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نكليزي إاألصل: 

 مجلس المحافظين 

  فقط نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي 
  

 

 ١٩-تنفيذ ضمانات الوكالة خالل جائحة كوفيد

 معلومات محدَّثة بشأن التقدُّم المحرز 
 

  تقرير من المدير العام 

 

  

 ملخص
  

 ح المدير العام بأنَّ أنشطة التحقُّق التي تضطلع بها الوكالة لن تتوقف ١٩-منذ بداية جائحة كوفيد ، صرَّ
وقد تطلَّب ذلك من الوكالة تنفيذ ســـلســـلة من إجراءات التخفيف التي مكَّنت   رغم صـــعوبة الوضـــع.

ــطتها األكثر تأثُّراً بعامل الوقت في مجال ال ــمانات في الميدان، الوكالة من االضــطالع بجميع أنش ض
واالضــطالع بجميع أنشــطة الضــمانات تقريباً التي تجري في العادة في مقّرِ الوكالة الرئيســي وفي 

  مكاتبها اإلقليمية.

   تواصـل الوكالة االعتماد على التعاون الضـروري الذي تقِدّمه الدول لتنفيذ الضـمانات، بما في ذلك وـس
ادة في وتيرة أنشــــــطة التحقُّق   ا خالل ـعام  دعم أي زـي افتـه دانـية وكـث نتيـجة إلـعادة ـجدوـلة   ٢٠٢١المـي

  األنشطة المخطط لها.

  ــتكون قادرة ــليمة تخصُّ وتقِدّر الوكالة حالياً أنها س ــتنتاجات قائمة على أســس س ــتخالص اس على اس
.٢٠٢٠الضمانات بالنسبة لجميع الدول فيما يتعلق بعام 
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  ١٩-تنفيذ ضمانات الوكالة خالل جائحة كوفيد

  معلومات محدَّثة بشأن التقدُّم المحرز 

  
  تقرير من المدير العام 

  

مة  -ألف  مقّدِ

د  -١ د    ١٩-ـكان لـجائـحة كوفـي أثير بعـي دابير   الـمدى.ـت الم ونفـَّذت ـت د اعتـمدت الحكوـمات في جميع أنـحاء الـع فـق
ـصارمة تتعلق بالـصحة واألمان الحتواء فيروس كورونا، مثل تدابير التباعد الجـسدي، وتقييد الـسفر وحرية حركة  

كبير   وكان لهذه التدابير أثر  األشــخاص، ووقف الرحالت الجوية وتقييد وســائل الســفر األخرى، وإغالق الحدود.
رة. وقد تطلَّب ذلك  على تنفيذ الوكالة للضمانات، ال سيما قدرتها على إجراء عدد من أنشطة التحقُّق الميدانية المقرَّ

   من الوكالة اتخاذ عدد من التدابير للتغلُّب على التحديات الجديدة أو التخفيف من تأثيرها.

  ٢٠٢١.١،٢في تنفيذ الضمانات في بداية عام  ١٩-وتقِدّم هذه الوثيقة تحديثاً بشأن أثر جائحة كوفيد  -٢

  

  تنفيذ الضمانات  -باء

تحتاج الوكالة، لكي تحقق أهدافها الخاصـة بالضـمانات فيما يتعلق بدولة ما، إلى تنفيذ أنشـطة الضـمانات    -٣
االقتضــاء، لتوفير توكيد  بالنســبة لتلك الدولة وفقًا التفاق الضــمانات الخاص بها، والبروتوكول اإلضــافي، حســب  

طة الضـمانات وكثافتها وفقاً التفاق   ذي مصـداقية بأنَّ الدولة تفي بالتزاماتها المتعلقة بالضـمانات. وتُحدَّد وتيرة أنـش
ة، ونوع المواد النووـية،   ة ذات الصــــــل ا التقنـي دوـلة وـقدراتـه اـنات، مع مراـعاة دورة الوقود النووي في اـل الضــــــم

  ٣بالدولة.والعوامل األخرى الخاصة 

د فيها أنشــــطة   -٤ وتُِعدُّ الوكالة، في كل عام، خطة تنفيذ ســــنوية لكل دولة لديها اتفاق ضــــمانات نافذ تحّدِ
ا   اـفة التي تتحقق بموجبهـم ا في المقر الرئيســـــي، والوتيرة والكـث ام بـه دانـية وتـلك التي يتعيَّن القـي اـنات المـي الضــــــم

إجراء نشـاط مخطَّط له، أو لم يتحقق أحد األهداف التقنية من أهداف  وفي حال تعذَّر  ٤األهداف التقنية للضـمانات.
الضـــمانات، أو تبيَّن وجود عدم اتســـاق، فقد تُعدَّل خطة التنفيذ الســـنوية وتوضـــع خطط ألنشـــطة المتابعة ثم يتم 

   تنفيذها.

 
م الوثيقة   ١ ، مع إصــدار تحديث في آب/أغســطس في ٢٠٢٠أيار/مايو   ٣١تفاصــيل عن تنفيذ الضــمانات حتى   GOV/INF/2020/7تقّدِ

  .GC(64)/INF/5الوثيقة 

لة ٢ وـستُقدَّم البيانات الموجزة   .٢٠٢٠الواردة في هذا التقرير حتى نهاية تـشرين الثاني/نوفمبر   في معظم الحاالت، تُقدَّم البيانات المفصـَّ
  .٢٠٢٠بأكمله في تقرير تنفيذ الضمانات لعام   ٢٠٢٠التي تغطي عام 

  .Corr.1وتصويبها  GOV/2014/41من الوثيقة  ٦-وجيم ٥-انظر القسمين جيم ٣

  .Corr.1وتصويبها  GOV/2014/41من الوثيقة  ٤-انظر القسم جيم ٤
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  أثر الجائحة على تنفيذ الضمانات وتدابير الوكالة للتصدي للجائحة  -جيم

ــفر وتدابير الصــحة واألمان األخرى التي أدرجها عدد كبير من    -٥ ــتي، ال تزال قيود الس من منظور لوجس
   ٥تخلِّف تأثيراً كبيراً في قدرة الوكالة على تنفيذ الضمانات. ١٩-الدول من أجل التصدي لكوفيد

ــار  وعلى الرغم من هذه الظروف، تواصــــل الوكالة متابعة مهمتها في مجال التحقق للحؤ  -٦ ول دون انتشــ
   األسلحة النووية من خالل تنفيذ الضمانات.

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

  اً من التدابير، للتخفيف من هذا التأثير قدر اإلمكان.عدد

  تدابير استمرارية العمل  -١-جيم

تلتزم الوكالة بأن تكون عملياتها قادرة على الصـمود، حتى خالل األحداث المعِطّلة، لتضـمن قدرتها على    -٨
طة التحقُّق األخرى، وتتيح  تنفيذ التزاماتها القانونية بموجب اتفاقات الضــمانات ذات الصــلة، ولكي تضــطلع بأنشــ 

وكما ورد ســـابقاً، اعتمدت الوكالة على تدابير اســـتمرارية العمل    بشـــكل آمن المعلومات المتعلقة بالضـــمانات.
والتـعافي من الكوارث المعمول بـها من قـبل وغير ذلك من الـتدابير قـيد اإلعداد، من أجل التخفيف من آثار الـجائـحة  

   على أنشطة الضمانات.

ويمثِّل الوصـول   وتطرح قيود السـفر العالمية وتدابير الصـحة واألمان التي أدرجتها الدول تحديات شـتى.  -٩
إلى معلومات متســـقة ومحدَّثة بشـــأن القيود والتدابير التي تتغيَّر باســـتمرار تحدياً خاصـــاً عند التخطيط ألنشـــطة 

ك على وجه الخصــوص مع جمهورية النمســا كدولة  ويظلُّ التعاون الوثيق مع الدول، بما في ذل التحقق الميدانية.
  مضيفة، أمراً أساسياً للتغلُّب على هذه العقبات التشغيلية.

  أنشطة التحقق الميدانية -٢-جيم

كما ذُكر أعاله، فإنَّ القيود المفروضة على السفر وداخل البلدان تجعل من الصعب على الوكالة الوصول    -١٠
اقع النووـية وغيرـها من المواقع، كـما أنـها تؤثِّر على شـــــحن المـعدات في الوـقت  إلى ـعدد كبير من المرافق والمو

ــطة الميدانية. ــب لدعم األنشـ ــيق مكثفة في مقّرِ    المناسـ ومن أجل التعامل مع مثل هذه القيود، يلزم بذل جهود تنسـ
هم، ومن ذلك مثالً أنهم، في  ويبذل مفتـشو الوكالة وموظفوها التقنيون جهوداً اـستثنائية ألداء مهام الوكالة الرئيـسي.

ــل إلى   ــهم لما يصـ ــطة التحقق، يعزلون أنفسـ ــبيل إجراء أنشـ ــيارات   ١٤سـ يوماً في دولة وجهتهم، ويقودون السـ
هم دون تلمـسافات طويلة، عابرين العديد من الحدود الوطنية، بدالً من الـسفر بالطيران، كما أنهم يـشرعون في بعثا

   وسيلة مؤكَّدة للعودة إلى فيينا، وتُمدَّد فترات بعثاتهم بشكل كبير. أن يكون لديهم أي تاريخ مؤكَّد أو

وقد ارتفعت تكاليف النقل، وال ســـيما الســـفر بالطائرة إلى عدد من الوجهات إلجراء أنشـــطة التحقق في    -١١
فإنَّ فترات    وبالنسبة للعديد من الدول، الميدان، زيادة كبيرة وتجاوزت االعتمادات المخصصة للسفر في الميزانية.

تـشرين   ٣٠آذار/مارس و ١وفي الفترة بين  الحجر الـصحي اإللزامية تؤدي إلى إطالة بعثات التحقق إلى حد كبير.
يوـماً تقريـباً في الحجر    ١٩٠٠، قضـــــى مفتشـــــو الوـكاـلة الموـفدون في بعـثات ـما مجموـعه  ٢٠٢٠الـثاني/نوفمبر 

 
   .GC(64)/INF/5للحصول على قائمة بهذه القيود والتدابير، انظر الوثيقة  ٥
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ــا. ــي في النمسـ ــحي خارج مقر الوكالة الرئيسـ ــبعة  ٦الصـ وهو ما يعادل سـ
عة أـشهر بأكملها في الحجر الصـحي. ين يقضـون فترة التـس وباإلضـافة   مفتـش

إلى ذلك، فإنَّ لوجســتيات الســفر ومتطلبات الحجر الصــحي كثيراً ما تمنع  
مفتشـــي الوكالة من الجمع بين الســـفريات للقيام بأنشـــطة التحقق في دول 

ة التحقُّق قد تطلَّب قيام مفتشـــي وبالتالي، فإنَّ القيام بعدد من أنشـــط مختلفة.
ــادة  زي إلى  أدى  ممــا  وأطول،  أكثر  برحالت  التقنيين  وموظفيهــا  ــة  الوكــال

   التكاليف.

وبســبب عدم توفر العديد من الرحالت الجوية التجارية، أبرمت    -١٢
الوـكاـلة، ألول مرة في ـتاريخـها، عقوداً إلـتاـحة ـخدـمات اســـــتئـجار ـطائرات 

والموظفين التقنيين من اـلدول وإليـها، معتـمدة في ذـلك على لنـقل المفتشـــــين 
ة بمبلغ     ١٫٧٨مليون يورو، وتخصـــــيص    ٣٫٩٣دعم خـارج عن الميزانـي

مليون يورو منه على وجه التحديد لســفر المفتشــين والموظفين التقنيين إلى 
شـخصـاً   ٢٠٠وقد اسـتُخدمت هذه الترتيبات بالفعل بنجاح لنقل نحو  ٧إيران.

الوـكاـلة وموظفيـها التقنيين إلجراء عملـيات تفتيش في عشـــــر من مفتشـــــي  
   دول.

اـلـمـتـعـلقــة    -١٣ اـلـقـيود  ظـــل  وـفي 
، ـعدَّـلت الوـكاـلة ُخطط التنفـيذ ١٩-بكوفـيد

التفتيش على  الســـــنويــة لتركيز جهود 
ــمانات األكثر تأثراً  تحقيق أهداف الضــ
بعامل الوقت، وعند االقتضـــاء، أعادت 
التفتيش،  عمليــات  جــدولــة  الوكــالــة 

وحيثـما    وعملـيات التحقُّق من المعلوـمات التصـــــميمـية، والمـعايـنات التكميلـية.
يكون ذلك ضــروريا وممكناً، تنفِّذ الوكالة أيضــاً تدابير تعويضــية، مثل زيادة 
االعتماد على بث البيانات عن بُعد، واالستخدام اإلضافي للرصد عن بُعد، من  
أثير   ة‘ والتقليص إلى أدنى ـحد من الـت ة المعرـف اظ على ’اســـــتمرارـي أـجل الحـف

   المستقبلي ألي أنشطة متأخرة.

 ٢٠٢٠كان التحدي األكبر الذي واجه تنفيذ الضـــمانات في عام  ولقد  -١٤
إثر التدابير والقيود األخرى التي فرـضتها الدول بـسبب الجائحة، يتـصل بقدرة 

 
، وأمضـــى ٢٠٢٠يوماً في الحجر الصـــحي خارج النمســـا في عام    ٩٠٣أمضـــى المفتشـــون من شـــعبة العمليات ألف ما مجموعه   ٦

يوماً، بينما لم   ١٢٨يوماً، وأمضـى المفتشـون من شـعبة العمليات جيم ما مجموعه    ٨٥٣باء ما مجموعه   المفتشـون من شـعبة العمليات
  المفتشون من مكتب التحقق المعني بإيران أي أيام في الحجر الصحي في إيران. يمض

ِدّم ـهذا اـلدعم الـخارج عن الميزانـية من  ٢٠٢٠ـكانون الـثاني/يـناير    ٥حتى    ٧ وفرنســـــا والمملـكة المتـحدة والوالـيات بلجيـكا  و  ألـمانـيا، قـُ
  المتحدة األمريكية والمفوضية األوروبية.

أمضى المفتشون ما مجموعه 

١٨٨٤  ً  في  يوما
 الحجر الصحي خارج النمسا 

 شعبة العمليات ألف: 

 أيام ٩٠٣

 شعبة العمليات باء: 

٨٥٣  ً  يوما

 شعبة العمليات جيم: 

١٢٨  ً  يوما

 

 مليون يورو ٣٫٩٣ 
كدعم خارج عن الميزانية 
الستخدام خدمات استئجار  

من  ٢٠٠طائرات نقلت 
مفتشي الوكالة وموظفيها  
التقنيين إلجراء عمليات  

 دول. ١٠تفتيش في 
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إخطـار  ة على إجراء عمليـات تفتيش روتينيـة مفـاجئـة أو ـب الوكـاـل
دول التي تكون فيهـا ترتيبـات التفتيش هـذه   عـاجـل في عـدد من اـل

 .٢٠٢١ـبالنســــــبة لـعام  وـما زال ـهذا األمر يمـثل تـحدـياً    ٨ســـــارـية.
ولمواجهة ذلك، وضعت الوكالة لكل واحدة من هذه الدول، مخططاً  
بأنشــطة إضــافية أو أنشــطة ضــمانات تخفيفية من أجل اســتخالص  

النســــــبة لـهذه اـلدول. اـجات ضــــــماـنات ـب وعلى الرغم من    اســـــتنـت
الصــعوبات، تمكَّنت الوكالة من إجراء جميع أنشــطة التحقُّق األكثر  

ومن المتوقع أن تتمكَّن الوكالة من تحقيق جميع   ل الوقت.تأثُّراً بعام
   .٢٠٢٠أهدافها الخاصة بالضمانات بالنسبة لعام 

تشرين الثاني/نوفمبر    ٣٠آذار/مارس و  ١وفي الفترة بين    -١٥
ة  ٢٠٢٠ اـل ة تفتيش، و  ١٦٨٠، أجَرت الوـك ة تحقُّق   ٥٢٦عملـي عملـي

يُظِهر ذلك أنه و معاينة تكميلية. ١٣١من المعلومات التصـــميمية، و
خالل هـذه الفترة أجرت الوكـالـة في المرافق النوويـة نفس العـدد 

ه في عـام   ذي أجرـت ات التفتيش اـل من عملـي اً  وأجرت    ٢٠١٩تقريـب
نت أنشـطة التحقق هذه ما   عدداً أكبر من المعاينات التكميلية. وتضـمَّ

   يلي:

  يوم من جهود التحقُّق التي بذلها المفتشــون،   ١٠ ٢٠٠قرابة
ا المفتشـــــون والموظفون    ١٥  ٥٠٠وأكثر من   ــاـه يوم قضـــ

  ٩التقنيون في الميدان؛
   التحقق   ١٧٠٠نحو أجهزة  ــدعم  ل ــدان  المي في  تقويمي  يوم 

وصــيانة المعدات وتحديث وتركيب المعدات في الميدان من 
م عـمل في يو  ١٠٠قـبل الموظفين التقنيين، بـما في ذـلك قراـبة 

  يوماً في الحجر الصحي؛ ٣٤٠الميدان وأكثر من 
  ه من المقر الرئيســـــي    ٢١٠نحو شـــــحـنة من المـعدات موجـَّ

  شحنة عائدة إليه. ٧٠وأكثر من 

ة في طوكيو وتورونتو    -١٦ اـل ابعين للوـك ة المقيمين في المكتبين اإلقليميين الـت اـل د أدَّى وجود موظفي الوـك ولـق
التحقُّق في الدول التي يوجد بـها هذين المكتبين إلى تـفادي بعض المشـــــاكل التي واجهها  لالضـــــطالع بأنشــــــطة 

ــا إلى دول أخرى أو بينها إلجراء عمليات التفتيش. ــفر من النمسـ ــطروا للسـ ــطلع المكتبان   ١٠موظفون اضـ واضـ
  ١٥التـصميمية، و عملية تحقُّق من المعلومات  ٥٤عملية تفتيش، و ١٣٠اإلقليميان بدور محوري في تيـسير إجراء  

تشـرين الثاني/نوفمبر    ٣٠آذار/مارس و ١مهام صـيانة وإصـالح للمعدات في الفترة بين  ٩معاينة تكميلية، وكذلك  
٢٠٢٠. 

 
ز مـستوى الردع عن احتمال  ٨ تمكُّن مفتـشي الوكالة من إجراء عمليات تفتيش روتينية مفاجئة أو بإخطار عاجل في دولة ما مـسألة تعِزّ

  ة.إساءة استخدام المواد أو تحريفها أو القيام بأنشطة أخرى غير معلن

بأكمله أو قابلة للمقارنة مع    ٢٠٢٠مع أن هذه البيانات دقيقة بالنســبة للفترة الموصــوفة، فال ينبغي اعتبارها إرشــادية بالنســبة لعام  ٩
   فهذه البيانات واألنشطة تستند إلى خطط التنفيذ السنوية وينبغي النظر فيها كل سنة. .٢٠١٩أرقام الفترة المكافئة من عام  

   ن عمليات التفتيش التي تضطلع بها الوكالة هي عمليات تجرى في كندا واليابان.م  ٪٢٤قرابة  ١٠

  أنشطة الوكالة في مجال التحقق
تشرين  ٣٠ -آذار/مارس  ١(

  )٢٠٢٠الثاني/يناير  

  عمليات التفتيـــش:

١٦٨٠  

  التصميمية:التحقق من المعلومات 

٥٢٦  

  المعاينات التكميلية:

١٣١  

أيام عمل المفتشين والموظفين 
  التقنيين في الميدان:

١٥ ٥٠٠  
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واســـــتُكمـلت إجراءات مـعالـجة جميع الطلـبات الـخاصـــــة بمـعدات الضــــــماـنات الواردة من داـخل إدارة   -١٧
دات الوقائية الشـخصـية لمفتشـي الوكالة وموظفيها التقنيين قبل  الضـمانات، بما في ذلك توفير معدات التحقُّق والمع

وأثبت اســتثمار الوكالة في نُظم الرصــد عن بُعد على مدى العقدين الماضــيين أنه بالغ   ســفرهم في مهام رســمية.
من تدفقات البيانات في تقديم معطيات عن معدات الضمانات    ١٦٠٠األهمية خالل الجائحة، مع استمرار أكثر من  

ــي. ١١دولة ٣١من المرافق في   ــطة  إلى مقر الوكالة الرئيســ ونتيجة للجائحة، كان ال بد من تأجيل العديد من أنشــ
، أجَرت  ٢٠٢٠تشــرين الثاني/نوفمبر   ٣٠و ٢٠٢٠آذار/مارس   ١ومع ذلك، في الفترة بين  الصــيانة المخطط لها.

انة معدات الضمانات أو تجهيزها أو تركيبها  رحلة تتعلق بصي  ٣٤رحلة تتعلق بدعم عمليات التفتيش و  ٢٠الوكالة  
  أو دعمها.

 

   الصورة: مفتش تابع للوكالة يصعد إلى طائرة مستأجرة

  أنشطة التحقُّق في المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية -٣-جيم

بشــكل عام، وبفضــل إحداث تعديالت جوهرية في بعض العمليات وتســلســالت ســير العمل، تواصــل    -١٨
تويات ما   األنـشطة التي تُنفَّذ في العادة في مقر الوكالة الرئيـسي وفي المكاتب اإلقليمية في تحقيق نتائج مقاربة لمـس

  قبل الجائحة، وإن صاحب ذلك بعض التأخير.  

توى الدولة ووضـع نُُهج جديدة للضـمانات على مسـتوى الدولة، وإن كان ذلك ويتواصـل التقييم على مسـ   -١٩
وسعت األمانة   بوتيرة منخفضة، بسبب ضرورة المحافظة على أمن المعلومات السرية للغاية الخاصة بالضمانات.

ة للقيام  طوال فترة الجائحة إلى ضـــمان الســـماح للموظفين الذين يحتاجون إلى اســـتخدام بيئة الضـــمانات المتكامل
ــهَّلت ترتيبات العمل المرنة إمكانية قيام كل من يحتاج إلى العمل في   بعملهم بالدخول إلى مركز فيينا الدولي. وســ

   مركز فيينا الدولي بذلك مع ضمان بقاء اإلدارة في حدود قيود السقف اإلجمالي للحضور في أي يوم.

 
  وتايوان، الصين. ١١
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ــطة والنتائج  -٢٠ ــطة التحقُّق الميداني إلى الدول ذات    وواصــلت الوكالة تقديم بيانات عن األنش الخاصــة بأنش
بـياناً عن نـتائج   ٨٦٥، قدَّمت الوكالة  ٢٠٢٠تشـــــرين الـثاني/نوفمبر   ٣٠آذار/مارس و ١الصــــــلة: ففي الفترة بين 

بياناً بشـأن االسـتنتاجات المسـتخلصـة من   ٣٦٧أو ما يعادلها)، و ٩٠التفتيش (بيانات بموجب الفقرة (أ) من المادة  
رســـــاـلة إقرار    ٣٧٤أو ـما يـعادلـها) و  ٩٠التفتيش التي ـقاـمت بـها (بـياـنات بموـجب الفقرة (ب) من الـمادة    عملـيات

بـياـناً بشـــــأن المـعايـنات التكميلـية (بـياـنات بموـجب الفقرة (أ) من الـمادة   ٧٠ـبالتحقُّق من المعلوـمات التصـــــميمـية، و
ات، ويرجع ذلـ  ).١٠ اـن ذه البـي ديم ـه أخير في تـق اك بعض الـت ان هـن ــة على ـعدد وـك اً إلى القيود المفروضـــ ك جزئـي

ة  الوصـــــول إلى بيـئ الي الموظفين المســـــموح لهم ـب الـت دولي، وـب ا اـل ذين يمكنهم العـمل في مركز فييـن الموظفين اـل
  الضمانات المتكاملة، وجزئياً إلى الزيادة الكبيرة في التقارير المتأخرة التي تقِدّمها الدول مقارنة بالسنوات السابقة.

ــمانات التابعة للوكالة آمنة  وفي    -٢١ ــو (اليابان)، ظلت مختبرات الضــ ــا) وروكاشــ ــدورف (النمســ زايبرســ
 وتمَّت تلبية جميع طلبات المفتشـــين للحصـــول على أطقم أخذ العينات البيئية. ومأمونة، وفي حالة تشـــغيلية جيدة.

ــغيل المطياف الكتلي ُل معالجة عينات المواد النووية الجديدة، وكذلك تش ــَ ــق لأليونات الثانوية    وتتواص الكبير النس
ل العينات   من أجل أخذ العينات البيئية. ــِ وتتلقى المختبرات جميع عينات التفتيش من الميدان لتحليلها كما أنها تُرسـ

   إلى شبكة مختبرات التحليل كالمعتاد.

  الصحة واألمان والرفاهية -٤-جيم

ــتعداد  -٢٢ ــاء كان على اسـ ــراء المعدات    رغم أن عدداً من الدول األعضـ ــاعدة المالية للوكالة لشـ لتقديم المسـ
وتواصــل الوكالة جهودها لتحديد   الوقائية الشــخصــية، فقد أصــبح النقص العالمي في تلك المعدات مشــكلةً َحِرجة.

دين محتملين، ويؤـمل أن يكون هـناك التزام طوـيل األـجل بتلبـية احتـياـجات الوـكاـلة من خالل عملـية الشـــــراء   موّرِ
قت إدارة الضــمانات إبرام اتفاق الشــراء التعاقدي بشــأن ’معدات الوقاية   المعمول بها في الوكالة.القياســية   ونســَّ

ياق كوفيد دين الجدد.١٩-الـشخصـية للوكالة في ـس  ‘، وهو يغطي احتياجات جميع إدارات الوكالة، وتم تحديد الموِرّ
،  FFP2/FFP3لكمامات والسـترات من نوع ومع ذلك، فإن النقص العالمي في معدات الوقاية الشـخصـية (خاصـة ا

والتي تعتبر ـهاـمة للـغاـية في توفير المســـــتوـيات الـعالـية الالزـمة من الوـقاـية أثـناء عملـيات التفتيش) ال يزال يمـثل  
  مشكلة.  

ســاعة) للعبور وكذلك عند  ٧٢وتفرض بعض الدول اآلن أن تكون اختبارات كوفيد حديثة (في غضــون    -٢٣
وهو ما يُلزم مفتشي الوكالة الخضوع لالختبار عدة   ض مشغلي المرافق يفرضون ذلك أيضاً.الوصول، وقد بدأ بع

مرات قبل الرحالت وأثناءها وفي كثير من الدول ليس من الســــهل دائماً العثور على موقع اختبار أو الحصــــول  
ــريعة. رت دول أخرى تنفيذ الوكالة للضــمانات من خالل ع على نتيجة س ــَّ دم تطبيق قيود الحجر  وفي المقابل، يس

ــلبية لكوفيد ــحي أو اإلعفاء منها عند تقديم نتيجة فحص ســ ــول إلى البلد.  ١٩-الصــ كانون   ٣١وحتى   عند الوصــ
اختـباراً   ١٦٠٨، كان مكـتب الـخدمات الطبـية في مركز فييـنا الدولي قد أجرى ما مجموعه  ٢٠٢٠األول/ديســـــمبر  

بعد السـفر) للمفتشـين والموظفين   ٤١٢قبل السـفر و  ١١٩٦( (PCR)من اختبارات التفاعل البوليميري المتسـلسـل  
د مكَّن ذـلك  التقنيين. ا، فـق ا والمختبرات األخرى في فييـن ار فييـن ارات في مـط اري لالختـب اـنب التوافر التـج وإلى ـج

تئناف العمل لبية، وبما يتماـشى مع متطلبات البلد المضـيف، من اـس   موظفي الوكالة الذين كانت نتائج اختباراتهم ـس
  فوراً دون الحاجة إلى الحجر الصحي.
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  الصورة: مفتشون تابعون للوكالة يقومون بعملية تفتيش لمرفق نووي 

موظـفاً من موظفي الوـكاـلة اـلذين يعملون في مركز فييـنا اـلدولي ـقد ثبـتت في مرحـلة ـما، حتى    ٩١ومع أن    -٢٤
ل،    ١٩-، إصـابتهم بكوفيد٢٠٢١كانون الثاني/يناير   ١٥ لـس من خالل خضـوعهم الختبار التفاعل البوليميري المتـس

ثناء إجراء أنشــــطة التحقق الميدانية  فإنَّ ســــت حاالت فقط من هذه الحاالت كانت لموظفين أُصــــيبوا بالفيروس أ
ــا. ــوا أكثر من  خارج النمسـ ــي الوكالة والموظفين التقنيين أمضـ يوم في الميدان خالل   ١٥ ٥٠٠وعلماً بأن مفتشـ

ــلط الضــوء على فعالية احتياطات الصــحة   ــرات البلدان المختلفة، فإن ذلك يس ــمولة بالتقرير، في عش الفترة المش
   تعلق بالموظفين الذين يحتاجون إلى السفر إلى الخارج لالضطالع بمهامهم الرسمية.واألمان المعمول بها فيما ي

أثناء سفره   ١٩-وقد أعيد بنجاح إلى فيينا باستخدام طائرة مستأجرة أحد أولئك الذين ثبتت إصابتهم بكوفيد  -٢٥
  إلى النمسا.وتلقى الموظف دعماً ممتازاً من سلطات الدولة وعند وصوله  في مهمة في إحدى الدول.

  التوظيف والتدريب -٥-جيم

وااللتزام بتوصـيات مكتب الخدمات الطبية في مركز فيينا الدولي،    ١٩-للتخفيف من مخاطر انتقال كوفيد  -٢٦
ــمَّن التعلُّم عن بُعد. ــمانات الوكالة لكي تتضـ ــأن ضـ ــميم أجزاء من الدورة التمهيدية بشـ وقُِدّمت في عام  أعيد تصـ

وبينما    مفتِّشـاً جديداً من خالل الدورة التمهيدية بشـأن ضـمانات الوكالة. ٢٣تمهيدية لما مجموعه  تدريبات   ٢٠٢٠
ــميم عدد من دورات الموظفين   ــمان تقديم التدريب، وبينما أعيد تصــ تعمل اإلدارة على بناء قدراتها من أجل ضــ

حصـول على التدريب محدوداً، مما أثَّر  وقُِدّمت في صـيغة التعليم عن بُعد، كان الوصـول إلى المرافق الخارجية لل
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دورة  ٣٩وبشــــــكل ـعام، نُِظّـمت  في تنفـيذ أجزاء من برـنامج ـتدرـيب الموظفين أي الـتدرـيب التقني المتخصـــــص.
ِدّـمت  ٢٠٢٠ـتدريبـية متميزة في ـعام   وـبالنســــــبة لتـلك اـلدورات التي نُفـِّذت بشــــــكل   دورة منـها عن بـُعد.  ١٢، وقـُ

   شادات المعتمدة.حضوري، التزم الحاضرون باإلر

  المساعدة المقدمة للدول  -٦-جيم

فعلى    تعمل الوكالة على إعداد وســـائل بديلة لتقديم التدريبات والمســـاعدات للدول في مجال الضـــمانات.  -٢٧
اليابان،  وبالتعاون مع نظرائها في   ســــبيل المثال، أعدَّت الوكالة الكثير من دورات التعلُّم اإللكتروني لفائدة الدول.

نفَّذت الوكالة دورة عبر اإلنترنت في تـشرين الثاني/نوفمبر حول النظام الحكومي لحصـر ومراقبة المواد النووية،  
بين في   .٢٠٢١ولديها خطط لتنظيم عدد أكبر من الدورات التدريبية عبر اإلنترنت في عام  وســيبدأ برنامج المتدّرِ

كما أن الوكالة غيَّرت الحلقة   وســيضــم تســعة مشــاركين. ٢٠٢١في شــباط/فبراير   ٢٠٢١مجال الضــمانات لعام  
نة في المقر الرئيـسي، وعقدتها   يين، والتي تُعقد عادة كل ـس ية حول ضـمانات الوكالة المخصـصـة للدبلوماـس الدراـس

وفي تشـــرين الثاني/نوفمبر، ُعقدت دورة تدريبية عن بُعد مع   في صـــيغة حلقات دراســـية شـــبكية عبر اإلنترنت.
لمرافق من جنوب أفريقيا ودورة أخرى لفائدة المملكة المتحدة كجزء من االسـتعدادات والدعم فيما يتعلق  مشـغلي ا

  بالضمانات في فترة ما بعد خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي.

ــاملة لبناء القدرات الخاصــة بالنظم الحكومية واإلقليمية لحصــر ومراقبة    -٢٨ وفيما يتعلق بمبادرة الوكالة الش
ذ  دء في تنفـي ة من أـجل الـب اون مع دول اُختيرت ألغراض التجرـب التـع ة العـمل ـب اـل ة، واصــــــلت الوـك المواد النووـي

وُعـقدت اجتـماـعات افتراضــــــية بين أعضـــــاء الفريق المعني ـبالمـبادرة   .٢٠٢١المـبادرة الـمذكورة في مطلع ـعام  
املة لبناء القدرات الخاصـة بالنظم الحكومية واإلقليمية لحصـر ومر اقبة المواد النووية داخل األمانة وكذلك مع  الـش

ممثلي الدول، بما في ذلك اســــتخدام العروض عن بُعد واســــتعراض الوثائق في الوقت الحقيقي، لتقييم احتياجات  
كما أُتيحت   النظم الحكومية واإلقليمية لحصــر ومراقبة المواد النووية ذات الصــلة وإعداد حزم المســاعدة المقابلة.

حة، حســب الطلب، جلســات إعالمية عبر اإلنترنت بشــأن وضــع المبادرة المذكورة، كما ُعقدت فعالية  للدول المان
جانبية افتراضــية بشــأن المبادرة المذكورة على هامش الدورة الرابعة والســتين للمؤتمر العام للوكالة، واســتقطبت  

  مشارك. ١٠٠أكثر من 

  

  دور الدول -دال

األعضـاء في فيينا وـسلطاتها الوطنية تضـطلع بدور مهم للغاية في ضـمان وتـسهيل  ما زالت بعثات الدول   -٢٩
ة إلى المرافق النوويـة، وتنقلهم عبر الحـدود، وعمليـات نقلهم عبر  اســـــتمرار إتـاحـة وصـــــول موظفي الوكـاـل

ة في مقر ا المطـارات. اـل ا مع موظفي الوـك اعلـه دول في تـف ه من جميع اـل ذي تلقـت دعم اـل ة لـل ة ُممتـن اـل ة  والوـك اـل لوـك
   الرئيسي وللدعم المقدَّم لمفتشي الوكالة وموظفيها التقنيين.

ــلطات الحكومية تزويد الوكالة بالتقارير واإلعالنات المطلوبة بموجب اتفاقات    -٣٠ ــل العديد من الســ وواصــ
ــنوا  ــلة، على الرغم من حدوث زيادة كبيرة في التقارير المتأخرة من الدول مقارنةً بالسـ ــمانات ذات الصـ ت  الضـ

ومقابل ذلك،   وأدت حاالت انقطاع الخدمات البريدية إلى اســــتحالة إرســــال بيانات إلى بعض الدول. الماضــــية.
واجهت بعض الدول مشـاكل في تسـليم التقارير وإعالنات البروتوكوالت اإلضـافية بسـبب االنقطاعات في السـفر  

لكترونـية إلعالـنات اـلدول ـقد ســـــاـعدت في  الجوي (الحـقاـئب اـلدبلوـماســــــية) أو ـخدـمات البرـيد، رغم أن البواـبة اإل
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تشـــــرين الـثاني/نوفمبر    ٣٠آذار/ـمارس و  ١وخالل الفترة بين   التخفيف من ـهذه المشـــــكـلة في ـعدد من الـحاالت.
وفي المقابل، قدَّمت الوكالة (أو وجَّهت)   تقريراً فيما يتعلق بحصــــر المواد النووية. ٧٣٣٤، تلقَّت الوكالة  ٢٠٢٠

دت الوكالة الدول ببيانات   رسالة إقرار.  ٤١١و  رسالة موجزة  ٢١٠ لة أو السلطات اإلقليمية:تعقيباتها إلى الدو وزوَّ
   من الرسائل األصلية والملحقات). ١٧٨نصف سنوية عن المخزونات الدفترية وبيانات االستيراد/التصدير (

مجــ   -٣١ في  ــذ  والتنفي التطوير  دعم  ــامج  برن نواتج  معظم  ــأثَّر  تت أال  المتوقع  للفترة  ومن  النووي  التحقُّق  ال 
ل من اـلدول األعضـــــاء، على الرغم من أنَّ قراـبة ُربع المخرـجات    ٢٠٢٠/٢٠٢١ على مســـــتوى اإلدارة، المموَّ

د ة بكوفـي القيود المتعلـق ة أخرى ـب أثر بطريـق أخير أو يـت د يتعرَّض للـت ة ـق ة في  ١٩-الفردـي الـي ات الـح ل الصـــــعوـب ، مـث
  نية للمعدات قيد التطوير.استيعاب التدريبات واالختبارات الميدا

  

   االستنتاج -هاء

ــطلع بها الوكالة لن تتوقف رغم   -٣٢ ــطة التحقُّق التي تضــ ح المدير العام بأنَّ أنشــ ــرَّ منذ بداية الجائحة، صــ
ويوضــح هذا التقرير أنه على الرغم من التحديات العديدة التي تفرضــها قيود الســفر وتدابير    صــعوبة الوضــع.

الـصحة والـسالمة األخرى، واـصلت الوكالة، من خالل بذل جهود أكبر وتكبُّد تكاليف مالية أعلى، تنفيذ الـضمانات  
دة، بتركيز جهودـها على أكثر  وتكيَّـفت الوـكاـلة بشــــــكل فـعال مع الظروف الـجديـ   .١٩-بفـعالـية خالل ـجائـحة كوفـيد

ونفَّذت، عند الضــرورة، ســلســلة من التدابير   أنشــطة الضــمانات أهمية، ســواء في الميدان أو في المقر الرئيســي.
وتقِدّر الوكالة حالياً أنها ســتكون قادرة على اســتخالص اســتنتاجات قائمة على أســس    االســتصــالحية والتخفيفية.

   .٢٠٢٠جميع الدول فيما يتعلق بعام سليمة تخصُّ الضمانات بالنسبة ل

  
 


