيا

  لكسمبرغ

  مالطة

  المكسيك

  موناكو

  ميانمار

  هولندا

  النرويج

  باكستان

  بيرو

  بولندا

  البرتغال

  جمهورية مولدوفا

  رومانيا

  سان مارينو

  سيشيل

  سلوفاكيا

  سلوفينيا

  جنوب أفريقيا

  إسبانيا

  السويد

  سويسرا

  الجمهورية العربية السورية

  تونس

  تركيا

  أوكرانيا

  المملكة المتحدة
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االتفاقيات التي تم التفاوض عليها واعتمادها تحت رعاية الوكالة و/أو التي يكون المدير العام هو   -١١الجدول ألف 
رات ذات الصلة)   الوديع لها (الحالة والتطوُّ

انات الوكالة  خاً في الوثيقة  الدولية للطاقة الذريةاتفاق امتيازات وحص تنس ، ٢٠١٨في عام ). INFCIRC/9/Rev.2(يَِرُد مس
  طرفاً. ٨٦انضمَّ إلى هذا االتفاق طرفان اثنان جديدان. وبحلول نهاية العام، بلغ عدد األطراف فيه 

خةً في الوثيقة  اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي تنس رين  ٢٧بدأ نفاذها في  ).INFCIRC/335(تَِرُد مس تش
مَّ إلى هذه االتفاقية طرف واحد جديد. وبحلول نهاية العام، بلغ عدد األطراف ٢٠١٨. وفي عام ١٩٨٦األول/أكتوبر  ، انض

  طرفاً. ١٢٢فيها 

عاعي اعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إش خاً في الوثيقة  اتفاقية تقديم المس تنس بدأ ). INFCIRC/336(يَِرُد مس
باط/فبراير  ٢٦نفاذها في  مَّ إلى هذه االتفاقية طرفان اثنان جديدان. وبحلول نهاية العام، ٢٠١٨. وفي عام ١٩٨٧ش ، انض

  طرفاً. ١١٧بلغ عدد األطراف فيها 

خةً في الوثيقة  اتفاقية األمان النووي تنس رين األول/أكتوبر  ٢٤بدأ نفاذها في ). INFCIRC/449(تَِرُد مس . وفي ١٩٩٦تش
  طرفاً. ٨٥، انضمَّ إلى هذه االتفاقية طرفان اثنان جديدان. وبحلول نهاية العام، بلغ عدد األطراف فيها ٢٠١٨عام 

(تَِرُد مستنسخة في الوثيقة  االتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة
INFCIRC/546 .( ت إلى هذه االتفاقية ٢٠١٨. وفي عام ٢٠٠١نيه حزيران/يو ١٨بدأ نفاذها في مَّ أطراف جديدة.  ٤، انض

  طرفاً. ٨٠وبحلول نهاية العام، بلغ عدد األطراف فيها 

خة في الوثيقة  اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية تنس باط/فبراير  ٨بدأ نفاذها في ). INFCIRC/274/Rev.1(تَِرُد مس ش
مَّ ٢٠١٨. وفي عام ١٩٨٧ فاقية طرفان اثنان جديدان. وبحلول نهاية العام، بلغ عدد األطراف فيها  ، انض إلى هذه االت
  طرفاً. ١٥٧

ت إلى هذا التعديل ٢٠١٨. وفي عام ٢٠١٦أيار/مايو  ٨بدأ نفاذه في  تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية مَّ ، انض
  طرفاً. ١١٨فيه أطراف جديدة. وبحلول نهاية العام، بلغ عدد األطراف  ٣

رار النووية ؤولية المدنية عن األض أن المس خةً في الوثيقة  اتفاقية فيينا بش تنس بدأ نفاذها في ). INFCIRC/500(تَِرُد مس
، ظلَّت حالة هذه االتفاقية كما هي بدون تغيير، حيث ظلَّ عدد األطراف ٢٠١٨. وفي عام ١٩٧٧تشرين الثاني/نوفمبر  ١٢

  طرفاً. ٤٠فيها 

سوية اإللزامية للمنازعات بدأ نفاذه ). INFCIRC/500/Add.3(يَِرُد مستنسخاً في الوثيقة  البروتوكول االختياري الخاص بالت
، ظلَّت حالة هذا البروتوكول كما هي بدون تغيير، حيث ظلَّ عدد األطراف فيه ٢٠١٨. وفي عام ١٩٩٩أيار/مايو  ١٣في 

  طرفان اثنان.

بدأ ). INFCIRC/566(يَِرُد مستنسخاً في الوثيقة  فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن األضرار النوويةبروتوكول تعديل اتفاقية 
رين األول/أكتوبر  ٤نفاذه في  ، ظلَّت حالة هذا البروتوكول كما هي بدون تغيير، حيث ظلَّ ٢٠١٨. وفي عام ٢٠٠٣تش

  طرفاً. ١٣عدد األطراف فيه 

نيسان/أبريل  ١٥بدأ نفاذها في ). INFCIRC/567(تَِرُد مستنسخةً في الوثيقة  رار النوويةاتفاقية التعويض التكميلي عن األض
  أطراف. ١٠، ظلَّت حالة هذه االتفاقية كما هي بدون تغيير، حيث ظلَّ عدد األطراف فيها ٢٠١٨. وفي عام ٢٠١٥
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أن تطبيق اتفاقية فيينا واتفاقية باريس ترك بش تن البروتوكول المش خاً في الوثيقة (يَِرُد مس بدأ نفاذه في ). INFCIRC/402س
ان/أبريل  ٢٧ ، ظلَّت حالة هذا البروتوكول كما هي بدون تغيير، حيث ظلَّ عدد األطراف فيه ٢٠١٨. وفي عام ١٩٩٢نيس
  طرفاً. ٢٨

 التفاقات التكميلية المنقَّحة).(ا االتفاقات التكميلية المنقَّحة بشأن تقديم المساعدة التقنية من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية
فاقات تكميلية ٢٠١٨في عام  فاقات. وبحلول نهاية العام، بلغ عدد الدول األطراف في ات فاقان اثنان من هذه االت ، أُبرم ات
  دولة. ١٣٦ُمنقَّحة 

ا النوويين،  ال العلم والتكنولوجي ب في مج دري ة والت ث والتنمي اوني اإلقليمي للبح اق التع اوني  ٢٠١٧االتف اق التع (االتف
خاً في الوثيقة  )٢٠١٧اإلقليمي لعام  تنس . وفي عام ٢٠١٧حزيران/يونيه  ١١بدأ نفاذه في ). INFCIRC/919(يَِرُد مس

  طرفاً. ١٧، انضمَّ إلى هذا االتفاق طرفان اثنان جديدان. وبحلول نهاية العام، بلغ عدد األطراف فيه ٢٠١٨

فاق التعاوني اإلقليمي األفريقي فاق أفرا) االت تدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين (ات (التمديد  للبحث والتنمية وال
خاً في الوثيقة  الخامس) تنس ان/أبريل  ٤بدأ نفاذه في ). INFCIRC/377/Add.20(يَِرُد مس ، ٢٠١٨. وفي عام ٢٠١٥نيس

ت إلى هذا االتفاق    طرفاً. ٤١طراف فيه أطراف جديدة. وبحلول نهاية العام، بلغ عدد األ ٤انضمَّ

يد األول) مد فاق أركال) (الت كاريبي (ات ية وال كا الالتين عاوني لترويج العلم والتكنولوجيا النوويين في أمري فاق الت (يَِرُد  االت
خاً في الوثيقة  تنس بتمبر  ٥في  بدأ نفاذه). INFCIRC/582/Add.4مس ، ظلَّت حالة هذا ٢٠١٨. وفي عام ٢٠١٥أيلول/س

  طرفاً. ٢١االتفاق كما هي بدون تغيير، حيث ظلَّ عدد األطراف فيه 

يا للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين (اتفاق  االتفاق التعاوني للدول العربية الواقعة في آس
. وفي عام ٢٠١٤تموز/يوليه  ٢٩بدأ نفاذه في ). INFCIRC/613/Add.3يَِرُد مستنسخاً في الوثيقة ( (التمديد الثاني) عراسيا)
  أطراف. ٩، ظلَّت حالة هذا االتفاق كما هي بدون تغيير، حيث ظلَّ عدد األطراف فيه ٢٠١٨

اء المنظمة الدولية لطاقة االندماج المعنية بالمفاعل التجريبي الحراري النووي ال ترك اتفاق إنش دولي بغرض التنفيذ المش
روع المفاعل التجريبي الحراري النووي الدولي خاً في الوثيقة  لمش تنس رين  ٢٤بدأ نفاذه في ). INFCIRC/702(يَِرُد مس تش

ام ٢٠٠٧األول/أكتوبر  ه ٢٠١٨. وفي ع دد األطراف في لَّ ع ث ظ دون تغيير، حي ا هي ب اق كم ذا االتف ة ه ال ت ح ، ظلَّ
  أطراف. ٧

زات وحصانات منظمة الطاقة االندماجية الدولية المختصة بمشروع المفاعل التجريبي الحراري النووي الدولي اتفاق امتيا
ترك  خاً في الوثيقة من أجل تنفيذه على نحو مش تنس رين األول/أكتوبر  ٢٤بدأ نفاذه في ). INFCIRC/703(يَِرُد مس تش

  أطراف. ٦ن تغيير، حيث ظلَّ عدد األطراف فيه ، ظلَّت حالة هذا االتفاق كما هي بدو٢٠١٨. وفي عام ٢٠٠٧
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  (أ))٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١مفاعالت القوى النووية قيد التشغيل وقيد التشييد في العالم (في  -١٢الجدول ألف 

  البلد
  المفاعالت قيد التشييد  المفاعالت قيد التشغيل

إمدادات الكهرباء المولـّدة
  ٢٠١٨نووياً في عام 

إجمالي الخبرة التشغيلية 
  ٢٠١٨حتى نهاية عام 

  عدد
  الوحدات

مجموع ميغاواط 
  (كهربائي)

عدد 
الوحدات

مجموع ميغاواط 
  (كهربائي)

-تيراواط
  ساعة

النسبة المئوية 
  من اإلجمالي

  األشهر  األعوام

٧٢  ٣٦  االتحاد الروسي  ٢٥٢  ٩٨٢ ١  ١٧٫٩  ١٩١٫٣ ٥٧٣ ٤  ٦  ٦  
٥٢  ١ ٦٣٣ ١  ٣  األرجنتين  ٢ ٨٥  ٤٫٧  ٦٫٥  

  ٨ ٤٤  ٢٥٫٦  ١٫٩    ٣٧٥  ١  أرمينيا
١٢١ ٧  ٧  إسبانيا     ١ ٣٣٦  ٢٠٫٤  ٥٣٫٤  
  ٧ ٨٣٩  ١١٫٧  ٧١٫٩    ٥١٥ ٩  ٧  ألمانيا

٠٣٨ ٥  ٤    اإلمارات العربية المتحدة      

٧٠١ ١٣  ١٥  أوكرانيا  ٠٧٠ ٢  ٢  ٣٠٥  ٥٣٫٠  ٧٩٫٥  ٦  
  ٤ ٧  ٢٫١  ٦٫٣   ٩١٥  ١  )اإلسالمية-جمهورية(إيران 

٨٠٢ ٢  ٢ ٣١٨ ١  ٥  باكستان  ٥ ٧٧  ٦٫٨  ٩٫٣  
٠٣٤ ١  ١ ٨٨٤ ١  ٢  البرازيل  ٣ ٥٥  ٢٫٧  ١٤٫٨  

٩٦٢  ٣٩٫٠  ٢٧٫٣    ٩١٨ ٥  ٧  بلجيكا  ٧  
  ٣ ١٦٥  ٣٤٫٧  ١٥٫٤   ٩٦٦ ١  ٢  بلغاريا

٠١٦ ٢  ٢    بنغالديش      

     ٢٢٠ ٢  ٢    بيالروس

     ١١٤ ١  ١    تركيا

٢٩٣ ٣  ٦  الجمهورية التشيكية    ١٠ ١٦٤  ٣٤٫٥  ٢٨٫٣  
٠٠٧ ٦  ٥ ٤٤٤ ٢٢  ٢٤  جمهورية كوريا  ٥ ٥٤٧  ٢٣٫٧  ١٢٧٫١  

٠٨٦ ١  ٢  جنوب أفريقيا     ٣ ٦٨  ٤٫٧  ١٠٫٦  
٠٠٣ ١  ٢  رومانيا    ١١ ٣٣  ١٧٫٢  ١٠٫٥  
٠٨٨  ٢ ٨١٤ ١  ٤  سلوفاكيا  ٧ ١٦٨  ٥٥٫٠  ١٣٫٨  
  ٣ ٣٧  ٣٥٫٩  ٥٫٥    ٦٨٨  ١  سلوفينيا
٣٦١ ٨  ٨  السويد     ٠ ٤٥٩  ٤٠٫٣  ٦٥٫٩  

١٩٢  ٣٧٫٧  ٢٤٫٥    ٣٣٣ ٣  ٥  سويسرا  ١١  
٢٤  ٤٦  الصين  ٠١  ١١ ٨٥٨  ٢٩٨  ٢٢٣  ٤٫٢  ٢٧٧٫١  ١١  
٠١٣ ٦٣  ٥٨  فرنسا  ٠٦٣ ١  ١  ٤ ٢٢٢ ٢  ٧١٫٧  ٣٩٥٫٩  
٠٠٦ ١  ١ ٧٨٤ ٢  ٤  فنلندا  ٤ ١٥٩  ٣٢٫٤  ٢١٫٩  
٠٧٥  ١٤٫٩  ٩٤٫٤    ٥٥٤ ١٣  ١٩  كندا  ٦  

٢٥٥ ١  ٢  المكسيك     ١١ ٥٣  ٥٫٣  ١٣٫٢  
٣٢٩ ٨  ١٥  المملكة المتحدة  ٠٦٣ ١  ١  ٤٠٦ ١  ١٧٫٧  ٥٩٫١  ٧  

٥٥٢ ٦  ٢٢  الهند  ٤٢٨ ٤  ٧    ٤٠٥  ٣٫١  ٣٥٫٤  ١١  
٠٢٩ ١  ٤  هنغاريا     ٢ ١٣٤  ٥٠٫٦  ١٤٫٩  
٢٤٨  ١  هولندا     ٠ ٧٤  ٣٫١  ٣٫٣  

٦١٠ ٩٩  ٩٨  الواليات المتحدة األمريكية  ٣٤٢ ٢  ٢  ٨٠٤ ٤  ١٩٫٣  ٨٠٨٫٠  ٦  
  ٢ ٨٦٣ ١  ٦٫٢  ٤٩٫٣ ٦٥٣ ٢  ٢ ٤٧٦ ٣٦  ٣٨  اليابان

١٣٤ ٣٩٦  ٤٥٠  (ب)، (ج)المجموع   ٠٨٨ ١٧ ٢٥٦٣٫٠ ٦٤٣ ٥٦  ٥٥  ١١  

  ).www.iaea.org/pris(استُِقيت البيانات من نظام المعلومات عن مفاعالت القوى التابع للوكالة، المتاح على الموقع الشبكي   (أ)
ين:  (ب)  يانات التالية الواردة من تايوان، الص ّمن البـ غيل؛  ٤٤٤٨وحدات،  ٥مجموع األرقام هذا يتض ميغاواط (كهربائي) قيد التش

ييد؛ و ٢٦٠٠ووحدتان،  اعة من الكهرباء المولدة نوويّاً، بما يمثل –تيراواط ٢٦٫٧ميغاواط (كهربائي) قيد التش من إجمالي  ٪١١٫٤س
  الكهرباء المولدة.

اً المحطات المغلقة في إيطاليا (   (ج)  غيلية أيض مل إجمالي الخبرة التش تان ( ٨عاماً،  ٨٠يش هر) وكازاخس هر)  ١٠عاماً،  ٢٥أش أش
  عاماً، شهر واحد). ٢٢٤أشهر)، والمحطات المغلقة والعاملة في تايوان، الصين ( ٦عاماً،  ٤٣وليتوانيا (
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  مشاركة الدول األعضاء في أنشطة مختارة للوكالة  -١٣الجدول ألف 

  الخدمات المقدَّمة للدول األعضاء  

  الدولة العضو
عدد عقود 
واتفاقات 
  البحوث

عدد 
المراكز 
  المتعاونة

شبكة 
 ) أ(ألميرا

مراجعات قياس
العالج  جرعات

  اإلشعاعي

خدمات 
تشعيع 
  النباتات

برنامج 
) ب(كوانوم

أداة 
  ) ج(كوادريل

فريق 
) د(كواترو

  ٥٩  ٣   ٤٤  االتحاد الروسي
 

  ١  

   ١   ٧  إثيوبيا
 

   

  ٢    ١  أذربيجان
 

   

   ١  ١  ٤٢  األرجنتين
 

١    

  ٤  ١   ٦  األردن
 

   

  ٠    ٢  أرمينيا
 

   

      إريتريا
 

   

   ٢  ١  ٣٧  إسبانيا
 

   

   ٣  ١  ٣٥  أستراليا
 

   

  ٢  ١   ٧  إستونيا
 

١    

  ٢٥  ٢   ٨  إسرائيل
 

 ١   

          )هـ(إسواتيني

      أفغانستان
 

   

  ١  ١   ٢  إكوادور
 

   

  ٧    ١  ألبانيا
 

   

     ٦   ٣   ٤٦  ألمانيا

  ٥  ٢  ١  ١  اإلمارات العربية المتحدة
  

 ١  

      أنتيغوا وباربودا
 

   

  ٢  ١  ٢  ٢٤  إندونيسيا
 

   

  ٣    ١  أنغوال
 

   

   ١   ١٤  أوروغواي
  

  

  ٢     ٢  أوزبكستان
 

  

  ١    ٧  أوغندا
  

  

  ٤٦  ١   ٢٢  أوكرانيا
  

  

   ١    آيرلندا
 

   

   ١    آيسلندا
 

   

   ٨  ١  ٥٠  إيطاليا
 

   

     ١  بابوا غينيا الجديدة
 

   

      باراغواي
 

   

   ١   ٤١  باكستان
 

   

          باالو

  ٦     البحرين
 

   

   ٤  ٣  ٤٩  البرازيل
 

   

      بربادوس
 

   

   ١   ٩  البرتغال
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  الخدمات المقدَّمة للدول األعضاء  

  الدولة العضو
عدد عقود 
واتفاقات 
  البحوث

عدد 
المراكز 
  المتعاونة

شبكة 
 ) أ(ألميرا

مراجعات قياس
العالج  جرعات

  اإلشعاعي

خدمات 
تشعيع 
  النباتات

برنامج 
) ب(كوانوم

أداة 
  ) ج(كوادريل

فريق 
) د(كواترو

      بروني دار السالم
 

   

   ٢   ٢١  بلجيكا
 

   

     ١  ٢  ٢   ٧  بلغاريا

      بليز
 

   

  ١١    ٢٣  بنغالديش
 

   

  ٢  ١   ١  بنما
 

   

     ١  بنن
 

   

     ١  بوتسوانا
 

   

     ١    ١  ٧  بوركينا فاسو

     ١      بوروندي

  ١٠  ٣   ١  البوسنة والهرسك
 

   

     ١   ٥  ١  ٢٣  بولندا

  ١٥  ١   ١٠  بيرو
 

   

  ١٩  ١   ٤  بيالروس
 

   

  ١٥  ٢   ٢٣  تايلند
 

١  ١  ١  

          تركمانستان

  ٤٠  ٢   ١٤  تركيا
  

  

  ٦     ترينيداد وتوباغو
 

   

      تشاد
 

   

      توغو
 

   

  ٢٥  ١   ٧  تونس
  

  

   ١   ٦  جامايكا
 

   

   ١   ٢  األسود الجبل
 

   

  ٥    ٤  الجزائر
 

   

      جزر البهاما
 

   

      جزر مارشال
 

   

      جمهورية أفريقيا الوسطى
 

   

   ١   ٨  الجمهورية التشيكية
 

   

      الجمهورية الدومينيكية
 

   

   ١   ٧  الجمهورية العربية السورية
 

   

     ١  جمهورية الكونغو الديمقراطية
 

   

   ١   ١٦  إيران اإلسالميةجمهورية 
 

   

  ١  ٥    ٢  جمهورية تنزانيا المتحدة
 

  

   ٢  ٢  ٣٧  جمهورية كوريا
 

١    

  ٤    ١جمهورية الو الديمقراطية الشعبية
 

   

  ٣    ١  جمهورية مولدوفا
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  الخدمات المقدَّمة للدول األعضاء  

  الدولة العضو
عدد عقود 
واتفاقات 
  البحوث

عدد 
المراكز 
  المتعاونة

شبكة 
 ) أ(ألميرا

مراجعات قياس
العالج  جرعات

  اإلشعاعي

خدمات 
تشعيع 
  النباتات

برنامج 
) ب(كوانوم

أداة 
  ) ج(كوادريل

فريق 
) د(كواترو

  ٥٠  ٣   ٣٤  جنوب أفريقيا
 

  ١  

     ٢  جورجيا
 

   

     ١  جيبوتي
 

   

   ١   ٤  الدانمرك
 

   

  ٢     المتعددة القوميات دولة بوليفيا
 

   

      دومينيكا
 

   

      رواندا
 

   

     ٢  ٤٧  ٣   ١٢  رومانيا

   ١   ٦  زامبيا
  

  

  ٢  ٣    ١  زمبابوي
 

  

      سان مارينو
 

   

          سانت فنسنت وجزر غرينادين

  ١٣  ١   ١٢  سري النكا
 

   

  ٤     السلفادور
 

   

   ٣   ٥  سلوفاكيا
 

   

  ٤  ١   ٨  سلوفينيا
 

   

   ١   ١٣  سنغافورة
 

   

     ١  ٣    ٧  السنغال

     ٢     ٦  السودان

   ٢   ٨  السويد
 

   

   ٣  ١  ٥  سويسرا
 

   

     ١      سيراليون

      سيشيل
 

   

   ١   ١٩  شيلي
 

   

  ١٤  ٥   ٧  صربيا
 

   

  ١٤  ٣   ٨٦  الصين
 

   

  ١  ١   ١  طاجيكستان
 

   

     ٣  ٣  ١   ١  العراق

     ١      ُعمان

      غابون
 

   

     ١  ٢    ١٣  غانا

          غرينادا

     ٨  غواتيماال
 

   

      غيانا
 

   

      فانواتو
  

  

   ٥  ٢  ٥٠  فرنسا
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  الخدمات المقدَّمة للدول األعضاء  

  الدولة العضو
عدد عقود 
واتفاقات 
  البحوث

عدد 
المراكز 
  المتعاونة

شبكة 
 ) أ(ألميرا

مراجعات قياس
العالج  جرعات

  اإلشعاعي

خدمات 
تشعيع 
  النباتات

برنامج 
) ب(كوانوم

أداة 
  ) ج(كوادريل

فريق 
) د(كواترو

   ١  ١  ١٤  الفلبين
 

   

  ٢٦  ٢   ٢ البوليفارية) -فنزويال (جمهورية 
  

  

   ١   ١٠  فنلندا
 

   

      فيجي
 

   

    ١  ٢٢  فييت نام
  

  

  ٠  ١    قبرص
 

  ١  

     ٢   ١    قطر

      قيرغيزستان
 

   

  ٢٨  ١   ١  كازاخستان
 

   

     ١     ٦  الكاميرون

      الكرسي الرسولي
 

   

  ١٠  ٢   ١٣  كرواتيا
 

   

  ٣    ١  كمبوديا
 

   

   ٣   ٣٢  كندا
 

   

  ٨  ٣   ١٣  كوبا
 

   

     ١     ١  كوت ديفوار

   ١  ١  ٢  كوستاريكا
 

   

  ٣٤    ٦  كولومبيا
 

١    

      الكونغو
 

   

   ١   ٥  الكويت
 

   

  ١٠  ١   ١٤  كينيا
 

   

  ٥  ١    التفيا
 

   

  ١٣  ١   ٣  لبنان
 

  ١  

      لختنشتاين
 

   

   ١    لكسمبرغ
 

   

      ليبيا
 

   

      ليبيريا
 

   

  ١٠  ٣   ٥  ليتوانيا
 

   

     ١      ليسوتو

  ٦     مالطة
 

  ١  

     ١     ٢  مالي

  ٢٧  ١  ٢  ٢٤  ماليزيا
 

   

   ١   ٤  مدغشقر
 

   

  ١١  ١   ٢٤  مصر
 

   

  ١٥  ١  ١  ٢٣  المغرب
 

١   ١  

  ٣  ١   ٥  )و(مقدونيا الشمالية
 

   



GC(63)/5 
  ١٧٢الصفحة 

  الخدمات المقدَّمة للدول األعضاء  

  الدولة العضو
عدد عقود 
واتفاقات 
  البحوث

عدد 
المراكز 
  المتعاونة

شبكة 
 ) أ(ألميرا

مراجعات قياس
العالج  جرعات

  اإلشعاعي

خدمات 
تشعيع 
  النباتات

برنامج 
) ب(كوانوم

أداة 
  ) ج(كوادريل

فريق 
) د(كواترو

  ١  ٣  ٢  ٢٤  المكسيك
 

   

     ١      مالوي

  ١٨  ١  ١  ٤  المملكة العربية السعودية
 

   

  ٣   ٤   ٥١  المملكة المتحدة
 

  

   ١   ٣  منغوليا
 

   

      موريتانيا
 

   

     ٣  موريشيوس
 

   

      موزامبيق
 

   

      موناكو
 

   

  ٢  ١   ٣  ميانمار
 

   

     ١  ١     ناميبيا

   ٢   ٦  النرويج
 

   

     ٣   ٢   ٢٢  النمسا

  ٢    ١  نيبال
 

   

      النيجر
 

   

     ٦  نيجيريا
 

   

     ١  نيكاراغوا
 

   

   ١   ٤  نيوزيلندا
 

   

      هايتي
 

   

  ٧٦  ٣  ١  ٦٩  الهند
 

   

      هندوراس
 

   

     ١  ١٣  ٢  ٢  ١٩  هنغاريا

     ٤   ٤  ١  ١٠  هولندا

   ٧  ١  ١١٠  الواليات المتحدة األمريكية
  

  

   ١  ٢  ٤٧  اليابان
 

   

      اليمن
  

  

   ٥   ١٤  اليونان
 

   

 

  شبكة ألميرا: شبكة المختبرات التحليلية لقياس النشاط اإلشعاعي البيئي.  (أ)
  برنامج كوانوم: مراجعات إدارة الجودة في ممارسات الطب النووي.  ) ب(
  ة ألغراض تحسين وتعليم التصوير اإلشعاعي التشخيصي.أداة كوادريل: مراجعة ضمان الجود  ) ج(
  .فريق كواترو: الفريق المعني بضمان الجودة في عالج األورام باألشعة  ) د(

  .٢٠١٨حزيران/يونيه  ٢٩يحل االسم "إسواتيني" محل االسم السابق "سوازيلند" اعتباراً من   (هـ)
  .٢٠١٩شباط/فبراير  ١٥السابق "جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً" اعتباراً من يحل االسم "مقدونيا الشمالية" محل االسم   (و)
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  ٢٠١٨) في عام AMRASالبعثات االستشارية بشأن البنية األساسية الرقابية لألمان اإلشعاعي (بعثات  -١٤الجدول ألف 

  البلد  النوع

  أنغوال  AMRASبعثة 

  بنن  AMRASبعثة 

  المتعددة القومياتدولة بوليفيا   AMRASبعثة 

  بوركينا فاسو  AMRASبعثة 

  السلفادور  AMRASبعثة 

  )أ(إسواتيني  AMRASبعثة 

  الكويت  AMRASبعثة 

  ليبيريا  AMRASبعثة 

  موزامبيق  AMRASبعثة 

  رواندا  AMRASبعثة 

  باراغواي  AMRASبعثة متابعة 

  أوغندا  AMRASبعثة متابعة 

  أوروغواي  AMRASبعثة متابعة 

     

  .٢٠١٨حزيران/يونيه  ٢٩يحل االسم "إسواتيني" محل االسم السابق "سوازيلند" اعتباراً من  )أ(
 
 

تهلك واإلخراج من  -١٥الجدول ألف  عة والوقود المس رف في النفايات المش تعراض المتكاملة المتعلقة بالتص بعثات خدمة االس
  ٢٠١٨) في عام ARTEMISالخدمة واالستصالح (بعثات 

  البلد  النوع

  البرازيل  خدمة "أرتميس"

  بلغاريا  خدمة "أرتميس"

  فرنسا  خدمة "أرتميس"

  إيطاليا  خدمة "أرتميس"

  لكسمبرغ  خدمة "أرتميس"

  إسبانيا  خدمة "أرتميس"

 
 

  ٢٠١٨) في عام EduTAبعثات تقييم التعليم والتدريب (بعثات  -١٦الجدول ألف 

  البلد  النوع

  طاجيكستان  EduTAبعثة 

 
 

  ٢٠١٨) في عام EPREVبعثات استعراض إجراءات التأهب للطوارئ (بعثات  -١٧الجدول ألف 

  البلد  النوع

  بيالروس  EPREVبعثة 

  كوبا  EPREVبعثة 
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  ١٧٤الصفحة 

  ٢٠١٨) في عام imPACTالبعثات المتكاملة لبرنامج العمل من أجل عالج السرطان التابع للوكالة (بعثات  -١٨الجدول ألف 

  البلد  النوع

  أفغانستان  imPACTبعثة 

  غيانا  imPACTبعثة 

  إندونيسيا  imPACTبعثة 

  موريشيوس  imPACTبعثة 

  المكسيك  imPACTبعثة 

  )أ(مقدونيا الشمالية   imPACTبعثة 

  أوكرانيا  imPACTبعثة 
     

  .٢٠١٩شباط/فبراير  ١٥يحل االسم "مقدونيا الشمالية" محل االسم السابق "جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً" اعتباراً من  )أ(
 
 

  ٢٠١٨) في عام INIRبعثات االستعراض المتكامل للبنية األساسية النووية (بعثات  –١٩الجدول ألف 

  البلد  النوع

  النيجر  INIRمن بعثة  ١المرحلة 

  الفلبين  INIRمن بعثة  ١المرحلة 

  السودان  INIRمن بعثة  ١المرحلة 

  المملكة العربية السعودية  INIRمن بعثة  ٢المرحلة 

  اإلمارات العربية المتحدة  INIRمن بعثة  ٣المرحلة 
 
 

ية النووية فيما يخصُّ مفاعالت البحوث (بعثات  -٢٠الجدول ألف  اس تعراض المتكامل للبنية األس ) في عام INIR-RRبعثات االس
٢٠١٨  

  البلد  النوع

  نيجيريا  INIR-RRبعثة 

  فييت نام  INIR-RRبعثة 

 
 

  ٢٠١٨في عام ) INSARRبعثات التقييمات المتكاملة ألمان مفاعالت البحوث (بعثات  -٢١الجدول ألف 

  البلد  النوع

  جمهورية الكونغو الديمقراطية  INSARRبعثة 

  غانا  INSARRبعثة 

  األردن  INSARRبعثة متابعة 
 
 

  ٢٠١٨) في عام IPPASبعثات الخدمة االستشارية الدولية المعنية بالحماية المادية (بعثات  -٢٢الجدول ألف 

  البلد  النوع

  إكوادور  IPPASبعثة 

  سويسرا  IPPASبعثة 

  فرنسا  IPPASبعثة متابعة 

  اليابان  IPPASبعثة متابعة 
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  ٢٠١٨) في عام IRRSبعثات خدمة االستعراضات الرقابية المتكاملة (بعثات  -٢٣الجدول ألف 

  البلد  النوع

  أستراليا  IRRSبعثة 

  النمسا  IRRSبعثة 

  شيلي  IRRSبعثة 

  جورجيا  IRRSبعثة 

  لكسمبرغ  IRRSبعثة 

  جمهورية مولدوفا  IRRSبعثة 

  إسبانيا   IRRSبعثة 

  هنغاريا  IRRSبعثة متابعة 

  هولندا  IRRSبعثة متابعة 

 

 

  ٢٠١٨) في عام ISCAبعثات التقييم المستقل لثقافة األمان (بعثات  -٢٤الجدول ألف 

  البلد  النوع

  النرويج  ISCAبعثة 

  جنوب أفريقيا  ISCAبعثة 

 

 

  ٢٠١٨) في عام KMAVبعثات في إطار الزيارة للمساعدة في مجال إدارة المعارف (بعثات  -٢٥الجدول ألف 

  البلد  المنظمة/محطة القوى النووية  النوع

  إندونيسيا  الوكالة الوطنية للطاقة النووية  KMAVبعثة 

  منغوليا  لجنة الطاقة النووية  KMAVبعثة 

  منغوليا  جامعة منغوليا الوطنية  KMAVبعثة 

  اإلمارات العربية المتحدة  مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية  KMAVبعثة 

 

 

  ٢٠١٨) في عام ORPASبعثات خدمة تقييم وقاية العاملين من اإلشعاعات (بعثات  -٢٦الجدول ألف 

  البلد  النوع

  البوسنة والهرسك  ORPASبعثة 

  الجمهورية الدومينيكية  ORPASبعثة 

  إندونيسيا  ORPASبعثة 

  بنما  ORPASبعثة 

  جمهورية تنزانيا المتحدة  ORPASبعثة متابعة 

 

 

  ٢٠١٨) في عام OMARRبعثات خدمة تقييمات تشغيل وصيانة مفاعالت البحوث (بعثات  -٢٧الجدول ألف 

  البلد  النوع

  بنغالديش  OMARRبعثة 

  أوزبكستان  OMARRبعثة 



GC(63)/5 
  ١٧٦الصفحة 

  ٢٠١٨) في عام OSARTبعثات فرقة استعراض أمان التشغيل (بعثات  -٢٨الجدول ألف 

  البلد  النوع

  فنلندا  OSARTبعثة 

  جمهورية إيران اإلسالمية  OSARTبعثة 

  االتحاد الروسي  OSARTبعثة 

  إسبانيا  OSARTبعثة 

  المملكة المتحدة  OSARTبعثة 

  فنلندا  في مرحلة ما قبل التشغيل OSARTبعثة  

  كندا  OSARTبعثة متابعة 

  سلوفينيا  OSARTبعثة متابعة 

 

 

  ٢٠١٨) في عام PROSPERبعثات استعراض النظراء للخبرة المكتسبة بشأن أداء األمان التشغيلي (بعثات  -٢٩الجدول ألف 

  البلد  النوع

  أوكرانيا  PROSPERبعثة 

 

 

  ٢٠١٨) في عام SALTOبعثات جوانب أمان التشغيل الطويل األجل (بعثات  -٣٠الجدول ألف 

  البلد  النوع

  أرمينيا  SALTOبعثة 

  السويد  SALTOبعثة 

  األرجنتين  SALTOبعثة تمهيدية 

  البرازيل  SALTOبعثة تمهيدية 

  بلغاريا  SALTOبعثة تمهيدية 

  أوكرانيا  SALTOبعثة تمهيدية 

 

 

  ٢٠١٨) في عام SEEDبعثات خدمة تصميم المواقع واألحداث الخارجية (بعثات  -٣١الجدول ألف 

  البلد  النوع

  جمهورية إيران اإلسالمية  SEEDبعثة 

  كينيا  SEEDبعثة 

 

 

  ٢٠١٨) في عام TSRبعثات استعراض األمان التقني (بعثات  -٣٢الجدول ألف 

  البلد   النوع

  بنغالديش   استعراض أمان التصميم

  الجمهورية التشيكية   استعراض األمان الدوري

  المملكة العربية السعودية   استعراض متطلبات األمان

 



 الهيكل التنظيمي
 )٢٠١٨كانون 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  **
 

الخدمات التقنية 
 والعلمية

 إدارة
 المعلومات

والتخطيطالمفاهيم 
 

 جيمالعمليات 

 العمليات باء

 العمليات ألف

  إدارة
 الضمانات

  دارة العلومإ
ةوالتطبيقات النووي

العلوم الفيزيائية 
 والكيميائية

الموارد البشرية

تكنولوجيا 
 المعلومات

الخدمات العامة

خدمات المؤتمرات 
 والوثائق

الميزانية والمالية
 

  دارةإ
ريةادالشؤون اإل

  الصحة 
 البشرية

الشعبة المشتركة بين
الفاو والوكالة 

الستخدام التقنيات 
النووية في األغذية 

 والزراعة

مكتب الشؤون 
 القانونية

  األمن
 النووي

األمان اإلشعاعي
وأمان النقل وأمان

 النفايات

أمان المنشآت 
 النووية

  إدارة األمان 
واألمن النوويين

  مختبرات
البيئة التابعة 

 للوكالة**

 مكتب الخدمات
اإلشرافية الداخلية

مكتب اإلعالم 
واالتصاالتالعام 

التخطيط 
والمعلومات 

 وإدارة المعارف

 القوى
 النووية

دورة الوقود 
النووي وتكنولوجيا

 النفايات

  إدارة
 الطاقة النووية

برنامج العمل من 
أجل عالج 
 السرطان

دعم وتنسيق 
 البرنامج

  أمريكا
 الالتينية

 أوروبا

آسيا والمحيط 
 الهادئ

 أفريقيا
 

  إدارة
 التعاون التقني

  أمانة جهازي
تقرير السياسات

 التنسيقمكتب المدير العام لشؤون 

 المدير العام
 السيد يوكيا أمانو

 (مركز عبد السالم الدولي للفيزياء النظرية)*
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