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 ۲۰۲٥-۲۰۲۲خطة األمن النووي للفترة 
  

 تقریر من المدیر العام 
  

  مقدمة -ألف
ــؤولیة عن األمن النووي داخل أّيِ دولة   -۱ ــاء من خالل قرارات المؤتمر العام أّن المس أّكدت الدول األعض

تقع بالكامل على عاتق تلك الدولة، وأنّھا تضـع في اعتبارھا مسـؤولیات كل دولة عضـو، وفقاً لاللتزامات الوطنیة  
من النووي الفـعال والشـــــاـمل لجمیع المواد  واـلدولـیة الـخاصـــــة بـكل منـھا، عن الحـفاظ في جمیع األوـقات على األ

 النوویة والمواد المشعة األخرى.  

وقد قّدمت الوكالة، بناء على الطلب، المســـاعدة إلى الدول ودعمت جھود ھذه الدول الرامیة إلى إرســـاء   -۲
تدریب  وتحســـین النظم الوطنیة لألمن النووي وذلك منذ أوائل ســـبعینیات القرن الماضـــي عندما بدأت في تقدیم ال

ة. ادـی ة الـم اـی ال الحـم ص في مـج افظین في آذار/ـمارس    المخصـــــَّ على أول خـطة عـمل   ۲۰۰۲ووافق مجلس المـح
ــعتھا الوكالة بھدف الحمایة من اإلرھاب النووي ــاملة وض ــاء آلیة۱ش   ، للتمویل  ةطوعی  ، وإلى جانب ذلك على إنش

وافق مجلس المحافظین على خطط   كما  ھي صــــندوق األمن النووي وذلك من أجل المســــاعدة في تنفیذ الخطة.
   .۲۰۱۷٥، و۲۰۱۳٤، و۲۰۰۹۳، و۲۰۰٥۲أخرى لألمن النووي في األعوام  

ولـطالـما أّكدت الدول األعضـــــاء الدور المركزي الذي تؤدیھ الوكالة في تعزیز إطار األمن النووي على   -۳
   تجنُّب االزدواجیة والتداخل. الصعید العالمي وفي تنسیق أنشطة التعاون الدولي في مجال األمن النووي، مع

 الخلفیة   -باء
الـتابع لبرـنامج الوـكاـلة ومیزانیتـھا    -٥-۳إلى البرـنامج    ۲۰۲٥-۲۰۲۲تســـــتـند خـطة األمن النووي للفترة   -٤

، كما أنھا تُقّدم المزید من التفاصـــیل بشـــأن أنشـــطة الوكالة في مجال األمن النووي للفترة  ۲۰۲۳٦-۲۰۲۲للفترة  

 
  .GOV/2002/10الوثیقة  ۱
  .GOV/2005/50الوثیقة  ۲
  .GC(53)/18-GOV/2009/54الوثیقة  ۳

  .GC(57)/19-GOV/2013/42الوثیقة  ٤

 .GC(61)/24-GOV/2017/34/Rev.1الوثیقة  ٥

 .C(65)/2Gالوثیقة  ٦
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ــندوق األمن النووي. ۲۰۲۲-۲۰۲٥ ــتخدام التبرعات التي تُقّدم إلى صـ ــطالع بھا باسـ ــطلع    الُمقترح االضـ ویُضـ
 باألنشطة المندرجة ضمن ھذه الخطة وفقاً للنظام األساسي للوكالة.  

الخطة األولویات التي أعربت عنھا الدول األعضـاء من خالل قرارات المؤتمر العام ومقررات  وتراعي  -٥
جھازي تقریر الـسیاـسات في الوكالة، وتحدیَد األولویاِت فیما یتعلّق بالمنـشورات اإلرـشادیة التي ترد ـضمن ـسلـسلة  

ــادات األمن النووي. ــتناداً إلى توصــیات لجنة إرش   لمؤتمر الدولي المعني باألمن النووي: وُعِقَد ا  األمن النووي اس
اســتدامة الجھود وتعزیزھا، الذي تشــارك في رئاســتھ وزیر خارجیة رومانیا ونائب وزیر خارجیة بنما، في مقر  

ـشباط/فبرایر، اعتمد   ۱۰وفي  .۲۰۲۰ـشباط/فبرایر   ۱٤إلى   ۱۰الوكالة الرئیـسي، في فیینا بالنمـسا، في الفترة من 
   ۷لنظر فیھ أیضاً في إطار عملیة التشاور، حسب االقتضاء، أثناء وضع ھذه الخطة.الوزراء إعالناً جرى ا

،  ۱۲۰۲- ۲۰۱۸وـستُواـصل الوكالة االـستفادة من الخبرات المكتـسبة في إطار تنفیذ خطة األمن النووي للفترة   -٦
لتعلیم والتدریب، وفي  وفي إطار األنشـطة الواردة في خطط األمن النووي السـابقة، من قبیل الخدمات االسـتشـاریة، وا 

ــع الخطط المتـكامـلة ـلدعم األمن النووي، بـناء على الطـلب، مع مراـعاة األولوـیات الـجدـیدة والمتغیرة لـلدول   إـطار وضــ
   . ۲۰۲۱- ۲۰۱۸األعضاء والتطورات التي حُصلت خالل الفترة  

اء  الدول في جھودھا الرامی  وقد تـساعد األنـشطة المندرجة ضـمن ھذه الخطة، حـسب االقتضـاء، -۷ ة إلى إنـش
حســـــب االقتضـــــاء، ـبالتزاـماتـھا، بـما في ذـلك االلتزاـمات   نظم أمن نووي وطنـیة فـعاـّلة ومســــــتداـمة، وفي الوـفاء،

المنصــوص علیھا بموجب اتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة وتعدیلھا، والقرارات ذات الصــلة الصــادرة عن 
   ).۲۰۰٤( ۱٥٤۰ر مجلس األمن التابع لألمم المتحدة  مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، بما في ذلك قرا

م الوكالة الدعم والمســــاعدة للدول، بناء على الطلب، لكي تفي الدول بالتزاماتھا بموجب الصــــكوك   -۸ وتقّدِ
الدولیة، ودعماً للتشـــجیع الذي أعربت عنھ الدول األعضـــاء على أن تُؤخذ في االعتبار التوصـــیاُت ذات الصـــلة  

، وأن تـستفید منھا الدول وفقًا لتقدیرھا على الـصعید الوطني  ، حـسب االقتـضاءـسلـسلة األمن النوويالواردة ـضمن 
اء نظم    في إطار جھودھا الرامیة إلى تعزیز األمن النووي. وقد یـشمل ذلك دعم الدول في جھودھا الرامیة إلى إنـش

ــع األطر الق ــاعدة على وضـ ــتدامة من خالل المسـ انونیة والرقابیة الوطنیة المالئمة،  أمن نووي وطنیة فعاّلة ومسـ
ویتم إعداد المنشـــورات    شـــریطة أن تكون الطلبات في نطاق مســـؤولیات الوكالة بموجب نظامھا األســـاســـي.

دھا الدول األعضـاء من خالل قرارات   اإلرشـادیة التي ترد ضـمن سـلسـلة األمن النووي وفقاً لألولویاِت التي تحّدِ
   في الوكالة ولتوصیاِت لجنة إرشادات األمن النووي.ومقررات جھازي تقریر السیاسات  

ات   -۹ ادل المعلوـم ا یخصُّ تـب درات وفیـم اء الـق ال بـن ة في مـج اـل ا الوـك دمـھ دة التي تـق ــاـع المســـ ا یتعلّق ـب وفیـم
وتقاسمھا، حسب االقتضاء، فھي ال تقدَُّم إالَّ بناء على طلب الدول، وال تتضمن الخطة أي إجراء یُقصد منھ فرض 

   ى الدول.التزامات عل

في التكنولوجیات والتطبیقات    ، على المستوى الوطني،تحسین ثقة الناس إلىاألمن النووي    وتؤدي تدابیر -۱۰
تدامة في الدول األعضـاء.  النوویة. ھم ھذه التكنولوجیات والتطبیقات في التنمیة المـس   المؤتمر العام،   قد دعا،و  وتـس

ــاء  من خالل قراراتھ، جمیع الدول ــمان أ  األعضــ الَّ تعوَق التدابیُر المتخذةُ لتعزیز األمن النووي التعاوَن  إلى ضــ
ــعة األخرى ونقلھا واســتخدامھا،   ــلمیة، وإنتاج المواد النوویة والمواد المش ــطة النوویة الس الدوليَّ في مجال األنش

  ى ذلك، ینبغي . عالوة علوتبادل المواد النوویة لألغراض الـسلمیة، والترویج لالـستخدامات الـسلمیة للطاقة النوویة
 
 .declaration.pdf-ministerial-278-https://www.iaea.org/sites/default/files/20/02/cnُمتاحة على العنوان التالي:  ۷
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َض  یأالَّ   األولوـیاِت المـحدَّدةَ في برـنامج الوـكاـلة للتـعاون  ، وھو ـما ـجدد الـتأكـید علـیھ المؤتمر الـعام،  النووي  األمنقّوِ
وـسلّم المؤتمر العام أیـضاً بأّن لتدابیِر األمن النووي وتدابیِر األمان النووي ھدفاً مـشتركاً ھو حمایة الـصحة    التقني.

   ع والبیئة، وسلّم أیضاً بالفروق القائمة بین ھذین المجالین.البشریة والمجتم

بان جائحة كوفید -۱۱ ، یمكن للوكالة مواصـلة االضـطالع ببعض الفعالیات التقنیة في ۱۹-ومع األخذ في الحـس
ــي. ــكل مختلط أو افتراضـ ــاریة واالجتماعات التقنیة    شـ ــتشـ ــیل عقد االجتماعات االسـ ویظل اإلقرار باقیاً بتفضـ

حســب    وینبغي أن یصــار إلى الشــكل المختلط أو االفتراضــي  لتدریبیة بالحضــور الشــخصــي كفاحاً؛والدورات ا
إقراراً بما تفضـلھ الدول األعضـاء وما تطالب   -أو حین تتعذر االجتماعات بالحضـور الـشخصـي كفاحا  -االقتضـاء

ینبغي الترویج للتعلم اإللكتروني باعتباره وسیلة  إتاحة فرص متساویة للوصول إلى ھذه الفعالیات. على أنھ من  بھ 
 ً ــور كفاحا ــمان المرونة في تنفیذ برنامج  فعالة لتقدیم التدریب عندما ال تكون ثمة حاجة إلى الحضــ ، من أجل ضــ

   الوكالة لألمن النووي.

وسـیُواصـل المدیر العام تقدیم تقاریر عن تنفیذ خطة األمن النووي وفقاً لقرارات المؤتمر العام، بما یكفل   -۱۲
  تســلیَط الضــوء على اإلنجازات الكبرى التي تحققت في الســنة الماضــیة وعلى األھداف واألولویات البرنامجیة 

   بالنسبة للسنة المقبلة.

   عناصر البرنامج والنواتج المتوقعة -جیم
  یتمثّل الھدف من برنامج الوكالة لألمن النووي في ما یلي: -۱۳

تدامتھا فیما یتعلَّق   • اء نظم وطنیة لألمن النووي والحفاظ علیھا وضـمان اـس اعدة الدول في إنـش مـس
ا في ذـل ة والمواد المشــــــعة األخرى، بـم المواد النووـی ا في المرافق ذات  ـب اولتـھ ا ومـن اء نقلـھ ك أثـن

 الصلة المستخدمة في األغراض السلمیة؛

المسـاھمة في الجھود العالمیة الرامیة إلى تحقیق أمن نووي فعّال، بسـبل منھا وضـع إرشـادات  و •
شــاملة بشــأن األمن النووي، والترویج الســتخدامھا، بناء على الطلب، من خالل اســتعراضــات  

 االستشاریة وبناء القدرات، بما في ذلك التعلیم والتدریب؛  النظراء والخدمات

نةذات الصــــلة وااللتزام بالترویج للتقیّد بالصــــكوك الدولیة  و • قواعد الســــلوك بشــــأن أمان   مدوَّ
من أجل تعزیز األمن النووي على  المصـادر المشـعة وأمنھا واإلرشـادات التكمیلیة المرتبطة بھا

 الصعید العالمي؛

في تیســــیر وتعزیز التعاون الدولي وزیادة فرص البروز وإذكاء   وأداء الدور المركزي المتمثل •
اـستجابة لقرارات ومقررات المؤتمر العام  ن األمن النووي، وذلك  أالوعي من خالل التواـصل بـش

 إلعالنات الوزاریة.ولومجلس المحافظین،  

،  ۲۰۲٥-۲۰۲۲ویرد في األقســام الفرعیة التالیة موجز بالمشــاریع المقترح االضــطالع بھا خالل الفترة   -۱٤
ــبة ــیة المخطط لھا بالنس ــاریع والمخرجات الرئیس ــروع من المش ــمن كل مش لكل   بما في ذلك المھام المندرجة ض

ــتخدام التمویل الطوعي.  ــیُضـــطلع بھا باسـ   مشـــروع خالل الفترة الزمنیة الحالیة، مع التركیز على المھام التي سـ
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وســیخضــع تنفیذ ھذه المھام لتوافر الموارد وســتُعدَُّل اســتجابةً للتغیرات في أولویات الدول األعضــاء على النحو  
 سیاسات في الوكالة.الُمعرب عنھ من خالل مقررات وقرارات جھازي تقریر ال

الـتابع لبرـنامج الوـكاـلة ومیزانیتـھا للفترة    ٥-۳ویســـــتـند ھیـكُل ـھذه األقســـــام الفرعـیة إلى ھیـكل البرـنامج   -۱٥
 ، أّماوتعكُس األقسـام الفرعیةُ البرامَج والمشـاریَع الفرعیة الوارد وصـفھا في البرنامج والمیزانیة .۲۰۲۲-۲۰۲۳

 .۲۰۲۳-۲۰۲۲وع فھي تلك المبیّنةُ في برنامج الوكالة ومیزانیتھا للفترة  المھامُّ الوارد وصـفھا في إطار كل مشـر
، وـبالـتالي، ـفإّن  ۲۰۲٥-۲۰۲٤بـید أّن األـماـنة تتوقّع أّن بعض المـھام الواردة في ـھذه الخـطِة ســـــتُنفـّذُ خالل الفترة  

 . ۲۰۲٥-۲۰۲٤الدول األعضاء ستواصل النظر فیھا في إطار البرنامج والمیزانیة للفترة  

ُل من خالل المیزانیة العادیة، بما وی -۱٦ ز على اإلدارة الـعامة عادة ما تُموَّ ةً تُرّكِ تضـــــمن كلُّ مشـــــروع مھمـّ
ــراف علیھ وإدارتھ، بما في ذلك فیما یتعلّق باإلمدادات، وتخصــیص   ــروع واإلش ــیق تنفیذ المش یغطي تكالیف تنس

مھام فرعیة خاصـة بتنفیذ خطة األمن النووي    وتتضـمن المشـاریع، عند االقتضـاء، عّدة  الموارد، والنفقات العامة.
ح النص    ، ترد في ـشكل نقاط فرعیة، وـسیُضـطلع بھا وفقاً ألولویات الدول األعضـاء.۲۰۲٥-۲۰۲۲للفترة   ویُوضـِّ

الوارد في شــكل نقاط فرعیة ضــمن المھام األنشــطةَ المزمع تنفیذھا، بمزید من التفصــیل مقارنة بما ھو متاح في 
 . GC(65)/2لمیزانیة  وثیقة البرنامج وا

واألھداف    وسـیجري تنسـیق برنامج الوكالة لألمن النووي وتنفیذه باتباع نھج اإلدارة القائمة على النتائج. -۱۷
، وكذلك فیما یخصُّ كل برنامج من ۲۰۲٥-۲۰۲۲والنواتج ومؤـشرات األداء الخاصـة بخطة األمن النووي للفترة  

ــم  التابع للبرنامج والمیزانیة لفترة   ٥-۳، ھي تلك المبیّنة في البرنامج  البرامج الفرعیة الوارد وصــفھا في ھذا القس
ــلة ( ــنتین ذات الص ــرات األداء  ۲۰۲٥-۲۰۲٤أو  ۲۰۲۳-۲۰۲۲الس ــیجري تناول األھداف والنواتج ومؤش ). وس

بمزید من التفصیل بالتشاور مع الدول األعضاء، في إطار عملیة وضع البرنامج والمیزانیة   ۲۰۲٥-۲۰۲٤للفترة  
 .۲۰۲٥-۲۰۲٤لفترة  ل

   المسائل المتعلّقة باألولویات والمسائل الشاملة -۱-جیم

كـما تؤـكد اـلدول األعضـــــاء مراراً، تؤدي الوـكاـلة دوراً مركزـیاً في مـجال األمن النووي على الصـــــعـید   -۱۸
  العالمي من خالل ما یلي:

ومسـاعدة الدول األعضـاء،  الترویج إلضـفاء الطابع العالمي على الصـكوك الدولیة ذات الصـلة   •
 بناء على الطلب، في االنضمام إلى الصكوك الدولیة ذات الصلة وتنفیذھا؛

إعداد منشـورات إرشـادیة شـاملة بشـأن األمن النووي، وتقدیم المسـاعدة إلى الدول األعضـاء،  و •
   بناء على الطلب، من أجل تیسیر تنفیذھا؛

في جھودھا الرامیة إلى الوفاء بمســـؤولیاتھا من    تیســـیر التعاون الدولي فیما یتعلّق بدعم الدولو •
   أجل ضمان أمن المواد النوویة والمواد المشعة األخرى المستخدمة في المجال المدني؛

وتعزیز إطار األمن النووي على الصـــعید العالمي وتنســـیق األنشـــطة الدولیة في مجال األمن  •
المنخرطة في مجال األمن والمبادرات    النووي، بما یشمل التعاون مع المنظمات الدولیة األخرى

   النووي، حسب االقتضاء، مع تجنُّب االزدواجیة والتداخل.
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إلعالن الوزاري  إیالء االعتـبار أیضــــاً ل وـقد ـحّددت اـلدول األعضــــاء، من خالل قرارات المؤتمر الـعام و  -۱۹
ــادر عن المؤتمر الدولي المعني باألمن النووي لعام   ــفھا من  ، عدداً من المجاالت  ۲۰۲۰الصــ ــیعیة بوصــ المواضــ

وأقرت الدول األعضاء بأّن الحمایة المادیة تُعَدُّ من العناصر الرئیسیة لألمن النووي   األولویات بالنسبة لعمل الوكالة. 
اعدة، بناء    كما أّن الوكالة تعتزم مواصـلة تعزیز أنـشطتھا في ھذا المجال.  وتعتزم الوكالة أیضـاً تقدیم المزید من المـس

في مـجاالت المنع، والكشــــف، والتصـــــدي، وـكذـلك الـحد من التـھدـیدات اـلداخلـیة، وتعزیز ثـقاـفة األمن على الطـلب،  
النووي. وســتبذل الوكالة جھوداً لمســاعدة الدول، بناء على الطلب، في تعزیز حمایة المعلومات الحســاســة والنظم  

على المرافق ذات الصـــلة    الســـیبرانیة ات  الحاســـوبیة، تســـلیماً منھا بالتھدیدات التي یواجھھا األمن النووي، والھجم 
بالمجال النووي، وكذلك األنشطة المتصلة بھذه المرافق، بما في ذلك استخدام المواد النوویة والمواد المشعة األخرى  

 وخزنھا ونقلھا. 

دول العالم إلى   المزید منوتعتزم الوكالة القیام بما یلي: مواصــلة جھودھا الرامیة إلى الترویج النضــمام   -۲۰
ً   اتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة وتعدیلھا ــاعدة الدول األعضــاء، بناء على الطلب،  بغیة تعمیمھا عالمیا ؛ ومس

ــجیع   ــریعیة والرقابیة الوطنیة؛ وتشـ ــع أطرھا التشـ ــیر عملیات التبادل التقني للمعارف والخبرات  في وضـ وتیسـ
ــمان أمنھا طوال دورة حیاتھا؛ وتعزیز ثقافة األمن  ــعة وض ــادر المش ــتخدام المص ــأن اس ــات الجیدة بش والممارس
از   ك عبر اســـــتخـدام مراكز االمتـی ا في ذـل ب في مجـال األمن النووي، بـم درـی النووي وتوفیر فرص التعلیم والـت

   یب والدعم في مجال األمن النووي، بما یشمل أیضاً المراكز التي تؤدي أدواراً إقلیمیة.الوطنیة ومراكز التدر

مل عدد من األنـشطة التي تضـطلع بھا الوكالة في مجال األمن النووي المتطرق إلیھا في ھذه الخطة   -۲۱ ویـش
املة. اریع وبرامج فرعیة ـش م في إطار عدة ب مـش رامج فرعیة أو  ویتكرر ذكر بعض ھذه العناصـر ضـمن ھذا القـس

ُق إلیھا في إطار برنامج فرعي أو مـشروع  مـشاریع وذلك بھدف تجـسید طابعھا الـشامل، وفي حاالت أخرى، یُتطرَّ
 واحد فقط.  

ــیة لألمن النووي من خالل تنفیذ أنشـــطة   -۲۲ ــر الرئیسـ وقد أُقِرَّ بأھمیة الحمایة المادیة باعتبارھا من العناصـ
ــف ــامل من قبیل الترویج إلضــ ــاس شــ اء الطابع العالمي على تنفیذ اتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة  على أســ

ــادیة، وإعداد الدورات التدریبیة الدولیة   ــاعدة في تنفیذھما، وتوفیر المعدات، وإعداد الوثائق اإلرش وتعدیلھا والمس
   ني.واإلقلیمیة بشأن المواضیع ذات الصلة بالحمایة المادیة، وتطویر وحدات التعلّم اإللكترو

وفي حین أّن األنشطة التي تضطلع    .السیبرانيومن بین األمثلة األخرى على ھذه األنشطة الشاملِة األمُن  -۲۳
(إدارة المعلومات) نظراً للھیكل القائم حالیاً    ۲-مدرجة في إطار القســم جیم   الســیبرانيبھا الوكالة في مجال األمن 

یبرانيااألمن   فیما یتعلق ببرنامج األمن النووي، یُعدُّ  أیضـاً عنصـًرا ھاًما من عناصـر األمن النووي فیما یتعلق    لـس
) كما أّن ھذا العنصـر یكتسـي أھمیة ۳-بالمواد النوویة والمواد المشـعة األخرى والمرافق ذات الصـلة (القسـم جیم 

مواد نوویة أو  فیما یتعلّق بالكشـــِف عن األفعال اإلجرامیة أو األفعال المتعّمدة غیر المأذون بھا التي تنطوي على  
   ).٤-مواد مشعة أخرى خارجة عن التحكم الرقابي وبالتصّدي لألحداث المتصلة باألمن النووي (القسم جیم 

ــاء ھو الدعم الذي تقّدمھ الوكالة   -۲٤ ُد علیھ الدول األعضـ ــّدِ ــاملة تشـ وثمة مثال ثالث على ھذه األنشـــطة الشـ
ویرُد    الـقانونـیة والرقابـیة المتصــــــلة باألمن النووي. لـلدول، بـناء على الطـلب، فیـما یتعلّق بوضـــــع وتعزیز أطرھا

وصــــف لھذا الدعم في إطار عّدة برامج فرعیة ویتكّرر ذكره في إطار كل برنامج یجري ضــــمنھ تقدیم التدریب  
الضـوء على العمل الذي تضـطلع بھ الوكالة   ٥-وباإلضـافة إلى ذلك، یسـلِّط القسـم باء  والمسـاعدة في ھذا المجال.
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ام األمن لتعزیز وتی ا، وعن أحـك ة وتـعدیلـھ ة للمواد النووـی ادـی ة الـم اـی ة الحـم اقـی ذ اتـف ادل المعلوـمات عن تنفـی ســـــیر تـب
   النووي الواردة في الصكوك الدولیة الُملزمة وغیر الُملزمة األخرى.

وتتّســم الخطط المتكاملة لدعم األمن النووي والخدمات االســتشــاریة التي تقدمھا الوكالة من قبیل البعثات   -۲٥
في إطار الخدمِة االـستـشاریة الدولیة الخاـصة بالحمایة المادیة والخدمِة االـستـشاریة الدولیة الخاـصة باألمن النووي  
بطابعھا الشــامل بما أنھ تُقدَّم في إطارھا المشــورة بشــأن العدید من الجوانب ذات الصــلة باألمن النووي في الدول  

ورغم الطابع الشــامل التي تتســم بھ ھذه    لمجاالت الموضــوعیة.وبما أنّھا تتضــمن وحدات نمطیة تتناول مختلف ا
 البعثات، فإّن ھذه الخطة تتطّرق إلیھا في إطار البرامج الفرعیة والمشاریع األكثر صلة في ھذا الصدد.

وسـتُواصـل الوكالة العمل على تطویر وإنشـاء المركز التدریبي واإلیضـاحي في مجال األمن النووي في  -۲٦
ــدورف، بما ــاء مع إیالء االعتبار الواجب لتخطیط الموارد ألغراض   زایبرسـ ــمن التفاعل مع الدول األعضـ یضـ

وســیكون المركز بمثابة مرفق للتدریب واإلیضــاح في مجال األمن   ضــمان اســتدامة المركز على المدى الطویل.
نووي، حســـــب  النووي، وذـلك بغـیة تكمـلة أنشــــــطة الشـــــبـكة اـلدولـیة لمراكز الـتدرـیب واـلدعم في مـجال األمن ال

وبمجرد دخول المركز طور التشـغیل، سـتُجري الوكالة تقییمات ذاتیة    االقتضـاء، مع تجنب االزدواجیة والتداخل.
ــینات، بما في ذلك من  ــاملة دوریة فیما یتعلق بأنشـــطة المركز من أجل تحدید المجاالت التي تحتاج إلى تحسـ شـ

شـــــبـكة اـلدولـیة لمراكز الـتدرـیب واـلدعم في مـجال األمن خالل عملـیات التـبادل التقني مع اـلدول األعضـــــاء في ال
وســـــتعـمل الوـكاـلة، بوســـــاـئل منـھا إدـخال تـحدیـثات على خـطة التنفـیذ، على توثیق الكیفـیة التي یمكن بـھا   النووي.

قدماً في اســتخدام نتائجِ التقییمات بما في ذلك نتائج التقییمات الذاتیة، أو عملیاِت التبادل التقني، من أجل المضــي  
 تحسین أداء المركز.

ــاء،  -۲۷ ــادر عن المؤتمر  النظر في من خالل  بما في ذلك  وأشــــارت الدول األعضــ اإلعالن الوزاري الصــ
، إلى شـواغل إزاء التھدیدات القائمة والناشـئة فیما یتعلق باألمن النووي  ۲۰۲۰الدولي المعني باألمن النووي لعام  

وكالة جھوداً لمســاعدة الدول، بناء على الطلب، في التصــدي للتحدیات  وإزاء التصــدي لھذه التھدیدات. وســتبذل ال
الراھنة والمتغیرة في مجال األمن النووي، مع اإلـشارة إلى أنّھ من ـشأن تنفیذ أنـشطة إدارة المخاطر المـساھمة في 

سـة، بسـبل منھا تعزیز األمن النووي. وسـتواصـل الوكالة مواكبة االبتكارات في مجال العلوم والتكنولوجیا والھند
إجراء حوارات مع الدول األعضــاء ومع أوســاط قطاع الصــناعة النوویة، حســب االقتضــاء، وذلك بغیة مواجھة 

ــاً لتعزیز األمن والتـحدـیات والمـخاطر الراھـنة والمتغیرة في مـجال األمن النووي،   كلـما أـتاـحت التطورات فرصـــ
علومات عن ھذه المســألة مع الدول األعضــاء، حســب  النووي. وفي ھذا الســیاق، ســتعمل الوكالة على تقاســم الم

ُد األمن النووي. وســتواصــل   م الدعم، بناء على الطلب، بھدف التصــدي لھذه المخاطر التي تُھّدِ االقتضــاء، وســتُقّدِ
ھة للدول، بناء على الطلب، في ـشكل أنـشطة ـشتى في مجال بناء القدرات،   بما في الوكالة أیـضاً تقدیم مـساعدة موجَّ

ــاء،  االرتقاء بالحمایة المادیة    عملیاتذلك   ــب االقتضـ ــطة في مجالي  وتوفیر المعدات حسـ ــكل أنشـ وكذلك في شـ
 المساعدة التقنیة وإدارة المخاطر.

ــاء على خیارات التكنولوجیا النوویة   -۲۸ ــمن نطاق والیتھا، على إطالع الدول األعض ــتعمل الوكالة، ض وس
دیة والمـستدامة من الناحیة االقتـصادیة، مع احترام خیارات كِلّ دولة  واإلـشعاعیة الممكنة من الناحیة التقنیة، والمج

من الدول األعضــاء فیما یتعلّق بالتكنولوجیات النوویة. وباإلضــافة إلى ذلك، أقّرت الدول األعضــاء بأّن اســتخدام  
اطات خاصــة من الیورانیوم الشــدید اإلثراء والیورانیوم المفصــول في أي تطبیق من التطبیقات یتطلب اتخاذ احتی

أجل التأكد من أنھما مؤّمنان وخاضــــعان للحصــــر على النحو المالئم من جانب الدولة المعنیة، وأقّرت أیضــــاً  
ــتخداُم   ــدید اإلثراء ضــمن المخزونات المدنیة واس ــیھا التقلیُص إلى أدنى حد من الیورانیوم الش باألھمیة التي یكتس
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ممكناً من الناحیة التقنیة واالقتصـادیة. وفي ھذا الصـدد، سـتواصـل  الیورانیوم الضـعیف اإلثراء، عندما یكون ذلك  
 الوكالة جھودھا الرامیة إلى تقدیم المشورة والمساعدة للدول األعضاء، بناء على الطلب.

ــتجابتھا لطلبات الدول األعضـــاء، مع اإلقرار بالفرق بین األمان النووي واألمن النووي،   -۲۹ وفي إطار اسـ
اون الوثیق مع الدول األعضــاء، وبناء على الطلب، تیســیَر عملیة تنســیٍق لمعالجة أوُجھ  ســتواصــل األمانة، بالتع

ــورات متعلّقة   ــاء، وإعداد منشـ ــب االقتضـ ــب وحسـ الترابط بین األمان النووي واألمن النووي، في الوقت المناسـ
ھودھا الرامیة إلى تنـسیق  باألمان واألمن، من أجل ـضمان االتـساق وتعزیز الثقافة وفقاً لذلك. كما أنھا ـستواـصل ج

الخدمات اإلرشادیة والخدمات االستشاریة في مجال األمن النووي بھدف معالجة أوُجھ الترابط بین األمان النووي  
 واألمن النووي، بما في ذلك من خالل المنشورات المشتركة، حسب االقتضاء.  

دف إلى الترویج لتنوع القوى العاملة،  وفي إطار اسـتجابتھا لطلبات الدول األعضـاء بأن تعّزز عملھا الھا -۳۰
ــل   ــتواص ــطتھا في مجال األمن النووي، س ــیاق أنش ــین والتنوع الجغرافي، في س ــاواة بین الجنس بما في ذلك المس
الوكالة تعزیز جھودھا الرامیة إلى زیادة تمثیل المرأة، مع ضـــمان اســـتقدام موظفین یتمتَّعون بأعلى مســـتویات  

ص التقني   والنزاھة، وـضمان تطبیق ـسیاـسة التوزیع الجغرافي العادل في مجال األمن النووي من الكفاءة والتخصـُّ
ــول على فرص التعلیم   ــاواة في الحصـ ــمان المسـ خالل جھودھا الرامیة إلى بناء القدرات، مع اإلقرار بأھمیة ضـ

ــاً برامجھا الخاصـــة بالمنح   ــیة  والتدریب. وكجزء من جھودھا في ھذا الصـــدد، ســـتســـتخدم الوكالة أیضـ الدراسـ
لتقدیم   ۲۰۲۰كوري، الذي أطلق في عام  -وبرامجھا التدریبیة، مثل برنامج المنح الدراســـیة ماري ســـكلودوفســـكا

منح دراســـیة للنســـاء الالئي یبدأن مســـارھن المھني في مجال العلوم والتكنولوجیا النوویة، بما في ذلك في مجال 
ى الصــعید الدولي كما ھو الحال على ســبیل المثال بالنســبة  األمن النووي. وســتظل الوكالة تمثّل صــوتاً جامعاً عل

ذا   ال األمن النووي وتعزیز ـھ دف الترویج إلشـــــراك المرأة في مـج ك بـھ ال النووي، وذـل ادرة المرأة في المـج لمـب
ــبة   ــارات المھنیة في مجال األمن النووي بالنسـ ــراك في جمیع أنحاء العالم، وتعزیز جاذبیة الوظائف والمسـ اإلشـ

 ال سیما بالنسبة للجیل القادم.  للمرأة،

وبغیة مواصـلة تعزیز سـبل التواصـل مع الجمھور ومع الدول األعضـاء بشـأن أنشـطتھا في مجال األمن  -۳۱
النووي وبشـأن الكیفیة التي تسـاعد بھا ھذه األنشـطةُ الدوَل األعضـاَء من أجل تعزیز األمن النووي على الصـعید  

تواصـل الوكالة جھودھا في مج ال االتصـاالت الخارجیة، وكذلك في مجال تبادل المعلومات عن األمن العالمي، ـس
 النووي وتقاسمھا مع الدول األعضاء، حسب االقتضاء، مع إیالء االحترام الواجب لمبدأ السریة.  

  إدارة المعلومات -۲-جیم
  الخلفیة -۱-۲-جیم

م ما تقّدمھ الدول على أـساس  یـشمل برنامج الوكالة لألمن النووي مـشاریع ترّكز على إدارة   -۳۲ وتباُدل وتقاسـُ
ریة، من معلومات متعلّقة باألمن النووي. باإلضـافة إلى    طوعي، حـسب االقتضـاء ومع إیالء االعتبار الواجب للسـّ

ذلك، تتحـسن حمایة المعلومات المتعلّقة باألمن النووي في الدول وـضمن األمانة من خالل تزوید الدول، بناء على  
ویشــمل ذلك العمَل الذي تضــطلع بھ   .الســیبرانيرشــادات والتدریب في مجال أمن المعلومات واألمن الطلب، باإل

ــیبرانیة ھجمات  الالوكالة لرفع درجة الوعي بشــــأن التھدید الذي تمثّلھ   وتأثیرھا المحتمل على المواد النوویة    الســ
عزیز قدراتھا التقنیة، ووضـع إرشـادات  والمواد المشـعّة األخرى والمرافق ذات الصـلة بغیة مسـاعدة الدول على ت

   .السیبرانيفي ھذا الشأن، وتقدیم التدریب في مجال األمن 
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  المشاریع والمخرجات الرئیسیة المخطط لھا  -۲-۲-جیم

یُضـــــطلُع بعـمل الوـكاـلة ضـــــمن ـھذا البرـنامج الفرعي في إـطار ثالـثة مشـــــاریع ھي: تقییم االحتـیاـجات   -۳۳
م المعلومات عن الحادثات واالتجار غیر المشـروع، وأمن المعلومات  واألولویات في مجال األمن النوو ي، وتقاسـُ

  وخدمات تكنولوجیا المعلومات.  السیبرانيواألمن 

  تقییم االحتیاجات واألولویات في مجال األمن النووي

األمن تســـــاـعد الوـكاـلة فرادى اـلدول، بـناء على الطـلب، على تـحدـید وتلبـیة احتـیاـجاتـھا الوطنـیة في مـجال   -۳٤
النووي، بما في ذلك على وجھ الخصــوص من خالل وضــع وتنفیذ خطط متكاملة لدعم األمن النووي واســتحداث  

  ما یلي: ۲۰۲٥-۲۰۲۲وتشمل المھام المندرجة في إطار ھذا المشروع بالنسبة إلى الفترة   أدوات للتقییم الذاتي.

   یّة في مجال األمن النووي، بما في ذلك:اإلدارة العامة والعملیات لدعم تحدید احتیاجات الدول المعن •

o   ع وتعزیز منھجیات ونُُھج للتقییم الذاتي تكون مســتندة إلى وثائق ســلســلة األمن مواصــلة َوضــْ
اس طوعي لضـمان   تخدمھا الدول األعضـاء على أـس النووي الصـادرة عن الوكالة، ویمكن أن تـس

  ومستدامة؛إرساء بنیة أساسیة وطنیة لألمن النووي فعَّالة 

o مـساعدة الدول، بناء على الطلب، على وـضع وتنفیذ االـستراتیجیات الخاـصة بخططھا المتكاملة  و
 لدعم األمن النووي بالتشاور الوثیق مع الدول؛

o مســاعدة الدول، بناء على الطلب، على عقد أنشــطة تعلیمیة وتدریبیة، واســتعراضــات النظراء  و
  وغیر ذلك من أنشطة األمن النووي.

ع نطاق  وف -۳٥ ــّ ــیوس ــاء، س ــتجابة للطلبات الواردة من الدول األعض ــیاق تنفیذ خطة األمن النووي، واس ي س
  المشروع لیشمل ما یلي:

o   بالتـشاور الوثیق مع الدول األعـضاء، اإلمعان في تطویر وتنفیذ آلیة طوعیة للمواءمة بین طلبات
لمقدمة من الدول  الدول األعضـــاء بشـــأن الحصـــول على المســـاعدة وبین عروض المســـاعدة ا

اعدة إلحاحاً،   لیط الضـوء، بالتعاون مع الدولة المتلقیة، على أكثر احتیاجات المـس األخرى، مع تـس
  ومع إیالء االعتبار الواجب لسریّة المعلومات ذات الصلة باألمن النووي.

لالحتیاجات المحدَّدة، بما في ذلك على  وـستُبذل الجھود لتنفیذ أنـشطة ومـشاریع بناء القدرات بطریقة متـسلـسلة وفقاً 
 أساس إقلیمي عند االقتضاء وبالتنسیق مع برامج الوكالة األخرى.

  ، ما یلي:۲۰۲٥-۲۰۲۲وتشمل المخرجات الرئیسیة المخطط لھا في ھذا المجال بالنسبة للفترة   -۳٦

  ضع وتنفیذ خطط متكاملة لدعم األمن النووي، حسب االقتضاء؛وو •

  وإدارة آلیات أو أدوات طوعیة للتقییم الذاتي لكي تستخدمھا الدول؛استضافة  و •
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ــأن  و • ات اـلدول بشـــ ا للمواَءـمة بین طلـب اُدل المعلوـمات وتیســـــیرـھ ة لتـب ات الطوعـی اظ على اآللـی الحـف
 الحصول على المساعدة وبین عروض المساعدة المقدَّمة من الدول األعضاء األخرى.

 آلیات تقاُسم وتباُدل المعلومات

ة.ی -۳۷ ّدم لـلدول ـخدـمات قیّـم ة، أن تـق اـل ا الوـك دیرـھ اُدل المعلوـمات، التي ـت م وتـب اســـــُ ات تـق ورغم أّن    مكن آللـی
ر عملیة تبادل المعلومات وبناء الثقة.    اســتخدام ھذه الخدمات ھو ذو طابع طوعي، من شــأن ھذه الخدمات أن تیســّ

  ما یلي: ۲۰۲٥-۲۰۲۲وتشمل المھام المندرجة في إطار ھذا المشروع بالنسبة للفترة  

تباُدل المعلومات ذات الـصلة باألمن النووي،  آلیات  اإلدارة العامة ودعم األنـشطة ذات الـصلة بتقاسـُم و •
  بما یشمل:

o  الترویج الســتخدام ما تُدیره الوكالة، بموافقة الدول األعضــاء، من آلیات لتقاســم المعلومات، من
   قبیل:

 اً اللتزاـمات األ اقـیة الحـماـیة الـمادـیة للمواد النووـیة  المعلوـمات المـقدَّـمة وفـق طراف بموـجب اتـف
 وتعدیلھا؛

 ار  و ات الحوادث واالتـج اـن دة بـی اـع ل ـق ة مـث ات الطوعیـّ ة من خالل االلتزاـم دَّـم ات المـق المعلوـم
 غیر المشروع وشبكة مراكز التدریب والدعم في مجال األمن النووي؛

 الجیّدة للخدمة االســتشــاریة الدولیة  المعلومات المقدَّمة كجزء من قاعدة بیانات الممارســات  و
 .المعنیة بالحمایة المادیة

o مواصـلة تیسـیر عملیة تبادل المعلومات، عبر وسـائط منھا جھات االتصـال المعیّنة، وأن یكون  و
ن إلى المعلومات المدَرجة في قاعدة بیانات   ــاً عن طریق الوصــــول اإللكتروني المؤمَّ ذلك أیضــ

   المشروع؛الحوادث واالتجار غیر  

o التواصل الخارجي مع الدول األعضاء التي ال تشارك في قاعدة بیانات الحوادث واالتجار غیر  و
  المشروع والتشجیع على مشاركتھا.

  ، ما یلي:۲۰۲٥-۲۰۲۲وتشمل المخرجات الرئیسیة المخطط لھا في ھذا المجال بالنسبة للفترة   -۳۸

م المعلومات، حســب   • ریة:تباُدل وتقاســُ الترویج الســتخدام    االقتضــاء ومع إیالء االعتبار الواجب للســّ
 اآللیات التي تدیرھا الوكالة لتقاُسم المعلومات المتعلقة باألمن النووي، بموافقة الدول المبِلغَة؛  

 نشر المعلومات المقدَّمة من األطراف، بموجب اتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة وتعدیلھا؛و •

ــال المعنیة بقاعدة بیانات الحوادث واالتجار    اعات التقنیة:االجتمو • عقد اجتماعات تقنیة لجھات االتص
   غیر المشروع؛

 إعداد ونشر التقاریر التحلیلیة لقاعدة البیانات الخاصة باالتجار غیر المشروع؛و •
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 اجتماعات تباُدل المعلومات؛و •

م المعلومات المنفَّذة من خالل  تدریب المھنیین المناسـبین التابعین للدول لتحسـین فعالو • یة أنشـطة تقاسـُ
قاعدة بیانات الحوادث واالتجار غیر المشــروع، بناء على الدروس المســتفادة من األنشــطة التدریبیة  

 السابقة؛  

ــمام إلى قاعدة   • ــاء جمیَع الدول على االنض ــجیع الدول األعض ــل الخارجي لدعم تش ــطة التواص وأنش
لمشـــــروع دعـماً لجھودـھا الوطنـیة الرامـیة إلى منع الـحاالت التي ـقد  بـیاـنات الحوادث واالتـجار غیر ا

تخرج فیھا المواد المـشعّة والمواد النوویة عن التحكم الرقابي، والكـشف عن ھذه الحاالت، والتصـّدي  
 لھا.

  ، وخدمات تكنولوجیا المعلوماتالسیبرانيأمن المعلومات واألمن 

یمثّالن عامال ھاما بالنســبة للدول فیما یتعلّق بتحســین قدراتھا    الســیبرانيال یزال أمن المعلومات واألمن  -۳۹
ــطلع بھ الوكالة في ھذا المجال تزویَد الدول، بناء على الطلب،   في مجال األمن النووي. ــمل العمُل الذي تضـ ویشـ

قة بشـأن أمن المعلومات واألمن   والدعم    السـیبرانيباإلرشـادات والتدریب، واسـتھالل وإدارة مشـاریع بحثیة منسـّ
وتشـمل   وكالة في ھذا الصـدد.فیما یتعلّق بالخدمات الالزمة في مجال تكنولوجیا المعلومات بغیة تیسـیر مشـاریع ال

  ما یلي: ۲۰۲٥-۲۰۲۲المھام المندرجة في إطار ھذا المشروع بالنسبة للفترة  

ات   • ذ نُظم أمن المعلوـم ب، في تنفـی اء على الطـل دول، بـن ة إلى دعم اـل ات الرامـی ة والعملـی اـم اإلدارة الـع
  ألغراض األمن النووي؛  السیبرانيواألمن 

  السیبراني وضع منشورات إرشادیة ضمن سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة في مجال األمن   •
   ألغراض األمن النووي؛

، بما ۲۰۲٥-۲۰۲۲بھا، بناء على الطلب، لدعم تنفیذ خطة األمن النووي للفترة  األنـشطة المـضطلع  و •
   في ذلك:

o   الحفاظ على نظام شـامل وآمن إلدارة المعلومات بغیة تزوید األمانة بمعلومات دقیقة وذات صـلة
   من أجل دعم أنشطتھا الھادفة إلى مساعدة الدول؛

o ــاعدة الدول، بناء على الطلب، في مجال األمنو ــیبراني مسـ من خالل تقدیم دورات تدریبیة    السـ
وحلقات دراســیة شــبكیة وتمارین، واســتضــافة المزید من اجتماعات الخبراء الخاصــة باألمن 

   ألغراض األمن النووي؛  السیبراني

o م  و تحسـین التعاون الدولي عبر الجمع بین الخبراء وصـانعي السـیاسـات بغیة تعزیز تباُدل وتقاسـُ
   ألغراض األمن النووي؛  السیبرانيي األمن المعلومات والخبرات ف

ــیع األمن  و • ــیبرانيإجراء بحوث تتناول مواضــ ألغراض األمن النووي، بما في ذلك من خالل    الســ
  المشاریع البحثیة المنسَّقة؛
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ــتخدمة لتنفیذ  و • ــة باألمن النووي المسـ ــر أدوات تكنولوجیا المعلومات الخاصـ ــتحداث وتعّھد ونشـ اسـ
مســـــاـعدة إلى اـلدول، وإـعداد تـقاریر ـمالـیة لـفاـئدة الجـھات الـمانـحة، وإـتاـحة  ورصـــــد عملـیات تـقدیم ال

  بوابات قائمة على شبكة اإلنترنت ألغراض تبادل المعلومات المتعلّقة باألمن النووي.

  ، ما یلي:۲۰۲٥-۲۰۲۲وتشمل المخرجات الرئیسیة المخطط لھا في ھذا المجال بالنسبة للفترة   -٤۰

o ــأن أمن المعلوم ــورات بش ــیبرانيات واألمن منش ــأن أمن المعلومات واألمن   :الس ــورات بش منش
ضــمن ســلســلة األمن النووي الصــادرة عن الوكالة وغیرھا من منشــورات األمن    الســیبراني

   النووي؛

o :ألغراض األمن النووي،    السیبرانياـستـضافة اجتماعات خبراء خاـصة باألمن   اجتماعات خبراء
اریة واالجتماعات التقنیة، حـسب االقتضـاء، لمواكبة التطورات في  تـش من قبیل االجتماعات االـس

   ألغراض األمن النووي ومن أجل وضع المزید من اإلرشادات؛  السیبرانيمجال األمن 

o :بكیة  دورات تدریبیة وحلقات دراســیة شــ دورات تدریبیة وحلقات دراســیة شــبكیة وحلقات عمل
وحلقات عمل مســتكَملة مقدَّمة إلى الدول األعضــاء، بناء على الطلب، على صــعید أقالیمي، أو  

  إقلیمي، أو وطني؛

o :ــاعدة تقنیة للدول ــاعدة تقنیة للدول في مجال األمن    مســ ــیبرانيتقدیم مســ ألغراض األمن    الســ
 ؛النووي، من قبیل الدورات التدریبیة واجتماعات الخبراء، بناء على الطلب

o .اجتماعات تنسیقیة بحثیة   

  األمن النووي للمواد والمرافق -۳-جیم
   الخلفیة  -۱-۳-جیم

تقوم الوكالة، حسـب االقتضـاء وبناء على الطلب، بتقدیم المسـاعدة والمشـورة إلى الدول لمسـاعدتھا على   -٤۱
والحفاظ علیھا واسـتدامتھا فیما یتعلق  إرسـاء بنیة أسـاسـیة مؤسـسـیة ولتعزیز كفاءاتھا وقدراتھا وإمكاناتھا الوطنیة  

  باألمن النووي للمواد والمرافق المرتبطة بھا.

  المشاریع والمخرجات الرئیسیة المخطط لھا  -۲-۳-جیم

ــاریع، تُقابل أربعة من مجاالت   -٤۲ ــمن ھذا البرنامج الفرعي في إطار أربعة مشـ ــطَّلَع بعمل الوكالة ضـ یُضـ
واد النوویة والمواد المـشعّة األخرى والمرافق واألنـشطة المرتبطة بھا وھي: الخبرة ذات الـصلة باألمن النووي للم

أمن المواد النووـیة والمرافق المرتبـطة بـھا؛    وتحســـــین؛  ـلدورة الوقود النووي برمتـھا  نُُھج األمن النووي المتـكامـلة
  لمواد النوویة والمشعّة.ة والمرافق المرتبطة بھا؛ واألمن النووي أثناء نقل اواالرتقاء بأمن المواد المشعَّ 

 نُُھج األمن النووي المتكاملة 

اعدة إلى الدول فیما یتعلّق بنُھج األمن  -٤۳ ادات، وتقّدم، بناء على الطلب، التدریب والمـس تضـع الوكالة اإلرـش
اعالت من الـخدـمة، والمواد   ات وإخراج المـف اـی ا یشــــــمل خزن النـف ة، بـم ة للمواد والمرافق النووـی امـل النووي المتـك
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عّة والمرافق ذات الصـلة. تھّل  وتُقّدم الوكالة أیضـا، بناء عل  المـش اریة في ھذا المجال، وتـس تـش ى الطلب، خدمات اـس
قة لمعالجة مســائل األمن النووي التي تحّددھا الدول األعضــاء، وتســاعد الدول على   وتُدیر مشــاریع بحثیة منســّ

  ما یلي: ۲۰۲٥-۲۰۲۲وتشمل المھام المندرجة في إطار ھذا المشروع بالنسبة إلى الفترة    تعزیز قدراتھا التقنیة.

ل دورة الوقود   • اـم ا یتعلّق بـك ذة فیـم ة المنفـَّ امـل دعم نُھج األمن النووي المتـك ات ـل ة والعملـی اـم اإلدارة الـع
 النووي والمواد المشعّة والمرافق المرتبطة بھا؛

إســـداء المشـــورة للدول األعضـــاء بشـــأن اتخاذ المزید من تدابیر الوقایة والحمایة من التھدیدات  و •
من النووي، بما في ذلك من خالل اســتخدام تدابیر حصــر ومراقبة المواد  الداخلیة من أجل تعزیز األ

 النوویة ألغراض األمن النووي في المرافق، واألنشطة التدریبیة.

  ، بما في ذلك ـضع وتنقیح المنـشورات اإلرـشادیة ـضمن ـسلـسلة األمن النووي الـصادرة عن الوكالةوو •
والتصــدي للطوارئ، اســتناداً إلى نَْھج تنازلي بما   في مجال ثقافة األمن النووي، وتقییمات التھدیدات
 یكفل تسلسالً ھرمی�ا واضحاً ومواَءمة المنشورات؛

، بما ۲۰۲٥-۲۰۲۲األنـشطة المـضطلع بھا، بناء على الطلب، لدعم تنفیذ خطة األمن النووي للفترة  و •
   في ذلك:

o :مواصلة العمل على مساعدة الدول فیما تبذلھ من جھود ترمي إلى  

 ن أمن المواد النوویة الخاـضعة لرقابتھا، والمرافق المرتبطة بھا، بما في ذلك من خالل  ـضما
   التدریب؛

 إرســاء نُظم وطنیة فعّالة ومســتدامة لألمن النووي فیما یتعلق بأمن المواد النوویة والمرافق  و
 المرتبطة بھا؛

o م الخبرات والمعارف والممارسـات الجیدة على المو سـتوى الدولي فیما یتعلّق  تعزیز تباُدل وتقاسـُ
بل إرســاء وتعزیز وصــون ثقافة أمن نووي متینة ومتوافقة مع نُُظم األمن النووي في الدول،   بســُ

   بما في ذلك من خالل تنظیم حلقات عمل دولیة بشأن ثقافة األمن النووي؛

o ــاء ثقافة األمن النو ــأن إرســ ــاعدة إلى الدول، بناء على الطلب، بشــ ووي  تقدیم المزید من المســ
ــادات، وتقدیم التدریب وما یتصــــل بھ من مواد   وتعزیزھا، بما في ذلك من خالل نشــــر اإلرشــ

   وأدوات خاصة بالتقییم الذاتي والتدریب؛

o اریة الدولیة الخاصـة بالحمایة المادیة، وإجراء البعثات في و تـش أن الخدمة االـس تعزیز التوعیة بـش
النووـیة والمرافق المرتبـطة بـھا، ـباالســـــتـفادة    إـطارـھا، بـناء على الطـلب، مع التركیز على المواد
   من خدمات خبراَء تُتیحھا الدول األعضاء للوكالة؛

o تحلیل البیانات والتعقیبات الواردة من الدول بغیة زیادة فعالیة بعثات الخدمة االستشاریة الدولیة  و
   الخاصة بالحمایة المادیة، بما یشمل الممارسات الجیدة والدروس المستفادة؛

   .القائمة على المدخالت الواردة من الدول األعضاء  المشاریع البحثیة المنسَّقةو •
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  ، ما یلي:۲۰۲٥-۲۰۲۲وتشمل المخرجات الرئیسیة المخطط لھا في ھذا المجال بالنسبة للفترة   -٤٤

   الدعم الشامل بما في ذلك اإلرشادات، واإلجراءات والمنھجیات، بما یشمل: •

o   المتكاملة لدعم األمن النووي؛مشاریع ناشئة من الخطط  

 مشاریع لمساعدة الدول التي لیس لدیھا خطة متكاملة لدعم األمن النووي، بناء على الطلب؛ 

o   مشـاریع لمسـاعدة الدول على إرسـاء ثقافة األمن النووي وتعزیزھا، وتقییم التھدیدات والتصـّدي
لمواد واألدوات الخاـصة بالتقییم  للطوارئ، بما في ذلك من خالل تقدیم اإلرـشادات، والتدریب، وا

   الذاتي والتدریب؛

o إنتاج وتحدیث المنشــورات اإلرشــادیة ضــمن ســلســلة األمن النووي بشــأن نُھج األمن النووي  و
 المتكاملة؛

o ــات الجیدة فیما بین الدول وإلبالغ  و م الممارسـ ــُ ــات التقنیة لتعزیز الحوار وتباُدل وتقاسـ المناقشـ
ــأن  األمانة فیما یتعلق باالحتیا ــیة الدولیة بشـ ــبیل المثال، الحلقة الدراسـ جات البرنامجیة (على سـ

 تقاُسم الخبرات المتأتیة من إجراء بعثات الخدمة االستشاریة الدولیة المعنیة بالحمایة المادیة)؛

o اریة:و تـش اریة الدولیة الخاصـة بالحمایة المادیة وإجراء    توفیر خدمات اـس تـش الترویج للخدمة االـس
 ى الطلب؛بعثات، بناء عل

o اجتماعات تنسیقیة بحثیة.و  

  تعزیز أمن المواد النوویة والمرافق المرتبطة بھا

ــاعدة إلى الدول، بناء على الطلب، لتعزیز أمن   -٤٥ ــادات وتقدیم التدریب والمسـ ــع اإلرشـ تقوم الوكالة بوضـ
كما أّن الوكالة تسـتھّل    تدابیر الحصـر والمراقبة، بین جملة أمور أخرى.وسـائل من بینھا  المواد النوویة باسـتخدام  

قة لمعالجة مســائل األمن النووي التي تحّددھا الدول األعضــاء، وتســاعد الدوَل على   وتُدیر مشــاریع بحثیة منســّ
  ما یلي: ۲۰۲٥-۲۰۲۲وتشمل المھام المندرجة في إطار ھذا المشروع بالنسبة إلى الفترة    تعزیز قدراتھا التقنیة.

والعملیات لدعم أنشــــطة األمن النووي المنفَّذة لتعزیز أمن المواد النوویة، بما في ذلك  اإلدارة العامة  •
   باستخدام تدابیر الحصر والمراقبة؛

وضـع منشـورات إرشـادیة ضـمن سـلسـلة األمن النووي الصـادرة عن الوكالة في مجال أمن المواد  و •
ة   اـی ك الحـم ا في ذـل ا، بـم ة والمرافق المرتبطـة بـھ ا النووـی ة ومراقبتـھ ة وحصـــــر المواد النووـی ادـی الـم

   ألغراض األمن النووي في المرافق؛

، بما ۲۰۲٥-۲۰۲۲األنـشطة المـضطلع بھا، بناء على الطلب، لدعم تنفیذ خطة األمن النووي للفترة  و •
   في ذلك:

o مساعدة الدول على وضع المنھجیات المالئمة للحصر والمراقبة ألغراض األمن النووي؛   
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o ــیة  مســـاعدة الو ــاسـ   الرقابیة الوطنیة للمواد النوویة وأمنھا القانونیة ودول على تعزیز بنیتھا األسـ
 من خالل تقدیم اإلرشادات الشاملة والمساعدة التقنیة؛   والمرافق المرتبطة بھا

o ــاء نُھج وطنیة فعّالة و ــاعدة الدول فیما تبذلھ من جھود ترمي إلى إرسـ ــلة العمل على مسـ مواصـ
وي تدعم تحســـــین الحـمایة الـمادیة للمواد النوویة والمرافق المرتبـطة بـھا ومســــــتدامة لألمن النو

   وتحسین تدابیر الحصر والمراقبة ألغراض األمن النووي في المرافق؛

   .القائمة على المدخالت الواردة من الدول األعضاء  المشاریع البحثیة المنسَّقةو •

  ، ما یلي:۲۰۲٥-۲۰۲۲النسبة للفترة  وتشمل المخرجات الرئیسیة المخطط لھا في ھذا المجال ب -٤٦

   الدعم الشامل بما في ذلك اإلرشادات، واإلجراءات والمنھجیات، بما یشمل: •

o  إنتاج منشــورات إرشــادیة ضــمن ســلســلة األمن النووي بشــأن مواجھة التحدیات والمخاطر في
ــر   ــین تدابیر حصــ ومراقبة  مجال أمن المواد النوویة والمرافق المرتبطة بھا، بما في ذلك تحســ

 المواد النوویة ألغراض األمن النووي في المرافق؛

o الدورات التدریبیة الدولیة واإلقلیمیة والوطنیة؛و 

o التحسینات المدَخلة في مجال الحمایة المادیة؛و 

o االجتماعات/حلقات العمل واالجتماعات االستشاریة؛و 

o بعثات الخبراء والخدمات االستشاریة، بناء على الطلب؛و   

o ــات الجیدة فیما بین الدول وإلبالغ  المناقو م الممارسـ ــُ ــات التقنیة لتعزیز الحوار وتباُدل وتقاسـ شـ
 األمانة فیما یتعلق باالحتیاجات البرنامجیة؛

o المشـــاریع الناشـــئة من الخطط المتكاملة لدعم األمن النووي وطلبات الدول األعضـــاء بتقدیم  و
 المساعدة من خالل آلیات أخرى؛

o حثیة.اجتماعات تنسیقیة بو   

  تعزیز أمن المواد المشعة والمرافق المرتبطة بھا

اعدة إلى الدول، بناء على الطلب، فیما یتعلّق بأمن  -٤۷ ادات وتقدیم التدریب والمـس تقوم الوكالة بوضـع اإلرـش
وتُقّدم الوكالة أیـضا   المواد المـشعّة والمرافق المرتبطة بھا بما في ذلك فیما یتعلّق بإدارة نھایة عمر المواد المـشعّة.

خدمات اـستـشاریة في ھذا المجال، وتـستھّل وتُدیر مـشاریع بحثیة منسـّقة لمعالجة مـسائل األمن النووي التي تحّددھا  
ــاعد الدوَل على تعزیز قدراتھا التقنیة. ــاء، وتسـ ــروع    الدول األعضـ ــمل المھام المندرجة في إطار ھذا المشـ وتشـ

 یلي: ما
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ات • ة والعملـی اـم أمن المواد    اإلدارة الـع ا یتعلّق ـب ذة فیـم ال األمن النووي المنفـّ ة في مـج دعم األنشــــــط ـل
   المشعّة والمرافق المرتبطة بھا؛

لة األمن النووي الصـادرة عن الوكالة في مجال و • لـس ادیة ضـمن ـس ورات اإلرـش وضـع وتحدیث المنـش
فل تسـلسـالً ھرمی�ا واضـحاً  أمن المواد النوویة والمرافق المرتبطة بھا، اسـتناداً إلى نَْھج تنازلي بما یك

   ومواَءمة المنشورات؛

، بما ۲۰۲٥-۲۰۲۲األنـشطة المـضطلع بھا، بناء على الطلب، لدعم تنفیذ خطة األمن النووي للفترة  و •
   في ذلك:

o   مـساعدة الدول على وـضع خطط إلدارة دورة ُعمر المـصادر المـشعة ولالمتثال ألحكام الـصكوك
عّة  الدولیة ذات الصـلة بأمن المواد ا أن أمان المصـادر المـش لوك بـش نة قواعد الـس عّة، مثل مدوَّ لمـش

 وأمنھا، وبشأن إدارة دورة حیاة المصادر المشعّة المھَملة وإرشاداتھا التكمیلیة؛

o مواصلة العمل على مساعدة الدول فیما تبذلھ من جھود ترمي إلى:و   

 ــعّة والمرافق المرتبطة بھا بما في ذلك من ــاعدة   ضــمان أمن المواد المش خالل عرض المس
ة بأسـاسـیات وتوصـیات الوكالة بشـأن األمن النووي عندما تقوم   على الوفاء باألحكام الخاصـّ
الوكالة بتورید المواد المـشعّة، ومن خالل توفیر ھذه المـساعدة، عند الطلب، من خالل توفیر  

   التدریب مثالً؛

 ي فیما یتعلق بأمن المواد المشـعة وإرسـاء و/أو دعم نُظم وطنیة فعّالة ومسـتدامة لألمن النوو
   والمرافق المرتبطة بھا؛

o   ،ف في المصــادر المشــعّة المھَملة ودعم مواصــلة الحوار بشــأن أمن المصــادر المشــعّة والتصــرُّ
   وتعزیز البحث والتطویر في ھذا المجال، بناء على الطلب؛

o   ومواـصلة إجراء بعثات في إطار الخدمة االـستـشاریة الدولیة الخاـصة بالحمایة المادیة، بناء على
ز على المواد المـشعّة والمرافق المرتبطة بھا، باـستخدام خدمات خبراء تُتیحھا الدول   الطلب، تُرّكِ

 األعضاُء للوكالِة؛  

o عالیة بعثات الخدمة االستشاریة الدولیة  تحلیل البیانات والتعقیبات الواردة من الدول بغیة زیادة فو
   الخاصة بالحمایة المادیة، بما یشمل الممارسات الجیدة والدروس المستفادة؛

  .القائمة على المدخالت الواردة من الدول األعضاء  المشاریع البحثیة المنسَّقة •

  ، ما یلي:۲۰۲٥-۲۰۲۲وتشمل المخرجات الرئیسیة المخطط لھا في ھذا المجال بالنسبة للفترة   -٤۸

   التحسینات المدَخلة في مجال الحمایة المادیة للمواد المشعّة والمرافق المرتبطة بھا، بناء على الطلب؛  •

   دعم بناء القدرات في الدول، بناء على الطلب؛  بناء القدرات:و •
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إعداد منشـورات إرشـادیة ضـمن سـلسـلة األمن النووي بشـأن كیفیة وضـع وتعزیز وتنفیذ وصـیانة  و •
   نووي خاص بالمواد المشعّة والمرافق واألنشطة المرتبطة بھا؛النظام وطني لألمن 

 الدعم الشامل بما في ذلك اإلرشادات، واإلجراءات والمنھجیات، بما یشمل:و •

o قلیمیة والوطنیة؛الدورات التدریبیة الدولیة واإل 

o التحسینات المدَخلة في مجال الحمایة المادیة؛و 

o االجتماعات/حلقات العمل واالجتماعات االستشاریة؛و 

o م الممارســـات الجیدة فیما بین الدول وإلبالغ  و ــُ المناقشـــات التقنیة لتعزیز الحوار، وتباُدل وتقاسـ
ــبیل المث ــلوك  األمانة فیما یتعلق باالحتیاجات البرنامجیة (على س ال، اجتماعات مدونة قواعد الس

 والفریق العامل المعني بأمن المواد المشعة)؛

o المشـــاریع الناشـــئة من الخطط المتكاملة لدعم األمن النووي وطلبات الدول األعضـــاء بتقدیم  و
 المساعدة من خالل آلیات أخرى؛

o اجتماعات تنسیقیة بحثیة.و 

 یة؛الدورات التدریبیة الدولیة واإلقلیمیة والوطنو •

ــینات التصــرف المأمون واآلمن بالمصــادر المشــعّة في جمیع مراحل دورة حیاتھا، بناء على  و • تحس
 الطلب؛  

تقدیم الخدمات االســتشــاریة، على ســبیل المثال، إجراء بعثات الخدمة االســتشــاریة الدولیة المعنیة  و •
 بالحمایة المادیة، بناء على الطلب.

  النوویة والمشعَّة األمن النووي أثناء نقل المواد 

تقوم الوكالة بوضــع اإلرشــادات وتقدیم التدریب والمســاعدة إلى الدول، بناء على الطلب، ألغراض أمن   -٤۹
ة األخرى أثناء النقل. ــّ عــــ قة لمعالجة    المواد النوویة والمواد المـش كما أّن الوكالة تـستھّل وتُدیر مـشاریع بحثیة منسـّ

ــایا األمن النووي التي تحّددھا الدو ــاعد الدوَل على تعزیز قدراتھا التقنیة.قضـ ــاء وتسـ ــمل المھام    ل األعضـ وتشـ
   المندرجة في إطار ھذا المشروع ما یلي:

اإلدارة العامة والعملیات لدعم األنشــطة في مجال األمن النووي المنفّذة ألغراض أمن المواد النوویة   •
   والمواد المشعـّة األخرى أثناء النقل؛

منـشورات إرـشادیة ـضمن ـسلـسلة األمن النووي الـصادرة عن الوكالة في مجال النقل  ـضع وتحدیث  وو •
   اآلمن للمواد النوویة والمواد المشعـّة األخرى؛
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، بما ۲۰۲٥-۲۰۲۲األنـشطة المـضطلع بھا، بناء على الطلب، لدعم تنفیذ خطة األمن النووي للفترة  و •
   جھود رامیة إلى:یشمل مواصلة العمل على مساعدة الدول فیما تبذلھ من 

o   ة األخرى، شریطة أن تكون الطلبات الواردة في ھذا ــّ ضمان أمن المواد النوویة والمواد المشعـــ
زة على النقل   الشـأن ضـمن نطاق مسـؤولیات الوكالة بموجب نظامھا األسـاسـي، وأن تكون مرّكِ

ة األخرى، بـما في ذـلك من خالل اـلدورات الـتدریبـیة    اآلمن للمواد النووـیة والمواد المشـــــعــــــــــّ
   والتمارین؛

o إرـساء نُظم وطنیة فعّالة ومـستدامة لألمن النووي فیما یتعلق بالنقل اآلمن للمواد النوویة والمواد  و
   المشعّة األخرى؛

   القائمة على المدخالت الواردة من الدول األعضاء  المشاریع البحثیة المنسَّقةو •

  ، ما یلي:۲۰۲٥-۲۰۲۲ل بالنسبة للفترة  وتشمل المخرجات الرئیسیة المخطط لھا في ھذا المجا -٥۰

الـتدرـیب والمســـــاـعدة العملـیة، بـناء على طـلب اـلدول، بـما ذـلك تـمارین ـخاصـــــة ـبأمن المواد النووـیة   •
   والمواد المشعّة األخرى أثناء النقل؛

   المساعدة في وضع أُطر رقابیة ألمن النقل؛و •

دات ضــمن ســلســلة األمن النووي  إرشــادات تقنیة وإجراءات ومنھجیات، بما یشــمل إعداد إرشــاو •
 الصادرة عن الوكالة بشأن النقل اآلمن للمواد النوویة والمواد المشعـّة األخرى؛  

 االجتماعات/حلقات العمل واالجتماعات االستشاریة؛و •

 بعثات الخبراء، بناء على الطلب؛و •

   .تنسیق البحوثاجتماعات  و •

  التحكم الرقابياألمن النووي للمواد الخارجة عن  -٤-جیم

   الخلفیة  -۱-٤-جیم

تُقّدم الوكالة، حســب االقتضــاء وبناء على الطلب، المســاعدة للدول إلرســاء واســتدامة بنیتھا األســاســیة   -٥۱
وـقدراتـھا الوطنـیة فیـما یتعلّق ـبالكشـــــف عن األفـعال اإلجرامـیة أو المتعـمدة غیر الـمأذون بـھا المنطوـیة على مواد  

   رجة عن التحكم الرقابي والتصّدي ألحداث األمن النووي.نوویة ومواد مشعـّة أخرى خا

ویشـــمل العمُل الذي تضـــطلع بھ الوكالة في ھذا المجال توفیر الخدمات االســـتشـــاریة، من قبیل الخدمة   -٥۲
االسـتشـاریة الدولیة الخاصـة باألمن النووي، التي تُتیح فرصـا لتبادل اآلراء والممارسـات الجیدة والمشـورة بشـأن  

   من النووي.تدابیر األ
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  المشاریع والمخرجات الرئیسیة المخطط لھا  -۲-٤-جیم

یُضـّطلع بعمل الوكالة ضـمن ھذا البرنامج الفرعي في إطار ثالثة مشـاریع ھي: بنیة التصـدي األسـاسـیة   -٥۳
ــف عن  ــعة األخرى الخارجة عن التحكم الرقابي، وھیكل الكش ــة بالمواد النوویة والمواد المش ــیة الخاص ــس المؤس

  من النووي، وإدارة أماكن وقوع الجرائم اإلشعاعیة وعلم التحلیل الجنائي النووي.أحداث األ

  بنیة التصّدي األساسیة المؤسسیة الخاصة بالمواد الخارجة عن التحكم الرقابي

ــاعدة الدول على   -٥٤ ــاعدة، بناء على الطلب، لمسـ ــادات وتوفیر التدریب والمسـ ــع اإلرشـ تقوم الوكالة بوضـ
ــیة الوطنیة في مجال األمن النووي الالزمة  ــاسـ ــاء البنیة األسـ ــديإرسـ ألفعال اإلجرامیة أو المتعمدة غیر  ل  للتصـ

ة أخرى خارجة عن التحك وتُقّدم الوكالة أیضــا    م الرقابي.المأذون بھا المنطویة على مواد نوویة ومواد مشــعـــــــّ
  وتشمل المھام المندرجة في إطار ھذا المشروع ما یلي:  خدمات استشاریة في ھذا المجال.

اإلدارة العامة والعملیات لدعم األنشــطة المنفّذة لمســاعدة الدول على إرســاء واســتدامة بنیة أســاســیة   •
ــدي ألحداث األمن النووي، فضـــالً ع ــاعدة على تنفیذ نُظم األمن  وطنیة فعّالة في التصـ ن تقدیم المسـ

   النووي وتدابیر األمن النووي في الفعالیات العامة الكبرى؛

لـسلة األمن النووي الصـادرة عن الوكالة فیما یتعلق  و • ادیة ضـمن ـس وضـع وتحدیث المنـشورات اإلرـش
یكفل تسـلسـالً ھرمی�ا بالبنیة األسـاسـیة للتصـدي في مجال األمن النووي، اسـتناداً إلى نَْھج تنازلي بما 

   واضحاً ومواَءمة المنشورات؛

، بما ۲۰۲٥-۲۰۲۲األنـشطة المـضطلع بھا، بناء على الطلب، لدعم تنفیذ خطة األمن النووي للفترة  و •
   في ذلك:

o :مواصلة العمل على مساعدة الدول فیما تبذلھ من جھود ترمي إلى  

 ة األخرى من ــّ خالل معالجة مسـألة إرسـاء بنیة   ضـمان أمن المواد النوویة والمواد المشـعــــ
ة   ــّ أسـاسـیة وطنیة للتصـدي في مجال األمن النووي متّصـلة بالمواد النوویة والمواد المشـعــــ

   األخرى الخارجة عن التحكم الرقابي،

 إرســـاء و/أو دعم نُظم وطنیة فعّالة ومســـتدامة لألمن النووي لمعالجة مســـألة إرســـاء بنیة  و
ة  أسـاسـیة وطنیة للتصـدي في مجال ا ــّ ألمن النووي متّصـلة بالمواد النوویة والمواد المشـعــــ

   األخرى الخارجة عن التحكم الرقابي؛

o مواصــلة إجراء بعثات الخدمة االســتشــاریة الدولیة الخاصــة باألمن النووي، بناء على الطلب،  و
ة   اـن االســـــتـع ام معیّن، ـب ال اھتـم ا أو مـج ة ـم ة عن نظـام األمن النووي في دوـل امـّ ة ـع لتوفیر لمـح

   لخبراء الذین توفرھم الدول األعضاء؛با

o تحلیل البیانات والتعقیبات الواردة من الدول بغیة زیادة فعالیة بعثات الخدمة االستشاریة الدولیة  و
   الخاصة بالحمایة المادیة، بما یشمل الممارسات الجیدة والدروس المستفادة؛



GC(65)/24 
 ۱۹  الصفحة

 

  ، ما یلي:۲۰۲٥-۲۰۲۲بالنسبة للفترة  وتشمل المخرجات الرئیسیة المخطط لھا في ھذا المجال   -٥٥

دعم الدول إلرســاء بنیة أســاســیة وطنیة للتصــدي في المجال النووي متّصــلة بالمواد النوویة والمواد   •
   المشعـّة األخرى الخارجة عن التحكم الرقابي؛

اعدة على بناء القدرات:الو • ریة والقدرات التكنولوجیة للحفاظ على بنیة أ  مـس یة  بناء القدرات البـش اـس ـس
فعّالة للتصـــّدي في مجال األمن النووي لكي تضـــطلَع الدول بمســـؤولیاتھا المتّصـــلة بالمواد النوویة  

   والمواد المشعـّة األخرى الخارجة عن التحكم الرقابي؛

 المساعدة المقدَّمة إلى الدول دعماً للفعالیات العامة الكبرى، بناء على الطلب؛و •

   ة لدعم األمن النووي؛مشاریع ناشئة من الخطط المتكاملو •

إجراء بعثات في إطار الخدمة االســـتشـــاریة الدولیة الخاصـــة بالحمایة    توفیر خدمات اســـتشـــاریة:و •
   المادیة، بناء على الطلب؛

لة األمن النووي:و • لـس ادات ضـمن ـس أن    إرـش لة األمن النووي بـش لـس ادات ضـمن ـس إعداد وتحدیث إرـش
ة  إرسـاء بنیة أسـاسـیة فعالة للتصـدي في المجال   ــّ النووي فیما یخّص المواد النوویة والمواد المشـعــــ

   األخرى الخارجة عن التحكم الرقابي، والحفاظ على استدامة ھذه البنیة االساسیة.

  ھیكل الكشف عن أحداث األمن النووي

ــاعدة إلى الدول، بناء على الطلب، لبناء قدرات   -٥٦ ــادات وتقدیم التدریب والمسـ ــع اإلرشـ تقوم الوكالة بوضـ
ة   الدول ــّ على الكشف عن األفعال اإلجرامیة أو المتعمدة غیر المأذون بھا المنطویة على مواد نوویة ومواد مشعـــ

كما أّن    أخرى خارجة عن التحكم الرقابي والتصــّدي ألحداث األمن النووي، وللحفاظ على اســتدامة ھذه القدرات.
قة في ھذا المجال لمع ــّ ــاریع بحثیة منسـ ــتھّل وتُدیر مشـ ــائل األمن النووي التي تحّددھا الدول  الوكالة تسـ الجة مسـ

   وتشمل المھام المندرجة في إطار ھذا المشروع ما یلي:  األعضاء وتساعد الدوَل على تعزیز قدراتھا التقنیة.

اإلدارة العامة والعملیات لدعم األنـشطة المنفَّذة لمـساعدة الدول على الكـشف عن األفعال اإلجرامیة أو   •
المأذون بھا المنطویة على مواد نوویة ومواد مشــعة أخرى خارجة عن التحكم الرقابي  المتعمدة غیر 

ال الكشـــــف عن أـحداث األمن النووي   ة في مـج درات التقنـی ة لتعزیز الـق ّدـم ــاـعدة المـق ك المســـ ذـل وـك
   والنھوض بتلك القدرات؛

علق بھیكل  وضـع المنشـورات اإلرشـادیة ضـمن سـلسـلة األمن النووي الصـادرة عن الوكالة فیما یتو •
ــتناداً إلى نَْھج تنازلي بما یكفل تســلســالً ھرمی�ا  الكشــف عن أحداث األمن النووي والتصــّدي لھا، اس

   واضحاً ومواَءمة المنشورات؛

، بما ۲۰۲٥-۲۰۲۲األنـشطة المـضطلع بھا، بناء على الطلب، لدعم تنفیذ خطة األمن النووي للفترة  و •
  فیما تبذلھ من جھود رامیة إلى:مواصلة العمل على مساعدة الدول    في ذلك
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 ة األخرى من خالل معالجة مـسألة الكـشف عن و ـضمان أمن المواد النوویة والمواد المـشعــــــّ
ة  ــّ األفعال اإلجرامیة أو المتعمدة غیر المأذون بھا المنطویة على مواد نوویة ومواد مشــعـــــ

النووي، بما في ذلك من خالل  أخرى خارجة عن التحكم الرقابي والتصــــّدي ألحداث األمن 
 ؛التدریب

 إرـساء ودعم نُظم وطنیة فعّالة ومـستدامة لألمن النووي لمعالجة مـسألة الكـشف عن األفعال و
ة أخرى   اإلجرامیة أو المتعمدة غیر المأذون بھا المنطویة على مواد نوویة ومواد مشـــعــــــــّ

 خارجة عن التحكم الرقابي والتصّدي ألحداث األمن النووي؛

 .القائمة على المدخالت الواردة من الدول األعضاء  مشاریع البحثیة المنسَّقةالو •

  ، ما یلي:۲۰۲٥-۲۰۲۲وتشمل المخرجات الرئیسیة المخطط لھا في ھذا المجال بالنسبة للفترة   -٥۷

   دعما تقنیا للدول لوضع تدابیر للكشف والتصّدي، بما في ذلك: •

o   التمارین التي تجریھا الدول األعضــاء من أجل تعزیز  وضــع إرشــادات ودورات تدریبیة لدعم
  قدراتھا الوطنیة على االستعداد ألحداث األمن النووي والتصّدي لھا؛

o ــف عن أحداث األمن  و ــاء ھیكل فعّال للكشـ ــادات ودورات تدریبیة فیما یتعلّق بإنشـ ــع إرشـ وضـ
   النووي؛

عن اإلشــعاعات، مع مراعاة إدارة    تقدیم المســاعدة في مجال بناء القدرات وتركیب معدات الكشــفو •
   دورة حیاة المعدات الكاملة بما یتفق مع إرشادات سلسلة األمن النووي؛

 بعثات خبراء والخدمة االستشاریة الدولیة الخاصة باألمن النووي، بناء على الطلب؛و •

   مشاریع ناشئة من الخطط المتكاملة لدعم األمن النووي؛و •

لة األمن الو • لـس ادات ضـمن ـس أن    نووي:إرـش لة األمن النووي بـش لـس ادات ضـمن ـس إعداد وتحدیث إرـش
 ھیكل الكشف عن األحداث المتّصلة باألمن النووي؛  

   اجتماعات تنسیقیة بحثیة.و •

  إدارة أماكن وقوع الجرائم اإلشعاعیة وعلم التحلیل الجنائي النووي

الدول، بناء على الطلب، بشـــأن إدارة  تقوم الوكالة بوضـــع اإلرشـــادات وتقدیم التدریب والمســـاعدة إلى   -٥۸
عاعیة وعلم التحلیل الجنائي النووي. قة    أماكن وقوع الجرائم اإلـش اریع بحثیة منسـّ تھّل وتُدیر مـش كما أّن الوكالة تـس

لمعالجة قـضایا األمن النووي التي تحّددھا الدول األعـضاء، وتـساعد الدوَل على تعزیز قدراتھا التقنیة، مع ـضمان  
  وتشمل المھام المندرجة في إطار ھذا المشروع ما یلي:  كافیة للمعلومات الحساسة.الحمایة ال
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ــاعدة الدول، بناء على الطلب، على بناء قدراتھا   • ــطة المنفَّذة لمس اإلدارة العامة والعملیات لدعم األنش
ــات  االوطنیة في مجال إدارة أم ــعاعیة، وجمع األدلة، وإجراء فحوصـ التحلیل  كن وقوع الجرائم اإلشـ

   الجنائي النووي، دعماً إلنفاذ القانون؛

لـسلة األمن النووي الصـادرة عن الوكالة فیما یتعلق  وو • ادیة ضـمن ـس ضـع وتحدیث المنـشورات اإلرـش
ــتناداً إلى نَْھج تنازلي بما  ــعاعیة وعلم التحلیل الجنائي النووي، اســ بإدارة أماكن وقوع الجرائم اإلشــ

   مواَءمة المنشورات؛یكفل تسلسالً ھرمی�ا واضحاً و

، بما ۲۰۲٥-۲۰۲۲األنـشطة المـضطلع بھا، بناء على الطلب، لدعم تنفیذ خطة األمن النووي للفترة  و •
   في ذلك:

o   مواصــلة العمل على مســاعدة الدول المھتّمة، من خالل تیســیر التعلیم والتدریب في مجال إدارة
وي مع إیالء االعتـبار الواـجب لمـبدأ  أـماكن وقوع الجرائم اإلشــــــعاعـیة وعلم التحلـیل الجـنائي النو

   حمایة المعلومات الحساسة؛

o مســاعدة الدول األعضــاء، بناء على الطلب وحیثما یكون ذلك عملیاً، على إنشــاء قواعد بیانات  و
   وطنیة خاصة بالمواد النوویة أو مكتبات وطنیة خاصة بالتحلیل الجنائي النووي؛

م الخبرات، والدروس المســــتفادة واو • لممارســــات الجیدة في مجال إدارة أماكن وقوع الجرائم  تقاســــُ
 اإلشعاعیة وعلم التحلیل الجنائي النووي من خالل االجتماعات وحلقات العمل التقنیة؛

   .القائمة على المدخالت الواردة من الدول األعضاء  المشاریع البحثیة المنسَّقةو •

  ، ما یلي:۲۰۲٥-۲۰۲۲نسبة للفترة  وتشمل المخرجات الرئیسیة المخطط لھا في ھذا المجال بال -٥۹

مســــاعدة إلى الدول األعضــــاء، بناء على الطلب، بغیة تعزیز قدراتھا في مجال إدارة أماكن التقدیم   •
   وقوع الجرائم اإلشعاعیة وعلم التحلیل الجنائي النووي؛

إعداد وتحدیث منشــورات إرشــادیة ضــمن ســلســلة األمن    إرشــادات ضــمن ســلســلة األمن النووي:و •
وي الصــادرة عن الوكالة في مجال إدارة أماكن وقوع الجرائم اإلشــعاعیة وعلم التحلیل الجنائي  النو

   النووي؛

برـنامـجاً ـتدریبـیاً في مـجال إدارة أـماكن وقوع الجرائم اإلشــــــعاعـیة وعلم التحلـیل    برـنامج الـتدرـیب:و •
   الجنائي النووي؛

ســـتشـــاریة الدولیة الخاصـــة بالحمایة  إجراء بعثات في إطار الخدمة اال  توفیر خدمات اســـتشـــاریة:و •
   المادیة، بناء على الطلب؛

   اجتماعات تنسیقیة بحثیة.و •
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  وضع البرامج والتعاون الدولي -٥-جیم
  الخلفیة -۱-٥-جیم

ـیدعم برـنامج الوـكاـلة لألمن النووي تعزیَز التـعاون اـلدولي في مـجال األمن النووي وتعزیَز األمن النووي   -٦۰
قة. على الصـــعید     العالمي، ویســـاعُد في تعزیز النظم الوطنیة لألمن النووي، ویُوفّر برامج تعلیمیة وتدریبیة منســـَّ

 وتُدیر الوكالة أیضا صندوق األمن النووي، الوارد وصفھ في القسم دال من ھذه الخطة.  

النووي على أنشـــطة من وال تقتصـــر أنشـــطة الوكالِة الھادفةُ إلى تعزیز التعاون الدولي في مجال األمن  -٦۱
قبیل مواصــلة تنظیم اجتماعات لتبادل المعلومات وتقاســمھا حســب االقتضــاء، فحســب، بل تمتد أیضــاً إلى تعزیز  

كما   التنسـیق بین الدول والمنظمات األخرى، بناء على الطلب، وذلك عبر تنظیم طائفة من الفعالیات والمؤتمرات.
   اعات والمؤتمرات بشأن األمن النووي التي تُنظمھا مبادرات أخرى.تقوم الوكالة بإیفاد ممثلین إلى االجتم

وتُرّوج الوكالة إلضــفاء الطابع العالمي على الصــكوك ذات الصــلة الملزمة قانوناً، ولاللتزام بالصــكوك   -٦۲
ة  غیر الملزمة المعتمدة تحت رعایة الوكالة، بما في ذلك على وجھ الخصوص األنشطة الُمضطلع بھا دعماً التفاقی

لة األمن النووي   لـس املة ترد ضـمن ـس ادات ـش الحمایة المادیة للمواد النوویة وتعدیلھا، وكذلك من خالل وضـع إرـش
دھا الدول األعضـــاء من خالل قرارات المؤتمر العام، ومقررات   الصـــادرة عن الوكالة وفقاً لألولویات التي تحّدِ

بھا لجنة إرشــادات األمن النووي، وذلك من أجل    جھازي تقریر الســیاســات في الوكالة، واألولویات التي توصــي
دعم التشــجیع الذي أعربت عنھ الدول األعضــاء على أن تأخذ في االعتبار، حســب االقتضــاء، اإلرشــادات ذات  
الصـلة الواردة ضـمن سـلسـلة األمن النووي الصـادرة عن الوكالة، وأن تسـتفید من ھذه اإلرشـادات وفقًا لتقدیرھا  

   في إطار جھودھا الرامیة إلى تعزیز األمن النووي.على الصعید الوطني  

قة التي تُعّزز القدرات في الدول   -٦۳ وتؤدي الوكالة دوراً مھماً في توفیر البرامج التعلیمیة والتدریبیة المنســــَّ
وال یقتصــر ھذا النشــاط على إعداد الدورات التدریبیة    على معالجة مســألة األمن النووي والحفاظ على اســتدامتھ.

، بل یشــمل أیضــاً التنســیق من خالل صــیانة الشــبكات مثل الشــبكة الدولیة للتعلیم في میدان األمن النووي  فحســب
ــبكة الدولیة لمراكز التدریب والدعم في مجال األمن النووي والبوابة اإللكترونیة للمعلومات المتعلقة باألمن  والشــ

 النووي.  

  المخطط لھا المشاریع والمخرجات الرئیسیة  -۲-٥-جیم

یُضـطلع بعمل الوكالة المندرج ضـمن ھذا البرنامج الفرعي في إطار ثالثة مشـاریع ھي: التعاون الدولي   -٦٤
بـشأن الـشبكات والشراكات في مجال األمن النووي؛ والبرامج التعلیمیة والتدریبیة لتنمیة الموارد البشریة؛ وتنسیق  

  األمن النووي.الخدمات اإلرشادیة والخدمات االستشاریة في مجال 

  التعاون الدولي بشأن الشبكات والشراكات في مجال األمن النووي

ال یقتصــــر العمل الذي تضــــطلع بھ الوكالة لتیســــیر التنســــیق الدولي بشــــأن األمن النووي بین الدول   -٦٥
والمنظمات ذات الصــلة على الحد من ازدواجیة الجھود فحســب، بل یشــمل أیضــاً تیســیر وتشــجیع عملیات تبادل  
وتقاسـم المعلومات عن األمن النووي، حسـب االقتضـاء، مع إیالء االعتبار الواجب لمبدأ السـریة، والتشـجیع على  
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وتشــمل المھام المندرجة في إطار ھذا   إجراء التمارین اإلقلیمیة، عند االقتضــاء، وتعزیز اإلطار القانوني الدولي.
 المشروع ما یلي:

تدعم التعاون الدولي، وتبادل المعلومات وتقاســـمھا، والترویج لإلطار  اإلدارة والعملیات العامة التي   •
   الدولي لألمن النووي؛

، بما ۲۰۲٥-۲۰۲۲األنـشطة المـضطلع بھا، بناء على الطلب، لدعم تنفیذ خطة األمن النووي للفترة  و •
   في ذلك:

o   األمن ة ـب ة المعنـی امـل ة الـع اـعات لألفرـق األمن النووي، واجتـم د مؤتمرات تعنى ـب النووي وغیر  عـق
ا یشــــــمل تنظیم   ادل التقني في مـجال األمن النووي، بـم ادل المعلوـمات والتـب ات تـب ذـلك من عملـی

   ؛۲۰۲٤باألمن النووي في عام   مؤتمر دولي یعنى

o طة األمن النووي المضـطلعو یقي في إطار أنـش اط المنظمات    أداء دور مركزي وتنـس بھا في أوـس
والمبادرات الدولیة، مع مراعاة والیة وعضــــویة كّل منھا، والعمل بشــــكل مشــــترك، حســــب  
االقتضـاء، مع المنظمات والمؤسـسـات الدولیة واإلقلیمیة ذات الصـلة، بما في ذلك من خالل عقد  

مراكز التدریب  اجتماعات منتظمة لتبادل المعلومات، وتنســـیق التعاون واألنشـــطة التكمیلیة بین  
   والدعم في مجال األمن النووي؛

o ــئة تتعلق باألمن النووي تحّددھا الدول األعضــاء وتحدید تدابیر  و ــائل ناش إیالء االھتمام ألي مس
ــب   ــمھا، حســ ــیق وتبادل المعلومات وتقاســ ــدي الوطنیة الممكن اتخاذھا من خالل التنســ التصــ

   ؛االقتضاء، مع إیالء االعتبار الواجب لمبدأ السریة

o مواصلة الجھود الرامیة إلى الترویج لتعزیز االنضمام إلى اتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة  و
وتعدیلھا، ومسـاعدة األطراف بھدف إضـفاء الطابع العالمي علیھا، وذلك من خالل المسـاعدة في 

ــیر عملیات تبادل المعلومات عن تنفیذ ــجیع وتیس ــریعیة ورقابیة وطنیة وتش ــع أطر تش ھذه    وض
من   ۱وفـقاً للفقرة   ۲۰۲۲االتـفاقـیة، بـما في ذـلك من خالل تنظیم مؤتمر اســـــتعراضـــــي في ـعام  

   من ھذه االتفاقیة بصیغتھا المعّدلة، واجتماعات لجھات االتصال المعنیة بھذه االتفاقیة؛  ۱٦المادة  

o یر عملیات تبادل الو جیع وتیـس بل زیادة تـش اور مع الدول األعضـاء، في ـس معلومات  النظر، بالتـش
ــاس طوعي، عن تنفیذ أحكام األمن النووي الواردة في  ــاء، على أسـ ــب االقتضـ ــمھا حسـ وتقاسـ

 الصكوك الدولیة ذات الصلة باألمن النووي؛

o .وتنظیم اجتماعات تنسیقیة مع الدول األعضاء و/أو الجھات المانحة 

  ، ما یلي:۲۰۲٥-۲۰۲۲وتشمل المخرجات الرئیسیة المخطط لھا في ھذا المجال بالنسبة للفترة   -٦٦

ترتیبات عملیة، واتفاقات مســــاھمة، وتقدیم تقاریر إلى جھازي تقریر الســــیاســــات في الوكالة، بما  •
   یشمل:

o اجتماعات منتظمة لتبادل المعلومات؛   
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o اجتماعات لجھات االتصال المعنیّة باتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة.و   

 اتفاقات شراكة ومراكز تعاون؛و •

اجتماعات وحلقات عمل متعلقة باتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة وتعدیلھا في ســــیاق إضــــفاء  و •
 طابع عالمي على االتفاقیة؛

ذ  و • اســـــتعراض تنفـی ة یعنى ـب ة للمواد النووـی ادـی ة الـم اـی ة الحـم اقـی ل اتـف دـی د مؤتمر لألطراف في تـع عـق
اـجة وـكاـمل جزء المنطوق والمرفـقان، في االتـفاقـیة بصـــــیغتـھا المـعّدـلة وـمدى مالءمتـھا من حـیث اـلدیـب

   ضوء الحالة السائدة حینئذ؛

   ومؤتمراً دولیاً یعنى باألمن النووي. •

  البرامج التعلیمیة والتدریبیة لتنمیة الموارد البشریة

ق عملیة وضــع وتعّھد مجموعة من  -٦۷ تضــع الوكالة برامج تعلیمیة وتدریبیة لتنمیة الموارد البشــریة وتنســّ
وتِقرُّ الوـكاـلة ـبأّن البرامج التعلیمـیة    اـلدورات الـتدریبـیة اســـــتـنادا إلى إرشـــــادات الوـكاـلة في مـجال األمن النووي.

ویؤخذ ھذا المبدأ في االعتبار    والتدریبیة تُعَدُّ من العناصــر الرئیســیة لزیادة تمثیل المرأة في مجال األمن النووي.
   وتشمل المھام المندرجة في إطار ھذا المشروع ما یلي: الترویج لھا.عند تصمیم أنشطة تنمیة الموارد البشریة و

   اإلدارة العامة والعملیات لدعم التعلیم والتدریب؛ •

لة األمن النووي الصـادرة عن الوكالة فیما یتعلّق بالتعلیم  و • لـس ادیة ترد ضـمن ـس ورات إرـش إعداد منـش
   والتدریب؛

، بما ۲۰۲٥-۲۰۲۲تنفیذ خطة األمن النووي للفترة    األنـشطة المـضطلع بھا، بناء على الطلب، لدعم و •
   في ذلك:

o   وضع مجموعة من البرامج التدریبیة، استنادا إلى اإلرشادات الواردة ضمن سلسلة األمن النووي
الصــــادرة عن الوكالة، وجعل ھذه البرامج التدریبیة متاحة لكي تُنفّذ على نطاق شــــبكة مراكز 

   نووي؛التدریب والدعم في مجال األمن ال

o مواصـــلة تنفیذ البرامج التدریبیة وبرامج تدریب الُمدّربین مع مراعاة ســـلســـلة األمن النووي  و
والیة الوكالة، من أجل تلبیة   الصادرة عن الوكالة وتكییف الدورات، حسب االقتضاء، وفي إطار

   احتیاجات الدول األعضاء؛

o مـجال األمن النووي من أجل دعم اعتـماد  الترویج للشـــــبـكة الدولـیة لمراكز الـتدریب والدعم في و
الجھود التي تبذلھا الوكالة في مجال تنمیة الموارد البشـــریة، على الصـــعید الدولي، وذلك باتباع  
نھج منظم إزاء عملـیة الـتدرـیب وعـقد دورات وتـمارین مـحاـكاة وتـمارین ـخاصـــــة ـبالوـكاـلة على  

  ما كان ذلك ممكنًا؛نطاق مراكز التدریب والدعم في مجال األمن النووي، حیث
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o   ومساعدة الدول في إنشاء مراكز تدریب ودعم في مجال األمن النووي، بما یشمل تیسیر التعاون
ا یتعلّق   دعم العلمي فیـم دعم التقني واـل ة، واـل ة الموارد البشـــــرـی ال تنمـی دولي في مـج اإلقلیمي واـل

 باألمن النووي.

  ، ما یلي:۲۰۲٥-۲۰۲۲بالنسبة للفترة    وتشمل المخرجات الرئیسیة المخطط لھا في ھذا المجال -٦۸

ُد   • ــِّ اع نھج منظم إزاء الـتدرـیب وتُجســـ اتـب ة تغطي جمیع جواـنب األمن النووي ـب ة نمطـی برامج ـتدریبـی
منشــورات األمن النووي الصــادرة عن الوكالة، بما یشــمل التعلم اإللكتروني وتطویَر أدوات تدریبیة  

 ؛محسَّنة

ن النووي، بما في ذلك كتب ومواد دورات خاصــة بدرجة  وكتب دراســیة ومواد دورات بشــأن األم •
وـستتاح   من ـسلـسلة األمن النووي الـصادرة عن الوكالة. ۱۲ماجـستیر وفقاً للـصیغة المنقّحة من العدد  

ات   ـس ھذه المواد مجاناً، من خالل البوابة اإللكترونیة للمعلومات المتعلقة باألمن النووي، لفائدة المؤـس
ي الشـبكة الدولیة للتعلیم في میدان األمن النووي لكي تسـتخدمھا إما كجزء من األكادیمیة األعضـاء ف

   الدورات القائمة، أو في إطار الدورات الجدیدة؛

ومواد وموارد وأدوات لدعم الدول األعضـاء في تنمیة الموارد البشـریة في مجال األمن النووي، بما  •
ألمن النووي والشـــبكة الدولیة لمراكز التدریب  في ذلك من خالل الشـــبكة الدولیة للتعلیم في میدان ا

 والدعم في مجال األمن النووي.

  تنسیق الخدمات اإلرشادیة والخدمات االستشاریة في مجال األمن النووي

على الرغم من أّن إعداَد المنـشورات المتوافق علیھا دولیاً التي ترد ـضمن ـسلـسلة األمن النووي الـصادرة   -٦۹
ق أیضـاً عملیة إعداد منشـورات ھذه السـلسـلة  عن الوكالة  مشـموٌل في إطار برامج فرعیة أخرى، فإّن الوكالة تنسـِّ

ات   یاـس دھا الدول األعضـاء من خالل قرارات المؤتمر العام ومقررات جھازي تقریر الـس وفقاً لألولویات التي تحّدِ
ادات األمن النووي. ضـافة إلى ذلك، تدعم الوكالة العمل الھادف  باإل  في الوكالة واألولویات التي تضـعھا لجنة إرـش

إلى النظر في االتجاھات المقبلة فیما یتعلّق بما ســتقدمھ الوكالة مســتقبال من إرشــادات ومســاعدة في مجال األمن 
النووي، اسـتجابةً للطلبات الواردة من الدول األعضـاء، مع التركیز بشـكل خاص على االبتكارات العلمیة والتقنیة  

قة.التي قد ی وتشـمل المھام المندرجة في   نتج عنھا في المسـتقبل وضـع إرشـادات أو اسـتھالل مشـاریع بحثیة منسـّ
   إطار ھذا المشروع ما یلي:

اإلدارة والعملیات العامة التي تدعم تنسیق الخدمات اإلرشادیة والخدمات االستشاریة في مجال األمن   •
   النووي؛

ــادات  و • األمن النووي والفریق االســـتشـــاري المعني باألمن النووي التابع  الدعم المقدَّم من لجنة إرشـ
   للمدیر العام، بما یشمل:

o   ،مواـصلة وـضع وتحدیث اإلرـشادات التي ترد ـضمن ـسلـسلة األمن النووي الـصادرة عن الوكالة
اً لألولوـیات التي تـحددـھا اـلدول األعضـــــاء من خالل قرارات   اداً إلى نھج تـنازلي، ووفـق اســـــتـن
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لعام ومقررات جھازي تقریر الســیاســات في الوكالة واألولویات التي توصــي بھا لجنة  المؤتمر ا
   إرشادات األمن النووي؛

o   دول التعـاون الوثیق مع اـل الفرق بین األمـان النووي واألمن النووي، وـب والعمـل، مع اإلقرار ـب
رات متعلّقة  األعضــاء، على تیســیر عملیة التنســیق لمعالجة أوجھ الترابُط بینھما وإعداد منشــو

باألمان واألمن وتعزیز الثقافة في ھذا الصــدد بناًء على ذلك، بما یشــمل وضــَع الصــیغة النھائیة  
من المنـشور ذي الـصلة المـشترك بین الفریق الدولي لألمان النووي والفریق االـستـشاري المعني  

إلى الصـیغة النھائیة  باألمن النووي وتحدیَد المجاالت التي تحتاج إلى مزید من التحسـین اسـتناداً  
   من المنشور؛

، بما ۲۰۲٥-۲۰۲۲األنـشطة المـضطلع بھا، بناء على الطلب، لدعم تنفیذ خطة األمن النووي للفترة  و •
   في ذلك:

o   دعم الجھود التي تبذلھا الدول األعضـاء لكي تأخذ في االعتبار، حسـب االقتضـاء، ما یرد ضـمن
   سلسلة األمن النووي من توصیات ذات صلة؛

o ل المزـید من الجھود لتمكین ممثلي جمیع اـلدول األعضـــــاء من المشـــــارـكة في عـمل لجـنة  وـبذ
 إرشادات األمن النووي؛

  ، ما یلي:۲۰۲٥-۲۰۲۲وتشمل المخرجات الرئیسیة المخطط لھا في ھذا المجال بالنسبة للفترة   -۷۰

   منشورات إرشادیة في مجال األمن النووي وافقت علیھا الدول األعضاء؛ •

 مھا الخبراء إلى المدیر العام بشأن برنامج الوكالة لألمن النووي والقضایا ذات الصلة؛مشورة یقدّ و •

 اجتماعات للجنة إرشادات األمن النووي؛و •

   واجتماعات للفریق االستشاري المعني باألمن النووي. •

  إدارة البرامج  -دال

  إدارة البرامج والموارد -۱-دال

   المنشودة في ھذه الخطة وفقاً لألولویات وفي حدود الموارد المتاحة.ستنفّذُ الوكالة اإلجراءات   -۷۱

امي   -۷۲ اـجات من الموارد لـع ة    ۲۰۲۳و  ۲۰۲۲وتُبیَُّن االحتـی ة  GC(65)/2في الوثیـق اـل امج الوـك ة برـن ، المعنوـن
ك  .۲۰۲۳-۲۰۲۲ومیزانیتھـا للفترة   ة وذـل ة العـادـی ام األّول من المیزانـی ُل تكـالیف الموظفین في المـق دعم    وتُموَّ ـل

ونظرا إلى أن تقدیم المســاعدة یتم بناء على    األنشــطة المصــّممة لكي یســتفید منھا أكبر عدد من الدول األعضــاء.
طـلب اـلدول، ـفإن الموارد الالزـمة فعلـیا لتنفـیذ الخـطة على ـمدى الســـــنوات األربع ســـــتتوقف على ـعدد الطلـبات  

ــیاق تنفیذ ا  الواردة ومدى تعقُّدھا. ــات في الوكالة  وســتعمل األمانة في س لخطة على تزوید جھازي تقریر الســیاس
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بمزید من المعلومات لكي ینظرا فیھا، وذلك من خالل التقریر السنوي عن األمن النووي والجلسة اإلعالمیة بشأن  
 ھذا التقریر.

ریة والمالیة المالئمة، ب -۷۳ ّددت الدول األعضـاء على الحاجة إلى مواصـلة توفیر الموارد التقنیة والبـش ما وـش
في ذـلك عبر صــــــندوق األمن النووي، للوـكاـلة لتنفـیذ أنشـــــطتـھا في مـجال األمن النووي، ولتمكینـھا من تـقدیم ـما 

   تحتاجھ الدول األعضاء من دعم، بناء على الطلب.

وســـتواصـــل الوكالة التعویل على التبرعات التي تقّدم إلى صـــندوق األمن النووي لتنفیذ أغلبیة أنشـــطة   -۷٤
   إطار الخطة. البرامج المدرجة في

ویُولى االعتبار الواجب لمختلف اآلراء والشــواغل التي أعربت عنھا الدول األعضــاء فیما یتعلق بتوفیر   -۷٥
الموارد الالزمة لتنفیذ األنشطة الواردة في ھذه الخطة، ومثال ذلك أھمیة اإلدارة الجیدة للبرامج وموثوقیة الموارد  

ب االقتضـاء، من خالل المیزانیة العادیة وھي المیزانیة التي منھا المقدمة من خالل صـندوق األمن النووي، وحـس
ُل تكالیف الموظفین في المقام األّول. وسـتواصـل األمانة تعزیز إدارتھا القائمة على النتائج وعملیاتھا الخاصـة   تُموَّ

قائم على النتائج في وســیُطبَّق النھج ال  بالتنســیق الداخلي فیما یتعلق ببرنامجھا لألمن النووي، حســب االقتضــاء.
 استحداث أنشطة األمن النووي وتنفیذھا وتقدیم تقاریر عنھا وفقاً للممارسة المتبعة في الوكالة.
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