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 ۲۰۲۱ آب/أغسطس ۱٦

 
 عام توزیع 

 عربي
 ةنكلیزیاإلصل: األ

 المؤتمــــر العـــــام

 الستون و الخامسة  دورة العادیةال
 من جدول األعمال المؤقت ۱۹البند 

 )Add.1وإضافتھا  GC(65)/1(الوثیقة 
 

 تعزیز فعالیة ضمانات الوكالة وتحسین كفاءتھا 
 

 تقریر من المدیر العام 

 

مة  -ألف  مقّدِ
المعنون ’تعزیز فعالیة ضـــمانات الوكالة وتحســـین كفاءتھا‘، طلب المؤتمُر    GC(64)/RES/13في القرار   -۱

 العام من المدیر العام تقدیَم تقریر عن تنفیذ ذلك القرار إلى المؤتمر العام في دورتھ العادیة الخامســـة والســـتین.
تجابةً لذلك الطلب، وھو یتضـمن تحدیثاً للمعلومات الواردة في الت قریر الذي قُّدم إلى المؤتمر  ویأتي ھذا التقریر اـس

 GC(64)/13.(۱العام السنة الماضیة (الوثیقة  

تحدیات لم یســـبق   ۱۹-وقد أثارت القیود المفروضـــة في جمیع أنحاء العالم من أجل احتواء جائحة كوفید -۲
وكان المجال   المقر الرئیـسي.لھا مثیل أمام الوكالة فیما یتعلق بتنفیذ الـضمانات، في المیدان أـساـساً، ولكن أیـضاً في  

رة. ــطة التحقق المیدانیة المقرَّ وقد تطلب ذلك من الوكالة   األكثر تأثُّراً ھو قدرة الوكالة على إجراء بعض من أنشــ
اتـخاذ عدد من التدابیر للتغلب على ھذا األثر أو التخفیف من حدتھ، بما في ذلك إعطاء األولویة ألنشـــــطة التحقق  

ثراً بعامل الوقت، وتعزیز حمایة صــــحة وســــالمة موظفي الوكالة الذین یســــافرون في مھام المیدانیة األكثر تأ
رســمیة، وتعزیز التعاون مع الدول لتیســیر إجراء المعاینات الالزمة في المرافق النوویة وفي غیرھا من األماكن 

الوكالة على مســتوى من ، حافظت  ۱۹-ورغم الصــعوبات التي تســبَّبت فیھا جائحة كوفید  الواقعة خارج المرافق.
لة في األعوام الســابقة وذلك من أجل بلوغ أھدافھا فیما  الفعالیة في تنفیذ الضــمانات یتســق مع المســتویات المســجَّ

 یتعلق بالضمانات.

 

 

 
 .۲۰۲۱حزیران/یونیھ   ۳۰إلى  ۲۰۲۰تموز/یولیھ  ۱یغطي ھذا التقریر الفترة الممتدة من  ۱
 

21-02028A 
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 ۲الصفحة  

 اتفاقات الضمانات والبروتوكوالت اإلضافیة  -باء
عقد وبدء نفاذ اتفاقات الضمانات والبروتوكوالت    -۱-ألف

  ۲اإلضافیة

دخل اتفاق ضمانات شاملة مع بروتوكوِل كمیات صغیرة مستنٍد   -۳
ا یخصُّ   اذ فیـم ــافي حیز النـف إلى النص النمطي المنقّح وبروتوكول إضـــ

ــمانات طوعي وبروتوكول إضـــافي حیّز   ۳دولة واحدة. ودخل اتفاق ضـ
اذ فیـما یخصُّ دوـلة واـحدة. ِدّـلت بروتوكوالت كمـیات صـــــغیرة    ٤النـف وعـُ

، وفقاً لمقّرر ٥مســتندة إلى النص النمطي األصــلي فیما یخصُّ ثالث دول
المؤرخ   المحــافظین  ھــذه    ۲۰۰٥أیلول/ســـــبتمبر    ۲۰مجلس  بشــــــأن 

ھ    ۳۰وحتى   البروتوكوالت. دى  ۲۰۲۱حزیران/یونـی ان ـل ة  ٦۷، ـك  ٦دوـل
بروتوكول تشــــغیلي خاص بالكمیات الصــــغیرة نافذ مســــتند إلى النص  

ات    ۷دوـلة  ۲۸النمطي المنقَّح، وـلدى   الكمـی بروتوكول تشـــــغیلي ـخاص ـب
 الصغیرة نافذ مستند إلى النص النمطي األصلي.

دولــة   ۱۸٥۸نــاك  ، كــانــت ھ۲۰۲۱حزیران/یونیــھ    ۳۰وحتى   -٤
منـھا ـلدیـھا أیضـــــاً   ۱۳۷مرتبـطة ـباتـفاـقات ضــــــماـنات ـناـفذة مع الوـكاـلة،  

ــافي نافذ (بما في ذلك   ــمانات  ۱۳۱بروتوكول إض دولة لدیھا اتفاقات ض
دوـلة لم    ٤۷، ـكاـنت ھـناك  ۲۰۲۱حزیران/یونـیھ    ۳۰وبحلول   شـــــامـلة).

ة  تُدخل بعُد حیَّز النفاذ بروتوكوالٍت إضــافیة التفاقات الضــمانات المعقود
  معھا.

ومن بین اـلدول األطراف في مـعاـھدة ـعدم انتشـــــار األســـــلـحة   -٥
ھناك تســــع دول لم تُدخل بعُد حیَّز النفاذ اتفاقات ضــــمانات    ۹،۱۰النوویة

 شاملة عمالً بالمادة الثالثة من المعاھدة.

 
 . GC(64)/RES/13من منطوق القرار  ۱٦الفقرة  ۲
  إریتریا. ۳
 المملكة المتحدة.  ٤
 وملدیف.  ،والسودان بلیز، ٥
الوثیقتین    ٦ في  استنساخھما  جرى  الصغیرة  بالكمیات  خاصین  تشغیلیین  بروتوكولین  الرقم  ھذا  یشمل    INFCIRC/718/Mod.1ال 
 على التوالي.  INFCIRC/366/Mod.1و
 . INFCIRC/229ال یشمل ھذا الرقم بروتوكوال تشغیلیاً خاصاً بالكمیات الصغیرة جرى استنساخھ في الوثیقة  ۷
 وتایوان، الصین.  ۸
نھا، بما یشمل األعداد المذكورة، على رأي أیّاً   ۹ ال تنطوي التسمیات المستَخدمة في ھذا القسم، وال طریقة عرض المواد التي یتضمَّ

 كان من جانب الوكالة أو الدول األعضاء فیھا بشأن الوضع القانوني ألّيِ بلد أو إقلیم أو السلطات القائمة فیھ، أو بشأن تعیین حدوده. 
د عدد الدول األطراف في معاھدة عدم االنتشار المشار إلیھ إلى عدد صكوك التصدیق أو االنضمام أو الخالفة التي جرى  یستن  ۱۰

 إیداعھا.

  ۲۰۲۱حزیران/یونیھ  ۳۰حتى 
  كان ھنالك،

 

  ۸ دولة ۱۸٥
 

مرتبطة باتفاقات ضمانات نافذة  
  مع الوكالة،

 

  دولة ۱۳۷
 

  منھا
مرتبطة دولة  ۱۳۱(بما في ذلك 

  باتفاقات ضمانات شاملة)
لدیھا أیضاً بروتوكول إضافي  

 نافذ.
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 ۳الصفحة  

 

وأحدث حاالت اتفاقات الضــمانات والبروتوكوالت اإلضــافیة منشــورة  -٦
 .۱۱ي.على موقع الوكالة الشبك

ــاـعدة في عـقد اتـفاـقات الضــــــماـنات     -۲-ـباء الترویج والمســـ
 ۱۲والبروتوكوالت اإلضافیة

ة تنفیـذ عنـاصـــــر خطـة العمـل الواردة في القرار   -۷ الوكـاـل ت  واصــــــل
GC(44)/RES/19    المعنونـة المحــدَّثـة  خطــة عمــل وفي خطــة عمــل الوكـالـة 

ات والبروتوكوالت   ات الضـــــمـاـن اـق د اتـف ة إلى الترویج لعـق اإلجراءات الرامـی
القرار   ۱۳اإلضــــــافیــة. في  المقترحــة  العمــل  خطــة  عنــاصـــــر  بین  ومن 

GC(44)/RES/19 :ما یلي 

تكثیف الجھود التي یبـذلھـا المـدیر العـام لعقـد اتفـاقـات الضـــــمـانـات   •
والبروتوكوالت اإلضـــافیة، ال ســـیما مع الدول التي تضـــطلع بأنشـــطة نوویة 

 كبرى في ظل والیتھا؛

األعضــاء للدول األخرى عن تقدیم المســاعدة من جانب الوكالة والدول   •
طریق التزوـید ـبالمـعارف والخبرات التقنـیة الالزـمة لعـقد اتـفاـقات الضــــــماـنات  

 والبروتوكوالت اإلضافیة وتنفیذھا؛

وتعزیز التنـسیق بین الدول األعـضاء واألمانة في جھودھما الرامیة إلى   •
 الترویج لعقد اتفاقات الضمانات والبروتوكوالت اإلضافیة.

إرشـــــادات جـھازي تقریر الســــــیاســـــات وخـطة عـمل الوـكاـلة وعمالً ـب -۸
المحدَّثة، واصــلت الوكالة تشــجیع وتیســیر االنضــمام على نطاق أوســع إلى  
ــافیة، وتعدیل وإلغاء بروتوكوالت  ــمانات والبروتوكوالت اإلضــ اتفاقات الضــ

وخالل الفترة المشــــمولة بالتقریر، كتب المدیر العام إلى   الكمیات الصــــغیرة.
دوـلة التي ـلدیـھا بروتوكوالت كمـیات صـــــغیرة    ۳۱ل الـبالغ ـعددـھا  جمیع اـلدو

بموـجب النص النمطي األصـــــلي داعـیاً إـیاـھا إلى تـعدـیل ـھذه البروتوكوالت أو 
ــاً إلى تســـــع دول أطراف في مـعاـھدة ـعدم   إلـغائـھا. وكـتب الـمدیر الـعام أیضـــ

وعقدت الوكالة   قد اتفاقات ـضمانات ـشاملة.االنتـشار غیر مرتبطة باتفاقات ـضمانات ـشاملة نافذة داعیاً إیاھا إلى ع
عبیة (في   فعالیتین وطنیتین باط/فبرایر   ۱۱افتراضـیا مع جمھوریة الو الدیمقراطیة الـش نت  ۲۰۲۱ـش انت فنـس ) وـس

كما أجرت الوكالة خالل الفترة المشــمولة بالتقریر مشــاوراٍت مع  ).۲۰۲۱نیســان/أبریل   ۷وجزر غرینادین (في 
  ل األعضاء والدول غیر األعضاء في جنیف ونیویورك وفیینا.ممثلین من عدد من الدو

 
۱۱ status.pdf-comprehensive-agreements-iles/20/01/sghttps://www.iaea.org/sites/default/f . 
 . GC(64)/RES/13من منطوق القرار  ۱۷الفقرة  ۱۲
 یمكن االطالع على خطة العمل على موقع الوكالة الشبكي على العنوان التالي: ۱۳

2020.pdf-2019-action-of-plan-https://www.iaea.org/sites/default/files/20/09/sg . 

 
 

  ۱خالل الفترة الممتدة من 
  ۳۰إلى  ۲۰۲۰تموز/یولیھ 

، ُعّدلت  ۲۰۲۱حزیران/یونیھ 
بروتوكوالت كمیات صغیرة  
مستندة إلى النص النمطي 

  األصلي فیما یخصُّ 
 

 ٥ دولة ۳
 

، ۲۰۲۱حزیران/یونیھ  ۳۰وحتى 
 كان لدى 

 

 ٦ دولة ٦۷
 

بروتوكول تشغیلي خاص  
مستند إلى بالكمیات الصغیرة نافذ 

  النص النمطي المنقَّح، ولدى
 

  ۷ دولة ۲۸
 

بروتوكول تشغیلي خاص  
بالكمیات الصغیرة نافذ مستند إلى 

 النص النمطي األصلي. 

https://www.iaea.org/sites/default/files/20/01/sg-agreements-comprehensive-status.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/20/09/sg-plan-of-action-2019-2020.pdf
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 ٤الصفحة  

 تنفیذ الضمانات  -جیم
 وضع وتنفیذ نُُھج الضمانات على مستوى الدولة  -۱-جیم

، في جملة أمور، بالتوضــیحات والمعلومات اإلضــافیة  GC(64)/RES/13رّحب المؤتمر العام في قراره   -۹
التكمیلیة للتقریر المتعلّق بإرـساء مفھوم لتنفیذ الـضمانات على مـستوى الدولة وتطویره (الوثیقة  الواردة في الوثیقة  

GOV/2013/38(  ) والوثیقةGOV/2014/41    وتصـویبھاCorr.1( ار إلى اعتزام الوكالة إبق اَء  (الوثیقة التكمیلیة) وأـش
مجلس المحافظین على علم بالتقدُّم المحَرز في وضـع وتنفیذ الضـمانات في سـیاق مفھوم الضـمانات على مسـتوى  

 الدولة.

وعملت الوكالة تدریجیاً على وضــــع وتنفیذ نُھج ضــــمانات على مســــتوى الدولة على النحو المبیّن في  -۱۰
ى الدولة وتنفِّذه فیما یخصُّ إحدى الدول، فإنَّ ذلك  وحین تضـع الوكالة نھج ضـمانات على مسـتو الوثیقة التكمیلیة.

ى تحقیقھا   نھا من تنفیذ جھود التحقُّق مع التركیز بصــورة أفضــل على أھداف الضــمانات ذات الصــلة المتوخَّ یمّكِ
وخالل الفترة المشـمولة بالتقریر، وضـعت الوكالة أو حّدثت نھج ضـمانات على مسـتوى الدولة   بشـأن تلك الدولة.

وبذلك یصــل مجموع  یخصُّ ثالث دول مرتبطة باتفاق ضــمانات شــاملة نافذ ولدیھا بروتوكول إضــافي نافذ.فیما 
 دولة.  ۱۳۳عدد الدول المرتبطة باتفاق ضمانات شاملة نافذ التي ُوضع لھا نھج ضمانات على مستوى الدولة إلى 

ــتأثر ھذه الدول البالغ عددھا  ــبة   ۱۳۳وتسـ ــب الكمیات ذات   ٪۹۷دولة بنسـ )  البال من جمیع المواد النوویة (حسـ
املة نافذ.  ۱۳۳وتتألف ھذه الدول البالغ عددھا   الخاضـعة لضـمانات الوكالة في الدول المرتبطة باتفاق ضـمانات ـش

وتوكول إـضافي نافذ واـستُخلص بـشأنھا االـستنتاج  دولة مرتبطة باتفاق ـضمانات ـشاملة نافذ ولدیھا بر ۷۰دولة من  
دولة مرتبطة باتفاق ضــمانات شــاملة  ۳٦دولة لدیھا بروتوكول كمیات صــغیرة)؛ و ۱۷األوســع نطاقاً (من بینھا  

 ۲٥(من بینھا   ۲۰۲۰نافذ ولدیھا بروتوكول إضـافي نافذ ولم یُسـتخلَص بعُد بشـأنھا االسـتنتاج األوسـع نطاقاً لعام  
دولة مرتبطة باتفاق ضــمانات شــاملة نافذ ولدیھا بروتوكول كمیات  ۲۷بروتوكول كمیات صــغیرة)؛ ودولة لدیھا  

مرتبطتان باتفاق ضمانات طوعي    ۱٤وھناك أیضاً دولتان صغیرة نافذ ولكن لیس لدیھا أي بروتوكول إضافي نافذ.
ن في الوثیقة التكمیلیة، فقد  وكما ھو مبیَّ  وبروتوكول إضــافي نافذ ُوضــع لھما نھج ضــمانات على مســتوى الدولة.

أُجِریت مشــاورات مع الســلطة الحكومیة و/أو اإلقلیمیة المعنیة عند وضــع وتنفیذ أي نھج ضــمانات على مســتوى  
  الدولة، ال سیما فیما یتعلق بتنفیذ تدابیر الضمانات في المیدان.

على مســتوى الدولة، واصــلت  ومن أجل زیادة ضــمان االتســاق وعدم التمییز في تنفیذ نھج الضــمانات   -۱۱
وعـند القـیام ـبذـلك، أـخذت الوـكاـلة في االعتـبار الخبرات المكتســــــبة   الوـكاـلة تحســـــین مـمارســـــات العـمل اـلداخلـیة.

والدروس المسـتفادة من وضـع وتنفیذ نُھج الضـمانات على مسـتوى الدولة فیما یخّص الدول الخاضـعة لضـمانات  
ز على تحســــین  وخالل الفترة المشــــمولة بالتقریر متكاملة. ، واصــــلت الوكالة تنفیذ مشــــروع مدَّتھ ســــنتان یرّكِ

  اإلجراءات الداخلیة المتَّبعة في إجراء تحلیل مسار االقتناء وفي وضع نُُھج الضمانات على مستوى الدولة.

ن الصــیغة المحدَّثة من إجراءات وضــع نُُھج الضــمانات على مســتوى الدولة غایات األداء التي   -۱۲ وتتضــمَّ
اة في النھج المعني. د مدى كثافة أنشـــطة الضـــمانات ووتیرتھا بما یكفل تحقیق األھداف التقنیة المتوخَّ وخالل   تحّدِ

، أنشـأت الوكالة فریقاً تفاكریاً یتألّف من خبراء ضـمانات  ۲۰۲۱الفترة الممتدة من آذار/مارس إلى حزیران/یونیھ  

 
 . فرنسا، والمملكة المتحدة ۱٤
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آنفة الذكر واختبارھا ومواصـلة تحسـینھا سـعیاً إلى ضـمان داخلیین السـتعراض الصـیغة المحّدثة من اإلجراءات  
  فعالیة وكفاءة الجھود الجاریة لتنفیذ الضمانات في أي دولة لدیھا نھج ضمانات على مستوى الدولة.

وتعود ھذه التحدیثات المدخلة على مجمل عملیة وضــع نُُھج الضــمانات على مســتوى الدولة بعدَّة فوائد   -۱۳
حیث تحقق العملیة المحدَّثة قدراً أكبر من االتـساق في وـضع نُُھج الـضمانات   الـسابقة غیر المحّدثة.  مقارنةً بالعملیة

ن االرتباط بین عملیة التخطیط ألنشــطة الضــمانات وتنفیذھا وعملیة تقییم الضــمانات   على مســتوى الدولة وتحســِّ
تـستمر األمانة في إبقاء الدول األعضـاء على عل على مـستوى الدولة. م بالعمل الھادف إلى تحقیق قدر أكبر من وـس

االتســـــاق في تنفـیذ نُھج الضــــــماـنات على مســـــتوى اـلدوـلة بـما في ذـلك من خالل عـقد اجتـماع تقني مكرس لـھذا  
 ۱٥الغرض.

 الحوار مع الدول بشأن المسائل المتعلقة بالضمانات  -۲-جیم

وعلى  األمانة المشـاركة في حوار مفتوح ونشـط مع الدول بشـأن المسـائل المتعلقة بالضـمانات.  واصـلت -۱٤
اجتماعاً تقنیاً رّكز على ما بذلتھ الوكالة من جھود رامیة إلى   ۲۰۲۱سـبیل المثال، عقدت األمانة في نیسـان/أبریل  

اإلضــافة إلى ذلك، اضــطلعت األمانة ب تعزیز تنفیذ الضــمانات في الدول التي لدیھا بروتوكوالت كمیات صــغیرة.
 أیضاً، خالل الفترة المشمولة بالتقریر، باألنشطة التالیة:

ــتین للمؤتمر العام إلطالق مبادرة   • تنظیم فعالیة جانبیة افتراضــیة على ھامش الدورة العادیة الرابعة والس
ــاملة الجدیدة لبناء القدرات (مبادرة كومباس). ــاركاً من جمیع   ۱۱۳الیة  واجتذبت ھذه الفع الوكالة الش مش

 أنحاء العالم؛

والمـشاركة في الفعالیة االفتراضـیة التي ُعِقدت باالـشتراك بین الوكالة ومكتب األمم المتحدة لـشؤون نزع   •
 The Tenth NPT Review Conference: IAEA Safeguards in the 21st Centuryالســــالح المعنونة  

ضـمانات الوكالة الدولیة للطاقة الذریة في القرن   عدم االنتشـار:المؤتمر االسـتعراضـي العاشـر لمعاھدة (
  الحادي والعشرین)؛

 Introduction to theوتـقدیم عرض بشـــــأن عـمل إدارة الضــــــماـنات خالل الحلـقة اـلدراســــــیة المعنوـنة •
IAEA: A Seminar for Diplomats  :حلقة دراســـــیة   (عرض تمھـیدي عن الوكالة الدولیة للطاقة الذریة

 للدبلوماسیین)؛

 عبر اإلنترنت.  ۱٦وعقد "سلسلة حلقات دراسیة شبكیة بشأن ضمانات الوكالة" •

 

 
 . GC(64)/RES/13من منطوق القرار  ۳۰، و۲۸، و۲۷الفقرات  ۱٥
ل شریط الفیدیو الخاص بالحلقة الدراسیة الشبكیة على نظام إدارة التعلّم الخاص بالوكالة، وھو اآلن متاح على العنوان التالي:    ۱٦ ُحّمِ

https://elearning.iaea.org/m2/course/view.php?id=693 . 

https://elearning.iaea.org/m2/course/view.php?id=693
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السید ماسیمو. أبارو، نائب المدیر العام لشؤون الضمانات یلقي كلمة خالل الحلقة الدراسیة المعنونة  
Introduction to the IAEA: A Seminar for Diplomats :حلقة   (عرض تمھیدي عن الوكالة الدولیة للطاقة الذریة

 دولیة للطاقة الذریة) دین كالما/الوكالة ال  دراسیة للدبلوماسیین) (الصورة مقدَّمة من:

 تعزیز تنفیذ الضمانات في المیدان  -۳-جیم

ــینات على فعالیة وكفاءة تنفیذ الضــمانات في المیدان. -۱٥ ــعیھا إلدخال تحس وتنطبق ھذه   واصــلت الوكالة س
ــینات على جمیع مراحل دورة الوقود النووي، وھي تنطوي على أوجھ التقدم المتعلقة بمعدات   ــمانات  التحسـ الضـ

  وكذلك نُُھج الضمانات.

  وجرى وضع أو تحدیث نُُھج/إجراءات الضمانات التي تخصُّ موقعاً أو مرفقاً بعینھ، فیما یتعلق بما یلي: -۱٦

ــتھلك في  • تطبیق نظام مزدوج لالحتواء والمراقبة في مرافق للخزن الجاف المؤقت للوقود المسـ
 ؛إسبانیا، وأسترالیا، والبرازیل، وكندا

السـتخدام الروتیني إلرسـال البیانات عن بُعد في مفاعالت الماء الخفیف ومرافق خزن الوقود  وا •
  المستھلك في سویسرا وفي مفاعالت الماء الخفیف في اإلمارات العربیة المتحدة؛

والتحقُّق من المواد النوویة في مفاعالت الماء الخفیف ومرافق خزن الوقود المستھلك ومحطات  •
 جة ومحطات اإلثراء في الیابان؛إعادة المعال
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وتنفـیذ نـظام لرســـــم الخرائط الســـــطحـیة ـباللیزر للتحقق من االحتواء في مرافق الخزن الـجاف   •
 للوقود المستھلك في كندا.

وواصـلت الوكالة، بدعم من الدول األعضـاء، االسـتعداد للتطبیق المسـتقبلي للضـمانات على أنواع جدیدة   -۱۷
ات الجیولوجیة، ومحطات كبســــلة الوقود المســــتھلك، ومرافق المعالجة الحراریة،  من المرافق (مثل المســــتودع

بیل المثال، تواصـلت التفاعالت بین الوكالة ومصـممي المفاعالت النمطیة   والمفاعالت النمطیة الصـغیرة). على ـس
دعم الخاصــة  الصــغیرة في إطار عدة مھام معنیة بإدراج الضــمانات في التصــمیم یُضــطلع بھا في ســیاق برامج ال

 بالدول األعضاء.

وتُواصــل الوكالة العمل على وضــع نھج یتَّســم بالفعالیة والكفاءة، بما في ذلك من خالل توفیر المكونات   -۱۸
من محطة تـشرنوبل   ٤المادیة، لتطبیق الـضمانات على المواد النوویة الموجودة في المفاعل المتـضرر في الوحدة  

ــمانات   م االحتواء المأمون الجدید.للقوى النوویة، والمغطَّاة بنظا ــع نھج الضـ ــلت الوكالة عملھا على وضـ وواصـ
الـخاص بنـقل الوقود المســـــتھـلك من مرافق الخزن الرـطب إلى مرافق الخزن الـجاف المؤـقت، وذـلك بـعد مرحـلة  

ق من وكفَلـَت مـعدات الضــــــماـنات المرّكـبة في مرافق التكییف والخزن الـجاف المؤـقت النـجاَح في التحقُّ  التكییف.
  عملیات نقل الوقود أثناء اختبار ساخن.

 

من محطة تشرنوبل للقوى النوویة   ٤مفتشو ضمانات الوكالة داخل نظام االحتواء المأمون الجدید في الوحدة 
 موظفي الوكالة) (الصورة مقدَّمة من:
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ومســتودع جیولوجي للتخلُّص  خطط لتشــیید مرفق مؤلف من محطة تغلیف    فنلنداوولدى كّلٍ من الســوید   -۱۹
ــتھلك. ــتودع جیولوجي، الذي تتعّھده   من الوقود المســ ــروع المرافق المؤلفة من محطة تغلیف ومســ ویتولى مشــ

الوكالة، تنســیق عملیة وضــع نُُھج ضــمانات محدَّدة خاصــة بالمرفقین المذكورین، وتقییم أســالیب التحقّق، وتحدید  
 یدة الخاـصة بالـضمانات والالزمة لتطبیق الـضمانات على ھذین المرفقین.االحتیاجات من المعدات والتقنیات الجد

  ویتمثل الھدف من ذلك في التوصُّل إلى صیغة مثلى من تدابیر الضمانات بحلول موعد بدء تشغیلھما.

ــنیع وقود خلیط   -۲۰ ــیید في المحطة الیابانیة لتصــ ــتمر في أعمال التشــ ر المســ ــبب التأخُّ وفي الیابان، وبســ
ــی ــمانات   دین، ظلَّت أنشـــطة التطویر والتنفیذ في ھذه المحطة محدودة.األكسـ ــلت الوكالة تحدیث نظم الضـ وواصـ

ومن غیر المتوقع أن یكتمل تشــــیید المحطة   المخطَّط لھا الالزمة الســــتیفاء متطلبات األمان الخاصــــة بالمحطة.
 .۲۰۲٤وإدخالھا في الخدمة قبل عام 

ــیما  -۲۱ ــمانات خاص بموقع فوكوشـ ــعت الوكالة نھج ضـ ــي في الیابان، وذلك من أجل تطبیق  ووضـ داییتشـ
الضــــمانات على المواد النوویة الموجودة في الموقع داخل مرافق الخزن ومرافق المفاعالت غیر المتضــــررة،  
والعـمل في الوـقت نفســـــھ على إـعادة التحقّق من عیـنات المواد النووـیة غیر المتضـــــررة التي أـخذت من وـحدات  

لوكالة العمل على وـضع نھج ـضمانات خاص بالعملیة المخطط تنفیذھا الـستعادة  وتواـصل ا المفاعالت المتـضررة.
حطام الوقود من المفاعالت المتضررة، بما یشمل تطبیق الضمانات على العملیات التي ستنفّذ في المرافق الجدیدة  

 المخطط تشییدھا لخزن حطام الوقود والخالیا الساخنة.

 تكنولوجیا المعلومات  -٤-جیم

صـلت الوكالة تحسـین البرمجیات الحاسـوبیة المسـتخدمة حالی�ا  وا -۲۲
 في مجال الضـــمانات كما واصـــلت اســـتحداث قدرات برامجیة جدیدة.

وركَّزت الوكالة على تحسین تجربة المستخدمین واالرتقاء بالتكنولوجیات  
الرئیســیة المســتعملة في البنیة األســاســیة لتكنولوجیا المعلومات، من أجل  

ــتیعاب    الوفاء على ــتخدمین المتغیِّرة واســ ــل باحتیاجات المســ نحو أفضــ
وقد أَّدَّت ھذه التحدیثات أیضـــاً إلى تمكین  التطورات التكنولوجیة الحدیثة.

د ة كوفـی ائـح ا ـج ارتـھ ات التي أـث دـی اح مع التـح ة من التكیُّف بنـج اـل   ۱۹-الوـك
  ومع تدابیر اإلغالق التي نفَّذتھا البلدان المضیفة.

، كان لدى إدارة الضــمانات  ۲۰۲۱حزیران/یونیھ   وبحلول نھایة -۲۳
وقد   بنداً نشــطاً مســجالً في ســجل أصــول الضــمانات.  ٥۸٫۰۰۰أكثر من  

ملیون یورو، ونُشـــرت ھذه البنود    ۲۳۸كلَّفت ھذه البنود اإلدارة أكثر من  
وفي إطار مـشروع اإلدارة   دولة. ٦۰لدعم أنـشطة الـضمانات في أكثر من 

التشـــغیلي ألصـــول الضـــمانات، وضـــعت اإلدارةُ  المتكاملة لدورة العمر 
اق فیما  ادات وضـمان االتـس تراتیجیةً إلدارة األصـول بُغیة توفیر اإلرـش اـس
یتعلق بإدارة دورة العمر التشـغیلي لجمیع أصـول الضـمانات، بما في ذلك  
معدات تكنولوجیا المعلومات، والمعدات الخاصــة بالضــمانات التي تدعم  

معدات والبرمجیات الحاسوبیة الخاصة بالمختبرات.  األنشطة المیدانیة، وال
ومن بین المكونات األســـاســـیة لھذه االســـتراتیجیِة إجراء دراســـة بشـــأن  

 ، كان۲۰۲۱في نھایة حزیران/یونیھ 
  لدى إدارة الضمانات أكثر من

 

۰۰۰ ٥۸  
 

بنداً نشطاً مسجالً في سجل أصول  
 الضمانات.

 وكلّفت ھذه البنود اإلدارة أكثر من
 

  ملیون یورو  ۲۳۸ 
 

ونُشرت ھذه البنود لدعم أنشطة  
  الضمانات في أكثر من

 

 دولة ٦۰
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عاماً، وخلصـت الدراـسة إلى أنَّ الوكالة ـستتمكَّن من الحفاظ   ۱٥توقعات النفقات التقدیریة الخاصـة باألصـول لمدة  
بما في ذلك    —ت في حال ظلَّت مســتویات التمویل التاریخیة  على الوضــع الحالي الســلیم لقاعدة أصــول الضــمانا

ــ    —المساھمات العادیة والمساھمات الخارجة عن المیزانیة   كما أثبتت   المقبلة. ۱٥مستقرةً على مدى السنوات الــ
مارات  ھذه الدراسة أنَّ االحتیاجات التمویلیة ھي احتیاجات تتقلّب بانتظام وأنھ قد جرى إنشاء مشروع جدید لالستث

وإجماالً، مكَّنت ھذه المبادرةُ الوكالة من تعزیز   الرأســمالیة الرئیســیة بھدف المســاعدة على مواجھة ھذه التقلبات.
 استبصارھا لالحتیاجات التمویلیة المطلوبة لصیانة أصول ضماناتھا وإحاللھا وتجدیدھا.

 تحلیل المعلومات  -٥-جیم

المعلوـمات المـتاـحة للوـكاـلة وذات الصــــــلة ـبالضــــــماـنات جزءاً جوھریـ�ا من عملـیة تقییم  یـُعدُّ تحلـیل جمیع   -۲٤
ــأنھا. ــمانات بش ــتنتاجات الض ــتخالص اس ــطة النوویة في الدولة المعنیة واس ــتنتاجات   األنش ــتخالص اس وعند اس

ــاق في إعالنات تلك الدولة، وتقاِرن ھذ ــأن دولة ما، تُجري الوكالة تحلیالً لالتس ــمانات بش ه اإلعالنات بنتائج  الض
ــائر ما یُتاح لھا من معلومات ذات صــلة بالضــمانات. ــطة التحقُّق التي نفَّذتھا الوكالة وس ودعماً لھذه العملیة،   أنش

تعتمد الوكالة على المعلومات المســتقاة من أنشــطة التحقُّق التي یضــطلع بھا في المیدان وفي المقر الرئیســي، بما 
عملـیات القـیاس غیر المتلف والقـیاس المتلف وتحلـیل العیـنات البیئـیة ومن البـیاـنات    في ذـلك النـتائج المســـــتـمدة من

وتعتمد الوكالة أیضــاً على طائفة متنوعة من المصــادر األخرى   التي ترســلھا معدات الوكالِة المرصــودة عن بُعد.
 ری�ا والمعلومات التجاریة.للمعلومات ذات الصلة بالضمانات، بما في ذلك الصور الملتقطة بالسواتل والمتاحة تجا

وواـصلت الوكالة تحدید المعلومات الجدیدة المفتوحة المـصدر ذات الـصلة بالـضمانات، وتحـسین العملیات، وتعزیز  
 المنھجیات واألدوات.

 

 موظفي الوكالة)  إحدى مفتشات ضمانات الوكالة بصدد أخذ عینة بیئیة (الصورة مقّدمة من:

وتیني تقاریر عن تقییم حصــر المواد بالنســبة لجمیع المرافق التي تحتوي على مواد  تُِعدُّ الوكالة بشــكل ر -۲٥
نوویة في حالة ســـائبة، مع وضـــع قائمة جرد أو تحدید حجم األنشـــطة لكل ما یتجاوز كمیة واحدة ذات بال من 



GC(65)/16 

 ۱۰الصفحة  

ــاق إعالنات الدول مع  المواد النوویة. ــر المواد ھو تقییم مدى اتسـ نتائج عملیات  والغرض من عملیات تقییم حصـ
التحقُّق التي تجریھا الوكالة، وذلك من خالل معالجة القیاســــات المأخوذة باســــتخدام القیاس غیر المتلف والقیاس  

 المتلف، وإخضاع تلك القیاسات للمطابقة والتحلیل اإلحصائي.

وباالسـتفادة من التطورات التقنیة التي شـھدھا مجال الصـور الملتقطة بالسـواتل والمتاحة تجاری�ا، تمّكنت   -۲٦
وفي الوقت المناسب، وكذلك على صور تاریخیة متأتیة من قوائم  صور  أكبر عدد من الالوكالة من الحصول على 

د الـصو وتم الحـصول على ـصور ذات درجة   ر الملتقطة بالـسواتل.الـصور اإللكترونیة الخاـصة بالجھات التي توّرِ
ــتبانة أعلى، وبشــكل محســن من حیث التوقیت، وذلك من أجل تحســین جودة عملیات تحلیل الصــور الملتقطة   اس

  بالسواتل وزیادة فعالیتھا من حیث التكلفة.

ادر العامة والداخلیة لتقییم  واسـتُخدمت البیانات التجاریة ذات الصـلة بالمجال النووي المسـتمدة من المصـ -۲۷
 مدى االتساق واالكتمال فیما یتعلق باألنشطة النوویة التي تعلن عنھا الدوُل للوكالِة.

 الخدمات التحلیلیة  -٦-جیم
یجري تحلیل العینات البیئیة وعینات المواد النوویة التي یجمعھا مفتشـو الضـمانات في مختبرات التحلیل   -۲۸

ا  الخاصـة بالضـمانات التا التي تضـمُّ مختبر المواد النوویة ومختبر    –بعة للوكالة والكائنة في زایبرـسدورف بالنمـس
وتضـــمُّ شـــبكة مختبرات   وفي مختبرات أخرى ضـــمن شـــبكة مختبرات التحلیل التابعة للوكالة. –العینات البیئیة  

ــيمختبراً مؤھَّالً في   ۲٤التحلیل   ــترالیا، واالتحاد الروسـ ــین ، وجمھوریة كوریا، والبرازیل، وألمانیا، وأسـ ،  الصـ
ــاو باإلضــافة   ، والمفوضــیة األوروبیة.الیابان، والوالیات المتحدة األمریكیة، وھنغاریا، والمملكة المتحدة ، وفرنس

إلى ذلك، تتولى الوكالة تشــغیل المختبر الموقعي في موقع روكاشــو بالیابان، وذلك ألغراض تحلیل عینات المواد  
  مع في ھذا الموقع.النوویة التي تُج

ا   -۲۹ ة ونقلـھ ات البیئـی ة والعیـن ات المواد النووـی ات جمع عیـن دعم اللوجســـــتي لعملـی ــاً اـل ة أیضـــ اـل وتوفِّر الوـك
ــاكل   وتحلیلھا. ــد جمیع مراحل ھذه العملیة، وذلك من أجل تحدید المشـ ــیة لرصـ ــرات أداء رئیسـ ــتخدم مؤشـ وتسـ

باإلضــافة إلى ذلك، تنفِّذ الوكالة برنامجاً صــارماً لمراقبة   .بجودة التوقیتتحســینات فیما یتعلق  المحتملة وإدخال  
رات تنفّذ بشــكل منتظم وتشــمل تقنیات التحلیل الرئیســیة ذات  الجودة، بما یشــمل إجراء تمارین مقارنة بین المختب

 الصلة بمجال الضمانات، وذلك لتوكید جودة النتائج التحلیلیة المتأتیة من جمیع أعضاء شبكة مختبرات التحلیل.

راء مطیاف كتلي جدید كبیر النـسق لألیونات الثانویة   -۳۰ وواصـلت الوكالة العمل على مـشروع یھدف إلى ـش
حالی�ا ومن أجل المحافظة على اسـتدامة القدرات في مجال  -وإدخالھ في الخدمة ومعایرتھ، لیحلَّ محل سـلفھ القائم  

روع، الذي یكتسـي أھمیة بالغة في تمكین الوكالة  ویمّول ھذا المشـ تحلیل الجسـیمات فیما یتعلق بنظائر الیورانیوم.
بالكامل من مـساھمات خارجة عن المیزانیة قدمتھا   من مواـصلة الوفاء بمـسؤولیاتھا في مجال التحقق ھو مـشروع،

ومن المخطط الشروع   ۲۰۲۰وقد ـصدر أمر ـشراء ھذه األداة الجدیدة في تـشرین الثاني/نوفمبر   عدة دول أعـضاء.
 .۲۰۲۲ا اعتباراً من الربع الثاني من عام  في أعمال تركیبھ

 المعدات والتكنولوجیا  -۷-جیم

قدَّمت الوكالة الدعم التقني دون انقـطاع ووفَّرت المـعدات ألنشــــــطة التحقُّق، وذلك رغم التـحدیات الـعدـیدة   -۳۱
ــطة ال .۱۹-والقیود المترتبة عن جائحة كوفید ــمانات المنفّذة في وفي المجمل، قدَّمت الوكالة الدعم التقني ألنشـ ضـ

ل في السـنوات األخیرة. ولُبِّْیت جمیع الطلبات المقدَّمة إلى اإلدارة بتوفیر   المیدان بمسـتوى مماثل للمسـتوى المسـجَّ
معدات الـضمانات والمعدات الوقائیة الـشخـصیة التي ـسیـستخدمھا المفتـشون والموظفون التقنیون أثناء تنفیذ أنـشطة  

  الضمانات في المیدان.
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وخالل الفترة المشـــمولة بالتقریر، أدَّت اســـتثمارات الوكالة في نظم نقل البیانات عن بُعد ونظم الرصـــد   -۳۲
ا في المحافظة على اســـتمراریة المعرفة بشـــأن   اآللي ونظم االحتواء والمراقبة المســـتخدمة في المیدان دوراً مھم�

ا من قـبل   المواد النووـیة والمـعدات الضـــــرورـیة الموجودة في المرافق التي قُیـِّدت أو أُجلـَّت إمـكانـیة مـعاینتـھا ـمادیـ�
بب جائحة كوفید ي الوكالة بـس ھاماً كبیراً في تحقیق أھداف الضـمانات التي   .۱۹-مفتـش ھم أداء ھذه النظم إـس وقد أـس

 وضعتھا الوكالة.

لقیاس غیر المتلف  وخالل الفترة المشمولة بالتقریر، تجاوزت درجة موثوقیة نُظم المراقبة الرقمیة ونُظم ا -۳۳
ورغم القیود   من الوقت. ٪۹۹ونُُظم الرصــد اآللي واألختام اإللكترونیة الھدَف المنشــود وھو اللیاقة التشــغیلیة في 

التي كان لھا أثر كبیر في أنشـطة الصـیانة التصـحیحیة والوقائیة    ۱۹-المفروضـة على السـفر بسـبب جائحة كوفید
رة، نجحت الوكالة في االضــطالع باألنشــطة التقنیة في المیدان بالمســتوى الالزم لضــمان تحقیق المعداِت    المقرَّ

 المركَّبِة األداَء المنشوَد.

ــعاعي للمفردات المعادة من  -۳٤ ــد اإلش ــعاعي للمعدات دون انقطاع خدمات الرص ــد اإلش وقدَّم مختبر الرص
وخالل الفترة المـشمولة   واألختام والعینات البیئیة.أنـشطة التحقُّق في المیدان، بما في ذلك مكونات نظم الضـمانات  

 مفردة. ۳۰ ٤۰۰بالتقریر، أجرى مختبر الرصد اإلشعاعي للمعدات رصَد التلوث السطحي لقرابة  

واســـتُحدث نظام قابل للنقل یكفل الحصـــول على البیانات من أجھزة الرصـــد اآللي للكواشـــف الشـــوكیة   -۳٥
واشـف الشـوكیة) لیحلَّ محلَّ النظم المتقادمة القائمة على ھذه األجھزة، وأیضـاً  (الجھاز المصـغَّر للرصـد اآللي للك

  لتلبیة الطلبات التشغیلیة العاجلة ألغراض أنشطة التحقُّق من الوقود المستھلك.

ــتخدامھا   -۳٦ وتطلَّب الجھد المبذول لتركیب المعدات وصــیانتھا واس
ــفر، واألیام  أیام عمل في  ۱۲۰۸في المیدان   المیدان، إضــافة إلى أیام الس

 المتعلقة بالحجر الصــــحي أو القیود األخرى المفروضــــة على الســــفر.
ــملت أیام العمل في المیدان المذكورة   ــاً ألنشــــطة   ۲۰۹وشــ ســ یوماً مكرَّ

من أیام العمل التفتیشــي بحســاب مجموع الوقت   ۱۱۳الضــمانات، منھا 
اـنات التقنیون ا ذـلھ خبراء الضــــــم ال  اـلذي ـب أعـم لمكلفون ـباالضـــــطالع ـب

 التفتیش.

ت الســلطات الحكومیة   -۳۷ وعلى غرار الســنوات الماضــیة، اســتمرَّ
واإلقلیمـیة المســـــؤوـلة عن تنفـیذ الضــــــماـنات في تزوـید الوـكاـلة ـبالموارد  
دات   ة مـع اـن ات وصــــــی اـن االت تصـــــمیم النظم وأمن البـی والحلول في مـج

  مھا استخداماً مشتركاً.الضمانات، بما في ذلك المعدات المأذون باستخدا

 تقییم فعالیة تنفیذ الضمانات  -۸-جیم
تقییم الفعالیة ھو عبارة عن عملیة تشـمل كل خطوة من خطوات   -۳۸

تنفـیذ الضــــــماـنات بـھدف تقییم ـمدى ـما أُحِرَز في إـطار أنشــــــطة التحقق  
المضـــــطلع بـھا في المـیدان وفي المقر الرئیســـــي من أـھداف فیـما یتعلق  

تـمد عملـیة تقییم فـعالـیة تنفـیذ الضــــــماـنات على الوـثائق  وتع ـبالضــــــماـنات.
الداخلـیة، من قبـیل وثائق النُُھج المعتـمدة فیـما یتعلق بالضــــــمانات وغیرھا 

وخالل الفترة الممتدة من 
إلى   ۲۰۲۰تموز/یولیھ  ۱

، تطلَّب ۲۰۲۱حزیران/یونیھ  ۳۰
ت الجھد المبذول لتركیب المعدا

  وصیانتھا واستخدامھا في المیدان 
 

  أیام ۱۲۰۸
 

عمل في المیدان إضافة إلى أیام  
السفر، واألیام المتعلقة بالحجر  

الصحي أو القیود األخرى المفروضة  
 على السفر. 
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من الوثائق المتعلقة بالضـمانات، وھي وثائق تخضـع الـستعراض من جانب اللجان على مـستوى اإلدارة والجھات  
  المسؤولة عن تقییم الضمانات.

ــات النظراء لخطط التنفیذ  وجرى الت -۳۹ ــتعراضــ ــمانات من خالل إجراء اســ قییم الداخلي لفعالیة تنفیذ الضــ
وتـُستعرض خطط التنفیذ الـسنویة المعتمدة في بدایة العام وذلك بھدف   الـسنویة ولتقاریر التقییم على مـستوى الدولة.

مقر الرئیســي كافیاً لتحقیق  ضــمان أن یكون مســتوى تخطیط أنشــطة الضــمانات المضــطلع بھا في المیدان وفي ال
ــنویة بما یكفل   أھداف الضــمانات لذلك العام. ــتعرُض خطط التنفیذ الس وبعد االضــطالع بأنشــطة الضــمانات، تُس

النـجاح في تنفـیذ األنشــــــطة المخطط االضـــــطالع بـھا، وعـند مواجـھة حاالت تنطوي على مســـــائل متعلـقة بتنفـیذ  
ویُتوقَّع أن یؤدي ھذا المـستوى اإلـضافي من التقییم الداخلي   المـسائل.  الـضمانات، تُتّخذ إجراءات كفیلة بتدارك ھذه 

 إلى زیادة تعزیز فعالیة تنفیذ الضمانات، كما أنھ یرفع من مستوى االتساق والتوحید في جمیع أنحاء اإلدارة.

لیة وكآ وتتولى لجان مشـــــتركة بین اإلدارات بانتظام اســـــتعراض تقاریر التقییم على مســـــتوى الدولة. -٤۰
صـة على مسـتوى اإلدارة   اسـتعراضـیة إضـافیة، یُعیِّن نائب المدیر العام لشـؤون الضـمانات كل سـنة أفرقةً مخصـَّ

  إلجراء استعراض النظراء للتقییم على مستوى الدولة بالنسبة لعدد من الدول المختارة.

ل نتائج أنشــــطة تقییم الفعالیة وتقدَُّم إلى اإلدارة العلیا ضــــمن  -٤۱ اإلدارة تقاریر بشــــأنھا تُحدَُّد فیھا وتُســــجَّ
ــى   ــوء على اإلجراءات الموصـ ــلّط فیھا الضـ ــینات ویُسـ ــات الجیدة والمجاالت التي تتطلب إدخال تحسـ الممارسـ

 باتخاذھا.

التعاون مع السـلطات الحكومیة واإلقلیمیة المسـؤولة عن تنفیذ الضـمانات وتقدیم    -۹-جیم
  المساعدة إلیھا

فعالیة ضـمانات الوكالة وكفاءتھا، إلى حد بعید، على فعالیة النظم الحكومیة لحصـر ومراقبة المواد  تعتمد   -٤۲
النوویة، والنظم اإلقلیمیة لحصـــر ومراقبة المواد النوویة، وعلى مســـتوى التعاون القائم بین الســـلطات الحكومیة  

 واإلقلیمیة المسؤولة عن تنفیذ الضمانات والوكالة.

ــمانات الوكالة، وذلك في   وقد اتََّخذ -٤۳ ــاھمت في تعزیز فعالیة وكفاءة تنفیذ ضــ عدد من الدول إجراءات ســ
 إطار المبادرات القائمة أو التي أُطلقت حدیثاً.

تعزیز فعالیة الســــلطاِت الحكومیة واإلقلیمیة المســــؤولة عن تنفیذ الضــــمانات   –مبادرة كومباس    -۱-۹-جیم
 اد النوویةوالنظِم الحكومیة لحصر ومراقبة المو

ة إلى تعزیز   -٤٤ ة دعم اـلدول في جھودـھا الرامـی ـمت لمواصــــــل ِمّ اس التي صـــــُ ادرة كومـب ة مـب اـل أطلـقت الوـك
واســتدامة فعالیة الســلطات الحكومیة واإلقلیمیة المســؤولة عن تنفیذ الضــمانات والنظم الحكومیة لحصــر ومراقبة 

،  ۲۰۱۹كومـباس على تعزیز المبادرة التي أُعِلن عنھا في عام وتعـمل مـبادرة   المواد النوویة الـخاصـــــة بـكل منـھا.
بھدف معالجة المجاالت المنطویة على صعوبات   ۲۰۲۰و ۲۰۱۹كما أنھا تـستند إلى الخبرات المكتسبة في عامي  

ــلطاِت   ــر ومراقبة المواد النوویة وعمل الســ ــمانات فیما یخص فعالیةَ عمِل النظِم الحكومیة لحصــ في تنفیذ الضــ
واســتناداً إلى ھذه الخبرات المكتســبة وإلى الدعم القائم ذي   یة واإلقلیمیة المســؤولة عن تنفیذ الضــمانات.الحكوم

نات الرئیســیة الخاصــة بمبادرة كومباس بغیة تزوید   الصــلة بالضــمانات المقدَّم إلى الدول، وضــعت الوكالة المكِوّ
ــاً لتلبیة االحتیاجا ــیصـ مة خصـ ــمَّ ــاعدة مثلى ُمصـ ت المحددة لدى ھذه الدول فیما یتعلَّق بنظمھا  الدول بحزمة مسـ

 الحكومیة لحصر ومراقبة المواد النوویة وسلطاتھا الحكومیة واإلقلیمیة المسؤولة عن تنفیذ الضمانات.
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ــبع دول -٥٤ ــاركة في ۱۷وأبدت س ــغیرة، اھتماماً بالمش ، بما في ذلك ثالث دول لدیھا بروتوكوالت كمیات ص
كومباس، وقد اختیرت ھذه الدول للمشـــــاركة في المرحلة التجریبیة للمبادرة حتى عام    المرحـلة التجریبیة لمبادرة 

وحدَّدت الوكالة والمسـؤولون المعیّنون في الدول المجاالت التي من شـأنھا أن تسـتفید إلى أقصـى حد من  .۲۰۲۲
نظٍم حكومیة لحصـر  المـساعدات المخـصـصة، وذلك بھدف تعزیز وتحقیق اـستدامة فعالیة ما یخّص ھذه الدوَل من 

عت خطط العمل   ومراقبة المواد النوویة وســــلطاٍت حكومیة وإقلیمیة مســــؤولٍة عن تنفیذ الضــــمانات، كما ُوضــــِ
ورغم التحدیات اللوجسـتیة التي أثارتھا   المناسـبة الخاصـة بمبادرة كومباس وذلك بالتشـاور مع ھؤالء المسـؤولین.

د ة كوفـی ائـح ل ـھ۱۹-ـج ذ خطط العـم ِرع في تنفـی ام  ، شـــــُ ل ـع د  ۲۰۲۱ذه في أواـئ ا عـق ة أمور منـھ ، من خالل جمـل
اجتماعات افتراضیة، وتنظیم فعالیات عن بعد في مجالي التواصل الخارجي وبناء القدرات، وشراء معدات تھدف  

رة   إلى تعزیز القدرات التقنیة للســــلطات الحكومیة واإلقلیمیة المســــؤولة عن تنفیذ الضــــمانات. وتبلغ المدة المقرَّ
رة كومباس خمس سنوات، اثنتان منھا على المستوى التجریبي، أما التكالیف المرتبطة بتنفیذ المبادرة فتُغطى لمباد

 باألساس عبر استخدام الموارد الخارجة عن المیزانیة.

 المبادرات األخرى التي تعزز التعاون مع السلطات الحكومیة واإلقلیمیة  -۲-۹-جیم

األرجنتینـیة لحصـــــر ومراقـبة المواد النووـیة  -ت مع الھیـئة البرازیلـیةواصــــــلت الوـكاـلة إجراء مـناقشـــــا -٤٦
وواصــلت   والمفوضــیة األوروبیة بھدف توثیق التعاون وتعزیز فعالیة وكفاءة تنفیذ الضــمانات في الدول المعنیة.

التحقق الطوـیل األـجل ف ة ـب ات المتعلـق ــدي للتـحدـی اِن على التصـــ اـب َل مع الـی ة العـم اـل ة للوـك ابـع ل ـت ة عـم ي موقع فرـق
 فوكوشیما داییتشي.

ــاریة التابعة للوكالة  -٤۷ ــتشــ ُد الوكالةُ الدول، بناء على طلبھا، بالخدمة االســ والمعنیة بالنظام الحكومي  وتزّوِ
ــر   ــاء وتعزیز النظم الحكومیة لحصـ لحصـــر ومراقبة المواد النوویة، وبالمشـــورة والتوصـــیات فیما یتعلق بإرسـ

ــمولة بالتقریر، لم تُجر أي بعثة  ومراقبة المواد النوویة. وخالل الفترة المشـ
الحكومي في إطار الـخدمة االســـــتشـــــاریة الـتابـعة للوكالة والمعنـیة بالنـظام  

 .۱۹-لحصر ومراقبة المواد النوویة، وذلك بسبب جائحة كوفید

، عـقدت الوـكاـلة اجتـماـعاً تقنـیاً بشـــــأن  ۲۰۲۱وفي نیســـــان/أبرـیل   -٤۸
تحســین البنیة األســاســیة الوطنیة الخاصــة بالضــمانات لدعم األخذ بالقوى  

َح من قبل حكومات بلدانھم للمشــــاركة .النوویة في االجتماع ســــتة  وُرشــــِّ
ل  التي  وـستـُستخدم النتائج   دولة عـضواً. ۲۹عون مـشاركاً من وـسب إلیھا  تَوصـَّ

ــة  ــیة خاصـ ــاسـ ــاء بنیة أسـ ــادیة حول كیفیة إنشـ ھذا االجتماع كوثیقة إرشـ
ومن ـشأن ھذه   بالـضمانات بالنـسبة للبلدان التي تـستھل برامج للقوى النوویة.

لتوصــل إلى  الوثیقة مســاعدة الدول المســتجدة في مجال القوى النوویة في ا
ــمانات   ــة بالضـ ــیة الالزمة الخاصـ ــاسـ ــل فیما یتعلّق بالبنیة األسـ فھم أفضـ
واألنشــطة ذات الصــلة الضــروریة لتنفیذ برنامج للقوى النوویة، وذلك في 

 سیاق ما لھذه البلدان من التزامات دولیة متعلقة بالضمانات.

والبعثـات التي تجریھـا الوكـالـة في إطـار خـدمـة االســـــتعراض   -٤۹
امل للبنیة األســـاســـیة النوویة ھي بعثات مصـــممة لمســـاعدة الدول  المتك

األعضـــــاء، بـناء على طلبـھا، في تقییم ـحاـلة بنیتـھا األســـــاســــــیة الوطنـیة  
ة. امج للقوى النووـی ات التي تجرى في  ألغراض األخـذ ببرـن وتغطي البعـث

ــألة  ۱۹إطار ھذه الخدمة   ــیة، إحداھا مســ ــاســ ــألة تتعلق بالبنیة األســ مســ
ــمانات ــع ، والضـ ــائل یتعیَّن النظر فیھا خالل مختلف مراحل وضـ ھي مسـ

 
 . المملكة العربیة السعودیة ، ومالیزیا، وغواتیماال، ورواندا، وتركیا، وأوزبكستانو ،األردن ۱۷

 
 

خالل الفترة الممتدة من 
  ۲۰۲۰تموز/یولیھ  ۱

  ،۲۰۲۱حزیران/یونیھ  ۳۰و
  عقدت الوكالة

 

٥ 
 

  دورات تدریبیة وطنیة و
 

۳ 
 

 دورات دولیة أو إقلیمیة
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ــمانات في بعثتین في   .۱۸برنامج للقوى النوویة ــمولة بالتقریر، شــارك موظفون من إدارة الض وخالل الفترة المش
 إطار ھذه الخدمة أجریتا في أوزبكستان وسري النكا.

ووطنیة تھدف إلى مـساعدة الدول األعـضاء في بناء  وواـصلت الوكالة عقد دورات تدریبیة دولیة وإقلیمیة   -٥۰
بة للتعلیم المختلط،   قدراتھا على تنفیذ التزاماتھا المتعلقة بالضـمانات. وأُعید تصـمیم الدورات وإعدادھا لتكون مناـس

وعلى  وـشملت ھذه العملیة وحدات للتعلّم اإللكتروني، ومكونات خاـصة بالتعلم الذاتي، وقاعات دراـسیة افتراـضیة.
  مدى السنة الماضیة، عقدت الوكالة خمَس دورات تدریبیة وطنیة وثالث دورات دولیة أو إقلیمیة.

ونُظمت ثالث دورات دولیة بشـــأن النظم الحكومیة لحصـــر ومراقبة المواد النوویة: عقدت دورتان منھا  -٥۱
ان   اـب التعـاون مع الـی ـب ة  الـث دت الـث ة، وعـق ات المتحـدة األمریكـی التعـاون مع الوالـی دیھـا  ـب دول التي ـل فیمـا یخص اـل

 بروتوكوالت كمیات صغیرة.  

مت أربع دورات تدریبیة على المســـتوى الوطني. -٥۲ وشـــملت ھذه   وبناًء على طلب الدول األعضـــاء، نُّظِ
الدورات ما یلي: دورة تدریبیة وطنیة بشـأن النظم الحكومیة لحصـر ومراقبة المواد النوویة ُعقدت افتراضـیاً على  

فیما یخص أرمینیا؛ وحلقة دراسـیة شـبكیة ودورة تدریبیة وطنیة بالحضـور الشـخصـي بشـأن تنفیذ    مدى أسـبوعین
الـضمانات في المرافق التي تحتوي على مواد في حالة ـسائبة فیما یخص مـصر؛ ودورة تدریبیة وطنیة بـشأن تنفیذ  

  الضمانات في المملكة المتحدة.

طاولة بھدف دعم الدورات التدریبیة التي نظَّمتھا الدول   واســتقدمت الوكالة المحاضــرین وأجرت تمارین -٥۳
وشــاركت الوكالة في حلقات دراســیة شــبكیة شــتى عقدتھا الوالیات المتحدة   األعضــاء والمفوضــیة األوروبیة.

األمریكیة بـشأن تنفیذ الضمانات والصمود التنظیمي واالستعداد لالضطالع باألنشطة المیدانیة، وفي دورة تدریبیة  
ــر ومراقبة المواد النوویة نظمتھا الیابان.دولی ــة بالنظم الحكومیة لحص ــاً في دورة   ة خاص ــاركت الوكالة أیض وش

  تدریبیة دولیة بشأن البروتوكول اإلضافي نظمتھا الیابان.

وواصـلت الوكالة أیضـاً توسـیع بوابة إعالنات الدول والترویج السـتخدامھا، وھذه البوابة ھي عبارة عن  -٥٤
على شــبكة اإلنترنت یدعُم تبادل الرســائل بین الوكالة والســلطات الحكومیة واإلقلیمیة المســؤولة    –نظام آمن قائم  

للســلطات الحكومیة واإلقلیمیة المســؤولة عن   وعبر اســتخدامھا بوابة إعالنات الدول، یمكن عن تنفیذ الضــمانات.
تنفیذ الضــمانات تزویُد الوكالة بمجموعة واســعة من الوثائق بما في ذلك التقاریر المتعلقة بحصــر المواد النوویة،  
وإعالنات البروتوكول اإلـضافي، واـستبیانات المعلومات التـصمیمیة، وتلقي الرـسائل التعقیبیة الواردة من الوكالة،  

ویُعدُّ أمن البیانات ســمة رئیســیة من ســمات بوابة إعالنات الدول، تُســتخدم في إطارھا  بشــكل ســریع وآمن.وذلك  
وباإلضـافة إلى ذلك، تـسمح بوابة إعالنات الدول   عدة مـستویات أمنیة داعمة تھدف إلى ضـمان ـسریة االتصـاالت.

 الیل أكثر كفاءة بشـأن البیانات الواردة.بتحسـین التكامل مع التطبیقات األخرى الخاصـة بالضـمانات، وبإجراء تح
وبھدف تعزیز الذاكرة المؤســـســـیة، تتیح بوابة إعالنات الدول أیضـــاً ســـجالً زمنیاً إلكترونیاً تُحفظ فیھ الرســـائل  

 المتبادلة بین الوكالة والسلطات الحكومیة واإلقلیمیة المسؤولة عن تنفیذ الضمانات.

 

 
 Milestones in the Developmentللحصول على المزید من المعلومات في ھذا الصدد، یرجى االطالع على منشور الوكالة المعنون    ۱۸

of a National Infrastructure for Nuclear Power  ) (العدد   المعالم المرحلیة البارزة إلنشاء بنیة أساسیة وطنیة للقوى النوویة  
NG-G-3.1  الصیغة المنقحة)Rev.1) ۲۰۱٥) من سلسلة الطاقة النوویة الصادرة عن الوكالة.(  



GC(65)/16 
 ۱٥الصفحة  

 

 الضماناتالقوى العاملة في مجال   -۱۰-جیم

ر كذلك النھج الذي تتبعھ   -٥٥ رت المعارف والمھارات المطلوبة من القوى العاملة في الوكالة، یتطوَّ كلـما تطوَّ
وتضـــطلع اإلدارة بانتظام بعملیتي تخطیط القوى العاملة والتنبؤ بھا، كجزء من  الوكالة في تخطیط قواھا العاملة.

ــع البرنامج والمیزنة، و ــة بوضـ ــطة المعیاریة المنفذة فیما یتعلق بالموارد  العملیة الخاصـ ــاً كجزء من األنشـ أیضـ
 البشریة.

وتعـمل الوـكاـلة ـباســـــتمرار على تـحدـیث منـھاجـھا الـتدریبي لضــــــمان تزوـید موظفي الوـكاـلة ـبالمـعارف   -٥٦
ة ألداء دورھم. ارات الالزـم اءات ا والمـھ ة لتعزیز الكـف مـَ ة مصـــــمَّ ُد في المرافق النووـی دورات التي تُعقـَ ة  واـل لعملـی

ــمانات في المیدان. ــمانات بتدریب فعَّال ومتكامل   الالزمة لتنفیذ الضـ وتمِكّن ھذه الدورات من تزوید موظفي الضـ
ــمن بیئة واقعیة. ــتعداد لعملیات التفتیش   ضـ ــین على االسـ وعلى وجھ التحدید، یعّزز ھذا التدریب من قدرة المفتشـ

أنھا.والتحقق من المعلومات التصـمیمیة والمعاینة التكمی وتھدف الدورات   لیة وتنفیذ ھذه العملیات وتقدیم تقاریر بـش
ــتخدام تقنیات   ــمانات باسـ ــلة بالضـ ــي إلى تطویر مھارات تحلیل المعلومات ذات الصـ التي تُعقد في المقر الرئیسـ

  مختلفة، بما في ذلك أدوات التحلیل التعاونیة.

رت القیود التي فرضتھا جائحة   -٥۷ ــَّ على الصعید العالمي بشكل كبیر في برنامج التدریب    ۱۹-كوفیدوقد أثـــ
وتعیََّن إعادة تصـمیم معظم أنشـطة التدریب في المقر الرئیسـي وتعدیلھا وفقاً للوائح المعمول بھا  الخاص بالوكالة.

،  دورة ۱۱۰وبلغ عدد الدورات المعروـضة  .۱۹-في ھذا الـصدد من أجل التخفیف من مخاطر انتقال عدوى كوفید
 بید أن القدرة على عقد ھذه الدورات داخل المرافق تقلّصت بشكل كبیر.

 
 موظفي الوكالة) موظفي الوكالة بصدد تسجیل دورة تدریبیة عبر اإلنترنت (الصورة مقّدمة من: أحد
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ــأن   -٥۸ ــمیم الدورة التمھیدیة بشـ ــة  وقد أعید تصـ ــمانات الوكالة الخاصـ ضـ
ــي وذلك قبل   ــاً بالتعلم االفتراضـ ــمن مكّوناً خاصـ ــین الجدد لكي تتضـ بالمفتشـ

ویتیح ذلك للمفتشـــین الجدد الفرصـــة للبدء في التعلم لكي  انطالق ھذه الدورة.
 یُلموا بعمل الوكالة وأساسیات الضمانات بالوتیرة التي تناسبھم.  

جدد لالضــطالع بعملھم في األقســام  وســعیا منھا لتحضــیر المفتشــین ال -٥۹
ــأن   ــة بكل منھم، تدمج اإلدارة برنامجاً توجیھیاً في الدورة التمھیدیة بش الخاص

ــمانات الوكالة. ھٌ یعتبر بمثابة   ضـ وكجزء من ذلك، یُعیَُّن لكل مفتش جدید ُموّجِ
ــأن ضـــمانات الوكالة ویقدم المســـاعدة فیما   مورٍد طوال الدورة التمھیدیة بشـ

ــاً االحتیاجات    ام محددة تتطلب قیادة موّجھ.یتعلق بمھ وتؤخذ في االعتبار أیض
في مجال التطویر بالنســـبة لجمیع الموظفین العاملین في اإلدارة وذلك ضـــمن  
ن الموظفین   ــي التي تُمّكِ ــخصـ ــنوي الشـ ــة بتطویر األداء السـ خططھم الخاصـ

   والمدیرین من مناقشة أھداف التطویر واالتفاق علیھا.

ة إلى تدریب موظفي األمانة، تواصـل الوكالة دعم تنمیة القوى  باإلضـاف -٦۰
ومن أجل توســیع نطاق إتاحة فرص  العاملة في مجال الضــمانات حول العالم.

التعلم ذي الـصلة بمجال الـضمانات، أطلقت الوكالة موقع التعلم اإللكتروني في 
 ، وذلك كجزء من استراتیجیتھا للتعلم عن بعد.  ۱۹مجال الضمانات

ــمانات لخریجي الجامعات   -٦۱ بین في مجال الضـ ومن خالل برنامج المتدّرِ
ین كفاءة   مة لتحـس بان والفنیین المبتدئین، تتیح الوكالة فرصـاً للتطویر مصـمَّ الـش

ویمكن ـھذا الـتدرـیب   المـتدربین ومـھاراتھم التقنـیة في مـجال تنفـیذ الضــــــماـنات.
التطبیقات الـسلمیة للتقنیات  أیـضاً من توـسیع نطاق معارف المتدربین في مجال 

متدربون   ۲۰۲۰وشـــارك في دورة التدریب لعام   النوویة وتنفیذھا في بلدانھم.
،  أنغوال، وإندونیسیا، واإلمارات العربیة المتحدة ، واألردن من تسعة بلدان ھي:

وقد   .المملكة العربیة الســعودیة، ومالیزیا، والســنغال، وســري النكا، وتونسو
 مع مراعاة عامل التكافؤ بین الجنسین.اختیر المشاركون 

وتماشـیاً مع سـیاسـة الوكالة للمسـاواة الجنسـانیة والتدابیر الخاصـة من  -٦۲
انیة   اواة الجنـس اني، تلتزم إدارة الضـمانات بدعم المـس أجل تحقیق التكافؤ الجنـس
وتســعى إلى تعزیز الجھود الرامیة إلى الترویج للتكافؤ الجنســاني في أوســاط  

كذلك العتبارات تعمیم المنظور الجنســاني في األنشــطة البرنامجیة  موظفیھا و
 ذات الصلة.  

 من جمیع الوظائف الثابتة في اإلدارة. ٪۳٦، كانت النساء یشغلن نسبة  ۲۰۲۱حزیران/یونیھ   ۳۰وحتى  -٦۳
من  ٪۲٦نـسبة    ووفقاً لنتائج تحلیل ـسجل األداء الخاص بمـسألة المـساواة بین الجنـسین داخل اإلدارة، ـشغلت النـساء

من مناصـب مفتشـي الضـمانات   ٪۲٤وباإلضـافة إلى ذلك، شـغلت النسـاء   الوظائف في الفئة الفنیة والفئات العلیا.
  من المناصب برتبة رئیس قسم وما فوقھا. ٪۱٥التابعین لشعب العملیات والمكتب المعني بالتحقُّق في إیران، و

 
 . https://elearning.iaea.orgنظام إدارة التعلّم الخاص بالوكالة متاح على العنوان التالي:  ۱۹

  ۲۰۲۱حزیران/یونیھ  ۳۰حتى 
  كان،

 

۳٦ ٪ 
 

من الموظفین الدائمین العاملین  
 في اإلدارة من النساء.

 
 وشغلت النساء 

 

۲٦٪  
 

من الوظائف في الفئة الفنیة  
  والفئات العلیا، و

 

۲٤٪  
 

من مناصب مفتشي الوكالة 
العاملین في شعب العملیات 
والمكتب المعني بالتحقُّق في 

  إیران، و
 

۱٥٪  
 

من المناصب برتبة رئیس قسم 
 وما فوقھا.

 

 

https://elearning.iaea.org/
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حات على التقدم للوظائف في إطار عملیات التوظیف،  وكثّفت اإلدارة أنشــطتھا الرامیة إلى تشــجی -٦٤ ع مرشــَّ
ــاني في لجان   ــین تحقیق التوازن الجنسـ ــمان تحسـ ــدد وضـ ــل الخارجي في ھذا الصـ وذلك لتعزیز فرص التواصـ

  التوظیف.

  إدارة الجودة  -۱۱-جیم
بإدارة الضـــمانات الوســـائَل  ولضـــمان تنفیذ الضـــمانات بنزاھة وفعالیة وكفاءة، یوفر نظام إدارة الجودة   -٦٥

وكجزء من نظام إدارة الجودة، تجري إدارة الضـــمانات   الالزمة لإلشـــراف على عملیات الضـــمانات الرئیســـیة.
وأثناء الفترة المشــــمولة بالتقریر،   عملیات مراجعة وتقییم داخلیة للجودة بغیة تحدید أداء عملیاتھا ومدى فعالیتھا.

لیات مراجعة داخلیة للجودة، وأكملت تقییماً ـشامالً لمدى نـضج إطار العملیة الذي  بدأت اإلدارة في إجراء أربع عم
ــعتھ اإلدارة. ــلت اإلدارة تنفیذ أنشــــطة أخرى في مجال إدارة الجودة ترتبط بتقدیم تقاریر الحاالت،   وضــ وواصــ

 وتحلیل األسباب الجذریة، وإدارة المعارف، وتحسین العملیات، ومراقبة الوثائق.

 القدرة على الصمود   -۱۲-جیم
وأدت الخطط التي اعتمدتھا اإلدارة فیما یتعلق باسـتمراریة األعمال والتعافي من الكوارث دوراً اسـاسـیاً   -٦٦

ــتھ جائحة كوفید ــتمرار العملیات في ظل ما فرضـ ــمان اسـ ــعید العالمي. ۱۹-في ضـ واتُِّخذت   من قیود على الصـ
ــفر وذلك ــمانات في المیدان دون    ترتیبات مرنة ومأمونة فیما یتعلق بالس ــطة الض ــل تنفیذ أنش ــمان تواص بغیة ض

وـقد عـمل  انقـطاع، مع توفیر ـما یلزم من الرـعاـیة والحـماـیة فیـما یتعلق بصــــــحة الموظفین المشـــــاركین ورـفاھھم.
الفریق المعني بضـمان اسـتمراریة األعمال على مسـتوى اإلدارة على تیسـیر اسـتھالل وقیادة عدد من المبادرات  

وذلك بغیة مسـاعدة العملیات اللوجسـتیة في المیدان وفي المقر الرئیسـي على التكیف مع البیئة السـریعة    الرئیسـیة
وجرى العمل على وضــع نظم معلومات تتســم بالمرونة وتوســیع نطاقھا بغیة ضــمان أن یتمكن الموظفون   التغیّر.

 من أمن المعلومات.من أداء مھامھم عن بعد مع الحفاظ على الرغم من ذلك، على مستوى عاٍل 

وكان أحد محاور  وواصـلت إدارة الضـمانات جھودھا لضـمان اسـتمراریة األعمال والتعافي من الكارثة. -٦۷
ل. اء ـھذا الـحدث المعطـّ ات المھـمة وتوافر المعلوـمات أثـن اظ على اســـــتمرار العملـی ام،   ـھذا الجـھد الحـف وخالل الـع

ــبكة  اختَبََرت اإلدارةُ بنجاح جاھزیة الحلول   ــأن ھذه الحلول من أجل تعزیز موثوقیة شـ التقنیة وأجرت تجارب بشـ
تكنولوجیا المعلومات ونظم المعلومات الخاصة بالضمانات في مركز فیینا الدولي، مع العمل في الوقت نفسھ على  

ل التعافي  كما تواصــلت الجھود الرامیة إلى تأمین موارد كافیة إلنشــاء قدرات في مجا تقلیص التكالیف اإلجمالیة.
 من الكوارث في مباني الوكالة في زایبرسدورف.

وأمعـنت اإلدارة في تحســـــین نھجـھا   ۲۰وال یزال أمن المعلوـمات المتعلـقة ـبالضــــــماـنات یشــــــكل أولوـیة. -۸٦
  المتكامل إزاء األمن في مجاالت أمن المعلومات، واألمن المادي، واستمراریة األعمال، والتعافي من الكوارث.

زت جھود اإلدارة على تعزیز اإلجراءات الدفاعیة ضد محاوالت وفیما  -٦۹ یتعلق بمجال أمن المعلومات، ُرّكِ
وأُجري عدد من التقییـمات األمنـیة لتـحدید مواطن الضـــــعف الـكامـنة في نظم   االختراق اإللكتروني االســـــتـھدافـیة.

ة أیضــاً على تحســین نســق األمن وعملت اإلدار المعلومات على مســتوى اإلدارة ومعالجتِھا في الوقت المناســب.
 وعملیات الصیانة المؤتمتة فیما یخصُّ ھذه النظم.

ــاً لفائدة الموظفین   -۷۰ ــیصــ َل تقدیم التدریب في مجال التوعیة بأمن المعلومات، حیث ُعِقدت خصــ ــَ وتَواصــ
وأُجِرـیت اختـبارات عبر    والمنتســـــبین الـجدِد دوراٌت ـبالحضـــــور كـفاـحاً ودورات على اإلنترـنت في ـھذا المـجال.

  ھجمات تصیّد ُخلّبیة بالبرید اإللكتروني لقیاس فعالیة التدریب المقدم في ھذا المجال.

 
 . GC(64)/RES/13ر من منطوق القرا  ۸۳الفقرة  ۲۰
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ــمان فعالیة وكفاءة نظام إدارة   -۷۱ ــروع تجریبي لتقییم تكنولوجیات وتقنیات األمن المادي لضـ ــتُِھّل مشـ واسـ
  األمن المادي الخاص باإلدارة.

 تقاریر الضماناتتقدیم   -۱۳-جیم

ــتنتاجات الضــــمانات لعام   -۷۲  ۲۰۲۰تقریر تنفیذ الضــــمانات لعام  في  ۲۰۲۰قدَّمت األمانة تقریراً عن اســ
ن أیضــاً بیانات عن أعداد وأنواع المرافق واألماكن الواقعة خارج المرافق    ،)GOV/2021/23(الوثیقة   الذي تضــمَّ

ــمانات، وجھود التفتیش، والتكالیف ذا ــعة للضــ ــمانات.الخاضــ ــلة المتعلقة بتنفیذ الضــ وأحاط مجلس   ۲۱ت الصــ
، وأذن بنشـــــر "بـیان الضــــــماـنات لـعام  ۲۰۲۱المـحافظین علـماً ـبالتقریر في اجتـماـعھ المعقود في حزیران/یونـیھ  

 ۲۲"." و"خلفیة بیان الضمانات والموجز۲۰۲۰

 

  )GOV/2021/23(الوثیقة  ۲۰۲۰تقریر تنفیذ الضمانات لعام 

 
 . GC(64)/RES/13ر من منطوق القرا  ۳۹الفقرة  ۲۱
  " و"خلفیة بیان الضمانات والموجز" متاحان على الرابط التالي:۲۰۲۰"بیان الضمانات لعام  ۲۲

2020.pdf-sir-https://www.iaea.org/sites/default/files/21/06/statement. 
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  التخطیط البرنامجي  -۱٤-جیم

ر والتخطیط للمســاعدة على ضــمان اســتمرار تنفیذ   -۷۳ تضــطلع إدارة الضــمانات بأنشــطة داخلیة للتبصــُّ
وتســاھم ھذه األنشــطة فیما یلي: التعامل مع زیادة عبء العمل في ســیاق   الضــمانات بفعالیة وكفاءة في المســتقبل.

الطلبات الجدیدة واالســتجابة لھا؛ ومواكبة التكنولوجیا واالبتكار؛ والمحافظة على القوى  الموارد الثابتة؛ واســتباق  
ــیة؛ وتعزیز األداء والقدرة على الصــــمود في  العاملة في مجال الضــــمانات والمحافظة على المعرفة المؤســــســ

 المؤسسة.

وأھمیة مواصـــلة القیام عن كثب برصــــد  التأثیر المحتمل لألحداث الخارجیة العالمیة   ۱۹-وأظھر كوفید -۷٤
، أجرت الوـكاـلة تحلیال شـــــامال للبیـئة  ۱۹-وعـقب تفشـــــي ـجائـحة كوفـید وتحلـیل التغیرات في بیـئة عـمل الوـكاـلة.

تراتیجیة اإلدارات، بما في ذلك خطتھا للبحث والتطویر، التي   تعراض اـس اد بھ في اـس ترـش الخارجیة المتغیرة لالـس
  بدأت في تحیینھا في الربیع.

وتعتـمد الوـكاـلة على برامج اـلدعم الـخاصـــــة ـباـلدول األعضـــــاء لتعزیز ـقدراتـھا التقنـیة فیـما یتعلق بتنفـیذ   -۷٥
وخالل الفترة المشــمولة بالتقریر، بدأت الوكالة أیضــا في تعزیز الشــراكات مع الكیانات غیر   أنشــطة الضــمانات.

،  ۲۰۲۱-۲۰۲۰تنفیذ في مجال التحقق النووي  للفترة  دعم التطویر وال  برنامجوـشرعت الوكالة في تنفیذ   التقلیدیة.
ق من خالل تـحدـید مـجاالت البـحث   اـلذي ـیدعم، إلى ـجاـنب خـطة البـحث والتطویر، ـقدرات الوـكاـلة على التحقــــــــــَّ
والتطویر ذات الصـــلة بالضـــمانات، ومن خالل اإلبالغ باحتیاجات البحث والتطویر ذات األولویة وأنواع الدعم  

 لتلبیة ھذه االحتیاجات.الخارجي الالزمة  
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