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 عام توزیع 
 عربي

نكلیزي إاألصل:   

 مجلس المحافظین
 المؤتمــــــر العــــام

 فقط  نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي 
 المؤقت للمؤتمرمن جدول األعمال  ۱٦البند 

 )Add.1 وإضافتھا GC(65)/1(الوثیقة 
 

 ۲۰۲۱لعام  تقریر األمن النووي
 

 تقریر من المدیر العام 

 

 ملخص
 

وفي ،  GC(64)/RES/10)، اـستجابةً للقرار  ۲۰۲۱أُِعدَّ ھذا التقریر للدورة العادیة الخامـسة والـستین للمؤتمر العام (
التمس فیھ المؤتمر العام من المدیر العام أن یقدم تقریراً ـسنویاً عن األنـشطة التي اضطلعت بھا الوكالة   ذلك القرار

في مجال األمن النووي، وعن المســــتخدمین الخارجیین لقاعدة بیانات الحادثات واالتجار غیر المشــــروع وعن 
ونیة، فضـالً عن تسـلیط الضـوء على اإلنجازات  األنشـطة السـابقة والمخطَّطة للشـبكات التعلیمیة والتدریبیة والتعا

داً األـھداف واألولوـیات البرـنامجـیة   الـھاـمة التي تحقَّـقت خالل الـعام المنصـــــرم في إـطار خـطة األمن النووي، مـحّدِ
 .۲۰۲۱حزیران/یونیھ   ۳۰إلى   ۲۰۲۰تموز/یولیھ  ۱ویغطي ھذا التقریر الفترة من  للعام المقبل.

 
 

 اإلجراء الموصى بھ
 

 
 .۲۰۲۱یوصى بأن یحیط مجلس المحافظین علماً بتقریر األمن النووي لعام 
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 ۲۰۲۱تقریر األمن النووي لعام 
 
 

 تقریر من المدیر العام 
 
 
 

 مقدمة  -ألف

وفي  .GC(64)/RES/10أُعدَّ ھذا التقریر للدورة العادیة الخامســة والســتین للمؤتمر العام اســتجابةً للقرار   -۱
ــطة   ٥۳الفقرة   ــنوی�ا عن األنشـ من منطوق ذلك القرار، طلب المؤتمر العام من المدیر العام أن یقِدّم إلیھ تقریراً سـ
اـنات الـحادـثات  التي   اـعدة بـی ا الوـكاـلة في مـجال األمن النووي، وعن المســـــتـخِدمین الـخارجیین لـق اضـــــطلـعت بـھ

واالتجار غیر المشــروع، وعن األنشــطة الســابقة والمعتزمة للشــبكات التعلیمیة والتدریبیة والتعاونیة، فضــالً عن 
ــرم  ــوء على اإلنجازات المھمة التي تحقَّقت خالل العام المنصـ ــلیط الضـ داً    تسـ في إطار خطة األمن النووي، محّدِ

ــل. المقب ــام  للع ــة  ــامجی البرن ــات  واألولوی من   األھــداف  الفترة  التقریر  ــذا  ھ ــھ    ۱ویغطي  إلى    ۲۰۲۰تموز/یولی
 . ۲۰۲۱حزیران/یونیھ   ۳۰

ــؤولیة كاملة عن األمن النووي داخل أي دولة على عاتق تلك الدولة. -۲ ــلت الوكالة تقدیم   وتقع المسـ وواصـ
إلى الدول، بناء على طلبھا، فیما تبذلھ من جھود وطنیة من أجل إرســاء وصــون نُُظم فعَّالة ومســتدامة   المســاعدة 

خطة األمن النووي  وخالل الفترة المشـــمولة بالتقریر، واصـــلت الوكالة تنفیذ األنشـــطة في إطار  .۱لألمن النووي
وأحاط بھا المؤتمر العام علماً  ۲۰۱۷مبر  ، التي وافق علیھا مجلس المحافظین في أیلول/ـسبت۲۰۲۱-۲۰۱۸للفترة  

وال یزال یجري االضــطالع بجمیع األنشــطة ذات   .۲۰۱۷۲في دورتھ العادیة الحادیة والســتین في أیلول/ســبتمبر  
 ۳الصلة مع إیالء االعتبار الواجب لحمایة المعلومات السریة.

ل عدد من أنشطة الوكالة بسبب التدابیر الوطنیة والدولیة المتخذة   -۳ وخالل الفترة المشمولة بھذا التقریر، أُّجِ
تـحدیـثات مـحددة فیـما  GC(64)/INF/6و GOV/INF/2021/6وـقدـمت الوثیقـتان   .۱۹-فیروس كوفـید  ـجائـحةللـحد من  

وفي الكثیر من الحاالت، ُوـضعت حلول لتنفیذ   .من أنـشطة في ھذا الـصدد الوكالة بالجائحة وما اـضطلعت بھیتعلق  
ولكن تعیّن ـتأجـیل بعض االجتـماـعات وحلـقات العـمل واـلدورات الـتدریبـیة التي ـكان مخطـطاً  األنشــــــطة عن بـُعد.

 تنظیمھا في ھذه الفترة، وستتناولھا تقاریر األمن النووي المقبلة.

 

 
 . GC(64)/RES/28من القرار   ۲۸و ۲۷انظر الفقرتین  ۱
 . GC(64)/RES/10من القرار  ۳انظر الفقرة  ۲
 . GC(64)/RES/10من القرار  ٥۲انظر الفقرة  ۳
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 .، مخاطباً االجتماع التاـسع عـشر للفریق االـستـشاري المعني باألمن النوويغروـسي المدیر العام رافائیل ماریانو
 : بنك صور الوكالة.مقدَّمة من  الصور

 ملخص  -باء

طة   -٤ یق األنـش تضـطلع الوكالة بدور مركزي في تعزیز إطار األمن النووي على الصـعید العالمي وفي تنـس
تجنُّب االزدواجیة والتداخل في تلك األنشطة. ودعما لھذا الدور المركزي كما  الدولیة في مجال األمن النووي، مع  

 ھو مبیَّن في قرارات المؤتمر العام المتعددة، اضطلعت الوكالة بعدد من األنشطة خالل الفترة المشمولة بالتقریر.

ي ونشــرتھا  وواصــلت الوكالة وضــع إرشــادات للتوصــل إلى توافق دولي في اآلراء بشــأن األمن النوو -٥
وتتـسق ھذه المنـشورات مع الـصكوك الدولیة المتعلقة باألمن  كجزء من ـسلـسلة األمن النووي الـصادرة عن الوكالة.

لـھا، مـثل اتـفاقـیة الحـماـیة الـمادـیة للمواد النووـیة (اتـفاقـیة الحـماـیة الـمادـیة) وتـعدیلـھا، واالتـفاقـیة اـلدولـیة   النووي وتكّمِ
اب النووي، وق ال اإلرـھ دة رقم  لقمع أعـم ابع لألمم المتـح د  ۱٥٤۰و  ۱۳۷۳راري مجلس األمن الـت ة قواـع دوـن ، وـم

وتشـكل سـلسـلة األمن النووي الصـادرة عن الوكالة األسـاس الذي   السـلوك بشـأن أمان المصـادر المشـعة وأمنھا.
 تعتمد علیھ الوكالة في تقدیم المساعدة للدول في مجال األمن النووي.

الخطط المتكاملة لدعم األمن النووي، عملت الوكالة مع الدول الستعراض    باإلضافة إلى ذلك، ومن خالل -٦
وتتیح الخـطة المتـكامـلة ـلدعم   أنظـمة األمن النووي الـخاصـــــة ـباـلدول وتـحدـید المـجاالت التي تحـتاج إلى تعزیزـھا.

مة خـصیـصاً لدولة ما، للدولة تحدید اإلجراءات ذات األولویة التي ترمي إل ى إنـشاء منظومة  األمن النووي، المـصمَّ
ھة للدول، بناء على طلب تلك الدول، في شـكل حلقات   فعالة ومسـتدامة لألمن النووي. وتقدم الوكالة مسـاعدة موجَّ
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عمل ودورات تدریبیة وطنیة وإقلیمیة ودولیة، فـضال عن البعثات االـستـشاریة والمـساعدة التقنیة وأنـشطة الحد من 
 المخاطر.

إرســـاء وصـــیانة اإلطار الالزم للدول من أجل التواصـــل الفعال فیما بینھا  عالوة على ذلك، ومن أجل   -۷
ــا، اضـــطلعت الوكالة بأنشـــطة مثل التخطیط لمؤتمرات كبرى وتنظیم اجتماعات تقنیة   ومســـاعدة بعضـــھا بعضـ
یة افتراضـیة حول مواضـیع األمن النووي، وعملت على إضـفاء طابع عالمي على الصـكوك   بكیة دراـس وحلقات ـش

ة الدولیة ذات الـصلة باألمن النووي وعقد اجتماعات افتراـضیة لتبادل المعلومات من أجل تـشجیع التواـصل  القانونی
  بین المنظمات النشطة في مختلف جوانب األمن النووي.

الوقت نفســـــھ، واصـــــلت الوكالة عملھا  وفي -۸
العـاملـة، بمـا في ذلـك   الرامي إلى تعزیز تنوع القوى 

ــانیة والت ــاواة الجنســ ــیاق  المســ نوع الجغرافي، في ســ
المتعلقـة بـاألمن النووي. ففي آذار/مـارس   أنشـــــطتھـا 

، أطلـقت الوـكاـلة مـبادرة "المرأة في مـجال األمن ۲۰۲۱
ــاھمة في رؤیة المدیر العام التي تتوخى   النووي" للمســ
جعل الوكالة ـصوتاً عالمیاً لتعزیز التكافؤ والمـساواة في 

النووي. ــادرة    ٤القطــاع  المب ــذه  ھ تعزیز  وتھــدف  إلى 
وتقوـیة مشـــــارـكة المرأة في األمن النووي على نـطاق  
العالم وتعزیز جاذبیة الوظائف وســلك العمل في مجال 
األمن النووي ـبالنســــــبة للمرأة، وال ســـــیـما في الجـیل  

لیط الضـوء على تجارب المرأة وإنجازاتھا في مجال  القادم. طة الالزمة لتـس تُنفذ األنـش وكجزء من ھذه المبادرة، ـس
ــأن األ من النووي، فضــــالً عن المخاوف والتحدیات التي تواجھھا المرأة، بھدف زیادة الوعي ببرامج الوكالة بشــ

وقد ركزت الحلقة الدراســـیة األولى التي نُظمت في إطار ھذه المبادرة، في  المســـاواة الجنســـانیة واألمن النووي.
ــرھا  ۲۰۲۱أیار/مایو   ً  ۳٥۰ما یزید على  وحضــ ــاركا الوكالة في تعزیز قدرات المرأة في مجال ، على دور  مشــ

وتشــــارك شــــعبة األمن النووي أیضــــاً في برنامج المنح الدراســــیة ماري  األمن النووي في جمیع أنحاء العالم.
 كوري التابع للوكالة، والذي یھدف إلى المساعدة في زیادة عدد النساء في المجال النووي.-سكوادوفسكا

اریة التي حددتھا الدول األعضــاء، فقد تمثَّلت األھداف واألولویات البرنامجیة  وتماشــیاً مع األولویات الج -۹
 ۲۰۲۰تقریر األمن النووي لعام  الرئیســیة لألمن النووي خالل الفترة المشــمولة بالتقریر، وعلى النحو المحدد في 

 ) فیما یلي:GC(64)/6(الوثیقة  

ــمام إلى تعدیل اتفاقیة الحمایة الم • ــجیع زیادة االنضـ ــفة  تشـ ادیة للمواد النوویة بھدف إعطائھ صـ
عالمیة ومواصـــلة األعمال التحضـــیریة لمؤتمر األطراف المعني بتعدیل اتفاقیة الحمایة المادیة  

 للمواد النوویة؛

ــعة،   • ــأن النقل المأمون واآلمن للمواد النوویة والمش ــتعدادات للمؤتمر الدولي بش ومواصــلة االس
 ؛۲۰۲۱  المزمع عقده في كانون األول/دیسمبر

 
 GC(64)/RES/10من القرار  ٤۹انظر الفقرة  ٤
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ومواصــــــلة تعزیز عـمل الوـكاـلة لمســـــاـعدة اـلدول، عـند الطـلب، في تعزیز نظم األمن النووي   •
ــع األطر الرقابیة، وتعزیز التنســـیق   ــیما فیما یتعلق ببناء القدرات ووضـ ــة بھا، وال سـ الخاصـ

 الداخلي في الوكالة الالزم إلنجاز ذلك بشكل فعال؛

 وتحسین اتصاالت الوكالة بشأن األمن النووي؛ •

ومواـصلة إنـشاء مرفق لإلیـضاح والتدریب في مجال األمن النووي في زایبرـسدورف، والتوجھ   •
 خطة لحشد الموارد ألجل إنشاء المرفق؛ إلى الدول المانحة من خالل

والنظر، بالتشــاور الوثیق مع الدول األعضــاء، في تعزیز القواعد واإلرشــادات الدولیة الداعمة   •
 لألمن النووي.

لت الوكالة إنجازات في كل مجال من ھذه المجاالت.وخالل الفترة   ویرد وصــف موجز  المشــمولة بالتقریر، ســجَّ
  لھذه اإلنجازات، من بین أمور أخرى، في الفقرات التالیة.

، ۲۰۲۱ـستنتھي في كانون األول/دیـسمبر   ۲۰۲۱-۲۰۱۸خطة األمن النووي  وبما أن الفترة التي تغطیھا  -۱۰
-۲۰۲۲خطة األمن النووي  ، مشاورات مع الدول األعضاء بشأن وضع ۲۰۲۱ر/مارس  فقد بدأت الوكالة، في آذا

وفي نھایة الفترة المشــمولة بالتقریر، عقدت ثالث مشــاورات افتراضــیة مع الدول األعضــاء بشــأن ھذه   .۲۰۲٥
 ٥.، وال تزال المشاورات جاریة حتى نھایة الفترة الخطة

 وتعدیلھااتفاقیة الحمایة المادیة 

ــطتھا الرامیة إلى تعزیز االلتزام العالمي   -۱۱ زادت الوكالة من أنشـ
وواصــــلت شــــعبة األمن  بتعدیل اتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة.

النووي ومكتب الشـــؤون القانونیة التابعین للوكالة العمل المشـــترك في 
ة  ـھذا المـجال من خالل جھود التواصـــــل مع اـلدول األطراف في اتـف اقـی

ــالً   ــدق بعد على التعدیل، فضـ الحمایة المادیة للمواد النوویة التي لم تصـ
عن الدول التي لم تصــدق بعد على االتفاقیة نفســھا، وذلك بوســائل من 

اركة أكثر من  بكیة بمـش یة الـش ـشخص،   ۳۰۰بینھا تنظیم الحلقات الدراـس
ــیاً. ــیة دولیة افتراضــ ــافة إلى ذلك، ومتابع  ٦وعقد حلقة دراســ ةً باإلضــ

ایر   اني/یـن انون الـث ام في ـك دیر الـع ا الـم ل التي بـعث بـھ ــاـئ ،  ۲۰۲۰للرســـ
ارس   ة، في آذار/ـم اـل ت الوـك دول۲۰۲۱أرســــــل ل إلى اـل ــاـئ غیر    ، رســـ

ة دون   اقـی دول األطراف في االتـف ك إلى اـل ة وكـذـل اقـی األطراف في االتـف
اقـیة الحـماـیة الـمادـیة للمواد  تـعدیلـھا   وإلى  تحثـھا على االنضــــــمام إلى اتـف
 ۷.تعدیلھا

وبمناســــبة الذكرى الســــنویة الخامســــة لبدء نفاذ تعدیل اتفاقیة   -۱۲
اـیة الـمادـیة للمواد النووـیة في   ، ســــــجل الـمدیر  ۲۰۲۱أـیار/ـمایو    ۸الحـم

 
 GC(64)/RES/10من القرار  ٥انظر الفقرة  ٥
 .GC(64)/RES/10من القرار  ۱۰انظر الفقرة  ٦
 ).GC(64)/6-GOV/2020/31( ۲۰۲۰من تقریر األمن النووي لعام  ۱۰۸انظر الفقرة  ۷
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باإلـضافة إلى ذلك، قامت الوكالة بتحدیث ـصفحاتھا ذات الـصلة على  ۸العام مقطع فیدیو احتفاًء بھذا الحدث الكبیر.
ا ُمحّدثاً عن تعدیل اتفاقیة الحمایة المادیة للمواد من أجل تحسـین التواصـل مع الدول  شـبكة اإلنترنت ونشـرت كتیب

 .وتنفیذھما تمام التنفیذ  االتفاقیة وتعدیلھااالنضمام إلى   بشأن أھمیة 

وبموازاة ذلك، كثفت الوكالة جھودھا لمسـاعدة األطراف على اإلعداد لمؤتمر األطراف في تعدیل اتفاقیة   -۱۳
الحمایة المادیة للمواد النوویة من خالل عقد اجتماعین افتراضــیین للجنة التحضــیریة، في كانون األول/دیســمبر  

ــباط/فبرایر   ۲۰۲۰ ــیرات للمؤتمر بما في ذلك  ، حیث  ۲۰۲۱وشـ ــودة النظام الداخلي  ما یتعلق بجرت التحضـ مسـ
مشــاركاً ینتمون ألكثر من  ۲۰۰وشــارك في االجتماعین أكثر من    ومســودة جدول األعمال المشــروح للمؤتمر.

ومن    األطراف في اتـفاقـیة الحـماـیة الـمادـیة وتـعدیلـھا، وـكذـلك من األطراف في اتـفاقـیة الحـماـیة الـمادـیة وـحدـھا. ۹۰
 ۲۰۲۲٫۹رس لمؤتمر في آذار/ماالمقرر عقد ا

 المؤتمر الدولي بشأن النقل المأمون واآلمن للمواد النوویة والمشعة 

الوكالة التحضــیر للمؤتمر الدولي بشــأن النقل المأمون واآلمن للمواد النوویة والمشــعة، المزمع   واصــلت -۱٤
األعضــاء لزیادة  والھدف من المؤتمر ھو إتاحة الفرصــة للدول   .۲۰۲۱عقده في فیینا في كانون األول/دیســمبر  

ــال عن أوجھ الترابط بین ھذین المجالین، بغیة تزویدھا   ــلة بأمان النقل وأمنھ، فضـ ــائل المتصـ تطویر فھمھا للمسـ
ویقام   باإلرشــادات في عملھا الرامي إلى تطویر أو تعزیز ھیاكلھا الرقابیة األســاســیة المتعلقة بأمان النقل وأمنھ.

عن الســیاســات النوویة وعن الجوانب التقنیة والقانونیة ألمان النقل وأمنھ،  المؤتمر لفائدة المشــاركین المســؤولین  
 ومن المتوقع أن یحـضره المـسؤولون وـصناع الـسیاـسات وأـصحاب المـصلحة التنفیذیون المعنیون بأمان النقل وأمن

ل ات غیر الحكوالنـق ك من المنظـم ا في ذـل دني، بـم اعـة والمجتمع الـم ة ، فضـــــالً عن الخبراء وممثلي الصــــــن مـی
 والمؤسسات األكادیمیة.

 مساعدة الدول على تعزیز أنظمة األمن النووي الخاصة بھا

واصلت الوكالة تعزیز عملھا لمساعدة الدول، بناء على  -۱٥
وخالل ھذه   طلبھا، على تعزیز أنظمتھا الخاصـة باألمن النووي.

الفترة، ُحّول العدید من األنشــطة إلى الشــكل االفتراضــي، حیثما  
ت في األصـــــل   أمكن. ذـل د بـُ ذه الجھود ـق وعلى الرغم من أن ـھ

، فقد  ۱۹-لتالفي القیود المفروضـــة على الســـفر من جراء كوفید
ــطة الوكالة عن  ــین أنشـ أتیحت أحیاناً بعض الفرص لزیادة تحسـ
طریق اسـتخدام الحلقات الدراسـیة الشـبكیة وغیرھا من األدوات  

تراضــــیة والتعلم  ، مثل اســــتخدام االجتماعات االفاالفتراضــــیة
ومن المتوقع أن یســتمر اســتخدام ھذه األدوات االفتراضــیة حتى عندما یعود الســفر الدولي لمســتویاتھ  اإللكتروني.  

  العادیة، وذلك في الحاالت التي یُرتأى فیھا أن ھذه األدوات تعمل على تحسین فعالیة أنشطة الوكالة وكفاءتھا.

ـشادیة جدیدة ونـسختین منقَّحتین من المنـشورات اإلرـشادیة في ـسلـسلة  وأـصدرت الوكالة ثالثة منـشورات إر -۱٦
نشــاطاً تدریبیاً بناًء  ٦۸دولة في  ۱۱٤مشــارك من  ٥٤۰۰وشــارك أكثر من   األمن النووي الصــادرة عن الوكالة.

ــلة. ــلسـ ــافة إلى ذلك، أكمل أكثر من  على السـ ــتخدم من  ۱۲۰۰باإلضـ وحدة للتعلم   ۳۳۰۰دولة أكثر من  ۱۲٦مسـ

 
 الفیدیو متوفر على ھذا الرابط  ۸

https://www.iaea.org/publications/documents/conventions/convention-physical-protection-nuclear-material-and-its-amendment . 
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ووـضعت مجموعة من المواد التدریبیة لمـساعدة الوكالة في التحول من التدریب    ۱۰لكتروني بـشأن األمن النووي.اإل
  في الفصول الدراسیة إلى التدریب االفتراضي.

  

 

وقد اعتمدت خمس دول أعضــاء رســمیاً  -۱۷
المتكـاملـة، لیصــــــل بـذلـك عـدد الخطط   الخطط 

دة إلى   ویبلغ اآلن   ۱۱خطـة.  ۹۱المتكـاملـة المعتمـَ
األمن  ــدعم  ل ــة  المتكــامل للخطط  االجمــالي  العــدد 

المســـــتكملــة   أو  تنفیــذھــا  الجــاري   ۱۱۲النووي 
ً  ۱۲خطـة. ة اجتمـاعـا افتراضـــــیـاً    ونظمـت الوكـاـل

لخطط المتـكامـلة لدعم  ا  بشـــــأنواحداً  تحضـــــیریاً  
بـاإلضــــــافـة إلى ذلـك، عقـدت   ۱۳األمن النووي.

ــتعراض التقدم  اجتماعا   ۳۹الوكالة  افتراضــیاً الس
المحرز في الخطط المتـكامـلة ـلدعم األمن النووي،  

  اجتماعات افتراضیة لتنسیق ھذه الخطط. ٤و

ــة بالحمایة المادیة وقدَّمت  -۱۸ ــاریة الدولیة الخاصـ ــتشـ ــا بعثتین في إطار الخدمة االسـ وأجرت الوكالة أیضـ
ى من أجل تعزیز تنفیذ تدابیر األمن النووي قبل الفعالیات  كبر ۱٤المساعدة إلى أربع دول مستضیفة لفعالیات عامة

ــف یدویة إلى   وخاللھا. ــال عن  خمسوأعارت الوكالة معدات كشـ دول، وحقل عالج متنقل إلى دولة واحدة، فضـ
كما اـشترت الوكالة معدات للكـشف عن اإلـشعاعات وتبرعت بھا لدعم   منح معدات كـشف یدویة تابعة لدولة واحدة.

 أنشطة االستجابة لألمن النووي في أربع دول.

 
 .GC(64)/RES/10من القرار  ۲٥انظر الفقرة  ۱۰
على ـحالتي موافـقة على الخطط المتـكامـلة واـحدة تخص قبرص في وضـــــعت عن طریق الخـطأ عالـمة "في انتـظار االســــتكـمال"  ۱۱

(الوثیقة    ۲۰۲۰تقریر األمن النووي لعام  ، في  ۲۰۱۹خرى تخص مقدونیا الـشمالیة في كانون األول/دیـسمبر  ألوا  ۲۰۱۹أیلول/ـسبتمبر  
GC(64)/6 بدایة الفترة المشمولة بالتقریر.في  ۸٦)، بدالً من "موافٌَق علیھا"، وبذلك یبلغ مجموع عدد الخطط المتكاملة 

ــمولة بالتقریر. ۱۱٤في المجموع، كانت ھناك   ۱۲ ــتكملة اعتبارا من بدایة الفترة المشـ ــنیف  خطة متكاملة قید التنفیذ أو مسـ وأعید تصـ
دم مـنذ ـعدة تـحت فـئة "یـجب تطویرـھا"، إذ لم یحرز فیھـما أي تـق قـید التنفـیذ (في مرحـلة الصـــــیاـغة)خطتین ـكانـتا تعتبران في الســـــابق  

 سنوات.
  .GC(64)/RES/10من القرار  ۳۰انظر الفقرة  ۱۳
 .GC(64)/RES/10من القرار  ٤٤انظر الفقرة  ۱٤
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ولـــة   -۱۹ ـــم مشـــ اـل رة  ـت ـف اـل وـخالل 
ـحادث   ۱۱۱ـبالتقریر، أبلـغت اـلدول عن  

بیـانـات الحوادث واالتجـار    إلى قـاعـدة 
ادثینوانطوى   غیر المشـــــروع. من   ـح

المبلغ عنھـا على اتجـار غیر   الحوادث 
ــریر. ولم ینطو   مشـــروع أو لغرض شـ

 ۱٥ .۱مشعة من الفئة    أيُّ حادث على یورانیوم شدید اإلثراء أو بلوتونیوم أو مصادر

لتقریر، إزالة مصـــدر مشـــع مختوم مھمل  باإلضـــافة إلى ذلك، أكملت الوكالة، خالل الفترة المشـــمولة با -۲۰
ــعة مصــادر أخرى. ــاط ودمج تس ــاعدة   عالي النش وبناء على طلب الدول األعضــاء، واصــلت الوكالة تقدیم المس

بعملـیات االرتـقاء ـبالحـماـیة الـمادـیة للمرافق، وأكمـلت عملـیات االرتـقاء ـبالحـماـیة الـمادـیة في ثالث دول أعضـــــاء،  
وقدمت الوكالة المسـاعدة المتصـلة   فى واحد بھ مصـادر مشـعة عالیة النشـاط.وذلك في مفاعلي بحوث وفي مسـتشـ

دول أعضــاء بشــأن لوائح الحمایة المادیة    ۳دولة عضــوا، بما في ذلك إلى  ۱۳بصــیاغة لوائح األمن النووي إلى  
األنشــطة دول أعضــاء بشــأن لوائح أمن المواد المشــعة األخرى والمرافق و  ثالثللمرافق والمواد النوویة، وإلى 

 ۱۷ ۱٦دول أعضاء بشأن لوائح أمن النقل.  سبعالمرتبطة بھا، وإلى 

 

  

 
 . GC(64)/RES/10من القرار  ۳۸انظر الفقرة  ۱٥
 في بعض الحاالت، قدمت المساعدة في وضع اللوائح إلى الدول األعضاء في مجاالت متعددة. ۱٦
 .GC(64)/RES/10من القرار  ۱٤انظر الفقرة  ۱۷
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 االتصاالت بشأن األمن النووي

اســـــتمرت الوكالة في زیادة   -۲۱
ــأن األمن  ارجي بشـــ ا الـخ تواصـــــلـھ

مقاالً، ونشـــرة   ۱٦النووي، فنشـــرت  
صـــــحفیة واحدة، ومقالة مصـــــورة،  
موقع   على  ــة  ــدیوی فی ــاطع  مق وثالث 

كما ورد ذكر األمن   الوكالة الشـــبكي.
یكن  لم  ــدة  ــدی ع ــاالت  مق في  النووي 
تركیزھـــا  موضـــــوع  النووي  األمن 

وكذلك زادت الوكالة من   األســاســي.
ة   ا المتعلـق ا وتواصـــــالتـھ ــاالتـھ اتصـــ

باإلضــافة إلى ذلك، نُشــر كتیب منقح عن اتفاقیة   التواصــل االجتماعي.  باألمن النووي من خالل منصــات وســائط
 ۱۸الحمایة المادیة للمواد النوویة وتعدیلھا، بغیة زیادة الوعي بھذه المعاھدة وأحكامھا.

 إنشاء مرفق للتدریب وإلیضاح في زایبرسدورف

وـسوف یـستخدم ھذا   زایبرـسدورف، بالنمـسا.واـصلت الوكالة اإلعداد إلنـشاء مرفق للتدریب واإلیـضاح في   -۲۲
المعدات والتكنولوجیات المتعلقة باألمن النووي وتنظیم   المرفق المتخصـــص في التدریب، عند اكتمالھ، إلیضـــاح

وســوف   أنشــطة التدریب على تنفیذ نظم وتدابیر األمن النووي.
ة   اـل ات في الوـك اً لجمیع الجـھ اـح ــتـخدام ـھذا المرفق مـت یكون اســ

عالیات، حسـب الحاجة، وسـوف یكون أیضـاً بمثابة  ألغراض الف
ة   اـل دیم اإلحـاطـات للزوار الخـارجیین للوـك اع وتـق ان لالجتـم مـك

وـسوف یكمل المرفق   والمتدربین والحاـصلین على ِمنح دراـسیة.

  أنشطة مراكز دعم األمن النووي الوطنیة.

وخالل الفترة المشــمولة بالتقریر، أنجزت الوكالة دراســة   -۲۳
وتح ــدوى  في ج ــدأت  وب للمرفق،  التقني  ــاق  النط ثغرات  ــل  لی

ــروع وتحدید االحتیاجات من معدات   ــیلي للمشـ التخطیط التفصـ
مع  المختبرات. ــاح  واإلیضـــ التــدریــب  ویجري تطویر مرفق 

ــور   ـــیة المـحددة في المنشــ التركیز على تطبیق المـفاھیم الرئیســ
) للمـساعدة على ـضمان أن IAEA-TDL-010(  إنـشاء وتـشغیل مركز وطني للدعم في مجال األمن النووي  الموـسوم 

 یجري تطویر المعدات والقیام بعملیة التوظیف وتخـصیص الموارد األخرى على نحو مـستدام وأن تـُستعمل بكفاءة.
ة عن التـقدم المحرز في تخطیط   ان لـلدول األعضــــاء لتـقدیم معلوـمات محیـّن ان إعالمیـت اً إـحاطـت ـــی وعـقدت افتراضــ

 المرفق.

 
 . GC(64)/RES/10من القرار  ۱٦انظر الفقرة  ۱۸
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، بموجب طرح وكالة تصـــمیم المبنى المتعدد األغراض ونســـق األرضـــیات، وحددتكما اســـتكملت ال -۲٤
 الشركة التي ستتولى بناء المرفق.  مناقصة،

 عد واإلرشادات الدولیة الداعمة لألمن النووياتعزیز القو

تعزیز القواعد الدولیة الداعمة لألمن النووي من خالل أنشــطتھا التي تدعم الدول  ل دعمھا واصــلت الوكالة -۲٥
الملزمة قانونا وتنفیذ االلتزامات المترتبة عنھا، مثل اتفاقیة الحمایة  ذات الصـلة   في االنضـمام إلى االتفاقات الدولیة  

اقـیة اـلدولـیة لقمع أعـمال اإلرـھ اب النووي، وقرار مجلس األمن الـتابع لألمم  الـمادـیة للمواد النووـیة وتـعدیلـھا، واالتـف
غیر الملزمة قانوناً مثل مدونة   الصكوك، وكذلك من خالل األنشطة التي تدعم الدول في تنفیذ أحكام  ۱٥٤۰المتحدة  

ادات التكمیلیة للمدونة بـشأن اـستیراد المصـادر المـشعة قواعد الـسلوك بـشأن أمان المصـادر المـشعة وأمنھا ، واإلرـش
 ، واإلرشادات بشأن التصرف في المصادر المشعَّة المھَملة.وتصدیرھا

أنشــــطة التواصــــل الخارجي كجھود تعاونیة بین شــــعبة األمن النووي ومكتب الشــــؤون  ونظم عددٌ من  -۲٦
ً  القانونیة، وشاركت الوكالة  في فعالیات نظمتھا منظمات دولیة أخرى.  أیضا

ــل -۲۷ ــلس ة األمن النووي محیّنة واصــلت الوكالة اســتعراض  عالوة على ذلك، لضــمان أن تظل منشــورات س
 توصیات األمن النووي بھدف تحدید ما إذا كان ینبغي تحیین ھذه المنشورات في المستقبل القریب.

 اإلنجازات الرئیسیة  -جیم
 إدارة المعلومات   -۱-جیم

ــمن ـھذا البرـنامج الفرعي في إـطار ثالـثة مشــــاریع   -۲۸ ــطلُع بعـمل الوـكاـلة ضــ اـجات  یُضــ ھي: تقییم االحتـی
واألولویات في مجال األمن النووي، وتقاســـم المعلومات، وأمن المعلومات واألمن الحاســـوبي وخدمات تكنولوجیا  

  المعلومات.
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 الصـــورة مقدَّمة من: موظفو الوكالة یناقشـــون التعلیم والتدریب في مجال األمن الحاســـوبي للدول األعضـــاء.
 لطاقة الذریة.بولت/الوكالة الدولیة ل إس.

 تقییم االحتیاجات واألولویات في مجال األمن النووي -۱-۱-جیم

 ۱۹الخطط المتكاملة لدعم األمن النووي

ــاعدة الدول، بناء على  -۲۹ ــع وتنفیذ الخطط المتكاملة من أجل مسـ ــل الوكالة إیالء أولویة عالیة لوضـ تُواصـ
ُن وضــُع وتنفیذُ الخطط المتكاملة  أنظمتھا لألمن النووي.طلبھا، على تطبیق نھج منتظم وشــامل إزاء تعزیز   ویُمّكِ

ــیص الموارد   ــمان تخص ــیق بین الوكالة والدولة المعنیة والجھات المانحة المحتملة بغیة ض ــاً من زیادة التنس أیض
  على النحو المناسب وتفادي ازدواجیة الجھود.

د -۳۰ ــاء، ھي أنتیغوا وبربودا، وبولـن ة،  ووافـقت خمس دول أعضـــ ة الشـــــعبـی دیمقراطـی ة الو اـل ا، وجمھورـی
وجیبوتي، وكوســتاریكا، على الخطط المتكاملة الخاصــة بكل منھا، وبذلك یصــل العدد اإلجمالي للخطط المتكاملة 

دة   ة.  ۹۱المعتـم ھ    ۳۰وحتى    ۲۰خـط اك  ۲۰۲۱حزیران/یونـی اـنت ھـن دول    ۱٥، ـك ة اـل ار موافـق انتـظ ة ـب امـل ة متـك خـط

 
 . GC(64)/RES/10من القرار  ۳۰انظر الفقرة  ۱۹
واألخرى تخص مقدونیا الشــــمالیة في  ۲۰۱۹وھناك حالتا موافقة على الخطط المتكاملة، واحدة تخص قبرص في أیلول/ســــبتمبر   ۲۰

، وـبذـلك یتقلص مجموع الخطط  )GC(64)/6(الوثیـقة    ۲۰۲۰تقریر األمن النووي لـعام ، لم تســــجال في  ۲۰۱۹ـكانون األول/دیســــمبر  
  ترة المشمولة بالتقریر.في بدایة الف ۸٦المتكاملة المعتمدة إلى 
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اجتماعا افتراضـــیاً الســـتعراض   ۳۹وعقدت الوكالة  في مرحلة الصـــیاغة األولیة.  ۲۱خطط ٦األعضـــاء علیھا و
 .مصرولبنان  والعراق  و  سنغافورة اجتماعات افتراضیة للتنسیق لتنفیذ الخطط فیما یخص   ٤الخطط المتكاملة؛ و

وعقـدت في تشـــــرین   -۳۱
ــة   ۲۰۲۰األول/أكتوبر   جلســــ

إحاطة إعالمیة افتراـضیة بـشأن  
شـــــارك فیـھا  الخطط المتـكامـلة  

  ٥دولة و  ٦٤ـشخصـاً من  ۱۳٥
 منظـمات دولـیة وغیر حكومـیة.

باإلـضافة إلى ذلك، عقد اجتماع 
ــأن  ــي بشـ ــیري افتراضـ تحضـ
في   ــا  ــان لغی ــة  ــامل المتك الخطــة 

والھدف   .۲۰۲۱حزیران/یونیھ  
اجتمــاع تحضـــــیري   من عقــد 
اـلـخـطط   بشـــــــأن  اـفـتراضـــــي 

داد   ة ھو اإلـع امـل اعالمتـك  الجتـم
بشــأن اســتكمال أو اســتعراض  

ــلحة الوطنیین ذوي  ال ــحاب المصـ ــال المعنیین بالخطط وغیرھم من أصـ ــؤولي االتصـ خطط أو االنخراط مع مسـ
 الصلة.

ین مواءمة أداة التقییم الذاتي الخاصـة بنظام إدارة المعلومات المتعلقة   -۳۲ وتواصـلت الجھود الرامیة إلى تحـس
وقد وضــعت خریطة طریق لھذه التحســینات   لة.باألمن النووي، على النحو الوارد أدناه، مع ھیكل الخطط المتكام

ــتركة بین القطاعات في أوائل عام ۲۰۲۰في النصــف الثاني من عام   ــئت فرقة عمل مش لتنفیذ ھذه   ۲۰۲۱، وأُنش
 الخطة.

 نظام إدارة المعلومات المتعلقة باألمن النووي

ام إدارة   -۳۳ دـیث نـظ ة وتـح اـن ـــی ل على صــ ة العـم اـل ت الوـك ـــل ام  واصــ األمن النووي (نـظ ة ـب ات المتعلـق المعلوـم
ن الدول من إجراء تقییمات ذاتیة لألمن النووي   ن أداة تمّكِ المعلومات)، وھو منصة قائمة على شبكة اإلنترنت تتضمَّ

دولة عضـــواً قد عیَّنت   ۹۹وكانت  ۲۲على أســـاس طوعي.
ــتـُخدـمت   جـھات اتصــــال لنـظام المعلوـمات الـمذكور. واســ

ات أداة ال اـن ــتبـی ام الـمذكور اســ النـظ ذاتي الـخاصـــــة ـب تقییم اـل
بصـــورة منھجیة خالل االجتماعات المعقودة الســـتعراض 

باإلضــافة  الخطط المتكاملة ولوضــعھا في صــیغتھا النھائیة.
إلى ذلك، واـصلت الوكالة العمل بنـشاط من أجل التـشجیع على إكمال الدراـسات االـستقـصائیة للتقییم الذاتي الخاـصة  

 
ــیاغة األولیة. ۲۱ ــبع من الخطط المتكاملة تعتبر في مرحلة الصـ ــمولة بالتقریر، كانت ھناك سـ ــنیف   وفي بدایة الفترة المشـ ل تصـ وُعّدِ

ت،  خطتین كانتا تعتبران في الســابق في مرحلة الصــیاغة األولیة إلى فئة "یجب تطویرھا"، إذ لم یحرز فیھما أي تقدم منذ عدة ســنوا
 وعدل تصنیف خطة واحدة من فئة "مرحلة اإلعداد" إلى فئة "في مرحلة الصیاغة".

 . GC(64)/RES/10من القرار  ٥۰انظر الفقرة  ۲۲
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وقد وضـعت سـمة جدیدة لصـفحات مراكز البلدان   بل اجتماعات الخطط المتكاملة وتحضـیراً لھ.بنظام المعلومات ق
في نظام المعلومات، من أجل تمكین الدول التي تتلقى المـساعدة في مجال األمن النووي من خالل الخطط المتكاملة 

ــطة األمن النووي. ــجیل ما تحرزه من تقدم في تنفیذ أنشـ ــ من تسـ ــتخدام ھذه السـ ــتطیع الدول  وباسـ مة الجدیدة، تسـ
ــتعراض، مما   ــتكمال أو االس ــجیل اإلنجازات التي تتحقق بین بعثات االس وموظفوھا المعنیون بالخطة المتكاملة تس

 ۲۳یعطى نظرة استراتیجیة عن التقدم المحرز نحو تحقیق أھداف تلك الدول.

 تقاسم المعلومات -۲-۱-جیم

 ۲٤المشروعقاعدة بیانات الحوادث واالتجار غیر 

حزیران/یونیھ   ۳۰دث واالتجار غیر المشـروع حتى  اخالل الفترة من تاریخ اسـتھالل قاعدة بیانات الحو -۳٤
اـنات الـمذكورة    —، بلغ مجموع الحوادث التي أبلـغت اـلدول عنـھا  ۲۰۲۱ اـعدة البـی دتـھا بطریـقة أخرى في ـق أو أكـَّ

یفت إلى قاعدة البیانات المذكورة   حادث. ۳۸۷۸ — ومن بین   حادثة. ۱۱۱وخالل الفترة المشــمولة بالتقریر، أُضــِ
ویشیر عدد الحوادث التي   .۲۰۲۱ حزیران/یونیھ ۳۰و ۲۰۲۰تموز/یولیھ  ۱حادث بین  ۷۷وقعت  ھذه الحوادث،  

أبلـغت اـلدول المشـــــارـكة عنـھا طوـعاً إلى ـقاـعدة البـیاـنات الـمذكورة إلى أن وقوع ـحاالت االتـجار غیر المشـــــروع  
اد نوویة ومواد مشـــعة  والســـرقة والفقدان وغیرھا من األنشـــطة واألحداث غیر المأذون بھا التي تنطوي على مو

  السابقة.  المستویاتأخرى مستمٌر بنفس  

باالتجار غیر   یتعلقان  انحادثاً، كان ھناك  حادث ۱۱۱ومن بین الحوادث المبلغ عنـھا حدیـثاً والبالغ عددھا   -۳٥
وضــبطت الســلطات المختصــة جمیع المواد التي انطوت علیھا ھذه   على االحتیال.  وینطوي أحدھماالمشــروع،  

على یورانیوم ـشدید اإلثراء أو بلوتونیوم أو مـصادر    أيٌّ من ھذه الحوادثولم ینطو   ادث داخل الدولة المبلِّغة.الحو
حادثا تعذَّر فیھ إثبات نیة االتجار غیر المشــــروع أو  ۱۹ومن بین الحوادث المبلغ عنھا، كانت ھناك  .۱من الفئة  

فقدان مواد، وحادث واحد لحیازة    حوادث ۳یة ســرقة عمل ۱٥وشــملت ھذه الحوادث   االســتخدام ألغراض خبیثة.
ھذه   جمیعوفي  ، لم تُســترد المواد (حتى وقت اإلبالغ). ۱۹حادث من الحوادث الـــــــ   ۱۷وفي  غیر مأذون بھا.

 ۳مصادر أقل خطورة من الفئة    ، شملت المواد غیر المستردة ۱۷الـ  الحوادث

حادث انطوى على مواد خارجة عن التحكم الرقابي، ولكن ال عالقة   ۹۰ووردت تقاریر أیضاً عن وقوع   -۳٦
ــتخدام ألغراض خبیثة أو االحتیال ــحنات غیر مأذون بھا،   ویتعلق معظم  .لھا باالتجار أو االســ ھذه الحوادث بشــ

  ان مواد.وفقد  وتخلص غیر مأذون بھ، وسرقات، وتخزین غیر مأذون بھ أو غیر معلن عنھ،

وقد انخفض عدد الحوادث المتصـلة باالتجار غیر المشـروع أو االسـتخدام الضـار انخفاضـا طفیفا خالل  -۳۷
وـكاـنت الحوادث التي تضـــــمـنت كیلوغراـماً من الیورانیوم الـعالي اإلثراء قلیـلة ولم تقع مـنذ   الســـــنوات األخیرة.

ویبدو أن المكاسـب المالیة ھي  عبر الحدود الدولیة.  وانطوت بعض الحوادث على االتجار بھذه المواد التسـعینات.
 الحافز الرئیسي وراء معظم الحوادث المؤكدة.

 
سـیبقى اسـتخدام صـفحات مراكز البلدان بحسـب تقدیر الدولة المعنیة، ولن یتمكن إال موظفو تلك الدولة والوكالة من االطالع علیھ،   ۲۳

 على النحو الذي توافق علیھ الدولة المعنیة.
 . GC(64)/RES/10من القرار  ۳۸انظر الفقرة  ۲٤
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وقد شــملت الحوادث بعض  وكانت غالبیة الســرقات تتعلق بمصــادر في التطبیقات الصــناعیة أو الطبیة. -۳۸
االســترداد لمصــادر  ومعدل   . ۲، ولكن ترد بالغات منتظمة عن ســرقة مصــادر من الفئة  ۱مصــادر الفئة  

  .٥-٤مرتفع، ولكنھ أقل بكثیر بالنسبة لمصادر الفئتین    ۲- ۱الفئتین  

وتـندرج معظم األنشــــــطة األخرى غیر الـمأذون بـھا في إـحدى الفـئات الثالث: التخلص غیر الـمأذون ـبھ،   -۳۹
ملة في األنظمة ویـشیر ذلك إلى وجود عیوب محت والـشحن غیر المأذون بھ، واكتـشاف مواد غیر خاضـعة للرقابة.

عة وتأمینھا والتخلص منھا على النحو الصـحیح. وكان عدد متزاید من الحوادث   المـستخدمة للتحكم في المواد المـش
 ینطوي على اكتشاف سلع مصنعة ملوثة بمواد مشعة.

اـنات الحوادث واالتـجار غیر المشـــــروع المنظـمة اـلدولـیة   -٤۰ اـعدة بـی ومن بین المســـــتـخدمین الـخارجیین لـق
ائـیة، ومنظـمة الجـمارك الـعالمـیة، والمفوضــــــیة األوروبـیة،  للشـــــ بـما في ذـلك الـمدیرـیة الـعاـمة للھجرة  (رـطة الجـن

والشـــؤون الداخلیة، والمدیریة العامة للطاقة، ومركز البحوث المشـــترك كارلســـروه) ووكالة االتحاد األوروبي 
 ۲٥للتعاون في مجال إنفاذ القانون ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا.

 

ــمولة بالتقریر، قدمت الوكالة معلومات عن إخطارات بالحوادث إلى جھات االتصــال   -٤۱ وخالل الفترة المش
ة ـباألمن  ة للمعلوـمات المتعلـق ة إلكترونـی ا الـخارجیین من خالل البواـب اـعدة المعلوـمات وإلى مســـــتـخدمیـھ ة لـق ابـع الـت

  النووي.

دث واالتجار  اوجزة مســتمدة من برنامج قاعدة بیانات الحووقدَّمت الوكالة كذلك تقاریر تحلیلیة فصــلیة م -٤۲
ص الحوادث الـمدرـجة في ـقاـعدة بـیاـنات   غیر المشـــــروع، وصـــــحیـفة وـقائع ســـــنوـیة ألغراض اإلعالم الـعام تُلّخِ
الحوادث واالتجار غیر المشروع، وخدمات معلومات إضافیة، استجابة لطلبات وردت من الدول األعضاء، وذلك  

  امة كبرى واحدة.دعماً لفعالیة ع

 البوابة اإللكترونیة للمعلومات المتعلقة باألمن النووي

ــین البواـبة اإللكترونـیة للمعلوـمات المتعلـقة ـباألمن النووي، وھي أداة   -٤۳ ـــیاـنة وتحســ ـــلت الوـكاـلة صــ واصــ
وتـضمُّ ھذه البوابة اإللكترونیة القائمة   معلوماتیة للدول األعـضاء تدعم تبادل المعلومات داخل أوـساط األمن النووي.

ل ینتمون إلى  ٦٤۰۰على شــبكة اإلنترنت أكثر من  ومنظمة  منظمة دولیة   ۲۳دولة عضــواً و ۱۷۳مســتخدم ُمســجَّ
 

ائـمة ـعدد من المســــتـخدمین الـخارجیین للـق  ۲٥ اـنات الـمدرجین في  أزـیل من ـھذه الـق (الوثیـقة    ۲۰۲۰تقریر األمن النووي لـعام  اـعدة البـی
GC(64)/6( ــى ــتخدم على البوابة اإللكترونیة للمعلومات المتعلقة باألمن النووي (نوزیك) حتى یتنسـ ــاب مسـ ــجلوا بحسـ ، ألنھم لم یسـ

 .۲۰۱۱الفاكس في عام  لمنظماتھم استمرار الوصول إلى بیانات قاعدة بیانات االتجارة بعد وقف التوزیع عبر
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لین في الســنة الماضــیة، وھو ما   ٦وھناك زیادة بنســبة   .غیر حكومیة في المائة تقریباً في عدد المســتخِدمین المســجَّ
ــاط المعنیة  مكَّن الوكالة من  ــھدھا مجال األمن النووي إلى األوسـ ــال المعلومات المتعلقة بالتطورات التي یشـ إیصـ

  باألمن على الصعید الدولي األوسع نطاقاً.

وتـشمل التحـسینات التي أدخلت على نوزیك في الفترة المـشمولة بالتقریر وـضع جدول زمني لتتبع الحلقات   -٤٤
لنووي التي تنظمھا الوكالة وغیرھا من المنظمات المـشاركة في اجتماعات تبادل  الدراـسیة الـشبكیة المتـصلة باألمن ا

واـستمر تعزیز قاعدة البیانات الخاـصة بالـشبكة الدولیة لمراكز التدریب والدعم في  ).۱۲۰المعلومات (انظر الفقرة  
وحدة دراسیة جدیدة لقاعدة    ومن الجدیر بالذكر أنھ أضیفت مجال األمن النووي استنادا إلى تعقیبات أعضاء الشبكة.

بیانات الشـبكة الدولیة، وھي مكتبة الدروس المسـتفادة ودراسـات الحالة، وذلك لتمكین أعضـاء الشـبكة من تسـجیل  
ــتفادة في مجال األمن النووي. ــات الحالة والدروس المسـ ، ۲۰۲۱حزیران/یونیھ   ۳۰وبحلول  معلومات عن دراسـ

 عشر دراسات حالة. تبادلت عشر مؤسسات من ثماني دول أعضاء

 ۲٦أمن المعلومات واألمن الحاسوبي، وخدمات تكنولوجیا المعلومات -۳-۱-جیم

 المساعدة المقدَّمة للدول

یة   -٤٥ لتان من الحلقات الدراـس لـس عقدت خالل الفترة المـشمولة بالتقریر ـس
وتألفت الســلســلة   .۱۹۰۰الشــبكیة العالمیة، اجتذبت ما یزید في مجموعھ على  

،  ۲۰۲۰األولى، التي عـقدت في الفترة من حزیران/یونـیھ إلى أیلول/ســـــبتمبر  
ــوبي ألغراض األمن  ــبكیة تناولت األمن الحاسـ ــیة شـ ــبع حلقات دراسـ من سـ
ا   دات التي تشـــــكلـھ دـی التـھ المي ـب ادة الوعي الـع ا زـی دف منـھ ان الـھ النووي، وـك

لـسلة الثانیة،  أما الـس الھجمات اإللكترونیة وتعزیز فھم تقنیات األمن الحاـسوبي.
، فـقد  ۲۰۲۱التي عـقدت في الفترة من ـكانون الـثاني/یـنایر إلى نیســـــان/أبرـیل  

ــأن تعزیز تحلیل حوادث األمن  ــبكیة بشــ ــیة شــ تألفت من أربع حلقات دراســ
 الحاسوبي في المرافق النوویة.

، بدأت الوكالة مشــروعاً وطنیاً مع رومانیا ۲۰۲۱وفي نیســان/أبریل   -٤٦
  ش الرقابي ألغراض األمن الحاسوبي.بشأن عملیات التفتی

 المشاریع البحثیة المنسَّقة

قة في إطار خطة األمن النووي من أجل تعزیز جھود البحث والتطویر في  -٤۷ اریع بحثیة منـس تنفِّذ الوكالة مـش
قة التي نُِفّذت في إطار مجال األمن النووي. خطة األمن  ویمكن االطالع على تفاـصیل جمیع المـشاریع البحثیة المنسـَّ

  ۲۸  ۲۷.النووي عبر البوابة اإللكترونیة للمعلومات المتعلقة باألمن النووي وعلى موقع الوكالة الشبكي

ــق بعنوان "تعزیز تحلیـل حوادث األمن ۲۰۲۱وفي كـانون الثـاني/ینـایر   -٤۸ ــروع بحثي منســ ، اختتم مشــ
وبي في المرافق النوویة". روع   الحاـس مح ھذا المحاكي  محاكیاً تقنیاً لمرفق نووي افتراضـي.وقد أنتج ھذا المـش ویـس

یناریوھات   اء ـس اف نُُھج جدیدة إلنـش تكـش وبي وتقییم أدائھم، واـس اف تطبیق تدابیر األمن الحاـس تكـش تخدمین باـس للمـس

 
 . GC(64)/RES/10من القرار  ٤۲انظر الفقرة  ۲٦
۲۷ activities-research-https://www.iaea.org/services/coordinated  
 . GC(64)/RES/10من القرار   ٤٥و  ٤انظر الفقرتین  ۲۸

https://www.iaea.org/services/coordinated-research-activities
https://www.iaea.org/services/coordinated-research-activities
https://www.iaea.org/services/coordinated-research-activities
https://www.iaea.org/services/coordinated-research-activities
https://www.iaea.org/services/coordinated-research-activities
https://www.iaea.org/services/coordinated-research-activities


GOV/2021/35-GC(65)/10 
 ۱٥الصفحة  

 

م  تدابیر وتقنیات تكمیلیة لألمن الحاســوبي لدع  باإلضــافة إلى ذلك، یوفر ھذا المحاكي وســیلة لوضــع تھدید واقعیة.
 الوقایة من الھجمات اإللكترونیة وكشفھا والتصدي لھا.

 األمن النووي للمواد والمرافق المرتبطة بھا   -۲-جیم

یُضـــطلُع بعمل الوكالة ضـــمن ھذا البرنامج الفرعي في إطار أربعة مشـــاریع، تُقابل أربعة من مجاالت  -٤۹
األخرى والمرافق واألنـشطة المرتبطة بھا وھي: نُُھج األمن الخبرة ذات الـصلة بأمن المواد النوویة والمواد المـشعة  

ــر والمراقبة؛   ــتخدام تدابیر الحصــ ــة بكامل دورة الوقود النووي؛ وتعزیز أمن المواد النوویة باســ النووي الخاصــ
ـــعة والمرافق المرتبـطة بـھا؛ واألمن النووي أثـناء نـقل المواد النووـیة والمواد الم ـــعة  واالرتـقاء ـبأمن المواد المشــ شــ

  األخرى.

 .۲۰۲۱بدء المناقشــات في البعثة االســتشــاریة الدولیة المعنیة بالحمایة المادیة في نیامي، النیجر، في أیار/مایو  
 اإلشعاعیین)آر. أجوماني/ھیئة الوقایة من اإلشعاعات واألمان واألمن  مقدَّمة من:  (الصور
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  الوقود النووينُُھج األمن النووي الخاصة بكامل دورة   -۱-۲-جیم

 وضع اإلرشادات

الموسوم كتیب بشأن تصمیم نظم الحمایة المادیة للمواد النوویة والمرافق  صدر منسور االرشادات التقنیة   -٥۰
  من سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة. T-40بوصفھ العدد    النوویة

 المساعدة المقدَّمة للدول

ــاعدة   -٥۱ ــة باألمن تقدم الوكالة المسـ ــین أطرھا الرقابیة الخاصـ ــع وتحسـ للدول، بناًء على الطلب، في وضـ
مولة بالتقریر، قدمت الوكالة الدعم    ۲۹النووي. الـستعراض ووضـع  مغرب الو  الـسودانورواندا  لوخالل الفترة المـش

  الصیغة النھائیة لمشاریع لوائحھا بشأن الحمایة المادیة للمواد والمرافق النوویة.

ة في  -٥۲ ة في المرافق النووـی ادـی ة الـم اـی ــأن تقییم نظم الحـم اً بشـــ اً افتراضــــــی اً دولـی اـع ة اجتـم اـل دت الوـك وعـق
كما أجرت الوكالة تمرین طاولة وطنیاً افتراـضیاً بـشأن إدارة التـصدي لحدث أمني نووي في  .۲۰۲۱نیـسان/أبریل  

  .۲۰۲۱المرافق النوویة لجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة في آذار/مارس  

ونظمت الوكالة بالتعاون مع االتحاد الروســـي دورتین تدریبیتین افتراضـــیتین: دورة تدریبیة إقلیمیة عن  -٥۳
؛ ودورة تدریبیة دولیة  ۲۰۲۰مراقبة المواد النوویة أثناء اسـتخدامھا وحركتھا وتخزینھا في كانون األول/دیسـمبر  

 .۲۰۲۱تموز/یولیھ   -یران/یونیھ  عن إنشاء نظام لألمن النووي لبرامج القوى النوویة في حز

دَّـمت   -٥٤ ــاء، ـق ات الواردة من خمس دول أعضـــ اًء على الطلـب وبـن
ــاعدة فیما یتعلق بعملیات االرتقاء بالحمایة المادیة للمرافق   الوكالة المســ

ــمن عملیات االرتقاء ھذه تنظیم تدریب تقني متخصـــص   النوویة. وتتضـ
ــتدامة معدات ونظم وت ــیانة واسـ ــغیل وصـ دابیر الحمایة المادیة  لدعم تشـ

  للكشف والتأخیر والتصدي.

ــغیرة خالل  -٥٥ ــلة باألمن النووي للمفاعالت النمطیة الص ــطة المتص ــطلعت الوكالة بمجموعة من األنش واض
ــمولة بالتقریر. ً  الفترة المش ــروعا ــوص، مش ــأت الوكالة، على وجھ الخص ــأن األمن النووي للمفاعالت   وقد أنش بش

النمطیة الصــغیرة، ســوف توضــع بموجبھ مشــاریع بحثیة منســقة لتبادل المعلومات عن تصــمیم وتنفیذ وتقییم النظم  
كـان یمكن، وكیف یمكن، أن تُطبّق على  ولتحلیـل مـا إذا  ــغیرة  األمنیـة لمختلف أنواع المفـاعالت النمطیـة الصــ

 
 . GC(64)/RES/10من القرار  ۱٤انظر الفقرة  ۲۹
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ورات  المفاعالت النمطیة الصـغیرة المتطل ادات الموصـى بھا المتعلقة بالمرافق النوویة الواردة في منـش باُت واإلرـش
وتعتزم الوكالة أیضا، في إطار ھذه األنشطة، إعداد منشورات جدیدة ووضع برامج تدریبیة،   سلسلة األمان النووي.

 حسب االقتضاء.

 المواضیع الشاملة

ــم في المقام األ -٥٦ ــطة التي تنطوي على المواد النوویة  یتعلق العمل المبیَّن في ھذا القسـ ول بالمرافق واألنشـ
  والمواد المشعـّة األخرى، الخاضعة للتحكم الرقابي، بما في ذلك النقل.

  تحدید خصائص التھدیدات وتقییمھا

من ســلســلة األمن النووي الصــادرة عن الوكالة الدلیُل التنفیذي   G (Rev. 1)-10 ونشــر بوصــفھ العدد   -٥۷
National Nuclear Security Threat Assessment, Design Basis Threats and Representative Threat 

Statements   ــمیم، والبیانات التي تمثل (تقییم التھدیدات في مجال األمن النووي، والتھدیدات المحتاط لھا في التصـ
  .التھدیدات)

وواصلت الوكالة إسداء المشورة إلى الدول بشأن تحدید خصائص التھدیدات وتقییمھا، وصوغ التھدیدات   -٥۸
ــعف،   ــیانتھا، وتحلیل مواطن الضـ ــتخدامھا وصـ ــمیم أو البیانات التي تمثل التھدیدات، واسـ المحتاط لھا في التصـ

  ووضع منھجیات لتقییم أداء نظم الحمایة المادیة.

وخالل الفترة المشــــمولة بالتقریر، نظمت الوكالة حلقة عمل إقلیمیة افتراضــــیة بشــــأن تقییم التھدیدات،   -٥۹
كما عقدت   .۲۰۲۱والتھدیدات المحتاط لھا في التصــــمیم، للدول األعضــــاء في منطقة البلقان في نیســــان/أبریل  

، وثالث  ۲۰۲۰ین األول/أكتوبر  الوكالة أربع حلقات عمل وطنیة حول ھذا الموضـوع: واحدة في بیروت في تـشر
مت افتراضیاً، لبوتسوانا ورومانیا في آذار/مارس    .۲۰۲۱، وللیبیا في أیار/مایو۲۰۲۱حلقات عمل قُّدِ

 ۳۰ ثقافة األمن النووي

"تعزیز ثقافة األمن النووي في المنظمات المرتبطة بالمواد النوویة  وقد صـدر منشـور اإلرشـادات التقنیة   -٦۰
 من سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة. T-۳۸األخرى" بوصفھ العدد    والمواد المشعة

كما واصــلت الوكالة جھودھا الرامیة إلى تعزیز فھم الدول لثقافة األمن النووي وتطبیقھا عملیا من خالل  -٦۱
 .۲۰۲۰حلقة عمل وطنیة حول ھذا الموضوع، قدمت افتراضیاً لصالح الكامیرون في كانون األول/دیسمبر  

 ۳۱ الترابط بین األمان واألمن

خالل الفترة المشــمولة بالتقریر، واصــلت الوكالة العمل على وضــع منشــورات تتناول أوجھ الترابط بین   -٦۲
ونشـــرت الوكالة  األمان واألمن فیما یتعلق بالمواد النوویة والمواد المشـــعة األخرى الخاضـــعة للتحكم الرقابي.

 
ع األمانة على تنظیم حلقة  GC(64)/Res/10من الوثیقة    ۲۳وفي الفقرة    . GC(64)/RES/10من القرار    ۲٤و  ۲۳انظر الفقرتین   ۳۰ ، تشجَّ

ولكن لسوء الحظ، لم تتمكن الوكالة من القیام بذلك خالل الفترة المشمولة بالتقریر بسبب الحالة    عمل دولیة بشأن ثقافة األمن النووي.
 . ۱۹حة كوفید المترتبة عن جائ 

 . GC(64)/RES/10من القرار  ۱۹انظر الفقرة  ۳۱
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من ســلســلة التقاریر التقنیة)   ۱۰۰۰-(العدد  النھج والخبرات الوطنیة   النووي واألمن النووي:الترابط بین األمان 
 .۲۰۲۱في آذار/مارس  

، ُعقد اجتماع تقني لتبادل النھج والخبرات في إدارة اإلشــــراف الرقابي على ۲۰۲۱وفي حزیران/یونیھ   -٦۳
م الممارســات الجیدة واالطالع وأتاحت الفعالیة منصــة للدول   تشــغیل أول محطة للقوى النوویة. األعضــاء لتقاســُ

على التحدیات الماثلة خالل إعداد وتنفیذ أنشطة اإلشراف الرقابي خالل مختلف مراحل دورة حیاة محطات القوى  
 النوویة.

 الخدمة االستشاریة الدولیة الخاصة بالحمایة المادیة

ام   -٦٤ ذ ـع ة  ۱۹۹٦مـن دـم ار الـخ د في إـط ، أُوـف
لیة الخاصــــة بالحمایة المادیة  االســــتشــــاریة الدو

مــا مجموعــھ   إلى    ۹۲(إیبــاس)  دولــة   ٥٥بعثــة 
ــواً بناء على طلبھا. ــمولة  عض وخالل الفترة المش

ـبالتقریر، أوفـِدت بعـثات في إـطار ـخدـمة إیـباس إلى 
ار/مـایو   ، وإلى بیالروس في  ۲۰۲۱النیجر في أـی

  .۲۰۲۱تموز/یولیھ   -حزیران/یونیھ  

، وفي ۲۰۲۱خدمة إیـباس حلـقات عمل وطنیة في بیالروس في شـــــباط/فبرایر    وعـقدت الوكالة في إطار -٦٥
، بھدف تقدیم معلومات عن عملیات إعداد وتنفیذ البعثات في إطار ۲۰۱۸بوركینا فاســـو والنیجر في آذار/مارس  

  ھذه الخدمة وعن الفوائد المتـأتیة من ھذه البعثات.

أكملت الوكالة تحدیث قاعدة بیانات الممارسـات الجیِّدة الخاصـة بخدمة  وخالل الفترة المشـمولة بالتقریر،   -٦٦
ممارســة جیدة إضــافیة ُحِدّدت خالل البعثات التي أجریت في إطار ھذه الخدمة في الفترة بین   ۱۷۹إیباس لتشــمل  

ــمبر   ۲۰۱٥أیار/مایو   ــارات محددة إلى الدولة ا .۲۰۱۹وكانون األول/دیسـ مت البیانات إلزالة إشـ ــیفة  وُعِمّ لمضـ
ات الجیدة التي ُحِدّدت أثناء   ِغّل المرفق، وُطلب اإلذن من البلدان المضـیفة لتبادل الممارـس لطة المختصـة ومـش والـس
ـلة في إطار البعـثة الـمذكورة على البوابة اإللكترونـیة للمعلومات  البعـثات في بـلدانـھا مع جـھات االتصـــــال المســـــجَّ

 المتعلقة باألمن النووي.

 تعزیز أمن المواد النوویة باستخدام تدابیر الحصر والمراقبة  -۲-۲-جیم

 المساعدة المقدَّمة للدول

ــترك لتحدیث البنیة   -٦۷ ــمانات العمل المشــ ــعبة األمن النووي ومكتب الخدمات التحلیلیة للضــ ــلت شــ واصــ
متثاالً للوائح المحلیة  األسـاسـیة لألمن النووي في مختبر المواد النوویة التابع للوكالة في زایبرسـدورف بالنمسـا، ا

  من سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة. ۱۳والتوصیات الواردة في العدد  



GOV/2021/35-GC(65)/10 
 ۱۹الصفحة  

 

 ۳۲إسداء المشورة للدول بشأن تدابیر الوقایة والحمایة من التھدیدات الداخلیة

إنشـاء وتنفیذ  وافقت لجنة إرشـادات األمن النووي على نموذج اعداد وثیقة لمنشـور إرشـادات تقنیة بعنوان   -٦۸
 .برنامج للجدارة بالثقة في مجال األمن النووي

ــي، وأدوات   -٦۹ اب، والواقع االفتراضــ ة في تطویر اإللـع اـل ت الوـك التقریر، أمعـن ة ـب ــموـل وخالل الفترة المشــ
تخ تخدم لدعم التدریب الذي  التدریب الفیدیویة باـس اباش للبحوث النوویة، وھو مرفق بحثي افتراضـي یـس دام معھد ـش

وتتیح ھذه األدوات التدریبیة الجدیدة للمســتخدمین تعمیق اســتیعابھم للمفاھیم   تقدمھ الوكالة في مجال األمن النووي.
س في الدورات التدریبیة بطریقة تفاعلیة.  التي تُدرَّ

 أمن المواد المشعة والمرافق المرتبطة بھااالرتقاء ب  -۳-۲-جیم

ــادات وتقدیم التدریب   -۷۰ ــع اإلرش ــاء من خالل وض ــلت الوكالة جھودھا الرامیة إلى دعم الدول األعض واص
 وتوفیر دعم الخبراء والدعم التقني.

 ۳۳المساعدة المقدَّمة للدول

األســاســیة للتحكم الرقابي الوطني في مجال واصــلت الوكالة مشــروعھا الذي یركز على تعزیز الھیاكل  -۷۱
ــاركة ما مجموعھ   ــعة في أفریقیا، بمش ــعاعي وأمن المواد المش ــروع،   دولة. ۳۸األمان اإلش وكجزء من ھذا المش

عقدت حلقتا عمل إقلیمیتان افتراضــیاً بشــأن الســیاســات واالســتراتیجیات المتعلقة بأمان وأمن المواد المشــعة، في 
ارس   دو  ۲۰۲۱آذار/ـم ل  لـل ــان/أبرـی ة، وفي نیســـ اإلنكلیزـی ة ـب اطـق ة الـن ة    ۲۰۲۱ل األفریقـی اطـق ة الـن دول األفریقـی لـل

  بالفرنسیة.

باإلضــافة إلى ذلك، واصــلت الوكالة مشــروعا مماثال للدول في أمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي،   -۷۲
ــیة لكل من  ــاس ــعاعيمع التركیز على تعزیز الھیاكل الرقابیة الوطنیة األس ــعاعي واألمن اإلش للمواد    األمان اإلش

وعقدت افتراضــیاً حلقتا عمل إقلیمیتان   ۳٤ وشــاركت خمس عشــرة دولة خالل الفترة المشــمولة بالتقریر. .المشــعة
مرتبطتان بھذا المشــروع: واحدة بشــأن الســیاســة العامة واســتراتیجیة األمان اإلشــعاعي وأمن المواد المشــعة في 

، واألخرى بشــأن االتجاھات االســتراتیجیة إلنشــاء أنظمة ۲۰۲۰إلى كانون األول/دیســمبر    تشــرین الثاني/نوفمبر
 .۲۰۲۱إدارة متكاملة للھیئات الرقابیة في آذار/مارس 

وخالل الفترة المشـــمولة بالتقریر، قدمت الوكالة الدعم لبنن ودولة بولیفیا المتعددة القومیات وبوتســـوانا   -۷۳
ائیة لمشــاریع لوائحھا بشــأن الحمایة المادیة للمواد المشــعة األخرى والمرافق  الســتعراض ووضــع الصــیغة النھ

 ۳٥ واألنشطة النوویة المرتبطة بھا.

 
 . GC(64)/RES/10من القرار  ٤۰انظر الفقرة  ۳۲
  .GC(64)/RES/10من القرار  ۳۲انظر الفقرة  ۳۳
  .GC(64)/RES/10من القرار  ۱٤انظر الفقرة  ۳٤
 . GC(64)/RES/10من القرار  ۱٤انظر الفقرة  ۳٥
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وخالل الفترة المشــمولة بالتقریر، عقدت ســت حلقات عمل افتراضــیة بشــأن المفاھیم األســاســیة لنظم   -۷٤
د للمرافق التي تنطوي على مواد مـشعة عالیة النـشاط،  الحمایة المادیة للمواد المـشعة، وتقییم الحمایة المادیة عن بع

 .ماليوالسودان  و زمبابويوجامایكا وتركمانستان  وبولیفیا المتعددة القومیات  وذلك بالنسبة لدولة  

ــأن األمان واألمن فیما یخص   -۷٥ ــیة حول التحكم الرقابي بشــ وعقدت الوكالة دورة تدریبیة وطنیة افتراضــ
 .۲۰۲۱لصالح أوروغواي في نیسان/أبریل  ممارسة العالج اإلشعاعي 

مت مسـاعدة الخبراء إلى الدول األعضـاء من خالل مشـاریع التعاون التقني ومشـاریع األمن النووي   -۷٦ وقُّدِ
وھناك مـشاریع جاریة معنیة بالحمایة المادیة بھدف تأمین المواد النوویة   على الـصعید الدولي واإلقلیمي والوطني.

 مصر.ولیبیا وباكستان  المستخدمة في التطبیقات الثابتة في 

وخالل الفترة المـشمولة   وواـصلت الوكالة مـساعدة الدول فیما یتعلق بالتـصرف اآلمن في المـصادر المھملة. -۷۷
ــادر المشـــعة المختومة المھملة العالیة النشـــاط من البحرین.بالتقریر، أكِملت عملیة إزالة أحد   والمشـــاریع  المصـ

ــیلي والكونغو ونیكاراغواجاریة في كل من  من  ٤۹إلزالة   بوركینا فاســـو والجزائر والجمھوریة الدومینیكیة وشـ
شــعاع في المصــادر المھملة القویة اإلشــعاع، ویجري أیضــاً تنفیذ مشــروع لتجمیع تســعة مصــادر مھملة قویة اإل

ــرین الثاني/نوفمبر   كولومبیا. ــیة في تشــ لتقدیم أحدث المعلومات للدول   ۲۰۲۰وعقدت أربعة اجتماعات افتراضــ
 المشاركة بشأن حالة المشاریع.

ــاء على تعزیز أمان وأمن المولدات الكھربائیة الحراریة   -۷۸ ــاعدة الدول األعضـ ــروع لمسـ وكجزء من مشـ
مولدات من ھذا القبیل كتدبیر وقائي للمحافظة على احتواء المصـــدر المشـــع   النظیریة المھملة، بدأ تكییف أربعة

  وضمان أن تكون األجھزة في وضع مناسب للتخزین اآلمن الطویل األجل.

 ۳٦دعم تنفیذ مدونة قواعد السلوك بشأن أمان المصادر المشعة وأمنھا

ــذ مدونة  ۱٤۰، كانت  ۲۰۲۱حزیران/یونیھ   ۳۰حتى   -۷۹ دولة قد قطعت على نفسھا التزاماً سیاسیاً بأن تُنفّـــ
دولة من ھذه الدول المدیر العام أیضاً باعتزامھا  ۱۲۳قواعد الـسلوك بـشأن أمان المصادر المشعَّة وأمنھا، وأبلغت  

عّ  ادات التكمیلیة الواردة في المدونة بـشأن اـستیراد المصـادر المـش ة وتصـدیرھا،  العمل على نحو متـسق وفقاً لإلرـش
عالوة على ذلك،   دولة عـضواً جھات اتـصال لتـسھیل تـصدیر واـستیراد المـصادر المـشعة. ۱٤٥وعیَّن ما مجموعھ  

دولة المدیر العام عن اعتزامھا التصــــرف على نحو متســــق ووفقاً لإلرشــــادات التكمیلیة الواردة في  ٤۲أبلغت  
 المدونة بشأن التصرف في المصادر المشعة المھملة.

 
 . GC(64)/RES/10من القرار  ۳٤انظر الفقرة  ۳٦
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وقدمت الوكالة أیضـا إحاطة تقنیة افتراضـیة للدول األعضـاء بشـأن اإلجراء الُمرسـمن لتبادل المعلومات  -۸۰
لتوفیر المعلومات  ۲۰۲۱المصـــادر المشـــعة وأمنھا في شـــباط/فبرایر    بشـــأن مدونة قواعد الســـلوك بشـــأن أمان

 المتصلة باإلجراء المرسمن.

بـشأن تنفیذ اإلرـشادات المتعلقة بالتـصرف في المـصادر    إقلیمیةاجتماعات   أربعةوعقدت الوكالة افتراـضیاً   -۸۱
، وآلسـیا والمحیط الھادئ  ۲۰۲۱ألفریقیا في آذار/مارس  و،  ۲۰۲۱ألوروبا في كانون الثاني/ینایر   المشـعة المھملة

 .۲۰۲۱، وألمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي في أیار/مایو ۲۰۲۱في نیسان/أبریل  

 األمن النووي أثناء نقل المواد النوویة والمواد المشعة األخرى  -٤-۲-جیم

 المساعدة المقدَّمة للدول

تواصـــل الوكالة مســـاعدة الدول األعضـــاء، بناًء على طلبھا، فیما یتعلق بتعزیز ترتیبات أمن النقل على  -۸۲
  ی�ا.الصعیدین الوطني والدولي، وذلك استناداً إلى التوصیات ذات الصلة وتنفیذھا عمل

(أمن المواد المشعة أثناء    Security of Radioactive Material in Transportنُشر الدلیل التنفیذي المعنون  -۸۳
 من سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة. G (Rev. 1)-9باعتباره العدد    النقل)

تدریبیتین وطنیتین: حلقة عمل افتراضــیة بشــأن  وخالل الفترة المشــمولة بالتقریر، عقدت الوكالة حلقتین   -۸٤
؛ وعقدت حلقة  ۲۰۲۰تخطیط أمن نقل المواد المشــعة خالل النقل لفائدة قبرص، وذلك خالل شــھر أیلول/ســبتمبر  

عمل ھجین حول التخطیط والتنفیذ والتقییم لتمرین یتعلق بأمن المواد النوویة والمشــعة أثناء النقل، لفائدة رومانیا،  
 ً كما عقد تمرین طاولة إقلیمي ھجین بشــأن   .۲۰۲۱وكذلك كفاحاً في ســینایا، رومانیا، في آذار/مارس    افتراضــیا

 .۲۰۲۱أمن النقل افتراضیاً وكفاحاً في بوخارست في أیار/مایو 

یة الرقابیة الوطنیة المتعلقة بأمن المواد النوویة   -۸٥ اـس ین البُنى األـس اء وتحـس اعدت الوكالة الدول في إرـس وـس
ة األخرى أثناء نقلھا.والمو بوتـسوانا وجمھوریة تنزانیا المتحدة   وُدِعمت ـسبع دول أعـضاء عن بعد:  ۳۷ اد المـشعــــــّ

، عقدت حلقة عمل وطنیة ۲۰۲۰وفي آب/أغـسطس   .وزامبیا وـسیرالیون وقبرص وموزامبیق جمھوریة مولدوفاو
، ۲۰۲۰وفي تشــرین الثاني/نوفمبر    لفائدة جمھوریة إیران اإلســالمیة في طھران بشــأن وضــع اللوائح الرقابیة،

 عقدت حلقتا عمل وطنیتین افتراضیا لفائدة بوتسوانا وسیرالیون بشأن ھذا الموضوع.

ــتوى الحمایة المادیة لنقل   -۸٦ ــاعدة أللبانیا وجمھوریة مولدوفا من خالل رفع مس وقدمت الوكالة أیضــا المس
ــعة. ــغیل   المواد المشـ ــتدامة معدات وأنظمة وتدابیر الحمایة المادیة.كما قدم تدریٌب تقني لدعم تشـ ــیانة واسـ  وصـ

في التحضــیر لنقل مصــدر مشــع  ۲۰۲۰باإلضــافة إلى ذلك، ســاعدت الوكالة الكونغو في تشــرین الثاني/نوفمبر  
  النشاط إلى مرفق آمن. يمھمل عال
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 ۳۸األمن النووي للمواد الخارجة عن التحكم الرقابي   -۳-جیم

اركون   عة أثناء حلقة العمل الوطنیة حول الفعالیات العامة الكبرى  المـش تاد بحثا عن مواد مـش یفحصـون مقاعد االـس
ھ   ــت في حزیران/یونـی ارســـ دت في بوـخ اد    ۲۰۲۱التي عـق أس االتـح ا لألمن النووي لـك أھبـھ ا في ـت انـی دعم روـم ـل

 ریة)توتي/الوكالة الدولیة للطاقة الذ  -إن مقدَّمة من:  الصور(.۲۰۲۱األوروبي لعام  

ویجري االضـطالع بعمل الوكالة ضـمن ھذا البرنامج الفرعي في إطار ثالثة مشـاریع ھي: بنیة التصـدي   -۸۷
األـساـسیة المؤـسـسیة الخاـصة بالمواد النوویة والمواد المـشعة األخرى الخارجة عن التحكم الرقابي، وھیكل الكـشف  

  یة وعلم التحلیل الجنائي النووي.عن أحداث األمن النووي، وإدارة أماكن وقوع الجرائم اإلشعاع

 بنیة التصدي األساسیة المؤسسیة الخاصة بالمواد الخارجة عن التحكم الرقابي  -۱-۳-جیم

 وضع اإلرشادات

ادات التقنیة   -۸۸ "إعداد وإجراء وتقییم تمارین لكـشف األفعال التي تنطوي على  المعنونصـدر منـشور اإلرـش
 مواد نوویة وغیرھا من المواد المّشعة الخارجة عن التحكم الرقابي والتصدي لھا"

(Preparation, Conduct and Evaluation of Exercises for Detection of and Response to Acts Involving 
Nuclear and Other Radioactive Material out of Regulatory Control) 

 
ــاریع المدرجة تحت الفقرتین جیم  ۳۸ ــبة    ۲-۳-وجیم  ۱-۳-تغیرت عناوین المشـ ، توخیاً ۲۰۲۱-۲۰۱۸لخطة األمن النووي للفترة بالنسـ

 ).GC(63)/2(الوثیقة  ۲۰۲۱-۲۰۲۰برنامج الوكالة ومیزانیتھا لالتساق مع عناوین المشاریع في 
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  من سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة الدولیة للطاقة الذریة. T-41العدد    بوصفھ

 ۳۹المساعدة المقدَّمة للدول

إقامة نظم  وتـساعد الوكالة الدول األعـضاء، بناء على طلبھا وبالتنـسیق مع مراكز دعم األمن النووي، في  -۸۹
ــدي ألحـداث األمن النووي التي تنطوي على مواد خـارجـة عن التحكم   دابیر لألمن النووي في إطـار التصـــ وـت

  الرقابي.

ویتماشــى نھج المشــروع مع األدلة   -۹۰
التنفـیذـیة الصـــــادرة عن الوـكاـلة ویـبدأ ـبدوـلة  
عضـــــو تعـمل على وضـــــع خریـطة طریق 
ألنشــــطة التصــــدي في إطار األمن النووي  

للوكــالــة دعمھــا من خالل عقــد  التي ی مكن 
وتغطي المســـــاـعدة التي   حلـقة عـمل وطنـیة.

ــدي على  ــع خطط التصـ تقِدّمھا الوكالة وضـ
النووي   األمن  ألحــداث  الوطني  ــد  الصـــــعی

أمــاكن وقوع الجرائم   إدارة  على  ــانون  الق ــاذ  ــإنف ب المكلَّفین  الوطنیین  الموظفین  وتــدریــب  الخطط،  تلــك  ــذ  وتنفی
ودعما لھذا   الكشــف عن اإلشــعاعات لدعم أنشــطة التصــدي في إطار األمن النووي. اإلشــعاعیة، وشــراء معدات

 Developing a  في المنشــور المعنون النھج، عقدت الوكالة ثالث حلقات دراســیة شــبكیة تتعلق باإلرشــادات المقدمة  
National Framework for Managing the Response to Nuclear Security Events ني إلدارة التـصدي  [وـضع إطار وط

من ســلســلة األمن النووي الصــادرة عن الوكالة)، في كانون األول/دیســمبر    G-37ألحداث األمن النووي]، (العدد  
كما اشـــترت   مشـــارك في المجموع. ۱۰۰۰وقد حضـــر ھذه الحلقات ما یقرب من  .۲۰۲۱وآذار/مارس   ۲۰۲۰
عاع لدعم   ۱٥۷الوكالة  طة التصـدي في إطار األمن النووي في إكوادور  من مفردات معدات الكـشف عن اإلـش أنـش

  وتایلند والسودان ومصر.

ــباني، الموقع في آذار/مارس   -۹۱ ، ۲۰۱۹وبموجب اتفاق المركز المتعاون بین الوكالة والحرس المدني األس
حرس  مفردة من معدات الكشف عن اإلشعاع الیدویة إلى الحرس المدني لدعم تدریب ضباط ال ٤۰أعارت الوكالة 

ــطتھا المتعلقة باألمن النووي على  ــدي لألحداث المتعلقة باألمن النووي، ولدعم الوكالة في أنشـ المدني على التصـ
 الصعید العالمي.

 ٤۰الفعالیات العامة الكبرى

تقدم الوكالة المـساعدة، بناء على الطلب، إلى الدول األعـضاء التي تـستـضیف فعالیات عامة كبرى لتعزیز   -۹۲
وشـملت ھذه المسـاعدة عقد اجتماعات تنسـیقیة،   تدابیر األمن النووي قبل إقامة تلك الفعالیات وأثناء تنظیمھا.تنفیذ  

وخالل  وتنظیم حلقات العمل، والتدریب على نشـــر الموارد واســـتخدام معدات الكشـــف خالل مثل ھذه الفعالیات.
ة للفعالیات العامة الكبرى الخمس التالیة: بطولة الفترة المشـمولة بالتقریر، سـاعدت الوكالة في األعمال التحضـیری

 
ال یصـف ھذا القسـم سـوى المسـاعدة التي تقدمھا الوكالة فیما یتعلق بالتصـدي ألحداث األمن النووي، وھو ال یشـمل المسـاعدة في   ۳۹

ــدي للطوارئ التي تثیرھا أحداث األمن النووي. ــاعدة التي تقدمھا الوكالة في ھذا المجال في   التص ــیلي للمس ــٌف تفص تقریر ویرد وص
 ).GOV/2021/32-GC(65)/7المدیر العام بشأن األمان النووي واإلشعاعي (الوثیقة 

 . GC(64)/RES/10من القرار  ٤٤انظر الفقرة   ٤۰
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في رواندا، ومؤتمر   ۲۰۲۰في الكامیرون، واجتماع رؤساء حكومات الكومنولث لعام  ۲۰۲۰األمم األفریقیة لعام 
في رومانیا،   ۲۰۲۱في فییت نام، وكأس االتحاد األوربي لعام   ۲۰۲۰قمة رابطة أمم جنوب شـــــرق آســـــیا لعام  

 ٤۱في الكامیرون. ۲۰۲۱لعام    وكأس أمم أفریقیا

وخالل الفترة المشـــــموـلة ـبالتقریر، عـقدت   -۹۳
ــبكیة بشـــأن نظم األمن  ــیة شـ الوكالة حلقة دراسـ
العــامــة الكبرى، في  الفعــالیــات  وتــدابیر  النووي 

ــرین األول/أكتوبر   ــارك فیھا أكثر ۲۰۲۰تشـ ، شـ
شـخصـاً، وثالث حلقات دراسـیة شـبكیة   ۲۲٥من 

مختلفة تتعلق بتنفیذ أنظمة األمن تناولت مواضـیع  
العــامــة الكبرى، في  الفعــالیــات  وتــدابیر  النووي 

 ۱۰۰۰، ـشارك فیھا أكثر من ۲۰۲۱نیـسان/أبریل  
وعقدت دورتان تدریبیتان وطنیتان لفائدة   ـشخص.

في نیســــــان/أبریــل   القــاھرة    ۲۰۲۱روانــدا  في 
رة الـتدریبـیة الوطنـیة في بوـخارســـــت  وعـقدت اـلدو .۲۰۲۱(كفـعالـیة ھجین) وفي بوـخارســـــت في حزیران/یونـیھ  

  كفاحاً، حیث اعتبرت فعالیة ذات أھمیة حاسمة.

الیمي لبحوث   -۹٤ اب، ومعھـد األمم المتحـدة األـق ب األمم المتحـدة لمكـافحـة اإلرـھ ة مع مكـت اـل وتتعـاون الوـك
ت الریاضـیة الكبرى،  الجریمة والعدالة، والمركز الدولي لألمن الریاضـي في إطار البرنامج العالمي ألمن الفعالیا

 وتعزیز الریاضة وقیمھا كأداة لمنع التطرف العنیف.

أداة للكشـــــف عن اإلشــــــعاـعات ألغراض الفـعالـیات الـعاـمة    ۲٥۷دول ـما مجموـعھ    ٤وأـعارت الوـكاـلة   -۹٥
وقدمت الوكالة، على وجھ الخصوص، أجھزة رصد إشعاعي بوابي لرفع مستوى الكشف عن اإلشعاعات   .الكبرى

 ن سون نھات الدولي، بمدینة ھو تشي منھ، بفییت نام، كجزء من ھذا البرنامج الفرعي.في مطار تا

 صلة باألمن النوويھیكل الكشف عن األحداث المتَّ   -۲-۳-جیم

تعمل الوكالة على وضع اإلرشادات وتقدیم التدریب والمساعدة إلى الدول، بناًء على طلبھا، لبناء قدراتھا   -۹٦
اســـتدامتھا فیما یتعلق بالكشـــف عن األفعال اإلجرامیة أو المتعمدة غیر المأذون بھا المنطویة على والحفاظ على 

ــدي ألحداث األمن النووي. ــعة أخرى خارجة عن التحكم الرقابي وبالتصــ كما أن الوكالة  مواد نوویة ومواد مشــ
دھا الدول األعضـاء وللمـساعدة  تـستھل وتُدیر مـشاریع بحثیة منـسقة لمعالجة قضـایا األمن النووي الناـشئة الت ي تحّدِ

  على تعزیز القدرات التقنیة لدى الدول في ھذا الصدد.

 
أو ألسباب أخرى، فقد كانت الوكالة قد قدَّمت بالفعل    ۱۹-رغم أنَّ بعض ھذه الفعالیات قد تعیّن تأجیلھا أو إلغائھا بسبب جائحة كوفید ٤۱

 دة خالل الفترة المشمولة بالتقریر. المساع
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 المساعدة المقدَّمة للدول

ــیق مع مراكز التدریب والدعم في مجال األمن  -۹۷ ــاعد الوكالة الدول األعضــاء، بناًء على طلبھا وبالتنس تس
ویتَّبع ھذا النھج الخاص بالمشـــاریع األدلة التنفیذیة   التحكم الرقابي.النووي، في الكشـــف عن المواد الخارجة عن 

ــف عن أحداث األمن  ــع ھیكل للكشـ ــو على حاجتھا إلى وضـ ــادرة عن الوكالة، ویبدأ من وقوف دولة عضـ الصـ
مھا الوكالة البیانات المالیة للوكالة لعام  النووي. شـف  وضـع واسـتدامة ھیكل الك ۲۰۱۲وتغطي المسـاعدة التي تقّدِ

عن األمن النووي، بما في ذلك تقدیم الدعم في تحدید اســتراتیجیة تســتند إلى تقییم التھدیدات، وفیما بعد في إنشــاء  
  عملیات الكشف في المواقع االستراتیجیة.

ودعما لھذه األنشـطة، عقدت حلقة دراسـیة شـبكیة حول الوعي بھیكل الكشـف عن أحداث األمن النووي،   -۹۸
حلقة   ۲۰۲۰وعقدت في تشــرین األول/أكتوبر   .۲۰۲۰مشــاركاً، في أیلول/ســبتمبر   ۲٥۰یقرب من حضــرھا ما 

ــف عن أحداث األمن النووي ــبكیة ثانیة حول ھیكل الكش ــیة ش كما عقدت الوكالة ثالث حلقات عمل إقلیمیة   .دراس
دول أمریكا الوسـطى في   ، ولفائدة ۲۰۲۱افتراضـیة حول ھذا الموضـوع، لفائدة أمریكا الالتینیة في شـباط/فبرایر  

باإلضـــافة إلى ذلك، عقدت الوكالة حلقة   .۲۰۲۱، ولفائدة آســـیا والمحیط الھادئ في أیار/مایو ۲۰۲۱آذار/مارس  
عمل وطنیة افتراضــیة إلندونیســیا بشــأن الدعم بالخبراء لتقییم اإلنذارات والتنبیھات المتعلقة بالمواد الخارجة عن 

 .۲۰۲۱  التحكم الرقابي في شباط/فبرایر

وواصــلت الوكالة دعم وتعزیز الجھود الوطنیة المبذولة في أمریكا الالتینیة لوضــع اســتراتیجیات وطنیة  -۹۹
ــكوفید للكشف عن المواد الخارجة عن التحكم الرقابي. ، ُوضع جدول زمني ۱۹-وبسبب الحالة الدولیة المتصلة بــ
 منقح لتنفیذ المشروع یتضمن فعالیات افتراضیة.

لت الوكالة تقدیم الدعم للدول األعضـاء بشـأن الكشـف عن المواد النوویة والمواد المشـعة األخرى  وواصـ -۱۰۰
بكیة عالمیة عن تكامل نظم األمن النووي والتدابیر الرامیة   یة ـش في المناطق الحضـریة عن طریق عقد حلقة دراـس

وفي  .۲۰۲۰في أیلول/ســبتمبر  شــخصــاً   ٦٤إلى تأمین المناطق الحضــریة الرئیســیة ومراكز النقل، شــارك فیھا 
بكیة إقلیمیة حول ھذا الموضـوع للبلدان الناطقة باللغة ۲۰۲۱حزیران/یونیھ   یة ـش بانیة، عقدت حلقة دراـس في   اإلـس

  مشاركاً. ۱۱۳أمیركا الالتینیة حضرھا 

ــ -۱۰۱ ــتودعاً للمعدات الیدویة التي تعار أو یُتبرع بھا للدول دعماً لنُُظم الكش ف فیھا؛ وتتولى  وتمثل الوكالة مس
غیل المعدات وصـیانة   إدارة مجموعة المعدات التي تـستخدم في الفعالیات العامة الكبرى والتدریب، بما في ذلك تـش

وـقدـمت الوـكاـلة أو أـعارت   الخطوط األـمامـیة والمـعایرة؛ وتـقدم عروض إیضـــــاحـیة لألنواع الـجدـیدة من المـعدات.
ــ معدات كشف یدویة وقامت بصیانة أجھزة رصد إشع   رواندا ورومانیا وفییت ناماعي بوابي ألربع دول أعضاء ـ

ــبانیا، دعماً للفعالیات العامة الكبرى،  الكامیرونو ، كجزء من اتفاقیة المركز المتعاون بین الوكالة والحرس  وإلســ
لة وعقدت حلقة دراـسیة ـشبكیة عن النفقات العامة والـصیانة المرتبطة بمعدات الكـشف المحموــــــ    اإلـسبانيالمدني  

 مشاركاً. ۷۸حضرھا  ۲۰۲۰في تموز/یولیھ  

وكجزء من  .۲۰۲۰واسـتجابة لطلب مسـاعدة من لبنان، نظمت الوكالة بعثة للمسـاعدة في أیلول/سـبتمبر   -۱۰۲
 مفردة من معدات الكشف الیدویة للبنان، ووفرت التدریب على استخدامھا. ۱٤ھذا الجھد، أعارت الوكالة 

وعقدت الوكالة اثنتین من الحلقات الدراســـیة الشـــبكیة الدولیة بموجب اتفاقیة مركز التعاون بین الوكالة  -۱۰۳
أن  یف الجرمانیوم الفائق النقاء، وبـش تخدام مكاـش اط في حزمة باـس أن تقدیر النـش والھیئة الصـینیة للطاقة الذریة، بـش
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، وحضــرھا  ۲۰۲۰وي، في كانون األول/دیســمبر  تطبیق مكاشــیف الجرمانیوم الفائق النقاء ألغراض األمن النو
 ٤۲دولة عضوا. ۲٤مشاركا من  ۸۰

باإلـضافة إلى ذلك، بغیة تعزیز اـستخدام وفھم أدوات الكـشف عن اإلـشعاع المـستخدمة في األمن النووي،   -۱۰٤
أیار/مایو  عقدت حلقة دراسیة شبكیة بشأن نھج إدارة اإلنذارات المزعجة من أجھزة الرصد اإلشعاعي البوابي في  

، ُعقدت حلقة دراســیة شــبكیة قدمت نظرة عامة  ۲۰۲۱وفي كانون الثاني/ینایر    مشــاركا. ۲٥۰، حضــرھا ۲۰۲۱
على تكنولوجیات االكتشـاف السـلبیة والنشـطة للكشـف عن التھدیدات الكیمیائیة والبیولوجیة واإلشـعاعیة والنوویة  

 مشاركاً. ۳۲۰والمتفجرة وغیرھا من المواد المھربة، وحضرھا أكثر من 

 بعثات الخدمة االستشاریة الدولیة الخاصة باألمن النووي

عقدت حلقة دراـسیة ـشبكیة دولیة حول الخدمة االـستـشاریة الدولیة الخاـصة باألمن النووي (إنـسیرف) في  -۱۰٥
ــرھا  ۲۰۲۰تموز/یولیھ   ــبكیة دولیة حول المبادئ   ۱۸۱، حضـ ــیة شـ ــیاً حلقة دراسـ ــاركا، كما عقدت افتراضـ مشـ

بھدف تدریب الخبراء على دعم بعثات إنســــیرف في  ۲۰۲۱جیھیة الخاصــــة بھذه الخدمة في حزیران/یونیھ  التو
االسـتعدادات لتنظیم بعثة إنسـیرف إلى    باإلضـافة إلى ذلك، اسـتمرت، خالل الفترة المشـمولة بالتقریر، المسـتقبل.

 .۲۰۲۱ثاني/ینایر  مالیزیا، بما في ذلك عن طریق اجتماع تنسیقي افتراضي عقد في كانون ال

 المشاریع البحثیة المنسَّقة

وأطلق، خالل الفترة المشــمولة بالتقریر، مشــروع بحثي منســق بعنوان "تیســیر التجارة المأمونة واآلمنة  -۱۰٦
والھدف من  .اكتـشاف تھریب المواد المـشعة والنوویة وغیرھا" —باـستخدام تكنولوجیا الكـشف عن المواد النوویة  

الكشــــف في مجال األمن النووي    ھذا المشــــروع البحثي المنســــق ھو تعزیز اســــتخدام واســــتدامة نظم وتدابیر
المســتخدمة للكشــف عن المواد النوویة وغیرھا من المواد المشــعة الخارجة عن التحكم الرقابي عند نقاط الدخول  

ومن خالل وضــــع وتطویر األســــالیب والتقنیات والخوارزمیات وأدوات   والخروج وغیرھا من مواقع التجارة.
ات التقنیة ذات الـصلة بتكنولوجیا الكـشف النووي، ـستتحسـّن نظم الكـشف  البرامجیات والمواـصفات ووثائق اإلرـشاد

یر التجارة المأمونة واآلمنة. ھ تیـس تدعم في الوقت نفـس یدعم تكامل تكنولوجیات الكـشف النووي مع   النووي وـس وـس
ــیر إلى وجود مواد مھربة أخر ــور التي تشـ ى  التكنولوجیات األخرى وتحلیالت البیانات الكشـــف عن أوجھ القصـ

ومن شــــأن زیادة قیمة نظم وأســــالیب الكشــــف في مجال األمن  والمخاطر المحیطة باألمان واالحتیال التجاري.
 النووي المتأتیة عن ھذه التحسینات أن تدعم تعزیز استخدام النظم واستدامتھا.

شــف عن وتمّكن مشــروع بحثي منســق بعنوان "تحســین تقییم اإلنذارات األولیة الصــادرة من أجھزة الك -۱۰۷
ــمبر ــعاعات"، اكتمل في كانون األول/دیس ــعاعیة الصــادرة عن ۲۰۱۹اإلش ، من تطویر أداة لتقییم اإلنذارات اإلش

ــدد. ــاعدة في ھذا الصـ ــتخدم كمرجع للمسـ ــلع (تریس)، وتسـ وتقدَّم األداة كتطبیق للھواتف الذكیة وھي متاحة  السـ
 ، فضـالً عن األلمانیة والكوریة والتركیة.ة والفرنسـیة  اإلنكلیزیة والروسـیة والصـینیة والعربیو  اإلسـبانیةباللغات  

  دولة. ۱٦۰مستخدم لألداة تریس في أكثر من  ۱۳۰۰۰وھناك حوالي  

 
 . GC(64)/RES/10من القرار  ٤۳انظر الفقرة  ٤۲
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 ٤۳إدارة أماكن وقوع الجرائم اإلشعاعیة وعلم التحلیل الجنائي النووي  -۳-۳-جیم

 وضع اإلرشادات

وافـقت لجـنة إرشـــــادات األمن النووي على نموذج إـعداد وثیـقة بغرض تنقیح دلـیل تنفـیذ إدارة مســـــارح  -۱۰۸
  من سلسلة األمان النووي الصادرة عن الوكالة).  G-22الجرائم اإلشعاعیة (العدد  

 
 المساعدة المقدَّمة للدول

الجرائم اإلشــــــعاعـیة بـناًء على طلـبات  تنظم الوـكاـلة دورات ـتدریبـیة منتظـمة في مـجال إدارة أـماكن وقوع  -۱۰۹
وعقدت حلقة عمل وطنیة  الخطط المتكاملة لدعم األمن النووي واســـتجابةً للطلبات المباشـــرة الواردة من الدول.
باإلضـافة إلى ذلك،   .۲۰۲۰بشـأن ھذا الموضـوع خالل الفترة المشـمولة بالتقریر، في نیقوسـیا في أیلول/سـبتمبر  

، وحـضرھا أكثر  ۲۰۲۰یتان تتعلقان بإدارة مـسرح الجریمة: األولى في أیلول/ـسبتمبر  عقدت حلقتان دراـستان ـشبك
 مشارك. ۱۰۰، حضرھا نحو  ۲۰۲۱مشاركاً، واألخرى في نیسان/أبریل   ۱۷٥من 

وواـصلت الوكالة تقدیم مـساعدتھا إلى الدول األعـضاء بـشأن التـصدي لألحداث المنطویة على مواد نوویة  -۱۱۰
ــعة أخرى یُ  ــتدامة قدرات التحلیل  ومواد مشــ عثر علیھا خارج التحكم الرقابي، وذلك عن طریق دعم تطویر واســ

 الجنائي النووي كجزء من البنیة األساسیة لألمن النووي.

وعُقدت حلقتان دراســــیتان شــــبكیتان حول إجراء عملیات التحلیل الجنائي النووي: األولى في تشــــرین   -۱۱۱
 ۱۷۰، وحضــرھا نحو  ۲۰۲۱مشــاركاً، واألخرى في أیار/مایو   ۱٤۰ ، وحضــرھا أكثر من۲۰۲۰األول/أكتوبر  

 مشاركاً.

 
 . GC(64)/RES/10من القرار  ٤۳انظر الفقرة  ٤۳
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ائي النووي بتوفیر التموـیل   -۱۱۲ التحلـیل الجـن ة ـب ة التـعاون اـلدولي في مـجال البحوث المتعلـق اـل وشـــــجـعت الوـك
موســكو، من الالزم لمھمة عالم مولدوفي، وخبیرین من كازاخســتان في مختبر تحلیل الجســیمات الصــغیرة في  

 .۲۰۲۱إلى آذار/مارس   ۲۰۲۰تشرین الثاني/نوفمبر  

ــاعدة في مجال التحلیل الجنائي النووي، أبرمت الوكالة ترتیبات عملیة مع مختبر   -۱۱۳ ــیر تقدیم المســ ولتیســ
ــباط/فبرایر   ــكو في ش ــیمات الدقیقة في موس ، مما رفع العدد اإلجمالي للترتیبات العملیة القائمة  ۲۰۲۱تحلیل الجس

 مجال علوم التحلیل الجنائي النووي إلى ثمانیة. في

 

صــورة جماعیة للمشــاركین في الدورة التدریبیة الدولیة المشــتركة بین المركز الدولي للفیزیاء النظریة والوكالة 
ــان/أبریل   ــیاً في نیس ــأن األمن النووي، التي عقدت افتراض ــورة مقدمة من: إم. .۲۰۲۱بش مافیون، المركز  (الص

 الدولي للفیزیاء النظریة)

 وضع البرامج والتعاون الدولي  -٤-جیم

اضــُطلع بعمل الوكالة ضــمن ھذا البرنامج الفرعي في إطار ثالثة مشــاریع ھي: التعاون الدولي بشــأن   -۱۱٤
والبرامج التعلیمیة والتدریبیة لتنمیة الموارد البشـــریة؛ وتنســـیق  الشـــبكات والشـــراكات في مجال األمن النووي؛  

  الخدمات اإلرشادیة وخدمات المشورة في مجال األمن النووي.
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 التعاون الدولي بشأن الشبكات والشراكات في مجال األمن النووي  -۱-٤-جیم

 الترویج لزیادة االنضمام إلى الصكوك القانونیة الدولیة

ــبكیتین   -۱۱٥ ــیتین شـ اتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة وتعدیلھا    للترویج لتعمیم أجرت الوكالة حلقتین دراسـ
باإلضــافة إلى ذلك، عقدت افتراضــیاً في  دولة. ۸۱مشــارك من  ۳۰۰، حضــرھا أكثر من ۲۰۲۰في تموز/یولیھ  

ركزت على البلدان الناطقة    فاقیة وتعدیلھاتشــجیعاً لالنضــمام إلى االت  حلقة دراســیة شــبكیة دولیة ۲۰۲۱أیار/مایو  
التعدیل وأصبحت    تان إلىدول  وانضمتوخالل الفترة المشمولة بالتقریر،   بالروـسیة وغرب آـسیا والـشرق األوـسط.

 ٤٥ ٤٤دولة واحدة أخرى طرفاً في اتفاقیة الحمایة المادیة األصلیة.

وُعقد االجتماع التقني السـادس لممثلي  -۱۱٦
األطراف في اتـفاقـیة الحـماـیة الـمادـیة وفي  اـلدول  

ــانون  ك في  ــا،  فیین في  ــاً  افتراضـــــی ــا  ــدیلھ تع
ـشخصـاً   ۱٥٤، بمـشاركة ۲۰۲۰األول/دیـسمبر  

ة    ٦۹من   ادـی ة الـم اـی ة الحـم اقـی اً في اتـف ة طرـف دوـل
ــده. وح ــل  ــدی التع وفي  ــا  ــدیلھ تع ــاقش   وفي  ون

الممثلون جمـلة أمور من بینـھا القوانین واللوائح  
ل اتفــاق تُعمــِ المــادیــة وتعــدیلھــا، ودور التي  یــة 

جھات االتـصال المعینة، والخبرات الوطنیة في  
 ٤٦ تنفیذ اتفاقیة الحمایة المادیة وتنفیذ تعدیلھا.

عالوة على ذلك، شــملت عدة أنشــطة تتصــل بتعمیم تعدیل اتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة جلســات   -۱۱۷
ا مكـتب األمم المتـحدة   دمـھ ة لقمع أعـمال اإلرـھاب إـحاـطة ـق دولـی ة اـل اقـی ــأن االتـف المـخدرات والجریـمة بشـــ المعني ـب

 النووي.

، عـقدت الوـكاـلة اجتـماـعا افتراضــــــیاً للجـنة  ۲۰۲۱وشــــــباط/فبرایر   ۲۰۲۰وفي ـكانون األول/دیســـــمبر   -۱۱۸
للمؤتمر بما   اإلعداداللجنة التحضــیریة    وباشــرت .لمؤتمر األطراف في تعدیل اتفاقیة الحمایة المادیةالتحضــیریة  

 ۲٤۰وشـارك في االجتماع أكثر من  مشـروع النظام الداخلي ومشـروع جدول األعمال المشـروح.ذلك ما یتعلق ب
ــارـكاً أكثر من   اـیة    ۹۰مشـــ ة الحـم اقـی اـیة الـمادـیة وتـعدیلـھا، وـكذـلك من األطراف في اتـف ة الحـم اقـی األطراف في اتـف

ــتودع على اإلنترنت للوثائق المتعلقة باتفاقیة  باإلضــافة إلى ذلك، تواصــل األمانة   ٤۷المادیة وحدھا. االحتفاظ بمس
   ٤۸، والمؤتمرات ذات الصلة.۲۰۰٥الحمایة المادیة، وتعدیلھا لعام 

وواصـلت الوكالة تعھُّد قاعدة البیانات الخاصـة بجھات االتصـال المعنیة باتفاقیة الحمایة المادیة وبتعدیلھا   -۱۱۹
المعلوـمات عن القوانین واللوائح ھ اـلدول    وـب ِدّـم ا تـق ا، حســـــبـم دیلـھ ة وتـع ادـی ة الـم اـی ة الحـم اقـی ل اتـف ة التي تُعمـِ الوطنـی

 
 . GC(64)/RES/10من القرار  ۱۰انظر الفقرة  ٤٤
 تتوفر أحدث حالة بخصوص تعدیل اتفاقیة الحمایة المادیة في الرابط التالي:  ٤٥

http://wwwlegacy.iaea.org/Publications/Documents/Conventions/cppnm_amend_status.pdf 
 .GC(64)/RES/10من القرار  ۱۰انظر الفقرة  ٤٦
 . /10GC(64)/RESمن القرار  ۱۱انظر الفقرة  ٤۷
 .GC(64)/RES/10من القرار  ۱۲انظر الفقرة  ٤۸

http://www-legacy.iaea.org/Publications/Documents/Conventions/cppnm_amend_status.pdf
http://www-legacy.iaea.org/Publications/Documents/Conventions/cppnm_amend_status.pdf
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دوـلة   ۱۳وخالل الفترة المشـــــموـلة ـبالتقریر، ـقدَّـمت   على التوالي من االتـفاقـیة. ۱٤و  ٥األطراف، عمالً ـبالـمادتین  
 .۱٤معلومات عن قوانینھا ولوائحھا الوطنیة إلى الوكالة وفقا للمادة  

 ري وتنسیقي في مجال األمن النوويأداء دور محو

ــرین األول/أكتوبر   -۱۲۰ ــیین لتبادل المعلومات في فیینا، في تش ــافت الوكالة اجتماعین افتراض ــتض  ۲۰۲۰اس
ــان/أبریل   ــطة التي  ۲۰۲۱ونیسـ ــطة في مجال األمن النووي وتجنب االزدواجیة في األنشـ ــیق األنشـ ، بھدف تنسـ

منظمات ومبادرات   ۱۱مشــاركاً من  ۲۰وتبادل أكثر من  ا الصــدد.تضــطلع بھا مختلف المنظمات المعنیة في ھذ
المعلومات، وناقشوا مواضیع مختلفة في مجال األمن النووي، واكتسبوا فھماً أفضل لألنشطة التي تضطلع بھا كل 
ــة جراء  ــطة في ظل القیود المفروض ــوص، الخبرات المتعلقة بالقیام باألنش منظمة، بما في ذلك، على وجھ الخص

 ۱۹٫٤۹-كوفید

ــیرات   -۱۲۱ ــلت الوكالة التحضـ ــعة، وواصـ ــأن النقل المأمون واآلمن للمواد النوویة والمشـ للمؤتمر الدولي بشـ
ــاء لزیادة   ؛۲۰۲۱المزمع عقده في كانون األول/دیســـمبر   والھدف من المؤتمر ھو إتاحة الفرصـــة للدول األعضـ

ــلة بأمان النقل   ــائل المتص ــالت البینیة بین ھذین المجاالت، بوأمن النقلتطویر فھمھا للمس ــال عن الوص غیة ، فض
 تزویدھا باإلرـشادات في عملھا الرامي إلى تطویر أو تعزیز ھیاكلھا األـساـسیة الرقابیة المتعلقة بأمان النقل وأمنھ.

ویقام المؤتمر لفائدة المشــاركین المســؤولین عن الســیاســات النوویة وعن الجوانب التقنیة والقانونیة ألمان النقل  
ون وصــناع الســیاســات وأصــحاب المصــلحة التنفیذیون المعنیون  وأمن النقل، ومن المتوقع أن یحضــره المســؤول

ــناعة والمجتمع المدني، بما في ذلك من المنظمات غیر وأمن النقلبأمان النقل   ، فضـــالً عن الخبراء وممثلي الصـ
 الحكومیة والمؤسسات األكادیمیة.

ــعة  للجنة البرنامج المعنیة بالمؤتمر الدو  ُعِقد االجتماعان األول والثاني -۱۲۲ ــادر المشـ لي المعني بأمان المصـ
 .۲۰۲۱ونیســـان/أبریل   ۲۰۲۰االنجازات والمســـاعي المســـتقبلیة، افتراضـــیاً في كانون األول/دیســـمبر   وأمنھا:

  . ۲۰۲۲وسیعقد ھذا المؤتمر في فیینا في حزیران/یونیھ  

 
 . GC(64)/RES/10من القرار  ۲۲انظر الفقرة  ٤۹



GOV/2021/35-GC(65)/10 
 ۳۱الصفحة  

 

 البرامج التعلیمیة والتدریبیة لتنمیة الموارد البشریة  -۲-٤-جیم

 ٥۰التدریبیةالبرامج 

ق عملیة وضــع وتعّھد مجموعة من  -۱۲۳ تضــع الوكالة برامج تعلیمیة وتدریبیة لتنمیة الموارد البشــریة وتنســّ
وتدعم الوكالة أیـضا إنـشاء برامج تدریبیة   الدورات التدریبیة اـستنادا إلى إرـشادات الوكالة في مجال األمن النووي.

ة، مـث دریبـی ات ـت دعم في مجـال األمن النووي.في مجـال األمن النووي وھیـئ ب واـل درـی اء الفترة   ل مراكز الـت وأثـن
 المشمولة بالتقریر، نفّذ أغلب أنشطة الوكالة التعلیمیة والتدریبیة افتراضیاً.

ــة   -۱۲٤ المشـــــمول الفترة  وخالل 
ــارك أكثر من   التقریر، شـــ  ٥٤۰۰ـب

من   ــارك  في    ۱۱٤مشــــ ــة   ٦۸دول
ما یزید عن نشــــاطاً تدریبی�ا، وأكمل  

أكثر دولة   ۱۲٦مســتخدم من  ۱۲۰۰
وحدة دراسیة من وحدات   ۳۳۰۰من  

ــكلت وحدات   التعلُّم اإللكتروني. وشــ
األمن  مجـــال  في  اإللـكـتروني  الـتـعلـَّم 

المــائــة من حــاالت   ۱۸النووي   في 
لــدى   اإللكتروني  ــالتعلّم  ب ــاق  االلتح
ــة  المشـــــمول الفترة  خالل  ــة  الوكــال

ـت م  بـــاـل لـُّ ـع ـت اـل نصـــــــة  ـم ى  ـل ـع ر  رـی ـق
  اإللكتروني المفتوحة التابعة للوكالة.

وتواصــل الوكالة تخصــیص موارد إضــافیة لوضــع وترجمة وتنقیح وصــیانة دورات التعلّم اإللكتروني   -۱۲٥
 ۱۷٥مستخدم من   ۹۹۰۰ومنذ بدء مشروع التعلم اإللكتروني، أكمل أكثر من  لجعل التدریب متاحاً بصورة أیسر.

ابـعة للوـكاـلة في مـجال األمن النووي.  ۲۳۰۰۰ثر من  دوـلة أك ل أكثر   وـحدة من وـحدات التعلّم اإللكتروني الـت وأُكمـِ
ــاعة تعلم. ٥۸۰۰۰من  ــبعوتُرجمت   سـ ــبانیة واإلنكلیزیة    سـ ــرة وحدة تعلیم إلكتروني وأتیحت باللغات اإلسـ عشـ

والروسیة والصینیة والعربیة والفرنسیة خالل الفترة المشمولة بالتقریر، كما وضعت وحدة جدیدة بعنوان "اإلطار 
 وحدة. ۱۸القانوني الدولي لألمن النووي"، وبذلك بلغ إجمالي عدد وحدات التعلم اإللكتروني  

تقاة من الخطة المتكاملة  -۱۲٦ تخدام المعلومات المـس ومن خالل العمل بالتعاون مع خبراء الدول األعضـاء واـس
ـلدعم األمن النووي ونـظام إدارة المعلوـمات المتعلـقة ـباألمن النووي، تـحدد الوـكاـلة ـبانتـظام المـجاالت التي تتطـلب  

ــمول تنظیم دورات تدریبیة جدیدة ومحدَّثة. ــتُعرض أكثر من وخالل الفترة المشـ بنداً في فھرس  ۸۰ة بالتقریر، اسـ
ة تُســـــتخـدم   دریبـی ث وتنقیح مواد ـت ب في مجـال األمن النووي، وجرى تحـدـی درـی ل،   ۳۰في  الـت ة عـم دورة وحلـق

 .عمل جدیدة   اتأو حلق  اتدور ۹وُوضعت مواد تدریبیة الستخدامھا في 

لى األمن النووي أثناء الفترة المشــــمولة وكان التركیز الرئیســــي ألنشــــطة الوكالة في مجال التدریب ع -۱۲۷
ــل بمعالجة الثغرات وتفادي التكرار   ــة فیما یتص ــباً على مواءمة التدریب المقدم إلى الدول، وبخاص بالتقریر منص

وـضعت إجراءات ومبادئ توجیھیة للتدریب، وقاموس للمـصطلحات المتـصلة بالتدریب، وأدوات    فقد في التدریب.
وتعزیز إدارة برامج التدریب التي تنفذھا الوكالة ولالـستمرار في ـضمان جودتھا وـضرورتھا  التقییم الذاتي لتحلیل  

  لتلبیة احتیاجات الدول.
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وخالل الفترة المشـمولة بالتقریر، وضـعت   -۱۲۸
ة للتحول من الـتدرـیب   مجموـعة من المواد الـتدریبـی

ــي  ــیة إلى التدریب االفتراض ــول الدراس ،  في الفص
موظفي الوكالة بالمھارات األســاســیة  بھدف تزوید  

ة. ة افتراضــــــی درـیب في بیـئ ة لتیســـــیر الـت  الالزـم
ــمیم التدریب   ــا تصــ وتتناول المواد التدریبیة أیضــ
ــي، عن طریق تحویل الدورات التدریبیة   االفتراض
الكفاحیة القائمة حالیاً أو عن طریق تصمیم دورات  

وفي ھذا الـصدد، أجرت الوكالة تدریبا على  جدیدة.
تخدام منصـة التعلم اإللكتروني ألغراض التعلیم  اسـ

والتدریب من أجل تحســین دعم احتیاجات التعلیم والتدریب الجدیدة، وال ســیما فیما یتعلق بتصــمیم وتطویر وتنفیذ  
 فعالیات التعلم االفتراضیة والھجین.

دت بـشأن الدورات التدریبیة  وأثناء الفترة المـشمولة بالتقریر، ُجمعت وحللّت ملخـصات التعقیبات التي ور -۱۲۹
ویبین التحلیل األولي لھذه   التي نظمتھا الوكالة، وحلقات العمل، والدورات المتكررة، والحلقات الدراسـیة الشـبكیة.

التعقیبات أن المشـاركین یقدرون إلى حد كبیر مضـمون المواد التدریبیة وجودتھا، وخبرة المعلمین والمحاضـرین  
ــرین ومھاراتھم الت ــامل للفعالیات التدریبیة.والمیس وتصــنف التقییمات عموماً نوعیة الفعالیات   علیمیة، والتنفیذ الش

 التدریبیة التي تقدمھا الوكالة في مجال األمن النووي ما بین "جیدة" و"ممتازة".

ولمســاعدة الدول على تحســین تحدید احتیاجاتھا في مجال تنمیة الموارد البشــریة، ووضــع خطط لتنمیة   -۱۳۰
موارد البـشریة من أجل األمن النووي، والحث على اتباع نھج منظم حیال التدریب، وـضعت الوكالة دورة للتعلم  ال

وبـصورة أعم، تَواـصل تنفیذ   اإللكتروني بـشأن ھذا النھج بوـصفھا ـشرطا أـساـسیا لحلقات العمل في ھذا الموـضوع.
مھا الوكالة وتَواصـل تنقیح تلك  منھجیة النھج المنظم حیال التدریب خالل مراحل إعداد الدورات   التدریبیة التي تقّدِ

  الدورات وتقییمھا وتحسینھا.

 ٥۱التعلیم في مجال األمن النووي

تُواصل الشبكة الدولیة للتعلیم في میدان األمن النووي (شبكة إنسن) مساعدة المؤسسات والدول األعضاء   -۱۳۱
األمن النووي اـستناداً إلى اإلرـشادات والتوـصیات الدولیة في ھذا  فیھا على وـضع وتحـسین البرامج التعلیمیة بـشأن 

في المائة من األعـضاء برامج  ۸۰ویقدم ما یزید على   دولة. ٦٦مؤـسـسة من   ۱۹۸وتـضمُّ ھذه الـشبكة اآلن  الـشأن.
م  لألمن النووي تتراوح بین دورات قصــیرة إلى دورات دراســیة كاملة في درجة الماجســتیر في العلوم، باســتخدا 

وواصـلت شـبكة إنسـن والشـبكة   مواد تعلیمیة وضـعتھا في معظمھا الشـبكة الدولیة للتعلیم في میدان األمن النووي.
اـلدولـیة لمراكز الـتدرـیب واـلدعم في مـجال األمن النووي التـعاون مع أعضـــــائھـما من أـجل الترویج للمـمارســـــات 

   خبرات والموارد.الجیدة في مجال تنمیة الموارد البشریة وتقاسم المعلومات وال
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، عـقد االجتـماع  ۲۰۲۰وفي یولـیھ/تموز   -۱۳۲
ــن، الذي یوافق الذكرى   ــبكة إنســ ــنوي لشــ الســ

ــھا. ــیســ ــرة لتأســ ــنویة العاشــ ــھر  و الســ في شــ
، انعقد اجتماع القیادة لشــبكة  ۲۰۲۱مارس/آذار  

حـیث نوقشـــــت    التعلیم اـلدولـیة في مـجال األمن،
األنشــــطة الجاریة التي تقوم بھا شــــبكة إنســــن  

أث دوـت على التعلیم في مجـال األمن   ۱۹-یر كوفـی
ــة   النووي. ــا دراسـ ــن أیضـ ــبكة إنسـ وأجرت شـ

الفترة   التعلیم خالل  أثر  لتقییم  اســـــتقصــــــائیــة 
  المشمولة بالتقریر.

ــیة   -۱۳۳ ــلت الوكالة دعم البرامج التعلیمیة للخریجین في مجال األمن النووي من خالل تقدیم منح دراس وواص
نامیة من الدول األعضاء لاللتحاق ببرنامج درجة الماجستیر في مجال األمن النووي  لخمسة طالب من أربع دول 

 في جامعة االقتصاد الوطني والعالمي في بلغاریا.

وخالل الفترة المشـــــمولة بالتقریر، قامت الوكالة بتـحدیث منھج الدورة الدولـیة لألمن النووي بغـیة تكییـفھ   -۱۳٤
مت دور مع الشــكل االفتراضــي. تان دولیتان لألمن النووي افتراضــیاً خالل الفترة المشــمولة بالتقریر: باللغة ونُّظِ

دول أعـضاء؛   ۸ـشخـصاً من  ۲۳، بمـشاركة ۲۰۲۱حزیران/یونیھ   -وأیار/مایو  ۲۰۲۰الروـسیة في أیلول/ـسبتمبر  
شـمولة  وخالل الفترة الم دولة عضـوا. ۳٦شـخصـاً من  ٥۲، بمشـاركة ۲۰۲۱وباللغة اإلنجلیزیة في نیسـان/أبریل

ــتركة المعنیة باألمن النووي، التي نظمتھا الوكالة  ــرة للدورة الدولیة المش ــنویة العاش بالتقریر، احتُِفل بالذكرى الس
، ۲۰۱۱ومنذ أول دروة دولیة مشـتركة في عام   ومركز عبد السـالم الدولي للفیزیاء النظریة في تریسـتي بإیطالیا.

 ین الشباب من مختلف أنحاء العالم.من المھنی ٥۰۰استفاد من ھذه الدورات زھاء 

 ٥۲مراكز دعم األمن النووي

تُواصـــــل الوكالة تلبـیة طلـبات الدول على المســـــاعدة في إقامة مراكز وطنـیة للـتدریب والدعم في مـجال  -۱۳٥
تدامة األمن الوطني، من خالل برامج في مجال تنمیة الموارد   یلة لتعزیز اـس البـشریة  األمن النووي، باعتبارھا وـس

 والدعم التقني والدعم العلمي، بغیة منع وقوع أحداث األمن النووي والكشف عنھا والتصّدي لھا.

ــم المعلومات والموارد   -۱۳٦ ــبكة الدولیة لمراكز التدریب والدعم في مجال األمن النووي تقاســ ر الشــ ــِّ وتیســ
ــیق والتعاون فیما بین الدول التي لدیھا مركز لدعم   ــاء  بغرض تعزیز التنســ األمن النووي أو الدول المھتمة بإنشــ

، وصــــارت تضــــم اآلن ممثِّلین من ۲۰۱۲وقد نمت ھذه الشــــبكة منذ اســــتھاللھا في عام   مركز من ھذا القبیل.
إنشــاء  ، عقدت حلقة دراســیة شــبكیة حول المنشــور الصــادر مؤخراً ۲۰۲۰وفي أیلول/ســبتمبر   عضــواً. دولةً  ٦٦

ــغیل مركز وطني للدعم في مجال ا ــبكة الدولیة لمراكز التدریب   .ألمن النوويوتشـ ــنوي للشـ وعقد االجتماع السـ
  .۲۰۲۱افتراضیاً في نیسان/أبریل ۲۰۲۱والدعم في مجال األمن النووي لعام  
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بشكل أفضل على دور ووظائف    ۱۹-ولفھم تأثیر كوفید -۱۳۷
الشـبكة ولمشـاركة الممارسـات الجیدة ذات الصـلة، أجرى فریق  

وأظھرت  دارـسة اـستقـصائیة ألعـضاء الـشبكة.عامل تابع للـشبكة  
الردود أن جمیع الوظائف األسـاسـیة لھذه الشـبكة قد تأثرت، بما 

عت أیـضا   في ذلك إلغاء وتأجیل الفعالیات واألنـشطة. بید أنھ ُوـضِ
وأفادت   نھٌج جدیدة وفریدة لالضــطالع باألنشــطة االفتراضــیة.

بل قد أدرجت  الشـــبكة بأن اإلجراءات التخفیفیة التي نفذت من ق
  في استراتیجیاتھا المتوسطة األجل.

ــبكة الدولیة لمراكز التدریب والدعم في مجال األمن النووي لتنفیذ خطة  -۱۳۸ ــلت الوكالة عملھا مع الش وواص
 أنشطة منھجیة ومنظَّمة لدعم أعضاء الشبكة.

 تنسیق إرشادات األمن النووي وخدمات تقدیم المشورة  -۳-٤-جیم

اجتمعت لجنة إرشـــادات األمن النووي في  -۱۳۹
،  ۲۰۲۰، وتشــرین الثاني/نوفمبر  ۲۰۲۰تموز/یولیھ  

، وـبدأت فترة والیتـھا الرابـعة  ۲۰۲۱وحزیران/یونـیھ  
ــنوات في عام   ووافقت   .۲۰۲۱المكونة من ثالث ســ

ــوص   اللجنة على أربعة نماذج إلعداد الوثائق بخصــ
مســـودات في ســـلســـلة األمن النووي الصـــادرة عن 

  كالة، ومسودة منشور واحد.الو

ــاء عن  -۱٤۰ ومن خالل العمل مع الدول األعض
 ۲۰۲۰طریق اللجنة، أُكِمل في كانون األول/دیـسمبر  

اســتعراض المبادئ األســاســیة والتوصــیات الخاصــة  
بل  بـسلـسلة األمن النووي الـصادرة عن الوكالة لتحدید ما إذا كانت ھناك حاجة إلى تنقیح ھذه المنشورات في المستق 

وكجزء من ھذا االســـتعراض، عقدت افتراضـــیاً، في الفترة من تموز/یولیھ إلى تشـــرین الثاني/نوفمبر   القریب.
، عملـیة إجرائـیة تضـــــمـنت عدة اجتـماعات وتـبادالً للمعلومات، وكان الغرض منـھا عـقد اجتـماع ثان مفتوح ۲۰۲۰

لة األمن النووي الـصادرة عن الوكالة والوثیقة  من ـسلـس ۱۳باب العـضویة للخبراء القانونیین والتقنیین بـشأن العدد  
INFCIRC/225 Rev 5 دولة عضوا. ٦۰شخص من  ۱۰۰، وشارك فیھا أكثر من 

ومن أجل فھم أفـضل الـستخدام الدول األعـضاء لـسلـسلة األمن النووي الـصادرة عن الوكالة، جرى تحلیل   -۱٤۱
عت أسـئلتھا على الدول األعضـاء في نتائج دراسـة اسـتقصـائیة عن اسـتخدام سـلسـلة األمن  النووي، سـبق أن ُوّزِ

وُعرض التقریر النھائي عن الدراسـة على لجنة   ، وأُعد تقریٌر موجز عن تلك الدراسـة.۲۰۲۰كانون الثاني/ینایر  
  ٥۳ .۲۰۲۱إرشادات األمن النووي في حزیران/یونیھ  

ن ســلســلة األمن النووي الصــادرة عن منشــوراً ضــم ٤۱، كان ھناك ۲۰۲۱حزیران/یونیھ   ۳۰وبحلول   -۱٤۲
منـشورا آخر في مراحل مختلفة من الـصیاغة، وفقاً  ۱۱منـشورات منھا بالموافقة، وكان ھناك   ٥الوكالة، وحظیت  

ــادات األمن النووي. ت مرة أخرى حاالت التأخیر في عملیة  لخریطة الطریق المتفق علیھا مع لجنة إرشـ ــَ ونوقِشـ
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كما   .۲۰۲۱وحزیران/یونیھ   ۲۰۲۰ییر األمان المنعقد في كانون األول/دیســـمبر  النشـــر خالل اجتماعي لجنة معا
   ٥٤ورد ذكر ھذه المسألة في تقریر رئیس االجتماع الثامن عشر للجنة.

واجتمع الفریق االـستـشاري المعني باألمن النووي (فریق   -۱٤۳
ك) افتراضـیاً في فیینا في تشـرین الثاني/نوفمبر   ، وفي ۲۰۲۰آدسـِ

ــان/ ــملت اجتماع .۲۰۲۱ أبریلنیسـ ك والفریق  اوشـ ــِ ت فریق آدسـ
 ۲۰۲۰االستشاري الدولي لألمان النووي (فریق إنساغ) في عامي  

مناقشــات بشــأن إصــدار منشــور مشــترك یتعلق بالترابط   ۲۰۲۱و
ان واألمن. اً  بین األـم وال یزال إعـداد مســـــودة المنشـــــور جـارـی

ك. فریق آدسـك  وواصـل   باالشـتراك بین فریق إنسـاغ وفریق آدسـِ
إـسداء المـشورة إلى المدیر العام بـشأن أمور األمن النووي، بما في 

 ذلك بشأن برنامج الوكالة لألمن النووي.

 إدارة البرامج والموارد  -دال
 ٥٥اإلدارة القائمة على النتائج والتنسیق الداخلي   -۱-دال

 والتنسیق الداخلي لبرنامجھا الخاص بالنووي.وتواصل األمانة تعزیز إدارتھا القائمة على النتائج   -۱٤٤

ویُطبق النھج الـقائم على النـتائج في صــــــیاـغة أنشــــــطة األمن النووي وتنفـیذـھا وتـقدیم تـقاریر عنـھا وفـقاً  -۱٤٥
ویرِكّز النھج على تحقیق النتائج، وتحســـین األداء، ودمج الدروس المســـتفادة في  للممارســـة المتبعة لدى الوكالة.

ــلت رة.قرارات اإلدا ــاء، تطویر آلیة طوعیة   وفي موازاة ذلك، واصـ ــاور الوثیق مع الدول األعضـ األمانة، بالتشـ
للمواءمة بین طلبات الدول األعضــاء بشــأن الحصــول على مســاعدة وبین عروض المســاعدة المقدمة من الدول  

 ٥٦األخرى، مع إیالء االعتبار الواجب لسریّة المعلومات المتصلة باألمن النووي.

ــاریع المتفق علیھا، بما في ذلك تلك   -۱٤٦ ــأن األنشـــطة والمشـ ــیق الداخلي المعزز بشـ ــتخدم التنسـ ولطالما اسـ
كما   المحددة في الخطط المتكاملة لدعم األمن النووي، من أجل تحسین فعالیة وكفاءة إدارة صندوق األمن النووي.

ــیق الداخلي المعزز الفرص لتحدید وإزالة أوجھ   ــاعدة التي    بالتضــاریوفر التنس ــادات والمس المحتملة بین اإلرش
وخالل الفترة المشمولة بالتقریر، عملت شعبة األمن النووي، التي تتحمل المسؤولیة   تقدمھا مختلف جھات الوكالة.

الرئیسیة داخل الوكالة عن األنشطة ذات الصلة باألمن النووي، على زیادة التنسیق مع الُشعب واإلدارات األخرى  
ة المتعلقة باألمن النووي وكذلك على زیادة عدد األنشـطة المنظمة التي تنطوي على األمن النووي،  بشـأن األنشـط

 حسب االقتضاء.

وجرى البحث عن  وخالل الفترة المشــمولة بالتقریر، ركَّز عدد من الجھود على أمن المصــادر المشــعة. -۱٤۷
شــــــعاعـیة المـقدـمة من خالل برـنامج التـعاون  فرص لتـقدیم اـلدعم في مـعالـجة جواـنب األمن النووي للمصـــــادر اإل

ویمكن تقدیم ھذا الدعم من خالل برامج األمن النووي التي تنفذھا ـشعبة األمن النووي أو من خالل أنـشطة   التقني.
 

  .GC(64)/RES/10من القرار  ۱۸انظر الفقرة  ٥٤
 .GC(64)/RES/10من القرار  ٤۸انظر الفقرة  ٥٥
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األمن النووي في إطار المشـــاریع ذات الصـــلة المنفذة من خالل برنامج التعاون التقني في إطار تمویل مشـــاریع 
ویقع االختیار    ٥۷لممولة من ـصندوق األمن النووي أو من الموارد األخرى الخارجة عن المیزانیة.أ/، وا-الحاـشیة  

ــتناداً إلى   ــاور مع النظیر الوطني واسـ ــروع التعاون التقني، بالتشـ ــمیم مشـ على النھج األخیر، وھو جزء من تصـ
 االتفاق المبرم معھ.

بالتنسـیق والتعاون لیس فقط مع إدارة التعاون التقني، ولكن وقد اضـطلع بأنشـطة إضـافیة في ھذا المجال   -۱٤۸
عب واإلدارات األخرى ذات الصـلة، وال سـیما شـعبة األمان اإلشـعاعي وأمان النقل وأمان النفایات،   أیضـا مع الشـُ
وشــعبة أمان المنشــآت النوویة، ومركز الحوادث والطوارئ، ومكتب تنســیق شــؤون األمان واألمن، شــعبة دورة  

د النووي وتكنولوجـیا النـفاـیات الـتابـعة إلدارة الـطاـقة النووـیة؛ وشـــــعـبة العلوم الفیزـیائـیة والكیمـیائـیة في إدارة  الوقو
یُســـــلَّط الضـــــوء في الفقرات التالیة على العدید من ھذه   العلوم والتطبیقات النوویة؛ ومكتب الشـــــؤون القانونیة.

 األنشطة.

وواـصلت ـشعبة األمن النووي، بالتنـسیق الوثیق مع إدارة التعاون التقني، العمل في مـشاریع إرـساء البنى   -۱٤۹
األـساـسیة الرقابیة في أفریقیا وأمریكا الالتینیة مع ـشعبة األمان اإلـشعاعي وأمان النقل وأمان النفایات، لدعم الدول  

 ).۷۲و  ۷۱الفقرتین  في إرساء بنى أساسیة رقابیة قویة لألمن النووي (انظر  

ات   -۱٥۰ ة األمن النووي في خمٍس من البعـث ــارك خبراء األمن النووي من شـــــعـب ة إلى ذـلك، شـــ ــاـف اإلضـــ ـب
جمھوریة أفریقیا الوسطى وجمھوریة  االستعراضیة المتكاملة لبرنامج العمل من أجل عالج السرطان، أوفدت إلى 

الدعم تقدیم المـشورة للدول في االـستخدام اآلمن للمـصادر    وـشمل ھذا .مالي ونیبالو  الكونغو الدیمقراطیة والـسنغال
ــیة الوطنیة، وإدارة نھایة عمر  ــاسـ ــاط للتطبیقات الطبیة، بما في ذلك فیما یتعلق بالبنیة األسـ ــعة العالیة النشـ المشـ

ــادر المھملة ونظم الحمایة المادیة. ــتعراض المتكامل للبن المصـ ــارك خبراء األمن النووي في بعثة االسـ یة  كما شـ
 .۲۰۲۱  حزیران/یونیھاألساسیة النوویة في أوزبكستان في الفترة من أیار/مایو إلى  

وواصـــلت الوكالة مشـــروعاً في مجال األمن النووي لدعم التخزین اآلمن والمأمون للمولدات الكھربائیة   -۱٥۱
ة التعاون التقني وبالتعاون الحراریة العاملة بالنظائر المشــعة، ونظَّمتھ شــعبة األمن النووي بتنســیق وثیق مع إدار

مع ـشعبة األمان اإلـشعاعي وأمان النقل وأمان النفایات، فـضال عن ـشعبة دورة الوقود النووي وتكنولوجیا النفایات  
  .)۷۸التابعة إلدارة الطاقة النوویة (انظر الفقرة  

أثناء نقلھا ضـمن وتواصـل شـعبة األمن النووي اتباع نھج منسـق لضـمان إدراج أمن المصـادر المشـعة   -۱٥۲
مجموعة من مشــاریع الوكالة، وھي تعمل بشــكل وثیق مع إدارة التعاون التقني وشــعبة األمان اإلشــعاعي وأمان 

وخالل الفترة المـشمولة بالتقریر، قدمت ـشعبة األمن النووي وإدارة التعاون التقني المـساعدة   النقل وأمان النفایات.
ر مشـــــع غیر مســـــتـخدم، وـكذـلك من أـجل التخزین المؤـقت اآلمن لـھذا  إلى الكونغو من أـجل النـقل اآلمن لمصـــــد

 ).۸٦النشاط (انظر الفقرة   يالمصدر، ولمصدر مشع مھمل آخر عال

 ۲۰۲۱باإلضافة إلى التنسیق والتعاون في مجال األمن النووي للمصادر المشعة، عقد في حزیران/یونیھ   -۱٥۳
اجتماع تقني افتراضــي باالشــتراك مع شــعبة أمان المنشــآت النوویة حول أســالیب وخبرات الدول األعضــاء في 

 ).٦۳إدارة اإلشراف الرقابي لتشغیل أول محطة للقوى النوویة (انظر الفقرة  

 
نات   ٥۷ لة، حیث تكون ھناك مشـاریع أو مكّوِ مشـاریع قد اعتُمدت ولكنَّ الموارد المتاحة غیر عناصـر برنامج التعاون التقني غیر المموَّ

نات الحاشیة   أ/.-كافیة لتنفیذھا، یشار إلیھا على أنھا مشاریع أو مكِوّ
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ــعة الخارجة عن التحكم الرقابي. -۱٥٤ ــف عن المواد النوویة والمشـ ــا تعاون كبیر في الكشـ  وكان ھناك أیضـ
عب وإدارات أخرى خالل الفترة   شـاركت شـعبة األمن النووي بنشـاط في مؤتمرین دولیین افتراضـیین عقدتھما شـُ

لموجودة في البیئة الطبیعیة في قطاع المشــمولة بالتقریر: المؤتمر الدولي المعني بالتصــرف في المواد المشــعة ا
ــرین األول/أكتوبر   ــناعة، المعقود في تشـ ــعبة دورة الوقود النووي  ۲۰۲۰الصـ ــتركت في تنظیمھ شـ ، والذي اشـ

وتكنولوجـیا النـفاـیات وشـــــعـبة األـمان اإلشــــــعاعي وأـمان النـقل وأـمان النـفاـیات؛ والمؤتمر اـلدولي بشـــــأن األـمان 
ــعاعي: ــ اإلش ــین الحمایة من اإلش ــرین الثاني/نوفمبر  تحس ــة العملیة، الذي عقد في تش  ۲۰۲۰عاعات في الممارس

 ونظمتھ شعبة دورة الوقود النووي وتكنولوجیا النفایات.

كما اـشتركت ـشعبة األمن النووي وـشعبة العلوم الفیزیائیة والكیمیائیة في تقدیم عدة حلقات دراـسیة ـشبكیة   -۱٥٥
ت الكشـــف عن اإلشـــعاعات المســـتخدمة في األمن النووي، واألمان تناولت االســـتخدام والفھم المعززین لمعدا

وأخیرا، قدمت شـــعبة األمن النووي، بالتنســـیق مع شـــعبة األمان  اإلشـــعاعي، والضـــمانات، والقیاســـات البیئیة.
اإلشــعاعي وأمان النقل وأمان النفایات، وحدةً دراســیة في حلقة دراســیة شــبكیة عن تكنولوجیات الكشــف الســلبي  

ــط ــعاعیة والنوویة والتفجیریة وغیر ذلك من المواد    والنشــ للكشــــف عن التھدیدات الكیمیائیة والبیولوجیة واإلشــ
 .)۱۰٥(انظر الفقرة   ۲۰۲۱كانون الثاني/ینایر   المھربة في

وتنسـق شـعبة األمن النووي مع مركز الحوادث والطوارئ التابع للوكالة بشـأن أمور التصـدي للطوارئ   -۱٥٦
ــ ــبكیة في النوویة أو اإلشــ ــیة الشــ ــتراك في تقدیم اثنتین من الحلقات الدراســ عاعیة، بما في ذلك من خالل االشــ

حول بناء القدرات والفعالیات العامة الكبرى، وثالث حلقات دراســــیة شــــبكیة في كانون  ۲۰۲۱نیســــان/أبریل  
 عن ذلك، انعقد  فضالً  لألحداث المتصلة باألمن النووي.  حول التصدي ۲۰۲۱وآذار/مارس    ۲۰۲۰األول/دیسمبر  

ــأن الفعالیات العامة الكبرى، وبعثة افتراضــیة   ۲۰۲۱في آذار/مارس   ــترك مع الكامیرون بش ــیقي مش اجتماع تنس
أن التصـدي لألحداث المتصـلة باألمن النووي. تركة لمصـر، بـش عبة األمن  مـش وعالوة على ذلك، قدَّم خبراء من ـش

للحادثات والطوارئ من خالل المشـــاركة في نظامھا للتصـــدي عند الطلب  النووي الدعم لنظام الوكالة للتصـــدي  
 والمشاركة بفعالیة في أنشطة وتمارین التدریب ذات الصلة.

ــبتمبر   -۱٥۷ وقد شـــاركت شـــعبة األمن النووي في بعثة المســـاعدة التي أوفدتھا الوكالة إلى لبنان في أیلول/سـ
عدات الكـشف الیدویة فیما یتصل بھذه البعثة، وتوفیر التدریب  بندا من م ۱٤، بإقراض  )۱۰۳(انظر الفقرة   ۲۰۲۰

 على استخدامھا.

واـستعرَض   كما تواـصل التنـسیق داخل إدارة األمان واألمن النوویین بـشأن إعداد المنـشورات ذات الـصلة. -۱٥۸
النووي، ثالـثة فریق الترابط، اـلذي یجمع رؤســـــاء اللـجان المعنیـّة بمـعاییر األـمان ورئیس لجـنة إرشـــــادات األمن  

ــیقیة   ــیة قّدمتھا اللجنة التنسـ ــر فیما یتعلق بأوجھ ترابُط محتملة بین األمان واألمان بناًء على توصـ اقتراحات للنشـ
وخالل الفترة    التابعة لألمانة المعنیَّة بالمنشـورات الصـادرة ضـمن سـلسـلة معاییر األمان وسـلسـلة األمن النووي.

من معاییر األمان التي اعتبرت أنھا  ۱۳رشـادات األمن النووي مسـودات  المشـمولة بالتقریر، اسـتعرضـت لجنة إ
تنطوي على أوجھ ترابط مع األمن، واســـــتعرضـــــت اللجان المعنیة بمعاییر األمان مقترحین تتعلق بمســـــودات  

باإلضــافة إلى   ٥۸ لمنشــورات التي تصــدر في إطار ســلســلة األمن النووي وتنطوي على أوجھ ترابط مع األمان.
ــرت الوكالة ذلك،   من  TRS-1000(العدد    النھج والخبرات الوطنیة الترابط بین األمان النووي واألمن النووي:نشـ
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سـلسـلة التقاریر التقنیة)، الذي یقدم التوصـیات والمناقشـات التي دارت في اجتماع تقني حول ھذا الموضـوع عقد  
  ٥۹ ).٦۲(انظر الفقرة   ۲۰۱۸في تشرین األول/أكتوبر  

وكان التدریب، وال سـیما في بیئة افتراضـیة، محورا أیضـا للتعاون فیما بین وحدات الوكالة خالل الفترة   -۱٥۹
واـضطلعت الوكالة بمبادرة لوـضع منھجیة الـستخدام أـسالیب مبتكرة للتعلم والتدریب في مجال  المـشمولة بالتقریر.

 التنسیق والتعاون مع إدارة الضمانات.

اـستُخدم التمویل من خارج المیزانیة من ـصندوق األمن النووي لدعم توظیف مـسؤول باإلـضافة إلى ذلك،   -۱٦۰
قانوني في مكتب الـشؤون القانونیة الذي ـسیُقِدّم الخبرة القانونیة لـشعبة األمن النووي بـشأن األنـشطة المتعلقة بتعمیم  

اقـیة الحـماـیة الـمادـیة للمواد النووـیة وـكذـلك بعـثات الخطط المتـكامـلة كـما اســـــتـخدم   ـلدعم األمن النووي.  تـعدـیل اتـف
التمویل من خارج المیزانیة من صــندوق األمن النووي لدعم تعیین محرر في شــعبة خدمات المؤتمرات والوثائق  
التابعة إلدارة الـشؤون اإلداریة للتركیز أـساـسا على تحریر منـشورات ـسلـسلة األمن النووي؛ وتعیین مدیر مـشروع 

؛ وتعیین موظفین اثنین،  ۲۰۲۲عمل في تنظیم المؤتمر الدولي للقانون النووي لعام  في مكتب الشـــؤون القانونیة لل
عاعي وأمان النقل وأمان  عبة األمان اإلـش اریع، في ـش عاعي مقّدم واختصـاصـي في إدارة المـش ھما اختصـاصـي إـش

 النفایات.

لمســاعدة في مجال وتضــمن مشــاركة شــعبة األمن النووي في فریق دعم القوى النوویة تنســیقاً أفضــل ل -۱٦۱
ــتھلُّ   ــاء التي تسـ ــاعدة المقدَّمة للدول األعضـ األمن النووي من خالل دمج جوانب األمن النووي في تخطیط المسـ

وتشــارك الشــعبة في بعثات االســتعراض المتكامل للبنیة األســاســیة النوویة وتوفر تقییمات   برامج للقوى النوویة.
  لك في ضمانات الوكالة بالفریق العامل المعني بالتصمیم.وتشارك كذ أولیة للبنیة األساسیة األمنیة.

ــغیرة،   -۱٦۲ ــاط في محفل الرقابیین المعنیین بالمفاعالت النمطیة الصـ ــعبة األمن النووي بنشـ ــارك شـ كما تشـ
ــغیرة التابع إلدارة األمان واألمن النوویین، والفریق العمل  والفریق العامل المعني بأمان المفاعالت النمطیة الصــ

باإلضـافة  مـشترك بین إدارة األمان واألمن النوویین وإدارة الطاقة النوویة المعني بالمفاعالت النمطیة الصـغیرة.ال
وإدراج   إلى ذلك، تســـــھم شـــــعـبة األمن النووي في إعداد تقریر عن أمان المـفاعالت النمطـیة الصـــــغیرة وأمنـھا

 الضمانات في تصمیمھا.

 الموارد  -۲-دال
من  في   -۱٦۳ ــھ    ۱الفترة  إلى    ۲۰۲۰تموز/یولی
ھ    ۳۰ دات  ۲۰۲۱حزیران/یونـی ة تعـھ اـل ت الوـك ، قبـل

وتلقت مســــاھمات في صــــندوق األمن النووي من 
االتحاد الروسـي، وإسـبانیا،   الدول األعضـاء التالیة:

وجمھوریة كوریا، والســـوید،  واســـتونیا، وألمانیا،  
ــا، وفنلندا، والمملكة  ــین، وفرنس ــرا، والص ــویس وس

ــ ــدة  المتح المتح ــات  والوالی ــدا،  وكن والنرویج،  دة، 
  ، فضالً عن مساھمین آخرین.األمریكیة، والیابان

ُل تكالیف الموظفین في المقام األول من المیزانیة العادیة لشــعبة األمن النووي وذلك لدعم األنشــطة   -۱٦٤ وتُموَّ
ذلك، تضـمنت المصـروفات من خارج وباإلضـافة إلى  المصـّممة لكي یسـتفید منھا أكبر عدد من الدول األعضـاء.
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ة في الفترة من   ھ    ۱المیزانـی ھ   ۳۰إلى    ۲۰۲۰تموز/یولـی الغ مـدفوعـة بلغـت نحو    ۲۰۲۱حزیران/یونـی  ۱۳٫۱مـب
 .۲۰۲۱حزیران/یونیھ   ۳۰ملیون یورو في  ٥٫٥وبلغ مجموع االلتزامات غیر المصفَّاة حوالي   ملیون یورو.

دوق األمن ا -۱٦٥ الي لصــــــن د اإلجـم ام  لنووي في  وبلغ الرصــــــی ة لـع اـل ة للوـك الـی ات الـم اـن دره    ۲۰۲۰البـی ا ـق ـم
لة في تقریر   ۸۸٫۳، وھي زیادة عن ٦۰ملیون یورو ۱۰۲٫۸ ویتألف ھذا الرصـــید   .۲۰۱۹٦۱ملیون یورو المســـجَّ

ــندوق األمن النووي في مختلف مراحل التنفیذ ومن أموال  ــاھمات فعالة في ص ــي من مس ــاس ــكل أس اإلجمالي بش
 .۲۰۲۱-۲۰۱۸خطة األمن النووي للفترة  متاحة لتنفیذ طائفة واسعة من األنشطة التي تدعم تنفیذ  

 ۳۲٫۹الفرق بین اإلیرادات التي بلغت   ملیون یورو، وھو ناتج عن ۱۳٫٦وبلغ صافي الفائض عن السنة   -۱٦٦
ملیون یورو، فضـــالً عن خســـارة ناتجة عن صـــرف النقد األجنبي بلغت   ۱٥٫٥ملیون یورو والنفقات التي بلغت  

 نتیجة ارتفاع قیمة الحیازات بالدوالر األمیركي مقابل الیورو. ۲۰۲۰ملیون یورو حدثت في عام ۳٫۸

دوق ا -۱٦۷ الي لصــــــن د اإلجـم ة ویتعلق الرصــــــی اـل ة للوـك الـی ات الـم اـن ا ھو معروض في البـی ألمن النووي كـم
وھناك بعض مبالغ المـساھمات في المراحل األخیرة من   بالمـساھمات الفعالة التي تمر بمراحل مختلفة من التنفیذ. 

ص األموال حتى اآلن   الشـــــراء، بینـما ال یزال البعض اآلخر في مراـحل التخطیط البرـنامجي. وحیثـما لم تُخصـــــَّ
اریع في النظام، فذلك ألنَّ المســــاھمة قُِدّمت حدیثاً، أو ألنَّ المفاوضــــات جاریة مع جھة مانحة حول كیفیة  لمشــــ

 استخدام مساھمتھا، أو ألنَّ مراحل التخطیط المبكرة لمشروع طویل األجل جاریة.

لھا الدول األعضـاء في إطار صـندوق األمن النوو -۱٦۸ ي لسـنوات عدیدة من وغالباً ما تمتد األنشـطة التي تمِوّ
ص الـعدـید من ـھذه    التنفـیذ، وـبالـتالي یكون من المتوقع وجود رصــــــید ـمالي إیـجابي في الصــــــندوق. ّ وـقد ُخصـــــِ

وال تزال   المسـاھمات أیضـاً ألنشـطة محددة، ونتیجة لذلك، فقد یسـتغرق اسـتخدام ھذه األموال فترة زمنیة طویلة.
 التنفیذ المستدام ألنشطة الوكالة في مجال األمن النووي.ھناك حاجة إلى أموال إضافیة لضمان  

 ۲۰۲۲-۲۰۲۱األھداف واألولویات في الفترة   -ھاء
ــمولة بالتقریر المقبل تنفیذ اإلجراءات المطلوب اتخاذھا في  -۱٦۹ ــل الوكالة خالل الفترة المشـ ــتواصـ خطة سـ

ة األمن النووي للفترة    ۲۰۲۱-۲۰۱۸األمن النووي للفترة   ات وفي ـحدود    ۲۰۲٥-۲۰۲۲وخـط ــب األولوـی بحســـ
 ٦۲الموارد المتاحة.

وتـماشــــــیاً مع األولویات المســـــتمرة التي حدَّدتـھا الدول األعضـــــاء، تَِرُد فیـما یلي األھداف واألولویات   -۱۷۰
ة في مـجال األمن النووي للفترة   ة الرئیســــــی امجـی اً بخـطة  ۲۰۲۲-۲۰۲۱البرـن -۲۰۱۸األمن النووي للفترة  ، رھـن

 ، وبتوافر الموارد:۲۰۲٥-۲۰۲۲من النووي للفترة  ، وخطة األ۲۰۲۱

 
الیة للوكالة رصیداً نقدیاً.  بل ھو رصید نقدي معدَّل لعدد القیود  وال یعتبر رصید صندوق األمن النووي المعروض في البیانات الم ٦۰

 المحاسبیة. 
 . GC(65)/4انظر الوثیقة  ٦۱
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ــفة   • ــمام إلى تعدیل اتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة بھدف إعطائھ صـ ــجیع زیادة االنضـ تشـ
عالمیة ومواصـــلة األعمال التحضـــیریة لمؤتمر األطراف المعني بتعدیل اتفاقیة الحمایة المادیة  

 ؛۲۰۲۲للمواد النوویة والمزمع عقده في عام 

ــعة، المزمعو • ــأن النقل المأمون واآلمن للمواد النوویة والمشــ في   عقده  عقد المؤتمر الدولي بشــ
 ؛۲۰۲۱كانون األول/دیسمبر  

على تعزیز نظم  مســــاعدة الدول، بناء على طلبھا،    ومواصــــلة تعزیز عمل الوكالة الرامي إلى •
ــین التنســــیق المطلوب  أمنھا النووي فیما یتعلق ببناء القدرات وتطویر أطرھا  الرقابیة، وتحســ

 ؛داخل الوكالة إلنجاز ذلك على نحو فعال

 ومواصلة توسیع وتحسین اتصاالت الوكالة بشأن األمن النووي؛ •

  للتدریب واإلیضاح في مجال األمن النووي في زایبیرسدورف؛ الشروع في إنشاء مرفق •

لى اإلعداد للفعالیات العامة الكبرى  ومواصـلة تعزیز البرنامج القائم لمسـاعدة الدول األعضـاء ع •
 وتنفیذھا؛  

ومواصــلة بذل الجھود الرامیة إلى زیادة تمثیل المرأة وكفالة التوزیع الجغرافي في مجال األمن  •
 النووي؛

والنظر، بالتشــاور الوثیق مع الدول األعضــاء، في تعزیز القواعد واإلرشــادات الدولیة الداعمة   •
 لألمن النووي.

 



GOV/2021/35-GC(65)/10 
 ۱ المرفق

 

 

 ۱المرفق 

 ۲۰۲۱لمحة عامة عن تقریر األمن النووي لعام  
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 ۲ المرفق

 

 

 ۲المرفق 
 جدول المطابقة 

   GC(64)/RES/10جدول المطابقة بین فقرات منطوق القرار 
 المرتبطة بإجراء للوكالة وفقرات ھذا التقریر 

 فقرة التقریر   فقرات منطوق القرار 
۳  ۲  
٤  ٤۷ ،۱۰۳-۱۰٤ 
٥  ۱۰ 

۱۰  ۱۱ ،۱۱٥-۱۱۷ 
۱۱  ۱۳ ،۱۱۸ 
۱۲  ٦۱۱ ،۸۱۱  
۱٤  ۲۰ ،٥۱ ،۷۲-۷۳ ،۸٥ 
۱٦  ۲۱ 
۱۷  ۱٤۱ 
۱۸  ۱٤۲ 
۱۹  ٦۲-۱٥۸،٦۳ 
۲۲  ۱۲۰ 
۲۳  ٦۱-٦۲ 
۲٦  ٤۱-٦۲ 
۲٥  ۱٦ ،۱۲۳-۱۳۰ 
۲٦  ۱۳۱-۱۳٤ ،۱۳٥-۱۳۸ 
۲۷  ۲ 
۲۸  ۲ 
۳۰  ۱۷ ،۲۹-۳۲ 
۳۱  ۱٤٥ 
۳۲  ۷۱-۷۸ 
۳٤  ۷۹-۸۱ 
۳۸  ۱۹ ،۳٤-٤۲ 
٤۰  ٦۸-٦۹ 
٤۲  ٤-٤٥۸ 
٤۳  ۱۰۹-۱۱٤ 
٤٤  ۱۸ ،۹۲-۹٥ 
٤  ٤٥۷ 
٤۸  ۱٤٤-۱٦۲ 
٤۹  ۸  
٥۰  ۳۳  
٥۲  ۲  
٥۳  ۱  
٥٤  ۱٦۹ 
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