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 ٢٠٢٠ حزيران/يونيه ١٢
 

 عربي 
نكليزي إاألصل: 

 مجلس المحافظين 

  فقط نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي 
  

 

 ١٩-تطبيق الضمانات خالل جائحة كوفيد

 
 تقرير من المدير العام

  

  
 ملخص

  
  تتـناول ـهذه الوثيـقة الـتدابير التي اتـخذتـها الوـكاـلة لالســـــتمرار في تنفـيذ الضــــــماـنات بفـعالـية خالل ـجائـحة

 .١٩-كوفيد

  وقد صــّرح المدير العام، منذ بداية الوباء، بأن أنشــطة التحقق التي تضــطلع بها الوكالة لن تتوقف على
الفور ســلســلة من إجراءات التخفيف، اســتناداً إلى الرغم من صــعوبة الوضــع. ونتيجة لذلك، نُفِّذت على  

  تدابير استمرارية األعمال والتعافي من الكوارث التي كان يجري وضعها بالفعل.

  وقد تمكنت الوكالة من إجراء جميع أنشـــطة التحقق الميدانية الخاصـــة بالضـــمانات األكثر تأثراً بعامل
شـــطة، مثل تركيب المعدات، وأنشـــطة الصـــيانة الزمن، في حين عمدت إلى إعادة جدولة عدد من األن

ام  ا تبقى من ـع ل خالل ـم أثير، لكي تُســـــتكـم ك أي ـت دون أن ينجم عن ذـل ا ـب أجيلـه والتحقق التي يمكن ـت
٢٠٢٠.  

  ــيكون إدخالها ضـــرورياً في النصـــف الثاني من العام فيما وتعكف الوكالة على تحديد التعديالت التي سـ
ل يتعلق بالجانب التـشغيلي إلجراء أن ـشطة الـضمانات في المقر الرئيـسي والميدان. وما برحت الوكالة تعّوِ

ــمانات، بما في ذلك دعم أي زيادة ال بد منها في وتيرة  ــروري من الدول لتنفيذ الضــ على التعاون الضــ
  .٢٠٢٠األنشطة المخطط لها في األصل وكثافتها خالل الفترة المتبقية من عام 

 ت التي تُْجرى عادةً في مقر الوكالة الرئيسي وفي مكاتبها اإلقليمية.واستمر تنفيذ معظم أنشطة الضمانا  

   ــاهمة المكاتب اإلقليمية التابعة للوكالة ــلة أنشــــطة وكانت مســ مهمة بشــــكل خاص لقدرتنا على مواصــ
ضمانات الوكالة.
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  ٢الصفحة 

 .وواصلت الوكالة عمليات تعيين الموظفين وتدريبهم، مع إجراء بعض التعديالت  

  واضــــطلعت الهيئات الوطنية بالدول والكيانات الوطنية األخرى ذات الصــــلة بدور مهم للغاية في دعم
رار إتاحة وصـول الوكالة إلى المرافق النووية، والتنقل عمل الوكالة، بما في ذلك من خالل ضـمان اسـتم

عبر الحدود، وعمليات النقل عبر المطارات. وســيكون اســتمرار هذا الدعم ضــروريًا طوال فترة جائحة 
  .١٩-كوفيد

  ً ــليمة تخص  وتقدر الوكالة حاليا ــس سـ ــتنتاجات قائمة على أسـ ــتخالص اسـ ــتكون قادرة على اسـ أنها سـ
بالنـسبة لجميع الدول، ـشريطة أن تـستمر في تلقي كل التعاون والدعم الالزمين من   الـضمانات بنهاية العام

  تلك الدول.
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  ١الصفحة 

 

  ١٩-تطبيق الضمانات خالل جائحة كوفيد
 

  تقرير من المدير العام

 

مة  -ألف  مقّدِ

بعـيد الـمدى. وـقاـمت الحكوـمات في جميع أنـحاء الـعالم ـباعتـماد وتنفـيذ ـتدابير  ١٩-ـكان ـتأثير ـجائـحة كوفـيد  -١
ــفر  ــحة واألمان الحتواء فيروس كورونا، مثل تدابير التباعد االجتماعي والبدني، وتقييد الس ــارمة تتعلق بالص ص

ية، وتقييد وســــائل الســــفر األخرى، الداخلي والخارجي، وتقييد حرية حركة األشــــخاص، ووقف الرحالت الجو
وإغالق الحدود. وكان لهذه التدابير أثر كبير على تنفيذ الوكالة للضــــمانات، ال ســــيما إجراء عدد من أنشــــطتها 

  المخطط لها في مجال التحقق الميداني، مما تتطلب اتخاذ تدابير للتغلب على تلك التحديات.

تـها الوـكاـلة حتى اآلن  لمواصــــــلة تنفـيذ الضــــــماـنات بفـعالـية أثـناء وتتـناول ـهذه الوثيـقة الـتدابير التي اتـخذ  -٢
  الجائحة حتى يتسنى لها استخالص استنتاجات قائمة على أسس سليمة فيما يخص الضمانات.

  

  تنفيذ الضمانات  -باء

الضـمانات تحتاج الوكالة، لكي تحقق أهدافها الخاصـة بالضـمانات فيما يتعلق بدولة ما، إلى تنفيذ أنشـطة   -٣
بالنســبة لتلك الدولة وفقًا التفاق الضــمانات الخاص بها، والبروتوكول اإلضــافي، حســب االقتضــاء، لتوفير توكيد 
ذي مصـداقية بأن الدولة تفي بالتزاماتها المتعلقة بالضـمانات. وتُحدَّد وتيرة أنـشطة الضـمانات وكثافتها وفقًا التفاق 

اـنات، مع مراـعاة دورة الوقود النو ة، ونوع المواد النووـية، الضــــــم ة ذات الصــــــل ا التقنـي دوـلة وـقدراتـه وي في اـل
  ١والعوامل األخرى الخاصة بالدولة.

نوية لكل دولة لديها اتفاق ضـمانات ـساري المفعول تحّدد أنـشطة   -٤ وتُِعدُّ الوكالة، في كل عام، خطة تنفيذ ـس
ا في المقر الرئي ام بـه دانـية وتـلك التي يتعين القـي اـنات المـي ا الضــــــم اـفة التي تتحقق بموجبهـم ســـــي، والوتيرة والكـث

ات. اـن ة للضــــــم ه، أو لم يتحقق ـهدف تقني من أـهداف  ٢األـهداف التقنـي ــاط مخطط ـل ذّر إجراء نشـــ ال تـع وفي ـح
ــطٍة في إطار المتابعة تُنفّذ  ــنوية، ويُخّطط ألنشـ ــاق، فقد تُعّدل خطة التنفيذ السـ ــمانات، أو ُعثِر على عدم اتسـ الضـ

  ة أو السلطة اإلقليمية، حسب االقتضاء.بالتعاون مع الدول

  

  

 
  Corr.1وتصويبها  GOV/2014/41من الوثيقة  ٦-وجيم ٥-انظر القسمين جيم ١

  Corr.1وتصويبها  GOV/2014/41من الوثيقة  ٤-انظر القسم جيم ٢
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  ١٩-تصدي الدول لجائحة كوفيد  -جيم

، واألثر ١٩-يمكن تلخيص الـتدابير التي اتـخذـها ـعدد كبير من اـلدول في إـطار التصـــــدي لـجائـحة كوفـيد  -٥
  المترتب عنها على الضمانات كما يلي:

 ــديدة التي فرضــت على الطيران التجاري في الغالبية العظمى  :القيود على الطيران أدت القيود الش
من المســـارات إلى إلغاء جميع الرحالت تقريبًا، فأصـــبح  الوصـــول أكثر صـــعوبة إلى العديد من 

  الدول، ويتعذر حالياً الوصول إلى بعضها عبر الرحالت التجارية.

 ـصارمة مثل عدم الـسماح بالدخول إال للمواطنين   أدى إدخال تدابير هجرة :الـسفر عبر حدود الدولة
 والمقيمين في الدولة المعنية إلى صعوبة وصول غير المقيمين إلى بعض الدول.

 أدى تطبيق قيوٍد من قبيل تلك المفروضــة على حركة األشــخاص وعلى توافر   :القيود داخل الدولة
الخدمات األخرى مثل اإلقامة في الفنادق ومنافذ الطعام داخل أراضــي الدولة إلى محدودية الحركة 

 واإلقامة والخدمات األخرى المتاحة لمفتشي الوكالة وتقنييها.

 اإلضافة إلى توجيهات المدير العام لموظفي الوكالة ب  :قيود الوصول إلى مكاتب الوكالة ومختبراتها
في فيينا وزايبرسدورف للعمل من المنازل، طلبت اليابان تدابير مماثلة فيما يتعلق بالمكتب اإلقليمي 

 للوكالة في طوكيو، وكذلك كندا فيما يتعلق بمكتب الوكالة اإلقليمي في تورونتو.

 يعني إغالق المرافق أو المواقع النووية أو فرض قيود  :قيود الوصـول إلى مرافق الدولة ومواقعها
صــارمة على الوصــول إليها أّن بعض المرافق أو األماكن الواقعة خارج المرافق باتت غير متاحة 

 أو يصعب الوصول إليها بالنسبة لمفتشي الوكالة وتقنييها للقيام بأنشطة الضمانات في الميدان.

 ســب الدول قيوُد الحجر الصــحي، واشــتراط المعدات الوقائية تباينت بح  :متطلبات الصــحة واألمان
الشـــخصـــية، التي قّل توفرها في جميع أنحاء العالم، ومتطلباُت الكشـــف الطبي عند الوصـــول إلى 

  ٣الدولة المعنية وقبل الوصول إلى المرافق النووية، وكانت تتغير في غضون مهلة قصيرة.

  

  ، وتدابير الوكالة حيال ذلكأثر الجائحة على تنفيذ الضمانات  -دال

على الرغم من هذه الظروف، واـصلت الوكالة متابعة مهمة التحقق للحؤول دون انتـشار األـسلحة النووية   -٦
  من خالل الكشف المبكر عن تحريف المواد النووية وإساءة استخدام التكنولوجيا النووية. 

تخطيط ألنشـــطة أثرها على ال  ١٩-وقد كان للتدابير التي اتخذتها الدول في إطار التصـــدي لجائحة كوفيد  -٧
ً  ضــمانات الوكالة وتنفيذها، ال ســيما األنشــطة الميدانية. من اإلجراءات، وقّدمت  واتخذت الوكالة، بدورها، عددا

 ً   من التدابير، للتخفيف من هذا التأثير قدر اإلمكان. عددا

 
المفتشون، مراعاة قواعد وأنظمة الصحة واألمان في الدولة المضيفة، سواء في الميدان أو في ويُطلب من موظفي الوكالة، بمن فيهم   ٣

  مقر الوكالة الرئيسي والمكاتب اإلقليمية.
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  تدابير استمرارية العمل   -١-دال 

على الصمود، وأن تضمن قدرتها على تنفيذ التزاماتها تلتزم الوكالة بأن تكون عملياتها الضرورية قادرة   -٨
القانونية بموجب اتفاقات الضــمانات ذات الصــلة، وأن تضــطلع بأنشــطة التحقق األخرى، وأن تتيح بشــكل آمن 
ــتمرارية األعمال  ــتناداً إلى تدابير اسـ ــببة للخلل. واسـ ــمانات، حتى خالل األحداث المسـ المعلومات المتعلقة بالضـ

ــمنت اإلجراءات الفورية التي اتخذتها الوكالة خالل والتعافي من   ــعها بالفعل، تضـ الكوارث التي كان يجري وضـ
حتى تاريخ كتابة هذا التقرير، ابتغاء التخفيف من آثار الجائحة على أنشــطة  ٢٠٢٠آذار/مارس   ١٦الفترة ما بين 

  الضمانات، ما يلي:

 ــطة التحقق األ ــرورية وأنشـ ــمانات الضـ ــابيع إعطاء األولوية للضـ خرى: في البداية لمدة أربعة أسـ
  ، وإعادة تقييمها بشكل دوري بعد ذلك؛٢٠٢٠آذار/مارس  ١٦اعتباراً من 

  اسـتكمال األعمال الجارية المتعلقة بالتفتيش، قدر اإلمكان، قبل أن تشـرع الوكالة في ترتيبات العمل
ــية خارج مقا ــمانات والمعدات الوقائية الشـــخصـ رها، للتأكد من أنها عن بعد، وتخزين معدات الضـ

 سوف تكون متاحة بيُسر للمفتشين والتقنيين؛

  ،إنشــاء قدرة مركزية مؤقتة داخل مكتب نائب المدير العام لشــؤون الضــمانات للقيام، بشــكل يومي
 باستعراض أنشطة التحقق الميدانية المجدولة ورصدها؛

 متسـلسـل، بدعم من الخدمات الطبية القيام، على نحو منتظم، بإكمال اختبارات التفاعل البوليميري ال
في مركز فيينا الدولي، على جميع مفتشي الوكالة وتقنييها قبل سفرهم تجنُّباً للحجر الصحي وامتثاالً 

 للوائح الدولة؛

  ا المعلوـمات لتمكينهم الـقدرات الالزـمة من حـيث تكنولوجـي اـلة أن يكون موظفو الوـكاـلة مزّودين ـب كـف
 ة طويلة وأن يكونوا قادرين على التواصل بشكل آمن فيما بينهم.من العمل اآلمن عن بعد لفتر

تتغير، تحديات شتى. ومثّل الوصول   وشكلت قيود السفر العالمية، وتدابير الصحة والسالمة، التي ال تفتؤ  -٩
ا عند التخطيط ألنـشطة  تمرار تحديًا خاصـً أن القيود واإلجراءات المتغيرة باـس قة والمحدثة بـش إلى المعلومات المتـس
ــياً  ــاس ــا، ومع الدول األخرى أمراً أس التحقق الميدانية. وكان التعاون الوثيق مع الدولة المضــيفة، جمهورية النمس

 العقبات التشغيلية.  للتغلب على هذه 

  أنشطة التحقق الميدانية  -٢-دال 

فر والقيود داخل البلد من الصـعب على الوكالة الوصـول إلى عدد كبير   -١٠ جعلت القيود المفروضـة على الـس
من المرافق والمواقع واألـماكن النووـية األخرى. وـكاـنت هـناك أمثـلة ـعدـيدة على ـبذل مفتشـــــي الوـكاـلة والموظفين 

هم لما يصـل التقنيين   بيل إجراء التفتيش، كانوا يعزلون أنفـس تثنائية ألداء واجباتهم، ومن ذلك أنهم، في ـس جهوداً اـس
يوًما في دولة الوجهة، ويقودون الســيارات لمســافات طويلة، عابرين العديد من الحدود الوطنية، بدالً من  ١٤إلى  

مـسبقا كيف ومتى ـسيعودون إلى فيينا. وكان يتعين   الـسفر بالطيران، وكانوا يـشرعون في مهماتهم بدون أن يعرفوا
  بذل جهود تنسيق ضخمة في مقر الوكالة الرئيسي للتعامل مع هذه القيود.
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وبســـــبب عدم توفر العديد من الرحالت الجوية التجارية، أبرمت الوكالة، ألول مرة في تاريخها، عقوداً   -١١

إلتاحة خدمات اســتئجار الطائرات لنقل المفتشــين والموظفين التقنيين من الدول وإليها، وذلك باســتخدام دعم من 

ــا  وخارج الميزانية قدمته ألمانيا   ــتخدم هذا الترتيب   والمملكة المتحدة والوالياتفرنســ المتحدة األمريكية. وقد اســ

  من موظفي الوكالة إلجراء عمليات تفتيش في أربع دول. ٧٨فعلياً بنجاح لنقل 

ة على   -١٢ ا التفتيشــــــي ام إيبس من خالل تركيز جهودـه ة إلى تكييف نـظ اـل ذه القيود، عـمدت الوـك وفي ـظل ـه

ــمانات األكثر تأثراً بعامل الوقت وتلك ــاء، إعادة جدولة عمليات  تحقيق أهداف الضـ المحددة زمنياً، وعند االقتضـ

ــتمرارية المعرفة  التفتيش والمعاينات التكميلية، والتخطيط لتدابير تعويضــية مثل الرصــد عن بعد للحفاظ على اس

ــطة متأخرة. وعلى الرغم من تلك الصــعوبات، تمكنت الوكالة من إجراء جميع  ــتقبلي ألية أنش وتقليل التأثير المس

ة الضـمانات األكثر تأثراً بعامل الوقت، وفوق ذلك حققت جميع أهداف الضـمانات األكثر تأثراً بعامل الوقت أنـشط

  خالل هذه الفترة.

 ٢٩عمليـة تفتيش، و  ٢٧٤، أجرت الوكـالـة ٢٠٢٠أيـار/مـايو  ٣١آذار/مـارس و ١وخالل الفترة بين   -١٣

يوم من جهود  ١٠٠٠تـضمنت هذه األنـشطة أكثر من معاينة تكميلية. و ١٦عملية تحقق من معلومات التـصميم، و 

  ٤يوم قضاها المفتشون والموظفون التقنيون في الميدان. ٣٠٠٠التحقق التي بذلها المفتشون، وأكثر من 

وبفضــــــل وجود موظفي الوكــالــة المقيمين في مكتبي الوكــالــة اإلقليميين في طوكيو وتورنتو كــانــت   -١٤

ــعوبات التي واجهت تنفيذ  ــمانات في هاتين الدولتين أقل عنها في الدول األخرى حيث ال توجد مكاتب الصــ الضــ

ــلة معظم أنشــــطة التحقق التي تقوم بها الوكالة، إْذ   ٥للوكالة. وكان المكتبان اإلقليميان مفيدين لقدرتنا على مواصــ

را إجراء   ين خالل الفترة من عملية تحقق من معلومات التصـــميم،  ومعاينتين تكميليت ١٥عملية تفتيش و ٧١يســـّ

  .٢٠٢٠أيار/مايو  ٣١آذار/مارس إلى  ١

دون قيام الوكالة   ١٩-وقد حال تطبيق قيود الســـفر والحجر الصـــحي والقيود داخل البلدان بســـبب كوفيد  -١٥

ــعار قصــير المهلة أو ــبق في بعض البلدان باإلضــافة إلى  ببعض عمليات التفتيش الروتينية بإش ــعار مس بدون إش

التكميلـية، وتعكف الوـكاـلة ـحالـياً على تقييم اآلـثار المترتـبة عن ذـلك، وســـــتعـمل على مـعالجتـها في   بعض المـعايـنات

  إطار إعادة جدولة أنشطة التحقق لبقية العام.

واكتمـلت إجراءات االســـــتـجاـبة لجميع طلـبات مـعدات الضــــــماـنات من داـخل اإلدارة، بـما في ذـلك توفير   -١٦

لشخصية لمفتشي الوكالة وتقنييها قبل مغادرتهم ألنشطة التحقق. وأثبت استثمار معدات التحقق والمعدات الوقائية ا

تمر أكثر  الوكالة في أنظمة الرصـد عن بعد على مدى العقدين الماضـيين جدواه العظيمة خالل هذه الجائحة، إْذ اـس

إلى مقر  ٦وـلةد ٣٠من ـتدفـقات البـياـنات في تـقديم المعطـيات عن مـعدات الضــــــماـنات من المرافق في  ١٧٠٠من 

اًرا من  رحـلة تتعلق ـباـلدعم التقني والعلمي  ٢١، ســـــتـُعاد ـجدوـلة ٢٠٢٠أـيار/ـمايو  ٣١الوـكاـلة الرئيســـــي. واعتـب

رحلة تتعلق بـصيانة أو تركيب معدات الـضمانات إلى الفرـصة المحتملة التالية نتيجة لتعليق  ٢٢لعمليات التفتيش و

ً   المرافق النووية عملَها الروتيني أو تأجيلها عملياتها،   األنشــطةَ غير األســاســية. وباســتئناف المرافق المغلقة حاليا
 
ادية لكامل عام  ٤ أو قابلة للمقارنة مع أرقام هذه الفترة من   ٢٠٢٠مع أن هذه البيانات دقيقة للفترة الموصـوفة، فال ينبغي اعتبارها إرـش

  وتستند هذه البيانات واألنشطة على خطط التنفيذ السنوية وينبغي النظر فيها على أساس سنوي. .٢٠١٩عام 

  ٪ من عمليات التفتيش السنوية في هاتين الدولتين.٢٤جرى زهاء  ٥

  وتايوان، الصين. ٦
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ة. ورغم ـهذه  ة المؤجـل اـن ال الصــــــي ا تراكم من عملـيات تركـيب المـعدات وأعـم ة الفراغ مـم اـل ســـــيتعين على الوـك

  الظروف، فقد استمرت أعمال تطوير المعدات، التعاقدية والداخلية، في إحراز تقدم ملحوظ.

 التحقق في المقر الرئيسيأنشطة   -٣-دال 

من ناحية عامة، اســتمرت األنشــطة التي تُنفّذ عادةً في مقر الوكالة الرئيســي وفي المكاتب اإلقليمية في   -١٧
 ً ا ا ـكان متوقـع ــاـئل قريـبة مـم اء حصـــ أثير ـجائـحة كوفـيد إيـت ، على الرغم من توقع ـحدوث بعض ـحاالت ١٩-قـبل ـت
تعديل جوهري في بعض العمليات وتسـلسـالت سـير العمل. وبشـكل عام، التأخير. وقد تسـنّى ذلك بفضـل إحداث 

اـستمر ما يقوم به موظفو الوكالة من تحليل للمعلومات وما يرتبط به من عمل جماعي تفاعلي؛ وـسارت إجراءات 
 ً يم أرـصدة اللتزامات الوكالة ذات الـصلة؛ وتـسنى إبقاء تقي  تقارير الدول وإعالناتها وما يرتبط بها من تعقيبات وفقا

المواد النووية وتقييم نتائج تحليل العينات البيئية في معدل قريب من المستويات االعتيادية؛ وواصلت الوكالة جمع 
ومعالجة وتقييم وتوفير المعلومات األخرى المتعلقة بالضــمانات داخلياً، مثل المعلومات مفتوحة المصــدر، بما في 

  ذلك الصور الملتقطة بالسواتل.

ــت  -١٨ ــتوى الدولة، وإن كان ذلك واس ــتوى الدولة ووضــع نُُهج جديدة للضــمانات على مس مر التقييم على مس
بوتيرة منخفضـــــة، نتيـجة للقرار الـخاص ـبالمـحافـظة على أمن المعلوـمات الســـــرـية للـغاـية. وفي حين ـقام موظفو 

حلول تكنولوجـيا  الوـكاـلة ببعض العـمل عن بـعد، مســـــتـخدمين، ضـــــمن أمور أخرى، حالً آمـناً نُشـــــر ـحديـثاً من
توى الدولة، ووضـع نُُهج الضـمانات  المعلومات، فإنه يتعين، إلى حد كبير، أن يجرى إعداد تقارير التقييم على مـس
على مســتوى الدولة، في بيئة الضــمانات المتكاملة شــديدة األمان، التي ال يمكن الدخول إليها إال من مقر الوكالة 

ضــافة إلى ذلك، فإّن العمل المتعلق بالتحضــير لعمليات التفتيش، مثل تجهيز الرئيســي في مركز فيينا الدولي. باإل
ــافرين، وفحص المعدات من التلوث، والتحقق من األختام، ال يمكن أن يتم إال  ــليمها للموظفين المسـ المعدات وتسـ

ــي في مركز فيينا الدولي. وألجل ذلك، فقد أُِذن لعدد  محدود من موظفي بوجود الموظفين في مقر الوكالة الرئيســ
 ً ا اـلدولي للقـيام بـهذا العـمل. وعموـما ، قبـلت الوـكاـلة بتقليص النـجاـعة في مقر الوـكاـلة في الوـكاـلة ـبدخول مركز فييـن

  مقابل الحفاظ على أمن المعلومات السرية للغاية.

ى تحسـين وفيما عدا بعض التأخير، فقد اسـتمر بال انقطاع التقدُم في مشـروع إدارة الضـمانات الهادف إل  -١٩
تطوير نُهج الضـمانات على مسـتوى الدولة، باسـتخدام نهج منظم، كما هو موضـح في تقرير تنفيذ الضـمانات لعام 

٢٠١٩٧.  

وواصــلت الوكالة تقديم بيانات عن األنشــطة والنتائج الخاصــة بشــأن أنشــطة التحقق الميدانية إلى الدول   -٢٠
ً  ١٦٧، ـقدـمت الوـكاـلة ٢٠٢٠ـمايو /أـيار ٣١آذار/ـمارس و  ١ذات الصــــــلة: في الفترة بين  عن نـتائج التفتيش  بـياـنا

بيانًا بشـأن االسـتنتاجات المسـتخلصـة من عمليات  ١٥٩أو ما يعادلها)، و ٩٠(بيانات بموجب الفقرة (أ) من المادة  
ادة  ات الفقرة (ب) من الـم اـن ا (بـي اـمت بـه ا) و  ٩٠التفتيش التي ـق ادلـه ا يـع التحقُّق من  ٧٠أو ـم ة إقرار ـب ــاـل رســـ

  ).١٠بيانات بشأن المعاينات التكميلية (بيانات بموجب الفقرة (أ) من المادة  ٣لمعلومات التصميمية، وا

ــمانات التابعة للوكالة آمنة   -٢١ ــو (اليابان)، ظلت مختبرات الضــ ــا) وروكاشــ ــدورف (النمســ وفي زايبرســ
قم أخذ العينات البيئية. وُعلِّقت ومأمونة، وفي حالة تشـغيلية جيدة. وتُلبى جميع طلبات المفتشـين للحصـول على أط

معالجة أي عينات جديدة من المواد النووية بســـبب القيود المفروضـــة على عدد موظفي الوكالة المســـموح به في 
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مختبرات زايبرسـدورف. واسـتمر المطياُف الكتلي الكبير النسـق لأليونات الثانوية الخاص بالعينات البيئية عامالً، 
ــع ــال وإن كان عمله بأدنى س ة له. وتواصــل المختبرات في تلقي معظم عينات الفحص لتحليلها من الميدان وإرس

ــبكة قد أوقفت  ــاء في هذه الشـ ــبكة مختبرات التحليل، على الرغم من أن معظم المختبرات األعضـ العينات إلى شـ
  أيًضا معالجة العينات الجديدة.

  الصحة واألمان والرفاهية  -٤-دال 

ً بالرغم من أن   -٢٢ من الدول األعـضاء كان على اـستعداد لتقديم المـساعدة المالية للوكالة لـشراء المعدات  عددا
الوقائية الشــخصــية، فقد أصــبح النقص العالمي في تلك المعدات مشــكلةً َحِرجة. وتواصــل الوكالة جهودها لتحديد 

لة من خالل عملية الشــراء القياســية موّردين محتملين، ويؤمل أن يتوفر التزام طويل األجل لتلبية احتياجات الوكا
ــية، ويُعكف اآلن على معالجته،  FFP3المعمول بها في الوكالة. ويعتبر نقص األقنعة من نوع   ــاسـ هو األكثر حسـ

ــتخدم الوكالة  ــتوى الوقاية العالي الذي يوفره. وتس نظًرا لضــرورة هذا النوع إلجراء عمليات التفتيش بفضــل مس
الوقائية الشــخصــية المشــتراة أو المصــنوعة في الموقع منذ بداية الوباء، وبالتوازي مخزونها الحالي من المعدات  

 ً   بعض االحتياجات الحالية. مع ذلك قامت بتحديد بعض الموردين النمساويين الذين وفّروا جزئيا

في بعض اـلدول، وـما تنطوي علـيه من  ١٩-وـقد اســـــتلزـمت ـتدابير الصــــــحة واألـمان الـخاصـــــة بكوفـيد  -٢٣
الحجر الصــحي، أن يقضــي مفتشــو الوكالة فترات أطول في البلد المعني. لكن ثمة دول أخرى لم تطبّق   متطلبات

ــمانات، أو ُعِمد إلى تجنب هذه القيود من خالل تقديم نتيجة  ــتمرار الوكالة في تنفيذ الضـ ــيراً السـ هذه القيود، تيسـ
ن الدعم الذي تقدمه الخدمات الطبية في عند الوـصول إلى البلد المعني. وقد مكّ   ١٩-كـشف ـسلبية عن مرض كوفيد

 ً ــف، ومؤخرا ــف التجاري في مطار فيينا وفي المختبرات   مركز فيينا الدولي، بما في ذلك توفير الكشـ توفير الكشـ
األخرى في فيينا، موظفي الوكالة من إجراء الكشــف قبل الســفر في مهام رســمية وبعده. وقد ســمح ذلك لهؤالء 

واســتئناف العمل على الفور في مقر الوكالة بدون الحاجة إلى حجر صــحي عندما الموظفين بالخضــوع للكشــف 
  تكون النتيجة سلبية.

  التوظيف والتدريب  -٥-دال 

ً  ٢١واصــلت الوكالة تعيين الموظفين، بما في ذلك تعيين    -٢٤ ً   مفتشــا مؤخراً. وأُِجلت دورتان تمهيديتان  جديدا
شهر واحد، وأعيد تصميمهما لدمج التعلم عن بعد للتخفيف من مخاطر بشأن ضمانات الوكالة للمفتشين الجدد لمدة  

وااللتزام بتوصـيات الخدمات الطبية بمركز فيينا الدولي. وريثما يبدأ تدريبهم رسـمياً، باشـرت   ١٩-العدوى بكوفيد
النســــــبة الوـكاـلة إـعداد المفتشـــــين لعملهم من خالل إطالق بواـبة إلكترونـية تُعنى بنـظام إدارة التعلّم ـبالوكـ  اـلة. وـب

  للموظفين الحاليين، أعيدت جدولة الدورات التدريبية أو ُعّدلت لكي تُقّدم عن بُعد.

  المساعدة المقدمة للدول   -٦-دال 

دول، أعـيدت ـجدوـلة أربع دورات في النـظام الحكومي لحصـــــر ومراقـبة   -٢٥ دم لـل الـتدرـيب المـق ا يتعلق ـب فيـم
نـهاـية حزيران/يونـيه. وتعـمل الوـكاـلة على تطوير وســـــاـئل ـبديـلة لتـقديم المواد النووـية، ـكان من المقرر عـقدـها قـبل 

التدريب والمســاعدة المتعلقة بالضــمانات إلى الدول األعضــاء، بما في ذلك عن طريق زيادة توافر الموارد عبر 
تدربين اإلنترنت وتطوير وحدات التعلم عن بعد. وأعيد تـصميم برنامج المتدّربين في مجال الـضمانات إلـشراك الم

  من خالل إتاحة العروض التقديمية والواجبات وحلقات العمل عن بعد.
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  التعديالت التشغيلية  -هاء

للتعويض عن  تعـمل الوـكاـلة على تـحدـيد التـعديالت التشـــــغيلـية التي تحـتاج إلى إجرائـها على نـظام إيبس  -٢٦
األنشــــطة المخطط لها أصــــالً التي لم تتمكن من تنفيذها في الميدان في الجزء األول من العام. قد تتضــــمن هذه 

. وحددت ٢٠٢٠التعديالت التشــغيلية زيادة وتيرة أنشــطة التحقق الميدانية وكثافتها خالل النصــف الثاني من عام 
ية في الميدان و اـس طة الضـمانات األـس فر المفروضـة الوكالة أنـش هر المقبلة، على أـساس قيود الـس خططت لها لألـش

حالياً، وســـوف تقوم باســـتعراض هذه الخطط بانتظام تحســـباً ألي تغييرات قد تطرأ فجأة. وقد بقيت جميع تدابير 
االحتواء والمراقبة قائمة، وظلت جميع معدات الرصـد عن بُعد تعمل بشـكل طبيعي. واسـتمر تحليل نتائج التفتيش 

تقييم على مسـتوى الدولة للمعلومات ذات الصـلة بالضـمانات، ويتواصـل العمل بشـأن المعلومات السـرية للغاية وال
  في المقر الرئيسي.

أـيار/ـمايو عملـية العودة الـتدريجـية للعـمل ـبالـطاـقة الـكامـلة في مركز فييـنا اـلدولي ومختبرات  ١٥وـبدأت في   -٢٧
ســتبدأ عملية العودة التدريجية للموظفين إلى المكتبين اإلقليميين و التحليل الخاصــة بالضــمانات في زيبرســدورف.

  في طوكيو وتورنتو وفقًا للوائح المحلية.

  

  دور الدول  -واو

كان لتفاعالت الوكالة مع بعثات الدول األعضاء في فيينا ومع هيئاتها الوطنية دوٌر مهٌم للغاية في ضمان   -٢٨
فق النووية، والتنقل عبر الحدود، وعمليات النقل عبر المطارات. ومن اســـتمرار إتاحة وصـــول الوكالة إلى المرا

بدالً عن الخضـوع للحجر الصـحي، وتيـسير تصـاريح   ١٩-األمثلة المحددة في هذا الصـدد قبول نتائج فحص كوفيد
ا اعلـه دول في تـف ه من جميع اـل ذي تلقـت دعم اـل ة لـل ة ممتـن اـل اً. والوـك ا يكون المجـال الجوي مغلـق دـم مع  الطيران عـن

  موظفي الوكالة في مقر الوكالة الرئيسي وللدعم المقدم لمفتشي الوكالة وتقنييها في الميدان.

وقد شــهدت الوكالة حاالت ُعلِّقت فيها إمكانية وصــول المفتشــين إلى المرافق مؤقتًا أو أغلقت فيها بعض   -٢٩
ــة   ا   ١٩-من جراء كوفيدالمرافق خالل هذه الفترة. وفي كثير من الحاالت، أدت القيود المفروضـ ــً داخل البلد أيضـ

إلى انخفاض معدل توافر الموظفين الوطنيين المعنيين، بمن في ذلك مشغلو المرافق، لدعم مفتشي الوكالة في أداء 
واجباتهم. ومع أن الوكالة قد تمكنت في نهاية األمر من الحصــــول على التعاون من الدول المعنية، فإنها ال تزال 

مســـتوى الدولة لتأثير التأخير في إتاحة إمكانية الوصـــول إلى المرافق، وقد يتطلب األمر بذل   تجري تقييماً على
مزيد من الجهود وإجراء أنشــطة إضــافية للتحقق الميداني، بما في ذلك زيادة وتيرة عمليات التفتيش وكثافتها في 

  النصف الثاني من العام.

٣٠-   ً بعض الـحاالت التي لم يكن فيـها مـحاوروـها الرئيســـــيون من اـلدول على دراـية   وواجـهت الوـكاـلة أيضـــــا
ـبااللتزاـمات بموـجب اتـفاـقات الضــــــماـنات، وـكان ال ـبد من ـتذكيرهم ـبأـنه ال يحق ألي دوـلة، تـحت أي ظرف من 

ــوص عليها ب ــطة المعاينة والتحقق الميداني المنصــ موجب الظروف، أن تُعلِّق من جانب واحد تنفيذ الوكالة ألنشــ
اتفاقات الضــمانات و/أو البروتوكوالت اإلضــافية ذات الصــلة. بيد أن هذه الصــعوبات األولية قد ُحســمت إلى حد 
كبير منذ ذلك الحين. وســتحتاج الوكالة إلى المزيد من التعاون والدعم من جانب الســلطات في الدول والمشــغلين، 

ــطة الت ــرورة، بتنفيذ زيادة وتيرة أنشـ ــمان أن لكي تقوم، عند الضـ ــهر المقبلة لضـ حقق الميدانية وكثافتها في األشـ
  تستمر الوكالة في تحقيق أهداف الضمانات.



GOV/INF/2020/7 
 ٨الصفحة 

وواصـلت العديد من السـلطات الحكومية واإلقليمية تزويد الوكالة بالتقارير واإلعالنات المطلوبة بموجب   -٣١
 ١٦٦، تلـقت الوـكاـلة ٢٠٢٠يو أـيار/ـما ٣١آذار/ـمارس و ١ بيناتـفاـقات الضــــــماـنات ذات الصــــــلة. وخالل الفترة 

تقريًرا متعلقًا بممارســــة حصــــر المواد النووية. وفي المقابل، قدمت الوكالة تعقيباتها (أو وجهت) إلى الدولة أو 
الة موجزة و ٧٥الـسلطات اإلقليمية ما يلي:   الة إقرار. وزودت الوكالة الدول بأرصـدة دفترية نصـف  ١١٩رـس رـس

رسـالة أصـلية وضـميمة). وأبلغت إحدى الدول الوكالة بأنها لم تتمكن  ٥٩لعبور (سـنوية وبيانات مطابقة لحاالت ا
ً  من تـقديم إعالـناتـها بســــــبب قيود العـمل/الســـــفر المحلـية. بتقييم أثر ـهذا الـتأخير في تـقديم ـهذه  وتقوم الوـكاـلة ـحالـيا

  المطلوبات.

ار برنامج اإلدارة لدعم التطوير ومن المتوقع أن تظل الحصـائل المتأتية عن دعم الدول األعضـاء في إط  -٣٢
إلى حد كبير بمنجاة من التأثر وأن تمضــي وفق الجدول الموضــوع. ومع ذلك، فقد  ٢٠٢٠/٢٠٢١والتنفيذ للفترة 

د ة أخرى بكوفـي أثر بطريـق د تـت أخير أو ـق ا من الـت ذه البرامج تقريبـً اني ربع ـه نظراً الشـــــتراط الحضـــــور  ١٩-تـع
  االختبار الميداني، األمر غير المتاح حاليًا.الشخصي لالجتماعات أو التدريب أو 

  

  الخالصة  -زاي

ــطة التحقق التي تقوم بها الوكالة لن تتوقف على الرغم   -٣٣ ــّرح المدير العام، في بداية الجائحة، بأن أنشـ صـ
. وتقدر ١٩-من ـصعوبة الوـضع، وقد واـصلت الوكالة، في الواقع، تنفيذ الـضمانات بـشكل فعال خالل جائحة كوفيد

 ً تنتاجات قائمة على  الوكالة حاليا تكون قادرة على اـستخالص اـس ليمة تخص الضـمانات بنهاية العام  أنها ـس أـسس ـس
ــتمر في تلقي كل التعاون والدعم الالزمين من تلك الدول. وقد أُجري هذا  ــريطة أن تسـ ــبة لجميع الدول، شـ بالنسـ
التقييم األولي على افتراض أن الوضــع الجائحي ســيســتمر في التحســن بشــكل مطرد في النصــف الثاني من عام 

ت، تكيفت الوكالة بـشكل فعال مع الظروف الجديدة، وركزت جهودها على أهم . وعلى الرغم من الـصعوبا٢٠٢٠
 ً  أنـشطة الـضمانات ، ـسواء في الميدان أو في المقر الرئيـسي، واتخذت سلسلة من اإلجراءات الفورية، وقدمت عددا

، أو قيام ١٩-بكوفيد  من التدابير العالجية والتخفيفية. ومع ذلك، فإن أي تأجيل لتخفيف القيود والتدابير ذات الصـلة
 ً ، ســوف يتطلب، بطبيعة الحال، أن تعيد الوكالة تقييم أثر ذلك على تنفيذ الضــمانات. الدول بإعادة فرضــها الحقا

ولن تبرح الوكالة تعول على التعاون الـضروري من الدول لتنفيذ الـضمانات، بما في ذلك دعم أي زيادة في وتيرة 
. ولن تنفك الوكالة ترـصد الوـضع لتقّدم التحديثات ٢٠٢٠ترة المتبقية من عام األنـشطة المخططة وكثافتها خالل الف

  بشأن التطورات في حينها بحسب الضرورة.

 




