
2021التقرير السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام 



  تصدير من المدير العام 
  رافائيل ماريانو غروسي 

 
د2021في ـعام   َ   ، وال نحن ف ت ر ت  19-، لم تتراجع ـجائـحة كوفـي  َ َ          

      َّ                                                   فقد نف ذت الوكالة الدولية للطاقة الذرية نشــــاطها البرنامجي   عزيمتنا.  
ــه بمبادراتها المبتكرة من  ــطالع في الوقت نفسـ المخطط له مع االضـ

                         ِّ                  تحسين الخدمات التي تقد  مها لدولها األعضاء.أجل 

من أنشــطة التحقق،   3000   َّ                         ونف ذ مفتشــو الضــمانات أكثر من  
رغم الصـــــعوـبات والتـكاليف اإلضـــــافـية المترتـبة على لوائح الحجر 

د ة بســــــبب ـجائـحة كوفـي ة من  .19-           َّ                    الصـــــحي المطب ـق اـل َّ              وتمك ـنت الوـك     
ُّ                   َّ                       خص  جميع الدول التي نف ذت الوكالة ضمانات فيها.استخالص استنتاجات قائمة على أسس سليمة فيما ي     

ل  طت األضــواء على الطاقة النووية بســبب اقتران قضــية تغي ر المناخ التي ما فتئت  2021وفي عام    ّ ِ                                                 ُّ                       ، ســ  ُ    
ــقف                ً                                      تزداد إلحاحا  بحاالت نقص الطاقة في أوروبا وفي غيرها. وألول مرة منذ عقد من الزمن، رفعت الوكالة ســ

ــأن ا ــرين الثاني/نوفمبر،   لنمو المحتمل للقدرة على توليد القوى النووية في الحالة المرتفعة.توقعاتها بشــ وفي تشــ
ُ                                     اضطلعت  بقيادة فريق الوكالة في مؤتمر المناخ     ً                                                   حرصا  على أن يكون للطاقة النووية مقعد على طاولة الحوار    26-      

  في أرفع المستويات عند مناقشة سياسات الطاقة والمناخ.

ــتمر إحراز التقد م في عملنا البالغ األهمية في مجال وفي ظل تزايد   األمان    ي                                          ُّ                                 االهتمام بالطاقة النووية، اســ
   َّ                                                                              ووف ر المؤتمر الدولي بشـــأن عقد من التقدم المحرز بعد فوكوشـــيما داييتشـــي: االســــتفادة من   .ينالنوويواألمن  

ــهد  ــتفادة لإلمعان في تعزيز األمان النووي، والذي شـ ــة  مهمة لكي يناقش  الدروس المسـ ــورا  كبيرا ، فرصـ ً                 حضـ       ً      ً     
                             ُّ                                                                 مندوبون رفيعو المستوى التقد م الثابت على صعيد إدماج الدروس المستفادة في ثقافة األمان المعاصرة.

ــائل جديدة أفضـــل     ــتحدثنا وسـ ــاطها البرنامجي المخط ط له، فقد اسـ ــلت الوكالة تنفيذ نشـ َّ                                     وفي حين واصـ                                                   
  تها على استخدام العلوم والتكنولوجيا النووية في األغراض السلمية.لمساعدة الدول األعضاء على بناء قدرا

َّ                                                                                            وتتوخ ى مبادرة تســـخير التكنولوجيا النووية لمكافحة التلوث بالمواد البالســـتيكية (مبادرة نيوتك لمكافحة          
ـــ  تيكية والرصــــد  التلوث بالمواد البالســــتيكية) إدماج التقنيات النووية في الجهود الرامية إلى تدوير المواد البالسـ

                                                               ً      ً                 البحري للمواد البالستيكية الدقيقة، وقد اجتذبت المبادرة اهتماما  كبيرا  من الدول األعضاء.

وقوبـلت مـبادرة العـمل المتـكاـمل لمـكافـحة األمراض الحيوانـية المصـــــدر ـبالحـفاوة على نـطاق واســـــع من    
دولة، كما بلغ    150منســـقين وطنيين نحو                                                           َّ   الدول األعضـــاء من جميع القارات، إذ بلغ اآلن عدد الدول التي عي نت 

                          ُ                 ً   وكانت مبادرة زودياك، كما ي طلق عليها اختصــــارا ،         ً مختبرا .  120عدد المختبرات الوطنية المشــــاركة أكثر من 
ُ                           موضوع المناقشات الرفيعة المستوى التي ع قدت خالل المحفل العلمي لعام                                        2021.  

  

  



ــا   ــتعداد لتقديم المســ ــاق أثناء حاالت  وكانت الوكالة على أهبة االســ ــاء على قدم وســ عدة للدول األعضــ
ائـمة على تقنـية   وإـتاـحة المـعارف الالزـمة    RT-PCRالطوارئ. وعن طريق مواصــــــلة توفير مـعدات االختـبار الـق

ــدي للطوارئ الناجمة عن جائحة كوفيد ــال برنامجنا للتصـ ــتخدامها، أمكننا إيصـ مليون    30إلى أكثر من   19-السـ
                   ً                                                   على وجه الســرعة أيضــا  في أعقاب الكوارث الطبيعية والصــناعية في شــتى أنحاء  شــخص، مع تقديم المســاعدة  

  العالم.

ــين بحلول عام    ــؤون الداخلية، أد ى العمل الرامي لتحقيق التكافؤ بين الجنس ــعيد الش إلى    2025                             َّ                                                    وعلى ص
ا، ليصــل التوازن بين % في عدد النســاء العامالت باألمانة في الفئة الفنية والفئات العلي4 تربو علىزيادة ســنوية 

  الجنسين اآلن إلى مستوى غير مسبوق في أي وقت مضى.

                                      ً                َّ                                        وـسوف تطالعون في الصفحات التالية توضيحا  للكيفية التي نف ذت بها الوكالة أنشطتها األساسية مع إدماج   
 ا بعده.وم 2022                                       ً                                         ابتكاراتها في أسس سوف تستفيد منها كثيرا  في خضم الفرص والتحديات المطروحة خالل عام 

  

  رافائيل ماريانو غروسي

  المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
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 2021السنوي لعام  تقرير الوكالة
                                                                               ً      ً      الفقرة ياء من المادة السادسة من النظام األساسي على أن يعد مجلس المحافظين "تقريرا  سنويا  يقدم  تنص

  لى المؤتمر العام حول شؤون الوكالة وحول أي مشاريع أقرتها الوكالة".إ

 2021كانون األول/ديسمبر  31كانون الثاني/يناير إلى   1يغطي هذا التقرير الفترة من 
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ُ                                                وافق المؤتمر المعني بالنظام األســاســي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي ع قد في المقر الرئيســي لألمم المتحدة في نيويورك، في                                                                         23  
ويقع المقر الرئيسـي للوكالة في  .1957تموز/يوليه   29نفاذه في ، على النظام األسـاسـي للوكالة الذي بدأ  1956تشـرين األول/أكتوبر 

   فيينا.
  2022حقوق النشر محفوظة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، 

 

  الدول األعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
  )2021األول/ديسمبر كانون  31(حتى 

  االتحاد الروسي
  إثيوبيا 

  أذربيجان 
  األرجنتين

  األردن 
  أرمينيا
  إريتريا 
  إسبانيا
  أستراليا
  إستونيا
  إسرائيل
  إسواتيني

  أفغانستان 
  إكوادور 

  ألبانيا 
  ألمانيا

  اإلمارات العربية المتحدة
  أنتيغوا وبربودا

  إندونيسيا 
  أنغوال

  أوروغواي 
  أوزبكستان 

  أوغندا
  أوكرانيا 
  - جمهورية(إيران 

  )اإلسالمية   
  آيرلندا
  آيسلندا
  إيطاليا

  بابوا غينيا الجديدة 
  باراغواي 

  باكستان 
  باالو

  البحرين 
  البرازيل
  بربادوس 
  البرتغال

  بروني دار السالم 
  بلجيكا
  بلغاريا
  بليز

  بنغالديش
  بنما
  بنن

  بوتسوانا
  بوركينا فاسو 

  بوروندي
  البوسنة والهرسك 

  بولندا 
  المتعددة   -دولة ، بوليفيا

  القوميات   
  بيرو

  بيالروس 
  تايلند 

  تركمانستان 
  تركيا

  ترينيداد وتوباغو
  تشاد

  توغو 
  تونس

  جامايكا 
  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

  جورجيا 
  جيبوتي 

  الدانمرك 
  دومينيكا
  رواندا

  رومانيا 
  زامبيا

  زمبابوي 
  ساموا 

  سان مارينو
  سانت فنسنت وجزر  

  غرينادين   
  سانت لوسيا

  سري النكا 
  السلفادور 
  سلوفاكيا 
  سلوفينيا

  سنغافورة 
  السنغال
  السودان 
  السويد

  سويسرا 
  سيراليون 
  سيشيل
  شيلي
  صربيا
  الصين

  طاجيكستان 
  العراق 
ُ    ع مان     

  غابون 
  غانا

  غرينادا
  غواتيماال

  غيانا
  فانواتو
  فرنسا 
  الفلبين

  -جمهورية(فنزويال 
  )البوليفارية   

  فنلندا 
  فيجي

  فييت نام 
  قبرص 

  قطر 
  قيرغيزستان 
  كازاخستان 
  الكاميرون 

  الكرسي الرسولي 
  كرواتيا 
  كمبوديا
  كندا
  كوبا

  كوت ديفوار 
  كوستاريكا 
  كولومبيا
  الكونغو 
  الكويت
  كينيا

  التفيا 
  لبنان

  لختنشتاين
  لكسمبورغ 

  ليبيا 
  ليبيريا
  ليتوانيا 
  ليسوتو
  مالطة 
  مالي

  ماليزيا
  مدغشقر 

  مصر 
  المغرب 

  مقدونيا الشمالية
  المكسيك 
  مالوي 

  المملكة العربية السعودية
  المملكة المتحدة لبريطانيا  

  العظمى وآيرلندا    
  الشمالية   

  منغوليا
  موريتانيا

  موريشيوس 
  موزامبيق 

  موناكو 
  ميانمار 
  ناميبيا 

  النرويج 
  النمسا
  نيبال 
  النيجر
  نيجيريا

  نيكاراغوا 
  نيوزيلندا
  هايتي
  الهند

  هندوراس 
  هنغاريا 
  هولندا

  الواليات المتحدة األمريكية
  اليابان
  اليمن
  اليونان

  



ً دولة عضوا
173 2 568

موظفاً في الفئة الفنیة وفئة الخدمات العامة

مكتبان لالتصال
نیویورك

جنیف 2
مكتبان إقلیمیان 

للضمانات
طوكیو • تورنتو 2

384.33 ملیون یورو
مجموع المیزانیة العادیة لعام 2021* 

84 ملیون یورو
النفقات الخارجة عن المیزانیة في عام 2021 

146
من البلدان واألقالیم التي تتلقى الدعم من خالل برنامج 

الوكالة للتعاون التقني،

15
مختبراً دولی�ا

فیینا • زایبرسدورف • موناكو

11
اتفاقیة متعددة األطراف

* على أساس متوسط سعر الصرف المعمول بھ في األمم المتحدة والبالغ 0.843 دوالر أمریكي لكِلّ 1.00 یورو. في حین تبلغ القیمة اإلجمالیة للمیزانیة العادیة 392.85 ملیون یورو على أساس سعر الصرف البالغ 1.00 دوالر أمریكي لكل 1.00 یورو.

الوكالة

منھا 34 بلداً من أقل البلدان نمواً

المسؤولیة
النوویة

األمان
النووي

األمن
النووي  • •



1ملیون
أكثر من 

مادة متاحة في مكتبة الوكالة

151
 منشوراً أصدرتھا الوكالة 

في عام 2021

210 000

بزیادة قدرھا 25% منذ عام 2020

النسخة اإلنكلیزیة

1 000 000

بزیادة قدرھا 61% منذ عام 2020

اللغات األخرى

56

186
دولة مرتبطة باتفاق ضمانات نافذ 

منھا 

138

133
من المشاریع البحثیة المنسقة 

الجاریة من أجل تطویر 
تكنولوجیا جدیدة

973
من مشاریع التعاون التقني 

الجاریة

2021 في سطور

دولة مرتبطة ببروتوكول 
إضافي نافذ

من المراكز المتعاونة العاملة مع الوكالة

زوار موقع الوكالة الشبكي iaea.org شھری�ا 

وھي مؤسسات عیَّنتھا الدول األعضاء 
لدعم أنشطة الوكالة 

في 31 كانون األول/دیسمبر 2021
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  مجلس المحافظين 

 
         ً            دولة عضــــوا  ويجتمع في    35وهو يتألف من    ُ  ِ                                            ي شــــر ف مجلس المحافظين على عمليات الوكالة الجارية.  -1

  مرات في السنة، أو أكثر إذا اقتضت ذلك حاالت معينة. خمساألحوال العادية 

ا النووـية  في    2021وفي مـجال التكنولوجـيات النووـية، نظر المجلس خالل ـعام    -2 اســـــتعراض التكنولوجـي
  .2021لعام 

تقرير األمن النووي  و  2021اســـــتعراض األـمان النووي لـعام وفي مـجال األـمان واألمن، ـناقش المجلس    -3
  .2021لعام 

التحقق، نظر المجلس في    -4 ا يتعلق ـب ام  وفيـم اـنات لـع ذ الضــــــم ووافق على بروتوكولين   ،2020تقرير تنفـي
ونظر المجلس في تقارير المدير العام بشـأن التحقق والرصـد في جمهورية إيران اإلسـالمية في ضـوء   إضـافيين.

المســـــاـئل المتعلـقة بتنفـيذ اتـفاق    وأبقى المجلس قـيد نظره ).2015(  2231قرار مجلس األمن الـتابع لألمم المتـحدة 
ــمانات المعقود في إطار معاهدة عدم انتشــــار األســــلحة النووية في الجمهورية العربية الســــورية وتطبيق   الضــ

كما نظر المجلس في مـسألة اتفاق الضمانات المعقود بموجب   الـضمانات في جمهورية كوريا الـشعبية الديمقراطية.
  وية مع جمهورية إيران اإلسالمية.معاهدة عدم انتشار األسلحة النو

ووافق على برنـامج الوكـالـة للتعـاون التقني للفترة    2020تقرير التعـاون التقني لعـام  ونـاقش المجلس    -5
2022-2023.  

، وعن المســـــاـعدة التي ـقدمتـها الوـكاـلة لـلدول  19-ونظر المجلس في تقريرين عن الوـكاـلة وـجائـحة كوفـيد  -6
  األعضاء في حاالت الطوارئ.

             َّ                                  االقتراح المقـد م إلى مجلس المحـافظين من الرئيســـــين  ووافق المجلس على التوصـــــيـات الواردة في    -7
ــندوق التعاون التقني للفترة  ــتهدفة لصـ ــتركين للفريق العامل المعني بالميزانية العادية والمبالغ المسـ - 2022المشـ

2023.  
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  تكوين مجلس المحافظين 
)2021 -2022 (  

  الرئيس 

  هيون (المحافظ ممثل جمهورية كوريا)-شين تشايسعادة السيد 

 

  نائبا الرئيس

  سعادة السيد ميغيل كاميلو رويز بالنكو (المحافظ ممثل كولومبيا)

  سعادة السيدة دومينيكا آنا كرويس (المحافظة ممثلة بولندا)

 

  االتحاد الروسي 
  األرجنتين 

  إسبانيا 
  أستراليا 

  ألمانيا 
  اإلمارات العربية المتحدة 

  آيرلندا 
  باكستان 
  البرازيل 
  بوروندي 

  بولندا 
  بيرو 

  الجمهورية التشيكية 
  جمهورية كوريا

  جنوب أفريقيا 
  سلوفينيا 
  السنغال 
  سويسرا 

  الصين 
  غواتيماال 

  فرنسا 
  فنلندا

  فييت نام 
  كندا 

  كولومبيا 
  ليبيا 

  ماليزيا 
  مصر 

  المكسيك
  لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية  المملكة المتحدة 

  النمسا 
  نيوزيلندا 

  الهند 
  الواليات المتحدة األمريكية 

  اليابان 
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  المؤتمر العام

 
     ُّ                                                                                     يضم  المؤتمر العام جميع الدول األعضاء في الوكالة، ويجتمع مرة واحدة في السنة في دورة عادية.  -1

ً                              بناء  على توـصية من مجلس المحافظين   –ووافق المؤتمر    -2 على انـضمام اتحاد ـسانت كرـستوفر (ـسانت   –    
      ً عضوا . 173كان عدد أعضاء الوكالة ، 2021وفي نهاية عام  كيتس) ونيفس إلى عضوية الوكالة.

وبشــأن الوكالة    ؛2022 عام  ميزانيةو  2020واعتمد المؤتمر قرارات بشــأن البيانات المالية للوكالة لعام    -3
وبـشأن األمان النووي واإلـشعاعي؛ وبـشأن األمن النووي؛ وبـشأن تعزيز    ؛19-الدولية للطاقة الذرية وجائحة كوفيد

تي تـضطلع بها الوكالة؛ وبـشأن تعزيز أنـشطة الوكالة المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا النووية  أنـشطة التعاون التقني ال
ة وإدارة المـعارف   ات القوى النووـي ة في غير مـجاالت القوى، وتطبيـق ات النووـي ا يشــــــمل التطبيـق ا، بـم اتـه وتطبيـق

تفاق الـضمانات المعقود بين الوكالة  النووية؛ وبـشأن تعزيز فعالية ـضمانات الوكالة وتحـسين كفاءتها؛ وبـشأن تنفيذ ا
وجمهورية كوريا الشــعبية الديمقراطية في إطار معاهدة عدم انتشــار األســلحة النووية؛ وبشــأن تطبيق ضــمانات  
الوكالة في منطقة الشــرق األوســط؛ وبشــأن شــؤون الموظفين، بما يشــمل التوظيف في أمانة الوكالة والمرأة في  

ــا    األمانة. ــأن التقد م المحرز نحو بدء نفاذ تعديل الفقرة ألف من المادة الرابعة     مقررات                   ً واعتمد المؤتمر أيضــ           ُّ                                                          بشــ
؛ وبشـأن التقرير عن تعزيز كفاءة وفعالية عملية  1999                                        ُ          عشـرة من النظام األسـاسـي للوكالة، والذي اعت مد في عام 

الدول األعضـاء في الوكالة؛    اتخاذ القرارات في الوكالة؛ وبشـأن التقرير عن اسـتعادة المسـاواة في السـيادة لجميع
           ُّ                                                                              ُ          وبشـــأن التقد م المحرز نحو بدء نفاذ تعديل المادة الســـادســـة من النظام األســـاســـي للوكالة، والذي اعت مد في عام 

1999.  
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  مالحظات 

  
ــنوي لعام  هدف  ي  ● ــطلعت بها الوكالة    2021التقرير السـ ــطة ذات األهمية التي اضـ إلى تقديم موجز لألنشـ

امة هيكل  بـصفة ع  ، يتبع43فحة الصـ                                ً     والجزء الرئيـسي من التقرير، بدءا  من   خالل العام المذكور فحـسب.
امج على النحو الوارد في   ا للفترة  البرـن ة وميزانيتـه اـل امج الوـك ة    2021-2020برـن  ).GC(63)/2(الوثيـق

ــيرها على نحو  واألهداف ا ــي من التقرير مأخوذة من تلك الوثيقة وينبغي تفســ لواردة في الجزء الرئيســ
  يتسق مع النظام األساسي للوكالة ومع المقررات الصادرة من جهازي تقرير السياسات.

ويســعى الفصــل التمهيدي المعنون "لمحة عامة" إلى تقديم تحليل بحســب المواضــيع ألنشــطة الوكالة في    ●
َّ                ويمكن االط  الع على مزيد من المعلومات المفصـ لة في آخر صـيغة   التطورات البارزة خالل العام.سـياق                                ِّ          

،  واـستعراض التكنولوجيا النووية ،  تقرير األمن النووي ، واـستعراض األمان النووي أـصدرتها الوكالة من  
  .بيان الضمانات وخلفية بيان الضمانات، وتقرير التعاون التقنيو

ِّ                                                                 إضـــافية تغط  ي جوانب مختلفة من برنامج الوكالة متاحة في شـــكل إلكتروني فقط، على    وثمة معلومات  ●           
  .التقرير السنوي ، إلى جانب iaea.org للوكالة الموقع الشبكي

وال تنطوي التسميات المستخدمة وطريقة عرض المواد في هذه الوثيقة على إبداء أي رأي مهما كان من    ●
  ع القانوني ألي بلد أو إقليم أو بسلطاته أو بتعيين حدوده.جانب األمانة فيما يتعلق بالوض

ِ     وال ينطوي ذكر أـسماء ـشركات أو منتجات معي نة (ـسواء وردت أم لم ترد على أنها مـسج لة) على أي   نية   ● ّ           َّ                                     َّ                                      
َّ                                             النتهاك حقوق الملكية، كما ال ينبغي أن ي فس ر ذلك على أنه تأييد أو توصية من جانب الوكالة.   ُ                                       

تخدم   ● ـس ــ  تخدم في الوثيقة الختامية لمؤتمر    ُ       ويــــ لحة نووية‘ بالمعنى المـس مصـطلح ’الدولة غير الحائزة ألـس
) وفي مـعاـهدة ـعدم انتشـــــار  A/7277نووـية (وثيـقة األمم المتـحدة    ألســـــلـحةلـلدول غير الـحائزة    1968

المعني    ُ                                           وي ســتخدم مصــطلح ’الدولة الحائزة ألســلحة نووية‘ ب األســلحة النووية (معاهدة عدم االنتشــار).
 المستخدم في معاهدة عدم االنتشار.

ــاء كاملة    جميع  ُ     وت ورد   ● ً اآلراء التي أعربت عنها الدول األعضـ ــر الموجزة الجتماعات مجلس                                             في المحاضـ
ه افظين المعقودة في حزيران/يونـي افظين،  .  المـح د وافق مجلس المـح ه  6في  وـق  ، على 2022  حزيران/يونـي

  إلى المؤتمر العام. 2021 لعام السنوي  التقرير إحالة
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  المختصرات 

  

االتفــاق التعــاوني اإلقليمي األفريقي للبحــث والتنميــة والتــدريــب في مجــال العلم    اتفاق أفرا 
  والتكنولوجيا النوويين

االتفاق التعاوني للدول العربية الواقعة في آـسيا للبحث والتنمية والتدريب في مجال    اتفاق عراسيا 
  والتكنولوجيا النوويينالعلم 

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

ــعة والوقود    خدمة "أرتميس" ــتعراضــات المتكاملة المتعلقة بالتصــرف في النفايات المش خدمة االس
  المستهلك، واإلخراج من الخدمة واالستصالح

  منصة التعلم اإللكتروني ألغراض التعليم والتدريب  CLP4NETمنصة 

لمبادرة الـشاملة لبناء القدرات الخاـصة بالنظم الحكومية واإلقليمية لحـصر ومراقبة  ا  مبادرة كومباس
  المواد النووية

  اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية  اتفاقية الحماية المادية 

  والزراعة لألمم المتحدةمنظمة األغذية   الفاو 

للفيزياء   الدولي  المركز 
  النظرية

  مركز عبد السالم الدولي للفيزياء النظرية

  النظام الدولي للمعلومات النووية  نظام إينيس 

  المشروع الدولي المعني بالمفاعالت النووية ودورات الوقود النووي االبتكارية  مشروع إنبرو 

  معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية  معاهدة عدم االنتشار 

  مبادرة تسخير التكنولوجيات النووية لمكافحة التلوث بالمواد البالستيكية  مبادرة نيوتك 

  برنامج العمل من أجل عالج السرطان  PACTبرنامج 

ال    االتفاق التعاوني اإلقليمي  درـيب في مـج ة والـت اوني اإلقليمي للبـحث والتنمـي اق التـع ا  االتـف العلم والتكنولوجـي
  النوويين

مشروع  
ReNuAL/ReNuAL2  

  مشروع تجديد مختبرات التطبيقات النووية

  التقنية القائمة على التفاعل البوليميري المتسلسل بواسطة االستنساخ العكسي  RT–PCRتقنية 

  من فطر فوساريوم أوكسسبوروم TR4الساللة المدارية   TR4الساللة 

  العمل المتكامل لمكافحة األمراض الحيوانية المصدر مبادرة  مبادرة زودياك 
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  لمحة عامة

يـقِدّم ـهذا الفصـــــل لمـحة ـعاـمة عن بعض األنشــــــطة البرـنامجـية التي ركَّزت على جمـلة من المـجاالت مع مراـعاة   -1

التوازن بينها، وهذه المجاالت هي تطوير ونقل التكنولوجيات النووية الـستخدامها في التطبيقات الـسلمية، والنهوض باألمان  

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

تؤثِّر تأثيراً بالغاً في جميع جوانب الحياة في مختلف أنحاء    19-وعلى مدى ســــنتين متتاليتين، ظلَّت جائحة كوفيد   -2

كنت من م العالم. واصـلة تنفيذ التزاماتها القانونية بموجب اتفاقات الضـمانات ذات وأثبتت الوكالة قدرتها على الصـمود إذ تمَّ

ــطتها "دون توقُّف ولو لدقيقة واحدة". ــلة واالضـــطالع بأنشـ ــبة خالل فترات اإلغالق   الصـ ــاعدت الخبرات المكتسـ وقد سـ

ية احتياجات الدول  وأســـاليب العمل الجديدة التي اســـتُحدثت لمواصـــلة تنفيذ والية الوكالة على تعزيز قدرة الوكالة على تلب

 األعضاء وتنفيذ البرنامج خالل هذه األوقات العصيبة.

  

  التكنولوجيا النووية

  القوى النووية ودورة الوقود النووي والعلوم النووية

   الحالة واالتجاهات

غيغـاواط    389.5، كـانـت القـدرة العـالميـة على توليـد القوى النوويـة تبلغ مـا مجموعـه  2021في نهـايـة عـام    -3

ــبكة الكهربائية ما يزيد  بلداً.  32من مفاعالت القوى النووية العاملة في   437(كهربائي) تولِّدها   ل بالشـ ــِّ وخالل العام، ُوصـ

مفاعالت تعمل بالماء المضــــغوط ومفاعل واحد يعمل  4غيغاواط (كهربائي) من القدرة الجديدة المســــتمدة من    5.2على 

 8.7، أســــفرت عمليات إنهاء الخدمة عن فقدان 2021وأثناء عام   .واحد مرتفع الحرارةومفاعل   بالماء الثقيل المضــــغوط

ــرةغيغاواط (كهربائي) من القدرة، إثر اإلغالق الدائم  ووفَّرت القوى النووية ما مجموعه  من مفاعالت القوى النووية. لعش

% من إجـمالي تولـيد 10ة، بـما يمـثل نحو  ســـــاـعة من الكهرـباء المنتـجة بال انبـعاـثات من ـغازات اـلدفيـئ–تيراواط  2653.1

وفي نهاية العام، كان هناك  الكهرباء على الـصعيد العالمي وأكثر من ُربع اإلنتاج العالمي من الكهرباء المنخفـضة الكربون.

ا    56 درة مجموعـه د بـق د التشـــــيـي اعالً قـي ا في ذـلك    58.1مـف ائي)، بـم اواط (كهرـب درة    10غيـغ اعالت (بـق اواط   8.8مـف غيـغ

  .2021بائي)) بدأ تشييدها في عام (كهر

، رفعت الوكالة سقف توقعاتها فيما يخصُّ النمو المحتمل لقدرة القوى النووية على توليد الكهرباء  2021وفي عام    -4

وأشــارت التوقعات الجديدة إلى زيادة  .2011في الحالة المرتفعة ألول مرة منذ وقوع حادث فوكوشــيما داييتشــي في عام 

غيغاواط (كهربائي)، بما يعادل زيادة حصـــة   792غيغاواط (كهربائي)) إلى   394.5قدرة المنشـــأة حاليا (تفوق ضـــعف ال

الم إلى   اء في الـع الـغة  12.3القوى النووـية من مجـمل إنـتاج الكهرـب ة الـب الـي ا الـح ارـنة بحصـــــتـه ا في الـحاـلة   %.10% مـق أـم

اً لتبلغ  المنخفضـــــة، فتشـــــير التـقديرات إلى بـقاء الـقدرة الـعالمـية على ت ا هي دون تغيير تقريـب  394ولـيد القوى النووـية كـم

  %. 6.3غيغاواط (كهربائي)، مع تراجع حصة القوى النووية من مجمل توليد الكهرباء في العالم لتصل إلى 

  المؤتمرات الدولية

ــرون للطاقة االندماجية (  -5 ــايا  ) FEC 2020خالل مؤتمر الوكالة الثامن والعشـ ــت قضـ الفيزياء والتكنولوجيا ، نوقشـ

كما شـهد المؤتمر، الذي حضـره افتراضـيا أكثر  الرئيسـية المتعلقة باسـتخدام االندماج النووي مصـدراً للطاقة في المسـتقبل.

ارك من   4000من  نة من نظام الوكالة للمعلومات عن أجهزة االندماج، التي  119مـش دولة عضـواً، إطالق الصـيغة المحسـَّ
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من أجهزة االندماج ذات التصـاميم التجريبية واإليضـاحية التابعة للقطاع العام   134ات عامة وتقنية عن تحتوي على معلوم

  أو الخاص والتي هي حاليا قيد التشغيل أو التشييد أو التخطيط.

ف في النفايات المشـعة: حلول لمسـتقبل مسـتدام بين ما يقرب من    -6  900وجمع مؤتمر الوكالة الدولي بشـأن التصـرُّ

ــارك من  ــواً.  92مشـ ــاركون خالل المؤتمر أنَّ هناك حلوالً موجودة يمكن تطبيقها فيما يخصُّ جميع   دولة عضـ وأكَّد المشـ

ن من كفاءة القوى النووية والتطبيقات النووية ويـسهم   أنواع النفايات المـشعة، وأوـصوا بالتخطيط المبكر الذي يمكن أن يحسـِّ

   في استدامتها.

  خدمات تقييم الطاقة

 واصـلت الوكالة مسـاعدة الدول األعضـاء في التخطيط لتناُول التنمية المسـتدامة والتخفيف من حدة تغير المناخ.   -7

فعالية تدريبية للمتخصـصـين في أفريقيا وآسـيا وأوروبا وأمريكا الالتينية والكاريبي بشـأن تقييم احتياجات    26واسـتضـافت  

   وات تقييم الطاقة التي وضعتها الوكالة.الطاقة في بلدانهم، بما في ذلك استخدام أد 

ــياق نظم توليد الكهرباء المعقَّدة،   -8 ــادر الطاقة في إزالة الكربون في سـ ــاهمة مختلف مصـ ــين فهم مسـ وبغية تحسـ

، وهو أداة متكاملة لنمذجة نظم القوى تضع تقديرات كمية للقيمة التي )FRAMESوضعت الوكالة إطار نمذجة نظم الطاقة (

ــهم بها ــتخدم اإلطار المذكور في تقييم اآلثار من حيث   القوى النووية في نظم توليد الكهرباء المنخفضـــة الكربون.  تسـ ويُسـ

كما يسـاعد على تحديد الطريقة المثلى لإلدماج في الشـبكة الكهربائية فيما يخصُّ   االنبعاثات ومزيج الطاقة وتكلفة الكهرباء،

  ت النمطية الصغيرة وكذلك التطبيقات غير الكهربائية للطاقة النووية.التكنولوجيات المتقدمة من قبيل المفاعال

  2021الوكالة في مؤتمر األمم المتحدة المعني بتغير المناخ لعام 

شــاركت الوكالة بحضــور رفيع المســتوى، بقيادة المدير العام غروســي، في الدورة الســادســة والعشــرين لمؤتمر   -9

ــأن تغير المناخ (مؤتمر المناخاألطراف في اتفاقية األمم   ــاعد، للمرة األولى، على كفالة  26-المتحدة اإلطارية بشـ )، مما سـ

  مكانة بارزة للقوى النووية في المحفل العالمي الرئيسي المعني بتغيُّر المناخ واالنتقال إلى مصادر نظيفة وموثوقة للطاقة.

تندةً إلى نهجها المتفرد القائم على األـسس العلمية واألدلة، مـس  26-وـساهمت الوكالة في النقاش أثناء مؤتمر المناخ  -10

  لتبيِّن أنَّ التكنولوجيا النووية تؤدي دوراً حيويا سواء في مكافحة تغيُّر المناخ أو في معالجة عواقبه.

- خالل مؤتمر المناخفعالية   20وبالتعاون مع البلدان والـشركاء الدوليين اآلخرين، ـشاركت الوكالة فيما يقرب من   -11

ــا والواليات المتحدة األمريكية،   .26 ــي وفرنس ــفتها الدولة المنظمة، إلى جانب االتحاد الروس وعملت المملكة المتحدة، بص

ــأن أهمية القوى النووية في إزالة الكربون من نظام الطاقة، بما في ذلك من خالل فعاليات   ــات بشــ من أجل تحفيز المناقشــ

ــتركة مع الوكالة. ــأن الزراعة الذكية مناخيا  و مشــ فيما يتعلق بالتكيُّف مع تغيُّر المناخ، نظَّمت الوكالة ودعمت فعاليات بشــ

   وإدارة الموارد المائية وعلوم المحيطات.

 Nuclear Energy for a Net Zero، أصـــدرت الوكالة منشـــورين: أولهما بعنوان  26-وقبل انعقاد مؤتمر المناخ  -12

World  خير الطاق اهمات الطاقة من أجل إيجاد عالم خال من االنبعاثات")  النوويةة ("تـس لِّط الضـوء على أبرز مـس ، وهو يـس

 Nuclear Science and Technology for Climate Adaptationالنووية في إزالة الكربون من نظام الطاقة، والثاني بعنوان 

and Resilience   ُّوهو يبيِّن الكيفية ف مع المناخ وإرسـاء القدرة على الصـمود")("تسـخير العلوم والتكنولوجيا النووية للتكي ،

التي تدعم بها التطبيقات النووية اإلدارة المســتدامة لألراضــي والمياه، والزراعة الذكية مناخيا، وتحليل ورصــد االنبعاثات  

  والتغيُّرات في البيئة.
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م الجمهور بشـــأن دور المجال النووي في التغلُّب على ، أطلقت الوكالة حملة رقمية إلعال2021وفي آذار/مارس   -13

ماليين شــخص عبر جميع    9.8وكانت الحملة قد وصــلت إلى  تغيُّر المناخ، للمســاعدة على تكوين زخم في هذا الموضــوع.

   .26-المنصات بحلول موعد اختتام مؤتمر المناخ

  
  في غالسكو، اسكتلندا. 26-العالم على أزمة المناخ، خالل مؤتمر المناخ المدير العام غروسي يناقش الكيفية التي يمكن أن يتغلب بها 

 
  دعم تشغيل محطات القوى النووية

أتاحت الوكالة عبر اإلنترنت الدورة التدريبية بـشأن إدارة ـسلـسلة اإلمدادات والـشراء في المجال النووي، مما مكَّن   -14

ف على الممارسـات   الجيدة المتبعة في إدارة أنشـطة المشـتريات وسـالسـل القيمة في سـياق تشـييد الدول األعضـاء من التعرُّ

ونُفِّذت الدورة التدريبية باالـستعانة بأطقم األدوات االفتراـضية ذات الـصلة التي  محطات القوى النووية وتـشغيلها وـصيانتها.

   وضعتها الوكالة.

   استهالل برامج القوى النووية

وفي ســياق  .19-مســاعدة للبلدان المســتجدة رغم التحديات التي تســبَّبت فيها جائحة كوفيد واصــلت الوكالة تقديم ال  -15

ـخدـمة االســـــتعراض المتـكاـمل للبنـية األســـــاســــــية النووـية، أوـفدت الوـكاـلة بعـثة إلى أوغـندا في إـطار المرحـلة األولى من 

 ).1-ى كينيا في إطار المرحلة األولى (الـشكلاالـستعراض، وبعثة إلى أوزبكـستان في إطار المرحلة الثانية، وبعثة متابعة إل

وســلَّمت الوكالة أيضــاً إلى أوزبكســتان التقرير النهائي عن االســتعراض المتكامل للبنية األســاســية النووية، خالل دورة 

  المؤتمر العام العادية الخامسة والستين.
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  من االستعراض المتكامل للبنية األساسية النووية. 1المرحلة اختتام بعثة المتابعة الموفدة إلى كينيا في إطار  -1 -الشكل

  بناء القدرات وإدارة المعارف والمعلومات النووية

وشــــــمل ذـلك اـلدورتين   عـقدت الوـكاـلة تســـــع دورات دراســــــية إلدارة الـطاـقة النووـية وإدارة المـعارف النووـية.  -16

ارف النووية المشـــتركتين مع مركز عبد الســـالم الدولي للفيزياء  الدراســـيتين الســـنويتين إلدارة الطاقة النووية وإدارة المع

وـسبع دورات دراـسية إلدارة الطاقة النووية وإدارة المعارف النووية، بما يـشمل دورة واحدة في بلجيكا باالـشتراك   النظرية؛

المحفل األوروبي  واحدة في  مع ـشبكة التعليم النووي األوروبية، ودورة واحدة في الصين، ودورة واحدة في اليابان، ودورة

  ).2-لجيل الشباب النووي في إسبانيا، ودورتين في االتحاد الروسي، ودورة واحدة في أوزبكستان (الشكل

وأجرت الوكالة تســـع بعثات افتراضـــية في إطار خدمة زيارات المســـاعدة في مجال إدارة المعارف، بواقع بعثة    -17

البرازيل والســـودان والمكســـيك وهنغاريا، وثالث بعثات في إندونيســـيا، وذلك  واحدة في كّلٍ من األردن وأوزبكســـتان و

  الستعراض برامج إدارة المعارف في تلك البلدان وتقديم توصيات بشأن كيفية تحسينها.

ســـــجالً  124  371وعلى ـمدى الـعام، أُضـــــيف إلى النـظام اـلدولي للمعلوـمات النووـية (نـظام إينيس) ـما مجموـعه   -18

مليون مســتخدم  2.4واســتفاد من مســتودع نظام إينيس ما يزيد على  وثيقة بنصــها الكامل.  16 251ويشــمل ذلك   جديداً.

ويعدُّ ذلك أكبر عدد ســنوي من المســتخدمين يحظى به  مليون عملية بحث فريدة.  3.6ماليين صــفحة وأجروا   5.6شــاهدوا  

  % مقارنة بالعام السابق.52بزيادة قدرها عاماً،  50نظام إينيس في تاريخه الممتد طيلة 

   إشراك أصحاب المصلحة

ــلحة من خالل عقد حلقات    -19 ــراك أصــحاب المص ــاء في جهودها الرامية إلى إش قدَّمت الوكالة الدعم للدول األعض

يبية عمل أقاليمية مخصـصـة وحلقات دراسـية شـبكية بشـأن قضـايا السـاعة، فضـالً عن مجموعة متنوعة من الدورات التدر

 Stakeholder Engagement in Nuclearوأصــدرت الوكالة أيضــاً المنشــور المعنون  والدراســية واســتعراضــات النظراء.

Programmes  ("إشراك أصحاب المصلحة في البرامج النووية")  العدد)NG-G-5.1   من سلسلة الطاقة النووية الصادرة عن
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في إطار سـلسـلة الطاقة النووية يدعم الجهود الوطنية  عن الوكالة  الوكالة)، وهو أول منشـور على مسـتوى األدلة الصـادرة  

  ق النووية على مدى دورة عمرها.الرامية للتواصل مع أصحاب المصلحة المعنيين بالمراف

 المشاركون في الدورة الدراسية بشأن إدارة الطاقة النووية، المعقودة -2 -الشكل

 في المحفل األوروبي لجيل الشباب النووي في إسبانيا.

   ضمان اإلمدادات

، عملياته 2019عام  واصــل مصــرف الوكالة لليورانيوم الضــعيف اإلثراء في كازاخســتان، الذي بدأ تشــغيله في    -20

  المأمونة في محطة أولبا التعدينية.

وظلَّ احتياطي اليورانيوم الضــعيف اإلثراء في أنغارســك قيد التشــغيل، وكان ذلك االحتياطي قد أُنشــئ بناًء على   -21

  بين حكومة االتحاد الروسي والوكالة. 2011اتفاق أُبرم في شباط/فبراير 

   دورة الوقود

م المنشو  -22  Spent Fuel Performance Assessment and Research: Final Report of a Coordinatedر المعنون  ويقّدِ

Research Project (SPAR-IV)   تقييم أداء الوقود المســـتهلك والبحوث المتعلقة به: التقرير النهائي عن المشـــروع البحثي")
لمحةً عامة عن المســائل التقنية المتعلقة بالخزن الرطب   )TECDOC-1975(الوثيقة التقنية الصــادرة عن الوكالة   المنســق")

  ذي الصلة. للمشروع البحثي المنسقوالجاف للوقود المستهلك ويعرض األهداف والنتائج الرئيسية 

   التطوير واالبتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات

ســــــتداـمة المتـكامـلة، مع التركيز على دعـماً لجهود البـحث والتطوير المتعلـقة بتصـــــاميم ونـمذـجة نظم الـطاـقة الم  -23

ددة   ات المتـع ددة ذات التطبيـق ة المتـج اـق ات الـط ة الصـــــغر وتكنولوجـي اهـي اعالت المتـن ة الصـــــغيرة والمـف اعالت النمطـي المـف

األغراض، سمَّت الوكالة جامعة معهد أونتاريو للتكنولوجيا في كندا مركزاً متعاوناً في مجال نظم الطاقة المتكاملة المحتوية 

 ى مفاعالت قوى نووية متقدمة.عل
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ودعماً لجهود الجهات الحائزة للتكنولوجيا في وضـع نُّهج صـناعية مشـتركة، وجهود الجهات المشـغلة في وضـع    -24

متطلبات ومعايير المسـتخدمين، اسـتهَّلت الوكالة مشـروعين متوازيين، أولهما بعنوان "المتطلبات والمعايير التي يشـترطها 

ــر في األمد القريب" والثاني بعنوان "المدونات عموم  ــتخدمي تكنولوجيات المفاعالت النمطية الصــغيرة ألغراض النش مس

مة للمفاعالت النمطية الصـغيرة، وهندسـة تصـميمها، وصـنع مكوناتها". ، أُدمجت األنشـطة 2021وفي عام  والمعايير المنّظِ

بشـأن المواءمة والتوحيد فيما يخصُّ المفاعالت المتقدمة والمنصـة    ذات الصـلة في إطار مبادرات جديدة على نطاق الوكالة

  المعنية بالمفاعالت النمطية الصغيرة وتطبيقاتها (انظر المربَّع ذا الصلة).

  إطالق المنصة المعنية بالمفاعالت النمطية الصغيرة وتطبيقاتها على نطاق الوكالة

 Technology Roadmap for Small Modular Reactorان بعنو 2021كما جاء في المنشــــور الصــــادر في عام    -25

Deployment  ("ــغيرة ــر المفاعالت النمطية الصـ ــلة الطاقة   NR-T-1.18(العدد  ("خريطة طريق تكنولوجية لنشـ ــلسـ من سـ

ن النووية الصـــادرة عن الوكالة)، فما فتئ االهتمام العالمي يتزايد بالمفاعالت النمطية الصـــغيرة بســـبب ما تنطوي عليه م

إمكانية توليد القوى على نحو مرن لنطاق واســــع من المســــتخدمين والتطبيقات، وبوصــــفها بديالً محتمالً لمحطات القوى 

زة،   النووية المتقادمة القائمة على الوقود األحفوري. ومن المتوقع أيضـــاً أنَّ هذه المفاعالت ســـوف توفِّر ســـمات أمان معزَّ

وباإلضـافة إلى ذلك، فقد   كون مالئمة للتوليد المشـترك والتطبيقات غير الكهربائية.وسـتكون تكاليفها األولية منخفضـة، وسـت

   المتجددة.-توفِّر المفاعالت النمطية الصغيرة خيارات مالئمة للمناطق النائية ولنظم الطاقة الهجينة النووية

عالت النمطية الـصغيرة وتطبيقاتها على واـستجابةً لالهتمام المتزايد بتلك المفاعالت، أُنـشئت المنـصة المعنية بالمفا  -26

نطاق الوكالة لتنسـيق أنشـطة الوكالة المتعلقة بالمفاعالت النمطية الصـغيرة وتوفير الدعم للدول األعضـاء والجهات المعنية 

وتجمع المنصــة كل خبرات الوكالة بشــأن تطوير المفاعالت النمطية الصــغيرة ونشــرها  من خالل موقع جامع للخدمات.

   واإلشراف عليها وتطبيقاتها بطريقة تتَّسم بالفعالية والكفاءة، مع توفير الدعم اإلداري والتقني الشامل. المبكر

) لدعم الدول األعـضاء، 2027-2022وُكلِّفت المنـصة في عامها األول بوـضع اـستراتيجية متوـسطة األجل للفترة (  -27

 الـصغيرة لتبادل المعلومات والتواـصل الخارجي وإقامة الـشراكات. وإنـشاء بوابة للموارد والتنـسيق بـشأن المفاعالت النمطية

مشـروع أقاليمي في إطار مشـروع التعاون التقني المعنون "دعم بناء قدرات لوأعدَّت المنصـة أيضـاً اقتراحاً واسـع النطاق  

مسـاهمة  –ها وتطبيقاتها  الدول األعضـاء في مجال المفاعالت النمطية الصـغيرة والمفاعالت المتناهية الصـغر وتكنولوجيات

وتعمل المنصـــة اآلن على إعداد منشـــور رفيع المســـتوى بالعنوان  من القوى النووية في التخفيف من حدَّة تغير المناخ".

("المفاعالت النمطية الصــــغيرة: نموذج جديد   Small Modular Reactors: A New Nuclear Energy Paradigmالمؤقت 
ــياســات أخذها في الحســبان في مرحلتي اتخاذ ، للطاقة النووية") ص العوامل التمكينية التي يتعيَّن على واضــعي الس ــيلّخِ س

ــر فيما يخصُّ المفاعالت النمطية الصــغيرة. وبدأت المنصــة أيضــاً في تلبية طلبات الدعم األولى التي وردت  القرار والنش

   إليها من الدول األعضاء.

شــبكية لتســليط الضــوء على دور التعاون الدولي في تطوير ونشــر تكنولوجيات وعقدت الوكالة حلقات دراســية   -28

القوى النووية الجديدة، مع التركيز على مواضـيع مثل تعزيز قدرة المفاعالت النمطية الصـغيرة على المنافسـة التكنولوجية  

  ألغراض النشر في األمد القريب والدور المحتمل للمفاعالت المتناهية الصغر.

   البحوث مفاعالت

زة للمستخدمين.  -29   أدخلت الوكالة تحسينات على قاعدة بيانات مفاعالت البحوث لتوفِّر إمكانات تشغيلية معزَّ
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واـستأنفت الوكالة إيفاد البعثات في إطار خدمة االـستعراض المتكامل للبنية األـساـسية النووية فيما يخصُّ مفاعالت    -30

وأوفدت أولى هذه البعثات منذ بداية جائحة   المعنية عن طريق الحضـور الشـخصـي.   البحوث، بمشـاركة العديد من الجهات

  لتقديم المساعدة إلى تايلند. 19-كوفيد 

ووسَّعت الوكالة ومعهد مفاعل دلفت في هولندا نطاق التعاون بينهما في مجال التحليل بالتنشيط النيوتروني ليشمل   -31

وفي سبيل ذلك، أعادت  ية، وهي تقنية رئيسية في بحوث المواد والبيولوجيا والطب.المنهجيات القائمة على الحزم النيوترون

الوكالة تســــمية المعهد مركزاً متعاوناً مع الوكالة ألغراض التحليل بالتنشــــيط النيوتروني والمنهجيات القائمة على الحزم 

  النيوترونية.

م عن بُعد لبناء القدرات باالستعانة بمفاعالت البحوث وواـصلت الوكالة توسيع مجموعتها من األدوات التي تُستخد   -32

وبدأ بثُّ التجارب للطالب من اثنين من مختبرات   وألغراض التشـــغيل المســـتدام واالســـتخدام الفعال لمفاعالت البحوث.

ع نطاق اثنت ).3-المفاعالت على شــبكة اإلنترنت تســتضــيفهما الجمهورية التشــيكية وجمهورية كوريا (الشــكل ين من وُوســِّ

 دورات التعلم اإللكتروني، وأُطلقت دورة جديدة.

   التصرف في النفايات المشعة

ســمَّت الوكالة معهد بيجين لبحوث جيولوجيا اليورانيوم في بايشــان، الصــين، مركزاً متعاوناً مع الوكالة، ليكون   -33

ـبالنظر إلى العـمل الـجاري إلنشـــــاء  و أول مركز من نوـعه في مـجال التخلص الجيولوجي من النـفاـيات القوـية اإلشــــــعاع.

مختبرات بحثية جوفية حول العالم، فإنَّ المركز المتعاون مع الوكالة سـوف يسـهم في البحوث الدولية بشـأن التخلص اآلمن 

  من النفايات القوية اإلشعاع (انظر دراسة الحالة ذات الصلة).

المـستهلك والنفايات المـشعة بهدف تيـسير تقاـسم المعلومات وتبـسيط وقد أنـشأت الوكالة نظام المعلومات عن الوقود    -34

، تقاسـمت الدول األعضـاء بيانات عن 2021وخالل عام   تقديم التقارير الوطنية في إطار منصـة موحدة سـهلة االسـتعمال.

موقعها الشــبكي التصــرف في الوقود المســتهلك والنفايات المشــعة من خالل النظام المذكور الذي تســتضــيفه الوكالة على 

وقد خرج نظام المعلومات عن الوقود المـستهلك والنفايات المـشعة إلى النور في إطار تعاون وثيق  المفتوح لعموم الجمهور.

  مع المفوضية األوروبية ووكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي.

   واالستصالح البيئياإلخراج من الخدمة 

أنـشأت الوكالة فريقاً عامالً تقنيا معنيا باإلخراج من الخدمة واالـستـصالح البيئي، وركَّز الفريق في اجتماعه األول   -35
ـمة في اإلخراج من الـخدـمة  ّدِ على الترابط بين الهيـئة الرـقابـية والجـهة المشـــــغـلة، واســـــتـخدام التكنولوجـيات الـجدـيدة والمتـق

م المعلومات واالسـتصـال ح البيئي، والحالة واالتجاهات العالمية في مجال اإلخراج من الخدمة واالسـتصـالح البيئي، وتقاسـُ
  عن مشاريع االستصالح الناجحة.

  االندماج النووي

ــطار واالندماج النوويين في تطوير التكنولوجيا    -36 ــروعاً جديداً بعنوان "أوجه التآزر بين االنشــ أطلقت الوكالة مشــ
اض إنتاج الطاقة"، لتحديد المجاالت التي يمكن االـستفادة فيها من تكنولوجيا االنـشطار في تطوير تكنولوجيا االندماج،  ألغر

 وإسداء المشورة بشأن كيفية نقل المعارف ذات الصلة وتقاُسمها.

ة، وهي منـصة  وُعقدت في ـشكل افتراـضي حلقة العمل الـسابعة الخاـصة ببرنامج محطات قوى االندماج اإليـضاحي  -37
ــاحية، وحدَّدت حلقة العمل  ــطة برنامج محطات قوى االندماج اإليضـ ــيق أنشـ ــير التعاون الدولي من أجل تحديد وتنسـ لتيسـ
ممارـسات جيدة في التنظيم الرقابي لمحطات قوى االندماج النووي في المـستقبل، وـشمل ذلك جوانب متعلقة باألمان واألمن 

   عتبارات الخاصة بالضمانات.والتصرف في النفايات المشعة واال
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   البيانات النووية

ــتخدمة ألغراض التحقُّق، عن طريق تحديث كتيِّب    -38 نت الوكالة ما بحوزتها من مكتبات البيانات النووية المسـ ــَّ حسـ

نة (   )alpha.nالوكالة بشـأن اسـتخدام البيانات النووية ألغراض الضـمانات بمعلومات عن حصـائل االنشـطار وبيانات محسـَّ

  عن التفاعالت النووية في سياق المسائل المتعلقة بالحرجية في مجالي القوى النووية وتطبيقات الضمانات.

ّ              تكنولوجيا المعج  الت وتطبيقاتها ِ                 

ـساكالي (فرنـسا) ـشراكة اـستراتيجية لتعزيز اـستخدام التكنولوجيا النووية في مجال -أقامت الوكالة وجامعة باريس  -39

صــارت الجامعة أول مركز متعاون مع الوكالة في إطار مبادرة تســخير  وبذلك   ثقافي والطبيعي.توصــيف وحفظ التراث ال

  .الذرة من أجل التراث

ت    -40 اً من أـجل ترويج واتفقـَّ ل مـع ا) على العـم الت (مختبرات تمـب ا للعلوم المرتكزة على المعّجِ ة ومختبر تمـب اـل الوـك

الت. ونتيجة لذلك، سـمَّت الوكالة مختبرات تمبا مركزاً   وتعزيز اسـتخدام العلوم والتكنولوجيا والتطبيقات القائمة على المعّجِ

الت.  متعاوناً مع الوكالة في مجال البحوث والتطبيقات العلمية القائمة على المعّجِ

  األجهزة النووية

صـمَّمت الوكالة مولِّد نيوترونات قائم على اندماج الديوتيريوم وشـيَّدته وأدخلته في الخدمة ليكون جزءاً من مرفق    -41

نات البنية  ). 4-علوم النيوترونات في زايبرـسدورف بالنمـسا (الـشكل ناً من أحدث طراز من مكّوِ ويُعدُّ هذا المولِّد الجديد مكّوِ

ويشــمل ذلك التجارب اإليضــاحية، مثل  تطبيقات العملية التي تتطلب اســتخدام النيوترونات.األســاســية لتوفير التدريبات وال

التحليل بالتنـشيط النيوتروني، والتـصوير اإلـشعاعي/المقطعي النيوتروني، وعّدِ النيوترونات المتأخرة، وتجارب الكشف عن 

  النيوترونات، فضالً عن الممارسات المتعلقة بالوقاية من اإلشعاعات.

  

 بثُّ إحدى تجارب مفاعالت البحوث من مختبر المفاعالت على شبكة اإلنترنت.  -3 -الشكل

   العلوم والتطبيقات النووية

                                          ُّ                                 المؤتمر الدولي الثالث المعني بأوجه التقد م المحرز في العالج اإلشعاعي لألورام

) شـباط/فبراير  ICARO-3العالج اإلشـعاعي لألورام (ُعقد المؤتمر الدولي الثالث المعني بأوجه التقدُّم المحرز في    -42
، بـهدف توفير محـفل للمهنيين الـعاملين في قـطاع الرـعاـية الصـــــحـية الســـــتعراض التطورات الراهـنة في التطبيـقات  2021

عاعية والفيزياء الطبية، من أجل التصـدي للتحديات عاعي لألورام والبيولوجيا اإلـش التي  اإلكلينيكية في مجاالت العالج اإلـش
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                   ً                          وتناول المؤتمر أيضــا  الدور المحوري الذي تؤديه  تواجهها الدول األعضــاء في إرســاء برامج مالئمة لمكافحة الســرطان.
   َّ           وات خذ المؤتمر  تقنيات العالج اإلشـعاعي الناشـئة في التصـدي للتحديات الصـحية المشـتركة بين العديد من الدول األعضـاء.

ت َّ          دقيقة من المحتوى الحي   والمـسج ل في إطار   2500مل على أكثر من ـشكل فعالية افتراضـية بالكامل واـش        ِ ّ جلـسة مذاعة  30                     
         ً دولة عضـوا   142مراقب من  3000مشـارك وما يزيد على  300وحضـر المؤتمر أكثر من  جلسـات بحسـب الطلب. 10و

  وثالث دول غير أعضاء.

                                                                                                     ُ   ً الندوة الدولية المشتركة الثانية بشأن استصالح التلوث اإلشعاعي في الزراعة: الخطوات المقبلة وسبل المضي ق دما  

يعمل المركز المشـــترك بين الفاو والوكالة الســـتخدام التقنيات النووية في األغذية والزراعة عن كثب مع طائفة    -43
تعداد المجتمعات وقدراتها على تحقيق المـستوى األمثل من واـسعة من المنظمات والجامعات حول العالم من أ جل تعزيز اـس

، عقد 2021وفي تـشرين األول/أكتوبر  االـستـصالح في المناطق الزراعية المتـضررة من الحوادث النووية الواـسعة النطاق.
الندوة الدولية   –ة في اليابان بالتعاون مع المنظمة الوطنية لبحوث الزراعة واألغذي –المركز المشـــترك بين الفاو والوكالة  

وباالســتناد إلى                                                                                      ُ   ً المشــتركة الثانية بشــأن اســتصــالح التلوث اإلشــعاعي في الزراعة: الخطوات المقبلة وســبل المضــي ق دما .
      ُ                                                                                             َّ           بحوث أ جريت في اليابان ومن خالل شــبكة بحثية دولية، وتولى المركز المشــترك بين الفاو والوكالة تنســيقها، بي نت الندوة  

مكن تعزيز العمل على تحقيق المســتوى األمثل في االســتصــالح باالســتعانة باألســاليب التجريبية الجديدة وتقنيات  كيف ي
                    ِّ           النمذجة ونظم دعم ات  خاذ القرار.

  
عة المحتوية على مولِّد النيوترونات القائم على اندماج الديوتريوم خالل مرحلة إدخاله في الخدمة.  -4 -الشكل عة المدرَّ   المجّمِ

  تسخير الذكاء االصطناعي ألغراض التكنولوجيا والتطبيقات النووية

ما فتئت أهمية الذكاء االـصطناعي تتزايد بوـصفه أداة قيِّمة لمعالجة الكميات الـضخمة من البيانات ووـضع النماذج   -44

َّ                  ً                                                                              ونظ مت الوكالة اجتماعا  تقني ا بشــأن تســخير الذكاء االصــطناعي ألغراض التكنولوجيا والتطبيقات النووية، تناول  التنبؤية.    
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األنشــــــطة البرـنامجـية ذات الصــــــلة في مـجاالت الـطاـقة النووـية، والعلوم والتطبيـقات النووـية، واألـمان واألمن النووـيان،  

ت التي يمكن االضـطالع فيها بأنـشطة جديدة بـشأن تـسخير الذكاء االصـطناعي    َّ                 وحد د االجتماع المجاال والضـمانات النووية.

                                                                                     ُّ                      ألغراض التطبيقات النووية من أجل تحقيق جملة أهداف منها وضــع نماذج تنبؤية لتقييم آثار تغي ر المناخ، ودعم تشــخيص  

ييم آثارها في إطار مبادرة الـسرطان وعالجه، والتمكين من الكـشف عن األمراض الحيوانية المصـدر في مرحلة مبكرة وتق

زودياك التي تتعهدها الوكالة، وتحقيق المستوى األمثل في ممارسات الزراعة الذكية، وغير ذلك من التطبيقات التي تتطلب 

ــتركت الوكالة مع االتحاد الدولي لالتصــاالت التابع لألمم المتحدة في عام   معالجة كميات ضــخمة من البيانات.  2021واش

منظمة أخرى تابعة لمنظومة  37م مؤتمر قمة تســخير الذكاء االصــطناعي من أجل الصــالح العام، إلى جانب  من أجل تنظي

 United Nations Activities onاألمم المتـحدة، وســـــاهـمت في التقرير اـلذي نشـــــره االتـحاد اـلدولي لالتصـــــاالت بعنوان  

Artificial Intelligence (AI) 2021  ــأ ــتمدة من   ")2021ن الذكاء االصـــطناعي لعام  ("أنشـــطة األمم المتحدة بشـ بنتائج مسـ

   اجتماعات تقنية عقدتها الوكالة.

      َّ                  يتقد م صوب بدء التشييد ReNuAL2مشروع 

) في زايبرســـــدورف، والتي ReNuALقطـعت المرحـلة األخيرة من مـبادرة تـجدـيد مختبرات التطبيـقات النووـية (  -45

لة 2020أيلول/سـبتمبر ‘ في  ReNuAL2أطلقها المدير العام باسـم ’ ، خطوات كبيرة باالنتهاء من التصـاميم المعمارية المفصـَّ

ــد  ــتمرار الزخم القوي في عملية حشــ ــييد لفتح باب تقديم العطاءات، واســ ــدار عقد التشــ للمرافق الجديدة المطلوبة، وإصــ

(مختبر العلوم واألجهزة   ثالثة عناصــر أســاســية: تشــييد مبنى جديد لثالثة مختبرات  ReNuAL2ويشــمل مشــروع   الموارد.

النووية، ومختبر الكيمياء اإلـشعاعية في البيئة البرية، ومختبر تحـسين الـسالالت النباتية وصـفاتها الوراثية)، وتجديد مختبر  

                                      ِّ                   َّ                                                قياس الجرعات، واســتبدال الدفيئات. وســتعز  ز هذه المرافق المحد ثة دعم المختبرات للدول األعضــاء في مجاالت الزراعة  

                                              مناخي ا وإدارة الموارد البيئية واألمن الغذائي. الذكية

  
خالل فعالية جانبية على هامش   ReNuAL2إزاحة الستار عن لوحة تقدير جديدة لتكريم الجهات المانحة المساهمة في مشروع 

  . 2021المؤتمر العام في أيلول/سبتمبر 
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  مبادرة زودياك: العمل المتكامل لمكافحة األمراض الحيوانية المصدر 
  التأهب لحاالت تفشي األمراض الحيوانية المصدر: دور العلوم النووية –المحفل العلمي للوكالة 

، المعقود على هامش دورة المؤتمر العام العادية الخامسـة والسـتين، على 2021ركَّز المحفل العلمي للوكالة لعام    -46

مه الوكالة لدولها األعضـاء من أجل  دور العلوم النووية في الكـشف عن األمراض الحيوانية المصـدر، وعلى الدعم الذي تقّدِ

وحضر المحفل رؤساُء  ية المصدر.تعزيز تأهبها وقدرتها على التصدي في الوقت المناسب لحاالت تفشي األمراض الحيوان

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة والمنظمة العالمية لصــحة الحيوان ومنظمة الصــحة العالمية، كما حضــره ممثلون 

عن المبادرات الدولية ذات الصـلة مثل فريق الخبراء الرفيع المـستوى المعني بمبادرة الصـحة الواحدة، ومبادرة منع ظهور 

  لحيوانية (مبادرة بريزود)، ومشروع إكليبس.األمراض ا

مشـــــاـهد عبر اإلنترـنت، وتمحور حول مـبادرة الوـكاـلة للعـمل المتـكاـمل لمـكافـحة    3000واجـتذب المحـفل أكثر من   -47

ــدر (مبادرة زودياك).   ــتهدف بها مبادرة زودياك بناء قدرات  األمراض الحيوانية المصــ وعرض المحفل الكيفية التي تســ

ية محدَّدة حول العالم على اســـتخدام التقنيات النووية والتقنيات ذات الصـــلة بأمان من أجل الكشـــف المبكر مختبرات وطن

هة. وتـضمُّ مبادرة  والـسريع والدقيق عن األمراض الحيوانية والحيوانية المـصدر العابرة للحدود وعلى إجراء البحوث الموجَّ

مختبراً وطنيا مشــاركاً في أفريقيا،   120ن وطنيين للمبادرة وأكثر من  دولة عضــواً عيَّنت منســقي  150زودياك حاليا نحو 

  وآسيا والمحيط الهادئ، وأمريكا الالتينية والكاريبي، وأوروبا.

وخلص المحفل إلى أنَّ تعزيز التنســيق والتعاون والتواصــل عن كثب بشــأن بحوث األمراض الحيوانية المصــدر    -48

ن مفيداً للتقدُّم العلمي، وهو أمر بالغ األهمية من أجل منع أو احتواء الوباء المقبل أو والكشـف المبكر عنها ورصـدها سـيكو

ة. ادرة بريزود على ـهامش المحـفل، في تعبير ملموس عن ـهذا  الـجائـحة المقبـل اـلة ومـب ا بين الوـك وُوقِّع خـطاب إعالن للنواـي

ه التعاوني.    التوجُّ

  
وفرنسا والواليات المتحدة األمريكية واليابان برفقة ممثلي مركز االمتياز األفريقي المعني المدير العام غروسي وممثلو بلجيكا 

بجينوميات األمراض المعدية، ومشروع إكليبس، وفريق الخبراء الرفيع المستوى المعني بمبادرة الصحة الواحدة، ومبادرة بريزود،  
  . 2021في الجلسة اختتام المحفل العلمي للوكالة لعام 
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  وتك: مبادرة تسخير التكنولوجيات النووية لمكافحة التلوث بالمواد البالستيكيةني

، أطلقت الوكالة مبادرة تســــخير التكنولوجيا النووية لمكافحة التلوث بالمواد البالســــتيكية (مبادرة 2020في عام    -49
قنيات النووية في جهودها الرامية إلى نيوتك لمكافحة التلوث بالمواد البالســـتيكية) لمســـاعدة الدول األعضـــاء على دمج الت

وانطالقاً من حافظة مشــاريع الوكالة في مجالي تدوير المواد  التصــدي للتحديات التي يطرحها التلوث بالمواد البالســتيكية.
تخدام تقنيات االقتفاء تيكية الدقيقة باـس عاعية والرصـد البحري للمواد البالـس تخدام التكنولوجيا اإلـش تيكية باـس النظيري،   البالـس

ــتفادة منها. ــاريع واالس والهدف المنشــود هو دعم التوصــل إلى فهم أفضــل لحجم  تعمل مبادرة نيوتك على توحيد هذه المش
  التلوث البحري بالمواد البالستيكية وتأثيره، والتقليل من كمية النفايات البالستيكية.

ليمية حول موائد مسـتديرة مع وزراء ومسـؤولين ، ترأَّس المدير العام غروسـي أربع مناقشـات إق2021وفي عام    -50
ــمالية والوســـطى  ــيا والمحيط الهادئ، وأمريكا الشـ ــاط األكاديمية من آسـ ــناعة واألوسـ ــتوى وخبراء من الصـ رفيعي المسـ
والجنوبية والكاريبي، وأفريقيا، وأوروبا وآسيا الوسطى، ومن المنظمات الدولية، بما في ذلك المبعوث الخاص لألمين العام 
لألمم المتحدة المعني بالمحيطات، لمناقشــة الجهود الجارية والحلول المبتكرة والشــراكات الالزمة للتصــدي للتلوث بالمواد  

مها التكنولوجيات النووية في   البالـستيكية. وـسلَّطت هذه الموائد المـستديرة الـضوء على المـساهمات الفريدة التي يمكن أن تقّدِ
  حة التلوث بالمواد البالستيكية على الصعيدين اإلقليمي والعالمي.الجهود المبذولة من أجل مكاف

ــتديرة األربع.    -51 ــيا والمحيط الهادئ، هناك أكثر من  وبدأ بالفعل تنفيذ أنشــطة لمتابعة الموائد المس بلدان  10ففي آس
وهناك عدَّة بلدان  ســتيكية.تجري بالفعل أنشــطة بحث وتطوير بشــأن اســتخدام التكنولوجيا اإلشــعاعية في تدوير المواد البال

ــار بإمكانها أن تبدأ التدوير على نطاق تجريبي. ــطة البحث والتطوير التي تجريها وصــ مة في أنشــ وفي   بلغت مرحلة متقّدِ
بلداً يعملون معاً على تحسين إدارة التلوث بالمواد البالستيكية في المناطق الساحلية في بحر آرال والبحر    18أوروبا، هناك  

تديرة الخاصـة بأمريكا الـشمالية والوـسطى والجنوبية والكاريبي،  وبحر قزوين والبحر المتوـسط.  األـسود  وعقب المائدة المـس
وفي المنطقة األفريقية، أُعدَّت   هناك خطط جارية لتعزيز القدرات اإلقليمية على رصــد المواد البالســتيكية الدقيقة وتحليلها.

، وهناك مشـاورات جارية مع الدول األعضـاء بشـأن دراسـات الجدوى المتعلقة خطة عمل لتنسـيق األنشـطة في هذا المجال
   برصد النفايات البالستيكية.

 
المائدة المستديرة الخاصة بمنطقة أوروبا وآسيا الوسطى في إطار مبادرة نيوتك لمكافحة التلوث بالمواد البالستيكية، والتي ُعقدت في 

 . 2021األول/أكتوبر شكل افتراضي في تشرين 
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  األغذية والزراعة

   استخدام االستيالد الطفري لمكافحة األمراض في النباتات المدارية

من فطر الفوزاريوم الذي    TR4                           ِّ                                           تشــمل األمراض المهمة التي تهد  د المحاصــيل المدارية كال  من الســاللة المدارية    -52

    َّ                                                  ُّ                                          يتسـب ب في ذبول محاصـيل الموز، وصـدأ شـجرة البن، وكالهما يضـر  بمصـالح صـغار المزارعين وكبار المصـدرين على 

وقد اســتهدف المركز المشــترك بين الفاو والوكالة مكافحة هذين المرضــين على مدى الســنوات األخيرة باســتخدام  الســواء.

  ُ                                      ، و ـضع أـسلوب للفرز المختبري من أجل الكـشف 2021وفي عام   وجيات البيولوجية ذات الـصلة.االـستيالد الطفري والتكنول

في ـشتالت الموز، عن طريق تلقيح نبتات مـستولدة من زراعة األنـسجة ورـصدها في ظل ظروف   TR4عن مقاومة الـساللة  

ُّ  خاضـعة للتحك م.      َّ             ، وعد ة خطوط طافرة TR4ـساللة وفي ـسياق مـشروع بحثي منـسق، أمكن تحديد صـنف موز طافر مقاوم لل            

                                                                                      ويجري حالي ا تنفيذ تجربة واسعة النطاق لتطفير نباتات الموز باالقتران مع تحليل الجينوميات  .TR4محتملة مقاومة للساللة  

وبغية مكافحة صــدأ شــجرة البن والتمكين من تحســين محاصــيل البن                                 ُ                لتحديد توليفات حمض الدنا التي ت ســهم في المقاومة.

ــالالت      ً عموما   ــين السـ ــتخدام خلية وحيدة وإعادة التوليد في مختبر تحسـ ــت حدث خالل العام نظام قائم على التطفير باسـ      ُ                                                                                             ، اسـ

 النباتية وصفاتها الوراثية.  

  استخدام االقتفاء النظيري لتحديد المصادر الزراعية لغازات الدفيئة

                َّ                 هجيات جديدة وتثب ت من صــــحتها ألغراض ، اســــتحدث المركز المشــــترك بين الفاو والوكالة من2021في عام    -53

مـبادئ وصـــــدرت   والوقوف على عملـية إنـتاجـها في الزراـعة. كمـياتـهاالقـياس اـلدقيق النبـعاـثات ـغازات اـلدفيـئة بـهدف تـقدير  

ــاليب عملية لتطبيق تقنيات اقتفاء النتروجين  توجيهية ــيل أسـ ــاملة تبيِّن بالتفصـ من أجل إجراء قياس دقيق النبعاثات    15-شـ

ـضعف مقارنة بثاني أكـسيد الكربون، وتحديد المـصادر  300عادل ، وهو غاز دفيئة مفعوله أـشدُّ بما ي)O)2Nأكـسيد النيتروز 

ل بفعالية للتخفيف من آثاره. بنجاح   15-واســتخدم الباحثون تقنيات اقتفاء النتروجين الدقيقة النبعاث هذا الغاز من أجل التدخُّ

  .وكوستاريكافي باكستان والبرازيل وبنغالديش والصين 

  لمكافحة نواقل األمراض البشرية، ال سيما بعوض الزاعجةتحسين حزمة تقنية الحشرة العقيمة 

ــتخدم   -54 ــرة العقيمة التي تُس ــيا في تقنية الحش ناً رئيس ــعاعات المؤيِّنة مكّوِ ــتخدام اإلش ــرات باس يُعدُّ تعقيم ذكور الحش

لحشـرة العقيمة في  وبغية تطبيق تقنية ا لمكافحة البعوض الناقل لألمراض من أجل التقليل من عبء األمراض ذات الصـلة.

ــرها بهدف كبح أعداد البعوض الناقل لألمراض، يلزم   إطار نهج قائم على المكافحة المتكاملة لآلفات على نطاق منطقة بأس

ــتهدفة، وإنتاج  ــرات في المنطقة المس ــية عن الحش ــاس ــمل جمع المعلومات المرجعية األس تنفيذ مجموعة من اإلجراءات تش

ــرات عن طريق التربية الم ــعيع الذكور لتعقيمها ثم مناولة الذكور العقيمة ونقلها وإطالقها.الحشـ  كثفة وتقييم جودتها، وتشـ

ِ                               التقلـيل كثيرا  من تكلـفة عملـية التربـية المكثـفة، وط و  رت إجراءات تشـــــعيع البعوض الـبالغ.  2021وأمكن في ـعام    ّ ُ ويجري                ً                                   

َّ                     ة دول أعـضاء، وتـشير النتائج المـسج لة إلى النجاح في كبح                                                             َّ حالي ا تنفيذ تقنية الحـشرة العقيمة في إطار تجارب ميدانية في عد                                   

ُ ِّ                                       وباإلـضافة إلى ذلك، ع ز  ز التعاون بين المركز المـشترك بين الفاو  أعداد البعوض البالغ على نطاق ـصغير في ثمانية بلدان.                    

   والوكالة من جهة ومنظمة الصحة العالمية من جهة أخرى.

  الصحة البشرية

  ية مرجعية دولية لتكوين الجسم في األطفال الرضع باالستعانة بالنظائر المستقرةإعداد أول رسوم بيان

وتفـسير  تـُستخدم تقنية تخفيف الديوتريوم، وهي إحدى التقنيات القائمة على النظائر المـستقرة، لتقييم تكوين الجـسم.  -55

ــوم بيانية مرجعية. ــم يتطلب مقارنتها برس ــابق لم تكن هناك بيانات مرجعية دولية متاحة        َّ      بيد أن ه في   بيانات تكوين الجس الس

ُّ                                               فيما يخص  تكوين الجـسم في األطفال منذ الوالدة حتى ـسن ـسنتين.                     ً                ، وـضعت الوكالة رـسوما  بيانية مرجعية  2021وفي عام           
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ــتناد إلى تقنية تخفيف الديوتريوم. ــنتين، باالس ــن س ــم في األطفال منذ الوالدة حتى س ــوف تدعم دولية لتكوين الجس هذه  وس

الرـسوم البيانية رـصد تكوين الجـسم وتقييمه بدقة في األطفال الرـضع ألغراض إرـشادات الـصحة العامة، كما ـستدعم التقييم  

  اإلكلينيكي.

   اللجنة التابعة لمجلة النست لطب األورام والمعنية بالتصوير الطبي والطب النووي

مكانية الوـصول للتـصوير الطبي لـضمان اتِّخاذ قرارات  إنَّ تـشخيص مرـضى الـسرطان وعالجهم يتطلب تمتُّعهم بإ  -56

وأجرت اللجنة التابعة لمجلة النسـت لطب األورام والمعنية بالتصـوير  دقيقة لمكافحة المرض ومن ثم تحقيق النتائج المثلى.

ت نقص كبيرة في  الطبي والطب النووي تقييماً عالميا لموارد التصــوير الطبي والطب والنووي، انتهت فيه إلى وجود حاال

ونُشـــــر التقرير الـخاص بـهذا التقييم في   المـعدات والقوة الـعامـلة، ال ســـــيـما في البـلدان ذات اـلدـخل المنخفض والمتوســـــط.

، بعد أن قادت الوكالة صـياغته وتنسـيق العمل عليه، وهو يسـلِّط الضـوء على عدم المسـاواة في إمكانية  2021آذار/مارس 

طبي، ويقترح إجراءات لتحقيق فوائد صـحية واقتصـادية واسـعة النطاق والتقليل من عبء  الوصـول إلى موارد التصـوير ال

    ُّ                                                                      وتضــم  لجنة النســت في عضــويتها الرابطات المهنية والمنظمات الرائدة في مجال الطب  الســرطان على الصــعيد العالمي.

أجل تقييم االحتياجات من موارد                             ُ  ُّ                                        النووي والتصــــوير التشــــخيصــــي، وت عد  الحالة األولى من نوعها لبذل جهد شــــامل من 

  التصوير والطب النووي حول العالم.

  تعزيز توكيد الجودة في مجال الفيزياء الطبية من خالل خدمات اإلرشاد وقياس الجرعات

ــتمرة.  -57 ــعاعي تطورات مســ ــهد تكنولوجيات الطب اإلشــ َّ والغرض من برامج توكيد الجودة هو التأك د من أن   تشــ        ُّ                                      

     ً                 ودعما  لهذه الجهود في   بطريقة ســليمة ومأمونة وفعالة.  تُســتخدمالمســتعملة لتشــخيص المرضــى وعالجهم المعدات المعقدة 

     َّ                                                                                             ، أعد ت الوكالة إرشـــادات تقنية بشـــأن التنفيذ المأمون إلجراءات العالج اإلشـــعاعي وبشـــأن اعتماد الفيزيائيين  2021عام  

َّ وال يقتصـــــر ذـلك على الـتأـك د من أن   ة من مراقـبة الجودة؛  والفيزـيائيون الطبيون مســـــؤولون عن الجواـنب التقنـي الطبيين.        ُّ                       

وباإلضافة                                              ً                                                المعدات تعمل على النحو الصحيح، بل يشمل أيضا  ضبط الجرعة اإلشعاعية وفق المستوى األمثل لكل مريض.

مها في مجال مراجعة قياس جرعات العالج اإلشــعاعي، ل عت الوكالة نطاق الخدمات التي تقّدِ تشــمل مراجعة إلى ذلك، وســَّ

  الحزم اإللكترونية المستخدمة في عالج سرطانات الجلد وغيرها من السرطانات السطحية.

   البيئة

بدء عملية اعتماد مختبرات البيئة التابعة للوكالة بصــــفتها جهة منتجة للمواد المرجعية البيئية المخصــــصــــة للنويدات 
  المشعة الباعثة ألشعة غاما

د الســنوات ســعت الوكالة    -58 العتماد مختبرات البيئة التابعة لها في مجال إنتاج المواد المرجعية، في إطار جهد متعّدِ

مها الوكالة إلى مختبرات الدول األعضــاء. ــين الخدمات التي تقّدِ ــامل إلدارة الجودة،   يهدف إلى زيادة تحس ــئ نظام ش   ُ                             وأ نش

  ُ                          وأ دخلت اللمســات النهائية على  زايبرســدورف وموناكو.  فيللوكالة   يدعم إنتاج المواد المرجعية في مختبرات البيئة التابعة

عـقب خضـــــوـعه لمراجـعة أجرتـها هيـئة اعتـماد ـخارجـية ـلدعم اعتـماد مختبرات    2021نـظام إدارة الجودة الـمذكور في ـعام  

   ألشعة غاما.البيئة التابعة للوكالة في مجال إنتاج المواد المرجعية البيئية المخصصة للنويدات المشعة الباعثة 

الدعم المقدم إلى ســري النكا من أجل وضــع وتنفيذ برنامج شــامل وطويل األجل الكتشــاف ورصــد التلوث البحري عقب 
   االنسكاب النفطي في البيئات الساحلية

) قرب ساحل كولومبو في سري النكا،  X-Press Pearlبرس بيرل (-عقب الحادث الذي وقع لسفينة الحاويات إكس  -59

الوكالة الدعم لتدابير التصـــدي للطوارئ التي اتَّخذها ذلك البلد من أجل التخفيف من آثار هذه الكارثة البيئية البحرية   قدَّمت

ه مجلس الـطاقة الذرية في ســـــري النـكا، أجرت  األســـــوأ في تاريخ في المنطـقة. وبـناًء على طـلب من الحكومة المحلـية أقرَّ
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وتعمل  ـسلطات المحلية على تحديد االحتياجات ذات األولوية القـصوى لـسري النكا.الوكالة بعثة خبراء افتراـضية ـساعدت ال

هة لتقييم التلوث البحري ورصـــــده في أعقاب  الوكالة اآلن على توفير تكنولوجـيات متصــــــلة بالمـجال النووي بطريقة موجَّ

 الكارثة.

   الموارد المائية

   دراسة األمطارتجديد الشبكة العالمية الستخدام النظائر في 

أدَّت التطورات العلمية في مجال تقييم البيانات ومعالجتها إلى إيجاد فرـصة لمواـصلة بناء وتوـسيع الـشبكة العالمية   -60

    َّ                                                   َّ      ، وق عت الوكالة والمنظمة العالمية لألرـصاد الجوية ـصيغة منق حة من ذلكوفي ـضوء  الـستخدام النظائر في دراـسة األمطار.

ــأن ــة األمطار بحيث تكون مالئمة للغرض المتمث  ل في تقييم   مذكرة التفاهم بش ــتخدام النظائر في دراس ــبكة العالمية الس                                                                             ِّ            الش

ِّ                        وباالـستعانة بالـشبكة المذكورة، و سـ  ع نطاق اإلطار الذي وـضعته           ُّ                                               تأثير تغي ر المناخ في الموارد المائية على الـصعيد العالمي.   ُ                             

اعاة الطابع اإلقليمي عن طريق التصــنيف في مجموعات متجانســة، من أجل الوكالة للتنبؤ بالتركيب النظيري للمياه مع مر

   رسم خرائط عالمية للتريتيوم الطبيعي المنشأ الموجود في مياه األمطار.

   مشروع مبادرة محافظة فوكوشيما لتحسين تحليل التريتيوم

   َّ                      وعز ز هذا المشـروع من قدرة  يوم.مشـروع مبادرة محافظة فوكوشـيما لتحسـين تحليل التريت 2021اختُتم في عام    -61

اه والترـبة  ا على إجراء عملـيات تحلـيل التريتيوم ألنواع متـعددة من العيـنات البيئـية (الـمأخوذة من المـي مـحافـظة فوكوشـــــيـم

ِّ                                                      وفي إطار هذا المشـروع، ر ك  ب في محافظة فوكوشـيما نظام لإلثراء بالتريتيوم من تصـميم   والنباتات واألنسـجة الحيوانية).  ُ                       

  ُ ِّ                                                                ود ر  ب الموظفون التقنيون في محافظة فوكوشــيما على اســتخدام معدات النظام  تبر الهيدرولوجيا النظيرية التابع للوكالة.مخ

اـنات التريتيوم. الـجة بـي ة الجودة لمـع د الجودة/مراقـب ذ إجراءات توكـي ة جوهرـية في تمكين   وعلى تنفـي ذه األنشــــــطة أهمـي ولـه

  تحليلية المستقلة على وجه السرعة.المحافظة من تزويد سكانها بالنتائج ال

     ُّ                                           تتب ع مصادر تلوث المياه باستخدام نظائر النترات

ــرب النظيفة.   -62 ــب ب التلوث بالنترات في الحد   من إمكانية الحصــول على مياه الش ــينات على      َّ                         ِّ                                           يتس    َّ                    وأد ى إدخال تحس

ــتقرة في النترات  ــادر    )N15δ وO18δ(تحليل النظائر المســ ــل للمصــ في مختبر الهيدرولوجيا النظيرية إلى تكوين فهم أفضــ

ل   والمـياه.  الجويوالعملـيات التي ينطوي عليـها التلوث في الغالف   ــ  َّ   وخضـــــع ذـلك الفهم لالختـبار من خالل تحلـيل مفصـــ                                        

َّ                              وفي ســبيل تعزيز هذا العمل، اســت هل  مشــروع بحثي منســق جديد في عام   لألمطار بصــورة يومية في فيينا. ســوف  2021                             ُ  

ــواغل  ــك  ل ش ــين التمييز بين مصــادر التلوث بالنترات عن طريق الجمع بين نظائر النترات والملوثات التي تش ِّ        يتناول تحس                                                                                                  

  ناشئة في عينات المياه السطحية والجوفية.

   إنتاج النظائر المشعة والتكنولوجيا اإلشعاعية

  225-دالنية اإلشــعاعية المحتوية على األكتينيومالمشــروع البحثي المنســق الجديد بشــأن إنتاج المســتحضــرات الصــي
  ومراقبة جودتها لدعم اإلنتاج المحلي في الدول األعضاء

عة في مجال عالج الـسرطان اجتذبت اهتماماً   -63 ّجِ ه باـستخدام أـشعة ألفا مؤخراً نتائج إكلينيكية مـش حقَّق العالج الموجَّ

  ُ  ُّ      ُ                               َ         وي عد  توافر  النويدات المـشعة المناـسبة القيد  الرئيـسي  يين والرابطات المهنية.كبيراً من األوـساط البحثية والممارـسين اإلكلينيك

        ُّ                                                                                                      الذي يحد  من التطبيق الواسع النطاق للعالج عن طريق االستهداف بأشعة ألفا، وذلك باإلضافة إلى توافر المبادئ التوجيهية 

                  َّ  ولهذا الســبب، اســتهل ت  شــعاعية ومراقبة جودتها.والبروتوكوالت المعتمدة بشــأن إنتاج هذه المســتحضــرات الصــيدالنية اإل

َّ  ً      ً                                                                         الوكالة مـشروعا  بحثي ا منسـ قا  جديدا  يهدف إلى اـستحداث جيل جديد من المـستحـضرات الـصيدالنية اإلـشعاعية لالـستخدام في             ً              
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تخدام أـشعة ألفا، وإنتاج تلك المـستحضـرات ومراقبة جودتها، مع التركيز على مـستحضـرات َّ                                                                                    العالج الموج ه باـس - األكتينيوم             

225.  

  التدريب وبناء قدرات الدول األعضاء في تطبيقات التكنولوجيات اإلشعاعية

ــعاعية لفائدة ما يزيد على   -64 ــأن تطبيقات التكنولوجيا اإلش َّ                                                                                نظ مت الوكالة فعاليات تدريبية بش ــارك من نحو   500   مش

ُ                                                وع قدت هذه الفعاليات باالـشتراك مع مؤـسـسات رائدة في م دولة عـضو. 100 جاالت إنتاج النظائر المـشعة والمـستحـضرات    

    ُ                                                              ، وأ تيحت من خاللها معارف تقنية متقدمة وفرص إلقامة الـشراكات فيما بين اإلـشعاعيةالـصيدالنية اإلـشعاعية والتكنولوجيا  

   المشاركين، مع التركيز على كيفية التواصل مع المستخدمين النهائيين للتكنولوجيا.

 

  النوويان األمان واألمن 

  األمان النووي

  معايير األمان وتطبيقها

بعثة   31وأوفدت الوكالة   أصـدرت الوكالة خمسـة من أدلة األمان الخاصـة عقب إقرارها من لجنة معايير األمان.  -65

دولة عضــواً في تطبيق معايير    23ذات صــلة باألمان في إطار خدمات اســتعراض النظراء والخدمات االســتشــارية لدعم  

  الصادرة عن الوكالة. األمان

ــة لتحليل الثغرات بهدف النظر فيما إذا كانت معايير األمان تتطلب التنقيح أو التعزيز بناًء    -66 وأجرت الوكالة دراســ

ــبة فيما يتعلق بجائحة كوفيد  ــتعراض التحليل إلى أنَّ تنقيح   .19-على الخبرات المكتس وخلصــت لجنة معايير األمان بعد اس

ــوء جائحة كوفيد معايير األمان في   ال يمثِّل أولوية في الوقت الراهن، وأنَّه ينبغي للوكالة أن تواصــــل جمع وتقييم   19-ضــ

  الخبرات المكتسبة في الدول األعضاء للنظر فيها مستقبالً.

  المؤتمرات الدولية

ــرين األول/أكتوبر   -67 ــدي   2021نظَّمت الوكالة في تشـ للطوارئ على المؤتمر الدولي المعني بتطوير التأهب للتصـ

، حيث تبادل المـشاركون الخبرات بـشأن التقدُّم المحرز والتحديات المطروحة على ) EPR2021المـستويين الوطني والدولي (

الـصعيدين الوطني والدولي في مجال التأهب والتـصدي للطوارئ، وحدَّدوا األولويات الرئيـسية فيما يتعلق بمواـصلة تحـسين 

   والطوارئ النووية واإلشعاعية.التأهب للحادثات 
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  ) EPR2021المؤتمر الدولي المعني بتطوير التأهب للتصدي للطوارئ على المستويين الوطني والدولي (

نظَّمت الوكالة المؤتمر الدولي بـشأن النقل المأمون واآلمن للمواد النووية والمـشعة، في ـشكل افتراـضي في كانون   -68

وتبادلت الدول األعضــاء الممارســات الجيدة المتعلقة باألمان واألمن في نقل المواد النووية والمواد   .2021األول/ديســمبر 

  المشعة، وناقشت االحتياجات المحتملة فيما يخصُّ إدارة الترابط بين أمان النقل وأمن النقل.

  األمان النووي بعد عشر سنوات من حادث فوكوشيما داييتشي

ي وقع في محـطة فوكوشـــــيـما داييتشـــــي للقوى النووـية الـتابـعة لشـــــرـكة طوكيو للـطاـقة في أعـقاب الـحادث اـلذ   -69

الكهربائية (شــركة تبكو)، ُحّدِدت الدروس المســتفادة وكذلك التحديات المســتمرة التي تواجه قطاع الصــناعة النووية في  

إلى أدنى حّدٍ من حاالت انبعاث   وشــملت هذه الدروس المســتفادة والتحديات مواضــيع منها التقليل مجال األمان النووي.

ــعة خطيرة إلى خارج الموقع؛ ــاء ترتيبات ُمحكمة للتأهب؛   مواد مشـ ــحية إلى التعرُّض  ودعم إرسـ وإرجاع اآلثار الصـ

وبناء   واالعتبارات المتعلقة باألمان في سياق التطوير النووي؛  لإلشعاعات المؤيِّنة واالستدالل على المخاطر المحتملة؛ 

ــكوك القانونية الدولية وفعاليتها؛ ــاملة للجميع في مجال األمان؛ ودور الص ــراك   القيادة الش والتواصــل مع الجمهور وإش

  أصحاب المصلحة وبناء الثقة.

واسـتأثرت تلك المواضـيع بجانب من المناقشـات التقنية التي جرت خالل المؤتمر الدولي بشـأن عقد من التقدم   -70

يما د  رين  المحرز بعد فوكوـش تفادة لإلمعان في تعزيز األمان النووي، المعقود في تـش تفادة من الدروس المـس اييتـشي: االـس

ارك من  900وجمع المؤتمر بين ما يقرب من  في فيينا. 2021الثاني/نوفمبر   بل  68مـش دولة عضـواً، من أجل تحديد ـس

اهم الخبراء وممثلو الهيئات الرقابة ال مواصـلة تعزيز األمان النووي. غلة والحكومات ومنظمات وـس نووية والجهات المـش

وباإلـضافة إلى ذلك،  الدعم التقني وقطاع الـصناعة في عقد جلـسات تقنية ثرية بالمعلومات وحلقات نقاش مثيرة لالهتمام.

صـة للشـباب، ضـمَّت الفائزين في مسـابقة مرتبطة بالمؤتمر لكتابة المقاالت عن األمان  شـمل المؤتمر حلقة نقاش مخصـَّ

  نووي، وتناولت طائفة واسعة من المواضيع النووية التي تهمُّ الطالب والمهنيين المبتدئين.ال
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دولي في ســـــبـيل    -71 ا دعوة الرئيس إلى العـمل، أدواٍت مهـمة للمجتمع اـل ا فيـه وســـــوف تكون نواتج المؤتمر، بـم

  مواصلة تعزيز األمان النووي على الصعيد العالمي.   

 

يلقي كلمة أمام المؤتمر الدولي بشأن عقد من التقدُّم المحرز بعد فوكوشيما داييتشي: االستفادة من الدروس  المدير العام غروسي 
  المستفادة لإلمعان في تعزيز األمان النووي.

 

  السيد مايك ويتمان، رئيس المؤتمر، يترأس حلقة النقاش بشأن المحافظة على الزخم خالل المؤتمر. 
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                َ                                           المياه المعال جة باستخدام النظام المتقدم لمعالجة السوائل

ســـــلســــــلة من عملـيات التـبادل التقني الموقعـية واالفتراضــــــية تحضـــــيراً للبعـثة األولى في إـطار أجرت الوـكاـلة   -72

تخدام النظام المتقدم  تجريه فرقة العمل المعنية بتقييم خطة حكومة اليابان لتصـريف المياه المعالَجة باـس تعراض الذي ـس االـس

كَّزت هذه األنشـطة التحضـيرية على اسـتعراض التقييم  ور لمعالجة السـوائل على أسـاس معايير األمان الدولية ذات الصـلة.

لة لمحطة فوكوشــيما داييتشــي  الذاتي الذي أجرته حكومة اليابان، وتقييم اآلثار اإلشــعاعية الذي نشــرته شــركة تيبكو المشــغِّ

ــرين الثاني/نوفمبر   ــأن .2021للقوى النووية في تشـ ــوف تؤدي الوكالة عملها بشـ الخطة قبل   وكما اقترح المدير العام، فسـ

  تنفيذها وأثناءه وبعده. 

   أمان محطات القوى النووية ومفاعالت البحوث ومرافق دورة الوقود

اجتماعاً تقنيا افتراـضيا بـشأن اـستخدام استعراضات األمان الدورية  2021عقدت الوكالة في تـشرين الثاني/نوفمبر    -73

وانتهت الوكالة من إعداد تقرير أمان جديد يصـــــف التحديات  ألغراض التشـــــغيل الطويل األجل لمحطات القوى النووية.

م أمثـلة لإلجراءات التصـــــحيحـية وتحســـــيـنات األـمان المتعلـقة بتطبيق  ّدِ الراهـنة وأوـجه الـتآزر والمـمارســـــات الجـيدة، ويـق

  استعراضات األمان الدورية لتبرير التشغيل الطويل األجل لمحطات القوى النووية.

ــي  -74 ــور المعنون  وأصــدرت الوكالة ص ("المبادئ التوجيهية   SALTO Peer Review Guidelinesغة منقَّحة من المنش
ــغيل الطويل األجل") ــتعراض النظراء لجوانب أمان التشـ ــيغة المنقَّحة    26(العدد  السـ ــلة خدمات Rev. 1(الصـ ــلسـ ) من سـ

  الوكالة).

  

الموفد من الوكالة لزيارة محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية في إطار استعراض الوكالة ألمان المياه المعاَلجة باستخدام  الفريق 
  (الصورة مهداة من: شركة تيبكو).  النظام المتقدم لمعالجة السوائل.
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  ية الصغيرةالنشر المأمون واآلمن للمفاعالت المتقدمة، بما فيها المفاعالت النمط

نظَّمت الوكالة اجتماعاً تقنيا عن الجيل القادم من المفاعالت والتأهب والتصــــدي للطوارئ، وناقش المشــــاركون   -75

ــائل منها اتباع نهج متدرج إزاء التأهب والتصــدي للطوارئ في الجيل القادم من المفاعالت؛ وحالة تصــميم  جملة من المس

والجوانب التقنية غير المتصــلة بالمفاعالت في ســياق إرســاء  في الدول األعضــاء؛   المفاعالت النمطية الصــغيرة ونشــرها

ووضـــع النُُهج والمنهجيات  والمفاعالت النمطية الصـــغيرة المتنقلة؛   ترتيبات التأهب والتصـــدي للطوارئ خارج الموقع؛ 

  عالت النمطية الصغيرة.والمعايير من أجل تحديد األساس التقني لمنطقة تطبيق خطة الطوارئ في سياق المفا

دة   -76 وانتهت الوكالة من اســتعراض انطباق معايير األمان على المفاعالت النمطية الصــغيرة والمفاعالت غير المبرَّ

وأكَّد االسـتعراض أنَّ معايير األمان الصـادرة عن الوكالة تنطبق عموماً على هذه التكنولوجيات، لكنها حدَّدت أيضـاً  بالماء.

وشمل االستعراض النظر في دورة حياة هذه التكنولوجيات وكذلك االعتبارات والتحديات  ب المزيد من العمل.مجاالت تتطل

د هذا العمل في تقرير أمان بشأن هذا الموضوع سيُنشر في عام  المتعلقة باألمان واألمن والضمانات.   .2022وقد ُجّسِ

ُّ        ً      ً          مساعدة البلدان التي تستهل  برنامجا  جديدا  للقوى ال   نووية                         

تهلة، بهدف تحـسين قدرة   -77 أطلقت الوكالة مـشروعاً بـشأن بناء القدرات في مجال تقييم أمان المواقع في البلدان المـس

  الهيئات الرقابية على استعراض تقارير تقييم األمان المتعلقة بالجوانب المتصلة بالمواقع والتصاميم.

  التأهب والتصدي للحوادث والطوارئ

اـل  -78 ارين الطوارئ بموـجب    2021ة في تشـــــرين األول/أكتوبر  أجرت الوـك اـلث من تـم اً من المســـــتوى الـث تمريـن

   االتفاقيتين، استضافته اإلمارات العربية المتحدة، الختبار الترتيبات الدولية الخاصة بالتصدي للطوارئ النووية الكبرى.

  لنووية من الخدمةالتصرف في النفايات المشعة، والتقييمات البيئية، وإخراج المرافق ا

واـصلت الوكالة وضع اإلرشادات بشأن تنفيذ بعثتين متعاقبتين في إطار خدمة االستعراضات الرقابية المتكاملة ثم   -79

في إطار خدمة االسـتعراضـات المتكاملة المتعلقة بالتصـرف في النفايات المشـعة والوقود المسـتهلك، واإلخراج من الخدمة 

   واالستصالح.

ــنوي االفتراضــــي لفريق التنســــيق المعني بمواقع اليورانيوم   2021لوكالة في أيار/مايو  وعقدت ا  -80 االجتماع الســ

  القديمة لمواصلة تبادل المعلومات وتنسيق األنشطة المستقبلية للدول األعضاء والمنظمات الدولية المشاركة في هذا الفريق.

  الوقاية من اإلشعاعات

مية جامعية عليا في مجال الوقاية من اإلشــعاعات وأمان المصــادر المشــعة، في  عقدت الوكالة خمس دورات تعلي  -81

  األرجنتين واألردن وبيالروس والجزائر وغانا، بلغات مختلفة.

واحتفلت اللجنة المشــتركة بين الوكاالت المعنية باألمان اإلشــعاعي بالذكرى الســنوية الثالثين إلنشــائها في عام    -82

اللجنة ثماني منظمات حكومية دولية، بما يشــمل الوكالة وخمس هيئات غير حكومية تعمل ســويا من أجل وتضــمُّ   .2021

وقد حقَّقت اللجنة العديد من اإلنجازات  توحيد ممارســات الوقاية من اإلشــعاعات واألمان اإلشــعاعي على الصــعيد الدولي.

الرئيسـي في وضـع واسـتعراض معايير األمان األسـاسـية  عاماً من الخدمة، كان أبرزها االضـطالع بالدور  30على مدى  

 الدولية للوقاية من اإلشعاعات المؤيِّنة وألمان المصادر اإلشعاعية.
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  بناء القدرات في مجال األمان النووي واألمان اإلشعاعي وأمان النقل وأمان النفايات والتأهب والتصدي للطوارئ

ناء القدرات في مجال األمان النووي واألمان اإلـشعاعي وأمان النقل وأمان  نـشاطاً من أنـشطة ب 343نفَّذت الوكالة    -83

  النفايات والتأهب والتصّدِي للطوارئ.

عاعي في    -84 أن القيادة ألغراض األمان في المجالين النووي واإلـش ية دولية افتراضـية بـش وعقدت الوكالة دورة دراـس

أن القي2021حزيران/يونيه   ية دولية بـش عاعي في اليونان في  ، ودورة دراـس ادة ألغراض األمان في المجالين النووي واإلـش

  .2021الفترة تشرين الثاني/نوفمبر وكانون األول/ديسمبر 

، كما أقرَّ 2023-2021وأقرَّ المحفل األيبيري األمريكي للوكاالت الرقابية اإلشــعاعية والنووية خطة عمله للفترة    -85

  .2021المواد المشعة، خالل اجتماعه العام السنوي المعقود في تموز/يوليه  مشروعاً جديداً بشأن األمن في نقل

 Radiationونشــرت الوكالة كتيِّباً تعليميا بشــأن ثقافة األمان في ســياق االســتخدامات الطبية لإلشــعاعات، بعنوان   -86

Safety Culture Trait Talks  ("محادثات بشــأن ســمات ثقافة األمان اإلشــعاعي")ور حول عشــر مبادئ، أو ســمات،  ، يتمح

  تُسهم في إرساء ثقافة أمان راسخة.

   اتفاقيات األمان

رت الوكالة عقد االجتماع التنظيمي للدورة المشـــتركة الثامنة والتاســـعة لالجتماع االســـتعراضـــي لألطراف   -87 يســـَّ

لمشاركون فيه، من بين جملة أمور، تعيين  ، والذي أكَّد ا2021المتعاقدة في اتفاقية األمان النووي، في تشرين األول/أكتوبر  

  مسؤولي االجتماع االستعراضي في دورته المشتركة الثامنة والتاسعة وتشكيل المجموعات القطرية في تلك الدورة.

  مدونات قواعد السلوك

وث، أجرى عقدت الوكالة اجتماعاً دوليا افتراضـــيا حول تطبيق مدونة قواعد الســـلوك بشـــأن أمان مفاعالت البح  -88

ــة وتبادلوا الخبرات فيما يتعلق بحالة األمان في مفاعالت البحوث في بلدانهم وتجربتهم في تطبيق  ــاركون فيه مناقشــ المشــ

  أحكام المدونة.

وفيما يتعلق بمدونة قواعد السـلوك بشـأن أمان المصـادر المشـعة وأمنها، ارتفع عدد الدول األعضـاء التي تعهدت    -89

، وارتفع عدد الدول  123ع اإلرـشادات التكميلية بـشأن اـستيراد المـصادر المـشعة وتـصديرها ليـصل إلى بالعمل بما يتوافق م

ادات التكميلية األخرى بـشأن التصـرف في المصـادر المـشعة المهملة ليصـل إلى  في   44األعضـاء التي تعهدت بتنفيذ اإلرـش

  .2021عام 

  اعي مختبر الوكالة للخدمات التقنية في مجال األمان اإلشع

أُعيد اعتماد مختبر الخدمات التقنية في مجال األمان اإلـشعاعي مرة أخرى وفقاً ألعلى مـستويات الجودة باالمتثال    -90

 لمـعايير المنظـمة اـلدولـية لتوحـيد المـقاييس واللجـنة اـلدولـية للتقنـيات الكهرـبائـية، عن طريق عملـية مراجـعة تقييمـية ـخارجـية.

، واجتاز على نحو متـسٍق وُمرٍض جميع  2006في عام    ISO/IEC 17025األولى وفقاً للمعيار    وكان المختبر قد اعتُمد للمرة

ــغيل المختبر في مركز فيينا الدولي وفي مختبرات الوكالة  مراجعات المراقبة التي أعادت توكيد قدراته التقنية. ويجري تشـ

الذين قد يتعرضـون لإلشـعاع أثناء أنشـطة في زايبرسـدورف، وهو مسـؤول عن توفير خدمات الرصـد اإلشـعاعي لألفراد 

 الوكالة، بما يشمل موظفي الوكالة وخبراءها ومتدربيها وزوارها.
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  الرقيب المسؤول عن األمان اإلشعاعي واألمن النووي في الوكالة

النيوترونات أصـدر الرقيب المـسؤول عن األمان اإلـشعاعي واألمن النووي في الوكالة اإلذن بتـشغيل مرفق علوم   -91

ــتعراض وتقييم بيان حالة  ــطلع باســ الجديد، ووافق على تقرير تحليل األمان النهائي الخاص بمختبرات يوكيا أمانو، واضــ

وباإلضـافة إلى ذلك،  " في زايبرسـدورف.2األمان الخاص بالمختبر الجديد الذي يحمل اسـم "المختبر المرن القابل للتعديل 

وصــــدرت رســــميا وثيقة   حكم الرقابي فيما يخصُّ المواد المســــتخدمة في مختبر المواد النووية.أُقرَّ إجراٌء لإلعفاء من الت

  تتضمَّن إرشادات رقابية بشأن األنشطة المتعددة الشُّعب والمنطوية على التعرُّض لإلشعاعات.

ية الرقابية في الوكالة، باتباع نفس المنهجية   -92 اـس امل للبنية األـس التي توصـي بها الوكالة دولها وأُجري تقييم ذاتي ـش

ــة باألمان   ــية الرقابية الخاصـ ــاسـ ــة بالتقييم الذاتي للبنية األسـ ــتخدام األداة المتاحة عبر اإلنترنت والخاصـ ــاء وباسـ األعضـ

)eSARIS.(   

  المسؤولية المدنية عن األضرار النووية

ة التعويض    -93 اقـي دة في اتـف ب األطراف المتعـاـق اًء على طـل ة التعويض بـن اقـي ة (اتـف التكميلي عن األضـــــرار النووـي

التكميلي)، نظَّمت الوكالة في شــكل افتراضــي في شــباط/فبراير االجتماع التحضــيري لالجتماع الثاني لألطراف المتعاقدة 

   والموقعة في اتفاقية التعويض التكميلي.

لنووية اجتماعه العادي الحادي والعشــرين في  وفي نيســان/أبريل، عقد فريق الخبراء الدولي المعني بالمســؤولية ا  -94

شـكل افتراضـي، وهذا الفريق مسـؤول عن تقديم المشـورة إلى المدير العام ومديرة مكتب الشـؤون القانونية بشـأن المسـائل  

ماج وناقش الفريق المســائل المتعلقة بالمســؤولية في ســياق مرافق االند  المتعلقة بالمســؤولية المدنية عن األضــرار النووية.

ــتثناء  ــؤولية النووية، واســ ــاء بموجب اتفاقيات المســ ــغلة في اللجوء للقضــ النووي، والقيود التي تحدُّ من حّقِ الجهة المشــ

   األضرار التي تلحق بالممتلكات داخل الموقع من مسؤولية الجهة المشغلة عن األضرار النووية.

النووية وبالتعاون مع إندونيسـيا، اسـتضـافت الوكالة    وبمسـاعدة أعضـاء فريق الخبراء الدولي المعني بالمسـؤولية  -95

حلقة عمل افتراضية دون إقليمية بشأن المسؤولية المدنية عن األضرار النووية لفائدة الدول األعضاء في رابطة أمم جنوب 

ــيا + ثالث. ــريعية، للدول األعضــاء فيما   شــرق آس ــاعدة التش ــياق برنامجها للمس يتعلق بســن وقدَّمت الوكالة الدعم، في س

التشـريعات الوطنية، بما في ذلك تقديم المسـاعدة إلى سـبع دول أعضـاء بشـأن التشـريعات المتصـلة بالمسـؤولية المدنية عن 

  األضرار النووية.

  األمن النووي

  اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها

ــجيع على االنضــمام العالمي التفاقية الحم  -96 اية المادية للمواد النووية (اتفاقية الحماية المادية) واصــلت الوكالة التش

ــدد عند الطلب. ــاعدة في هذا الصـ ــهد عام   وتعديلها، وعلى تنفيذهما تنفيذاً فعاالً، وقدَّمت المسـ ــمام دولتين  2021وشـ انضـ

   إضافيتين إلى األطراف في اتفاقية الحماية المادية، وانضمام دولتين إلى األطراف في التعديل.

جهودها الرامية إلى مسـاعدة األطراف على التحضـير لمؤتمر األطراف في تعديل   2021كثَّفت الوكالة في عام  و  -97

، وفـقاً للـمادة  2022نيســـــان/أبرـيل  1آذار/ـمارس إلى   28اتـفاقـية الحـماـية الـمادـية للمواد النووـية، المقرر عـقده في الفترة من 

وعقدت الوكالة اجتماعاً افتراضـــــيا للجنة التحضـــــيرية للمؤتمر في   دَّلة.من اتـفاقـية الحماية المادية بصـــــيغتها المع  16-1

، وســـلســـلة من االجتماعات اإلقليمية االفتراضـــية على مدى شـــهري تشـــرين الثاني/نوفمبر وكانون 2021شـــباط/فبراير  

   .2021بر ، وجولتين من المشاورات المفتوحة في تشرين األول/أكتوبر وكانون األول/ديسم2021األول/ديسمبر 
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  بناء القدرات والتواصل الخارجي

وعقدت الوكالة  خالل عام، قدَّمت الوكالة المساعدة في مجال صياغة لوائح األمن النووي إلى ثماني دول أعضاء.  -98

دولة، وواـصلت تنفيذ أنـشطتها في مجال التعلُّم عن   137مـشارك من  7900فعاليات تدريبية لفائدة ما يزيد على  103أيـضاً 

وتُرجـمت ثالث وـحدات  وـحدة دراســــــية.  2600دوـلة ـما يزـيد على    125مســـــتـخدم من    1500بـُعد، حـيث أكـمل أكثر من  

دراســـية للتعلُّم اإللكتروني وأُتيحت باللغات اإلســـبانية واإلنكليزية والروســـية والصـــينية والعربية والفرنســـية خالل الفترة 

  وحدة. 18م اإللكتروني الدراسية المتاحة باللغات الست إلى المشمولة بالتقرير، ليصل مجموع عدد وحدات التعلُّ 

اء المركز   -99 دورف إلنـش اس في مقر مختبراتها في زايبرـس م وضـع حجر األـس وعقدت الوكالة في تموز/يوليه مراـس

ــتخدام أحدث م الدعم األمثل للدول من خالل اسـ ــيقّدِ ــاحي الجديد في مجال األمن النووي، والذي سـ البُنى  التدريبي واإليضـ

ية والمعدات التقنية. اـس الً للقدرات  األـس ائه، دوراً مكّمِ ص، فور االنتهاء من إنـش وـسوف يؤدي هذا المرفق التدريبي المتخصـِّ

التدريبية القائمة ويســدُّ ثغرات فيها عادةً ما ال تتوفر للمؤســســات الموجودة في الدول، كما ســيزيد من تعزيز بناء قدرات 

مة والخبرات الفنية.الدول األعضاء، بناًء    على طلبها، من خالل توفير التكنولوجيا المتقّدِ

  
  . 2021مراسم وضع حجر األساس للمركز التدريبي واإليضاحي الجديد في مجال األمن النووي في زايبرسدورف، تموز/يوليه 

   أوجه الترابط بين األمان واألمن النوويين

وـصدر منـشوران  الترابط بين األمان واألمن النوويين، مع اإلقرار بالفوارق بينهما.واـصلت الوكالة معالجة أوجه   -100

ذا الموضـــــوع   اوالن ـه ا بعنوان    –يتـن  The Nuclear Safety and Nuclear Security Interface: Approaches andأولهـم

National Experiences  ــلة  1000(العدد  وطنية") ("الترابط بين األمان النووي واألمن النووي: نُُهج وخبرات ــلســ من ســ

بعنوان    Managing the Interface between Safety and Security for Normal Commercialالتقــارير التقنيــة) والثــاني 

Shipments of Radioactive Material  ــحنات التجارية ــياق الشــ ("إدارة الترابط بين األمان النووي واألمن النووي في ســ
ــلة التقارير التقنية). 1001(العدد    مواد نووية")المحتوية على  ــلسـ ــع المواد التدريبية وعقد  من سـ ــلت الوكالة وضـ وواصـ

ــآت النووية   الدورات التدريبية لدعم الدول األعضــاء في إدارة الترابط بين األمان النووي واألمن النووي فيما يخصُّ المنش

  والمصادر المشعة والنقل.
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، نظَّمت الوكالة اجتماعاً تقنيا بشـأن اسـتخدام نُُهج تحليل األمان ألغراض األمن 2021بر وفي تشـرين األول/أكتو  -101

ــبل الممكنة التي يمكن من خالل  النووي. ــات والتحديات الراهنة والسـ ــاء الممارسـ ــاركون من الدول األعضـ وناقش المشـ

   أو القطعي) لدعم اعتبارات األمن النووي. االستفادة من الرؤى التي يكفلها تحليل األمان (سواًء التحليل االحتمالي

  2025-2022خطة األمن النووي للفترة 

بعد إجراء مشــاورات مســتفيضــة مع الدول األعضــاء   2025-2022خطة األمن النووي للفترة أصــدرت الوكالة    -102

ط الوكالة ل وموافقة مجلس المحافظين. الضطالع بها في مجال األمن وتـسلِّط الخطة الجديدة الضوء على األنشطة التي تخّطِ

وتراعي الخطة أولويات الدول األعضــاء كما   النووي باســتخدام المســاهمات الطوعية المقدَّمة إلى صــندوق األمن النووي.

ا تراعي عملـية تـحدـيد األولوـيات  اـلة، كـم اســـــات في الوـك ا من خالل قرارات ومقررات جـهازي تقرير الســــــي أُعرب عنـه

  األمن النووي بناًء على توصيات لجنة إرشادات األمن النووي.لمنشورات سلسلة  

 

  1،2التحقق النووي 

ل تحديا في عام    -103 ــّكِ ــطة التحقُّق األخرى يش ــي جائحة كوفيد  2021ظلَّ تنفيذ الضــمانات وأنش على   19-نتيجة لتفش

وفدون من الوكالة في بعثات ما مجموعه وعلى ـسبيل المثال، فقد قضـى المفتـشون والموظفون التقنيون الم الصـعيد العالمي.

ــا. 2100 ــحي خارج النمسـ ــلة التكي ف مع الظروف  يوم في الحجر الصـ                                                  ُّ            ومع ذلك، فمن خالل بذل الجهود الحثيثة ومواصـ

ــ   3000ما يزيد على   الوكالة           َّ    القائمة، نف ذت   ) وقضى موظفوها أكثر من 2020في عام    2850              ُّ             من أنشطة التحق ق (مقارنة بـ

ــ يوم  14 600 َّ                         ومك ن ذلك الوكالة من اســتخالص   ).2020في عام    12 700 ً                                         ا  في الميدان لتنفيذ هذه األنشــطة (مقارنة بـــــ    

ُّ                   َّ                              استنتاجات قائمة على أسس سليمة فيما يخص  جميع الدول التي نف ذت فيها الوكالة ضمانات في عام                                        2021.  

  2021تنفيذ الضمانات في عام 

ُّ          ُ  َّ                عام، اـستنتاجا  بـشأن الـضمانات فيما يخص  كل دولة ت طب ق فيها الـضمانات.تـستخلص الوكالة، في نهاية كل    -104 ويـستند               ً                       

هذا االســـتنتاج إلى تقييم جميع ما يتوفر للوكالة من معلومات ذات صـــلة بالضـــمانات خالل ممارســـتها لحقوقها ووفائها 

  بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات خالل ذلك العام.

ِ ّ   ، ط ب  قت2021وفي عام    -105 ُ ومن بين  مرتبطة باتفاقات ضمانات نافذة معقودة مع الوكالة.  3،4دولة 185الضمانات في       

ــافي نافذ والبالغ عددها  ــامل وكذلك ببروتوكول إضـ ــمانات شـ ــتخلصـــت الوكالة   132الدول المرتبطة باتفاق ضـ دولة، اسـ

َّ نطاقا  بأن    األوســعاالســتنتاج   ُّ  ســلمية فيما يخص   المواد النووية ظلت في نطاق األنشــطة ال  جميع     ً       ُّ ِ          (ن ف  ذت ضــمانات  5دولة 72              

___________________ 

       َ                                             َّ                                          المستخد مة في هذا القسم وال طريقة عرض المواد التي يتضم نها، بما يشمل األعداد المذكورة، على اإلعراب   التسمياتال تنطوي    1
ِ                                              عن أي   رأي كان من جانب الوكالة أو الدول األعضاء فيها بشأن الوضع القانوني ألي   بلد أو إقليم أو للسلطات القائمة فيه، أو بشأن  ّ                                                                     ِ ّ      

  تعيين حدوده.

                                                                   ُ                               األطراف في معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية المشار إليه إلى عدد ما أ ودع من صكوك التصديق أو االنضمام   يستند عدد الدول  2
  أو الخالفة.

ِ         التي لم تنف  ذ الوكالة ضمانات فيها ولذلك لم تستطع استخالص أي   استنتاج ،  ال تشمل هذه الدول جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية  3 ّ                                               ِ ّ          
  بشأنها.

  ان، الصين. وتايو  4

  وتايوان، الصين.   5



GC(66)/4 
  25الصفحة 

ُّ                          )؛ أمـ ا فيـما يخص  بقـية اـلدول الـبالغ ـعددـها  2021دوـلة منـها طوال ـعام    696متـكامـلة في   دوـلة، وحـيث ـكاـنت التقييـمات    60     َّ          

الـضرورية بـشأن عدم وجود مواد وأنـشطة نووية غير معلنة في كل دولة من هذه الدول ال تزال جارية، فلم تـستنتج الوكالة  

َّ                سوى أن  المواد النووية  ُّ                                           وفيما يخص  الدول المرتبطة باتفاق ضمانات شاملة ولكنها  شطة السلمية.  َّ              ظل ت في نطاق األن المعلنة                

َّ                 دولة، فقد خلصــت الوكالة فقط إلى أن  المواد النووية   45غير مرتبطة ببروتوكول إضــافي نافذ والبالغ عددها  َ    المعل نة                                    َّ  ظل ت      

  في نطاق األنشطة السلمية.

ُّ                                                                        الـضمانات أيـضا  فيما يخص  المواد النووية الموجودة في مرافق مختارة موجودة في الدول الخمس الحائزة    ونُفِّذت  -106          ً             

ــمانات  ــار) بموجب اتفاقات الضـ ــلحة النووية (معاهدة عدم االنتشـ ــار األسـ ــلحة  نووية  األطراف في معاهدة عدم انتشـ      ٍ      ٍ                                                                                        ألسـ

ُّ                        وفيما يخص  هذه الدول، خلصــت الوكال الطوعية الخاصــة بها. َّ                                                  ة إلى أن  المواد النووية الموجودة في المرافق المختارة التي                   

ــمانات على النحو المنصـــوص عليه في   حبت من الضـ ــ  ــلمية أو سـ ــطة السـ ــمانات ظل ت في نطاق األنشـ ُ                                           ط ب  قت عليها الضـ                              َّ                    ِّ ُ  

ُّ                                           ونف ذت الوكالة أيضـــا  الضـــمانات فيما يخص  ثالث دول غير أطراف في معاهدة عدم االنتشـــار ع االتفاقات. ً           مال  باتفاقات     َّ               ً                     

ُّ                                  ضـمانات تخص  مفردات بعينها وتسـتند إلى الوثيقة            INFCIRC/66/Rev.2   وفيما يتعلق بهذه الدول الثالث، اسـتنتجت الوكالة

َّ                                                                                َّ                         أن  المواد النووية أو المرافق النووية أو المفردات األخرى التي كانت خاضعة للضمانات ظل ت في نطاق األنشطة السلمية.     

ــمبر   كانون 31وحتى    -107 ــار لم تُدخل بعُد 2021األول/ديسـ ، كانت هناك ثماني دول أطراف في معاهدة عدم االنتشـ

وفيما يتعلق بهذه الدول األطراف، لم تـستطع الوكالة  المادة الثالثة من المعاهدة. بمقتـضىاتفاقات ـضمانات ـشاملة حيِّز النفاذ 

َّ                         أن تستخلص أي  استنتاجات بشأن الضمانات.               

  مانات والبروتوكوالت اإلضافية، وتعديل بروتوكوالت الكميات الصغيرة وإلغاؤهاعقد اتفاقات الض

واـصلت الوكالة تيـسير عقد اتفاقات الـضمانات والبروتوكوالت اإلـضافية، وتعديل بروتوكوالت الكميات الـصغيرة    -108

والبروتوكوالت اإلضـــافية حتى   الوارد في مرفق هذا التقرير حالة اتفاقات الضـــمانات 6-ويعرض الجدول ألف أو إلغائها.

ــمبر  31 ــغيرة 2021وخالل عام   .2021كانون األول/ديســ ــاملة ومعه بروتوكول كميات صــ ــمانات شــ ، دخل اتفاق ضــ

ُّ يخص  وبروتوكول إـضافي حيِّز النفاذ فيما   ودخل اتفاق ـضمانات شاملة ومعه بروتوكول كميات صغيرة حيِّز النفاذ  إريتريا.     

ووافق مجلس  وُوقِّع بروتوكول إضـــــافي ودـخل حيِّز النـفاذ فيـما يخصُّ زمـبابوي. ميكرونيزـيا الموـحدة.فيـما يخصُّ والـيات  

لت بروتوكوالت الكميات الصــغيرة الخاصــة ببروني   المحافظين على بروتوكول إضــافي آخر فيما يخصُّ ســيراليون. وعّدِ

كوال الكميات الصــغيرة الخاصــان باإلمارات العربية دار الســالم وبليز وســانت لوســيا والســودان ومالطة، كما أُلغي بروتو

ه المدير العام رســــائل إلى الدول غير الحائزة ألســــلحة نووية األطراف في معاهدة 2021وفي عام   المتحدة ومالطة. ، وجَّ

ار أو الت املة مع الوكالة فيما يتصـل بمعاهدة عدم االنتـش ار والتي لم تبرم بعُد اتفاقات ضـمانات ـش ي لم تُدخل بعُد عدم االنتـش

ه المدير العام أيضــاً رســائل باالشــتراك مع األمين العام  االتفاقات التي أبرمتها حيِّز النفاذ، ليدعوها إلى أن تفعل ذلك. ووجَّ

ــبيل تحقيق هذه الغاية. ــاً منهم الدعم في سـ ــاء، ملتمسـ ــاء برلمانات هذه الدول األعضـ  لالتحاد البرلماني الدولي إلى رؤسـ

ه المدير العام رســــائل إلى الدول المرتبطة باتفاقات ضــــمانات شــــاملة ولكنها ليســــت مرتبطة  وباإلضــــافة إل ى ذلك، وجَّ

عها على إبرام بروتوكوالت إضـافية تُلحق باتفاقات الضـمانات الشـاملة المعقودة معها وإدخال  ببروتوكوالت إضـافية، يشـّجِ

ــائل، ذكَّر  تلك البروتوكوالت حيِّز النفاذ. ــاً الدول المعنية المرتبطة ببروتوكوالت كميات  وفي تلك الرســ المدير العام أيضــ

ومن بين الدول   صغيرة مستندة إلى النص األصلي بالدعوات السابقة التي وجهها إليها بتعديل تلك البروتوكوالت أو إلغائها.

روتوكوالت كميات صـغيرة دولة مرتبطة بب  96، كانت هناك 2021المرتبطة باتفاقات ضـمانات شـاملة نافذة في نهاية عام  

وعقدت  دول ألغت بروتوكوالت الكميات الصـغيرة الخاصـة بها. 10منها مسـتندة إلى النص النمطي المنقَّح، و 70سـارية،  

اجتماعاً تقنيا ركَّز على جهود تعزيز تنفيذ الضــــمانات في الدول المرتبطة ببروتوكوالت   2021األمانة في نيســــان/أبريل  

  كميات صغيرة.

___________________ 
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  )2015( 2231 ُّ                                                                             ق ق والرصد في جمهورية إيران اإلسالمية على ضوء قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة التح

 2231، واصــــــلت الوـكاـلة، في ضـــــوء قرار مجلس األمن الـتابع لألمم المتـحدة  2021شــــــباط/فبراير    23حتى   -109

ة (إيران) المتصــلة بالمجال النووي بموجب )، أنشــطة التحقُّق والرصــد بشــأن التزامات جمهورية إيران اإلســالمي2015(

فـصاعداً، تأثَّر ذلك بـشدَّة عقب القرار الذي اتَّخذته إيران   2021ـشباط/فبراير    23بيد أنَّه منذ  خطة العمل الـشاملة المـشتركة.

فظين وبموازاة ذلك وخالل العام، قُّدِمت إلى مجلس المحا بالتوقف عن تنفيذ تلك االلتزامات، بما فيها البروتوكول اإلـضافي.

تقريراً لتقديم معلومات محدَّثة عن التطورات في الفترات بين  30تقارير فصـــلية و 4إلى مجلس األمن التابع لألمم المتحدة  

التحقق والرصــد في جمهورية إيران اإلســالمية في ضــوء قرار مجلس األمن إصــدار التقارير الفصــلية، وجميعها بعنوان 
  .)2015( 2231التابع لألمم المتحدة 

  جمهورية إيران اإلسالمية

توـضيح وحـسم المـسائل المتعلقة ، واـصلت الوكالة جهودها الرامية للتواـصل مع إيران من أجل 2021وخالل عام   -110

بوجود جسـيمات مواد نووية بشـرية المنشـأ في ثالثة مواقع غير معلَنة في إيران، والمسـائل المتعلقة بموقع رابع غير معلَن 

في توضـــيح المســـائل التي طرحتها الوكالة بشـــأن مدى صـــحة واكتمال إعالنات إيران   تقدموأدَّى عدم إحراز  في إيران.

ات إلى االنتقاص بـشدَّة من قدرة الوكالة على توفير توكيدات بـشأن الطبيعة الـسلمية حـصراً للبرنامج النووي بموجب الـضمان

اتـفاق الضــــــماـنات المعقود بموـجب مـعاـهدة ـعدم وـقدَّم الـمدير الـعام إلى مجلس المـحافظين أربـعة تـقارير بعنوان   اإليراني.
 ية.انتشار األسلحة النووية مع جمهورية إيران اإلسالم

  

  
المدير العام غروسي في مؤتمر صحفي مع نائب رئيس الجمهورية ورئيس هيئة الطاقة الذرية اإليرانية، السيد محمد إسالمي، في 

  . 2021أيلول/سبتمبر   12
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   الجمهورية العربية السورية (سوريا)

ــمانات المعقود ، قدَّم المدير العام إلى مجلس المحافظين تقريراً بعنوان 2021في آب/أغســــطس    -111 تنفيذ اتفاق الضــ
وواصــل المدير العام حثَّ ســوريا على التعاون الكامل مع  بموجب معاهدة عدم االنتشــار في الجمهورية العربية الســورية.

  غير المحسومة.   المسائلالوكالة فيما يتعلق بجميع 

  جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

تطبيق الضـمانات ، قدَّم المدير العام إلى مجلس المحافظين والمؤتمر العام تقريراً بعنوان 2021في آب/أغسـطس    -112
، لم تُنفَّذ أيُّ أنشــطة تحقُّق في الميدان، بيد أنَّ الوكالة واصــلت 2021وفي عام   ا الشــعبية الديمقراطية.في جمهورية كوري

رات البرنامج النووي لجمهورية كوريا الشـــعبية الديمقراطية، وتقييم جميع المعلومات المتاحة لها ذات الصـــلة   رصـــد تطوُّ

ــمانات. ــعبية الديمقراطية.متاحاً للوكالة معاينة موقع    يكنولم  بالضـ  يونغبيون أو المواقع األخرى في جمهورية كوريا الشـ

ويُعدُّ اسـتمرار البرنامج النووي لجمهورية كوريا الشـعبية الديمقراطية انتهاكاً واضـحاً للقرارات ذات الصـلة الصـادرة عن 

   مجلس األمن التابع لألمم المتحدة وهو أمر مؤسٌف للغاية.

   ى الدولةتنفيذ الضمانات على مستو

واصــلت الوكالة تعزيز االتســاق والفعالية في تنفيذ الضــمانات على مســتوى الدولة من خالل مشــروع يهدف إلى   -113

وفي أيلول/ســبتمبر، عقدت األمانة  تحســين عملية وضــع وتنفيذ نُُهج الضــمانات على مســتوى الدولة باتباع أســلوب منظم.

أناجتماعاً تقنيا   اق في ت بـش ين االتـس توى الدولة.تحـس تندت الوكالة إلى 2021وخالل عام  نفيذ نُُهج الضـمانات على مـس ، اـس

توى الدولة فيما   ادات الداخلية في عملها على مواصـلة تحديث نُُهج الضـمانات على مـس صـيغ محدَّثة من اإلجراءات واإلرـش

   يخصُّ الدول المشمولة باالستنتاج األوسع نطاقاً.

   واإلقليمية التعاون مع السلطات الحكومية

دورة تدريبية دولية وإقليمية  16، في شـــكل افتراضـــي وبالحضـــور الشـــخصـــي،  2021في عام    الوكالةعقدت    -114

ة   ا والوالـيات المتـحدة األمريكـي ة كورـي ا في ذـلك دورات مع الجـهات النظيرة في االتـحاد الروســـــي وجمهورـي ة، بـم ووطنـي

ــ 50خبير من نحو  200وإجماالً، تلقَّى أكثر من  واليابان. ــمل ذلك دولة التدريب على مواضــ ــمانات، وشــ يع تتعلَّق بالضــ

ــغيرة. ــتين للدول المرتبطة ببروتوكوالت كميات صـ صـ ــَّ ــبع 2021وفي عام  دورتين مخصـ ، بدأت كلُّ دولة من الدول السـ

المشــاركة في المبادرة الشــاملة لبناء القدرات الخاصــة بالنظم الحكومية واإلقليمية لحصــر ومراقبة المواد النووية (مبادرة 

  .يذ خطة العمل التي وضعتها الوكالة والسلطات الحكومية المعنيةكومباس) تنف

      َّ                   معد ات وأدوات الضمانات

                                                                                          ُّ     واســتخدم المفتشــون بصــورة روتينية نظام التصــوير المقطعي الســلبي بانبعاث أشــعة غاما، من أجل التحق ق من   -115

ً هيل ختم خامل جديد سـيجري اسـتخدامه اآلن بدال  ونجحت الوكالة في تأ    ِّ                                            مجم  عات الوقود التالفة المنقولة إلى الخزن الجاف.                                         

                 َّ                                              ً       وبموازاة ذلك، تقد مت العملية الرامية إلى تطوير ختم نـشط جديد وفقا  للخطة  .E-CAPمن الختم المعدني التقليدي من طراز 

 الموضوعة.
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  الخدمات التحليلية الخاصة بالضمانات

من العينات البيئية، وسبع من عينات الماء   473من عينات المواد النووية، و  705، جمعت الوكالة  2021في عام    -116

الثقـيل، وخضــــــعت هذه العيـنات للتحلـيل في مختبرات الوكالة في زايبرســـــدورف وفي مختبرات تابعة لشـــــبكة مختبرات  

َّ واســـت هل   التحليل. نات البيئية" من أجل تحديث قاعدة بيانات العينات البيئية مشـــروع "تحســـين بيئة أخذ العي 2021في عام       ُ  

  وأدوات النمذجة/التقييم وتحقيق التكامل فيما بينها.

  تنمية القوى العاملة في مجال الضمانات

دورة ـتدريبـية متـمايزة في مـجال الضــــــماـنات (وـبالنظر إلى عـقد بعض ـهذه   49، عـقدت الوـكاـلة  2021في ـعام    -117

ــين وأخصــائيي  89رة واحدة، فقد ُعقد ما مجموعه الدورات أكثر من م ــاعدة على تزويد المفتش دورة تدريبية إجماالً) للمس

سـبع  2021وُعقدت في عام   الدعم العاملين في مجال الضـمانات بالكفاءات األسـاسـية والوظيفية الالزمة.  وموظفيالتحليل  

   دورات تدريبية بشأن األمان الصناعي.

  االستعداد للمستقبل

اـلدعم الـخاصـــــة ـباـلدول األعضـــــاء تؤدي دوراً أســـــاســــــيا في التمكين من تقييم    برامج، ظلـَّت  2021في ـعام    -118

التكنولوجيات الجديدة في مجال الضــــمانات، ومن تصــــميم تلك التكنولوجيات واختبارها وتجهيزها، من أجل التصــــدي 

وهو   –  2013جديد خاص بدولة عضـو ألول مرة منذ عام    واسـتُحدث برنامج دعم للتحديات المسـتجدة التي تواجه التحقُّق.

وبغية مواصـــلة توســـيع قاعدة الدعم المتاحة لضـــمانات الوكالة، أبرمت الوكالة أيضـــاً  برنامج الدعم الخاص بســـويســـرا.

  شراكات جديدة من خالل توقيع ترتيبات عملية مع خمسة كيانات غير تقليدية.

  إعداد الجيل القادم  –برنامج المتدربين في مجال الضمانات 

م الوكالة منذ ما يزيد على   -119 ــاعدتها على تعزيز قدرات نظمها الحكومية  45تقّدِ ــاندة للدول لمســ عاماً الدعم والمســ

. ومنذ ذلك الوقت، 1976الوكالة أولى دوراتها التدريبية في هذا المجال في عام   وعقدت لحصــــر ومراقبة المواد النووية.

عت الوكالة نطاق مه من تدريبات ليشـمل مجموعة واسـعة من الدورات التدريبية الدولية واإلقليمية والوطنية، بما   وسـَّ ما تقّدِ

في ذلك توفير التعلُّم اإللكتروني وإـصدار المبادئ التوجيهية في إطار ـسلـسلة خدمات الوكالة، فـضالً عن عقد هذه التدريبات 

ــبيل المثال من خالل الب ــها، على س ــارية.في البلدان أنفس ــتش ، قدَّمت الوكالة التدريب ألكثر من 2021وفي عام   عثات االس

 دورة تدريبية، فـضالً عن الحلقات الدراـسية الـشبكية المركَّزة والجلـسات الفردية. 16بلداً عن طريق  50مـشارك من  200

مها الوكالة في مجال  من المـشاركين الملتحقين بدورات التعلُّم اإللكتروني 1000وفي الوقت الراهن هناك أكثر من   التي تقّدِ

   ).CLP4NETالضمانات والمتاحة عبر نظام إدارة التعلُّم الخاص بالوكالة (نظام 

ليتناول مختلف العناصــر التي يتألف منها عمل   1983المتدربين في مجال الضــمانات في عام   برنامجوقد أُنشــئ    -120

من المهنيين الشــــــباب المنتمين إلى دول ال  148الـتدرـيب من خالـله الوـكاـلة، بـما فيـها الضــــــماـنات، وبلغ مجموع من تلقوا 

ويســتغرق البرنامج عشــرة  تضــطلع بأي أنشــطة متصــلة بدورة الوقود النووي أو تضــطلع بعدد محدود من هذه األنشــطة.

م أنَّه يوفِّر لهم أـشهر، ويوفِّر للمـشاركين فرـصة توـسيع نطاق معارفهم واكتـساب الخبرات العملية وتبادل األفكار، ومن المه

ويعود العديد من المتدربين إلى عملهم في الـسلطات الوطنية في بلدانهم،  أيـضاً فرـصة إرـساء روح تعاونية قوية مع أقرانهم.

ار التدريبي ليصـيروا فيما بعد  في مجال الضـمانات أو في المواضـيع المتصـلة بالمجال النووي؛  كما يواصـل بعضـهم المـس

  لوكالة.مفتشي ضمانات لدى ا

رت الوكالة توفير هذا البرنامج بصـفة سـنوية؛ 2019وفي عام    -121 ، 2020وبعد ذلك، في تشـرين الثاني/نوفمبر   ، قرَّ

   .2021عدد المشاركين من ثالثة إلى تسعة سنويا، اعتباراً من عام  بزيادةزاد المدير العام من حجم البرنامج 
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  . 2021مج المتدربين في مجال الضمانات لعام المدير العام يلتقي المشاركين في برنا

ــتفادة من أنشــطة التدريب العملي، بما في    -122 ــاركين، بســبب حجمه وتركيزه وكثافته، من االس ن البرنامج المش ويمّكِ

راف داخل إدارة الضـمانات، وتلقي التوجيه   اب الخبرات العملية تحت اإلـش طوال  ذلك إجراء الزيارات إلى المرافق، واكتـس

، وبفضـــــل تـقديم ـعدَّة جـهات ـمانـحة دعـماً من ـخارج الميزانـية ودعـماً عينـيا، أنهى البرـنامج 2021وفي ـعام  عملهم البحثي.

بنجاح تسـعةٌ من شـباب المهنيين من األردن واإلمارات العربية المتحدة وإندونيسـيا وأنغوال وتونس وسـري النكا والسـنغال 

وصــار هؤالء األفراد اآلن جاهزين لتعزيز التطبيقات الســلمية للطاقة النووية، ســواًء  ودية.وماليزيا والمملكة العربية الســع

  عن طريق عملهم في بلدانهم أو في إطار المجتمع الدولي األوسع.

وبغية مواصــلة دعم الدول ومســاعدتها على تعزيز نظمها الحكومية لحصــر ومراقبة المواد النووية، اســتضــافت     -123

حلقة دراســـية تجريبية معنية بالنظم الحكومية لحصـــر ومراقبة المواد النووية  أســـبوعينعلى مدى   2021ام  الوكالة في ع

اركة في مبادرة كومباس  بعة أفراد من الدول المـش للمهنيين في منتصـف حياتهم المهنية، في إطار مبادرة كومباس، لفائدة ـس

  يعملون بالفعل في السلطات الوطنية في بلدانهم.  
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  إدارة التعاون التقني ألغراض التنمية

  2021برنامج التعاون التقني في عام 

ية التي تعمل الوكالة من خاللها على نقل التكنولوجيا النووية إلى الدول    -124 يلة الرئيـس يُعَدُّ برنامج التعاون التقني الوـس

، قدَّمت الوكالة الدعم 2021وفي عام   يا النووية.األعضاء وعلى بناء قدراتها في مجال االستخدام السلمي للعلوم والتكنولوج

  من مشاريع التعاون التقني الوطنية واإلقليمية واألقاليمية. 1600والمساعدة للدول األعضاء من خالل ما يقرب من 

، اـستأثر مجال الـصحة والتغذية بأعلى حـصة من المبالغ المدفوعة فعليا (المـصروفات) من خالل 2021وفي عام    -125

%، ثم مجال تطوير المعارف النووية وإدارتها 24.2وتلى ذلك مجال األغذية والزراعة بنســبة   %.26.2البرنامج، بنســبة  

  %.  84.1وبنهاية العام، كان معدَّل التنفيذ المالي لصندوق التعاون التقني يبلغ  %.21.3بنسبة 

مشـــروعاً جديداً لدورة برنامج التعاون  568  وفي تشـــرين الثاني/نوفمبر، وافق مجلس المحافظين على تصـــاميم  -126

ــاريع الجديدة بمراعاة التوافق مع األطر البرنامجية القُطرية والخطط  .2023-2022التقني في الفترة  وقد ُوضــــعت المشــ

  .2022الثاني/يناير وبدأ تنفيذ دورات المشاريع الجديدة في كانون  القطاعية الوطنية ذات الصلة، ومع األولويات اإلقليمية.

ــتان،  2021وُوقِّع في عام    -127 ــر إطاراً برنامجيا قُطريا، فيما يخصُّ اإلمارات العربية المتحدة، وأوزبكسـ ثمانية عشـ

ــنت وجزر  ــانت فنســ ــيكية، وجيبوتي، وزامبيا، وســ ــال، والجمهورية التشــ وباالو، والبرتغال، وبوروندي، وجزر مارشــ

ــنغا ــلوفاكيا، وس ــقر، ومصــر، والنيجر، ليصــل مجموع عدد األطر غرينادين، وس فورة، وغانا، وماالوي، ومالي، ومدغش

  بحلول نهاية العام. 116البرنامجية القُطرية السارية إلى 

   19-دعم جهود الدول األعضاء في التصدي لجائحة كوفيد

في إطار المشـروع األقاليمي    19-واصـلت الوكالة دعم الجهود التي تبذلها الدول األعضـاء لمكافحة جائحة كوفيد   -128

INT0098 المعنون "تعزيز قدرات الدول األعضاء في بناء وتعزيز واستعادة القدرات والخدمات في حالة تفشي األمراض ،

من المختبرات والمؤـسـسات    305بلداً وإقليماً المـساعدة من الوكالة، وتلقَّت   129وحتى اليوم، طلب  والطوارئ والكوارث".

وتـشمل الـشحنات التي ترـسلها الوكالة أطقم االختبارات القائمة على تقنية التفاعل  وكالة في إطار التعاون التقني.الدعم من ال

 ) وأطقم األدوات التـشخيـصية والمواد ذات الـصلة.RT–PCRالبوليميري المتـسلـسل بواـسطة االـستنـساخ العكـسي (اختبارات  

مليون يورو من المـساهمات   27.8ج التعاون التقني، إذ يبلغ تمويله هو أكبر مـشروع في تاريخ برنام  INT0098والمـشروع  

   الخارجة عن الميزانية.

 بلداً وإقليماً. 11من   19-، تلقَّت الوكالة طلبات إضـافية لتقديم المسـاعدة من أجل التصـدي لكوفيد 2021وفي عام    -129

المعدات ذات الـصلة، وتلقَّى كلٌّ من ـساموا وـسورينام و RT–PCRمن أطقم اختبارات   20ولبَّت الوكالة هذه الطلبات بتوفير  

ــاعدة للمرة األولى. ــتمر في عام   المسـ ــبكية لدعم المختبرات التي تُجري   2021واسـ ــية الشـ ــلة الحلقات الدراسـ ــلسـ عقد سـ

ر عقدها باللغات اإلنكليزية والروسـية والعربية.19-اختبارات اإلصـابة بكوفيد  لتدريبية وُوضـعت تسـجيالت المواد ا ، وتكرَّ

ده  ع الصــحة البشــرية الشــبكي الذي تتعهَّ والحلقات الدراســية الشــبكية ومقاطع الفيديو التعليمية ذات الصــلة على موقع مجمَّ

  الوكالة.

وبغية الوقوف على أثر المساعدة ومدى استدامتها، أطلقت الوكالة دراسة استقصائية لجميع المختبرات التي تتلقى    -130

اعدة. بة قدرها ومن بين   المـس تقصـائية، أفادت نـس % بأنَّها لم تكن لديها أجهزة 13المختبرات التي أجابت على الدراـسة االـس

% من المختبرات (أكثر من 84وأكَّدت نســبة قدرها نحو  ســوى األجهزة التي زودتها بها الوكالة. PCRإلجراء اختبارات  

دنيا من البلدان ذات الدخل المتوـسط) أنَّ حزمة المـساعدة % منها في بلدان ذات دخل منخفض أو منتمية إلى الـشريحة ال50
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ت نســــــبة ـقدرـها   % ـبأنَّ دعم 92الـطارـئة التي وفَّرتـها الوـكاـلة مكَّنتـها من ســـــّدِ الفجوة األولـية في احتـياـجات االختـبار، وأقرَّ

ز قدرتها على الكشـــف عن اإلصـــابة بكوفيد  تقديم خدمات من هذا   وغيره من مســـبِّبات األمراض، أو على  19-الوكالة عزَّ

   القبيل.

% من المختبرات أنَّها ســتتمكَّن من مواصــلة إجراء االختبارات بعد 92وباإلضــافة إلى ذلك، أكَّدت نســبة قدرها    -131

ــاعدة األولية المقدَّمة من الوكالة. ــبة   نفاد المس %، بأنَّها تواجه تحديات فيما يتعلق بمواصــلة  8وأفادت بقية المختبرات، بنس

وتـشير التقديرات  ء االختبارات بـسبب الـصعوبات العالمية القائمة فيما يتعلق بـشراء الكواـشف والمـستهلكات المختبرية.إجرا

اعدة من الوكالة قد تمكَّنت   تقصـائية إلى أنَّ المختبرات التي تلقت المـس ة االـس تمدة مما ورد من بيانات الرد على الدراـس المـس

   مليون شخص حتى نهاية كانون األول/ديسمبر. 30 من تقديم خدمات االختبار ألكثر من

   لمحة عامة عن األنشطة اإلقليمية

  أفريقيا

دولة مصـــنفة    26دولة عضـــواً في أفريقيا، منها   45، قدَّم برنامج التعاون التقني المســـاعدة إلى 2021في عام    -132

م نحو   ـضمن أقل البلدان نمواً. المجاالت الرئيـسية المتمثلة في األغذية والزراعة، والـصحة % من هذه المـساعدة في  80وقُّدِ

ويتوافق ذلك مع المجاالت األســـاســـية ذات األولوية في المنطقة،  والتغذية، واألمان اإلشـــعاعي، وتنمية الموارد البشـــرية.

وني االســـــتراتيجي  حســـــبما هي مبيَّنة في األطر البرنامجية القطرية لفرادى الدول األعضـــــاء، وفي كّلٍ من اإلطار التعا

) الخاصـــين باالتفاق التعاوني 2023–2019) واإلطار البرنامجي اإلقليمي ألفريقيا للفترة (2023–2019اإلقليمي للفترة (

   اإلقليمي األفريقي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين (اتفاق أفرا).

ــاريع الت  -133 ــطناعي وفي زمبابوي، قدَّم أحد مشـ ــاء مركز للتلقيح االصـ وهو مشـــروع ذو  –عاون التقني الدعم إلنشـ

ــائل المنوي  برعاية المختبر البيطري المركزي. –أولوية لحكومة زمبابوي   والمرفق الجديد هو مركز لجمع ومعالجة الســ

  ري العالي القيمة شهريا.أنبوبة من السائل المنوي البق 10 000للثيران في مازوي، وتبلغ قدرته اإلنتاجية ما يربو على 

ً  48ودعم برنامج التعاون التقني تدريب    -134 ليكونوا مسؤولين عن الوقاية من اإلشعاعات من خالل اثنتين من   مرشحا

ــعاعية، لفائدة لبلدان األفريقية   ــادر اإلشــ ــعاعات وأمان المصــ الدورات التعليمية الجامعية العليا في مجال الوقاية من اإلشــ

اإل اطـقة ـب اني/نوفمبر  الـن المغرب، في الفترة من تشـــــرين الـث ا وفي الرـباط ـب اـن الفرنســــــية في أكرا بـغ إلى   2020نكليزـية وـب

حون   .2021آذار/مارس  يتولى المرـش تخدام   عملهموـس لطات الرقابية الوطنية من أجل ضـمان األمان واألمن في اـس في الـس

   المصادر المشعة في أفريقيا.

ج،  2021وفي تموز/يوليه   -135 برنامج أكاديمي باللغة الفرنـسية يمنح درجة الماجـستير   أولأربعة ـصيدالنيين من   تخرَّ

والخريجون األربعة هم                               ُ  َّ                                                        في مجال الصـيدلة اإلشـعاعية، وي نف ذ في الرباط بالمغرب بدعم من مشـروع إقليمي للتعاون التقني.

صــين     ً      جميعا  أول   صــين آخرين في مجال الصــيدلة  شــعاعية في بلدانهم.في مجال الصــيدلة اإل  المتخصــِّ ِّ                          وتلق ى أربعة متخصــ               َّ    

اإلـشعاعية الدعم من برنامج التعاون التقني الـستكمال دراـستهم للحـصول على درجة الماجـستير في الـصيدلة اإلـشعاعية في  

                    ُّ  لتدريب عن طريق التعل م                 ُ                                            ُ                    جنوب أفريقيا، وأ نشـــئت الرابطة األفريقية للصـــيدلة اإلشـــعاعية، واســـت حدثت وحدات دراســـية ل

     ً مرشـــحا    11                     َّ   وباإلضـــافة إلى ذلك، تلق ى   اإللكتروني في إطار برنامج أكاديمي للدراســـات العليا في الصـــيدلة اإلشـــعاعية.

ك األجهزة  ل تـل ة وتشـــــغـي ة والنووـي ا األجهزة الطبـي ادئ التي تقوم عليـه ة، وعلى المـب ات النووـي ب على اإللكترونـي درـي الـت

  وإصالحها.
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 والمحيط الهادئآسيا 

ــيا والمحيط الهادئ قدرات 2021في عام    -136 ز برنامج التعاون التقني في آسـ ــواً وإقليماً، بما في    37، عزَّ دولة عضـ

ــرية  6من أقل البلدان نموا و  7ذلك   ــحة البشـ ــغيرة النامية، في مجاالت األغذية والزراعة، والصـ من الدول الجزرية الصـ

  لألمان اإلشعاعي والنووي، والمياه والبيئة.والتغذية، والبنية األساسية 

التعاون التقني أســــاســــاً من خالل ، قُّدِمت برامج التدريب والتعليم لنظراء 19-وفي ظّلِ اســــتمرار جائحة كوفيد   -137

مت الدورة التدريبية المعنونة "دعم النـساء في تعليم العلوم   الحلقات الدراـسية الـشبكية وجلـسات الخبرات عبر اإلنترنت. ونُّظِ

) بالتعاون مع المنظمة األســـترالية للعلوم والتكنولوجيا النووية، وُعقد المعرض W4NSECالنووية والتواصـــل بشـــأنها" (

لـفاـئدة الطالب والمعلِّمين في الـمدارس الـثانوـية، وتلقَّى كالهـما   ةتعليمي االفتراضـــــي في مـجال العلوم والتكنولوجـيا النووـيال

  الدعم من خالل مشاريع إقليمية للتعاون التقني، وسلَّطا الضوء على المبادرات التعليمية التي تضطلع بها الوكالة.

وعلى ســبيل المثال، بدأ   المنح الدراســية الطويلة األجل بالحضــور الشــخصــي؛   واســتمر تقديم التدريب في إطار  -138

وـبدأ في األردن في تشـــــرين   ثالـثة طالب برامج لـلدكتوراه في مـجال ـطب الكوارث اإلشــــــعاعي في ـجامـعة هيروشـــــيـما.

ــعاعات وأمان المصــادر الثاني/نوفمبر تنفيذ الصــيغة العربية من الدورة التعليمية الجامعية العليا في ميدان الوقاية م ن اإلش

 المشعة.

 

 

 

 

 

المعرض التعليمي االفتراضي في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية، والذي سلَّط الضوء على المبادرات التعليمية التي تضطلع بها 
 الوكالة.
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من المهنيين الراغبين في العمل في مجال الوقاية من اإلشعاعات التدريب  280في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، تلقَّى ما ال يقل عن 
  البيئي الدولي).(الصورة مهداة من معهد ساخاروف  باللغتين اإلنكليزية والروسية في إطار دورات جامعية عليا.

 

 

مجموعة من شباب المهنيين أثناء المشاركة في التمارين العملية والعروض اإليضاحية خالل إحدى الدورات التعليمية الجامعية 
 (الصورة مهداة من معهد ساخاروف البيئي الدولي). العليا.

  أوروبا

دولة عـضواً من منطقة أوروبا وآـسيا الوـسطى في المجاالت المحددة  33قدَّم برنامج التعاون التقني المـساعدة إلى   -139

 على أنها ذات أولوية، مع التركيز أساساً على بناء القدرات في مجالي األمان النووي واإلشعاعي والصحة البشرية.  
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لـعدـيد من اـلدورات الـتدريبـية العملـية المخطط لـها في مـجال الـطب وبســــــبب الـجائـحة المســـــتمرة، لم يمكن تنفـيذ ا  -140

من الممارـسين الطبيين في أوروبا وآـسيا الوـسطى فرص للتعلُّم المـستمر عن طريق  540ومع ذلك أُتيحت لنحو  اإلـشعاعي.

صة.   دورات تدريبية افتراضية بشأن مواضيع متخّصِ

من المهنيين الشـباب من المنطقة دورة تعليمية جامعية عليا   12 وبعد خمسـة أشـهر من التدريب والدراسـة، أكمل  -141

وُعقدت الدورة التدريبية باللغة الروســية في الفترة من  شــاملة في ميدان الوقاية من اإلشــعاعات وأمان المصــادر المشــعة.

   معة بيالروس الحكومية.، واستضافها معهد ساخاروف البيئي الدولي التابع لجا2021كانون الثاني/يناير إلى تموز/يوليه 

ــف الثاني من عام   -142 ــاء لدعم إعداد النموذج اإلقليمي ألوروبا للفترة 2021وفي النصـ ، دعت األمانة الدول األعضـ

وأُنشــئ فريق عامل من مســؤولي االتصــال الوطنيين لصــياغة الوثيقة الجديدة التي يُتوقع أن تُعتمد في عام   .2022-2027

2022.  

  والكاريبي  أمريكا الالتينية

ــاعدة التقنية في عام    -143 ــواً من منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي، مع   31إلى  2021قدَّمت الوكالة المســ دولة عضــ

   التركيز أساساً على مجاالت الصحة البشرية، واألمان اإلشعاعي، واألغذية والزراعة، والمياه والبيئة.

إكوادور وبوليفيا وبيرو وكولومبيا    –ي بلدان جماعة دول األنديز وفي آب/أغســطس، خاطبت الســلطات المعنية ف  -144

د  TR4الوكالة طلباً للمـساعدة على التـصدي لمرض ذبول الفوزاريوم (الـساللة المدارية   – ) الذي يـصيب مزارع الموز ويهّدِ

برنامج التعاون التقني والمركز وأعدَّت الوكالة خطة عمل، من خالل   التغذية واألمن الغذائي لماليين من الناس حول العالم.

وُعقد االجتماع التنسـيقي األول في بيرو في تشـرين  المشـترك بين الفاو والوكالة، لمكافحة انتشـار مرض ذبول الفوزاريوم.

وخالل االجتماع، قيَّم الخبراء األدوار التي تضــطلع بها الجهات المعنية واإلجراءات التي تتَّخذها من  .2021األول/أكتوبر 

  وأُنشئ أيضاً مشروع أقاليمي للتعاون التقني بهدف معالجة الموضوع من المنظور الطويل األجل. أجل مكافحة المرض.

ــئت لجنة توجيهية إقليمية في عام   -145 ــتراتيجي اإلقليمي للتعاون التقني في الفترة   2021وأُنشـ لبدء تنفيذ اإلطار االسـ

وـسوف تعمل اللجنة مع الوكالة من أجل اـستهالل أنـشطة للتعاون  لكاريبية.مع البلدان األعـضاء في الجماعة ا  2020-2026

  في مجاالت األمان والبيئة البحرية وسالمة األغذية والطب اإلشعاعي.

  التصدي للطوارئ

يتَّســم برنامج التعاون التقني بالمرونة وســرعة االســتجابة، األمر الذي يمكنه من التجاوب ســريعاً مع االحتياجات    -146

)  X-Press Pearlبرس بيرل (-، وعقب كارثة غرق ســـفينة الحاويات إكس2021وفي عام  ير المتوقعة للدول األعضـــاء.غ

زت الوكالة القدرات الوطنية على إجراء التحقيقات الميدانية ووفَّرت المعدات  قرب ســــاحل كولومبو في ســــري النكا، عزَّ

وســاعدت أطقم التشــخيص وتحديد  ث واألثر البيئي بعد االنســكاب.التحليلية وقدَّمت مشــورة الخبراء ألغراض رصــد التلو

ــيا وبنغالديش وتايلند وســري النكا وفييت نام وكمبوديا وميانمار ونيبال على التصــدي لتفشــي  ــل الوراثي إندونيس ــلس التس

 إعادة اإلعمار.مرض الجلد الكتيلي، وأُوفدت بعثة إلى لبنان لدعم االختبار غير المتلف موقعيا في إطار جهود 
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المدير العام يخاطب االجتماع الثاني والعشرين لمجلس ممثلي أركال في فعالية جانبية خالل الدورة العادية الخامسة والستين للمؤتمر  
  العام للوكالة.

درجة في هايتي عن   7.2وأـسفر ثوران بركان الـسوفريار في ـسانت فنـسنت وجزر غرينادين ووقوع زلزال بقوة   -147

وتعمل الوكالة على مسـاعدة سـانت فنسـنت وجزر غرينادين من خالل توفير جهاز للتصـوير المقطعي  دمار واسـع النطاق.

  19-الحاسـوبي ووحدة للتصـوير اإلشـعاعي للثدي ومعدات للرصـد اإلشـعاعي وتحليل جودة المياه واختبار اإلصـابة بكوفيد 

ــركاء. ــاهمات مالية قدَّمها الش ــتجابةً لط بفضــل مس ــاعدة، وفَّرت الوكالة أربعة نظم محمولة للتصــوير واس لب هايتي للمس

  باألشعة السينية لكفالة التشخيص في الوقت المناسب لسكان المناطق المتضررة .

   )Pactبرنامج العمل من أجل عالج السرطان (

ية، الدعم للدول األعضــاء قدَّمت الوكالة، باالشــتراك مع الوكالة الدولية لبحوث الســرطان ومنظمة الصــحة العالم  -148

عن طريق تقييم قدرات مكافحة الســرطان، وتيســير توفير مشــورة الخبراء ألغراض التخطيط الوطني لمكافحة الســرطان، 

   وتقييم إعداد الوثائق االستراتيجية، وحشد الموارد للمشاريع المتعلقة بالسرطان.

بعثات االســتعراضــية المتكاملة لبرنامج العمل من أجل عالج ونُفِّذت عمليات تقييم جهود مكافحة الســرطان (أو ال  -149

ــحة العالمية في أوروغواي وجمهورية الكونغو   ــرطان ومنظمة الص ــتراك مع الوكالة الدولية لبحوث الس ــرطان) باالش الس

سـتُهلَّت عمليات وا الديمقراطية والعراق ونيبال، كما أُوفدت بعثات لمتابعة تنفيذ التوصـيات في كّلٍ من جامايكا وهندوراس.

اســتعراض إضــافية في إطار خدمة البعثات المتكاملة لبرنامج العمل من أجل عالج الســرطان في أوزبكســتان والجمهورية 

وقادت الوكالة جهود دعم إعداد الخطط الوطنية الشــاملة لمكافحة الســرطان في عشــرة بلدان،   العربية الســورية وكولومبيا.

ــهاماً كبيراً في ال ــهمت إسـ ــحة العالمية لدعم إعداد خطط مماثلة في بلدان أخرى.وأسـ وتلقَّت  جهود التي قادتها منظمة الصـ

ــاريع قابلة للتمويل. ــاعدة على إعداد وثائق مش ــيراليون وليبيريا وموزامبيق المس  بنغالديش وجمهورية تنزانيا المتحدة وس

  ة في جهود مكافحة السرطان.وُعقدت حلقات عمل مكَّنت الدول األعضاء من تقاُسم الممارسات الجيد 
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وتعاونت الوكالة مع مؤـسـسة دعم المدن في مواجهة تحدي الـسرطان من أجل زيادة إمكانية الوـصول إلى خدمات   -150

  الطب اإلشعاعي ألغراض رعاية المصابين بالسرطان.  

  التعاون التقني والسياق العالمي للتنمية

، مع التركيز بـشدَّة على قـضايا المناخ، بما في ذلك 2021رئيـسية في عام   ـشاركت الوكالة في عدَّة فعاليات عالمية  -151

ــرين الثاني/نوفمبر. 26-مؤتمر قمة التكيف مع المناخ المعقود في كانون الثاني/يناير ومؤتمر المناخ ــرت في   في تشــ ونُشــ

 لوكالة بشـــأن الزراعة الذكية مناخيا.الموقع الشـــبكي التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشـــأن تغير المناخ تدوينة من إعداد ا

فـعالـية ركَّزت على مســـــاهـمة العلوم والتكنولوجـيا  26-وشـــــمـلت الفـعالـيات الـجانبـية التي عـقدتـها الوـكاـلة في مؤتمر المـناخ

 النووية في التكيف مع تغيُّر المناخ، وأخرى ركَّزت على المناخ والمحيطات.  

 

العلوم والتكنولوجيا النووية في التكيف مع المناخ وتعزيز القدرة على الصمود، لتزويد الحاضرين  وأُعدَّت وثيقة مرجعية بشأن دور 
  بلمحة عامة عن عمل الوكالة في هذا المجال. 26- في مؤتمر المناخ

مم  ونظَّـمت الوـكاـلة، ـبالشـــــراـكة مع منظـمة األـغذـية والزراـعة لألمم المتـحدة (الـفاو)، فـعالـية ـجانبـية في منـتدى األ  -152

المتحدة المتعدد أـصحاب المـصلحة المعني بتـسخير العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض أهداف التنمية المـستدامة، بعنوان 

كما   إلى اإلجراءات المتكاملة للتـصدي لألمراض الحيوانية المـصدر".  19-"من التـصدي للطوارئ الناجمة عن جائحة كوفيد 

ــخير العلوم نظَّمت الوكالة فعالية جانبية في من ــتوى في تموز/يوليه بعنوان "تسـ ــي الرفيع المسـ ــياسـ تدى األمم المتحدة السـ

والتكنولوجيا النووية لدعم اتخاذ إجراءات متكاملة لتعزيز تعافي البلدان بعد الجائحة"، عرضــت من خاللها دور التطبيقات 

الفعاليات التي عقدتها الوكالة خالل الفترة   النووية في دعم األمن الغذائي وتحســـين إمكانية الوصـــول للمياه، وســـاهمت في

وشاركت الوكالة أيضاً مع برنامج األغذية العالمي وصندوق األمم المتحدة للسكان في حلقة  .26-التحـضيرية لمؤتمر المناخ

  الصحية.  ونُُهج تعزيز النظم   19-نقاش على هامش الجمعية العامة لألمم المتحدة، ركَّزت على جهود التصدي لجائحة كوفيد 
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هة من إدارة الشـــؤون االقتصـــادية واالجتماعية التابعة لألمم   -153 وشـــاركت الوكالة في الدعوة المفتوحة الثانية الموجَّ

المتحدة لتقديم الممارسات الجيدة وقصص النجاح المتصلة بأهداف التنمية المستدامة، أوالً بصفتها عضواً في فريق الخبراء 

ــترك بين الوكاالت ال ــات الجيدة المقدَّمة   24مؤلَّف من المش ــتعراض الممارس كياناً من كيانات األمم المتحدة والقائم على اس

فيما يتصـل بأهداف التنمية المسـتدامة، وثانياً من خالل تقديم سـبع ممارسـات جيدة متصـلة بأهداف التنمية المسـتدامة تتعلق 

   ت.بدعم الوكالة للدول األعضاء في مجموعة متنوعة من المجاال

  المساعدة التشريعية

وتلقَّت سـبع دول أعضـاء المسـاعدة التشـريعية الثنائية المخصـصـة لبلد بعينه من خالل تعليقات مكتوبة ومشـورة   -154

وُعقدت ثالث حلقات عمل إقليمية ودون إقليمية بشـــأن القانون النووي لفائدة  حول صـــياغة التشـــريعات النووية الوطنية.

باللغة اإلنكليزية في أفريقيا والكاريبي وأمريكا الالتينية، والدول األعضـاء الناطقة باللغة الفرنسـية  الدول األعضـاء الناطقة

نشـــاطاً افتراضـــيا بشـــأن القانون النووي كبديل متاح عبر اإلنترنت لبعض األنشـــطة التي تُعقد   12كما ُعقد  في أفريقيا.

وباإلضــافة إلى ذلك، أُطلقت ســلســلة جديدة من  تشــريعات.بالحضــور الشــخصــي وفي ســياق متابعة عمليات اســتعراض ال

بكية التفاعلية بـشأن قضـايا الـساعة في مجال القانون النووي. واضـطرت الوكالة إلى تأجيل عقد دورة   الحلقات الدراـسية الـش

  .2022عام من الفعالية التدريبية األقاليمية السنوية التي تُنظَّم في إطار معهد القانون النووي حتى  2021عام 

  إدارة برنامج التعاون التقني 

  أنشطة توكيد الجودة وتقديم التقارير والرصد

، أجرت الوكالة اســتعراضــاً كامالً لمشــاريع التعاون التقني المقترحة لدورة برنامج التعاون التقني 2021في عام    -155

ــاريع واألُطر ، بتطبيق المعايير المحدَّثة لجودة برنامج 2023-2022في الفترة  ــين وصــف المش التعاون التقني دعماً لتحس

واعتمد اســتعراض الجودة نهجاً قائماً على الحافظات القُطرية، مع التشــديد على الصــالت  المنطقية واســتراتيجيات التنفيذ.

م وتعزيز رـصد بين تـصميم مـشاريع التعاون التقني واألطر البرنامجية القُطرية، حرـصاً على التوافق في التخطيط والتـصمي

   النتائج المتوخاة. 

ل الرـصد وتقديم التقارير عنـصرين رئيـسيين في النهج القائم على النتائج الذي يتبعه برنامج التعاون التقني.  -156  ويـشّكِ

ــاريع نحو تحقيق مخرجاته  ــاريع فرصــة لتســجيل التقدُّم الذي تحرزه المش ا  ويتيح تقديم تقارير تقييم التقدُّم المحرز في المش

وعقب إدخال تحديثات   ونواتجها، وتحليل مدى نجاح أفرقة المـشاريع في التفاعل والتكيُّف مع التغيرات في الوقت المناـسب.

ام   ارير عن فترة ـع ذه التـق ديم ـه دَّل تـق ة، ارتفع ُمـع ادئ التوجيهـي دَّل األعلى 82إلى    2020على األدوات والمـب ٪، وهو المـع

  تاريخيا.

زت إدارة المعارف والتدريب في عام    -157 نت عمليات تعريف الموظفين الجدد بنظام العمل  ،  2021وُعّزِ ــِّ حيث ُحســ

ليمهم مهامهم وتقاـسم المعارف بين األقران، بهدف التحـسين المـستمر للدعم المقدَّم للدول األعضـاء من حيث   وتوجيههم وتـس

ادات عملية  حـسن توقيته وفائدته. تريات التعاون التقني لفائدة الجهات النظيرة والمـستخدمين  وأُصـدرت أيضـاً إرـش بـشأن مـش

   النهائيين تبيِّن أدوارهم ومسؤولياتهم في عملية الشراء.

   الموارد المالية

ــاهمات   -158 ــافة إلى المسـ ــندوق التعاون التقني، باإلضـ ــاهمات المقدَّمة إلى صـ ل برنامج التعاون التقني من المسـ يُموَّ

 زانية (ســـواء كانت في شـــكل تقاســـم التكاليف مع الحكومات أو مســـاهمات نقدية أو مســـاهمات عينية).الخارجة عن المي

مليون يورو لصــــــندوق   86.4، منـها قراـبة 2021ماليين يورو في ـعام    110وإجـماالً، بلغ مجموع الموارد الـجدـيدة زـهاء 

ــاركة الوطنية، واإليرادات التعاون التقني (بما في ذلك متأخرات التكاليف البرنامجية المقررة اال ــترداد، وتكاليف المشــ ســ
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ة إلى   ــاـف اإلضـــ ة، ونحو    23.5المتنوـعة)، ـب ارـجة عن الميزانـي مليون يورو في شــــــكل   0.1مليون يورو من الموارد الـخ

% من المدفوعات 95.2، كان معدَّل التحقيق الخاص بصـندوق التعاون التقني يبلغ  2021وفي نهاية عام   مسـاهمات عينية.

  مليون يورو. 0.6وبلغ مجموع مدفوعات تكاليف المشاركة الوطنية  % من التعهُّدات.96.5و

  المبالغ الفعلية المدفوعة

  من أقل البلدان نمواً. 34بلداً أو إقليماً، من بينها  146مليون يورو إلى  81.4، ُصرف زهاء 2021في عام   -159

  

  المسائل اإلدارية 

   19-الوكالة وجائحة كوفيد

، واصـــلت 19-طالقاً من اإلطار المرن والمحكم الذي ُوضـــع العام الماضـــي من أجل التعامل مع جائحة كوفيد ان  -160

ي، بما في ذلك فترات اإلغالق التي  الوكالة تكييف ترتيبات عملها وفقاً لألوضـاع المتغيِّرة في البلد المضـيف لمقرها الرئيـس

وُكفـلت اســـــتمرارـية األعـمال طوال الـعام، وواصــــــلت الوـكاـلة تنفـيذ  ـباني.قلَّـلت الوـكاـلة خاللـها من الوجود الـمادي داـخل الم

وتحقَّق ذلك عن طريق االسـتفادة من البنية األسـاسـية التي تملكها   واليتها دون انقطاع مع ضـمان صـحة موظفيها ورفاههم.

رتيبات العمل وفقاً إلرشـــادات الوكالة في مجال تكنولوجيا المعلومات وتكييف المبادئ التوجيهية للموارد البشـــرية بشـــأن ت

تفادة من برنامج التطعيم ضـد كوفيد  حكومة البلد المضـيف. الذي نظَّمته   19-وباإلضـافة إلى ذلك، أُتيح لموظفي الوكالة االـس

   مدينة فيينا بالنيابة عن السلطات االتحادية.

ا في شـــكل   -161 مت اجتماعات جهازي تقرير الســـياســـات بالوكالة إمَّ افتراضـــي أو في صـــيغة هجينة مع توفير  ونُّظِ

ــادات الصــحية ذات الصــلة. ــفوية والتقيُّد الكامل بالقواعد الناظمة واإلجراءات وباإلرش وُعقدت دورة المؤتمر  الترجمة الش

مشـارك بالحضـور  1600العام العادية الخامسـة والسـتون أيضـاً باتباع نموذج هجين، مما أسـفر عن مشـاركة ما يزيد على  

   أو افتراضيا. الشخصي

  المساواة بين الجنسين

في إطار العمل على بلوغ الهدف الذي حدَّده المدير العام، واصــلت الوكالة الســعي جاهدة من أجل تحقيق التكافؤ   -162
، كانت نســـبة النســـاء في  2021وفي نهاية عام   .2025بين الجنســـين في جميع رتب الفئة الفنية والفئات العليا بحلول عام  

%، وهو أعلى مسـتوى تصـل إليه حتى اآلن، وكانت نسـبة النسـاء في مناصـب اإلدارة 37.4الفئة الفنية والفئات العليا تبلغ 
% على التوالي مقارنة بما  1.8% و4.3وتمثِّل هذه األرقام ارتفاعاً بنـسبة   %.37.5العليا (فئة (مد) أو الفئات األعلى) تبلغ 
  .2020سمبر كانت عليه في شهر كانون األول/دي

، حدَّثت األمانة سـياسـتها بشـأن المسـاواة بين الجنسـين وخطة عملها الداخلية للمسـائل الجنسـانية 2021وفي عام    -163
وخطة العمل الجنسانية هي خريطة طريق داخلية لدعم تنفيذ سياسة الوكالة   .2022-2021لتشمل مهام جديدة لفترة السنتين  

الخطة المهام الالزمة والمعالم البارزة على طريق تحقيق التوازن بين الجنســين في األمانة،  وتبيِّن  للمســاواة بين الجنســين.
  كما تبيِّن خطواٍت لتعميم الشواغل الجنسانية في األنشطة البرنامجية بطريقة أكثر منهجية.

وفي   للمساواة بين الجنسين.وتنصُّ خطة العمل الجنـسانية على أربعة أهداف يتمثَّل أحدها في الترويج لبيئة مؤاتية   -164
ين. اواة بين الجنـس ألة المـس أن احترام التنوع ومنع التمييز، تتناول أيضـاً مـس ةٌ بـش ياـس بيل ذلك، أُصـدرت ـس ويجري العمل   ـس

ــاء مكان عمل  ــة من خالل عقد تدريب توجيهي إلزامي لجميع الموظفين، من أجل الترويج إلرسـ ــياسـ على توطيد هذه السـ
  السلوك غير الالئق. يسوده االحترام ونبذ 
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 التكافؤ بين الجنسين على مستوى الوكالة 

37.4 %  

33.1 %  
32.2 %  31.9 %  

30.8 %  

37.4%  62.6%  

37.5%  62.5%  

زيادة 
  سنوية 

4.3%  

زيادة 
  سنوية 

1.8%  

  اإلدارة العليا 

نسبة التكافؤ السنوية في  
الفئة الفنية والفئات العليا  

ديسمبر  كانون األول/(في 
  من كل عام)

  الفئة الفنية والفئات العليا 

  2021كانون األول/ديسمبر   31في 
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                                                                    َّ                   نحو زيادة أعداد النساء في المجال النووي: برنامج المنح الدراسية المقد مة من الوكالة باسم 
 كوري-ماري سكلودوفسكا

كوري (برنامج منح ماري كوري) -     َّ                                  المقد مة من الوكالة باسم ماري سكلودوفسكايهدف برنامج المنح الدراسية 
إلى تشجيع النساء على بدء ومواصلة حياتهن المهنية في الميادين المرتبطة بالمجال النووي، من خالل توفير 

ن الطالبات العاليات الهم ة من االلتحاق ببرامج للماجستير، وإتاحة الفرصة ّ ِ                        َّ                                            منح دراسية تمك      َّ            لهن  للحصول على               
    ُ              واخت تمت ثاني جوالت  وقد دخل البرنامج اآلن عامه الثاني منذ بدء تنفيذه. التدريب الداخلي بتيسير من الوكالة.

طالبات  10طالبات (بزيادة قدرها  110، وأفضت إلى اختيار 2021النظر في الطلبات في تشرين األول/أكتوبر 
ومن المعتزم أن ينمو برنامج منح ماري كوري      ً بلدا . 41   ً          ضوا  يدرسن في دولة ع 77مقارنة بالدورة السابقة) من 

                                                                    َّ َّ                            مع كل دورة اختيار بما يكفل إتاحة الفرصة لعدد أكبر من النساء حتى يتمك ن  من متابعة التعليم في مستوى 
منح دراسية وتحصل الطالبات المختارات على                                                       َّ     الدراسات العليا في الميادين المتصلة بالمجال النووي كل  عام.

ر لهن  الوكالة فرصا  لاللتحاق بالتدريب الداخلي. ّ ِ     َّ             ً                          لمواصلة دراستهن  في المراحل المتقدمة كما تيس                              َّ                

                                                 َّ    َّ               طالبة من دراسة الماجستير في إطار البرنامج، واستهل ت عد ة طالبات برامج  24، انتهت 2021وفي عام 
  ُ                                                 وت تاح فرص التدريب الداخلي في مختلف اإلدارات التقنية  .                       َّ              َّ            التدريب الداخلي التي يس رت الوكالة لهن  االلتحاق بها

 التابعة للوكالة وفي المراكز المتعاونة مع الوكالة، وكذلك لدى المنظمات الشريكة وفي قطاع الصناعة. 

   َّ                                                      "إن  المنحة الدراسية تساعدني على أن أكون المهندسة النووية 
 ووية في بلدي.التي أريدها حتى أسهم في تطوير خيار القوى الن

       ِّ                                َّ                    وهي تبي  ن للنساء في جميع أنحاء العالم أن  بناء حياة مهنية في 
ٌ       المجال النووية أمر  ممكن"                  . 

 جولي رييس زاكارياس
 طالبة ماجستير في الهندسة النووية

 من الجمهورية الدومينيكية

   َّ                                ً      ً                "إن  برنامج المنح الدراسية يؤدي دورا  كبيرا  في مستقبلي، إذ 
دراسة القانون النووي في ألمانيا دون شواغل  يتيح لي فرصة

  .      ُ         َّ                             وهذا ي شعرني بأن  مستقبلي في أمان بفضل تعليمي" مالية.

  هيلما نييتمبو نايمبالي
 طالبة ماجستير في القانون النووي من ناميبيا

"بوصفي خريجة جامعية في مجال الهندسة النووية، تتيح لي 
هذه الفرصة لاللتحاق بالتدريب الداخلي أن أبدأ حياتي المهنية 

 بوصفي مهنية شابية في المجال النووي".

 شياولو وانج
 إحدى الحاصالت على المنح الدراسية 

 ، وهي اآلن2020في عام 
  متدربة داخلية في الوكالة

 أجل   ً    معا  من 
 المزيد من النساء 
 في المجال النووي
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  اإلدارة من أجل تحقيق النتائج 

زت الوكالة نهجـها الـقائم على النـتائج في تنفـيذ التزامـها البرنامجي بتحقيق النـتائج، وكذلك في تحويل الـمدخالت   -165 عزَّ

وخضعت مؤشرات األداء لمزيد  االقتصادية والفعالية.إلى أنشطة ومن ثم إلى نتائج بأفضل طريقة ممكنة من حيث الجدوى  

ز الرصـد القائم على  من الصـقل لقياس أداء البرامج، بهدف تعزيز المغزى في طريقة إبالغ الدول األعضـاء بالنتائج. وُعّزِ

ص في منتصــف المدَّة، باســتخدام مؤشــرات لتتبُّع النتائج الفعلية مق ارنة بالنتائج النتائج من خالل إجراء اســتعراض مخصــَّ

ل من حـيث األهداف والنـتائج المتوقعة. ويحظى اســـــتخدام التقنيات   المخطط لـها، وتوفير معلومات دورية عن حالة أي تدخُّ

واألدوات القائمة على النتائج، باإلضــافة إلى نشــر النتائج والدروس المســتفادة، بأهمية محورية في جمع المعارف المنتَجة 

ــأنها.وتخزينها وتقنينها ونقل ــاً إدماجاً كامالً في إطار الوكالة لإلدارة  ها والتواصـــل بشـ ــيق إدارة المعارف أيضـ وأُدمج تنسـ

  القائمة على النتائج.

  إقامة الشراكات وحشد الموارد

الخدمات أحرزت األمانة تقدُّماً كبيراً في مـساعيها إلقامة ـشراكات جديدة والتماس الموارد لتمكينها من التوسـُّع في    -166

مها للدول األعضـاء. ويسـتند النهج المؤسـسـي المحدَّث الذي تتبعه الوكالة إزاء الشـراكات وحشـد الموارد إلى أربع  التي تقّدِ

وباإلضـافة إلى  ركائز: الحوار االسـتراتيجي؛ والبيئة التمكينية؛ والتنسـيق الداخلي القوي؛ واالتسـاق في االتصـال واإلبالغ.

ــتيكية  ذلك، أدَّت المبادرات التي أطلقها المدير العام، مثل مشــــروع زودياك ومبادرة نيوتك لمكافحة التلوث بالمواد البالســ

وقد اسـتجابت الدول األعضـاء والعديد   كوري للمنح الدراسـية، دوراً حفَّازاً في حشـد الموارد.-وبرنامج ماري سـكلودوفسـكا

وباإلضــــافة إلى ذلك، تلقَّت الوكالة دعماً  المالي لجهود الوكالة.من الشــــركاء غير التقليديين لهذه المبادرات وقدمت الدعم 

   .19-كبيراً ألنشطتها الرامية للمساعدة على تعزيز قدرات الدول األعضاء على الكشف السريع عن اإلصابة بكوفيد 

من المنظمات وعززت األمانة شــراكاتها االســتراتيجية مع المنظمات األخرى في منظومة األمم المتحدة وغيرها    -167

عت الوكالة في الشـــراكات القوية المبرمة مع العديد من الرابطات والمنظمات المهنية الوطنية والدولية بغية   الدولية. وتوســـَّ

ــيما في مجالي التدريب وبناء القدرات. ــطتها وزيادة تأثيرها، ال سـ ــتفادة من أنشـ ــيع نطاق االسـ ونتيجة لزيادة جهود  توسـ

 ،2021مليون يورو في ـعام   148الموارد الـخارـجة عن الميزانـية التي تلقَّتـها الوـكاـلة أكثر من التواصـــــل الـخارجي، بلـغت 

وفي الوقت نفســه، وقَّعت الوكالة ما  .2019-2018مقارنة بالفترة    2021-2020% خالل الفترة 33يما يمثِّل زيادة بنســبة 

  .من مذكرات التفاهم الجديدة 3من الترتيبات العملية و 50يقرب من 

  أمن المعلومات وتكنولوجيا المعلومات

حافظت الوكالة على التزام اليقظة إزاء التهديدات الســــيبرانية المســــتمرة في ســــياق عملياتها المعتادة في مجال   -168

ا في ذـلك   ا من خالل ـعدد من اإلجراءات، بـم ديـه ا المعلوـمات ـل زت أمن المعلوـمات وتكنولوجـي ا المعلوـمات، وعزَّ تكنولوجـي

ذ   اً للمعـيار  تنفـي ،  ISO/IEC 27001نـظام ـجدـيد إلدارة أمن المعلوـمات، والتحضـــــير العتـماد النـظام اـلذي ـتديره الوـكاـلة وفـق

ــتمرَّ توفير الدعم الحتياجات الوكالة   وزيادة جهود التصــدي للبرامجيات الخبيثة والرصــد األمني. وباإلضــافة إلى ذلك، اس

ــياق جائحة كوفيد  ــغيلية في سـ ــول عن بُعد للموظفين ، بما في ذ 19-التشـ عة لكفالة الوصـ ــَّ لك عن طريق تعهُّد قدرات موسـ

  وتكييف نماذج عمل تكنولوجيا المعلومات حسب االقتضاء.

      ُّ         تعد د اللغات

باإلضـافة إلى وثائق ومنشـورات الوكالة التي تصـدر باللغات اإلسـبانية واإلنكليزية والروسـية والصـينية والعربية   -169

ية، والتي تـش ياـسات وجميع منـشورات متطلبات األمان وإصـدارات مجلة والفرنـس مل الوثائق المقدَّمة إلى جهازي تقرير الـس

وـشمل ذلك ترجمة العديد من المنـشورات في ـسلـسلة   منـشوراً آخر بلغات غير اللغة اإلنكليزية.  32الوكالة، أـصدرت الوكالة  

األمن النووي الصادرة عن الوكالة وسلسلة الطاقة النووية الصادرة عن الوكالة وسلسلة الوثائق التقنية الصادرة عن الوكالة  
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خاصـــة  ، تُرجمت الصـــفحة الشـــبكية ال2021وفي عام   إلى اللغات اإلســـبانية والروســـية والصـــينية والعربية والفرنســـية.

  بمنشورات الوكالة، لتضمَّ الصفحة الخاصة بكّلِ لغة جميع المنشورات المتاحة بتلك اللغة.

هة للمناطق اإلقليمية (أو "معدَّلة iaea.org، ظلَّت الوكالة تنشـر في موقعها الشـبكي (2021وفي عام    -170 ) أخباراً موجَّ

مها ل جمهورها باللغات اإلســـبانية والروســـية والصـــينية والعربية بحســـب الطابع المحلي") بهدف تحســـين الخدمة التي تقّدِ

وأدَّى ذلك، إلى جانب   % من مجمل الحركة على الموقع.17والفرنســـية، واســـتأثرت هذه األخبار في نهاية العام بنســـبة 

رنة بنهاية العام % في عدد زوار الموقع الشــبكي مقا18التدابير المتَّخذة للربط األمثل بمفاعالت البحث، إلى ارتفاع بنســبة  

ــابق. ــية والعربية  الس ــبانية والروس ــاباتها في موقع ’فيس بوك‘ باللغات اإلس ــر محتويات عبر حس وواظبت الوكالة على نش

ارتفاع عدد متابعي   2021وباإلـضافة إلى ذلك، ـشهد عام   والفرنـسية، وكذلك عبر حـسابها على موقع ’ويبو‘ باللغة الـصينية.

وشــملت أنشــطة التواصــل   %.29ل التواصــل االجتماعي بلغات غير اللغة اإلنكليزية بنســبة حســابات الوكالة على وســائ

ــحفيا و 13مقاطع فيديو و  8الخارجي األخرى إنتاج   مقابلة مع المدير العام ونواب المدير العام وخبراء الوكالة  37بياناً صـ

  بلغات غير اللغة اإلنكليزية.
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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 
واألمن والكفاءة والموثوقية في ســـياق تشـــغيلها الطويل األجل، بما يشـــمل تنمية قدرات الموارد البشـــرية وإرســـاء القيادة 

ُّ                                                         دعم الدول األعضــاء التي تســتهل  برامج جديدة للقوى النووية في تخطيط وإرســاء بناها األســاســية و اإلدارة.ووضــع نظم                             
توفير األسـاليب واألدوات  و النووية الوطنية، بما يشـمل تنمية قدرات الموارد البشـرية وإرسـاء القيادة ووضـع نظم اإلدارة.

ــتدامة للطاقة الالزمة لدعم النمذجة والتحليالت والتقييمات فيم ــتقبلية من أجل التنمية المسـ ُّ                                                               ا يخص  نظم الطاقة النووية المسـ      
ائـية   دـمة والتطبيـقات غير الكهرـب ا المـفاعالت النووـية المتـق ديم اـلدعم لتطوير تكنولوجـي ة وتـق اونـي النووـية، وتوفير األطر التـع

 ونشرها.

  استهالل برامج القوى النووية

نووية أو تخطط لذلك أو ال         ً          ً                        دولة عضـــوا  تنظر جديا  في اســـتهالل برنامج للقوى  26، كانت هناك 2021في عام    -1
ة    ّ ِ   تنفـ  ذه. ــاء البنـي ة ات  ـخاذ القرار وإرســـ االلتزاـمات المطلوـبة لعملـي ا ـب اء وعيـه دعم لتـلك اـلدول من أـجل بـن ة اـل اـل د ـمت الوـك    َّ                                                                           ِّ                         وـق

  المرحلية البارزة.األساسية الالزمة بما يتوافق مع نهج المعالم 
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ُ                                                                                         وع ـقدت ســــــتة اجتـماـعات افتراضــــــية (بنغالديش وتركـيا والســـــودان وـغاـنا والمغرب ونيجيرـيا) واجتـماع واـحد    -2   
طرية للبنية األسـاسـية النووية للمسـاعدة على تحديد           ُ  النماذج الق  –بالحضـور الشـخصـي (مصـر) بشـأن خطط العمل المتكاملة

ا.المـجاالت المطلوب من   اـجات التي جرى الوقوف عليـه اء  على االحتـي ا على ســـــبـيل األولوـية بـن ديم اـلدعم فيـه اـلة تـق ً                                     الوـك                                                

ية النووية، ون ظ  مت   16وعقدت الوكالة   اـس ِّ   دورة تدريبية وحلقة عمل ضـمن إطار برنامج التدريب المتكامل على البنية األـس  ُ                                                                                      
  ور الشخصي.                                                         معظم الجلسات النظرية افتراضي ا ثم تلتها جلسات عملية بالحض

َّ            وباإلضـــافة إلى ذلك، نظ مت الوكالة    -3                                                                 من الدورات التدريبية وحلقات العمل وبعثات الخبراء، افتراضـــي ا وفي    29                    
ية النووية الوطنية. اـس اء البنى األـس ية                                   ً                                     صـيغة مختلطة وبالحضـور الـشخصـي، دعما  إلرـس َّ               ً             ونظ مت الوكالة أيضـا  حلقة دراـس    

ء في إنشــاء األطر الرقابية لإلشــراف على محطات القوى النووية الجديدة"، وثالث شــبكية بعنوان "تجارب الدول األعضــا
تجدة"، حيث   لة المعنونة "حوكمة البرامج النووية الجديدة: قصـص نجاح البلدان المـس لـس بكية في إطار الـس ية ـش حلقات دراـس

  جرى تبادل الخبرات والفوائد المكتسبة في سياق دعم الوكالة.

روس المـستفادة من بعثات االـستعراض المتكامل للبنية األـساـسية النووية وإـصدارها في المنـشور  وجرى تجميع الد   -4
ــتعراض المتكامل   Integrated Nuclear Infrastructure Review (INIR): Ten Years of Lessons Learnedالمعنون  ("االس

).  TECDOC-1947قة التقنية الصــادرة عن الوكالة  (الوثي للبنية األســاســية النووية: عشــر ســنوات من الدروس المســتفادة")
ــا  منشـــورا  بعنوان   Experiences of Member States in Building a Regulatory Framework for the                   ً       ً        وأصـــدرت الوكالة أيضـ

Oversight of New Nuclear Power Plants: Country Case Studies  رقابي لإلشراف ب الدول األعضاء في إنشاء إطار  ("تجار
  ).TECDOC-1948(الوثيقة التقنية الصادرة عن الوكالة  طرية")                                              ُ على محطات القوى النووية الجديدة: دراسات حاالت ق  

ُ                                                                                                 وع قد افتراضـي ا االجتماع التقني السـنوي حول القضـايا الراهنة في مجال تطوير البنى األسـاسـية الخاصـة بالقوى    -5   
ُّ   ات والمـسائل التي تواجه إرـساء البنية األـساـسية الالزمة لألخذ بالقوى النووية أو التوسـ ع  النووية، وناقش المـشاركون التحدي                                                                                

ُ       وفي االجتماع الثاني عشـــر للفريق العامل التقني المعني بالبنية األســـاســـية للقوى النووية، والذي ع قد في   في اســـتخدامها.                                                                                          
ً  اإلرـشادات والتوـصيات لبرامج القوى النووية الجديدة بناء                  َّ                                      ـصيغة مختلطة، قد م المـشاركون اقتراحات بـشأن مواـصلة وـضع                                                       

              َّ      ً                             على ما استجد  مؤخرا  من التطورات وأفضل الممارسات.

ُّ                         تشغيل محطات القوى النووية والتوس ع في برامج القوى النووية                                   

مـعـنـون    -6 اـل جـــديـــد  اـل ــور  مـنشـــ اـل قـــد  م   Application of Wireless Technologies in Nuclear Power Plant   ِّ                          ـي

Instrumentation and Control Systems   ة األجهزة والتحكم بمحـطات القوى ة في أنظـم ات الالســـــلكـي ("تطبيق التكنولوجـي
ــات والتجارب   NR-T-3.29(العدد   النووية") ــادرة عن الوكالة) لمحة  عامة عن الممارسـ ــلة الطاقة النووية الصـ ــلسـ ً                            من سـ                                                 

والفوائد والتـحديات في ســــــياق اســـــتـخدام التكنولوجيا في نظم األجهزة والتحكم بمحطات القوى النووية وأنواع أخرى من 
  المرافق.

 Human Factors Engineering Aspects of Instrumentation and Control System    ِّ                          ويشـد  د المنشـور الجديد المعنون    -7

Design  ("رية في تصـميم نظم األجهزة والتحكم ية المتصـلة بالعوامل البـش لة    NR-T-2.12(العدد    ("الجوانب الهندـس لـس من ـس
الطاقة النووية الصـادرة عن الوكالة) على أهمية اتباع نهج متعدد التخصـصـات من أجل وضـع واجهات أفضـل للتفاعل بين  

  العنصر البشري والنظم وتحسين األداء البشري في محطات القوى النووية.

ــأن التـعاون العلمي   -8 ة) بشـــ د الـطاـقة النووـية (الوالـيات المتـحدة األمريكـي ة مع معـه ة ترتيـبات عملـي اـل    َّ                                                                                               ووق ـعت الوـك
ع المركز الوطني لالختبار  والتقني من أجل تشـييد محطات القوى النووية المدنية وتشـغيلها وإخراجها من الخدمة، وكذلك م

  غير المتلف (باكستان) بشأن التعاون في مجال االختبار غير المتلف والسالمة الهيكلية.

ــور المعنون    -9  :Thermal Performance Monitoring and Optimization in Nuclear Power Plants    ِّ                   ويقد  م المنشـ

Experience and Lessons Learned   :ــتوى األمثل في محطات القوى النووية ("رصــد األداء الحراري والوصــول به للمس
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ــتفادة") ــادرة عن الوكالة   التجارب والدروس المس ــية في  TECDOC-1971(الوثيقة التقنية الص ــاس ــفا  للعناصــر األس       ً                     ) وص
ألجزاء غير النووية في المحطات                                     ِّ                                           البرامج المعنية باألداء الحراري، ويقد  م مبادئ توجيهية بشــأن تصــميم النظم الخاصــة با

ُّ                 الجديدة وإدخال التحسينات على البرامج القائمة فيما يخص  الوحدات العاملة.                                                        

  ُ                                                                                              وأ طلقت مجموعة أدوات لمســـاعدة الدول األعضـــاء على اســـتيعاب المتطلبات الوطنية والدولية المتعلقة بإدارة   -10
ُ           وفي سـياق مرتبط، ع قد اجتماعي سـلسـلة اإلمداد والجودة. تقني بشـأن المسـائل المسـتجدة في التجارب المشـتركة في مجال                   

                  ً                               وعقدت الوكالة أيضــا  ثماني حلقات دراســية شــبكية بشــأن  .19-إدارة ســلســلة اإلمداد، بما في ذلك فيما يتعلق بجائحة كوفيد 
واسـتخدام المنتجات                                                                                       َّ    مواضـيع متصـلة بسـلسـلة اإلمداد النووية، تراوحت من المشـتريات واإلدارة، إلى المفردات المزو رة،

   .19-التجارية في نظم األمان، وإدارة سلسلة اإلمداد في سياق جائحة كوفيد 

  
 
  ) ©Xunxi/Alibaba(الصورة مهداة من:  

   تنمية الموارد البشرية وإدارتها ودعم مشاركة أصحاب المصلحة

اـلة منشـــــورا  بعنوان    -11 ــدرت الوـك  :Systematic Approach to Training for Nuclear Facility Personnel                    ً         أصـــ

Processes, Methodology and Practices   العمليــات ــة:  النووي المرافق  موظفي  ــدريــب  ت في  منهجي  أســـــلوب  ــاع  ("اتب
من سـلسـلة الطاقة النووية الصـادرة عن الوكالة) يتناول الممارسـات الجيدة  NG-T-2.8(العدد    والمنهجيات والممارسـات")
ُ                                                             وباإلضـافة إلى ذلك، ع قدت أربع حلقات دراسـية شـبكية في إطار السـلسـلة المعنونة "تدريب   يقات.والتوصـيات وأمثلة للتطب                    

  وتأهيل موظفي المرافق النووية". 

("إشـراك أصـحاب المصـلحة في    Stakeholder Engagement in Nuclear Programmes    ِّ                   ويقد  م المنشـور المعنون    -12
ـسلة الطاقة النووية الـصادرة عن الوكالة) إرـشادات بـشأن وـضع البرامج المعنية من ـسل  NG-G-5.1(العدد    البرامج النووية")

وفي االجتماع التقني بـشأن إـشراك أـصحاب المـصلحة، ناقش المـشاركون   بإـشراك أـصحاب المـصلحة واألنـشطة ذات الـصلة.
ــراك أصــحاب  ــب إش ــتوى                  ُّ                                            ُ                 المنتجات التي تعد ها الوكالة ألغراض التواصــل الخارجي وتكييفها لت ناس ــلحة على المس المص

   الوطني.

ــميته مركزا  متعاونا  مع   -13 ــا لتســ                     ً      ً                                                                  ً        ً    وعقدت الوكالة اتفاقا  جديدا  مع المعهد الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية بفرنســ
،  الوكالة في مـيدان التعليم والـتدريب لـفائدة الطالب والمهنيين من مختلف أنـحاء الـعالم في مـجاالت العلوم والتطبيـقات النووية

  والطاقة النووية، واألمان واألمن النوويين.
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  تطوير تكنولوجيا المفاعالت النووية

ــدر لتحليل المفاعالت، التي أطلقتها الوكالة، إطارا  دولي ا    -14 ــفرة النووية المفتوحة المصـ ــة الشـ ر مبادرة منصـ ــ   ِّ                                                                                         ً        تيسـ    
           ِّ                          ً        محاكاة متعد  دة الجوانب الفيزيائية دعما  للبحوث للتعاون من أجل وضـــع وتطبيق أدوات مفتوحة المصـــدر إلجراء عمليات  

   والتعليم والتدريب ألغراض تحليل مفاعالت القوى النووية المتقدمة.

وفي إطار مؤتمر قمة تـسخير الذكاء االـصطناعي من أجل الـصالح العام الذي عقده االتحاد الدولي لالتـصاالت في    -15
بشــأن الذكاء االصــطناعي بعنوان "تســخير الذكاء االصــطناعي ألغراض    ، عقدت الوكالة حلقة دراســية شــبكية2021عام  

َّ                        ُّ                                شــخص ســج لوا لحضــورها، وعرضــت التقد م المحرز في مجال اســتخدام الذكاء  1000الطاقة النووية"، اجتذبت أكثر من         
المجال في                                                         ِّ                                   االصـــطناعي من أجل تطوير القوى النووية ونشـــرها، والذي يمه  د الطريق أمام االضـــطالع بأنشـــطة في هذا

  المستقبل.

                         َّ          المفاعالت المتقدمة المبر دة بالماء

وـناقش                      ً                                                                     عـقدت الوـكاـلة اجتـماـعا  تقنـي ا بشـــــأن ـمدى ـجاهزـية التكنولوجـيات النووـية المتـقدـمة للطرح في األســـــواق.  -16
الســواء، والعقبات التي تحول                                                               ُّ                   المشــاركون مفاعالت القوى النووية قيد التطوير، ذات التصــاميم التطو رية واالبتكارية على 

ــور المعنون  دون اعتمادها. ــدرت الوكالة المنشـ  Hydrogen Phenomena During Severe Accidents in Water Cooledوأصـ

Reactors  ("الظواهر الهيدروجينية أثناء الحوادث العنيفة في المفاعالت المبر دة بالماء")            َّ                                                                من ســــلســــلة الدورات  72(العدد
         َّ                                                                                    الذي يتضــم ن لمحة عامة عن المخاطر المتصــلة بالهيدروجين وتحليلها وقياســها واســتراتيجيات التخفيف من التدريبية) و

ِّ                               ُّ                    آثارها، ويرك  ز على وصف خصائص الهيدروجين وتول ده وتوزيعه واحتراقه.               

ـقا  بعنوان "منهجـية تقييم مـعدالت تعـط ل األنابـيب في ا  -17 ُّ               واختتـمت الوكالة مشـــــروعا  بحثـي ا منســـــ                                 ً  َّ لمـفاعالت المتقدمة                       ً          
ِّ                          المبر دة بالماء" ل خ  صــــت نتائجه في منشــــور بعنوان   ُ            َّ     Technical Insights from Benchmarking Different Methods for 

Predicting Pipe Failure Rates in Water Cooled Reactors   ــاليب ــتمدة من المقارنة المرجعية بين األس ("رؤى تقنية مس
-TECDOC(الوثيـقة التقنـية الصـــــادرة عن الوـكاـلة                                                         َّ            المختلـفة للتنبؤ بمـعدالت تعـطل األـنابـيب في المـفاعالت المبر دة ـبالـماء")

1988.(  

   ةالمفاعالت الصغيرة والمتوسطة الحجم أو النمطية، بما في ذلك المفاعالت المرتفعة الحرار

َّ                                                                                              نظ مت الوكالة االجتماع التقني األول بشـــأن حالة المفاعالت المتناهية الصـــغر وســـماتها التصـــميمية والتحديات   -18   
ُ                                                      وعقب الفعالية، ع قد حوار رفيع المسـتوى عبر اإلنترنت بمشـاركة المدير العام. التكنولوجية التي تواجهها ونماذج نشـرها.                  

َّ               ً ونظ مت الوكالة أيـضا          ً                                                                                 اجتماعا  إقليمي ا بـشأن موـضوع "المفاعالت النمطية الـصغيرة والمفاعالت المتناهية الـصغر: التـصميم    
   والتوليد المشترك والتطبيقات ومخططات إعادة التزويد بالوقود وخيارات النقل ومسارات النشر".

َّ           َّ               المشروع البحثي المنس ق الذي امتد  ألربع سنوات بش  2021    ُ           واخت تم في عام    -19                  ُّ              أن موضوع "وضع الن هج والمنهجيات                     
ــغيرة"،  ــر المفاعالت النمطية الصـ ــاس التقني لمنطقة تطبيق خطة الطوارئ فيما يتعلق بنشـ والمعايير من أجل تحديد األسـ
َّ                                                                                                      والذي مك ن الدول األعـضاء المـشاركة من تعزيز فهمها من أجل اعتماد الـسياـسات المناـسبة لتحديد األـساس التقني الذي تقوم           

َّ                    وسـوف ت سـج ل نتائج هذا المشـروع  ترتيبات التأهب والتصـدي للطوارئ، بما في ذلك مناطق تطبيق خطط الطوارئ. عليه   ُ      
  البحثي المنسق في منشور سيصدر في المستقبل.

اـعدة    -20 الـغاز عن نـقل ـق ا المـفاعالت المرتفـعة الحرارة المبر دة ـب ــأن تكنولوجـي                                                                          َّ                        وأســـــفرت حلـقة العـمل المعقودة بشـــ
  ام توليف الشفرات المصدرية ألغراض المفاعالت المرتفعة الحرارة إلى الوكالة من مركز يوليخ للبحوث.المعارف ونظ
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   المفاعالت السريعة

("فوائد المفاعالت الـسريعة   Benefits and Challenges of Small Modular Fast Reactors   ِّ                   يقد  م المنـشور المعنون    -21
َّ      ) لمحة  عامة مفصـ لة عن TECDOC-1972(الوثيقة التقنية الصـادرة عن الوكالة   النمطية الصـغيرة والتحديات التي تواجهها)          ً       

ّ ِ                               مفاهيم المفاعالت النمطية الصــغيرة القائمة على طيف النيوترونات الســريعة، ويســل  ط الضــوء على ســماتها التكنولوجية                                                                          
 Structural Materials for Heavy Liquid Metal                   ً       ً        وأصـدرت الوكالة أيضـا  منشـورا  بعنوان  والمتعلقة باألمان. واالقتصـادية

Cooled Fast Reactors ("المواد الهيكلـية ألغراض المـفاعالت الســـــريـعة المبر دة بفلزات ســـــائـلة ثقيـلة")                        َّ                                                 الوثيـقة التقنـية)
ت للجلســات التقنية وجلســات األفرقة المعقودة خالل االجتماع التقني       ِّ        ) يقد  م ملخصــاTECDOC-1978الصــادرة عن الوكالة  

ُ        بشأن هذا الموضوع، ولالستنتاجات والتوصيات المنبثقة من ذلك االجتماع والورقات التي ع رضت فيه.                                                                                   

            ً شــملت اجتماعا  وخالل الفعالية التاســعة المشــتركة بين الوكالة والمحفل الدولي للجيل الرابع من المفاعالت والتي   -22
ائلة، ناقش المـشاركون توحيد ن ه ج األمان والمتطلبات  ُ                   تقني ا وحلقة عمل بـشأن أمان المفاعالت الـسريعة المبر دة بالفلزات الـس  ُ                                           َّ                                                
ُّ                                                َّ   والمـعايير التصـــــميمـية والمـبادئ التوجيهـية للتصـــــميم فيـما يخص  الجـيل الـتالي من المـفاعالت المتـقدـمة الســـــريـعة المبر دة                                                         

  ائلة.بالفلزات الس

  التطبيقات غير الكهربائية للقوى النووية

                    ً                                                                             ُ      عقدت الوكالة اجتماعا  تقني ا بـشأن الخطط المحتملة للترخيص لمحطات التوليد المـشترك للطاقة النووية، اـست كـشفت    -23
  فيه مواضيع األطر الرقابية الممكنة لمشاريع التوليد المشترك، وتقييم األمان، ومتطلبات األمان.

ُ                                                                         ُّ                       وع ـقد االجتـماع التقني بشـــــأن دور تطبيـقات التولـيد المشـــــترك في التخفيف من آـثار تغي ر المـناخ، لتمكين اـلدول   -24   
األعضـاء من تبادل المعلومات بشـأن إمكانية اسـتغالل الطاقة النووية إلزالة الكربون من اقتصـاداتها واالسـتفادة من التوليد  

                             ُّ         ماتها الوطنية المتصلة بتغي ر المناخ.النووي المشترك للمساهمة في الوفاء بالتزا

اج    -25 ارات في إنـت ة بعنوان "االبتـك انبـي ة ـج الـي ام فـع ــة والســـــتين للمؤتمر الـع امســـ ة الـخ ادـي دورة الـع اء اـل دت أثـن ُ                                                                                                 وع ـق   
ــوء على دور الطاقة النووية   ل  ط فيها الضــ ــ  ــتخدامه في االنتقال إلى الطاقة النظيفة"، ســ ّ ِ                                     الهيدروجين نووي ا واســ ُ باعتبارها                                                              

ً            مصـدرا  لكل   من الكهرباء والحرارة الالزمين إلنتاج الهيدروجين بطريقة نظيفة وموثوقة، وع رضـت رؤى  مسـتخلصـة من         ُ                                                                        ٍّ     ً     
وفي إطار ســلســلة الحلقات  المشــاريع القائمة والتطورات الجارية في االتحاد الروســي وكندا والواليات المتحدة األمريكية.

ُ                           زات في التكنولوجيا النووية للقرن الحادي والعشــرين"، ع قدت حلقة دراســية شــبكية بشــأن الدراســية الشــبكية المعنونة "قف                                                     
تخدام الحرارة النووية في إزالة الكربون من قطاع الطاقة، ع رضـت خاللها التكنولوجيات النووية المتاحة لدعم تطبيقات   ُ                                                     اـس                                                           

ــياســات  ــاركون فيها على أن  واضــعي الس ــد د المش َّ                الحرارة الصــناعية، وش ــتخدمين النهائيين وأصــحاب المصــلحة                       َّ                        والمس
  والمجتمع ينبغي أن ينظروا في األخذ بخيار القوى النووية في جهودهم الرامية إلى إزالة الكربون من العمليات الصناعية.
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                                               استدامة الطاقة النووية عالمي ا من خالل االبتكارتعزيز 

 :Developing Roadmaps to Enhance Nuclear Energy Sustainabilityأصــــدرت الوكالة المنشــــور المعنون   -26

Final Report of the INPRO Collaborative Project ROADMAPS  ال إ ة  ("خرائط الطريق لالنتـق ة النووـي اـق لى نظم الـط
من ـسلـسلة الطاقة   NG-T-3.22(العدد                                                            َّ                        المـستدامة عالمي ا: التقرير النهائي للمـشروع التعاوني المنف ذ في إطار مـشروع إنبرو")

شــــروع الدولي المعني                                       ِّ                                    َّ              النووية الصــــادرة عن الوكالة)، والذي يوث  ق نطاق ونواتج المشــــروع التعاوني المنف ذ في إطار الم
بالمفاعالت النووية ودورات الوقود النووي االبتكارية (مشـروع إنبرو) والمعنون "خرائط الطريق لالنتقال إلى نظم الطاقة 

  ).ROADMAPS                                 النووية المستدامة عالمي ا" (مشروع 

ثامنة عشــرة والتاســعة عشــرة وأتاح محفل إنبرو للحوار بشــأن ابتكارات الطاقة النووية للمشــاركين في دورتيه ال  -27
تدام، وكذلك الدور الذي   رها على نحو مـس راكات والتعاون من أجل تطوير الطاقة النووية ونـش تكـشاف أهمية الـش فرصـة اـس

   تؤديه االبتكارات المؤسسية في تعزيز قبول الجمهور للقوى النووية.

َّ                      ونظ مت الوكالة دورة إنبرو  -28 ــتدامة الطاقة      ــتخدمة لتعزيز اسـ ــأن المنهجية واألدوات والتحليالت المسـ التدريبية بشـ
النووية في تايلند، والدورة الدراسية اإلقليمية المشتركة بين الوكالة والشبكة اإلقليمية للتعليم والتدريب في مجال التكنولوجيا  

تخدام منهجية مـشروع إنبرو، وع قدت كلتاهما في ـشكل                      ِّ                                    النووية لتدريب المدر  بين على نمذجة وتقييم نظم الطاقة الن ُ                    ووية باـس                                     
وتلقى المشـاركون التدريب على اسـتخدام مجموعة متعددة من أدوات إنبرو لتقييم نظم   .19-افتراضـي بسـبب جائحة كوفيد 

 الطاقة النووية والتخطيط لها وتنفيذها بطريقة مستدامة.

 حرارة

 كهرباء

 بخار

 هيدروجين

 ماء

االستخدام في 
 الصناعة

 محطات
 التحويل

 مفاعل
 نووي



GC(66)/4 
 53الصفحة 

 

 

 
ً       بولندا تفك  ر في األخذ بالقوى النووية بديال  للفحم                               ِّ           

 من أجل تحقيق األهداف المناخية 

  

ِّ                  َّ                                                                                        تخط  ط بولندا لتشييد عد ة مفاعالت للقوى النووية من أجل التقليل من اعتمادها على الوقود األحفوري وتحقيق أهدافها في      
ّ ِ              الراهن، يول  د البلد قرابة وفي الوقت  مجالي المناخ وأمن الطاقة.   % من احتياجاته من الكهرباء باستخدام الفحم. 70          

  
ُ                                                                               ، حين ع قد مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشــــأن تغير المناخ (مؤتمر المناخ2021في عام    -1         -

ــتخدام الفحم باعتباره 26 ــية التقليل من اسـ ــيعه الرئيسـ النوع األعلى كثافة كربونية من بين جميع  )، والذي كان أحد مواضـ
وتواصــل بولندا العمل مع الوكالة   أنواع الوقود األحفوري، طرحت بولندا خططها لالســتعاضــة عن الفحم بالطاقة النووية.

  من أجل إرساء البنية األساسية لبرنامج مأمون وآمن ومستدام للقوى النووية.

ّ ِ             وتول  د بولندا نحو   -2                                                   َّ               ا من الكهرباء باســـتخدام الفحم، ولديها خطط لتشـــييد عد ة مفاعالت للقوى % من احتياجاته70   
النووـية من أـجل التقلـيل ـبدرـجة كبيرة من اعتـمادـها على ذـلك النوع من الوقود األحفوري وتحقيق أـهدافـها في مـجالي المـناخ  

ــبوعين من انعقاد قمة مؤتمر المناخ وأمن الطاقة. ــغو بالمملكة ال  26-وقبل أسـ ــدور في غالسـ متحدة، والتي تزامنت مع صـ
ــور الوكالة المعنون  ــخير الطاقة النووية من أجل إيجاد عالم خال من   Nuclear Energy for a Net Zero Worldمنشـ ("تسـ

، ناقش السـيد رافائيل ماريانو غروسـي، المدير العام للوكالة، والسـيد ميخال كورتيكا، وزير المناخ والبيئة في  االنبعاثات")
ُّ               بولندا وقتئذ، طموحات بولندا فيما يخص  القوى النووية.                                       

ــعار الغاز الطبيعي ترتفع في أوروبا ومناطق أخرى حول العالم، ذكر الوزير   -3 وفي ذلك الوقت الذي كانت فيه أسـ
َّ                                                                               كورتيكا أن  أزمة الطاقة سوف تدفع بمزيد من الدول إلى التفكير في القوى النووية كجزء من الحل.              

 

 دراسة حالة
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                                            ُّ      حيث يتطلب وجود إطار تشــريعي ورقابي وخطة للتصــر ف في   –وتنفيذ برنامج للقوى النووية هو مســعى معقد    -4

وتدعم الوكالة البلدان التي تختار                                  ً                                             النفايات المشـــعة، كما يتطلب دعما  واســـع النطاق من الجهات المعنية وعموم الجمهور.
ــية النوويةاألخذ بالقوى النووية من خالل مجموعة من المبادرا ــاس ــتعراض المتكامل للبنية األس  ت، بما في ذلك خدمة االس

وغيرها من خدمات اسـتعراض النظراء، وأنشـطة التدريب وبناء القدرات، والخدمات االسـتشـارية، بما يشـمل وضـع النظم 
للبلدان من خالل خطط                   ً                            ِّ     وتعمل الوكالة أيـضا  على تخـصيص المـساعدة التي تقد  مها   اإلدارية ذات الـصلة للمنظمات الرئيـسية.

ــر القوى النووية  قة في تلبية االحتياجات الوطنية المتعلقة بإيجاد بيئة تمكينية تكفل نشــ ــ  َّ                                                                                  العمل المتكاملة واتباع طريقة منســ                                 
  على نحو مسؤول.

ية النووية،  -5 اـس تعراض المتكامل للبنية األـس نوات األخيرة بعثتين في إطار خدمة االـس تضـافت بولندا في الـس  وقد اـس
                 َّ                                                    ِّ            كما استضافت عد ة بعثات في إطار خدمات استعراض النظراء األخرى التي تقد  مها الوكالة.

ة تتراوح بين    -6 د نووـي درة تولـي ــاء ـق ا النووي إنشـــ امجـن ار برـن ا: "من المتوخ ى في إـط ال الوزير كورتيـك َّ                                                             وـق  9و  6                               
ــوف يكون لذلك دور  2043غيغاواط (كهربائي) بحلول عام   ــتة مفاعالت، وسـ ــة عن ، أي سـ ــتعاضـ بالغ األهمية في االسـ

  قدرات األحمال األساسية القائمة المستندة إلى أنواع الوقود التقليدية".

ــغ  ل    -7 ــتخدم الفحم أو الطاقة النووي، على توليد الحرارة إلنتاج بخار يشــ ــواء التي تســ ِّ   وتعمل محطات القوى، ســ                                                                                             
ّ ِ            التوربينات المول  دة للكهرباء. َّ                ورغم أن  الفحم يوفر أكثر من ثلث الكهرباء المول دة على مســــتوى العالم، فإن  الطاقة النووية                                          َّ                                      َّ        

ً       ً     إغالق محطات التوليد باسـتخدام الفحم، وبوسـعها أن توفر حمال  أسـاسـيا  على قادرة على سـد الفراغ الذي سـوف ينتج عن                                                        
ويشــير الحمل األســاســي إلى الحد األدنى من القدرة الكهربائية الالزمة لتزويد  مدار الســاعة في مختلف األحوال الجوية.

  الشبكة الكهربائية في أي وقت معين.

تخدام بعض الكهرباء الم  -8 ِّ                                  وتخط  ط بولندا الـس   َّ                                                              ول دة من مفاعالتها الجديدة، وكذلك من مزارع الرياح البحرية، إلنتاج      
وتنظر بولندا   الهيدروجين النظيف الذي يمكن اســتخدامه للمســاعدة على إزالة الكربون من قطاعات مثل الصــناعة والنقل.

ن من كفاءة إنتاج الهيدروجين     ً                                               َّ                            أيضـــا  في إمكانية نشـــر المفاعالت المرتفعة الحرارة المبر دة بالغاز، وهو ما يمكن أن ي ِّ                            حســـ     
     ّ ِ         ويقل  ل تكلفته.

ــان تقييم األثر البيئي لمحطات القوى   -9 ــافت بولندا حلقة عمل نظمتها الوكالة بشـ ــتضـ ــنوات األخيرة، اسـ وفي السـ
                  ً                وشــاركت بولندا أيضــا  في اجتماع عقده                               ً                                        النووية، كما اســتضــافات اجتماعا  الســتعراض خطة العمل المتكاملة الخاصــة بها.

                                          َّ                                                                       لفريق العامل التقني المعني بالمفاعالت المبر دة بالغاز، التابع للوكالة، واســـتضـــافت بعثات أخرى أوفدتها الوكالة بما في  ا
ذلك بعثة في إطار خدمة االـستعراـضات المتكاملة المتعلقة بالتـصرف في النفايات المـشعة والوقود المـستهلك، واإلخراج من 

   ، وكذلك استعراضات إلطارها الرقابي وألمان مفاعالت البحوث الموجودة لديها.الخدمة واالستصالح (خدمة أرتميس)
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  والتصرف في النفايات  دورة الوقود النووي

  الهدف

ــتخدمي برامج الطاقة النووية والتطبيقات النووية إلدارة   ــاط مسـ ــاء في إذكاء الوعي والترويج في أوسـ دعم الدول األعضـ
الطوارئ بعد دورات الوقود ودورات األعـمار بطريقة مســـــتدامة (مأمونة وآمنة وفعالة وابتكارية)، وفي التخطيط لحاالت 

دعم الدول األعضــاء في تعزيز قدراتها ومواردها البشــرية، أو تمكينها من الوصــول إلى أفضــل ما هو متوافر  و الحادثات.
  من المعارف والتكنولوجيات والخدمات.

  موارد اليورانيوم وتجهيزه

  A Preliminary Inventory and Assessment of Uranium Resources in Mine Wastes   ِّ                          يقد  م المنشــور الجديد المعنون    -1
)  TECDOC-1952(الوثيـقة التقنـية الصـــــادرة عن الوـكاـلة    ("الجرد والتقييم األولي لموارد اليورانيوم في نـفاـيات المـناجم")

والمتعلـقة      ً                                                                                      إـطارا  أولـي ا إلدـماج ـهدف االســـــتخالص الشـــــاـمل في صــــــناـعة تـعدين اليورانيوم مع مراـعاة االعتـبارات البيئـية 
  باالستصالح خالل العمل على الوصول بالنفايات إلى مستوى الصفر.

      ُّ                    ("توز ع أقاليم اليورانيوم  World Distribution of Uranium Provincesوأصــدرت الوكالة المنشــورين المعنونين   -2
ار إليهما أيضـا  ")في العالم       ُّ                 ("توز ع رواـسب الثوريوم  World Distribution of Thorium Deposits و  ")في العالم           ُ               ً ، اللذين ي ـش

م  ــ’خريطة اليورانيوم‘ و’خريطة الثوريوم‘ على التوالي، واللذين يعرضـان بمقياس رـس          ُّ        مليون توز ع رواـسب  35إلى   1بــــ
  اليورانيوم والثوريوم وإحصاءات عن الموارد ذات الصلة حول العالم.

ــاب  -3 ُ                 وع قد االجتماع السـ ــين لفريق   ــترك اليورانيوم ع والخمسـ النووية التابعة لمنظمة التعاون  الطاقة وكالة بين المشـ
ــادي  ــيق إعداد التقييم الدوري   للطاقة الدولية والوكالةوالتنمية في الميدان االقتصـ ــكل افتراضـــي لغرض تنسـ الذرية في شـ
  الطبيعي ودراسة كفاية هذه القدرات بالنسبة إلى الطلب المتوقع على اليورانيوم الطبيعي.لإلمدادات العالمية من اليورانيوم 

  وقود مفاعالت القوى النووية

 Coolant Chemistry Control and Effects on Fuel Reliability inالمعنون الجديد  أصـــدرت الوكالة المنشـــور    -4

Pressurized Heavy Water Reactors  التحك م ف")    ُّ ــتخدم في مفاعالت                        ِّ                                                  ي كيمياء المبر  دات وآثارها في موثوقية الوقود المســ
          ِّ                        ) الذي يقد  م أحدث المعارف بشــــأن هذا TECDOC-1942(الوثيقة التقنية الصــــادرة عن الوكالة   الماء الثقيل المضــــغوط")

المترتبة عليها فيما يتعلق بموثوقية  الموضـــــوع، بما في ذلك بشـــــأن ظواهر التآكل في نظم نقل الحرارة االبتدائية واآلثار  
  الوقود في مفاعالت الماء الثقيل المضغوط.

 :Progress on Pellet–Cladding Interaction and Stress Corrosion Crackingوأـصدرت الوكالة المنـشور المعنون    -5

Experimentation, Modelling and Methodologies Applied to Support the Flexible Operation of Nuclear Power Plants  
ارب   آـكل: التـج اشـــــئ عن الـت ادي الـن ــدع اإلجـه اـعل بين أقراص الوقود والكســـــوة والتصـــ ــأن التـف دم المحرز بشـــ ("التـق

(الوثيـقة التقنـية الصـــــادرة عن الوـكاـلة   والمنهجـيات المطبـقة ـلدعم المروـنة في تشـــــغـيل محـطات القوى النووـية")  والنـمذـجة
TECDOC-1960 (ذي يعرض اســـــتنـتاـجات اجتـماع تقني ع ـقد في ـعام  ، اـل           ُ       ِّ                             ، ويـقد  م لمـحة ـعاـمة عن اـلدراســـــات التي 2019                               

                                                                                      ُّ                         تناولت التفاعل بين أقراص الوقود والكســوة والتصــدع اإلجهادي الناشــئ عن التآكل، ويفيد بالتقد م المحرز منذ أوائل العقد 
  األول من القرن الحادي والعشرين.
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وخالل االجتماع التقني المعقود في شــكل افتراضــي بشــأن تصــميم الوقود للمفاعالت النمطية الصــغيرة وصــنعه   -6
ً         وسـلوكه التشـعيعي، تبادل المشـاركون المعلومات عن الخبرات المكتسـبة مؤخرا  والتحسـينات المطلوبة مسـتقبال  في مجال                             ً                                                                    

مـساهمات للمنـشورات التي ـستـصدرها الوكالة في المـستقبل بـشأن                                                   َّ    تطوير أنواع الوقود للمفاعالت النمطية الـصغيرة، وقد موا
   هذا الموضوع.

ــأن اختـبار أنواع الوقود المتحم  ـلة للحوادث واألول  وأـتاح االجتـماع التنســـــيقي البحثي    -7 ا                                 ِّ             بشـــ د  ـمة التكنولوجـي       ِّ   المتـق
ً                      ونمذجتها وعمليات محاكاتها، المعقود في شـــكل افتراضـــي، فرصـــة  لتقييم الخطط البحثية التي اقترحها المشـــاركون فيما                                                          

َّ           يتعلق باألهداف العامة للمشروع البحثي المنس ق ذي الصلة.                                            

       ُّ                                                    التصر ف في الوقود المستهلك الناتج عن مفاعالت القوى النووية

ــور الجديد المعنون   -8 ِّ                         يلخ  ص المنشـ    Phenomenology, Simulation and Modelling of Accidents in Spent Fuel 

Pools  (الوثيقة التقنية الـصادرة   ـسة ظواهر الحوادث في أحواض الوقود المـستهلك ومحاكاة تلك الحوادث ونمذجتها")("درا
ــتهلك  )TECDOC-1949عن الوكالة   ُ                                                           ، نتائج اجتماع تقني ع قد الســـتعراض تحليل الحوادث العنيفة في أحواض الوقود المسـ                      

  ومحاكاة تلك الحوادث ونمذجتها.

("الحالة   Status and Trends in Pyroprocessing of Spent Nuclear Fuelsوأصــدرت الوكالة المنشــور المعنون   -9
-TECDOC(الوثيـقة التقنـية الصـــــادرة عن الوـكاـلة   واالتـجاـهات في مـجال المـعالـجة الحرارـية للوقود النووي المســـــتهـلك")

ب)1967 ات التي تتطـل ذي يحـد  د الثغرات والتكنولوجـي ة              ِّ                                   ، واـل ة الحرارـي دينـي الجـة التـع ات المـع دا  من التطوير في عملـي      ً                                                  مزـي
  المطبقة في إعادة تدوير الوقود النووي المستهلك.

 Spent Fuel Performance Assessment and Research: Final Report of a Coordinated    ِّ                   ويقد  م المنشور المعنون    -10

Research Project (SPAR-IV)   تقييم أداء الوقود المســـتهلك والبحوث المتعلقة به: التقرير النهائي عن المشـــروع البحثي")
ً                                               ) لمحة  عامة عن المســائل التقنية المتعلقة بالخزن الرطب TECDOC-1975(الوثيقة التقنية الصــادرة عن الوكالة   المنســق")       

َّ  ً                                والجاف ويعرض ملخ صا  ألهداف المشروع البحثي المنسق ذي    الصلة ويعرض نتائجه الرئيسية.                

       ُّ                     التصر ف في النفايات المشعة

عة الناتجة عن االندماج، وضـع الخبراء خاللها مبادئ    -11 أن التصـرف في النفايات المـش َّ                                                                                                نظ مت الوكالة حلقة عمل بـش   
ــاحية والتج ــتنتج عن محطات القوى االندماجية اإليضــ ــعة التي ســ ريبية في             َّ                                                                                توجيهية محد دة للتصــــرف في النفايات المشــ

 المستقبل.

ــور المعنون    -12 ــدرت الوكالة المنشــ  Decontamination Approaches During Outage in Nuclear Powerوأصــ

Plants — Experiences and Lessons Learned   ــغيل محطات القوى النووية ُ                                                          ("ن ه ج إزالة التلوث خالل فترات انقطاع تشــ  ُ   
، واـلذي يصـــــف التقنـيات )TECDOC-1946التقنـية الصـــــادرة عن الوـكاـلة    (الوثيـقة  الخبرات واـلدروس المســـــتـفادة")  —

والعمليات المـستحدثة أو المحـسنة إلزالة التلوث من أجل التقليل من حاالت التعرض لإلـشعاعات ومن النفايات الثانوية أثناء  
  فترات انقطاع التشغيل في محطات القوى النووية.

الدولي للفيزياء النظرية في تنظيم الدورة الدراســية الدولية بشــأن اختبار أداء عبوات واشــتركت الوكالة والمركز   -13
ُ                      َّ                                                             النفايات المشـعة، التي ع قدت في شـكل افتراضـي وعز زت تبادل الخبرات بشـأن اختبار أداء النفايات الضـعيفة والمتوسـطة                         

   اإلشعاع.
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ــتعراض النظراء في  -14 ــتعراض المتكاملة المتعلقة بالتصــرف    وأوفدت الوكالة إلى آيرلندا بعثة الس إطار خدمة االس
تصـالح (خدمة "أرتميس"). تهلك واإلخراج من الخدمة واالـس عة والوقود المـس وكانت آيرلندا قد طلبت من  في النفايات المـش

عن   /اليوراتوم الصـــــادر70/2011من التوجـيه    3-14الوـكاـلة إجراء ـهذا االســـــتعراض للوـفاء ـبالتزاـماتـها بموـجب الـمادة  
ؤول   2011تموز/يوليه   19مجلس أوروبا في   أن التصـرف المـس اء إطار على صـعيد الجماعة األوروبية بـش والقاضـي بإنـش

   والمأمون في الوقود المستهلك والنفايات المشعة.

       ُّ                                     التصر ف في المصادر المشعة المختومة المهملة

المختومة المهملة في إكوادور وتونس وقبرص وكولومبيا  واصــلت الوكالة دعم التصــرف في المصــادر المشــعة   -15
من البحرين في ظل إشــراف افتراضــي من  137-  ُّ ِ                                                  ون ف  ذت عملية إزالة مصــدر عالي النشــاط قائم على الســيزيوم والكونغو.

   .19-الوكالة، نتيجة القيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد 

ّ ِ  خالل الدورة العادية الخامـسة والـستين للمؤتمر العام، لتوف  ر  226-  ُ                                          وأ طلقت المبادرة العالمية للتـصرف في الراديوم  -16                                                      
ً                                                                                                               محفال  لتيسير االتصال بين البلدان المانحة والمتلقية فيما يتعلق بالتصدي للمسائل المتصلة بالمخزونات القائمة من الراديوم     -

226.   

   اإلخراج من الخدمة واالستصالح البيئي 

  اإلخراج من الخدمة

ــ  -17 ال ن  ــمــ  ــتضــــ ــمــعــنــون      َّ     ي ال ــور   Data Analysis and Collection for Costing of Research Reactorمــنشــــ

Decommissioning: Final Report of the DACCORD Collaborative Project   تحلـيل البـياـنات وجمعـها لتـحدـيد تـكاليف")
اوني   ائي عن المشـــــروع التـع ة: التقرير النـه دـم اعالت البحوث من الـخ دد    ("DACCORDإخراج مـف من   NW-T-2.12(الـع

ً                                    ســلســلة الطاقة النووية الصــادرة عن الوكالة) تحليال  مفصــ ال  لتكاليف اإلخراج من الخدمة الخاصــة بـــــــ   َّ     ً من مفاعالت   20                                              
ــاميم والموجودة في عد ة بلدان. ــاب التكلفة للوحدة الواحدة في عملية                                          َّ        البحوث المتنوعة التصــ        ِّ                                                  وهو يقد  م معلومات عن حســ

َّ                                      اعالت البحوث من الخدمة، كما يوف  ر أســـاســـا  لتقدير النفقات غير المؤك دة والطارئة وتقييم أثر أنشـــطة التخطيط  إخراج مف                          ً       ِ ّ                              
  لعملية اإلخراج من الخدمة وتحديد خصائصها.

التي وضــــعتها الوكالة اليابانية  لخريطة الطريق الختامية                      ً                     وأجرت الوكالة اســــتعراضــــا  في إطار خدمة أرتميس   -18
ذرية، لدراسـة الكفاية العامة لجميع الخطوات المشـمولة ببرنامج اإلخراج من الخدمة والتصـرف في النفايات الذي للطاقة ال

  ُ   ِّ                              ِّ                                        و قد  م للبلد المضيف تقرير نهائي يبي  ن الممارسات الجيدة والتوصيات واالقتراحات.     ً عاما . 70تبلغ مدته 

ــاعد   -19 ــتعراض النظراء الدولي الخامس لمســ ــيغة المنقحة من وعقدت الوكالة اســ ة حكومة اليابان على تنفيذ الصــ
من الخدمة في محطة فوكوشـــيما داييتشـــي للقوى   4-1"خريطة الطريق المتوســـطة والطويلة األجل نحو إخراج الوحدات  

ع    َّ                                                         وقد م فريق االسـتعراض المشـورة بشـأن إدارة المشـاريع، والتفاعالت م النووية التابعة لشـركة طوكيو للطاقة الكهربائية".
  الجمهور، والبحث والتطوير، وصيانة البنية األساسية داخل الموقع.

َّ                                                                                                   ونظ مت الوكالة ـسلـسلة الحلقات الدراـسية الـشبكية بـشأن المرحلة الختامية من دورة الوقود النووي، والتي ـساعدت   -20    
، ومعالجة التقدم المحرز على نشــر الممارســات الجيدة والدروس المســتفادة في مجاالت إخراج المرافق النووية من الخدمة

ــرنوبل للقوى النووية، وتحديد تكاليف إخراج مفاعالت البحوث من  ــي وتش ــيما داييتش واآلفاق المتوقعة في محطتي فوكوش
  الخدمة، ومبادئ االقتصاد الدائري، واإلخراج من الخدمة في سياق المواقع المتعددة المرافق.
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  االستصالح البيئي

ـنون    -21 ـع ـم اـل ــور  نشـــ ـم اـل ـلخـ  ص  ِّ                   ـي    Managing the Decommissioning and Remediation of Damaged Nuclear 

Facilities ("إدارة إخراج المرافق النووية المتضـــررة من الخدمة واســـتصـــالحها")    الوثيقة التقنية الصـــادرة عن الوكالة)
TECDOC-1989 ارة إخراج المرافق النووية المتضـــررة من الخدمة ) نواتج المشـــروع الدولي الذي قادته الوكالة بشـــأن إد

ً     واـستـصالحها، ويقد  م إرـشادات بـشأن إخراج المرافق النووية المتـضررة بـسبب الحوادث من الخدمة واـستـصالحها بناء  على                                                                                     ِّ               
   دراسات الحاالت والدروس المستفادة.

ة البيئة واـستـصالحها بـشأن اـستـصالح  وعقدت الوكالة عـشر حلقات دراـسية ـشبكية بالتعاون مع أعـضاء ـشبكة إدار  -22
المواقع الملوثة وإدارة المواد المشــعة الموجودة في البيئة الطبيعية، بما في ذلك إنشــاء أربعة أفرقة عاملة (ألفريقيا وآســيا 

                                ُ                     وأوروبا وأمريكا الالتينية) لتناو ل التحديات اإلقليمية.

أن تحديد خصـائص األراضـي  -23 تملت على تقديم التدريب العملي   وعقدت الوكالة حلقة عمل بـش عاعي ا، اـش                                                  الملوثة إـش
  ).1-على أخذ القياسات وتفسير النتائج في مختبرات الوكالة في زايبرسدورف (الشكل

  

أثناء تلقي التدريب   ا                                                               خالل حلقة العمل المعقودة بشأن تحديد خصائص األراضي الملوثة إشعاعي   المشاركون -1 -الشكل
  . تعلى أخذ العينا
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الصين تبدأ في بناء أول مختبر بحوث جوفي للتخلص من  
  النفايات القوية اإلشعاع

  

مختبر البحوث الجوفي سيتيح للعلماء الصينيين تحديد خصائص الموقع الجيولوجية بالكامل والوقوف على مدى مالءمته  
  (الصور مهداة من: معهد بيجين لبحوث جيولوجيا اليورانيوم.)   اإلشعاع.إلنشاء مستودع للنفايات القوية 

ــعاع، مدعومة  2021في عام    -1 ــييد أول مختبر جوفي معني بالتخلص من النفايات القوية اإلشـ ــين تشـ ً ، بدأت الصـ                                                                                 
ديد على تحديد وســوف يســاعد المختبر الج بالبحوث التي أجرتها الوكالة في هذا الصــدد طوال فترة تربو على ثالثة عقود.

ــعاع الناتجة من مفاعالت القوى النووية  ــتقبل من النفايات القوية اإلشــ مدى مالءمة المنطقة للتخلص الجيولوجي في المســ
وســـــوف يســـــتـخدم العلـماء المختبر لتـحدـيد وتقييم الخصـــــائص الجيولوجـية      ً ـعاـما . 50الـعامـلة في الصـــــين مـنذ أكثر من  
  دسية للصخور الموجودة في الموقع.والهيدرولوجية والجيوكيميائية والهن

َّ                                                       والنفايات القوية اإلشـعاع يمكن أن تظل  مشـعة لفترة تتراوح بين آالف السـنين ومئات اآلالف من السـنين.  -2 والحل                                     
                                                                                                        المتعارف عليه دولي ا للتصــرف فيها بطريقة مأمونة وآمنة في األجل الطويل هو التخلص الجيولوجي في مرافق على عمق 

  من األمتار تحت األرض.  َّ       عد ة مئات 

ــتودع للتخلص من النفايات القوية   -3 ــاء مس     ِّ                                                                                                وتقد  م الوكالة الدعم للصــين في جهودها الرامية لتحديد موقع مالئم إلنش
    ُ  َّ                                                                            واســت هل ت اســتراتيجية الصــين للتخلص من النفايات القوية اإلشــعاع بدراســات مختبرية واختيار  .1999اإلشــعاع منذ عام  

ومن المخطط له  .2050، بدأ إجراء االختبارات الموقعية تحت األرض وسـيسـتمر حتى عام  2021وفي عام  أولي للموقع.
، على افتراض توكيد االختبارات الموقعية مالءمة المنطقة 2050إلى   2041أن يكون تشــييد مرفق التخلص في الفترة من 

  لذلك.

  

 دراسة حالة
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     ً                                                  خبيرا  دولي ا في بعثة خبراء افتراـضية دامت ـستة أـسابيع في   11     ً            خبيرا  من الـصين و  35وبدعم من الوكالة، ـشارك   -4

  ، بهدف توفير مساهمات وإرشادات وتوصيات لدعم الخطط الموضوعة للمختبر الموقعي.2021عام 

اء مختبر  -5 تيفان يورغ ماير، رئيس فريق التخلص بالوكالة: "إن  إنـش َّ             وقال ـش            ُ  ُّ                  بحوث جوفي ي عد  فرصـة إلحراز تقدم                                                         
ــتدامة في مختلف   ــتقبل قائم على الطاقة المس ــاء مس ــي ا في إرس ِ  ً                                                            في علوم وهندســة مرافق التخلص الجيولوجي ومكو  نا  رئيس  ّ                                          

َّ      ُ ْ                               ونظرا  للقيود المفروضــة بســبب الجائحة، فقد صــم منا ونظ منا وق د نا بعثة افتراضــية مبتكرة لتقديم   البلدان. مســاعدة الخبراء      ً                                     َّ       
  للصين في تشييد هذا المرفق الجديد ألغراض البحث والتطوير".

ــلة من   -6 ــلسـ ــتعرض الخبراء وقي موا خطط         ً                     اجتماعا  تفاعلي ا عبر اإلنترنت.  14  ُّ ِ                              ون ف  ذت هذه البعثة من خالل سـ                    َّ        واسـ
ألمان الخاص بمرفق التخلص               ً                                     واســتعرضــوا أيضــا  التحضــيرات الجارية إلعداد بيان حالة ا تشــييد مختبر البحوث الجوفي.

  وكذلك لبدء التواصل مع أصحاب المصلحة.

ــؤولة إدارة البرامج بالوكالة: "طلب معهد بيجين لبحوث جيولوجيا اليورانيوم من   -7 ــيدة بترا ســالمة، مس وقالت الس
ومن  وث الجوفي.  الوكالة دعم عملية تحديد خصـائص الكتلة الصـخرية، وكذلك دعم البحث العلمي، قبل تشـييد مختبر البح

الـجة نـطاق واســـــع من  ار الخبراء لمـع ا  من كـب ا أن نجمع فريـق ة الخبراء، أمكنـن ة المبتكرة في تنظيم بعـث ذه الطريـق                                                                     ً                                      خالل ـه
  المواضيع التي اقترحها نظراؤنا الصينيون". 

ت فيما يتعلق وقد أسـفر النطاق الواسـع من المجاالت المشـمولة عن توصـيات فيما يتعلق بالتشـييد، وكذلك إرشـادا  -8
  بتنفيذ خطط البحث والتطوير الخاصة بالمختبر أثناء مرحلة التشييد.
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  بناء القدرات والمعارف النووية من أجل تنمية الطاقة المستدامة

  الهدف

                                                                   ُ                                 دعم الدول األعضــاء في تعزيز قدراتها على صــوغ اســتراتيجيات وخطط وبرامج م حكمة في مجال الطاقة، وتحســين فهم  
ــتدامة، مع  ــاهمة التكنولوجيا النووية في تحقيق أهداف التنمية المســ ودعم                                ُّ         التركيز على التخفيف من حدة تغي ر المناخ.مســ

                                             ٍ                                                             الدول األعضــاء في تعزيز قدراتها على إنشــاء قاعدة  للمعارف النووية وإدارتها واســتخدامها، عن طريق نشــر المنهجيات  
ــبكات  ــلة؛ وتحفيز إقامة الشـ ــادات واألدوات الالزمة إلدارة المعارف؛ وتوفير التدريبات والخدمات ذات الصـ على واإلرشـ

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، والبيانات، وبناء القدرات

 Energy, Electricity and Nuclear Powerأصــــدرت الوكالة الطبعة الحادية واألربعين من المنشــــور المعنون   -1

Estimates for the Period up to 2050    من   1") (العدد  2050("تقديرات الطاقة والكهرباء والقوى النووية للفترة حتى عام
لة البيانات المرجعية)، والذي يقد  م تفاصـيل عن لـس  االتجاهات العالمية في مجال القوى النووية بحـسب المنطقة اإلقليمية.                                    ِّ            ـس

ــي النووي قبل عقد من الزمن، ن ق  حت توقعات الوكالة في الحالة المرتفعة   ــيما داييتشــ                                                                   ُّ ِ                                      وألول مرة منذ وقوع حادث فوكوشــ
ِّ                                                                   بالزيادة لتجس  د النمو المحتمل في قدرة القوى النووية على توليد الكهرباء خالل العقو   د المقبلة.             

وـساعدت الوكالة البلدان في أمريكا الالتينية والكاريبي وفي أوروبا وآـسيا الوـسطى على التخطيط للطاقة من أجل   -2
تدامة والتخفيف من حدة تغي ر المناخ. تضـافت الوكالة                                                       ُّ         تلبية احتياجات التنمية المـس فعالية تدريبية   26وعلى وجه التحديد، اـس

                                                                    َّ                  ي مجال الطاقة والمناخ الدعم في تقييم احتياجات بلدانهم من الطاقة، وحد دوا ســبل تلبية هذه تلقى خاللها المتخصــصــون ف
   االحتياجات باستخدام أدوات تقييم الطاقة التي وضعتها الوكالة.

ليكونا شـــــريكين معنيين بالنمذجة في ســـــياق وضـــــع الخطة    المتجددةواختيرت الوكالة والوكالة الدولـية للطاقة   -3
                                 َّ                                                                            ة لنظم القوى في قارة أفريقيا، وقد متا خدمات بناء القدرات والدعم التقني في تنفيذ المشــاريع في إطار هذه المبادرة الرئيســي

   التي تقودها وكالة التنمية التابعة لالتحاد األفريقي بهدف وضع عملية للتخطيط الطويل األجل على مستوى القارة بأسرها.

  والجوانب االقتصادية والبيئةتحليل العالقة بين الطاقة 

 ُ                                                                                                     أ نشــئ الفريق العامل التقني المعني بالقوى النووية في نظم الطاقة المنخفضــة الكربون وعقد اجتماعه األول الذي   -4
   أسفر عن تقديم مجموعة من التوصيات إلى الوكالة بشأن األنشطة المستقبلية.

ــور المعنون    -5 (الوثيقة التقنية  ("تمويل محطات القوى النووية")  Plants Financing Nuclear Power    ِّ                   ويقد  م المنشــ
ــادرة عن الوكالة   ــاريع  TECDOC-1964الص ــاركت مؤخراً في تمويل مش ــاء التي ش ــيل عن تجارب الدول األعض ) تفاص

ــق المعني بنفس الموضــوع. ــروع البحثي المنس ــور المعنون   نووية، ويعرض نواتج المش ــا  المنش                    ً                 وأصــدرت الوكالة أيض
Assessing National Economic Effects of Nuclear Programmes  ("تقييم اآلثار االقتصــــادية الوطنية للبرامج النووية") 

ــادرة عن الوكالة   ع للمدخالت والمخرجات في  )،  TECDOC-1962(الوثيقة التقنية الصـ ــَّ ــفاً للنموذج الموسـ م وصـ والذي يقّدِ
ويســتند المنشــور إلى نواتج مشــروع بحثي   ياق توليد القوى المســتدام، الذي وضــعته الوكالة، ويعرض تطبيقاته الممكنة.ســ

  منسق بشأن تقييم اآلثار االقتصادية الوطنية للبرامج النووية.

ِّ                                                                 وفي إطار سـلسـلة حلقات العمل التي تنظ  مها الوكالة بالتعاون مع الواليات المتحدة األمريكية بشـأن االقتصـاديات   -6                                    
ــئة مع التركيز على هياكل التكاليف  ــأن الجوانب االقتصــادية لمفاهيم المفاعالت الناش النووية، عقدت الوكالة حلقة عمل بش

ُّ                         ً                                    منها فيما يخص  التصاميم الجديدة، انطالقا  من االبتكارات التكنولوجية والدروس                                         ِّ والعوامل المؤثرة فيها واستراتيجيات الحد                  
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وتناولت حلقة العمل الدور الذي يمكن أن تؤديه  المســــتفادة من المفاعالت الكبيرة الحجم وغيرها من المشــــاريع الكبرى.
 ً                                      ا  مرتفعة من المصــادر المتجددة المتقطعة،                                                               ُّ     مفاهيم المفاعالت الناشــئة في الشــبكات الكهربية المتنامية التي تضــم  حصــصــ

ــاء بيئة تمكينية للقوى النووية وغيرها من  ــتراتيجيات التي تبي  ن ما يتعي ن عمله من أجل إرســ ــات واالســ ــياســ                                     ّ ِ         َّ                                                         وكذلك الســ
  تكنولوجيات التوليد المنخفضة الكربون.

     ً                          حصـصـا  متزايدة من مصـادر الطاقة                                                                   ُّ وخالل االجتماع التقني بشـأن دور الطاقة النووية في نظم الطاقة التي تضـم    -7
ً             المتجددة المتقطعة، ناقش المـشاركون استراتيجيات الطاقة الطويلة األجل لدى عد ة دول أعضاء، وأجروا تحليال  للدور الذي                            َّ                                                                        

 وأبرزت الفـعالـية الفواـئد المســـــتـمدة من يمكن أن تؤدـيه القوى النووـية في نظم الـطاـقة الـخالـية من الكربون في المســـــتقـبل.
                                                                                                           ِّ   التكامل بين القوى النووية والمصــــادر المتجددة، وانتهت إلى التوصــــية بالحاجة إلى تطوير منهجيات لنمذجة الطاقة توف  ر  

ً                                                                             تمثيال  أفضل للتفاعالت المعقدة بين تكنولوجيات التوليد في نظم الطاقة المنخفضة الكربون.        

  إدارة المعارف النووية

اد   -8 ا اســـــتعراض في إـطار مـب د م  ُ                                أ وـفدت بعثـت                                                                   ُّ  رة األـكاديمـية اـلدولـية لإلدارة النووـية إلى ـجامعتين من أـجل تقييم التـق
المحرز لديهما في وـضع البرامج الخاـصة باألكاديمية، وهما جامعة ـصوفيا "ـسانت كلمنت أوريدـسكي" في بلغاريا وجامعة 

   ِّ                            تقد  مها الجامعات باســـم األكاديمية                                                                               غرب بوهيميا في الجمهورية التشـــيكية. وينطوي اعتراف الوكالة رســـمي ا بالبرامج التي
والغرض من برـنامج األـكاديمـية هو                                َّ                                                 على اإلقرار بجودة البرامج المـقد ـمة من حـيث المحتوى المتعلق بتنمـية القـيادة واإلدارة.

هم على تعزيز ودعم تنمية القيادة واإلدارة بين ـصفوف الخريجين في مجالي الهندسة النووية والتكنولوجيا النووية، لمساعدت
   أن يكونوا مديرين أكفاء في القطاع النووي.

  CONNECTمن خالل منصــة شــبكة    2021وبدأ التشــغيل الحي للمركز الرقمي إلدارة المعارف النووية في عام   -9
وتتيح المنصــة الرقمية للدول األعضــاء إمكانية الوصــول بســهولة إلى أحدث المعلومات حول اإلرشــادات  التابعة للوكالة.

ِّ                                       دمات الخاـصة بإدارة المعارف النووية بغية دعم الدول األعـضاء التي تـشغ  ل مرافق نووية والدول األعـضاء التي تنظر  والخ                                                                  
   في استهالل برامج نووية جديدة أو تعمل على إنشائها.

("تنظيم    Mapping Organizational Competencies in Nuclear Organizations    ِّ                          ويقد  م المنشـــور الجديد المعنون    -10
ً من ـسلسلة الطاقة النووية الصادرة عن الوكالة) لمحة    NG-T-6.14(العدد   المؤـسـسية في المنظمات النووية")  الكفاءات عامة                                                  

وويـــة. ـن اـل مـــات  ـظ ـن ـم اـل إرســـــــاء  م  لـــدـع الزمـــة  اـل فـــاءات  ـك اـل طـــاق  ـن وان   ـعن  ـن ـع ـب ر،  آـخ جـــديـــد  ــور  نشـــ ـم قـــد  م      ِّ                          وـي
Exploring Semantic Technologies and Their Application to Nuclear Knowledge Management    ــاف ("اســـــتكشــــ

الصـادرة    سـلسـلة الطاقة النوويةمن   NG-T-6.15(العدد   التكنولوجيات الداللية وتطبيقها في مجال إدارة المعارف النووية")
                   ً                                                                                            ن الوكالة)، وصفا  ألبرز العمليات الرقمية وتقنيات التنظيم المستخدمة في دعم تنمية إدارة المعارف في الدول األعضاء.ع

  جمع المعلومات النووية ونشرها

                     ً                                                                           أنشــأت الوكالة مســتودعا  للنســخ الســابقة للنشــر، يتيح للمســتخدمين االطالع على منشــورات الوكالة قبل تحرير    -11
                                   َّ                                   ً                              النهائية والموافقة عليها، ومن ثم  إتاحتها للجمهور في موعد أقرب كثيرا  مقارنة بانتظار صدورها نهائي ا.صيغتها 

مليون صــفحة من المعلومات النووية الموجودة في   18.6    ً         عاما  لرقمنة   17                      ً     َّ       واختتمت الوكالة مشــروعا  امتد  طوال    -12
 ُ                                                أ تيحت عبر النظام الدولي للمعلومات النووية (نظام    PDFصــيغة  ملف ب  350 000ونتج عن هذه العملية  شــكل ميكروفيش.

  إينيس).
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 العلوم النوویة 
 الھدف

دعم الـدول األعضـــــاء في تعزیز قـدراتھـا في مجـال تطویر العلوم النوویـة وتطبیقھـا كـأداة لتحقیق التنمیـة التكنولوجیـة 
ــادیة لدیھا. ــتداما ، بما في ذلك  واالقتص ـغیال  مس ـغیل مفاعالت البحوث تشـ ــاء في تعزیز تشـ ً        ً             ودعم الدول األعض ــتغاللھا                                                       اس

بفعالیة، وفي تنفیذ مشــــاریع مفاعالت البحوث الجدیدة وبرامج بناء القدرات النوویة القائمة على الوصــــول إلى مفاعالت 
 البحوث.

 البیانات النوویة

التفاعالت في ـسبیل االبتكار في أـسالیب نـشر البیانات النوویة للمـستخدمین، أطلقت أداة ـشبكیة جدیدة لرـسم بیانات   -1
-                                                                        َّ                     وباســتخدام واجھة عالیة الكفاءة، یمكن رســم بیانات التفاعالت التجریبیة والمقی مة واســترجاعھا (الشــكل النوویة وتنزیلھا.

1.( 

 

     َّ                                                            المصم م السترجاع بیانات التفاعالت النوویة ورسمھا، والمثال المستخدم   Libraries-2021متصفح البیانات  -1 -الشكل
ِّ                                         یوض  ح تفاعل أسر النیوترونات بنواة الیورانیوم    -238 . 

 

ـكل افتراضـي باالشـتراك مع مركز  -2 ـفر اجتماع تقني بشـأن التنغسـتن في بالزما محیط المفاعالت، ع قد في ش ُ                                   وأس                                                          
ــاء قواـعد  اـنات رقمـیة الزـمة لتطویر مـفاعالت االـندـماج.یولیخ للبحوث، عن إنشـــ اـنات في المـحاـكاة   بـی   ُ                                وت ســـــتـخدم ـھذه البـی

ـمیم، مع التركیز في الوقت الراھن على عملیات المحاكاة/النمذجة الذریة لتفاعالت البالزما والھیدروجین  الحاســوبیة للتصـ
 مع مادة جدار المفاعل.
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  مفاعالت البحوث

 قاتھااستخدام مفاعالت البحوث وتطبی

ــور المعنون  -3 ــدرت الوكالة المنشــ  :Neutron Scattering with Low and Medium Flux Neutron Sourcesأصــ
Processes, Detection and Applications   ــادر النیوترونیة ذات التدفق المنخفض ــتخدام المصـ ــت ت النیوتروني باسـ        ُّ                                                             ("التشـ

ــف والتطبیقات" ــط: العملیات والكشـ ــادرة عن الوكالة   والمتوسـ ّ ِ          ، والذي یوف  ر بیانات  )TECDOC-1961(الوثیقة التقنیة الصـ           
             ُّ                       تطبیقات التـشت ت النیوتروني التي یمكن          َّ                    ُّ                                            تقنیة محد ثة بـشأن تقنیات التـشت ت النیوتروني واألجھزة ذات الصـلة، ویعرض أبرز  

 تنفیذھا باستخدام مصادر نیوترونیة ذات تدفق منخفض ومتوسط.

  Considerations of Safety and Utilization of Subcritical Assembliesوأصـــدرت الوكالة المنشـــور المعنون   -4
ــتخدام المجمعات دون الحرجة") ــالمة واس )، والذي  TECDOC-1976تقنیة الصــادرة عن الوكالة (الوثیقة ال  ("اعتبارات الس

ــادرة عن الوكالة من خالل تقدیم معلومات عملیة عن األم لمعاییر األمان الصـ ً     ِّ                                                                     یؤدي دورا  مكم  ال  ـغیل           ـمیم وتشــ ان في تصــ
 المجمعات دون الحرجة.

وفي اجتماع تقني بشــأن آخر التطورات في إنتاج النظائر المشــعة والمســتحضــرات الصــیدالنیة اإلشــعاعیة القائم  -5
والقائمة                      َّ                       َّ       ً                                             على مفاعالت البحوث، قد م المشـاركون معلومات محد ثة وفقا  آلخر المسـتجدات بشـأن المرافق واألسـالیب الجدیدة 

 المستخدمة في إنتاج النظائر المشعة والمستحضرات الصیدالنیة اإلشعاعیة، بما في ذلك المرافق واألسالیب المستحدثة.

ــتعدادا  إلیفاد بعثة في إطار خدمة  -6 ــتخدام مفاع        ً                          واســ ــتعراض المتكامل الســ إلى مفاعل البحوث  الت البحوثاالســ
RECH-1   ـكل ُ          في شـیلي، بناء  على طلب لجنة الطاقة النوویة الشـیلیة، اسـتعرض الخبراء، في اجتماع اسـتشـاري ع قد في ش                                                                          ً              

تخدام المفاعل 19-افتراضـي نتیجة للقیود المفروضـة بـسبب جائحة كوفید                    َّ             في الوقت الراھن وقد موا المـشورة    RECH-1، اـس
 القیود في سیاق التخطیط الستخدام المفاعل.بشأن اإلمكانات و

 مشاریع مفاعالت البحوث الجدیدة وإرساء البنى األساسیة وبناء القدرات

 Specific Considerations in the Assessment of the Status of the Nationalأصـدرت الوكالة المنشـور المعنون  -7
Nuclear Infrastructure for a New Research Reactor Programme  اـسیة  ("االعتبارات الخاصـة في تقییم حالة ال بنیة األـس

ــاء برامج مفاعالت البحوث الجدیدة") ــادرة عن   NR-T-5.9(العدد   النوویة الوطنیة إلنشـ ـلة الطاقة النوویة الصـ ـلســ من ســ
ُّ               الوكالة)، والذي یقد  م وسیلة شاملة لتحدید حالة الشروط الالزم استیفاؤھا بشأن البنیة األساسیة فیما یخص  مشاریع مفاعالت                                                                               ِّ                   

 لة.                                 َّ                                                                    البحوث، وعقدت حلقة عمل تدریبیة زو دت المشاركین بمعارف عملیة بشأن تطبیق ھذه المنھجیة التي وضعتھا الوكا

ــیة الجماعیة في إطار مبادرة أوروبا  -8 ــرة للحاصـــلین على المنحة الدراسـ ــة عشـ ــادسـ وخالل الدورة التدریبیة السـ
ا  نظریة   اركین تدریبا  مكثفا  شـمل دروـس بعة مـش ا وھنغاریا، تلق ى ـس أن مفاعالت البحوث، والتي ع قدت في النمـس ُ                           َّ                     ً      ً          ً        الـشرقیة بـش                                    

ـلة بالتخطیط لمفاعالت البحوث وتمارین عملیة في مرافق مفاعالت البحوث، و ــیع المتصــ            ً      ً                                             تناول نطاقا  واســـعا  من المواضـ
ً                                وإجماال ، بلغ عدد المشـاركین الذین تلقوا   ).2-وإدخالھا في الخدمة وتشـغیلھا المأمون وصـیانتھا واسـتخدامھا بفعالیة (الشـكل       

  .2009      ً         مشاركا  منذ عام  132التدریب في إطار الدورة التدریبیة المذكورة 

https://www.iaea.org/publications/14978/considerations-of-safety-and-utilization-of-subcritical-assemblies
https://www.iaea.org/services/review-missions/irrur
https://www.iaea.org/services/review-missions/irrur
https://www.iaea.org/services/review-missions/irrur
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التدریب العملي أثناء الدورة التدریبیة للحاصلین على المنحة الدراسیة الجماعیة في إطار مبادرة أوروبا   -2 -الشكل
 الشرقیة بشأن مفاعالت البحوث

 دورة وقود مفاعالت البحوث

ــور المعنون   -9 ــدرت الوكالة المنش  Research Reactor Spent Fuel Management: Options and Support to أص
Decision Making  ("التصـــــرف في الوقود المســـــتھلك من مفاعالت البحوث: الخیارات المتاحة ودعم اتخاذ القرارات")  

تراتیجیات التصـرف  NF-T-3.9(العدد  املة من اـس                                                       ِّ                                     من سـلسـلة الطاقة النوویة الصـادرة عن الوكالة)، والذي یقد  م مجموعة ـش
ِّ      وث ویسـاعد في عملیة اتخاذ القرارات لتحدید الخیار المفضـل بحسـب حالة كل   دولة في الوقود المسـتھلك من مفاعالت البح                                                                    

 عضو.

ھیدرولیكیة  -واســـتُھلَّ المشـــروع البحثي المنســـق الجدید المعنون "وضـــع منھجیات حســـابیة نیوترونیة وحراریة -10
معھا"، والذي ـسیـساعد الدول األعضـاء على تحـسین  مدمجة لمفاعالت البحوث، بما یشـمل تحلیل أوجھ عدم التیقُّن والتعامل 

ــتفادة من مرافق مفاعالت البحوث دون اإلخالل  ــیع نطاق االســ نمذجة ومحاكاة مفاعالت البحوث، ومن ثم التأكُّد من توســ
  باألمان.

اركون ب -11 تھلك الناتج من مفاعالت البحوث، ُزّوِد المـش أن الخزن الجاف للوقود المـس معلومات وخالل حلقة عمل بـش
بُل التعامل مع التحدیات من ھذا القبیل، وأمثلة من الواقع  لة عن آلیات تدھور الوقود في الخزن الطویل األجل، وســــُ مفصــــَّ

 العملي لنُھُج الخزن الجاف للوقود المستھلك الناتج من مفاعالت البحوث.

 تشغیل مفاعالت البحوث وصیانتھا

ادم مفاعالت البحوث وتجدیدھا وتحدیثھا للدول األعضــــاء تقاســــم الخبرات  أتاح االجتماع التقني بشــــأن إدارة تق -12
 المكتسبة والدروس المستفادة في مجال تحسین ظروف الموثوقیة والتوافر والقابلیة للصیانة في مفاعالت البحوث.
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لون في مجاالت وخالل اجتماع تقني بـشأن الممارـسات الجیدة في تشـغیل مفاعالت البحوث وصـیانتھا، ناقش العام -13
ـغیل مفاعالت البحوث وصـیانتھا من  ـمیمھا والرقابة علیھا الممارسـات الجیدة المتبعة في تش ـغیل مفاعالت البحوث وتص تش

 أجل زیادة تحسین أدائھا وأمانھا وموثوقیتھا، وتبادلوا المعلومات والخبرات في ھذا الصدد.

ِّ   تطبیقات المعج  الت               

ة   -14 داـل ة والـع الیمي لبحوث الجریـم األمم المتـحدة األـق د  ة ومعـھ اـل الوـك ذ  َّ                                                               وق ـعت  اھمـم تـف ادة   كرة  ا على زـی ا بموجبـھ   َّ                       ات فـق
ا النووـیة. العلوم والتكنولوجـی ّ ِ            وتوف  ر التقنـیات   التـعاون على منع األنشــــــطة اإلجرامـیة ومـكافحتـھا حول الـعالم ـباالســـــتـعاـنة ـب    

َّ                                               التحلیلیة النوویة أدوات فعالة لتحدید خصــــائص المنتجات المعر ضــــة للتزویر و/أو االتجار غیر المشــــروع، مثل األدویة                                                           
 والعقاقیر واألغذیة والقطع التراثیة الثقافیة واألخشاب.

المعنون   -15 الجـــدیـــد  المنشـــــور    Sustainability and Self-reliance of National Nuclear Institutionsویعرض 
) TECDOC-1943(الوثیقة التقنیة الصـادرة عن الوكالة   ("االـستدامة واالعتماد على الذات في المؤـسـسات النوویة الوطنیة")

ــتدامة في  ــاء فیما یتعلق باالعتماد على الذات واالســ نواتج حلقة عمل إقلیمیة تناولت التحدیات التي تواجھھا الدول األعضــ
  تھا النوویة الوطنیة.مؤسسا

د المعنون   -16 د  م المنشـــــور الجـدـی ة    Compact Accelerator Based Neutron Sources    ِّ                          ویـق ــادر النیوترونـی ("المصـــ
ـغوطة الحجم القائمة على المعجالت") ) لمحة عامة عن مختلف TECDOC-1981 (الوثیقة التقنیة الصـادرة عن الوكالةالمض

الحجم القائمة على المعجالت وتطبیقاتھا المتاحة في الوقت الراھن أو  أنواع تكنولوجیات المصـادر النیوترونیة المضـغوطة 
  المستقبل.المخطط لھا في 

ة واـحدة إلى الجزائر   -17 ات خبراء بواقع بعـث ة خمس بعـث اـل ة، أجرت الوـك اء  على طـلب مرافق المعجالت الوطنـی ً                                                                                           وبـن      
وبعثة واحدة إلى إیطالیا وبعثتین إلى كرواتیا وبعثة واحدة إلى الیونان، لتقییم حالة البنیة األساسیة للمعجالت واألجھزة ذات 

أن تشـغیل ھذه  اكل، وتصـحیح األعطال المحتملة، وأعمال اإلصـالح.الصـلة، وإیجاد الحلول للمشـ     َّ                                 وقد م الخبراء المـشورة بـش
 المرافق بفعالیة وصیانتھا وبرامج استخدامھا.

وعقدت الوكالة حلقة عمل افتراضـیة مشـتركة اسـتضـافتھا المنظمة األسـترالیة للعلوم والتكنولوجیا النوویة، بشـأن   -18
وشــارك في حلقة العمل عدد من المتخصــصــین في الفیزیاء   ة والنظیریة في مجال التراث الثقافي.اســتخدام التقنیات النووی

ــأن   التراث، وجمعوا االقتراحـات بشـــ احف والمعنیین بعلوم  اء المـت ار وحفظ التراث وأمـن اء وعلم اآلـث وعلم المواد والكیمـی
 ظ التراث وعلم اآلثار.تطبیق التقنیات النوویة والنظیریة في مجال التراث الثقافي وعلم حف

 األجھزة النوویة

ــیع كبیرة   -19 ُ ّ ِ                             ون ف  ذت عملیة تحدیث وتوســ ــینیة   ،  للخریطة العالمیة لمرافق قیاس الطیف القائم على تألق األشــــعة الســ
وصـارت الخریطة تشـمل  التي تتعھدھا الوكالة. بوابة العلوم واألجھزة النوویة  ُ                                    وأ تیحت الخریطة بصـیغتھا الجدیدة من خالل 

من مختبرات قیاس الطیف القائم على تألق األشـعة  1226اآلن التفاصـیل التقنیة ومعلومات االتصـال الخاصـة بما مجموعھ 
ً  دولة عضوا . 116السینیة في            

ومركز عبد الســـــالم الدولي للفیزیاء النظریة دورة دراســـــیة بشـــــأن الرقائق الحاملة لنظم قابلة  وعقدت الوكالة -20
ـلة، تعر ف خاللھا المشـــاركون على ما یتصـــل بتلك  َّ                                   للبرمجة بالكامل وتطبیقاتھا في األجھزة النوویة واألجھزة ذات الصــ                                                                    

دیة، من خالل دروس تعلیمیة وأمثلة من المشاریع  الرقائق من أدوات تصمیم البرمجیات ومنصات المكونات الحاسوبیة الما
      َّ                             المنف ذة في مجال التطبیقات النوویة.

 

https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/iaea-and-unicri-to-boost-collaboration-in-preventing-and-countering-criminal-activities-with-nuclear-science-and-technology
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/iaea-and-unicri-to-boost-collaboration-in-preventing-and-countering-criminal-activities-with-nuclear-science-and-technology
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/iaea-and-unicri-to-boost-collaboration-in-preventing-and-countering-criminal-activities-with-nuclear-science-and-technology
http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/14806/Sustainability-and-Self-reliance-of-National-Nuclear-Institutions
https://www.iaea.org/publications/14948/compact-accelerator-based-neutron-sources
https://nucleus.iaea.org/sites/nuclear-instrumentation/Pages/World-Map-XRF-laboratories.aspx
https://nucleus.iaea.org/sites/nuclear-instrumentation/
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وأطلـقت الوكالة من خالل منصـــــة التعلم اإللكتروني ألغراض التعلیم والـتدریب أربـعة مـقاطع فـیدیو لإلیضـــــاح  -21
ــاعدة مدر  بین وكذلك كموار ــتخدم في التدریبات العملیة بمسـ ِّ                العملي/التدریب لت سـ ــات المتعلقة                  ُ                                              ُّ             ً                    د للتعل م الذاتي دعما  للممارسـ

  باستخدام منھجیة وتكنولوجیا المقتفیات اإلشعاعیة والمصادر المختومة في سیاق تطبیقھا في قطاعي الصناعة والبیئة.

ُ                                                     َّ   ونظ مت الوكالة ثالثة اجتماعات اســتشــاریة، ع قدت في شــكل افتراضــي، مع ســنغافورة والفلبین ومالیزیا، قد مت  -22                                     َّ    
ـعاعي ورسـم  خاللھا المشـورة والتوصـیات بشـأن المشـاریع الوطنیة الجاریة السـتخدام الطائرات بال طیار في الرصـد اإلش

  الخرائط.

 االندماج النووي

ــأن   -23 ــتون لفیزیاء البالزما (الوالیات المتحدة األمریكیة)، حلقة عمل بشــ عقدت الوكالة، بالتعاون مع مختبر برینســ
ة  ت اختالالت البالزمـا في أجھزة التوكـامـاك.نظرـی اوـل ُ   ُّ                   ُّ      وی عـد  فھم االختالالت والتنب ؤ بھـا  ومحـاكـاة اختالالت البالزمـا، تـن  

                         ً                                                والتخفیف من آثارھا واحدا  من التحدیات الرئیسیة التي یواجھھا مشروع إیتیر.

تعقدھا الوكالة بشـأن التسـویق    ً                            بلدا  في أول حلقة دراسـیة شـبكیة    50    ً            شـخصـا  من أكثر من   450وشـارك أكثر من  -24
ـــ ـماذا یجري اآلن؟  –الجھود المـبذوـلة من أـجل ـطاـقة االـندـماج  التـجاري لالـندـماج، بعنوان " اقشــ وا ـحاـلة التطورات في "، وـن

مـجال االندماج، ونظروا في إمـكانات التـعاون بین القـطاعین الـعام والـخاص من أجل التعجـیل بعملـیة تطویر االندماج لیكون 
ً        ً                      َّ       ً            ً                     مصدرا  موثوقا  للطاقة في المستقبل یت سم أیضا  بكونھ مجدیا  من الناحیة التجاریة.      

                       َّ                                  سـة النوویة الحاسـوبیة زو دت خاللھا المشـاركین بمھارات وأدوات وعقدت الوكالة حلقة عمل بشـأن العلوم والھند -25
بالغة األھمیة فیما یتعلق بالتقنیات الریاضـــــیة المســـــتخدمة في نمذجة ومحاكاة النظم المعقدة، والحوســـــبة العالیة األداء، 

 العلوم والھندســة النوویة. واألســالیب الحاســوبیة لمعالجة وتحلیل مجموعات البیانات الكبیرة الحجم، في ســیاق تطبیقھا في
                                                                      ً                        ُّ               وبالنظر إلى ارتفاع الطلب على التدریب في ھذا المجال، أطلقت الوكالة أیضــــا  دورة دراســــیة جدیدة للتعل م الذاتي بشـــأن  

 العلوم والھندسة النوویة الحاسوبیة.

ة، باالشتراك مع جامعة بطرس  وتعاونت الوكالة على تنظیم الدورة الدراسیة الصیفیة الدولیة للعلوم التقنیة المتعدد -26
األكبر للعلوم التقنیة المتعددة في ســـانت بطرســـبرغ (االتحاد الروســـي) وكلیة العلوم الفیزیائیة بجامعة الدراســـات العلیا 

ان). اـب ة (الـی دـم ام   المتـق ا 2021وفي ـع ا وبحوث وتكنولوجـی اء البالزـم دـخل إلى فیزـی ة الطالب بـم دراســــــی دورة اـل     َّ                                                                   ، زو دت اـل
                       َّ                ُّ                                                           نووي الخاضـع للتحكم، ووف رت إمكانیة التعل م مباشـرة من مؤلفي المنشـورات العلمیة المعاصـرة الذین یسـاھمون االندماج ال

  في وضع األساس النظري لالندماج النووي الخاضع للتحكم.

https://www.iaea.org/newscenter/news/unprecedented-progress-accelerates-fusion-research-thanks-to-private-sector-investment


 

 



59
المشاركة في 

من المؤتمرات 
والندوات

من االجتماعات التقنیة واالستشاریة 
والتنسیقیة البحثیة

74

91
من المشاریع البحثیة 

المنسقة الجاریة

حلقة دراسیة 20
شبكیة

وحدة دراسیة للتعلُّم 
اإللكتروني 14

من مقاطع الفیدیو 
التعلیمیة 10

قاعدة بیانات في 
المجمل

2

20 190

قاعدتا بیانات جدیدتان 
في عام 2021

زائراً فریداً

بث األخبار من مركز التنسیق الدولي 
المعني بتحمُّض المحیطات

التقنیات النوویة من أجل التنمیة وحمایة البیئة

22



402 112
ة اطالع على الصفحات مرَّ

ع الصحة البشریة مجمَّ

113 829
ً مستخدما

من العقود البحثیة الساریة
1133

63
ً منشورا

72
من مجموعات المبادئ التوجیھیة 

واألدلة والبروتوكوالت

148
من المنشورات الخارجیة

40
من المراكز المتعاونة 

التي لدیھا اتفاق ساٍر مع الوكالة في إطار 

إدارة العلوم والتطبیقات النوویة

124
دورة تدریبیة وحلقة عمل لفائدة

2579 متدرباً 

2021



GC(66)/4 
 72الصفحة 

 

  األغذية والزراعة 

  الهدف

دعم الدول األعضاء في تحسين كفاءة اإلنتاج الزراعي وتكثيفه بصورة مستدامة، وتحسين األمن الغذائي العالمي من خالل 
  بناء القدرات ونقل التكنولوجيا إلى الدول األعضاء.

ُ                         واسـتخدام التقنيات النووية لزيادة قدرة سـ بل العيش على الصـمود أمام  التهديدات واألزمات التي تؤثر في الزراعة، بما في                                         
         ُّ                                                  ِّ                                            ذلك تغي ر المناخ، والتهديدات البيولوجية، والمخاطر التي تهد  د سالمة األغذية، والطوارئ النووية أو اإلشعاعية.

   استخدام االستيالد الطفري لمكافحة األمراض في النباتات المدارية

دة    -1 دـي االت التفشـــــي الـج اج  تؤدي ـح أثير خطير في إنـت ا، إلى ـت دَّتـه د ـح االت تزاـي ة، وـح اتـي ات النـب لألمراض واآلـف
وتـشهد نظم إنتاج الموز على الـصعيد العالمي انتـشاراً  المحاـصيل واألمن الغذائي ودخول المزارعين واالقتـصادات الوطنية.

) المنقول عبر التربة والمسبِّب Fusarium oxysporum) من فطر فوـساريوم أوكسسبوروم (TR4( 4  ـسريعاً للـساللة المدارية
ية في العالم (الـشكل اـس د محصـول الموز الذي يُعدُّ بين أهم عـشرة أغذية أـس وعقب اإلفادة  ).1-لمرض ذبول الموز، مما يهّدِ

ق ، جاء ردُّ فعل الوكالة ســريعاً بالتركيز على التنســي2021مؤخراً بوصــول هذا المرض القاتل إلى منطقة األنديز في عام 
اوـمة الوراثـية،  الفوري وبـناء الـقدرات واتِّـباع نهج شـــــمولي لمـكافـحة المرض من خالل اســـــتـهداف التنوع الوراثي والمـق

  والكشف عن حاالت اإلصابة بالمرض، وإجراءات التشخيص والمراقبة، وتدابير الصحة النباتية.  

ــجرة البن من األمراض المهمة األخرى في المناطق ال  -2 ــدأ شــ د نظم إنتاج البن في أمريكا  ويُعدُّ صــ مدارية، إذ يهّدِ
ــطى. ــتخدام التقنيات النووية في   الوس ــترك بين الفاو والوكالة الس وتمخَّضــت البحوث االبتكارية التي يجريها المركز المش

تيالد الطفري للنباتات عن وضـع منهجيات للفرز على أـساس المقاومة لألمراض، وتحد  يد األغذية والزراعة في مجال االـس
الطافرات المتحملة أو المقاومة لألمراض، وتطبيق تقنيات لتســريع عملية االســتيالد، مثل إعادة التوليد والتطفير باســتخدام  

وعلى العكس من التطفير باســتخدام البذور، يُعتبر التطفير باســتخدام خلية وحيدة وســيلة إلنتاج   خلية وحيدة، في نبات البن.
دة األنماط الجينية).  النباتات دون خيمرات (أي نبا   تات متعّدِ
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من مرض ذبول الموز الفطري يبدو عليه االصفرار والذبول في األوراق والجذع،  TR4نبات مصاب بالساللة  -1 -الشكل
  غوانغدونغ، الصين.

  استخدام االقتفاء النظيري لتحديد المصادر الزراعية لغازات الدفيئة

ــحتها من أجل التقدير الكمي لغازات الدفيئة وتحديد    -3 ــاليب جديدة والتحق ق من صــ ــع أســ                                         ُّ                                                       تعمل الوكالة على وضــ
وتستأثر   ).2-في غيـسن، ألمانيا (الـشكل جامعة يوـستس ليبيشطبيعتها، وذلك بالتعاون الوثيق مع معهد إيكولوجيا النبات في  

انبـعاـثات ـغازات اـلدفيـئة، ويعود منشـــــأ االنبـعاـثات الزراعـية إلى الـعدـيد من % من مجـمل  25الزراـعة بنســــــبة تزـيد على  
وتنطوي األســاليب المســتخدمة لتحديد فرادى العمليات المفضــية إلى انبعاثات على اســتخدام التقنيات   العمليات الميكروبية.

         ُ                       وث التي ت جرى في ـهذا المـجال لـها  والبح .13-والكربون  15-                ً                                      النووـية، وتـحدـيدا  تطبيق النـظائر المســـــتقرة مـثل النتروجين
وباإلضـافة إلى ذلك ففي حالة بعض الغازات مثل  أهمية محورية في وضـع أسـاليب فعالة للتخفيف من آثار غازات الدفيئة.

                         ً                                                                                 النتروجين، الذي يؤدي دورا  مهم ا في التوازن النتروجيني في النظم اإليكولوجية، يكون من الصـــعب للغاية الوصـــول إلى 
ِ        وتؤدي ـهذه البحوث دورا  أســـــاســــــي ا ال في تمكين أي   بـلد من                                           ِّ   كمـية، ويتطـلب ذـلك تطبيق تقنـيات نظيرـية متـقد  ـمة. تـقديرات ّ                      ً                     

                                                ً                                                             اإلبالغ عن معامل االنبعاث الخاص به فحـسب، وإنما أيـضا  في تمكين ذلك البلد من وـضع تقنيات فعالة للتقليل من انبعاثات  
َّ وقد تمخ   غازات الدفيئة في نهاية المطاف. ــامل عن         ــر كتاب شـ ــن عن نشـ ــتس ليبيش في غيسـ ض التعاون مع جامعة يوسـ

    ِّ         ويقد  م الكتاب  منهجيات التخفيف من آثار غازات الدفيئة يســـتهدف العلماء والخبراء التقنيين والعاملين في قطاع الصـــناعة.
  من أجل قياس أكسيد النيتروز بدقة. 15-أساليب عملية لتطبيق تقنيات اقتفاء أثر النتروجين
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انات التربة في غرفة مناخية بمختبر التربة في جامعة يوستس ليبيش في غيسن، ألمانيا.  -2 -الشكل   حضَّ

ً  بناء قدرات المختبرات البيطرية على مراقبة األمراض الحيوانية المصدر وتشخيصها مبكرا                                                                                    

التجارة العالمية، والتغيرات التي طرأت على                                             ُّ                  يشــهد العالم تكثيف النظم الزراعية، وزيادة تنق ل الحيوانات بســبب    -4
     ُّ                                           ُّ                                      ِّ               التوز ع الجغرافي لمســـــبـبات األمراض ونواقلـها بســــــبب تغي ر المناخ وتفاوته، وهي جميعها عوامل تؤث  ر في معدل ظهور 

بل                                                ُّ                                                       األمراض الحيوانية واألمراض الحيوانية المصــدر وتوز عها، مما يؤدي إلى تهديد األمن الغذائي واألمن البيولوجي و ُ    ســ   
وتســـتعين الدول األعضـــاء بالتقنيات المناعية وتقنيات التشـــخيص الجزيئي النووية والمســـتمدة من المجال النووي   العيش.

                                                                                  ُّ                               والمتسمة بالفعالية من حيث التكلفة، بما فيها النظائر المشعة والمستقرة، من أجل التعر ف على األمراض المتوطنة والدخيلة 
ــدر وتقييمها و ــافة إلى ذلك،  مكافحتها، بما في ذلك األمراض المنطوية على تهديدات بيولوجية.والحيوانية المصــ وباإلضــ

ــتخدام تقنيات النظائر  ــععة، واس ــتحدثة مؤخرا  في مجال اللقاحات البيطرية، بما في ذلك اللقاحات المش ُ               ً                                                                                 يجري تنفيذ ن ه ج مس  ُ            
ُ ِّ                     وع ز  زت القدرات في أكثر م                ُّ                     المســتقرة في تعق ب هجرة الطيور ورصــدها.          ً                             دولة عضــوا  فيما يتعلق بمراقبة ومكافحة   40ن   

)، وطاعون الحيوانات المجترة الصــغيرة، وحمى وادي  3-               ِّ                                          الفيروســات المســب  بة للحمى القالعية، وإنفلونزا الطيور (الشــكل
م إلى                                                                                             ُ ِّ       الصـــــدع، واإليبوال، وحمى الخـنازير األفريقـية، ومرض الجـلد الكتيلي، وداء المثقبـيات، وـجدري الـماعز؛ وـق د  م اـلدع

ــاف ومكافحة فيروس كورونا   129أكثر من  ــوا  فيما يتعلق باكتش ــب  ب لكوفيد   SARS-CoV-2         ً                                         دولة عض ّ ِ         المس ، في إطار 19-    
ــدر (مبادرة زودياك) التي تتعهدها الوكالة. ــبكة  مبادرة العمل المتكامل لمكافحة األمراض الحيوانية المصــ ــلت شــ وواصــ

ــخيص البيطري تقديم الدعم الطارئ  ــخيص األمراض  مختبرات التش والروتيني من أجل تعزيز قدرات المختبرات على تش
، ـشارك نحو 2021وفي عام   ).4-الحيوانية والحيوانية المـصدر العابرة للحدود واكتـشاف هذه األمراض ومكافحتها (الـشكل

بكر عن من المتخصـــصـــين المهنيين والتقنيين في عدة حلقات عمل افتراضـــية واجتماعات تقنية بشـــأن الكشـــف الم 600
     ِّ                                                      مسب  بات األمراض الحيوانية والحيوانية المصدر وتحديد خصائصها.
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       ِّ                                                                     المسب  ب إلنفلونزا الطيور الشديدة اإلمراض يمكن أن ينتقل عن طريق الطيور البرية. H5N1فيروس  -3 -الشكل

  

للوقاية والمناولة يجري تعلُّمها من خالل  عملية أخذ العينات من الحيوانات البرية تتطلب تطبيق معايير مرتفعة  -4 -الشكل
  تدريبات موقعية مناسبة. 
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   تحسين حزمة تقنية الحشرة العقيمة لمكافحة نواقل األمراض البشرية، ال سيما بعوض الزاعجة

ــي فيروس زيكا في أواخر عام    -5 ــاء   2016وأوائل عام   2015عقب تفشـ                       َّ                 في أمريكا الالتينية، قد مت الدول األعضـ
الدعم ألنشـــطة الوكالة من أجل التعجيل بتطوير تقنية الحشـــرة العقيمة ونقلها إلى مرحلة التجارب الميدانية باعتبارها تقنية  

ــارة بالبيئة لمكافحة البعوض. ــنوات الخمس األخيرة، أ حرز تقد م فيما يتعلق بجميع مكونات حزمة تقنية   غير ضــ                            ُ       ُّ                                      وفي الســ
افـحة بعوض الزاع ا أد ى في ـعام  الحشـــــرة العقيـمة لمـك ذكور   2021          َّ          ـجة، مـم                  ً                      َّ         إلى التقلـيل كثيرا  من تكلـفة اإلنـتاج المكث ف لـل

 العقيمة من خالل وـضع تـصاميم مبتكرة لألقفاص والرفوف واـستحداث نظم غذائية قائمة على الحـشرات ليرقات البعوض.

حسـينات على عملية مناولة ونقل ذكور       ً   ُ       وأخيرا ، أ دخلت ت                      ُ                                  وباإلضـافة إلى ذلك، اسـت حدثت إجراءات لتشـعيع البعوض البالغ.
   ).5-            ُ                                                                    البعوض، واست حدثت طائرات بال طيار تتيح إطالق ذكور البعوض في البيئات الحضرية (الشكل

اث البعوض هي التي تنـقل    -6 النظر إلى أنَّ إـن ان، ـب در اإلمـك اث البعوض ـق د إلـن وينبغي تجنـُّب اإلطالق غير المتعـم
وقد تحقق مختبر مكافحة   آلية للفرز على أسـاس الجنس أن يسـاعد على تالفي ذلك الخطر.ويمكن السـتخدام نظم    المرض.

اآلفات الحشــرية في زايبرســدورف من ســالمة نظم الفرز اآللية التي صــممتها الدول األعضــاء لعدَّة أنواع وســالالت من 
ــرات. ــل متمايز الجنس ورا الحش ــالالت ذات نس عن   Aedes aegypti  ثيا من بعوضوباإلضــافة إلى ذلك، أنتج الباحثون س

   طريق استخدام نمطين وراثيين مختلفين للون العيون، وهما اللونين األحمر واألبيض، كواسمات قابلة لالنتقاء.

        َّ                                             وهناك عد ة بلدان اختبرت هذه التكنولوجيا بالفعل أو هي        ُ                                             وقد ن قلت هذه االبتكارات إلى العديد من الدول األعضاء.  -7
بصدد اختبارها في تجارب ميدانية، بما في ذلك إسبانيا وألمانيا وإندونيسيا وإيطاليا والبرازيل وسري النكا وسنغافورة اآلن  

ج  لت نجاحات أولى في الحد   من أعداد   والصــــين وفرنســــا وكوبا والمكســــيك والواليات المتحدة األمريكية واليونان. ِّ                      ِّ           وســــ   ُ   
ــرية على نطاق ــغير. البعوض الناقل لألمراض البشـ ــترك بين الفاو والوكالة ومنظمة   صـ ُ ِّ                                                       وع ز  ز التعاون بين المركز المشـ   

الصــــــحة الـعالمـية من أـجل إـعداد تـجارب مـيدانـية الســـــتـخدام ـهذه التكنولوجـيا في مـكافـحة األمراض البشـــــرـية التي ينقلـها  
   البعوض.

  

  ) في جزيرة رييونيون، فرنساAedes Aegyptiطائرة بال طيار تطلق ذكور البعوض العقيمة (من نوع  -5 -الشكل
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  التقنيات النووية تسهم في ازدهار
  صناعة النسيج في باكستان 

  

                                     ُ                            َّ                  ُّ                 من خالل تسخير التكنولوجيا النووية، است حدثت أصناف جديدة من القطن تت سم بالقدرة على تحم ل الموجات الحارة 
  باكستان. ودرجات الحرارة المتزايدة، وهي اآلن تسهم في المحافظة على صناعة القطن في 

% من الناتج 8.5 ُ  ُّ            ً                                                                 ي عد  القطن عنصــرا  بالغ األهمية في االقتصــاد الباكســتاني، حيث تســهم صــناعة النســيج بنســبة    -1
ومع ذلك، فقد ألحقت األحوال الجوية المتطرفة مثل  % من ـصادرات باكـستان.60المحلي اإلجمالي وتـستأثر بحـصة قدرها 

      ً                          َّ                                  أـضرارا  كبيرة بمحـصول القطن، لتتـسب ب في تراجع غير مـسبوق في اإلنتاجية    الموجات الحارة ودرجات الحرارة المتزايدة
  خالل السنوات األخيرة.

وفي إـطار الشـــــراـكة بين الوـكاـلة ومنظـمة األـغذـية والزراـعة لألمم المتـحدة (الـفاو)، تعـمل المنظمـتان مع الخبراء   -2
وتقوم هذه  المحليين من أجل اســتحداث أصــناف جديدة من القطن واألخذ بها، عن طريق تقنية االســتيالد الطفري للنباتات.

                                                ُّ             ن وإنتاج أـصناف جديدة أكثر قدرة على الـصمود والتكي ف بـصورة أفـضل التقنية على اـستخدام أـشعة غاما لتـشعيع بذور القط
% من إجمالي إنتاج  40وصارت األصناف الجديدة المستحدثة بهذه الطريقة تستأثر بنسبة قدرها   مع الواقع المناخي الجديد.

  .2016  ً        ما  في عام % قبل عامين، في حين كانت منعدمة تما25القطن في باكستان، بعد أن كانت حصتها ال تتجاوز 

  

 دراسة حالة
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في المعهد النووي للزراعة والبيولوجيا:  القطنوقال السـيد منظور حسـين، نائب كبير العلماء وأخصـائي اسـتيالد   -3

َّ                                                                ُّ                    ً                 "إن  التفاوت الذي تشــهده إنتاجية محصــول القطن من ســنة إلى أخرى بســبب تغي ر المناخ ال يؤثر ســلبا  في قطاع الزراعة     
وتحظى                    ً                                                                              فحـسب، بل يؤدي أيـضا  إلى عرقلة ـسير األنـشطة على طول ـسلـسلة القيمة القائمة على محـصول القطن في المنطقة.

ومن خالل  زراعة بأهمية محورية في االقتصـــاد الباكســـتاني، والقطن له دور كبير في دفع عجلة االقتصـــاد في البالد.ال
َّ                          ً                  التقنيات النووية، يمكننا أن نضمن أن يظل  هذا المجال االقتصادي قادرا  على تحقيق الربح".                                          

                                               ري ا وانتقائها، مما سـاعد على تمهيد الطريق أمام        َّ                                                     وقد قد مت الوكالة الدعم والتدريب في مجال اسـتيالد النباتات طف  -4
ــية. ــنوات الخمس الماضـ ــناف جديدة من القطن في السـ ــهد   المعهد النووي للزراعة والبيولوجيا لكي يطلق أربعة أصـ ويشـ

  اإلقبال على هذه األصناف زيادة مطردة.

ّ ِ  جنوب إسالم أباد: "أمكنني أن أحق  ق كيلومتر    500وقال محمد إكرام، وهو مزارع من مقاطعة بهاولنغر على بعد    -5                              
  % في اإلنتاجية مقارنة بما كنت ألحققه باستخدام األصناف التقليدية".30في حصاد محصول هذا العام زيادة قدرها 

% من القوة العاملة في  40                                         ً                              ويتواصــل إطالق األصــناف الجديدة من القطن دعما  لصــناعة النســيج التي يعمل بها    -6
ً                                    ذه األصــناف الجديدة بإنتاجية أكبر وألياف ذات جودة أعلى، فضــال  عن األداء الزراعي الجيد والقدرة على    َّ     وتت ســم ه البالد.                                                          

       ُّ                          ُّ         التكي ف مع التفاوت الناجم عن تغي ر المناخ.

                                                                         ً                           ويشــــتمل التعاون بين المعهد النووي للزراعة والبيولوجيا والوكالة والفاو أيضــــا  على برنامج طويل األجل لنقل   -7
وـقد انطوت الشـــــراـكة على عـقد فـعالـيات ـتدريبـية وحلـقات عـمل وتوفير منح دراســــــية لـتدرـيب  ـيا وبـناء الـقدرات.التكنولوج

                                                                                        َّ                  ُّ  العلماء الباكســتانيين على تقنيات اســتيالد النباتات مع التركيز على اســتحداث أصــناف من القطن تت ســم بالقدرة على تحم ل 
  الجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة.

وعن طريق هذا التعاون الطويل األمد، بلغ العلماء الباكســـتانيون مســـتوى من الخبرات يمكنهم أن يتقاســـموه مع   -8
صـــين في البلدان المجاورة التي ال تزال في المراحل المبكرة من تطبيق االســـتيالد الطفري. ِّ                                                                               المتخصـــ   وفي ظل توافر هذه        

َّ       التقنية في مجال االســتيالد الطفري للقطن وأصــناف القطن المحســ نة في  التوليفة التي تجمع بين المرافق المناســبة والدراية                                                          
ــتضــيف اآلن التدريب الذي تعقده الوكالة لفائدة الخبراء من مختلف   الميدان، صــار المعهد النووي للزراعة والبيولوجيا يس

   أنحاء المنطقة.
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  الصحة البشرية 

  الهدف

اكل الصـحية وتـشخيصـها  دعم الدول األعضـاء في تعزيز قدراتها على تلبية االحتياجات المتصـلة بالتغذية والوقاية من المـش
                                                                                ٍ               وعالجها عبر استحداث وتطبيق تقنيات نووية وتقنيات ذات صلة بالمجال النووي ضمن إطار  لتوكيد الجودة.

  رسوم بيانية مرجعية دولية لتكوين الجسم في األطفال الرضع باالستعانة بالنظائر المستقرةإعداد أول 

حتى يتـسنى فهم نمو األطفال الرـضع والـصالت التي تربط بين الطفولة والـصحة في المراحل الالحقة من الحياة،   -1
ــتيعاب التطور الدينامي لنمو األطفال الرضــع من خالل تقييم   ــم.من المهم اس وفي حين أنَّ الطول والوزن من  تكوين الجس

المكونات الرئيـسية في رـصد الطفولة المبكرة ومراقبة التغذية على الـصعيد العالمي، فإنَّ قياـسات تكوين الجـسم في األطفال 
الرضـع ليسـت مسـتخدمة على نطاق واسـع بسـبب عدم توافر المعلومات المعيارية بشـأن تكوين الجسـم على مدى السـنتين  

ــاركت فيه أفرقة من  األوليين من عمر الطفل. ــروع بحثي منســق ش ــتهدفت الوكالة تلبية هذا االحتياج من خالل مش وقد اس
تان والبرازيل وجنوب أفريقيا وـسري النكا والهند. تراليا وباكـس تخدمت الوكالة البيانات التي أنتجها  2021وفي عام   أـس ، اـس

يانية مرجعية لتكوين الجـسم، باالـستعانة بإحدى تقنيات النظائر المـستقرة وهي ذلك المـشروع البحثي المنـسق إلعداد رـسوم ب
ن هذه  ).6-تقنية تخفيف الديوتريوم، لتُســتخدم في الشــهور األربعة والعشــرين األولى من عمر الطفل (الشــكل وســوف تمّكِ

ل حتى ســّنِ ســنتين، ومن ثم ضــمان توافر الرســوم البيانية من تقييم تكوين الجســم مقارنة بالبيانات المرجعية الدولية لألطفا
بيانات دقيقة لتحســـين رصـــد التغذية في ســـّنِ الطفولة، وتقييم تدابير التدخل المتخذة لمعالجة مشـــاكل التغذية في الرضـــع 

   واألطفال الصغار، وتوجيه السياسات المعمول به في مجال التغذية.

  

  

  
شهراً) أُعدَّ  24أشهر و 3مثال لرسم بياني مرجعي دولي لتكوين الجسم (الكتلة الدهنية في األطفال الذكور بين   -6 -الشكل

  باالستعانة بإحدى التقنيات النووية في مجال التغذية، وهي تقنية تخفيف الديوتريوم.

   التابعة لمجلة النست لطب األورام والمعنية بالتصوير الطبي والطب النووياللجنة 

يسـلِّط التقرير الصـادر عن اللجنة التابعة لمجلة النسـت لطب األورام، الذي قادت الوكالة عملية إعداده وشـاركت    -2
ات ميســورة التكلفة وفعالة ، الضــوء على الحاجة لتحســين الوعي بوجود خيار2021في تأليفه والذي نُشــر في آذار/مارس 

ويتناول التقرير المجموعة المســتخدمة اليوم من  لتصــوير الســرطان وتعزيز إمكانية الوصــول إليها في جميع أنحاء العالم.
ح التفاوت في توافرها حول  عة، ويوضـِّ عاعية والقائمة على النويدات المـش لية اإلـش طرائق التصـوير الطبي والعالجات التدخُّ

 رسم بياني لتكوين الجسم (للذكور) 

 السن (بالشهور)

(%
) 
ية
هن
لد
ة ا
كتل
ال

  طفلك 
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الم. دـخل المنخفض والمتوســـــط من حـيث  وي الـع دان ذات اـل دـخل المرتفع والبـل دان ذات اـل ز التقرير على الفجوة بين البـل رّكِ
م التقرير أيـضاً طرحاً ُمقنِعاً للبلدان في مجال االقتـصاديات الـصحية،  الموارد وتنـسيق النظم الـصحية والتعليم والتدريب. ويقّدِ

ــول إل ــأنها أن تؤدي إلى تالفي وقوع ما  إذ يبيِّن أنَّ زيادة إمكانية الوصـ ــوير الطبي من شـ ى خدمات الطب النووي والتصـ
، وأن تفضــــي إلى تحقيق مكاســــب في  2030مليون حالة وفاة بســــبب الســــرطان حول العالم بحلول عام    2.5يقرب من 

ــتراتيجية عال تريليون دوالر عالميا.  1.41اإلنتاجية مدى الحياة تبلغ  ــع اســ ــاملة لتلبية هذه وتدعو اللجنة إلى وضــ مية شــ
االحتياجات، وتقترح اتخاذ ســتة إجراءات لتعزيز إمكانية الحصــول على معدات التصــوير الطبي وإعداد قوة عاملة مؤهلة 

  للتصدي للسرطان على الصعيد العالمي.  

  تعزيز توكيد الجودة في مجال الفيزياء الطبية من خالل خدمات اإلرشاد وقياس الجرعات

ــين  عادة ما يع  -3 ــة اإلكلينيكية من عدم االعتراف بهم باعتبارهم ممارسـ اني الفيزيائيون الطبيون المؤهلون للممارسـ
ــتقلين. ــائر المهنيين العاملين في القطاع الصــحي، على  طبيين مس ــأن س ــأنهم ش ويجب أن يحصــل الفيزيائيون الطبيون، ش

ويشــمل الدور الذي  توجيهية تقترح مســارات لتحقيق ذلك.الشــهادات الالزمة لممارســة عملهم، وقد نشــرت الوكالة مبادئ  
يؤديـه الفيزيـائيون الطبيون إعـداد المواصـــــفـات التقنيـة لتكنولوجيـات العالج اإلشـــــعـاعي المعقـدة، بمـا يكفـل إعطـاء 

اإلشـعاعية الصـحيحة للمرضـى، وتنفيذ عمليات منتظمة لمراقبة جودة المعدات المسـتخدمة في التشـخيص والعالج  الجرعة
وباالشـتراك مع منظمة الصـحة العالمية، وضـعت الوكالة إرشـادات تقنية للدول األعضـاء بشـأن المواصـفات  ).7-(الشـكل

واســتحدث مختبر قياس الجرعات خدمة جديدة تُقدَّم للدول األعضــاء  الالزم توافرها في عبوات معدات العالج اإلشــعاعي.
ويُعدُّ  عجالت الخطية، والتي تُســتخدم في عالج الســرطانات الســطحية.من أجل مراجعة الحزم اإللكترونية الخارجة من الم

إجراء عمليات مراقبة الجودة بانتظام فيما يخصُّ معدات التصـوير اإلشـعاعي، بما فيها معدات التصـوير اإلشـعاعي للثدي، 
اإلشــعاعية فيما بين المناطق  وكثيراً ما يتفاوت توافر الخدمات أمراً مهماً لضــمان الجودة العالية في الصــور التشــخيصــية.

ونُشرت منهجية مستحدثة تستخدم صوراً رقمية ألجسام اختبارية   الجغرافية، ويمكن أال يتوفر المتخصصون بصورة دائمة.
ــبيل المحافظة على الجودة   ــتعراض الفيزياء الطبية عن بُعد وبطريقة آلية في سـ ــير اسـ ــيطة وغير مكلفة من أجل تيسـ بسـ

   واألداء.

  

ل خطي.  -7 -الشكل   اثنان من الفيزيائيين الطبيين أثناء تنفيذ عملية مراجعة للحزم اإللكترونية المنتجة باستخدام معّجِ
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 الموارد المائية 

  الهدف

                                                                                                             ُّ   دعم الدول األعضـاء في اسـتخدام الهيدرولوجيا النظيرية لتقييم وإدارة مواردها المائية، بما في ذلك توصـيف تأثيرات تغي ر  
                ُ         المناخ في تواف ر المياه.

   تجديد الشبكة العالمية الستخدام النظائر في دراسة األمطار

في الوقت الذي يتحول فيه تغيُّر المناخ إلى حقيقة واقعة، تتزايد استعانة الدول األعضاء بالشبكة العالمية الستخدام   -1
ــارات   ــجالت المناخ القديم ومس ــير س ــأ األمطار، وتفس ــة األمطار من أجل تتبُّع التغيُّرات في مناطق منش النظائر في دراس

 ليالت الجنائية المضــطلع بها للتحقُّق من المزاعم المتعلقة بإنتاج المحاصــيل.هجرة الحيوانات، وتوفير أســاس مرجعي للتح
بكة المذكورة، على 2021وفي عام       َّ                                                                                           ، وق عت الوكالة والمنظمة العالمية لألرصـاد الجوية، بصـفتهما الـشريكين المضـيفين للـش

ر مذكرة التفاهم الجديدة ا .26-مذكرة تفاهم جديدة في مؤتمر المناخ الـستفادة من منـصة الـشبكة في تحقيق نواتج وـسوف تيسـِّ
أفضـل عن طريق توسـيع نطاق الشـبكة واألخذ بنُُهج متقدمة لمعالجة البيانات وتقييمها، وخصـوصـاً فيما يتعلق بالتكيُّف مع 

  وقد اســـتخدمت الوكالة البيانات المســـتمدة من الشـــبكة في وضـــع نموذج التنبؤ بالتركيب تغير المناخ والتخفيف من حدته.
ــة. ــيع هذا النموذج في   النظيري للمياه مع مراعاة الطابع اإلقليمي عن طريق التصــنيف في مجموعات متجانس وجرى توس

ــأ الموجود في مياه األمطار. 2021عام   ــم خرائط عالمية للتريتيوم الطبيعي المنشـ ــمل رسـ وتبيِّن الخرائط الناتجة  لكي يشـ
وتُســـــتـخدم ـهذه  ).8-ي الوـقت الراهن، وهي مـتاـحة لالطالع الـعام (الشــــــكلالتوزيع المـكاني للتريتيوم في مـياه األمـطار ف

الخرائط كـمدخالت في مـعالـجة وظيـفة إدـخال البـياـنات المرجعـية للتريتيوم الموجود في مـياه األمـطار فيـما يتعلق بنظم المـياه 
  السطحية والجوفية.

  

هو مستوى النشاط اإلشعاعي   TUوالمقصود بـ  في مياه األمطار في الفترة الراهنة.   مستويات التريتيوم -8-الشكل
  للتريتيوم معبَّراً عنه بوحدات التريتيوم. 
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   مشروع مبادرة محافظة فوكوشيما لتحسين تحليل التريتيوم

، هناك اهتمام عام متواصـــل 2011للقوى النووية في عام  منذ الحادث الذي وقع في محطة فوكوشـــيما داييتشـــي  -2
ً                واســتجابة  لذلك االهتمام،   بتحســين فهم توزيع النويدات المشــعة التي انبعثت نتيجة للحادث والديناميات البيئية ذات الصــلة.         

وفي   لوكالة.) من خالل ترتيبات عملية بين محافظة فوكوشــيما واFIP ُ                                         أ نشــئ مشــروع مبادرة محافظة فوكوشــيما (مشــروع  
َّ                       ، اســت هل  مشــروع فرعي جديد باســم  2016عام     ُ     FIP7    بهدف تحســين القدرة التحليلية للمحافظة بمســاعدة مقد مة من مختبر             َّ                                                

ــروع الفرعي   الهيدرولوجيا النظيرية. ــتغرقها المش ــنوات األربع التي اس ــاعدت الوكالة المحافظة على FIP7وخالل الس ، س
غيل وحدة إثراء تركيب وحدة إثراء التريتيوم في م امل على تـش يما لإلبداع البيئي، وقد مت التدريب الـش                                       َّ                                       ركز محافظة فوكوـش

ــياق تحليل  ــب علماء المحافظة الثقة في معالجة عينات المياه الطبيعية في سـ ــلة، واآلن اكتسـ التريتيوم والمبادئ ذات الصـ
األنشــطة أهمية جوهرية في تمكين المحافظة   ولهذه .2021    ُ                              واخت تم المشــروع بنجاح في آذار/مارس  ).9-التريتيوم (الشــكل

  من تزويد سكانها بالنتائج التحليلية المستقلة على وجه السرعة.

  

 موظف تقني في محافظة فوكوشيما يعمل على نظام إثراء التريتيوم.  -9-الشكل
  (الصورة مهداة من مركز محافظة فوكوشيما لإلبداع البيئي). 

  باستخدام نظائر النترات   ُّ                    تتب ع مصادر تلوث المياه 

يؤدي الجمع بين األدوات القائمة على نظائر النترات وغيرها من أســـاليب تقييم جودة المياه إلى تحقيق عدة فوائد   -3
وتشــمل هذه الفوائد تحديد مصــادر النترات والتفاوت الزمني والمكاني لمســتويات النترات في مياه  عملية للدول األعضــاء.

،  2021وفي ـعام   والمـياه الســـــطحـية والجوفـية، وـكذـلك تـحدـيد العملـيات التي تتحكم في تركيزات النترات.الغالف الجوي  
ل شـواغل ناشـئة. وأشـار العمل  اسـتُهلَّ مشـروع بحثي منسـق جديد لدراسـة العالقة بين نظائر النترات والملوثات التي تشـّكِ

التـعاون مع اللجـنة ذ بشـــــأن نهر اـلدانوب ـب اـلدولـية لحـماـية نهر اـلدانوب إلى وجود عالـقات واضــــــحة بين    األولي اـلذي نُفـِّ
ل شـواغل ناشـئة ونظائر النترات. ز الجهود التي سـيُضـطلع بها من خالل  مجموعات مختلفة من الملوثات التي تشـّكِ وسـترّكِ

تحســين   اثني عشــر مشــروعاً في جميع القارات على وضــع مبادئ توجيهية لتحســين فهم التلوث بمصــادر النترات وكيفية
  إدارة التلوث بالنترات في نظم المياه السطحية.
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  البيئة 

  الهدف

ِ                              ُّ                   دعم الدول األعضــاء في تحديد المشــاكل البيئية الناجمة عن الملو  ثات المشــعة وغير المشــعة وعن تغي ر المناخ، باســتخدام   ّ                                                         
                                                                                                         ُّ  التقنـيات النووـية والنظيرـية والتقنـيات ذات الصــــــلة، واقتراح اســـــتراتيجـيات وأدوات من أـجل التخفيف من اآلـثار والتكي ف 

قدرتها على وضع استراتيجيات ألغراض اإلدارة المستدامة للبيئات البرية والبحرية ودعم الدول األعضاء في تعزيز   معها.
  والجوية ولمواردها الطبيعية من أجل معالجة أولوياتها اإلنمائية ذات الصلة بالبيئة بالفعالية والكفاءة الالزمتين.

ة بصـــــفتهـا جهـة منتجـة للمواد اـل ة للوـك ابـع ة الـت ة اعتمـاد مختبرات البيـئ دء عملـي ة   ـب ة البيئـي المرجعـي
   الباعثة ألشعة غاماالمخصصة للنويدات المشعة 

منذ منتصـف سـتينات القرن العشـرين، تدعم الوكالة مختبرات الدول األعضـاء عن طريق توفير المواد المرجعية   -1
ــول على االعتماد دعما   لتوكيد جود البيانات التحليلية في جميع أنحاء العالم. ــار الحصـ ــك  ل                                ً وقد صـ ِّ  للخدمات المختبرية يشـ                      

ّ ِ          ويأتي ذلك باالقتران مع زيادة الطلب على المواد المرجعية المعتمدة التي توف  رها جهات         ً        ً                 اتجاها  متزايدا  في الدول األعضاء.                                                                       
إنتاج         َّ                         َّ                                                                ومن ثم  فقد انتهت الوكالة إلى أن ه ينبغي لمختبرات البيئة التابعة لها أن تحـصل على االعتماد في مجال منتجة معتمدة.

                      وتســــعى الوكالة مبدئي ا     ُ                                     ً                  وأ نشــــئ لهذا الغرض نظام إلدارة الجودة وفقا  للمعايير الدولية. ).10-المواد المرجعية (الشــــكل
                                        َّ                                                                  للحـصول على االعتماد إلنتاج مواد مرجعية مؤل فة من مجموعة مختارة من المـصفوفات البيئية بمـستويات مثبتة من تركيز  

وخـضعت مختبرات البيئة التابعة للوكالة لعملية مراجعة أجراها  معينة باعثة ألـشعة غاما. النـشاط اإلـشعاعي لنويدات مـشعة
ومن المتوقع أن     ُّ                                                 وات خذت اإلجراءات التصــحيحية المطلوبة في الوقت المناســب. 2021خبراء خارجيون مســتقلون في عام  

   .2022تتم عملية االعتماد في النصف األول من عام 

  

                         ً                                                                      تؤدي المواد المرجعية دورا  أساسي ا في برامج الرصد والبحوث البيئية والمناخية واإلشعاعية والمتعلقة   -10 -الشكل
  بسالمة األغذية في مختبرات الدول األعضاء.
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الدعم المقدم إلى ـسري النكا من أجل وـضع وتنفيذ برنامج ـشامل وطويل األجل الكتـشاف ورـصد التلوث 
   ي البيئات الساحليةالبحري عقب االنسكاب النفطي ف

) قرب ســاحل ســري  X-Press Pearlبرس بيرل (-، اندلعت النيران في ســفينة الحاويات إكس2021في أيار/مايو    -2
ــكل ــرار بيئية هائلة (الش ــببة  في أض ً                             النكا، لتغرق متس ــمل مواد كيميائية كاوية وخطيرة،  ).11-                   ــفينة تش وكانت حمولة الس

ــوأ الكوارث البيئية في   ــفر عن واحدة من أس ــتيكية، مما أس ــحيم، ومليارات من الحبيبات البالس        ً                                                                                                       وأطنانا  من النفط/مواد التش
د الدعم ا تاريخ ـسري النكا. ً                                                                     وبناء  على طلب من مجلس الطاقة الذرية في ـسري النكا، بدأت الوكالة حـش لمخصـص لحاالت       

ــاندة الجهود الوطنية الرامية لتحديد مدى التلوث   ــية من الخبراء لمسـ الطوارئ من أجل توفير المواد والمســـاعدة االفتراضـ
ٍ                                                      وشــــملت المســــاعدات المقدمة توفير معدات  ألخذ العينات من المواد البالســــتيكية الدقيقة ومياه البحر   وتقييمه ورصــــده.                                    

ب؛ وأجهزة قياس  متعد  ٍ      والرواـس توى وجود النفط في مياه البحر.                      وباإلضـافة   دة البارامترات؛ وأجهزة قياس التألق لقياس مـس
ــد  ــغ لة عن ب عد، من أجل الرصــ ــات غير مأهولة مشــ َّ       ُ                 إلى ذلك، وف رت الوكالة حلوال  روبوتية بحرية، بما في ذلك غواصــ                                                 ً                َّ           

ــا  مدمجا  لطيف ا ــفينة؛ ومقياس ــتخدم تحويل                                                      ً      ً        البصــري للظروف تحت ســطح الماء حول حطام الس ــعة تحت الحمراء يس ألش
                                                                                                       ً        فورييه، من أجل تحديد خـصائص الكمية الكبيرة من الحطام البحري البالـستيكي والمواد البالـستيكية الدقيقة؛ وجهازا  لتحليل 

ــر، من أجل تتب ع وفهم التغيرات في البيئة البحرية. ومن باب االحتراز، رغم عدم وجود مواد نووية معروفة على                     ُّ                                  العناصــ
اعدة مت تخدم موقعي ا تحت ـسطح الماء من أجل المـس عة غاما لي ـس فينة، تعمل الوكالة أيضـا  على توفير مقياس  لطيف أـش ٍ                  ُ                                           ن الـس                 ً                            

ــفينة الغارقة أو  ــاط مرتبطا  بحطام السـ ــواء  كان ذلك النشـ ــعاعي وتحديد مكانه ومعالجته، سـ ــاط إشـ ــاف أي   نشـ ً                      ً                          على اكتشـ                                         ِ ّ              
   بالحاويات التي كانت على متنها.

  

  ) المحترق عقب غرقها في المياه الضحلة في سري النكا. X-Press Pearlبرس بيرل (- حطام السفينة إكس -11 -الشكل
  (الصور مهداة من: جامعة سري جايواردنبورا، سري النكا). 
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حماية النظم اإليكولوجية الساحلية والبحرية في البرازيل  
  باستخدام التقنيات النظيرية 

  

المشهور بين صفوف السائحين في والية ريو دي جانيرو بالبرازيل، حيث يلقي المحيط بقناديل البحر  شاطئ برايا فيرمليا
  (الصورة مهداة من: ريكاردو كوتينيو، معهد األدميرال باولو موريرا للدراسات البحرية.) الميتة والمياه الملوثة.

كيلومتر من الشريط   200ألحمر على مدى أكثر                                     ِّ   ، شهد ساحل ريو دي جانيرو ظاهرة المد   ا2021في أواخر عام    -1
احلي. ابيع وصـبغت المياه الزرقاء الصـافية بلون بني داكن مائل لالحمرار، مما   الـس تمرت الظاهرة ألكثر من ثمانية أـس واـس

رمليا  ولوحظ عند ارتفاع المد في شــاطئ برايا في أثار نفور الراغبين في الســباحة وأبعدهم عن ســاحل بلدة أرايال دو كابو.
َّ                                                  وجود قناديل بحر ميتة في المياه، تعج ل السابحون الربط بينها وبين آثار ظاهرة المد األحمر.                                      

ً   ولكن هل كانت هناك ـصلة فعال ؟    -2 َّ                                       وبفـضل الدعم المقد م من الوكالة، تمك ن العلماء من مـساعدة الـسلطات البرازيلية                                             َّ                 
لبيئات الـساحلية والبحرية المتـضررة من الكوارث الطبيعية، بما في         ِّ                                           في الرد   على هذا الـسؤال واعتماد اـستراتيجيات لرـصد ا

  ذلك ظواهر المد األحمر أو حاالت تكاثر الطحالب الضـــارة، وحماية تلك البيئات والتخفيف من األضـــرار التي لحقت بها.
ــعة النطاق من تكاثر الطحالب الضــارة، وأمكنها  ــلطات إلى أن  الوقائع المذكورة كانت راجعة إلى حالة واس َّ                                                                                    وخلصــت الس                     
                                               ُّ                                              َّ         ُّ      ِّ تحديد أنواع الطحالب المتعددة المعروف عنها التســـب ب في حاالت تكاثر الطحالب الدقيقة الضـــارة التي أد ت إلى تغي ر المد   

  انون األول/ديسمبر.  طوال شهري تشرين الثاني/نوفمبر وك

  

  

 دراسة حالة
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صـين البرازيليين على اسـتخدام النظائر المشـعة والنظائر    -3 ِّ                                                     وبغية التصـدي لحالة الطوارئ، در بت الوكالة المتخصـ                    َّ                              

ِ          وز و  دت جامعة   المســـتقرة والتقنيات النووية ذات الصـــلة من خالل برنامجها التعاون التقني في أمريكا الالتينية والكاريبي.  ّ ُ  
َّ                                               في نيتيروي بمعدات نظيرية ونووية مخصـ صـة الغرض، وتلقى موظفوها التدريب على تكنولوجيات  فلومينينسـي االتحادية                                    

               ِّ                                                                  تحليلية متقد  مة مثل تألق األشعة السينية وتقنيات تحديد العناصر والنظائر المستقرة.

ــؤولة إدارة    -4 ــيدة دومينيكا زارر، مسـ ــطة مع البرازيل: "إن  وقالت السـ ــيق األنشـ َّ البرامج المكلفة من الوكالة بتنسـ                                                          
ب  بة ورـصد حاالت تكاثر الطحالب الـضار ة بمزيد من                          َّ                                         ِّ                                َّ           التدريبات والمعدات المقد مة تـساعد البرازيل على تحديد العوامل المـس

َّ                                  وأضــافت أن  بدايات هذا التعاون ترجع إلى عام    الفعالية". حتجاز المخلفات في ماريانا، أقدم حين انهار ســد فوندو ال 2015         
 200    ً               ـشخصـا  وأتت على نحو   19                              َّ                                                مدينة في والية ميناس جرايس، وأد ت هذه الكارثة إلى تدمير قريتين حيث أودت بأرواح  

  منزل.

اعد الدعم المقد م على تحديد خصـائص المواد وتركيبها، وتقييم التلوث بالفلزات الثقيلة في الرواـسب المصـبي ة    -5                  َّ                                                                                   َّ   وـس
ُّ                                               وقد مك ن ذلك الخبراء البرازيليين من تقييم أثر تحط م ســـــد فوندو الحتـجاز المخلفات في البيئات الســـــاحلية  متضـــــررة.ال                                           َّ       

                                                  َّ  حيث أثبتت المعارف والمعدات التي بحوزتهم فائدتها عد ة  والبحرية من أجل رصــد هذه البيئات وحمايتها واســتصــالحها.
   األحمر في العام الماضي.                                        ِّ مرات منذئذ، بما في ذلك أثناء ظاهرة المد   

ــتقرة   -6 ــتخدام المتكامل للنظائر المسـ ــا، وهي من علماء البحوث في الوكالة: "لوال االسـ ــيدة إيما تولوسـ وقالت السـ
والتقنيات النووية، لكان من الصعب للغاية تقييم منشأ التلوث واألثر البيئي الناجم عن انهيار سد فوندو واآلن تحديد العوامل 

ّ ِ   المـسب  بة لوزارة البيئة  االتحادية  وتتيح المعلومات التي تنتجها وتنـشرها جامعة فلومينينـسي لحاالت تكاثر الطحالب الـضارة".     
ــين جودة المياه، والتركيز  ن خطة العمل التي وضــعتها لحاالت الطوارئ فيما يخص  حماية األحياء المائية، وتحس ُّ                                                    أن تحســ                                                 ِّ       

  على االستصالح المستمر للبيئات الساحلية والبحرية.

: "يجب علينا أن ينسـي االتحاديةوقال السـيد روبرتو ميغيكوس دوس أنجوس، أخصـائي الفيزياء في جامعة فلومين  -7
نواصـل تقييم أدوات اإلدارة السـاحلية واآلثار الطويلة األجل التي تحدثها الملوثات، ورصـد فعالية إجراءات اإلدارة الرامية 
ــب  بة لحاالت تكاثر الطحالب الضــارة وغيرها من      ِّ                                                              ِّ                                        للحد   من تلويث البحيرات والخلجان والمحيط، وكذلك تحديد العوامل المس

   الملوثات".

                        ً                                                                     ُّ         ويـشهد ـساحل البرازيل أيـضا  زيادة في التلوث الناجم عن االنـسكاب النفطي والمواد البالـستيكية، مما يـضر  بالحياة   -8
                                               ُ                           ِّ                        ويجري اآلن تنفيذ تقنيات مشـــابهة للتقنيات التي اســـت خدمت في تحديد العوامل المســـب  بة لحاالت تكاثر الطحالب    البحرية.

لســد من أجل زيادة قدرة المنظومة البيئية الســاحلية في البرازيل على الصــمود في مواجهة التلوث،  الضــارة وتقييم انهيار ا
   ولوضع مسار عمل للتقليل إلى أدنى حد من آثار االنسكاب النفطي والحطام البالستيكي.
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  إنتاج النظائر المشعة والتكنولوجيا اإلشعاعية

  الهدف

ودعم الدول   دعم الدول األعضــاء في تعزيز قدرتها على إنتاج النظائر المشــعة والمســتحضــرات الصــيدالنية اإلشــعاعية.
اإلشـعاعية والتكنولوجيا اإلشـعاعية لالسـتخدامات الصـناعية، واالسـتصـالح البيئي، وحفظ   األعضـاء في تطبيقات المقتفيات

  قطع التراث الثقافي، وإنتاج مواد مستحدثة عالية األداء وغير ضارة بالبيئة ألغراض متنوعة.

المشــروع البحثي المنســق الجديد بشــأن إنتاج المســتحضــرات الصــيدالنية اإلشــعاعية المحتوية على 
  ومراقبة جودتها لدعم اإلنتاج المحلي في الدول األعضاء 225-ينيوماألكت

                     َ                 ُّ                                        المشـــعة المناســـبة القيد  الرئيســـي الذي يحد  من التطبيق الواســـع النطاق للعالج عن طريق    ُ  ُّ      ُ          ي عد  توافر  النويدات  -1
االستهداف بأشعة ألفا، وذلك باإلضافة إلى توافر المبادئ التوجيهية والبروتوكوالت المعتمدة بشأن إنتاج هذه المستحضرات 

ُّ                            ي تحققت فيما يخص  تحـضير المـستحـضرات الـصيدالنية وفي ـضوء أوجه التقدم الت الـصيدالنية اإلـشعاعية ومراقبة جودتها.                 
َّ                                         ، اـست هل  مـشروع بحثي منـسق جديد للمـساعدة على بناء  225-اإلـشعاعية القائمة على باعثات أـشعة ألفا، وال ـسيما األكتينيوم   ُ     

ــعاعية من هذا الجيل الجديد وإنتاجها ومراقبة جودتها، م ــيدالنية اإلش ــتحضــرات الص ع التركيز  القدرات على تطوير المس
او ل  ك)، مع تـن ا إلى ذـل ات الصـــــغيرة، وـم ة، والجزيـئ اعـي ات المـن دات، والمترافـق                                                                                                 ُ   على مســـــتحضـــــرات األكتينيوم (الببتـي

ــائل الرقابية الصــحية   مراقبة ــات قبل اإلكلينيكية والمس ــابقة للتطبيقات اإلكلينيكية   –الجودة والدراس أي جميع الجوانب الس
  ).12-(الشكل

  

 مقارنة بين تأثير جسيم ألفا وجسيم بيتا في حمض د.ن.أ المستهدف.  -12 -الشكل
  (الصورة مهداة من: وزارة الطاقة في الواليات المتحدة).
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  التدريب وبناء قدرات الدول األعضاء في تطبيقات التكنولوجيات اإلشعاعية

ــتراك مع وكالة التعاون الدولي ال  -2 كورية والمعهد الكوري لبحوث الطاقة عقدت الوكالة ثالثة برامج تدريبية، باالش
الذرية والمجلس العالمي المعني بالنظائر، بـشأن إنتاج النظائر المـشعة والمـستحضـرات الصـيدالنية اإلـشعاعية والتكنولوجيا  

ُ                                                                                   وع قدت جميع البرامج الثالثة افتراضــي ا واســتفادت منها الدول األعضــاء المشــاركة من خالل تعزيز   اإلشــعاعية. المعارف    
                            ُّ                       وشـــملت هذه البرامج دورة للتعل م اإللكتروني بشـــأن تطبيق                      ً                                  التقنية، وأتاحت فرصـــا  إلقامة الشـــبكات مع المهنيين األقران.

ودورة لكبار            ً  دولة عضـوا ؛  27النظائر المشـعة والمسـتحضـرات الصـيدالنية اإلشـعاعية في التشـخيص والعالج، بمشـاركة 
ِّ    عية والمعالجة بمعج  الت اإللكترونات، تناولت المبادئ والتطبيقات فيما يتعلق بمعج  الت  المديرين بشــأن التكنولوجيا اإلشــعا                                                         ِّ                   

ــأن وضــع الخطط   اإللكترونات، والمعالجة البوليمرية، ومعالجة مياه المجاري أو الهواء الملوث، والتعقيم؛   وحلقة عمل بش
ـقات التشـــــخيصــــــية والعالجـية للنـظائر المشــــــعة اإلدارـية الطويـلة األـجل عن طريق تعزيز الـقدرة على اســـــتـخدام التطبي

والمســتحضــرات الصــيدالنية اإلشــعاعية لفائدة عشــرة بلدان بهدف تعزيز قدراتها على وضــع خطط إدارية طويلة األجل 
   ومبادئ توجيهية في مجال النظائر المشعة والمستحضرات الصيدالنية اإلشعاعية.

ــأن التكنولوج  -3 ــية بش ــتراك مع الجامعة النووية العالمية.وعقدت الوكالة دورة دراس ــعاعية باالش وتناولت  يات اإلش
ــادر   ــناعية والعلمية للمصـ ــتخدامات الطبية والصـ ــعاعية، بما في ذلك االسـ الدورة مجاالت مختلفة من التكنولوجيات اإلشـ

ــعاعات. ــعة والمرافق المنتجة لإلش ــارك في الدورة   المش ــية من  33وش ــلين على منح دراس ــم ت  بلد   18من الحاص  ً     َّ   ا ، وض
ــات البحثية  ــســ ــعا  من الخبرات المهنية، بما في ذلك أفراد من الهيئات الرقابية والمؤســ ــاركين نطاقا  واســ                       ً      ً                                                                            مجموعة المشــ

وتألف التدريب من محاـضرات وجوالت افتراـضية وجلـسات جانبية بـشأن التحديات  واألوـساط األكاديمية وقطاع الـصناعة.
   هور، واالستعدادات الختامية للمشاريع.التي تواجه القيادة والتواصل مع الجم

ُ                                 وع قدت باالشـــتراك مع أكاديمية روزاتوم  -4 التقنية دورة دراســـية بشـــأن التطبيقات النووية في غير مجاالت القوى    
    ً     َّ                        ً      ً                    بلدا ، وضـم ت مجموعة المـشاركين نطاقا  واـسعا  من الخبرات المهنية  11من الحاصـلين على منح دراـسية من    21حضـرها 

ة، بما في ذلك وشـــمل التدريب محاضـــرات ومناقشـــات تناولت مجاالت مختلفة من التكنولوجيات اإلشـــعاعي والخلفيات.
   االستخدامات الطبية والصناعية والعلمية للمصادر المشعة والمرافق المنتجة لإلشعاعات.
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  التأهب والتصدي للحادثات والطوارئ 

  الهدف

والمحافظة على تلك القدرات والترتيبات ومواصــلة  ]في مجال التأهب والتصــدي للطوارئ[إرســاء قدرات وترتيبات كفؤة 
تعزيزها على صــعيد الوكالة وعلى الصــعيدين الوطني والدولي، من أجل التصــدي بفعالية للحادثات والطوارئ النووية أو 

ــب  بة لها. ــعاعية بصــرف النظر عن الحدث (أو األحداث) المس ّ ِ       اإلش ــأن الحادثات والطوارئ                                                 ــين تبادل المعلومات بش وتحس
النووية أو اإلشــعاعية بين الدول األعضــاء والجهات المعنية الدولية والجمهور ووســائل اإلعالم في مرحلة التأهب وأثناء 

ّ ِ       التصدي للحادثات أو الطوارئ النووية أو اإلشعاعية، بصرف النظر عن األحداث المسب  بة لها.                                                                            

ُّ          تعزيز ترتيبات التأه ب للطوارئ                      

انتهت الوكالة من إعداد المقرر الدراســي الخاص ببرنامج تجريبي دولي للماجســتير في  ،  2021في آذار/مارس   -1
ــاء من أجل  ــادرة عن الوكالة، لكي ي نف ذ في الدول األعضـ                                                                            ُ  َّ                         مجال التأهب والتصـــدي للطوارئ يقوم على معايير األمان الصـ

                  ّ ِ   وكانت أول جامعة تنف  ذ   توى الوطني.ضـمان مـستوى مالئم من التأهب والتصـدي للطوارئ النووية أو اإلـشعاعية على المـس
ــبتمبر   ــي، في أيلول/سـ ــبرغ باالتحاد الروسـ ــانت بطرسـ هذا المقرر هي جامعة بطرس األكبر للعلوم التقنية المتعددة في سـ

2021.  

رين األول/أكتوبر   -2 َّ                                ونظ مت الوكالة في تـش        ً                                                   اجتماعا  تقني ا عن الجيل القادم من المفاعالت والتأهب والتصـدي   2021   
للطوارئ، وناقش المشـاركون جملة من المسـائل منها تأثير تحسـينات األمان في ترتيبات الطوارئ الخاصـة بالجيل الجديد  

ومدى إمكانية                           َّ                              على ترتيبات الطوارئ المت خذة داخل مواقع هذه المفاعالت؛  والتحديات التي تواجه الرقابة   من المفاعالت؛  
والجوانب                                                               َّ                                       تطبيق مفاهيم محددة في التأهب والتصـدي للطوارئ على النحو المبي ن في معايير األمان الصـادرة عن الوكالة؛  

  المتعددة التي ينبغي النظر فيها عند وضع ترتيبات الطوارئ الالزمة.

          َّ                    صدي المت خذة مع الدول األعضاءترتيبات الت

اقيتين (تمرين    -3 ث من تمـارين الطوارئ بموجـب االتـف اـل ا  من المســـــتوى الـث ة تمريـن ،  ) ConvEx-3                   ً                                                              أجرت الوكـاـل
الختبار الترتيبات الدولية الخاـصة بالتـصدي للطوارئ  2021اـستـضافته اإلمارات العربية المتحدة في تـشرين األول/أكتوبر 

                   َّ                                                                       د التمرين الذي امتد  على مدى يومين اختبار التـصدي في إطار عملية محاكاة لحادث في محطة براكة  وـشه النووية الكبرى.
إيفاد بعثة                        ً   َّ                                وشــهد هذا التمرين أيضــا  عد ة ســوابق تحدث للمرة األولى، وهي:   للطاقة النووية في اإلمارات العربية المتحدة.

رنســـا والواليات المتحدة األمريكية ومن الوكالة، إلى اإلمارات                        ُّ                           مســـاعدة من الوكالة، تضـــم  خبراء من جمهورية كوريا وف
العربية المتحدة وإدماجها في تدابير التصـــدي الوطنية، وتوفير بيانات الرصـــد اإلشـــعاعي من المنطقة حول محطة براكة  

لم يقتصـــر التمرين       ً                      مختبرا  حول العالم، ومن ثم ف 112وتوفير نتائج ســـريعة لتحليل طيف أشـــعة غاما من   للطاقة النووية؛
واســتخدام أداة                                              ً                                                    على اختبار القدرة على القياس وإنما شــمل أيضــا  اختبار القدرة على إرســال النتائج على الصــعيد العملي؛ 

                                                    َّ                                                 محاكاة وســـائل التواصـــل االجتماعي الخاصـــة بالوكالة ومن ثم  تمكين المشـــاركين من اختبار التجاوب مع األزمات على 
 في إطار عملية المحاكاة. وسائل التواصل االجتماعي

األكبر من نوعه من حيث عدد المـشاركين حتى اآلن،   ConvEx-2bتمرين   2021وعقدت الوكالة في آذار/مارس    -4
ِ      دولة عضوا  وخمس منظمات دولية أد ت دور "أطراف مساع دة" و 29وشاركت فيه           َّ                  دولة أد ت دور "دول طالبة". 18         ً                     َّ                 
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 ساعة.  36        َّ          الذي امت د على مدى  ConvEx-3عملية تغيير نوبة العمل بين موظفي العمليات أثناء تمرين الطوارئ النووية 

  

  

  التصدي لألحداث

      ً                                   تقريرا  عن االتصـال اإلعالمي بشـأن األحداث التي   2021  َّ                                          قد مت الوكالة إلى مجلس المحافظين في آب/أغسـطس   -5
ــائل اإلعالم، بما في ذلك األحداث التي ال تؤثر إال قليال  أو ال تؤثر على اإلطالق في األمان قد تثير اهتمام الجمهور أو  ً                              وس                                                   

ارات  النووي أو اإلـشعاعي. تفـس دة على إيالء األولوية للرد الـسريع على االـس ِّ                                                                 وفي هذا التقرير، شـ ج  عت الدول األعضـاء بـش  ُ                   
وعلى النظر في الرد على اسـتفسـارات وسـائل اإلعالم بسـرعة  بشـأن األحداث المثيرة الهتمام الجمهور أو وسـائل اإلعالم  

   وشفافية.

َّ                                      ، نســ قت الوكالة بعثة مســاعدة دولية افتراضــية 2021                                                    ورد ا على طلبات المســاعدة التي وردت من تايلند في عام    -6     
          ً         للحدث وفقا  لألدوار   وجرى التصـدي للمرة األولى على اإلطالق، باالسـتعانة بالقدرات المعلنة لشـبكة التصـدي والمسـاعدة.

          َّ                                        التي حد دتها الوكالة فيما يتعلق بالتصدي للطوارئ.
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  التأهب والتصدي داخل الوكالة

ً                                                              نظ ـمت الوـكاـلة برـنامـجا  شـــــامال  يـتألف من حصـــــص وتـمارين ـتدريبـية بـهدف تعزيز مـهارات ومـعارف موظفي    -7      ً                  َّ   
َّ                       الوكالة الذين يقومون بدور متصــد  ين مؤه لين في نظام التصــدي للح ســاعة من  142    َّ               ووف ر البرنامج نحو ادثات والطوارئ.                              ِّ      

وفي                                          ِّ   من موظفي الوكالة الذين يقومون بدور متـصد  ين. 191             ُ ِّ       حـصة تدريبية ق د  مت إلى   71التدريب خالل العام، بما في ذلك  
ة   450     َّ   ، تعر ف  2021ـعام   ه التشـــــغيلـي زائر ـخارجي على مركز الـحادـثات والطوارئ خالل عروض وجوالت في منطقـت

   ُ                             أ جري جزء منها في شكل افتراضي).(
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  أمان المنشآت النووية 

  الهدف

دعم الدول األعضــاء في تحســين أمان المنشــآت النووية أثناء تقييم المواقع وخالل التصــميم والتشــييد والتشــغيل، من خالل 
اـلدول ودعم           ُّ                               ُ  َّ                                               وضـــــع وتعهـ د مجموـعة من مـعايير األـمان التي ت ـحد ث وفق آخر المســـــتـجدات والعـمل على تطبيقـها بفـعالـية.

األعـضاء في إرـساء وتعزيز البنية األـساـسية لألمان من خالل خدمات االـستعراض، وفي تحـسين أمان المنـشآت النووية من 
ــأن أمان مفاعالت البحوث  ــلوك بش ــمام إلى اتفاقية األمان النووي ومدونة قواعد الس ــاعدة هذه الدول على االنض خالل مس

ء في بناء القدرات من خالل التعليم والتدريب، ومن خالل التشـجيع على تبادل ودعم الدول األعضـا وعلى تيسـير تنفيذهما.
  المعلومات والخبرات التشغيلية والتعاون الدولي، بما في ذلك عبر تعزيز تنسيق أنشطة البحث والتطوير.

  البنية األساسية الرقابية لألمان

التقييم الذاتي للبنية األســاســية الرقابية الخاصــة باألمان، لفائدة عقدت الوكالة حلقة عمل إقليمية افتراضــية بشــأن   -1
  .2021الدول األعضاء في الشبكة العربية للهيئات الرقابية في كانون األول/ديسمبر 

ــرين األول/أكتوبر   -2 ــأن اتباع نهج متدرج حيال التنظيم   2021وعقدت الوكالة في تشــ ــية بشــ حلقة عمل افتراضــ
وية في أمريكا الالتينية لتوفير محفل للنقاش وتبادل المعلومات والمعارف والدروس المســـتفادة فيما  الرقابي للمنشـــآت النو

  يتعلق باتباع نهج متدرج حيال جميع وظائف البرامج الرقابية.

المفاعالت المتقدمة     َّ                ً                                                                وأعد ت الوكالة تقريرا  تقني ا بـشأن االعتبارات المتعلقة باألمان واألمن والضـمانات في تصـميم    -3
ــغيرة. ــتحدثة، بما فيها المفاعالت النمطية الصـ ــيل الثغرات والتحديات في هذا المجال، ويقد  م  المسـ                                                               ِّ  ويتناول التقرير بالتفصـ

اســـــتعراض انطـباق مـعايير األـمان على المـفاعالت                                                             ـمدخالت لمشـــــروع تقرير أـمان يجري إـعداده ـحالـي ا ـبالعنوان المؤـقت  
  .المتقدمة المستحدثة

واســتضــافت الوكالة اجتماعين عقدتهما اللجنة التوجيهية لمحفل الرقابيين المعنيين بالمفاعالت النمطية الصــغيرة   -4
، بهدف التمكين من إجراء مناقشـــات فيما بين الدول األعضـــاء والجهات 2021في نيســـان/أبريل وتشـــرين الثاني/نوفمبر  

ونشـــــرت األفرقة   رقابية فيما يتعلق بالمفاعالت النمطية الصـــــغيرة.المعنـية األخرى من أجل تـبادل المـعارف والخبرات ال
تضـافت                                   َّ                                                                       العاملة الثالثة التابعة للمحفل عد ة تقارير وبدأت العمل على مواضـيع مختارة لكي تتناولها في المرحلة المقبلة. واـس

ة الصـــــغي اعالت النمطـي ة التي تواـجه المـف ابـي ات الرـق دـي ــان التـح ة عـمل بشـــ ــا  حلـق ة أيضـــ اـل انون             ً                                                                   الوـك         َّ            رة في عمـ ان في ـك
  األول/ديسمبر.
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  مؤتمر صحفي أثناء بعثة المتابعة الموفدة إلى بيالروس 
  . 2021في إطار خدمة االستعراضات الرقابية المتكاملة في كانون األول/ديسمبر 

  اتفاقية األمان النووي

رت الوكالة عقد االجتماع التنظيمي للدورة المشـــتركة الثامنة والتاســـعة  -5 َّ                                                                 يســـ  لالجتماع االســـتعراضـــي لألطراف     
َّ                                      ، واـلذي أـك دت فـيه األطراف المتـعاـقدة، من بين جمـلة  2021المتـعاـقدة في اتـفاقـية األـمان النووي، في تشـــــرين األول/أكتوبر            

  أمور، تعيين مسؤولي االجتماع االستعراضي في دورته المشتركة وتشكيل المجموعات القطرية.

  أمان التصميم وتقييم األمان

 published Level 1 Probabilistic Safety Assessment Practices for Nuclearأصدرت الوكالة المنشور المعنون    -6

Power Plants with CANDU-Type Reactors   ــتوى ــات المتبعة في المس من التقييم االحتمالي ألمان محطات   1("الممارس
، في  )TECDOC-1977وثيقـة التقنيـة الصـــــادرة عن الوكـالـة  (ال  القوى النوويـة المجهزة بمفـاعالت من طراز كـانـدو")

 Current Approaches to the Analysis of Design Extension Conditions with، والمنشـور المعنون  2021أيلول/سـبتمبر 

Core Melting for New Nuclear Power Plants  ة انصــهار راعا     ُّ ُ                                               ("الن ه ج المتبعة حالي ا في تحليل ظروف تمديد التصــميم بم
) في تشـــــرين  TECDOC-1982(الوثيـقة التقنـية الصـــــادرة عن الوـكاـلة  قـلب المـفاـعل في محـطات القوى النووـية الـجدـيدة")

("تجميع المخـاطر ألغراض    Risk Aggregation for Nuclear Installations، والمنشـــــور المعنون  2021األول/أكتوبر  
   .2021) في كانون األول/ديسمبر TECDOC-1983درة عن الوكالة  (الوثيقة التقنية الصا المنشآت النووية")

       ً                                                    اجتماعا  تقني ا افتراضـي ا بشـأن التقييم االحتمالي ألمان المفاعالت  2021وعقدت الوكالة في تشـرين األول/أكتوبر   -7
ــاء الفريق العامل المعني بالتقييم ا ــير التعاون وتبادل المعلومات بين أعضـ الحتمالي ألمان مفاعالت  من طراز كاندو، لتيسـ

    ً        ً                                                 أيـضا  اجتماعا  تقني ا افتراـضي ا بـشأن الترخيص ألنواع الوقود النووي  2021وعقدت الوكالة في تـشرين األول/أكتوبر  كاندو.
                                      َّ          المتقدمة الستخدامها في المفاعالت المبر دة بالماء.
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 Format andالمنشــور المعنون  مان، وهي:  ونشــرت الوكالة ثالثة من أدلة األمان المتعلقة بالتصــميم وتقييم األ  -8

Content of the Safety Analysis Report for Nuclear Power Plants   شــــكل ومضــــمون تقرير تحليل األمان الخاص")
 Protectionمن ـسلـسلة معايير األمان الـصادرة عن الوكالة)؛ والمنـشور المعنون   SSG-61(العدد   بمحطات القوى النووية")

against Internal Hazards in the Design of Nuclear Power Plants    الحماية من األخطار الداخلية في تصـميم محطات")
ــور المعنون    SSG-64(العدد   القوى النووية") ــادرة عن الوكالة)؛ والمنشــ ــلة معايير األمان الصــ ــلســ  Equipmentمن ســ

Qualification for Nuclear Installations  ("تأهيل المعدات للمنشــآت النووية")   العدد)SSG-69   من ســلســلة معايير األمان
  الصادرة عن الوكالة).

            ً                                                                               َّ   الوكالة أيـضا  إجراء االـستعراـضات التقنية لألمان في مـشاريع البناء الجديدة والمحطات العاملة في عد ة  وواـصلت    -9
                                                                                      ً               دول أعضـــــاء، للمســـــاعدة على تعزيز تبرير األمان النووي في المـجاالت التي قد تتطـلب التحســـــين وفـقا  لمـعايير األمان 

  إلجراء االستعراضات التقنية ألمان التصاميم النظرية.                   ً               ووضعت الوكالة أيضا  مبادئ توجيهية الصادرة عن الوكالة.

  األمان والحماية من األخطار الخارجية

بتمبر وتـشرين األول/أكتوبر وتـشرين الثاني/نوفمبر    -10 أربعة اجتماعات تقنية في   2021وعقدت الوكالة في أيلول/ـس
ــآت النووي ــأن مراعاة حماية المنشـ ــم الخبرات بشـ ــيغة مختلطة، بهدف تقاسـ ة من األخطار الخارجية في مرحلتي تقييم  صـ

   المواقع والتصميم، وبشأن تقييم األمان الزلزالي للمنشآت النووية القائمة والمفاعالت االبتكارية.

ــدرت الوكالة اثنين من أدلة األمان، هما:    -11 ــور المعنون  وأصـ   Seismic Design for Nuclear Installationsالمنشـ
من سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة)؛والمنشور    SSG-67(العدد  ("مراعاة الزالزل في تصميم المنشآت النووية")

األحـــداث    Design on Nuclear Installations Against External Events Excluding Earthquakesاـلـمـعـنون   ("ـمراعـــاة 
   من سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة). SSG-68(العدد  وية")الخارجية غير الزالزل في تصميم المنشآت النو

  

  زيارة ميدانية لخبير في مجال استعراض العمليات أثناء بعثة أجرتها فرقة استعراض أمان التشغيل
  (الصور مهداة من: محطة كالينين للقوى النووية).  .2021في تشرين الثاني/نوفمبر 
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  القوى النوويةأمان تشغيل محطات 

 SALTO Peer Review        َّ                       صـــــيـغة منق ـحة من المنشـــــور المعنون    2021وأصـــــدرت الوـكاـلة في حزيران/يونـيه    -12

Guidelines  ("المبادئ التوجيهية الســتعراض النظراء لجوانب أمان التشــغيل الطويل األجل")  الصــيغة المنق حة  26(العدد)   َّ             
Rev. 1.(من سلسلة خدمات الوكالة (   

ــمان األمان   -13 ــاء في مجال ض ــبة في الدول األعض ــأن الخبرات المكتس وانتهت األمانة من إعداد التقرير التقني بش
ويهدف هذا المنشــور، الذي  .19-واألمن والموثوقية في تشــغيل المرافق واألنشــطة النووية واإلشــعاعية أثناء جائحة كوفيد 

م اإلجراءات التي اتخذتها مختلف الجهات المعنية من أجل إدارة  ُ  َّ                                          أ عد  باالشـــتراك مع الدول األعضـــاء، إلى تلخيص وتقا ُ                                                          ســـ   
  المخاطر التي واجهت االستمرارية في تشغيل المرافق وتنفيذ األنشطة بفعل الجائحة.

("المبادئ   IRS Guidelines   َّ                                       َّ                        ونق حت الوكالة واعتمدت خطط إصــــدار صــــيغتين منق حتين من المنشــــور المعنون   -14
ــغيلية")التوجيهية للنظام ا ــور المعنون    19(العدد   لدولي للتبليغ عن الخبرات التشــ ــلة خدمات الوكالة) والمنشــ ــلســ من ســ

Manual for IRS Coding  ("دليل الترميز المستعمل في النظام الدولي للتبليغ عن الخبرات التشغيلية")   من سلسلة   20(العدد
 Ageing Management of Nuclear Powerر المعنون  المنشــــو  2021وأصــــدرت الوكالة في أيار/مايو   خدمات الوكالة).

Plants during Delayed Construction Periods, Extended Shutdown and Permanent Shutdown Prior to 

Decommissioning  يلة واإلغالق  ("إدارة تقادم محطات القوى النووية خالل فترات التأخر في التشييد واإلغالق لفترات طو
ووضــعت الوكالة واعتمدت ).  TECDOC No. 1957(الوثيقة التقنية الصــادرة عن الوكالة  قبل اإلخراج من الخدمة")الدائم  

غيلها الطويل األجل، أولهما يحمل العنون المؤقت  ورين متعلقين بتقادم محطات القوى النووية وتـش     ً                                                                                                      أيضـا  خطط إصـدار منـش
Ageing Management and Long Term Operation of Nuclear Power Plants: Data Management, Scope Setting, 

Review of Plant Programmes and Documentation    :ا الطوـيل األـجل ة وتشـــــغيلـه ادم محـطات القوى النووـي ("إدارة تـق
؛ في حين يحمـل الثـاني العنوان المؤقـت البيـانـات وتحـديـد النطـاقـات واســـــتعراض برامج المحطـات ووثـائقهـا")  إدارة

Regulatory Oversight of Ageing Management and Long Term Operation of Nuclear Power Plants   ــراف ("اإلشـ
   .الرقابي على إدارة تقادم محطات القوى النووية وتشغيلها الطويل األجل")

  أمان مفاعالت البحوث ومرافق دورة الوقود

                                                    ا افتراضــــي ا بشــــأن اســــتخدام نهج متدرج في تطبيق متطلبات         ً      اجتماعا  تقني    2021عقدت الوكالة في تموز/يوليه   -15
األمان الخاصــــة بمرافق دورة الوقود النووي، وتبادل المشــــاركون في االجتماع خبراتهم في اتباع نهج متدرج في تطبيق 

  متطلبات األمان، بما فيها معايير األمان الصادرة عن الوكالة.

       ً                                                  اجتماعا  تقني ا افتراضـــي ا بشـــأن تحليل أمان مرافق دورة الوقود  2021مبر  وعقدت الوكالة في تشـــرين الثاني/نوف  -16
  ووثائق الترخيص الخاصة بها.

ية النووية    -17 اـس اعدة الدول األعضـاء على إعداد دراـسات الجدوى وتقييم البنية األـس وعقدت الوكالة حلقتي عمل لمـس
  الوطنية ألغراض برامج مفاعالت البحوث الجديدة.

ــمبر وأوف  -18 ــية   2021دت الوكالة في كانون األول/ديسـ ــاسـ ــتعراض المتكامل للبنية األسـ بعثة في إطار خدمة االسـ
ُّ                                                                       ً                     النووية فيما يخص  مفاعالت البحوث إلى تايلند لتقييم حالة إرســاء البنية األســاســية النووية دعما  لمشــروع إنشــاء مفاعل                   

  بحوث جديد.
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  خدمة االستعراض المتكامل للبنية األساسية النووية البعثة الموفدة إلى تايلند في إطار 
ُّ                                    فيما يخص  مفاعالت البحوث في كانون األول/ديسمبر          2021 .  

   َّ                                                                                           وقد مت الوكالة المســـــاعدة على اســـــتعراض برنامج اإلدخال في الخدمة الخاص بمفاعل بحوث في الفلبين، كما    -19
            َّ   ُ            ِّ                       ة إيضــاحية حي ة أ جريت على مجم  عة دون حرجة في الواليات عقدت دورة تدريبية افتراضــية لفائدة الفلبين من خالل تجرب

  المتحدة األمريكية.

ا في    -20 اء ـقدرتـه ــارـكة على بـن ــاء المشـــ ــاـعدة اـلدول األعضـــ ة بـهدف مســـ اـعات تقنـي اـلة أربـعة اجتـم وعـقدت الوـك
والتـجدـيد والتـحدـيث، في                  ً                           وشــــــمل ذـلك اجتـماـعا  تقنيـ ا بشـــــأن إدارة التـقادم   متعلـقة ـبأـمان مـفاعالت البحوث.    مـجاالت    َّ ـعد ة

          ً                                                                       ؛ واجتماعا  تقني ا بشــأن نظم األجهزة والتحكم الرقمية المســتخدمة في مفاعالت البحوث، في  2021حزيران/يونيه  -أيار/مايو
        ً                                                                          واجتماعا  تقني ا بشــــأن الممارســــات الجيدة المتبعة في تشــــغيل مفاعالت البحوث وصــــيانتها، في   ؛2021آب/أغســــطس 
 ً                                                                          ا  تقني ا بشــــأن أمان مفاعالت البحوث في إطار اتفاقات المشــــاريع والتوريد واســــتعراض ؛ واجتماع2021آب/أغســــطس 

  .2021مؤشرات أداء األمان، تشرين الثاني/نوفمبر 
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الوكالة تواصل تقديم خدمات استعراض النظراء في مجالي األمان 
  19-واألمن بالحضور الشخصي رغم جائحة كوفيد

 
، كفلت الوكالة االستمرار في تنفيذ  19-                                                       ُّ                  في الوقت الذي يواصل فيه العالم سعيه الحثيث من أجل التغل ب على جائحة كوفيد 

                                 ِّ                                خدمات االستعراض النووية التي تقد  مها بأقل قدر ممكن من االضطرابات. 

ــيدة ليدي إيفرار  -1 : "حين بدأ العالم ينتبه لجائحة  ، نائبة المدير العام ورئيســـة إدارة األمان واألمن النوويينوقالت السـ
، ـكان أـحد الشـــــواـغل الـعدـيدة التي واجهـناـها يتعلق بكيفـية ـتأثير الـجائـحة في التزام الوـكاـلة ـبدعم المـحافـظة على 19-كوفـيد 

                      ً                          نت أنشـــطتنا تهدف تحديدا  إلى دعم الدول األعضـــاء في  وكا مســـتويات مرتفعة من األمان واألمن النوويين حول العالم.  
وكان على  جهودها الرامية لضــــمان أمان محطات القوى النووية في ظل الظروف غير المســــبوقة الناجمة عن الجائحة.  

ية في                                         ُ                                                                نفس القدر من األهمية في تلك الفترة تقديم  الدعم للدول األعضـاء حتى تضـمن حماية المصـادر المشـعة والمواد النوو
   مواجهة األعمال الشريرة".

    ً                                                                            نوعا  من خدمات اســتعراض النظراء والخدمات االســتشــارية في مجالي األمان واألمن النوويين،  17    ِّ           وتقد  م الوكالة    -2
                                                                     ِّ                                              ويـشمل ذلك الخدمة االـستـشارية الدولية الخاـصة بالحماية المادية، والتي تقد  م المـشورة حول كيفية إرـساء أمن المواد النووية  

المواد المـشعة األخرى والمرافق واألنـشطة المرتبطة بها، وتعزيز ذلك األمن والمحافظة عليه، باالـستناد إلى ـسلـسلة األمن و
وخدمة فرقة اـستعراض أمان التـشغيل، التي تـساعد على تعزيز أمان محطات القوى النووية  النووي الـصادرة عن الوكالة؛ 

   يل، باالستناد إلى معايير األمان التي تضعها الوكالة.أثناء مرحلتي اإلدخال في الخدمة والتشغ

 

 

 دراسة حالة دراسة حالة
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َّ                                                                                          وحيث إن  كلتا الخدمتين تتطلبان إجراء االـستعراـضات بالحـضور الـشخـصي في الموقع، فقد واجهتا تحديات ـضخمة    -3        

                                                                              ً      والقيود المفروـضة على الـسفر بـسببها، مما جعل من تخطيط وتنفيذ أنـشطة االـستعراض أمرا  بالغ   19-في ظل جائحة كوفيد 
   الصعوبة.

َّ                                                 سـت  بعثات السـتعراض النظراء في إطار الخدمة االسـتشـارية    2021ام  ورغم هذه التحديات، أوفدت الوكالة في ع  -4   
كما أوفدت  الدولية الخاصـة بالحماية المادية إلى بوركينا فاسـو وبيالروس وتركيا والجمهورية التشـيكية والسـنغال والنيجر.

لى االتحاد الروســي الوكالة ســبع بعثات اســتعراض بالحضــور الشــخصــي في إطار خدمة فرقة اســتعراض أمان التشــغيل إ
   وبيالروس وسلوفاكيا وفرنسا.

  الخدمة االستشارية الدولية الخاصة بالحماية المادية تسهم في األمن النووي على مدى ربع قرن

في إطار بعثات الخدمة االســتشــارية الدولية المعنية بالحماية المادية، يســتعرض فريق خبراء دولي منظومة األمن   -5
وعلى مدى السنوات   معني، ويقارنها بالمبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات المتبعة على الصعيد الدولي.النووي في البلد ال

        ً                                                                   اسـتعراضـا  في إطار الخدمة االسـتشـارية الدولية الخاصـة بالحماية المادية، بما في    96                         ُ     الخمس والعشـرين الماضـية، أ جري  
      ً بلدا . 57بعثة متابعة، في  22ذلك  

َّ                                                    ُ                                   أن  كمية كبيرة من المواد النووية والمواد المـشعة األخرى ت ـستخدم في األغراض الـسلمية على الـصعيد وبالنظر إلى   -6   
ــين   ــلطات الوطنية والتحس العالمي، تواصــل الوكالة دعم حماية المرافق والمواد النووية عن طريق العمل عن كثب مع الس

  ة.المستمر للخدمة االستشارية الدولية الخاصة بالحماية المادي

ــعاعات واألمان النووي في    -7 ــؤول األمن النووي بالهيئة الوطنية للوقاية من اإلش ــيد دلويندي ناباياوغو، مس وقال الس
                 َّ                                                                                       بوركينا فاسـو: "إن نا بحاجة لتوعية أصـحاب المصـلحة وواضـعي السـياسـات بتدابير األمن الوطني الالزم اتخاذها من أجل 

ــارية الدولية الخاصــة بالحماية    المحافظة على أمان وأمن المواد النووية. ــتش وقد كانت البعثة الموفدة في إطار الخدمة االس
ً                                                                                       المادية محفال  جي  دا  وفرصــة  لنا لكي نســتفيد باســتعراضــات النظراء ومســاهماتهم حتى يمكننا االرتقاء بما لدينا من التدابير        ً  ِ ّ   ً             

  األمنية". 

   ُ                      ت دخل تحسينات على عملها                                           ً        خدمة فرقة استعراض أمان التشغيل تبدي التزاما  قوي ا و

يمكن للبلدان أن تـسعى للحـصول على رؤية ومـشورة دولية مـستقلة من خالل طلب اـستـضافة بعثات فرقة اـستعراض    -8
  أمان التشغيل للوقوف على فرص زيادة تحسين أداء األمان التشغيلي فيما لديها من محطات القوى النووية.

العام لـشركة الكهرباء الـسلوفاكية، وهي الجهة المـشغلة لمحطة موهوفتـسي    وقال الـسيد برانـسالف ـسترتـشك، المدير  -9
للقوى النووية في ســــلوفاكيا، والتي اســــتضــــافت بعثة متابعة في إطار خدمة فرقة اســــتعراض األمان قبل التشــــغيل في  

                ُّ   هذه البعثة. ويسـر ني : "التحسـين المسـتمر واالنفتاح والشـفافية هي األسـباب وراء دعوتنا السـتضـافة  2021أيلول/سـبتمبر 
َّ                              ُّ                                                                 للغاية أن  خبراء الوكالة الحظوا إحراز تقد م إيجابي كبير مقارنة بالبعثة التمهيدية التي أجرتها الفرقة في عام           2019."   

    ِّ                                                                                              وتوف  ر بعثات فرقة اســتعراض أمان التشــغيل للجهات المشــغلة رؤى متعمقة بشــأن كيفية زيادة تحســين األمان، وقد   -10
ِّ                   في ظل   تسـوية ما يزيد على  –تعزيز أداء األمان حول العالم   َّ      أد ت إلى  % من توصـيات الفرقة واقتراحاتها أو معالجتها  95     

ٍ                                                              على نحو م رض  من جانب الجهات المـشغلة خالل بعثات المتابعة التي تجريها الفرقة. وعلى مدى الـسنوات التـسع والثالثين           ُ  
      ً بلدا . 37بعثة متابعة، إلى  155ان التشغيل، بما في ذلك من بعثات فرقة استعراض أم 368          ُ     الماضية، أ وفدت 
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  األمان اإلشعاعي وأمان النقل

  الهدف

ودعم  دعم الدول األعـضاء في تحـسين األمان اإلـشعاعي للناس والبيئة من خالل وـضع معايير األمان والعمل على تطبيقها.
قواعد الســلوك بشــأن  الدول األعضــاء في إرســاء البنية األســاســية لألمان على النحو المناســب من خالل دعم وتنفيذ مدونة 

ودعم  أمان المصـادر المشـعة وأمنها واإلرشـادات التكميلية، وكذلك من خالل اسـتعراضـات األمان والخدمات االسـتشـارية.
 الدول األعضاء في بناء القدرات، من خالل التعليم والتدريب، وفي التشجيع على تبادل المعلومات والخبرات.

  األمان اإلشعاعي والرصد اإلشعاعي 

َّ                                                                                             ظل  برنامج الدورات التعليمية الجامعية العليا في مجال الوقاية من اإلشــــعاعات وأمان المصــــادر اإلشــــعاعية   -1   
ــارية في   ــتش ــاء تلبية احتياجاتها فيما يتعلق بتدريب الموظفين المكل فين بمهام رقابية أو اس ً                                                                    َّ                                 برنامجا  فعاال  يكفل للدول األعض      ً       

الوـكاـلة خمس دورات تعليمـية ـجامعـية علـيا في مـجال الوـقاـية من اإلشــــــعاـعات وأـمان وعـقدت   مـجال األـمان اإلشــــــعاعي.
  المصادر المشعة، في األرجنتين واألردن وبيالروس والجزائر وغانا، بلغات مختلفة.

ــاليب فعالة للتعليم والتدريب في   2021وعقدت الوكالة في آذار/مارس    -2 ــع أس ــأن وض ــي ا بش        ً                                                           اجتماعا  تقني ا افتراض
ــبة في تطوير التعليم مج ــم الخبرات المكتســ ــحي، بهدف تقاســ ــعاعات لفائدة العاملين في القطاع الصــ ال الوقاية من اإلشــ

   والتدريب والوقوف على الثغرات و/أو المسائل المحتملة.

رين الثاني/نوفمبر    -3 بكة اإل  2021وعقدت الوكالة في تـش اء منصـة على ـش أن إنـش نترنت         ً                                            اجتماعا  تقني ا افتراضـي ا بـش
ــعة موجودة في البيئة  ــناعات المنطوية على مواد مشـ ــعاعات المهنية في الصـ لتبادل المعلومات في مجال الوقاية من اإلشـ

   الطبيعية.

  ّ ِ  ً                                                              كتي  با  تعليمي ا بـشأن ثقافة األمان في سياق االستخدامات الطبية لإلشعاعات،   2021ونـشرت الوكالة في آذار/مارس   -4
 10("محادثات بشــأن ســمات ثقافة األمان اإلشــعاعي")، يتمحور حول   Radiation Safety Culture Trait Talksبعنوان 

                   ُ                              مبادئ، أو سمات، ت سهم في إرساء ثقافة أمان راسخة.

    ّ ِ  ً                                                           كتي  با  إلكتروني ا عن ثقافة األمان اإلشعاعي في سياقات الرعاية الصحية. 2021ونشرت الوكالة في شباط/فبراير   -5

  رقابيةالبنية األساسية ال

ً     أجرت الوكالة اســتقصــاء  شــمل   -6 من الهيئات الرقابية المعنية باألمان اإلشــعاعي من أجل الوقوف على تأثير   124                    
ويشـير التحليل األولي  في أمان المرافق التي تسـتخدم المصـادر اإلشـعاعية وفي اإلشـراف الرقابي عليها.  19-جائحة كوفيد 

َّ                 ُ                               لوظائف الرقابية، وإلى أن  بعض الشركات قد ت ضطر إلغالق أبوابها نتيجة للتأثير لنتائج االستقصاء إلى تقليص العديد من ا                         
     ُ ِّ    وقد ق د  مت                        َّ                                                                        االقتصـادي للجائحة، وأن ه من الممكن أن يكون هناك خطر متزايد بأن تصـبح المصـادر المشـعة مصـادر يتيمة.

مر العام في دورته العادية الخامســة والســتين ، إلى المؤت19-هذه المعلومات، وغيرها من المعلومات المتعلقة بجائحة كوفيد 
  . GC(65)/INF/9ضمن الوثيقة 

 Application of a Graded Approach in Regulating the Safety ofوأصـــــدرت الوـكاـلة المنشـــــور المعنون    -7

Radiation Sources  ("تطبيق نهج متدرج في التنظيم الرقابي ألمان المصـــادر اإلشـــعاعية")  تقنية الصـــادرة عن (الوثيقة ال
 Application of a Graded Approach in Regulating، والمنشور المعنون  2021  تموز/يوليه) في  TECDOC-1974الوكالة  

Nuclear Installations  ("ــآت النووية ــادرة عن الوكالة  ("تطبيق نهج متدرج في التنظيم الرقابي للمنشـ (الوثيقة التقنية الصـ
TECDOC-1980 2021) في تشرين الثاني/نوفمبر.  
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أدوات إلكترونية متعلقة بمراقبة المواد المشــعة المدمجة عن غير قصــد في   2021وأطلقت الوكالة في أيار/مايو    -8
ــا ــجيع المشـ ــاء وتشـ ــير تبادل المعلومات بين الدول األعضـ ــناعات الخردة الخردة المعدنية، بهدف تيسـ ركة من جانب صـ

                  ُّ                            دورة ـتدريبـية للتعل م عن بـعد بعنوان "التحكم في    2021وـباإلضـــــاـفة إلى ذـلك، أطلـقت الوـكاـلة في حزيران/يونـيه  المـعدنـية.
   المواد المشعة المدمجة عن غير قصد في الخردة المعدنية".

  أمان النقل

             ُّ            من منصـــة التعل م اإللكتروني  4اســـية من صـــفر إلى ) من الوحدات الدر2.0أطلقت الوكالة اإلصـــدار الثاني (  -9
ِّ              َّ      الخاصـة بأمان النقل، بحيث تجسـ  د الصـيغة المنق حة من  عة                                          َّ   (الصـيغة المنق حة   SSR-6(العدد   الئحة النقل المأمون للمواد المـش

Rev. 1،(وباإلضـافة إلى ذلك،  .2021باللغة اإلسـبانية في حزيران/يونيه    ) من سـلسـلة معايير األمان الصـادرة عن الوكالة
             ُّ                          من منصـة التعل م اإللكتروني الخاصـة بأمان   4) من الوحدات الدراسـية من صـفر إلى 2.0أطلقت الوكالة اإلصـدار الثاني (

ِّ         النقل، بحيث تجسـ  د العدد                  SSR-6    الصـيغة المنق حة)    َّ             Rev. 1 لة معايير األمان الصـادرة لـس عن الوكالة، باللغة الصـينية ) من ـس
   .2021في تشرين األول/أكتوبر 

المـشاكل والحلول، –       ً                                      اجتماعا  تقني ا افتراـضي ا بـشأن حاالت رفض الـشحنات  2021وعقدت الوكالة في آذار/مارس    -10
  من أجل إتاحة محفل لمناقشة خيارات التعامل مع حاالت رفض وتأخير شحنات المواد المشعة.

   ت الخاصة بمختبرات قياس الجرعاتالنظم والخدما

     ً                                                           نـظاـما  إلدارة الجرـعات ألغراض إدارة المعلوـمات المتعلـقة ـبالجرـعات في    2021أطلـقت الوـكاـلة في آذار/ـمارس    -11
                     ِّ                                     المختبرات التي تقد  م خدمات قياس الجرعات في الدول األعضاء.
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  أمان التصرف في النفايات المشعة وأمان البيئة 

  الهدف

دعم الدول األعـضاء في تحـسين أمان التـصرف في النفايات المـشعة والوقود المـستهلك، بما يـشمل المـستودعات الجيولوجية 
البيئية، من خالل وضـع معايير األمان والعمل للنفايات القوية اإلشـعاع، واإلخراج من الخدمة، واالسـتصـالح، واالنبعاثات  

ــمل   على تطبيقها. ــعة، بما يشـ ــتهلك والنفايات المشـ ــرف في الوقود المسـ ــين أمان التصـ ــاء في تحسـ ودعم الدول األعضـ
المســـتودعات الجيولوجية للنفايات القوية اإلشـــعاع، واإلخراج من الخدمة، واالســـتصـــالح، واالنبعاثات البيئية، من خالل 

تعراضـ أن أمان التصـرف في  اـس تركة بـش اعدتها على االنضـمام إلى االتفاقية المـش ارية، ومـس تـش ات النظراء والخدمات االـس
ودعم الدول األعضاء في بناء القدرات  الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة، وتيسير تنفيذها لتلك االتفاقية.

 لومات والخبرات.من خالل التعليم والتدريب، وتشجيع تبادل المع

  

  التصرف في النفايات المشعة والوقود المستهلك

واـصلت الوكالة وضع اإلرشادات بشأن تنفيذ بعثتين متعاقبتين في إطار خدمة االستعراضات الرقابية المتكاملة ثم    -1
المسـتهلك، واإلخراج من الخدمة في إطار خدمة االسـتعراضـات المتكاملة المتعلقة بالتصـرف في النفايات المشـعة والوقود 

تصـالح (خدمة أرتميس). تضـافة بعثتين متعاقبتين في إطار  واالـس ادات الدول األعضـاء في التخطيط الـس وتدعم هذه اإلرـش
قة، مع مراعاة أال يؤدي إضـــفاء المرونة وإمكانية المواءمة على  َّ                                                          الخدمتين المذكورتين وتنفيذ هاتين البعثتين بطريقة منســـ                                                      

ٍ                   الخدمتين إلى تقويض نزاهة أي   منهما أو فعاليتها. ّ مها                               ُ     وتولت إعداد هذه اإلرشــادات فرقة عمل تابعة للوكالة، وجرى تقاســ                                                            
وقد استضافت ستة بلدان  .2021بعد ذلك مع فريق الرقابيين األوروبيين المعنيين باألمان النووي في تشرين الثاني/نوفمبر  

      ُ                                ُ                        وســوف ت جمع التعقيبات على هذه البعثات وت ســتخدم في تحســين اإلرشــادات  و المذكور.حتى اآلن بعثات متعاقبة على النح
   ووضعها في صيغتها النهائية.

ــأن إجراء البعثات والتقييمات الذاتية في إطار   -2 ــية بش ــلة من حلقات العمل الوطنية االفتراض ــلس وعقدت الوكالة س
ــتناد إلى ــتعراضـــات الرقابية المتكاملة باالسـ ــية الرقابية الخاصـــة باألمان   خدمة االسـ ــاسـ منهجية التقييم الذاتي للبنية األسـ

)SARIS) وصيغتها الجديدة المتاحة عبر اإلنترنت (eSARIS.(  

  تقييم االنبعاثات البيئية وإدارتها

شــراف        ً                                                اجتماعا  تقني ا افتراضــي ا للمحفل الدولي العامل المعني باإل 2021عقدت الوكالة في تشــرين الثاني/نوفمبر    -3
َّ           ونتيجة لذلك، نظ مت الوكالة  الرقابي على المواقع القديمة، بشـأن تحديد هذه المواقع وترتيبها من حيث أولوية االسـتصـالح.                

حلقة عمل إقليمية افتراضـية مـشتركة بين المحفل الدولي العامل المعني باإلـشراف الرقابي    2021في كانون األول/ديـسمبر 
تنســيق المعني بمواقع اليورانيوم القديمة، بشــأن ترخيص مشــاريع االســتصــالح، لدعم الدول على المواقع القديمة وفريق ال

  األعضاء في منطقة آسيا الوسطى في إرساء اإلشراف الرقابي على المواقع القديمة بفعالية وكفاءة.

ام النـظام المتـقدم لمـعالـجة                                                                         َ           وـما فتئ االهتـمام اـلدولي يتزاـيد فيـما يتعلق بطريـقة التـعاـمل مع المـياه المـعال ـجة ـباســـــتـخد   -4
َّ                                  وبناء  على طلب اليابان، شــك لت الوكالة فرقة عمل إلجراء اســتعراض  الســوائل بمحطة فوكوشــيما دايتشــي للقوى النووية.                     ً      

بهدف تقييم خطة الحكومة اليابانية لتصــريف المياه المعالجة باســتخدام النظام المتقدم لمعالجة الســوائل على أســاس معايير  
   .2021وبدأت عملية االستعراض في أيلول/سبتمبر  ادرة عن الوكالة.األمان الص
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إلى محطة فوكوشيما   2021فريق االستعراض الموفد من الوكالة أثناء الزيارة التي قام بها في تشرين الثاني/نوفمبر 
  (الصور مهداة من: شركة طوكيو للطاقة الكهربائية).  داييتشي للقوى النووية.

  اإلخراج من الخدمة وفي االستصالح األمان في 

ــرين األول/أكتوبر   -5 ــروع الدولي  2021عقدت الوكالة في حزيران/يونيه وتشـ ــيين للمشـ اجتماعين تقنيين افتراضـ
بشـأن اسـتكمال أنشـطة اإلخراج من الخدمة، بهدف مواصـلة التعاون وتبادل المعلومات بين الدول األعضـاء بشـأن تعريف  

 2021                  ً                                    وعقدت الوكالة أيضـا  في أيار/مايو وتشـرين الثاني/نوفمبر   مال أنشـطة اإلخراج من الخدمة.الحاالت النهائية واسـتك
اجتماعين تقنيين افتراضـــيين للمشـــروع الدولي بشـــأن إخراج المرافق الصـــغيرة من الخدمة، من أجل توفير محفل للعمل 

  فق الطبية والصناعية والبحثية الصغيرة من الخدمة.التعاوني وتبادل الخبرات والدروس المستفادة فيما يتعلق بإخراج المرا

       ً                                                    اجتماعا  تقني ا افتراضـي ا بشـأن التخطيط لإلخراج من الخدمة فيما   2021وعقدت الوكالة في كانون األول/ديسـمبر   -6
ُّ                        يخص  مرافق إنتاج اليورانيوم. ــا  االجتماع التقني 2021وفي أيار/مايو       ــي أيضـ ــكل افتراضـ الثالث                                   ً                ، عقدت الوكالة في شـ

  للمشروع الدولي بشأن إخراج المرافق الصغيرة من الخدمة.

  االتفاقية المشتركة

حلـقة عـمل افتراضــــــية لتـقديم المســـــاـعدة التقنـية إلى ـباكســــــتان فيـما يتعلق  2021عـقدت الوـكاـلة في آذار/ـمارس   -7
   صرف في النفايات المشعة.باالنضمام إلى االتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان الت
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  األمن النووي 

  الهدف

ــأن األمن  ــاملة بشـ ــادات شـ ــع إرشـ ــاهمة في الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق األمن النووي الفعال، من خالل وضـ المسـ
النووي، والترويج السـتخدامها من خالل اسـتعراضـات النظراء والخدمات االسـتشـارية وبناء القدرات، بما في ذلك التعليم 

والمسـاعدة على االنضـمام إلى الصـكوك القانونية الدولية ذات الصـلة وتنفيذها، وتعزيز التعاون الدولي وتنسـيق  والتدريب.
ــتخدام الطاقة النووية وتطبيقاتها. ــاعدة على نحو يدعم اسـ واالضـــطالع بالدور المحوري وتعزيز التعاون الدولي في   المسـ

 تمر العام وتوجيهات مجلس المحافظين.مجال األمن النووي استجابة لقرارات المؤ

  اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها

جهودها الرامية إلى مســاعدة األطراف على التحضــير لمؤتمر األطراف في تعديل   2021  َّ                 كث فت األمانة في عام   -1
ده في الفترة من   ة، المقرر عـق ة للمواد النووـي ادـي ة الـم اـي ة الحـم اقـي ارس إلى    28اتـف ل    1آذار/ـم ــان/أبرـي وفي   .2022نيســـ

ــباط/فبراير   ــؤولة عن األعمال 2021شـ ــيرية للمؤتمر، وهي الجهة المسـ ــي ا للجنة التحضـ                       ً                                                                ، عقدت الوكالة اجتماعا  افتراضـ
 .2022التحضــيرية ذات الصــلة، بما فيها إعداد مشــروع النظام الداخلي ومشــروع جدول األعمال المشــروح لمؤتمر عام  

من األطراف في اتفاقية الحماية المادية وتعديلها أو في   90      ً                مشــاركا  يمثلون أكثر من  240االجتماع ما يزيد على وحضــر  
رين الثاني/نوفمبر   اتفاقية الحماية المادية وحدها. لة من االجتماعات اإلقليمية االفتراضـية في تـش لـس                   ً                                                               وعقدت الوكالة أيضـا  ـس

 وكانون األول/ديـسمبر لتين من المـشاورات المفتوحة في تـشرين األول/أكتوبر؛ كما عقدت جو2021وكانون األول/ديـسمبر 
دولة ومن الجماعة  63      ً     مشـاركا  من    183، وحضـر الجولتين  2022لمسـاعدة األطراف على التحضـير لمؤتمر عام   2021

   األوروبية للطاقة الذرية.

دية للمواد النووية وتعديلها، وتشــجيع تنفيذهما  وواصــلت الوكالة تشــجيع االنضــمام العالمي التفاقية الحماية الما  -2
ً     َّ                                                      تنفيذا  فعاال ، وقد مت المـساعدة التقنية والتـشريعية في هذا الـصدد عند الطلب. ، بعثت الوكالة رـسائل  2021وفي آذار/مارس        ً     

ية المادية ولكنها ليـست                            ً                                                                     إلى الدول التي ليـست أطرافا  في اتفاقية الحماية المادية، وكذلك إلى الدول األطراف في اتفاقية الحما
وبمناســـبة الذكرى الخامســـة لدخول        ً                ُّ                                                            أطرافا  في تعديلها، تحث ها على االنضـــمام إلى اتفاقية الحماية المادية و/أو إلى تعديلها.

َّ            ، وج ه المدير العام إلى الدول رـسالة مـسج لة بالفيديو.2021أيار/مايو    8تعديل اتفاقية الحماية المادية حيز النفاذ في                                     َّ عقدت و     
سـلسـلة من أربع حلقات دراسـية شـبكية للترويج لالنضـمام العالمي التفاقية الحماية المادية  2021الوكالة في آب/أغسـطس 

وباإلضــافة إلى ذلك، عقدت الوكالة حلقة دراســية دولية   دولة. 62مشــارك من    200وتعديلها، وحضــر هذه الحلقات قرابة 
رق األوـسط في أيار/مايو  افتراضـية وحلقات عمل إقليمية لفائدة الب يا والـش ية وغرب آـس ، ولفائدة 2021لدان الناطقة بالروـس

مبر   وانضـمت أربع دول إضـافية إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها في   .2021أفريقيا في كانون األول/ديـس
  .2021عام 

  إرشادات األمن النووي

إطار ســلســلة األمن النووي الصــادرة عن الوكالة وصــدرت صــيغ   صــدرت ثالثة منشــورات إرشــادية جديدة في  -3
وتتناول المنـشورات الجديدة ثقافة األمن النووي، واألمن الحاـسوبي ألغراض األمن النووي،     َّ                       منق حة لثالثة منـشورات قائمة.

ــورات الصــادرة في  ، كان عدد ا2021وفي نهاية عام  وتصــميم نظم الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية. لمنش
        ً منشورا . 42إطار سلسلة األمن النووي قد بلغ 
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  تقدير االحتياجات وبناء القدرات

ــل مجموع ما اعت مد من هذه الخطط   -4 ــاء خطة  متكاملة لدعم األمن النووي، ليصـ ً                                            ُ                اعتمدت اثنتان من الدول األعضـ                                  
      ً    مشـــاركا  من   7900ورة تدريبية وحلقة عمل، لفائدة د   60فعاليات تدريبية، بما يشـــمل   103وعقدت الوكالة   خطة. 92إلى 
-وـشمل ذلك عقد أول دورتين دراـسيتين بـشأن األمن النووي للمـستفيدات من برنامج ماري ـسكلودوفـسكا          ً دولة عـضوا . 137
ً   مشار ك ة  إجماال .   50وري للمنح الدراسية، وحضرهما أكثر من ك       ً  َ  ِ      

  

ً دولة   125مـستخدم من   1500روني ذات الـصلة، حيث أكمل أكثر من                               ُّ        وواـصلت الوكالة توفير فرص التعل م اإللكت  -5     
  .2021                         ُّ                   من الوحدات الدراسية للتعل م اإللكتروني في عام  2600ما يزيد على 

  

  

  التقليل من المخاطر

اســتخدامها وبعد واصــلت الوكالة دعم الدول األعضــاء في حماية المواد النووية وغيرها من المواد المشــعة أثناء    -6
مـصادر مـشعة مهملة قوية النـشاط من اثنتين من الدول األعضاء، وواصلت تقديم الدعم   3وـساعدت الوكالة على إزالة   ذلك.

 4     ً            مـصدرا  إـضافي ا من    18من تلك المـصادر من اثنتين من الدول األعـضاء ولألعمال التحـضيرية إلزالة  31لعمليات إزالة  
وباإلضـافة إلى ذلك، انتهت   مصـادر مـشعة مهملة قوية النـشاط في دولة عضـو واحدة.  9ج دول أعضـاء، وـساعدت على دم

الوكالة من عمليات االرتقاء بالحماية المادية في أربع دول أعضـاء فيما يتعلق بثالثة مفاعالت بحوث ومحطة واحدة للقوى 
  نووي إلى ثماني دول أعضاء.     َّ                        ً                             وقد مت الوكالة المساعدة أيضا  في مجال صياغة لوائح األمن ال النووية.
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  الفعاليات العامة الكبرى

ــاـعدة إلى  2021في ـعام    -7 ــاء من أـجل تعزيز ـتدابير األمن النووي المتعلـقة   7    َّ                         ، ـقد ـمت الوـكاـلة المســـ دول أعضـــ
ُّ  ـبالتحضـــــير وتوفير اـلدعم فيـما يخص    من أجهزة   760فـعالـيات ـعاـمة كبرى، بـما في ذـلك إـعارة تـلك اـلدول ـما مجموـعه    7                              

 الكشف عن اإلشعاعات.  

  المشروعقاعدة بيانات الحادثات واالتجار غير 

حادثة إلى قاعدة بيانات الحادثات واالتجار غير المشـــــروع، منها:   120، أبلغت الدول عن وقوع  2021في عام    -8
حادثات منطوية  5حادثة منطوية على مواد نووية، و 18                                     َّ              حادثة منطوية على مصـادر مشـعة ومواد ملو ثة إشـعاعي ا، و 107

ــتخدام   على أكثر من نوع واحد من المواد المذكورة. وبلغ مجموع الحادثات المبلغ عنها والمنطوية على أعمال اتجار أو اس
حادثة لم يمكن فيها التأكد من وجود نية لالتجار أو  24حادثات، في حين شـملت الحادثات المبلغ عنها   7ألغراض شـريرة  

  االستخدام ألغراض شريرة.  

  

  صندوق األمن النووي

، قبلت الوكالة تعهدات وتلقت مســاهمات  2021كانون األول/ديســمبر   31ناير إلى كانون الثاني/ي 1في الفترة من    -9
االتحاد الروســـي، وإســـبانيا،   يورو من الدول األعضـــاء التالية: 30  383 344في صـــندوق األمن النووي بلغت قيمتها  

ا، وفنلندا، والمملكة المتحدة، والنرويج،   ويـسرا، والصـين، وفرنـس يكية، وجمهورية كوريا، والدانمرك، وـس والجمهورية التـش
  ونيوزيلندا، والواليات المتحدة األمريكية، واليابان، من بين مساهمين آخرين.  
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 تعزيز أمن النقل في جمهورية مولدوفا 

  

     َّ                                              َّ                    ً                                     تبر عت الوكالة لجمهورية مولدوفا بهذه المركبة المزو دة بسمات متقدمة دعما  لتعزيز قدرات أمن النقل في ذلك البلد.

ِّ              بمركبة ـشحن متخصـ  ـصة لتيـسير نقل   2021   َّ                                    تبر عت الوكالة لجمهورية مولدوفا في عام    -1 المـصادر المـشعة بطريقة                 
ــية   ــاس                                            َّ        ً                                                           مأمونة وآمنة إلى أماكن الخزن المتخصــصــة المقر رة، دعما  للجهود التي يبذلها ذلك البلد من أجل تعزيز البنية األس

  لألمن النووي لديه.

ّ ِ وقال يوليان غيســكا، مدير شــركة مولدوفا الوطنية للتصــر ف في النفايات المشــع ة "في الســنوات األخيرة، ســ ل     -2 ُ                        َّ ط                                                   ُّ                   
الضــوء على أمن المواد المشــعة باعتباره من األولويات الرئيســية بالنســبة لجمهورية مولدوفا، ال ســيما فيما يتعلق بتحديد 

وبنقل هذه المواد    –                                                            ً أي المصـادر المفقودة أو الضـائعة أو التي لم يسـبق تسـجيلها مطلقا   –أماكن المصـادر اليتيمة وتأمينها  
ُّ                                                                              لك التأك د عند تحديد أماكن هذه المصـادر من إمكانية نقلها بطريقة مأمونة وآمنة إلى مرافق  ويـشمل ذ  إلى مرافق خزن آمنة.         

ِّ                ولهذا السبب، تكتسي مركبة الشحن المتخص  صة أهمية حيوية".            َّ              الخزن المعي نة لذلك الغرض.                                        

ً                           ويوجد في جمهورية مولدوفا العديد من المصـادر المشـعة، فضـال  عن كميات صـغيرة من المواد    -3          ُ      النووية ت سـتخدم                                                       
ة وألغراض البـحث. اعـي ة والصــــــن ات الطبـي اون التقني تطبيق العلوم  في التطبيـق ا للتـع امجـه ة من خالل برـن اـل دعم الوـك وـت

ويدعم البرنامج الســـلطات المعنية من أجل ضـــمان أمان وأمن المواد النووية   والتكنولوجيا النووية في جمهورية مولدوفا.
  استخدمها وخزنها. والمواد المشعة األخرى أثناء

ُّ             وبحســب التقديرات، يشــهد كل  عام نقل نحو   -4 وتســاعد الوكالة  مليون شــحنة من المواد المشــعة حول العالم. 20                        
الحكومات والجهات المعنية على تعزيز قدراتها لضــــمان أمان وأمن المواد النووية والمواد المشــــعة األخرى أثناء نقلها،  

  استخدامها وخزنها.وكذلك أثناء 

  

 دراسة حالة
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وبغية تقييم قدرات جمهورية مولدوفا في مجال المحافظة على أمن المواد المشعة أثناء استخدامها وخزنها ونقلها،    -5

وأوـصى الخبراء بعد ذلك بـشراء ـشاحنة متخـصـصة تكفل نقل   .2018أجرى خبراء من الوكالة زيارة إلى ذلك البلد في عام  
  المشعة بطريقة مأمونة وآمنة.المصادر  

ــعة بجمهورية    -6 ُ                                             وتول ت تحديد  المتطلبات الواجب توافرها في المركبة الشــركة  الوطنية للتصــرف في النفايات المش                                            َ       َّ    
وقال ديفيد   مولدوفا والوكالة الوطنية للرقابة على األنشــــطة النووية واإلشــــعاعية وخبراء دوليون، بمســــاعدة من الوكالة.

رئيس وحدة أمن النقل بالوكالة: "تحتوي المركبة على نظام أمني من أحدث طراز يشـمل تدابير كشـف متطورة الدسـوس،  
ا في مـجال أمن النـقل". دوـف درات موـل ا  كبيرا  لـق ــاالت، وســـــوف يوف  ر ذـلك دعـم درات للتتب ع واالتصـــ ّ ِ          ً      ً                                   وحواجز تعطـيل وـق                    ُّ                          

َّ                                         لوكالة قائلة: "إن  التبرع بهذه المركبة ليس سوى وسيلة واحدة وأوضحت السيدة إيلينا بوغلوفا، مديرة شعبة األمن النووي با                  
من الوســـائل التي تدعم بها الوكالة البلدان في تطوير نظمها الوطنية للحماية المادية فيما يتعلق بنقل المواد النووية والمواد  

بيئة من األعمال الشـريرة التي يمكن  وهذا الدعم يسـاعد المجتمع الدولي على حماية الناس والممتلكات وال المشـعة األخرى.
  أن تقع أثناء النقل".

    ِّ                                   ً                                                            وتقد  م الوكالة المســاعدة إلى مولدوفا أيضــا  في صــياغة لوائح أمن النقل وعقد دورات تدريبية لموظفي الســلطات   -7
ُ                            وعـقب تنظيم حلـقة عـمل ـناجـحة بشـــــأن تـمارين أمن النـقل ع ـقدت في روـمانـيا في ـبداـية ـعام  النووـية الوطنـية. ُ    ، ع ـقدت 2021                                                     

    ً                                                                                                     أيـضا  حلقة عمل إقليمية بـشأن الموـضوع نفـسه، بهدف دعم التنـسيق بين جمهورية مولدوفا ورومانيا لـضمان األمان واألمن 
 في نقل شحنات المواد المشعة عبر الحدود بين البلدين.

 

 



 

 



 

 
 

       ُّ         التحق ق النووي
 



186
دولة مرتبطة باتفاق ضمانات 

نافذ منھا

دولة مرتبطة ببروتوكول 
إضافي نافذ 138

3 000
من أنشطة التحقُّق 

المنفَّذة

أكثر من 

1 334
مرفقاً نووی�ا ومكاناً واقعاً خارج المرافق 

خاضعاً للضمانات

226 116
كمیة معنویة من المواد النوویة 

خاضعة للضمانات

14 600
یوم تحقُّق میداني

2 100
یوم أُمِضَي في الحجر الصحي

أكثر من 
أكثر من

التحقُّق النووي



االستنتاجات*

72
دولة

ظلَّت فیھا جمیع المواد 
النوویة في نطاق 
األنشطة السلمیة

3
دولة

ظلَّت فیھا المواد أو المرافق 
النوویة أو المفردات األخرى 
التي ُطبِّقت علیھا الضمانات 

في نطاق األنشطة السلمیة

5
دولة

ظلَّت فیھا المواد النوویة 
الموجودة في المرافق المختارة 
التي ُطبِّقت علیھا الضمانات في 

نطاق األنشطة السلمیة

105
دولة

ظلَّت فیھا المواد النوویة 
المعلَنة في نطاق األنشطة 

السلمیة

* ال تشمل ھذه الدول جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة، التي لم تنِفّذ الوكالة ضمانات فیھا ولذلك لم تستطع استخالص أيِّ استنتاج بشأنھا.

2021
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  1،2     ُّ         التحق ق النووي 

  الهدف

تخدام المواد أو التكنولوجيا النووية وبتقديم تأكيدات موثوقة بأنَّ  اءة اـس ر عن إـس لحة النووية بالكـشف المبّكِ ار األـس ردع انتـش
مهام التحقُّق األخرى، بما في  الدول تحترم التزاماتها المتعلقة بالضــمانات، والمســاعدة، وفقاً للنظام األســاســي للوكالة، في  

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

   2021تنفيذ الضمانات في عام 

ــك  ل تحدي ا في عام    -1 ــطة التحق ق األخرى يش ِّ                ظل  تنفيذ الضــمانات وأنش            ُّ                            َّ ــي جائحة كوفيد  2021   على   19-نتيجة لتفش
وعلى ـسبيل المثال، فقد قضـى المفتـشون والموظفون التقنيون الموفدون من الوكالة في بعثات ما مجموعه  الصـعيد العالمي.

ــا. 2100 ــحي خارج النمسـ ــلة التكي ف مع الظروف ومع ذلك،  يوم في الحجر الصـ                                         ُّ            فمن خالل بذل الجهود الحثيثة ومواصـ
ــ   3000  َّ                       نف ذت الوكالة ما يزيد على   القائمة، ) وقضى موظفوها أكثر من 2020في عام    2850              ُّ             من أنشطة التحق ق (مقارنة بـ

ــ   14 600 َّ             ومك ن ذلك الوكال ).2020في عام    12 700    ً                                         يوما  في الميدان لتنفيذ هذه األنشــطة (مقارنة بـــــ ة من اســتخالص     
ُّ                   َّ                              استنتاجات قائمة على أسس سليمة فيما يخص  جميع الدول التي نف ذت فيها الوكالة ضمانات في عام                                        2021.  

ُّ          ُ  َّ                تـستخلص الوكالة، في نهاية كل عام، اـستنتاجا  بـشأن الـضمانات فيما يخص  كل دولة ت طب ق فيها الـضمانات.  -2 ويـستند                                           ً                       
للوكالة من معلومات ذات صـــلة بالضـــمانات خالل ممارســـتها لحقوقها ووفائها   هذا االســـتنتاج إلى تقييم جميع ما يتوفر

  بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات خالل ذلك العام.

ُ ِّ                ، ط ب  قت الضمانات في  2021وفي عام    -3 ومن بين  مرتبطة باتفاقات ضمانات نافذة معقودة مع الوكالة.  3،4دولة 185   
ــاملة ــمانات شــ ــكل الدول المرتبطة باتفاق ضــ ــافي نافذ (انظر الشــ دولة،    132) والبالغ عددها  1-وكذلك ببروتوكول إضــ

َّ  استخلصت الوكالة االستنتاج األوسع نطاقا  بأن        َّ        ؛ أم ا فيما  5دولة 72المواد النووية ظلت في نطاق األنشطة السلمية في   جميع                                    ً    
ُّ                         يخص  بقية الدول البالغ عددها  ــ 60    ــرورية بشـ ــطة نووية غير دولة، وحيث كانت التقييمات الضـ أن عدم وجود مواد وأنشـ

َّ                 م عل ـن ة في ـكل   دوـلة من ـهذه اـلدول ال تزال ـجارـية، فـقد خلصـــــت الوـكاـلة فقط إلى أن  المواد النووـية                                                               ِّ         َ َ َ    الم عل ـنة ُ    َّ          ظـل ت في نـطاق      ُ 
لمية. طة الـس املة ولكنها غير مرتبطة ببروتوكول إضـافي نافذ والبالغ  األنـش ُّ                                                                                   وفيما يخص  الدول المرتبطة باتفاق ضـمانات ـش          

َّ                 دولة، فقد خلصت الوكالة فقط إلى أن  المواد النووية   45عددها   َ    المعل نة                                      َّ                         ظل ت في نطاق األنشطة السلمية.     

  

  

___________________ 

ِ المسـتخد مة في هذا القسـم وال طريقة عرض المواد التي يتضـم نها، بما يشـمل األعداد المذكورة، على إبداء أي    التسـمياتال تنطوي  1 ّ                                            َّ                                             َ       
ِ                                                    رأي كان من جانب الوكالة أو الدول األعضــاء فيها بشــأن الوضــع القانوني ألي   بلد أو إقليم أو للســلطات القائمة فيه، أو بشــأن تعيين  ّ                                                                    

  حدوده.

راف في معاهدة عدم انتـشار األـسلحة النووية المـشار إليه إلى عدد الـصكوك المتعلقة بالتـصديق أو االنـضمام أو يـستند عدد الدول األط 2
  الخالفة التي جرى إيداعها.

ِ          التي لم تنف  ذ الوكالة ـضمانات فيها ولذلك لم تـستطع اـستخالص أي   اـستنتاج  ،  ال تـشمل هذه الدول جمهورية كوريا الـشعبية الديمقراطية 3 ّ                                               ِ ّ          
  نها.بشأ

  وتايوان، الصين. 4

  وتايوان، الصين. 5
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تنتاج األوـسع نبالدول  وفيما يتعلق   -4 أنها االـس ت خلص بـش     ً                                             طاقا ، يمكن للوكالة تنفيذ الضـمانات المتكاملة: وهي         ُ                            التي اـس
توليفة مثلى تجمع بين التدابير المتاحة بموجب اتفاقات الـضمانات الـشاملة والبروتوكوالت اإلـضافية لتحقيق أقـصى قدر من 

ُّ  فيما يخص     2021وال عام   ُّ ِ                        ون ف  ذت الـضمانات المتكاملة ط الفعالية والكفاءة في الوفاء بالتزامات الوكالة المتعلقة بالـضمانات.         
  .6،7دولة 96

  

  اثنان من مفتشي الوكالة يرتديان معدات الوقاية الشخصية أثناء التدريب.  -1 -الشكل

ُّ                                                                الضــــــماـنات أيضـــــا  فيـما يخص  المواد النووـية الموجودة في مرافق مخـتارة موجودة في اـلدول األطراف  ونُفـِّذت  -5          ً             
                   ٍ      ٍ                                                                                الخمس الحائزة ألســلحة  نووية  األطراف في معاهدة عدم انتشــار األســلحة النووية (معاهدة عدم االنتشــار) بموجب اتفاقات  

ُّ                وفيما يخص  هذه الدول الخم الضـــمانات الطوعية الخاصـــة بها. َّ                             س، خلصـــت الوكالة إلى أن  المواد النووية الموجودة في                                  
ــمانات على النحو  حبت من الضـ ــ  ــلمية أو سـ ــطة السـ ــمانات ظل ت في نطاق األنشـ ُ                          المرافق المختارة التي ط ب  قت عليها الضـ                              َّ                    ِّ ُ                        

   المنصوص عليه في االتفاقات.

  

  
___________________ 

األردن، وأرمينيا، وإســبانيا، وأســتراليا، وإســتونيا، وإكوادور، وألبانيا، وألمانيا، وأندورا، وإندونيســيا، وأوروغواي، وأوزبكســتان،   6
وانا،  لندا، وإيطاليا، وباالو، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبنغالديش، وبوتـس و، وبولندا، وبيرو، وتركيا،  وآيرلندا، وأيـس وبوركينا فاـس

دانمرك،   ا، واـل ا، وجنوب أفريقـي ا المتـحدة، وجمهورـية كورـي ة، وجمهورـية تنزانـي ا، والجـبل األســـــود، والجمهورـية التشـــــيكـي وـجاـمايـك
، وفنلندا، وفييت  ورومانيا، وـسلوفاكيا، وـسلوفينيا، وـسنغافورة، والـسويد، وـسويـسرا، وـسيـشيل، وـشيلي، وطاجيكـستان، وغانا، والفلبين
ــمبرغ،   ــتاين، ولكسـ ــولي، وكرواتيا، وكندا، وكوبا، والكويت، والتفيا، ولختنشـ ــي الرسـ ــتان، والكرسـ وليتوانيا، وليبيا، نام، وكازاخسـ

 ومالطة، ومالي، ومدغـشقر، ومقدونيا الـشمالية، وموريـشيوس، وموناكو، والنرويج، والنمسا، ونيوزيلندا، وهنغاريا، وهولندا، واليابان، 
   واليونان.

  وتايوان، الصين. 7
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ــار نف ذت فيها الوكا  -6 ــمانات                                                  َّ              وهناك ثالث دول غير أطراف في معاهدة عدم االنتشـ ــمانات عمال  باتفاقات ضـ ً                  لة ضـ              
ُّ                      ً             تخص  مفردات بعينها اـستنادا  إلى الوثيقة     INFCIRC/66/Rev.2  .  وفيما يخص  هذه الدول الثالث، اـستنتجت الوكالة أن  المواد         َّ                                     ُّ          

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

ــمبر   31تى  وح  -7 ــار لم ت دخل بعد  2021كانون األول/ديسـ                                                       ُ       ُ ، كانت هناك ثماني دول أطراف في معاهدة عدم االنتشـ
وفيما يتعلق بهذه الدول األطراف، لم تـستطع الوكالة                         ِّ                                           اتفاقات ـضمانات ـشاملة حي  ز النفاذ بمقتـضى المادة الثالثة من المعاهدة.

  أن تستخلص أي استنتاجات بشأن الضمانات.

   اتفاقات الضمانات والبروتوكوالت اإلضافية، وتعديل بروتوكوالت الكميات الصغيرة وإلغاؤهاعقد 

 31الوارد في مرفق هذا التقرير حالة اتفاقات الضمانات والبروتوكوالت اإلضافية حتى    6-ويعرض الجدول ألف  -8
روتوكول كميات ـصغيرة وبروتوكول  ، دخل اتفاق ـضمانات ـشاملة ومعه ب2021وخالل عام   .2021كانون األول/ديـسمبر 

املة ومعه بروتوكول كميات صـغيرة حيِّز النفاذ فيما يخصُّ   إضـافي حيِّز النفاذ فيما يخصُّ إريتريا. ودخل اتفاق ضـمانات ـش
ووافق مجلس المـحافظين  وُوقِّع بروتوكول إضـــــافي ودـخل حيِّز النـفاذ فيـما يخصُّ زمـبابوي. والـيات ميكرونيزـيا الموـحدة.

لت بروتوكوالت الكميات الصــغيرة الخاصــة ببروني دار الســالم  بروتوكول إضــافي آخر فيما يخصُّ ســيراليون.على  وُعّدِ
  وأُلغي بروتوكوال الكميات الصغيرة الخاصان بمالطة واإلمارات العربية المتحدة. وبليز وسانت لوسيا والسودان وملديف.

)، وتعديل أو إلغاء 2-والبروتوكوالت اإلضــــافية (الشــــكلالوكالة تيســــير عقد اتفاقات الضــــمانات   وواصــــلت  -9
َّ                                                              ، وج ه المدير العام رسائل إلى الدول غير الحائزة ألسلحة نووية األطراف 2021وفي عام   بروتوكوالت الكميات الصغيرة.     

االنتـشار أو التي لم                                        ُ                                                       في معاهدة عدم االنتـشار والتي لم تبرم بعد  اتفاقات ـضمانات ـشاملة مع الوكالة فيما يتـصل بمعاهدة عدم 
َّ                   ً                 ووجـ ه الـمدير الـعام أيضـــــا  رســـــاـئل إلى اـلدول   ُ       ُ                         ِّ                                  ـت دـخل بـعد  االتـفاـقات التي أبرمتـها حي  ز النـفاذ، لـيدعوـها إلى أن تفـعل ذـلك.    

ِّ                                المرتبطة باتفاقات ضـمانات شـاملة ولكنها ليسـت مرتبطة ببروتوكوالت إضـافية، يشـج  عها على إبرام بروتوكوالت إضـافية                                                                           
ّ ِ         الـضمانات الـشاملة المعقودة معها وإدخال تلك البروتوكوالت حي  ز النفاذ.   ُ             ت لحق باتفاقات َّ               وفي تلك الرـسائل، ذك ر المدير العام                                                                             

ابقة التي وجهها إليها  تندة إلى النص األصـلي بالدعوات الـس     ً                                                                                                       أيضـا  الدول المعنية المرتبطة ببروتوكوالت كميات صـغيرة مـس
، كانت  2021بين الدول المرتبطة باتفاقات ضــمانات شــاملة نافذة في نهاية عام ومن  بتعديل تلك البروتوكوالت أو إلغائها.

وكانت عـشر دول                                   َّ  منها مـستندة إلى النص النمطي المنق ح.  70دولة مرتبطة ببروتوكوالت كميات ـصغيرة ـسارية،    96هناك 
طة عمل اإلجراءات الرامية إلى خوواـصلت الوكالة تنفيذ   .)3-(الـشكلقد ألغت بروتوكوالت الكميات الـصغيرة الخاـصة بها  

ُ ِّ                   ، التي حـ د  ـثت في أيلول/ســـــبتمبر ترويج عـقد اتـفاـقات الضــــــماـنات والبروتوكوالت اإلضـــــافـية وعـقدت األـماـنة في   .2021        
اجتماعاً تقنيا ركَّز على الجهود التي بذلتها الوكالة من أجل تعزيز تنفيذ الضـمانات في الدول المرتبطة   2021نيسـان/أبريل  

  والت كميات صغيرة.ببروتوك
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  2021-2011عدد البروتوكوالت اإلضافية الخاصة بالدول المرتبطة باتفاق ضمانات نافذ، خالل الفترة  -2 -الشكل
  (باستثناء جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية)

 

  .2021- 2011عدد الدول المرتبطة ببروتوكول كميات صغيرة، خالل الفترة  -3 -الشكل
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   جمهورية إيران اإلسالمية (إيران)

 2231، واصــــــلت الوـكاـلة، في ضـــــوء قرار مجلس األمن الـتابع لألمم المتـحدة  2021شــــــباط/فبراير    23حتى   -10
)، أنشــطة التحقُّق والرصــد بشــأن التزامات جمهورية إيران اإلســالمية (إيران) المتصــلة بالمجال النووي بموجب 2015(

فصــاعداً، تأثَّرت بشــدَّة أنشــطة التحقُّق والرصــد التي  2021شــباط/فبراير   23بيد أنَّه منذ  ة.خطة العمل الشــاملة المشــترك
ــتركة عقب القرار الذي اتَّخذته إيران بالتوقف عن تنفيذ تلك  ــاملة المشـ ــل بخطة العمل الشـ ــطلع بها الوكالة فيما يتصـ تضـ

وخالل الـعام، ـقدَّم الـمدير الـعام إلى مجلس المـحافظين وبموازاة ذـلك إلى  االلتزاـمات، بـما في ذـلك البروتوكول اإلضـــــافي. 
ابع لألمم المتـحدة   ارير فصـــــلـية و  4مجلس األمن الـت ديم معلوـمات مـحدَّـثة عن التطورات في الفترات بين   30تـق تقريراً لتـق

في ضــوء قرار مجلس األمن  التحقق والرصــد في جمهورية إيران اإلســالميةإصــدار التقارير الفصــلية، وجميعها بعنوان 
  ).2015( 2231التابع لألمم المتحدة 

توـضيح وحـسم المـسائل المتعلقة ، واـصلت الوكالة جهودها الرامية للتواـصل مع إيران من أجل 2021وخالل عام   -11
المتعلقة بموقع رابع غير معلَن بوجود جسـيمات مواد نووية بشـرية المنشـأ في ثالثة مواقع غير معلَنة في إيران، والمسـائل 

ــحة واكتمال إعالنات إيران  في إيران. ــأن مدى صـ ــائل التي طرحتها الوكالة بشـ ــح المسـ وأدَّى عدم إحراز تقدم في توضـ
بموجب الـضمانات إلى االنتقاص بـشدَّة من قدرة الوكالة على توفير توكيدات بـشأن الطبيعة الـسلمية حـصراً للبرنامج النووي 

وقدَّم المدير العام إلى  بعد أكثر من ســنتين، ظلَّت المســائل المتعلقة بالضــمانات في هذه المواقع غير محســومة.و اإليراني.
اتفاق الـضمانات المعقود بموجب معاهدة عدم انتـشار األـسلحة النووية مع جمهورية  مجلس المحافظين أربعة تقارير بعنوان 

  إيران اإلسالمية.

   سوريا)الجمهورية العربية السورية (

ــمانات المعقود ، قدَّم المدير العام إلى مجلس المحافظين تقريراً بعنوان 2021في آب/أغســــطس    -12 تنفيذ اتفاق الضــ
وأبلغ المدير العام مجلس المحافظين بأنَّه لم ترد لعلم الوكالة  بموجب معاهدة عدم االنتـشار في الجمهورية العربية الـسورية.

ــأنها ح للغاية أنَّ مبنى جرى تدميره في موقع دير الزور   أيُّ معلومات جديدة من شـ أن تؤثِّر في تقييم الوكالة بأنَّه من المرجَّ
، واصـــل المدير العام حثَّ ســـوريا على التعاون 2021وفي عام  .8كان مفاعالً نوويا وكان ينبغي أن تعلنه ســـوريا للوكالة
  سومة.الكامل مع الوكالة فيما يتعلق بجميع المسائل غير المح

   جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

تطبيق الضـمانات ، قدَّم المدير العام إلى مجلس المحافظين والمؤتمر العام تقريراً بعنوان 2021في آب/أغسـطس    -13
واصــلت ، لم تُنفَّذ أيُّ أنشــطة تحقُّق في الميدان، بيد أنَّ الوكالة 2021وفي عام   في جمهورية كوريا الشــعبية الديمقراطية.

رصــد التطورات في البرنامج النووي لجمهورية كوريا الشــعبية الديمقراطية وتقييم جميع ما يتوفر لها من المعلومات ذات 
وكان يبدو أنَّ بعض المرافق النووية في جمهورية كوريا الشــعبية الديمقراطية غيُر ُمشــغَّلٍة، في حين  الصــلة بالضــمانات.

ولم يكن متاحاً للوكالة  ع بها في بعض المرافق األخرى، متواصــــلة أو آخذة في التطور.كان يبدو أنَّ األنشــــطة الُمضــــطل
ــعبية الديمقراطية. ــتطيع   معاينة موقع يونغبيون أو غيره من المواقع في جمهورية كوريا الش فبدون مثل هذه المعاينة، ال تس

ــميم المرافق أو األماكن، وال ــق/تص ــمات نس ــغيل أو س ــطة المضــطلع بها فيها أو  الوكالة تأكيد حالة تش  تأكيد طبيعة األنش
ويُعدُّ اسـتمرار البرنامج النووي لجمهورية كوريا الشـعبية الديمقراطية انتهاكاً واضـحاً للقرارات  الغرض من هذه األنشـطة.

  ذات الصلة الصادرة عن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة وهو أمر مؤسٌف للغاية.
___________________ 

(والمعتمد بالتصـويت)، إلى    2011الصـادر في حزيران/يونيه    GOV/2011/41وكان مجلس المحافظين قد دعا سـوريا، في قراره    8
عاها  جملة أمور منها أن تعالج على الفور مخالفتها التفاق الضـمانات المعقود معها بمقتضـى معاهدة عدم انتشـار األسـلحة النووية، ود

ها وإتاحة الوصــــول إلى جميع المعلومات   ُّ                                     على وجه التحديد إلى تزويد الوكالة بتقارير محد ثة بموجب اتفاق الضــــمانات الذي يخصــــ                                  َّ                                             
ــائل المعلقة، بحيث يمكن  ــم جميع المس ــخاص على النحو الالزم للوكالة من أجل التحق ق من هذه التقارير وحس                                                              ُّ                                                       والمواقع والمواد واألش

                                                   ً                            ً                      م التأكيدات الالزمة فيما يتعلق بالطبيعة الســــلمية حصــــرا  للبرنامج النووي الســــوري وفقا  التفاق الضــــمانات الخاص               ِّ للوكالة أن تقد   
  بسوريا.
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   تعزيز الضمانات

  تنفيذ الضمانات على مستوى الدولة

واصــلت الوكالة تعزيز االتســاق والفعالية في تنفيذ الضــمانات على مســتوى الدولة من خالل مشــروع يهدف إلى   -14
وفي أيلول/ســبتمبر، عقدت األمانة  تحســين عملية وضــع وتنفيذ نُُهج الضــمانات على مســتوى الدولة باتباع أســلوب منظم.

توى الدولة.اجتماعاً تقنيا بـش اق في تنفيذ نُُهج الضـمانات على مـس ين االتـس تندت الوكالة إلى 2021وخالل عام  أن تحـس ، اـس
ادات الداخلية   توى الدولة فيما  صـيغ محدَّثة من اإلجراءات واإلرـش في عملها على مواصـلة تحديث نُُهج الضـمانات على مـس

   يخصُّ الدول المشمولة باالستنتاج األوسع نطاقاً.

   ن مع السلطات الحكومية واإلقليميةالتعاو

دورة تدريبية دولية وإقليمية  16، في شـــكل افتراضـــي وبالحضـــور الشـــخصـــي،  2021عقدت الوكالة في عام    -15
ة   ا والوالـيات المتـحدة األمريكـي ة كورـي ا في ذـلك دورات مع الجـهات النظيرة في االتـحاد الروســـــي وجمهورـي ة، بـم ووطنـي

ــمل ذلك  50خبير من نحو  200وإجماالً، تلقَّى أكثر من  واليابان. ــمانات، وشــ ــيع تتعلَّق بالضــ دولة التدريب على مواضــ
ـصتين للدول المرتبطة ببروتوكوالت كميات ـصغيرة. واـستـضافت الوكالة ـستَّ حلقات دراـسية ـشبكية، ركَّزت   دورتين مخصـَّ

دت ـهذه اـلدورات المشـــــاركين ـبالمـعارف والمـهارات الالزـمة  ـكلٌّ منـها على تلبـية االحتـياـجات المـحددة لـلدوـلة المعنـية. وزوَّ
  لإلسهام في تدعيم النظام الحكومي لحصر ومراقبة المواد النووية وتعزيز تنفيذ الضمانات في دولهم.

منصـــــة التعلُّم اإللكتروني ألغراض التعليم  –وواصـــــلت الوكالة االســـــتفادة من نظام إدارة التعليم الخاص بها    -16
ــاب على بوابة  –والتدريب  ــافتها لفائدة كّلِ من لديه حسـ ــتضـ ، ومن ثمَّ  NUCLEUSمن أجل إعداد الدورات التعليمية واسـ

وتوفِّر المنصـــة أيضـــاً موارد  صُّ المواضـــيع المتصـــلة بالضـــمانات.زيادة إمكانية الوصـــول عالميا لفرص التعلُّم فيما يخ
وبحلول نهاية العام، بلغ  للمشــاركين الملتحقين بالدورات التدريبية المتعلقة بالنظم الحكومية لحصــر ومراقبة المواد النووية.

   مستخدم. 1000عدد من التحقوا ببرامج التعلُّم اإللكتروني أكثر من 

اإلقليمـية المســـــؤوـلة عن  رار في مســـــاـعدة اـلدول على تعزيز فـعالـية ســـــلـطاتـها الحكومـية أو  وبغـية االســـــتم  -17
الضــــــماـنات ونظمـها الحكومـية لحصـــــر ومراقـبة المواد النووـية، واصــــــلت الوـكاـلة تنفـيذ المـبادرة الشـــــامـلة لبـناء   تنفـيذ 

ــر ومراقبة المواد النووية وال القدرات ــة بالنظم الحكومية واإلقليمية لحصـ ــؤولة  الخاصـ ــلطات الحكومية واإلقليمية المسـ سـ
مة خصــيصــاً لتلبية احتياجات كّلِ دولة  عن تنفيذ الضــمانات (مبادرة كومباس) من أجل توفير المســاعدة والخدمات المصــمَّ
وأصــــدرت الوكالة المنشــــور المعنون  الدول الســــبع المشــــاركة في المبادرة (انظر دراســــة حالة مبادرة كومباس). من

ds and SSAC Advisory Service (ISSAS) GuidelinesSafeguar IAEA   ــارية المعنية ("المبادئ التوجيهية للخدمة االســـتشـ
) من ســـلســـلة Rev. 1(الصـــيغة المنقَّحة    13(العدد   بضـــمانات الوكالة والنظم الحكومية لحصـــر ومراقبة المواد النووية")

   والذي يتضمَّن دليالً للدول بشأن كيفية إجراء التقييمات الذاتية. خدمات الوكالة)،

     َّ                   معد ات وأدوات الضمانات

َّ               ، حرـصت الوكالة على التأك د من أن  األجهزة ومعدات 19-رغم القيود المفروـضة على الـسفر بـسبب جائحة كوفيد   -18        ُّ                         
طة التحقق الميداني ون أثناء أنـش تخدمها المفتـش واء  التي يـس ً                                                    الرصـد، ـس َّ                                       ة أو المرك بة في المرافق النووية، تواصـل عملها على                       

من تدفقات البيانات اآللية المنقولة من   1640                                       ُ        ُ        وفي نهاية العام، كانت بيانات الضـمانات ت جمع عن ب عد عبر   النحو المطلوب.
ــاً  حول العالم.  9دولة 32     ً     مرفقا  في   148 ــتخدام في   7813وكان لدى الوكالة أيضـ مرفقاً    542كاميرا عاملة أو جاهزة لالسـ
% عملية االنتقال إلى آخر جيل من نظم المراقبة (القائم على وحدات الكاميرا من طراز  85، واكتملت بنسبة  10دولة  53في  

___________________ 

  وتايوان، الصين.  9

  وتايوان، الصين. 10
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DCM-C5/-A1 .(   بت ســتة أنظمة رصــد آلي إضــافية في دولتين، وبذلك بلغ عدد أنظمة الرصــد اآل2021وفي عام لي ، ُرّكِ
  دولة. 24نظاماً في  182المركَّبة بحلول نهاية العام 

واـستخدم المفتـشون بـصورة روتينية نظام الوكالة للتـصوير المقطعي الـسلبي بانبعاث أـشعة غاما، من أجل التحقُّق   -19
عات الوقود التالفة المنقولة إلى الخزن الجاف.   من مجّمِ

ً   دال  مـــيجري استخدامه اآلن بونجحت الوكالة في تأهيل ختم خامل جديد س  -20 ن  ـــدي مـــي التقليـــم المعدنــــــن الختــــــ  
   وبموازاة ذلك، تقدَّمت العملية الرامية إلى تطوير ختم نشط جديد وفقاً للخطة الموضوعة.. E-CAPراز ـط

َّ                                                                                            وتمك ن خبراء الوكالة من تعميم اإلذن الممنوح الســــتخدام الجيل المقبل من جهاز رؤية ظاهرة تشــــيرينكوف في    -21     
                                                             وصدر اإلذن باستخدام جهاز تحليل رامان المحمول يدوي ا، الذي يدعم  ).4-           ُّ                              أنشطة التحق ق في جميع الدول األعضاء (الشكل

                    ُّ                             ُّ         جل تحســــين كفاءة التحق ق الميداني من خالل توفير التعر ف الفوري من المواد النووية، من أ 125بصــــمات ما يزيد على 
  على المواد النووية.  

 
  جهاز رؤية ظاهرة تشيرينكوف من الجيل المقبل أثناء استخدامه في التدريب. -4 -الشكل

  الخدمات والمنهجيات التحليلية في مجال الضمانات

تضــمُّ، باإلضــافة إلى مختبرات التحليل الخاصــة بالضــمانات والتابعة تتعهَّد الوكالة شــبكة مختبرات التحليل التي   -22
وخالل الـعام، ـكاـنت هـناك ســــــتة  من المختبرات األخرى المؤهَّـلة في مجموـعة متـعددة من اـلدول األعضـــــاء.  24للوـكاـلة،  

  ضمام للشبكة.مختبرات إضافية معنية بتحليل العينات وتوفير المواد المرجعية تخضع لعملية التأهيل من أجل االن
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اـلة  2021وفي ـعام    -23 من   144من عيـنات المواد النووـية ألغراض حصـــــر المواد النووـية، و  705، جمـعت الوـك
وخضــــعت الغالبية العظمى من هذه العينات للتحليل في مختبر   عينات المواد النووية ألغراض تحديد خصــــائص المواد.

بكة مختبرات التحليل. المواد النووية التابع للوكالة. بع عينات من الماء الثقيل للتحليل لدى ـش                     ُ                                                               وباإلضـافة إلى ذلك، أ خذت ـس

  عينة فرعية. 1074عينة بيئية، مما أسفر عن تحليل  473كما جمعت الوكالة 

ــينات    -24 ــر الكامل وأُدخلت عليها تحس ــمانات طور النش ــائي للض ــة بالتقييم اإلحص ــة الجديدة الخاص ودخلت المنص
ة، وتتيح هذه المنصـة للوكالة بيئة تحليلية من أحدث طراز تدعم، من بين جملة أمور، تقييم أرصـدة المواد باسـتخدام إضـافي

نة وعمليات مبسـطة. مشـروع "تحسـين بيئة أخذ العينات البيئية" من أجل  2021واسـتُهلَّ في عام   منهجيات إحصـائية محسـَّ
ورغم الظروف الصــعبة الناتجة عن  لنمذجة/التقييم وتحقيق التكامل فيما بينها.تحديث قاعدة بيانات العينات البيئية وأدوات ا

) بنجاح مســتنداً إلى منصــة تعاونية افتراضــية ITV-2020، نُفِّذ مشــروع تنقيح القيم المســتهدفة الدولية (19-جائحة كوفيد 
  نُشرت لذلك الغرض.

ملتقطة بالســواتل، واصــلت الوكالة تنويع المصــادر  وفي مجال مصــادر المعلومات المفتوحة، بما فيها الصــور ال  -25
ورات علمية  تراكات جديدة في منـش بيل المثال من اـش تفيدةً على ـس تقي منها المعلومات ذات الصـلة بالضـمانات، مـس التي تـس

ــعار عن بُعد. ــتش ــتمرار من المعلومات المتاحة وتكنولوجية ومن أجهزة جديدة لالس للوكالة   وبغية معالجة الكّمِ المتزايد باس
ــتهلَّت الوكالة عدداً من اإلجراءات في مجال الذكاء  ــمانات منها، اسـ ــلة بالضـ ــتخالص المعلومات ذات الصـ ــين اسـ وتحسـ

   االصطناعي من أجل تعزيز الفعالية والكفاءة التحليلية فيما يتعلق باستخدام مصادر النصوص والصور.

   إعداد القوى العاملة في ميدان الضمانات

دورة ـتدريبـية متـمايزة في مـجال الضــــــماـنات (وـبالنظر إلى عـقد بعض ـهذه   49، عـقدت الوـكاـلة  2021في ـعام    -26
دورة تدريبية ُعقدت خارج النمســـا)   18دورة تدريبية إجماالً، منها    89الدورات أكثر من مرة واحدة، فقد ُعقد ما مجموعه 

ملين في مجال الضــمانات بالكفاءات األســاســية للمســاعدة على تزويد المفتشــين وأخصــائيي التحليل وموظفي الدعم العا
وُعقدت الدورة التمهيدية لمفتشـي  سـبع دورات تدريبية بشـأن األمان الصـناعي. 2021وُعقدت في عام  والوظيفية الالزمة.

  الوكالة، والتي تتألف من عشر وحدات دراسية وتستغرق ستة أشهر، لفائدة تسعة مفتشين جدد.

بين في مجال الضــمانات لعام    2021واســتُهلَّ في شــباط/فبراير    -27 بمشــاركة تســعة من شــباب   2021برنامج المتدّرِ
الخريجين والمهنيين المبتدئين من األردن واإلمارات العربية المتحدة وإندونيســـيا وأنغوال وتونس وســـري النكا والســـنغال  

  وماليزيا والمملكة العربية السعودية.

   ستقبلاالستعداد للم

    َّ                                            ً                             ، ظـل ت برامج اـلدعم الـخاصـــــة ـباـلدول األعضـــــاء تؤدي دورا  أســـــاســــــي ا في التمكين من تقييم  2021في ـعام    -28
التكنولوجيات الجديدة في مجال الضــــمانات، ومن تصــــميم تلك التكنولوجيات واختبارها وتجهيزها، من أجل التصــــدي 

وهو  – 2013امج دعم جديد خاص بدولة عـضو ألول مرة منذ عام      ُ        واـست حدث برن                                   ُّ    للتحديات المـستجدة التي تواجه التحق ق.  
وبغية مواصـلة توسـيع قاعدة الدعم المتاحة لضـمانات الوكالة، أبرمت الوكالة   ).5-برنامج الدعم الخاص بسـويسـرا (الشـكل

  .‘كيانات غير تقليدية’    ً                                                 أيضا  شراكات جديدة من خالل توقيع ترتيبات عملية مع خمسة 
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                                                               ً                            التوقيع على إنشاء برنامج الدعم الخاص بسويسرا بصفتها دولة عضوا  في الوكالة (صورة أرشيفية).  -5 -الشكل
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 الوكالة تساعد البلدان على الوفاء 
  بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات بكفاءة وفعالية

 
  

 المشاركون من إحدى دول المرحلة التجريبية في مبادرة كومباس أثناء توضيح لكيفية تطبيق قياسات الضمانات 
  في المرافق النووية.

َّ                     إن  حصـــر المواد النووية    -1 ومراقبتها هو أحد تدابير الضـــمانات ذات األهمية الجوهرية لتحقيق مهمة الوكالة في مجال   
وقد أطلقت الوكالة المبادرة الـشاملة لبناء القدرات الخاـصة بالنظم الحكومية واإلقليمية لحصر ومراقبة المواد النووية   الـضمانات.

ومراقبة المواد النووية مع النهوض بالتعاون بين الوكالة والسلطة    (مبادرة كومباس) بهدف تعزيز فعالية النظم الحكومية لحصر
    ً               عاما  في مجال تقديم  40                                  ُّ          وتســتند مبادرة كومباس إلى خبرة تمتد  على مدى   الحكومية واإلقليمية المســؤولة عن تنفيذ الضــمانات.

ِّ   ٍ                    الدعم لتنفيذ الضمانات، باتباع نهج ي صم م خصيصا  لكل   بلد  مشارك في هذه المب    ادرة.                                   ُ  َّ       ً    

وتشـمل                   َّ                                                                                  وتنشـئ الدول وتتعه د النظم الحكومية لحصـر ومراقبة المواد النووية بمقتضـى التزاماتها المتعلقة بالضـمانات.  -2
األنشــطة التي تؤديها النظم الحكومية لحصــر ومراقبة المواد النووية وضــع نظام للقياس من أجل تحديد كميات المواد النووية  

ــحوبة من المخزونات، ثم  إبالغ الوكالة بها.                 َ        المتلقاة أو المنت جة أو ا ــحونة أو المس ــاس الذي                                      َّ                  لمش ــك  ل هذا اإلبالغ بدوره األس ِّ                             ويش     
                           ُّ                                      تستند إليه الوكالة في تحق قها المستقل من المواد النووية المعنية.

  

 دراسة حالة
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إضـــــافـية فيـما يتعلق وعن طريق الوقوف على المـجاالت المـحددة التي يمكن فيـها لـلدول أن تســـــتفـيد من مســـــاـعدة    -3

ــا  لتلبية االحتياجات  ــيصـ ــم مة خصـ ــمانات، تتيح مبادرة كومباس للوكالة والنظراء الوطنيين االتفاق على خطة عمل مصـ                                                                               َّ        ً                  بالضـ
الفردية للدولة المعنية ودعمها في تعزيز قدرات نظمها الحكومية لحصــر ومراقبة المواد النووية وســلطاتها الحكومية واإلقليمية  

ويتراوح ذلك بين توفير المسـاعدة التشـريعية والرقابية المتصـلة بالضـمانات، وتقديم الدعم فيما   تنفيذ الضـمانات.المسـؤولة عن 
، بدأت الوكالة 2021وفي عام  يتعلق بالتدريب أو المعدات أو تكنولوجيا المعلومات في مجال الضـمانات، واالسـتعانة بالخبراء.

األردن  في جميع الدول الســـبع المشـــاركة في المرحلة التجريبية من المبادرة، وهي:  التنفيذ التدريجي ألنشـــطة مبادرة كومباس
  وأوزبكستان وتركيا ورواندا وغواتيماال وماليزيا والمملكة العربية السعودية.

ُ                    َّ                                                                      وع قدت على مدى العام عد ة دورات تدريبية وحلقات عمل بشـأن الضـمانات، بالحضـور الشـخصـي وعبر اإلنترنت.  -4    

ُ    وع قدت                                    ُ                                                                       إحدى هذه الفعاليات في فيينا، حيث أ تيحت للمشــاركين الفرصــة لزيارة أحد المرافق النووية لالطالع على كيفية تطبيق   
  ُ ِّ                ً                                                           وق د  م خالل العام أيـضا  الدعم التـشريعي والرقابي لمـساعدة الدول المـشاركة على تعزيز   قياـسات الـضمانات في الممارـسة العملية.

                  ُ  ِّ                                              وباإلضــافة إلى ذلك، و ف  رت أجهزة محمولة لتحديد النويدات المشــعة من أجل  تعلقة بالضــمانات.تشــريعاتها وأطرها الرقابية الم
  ُ ِّ         ٍ               ً                                               وق د  مت إلى عدد  من الدول أيـضا  معدات تكنولوجيا المعلومات المزودة بالبرامجيات  النهوض بالقدرة التقنية في تنفيذ الـضمانات.

  بيانات حصر المواد النووية ومعالجتها ونقلها بطريقة آمنة.المناسبة مع الدعم ذي الصلة من أجل تيسير جمع 

ــاركة في مبادرة كومباس على خطط العمل الموضــوعة لها، والتي 2021وفي عام    -5 ــبع المش ، وافقت جميع الدول الس
ــنتين. ٌّ                  تمتد  كل  منها لفترة سـ ــاهمات      ُّ    مالية و/أو عينية من وبغية التمكين من تنفيذ هذه الخطط بفعالية، تتلقى مبادرة كومباس مسـ

  من برامج الدعم التابعة للدول األعضاء ومن دول داعمة أخرى. 13

ــيمو أبارو، نائب المدير العام ورئيس إدارة الضــمانات: "لقد نجحت مبادرة كومباس بالفعل في تقديم   -6 ــيد ماس وقال الس
   َّ                                          وإن ني أتطلع إلى مواصــلة التنفيذ التدريجي لخطط  ة.المســاعدة في مجاالتها الرئيســية إلى الدول المشــاركة في المرحلة التجريبي

ــارـكة في المرحـلة التجريبـية على ـمدى ـعام   د تنفـيذ  2022العـمل مع اـلدول المشـــ ادرة على صـــــعـي ، وإلى جني ثـمار ـهذه المـب
 الضمانات".
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دورة تدریبیة إقلیمیة 

وأقالیمیة

743
من الحاصلین على المنح 

الدراسیة والزائرین العلمیین، 
منھم

11 في شكل افتراضي 

2898
من المشاركین في 
الدورات التدریبیة، 

منھم 
2526 في شكل افتراضي

إدارة التعاون التقني ألغراض التنمیة

بلداً وإقلیماً تلقوا الدعم من خالل برنامج الوكالة 
للتعاون التقني  

بما في ذلك 34 بلداً من أقل البلدان نمواً

منھا

في شكل 103
افتراضي

صندوق التعاون التقني

89.6 ملیون یورو
الرقم المستھدف للمساھمات الطوعیة

تلقت الوكالة منھ

85.3 ملیون یورو
معدل التحقیق %95.2

4 بعثات استعراضیة 
متكاملة لبرنامج العمل من 

أجل عالج السرطان



2320
أمر شراء صادر

973
مشروعاً جاری�ا 

603
مشروعات أُغلقت أو كانت قید 
اإلغالق في نھایة عام 2021

2021

إطاراً برنامجی�ا قُطری�ا 116
صحیحاً

قیمة أوامر الشراء الصادرة

64.2 ملیون یورو
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  إدارة التعاون التقني ألغراض التنمية

   الهدف

وضـــــع وتنفـيذ برنامج للتـعاون التقني يســـــتند إلى االحتياجات ويلبِّيها بفعالية وكفاءة، ومن ثمَّ تعزيز القدرات التقنية للدول 
  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   -1
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 الصــــحة والتغذية،  2021وكانت المجاالت الرئيســــية التي شــــملها برنامج الوكالة للتعاون التقني في عام    -2
   ).1-ارف النووية وإدارتها (الشكلواألغذية والزراعة، وتطوير المع

  

 

   . 2021برنامج التعاون التقني (المبالغ المدفوعة فعليا) حسب المجال التقني في عام مصروفات  -1 -الشكل
  %). 100(بسبب تقريب األرقام، ال يصل مجموع النسب المئوية إلى 

 

  

 الطاقة
3.0% 

 األغذية والزراعة
24.2% 

 األمان واألمن
12.3% 

 والبيئة المياه
8.0% 

 الصحة والتغذية
26.2% 

تطوير المعارف 
 النووية وإدارتها

21.3% 

 التطبيقات الصناعية/
 التكنولوجيا اإلشعاعية

5.0% 
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  أبرز التطورات المالية

ــندوق التعاون التقني في عام    -3 ــمل  86.4ما مجموعه  2021بلغت المدفوعات لصـ متأخرات  مليون يورو (بما يشـ
ــتهدف  ــاركة الوطنية واإليرادات المتنوعة)، في حين كان الرقم المس ــترداد وتكاليف المش التكاليف البرنامجية المقررة االس

في حين بلغ معدل التنفيذ  ).2-% (الـشكل95.2، بلغ معدل تحقيق المدفوعات  2021وفي نهاية عام   مليون يورو. 89.6هو 
  %.84.1الخاص بصندوق التعاون التقني 

                      ُ                              َّ   األطر البرنامجية الق طرية واالتفاقات التكميلية المنق حة

إطاراً في   116وبلغ عدد األُُطر البرنامجية القُطرية الســــارية   -4
  .2021نهاية عام 

ديم    -5 ــأن تـق ة بشـــ ة المنقحـَّ ات التكميلـي اـق وبلغ مجموع عـدد االتـف
  اتفاقاً. 142المساعدة التقنية من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

  االتفاقات التعاونية اإلقليمية والبرمجة اإلقليمية

  أفريقيا

امج   -6 ار برـن ذة في إـط اون التقني المنفـَّ ــاريع التـع من خالل مشـــ
درـيب في مـجال  ة والـت اوني اإلقليمي األفريقي للبـحث والتنمـي االتـفاق التـع

ل تـقديم اـلدعم   لـتدرـيب العلم والتكنولوجـيا النوويين (اتـفاق أفرا)، تواصـــــَ
  جيل جديد من العلماء األفارقة الذين يعملون على تطبيق العلوم والتكنولوجيا النووية لصالح التنمية في أفريقيا.

من مشـــاريع التعاون التقني اإلقليمية لدورة البرنامج في    19وانتهت الدول األطراف في اتفاق أفرا من تصـــميم    -7
اريع .2023-2022الفترة  هم هذه المـش تراتيجي اإلقليمي التفاق أفرا خالل الفترة   وـسوف تـس في تنفيذ اإلطار التعاوني االـس
2019-2023.  

ونــاقش المشــــــاركون في االجتمــاع الثــاني والثالثين للفريق العــامــل التقني المعني بــاتفــاق أفرا، المعقود في    -8
وُدِعيت الدول األطراف في اتفاق أفرا إلى  ة.تموز/يوليه، أداء برنامج اتفاق أفرا وقدَّموا توصــيات لتحســين التنفيذ والفعالي

وضـــــع خـطة لتنمـية الموارد البشـــــرـية في مـجال العلوم والتكنولوجـيا النووـية، ترتبط بـما ـلدى تـلك اـلدول من خطط التنمـية 
  الوطنية واألطر البرنامجية القُطرية.

معقود في أيلول/سـبتمبر، توصـيات االجتماع  وأقرَّ المشـاركون في االجتماع الثاني والثالثين لممثلي اتفاق أفرا، ال  -9
د في المنطقة  عوا الدول األطراف في اتفاق أفرا على أن تحّدِ الثاني والثالثين للفريق العامل التقني المعني باتفاق أفرا، وشـجَّ

ــتخدامها لتلبية احتياجات التدريب المتزايدة في المنطقة. ــاركون أيضــاً ووافق ا مزيداً من مراكز التدريب التي يمكن اس لمش
، وعلى تـشكيل اللجان الجديدة المعنية بإدارة اتفاق أفرا والتي تـشغل النـساء 2020على التقرير الـسنوي التفاق أفرا عن عام  

  % من عضويتها.60نسبة 

  

  

 

  

  2021     ً           ُ            إطارا  برنامجي ا ق طري ا في عام   18 ُ ِّ  و ق  ع 

اإلمارات العربية 

  المتحدة

  أوزبكستان 

  باالو

  البرتغال

  بوروندي

   جزر مارشال

  الجمهورية التشيكية

  جيبوتي 

  زامبيا

سانت فنسنت وجزر  

  غرينادين 

  سلوفاكيا 

   سنغافورة

  غانا

  مالي

  مدغشقر 

  مصر 

   مالوي

  النيجر
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  .2021- 2012االتجاهات في معدل التحقيق،  -2-الشكل

  
  آسيا والمحيط الهادئ

الـخاص ـباالتـفاق التـعاوني اإلقليمي للبـحث والتنمـية والـتدرـيب  2029-2024أُقرَّ اإلـطار البرـنامجي اإلقليمي للفترة   -10
ــيا والمحيط الهادئ، خالل االجتماع الثالث  في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين (االتفاق التعاوني اإلقليمي) في منطقة آســ

وأـُعدَّت تقييـمات لألثر االقتصـــــادي   واألربعين للممثلين الوطنيين لالتـفاق التـعاوني اإلقليمي، المعقود في نيســـــان/أبرـيل.
 20واالجتـماعي لبرامج االتـفاق التـعاوني اإلقليمي في مـجالي العالج اإلشــــــعاعي واالختـبار غير المتلف، على ـمدى فترة  

  عاماً.

واعتـمد مجلس ممثلي االتـفاق التـعاوني لـلدول العربـية الواقـعة في آســــــيا للبـحث والتنمـية والـتدرـيب في مـجال العلم   -11
ــوف تُدمج في المبادئ التوجيهية وقواعد العمل   ــاء الجدد، ســ ــيا) آلية الختيار الرؤســ والتكنولوجيا النوويين (اتفاق عراســ

واتُّفق أيضـــاً على آلية لتســـمية مراكَز للموارد اإلقليمية بموجب اتفاق عراســـيا من خالل توقيع   الخاصـــة باتفاق عراســـيا.
وتدعم  ليمي على بناء القدرات وتنمية الموارد البـشرية وتبادل أفـضل الممارـسات.مذكرات تفاهم، بهدف تعزيز التعاون اإلق

ــفها مراكَز للموارد اإلقليمية في مجالي المعايير الثانوية لقياس الجرعات  ــيا بوصــ اة بموجب اتفاق عراســ ــمَّ الجهات المســ
ــيا، وتعمل على  ــاريع التعاون التقني في إطار اتفاق عراسـ ــتخدام  والطب النووي تنفيذ مشـ ــتوى األمثل في اسـ تحقيق المسـ

  القدرات اإلقليمية وتعزيز بناء القدرات والتعاون فيما بين الدول األطراف في اتفاق عراسيا.  

، ُوضـعت مشـاريع إقليمية 2019ونتيجة للترتيبات اإلقليمية التي ُوقِّعت مع رابطة أمم جنوب شـرق آسـيا في عام    -12
تحسـين سـالسـل القيمة الزراعية، وحماية القطع التراثية الثقافية لدورة التعاون التقني بشـأن التأهب والتصـدي للطوارئ، و

  . 2023-2022في الفترة 
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                                         َّ     النسبة المئوية من الرقم المستهدف المتعه د به   التحقيق فيما يتعلق بالمدفوعات معدل 
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  أوروبا

نُفِّذت أنشـــــطة التعاون التقني في أوروبا بالتعاون الوثيق مع الدول األعضـــــاء، وبما يتوافق مع االســـــتراتيجية    -13
ّلِ إـطار من األطر البرـنامجـية القُطرـية.اإلقليمـية األوروبـية والنموذج   ا واألولوـيات المـحدَّدة في ـك وُعـقدت  اإلقليمي ألوروـب

طلب لتوريد المعدات  200وعولج ما يزيد على  الفعاليات التدريبية وبعثات الخبراء بالحضـور الشـخصـي وعبر اإلنترنت.
  دعماً لعمليات ترقية البنية األساسية ذات األولوية.

آذار/مارس، ـشارك مـسؤولو االتـصال الوطنيون ومـساعدوهم في اجتماع يُعقد كلَّ ـسنتين لمناقـشة االقتراحات  وفي    -14

دورة التـعاون التقني للفترة   ة ـل دة، بواقع    2022-2020اإلقليمـي دـي ــاريع الـج ـمت المشـــ ّدِ ة، وقـُ ا من حـيث األولوـي  15وترتيبـه

   افظي الوكالة للموافقة عليها في تشرين الثاني/نوفمبر.مشروعاً وطنيا، إلى مجلس مح 78مشروعاً إقليميا و

  

  خبراء الوكالة والموظفون الطبيون يناقشون العالج اإلشعاعي أثناء زيارة إلى مركز مدينة طشقند 
  لعالج السرطان في أوزبكستان. 

  
ــاركون على بدء العمل على   -15 ــال الوطنيين، اتفق المشـ ــؤولي االتصـ ــنوي لمسـ تحديث النموذج  وفي االجتماع السـ

د عملـية التـحدـيث ـما ـلدى المنطـقة من االحتـياـجات واألولوـيات المشـــــترـكة التي يمكن تلبيتـها  اإلقليمي ألوروـبا.   وســـــتـحّدِ
ه العمل على وضــع المشــاريع اإلقليمية في المدى المتوســط. وأُنشــئ فريق عامل  باســتخدام التكنولوجيات النووية، وســتوّجِ

دة ستوضع في صيغتها النهائية في يضمُّ ممثلين عن الدول األ   .2022عضاء ليقود عملية التنقيح، وتمَّ إعداد مسوَّ

  أمريكا الالتينية والكاريبي

فيما يمثِّل معلماً بارزاً لمنطقة الكاريبي، أُنـشئت لجنة توجيهية معنية باإلطار االـستراتيجي اإلقليمي للتعاون التقني   -16
ة والجماعة الكاريبية، بمشـاركة مسـؤولي االتصـال الوطنيين ومسـاعديهم والمنظمات مع الدول األعضـاء في كل من الوكال

وـسوف تعمل اللجنة التوجيهية على رـصد التقدم المحرز في تنفيذ اإلطار االـستراتيجي اإلقليمي من خالل برنامج   اإلقليمية.
  التعاون التقني صوب تحقيق األولويات اإلقليمية المنصوص عليها.
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ً  دومينيك مويو، رئيسة الرابطة العالمية للعامالت في المجال النووي، متحدثة                                                                           
  في الفعالية الجانبية المشتركة بين الرابطة واتفاق أركال خالل المؤتمر العام للوكالة.

  

ة والـكاريبي وـقدَّـمت اـلدول األعضـــــاء في االتـفاق التـعاوني لترويج العلم والتكنولوجـيا النوويين في أمريـكا الالتينـي  -17
(اتـفاق أرـكال) والوـكاـلة اـلدعم إلنشـــــاء فرع إقليمي ـجدـيد لرابـطة الـعامالت في المـجال النووي في منطـقة أمريـكا الالتينـية 

وســوف يدعم  والكاريبي، وافتُتح هذا الفرع في فعالية جانبية خالل الدورة العادية الخامســة والســتين للمؤتمر العام للوكالة.
مشــاركة النســاء على قدم المســاواة في العلوم والتكنولوجيا النووية، من خالل الترويج لمســاهمتهن في    فرع الرابطة الجديد 

  األدوار التقنية والعلمية والقيادية في هذا المجال.

  برنامج العمل من أجل عالج السرطان

ت اسـتعراضـية باالشـتراك في إطار خدمة البعثات المتكاملة لبرنامج العمل من أجل عالج السـرطان، أوفدت بعثا  -18
ــحة العالمية إلى أوروغواي وجمهورية الكونغو الديمقراطية والعراق   ــرطان ومنظمة الصــ مع الوكالة الدولية لبحوث الســ

واســـــتُهلـَّت عمليات االســـــتعراض في أوزبكســـــتان  ونيـبال، كـما أوفدت بعثـتا مـتابـعة لدعم التنفـيذ في جامايـكا وهـندوراس.
ر برنامج العمل من أجل عالج السـرطان تقديم الدعم إلى سـري النكا بهدف  رية وكولومبيا.والجمهورية العربية السـو ويسـَّ

   إعداد خطة للعالج اإلشعاعي.

وُعقدت حلقات عمل وحلقات دراســية شــبكية لدعم تباُدل الدول األعضــاء للممارســات الجيدة في جهود مكافحة    -19
ــبيل تعزيز التعاون فيما بين بلد  ــرطان، في س ــرطان.الس ــأن مكافحة الس ــتديرة  ان الجنوب بش وُعقد اجتماع حول مائدة مس

ــأن  ــة بشـ ــرة لعمل الوكالة مناقشـ للجهات المانحة في حزيران/يونيه، أجرى خالله عدٌد من أبرز الجهات الداعمة والمناصـ
  األنشطة الجارية واالحتياجات التمويلية غير الملبَّاة.
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الدولية للطاقة الذرية والوكالة الدولية لبحوث السرطان ومنظمة الصحة العالمية أثناء االستعراض الذي خبراء من الوكالة 
أجروه لخدمات مكافحة السرطان في أوروغواي إلسداء المشورة للحكومة بشأن كيفية التعامل مع عبء السرطان المتزايد 

  في البلد.

من خبراء الوـكاـلة اـلدولـية للـطاـقة اـلذرـية والوـكاـلة اـلدولـية لبحوث وـبدأت عشـــــرة بـلدان تتلقى دعـماً اســـــتشـــــارـيا   -20
وسـاهمت المنظمات الثالث في   السـرطان ومنظمة الصـحة العالمية من أجل وضـع خطط وطنية شـاملة لمكافحة السـرطان.

عدة التقنية من وتلقت خمـسة بلدان المـسا إجراء اـستعراض منتـصف المدة للخطة الوطنية لمكافحة الـسرطان في أحد البلدان.
وفي إطار مبادرة الشــراكة مع البنك اإلســالمي للتنمية من أجل مكافحة ســرطانات النســاء،  أجل إعداد وثائق قابلة للتمويل.

ــتان بمبلغ  ــندوق  مليون يورو تقريباً. 71.2وافق البنك اإلســـالمي للتنمية على وثيقة قابلة للتمويل من أوزبكسـ ووافق الصـ
تـصادية العربية على وثيقة قابلة للتمويل من تـشاد، أُِعدَّت بمـساعدة تقنية من الوكالة، لتمويلها بمبلغ قدره الكويتي للتنمية االق

  مليون يورو. 19.6

  تعزيز جودة برنامج التعاون التقني 

ــاريع المصــممة والمقترحة لبرنامج التعاون التقني في الفترة 2021في عام    -21 ــتعرضــت الوكالة المش –2022، اس
د على أهمية إقامة الروابط بين تـصميم مـشاريع   ،2023 باتباع نهج قائم على مراعاة حافظة المـشاريع الخاـصة بكل بلد يـشّدِ

   التعاون التقني واألطر البرنامجية القُطرية من أجل تحقيق التناغم في التخطيط والتصميم وتعزيز الرصد.

% 71% صعوداً من  82، ليصل إلى  2020ي المشاريع عن عام  وارتفع معدَّل تقديم تقارير تقييم التقدم المحرز ف  -22
ويوفِّر تقديم هذه التقارير فرصـة لتسـجيل التقدم المحرز في المشـاريع صـوب تحقيق المخرجات والنتائج  في العام السـابق.

   المنشودة.

زت عمليات تعريف2021وأُدخلت تحســـينات على إدارة المعارف والتدريب في عام    -23 الموظفين الجدد  : حيث ُعّزِ
ودعماً للفعالية فيما يخصُّ مشتريات التعاون التقني،   بنظام العمل وتوجيههم وتسليمهم مهامهم وتقاسم المعارف بين األقران.

   صدرت إرشادات للجهات النظيرة والمستخدمين النهائيين تبيِّن أدوارهم ومسؤولياتهم في عملية الشراء.
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  التواصل الخارجي واالتصاالت

على    -24 يزيــد  مــا  التعــاون   170نُشـــــر  عن  مقــاالً 
ي ـن ـق ـت وات    اـل ـن ـق ت  لـــَّ وـظ ـكي.  ـــب الشـــ وكـــالـــة  اـل ع  وـق ـم ى  ـل ـع

ــل ــأن   التواص ــل بش ــيلة مهمة ومجانية للتواص االجتماعي وس
طائفة واسـعة من األنشـطة اإلنمائية التي تضـطلع بها الوكالة، 
ــور   ــل الخارجي منها المنشــ ــدرت مواد جديدة للتواصــ وصــ

 :The IAEA Technical Cooperation Programmeالمعنون  

Selected Highlights 2020   :برـنامج الوـكاـلة للتـعاون التقني")
   .")2020لم بارزة مختارة من عام معا

وُعقدت حلقتان دراســيتان افتراضــيتان عن التعاون    -25
التقني لفائدة األوـساط الدبلوماـسية في برلين وبروكـسل وجنيف 

اريس، وفي نيويورك. د الحلقتين هو  وـب ان الهـدف من عـق وـك
ــاهمته في األولويات اإلنمائية   للدول األعضــاء، بما في ذلك تحقيق أهداف التنمية إذكاء الوعي ببرنامج التعاون التقني ومس

   المستدامة.

وشــهدت الدورة العادية الخامســة والســتون للمؤتمر العام للوكالة تنظيم أربع فعاليات جانبية بشــأن التعاون التقني   -26
رية في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية" حملت العناوين التالية:  ، و"برنامج التعاون التقني في  "تعزيز تنمية الموارد البـش

ــيا والمحيط الهادئ: مســـاهمة كبيرة في مجال التنمية"، و"تطوير القدرات من أجل اســـتخدام تقنيات النظائر المســـتقرة  آسـ
اسـتخداماً أوسـع لتحديد مصـادر غازات الدفيئة في الغالف الجوي"، و"افتتاح الفرع اإلقليمي للرابطة العالمية للعامالت في  

  النووي في منطقة اتفاق أركال".المجال 

   التعاون مع منظومة األمم المتحدة

ــخير العلوم والتكنولوجيا النووية للتكيُّف مع تغيُّر    -27 في كانون الثاني/يناير، عقدت الوكالة فعالية جانبية بعنوان "تسـ
ل الفـعالـيات الـجانبـية ووســـــاـئل  ، وشـــــارـكت بكـثاـفة من خال2021المـناخ" في مؤتمر القـمة المعني ـبالتكيف مع المـناخ لـعام 

التواصــل االجتماعي خالل الدورة الســادســة والعشــرين لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشــأن تغير  
  المناخ، المعقود في تشرين الثاني/نوفمبر في غالسكو بالمملكة المتحدة.

لمتحدة المتعدد أصــــحاب المصــــلحة المعني بتســــخير العلم ونظَّمت الوكالة فعاليتين جانبيتين في منتدى األمم ا  -28
  19-والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض أهداف التنمية المســـتدامة (بعنوان "من التصـــدي للطوارئ الناجمة عن جائحة كوفيد 

ــياســي الرفيع ال ــتوى  إلى اإلجراءات المتكاملة للتصــدي لألمراض الحيوانية المصــدر")، وفي منتدى األمم المتحدة الس مس
ــخير العلوم والتكنولوجيا النووية لدعم اتخاذ إجراءات متكاملة لتعزيز تعافي البلدان بعد الجائحة"). ــاركت  (بعنوان "تس وش

الوكالة، إلى جانب برنامج األغذية العالمي وـصندوق األمم المتحدة للـسكان، في فعالية جانبية في الدورة الـسادـسة والـسبعين 
  ونُُهج تعزيز النُُظم الصحية. 19-متحدة بشأن التصدي لجائحة كوفيد للجمعية العامة لألمم ال

هة من إدارة الشـــؤون االقتصـــادية واالجتماعية التابعة لألمم   -29 وشـــاركت الوكالة في الدعوة المفتوحة الثانية الموجَّ
المـستدامة، حيث قدَّمت ـسبع   المتحدة لتقديم الممارـسات الجيدة وقـصص النجاح والدروس المـستفادة المتـصلة بأهداف التنمية

 ممارسـات جيدة متصـلة بأهداف التنمية المسـتدامة تتعلق بدعم الوكالة للدول األعضـاء في مجموعة متنوعة من المجاالت.

ويمكن االطالع على جميع الممارـسات الجيدة الـسبع المتـصلة بأهداف التنمية المـستدامة على الموقع الـشبكي الخاص بإدارة  
  صادية واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة.الشؤون االقت

  

  2021التعاون التقني في عام 

ً                                           مقاال  عن التعاون التقني على موقع الوكالة الشبكي 172       

      ً                                            متابعا  لحساب برنامج التعاون التقني التابع للوكالة  7082
                    ً تغريدة منشورة (صعودا    464و IAEATCعلى تويتر @

  ) 2020تغريدة في عام  360من 

على تويتر  PACT      ً              متابعا  لحساب برنامج  2254
@iaeapact تغريدات منشورة 409و   

   LinkedIn      ً          متابعا  عبر موقع  4356

    ً                                        عضوا  في مجموعة خريجي برنامج التعاون التقني   1682
  LinkedInعلى موقع 
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  اتفاقات الشراكة والترتيبات العملية

عدة شــراكات جديدة متصــلة بالتعاون التقني، مع كّلٍ من الشــراكة العالمية للعمل  2021أبرمت الوكالة في عام    -30
ــتيكية، والمنظمة العالمية لألرصــاد الجوية،  والوكالة الصــينية للتعاون اإلنمائي الدولي، وهيئة بشــأن التلوث بالمواد البالس

، والجمعية اإلســـبانية للوقاية من (C/Canالطاقة الذرية الباكســـتانية، ومؤســـســـة دعم المدن في مواجهة تحدي الســـرطان (
عاعات. بانيا، بهدف البناء عل اإلـش عة في إـس ة الوطنية للنفايات المـش ـس راكة واحدة قائمة، مع المؤـس ى النتائج وجرى تمديد ـش

   المحقَّقة ومواصلة العمل المشترك في مجال التصرف في النفايات المشعة.

وتجمع الشـــراكة العالمية للعمل بشـــأن التلوث بالمواد البالســـتيكية بين الحكومات واألعمال التجارية والمجتمع    -31
لعالمي والوطني، بهدف إخالء العالم من المدني من أجل ترجمة االلتزامات المتعهَّد بها إلى عمل ملموس على الصــعيدين ا

وســوف تتعاون الوكالة بصــفتها عضــو منتســب في الشــراكة مع ســائر   النفايات البالســتيكية والتلوث بالمواد البالســتيكية.
ــتيكية (مبادرة نيوتك لمكافحة   ــخير التكنولوجيا النووية لمكافحة التلوث بالمواد البالسـ ــاء من أجل تفعيل مبادرة تسـ األعضـ

  تلوث بالمواد البالستيكية).ال

عَت الصــــيغة النهائية التفاق بين المنظمة العالمية لألرصــــاد الجوية والوكالة في عام    -32 وُوقِّعت في   2021وُوضــــِ
وتعهـَّدت المنظمـتان ـبالعـمل مـعاً على مـكافـحة اآلـثار المترتِّـبة على تغيُّر المـناخ والتلوث في إـطار  .2022ـكانون الـثاني/يـناير  

التعاون التقني األقاليمي المعنون "تطوير القدرات من أجل اســتخدام تقنيات النظائر المســتقرة اســتخداماً أوســع  مشــروع
  لتحديد مصادر غازات الدفيئة في الغالف الجوي".

ــينية للتعاون اإلنمائي الدولي من أجل تعزيز العمل لدعم البلدان    -33 وضـــمَّت الوكالة جهودها إلى جهود الوكالة الصـ
تدامة، وتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي.ا ومن المتوقع أن يدعم  لنامية في تحقيق أهداف التنمية المـس

ـهذا االتـفاق أيضـــــاً تنفـيذ مـبادرة نيوـتك لمـكافـحة التلوث ـبالمواد البالســـــتيكـية ومـبادرة العـمل المتـكاـمل لمـكافـحة األمراض 
   اك).الحيوانية المصدر (مبادرة زودي

  

ّ ِ      وو ق  عت في   ُ تشرين األول/أكتوبر مذكرة تفاهم مع الوكالة الصينية للتعاون اإلنمائي الدولي، وهي األولى من نوعها بين    14 
  الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإحدى المؤسسات اإلنمائية أو مؤسسات المعونة الوطنية.  
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ــتان  -34 ــتخدمي التكنولوجيا ووقَّعت الوكالة وهيئة الطاقة الذرية الباكسـ ن الرقابيين ومسـ ــوف تمّكِ ية ترتيبات عملية سـ

النووية من أفريقيا وآســيا ومنطقة المحيط الهادئ من االســتفادة مما لدى الهيئة من خبرات طويلة في إدارة مشــاريع القوى 

  النووية والتكنولوجيا النووية.  

) لفائدة مرـضى الـسرطان في  C/Canتحدي الـسرطان (وأبرمت الوكالة ـشراكة مع مؤـسـسة دعم المدن في مواجهة   -35

المدن في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، مع التركيز على تحسين إمكانية الحصول على خدمات عالية الجودة في  

   مجال الطب اإلشعاعي.

عاعات من أجل تعزيز ال  -36 بانية للوقاية من اإلـش تعاون في مجال الوقاية من وُوقِّعت ترتيبات عملية مع الجمعية اإلـس

   اإلشعاعات.

                        َّ                        األنشطة واإلجراءات المنف ذة بمقتضى اتفاقات قائمة

في إطار الترتيبات العملية القائمة بين الوكالة ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصـناعية، ُوضـع مـشروعان إقليميان   -37

ويجري بذل الجهود من أجل حـشد  الـصمود أمام تغيُّر المناخ.مـشتركان جديدان بـشأن ـسالمة األغذية والزراعة القادرة على 

  الموارد لكال المشروعين. 

ودعـمت الترتيـبات العملـية للتـعاون الثالثي الموقَّـعة بين كمبودـيا وجمهورـية الو اـلديمقراطـية الشـــــعبـية وفيـيت ـنام    -38

تها فييت نام لفائدة  المؤسـسـات الكمبودية بشـأن الوقاية من اإلشـعاعات واألمان اإلشـعاعي،  فعالياٍت تدريبيةً افتراضـيةً نظمَّ

ــعاعية، واالختبار غير المتلف. ــية في   والتطبيق الصــناعي للمعالجة اإلش ــها أيضــاً توفير منح دراس ودعمت الترتيبات نفس

   فييت نام لمتدربين من جمهورية الو الديمقراطية الشعبية.

ة المتكاملة لبرنامج العمل من أجل عالج السـرطان، والدعم االسـتشـاري للخطط ومن خالل البعثات االسـتعراضـي  -39

الوطنـية لمـكافـحة الســـــرـطان، وبعـثات مـتابـعة تقييـمات مـكافـحة الســـــرـطان، تعـمل الوـكاـلة اـلدولـية للـطاـقة اـلذرـية مع الوـكاـلة 

امل رطان بطريقة ـش رطان ومنظمة الصـحة العالمية من أجل التصـدي للـس نوية   ة.الدولية لبحوث الـس اورات الـس وخالل المـش

ــرطان،  التي تجريها المنظمات الثالث، أُحرز تقدُّم في الجهود المبذولة من أجل زيادة أوجه التآزر في تقييمات مكافحة السـ

ومن خالل برنامج العمل من أجل عالج الســـرطان،  وتبســـيط عملية جمع البيانات، والتعاون بشـــأن جهود حشـــد الموارد.

عملها مع مؤســـســـة توفير الرعاية لمرضـــى الســـرطان في جميع أنحاء العالم، واالتحاد الدولي لمكافحة  واصـــلت الوكالة  

الســــرطان، وبرنامج األمم المتحدة المشــــترك المعني بفيروس نقص المناعة البشــــرية/متالزمة نقص المناعة المكتســــب 

  (اإليدز)، من أجل تنفيذ الشراكات القائمة.

  المساعدة التشريعية

صــلت الوكالة تقديم المســاعدة التشــريعية للدول األعضــاء من خالل تنظيم حلقات العمل وإيفاد البعثات وعقد وا  -40

ــداء المشــورة والتدريب فيما يتعلق بوضــع التشــريعات الوطنية وتنقيحها وباالنضــمام إلى  االجتماعات بهدف التوعية وإس

ـصة لبلد بعينه  وتلقَّت   الـصكوك القانونية الدولية ذات الـصلة وتنفيذها. ـسبع دول أعـضاء المـساعدة التـشريعية الثنائية المخصـَّ

نشــاطاً افتراضــيا بشــأن جوانب   12وُعقد  في شــكل تعليقات مكتوبة ومشــورة بشــأن صــياغة التشــريعات النووية الوطنية.

وفي ســياق متابعة    مختلفة من القانون النووي، كبديل متاح عبر اإلنترنت لبعض األنشــطة التي تُعقد بالحضــور الشــخصــي

عمليات اســتعراض التشــريعات، لفائدة األردن وأرمينيا وإندونيســيا وباراغواي وبوتســوانا وتركيا وســري النكا وفييت نام  

هتان بشــــأن القانون  وكرواتيا وكوت ديفوار وكولومبيا ومالي. وباإلضــــافة إلى ذلك، ُعقدت حلقتا عمل افتراضــــيتان موجَّ

ين والمســؤولين في البعثات الدائمة في برلين وبروكســل وجنيف وباريس ونيويورك بلمحة عامة النووي لتزويد الدبلوماســي

عالية المستوى عن القانون النووي الدولي والوطني، والدور الذي تضطلع به الوكالة في وضع القانون النووي وتنفيذه، بما  
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كما ُعقدت ثالث حلقات عمل إقليمية ودون إقليمية بشـأن  في ذلك المسـاعدة المقدَّمة من خالل برنامج المسـاعدة التشـريعية.

القانون النووي لفائدة الدول األعضاء الناطقة باللغة اإلنكليزية في أفريقيا وفي أمريكا الالتينية والكاريبي، والدول األعضاء 

   الناطقة باللغة الفرنسية في أفريقيا.

بب جائحة كوفيد   -41 ت الوكالة إلى تأجيل عقد دورة عام  ،  19-ونظراً للقيود المفروضـة بـس من الفعالية   2021اضـُطرَّ
مها معهد القانون النووي حتى عام  ــنوية التي ينّظِ ــية  .2022التدريبية األقاليمية السـ ــلة الحلقات الدراسـ ــلسـ وانطالقاً من سـ

ة من الحلقات الدراســية بشــأن القانون النووي، أطلقت الوكالة ســلســلة جديد  2021الشــبكية التفاعلية التي ُعقدت في عام 
ز على قضـــايا الســـاعة في مجال القانون النووي. لتنظيم مؤتمر    2021وكان التخطيط جاريا خالل عام  الشـــبكية التي ترّكِ

ر عقده في مقر الوكالة الرئيسي في عام    .2022الوكالة الدولي األول بشأن القانون النووي: الحوار العالمي، والمقرَّ

  بالمعاهداتالفعالية الخاصة 

ــتين للمؤتمر العام للوكالة، لتتيح   -42 ــة والس ــنوية الخاصــة بالمعاهدات أثناء الدورة العادية الخامس ُعقدت الفعالية الس
للدول األعضـاء فرصـة إضـافية إليداع صـكوك التصـديق على المعاهدات المتعددة األطراف الموَدعة لدى المدير العام، أو  

وركَّزت الفـعالـية على المـعاهدات المتـعددة األطراف  الموافـقة عليـها أو االنضــــــمام إليـها.صـــــكوك قبول تـلك المـعاهدات أو 
  المتعلقة باألمان واألمن النوويين وبالمسؤولية المدنية عن األضرار النووية.
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  تحسين إدارة مستودعات المياه الجوفية في ناميبيا

  

ُ                                          ناميبيا هي البلد األفريقي األكثر جفافا  جنوب الصحراء الكبرى، وهي ع رضة لنوبات الجفاف وتعاني من محدودية موارد                             ً                                    
  المياه العذبة. 

ــرب حول العالم.  -1 ــبب      ِّ                                           توف  ر المياه الجوفية نصــف مياه الش ــهد  وبس          ُّ                                        تأثير تغي ر المناخ في موارد المياه الجوفية، تش
وفي ظل إعالن حالة الطوارئ بسبب الجفاف  بلدان عديدة، ومنها ناميبيا، تداعيات شديدة على توافر المياه العذبة ونوعيتها.

َّ          واألحوال الجوية المتزايدة التطر ف في الـسنوات األخيرة، يرى الخبراء أن  المعدل ا 2019في عام  لـسنوي لـسقوط األمطار                               ُّ                                   
                                                     ُّ                   وتتزايد أعداد الـسكان المقيمين في العاصـمة ويندهوك وتدف قات الوافدين إليها                                                ربما لم يعد كافي ا لتجديد موارد المياه الجوفية.

  وإلى المدن الساحلية، مما يزيد من صعوبة الكفاح الذي تخوضه ناميبيا من أجل المحافظة على إمدادات المياه.

ت الوـكاـلة مع وزارة الزراـعة والمـياه واســـــتصـــــالح األراضـــــي في ـناميبـيا والمعـهد االتـحادي للعلوم وـقد تـعاوـن  -2
ُّ                    الجيولوجـية والموارد الطبيعـية في ألـمانـيا ـلدراســـــة الموارد الـمائـية في ـناميبـيا من أـجل حـمايتـها والـتأكـ د من توافر إـمدادات                                                                                                  

                                                        َّ  لكـشف عن معلومات عن طبيعة المياه وتاريخها وتدفقها، ومن ثم   ويـستخدم المـشروع النظائر ل كافية من المياه طوال الـسنة.
  التمكين من تقييم توافر المياه في المستودعات الجوفية.

  

  

 دراسة حالة
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ديفيد، أخصــائية الهيدرولوجيا في وزارة الزراعة والمياه واســتصــالح األراضــي في    وقالت الســيدة آنا كاوبوكو  -3

ا أمر  في ـغاـية األهمـية للمـحافـظة على وجود  اه الجوفـية الموجودة ـلديـن ا: "إن  اســـــتـخدام النـظائر في تقييم موارد المـي َّ                                                                 ٌّ                                  ـناميبـي             
جفاف، سـيصـير مسـتودع المياه الجوفية في ويندهوك فإذا ما عانينا من نوبة  مصـادر موثوقة للمياه في جميع أنحاء البالد. 

      َّ                          بيد أن ه من غير الواضــــح كيف يمكن   هو مصــــدر المياه االحتياطي للمدينة ويمكن أن يدوم لثالث ســــنوات على األقل.  
                                       ِّ              الستخدام المستودع على هذا النحو أن يؤث  ر في مستقبله".

ً                                           وبناء  على تحليل التطور الزمني لتوزيع األمطار في    -4 ناميبيا أثناء موســم الصــيف المطير وموســم الشــتاء الجاف      
ــبب تغي ر   ــتوى توافر المياه الجوفية في حاالت الجفاف بســ ــتخدام النظائر، ح د  دت الكيفية التي يمكن أن يتغي ر بها مســ ُ ِّ                            َّ                                                        ُّ   باســ                    

نة عن ديناميات المياه الجوفية، يمكن للخبراء في ناميبيا إدار المناخ. ــ  َّ                                                            ومن خالل المعارف المحســ ة الموارد المائية بطريقة                       
  .2019أفضل، وتالفي حاالت الطوارئ المائية من قبيل نوبة الجفاف التي وقعت في عام 

ــتخدام النظائر لتقييم وإدارة  2021  ُ                   وأ طلقت في أيار/مايو    -5 ــاركين على فهم كيفية اسـ ــاعدت المشـ دورة تدريبية سـ
يفيد: "لقد تعلمنا في الدورة التدريبية كيفية التخطيط لرحالتنا الميدانية وقالت الســيدة كاوبوكو د  المياه الجوفية بطريقة دقيقة.

   وجمع عينات النظائر المستقرة، وكذلك االعتبارات والمعدات الالزمة لجمع عينات عالية الجودة ألغراض التحليل".

 بالغة بســـبب                                                                               ً وبدأت الدراســـة بأخذ عينات من مســـتودع كويســـب، وهو مصـــدر للمياه الجوفية يواجه ضـــغوطا    -6
      ُ                               وسـوف ت سـتخدم النتائج المسـتمدة من هذه   اسـتخدامه في توفير المياه لمدينتي والفيس باي وسـواكوبموند اآلخذتين في النمو.

                  ُّ            ُّ                                                                                     العينات في التنب ؤ بتأثير تغي ر المناخ في موارد المياه الجوفية الوطنية في المستقبل، ولتوجيه أنشطة الحماية والحوكمة.

َّ         وقالت الـسيدة آنا غريغوريان، مـسؤولة إدارة البرامج المكل فة من الوكالة بتنـسيق األنـشطة في ناميبيا: "إن  اـستخدام   -7                                            َّ                                                      
َّ        النظائر مجال شــديد األهمية في التكي ف مع تغي ر المناخ. وعن طريق تقديم المســاعدة التقنية وبناء القدرات الموج ه ألهداف                                                               ُّ        ُّ                                 

رار على إقامة الشــراكات والجســور من أجل تنســيق تدابير التصــدي لحاالت الطوارئ بســبب     َّ                       محد دة، تعمل الوكالة باســتم
   نوبات الجفاف، ولضمان تمكين البلدان من إدارة الموارد المائية بطريقة مستدامة".
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الدعم العالمي لمعدات االختبار القائمة على التقنيات النووية  

  19-واللوازم الطبية والتدريب في سياق التصدي لجائحة كوفيد

  

تعمل الوكالة على تزويد البلدان واألقاليم في شتى أنحاء العالم بالمعدات الالزمة لتمكينها من استخدام إحدى التقنيات  
(الصورة  .19-                                                                          ِّ             المستمدة من المجال النووي ألغراض الكشف السريع عن اإلصابة بفيروس كورونا المسب  ب لمرض كوفيد 

  مهداة من منظمة البحث العلمي في ساموا.) 

ً                                          َّ                                      بـناء  على طـلب الحكوـمات في جميع أنـحاء الـعالم، وف رت الوـكاـلة مـعدات اختـبار اإلصـــــاـبة بكوفـيد   -1 واـلدعم ذا   19-    
وقد بدأ توفير هذه      ً        ً                                      بلدا  وإقليما  من أجل الكشـف السـريع والدقيق عن المرض. 129مختبرات في    305الصـلة لما مجموعه 

مليون يورو وحصــول  3.5هد تخصــيص تمويل إضــافي بلغ نحو الذي شــ 2021      َّ         واســتمر  في عام    2020المعدات في عام 
  بلدان إضافية على الدعم مثل ساموا وسورينام.

                                                                 َّ                                        وـقال الـمدير الـعام للوـكاـلة، الســــــيد راـفائـيل ـمارـيانو غروســـــي: "لـقد امـتد  ـتأثير العـمل اـلذي قمـنا ـبه من أـجل إنـقاذ    -2
ن. وعن طريق تـقديم ـيد العون للبـلدان المحـتاـجة بتوفير  األرواح وســــــبل العيش إلى مســـــاـعدة الماليين من الـناس حتى اآل

                                                        ً المعدات الضرورية، ساهمنا في حماية المجتمع الدولي عموما .

  

  

 دراسة حالة
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ائـمة على تقنـية التـفاـعل   -3 وـتدعم المســـــاـعدات المـقدـمة من الوـكاـلة البـلدان في تعزيز اســـــتـخدامـها لالختـبارات الـق

لـسل والنـسخ العكـسي آني ا  تخداما  للكـشف عن مواد وراثية  –  (RT-PCR)                                       البوليميري المتـس ع اـس يلة األدق واألوـس                                 ً                      وهي الوـس
هي طريقة مســــتمدة من المجال النووي تدعم الوكالة،  PCRوتقنية                ِّ                               بعينها من مســــب  بات األمراض، بما فيها الفيروســــات.

  بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو)، استخدامها للكشف عن األمراض الحيوانية منذ عقود.

َّ                                   وقد ـشك لت المـساعدات المتعلقة بجائحة كوفيد   -4 كالة هذه      ِّ      وتقد  م الو               ٍّ                          أكبر عملية تـصد   للطوارئ في تاريخ الوكالة. 19-      
، بهدف  2021–2020                                               ُ                                         المســاعدات من خالل مشــروع أقاليمي للتعاون التقني أ نشــئ في إطار برنامج التعاون التقني للفترة 

ِ                    وإلى ـجاـنب المـعدات، تزو  د الوـكاـلة المختبرات  تلبـية احتـياـجات البـلدان في ـحاالت تفشـــــي األمراض والطوارئ والكوارث.  ّ                      
                  َّ                              وتشــمل المواد المقد مة لوازم األمان البيولوجي، مثل  .RT-PCRة إلجراء اختبارات      ً                            أيضــا  بالكواشــف والمســتهلكات الالزم

  معدات الوقاية الشخصية وخزانات المختبرات الالزمة لضمان األمان في مناولة العينات المأخوذة وتخزينها وتحليلها.

القطاع الصـحي وفي المختبرات عن طريق     ِّ              ً                                                 وتقد  م الوكالة أيضـا  المسـاعدة التقنية والمشـورة للمهنيين العاملين في    -5
ــبكية ومقاطع الفيديو عبر اإلنترنت. ــية الش ــاء   إتاحة الحلقات الدراس ــأن إنش ــادات بش ــمولة إرش وتتضــمن المواضــيع المش

ــمان أخذ العينات وتخزينها   ــخيص الجزيئي، وتقييم المعدات المطلوبة، وتدابير مراقبة الجودة الالزمة لضــ مختبرات التشــ
  طريقة سليمة.وتحليلها ب

لمقدمي الخدمات الصــحية في مرافق    19-وباإلضــافة إلى ذلك، عقدت الوكالة حلقة دراســية شــبكية حول كوفيد   -6
الطب النووي وطب األـشعة، ـساعدت من خاللها المهنيين العاملين في القطاع الصـحي على تعديل إجراءات العمل النمطية 

  ن مخاطر انتقال العدوى بالفيروس في أوساط المرضى والموظفين والجمهور.المعمول بها لديهم والتقليل إلى أدنى حد م

تخدام التقنيات النووية في  2021      َّ                    كما قد مت الوكالة خالل عام    -7 ، من خالل المركز المـشترك بين الفاو والوكالة الـس
لبيطرية، بما في ذلك  إلى المختبرات الطبية وا  19-األغذية والزراعة، إرشــــادات ومعلومات بشــــأن الكشــــف عن كوفيد 

ــحة العالمية. ــادرة من منظمة الصـ ــة بالتعر ف على الفيروس وفقا  للمبادئ التوجيهية الصـ                                     ُّ                  ً                                                   إجراءات العمل النمطية الخاصـ
     ً  كيانا     14                                          ُّ الذي تقوده منظمة الـصحة العالمية، والذي يـضم    19-                 ً                                    والوكالة عـضو أيـضا  في فريق إدارة األزمات المعني بكوفيد 

  متحدة.     ً         تابعا  لألمم ال

 



 المرفق 

بحســـــب البرـنامج والبرـنامج  2021تخصـــــيص الميزانـية الـعادـية واســـــتـخدام الموارد في ـعام   -1ألف  الجدول  
 الرئيسي (باليورو)

بحـسب البرنامج   2021اـستخدام موارد ـصندوق البرنامج العادي الخارجة عن الميزانية في عام   -2ألف  الجدول  
 (باليورو)والبرنامج الرئيسي 

المصـروفات (المبالغ المدفوعة) من صـندوق التعاون التقني بحسـب المجال التقني والمنطقة في   -(أ)3ألف  الجدول  
  2021عام 

  (أ)3رسم بياني للمعلومات الواردة في الجدول ألف     -(ب)3ألف  الجدول  

  ، بحسب نوع االتفاق2021عام كمية المواد النووية الخاضعة لضمانات الوكالة في نهاية   -4ألف  الجدول  

ــمانات الوكالة    -5ألف  الجدول   ــعة لضـ عدد المرافق ومناطق قياس المواد النووية الواقعة خارج المرافق الخاضـ
  2021خالل عام 

ــغيرة (  -6ألف  الجدول   ــافية وبروتوكوالت كميات صـ ــمانات وبروتوكوالت إضـ  31في  الحالة عقد اتفاقات ضـ
  )2020 ديسمبركانون األول/

ِ ّ                                                          المشـــــارـكة في المـعاـهدات المتـعد  دة األطراف التي يكون الـمدير الـعام هو الوديع لـها (الـحاـلة في   -7ألف  الجدول                              
  )2021كانون األول/ديسمبر  31

                             ً        ً    َّ  ً                                             الدول األعضــاء التي عقدت اتفاقا  تكميليا  منق حا  بشــأن تقديم المســاعدة التقنية من جانب الوكالة     -8ألف  الجدول  
  )2021انون األول/ديسمبر ك 31(الحالة في 

كانون األول/ديســمبر   31قبول تعديل المادة الســادســة من النظام األســاســي للوكالة (الحالة في    -9ألف  الجدول  
2021(  

ة في    -10ألف  الجدول   اـل ة (الـح اـل ــاســـــي للوـك ة عشـــــرة من النظـام األســـ ادة الرابـع ل الـم دـي انون   31قبول تـع ـك
  )2021األول/ديسمبر 

اـلة و/أو   -11ألف  الجدول   ا تـحت رـعاـية الوـك ادـه ا واعتـم اـهدات المتـعددة األطراف التي جرى التـفاوض عليـه المـع
        ُ                       ً                   ُّ               التي ي عتبر المدير العام وديعا  لها (الحالة والتطو رات ذات الصلة)

كانون األول/ديسـمبر   31(الحالة في    مفاعالت القوى النووية قيد التشـغيل وقيد التشـييد في العالم  -12ألف  الجدول  
2021(  

  مشاركة الدول األعضاء في أنشطة مختارة للوكالة  -13ألف  الجدول  

بعثات خدمة االـستعراـضات المتكاملة المتعلقة بالتـصرف في النفايات المـشعة والوقود المـستهلك،   -14ألف  الجدول  
  2021واإلخراج من الخدمة واالستصالح (بعثات أرتميس) في عام 

  2021) في عام EduTAيم والتدريب (بعثات بعثات تقييم التعل  -15ألف  الجدول  

ُ َّ                                         مراكز االمتياز الدولية المس م اة من الوكالة والقائمة على مفاعالت البحوث  -16ألف  الجدول                               



) في imPACTالبعثات المتكاملة لبرنامج العمل من أجل عالج الســــرطان التابع للوكالة (بعثات    -17ألف  الجدول  
  2021عام 

  2021) في عام INIRبعثات االستعراض المتكامل للبنية األساسية النووية (بعثات   -18ألف  الجدول  

ــية النووية فيما يخص    -19ألف  الجدول   ــاســ ــتعراض المتكامل للبنية األســ ُّ بعثات االســ  مفاعالت البحوث (بعثات                                                         
INIR-RR 2021) في عام  

  األكاديمية الدولية لإلدارة النووية  -20ألف  الجدول  

  2021) في عام INSARRبعثات التقييمات المتكاملة ألمان مفاعالت البحوث (بعثات   -21ألف  الجدول  

  2021) في عام IPPASة (بعثات بعثات الخدمة االستشارية الدولية المعنية بالحماية المادي    -22  ألفالجدول  

  2021) في عام IRRSبعثات خدمة االستعراضات الرقابية المتكاملة (بعثات     -23الجدول ألف  

) في ـعام KMAVبعـثات في إـطار ـخدـمة زـيارات المســـــاـعدة في مـجال إدارة المـعارف (بعـثات     -24الجدول ألف  
2021  

  2021) في عام OSARTغيل (بعثات بعثات فرقة استعراض أمان التش    -25الجدول ألف  

  2021) في عام SALTOبعثات جوانب أمان التشغيل الطويل األجل (بعثات     -26الجدول ألف  

  2021) في عام SCCIPبعثات عملية التحسين المستمر لثقافة األمان (بعثات     -27الجدول ألف  

  2021) في عام SEEDبعثات خدمة تصميم المواقع واألحداث الخارجية (بعثات     -28الجدول ألف  

  2021) في عام TSRبعثات استعراض األمان التقني (بعثات     -29الجدول ألف  

  2021                       َّ           ُ ِ َّ          المشاريع البحثية المنسـ قة التي است ه ل ت في عام           -30 الجدول ألف

  2021                       َّ           ُ            المشاريع البحثية المنسـ قة التي است كملت في عام         - 31 الجدول ألف

  2021المنشورات التي صدرت في عام          -32 الجدول ألف

ُ                                  الدورات التدريبية التي ع قدت في إطار التعاون التقني في عام        - 33الجدول ألف                          2021  

  ئل التواصل االجتماعي حسابات الوكالة المؤسسية على وسا        -34الجدول ألف 

  2021عدد وأنواع المرافق الخاضعة للضمانات بحسب الدولة خالل عام     -(أ)35الجدول ألف 

  2021المرافق الخاضعة لضمانات الوكالة أو المحتوية على مواد خاضعة للضمانات خالل عام     -(ب) 35الجدول ألف 

  

ــوظـــة: ــح ــل ــف   م أل ــن  م ــجـــداول  ــف    30ال أل ــى  ــط:   35إل ــراب ال ــالل  خ ــن  م ــط  ــق ف ــرنـــت  ــت اإلن ــر  ــب ع ــتـــاحـــة  م
www.iaea.org/publications/reports  
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  بحسب البرنامج والبرنامج الرئيسي (باليورو)  2021تخصيص الميزانية العادية واستخدام الموارد في عام    -1الجدول ألف 

  البرنامج الرئيسي/البرنامج 

الميزانية األصلية  
(على أساس سعر  
صرف دوالر واحد  
 مقابل يورو واحد)

 –                َّ   الميزانية المعد لة 
على أساس سعر 
صرف دوالر واحد  

 يورو)  0.843مقابل 

  اإلنفاق 
استخدام  
  الموارد 

  األرصدة 

  (ج)   (ب)   (أ) 
(د) =  
  (ج)/(ب) 

- (هـ) = (ب)
  (ج) 

      

 القوى النووية ودورة الوقود النووي والعلوم النووية -1البرنامج الرئيسي  
    

  )  62 232(% 101.9  3 344 565  3 282 333  3 360 351  اإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة المشتركة 
  452 321  % 95.0  8 535 574  8 987 895  9 239 624  القوى النووية 

  19 748  % 99.7  7 691 997  7 711 745  7 914 211  دورة الوقود النووي والتصرف في النفايات
بناء القدرات والمعارف النووية من أجل تنمية الطاقة 

  المستدامة 
073 925 10  368 648 10  801 370 10  97.4 %  567 277  

  181 347  % 98.3  10 265 623  10 446 970  10 636 040  العلوم النووية 

  868 751  % 97.9  40 208 560  41 077 311  42 075 299  1مجموع البرنامج الرئيسي 
      

 التقنيات النووية من أجل التنمية وحماية البيئة  -2البرنامج الرئيسي  
    

 )  338 620(% 104.1  8 651 584  8 312 964  8 413 869  اإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة المشتركة 
  )  97 134(% 100.8  12 140 727  12 043 593  12 258 340  األغذية والزراعة 

  28 312  % 99.7  8 759 511  8 787 823  8 989 368  الصحة البشرية 
 )  343 195(% 109.2  4 091 657  3 748 462  3 813 179  الموارد المائية 

  155 047  % 97.7  6 511 242  6 666 289  6 799 753  البيئة 
  617 189  % 75.0  1 850 838  2 468 027  2 513 403  إنتاج النظائر المشعة والتكنولوجيا اإلشعاعية 

  21 599  % 99.9  42 005 559  42 027 158  42 787 912  2مجموع البرنامج الرئيسي 

303108414756384031063140      األمان واألمن النوويان  -3البرنامج الرئيسي  

 )  140 071(% 103.5  4 178 164  4 038 093  4 147 204  اإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة المشتركة 
ُّ                            التأه ب والتصدي للحادثات والطوارئ         719 539 4  103 427 4  170 295 4  97.0 %  933 131  

  521 498  % 95.1  10 031 321  10 552 819  10 874 184  أمان المنشآت النووية 
  )  81 465(% 101.1  7 652 185  7 570 720  7 787 516  األمان اإلشعاعي وأمان النقل 

  )  45 398(% 101.2  3 867 982  3 822 584  3 927 320  أمان التصرف في النفايات المشعة وأمان البيئة 
 )  183 944(% 103.0  6 384 313  6 200 369  6 406 666  األمن النووي 

  202 553  % 99.4  36 409 135  36 611 688  37 682 609  3مجموع البرنامج الرئيسي 
      

     التحقق النووي -4البرنامج الرئيسي  

 )  211 078(% 101.5  14 330 527  14 119 449  14 351 436  اإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة المشتركة 
  253 213  % 99.8  129 870 374  130 123 587  133 500 420  تنفيذ الضمانات 

  7 568  % 99.8  3 105 722  3 113 290  3 236 900             ُّ        أنشطة التحق ق األخرى 

  49 703% 100.0  147 306 623  147 356 326  151 088 756  4مجموع البرنامج الرئيسي 
      

الخاصة بالسياسات  الخدمات  -5البرنامج الرئيسي  
       والتنظيم واإلدارة 

    931% 100.0  81 350 113  81 351 044  82 678 999  الخدمات الخاصة بالسياسات والتنظيم واإلدارة 

    931% 100.0  81 350 113  81 351 044  82 678 999  5مجموع البرنامج الرئيسي 
      

     ألغراض التنمية إدارة التعاون التقني  -6البرنامج الرئيسي  

  271% 100.0  26 529 940  26 530 211  27 159 116  إدارة التعاون التقني ألغراض التنمية 

  271% 100.0  26 529 940  26 530 211  27 159 116  6مجموع البرنامج الرئيسي 
      

  1 143 808  % 99.7  373 809 930  374 953 738  383 472 691  مجموع الميزانية العادية التشغيلية 
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  البرنامج الرئيسي/البرنامج 

الميزانية األصلية  
(على أساس سعر  
صرف دوالر واحد  
 مقابل يورو واحد)

 –                َّ   الميزانية المعد لة 
على أساس سعر 
صرف دوالر واحد  

 يورو)  0.843مقابل 

  اإلنفاق 
استخدام  
  الموارد 

  األرصدة 

  (ج)   (ب)   (أ) 
(د) =  
  (ج)/(ب) 

- (هـ) = (ب)
  (ج) 

      

     متطلبات تمويل االستثمارات الرأسمالية الرئيسية

القوى النووية ودورة الوقود النووي   -1البرنامج الرئيسي 
   –   % 0.0   –    –    –   والعلوم النووية 

التقنيات النووية من أجل التنمية   -2البرنامج الرئيسي 
  وحماية البيئة 

544 066 2  407 063 2   -  0.0 %  407 063 2  

  303 153  % 2.2  6 829  309 982  309 982  األمان واألمن النوويان -3البرنامج الرئيسي 
  1 033 272  % 0.0  -   1 033 272  1 033 272  التحقق النووي  -4البرنامج الرئيسي 
الخدمات الخاصة بالسياسات   -5البرنامج الرئيسي 
  والتنظيم واإلدارة 

834 789 2  834 789 2  622 455  16.3 %  212 334 2  

   –   % 0.0   –    –    –  إدارة التعاون التقني ألغراض التنمية  -6البرنامج الرئيسي 

  5 734 044  %7.5  462 451  6 196 495  6 199 632  مجموع الميزانية العادية الرأسمالية 
      

  6 877 852  % 98.2  374 272 381  381 150 233  389 672 323  مجموع برامج الوكالة
      

 )  100 712( % 103.2  3 280 134  3 179 422  3 179 422              َّ                                األعمال المنف ذة لجهات أخرى والقابلة لالسترداد
      

  6 777 140  % 98.2  377 552 515  384 329 655  392 851 745  مجموع الميزانية العادية 

 قرار المؤتمر العامGC(63)/RES/5   يورو. 1دوالر مقابل  1، الميزانية األصلية على أساس سعر الصرف 2020الصادر في أيلول/سبتمبر  
 يورو مقابل الدوالر الواحد.  30.84الميزانية األصلية معاد تقييمها على أساس متوسط سعر الصرف المعمول به في األمم المتحدة وهو  
2021البيانات المالية للوكالة لعام د من -39ية عن صندوق االستثمارات الرأسمالية الرئيسية في المالحظة يمكن االطالع على معلومات إضاف.  
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بحسب البرنامج والبرنامج  2021استخدام موارد صندوق البرنامج العادي الخارجة عن الميزانية في عام    -2الجدول ألف 
  الرئيسي (باليورو)

  2021النفقات الصافية لعام   الرئيسي/البرنامج البرنامج  
  

   القوى النووية ودورة الوقود النووي والعلوم النووية -1البرنامج الرئيسي  

  102 169  اإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة المشتركة 

  2 866 813  القوى النووية 

  1 796 205  دورة الوقود النووي والتصرف في النفايات

  2 524 144  القدرات والمعارف النووية من أجل تنمية الطاقة المستدامة بناء 

  5 842 721  العلوم النووية 

  13 132 052  1مجموع البرنامج الرئيسي 
  

   التقنيات النووية من أجل التنمية وحماية البيئة  -2البرنامج الرئيسي  

  3 515 658  اإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة المشتركة 

  5 403 039  األغذية والزراعة 

  381 626  الصحة البشرية 

  -   الموارد المائية 

  1 221 902  البيئة 

  267 909  إنتاج النظائر المشعة والتكنولوجيا اإلشعاعية 

  10 790 134  2مجموع البرنامج الرئيسي 
  

  األمان واألمن النوويان  -3البرنامج الرئيسي  

  2 835 840  والتنسيق واألنشطة المشتركة اإلدارة العامة 

ُّ                            التأه ب والتصدي للحادثات والطوارئ         036 523  

  3 403 577  أمان المنشآت النووية 

  919 496  األمان اإلشعاعي وأمان النقل 

  805 081  أمان التصرف في النفايات المشعة وأمان البيئة 

  25 258 525  األمن النووي 

  33 745 555  3الرئيسي مجموع البرنامج 
  

   التحقق النووي -4البرنامج الرئيسي  

  1 374 422  اإلدارة العامة والتنسيق واألنشطة المشتركة 

  17 433 925  تنفيذ الضمانات 

  4 023 306             ُّ        أنشطة التحق ق األخرى 

  22 831 653  4مجموع البرنامج الرئيسي 
  

   بالسياسات والتنظيم واإلدارة الخدمات الخاصة  -5البرنامج الرئيسي  

  3 189 111  الخدمات الخاصة بالسياسات والتنظيم واإلدارة 

  3 189 111  5مجموع البرنامج الرئيسي 
  

   إدارة التعاون التقني ألغراض التنمية  -6البرنامج الرئيسي  

  773 359  إدارة التعاون التقني ألغراض التنمية 

  773 359  6مجموع البرنامج الرئيسي 
  

  84 461 864  مجموع صناديق البرامج الخارجة عن الميزانية 
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  2021المصروفات (المبالغ المدفوعة) من صندوق التعاون التقني بحسب المجال التقني والمنطقة في عام   -(أ) 3الجدول ألف 

  موجز جميع المناطق 
  (باليورو) 

  أفريقيا  المجال التقني 
آسيا والمحيط  

  الهادئ 
  أوروبا 

أمريكا 
الالتينية  
  والكاريبي 

مشاريع أقاليمية 
 ومتنوعة النطاق 

PACT(أ)  
المجموع 
  اإلجمالي

  2 474 170  0  528 717  154 715  465 543  680 785  644 410  الطاقة

  19 654 046  0  402 798  3 392 045  1 879 711  4 530 949  9 448 542  األغذية والزراعة 

  21 328 652  215 182  262 656  5 086 695  5 702 978  3 360 030  6 701 112  الصحة والتغذية 

 التطبيقات الصناعية/ 
 التكنولوجيا اإلشعاعية

459 846  046 097 1  324 934  733 162 1  0  0  562 040 4  

تطوير المعارف 
  النووية وإدارتها

836 936  858 113 1  349 410  554 146 1  233 732 13  0  831 339 17  

  10 038 457  0  451 574  1 910 062  3 306 464  1 527 787  2 842 570  األمان واألمن 

  6 500 595  0  1 500  1 667 815  918 310  1 690 824  2 222 146  المياه والبيئة 

  81 376 314  215 182  15 379 14477 520 618 13 617 679 14 001 23281 642 077  المجموع اإلجمالي

 

  برنامج العمل من أجل عالج السرطان :PACT  (أ) 
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    (أ)3رسم بياني للمعلومات الواردة في الجدول ألف   -(ب)3الجدول ألف  
 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 

 
ً (أ) لمعرفة عناوين المجاالت التقنية كاملة .3انظر الجدول ألف   ملحوظة:                                          
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Total €81 376 314

  يورو  14 001 281 آسيا والمحيط الهادئ  يورو  23 642 077أفريقيا 

 أمريكا الالتينية والكاريبي 
  يورو 14 520 618

  يورو  13 617 679أوروبا 

 مشاريع أقاليمية ومتنوعة   يورو  81 376  314المجموع 
  يورو 15 379 477
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  ، بحسب نوع االتفاق2021كمية المواد النووية الخاضعة لضمانات الوكالة في نهاية عام   -4الجدول ألف 

  المواد النووية 
اتفاق ضمانات 

  (أ) شاملة
اتفاق معقود على 

نمط الوثيقة  
INFCIRC/66  

اتفاق ضمانات 
  طوعي

           َّ  ً      الكمية، معب را  عنها 
  بالكميات المعنوية

الموجود في الوقود  (ب)البلوتونيوم 
َّ                           المشع ع وفي عناصر الوقود في قلوب       

  المفاعالت 

151 374 3 479 21 934 176 787 

البلوتونيوم المفصول خارج قلوب  
  المفاعالت 

1 257 5 10 892 12 154 

اليورانيوم الشديد اإلثراء (بنسبة تعادل 
  )235-اليورانيوم٪ من 20أو تتجاوز 

154 2 0 156 

  اليورانيوم الضعيف اإلثراء
-% من اليورانيوم20(بنسبة أقل من 

235 (  

19 314 403 1 158 20 875 

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

11 808 1 728 2 590 16 126 

 18 0 0 18  233-اليورانيوم

المعنوية من المواد مجموع الكميات 
   النووية 

183 925 5 617 36 574 226 116 

 

  ، بحسب نوع االتفاق2021كمية الماء الثقيل الخاضع لضمانات الوكالة في نهاية عام 

اتفاق ضمانات شاملة  (د)مواد غير نووية
اتفاق معقود على 

نمط الوثيقة  
INFCIRC/66  

اتفاق ضمانات 
  طوعي

  الكمية باألطنان 

  (هـ) 419.4   418.7   الماء الثقيل (باألطنان)

  تشمل المواد النووية الخاضعة لضمانات الوكالة في تايوان، الصين؛ وال تشمل المواد النووية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.  (أ)
(يبلغ   (ب) تقديراً  الكمية  قلوب    9000تتضمن  داخل  لة  المحمَّ الوقود  عناصر  في  الموجود  البلوتونيوم  لمقدار  المعنوية)  الكميات  من 

والبلوتونيوم الموجود في كميات أخرى من الوقود المشعع، والذي لم تُبلَّغ عنه الوكالة بعُد بموجب إجراءات التبليغ المتفق  المفاعالت  
  عليها.

(بصيغتها   INFCIRC/153من الوثيقة    34هذا الجدول المواد الخاضعة ألحكام الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة        َّ  يتضم نال   (ج) 
بة).   الُمصوَّ

  . INFCIRC/66/Rev.2المواد غير النووية الخاضعة لضمانات الوكالة بموجب اتفاقات معقودة على نمط الوثيقة    (د)
  الخاضع لضمانات الوكالة في تايوان، الصين. الثقيل أطنان من الماء  0.7تشمل  (هـ)
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  2021عدد المرافق ومناطق قياس المواد النووية الواقعة خارج المرافق الخاضعة لضمانات الوكالة خالل عام   -5الجدول ألف 

  النوع
اتفاق ضمانات 

  (أ) شاملة
اتفاق معقود على نمط 

 (ب) INFCIRC/66الوثيقة 
اتفاق ضمانات 

  طوعي
  المجموع

  264  1  17  246  مفاعالت القوى

  147  1  3  143  مفاعالت البحوث والمجمعات الحرجة

  17  0  0  17  محطات التحويل

  41  1  3  37  محطات صنع الوقود

  11  1  0  10  محطات إعادة المعالجة

  19  3  0  16  محطات اإلثراء

  142  4  2  136  مرافق الخزن المنفصل

  77  0  0  77  مرافق أخرى

  718  11  25  682  المجاميع الفرعية للمرافق

  مناطق لقياس المواد النووية تضم 
  (ج)أماكن واقعة خارج المرافق  

615  1  0  616  

  1334  11  26  1297  المجموع

يشــمل ذلك اتفاقات الضــمانات الشــاملة المعقودة بمقتضــى معاهدة عدم انتشــار األســلحة النووية و/أو معاهدة تالتيلوكو واتفاقات  (أ)
  ذلك مرافق في تايوان، الصين.الضمانات الشاملة األخرى؛ بما في 

  يشمل ذلك مرافق في الهند وإسرائيل وباكستان. (ب)
                                                               َّ   منطقة لقياس المواد في دول مرتبطة ببروتوكوالت كميات صغيرة معد لة. 72تشمل  (ج) 



GC(66)/4 
  156الصفحة 

كانون األول/ديسمبر   31  الحالة فيعقد اتفاقات الضمانات والبروتوكوالت اإلضافية وبروتوكوالت الكميات الصغيرة (   -6ألف   الجدول 
2021 ( 

  (ج) اتفاقات ضمانات (ب) بروتوكوالت كميات صغيرة  ) أ(الدولة
نشرات  
إعالمية  

INFCIRC
  بروتوكوالت إضافية

 تاريخ النفاذ:   الروسياالتحاد 
  1985حزيران/يونيه  10

تشرين   16 تاريخ النفاذ:  * 327
  2007األول/أكتوبر 

 تاريخ التعديل:  إثيوبيا 
  2019تموز/يوليه  2

كانون  2 تاريخ النفاذ:
  1977األول/ديسمبر 

  تاريخ النفاذ:  261
  2019أيلول/سبتمبر   18

  تاريخ النفاذ:   أذربيجان 
  1999نيسان/أبريل   29

تشرين   29 تاريخ النفاذ:  580
  2000الثاني/نوفمبر 

 تاريخ النفاذ:   1األرجنتين
  1994آذار/مارس  4

435   

 تاريخ النفاذ:   األردن 
  1978شباط/فبراير   21

  تاريخ النفاذ:  258
  1998تموز/يوليه  28

 تاريخ النفاذ:   أرمينيا
  1994أيار/مايو  5

  النفاذ:تاريخ   455
  2004حزيران/يونيه  28

 تاريخ النفاذ:  إريتريا 
  2021نيسان/أبريل   20

 تاريخ النفاذ:
  2021نيسان/أبريل   20

  تاريخ النفاذ:  960
  2021نيسان/أبريل   20

 تاريخ االنضمام:   إسبانيا
  1989نيسان/أبريل  5

  تاريخ النفاذ:  193
  2004نيسان/أبريل   30

  النفاذ:تاريخ    أستراليا
  1974تموز/يوليه  10

كانون    12 تاريخ النفاذ:  217
  1997األول/ديسمبر 

كانون  1 تاريخ االنضمام:    2إستونيا
  2005األول/ديسمبر 

كانون  1 تاريخ االنضمام:  193
  2005األول/ديسمبر 

 تاريخ النفاذ:   إسرائيل
  1975نيسان/أبريل  4

249 /Add.1 

 التعديل:تاريخ   إسواتيني
  2010تموز/يوليه  23

 تاريخ النفاذ:
  1975تموز/يوليه  28

  تاريخ النفاذ:  227
  2010أيلول/سبتمبر  8

 تاريخ التعديل:  أفغانستان 
  2016كانون الثاني/يناير  28

 تاريخ النفاذ:
  1978شباط/فبراير   20

  تاريخ النفاذ:  257
  2005تموز/يوليه  19

 تاريخ التعديل:  3إكوادور 
  2006نيسان/أبريل  7

 تاريخ النفاذ:
  1975آذار/مارس  10

تشرين   24 تاريخ النفاذ:  231
  2001األول/أكتوبر 

 تاريخ النفاذ:   4ألبانيا 
   1988آذار/مارس  25

تشرين   3 تاريخ النفاذ:  359
  2010الثاني/نوفمبر 

 تاريخ النفاذ:   5ألمانيا
  1977شباط/فبراير   21

  تاريخ النفاذ:  193
  2004نيسان/أبريل   30

تشرين   9 تاريخ النفاذ:   اإلمارات العربية المتحدة
   2003األول/أكتوبر 

كانون    20 تاريخ النفاذ:  622
  2010األول/ديسمبر 

 :تاريخ التعديل  3أنتيغوا وبربودا
  2012آذار/مارس  5

 تاريخ النفاذ:
  1996أيلول/سبتمبر  9

تشرين   15 تاريخ النفاذ:  528
  2013الثاني/نوفمبر 

 تاريخ التعديل:  أندورا
  2013نيسان/أبريل   24

تشرين   18 تاريخ النفاذ:
  2010األول/أكتوبر 

كانون    19 تاريخ النفاذ:  808
  2011األول/ديسمبر 

 تاريخ النفاذ:   إندونيسيا 
  1980تموز/يوليه  14

   تاريخ النفاذ:  283
  1999أيلول/سبتمبر   29

 تاريخ النفاذ:  أنغوال
  2010نيسان/أبريل   28

 تاريخ النفاذ:
  2010نيسان/أبريل   28

  تاريخ النفاذ:  800
 2010نيسان/أبريل   28
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  157الصفحة 

  (ج) اتفاقات ضمانات (ب) بروتوكوالت كميات صغيرة  ) أ(الدولة
نشرات  
إعالمية  

INFCIRC
  بروتوكوالت إضافية

 تاريخ النفاذ:   3أوروغواي
  1976أيلول/سبتمبر   17

   تاريخ النفاذ:  157
  2004نيسان/أبريل   30

تشرين   8 تاريخ النفاذ:   أوزبكستان 
  1994األول/أكتوبر 

كانون    21 تاريخ النفاذ:  508
  1998األول/ديسمبر 

 التعديل:تاريخ   أوغندا
  2009حزيران/يونيه  24

 تاريخ النفاذ:
  2006شباط/فبراير   14

   تاريخ النفاذ:  674
  2006شباط/فبراير   14

كانون    22 تاريخ النفاذ:   أوكرانيا 
  1998الثاني/يناير 

كانون    24 تاريخ النفاذ:  550
  2006الثاني/يناير 

 - إيران (جمهورية
  6اإلسالمية)    

 تاريخ النفاذ: 
  1974أيار/مايو  15

كانون   18 تاريخ التوقيع:  214
  2003األول/ديسمبر 

 تاريخ النفاذ:   آيرلندا
  1977شباط/فبراير   21

  تاريخ النفاذ:  193
  2004نيسان/أبريل   30

 تاريخ التعديل:  آيسلندا
  2010آذار/مارس  15

تشرين   16 تاريخ النفاذ:
  1974األول/أكتوبر 

  تاريخ النفاذ:  215
  2003أيلول/سبتمبر   12

 تاريخ النفاذ:   إيطاليا
  1977شباط/فبراير   21

  تاريخ النفاذ:  193
  2004نيسان/أبريل   30

 تاريخ التعديل:  بابوا غينيا الجديدة 
  2019شباط/فبراير  6

تشرين   13 تاريخ النفاذ:
  1983األول/أكتوبر 

312   

 تاريخ التعديل:  3باراغواي
  2018تموز/يوليه  17

 تاريخ النفاذ:
  1979آذار/مارس  20

  تاريخ النفاذ:  279
  2004أيلول/سبتمبر   15

  باكستان

 تاريخ النفاذ: 
  1962آذار/مارس  5

 تاريخ النفاذ:
  1968حزيران/يونيه  17

تشرين   17 تاريخ النفاذ:
  1969األول/أكتوبر 
 تاريخ النفاذ:

  1976آذار/مارس  18
 تاريخ النفاذ:

  1977آذار/مارس  2
  تاريخ النفاذ:

  1991أيلول/سبتمبر   10
 تاريخ النفاذ:

  1993شباط/فبراير   24
 تاريخ النفاذ:

  2007شباط/فبراير   22
 تاريخ النفاذ:

  2011نيسان/أبريل   15
 تاريخ النفاذ:

  2017أيار/مايو  3

34 
  
116 
  
135 
  
239 
  
248 
  
393 
  
418 
  
705 
  
816 
  
920 
  

 

 تاريخ التعديل:  باالو
  2006آذار/مارس  15

 تاريخ النفاذ:
  2005أيار/مايو  13

  تاريخ النفاذ:  650
  2005أيار/مايو  13

  تاريخ النفاذ:  البحرين 
  2009أيار/مايو  10

 تاريخ النفاذ:
  2009أيار/مايو  10

  تاريخ النفاذ:  767
  2011تموز/يوليه  20

 تاريخ النفاذ:   7البرازيل
 1994آذار/مارس  4
  

435   



GC(66)/4 
  158الصفحة 

  (ج) اتفاقات ضمانات (ب) بروتوكوالت كميات صغيرة  ) أ(الدولة
نشرات  
إعالمية  

INFCIRC
  بروتوكوالت إضافية

 تاريخ النفاذ:  X  3بربادوس
   1996آب/أغسطس   14

527   

 تاريخ االنضمام:   8البرتغال
  1986تموز/يوليه  1

  تاريخ النفاذ:  193
  2004نيسان/أبريل   30

  تاريخ التعديل:  بروني دار السالم 
  2021أيلول/سبتمبر  2

تشرين   4 النفاذ:تاريخ 
  1987الثاني/نوفمبر 

365   

 تاريخ النفاذ:   بلجيكا
  1977شباط/فبراير   21

  تاريخ النفاذ:  193
  2004نيسان/أبريل   30

 تاريخ االنضمام:   9بلغاريا
   2009أيار/مايو  1

  تاريخ االنضمام:  193
   2009أيار/مايو  1

  تاريخ التعديل:  10بليز
  2021حزيران/يونيه  21

كانون    21 تاريخ النفاذ:
  1997الثاني/يناير 

532   

 تاريخ النفاذ:   بنغالديش
  1982حزيران/يونيه  11

   تاريخ النفاذ:  301
  2001آذار/مارس  30

 تاريخ التعديل:  11بنما
  2011آذار/مارس  4

 تاريخ النفاذ:
  1984آذار/مارس  23

كانون    11 تاريخ النفاذ:  316
  2001األول/ديسمبر 

 تاريخ التعديل:  بنن
  2019أيلول/سبتمبر   17

 تاريخ النفاذ:
  2019أيلول/سبتمبر   17

  تاريخ النفاذ:  930
  2019أيلول/سبتمبر   17

تشرين   24 تاريخ النفاذ:  X  بوتان
  1989األول/أكتوبر 

371   

 تاريخ النفاذ:   بوتسوانا
  2006آب/أغسطس   24

   تاريخ النفاذ:  694
  2006آب/أغسطس   24

 تاريخ التعديل:  بوركينا فاسو 
  2008شباط/فبراير   18

 تاريخ النفاذ:
  2003نيسان/أبريل   17

  تاريخ النفاذ:  618
  2003نيسان/أبريل   17

 تاريخ النفاذ:  بوروندي
  2007أيلول/سبتمبر   27

 تاريخ النفاذ:
  2007أيلول/سبتمبر   27

   تاريخ النفاذ:  719
  2007أيلول/سبتمبر   27

 تاريخ النفاذ:   والهرسك البوسنة 
  2013نيسان/أبريل  4

   تاريخ النفاذ:  851
  2013تموز/يوليه  3

  تاريخ االنضمام:   12بولندا 
  2007آذار/مارس  1

  تاريخ االنضمام:  193
  2007آذار/مارس  1

المتعددة   -بوليفيا، دولة 
  3القوميات

X  :تاريخ النفاذ 
  1995شباط/فبراير  6

  تاريخ التوقيع:   465
  2019أيلول/سبتمبر   18

 تاريخ النفاذ:   3بيرو
  1979آب/أغسطس  1

  تاريخ النفاذ:  273
  2001تموز/يوليه  23

 تاريخ النفاذ:   بيالروس 
  1995آب/أغسطس  2

تشرين   15 تاريخ التوقيع:  495
  2005الثاني/نوفمبر 

  تاريخ النفاذ:   تايلند 
  1974أيار/مايو  16

تشرين   17 تاريخ النفاذ:  241
  2017الثاني/نوفمبر 

كانون  3 تاريخ النفاذ:   تركمانستان 
  2006الثاني/يناير 

كانون  3 تاريخ النفاذ:  673
  2006الثاني/يناير 

 تاريخ النفاذ:   تركيا
  1981أيلول/سبتمبر  1

  تاريخ النفاذ:  295
  2001تموز/يوليه  17

تشرين   4 تاريخ النفاذ:  X  3وتوباغوترينيداد 
 1992الثاني/نوفمبر 

  

414   
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  (ج) اتفاقات ضمانات (ب) بروتوكوالت كميات صغيرة  ) أ(الدولة
نشرات  
إعالمية  

INFCIRC
  بروتوكوالت إضافية

 تاريخ النفاذ:  تشاد
  2010أيار/مايو  13

 تاريخ النفاذ:
  2010أيار/مايو  13

  تاريخ النفاذ:  802
  2010أيار/مايو  13

 تاريخ التعديل:  توغو 
  2015األول/أكتوبر تشرين  8

 تاريخ النفاذ:
  2012تموز/يوليه  18

  تاريخ النفاذ:  840
  2012تموز/يوليه  18

 تاريخ النفاذ:  X  توفالو
  1991آذار/مارس  15

391   

 تاريخ النفاذ:   تونس
  1990آذار/مارس  13

   تاريخ التوقيع:  381
  2005أيار/مايو  24

 تاريخ التعديل:  تونغا
  2018نيسان/أبريل  3

تشرين   18 تاريخ النفاذ:
  1993الثاني/نوفمبر 

426   

 تاريخ التوقيع:   ليشتي-تيمور
  2009تشرين األول/أكتوبر  6 

تشرين   6 تاريخ التوقيع:
  2009األول/أكتوبر 

تشرين   6 تاريخ التوقيع: 
  2009األول/أكتوبر 

تشرين   6 تاريخ النفاذ:  3جامايكا
  1978الثاني/نوفمبر 

  تاريخ النفاذ:  265
  2003آذار/مارس  19

 تاريخ النفاذ:  الجبل األسود
  2011آذار/مارس  4

 تاريخ النفاذ:
  2011آذار/مارس  4

  النفاذ:تاريخ   814
  2011آذار/مارس  4

كانون  7تاريخ النفاذ:    الجزائر 
  1997الثاني/يناير 

  تاريخ التوقيع:   531
  2018شباط/فبراير   16

 تاريخ التعديل:  3جزر البهاما
  2007تموز/يوليه  25

 تاريخ النفاذ:
  1997أيلول/سبتمبر   12

544   

 تاريخ النفاذ:  جزر القمر 
  2009كانون الثاني/يناير  20

كانون    20 تاريخ النفاذ:
  2009الثاني/يناير 

كانون    20 تاريخ النفاذ:  752
  2009الثاني/يناير 

 تاريخ النفاذ:  X  جزر سليمان 
  1993حزيران/يونيه  17

420   

 تاريخ النفاذ:   جزر مارشال
  2005أيار/مايو  3

  تاريخ النفاذ:  653
  2005أيار/مايو  3

 تاريخ النفاذ:  جمهورية أفريقيا الوسطى 
  2009أيلول/سبتمبر  7

 تاريخ النفاذ:
  2009أيلول/سبتمبر  7

   تاريخ النفاذ:  777
  2009أيلول/سبتمبر  7

تشرين  1 تاريخ االنضمام:   13الجمهورية التشيكية
   2009األول/أكتوبر 

تشرين  1 تاريخ االنضمام:  193
  2009األول/أكتوبر 

 تاريخ التعديل:  3الجمهورية الدومينيكية
  2006تشرين األول/أكتوبر  11

تشرين   11 تاريخ النفاذ:
  1973األول/أكتوبر 

  تاريخ النفاذ:  201
  2010أيار/مايو  5

 تاريخ النفاذ: الجمهورية العربية السورية
  1992أيار/مايو  18

407   

جمهورية الكونغو 
  الديمقراطية 

تشرين   9 تاريخ النفاذ: 
  1972الثاني/نوفمبر 

   تاريخ النفاذ:  183
  2003نيسان/أبريل  9

 تاريخ التعديل:  جمهورية تنزانيا المتحدة
  2009حزيران/يونيه  10

 تاريخ النفاذ:
  2005شباط/فبراير  7

  تاريخ النفاذ:  643
  2005شباط/فبراير  7

تشرين   14 تاريخ النفاذ:   كوريا جمهورية 
  1975الثاني/نوفمبر 

  تاريخ النفاذ:  236
  2004شباط/فبراير   19

جمهورية كوريا الشعبية 
  الديمقراطية 

 تاريخ النفاذ: 
  1992نيسان/أبريل   10

403   

جمهورية الو الديمقراطية 
  الشعبية

X  :تاريخ النفاذ 
  2001نيسان/أبريل  5

تشرين   5 تاريخ التوقيع:  599
 2014الثاني/نوفمبر 
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  (ج) اتفاقات ضمانات (ب) بروتوكوالت كميات صغيرة  ) أ(الدولة
نشرات  
إعالمية  

INFCIRC
  بروتوكوالت إضافية

 تاريخ التعديل:  جمهورية مولدوفا 
  2011أيلول/سبتمبر  1

 تاريخ النفاذ:
  2006أيار/مايو  17

  تاريخ النفاذ:  690
  2012حزيران/يونيه  1

 تاريخ النفاذ:   جنوب أفريقيا
  1991أيلول/سبتمبر   16

  تاريخ النفاذ:  394
   2002أيلول/سبتمبر   13

 تاريخ النفاذ:   جورجيا 
  2003حزيران/يونيه  3

  تاريخ النفاذ:  617
  2003حزيران/يونيه  3

 تاريخ النفاذ:  جيبوتي 
  2015أيار/مايو  26

 تاريخ النفاذ:
  2015أيار/مايو  26

   تاريخ النفاذ:  884
  2015أيار/مايو  26

  14الدانمرك 

 تاريخ النفاذ: 
  1972آذار/مارس  1

 تاريخ النفاذ:
  1977شباط/فبراير   21

176 
  
193  

  تاريخ النفاذ:
  2013آذار/مارس  22

   تاريخ النفاذ:
  2004نيسان/أبريل   30

 تاريخ التوقيع:   15دولة فلسطين 
  2019حزيران/يونيه  14 

 تاريخ التوقيع: 
 2019حزيران/يونيه  14 

  

 تاريخ النفاذ:  X  10دومينيكا
  1996أيار/مايو  3

513   

 تاريخ النفاذ:  رواندا
  2010أيار/مايو  17

 تاريخ النفاذ:
  2010أيار/مايو  17

  تاريخ النفاذ:  801
  2010أيار/مايو  17

 تاريخ االنضمام:   16رومانيا 
  2010أيار/مايو  1

   تاريخ االنضمام:  193
  2010أيار/مايو  1

 تاريخ النفاذ:  X  زامبيا
  1994أيلول/سبتمبر   22

  تاريخ التوقيع:   456
  2009أيار/مايو  13

  تاريخ التعديل:  زمبابوي 
  2011آب/أغسطس   31

  تاريخ النفاذ:
  1995حزيران/يونيه  26

  تاريخ النفاذ:  483
  2021أيلول/سبتمبر   21

كانون    22 تاريخ النفاذ:  X  ساموا 
  1979الثاني/يناير 

268   

سان فنسنت وجزر  
  10غرينادين

X  :كانون  8 تاريخ النفاذ
  1992الثاني/يناير 

400   

 تاريخ التعديل:  سان مارينو
  2011أيار/مايو  13

  تاريخ النفاذ:
  1998أيلول/سبتمبر   21

575   

 تاريخ التعديل:   10سانت كيتس ونيفيس
  2016آب/أغسطس   19

 تاريخ النفاذ:
  1996أيار/مايو  7

  تاريخ النفاذ:  514
  2014أيار/مايو  19

 تاريخ التعديل:  10سانت لوسيا
  2021تشرين الثاني/نوفمبر  23

 تاريخ النفاذ:
  1990شباط/فبراير  2

379   

 تاريخ الموافقة:   ساو تومي وبرينسيبي
 2019تشرين الثاني/نوفمبر  21

تشرين  21 تاريخ الموافقة:
  2019الثاني/نوفمبر 

تشرين  21 تاريخ الموافقة: 
  2019الثاني/نوفمبر 

 تاريخ النفاذ:   سري النكا 
  1984آب/أغسطس  6

  تاريخ الموافقة:   320
  2018أيلول/سبتمبر   12

 تاريخ التعديل:  3السلفادور 
  2011حزيران/يونيه  10

 تاريخ النفاذ:
  1975نيسان/أبريل   22

  تاريخ النفاذ:  232
  2004أيار/مايو  24

كانون  1 تاريخ االنضمام:   17سلوفاكيا 
  2005األول/ديسمبر 

كانون  1 تاريخ االنضمام:  193
  2005األول/ديسمبر 

 تاريخ االنضمام:   18سلوفينيا
  2006أيلول/سبتمبر  1

   تاريخ االنضمام:  193
  2006أيلول/سبتمبر  1
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  (ج) اتفاقات ضمانات (ب) بروتوكوالت كميات صغيرة  ) أ(الدولة
نشرات  
إعالمية  

INFCIRC
  بروتوكوالت إضافية

 تاريخ التعديل:  سنغافورة 
  2008آذار/مارس  31

تشرين   18 تاريخ النفاذ:
  1977األول/أكتوبر 

  تاريخ النفاذ:  259
  2008آذار/مارس  31

 التعديل:تاريخ   السنغال
  2010كانون الثاني/يناير  6

كانون    14 تاريخ النفاذ:
  1980الثاني/يناير 

  تاريخ النفاذ:  276
  2017تموز/يوليه  24

 تاريخ التعديل:  السودان 
  2021شباط/فبراير   19

كانون  7 تاريخ النفاذ:
  1977الثاني/يناير 

245   

 تاريخ النفاذ:  X  3سورينام
  1979شباط/فبراير  2

269   

 تاريخ االنضمام:  19السويد
  1995حزيران/يونيه  1

  تاريخ النفاذ:  193
  2004نيسان/أبريل   30

 تاريخ النفاذ:   سويسرا 
  1978أيلول/سبتمبر  6

   النفاذ:تاريخ   264
  2005شباط/فبراير  1

كانون  4 تاريخ النفاذ:  X  سيراليون 
  2009األول/ديسمبر 

  تاريخ الموافقة:   787
  2021حزيران/يونيه  9

 تاريخ التعديل:  سيشيل
  2006تشرين األول/أكتوبر  31

 تاريخ النفاذ:
  2004تموز/يوليه  19

تشرين   13 تاريخ النفاذ:  635
  2004األول/أكتوبر 

 تاريخ النفاذ:   11شيلي
   1995نيسان/أبريل  5

تشرين   3 تاريخ النفاذ:  476
  2003الثاني/نوفمبر 

كانون    28 تاريخ النفاذ:   20صربيا
  1973األول/ديسمبر 

  تاريخ النفاذ:  204
  2018أيلول/سبتمبر   17

      الصومال

 تاريخ النفاذ:   الصين
  1989أيلول/سبتمبر   18

  تاريخ النفاذ:  * 369
  2002آذار/مارس  28

كانون    14 تاريخ النفاذ:   طاجيكستان 
  2004األول/ديسمبر 

كانون    14 تاريخ النفاذ:  639
  2004األول/ديسمبر 

 تاريخ النفاذ:   العراق 
  1972شباط/فبراير   29

تشرين   10 تاريخ النفاذ:  172
  2012األول/أكتوبر 

ُ    ع مان     X  :تاريخ النفاذ 
  2006أيلول/سبتمبر  5

691   

 تاريخ التعديل:  غابون 
  2013تشرين األول/أكتوبر  30

 تاريخ النفاذ:
  2010آذار/مارس  25

  تاريخ النفاذ:  792
  2010آذار/مارس  25

 التعديل:تاريخ   غامبيا
  2011تشرين األول/أكتوبر  17

 تاريخ النفاذ:
  1978آب/أغسطس  8

تشرين   18 تاريخ النفاذ:  277
  2011األول/أكتوبر 

  تاريخ النفاذ:   غانا
  1975شباط/فبراير   17

  تاريخ النفاذ:  226
  2004حزيران/يونيه  11

 تاريخ النفاذ:  X  3غرينادا
  1996تموز/يوليه  23

525   

 تاريخ التعديل:  3غواتيماال
  2011نيسان/أبريل   26

 تاريخ النفاذ:
  1982شباط/فبراير  1

  تاريخ النفاذ:  299
  2008أيار/مايو  28

 تاريخ النفاذ:  X  3غيانا
  1997أيار/مايو  23

543   

 تاريخ التوقيع:   غينيا
  2011كانون األول/ديسمبر  13 

كانون   13 تاريخ التوقيع:
  2011األول/ديسمبر 

كانون   13 تاريخ التوقيع: 
  2011األول/ديسمبر 

 تاريخ الموافقة:   االستوائية غينيا 
  1986حزيران/يونيه  13 

 تاريخ الموافقة: 
  1986حزيران/يونيه  13
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  (ج) اتفاقات ضمانات (ب) بروتوكوالت كميات صغيرة  ) أ(الدولة
نشرات  
إعالمية  

INFCIRC
  بروتوكوالت إضافية

 تاريخ التوقيع:   غينيا بيساو
  2013حزيران/يونيه  21 

 تاريخ التوقيع:  
 2013حزيران/يونيه  21 

  تاريخ التوقيع:   
  2013حزيران/يونيه  21 

 تاريخ النفاذ:  فانواتو
  2013أيار/مايو  21

 تاريخ النفاذ:
  2013أيار/مايو  21

  تاريخ النفاذ:  852
  2013أيار/مايو  21

  فرنسا 

 
 

 تاريخ التعديل:
  2019شباط/فبراير   25

 تاريخ النفاذ:
  1981أيلول/سبتمبر   12

تشرين   26 تاريخ النفاذ:
   21 2007األول/أكتوبر 

290 * 
  
718  

  تاريخ النفاذ:
   2004نيسان/أبريل   30

تشرين   16 تاريخ النفاذ:   الفلبين
  1974األول/أكتوبر 

  تاريخ النفاذ:  216
  2010شباط/فبراير   26

-فنزويال (جمهورية
   3لبوليفارية)ا

 تاريخ النفاذ: 
  1982آذار/مارس  11

300   

تشرين  1 تاريخ االنضمام:   22فنلندا 
  1995األول/أكتوبر 

  تاريخ النفاذ:  193
  2004نيسان/أبريل   30

 تاريخ النفاذ:  X  فيجي
  1973آذار/مارس  22

  النفاذ:تاريخ   192
  2006تموز/يوليه  14

 تاريخ النفاذ:   فييت نام 
  1990شباط/فبراير   23

  تاريخ النفاذ:  376
   2012أيلول/سبتمبر   17

 تاريخ االنضمام:   23قبرص 
  2008أيار/مايو  1

   تاريخ االنضمام:  193
  2008أيار/مايو  1

 تاريخ النفاذ:  قطر 
  2009كانون الثاني/يناير  21

كانون    21 النفاذ:تاريخ 
  2009الثاني/يناير 

747   

 تاريخ النفاذ:  X  قيرغيزستان 
  2004شباط/فبراير  3

تشرين   10 تاريخ النفاذ:  629
  2011الثاني/نوفمبر 

 تاريخ التعديل:    كابو فيردي
  2006آذار/مارس   27 

 تاريخ التوقيع: 
  2005حزيران/يونيه  28

  تاريخ التوقيع:  
  2005حزيران/يونيه  28

 تاريخ النفاذ:   كازاخستان 
  1995آب/أغسطس   11

  تاريخ النفاذ:  504
  2007أيار/مايو  9

 تاريخ التعديل:  الكاميرون 
  2019تموز/يوليه  15

كانون    17 تاريخ النفاذ:
  2004األول/ديسمبر 

  تاريخ النفاذ:  641
  2016أيلول/سبتمبر   29

 التعديل:تاريخ   الكرسي الرسولي 
  2006أيلول/سبتمبر   1

 تاريخ النفاذ:
  1972آب/أغسطس  1

   تاريخ النفاذ:  187
  1998أيلول/سبتمبر   24

 تاريخ االنضمام:   24كرواتيا 
  2017نيسان/أبريل  1

  تاريخ االنضمام:  193
  2017نيسان/أبريل  1

 تاريخ التعديل:   كمبوديا
  2014تموز/يوليه   16

كانون    17 تاريخ النفاذ:
  1999األول/ديسمبر 

  تاريخ النفاذ:  586
  2015نيسان/أبريل   24

 تاريخ النفاذ:   كندا
  1972شباط/فبراير   21

  تاريخ النفاذ:  164
  2000أيلول/سبتمبر  8

 تاريخ النفاذ:   3كوبا
  2004حزيران/يونيه  3

  تاريخ النفاذ:  633
  2004حزيران/يونيه  3

 تاريخ النفاذ:   كوت ديفوار 
  1983أيلول/سبتمبر  8

   تاريخ النفاذ:  309
  2016أيار/مايو  5

 تاريخ التعديل:  3كوستاريكا 
  2007كانون الثاني/يناير  12

تشرين   22 تاريخ النفاذ:
  1979الثاني/نوفمبر 

   تاريخ النفاذ:  278
  2011حزيران/يونيه  17
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  (ج) اتفاقات ضمانات (ب) بروتوكوالت كميات صغيرة  ) أ(الدولة
نشرات  
إعالمية  

INFCIRC
  بروتوكوالت إضافية

كانون    22 تاريخ النفاذ:   11كولومبيا
  1982األول/ديسمبر 

   تاريخ النفاذ:  306
  2009آذار/مارس  5

 تاريخ النفاذ:  الكونغو 
  2011تشرين األول/أكتوبر  28

تشرين   28 تاريخ النفاذ:
  2011األول/أكتوبر 

تشرين   28 تاريخ النفاذ:  831
  2011األول/أكتوبر 

 تاريخ التعديل:  الكويت
  2013تموز/يوليه  26

 تاريخ النفاذ:
  2002آذار/مارس  7

  تاريخ النفاذ:  607
  2003حزيران/يونيه  2

كانون    19 تاريخ النفاذ:  X  كيريباتي
  1990األول/ديسمبر 

تشرين   9 التوقيع:تاريخ   390
  2004الثاني/نوفمبر 

 تاريخ النفاذ:  كينيا
  2009أيلول/سبتمبر   18

 تاريخ النفاذ:
  2009أيلول/سبتمبر   18

   تاريخ النفاذ:  778
  2009أيلول/سبتمبر   18

تشرين  1 تاريخ االنضمام:   25التفيا 
  2008األول/أكتوبر 

تشرين  1 تاريخ االنضمام:  193
  2008األول/أكتوبر 

 تاريخ التعديل:  لبنان
  2007أيلول/سبتمبر  5

 تاريخ النفاذ:
  1973آذار/مارس  5

191   

تشرين   4 تاريخ النفاذ:   لختنشتاين
  1979األول/أكتوبر 

تشرين   25 تاريخ النفاذ:  275
  2015الثاني/نوفمبر 

 تاريخ النفاذ:   لكسمبرغ 
  1977شباط/فبراير   21

  النفاذ:تاريخ   193
  2004نيسان/أبريل   30

 تاريخ النفاذ:   ليبيا 
  1980تموز/يوليه  8

  تاريخ النفاذ:  282
  2006آب/أغسطس   11

  تاريخ النفاذ:  ليبيريا
  2018كانون األول/ديسمبر  10

كانون    10 تاريخ النفاذ:
  2018األول/ديسمبر 

كانون    10 تاريخ النفاذ:  927
  2018األول/ديسمبر 

كانون  1 تاريخ االنضمام:    26ليتوانيا
  2008الثاني/يناير 

كانون  1 تاريخ االنضمام:  193
  2008الثاني/يناير 

 تاريخ التعديل:  ليسوتو
  2009أيلول/سبتمبر  8

 تاريخ النفاذ:
  1973حزيران/يونيه  12

  تاريخ النفاذ:  199
  2010نيسان/أبريل   26

 تاريخ االنضمام:   27مالطة 
  2007تموز/يوليه  1

   تاريخ االنضمام:  193
  2007تموز/يوليه  1

 تاريخ التعديل:  مالي
  2006نيسان/أبريل   18

 تاريخ النفاذ:
  2002أيلول/سبتمبر   12

  تاريخ النفاذ:  615
  2002أيلول/سبتمبر   12

 تاريخ النفاذ:   ماليزيا
  1972شباط/فبراير   29

تشرين   22 تاريخ التوقيع:  182
  2005الثاني/نوفمبر 

 تاريخ التعديل:  مدغشقر 
  2008أيار/مايو  29

 تاريخ النفاذ:
  1973حزيران/يونيه  14

  تاريخ النفاذ:  200
  2003أيلول/سبتمبر   18

 تاريخ النفاذ:   مصر 
  1982حزيران/يونيه  30

302   

 تاريخ النفاذ:  المغرب 
  1975شباط/فبراير   18

  تاريخ النفاذ:  228
  2011نيسان/أبريل   21

 تاريخ التعديل:  مقدونيا الشمالية
  2009تموز/يوليه  9

 تاريخ النفاذ:
  2002نيسان/أبريل   16

  تاريخ النفاذ:  610
  2007أيار/مايو  11

 تاريخ النفاذ:   28المكسيك 
  1973أيلول/سبتمبر   14

  تاريخ النفاذ:  197
  2011آذار/مارس  4

 تاريخ التعديل:  مالوي 
  2008شباط/فبراير   29

 تاريخ النفاذ:
  1992آب/أغسطس  3

  تاريخ النفاذ:  409
  2007تموز/يوليه  26
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  (ج) اتفاقات ضمانات (ب) بروتوكوالت كميات صغيرة  ) أ(الدولة
نشرات  
إعالمية  

INFCIRC
  بروتوكوالت إضافية

 تاريخ التعديل:  ملديف
  2021أيار/مايو  21

تشرين   2 تاريخ النفاذ:
  1977األول/أكتوبر 

253   

كانون    13 تاريخ النفاذ:  X  المملكة العربية السعودية
  2009الثاني/يناير 

746   

  المملكة المتحدة

 تاريخ التوقيع: 
  1993كانون الثاني/يناير  6

كانون    14 تاريخ النفاذ:
  197229األول/ديسمبر 
كانون   6 تاريخ التوقيع:

  21 1993الثاني/يناير 

كانون    31 تاريخ النفاذ:
  30  2020األول/ديسمبر 

175  
 
 
 
951 *  

 
 
 
 

كانون    31 تاريخ النفاذ:
 30 2020األول/ديسمبر 

 تاريخ النفاذ:  X  منغوليا
  1972أيلول/سبتمبر  5

  تاريخ النفاذ:  188
  2003أيار/مايو  12

 تاريخ التعديل:  موريتانيا
  2013آذار/مارس  20

كانون    10 تاريخ النفاذ:
  2009األول/ديسمبر 

كانون    10 تاريخ النفاذ:  788
  2009األول/ديسمبر 

 تاريخ التعديل:  موريشيوس 
  2008أيلول/سبتمبر  26 

كانون    31 تاريخ النفاذ:
  1973الثاني/يناير 

كانون    17 تاريخ النفاذ:  190
  2007األول/ديسمبر 

 تاريخ النفاذ:  موزامبيق 
  2011آذار/مارس  1

 تاريخ النفاذ:
  2011آذار/مارس  1

  تاريخ النفاذ:  813
  2011آذار/مارس  1

 تاريخ التعديل:  موناكو 
  2008تشرين الثاني/نوفمبر  27

  تاريخ النفاذ:
  1996حزيران/يونيه  13

  تاريخ النفاذ:  524
  1999أيلول/سبتمبر   30

 تاريخ النفاذ:  X  ميانمار 
  1995نيسان/أبريل   20

  تاريخ التوقيع:   477
  2013أيلول/سبتمبر   17

 النفاذ:تاريخ   X  ناميبيا 
  1998نيسان/أبريل   15

  تاريخ النفاذ:  551
  2012شباط/فبراير   20

 تاريخ النفاذ:  X  ناورو 
  1984نيسان/أبريل   13

317   

 تاريخ النفاذ:   النرويج 
  1972آذار/مارس  1

  تاريخ النفاذ:  177
  2000أيار/مايو  16

 تاريخ االنضمام:    31النمسا
  1996تموز/يوليه   31

  النفاذ: تاريخ   193
  2004نيسان/أبريل   30

 تاريخ النفاذ:  X  نيبال 
  1972حزيران/يونيه  22

186   

 تاريخ النفاذ:   النيجر
  2005شباط/فبراير   16

  تاريخ النفاذ:  664
  2007أيار/مايو  2

 تاريخ النفاذ:  نيجيريا
  1988شباط/فبراير   29

  تاريخ النفاذ:  358
  2007نيسان/أبريل  4

 تاريخ التعديل:  3نيكاراغوا
  2009حزيران/يونيه  12

كانون    29 تاريخ النفاذ:
  1976األول/ديسمبر 

  تاريخ النفاذ:  246
  2005شباط/فبراير   18

 التعديل:تاريخ   32نيوزيلندا
  2014شباط/فبراير   24

 تاريخ النفاذ:
  1972شباط/فبراير   29

  تاريخ النفاذ:  185
  1998أيلول/سبتمبر   24

 تاريخ التعديل:  3هايتي
  2020كانون الثاني/يناير  22

 تاريخ النفاذ:
  2006آذار/مارس  9

  تاريخ النفاذ:  681
  2006آذار/مارس  9
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INFCIRC
  بروتوكوالت إضافية

  33الهند 

 تاريخ النفاذ: 
  1971أيلول/سبتمبر   30

تشرين   17 تاريخ النفاذ:
  1977الثاني/نوفمبر 

 تاريخ النفاذ:
  1988أيلول/سبتمبر   27

تشرين   11 تاريخ النفاذ:
  1989األول/أكتوبر 
 تاريخ النفاذ:

  1994آذار/مارس  1
 تاريخ النفاذ:

     2009أيار/مايو  11

211 
  
260 
  
360 
  
374 
  
433 
  
754  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  تاريخ النفاذ:
 2014تموز/يوليه  25

 تاريخ التعديل:  3هندوراس 
  2007أيلول/سبتمبر   20

 تاريخ النفاذ:
  1975نيسان/أبريل   18

تشرين   17 تاريخ النفاذ:  235
  2017الثاني/نوفمبر 

 تاريخ االنضمام:   34هنغاريا 
  2007تموز/يوليه  1

  تاريخ االنضمام:  193
  2007تموز/يوليه  1

  هولندا

X :تاريخ النفاذ 
 21 1975حزيران/يونيه  5

 تاريخ النفاذ:
  1977شباط/فبراير   21

229 
  

193  

 
 

  تاريخ النفاذ:
 2004نيسان/أبريل   30

 الواليات المتحدة األمريكية

 تاريخ التعديل:
 2018تموز/يوليه  3

كانون  9 تاريخ النفاذ:
  1980األول/ديسمبر 

 النفاذ:تاريخ 
  21 1989نيسان/أبريل  6

288 *  
366  

كانون  6 تاريخ النفاذ:
  2009الثاني/يناير 

  واليات ميكرونيزيا 
  الموحدة   

 تاريخ النفاذ:
  2021أيلول/سبتمبر  1

 تاريخ النفاذ:
  2021أيلول/سبتمبر  1

962   

كانون  2 تاريخ النفاذ:   اليابان
  1977األول/ديسمبر 

كانون    16 تاريخ النفاذ:  255
  1999األول/ديسمبر 

  تاريخ النفاذ:  X  اليمن
  2002آب/أغسطس   14

614   

كانون 17 تاريخ االنضمام:   35اليونان
  1981األول/ديسمبر 

  تاريخ النفاذ:  193
  2004نيسان/أبريل   30

  

  دليل

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

  األطراف في معاهدة عدم االنتشار التي لم تقم بعد بإنفاذ اتفاقات ضمانات شاملة بمقتضى المادة الثالثة من   بالخط المائلالدول الواردة  
  هذه المعاهدة. 

  اتفاق ضمانات طوعي مع الدول الحائزة ألسلحة نووية األطراف في معاهدة عدم االنتشار.   *  
  X  ’ تشير العالمةX في العمود المعنون ’بروتوكول كميات صغيرة‘ إلى أنَّ الدولة مرتبطة ببروتوكول كميات صغيرة ساري ‘

ول الكميات الصغيرة الساري المفعول يستند إلى نص بروتوكول الكميات ويشير ’تاريخ التعديل‘ إلى أنَّ بروتوك المفعول.
  الصغيرة الموّحد المنقح.

ال تشمل القائمة االتفاقات التي تم بموجبها  ليس الهدف من هذا الجدول إدراج جميع اتفاقات الضمانات التي عقدتها الوكالة.مالحظة: 
وما لم يُبَيَّن خالف ذلك، فإنَّ اتفاقات الضمانات الُمشار   ملة حيز النفاذ. تعليق تطبيق الضمانات عند دخول اتفاق ضمانات شا

  إليها هي اتفاقات ضمانات شاملة ُعقدت بمقتضى معاهدة عدم االنتشار.
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ــأن الوضـــع القانوني ألي بلد أو إقليم أو    (أ) ال ينطوي أي قيد يرد في هذا العمود على إبداء أي رأي مهما كان من جانب الوكالة بشـ
   سلطاته، أو بشأن تعيين حدوده.

د المذكورة في الفقرة             ُ                                     َّ                                                        (ب) الخيار م تاح للبلدان، ـشريطة أن تفي بمعايير معي نة من األهلية (منها أال تتجاوز كميات المواد النووية الحدو
              َّ                                                                                (بصيغتها المصو بة))، بأن تعقد ’بروتوكول كميات صغيرة‘ ملحقا باتفاقات الضمانات الشاملة المعقودة    INFCIRC/153من الوثيقة    37

لك الـشروط  معها مما يؤدي إلى تعليق تنفيذ معظم األحكام التفـصيلية الواردة في الجزء الثاني من اتفاقات الـضمانات الـشاملة ما دامت ت
     َّ                                                                                                      ويتضــم ن هذا العمود البلدان التي لديها اتفاق ضــمانات شــاملة ومعه بروتوكول كميات صــغيرة باالســتناد إلى النص النمطي  ســارية.

  ُ  َّ          وي عب ر فـيه عن   األصـــــلي وافق عليـها مجلس المـحافظين والتي، على ـحد علم األـماـنة، ـما زاـلت تنطبق عليـها مـعايير األهلـية الـمذكورة.
ــغيرة (الذي اعتمده مجلس المحافظين في الحالة ا ــبة للدول التي قبلت النص النمطي المنق ح لبروتوكول الكميات الصـ   20                                                َّ                                                           لراهنة بالنسـ

  ).2005أيلول/سبتمبر 

ــين بموجب اتفاقين، بدأ نفاذ األول في  ــبة لتايوان، الصـ ــا  بالنسـ ــمانات أيضـ ــرين األول/أكتوبر    13       ِّ                       ً                                                        (ج) تطب  ق الوكالة الضـ   1969تشـ
 ، على التوالي.)INFCIRC/158(مستنسخ في الوثيقة  1971كانون األول/ديسمبر  6) والثاني في INFCIRC/133في الوثيقة   (مستنسخ

___________________ 

يشـير التاريخ إلى اتفاق الضـمانات المعقود بين األرجنتين والبرازيل والهيئة األرجنتينية البرازيلية لحصـر ومراقبة المواد النووية    1
ــائل متبادلة بين األرجنتين والوكالة تؤك  د أن  اتفاق 1997آذار/مارس    18وفي  والوكالة. َّ       ، وبعد موافقة مجلس المحافظين، بدأ نفاذ رسـ     ِّ                                                                               

من معاهدة تالتيلولكو والمادة الثالثة من معاهدة عدم االنتـشار التي تقتـضي عقد اتفاق ـضمانات مع   13الـضمانات يفي بمتطلبات المادة  
  الوكالة.

تنـسخ في الوثيقة  تطبيق ا  2 ار (المـس تونيا بموجب اتفاق الضـمانات الثنائي المعقود في إطار معاهدة عدم االنتـش بة إلـس لضـمانات بالنـس
INFCIRC/547( ع ل  ق في 1997تشـــرين الثاني/نوفمبر   24، والذي بدأ نفاذه منذ ،     ّ ِ ُ ، وهو التاريخ الذي 2005كانون األول/ديســـمبر   1   

المعقود بين دول اليوراتوم غير الحائزة ألسـلحة نووية واليوراتوم والوكالة  1973نيسـان/أبريل  5ذ اتفاق بدأ فيه بالنسـبة إلسـتونيا نفا
             َّ               ، الذي انضم ت إليه إستونيا.)INFCIRC/193(المستنسخ في الوثيقة 

ً                                       ع ق د اتفاق الضمانات عمال  بمعاهدة تالتيلولكو ومعاهدة عدم االنتشار.  3                      ِ ُ    

املة   4 رين الثاني/نوفمبر   28في  .من نوعه فريداتفاق ضـمانات ـش ائل متبادلة  2002تـش ، بعد موافقة مجلس المحافظين، بدأ نفاذ رـس
َّ                                                                  تؤك  د أن  اتفاق الضمانات يفي بمتطلبات المادة الثالثة من معاهدة عدم االنتشار.     ّ ِ     

ُ                                                       لم ي ـع د اتـفاق الضــــــماـنات المعقود في إـطار مـعاـهدة ـعدم االنتشـــــار في    5 الجمهورـية اـلديمقراطـية األلـمانـية   مع  1972آذار/ـمارس    7   َ  
ت فيه الجمهورية الديمقراطية 1990تشـرين األول/أكتوبر   3       ً        ً     ) نافذا  اعتبارا  من  INFCIRC/181(الوثيقة  ّ                             ، وهو التاريخ الذي انضـمــــــ                         

  األلمانية إلى جمهورية ألمانيا االتحادية.

اير    16في     6 اني/يـن انون الـث ا أخطرت  2016ـك دأت إيران، على نحو ـم ة  ، ـب ام المؤرـخ دير الـع ا إلى الـم ــالتـه ه في رســـ انون   7ـب ـك
ّ ِ  (ب) من البروتوكول اإلضـــافي إلى حين دخوله حي  ز 17     ِّ                                    ً         ، تطب  ق بروتوكولها اإلضـــافي بصـــورة مؤقتة وفقا  للمادة  2016الثاني/يناير                                           

شـــــباط/فبراير    23      ُ  َّ      ، لم ي طب ق منذ 2016كانون الـثاني/يناير    16                           َّ               ً        ً     والبروتوكول اإلضـــــافي، الذي طب قـته إيران مؤقـتا  اعتـبارا  من   النـفاذ.
2021.    

يشـير التاريخ إلى اتفاق الضـمانات المعقود بين األرجنتين والبرازيل والهيئة األرجنتينية البرازيلية لحصـر ومراقبة المواد النووية    7
ــائل متبادلة بين1997حزيران/يونيه    10وفي  والوكالة. َّ       البرازيل والوكالة تؤك  د أن  اتفاق  ، بعد موافقة مجلس المحافظين، بدأ نفاذ رسـ     ِّ                      

، بعد موافقة مجلس المحافظين، بدأ نفاذ 1999أيلول/ســــبتمبر  20وفي  من معاهدة تالتيلولكو. 13الضــــمانات يفي بمتطلبات المادة  
َّ                        ً                                               رسائل متبادلة ت ؤك  د أن  اتفاق الضمانات يفي أيضا  بمتطلبات المادة الثالثة من معاهدة عدم االنتشار.     ِّ   ُ                 

تنـسخ في الوثيقة  ت  8 ار (المـس بة للبرتغال بموجب اتفاق الضـمانات الثنائي المعقود في إطار معاهدة عدم االنتـش طبيق الضـمانات بالنـس
INFCIRC/272(  ع ل  ق في  1979حزيران/يونـيه    14، واـلذي ـبدأ نـفاذه مـنذ ،      ّ ِ ُ ، وهو الـتاريخ اـلذي ـبدأ فـيه ـبالنســــــبة  1986تموز/يولـيه    1   

المعقود بين دول اليوراتوم غير الحائزة ألسـلحة نووية واليوراتوم والوكالة (المسـتنسـخ في   1973نيسـان/أبريل  5للبرتغال نفاذ اتفاق 
             َّ                ، الذي انضم ت إليه البرتغال.)INFCIRC/193الوثيقة 

تطبيق الضـمانات بالنسـبة لبلغاريا بموجب اتفاق الضـمانات الثنائي المعقود في إطار معاهدة عدم االنتشـار (المسـتنسـخ في الوثيقة    9
INFCIRC/178(  ع ل  ق في 1972شباط/فبراير    29، والذي بدأ نفاذه منذ ،     ِ ّ ُ ، وهو التاريخ الذي بدأ فيه بالنسبة لبلغاريا 2009أيار/مايو   1   

ــان/أبريل  5نفاذ اتفاق  ــخ في الوثيقة   1973نيسـ ــتنسـ ــلحة نووية INFCIRC/193(المسـ ) المعقود بين دول اليوراتوم غير الحائزة ألسـ
                               َّ               واليوراتوم والوكالة، الذي انضم ت إليه بلغاريا.
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موافقة مجلس المحافظين بدأ  يشــير التاريخ إلى اتفاق ضــمانات معقود بموجب المادة الثالثة من معاهدة عدم االنتشــار. وبناء على     10

فيما يخص بليز، ودومينيكا،   1997آذار/مارس   18فيما يخص سانت لوتشيا؛ وفي    1996حزيران/يونيه    12متبادلة (في    نفاذ رسائل
  من معاهدة تالتيلولكو . 13وسانت فنسنت وجزر غرينادين) تؤكد أن اتفاق الضمانات يفي بمتطلبات المادة  وسانت كيتس ونفيس،

ً          يشــير التاريخ إلى اتفاق ضــمانات معقود عمال  بالمادة    11 وبعد موافقة مجلس المحافظين، بدأ نفاذ رســائل  من معاهدة تالتيلولكو.  13                                       
تشـرين الثاني/نوفمبر  20بالنسـبة لكولومبيا، وفي   2001حزيران/يونيه    13بالنسـبة لشـيلي، وفي   1996أيلول/سـبتمبر  9متبادلة (في 

َّ                                                                  ت ؤك  د أن  اتفاق الضمانات يفي بمتطلبات المادة الثالثة من معاهدة عدم االنتشار. بالنسبة لبنما) 2003     ِّ   ُ   

تطبيق الضــمانات بالنســبة لبولندا بموجب اتفاق الضــمانات الثنائي المعقود في إطار معاهدة عدم االنتشــار (المســتنســخ في الوثيقة    12
INFCIRC/179(  اذه في دأ نـف ِ ّ      ، ع ل  ق في  1972تشـــــرين األول/أكتوبر    11، واـلذي ـب ُ دأ فـيه  2007آذار/ـمارس    1    اريخ اـلذي ـب ، وهو الـت

ــبة لبولندا نفاذ اتفاق  ــان/أبريل  5بالنسـ ــخ في الوثيقة  1973نيسـ ــتنسـ ) المعقود بين دول اليوراتوم غير الحائزة INFCIRC/193(المسـ
                                            َّ              ألسلحة نووية واليوراتوم والوكالة، الذي انضم ت إليه بولندا.

نـسبة للجمهورية التـشيكية بموجب اتفاق الضـمانات الثنائي المعقود في إطار معاهدة عدم االنتـشار (المـستنـسخ  تطبيق الضـمانات بال  13
ِ ّ      ، ع ل  ق في  1997أيلول/سبتمبر    11، والذي بدأ نفاذه منذ  )INFCIRC/541في الوثيقة   ُ ، وهو التاريخ الذي 2009تشرين األول/أكتوبر   1   

ــيكية ن ــبة للجمهورية التشـ ــان/أبريل    5فاذ اتفاق  بدأ فيه بالنسـ ــخ في الوثيقة   1973نيسـ ــتنسـ ) المعقود بين دول INFCIRC/193(المسـ
                                                                  َّ                          اليوراتوم غير الحائزة ألسلحة نووية واليوراتوم والوكالة، الذي انضم ت إليه الجمهورية التشيكية.

تنـسخ في الوثيقة  تطبيق الضـمانات بالنـسبة للدانمرك بموجب اتفاق الضـمانات الثنائي المعقود في إطار معاه  14 دة عدم االنتـشار (المـس
INFCIRC/176( ع ل  ق في 1972آذار/ـمارس   1، واـلذي ـبدأ نـفاذه مـنذ ،     ِ ّ ُ ، وهو الـتاريخ اـلذي ـبدأ فـيه ـبالنســــــبة  1977شــــــباط/فبراير    21   

لوكالة (المسـتنسـخ في المعقود بين دول اليوراتوم غير الحائزة ألسـلحة نووية واليوراتوم وا  1973نيسـان/أبريل    5للدانمرك نفاذ اتفاق  
ــباط/فبراير   21ومنذ  ).INFCIRC/193الوثيقة   ــا  على جزر فارو.  INFCIRC/193، تنطبق الوثيقة  1977شــ ــلت      ً              أيضــ وعندما انفصــ

 نافذة مرة أخرى بالنسبة لغرينالند.  INFCIRC/176، أصبحت الوثيقة  1985كانون الثاني/يناير    31                            ً     غرينالند عن اليوراتوم اعتبارا  من  
  ).INFCIRC/176/Add.1(المستنسخ في الوثيقة  2013آذار/مارس   22                                  ّ            لبروتوكول اإلضافي الخاص بغرينالند حي ز النفاذ في ودخل ا

لطاته، أو فيما يتعلق  15 تخدمة ال تنطوي على إبداء أي رأي م هم ا كان فيما يتعلق بالوضـع القانوني ألي بلد أو إقليم أو لـس مية المـس                                             َ  َ                                                                           التـس
  بتعيين حدوده.

تنـسخ في الوثيقة   تطبيق  16 ار (المـس بة لرومانيا بموجب اتفاق الضـمانات الثنائي المعقود في إطار معاهدة عدم االنتـش الضـمانات بالنـس
INFCIRC/180( ع ل  ق في  1972تـشرين األول/أكتوبر    27، والذي بدأ نفاذه منذ ،      ِ ّ ُ ، وهو التاريخ الذي بدأ فيه بالنسبة  2010أيار/مايو   1   

ــان/أبريل   5لرومانيا نفاذ اتفاق   ــخ في الوثيقة   1973نيس ــتنس ــلحة  INFCIRC/193(المس ) المعقود بين دول اليوراتوم غير الحائزة ألس
                                      َّ               نووية واليوراتوم والوكالة، الذي انضم ت إليه رومانيا.

ــار مع الجمهورية   17 ــمانات الثنائي المعقود في إطار معاهدة عدم االنتشـ ــلوفاكيا بموجب اتفاق الضـ ــبة لسـ ــمانات بالنسـ تطبيق الضـ
ِ ّ     ، ع ل  ق في 1972آذار/مارس    3، والذي بدأ نفاذه منذ )INFCIRC/173االشــتراكية التشــيكوســلوفاكية (المســتنســخ في الوثيقة   ُ كانون    1   

المعقود بين دول اليوراتوم غير  1973نيســان/أبريل  5ريخ الذي بدأ فيه بالنســبة لســلوفاكيا نفاذ اتفاق ، وهو التا2005األول/ديســمبر 
             َّ                ، الذي انضم ت إليه سلوفاكيا.)INFCIRC/193الحائزة ألسلحة نووية واليوراتوم والوكالة (المستنسخ في الوثيقة 

تنـسخ في الوثيقة    18 لوفينيا بموجب اتفاق الضـمانات الثنائي المعقود في إطار معاهدة عدم االنتـشار (المـس تطبيق الضـمانات بالنـسبة لـس
INFCIRC/538( ــطس    1، والذي بدأ نفاذه منذ ِ ّ     ، ع ل  ق في 1997آب/أغسـ ُ ــبتمبر  1    ــبة 2006أيلول/سـ ، وهو التاريخ الذي بدأ فيه بالنسـ

) المعقود بين دول اليوراتوم غير الحائزة ألســلحة INFCIRC/193(المســتنســخ في الوثيقة   1973نيســان/أبريل   5لســلوفينيا نفاذ اتفاق 
                                     َّ                نووية واليوراتوم والوكالة، الذي انضم ت إليه سلوفينيا.

ــخ في ال 19 ــتنسـ ــار (المسـ ــمانات المعقود في إطار معاهدة عدم االنتشـ ــويد بموجب اتفاق الضـ ــبة للسـ ــمانات بالنسـ وثيقة تطبيق الضـ
INFCIRC/234( ــان/أبريل   14، والذي بدأ نفاذه منذ ِ ّ     ، ع ل  ق في 1975نيسـ ُ ــبة  1995حزيران/يونيه    1    ، وهو التاريخ الذي بدأ فيه بالنسـ

المعقود بين دول اليوراتوم غير الحائزة ألســلحة نووية واليوراتوم والوكالة (المســتنســخ في   1973نيســان/أبريل   5للســويد نفاذ اتفاق  
            َّ              ، الذي انضم ت إليه السويد.)INFCIRC/193الوثيقة 

)، INFCIRC/204اتفاق الـضمانات المعقود في إطار معاهدة عدم االنتـشار مع جمهورية يوغوـسالفيا االتحادية االـشتراكية (الوثيقة    20
  يا.           ُ   ّ                                      ، ما زال يـ طبـ ق في صربيا بقدر ما يسري على أراضي صرب1973كانون األول/ديسمبر  28والذي بدأ نفاذه في 

 اتفاق الضمانات معقود فيما يتعلق بالبروتوكول اإلضافي األول لمعاهدة تالتيلولكو.  21
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)، INFCIRC/155تطبيق الـضمانات بالنـسبة لفنلندا بموجب اتفاق الـضمانات الثنائي المعقود في إطار معاهدة عدم االنتـشار (الوثيقة   22

باط/فبراير    9الذي بدأ نفاذه منذ  ِ ّ     ، ع ل  ق في 1972ـش ُ رين األول/أكتوبر  1    بة لفنلندا نفاذ اتفاق 1995تـش ، وهو التاريخ الذي بدأ فيه بالنـس
ــان/أ 5 ــلحة نووية واليوراتوم والوكالة (الوثيقة    1973بريل نيســ )، الذي INFCIRC/193المعقود بين دول اليوراتوم غير الحائزة ألســ

      ّ              انضمـ ت إليه فنلندا.

تطبيق الضـمانات بالنسـبة لقبرص بموجب اتفاق الضـمانات الثنائي المعقود في إطار معاهدة عدم االنتشـار (المسـتنسـخ في الوثيقة    23
INFCIRC/189( ع ل  ق في 1973كانون الثاني/يناير    26، والذي بدأ نفاذه منذ ،     ّ ِ ُ ــبة  2008أيار/مايو    1    ، وهو التاريخ الذي بدأ فيه بالنســ

المعقود بين دول اليوراتوم غير الحائزة ألســلحة نووية واليوراتوم والوكالة (المســتنســخ في   1973نيســان/أبريل  5لقبرص نفاذ اتفاق 
           َّ            الذي انضم ت إليه قبرص.، )INFCIRC/193الوثيقة 

خ في الوثيقة    24 تنـس ار (المـس بة لكرواتيا بموجب اتفاق الضـمانات الثنائي المعقود في إطار معاهدة عدم االنتـش تطبيق الضـمانات بالنـس
INFCIRC/463(  ذ اذه مـن دأ نـف اير    19، واـلذي ـب اني/يـن ّ ِ      ، ع ل  ق في  1995ـكانون الـث ُ ــان/أبرـيل    1    اريخ اـلذي ـبد2017نيســـ أ فـيه ، وهو الـت

) المعقود بين دول اليوراتوم غير الحائزة INFCIRC/193(المســتنســخ في الوثيقة    1973نيســان/أبريل  5بالنســبة لكرواتيا نفاذ اتفاق 
                                            َّ               ألسلحة نووية واليوراتوم والوكالة، الذي انضم ت إليه كرواتيا.

تطبيق الضــمانات بالنســبة لالتفيا بموجب اتفاق الضــمانات الثنائي المعقود في إطار معاهدة عدم االنتشــار (المســتنســخ في الوثيقة    25
INFCIRC/434( ع ل  ق في 1993كانون األول/ديسمبر   21، والذي بدأ نفاذه منذ ،     ّ ِ ُ ، وهو التاريخ الذي بدأ  2008تشرين األول/أكتوبر   1   

المعقود بين دول اليوراتوم غير الحائزة ألســـــلحة نووية واليوراتوم والوكالة  1973نيســـــان/أبريل  5نفاذ اتفاق  فـيه بالنســـــبة لالتفيا
             َّ             ، الذي انضم ت إليه التفيا.)INFCIRC/193(المستنسخ في الوثيقة 

نتشـار (المسـتنسـخ في الوثيقة  تطبيق الضـمانات بالنسـبة لليتوانيا بموجب اتفاق الضـمانات الثنائي المعقود في إطار معاهدة عدم اال  26
INFCIRC/413( ع ل  ق في  1992تشـــــرين األول/أكتوبر   15، والذي بدأ نفاذه في ،      ّ ِ ُ ، وهو التاريخ الذي بدأ  2008كانون الثاني/يناير   1   

ــبة لليتوانيا نفاذ اتفاق  ــلحة نووية واليور 1973نيســــان/أبريل  5فيه بالنســ اتوم والوكالة المعقود بين دول اليوراتوم غير الحائزة ألســ
             َّ                ، الذي انضم ت إليه ليتوانيا.)INFCIRC/193(المستنسخ في الوثيقة 

ــار (الوثيقة    27 ــمانات الثنائي المعقود في إطار معاهدة عدم االنتشـ ــمانات في مالطة بموجب اتفاق الضـ ) INFCIRC/387تطبيق الضـ
ِ ّ     ، ع ل  ق في 1990تشــــرين الثاني/نوفمبر   13والذي بدأ نفاذه منذ  ُ ، وهو التاريخ الذي بدأ فيه بالنســــبة لمالطة نفاذ 2007تموز/يوليه  1   

)،  INFCIRC/193المعقود بين دول اليوراتوم غير الحائزة ألســــلحة نووية واليوراتوم والوكالة (الوثيقة    1973نيســــان/أبريل  5اتفاق 
            ّ             الذي انضمـ ت إليه مالطة.

ــار.   28 ــمانات عمال  بمعاهدة تالتيلولكو ومعاهدة عدم االنتشـ ً                                       ع ق د اتفاق الضـ                      ِ ُ ّ ِ     وع ل  ق في    ُ ــبتمبر   14   ــمانات   1973أيلول/سـ تطبيق الضـ
ً                                       ات ســـابق معقود عمال  بمعاهدة تالتيلولكو كان قد بدأ نفاذه في بموجب اتفاق ضـــمان (المســـتنســـخ في الوثيقة    1968أيلول/ســـبتمبر  6                 

INFCIRC/118.(  

                                                  ً ، بين المملكة المتحدة والوكالة، الذي ما زال نافذا .INFCIRC/66يشير التاريخ إلى اتفاق الضمانات المعقود على نمط الوثيقة  29

) والبروتوكول اإلضـــافي INFCIRC/951ي المعقود بين المملكة المتحدة والوكالة (المســـتنســـخ في الوثيقة اتفاق الضـــمانات الطوع 30
ــخ في الوثيقة   ــتنس ــمبر   31) بدأ نفاذهما في INFCIRC/951/Add.1الملحق به (المس ــاعة    2020كانون األول/ديس   23/ 00في تمام الس

 بتوقيت غرينتش.

جب اتفاق الضـمانات الثنائي المعقود في إطار معاهدة عدم االنتشـار (المسـتنسـخ في الوثيقة  تطبيق الضـمانات بالنسـبة للنمسـا بمو  31
INFCIRC/156(  ع ل  ق في  1972تموز/يولـيه    23، واـلذي ـبدأ نـفاذه مـنذ ،      ّ ِ ُ النســــــبة  1996تموز/يولـيه    31    ، وهو الـتاريخ اـلذي ـبدأ فـيه ـب

وراتوم غير الحائزة ألســلحة نووية واليوراتوم والوكالة (المســتنســخ في المعقود بين دول الي 1973نيســان/أبريل   5للنمســا نفاذ اتفاق 
             َّ              ، الذي انضم ت إليه النمسا.)INFCIRC/193الوثيقة 

في حين أن اتفاق الضــــمانات المعقود مع نيوزيلندا في إطار معاهدة عدم االنتشــــار وبروتوكول الكميات الصــــغيرة المبرم معها    32
ــة   ــة INFCIRC/185(الوثيق (الوثيق ــذكور  الم ــاق  لالتف اإلضــــــافي  البروتوكول  ــإن  ف ونيو،  كوك  جزر  على  أيضــــــا   ــان  ينطبق  (                                                                 ً              

INFCIRC/185/Add.1ي. دخلت التعديالت على بروتوكول الكميات الصغيرة حيز النفاذ بالنسبة لنيوزيلندا  ) ال ينطبق على تلك األراض
 ).INFCIRC/185/Mod.1(الوثيقة  2014شباط/فبراير  24فقط في 
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، )INFCIRC/211تطبيق الـضمانات بالنـسبة للهند بموجب اتفاق الـضمانات المعقود بين الوكالة وكندا والهند (المـستنـسخ في الوثيقة   33

ّ ِ         ً     ، ع ل  ق اعتبارا  من  1971أيلول/ـسبتمبر   30الذي بدأ نفاذه منذ  ُ وتطبيق الضمانات بالنسبة للهند بموجب اتفاقات  .2015آذار/مارس    20   
َ        ً     ) التالية، ع ل  ق  اعتبارا  من  INFCIRCدة بين الوكالة والهند، والمســــتنســــخة في وثائق النشــــرات اإلعالمية (الضــــمانات المعقو  ِ ّ ُ             30  

ــرين الثاني/نوفمبر  17، وتحتوي على االتفاق النافذ منذ INFCIRC/260 :2016حزيران/يونيه   ، وتحتوي INFCIRC/360؛ 1977تشــ
؛  1989تشـــرين األول/أكتوبر  11، وتحتوي على االتفاق النافذ منذ  INFCIRC/374؛  1988أيلول/ســـبتمبر   27على االتفاق النافذ منذ 

INFCIRC/433 ــمانات   .1994آذار/مارس    1، وتحتوي على االتفاق النافذ منذ ــمانات بموجب اتفاقات الضــ ــعة للضــ والمواد الخاضــ
،  )INFCIRC/754د والوكالة (المـستنـسخ في الوثيقة  الـسالفة الذكر هي مواد تخـضع للـضمانات بموجب اتفاق الـضمانات المعقود بين الهن

  .2009أيار/مايو  11الذي بدأ نفاذه في 

ة     34 ــار (الوثيـق اـهدة ـعدم االنتشـــ ائي المعقود في إـطار مـع اـنات الثـن اق الضــــــم ا بموـجب اتـف ارـي ة لهنـغ النســــــب اـنات ـب تطبيق الضــــــم
INFCIRC/174  اذه في دأ نـف ذي ـب ِ ّ      ، ع ل  ق في  1972آذار/ـمارس    30)، واـل ُ ه    1    ة  2007تموز/يولـي النســــــب ه ـب دأ فـي ذي ـب اريخ اـل ، وهو الـت

) المعقود بين دول اليوراتوم غير الحائزة ألسـلحة نووية واليوراتوم INFCIRC/193(الوثيقة   1973نيسـان/أبريل  5لهنغاريا نفاذ اتفاق  
                      ّ               والوكالة، الذي انضمـ ت إليه هنغاريا.

ة     35 ــار (الوثيـق دم االنتشـــ دة ـع اـه ار مـع ائي المعقود في إـط ات الثـن اـن اق الضــــــم ان بموـجب اتـف ة لليوـن النســــــب ات ـب اـن تطبيق الضــــــم
INFCIRC/166  ع ل  ق في  1972آذار/ـمارس    1نـفاذه مـنذ  )، واـلذي ـبدأ ،      ّ ِ ُ ، وهو الـتاريخ اـلذي ـبدأ فـيه 1981ـكانون األول/ديســـــمبر    17   

المعقود بين دول اليوراتوم غير الحائزة ألســلحة نووية واليوراتوم والوكالة (الوثيقة    1973نيســان/أبريل  5بالنســبة لليونان نفاذ اتفاق 
INFCIRC/193الذي انضمـ ت إليه اليونان ،(               ّ             .  
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أـلف   ـلهـــا  -7اـلجـــدول  اـلودـيع  ـهو  اـلعـــام  اـلمـــدـير  ـيـكون  اـلـتي  األـطراف  اـلـمـتعـــد  دة  اـلـمعـــاهـــدات  ـفي  ــاركـــة  ِ ّ                                               اـلمشـــــ                              
 )2021كانون األول/ديسمبر  31(الحالة في 
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    X X X X XX X X االتحاد الروسي *

            إثيوبيا *

     X X      أذربيجان *

  X X X X XX X X X X األرجنتين *

   X X X X XX X X X األردن *

    X X X XX X X  أرمينيا *

     X X X  XX X إريتريا *

     X X X X XX X إسبانيا *

     X X X X XX X أستراليا *

 X X X X XX X X   X إستونيا *

     X X   X X  إسرائيل *

     X X      إسواتيني *

      X      أفغانستان *

     X X X   X X إكوادور *

     X X X X XX X ألبانيا *

 X X X X XX X    X ألمانيا *

 X X X XX X  X X X  اإلمارات العربية المتحدة *

     X X      أنتيغوا وبربودا *

      X      أندورا 

     X X X X XX X إندونيسيا *

     X  X  X X  أنغوال *

 X X X XX X X   X  أوروغواي *

     XX X     أوزبكستان *

      X      أوغندا *

 X X X X XX X X   X أوكرانيا *

         X X X اإلسالمية) -إيران (جمهورية  *

     X X X X XX X آيرلندا *
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     X X X X XX X آيسلندا *

 X X X X XX X    X إيطاليا *

            بابوا غينيا الجديدة *

     X X X X XX X باراغواي *

     X X X X  X X باكستان *

      X     X باالو *

     X  X  X X  البحرين *

    X X X X XX  X البرازيل *

            بربادوس *

     X X X X XX X البرتغال *

           X السالمبروني دار  *

     X X X X XX X بلجيكا *

 X X X X XX X X   X بلغاريا *

            بليز *

     X X X  X X  بنغالديش *

     X X   X X  بنما *

 X X X X XX X X X X X بنن *

            بوتان 

     X X  XX X  بوتسوانا *

     X X   X X  بوركينا فاسو *

            بوروندي *

   X X X X XX X X X البوسنة والهرسك *

 X X X X XX X X X  X بولندا *

    X X X X XX X X المتعددة القوميات) -بوليفيا (دولة  *

    X X X XX X X  بيرو *

   X X X X XX  X X بيالروس *

     X X X X XX X تايلند  *

     X X      تركمانستان *

 X X X X  X X    X تركيا *

    X  X      ترينيداد وتوباغو *

     X X      تشاد  *

      X      توغو *

            توفالو 
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     X X X X  X X تونس *

      X      تونغا 

            ليشتي-تيمور 

     X     X X جامايكا *

 X X X X XX 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 XX X X   X الجمهورية التشيكية *

     X    X X  الجمهورية الدومينيكية *

     X X X X  X X الجمهورية العربية السورية *

      X     X  جمهورية الكونغو الديمقراطية *

      X X   X  جمهورية تنزانيا المتحدة *

     X X X X XX X جمهورية كوريا *

            جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 

      X X   X  جمهورية الو الديمقراطية الشعبية *

    X X X X XX X X جمهورية مولدوفا *

      X X X X XX جنوب أفريقيا *

            جنوب السودان 

     X X X  XX X جورجيا *

     X X      جيبوتي *

 X X X X XX X    X الدانمرك *

      X      دومينيكا *

    X X  XX X X  رواندا *

 X X X X XX X X X X X رومانيا *

      X      زامبيا *

      X X  XX  زمبابوي *

            ساموا *

     X X      سان مارينو *

 X X     X   X  سانت فنسنت وجزر غرينادين *
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     X X      سانت كيتس ونيفس 

     X X      سانت لوسيا *

            ساو تومي وبرينسيبي 

        X X X  النكاسري  *

     X X   X X  السلفادور *

 X X X X XX X X   X سلوفاكيا *

 X X X X XX X    X سلوفينيا *

     X X X X  X X سنغافورة *

    X X X X XX X X السنغال *

      X      السودان *

            سورينام 

 X X X X XX X    X السويد  *

     X X X X XX X سويسرا *

            سيراليون *

     X X      سيشيل *

 X X X X XX X X   X شيلي *

    X X X X XX X X صربيا *

            الصومال 

     X X X X XX X الصين *

     X X X  XX X طاجيكستان *

      X X X   X العراق *

ُ    ع مان *   X X X X XX      

     X X  XX X  غابون *

            غامبيا 

 X X X X XX 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 XX X    X  فرنسا *
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    X X X   X X X الفلبين *

     Xb Xb      فلسطين 

          X  البوليفارية)-فنزويال (جمهورية *

 X X X X XX X    X فنلندا *

     X X      فيجي *

     X X X X XX X فييت نام *

     X X X X XX X قبرص *

     X X X  X X  قطر *

     XX X     قيرغيزستان *

      X      كابو فيردي 

   X X X X XX X X X كازاخستان *

 X X X   X X X   X الكاميرون *

           X الكرسي الرسولي *

 X X X X XX X X   X كرواتيا *

      X  X  X  كمبوديا *

  X X X X XX X   X كندا *

    X X X X XX X X كوبا *

     X X X   X X كوت ديفوار *

     X X   X X  كوستاريكا *

     X X X   X X كولومبيا *

      X X  X XX الكونغو *

     X X X X  X X الكويت *

            كيريباتي 

     X X      كينيا *

 X X X X XX X X X  X التفيا *

    X X X  X  X  لبنان *

     X X   X X  لختنشتاين *

     X X X X XX X لكسمبرغ *

     X X X  X X  ليبيا *

            ليبيريا *

 X X X X XX X X   X ليتوانيا *

     X X X  XX X ليسوتو *

     X XX X    مالطة *



GC(66)/4 
  175الصفحة 

     X X X  X X  مالي *

         X X  ماليزيا *

     X X X XX X  مدغشقر *

 X X X     X   X مصر *

  X X X X XX X  X X المغرب *

    X X X XX X X  مقدونيا الشمالية *

    X X X X XX X X المكسيك *

      X      مالوي *

            ملديف 

   X X X XX X X X  المملكة العربية السعودية *

     X X X X XX X المملكة المتحدة *

      X X X   X منغوليا *

     X X  XX 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 XX X    X النرويج *

     X X X XX X  النمسا *

            نيبال *

   X X X X XX X X X النيجر *

    X X X X XX X X نيجيريا *

     X X X   X X نيكاراغوا *

     X X X   X X نيوزيلندا *

      X      نيوي 

            هايتي *

  X X X X  X X   X الهند  *

      X      هندوراس *

 X X X X XX X X   X هنغاريا *

 X X X X XX X    X هولندا *

  X X X XX X   X  الواليات المتحدة األمريكية *
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 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 المساعدة اتفاقية تقديم 

 اتفاقية األمان النووي اتفاقية األمان النووي

 االتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة االتفاقية المشتركة

 اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية اتفاقية الحماية المادية

 تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية تعديل اتفاقية الحماية المادية

 اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن األضرار النووية اتفاقية فيينا 

 المسؤولية المدنية عن األضرار النوويةبروتوكول تعديل اتفاقية فيينا بشأن  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 طرف 
 
العمود على إبداء أي رأي مهما كان من جانب الوكالة بشـأن الوضـع القانوني ألي بلد أو ال ينطوي أي قيد يرد في هذا     (أ)

   إقليم أو سلطاته، أو بشأن تعيين حدوده.
  دولة فلسطين. أنهاانضمت على   (ب)

    

            واليات ميكرونيزيا الموحدة 

  X X X X XX X   X اليابان *

      X      اليمن *

 X X X X XX X    X اليونان *

     X X X XX X  اليوراتوم 

         X X  الفاو 

         X X  منظمة الصحة العالمية 

         X X  المنظمة العالمية لألرصاد الجوية 
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  الوكالة                             ً        ً    َّ  ً                                     الدول األعضاء التي عقدت اتفاقا  تكميليا  منق حا  بشأن تقديم المساعدة التقنية من جانب   -8الجدول ألف
  (أ))2021كانون األول/ديسمبر  31(الحالة في 

  
  إثيوبيا

  أذربيجان
  األرجنتين
  األردن
  أرمينيا
  إريتريا
  إسبانيا
  إستونيا
  إسرائيل
  إسواتيني
  أفغانستان
  إكوادور
  ألبانيا

  اإلمارات العربية المتحدة
  أنتيغوا وبربودا

  إندونيسيا
  أنغوال

  أوروغواي
  أوزبكستان

  أوغندا
  أوكرانيا

  اإلسالمية) -إيران (جمهورية 
  آيرلندا
  آيسلندا

  باراغواي
  باكستان
  باالو

  البحرين
  البرازيل
  البرتغال

  السالمبروني دار 
  بلغاريا
  بليز

  بنغالديش
  بنما
  بنن

  بوتسوانا
  بوركينا فاسو

  بوروندي

  البوسنة والهرسك
  بولندا

  المتعددة القوميات) -بوليفيا (دولة 
  بيرو

  بيالروس
  تايلند 

  تركمانستان
  تركيا

  ترينيداد وتوباغو
  تشاد 
  توغو
  تونس
  جامايكا

  الجبل األسود 
  الجزائر

  جزر مارشال
  أفريقيا الوسطىجمهورية 

  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
ُ    ع مان    
  غابون
  غانا

  غواتيماال
  غيانا
  فانواتو
  الفلبين

  )البوليفارية-جمهورية(فنزويال 
  فيجي
  نامفييت 
  قبرص
  قطر

  قيرغيزستان
  كازاخستان
  الكاميرون
  كرواتيا
  كمبوديا
  كوبا

  كوت ديفوار
  كوستاريكا
  كولومبيا
  الكونغو
  الكويت
  كينيا
  التفيا
  لبنان
  ليبيا

  ليبيريا
  ليتوانيا
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  ليسوتو
  مالطة
  مالي

  ماليزيا
  مدغشقر
  مصر

  المغرب
  مقدونيا الشمالية

  المكسيك

  مالوي
  السعوديةالمملكة العربية 

  منغوليا
  موريتانيا

  موريشيوس
  موزامبيق
  ميانمار
  ناميبيا
  نيبال

  النيجر
  نيجيريا

  نيكاراغوا
  هايتي

  هندوراس
  هنغاريا
اليونان

 
__________________ 

وبحلول نهاية العام، بلغ عدد الدول األطراف  الوكالة.                             ً        ً    َّ  ً    ، عقدت بروني دار الســـالم اتفاقا  تكميليا  منق حا  مع 2021في عام   (أ)
  دولة. 142                    ُ  َّ   في اتفاقات تكميلية م نق حة 
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  قبول تعديل المادة السادسة من النظام األساسي للوكالة  -9-الجدول ألف
  (أ))2021كانون األول/ديسمبر  31(الحالة في 

  إثيوبيا
  األرجنتين
  إسبانيا
  إستونيا
  إسرائيل
  أفغانستان

  ألبانيا
  ألمانيا

  أوروغواي
  أوكرانيا
  آيرلندا
  آيسلندا
  إيطاليا
  باكستان
  البرازيل
  البرتغال
  بلغاريا
  بنما

  البوسنة والهرسك
  بولندا
  بيرو

  بيالروس
  تركيا
  تونس

  الجزائر
  الجمهورية التشيكية
  جمهورية كوريا
  جمهورية مولدوفا

  جنوب أفريقيا
  الدانمرك
  رومانيا

  سان مارينو
  السلفادور
  سلوفاكيا
  سلوفينيا
  السويد 
  سويسرا
  فرنسا
  فنلندا

  قبرص
  كازاخستان

  الكرسي الرسولي

  كرواتيا
  كندا

  كولومبيا
  التفيا

  لختنشتاين
  لكسمبرغ

  ليبيا
  ليتوانيا
  مالطة

  المغرب
  المكسيك

  المملكة المتحدة
  موناكو
  ميانمار
  النرويج
   النمسا
  هنغاريا
  هولندا
  اليابان
  اليونان

  
 

_____________________________ 

وبحلول نهاية العام، كان  المادة الســادســة من النظام األســاســي للوكالة.، لم تقبل أي دولة إضــافية تعديل 2021في عام    (أ)
  دولة. 62التي قبلت التعديل عدد الدول  
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  قبول تعديل المادة الرابعة عشرة من النظام األساسي للوكالة  -10الجدول ألف 
  (أ))2021كانون األول/ديسمبر  31(الحالة في 

  األرجنتين
  إسبانيا
  أستراليا
  إستونيا
  إكوادور
  ألبانيا
  ألمانيا

  أوكرانيا
  اإلسالمية) -إيران (جمهورية 

  آيرلندا
  آيسلندا
  إيطاليا
  باكستان
  البرازيل
  البرتغال
  بلغاريا

  البوسنة والهرسك
  بولندا
  بيرو

  بيالروس

  تركيا
  تونس

  الجزائر
  الجمهورية التشيكية

  الجمهورية العربية السورية
  جمهورية كوريا
  جمهورية مولدوفا

  أفريقياجنوب 
  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  ، لم تقبل أي دولة إـضافية تعديل الفقرة ألف من المادة الرابعة عـشرة من النظام األـساـسي للوكالة.2021في عام   (أ)
  دولة.   60نهاية العام، كان عدد الدول 
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ة و/أو التي    -11الـجدول ألف   اـل اـية الوـك ا تـحت رـع ادـه ا واعتـم ددة األطراف التي جرى التـفاوض عليـه اـهدات المتـع المـع
   ُ                       ً                   ُّ               ي عتبر المدير العام وديعا  لها (الحالة والتطو رات ذات الصلة)

  

ت نسـ خ في الوثيقة  الدولية للطاقة الذريةاتفاق امتيازات وحصـانات الوكالة   َ             (الم ـس   َ  ُ     INFCIRC/9/Rev. 2(2021في عام  . و ،

َّ                ظل ت حالة هذا االتفاق كما هي دون تغيير، حيث ظل  عدد األطراف فيه       ً طرفا . 91  َّ                                          

ِّ                    اتـفاقـية التبليغ المبك  ر عن وقوع ـحادث نووي ـخة في الوثيـقة                        َ              (الم ســـــت نســـــ    َ  ُ    INFCIRC/335  .(  شـــــرين  ت 27ـبدأ نـفاذـها في

أطراف ـجدـيدة. وبحلول نـهاـية الـعام، بلغ ـعدد األطراف فيـها    4      َّ         ، انضـــــمـ ت إليـها  2021وفي ـعام    .1986األول/أكتوبر  

     ً طرفا . 131

خة في الوثيقة  اتفاقية تقديم المســـاعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشـــعاعي َ              (الم ســـت نســـ    َ  ُ    INFCIRC/336  .(  بدأ

      َّ                                                          ، انـضم  إلى هذه االتفاقية طرفان اثنان جديدان. وبحلول نهاية العام، 2021في عام  و  .1987ـشباط/فبراير   26نفاذها في  

     ً طرفا . 124بلغ عدد األطراف فيها 

َ              (الم ـست نس خة في الوثيقة   اتفاقية األمان النووي   َ  ُ    INFCIRC/449  .(  وفي عام   .1996تشرين األول/أكتوبر  24بدأ نفاذها في

     ً طرفا . 91ان اثنان جديدان. وبحلول نهاية العام، بلغ عدد األطراف فيها       َّ                      ، انضم  إلى هذه االتفاقية طرف2021

َ              (الم ست نس خة في الوثيقة                                   ُّ                                ُّ                     االتفاقية المشتركة بشأن أمان التصر ف في الوقود المستهلك وأمان التصر ف في النفايات المشعة   َ  ُ    

INFCIRC/546  .(  أطراف جديدة   3    َّ                    انـضم ت إلى هذه االتفاقية  ،  2021وفي عام  .2001حزيران/يونيه    18بدأ نفاذها في

     ً                     طرفا  ودولة متعاقدة واحدة. 86وبحلول نهاية العام، كان هناك  ودولة متعاقدة واحدة جديدة.

خة في الوثيقة   اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية ــ  ــت نسـ َ              (الم سـ   َ  ُ    INFCIRC/274/Rev.1  .(  ــباط/فبراير   8بدأ نفاذها في شـ

      َّ                                                                               ، انضـــــم  إلى ـهذه االتـفاقـية طرـفان اثـنان ـجدـيدان. وبحلول نـهاـية الـعام، بلغ ـعدد األطراف فيـها  2021وفي ـعام    .1987

     ً طرفا . 164

      َّ                 ، انضـــــم  إلى هذا التـعديل 2021وفي عام   .2016أيار/مايو   8بدأ نـفاذه في   .تـعديل اتـفاقـية الحـماية الـمادية للمواد النووية

     ً طرفا . 127لغ عدد األطراف فيه وبحلول نهاية العام، ب طرفان اثنان جديدان.

خة في الوثيقة   اتفاقية فيينا بشـــأن المســـؤولية المدنية عن األضـــرار النووية َ              (الم ســـت نســـ    َ  ُ    INFCIRC/500  .(  بدأ نفاذها في

اني/نوفمبر   12 ام    .1977تشـــــرين الـث دد  2021وفي ـع ا هي دون تغيير، حـيث ـظل  ـع ة كـم اقـي ذه االتـف ة ـه اـل َّ      ، ظلـ ت ـح                                             َّ    

    ً رفا .ط 43األطراف فيها 

َ             (الم سـت نسـ خ في الوثيقة   البروتوكول االختياري الخاص بالتسـوية اإللزامية للمنازعات   َ  ُ    INFCIRC/500/Add.3  .( بدأ نفاذه

ا هي دون تغيير، حـيث ـظل  ـعدد األطراف 2021وفي ـعام    .1999أـيار/ـمايو    13في   َّ            ، ظلـ ت ـحاـلة ـهذا البروتوكول كـم                                               َّ    

 فيه طرفان اثنان.

َ             (الم ـست نسـ خ في الوثيقة   اتفاقية فيينا بـشأن المـسؤولية المدنية عن األـضرار النوويةبروتوكول تعديل    َ  ُ    INFCIRC/566 (.    بدأ

َّ ، ظـل ت حالة هذا البروتوكول كـما هي دون تغيير، حـيث ظل  2021. وفي عام  2003تشـــــرين األول/أكتوبر   4نـفاذه في                                                 َّ    

     ً طرفا . 15عدد األطراف فيه 

ت نسـ خة في الوثيقة   األـضرار النوويةاتفاقية التعويض التكميلي عن  َ              (الم ـس   َ  ُ    INFCIRC/567  .(  نيـسان/أبريل   15بدأ نفاذه في

َّ                 ، ظل ت حالة هذه االتفاقية كما هي دون تغيير، حيث ظل  عدد األطراف فيها 2021وفي عام  .2015      ً طرفا . 11    َّ                                            

ــأن تطبيق اتفاقية فيينا واتفاقية باريس ــترك بش خ ف  البروتوكول المش ــت نســ  َ    (الم س بدأ نفاذه في  ).  INFCIRC/402ي الوثيقة     ُ  َ  

َّ                 ، ظل ت حالة هذا البروتوكول كما هي دون تغيير، حيث ظل  عدد األطراف فيه  2021. وفي عام  1992نيسان/أبريل   27                                               َّ    

     ً طرفا . 31
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ا النوويين ،  (االتـفاق التـعاوني اإلقليمي)   االتـفاق التـعاوني اإلقليمي للبـحث والتنمـية والـتدرـيب في مـجال العلم والتكنولوجـي
خ في الوثيقة  2017 ــ  ــت نسـ َ             (الم سـ   َ  ُ    INFCIRC/919  .(  ظل ت حالة 2021. وفي عام 2017حزيران/يونيه    11بدأ نفاذه في ،       َّ    

َّ                هذا االتفاق كما هي دون تغيير، حيث ظل  عدد األطراف فيه       ً طرفا . 19                                   

 ب في مجــال العلم والتكنولوجيــا النوويين (اتفــاق أفرا)االتفــاق التعــاوني اإلقليمي األفريقي للبحــث والتنميــة والتــدريــ
َ             (الم ســت نســ خ في الوثيقة    َ  ُ    INFCIRC/935  .(  انضــم  إلى هذا االتفاق 2021وفي عام   .2020نيســان/أبريل   4بدأ نفاذه في ،                َّ      

     ً طرفا . 13وبحلول نهاية العام، بلغ عدد األطراف فيه  .طرفان اثنان جديدان

اوني لترويج ال اق التـع ال)  االتـف اق أرـك اريبي (اتـف ة والـك ا الالتينـي ا النوويين في أمريـك اني)علم والتكنولوجـي د الـث دـي  (التـم

َ             (الم ـست نسـ خ في الوثيقة    َ  ُ    INFCIRC/582/Add.5  .(  انـضم ت إلى هذا 2021وفي عام   .2020أيلول/ـسبتمبر    5بدأ نفاذه في ،          َّ      

     ً طرفا . 20األطراف فيه وبحلول نهاية العام، بلغ عدد  أطراف جديدة. 5االتفاق 

االتـفاق التـعاوني لـلدول العربـية الواقـعة في آســــــيا للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين (اتفاق  
خ في الوثيقة  )2017عراســـيا لعام   َ             (الم ســـت نســـ    َ  ُ    INFCIRC/929  .(  2021وفي عام   .2020تموز/يوليه   28بدأ نفاذه في ،

 أطراف. 6هذا االتفاق طرف واحد جديد. وبحلول نهاية العام، بلغ عدد األطراف فيه     َّ     انضم  إلى 

اتفاق إنشـاء المنظمة الدولية لطاقة االندماج المعنية بالمفاعل التجريبي الحراري النووي الدولي بغرض التنفيذ المشـترك 
َ           (الم ســت نســ خ في الوثيلمشــروع المفاعل التجريبي الحراري النووي الدولي   تشــرين   24بدأ نفاذه في  ).  INFCIRC/702قة     ُ  َ  

ام  2007األول/أكتوبر   ه  2021. وفي ـع دد األطراف فـي ا هي دون تغيير، حـيث ـظل  ـع اق كـم ذا االتـف ة ـه اـل َّ                 ، ظلـ ت ـح                                           َّ    7 

 أطراف.

ــروع المفاعل التجريبي الحراري النووي  ــة بمشـ ــانات منظمة الطاقة االندماجية الدولية المختصـ اتفاق امتيازات وحصـ
ترك   الدولي ت نسـ خ في الوثيقة من أجل تنفيذه على نحو مـش َ             (الم ـس   َ  ُ    INFCIRC/703  .(  رين األول/أكتوبر  24بدأ نفاذه في تـش

َّ                ، ظل ت حالة هذا االتفاق كما هي دون تغيير، حيث ظل  عدد األطراف فيه 2021. وفي عام 2007  أطراف. 6    َّ                                          
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  ) أ()2021(الحالة في كانون األول/ديسمبر  مفاعالت القوى النووية قيد التشغيل وقيد التشييد في العالم - 12الجدول ألف 

  البلد 

 المفاعالت قيد التشييد  المفاعالت قيد التشغيل
                      َّ  إمدادات الكهرباء المول دة

  2021             نووي ا في عام 
إجمالي الخبرة التشغيلية

  2021حتى نهاية عام 

عدد 
  الوحدات 

 المجموع
بالميغاواط  
 (الكهربائي) 

عدد 
الوحدات 

المجموع 
بالميغاواط  
 (الكهربائي) 

- تيراواط
  ساعة 

النسبة 
المئوية من  
  اإلجمالي

  األشهر  األعوام

 2 94 7.2 10.2 25 1 641 1 3  األرجنتين
 8 47 25.3 1.9   448 1  أرمينيا

   غير منطبق  غير منطبق  160 2 2    بنغالديش
 2 1 14.1 5.4 110 1 1 110 1 1  بيالروس 
 7 317 50.8 48.0   942 5 7  بلجيكا

 3 61 2.4 13.9 340 1 1 884 1 2  البرازيل
 3 171 34.6 15.8   006 2 2  بلغاريا
 6 807 14.3 86.8   624 13 19  كندا

 0 470 5.0 383.2 967 15 16 034 50 53  الصين
 10 182 36.6 29.0   934 3 6  الجمهورية التشيكية

 4 171 32.8 22.6 600 1 1 794 2 4  فنلندا 
 0 393 2 69.0 363.4 630 1 1 370 61 56  فرنسا 
 11 830 11.9 65.4   055 4 3  ألمانيا

 2 146 46.8 15.1   916 1 4  هنغاريا 
 9 554 3.2 39.8 028 6 8 795 6 22  الهند

 4 10 1.0 3.2 974 1 915 1اإلسالمية) -إيران (جمهورية  
 6 965 1 7.2 61.3 653 2 2 679 31 33  اليابان

 2 620 28.0 150.5 360 5 4 091 23 24  جمهورية كوريا 
 11 59 5.3 11.6   552 1 2  المكسيك 
 0 77 3.1 3.6   482 1  هولندا

 11 92 10.6 15.8 014 1 1 242 2 5  باكستان 
 11 39 18.5 10.4   300 1 2  رومانيا 

 7 410 1 20.0 208.4 759 3 4 727 27 37  االتحاد الروسي
 7 180 52.3 14.6 880 2 868 1 4  سلوفاكيا 
 3 40 36.9 5.4   688 1  سلوفينيا

 3 74 6.0 12.2   854 1 2  جنوب أفريقيا
 1 357 20.8 54.2   121 7 7  إسبانيا
 0 480 30.8 51.4   882 6 6  السويد

 11 232 28.8 18.6   960 2 4  سويسرا 
 غير منطبق  غير منطبق  غير منطبق غير منطبق  342 3 3    تركيا

 6 548 55.0 81.1 070 2 2 107 13 15  أوكرانيا 
 9 1 1.3 10.1 690 2 2 762 2 2  اإلمارات العربية المتحدة

 6 648 1 14.8 41.8 260 3 2 343 7 12  المملكة المتحدة
 4 694 4 19.6 771.6 234 2 2 523 95 93  الواليات المتحدة األمريكية

 9 170 19 غير منطبق  653.1 2 096 58 56 508 389 437  (ب)، (ج) المجموع 
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  لحوظة:م
  . 2022أيار/مايو  31في   PRIS ()(www.iaea.org/prisنظام المعلومات عن مفاعالت القوى (نظام  المصدر:  (أ)

ميغاواط    2859عاملة بقدرة إجمالية تبلغ  وحدات    3 األرقام اإلجمالية المذكورة تشمل البيانات التالية الواردة من تايوان، الصين:    (ب)
  % من إجمالي مزيج الكهرباء.10.8                         ِّ  ساعة من الكهرباء، بما يمث  ل -تيراواط  26.8  َّ   وف رت  (كهربائي)

أشهر)   10    ً   عاما ،    25أشهر) وكازاخستان (  8    ً   عاما ،    80                                         ً                              إجمالي الخبرة التشغيلية المذكور يشمل أيضا  المحطات المغلقة في إيطاليا (    (ج) 
  أشهر).  8    ً  عاما ،  236أشهر)، والمحطات المغلقة والعاملة في تايوان، الصين ( 6    ً  عاما ،  43توانيا (ولي
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  مشاركة الدول األعضاء في أنشطة مختارة للوكالة  -13الجدول ألف 

  الدولة العضو 
 عدد عقود 

 واتفاقات البحوث 
عدد المراكز 

  المتعاونة 

               َّ                الخدمات المقد مة للدول األعضاء

 ) أ (شبكة ألميرا
مراجعات قياس جرعات 

  العالج اإلشعاعي
خدمات تشعيع

  النباتات 

  56  4  1  54  االتحاد الروسي
 

  3  1   10  إثيوبيا 
 

     3  أذربيجان 
 

   2  1  46  األرجنتين
 

  3  1   4  األردن 
 

  2    2  أرمينيا
 

 1      إريتريا 

   2  2  45  إسبانيا
 

   3  1  39  أستراليا
 

   1   4  إستونيا
 

  16  2   10  إسرائيل
 

       إسواتيني

      أفغانستان 
 

   1   7  إكوادور 
 

  2    2  ألبانيا 
 

  4   4   42  ألمانيا

  3  3  1  2  اإلمارات العربية المتحدة
 

      أنتيغوا وبربودا
 

  15  1  2  31  إندونيسيا 
 

  2    1  أنغوال
 

  11  1   5  أوروغواي 
 

   1    أوزبكستان 
 

  3    8  أوغندا
 

  19  1   23  أوكرانيا 
 

   3   18  اإلسالمية) -إيران (جمهورية  
 

   1   3  آيرلندا
 

   1    آيسلندا
 

   8  3  37  إيطاليا
 

     1  بابوا غينيا الجديدة 
 

      باراغواي 
 

   1  1  39  باكستان 
 

       باالو

      البحرين 
 

   4  3  55  البرازيل
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  الدولة العضو 
 عدد عقود 

 واتفاقات البحوث 
عدد المراكز 

  المتعاونة 

               َّ                الخدمات المقد مة للدول األعضاء

 ) أ (شبكة ألميرا
مراجعات قياس جرعات 

  العالج اإلشعاعي
خدمات تشعيع

  النباتات 

  1     بربادوس 
 

   1  1  10  البرتغال
 

      بروني دار السالم 
 

   2   20  بلجيكا
 

  13  2   6   بلغاريا
 

      بليز
 

  16    16  بنغالديش
 

   1    بنما
 

     1  بنن
 

     1  بوتسوانا
 

  1    1  8  بوركينا فاسو 

      بوروندي
 

  1  8  3   2  البوسنة والهرسك 

  3   6  1  26  بولندا 

  10    1  المتعددة القوميات) -بوليفيا (دولة 
 

   1  1  8  بيرو
 

  21  1   6  بيالروس 
 

  25  2  1  26  تايلند 
 

       تركمانستان 

  31  2   21  تركيا
 

  4    1  ترينيداد وتوباغو
 

     1  تشاد
 

  1     توغو 
 

  17  1   21  تونس
 

   1   6  جامايكا 
 

  3  1   2  الجبل األسود
 

     8  الجزائر 
 

  2    1  جزر البهاما 
 

      جزر مارشال
 

  1      جمهورية أفريقيا الوسطى 

   1   9  الجمهورية التشيكية
 

      الدومينيكية الجمهورية 
 

   1   6   الجمهورية العربية السورية
 

     1   جمهورية الكونغو الديمقراطية
 

  1  5    5  جمهورية تنزانيا المتحدة
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  الدولة العضو 
 عدد عقود 

 واتفاقات البحوث 
عدد المراكز 

  المتعاونة 

               َّ                الخدمات المقد مة للدول األعضاء

 ) أ (شبكة ألميرا
مراجعات قياس جرعات 

  العالج اإلشعاعي
خدمات تشعيع

  النباتات 

   2  2  31  جمهورية كوريا 
 

       جمهورية الو الديمقراطية الشعبية
 

  1     جمهورية مولدوفا 
 

   3  1  32  جنوب أفريقيا
 

  3     جورجيا 
 

      جيبوتي 
 

   1   3  الدانمرك 
 

      دومينيكا
 

      رواندا
 

  49  4   19  رومانيا 
 

   1   9  زامبيا
 

     5  زمبابوي 
 

      سان مارينو
 

       سانت فنسنت وجزر غرينادين 

       سانت لوسيا

  12  1   10  سري النكا 
 

  10     السلفادور 
 

 2   3  1  8  سلوفاكيا 

  3  1   12  سلوفينيا
 

   3   9  سنغافورة 
 

     5  السنغال
 

     8  السودان 
 

   2   12  السويد
 

   3  2  9  سويسرا 
 

      سيراليون 
 

      سيشيل
 

   1   13  شيلي
 

 1  19  5   13  صربيا

  14  3  5  95  الصين
 

   1    طاجيكستان 
 

 1   1    العراق 

ُ    ع مان        5  
 

      غابون 
 

  2    16  غانا
 

       غرينادا
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  الدولة العضو 
 عدد عقود 

 واتفاقات البحوث 
عدد المراكز 

  المتعاونة 

               َّ                الخدمات المقد مة للدول األعضاء

 ) أ (شبكة ألميرا
مراجعات قياس جرعات 

  العالج اإلشعاعي
خدمات تشعيع

  النباتات 

  8    3  غواتيماال
 

  1     غيانا
 

      فانواتو
 

   5  4  58  فرنسا 
 

  50  1   16  الفلبين
 

  16  2    )البوليفارية-جمهورية(فنزويال 
 

   1   13  فنلندا 
 

      فيجي
 

  23  3   22  فييت نام 
 

  3  1    قبرص 
 

  3  1   1  قطر 
 

 1     2  قيرغيزستان 

  6  1   1  كازاخستان 
 

  2    7  الكاميرون 
 

      الكرسي الرسولي 
 

  2  14  2   14  كرواتيا 

      كمبوديا
 

   3  1  39  كندا
 

   3   14  كوبا
 

     1  كوت ديفوار 
 

   1  1  10  كوستاريكا 
 

  1    5  كولومبيا
 

      الكونغو 
 

  3  1  1  6  الكويت
 

  1  7  1   16  كينيا

   1    التفيا 
 

  10  1   6  لبنان
 

      لختنشتاين
 

   1   1  لكسمبرغ 
 

      ليبيا 
 

      ليبيريا
 

  8  3   8  ليتوانيا 
 

      ليسوتو
 

      مالطة 
 

     1  مالي
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  الدولة العضو 
 عدد عقود 

 واتفاقات البحوث 
عدد المراكز 

  المتعاونة 

               َّ                الخدمات المقد مة للدول األعضاء

 ) أ (شبكة ألميرا
مراجعات قياس جرعات 

  العالج اإلشعاعي
خدمات تشعيع

  النباتات 

  22  1  1  25  ماليزيا
 

   1   4  مدغشقر 
 

   1  2  22  مصر 
 

  21  1  2  23  المغرب 
 

  1  3  1   6  مقدونيا الشمالية

  45  3  2  32  المكسيك 
 

     1  مالوي 
 

  11  1   5  المملكة العربية السعودية
 

 2   6  2  42  المملكة المتحدة

  3  1   3  منغوليا
 

  3     موريتانيا
 

     4  موريشيوس 
 

       موزامبيق
 

      موناكو 
 

   1   4  ميانمار 
 

  3     4  ناميبيا 

   2  1  4  النرويج 
 

   4   10  النمسا
 

     1  نيبال 
 

  1     النيجر
 

  2  6  1   5  نيجيريا

  1    1  نيكاراغوا 
 

   1   6  نيوزيلندا
 

      هايتي
 

  43  3  1  71  الهند
 

 1      هندوراس 

  1  14  3  2  21  هنغاريا 

  1   4  1  11  هولندا

   7  1  110  الواليات المتحدة األمريكية
 

   5  3  38  اليابان
 

      اليمن
 

 1   6   18  اليونان
 

 
  شبكة المختبرات التحليلية لقياس النشاط اإلشعاعي البيئي.  شبكة ألميرا:  (أ)
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بعثات خدمة االستعراضات المتكاملة المتعلقة بالتصرف في النفايات المشعة والوقود المستهلك،    -14الجدول ألف 
  2021واإلخراج من الخدمة واالستصالح (بعثات أرتميس) في عام  

  البلد   النوع  

  آيرلندا    بعثة أرتميس  

  اليابان   بعثة أرتميس  

 
  2021) في عام EduTAبعثات تقييم التعليم والتدريب (بعثات   -15الجدول ألف 

  البلد   النوع  

  نيجيريا    EduTAبعثة   

 
ُ َّ                                         مراكز االمتياز الدولية المس م اة من الوكالة والقائمة على مفاعالت البحوث  -16الجدول ألف                              

  سنة التسمية/إعادة التسمية   البلد  المنظمة/مركز البحوث

  2020  رومانيا   معهد البحوث النووية بيتيستي 

  2019  جمهورية كوريا   المعهد الكوري لبحوث الطاقة الذرية

  2017  بلجيكا  مركز البحوث النووية البلجيكي

وأوك   المختبران الوطنيان في إيداهو
ريدج التابعان لوزارة الطاقة في  

  الواليات المتحدة 

  2017  الواليات المتحدة األمريكية 

  2016  االتحاد الروسي   معهد بحوث المفاعالت النووية 

المفوضية الفرنسية للطاقة الذرية 
والطاقات البديلة، باالشتراك مع معهد  
 الوقاية من اإلشعاعات واألمان النووي

  2020/  2015  فرنسا 

 
) في عام imPACTالبعثات المتكاملة لبرنامج العمل من أجل عالج السرطان التابع للوكالة (بعثات   -17الجدول ألف 

2021  

  البلد  النوع 

  جمهورية الكونغو الديمقراطية   imPACTبعثة 

  العراق   imPACTبعثة 

  نيبال   imPACTبعثة 

  أوروغواي   imPACTبعثة 

 

  2021) في عام  INIRبعثات االستعراض المتكامل للبنية األساسية النووية (بعثات   -18الجدول ألف 

  البلد  النوع 

  أوغندا   1في المرحلة  INIRبعثة 

  كينيا   1في المرحلة  INIRمتابعة بعثة  

  أوزبكستان  2في المرحلة  INIRبعثة 
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ُّ               للبنية األساسية النووية فيما يخص  مفاعالت البحوثبعثات االستعراض المتكامل   –19الجدول ألف                                   
  2021) في عام INIR-RR(بعثات 

  البلد   النوع  

  تايلند     INIR-RRبعثة   

 
  األكاديمية الدولية لإلدارة النووية   -20الجدول ألف 

سنة إيفاد البعثة  البلد  المنظمة/مركز البحوث  النوع 

  2021  بلغاريا   جامعة صوفيا "سانت كلمنت أوريدسكي"  النوويةاألكاديمية الدولية لإلدارة 

  2021  الجمهورية التشيكية  جامعة غرب بوهيميا   األكاديمية الدولية لإلدارة النووية

 
  2021) في عام INSARRبعثات التقييمات المتكاملة ألمان مفاعالت البحوث (بعثات   -21الجدول ألف 

  البلد   النوع  

  هولندا    INSARRبعثة   

 
  2021) في عام IPPASبعثات الخدمة االستشارية الدولية المعنية بالحماية المادية (بعثات   -22الجدول ألف 

  البلد  النوع 

  بيالروس  IPPASبعثة 

  بوركينا فاسو  IPPASبعثة 

  الجمهورية التشيكية  IPPASبعثة 

  النيجر  IPPASبعثة 

  السنغال   IPPASبعثة 

  تركيا   IPPASبعثة 

 
  2021) في عام IRRSبعثات خدمة االستعراضات الرقابية المتكاملة (بعثات   -23الجدول ألف 

  البلد  النوع 

  الدانمرك   IRRSبعثة 

   سويسرا   IRRSبعثة 

  بيالروس  IRRSمتابعة بعثة  

  الكاميرون  IRRSمتابعة بعثة  
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  2021) في عام KMAVبعثات في إطار خدمة زيارات المساعدة في مجال إدارة المعارف (بعثات   -24الجدول ألف 

  البلد  المنظمة/محطة القوى النووية   النوع 

   KMAVبعثة  
  1في المرحلة 

  البرازيل    معهد الوقاية من اإلشعاعات وقياس الجرعات

   KMAVبعثة  
  3في المرحلة 

  هنغاريا   بودابست للتكنولوجيا والعلوم االقتصاديةجامعة 

   KMAVبعثة  
  3و 2في المرحلتين 

وكالة الطاقة النووية في إندونيسيا والمنظمات الوطنية األخرى المشاركة في تطوير 
  البرنامج النووي الوطني 

  إندونيسيا 

   KMAVبعثة  
  1في المرحلة 

قطاع الطاقة والمعادن، شركة تعدين  هيئة الطاقة الذرية األردنية، هيئة تنظيم 
  اليورانيوم األردنية، مفاعل البحوث والتدريب األردني

  األردن 

   KMAVبعثة  
  1في المرحلة 

  المكسيك   محطة الغونا فيردي للقوى النووية والمعهد الوطني للبحوث النووية 

   KMAVبعثة  
  1في المرحلة 

لجنة   الجهاز الوطني للرقابة النووية واإلشعاعية، اإلدارة العامة للتوليد النووي، 
  الطاقة الذرية السودانية، الشركة السودانية للتوليد الحراري

  السودان 

   KMAVبعثة  
  1في المرحلة 

  اللجنة الحكومية المعنية باألمان الصناعي،
اللجنة الحكومية المعنية   بأكاديمية العلوم،وكالة أوزاتوم، معهد الفيزياء النووية 

   وزارة الصحة، باإليكولوجيا وحماية البيئة،
  وزارة حاالت الطوارئ 

  أوزبكستان

 
  2021) في عام OSARTبعثات فرقة استعراض أمان التشغيل (بعثات   -25الجدول ألف 

  البلد  النوع 

  فرنسا   OSARTبعثة  

  فرنسا    OSARTبعثة  

  االتحاد الروسي   OSARTبعثة  

  بيالروس  OSARTمتابعة بعثة  

  فرنسا   OSARTمتابعة بعثة  

  االتحاد الروسي   OSARTمتابعة بعثة  

  سلوفاكيا  OSARTمتابعة بعثة  

 
  2021) في عام SALTOبعثات جوانب أمان التشغيل الطويل األجل (بعثات   -26الجدول ألف 

  البلد  النوع 

  بلغاريا   SALTOبعثة 

  سلوفينيا  SALTOبعثة 

  إسبانيا   SALTOبعثة 

  األرجنتين   SALTOمتابعة بعثة  

  أرمينيا    SALTOمتابعة بعثة  

  السويد   SALTOمتابعة بعثة  
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  2021) في عام SCCIPبعثات عملية التحسين المستمر لثقافة األمان (بعثات   -27الجدول ألف 

  البلد  النوع 

  المكسيك   SCCIPبعثة 

 

  2021) في عام SEEDبعثات خدمة تصميم المواقع واألحداث الخارجية (بعثات   -28الجدول ألف 

  البلد  النوع 

  هنغاريا   SEEDبعثة 

  كينيا   SEEDبعثة 

  أوزبكستان  SEEDبعثة 

  كينيا    SEEDمتابعة بعثة  

  تركيا   SEEDمتابعة بعثة  

 
  2021) في عام TSRبعثات استعراض األمان التقني (بعثات   -29الجدول ألف 

  البلد  النوع 

  هنغاريا    التقييم االحتمالي لألمان



 

 



                         ُ               ً                                       للفيزياء النظرية، الذي يـ شار إليه قانونا  باسم "المركز الدولي للفيزياء النظرية" يجري تشغيل مركز عبد السالم الدولي  *
 نيابة عن المنظمتين. بال      َّ                  وتتولـ ى اليونسكو إدارته  كبرنامج مشترك بين اليونسكو والوكالة.

 الحكومية الدولية.  واللجنة األوقيانوغرافية للبيئة بمشاركة برنامج األمم المتحدة  **

 

  الهيكل التنظيمي 

 ) 2021كانون األول/ديسمبر  31(حتى 
 

الخدمات التقنية
 والعلمية

 إدارة
 المعلومات 

المفاهيم  
 والتخطيط 

 جيمالعمليات 

 العمليات باء 

 العمليات ألف

  إدارة
 الضمانات

  دارة العلومإ
ةوالتطبيقات النووي

العلوم الفيزيائية
 والكيميائية 

 الموارد 
 البشرية

تكنولوجيا 
 المعلومات 

الخدمات العامة

خدمات المؤتمرات
 والوثائق 

الميزانية 
 والمالية

  دارةإ
رية ادالشؤون اإل

  الصحة 
 البشرية
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