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 ، المدیر العام للوكالة  منتصدیر  
 رافائیل ماریانو غروسي 

 

 

 أبان، ۲۰۲۰في عام ف  لقد كان ھذا العام عاماً غیر عادي بالنســــبة للعالم وللوكالة الدولیة للطاقة الذریة.
ً بدأنا العام بحالة واحدة فقط مؤكدة  و  تأثیره المدمر.عن   ۱۹-كوفید وقد بلغت  ، لكن ما أن انقضــى العام إال رســمیا

  ملیون حالة، منھا نحو ملیوني وفاة، بحسب منظمة الصحة العالمیة. ۸۲٫۷الحاالت 

ــلت بثبات خدمة دولھا   ــف ھذا التقریر كیف تمكنت الوكالة من التكیف مع الظروف، وكیف واصـ ویصـ
ً ولقد تســنى لي  األعضــاء وأوفت بمھمتھا التي ال غنى عنھا. إلى جنب مع موظفین متفانین    شــرف أن أعمل جنبا

ونھضــــــنا في وـجھ التـحدي ـكأفراد، وـكأفرـقة،  حرـجة.الوـقات  ـھذه األومع دول أعضـــــاء لم تـكل عن اـلدعم في  
ً لقد جعلنا العمل عن بعد أكثر تقارب وكمنظمة، وكمجتمع. وحین  ومع اســــتفحال الجائحة، ازددنا التزاماً وَجلَداً. .ا

  ى مساعدة الوكالة أكثر إلحاحا، وجدنا طرقا جدیدة ومبتكرة لتقدیمھا.صارت الحاجة إل

وحتى حین قلـصت ـشركات الطیران التجاریة رحالتھا وأـصبح الحجر الـصحي تدبیراً ـضروریاً للـصحة 
ــفر إلى مختلف أنحاء العالم. ــتمرت فرق التفتیش في السـ لقد تغلّبت الوكالة على الجائحة، وتمكَّنت  و واألمان، اسـ

 .۲۰۲۰استخالص استنتاجات ضمانات رصینة فیما یخصُّ جمیع الدول لعام  من

ا لتلبـیة وفي مـجال األـمان واألمن النوویین، قیّ  ــاداتـن ا في ـحاـجة إلى تعزیز مـعاییرـنا وإرشـــ ا ـما إذا كـن مـن
 انقطاع. بالظروف ھذه الجائحة وأي جوائح أخرى في المستقبل، وظل مركز الحوادث والطوارئ یعمل 

ا معدات  نوعلى صــعید العمل اإلنســاني، أطلقنا أكبر مشــروع للتعاون التقني في تاریخ الوكالة، فأوصــل
ــي آر)، التفاعل البولیمیر ــل في الوقت الحقیقي (بي سـ ــلسـ ــتخدامھا، إلى وي المتسـ دولة  ۱۲۷المعرفة بكیفیة اسـ

ملیون شــخص، كنا نتطلع صــوب المســتقبل، فوضــعنا   ۲۸وبینما كانت مســاعداتنا تصــل إلى أكثر من   وإقلیما.
مل مبادرة  وھكذا، ســتع مشــروعاً للحد من احتماالت أن یتحول مرض حیواني المصــدر في المســتقبل إلى وباء.

العمل المتكامل لمكافحة األمراض الحیوانیة المـصدر، أو زودیاك، على تحـضیر البلدان بـشكل أفـضل للتعامل مع  
األثناء، تمكنا أیضــاً من مواصــلة تنفیذ أنشــطتنا البرنامجیة بأقل تلك  وفي   حاالت تفشــي األمراض في المســتقبل.

 الموظفین ورفاھھم. قدر من التعطُّل، مع إیالء االھتمام الكامل لصحة

ورغم اســتمرار عضــویة الوكالة في النمو واســتمرار الدول األعضــاء في طلب المزید من المســاعدات  
وفي ـشھر حزیران/یونیھ احتفلنا بإكمال جمیع المرافق ـضمن مـشروع تجدید  عن االـستجابة. المعقدة منا، لم نتوانَ 

 ".۲یلول/سبتمبر المرحلة األخیرة "رینوال مختبرات التطبیقات النوویة، "رینوال"، وأطلقنا في أ



، اســتمرت العواقب المترتبة عن االحترار العالمي في إظھار وطأتھا؛ وأكدت الحرائق  ۲۰۲۰وفي عام 
وإذا ـكان للـعالم أن یلبي أـھداف تغیر المـناخ وأـھداف التنمـیة المســــــتداـمة، فمن  والفیضـــــاـنات حجم ذـلك التـحدي.

بإدخال أول محطة للقوى النوویة   اثنان وقام بلدان النوویة البد أن تكون جزءاً من ذلك الحل.الواضــح أن الطاقة 
ــاعدة  دولة. ۳۲، فارتفع عدد الدول المنتجة للقوى النوویة إلى  ۲۰۲۰في الخدمة في عام  ــلت الوكالة مسـ وواصـ

ومن ناحیة أخرى،  لوقود بأكملھا.الدول األعضـــاء في تقییم احتیاجاتھا من الطاقة ومد ید العون لھا طوال دورة ا
قمنا بدور یتسـم بقدر أكبر من االسـتباقیة خالل االجتماعات اإلقلیمیة والعالمیة التي نوقشـت فیھا سـیاسـات المناخ  

 والطاقة.

  أمٌر مھمالتقاســــم وكیف یتم ذلك  رئیســــي من عملنا كلھ في تقاســــم المعرفة والمعلومات.  ویتمثل جزءٌ 
عدني أن أرى ھذا التقریر الســنوي وقد ركز على أن یكون ســھل القراءة، میســور المنال،  ، ولھذا یســ بالنســبة لنا

ن اسـتخدام الصـور والرسـومات البیانیة،  ومبھجاً للنظر. ز النص الموجز بدراسـات الحاالت التي  تعزّ وفھو یُحسـِ
 توضح تأثیر الوكالة على حیاة الناس ومعایشھم في دولنا األعضاء.
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 ٢٠٢٠السنوي لعام  تقرير الوكالة
  

 

الفقرة ياء من المادة السادسة من النظام األساسي على أن يعد مجلس المحافظين "تقريراً سنوياً يقدم  تنص
  لى المؤتمر العام حول شؤون الوكالة وحول أي مشاريع أقرتها الوكالة".إ

 ٢٠٢٠كانون األول/ديسمبر  ٣١كانون الثاني/يناير إلى   ١يغطي هذا التقرير الفترة من 
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قد في المقر الرئيســي لألمم المتحدة في نيويورك، في  ــُ تشــرين   ٢٣وافق المؤتمر المعني بالنظام األســاســي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي عـــــ
 . ويقع المقر الرئيسي للوكالة في فيينا. ١٩٥٧تموز/يوليه  ٢٩، على النظام األساسي للوكالة الذي بدأ نفاذه في ١٩٥٦األول/أكتوبر 

 ٢٠٢١وق النشر محفوظة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حق
 

  للطاقة الذريةالدول األعضاء في الوكالة الدولية 
 )٢٠٢٠كانون األول/ديسمبر  ٣١(حتى 

  االتحاد الروسي
  إثيوبيا 

  أذربيجان 
  األرجنتين

  األردن 
  أرمينيا
  إريتريا 
  إسبانيا
  أستراليا
  إستونيا
  إسرائيـل
  إسواتيني

  أفغانستان 
  إكـوادور 

  ألبانيــا 
  ألمانيا

  اإلمارات العربية المتحدة
  أنتيغوا وبربودا

  إندونيسيا 
  أنغوال

  أوروغواي 
  أوزبكستان 
  أوغنــدا
  أوكرانيا 

  - إيران (جمهورية
  اإلسالمية)   

  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 
  المتعددة   -بوليفيا، دولة 

  القوميات   
  بيرو

  بيالروس 
  تايلند 

  تركمانستان 
  تركيا

  ترينيداد وتوباغو
  تشاد

  توغو 
  تونــس
  جامايكــا

  الجبل األسود
  الجزائر 

  جزر البهاما 
  جزر القمر 

  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 
  دومينيكا
  رواندا

  رومانيا 
  زامبيـــا

 زمبابــوي 
  سان مارينو

  سانت فنسنت وجزر  
  غرينادين   

  سانت لوسيا

  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 
  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
  هايتي
  الهند

  هندوراس 
  هنغاريا 
  هولندا

  الواليات المتحدة  
  األمريكية   

  اليابان
  اليمن
  اليونان

  



الوكالة

۱۷۲
دولة عضواً ۲٥۸۱

موظفاً من الفئة الفنیة وفئة الدعم

 ۳۸۰٫۱٥
ملیون یورو

مجموع المیزانیة العادیة لعام ۲۰۲۰*
النفقات الخارجة عن المیزانیة في عام ۲۰۲۰

ھي ٦۷ ملیون یورو

 مكتبان لالتصال
۲نیویورك • جنیف

 مكتبان إقلیمیان 
 للضمانات

۲طوكیو • تورنتو
۱٤٦

من البلدان واألقالیم التي تتلقى الدعم من خالل برنامج
الوكالة للتعاون التقني،

منھا ۳٥ بلداً من أقل البلدان نموا

۱٥ً
مختبراً دولیا

فیینا  •  زایبرسدورف  •  موناكو
المسؤولیة

النوویة

۱۱
اتفاقیة متعددة األطراف

األمان 
النووي

األمن
النووي  • •

* على أساس متوسط سعر الصرف المعمول بھ في األمم المتحدة والبالغ ۰٫۸۷۸ دوالر لكل ۱٫۰۰ یورو. وبلغت القیمة اإلجمالیة للمیزانیة العادیة ۳۸٦٫٦٦ ملیون یورو على أساس سعر الصرف البالغ ۱٫۰۰ دوالر لكل ۱٫۰۰ یورو.



۲۰۲۰الوكالة في سطور

من مشاریع ۱۱۳۹
التعاون التقني العاملة

من المشاریع البحثیة المنسَّقة 
العاملة لتطویر تكنولوجیا جدیدة

۱۲٤

۱۸٤
دولة مرتبطة باتفاق ضمانات 

نافذة منھا
دولة كانت مرتبطة ببروتوكول 

۱۳٦إضافي نافذ

من المراكز المتعاونة العاملة مع الوكالة 
المؤسسات التي عیَّنتھا الدول األعضاء

لدعم أنشطة الوكالة

٤٦
iaea.org من الزائرین كل شھر لموقع الوكالة الشبكي

الموقع باللغة اإلنكلیزیة

۸۰۰۰۰۰ما یمثل زیادة بنسبة  ۱٤٪ منذ عام ۲۰۱۹
اللغات األخرى

۱۳۰۰۰۰ما یمثل زیادة بنسبة  ۱۰۳٪ منذ عام ۲۰۱۹
أكثر من

مادة متاحة في مكتبة الوكالة
۱ملیون ۱۳۳

منشوراً صادراً عن الوكالة 
في عام ۲۰۲۰

حتى ۳۱ كانون األول/ دیسمبر ۲۰۲۰
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  لس المحافظين مج

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

  اســـــتعراض التكنولوجـيا النووـيةفي    ٢٠٢٠وفي مـجال التكنولوجـيات النووـية، نظر المجلس خالل ـعام   -٢
  .٢٠٢٠لعام 

وتقرير األمن النووي    ٢٠٢٠اســــتعراض األمان النووي لعام وفي مجال األمان واألمن، ناقش المجلس   -٣
  .٢٠٢٠لعام 

ــمانات لعام وفيما يتعلق بالتحقق، نظر المجلس في  -٤ ــمانات   .٢٠١٩تقرير تنفيذ الض ووافق على اتفاق ض
ونظر المجلس في تقارير المدير العام بـشأن التحقق والرـصد في جمهورية إيران   واحد وبروتوكول إـضافي واحد.

وأبقى المجلس قيد نظره المسـائل   ).٢٠١٥( ٢٢٣١اإلسـالمية على ضـوء قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة  
المتعلقة بتنفيذ اتفاق الضــــمانات المعقود في إطار معاهدة عدم انتشــــار األســــلحة النووية في الجمهورية العربية  

ــعبية الديمقراطية. ــمانات في جمهورية كوريا الشــ ــورية وتطبيق الضــ ــألة اتفاق   الســ كما نظر المجلس في مســ
  م انتشار األسلحة النووية مع جمهورية إيران اإلسالمية.الضمانات المعقود بموجب معاهدة عد

ووافق على تموـيل برـنامج الوـكاـلة للتـعاون التقني لـعام    ٢٠١٩تقرير التـعاون التقني لـعام  وـناقش المجلس   -٥
ووافق المجلس على مشروع تعاون تقني أقاليمي خارج عن دورة الميزانية بعنوان ’دعم القدرات الوطنية   .٢٠٢١
  ة في العمل المتكامل لمكافحة األمراض الحيوانية المصدر‘واإلقليمي

  .١٩-ونظر المجلس في تقارير عن الوكالة وعن جائحة كوفيد -٦

  .٢٠٢١ووافق المجلس على الصيغة المستوفاة لمشروع ميزانية الوكالة لعام  -٧
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  المحافظين  تكوين مجلس
)٢٠٢١- ٢٠٢٠ (  

  الرئيسة:

  سعادة السيدة هايدي هوالن
  السفيرة

  المحافظة ممثلة كندا

  نائبا الرئيسة:

  سعادة السيد كارولي دان
  السفير

  المحافظ ممثل هنغاريا

  سعادة السيد باروالن موليكاني
  السفير

  المحافظ ممثل جمهورية جنوب أفريقيا

  االتحاد الروسي
   األرجنتين
  أستراليا
  إستونيا
  ألمانيا

  اإلمارات العربية المتحدة
  باراغواي 
  البرازيل

  بنما
  بولندا
  بيرو

  جنوب أفريقيا
  السنغال
  السويد
  سويسرا
  الصين
  غانا
  فرنسا

  كندا
  الكويت
  ماليزيا
  مصر

  المكسيك
  المملكة العربية السعودية

  الشمالية لبريطانيا العظمى وآيرلندا المملكة المتحدة
  منغوليا
  النرويج
  النمسا
  نيجيريا
  نيوزيلندا

  الهند
  هنغاريا

  الواليات المتحدة األمريكية
  اليابان
  اليونان

  

  



GC(65)/5 
  ‘ ١٠الصفحة ’

 

  المؤتمر العام 

  واحدة في السنة في دورة عادية.يضم المؤتمر العام جميع الدول األعضاء في الوكالة، ويجتمع مرة   -١

؛ وبـشأن جائحة  ٢٠٢١والميزانية لعام   ٢٠١٩واعتمد المؤتمر قرارات بـشأن البيانات المالية للوكالة لعام    -٢
؛ وبـشأن األمان النووي واألمان اإلـشعاعي؛ وبـشأن األمن النووي؛ وبـشأن تعزيز أنـشطة التعاون التقني  ١٩-كوفيد

الوكالة؛ وبـشأن تعزيز أنـشطة الوكالة المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا النووية وتطبيقاتها، بما يـشمل  التي تـضطلع بها 
ــأن تعزيز   ة؛ وبشـــ ة وإدارة المـعارف النووـي ة في غير مـجاالت القوى، وتطبيـقات القوى النووـي التطبيـقات النووـي

المعقود بين الوكالة وجمهورية كوريا    فعالية ضــمانات الوكالة وتحســين كفاءتها؛ وبشــأن تنفيذ اتفاق الضــمانات
الشــعبية الديمقراطية في إطار معاهدة عدم انتشــار األســلحة النووية، وبشــأن تطبيق ضــمانات الوكالة في الشــرق 

ــط. ــأن التقدم المحرز في بدء نفاذ تعديل الفقرة ألف من المادة الرابعة   األوسـ ــا مقررات بشـ واعتمد المؤتمر أيضـ
؛ وبشــأن التقرير عن تعزيز كفاءة وفعالية عملية  ١٩٩٩ســي للوكالة، الذي اعتُمد في عام عشــرة من النظام األســا

  اتخاذ القرارات في الوكالة.
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  مالحظات

 إلى تقديم موجز لألنـشطة ذات األهمية التي اـضطلعت بها الوكالة خالل  ٢٠٢٠هدف التقرير الـسنوي لعام  ي
هيكل   ، يتبع بصــــفة عامة٣٧، بدءاً من الصــــفحة  التقريروالجزء الرئيســــي من   العام المذكور فحســــب.

امج على النحو الوارد في   ة وميزانيتهـا للفترة  البرـن امج الوكـاـل ة    ٢٠٢١-٢٠٢٠برـن  ).GC(63)/2(الوثيـق

واألهداف الواردة في الجزء الرئيـسي من التقرير مأخوذة من تلك الوثيقة وينبغي تفـسيرها على نحو يتـسق  
  األساسي للوكالة ومع المقررات الصادرة من جهازي تقرير السياسات.مع النظام 

  ويســعى الفصــل التمهيدي، بعنوان "لمحة عامة"، إلى تقديم تحليل بحســب المواضــيع ألنشــطة الوكالة في
لة في آخر الطبعات   سـياق التطورات البارزة خالل العام. الع على مزيد من المعلومات المفصـَّ ويمكن االّطِ

ــ  واســـتعراض التكنولوجيا  ،  تقرير األمن النووي ، واســـتعراض األمان النووي درتها الوكالة من التي أصـ
   .خلفية بيان الضمانات، وبيان الضمانات، وتقرير التعاون التقني، والنووية

  ي جواـنب مختلـفة من برـنامج الوـكاـلة مـتاـحة في شــــــكل إلكتروني فقط، على وثـمة معلوـمات إضـــــافـية تغّطِ
  .التقرير السنوي ، إلى جانب  iaea.orgالموقع الشبكي 

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

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

   ســتخدم مصــطلح ’الدولة غير الحائزة ألســلحة نووية‘ بالمعنى المســتخدم في الوثيقة الختامية لمؤتمر ويـــــــُ
لحة نووية (وثيقة األمم المتحدة  للدول غير  ١٩٦٨ لحة A/7277الحائزة ألـس ار األـس ) وفي معاهدة عدم انتـش

ويُســتخدم مصــطلح ’الدولة الحائزة ألســلحة نووية‘ بالمعني المســتخدم في  النووية (معاهدة عدم االنتشــار).
 معاهدة عدم االنتشار.

   ــاء كاملةً   جميعوتُورد ــر الموجزة الجتماعات مجلس  في   اآلراء التي أعربت عنها الدول األعضـ المحاضـ
ه افظين المعقودة في حزيران/يونـي د  و.  المـح افظين،  ـق ه  ٧في  وافق مجلس المـح  ، على ٢٠٢١  حزيران/يونـي

  إلى المؤتمر العام. ٢٠٢٠التقرير السنوي لعام  إحالة
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  المختصرات

AFRA    مجال العلم والتكنولوجيا  االتـفاق التـعاوني اإلقليمي األفريقي للبحث والتنمية والتدريب في
  النوويين

ALMERA  شبكة المختبرات التحليلية لقياس النشاط اإلشعاعي البيئي  

AP    بروتوكول إضافي  

ARASIA      ــيا للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم االتفاق التعاوني للدول العربية الواقعة في آس
  والتكنولوجيا النوويين

ARCAL    ــاق ــة االتف الالتيني ــا  أمريك في  النوويين  ــا  والتكنولوجي العلم  لترويج  اإلقليمي  ــاوني  التع
  والكاريبي

ARTEMIS    ،خدمة االسـتعراض المتكاملة المتعلقة بالتصـرف في النفايات المشـعة والوقود المسـتهلك
  وبرامج اإلخراج من الخدمة واالستصالح

CGULS  اليورانيوم القديمةفريق التنسيق المعني بمواقع 

CLP4NET   منصة التعلم اإللكتروني ألغراض التعليم والتدريب في المجال النووي  

CNS     اتفاقية األمان النووي  

CPF      ُطري إطار البرنامج الق  

CPPNM  اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية  

CRNS    جهاز استشعار نيوترونات األشعة الكونية  

CRP   منسقمشروع بحثي  

CSA    اتفاق ضمانات شاملة  

DSRS    مصدر مشع مختوم مهمل  

EPR    التأهب والتصدي للطوارئ  

ESST    أداة محاكاة سيناريوهات الطاقة  

FAO  منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة  

GNIP    الشبكة العالمية الستخدام النظائر في دراسة األمطار  

IACRNE    لمعنية بالتصدي للطوارئ اإلشعاعية والنوويةاللجنة المشتركة بين الوكاالت ا  

ICERR    مراكز االمتياز الدولية القائمة على مفاعالت البحوث  

ICTP   مركز عبد السالم الدولي للفيزياء النظرية  

IEA    الوكالة الدولية للطاقة  

IGALL    الدروس الدولية العامة المستفادة في مجال التقادم  



GC(65)/5 
  ‘ ١٣الصفحة ’

 

INIR     المتكامل للبنية األساسية النوويةاالستعراض   

INIS  النظام الدولي للمعلومات النووية  

INLEX    فريق الخبراء الدولي المعني بالمسؤولية النووية  

INMA    األكاديمية الدولية لإلدارة النووية  

INPRO  المشروع الدولي المعني بالمفاعالت النووية ودورات الوقود االبتكارية   

INSSP    املة لدعم األمن النووي الخطة المتك  

IPPAS    .الخدمة االستشارية الدولية للحماية المادية  

IRIS    االستعراض المتكامل للبنية األساسية لألمان  

IRRS    خدمة االستعراضات الرقابية المتكاملة  

JCPOA  خطة العمل الشاملة المشتركة  

KMAV    زيارة للمساعدة في مجال إدارة المعارف  

MAED  تحليل الطلب على الطاقةنموذج 

MSCFP  كوري -برنامج المنح الدراسية ماري سكلودوفسكا  

LEU    يورانيوم ضعيف اإلثراء  

NEA   (منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي) وكالة الطاقة النووية  

NEM School    (الوكالة) دورات دراسية في مجال إدارة الطاقة النووية  

NEST    أداة دعم اقتصاديات تقييم نُظم الطاقة النووية  

NKM School   (الوكالة) دورات دراسية في مجال إدارة المعارف النووية  

NPT  معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية  

OMARR    تقييمات تشغيل وصيانة مفاعالت البحوث  

PACT    برنامج العمل من أجل عالج السرطان  

QUATRO    الفريق المعني بضمان الجودة في عالج األورام باألشعة  

RANET     التصّدِي والمساعدةشبكة   

RASIMS    نظام إدارة معلومات األمان اإلشعاعي  

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

ReNuAL/ReNuAL+  تجديد مختبرات التطبيقات النووية  

RSA   من ـجاـنب الوـكاـلة اـلدولـية للـطاـقة االتـفاق التكميلي المنقح بشـــــأن تـقديم المســـــاـعدة التقنـية
  الذرية

RT–PCR  تفاعل بوليميري متسلسل بواسطة االستنساخ العكسي  
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SDG    هدف من أهداف التنمية المستدامة  

SIT  تقنية الحشرة العقيمة  

SLA    نهج الضمانات على مستوى الدولة  

SMR     المفاعالت الصغيرة والمتوسطة الحجم أو النمطية  

SPECT–CT   التصوير المقطعي الحاسوبي-التصوير المقطعي الحاسوبي باالنبعاث الفوتوني المفرد  

SQP  بروتوكول كميات صغيرة  

UNICEF (اليونيسيف) منظمة األمم المتحدة للطفولة  

VETLAB Network   شبكة مختبرات التشخيص البيطري  

WHO    منظمة الصحة العالمية  
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  لمحة عامة

يـقِدّم ـهذا الفصـــــل لمـحة ـعاـمة عن بعض األنشــــــطة البرـنامجـية التي ركَّزت على جمـلة من المـجاالت مع مراـعاة   -١
التوازن بينـها، وهي تطوير ونـقل التكنولوجـيات النووـية الســـــتـخدامـها في التطبيـقات الســـــلمـية، والنهوض ـباألـمان واألمن 

  الجهود المبذولة على الصعيد العالمي في مجالي التحقُّق النووي وعدم االنتشار.النوويين، وتعزيز 

ت ـجائـحة كوفـيد   -٢ ، فـقد ـكان لـها ـتأثير كبير في الوـكاـلة. وظلـَّت الوـكاـلة ممســــــكة  ٢٠٢٠الـعالم في ـعام  ١٩-وكـما هزَّ
وبقيادة المدير العام الســـيد   مهامها.بزمام المبادرة، فتأقلمت ســـريعاً مع الظروف الصـــعبة الجديدة من أجل مواصـــلة تنفيذ  

ــي، برهن موظفو الوكالة على ما يتحلون به من روحٍ مهنية وقدرةٍ على الصــمود وتفاٍن في العمل،  رافائيل ماريانو غروس
ــبب حاالت اإلغالق وانقطاع خدمات النقل  ــة بسـ ــادة، بالرغم من القيود المفروضـ وأنجزوا عدداً من النتائج الجديرة باإلشـ

وواصـــلت الوكالة تنفيذ الضـــمانات في جميع أنحاء العالم للتحقُّق من التزامات الدول باســـتخدام المواد النووية في   ي.الدول
األغراض السلمية وحدها. ونجحت الوكالة في تنفيذ مشروع التعاون التقني األكبر في تاريخها، سواًء من حيث عدد البلدان 

. وتمكنت الوكالة أيضـاً من ١٩-قة فيه، لمسـاعدة البلدان على مواجهة جائحة كوفيد المسـتفيدة منه أو من حيث الموارد المنف
   مواصلة تنفيذ أنشطتها البرنامجية بأقل قدر من التعطُّل، مع إيالء االهتمام الكامل لصحة الموظفين ورفاههم.

  

  ١٩-وجائحة كوفيد الذريةالوكالة الدولية للطاقة 

عت الوكالة نطاق   -٣ البنية األســاســية لتكنولوجيا المعلومات، واعتمدت مبادئ توجيهية للموارد البشــرية بشــأن ســَّ
ــي. ــالمة في المقر الرئيس د جميع الموظفين والعاملين تقريباً باألجهزة   ترتيبات العمل، ونفَّذت تدابير الصــحة والس وُزّوِ

مع ظروف العمل عن بُعد وواصـلت اضـطالعها  وتأقلمت الوكالة بسـرعة وفعالية  الالزمة لمواصـلة العمل من المنزل.
وكانت ـصحة الموظفين ورفاههم في ـصميم جميع القرارات المتخذة، باالـستناد في المقام األول إلى اإلرـشادات   بواليتها.

لت ترتيبات اـستمرارية األعمال، واـستمرَّ تنفيذ العمليات التـشغيلية في   المتغيرة الـصادرة من الحكومة المـضيفة. ظل وُعّدِ
   القيود الجديدة بأقرب ما يمكن لألحوال العادية.

فار واالجتماعات التي تُعقد بالحضـور الـشخصـي إال في الحاالت الضـرورية، ولكنها   -٤ وعلَّقت الوكالة جميع األـس
   البرنامجية، باستخدام صيغة افتراضية عندما يكون ذلك ممكنا دون المساس بالجودة. األنشطةواصلت تنفيذ 

خذت الترتيبات الالزمة لتوفير الترجمة الشـفوية عن بُعد وإتاحة االتصـال باإلنترنت على نحو مالئم لتيسـير واتُّ   -٥
ياـسات في الوكالة. ائل االفتراضـية   عقد اجتماعات جهازي تقرير الـس تخدام مزيج من الوـس مت هذه االجتماعات باـس ونُّظِ

وباإلرشـادات الصـحية ذات باللوائح الناظمة واإلجراءات  التقيُّد الصـارموالحضـور الشـخصـي والصـيغ المختلطة، مع 
ــلة. ــتخدام  الصــ فعُقد اجتماعا لجنة البرنامج والميزانية في أيار/مايو ومجلس المحافظين في حزيران/يونيه بنجاح باســ

ــية. ــائل االفتراضـ ــكل مختلط. الوسـ ــتين للمؤتمر العام في شـ مجلس  وُعقد اجتماع وُعقدت الدورة العادية الرابعة والسـ
المحافظين في أوائل أيلول/ســبتمبر بالحضــور الشــخصــي، في حين ُعقد اجتماعا المجلس ولجنة المســاعدة والتعاون  

  التقنيين في تشرين الثاني/نوفمبر في شكل افتراضي خالص.
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  المجلس الست لمجلس المحافظين في شكل افتراضي مع توفير الترجمة الشفوية إلى لغات عمل  ١٥٦٣وُعقدت الجلسة 

   في مقر الوكالة الرئيسي في فيينا.

  ١٩-الدعم المقدَّم إلى الدول األعضاء في جهودها الرامية إلى التصدي لجائحة كوفيد 

تلبيةً للعدد المتزايد من طلبات المـساعدة في مجال الكـشف الـسريع عن   -٦
لَّمت للدول األعضـاء أطقم تـشخيص ١٩-اإلصـابة بكوفيد  ترت الوكالة وـس ، اـش

اعـل البوليميري  ة التـف ة مســـــتمـدة من المجـال النووي (تقنـي ائمـة على تقنـي ـق
نية) من  اآل  RT–PCRالمتســلســل بواســطة االســتنســاخ العكســي آنيا، أو تقنية  

ــرة  س لذلك الغرض. وقدَّمت خمس عشـ ــروع للتعاون التقني مكرَّ خالل مشـ
دولة عضــواً وشــركة من القطاع الخاص الدعم لجهود الوكالة بتوفير تمويل 

   مليون يورو. ٢٦٫٣سخي خارج عن الميزانية بلغ مجموعه 

وهو األكبر في تاريخ  –وفي إطار مشــروع التعاون التقني المذكور   -٧
ــليم في الوقت  –الوكالة   ــراء والتســ ــمان إتمام الشــ بُذل كلُّ جهد ممكن لضــ

دين ووكالء الشــــحن بشــــأن اإلنتاج   قت الوكالة مع الموّرِ ــَّ المناســــب. ونســ
والشـــحن، وعملت عن كثب مع الدول األعضـــاء من أجل تيســـير التخليص 
ــليم  ــعيد المحلي. ونتيجة لذلك، تمَّ تسـ ــليم على الصـ الجمركي وعمليات التسـ

ــمولة بما مجموعه المعدات   ــراء، بما في ذلك   ١٩٥٠واللوازم المشــ أمر شــ
من أطقم مـعدات إجراء   ٢٣٨(  ١٩-مـعدات للكشـــــف عن اإلصـــــاـبة بكوفـيد 

ارات   ة   RT–PCRاختـب ات لألمـان البيولوجي ومواد كـاشــــــف ة) وخزاـن اآلنـي
  بلداً وإقليماً. ١٢٧ولوازم أخرى، إلى 

وحرصـــاً على توافُق المعدات والمواد المشـــتراة لتلبية طلبات الدول    -٨
األمم المتحدة، نسَّقت الوكالة األعضاء مع مجمل تدابير التصدي التي تتَّخذها  

مع المنظـمات الـتابـعة لمنظوـمة األمم المتـحدة من خالل فريق إدارة األزـمات 
وفرقة العمل المعنية بســلســلة اإلمداد    ١٩-التابع لألمم المتحدة المعني بكوفيد 

ة. المـي ا منظـمة الصــــــحة الـع ة   وـكذـلك االتـحادات التي تقودـه اـل وأبرـمت الوـك
ت لوجســـــتـية مع منظـمة الصــــــحة الـعالمـية وبرـنامج اتـفاـقات تورـيد وـخدـما

األغذية العالمي، وشــاركت في العمليات المشــتركة لشــراء المعدات الوقائية 
ــخصــية بقيادة منظمة األمم المتحدة للطفولة. ــاً على  الش وعملت الوكالة أيض

نحو وثيق مع منظمــة األغــذيــة والزراعــة لألمم المتحــدة (الفــاو) ومنظمــة 
بغية تنسـيق الجهود الرامية لتلبية الطلبات الواردة من دولها   الصـحة العالمية

   األعضاء.

مجموع التمويل 
  من خارج الميزانية

٢٦٫٣   
 مليون يورو

بلداً وإقليماً طلبوا 
 المساعدة وتلقوها 

  من أطقم اختبارات 
 RT-PCR  وأطقم األدوات

التشخيصية واألصناف 
ة طلبت الوكالة  ذات الصل

 شراءها لصالح البلدان 

١٢٧  

٢٨٥  

١٩٥٠  

من المختبرات  
والمؤسسات الوطنية تلقت  
ُحزم دعم وإرشادات تقنية  

 ١٩- للتصدي لكوفيد

  أكثر من
٥٠٠  

من المختبرات النظيرة  
ني لمختبر اإلنتاج الحيوا

والصحة الحيوانية تلقت  
إجراءات   صيغاً محدَّثة من

العمل الموحدة، والمعلومات  
عن الكواشف، وبيانات 

التحقق، عن طريق شبكة 
VETLAB 
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راءوتكميالً ألنـشطة   -٩ لة من  الـش لـس بكيةالمذكورة، عقَّدت الوكالة ـس ية الـش ارية   الحلقات الدراـس تـش والجلـسات االـس
وكان من بين  .١٩-باالتصـال الفردي المباـشر لتعزيز قدرة المختبرات في الدول األعضـاء على اختبار اإلصـابة بكوفيد 

اآلنية، بما في ذلك أطر األمان واألمن البيولوجيين؛    RT–PCRالمواضيع المشمولة المتطلبات المختبرية الستخدام تقنية  
وُوفِّرت  بعة في جمع العينات وتحضـــيرها؛ وتفســـير النتائج وتوكيد الجودة ومراقبة الجودة.وأفضـــل الممارســـات المت

لمقدمي الخدمات الصــحية في مرافق الطب النووي وطب األشــعة، بهدف   إضــافيةإرشــادات وحلقات دراســية شــبكية  
ــاعدتهم على تعديل إجراءات العمل الموحدة التي يطبقونها للتقليل إلى أدنى حد من   ١٩-خطر انتقال العدوي بكوفيد مسـ

ــعاعي  فيما بين المرضــى والموظفين وعموم الجمهور. وقد كان لذلك أهمية خاصــة فيما يتعلق بممارســات الطب اإلش
  .١٩-المستخدمة لتشخيص اإلصابة بكوفيد 

  

ة  -١٠ ــاـف اإلضـــ د    وـب ا يزـي ة لـم اـل ك، وفَّرت الوـك اج الحيواني   ٥٠٠  علىإلى ذـل من المختبرات النظيرة لمختبر اإلنـت
ــيغاً محدَّثة من إجراءات العمل الموحدة والمعلومات عن الكواشـــف وبيانات التحقُّق، وذلك من   والصـــحة الحيوانية صـ

ة تتناول اسـتخدام المعدات الوقائي تعليميةوأُنتجت تسـع مقاطع فيديو  خالل منصـة شـبكة مختبرات التشـخيص البيطري.
   تحديداً. ١٩-اآلنية للكشف عن اإلصابة بكوفيد  RT–PCRالشخصية؛ وجمع العينات ونقلها وتخزينها؛ واستخدام تقنية 

ــر ما مجموعه   -١١ ــبح المقال  ١٩٧وخالل العام، نُش ــحافة حول دور الوكالة والتقنيات النووية، وأص مقاالً في الص
اآلنية أكثر المقاالت قراءة   RT–PCRالمنشـــور على الموقع الشـــبكي للوكالة والذي يشـــرح الكيفية التي تعمل بها تقنية  

  شخص. ٥٧٠ ٠٠٠منذ إنشائه، إذ وصل إلى جمهور بلغ  iaea.orgعلى موقع 

  ١٩-تطبيق الضمانات أثناء جائحة كوفيد

١٢-   ً ــلة من التدابير للتقليل من تأثير الجائحة،   حفاظا ــلسـ ــمانات بفعالية، طبَّقت الوكالة سـ ــلة تنفيذ الضـ على مواصـ
ـكاـلة  وتمكَّـنت الو ـباالســـــتـناد إلى خطط اســـــتمرارـية األعـمال والتـعافي من الكوارث الـقائـمة ـبالفـعل أو الـجاري إـعدادـها.

بفضــــل هذه التدابير من تنفيذ جميع أنشــــطة التحقق الميدانية األكثر حســــاســــية لعامل الوقت، وتقريباً جميع أنشــــطة 
  الضمانات التي تُجرى في العادة في مقّرِ الوكالة الرئيسي وفي مكاتبها اإلقليمية.

الرســمية، ومن ذلك مثالً عزل أنفســهم   الوكالة وموظفوها التقنيون جهوداً اســتثنائية ألداء مهامهم مفتشــووبذل    -١٣
يوماً في الدولة التي يسـافرون إليها وقيادة السـيارات لمسـافات طويلة عبر عدَّة حدود وطنية بدالً  ١٤لفترات تصـل إلى 

ــيلة مؤكَّدة  ــفر بالطيران من أجل تنفيذ أنشــطة التحقق، وبدء البعثات دون أن يكون لديهم أي تاريخ مؤكَّد أو وس من الس
  عودة إلى فيينا، وإطالة مدَّد البعثات لفترات طويلة.لل

  مشارك وحظيت بأكثر من ٦٠٠٠

مشاهدة الحقة للتسجيالت  ٧٩٠٠
 المأخوذة منها

  حلقة دراسية شبكية ُعقدت بشأن إجراءات ١١
  العمل الموحدة لفائدة مقدمي الخدمات الصحية  
في مرافق الطب النووي وطب األشعة والعالج   

  اإلشعاعي لألورام، حضرها ما يزيد على

حلقة دراسية   ١٦
شبكية ُعقدت بشأن تقنية  

RT-PCR 

  ٢٠٠٠حضرها أكثر من 
 مشارك، وحظيت بنحو

مشاهدة الحقة للتسجيالت  ٢٠٠٠
 المأخوذة منها حتى اآلن
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  أثناء تحميلها للشحن إلى إحدى الدول األعضاء. ١٩-معدات للكشف عن اإلصابة بكوفيد

  
ــغيلي لتنفيذ أنشــطة الضــمانات في المقر الرئيســي وفي الميدان، بما في ذلك تغيير    -١٤ وعدَّلت الوكالة الجانب التش

ــتمرار أنشــطة  األنشــطة. منالجداول الزمنية لعدد  وأدَّت المكاتب اإلقليمية التابعة للوكالة دوراً محوريا في ضــمان اس
بدور مهم للغاية في دعم عمل الوكالة، بما في ذلك من خالل ضـمان   كما اضـطلعت الدول الوكالة المتعلقة بالضـمانات.

اســــتمرار تمكين مفتشــــي الوكالة من دخول المرافق النووية، وكذلك تمكين الموظفين من التنقل عبر الحدود واالنتقال  
لمرة األولى إلى وبغـية االســـــتـجاـبة لـعدم توافر الـعدـيد من رحالت الطيران التـجارـية، عـمدت الوـكاـلة ل داـخل المـطارات.

ورغم جميع  اســــتئجار الطائرات لضــــمان أال تتوقف عمليات التفتيش "ولو لدقيقة واحدة" على حد تعبير المدير العام.
التحديات التي طرحتها الجائحة، تمكَّنت الوكالة من اـستخالص اـستنتاجات قائمة على أـسس ـسليمة بـشأن الـضمانات فيما 

  .٢٠٢٠يخصُّ جميع الدول لعام 

  غيل المرافق واألنشطة النووية واإلشعاعية وضمان أمانها وأمنها أثناء الجائحةتش

وأُنشئت شبكة الخبرات المكتسبة في تشغيل محطات   ظلَّت نظم المعلومات الخاصة بالوكالة تعمل بكامل طاقتها.  -١٥
ذتها جميع الدول التي لديها محطات  وبدأ تجريبها لغرض تقييم التدابير التي اتَّخ  ١٩-القوى النووية في ظل جائحة كوفيد 

بلداً، ومناقـشة تأثير الجائحة في أنـشطة التدريب وـسياـسات الموارد البـشرية المتبعة  ٣٢قوى نووية عاملة والبالغ عددها  
  في محطات القوى النووية.
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  الصورة: إحدى مفتشات الوكالة أثناء الصعود إلى طائرة مستأجرة. 

ــأن تأثير جائحة كوفيد وأجرت الوكالة    -١٦ ــان/أبريل بشـ ــاًء في نيسـ ــتقصـ ــعاعية  ١٩-اسـ ــادر االشـ في أمان المصـ
ــة من الردود التي وردت على  ــتخلصـ ــتنتاجات المسـ ــاء على االسـ ــراف الرقابي عليها؛ وأطلعت الدول األعضـ واإلشـ

ظائر المشـــعة الطبية كما أجرت الوكالة اســـتقصـــاًء للجهات الرئيســـية التي تُنتج الن هيئة رقابية. ٩٣االســـتقصـــاء من  
حيث   –باســتخدام المفاعالت، وأشــارت النتائج إلى أنَّ معظم مفاعالت البحوث التي تُنتج النظائر الطبية ال تزال عاملة 

م خدمات ضــــرورية   ولكنها أشــــارت أيضــــاً إلى أنَّ  –اعتبرت الحكومات المعنية مرافق اإلنتاج من الجهات التي تقّدِ
ــفيات يمكن أن تواجه ــتش ــبب وقوع اختناقات في عمليات النقل والتوزيع.  المس ــبكة   حاالت عجز بس ــأت الوكالة ش وأنش

ــم المعلومات عن حالة مفاعالت البحوث وعن التدابير الجاري  لة لمفاعالت البحوث لتمكينها من تقاســ ــغِّ للجهات المشــ
  تنفيذها للتكيف مع الجائحة.

ــتعملة  وواصــل مركز الحادثات والطوارئ التابع للوكالة     -١٧ عمله من أجل ضــمان أن تظل قنوات االتصــال المس
للتبليغ وتبادل المعلومات بشأن الطوارئ النووية واإلشعاعية تعمل بكامل طاقتها على مدار الساعة طوال أيام األسبوع، 

  بما في ذلك حاالت اإلغالق بسبب الجائحة.

ــادات األمن النوو  -١٨ ــع معايير األمان وإرشــ ــتمر العمل على وضــ ي، وأُجري تحليل للثغرات من أجل تقييم  واســ
ــاع المترتبة على  ــها األوضـ ــافية تفرضـ ــتيفاء أي متطلبات إضـ ــادات القائمة السـ الحاجة إلى تعزيز المعايير أو اإلرشـ

وبناًء على ذلك التحليل، اقترحت الوكالة إدخال تحســينات تهدف إلى معالجة األوضــاع المترتبة على الجوائح  الجوائح.
وَّ  ر عرضـها على اللجان المختصـة للموافقة النهائية عليها.في بعض مـس ورغم إرجاء تنفيذ العديد  دات أدلة األمان المقرَّ

ــها في موعدها   ــطلع بها الوكالة، فقد تم تنفيذ بعضـ ــارية التي تضـ ــتشـ ــتعراض النظراء والخدمات االسـ من خدمات اسـ
ر.  المقرَّ
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 الذي تبلغ  LVR-15انتهى فريق التقييمات المتكاملة ألمان مفاعالت البحوث من بعثة مدَّتها ثمانية أيام لتقييم أمان مفاعل البحوث 
  ، مركز جيش للبحوث).V. Vrbik(الصورة مهداة من  ميغاواط في الجمهورية التشيكية. ١٠قدرته 

  

  التكنولوجيا النووية

  النووي والعلوم النوويةودورة الوقود  القوى النووية

  الحالة واالتجاهات

ة عـام    -١٩ ة تبلغ مـا مجموعـه  ٢٠٢٠في نهـاـي د القوى النووـي ة على تولـي ت القـدرة العـالمـي غيغـاواط    ٣٩٢٫٦، كـاـن
ل بالشـبكة الكهربائية نحو  بلداً. ٣٢من مفاعالت القوى النووية العاملة في   ٤٤٢(كهربائي) تولِّدها    ٥٫٥وخالل العام، ُوصـِّ

ــغوط، في حين  ــة مفاعالت جديدة تعمل بالماء المضــ ــتمدة من خمســ غيغاواط (كهربائي) من القدرة النووية الجديدة المســ
عالت  من مفا لـستةغيغاواط (كهربائي) من القدرة النووية، إثر اإلغالق الدائم   ٥٫٢أـسفرت عمليات إنهاء الخدمة عن فقدان 

ســاعة من الكهرباء المنتجة بال انبعاثات من غازات –تيراواط ٢٥٥٣٫٢ووفَّرت القوى النووية ما مجموعه  القوى النووية.
ا يمـثل نحو   من إجـمالي تولـيد الكهرـباء على الصـــــعـيد الـعالمي وزـهاء ثـلث اإلنـتاج الـعالمي من الكهرـباء    ٪١٠اـلدفيـئة، بـم
 أربـعةمـفاعالً قـيد التشـــــيـيد حول الـعالم، بـما في ذـلك    ٥٢ـكان هـناك ـما مجموـعه    وفي نـهاـية الـعام، المنخفضـــــة الكربون.

  .٢٠٢٠مفاعالت بدأ تشييدها في عام 

وأشارت التوقعات  متسقة إلى حد كبير مع توقعات العام السابق.  ٢٠٢٠ظلَّت توقعات الوكالة للقوى النووية لعام  و  -٢٠
درة   ة المرتفـعة إلى أنَّ الـق اـل ة  في الـح ا ســـــوف ترتفع بنســــــب اء نووـي د الكهرـب ة على تولـي المـي اواط   ٧١٥لتبلغ    ٪٨٢الـع غيـغ

في   .٢٠١٩في ـعام   ٪١٠من مجـمل تولـيد الكهرـباء في الـعالم، مـقارـنة بنحو   ٪١١، بـما يمـثِّل  ٢٠٥٠(كهرـبائي) بحلول ـعام 
ــبة   ــة إلى تراُجع هذه القدرة بنسـ ــارت التوقعات في الحالة المنخفضـ ــوال   ٪٧حين أشـ غيغاواط (كهربائي)،   ٣٦٣إلى وصـ

ل نسبة قدرها    من مجمل توليد الكهرباء في العالم. ٪٦لتشّكِ
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ــعة   -٢١ ــأن إدارة المواد المشـ ــية المؤتمر الدولي بشـ ــائل االفتراضـ ــرين األول/أكتوبر، نظَّمت الوكالة بالوسـ وفي تشـ
المـشاركون الـضوء على الحاجة إلى وجود ـسياـسات وطنية واـضحة  وـسلَّط   الموجودة في البيئة الطبيعية في قطاع الـصناعة.

قائمة على تحديد المخزونات تحديداً جيداً واتباع منهجيات ســليمة لتقدير التكاليف، للتمكين من وضــع وتنفيذ اســتراتيجيات 
   التصرف في النفايات المحتوية على مواد مشعة موجودة في البيئة الطبيعية.

  مية المستدامةتغيُّر المناخ والتن

حرص المدير العام في عدَّة فعاليات شـارك فيها خالل العام، بما في ذلك مؤتمر القمة المعني باالنتقال إلى الطاقة   -٢٢
النظيـفة واـلذي نظمـته الوـكاـلة اـلدولـية للـطاـقة، على التشـــــدـيد على أهمـية القوى النووـية في توفير االســـــتقرار للشـــــبـكات 

يما الـش ار المدير العام إلى أنه  بكات التي تضـم حصـصـاً كبيرة من مصـادر الطاقة المتجددة المتغيِّرة.الكهربائية، وال ـس وأـش
يمكن تـشغيل محطات القوى النووية بطريقة مرنة بحـسب الطلب على الكهرباء، بحيث تحدُّ من تأثير التقلُّبات الموـسمية في  

ــادر المتجددة. ــاً أنَّ الق إنتاج الكهرباء من المصــ ــبب تنوع وذكر أيضــ وى النووية يمكن أن تدعم أمن إمدادات الطاقة، بســ
كما   مصـادر اإلمداد بالوقود النووي والقدرة على تخزين الوقود النووي في الموقع بكميات تكفي لعدَّة سـنوات من التشـغيل.

تقب اهمة القوى النووية في اإلنتاج المنخفض الكربون للهيدروجين في المـس تخدام تكلم المدير العام عن مـس ل، ألغراض االـس
  في قطاعات تخزين الطاقة والنقل والصناعة وغير ذلك من التطبيقات.

  خدمات تقييم الطاقة

واـصلت الوكالة مـساعدة الدول األعـضاء على بناء وتعزيز قدراتها في مجالي تحليل نظم الطاقة وتخطيط الطاقة،   -٢٣
يناريوهات الطاقة تـشمل و من خالل تقديم الدعم عن بُعد والتعلُّم اإللكتروني. أطلقت الوكالة صـيغة محدَّثة من أداة محاكاة ـس

جميع منتجات الطاقة ويمكن اســـتخدامها في إجراء تحليل ســـريع لمجمل نظام الطاقة في أي بلد، أو ألجزاء معينة من ذلك 
  النظام مثل توليد القوى.

ــروع الوكالة الدولي المعني بالمفاعالت النووية ود   -٢٤ ــروع إنبرو) وحدَّث مشـ ورات الوقود النووي االبتكارية (مشـ
أداة دعم اقتصــاديات تقييم نظم الطاقة النووية، حيث صــارت األداة تتضــمَّن اآلن أنواعاً جديدة من محطات القوى النووية، 

  مستخدمين.وخوارزميات محدَّثة ومحسَّنة، وعدَّة دواّلٍ اقتصادية جديدة، وواجهة استخدام محسَّنة، ودليالً كامالً لل

  دعم تشغيل محطات القوى النووية

لة    -٢٥ أطلقت الوكالة طقم أدوات ـسلـسلة اإلمدادات النووية لدعم الدول األعـضاء في التنسيق بين الهيئات المالكة/المشغِّ
دين الـعاملين مع هذه الجـهات والهيـئات الرقابـية ومنظـمات الدعم التقني المعنـية بعملـها وُعـقدت حلـقة  .للمرافق النووية والموّرِ

وتأثيرها في ـسلـسلة إمدادات القوى النووية"، سلَّطت الضوء على الحلول المبتكرة  ١٩-دراـسية ـشبكية بعنوان "جائحة كوفيد 
لة لمحطات القوى النووية من أجل التغلُّب على تدابير التباُعد الجســدي والقيود المفروضــة  ــغِّ ــتحدثتها الجهات المش التي اس

  في ذلك إجراء التقييمات عن بُعد فيما يتعلق بجودة وأمان النظم والهياكل والمكونات.على التنقُّل، بما 

وأطلقت الوكالة حلقة دراسية شبكية جديدة بعنوان "تدريب وتأهيل موظفي المرافق النووية" لدعم الدول األعضاء   -٢٦
النووية العاملة أو المنشــأة حديثاً، من خالل  في التصــدي للتحديات المتعلقة بضــمان األمان والموثوقية واألداء في المرافق

  تزويد الموظفين بالكفاءات والمؤهالت الالزمة لذلك والمحافظة عليها.

  استهالل برامج القوى النووية

دُّ معلـماً ـبارزاً في مـجال القوى النووـية، حـيث شــــــهد إدـخال أول محـطة للقوى النووـية في    -٢٧ في ـهذا الـعام اـلذي يـُع
وأوفدت   هما اإلمارات العربية المتحدة وبيالروس، واصــلت الوكالة تقديم المســاعدة للبلدان المســتجدة.  –ين  الخدمة في بلد 

الوكالة بعثة في إطار المرحلة الثالثة من االســتعراض المتكامل للبنية األســاســية النووية إلى بيالروس وســلَّمت الحكومة  
ــيات   ناً توص ــّمِ ــتعراض، متض ــلة تقدُّمه نحو التقرير النهائي عن االس ــاعدة ذلك البلد على مواص واقتراحات تهدف إلى مس
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 ٢٠١٩وقدَّمت الوكالة تقريرها النهائي بـشأن البعثة التي أوفدتها إلى مـصر في أواخر عام  إدخال أول مفاعالته في الخدمة.
ير توـصيات واقتراحات لمـساعدة في إطار المرحلة الثانية من االـستعراض المتكامل للبنية األـساـسية النووية، وتـضمَّن التقر

   مصر على المضي قدماً في برنامجها.

وعقدت الوكالة دورات تدريبية افتراـضية بـشأن مواـضيع تراوحت بين إرـساء الموقف الوطني من القوى النووية،   -٢٨
مت الوكالة ثالث  وباإلضــافة إلى ذلك، نظَّ  والتمويل وتوزيع المخاطر، ومواصــفات العقود، وتقييم تكنولوجيات المفاعالت.

حلقات دراســية شــبكية حول األدوار والمســؤوليات المنوطة بالحكومة والمنظمات المعنية الرئيســية فيما يتعلق باســتحداث 
   برنامج جديد للقوى النووية.

  بناء القدرات وإدارة المعارف والمعلومات النووية

ت المـساعدة في مجال إدارة المعارف، إلى أوزبكـستان نفَّذت الوكالة خمس بعثات افتراـضية في إطار خدمة زيارا  -٢٩
ــيات  ــتعراض برامج إدارة المعارف المعمول بها في تلك البلدان وتقديم توصـ ــيلي وفييت نام وهنغاريا، السـ ورومانيا وشـ

  لتحسينها.

أن إدارة المعارف النووية لدعم المهنيين  -٣٠ بكية بـش ية الـش لة من الحلقات الدراـس لـس حول العالم في   وأطلقت الوكالة ـس
اكتســـــاب الخبرات والمـهارات التقنـية والمـحافـظة عليـها على النحو الالزم لبرامج القوى النووـية وغيرـها من التكنولوجـيات 

  النووية.

ســـــجالً  ١٢٣ ٣٧٤وعلى مدى الـعام، أُضـــــيف إلى النـظام الدولي للمعلومات النووية (نـظام إينيس) ما مجموعه   -٣١
بتها   تودع نظام إينيس  وثيقة نصـية كاملة. ١٨ ٥٣٧وـشمل ذلك   .٢٠١٩مقارنة بعام    ٪٤٩جديداً، بزيادة نـس تفاد من مـس واـس

ويعدُّ ذلك أكبر عدد من  مليون عملية بحث فريدة. ٢٫٥ماليين ـصفحة وأجروا   ٤مـستخدم ـشاهدوا  مليون   ١٫٧ما يزيد على 
  مقارنة بالعام السابق. ٪١٣بزيادة قدرها عاماً،  ٥٠الزيارات يحظى به نظام إينيس في تاريخه الممتد طيلة 

  إشراك الجهات المعنية

عقدت الوكالة أربع حلقات دراـسية ـشبكية في إطار الـسلـسلة المعنونة "إـشراك الجهات في المـسائل المتعلقة بالقوى   -٣٢
فعالة بهدف إشـراك  وتسـاعد هذه الحلقات الدراسـية الشـبكية على تعزيز قدرة الدول األعضـاء على وضـع برامج   النووية".

  الجهات المعنية بالقوى النووية، وعلى تنفيذ تلك البرامج وإدارتها وتكييفها.

  ضمان اإلمدادات

، عملياته ٢٠١٩واصــل مصــرف الوكالة لليورانيوم الضــعيف اإلثراء في كازاخســتان، الذي بدأ تشــغيله في عام    -٣٣
هيئة صناعة الطاقة النووية الصينية بشأن نقل اليورانيوم الضعيف اإلثراء وُوقِّع عقد مع  المأمونة في محطة أولبا التعدينية.

غيل مصـرف الوكالة لليورانيوم الضـعيف اإلثراء، مما يتيح طريقاً ثانيا للنقل من المصـرف وإليه  و/أو المعدات الالزمة لتـش
  (باإلضافة إلى الطريق الذي يمرُّ عبر االتحاد الروسي).

يورانيوم الضــعيف اإلثراء في أنغارســك قيد التشــغيل، وكان ذلك االحتياطي قد أُنشــئ بناًء على وظلَّ احتياطي ال  -٣٤
  بين حكومة االتحاد الروسي والوكالة. ٢٠١١اتفاق أُبرم في شباط/فبراير 

  دورة الوقود

ــتهلك، في إطار مجموعة "التعلُّم اإللكتروني    -٣٥ ــية حول خزن الوقود المسـ ــدرت الوكالة دورة دراسـ في مجال أصـ
وتصـف الدورة الدراسـية   التصـرف في الوقود المسـتهلك والنفايات المشـعة، واإلخراج من الخدمة، واالسـتصـالح البيئي".

  خيارات مختلفة لنشر مرافق الخزن في إطار مختلف استراتيجيات التصرف في الوقود المستهلك.
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ــتركت الوكالة مع وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة   -٣٦ ــدار  واشـ ــادي في إصـ التعاون والتنمية في الميدان االقتصـ
: موارده وإنتاجه ٢٠٢٠(اليورانيوم في عام   Uranium 2020: Resources, Production and Demandالمنشــــور المعنون  

والطلب عليه)، المعروف أيضــاً باســم "الكتاب األحمر"، والذي يتضــمَّن أحدث اســتعراض للعوامل األســاســية في ســوق  
م موجزاً إحصائيا عن صناعة اليورانيوم على الصعيد العالمي.اليور    انيوم ويقّدِ

  التطوير واالبتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات

أطلقت الوكالة ســــلســــلة من الحلقات الدراســــية الشــــبكية بعنوان "قفزات في التكنولوجيا النووية للقرن الحادي    -٣٧
ن الكيفية التي يمكن بها لنظم الطاقة النووية المـستدامة في المستقبل أن تساعد على والعـشرين"، بهدف تقاسـُم المعلومات بـشأ

ة أخرى. احـي اخ من ـن ة بتغيُّر المـن داف المتعلـق ة وتحقيق األـه احـي ة من ـن د على الطـاـق ب المتزاـي ة الطـل ات  تلبـي أخـذ الحلـق وـت
ــهدها تكنولوجيات الط ــبان أوجه التقدُّم التي تش ــبكية في الحس ــية الش اقة األخرى، وكذلك التطورات التي تطرأ على الدراس

.   المجتمع ككّلٍ

 Advances in Small Modular Reactor Technology)من المنـشور المعنون   ٢٠٢٠وأـصدرت الوكالة طبعة عام    -٣٨

Developments)  دة (أوـجه التـقدم المحرز في تطوير تكنولوجـيات المـفاعالت النمطـية الصـــــغيرة)، وهو ملحق تكميلي لـقاـع
ده الوكالة. م المنشـور في طبعته الجديدة أحدث البيانات  بيانات نظام المعلومات الخاصـة بالمفاعالت المتقدمة الذي تتعهَّ ويقّدِ

مفاعالً قيد  ٧٢والمعلومات المتاحة عن المفاعالت النمطية الـصغيرة حول العالم، بما في ذلك وـصف تفـصيلي لما مجموعه  
ف في النفايات والتخلُّص منها كما   لداً.ب ١٨التطوير أو التشــييد في   ويتضــمن الكتيِّب للمرة األولى مرفقات بشــأن التصــرُّ

 يتضمَّن قسماً عن المفاعالت المتناهية الصغر.

  مفاعالت البحوث

تي (  -٣٩ مَّت الوكالة معهد البحوث النووية في بيتـس ية  RATEN ICNـس مية المفوضـية الفرنـس ) في رومانيا وأعادت تـس
ويعمل برنامج مراكز االمتياز   للطاقة الذرية والطاقات البديلة ضـمن مراكز االمتياز الدولية القائمة على مفاعالت البحوث.

اة من الوكالة من أجل تمكين باحثين من بلدان مختلفة من الحصـول ICERRالدولية القائمة على مفاعالت البحوث ( ) المسـمَّ
ــة درـيب العملي وتوفير الفرصـــ دان أخرى.  على الـت وفي   لهم إلجراء التـجارب والعـمل في مرافق من أـحدث طراز في بـل

  الوقت الراهن توجد ستة من هذه المراكز في ست دول أعضاء.

  التصرف في النفايات المشعة

بالرغم من القيود المفروضــة بســبب الجائحة العالمية، ســاعدت الوكالة على تنفيذ عمليات ناجحة لنقل مصــادر   -٤٠
تومة مهملة قوية النشـاط كانت تُسـتخدم في السـابق في عالج السـرطان إلى مرافق خزن أكثر أمانا وأمناً في عدَّة مشـعة مخ

   بلدان، ومنها كولومبيا.

وباالشـتراك مع مركز عبد السـالم الدولي للفيزياء النظرية، نظَّمت الوكالة أول دورة دراسـية دولية مشـتركة بين   -٤١
وُعقدت هذه الفعالية في ـشكل افتراـضي، وـشهدت مناقـشات نابـضة بالحيوية  منتة النفايات المـشعة.المركز والوكالة بـشأن ـس

حول مجموعة متنوعة من المواضـيع، ومنها كيمياء األسـمنت وآخر التطورات النظرية والتجريبية والنُّهج التكنولوجية في  
   مجال سمنتة النفايات.
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   اإلخراج من الخدمة واالستصالح البيئي

دة في مجال اإلخراج من الخدمة واالـستـصالح   -٤٢ نظمَّت الوكالة مـسابقة قائمة على االـستعانة بمـصادر خارجية متعّدِ
البيئي، وذلك بهدف الترويج للتكنولوجيات المبتكرة وتســـليط الضـــوء على فرص العمل الجذابة المتاحة للشـــباب في هذا  

ــتخدام العملي في اإلخراج من وا بلداً. ١٢اقتراحاً من   ٢٦المجال، وتلقَّت   نطوت الحلول المقدَّمة على إمكانات كبيرة لالســ
تصـالح. ات  الخدمة واالـس ة الفائزة بين أطقم أدوات لتحديد الخصـائص وأجهزة إلجراء القياـس وتراوحت االقتراحات الخمـس

   والذكاء االصطناعي.الميدانية وجمع البيانات اإلشعاعية الثالثية األبعاد، وحلوٍل قائمة على الروبوتات 

  االندماج النووي

م معلوـمات عـما يزـيد    -٤٣ أطلـقت الوـكاـلة نـظام معلوـمات ـجدـيد عن أجهزة االـندـماج، يـُعدُّ أول ـقاـعدة بـياـنات تـفاعلـية تـقّدِ
ـحالـيا قـيد من أجهزة االـندـماج البحثـية التجريبـية الـتابـعة للقـطاعين الـعام والـخاص، بـما يشــــــمل األجهزة التي هي    ١٠٠على  

   التشغيل أو التشييد أو اإلغالق أو التخطيط.

ــوع االندماج النووي، مثل الدورة    -٤٤ ــية الدولية واإلقليمية في موضـ ــلت الوكالة تقديم الدعم للدورات الدراسـ وواصـ
األكبر للعلوم الدراســــية الصــــيفية الدولية بشــــأن "فيزياء البالزما واالندماج المتحكم فيه"، والتي نظَّمتها جامعة بطرس 

التطبيقية في ســانت بطرســبرغ في االتحاد الروســي، وجامعة الدراســات العليا المتقدمة (جامعة ســوكينداي) في اليابان، 
والدورة الدراســية الســادســة لبلدان رابطة آســيان بشــأن البالزما واالندماج النووي، والدورة الدراســية الشــتوية لجامعة 

ــوكينداي، والتي ُعقدت في تاي بوا على  لند.سـ ــيات فيزياء البالزما وتدرَّ ــاسـ ــاركون في هذه الدورات على أسـ واطَّلع المشـ
   التحضير للتجارب وتفسير النتائج وعرض االستنباطات على األقران.

  البيانات النووية

ــائل   -٤٥ قاً بعنوان "تحديث بيانات حصـ ــَّ ــروعاً بحثيا منسـ ــطارأطلقت الوكالة مشـ ألغراض التطبيقات" بهدف   االنشـ
ــطار الحالية الخاصــة باليورانيوم ــين تقديرات حصــائل االنش وســوف  .٢٥٢-والكاليفورنيوم  ٢٣٩-والبلوتونيوم ٢٣٥-تحس

ة الـجد  اـنات التجريبـي ّلِ البـي ذا المشـــــروع من تجميع ـك ن ـه دم اليقين، بحـيث يمكن  يمّكِ ة لـع ديرات الكمـي ا في ذـلك التـق دة، بـم ـي
اســتخدام بيانات حصــائل االنشــطار على نحو موثوق في تحليل المفاعالت والتحليالت النووية األخرى، ومن ثمَّ زيادة دقة 

   التنبؤ بالمخزونات النووية وسمات استنفاد الوقود.

  تكنولوجيا المعِجّالت وتطبيقاتها

الوكالة مرفق ســــنكروترون إليترا في ترييســــتي بإيطاليا مركزاً متعاوناً مع الوكالة في مجال تكنولوجيا ســــمَّت    -٤٦
تفادة الدول األعـضاء من خدمات الخبراء  مـصادر الـضوء وخطوط الُحزم اإلـشعاعية، وهو ما ـسيؤدي إلى زيادة إمكانية اـس

الت وخطوط الُحزم اإلـشعاعية وتطوير التقن م الوكالة أيضاً  يات ذات الـصلة.في تـصميم المعّجِ ومن خالل هذه التـسمية، ـستقّدِ
ط لتشـــييد مرافق ســـنكروترون جديدة خاصـــة بها أو لتحســـين ما لديها من هذه   المســـاعدة إلى الدول األعضـــاء التي تخّطِ

   المرافق، عن طريق تدريب العلماء واألخصائيين التكنولوجيين في المجاالت الرئيسية.

  األجهزة النووية

ــلة    -٤٧ رت الوكالة االطالع عن بُعد على الموارد المتعلقة باألجهزة النووية وتبادل المعلومات من خالل مواصــ ــَّ يســ
تطوير وتدعيم بوابة العلوم واألجهزة النووية، بما في ذلك إنـشاء غرف افتراـضية للمختبرات "الـشقيقة" تتيح إجراء جوالت 

ن  افتراضــية في المرافق التجريبية. ذلك الباحثين حول العالم من االســتفادة من موارد التعلُّم اإللكتروني ذات الصــلة ويمّكِ
ــينية والنيوترونات   ــعة السـ ــتخدام األشـ ومن الوثائق التقنية والتقارير المتعلقة باألجهزة النووية والتطبيقات القائمة على اسـ

   لحصول على البيانات التقنية وتحليلها وتفسيرها.وتتيح البوابة أيضاً تنزيل عدَّة أداوت برامجية ل والُحزم األيونية.
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  المحفل العلمي للوكالة: القوى النووية واالنتقال إلى الطاقة النظيفة

ُعقد المحفل العلمي للوكالة على هامش الدورة الرابعة والستين للمؤتمر العام، وركَّز على االبتكارات التكنولوجية    -٤٨
النووـية خـياراً أيســـــر تكلـفة وأكثر ـجاذبـية في مـجال توفير الـطاـقة، وـكذـلك على التـحدـيات التي تحول التي تجـعل من القوى  

ع في نشــر القوى النووية، مثل الشــواغل المتعلقة بالتكاليف والتمويل. وكان أحد االســتنباطات التي خلص إليها  دون التوســُّ
ــياســــات الطاقة من أجل الحّدِ من بدَّ من أن يكون لها مقعد عالالمحفل أنَّ القوى النووية   ــأن ســ لى طاولة المناقشــــات بشــ

االنبعاثات وتحقيق األهداف المناخية، بينما تتواصــل اإلنجازات التقنية والعلمية التي تزيد من تحســين الجوانب االقتصــادية 
 والدعم الجماهيري لألخذ بهذا المصدر من مصادر الطاقة المنخفضة الكربون.

 

 بشأن القوى النووية واالنتقال إلى الطاقة النظيفة. ٢٠٢٠سي يلقي كلمته في الجلسة االفتتاحية للمحفل العلمي لعام المدير العام غرو 

 
  العلوم والتطبيقات النووية

لألغراض اإلكلينيكية في حقبة التشـخيص العالجي   PET–CTالمؤتمر الدولي بشـأن التصـوير الجزيئي والتصـوير بتقنية  
)IPET-2020(  

ــوير بتقنية    -٤٩ ــوير الجزيئي والتص ــأن التص ــرين الثاني/نوفمبر المؤتمُر الدولي بش لألغراض   PET–CTُعقد في تش
لينيكـية ، واـلذي أـتاح منبراً لتـقديم عروض حـية حول الجواـنب اإلك(IPET-2020)اإلكلينيكـية في حقـبة التشـــــخيص العالجي  

ســت جلســات خاصــة  المهمة واالســتخدام الســليم للتصــوير الطبي في إدارة حاالت المرضــى المصــابين بالســرطان. وُكّرِ
ــرطان على   ١٩-لمواضــيع جائحة كوفيد  ــية على عبء الس والتعليم واألخالقيات والقيادة، في حين ركَّزت محاضــرة رئيس

 ٣٠٠٠ضـي بالتعاون مع عشـر منظمات مهنية، وحضـره ما يزيد على وقد ُعقد المؤتمر في شـكل افترا المسـتوى العالمي.
لة عبر  ١٢٦مشــارك من  دولة عضــواً، فضــالً عن العديد من المســتفيدين اآلخرين الذين اطلعوا على المحاضــرات المســجَّ

معيَّن من سـاعة معتمدة من التعليم الطبي المسـتمر، حيث يُشـترط الحصـول على عدد   ١٥واحتُسـبت للمشـاركين  اإلنترنت.
   هذه الساعات لالحتفاظ برخصة مزاولة مهنة الطب في العديد من الدول األعضاء.
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   شبكة المختبرات التحليلية لقياس النشاط اإلشعاعي البيئي (شبكة ألميرا): الذكرى السنوية الخامسة والعشرون

لقياس النـشاط اإلـشعاعي البيئي (ـشبكة   االجتماع التنـسيقي الـسنوي لـشبكة المختبرات التحليلية ٢٠٢٠ُعقد في عام   -٥٠
ــبكة. ــاء الش ــرين إلنش ــة والعش ــنوية الخامس ــية، ووافق االجتماع الذكرى الس ــكل فعالية افتراض وانبثقت من  ألميرا) في ش

ز على تعزيز التعاون ألغراض التأهب والتصــدي للطوارئ، واالهتمام  االجتماع أنشــطة ســوف تُعقد في المســتقبل وترّكِ
ه.المتزايد با ــة والمواد المرجعية، والتدريب الموجَّ ص ــِّ ــبكة ألميرا في عام  ختبارات الكفاءة المتخص ــئت ش ، ١٩٩٥وقد أُنش

دولة عضـواً، وتعمل على تزويد الدول   ٨٩من المختبرات ذات الخبرات المتخصـصـة في   ١٩٠وهي تضـمُّ حاليا أكثر من 
راض الرصــــد الروتيني وفي حاالت الطوارئ النووية أو ببيانات موثوقة عن النشــــاط اإلشــــعاعي البيئي ألغاألعضــــاء 
   .االشعاعية

  األغذية والزراعة

  التقنيات الجديدة للتمييز بين تآكل التربة البشري المنشأ والطبيعي

تقنية للتمييز بين تآكل التربة الطبيعي والبشـري المنشـأ وتحديد نسـبة كّلٍ منهما   ٢٠٢٠اسـتحدثت الوكالة في عام    -٥١
ــيزيومفي   ــتخدام تحليل الس وتنطوي هذه   في عينات متعاقبة.  ١٣٧-النظم اإليكولوجية الزراعية في األراضــي المرتفعة باس

-التقنية على أخذ عيِّنات متعاقبة من التربة على فترات زمنية معيَّنة من أجل تحديد معدَّل التآكل باـستخدام نويدات الـسيزيوم
المة هذا النهج في دراسـات ميدانية أُجريت في إسـبانيا وإيطاليا والصـين والمغرب، وقد أُثبتت سـ المشـعة المتسـاقطة. ١٣٧

ــبة للحفاظ على  وهو يتيح تقييم فعالية التدابير الرامية للحفاظ على التربة، وهو أمر مهم للوقوف على الممارســــات المناســ
   .التربة وإدارتها بهدف التقليل إلى أدنى حد من تآكل التربة وتأثيره الضار

  تحسين إدارة المياه الزراعية

رت الوكالة في عام   -٥٢ تكنولوجيا أجهزة اـستـشعار نيوترونات األـشعة الكونية بهدف ـسّدِ الثغرة القائمة في   ٢٠٢٠طوَّ
مجال قياس رطوبة التربة بين التصــوير الســاتلي الواســع النطاق وأجهزة االســتشــعار األرضــية على نطاق نقطة واحدة،  

ــعة الكونية  نتاجية المياه الزراعية.ألغراض إدارة إ ــعار نيوترونات األشـ ــتشـ وعن طريق الجمع بين تكنولوجيا أجهزة اسـ
وقد ُطّوِرت التكنولوجيا   والتصـوير السـاتلي، يمكن إنتاج خرائط عالية الدقة لرطوبة التربة ألغراض إدارة المياه الزراعية.

ــدورف واختُبرت ــتخدامها لدعم اتخاذ   الجديدة في مختبرات الوكالة في زايبرسـ ــبه قاحلة، ويمكن اسـ في بيئات معتدلة وشـ
القرارات الزراعية، ال ألغراض إدارة المياه الزراعية فحسـب، وإنما أيضـاً ألغراض الهيدرولوجيا والتنبؤ بنوبات الجفاف 

الجراد الصــحراوي في  بل ومن الممكن أن تكون هذه التكنولوجيا مفيدة في الجهود الرامية إلى منع انتشــار  والفيضــانات.
   المستقبل.

  تأثير األسمدة الفوسفورية في الزراعة والبيئة

من المعروف أنَّ األـسمدة الفوـسفورية تزيد من إنتاجية المحاـصيل، ولكنَّ اإلفراط في اـستخدامها يؤدي إلى تلويث   -٥٣
من   -للمياه العذبة وفي البيئة، تمكَّنت الوكالة  وبغية تقييم التلوث بالفوســــفور في النظم اإليكولوجية   التربة والمياه الجوفية.

من تعديل تقنية ســــبق   -خالل الدعم التقني من أحد المشــــاريع البحثية المنســــقة وتطبيقات البحث والتطوير المترتبة عليه 
وتنطوي على اســتخدام نظائر األكســجين المســتقرة في   ٢٠١٨تطويرها في مختبرات الوكالة في زايبرســدورف في عام  

   ، لمعالجة مسائل عملية معينة عند تطبيقها في بيئات مختلفة.Op)18(δلفوسفات ا

   استحداث ُرقاقة جينية لتحسين اإلبل

ا في االنتـقال مـما درجوا علـيه من االعتـماد على تربـية    -٥٤ في ســـــبـيل التكيُّف مع تغيُّر المـناخ، ـبدأ الرـعاة في أفريقـي
اإلبل لديها قدرة أكبر على تحمُّل الجفاف الشـديد وازدياد طول فترات انقطاع األمطار بسـبب  الماشـية إلى تربية اإلبل، ألن 

وفي الوقت نفـسه، فهناك ـسوق آخذة في النمو أللبان اإلبل ومنتجاتها األخرى التي توفر مصـدراً للدخل للرعاة  تغيُّر المناخ.
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حل في آـسيا وأفريقيا. ولوجيات النووية والتكنولوجيات الجينومية المتـصلة بها، ـصار من وبفـضل التقدُّم المحرز في التكن الرُّ
ب الحمض الريبي النووي  ه، بمجرد النظر إلى تركـي ة ألي حيوان في يوم والدـت ات اإلنجـابـي دير اإلمكـاـن الممكن اليوم تـق

جين (حمض د.ن.أ) في خالياه. م الخرا المنزوع األوكـس م "رـس تخدم التقنية النووية المعروفة باـس عاع وتـُس تخدام اإلـش ئط باـس
) إلنتاج الخرائط الجينومية التي يمكن عن طريقها تحديد األماكن المســؤولة radiation hybrid mappingوالخاليا الهجينة" (

ــمات الجينية". ــومات الحيوان، أو ما يُطلق عليه "الواسـ ــمات معينة في كروموسـ ــتحدثت الوكالة بالتعاون مع  عن سـ واسـ
ويمكن  ُرقاقة جينية تشــمل عدَّة أنواع من اإلبليات لغرض اختيار اإلبل األكثر إنتاجاً واســتيالدها. ٢٠٢٠شــركائها في عام 

ين الوراثي لطائفة متنوعة من أعضـاء فصـيلة اإلبليات، بما   تخدام هذه الرقاقة الجديدة المتعددة األنواع في التقييم والتحـس اـس
   واأللبكة والالما. في ذلك اإلبل الوحيدة السنام واإلبل ذات السنامين

  الصحة البشرية

  منصة جديدة عبر اإلنترنت إلدخال البيانات وتطبيق لحساب تركيب الجسم

من أهم تقنيات النظائر المســتقرة المســتخدمة في تقييمات التغذية اســتخدام تقنية تخفيف الديوتريوم لتقييم تركيب    -٥٥
تمدة من عدَّة مصـادر.وتتوقف دقة مخرجات التقييم النهائية على  الجـسم. وكثيراً ما يصـعب تتبُّع المتغيرات  المعلومات المـس

ــتمدة من مختلف المصــادر في نقاط زمنية مختلفة، كما يصــعب تجهيز البيانات للتحليل اإلحصــائي، لكن هذه  العديدة المس
منصــة عبر اإلنترنت   ٢٠٢٠عام  وأنشــأت الوكالة في    الصــعوبة كثيراً ما يُســتهان بها وتؤدي إلى عرقلة ســير المشــاريع.

إلدخال البيانات تتـضمَّن تطبيقاً لحـساب تركيب الجـسم بهدف تحـسين جودة البيانات ودعم إدارة البيانات وتيـسير حـسن حفظ 
دة. وقد أُنشئت المنصة باستخدام النظام الدولي لتكامل البحوث الذي تتعهده الوكالة، وهي  السجالت وإجراء الحسابات الموحَّ

ــاريع المحددة، بما يجعلها بمثابة نقطة تجميع إلدارة   تتيح ــيط مأمون لتخزين بيانات المش أيضــاً إمكانية إضــافة وتوفير وس
   البيانات وإدخالها.

   قياس الجرعات البيولوجية

ــة   -٥٦ ا في ذـلك منصـــ ام، بـم ذا الـع ة ـه ة ـعدداً من أجهزة البحوث في مـجال قـياس الجرـعات البيولوجـي اـل ركَّـبت الوـك
Metafer    ("ميتافر") ر جرعة إشـعاعية محدَّدة ن من إعادة تصـوُّ للتصـوير، وهي أداة مهمة لقياس الجرعات البيولوجية تمّكِ

ــيا. ــعاع على نحو مخطط له أو عرضـ ــدورف  تلقاها المريض بعد التعرُّض لإلشـ وتتوفر في مختبرات الوكالة في زايبرسـ
ــية مماثلة أخرى لقياس الجرعات ا ــاسـ ــاليب وبنى أسـ ــتخدامها لدعم التطبيقات في مجاالت البحوث  أسـ لبيولوجية يمكن اسـ

ــات وتقديرها أعدادها، بما في ذلك فيروس  ــخيص الفيروســ الجزيئية، والوراثيات الخلوية الطبية، والتحليل الجنائي، وتشــ
SARS-CoV-2  ١٩-المسبِّب لمرض كوفيد.  

ة الصـــغيرة ألغراض تكنولوجيات العالج اإلشـــعاعي تعزيز بناء القدرات على قياس الجرعات ذات المجاالت اإلشـــعاعي
مة    المتقّدِ

م الوـكاـلة الـتدرـيب على قـياس الجرـعات للفيزـيائيين الطبيين من مختلف أنـحاء الـعالم مـنذ ـعام    -٥٧ ّدِ ، أي مـنذ ٢٠١٧تـق
ــتاتيكية صــغيرة. ــة لموضــوع قياس الجرعات الناتجة من مجاالت اس س ــرت أول مدونة قواعد دولية مكرَّ ومنذ عدَّة  أن نش

سـنوات، تعقد الوكالة في جميع المناطق دورات تدريبية بشـأن قياس الجرعات المسـتخدمة في تكنولوجيات وتقنيات العالج 
مة. د المتلقي وتيرتها   اإلشــعاعي المتقّدِ ع نطاقها لتتحول إلى دورة تعلُّم إلكتروني يحّدِ عت مواد الدورات التدريبية وُوســِّ وُجّمِ
من ـسلـسلة التقارير التقنية الـصادرة عن الوكالة: مدونة قواعد قياس الجرعات الناتجة من   ٤٨٣ان "العدد  بنفـسه وتحمل عنو

عبر  ٢٠٢٠وقد أُطلقت الدورة في عام   مجاالت اســتاتيكية صــغيرة والمســتخدمة في العالج اإلشــعاعي بالحزم الخارجية".
ن الفيزيائيين الطبيين العاملين CLP4Netب (منصـــة  منصـــة الوكالة للتعلُّم اإللكتروني ألغراض التعليم والتدري )، وهي تمّكِ

في مجال العالج اإلشـعاعي اإلكلينيكي من االسـتفادة من التطوير المهني المسـتمر عند الطلب، والمسـاهمة في ضـمان دقة 
   الجرعات التي يتلقاها المرضى من تقنيات العالج اإلشعاعي المعقَّدة.
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   SPECT/CTأطلس مراقبة الجودة وعيوب الصور المأخوذة بنظم 

تنطوي عمليات المسـح التي تجريها أقسـام الطب النووي في المسـتشـفيات على تكنولوجيا معقدة تجمع بين تقنيات    -٥٨
رت على ـمدى   ـعاـماً لتصـــــل إلى النظم المختلـطة المتطورة    ٥٠من مـجالي الـطب النووي والتصـــــوير اإلشــــــعاعي تطوَّ

 –، أو نظم التصــوير المقطعي الحاســوبي باالنبعاث الفوتوني المفرد SPECT–CTلمســتخدمة حاليا والمعروفة باســم نظم ا
 SPECT/CT Atlas of Quality Control and Imageوأـصدرت الوكالة منـشوراً جديداً عنوانه   التـصوير المقطعي الحاـسوبي.

Artefacts    المأخوذة بنظم  ("أطلس مراقبة الجودة وعيوب الصـــورSPECT/CT من ســـلســـلة وثائق الصـــحة   ٣٦") (العدد
م لمـحة ـعاـمة عن األخـطاء التي يحتـمل الوقوع فيـها واإلجراءات والمـعايير الالزـمة  البشـــــرـية الصـــــادرة عن الوـكاـلة)، يـقّدِ

  . SPECT/CTلمراقبة جودة الصور المأخوذة بنظم 

  الموارد المائية

   لموارد المائية وتلوثهاتقييم آثار التعدين في استخدام ا

وللمسـاعدة على  يمكن أن تؤدي أنشـطة التعدين إلى تلويث مسـتودعات المياه الجوفية واألجسـام المائية السـطحية.  -٥٩
ــتقرة  ز على تطوير التقنيات القائمة على النظائر المسـ ــتهلُّ مشـــروع بحثي منســـق جديد يرّكِ ــيُسـ حماية الموارد المائية، سـ

واـستُخدمت أـساليب  المـشعة وتطبيقها بهدف إدارة الموارد المائية بكفاءة في مجموعة متنوعة من عمليات التعدين.والنظائر 
قين مرتبطين من حيث الموضـوع في عام   في األرجنتين وشـيلي   ٢٠٢٠الهيدرولوجيا النظيرية في مشـروعين بحثيين منسـَّ

ث الموارد المائية بسبب المناجم العاملة والمهجورة.لتوجيه جهود استصالح جودة المياه للمساعدة على القضا   ء على تلوُّ

   تطبيق أدوات التعلُّم اآللي على بيانات الشبكات العالمية للهيدرولوجيا النظيرية

ــة األمطار    -٦٠ ــتخدام النظائر في دراس ــبكة العالمية الس وهي  –ُطبِّقت أدوات قائمة على التعلُّم اآللي على بيانات الش
بغية اكتشــــاف العمليات  –عاماً  ٦٠لبيانات التي تتعهدها الوكالة بشــــأن الهيدرولوجيا النظيرية منذ أنشــــأتها قبل  قاعدة ا

ن العلماء من  والتغيرات الهيدرولوجية المترتبة على تغيُّر المناخ. وُوضــعت خرائط جديدة عالية الدقة للتنبؤ بالنظائر ســتمّكِ
تحتوي عليه األمطا جينالتنبؤ بمقدار ما ـس تقرة (األكـس ع ٢-والهيدروجين ١٨-ر حول العالم من النظائر المـس ) والنظير المـش

وســتســاعد هذه المعلومات واضــعي الســياســات على حماية مســتودعات المياه الجوفية الضــعيفة ويمكن  ).٣-(الهيدروجين
تخدامها للتحقُّق من صـحة نماذج التنبؤ بتغيُّر المناخ على الصـعيد العالمي. تطبيق أدوات التعلُّم اآللي عن الكـشف وأـسفر  اـس

ر بصــــورة دورية، مثل التذبذب العقدي في شــــمال المحيط  عن أنَّ العمليات المناخية المائية الواســــعة النطاق التي تتكرَّ
ئة لآلثار المترتبة على تغيُّر المناخ على الصعيد العالمي.    األطلنطي وفي المحيط الهادئ، هي عوامل مهّدِ

  البيئة

   لة على اآلثار اإليجابية المترتبة على التقييد الصارم النبعاثات الملوثات على الصعيد العالمياألد

ث العالمية على نطاق القرن الماضـــي باالســـتناد إلى البيانات   -٦١ أصـــدرت الوكالة تقرير تقييم بشـــأن اتجاهات التلوُّ
ث العالمية: تقييم للنظم البيئية السـاحلية خالل القرن  المتعلقة ببيئات سـاحلية مختارة. وصـدر التقرير بعنوان "اتجاهات التلوُّ

الماضــي"، وهو يســلِّط الضــوء على الملوثات الســاحلية القديمة والمســتجدة، ويخلص إلى أنَّ كميات الملوثات المقيَّدة تقييداً 
أـخذت تتراجع على   –فرعـية من الملوـثات العضـــــوـية الـثابـتة    مـثل ثـنائـيات الفينـيل المتـعددة الكلور، وهي فـئة  –صـــــارـماً  

ويدلُّ هذا االتجاه على أنَّ اتباع ســياســات تقييد صــارمة يمكن أن  الصــعيد العالمي على مدى الســنوات الخمســين الماضــية.
  يؤدي إلى تأثير بيئي إيجابي.
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البالـستيكية البحرية الدقيقة في المياه الـساحلية قبالة ـشواطئ ـسلـسلة زمنية على مدى عـشر ـسنوات لتتبُّع غزارة المواد 
  إكوادور

من دراســة اســتغرقت عقداً كامالً هي األولى من نوعها بشــأن  ٢٠٢٠انتهى علماء من الوكالة وإكوادور في عام   -٦٢
ــواطئ ــاحلية قبالة شــ ــتيكية البحرية الدقيقة في مواقع مختارة في المياه الســ وجاءت نتائج   إكوادور. غزارة المواد البالســ

دة على مدى الســـنوات القليلة   د أنَّ غزارة جزيئات المواد البالســـتيكية البحرية الدقيقة قد شـــهدت زيادة مطّرِ الدراســـة لتؤّكِ
وما لم تُتَّخذ إجراءات لتغيير هذا المســار، فمن المتوقع أنَّ كمية المواد البالســتيكية البحرية الدقيقة ســوف تزداد  الماضــية.

لة في عام  ٢٠٥٠حلول عام ب    .٢٠٠٨إلى أكثر من عشرة أضعاف القيم المسجَّ

   االستجابة الطارئة لالنسكاب النفطي في موريشيوس لتقييم آثار االنسكاب في النظم اإليكولوجية للشعاب المرجانية

منها زيت الوقود ، ارتطمت سـفينة شـحن بشـعاب مرجانية في موريشـيوس، وبدأ يتسـرب  ٢٠٢٠في تموز/يوليه    -٦٣
إلى المياه السـاحلية القريبة، مشـّكِالً خطراً محتمالً على الشـعاب المرجانية واألسـماك وغير ذلك من أشـكال الحياة البحرية. 
ذت الوـكاـلة إجراءات ـطارـئة للمســـــاـعدة على مـعالـجة العواـقب البيئـية المحتمـلة لالنســــــكاب   وبـناء على طـلب الحكوـمة، اتخـَّ

ء مـشاورات تقنية، نـصحت الوكالة حكومة موريـشيوس بوـضع وتنفيذ برنامج ـشامل طويل األجل لرـصد وبعد إجرا النفطي.
وعن طريق شـــراء المعدات المختبرية  تأثير االنســـكاب النفطي في المياه الســـاحلية والرواســـب والكائنات الحية والهواء.

ـسة لهذا الغرض وتدريب الموظفين المحليين، ـساعدت الوكالة الم ختبرات الوطنية على زيادة قدرتها على رـصد تأثير  المكرَّ
ــوية المتطايرة المقترنة باالنســــكاب في الهواء، وتقييم ما قد  االنســــكاب النفطي في البيئة البحرية وتأثير المركبات العضــ

   يترتب على ذلك من عواقب من حيث السميَّة.

   إنتاج النظائر المشعة والتكنولوجيا اإلشعاعية

  لنفايات البوليمرية ألغراض المواد الهيكلية وغير الهيكلية باستخدام اإلشعاع المؤيِّنإعادة تدوير ا

ــتُهلَّ في عام    -٦٤ ق المعنون "إعادة تدوير النفايات البوليمرية ألغراض المواد   ٢٠٢٠اســ ــَّ ــروع البحثي المنســ المشــ
اتج االجتماع االســتشــاري الذي ُعقد خالل العام الهيكلية وغير الهيكلية باســتخدام اإلشــعاع المؤيِّن"، والذي ســيســتند إلى نو

ــعاعية. ــتخدام التكنولوجيات اإلشـ ــتيكية باسـ ــاركة خبراء دوليين في مجال إعادة تدوير النفايات البالسـ ــه بمشـ ويهدف  نفسـ
ــعاعية، وهو جزء ــتخدام التكنولوجيات اإلش ــتيكية باس ق إلى التقليل من أحجام النفايات البالس ــَّ ــروع البحثي المنس من   المش

تخدام التقنيات النووية من أجل  اعدة الدول األعضـاء على اـس تمرة التي تتخذها الوكالة لمـس تجابة المتكاملة والمـس تدابير االـس
ث بالمواد البالستيكية.    التصدي للتحديات التي يطرحها التلوُّ

   نية اإلشعاعية ذات الصلةباستخدام السيكلوترونات وإنتاج المستحضرات الصيدال ٦٨-إنتاج النظير المشع الغاليوم

أحد أهم النظائر المـشعة الطبية المـستخدمة في تـشخيص األمراض، ولذلك اـستُهلَّ مـشروع  ٦٨-لقد أـصبح الغاليوم  -٦٥
ق جديد بعنوان "إنتاج النظير المشــع الغاليوم باســتخدام الســيكلوترونات وإنتاج المســتحضــرات الصــيدالنية    ٦٨-بحثي منســَّ

ز على مسار جديد إلنتاج الغاليوماإلشعاعية ذات الصل ويهدف  من شأنه أن يتيح للدول األعضاء إنتاجه محليا. ٦٨-ة" سيرّكِ
ق إلى صـــياغة مبادئ توجيهية وتعزيز إقامة الشـــبكات للتمكين من إنتاج الغاليوم باســـتخدام  ٦٨-المشـــروع البحثي المنســـَّ

ــعاعية المحتوية على الغاليوم ــتحضــرات الصــيدالنية اإلش ــيكلوترونات وتحضــير المس ألغراض االختبارات قبل   ٦٨-الس
  اإلكلينيكية ولالستخدام البشري.
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  مشروع العمل المتكامل لمكافحة األمراض الحيوانية المصدر (مشروع زودياك)

المتكامل لمكافحة األمراض الحيوانية المـصدر (مـشروع زودياك)، باالـستناد إلى أُطلق في عام مـشروع العمل    -٦٦
ــتمدة من المجال النووي لتعزيز   ــتخدام التقنيات النووية والمســ ــاء في اســ خبرات الوكالة في تقديم الدعم للدول األعضــ

وال وإنفلونزا الطيور ومرض  ومرض فيروس اإليب  ١٩-التأهُّب العالمي لمكافحة األمراض الحيوانية المصـدر مثل كوفيد 
وـسوف يعمل المـشروع، من خالل مجموعة من الركائز المترابطة، على زيادة قدرة الدول األعـضاء على  فيروس زيكا.

بِّبات األمراض ورـصدها عند نقاط التفاعل بين البـشر والحيوانات. وـسيدعم المـشروع البلدان في   الكـشف المبكر عن مـس
ية ال اـس اء البنية األـس بة للعمل المتكامل من أجل مكافحة األمراض الحيوانية المصـدر، من خالل توفير المعدات إرـس مناـس

وـسيقيم المشروع شبكة من المختبرات المشاركة لتخزين المعلومات العلمية  والتدريب وأدوات البحث والتطوير الالزمة.
حصول الدول األعضاء على بيانات موثوقة لتحسين   ويتوخَّى المشروع أيضاً زيادة إمكانية والتقنية ذات الصلة وتبادلها.

ــتخدام  ــرية ولدعم اتِّخاذ القرارات على أســــاس علمي باســ فهم تأثير األمراض الحيوانية المصــــدر في الصــــحة البشــ
وخالل المؤتمر العام، اعتمدت الدول األعضــاء  تكنولوجيات التصــوير اإلشــعاعي أو االســتقراء الكمي للصــور الطبية.

ن العمل المتكامل لمكافحة األمراض الحيوانية المصــدر، ووافق مجلس المحافظين في تشــرين الثاني/نوفمبر  قراراً بشــأ
على مـشروع تعاون تقني أقاليمي خارج عن دورة الميزانية يهدف إلى إرـساء البنية األـساـسية والقدرات البـشرية الالزمة 

وســتواصــل الوكالة البحث عن فرٍص إلقامة الشــراكات مع المنظمات الوطنية والدولية   .زودياكلتنفيذ أنشــطة مشــروع  
   ومع الشركاء غير التقليديين إليجاد أوجه تآزر مع المبادرات األخرى ذات الصلة.

  ReNuALافتتاح مبنى مختبرات يوكيا أمانو وإطالق المرحلة الثانية من مبادرة 

، افتتح المدير العام الســــيد غروســــي ووزير الحكومة النمســــاوية االتحادية ٢٠٢٠حزيران/يونيه    ٥في    -٦٧
للشؤون األوروبية والدولية السيد ألكسندر شالنبيرغ رسميا مبنى مختبرات يوكيا أمانو، وبذلك تكتمل جميع المرافق 

واآلن  ).ReNuALت التطبيـقات النووـية (مـبادرة  الـجدـيدة التي اســـــتُهلـَّت حتى اآلن في إـطار مـبادرة تـجدـيد مختبرا
ـصار المبنى الجديد يـضمُّ مختبر اإلنتاج الحيواني والـصحة الحيوانية، ومختبر حماية األغذية والبيئة، ومختبر إدارة 

ن كثيراً من القدرات العل التربة والمياه وتغذية المحاصــيل. مية ويوفِّر المبنى الجديد مســاحة أكبر للمختبرات ويحســِّ
ز ـقدرات المختبرات الثالـثة على دعم اـلدول األعضـــــاء في التصـــــدي للتـحدـيات الـقائـمة  والبحثـية، وـبذـلك فـقد عزَّ

ــتجدة، بما فيها كوفيد  ــين مرفقْين جديدْين في إطار  .١٩-والمســ وجاء افتتاح مبنى مختبرات يوكيا أمانو عقب تدشــ
اآلفات الحشـرية الجديد ومرفق المعجل الخطي الجديد  وهما مبنى مختبر مكافحة ٢٠١٩المبادرة المذكورة في عام 

  الخاص بمختبر قياس الجرعات.

ــبتمبر.  -٦٨ ــمل مبادرة  وأطلق المدير العام المرحلة النهائية من عملية تحديث المختبرات في أيلول/سـ ــتشـ وسـ
ReNuAL  ات، واســـتبدال في مرحلتها الثانية تشـــييد مبنى جديد يضـــم ثالثة مختبرات، وتجديد مختبر قياس الجرع

ــوبات الزجاجية المتقادمة. ــاء في مجاالت الزراعة  الصـ ز المرافق المحدَّثة دعم المختبرات للدول األعضـ ــتعّزِ وسـ
  الذكية مناخيا، وإدارة الموارد البيئية، واألمن الغذائي.
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  مختبرات يوكيا أمانو.وزير الخارجية النمساوي شالنبيرغ والمدير العام غروسي يفتتحان رسميا مبنى 

 

  األمان واألمن النوويان 

  األمان النووي

  معايير األمان وتطبيقها

أصـــدرت الوكالة دليالً واحداً من أدلة األمان العامة وتســـعة من أدلة األمان الخاصـــة بعد أْن أقرتها لجنة معايير    -٦٩
 ١٥خدمات اسـتعراض النظراء والخدمات االسـتشـارية لدعم بعثة ذات صـلة باألمان في إطار  ١٥وأوفدت الوكالة  األمان.

وعلى الرغم من أنَّ الطـلب على ـهذه الـخدـمات من اـلدول   دوـلة عضـــــواً في تطبيق مـعايير األـمان الصـــــادرة عن الوـكاـلة.
ــتعراضــات التي تتطلب إجراء زيارات موقعية حتى عام   لت معظم االس لقيود نتيجة ل ٢٠٢١األعضــاء ظلَّ مرتفعاً، فقد أُّجِ

   .١٩-المفروضة على السفر بسبب جائحة كوفيد 

   المؤتمر الدولي بشأن األمان اإلشعاعي: تحسين الوقاية من اإلشعاعات في الممارسة العملية

عاعات    -٧٠ ين الوقاية من اإلـش عاعي: تحـس أن األمان اإلـش في تـشرين الثاني/نوفمبر، نظمت الوكالة المؤتمر الدولي بـش
ــة  ــبع منظمات دولية.في الممارسـ ــية بالتعاون مع سـ وأبرز المؤتمر الحاجة إلى تطبيق  العملية، الذي ُعِقَد كفعالية افتراضـ

ــاً عند اتخاذ  ــديد على أنه يجب أيضـ ــعاعات، مع التشـ ــتخدام اإلشـ ــتوى األمثل فيما يتعلق باسـ مبدأي التبرير وتحقيق المسـ
 المعقولية والقدرة على التحمل.القرارات مراعاة المبادئ األخالقية مثل توخي الحيطة و
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   أمان محطات القوى النووية ومفاعالت البحوث ومرافق دورة الوقود

عقدت الوكالة اجتماعاً تقنياً للجنة التوجيهية المعنية بالدروس الدولية العامة المســــتفادة في مجال التقادم، وتســــع   -٧١
ه دعماً ل أن الموضـوع نفـس غلة والهيئات الرقابية والمنظمات األخرى العاملة حلقات عمل وثمانية اجتماعات بـش لجهات المـش

  في مجال إدارة تقادم محطات القوى النووية وتشغيلها الطويل األجل.

 Experiences in Implementing Safety Improvements at Existing Nuclearوأصدرت الوكالة المنشور المعنون    -٧٢

Power Plants  مـجال تنفـيذ تحســـــيـنات األمان في محـطات القوى النووية الـقائـمة) (الوثيـقة التقنية   (الخبرات المكتســــــبة في
ــادرة عن الوكالة   ــمن مجموعة متنوعة من النهج التقنية التي يمكن أن تطبقها الدول TECDOC-1894الصــ )، والذي يتضــ

ــور المعنون   ــاء، والمنشـ (إدارة الخبرات الرقابية    Effective Management of Regulatory Experience for Safetyاألعضـ
)، والذي يوفر مصـدراً للمعرفة والتعلُّم من TECDOC-1899بفعالية ألغراض األمان) (الوثيقة التقنية الصـادرة عن الوكالة  

  أجل تحسين الفعالية الرقابية إجماالً بهدف ضمان األمان.

مة بطريقة مأمونة    نشر المفاعالت المتقّدِ

ــرعت الوكالة في إ  -٧٣ ــاء إطار محايٍد تكنولوجيا شـ ــمن عملية إرسـ عداد تقرير أمان بهدف توفير خريطة طريق ضـ
لألمان والتنظيم الرقابي من أجل تطبيق معايير األمان الصـادرة عن الوكالة على المفاعالت النمطية الصـغيرة، وأصـدرت  

 Applicability of Design Safety Requirements to Small Modular Reactor Technologies Intendedالمنشــور المعنون 

for Near Term Deployment   إمـكانـية تطبيق متطلـبات أـمان التصـــــميم على تكنولوجـيات المـفاعالت النمطـية الصـــــغيرة)
ــادرة عن الوكالة  ــرها في األمد القريب) (الوثيقة التقنية الص ــغيرة  TECDOC-1936المزمع نش ). والمفاعالت النمطية الص

متقدمة ذات ـسمات أمان خاملة، ولذلك تختلف خـصائـصها من حيث األمان عن خـصائص مفاعالت األـسطول   هي مفاعالت
ل تحدياً  الحالي من محطات القوى النووية؛ ومن ثمَّ فإنَّ تطبيق معايير األمان على هذا النوع من المفاعالت يمكن أن يشــــّكِ

  تلك الجهات خالل عملية االستعراض والترخيص.وسوف يساعد التقرير المذكور  أمام بعض الجهات الرقابية.

  مساعدة البلدان التي تستهلُّ برنامجاً جديداً للقوى النووية

ــع إطار رقابي لتحديد المواقع    -٧٤ ــتهلُّ برنامجاً للقوى النووية على وضـ ــاء التي تسـ ــاعدت الوكالةُ الدول األعضـ سـ
   دولةً عضواً. ١٧عمل المتكاملة في وتقييمها من خالل مواصلة تطبيق عملية وضع وتنفيذ خطط ال

لمواجـهة التـحدـيات المشـــــترـكة فيـما    ٢٠٢٤-٢٠٢٠وأطلق المحـفل التـعاوني الرـقابي خطـته االســـــتراتيجـية للفترة   -٧٥
ع في برامجها القائمة. وتشـــمل  يتعلق بوضـــع إطار رقابي لفائدة البلدان التي تســـتهلُّ برامج جديدة للقوى النووية أو تتوســـَّ

  التي ستتناولها هذ الخطة استقاللية الهيئات الرقابية، والموارد البشرية، وصياغة اللوائح واألدلة.المواضيع  

  التأهب والتصدي للحوادث والطوارئ

حدَّدت الوكالة، في إطار لجنة معايير التأهب والتصـــدي للطوارئ، أولويات لوضـــع إرشـــادات إضـــافية لدعم   -٧٦
  يباتها الوطنية الخاصــة بالتأهب والتصــدي للطوارئ مع المتطلبات الواردة في العدداألعضــاء في زيادة مواءمة ترت  الدول

GSR Part 7    من ســلســلة معايير األمان الصــادرة عن الوكالة والمعنونPreparedness and Response for a Nuclear or 

Radiological Emergency  .(التأهب للطوارئ النووية أو اإلشـعاعية والتصـدي لها)  وسـيُسـترشـد بهذه األولويات في إعداد
، ومن ثمَّ  GSR Part 7خطة عمل لوضـع إرشـادات إضـافية لتحسـين فهم الدول األعضـاء لتنفيذ المتطلبات الواردة في العدد  

  تعزيز ترتيباتها الوطنية في مجال التأهب والتصدي للطوارئ.

لطات المختصـة المحددة بمقتضـى اتفاقية التبليغ المبكر واتفاقية تقديم  وع  -٧٧ ر لممثلي الـس قدت الوكالة االجتماع العاـش
من اإلجراءات المرتبطة المتوخى أن تتخذها  ٢٢واعتمد االجتماع تـسعة اـستنتاجات و المـساعدة، في ـشكل فعالية افتراـضية.

ــغيلية الوطنية والمحافظة عليها وتعزيزها من أجل تنفيذ اتفاقية التبليغ  األمانة والدول األعضــاء بغية وضــع الترتيبات ا لتش
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المبكر عن وقوع حادث نووي واتفاقية تقديم المـساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إـشعاعي؛ واـستخدام وتحـسين 
ال مع الجمهور، وتقاســـم  أدوات تكفل تبادل المعلومات على نحو آمن، وطلب المســـاعدة وتلقيها، وضـــمان التواصـــل الفع

ــعاعي، وإجراء التقييمات والتنبؤ بالتطورات؛ وتنفيذ  ــعاعات البيئية في حالة وقوع طارئ نووي أو إشـ ــد اإلشـ بيانات رصـ
  التمارين وتشجيع إجرائها على الصعيدين الدولي والوطني الختبار تدابير التأهب والتصدي للطوارئ.

  البيئية، وإخراج المرافق النووية من الخدمة التصرف في النفايات المشعة، والتقييمات

ــتعراضــات الرقابية المتكاملة وخدمة   -٧٨ ــتمدة من أول بعثة مدمجة جمعت بين خدمة االس ــتناداً إلى الدروس المس اس
االســتعراضــات المتكاملة المتعلقة بالتصــرف في النفايات المشــعة والوقود المســتهلك واإلخراج من الخدمة واالســتصــالح  

أرتميس)، وضـعت الوكالة الصـيغة النهائية من المبادئ التوجيهية لدعم الكفاءة في تنفيذ البعثات المدمجة التي تجمع  (خدمة  
  وتواصل الدول األعضاء طلب إجراء هذه البعثات المدمجة. بين الخدمتين المذكورتين في المستقبل.

ــروع الد   -٧٩ ــغيرة من الخدمة وعقدت الوكالة االجتماع التقني الثاني في إطار المشـ ــأن إخراج المرافق الصـ ولي بشـ
) واالجتماع التقني الثالث في إطار المشـــروع الدولي بشـــأن اســـتكمال أنشـــطة اإلخراج من الخدمة MIRDEC(مشـــروع  
إلى مواصـلة العمل على جمع الخبرات والمعارف والدروس  MIRDECوأفضـى اجتماع مشـروع  ).COMDEC(مشـروع  

أما اجتماع مشــروع   يتعلق بإخراج المرافق الطبية والصــناعية والبحثية الصــغيرة من الخدمة.  واســتعراضــها وتبادلها فيما
COMDEC   ز من تقاســــم المعارف والدروس بشــــأن عملية اســــتكمال أنشــــطة اإلخراج من الخدمة، والتي تتعلق فقد عزَّ

   عن الهيئات الرقابية.  باإلجراءات المتخذة لتجهيز المواقع إلعادة استخدامها وإنهاء التراخيص الصادرة

(ممارسات ثقافة األمان   Safety Culture Practices for the Regulatory Bodyوأصدرت الوكالة المنشور المعنون    -٨٠
)، وأتاحت نموذجاً موحداً لثقافة األمان اشتركت TECDOC-1895في الهيئات الرقابية) (الوثيقة التقنية الصادرة عن الوكالة  

ـكّلٍ من الرابـطة الـعالمـية للمشـــــغلين النوويين ومعـهد عملـيات الـطاـقة النووـية في الوالـيات المتـحدة األمريكـية.  في إـعداده مع 
وهذا النموذج هو عبارة عن أداة ـشاملة موجهة لجميع المنظمات التي تتعامل بـصورة مباـشرة أو غير مباـشرة مع إـشعاعات 

  ات وقياس التقدم المحرز.مؤينة، لتمكينها من تحديد األهداف وإدخال التغيير

  الوقاية من اإلشعاعات

حلقة دراســـية شـــبكية بشـــأن األمان اإلشـــعاعي بالتعاون مع جمعيات مهنية ومنظمات دولية،  ١٨عقدت الوكالة    -٨١
وتناولت تلك الحلقات مواضـيع وقاية المرضـى، والوقاية من اإلـشعاعات المهنية، وغاز الرادون، وتصـوير الجـسم البـشري 

وعقدت الوكالة أيضـاً سـلسـلة من الحلقات الدراسـية  ألغراض غير طبية، واألغذية ومياه الشـرب، والمنتجات االسـتهالكية.
اســـــم المـعارف والخبرات بشـــــأن تعزيز الجهود المـبذوـلة في مـجال الوـقاـية من  الشـــــبكـية جمـعت بين خبراء ـبارزين لتـق

   ية في ذلك المجال.اإلشعاعات وضمان استمرارية جميع الخدمات ذات األهم

بـناء الـقدرات في مـجال األـمان النووي واألـمان اإلشــــــعاعي وأـمان النـقل وأـمان النـفاـيات، وفي مـجال الـتأـهب والتصـــــدي 
  للطوارئ

حلقة دراســــية شــــبكية بشــــأن التأهب  ١٠٠من أنشــــطة بناء القدرات، بما في ذلك أكثر من   ٢٠٥نفَّذت الوكالة    -٨٢
األنشـــطة المذكورة بناء القدرات في الدول األعضـــاء في مجال األمان النووي واألمان  واســـتهدفت والتصـــدي للطوارئ.

  اإلشعاعي وأمان النقل وأمان النفايات وفي مجال التأهب والتصدي للطوارئ.

وخالل دورة دراســية دولية عقدتها الوكالة في طوكيو بشــأن دور القيادة في األمان النووي واإلشــعاعي، اكتســب   -٨٣
ومددت الوكالة في   ون فهماً أفضـل بشـأن الدور الذي تؤديه القيادة في تعزيز األمان النووي في الممارسـة العملية.المشـارك

األمريكي للوكاالت اإلشـعاعية والنووية (فورو) بشـأن  -تموز/يوليه الترتيبات العملية المبرمة بين الوكالة والمحفل اإليبيري
 شعاعي، والتأهب للطوارئ والتصدي لها، واألمن النووي.التعاون في مجاالت األمان النووي واإل
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صــاً   -٨٤ وأنشــأت الوكالة ضــمن منصــة التعلُّم اإللكتروني ألغراض التعليم والتدريب في المجال النووي ركناً مخصــَّ
د التدريبية السـتضـافة المواد المسـتخدمة في الدورة الدراسـية االفتراضـية بشـأن صـياغة اللوائح الرقابية، بما في ذلك الموا

من دورة التعلُّم اإللكتروني بشــأن النقل المأمون   ٤إلى  ١من الوحدات الدراســية من   ٢والوثائق التقنية، وأطلقت اإلصــدار 
د تلك الوحدات المتطلبات المنـصوص عليها في العدد   ) من ـسلـسلة Rev. 1(الـصيغة المنقحة    SSR-6للمواد المـشعة لكي تجسـِّ

وـسوف تؤدي هذه التحـسينات إلى توـسيع  الئحة النقل المأمون للمواد المـشعة.عن الوكالة والمعنون  معايير األمان الـصادرة  
نطاق الجمهور الذي يمكنه االطالع على المواد التعليمية المـستخدمة في الدورة الدراـسية فيما يتعلق بمجال مهم هو ـصياغة 

  لوائح األمان وفقاً لمعايير األمان الصادرة عن الوكالة.

   تفاقيات األمانا

د   -٨٥ ائحـة كوفـي ب ـج ــة بســــــب دابير المفروضـــ اع ١٩-نتيجـةً للـت اع التنظيمي لالجتـم د االجتـم اء عـق ر أوالً إرـج ، تقرَّ
االســتعراضــي الســابع لألطراف المتعاقدة في االتفاقية المشــتركة، ثم ُعقد بعد ذلك في شــكل افتراضــي في وقت الحق من 

جتماع االـستثنائي الرابع واالجتماع االـستعراـضي السابع لألطراف المتعاقدة في االتفاقية  وأُرجئ أيـضاً عقد كّلٍ من اال العام.
  كما أُرجئ عقد االجتماع االستعراضي الثامن لألطراف المتعاقدة في اتفاقية األمن النووي. المشتركة.

  الرقيب المسؤول عن األمان اإلشعاعي واألمن النووي في الوكالة

ّدِدت األذون ا  -٨٦ ــد الفردي جـُ دمون ـخدـمات الرصـــ اـلة اـلذين يقـِّ ابعين للوـك داخليين الـت مي الـخدـمات اـل ّدِ ــة بمـق لـخاصـــ
وصــدرت أيضــاً رخصــة تشــغيل مختبر مكافحة اآلفات   والمعايرة، كما ُجّدِدت رخصــة تشــغيل مختبر قياس الجرعات.

ــدورف، واإلذن بمعالجة المواد المحتوية عل ــرية داخل المبنى الجديد في زايبرس ى البلوتونيوم لنقلها من مختبر المواد  الحش
وباإلضــافة إلى ذلك، خضــعت مختبرات يوكيا  النووية إلى المختبر الوطني في أوك ريدج في الواليات المتحدة األمريكية.

  ب.أمانو في زايبرسدورف لعملية استعراض وتقييم بيان حالة األمان، وأُعدَّ دليل رقابي بشأن األنشطة المشتركة بين الشُّع

  المسؤولية المدنية عن األضرار النووية

ــورة إلى المدير العام وإلى مديرة مكتب    -٨٧ ــؤولية النووية، الذي يقدم المشــ عقد فريق الخبراء الدولي المعني بالمســ
الشـــؤون القانونية بشـــأن المســـائل المتعلقة بالمســـؤولية المدنية عن األضـــرار النووية، اجتماعه العادي العشـــرين في  

ــكل افتراضــي. ٢٠٢٠يونيه  /حزيران ــطة الجديدة التي تضــطلع بها   في ش ــاركون على آخر التطورات واألنش واطلع المش
األمانة في مجال المسـؤولية المدنية عن األضـرار النووية وأجروا مناقشـات بشـأن أنشـطة التواصـل الخارجي الممكنة في  

  المستقبل.

عت األمانة بعدَّة أنـشطة للتواـصل بهدف تقديم لمحة عامة عن وبمـساعدة من أعـضاء فريق الخبراء الدولي، اـضطل  -٨٨
النظام الدولي للمســؤولية النووية وتنفيذه في القوانين الوطنية، ومن أمثلة هذه األنشــطة حلقة عمل لفائدة البلدان المســتجدة  

يونيه رـسائل إلى دول أعـضاء وباإلـضافة إلى ذلك، بعث المدير العام في حزيران/ وحلقة دراـسية افتراـضية لفائدة باكـستان.
ــعى إلى  مختارة، وهي تحديداً الدول التي لديها بالفعل محطات عاملة للقوى نووية أو تنظر في األخذ بالقوى النووية أو تسـ

  ذلك، لتشجيعها على االنضمام إلى المعاهدات ذات الصلة في مجال المسؤولية النووية.

ب قدمته كندا نيابة عن األطراف المتعاقدة في اتفاقية التعويض التكميلي وفي تـشرين األول/أكتوبر، وبناء على طل  -٨٩
عن األضـــــرار النووـية، وافـقت األـماـنة على عـقد االجتـماـعات المقبـلة لألطراف المتـعاـقدة والموقـعة على اتـفاقـية التعويض 

 التكميلي عن األضرار النووية على أساس منتظم.
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  األمن النووي

  المعني باألمن النووي: استدامة الجهود وتعزيزهاالمؤتمر الدولي 

ــباط/فبراير، نظَّمت الوكالة في فيينا  -٩٠ ــتدامة الجهود ٢٠٢٠لعام  المؤتمر الدولي المعني باألمن النووي في  شـ : اسـ
وزيراً،  ٥٣مشــارك، بما في ذلك عدد قياســي من الوزراء بلغ   ١٩٠٠وجمع المؤتمر بين أكثر من   ).١-وتعزيزها (الشــكل

أمن الفضــاء اإللكتروني.  من أجل صــوغ اآلراء وتبادلها بشــأن الخبرات واإلنجازات في مجال األمن النووي، بما في ذلك 
ا لألمن النووي، وأُلقـيت   ه مـجدداً دعمـه ا أـكدت فـي اً وزارـي ــاء إعالـن اـنات    ١٠٩وخالل المؤتمر، اعتـمدت اـلدول األعضـــ بـي

  وطنية.

 
  اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها

ادة    -٩١ ام الواردة في الـم األحـك ة    ١-١٦عمالً ـب اـي ة الحـم اقـي ام  من اتـف ة في ـع دـل ا المـع ة بصـــــيغتـه ة للمواد النووـي ادـي الـم
، واصـلت األمانة تيسـير االضـطالع باألعمال التحضـيرية لمؤتمر األطراف في تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد ٢٠٠٥

التشـجيع وواصـلت الوكالة  وُعِقَد اجتماع للجنة التحضـيرية للمؤتمر في شـكل افتراضـي في كانون األول/ديسـمبر. النووية.
ــاعدة في   ــمام العالمي التفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها، وعلى تنفيذهما تنفيذاً فعاالً، وقدمت المسـ على االنضـ

  ، انضمت ثالث دول إضافية إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها.٢٠٢٠وفي عام  هذا الصدد عند طلبها.

  الدول األعضاءتقديم المساعدة إلى 

وأكملت الوكالة عمليات  مـصادر مـشعة مختومة مهملة قوية النـشاط.تـسعة ، دعمت الوكالة إزالة ٢٠٢٠خالل عام    -٩٢
ــوين. ١٣وللقوى النووية   مفاعلَْي بحوث ومحطةً   ما يخصُّ االرتقاء بالحماية المادية في ــفى في دولتين عضـ ــتشـ وقدَّمت  مسـ

كما زودت الوكالة دولة عـضواً واحدة بمعدات  دولة عـضواً. ١٨ئح األمن النووي إلى المـساعدة أيـضاً في مجال ـصياغة لوا

  

  المدير العام يُدلي بمالحظاته خالل الجلسة الختامية  - ١ -الشكل 
  : استدامة الجهود وتعزيزها، والذي ُعِقَد في شباط/فبراير. ٢٠٢٠للمؤتمر الدولي المعني باألمن النووي لعام 
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وباإلضافة إلى ذلك، أنشأت الوكالة، باالشتراك  كشف محمولة باليد، ودولة عضواً أخرى بجهاز رصد إشعاعي بوابي نقَّال.
عاً يتيح اسـتعارة معدات ال دت لبنان بمعدات مع مجلس ترخيص الطاقة الذرية في ماليزيا، تجمُّ كشـف عن اإلشـعاعات، وزوَّ
فعالية تدريبية، معظمها في   ٤٢وعقدت الوكالة   للكشـــف في أعقاب االنفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في آب/أغســـطس.

  شكل افتراضي؛ وواصلت تنفيذ أنشطة التعلُّم اإللكتروني، وعقدت دورة جديدة بشأن التصدي لحادثات األمن الحاسوبي.

  

  ١،٢النووي  التحقق

، ازدادت كثيرة التحديات المقترنة بتنفيذ الضـمانات وأنشـطة التحقق األخرى نتيجة لتفشـي جائحة  ٢٠٢٠في عام    -٩٣
على الصــعيد العالمي. ومع ذلك، وبفضــل الجهود الجبارة اإلضــافية التي بذلت، والتكيف مع الظروف الجديدة،   ١٩-كوفيد 

 ٨٥٠. وأجرت الوكالة أكثر من لما كان عليه الحال في السـنة السـابقةمطابق تقريباً    أنشـطة التحقُّق بمسـتوىأجرت الوكالة  

ــ   ٢ يوم في الميدان إلجراء هذه األنشطة  ١٢ ٧٠٠) وقضت أكثر من ٢٠١٩نشاطاً في عام  ٢ ٩٥٣نشاط تحقُّق (مقارنة بـ
ــ  اطاً في عام   ١٣ ١٤٠(مقارنة بــــ تن٢٠١٩نـش ليمة فيما  ). ومكَّن ذلك الوكالة من اـستخالص اـس تاجات قائمة على أـسس ـس

  .٢٠٢٠يخصُّ جميع الدول التي نَفََّذت فيها الوكالة ضمانات في عام 

  ٢٠٢٠تنفيذ الضمانات في عام 

تستخلص الوكالة، في نهاية كل عام، استنتاجاً بشأن الضمانات فيما يخصُّ كل دولة تُطبَّق فيها الضمانات. ويستند   -٩٤
تقييم جميع ما يتوفر للوكالة من معلومات ذات صـــلة بالضـــمانات خالل ممارســـتها لحقوقها ووفائها هذا االســـتنتاج إلى  

  بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات خالل ذلك العام.

مرتبطة باتفاق ضـمانات نافذ معقود مع الوكالة. ومن بين   ٣،٤دولة  ١٨٣، ُطبِّقت الضـمانات على  ٢٠٢٠وفي عام    -٩٥
ــافي نافذ  ــاملة وكذلك ببروتوكول إض ــمانات ش ــتخلصــت الوكالة   ١٣١والبالغ عددها    ٥الدول المرتبطة باتفاق ض دولة، اس

 ٧دولة ٦٦(منها  ٦دولة ٧٢المواد النووية ظلت في نطاق األنشــطة الســلمية فيما يخصُّ  جميعاالســتنتاج األوســع نطاقاً بأنَّ  
ة طوال ـعام   امـل اـنات المتـك ا الضــــــم ذت فيـه ا  ٢٠٢٠نُفـِّ الغ ـعددـه دول الـب ة اـل ا يخصُّ بقـي ا فيـم اـنت    ٥٩)؛ أمـَّ ة، وحـيث ـك دوـل

التقييمات الضــــرورية بشــــأن عدم وجود مواد وأنشــــطة نووية غير معلنة في كل دولة من هذه الدول ال تزال جارية، فلم  
ظلَّت في نطاق األنشـــطة الســـلمية. وفيما يخصُّ الدول المرتبطة باتفاق   المعلنةاد النووية  تســـتنتج الوكالة ســـوى أنَّ المو

ــافي نافذ والبالغ عددها  ــاملة ولكنها غير مرتبطة ببروتوكول إضـ ــمانات شـ دولة، فقد خلصـــت الوكالة فقط إلى أنَّ  ٤٤ضـ
  ظلَّت في نطاق األنشطة السلمية.  المعلنةالمواد النووية  

  

___________________ 

المسـتخدمة في هذا القسـم وال طريقة عرض المواد التي يتضـمنها، بما يشـمل األعداد المذكورة، على اإلعراب   التسـمياتال تنطوي   ١
  عن أي رأي مهما كان من جانب الوكالة أو الدول األعضاء فيها بشأن الوضع القانوني ألي بلد أو إقليم أو بسلطاته أو بتعيين حدوده.

عدم انتـشار األـسلحة النووية المـشار إليه إلى عدد الـصكوك المتعلقة بالتـصديق أو االنـضمام أو يـستند عدد الدول األطراف في معاهدة  ٢
  الخالفة التي جرى إيداعها.

التي لم تنفذ الوكالة ـضمانات فيها ولذلك لم تـستطع اـستخالص أي اـستنتاج ،  ال تـشمل هذه الدول جمهورية كوريا الـشعبية الديمقراطية ٣
  بشأنها.

  وتايوان، الصين. ٤
  أو ببروتوكول إضافي يُطبَّق بصورة مؤقتة إلى حين دخوله حيِّز النفاذ. ٥
  وتايوان، الصين. ٦
  .، الصينتايوانو ٧
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الضــــــماـنات أيضـــــاً فيـما يخصُّ المواد النووـية الموجودة في مرافق مخـتارة موجودة في اـلدول األطراف  ونُفـِّذت  -٩٦
الخمس الحائزة ألســلحٍة نوويٍة األطراف في معاهدة عدم انتشــار األســلحة النووية (معاهدة عدم االنتشــار) بموجب اتفاقات  

ــة بها. ــمانات الطوعية الخاصـ ــت الوكالة إلى أنَّ المواد النووية الموجودة في المرافق وفيما يخصُّ هذه ال الضـ دول، خلصـ
حبت من الضــمانات على النحو المنصــوص  المختارة التي ُطبِّقت عليها الضــمانات ظلَّت في نطاق األنشــطة الســلمية أو ســُ

نتشـار عمالً باتفاقات  ونفذت الوكالة أيضـاً الضـمانات بشـأن ثالث دول غير أطراف في معاهدة عدم اال عليه في االتفاقات.
وفيما يخصُّ هذه الدول، استنتجت الوكالة أنَّ المواد  .INFCIRC/66/Rev.2ضمانات تخصُّ مفردات بعينها بناًء على الوثيقة  

  النووية أو المرافق النووية أو المفردات األخرى التي كانت خاضعة للضمانات ظلَّت في نطاق األنشطة السلمية.

ــمبر كانون  ٣١وحتى    -٩٧ ــار لم تُدخل بعُد   ١٠، كانت هناك ٢٠٢٠األول/ديســ دول أطراف في معاهدة عدم االنتشــ
وفيما يتعلق بهذه الدول األطراف، لم تـستطع الوكالة  اتفاقات ـضمانات ـشاملة حيِّز النفاذ بمقتـضى المادة الثالثة من المعاهدة.

  أن تستخلص أي استنتاجات بشأن الضمانات.

  والبروتوكوالت اإلضافية، وتعديل بروتوكوالت الكميات الصغيرة وإلغاؤهاعقد اتفاقات الضمانات 

واـصلت الوكالة تيـسير عقد اتفاقات الـضمانات والبروتوكوالت اإلـضافية، وتعديل بروتوكوالت الكميات الـصغيرة    -٩٨
توكوالت اإلضــافية حتى  الوارد في مرفق هذا التقرير حالة اتفاقات الضــمانات والبرو ٦-ويعرض الجدول ألف أو إلغاءها.

انون األول/ديســـــمبر    ٣١ ة ٢٠٢٠وخالل ـعام   .٢٠٢٠ـك ــامـل اـنات شـــ اق ضــــــم ، وافق مجلس المـحافظين على إبرام اتـف
ودخل إلى حيِّز النفاذ اتفاق خـضوع طوعي للـضمانات  وبروتوكول كميات ـصغيرة وبروتوكول إـضافي فيما يخصُّ إريتريا.

ــافي  ــغيرة الخاص بهايتي.  المملكة ال  فيما يخصُّ وبروتوكول إضـ ، ٢٠٢٠وفي عام متحدة. وُعّدِل بروتوكول الكميات الصـ
دولة مرتبطة ببروتوكول كميات ـصغيرة مـستند إلى النص النمطي القديم يدعوها فيها إلى   ٣١بعث المدير العام رـسائل إلى  

وتوكول كميات صغيرة نافذ مستند دولة مرتبطة ببر  ٩٤، كانت هناك  ٢٠٢٠وفي نهاية عام   تعديل بروتوكوالتها أو إلغائها.
   وألغت ثماني دول بروتوكول الكميات الصغيرة الخاص بها. إلى النص النمطي المنقح.

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

الرصـد بـشأن التزامات جمهورية إيران اإلـسالمية (إيران) جهود التحقُّق و ٢٠٢٠واصـلت الوكالة على مدى عام   -٩٩
وخالل العام، قُّدِمت إلى مجلس المحافظين وبموازاة ذلك   المتصـلة بالمجال النووي بموجب خطة العمل الشـاملة المشـتركة.

التطورات الحاصـــلة  إلى مجلس األمن التابع لألمم المتحدة أربعة تقارير فصـــلية وأربعة تقارير توفِّر معلومات محدَّثة عن
التحقُّق والرـصد في جمهورية إيران اإلـسالمية في ـضوء في الفترات الفاـصلة بين تواريخ إـصدار التقارير الفـصلية بعنوان 

   .)٢٠١٥( ٢٢٣١قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة 

  اإلسالمية إيرانجمهورية 

ــحة واكتمال اإلعالنات ال، تفاعلت الوكالة مع إيران ٢٠٢٠خالل عام    -١٠٠ ــاح المعلومات المتعلقة بمدى صـ ــتيضـ سـ
وقدَّمت الوكالة إلى مجلس المحافظين  المقدَّمة من إيران بموجب اتفاق الضــمانات والبروتوكول اإلضــافي المعقودين معها.

   اهدة عدم انتشار األسلحة النووية مع جمهورية إيران اإلسالمية.اتفاق الضمانات المعقود بموجب معثالثة تقارير بعنوان 

  المدير العام السيد غروسي في طهران

عـقب منع إيران الوـكاـلةَ من إجراء مـعايـنة بموـجب البروتوكول اإلضـــــافي فيـما يخصُّ موقعين لم يُعلن عنهـما في    -١٠١
الـكاـمل مع الوـكاـلة من أـجل   ٢٠٢٠إيران، اعتـمد مجلس المـحافظين في حزيران/يونـيه   قراراً دـعا فـيه إيران إلى التـعاون ـب

وفي   تلبـية طلـبات الوـكاـلة دون مزـيد من الـتأخير، بـما في ذـلك اإلســـــراع في إـتاـحة مـعايـنة الموقعين الـلذين ـحدَّدتهـما الوـكاـلة.
ســيد جواد ظريف  ، أجرى المدير العام الســيد غروســي مناقشــات في طهران مع الرئيس روحاني وال٢٠٢٠آب/أغســطس  

وكان الهدف من  وزير الخارجية والســـيد على أكبر صـــالحي رئيس هيئة الطاقة الذرية اإليرانية ونائب رئيس الجمهورية.
الزيارة التي أجراها المدير العام هو إنشــاء قناة اتصــال مباشــر مع المســؤولين اإليرانيين الرفيعي المســتوى وإحراز تقدُّم  

  المعلَّقة التي أثارتها الوكالة فيما يتعلق بالضمانات، وتحديداً حّل مسألة المعاينة. ملموس في معالجة المسائل
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، أصــدر المدير العام الســيد غروســي والســيد صــالحي رئيس هيئة الطاقة الذرية  ٢٠٢٠آب/أغســطس  ٢٦وفي    -١٠٢
مواصــلة توطيد التعاون بينهما وتعزيز الثقة اإليرانية ونائب رئيس الجمهورية بياناً مشــتركاً اتفقت فيه إيران والوكالة على 

المتبادلة من أجل تيسير التنفيذ الكامل التفاق الضمانات والبروتوكول اإلضافي الملحق به المعقودين مع إيران، وأعلنتا عن 
 توصلهما إلى اتفاق بشأن تسوية المسائل التي حدَّدتها الوكالة فيما يتعلق بتنفيذ الضمانات.

ار البيان المـشترك، أجرت الوكالة عمليتَْي معاينة تكميلية بموجب البروتوكول اإلـضافي في الموقعين وعقب إـصد   -١٠٣
ر وفي نهاية العام، كانت هذه العينات قيد التحليل   .اللذين حدَّدتهما الوكالة، وأخذ مفتشو الوكالة عينات بيئية على النحو المقرَّ

حليلية التي تتعهَّدها الوكالة، ومنها المختبرات التحليلية التابعة للوكالة في  لدى مختبرات أعضـــاء في شـــبكة المختبرات الت
 زايبرسدورف بالنمسا.

 

 المدير العام يتحدث خالل ندوة صحفية ُعقدت بعد عودته من طهران.

  
   الجمهورية العربية السورية (سوريا)

ــبتمبر   -١٠٤ ــمانات المعقود ، قدَّم المدير العام إلى مجلس المحافظين تقريراً بعنوان ٢٠٢٠في أيلول/سـ تنفيذ اتفاق الضـ
وحثَّ المدير العام سوريا على أن تتعاون بالكامل مع الوكالة  بموجب معاهدة عدم االنتشار في الجمهورية العربية السورية.

ائل   بيل التوصـل  فيما يتصـل بجميع المـس ة في ـس وريا على اتخاذ خطوات ملموـس تعداده للعمل مع ـس العالقة، وأعرب عن اـس
   ولم تستجب سوريا بعد لهذه الدعوات. إلى حّلٍ مقبول لكال الطرفين فيما يتعلق بهذا األمر.

  جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

تطبيق الـضمانات لمحافظين والمؤتمر العام تقريراً بعنوان ، قدَّم المدير العام إلى مجلس ا٢٠٢٠في أيلول/ـسبتمبر    -١٠٥
ــعبية الديمقراطية ــلت ٢٠٢٠وفي عام  .في جمهورية كوريا الش ــطة تحقُّق في الميدان، بيد أنَّ الوكالة واص ، لم تُنفَّذ أي أنش

من المعلومات ذات الـصلة  رـصد تطورات البرنامج النووي لجمهورية كوريا الـشعبية الديمقراطية، وتقييم جميع ما يُتاح لها 
ــعبية الديمقراطية. بالضــمانات. وكثَّفت   ولم تُتح للوكالة معاينة موقع يونغبيون أو غيره من المواقع في جمهورية كوريا الش

الوكالة جهودها من أجل تعزيز اســتعدادها لالضــطالع بدورها األســاســي في التحقُّق من برنامج جمهورية كوريا الشــعبية 
ــياســـي فيما بين البلدان المعنية.الديمقراطية ا ل إلى اتفاق سـ ــُّ ــعبية  لنووي فور التوصـ ــتمرار جمهورية كوريا الشـ ويُعَدُّ اسـ

الديمقراطية في برنامجها النووي انتهاكاً واـضحاً للقرارات ذات الـصلة الـصادرة عن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة وهو  
   أمٌر مؤسٌف للغاية.
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   تعزيز الضمانات

، وضــــــعت الوـكاـلة نهَجْين للضــــــماـنات على مســـــتوى اـلدوـلة ـلدولتين اثنتين مرتبطتين ـباتـفاق  ٢٠٢٠ل ـعام خال  -١٠٦
ـضمانات ـشاملة وببروتوكول إـضافي نافذ. وبذلك يـصل مجموع عدد الدول المرتبطة باتفاق ـضمانات ـشاملة التي ُوـضع لها 

من   ٪٩٧دولة بحيازة نسبة قدرها   ١٣٣البالغ عددها دولة. وتستأثر هذه الدول   ١٣٣نهج ضمانات على مستوى الدولة إلى  
ــاملة،  جميع المواد النووية (حســب الكميات المعتبرة) الخاضــعة لضــمانات الوكالة في الدول المرتبطة باتفاق ضــمانات ش

 دولة مرتبطة باتفاق ضـمانات شـاملة وبروتوكول إضـافي نافذ اسـتُخلص بشـأنها االسـتنتاج األوسـع ٧٠وتشـمل هذه الدول  
دولة مرتبطة باتفاق ـضمانات ـشاملة وبروتوكول إـضافي نافذ لم يـُستخلص بعُد بـشأنها االـستنتاج األوـسع نطاقاً؛   ٣٦ونطاقاً؛  

دولة مرتبطة باتفاق ضــمانات شــاملة وغير مرتبطة ببروتوكول إضــافي نافذ. ووضــعت الوكالة نهج ضــمانات على  ٢٧و
وبذلك يكون هناك اآلن ع طوعي للضــمانات وببروتوكول إضــافي نافذ.  مســتوى الدولة لدولٍة واحدة مرتبطة باتفاق خضــو
  ُوضع لهما نهج ضمانات على مستوى الدولة.  وبروتوكول إضافي نافذ  دولتان مرتبطتان باتفاق خضوع طوعي للضمانات

   التعاون مع السلطات الحكومية واإلقليمية

إلى ـتأجـيل الـعدـيد من دوراتـها الـتدريبـية اـلدولـية    ١٩-كوفـيد ، اضـــــُطرت الوـكاـلة بســــــبب ـجائـحة  ٢٠٢٠في ـعام    -١٠٧
وبغـية تلبـية  واإلقليمـية والوطنـية الرامـية إلى مســـــاـعدة اـلدول في بـناء ـقدراتـها على تنفـيذ التزاـماتـها المتعلـقة ـبالضــــــماـنات.

بما في ذلك دورةً عنوانها  احتياجات الدول من التدريب، أعدَّت الوكالة دورات تعلُّم إلكتروني جديدة في مجال الضـــمانات،
Basics of Safeguards  .وبغية مواصــلة  (أســاســيات الضــمانات)، وكذلك عدَّة وحدات دراســية بشــأن حصــر المواد النووية

مســـاعدة الدول على تعزيز فعالية هيئاتها الحكومية أو اإلقليمية المســـؤولة عن تنفيذ الضـــمانات وفعالية نظمها الحكومية 
واد النووية، أطلقت الوكالة مبادرة  شاملة لبناء قدرات النظم الحكومية واإلقليمية لحصر ومراقبة المواد  لحصر ومراقبة الم

النووية والســــلطات الحكومية واإلقليمية المســــؤولة عن تنفيذ الضــــمانات (مبادرة "كومباس") من أجل تقديم مســــاعدات 
  وخدمات مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الدول المعنية.

   ات وأدوات الضماناتمعد

، تمكَّنت الوكالة من ضــمان اســتمرار األجهزة ومعدات الرصــد في العمل  ٢٠٢٠رغم ظروف الجائحة في عام    -١٠٨
على النحو المطلوب، سـواًء فيما يتعلق باألجهزة والمعدات التي يسـتخدمها المفتشـون خالل عمليات التفتيش أو المركَّبة في  

الم ة حول الـع دات.المرافق النووـي ة بتشـــــغـيل تـلك األجهزة والمـع دـمات المتعلـق ذـلك الـخ الي  ، وـك ام، بلغ إجـم ة الـع اـي وفي نـه
ــمانات وكان لدى  حول العالم. ٩دولة ٣١مرفقاً في  ١٤٢تدفقاً من  ١٦١١التي ُجمعت عن بُعد  ٨التدفقات اآللية لبيانات الض

واكتملت تقريباً عملية االنتقال إلى  .١٠دولة ٣٧مرفقاً في   ٢٦٠في  أو جاهزة لالسـتخدام كاميرا عاملة  ١٥٣٠الوكالة أيضـاً 
   نظام المراقبة من الجيل التالي، عن طريق استبدال الكاميرات من الجيل السابق التي بلغت نهاية دورة عمرها.

  الخدمات التحليلية الخاصة بالضمانات

من عيـنات الـماء   ٩ومن العيـنات البيئـية    ٤٦٠وعيـنات المواد النووـية    من  ٤٨٩، جمـعت الوـكاـلة  ٢٠٢٠في ـعام    -١٠٩
   في زايبرسدورف ومن خالل شبكة مختبرات التحليل. الوكالةالثقيل، وخضعت هذه العينات للتحليل في مختبرات 

  

  

___________________ 

   تدفُّق البيانات هو تدفُّق معلومات مصدُره وحدة لجمع البيانات. ٨
  وتايوان، الصين. ٩

  وتايوان، الصين. ١٠
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  تنمية القوى العاملة في مجال الضمانات

ــين دورة   ٣٩، نظَّمت الوكالة  ٢٠٢٠في عام    -١١٠ ــاعدة على تزويد المفتشـ ــمانات للمسـ تدريبية مختلفة في مجال الضـ
ية والوظيفية الالزمة. اـس ، ١٩-وبـسبب جائحة كوفيد  والمحللين وموظفي الدعم العاملين في مجال الضـمانات بالكفاءات األـس

ر وإعادة تصـــميم، مما أتاح توفير هذه الدورات في   شـــكل مختلط أو عبر خضـــعت الدورات التدريبية لعملية إعادة تصـــوُّ
  اإلنترنت لموظفي الضمانات.

  االستعداد للمستقبل

في إطار األنشـطة االسـتراتيجية التي تضـطلع بها الوكالة لالسـتشـراف والتخطيط فيما يتعلق بالضـمانات النووية   -١١١
بهدف الوقوف على الفرص   من أجل االستفادة من أوجه التقدُّم التكنولوجي، عقدت الوكالة في كانون الثاني/يناير حلقة عمل

وتمخَّضـــت حلقة العمل عن أفكار تتعلق  الجديدة واســـتكشـــاف التحديات المطروحة وتعميق فهمها للتكنولوجيات الناشـــئة.
   باستخدام الذكاء االصطناعي، ونُُهج جديدة للتحقُّق من الوقود النووي المستهلك، وتقنيات عرض بياني ألغراض التحليل.

 

  تقني ألغراض التنمية إدارة التعاون ال 

  ٢٠٢٠برنامج التعاون التقني في عام 

ية التي تعمل الوكالة من خاللها على نقل التكنولوجيا النووية إلى الدول    -١١٢ يلة الرئيـس يُعَدُّ برنامج التعاون التقني الوـس
ــلمي للعلوم والتكنولوجيا   ــتخدام السـ ــاء وعلى بناء قدراتها في مجال االسـ ، قدَّمت الوكالة ٢٠٢٠وفي عام   النووية.األعضـ

اعدة للدول األعضـاء من خالل ما يقرب من  اريع التعاون التقني الوطنية واإلقليمية واألقاليمية.   ٢٠٠٠الدعم والمـس من مـش
امج، واستأثر مجال تطوير المعارف النووية وإدارتها بأعلى حصة من المبالغ المدفوعة فعليا (المصروفات) من خالل البرن

ــبة   ــبة  ٪٣٣٫١بنس ــبة  ٪٢٣٫٥، وتاله مجال الصــحة والتغذية بنس وبحلول نهاية   .٪١٨٫٨، ثم مجال األغذية والزراعة بنس
بة التنفيذ المالي لصـندوق التعاون التقني   ، وذلك بفضـل ما بذلته الدول األعضـاء واألمانة من جهود  ٪٨٠٫٤العام، بلغت نـس

  فيما يتعلق بتنفيذ بعض األنشطة في مجال بناء القدرات. ١٩-حة كوفيد مشتركة، ورغم التحديات التي فرضتها جائ

وهي إندونيســيا، وبنما، وتشــاد،  —األطر البرنامجية القطرية الخاصــة باثني عشــر بلداً    ٢٠٢٠وُوقّعت في عام    -١١٣
واتيا، وموريتانيا،  وتوغو، وجمهورية الو الديمقراطية الشــعبية، وجمهورية مولدوفا، وجورجيا، والســودان، وشــيلي، وكر

  إطاراً. ١١٣وبحلول نهاية العام، بلغ إجمالي عدد األطر البرنامجية القطرية السارية  وموريشيوس.

  استمرار تنفيذ برنامج التعاون التقني رغم الظروف الصعبة

ــالمة ، اتخذت األمانة على الفور اإلجراءات الالزمة لضــمان ١٩-في بداية جائحة كوفيد   -١١٤ ــتمرارية األعمال وس اس
من الحاصـلين على  ١٠٢وبالتشـاور الوثيق مع الدول األعضـاء، أُعيد   الحاصـلين على المنح الدراسـية والزائرين العلميين.

   منهم البقاء في أماكنهم. ١٢٠المنح الدراسية والزائرين العلميين إلى بلدانهم، في حين اختار 

فرضتها الجائحة، عملت الوكالة على نحو وثيق مع نظرائها إلعادة ترتيب أولويات   ونظراً للتحديات والقيود التي  -١١٥
وخالل العام، تواصــــلت عملية إلحاق الحاصــــلين على المنح الدراســــية   األنشــــطة وتغيير مواعيد الفعاليات المخطط لها.

ــأن ــاء بشــ ــاور الوثيق مع الدول األعضــ إمكانية تنفيذ التدريب وقبول   بأماكنهم فيما يخص التدريب الطويل األجل، بالتشــ
واستُعيض عن تنظيم الفعاليات عبر الحضور الشخصي بعقد الدورات التدريبية واالجتماعات وخدمات الخبراء  المرـشحين.

واـستُعرـضت  عن بعد، حيثما كان ذلك مناـسباً، وخـضعت جودة هذه الفعاليات للتقييم المـشترك من الدول األعـضاء واألمانة.
ــتُهلت في عام ٢٠٢١-٢٠٢٠ت الشـــراء المخطط لها في إطار دورة التعاون التقني للفترة بعناية عمليا بعض   ٢٠٢٠، واسـ
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وفي ســـياق برنامج العمل من أجل عالج الســـرطان، اعتُمدت  .٢٠٢١عمليات الشـــراء التي كان مخططاً لتنفيذها في عام  
   بحيث يُنفَّذ جزء منها في شكل افتراضي. طريقة مختلطة جديدة لتنفيذ بعثات البرنامج االستعراضية المتكاملة

  لمحة عامة عن األنشطة اإلقليمية

  أفريقيا

دولة مصــنفة   ٢٦دولة عضــواً في أفريقيا، من بينها   ٤٥إلى  ٢٠٢٠قدَّم برنامج التعاون التقني المســاعدة في عام    -١١٦
ــحة والتغذي من أقل البلدان نمواً. ــتأثرت مجاالت األغذية والزراعة، والصــ ــعاعي والنووي، وتنمية واســ ة، واألمان اإلشــ

، واصــلت الوكالة العمل على نحو وثيق مع مفوضــية  ٢٠٢٠وطوال عام   ٪ من هذه المســاعدة.٧٠الموارد البشــرية بنحو 
االتحاد األفريقي، وعقدت بالتعاون مع الهيئة األفريقية للطاقة النووية عدَّة حلقات دراســية شــبكية بشــأن مواضــيع متعلقة  

   بتنمية القوى النووية في أفريقيا ودور المرأة في العلوم النووية في أفريقيا.

 ١٣مرشــحاً من  ١٣وفي إطار مشــروع إقليمي لدعم برامج الدكتوراه التي تجمع بين التعليم والتدريب، اســتهلَّ   -١١٧
ر دول أعضـاء من أقل البلدان نمواً) التدريب في إطار منح دراـس ية مقدمة من الوكالة، لتمكينهم من دولة عضـواً (منها عـش
ة. ات أجنبـي امـع دكتوراه في ـج ة اـل ة للحصـــــول على درـج ة الالزـم ال البحثـي ال  إجراء األعـم ة تعزيز الخبرات في مـج وبغـي

منحة دراـسية  ١٥الهيدرولوجيا النظيرية، وفي إطار مـشروع إقليمي إلدارة الموارد المائية في منطقة الـساحل، قُّدِمت أيـضاً 
دعم بر ب.ـل درـي دكتوراه التي تجمع بين التعليم والـت ة األولى في   امج اـل دراســــــي وتمكَّن معظم الطالب من إتمـام فترتهم اـل

  .١٩-الجامعات األجنبية رغم القيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد 

بطريقة    ١٩-وتلقَّت معظم الدول األعضــاء األفريقية المســاعدة لتعزيز قدراتها في مجال اختبار اإلصــابة بكوفيد   -١١٨
افـحة الـجائـحة. ة إلى مـك اً للجهود الوطنـية الرامـي ة، دعـم ، أجرت اـلدول األطراف في االتـفاق ٢٠٢٠وفي ـعام   ـمأموـنة وآمـن

التعاوني اإلقليمي األفريقي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين (اتفاق أفرا) اســــتعراضــــاً في  
، مع مراعاة االحتياجات الناشـــئة ٢٠٢٣-٢٠١٩ي االســـتراتيجي اإلقليمي التفاق أفرا للفترة منتصـــف المدة لإلطار التعاون

  ذات األولوية.

  آسيا والمحيط الهادئ

دولة عـضواً وإقليماً،  ٣٧إلى  ٢٠٢٠قدَّم برنامج التعاون التقني في آـسيا والمحيط الهادئ المـساعدة التقنية في عام   -١١٩
وركَّزت المـساعدة المقدَّمة على مجاالت األغذية   بلدان نمواً وخمس دول جزرية صـغيرة نامية.بما في ذلك ثمانية من أقل ال

   والزراعة، والصحة البشرية والتغذية، والبنية األساسية لألمان اإلشعاعي والنووي، والمياه والبيئة.

مت سـلسـلة من الحلقات الدراسـية وبالتعاون مع مكتب منظمة الصـحة العالمية اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ، نُ   -١٢٠ ّظِ
واـستُهلَّت ترتيبات الـستنـساخ هذه الـسلـسلة من الحلقات  .١٩-الـشبكية لفائدة المختبرات التي تجري اختبارات اإلـصابة بكوفيد 

الدراسـية الشـبكية من خالل مكتب منظمة الصـحة العالمية اإلقليمي لجنوب شـرق آسـيا، ومن خالل مكتب منظمة الصـحة 
  اإلقليمي لشرق المتوسط باللغة العربية. العالمية

وصـــدر منشـــوران جديدان يســـلِّطان الضـــوء على اإلنجازات التي تحقَّقت في مجال التعاون التقني في المنطقة؛   -١٢١
 Journeys to Success: A collection of success stories from IAEA technical cooperation in Asia andأولهما بعنوان 

the Pacific   رحالت النـجاح: مجموـعة من قصـــــص النـجاح من برامج الوـكاـلة للتـعاون التقني في منطـقة آســــــيا والمحيط)
 Social and Economic Impact Assessment ofوالثاني بعنوان  الهادئ)، ويعرض المشـــاريع التي حقَّقت تغييراً إيجابيا؛  

Mutation Breeding in Crops of the RCA Programme in Asia and the Pacific   ــادي (تقييم األثر االجتماعي واالقتصـ
يا والمحيط الهادئ)، وهو أول تقييم من  لالـستيالد الطفري للمحاـصيل في إطار برنامج االتفاق التعاوني اإلقليمي لمنطقة آـس

مـية والـتدرـيب في مـجال العلم نوـعه لألثر االجتـماعي واالقتصـــــادي يُجرى في إـطار االتـفاق التـعاوني اإلقليمي للبـحث والتن
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ــيا والمحيط الهادئ بدعم من الوكالة، ويتناول ما تحقَّق من  والتكنولوجيا النوويين (االتفاق التعاوني اإلقليمي) في منطقة آسـ
إنجازات قابلة للقياس الكمي من خالل برنامج االســـتيالد الطفري للمحاصـــيل المنفَّذ تحت مظلة االتفاق التعاوني اإلقليمي  

وُحّدِدت خمســة مراكز موارد جديدة توفِّر خدمات المعايرة على أســاس المعايير الثانوية لقياس الجرعات، في   ).٢-(الشــكل
إطار االتفاق التعاوني للدول العربية الواقعة في آـسيا للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين (اتفاق  

 نطاق مراكز الموارد القائمة في مجال الصحة البشرية.عراسيا)، مما يسهم في توسيع 

 

في إطار االتفاق التعاوني اإلقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ (االتفاق التعاوني اإلقليمي)، أُجري تقييم لألثر االجتماعي  -٢ -الشكل
  للمحاصيل المنفَّذ تحت مظلة االتفاق التعاوني اإلقليمي.واالقتصادي لإلنجازات التي تحقَّقت من خالل برنامج االستيالد الطفري 

  أوروبا

دولة عـضواً من منطقة أوروبا وآـسيا الوـسطى، مع التركيز باألـساس   ٣٣قدَّم برنامج التعاون التقني المـساعدة إلى   -١٢٢
ــرية. ــعاعي ومجال الصــحة البش الطب النووي في    وتواصــلت الجهود الرامية إلى تعزيز على مجال األمان النووي واإلش

  المنطقة، ال سيما في آسيا الوسطى، حيث يُخطَّط لضّخِ استثمارات كبيرة في مجال مكافحة السرطان.

ر في ذلك، ال ســـيما فيما يتعلق   -١٢٣ ز الدعم المقدَّم للدول األعضـــاء التي تســـتهلُّ برنامجاً للقوى النووية أو تفّكِ وُعّزِ
غيل الفعال والمأمون في األجل  تصـالح البيئي.بالتـش عة واالـس زت الوكالة قدراتها  الطويل والتصـرف في النفايات المـش وعزَّ

على تطبيق تكنولوجـيا الـقافـيات النظيرـية في إدارة المـياه الجوفـية وإدارة الســـــواـحل، وعلى تـحدـيد مصـــــادر تلوث الهواء  
ور والبيئة، أُنتجت بيانات رصـٍد إشـعاعّيٍ ولدعم قدرات الرصـد البيئي وتقييم اآلثار ألغراض حماية الجمه والهباء الجوي.

  وافية بالغرض وقابلة للمقارنة ومكيَّفة على النحو األمثل وفقاً للمعايير الدولية.

  

  أمريكا الالتينية والكاريبي
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دولة عضــــواً من منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي، مع  ٣١إلى  ٢٠٢٠قدَّمت الوكالة المســــاعدة التقنية في عام   -١٢٤
   تركيز على مجاالت الصحة البشرية، واألمان، واألغذية والزراعة، والمياه والبيئة.ال

ة والـكاريبي (اتـفاق أرـكال) هو   -١٢٥ ا الالتينـي ا النوويين في أمريـك وال يزال االتـفاق التـعاوني لترويج العلم والتكنولوجـي
ــية للترويج للتعاون فيما بين بلدان الجنوب في المنطقة. ــتراتيجي اإلقليمي الجديدة  اآللية الرئيس وأُطلقت وثيقة النموذج االس

"، خالل اجتماع اتفاق أركال الذي ُعقد على هامش الدورة العادية الرابعة ٢٠٣٠التـفاق أركال، المعنونة "خطة أركال لعام 
   ا على مدى العقد المقبل.وسوف يُسترشد بهذه الوثيقة في إعداد المشاريع اإلقليمية وتنفيذه والستين للمؤتمر العام للوكالة.

وفي نهاية العام، ضرب إعصارا إيتا وأيوتا منطقة أمريكا الوسطى، وترتبت عليهما عواقب وخيمة على األرواح   -١٢٦
ومن خالل برنامج التعاون التقني، اشترت الوكالة نظماً نقالة للتصوير باألشعة السينية  والمكونات الرئيسية للبنية األساسية.

اتيـماال ونيـكاراغوا وهـندوراس، بـهدف إـعادة تشـــــغـيل مرافق التشـــــخيص الطبي والتمكين من تزوـيد الســــــكان لـفاـئدة غو
واـشتملت حزمة المـساعدة المقدَّمة إلى تلك البلدان  المتـضررين في المناطق النائية بالخدمات التي هم في أمّسِ الحاجة إليها.

   رار التي لحقت بالبنية األساسية المدنية.على دعم تنفيذ االختبارات غير المتلفة لتقييم األض

   برنامج العمل من أجل عالج السرطان

ــتعراض القدرات الوطنية في مجال   -١٢٧ ــرطان، ركَّزت الوكالة على اســ من خالل برنامج العمل من أجل عالج الســ
   وإقامة الشراكات.مكافحة السرطان، ودعم التخطيط لمكافحة السرطان على الصعيد الوطني، وحشد موارد إضافية، 

ــتراك مع منظمة الصــــحة العالمية والوكالة الدولية   -١٢٨ وفي إطار برنامج العمل من أجل عالج الســــرطان، وباالشــ
لبحوث الســـــرطان، توفد الوكالة إلى البـلدان  بعـثات اســـــتعراضــــــية متـكامـلة لتقييم قدراتـها واحتـياجاتـها في مـجال مـكافـحة  

ــرطان، والوقوف على تدابير الت ــدي بفعالية للعبء الذي يتحمله من الس ن البلد المعني من التص ل ذات األولوية التي تمّكِ دخُّ
اء الـسرطان. ، نُفِّذت في إطار برنامج العمل من أجل عالج الـسرطان بعثات اـستعراـضية متكاملة لفائدة ٢٠٢٠وفي عام   جرَّ

ع بين الحضــور المادي والشــكل االفتراضــي.  جمهورية أفريقيا الوســطى والســنغال ومالي، باســتخدام صــيغة مختلطة تجم
واـستهلّت أيـضاً اـستعراـضات في جمهورية الكونغو الديمقراطية والعراق ونيبال. وُعقدت في ـشكل افتراـضي مـشاورات مع 

ــيات المنبثقة من البعثات  ١٠أكثر من  ــرطان والتوصـ ــاء لتقييم التقدم الذي أحرزته في تنفيذ جهود مكافحة السـ دول أعضـ
   اضية المتكاملة لبرنامج العمل من أجل السرطان.االستعر

وأقامت الوكالة تعاوناً مع برنامج األمم المتحدة المشــترك المعني بفيروس نقص المناعة البشــرية/متالزمة نقص    -١٢٩
نطاق المناعة المكتـسب (اإليدز) من أجل تعزيز الخدمات المقدمة في مجال مكافحة ـسرطان عنق الرحم؛ وواـصلت توـسيع 

اء؛ رطانات النـس راكتها مع البنك اإلـسالمي للتنمية من أجل مكافحة ـس راكة مع  ـش رين الثاني/نوفمبر اتفاق ـش ووقَّعت في تـش
مؤســســة توفير الرعاية لمرضــى الســرطان في جميع أنحاء العالم لتدريب المهنيين العاملين في مجال رعاية المصــابين 

وتواـصل تعزيز التعاون مع منظمة الـصحة العالمية والوكالة الدولية   والمنخفض.بالـسرطان في البلدان ذات الدخل المتوـسط  
يه الوكالة في مجال مكافحة الســرطان على الصــعيد   لِّط الضــوء على الدور البالغ األهمية الذي تؤّدِ لبحوث الســرطان، وســُ

ــملت اجتماعات جمعية الصــحة العالمية واللجا ن اإلقليمية لمنظمة الصــحة العالمية، العالمي خالل فعاليات عالمية بارزة ش
   وكذلك خالل االجتماع الثاني لشركاء برنامج العمل من أجل عالج السرطان.

  التعاون التقني والسياق العالمي للتنمية

ــدي لجائحة كوفيد   -١٣٠ ــتأثرت تدابير التصــ ــطلع به في إطار برنامج الوكالة  ١٩-اســ بالجزء األكبر من العمل المضــ
للتعاون التقني، ســواء من الناحية البرامجية أو فيما يتعلق بأنشــطة الدعوة إلى المناصــرة وأنشــطة التواصــل مع الشــركاء 

وباالســتناد إلى اإلنجازات الســابقة، واصــلت الوكالة عملها من أجل ترســيخ مكانة العلوم والتكنولوجيا النووية   الخارجيين.
  .٢٠٣٠بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  باعتبارها قوة محركة مهمة فيما يتعلق

وفي ـبداـية الـعام، أُدرـجت ضـــــمن برـنامج إـحدى حلـقات عـمل فريق العـمل المشـــــترك بين وـكاالت األمم المتـحدة   -١٣١
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المعني بتســـخير العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض أهداف التنمية المســـتدامة جلســـةٌ خاصـــة بشـــأن تســـخير تطبيقات  
وـقدَّـمت ـهذه الفـعالـية لمـحة ـعاـمة عن الكيفـية التي يمكن بـها للعلوم   النووـية ألغراض أـهداف التنمـية المســــــتداـمة.التكنولوجـيا  

والتكنولوجيا النووية أن تدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المـستدامة، وعرـضت أمثلة ملموـسة للحلول  
يقها في تحســين الصــحة البشــرية وصــحة الحيوان، والتعجيل بتحقيق الرخاء، التي يمكن أن تســهم التقنيات النووية عن طر

   وحماية البيئة.

واســتناداً إلى ذلك، وخالل جلســة خاصــة ُعقدت في حزيران/يونيه في إطار التحضــير للمنتدى الســياســي الرفيع   -١٣٢
التكنولوجيا واالبتكار في التصـدي للجائحة. المسـتوى المعني بالتنمية المسـتدامة، قدَّمت الوكالة عرضـاً بشـأن دور العلوم و

ــراكات لتحقيق األهداف، وبآلية  ١٧وقد دلَّلت الوكالة على التزامها بالهدف  ــأن إقامة الشـ ــتدامة بشـ من أهداف التنمية المسـ
من خالل انضـمامها إلى صـفوف الشـركاء    —وهي أحد االلتزامات الرئيسـية في إطار ذلك الهدف   —تيسـير التكنولوجيا 

الجديدة التي أُطلقت في تموز/يوليه من أجل تقاســـم المعلومات المتعلقة بتســـخير   Connect 2030لرئيســـيين في منصـــة ا
ــاط األكاديمية وممثلي القطاع  ــعة من متخذي القرارات واألوس ــتدامة مع طائفة واس التكنولوجيا لتحقيق أهداف التنمية المس

وجيات التي وضــعتها الوكالة في مجال التصــدي للطوارئ ضــمن القائمة وأُدرجت إحدى التكنول الخاص والمجتمع المدني.
  .١٩-المعروضة في المنصة المذكورة بالحلول التكنولوجية المستخدمة في التصدي لجائحة كوفيد 

ز على معالجة مشــكلة التلوث بالمواد البالســتيكية   -١٣٣ دة من مشــاريع التعاون التقني التي ترّكِ .  ونُفِّذت مجموعة متعّدِ
وتصـدَّرت بلدان منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي المـساعي الرامية إلى تعزيز القدرات في مجال رصـد البيئة البحرية، مع 

وفي منطقة آســيا والمحيط الهادئ، اســتُحدث في إطار أحد المشــاريع  التركيز على الجزيئات البالســتيكية النانوية والدقيقة.
ة يمكن تطبيقه فيما يتعلق بإنشــاء محطة تجريبية لتدوير المواد البالســتيكية باســتخدام أجهزة اإلقليمية نموذج للجدوى المالي

  التشعيع.

  المساعدة التشريعية

صـة لكّلِ بلد بعينه في شـكل تعليقات مكتوبة ومشـورة  ١٢تلقت    -١٣٤ دولة عضـواً المسـاعدة التشـريعية الثنائية المخصـَّ
ــريعات النووية الوطني ــياغة التشـ ــأن صـ ــأن مواءمة القانون النووي الوطني مع بشـ ة، وُعقدت حلقة عمل إقليمية واحدة بشـ

وُعقدت عبر اإلنترنت أربعة أنـشطة افتراـضية بـشأن القانون النووي لتحلَّ محلَّ بحض األنـشطة  القانون الدولي واألوروبي.
بك التدريبية. ية الـش لة جديدة من الحلقات الدراـس لـس أن القانون النووي.وباإلضـافة إلى ذلك، أُطلقت ـس وبالنظر  ية التفاعلية بـش

إلى النجاح الذي حقَّقته هذه الســـلســـلة، واســـتجابةً لالهتمام الذي أعربت عنه دوائر الصـــناعة النووية وشـــركات المحاماة 
ــبكية تكميلية مفتوحة لعموم  ــية شــ ــاط األكاديمية، ُعقدت حلقة دراســ والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني واألوســ

انون النووي في المـمارســـــة العملـية: منظور الوـكاـلة اـلدولـية للـطاـقة اـلذرـية". ل عـقد دورة ـعام  الجمهور بعنوان "الـق وـتأجـَّ
  .٢٠٢١من الفعالية التدريبية األقاليمية السنوية التي تُنظَّم في إطار معهد القانون النووي حتى عام  ٢٠٢٠

   إدارة برنامج التعاون التقني 

  توكيد الجودة وتقديم التقارير والرصدأنشطة 

ام    -١٣٥ ات واألدوات التي تـهدف إلى تعزيز جودة  ٢٠٢٠في ـع داث العملـي اً كبيراً في اســـــتـح دـم ة تـق اـل ، أحرزت الوـك
البرنامج وفقاً لمبادئ اإلدارة القائمة على النتائج، وشــــمل ذلك تحديث معايير جودة برنامج التعاون التقني، ووضــــع نُُهج 

ونظراً للقيود المفروضــة على الســفر على  ألثر، وإتاحة مواد تعليمية وتدريبية عبر اإلنترنت بشــأن إدارة المخاطر.لتقييم ا
الصعيد العالمي، فقد أُتيحت المواد التدريبية بشأن اإلدارة القائمة على النتائج وتصميم المشاريع لدورة التعاون التقني للفترة 

   منصة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بإطار إدارة دورة البرنامج.في شكل إلكتروني عبر   ٢٠٢٣-٢٠٢٢

  

ــبة بهدف التدليل على األثر الذي يحقِّقه برنامج    -١٣٦ ــاليب والمقاييس المناسـ ــع األسـ وزيدت الجهود المبذولة في وضـ
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ــأن النتائج المحقَّقة. ــين إعداد التقارير القائمة على األدلة بش ــافة إلى ذل الوكالة، وتحس ك، تواصــل تطوير المنصــة وباإلض
اإللكترونية لتقارير التعاون التقني بهدف زيادة المعدَّل اإلجمالي لتقديم تقارير تقييم التقدُّم المحرز في المشاريع، والذي يبلغ 

ع بـشدَّة على تقديم نـسخ إلكترونية من تقارير تقييم التقدُّم المحرز في المـشاريع وتقارير إنجازات .٪٧١حالياً  المـشاريع  وشـُّجِ
  لتكون األساس الذي يُستند إليه في جمع الخبرات وقصص النجاح بطريقة منهجية.

  الموارد المالية

ــاهمات   -١٣٧ ــافة إلى المسـ ــندوق التعاون التقني، باإلضـ ــاهمات المقدَّمة إلى صـ ل برنامج التعاون التقني من المسـ يُموَّ
وإجماالً، بلغ مجموع الموارد الجديدة زهاء   لمســــاهمات العينية.الخارجة عن الميزانية وتقاســــم التكاليف مع الحكومات وا

ام   ١٢٨٫٦ ة  ٢٠٢٠مليون يورو في ـع ا قراـب أخرات    ٨٤٫٥، منـه ا في ذـلك مـت اون التقني (بـم دوق التـع مليون يورو لصــــــن
مليون  ٤٤٫١ى التكاليف البرنامجية المقررة االســترداد، وتكاليف المشــاركة الوطنية، واإليرادات المتنوعة)، باإلضــافة إل

، كان ٢٠٢٠وفي نهاية عام   مليون يورو في شــكل مســاهمات عينية. ٠٫١يورو من الموارد الخارجة عن الميزانية، ونحو 
دات.  من  ٪٩٢٫٦ومن المـدفوعـات    ٪٩١٫١معـدَّل التحقيق الخـاص بصـــــنـدوق التعـاون التقني يبلغ   وبلغ مجموع  التعهـُّ

  يين يورو.مال ٣٫٧مدفوعات تكاليف المشاركة الوطنية 

  المبالغ الفعلية المدفوعة

  من أقل البلدان نمواً. ٣٥بلداً أو إقليماً، من بينها  ١٤٦مليون يورو إلى  ٩٢٫١، ُصرف زهاء ٢٠٢٠في عام   -١٣٨

  

  المسائل اإلدارية 

   المناصفة بين الجنسين

الوكالة جاهدة إلى تحقيق المناـصفة بين الجنـسين في إطار العمل على بلوغ الهدف الذي حدَّده المدير العام، تـسعى    -١٣٩
وفي أيار/مايو، اعتمدت الوكالة في إطار ســـياســـات الموارد  .٢٠٢٥في جميع رتب الفئة الفنية والفئات العليا بحلول عام  

ز على أمور منها أنشـطة التواصـل الخارجي الجتذاب المزيد من النسـاء للتقدُّم للوظائف  البشـرية تدابير خاصـة جديدة ترّكِ
  الشاغرة، وإرساء آليات للمساءلة والرصد فيما يتعلق بتنفيذ هذه التدابير، بما في ذلك تدريب المديرين.

ونتيجة لذلك، وفي ســــياق ســــياســــة الوكالة المتمثلة في الحرص على تمتع الموظفين بأعلى مســــتويات الكفاءة   -١٤٠
المـقدَّـمة لشــــــغل وـظائف الفـئة الفنـية والفـئات العلـيا، اســــــتأثرت    والمـهارات التقنـية والنزاـهة، فمن بين جميع عروض العـمل

، كانت نـسبة النـساء في الفئة الفنية ٢٠٢٠وفي نهاية عام   من عروض العمل المقبولة. ٪٥٧٫٦المرـشحات من النـساء بنـسبة 
وتمثِّل  .٪٣٥٫٧ألعلى) تبلغ أو الفئات ا  ‘مد ’وكانت نسـبة النسـاء في مناصـب اإلدارة العليا (فئة   ٪٣٣٫١والفئات العليا تبلغ 

  .٢٠١٩لشهر كانون األول/ديسمبر  ١١على التوالي مقارنة باألرقام المعدَّلة ٪٤٫٦و ٪٠٫٨هذه األرقام ارتفاعاً بنسبة 

___________________ 

ثت أرقام عام   ١١ بأثر رجعي لكي تتماشى مع المعايير المنصوص عليها في التدابير الخاصة لتحقيق المناصفة بين الجنسين   ٢٠١٩ُحّدِ
وصارت هذه األرقام تشمل اآلن مناصب المساعدة المؤقَّتة والمناصب الممولة من خارج الميزانية والمناصب  .٢٠٢٠الصادرة في عام  

  غير التنافسية.
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-زيادة أعداد النســاء في المجال النووي: برنامج المنح الدراســية المقدَّمة من الوكالة باســم ماري ســكلودوفســكا نحو
  وريك

كوري  -برنامج المنح الدراسـية المقدَّمة من الوكالة باسـم ماري سـكلودوفسـكافي آذار/مارس، أطلق المدير العام    -١٤١
كوري)، والذي يهدف إلى إلهام النـساء وتـشجيعهنَّ على الـسعي إلى العمل في مجاالت  -(برنامج منح ماري ـسكلودوفـسكا

ــار النووي، عن   ة، أو األـمان واألمن النوويين، أو ـعدم االنتشـــ ا النووـي ة  العلوم والتكنولوجـي ديم منح دراســــــي طريق تـق
رها  للحصــول على درجة الماجســتير وتوفير فرصــة لاللتحاق ببرامج للتدريب الداخلي تتعلق بمجال دراســتهن وتيســِّ

   الوكالة.

ــكا  -١٤٢ ــكلودوفسـ ــاء والمنظمات غير -وقد حظي برنامج منح ماري سـ ــع النطاق من الدول األعضـ كوري بدعم واسـ
   مات مالية وعينية.الحكومية، وقدَّم عدٌد منها مساه

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، اختيرت أول دفعة من المستفيدات من المنح الدراسية في إطار هذا البرنامج، وضمَّت   -١٤٣
ع مواضيع ٧١من مستفيدة  ١٠٠   دراستهنَّ بين طائفة واسعة من المجاالت المتصلة بالميدان النووي. بلداً تتنوَّ

 

    

 المناصفة بين الجنسين على مستوى الوكالة

بزيادة سنوية 
 نسبتها

٤٫٦٪ 
٣٥٫٧٪٦٤٫٣٪

بزيادة 
سنوية 
 نسبتها

٣٣٫١٪٦٦٫٩٪٠٫٨٪

 الفئة الفنية 
 والفئات العليا

 اإلدارة العليا

٢٠٢٠كانون األول/ديسمبر  ٣١في 
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رُت دراسة  مافيكينغ، ولطالما حلمت بأن أصبح عالمة."أنا فتاة من قرية في  قرَّ
علوم اإلشعاع التطبيقية بدافع االهتمام؛ ألنني أردُت معرفة المزيد عن هذا 

وحين زاد إلمامي بموضوع الطاقة النووية، وجدته جذَّاباً أكثر من أي   المجال.
رُت متابعة دراستي للحصول على درجة  واآلن   الماجستير فيه.موضوع آخر فقرَّ

أنا أعمل على تحقيق ذلك بمساعدة من برنامج المنح المقدَّمة من الوكالة الدولية  
كوري، سواًء فيما يتعلق بتغطية تكاليف -للطاقة الذرية باسم ماري سكلودوفسكا

  دراستي أو استكمال عملي البحثي".

العالم "أرى نفسي في المستقبل عالمةً بارزة تعمل في مختلف أنحاء 
وخصوصاً في البلدان التي يعوزها التطور التكنولوجي، من أجل تهيئة 

 ظروف معيشة أفضل وأيسر لسكان تلك البلدان".

"بصفتي حاصلة على شهادة جامعية في الفيزياء، أهتم بشكل خاص بمجال 
وهذا المجال ال يُعنَى فقط باإلشعاعات النووية، بل يُعنَى  الفيزياء الطبية.

ولقد شهدت عن كثب المراحل الصعبة التي يمرُّ بها  أيضاً برفاه اإلنسان.
المساعدة على تحسين نوعية المصابون بالسرطان وأودُّ، من أعماق قلبي،  

في  فرصهم  لتعزيز  إلصابتهم  المبكر  التشخيص  في  والمساهمة  حياتهم 
  التغلُّب على هذا المرض". 

على  ١٠"بعد   بلدي  أساعد  راشدة،  مهنية  نفسي  أرى  اآلن،  من  سنوات 
تعزيز الفيزياء الطبية على مستوى البحوث في المستشفيات أو الجامعات

 أو مراكز البحوث".

  ليسيغو مفيمبيلي
طالبة من جنوب أفريقيا، تدرس العلوم
والتكنولوجيا اإلشعاعية التطبيقية في 
 جامعة نورث ويست في جنوب أفريقيا

إلى السعي للحصول   ٢٠١١"لقد دفعني حادث فوكوشيما داييتشي الذي وقع في عام  
وأنا مهتمة للغاية بالتحديات التقنية لكني   على درجة الماجستير في الهندسة النووية.

 أيضاً بالتحديات االجتماعية التي يواجهها مجال العلوم والتكنولوجيا النووية.مهتمة 
النووية. بالطاقة  باالستعانة  حياتنا  في  الرخاء  من  مزيد  تحقيق  هو  وأنا   حلمي 

المفاعالت  بتشغيل  مباشرة  صلة  له  ألنَّ  السائلة،  فات  الُمحّرِ مجال  في  صة  متخّصِ
  بأمان وكفاءة وعلى نحو مستمر. 

فيما مضى أحمل خوفاً شديداً من التكنولوجيا النووية بسبب حادث فوكوشيما  وكنت  "
وفي المستقبل، آمل أن أعمل على تحسين محطات القوى النووية وعلى  داييتشي.

 نشر المعارف الصحيحة بشأن العلوم النووية."

ناناكو كاوانو من اليابان، طالبة تدرس 
مجال الهندسة النووية/االتصاالت في ال

النووي/االندماج في معهد طوكيو  
 للتكنولوجيا في اليابان

"إنَّ المنحة الدراسية التي حصلُت عليها في إطار برنامج المنح المقدَّمة من الوكالة
سكلودوفسكا ماري  تكاليف-باسم  تغطية  بشأن  توتُّري  حدَّة  من  تخفِّف  سوف  كوري 

على   بالكامل  التركيز  لي  وتتيح  وبحوثي.دراستي،  األكاديمي  فترة عملي  وخالل 
دراستي الجامعية في مجال الفيزياء، اكتشفت مجال الفيزياء النووية وأدركت أهميته

بالصالت الوثيقة بين الفيزياء النووية في لفهم العالم المادي. وكنت مهتمة خصوصاً 
  التجريبية والفيزياء النووية التطبيقية.

ع، أُجريسنوات من اآلن، أرى    ١٠وبعد  " نفسي منتمية إلى وسط علمي حافل بالتنوُّ
وآمل أيضاً أن أكون بحوثاً في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية من أجل عالم أفضل.

البحوث النووية الشابات، للعمل في مجال  الشباب، وال سيما  إللهام العلماء  مصدراً 
  ".واإلسهام في االستخدام السلمي للعلوم النووية

ليندسي ليزلي برايدا، طالبة من الواليات  
األمن النووي المتحدة األمريكية، تدرس 

في معهد ميدلبري للدراسات الدولية في 
 الواليات المتحدة األمريكية

"إنَّ المنحة الدراسية التي حصلُت عليها في إطار برنامج المنح المقدَّمة من 
كوري ستُريحني من جزء كبير من العبء  -الوكالة باسم ماري سكلودوفسكا

عدم المالي   مجال  في  الماجستير  درجة  لنيل  دراستي  تكاليف  على  المترتب 
ومع تزايد الشعور العالمي باآلثار المترتبة  االنتشار النووي ومكافحة اإلرهاب.

 على تغيُّر المناخ، من المرجَّح أن مزيداً من البلدان سوف يأخذ بالقوى النووية.

صارمة   تدابير  اتخاذ  ضمان  علينا  يتعين  أنَّه  المواد بيد  وقوع  دون  للحيلولة 
  النووية في أيدي اإلرهابيين. 

في بناء منظومة األمن النووي الدولية وأن أساهم في  "آمل أن أؤدي دوراً 
 " .وضع نظم أكثر إحكاماً لتتبُّع المواد النووية خالل جميع المراحل

  

  ستاماتينا ألكسندروبولو
طالبة من اليونان، تدرس الفيزياء 

النووية في جامعة يورك في 
 المملكة المتحدة

  دوكي جيرالدين أوليه
طالبة من كولومبيا، تدرس الفيزياء 

الطبية في جامعة ساو باولو في البرازيل
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  اإلدارة من أجل تحقيق النتائج

ام    -١٤٤ ائج لتقييم  ٢٠٢٠في ـع ائم على النـت د في تطبيق نهج ـق د تفـي ات التي ـق اـن ل البـي ام ـخاص بجمع وتحلـي ، أُولي اهتـم
تُحدثت أيضـ .١٩-األداء أثناء جائحة كوفيد  اءلة عن النتائج على النحو الالزم واـس أن المـس اً أدوات وأنـشطة لبناء القدرات بـش

  لدعم تفعيل إطار المساءلة.

  إقامة الشراكات وحشد الموارد

عت في شـــراكاتها بما يتجاوز نطاق الجهات المانحة التقليدية بغية تلبية   -١٤٥ حشـــدت الوكالة مزيداً من الموارد وتوســـَّ
واغتنمت الوكالة الفرص المتاحة إلقامة شــراكات جديدة واســتندت إلى الشــراكات   الدول األعضــاء.الطلبات المتزايدة من 

ص ألنشــطة التعاون التقني وللمبادرات الرئيســية الجديدة التي يقتصــر تمويلها على  القائمة من أجل زيادة التمويل المخصــَّ
ــاهمات الخارجة عن الميزانية، من قبيل مبادرة زودياك، وبرن ــكاالمس ــكلودوفس كوري، والمرحلة الثانية -امج منح ماري س

   .ReNuALمن مشروع 

ــريكة غير التقليدية.   -١٤٦ ــيق والتعاون مع المنظمات الدولية األخرى والحكومات والجهات الشــ ع نطاق التنســ ــِّ وُوســ
ة للطاقة، وبرنامج األمم  وأقامت الوكالة شـراكات وبذلت جهوداً تعاونية بشـأن قضـايا السـاعة مع جهات منها الوكالة الدولي

المتحدة المشـترك المعني بفيروس نقص المناعة البشـرية/متالزمة نقص المناعة المكتسـب (اإليدز)، وبرنامج األمم المتحدة 
للبيئة، ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصــناعية، ومنظمة الصــحة العالمية، وذلك في مجاالت متنوعة تراوحت بين االنتقال  

ــدي لجائحة كوفيد  إلى الطاقة ــاعدة على التصــ ــراكات مع العديد من الرابطات   .١٩-النظيفة والمســ كما أقامت الوكالة شــ
   والمنظمات المهنية الوطنية والدولية، ال سيما في مجال التدريب وبناء القدرات.

راك    -١٤٧ واق العالمية إلـش تغلَّت الوكالة أيضـاً قاعدة بيانات األمم المتحدة لألـس القطاع الخاص في تزويد مختبرات  واـس
وتهتمُّ الشــركات والمنظمات التابعة للقطاع الخاص بهذه المختبرات ألنها تُســتخدم على نطاق  الوكالة بالمعدات األســاســية.

ها واـسع لدعم الدول األعـضاء في بناء القدرات المتعلقة بتـسخير التطبيقات الـسلمية للعلوم والتكنولوجيا النووية لتحقيق أهداف
  في مجال التنمية المستدامة.

، كانت  ٢٠٢٠وحتى نهاية عام   وُعقدت فعالية لالحتفال بالذكرى العاشــرة إلطالق مبادرة االســتخدامات الســلمية.  -١٤٨
ــد تمويل يزيد على  ــاعدت على حش ــلمية قد س ــتخدامات الس مليون يورو ووفرت الدعم إلى ما يربو على  ١٧٤مبادرة االس

اريع الت ٣٠٠ تفاد منها أكثر من من المـش ت الجهات المانحة للمبادرة  دولة عضـواً. ١٥٠ي اـس وخالل الفعالية المذكورة، أقرَّ
ــتمرار في دعم  ــمل ذلك إعالن الواليات المتحدة األمريكية االســ ــتفيدة منها بأهمية الدور الذي تؤديه، وشــ والجهات المســ

ام جميع الدول األعضاء التي هي في وضع يسمح لها بذلك إلى ودعا المدير الع المقبلة.  الخمسالمبادرة على مدى السنوات 
  االستمرار في دعم المبادرة.

  أمن المعلومات وتكنولوجيا المعلومات

، اســتمرَّ التركيز بوجه خاص على ١٩-باإلضــافة إلى تلبية االحتياجات التشــغيلية للوكالة في ســياق جائحة كوفيد   -١٤٩
وفي هذا الســياق،  ة في إطار عمليات الوكالة العادية في مجال تكنولوجيا المعلومات.تهديدات الفضــاء اإللكتروني المســتمر

ــف عنها  ــعت الوكالة نظاماً جديداً إلدارة الحادثات واألحداث األمنية بهدف منع وقوع هذا النوع من التهديدات والكشـ وضـ
في حماية المعلومات األكثر حســـاســـية  وواصـــلت الوكالة التركيز على توعية موظفيها بدورهم والتصـــدي لها إذا وقعت.

ــيُّد وغيرها من المعلومات األمنية. ــة بالوكالة من خالل جهود التوعية بهجمات التصـ ــاً جهوداً   الخاصـ وبذلت الوكالة أيضـ
  متضافرة لتحديث النظم وإخراج النظم المتقادمة من الخدمة بهدف الحّدِ من مكامن الضعف.
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دات تكنولوجـيا المعلوـمات التي ـتدعم العـمل اـلذي يُضـــــطلع ـبه في زايبرســـــدورف من ونقـلت الوـكاـلة خوادم ومـع  -١٥٠
غرـفة لم تكن مـناســــــبة ـلذـلك الغرض إلى مركز بـياـنات ـجدـيد من اـلدرـجة األولى في مختبر مـكافـحة اآلـفات الحشـــــرـية في  

ــدورف. ــعة تخزي زايبرس ــتوى أعلى من الموثوقية ومن زيادة س ن هذه الخطوة من تحقيق مس ن البيانات التي يحتاجها  وتمّكِ
  العلماء.

  تعدُّد اللغات

هة (أو "معدَّلة بحـسب الطابع المحلي") بهدف ٢٠٢٠في عام    -١٥١ ، بدأت الوكالة تنـشر في موقعها الـشبكي أخباراً موجَّ
مها لجمهورها باللغات اإلسـبانية والروسـية والصـينية والعربية والفرنسـية،   واسـتأثرت هذه األخبار  تحسـين الخدمة التي تقّدِ

ــبة  وأدَّى ذلك، إلى جانب التدابير المتَّخذة للربط األمثل بمفاعالت   من مجمل الحركة على الموقع. ٪١٤في نهاية العام بنسـ
   .٪٥٠البحث، إلى ارتفاع عدد القراء بنسبة 

وأطلقت الوكالة حـساباً على وـسيلة التواـصل االجتماعي الـصينية ويبو، وواـصلت في الوقت نفـسه نـشر المحتويات   -١٥٢
وخالل العام، ارتفع عدد متابعي الوكالة   بانتظام على حسابها في فيس بوك باللغات اإلسبانية والروسية والعربية والفرنسية.

 .٪٣٣وسائل التواصل االجتماعي بلغات غير اللغة اإلنكليزية بنسبة على 



 

 

 



 

 
 

  التكنولوجيا النووية
 

 



القوى النوویة ودورة الوقود النووي والعلوم النوویة

دورة تدریبیة ودراسیة 
إلكترونیة تستضیفھا
CLP4NET المنصة

أكثر من

۱۱۰۰

۳٤
مشروعاً 

بحثی�ا منسَّقاً

حلقات دراسیة شبكیة بشأن 
المرحلة الختامیة من دورة 

۸الوقود النووي
بحضور ۱۱۰۰ مشارك

 مشارك

في نحوأكثر من
٥۰ حلقة دراسیة 

شبكیة ۸۰۰۰
أكثر من

مستخدم للنظام الدولي للمعلومات النوویة
۱٫۷ملیون

۲٫٥ ملیون 
عملیة بحث فریدة

٤ ملیون 
مشاھدة للصفحات

عاما٥۰ً 
على إنشاء النظام الدولي

 للمعلومات النوویة

٤۰
منشوراً صدرت 
في عام ۲۰۲۰



مختبر المفاعالت على شبكة اإلنترنت

۳ مؤسسات 
مضیفة  

٦ مؤسسات 
مستضافة  

شبكة مھنیة
۱۹

قاعدة بیانات
۱۹

اة من الوكالة  مراكز امتیاز دولیة مسمَّ
٦وقائمة على مفاعالت البحوث

في ٦ بلدان

اجتماعا۲٦۰ً
أكثر من

مراكز متعاونة لدیھا اتفاق ساٍر مع 
الوكالة في إطار إدارة الطاقة النوویة

۸

۲۰۲۰
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  القوى النووية 
  الهدف

دعم الدول األعضـاء التي لديها محطات قوى نووية قائمة من أجل تحسـين األداء التشـغيلي لهذه المحطات وضـمان األمان 
القيادة واألمن والكفاءة والموثوقية في ســـياق تشـــغيلها الطويل األجل، بما يشـــمل تنمية قدرات الموارد البشـــرية وإرســـاء 

ــية  ووضــع نظم اإلدارة. ــاس ــاء بناها األس ــتهلُّ برامج جديدة للقوى النووية في تخطيط وإرس دعم الدول األعضــاء التي تس
وتوفير األسـاليب واألدوات   النووية الوطنية، بما يشـمل تنمية قدرات الموارد البشـرية وإرسـاء القيادة ووضـع نظم اإلدارة.

ــتقبلية من نمذجة وتحليالت وتقييمات ألغراض تطوير الطاقة النووية على  الالزمة لدعم ما يخص نظم الطاقة النووية المس
ــر المفاعالت النووية المتقدمة والتطبيقات غير  ــتدام، وتوفير األطر التعاونية وتقديم الدعم لتطوير التكنولوجيا ونش نحو مس

  الكهربائية.

  إطالق برامج للقوى النووية

ــتهالل   -١ ــاء المهتمة باسـ للقوى النووية أو التي شـــرعت في ذلك  جديدة   برامجواصـــلت الوكالة دعم الدول األعضـ
دولة عضــواً  ٢٧ نظرت، ٢٠٢٠وفي عام  بالفعل من خالل تقديم المســاعدة بما يتماشــى مع نهج المعالم المرحلية البارزة.

 ذلك. استهلَّتلذلك أو  خطَّطتياً في استهالل برنامج للقوى نووية أو جدّ 
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 بلدان يجري فيها تشييد أول محطة للقوى النووية 

 بلدان تتفاوض بشأن أول عقد لمحطة قوى نووية أو وقعته

بلدان مستعدة التخاذ قرار أو اتخذت بالفعل قراراً لألخذ 
 تجهيز البنية األساسيةببالقوى النووية وبدأت 

 دون اتخاذ قرار نهائينشطة تحضيرات  تجري بلدان 

 بلدان تنظر في استهالل برنامج للقوى نووية 
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ية الالزمة في مجال القوى النووية. -٢ اـس اء البنية األـس تهلّة في إرـس وُعقدت  وواصـلت الوكالة دعم جميع الدول المـس
النماذج القُطرية للبنى األـساـسية النووية في بيالروس واألردن  –اجتماعات بالحـضور الـشخـصي بـشأن خطة العمل المتكاملة

خطة العمل لوُعقدت خمســـة من اجتماعات اســـتعراض منتصـــف المدة  .٢٠٢٠والمملكة العربية الســـعودية في بداية عام  
 معومن المقرر عقد اجتماعات   مصر، واألردن، وكينيا، وبولندا، والمملكة العربية السعودية.  لكّل منالمتكاملة، افتراضياً،  

  .٢٠٢١دول أعضاء أخرى في أوائل عام 

برنامج التدريبي المتكامل بشـأن البنى األسـاسـية النووية، وأجرت الوكالة أربع دورات تدريبية أقاليمية في إطار ال -٣
التي يتعين مراعاتها عند صـياغة موقف وطني بـشأن القوى النووية؛    والتمويليةالمواضـيع التالية: الجوانب االقتصـادية  عن

ا ة وتقييـم دـي اـق ات التـع ة؛ والمواصــــــف ا يتعلق بمحـطات القوى النووـي اطر فيـم ة التموـيل وتوزيع المـخ ــأـل ا ومســـ ت تكنولوجـي
للدعوة إلى تقديم  ، وذلك من أجل دعم الدول األعضـــاء في إطار االســـتعداد  فيما يتعلق بمحطات القوى النووية المفاعالت
ــأن عقود محطات القوى النووية   عطاءات ــية للقوى   باتّباعأو التفاوض بشـ ــاسـ ــاء البنى األسـ نهج محايد تكنولوجياً؛ وإرسـ

  .)١(الشكل  ى نهج المعالم المرحلية البارزة الخاص بالوكالةالنووية، مع تقديم لمحة عامة عل

المعنون   -٤ المنشـــــور  الوكــالــة   Initiating Nuclear Power Programmes: Responsibilities and   وحــّدثــت 

Capabilities of Owners and Operators   (لة (اسـتهالل برامج القوى النووية: مسـؤوليات وقدرات الجهات المالكة والمشـغِّ
من ســلســلة الطاقة النووية الصــادرة عن الوكالة)، الذي يقدم معلومات عن   NG‐T-3.1من العدد    Rev. 1(الصــيغة المنقحة  

لة ومسـؤوليات ظمات األخرى المشـاركة في جميع مراحل وأوجه الترابط بينها وبين المن  هاإنشـاء وتطوير منظمة مالكة/مشـغِّ
  البرنامج.

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  زيارة تقنية إلى محطة تسفينتيندورف للقوى النووية أجريت في إطار الدورة التدريبية الخاصة بالوكالة  -١ الشكل

  .(صورة أرشيفية) بشأن تطوير البنى األساسية للقوى النووية

ــتعراض المتكامل  وكان -٥ ــأن تطبيق منهجية تقييم االسـ ــية  للبنيةالذي تقوم به الوكالة االجتماع التقني بشـ ــاسـ األسـ
التي يقّدمها   ر هذه التكنولوجيانشالنووية على المفاعالت النمطية الصغيرة بمثابة محفل لتبادل المعلومات عن نماذج أعمال  

 للبنـيةـبالمـفاعالت النمطـية الصـــــغيرة من حـيث اـلدعم المـقدم    مهتـمةالتوقـعات اـلدول األعضـــــاء    وعنموردو التكنولوجـيا  
  األساسية للقوى النووية.
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  تشغيل محطات القوى النووية والتوسُّع في برامج القوى النووية

بكية   -٦ ية الـش لة من الحلقات الدراـس لـس لة اإلمدادات النووية". عنأطلَقت الوكالة ـس لـس لة الجديدة   "ـس لـس م هذه الـس وتُقّدِ
ــلة اإلمدادات النووية،   عنلمحة عامة على الصــعيد العالمي  ــلس ــلّطةً س ــتقبلية  مس الضــوء على التحديات والمســارات المس

دولة عضـواً في حلقتين  ٣٠مشـاركاً من   ٢٣٠أكثر من   شـاركوقد  الذي تضـطلع به الوكالة في هذا المجال. للعمل  ومقيّمة
  هذا الموضوع. عنن دراسيتين شبكيتي

د المعنون   -٧ دـي  Challenges and Approaches for Selecting, Assessing and Qualifyingويُرّكز المنشـــــور الـج

Commercial Industrial Digital Instrumentation and Control Equipment for Use in Nuclear Power Plant 

Applications  التـحدـيات المطروـحة والنهج المعتـمدة فيـما يتعلق ـباختـيار وتقييم وـتأهـيل األجهزة الرقمـية ومـعدات المراقـبة)
من سلسلة الطاقة النووية    NR-T-3.31الصناعية التجارية المستخدمة في التطبيقات الخاصة بمحطات القوى النووية) (العدد  

ــادرة عن الوكالة) على األنشــــطة  من أجهزة رقمية ومعدات متاح في األســــواق  ات مدى مالءمة ما هو إلثب الالزمةالصــ
   مراقبة تجارية خاصة بالتطبيقات في مجال األمان النووي.

وأبرـمت الوـكاـلة ترتيـبات عملـية مع المختبر النووي الوطني في المملـكة المتـحدة، لتعزيز التـعاون على نحو ـيدعم  -٨
ــتدام في مجال الق ــتقبل مسـ ــطة في مجال تكنولوجيات المفاعالت تمهيد الطريق نحو مسـ ــمل تنفيذ أنشـ وى النووية، بما يشـ

   النووية القائمة والناشئة، واإلخراج من الخدمة والتصرف في النفايات المشعة.

 ,Reload Design and Core Management in Operating Nuclear Power Plantsويُبيُِّن المنشور الجديد المعنون   -٩

Experiences and Lessons Learned   ــميم إعادة تحميل قلوب المفاعالت وإدارة قلوب المفاعالت في محطات القوى (تصــ
) المســائَل الرئيســية TECDOC-1898النووية العاملة، الخبرات والدروس المســتفادة) (الوثيقة التقنية الصــادرة عن الوكالة  

بتصــميم إعادة تحميل قلوب المفاعالت وإدارة قلوب االســتراتيجيات الخاصــة   وتحســينالتي يتعيّن النظر فيها عند وضــع 
 المفاعالت في محطات القوى النووية.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  (صورة أرشيفية). صورة ملتقطة من داخل غرفة التحكم في محطة القوى، محطة دوكوفاني للقوى النووية -٢ الشكل
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  Quality Assurance and Quality Control in Nuclear Facilities and Activitiesالمنشــــور المعنون    ويعرض -١٠
ــادرة عن الوكالة   ــمان الجودة ومراقبة الجودة في المرافق واألنشـــطة النووية) (الوثيقة التقنية الصـ )  TECDOC-1910(ضـ

ــات الجيدة فيما يتعلق بتنفيذ إجراءات ضــمان الجودة ومراقبة ا لجودة ضــمن عمليات نُُظم إدارة المرافق المفاهيَم والممارس
ــكل   ــور المعنون  ويقدّ  ).٢النووية (الش ــاريع محطات    Management of Nuclear Power Plant Projectsم المنش (إدارة مش

اريع    NG-T-1.6القوى النووية) (العدد   لة الطاقة النووية الصـادرة عن الوكالة) معلومات عن تنفيذ أطر إدارة المـش لـس من ـس
 ذة في إطار المشاريع النووية.نظم الالزمة إلدارة األنشطة المنفَّ وال

ــور المعنون   ويناقش -١١  Implementation and Effectiveness of Actions Taken at Nuclear Power Plantsالمنشـ

following the Fukushima Daiichi Accident  ادث (تنفـيذ وفـعالـية اإلجراءات المتـخذة في محـطات القوى النووـية عـقب ـح
للمســائل ) الممارســات الجيدة والحلول الفعالة TECDOC-1930فوكوشــيما داييتشــي) (الوثيقة التقنية الصــادرة عن الوكالة  

   ية العاملة.بتنفيذ اإلجراءات المتخذة عقب حادث فوكوشيما داييتشي داخل محطات القوى النووالمتعلقة 

ة  امن    ٢٠٢٠وتُلخص طبـعة ـعام    -١٢ ة للقوى النووـي اذج القُطرـي ة لبرامج القوى لنـم اعـي ة والصــــــن الجواـنب التنظيمـي
التشـــــريعـية والرـقابـية وعن االتـفاـقات الثـنائـية والمتـعددة   أُطرـهام معلوـمات عن  النووـية في مختلف اـلدول األعضـــــاء وتـقدّ 

  دولة.األطراف والدولية الخاصة بكل 

  تنمية الموارد البشرية وإدارتها ودعم مشاركة أصحاب المصلحة

ــور المعنون  -١٣ ــدرت الوكالة المنشـ   Assuring the Competence of Nuclear Power Plant Contractor Personnelأصـ
من الوثيقة التقنية الصـادرة عن الوكالة    Rev.1كفاءة موظفي محطات القوى النووية المتعاقدين) (الصـيغة المنقحة   ضـمان(

TECDOC-1232( مون لمحطات القوى النووية خدمات أساسية.كفاءة المتعاقدين الذين يقدّ  لضمانإطاراً  يقّدم، الذي  

والفعـّال في المنظـمات   الـمأمون واآلمنألداء  لات الســـــلوكـية  تقييم الكـفاء عنوألمَّ المشـــــاركون في دورة ـتدريبـية  -١٤
ــات ارســـ ات ومـم ة إلى تعزيز عملـي ادـف ة الـه ــات ذات الصــــــل ارســـ ات والمـم ة والمنهجـي ادئ التوجيهـي المـب ة ـب اذ    النووـي اتـخ

 Assessing Behavioural Competencies ofوأصـــدرت الوكالة ايضـــاً المنشـــور المعنون  .المتعلقة بالموظفين القرارات

Employees in Nuclear Facilities  (تقييم الكفاءات الـسلوكية لموظفي المرافق النووية) (الوثيقة التقنية الـصادرة عن الوكالة
TECDOC-1917( ،هج التي يمكن أن تساعد في عمليات التقييم السلوكي.مجموعة متنوعة من األدوات والنُّ  يعرض الذي  

مشــاركة أصــحاب المصــلحة فيما يتعلق بالقوى "حلقات دراســية شــبكية ضــمن الســلســلة المعنونة  وحضــر أربعَ  -١٥
   لتسجيالت هذه الحلقات الدراسية الشبكية.إضافية مشاهدة  ٦٧٢ معدولة عضواً،  ٦٣مشاركاً من  ٥٥٠  "النووية

  تطوير تكنولوجيا المفاعالت النووية

دة بالماء    المفاعالت المتقدمة المبرَّ

ــبكية المعنونة تناو -١٦ ــية الش ــائل المطروحةالمتجددة المتكاملة-النووية الطاقةنظُم  "لت الحلقة الدراس "  : اآلفاق والمس
 بلداً. ٥٤مشــارك من  ٤٠٠ وحضــرهابين مصــادر الطاقة النظيفة لتوفير طاقة كهربائية موثوقة ومســتدامة،   الجمعمفهوَم  

برامجها الخاـصة  حزمةالوكالة   اـستعرـضتدولة عـضواً،  ٦٣مـشاركاً من  ٥٥٦ حـضرهاوفي حلقة دراـسية ـشبكية أخرى،  
في مجال الفيزياء والتصـــاميم الهندســـية الخاصـــة بمختلف    ذا كفاءة  تعلُّماً عمليا  تمّكنبمحاكاة محطات القوى النووية التي 

  أنواع المفاعالت.

  سطة الحجم أو النمطية، بما في ذلك المفاعالت المرتفعة الحرارةالمفاعالت الصغيرة والمتو

ــبكية المعنونة قدَّ  -١٧ ــية الشـ ــياق نظم الطاقة المتكاملة"مت الحلقة الدراسـ ــغيرة في سـ رؤى  "المفاعالت النمطية الصـ
قة   النوع من المفاعالت في ظل لنشــر هذا  المفاعالت الصــغيرة والمتوســطة الحجم أو النمطيةاســتخدام تكنولوجيا  عنمتعّمِ
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وأيضـاً بالنسـبة سـتبدال المحطات العاملة بالوقود األحفوري  ال على سـبيل المثالسـيناريوهات مختلفة في المسـتقبل القريب،  
 :الملح المصـهورمفاعالت  "مت الحلقة الدراسـية الشـبكية المعنونة وقدَّ   للشـبكات الكهربائية الصـغيرة أو المجتمعات النائية.

وجدوى نشــر   الملح المصــهورحالة تكنولوجيا مفاعالت   عنلمحة عامة    "غيّر قواعد اللعبة في الصــناعة النوويةعنصــر ي
ــتقبل القريب. الملح المصــهورمفاعالت    Advances in Small Modularأما الطبعة الجديدة من المنشــور المعنون  في المس

Reactor Technology Developments  ) والتي  التـقدُّم المحرز في تطوير تكنولوجيا المفاعالت النمطية الصـــــغيرة)،أوجه
في مجال  السبَّاقةالتقدم الذي أحرزته الجهات  عن، فََوَرَد فيها تقرير  نفسه  خالل حلقة دراسية شبكية تحمل العنوان  ُعرضت

ــغيرة،  ــاميم والتكنوفي  أوجه التقدم  وعنتكنولوجيا المفاعالت النمطية الصــ ــة بالمفاعالت  التصــ لوجيات العالمية الخاصــ
  النمطية الصغيرة.

قـــدِّ  -١٨ ون  وـي ـن ـع ـم اـل ــور  نشـــ ـم اـل   Considerations for Environmental Impact Assessment for Small Modular Reactorsم 
ة   اـل ــادرة عن الوـك ة الصـــ ة التقنـي ة الصـــــغيرة) (الوثيـق اعالت النمطـي ارات لتقييم األثر البيئي للمـف )  TECDOC-1915(اعتـب

ـثة عن اعتـبارات تقييـمات األثر البيئي للمـفاعالت النمطـية الصـــــغيرة، وهو يســـــتـهدف ـحائزي التكنولوجـيا  معلوـمات مـحدَّ 
  وهيئات الترخيص.

ــيقي البحثي الثالث   وفي -١٩ ــأناالجتماع التنسـ ــق المعنون  بشـ ــروع البحثي المنسـ ــع النُُهج والمنهجيات "المشـ وضـ
ــ ــغيرةوالمعايير من أجل تحديد األسـ ــر المفاعالت النمطية الصـ ، "اس التقني لمنطقة تطبيق خطة الطوارئ فيما يتعلق بنشـ

خلص المشــاركون إلى أن منهجيات ومعايير رســم حدود منطقة تطبيق خطة الطوارئ تتباين من دولة عضــو إلى أخرى،  
يَّة مخاطر جرعات أو  قِيَمألنها تعتمد على  ً مختلفة مسموح بها َحّدِ    مختلفة لقياس الفعالية.أو تستخدم قيما

ــنتان   -٢٠ ــروعاً إقليمياً مدته ســ ــاعدة لومن خالل برنامجها للتعاون التقني، أطلقت الوكالة مشــ في منطقة    البلدانمســ
 في مسـاعدتهاأوروبا وآسـيا الوسـطى على تخطيط الطاقة وتحديد دور المفاعالت الصـغيرة والمتوسـطة الحجم أو النمطية 

  لة بالمناخ.على تحقيق أهدافها ذات الص

التقييم االقتصـــادي لمشـــاريع المفاعالت النمطية الصـــغيرة:  "ويركز المشـــروع البحثي المنســـق الجديد المعنون  -٢١
االقتصادي فيما يتعلق بالمفاعالت النمطية الصغيرة، بما في ذلك المفاعالت -على نهج التقييم التقني  "المنهجيات والتطبيقات

  .المتناهية الصغر

نشـر المفاعالت النمطية لخريطة طريق التكنولوجيا  " المعنونوعمَّمت الوكالة نسـخة مسـبقة من مسـودة المنشـور   -٢٢
ــغيرة ــرهالمقرر  ، "الصـ ــنوات وبدأت الوكا .٢٠٢١في عام  نشـ ــروع جديد مدته ثالث سـ ــعلة في تنفيذ مشـ متطلبات  لوضـ

  تكنولوجيا المفاعالت النمطية الصغيرة. بشأنومعايير المستخدمين العامة 

الشـفرات المصـدرية الخاصـين بالمفاعالت المرتفعة الحرارة   ُحزمةواسـتُكملت عملية نقل قاعدة المعارف ونظام  -٢٣
إلى الوـكاـلة في إـطار مـبادرة تـهدف إلى الحـفاظ على المـعارف في مـجال المـفاعالت   الـتابـعة لمركز يوليخ للبحوث في ألـمانـيا

  دة بالغاز.المرتفعة الحرارة المبرَّ 

  المفاعالت السريعة

(نظم اإلغالق الخـامـل   Passive Shutdown Systems for Fast Neutron Reactorsيعرض المنشـــــور المعنون   -٢٤
من ســلســلة الطاقة النووية الصــادرة عن الوكالة) تفاصــيل  NR-T-1.16الخاصــة بالمفاعالت النيوترونية الســريعة) (العدد  

   م معلومات شاملة عن نظم اإلغالق الخامل الخاصة بالمفاعالت النيوترونية السريعة.نتائج دراسة في هذا الصدد، ويقدّ 

انطالق مواد مشــعة  " المعنون منســقالبحثي المشــروع ال بشــأنوخالل االجتماع التنســيقي البحثي الرابع واألخير  -٢٥
عمل المشـــاركين ومســـاهماتهم    اســـتعراض، جرى  "من المفاعل النموذجي الســـريع التوليد في ظروف الحوادث الشـــديدة

   العلمية، وتحديُد ما تبقى من فجوات، واختتام المشروع.
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  قات غير الكهربائية للقوى النوويةالتطبي

َم خالل الحلقة الدراســية الشــبكية المعنونة -٢٦ التوليد المشــترك: اســتخدام الطاقة النووية في مجاالت أخرى غير " قُّدِ
  عرٌض بشأن األنشطة والمشاريع الجارية في جميع أنحاء العالم في مجال التوليد المشترك. "مجال إنتاج الكهرباء

ُن من إنـتاج الهـيدروجين ـباســـــتـخدام القوى النووـية،  -٢٧ وخالل االجتـماع التقني بشـــــأن تقييم التكنولوجـيات التي تُمّكِ
لتكنولوجيات المســتخدمة في  ل تســويق التجاريبال المتعلقةالتحديات   فيهامســائل عدة، بما  لاكتســب المشــاركون فهماً أفضــل 

دروجين نوويـ  اج الهـي ال إنـت ة في مـج ابـي ة والرـق د العوائق المجتمعـي دـي ة إلى تـح اـج ا؛ والـح دروجين نووـي اج الهـي ة  اإنـت ؛ وأهمـي
  .ساإنتاج الهيدروجين نووي عن تقديم عروض لالتعاون الدولي  

  ن خالل االبتكارتعزيز استدامة الطاقة النووية على نطاق العالم م

ــروع إنبرو/الوكالة   -٢٨ ــتضــافت الوكالة االجتماع التواصــلي بين المحفل الدولي للجيل الرابع من المفاعالت ومش اس
ــية. َد االجتماع نطاق وتفاصـــيل التعاون واالجتماعات واألنشـــطة   الدولية للطاقة الذرية الرابع عشـــر كفعالية افتراضـ وَحدَّ

ــتركة بين الوكالة والمحفل،  ــر المبكر لنظم   مابما في ذلك  المشــ يتعلق بتكنولوجيات القوى النووية من الجيل القادم، والنشــ
ة   ارـي ة ودورات الوقود االبتـك اعالت النووـي المـف دولي المعني ـب ة المشـــــروع اـل ة وتنقيح منهجـي ارـي ة االبتـك اعالت النووـي المـف

  يتصل بمقاومة االنتشار.الطاقة النووية فيما  نظم(مشروع إنبرو) الخاصة بتقييم استدامة 

ــأن خدمة جديدة من  -٢٩ ــع بش ــاب فهم واس ــاعدة البلدان على اكتس وأطلقت الوكالة دورة جديدة للتعلم اإللكتروني لمس
ن هذه الخدمة الجديدة البلدان وتمكّ  ).ASENESخدمات مشروع إنبرو، وهي الدعم التحليلي لتعزيز استدامة الطاقة النووية (

تراتيجية تكفل المُ   من تقييم ومقارنة مختلف يناريوهات الطاقة النووية ووضـع خرائط طريق من أجل خطة اـس ضـي نظم وـس
  ماً نحو تعزيز استدامة الطاقة النووية.دُ قُ 
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  دراسة حالة

 التوسُّع في القوى النووية يبلغ عالمةً 
  تاريخيةً فارقةً بدعم من الوكالة

  
، هي أول محطة للقوى النووية  ٢٠٢٠للطاقة النووية في اإلمارات العربية المتحدة، والمتصلة بشبكة الكهرباء في عام  محطة براكة

  ودعمت الوكالة تطوير المرفق ببعثات تدريبية واستعراضية. في هذا البلد.

  

تمر نموُّ دور القوى النووية في التخفيف من حّدة تغيُّر المناخ مع توفير  -١ اعدة يـس كل موثوق وذلك بمـس الكهرباء بـش
وبعَد ســنوات من العمل عن كثب مع الوكالة لتطوير البنية األســاســية الالزمة والبيئة المؤاتية لبرنامج جديد للقوى  الوكالة.

، وذـلك أصـــــبحـتا أول بـلدين ـتأـخذان ٢٠٢٠النووـية، ـبدأت بيالروس واإلـمارات العربـية المتـحدة في إنـتاج الكهرـباء في ـعام  
ع البلدان، الذي يضـمُّ حاليا  بالقوى النووية منذ ما يقرب من عشـر سـنوات. بلداً لديها محطات قوى نووية  ٣٢ويبدو أن تجمُّ

ع أكثر مع دعم الوكالة لقرابة   بلداً مســتجّداً آخر أبدى اهتماماً بالقوى النووية، منها بنغالديش  ٣٠عاملة، على وشــك التوســُّ
  لذان يشيِّدان باكورة محطاتهما للقوى النووية.وتركيا، وهما البلدان ال

ــعًى معقّداً. -٢ ف في   ويُعَدُّ تنفيذ برنامج للقوى النووية مس ــرُّ ــريعي ورقابي وخطة للتص ــع إطار تش فهو يتطلب وض
من وتدعم الوكالة الدول األعـضاء التي تختار األخذ بالقوى النووية  النفايات المـشعة، فـضالً عن مـشاركة األطراف المعنية.

خالل مجموعة من المبادرات، بما في ذلك االـستعراض المتكامل للبنية األـساـسية النووية ومجموعة من خدمات اـستعراض  
 النظراء األخرى، إلى جانب األنشطة التدريبية التقنية، وحلقات العمل المخصَّصة، والخدمات االستشارية.  
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، أول محـطة للقوى النووية  APR-1400لف من أربع وحدات من طراز وتُعـَدُّ محـطة براكة للـطاقة النووية، التي تـتأ -٣

وتمَّ ربط الوحدة األولى  ماليين نســـمة. ١٠تُشـــيَّد في اإلمارات العربية المتحدة، وهو بلد يبلغ تعداد ســـكانه ما يقرب من 
لد بمجرد توصــيل ٪ من كهرباء هذا الب٢٥آب/أغســطس، وســتوفر المحطة ما يصــل إلى  ١٩بشــبكة الكهرباء المحلية في  

وقال السفير حمد الكعبي، الممثل الدائم لإلمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة  جميع الوحدات األربع بالشبكة.
الذرية: "يرجع نجاح برنامجنا إلى التزام حكومتنا الراســخ، واتباع نموذج أعمال قابل لالســتمرار، وارتفاع مســتوى القبول 

"وقد أدى التزام  لجمهور، وقوة التعاون والدعم الدوليين، بما في ذلك التعاون مع الوكالة والدعم المقدَّم منها".بين أوســـاط ا
اإلمارات العربية المتحدة بأعلى معايير الشــفافية التشــغيلية واألمان واألمن وعدم االنتشــار، فضــالً عن تعاوننا مع الوكالة، 

  نموذج يحتذيه العديد من البلدان التي تستهلُّ برامج للقوى النووية". إلى تمكين بلدنا من أن يصير بمثابة

ــيا، التي ربطت أولى وحدتين من طراز   -٤ ــتفادت بيالروس ــبكة الكهرباء لديها في    VVER-1200واس ــرين   ٣بش تش
تعراضـات الخبراء أثناء التخطيط  تقبلت العديد من بعثات اـس لمحطتها للقوى الثاني/نوفمبر، من مـشورة الوكالة، وَدَعت واـس

ــييدها. ــيات واالقتراحات التي تلقيناها بمثابة   النووية وأثناء تشـ وقال ميخائيل ميخاديوك، نائب وزير الطاقة: "كانت التوصـ
إرشـــــادات مهـمة لجهودـنا المســـــتمرة الـهادـفة إلى ضــــــمان أعلى مســـــتوى من األـمان والموثوقـية لمحـطة القوى النووـية  

افيتس للقوى النووية، بمجرد تشــغيلها بشــكل كامل، قرابة ثلث احتياجات الكهرباء في  وســتوفر محطة أســتر البيالروســية".
  البالد.

ويجري تشـــــيـيد أولى محـطات القوى النووـية في بنغالديش وتركـيا على ـقدم وســـــاق، ومن المقرر إدـخال أولى  -٥
الوكالة وُهما على اتصـــال وثيق بخبراء الوكالة  وتلقّى هذان البلدان الدعم من أنشـــطة  .٢٠٢٣وحداتها في الخدمة في عام  

في إطار ـسعيهما لالنـضمام إلى القائمة المتزايدة من البلدان التي تستخدم القوى النووية المنخفضة الكربون لتلبية احتياجاتها 
 في مجال أمن الطاقة، وتغيُّر المناخ، والتنمية المستدامة.
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  دورة الوقود النووي والتصرف في النفايات
  الهدف

دعم اـلدول األعضـــــاء في إذـكاء الوعي والترويج إلدارة مســــــتداـمة (ـمأموـنة وآمـنة وكفؤة وابتـكارـية) ـلدورة الوقود ودورة  
يخص األحوال الالحقة العمر في أوســـــاط مســـــتخدمي برامج الطاقة النووية والتطبيقات النووية، وتخطيط للطوارئ فيما  

ودعم الدول األعضــاء في تعزيز قدراتها ومواردها البشــرية، أو تمكينها من الوصــول إلى أفضــل ما هو متوافر  للحوادث.
  من معارف وتكنولوجيات وخدمات.

  موارد اليورانيوم ومعالجته

  Geochemical and Mineralogical Characterization of Uranium and Thorium Depositsيقّدم المنشور الجديد المعنون   -١
ة   اـل ــادرة عن الوـك ة الصـــ ة التقنـي ة لرواســـــب اليورانيوم والثوريوم) (الوثيـق دنـي ة والمـع ائـي ــائص الجيوكيمـي د الخصـــ دـي (تـح

TECDOC-1929 ً تُكمل   ) ملخصـا روع بحثي منـسق اـس وقد َمكََّن  هذا الموضـوع. عنلبحوث وورقات مختارة متأتية من مـش
  نشأة اليورانيوم وتََمْعُدن الثوريوم ومن تعزيز تقييم موارد اليورانيوم والثوريوم. عنهذا المشروع من اكتساب فهم أفضل 

  World Uranium Geology, Exploration, Resources and Productionوأصــــدرت الوكالة المنشــــور المعنون  -٢
ــافه ــتكشــ ً وموارده وإنتاجه) الذي يُعدُّ كتاب (جيولوجيا اليورانيوم العالمي، اســ ــيا  ا ــامالً   ومرجعيا تلخيصــ جيولوجيا عن  شــ

ويُوفِّر  اكتشـــــافات وإمدادات اليورانيوم المحتملة في المســـــتقبل. عنيتيح رؤية متعمقة  وهو اليورانيوم العالمي وموارده،  
ــور جديد آخر عنوانه  ــب   Descriptive Uranium Deposit and Mineral System Modelsمنشــ ــفية لرواســ (نماذج وصــ

) مجموـعةً من النـماذج الوصـــــفـية المنهجـية لـكل نوع من أنواع رواســـــب اليورانيوم، وأنواـعه ونـظاـمه المـعدنياليورانيوم  
ــنافه، بما يمكّ  ــاء من تقييم  الفرعية وأصـ ــمان  ةأو المتوقع  ةموارد اليورانيوم المتبقي  إمكاناتن الدول األعضـ ألغراض ضـ

  توافر إمدادات طويلة األجل على نحو متسق وقابل للتكرار.

المســــائل   مادة اليورانيوم الخام المســــتخدمة في دورة الوقود النووي: عنونشــــرت الوكالة وقائع الندوة الدولية   -٣
ــاف والتعدين واإلنتاج والعرض والطلب واالقتصــاديات والبيئة  المتصــلة ــتكش ي ُعِقدت في عام  ، الت(URAM-2018)باالس
٢٠١٨.    

  وقود مفاعالت القوى النووية

ــور الجديد المعنون -٤ ُد المنشـ ــِّ  Analysis of Options and Experimental Examination of Fuels for Water يُجسـ

Cooled Reactors with Increased Accident Tolerance  )  المفـاعالت   في  أنواع الوقود تحليـل خيـارات وتجـارب فحص
) نتائج  TECDOC-1921(الوثيقة التقنية الصــــادرة عن الوكالة    )دة بالماء المتســــمة بقدرة عالية على تحمُّل الحوادثرَّ المب

جمع البيانات  ودعمنمذجة المفاهيم الخاـصة بالوقود المتقدم  قام بتطوير وتحـسين،  نفـسه  مـشروع بحثي منـسق يحمل العنوان
  التجريبية الالزمة العتماد هذا النوع من الوقود في المفاعالت التجارية.

  Modelling of Fuel Behaviour in Design Basis Accidents and Design Extension Conditionsويُقّدم المنشـور المعنون   -٥
ــميم) ( ــميم وظروف تمديد التصــ ــاس التصــ ــلوك الوقود في حوادث أســ ــادرة عن الوكالة  (نمذجة ســ الوثيقة التقنية الصــ

TECDOC-1913  ًسـلوك الوقود النووي ل فهمهاقدرات الدول األعضـاء فيما يتعلق بالنمذجة والتنبؤ وتحسـين  عن) تقريرا
 هذا الموضوع. عنفي ظروف الحوادث، ويعرض النتائج والنواتج الرئيسية لمشروع بحثي منسق 
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 Light Water Reactor Fuel Enrichment beyond the Five Per Centوأـصدرت الوكالة أيـضاً المنـشور المعنون  -٦

Limit: Perspectives and Challenges   إثراء وقود مفاعالت الماء الخفيف بنســـبة تتجاوز حدَّ الخمســـة في المائة: اآلفاق)
ــادرة عن الوكالة د ) الذي TECDOC-1918  والتحديات) (الوثيقة التقنية الصـ ــّ ــتنتاجات اجتماعين تقنيين  يجسـ الفوائد  عناسـ

اـستخدام وقود اليورانيوم الـضعيف اإلثراء العالي التركيز، مع إيالء االعتبار الواجب للمـسائل المتعلقة باألمان   المتحققة من
   التي تنشأ عن استخدام هذا النوع من الوقود.

وطني في المملـكة المتـحدة كمركٍز متـعاوٍن من أـجل دعم اـلدول األعضـــــاء في  وَعيَّـنت الوـكاـلة المختبر النووي ال -٧
  تنفيذ أنشطة برامجية في مجال الوقود المتقدم ودورات الوقود المتقدمة.

  التصرُّف في الوقود المستهلَك الناتج عن مفاعالت القوى النووية

ف في الوقود المسـتهلك الناتج عن الم ٢٠١٩نشـرت الوكالة وقائع المؤتمر الدولي الذي ُعِقَد في عام   -٨ عني بالتصـرُّ
تحديد خصائص  " ويهدف مـشروع بحثي منـسق جديد عنوانه التعلُّم من الماـضي، وتمكين المـستقبل. مفاعالت القوى النووية:

وي  إلى تقاسـم المعلومات فيما بين الدول األعضـاء بشـأن المسـائل المتعلقة بتحديد خصـائص الوقود النو  "الوقود المسـتهلك
  المستهلك في مختلف خطوات التصرف فيه.

   التصرُّف في النفايات المشعَّة

ــدرت الوكالة في عام   -٩ ــورات جديدة   ٢٠٢٠أصـ ــعة. عنثالثة منشـ ــور  التصـــرف في النفايات المشـ ويُقّدُم المنشـ
(أســـــالـيب تـقدير   Costing Methods and Funding Schemes for Radioactive Waste Disposal Programmesالمعنون  

ــعة) (العدد  ــلة الطاقة   NW-T-1.25التكاليف والمخططات التمويلية فيما يتعلق ببرامج التخلص من النفايات المشـ ــلسـ من سـ
النووية الصـــادرة عن الوكالة) إرشـــادات بشـــأن وضـــع تقديرات لتكاليف برامج التخلص وإنشـــاء آليات تمويل في هذا  

دات على جميع فئات النفايات التي يُتَخلّص منها قرب ســـطح األرض أو جيولوجياً، كما أنها وتنطبق هذه اإلرشـــا  الصـــدد.
ة من البرامج الوطنـية (الشــــــكل  تتضـــــّمن أتـي ة مـت ــات ـحاـلة ذات صــــــل ة ودراســـ في المنشـــــور المعنون   دُ رِ ويَ  ).١  أمثـل

Design Principles and Approaches for Radioactive Waste Repositories    ونُهج التصـميم الخاصـة بمسـتودعات (مبادئ
من ســلســلة الطاقة النووية الصــادرة عن الوكالة) وصــٌف للنهج والمبادئ التي يتعيّن    NW-T-1.27النفايات المشــعة) (العدد  

في    دُ رِ ويَ  على المنظـمات المعنـية النظُر فيـها في إـطار عملـيات تخطيط وتصـــــميم مرافق التخلص من النـفاـيات المشـــــعـّة.
ا ــور  مـنشـــ ون  اـل مـعــن  Underground Disposal Concepts for Small Inventories of Intermediate and High Levelـل

Radioactive Waste    مفاهيم التخلص من النفايات تحت ســــطح األرض بالنســــبة إلى المخزونات الصــــغيرة من النفايات)
مفاهيم  ل) عرٌض  TECDOC-1934  ة عن الوكالةالمشـــعّة المتوســـطة اإلشـــعاع والقوية اإلشـــعاع) (الوثيقة التقنية الصـــادر

في المـستودعات الجيولوجية العميقة الناـضبة، وهي مفاهيم    يتمّ التخلص من النفايات تحت ـسطح األرض عدا التخلص الذي  
أ  عة التي تنـش بياً من النفايات المـش دة فيما يتعلق بالتخلص من المخزونات الصـغيرة نـس أنها تقديم حلول مأمونة ومقتصـِ من ـش

  برامج كبيرة في مجال القوى النووية. ال تملكفي الدول األعضاء التي 
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  ، في تشرين الثاني/نوفمبر. موقع أونكالو للتخلص العميق الواقع في أولكيلوتو، فنلندايزور المدير العام السيد غروسي  -١ -الشكل
  

  التصرُّف في المصادر المشعة المختومة المهملة

عة المختومة الخاص بالوكالة، ل  أُجري تحديث كامل -١٠ َد هذا الفهرس   فقد لفهرس الدولي للمصـادر واألجهزة المـش ُزّوِ
نوع مختلف من   ٥٠٠٠ويحتوي الفهرس الـمذكور على معلوـمات عن أكثر من  بواجـهة مســـــتـخدٍم ووظيـفة بـحٍث ُمـحدَّثَتيِن.

د من جميع انحاء العالم.ُمَصنّع أو  ١٠٠٠جهاز إشعاعي، وأكثر من   ٤٠٠٠أنواع المصادر المشعّة، و    ُموّرِ

ــق جديد عنوانه  -١١ ــروع بحثي منس ــبر"وأُطِلق مش   " وضــع إطار خاص بالتنفيذ الفعّال لنظم التخلُّص داخل حفر الس
بهدف تزويد الدول األعضــاء بحزمة من المواد الضــرورية فيما بتعلق بوضــع إطار للتخلص داخل حفر الســبر وجعل هذا  

   قابليةً للتنفيذ. الحل المتعلّق بالتخلص أكثر

  اإلخراج من الخدمة واالستصالح البيئي 

  اإلخراج من الخدمة

خالل االجتـماع التقني بشـــــأن تعزيز التـعاون بخصـــــوص بـناء الـقدرات وإدارة المـعارف في مـجال اإلخراج من  -١٢
تفادة  عارف والخبرات تحصـيل وتقاـسم المفي  الخدمة، أجرى المـشاركون مناقـشات بـشأن الممارـسات الجيدة والدروس المـس

ذات الصــلة في مجال إخراج المرافق النووية من الخدمة، بما شــمل األنشــطة ذات الصــلة الجاري االضــطالع بها على 
 ).٢-الصعيدين الوطني والدولي (الشكل
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  ويجرون قياسات  عاملون يُفّككون  قاعة التوربينات في محطة إغنالينا للقوى النووية -٢ -الشكل
  ).صورة أرشيفيةبشأن الخردة المعدنية بحثاً عن آثار إشعاعية (

 IAEA Follow-up Review of Progress Made on Management of ALPSوأصــدرت الوكالة المنشــور المعنون  -١٣

Treated Water and the Report of the Subcommittee on Handling of ALPS treated water at TEPCO’s Fukushima 

Daiichi Nuclear Power Station   اســـتعراض المتابعة الذي أجرته الوكالة بشـــأن التقدم المحرز في إدارة المياه الُمعالجة)
) وبـشأن التقرير الـصادر عن الجنة الفرعية المعنية بمناولة المياه الُمعالجة ALPSباـستخدام النظام المتقدم لمعالجة الـسوائل (

وخلُص  ) في محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية التابعة لشركة تيبكو.ALPSالنظام المتقدم لمعالجة السوائل (  باستخدام
عملية التخلص الُمتحكَِّم فيها التي حددتهما الجنة الفرعية اليابانية في شــباط/فبراير  ب المتعلقيناالســتعراض إلى أن الخيارين 

  ممكناِن من الناحية التقنية. —بخاٍر وتصريُف هذه المياه في البحر وهما إطالُق هذه المياه في شكل  —

(إخراج معِجّالت الجـسيمات من   Decommissioning of Particle Acceleratorsويعرض المنـشور الجديد المعنون  -١٤
بة والدروس ا  NW-T-2.9الخدمة) (العدد   لة الطاقة النووية الصـادرة عن الوكالة) الخبرات المكتـس لـس تفادة في هذا  من ـس لمـس

ويهدف هذا المنشـــور إلى اإلســـهام في مســـار تخطيط عملية اإلخراج من الخدمة خالل مرحلة تصـــميم المرافق  الصـــدد.
ــائص الهيكلية لهذه المرافق وبفعالية هذه  ــاس بالخصـ ــعّة دون المسـ الجديدة، بما يمكن من توليد أدنى حد من النفايات المشـ

  المرافق.

وأطلقت الوكالة مشــروعاً تعاونياً جديداً بشــأن إخراج المفاعالت الســريعة المبّردة بالصــوديوم من الخدمة بهدف  -١٥
ــائدة مؤخراً، والممارســـات الجيدة، والمســـائل والتحديات المطروحة فيما يتعلق بإخراج هذا   الحالة عنجمع معلومات  السـ

 النوع من المفاعالت من الخدمة.
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  ياالستصالح البيئ

حـضر المؤتمر الدولي المعني بالتـصرف في المواد المـشعة الموجودة في البيئة الطبيعية في قطاع الـصناعة، الذي   -١٦
وأقَرَّ المؤتمر بالحاجة إلى اتباع سـياسـات واضـحة  دول أعضـاء. ١٠٥مشـاركاً من  ٦٨٠ُعِقَد كفعالية افتراضـية، أكثُر من  

تناداً إلى مخزونات مح ليمة فيما يتعلق بتقدير التكاليف، وذلك من على الصـعيد الوطني، اـس ددة بـشكل جيد وإلى منهجيات ـس
ــعة الموجودة في البيئة  ــرف في النفايات الناتجة عن المواد المشـ ــتراتيجيات فيما يتعلق بالتصـ ــع اسـ أجل التمكين من وضـ

   الطبيعية.

تعلق باألراضــي الملوثة إشــعاعياً وتبادل المشــاركون في االجتماع التقني بشــأن اســتخدام الضــوابط المنفذة فيما ي -١٧
الممارســات الجيدة والخبرات المكتســبة بخصــوص النهج المتبعة في إطار الضــوابط المنفذة فيما يتعلق باألراضــي الملوثة 

  إشعاعياً وبخصوص أداء هذه الضوابط.
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 بناء القدرات والمعارف النووية 
  من أجل تنمية الطاقة المستدامة

  الهدف

دعم الدول األعضـــاء في تعزيز قدراتها على صـــوغ اســـتراتيجيات وخطط وبرامج متينة في مجال الطاقة، وتحســـين فهم  
ــتدامة، مع  ــاهمة التكنولوجيا النووية في تحقيق أهداف التنمية المســ ودعم  التركيز على التخفيف من حدَّة تغيُّر المناخ.مســ

ــر المنهجيات   ــتخدامها، عن طريق نش ــاء قاعدة معارفها النووية وإدارتها واس الدول األعضــاء في تعزيز قدراتها على إنش
على واإلرشـــادات واألدوات في مجال إدارة المعارف؛ وتوفير التدريبات والخدمات ذات الصـــلة؛ وتحفيز إقامة الشـــبكات 

والحـصول على المعلومات في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية وحفظها وتزويد الدول األعـضاء بإمكانية   الـصعيد الدولي.
  الوصول إليها لتيسير تقاسم المعلومات فيما بين الدول األعضاء بطريقة مستدامة.

  نمذجة الطاقة ومصارف البيانات وبناء القدرات

 Energy, Electricity and Nuclear Power Estimatesأصــدرت الوكالة الطبعة األربعين من المنشــور المعنون  -١

for the Period up to 2050    من   ١) (الـعدد  ٢٠٥٠(التـقديرات بشـــــأن الـطاـقة والكهرـباء والقوى النووـية للفترة حتى ـعام
اهات العالمية في مجال القوى النووية بحســـب كل منطقة من ســـلســـلة البيانات المرجعية) الذي يقدم تفاصـــيل بشـــأن االتج

   مناطق العالم.

  ، ونموذج تحلـيل الطـلب على الـطاـقة   )ESST(  وجرى العـمل على االرتـقاء ـبأداة مـحاـكات ســـــيـناريوـهات الـطاـقة -٢
)MAED( وحزمة فيينا لتخطيط النظم اآللية ،)WASP(.ـصيغتها المحدَّثة  وأتيحت األدوات في   ، وعلى تحـسين هذه األدوات

للدول األعضـاء لتقييم عملية تطوير نظم الطاقة ولتخطيط نظم توليد الطاقة والتوـسع فيها على مدى فترة طويلة من الزمن، 
   ولتوفير إطار منهجي لتحليل االتجاهات فيما يتعلق باالحتياجات من الطاقة.

لقى خاللها أخـصائيون في مجال الطاقة والمناخ من فعاليةً تدريبيةً بـشأن تخطيط الطاقة، ت  ١٨واـستـضافت الوكالة   -٣
ــيا وأوروبا وأمريكا الالتينية والكاريبي الدعم لتقييم   ــتخدام نموذج تحليل احتياجات هذه المناطق أفريقيا وآسـ من الطاقة باسـ

معلومات الالزمة التخاذ ويُعَدُّ تحليل الطاقِة أمراً ضـرورياً لتوفير ال الطلب على الطاقة وأداة محاكات سـيناريوهات الطاقة.
  القرارات فيما يتعلق بتنمية الطاقة المستدامة واالنتقال إلى الطاقة النظيفة.

  تحليل العالقة بين الطاقة واالقتصاديات والبيئة

(تغيّر المـناخ والقوى النووية في عام   Climate Change and Nuclear Power 2020يـقّدم التقرير الـجديد المعنون  -٤
ــيما فيما   ) لمحة٢٠٢٠ ــتقبلية للطاقة النووية في التخفيف من حدة تغير المناخ، ال سـ ــاهمات الراهنة والمسـ عامة عن المسـ
ــى مع  ١٫٥إلى الحد من االحترار العالمي   بهدفيتعلق  ــناعي، بما يتماش ــتويات ما قبل العصــر الص درجة مئوية فوق مس

  .٢٠١٥اتفاق باريس لعام 

 Integrated Assessment of Climate, Land, Energyويعرض منشــور جديد آخر من منشــورات الوكالة عنوانه  -٥

and Water   ،الذي (التقييم المتكامل للمناخ واألراـضي والطاقة والمياه) نتائج المـشروع البحثي المنـسق بـشأن هذا الموـضوع
ــألة وضـــع وتطبيق إطار تحليلي لتخطيط الطاقة يُ تناول  ــمل مسـ ن من إجراء تقييم متكامل للمناخ، واألراضـــي (بما يشـ مّكِ

  األغذية)، والطاقة، والمياه.

 .٢٠١٩ونشرت الوكالة وقائع المؤتمر الدولي بشأن تغيُّر المناخ ودور القوى النووية، الذي ُعِقَد في عام  -٦
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ــيركز مشـــروع بحثي منســـق جديد عنوانه  -٧  :Economic Appraisal of Small Modular Reactor Projects وسـ

Methodologies and Applications   (التقييم االقتصادي لمشاريع المفاعالت النمطية الصغيرة: المنهجيات والتطبيقات) على
ق إلى المنهجيات  -نُُهج التقييم التقني االقتصــادي للمفاعالت النمطية الصــغيرة بما يشــمل المفاعالت الصــغرية، وســيتطرَّ

حلـيل التـكاليف، وتنظيم المشـــــاريع، والتقييم الـمالي، وإثـبات ـجدوى األعـمال وتقييمـها من الـناحـية الـخاصـــــة ـبالتخطيط وت
  االقتصادية.

على تعزيز  ، من خالل توقيعهـما على ـمذكرة تـفاهم، اتفـقت الوـكاـلة اـلدولـية للـطاـقة اـلذرـية والوـكاـلة اـلدولـية للـطاـقةو -٨
نتقال إلى الطاقة النظيفة وهي أنشـطة ضـرورية لتحقيق أهداف المناخ التعاون بشـأن األنشـطة المتعلقة بالقوى النووية وباال

   العالمية بحلول منتصف القرن.

في  رؤســاء شــبكة األمم المتحدة المعنيّة بالطاقة، أبرَز المدير العام غروســي دور الطاقة النووية  وخالل اجتماع  -٩
في الحوار الرفيع المسـتوى بشـأن الممكنة للوكالة    إلسـهاماتاعن   ر المناخ، فضـالً إلى الطاقة النظيفة ومكافحة تغيُّ   االنتقال
 األمين العام لألمم المتحدة. أطلقها، وهي مبادرة ٢٠٢١الطاقة 

منظمة قائمة في فيينا في إطار منصــة غير  ١١وترأس المدير العام أحد اجتماعات نادي فيينا للطاقة، الذي يجمع   -١٠
وشــارك المدير العام أيضــاً في فعالية جانبية ُعقدت على هامش المؤتمر الوزاري  رســمية إلجراء مناقشــات بشــأن الطاقة.

ــر   "عامل المرونة في نُُظم الطاقة النظيفة: األدوار التمكينية التي تؤديها الطاقة النوويةبعنوان "للطاقة النظيفة الحادي عشــ
تخدام جميع مصـاد  دد المدير العام خالل هذه االجتماعات على ضـرورة اـس ر الطاقة النظيفة المتاحة، بما في ذلك الطاقة وـش

  النووية، في سياق إزالة الكربون من قطاع الطاقة.

  إدارة المعارف النووية

 ."المســتدام في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية التعليمبعنوان "اختُتِم مشــروع بحثي منســق مدته أربع ســنوات  -١١
وطنية في اعتماد ممارســــات ابتكارية في مجال تكنولوجيا المعلومات، وجرى في إطار هذا المشــــروع دعُم الســــلطات ال

ــروع من زيادة التعاون فيما يتعلق بقطاع التعليم  وتطويُر أدوات جديدة قائمة على تكنولوجيا المعلومات، كما مكن هذا المش
   في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية في البلدان المشاركة .

ــهادات اعتماد من األكاديمية الدولية لإلدارة النووية وهي:وتلقَّت ثالث  -١٢ جامعة نورث ويســت وجامعة  جامعات ش
وتشير الشهادات الممنوحة  ويتووترزراند في جنوب أفريقيا، وجامعة بودابـست للتكنولوجيا والعلوم االقتـصادية في هنغاريا.

 ً مل تدريبا تير في هذه الجامعات الثالث تـش  فيما يتعلق بمجموعة من الكفاءات حددت الوكالة ضـرورة إلى أن برامج الماجـس
   توافرها في الحاصلين على شهادات الماجستير لكي يصبحوا مديرين أكفاء في القطاع النووي.

ــ   -١٣ دولة عضـواً   ١٥جامعة من   ٢٥وخالل االجتماع السـنوي لألكاديمية الدولية لإلدارة النووية، أتاحت الوكالة لــــ
ُط لتـقديمـها في مـجال إدارة التكنولوجـيا  عن  وـمات  محفالً لتـبادل المعل برامج الـماجســـــتير التي تـقدمـها ـهذه الـجامـعات أو تَُخّطِ

   النووية.

ُم المنشــــور الجديد المعنون   -١٤  International Nuclear Management Academy Master’s Programmes inويُقّدِ

Nuclear Technology Management    ا ال إدارة التكنولوجـي ة في مـج ة لإلدارة النووـي دولـي ة اـل اديمـي اجســـــتير األـك (برامج ـم
برامج الماجســتير التي تركز  عن من ســلســلة الطاقة النووية الصــادرة عن الوكالة) معلومات   NG-T-6.12النووية) (العدد  

ل في القطـاع النو ا العـم ادة التي يتطلبـه اءات في مجـالي اإلدارة والقـي ات برامج على الكـف ه وصـــــف لمتطلـب وي، ويرد فـي
 ).١ماجستير األكاديمية الدولية لإلدارة النووية في مجال إدارة التكنولوجيا النووية (الشكل 
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  (صورة أرشيفية).  مشاركات في دورة دراسية في مجال إدارة المعارف النووية ُعِقدت في ترييستي، إيطاليا -١ -الشكل

 Application of Plant Information Models to Manage Design Knowledge throughويقدم المنشــور المعنون  -١٥

the Nuclear Power Plant Life Cycle  تطبيق نماذج المعلومات عن المحطات إلدارة المعارف المتعلقة بالتصـــميم طوال)
ة   اـل ــادرة عن الوـك ة الصـــ ة التقنـي ة) (الوثيـق اة محطـات القوى النووـي اذج  )  TECDOC-1919دورة حـي ة عن نـم لمحـة عـاـم

ــميم   ــل بإدارة المعارف المتعلقة بالتصـ ــيها تطبيقُها فيما يتصـ المعلومات عن المحطات، مع التأكيد على األهمية التي يكتسـ
  طوال دورة حياة محطات القوى النووية.

رات األداء الرئيـسية فيما يتعلق بإدارة  افتراـضياكما ُعِقد    -١٦ اجتماع تقني لوـضع إرـشادات بـشأن منهجية لتحديد مؤشـِّ
رات األداء  المعارف داخل المنظمات النووية. ــِّ ــتفادة في إطار عملية تحديد مؤشـ ــاركون الدروس المسـ وتبادل خالله المشـ

  ذات الصلة التي أعدتها الوكالة في هذا الصدد. الرئيسية واستخدامها وقدموا تعليقات بشأن مسودة الوثيقة التقنية

وخالل حلقة عمل تدريبية بشـأن منهجية أداة الوكالة الخاصـة بتقييم نُضـج إدارة المعارف، تعلم المشـاركون كيفية   -١٧
ــمن اإلطار العام إلدارة المعارف ــاعدة في تحديد نقاط القوة والمجاالت التي يتعين تطويرها ضـ ــتخدام هذه األداة للمسـ  اسـ

   داخل المنظمات.

  جمع المعلومات النووية ونشرها

تعزيز  "النظام الدولي للمعلومات النووية (نظام إينيس) ـسلسلة حلقات دراسية شبكية عنوانها اـستهل القائمون على  -١٨
وُعِقدت ثالث حلقات دراســـية شـــبكية ضـــمن هذه الســـلســـلة بالتعاون مع مســـؤولي   ."المراكز الوطنية للمعلومات النووية

  مشاركاً. ٩١دولة افريقية، واجتذبت الحلقات الدراسية الثالث  ١١تصال التابعين لشبكة إينيس في اال
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  العلوم النووية 

  الهدف

ة  ة التكنولوجـي أداة لتحقيق التنمـي ة وتطبيقهـا ـك دراتهـا في مجـال تطوير العلوم النووـي ــاء في تعزيز ـق دول األعضـــ دعم اـل
استغاللها بفعالية،  دعم الدول األعـضاء في تعزيز تـشغيل مفاعالت البحوث تشغيالً مستداماً، بما في ذلك   واالقتـصادية لديها.

  وفي تنفيذ مشاريع مفاعالت البحوث الجديدة وبرامج بناء القدرات النووية القائمة على الوصول إلى مفاعالت البحوث.

  البيانات النووية

مرة لمسـتخدم منفرد في أكثر من   ١٢٠٠٠٠الخاص بالوكالة   Isotope Browserتمَّ تنزيل تطبيق متصـفح النظائر  -١
هام في  ١بلداً (الـشكل  ١٤٠ تخدمين من اإلـس يفرة المصـدرية إلصـدار مفتوح المصـادر، ما يمّكن المـس ). وأعدَّت الوكالة الـش

 تطويره.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
وهو يقّدم أهّم خصائص ما  هو تطبيق أطلقته الوكالة يمكن تثبيته على الهواتف الذكية. Isotope Browserمتصفح النظائر  -١ الشكل

للنويدات، مع تمكين التكبير/التصغير والنقر، وجدوالً دوريا للعناصر   LiveChartوهو يتضمَّن مخّططاً حيا  نويدة. ٤٠٠٠يربو على 
  بما يتيح االختيار والتنقل بسهولة.
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صـــــداراً ـخاصـــــا من "بـياـنات تـفاعـُل المواد اـلذرـية ومواد البالزـما فيـما يخص االنصــــــهار" ونشـــــرت الوـكاـلة إ -٢
Atomic and Plasma–Material Interaction Data for Fusion    يتضــمَّن عشــر مقاالت تســتعرض حصــيلة مشــروع بحثي

   أجهزة االندماج".الجدران والتنجستن المشعَّع وسبائك التنجستن في -منسَّق بعنوان "التفاعل البالزما

ق بعنوان "نـفاذ الهـيدروجين في المواد المتعلـقة ـباالـندـماج" لتوفير بـياـنات تجريبـية   -٣ وأُطلق مشـــــروع بحثي منســـــَّ
ــتخدم البيانات المتأتية من هذا المشــروع  ونظرية عن نفاذ الهيدروجين في مواد ومكونات جدار المفاعل االندماجي. وســتُس

  المرجعية لرموز نمذجة نفاذ الهيدروجين في ظروف االندماج ذات الصلة.البحثي المنسَّق في المقارنة 

  مفاعالت البحوث

  استخدام مفاعالت البحوث وتطبيقاتها

ابلـية تطبيق   أطلـقت الوـكاـلة دورة ـجدـيدة للتعلُّم اإللكتروني عن التصـــــوير النيوتروني -٤ تتـناول النـطاق العريض لـق
  التصوير النيوتروني، من المبادئ األساسية التي تحكم استخدامه إلى التقنيات التجريبية الجديدة والناشئة.

وعقدت الوكالة، بالتعاون مع المنظمة األـسترالية للعلوم والتكنولوجيا النووية، النـسخة األولى من الدورة التدريبية  -٥
ن دعم النســـاء في تعليم العلوم النووية والتواصـــل بشـــأنها: برنامج التعليم المســـتمر لفائدة أســـتاذات العلوم في  اإلقليمية ع

ــل العلمي. ــعى العالمي  الجامعات والمهنيات العامالت في مجال التواصـ وركزت الدورة على دور العلوم النووية في المسـ
  لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

  لبحوث الجديدة وإرساء البنى األساسية وبناء القدراتمشاريع مفاعالت ا

وقَّعت الوكالة اتفاق اسـتضـافة مع الجامعة التقنية التشـيكية في براغ واتفاقيَتَي اسـتضـافة مع الجامعة البيالروسـية  -٦
بكة اإل نترنت في  الحكومية والمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية في تونس بـشأن مـشروع مختبر المفاعالت على ـش

ويوفر مشــروع مختبر المفاعالت على شــبكة اإلنترنت لطالب الهندســة النووية والشــبّان المتخصــصــين فرصــة   أوروبا.
  المشاركة في التجارب التي تُجرى في المفاعالت عن طريق البث المباشر عبر اإلنترنت.

ت في مفاعالت البحوث لفائدة الدول ودعمت الوكالة حلقة العمل المنعقدة في بلجيكا وفرنســــا بشــــأن بناء القدرا -٧
اة من الوكالة كمراكز دوليةً أاألعـضاء في   فريقيا وآـسيا ومنطقة المحيط الهادئ، والتي نُّظمت باالـشتراك مع المراكز المـسمَّ

 . قائمة على مفاعالت البحوث في مركز البحوث النووية البلجيكي، والمفوضــــية الفرنســــية للطاقة الذرية والطاقات البديلة
وزار ثالثة عشــر مشــاركاً من عشــر دول أعضــاء مفاعالت البحوث والمختبرات المســاندة في بلجيكا وفرنســا، وناقشــوا 
مشــاريع مفاعالت البحوث ببلدانهم وحددوا فرص التعاون واحتياجات التدريب التي يمكن تلبيتها باســتخدام مرافق المراكز 

اة من الوكالة كمراكز دوليةً قائمة عل ى مفاعالت البحوث في المفوـضية الفرنـسية للطاقة الذرية والطاقات البديلة وفي  المـسمَّ
  مركز البحوث النووية البلجيكي.

  دورة وقود مفاعالت البحوث

ــديد اإلثراء  -٨ ــوالت اليورانيوم غير الشــ نع كبســ ــُ ــأن القدرات العالمية على إنتاج وصــ خالل االجتماع التقني بشــ
بدون اليورانيوم  ٩٩-قاسـَم المـشاركون رؤاهم بـشأن التقدُّم المحَرز نحو إنتاج الموليبدينوم، ت٩٩-ألغراض إنتاج الموليبدينوم

  الشديد اإلثراء.

وأتاح االجتماع التقني بـشأن الممارـسات الراهنة وأوجه التقدُّم في مجال الخزن الجاف للوقود المـستهلَك لمفاعالت   -٩
ف في الوقود المســتهلَك البحوث محفالً لمالكي مفاعالت البحوث ومشــغّليها وم صــّمميها والرقابيين عليها ومنظمات التصــرُّ

 لمناقشة وتبادل المعلومات والخبرات والمعرفة العملية فيما يتعلق بالخزن الجاف للوقود المستهلَك لمفاعالت البحوث.
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ــرت الوكالة الوثيقة التقنية "خواص المواد لوقود اليورانيوم -١٠ ــعَّع لمفاعالت البحوث"  الموليبدينوم غير  -ونشــ المشــ
Material Properties of Unirradiated Uranium–Molybdenum (U–Mo) Fuel for Research Reactors   وثيقة الوكالة)

الموليبدينوم غير المشـعَّع التي -) التي تصـف خواص المواد لجميع مكونات وقود اليورانيومIAEA-TECDOC-1923التقنية  
  اء الوقود وأمان مفاعالت البحوث.هي أساسية لتقييم أد 

  تشغيل مفاعالت البحوث وصيانتها

ــيانتها. -١١ ــغيل مفاعالت البحوث وص ــورين عن تش ــدار منش ــف  تمَّ إص ــد الحالة وكش ــور المعنون "رص فأما المنش
 Condition Monitoring and Incipient Failure Detectionاألعطال األولية في المعدات الدوارة داخل مفاعالت البحوث" 

of Rotating Equipment in Research Reactors (IAEA-TECDOC-1920)   ــد حالة المعدات ــيات رصـ ــاسـ ــمن أسـ فيتضـ
الدوارة، والمعايير والمبادئ التوجيهية، واســــتراتيجيات التنفيذ، والحالة الراهنة والتطورات األخيرة، فضــــالً عن الخبرة  

وأما المنشــور المعنون "مبادئ توجيهية لتقييمات تشــغيل وصــيانة  ضــاء.المكتســبة من المشــاريع المنفَّذة في الدول األع
  Guidelines for the Operation and Maintenance Assessment for Research Reactors (OMARR)مفاعالت البحوث" 

ــيانة مفاعالت البحوث   ٤٤(العدد   ــغيل وصـ ــلة خدمات الوكالة) فيقدم معلومات عن اإلعداد لبعثات تقييمات تشـ ــلسـ من سـ
  وتنفيذها واإلبالغ عنها، بما في ذلك بعثات المتابعة.

الت   تطبيقات المعّجِ

ر الن -١٢ يوترون في نواة ســتســهم االســتنتاجات المتمخضــة عن االجتماع التقني بشــأن أوجه التقدم في العالج بأَســْ
ر النيوتروني"   Current Status of Neutron Captureالبورون في تحديث المنشـور المعنون "الوضـع الحالي للعالج باألَسـْ

Therapy (IAEA-TECDOC-1223) ٢٠٠١، الصادر في عام.   

  Modern Neutron Detectionويغطي المنشــور الجديد المعنون "األســاليب الحديثة في الكشــف عن النيوترونات"  -١٣
(IAEA-TECDOC-1935)   ــطة المدى لتطوير ــتقبلية متوســ ــف عن النيوترونات ويقّدم نظرة مســ الحالة الراهنة لفن الكشــ

  تكنولوجيا الكشف عن النيوترونات، بما في ذلك المواد الجديدة، وإلكترونيات الكواشف، وتقنيات التشعُّب الطيفي.  

الت اإللكتروســتاتية: من المبادئ األســاســية   وأطلقت الوكالة دورة تعلُّم إلكتروني -١٤ جديدة بعنوان "مقدمة إلى المعّجِ
وتقّدم الدورة معلوماٍت نظرية وعملية عن التشـــغيل والصـــيانة الفعّالين والمأمونَْين للمعجالت،  إلى التشـــغيل والصـــيانة".

  لك عن اإلجراءات التشغيلية.ومصادر األيونات، ونظم ومكونات المرافق األخرى، واألجهزة المرتبطة بها، وكذ 

وفي إطار اتفاقيتَي ـشراكة مع مركز إليترا ـسنكروترون في ترييـستي بإيطاليا ومعهد رودر بوكوفيتش في كرواتيا  -١٥
ص ٢(الشـكل   يوماً من وقت الُحزم اإلشـعاعية لعشـر جماعات بحثية من سـت دول أعضـاء باسـتخدام المحطة  ٧٤)، ُخصـّ

ألـشعة الـسينية المـشتركة بين الوكالة ومركز إليترا ـسنكروترون في ترييـستي بإيطاليا، فيما ُخصـّص النهائية التجريبية لتألُّق ا
يوماً من وقت الُحزم اإلشـعاعية لتسـع جماعات بحثية من خمس دول أعضـاء باسـتخدام البنية األسـاسـية لمرفق الُحزم  ٢٦

البحثـية من بحوث المواد االندماجـية واختـبار الكواشـــــف    وتراوحت المـجاالت األيونـية الـتابـعة للوكالة ومشـــــتَرَكة التمويل.
  وعلوم الحياة إلى الدراسات البيئية والكيمياء الكهربائية والتراث الثقافي.
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"  الذي دعمت الوكالة تركيبه  He Ion Source and DiFU Dual-Beam Facilityمرفق المصادر األيونية والُحزم المزدوجة " -٢ الشكل
في معهد رودر بوكوفيتش في كرواتيا، يكفل االستفادة من التجارب في مجال بحوث المواد ألغراض االندماج، إلى جانب مجاالت 

 بحثية أخرى.

  األجهزة النووية

طيار، المرحلة الثانية: اـستُكمل مـشروع الوكالة المعنون "رـسم الخرائط البيئية الـسريعة باـستخدام الطائرات بدون   -١٦
تخدام الطائرات بدون   صـة تحديداً الـس يما باليابان، بوضـع المعدات ومنهجية مخصـَّ غيلي" الداعم لمحافظة فوكوـش الدعم التـش

رت ووفرت الوكالة نظاَم أجهزة كامالً قائماً على الطائرات بدون طيار، وساعدت  طيار المجهَّزة. وفي إطار المشروع، طوَّ
   ).٣ائط اإلشعاعية التجريبية وكذلك في تدريب موظفي المحافظة المعنيين على استخدام المعدات (الشكل في رسم الخر

ة المنخرـطة في تحلـيل  -١٧ ة النووـية والتقنـيات ذات الصــــــل اءة لمختبرات التقنـيات التحليلـي ار كـف ة اختـب اـل أطلـقت الوـك
دت بعينات الوكالة لغرض تحليلها.دولة عضو ٥٥مختبر في  ١٠١وقبل الدعوةَ   مختلف العينات والمواد.    اً ُزّوِ
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تكنولوجيا جديدة باستخدام طائرات بدون طيار، طورتها الوكالة لتستخدمها سلطات محافظة فوكوشيما باليابان، تسمح   -٣ الشكل
 (الصور مهداة من محافظة فوكوشيما).  بالقياسات اإلشعاعية.

  االندماج النووي

 Challenges for Coolantsنشـرت الوكالة "التحديات التي تواجه المبّردات في نُظم طيف النيوترونات السـريعة"  -١٨

in Fast Neutron Spectrum Systems (IAEA-TECDOC-1912)     التي تقيّم خيـارات المبّردات المختلفـة التي يُنظر فيهـا
الت؛  للتطبيـقات النووـية ذات نُظم طيف نيوتروـنات ســـــريـعة، م المعّجِ دـماج واالنشــــــطار والنظم التي تعـمل ـب ـثل نظم االـن

  ويتضمَّن المنشور أحدث المعلومات في هذا المجال؛ ويحّدد الحتياجات البحثية اإلضافية.

ــور  -١٩ ــارات نحو الطاقة انطالقاً من االندماج بالقصـ ــق الجديد للوكالة المعنون "مسـ ــروع البحثي المنسـ ويُعَدُّ المشـ
وـسيـستمر  واد وتطوير التكنولوجيا" الرابع ـضمن ـسلـسلة من المـشاريع البحثية المنسـَّقة عن هذا الموـضوع.الذاتي: بحوث الم

المشــروع في تيســير التعاون الدولي وتبادل المعلومات عن أنشــطة البحث والتطوير في مجال االندماج بالقصــور الذاتي،  
تخدام تكنولوجيات االندماج بالقصـور الذاتي في ال يعزز اـس ية والتطبيقات الصـناعية.وـس اـس وُدّونت نتائج مـشروع  علوم األـس

بحثي منسـق سـابق ضـمن السـلسـلة في منشـور جديد للوكالة بعنوان "الطاقة من االندماج بالقصـور الذاتي: المواد الهيكلية 
 Pathways to Energy from Inertial Fusion: Structural Materials for Inertialلمرافق االـندـماج ـبالقصـــــور اـلذاتي"  

Fusion Facilities (IAEA-TECDOC-1911).   

ــق لها في مجال التقنيات القائمة على المعّجالت لبحوث المواد المتعلقة  -٢٠ ــروع بحثي منسـ وأطلقت الوكالة أول مشـ
ــعيع وتحديد خواص المواد فيما يتعلق  بتكنولوجيا بتكنولوجيا االندماج، المعنون "تطوير وتطبيق تقنيات الُحزم األيونية لتشـ

وســيســاعد المشــروع األوســاط الدولية لتحليل الُحزم األيونية في تنســيق الجهود البحثية الهادفة إلى فهم جوانب  االندماج".
   التلف اإلشعاعي المستحث باأليونات في المواد ذات الصلة بتكنولوجيا االندماج وكذلك تحليلها وتفسيرها.

ك بين الوكالة والمفاعل التجريبي الحراري النووي الدولي بشــــأن األمان وركَّز االجتماع التقني األول المشــــتر -٢١
والوقاية من اإلشـــعاعات فيما يتعلق بمفاعالت االندماج على مســـائل األمان والوقاية من اإلشـــعاعات فيما يتعلق بمرافق  

  االندماج التجريبية، مع التركيز على المفاعل التجريبي الحراري النووي الدولي.
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 حالة دراسة

إتاحة االطالع على البحوث النووية لجميع البلدان: برنامج مراكز 
  االمتياز الدولية القائمة على مفاعالت البحوث 

  
البحوث ببلدان  مبادرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية تمّكن الباحثين من بلدان مختلفة من إجراء التجارب والعمل في مرافق مفاعالت 

  أخرى، ومنها المفاعل النووي األردني للبحوث والتدريب.

ــتخدم   لطالما كانت مفاعالت البحوث مراكَز ابتكاٍر للعلوم والتكنولوجيا النووية منذ بداية الطاقة النووية. -١ وهي تُسـ
ة. ادرة مراكز   في بحوث المواد وتـعدـيل المواد، وإنـتاج النـظائر المشـــــعـّ ائـمة على مـفاعالت  وتمّكن مـب ة الـق دولـي از اـل االمتـي

اة من الوكالة الباحثين من مختلف البلدان من االـستفادة على تدريبات عملية مثلما تتيح لهم فرـصة  ICERRالبحوث ( ) المـسمَّ
   إجراء التجارب والعمل في أحدث المرافق في بلدان أخرى.

قة الذرية والطاقات البديلة أول مراكز االمتياز  وفي الســنوات الخمس منذ أن أصــبحت المفوضــية الفرنســية للطا -٢
فعالية في إطار المخّطط الخاص  ٦٠، اســتضــافت المفوضــية قرابة  ٢٠١٥الدولية القائمة على مفاعالت البحوث في عام  

ة، وأنشــــــطة البـحث والتطوير  ات العملـي دريـب ة، وحلـقات العـمل، والـت ارات العلمـي ذكورة، ويشــــــمل ذـلك الزـي المراكز الـم ـب
وتُظهر تجربة المفوـضية الفرنـسية للطاقة الذرية والطاقات البديلة، في عملها مع معاهد البحوث العلمية المنتـسبة  تركة.المـش

ا واألردن والمغرب  دونيســــــي ّل من الجزائر وإـن اعالت البحوث في ـك ة على مـف ائـم ة الـق دولـي از اـل امج مراكز االمتـي إلى برـن
ــلوفينيا وتونس واإلمارات العربية المتح ــاِعف للقوة في تعزيز  وســ دة، كيف أن البرنامج المذكور يقوم بدور العامل المضــ

 التدريب المتقدم وكذلك أنشطة البحث والتطوير المشتركة حول العالم.
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ــة   -٣ ائـمة على مـفاعالت البحوث، أُتيـحت لعلـماء من الجزائر فرصـــ ة الـق دولـي از اـل امج مراكز االمتـي وفي إـطار برـن

لفرنسـية للطاقة الذرية والطاقات البديلة والوصـول إلى مرافقها، بما في ذلك مختبر قياس الجرعات التعاون مع المفوضـية ا
ــية في كاداراش. ــوير  التابع للمفوض ــتخدمهما ألغراض من قبيل إنتاج النظائر، والتص وتدير الجزائر مفاعلَْين بحثيَّْين وتس

  اإلشعاعي، والتدريب.

الطاقة الذرية الجزائرية: "أثرى المتخصـصـون في مفاعالت البحوث من وقال عبد الحميد مالح، رئيس محافظة   -٤
"وســيســتخدمون هذه المعرفة  الجزائر معرفتهم في مجال األمان النووي وأســاليب قياس التدفقات واألطياف النيوترونية".

االســـــتـخدام األمـثل في  لتعزيز أـمان مـفاعالتـنا واســـــتـخدامـها، بـما في ذـلك إنـتاج النـظائر المشــــــعة، وبحوث المواد، وبلوغ  
  استهالك الوقود".

زيارة   ٦٦وعلى مدى الســـنوات الخمس الماضـــية، نّظمت المفوضـــية الفرنســـية للطاقة الذرية والطاقات البديلة   -٥
أذربيجان، واألردن، وإســـرائيل، وإندونيســـيا، وبنغالديش، وبولندا، وتركيا، والجزائر، والفلبين، وفييت  علمية لعلماء من 

متدّرباً من األرجنتين، وبنن، واألردن،  ١٣كما اســتضــافت   .وماليزيا، والمملكة العربية الســعودية، وميانمار  كينيا،، ونام
ــتراك مع ٢٠٢٠وفي عام   وموريتانيا، وتونس، وفيتنام. ــية للطاقة الذرية والطاقات البديلة باالش ، نّظمت المفوضــية الفرنس

ف على مراكز االمتياز الدولية القائمة على  ١٣مركز البحوث النووية البلجيكي جولةً لفائدة  مشـاركاً من عشـرة بلدان للتعرُّ
  مفاعالت البحوث.

: "نحن ننظر إلى بـناء الـقدرات البشـــــرـية Jules Horowitzوـقال جـيل بينـيان، ـمدير الشـــــؤون اـلدولـية في مـفاـعل   -٦
الســنوات الخمس الماضــية، تمكنت المفوضــية "وفي   كمســألة أســاســية في االســتخدامات الســلمية للطاقة والعلوم النووية".

الفرنسـية للطاقة الذرية والطاقات البديلة من التعاون بنجاح مع معاهد من سـبعة بلدان إلرسـاء وتعزيز الروابط بين العلماء 
 والمهندسين وتشجيع البحوث".

ما داخل مفاعل ويتذكر باحث ســلوفيني تجربته في اســتخدام المخطط لتطوير عمله في توصــيف حقل أشــعة غا -٧
نووي. "لقد مكنتني مراكز االمتياز الدولية القائمة على مفاعالت البحوث من التواصــل مع قياديين في مجاِل بحثي، ســواء  

وســــاعدني ذلك كثيراً في أطروحتي لنيل درجة الدكتوراة عن التقنيات   على الصــــعيد التجريبي أو على صــــعيد النمذجة.
ليات المحاكاة المتعلقة بمواد المفاعل، والتشـــغيل اآلمن واإلخراج من الخدمة، وبحوث الجديدة في قياســـات اإلشـــعاع وعم

ــعار هذه الثقافة   االندماج النووي. ــتشـ ــاركة في بحوث في مختبرات خارج البالد، واسـ ــة رائعة للمشـ ــاً فرصـ وكانت أيضـ
   وتجربتها".

ا ثـمة قراـبة   -٨ ا قـيد التشـــــغـيل في    ٢٣٠وـحالـي داً.  ٥٤مـفاعالً بحثـي وتشــــــمل مراكز االمتـياز اـلدولـية الـقائـمة على  بـل
االتحاد الروســــي، وبلجيكا، وجمهورية كوريا، ورومانيا،  مفاعالت البحوث المفاعالت البحثية والمرافق المرتبطة بها في  

  .وفرنسا، والواليات المتحدة األمريكية

 



التقنیات النوویة من أجل التنمیة وحمایة البیئة

المشاركة في

مؤتمراً ۳۸
وندوة مــن االجتماعــات التقنیة ٥۱

واالستشــاریة والتنســیقیة البحثیــة

مشروعاً 
بحثی�ا منسَّقاً

۸۱ حلقة دراسیة 
شبكیة

۸۸

قاعدة بیانات
في المجمل

۲۰
ORION       IMAGINE

قاعدتا بیانات جدیدتان
في عام ۲۰۲۰



مــا في ذلك ۰٦۷ ۲۰ 
ً مستخدما

ــع الصحة البشــریة مجمَّ

 ۹۳ ۸٦٥
مستخدماً ۲۳۱

مقاالً ورســالة إخباریة 
علــى الموقــع الشــبكي للوكالة

۲۹
مقاالً في المجالت العلمیةمنشوراً

من مجموعات المبادئ التوجیھیة 
واألدلة والبروتوكوالت

 ۳۷
۲۷۳

مركزاً متعاوناً لدیھم اتفاق ساٍر 
مع الوكالة في إطار إدارة العلوم 

والتطبیقات النوویة

۳۷ ٤۰
 من دورات التعلُّم اإللكتروني 

والدورات المقدمة عبر اإلنترنت

۲۰۲۰
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  األغذية والزراعة 

  :الهدف

دعم الدول األعـضاء في تحـسين الكفاءة والتكثيف المـستدام لإلنتاج الزراعي، وتحـسين األمن الغذائي العالمي من خالل بناء  
بل العيش أمام  القدرات ونقل التكنولوجيا إلى الدول األعضـاء. تخدام التقنية النووية لزيادة صـمود سـُ التهديدات واألزمات اـس

ــالمة األغذية، والطوارئ  د سـ التي تؤثر في الزراعة، بما في ذلك تغيّر المناخ، والتهديدات البيولوجية، والمخاطر التي تهّدِ
  النووية أو اإلشعاعية.

  تقديم الدعم للمعايير الدولية الخاصة بتطبيق التكنولوجيا اإلشعاعية

عيع الخاّص بالصـحة النباتية الطريَق أمام صـادرات الفواكه من فييت نام إلى الواليات المتحدة األمريكية   -١ فتح التـش
، أبرمت فييت نام اتفاقاٍت ثنائية تسمح بالتجارة في الفواكه المشعَّعة ٢٠٢٠وفي عام   مليون دوالر أمريكي سنويا.  ٢٠بقيمة  

ممكنة لوال أن التشــعيع بأشــعة غاما والُحزم اإللكترونية واألشــعة الســينية يوفر وســيلة ولم تكن هذه التجارة   مع أســتراليا.
خالية من المواد الكيميائية لمنع اآلفات المنتقلة بالتطفُّل من ترـسيخ نفـسها في المناطق المـستوِردة مع ـضمان احتفاظ الفاكهة 

 ).١عالية الجودة بمظهرها وملمسها ومذاقها (الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  (الصورة مهداة من مركز هانوي للتشعيع.)  صناديق مليئة بثمار فاكهة الليتشي قيد التحضير لتشعيعها في فييت نام.  -١ -الشكل
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من المعايير الدولية لتدابير الصــــحة النباتية، والذي  ١٨، ركزت الوكالة على تنقيح المعيار رقم ٢٠٢٠وفي عام   -٢
يوفر إرـشادات عن اـستخدام التـشعيع كتدبير من تدابير الـصحة النباتية، لتوفير المتطلبات التقنية للعملية ورفع الحد األقـصى  

ــعي ــينية لتش ــعة الس ــموح به من طاقة األش والتغيير  مليون الكترون فلط. ٧٫٥مليون الكترون فلط إلى  ٥ع األغذية من  المس
مليون الكترون فلط سـيضـاعف تقريباً الكفاءة التي يتم بها تحويل حزمة إلكترونية إلى أشـعة سـينية، دون  ٧٫٥المقترح إلى 

لع ويقلل من تكاليف المعالجة، ما يجعل وهذا من ـشأنه أن يـسمح بمزيد من ناتج ال أي آثار تطال الفعالية أو ـسالمة الغذاء. سـّ
  األشعة السينية أكثر اقتصاداً واستدامةً.

  تحسين إدارة المياه الزراعية

 تُعُدُّ رطوبة التربة أحد المتغيرات المهمة في إدارة الري، والنمذجة الهيدرولوجية، والتنبؤ بالفيضــانات والجفاف. -٣
ــعت الوكالة التكنولوجيا ال٢٠٢٠وفي عام   ــعة الكونية من خالل دمج ، وضـ ــعار نيوترونات األشـ ــتشـ تلك نووية لجهاز اسـ
خرائط عالية الدقة   إلنتاج  Sentinel-1بـصور األقمار االـصطناعية الملتقطة من الرادار ذي الفتحة االـصطناعية   التكنولوجيا

   لرطوبة التربة من شأنها دعم إدارة أفضل للمياه الزراعية.

في رصـد رطوبة التربة بدقة مكانية وزمنية عالية من خالل الجمع بين االسـتشـعار    ويمكن لهذه الخطوة الرئيسـية -٤
عن بُعد والتكنولوجيا النووية لجهاز استشعار نيوترونات األشعة الكونية أن تحّسن بيانات رطوبة التربة المقدَّرة عن طريق 

ــعار عن بُعد. ــتش ت في مختبرات زايبرســدورف التابعة للوكالة، وتشــكل أنشــطة البحث والتطوير المذكورة، التي نُِفّذ  االس
ق المعنون "تحسـين صـمود الزراعة وأمن المياه باسـتخدام تكنولوجيا نيوترونات   عنصـراً مهما في المشـروع البحثي المنسـَّ

   األشعة الكونية".

  تأثير األسمدة الفوسفورية في الزراعة والبيئة

تاجية المحاصــيل، لكنها يمكن أن تســبب تلّوثاً بيئيا خطيراً عند من المعروف أن األســمدة الفوســفورية تزيد من إن -٥
وقد ثبتت ـصعوبة رـصد التلوث بالفوـسفور في البيئات الطبيعية باـستخدام النظائر المـستقرة ألن  اـستخدامها على نحو مفرٍط.

   ياراً هنا.)، ما يعني أن اقتفاء األثر ليس خ٣١-الفوسفور يحتوي على نظير مستقر واحد فقط (الفوسفور

ولتقييم التلوث ـبالفســـــفور في النظم اإليكولوجـية للمـياه الـعذـبة وفي البيـئة، ـقاـمت الوـكاـلة، من خالل دعم تقني من  -٦
مشـروع بحثي منسـق وأنشـطة البحث والتطوير التطبيقية في مختبرات زايبرسـدورف التابعة للوكالة، بتعديل تقنية ُطّورت 

وتتضــمن الطريقة اســتخراج الفوســفور من .  )pO18δ(  في الفوســفات  تتضــّمن النظائر المســتقرة لألكســجين ٢٠١٨في عام  
فات الفضـة   تقصـاءات   .)4PO3Ag(التربة وتنقيته وتحويله إلى فوـس تخدام التقنية المعدَّلة في اـس وبدأت الدول األعضـاء في اـس

   جودة المياه لتحديد منشأ الفوسفور، ما يسمح لها بوضع استراتيجيات استصالحية مناسبة.

  ُرقاقة حمض نووي لتحسين اإلبل  تطوير

قة وراثيا  -٧ تقليديا، يعتمد تحســــين الثروة الحيوانية على العملية البطيئة والمكلفة المتمثلة في انتقاء الحيوانات المتفّوِ
اسـتيالد   واليوم، تجعل أوُجه التقدُّم في التكنولوجيات النووية والجينومية ذات الصـلة من الممكن تقدير إمكانات واسـتيالدها.

ــجين (حمض   ــاطة من خالل النظر إلى حمضــه الريبي النووي المنزوع األوكس حيوان معيّن في يوم والدته، ويتم ذلك ببس
  د.ن.أ).

مات معيّنة على كروموسـومات حيوان ما  -٨ والتي  -ما يسـمى بواسـمات د.ن.أ   -وتحدد الخرائط الجينومية موقع سـِ
ج هذه الخرائط الجينومية باســــتخدام تقنية نووية تعرف باســــم رســــم الخرائط الهجينية ويتمُّ إنتا تُعدُّ مهمة إلنتاج الغذاء.

ــعاعية. ــمات على ُرقاقة د.ن.أ، ومن ثمَّ يمكن   اإلش ــرات اآلالف من الواس ع عش ــم الخريطة الجينومية كاملةً، تُجمَّ ففوَر رس
ن أن يســاعد ذلك على تســريع المكاســب الجينية ويمك  اســتخدام هذه الرقاقة لتحديد إمكانات اســتيالد حيوان ما فور والدته.

  السنوية وزيادة إنتاجية الحيوان خالل وقت قصير.
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ــا)، وجامعة ٢٠٢٠عام    وفي -٩ رت الوكالة، بالتعاون مع جامعة فيينا للطب البيطري (النمسـ (المملكة   كارديف، طوَّ
ــر، ومنغوليا، والمغرب،  ــين، ومصــ ــين الجينات وحفظها (الجزائر، والصــ المتحدة) واالتحاد الدولي لإلبل المعنّي بتحســ

 عالية إبل  واسـتيالد   النتقاء األنواع  متعددة  اإلبل لفصـائل.ن.أ. د وباكسـتان، والسـودان، واإلمارات العربية المتحدة)، ُرقاقة  
قاقة  جدوى  من  التحقُّق  اآلن  ويتمُّ   .)٢(الشكل    اإلنتاجية  وزيادة  اإلنتاجية  لإلبل  الدولي  االتحاد   خالل  من  ميدانيا  واختبارها  الرُّ

 .وحفظها الجينات بتحسين المعنيّ 

 

  (الصور مهداة من: محمد شمس الدين).  الجمال الباكترية المحلية ذات السنامين في منغوليا. -٢ -الشكل
  

  االستيالد الطفري للنباتاتتعزيز شبكة  

نة  ٢٥، أثمر الدعم التقني المقدَّم من الوكالة عن تطوير ٢٠٢٠في عام   -١٠ ــَّ من أصــناف المحاصــيل الجديدة والمحس
ــتيالد  في الدول األعضــاء. ــبكة االس ــيا والمحيط الهادئ هي ش ــبكة تجريبية في منطقة آس ــكيل ش وأدَّت هذه النتائج إلى تش

ــبكة مماثلة.كما أع الطفري للنباتات. ــكيل شـ ــاء في منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي عن اهتمامها بتشـ   ربت الدول األعضـ
ــيل بما يتجاوز  ــر التغييرات الحادة في أداء المحاصـ ــعيع والتطفير المادي ييسـ ــتحث من خالل التشـ والتباين الوراثي المسـ

وإلى ـجاـنب التنميط الـظاهري اـلدقيق لالختـيار    يف.الـحدود الممكـنة لالســـــتيالد التقلـيدي ـباســـــتـخدام نَْهج غير كيمـيائي نظ
ين أداء المحاصـيل  مة محّل اهتمام، توفر هذه التقنية إمكانات كبيرة لتحـس مة لكل ـس رة ومصـمَّ تخدام أدوات فينومية مطوَّ باـس

   واألمن الغذائي في مواجهة تزايُد تعداد السكان وتغيُّر المناخ.
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  العقيمة ومعالجات مرحلة ما بعد الحصادالتطورات في تقنية الحشرة 

ــرة العقيمة لذبابة الفاكهة المرقطة األجنحة. -١١ ــنوات، بدأت الوكالة في تطوير حزمة تقنية الحشـ ومنذ  قبل خمس سـ
  ذلك الحين، تم إرـساء البيولوجيا اإلـشعاعية واالـستجابات للجرعات لهذه الحزمة، كما تم تطوير طرق لتربية ذباب الفاكهة.

ــرة العقيمة مع طرق المكافحة األخرى إلدارة ٢٠٢٠  وفي عام ، بدأت الوكالة تجارب تجريبية لتقييم جدوى دمج تقنية الحش
   تجمعات ذبابة الفاكهة المرقطة األجنحة في النُّظم المحصولية المحصورة.

نب األوروبية ، تدعم الوكالة شــــيلي في تطوير حزمة تقنية الحشــــرة العقيمة لعثة كروم الع٢٠١٨منذ أوائل عام   -١٢
)Lobesia botrana (    الشــــــكل)افـحة اآلـفات األخرى.٣ دابير مـك دمـجة مع ـت ام   )، الـم ة  ٢٠٢٠وخالل ـع ، وفي إـطار تجرـب

   عثة عقيمة على منطقة تفشي مختارة. ٧٥٠ ٠٠٠ تجريبية تمَّ إطالق ما يربو على

وتدعم  وأـسهمت بحوث الوكالة في مجال معالجات ما بعد الحـصاد في وـضع معايير دولية لتيـسير تجارة الفواكه.  -١٣
رة بالوصــول إل ى األســواق بشــكل أســهل، ويقلّل مثل هذه المعايير تجارة مأمونة بشــكل أفضــل، ما يســمح للبلدان المصــّدِ

  مخاطر دخول اآلفات إلى البلدان المستوِردة.

  

(الصور مهداة من إيرنان دونوسو، هيئة الزراعة والثروة الحيوانية،  األوروبية.التلف الناجم عن يرقات عثة ُكُروم العنب  -٣ -الشكل
  شيلي)
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  الصحة البشرية 
  الهدف:

اكل الصـحية وتـشخيصـها  دعم الدول األعضـاء في تعزيز قدراتها على تلبية االحتياجات المتصـلة بالتغذية والوقاية من المـش
  صلة بالمجال النووي ضمن إطاٍر لتوكيد الجودة.التقنيات ذات النووية والتقنيات الوعالجها عبر استحداث وتطبيق 

   )IMAGINEلمية المتعلقة بالتصوير الطبي والطب النووي (العا للمواردقاعدة بيانات الوكالِة الجديدةُ 

دُّ ـقاـعدة بـياـنات الوـكاـلِة الـجدـيدةُ   -١ الـعالمـية المتعلـقة ـبالتصـــــوير الطبي والـطب النووي أول ـقاـعدة بـياـنات    للموارد تُعـَ
َرت في ـعام   وتحتوي ـقاـعدة البـياـنات، التي الطبي والـطب النووي.  للتصـــــويرـعالمـية شـــــامـلة  ، على معلوـمات ٢٠٢٠ُطّوِ

لة من أكثر من  الموارد البشــــرية   وعنمدى توافر معدات التصــــوير الطبي والطب النووي،  عنبلداً وإقليماً  ١٧٠مفصــــَّ
 .)١-(الشكل لكليهماالمخصصة  

 

بلداً   ١٧٠العالمية المتعلقة بالتصوير الطبي والطب النووي معلومات مفصلة من أكثر من  للمواردتحتوي قاعدة البيانات  -١ -الشكل
  وإقليماً عن مدى توافر معدات التصوير الطبي. 

  

ُم قاعدة البيانات المذكورةُ و -٢ مة لدعم عبر اسـتخدام الخرائط والرسـوم البيانية لعرض اسـتنباطاتها، معلومات قيّ   ،تُقَّدِ
تُقّدمه الوكالة من مســاعدة ومشــورة فيما يتعلق   وللتخطيط على نحو أفضــل لماالتخطيط االســتراتيجي في الدول األعضــاء 

  بتلبية االحتياجات الصحية من خالل استخدام علم األشعة والطب النووي استخداماً مناسباً.

  

 

 لهم جهاز تصوير مقطعي حاسوبي واحد المخصَّصاالشخاص  عدد

  البلدان ذات
 الدخل المرتفع 

دخل  الالبلدان ذات 
المتوسط من  
 الشريحة العليا 

دخل  الالبلدان ذات 
المتوسط من  
 الشريحة الدنيا 

  البلدان ذات
 الدخل المنخفض 

٢٢٧ ٠٠٠ ٧٩ ٠٠٠ ٢٥ ٠٠٠ ١ ٦٩٤ ٠٠٠ 
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   المناخ  جديدة بشأن جودة النظام الغذائي في سياق تغيّر  بحثيةخطة 

غذائي "من المزرعة إلى المائدة إلى   لنظام، وضعت الوكالة إطاراً للتمكين من اعتماد سلسلة قيمة  ٢٠٢٠في عام   -٣
الـصحة البـشرية" من أجل التوـصل إلى فهم أفـضل للروابط القائمة بين تغيّر المناخ، والنظم الغذائية، وجودة النظام الغذائي،  

وفيما يتعلق بالتقنيات النووية، تشـمُل نقاط الدخول الحاسـمةُ تحسـيَن السـالالت النباتية؛ وإدارةَ   وحصـائل الصـحة البشـرية.
التربة والمياه؛ وتكويَن مغذيات المحاصـيل؛ وامتصـاص المغذيات؛ والحصـائل الصـحية والتغذوية ذات الصـلة مثل تركيب  

ــم،  ــق وعالوة عل .والحالية التغذوية الفردية حليب األموناتج الجسـ ــروع بحثي منسـ ــتفادة من مشـ   جارٍ ى ذلك، وعبر االسـ
في توليِد بيانات بشـأن معّدل هضـم البروتينات الحقيقي وفي تحسـين فهم أثر تغيّر  أيضـاً  ، قد تسـاعُد التقنياُت النوويةُ للوكالة

ــأنه التمكين من تشــخيص ال وثمة المناخ في وظائف األمعاء. ــي يجري التحقق من صــحته من ش خلل الوظيفي اختبار تنفّس
  المعوي البيئي، وهو اضطراب مرتبط بخلل في النمو يحصل في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

  برنامج األمم المتحدة العالمي المشترك بشأن الوقاية من سرطان عنق الرحم ومكافحته

عملها على  ٢٠٢٠ي عام  باإلضــافة إلى العمل الُمنجز بالشــراكة مع منظمة الصــحة العالمية، واصــلت الوكالة ف -٤
ق جاٍر   تحصــيل األدلة من أجل مســاعدة الدول األعضــاء في مكافحة ســرطان عنق الرحم. وفي إطار مشــروع بحثي منســّ

ور، ُجِمعت بيانات إضـافية  بـشأن تنفيذ التـشعيع الداخلي الموجَّ  مدى توافر خدمات التـشعيع الداخلي على الصـعيد  عنه بالصـُّ
ــتخدم هذه  العالمي. ــتُس ــعيع الداخلي الفعلية والمثلى وذلك من أجل وس ــتخدام التش ــاب الفروق بين معدالت اس البيانات لحس

تحديد العراقيل التي تعترض ســبيل لأيضــاً اســتخدام أســاليب نوعية  وجارٍ  توجيه الجهود االســتثمارية في الدول األعضــاء.
ر هذا ر لتقدير تكاليفوفي إطار  التنفيذ.  تنفيذ التشـعيع الداخلي في الدول األعضـاء والعوامل التي تُيسـّ ، سـيُعمُل  تمرين مقرَّ

وضع وستساعُد نتائج هذا المشروعِ على  على تحليل ما لعملية التنفيذ من أثر في الميزانية، وعلى تحديد الفجوات التمويلية.
  في الدول األعضاء. السياسات

اعدة المقدَّ  -٥ تخدام التـشعيع الداخلي    مة للمهنيين في الدول األعضـاء عقد حلقةوـشملت المـس عمل افتراضـية بـشأن اـس
ــرطان عنق الرحم، وبدأ العمل على تطوير وحدة   ــاملةفي عالج سـ ــوع. عن تعلُّم إلكتروني شـ مبادئ   وُعّممت هذا الموضـ

للمهنيين المـشاركين فرـصة الوـصول إلى معلومات بـشأن التراخيص في مجال  توجيهية خاـصة بأفـضل الممارـسات وأتِيَحت
   رسم الخرائط الكنتورية إلكترونياً.

  الداخلي بمعدالت جرعات قوية في مختبر قياس الجرعات للتشعيع المرفق الجديد

ارة الجودة عقب معايرة معايير قياس الجرعات الخاصــــة بالوكالة ووضــــع التدابير المالئمة الخاصــــة بنظم إد  -٦
ن هذا   شهادات المعايرة إلى مختبرات المعايرة الثانوية لقياس الجرعات في الدول األعضاء.أولى واألمان، أُصِدرت   وسيَُمّكِ

ــعيع الداخلي   ــفيات لمعايرة وحداتها الخاصــة بالتش ــتش ــتخدمها المس األمر المختبرات من معايرة مقاييس الجرعات التي تس
كما اـستُِهلَّ مـشروع بحثي منـسق  نة وأكثر أماناً.تالي من ـضمان تزويد المرـضى بعالجات محسـَّ بمعدالت جرعات قوية، وبال

ر عمل  بمعدالت جرعات قوية.للمرأة  جديد لوضــع منهجية مراجعة فيما يتعلق بالتشــعيع الداخلي للجهاز التناســلي  ــِّ وقد يُس
ً  يتلقينَ   اللواتيبســرطان عنق الرحم   للمصــاباتم البحث، الذي يهدف إلى تحســين جودة العالج المقدَّ هذا  بالتشــعيع   عالجا

َب مؤخراً داخل وحدة التشــعيع الداخلي بمعدالت جرعات قوية في مختبر   الداخلي، بفضــل نظام التخطيط العالجي الذي ُرّكِ
   قياس الجرعات التابع للوكالة في زايبرسدورف.

  SPECT/CTأطلس مراقبة الجودة وعيوب الصور المأخوذة بنظم 

ــوبي باالنبعاث الفوتوني المفرد  -٧ ــوير المقطعي الحاســ ــوبي-توفّر تكنولوجيات التصــ ــوير المقطعي الحاســ  التصــ
(SPECT/CT)   خيصـية؛ بيد من المهم أن يفهم الممارـسون مبادئ تكوين الصـور وأن يكونوا كمية كبيرة من المعلومات التـش

م منشـور  ن تعترضـهم في إطار الممارسـة اإلكلينيكية.التي يمكن أ وعيوب الصـورعلى دراية تامة بالمزالق المحتملة   ويقّدِ
ــورات الوكالة عنوانه  أطلس مراقبة الجودة  ( SPECT/CT Atlas of Quality Control and Image Artefactsجديد من منشـ
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ــور المأخوذة بنظم   اقبة  ) لمحة عامة عن هذه المزالق المحتملة وكذلك عن إجراءات ومعايير مرSPECT/CTوعيوب الصــ
 ٢ويُقّدم الـشكل  الجودة التي يتطلبها التصـوير المقطعي الحاـسوبي باالنبعاث الفوتوني المفرد/التصـوير المقطعي الحاـسوبي.

حة بشــكل جيّد تظهر   ٣٩ علىمثاالً   من األعطال التي  ابتداءً متأتية من مصــادر مختلفة   عيوب صــوردراســة حالة موضــّ
فيه وصـــف  دُ رِ وباإلضـــافة إلى ذلك، يَ  ي يتســـبب فيها المســـتخدمون والمرضـــى.الت العيوبإلى   وصـــوالً وتطال األجهزة 

وســيدعم هذا األطلس التحســين المســتمر فيما يتعلق بجودة المســح  ألســبابها وللتقنيات المســتخدمة لتحديدها ومنع تكرارها.
و أمر يسـعى إليه المهنيون في  بالتصـوير المقطعي الحاسـوبي باالنبعاث الفوتوني المفرد/التصـوير المقطعي الحاسـوبي، وه

  هذا المجال، كما أن هذا األطلس سيزيد من احتمال التوّصل إلى التشخيص اإلكلينيكي الصحيح.

 

صور لمريض أخذت بالتصوير المقطعي الحاسوبي (أعاله)، وصور لنفس المريض أخذت بالتصوير المقطعي الحاسوبي  -٢ -الشكل
ح الكيفية التي تُكّمل بها  -باالنبعاث الفوتوني المفرد التصوير المقطعي الحاسوبي (في الوسط) وأدِمجت معاً (أدناه)، تُوّضِ

مزيد من المعلومات التي تمكن األطباء المختصين بالطب النووي من التوصل إلى التكنولوجيات الهجينة بعضها البعض لتوفير ال
  (صورة مهداة من ج. ديكسون، كلية جامعة لندن، المملكة المتحدة.)  تشخيص.
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  حالة دراسة

 القياس الدقيق للجرعات من أجل 
  رعاية جيدة لمرضى السرطان

  
بالنمسا، التدريب العملي على كيفية إجراء معايرة  يوفر مختبر قياس الجرعات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في زايبرسدورف

  دقيقة لقياس الجرعات.

ويمكن أن تتغير   يستلزم ما يربو على نصف مرضى السرطان عالجاً إشعاعيا في مرحلة ما من مراحل عالجهم. -١
وإلعطاء  اإلـشعاع المقـصودة.٪ عن جرعة ٥محـصلة العالج بقدر كبير إذا اختلف مقدار اإلـشعاع ولو بنـسبة ـضئيلة كنـسبة  

وهي المهمة التي   –المرضـى جرعات إشـعاعية عالية الدقة، من الضـروري إعداد وتشـغيل أجهزة القياس بشـكل صـحيح 
  دأبت الوكالة على التنسيق لها طواَل عقود مضت.

قيا: "يمثّل وقال ســيبوســيو جوزيال، رئيس قســم معايير قياس الجرعات في المعهد الوطني للقياس في جنوب أفري -٢
ــعاعي". ــعاع منخفضــة   القياس الدقيق للجرعات جانباً بالغ األهمية في العالج اإلش وأضــاف قائالً: "وإذا كانت جرعة اإلش

  للغاية، قد ال يمكن عالج السرطان، ومن ناحية أخرى، إذا كانت الجرعة مرتفعة جداً، قد تكون لها آثار جانبية ضارة".

ولضــــمان دقة قياس   الســــتعانة بمعّدات محدَّدة تُســــمى أجهزة قياس الجرعات.وتُقاس الجرعات اإلشــــعاعية با -٣
الجرعات، وفي نهاية المطاف دقة الجرعة اإلشــعاعية، تلزم معايرة معدات القياس بانتظام. يتم ذلك عن طريق التحقُّق من 

ا مختبر المـعايير المرجعـية الوطنـية التي تحتفظ بـه ارـنة ـب ات المـعايرة الوطنـية، مـثل مختبرات  والـتدقيق في أداء األجهزة مـق
  المعايرة الثانوية لقياس الجرعات.

ــبكةَ مختبرات المعايرة   ١٩٧٦وفي عام   -٤ أنشــأت كّل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الصــحة العالمية ش
مختبراً من  ٨٧الشــبكة وحاليا تضــم هذه   الثانوية لقياس الجرعات لمســاعدة البلدان على تحســين الدقة في قياس الجرعات.

والهدف من الشبكة المذكورة  بلداً، توفر معايرات أجهزة قياس الجرعات. ٧٤مختبر المعايير الثانوية لقياس الجرعات، في  
  المشتركة بين المنظمتين هو تحسين الدقة واالتساق في قياس الجرعات اإلشعاعية وتعزيز التعاون بين البلدان.



GC(65)/5 
  ٧٥الصفحة 

 
 
ــرعة   وقال جوزيال: "تمثّل -٥ ــألة حيوية في هذا المجال، فالتكنولوجيا تتطور بسـ ــاركة مسـ مهارات التدريب والمشـ

ــبكة  ــة بها، وتوفر شـ ــاء مختبرات معايرة وطنية خاصـ ــاف قائالً: "بعض البلدان النامية تقوم اآلن فقط بإنشـ عالية"، وأضـ
  مختبرات المعايرة الثانوية لقياس الجرعات الدعم المطلوب بدقة".

وتُعاير   قياس الجرعات التابع للوكالة في زايبرـسدورف بالنمسا بصفته مختبراً مركزيا لهذه الشبكة.  ويعمل مختبر -٦
معايير القياس الخاصــة بالبلدان، مجاناً، في المختبر، خاصــةً بالنســبة للبلدان التي ليس لديها إمكانية الوصــول المباشــر إلى 

  تحدد الكميات المستخدمة في قياس جرعة اإلشعاع.مختبرات المعايرة األولية للجرعات، وهي مختبرات 

ويوفر مختبر قياس الجرعات أيضاً خدمات مراجعة قياس الجرعات بالمراسلة لمختبرات قياس الجرعات وألكثر   -٧
ــطة الدخل.  ٣٤٠٠من  ــة والمتوســ ــفيات البلدان المنخفضــ ــتشــ   من المعّجالت الخطية الطبية (المعّجالت الخطية) في مســ

هي   –وهي آالت تســتخدم الكهرباء إلنشــاء ُحزم من األشــعة الســينية أو اإللكترونات العالية الطاقة   –ية  والمعّجالت الخط
مختبر قياس   ٨٩مســـتشـــفى و ٦٢٠، شـــارك ٢٠٢٠وفي عام   األكثر اســـتخداماً في عالج الســـرطان بالعالج اإلشـــعاعي.

ضـمان توافُر التصـوير التشـخيصـي والعالج وتسـاعد الوكالة أيضـاً على  جرعات في مراجعة قياس الجرعات بالمراسـلة.
ــاء والفتيات. ــعاعي بجودة عالية للنهوض بحصــة النس ــرطان عنق  اإلش وهي تدعم مبادرةً للحّد من الوفيات الناجمة عن س

وتعمل الوكالة كواحدة من ســبع وكاالت تابعة لألمم المتحدة  في البلدان المشــاركة. ٢٠٣٠بحلول عام   ٪٣٠الرحم بنســبة  
تقوم ببعثات اســــتهاللية مشــــتركة، ما أثمر عن خطط عمل مشــــتركة تمتد من الوقاية إلى التشــــخيص، ومنه إلى العالج 

ــتراتيجية العالمية  والرعاية التلطيفية. ــحة العالمية في إطار االسـ ــتمراراً لهذا التعاون، تتعاون الوكالة مع منظمة الصـ واسـ
صـفه إحدى مشـكالت الصـحة العامة؛ وترمي إحدى غاياتها إلى ضـمان لتسـريع وتيرة التخلص من سـرطان عنق الرحم بو

  على العالج ضد آفات عنق الرحم المحتملة التسرطن وسرطان عنق الرحم. ٢٠٣٠بحلول عام ٪ من النساء ٩٠حصول 
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  الموارد المائية 
  الهدف:

وإدارة مواردها المائية، بما يـشمل تحديد خـصائص  األعـضاء في اـستخدام الهيدرولوجيا النظيرية لتقييم  دعم الدول
  آثار تغيُّر المناخ في توافُر المياه.

   تقييم آثار التعدين فيما يتعلق باستخدام الموارد المائية وتلوثها

أدوات الهيدرولوجيا    إسهامفي األرجنتين وشيلي    ٢٠٢٠مال في عام  استكُ   للتعاون التقني  مشروعان  أظهر -١
ــطة التعدين في  ــطحاتالنظيرية في تقييِم أثر أنشـ المائية المتاخمة للمناجم والتخفيِف من هذا األثر إلى أدنى    المسـ

  أدواتٍ   خيجانتسمهجور في لوس مشـــروع اســـتصـــالحي في منجم اليورانيوم ال اســـتخدماألرجنتين،   ففي حد.
ائـية ونظيرـية   اه الجوفـية مع األنـهار المحلـيةخصـــــائص ترابُ   لتـحدـيدجيوكيمـي وـقد  .ورســـــم خريـطة ـلذـلك  ط المـي

مدى مالءمة التدابير االســتصــالحية المعتمدة في هذا المجمع   عنالدراســة الســلطات المحلية   بهذه  اســترشــدت
ع مصــدر وحركة المياه  نفايات عبر تتبُّ  النظائر البيئية إلدارة ســدّ   يةشــركة تعدينوفي شــيلي، اســتخدمت   التعديني.

ــم خرائطهما. ــتقرةوحدَّدت  الجوفية ورس والنتروجين مصــادر الملوحة التي تؤثر في المياه    للكبريت  النظائر المس
ــاً دور محوري في   .كليهما الســــطحية والمياه الجوفية ــليماألداء   إثباتوكان لألدوات النظيرية أيضــ لحاجز    الســ

 أتاح التحكم بشكل فعال في انبعاث الفلزات الثقيلة في مستودعات المياه العذبة المجاورة. ماهيدروليكي، 

المائية  من أجل إدارة الموارد    المشــعةوالنظائر    المســتقرةكما أّن وضــَع وتطبيَق نُُهج قائمة على النظائر   -٢
 Development andعمليات التعدين هو محوُر تركيِز مشـــروع بحثي منســـق جديد عنوانه   فيبشـــكل أفضـــل  

Application of Isotope Techniques for Efficient Water Resources Management in Mining Areas  )وـضع  
ل   ة بشــــــك ائـي ة ألغراض إدارة الموارد الـم ات النظيرـي ات  وتطبيق التقنـي ا عملـي اطق التي تُجرى فيـه كفؤ في المـن

ــاليب النظيرية البيانات الالزمة لتقييم ما للتعدين من آثار فيما يتعلق بتلوث المياه، على   التعدين). ــتوفر األســ وســ
  ).١المناجم الحمضية إلى األنهار (الشكل  تصريفسبيل المثال فيما يتعلق بتسريب 
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  مفتوحة يُنتج الذهب والفضة والنحاس ومعادن أخرى يقع في جبال آنديس، الما هو منجم بُحفر- باسكوا -١ الشكل
  متر.   ٤٥٠٠ علىاألرجنتين، على ارتفاع يزيد ومن صحراء أتاكاما، ويمتد عبر الحدود بين شيلي  األطراف الجنوبيةفي 

  (الصورة مقدمة من ألبرت سولر، جامعة برشلونة، إسبانيا)
 

  النظيرية  للهيدرولوجيافي الشبكات العالمية  اآللي تطبيق أدوات التعلم 

  لبيانات النظائر المسـتقرة  االسـتبانة الحيزيةاآللي بهدف تحسـين    نماذج للتعلُّم، اسـتُحدثت  ٢٠٢٠في عام  -٣
دُّ هذه النماذج الجديدة الثغرات الكامنة في ســـجالت البيانات عة على الصـــعيد العالمي.المجمَّ  ــُ الطويلة األجل    وتسـ

نة  الـشهرية والـسنوية واإلقليمية  الموـسمية ولتوزيع المكاني للنظائر على أـساس التغيرات  لبهدف رـسم خرائط محسـَّ
   األمطار التي تهطل في جميع أنحاء العالم. فيفي معدالت نظائر األكسجين والهيدروجين 

نة من تحليل   -٤   فينظائر األكسـجين  لعاماً من البيانات الشـهرية   ٦٠وقد مكََّن اسـتحداُث هذِه النماذج المحسـَّ
ــف عن أنماط   ــار.  متمايزةاألمطار التي تهطل في جميع أنحاء العالم، ما كشــ   طويلة األجل (عقدية) ونقاط انكســ

األمطار، إلى جانب بارامترات أساسية   فيتقرة  المس  للنظائرأن الرصد المنسق الطويل األجل  عن وتكشف النتائج  
فهم أفضــل  لتُعدُّ من العوامل الضــرورية    ،من قبيل درجة حرارة الهواء وكمية األمطار  ،خاصــة بالرصــد الجوي 

  وللمـساعدة علىألثر التغيرات المناخية المائية األوـسع نطاقاً في تقلبات المناخ على المـستويين اإلقليمي والمحلي،  
 ).٢تفسير التغيرات المناخية المائية الطويلة األجل (الشكل 
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  التي تهطل في جميع أنحاء العالم. لألمطارتحليل مخرجات التعلم اآللي ألغراض تفسير سجالت النظائر المستقرة  -٢ -الشكل
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  البيئة 

  الهدف: 

ثات المشعة وغير المشعة وعن تغيّر المناخ، وذلك باستخدام  دعم الدول األعضاء في تحديد المشاكل البيئية الناجمة عن الملّوِ
والتكيّف.  التخفيف  أجل  من  وأدوات  استراتيجيات  واقتراح  الصلة،  ذات  والتقنيات  والنظيرية  النووية  الدول  التقنيات  دعم 

ع استراتيجيات ألغراض اإلدارة المستدامة للبيئات البرية والبحرية والجوية ولمواردها  األعضاء في تعزيز قدرتها على وض
  الطبيعية من أجل معالجة أولوياتها اإلنمائية ذات الصلة بالبيئة بالفعالية والكفاءة الالزمتين.

   دليل على اآلثار اإليجابية للقيود العالمية على انبعاثات الملوثات

التلوث في البيئات الساحلية مسألة حيوية للحّد من تدهور النظام البيئي؛ ومع ذلك، فإنَّ رصد فعالية مثل يُعَدُّ تنظيم   -١
، نّسقت الوكالة تقرير فريق الخبراء المشترك المعني بالجوانب العلمية  ٢٠٢٠وفي عام   هذا التنظيم ال يزال يشكل تحّدياً.

لتقييم مستويات التلوث في النظم اإليكولوجية   -نظمات تابعة لألمم المتحدة  وهو صّك مستقل لعشر م  -لحماية البيئة البحرية  
ثات  الساحلية. ثات وحجمها بمعدل يُنذر بالخطر، فإن التنظيم الصارم للملّوِ ع الملّوِ وكشَف التقرير عن أنه بينما يتزايد تنوُّ

ويوضح هذا   المتعددة الكلور والزئبق فعّال في خفض مستويات التلوث.  السامة والعضوية الثابتة مثل المواد الثنائية الفينيل
نجاح السياسات واللوائح الوطنية، واالتفاقات الدولية مثل اتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة واتفاقية ميناماتا  

البيئي. الوعي  مستوى  زيادة  يبيّن  مثلما  الزئبق،  فقد  بشأن  للتقرير،  العامل    وبالنسبة  الفريق  فريق    ٣٩درس  عن  المنبثق 
بالجوانب المعني  المشترك  اإليكولوجية   الخبراء  النظم  تلّوث  في  العالمية  "االتجاهات  بشأن  البحرية  البيئة  لحماية  العلمية 

الصناعية.   الساحلية: للحقبة  السابقة  الفترة  إلى  تعود  بيانات  استعادية"  بطريقة  اإليكولوجي  النظام  تأريخ  يمكن  تقييم 
من  عمر الزائدة  الكميات  مثل  البيئة،  في  الموجودة  المشعة  النويدات  باستخدام  الزمنية  النطاقات  هذه  مثل  في  الرواسب 

، تم إنشاء فريق عامل جديد منبثق عن فريق  ٢٠٢٠وفي أواخر عام   ونظائر البلوتونيوم.  ١٣٧-والسيزيوم  ٢١٠-الرصاص
باستهالل من الوكالة وبدعم من اللجنة األوقيانوغرافية    –لحماية البيئة البحرية    الخبراء المشترك المعني بالجوانب العلمية

للتركيز على   –الحكومية الدولية والمنظمة البحرية الدولية وبرنامج األمم المتحدة للبيئة والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية 
ثا    ت في المحيط.آثار تغيُّر المناخ وتلك المتعلقة بغازات الدفيئة على الملّوِ

االستجابة الطارئة لالنسكاب النفطي في موريشيوس لتقييم اآلثار على النظم اإليكولوجية للشعاب 
  المرجانية وسالمة المأكوالت البحرية

معالجة العواقب   -٢ إلى  موريشيوس، استجابة طارئة لدعم األنشطة الرامية  حكومة  على طلب  بناًء  الوكالة،  بدأت 
الن المحتملة  (الشكل  البيئية  البالد  ساحل  طول  على  النفط  حكومةَ    ). ١سكاب  الوكالة  نصحت  التقنية،  المشاورات  وبعَد 

  موريشيوس بوضع وتنفيذ برنامج شامل طويل األجل لرصد ما تأثَّر من المياه الساحلية والرواسب والكائنات الحية والهواء. 
ة تميّز مزيجاً من المواد الكيميائية التي يمكن أن تكون  وتحتوي كّل عينة مأخوذة من االنسكاب النفطي على "بصمة" فريد 

ويمكن التعرف على هذه المخلفات البترولية باستخدام التحليل الكروماتوغرافي الغازي المتخصص   سامة للحياة البحرية. 
الكتلي. الطيف  بمقياس  المتخصص   مقروناً  التدريب  مع  جنب  إلى  جنباً  المخصَّصة  المختبرات  معدات  للموظفين وشراء 

المحليين سيضمن أن المختبرات الوطنية قادرة على رصد االنسكاب النفطي في البيئة البحرية والمركبات العضوية المتطايرة  
المحتملة. وتقييم آثارها الّسمية  في الهواء،  به  متعددة  المرتبطة  الهيدروكربونات العطرية  مثل  ثات،  هذه الملّوِ من  فالعديد 

  تمر في البيئة ويمكن أن تكون سامة للحياة البحرية والبشر. الحلقات، عادة ما تس
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  انسكاب نفطي يصل إلى ساحل ُجزيرة أو ايغريت، وهي جزيرة صغيرة قيمة إيكولوجية عالية قبالة سواحل موريشيوس. -١ الشكل
  (الصور مهداة من مؤسسة الموريشيوسية للحياة البرية).
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  حالة  دراسة

 
ل زيادة كبيرة في التلوث بالمواد البالستيكية الدقيقة  دراسة للوكالة تسّجِ

  في منطقة المحيط الهادئ المدارية الشرقية 

  
البالستيكية الكبيرة إلى تعمل أشعة الشمس والرياح واألمواج على تفتيت المخلفات  النفايات البالستيكية على ساحل ُجزر غاالباغوس

وباإلضافة إلى ذلك، تسهم بعض القطع المتناهية الدقة المستخَدمة كمقشر في   قِطع أصغر فأصغر حجماً لتصبح مواد بالستيكية دقيقة.
  صناعة الصحة والجمال واأللياف االصطناعية من المالبس في التلوث بالمواد البالستيكية الدقيقة. 

  
ــتيكية الدقيقة ينتهي بها المطاف في المحيطات كل عام، ما يلحق الضــــرر ثمانية ماليين طن من ا -١ لنفايات البالســ

وللمســـاعدة على توقُّع ســـيناريوهات التلوث البحري ومعالجتها بشـــكل أفضـــل في المنطقة  بالنظم البيئية والحياة الفطرية.
ــرقية من المحيط الهادئ، أكمَل علماء من الوكالة واإلكوادور ــنوات عن غزارة   المدارية الشـ ــر سـ ــتمرت عشـ ــة اسـ دراسـ

   الجسيمات البالستيكية في المياه الساحلية للبالد.

رقية من المحيط الهادئ موطناً لبعض المحميات البحرية األكثر فرادةً في العالم، ومنها  -٢ وتُعدُّ المنطقة المدارية الـش
ــتاريكا وُجزر غاالباغوس في اإلكوادور ومتنزه كوي وكلها مدرجة في قائمة   –با الوطني في بنما  جزيرة كوكوس في كوسـ

وكشــفت هذه الدراســة عن توقعها باســتمرار تزايُد التلوث بالمواد البالســتيكية الدقيقة في المنطقة المدارية  التراث العالمي.
ــمى المواد  التي  –مم   ٥والجســيمات البالســتيكية التي يقلُّ طولها عن  الشــرقية من المحيط الهادئ خالل العقود المقبلة. تُس

 يمكن أن تستهلكها الكائنات البحرية ومن ثّم أن تشق طريقها إلى السلسلة الغذائية. –البالستيكية الدقيقة 
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ة بنحو   -٣ ة في المنطـق دقيـق ة اـل ة المواد البالســـــتيكـي ارـنة    ٢٠٣٠مرة بحلول ـعام    ٣٫٩ومن المتوقع أن تزداد كمـي مـق

مرة مقارنة   ٦٫٤، يمكن أن تتضــــاعف مرة أخرى تقريباً، بأن ترتفع بمقدار  ٢٠٥٠وبحلول عام   .٢٠٠٨بمســــتويات عام 
، من المتوقع أن تكون كمية المواد البالســتيكية في المحيط أعلى بعشــر مرات  ٢١٠٠وبحلول عام  .٢٠٠٨بمســتويات عام  

   ، ما لم تُتخذ إجراءات لتغيير هذا المسار.٢٠٠٨مما كانت عليه في عام 

، في أن التغيُّر في غزارة المواد ٢٠٢٠نتائج البالغة األهمية لهذه الدراســة، التي نُشــرت في عام  وتتمثل إحدى ال -٤
وهذا يعني أن مـصدر التلوث   البالـستيكية الدقيقة بمرور الوقت يزداد بطريقة منهجية ومتماثلة في جميع مواقع أخذ العينات.

   ا وربما عالميا على نطاقه.بالمواد البالستيكية الدقيقة ليس محليا، بل إقليمي 

وـقال راـفائـيل بيرموديس مونســـــالفي، وهو ـعالم اســـــتقصـــــاء من اإلكوادور: "إـنه ألمر محزن ولكن ليس من  -٥
"وهذه البيانات ضرورية لفهم   المـستغرب أن نرى مثل هذه الزيادة الحادة في غزارة المواد البالـستيكية الدقيقة في المنطقة".

مـستقبلية، ويمكن لمثل هذه الدراـسات أن تـساعد ـصاغة الـسياـسات في تنفيذ اإلدارة المالئمة لدورة  ـسيناريوهات المحيطات ال
  حياة المواد البالستيكية."

ادق البحرـية. -٦ ا حتى في أعمق الخـن اوـمة للتحلـُّل وـقد ُعثر عليـه ا صـــــلـبة ومـق ة بطبيعتـه وفي   والمواد البالســـــتيكـي
مـستمر بفعل األـشعة فوق البنفـسجية، وبفعل مياه البحر بطبيعتها المـسببة للتآكل،  محيطاتنا، تتحلَّل الـشظايا البالـستيكية بـشكل

ويوفر هذا التحلُّل المســـتمر تدفقاً من الجســـيمات  وبفعل التعرية الفيزيائية المتواصـــلة بســـبب األمواج واألمواج القصـــيّة.
  الكها وإدخالها في السلسلة الغذائية.البالستيكية الدقيقة والمتناهية الصغر التي يمكن للكائنات البحرية استه

كيلومتر في المحيط الهادئ، ما تســبَّب بتلوث  ١٠ ٠٠٠ وقد تبيَّن أن بعض الجســيمات انتقلت لمســافة تصــل إلى -٧
  المياه النقية المحيطة بُجزر غاالباغوس.

بحوثنا عن المواد  وقال بيتر ســوارزنســكي، رئيس مختبر البيئة اإلشــعاعية التابع للوكالة: "بينما نواصــل تطوير -٨
البالســــتيكية البحرية، تضــــطلع التقنيات النووية والنظيرية بدور مهم للغاية في النهوض بالعلوم والمعارف بشــــأن اآلثار 

  الدقيقة والمستدامة للتلوث بالمواد البالستيكية الدقيقة في عالم البحار".

ـثات ـبالمواد ، ـيدرس ـباحثو ا١٤-وـباســـــتـخدام المقتفـيات اإلشــــــعاعـية مـثل الكربون -٩ لوـكاـلة كيف "تلتصـــــق" الملّوِ
ــتيكية عندما تلتهما الحيوانات  ــتيكية الدقيقة في البيئة وما إذا كان يمكن انفصــالها أو "انفكاكها" عن هذه المواد البالس البالس

ــتيكية الدقي البحرية. ــير المواد البالسـ ــة حركة ومصـ ــعاعية لدراسـ ــاً المقتفيات اإلشـ ــتخدم باحثو الوكالة أيضـ قة داخل ويسـ
  الحيوانات لفهم كيفية امتصاصها.
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  إنتاج النظائر المشعّة والتكنولوجيا اإلشعاعية

  الهدف:

ــعاعية. ــتحضــرات الصــيدالنية اإلش ــعة والمس دعم الدول  دعم الدول األعضــاء في تعزيز قدراتها على إنتاج النظائر المش
ْون   األعضـاء في تطبيقات المقتفيات تخدامات الصـناعية، واالـستصـالح البيئي، وصـَ عاعية الـس عاعية والتكنولوجيا اإلـش اإلـش

  المصنوعات التراثية الثقافية، وإنتاج مواد مبتكرة عالية األداء وصديقة للبيئة لألغراض المختلفة.

  إعادة تدوير النفايات البوليمرية باستخدام اإلشعاعات المؤينة

ويمكن أن تســـــاـعد التكنولوجـيا   ـبات التلوث الـناجم عن المواد البالســـــتيكـية والمـطاط قضــــــية تثير قلـقاً ـعالمـيا.  -١
ــتيكية إلى مجموعة متنوعة من المواد  ــكلة عن طريق تحويل النفايات البالسـ ــعاعية على التخفيف من وطأة هذه المشـ اإلشـ

ما يوفر فرصــاً قوية لزيادة   –واألســفلت والوقود والمواد المضــافة   مثل مواد الحشــو والمواد الرابطة للخرســانة –المفيدة 
وكانت الوكالة قد أطلقت مشــروعاً بحثيا منســقاً جديداً يمتّد لخمس ســنوات  ).١االســتدامة البيئية وابتكارات المواد (الشــكل  

اســتخدام اإلشــعاع المؤيّن" يهدف إلى تحقيق  بعنوان "إعادة تدوير النفايات البوليمرية للمواد الهيكلية والمواد غير الهيكلية ب
المســـتوى األمثل في إعادة تدوير النفايات البالســـتيكية باســـتخدام التكنولوجيات اإلشـــعاعية من خالل دعم أنشـــطة البحث 

  والتطوير التطبيقية عن هذا الموضوع واستحداث دراسات جدوى لتطوير مصانع إعادة تدوير تجريبية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
يمكن استخدام التكنولوجيا اإلشعاعية لتحويل النفايات البالستيكية إلى مواد مفيدة، ما يساعد على معالجة المشكلة العالمية  -١ -الشكل

  المتمثلة في التلوث بالمواد البالستيكية. 
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ات القائم على السـيكلوترون والمسـتحضـرات الصـيدالنية اإلشـعاعية ذ  ٦٨-إنتاج النظير المشـع الغاليوم
   الصلة

دقيقة وبات أحد أهّم النظائر المشـــعّة الطبية  ٦٨) هو باعث بوزيترونات يبلغ عمره النصـــفي Ga68( ٦٨-الغاليوم -٢
تخدام المـستحضـرات الصـيدالنية اإلـشعاعية للغاليوم ألغراض تطبيقات التـشخيص العالجي في الطب النووي. -وأصـبح اـس

لجهاز الهضمي والثدي ومتابعتها ممارسة روتينية في الطب النووي في  في الكشف المبكر عن سرطانات البروستاتا وا ٦٨
ــع الغاليوم ٢٠٢٠أُطلق في عام   جميع أنحاء العالم. ــق جديد بعنوان "إنتاج النظير المش ــروع بحثي منس القائم على   ٦٨-مش

دون اســتخدام مولّد   ٦٨-الســيكلوترون والمســتحضــرات الصــيدالنية اإلشــعاعية ذات الصــلة" للتركيز على إنتاج الغاليوم
ــاء إنتاجه محليا.٦٨-الغاليوم -  )Ge68(  ٦٨-الجرمانيوم ــع النطاق لتكنولوجيا  ، ما يتيح للدول األعضــ ويوفر التوافر الواســ

المشــعة التابعة للوكالة، فرصــة عظيمة لمثل   الســيكلوترونات، كما يتجلى في قاعدة بيانات الســيكلوترونات إلنتاج النويدات
عاعية للغاليوم هد  ذات األهمية البالغة. ٦٨-هذا اإلنتاج المحلي إلنتاج المـستحضـرات الصـيدالنية اإلـش وعالوة على ذلك، تـش

اليوم ة للـغ الوالـيات المتـحدة األمريكـي دواء ـب ذاء واـل ة الـغ ة الممنوـحة مؤخراً من هيـئ اتوك المنتَج-٦٨-الموافـق اســـــتـخدام    دوـت ـب
المنتَج ـباســـــتـخدام   ٦٨-الســـــيكلوتروـنات، والموافـقة الممنوـحة مؤخراً من وـكاـلة األدوـية األوروبـية لمحلول كلورـيد الـغاليوم

المعّجالت ألغراض الوسم اإلشعاعي، على جودة المنتجات المحضَّرة عبر هذا المسار، ما يحقق فوائد فورية للمرضى في 
ْوغ مـبادئ توجيهـية وتعزيز الشـــــبـكات لتمكين اإلنـتاج الـقائم على  ويـهدف المشـــــروع اـلدول األعضـــــاء. الـجدـيد إلى صـــــَ

 ألغراض االستخدام البشري. ٦٨-السيكلوترونات من المستحضرات الصيدالنية اإلشعاعية للغاليوم

 

  

 



 

 
 

  األمان واألمن النوويان
 

 



األمان واألمن النوویان

فعالیات خاصة ببناء 
القدرات ذات الصلة باألمان 

۲۰٥ فعالیة تدریبیة 
متعلقة باألمن

٤۲

بعثة في إطار 
خدمات استعراض النظراء 

والخدمات االستشاریة

۱٥

من المؤتمرات ۲
الدولیة

المؤتمر الدولي المعني باألمن النووي 
لعام ۲۰۲۰

ُسّجل فیھ عدد قیاسي تمثل في حضور
٥۳ وزیراً

المؤتمر الدولي بشأن األمان اإلشعاعي
في شكل افتراضي

۱۳مستشفى
مرافق 
نوویة ۳

عملیات االرتقاء 
بالحمایة المادیة 

استُكملت في 



IAEA Nuclear Security Series

Technical Guidance

IAEA Safety Standards
for protecting people and the environment

قاعدة بیانات الحادثات واالتجار غیر المشروع
حادثة مبلّغ ۱۲٥ 

عنھا في

۱۳
منشوراً صادراً عن 

الوكالة في عام ۲۰۲۰

 ۳
ضمن سلسلة األمن النووي 

الصادرة عن الوكالة

 ۱۰
 ضمن سلسلة معاییر 

األمان الصادرة عن الوكالة

۸۹ إجماالً
اتفاقیة األمان النووي

۱ طرف جدید۱ طرف جدید
االتفاقیة المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستھلك 

وأمان التصرف في النفایات المشعة

۸۳ إجماالً
اتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة

۱٦۲إجماال۳ً أطراف جدیدة

۱۲٥إجماالً
تعدیل اتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة

۳ أطراف جدیدة

۲۰۲۰
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  التأهُّب والتصّدِي للحادثات والطوارئ 

  الهدف

ون وزيادة تعزيز القُدرات والترتيبات الناجعة على صـعيد الوكالة وعلى الصـعيدين الوطني والدولي [للتأهُّب والتصـّدِي   صـَ
عاعية بصـرف   بِّب ذلك من (حدث)  للطوارئ]، من أجل التصـّدِي بفعالية للحادثات والطوارئ النووية أو اإلـش النظر عما يُسـَ

ــحاب  أحداث. ــاء، وأصـ ــعاعية بين الدول األعضـ ــأن الحادثات والطوارئ النووية أو اإلشـ ــين تبادل المعلومات بشـ وتحسـ
بِّب   ائل اإلعالم في مرحلة التأهب وخالل مرحلة التصـدي لها، بصـرف النظر عما يسـُ المصـلحة الدوليين، والجمهور، ووـس

  ذلك من أحداث.

  ز ترتيبات التأهُّب للطوارئتعزي

قامت الوكالة، اســتجابة لالهتمام المتزايد بإرشــادات التأهب والتصــدي للطوارئ الخاصــة بالمفاعالت الجديدة،   -١
وعقدت أيضـاً،  بتنظيم اجتماع تقني افتراضـي بشـأن مفاعالت الجيل القادم والتأهب والتصـدي للطوارئ في أيلول/سـبتمبر.

"وضـع النُُهج والمنهجيات والمعايير  المعنونفي آب/أغسـطس، اجتماعاً تنسـيقياً بحثياً افتراضـياً للمشـروع البحثي المنسـق 
   من أجل تحديد األساس التقني لمنطقة تطبيق خطة الطوارئ فيما يتعلق بنشر المفاعالت النمطية الصغيرة".

  (العدد التأهب للطوارئ النووية أو اإلشــعاعية والتصــدي لهاالراســخة في    وواصــلت الوكالة دعم تنفيذ المتطلبات -٢
GSR Part 7    ــطة بناء ــادات التقنية وتنفيذ أنشـ ــادرة عن الوكالة) عن طريق إعداد اإلرشـ ــلة معايير األمان الصـ ــلسـ من سـ

َذ  الـقدرات. فـعالـية ـتدريبـية على   ١١ نُفـِّذتواألـقاليمي، بينـما  فـعالـيات ـتدريبـية على الصـــــعـيدين اإلقليمي   ١٠ـما مجموـعه   ونُفـِّ
شــخص باللغات  ١٢ ٠٠٠ما يربو على حلقة دراســية شــبكية حضــرها   ١٠٠وإضــافة إلى ذلك، ُعِقدت  الصــعيد الوطني.

   اإلسبانية واإلنكليزية والروسية والعربية والفرنسية.

  ترتيبات التصّدِي المتَّخذة مع الدول األعضاء

المســـاعدة المشـــترك في إطار شـــبكة التصـــدي والمســـاعدة (رانيت)، الذي كان من المقرر   أجري تمرين فريق -٣
وشـملت الفعالية  لمدة خمسـة أيام. تمريناً مكتبيا افتراضـياإجراؤه في آب/أغسـطس في محافظة فوكوشـيما باليابان، بوصـفه 

شــعاعات، وأنشــطة تتعلق بتنســيق المســاعدات  الدولي للمعلومات الخاصــة برصــد اإل النظام  واســتخدامَ أعمال تقييم وتنبؤ، 
  من خالل آلية شبكة رانيت. وتنفيذهاالدولية  

في ـعام   ٢من المســـــتوى    (ConvEx-2)في إـطار االتـفاقيتين وأجرت الوـكاـلة ـما مجموـعه ثـمانـية تـمارين طوارئ   -٤
٢٠٢٠.   

 لطوارئ وتقييمها.وطنية في مجال التصــــّدي لطوارئ ودعمت الوكالة تســــع دول أعضــــاء في إجراء تمارين   -٥

ــبكي لتمارين النظام الموحد لتبادل المعلومات في حاالت الحادثات والطوارئ في   ــاء الموقع الش ــتخدمت الدول األعض واس
  .٢٠٢٠من تمارينها في عام  ٨٤

  التصّدِي لألحداث

حادث نووي أُبلغت الوكالة عن طريق الســـلطات المختصـــة المســـؤولة عن تنفيذ اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع   -٦
و/أو اتـفاقـية تـقديم المســـــاـعدة في ـحاـلة وقوع ـحادث نووي أو ـطارئ إشــــــعاعي نـياـبة عن الحكوـمات الوطنـية والمنظـمات 

اً ينطوي على إشــــــعاع مؤين أو   ١٧٧اـلدولـية، أو علـمت من خالل اإلـنذارات ـبالزالزل أو التـقارير اإلعالمـية بوقوع   ـحدـث
وقدمت عرضــاً واحداً في   من هذه األحداث. ٥٤اعلت مع الدول األعضــاء في  ). وتف١يشــتبه في أنه ينطوي عليه (الشــكل 

،  ذلكلاتخاذ الترتيبات الالزمة وهي عملية تدل على أن الوكالة على اسـتعداد لتقديم المسـاعدة أو   –إطار المسـاعي الحميدة  
   لبنان.بعثة مساعدة واحدة بناء على طلب من  ونُفِّذت – طلبتها دولة عضوما إذا  
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عدد األحداث اإلشعاعية التي سجلها وقيمها مركز الحادثات والطوارئ التابع للوكالة، وعمليات التصدي التي أجرتها   -١-الشكل 
  . ٢٠٠٥منذ عام   الوكالة،

  

  التنسيق المشترك بين الوكاالت

في ـكانون األول/ديســـــمبر بمشـــــارـكة موظفي اإلعالم الـعام الـتابعين   ConvEx-2fأجرت الوـكاـلة أيضـــــاً تمرين  -٧
  للمنظمات المشاركة في اللجنة المشتركة بين الوكاالت المعنية بالتصدي للطوارئ اإلشعاعية والنووية.

  التأهُّب والتصّدِي داخل الوكالة

وتمارين تدريبية بهدف تعزيز مهارات ومعارف موظفي الوكالة   دوراتنظَّمت الوكالة برنامجاً شـامالً يتألف من  -٨
ين مؤهَّلين في إطار نظام التصـــّدِي للحادثات والطوارئ. ســـاعة من  ١٤٣ ووفَّر البرنامج نحو الذين يقومون بدور متصـــّدِ

ين. ١٩١يبية قُّدِمت إلى تدر  دورة ٧٨التدريب خالل هذا العام، بما في ذلك    من موظفي الوكالة الذين يقومون بدور متصــّدِ
وإضــافة إلى ذلك،  ســاعة تدريبية افتراضــياً. ٨٥تتضــمن    دورة ٥٣بنجاح تدريباً مختلطاً وافتراضــياً، مثل تقديم    ونفَّذت

   جزئي أو كلي. تصدٍّ أجرت الوكالة خمسة تمارين 

األحداث التي تم تسجيلها وتقييمها 
 األعضاء األحداث المنظمة مع مركز الحادثات والطوارئ والتفاعالت مع الدول

عروض المساعي الحميدة 
بعثات المساعدة 

٢١٩ ٢١١ 
٢١٩ 

٢٤٠ 
٢٦٤ 

٢٣٤ 

٢٠٦ 

٢٤٥ 

٣١٣ 

١٤٠ 

١٦٨ ١٧٠ 
١٤٨ 

١٠٥ 

١٧٧ 

١٨٣ 

٢٤ ٢٩  ٢٢ 

٤٣ 

١٨ ٢٢ 

٥١  

٢٩ 
٣٩ 

٦٠ 

١٩ 

٥٦ ٥٤ 

٩  ٣٤ ٣١  

٣٥٠  

  

٣٠٠  

  

٢٥٠  

  

٢٠٠  

  

١٥٠  

  

١٠٠  

  

٥٠  

  

٠ 

   ٢٠٠٥  ٢٠٠٦  ٢٠٠٧  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  ٢٠١٠  ٢٠١١  ٢٠١٢  ٢٠١٣  ٢٠١٤  ٢٠١٥  ٢٠١٦  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

١       ١       ١        ٢        ١        ٣        ١         ٣         ٢        ٢          ٠       ١        ٠          ١       ٣        ١ 

٩ ٩ ٥ ٥ ٤ ٣ ١٨١٧١٧٦  ١٧ ٦ ٩ ٧ ٤ ٥ ١ 
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 دراسة حالة

 
 المساعدة المقدَّمة من الوكالة

  إلى لبنان في أعقاب انفجار بيروت 

اء يوم   -١ وريثما كانت   ، اجتاح انفجار هائل العاصـمة اللبنانية بيروت.٢٠٢٠آب/أغـسطس    ٤في وقت مبكر من مـس
الســـــلـطات اللبـنانـية المســـــاـعدة من الوـكاـلة لتـحدـيد ـما إذا ـكان الـمديـنة تـعاني من اآلـثار الـمدمرة التي خلَّفـها االنفـجار، طـلب  

  االنفجار قد أدَّى إلى ارتفاع مستويات اإلشعاع.

وكانت   وأوفدت الوكالة بعثة مسـاعدة إلى لبنان لتقديم الدعم في عمليات المسـح اإلشـعاعي وأخذ العينات وتحليلها.  -٢
ــح  ــلطات اللبنانية قد أجرت عمليات للمسـ ــعاعي وجمعت عينات من األغذية ومياه البحر والتربة ومواد البناء في  السـ اإلشـ

ل القياسات أي قيم إشعاعية خارجة عن المألوف. وُطلب من البعثة أن تجري عملية رصد إشعاعي  موقع االنفجار، ولم تُسّجِ
   مستقلة لتوكيد هذه القياسات.

ــعاع غير   -٣ ــتويات إش ــاعدة عن الوقوف على أي مس ــعاعي التي أجرتها بعثة المس ــح اإلش ــفر عمليات المس ولم تس
ــعة  ــية الطبيعية، ولم يُعثر على أي أدلة على وجود نويدات مش ــاس ــعاع األس ــتويات اإلش متوقعة، حيث اقتصــرت على مس

وعلى الرغم من أن البعثة  أفادت به الـسلطات اللبنانية. وأكدَّت النتائج التي توـصل إليها فريق البعثة ما ـسبق أن اـصطناعية.
  جاءت بعد أكثر من شهر من االنفجار، فإنها كانت ستكتشف أي زيادة الحقة في مستويات اإلشعاع.

وقال الـسيد بالل نـصولي، المدير العام للهيئة اللبنانية للطاقة الذرية: "لقد كانت بعثة المـساعدة التي أوفدتها الوكالة   -٤
   خطوة مهمة في مسار سعينا إلى طمأنة الجمهور بأن االنفجار لم يؤّدِ إلى زيادة في مستويات اإلشعاع في البيئة".

وكان فريق البعثة مؤلفا من أربعة خبراء من الدانمرك وفرنـسا وأربعة موظفين من الوكالة، وأخذ الفريق قياـسات    -٥
 ً لتأثير االنفجار في أمان وأمن المواد والمصــادر المشــعة الموجودة في    لمســتويات اإلشــعاع في عدَّة أماكن وأجرى تقييما

   المرفأ وفي المستشفيات وساحات الخردة القريبة منه.

م    -٦ وجاء تنفيذ البعثة من خالل شــبكة التصــّدِي والمســاعدة التابعة للوكالة (شــبكة رانيت) التي تضــمُّ الدول التي تقّدِ
قليل إلى أدنى حد من العواقب اإلشــعاعية التي وقعت بالفعل أو التي يُحتمل وقوعها بســبب  المســاعدة، بناًء على الطلب، للت

   طارئ نووي أو إشعاعي.

وباإلضـافة إلى القياسـات الموقعية، جمعت السـلطات اللبنانية عينات بيئية خضـعت بعد ذلك للتحليل في مختبرات    -٧
وأكدت هذه المختبرات عدم ارتفاع مســتويات اإلشــعاع في   الة.في فرنســا وســويســرا في إطار المســاعدة المقدمة من الوك

  العينات التي حللتها.

نة في مـستـشفيين قريبين من   -٨ وأجرى فريق الوكالة أيـضاً تقييماً لتأثير االنفجار في المواد والمـصادر المـشعة المخزَّ
   لمشعة الموجودة في المستشفيين.مركز االنفجار، لمساعدة السلطات اللبنانية على تأكيد أمان وأمن المصادر ا

وأوصـــى الفريق باتخاذ مزيد من اإلجراءات في ســـاحات الخردة والمســـتشـــفيات والمرفأ لتعزيز األمان واألمن   -٩
بما يشـمل تدريب العمال في سـاحات الخردة، وتحسـين الالفتات التي تشـير إلى وجود مواد مشـعة، وزيادة تأمين   النوويين،

كان دعم الـسلطات بالمعدات جزءاً مهماً من عمل البعثة، وخالل البعثة قدم فريق الوكالة التدريب على و تخزين هذه المواد.
عت بها الوكالة أيضاً للبنان.   استخدام معدات الكشف عن اإلشعاعات المحمولة باليد التي تبرَّ
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صـــعبة، بعد انفجار بيروت وفي ظل وقال الســـيد بالل نصـــولي: "في الوقت الذي يواجه فيه لبنان هذه الفترة ال  -١٠

، نرحب بما قدمته بعثة المســاعدة التابعة للوكالة من دعم لجهود التصــدي التي تبذلها الهيئة. ونحن نتطلع ١٩-جائحة كوفيد 
  إلى مواصلة التعاون مع الوكالة ريثما نعمل على تعزيز األمان واألمن النوويين في بلدنا".

ــافة إلى دعم األمان   -١١ ــاً من أجل تقييم  وباإلضـ ــلطات الوطنية اللبنانية أيضـ واألمن النوويين، عملت الوكالة مع السـ
وقدمت الوكالة الدعم بشـأن الطب اإلشـعاعي وإجراء  األضـرار التي لحقت بالقطاع الصـحي وبالبنى األسـاسـية في المدينة.

ــالمة المباني المتضــررة. ــحنت عدداً من االختبارات غير المتلفة لتقييم س ــينية المحمولة وأطقم  كما ش ــعة الس وحدات األش
  .١٩-اآلنية واللوازم المستخدمة في تشخيص مرض كوفيد  RT–PCRإضافية من معدات االختبار القائمة على تقنية 

  

 خبراء بعثة المساعدة التي أوفدتها الوكالة إلى لبنان أثناء قياس مستويات اإلشعاع في ساحة للخردة في بيروت 
  . ٢٠٢٠أيلول/سبتمبر  ١٤في 
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  أمان المنشآت النووية
  الهدف

دعم الدول األعضاء في تحسين أمان المنشآت النووية أثناء تقييم الموقع وتشييده وتشغيله من خالل وضع وصون مجموعة 
ــاء وتعزيز بُنى األمان  حديثة من معايير األمان والعمل على تطبيقها بفعالية. ــاء في إرسـ ــية ودعم الدول األعضـ ــاسـ األسـ

الخاصـة بها من خالل خدمات االسـتعراض، وتحسـين أمان المنشـآت النووية من خالل مسـاعدة هذه الدول على االنضـمام 
ودعم الدول األعـضاء  إلى اتفاقية األمان النووي ومدونة قواعد الـسلوك بـشأن أمان مفاعالت البحوث، وتيـسير تنفيذها لهما.

الـتدرـيب، ومن خالل التشـــــجيع على تـبادل المعلوـمات والخبرات التشـــــغيلـية والتـعاون  في بـناء الـقدرات من خالل التعليم و
  الدولي، بما في ذلك عبر تعزيز تنسيق أنشطة البحث والتطوير.

  البنية األساسية الرقابية لألمان

اإلداري أجرت الوكالة ثالث بعثات خبراء افتراضية في مصر والمغرب وجنوب أفريقيا بهدف استعراض النظام   -١
  المتكامل للهيئة الرقابية في كل بلد.

َئ فريق عامل للمضـي قُ  -٢ ماً بالدروس المسـتفادة من البعثات السـابقة في إطار خدمة االسـتعراضـات الرقابية  دُ وأنشـِ
كما ُوضـعت  المتكاملة وذلك بهدف اسـتعراض الوحدة النمطية المصـممة خصـيصـاً للبلدان التي تسـتهل برامج قوى نووية.

ات فيما يخص الوحدة النمطية المصــممة خصــيصــاً لخدمة االســتعراضــات الرقابية المتكاملة وذلك من أجل تعزيز  إرشــاد 
   فعاليتها.

  اتفاقية األمان النووي

يَسـَّرت الوكالة تنظيم اجتماع لمـسؤولي االجتماع االـستعراـضي الثامن لألطراف المتعاقدة في اتفاقية األمن النووي   -٣
ومع ذلك، ونظراً للقيود المفروضـة   الجتماع االسـتعراضـي الثامن وفي جميع المسـائل ذات الصـلة.للنظر في سـير أعمال ا

ل االجتماع االســتعراضــي مرتين خالل العام، حتى عام  ١٩-على الســفر بســبب جائحة كوفيد  ، وبعد مشــاورات مكثفة، أُّجِ
٢٠٢٣.  

  أمان التصميم وتقييم األمان

أن -٤ تخدام األجهزة الرقمية الذكية في النظم النووية. عقدت الوكالة اجتماعاً تقنياً بـش وعقدت الوكالة  جوانب أمان اـس
تعراضـات دورية ألمان محطات   املة لألمان واـس ياق إجراء تقييمات ـش ات الراهنة في ـس أن الممارـس أيضـاً اجتماعاً تقنياً بـش

  القوى النووية.

عن الوكالة فيما يتعلق بأمان تصــــميم محطات  وخالل االجتماع التقني بشــــأن تطبيق المبادئ الجديدة الصــــادرة   -٥
تقاســـمت الدول األعضـــاء ممارســـاتها الوطنية في مجال تنفيذ متطلبات األمان المنعقد افتراضـــيا،  القوى النووية الجديدة،  

ــميم محطات القوى النووية الجديدة والترخيص لها. ــادرة عن الوكالة وأدلة األمان الداعمة في إطار تصــ عقدت كما   الصــ
ــع التقييمات االحتمالية لألمان  ــاليب والنهج واألدوات الالزمة لوضـ ــين األسـ ــأن تحسـ ــياً بشـ الوكالة اجتماعاً تقنياً افتراضـ

   وتطبيقها.

ــودة اللوائح النيجيرية الخاصــة بتصــميم محطات القوى  -٦ ــتعراضــاً تقنياً لألمان فيما يتعلق بمس وأكملت الوكالة اس
 الخدمة وأمان تشغيلها وإخراجها من الخدمة. النووية وتشييدها وإدخالها في
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وواصــلت الوكالة إعداد منشــورات متعلقة بتحليل وتقييم أمان المفاعالت النمطية الصــغيرة وأصــدرت المنشــور   -٧
 Applicability of Design Safety Requirements to Small Modular Reactor Technologies Intended for Nearالمعنون 

Term Deployment    ــرها في ــغيرة المزمع نشـ ــميم على تكنولوجيات المفاعالت النمطية الصـ (انطباق متطلبات أمان التصـ
  ).TECDOC-1936األمد القريب) (الوثيقة التقنية الصادرة عن الوكالة 

  األمان والحماية من األخطار الخارجية

في المفاعالت المتقدمة أجرى خالله المشــاركون   عقدت الوكالة اجتماعاً تقنياً افتراضــياً بشــأن التصــّدي للحوادث -٨
ــات   ــأن مناقشـ ــور المعنون انطباق بشـ برامج  (   Accident Management Programmes for Nuclear Power Plantsالمنشـ

من سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة) على تصاميم    SSG-54(العدد   )التصدي للحوادث في محطات القوى النووية
  المفاعالت المتقدمة، سواء كانت مبردة بالماء أو غير مبردة بالماء.

ــأن حماية المنشــآت النووية من المخاطر الخارجية. -٩ وأصــدرت أيضــاً المنشــور   وعقدت الوكالة اجتماعاً تقنياً بش
ــان   Methodologies for Seismic Safety Evaluation of Existing Nuclear Installationsالمعنون   األم تقييم  ــات  (منهجي

  من سلسلة تقارير األمان). ١٠٣الزلزالي للمنشآت النووية القائمة) (العدد 

  أمان تشغيل محطات القوى النووية

التشــغيل الطويل  نّظمت الوكالة اجتماعاً تقنياً بشــأن اســتخدام اســتعراضــات األمان الدورية لدعم تقييمات أمان -١٠
وعقدت الوكالة أيضـــاً اجتماعاً للجنة التوجيهية المعنية بالدروس الدولية العامة المســـتفادة في مجال التقادم، وتســـع  األجل.

حلقات عمل وثمانية اجتماعات بشــــأن الدروس الدولية العامة المســــتفادة في مجال التقادم وذلك من أجل دعم المشــــغلين، 
  المنظمات األخرى في مجال إدارة التقادم والتشغيل الطويل األجل.والجهات الرقابية و 

وخالل اجتماع تقني افتراضـــــي للمنســـــقين الوطنيين لنظام التبليغ عن الحادثات في المنشـــــآت النووية (الُمنّظم  -١١
تمدة من األحداث المهمة غيلية المـس اركون الخبرات التـش م المـش تراك مع وكالة الطاقة النووية)، تقاـس أنها من  باالـش المبلغ بـش

َرت الطبعة السابعة من التقرير المشترك بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووكالة الطاقة النووية   خالل النظام المذكور. ونُشـِ
م    Nuclear Power Plant Operating Experienceالمعنون  (الخبرات التشـغيلية الخاصـة بمحطات القوى النووية)، الذي يُقّدِ
  .٢٠١٧-٢٠١٥مة عن الدروس التي استفادها المشغلون خالل الفترة لمحة عا

ونظمت الوكالة اجتماعاً لكبار رقابيي مفاعالت كاندو لتقاســم الخبرات التشــغيلية والرقابية فيما يخص المفاعالت  -١٢
  من نوع المفاعل الكندي الذي يوقد بخليط من الديوتيريوم واليورانيوم (كاندو).

(ممارسات ثقافة األمان   Safety Culture Practices for the Regulatory Bodyشور المعنون  وأصدرت الوكالة المن -١٣
 A Harmonized Safety) وكذلك المنشــور المعنون TECDOC-1895للهيئة الرقابية) (الوثيقة التقنية الصــادرة عن الوكالة  

Culture Model   َــار ق لثقافة األمان) الذي تش ــَّ ــغلين النوويين ومعهد ك في إعداده (نموذج منس كل من الرابطة العالمية للمش
ــر أو غير  عمليات الطاقة النووية. ــكل مباش هة لجميع المنظمات الضــالعة بش ــاملة موجَّ وهذا النموذج هو عبارة عن أداة ش

ن هذه المنظمات من تحديد األهداف، وإدخال التغييرات، وق ياس التقدم مباشــر في مجال اإلشــعاعات المؤينة، وهي أداة تُمّكِ
   المحرز.

 وعقدت الوكالة الدورة الدراســية الدولية للقيادة فيما يتعلق باألمان في المجالين النووي واإلشــعاعي، في طوكيو. -١٤

كما اـضطلعت الوكالة بأنـشطة أخرى لمـساعدة الدول األعـضاء في تعزيز القيادة وإدارة األمان وثقافة األمان داخل المرافق 
ــأن القيادة واإلدارة فيما يتعلق باألمان في محطة زابوريِجْجيا  النووية والهيئات الر ــمل إجراء بعثة خبراء بشــ قابية، بما شــ

  افتراضيتين. تدريبيتين دورتين)، وَعْقَد ١ للقوى النووية في أوكرانيا (الشكل
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 باألمان أجرتها الوكالة في أوكرانيا في كانون الثاني/يناير.  ألغراضبعثة خبراء بشأن القيادة واإلدارة  -١ -الشكل

  
  أمان مفاعالت البحوث ومرافق دورة الوقود

ــادات قدّ  -١٥ ــِمل  عنمت الوكالة مزيداً من اإلرشـ ــأن أمان مفاعالت البحوث،  بما شـ ــلوك بشـ تنفيذ مدونة قواعد السـ
(موثوقية البيانات   Reliability Data for Research Reactor Probabilistic Safety Assessmentإصدار منشور جديد عنوانه  

).  TECDOC-1922ة عن الوكالة المســتخدمة إلجراء التقييمات االحتمالية ألمان مفاعالت البحوث) (الوثيقة التقنية الصــادر

االسـتعراض  (  Periodic Safety Review for Research Reactorsوباإلضـافة إلى ذلك، أصـدرت الوكالة المنشـور المعنون  
ــأن هذه العملية  ٩٩) (العدد الدوري ألمان مفاعالت البحوث ــادات وأمثلة بشـ ــلة تقارير األمان)، الذي يقّدم إرشـ ــلسـ من سـ

  االستعراضية.

دت الوكالة االجتماع الســنوي الثامن للجنة االســتشــارية اإلقليمية ألمان مفاعالت البحوث في آســيا والمحيط وعق -١٦
وعقدت الوكالة أيـضاً حلقة عمل افتراـضية لتقاـسم المعلومات عن االـستعراض الرقابي لمفاعالت   الهادئ كفعالية افتراـضية.

ية للهيئات الرقابية النووية وأعضاء االتفاق التعاوني اإلقليمي األفريقي  البحوث وتقييمها وتفتيشها، بين أعضاء الشبكة العرب
  للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين.

ُ وـخدـمة التقييـمات المتـكامـلة ألـمان مـفاعالت البحوث التي اســـــتغرـقت ثـمانـية أـيام    وـكاـنت بعـثة -١٧ جرـيت في مـفاـعل  أ
ــغلهميغاواط الذي  ١٠رته الذي تبلغ قد   LVR-15البحوث  ــيكية    يشــ كانت أولى  فمركز جايش للبحوث في الجمهورية التشــ

 .١٩-بعثات استعراض النظراء والخدمات االستشارية التي تعقدها الوكالة في الموقع منذ بدء جائحة كوفيد 
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ــقين الوطنيين المعنيين بالنظام  -١٨ ــياً للمنس ــترك بين الوكالة الدولية للطاقة وعقدت الوكالة اجتماعاً تقنياً افتراض المش
وخالل ـهذا االجتـماع، أجرى المشـــــاركون   اـلذرـية ووـكاـلة الـطاـقة النووـية للتبليغ عن الـحادـثات المتعلـقة ـبالوقود وتحليلـها.

ليلها، غ عنها في نظام التبليغ عن الحادثات المتعلقة بالوقود وتحمناقشـات بشـأن الدروس المهمة المسـتفادة من األحداث المبلَّ 
وأصـــــدرت الوـكاـلة ايضـــــاً المنشـــــور الـجدـيد المعنون    وتـبادلوا اآلراء بشـــــأن زـيادة تعزيز فـعالـية الخبرات التشـــــغيلـية.

Operating Experience from Events Reported to the IAEA/NEA Fuel Incident Notification and Analysis System (FINAS)  

حداث المبلغ عنها في النظام المشـترك بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووكالة الطاقة (الخبرات التشـغيلية المسـتمدة من األ
ة   اـل ــادرة عن الوـك ة الصـــ ة التقنـي ا) (الوثيـق الوقود وتحليلـه ة ـب ادـثات المتعلـق ، اـلذي  )TECDOC-1932النووـية للتبليغ عن الـح

  فق دورة الوقود النووي منذ إنشاء هذا النظام.يتطّرق إلى التعقيبات المستمدة من الخبرات التشغيلية الخاصة بمرا
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  األمان اإلشعاعي وأمان النقل 
  الهدف

  دعم الدول األعضـــاء في تحســـين األمان اإلشـــعاعي لألفراد والبيئة من خالل وضـــع معايير األمان والعمل على تطبيقها.
الســلوك بشــأن أمان ودعم الدول األعضــاء في إرســاء البنية األســاســية لألمان المناســبة من خالل دعم وتنفيذ مدونة قواعد  

ارية. تـش تعراضـات األمان والخدمات االـس ادات التكميلية، وكذلك من خالل اـس ودعم الدول   المصـادر المـشعة وأمنها واإلرـش
  األعضاء في بناء القدرات، من خالل التعليم والتدريب، وفيما يتعلق بالتشجيع على تبادل المعلومات والخبرات.

  اإلشعاعي األمان اإلشعاعي والرصد 

في    على مـستوى الدراسات العلياُعِقدت في مراكز تدريب إقليمية منتـسبة إلى الوكالة في أفريقيا دورتان تعليميتان   -١
تدريب ل  فعالية افتراضــيةوُعقدت لفائدة محاضــرين من ماليزيا   مجال الوقاية من اإلشــعاعات وأمان المصــادر اإلشــعاعية.

   الدورتين.موضوع هاتين  عنالمدّربين 

 وســـــاهـمت الوـكاـلة في إـعداد بـيان موقف اللجـنة المشـــــترـكة بين الوـكاالت المعنـية ـباألـمان اإلشــــــعاعي المعنون -٢
"Managing Exposure Due to Radon at Home and at Work ازل اجم عن غـاز الرادون في المـن " (إدارة التعرض الـن

ــتن وأماكن العمل). ــتراتيجيات المتبعة وتلخص هذه الوثيقة األســـاس الذي تسـ ــتخدام عامل   فيد إليه اللجنة في فهم االسـ اسـ
ة من  اـي ة للوـق دولـي ة اـل ه اللجـن ــت ـب ذي أوصـــ التعرض المهني للرادون، على النحو اـل ا يتعلق ـب د فيـم دـي ة الـج ل الجرـع تحوـي

  يتعلق بالرادون.  اإلشعاعات، وتتضمن الوثيقة حصائل االجتماع التقني بشأن تداعيات عوامل تحويل الجرعات الجديدة فيما

وُعقد تحـسيُن الوقاية من اإلـشعاعات في الميدان العملي،  ونظمت الوكالة المؤتمَر الدولي بـشأن األمان اإلـشعاعي: -٣
ــيا ــية األوروبية، ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، ومنظمة العمل الدولية،   المؤتمر افتراضــ بالتعاون مع المفوضــ

وخالل   ومنظمة الصــحة للبلدان األمريكية، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، ومنظمة الصــحة العالمية. ووكالة الطاقة النووية،
هذا المؤتمر الذي ُعِقَد في تشـرين الثاني/نوفمبر، جرى تقييُم حالِة األمان اإلشـعاعي على الصـعيد العالمي، وتقييُم الدروِس 

ــتفادة من تطبيق المعايير الواردة في المنشـــور   :Radiation Protection and Safety of Radiation Sourcesالمعنون المسـ

International Basic Safety Standards    ــية ــاس ــعاعية: معايير األمان األس ــادر اإلش ــعاعات وأمان المص (الوقاية من اإلش
تعيّن النظر في إدخالها  من ســـلســـلة معايير األمان الصـــادرة عن الوكالة) والتحســـينات التي ي  GSR Part 3الدولية) (العدد  

  لزيادة تيسير تطبيق المعايير المذكورة.

بشـأن التبرير وتحقيق المسـتوى األمثل فيما يخص وقاية   افتراضـياواسـتعَرَض المشـاركون في اجتماع تقني ُعِقَد  -٤
أن تعرض المرضـ عاعات المرضـى ممن يحتاجون إلى إجراءات التصـوير الطبي المتعدد أحَدَث البيانات المتاحة بـش ى لإلـش

  بسبب إجراءات التصوير اإلشعاعي المتكررة، واتفقوا على بيان موقف مشترك ونداء من أجل العمل.

  Occupational Radiation Protection Appraisal Service (ORPAS) Guidelinesوأصـدرت الوكالة المنشـور المعنون  -٥
من ســلســلة خدمات الوكالة)، الذي يســتند إلى  ٤٣اعات) (العدد (المبادئ التوجيهية لخدمة تقييم وقاية العاملين من اإلشــع

كما واصـــلت الوكالة إعداد دراســـة اســـتقصـــائية عالمية بشـــأن نظام   الخبرات والدروس المســـتفادة من البعثات الســـابقة.
ت للمرة التصوير اإلشعاعي الصناعي، ونََشرَ  المعلومات الخاص بالتعرض المهني في مجاالت الطب والصناعة والبحوث:

   األولى تقريراً سنوياً بشأن هذه الدراسة االستقصائية.

إدارة جرعات جديد  وأطِلق من خالل المنصــة الشــبكية الخاصــة بشــبكات الوقاية من اإلشــعاعات المهنية نظامُ  -٦
 طورته الوكالة لكي تستعمله خدمات الرصد الفردي في الدول األعضاء.
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لخردة المعدنية، وهو منصـة تعاونية جديدة لتبادل المعلومات عن التحكم واسـتحدثت الوكالة وأطلقت طقم أدوات ا -٧
في المواد المشــعة المدمجة ســهواً في الخردة المعدنية والمنتجات المصــنّعة جزئياً التي تســتخدم في صــناعات إعادة تدوير 

التحكم في المواد المشــــــعة "وأطلـقت الوـكاـلة على نحو متزامن دورة تعلُّم إلكتروني داعـمة عنوانـها  ).١ المـعادن (الشــــــكل
 ."المدمجة سهواً في الخردة المعدنية

 

  يمكن أن تُدَمج سهواً في الخردة المعدنية. المشعةالمواد  -١ -الشكل

  
  البنية األساسية الرقابية

 يوماً. ١٧ليتوانيا في إطار خدمة االســـتعراضـــات الرقابية المتكاملة اســـتغرقت  أجرت الوكالة بعثة متابعة في   -٨

  .١٩-وكانت هذه البعثة أول بعثة استعراض نظراء تُنَظَُّم بالكامل عبر اإلنترنت، وذلك بسبب القيود المتعلقة بجائحة كوفيد 

ــياوُعِقَد  -٩ ــأن  افتراضـ ــأن تنفيذ منهجية وأدوات الوكالة للتقييم الذاتي وذلك بهدف تبادل اآلراء بشـ اجتماع تقني بشـ
ية لألمان، التابع لألداة اإللكترونية  اـس تعراض المتكامل للبنية األـس ن الخاص بخدمة االـس أحدث التطورات فيما يتعلق بالمكّوِ

  اصة باألمان.الخاصة بالتقييم الذاتي للبنية األساسية الرقابية الخ

وأنشـأت الوكالة مسـاحة مخصـصـة على منصـة التعلُّم اإللكتروني ألغراض التعليم والتدريب في المجال النووي  -١٠
   الستضافة مواد من الدورة الدراسية االفتراضية لصياغة اللوائح بشأن األمان اإلشعاعي.
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  أمان النقل

رة التعلم اإللكتروني بشـــــأن النـقل اآلمن للمواد  من دو  ٤-١من الوـحدات النمطـية    ٢أطلـقت الوـكاـلة اإلصـــــدار   -١١
 Regulations for the Safe Transport of  المشــــــعة، وذـلك من أـجل تجســــــيد المتطلـبات المـحددة في المنشـــــور المعنون

Radioactive Material  )  (العدد    )الئحة النقل المأمون للمواد المشـعةSSR-6    الصـيغة المنقَّحة)Rev. 1ير  ) من سـلسـلة معاي
  األمان الصادرة عن الوكالة).

  نظام إدارة معلومات األمان اإلشعاعي 

لتدريب المنـسقين الوطنيين المعنيين بنظام إدارة معلومات األمان اإلـشعاعي   حلقتا عمل أقاليميتان افتراـضيًاُعِقدت   -١٢
٪ من منســقي النظام المذكور المعينين على ٨٧، تلقى  ٢٠٢٠وبحلول نهاية عام   من هذا النظام.  ٢على اســتخدام اإلصــدار  

  الصعيد الوطني تدريباً على استخدام المنصة الجديدة.
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 أمان التصرف في النفایات المشعّة وأمان البیئة 
 الھدف

تودعات الجیولوجیة  تھلَك، بما یـشمل المـس ّعة والوقود المـس ف في النفایات المـش دعم الدول األعضـاء في تعزیز أمان التصـرُّ
واالنبعاثات البیئیة، من خالل وضـع معاییر األمان والعمل  للنفایات القویة اإلشـعاع، واإلخراج من الخدمة، واالسـتصـالح، 

ــمل  على تطبیقھا. ــّعة، بما یشــ ــتھلك والنفایات المشــ ــرف في الوقود المســ ــاء في تعزیز أمان التصــ ودعم الدول األعضــ
خالل   المســـتودعات الجیولوجیة للنفایات القویة اإلشـــعاع، واإلخراج من الخدمة، واالســـتصـــالح، واالنبعاثات البیئیة، من

أن أمان التصـرف في   تركة بـش اعدتھا على االنضـمام إلى االتفاقیة المـش اریة، ومـس تـش تعراضـات النظراء والخدمات االـس اـس
ودعم الدول األعـضاء في بناء القدرات من  الوقود المـستھلك وأمان التـصرف في النفایات المـشعة، وتیـسیر تنفیذھا لالتفاقیة.

 ادل المعلومات والخبرات.خالل التعلیم والتدریب، وتشجیع تب

 التصرف في النفایات المشعـّة والوقود المستھلَك

ــتمدة من أول بعثة مدمجة   -۱ ــتناداً إلى الدروس المس ــات الرقابیة المتكاملة وخدمة   جمعتاس ــتعراض بین خدمة االس
ــتھلَ  ــعة والوقود المســ ــرف في النفایات المشــ ــات المتكاملة المتعلقة بالتصــ ــتعراضــ اإلخراج من الخدمة  برامج ك، واالســ

واالستصالح (خدمة أرتمیس)، وضعت الوكالة الصیغة النھائیة من إرشادات لدعم التنفیذ الكفؤ للبعثات المدمجة التي تجمع 
كما عقدت الوكالة اجتماعاً تقنیاً افتراضـــیاً لتقییم النظام اإللكتروني للتقییم الذاتي   بین الخدمتین المذكورتین في المســـتقبل.

 لبنیة األساسیة الرقابیة الخاصة باألمان.ل

 أمان اإلخراج من الخدمة وأمان االستصالح

وُعِقَد االجتماع السـنوي  ).۱ واصـلت الوكالة دعم أنشـطة فریق التنسـیق المعني بمواقع الیورانیوم القدیمة (الشـكل -۲
اریع االـستصـالح.على تبادل المعلومات وعلى تحدیثات  وركَّز  افتراضـی�الھذا الفریق  الوكالة حالیاً على تحدیث   وتعكف مـش

ویجري التشاور  الخطة االـستراتیجیة الرئیـسیة بـشأن االـستصالح البیئي لمواقع إنتاج الیورانیوم الموروثة في آسیا الوسطى.
ــیق المعني بمواقع ــاركة في فریق التنس ــطى والمنظمات الدولیة المش ــیا الوس ــاء من منطقة آس الیورانیوم  مع الدول األعض

ثة عن بدء اسـتصـالح مواقع إنتاج الیورانیوم مت الدول األعضـاء والمنظمات الدولیة المشـاركة معلومات محدَّ القدیمة، وقدَّ 
ــتان  ــالح المواقع الموروثة في طاجیكس ــتص ــاء اآللیات الالزمة الس ــتان، وعن التقدم المحرز إلرس الموروثة في قیرغیزس

 وأوزبكستان.
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ات من ألمانیا وقیرغیزستان وأوزبكستان بصدد إجراء تحلیل مختبري مشترك لعینات بیئیة ُجمعت في أحد مواقع إنتاج الیورانیوم  خبیر -۱ -الشكل
(الصورة مھداة   الموروثة وذلك في إطار أنشطة بناء القدرات التي یضطلع بھا فریق التنسیق المعني بمواقع الیورانیوم القدیمة في آسیا الوسطى.

 ذات المسؤولیة المحدودة).  IAF-Radioökologieنزه، شركة من ك. كو
 

) MIRDECالدولي بشـأن إخراج المرافق الصـغیرة من الخدمة ( للمشـروعوعقدت الوكالة االجتماع التقني الثاني  -۳
االجتماع التقني  وأثمرَ  ).COMDECلمـشروع الدولي بـشأن اـستكمال أنـشطة اإلخراج من الخدمة (لواالجتماع التقني الثالث 

جمع العیـنات، واالســـــتعراض، وتـبادل الخبرات والمـعارف واـلدروس في مـجال إخراج   المزـید من  عنالـثاني آنف اـلذكر  
تقاسـم المعارف   فأثمر عن أما االجتماع التقني الثالث آنف الذكر المرافق الطبیة والصـناعیة والبحثیة الصـغیرة من الخدمة.

المتخذة لتجھیز المواقع إلعادة اســــتخدامھا  اإلجراءاتال أنشــــطة اإلخراج من الخدمة؛ أي  والدروس فیما یتعلّق باســــتكم
االجتماعان عن مســــاھمات في تقاریر المشــــاریع ذات   وأثمر وإلنھاء العمل بالتراخیص الصــــادرة عن الھیئات الرقابیة.

 الصلة.

 االتفاقیة المشتركة

جتماع االســتعراضــي الســابع لألطراف المتعاقدة في االتفاقیة في األعمال التحضــیریة لال ۱۹-أثّرت جائحة كوفید -٤
وأرســل   المشــتركة بشــأن أمان التصــرف في الوقود المســتھلك وأمان التصــرف في النفایات المشــعّة (االتفاقیة المشــتركة).
االجتماع  رئیس االجتماع االســـتعراضـــي الســـابع لالتفاقیة المشـــتركة رســـالة إلى األطراف المتعاقدة اقترح فیھا تأجیل

، وقررت األطراف المتعاقدة بتوافق اآلراء عقد االجتماع ۱۹-االـستعراـضي الـسابع بـسبب القیود التي فرـضتھا جائحة كوفید
ــابع في عام   ــي الس ــتعراض ــابع لألطراف المتعاقدة في  .۲۰۲۲االس ــي الس ــتعراض وُعِقد االجتماع التنظیمي لالجتماع االس

 .۲۰۲۰تشرین األول/أكتوبر –أیلول/سبتمبرفي  افتراضی�ااالتفاقیة المشتركة 
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  األمن النووي 
  الهدف

المســاهمة في الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق أمن نووي فعَّال، من خالل وضــع إرشــادات شــاملة بشــأن األمن النووي، 
 والتدريب.والترويج الـستخدامها من خالل اـستعراـضات النظراء والخدمات االـستـشارية وبناء القدرات، بما في ذلك التعليم 

المسـاعدة على التقيُّد بالصـكوك القانونية الدولية ذات الصـلة وتنفيذها، وتعزيز التعاون الدولي وتنسـيق المسـاعدة على نحو 
االضــــطالع بالدور المحوري وتعزيز التعاون الدولي في مجال األمن النووي   يدعم اســــتخدام الطاقة النووية وتطبيقاتها.

  لعام وتوجيهات مجلس المحافظين.استجابة لقرارات المؤتمر ا

  )٢٠٢٠المؤتمر الدولي المعني باألمن النووي: استدامة الجهود وتعزيزها (مؤتمر األمن النووي 

في شــــــباط/فبراير، نظَّـمت الوـكاـلة بنـجاح "المؤتمر اـلدولي المعني ـباألمن النووي: اســــــتداـمة الجهود وتعزيزـها"    -١
مشــارك، مســجالً مســتويات قياســية    ١٩٠٠وجمع المؤتمر الذي ُعقد في فيينا بين أكثر من   ).٢٠٢٠(مؤتمر األمن النووي 
منظمة دولية، بهدف تبادل الخبرات   ٢٥دول غير أعضــاء و ٤دولة عضــواً، و  ١٤١وزيراً من   ٥٣من الحضــور شــملت 

اـغة وتـبادل وجـهات النظر حول النُّهج الـحالـية والتوجـهات واألولوـيات ال مســـــتقبلـية في مـجال األمن واإلنـجازات، وصــــــي
واعتمدت الدول األعضاء بتوافق اآلراء إعالناً وزاريا أكَّدت فيه مجدداً دعمها لألمن  النووي، بما في ذلك األمن السيبراني.

 بيانات وطنية. ١٠٩النووي، وأُلقيت 

  

 
  وتعديلهااتفاقية الحماية المادية للمواد النووية (اتفاقية الحماية المادية) 

من اتـفاقـية الحـماـية الـمادـية للمواد النووـية (اتـفاقـية الحـماـية الـمادـية)، بصـــــيغتـها المـعدـلة في ـعام   ١-١٦وفـقاً للـمادة    -٢
وُعقد  ، واصــلت األمانة عملها على تيســير األعمال التحضــيرية لمؤتمر األطراف في تعديل اتفاقية الحماية المادية.٢٠٠٥

ٌع للجنة التحـضيرية المكلفة باالـضطالع باألعمال التحـضيرية الرـسمية للمؤتمر، خالل األـسبوع بالوـسائل االفتراـضية اجتما
   كانون األول/ديسمبر. ١١إلى  ٧الممتد من 

ــمام العالمي إلى اتفاقية الحماية المادية وتعديلها وتنفيذهما تنفيذاً فعَّاالً، وقدَّمت   -٣ ــجيع االنضـ ــلت الوكالة تشـ وواصـ
وأرسل المدير العام رسائل إلى الدول التي ليست أطرافاً في اتفاقية الحماية المادية،  والتشريعية عند طلبها.  المـساعدة التقنية

ــتوى   ــجيع زيادة مســ ــت أطرافاً في تعديلها، لتشــ وكذلك إلى الدول التي هي أطراف في اتفاقية الحماية المادية ولكنها ليســ
مت على هامش مؤتمر األمن النووي  وفي شــباط/فب االنضــمام إلى االتفاقية وتعديلها. فعالية جانبية وزارية  ٢٠٢٠راير، نُّظِ

ونظَّمت الوكالة حلقتين دراـسيتين ـشبكيتين   وجلـسة تقنية بـشأن تحقيق االنـضمام العالمي إلى اتفاقية الحماية المادية وتعديلها.
ونظَّـمت أيضـــــاً في ـكانون  دوـلة.  ٨١مشـــــارك من    ٣٠٠بشـــــأن اتـفاقـية الحـماـية الـمادـية وتـعديلـها، حضـــــرهـما أكثر من  

  األول/ديسمبر االجتماع التقني السادس لممثلي األطراف في اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها.
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  إرشادات األمن النووي

صـدر منشـور واحد جديد في إطار سـلسـلة األمن النووي الصـادرة عن الوكالة وصـيغتان منقَّحتان من منشـورين    -٤
ويتناول المنشـور الجديد إجراء التمارين على نظم األمن النووي والتدابير المتعلقة بالمواد النووية والمواد المشـعة  قين.سـاب

، كان عدد المنشورات الصادرة في إطار سلسلة األمن النووي ٢٠٢٠وفي نهاية عام   األخرى الخارجة عن التحكم الرقابي.
  منشوراً. ٣٩قد بلغ 

  وبناء القدرات  تقدير االحتياجات

 ٩٠اعتمدت أربع دول أعضـاء خططاً متكاملة لدعم األمن النووي، ليصـل مجموع الخطط المتكاملة المعتمدة إلى   -٥
وواـصلت الوكالة توفير فرص   مـشاركاً. ٥٧٦فعالية تدريبية، معظمها في ـشكل افتراـضي، لفائدة  ٤٢وعقدت الوكالة   خطة.

مـستخدماً جديداً،  ٢٣٥٣، بما في ذلك عـضو دولة ١٧٠مـستخدم يمثلون  ٩٠٠٠لما يقرب من التعلُّم اإللكتروني ذات الـصلة  
  ونفَّذت دورة دراسية جديدة بشأن التصدي لحادثات األمن الحاسوبي.

 

  التقليل من المخاطر

ــاء في مجال أجل حماية المواد النووية والمواد    -٦ ــلت الوكالة تقديم الدعم للدول األعض ــعة األخرى أثناء  واص المش
وسـاعدت في عملية دمج تسـعة مصـادر مشـعة مهملة عالية النشـاط في دولة عضـو واحدة وواصـلت   اسـتخدامها وبعد ذلك.

وانتهت الوكالة من عمليات االرتقاء بالحماية المادية في دولتين عـضويين،  مـصدراً مهمالً من عدَّة بلدان. ٥٣دعمها إلزالة 
فى. ١٣ن مفاعالت البحوث ومحطة واحدة للقوى النووية وبما في ذلك في اثنين م تـش اعدة أيضـاً في مجال  مـس وقدَّمت المـس

  دولة عضواً. ١٨صياغة لوائح األمن النووي إلى 

  قاعدة بيانات الحادثات واالتجار غير المشروع

ر المشـــــروع: ومن حادثة إلى قاعدة بـيانات الـحادثات واالتـجار غي ١٢٥، أبلـغت الدول عن وقوع ٢٠٢٠في عام   -٧
ــعاعيا و ١١٢بين هذه الحادثات كانت   ثة إشــ ــعة ومواد ملوَّ ــادر مشــ حادثة تنطوي على مواد  ١٧حادثة تنطوي على مصــ

ومن بين الحادثات المبلغ عنها، كانت هناك  حادثات تنطوي على مواد نووية ومصـــادر مشـــعة معاً. ٤نووية، بما في ذلك 
  االستخدام لغرض اإليذاء.حادثة واحدة تنطوي على االتجار أو 

  صندوق األمن النووي

تعهدات خارجة على الميزانية ومسـاهمات أخرى مقدمة لصـندوق األمن النووي بلغ  ٢٠٢٠قبلت الوكالة في عام    -٨
  دولة عضواً ومن منظمة دولية واحدة ومساهمين آخرين. ١٥مليون يورو من  ٥٠مجموعها 
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 دراسة حالة

ز أمان المصادر المشعة    كولومبيا تعّزِ
  المختومة المهملة وأمنها 

رغم القيود المفروـضة بـسبب الجائحة العالمية، تكلَّلت بالنجاح عملية مدعومة من الوكالة لنقل عدَّة مـصادر مـشعة   -١
وكانت هذه المصـــادر تُســـتخدم في   .٢٠٢٠كولومبيا في أواخر عام  مختومة مهملة إلى مرفق للخزن المأمون واآلمن في  
ويمثِّل نقلها معلماً رئيســيا في الجهود المســتمرة الرامية إلى تعزيز أمان  عالج الســرطان ولكنها بلغت نهاية عمرها النافع،

  المصادر المهملة وأمنها في كولومبيا.

مجاالت مثل الرعاية الصــــحية والصــــناعة والبحوث    وتُســــتخدم المصــــادر المشــــعة المختومة حول العالم في -٢
وـعادة ـما تـُعاـمل ـهذه المصـــــادر على نحو ـمأمون وآمن أثـناء اســـــتـخدامـها، ولكن من المهم بنفس الـقدر أن يتم   والزراـعة.

ــغيلي، ــاً على نحو مأمون وآمن بعد انتهاء عمرها التش ــعاع  التصــرف فيها أيض وهو أمر جوهري للتقليل من مخاطر اإلش
  الناس والبيئة. على

ــعبة األمن النووي بالوكالة: "يمكن   -٣ ــم األمن النووي للمواد والمرافق التابع لش ــيد محمد خالق، رئيس قس وقال الس
ــعيدي األمن واألمان. ــعة لفترة طويلة من الزمن، مما يطرح تحديات على صــ ــادر المختومة المهملة أن تظل مشــ  للمصــ

المـصادر على الحماية من تـسبُّبها في التعرُّض لإلـشعاعات عرـضيا ومن اـستخدامها عمداً ويـساعد التـصرف الـسليم في هذه  
  لغرض اإليذاء".

وفي ســياق تنفيذ خطة العمل الوطنية التي وضــعتها كولومبيا لتأمين جميع المواد المشــعة المســتخدمة والمخزنة،  -٤
، دعمت الوكالة تفكيك جميع المـصادر المـشعة المختومة ـضمن إطار الخطة المتكاملة لدعم األمن النووي الخاـصة بكولومبيا

ــلة   ــاط من عدَّة مرافق داخل البلد، ثم دمجها ونقلها إلى مرفق للخزن المأمون واآلمن إلى حين مواصــ المهملة العالية النشــ
  التصرف فيها. 

ــعة بعد انتهاء دورة عمرها   -٥   -لخطر بوجه خاص  في الوقت الذي تكون فيه معرضــة ل  -ويُعدُّ نقل المصــادر المش
ص وتطرح تحديات  إلى مرفق للخزن المأمون واآلمن من العمليات الميدانية المعقدة التي تتطلب خبرات فنية دقيقة التخصــُّ

وتعيَّن تعديل  الجارية. ١٩-وقد ازداد األمر تعقُّداً بـسبب تدابير الصـحة والـسالمة المفروضـة أثناء جائحة كوفيد  تقنية معقدة.
االلتزام بالقيود الوطنية المفروـضة بـسبب الجائحة، بما في ذلك وـضع بروتوكول للـسالمة البيولوجية لتنظيم الخطط لـضمان 

  أعمال النظافة الصحية والتطهير، والعمل ببروتوكوالت التباعد الجسدي.

ألعلى مـعايير األـمان وـقال الســــــيد ميغـيل لوتيرو روبلـيدو، ـناـئب وزير الـطاـقة في كولومبـيا: "نُفـِّذت العملـيات وفـقاً   -٦
واألمن اإلشــعاعيين، مع التقيُّد أيضــاً بتدابير غير مســبوقة لألمن البيولوجي بســبب حالة الطوارئ الصــحية المترتبة على 

وـكان التـفاني اـلذي أـبدـته جميع الجـهات المعنـية الوطنـية، ومنـها وزارتـنا وجـهاز الشـــــرـطة الوطنـية في   .١٩-ـجائـحة كوفـيد 
  دمات الجيولوجية الكولومبية، دليال ال يدع مجاال للشك في التزام بلدنا بتعزيز األمان واألمن النوويين".كولومبيا ودائرة الخ

بلداً، بناء على طلبها، لتحـسين األمن واألمان فيما يتعلق بالمخزونات الوطنية من   ٢٠وتدعم الوكالة ما يزيد على  -٧
ء عمليات ميدانية واسعة النطاق تُستكمل بجهود لبناء القدرات من المصادر المشعة المختومة المهملة، وذلك من خالل إجرا

  أجل تعزيز االستدامة.
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كون رأس جهاٍز للعالج اإلشعاعي الخارجي كان يُستخدم في توفير الرعاية للمصابين بالسرطان في كولومبيا، تمهيداً  الخبراء يفّكِ
 إليداعه قيد الخزن المأمون واآلمن.



 

  



 

 
 

  التحقُّق النووي
 



التحقُّق النووي

۱۸٤
دولة مرتبطة باتفاق ضمانات 

نافذ منھا 

دولة كانت مرتبطة۱۳٦
ببروتوكول إضافي نافذ

نشاط تحقق 
ُمضطلع بھ

أكثر من

أكثر من

۲۸٥۰

مرفقاً نوویاً ومكاناً واقعاً خارج 
المرافق خاضعاً للضمانات

۱۳۲۱  ۲۲۱ ۰۰۰
كمیة معنویة من 

المواد النوویة خاضعة 
للضمانات

۱۲ ۷۰۰
أكثر من

یوم تحقُّق میداني یوم أمِضَي في الحجر الصحي
۲٤۰۰

قرابة



االستنتاجات

دولة 
ظلت فیھا جمیع 

المواد النوویة في
نطاق األنشطة السلمیة

دولة 
ظلت فیھا جمیع 

المواد النوویة الُمعلَنَة في 
نطاق األنشطة السلمیة

دول۳ 
ظلَّت فیھا المواد أو المرافق النوویة 

أو المفردات األخرى التي ُطبِّقت علیھا 
الضمانات في نطاق األنشطة السلمیة

دول٥ 
ظلَّت فیھا المواد النوویة الموجودة في 
مرافق مختارة ُطبِّقت علیھا الضمانات 

في نطاق األنشطة السلمیة

۲۰۲۰

۱۰۳۷۲
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  ١،٢التحقُّق النووي 

  الهدف

تخدام المواد أو التكنولوجيا النووية وبتقديم تأكيدات موثوقة بأن  اءة اـس ر عن إـس لحة النووية بالكـشف المبّكِ ار األـس ردع انتـش
التحقُّق األخرى، بما في  الدول تحترم التزاماتها المتعلقة بالضــمانات، والمســاعدة، وفقاً للنظام األســاســي للوكالة، في مهام  

ــلُّح، وذلك بناء على طلب  ذلك فيما يتعلق بمهام التحقُّق بمقتضـــى االتفاقات المعنية بنزع الســـالح النووي أو الحد من التسـ
ه مجلس المحافظين.  الدول وحسبما يقرُّ

   ٢٠٢٠تنفيذ الضمانات في عام 

األخرى يمثِّل إلى حد كبير أحد التحديات الماثلة نتيجة  ، كان تنفـيذ الضــــــمانات وأنشــــــطة التحقق ٢٠٢٠في عام   -١
ــي جائحة كوفيد  ــعيد العالمي. ١٩-لتفشـ ــافية التي بُذلت، والتكيُّف مع  على الصـ ــل الجهود الجبارة اإلضـ ومع ذلك، وبفضـ

فقد أجرت   —قة أنـشطة التحقُّق بمـستوى مطابق تقريباً لما كان عليه الحال في الـسنة الـسابأجرت الوكالة  الظروف الجديدة،  
ــ   ٢٠٢٠عملية تفتيش في عام   ١٣٣٢ نشاط  ٢٨٥٠وأجرت الوكالة أكثر من  .٢٠١٩عملية تفتيش في عام    ١٣٢٤مقارنة ب

ــ  يوم في الميدان إلجراء هذه األنشطة (مقارنة   ١٢ ٧٠٠) وقضت أكثر من ٢٠١٩نشاطاً في عام  ٢٩٥٣تحقيق (مقارنة بـ
ذلك الوكالة من اـستخالص اـستنتاجات قائمة على أـسس ـسليمة بالنـسبة لجميع  ومكَّن ).٢٠١٩نـشاطاً في عام   ١٣ ١٤٠بــــــ 

 .٢٠٢٠الدول التي نَفََّذت فيها الوكالة ضمانات في عام 

ــمانات. -٢ ــمانات فيما يخصُّ كل دولة تُطبَّق فيها الض ــأن الض ــتنتاجاً بش ــتخِلُص الوكالة، في نهاية كل عام، اس  وتس
يع ما يتوفر للوكالة من معلومات ذات ـصلة بالـضمانات خالل ممارـستها لحقوقها ووفائها ويـستند هذا االـستنتاج إلى تقييم جم

 بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات خالل ذلك العام.

ومن بين  مرتبطة باتفاق ضـمانات نافذ معقود مع الوكالة.  ٣،٤دولة ١٨٣، ُطبِّقت الضـمانات على ٢٠٢٠وفي عام   -٣
دولة،  ١٣١) والبالغ عددها ١ (انظر الشـــكل ٥شـــاملة وكذلك ببروتوكول إضـــافي نافذ الدول المرتبطة باتفاق ضـــمانات  

ا ٦دولة ٧٢الســلمية في  المواد النووية ظلت في نطاق األنشــطة    جميعاســتخلصــت الوكالة االســتنتاج األوســع نطاقاً بأنَّ  ؛ أمَّ
عدم وجود مواد وأنـشطة نووية غير  التقييمات الـضرورية بـشأندولة، وحيث كانت   ٥٩فيما يخصُّ بقية الدول البالغ عددها  

ظلـَّت في نـطاق   الُمعلَـنةُمعلَنـَة في ـكل دوـلة من ـهذه اـلدول ال تزال ـجارـية، فـقد خلصـــــت الوـكاـلة فقط إلى أنَّ المواد النووـية  
لمية. طة الـس املة ولكنها غير مرتبطة بب األنـش روتوكول إضـافي نافذ والبالغ وفيما يخصُّ الدول المرتبطة باتفاق ضـمانات ـش

 ظلَّت في نطاق األنشطة السلمية. المعلَنةدولة، فقد خلصت الوكالة فقط إلى أنَّ المواد النووية   ٤٤عددها  

 

 
نها، بما يشـمل األعداد المذكورة، على إبداء أّيِ  ١ ال تنطوي التسـميات المسـتخَدمة في هذا القسـم وال طريقة عرض المواد التي يتضـمَّ

الوضــع القانوني ألّيِ بلد أو إقليم أو للســلطات القائمة فيه، أو بشــأن تعيين رأي كان من جانب الوكالة أو الدول األعضــاء فيها بشــأن 
  حدوده.

يـستند عدد الدول األطراف في معاهدة عدم انتـشار األـسلحة النووية المـشار إليه إلى عدد الـصكوك المتعلقة بالتـصديق أو االنـضمام أو  ٢
  الخالفة التي جرى إيداعها.

التي لم تنفِّذ الوكالة ضـمانات فيها ولذلك لم تـستطع اـستخالص أّيِ اـستنتاج ،  هذه الدول جمهورية كوريا الـشعبية الديمقراطية  تـشملال  ٣
  بشأنها.

  وتايوان، الصين. ٤

  أو ببروتوكول إضافي يُطبَّق بصورة مؤقتة إلى حين دخوله حيِّز النفاذ. ٥

  وتايوان، الصين. ٦
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تنتاج األوـسع نطاقاً، يمكن للوكالة تنفيذ الضـمانات المتكاملة: وهي  -٤ أنها االـس تُخلص بـش وفيما يتعلق بالدول التي اـس
التدابير المتاحة بموجب اتفاقات الـضمانات الـشاملة والبروتوكوالت اإلـضافية لتحقيق أقـصى قدر من توليفة مثلى تجمع بين  

 ٢٠٢٠وقد جرى تنفيذ الضـــمانات المتكاملة طوال عام   الفعالية والكفاءة في الوفاء بالتزامات الوكالة المتعلقة بالضـــمانات.
  .٧،٨دولة ٦٦في 

ألـسلحٍة   يخصُّ المواد النووية الموجودة في مرافق مختارة في الدول الخمس الحائزةونُفِّذت الـضمانات أيـضاً فيما   -٥
ــمانات الطوعية  ــار) بموجب اتفاقات الضـ ــلحة النووية (معاهدة عدم االنتشـ ــار األسـ نوويٍة األطراف في معاهدة عدم انتشـ

النووية الموجودة في المرافق المختارة   وفيما يخصُّ هذه الدول الخمس، خلصــت الوكالة إلى أنَّ المواد  الخاصــة بكل منها.
حبت من الضــمانات على النحو المنصــوص عليه في   التي ُطبِّقت عليها الضــمانات ظلَّت في نطاق األنشــطة الســلمية أو ســُ

  االتفاقات.

ــمانات عمالً باتفاقات   -٦ ــار، نفَّذت الوكالة فيها ضـ وفيما يخص الدول الثالث غير األطراف في معاهدة عدم االنتشـ
وفيما يخص تلك الدول، خلصـت الوكالة إلى أن  .INFCIRC/66/Rev.2ضـمانات تخصُّ مفردات بعينها اسـتناداً إلى الوثيقة 

 المواد أو المرافق النووية أو المفردات األخرى التي كانت خاضعة للضمانات قد ظلَّت في نطاق األنشطة السلمية.

دول أطراف في معاهدة عدم االنتشار لم تقُم بعُد بإدخال   ١٠، كانت هناك ٢٠٢٠كانون األول/ديسمبر  ٣١وحتى   -٧
وفيما يتعلق بهذه الدول األطراف، لم تسـتطع الوكالة   اتفاق ضـمانات شـاملة حيِّز النفاذ بمقتضـى المادة الثالثة من المعاهدة.

 أن تستخلص أي استنتاجات بشأن الضمانات.

   اإلضافية، وتعديل بروتوكوالت الكميات الصغيرة وإلغاؤهاعقد اتفاقات الضمانات والبروتوكوالت 

الوارد في مرفق هذا التقرير حالة اتفاقات الضـــــمانات والبروتوكوالت اإلضـــــافية حتى   ٦-يعرض الجدول ألف -٨
انون األول/ديســـــمبر   ٣١ ة  ٢٠٢٠وخالل ـعام   .٢٠٢٠ـك ــامـل اـنات شـــ اق ضــــــم ، وافق مجلس المـحافظين على إبرام اتـف

ودخل اتفاق ضــمانات طوعي وبروتوكول إضــافي  صــغيرة وبروتوكول إضــافي فيما يخصُّ إريتريا.  وبروتوكول كميات
 وُعّدِل بروتوكول الكميات الصغيرة الخاص بهايتي. حيّز النفاذ فيما يخصُّ المملكة المتحدة.

وتعديل أو إلغاء )، ١ الوكالة في تيســـير عقد اتفاقات الضـــمانات والبروتوكوالت اإلضـــافية (الشـــكل واســـتمرت -٩
ــغيرة. ــغيرة   ٣١، كتب المدير العام إلى ٢٠٢٠وفي عام  بروتوكوالت الكميات الصــ دولة مرتبطة ببروتوكول كميات صــ

ــلي يدعوها إلى تعديل بروتوكوالتها أو إلغائها. ــتند إلى النص النمطي األصـ ــدَّد المدير العام على أنَّ ذلك يُعدُّ أمراً  مسـ وشـ
عاماً بوجودها في نظام ـضمانات الوكالة، وأنَّ النص  ١٥عف كان مجلس المحافظين قد أقرَّ قبل ـضروريا لمعالجة نقطة ـض

 ٦٩، كان ثمة  ٢٠٢٠وبحلول نهاية عام   النمطي القديم لبروتوكول الكميات الـصغيرة ال يتناسب مع نظام الضمانات الحالي.
دول  ٨دولة منها)، في حين ألغت  ٦٣ن نافذاً بالنسـبة إلى دولة قد قبلت نصَّ بروتوكول الكميات الصـغيرة المنقَّح (الذي كا

خطة عمل اإلجراءات الرامية إلى ترويج عقد وواـصلت الوكالة تنفيذ   ).٢ بروتوكول الكميات الـصغيرة الخاص بها (الـشكل
ثت في أيلول/سبتمبر اتفاقات الضمانات والبروتوكوالت اإلضافية  .٢٠٢٠، التي ُحّدِ

 
اليا، وإســتونيا، وإكوادور، وألبانيا، وألمانيا، وأندورا، وإندونيســيا، وأوروغواي، وأوزبكســتان، وآيرلندا،  أرمينيا، وإســبانيا، وأســتر ٧

بل وآيـسلندا، وإيطاليا، وباالو، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبنغالديش، وبوتـسوانا، وبوركينا فاـسو، وبولندا، وبيرو، وجامايكا، والج
ــيكية، ــود، والجمهورية التشـ ــلوفاكيا،   األسـ وجمهورية تنزانيا المتحدة، وجمهورية كوريا، وجنوب أفريقيا، والدانمرك، ورومانيا، وسـ

وسـلوفينيا، وسـنغافورة، والسـويد، وسـويسـرا، وسـيشـيل، وشـيلي، وطاجيكسـتان، وغانا، والفلبين، وفنلندا، وفييت نام، وكازاخسـتان،  
ــولي، وكرواتيا، وكندا، وكوبا، والكويت،   ــي الرس ــقر،  والكرس ــمبرغ، وليتوانيا، ومالطة، ومالي، ومدغش ــتاين، ولكس والتفيا، ولختنش

  ومقدونيا الشمالية، وموريشيوس، وموناكو، والنرويج، والنمسا، ونيوزيلندا، وهنغاريا، وهولندا، واليابان، واليونان.

  .وتايوان، الصين ٨
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  ٢٠٢٠-٢٠١٠الخاصة بالدول المرتبطة باتفاق ضمانات نافذ، خالل الفترة عدد البروتوكوالت اإلضافية  -١ -الشكل
  (باستثناء جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية) 

  
  

  
  

  .٢٠٢٠-٢٠١٠عدد الدول المرتبطة ببروتوكول كميات صغيرة، خالل الفترة  -٢ -الشكل
  

الدول المرتبطة باتفاق ضمانات شاملة وغير المرتبطة
ببروتوكول كميات صغيرة وبروتوكول إضافي نافذين 

 باقي الدول غير المرتبطة ببروتوكول إضافي نافذ

الدول األطراف في معاهدة عدم االنتشار
غير المرتبطة باتفاق ضمانات شاملة نافذ

 الدول المرتبطة باتفاق ضمانات وبروتوكول إضافي نافذ 

  السنة 
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  جمهورية إيران اإلسالمية (إيران)

)، جهود ٢٠١٥( ٢٢٣١قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة ، واصــلت الوكالة، في ضــوء ٢٠٢٠طوال عام   -١٠
التحقُّق والرصـد بشـأن التزامات جمهورية إيران اإلسـالمية (إيران) المتصـلة بالمجال النووي بموجب خطة العمل الشـاملة  

ابع لألمم المتحدة أربعة وخالل العام، قدَّم المدير العام إلى مجلس المحافظين وبموازاة ذلك إلى مجلس األمن الت المشــتركة.
ــدار  ــلة بين تواريخ إصـ ــلة في الفترات الفاصـ م معلومات محدَّثة عن التطورات الحاصـ ــلية وأربعة تقارير تقّدِ تقارير فصـ

التحقق والرصـد في جمهورية إيران اإلسـالمية في ضـوء قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة التقارير الفصـلية بعنوان 
٢٠١٥( ٢٢٣١.( 

، تفاعلت الوكالة مع إيران لتوضــيح المعلومات المتعلقة بمدى صــحة واكتمال إعالنات إيران ٢٠٢٠ل عام وخال -١١
يراً كامالً   وحتى نهاية العام، لم تكن إيران قد قدَّمت بعدُ  بموجب اتفاق الضـمانات والبروتوكول اإلضـافي الخاصـين بها. تفـس

لمنشــأ، بما في ذلك جســيمات معدَّلة نظائرياً في موقعٍ في إيران غير وفورياً فيما يتعلق بوجود جســيمات يورانيوم بشــرية ا
ي الوكالة من معاينة مكانيِن آَخريِن في إيران غير معلنَيِن للوكالة إلى إجراِء المديِر  ُمعلَن للوكالة. وقد أدى َمْنُع إيراَن ُمفتشــِ

ِمحَ  العاِم زيارةً إلى طهران في آب/أغســــطس. وقدَّم المدير العام إلى  بمعاينة هذين المكانين. وبعد ذلك بوقت قصــــير، ســــُ
اتفاق الضـمانات المعقود بموجب معاهدة عدم انتشـار األسـلحة النووية مع جمهورية  مجلس المحافظين ثالثة تقارير بعنوان 

 إيران اإلسالمية.

  الجمهورية العربية السورية (سوريا)

ــبتمبر  -١٢ ــمانات المعقود س المحافظين تقريراً عنوانه  ، قدَّم المدير العام إلى مجل٢٠٢٠في أيلول/سـ تنفيذ اتفاق الضـ
وأبلغ المدير العام مجلس المحافظين أنَّه لم ترد لعلم الوكالة  بموجب معاهدة عدم االنتشـار في الجمهورية العربية السـورية.

ح للغاية أنَّ  ــأنها أن تؤثِّر في تقييم الوكالة بأنَّه من المرجَّ  مبنى جرى تدميره في موقع دير الزور أيُّ معلومات جديدة من شـ
، حثَّ المدير العام ســوريا على أن تتعاون بشــكل ٢٠٢٠وفي عام    ٩.كان مفاعالً نوويا وكان ينبغي أن تعلنه ســوريا للوكالة

ي  كامل مع الوكالة فيما يتـصل بجميع المـسائل العالقة، وأعرب عن اـستعداده للعمل مع ـسوريا على اتخاذ خطوات ملموـسة ف 
 سبيل التوصل إلى حل مقبول لكال الطرفين.

   جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

تطبيق الـضمانات  ، قدَّم المدير العام إلى مجلس المحافظين والمؤتمر العام تقريراً عنوانه٢٠٢٠في أيلول/ـسبتمبر  -١٣
ــعبية الديمقراطية. ــطة تحقُّق في الميدان، بيد أنَّ الوكالة واصــلت ، لم تُنفَّذ أيُّ ٢٠٢٠وفي عام  في جمهورية كوريا الش أنش

رات البرنامج النووي لجمهورية كوريا الشـــعبية الديمقراطية، وتقييَم جميع المعلومات المتاحة لها ذات الصـــلة   رصـــَد تطوُّ
غَّلةٍ   بالضـمانات. عبية الديمقراطية غيُر ُمـش ، في حين كان يبدو وكان يبدو أنَّ بعض المرافق النووية في جمهورية كوريا الـش

ولم يكن متاحاً للوكالة معاينة موقع  أنَّ األنشــطة الُمضــطلع بها في بعض المرافق األخرى، متواصــلة أو آخذة في التطور.
ــعبية الديمقراطية. ــتطيع الوكالة تأكيد  يونغبيون أو األماكن األخرى في جمهورية كوريا الش فبدون مثل هذه المعاينة، ال تس

سـمات نسـق/تصـميم المرافق أو األماكن، وال تأِكيَد طبيعة األنشـطة المضـطلع بها فيها أو الغرض من هذه حالة تشـغيل أو  
ويُعَدُّ اســـتمرار البرنامج النووي لجمهورية كوريا الشـــعبية الديمقراطية انتهاكاً واضـــحاً للقرارات ذات الصـــلة   األنشـــطة.

 مؤسٌف للغاية. الصادرة عن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة وهو أمر

  

 
(الذي اعتُِمد من خالل تصويت)، إلى    ٢٠١١الصادر في حزيران/يونيه    GOV/2011/41دعا مجلس المحافظين سوريا، في قراره    ٩

جملة أمور منها أن تعالج سوريا على وجه السرعة مسألة عدم امتثالها التفاق الضمانات الذي عقدته في إطار معاهدة عدم االنتشار، 
َد   من الوصول إلى جميع  وعلى وجه الخصوص أن تزِوّ نهاَ  تُمّكِ بتقارير محدَّثة بمقتضى اتفاق الضمانات المعقود معها وأن  الوكالةَ 

المعلومات والمواقع والمواد واألشخاص على النحو الالزم لكي تتمكَن الوكالةُ من التحقُّق من هذه التقارير، ومن تسوية جميع المسائل 
ن الوكالةَ من تقديم    التوكيدات الضرورية بشأن الطابع السلمي الخالص للبرنامج النووي السوري. العالقة بما يمّكِ
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   تعزيز الضمانات

  تنفيذ الضمانات على مستوى الدولة

ــمانات من خالل  -١٤ ــاليب أمتن فيما يتعلق بتقييم فعالية تنفيذ الضـ ــتحداث أسـ ــاق واسـ ــلت الوكالة تعزيز االتسـ واصـ
وـضعت ، ٢٠٢٠وخالل عام   مـشروع يهدف إلى تحـسين عملية وـضع نُهج الـضمانات على مـستوى الدولة باتباع نهج منظم.

ضـمانات على مسـتوى الدولة بالنسـبة لدولتين اثنتين مرتبطتين باتفاق ضـمانات شـاملة وببروتوكول إضـافي   يالوكالة نهج
، وذلك ونهج ضـمانات على مسـتوى الدولة لدولة مرتبطة باتفاق خضـوع طوعي للضـمانات وبروتوكول إضـافي نافذ نافذ،  

اإلرشــادات الداخلية، وعقب مشــاورات أجريت مع الدولتين المعنيتين بشــأن اســتناداً إلى الصــيغة المحدَّثة من اإلجراءات و
  .٢٠٢١وستُنفَّذ نُُهج الضمانات هذه على مستوى الدولة في عام  الترتيبات العملية.

   التعاون مع السلطات الحكومية واإلقليمية

وراتـها الـتدريبـية اـلدولـية ، اضـــــُطرت الوـكاـلة إلى ـتأجـيل الـعدـيد من د ١٩-، وجراء ـجائـحة كوفـيد ٢٠٢٠في ـعام   - ١٥
وبغـية تلبـية  واإلقليمـية والوطنـية الـهادـفة إلى مســـــاـعدة اـلدول في بـناء ـقدراتـها على تنفـيذ التزاـماتـها المتعلـقة ـبالضــــــماـنات.

احتـياـجات اـلدول من حـيث الـتدرـيب، أـعدَّت الوـكاـلة دورات تعلُّم إلكتروني ـجدـيدة في مـجال الضــــــماـنات، بـما في ذـلك دورةً  
ومنذ  )، وكذلك عدة وحدات نمطية بشـــأن حصـــر المواد النووية.أســـاســـيات الضـــمانات(  Basics of Safeguardsعنوانها 

  شخص. ٣٠٠، شارك فيها أكثر من ٢٠٢٠انطالق هذه الدورة في أيلول/سبتمبر 

مانات وبغية مواصــلة مســاعدة الدول على تعزيز فعاليِة ســلطاتها الحكومية أو اإلقليمية المســؤولة عن تنفيذ الضــ - ١٦
ــاملة لبناء القدرات   وفعاليِة نظمها الحكومية لحصــــر ومراقبة المواد النووية، أطلقت الوكالة مشــــروع مبادرة الوكالة الشــ
الخاصـــة بالنظِم الحكومية واإلقليمية لحصـــر ومراقبة المواد النووية والســـلطاِت الحكومية واإلقليمية المســـؤولة عن تنفيذ  

مة خصــيصــاً لتلبية احتياجات فرادى الدول.الضــمانات (مبادرة كومباس) من أ وأجرت  جل تقديم مســاعدةٍ وخدماٍت مصــمَّ
 ً ــا ــر ومراقبة المواد النووية وذلك   الوكالة أيضـ ــأن النظِم الحكومية واإلقليمية لحصـ دورة تدريبية إقليمية عبر اإلنترنت بشـ

ــبكية عبر اإلنترنت لفائ ــية شـ ــرية وهيئة بالتعاون مع نظرائها في اليابان؛ وحلقة دراسـ دة موظفي هيئة الطاقة الذرية المصـ
الرقابة النووية واإلشـعاعية المصـرية بشـأن تطبيق الضـمانات في المرافق التي تحتوي على مواد في حالة سـائبة؛ ودعمت 

بية وإجماالً، شـــارك في هذه الفعاليات التدري تنظيم حلقتي عمل عبر اإلنترنت بشـــأن تنفيذ الضـــمانات في المملكة المتحدة.
  بلدان. ٨ خبيراً من ٦٧اإلنترنت المعقودة عبر 

   معدَّات وأدوات الضمانات

ــة في عام ١٩-رغم التحديات التي أثارتها جائحة كوفيد  -١٧ ــل األجهزة  ٢٠٢٠، كانت الوكالة حريصـ على أن تواصـ
لمرافق النووية عملها على ومعدات الرصـد التي يـستخدمها المفتـشون في إطار أنـشطة التحقق الميدانية أو تلك المركَّبة في ا

 ٣١مرفقاً في   ١٤٢تدفقاً من التدفقات اآللية لبيانات الضــمانات من   ١٦١١وفي نهاية العام، ُجمَع عن بُعٍد   النحو المطلوب.
ــاً  دولة حول العالم. ــتخدام كاميرا عاملة ١٥٣٠وكان لدى الوكالة أيضــ أما  دولة. ٣٧مرفقاً في   ٢٦٠في    أو جاهزة لالســ

عملية االنتقال إلى نظم المراقبة من الجيل التالي، والهادفة إلى إحالل الكاميرات من الجيل الســــابق التي بلغت نهاية دورة 
الكاميرات القائمة على الوحدات الرقمية من    ١١٨٠، كان ثمة  ٢٠٢٠وبحلول نهاية عام   حياتها، فشـــــارفت على االكتمال.

 دولة. ٣٣مركَّبة في  A-C5/DCM-DCM١٠من طراز 

، كانت برامج الدعم الخاصـة بالدول األعضـاء تعدُّ ضـرورية لكي يتسـنى تقييم واختبار وتجهيز  ٢٠٢٠وفي عام   -١٨
وبفضــل الدعم   التكنولوجيات الجديدة في مجال الضــمانات من أجل التصــدي للتحديات الجديدة الناشــئة في مجال التحقُّق.

َدت القدرة التي يتيحها التـصوير المقطعي الـسلبي بانبعاث أـشعة    المقدَّم في إطار برنامج الدعم الخاص باالتحاد  الروـسي، ُحّدِ
َل تحســــين خوارزميات تحليل بيانات التصــــوير ٢٠٢٠وفي عام   غاما في مجال التحقق من الوقود المســــتهلك. ، تََواصــــَ

 
  كان يُشار إليها سابقاً بكاميرات نظام المراقبة من الجيل التالي. ١٠
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عم الخاص بالواليات المتحدة المقطعي الســلبي بانبعاث أشــعة غاما وذلك بفضــل الدعم النشــط المقدَّم في إطار برنامج الد 
 األمريكية.

ــكل عام فيما يتعلق بهذه  -١٩ ــة بأجهزة الختم وتعزيَز األمن بشــ ــلت الوكالة تطويَر تكنولوجيات جديدة خاصــ وواصــ
وبغية تعزيز نُظم الختم الخاـصة بها، اـضطلعت الوكالة بعملية بحث على نطاق األوـساط الـصناعية سعياً للحصول  األجهزة.

وجرى العمل على  ٢٠٢٠واسـتُلمت النماذج في أواخر عام   تكنولوجيات ابتكارية السـتخدامها إلنتاج ختم خامل جديد.على 
 تقييمها استناداً إلى المتطلبات الخاصة بالموثوقية وسهولة االستخدام واألمن والضمانات.  

مج الدعم الخاـصة بالدول األعـضاء، على ورغم القيود المرتبطة بالجائحة، عملت الوكالة، بالتعاون الوثيق مع برا -٢٠
اســتكمال دورة تطوير جهاز رؤية ظاهرة تشــيرنكوف من الجيل التالي وأِذنت باســتخدام الصــيغة األولى من هذا الجهاز 

 وجرى بنجاح اختبار صــيغة أولية من مركبة ســطحية آلية بدون طيار  ألغراض التحقق من الوقود المســتهلك في اليابان.
وفيما يتعلق بأنـشطة التحقق، أُِذَن باـستخدام أحدث جهاز لقياس   قادرة على نقل جهاز رؤية ظاهرة تـشيرنكوف المذكور آنفاً.

 طيف التحلل باستخدام أسلوبْي االستحثاث بالليزر وتألّق االشعة السينية.

  الخدمات والمنهجيات التحليلية في مجال الضمانات

بكة مختبرات التحليل   -٢١  ٢٤التابعة للوكالة من مختبرات التحليل الخاصـة بالضـمانات والتابعة للوكالة ومن تتألّف ـش
كل تةُ مختبرات إضـافية معنية بتحليل  وخالل العام، كانت هناك  ).٣ مختبراً مؤهالً آخر في مختلف الدول األعضـاء (الـش ـس

  العينات وتوفير المواد المرجعية في طور التأهيل.

من عيـنات المواد النووـية وجرى تحليلـها في مختبر المواد النووـية الـتابع   ٤٨٩اـلة  ، جمـعت الوـك٢٠٢٠وفي ـعام   -٢٢
 ٤٦٠وجمعت الوكالة أيضــاً  من عينات الماء الثقيل في مختبرات تابعة لشــبكة مختبرات التحليل. ٩للوكالة، وجرى تحليل 

 عينة فرعية. ١٠١٣من العينات البيئية، مما أسفر عن تحليل 

تُكملت -٢٣ تيبز)، تُتيح للوكالِة بيئةً تحليليةً حديثةً تدعُم،  وأـس صـيغة جديدة من منصـة التقييم اإلحصـائي للضـمانات (ـس
تخدام منهجيات محدَّثة وعمليات مبـسطة. وحضـر في االجتماع التقني الدولي  من بين أمور أخرى، تقييَم أرصـدة المواد باـس

ات، الهادف إلى جمع الخبرات الجديدة وتوـسيع ـشبكة الخبراء المعنيين الرابع بـشأن المنهجيات اإلحـصائية المتعلقة بالـضمان
ــائية المتقدمة والنهج االبتكارية،   ــاركاً خارجياً من   ٢٧بالمنهجيات اإلحص ــاركين داخليين،  ١١مش ــافة إلى مش بلداً، باإلض

 وذلك في شكل ابتكاري.
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لتابعة للوكالة بصدد تحليل مواد نووية في المختبرات التحليلية الخاصة خبيرة في الكيمياء التحليلية من إدارة الضمانات ا -٣ -الشكل
  بالضمانات.

  

وبفضــل العمليات الجديدة والخدمات التجارية المتاحة حديثاً، والتي أطِلَق بعض منها نتيجة للظروف الناجمة عن  -٢٤
تعود بها الصـــور الملتقطة بواســـطة    الفوائد التيحاالت اإلغالق على الصـــعيد العالمي، تمكَّنت الوكالة من توســـيع نطاق 

وعلى وجه الخـصوص، جاء   الـسواتل التجارية وغيرها من خدمات تحليل البيانات الجغرافية المكانية على تنفيذ الـضمانات.
دة العالية  االـستخدام األوـسع نطاقاً ألجهزة االـستـشعار الرادارية ذات الفتحة االـصطناعية وللـصور الـساتلية ذات فترة المعاو

  ليُكِمّل التصوير البصري العالي الدقة الذي أصبح اآلن تقليدياً.

  تنمية القوى العاملة في مجال الضمانات

دورة تدريبية في مجال الـضمانات لتزويد المفتـشين والمحِلّلين وموظفي الدعم  ٣٩، نّظمت الوكالة  ٢٠٢٠في عام   -٢٥
ومكَّنت عملية إعادة وضـــع وإعادة تصـــميم الدورات التدريبية من تقديم   العاملين في مجال الضـــمانات بالكفاءات الالزمة.

بعض الدورات التدريبية، بشكل مختلط وعبر اإلنترنت، لموظفي الضمانات، بما شمل جزءاً من التدريب التمهيدي الخاص 
ن خاص باألمان   ).٤  بالمفتشــين، والتدريب األســاســي على صــعيد اإلدارة، والتدريب في مجال األمان (الشــكل وأدمج ُمكّوِ

ــين وذلك في إطار الجهود الجارية لتصــميم وحدة نمطية للتدريب في   الصــناعي ضــمن التدريب التمهيدي الخاص بالمفتش
موظفاً من غير العاملين  ٩٠وُعقدت ست حلقات عمل حول موضوع "التعريف بالضمانات" لفائدة  مجال األمان الـصناعي.

 في مجال الضمانات.
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المدير العام السيد غروسي يلتقي بمتدربين في مجال الضمانات في المقر الرئيسي للوكالة في فيينا في تشرين  -٤ -لالشك
  . ٢٠٢٠الثاني/نوفمبر 

  

  االستعداد للمستقبل

بــالضـــــمــانــات في   -٢٦ االســـــتراتيجي فيمــا يتعلق  ر والتخطيط  في إطــار أنشـــــطتهــا للتبصـــــّ عقــدت الوكــالــة، 
ة  النووي، المـجال ــاف    حلـق دة واســـــتكشـــ دـي د الفرص الـج دـي التـحدـيات المطروـحة في مـجال التكنولوجـيات  عـمل بـهدف تـح

وتولَّدت عن حلـقة العـمل هذه أفكاٌر تتعلق باســـــتخدام الذكاء االصـــــطناعي في    الصـــــدد. وتعميق فهمـها في هذا  الـناشــــــئة
أتـية من ـكاميرات المراقـبة الـتابـعة للوـكاـلة، ونُهٌج   البـياـنات  اســـــتعراض ـجدـيدة يمكن اتـباعـها للتحقق من الوقود النووي  المـت

يمكن اســتخدامها ألغراض التحليل، وبيانات خاصــة بالصــور والوســائط المتعددة يمكن    عرض بياني  المســتهلك، وتقنيات
لمعنونة ويُسترشُد بنتائج حلقة العمل هذه في إعداد الوثيقة ا واألنشطة النووية غير الُمعلَنة.  عن المواد  استخدامها في الكشف

Research and Development (R&D) Plan   )(والوثيـقة التي تصـــــدر مرة ـكل ســـــنتين المعنوـنة   خـطة البـحث والتطوير
Development and Implementation Support Programme for Nuclear Verification    برنامج دعم التطوير والتنفيذ في)

 عضاء معلومات عن الدعم الالزم لتعزيز القدرات التقنية داخل الوكالة.  مجال التحقق النووي) اللتان تقدمان للدول األ
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  دراسة حالة }
  

  مبادرة جديدة لتعزيز حصر 
  المواد النووية ومراقبتها 

  

تُعدُّ عملية حصـــر المواد النووية ومراقبتها من التدابير الرئيســـية في تنفيذ ضـــمانات الوكالة، والغرض منها هو  -١
مطالبة بإرسـاء نظم وطنية فعالة والحفاظ عليها فيما يتعلق والدول   ضـمان بقاء المواد النووية في إطار االسـتخدام السـلمي.

   بحصر ومراقبة المواد النووية الخاضعة للضمانات.

ــر  ٢٠٢٠وأطلقت الوكالة في عام   -٢ ــؤولة عن حصــ ــلطات الوطنية المســ مبادرة جديدة توفِّر مزيداً من الدعم للســ
ــتقل الذي تضــطلع به ومراقبة المواد النووية وعن تقديم اإلعالنات المتعلقة بالضــمان ات إلى الوكالة ألغراض التحقُّق المس

م خصــيصــاً لكل دولة مشــاركة، بما يتيح   الوكالة. وتســتخدم المبادرة، التي أُطلق عليها اســم مبادرة "كومباس"، نهجاً يُصــمَّ
  االستفادة من الدعم الذي تقدمه الوكالة بالفعل للبلدان في مجال الضمانات النووية.

ؤول ا -٣ ؤول االتصـال المعني بمبادرة ’كومباس‘: "يُعدُّ وقال مـس يد برناردو ريبيرو، وهو مـس لضـمانات بالوكالة الـس
ز مبادرة  التعاون الوطيد بين الوكالة والدولة المعنية عنصــــراً جوهريا في تنفيذ الضــــمانات بفعالية وكفاءة، وســــوف تعّزِ

تنمية القدرات القائمة، لتحدد المجاالت التي يمكن فيها زيادة  ’كومباس‘ من ذلك التعاون. وسـوف تسـتند المبادرة إلى برامج
مة خصيصاً بحسب االحتياج".   التعاون ومن ثمَّ توفِّر حزم مساعدة مصمَّ

ويتمثَّل األـساس الذي تـستند إليه عملية إبالغ الوكالة من جانب الدول بـشأن المواد النووية الخاـضعة للضمانات في   -٤
راقبة المواد النووية والحفاظ عليها، على أن تتعهَّد تلك النظم السلطاُت الحكومية أو اإلقليمية  إرـساء نظم حكومية لحصر وم

ــؤولة عن تنفيذ الضــمانات. ــمها من األحرف األولى لعبارة إنكليزية ترجمتها "المبادرة   المس ــتمد مبادرة "كومباس" اس وتس
ــأن بناء قدرات النظم الحكومية لحصــر ومرا ــاملة للوكالة بش ــلطات الحكومية واإلقليمية"، وهي الش قبة المواد النووية والس

  تدعم هذا الجانب الرئيسي من المسؤوليات التي تتحملها الدول فيما يتعلق بالضمانات.

وقالت السـيدة سـوزان بيكيت، رئيسـة قسـم التدريب على الضـمانات بالوكالة: "على مر السـنوات، درجت الوكالة  -٥
نفيذ الـضمانات. ويتمثل دور مبادرة ’كومباس‘ في االـستفادة من ـسجل الوكالة في مـساعدة الدول  على تقديم الدعم للدول في ت

  وتحقيق المستوى األمثل في تقديم أشكال متعددة من المساعدة في حزمة واحدة".

ية  والنظام الحكومي هو عبارة عن مجموعة من التدابير التقنية التي تضـــعها الدولة المعنية لحصـــر المواد النوو -٦
وتشــــــمل هذه الـتدابير، على ســـــبـيل المـثال، إنشـــــاء نـظام قـياس لتـحديد كمـيات المواد النووية الواردة والمنتـجة  ومراقبتـها.

ــحوبة من المخزون، ومن ثم إبالغ الوكالة عن هذه المواد النووية. ــحونة والمفقودة والمسـ ويوفِّر هذا اإلبالغ بدوره   والمشـ
  ات الوكالة واضطالعها بالتحقق المستقل من هذه المواد النووية.األساس الذي يقوم عليه تطبيق ضمان
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وقال الســيد إبراهيم محمد، مدير شــعبة المنشــآت النووية في مجلس ترخيص الطاقة الذرية التابع لوزارة العلوم   -٧

البلدان التي تعمل على  والتكنولوجيا واالبتكار في ماليزيا: "تفخر ماليزيا بأن تكون، من خالل مبادرة ’كومباس‘، في طليعة
ــر ومراقبة المواد النووية. ــلطتها الحكومية ونظامها الحكومي لحصـ وال تزال ماليزيا تبرهن على  تعزيز قدرات كّلٍ من سـ

التزامها بضـمانات نووية تتسـم بالفعالية والكفاءة، وباالسـتخدام السـلمي للمواد النووية من أجل تعزيز النمو االقتصـادي في  
  البالد".جميع أنحاء 

ومن خالل الوقوف على مـجاالت مـحدَّدة للتـفاـعل بين ـكّلِ دوـلة معنـية والوـكاـلة، ســـــتعـمل مـبادرة "كومـباس" على  -٨
تلبية االحتياجات الفردية للدول من أجل تعزيز قدرات نظمها الحكومية لحصـر ومراقبة المواد النووية وسـلطاتها الحكومية 

  واإلقليمية.

 ـنت المرحـلة التجريبـية من مـبادرة "كومـباس" قـيد التنفـيذ ـبالتـعاون مع ســـــبـعة بـلدان.، ـكا٢٠٢٠وبحلول نـهاـية ـعام  -٩
وبعد االنتهاء من المرحلة التجريبية بنجاح، ســتُتاح المبادرة، بناء على الطلب، لكّلِ دولة من الدول األعضــاء التي أبرمت  

  اتفاق ضمانات مع الوكالة.

  



 

 
 

  التعاون التقني 
 

 



إدارة التعاون التقني ألغراض التنمیة

بلداً وإقلیماً تلقوا الدعم من خالل برنامج 
الوكالة للتعاون التقني بما في ذلك

۱٤٦
۳٥من أقل البلدان نموا

منھا ۲۲ في شكل افتراضي

دورة تدریبیة إقلیمیة 
وأقالیمیة ٥٤

معدل التحقیق ٪۹۱٫۱

صندوق التعاون التقني

الرقم المستھدف للمساھمات الطوعیة
۸۸٫۱  ملیون یورو

تلقت الوكالة

۸۰٫۲  ملیون یورو

بعثات استعراضیة ۳ 
متكاملة

لبرنامج العمل من 
أجل عالج السرطان 

۱۲۱۲ ٥۲۷
۱۰ من الحاصلین على منح 
دراسیة افتراضیة والزائرین 

العلمیین االفتراضیین

٥۲۱ مشاركاً في الدورات 
التدریبیة االفتراضیة



۱۱۳۹
مشروعاً جاریاً

 ۷۷۸
مشروعاً مغلقاً أو قید اإلغالق 

في نھایة عام ۲۰۲۰

ً ۱۱۳إطاراً برنامجی�ا قُطری�ا ساریا

٤۱۱۸
أمر شراء صادر ۸۱٫۱  ملیون یورو

قیمة أوامر الشراء الصادرة

۲۰۲۰
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  إدارة التعاون التقني ألغراض التنمية 
   الهدف

وضـــــع وتنفـيذ برـنامج تـعاون تقني يســـــتـند إلى االحتـياـجات ويلبِّيـها بفـعالـية وكـفاءة، ومن ثمَّ تعزيز الـقدرات التقنـية لـلدول  
   التنمية المستدامة.األعضاء في التطبيق السلمي واالستخدام المأمون للتكنولوجيات النووية ألغراض 

  برنامج التعاون التقني 

   تنفيذ البرنامج

برنامج التعاون التقني هو األداة الرئيـسية التي تـستخدمها الوكالة لنقل التكنولوجيا النووية وبناء القدرات في مجال   -١
تحقيق أولوـيات التنمـية، بـما في ذـلك  وـيدعم البرـنامج الجهود الوطنـية الرامـية إلى   التطبيـقات النووـية في اـلدول األعضـــــاء.

ع التعاون بين الدول األعضاء ومع الشركاء.   الغايات المشمولة بأهداف التنمية المستدامة، كما يشّجِ

هي تطوير المـعارف النووية وإدارتـها، والصــــــحة والتـغذية،   ٢٠٢٠وكانت أبرز مـجاالت التـعاون التقني في عام   -٢
  ).١ واألغذية والزراعة (الشكل

  

  

   .٢٠٢٠المدفوعة في برنامج التعاون التقني حسب المجال التقني لعام المبالغ  -١ -الشكل
  ). ٪١٠٠(بسبب تقريب األرقام، ال يصل مجموع النسب المئوية إلى 

 

  أبرز التطورات المالية

ــاركة الوطنية  ٨٤٫٥بلغ مجموع المبالغ المدفوعة لصــندوق التعاون التقني    -٣ ــمل تكاليف المش مليون يورو (بما يش
أيَّ مبـالغ من متـأخرات التكـاليف البرنـامجيـة المقررة   ٢٠٢٠ات المتنوعـة؛ ولم ترد إلى الصـــــنـدوق في عـام  واإليراد 

ــتهدف هو  ــترداد)، في حين كان الرقم المسـ ، بلغ معدل تحقيق المدفوعات ٢٠٢٠وفي نهاية عام  مليون يورو. ٨٨٫١االسـ
  .٪٨٠٫٤اون التقني في حين بلغ معدل التنفيذ الخاص بصندوق التع ).٢(الشكل  ٪٩١٫١

 واألغذية والزراعة
١٨٫٨٪ 

 األمان واألمن
١٠٫٨٪ 

 الصحة والتغذية
٢٣٫٥٪ 

 تطوير المعارف
 النووية وإدارتها

٣٣٫١٪ 

 الماء والبيئة
٧٫٦٪ 

 الطاقة
٢٫١٪ 

 المجموع
 يورو ٩٢ ١٠٨ ٦٧٧

 التطبيقات الصناعية/
 التكنولوجيا اإلشعاعية

٤٫٠٪ 
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  . ٢٠٢٠-٢٠١١االتجاهات في معدل التحقيق،  -٢ -الشكل

   القُطرية واالتفاقات التكميلية المنقَّحة األطر البرنامجية

وظلَّ عدد األُُطر البرنامجية القُطرية الســـــارية   -٤
  .٢٠٢٠إطاراً في نهاية عام  ١١٣ثابتاً عند 

ة   -٥ ة المنقحـَّ ات التكميلـي اـق وبلغ مجموع عـدد االتـف
ــاعدة التقنية من جانب الوكالة الدولية   ــأن تقديم المســ بشــ

   اتفاقاً. ١٤١(االتفاقات التكميلية المنقَّحة) للطاقة الذرية  

 
المتسلسل بواسطة  أرسلت الوكالة معدات إلى البلدان في شتى أنحاء العالم لتمكينها من استخدام تقنية التفاعل البوليميري -٣ -الشكل

االستنساخ العكسي آنيا، وهي تقنية مستمدة من المجال النووي، ألغراض الكشف السريع عن اإلصابة بفيروس كورونا المسبِّب 
عت بها الوكالة لمؤسسة كلية الطب النووي في ميندوزا باألرجنتين. .١٩-لمرض كوفيد (الصورة   وتعرض الصورة تسليم معدات تبرَّ

  ؤسسة كلية الطب النووي في ميندوزا باألرجنتين).مهداة من م

  النسبة المئوية من الرقم المستهدف المتعهَّد به   معدل التحقيق فيما يتعلق بالمدفوعات 

١٠٥٫٠ ٪  

١٠٠٫٠ ٪  

٩٥٫٠ ٪  

٩٠٫٠ ٪  

٨٥٫٠ ٪  

٨٠٫٠ ٪  
 ٢٠١١       ٢٠١٢       ٢٠١٣         ٢٠١٤        ٢٠١٥       ٢٠١٦         ٢٠١٧        ٢٠١٨       ٢٠١٩        ٢٠٢٠  

٩١٫١ ٪  

٩٤٫٥ ٪
٩١٫٩ ٪  

٩٤٫١  ٪ ٩٣٫٥ ٪ 

٨٩٫٣ ٪ ٨٩٫٣ ٪ ٨٩٫٧ ٪ 

٨٩٫٣٪ ٩٢٫٨ ٪ ٨٩٫٣ ٪ 

٩٢٫٨٪
٩٤٫١ ٪ 

٨٩٫٨ ٪ 

٩٣٫٦ ٪ 

٩٩٫٦ ٪ 

٩٥٫٤ ٪ 

٩٢٫٦٪٩٢٫٦ ٪ 

٩٨٫٧ ٪ 

  ٢٠٢٠األُُطر البرنامجية القُطرية الموقَّعة في عام 

  إندونيسيا 
   بنما
   تشاد

 توغو 
 

 جمهورية الو  
   الديمقراطية الشعبية   

  جمهورية مولدوفا 
   جورجيا
   السودان

   شيلي
  كرواتيا 
   موريتانيا

 موريشيوس 
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  االتفاقات التعاونية اإلقليمية والبرمجة اإلقليمية

  أفريقيا

ــهم برنامج االتفاق التعاوني اإلقليمي األفريقي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين    -٦ يسـ
هاماً كبيراً في تدريب جيل جديد من العلماء األفارقة المؤهلين للنهوض بالعلوم والتكنولوجيا النووية لصـالح  (اتفاق أفرا) إـس

استهلَّ عشرة مرشحين الدراسة للحصول على درجة الماجستير في   ٢٠٢٠مثال، ففي عام  وعلى سبيل ال التنمية في أفريقيا.
ــتير لمدة   ــر) وجامعة غانا، وذلك من خالل برنامج أفرا للماجسـ ــكندرية (مصـ العلوم والتكنولوجيا النووية في جامعة االسـ

اجتماعاً في إطار مشــاريع   ١٦اقليمية و  ســنتين في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية، في حين ُعقدت ســبع دورات تدريبية
  أفرا.

وأجرت الدول األطراف في اتفاق أفرا اســـتعراضـــاً في منتصـــف المدة لإلطار التعاوني االســـتراتيجي اإلقليمي    -٧
ة ، تناولت فيه المجاالت ذات األولوية الناشـــــئة مثل التكيُّف مع تغيُّر المناخ، وتنمية الطاق٢٠٢٣-٢٠١٩التفاق أفرا للفترة 

   .٢٠٢٣-٢٠٢٢وسوف تُعالج هذه المجاالت في برنامج اتفاق أفرا للفترة  المستدامة، والتغذية البشرية.

  آسيا والمحيط الهادئ

عقب نشـر تقييم األثر االقتصـادي واالجتماعي لبرنامج االسـتيالد الطفري التابع لالتفاق التعاوني اإلقليمي للبحث   -٨
ــتهلَّ والتنمية والتدريب في مجال العلم  ــيا والمحيط الهادئ (االتفاق التعاوني اإلقليمي)، اس والتكنولوجيا النوويين لمنطقة آس

وبدأ العمل على  االتفاق تقييماً لألثر االقتـصادي واالجتماعي لبرنامجيه في مجالي العالج اإلـشعاعي والتطبيقات الـصناعية.
اوني اإلقل اق التـع ة المتوســــــطة األـجل لالتـف ا    ٢٠٢٩-٢٠٢٤يمي للفترة  إـعداد االســـــتراتيجـي وإـطار البرمـجة اإلقليمي، كـم

ــين لالتفاق التعاوني اإلقليمي، والمقرر عقدها في   ــنوية الخمس ــتمرت األعمال التحضــيرية لفعالية االحتفال بالذكرى الس اس
  هانوي.

علم والتكنولوجـيا وأعلن االتـفاق التـعاوني لـلدول العربـية الواقـعة في آســــــيا للبـحث والتنمـية والـتدرـيب في مـجال ال  -٩
ــة مراكز جديدة للموارد في مجال المعايير الثانوية لقياس الجرعات، ومن ثمَّ   ــمية خمسـ ــيا) عن تسـ النوويين (اتفاق عراسـ
ــتفادة من العلوم  ــرية، وتعزيز إمكانية االسـ ــحة البشـ ــيا للموارد في مجال الصـ ــبكة مراكز اتفاق عراسـ ــيع نطاق شـ توسـ

  جميع أنحاء المنطقة. والتكنولوجيا ألغراض التنمية في

  أوروبا

واـصل برنامج التعاون التقني تعزيز الموارد البـشرية والقدرات المؤـسـسية في بلدان أوروبا وآـسيا الوـسطى خالل   -١٠
ام   ة القُ ٢٠٢٠ـع امجـي اً لألطر البرـن ا للفترة  ، وفـق ة والنموذج اإلقليمي ألوروـب واإلطـار االســـــتراتيجي    ٢٠٢١-٢٠١٨طرـي

وتواصــــلت المشــــاورات مع الجهات المانحة التقليدية في   .٢٠٢٥-٢٠١٩تقني في منطقة أوروبا للفترة لبرنامج التعاون ال
وـشاركت الوكالة في   المنطقة بـشأن توـسيع الـشراكات، بما يـشمل اـستـضافة فعاليات التعاون التقني وتقديم المـساهمات المالية.

ــنة   ــتدامة في المناطق الجبلية لسـ وفي مؤتمر نظَّمته الرابطة الدولية للموارد المائية، مما أتاح   ٢٠٢٠المنتدى العالمي لالسـ
فرصــــة التواصــــل مع األطراف الخارجية حول العمل الذي تضــــطلع به الوكالة بشــــأن تغيُّر المناخ في المناطق الجبلية  

ــتناد إلى النظائر في   ــياق التكيُّف مع تغيُّر  المرتفعة وجهودها الرامية إلى تعزيز القدرة على تقييم الموارد المائية باالســ ســ
  المناخ.

وبغـية مواصــــــلة تعزيز الجهود التـعاونـية الرامـية إلى تنفـيذ مشـــــاريع التـعاون التقني أثـناء الـجائـحة، ُعـقدت خمس   -١١
حلقات دراـسية ـشبكية تفاعلية (قُّدِمت باللغتين اإلنكليزية والروـسية) للدول األعـضاء في أوروبا وآـسيا الوـسطى، لتقديم لمحة 

وـسلَّطت الحلقات الدراـسية الـضوء أيـضاً على األدوار والمـسؤوليات التي تـضطلع   ة ـشاملة عن مـشاريع التعاون التقني.عام
  بها األمانة والجهات المعنية بالتعاون التقني في الدول األعضاء.
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ن للدول األعضـاء في  وُعقد على هامش الدورة العادية الرابعة والسـتين للمؤتمر العام اجتماٌع افتراضـي مع ممثلي  -١٢
أوروبا وآســـيا الوســـطى ومع مســـؤولي االتصـــال الوطنيين في تلك الدول، حيث قُّدِمت للمشـــاركين لمحة عامة عن تنفيذ  

، وعن اقتراحات المشـاريع اإلقليمية الجاري إعدادها لدورة البرنامج في الفترة ٢٠٢١-٢٠٢٠برنامج التعاون التقني للفترة 
  .   ٢٠٢١-٢٠١٨استعراض وتنقيح النموذج اإلقليمي ألوروبا للفترة  واتُّفق على .٢٠٢٣-٢٠٢٢

  أمريكا الالتينية والكاريبي

الصــيغة النهائية من النموذج االســتراتيجي اإلقليمي الخاص باالتفاق التعاوني لترويج العلم   ٢٠٢٠أُعدَّت في عام    -١٣
ـمت ـهذه   ".٢٠٣٠أرـكال)، والمعنون "خـطة أرـكال    والتكنولوجـيا النوويين في أمريـكا الالتينـية والـكاريبي (اتـفاق ّمِ وـقد صـــــُ

ــتركة  ــتدامة، وهي تبيِّن االحتياجات واألولويات المشـ الوثيقة بحيث تكون مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بغايات أهداف التنمية المسـ
ــد بها في  ــترش ــوف يُس ــتخدام التطبيقات النووية، وس ــاريع اإلقليمية  بين بلدان المنطقة والتي يمكن معالجتها باس إعداد المش

   وتنفيذها على مدى العقد المقبل.

وبدأ تنفيذ أنشـطة التعاون بمقتضـى اإلطار االسـتراتيجي اإلقليمي للتعاون التقني مع الدول األعضـاء في الجماعة   -١٤
   الكاريبية، في مجاالت األمان اإلشعاعي والبيئة البحرية وسالمة األغذية والطب اإلشعاعي.

  العمل من أجل عالج السرطانبرنامج 

تُهلَّت ـسٌت من بعثات االـستعراض المتكاملة لبرنامج العمل من أجل عالج الـسرطان، وأُنجزت ثالث منها (في    -١٥ اـس
وتلقَّت ثالث عشــرة دولة عضــواً الدعم في   جمهورية أفريقيا الوســطى والســنغال ومالي) باســتخدام األســاليب االفتراضــية.

ذي أحرزته في تنفيذ جهود مكافحة السـرطان وتوصـيات البعثات االسـتعراضـية المتكاملة للبرنامج من اسـتعراض التقدُّم ال
هة للتواصـــل مع الجهات المانحة التقليدية وغير التقليدية من  خالل الشـــراكة المبرمة في إطار البرنامج. وبُذلت جهود موجَّ

لسـرطان غير الممولة في الدول األعضـاء، والبالغ مجموع أجل حشـد الموارد المباشـرة وغير المباشـرة ألنشـطة مكافحة ا
ــة إحاطة مع البلدان المانحة وجهات مانحة أخرى لعرض الفرص  قيمتها نحو مليون يورو. وُعقد ما يزيد على ثالثين جلسـ

   المتاحة لتقديم مساهمات لدعم جهود الوكالة في مجال مكافحة السرطان.

فاســـو وجمهورية إيران اإلســـالمية وســـري النكا ولبنان ونيجيريا الدعم فيما يتعلق بتقييم  وتلقى كلٌّ من بوركينا    -١٦
جهود مكافحة السـرطان والتخطيط لها، كما تلقى كلٌّ من أوزبكسـتان وبنغالديش وتشـاد وسـيراليون وموزامبيق الدعم فيما  

   يتعلق بوضع وثائق مشاريع قابلة للتمويل.

مع ـشركائها الرئيـسيين في مجال مكافحة الـسرطان، بما في ذلك ممثلين للوكالة الدولية  وعقدت الوكالة اجتماعات    -١٧
لبحوث الســرطان ومنظمة الصــحة العالمية، من أجل تعزيز تخطيط وتنفيذ األنشــطة المشــتركة وتحســين التنســيق على 

ز التعاون مع مؤسسة   المستوى القُطري. مدن في مواجهة تحدي السرطان") ("مؤسسة دعم ال  City Cancer Challengeوُعّزِ
واالتحاد الدولي لمكافحة الســـرطان في مجالَي البعثات االســـتعراضـــية المتكاملة لبرنامج العمل من أجل عالج الســـرطان 

   والتخطيط لمكافحة السرطان على المستوى الوطني.

  تعزيز جودة برنامج التعاون التقني 

 -٢٠٢٢وجيهية لتخطيط وتصـميم برنامج الوكالة للتعاون التقني للفترة صـدرت في كانون الثاني/يناير المبادئ الت  -١٨
ــتند إليها اإلدارة القائمة على النتائج لبرنامج  .٢٠٢٣ ثت معايير جودة برنامج التعاون التقني، وهي األســــس التي تســ وُحّدِ

  التعاون التقني.
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ن خاصــية تتيح إعداد تقارير تراكمية صــوب وصــارت منصــة نظام معالجة تقارير التعاون التقني تتضــمَّن اآل  -١٩
عة عن   تحقيق األهداف المحددة. ر هذه الخاصـــية تتبُّع التقدُّم المحرز باالســـتناد إلى األدلة، وتتيح تقديم تقارير مجمَّ وتيســـِّ

ــتوى النواتج والمخرجات. ــاريع على مس ــار حافظة المش فيما   ٪٧١يع  وبلغ معدَّل تقديم تقارير تقييم التقدُّم المحرز في المش
  .٢٠١٩يخصُّ فترة تقديم التقارير لعام 

ــأن اإلدارة القائمة على النتائج لبرنامج التعاون التقني عبر منصــة تكنولوجيا المعلومات   -٢٠ وأُتيحت مواد تدريبية بش
، ونهج اإلطار الخاصــــة بإطار إدارة دورة البرنامج، وتتناول هذه المواد القالب النموذجي لوثائق مشــــاريع التعاون التقني

وأُتيح عبر اإلنترـنت برـنامٌج   المنطقي (ـباللغتين اإلنكليزـية واإلســــــبانـية)، وخطط عـمل وميزانـية مشـــــاريع التـعاون التقني.
  .٢٠٢٠مشاهدة بحلول نهاية عام  ٢٣٠٠تعليمي جديد بشأن نهج اإلطار المنطقي، وحظي هذا البرنامج بأكثر من 

  واالتصاالتالتواصل الخارجي 

ارة    -٢١ داً هو عـب دـي ا ـج اً إعالمـي ة منتـج اـل اســـــتهلـَّت الوـك
طرية، ويجري العمل على ســلســلة من اللمحات العامة القُ  عن

وحظيت المســـاعدة التي  اإلنترنت.إتاحة هذه الســـلســـلة عبر 
بتغطـية   ١٩-ـقدَّمتـها الوـكاـلة من أـجل التصـــــدي لـجائـحة كوفـيد 
ــل الـخارجي. ــة في جهود التواصـــ انون  مســـــتفيضـــ وفي ـك

األول/ديســـــمبر، احتفى مكـتب األمم المتـحدة المعني ـبالتـعاون 
بالوكالة باعتبارها "شـــــريك الشـــــهر" في   بين بلدان الجنوب

   التي يتعهدها المكتب. South-South Galaxyمنصة 

ــأن التعاون   الحلقة واجتذبت  -٢٢ ــنوية بشـ ــية السـ الدراسـ
   مشارك. ١٠٠التقني لفائدة الدبلوماسيين في فيينا 

) في أفريقيا، واشتركت WiNودعمت الوكالة إنشاء الفرع اإلقليمي للرابطة العالمية للعامالت في المجال النووي (  -٢٣
وأُنشـــئت  ع لدعم إنشـــاء فرع إقليمي جديد للرابطة في منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي.مع اتفاق أركال في إطار مشـــرو

بدعم من الوكالة فروع وطنية للرابطة في أفريقيا (تونس وغانا وليســــوتو ونيجيريا) وفي أمريكا الالتينية (إكوادور وبيرو 
  وشيلي).

   التعاون مع منظومة األمم المتحدة

إعداد التقرير السنوي عن تمويل التنمية المستدامة، وهو منتج مشترك يصدر عن فرقة العمل  ـشاركت الوكالة في    -٢٤
الضوء على النتائج المحقَّقة باستخدام تقنية الحشرة    ٢٠٢٠وسلَّط تقرير عام   المشتركة بين الوكاالت المعنية بتمويل التنمية.

مجاالت الصــــحة الحيوانية والصــــحة البشــــرية وإنتاج األغذية في  -وهي طريقة مراعية للبيئة لمكافحة اآلفات   -العقيمة  
  والتجارة الدولية.

ووقَّعت الوكالة ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية تدابير عملية تزيد من قدرة الدول األعضاء على االستفادة   -٢٥
وتتـناول الـتدابير  الصــــــناعـية المســــــتداـمة.  من العلوم والتكنولوجـيا النووـية ـلدعم ـما تـبذـله من جهود من أـجل تحقيق التنمـية

ــين التصــرف في عوامل اإلجهاد البيئي مثل  ــل القيمة الزراعية من أجل زيادة األمن الغذائي، وتحس ــالس الموقَّعة تعزيز س
  المواد البالستيكية، وكذلك استخدام أدوات وخدمات تخطيط الطاقة.

رة تفاهم مع برنامج األمم  -٢٦ ــرية/متالزمة    ووقَّعت الوكالة مذّكِ ــترك المعني بفيروس نقص المناعة البش المتحدة المش
نقص المناعة المكتسـب (اإليدز) بهدف مكافحة سـرطان عنق الرحم في النسـاء المصـابات بفيروس نقص المناعة البشـرية 

   في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

  ٢٠٢٠التعاون التقني في عام   

مقاالً على الموقع الشبكي للوكالة حول  ١٤٥أكثر من 
 التعاون التقني  

على تويتر   IAEATC@من المتابعين لحساب  ٦٤٤١
تغريدة عبر حساب   ٣٢٢أكثر من   )،٪١٧(بزيادة 

@IAEATC على تويتر    

تويتر  على  iaeapact@من المتابعين لحساب  ١٨٨٢
 تغريدة (منذ حزيران/يونيه) ٢٨٦  )،٪٣٦(بزيادة   

عضواً في مجموعة خريجي برنامج التعاون  ١٦٨٦
 LinkedInالتقني على موقع   
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  اتفاقات الشراكة والترتيبات العملية

شـراكة جديدة ومدَّدت فترة شـراكتين قائمتين،    ١٢اكات المتعلقة بالتعاون التقني، أبرمت الوكالة  فيما يخصُّ الشـر  -٢٧
ــتدامة وعلى  دين من أجل تحقيق أهداف التنمية المس ــركاء متعّدِ ع في التعاون مع ش ــُّ مع التركيز في المقام األول على التوس

  .١٩-التصدي لجائحة كوفيد 

ع بمبلغ والتزمت شــركة تاكيدا للمســتح  -٢٨ ماليين يورو) لدعم  ٤٫١مليون ين (نحو   ٥٠٠ضــرات الصــيدالنية بالتبرُّ
   .١٩-مبادرة الوكالة العالمية لمساعدة البلدان على مكافحة جائحة كوفيد 

ز على   -٢٩ وأبرمت الوكالة مع مؤســســة توفير الرعاية لمرضــى الســرطان في جميع أنحاء العالم شــراكة جديدة ترّكِ
األورام في البلدان ذات الدخل المتوـسط والمنخفض، من أجل معالجة النقص في أعداد المهنيين العاملين    التدريب على طبِّ 

وأُبرمت أيضـاً ترتيبات عملية مع االتحاد الدولي لمكافحة السـرطان، بهدف تحسـين   في مجال رعاية المصـابين بالسـرطان.
   جودة خدمات الطب اإلشعاعي وزيادة إمكانية الحصول عليها.

ووقعت الوكالة ومنظمة فرســـان مالطة العســـكرية المســـتقلة ترتيبات عملية من أجل التواصـــل وحشـــد الموارد    -٣٠
لألنشطة التي تضطلع بها الوكالة في مجاالت الطب النووي والطب اإلشعاعي وطب األورام اإلشعاعي والعالج اإلشعاعي 

  .والرعاية التسكينية

رنـسية للطب النووي ترتيبات عملية ترـسي إطاراً لتعزيز التعاون بينهما من أجل بناء  ووقَّعت الوكالة والجمعية الف  -٣١
ـصات ذات الـصلة، وال ـسيما بناء قدرات المهنيين في البلدان  القدرات في مجالي الطب النووي والتـصوير الجزيئي والتخصـُّ

   الناطقة بالفرنسية.

  األنشطة واإلجراءات المنفَّذة بمقتضى اتفاقات قائمة

ُعقد االجتماع االسـتعراضـي التاسـع للمشـاريع المشـتركة بين االتحاد األوروبي والوكالة في إطار اتفاق التفويض   -٣٢
تة التي تنفِّذها الوكالة بتمويل من االتحاد األوروبي، والتي ٢٠١٦المبرم في عام   اريع الـس ، واـستعرض االجتماع تنفيذ المـش

   .٢٠١٩وبدأ تنفيذ اتفاق التفويض المبرم في عام  .تشمل ثالثة من مشاريع التعاون التقني

وقدَّمت الوكالة عرـضاً بـشأن اـستخدام العلوم والتكنولوجيا النووية في أفريقيا خالل االجتماع الذي عقدته مفوـضية   -٣٣
االتـحاد األفريقي  وواصــــــلت الوـكاـلة دعم حمـلة  االتـحاد األفريقي للوزراء المســـــؤولين عن العلوم والتكنولوجـيا واالبتـكار.

الســتئصــال ذباب تســي تســي وداء المثقبيات في عموم البلدان األفريقية، وذلك من خالل اســتخدام المنصــات االفتراضــية 
   للمحافظة على الشبكة القائمة بين البلدان المشاركة.

ــيا في عام   -٣٤ تنفيذ األنشـــطة   ، تواصـــل٢٠١٩وبموجب الترتيبات العملية الموقَّعة مع رابطة أمم جنوب شـــرق آسـ
زت الوكالة التعاون القائم  ٢٠٢٠وفي عام   التعاونية في إطار مشــروع إقليمي قائم بشــأن التأهب والتصــدي للطوارئ. ، عزَّ

ــة األورام وأكاديمية إنهوالند. ــعاعي ودراس ــارك ما مجموعه  مع الجمعية األوروبية للعالج اإلش ــين  ١١١وش من الممارس
) في دورات تدريبية افتراـضية عقدتها المنظمتان في مجاالت منها التـشعيع الداخلي والعالج  منهم من اإلناث ٪٦١الطبيين (

   اإلشعاعي الموجه بالصُّور والعالج القوسي المعدل حجميا.

درـيب المهنيين في    -٣٥ ا، على ـت ايـك اـم ا، ـج ة في موـن د الغربـي ة جزر الهـن امـع ة مع ـج ة الموقَّـع ات العملـي ز الترتيـب وترّكِ
، تعاونت الجامعة مع الجهات المعنية الوطنية لوـضع ٢٠٢٠وفي عام   فيزياء اإلـشعاعية الطبية واألمان اإلـشعاعي.مجالي ال

 خطة عمل من أجل صياغة استراتيجية وطنية للتعليم والتدريب في مجال األمان اإلشعاعي.
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وواصــــلت الوكالة تعاونها مع شــــبكة أمريكا الالتينية للتعليم في مجال التكنولوجيا النووية والمحفل اإلســــباني   -٣٦
ــروع  ــأن تنفيذ مشـ ــناعات النووية بشـ ــروع "نيوكلياندو") الذي يدعم التعليم في ميادين العلوم   NUCLEANDOللصـ (مشـ

ــيات عن طريق الترويج للعلوم ــة والرياضــ م   والتكنولوجيا والهندســ النووية بين طالب المدارس الثانوية في المنطقة، ويقّدِ
  سلسلة من المواد التفاعلية.

وتقدَّم العمل في إطار مبادرة الشــراكة المبرمة مع البنك اإلســالمي للتنمية من أجل مكافحة ســرطانات النســاء،   -٣٧
واـشتركت الوكالة مع البنك اإلـسالمي  لنـساء.بلداً على إعداد اقتراحات لطلب التمويل لدعم التـصدي لـسرطانات ا ١٧ويعمل 

  للتنمية في عقد عدَّة فعاليات لحشد موارد إضافية للمبادرة.

  المساعدة التشريعية

واصــلت الوكالة تقديم المســاعدة التشــريعية للدول األعضــاء من خالل تنظيم حلقات العمل وإيفاد البعثات وعقد   -٣٨
ــداء المشــو رة والتدريب فيما يتعلق بوضــع التشــريعات الوطنية وتنقيحها وباالنضــمام إلى االجتماعات بهدف التوعية وإس

ـصة لبلد   الـصكوك القانونية الدولية ذات الـصلة وتنفيذها. وتلقت اثنتا عـشرة دولة عـضواً المـساعدة التـشريعية الثنائية المخصـَّ
وُعقدت أربعة أنشـطة افتراضـية لتحلَّ  ة.بعينه في شـكل تعليقات مكتوبة ومشـورة بشـأن صـياغة التشـريعات النووية الوطني

أن جوانب مختلفة من القانون النووي، لفائدة البحرين  راً عقدها بالحضـور الـشخصـي بـش طة التي كان مقرَّ محل بعض األنـش
وباإلضــافة إلى ذلك، ُعقدت بالحضــور الشــخصــي حلقة عمل إقليمية واحدة بشــأن  وتركمانســتان وفييت نام وكوســتاريكا.

نَّت تشــريعات نووية في كّلٍ من  قانون النووي على الصــعيد الوطني مع القانون النووي الدولي واألوروبي.مواءمة ال وســُ
  بليز وتوغو وجيبوتي ونيبال، بعد االستفادة من مساعدات تشريعية ثنائية قدَّمتها الوكالة بشأن الصياغة.

ت ا١٩-ونظراً للقيود المفروـضة بـسبب جائحة كوفيد   -٣٩ من الفعالية  ٢٠٢٠لوكالة إلى تأجيل عقد دورة عام  ، اـضُطرَّ
مها معهد القانون النووي حتى عام   واحتفاالً بالذكرى السـنوية العاشـرة إلنشـاء   .٢٠٢١التدريبية األقاليمية السـنوية التي ينّظِ

وســلَّط المقطع الضــوء   .معهد القانون النووي، أُطلق مقطع فيديو على هامش الدورة العادية الرابعة والســتين للمؤتمر العام
على األثر الذي حقَّقه معهد القانون النووي خالل الســنوات العشــر الماضــية في مســاعدة الدول األعضــاء على تكوين فهم  

  راسخ للقانون النووي وتنمية المهارات الالزمة لصياغة التشريعات النووية الوطنية وتعديلها وتنقيحها.

تدفُّق  ٢٥٠٠قات الدراســية الشــبكية التفاعلية بشــأن القانون النووي ما يزيد على واجتذبت ســلســلة جديدة من الحل  -٤٠
ــؤولين من أكثر من  ــاركة مس ــتجابة لالهتمام الذي  بلد. ١٠٠بث، بمش ــلة، واس ــلس وبالنظر إلى النجاح الذي حققته هذه الس

جتمع المدني واألوسـاط األكاديمية،  أعربت عنه دوائر الصـناعة النووية وشـركات المحاماة والمنظمات غير الحكومية والم
ُعقدت حلقة دراســية شــبكية مفتوحة لعموم الجمهور بعنوان "القانون النووي في الممارســة العملية: منظور الوكالة الدولية 

   للطاقة الذرية".

  الفعالية الخاصة بالمعاهدات

رابعة والســـتين للمؤتمر العام للوكالة، لتتيح ُعقدت الفعالية الســـنوية الخاصـــة بالمعاهدات أثناء الدورة العادية ال  -٤١
للدول األعضـاء فرصـة إضـافية إليداع صـكوك التصـديق على المعاهدات المتعددة األطراف الموَدعة لدى المدير العام، أو  

اف وركَّزت الفـعالـية على المـعاهدات المتـعددة األطر صـــــكوك قبول تـلك المـعاهدات أو الموافـقة عليـها أو االنضــــــمام إليـها.
  المتعلقة باألمان واألمن النوويين وبالمسؤولية المدنية عن األضرار النووية.
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  دراسة حالة

 التقنيات النووية تساعد القرويين في مدغشقر 
  على الحصول على مياه شرب نظيفة

  
وتلوث المياه الجوفية من موقع طمر النفايات  الشارع الرئيسي في أمبانياال، ويوجد أكبر موقع طمر نفايات في مدغشقر في نهاية هذا الشارع.

  وقد ساعد علماء يستخدمون تقنيات نظيرية في إظهار اآلبار المأمونة للقرويين. القرية. يلوث بعض آبار 

ط الروائح النفـّاذة للقـماـمة المتعفـنة والمحترـقة، التي يـطاردـها اآلالف من اـلذـباب، يعيش   -١ من ســــــكان    ٤٠٠٠َوســـــْ
  -ولكن  را بالعاصـــــمة المدغشـــــقرية أنتاناناريفو.أمـبانـياال، تـلك القرية المبنيـّة عـند حافة مـكّب النـفايات البـلدية في أندراالنيت

يعرف القرويون اآلن على األقّل أّي اآلبار الموجودة في المســـتوطنة يمكن   - بفضـــل اســـتخدام التقنيات النووية والنظيرية
اســتخدامها للحصــول على مياه الشــرب وأيّها ملوثة ِمن الدوافق القادمة من موقع طمر النفايات المجاور في الهواء الطلق،  

  والذي يوفر ُسبل عيشهم.

"يحتاج   األمر أســــهل بكثير اآلن، وال أحد يمرض".وقالت جوزيان رانوروســــوا، عضــــو مجلس القرية: "بات   -٢
وأـضافت قائلة إنَّ بـضع آبار في   بعـضنا إلى المـشي لمـسافة أطول للوـصول إلى الماء، لكنه على األقّل ماء ـصالح للـشرب".

ثة تُستخدم لجلب المياه ألغراض الغسيل والتنظيف.   المنطقة الملوَّ
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ــتخدم   -٣ ــقر إحدى البلدان التي تس ــربها الناس.ومدغش ــاعدة على ضــمان نظافة المياه التي يش  التقنيات النووية للمس

ـثة ـباســـــتـخدام التحلـيل الكيمـيائي التقلـيدي، لكن يتعين إجراء مـثل ـهذا  ويمكن تـحدـيد ـما إذا ـكاـنت المـياه في البئر نظيـفة أو ملوَّ
فهم تدفق وديـنامـية المـياه الجوفـية، ومعرفة ما إذا كان  وأما التحلـيل مراراً وتكراراً لتوفير الطـمأنيـنة بأنَّ المـياه ظلـّت مأمونة.

ثة فأمٌر ممكن فقط باالستعانة بالنظائر.   يمكن أن تحتوي على مياه سطحية من المحتمل أن تكون ملوَّ

ــه من البروتونات واإللكترونات، ولكنها تحتوى  -٤ ــخ من الذرات "العادية"، تحتوي على العدد نفس والنظائر هي نُس
ومن الناحية الكيميائية، تُظهر النظائر السـلوك نفسـه، لكن لها أوزان ذرية مختلفة وبعضـها  إضـافي أو أكثر. على نيوترون

ــه. ــعاع، يمكن قياس ــتقر، وينبعث منها قدر ضــئيل من اإلش ــتخدام النظائر كمقتفياٍت من قبل   غير مس وبهذه الطريقة يتم اس
  .العلماء المعروفين بأخصائيّي الهيدرولوجيا النظيرية

وـقال جوـيل راجوبيليســـــون، أخصـــــائي الهـيدرولوجـيا النظيرـية وـمدير ـعام المعـهد الوطني للعلوم والتكنولوجـيا  -٥
النووية في مدغشــقر الذي تلقّى المعدات والتدريب لموظفيه من الوكالة في مجال اســتخدام التقنيات النظيرية وتحليل المياه: 

لنا إلى أن شــريطاً عرضــه  ثة أو يحتمل أن متر من ا ٣٠٠"لقد توصــّ ألرض أســفل المســتوطنة يحتوي على مياه جوفية ملوَّ
ـثة، في حين أن اـلدوافق من موقع مـكّب النـفاـيات ال تصـــــل إلى بقـية المـياه الموجودة تـحت األرض في المنطـقة".  تكون ملوَّ

  "وبالتالي هي مأمونة لالستخدام".

يليســون، والتي تبرعت بها الوكالة في إطار وباســتطاعة المعدات الحســاســة التي يســتخدمها فريق عمل راجوب -٦
ب.   برنامجها للتعاون التقني، أن تكشـف االختالف في البنية النظيرية للمياه السـطحية والمياه الجوفية، وبالتالي تحديد التسـرُّ

ا النووـية، اســـــتهلـّت ا النظيرـية الـتابع للمعـهد الوطني للعلوم والتكنولوجـي الوـكاـلة في ـعام    ولزـيادة ـقدرة مختبر الهـيدرولوجـي
وأوـضح راجوبيليـسون قائالً: "إذا كانت المياه الجوفية تحتوي على مياه ـسطحية فقد تتلوث  عملية ـشراء جهاز ليزر. ٢٠٢٠

  بسهولة من الدوافق حتى لو كانت نظيفة اآلن".

وقع المكّب أو وباســتخدام تقنية نظيرية أخرى، يمكن لفريق العمل معرفة ما إذا كان مســّطح مائي ما قد أتى من م -٧
  يتدفق نحوه.

أن ســمع هذا المواطن  وعندما قام أحد المواطنين باســترعاء انتباه مكتبه في البداية إلى المشــكلة في أمبانياال، بعدَ  -٨
ــتخدام التقنيات النظيرية من خالل حملة توعية وطنية، عرف موظفوه على الفور أن بإمكان المعهد الوطني للعلوم  عن اســ

وقال راجوبيليـسون: "بالنـسبة لنا هذا تحليل روتيني بـسيط يُجرى على مدار  نووية أن يـساعد في هذا الـصدد.والتكنولوجيا ال
  ينقذ حياتهم."من شأنه أن بالنسبة لهم ، ولكن عدد من األسابيع
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  حالة دراسة

 نجاح البوسنة والهرسك وصربيا في تحديد خصائص
  بدعم من الوكالة/الفاو  ١٩-فيروس كوفيد

  
طواَل عقود مضت، دأب مختبر اإلنتاج الحيواني   و .١٩-اآلنية هي الطريقة األكثر دقة للكشف عن فيروس كوفيد RT–PCRتقنية 

والصحة الحيوانية المشترك بين الفاو والوكالة على مساعدة البلدان على استخدام هذه التقنية في الكشف عن األمراض الحيوانية  
 وإيبوال.  ١٩-المصدر (من الحيوان إلى اإلنسان) مثل كوفيد

 

ــتطاعة المختبرات البيطرية في   -١ ــربيا، حيث تم تدريب العلماء العاملين بها من قبل  باسـ ــك وصـ ــنة والهرسـ البوسـ
الوكالة ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو)، اسـتخدام تسـلسـل الجينوم لتحديد خصـائص الفيروس الذي يسـبب 

  المخالطين وتحليل االنتقال. وتتيح لهم هذه التقنية معرفة مصـدر الفيروس ودعم جهود تعقُّب أثر األفراد  .١٩-مرض كوفيد 
  وتساعد المختبراُت البيطرية السلطاِت الصحية في الجهود التي تبذلها لتحديد مكان تفشي المرض واحتوائه.

اآلنية) هو تكنولوجيا مـستمدة من   RT–PCRوالتفاعل البوليميري المتـسلـسل بواـسطة االـستنـساخ العكـسي آنيا (تقنية   -٢
فباـستخدام هذه الطريقة،  .١٩-ى نطاق واـسع في الكـشف عن الفيروس الذي يـسبّب مرض كوفيد المجال النووي وتـُستخدم عل

 تُســـتخدم الصـــبغة الفلورية للكشـــف عن وجود مادة وراثية معينة وتزويد العلماء بنتائج فورية تقريباً عن وجود الفيروس.
المزيد عن الفيروس، ما يمّكن الخبراء من فهم زمن   وباالـستناد إلى هذه التكنولوجيا، يـُستخدم تـسلـسل الجينوم الكامل لمعرفة

   ومكان اإلصابة بالفيروس.

ــل  -٣ ــلس ــنة والهرســك: "من خالل تس ــاعد الوزير بوزارة الصــحة االتحادية في البوس ــيركيز، مس وقال جوران تش
 الوقت". الجينوم، يمكننا فهم المزيد عن الفيروس، ومدى فتكه، وما إذا حدثت أي تغييرات في الفيروس مع مرور
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ــود  -٤ ــتاذة في كلية الطب بجامعة بلغراد: "من المهم للغاية أن يس ــات واألس وقالت تانيا يوفانوفيتش، عالمة الفيروس

التعاون أثناء مســـاعدة ســـلطات الصـــحة العامة من أجل تقييم التدخل الفعال ومعرفة كيف ســـيتغير ذلك وفقاً للتغيرات في  
مقارنة التـسلسالت التي تم الحصول عليها في صربيا مع البلدان المجاورة، نحن أكثر قدرة على ومن خالل  الفيروس نفـسه.

   ".استقصاء الفيروس والتنبؤ بتدابير االحتواء التي يجب األخذ بها

وشـــملت مســـاعدة الوكالة، التي قُّدِمت من خالل شـــبكة مختبرات التشـــخيص البيطري وبرنامج التعاون التقني،   -٥
  .١٩-ة شبكية وخدمات استشارية، باإلضافة إلى المعدات والمواد االستهالكية للكشف عن كوفيد حلقات دراسي

ــخيص الجزيئي والبحوث   -٦ ــم أمراض الطيور وإدارتها ورئيس مختبر التش ــتاذ في قس وقال تويفيك غوليتيك، األس
اســــتعداداً إلى حّد ما من مختبرات  الجزيئية في جامعة ســــاراييفو: "في بداية الجائحة، كانت المختبرات البيطرية أفضــــل 

وأـضاف قائالً:   الـصحة البـشرية، ألن لدينا خبرات في األمراض الحيوانية والحيوانية المـصدر وإجراء الفحوـصات المكثفة".
ــحة الواحدة، يمكننا أن نتعاون مع الهيئات المعنيّة باتخاذ القرارات  "من خالل تباُدل المعلومات والعمل في إطار نهج الصــ

  ".١٩-التخطيط بشكل افضل لتدابير المكافحة وتقدير تأثير كوفيد و

عينة بشــرية للكشــف عن  ١٣٠٠٠وفي المعهد البيطري التخصــصــي في كرالييفو، صــربيا، تم اختبار أكثر من  -٧
آلن، وحتى ا وفي بداية الجائحة، تمَّ أخذ وتحليل عيّنات حمض ر.ن.أ. باـستخدام تـسلـسل الجينوم الكامل.  .١٩-فيروس كوفيد 

تخدام هذه العينات، وجد العلماء أن هناك ـسالالت متعددة من فيروـسات كوفيد   جينوماً كامالً. ١٥٠تم الحصـول على  - وباـس
  في صربيا، قادمة من عدة بلدان. ١٩

ويتم تحميل البيانات المأخوذة من تســلســل الجينوم الكامل إلى قاعدة بيانات المركز القومي لمعلومات التكنولوجيا  -٨
 ية، وهو موقع ويب للمعلومات البيولوجية، ما يســمح بإجراء مزيد من البحوث من قبل العلماء في جميع أنحاء العالم.الحيو

وعندما يقوم العلماء بإجراء تسلسل الجينوم الكامل وتحميل هذه المعلومات إلى قاعدة البيانات، يمكن التواصل على مستوى 
وبهذه الطريقة، يمكن تتبُّع بداية الفيروس إلى مكان معيّن وســـاللة  ثر عمقاً ودقة.العالم، ما يثمر عن أشـــجار فيلوجينيّة أك

  معينة.

 

 



 

  



 1المرفق 

ــام    -١ألف  الجدول   ع في  الموارد  ــدام  واســـــتخ ــة  ــادي الع ــة  الميزاني ــامج   ٢٠٢٠تخصـــــيص  البرن ــب  بحســــ
 الرئيسي (باليورو) والبرنامج 

بحـسب البرنامج   ٢٠٢٠اـستخدام موارد ـصندوق البرنامج العادي الخارجة عن الميزانية في عام    -٢ألف  الجدول  
 والبرنامج الرئيسي (باليورو)

المصـروفات (المبالغ المدفوعة) من صـندوق التعاون التقني بحسـب المجال التقني والمنطقة في   -(أ)٣ألف  الجدول  
  ٢٠٢٠عام 

  (أ)٣رسم بياني للمعلومات الواردة في الجدول ألف     -(ب)٣ألف  الجدول  

  ، بحسب نوع االتفاق٢٠٢٠كمية المواد النووية الخاضعة لضمانات الوكالة في نهاية عام   -٤ألف  الجدول  

ــمانات الوكالة    -٥ألف  ول  الجد  ــعة لضـ عدد المرافق ومناطق قياس المواد النووية الواقعة خارج المرافق الخاضـ
  ٢٠٢٠خالل عام 

ــغيرة (في    -٦ألف  الجدول   ــافية وبروتوكوالت كميات صـ ــمانات وبروتوكوالت إضـ كانون  ٣١عقد اتفاقات ضـ
  )٢٠٢٠ ديسمبراألول/

المـعاـهدات المتـعِدّدة األطراف التي يكون الـمدير الـعام هو الوديع لـها (الـحاـلة في المشـــــارـكة في    -٧ألف  الجدول  
  )٢٠٢٠كانون األول/ديسمبر  ٣١

 الدول األعضــاء التي عقدت اتفاقاً تكميلياً منقَّحاً بشــأن تقديم المســاعدة التقنية من جانب الوكالة  -٨ألف  الجدول  
  )٢٠٢٠كانون األول/ديسمبر  ٣١(الحالة في 

كانون األول/ديســمبر  ٣١قبول تعديل المادة الســادســة من النظام األســاســي للوكالة (الحالة في    -٩ألف  الجدول  
٢٠٢٠(  

ــي للوكالة    -١٠ألف  الجدول   ــاسـ ــرة من النظام األسـ  ٣١(الحالة في  قبول تعديل الفقرة ألف من المادة الرابعة عشـ
  )٢٠٢٠كانون األول/ديسمبر 

اـلة و/أو   -١١ألف  الجدول   ا تـحت رـعاـية الوـك ادـه ا واعتـم اـهدات المتـعددة األطراف التي جرى التـفاوض عليـه المـع
رات ذات الصلة)التي يعتبر المدير العام وديعاً لها (الحالة والتط   وُّ

كانون األول/ديســــمبر  ٣١مفاعالت القوى النووية قيد التشــــغيل وقيد التشــــييد في العالم (في    -١٢ألف  الجدول  
٢٠٢٠(  

  ٢٠٢٠مشاركة الدول األعضاء في أنشطة مختارة للوكالة في عام   -١٣ألف  الجدول  

اـسية الرقابي  -١٤ألف  الجدول   تـشارية بـشأن البنية األـس ) في عام AMRASة لألمان اإلـشعاعي (بعثات  البعثات االـس
٢٠٢٠  

  ٢٠٢٠) في عام EduTAبعثات تقييم التعليم والتدريب (بعثات   -١٥ألف  الجدول  

___________________ 

 

 . www.iaea.org/publications/reportsفقط على الموقع  اإلنترنيتمتاحة  ٣٣إلى ألف  ٢٨الجداول من ألف  :ملحوظة



  )ICERRمراكز الوكالة الدولية المعيَّنة القائمة على مفاعالت البحوث (مراكز   -١٦ألف  الجدول  

) في imPACTالبعثات المتكاملة لبرنامج العمل من أجل عالج الســــرطان التابع للوكالة (بعثات    -١٧ألف  الجدول  
  ٢٠٢٠عام 

  ٢٠٢٠) في عام INIRبعثات االستعراض المتكامل للبنية األساسية النووية (بعثات   -١٨ألف  الجدول  

  ٢٠٢٠) المعيَّنون في عام INMAأعضاء األكاديمية الدولية لإلدارة النووية (أكاديمية   -١٩ألف  الجدول  

  ٢٠٢٠) في عام INSARRبعثات التقييمات المتكاملة ألمان مفاعالت البحوث (بعثات   -٢٠ألف  الجدول  

  ٢٠٢٠) في عام IRRSبعثات خدمة االستعراضات الرقابية المتكاملة (بعثات   -٢١ألف  الجدول  

  ٢٠٢٠) في عام KMAVبعثات في إطار الزيارة للمساعدة في مجال إدارة المعارف (بعثات     -٢٢ ألف  الجدول  

  ٢٠٢٠) في عام OSARTبعثات فرقة استعراض أمان التشغيل (بعثات     -٢٣الجدول ألف  

غيلي (بعثات  ب    -٢٤الجدول ألف   أن أداء األمان التـش بة بـش تعراض النظراء للخبرة المكتـس ) في PROSPERعثات اـس
  ٢٠٢٠عام 

  ٢٠٢٠) في عام SALTOبعثات جوانب أمان التشغيل الطويل األجل (بعثات     -٢٥الجدول ألف  

  ٢٠٢٠) في عام TSRبعثات استعراض األمان التقني (بعثات     -٢٦الجدول ألف  

  ٢٠٢٠) في عام SCCIPبعثات عملية التحسين المستمر لثقافة األمان (بعثات     -٢٧الجدول ألف  

  ٢٠٢٠ المشاريع البحثية المنسـَّقة التي استُِهلَّت في عام    -٢٨الجدول ألف  

  ٢٠٢٠ المشاريع البحثية المنسـَّقة التي استـُكملت في عام    -٢٩الجدول ألف  

  ٢٠٢٠ عامالمنشورات التي صدرت في     -٣٠الجدول ألف  

  ٢٠٢٠ الدورات التدريبية التي ُعقدت في إطار التعاون التقني في عام    -٣١الجدول ألف  

  حسابات الوكالة المؤسسية على وسائل التواصل االجتماعي    -٣٢الجدول ألف  

  ٢٠٢٠ عدد وأنواع المرافق الخاضعة للضمانات بحسب الدولة خالل عام    -(أ)٣٣الجدول ألف  

 المرافق الخاضــعة لضــمانات الوكالة أو المحتوية على مواد نووية خاضــعة للضــمانات خالل   -(ب)٣٣الجدول ألف  
٢٠٢٠ 
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  ١٣٩الصفحة 

  بحسب البرنامج والبرنامج الرئيسي (باليورو) ٢٠٢٠تخصيص 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 

دوالر  ١صرف قدره 
 يورو ٠٫٨٧٨مقابل 

  النفقات 
استخدام  
  الموارد 

  األرصدة

  (ج)   **(ب)  *(أ)
(د) =  
 (ج)/(ب) 

 (هـ) = 
        (ج) - (ب)

القوى النووية ودورة الوقود النووي والعلوم النووية -١البرنامج الرئيسي    

٧٠٣ ٣   اإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة المشتركة   ٧٢٤   ٤٧٢ ٣  ٢٧٥   ٢٨٦ ٩٥٥ ٢  ٩١٫٠ ٪  ٩١٢  ٠٨٩  

٩٣٠ ٩   القوى النووية   ١٠٩ ٨  ٩٩٥  ٩٩٠ ٨  ٤٦٩  ٢٠١  ٩١٫٠ ٪  ٠٢٨  ٣٤٩ 

١٠٨ ٧  دورة الوقود النووي والتصرف في النفايات  ٠٧١   ٦٠٤ ٣٦٥ ٦  ٨٦٧ ٦٤٦ ٧  ٨٣٫٢ ٪  ٨١٢ ١  ٤٦١ 

بناء القدرات والمعارف النووية من أجل تنمية الطاقة 
  المستدامة 

     ٠١  ٠١ ٧٩٥ ٧٥٩  ٩٠٣ ٩ ١٦٣ ٥٤٨  ٨٨٫٣ ٨٩٦ ٪  ٣٨٢ ١  ٦٧٢  

٠١  العلوم النووية   ٠١  ٧٦٤ ٤٤٩  ٥٠٣  ٢١٥   ٩٢٫٠ ٥٨٦ ٤٨٣ ٩ ٪  ١٢٨  ٥٦٦ 

٢٤١ ٤١   ١مجموع البرنامج الرئيسي   ٠٤ ٦٩١  ٣٠٤ ٦٤٩   ١٣٢ ٣٦  ٠٨٧  ٨٩٫١ ٪  ٥٣٣ ٤٣٥ ٤       

البيئة التقنيات النووية من أجل التنمية وحماية   -٢البرنامج الرئيسي    

٠٨٢ ٨    اإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة المشتركة   ٠٧٦   ٣٢٠ ٨  ٦٣٠ ٨  ٦٣٤  ٥٤٠  ٩٨٫٣ ٪    ٠١٤  ٠٥٨  

٢١   األغذية والزراعة   ٦٥٠  ٩٦٢   ١٠٩ ١١  ٢٥٠   ٨٧٢ ٩٩٩ ١١  ١٠٠٫٨ ٪   (٣٥٢ ٩٨ ) 

٧٠٣ ٦٩٤ ٨  ٤٩٩ ٨٤٨ ٨    الصحة البشرية   ٠٢٥ ٦٣٨ ٨  ٩٩٫٤ ٪    ٥٠٨ ٥٥  

٣٠٧ ٣  ١٣٣ ٧٥٣ ٣   الموارد المائية   ٠٦٣   ٢٦٨ ٣  ٩٩٫٤ ٩٦٧ ٪    ٦٦٣ ٢٠ 

٢٦٩ ٦   البيئة   ٢٥٤   ٠٥٩ ٦  ٩٦٫٢ ٥٣٥ ٣٣٩ ٦  ٤٤٧ ٪    ٠٥٢  ٢٩١  

٢٨٥ ٤٧٣ ٢   إنتاج النظائر المشعة والتكنولوجيا اإلشعاعية    ٢١٤ ٤٣٩ ٢   ٢٩٤ ١  ٧٩٫٦ ٤١٤ ٪   ٨٢٧ ٤٩٦  

٢٤   ٢مجموع البرنامج الرئيسي   ٢٨٠ ١١٤  ٢٥٣ ٤١  ٢١٢   ٠٤  ٩٧٫٩ ٧٥٩ ٦٦٥ ٪  ٤٥٣ ٨٦٦  
   

  

األمان واألمن النوويان  -٣البرنامج الرئيسي    

٨١٠ ٤    اإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة المشتركة   ١٨٠ ٩٩٦ ٣ ٨٨٩   ٩٧٫٣ ٣٨٥ ٨٨٦ ٣ ٪    ٩٠١  ٦٣٣ 

٧٢٢ ٤٦٨ ٤   التأهُّب والتصدي للحادثات والطوارئ    ٢٩٨ ٣٨١ ٤   ٢٩٢ ٤  ٤٠٤  ٩٨٫٠ ٪    ٥٧٨ ٨٩ 

٠١   أمان المنشآت النووية   ٠٢٧  ٠١  ٩٣٧  ٢٠١ ٤٥٧   ٩٠٫٦ ٨٩١ ٤٧٣ ٩ ٪  ٩٢٢ ٩٨٣  

٦٣٠ ٤٩٩ ٧  ٨٨١ ٦٦٤ ٧    األمان اإلشعاعي وأمان النقل    ٥٢٠ ٧  ٩٦٫١ ٩٣٧ ٪  ٩٣٢  ٦٢١  

٪ ٩٥٫٥ ٩٦١ ٦١٥ ٣  ٣٦٦ ٧٨٥ ٣  ٤٧٣ ٨٦٥ ٣   أمان التصرف في النفايات المشعة وأمان البيئة     ٥٠٤ ١٦٩  

٥٠٣ ٦   األمن النووي   ٠١٥ ٦  ٧٧٣  ٠٦٥ ٥  ٥٣٩  ٤٣٢  ٩١٫٩ ٪   ٠٠٥  ٩٦٢  

٨٩٠ ٣٧   ٣مجموع البرنامج الرئيسي   ٠١٨  ٠٧٢ ٣٦  ٨٨٠   ٤٢١ ٣٤  ١٢٨  ٩٤٫١ ٪  ٦٧٢ ١٤٥ ٢        

التحقق النووي  -٤البرنامج الرئيسي    

٥٢١ ١٤   المشتركة اإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة   ٦٢٩ ٩٤٧ ١٣  ٤١٣   ٣٢١ ١٤  ١٠١٫٣ ٨٦٤ ٪    (٩٣٨ ١٧٥) 

٢٥٠ ٣٩٨ ١٣١   تنفيذ الضمانات    ٨٢١  ٠٣٥ ٨١٥   ٧٢١  ٤٧٢ ٩١٣  ٩٩٫٣ ٪  ٠٢٩  ٣٠١  

٥٢٩ ١٨٥ ٣   أنشطة التحقُّق األخرى    ٩١٠ ٣  ٩٦٫٧ ٩٨٨ ٩٨٨ ٢  ٣٨٥ ٪   ٠٢١  ٣٩٧ 

٩٠٧ ١٤٨   ٤مجموع البرنامج الرئيسي   ٠٣٩   ٦٠٢ ١٤٥  ٦٦١ ٨٥٤ ١٤٥  ٩٩٠  ٩٩٫٤ ٪  ٨٢٨  ٢٥٦        

الخدمات الخاصة بالسياسات والتنظيم واإلدارة  -٥البرنامج الرئيسي    

٠٨ ٩٥٥ ٣٧٦ ٨١   الخدمات الخاصة بالسياسات والتنظيم واإلدارة  ٦٠٧ ٣٥٨  ٢٤٤ ٧٨  ٩٢٨  ٩٧٫٦ ٪  ٨٧٧ ٩١٥ ١ 

٠٨ ٩٥٥ ٣٧٦ ٨١  ٥مجموع البرنامج الرئيسي   ٦٠٧ ٣٥٨  ٢٤٤ ٧٨  ٩٢٨  ٩٧٫٦ ٪  ٨٧٧ ٩١٥ ١  
   

  

إدارة التعاون التقني ألغراض التنمية  -٦البرنامج الرئيسي    

٦٢    إدارة التعاون التقني ألغراض التنمية  ٦٢ ٤١٤ ٧٣١  ٠٥٢  ٥٢ ٣٩٤  ٩٧٫٢ ٦٨٦ ٥١٩ ٪  ٠٧٣  ٨٠٧  

٦٢   ٦مجموع البرنامج الرئيسي   ٦٢ ٤١٤ ٧٣١  ٠٥٢  ٥٢ ٣٩٤  ٩٧٫٢ ٦٨٦ ٥١٩ ٪  ٠٧٣  ٨٠٧        

٢٧١ ٤٣٣ ٣٧٧   مجموع الميزانية العادية التشغيلية   ٠٣٧  ٦٤٠ ٩٩٣ ٣٥٩ ٤٦٤ ٩١٥  ٩٧٫١ ٪  ٠١  ٢٢٩  ٠٠٤        
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  ١٤٠الصفحة 

  البرنامج الرئيسي/البرنامج 

الميزانية األصلية  
على أساس سعر 
صرف قدره دوالر 

  واحد لليورو 

  المعدَّلة الميزانية
على أساس سعر 

دوالر  ١صرف قدره 
 يورو ٠٫٨٧٨مقابل 

  النفقات 
استخدام  
  الموارد 

  األرصدة

  (ج)   **(ب)  *(أ)
(د) =  
 (ج)/(ب) 

 (هـ) = 
        (ج) - (ب)

 متطلبات تمويل االستثمارات الرأسمالية الرئيسية

القوى النووية ودورة الوقود  -١البرنامج الرئيسي 
  النووي والعلوم النووية 

 –  –  –  –  – 

التقنيات النووية من أجل التنمية   -٢البرنامج الرئيسي 
  وحماية البيئة 

٣٤٠ ٢  ٩٠٢ ٢ ٠٠٠  ٢٫٣ ٤٦٦ ٤٧ ٢٠٢ ٪  ٧٣٦ ٩٨١ ١ 

٥٠٣  األمان واألمن النوويان -٣البرنامج الرئيسي   ٠٠١  ٥٠٣  ٠٠١  – – ٥٠٣  ٠٠١  

١٧٠ ١  التحقق النووي  -٤البرنامج الرئيسي   ١٧٠ ١ ٠٠٠  ١٧٠ ١ – – ٠٠٠  ٠٠٠ 

الخدمات الخاصة بالسياسات   -٥البرنامج الرئيسي 
  والتنظيم واإلدارة 

٠٠٩ ٧٤٥ ٢  ٠٠٩ ٧٤٥ ٢  ٣٠٫٨ ٩٦٦ ٨٤٤ ٪   ٠٠٩ ١  ٩٣٤ 

إدارة التعاون التقني ألغراض   -٦البرنامج الرئيسي 
  التنمية 

 –  –  –  –  – 

٠٢١ ٦  مجموع الميزانية العادية الرأسمالية   ٩٧٠ ٦ ٠٠٠  ٢٨٩ ٢٠٢  ٢٤٣  ١٤٫٦ ٪  ٤٢٠ ٥  ٠٧٧        

٢٧١ ٥٣٥ ٣٨٣  مجموع برامج الوكالة  ٢١٠ ٣٧٧  ٠٣٦ ٦٦٦  ٩٥٫٧ ٤٩٦ ٨٨٥ ٪  ٧٢١ ١٦  ٠١٧        

٩٢١ ٣  األعمال المنفـَّذة لجهات أخرى القابلة لالسترداد  ٩٢١ ٣ ٣٥٣  ٥٠٥ ١٩٤ ٣ ٣٥٣  ١٠٢٫١ ٪  (٢١٥ ٦٥ )       

٦٥٠ ٦٦٥ ٣٨٦  مجموع الميزانية العادية   ٠٣٨  ٢١٤  ١٩٠  ٠٨٠ ٣٦٤  ١٠٠  ٩٥٫٨ ٪  ٢٦٠ ١٦  ١٨٠  

  قرار المؤتمر العامGC(63)/RES/3   يورو. ١دوالر مقابل  ١، الميزانية األصلية على أساس سعر الصرف ٢٠١٩الصادر في أيلول/سبتمبر  

 مقابل دوالر واحد في عام يورو  ٠٫٨٧٨الميزانية األصلية معاد تقييمها على أساس متوسط سعر الصرف المعمول به في األمم المتحدة وهو
٢٠٢٠ .  

 ٢٠٢٠البيانات المالية للوكالة لعام د من  -٣٩يمكن االطالع على معلومات إضافية عن صندوق االستثمارات الرأسمالية الرئيسية في المالحظة .  
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  ١٤١الصفحة 

  بحسب البرنامج والبرنامج الرئيسي (باليورو) ٢٠٢٠استخدام موارد صندوق البرنامج العادي الخارجة عن الميزانية في عام   -٢الجدول ألف 

٢٠٢٠النفقات الصافية لعام   البرنامج الرئيسي/البرنامج   
  

   القوى النووية ودورة الوقود النووي والعلوم النووية -١البرنامج الرئيسي  
٠٥  اإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة المشتركة   ٢١٢  

٠٠٨ ٢  القوى النووية   ٣١٥ 

٠٩٤ ٥٦٥ ٢  الوقود النووي والتصرف في النفاياتدورة   

٣٣٠ ٥٧٧  بناء القدرات والمعارف النووية من أجل تنمية الطاقة المستدامة   

 ١١٩ ٧٧٩ ٢  العلوم النووية 

٢٧٧ ٨  ١مجموع البرنامج الرئيسي   ٦١٩ 
  

   التقنيات النووية من أجل التنمية وحماية البيئة  -٢البرنامج الرئيسي  

٥٧٢ ١    اإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة المشتركة   ٨٨٨  

٧١٢ ٤  األغذية والزراعة   ٨٥٧  

٣٩٢     الصحة البشرية  ٤٢٠  

  ٥٩٩ ٣٤    الموارد المائية 

٢٤٠ ١   البيئة   ٣٦٢   

٩٣٢    إنتاج النظائر المشعة والتكنولوجيا اإلشعاعية   ٣٨٤  

 ١٦٨ ١٣٩ ٧  ٢مجموع البرنامج الرئيسي 
  

   األمان واألمن النوويان  - ٣البرنامج الرئيسي  
٩٠٦ ٢   اإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة المشتركة   ٦٩٩  

  ٩٩٩ ٥٨٤   التأهُّب والتصدي للحادثات والطوارئ 

  ٤٧٦ ٦٦٥ ٢   أمان المنشآت النووية 

٩٠٧    األمان اإلشعاعي وأمان النقل  ١٦٢   

٢٩٤   المشعّة وأمان البيئة أمان التصرف في النفايات   ٠٤٧   

٨٦٢ ٧٨١ ١٤   األمن النووي    

٩٣٢ ٢٢  ٣مجموع البرنامج الرئيسي   ١٤٦ 
  

   التحقق النووي  - ٤البرنامج الرئيسي  
  ٧٩٧ ٨٩٦ ١    اإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة المشتركة 

٢١٧ ٢٠   تنفيذ الضمانات   ٨٠٩   

١٩٢ ٧٦٥ ٤   أنشطة التحقُّق األخرى    

٦٢  ٤مجموع البرنامج الرئيسي   ٤٢٩ ٨٣٤   
  

   الخدمات الخاصة بالسياسات والتنظيم واإلدارة  -٥البرنامج الرئيسي  
٠٥٩ ١  الخدمات الخاصة بالسياسات والتنظيم واإلدارة   ٨٦١ 

٠٥٩ ١  ٥مجموع البرنامج الرئيسي   ٨٦١ 
  

   التنمية إدارة التعاون التقني ألغراض  -٦البرنامج الرئيسي  
 ٩٥٣ ٣٧١  إدارة التعاون التقني ألغراض التنمية 

 ٩٥٣ ٣٧١  ٦مجموع البرنامج الرئيسي 
  

 ٦٧١ ٠٠٢ ٦٧  مجموع صناديق البرامج الخارجة عن الميزانية 
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 ١٤٢الصفحة 

  ٢٠٢٠المصروفات (المبالغ المدفوعة) من صندوق التعاون التقني بحسب المجال التقني والمنطقة في عام   -(أ)٣الجدول ألف 

  موجز جميع المناطق 
  (باليورو)

  أفريقيا   المجال التقني 
آسيا والمحيط  

  الهادئ
  أوروبا 

 أمريكا الالتينية 
  والكاريبي 

  مشاريع أقاليمية 
  ومتنوعة 

برنامج  
PACT (أ)  

  المجموع 

٧٧٢ ٤١٣ ٦١٩ ٥١٣ ٣٥٤ ٤٨٤  الطاقة   ٨٢٢ ٨١٤ ٣١٤  ٠٧٠  ١٣٣ ٩٥٤ ١ ٠ 

٥٠١ ٥ ٣٣٤ ٧١٣ ٨  األغذية والزراعة   ٢٣٤  ٢٣٥ ١  ٥٧٠ ٢ ٤٩٦  ٠٨٢ ١١٥ ٤٦٥  ٩١٧ ٣٤٣ ١٧ ٠ 

٠٩١ ٧٣٣ ٥ ٧٩٩ ٣٩١ ٢ ٨٤٩ ٦١٣ ٩  الصحة والتغذية   ١٢٦ ٣  ٧٠١ ٦١١ ٢٢٢ ٧٧٦  ٥٠٤  ١٢  ٣٤٩ ٦٩١ 

 التطبيقات الصناعية/
التكنولوجيا  

  اإلشعاعية 
٨٠٦ ٧٩٦  ٨٢٣ ٥٩٨ ٧٥٥ ١  ٧٨٢  ٩٧٥ ٦٧٣ ٣ ٠ ٠ ٤٩١ ٧٩٣ 

تطوير المعارف  
  النووية وإدارتها

٩١٢ ٨١٣ ٨٣٤ ١ ٥٥٨ ٤٦٤ ١  ٠٥٢  ٧٧٢ ٣٨٦ ١  ٥٢  ٠٨٩ ٥٣٧  ٠٣ ٠  ٧٨٨ ٥١٤ 

٤٥٢ ٣١٥ ٣  األمان واألمن   ٩٧٢ ١  ٩٤٢  ٤٢٦ ٢  ١٢٦ ٤٨٨ ١٨٣ ١٧٨ ٢ ٥٦١  ٣٠٩ ٩ ٠  ٤٠٩  

٠١٣ ٣  المياه والبيئة   ٠٦٦  ٠٣٨ ٩٨٩  ٨٥٢ ٦٣٥  ٦٦٢ ٢  ٦٠٢ ٧ ٠ ٦٤٨ ٤ ٦٣٧  ٠٦١  

٧٢  المجموع   ٩٠٦ ٥١٨  ٥٧٠ ٣٧٩ ١١ ٨٤٤ ٨٨٧ ١٣  ٢١  ٢٦٤ ٦١٨  ٦٢  ٢٠١ ٥٩٧  ٧٠١  ٥٠٤  ٢٩  ٨٠١  ٦٧٧ 

  .برنامج العمل من أجل عالج السرطان PACT برنامج(أ) 
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   (أ)٣رسم بياني للمعلومات الواردة في الجدول ألف     - (ب) ٣الجدول ألف 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   التقنية كاملةً.(أ) لمعرفة عناوين المجاالت ٣انظر الجدول ألف  ملحوظة:
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  يورو ٢٧ ٥١٨ ٦٠٩أفريقيا 

3.70%

36.76%
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7.12%
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  يورو ١٣ ٨٨٧ ٨٤٤آسيا والمحيط الهادئ 

3.63%

11.89%
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23.06%

5.58%
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 يورو  ١١ ٣٧٩ ٠٥٧أوروبا 
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مشاريع أقاليمية ومتنوعة
 يورو ٢٦ ٥٩٧ ١٢٠ 

2.1%
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7.6%
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  يورو ٩٢ ١٠٨ ٦٧٧المجموع 

 المياه والبيئة 

 طاقة ال

 واألمن  األمان

 وإدارتها النووية المعارف تطوير

 والتغذية الصحة

 والزراعة األغذية

١١٫٣٨ ٪ 

٠   ٪ ١٠   ٪ ٢٠   ٪ ٣٠   ٪ ٤٠   ٪ ٥٠ ٪ 

١٢٫٠٥ ٪ 

٥٫٣٢ ٪ 

٢٫٨٩ ٪ 

٣٤٫٩٤ ٪ 

٣١٫٦٦ ٪

١٫٧٦ ٪

   التكنولوجيا/الصناعية التطبيقات
 اإلشعاعية   

 المياه والبيئة 

 طاقة ال

 وإدارتها النووية المعارف تطوير
   التكنولوجيا/الصناعية التطبيقات

 اإلشعاعية   

 واألمن  األمان

 والتغذية الصحة

 والزراعة األغذية

٧٫١٢ ٪ 

١٠-           ٪١٠            ٪ ٣٠           ٪٥٠٪ 

٩٫٣٤ ٪ 

١٣٫٢١ ٪ 
١٢٫٦٤ ٪

١٧٫٢٢ ٪
٣٦٫٧٦ ٪ 

٣٫٧٠ ٪

 المياه والبيئة 

 طاقة ال

 واألمن  األمان

وإدارتها النووية المعارف تطوير

 والتغذية الصحة

 والزراعة األغذية

٠٫٠ ٪

٠              ٪ ٥٠           ٪١٠٠ ٪ 

١٫٨ ٪ 
٩٦٫٠ ٪

٠٫٠ ٪ 
٠٫٨ ٪ 
٠٫٤ ٪ 
٠٫٩ ٪ 

   التكنولوجيا/الصناعية التطبيقات
 اإلشعاعية   

 المياه والبيئة 

 طاقة ال

 وإدارتها النووية المعارف تطوير
   التكنولوجيا/الصناعية التطبيقات

 اإلشعاعية   

 واألمن  األمان

 والتغذية الصحة

 والزراعة األغذية

٧٫٦ ٪

١٠-             ٪١٠          ٪ ٣٠           ٪٥٠٪ 

١٠٫٨ ٪

٣٣٫١ ٪
٤٫٠ ٪ 

٢٣٫٥ ٪

١٨٫٨ ٪
٢٫١ ٪ 

 المياه والبيئة 

 طاقة ال

 واألمن  األمان

 وإدارتها النووية المعارف تطوير

 والتغذية الصحة

 والزراعة األغذية

٥٫٥٨ ٪ 

٠       ٪٢٠        ٪ ٤٠     ٪٦٠ ٪ 

٢٣٫٠٦ ٪

٢٫٥٦ ٪
٢٫٨٨ ٪

٥٠٫٣٩ ٪ 
١١٫٨٩ ٪

٣٫٦٣ ٪ 

   التكنولوجيا/الصناعية التطبيقات
 اإلشعاعية   

 المياه والبيئة 

 طاقة ال

 وإدارتها النووية المعارف تطوير
  التكنولوجيا/الصناعية التطبيقات

 اإلشعاعية   

 واألمن  األمان

 والتغذية الصحة

 والزراعة األغذية

١٨٫٠ ٪ 

١٠-         ٪١٠            ٪ ٣٠            ٥٠٪ 

١٧٫٣ ٪ 
١١٫٠ ٪

٦٫٣ ٪ 
٢٨٫٧ ٪

٢٫٥ ٪ 
١٦٫٣ ٪
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  ، بحسب نوع االتفاق ٢٠٢٠كمية المواد النووية الخاضعة لضمانات الوكالة في نهاية عام   -٤الجدول ألف 

  المواد النووية 
  اتفاق ضمانات 

  (أ)شاملة
اتفاق معقود على نمط

INFCIRC/66الوثيقة 

  ضمانات  اتفاق
  طوعي 

  الكمية، يعبَّر عنها 
  بكميات معنوية 

الموجود في الوقود المشعَّع وفي   (ب)البلوتونيوم 
  عناصر الوقود في قلوب المفاعالت 

٤٢١ ١٤٨  ١٢ ١٧٤ ٣  ٥٦٠  ٢١٧  ٣٥٤ 

٦١٢ ١  البلوتونيوم المفصول خارج قلوب المفاعالت  ٠١ ٥  ٢١ ٩٧١  ٣٧٢  

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

١٥٦ ٠ ١ ١٥٥ 

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

١٦٢ ١٩  ٣٧٢ ١ ٣٦٦  ٨١٩ ٢٠ 

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

٨٤٨ ١٥ ٥٣٦ ٢ ٧٤١ ١ ٥٧١ ١١ 

 ١٨ ٠ ٠ ١٨  ٢٣٣-اليورانيوم

٠١٨   المعنوية من المواد النوويةمجموع الكميات    ٨٧٢ ٥ ٣٤٥  ٠٠٨ ٣٥  ١٢٢  ٢٤٣  
 

 

  ، بحسب نوع االتفاق ٢٠٢٠كمية الماء الثقيل الخاضع لضمانات الوكالة في نهاية عام 

اتفاق ضمانات    (د) مادة غير نووية
  شاملة

اتفاق معقود على نمط
INFCIRC/66الوثيقة 

اتفاق ضمانات  
  طوعي 

  الكمية باألطنان 

 ٤٢٤٫٠(هـ)  ٤٢٣٫٣   الماء الثقيل (باألطنان)

  تشمل المواد النووية الخاضعة لضمانات الوكالة في تايوان، الصين؛ باستثناء مواد نووية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.  (أ)

لة داخل قلوب المفاعالت  من الكميات المعنوية) من البلوتونيوم ٩٠٠٠تتضمن الكمية حجماً مقدَّراً (بـ (ب) الموجود في عناصر الوقود المحمَّ
  والبلوتونيوم الموجود في كميات أخرى من الوقود المشعع، والذي لم تُبلَّغ عنه الوكالة بعُد بموجب إجراءات التبليغ المتفق عليها. 

بة).  INFCIRC/153من الوثيقة  ٣٤ن الفقرة ال يتضمَّن هذا الجدول المواد الخاضعة ألحكام الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) م (ج)   (بصيغتها المـُصوَّ

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

  أطنان من الماء الثقيل الخاضع لضمانات الوكالة في تايوان، الصين.  ٠٫٧تشمل  (هـ)
 



GC(65)/5 
  ١٤٥الصفحة 

  ٢٠٢٠عدد المرافق ومناطق قياس المواد النووية الواقعة خارج المرافق الخاضعة لضمانات الوكالة خالل عام   -٥الجدول ألف 

  النوع 
اتفاق ضمانات  

  (أ)  شاملة
  اتفاق معقود على نمط

  (ب)INFCIRC/66الوثيقة 
  ضمانات  اتفاق

  طوعي 
  المجموع 

  ٢٦٣  ١  ١٧  ٢٤٥  مفاعالت القوى 

  ١٥٠  ١  ٣  ١٤٦  مفاعالت البحوث والمجمعات الحرجة 

  ١٧  ٠  ٠  ١٧  محطات التحويل 

  ٤١  ١  ٣  ٣٧  محطات صنع الوقود

  ١١  ١  ٠  ١٠  محطات إعادة المعالجة 

  ١٩  ٣  ٠  ١٦  محطات اإلثراء 

  ١٣٩  ٤  ٢  ١٣٣  مرافق الخزن المنفصل 

  ٧٧  ٠  ٠  ٧٧  مرافق أخرى 

  ٧١٧  ١١  ٢٥  ٦٨١  المجاميع الفرعية للمرافق

  مناطق لقياس المواد النووية تضم
  (ج) أماكن واقعة خارج المرافق

٦٠٤  ٠  ١  ٦٠٣  

  ١٣٢١  ١١  ٢٦  ١٢٨٤  المجموع 

لشاملة يشمل ذلك اتفاقات الضمانات الشاملة المعقودة بمقتضى معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية و/أو معاهدة تالتيلوكو واتفاقات الضمانات ا   (أ)
  األخرى؛ بما في ذلك مرافق في تايوان، الصين. 

  .الهندو يشمل ذلك مرافق في إسرائيل وباكستان   (ب)

  في دول مرتبطة ببروتوكوالت كميات صغيرة معدَّلة.منطقة لقياس المواد  ٦٥تشمل   (ج)
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 عقد اتفاقات ضمانات وبروتوكوالت إضافية وبروتوكوالت كميات صغيرة    -٦الجدول ألف 
  ) ٢٠٢٠كانون األول/ديسمبر   ٣١(الحالة في 

  ) ج( اتفاقات ضمانات  (ب) بروتوكوالت كميات صغيرة (أ) الدولة
نشرات 
 إعالمية 

INFCIRC 
  بروتوكوالت إضافية

  ١٠ النفاذ:تاريخ    االتحاد الروسي 
  ١٩٨٥حزيران/يونيه 

تشرين   ١٦ تاريخ النفاذ: *327
  ٢٠٠٧األول/أكتوبر 

كانون  ٢ تاريخ النفاذ:  ٢٠١٩تموز/يوليه  ٢ تاريخ التعديل:  إثيوبيا
  ١٩٧٧األول/ديسمبر 

أيلول/سبتمبر  ١٨ تاريخ النفاذ: 261
٢٠١٩  

  ٢٩ تاريخ النفاذ:   أذربيجان 
  ١٩٩٩نيسان/أبريل 

تشرين   ٢٩ النفاذ:تاريخ  580
  ٢٠٠٠الثاني/نوفمبر 

آذار/مارس  ٤ تاريخ النفاذ:   ١األرجنتين 
١٩٩٤  

435  

  ٢١ تاريخ النفاذ:   األردن 
  ١٩٧٨شباط/فبراير 

تموز/يوليه   ٢٨ تاريخ النفاذ: 258
١٩٩٨  

أيار/مايو  ٥ تاريخ النفاذ:   أرمينيا 
١٩٩٤  

  ٢٨ تاريخ النفاذ: 455
  ٢٠٠٤حزيران/يونيه 

 ١١ تاريخ الموافقة: ٢٠٢٠آذار/مارس  ١١ تاريخ الموافقة:  إريتريا
  ٢٠٢٠آذار/مارس 

 ١١ تاريخ الموافقة: 
  ٢٠٢٠آذار/مارس 

 ٥ تاريخ االنضمام:   إسبانيا
  ١٩٨٩نيسان/أبريل 

نيسان/أبريل  ٣٠ تاريخ النفاذ: 193
٢٠٠٤  

تموز/يوليه   ١٠ تاريخ النفاذ:   أستراليا 
١٩٧٤  

كانون  ١٢ النفاذ:تاريخ  217
  ١٩٩٧األول/ديسمبر 

كانون  ١ تاريخ االنضمام:    ٢إستونيا 
  ٢٠٠٥األول/ديسمبر 

كانون  ١ تاريخ االنضمام: 193
  ٢٠٠٥األول/ديسمبر 

نيسان/أبريل   ٤ تاريخ النفاذ:   إسرائيل
١٩٧٥  

249/Add.1  

تموز/يوليه   ٢٨ تاريخ النفاذ: ٢٠١٠تموز/يوليه    ٢٣ تاريخ التعديل:  إسواتيني 
١٩٧٥  

أيلول/سبتمبر  ٨ تاريخ النفاذ: 227
٢٠١٠  

كانون الثاني/يناير   ٢٨ تاريخ التعديل:  أفغانستان 
٢٠١٦  

  ٢٠ تاريخ النفاذ:
  ١٩٧٨شباط/فبراير 

تموز/يوليه   ١٩ تاريخ النفاذ: 257
٢٠٠٥  

  ١٠ تاريخ النفاذ:  ٢٠٠٦نيسان/أبريل  ٧ تاريخ التعديل:  ٣إكوادور 
  ١٩٧٥آذار/مارس 

تشرين   ٢٤ تاريخ النفاذ: 231
  ٢٠٠١األول/أكتوبر 

  ٢٥ تاريخ النفاذ:   ٤ألبانيا
   ١٩٨٨آذار/مارس 

تشرين  ٣ تاريخ النفاذ: 359
  ٢٠١٠الثاني/نوفمبر 

  ٢١ تاريخ النفاذ:   ٥ألمانيا
  ١٩٧٧شباط/فبراير 

نيسان/أبريل  ٣٠ تاريخ النفاذ: 193
٢٠٠٤  

تشرين  ٩ تاريخ النفاذ:   العربية المتحدةاإلمارات 
   ٢٠٠٣األول/أكتوبر 

كانون  ٢٠ تاريخ النفاذ: 622
  ٢٠١٠األول/ديسمبر 

 ٩ تاريخ النفاذ:  ٢٠١٢آذار/مارس   ٥ تاريخ التعديل:  ٣أنتيغوا وباربودا
  ١٩٩٦أيلول/سبتمبر 

تشرين   ١٥ تاريخ النفاذ: 528
  ٢٠١٣الثاني/نوفمبر 

تشرين   ١٨ تاريخ النفاذ:٢٠١٣نيسان/أبريل   ٢٤ التعديل:تاريخ   أندورا 
  ٢٠١٠األول/أكتوبر 

كانون  ١٩ تاريخ النفاذ: 808
  ٢٠١١األول/ديسمبر 

تموز/يوليه   ١٤ تاريخ النفاذ:   إندونيسيا 
١٩٨٠  

  

أيلول/سبتمبر  ٢٩ تاريخ النفاذ: 283
١٩٩٩  



GC(65)/5 
  ١٤٧الصفحة 

  ) ج( اتفاقات ضمانات  (ب) بروتوكوالت كميات صغيرة (أ) الدولة
نشرات 
 إعالمية 

INFCIRC 
  بروتوكوالت إضافية

  ٢٨ النفاذ:تاريخ   ٢٠١٠نيسان/أبريل  ٢٨ تاريخ النفاذ:  أنغوال 
  ٢٠١٠نيسان/أبريل 

نيسان/أبريل  ٢٨ تاريخ النفاذ: 800
٢٠١٠  

  ١٧ تاريخ النفاذ:   ٣أوروغواي 
  ١٩٧٦أيلول/سبتمبر 

نيسان/أبريل  ٣٠ تاريخ النفاذ: 157
٢٠٠٤  

تشرين  ٨ تاريخ النفاذ:   أوزبكستان 
  ١٩٩٤األول/أكتوبر 

كانون  ٢١ تاريخ النفاذ: 508
  ١٩٩٨األول/ديسمبر 

حزيران/يونيه    ٢٤ تاريخ التعديل:  أوغندا 
٢٠٠٩  

  ١٤ تاريخ النفاذ:
  ٢٠٠٦شباط/فبراير 

شباط/فبراير   ١٤ تاريخ النفاذ: 674
٢٠٠٦  

كانون  ٢٢ تاريخ النفاذ:   أوكرانيا 
  ١٩٩٨الثاني/يناير 

كانون  ٢٤ تاريخ النفاذ: 550
  ٢٠٠٦الثاني/يناير 

أيار/مايو  ١٥ تاريخ النفاذ: اإلسالمية) -(جمهورية إيران 
١٩٧٤  

كانون   ١٨ تاريخ التوقيع: 214
  ٢٠٠٣األول/ديسمبر 

  ٢١ تاريخ النفاذ:   آيرلندا 
  ١٩٧٧شباط/فبراير 

نيسان/أبريل  ٣٠ تاريخ النفاذ: 193
٢٠٠٤  

تشرين   ١٦ تاريخ النفاذ:  ٢٠١٠آذار/مارس   ١٥ تاريخ التعديل:  آيسلندا 
  ١٩٧٤األول/أكتوبر 

أيلول/سبتمبر  ١٢ تاريخ النفاذ: 215
٢٠٠٣  

  ٢١ تاريخ النفاذ:   إيطاليا 
  ١٩٧٧شباط/فبراير 

نيسان/أبريل  ٣٠ تاريخ النفاذ: 193
٢٠٠٤  

تشرين   ١٣ تاريخ النفاذ:  ٢٠١٩شباط/فبراير   ٦ تاريخ التعديل:  بابوا غينيا الجديدة 
  ١٩٨٣األول/أكتوبر 

312  

  ٢٠ تاريخ النفاذ:  ٢٠١٨تموز/يوليه    ١٧ تاريخ التعديل:  ٣باراغواي
  ١٩٧٩آذار/مارس 

أيلول/سبتمبر  ١٥ تاريخ النفاذ: 279
٢٠٠٤  

  باكستان

آذار/مارس  ٥ تاريخ النفاذ: 
١٩٦٢  

34 
 

 

  ١٧ تاريخ النفاذ:
  ١٩٦٨حزيران/يونيه 

116 
 

تشرين   ١٧ تاريخ النفاذ:
  ١٩٦٩األول/أكتوبر 

135 
 

  ١٨ تاريخ النفاذ:
  ١٩٧٦آذار/مارس 

239 
 

آذار/مارس  ٢ تاريخ النفاذ:
١٩٧٧  

248 
 

  ١٠ تاريخ النفاذ:
  ١٩٩١أيلول/سبتمبر 

393 
 

  ٢٤ تاريخ النفاذ:
  ١٩٩٣شباط/فبراير 

418 
 

  ٢٢ تاريخ النفاذ:
  ٢٠٠٧شباط/فبراير 

705 
 

  ١٥ تاريخ النفاذ:
  ٢٠١١نيسان/أبريل 

816 

أيار/مايو  ٣ تاريخ النفاذ:
٢٠١٧  

920 

أيار/مايو  ١٣ تاريخ النفاذ:  ٢٠٠٦آذار/مارس   ١٥ تاريخ التعديل:  باالو
٢٠٠٥  

أيار/مايو  ١٣ تاريخ النفاذ: 650
٢٠٠٥  



GC(65)/5 
 ١٤٨الصفحة 

  ) ج( اتفاقات ضمانات  (ب) بروتوكوالت كميات صغيرة (أ) الدولة
نشرات 
 إعالمية 

INFCIRC 
  بروتوكوالت إضافية

أيار/مايو  ١٠ تاريخ النفاذ:  ٢٠٠٩أيار/مايو  ١٠ تاريخ النفاذ:  البحرين 
٢٠٠٩  

تموز/يوليه   ٢٠ تاريخ النفاذ: 767
٢٠١١  

آذار/مارس  ٤ تاريخ النفاذ:   ٧البرازيل 
١٩٩٤  

435  

  ١٤ تاريخ النفاذ:  X  ٣بربادوس
   ١٩٩٦آب/أغسطس 

527  

 ١ تاريخ االنضمام:   ٨البرتغال 
  ١٩٨٦تموز/يوليه  

نيسان/أبريل  ٣٠ تاريخ النفاذ: 193
٢٠٠٤  

تشرين  ٤ تاريخ النفاذ:  X  بروني دار السالم
  ١٩٨٧الثاني/نوفمبر 

365  

  ٢١ تاريخ النفاذ:   بلجيكا 
  ١٩٧٧شباط/فبراير 

نيسان/أبريل  ٣٠ تاريخ النفاذ: 193
٢٠٠٤  

 ١ تاريخ االنضمام:   ٩بلغاريــا
   ٢٠٠٩أيار/مايو 

أيار/مايو   ١ تاريخ االنضمام: 193
٢٠٠٩   

كانون  ٢١ تاريخ النفاذ:  X  ١٠بليز 
  ١٩٩٧الثاني/يناير 

532  

  ١١ تاريخ النفاذ:   بنغالديش 
  ١٩٨٢حزيران/يونيه 

آذار/مارس   ٣٠ تاريخ النفاذ: 301
٢٠٠١  

  ٢٣ تاريخ النفاذ:  ٢٠١١آذار/مارس   ٤ تاريخ التعديل:  ١١بنما 
  ١٩٨٤آذار/مارس 

كانون  ١١ تاريخ النفاذ: 316
  ٢٠٠١األول/ديسمبر 

أيلول/سبتمبر    ١٧ تاريخ التعديل:  بنن 
٢٠١٩  

  ١٧ النفاذ:تاريخ 
  ٢٠١٩أيلول/سبتمبر 

أيلول/سبتمبر  ١٧ تاريخ النفاذ: 930
٢٠١٩  

تشرين   ٢٤ تاريخ النفاذ:  X  بوتان 
  ١٩٨٩األول/أكتوبر 

371  

  ٢٤ تاريخ النفاذ:   بوتسوانا 
  ٢٠٠٦آب/أغسطس 

آب/أغسطس   ٢٤ تاريخ النفاذ: 694
٢٠٠٦  

شباط/فبراير    ١٨ تاريخ التعديل:  بوركينا فاسو 
٢٠٠٨  

  ١٧ تاريخ النفاذ:
  ٢٠٠٣نيسان/أبريل 

نيسان/أبريل  ١٧ تاريخ النفاذ: 618
٢٠٠٣  

  ٢٧ تاريخ النفاذ:  ٢٠٠٧أيلول/سبتمبر  ٢٧ تاريخ النفاذ:  بوروندي 
  ٢٠٠٧أيلول/سبتمبر 

أيلول/سبتمبر  ٢٧ تاريخ النفاذ: 719
٢٠٠٧  

نيسان/أبريل   ٤ تاريخ النفاذ:   البوسنة والهرسك 
٢٠١٣  

تموز/يوليه   ٣ النفاذ:تاريخ  851
٢٠١٣  

 ١ تاريخ االنضمام:   ١٢بولندا 
  ٢٠٠٧آذار/مارس 

 ١ تاريخ االنضمام: 193
  ٢٠٠٧آذار/مارس 

المتعددة  -بوليفيا، دولة 
  ٣القوميات

X  :شباط/فبراير   ٦ تاريخ النفاذ
١٩٩٥  

  ١٨ تاريخ التوقيع: 465
  ٢٠١٩أيلول/سبتمبر 

آب/أغسطس  ١ تاريخ النفاذ:   ٣بيرو
١٩٧٩  

تموز/يوليه   ٢٣ تاريخ النفاذ: 273
٢٠٠١  

آب/أغسطس  ٢ تاريخ النفاذ:   بيالروس 
١٩٩٥  

تشرين  ١٥ تاريخ التوقيع: 495
  ٢٠٠٥الثاني/نوفمبر 

أيار/مايو  ١٦ تاريخ النفاذ:   تايلند 
١٩٧٤  

تشرين   ١٧ تاريخ النفاذ: 241
  ٢٠١٧الثاني/نوفمبر 

كانون  ٣ النفاذ:تاريخ    تركمانستان 
  ٢٠٠٦الثاني/يناير 

كانون  ٣ تاريخ النفاذ: 673
  ٢٠٠٦الثاني/يناير 
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  ١٤٩الصفحة 

  ) ج( اتفاقات ضمانات  (ب) بروتوكوالت كميات صغيرة (أ) الدولة
نشرات 
 إعالمية 

INFCIRC 
  بروتوكوالت إضافية

 ١ تاريخ النفاذ:   تركيا 
  ١٩٨١أيلول/سبتمبر 

تموز/يوليه   ١٧ تاريخ النفاذ: 295
٢٠٠١  

تشرين  ٤ تاريخ النفاذ:  X  ٣ترينيداد وتوباغو
  ١٩٩٢الثاني/نوفمبر 

414  

أيار/مايو  ١٣ تاريخ النفاذ:  ٢٠١٠أيار/مايو  ١٣ تاريخ النفاذ:  تشاد
٢٠١٠  

أيار/مايو  ١٣ تاريخ النفاذ: 802
٢٠١٠  

تشرين األول/أكتوبر  ٨ تاريخ التعديل:  توغو 
٢٠١٥  

تموز/يوليه   ١٨ تاريخ النفاذ:
٢٠١٢  

تموز/يوليه   ١٨ تاريخ النفاذ: 840
٢٠١٢  

  ١٥ تاريخ النفاذ:  X  توفالو 
  ١٩٩١آذار/مارس 

391  

  ١٣ تاريخ النفاذ:   تونس 
  ١٩٩٠آذار/مارس 

أيار/مايو  ٢٤ تاريخ التوقيع: 381
٢٠٠٥  

تشرين   ١٨ تاريخ النفاذ:  ٢٠١٨نيسان/أبريل  ٣ تاريخ التعديل:  تونغا 
  ١٩٩٣الثاني/نوفمبر 

426  

تشرين األول/أكتوبر   ٦ تاريخ التوقيع:  ليشتي -تيمور 
٢٠٠٩  

تشرين   ٦ تاريخ التوقيع:
  ٢٠٠٩األول/أكتوبر 

تشرين   ٦ تاريخ التوقيع: 
  ٢٠٠٩األول/أكتوبر 

تشرين  ٦ تاريخ النفاذ:  ٣جامايكا
  ١٩٧٨الثاني/نوفمبر 

آذار/مارس   ١٩ تاريخ النفاذ: 265
٢٠٠٣  

آذار/مارس  ٤ تاريخ النفاذ:  ٢٠١١آذار/مارس  ٤ تاريخ النفاذ:  الجبل األسود
٢٠١١  

آذار/مارس  ٤ تاريخ النفاذ: 814
٢٠١١  

كانون  ٧ تاريخ النفاذ:   الجزائر 
  ١٩٩٧الثاني/يناير 

  ١٦ تاريخ التوقيع: 531
  ٢٠١٨شباط/فبراير 

  ١٢ تاريخ النفاذ:  ٢٠٠٧تموز/يوليه    ٢٥ تاريخ التعديل:  ٣جزر البهاما
  ١٩٩٧أيلول/سبتمبر 

544  

كانون الثاني/يناير  ٢٠ تاريخ النفاذ:  جزر القمر 
٢٠٠٩  

كانون  ٢٠ النفاذ:تاريخ 
  ٢٠٠٩الثاني/يناير 

كانون  ٢٠ تاريخ النفاذ: 752
  ٢٠٠٩الثاني/يناير 

  ١٧ تاريخ النفاذ:  X  جزر سليمان 
  ١٩٩٣حزيران/يونيه 

420  

أيار/مايو  ٣ تاريخ النفاذ:   جزر مارشال 
٢٠٠٥  

أيار/مايو  ٣ تاريخ النفاذ: 653
٢٠٠٥  

 ٧ تاريخ النفاذ:  ٢٠٠٩أيلول/سبتمبر  ٧ النفاذ:تاريخ   جمهورية أفريقيا الوسطى 
  ٢٠٠٩أيلول/سبتمبر 

أيلول/سبتمبر  ٧ تاريخ النفاذ: 777
٢٠٠٩  

تشرين   ١ تاريخ االنضمام:   ١٣الجمهورية التشيكية 
   ٢٠٠٩األول/أكتوبر 

تشرين   ١ تاريخ االنضمام: 193
  ٢٠٠٩األول/أكتوبر 

تشرين    ١١ التعديل:تاريخ   ٣الجمهورية الدومينيكية
  ٢٠٠٦األول/أكتوبر 

تشرين   ١١ تاريخ النفاذ:
  ١٩٧٣األول/أكتوبر 

أيار/مايو  ٥ تاريخ النفاذ: 201
٢٠١٠  

أيار/مايو  ١٨ تاريخ النفاذ:  الجمهورية العربية السورية 
١٩٩٢  

407  

جمهورية الكونغو  
  الديمقراطية 

تشرين  ٩ تاريخ النفاذ: 
  ١٩٧٢الثاني/نوفمبر 

نيسان/أبريل   ٩ تاريخ النفاذ: 183
٢٠٠٣  

حزيران/يونيه    ١٠ تاريخ التعديل:  جمهورية تنزانيا المتحدة
٢٠٠٩  

شباط/فبراير   ٧ تاريخ النفاذ:
٢٠٠٥  

شباط/فبراير   ٧ تاريخ النفاذ: 643
٢٠٠٥  

تشرين   ١٤ تاريخ النفاذ:   جمهورية كوريا
  ١٩٧٥الثاني/نوفمبر 

شباط/فبراير   ١٩ تاريخ النفاذ: 236
٢٠٠٤  



GC(65)/5 
 ١٥٠الصفحة 

  ) ج( اتفاقات ضمانات  (ب) بروتوكوالت كميات صغيرة (أ) الدولة
نشرات 
 إعالمية 

INFCIRC 
  بروتوكوالت إضافية

جمهورية كوريا الشعبية  
  الديمقراطية 

  ١٠ تاريخ النفاذ: 
  ١٩٩٢نيسان/أبريل 

403  

جمهورية الو الديمقراطية  
  الشعبية 

X  :نيسان/أبريل   ٥ تاريخ النفاذ
٢٠٠١  

تشرين   ٥ تاريخ التوقيع: 599
  ٢٠١٤الثاني/نوفمبر 

أيار/مايو  ١٧ تاريخ النفاذ: ٢٠١١أيلول/سبتمبر  ١ تاريخ التعديل:  جمهورية مولدوفا 
٢٠٠٦  

حزيران/يونيه  ١ تاريخ النفاذ: 690
٢٠١٢  

  ١٦ تاريخ النفاذ:   جنوب أفريقيا 
  ١٩٩١أيلول/سبتمبر 

أيلول/سبتمبر  ١٣ تاريخ النفاذ: 394
٢٠٠٢   

 ٣ تاريخ النفاذ:   جورجيا
  ٢٠٠٣حزيران/يونيه 

حزيران/يونيه  ٣ تاريخ النفاذ: 617
٢٠٠٣  

أيار/مايو  ٢٦ تاريخ النفاذ:  ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٦ تاريخ النفاذ:  جيبوتي 
٢٠١٥  

أيار/مايو  ٢٦ تاريخ النفاذ: 884
٢٠١٥  

آذار/مارس  ١ تاريخ النفاذ:   ١٤الدانمرك 
١٩٧٢  

176 
 

آذار/مارس   ٢٢ تاريخ النفاذ:
٢٠١٣  

  ٢١ تاريخ النفاذ:
  ١٩٧٧شباط/فبراير 

نيسان/أبريل  ٣٠ تاريخ النفاذ: 193
٢٠٠٤  

حزيران/يونيه    ١٤ تاريخ التوقيع:  ١٥دولة فلسطين 
٢٠١٩  

  ١٤ تاريخ التوقيع:
  ٢٠١٩حزيران/يونيه 

  

أيار/مايو  ٣ تاريخ النفاذ:  X  ١٠دومينيكا
١٩٩٦  

513  

أيار/مايو  ١٧ تاريخ النفاذ:  ٢٠١٠أيار/مايو  ١٧ تاريخ النفاذ:  رواندا 
٢٠١٠  

أيار/مايو  ١٧ تاريخ النفاذ: 801
٢٠١٠  

 ١ تاريخ االنضمام:   ١٦رومانيا 
  ٢٠١٠أيار/مايو 

أيار/مايو   ١ تاريخ االنضمام: 193
٢٠١٠  

  ٢٢ تاريخ النفاذ:  X  زامبيا 
  ١٩٩٤أيلول/سبتمبر 

أيار/مايو  ١٣ تاريخ التوقيع: 456
٢٠٠٩  

آب/أغسطس    ٣١ تاريخ التعديل:  زمبابوي 
٢٠١١  

  ٢٦ النفاذ:تاريخ 
  ١٩٩٥حزيران/يونيه 

483  

كانون  ٢٢ تاريخ النفاذ:  X  ساموا 
  ١٩٧٩الثاني/يناير 

268  

سان فنسنت وجزر  
  ١٠غرينادين

X  :كانون  ٨ تاريخ النفاذ
  ١٩٩٢الثاني/يناير 

400  

  ٢١ تاريخ النفاذ:  ٢٠١١أيار/مايو   ١٣ تاريخ التعديل:  سان مارينو 
  ١٩٩٨أيلول/سبتمبر 

575  

آب/أغسطس    ١٩ تاريخ التعديل:   ١٠سانت كيتس ونيفيس
٢٠١٦  

أيار/مايو  ٧ تاريخ النفاذ:
١٩٩٦  

أيار/مايو  ١٩ تاريخ النفاذ: 514
٢٠١٤  

شباط/فبراير   ٢ تاريخ النفاذ:  X  ١٠سانت لوسيا
١٩٩٠  

379  

تشرين  ٢١ تاريخ الموافقة:  ساو تومي وبرينسيبي
  ٢٠١٩الثاني/نوفمبر 

تشرين  ٢١ الموافقة:تاريخ 
  ٢٠١٩الثاني/نوفمبر 

تشرين  ٢١ تاريخ الموافقة: 
  ٢٠١٩الثاني/نوفمبر 

آب/أغسطس  ٦ تاريخ النفاذ:   سري النكا 
١٩٨٤  

 ١٢ تاريخ الموافقة: 320
  ٢٠١٨أيلول/سبتمبر 

حزيران/يونيه    ١٠ تاريخ التعديل:  ٣السلفادور
٢٠١١  

  ٢٢ تاريخ النفاذ:
  ١٩٧٥نيسان/أبريل 

أيار/مايو  ٢٤ تاريخ النفاذ: 232
٢٠٠٤  
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كانون  ١ تاريخ االنضمام:   ١٧سلوفاكيا 
  ٢٠٠٥األول/ديسمبر 

كانون  ١ تاريخ االنضمام: 193
  ٢٠٠٥األول/ديسمبر 

 ١ تاريخ االنضمام:   ١٨سلوفينيا 
  ٢٠٠٦أيلول/سبتمبر 

 ١ تاريخ االنضمام: 193
  ٢٠٠٦أيلول/سبتمبر 

تشرين   ١٨ تاريخ النفاذ:  ٢٠٠٨آذار/مارس   ٣١ تاريخ التعديل:  سنغافورة 
  ١٩٧٧األول/أكتوبر 

آذار/مارس   ٣١ تاريخ النفاذ: 259
٢٠٠٨  

كانون الثاني/يناير  ٦ تاريخ التعديل:  السنغال 
٢٠١٠  

كانون  ١٤ تاريخ النفاذ:
  ١٩٨٠الثاني/يناير 

تموز/يوليه   ٢٤ تاريخ النفاذ: 276
٢٠١٧  

كانون  ٧ تاريخ النفاذ:  X  السودان 
  ١٩٧٧الثاني/يناير 

245  

شباط/فبراير   ٢ تاريخ النفاذ:  X  ٣سورينام
١٩٧٩  

269  

 ١ تاريخ االنضمام:   ١٩السويد 
  ١٩٩٥حزيران/يونيه 

نيسان/أبريل  ٣٠ تاريخ النفاذ: 193
٢٠٠٤  

 ٦ تاريخ النفاذ:   سويسرا 
  ١٩٧٨أيلول/سبتمبر 

شباط/فبراير   ١ تاريخ النفاذ: 264
٢٠٠٥  

كانون  ٤ تاريخ النفاذ:  X  سيراليون 
  ٢٠٠٩األول/ديسمبر 

787  

تشرين    ٣١ تاريخ التعديل:  سيشيل 
  ٢٠٠٦األول/أكتوبر 

تموز/يوليه   ١٩ تاريخ النفاذ:
٢٠٠٤  

تشرين   ١٣ تاريخ النفاذ: 635
  ٢٠٠٤األول/أكتوبر 

نيسان/أبريل   ٥ تاريخ النفاذ:   ١١شيلي
١٩٩٥   

تشرين  ٣ تاريخ النفاذ: 476
  ٢٠٠٣الثاني/نوفمبر 

كانون  ٢٨ تاريخ النفاذ:   ٢٠صربيا 
  ١٩٧٣األول/ديسمبر 

أيلول/سبتمبر  ١٧ تاريخ النفاذ: 204
٢٠١٨  

      الصومال 

  ١٨ تاريخ النفاذ:   الصين 
  ١٩٨٩أيلول/سبتمبر 

آذار/مارس   ٢٨ تاريخ النفاذ: *369
٢٠٠٢  

كانون  ١٤ تاريخ النفاذ:   طاجيكستان 
  ٢٠٠٤األول/ديسمبر 

كانون  ١٤ تاريخ النفاذ: 639
  ٢٠٠٤األول/ديسمبر 

  ٢٩ تاريخ النفاذ:   العراق 
  ١٩٧٢شباط/فبراير 

تشرين   ١٠ تاريخ النفاذ: 172
  ٢٠١٢األول/أكتوبر 

 ٥ تاريخ النفاذ:  X  ُعمان 
  ٢٠٠٦أيلول/سبتمبر 

691  

تشرين    ٣٠ تاريخ التعديل:  غابون 
  ٢٠١٣األول/أكتوبر 

  ٢٥ تاريخ النفاذ:
  ٢٠١٠آذار/مارس 

آذار/مارس   ٢٥ تاريخ النفاذ: 792
٢٠١٠  

تشرين    ١٧ تاريخ التعديل:  غامبيا 
  ٢٠١١األول/أكتوبر 

آب/أغسطس  ٨ تاريخ النفاذ:
١٩٧٨  

تشرين   ١٨ تاريخ النفاذ: 277
  ٢٠١١األول/أكتوبر 

  ١٧ تاريخ النفاذ:   غانا
  ١٩٧٥شباط/فبراير 

  ١١ النفاذ:تاريخ  226
  ٢٠٠٤حزيران/يونيه 

تموز/يوليه   ٢٣ تاريخ النفاذ:  X  ٣غرينادا
١٩٩٦  

525  

شباط/فبراير   ١ تاريخ النفاذ:٢٠١١نيسان/أبريل   ٢٦ تاريخ التعديل:  ٣غواتيماال
١٩٨٢  

أيار/مايو  ٢٨ تاريخ النفاذ: 299
٢٠٠٨  
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أيار/مايو  ٢٣ تاريخ النفاذ:  X  ٣غيانا
١٩٩٧  

543  

كانون   ١٣ تاريخ التوقيع:  غينيا 
  ٢٠١١األول/ديسمبر 

كانون   ١٣ تاريخ التوقيع:
  ٢٠١١األول/ديسمبر 

كانون   ١٣ تاريخ التوقيع: 
  ٢٠١١األول/ديسمبر 

حزيران/يونيه  ١٣ تاريخ الموافقة:  غينيا االستوائية 
١٩٨٦  

 ١٣ تاريخ الموافقة:
  ١٩٨٦حزيران/يونيه 

  

حزيران/يونيه    ٢١ تاريخ التوقيع:  غينيا بيساو 
٢٠١٣  

  ٢١ تاريخ التوقيع:
  ٢٠١٣حزيران/يونيه 

  ٢١ تاريخ التوقيع: 
  ٢٠١٣حزيران/يونيه 

أيار/مايو  ٢١ تاريخ النفاذ:  ٢٠١٣أيار/مايو  ٢١ تاريخ النفاذ:  فانواتو 
٢٠١٣  

أيار/مايو  ٢١ تاريخ النفاذ: 852
٢٠١٣  

  فرنسا 

  ١٢ تاريخ النفاذ:  
  ١٩٨١أيلول/سبتمبر 

290* 
 

نيسان/أبريل  ٣٠ تاريخ النفاذ:
٢٠٠٤   

شباط/فبراير    ٢٥ تاريخ التعديل:
٢٠١٩  

تشرين   ٢٦ تاريخ النفاذ:
  ٢٠٠٧٢١األول/أكتوبر 

718   

تشرين   ١٦ تاريخ النفاذ:   الفلبين 
  ١٩٧٤األول/أكتوبر 

شباط/فبراير   ٢٦ تاريخ النفاذ: 216
٢٠١٠  

 –فنزويال (جمهورية  
   ٣البوليفارية)

  ١١ النفاذ:تاريخ  
  ١٩٨٢آذار/مارس 

300  

تشرين   ١ تاريخ االنضمام:   ٢٢فنلندا 
  ١٩٩٥األول/أكتوبر 

نيسان/أبريل  ٣٠ تاريخ النفاذ: 193
٢٠٠٤  

  ٢٢ تاريخ النفاذ:  X  فيجي
  ١٩٧٣آذار/مارس 

تموز/يوليه   ١٤ تاريخ النفاذ: 192
٢٠٠٦  

  ٢٣ تاريخ النفاذ:   فييت نام 
  ١٩٩٠شباط/فبراير 

أيلول/سبتمبر  ١٧ تاريخ النفاذ: 376
٢٠١٢   

 ١ تاريخ االنضمام:   ٢٣قبرص 
  ٢٠٠٨أيار/مايو 

أيار/مايو   ١ تاريخ االنضمام: 193
٢٠٠٨  

كانون الثاني/يناير  ٢١ تاريخ النفاذ:  قطر 
٢٠٠٩  

كانون  ٢١ تاريخ النفاذ:
  ٢٠٠٩الثاني/يناير 

747  

شباط/فبراير   ٣ تاريخ النفاذ:  X  قيرغيزستان 
٢٠٠٤  

تشرين   ١٠ تاريخ النفاذ: 629
  ٢٠١١الثاني/نوفمبر 

  ٢٨ تاريخ التوقيع:  ٢٠٠٦آذار/مارس   ٢٧ تاريخ التعديل:  كابو فيردي 
  ٢٠٠٥حزيران/يونيه 

  ٢٨ تاريخ التوقيع: 
  ٢٠٠٥حزيران/يونيه 

  ١١ تاريخ النفاذ:   كازاخستان 
  ١٩٩٥آب/أغسطس 

أيار/مايو  ٩ تاريخ النفاذ: 504
٢٠٠٧  

كانون  ١٧ تاريخ النفاذ:  ٢٠١٩تموز/يوليه    ١٥ تاريخ التعديل:  الكاميرون 
  ٢٠٠٤األول/ديسمبر 

أيلول/سبتمبر  ٢٩ تاريخ النفاذ: 641
٢٠١٦  

أيلول/سبتمبر    ١١ تاريخ التعديل:  الكرسي الرسولي 
٢٠٠٦  

آب/أغسطس  ١ تاريخ النفاذ:
١٩٧٢  

أيلول/سبتمبر  ٢٤ تاريخ النفاذ: 187
١٩٩٨  

 ١ تاريخ االنضمام:   ٢٤كرواتيا 
  ٢٠١٧نيسان/أبريل 

 ١ تاريخ االنضمام: 193
  ٢٠١٧نيسان/أبريل 

كانون  ١٧ تاريخ النفاذ:  ٢٠١٤تموز/يوليه    ١٦ تاريخ التعديل:  كمبوديا 
  ١٩٩٩األول/ديسمبر 

نيسان/أبريل  ٢٤ تاريخ النفاذ: 586
٢٠١٥  

  ٢١ تاريخ النفاذ:   كندا 
  ١٩٧٢شباط/فبراير 

أيلول/سبتمبر  ٨ تاريخ النفاذ: 164
٢٠٠٠  
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 ٣ تاريخ النفاذ:   ٣كوبا
  ٢٠٠٤حزيران/يونيه 

حزيران/يونيه  ٣ تاريخ النفاذ: 633
٢٠٠٤  

 ٨ تاريخ النفاذ:   كوت ديفوار 
  ١٩٨٣أيلول/سبتمبر 

أيار/مايو  ٥ تاريخ النفاذ: 309
٢٠١٦  

كانون الثاني/يناير   ١٢ تاريخ التعديل:  ٣كوستاريكا
٢٠٠٧  

تشرين   ٢٢ تاريخ النفاذ:
  ١٩٧٩الثاني/نوفمبر 

  ١٧ تاريخ النفاذ: 278
  ٢٠١١حزيران/يونيه 

كانون  ٢٢ تاريخ النفاذ:   ١١كولومبيا
  ١٩٨٢األول/ديسمبر 

آذار/مارس  ٥ تاريخ النفاذ: 306
٢٠٠٩  

تشرين األول/أكتوبر   ٢٨ تاريخ النفاذ:  الكونغو 
٢٠١١  

تشرين   ٢٨ النفاذ:تاريخ 
  ٢٠١١األول/أكتوبر 

تشرين   ٢٨ تاريخ النفاذ: 831
  ٢٠١١األول/أكتوبر 

آذار/مارس  ٧ تاريخ النفاذ:  ٢٠١٣تموز/يوليه    ٢٦ تاريخ التعديل:  الكويت 
٢٠٠٢  

حزيران/يونيه  ٢ تاريخ النفاذ: 607
٢٠٠٣  

كانون  ١٩ تاريخ النفاذ:  X  كيريباتي 
  ١٩٩٠األول/ديسمبر 

تشرين   ٩ تاريخ التوقيع: 390
  ٢٠٠٤الثاني/نوفمبر 

  ١٨ تاريخ النفاذ:  ٢٠٠٩أيلول/سبتمبر  ١٨ تاريخ النفاذ:  كينيا 
  ٢٠٠٩أيلول/سبتمبر 

أيلول/سبتمبر  ١٨ تاريخ النفاذ: 778
٢٠٠٩  

تشرين   ١ تاريخ االنضمام:   ٢٥التفيا 
  ٢٠٠٨األول/أكتوبر 

تشرين   ١ تاريخ االنضمام: 193
  ٢٠٠٨األول/أكتوبر 

آذار/مارس  ٥ تاريخ النفاذ: ٢٠٠٧أيلول/سبتمبر  ٥ تاريخ التعديل:  لبنان 
١٩٧٣  

191  

تشرين  ٤ تاريخ النفاذ:   لختنشتاين 
  ١٩٧٩األول/أكتوبر 

تشرين   ٢٥ تاريخ النفاذ: 275
  ٢٠١٥الثاني/نوفمبر 

  ٢١ تاريخ النفاذ:   لكسمبرغ 
  ١٩٧٧شباط/فبراير 

نيسان/أبريل  ٣٠ النفاذ:تاريخ  193
٢٠٠٤  

تموز/يوليه   ٨ تاريخ النفاذ:   ليبيا 
١٩٨٠  

آب/أغسطس   ١١ تاريخ النفاذ: 282
٢٠٠٦  

كانون األول/ديسمبر   ١٠ تاريخ النفاذ:  ليبيريا 
٢٠١٨  

كانون  ١٠ تاريخ النفاذ:
  ٢٠١٨األول/ديسمبر 

كانون  ١٠ تاريخ النفاذ: 927
  ٢٠١٨األول/ديسمبر 

كانون  ١ تاريخ االنضمام:    ٢٦ليتوانيا 
  ٢٠٠٨الثاني/يناير 

كانون  ١ تاريخ االنضمام: 193
  ٢٠٠٨الثاني/يناير 

  ١٢ تاريخ النفاذ: ٢٠٠٩أيلول/سبتمبر  ٨ تاريخ التعديل:  ليسوتو 
  ١٩٧٣حزيران/يونيه 

نيسان/أبريل  ٢٦ تاريخ النفاذ: 199
٢٠١٠  

 ١ تاريخ االنضمام:   ٢٧مالطة 
  ٢٠٠٧تموز/يوليه  

 ١ تاريخ االنضمام: 193
  ٢٠٠٧تموز/يوليه  

  ١٢ تاريخ النفاذ:٢٠٠٦نيسان/أبريل   ١٨ تاريخ التعديل:  مالي 
  ٢٠٠٢أيلول/سبتمبر 

أيلول/سبتمبر  ١٢ تاريخ النفاذ: 615
٢٠٠٢  

  ٢٩ تاريخ النفاذ:   ماليزيا
  ١٩٧٢شباط/فبراير 

تشرين  ٢٢ تاريخ التوقيع: 182
  ٢٠٠٥الثاني/نوفمبر 

  ١٤ تاريخ النفاذ:  ٢٠٠٨أيار/مايو   ٢٩ تاريخ التعديل:  مدغشقر 
  ١٩٧٣حزيران/يونيه 

أيلول/سبتمبر  ١٨ تاريخ النفاذ: 200
٢٠٠٣  

  ٣٠ تاريخ النفاذ:   مصر 
  ١٩٨٢حزيران/يونيه 

302  

  ١٨ تاريخ النفاذ:  المغرب 
  ١٩٧٥شباط/فبراير 

نيسان/أبريل  ٢١ تاريخ النفاذ: 228
٢٠١١  
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 ١٥٤الصفحة 

  ) ج( اتفاقات ضمانات  (ب) بروتوكوالت كميات صغيرة (أ) الدولة
نشرات 
 إعالمية 

INFCIRC 
  بروتوكوالت إضافية

  ١٦ تاريخ النفاذ:  ٢٠٠٩تموز/يوليه  ٩ تاريخ التعديل:  الشمالية مقدونيا 
  ٢٠٠٢نيسان/أبريل 

أيار/مايو  ١١ تاريخ النفاذ: 610
٢٠٠٧  

  ١٤ تاريخ النفاذ:   ٢٨المكسيك
  ١٩٧٣أيلول/سبتمبر 

آذار/مارس  ٤ تاريخ النفاذ: 197
٢٠١١  

آب/أغسطس  ٣ تاريخ النفاذ:٢٠٠٨شباط/فبراير   ٢٩ تاريخ التعديل:  مالوي 
١٩٩٢  

تموز/يوليه   ٢٦ تاريخ النفاذ: 409
٢٠٠٧  

تشرين  ٢ تاريخ النفاذ:  X  ملديف 
  ١٩٧٧األول/أكتوبر 

253  

كانون  ١٣ تاريخ النفاذ:  X  المملكة العربية السعودية 
  ٢٠٠٩الثاني/يناير 

746  

  المملكة المتحدة 

كانون  ١٤ تاريخ النفاذ:  
  ١٩٧٢٢٩األول/ديسمبر 

175 
 

 

  ١٤ تاريخ النفاذ: 
  ١٩٧٨٣٠آب/أغسطس 

263* 
 

نيسان/أبريل  ٣٠ تاريخ النفاذ:
٣٠ ٢٠٠٤  

كانون الثاني/يناير  ٦ تاريخ التوقيع:
١٩٩٣  

كانون  ٦ تاريخ التوقيع:
  ٢١  ١٩٩٣الثاني/يناير 

كانون  ٣١ تاريخ النفاذ:
  ٣١ ٢٠٢٠األول/ديسمبر 

951*   
  

كانون  ٣١ تاريخ النفاذ:
  ٣١ ٢٠٢٠األول/ديسمبر 

 ٥ تاريخ النفاذ:  X  منغوليا 
  ١٩٧٢أيلول/سبتمبر 

أيار/مايو  ١٢ تاريخ النفاذ: 188
٢٠٠٣  

كانون  ١٠ تاريخ النفاذ:  ٢٠١٣آذار/مارس   ٢٠ تاريخ التعديل:  موريتانيا 
  ٢٠٠٩األول/ديسمبر 

كانون  ١٠ تاريخ النفاذ: 788
  ٢٠٠٩األول/ديسمبر 

أيلول/سبتمبر    ٢٦ تاريخ التعديل:  موريشيوس 
٢٠٠٨  

كانون  ٣١ تاريخ النفاذ:
  ١٩٧٣الثاني/يناير 

كانون  ١٧ تاريخ النفاذ: 190
  ٢٠٠٧األول/ديسمبر 

آذار/مارس  ١ تاريخ النفاذ:  ٢٠١١آذار/مارس  ١ تاريخ النفاذ:  موزامبيق 
٢٠١١  

آذار/مارس  ١ تاريخ النفاذ: 813
٢٠١١  

تشرين    ٢٧ التعديل:تاريخ   موناكو 
  ٢٠٠٨الثاني/نوفمبر 

  ١٣ تاريخ النفاذ:
  ١٩٩٦حزيران/يونيه 

أيلول/سبتمبر  ٣٠ تاريخ النفاذ: 524
١٩٩٩  

  ٢٠ تاريخ النفاذ:  X  ميانمار 
  ١٩٩٥نيسان/أبريل 

  ١٧ تاريخ التوقيع: 477
  ٢٠١٣أيلول/سبتمبر 

  ١٥ تاريخ النفاذ:  X  ناميبيا 
  ١٩٩٨نيسان/أبريل 

شباط/فبراير   ٢٠ النفاذ:تاريخ  551
٢٠١٢  

  ١٣ تاريخ النفاذ:  X  ناورو 
  ١٩٨٤نيسان/أبريل 

317  

آذار/مارس  ١ تاريخ النفاذ:   النرويج 
١٩٧٢  

أيار/مايو  ١٦ تاريخ النفاذ: 177
٢٠٠٠  

 ٣١ تاريخ االنضمام:   ٣٢النمسا 
  ١٩٩٦تموز/يوليه  

نيسان/أبريل  ٣٠ تاريخ النفاذ: 193
٢٠٠٤  

  ٢٢ النفاذ:تاريخ   X  نيبال 
  ١٩٧٢حزيران/يونيه 

186  

  ١٦ تاريخ النفاذ:   النيجر 
  ٢٠٠٥شباط/فبراير 

أيار/مايو  ٢ تاريخ النفاذ: 664
٢٠٠٧  

  ٢٩ تاريخ النفاذ:   نيجيريا 
  ١٩٨٨شباط/فبراير 

نيسان/أبريل   ٤ تاريخ النفاذ: 358
٢٠٠٧  
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  ) ج( اتفاقات ضمانات  (ب) بروتوكوالت كميات صغيرة (أ) الدولة
نشرات 
 إعالمية 

INFCIRC 
  بروتوكوالت إضافية

حزيران/يونيه    ١٢ تاريخ التعديل:  ٣نيكاراغوا
٢٠٠٩  

كانون  ٢٩ النفاذ:تاريخ 
  ١٩٧٦األول/ديسمبر 

شباط/فبراير   ١٨ تاريخ النفاذ: 246
٢٠٠٥  

شباط/فبراير    ٢٤ تاريخ التعديل:  ٣٣نيوزيلندا 
٢٠١٤  

  ٢٩ تاريخ النفاذ:
  ١٩٧٢شباط/فبراير 

أيلول/سبتمبر  ٢٤ تاريخ النفاذ: 185
١٩٩٨  

كانون الثاني/يناير   ٢٢ تاريخ التعديل:  ٣هايتي
٢٠٢٠  

آذار/مارس  ٩ النفاذ:تاريخ 
٢٠٠٦  

آذار/مارس  ٩ تاريخ النفاذ: 681
٢٠٠٦  

  ٣٤الهند 

  ٣٠ تاريخ النفاذ: 
  ١٩٧١أيلول/سبتمبر 

211 
 

 

تشرين   ١٧ تاريخ النفاذ:
  ١٩٧٧الثاني/نوفمبر 

260 
 

  

  ٢٧ تاريخ النفاذ:
  ١٩٨٨أيلول/سبتمبر 

360 
 

  

تشرين   ١١ تاريخ النفاذ:
  ١٩٨٩األول/أكتوبر 

374 
 

  

آذار/مارس  ١ تاريخ النفاذ:
١٩٩٤  

433 
 

  

أيار/مايو  ١١ تاريخ النفاذ:
٢٠٠٩     

تموز/يوليه   ٢٥ تاريخ النفاذ: 754
٢٠١٤  

أيلول/سبتمبر    ٢٠ تاريخ التعديل:  ٣هندوراس
٢٠٠٧  

  ١٨ تاريخ النفاذ:
  ١٩٧٥نيسان/أبريل 

تشرين   ١٧ تاريخ النفاذ: 235
  ٢٠١٧الثاني/نوفمبر 

 ١ تاريخ االنضمام:   ٣٥هنغاريا 
  ٢٠٠٧تموز/يوليه  

 ١ تاريخ االنضمام: 193
  ٢٠٠٧تموز/يوليه  

  هولندا 

X :٥ تاريخ النفاذ 
  ٢١ ١٩٧٥حزيران/يونيه 

229 
 

 

  ٢١ تاريخ النفاذ: 
  ١٩٧٧شباط/فبراير 

نيسان/أبريل  ٣٠ تاريخ النفاذ: 193
٢٠٠٤  

 الواليات المتحدة األمريكية 

كانون  ٩ تاريخ النفاذ: 
  ١٩٨٠األول/ديسمبر 

288* 
 

كانون  ٦ تاريخ النفاذ:
  ٢٠٠٩الثاني/يناير 

نيسان/أبريل   ٦ تاريخ النفاذ:  ٢٠١٨تموز/يوليه  ٣ تاريخ التعديل:
٢١ ١٩٨٩  

366   

واليات ميكرونيزيا  
  الموحدة 

 ١ تاريخ التوقيع: ٢٠١٥حزيران/يونيه  ١ تاريخ التوقيع:
  ٢٠١٥حزيران/يونيه 

  

كانون  ٢ تاريخ النفاذ:   اليابان 
  ١٩٧٧األول/ديسمبر 

كانون  ١٦ تاريخ النفاذ: 255
  ١٩٩٩األول/ديسمبر 

  ١٤ تاريخ النفاذ:  X  اليمن 
  ٢٠٠٢آب/أغسطس 

614  

كانون  ١٧ تاريخ االنضمام:   ٣٦اليونان 
  ١٩٨١األول/ديسمبر 

نيسان/أبريل  ٣٠ تاريخ النفاذ: 193
٢٠٠٤  
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  دليل 

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

لمادة الثالثة من هذه األطراف في معاهدة عدم االنتشار التي لم تقم بعد بإنفاذ اتفاقات ضمانات شاملة بمقتضى ا    بالخط المائلالدول الواردة 
  المعاهدة.

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

  X  ’ تشير العالمةXالعمود المعنون ’بروتوكول كميات صغيرة‘ إلى أنَّ الدولة مرتبطة ببروتوكول كميات    ‘ في
ويشير ’تاريخ التعديل‘ إلى أنَّ بروتوكول الكميات الصغيرة الساري المفعول يستند   صغيرة ساري المفعول.

  إلى نص بروتوكول الكميات الصغيرة الموّحد المنقح. 

ال تشمل القائمة االتفاقات التي تم بموجبها تعليق  إدراج جميع اتفاقات الضمانات التي عقدتها الوكالة.ليس الهدف من هذا الجدول    مالحظة:
وما لم يـُبـَيـَّن خالف ذلك، فإنَّ اتفاقات الضمانات المـُشار إليها هي  تطبيق الضمانات عند دخول اتفاق ضمانات شاملة حيز النفاذ.

  بمقتضى معاهدة عدم االنتشار. اتفاقات ضمانات شاملة ُعـقدت 

و بشأن ال ينطوي أي قيد يرد في هذا العمود على إبداء أي رأي مهما كان من جانب الوكالة بشأن الوضع القانوني ألي بلد أو إقليم أو سلطاته، أ   (أ) 
   تعيين حدوده.

من الوثيقة    ٣٧  الخيار ُمتاح للبلدان، شريطة أن تفي بمعايير معيَّنة من األهلية (منها أال تتجاوز كميات المواد النووية الحدود المذكورة في الفقرة (ب)
INFCIRC/153    بة))، بأن تعقد ’بروتوكول كميات صغيرة‘ ملحقا باتفاقات الضمانات الشاملة المعقودة معها مما يؤدي إلى تعليق  (بصيغتها المصوَّ

ويتضمـَّن هذا العمود البلدان   تنفيذ معظم األحكام التفصيلية الواردة في الجزء الثاني من اتفاقات الضمانات الشاملة ما دامت تلك الشروط سارية.
المحافظين والتي، على التي لديها اتفاق ضمانات شاملة ومعه بروتوكول كميات صغيرة باالستناد إلى النص النمطي األصلي وافق عليها مجلس  

ويـُعبـَّر فيه عن الحالة الراهنة بالنسبة للدول التي قبلت النص النمطي المنقَّح   حد علم األمانة، ما زالت تنطبق عليها معايير األهلية المذكورة.
  ). ٢٠٠٥أيلول/سبتمبر  ٢٠لبروتوكول الكميات الصغيرة (الذي اعتمده مجلس المحافظين في 

(مستنسخ في الوثيقة  ١٩٦٩تشرين األول/أكتوبر  ١٣تطبِّق الوكالة الضمانات أيضاً بالنسبة لتايوان، الصين بموجب اتفاقين، بدأ نفاذ األول في  (ج)
INFCIRC/133 (مستنسخ في الوثيقة  ١٩٧١كانون األول/ديسمبر  ٦) والثاني فيINFCIRC/158 ( .على التوالي ،  

___________________ 

وفي  ة.التاريخ إلى اتفاق الضمانات المعقود بين األرجنتين والبرازيل والهيئة األرجنتينية البرازيلية لحصر ومراقبة المواد النووية والوكال يشيـر    ١
بمتطلبات   ، وبعد موافقة مجلس المحافظين، بدأ نفاذ رسائل متبادلة بين األرجنتين والوكالة تؤكـِّد أنَّ اتفاق الضمانات يفي١٩٩٧آذار/مارس    ١٨

  من معاهدة تالتيلولكو والمادة الثالثة من معاهدة عدم االنتشار التي تقتضي عقد اتفاق ضمانات مع الوكالة. ١٣المادة 

، ) INFCIRC/547ستونيا بموجب اتفاق الضمانات الثنائي المعقود في إطار معاهدة عدم االنتشار (المستنسخ في الوثيقة  تطبيق الضمانات بالنسبة إل  ٢
ستونيا نفاذ ، وهو التاريخ الذي بدأ فيه بالنسبة إل٢٠٠٥كانون األول/ديسمبر    ١، ُعِلّق في  ١٩٩٧تشرين الثاني/نوفمبر    ٢٤لذي بدأ نفاذه منذ  وا

، )INFCIRC/193المعقود بين دول اليوراتوم غير الحائزة ألسلحة نووية واليوراتوم والوكالة (المستنسخ في الوثيقة    ١٩٧٣نيسان/أبريل    ٥اتفاق  
  ستونيا. إ الذي انضمـَّت إليه  

  ُعِقد اتفاق الضمانات عمالً بمعاهدة تالتيلولكو ومعاهدة عدم االنتشار.   ٣

، بعد موافقة مجلس المحافظين، بدأ نفاذ رسائل متبادلة تؤِكّد أنَّ اتفاق  ٢٠٠٢تشرين الثاني/نوفمبر    ٢٨في   ،اتفاق ضمانات شاملة فريد من نوعه  ٤
  لبات المادة الثالثة من معاهدة عدم االنتشار. الضمانات يفي بمتط

اـهدة ـعدم االنتشـــــار في     ٥ اـنات المعقود في إـطار مـع د اتـفاق الضــــــم مع الجمهورـية اـلديمقراطـية األلـمانـية (الوثيـقة    ١٩٧٢آذار/ـمارس    ٧لم يَعـُ
INFCIRC/181  ت ف١٩٩٠تشـــرين األول/أكتوبر   ٣) نافذاً اعتباراً من يه الجمهورية الديمقراطية األلمانية إلى ، وهو التاريخ الذي انضـــمــــــــّ

  جمهورية ألمانيا االتحادية.

  . ٢٠١٦كانون الثاني/يناير  ١٦في انتظار بدء النفاذ، يجري تطبيق البروتوكول اإلضافي مؤقتاً بالنسبة لجمهورية إيران اإلسالمية اعتباراً من    ٦
وفي  األرجنتين والبرازيل والهيئة األرجنتينية البرازيلية لحصر ومراقبة المواد النووية والوكالة.يشيـر التاريخ إلى اتفاق الضمانات المعقود بين    ٧

، بعد موافقة مجلس المحافظين، بدأ نفاذ رسائل متبادلة بين البرازيل والوكالة تؤكـِّد أن اتفاق الضمانات يفي بمتطلبات ١٩٩٧حزيران/يونيه    ١٠
، بعد موافقة مجلس المحافظين، بدأ نفاذ رسائل متبادلة تُؤكـِّد أنَّ اتفاق الضمانات ١٩٩٩أيلول/سبتمبر    ٢٠وفي   .من معاهدة تالتيلولكو  ١٣المادة  

  يفي أيضاً بمتطلب المادة الثالثة من معاهدة عدم االنتشار. 

، )INFCIRC/272نتشار (المستنسخ في الوثيقة  تطبيق الضمانات بالنسبة للبرتغال بموجب اتفاق الضمانات الثنائي المعقود في إطار معاهدة عدم اال  ٨
نيسان/أبريل    ٥، وهو التاريخ الذي بدأ فيه بالنسبة للبرتغال نفاذ اتفاق  ١٩٨٦تموز/يوليه    ١، ُعِلّق في  ١٩٧٩حزيران/يونيه    ١٤والذي بدأ نفاذه منذ  

، الذي انضمـَّت إليه )INFCIRC/193المستنسخ في الوثيقة  المعقود بين دول اليوراتوم غير الحائزة ألسلحة نووية واليوراتوم والوكالة (  ١٩٧٣
  البرتغال. 
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، )INFCIRC/178تطبيق الضمانات بالنسبة لبلغاريا بموجب اتفاق الضمانات الثنائي المعقود في إطار معاهدة عدم االنتشار (المستنسخ في الوثيقة    ٩

نيسان/أبريل   ٥، وهو التاريخ الذي بدأ فيه بالنسبة لبلغاريا نفاذ اتفاق ٢٠٠٩ايو أيار/م ١، ُعلِّق في ١٩٧٢شباط/فبراير  ٢٩والذي بدأ نفاذه منذ  
) المعقود بين دول اليوراتوم غير الحائزة ألسلحة نووية واليوراتوم والوكالة، الذي انضمـَّت إليه INFCIRC/193(المستنسخ في الوثيقة    ١٩٧٣
  بلغاريا.

وبناء على موافقة مجلس المحافظين بدأ نفاذ رسائل   موجب المادة الثالثة من معاهدة عدم االنتشار.يشير التاريخ إلى اتفاق ضمانات معقود ب   ١٠
فيما يخص بليز، ودومينيكا، وسانت كيتس ونفيس،    ١٩٩٧آذار/مارس    ١٨فيما يخص سانت لوتشيا؛ وفي    ١٩٩٦حزيران/يونيه    ١٢متبادلة (في  

  من معاهدة تالتيلولكو.  ١٣مانات يفي بمتطلبات المادة وسانت فنسنت وجزر غرينادين) تؤكد أن اتفاق الض

بالمادة    ١١ وبعد موافقة مجلس المحافظين، بدأ نفاذ رسائل متبادلة (في   من معاهدة تالتيلولكو.  ١٣يشير التاريخ إلى اتفاق ضمانات معقود عمالً 
بالنسبة لبنما)    ٢٠٠٣تشرين الثاني/نوفمبر    ٢٠بالنسبة لكولومبيا، وفي    ٢٠٠١حزيران/يونيه    ١٣بالنسبة لشيلي، وفي    ١٩٩٦أيلول/سبتمبر   ٩

ـد أنَّ اتفاق الضمانات يفي بمتطلبات المادة الثالثة من معاهدة عدم االنتشار.   تُؤّكِ

، )INFCIRC/179ي الوثيقة  تطبيق الضمانات بالنسبة لبولندا بموجب اتفاق الضمانات الثنائي المعقود في إطار معاهدة عدم االنتشار (المستنسخ ف   ١٢
في   نفاذه  بدأ  األول/أكتوبر    ١١والذي  في  ١٩٧٢تشرين  ُعِلّق  اتفاق ٢٠٠٧آذار/مارس    ١،  نفاذ  لبولندا  بالنسبة  فيه  بدأ  الذي  التاريخ  وهو   ،

اليوراتوم والوكالة، الذي  ) المعقود بين دول اليوراتوم غير الحائزة ألسلحة نووية وINFCIRC/193(المستنسخ في الوثيقة    ١٩٧٣نيسان/أبريل   ٥
  انضمـَّت إليه بولندا.

قة  تطبيق الضـمانات بالنسـبة للجمهورية التشـيكية بموجب اتفاق الضـمانات الثنائي المعقود في إطار معاهدة عدم االنتشـار (المسـتنسـخ في الوثي   ١٣
INFCIRC/541( وهو التاريخ الذي بدأ فيه بالنســبة  ٢٠٠٩أكتوبر  /تشـــرين األول ١، ُعِلّق في ١٩٩٧أيلول/ســـبتمبر   ١١، والذي بدأ نفاذه منذ ،

يكية نفاذ اتفاق  ان/أبريل   ٥للجمهورية التـش خ في الوثيقة    ١٩٧٣نيـس تنـس لحة  INFCIRC/193(المـس ) المعقود بين دول اليوراتوم غير الحائزة ألـس
  نووية واليوراتوم والوكالة، الذي انضمـت إليه الجمهورية التشيكية.

)، والذي بدأ INFCIRC/176بالنسبة للدانمرك بموجب اتفاق الضمانات الثنائي المعقود في إطار معاهدة عدم االنتشار (الوثيقة تطبيق الضمانات    ١٤
  ١٩٧٣نيسان/أبريل    ٥، وهو التاريخ الذي بدأ فيه بالنسبة للدانمرك نفاذ اتفاق  ١٩٧٧شباط/فبراير    ٢١، ُعلِّق في  ١٩٧٢آذار/مارس    ١نفاذه منذ  
، تنطبق  ١٩٧٧شباط/فبراير    ٢١). ومنذ  INFCIRC/193ن دول اليوراتوم غير الحائزة ألسلحة نووية واليوراتوم والوكالة (الوثيقة  المعقود بي 

من    INFCIRC/193الوثيقة   على جزر فارو. وعندما انفصلت غرينالند عن اليوراتوم اعتباراً  ، أصبحت ١٩٨٥كانون الثاني/يناير    ٣١أيضاً 
  ٢٠١٣آذار/مارس    ٢٢نافذة مرة أخرى بالنسبة لغرينالند. ودخل البروتوكول اإلضافي الخاص بغرينالند حيّز النفاذ في    INFCIRC/176الوثيقة  

  ). INFCIRC/176/Add.1(الوثيقة 

  لسلطاته، أو فيما يتعلق بتعيين حدوده. التسمية المستخدمة ال تنطوي على إبداء أي رأي َمهَما كان فيما يتعلق بالوضع القانوني ألي بلد أو إقليم أو     ١٥

، ) INFCIRC/180تطبيق الضمانات بالنسبة لرومانيا بموجب اتفاق الضمانات الثنائي المعقود في إطار معاهدة عدم االنتشار (المستنسخ في الوثيقة    ١٦
منذ   نفاذه  بدأ  األول/أكتوبر    ٢٧والذي  في  ١٩٧٢تشرين  ُعلِّق  التار٢٠١٠أيار/مايو    ١،  وهو  اتفاق ،  نفاذ  لرومانيا  بالنسبة  فيه  بدأ  الذي  يخ 

) المعقود بين دول اليوراتوم غير الحائزة ألسلحة نووية واليوراتوم والوكالة، الذي  INFCIRC/193(المستنسخ في الوثيقة    ١٩٧٣نيسان/أبريل   ٥
  انضمـَّت إليه رومانيا.

ــمانات الث  ١٧ ــلوفاكيا بموجب اتفاق الضـ ــبة لسـ ــمانات بالنسـ ــتراكية  تطبيق الضـ ــار مع الجمهورية االشـ نائي المعقود في إطار معاهدة عدم االنتشـ
تنـسخ في الوثيقة   لوفاكية (المـس يكوـس مبر  ١، ُعِلّق في ١٩٧٢آذار/مارس   ٣، والذي بدأ نفاذه منذ )INFCIRC/173التـش ،  ٢٠٠٥كانون األول/ديـس

المعقود بين دول اليوراتوم غير الحائزة ألـسلحة نووية واليوراتوم    ١٩٧٣يل  نيـسان/أبر ٥وهو التاريخ الذي بدأ فيه بالنـسبة لـسلوفاكيا نفاذ اتفاق  
  ، الذي انضمـَّت إليه سلوفاكيا.)INFCIRC/193والوكالة (المستنسخ في الوثيقة 

، ) INFCIRC/538الوثيقة  تطبيق الضمانات بالنسبة لسلوفينيا بموجب اتفاق الضمانات الثنائي المعقود في إطار معاهدة عدم االنتشار (المستنسخ في    ١٨
نيسان/أبريل    ٥، وهو التاريخ الذي بدأ فيه بالنسبة لسلوفينيا نفاذ اتفاق  ٢٠٠٦أيلول/سبتمبر    ١، ُعِلّق في  ١٩٩٧آب/أغسطس    ١والذي بدأ نفاذه منذ  

وم والوكالة، الذي انضمـَّت إليه ) المعقود بين دول اليوراتوم غير الحائزة ألسلحة نووية واليوراتINFCIRC/193(المستنسخ في الوثيقة    ١٩٧٣
  سلوفينيا. 

، والذي ) INFCIRC/234تطبيق الضمانات بالنسبة للسويد بموجب اتفاق الضمانات المعقود في إطار معاهدة عدم االنتشار (المستنسخ في الوثيقة    ١٩
نيسان/أبريل    ٥دأ فيه بالنسبة للسويد نفاذ اتفاق  ، وهو التاريخ الذي ب١٩٩٥حزيران/يونيه    ١، ُعِلّق في  ١٩٧٥نيسان/أبريل    ١٤بدأ نفاذه منذ  

، الذي انضمـَّت إليه )INFCIRC/193المعقود بين دول اليوراتوم غير الحائزة ألسلحة نووية واليوراتوم والوكالة (المستنسخ في الوثيقة    ١٩٧٣
  السويد.

)، والذي بدأ نفاذه INFCIRC/204فيا االتحادية االشتراكية (الوثيقة  اتفاق الضمانات المعقود في إطار معاهدة عدم االنتشار مع جمهورية يوغوسال    ٢٠
  ، ما زال يـُطبـّق في صربيا بقدر ما يسري على أراضي صربيا. ١٩٧٣كانون األول/ديسمبر  ٢٨في 

  اتفاق الضمانات معقود فيما يتعلق بالبروتوكول اإلضافي األول لمعاهدة تالتيلولكو.  ٢١

)، الذي بدأ نفاذه INFCIRC/155تطبيق الضمانات بالنسبة لفنلندا بموجب اتفاق الضمانات الثنائي المعقود في إطار معاهدة عدم االنتشار (الوثيقة    ٢٢
  ١٩٧٣نيسان/أبريل   ٥، وهو التاريخ الذي بدأ فيه بالنسبة لفنلندا نفاذ اتفاق ١٩٩٥األول/أكتوبر تشرين   ١، ُعِلّق في ١٩٧٢شباط/فبراير   ٩منذ 

  )، الذي انضمـّت إليه فنلندا.INFCIRC/193المعقود بين دول اليوراتوم غير الحائزة ألسلحة نووية واليوراتوم والوكالة (الوثيقة 
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، ) INFCIRC/189ضمانات الثنائي المعقود في إطار معاهدة عدم االنتشار (المستنسخ في الوثيقة  تطبيق الضمانات بالنسبة لقبرص بموجب اتفاق ال  ٢٣

منذ   نفاذه  بدأ  الثاني/يناير    ٢٦والذي  في  ١٩٧٣كانون  ُعِلّق  اتفاق  ٢٠٠٨أيار/مايو    ١،  نفاذ  لقبرص  بالنسبة  فيه  بدأ  الذي  التاريخ  وهو   ،٥ 
، الذي  ) INFCIRC/193غير الحائزة ألسلحة نووية واليوراتوم والوكالة (المستنسخ في الوثيقة    المعقود بين دول اليوراتوم  ١٩٧٣نيسان/أبريل  

  انضمت إليه قبرص.

، )INFCIRC/463تطبيق الضمانات بالنسبة لكرواتيا بموجب اتفاق الضمانات الثنائي المعقود في إطار معاهدة عدم االنتشار (المستنسخ في الوثيقة    ٢٤
  ٥، وهو التاريخ الذي بدأ فيه بالنسبة لكرواتيا نفاذ اتفاق  ٢٠١٧نيسان/أبريل    ١، ُعلِّق في  ١٩٩٥كانون الثاني/يناير    ١٩  والذي بدأ نفاذه منذ

) المعقود بين دول اليوراتوم غير الحائزة ألسلحة نووية واليوراتوم والوكالة، الذي  INFCIRC/193(المستنسخ في الوثيقة    ١٩٧٣نيسان/أبريل  
  رواتيا.انضمـّت إليه ك 

، )INFCIRC/434تطبيق الضمانات بالنسبة لالتفيا بموجب اتفاق الضمانات الثنائي المعقود في إطار معاهدة عدم االنتشار (المستنسخ في الوثيقة    ٢٥
بة لالتفيا نفاذ  ، وهو التاريخ الذي بدأ فيه بالنس٢٠٠٨تشرين األول/أكتوبر    ١، ُعِلّق في  ١٩٩٣كانون األول/ديسمبر    ٢١والذي بدأ نفاذه منذ  

، )INFCIRC/193المعقود بين دول اليوراتوم غير الحائزة ألسلحة نووية واليوراتوم والوكالة (المستنسخ في الوثيقة    ١٩٧٣نيسان/أبريل    ٥اتفاق  
  الذي انضمـَّت إليه التفيا. 

، )INFCIRC/413اهدة عدم االنتشار (المستنسخ في الوثيقة  تطبيق الضمانات بالنسبة لليتوانيا بموجب اتفاق الضمانات الثنائي المعقود في إطار مع  ٢٦
، وهو التاريخ الذي بدأ فيه بالنسبة لليتوانيا نفاذ اتفاق  ٢٠٠٨كانون الثاني/يناير    ١، ُعِلّق في  ١٩٩٢تشرين األول/أكتوبر    ١٥والذي بدأ نفاذه في  

، الذي  )INFCIRC/193المعقود بين دول اليوراتوم غير الحائزة ألسلحة نووية واليوراتوم والوكالة (المستنسخ في الوثيقة    ١٩٧٣نيسان/أبريل    ٥
  انضمـَّت إليه ليتوانيا. 

) والذي بدأ نفاذه منذ INFCIRC/387تطبيق الضمانات في مالطة بموجب اتفاق الضمانات الثنائي المعقود في إطار معاهدة عدم االنتشار (الوثيقة     ٢٧
 ١٩٧٣نيسان/أبريل    ٥النسبة لمالطة نفاذ اتفاق  ، وهو التاريخ الذي بدأ فيه ب٢٠٠٧تموز/يوليه    ١، ُعِلّق في  ١٩٩٠تشرين الثاني/نوفمبر    ١٣

  )، الذي انضمـّت إليه مالطة. INFCIRC/193المعقود بين دول اليوراتوم غير الحائزة ألسلحة نووية واليوراتوم والوكالة (الوثيقة 

االنتشار.  ٢٨ عدم  ومعاهدة  تالتيلولكو  بمعاهدة  عمالً  الضمانات  اتفاق  في    ُعِقد  اتفاق   ١٩٧٣أيلول/سبتمبر    ١٤وُعلِّق  بموجب  الضمانات  تطبيق 
  ). INFCIRC/118(المستنسخ في الوثيقة   ١٩٦٨أيلول/سبتمبر  ٦ضمانات سابق معقود عمالً بمعاهدة تالتيلولكو كان قد بدأ نفاذه في 

  كة المتحدة والوكالة، الذي ما زال نافذاً.، بين الممل INFCIRC/66يشير التاريخ إلى اتفاق الضمانات المعقود على نمط الوثيقة   ٢٩

) والبروتوكول اإلضافي الملحق INFCIRC/263اتفاق الضمانات الطوعي المعقود بين المملكة المتحدة واليوراتوم والوكالة (المستنسخ في الوثيقة     ٣٠
  بتوقيت غرينتش.   ٢٣:٠٠  في تمام الساعة  ٢٠٢٠مبر  كانون األول/ديس   ٣١) انتهى العمل بهما في  INFCIRC/263/Add.1به (المستنسخ في الوثيقة  

ــخ في الوثيقة    ٣١ ــتنسـ ــمانات الطوعي المعقود بين المملكة المتحدة والوكالة (المسـ ــافي الملحق به INFCIRC/951اتفاق الضـ ) والبروتوكول اإلضـ
  بتوقيت غرينتش. ٢٣:٠٠في تمام الساعة  ٢٠٢٠كانون األول/ديسمبر  ٣١) بدأ نفاذهما في INFCIRC/951/Add.1(المستنسخ في الوثيقة 

، )INFCIRC/156تطبيق الضمانات بالنسبة للنمسا بموجب اتفاق الضمانات الثنائي المعقود في إطار معاهدة عدم االنتشار (المستنسخ في الوثيقة    ٣٢
نيسان/أبريل    ٥، وهو التاريخ الذي بدأ فيه بالنسبة للنمسا نفاذ اتفاق  ١٩٩٦تموز/يوليه    ٣١ق في  ، ُعِلّ ١٩٧٢تموز/يوليه    ٢٣والذي بدأ نفاذه منذ  

، الذي انضمـَّت إليه )INFCIRC/193المعقود بين دول اليوراتوم غير الحائزة ألسلحة نووية واليوراتوم والوكالة (المستنسخ في الوثيقة    ١٩٧٣
  النمسا. 

الضمانات    ٣٣ اتفاق  أن  حين  (الوثيقة  في  معها  المبرم  الصغيرة  الكميات  وبروتوكول  االنتشار  عدم  معاهدة  إطار  في  نيوزيلندا  مع  المعقود 
INFCIRC/185  ينطبقان أيضاً على جزر كوك ونيو، فإن البروتوكول اإلضافي لالتفاق المذكور (الوثيقة (INFCIRC/185/Add.1 ال ينطبق على (

برو على  التعديالت  دخلت  األراضي.  فيتلك  فقط  لنيوزيلندا  بالنسبة  النفاذ  حيز  الصغيرة  الكميات  (الوثيقة    ٢٠١٤شباط/فبراير    ٢٤  توكول 
INFCIRC/185/Mod.1 .(  

، الذي بدأ نفاذه  )INFCIRC/211تطبيق الضمانات بالنسبة للهند بموجب اتفاق الضمانات المعقود بين الوكالة وكندا والهند (المستنسخ في الوثيقة   ٣٤
دة  وتطبيق الضمانات بالنسبة للهند بموجب اتفاقات الضمانات المعقو .٢٠١٥آذار/مارس    ٢٠، ُعلِّق اعتباراً من  ١٩٧١أيلول/سبتمبر    ٣٠منذ  

تشرين   ١٧، النافذ منذ  INFCIRC/260  ٢٠١٦حزيران/يونيه    ٣٠التالية، ُعلَِّق اعتباراً من    INFCIRCsبين الوكالة والهند والمستنسخ في الوثائق  
منذ  INFCIRC/360؛  ١٩٧٧الثاني/نوفمبر   النافذ  منذ  INFCIRC/374؛  ١٩٨٨أيلول/سبتمبر    ٢٧،  النافذ  األول/أكتوبر    ١١،  ؛  ١٩٨٩تشرين 
INFCIRC/433  منذ النافذ  تخضع    .١٩٩٤آذار/مارس    ١،  مواد  هي  الذكر  السالفة  الضمانات  اتفاقات  بموجب  للضمانات  الخاضعة  والمواد 

  . ٢٠٠٩أيار/مايو  ١١، الذي بدأ نفاذه في )INFCIRC/754للضمانات بموجب اتفاق الضمانات المعقود بين الهند والوكالة (المستنسخ في الوثيقة 

)، والذي بدأ INFCIRC/174نات بالنـسبة لهنغاريا بموجب اتفاق الضـمانات الثنائي المعقود في إطار معاهدة عدم االنتـشار (الوثيقة  تطبيق الضـما  ٣٥
  ١٩٧٣نيســان/أبريل   ٥، وهو التاريخ الذي بدأ فيه بالنســبة لهنغاريا نفاذ اتفاق  ٢٠٠٧تموز/يوليه   ١، ُعِلّق في ١٩٧٢آذار/مارس   ٣٠نفاذه في 
  ) المعقود بين دول اليوراتوم غير الحائزة ألسلحة نووية واليوراتوم والوكالة، الذي انضمـّت إليه هنغاريا.INFCIRC/193 (الوثيقة

)، والذي بدأ INFCIRC/166تطبيق الضـمانات بالنسـبة لليونان بموجب اتفاق الضـمانات الثنائي المعقود في إطار معاهدة عدم االنتشـار (الوثيقة     ٣٦
نيـسان/أبريل   ٥، وهو التاريخ الذي بدأ فيه بالنـسبة لليونان نفاذ اتفاق  ١٩٨١كانون األول/ديـسمبر   ١٧، ُعِلّق في ١٩٧٢آذار/مارس   ١نفاذه منذ 
  )، الذي انضمـّت إليه اليونان.INFCIRC/193المعقود بين دول اليوراتوم غير الحائزة ألسلحة نووية واليوراتوم والوكالة (الوثيقة  ١٩٧٣
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كانون األول/ديسمبر   ٣١المشاركة في المعاهدات المتعِدّدة األطراف التي يكون المدير العام هو الوديع لها (الحالة في    -٧الجدول ألف 
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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 *

      X  X  X   X  X  X  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  ستونيا إ*

      X  X    X  X   إسرائيل *

      X  X       إسواتيني *

       X       أفغانستان *

      X  X  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 وبربودا *

       X       أندورا  

      X  X  X  X  X  X  X  إندونيسيا *

      X   X   X  X   أنغوال *

  X  X  X  X  X  X  X    X   أوروغواي *

      X  X  X      أوزبكستان *

       X       أوغندا *

  X  X  X  X  X  X  X  X    X  أوكرانيا *

          X  X  X  ) اإلسالمية-جمهورية (إيران *

      X  X  X  X  X  X  X  آيرلندا *

      X  X  X  X  X  X  X  آيسلندا *

  X  X  X  X  X  X  X     X  إيطاليا *

             بابوا غينيا الجديدة *

      X  X  X  X  X  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 *
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      X  X  X  X  X  X  X  البرتغال *

            X  بروني دار السالم*

      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  X  X  X  X  X  X  X  X X  X  بنن *

             بوتان  

      X  X   X  X  X   بوتسوانا *

      X  X    X  X   بوركينا فاسو *

             بوروندي *

   X  X  X  X  X  X  X  X  X  البوسنة والهرسك *

  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  بولندا *

     X  X  X  X  X  X  X  X  المتعددة القوميات - دولة، بوليفيا*

     X  X  X  X  X  X  X   بيرو *

   X  X  X  X  X  X   X  X  بيالروس *

      X  X  X  X  X  X  X  تايلند *

      X  X       تركمانستان *

  X  X  X  X   X  X     X  تركيا *

     X   X       ترينيداد وتوباغو *

      X  X       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  X  الجبل األسود*

      X  X    X  X   الجزائر *

       X       جزر البهاما *

      X  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   X  X  الجمهورية العربية السورية *
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       X      X  الكونغو الديمقراطية  جمهورية*

       X  X    X   جمهورية تنزانيا المتحدة*

      X  X  X  X  X  X  X  جمهورية كوريا*

             كوريا الشعبية الديمقراطية  جمهورية 

       X  X    X   الشعبية  جمهورية الو الديمقراطية*

     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  X  جورجيا*

      X  X       جيبوتي *

  X  X  X  X  X  X  X     X  الدانمرك *

       X       دومينيكا *

     X   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  X       سانت كيتس ونيفس  

      X  X       سانت لوسيا*

             تومي وبرينسيبيساو  

         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 *

       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 *
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      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  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 *

    (ب) X(ب) X       فلسطين  

           X   ) البوليفارية - جمهورية (فنزويال *

  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       كابو فيردي  

   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  X    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 *
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  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 *

      X  X  X   X  X   ليبيا *

             ليبيريا *

  X  X  X  X  X  X  X  X    X  ليتوانيا *

      X  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 X  المغرب *

     X  X  X  X  X  X  X   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 *

      X  X    X  X   ناميبيا *

      X  X       ناورو  

  X  X  X  X  X  X  X     X  النرويج *

      X  X  X  X  X  X   النمسا *

             نيبال *

   X   X  X  X  X  X  X  X  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*
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       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 *

             واليات ميكرونيزيا الموحدة  

   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   المنظمة العالمية لألرصاد الجوية  

 
 
 

  اتفاق امتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية   اتفاق االمتيازات والحصانات

  اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي   اتفاقية التبليغ المبكر 

  اتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي   تقديم المساعدةاتفاقية 

  اتفاقية األمان النووي   اتفاقية األمان النووي 

  االتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة   االتفاقية المشتركة 

  اقية الحماية المادية للمواد النووية اتف  اتفاقية الحماية المادية 

  تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية   تعديل اتفاقية الحماية المادية 

  اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن األضرار النووية   اتفاقية فيينا 

  المدنية عن األضرار النووية بروتوكول تعديل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية   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  
 

على إبداء أي رأي مهما كان من جانب الوكالة بشأن الوضع القانوني ألي بلد أو إقليم أو سلطاته، أو بشأن  ال ينطوي أي قيد يرد في هذا العمود    (أ)
  تعيين حدوده. 

  انضمت على أنها دولة فلسطين.   (ب) 
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  الدول األعضاء التي عقدت اتفاقاً تكميلياً منقَّحاً بشأن تقديم المساعدة التقنية من جانب الوكالة     -٨الجدول ألف
  (أ) )٢٠٢٠كانون األول/ديسمبر   ٣١(الحالة في 

  إثيوبيا
  أذربيجان 
  األرجنتين 

  األردن 
  أرمينيا 
  إريتريا
  إسبانيا

  ستونيا إ
  إسرائيل 
  إسواتيني 
  أفغانستان 
  إكوادور 
  ألبانيا

  اإلمارات العربية المتحدة
  وبربودا أنتيغوا 

  إندونيسيا 
  أنغوال 

  أوروغواي 
  أوزبكستان 

  أوغندا 
  أوكرانيا 
  ) اإلسالمية  – جمهورية (إيران 
  آيرلندا 
  آيسلندا 

  باراغواي 
  باكستان 
  باالو

  البحرين 
  البرازيل 
  البرتغال 
  بلغاريا

  بليز 
  بنغالديش 

  بنما 
  بنن 

  بوتسوانا 
  بوركينا فاسو 

  بوروندي 
  البوسنة والهرسك 

  بولندا 
  ) المتعددة القوميات  -دولة  (بوليفيا 

  بيرو 
  بيالروس 

  تايلند 
  تركمانستان 

  تركيا 
  ترينيداد وتوباغو 

  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 
  سانت فنسنت وجزر غرينادين 

  سانت لوسيا
  سري النكا 
  السلفادور 
  سلوفاكيا 
  سلوفينيا 

  سنغافورة 
  السنغال 
  السودان 

  سيراليون 
  سيشيل 
  شيلي 

  صربيا 
  الصين 

  طاجيكستان 
  العراق 
  ُعمان 

  غابون 
  غانا

  غواتيماال 
  غيانا

  فانواتو 
  الفلبين 

  ) البوليفارية -جمهورية  (فنزويال 
  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 

  مقدونيا الشمالية 
  المكسيك
  مالوي 

  المملكة العربية السعودية 
  منغوليا 

  موريتانيا 
  موريشيوس 

  موزامبيق 
  ميانمار 
  ناميبيا 
  نيبال 

  النيجر 
  نيجيريا 

  نيكاراغوا 
  هايتي

  هندوراس 
  هنغاريا 
  اليونان 

 
 ______________________  

  ١٤١ُمنقَّحة  وبحلول نهاية العام، بلغ عدد الدول األطراف في اتفاقات تكميلية   ، لم تعقد أي دولة اتفاقاً تكميلياً منقَّحاً مع الوكالة.٢٠٢٠في عام    (أ) 
 دولة.
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  قبول تعديل المادة السادسة من النظام األساسي للوكالة   -٩-الجدول ألف
  (أ) )٢٠٢٠كانون األول/ديسمبر   ٣١(الحالة في 

  إثيوبيا

  األرجنتين 

  إسبانيا

  ستونيا إ

  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 

  أفريقيا جنوب 

  الدانمرك 

  رومانيا 

  سان مارينو 

  السلفادور 

  سلوفاكيا 

  سلوفينيا 

  السويد 

  سويسرا 

  فرنسا 

  فنلندا 

  قبرص 

  كازاخستان 

  الكرسي الرسولي 

  كرواتيا 

  كندا 

  كولومبيا

  التفيا 

  لختنشتاين 

  لكسمبرغ 

  ليبيا 

  ليتوانيا 

  مالطة 

  المغرب 

  المكسيك

  المملكة المتحدة 

  موناكو 

  ميانمار 

  النرويج 

   النمسا

  هنغاريا 

  هولندا 

  اليابان 

  اليونان 

  

 

 ____________________  

  دولة. ٦٢وبحلول نهاية العام، بلغ عدد الدول  ، لم توافق أي دولة على تعديل المادة السادسة من النظام األساسي للوكالة.٢٠٢٠في عام    (أ) 
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  قبول تعديل الفقرة ألف من المادة الرابعة عشرة من النظام األساسي للوكالة   -١٠الجدول ألف 
  (أ) )٢٠٢٠كانون األول/ديسمبر   ٣١(الحالة في 

  
  األرجنتين 

  إسبانيا

  أستراليا 

  إستونيـا 

  كوادور إ

  ألبانيا

  ألمانيا

  أوكرانيا 

  ) اإلسالمية   -جمهورية (إيران 

  آيرلندا 

  آيسلندا 

  إيطاليا 

  باكستان 

  البرازيل 

  البرتغال 

  بلغاريا

  البوسنة والهرسك 

  بولندا 

  بيرو 

  بيالروس 

  تركيا 

  تونس 

  الجزائر 

  الجمهورية التشيكية 

  الجمهورية العربية السورية 

  مهورية كورياج 

  جمهورية مولدوفا 

  جنوب أفريقيا 

  الدانمرك 

  رومانيا 

  سان مارينو 

  سلوفاكيا 

  سلوفينيا 

  السويد 

  سويسرا 

  سيشيل 

  فرنسا 

  فنلندا 

  قبرص 

  كازاخستان 

  الكرسي الرسولي 

  كرواتيا 

  كندا 

  كولومبيا

  كينيا 

  التفيا 

  لختنشتاين 

  لكسمبرغ 

  ليتوانيا 

  مالطة 

  المكسيك

المملكة المتحدة 

  موناكو 

  ميانمار 

  النرويج 

  النمسا 

  هنغاريا 

  هولندا 

  اليابان 

  اليونان 

  

  

 _____________________  

وبحلول نهاية العام، بلغ   الرابعة عشرة من النظام األساسي للوكالة.، لم توافق أي دولة على تعديل المادة الفقرة ألف من المادة ٢٠٢٠في عام    (أ) 
  دولة. ٦٠عدد الدول 
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تبر المدير العام وديعاً لها  المعاهدات المتعددة األطراف التي جرى التفاوض عليها واعتمادها تحت رعاية الوكالة و/أو التي يع   -١١الجدول ألف  
رات ذات الصلة)    (الحالة والتطوُّ

، انضمَّ إلى هذا االتفاق  ٢٠٢٠وفي عام   ).INFCIRC/9/Rev. 2  (الُمستَنَسخ في الوثيقة  اتفاق امتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  طرفاً.  ٩١وبحلول نهاية العام، بلغ عدد األطراف فيه  طرف واحد جديد.

وفي عام   .١٩٨٦تشرين األول/أكتوبر    ٢٧في    بدأ نفاذها).  INFCIRC/335(الُمستَنَسخة في الوثيقة    اتفاقية التبليغ المبكـِّر عن وقوع حادث نووي
  طرفاً. ١٢٧وبحلول نهاية العام، بلغ عدد األطراف فيها  أطراف جديدة.  ٣، انضمَّت إلى هذه االتفاقية ٢٠٢٠

شباط/فبراير    ٢٦بدأ نفاذها في  ).  INFCIRC/336(الُمستَنَسخة في الوثيقة    اتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي
  طرفاً.  ١٢٢وبحلول نهاية العام، بلغ عدد األطراف فيها  أطراف جديدة. ٣، انضمَّت إلى هذه االتفاقية ٢٠٢٠وفي عام  .١٩٨٧

، انضمَّ إلى هذه ٢٠٢٠وفي عام   .١٩٩٦تشرين األول/أكتوبر    ٢٤في    بدأ نفاذها).  INFCIRC/449(الُمستَنَسخة في الوثيقة    اتفاقية األمان النووي
  طرفًا ودولة متعاقدة واحدة. ٨٩وبحلول نهاية العام، كان هناك  االتفاقية طرف واحد جديد ودولة متعاقدة واحدة جديدة.

ف في النفايات   ف في الوقود المستهلك وأمان التصرُّ بدأ  ).  INFCIRC/546(الُمستَنَسخة في الوثيقة    المشعةاالتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرُّ
وبحلول نهاية العام، بلغ عدد األطراف فيه   ، انضمَّ إلى هذه االتفاقية طرف واحد جديد.٢٠٢٠وفي عام    .٢٠٠١حزيران/يونيه    ١٨نفاذها في  

  طرفاً.  ٨٣

،  ٢٠٢٠وفي عام   .١٩٨٧شباط/فبراير    ٨بدأ نفاذها في  ).  INFCIRC/274/Rev.1(الُمستَنَسخة في الوثيقة    اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية
  طرفاً. ١٦٢وبحلول نهاية العام، بلغ عدد األطراف فيها  أطراف جديدة. ٣انضمَّت إلى هذه االتفاقية 

وبحلول  أطراف جديدة.  ٣إلى هذا التعديل  ، انضمَّت  ٢٠٢٠وفي عام   .٢٠١٦أيار/مايو    ٨بدأ نفاذه في   تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية.
  طرفاً. ١٢٥نهاية العام، بلغ عدد األطراف فيه 

النووية األضرار  عن  المدنية  المسؤولية  بشأن  فيينا  الوثيقة    اتفاقية  في  في  ).  INFCIRC/500(الُمستَنَسخة  نفاذها  الثاني/نوفمبر   ١٢بدأ  تشرين 
  طرفاً.  ٤٣وبحلول نهاية العام، بلغ عدد األطراف فيها  قية طرف واحد جديد.، انضمَّ إلى هذه االتفا٢٠٢٠وفي عام  .١٩٧٧

 .١٩٩٩أيار/مايو    ١٣بدأ نفاذه في  ).  INFCIRC/500/Add.3(الُمستَنَسخ في الوثيقة    البروتوكول االختياري الخاص بالتسوية اإللزامية للمنازعات
  بدون تغيير، حيث ظلَّ عدد األطراف فيه طرفان اثنان. ، ظلَّت حالة هذا البروتوكول كما هي ٢٠٢٠وفي عام 

النووية األضرار  عن  المدنية  المسؤولية  بشأن  فيينا  اتفاقية  تعديل  الوثيقة    بروتوكول  في  في  ).  INFCIRC/566(الُمستَنَسخ  نفاذه  تشرين    ٤بدأ 
  طرفاً. ١٥وبحلول نهاية العام، بلغ عدد األطراف فيه  جديد.، انضمَّ إلى هذا البروتوكول طرف واحد ٢٠٢٠وفي عام  .٢٠٠٣األول/أكتوبر 

،  ٢٠٢٠وفي عام   .٢٠١٥نيسان/أبريل    ١٥بدأ نفاذها في  ).  INFCIRC/567(الُمستَنَسخة في الوثيقة    اتفاقية التعويض التكميلي عن األضرار النووية
   طرفاً. ١١ها ظلَّت حالة هذه االتفاقية كما هي بدون تغيير، حيث ظلَّ عدد األطراف في 

وفي  .١٩٩٢نيسان/أبريل    ٢٧بدأ نفاذه في  ).  INFCIRC/402(الُمستَنَسخ في الوثيقة    البروتوكول المشترك بشأن تطبيق اتفاقية فيينا واتفاقية باريس
  طرفاً.  ٣١وبحلول نهاية العام، بلغ عدد األطراف فيه  ، انضمَّ إلى هذا البروتوكول طرف واحد جديد.٢٠٢٠عام 

(الُمستَنَسخ    )٢٠١٧(االتفاق التعاوني اإلقليمي    ٢٠١٧فاق التعاوني اإلقليمي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين،  االت
ل نهاية وبحلو ، انضمَّ إلى هذا االتفاق طرفان اثنان جديدان.٢٠٢٠وفي عام   .٢٠١٧حزيران/يونيه    ١١بدأ نفاذه في  ).  INFCIRC/919في الوثيقة  

  طرفاً. ١٩العام، بلغ عدد األطراف فيه 

أفرا) (اتفاق  النوويين  والتكنولوجيا  العلم  مجال  في  والتدريب  والتنمية  للبحث  األفريقي  اإلقليمي  التعاوني  الوثيقة    االتفاق  في  (الُمستَنَسخ 
INFCIRC/935.(  طرفاً.  ١١األطراف فيه  وبحلول نهاية العام، بلغ عدد  .٢٠٢٠نيسان/أبريل  ٤بدأ نفاذه في  

الثاني) (التمديد  أركال)  (اتفاق  والكاريبي  الالتينية  أمريكا  في  النوويين  والتكنولوجيا  العلم  لترويج  التعاوني  الوثيقة   االتفاق  في  (الُمستَنَسخ 
INFCIRC/582/Add.5 .( طرفاً. ١٥وبحلول نهاية العام، بلغ عدد األطراف فيه  .٢٠٢٠أيلول/سبتمبر  ٥بدأ نفاذه في  

(الُمستَنَسخ في   االتفاق التعاوني للدول العربية الواقعة في آسيا للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين (اتفاق عراسيا)
  . أطراف ٤وبحلول نهاية العام، بلغ عدد األطراف فيه  .٢٠٢٠تموز/يوليه  ٢٨بدأ نفاذه في ). INFCIRC/929الوثيقة 

تجريبي  ق إنشاء المنظمة الدولية لطاقة االندماج المعنية بالمفاعل التجريبي الحراري النووي الدولي بغرض التنفيذ المشترك لمشروع المفاعل ال اتفا
ة هذا  ، ظلَّت حال٢٠٢٠وفي عام   .٢٠٠٧تشرين األول/أكتوبر    ٢٤بدأ نفاذه في  ).  INFCIRC/702(الُمستَنَسخ في الوثيقة    الحراري النووي الدولي

  أطراف.  ٧االتفاق كما هي بدون تغيير، حيث ظلَّ عدد األطراف فيه 

ى اتفاق امتيازات وحصانات منظمة الطاقة االندماجية الدولية المختصة بمشروع المفاعل التجريبي الحراري النووي الدولي من أجل تنفيذه عل
، ظلَّت حالة هذا االتفاق كما ٢٠٢٠وفي عام   .٢٠٠٧تشرين األول/أكتوبر    ٢٤نفاذه في  بدأ  ).  INFCIRC/703(الُمستَنَسخ في الوثيقة    نحو مشترك

  أطراف.  ٦هي بدون تغيير، حيث ظلَّ عدد األطراف فيه  

 



GC(65)/5 
  ١٦٩الصفحة 

  مفاعالت القوى النووية قيد التشغيل وقيد التشييد في العالم  -١٢الجدول ألف 
  (أ) )٢٠٢٠كانون األول/ديسمبر   ٣١(الحالة في 

  البلد 

  المفاعالت قيد التشييد   المفاعالت قيد التشغيل
دة   إمدادات الكهرباء المولـَّ

  ٢٠٢٠نووياً في عام 
التشغيلية  إجمالي الخبرة 

 ٢٠٢٠حتى نهاية عام 

  عدد الوحدات 
  المجموع 

بالميغاواط  
  (الكهربائي)

عدد  
 الوحدات 

المجموع  
بالميغاواط  
  (الكهربائي)

- تيراواط
  ساعة

النسبة  
المئوية من  

  اإلجمالي 
  األشهر  األعوام 

٨۲ ٣٨  االتحاد الروسي   ١ ٢٠٫٧ ٢٠١٫٨ ٤٥٩ ٣ ٣ ٥٧٨ ۲٣٧  ٥ 
٥۲ ١ ٦٤١ ١ ٣  األرجنتين   ٢ ٩١ ٧٫٥ ١٠٫٠ 

٦٫۲   ٤١٥ ١  أرمينيا   ٨ ٤٦ ٣٤٫٥ 
١۲١ ٧ ٧  إسبانيا    ٨٥٥٫  ٢٫٢۲  ۰٣٥  ١ 
۲٨٥ ١١٫٣ ٦٠٫٩   ١١٣ ٨ ٦  ألمانيا  ٧ 

٣٥۰ ٤ ٣ ٣٤٥ ١ ١  اإلمارات العربية المتحدة  ١٫١ ١٫٦ ۰ ٥ 
٧۰١ ١٣ ١٥  أوكرانيا   ٢ ۲ ۰٧۰  ٥٫٧١  ٢٫١٥  ٦ ٥٣٣ 
٨٥٫ ٩٧٤ ١ ٩١٥ ١  ) اإلسالمية-جمهورية (إيران   ٧١٫  ٤ ٩ 

٨۰۲ ۲ ٢ ٣١٨ ١ ٥  باكستان   ٥ ٨٧ ٧٫١ ٩٫٦ 
۰٣٤ ١ ١ ٨٨٤ ١ ٢  البرازيل   ١٫ ١٣٫٢۲  ٣ ٥٩ 

۰٣١ ٣٩٫١ ٣٢٫٨   ٩٤٢ ٥ ٧  بلجيكا   ٧ 
٦۰۰ ۲ ٢  بلغاريا    ٩١٦ ٤٠٫٨ ١٥٫٩  ٣ 

۰١٦ ۲ ٢    بنغالديش       
۰١١ ١ ١  بيالروس   ١ ١ ۰١١  ١٫٠ ٠٫٣ ۰ ٢ 

٨۲۲ ۲ ٢    تركيا     غير منطبق  غير منطبق  
٤٨٫۲   ٩٣٤ ٣ ٦  الجمهورية التشيكية   ١٠ ١٧٦ ٣٧٫٣ 
٣۲ ٢٤  جمهورية كوريا  ٥ ٤ ١٥٠ ۰٣٦  ٦٫٩ ١٥٢٫٦۲  ٢ ٥٩٦ 

۰٨٦ ١ ٢  جنوب أفريقيا     ٫٦١١  ٥٫٩ ۲٧  ٣ 
۰۰٣ ١ ٢  رومانيا     ٦٫۰١  ٩١٩٫  ١١ ٣٧ 
۰٨٨ ٢ ٨٣٧ ١ ٤  سلوفاكيا   ٤١٤٫  ١٥٣٫  ٧ ١٧٦ 
۸٣٧٫ ٦٫٠   ٦٨٨ ١  سلوفينيا   ٣ ٣٩ 
٦ ٨٨٢ ٦  السويد     ٫٤٤٧  ٨٢٩٫  ٠ ٤٧٤ 

۰٩٦ ۲ ٤  سويسرا     ۲۳٫۰ ٫٩۳۲  ٨۲۲  ١١ 
١٢ ٥٦٥ ١٣ ٥٢٨ ٤٧ ٥٠  الصين   ٨ ٤١٨ ٤٫٩ ٣٤٤٫٧ 
۰٣٧ ٦١ ٥٦  فرنسا   ١ ١ ۰٦٣  ٫٦ ٣٣٨٫٧۰٧  ۲ ٠ ٣٣٧ 
۰۰٦ ١ ١ ٧٩٤ ۲ ٤  فنلندا   ٤٫۲۲  ٤ ١٦٧ ٣٣٫٩ 

٥۲        كازاخستان   ١٠ 
٦١٤٫ ٩٢٫٢   ٦٢٤ ١٣ ١٩  كندا   ٦ ٧٨٨ 

۲٥٥ ١ ٢  المكسيك    ٫٩۰١  ٩٤٫  ١١ ٥٧ 
٣۲٩ ٨ ١٥  المملكة المتحدة   ٣ ٢ ۰٦۲  ٧ ٦٣٤ ١ ١٤٫٥ ٤٥٫٧ 

٥٥۲ ٦ ٢٢  الهند  ٤ ٤ ٧۲٨  ٤٫۰٤  ۳٣٫  ١١ ٥٤٨ 
۰۲٩ ١ ٤  هنغاريا     ٢١٥٫  ٤٨٫٠ ۲١٤  ٢ 
۲٤٨ ١  هولندا     ٩٣٫  ٣٣٫  ٠ ٧٦ 

٣٤۲ ۲ ٢ ٥٥٣ ٩٦ ٩٤  الواليات المتحدة األمريكية   ٤ ١٩٫٧ ٧٨٩٫٩ ۰۰٦  ١٠ 
١٤٣٫ ٦٥٣ ۲ ٢ ٦٧٩ ٣١ ٣٣  اليابان   ١ ٥٫١ ۲٩٣  ٦ 

٢٤٤  (ب)، (ج) المجموع    ٣٩٢  ٦١٢  ٥٤  ٤٣٥ ٥٢  ٢  ٥٥٣٫٢  
 

١٨ ۲٧٧  ١٠ 

   ملحوظة:

  . ٢٠٢١حزيران/يونيه  ١ بحلول) PRIS) (www.iaea.org/prisالمعلومات عن مفاعالت القوى (نظام ب الوكالة الخاص نظام    (أ) 

  . ميغاواط (كهربائي) قيد التشغيل ٣٨٤٤وحدات،  ٤ مجموع األرقام هذا يتضمَّن البـيانات التالية الواردة من تايوان، الصين:    (ب)

عاماً،    ٤٣أشهر) وليتوانيا (  ١٠عاماً،    ٢٥أشهر) وكازاخستان (  ٨عاماً،    ٨٠قة في إيطاليا (يشمل إجمالي الخبرة التشغيلية أيضاً المحطات المغل    (ج)
  أشهر).  ٨عاماً،  ٢٣٢أشهر)، والمحطات المغلقة والعاملة في تايوان، الصين ( ٦
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  ٢٠٢٠مشاركة الدول األعضاء في أنشطة مختارة للوكالة في عام   -١٣الجدول ألف 

   الدولة العضو
  عدد عقود 
واتفاقات  
  البحوث 

  عدد المراكز 
  المتعاونة 

  الخدمات المقدَّمة للدول األعضاء 

 (أ) شبكة ألميرا
 جرعات مراجعات قياس 

  العالج اإلشعاعي 
  خدمات تشعيع

  النباتات 

    ٤  ١  ٥٢  االتحاد الروسي 

   ٢  ١   ٩  إثيوبيا

      ٢  أذربيجان 

   ٣  ٢  ١  ٤٦  األرجنتين 

   ٣  ١   ٥  األردن 

      ٢  أرمينيا 

       إريتريا

    ٢  ٢  ٤٢  إسبانيا

    ٣  ١  ٤٢  أستراليا 

   ٤  ١   ٤  ستونيا إ

   ١٢  ٢   ١١  إسرائيل 

  ١      إسواتيني 

       أفغانستان 

    ١   ٧  إكوادور 

   ٦    ٢  ألبانيا

  ٣   ٦   ٤٤  ألمانيا

    ٣  ١  ٢  اإلمارات العربية المتحدة

       أنتيغوا وبربودا 

   ٩  ١  ٢  ٢٧  إندونيسيا 

       أنغوال 

  ١   ١   ٨  أوروغواي 

    ١    أوزبكستان 

      ٦  أوغندا 

   ٤  ١   ٢٤  أوكرانيا 

    ٣   ١٧  ) اإلسالمية-جمهورية (إيران 

  ١   ١   ٢  آيرلندا 

    ١    آيسلندا 

    ٨  ٣  ٤١  إيطاليا 

      ١  بابوا غينيا الجديدة 

       باراغواي 

   ١٢  ١  ١  ٣٩  باكستان 

       باالو

       البحرين 

    ٤  ٣  ٥٨  البرازيل 

       بربادوس 

    ١  ١  ١٢  البرتغال 
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   الدولة العضو
  عدد عقود 
واتفاقات  
  البحوث 

  عدد المراكز 
  المتعاونة 

  الخدمات المقدَّمة للدول األعضاء 

 (أ) شبكة ألميرا
 جرعات مراجعات قياس 

  العالج اإلشعاعي 
  خدمات تشعيع

  النباتات 

       بروني دار السالم

    ٢   ١٧  بلجيكا 

   ١٩  ٢   ٧   بلغاريا

       بليز 

      ١٧  بنغالديش 

    ١   ١  بنما 

      ١  بنن 

      ١  بوتسوانا 

     ١  ٩  بوركينا فاسو 

       بوروندي 

   ٧  ٣   ١  البوسنة والهرسك 

    ٦  ١  ٢٤  بولندا 

      ١  المتعددة القوميات  - دولة ،بوليفيا

    ١   ٩  بيرو 

    ١   ٦  بيالروس 

   ٣٣  ٢  ١  ٢٧  تايلند 

       تركمانستان 

   ٢١  ٢   ٢٠  تركيا 

   ٢    ١  ترينيداد وتوباغو 

      ١  تشاد

  ١      توغو 

   ٤  ١   ١٧  تونس 

    ١   ٧  جامايكا

    ١   ١  الجبل األسود

      ٦  الجزائر 

      ١  جزر البهاما 

       جزر مارشال 

       جمهورية أفريقيا الوسطى 

    ١   ٨  الجمهورية التشيكية 

       الجمهورية الدومينيكية 

    ١   ٩   العربية السوريةالجمهورية 

       الكونغو الديمقراطية  جمهورية

  ١  ١    ٣  جمهورية تنزانيا المتحدة

    ٢  ٢  ٣٧  جمهورية كوريا

      ١  الشعبية  جمهورية الو الديمقراطية

   ٣     جمهورية مولدوفا 

   ١٦  ٣   ٣٠  جنوب أفريقيا 
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   الدولة العضو
  عدد عقود 
واتفاقات  
  البحوث 

  عدد المراكز 
  المتعاونة 

  الخدمات المقدَّمة للدول األعضاء 

 (أ) شبكة ألميرا
 جرعات مراجعات قياس 

  العالج اإلشعاعي 
  خدمات تشعيع

  النباتات 

      ١  جورجيا

       جيبوتي 

    ١   ٤  الدانمرك 

       دومينيكا 

       رواندا 

   ٣٢  ٤   ١٩  رومانيا 

  ٣   ١   ٧  زامبيا 

      ٣  زمبابوي 

       سان مارينو 

       سانت فنسنت وجزر غرينادين 

       سانت لوسيا

   ١٣  ١   ١٢  سري النكا 

       السلفادور 

    ٣   ٧  سلوفاكيا 

   ٤  ١   ١٠  سلوفينيا 

    ٣   ٩  سنغافورة 

  ١  ٣    ٧  السنغال 

   ٣    ٧  السودان 

    ٢   ٩  السويد 

    ٣  ٢  ١٠  سويسرا 

       سيراليون 

       سيشيل 

    ١   ١٢  شيلي 

  ١  ١٦  ٥   ١٠  صربيا 

    ٣  ٢  ١٠٠  الصين 

   ١  ١    طاجيكستان 

   ٨  ١    العراق 

       ُعمان 

       غابون 

      ١٤  غانا

       غرينادا 

   ٢    ٧  غواتيماال 

       غيانا

       فانواتو 

    ٥  ٢  ٥٨  فرنسا 

    ١  ١  ١٢  الفلبين 

    ٢    ) البوليفارية-جمهورية  (فنزويال 



GC(65)/5 
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   الدولة العضو
  عدد عقود 
واتفاقات  
  البحوث 

  عدد المراكز 
  المتعاونة 

  الخدمات المقدَّمة للدول األعضاء 

 (أ) شبكة ألميرا
 جرعات مراجعات قياس 

  العالج اإلشعاعي 
  خدمات تشعيع

  النباتات 

    ١   ١٢  فنلندا 

       فيجي

    ٣  ١  ٢١  فييت نام 

  ١  ٣  ١    قبرص 

    ١    قطر 

      ٢  قيرغيزستان 

    ١   ١  كازاخستان 

  ١     ٥  الكاميرون 

       الكرسي الرسولي 

  ١  ١٢  ٢   ١٣  كرواتيا 

   ٣     كمبوديا 

    ٣   ٣٥  كندا 

    ٣   ١٤  كوبا

      ١  كوت ديفوار 

    ١  ١  ١٠  كوستاريكا 

      ٥  كولومبيا

       الكونغو 

    ١  ١  ٦  الكويت 

  ١  ٤  ١   ١٥  كينيا 

   ٥  ١    التفيا 

   ٩  ١   ٧  لبنان 

       لختنشتاين 

    ١   ١  لكسمبرغ 

   ٤     ليبيا 

       ليبيريا 

   ٩  ٣   ٩  ليتوانيا 

       ليسوتو 

       مالطة 

      ١  مالي 

   ٢٥  ١  ١  ٢٥  ماليزيا

    ١   ٣  مدغشقر 

    ١  ١  ٢٠  مصر 

    ١  ١  ٢٣  المغرب 

   ٣  ١   ٥  مقدونيا الشمالية 

   ١٣  ٣  ٢  ٣٢  المكسيك

       مالوي 

   ٨  ١  ١  ٦  المملكة العربية السعودية 
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   الدولة العضو
  عدد عقود 
واتفاقات  
  البحوث 

  عدد المراكز 
  المتعاونة 

  الخدمات المقدَّمة للدول األعضاء 

 (أ) شبكة ألميرا
 جرعات مراجعات قياس 

  العالج اإلشعاعي 
  خدمات تشعيع

  النباتات 

    ٥  ١  ٤٣  المملكة المتحدة 

    ١   ٣  منغوليا 

       موريتانيا 

      ٥  موريشيوس 

   ٣      موزامبيق

       موناكو 

   ٦  ١   ٤  ميانمار 

  ١  ١    ٢  ناميبيا 

    ٢  ١  ٣  النرويج 

    ٤   ٩  النمسا 

   ١٥    ١  نيبال 

  ١      النيجر 

  ١  ١    ٤  نيجيريا 

      ١  نيكاراغوا 

    ١   ٦  نيوزيلندا 

       هايتي

   ٦  ٣  ١  ٧٢  الهند

   ٢     هندوراس 

  ١  ٢١  ٣  ٢  ٢٠  هنغاريا 

  ٢   ٤  ١  ١١  هولندا 

    ٧  ١  ١٠٧  الواليات المتحدة األمريكية 

    ٥  ٢  ٤٣  اليابان 

       اليمن 

    ٦   ١٨  اليونان 

  ٢٣  ٣٩٦  ١٩٢  ٤٦  ١٧١٠  المجموع 

  
___ ___________________  

 شبكة المختبرات التحليلية لقياس النشاط اإلشعاعي البيئي. شبكة ألميرا: (أ)
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  ٢٠٢٠) في عام AMRASالبعثات االستشارية بشأن البنية األساسية الرقابية لألمان اإلشعاعي (بعثات   -١٤الجدول ألف 

  البلد   النوع 

  ميانمار   AMRASبعثة 

  ٢٠٢٠) في عام EduTAبعثات تقييم التعليم والتدريب (بعثات   -١٥الجدول ألف 

  البلد   النوع 

  األردن   EduTAبعثة 

  )ICERRمراكز الوكالة الدولية المعيَّنة القائمة على مفاعالت البحوث (مراكز   -١٦الجدول ألف 

  سنة التعيين   البلد   المنظمة/مركز البحوث  النوع 

  ٢٠٢٠  رومانيا   معهد البحوث النووية بيتيستي   ICERRمركز 

إعادة تعيين مركز  
ICERR  

باالشتراك مع  مركزا البحوث في ساكلي وكاداراش،  
  معهد الوقاية من اإلشعاعات واألمان النووي 

  ٢٠٢٠  فرنسا 

  ٢٠١٩  جمهورية كوريا  المعهد الكوري لبحوث الطاقة الذرية   ICERRمركز 

  ٢٠١٧  بلجيكا   مركز البحوث النووية البلجيكي   ICERRمركز 

وأوك ريدج التابعان  المختبران الوطنيان في إيداهو  ICERRمركز 
  لوزارة الطاقة في الواليات المتحدة

  ٢٠١٧  الواليات المتحدة األمريكية 

  ٢٠١٦  االتحاد الروسي   معهد بحوث المفاعالت النووية   ICERRمركز 

  ٢٠١٥  فرنسا   مركزا البحوث في ساكلي وكاداراش   ICERRمركز 

  ٢٠٢٠) في عام imPACTالبعثات المتكاملة لبرنامج العمل من أجل عالج السرطان التابع للوكالة (بعثات   -١٧الجدول ألف 

  البلد   النوع 

  جمهورية أفريقيا الوسطى   imPACTبعثة 

  مالي   imPACTبعثة 

  السنغال    imPACTبعثة 

  ٢٠٢٠) في عام INIRبعثات االستعراض المتكامل للبنية األساسية النووية (بعثات   -١٨الجدول ألف 

  البلد   النوع 

  بيالروس   INIRمن بعثة  ٣المرحلة 

  ٢٠٢٠) المعيَّنون في عام INMAأعضاء األكاديمية الدولية لإلدارة النووية (أكاديمية   –١٩الجدول ألف 

  سنة التعيين   البلد   المنظمة/مركز البحوث  النوع 

  ٢٠٢٠  هنغاريا   جامعة بودابست للتكنولوجيا والعلوم االقتصادية   INMAأكاديمية 

  ٢٠٢٠  أفريقيا جنوب   ويست-جامعة نورث   INMAأكاديمية 

  ٢٠٢٠  جنوب أفريقيا   جامعة ويتووترزالند  INMAأكاديمية 

  ٢٠٢٠) في عام INSARRبعثات التقييمات المتكاملة ألمان مفاعالت البحوث (بعثات   -٢٠الجدول ألف 

  البلد   النوع 

  الجمهورية التشيكية   INSARRبعثة 
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  ٢٠٢٠) في عام IRRSبعثات خدمة االستعراضات الرقابية المتكاملة (بعثات   -٢١الجدول ألف 

  البلد   النوع 

  اليابان   IRRSمتابعة بعثة 

  ليتوانيا   IRRSمتابعة بعثة 

  مالطة   IRRSمتابعة بعثة 

  ٢٠٢٠) في عام KMAVبعثات في إطار الزيارة للمساعدة في مجال إدارة المعارف (بعثات    -٢٢الجدول ألف 

  البلد   المنظمة/محطة القوى النووية   النوع 

  شيلي   لجنة الطاقة النووية الشيلية   KMAVبعثة 

المنظمة المعنية بالتصرف في النفايات المشعة (الشركة العمومية المحدودة   KMAVبعثة 
  )PURAMللتصرف في النفايات المشعة 

  هنغاريا 

المنظمة المعنية بالتصرف في النفايات المشعة (الوكالة النووية للنفايات المشعة   KMAVبعثة 
ANDR(  

  رومانيا 

  أوزبكستان   المنظمات الوطنية المعنية بوضع برامج نووية وطنية   KMAVبعثة 

المنظمات الوطنية المعنية بالتكنولوجيا النووية وبرامج القوى النووية الجديدة   KMAVبعثة 
  المحتملة في المستقبل 

  فييت نام 

  ٢٠٢٠) في عام OSARTبعثات فرقة استعراض أمان التشغيل (بعثات    -٢٣الجدول ألف 

  البلد   النوع 

  باكستان   OSARTبعثة 

  فنلندا   OSARTمتابعة بعثة 

  ٢٠٢٠) في عام PROSPERبعثات استعراض النظراء للخبرة المكتسبة بشأن أداء األمان التشغيلي (بعثات   -٢٤الجدول ألف 

  البلد   النوع 

  بلجيكا   PROSPERبعثة 

  ٢٠٢٠) في عام SALTOبعثات جوانب أمان التشغيل الطويل األجل (بعثات    -٢٥الجدول ألف 

  البلد   النوع 

  رومانيا   SALTOبعثة 

  السويد   SALTOمتابعة بعثة 

  ٢٠٢٠) في عام  TSRبعثات استعراض األمان التقني (بعثات   -٢٦الجدول ألف 

  البلد   النوع 

  نيجيريا   استعراض متطلبات األمان 

  هنغاريا   استعراض أمان التصميم

  ٢٠٢٠) في عام SCCIPبعثات عملية التحسين المستمر لثقافة األمان (بعثات   -٢٧الجدول ألف 

  البلد   النوع 

  االتحاد الروسي   SCCIPبعثة 
 



الدولي للفیزیاء النظریة، الذي یـُشار إلیھ قانوناً باسم "المركز الدولي للفیزیاء النظریة"  یجري تشغیل مركز عبد السالم  *
 نیابة عن المنظمتین.  بالوتتولـَّى الیونسكو إدارتھ   كبرنامج مشترك بین الیونسكو والوكالة.

 واللجنة األوقیانوغرافیة الحكومیة الدولیة.  للبیئةبمشاركة برنامج األمم المتحدة  **
 

 الھیكل التنظیمي
 )۲۰۲۰كانون األول/دیسمبر    ۳۱(حتى 

 

الخدمات التقنیة 
 والعلمیة 

 إدارة 
 المعلومات 

المفاھیم  
 والتخطیط

 جیمالعملیات 

 العملیات باء

 العملیات ألف

 إدارة 
 الضمانات

 دارة العلومإ
 ة والتطبیقات النووی

 العلوم الفیزیائیة  
 والكیمیائیة 

 الموارد 
 البشریة

تكنولوجیا  
 المعلومات 

 الخدمات العامة 
 

خدمات المؤتمرات  
 والوثائق

المیزانیة  
 والمالیة

 دارة إ
 ریة ادالشؤون اإل

 الصحة 
 البشریة

الشعبة المشتركة 
والوكالة بین الفاو  

الستخدام التقنیات 
النوویة في األغذیة 

 والزراعة 

مكتب الشؤون  
 القانونیة

 األمن 
 النووي

األمان  
اإلشعاعي وأمان  

النقل وأمان  
  

أمان المنشآت  
 النوویة

 إدارة األمان 
 واألمن النوویین 

 مختبرات 
البیئة التابعة  

 للوكالة** 

 مكتب الخدمات 
 اإلشرافیة الداخلیة

مكتب اإلعالم  
العام  

  

التخطیط  
والمعلومات 

 وإدارة المعارف

 القوى 
 النوویة

دورة الوقود 
النووي 

وتكنولوجیا 
  

 إدارة 
 الطاقة النوویة 

 برنامج العمل 
من أجل عالج 

 السرطان 

دعم وتنسیق  
 البرنامج 

  الالتینیة أمریكا
 والكاریبي

 أوروبا

آسیا والمحیط  
 الھادئ 

 أفریقیا

 إدارة 
 التعاون التقني

 أمانة جھازي 
 تقریر السیاسات 

 مكتب المدیر العام 

 المدیر العام 
 غروسي  ماریانو رافائیل السید 

)* مركز عبد السالم الدولي للفیزیاء النظریة(  
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