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 عام توزیع 

 عربي
 ةنكلیزیاإلصل: األ

 المؤتمــــر العـــــام

 الستون و السادسة  دورة العادیةال

 من جدول األعمال المؤقت 18البند 
 )Add.1وإضافتھا  GC(66)/1(الوثیقة 

 

 تعزیز فعالیة ضمانات الوكالة وتحسین كفاءتھا 
 

 تقریر من المدیر العام 
 

 

 مقدمة  -ألف
المعنون ’تعزیز فـعالـیة ضــــــماـنات الوـكاـلة وتحســـــین    GC(65)/RES/12طـلب المؤتمر الـعام، في القرار   -1

م تقریراً عن تنفـیذ ذـلك القرار إلى المؤتمر الـعام في دورـتھ الـعادـیة الســـــادســـــة   كـفاءتـھا‘، من الـمدیر الـعام أن یـقّدِ
م إلى  ویأتي ھذا التقریر استجابةً لذلك الطلب، وھو یتضمن تحدیثاً للمعلومات الواردة في التقریر الذي قُدِّ  والستین.

 .GC(65)/16(1المؤتمر العام السنة الماضیة (الوثیقة  

 
 .2022حزیران/یونیھ  30إلى  2021تموز/یولیھ  1یتناول ھذا التقریر الفترة الممتدة من  1
 

22-02913A 
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 اتفاقات الضمانات والبروتوكوالت اإلضافیة  -باء
ــمانات والبروتوكوالت    -1-باء عقد وبدء نفاذ اتفاقات الضــ

 2 اإلضافیة

ھ    1وفي الفترة بین   -2 ھ    30و  2021تموز/یولـی ،  2022حزیران/یونـی
تند   املة مع بروتوكول كمیات صـغیرة مـس دخل حیِّز النفاذ اتفاُق ضـمانات ـش

 .3إلى النص النمطي المنقح وبروتوكوٍل إضـــــافي، فیـما یخصُّ دولة واحدة 
ــاملة مع بروتوكول  وباإلضــافة إلى ذلك دخل حیِّز النفاذ اتفاُق ضــمانات ش

 .4نقح، فیما یخصُّ دولة واحدة كمیات صـغیرة مسـتند إلى النص النمطي الم
ة واحـدة  ا یخصُّ دوـل اذ فیـم ــافي حیِّز النـف ت   .5دخـل بروتوكوٌل إضـــ ِدّـل وعـُ

ــتندة إلى النص النمطي األصــلي فیما   بروتوكوالت الكمیات الصــغیرة المس
خ  6یخصُّ ثالث دول، ر مجلس المـحافظین المؤرَّ اً لمقرَّ أیلول/ســـــبتمبر    وفـق

وباإلضــافة إلى ذلك، أُلغیت بروتوكوالت   الت.بشــأن ھذه البروتوكو  2005
،  2022حزیران/یونیھ    30وفي   .7الكمیات الصـــغیرة الخاصـــة بثالث دول

لدیھا بروتوكوالت كمیات ـصغیرة ـساریة مـستندة إلى   8دولة 72كانت ھناك  
لدیھا بروتوكوالت كمیات صغیرة ساریة   9دولة  25النص النمطي المنقَّح، و

 مستندة إلى النص النمطي األصلي.

مرتبـطة   10دوـلة  187  ، ـكاـنت ھـناك2022حزیران/یونـیھ    30وفي   -3
أیضــاً بروتوكول   دولة لدیھا  139باتفاقات ضــمانات نافذة مع الوكالة، منھا 

املة).  133إضـافي نافذ (بما في ذلك   وھناك   دولة لدیھا اتفاقات ضـمانات ـش
  دولة لم تُدخل بعد إلى حیِّز النفاذ البروتوكوالت اإلضافیة التفاقات الضمانات المعقودة معھا. 48

 
 .GC(65)/RES/12من منطوق القرار  16الفقرة  2
  بیساو.-غینیا 3
 والیات میكرونیزیا الموحدة. 4
 زمبابوي. 5
 بروني دار السالم، وجمھوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة، وسانت لوسیا. 6
 اإلمارات العربیة المتحدة و لیتوانیا ومالطة. 7
تنـسخین في الوثیقة    8   INFCIRC/366/Mod.1و  INFCIRC/718/Mod.1ال یـشمل ھذا العدد بروتوكولي الكمیات الـصغیرة الـساریین المـس

 على التوالي.
 .INFCIRC/229ال یشمل ھذا العدد بروتوكول الكمیات الصغیرة الساري المستنسخ في الوثیقة  9

 وتایوان، الصین. 10

 ،2022حزیران/یونیھ  30في 
  كانت ھناك

 

  10دولة 187
باتفاقات ضمانات نافذة  مرتبطة 

  مع الوكالة،
 

  دولة 139منھا 
 

مرتبطة أیضاً ببروتوكول إضافي 
دولة   133نافذ (بما في ذلك 

مرتبطة باتفاقات ضمانات  
  شاملة).
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إلى حیِّز النفاذ اتفاقات  لم تُدخل بعُد   11،12وھناك سبع دول أطراف في معاھدة عدم انتشار األسلحة النوویة -4
 ضمانات شاملة عمالً بالمادة الثالثة من المعاھدة.

ــمانات   -5 ــأن حالة اتفاقات الض ــتجدات بش ویمكن االطالع على آخر المس
 13والبروتوكوالت اإلضافیة في موقع الوكالة الشبكي.

ــاـعدة في عـقد اتـفاـقات الضــــــماـنات     -2-ـباء الترویج والمســـ
 14یةوالبروتوكوالت اإلضاف

ة تنفیـذ عنـاصـــــر خطـة العمـل الواردة في القرار   -6 الوكـاـل ت  واصــــــل
GC(44)/RES/19   خطة عمل وفي الصیغة المحدَّثة من وثیقة الوكالة المعنونة

ات والبروتوكوالت   اـن ات الضــــــم اـق د اتـف ة إلى الترویج لعـق اإلجراءات الرامـی
ــة. ــافی القرار  15 اإلضــــ في  المقترحــة  ــل  العم ــاصـــــر خطــة  عن ــل  وتشـــــم

GC(44)/RES/19 :ما یلي 

تكثیف الجھود التي یبـذلھـا المـدیر العـام لعقـد اتفـاقـات الضـــــمـانـات   •
ــطة نوویة  ــطلع بأنش ــیما مع الدول التي تض ــافیة، ال س والبروتوكوالت اإلض

 كبرى في ظل والیتھا؛

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

 والبروتوكوالت اإلضافیة وتنفیذھا؛

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

ثة من خطة وعمالً بإرـشادات جھازي تقریر الـسیاـسات وبالـصیغة المحدَّ  -7
عمل الوكالة، واـصلت الوكالة تـشجیع وتیـسیر االنـضمام على نطاق أوـسع إلى 
ــافیة، وتعدیل وإلغاء بروتوكوالت  ــمانات والبروتوكوالت اإلضـ اتفاقات الضـ

وخالل الفترة المشـــمولة بالتقریر، نظَّمت الوكالة فعالیة  الكمیات الصـــغیرة.
) 2022حزیران/یونیھ    28-27(وطنیة مع جمھوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة  

 
نھا، بما في ذلك األعداد المذكورة، على أّيِ   11 ــمَّ ــم، وال طریقة عرض المواد التي یتض ــتخدمة في ھذا القس ــمیات المس ال تنطوي التس

لطات القائمة فیھ، أو  أن الوضـع القانوني ألّيِ بلد أو إقلیم أو الـس أن تعیین رأيٍ أی�ا كان من جانب الوكالة أو الدول األعضـاء فیھا بـش بـش
 حدوده.

ــمام أو الخالفة التي جرى    12 ــدیق أو االنضـ ــار إلى عدد صـــكوك التصـ ــتند العدد المذكور للدول األطراف في معاھدة عدم االنتشـ یسـ
 إیداعھا.

13 .status.pdf-comprehensive-agreements-aea.org/sites/default/files/20/01/sghttps://www.i  
 .GC(65)/RES/12من منطوق القرار  17الفقرة  14
ــبكي عبر الرابط التالي:  15  https://www.iaea.org/sites/default/files/21/09/sg-یمكن االطالع على خطة العمل في موقع الوكالة الشــ
 2021.pdf-2020-action-of-plan 

 

  30و 2021تموز/یولیھ  1بین 
لت 2022حزیران/یونیھ  ، ُعدِّ

بروتوكوالت الكمیات الصغیرة  
المستندة إلى النص النمطي األصلي 

 فیما یخصُّ  
 

 6 دول 3
 

 ،2022حزیران/یونیھ  30وفي 
 كانت ھناك 

 

 8 دولة 72
 

لدیھا بروتوكوالت كمیات صغیرة 
ساریة مستندة إلى النص النمطي 

  المنقَّح، وكانت ھناك
 

  9 دولة 25
 

لدیھا بروتوكوالت كمیات صغیرة 
ساریة مستندة 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/21/09/sg-plan-of-action-2020-2021.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/21/09/sg-plan-of-action-2020-2021.pdf
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وعقدت الوكالة أیضــاً مشــاورات مع ممثلین من عدد   ).2022آذار/مارس   10وفعالیة عبر اإلنترنت مع ســاموا (
 .ونیویورك  وفیینا  من الدول األعضاء والدول غیر األعضاء في جنیف

 تنفیذ الضمانات  -جیم
 وضع وتنفیذ نُُھج الضمانات على مستوى الدولة  -1-جیم

ب المؤتمر العـام في قراره   -8 التوضـــــیحـات والمعلومـات GC(65)/RES/12رحـَّ ة أمور، ـب ، من بین جمـل
ــافیة الواردة في  ــتوى الدولة  اإلضــ ــمانات على مســ ــاء مفھوم لتنفیذ الضــ الوثیقة التكمیلیة للتقریر المتعلق بإرســ

ة   ة    )GOV/2013/38وتطویره (الوثیـق ة التكمیلـیة) والحظ أنَّ  ) (الوCorr.1وتصـــــویبـھا    GOV/2014/41(الوثیـق ثیـق
یاق مفھوم   تواظب على إحاطة مجلس المحافظین علماً بالتقدُّم المحرز في وضـع وتنفیذ الضـمانات في ـس األمانة ـس

 الضمانات على مستوى الدولة.

د على وـضع وتنفیذ نُُھج الـضمانات على مـستوى الدولة على النحو الوارد   -9 وواـصلت الوكالة عملھا المطّرِ
وحین تضــع الوكالة نھج ضــمانات على مســتوى الدولة وتنفِّذه فیما یخصُّ إحدى الدول، فإنَّ  وثیقة التكمیلیة.في ال

ى تحقیقھا   نھا من تنفیذ جھود التحقُّق مع التركیز بصورة أفضل على أھداف الضمانات ذات الصلة المتوخَّ ذلك یمّكِ
  بشأن تلك الدولة.

ــاق وعدم   -10 ــمان االتس ــاً على ض ــلت  وحرص ــتوى الدولة، واص ــمانات على مس التمییز في تنفیذ نُُھج الض
الوكالة عملھا على تحســین ممارســات العمل الداخلیة بمراعاة الخبرات المكتســبة والدروس المســتفادة من وضــع  

ــمانات متكاملة. ــعة لض ــع نُُھج   ھذه النُُّھج وتنفیذھا في الدول الخاض ویؤدي إدخال ھذه التحدیثات على عملیة وض
طة الضـمانات من جھة وعملیة التقییم  ا ین االرتباط بین تخطیط وتنفیذ أنـش توى الدولة إلى تحـس لضـمانات على مـس

على مسـتوى الدولة من جھة أخرى، كما یؤدي إلى زیادة االتسـاق في وضـع نُُھج الضـمانات على مسـتوى الدولة  
 للدول التي استُخلص بشأنھا االستنتاج األوسع نطاقاً.

ز على صـقل منھجیتھا الداخلیة المتَّبعة في إجراء تحلیالت مسـارات  وواصـلت   -11 الوكالة جھودھا التي ترّكِ
وخالل الفترة المشـمولة بالتقریر، اسـتمر ترشـید وتوحید   االقتناء وفي وضـع نُُھج الضـمانات على مسـتوى الدولة.

دورة الوقود النووي، واختیار األھداف  العناصـــر الرئیســـیة في المنھجیة، بما ذلك تقییم قدرات الدول فیما یتعلق ب
ــاً على   التقنیة، وتحدید تواتر وكثافة أنشــــطة الضــــمانات بناء على أھداف األداء المتوخاة. وعملت اإلدارة أیضــ

تحســین أدوات تكنولوجیا المعلومات التي تســتخدمھا في وضــع تحلیالت مســارات االقتناء ونُُھج الضــمانات على  
  ت اإلجراءات واإلرشادات ذات الصلة.مستوى الدولة، كما حدَّث

نة من المنھجیة، واـصلت الوكالة تحدیث نُُھج الـضمانات على مـستوى الدولة   -12 واـستناداً إلى الـصیغة المحسـَّ
ع نطاق المـشروع لیـشمل إخـضاع اإلجراءات   الخاـصة للدول التي اـستُخلص بـشأنھا االـستنتاج األوـسع نطاقاً. وُوسـِّ

الختبارات، وتحســین أدوات تكنولوجیا المعلومات من أجل المســاعدة على تخطیط الضــمانات  المحدَّثة لمزید من ا
 .16وعلى تقییم الفعالیة
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ومن بین الدول المرتبطة باتفاقات ضـــمانات شـــاملة نافذة، یبلغ مجموع عدد الدول التي ُوضـــع لھا نھج   -13
% (حســـب  97دولة بنســـبة   133غ عددھا  وتســـتأثر ھذه الدول البال دولة.  133للضـــمانات على مســـتوى الدولة  

الكمیات المعتبرة) من جمیع المواد النوویة الخاضــعة لضــمانات الوكالة في دول مرتبطة باتفاق ضــمانات شــاملة  
ــاملة نافذ وببروتوكول   70دولة من   133وتتألف ھذه الدول البالغ عددھا   نافذ. ــمانات شـ دولة مرتبطة باتفاق ضـ

دولة مرتبطة ببروتوكول كمیات  17(من بینھا    2021االستنتاج األوسع نطاقاً لعام   إـضافي نافذ واستُخلص بشأنھا
دولة مرتبطة باتفاق ـضمانات ـشاملة نافذ وببروتوكول إـضافي نافذ ولم یـُستخلَص بـشأنھا االـستنتاج    37ـصغیرة)؛ و

لة مرتبطة باتفاق  دو  26دولة مرتبطة ببروتوكول كمیات صــــغیرة)؛ و 26(من بینھا    2021األوســــع نطاقاً لعام 
وباإلضــافة   ضــمانات شــاملة نافذ وببروتوكول كمیات صــغیرة نافذ ولكنھا غیر مرتبطة ببروتوكول إضــافي نافذ.

إلى ذلك، ھناك دولتان مرتبطتان باتفاق ـضمانات طوعي وبروتوكول إـضافي نافذ ُوـضع لھما نھج ـضمانات على  
ــتوى الدولة. ــلطة الحكومیة و/أو اإلقلیمیة  وكما ھو مبیَّن في الوثیقة التكمیلی مسـ ــاورات مع السـ ة، فقد أُجِریت مشـ

المعنیة عند وضــع وتنفیذ أي نھج ضــمانات على مســتوى الدولة، ال ســیما فیما یتعلق بتنفیذ تدابیر الضــمانات في 
 المیدان.

 الحوار مع الدول بشأن المسائل المتعلقة بالضمانات  -2-جیم

ــائل المتعلقة بالضــمانات خالل الفترة   -14 واصــلت األمانة إجراء حوار مفتوح ونشــط مع الدول بشــأن المس
 المشمولة بالتقریر، واضطلعت في ھذا اإلطار باألنشطة التالیة:  

 عقدت اجتماعاً تقنی�ا ركَّز على تحسین االتساق في تنفیذ نُُھج الضمانات على مستوى الدولة؛   •

 :Introduction to the IAEAبشـــــأن عـمل اإلدارة خالل الحلـقة اـلدراســــــیة المعنوـنةوـقدَّـمت عرضـــــاً   •
A Seminar for Diplomats    ة دراســـــیـة ة: حلـق ذرـی ة اـل ة للطـاـق دولـی ة اـل دي عن الوكـاـل ("عرض تمھـی

للدبلوماســیین")، وللحاصــلین على منح دراســیة في إطار برامج األمم المتحدة لنزع الســالح في تشــرین  
 بر؛األول/أكتو

أن ضـمانات الوكالة لفائدة المندوبین الجدد في  • بكیة من أربعة أجزاء بـش یة ـش لة حلقات دراـس لـس وعقدت ـس
ــمانات الوكالة لفائدة المندوبین في جنیف   ــأن ضــ ــبكیة بشــ ــیة شــ البعثات الدائمة في فیینا، وحلقة دراســ

  ونیویورك قبیل انعقاد المؤتمر العاشر الستعراض معاھدة عدم االنتشار؛

وأعدَّت تقریراً عن المعلومات األسـاسـیة لتقدیمھ إلى المؤتمر العاشـر السـتعراض معاھدة عدم االنتشـار   •
 بشأن أنشطة الوكالة ذات الصلة بالمادة الثالثة من تلك المعاھدة؛

ونظَّمت خمس فعالیات جانبیة في صــیغة مختلطة (عبر اإلنترنت وبالحضــور الشــخصــي) على ھامش  •
وشــملت المواضــیع التي تناولتھا ھذه الفعالیات المبادرة   والســتین للمؤتمر العام للوكالة.  الدورة الخامســة

الشـــــاملة لبناء القدرات الخاصـــــة بالنظم الحكومیة واإلقلیمیة لحصـــــر ومراقبة المواد النوویة (مبادرة  
ذ العیـنات  كومـباس)، ونُُھج الضــــــماـنات في المـفاعالت النمطـیة الصـــــغیرة، وبواـبة إعالـنات اـلدول، وأـخ

 البیئیة، وأنشطة الضمانات التي یضطلع بھا مفتشو الوكالة؛

دورة   • امش اـل دولي على ـھ ا اـل ات في مركز فییـن اـن ة للضــــــم اـل ت ثالث جوالت في مختبرات الوـك ونظَّـم
  ؛الخامسة والستین للمؤتمر العام للوكالة



GC(66)/13 
 6الصفحة  

  170بحـضور ما یزید على   جولة في مختبر التحلیل الخاص بالـضمانات في زایبرـسدورف،  20ونظَّمت  •
ــعاعي للمعدات في  ــیین وأعضــاء المجتمع المدني، وســت جوالت في مختبر الرصــد اإلش من الدبلوماس

 من الدبلوماسیین وأعضاء المجتمع المدني؛ 90المقر الرئیسي للوكالة، بحضور ما یزید على 

لضـمانات والبروتوكوالت اإلضـافیة  ونظَّمت فعالیة جانبیة بعنوان "الترویج والمسـاعدة في عقد اتفاقات ا •
وفي تـعدـیل أو إلـغاء بروتوكوالت الكمـیات الصـــــغیرة" على ـھامش مؤتمر الوـكاـلة اـلدولي األول المعني  

 بالقانون النووي؛

واشـــــترـكت في التنظیم أو تـقدیم العروض في ـعدد من الفـعالـیات في مـجالي الضــــــماـنات النووـیة وـعدم   •
 االنتشار برعایة منظمات خارجیة؛

وشـاركت في المؤتمر الدولي بشـأن "عقد من التقدُّم بعد حادثة فوكوشـیما داییتشـي"، وقدَّمت خالل فعالیة  •
 جانبیة عرضاً عن تجربة الوكالة بعنوان "تنفیذ الضمانات النوویة في فوكوشیما"؛

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م عرضاً عن "تنفیذ الضمانات النوویة في فوكوشیما"، في المؤتمر   أحد مفتشي الضمانات النوویة بالوكالة یقّدِ
 الوكالة الدولیة للطاقة الذریة)  (الصورة من: الدولي بشأن "عقد من التقدم بعد حادثة فوكوشیما داییتشي".

كالة الشــــبكي وقنواتھا على وســــائل  واســــتمرت في التواصــــل مع المجتمع المدني من خالل موقع الو •
وشـملت المحتویات المنشـورة عبر الموقع الشـبكي مواضـیع مثل الذكرى السـنویة   التواصـل االجتماعي.

الخمســین لدخول أول اتفاق ضــمانات شــاملة حیِّز النفاذ، إنشــاء برنامج جدید من برامج الدعم الخاصــة  
مانات في المفاعالت النمطیة الصــغیرة، واســتخدام  بالدول األعضــاء بین ســویســرا والوكالة، ونُُھج الضــ

دني،   ات المجتمع الـم ة ومنظـم اـل دة بین الوـك دـی ات ـج ة شـــــراـك اـم ة في التحقق النووي، وإـق ات البیئـی العیـن
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وإطالق حلقة دراسـیة شـبكیة جدیدة بشـأن تنفیذ الضـمانات، وجوانب من العمل الیومي الذي یضـطلع بھ 
  .17مفتشو الضمانات

 تعزیز تنفیذ الضمانات في المیدان -3-جیم

ــینات على فعالیة وكفاءة تنفیذ الضــمانات في المیدان. -15 ــعیھا إلدخال تحس وتنطبق ھذه   واصــلت الوكالة س
التحســـــیـنات على جمیع مراـحل دورة الوقود النووي، وتشــــــمل التطورات المحقـقة ســـــواًء فیـما یتعلق بمـعدات  

  الضمانات أو بنُُھج الضمانات.

ثت في ضـوء تغیُّر المعلومات التصـمیمیة و/أو  ووُ  -16 ضـعت نُُھج ضـمانات لمواقع أو مرافق محددة، أو ُحّدِ
  العملیات الخاصة بالمرافق المعنیة، وشمل ذلك ما یلي:

 التحقُّق من إنتاج الیورانیوم الشدید اإلثراء في محطة لإلثراء في إیران؛ •

ــادس فلورید الیورانیوم  • ــعیف اإلثراء (  التحقُّق من تحویل ســ ) إلى معدن الیورانیوم في مختبٍر  6UFالضــ
نع الوقود بغرض  نع ـصفیحتي وقود مفردتین في محطة لصـُ للبحث والتطویر، واـستخدامھ بعد ذلك في صـُ

 تطویر وقود نووي جدید لمفاعٍل بحثي في إیران؛

ثالثي الیورانیوم، واـستخدامھ    التحقُّق من تحویل ـسادس فلورید الیورانیوم الـشدید اإلثراء إلى ثامن أكـسید •
 ران؛  یبعد ذلك في ُصنع أھداف الیورانیوم في محطة لُصنع الوقود، بغرض إنتاج النظائر المشعة في إ

 وضع نھج الضمانات لمحطة شانشي إلثراء الیورانیوم في الصین؛ •

األرجنتین  ـستھلك في تطبیق نظام مزدوج لالحتواء والمراقبة في مرافق للخزن الجاف المؤقت للوقود الم •
 ؛الھندوأوكرانیا  وسبانیا  إو

 االستخدام الروتیني إلرسال البیانات عن بُعد في مفاعالت الماء الخفیف في ھولندا؛ •

ــي، وفیما یخصُّ مرافق  • ــیما داییتش ــمانات في موقع فوكوش ــطة تنفیذ الض التحقُّق من المواد النوویة وأنش
  مرافق في الیابان؛للبحث والتطویر وأماكن واقعة خارج ال

االـستخدام المـشترك لنظام طوق تواقُت النیوترونات الـسریعة في الدول التابعة للجماعة األوروبیة للطاقة   •
 الذریة؛

التحقُّق بإشــعار عاجل من تغیرات الرصــید في محطة لتحویل الیورانیوم واســتعادة الخردة، وفي محطة  •
 لمضغوط في كازاخستان؛جدیدة لصنع وقود مفاعالت الماء الخفیف ا

اعالت قوى إلى مرفق مركزي للخزن   • ة مواقع لمـف ك من ثالـث ل الوقود المســـــتھـل ات نـق التحقُّق من عملـی
  الجاف في أوكرانیا.

 
الــرابــط:    17 عــبــر  مــتــاحــة  وھــي  م  الــتــعــلــُّ إلدارة  الــوكــالــة  نــظــام  عــلــى  الشــــــبــكــیــة  الــدراســــــیــة  الــحــلــقــة  نُشــــــرت 
 https://elearning.iaea.org/m2/course/view.php?id=693 

https://elearning.iaea.org/m2/course/view.php?id=693
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 موظفي الوكالة) أثناء االختبار (الصورة من: )FNCLنظام طوق تواقُت النیوترونات السریعة (

الدول األعـضاء، االـستعداد لتطبیق الـضمانات في المـستقبل على أنواع جدیدة  وواـصلت الوكالة، بدعم من  -17
من المرافق (مـثل مرافق المـعالـجة الحرارـیة، ومـفاعالت األمالح المصـــــھورة، والمـفاعالت الـعائـمة، والمـفاعالت  

مـفاھیم  وشـــــمـلت ھذه االســـــتـعدادات تقییم   النمطـیة المتـناھـیة الصـــــغر، والمـفاعالت النمطـیة الحصـــــویة الـقاع).
ــمانات، والوقوف على   ــتخدامھا في تنفیذ الضـ ــمانات، والتحري عن التكنولوجیات والمعدات التي یُحتمل اسـ الضـ
تدابیر الضــمانات وأوجھ الكفاءة التي یمكن تحقیقھا من خالل تعدیل التصــمیم في وقت مبكر من مراحل تصــمیم  

مل المـشترك بین اإلدارات المعني بإدراج الـضمانات  وخالل الفترة المـشمولة بالتقریر، واـصل الفریق العا المرفق.
وباإلـضافة إلى   في التـصمیم عملھ على تعزیز تقاـسم المعارف وتوطید التعاون داخل الوكالة بـشأن ھذا الموـضوع.

ذلك، واصلت الوكالة التفاعل المبكر مع الدول األعضاء التي تعمل على تصمیم المفاعالت النمطیة الصغیرة، في 
أن "إدراج  إطار عدَّ  ة مھام یجري تنفیذھا في إطار مجموعة متعددة من برامج الدعم الخاصـة بالدول األعضـاء بـش

، لمسـاعدة الدول على  SMR@iaea.orgوأنشـأت الوكالة عنوان برید إلكتروني خاص،   الضـمانات في التصـمیم".
 االنخراط في ھذا التفاعل المبكر.

ــیید  فنلندا  و  الســـویدوتخطط كل من  -18 ــمُّ محطة للتغلیف ومســـتودعاً جیولوجی�ا للتخلُّص من لتشـ مرفق یضـ
ویعمل مشـروع الوكالة المعني بمحطات التغلیف والمسـتودعات الجیولوجیة على تنسـیق وضـع  الوقود المسـتھلك.

ــالیب التحقُّق فیھما. ــة بھذین المرفقین وتقییم أس ــیغة مثلى لتدابیر  نُُھج الضــمانات الخاص ل إلى ص ــُّ   وبغیة التوص
الـضمانات بحلول الوقت الذي یبدأ فیھ تـشغیل المرفقین، یعمل المـشروع أیـضاً على تحدید االحتیاجات الالزمة من 

  المعدات والتقنیات الجدیدة.
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وظلَّت أنشــــطة التطویر والتنفیذ محدودةً في المحطة الیابانیة لتصــــنیع وقود خلیط األكســــیدین بســــبب   -19
وفي حین أنَّھ من غیر المتوقع أن یكتمل تشـیید المحطة وإدخالھا في الخدمة قبل   التشـیید.التأخیرات المسـتمرة في 

، واصـــلت الوكالة تحدیث نظم الضـــمانات المخطَّط لھا والالزمة الســـتیفاء متطلبات األمان الخاصـــة  2024عام  
 بالمحطة.

 تكنولوجیا المعلومات -4-جیم

وبیة المســـتخدمة حالی�ا في مجال الضـــمانات كما واصـــلت  واصـــلت الوكالة تحســـین البرمجیات الحاســـ -20
ــتحداث قدرات برامجیة جدیدة. ــین التكامل بین التطبیقات البرمجیة لتقلیل   اس وركَّزت إدارة الضــمانات على تحس

ا  الوقت الذي یقضــیھ المســتخدمون في إدخال البیانات یدوی�ا والتمكین أیضــاً من اســتیراد البیانات المتاحة إلكترونی� 
ویتواصل التركیز على تحسین البرمجیات من حیث سھولة تعلُّمھا  من الدول األعضاء والجھات المشغلة للمرافق.

واسـتخدامھا، إلى جانب المحافظة على تحدیث التكنولوجیات الرئیسـیة في البنیة األسـاسـیة لتكنولوجیا المعلومات  
  من أجل مواكبة آخر التطورات التكنولوجیة.

ت إدارة الضــمانات منصــة جدیدة إلدارة الوثائق اإللكترونیة تلبِّي احتیاجات العمل المطلوبة إلنشــاء  ونفَّذ -21
ویحتوي المســتودع حالی�ا على أحدث الصــیغ المعتمدة   مســتودع للوثائق داخل نظام إدارة الجودة الخاص باإلدارة.

یاـسات واألدلة وغیر ذلك من الوثائق    2200لنحو   وـسوف تتیح ھذه   الخاضـعة إلدارة الجودة.من اإلجراءات والـس
المنـصة في المـستقبل تنفیذ تـسلـسالت ـسیر العمل المتعلقة بالوثائق بكفاءة من أجل التقلیل من الجھد اإلداري الالزم  

 لتتبُّع المراسالت الداخلیة والخارجیة.

رت بوابة إعالنات الدول لتغدو قناة االتصــال الرئیســیة مع الدول األع -22 ضــاء بشــأن جمیع العملیات  وتطوَّ
م إفادات بالفعل إلى  دول أعضـــاء، وھناك   103المنھجیة لتبادل البیانات، حیث بلغ عدد الدول األعضـــاء التي تقّدِ

ــة. 25 ــتعد حالی�ا لاللتحاق بالمنص ــال اآلمن في االتجاھین فیما  دولة أخرى تس وتدعم بوابة إعالنات الدول االتص
أكثر ت الراھن ـب ة، ومروراً   یتعلق في الوـق اریر حصـــــر المواد النووـی ة بتـق داـی ادات، ـب ة أنواع من اإلـف انـی من ثـم

 بإعالنات البروتوكوالت اإلضافیة، وانتھاًء بإعالنات الجھات المشغلة بشأن الدفاتر العامة.

  ، لتزوید المحللین بأداة ـسھلة االـستعمال 2022وبدأ تـشغیل نظام اـستعراض المـساعدة التقنیة في أول عام  -23
ع   السـتعراض جدوى أنشـطة المسـاعدة التقنیة المقدمة من الوكالة إلى الدول األعضـاء في مجال الضـمانات. ویجّمِ

النظام المعلومات التي ســیســتعرضــھا المحللون وینفِّذ تســلســل إلكتروني لســیر العمل، مما یزید من كفاءة عملیة  
 االستعراض وجودتھا ودقتھا.

 تحلیل المعلومات -5-جیم

ـعدُّ تحلـیل جمیع المعلوـمات المـتاـحة للوـكاـلة وذات الصــــــلة ـبالضــــــماـنات جزءاً جوھریـ�ا من عملـیة تقییم  یُ  -24
ــأنھا. ــمانات بش ــتنتاجات الض ــتخالص اس ــطة النوویة في الدولة المعنیة واس ــتنتاجات   األنش ــتخالص اس وعند اس

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

تســـتند الوكالة إلى المعلومات المســـتمدة من أنشـــطة التحقُّق المنفَّذة في المیدان وفي المقر الرئیســـي، بما في ذلك  
 ـیاس غیر المتلف والتحلـیل المتلف وتحلـیل العیـنات البیئـیة والبـیاـنات المرســــــلة عن بـُعد من مـعدَّات آلـیة.نـتائج الق

وتســتفید الوكالة أیضــاً من طائفة متنوعة من المصــادر األخرى للمعلومات ذات الصــلة بالضــمانات، بما في ذلك  
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وواـصلت   یة، والمعلومات المتعلقة بالتجارة الدولیة.الـصور الـساتلیة المتاحة تجاری�ا، والمؤلفات العلمیة والتكنولوج
الوكالة الوقوف على مصــادر جدیدة مفتوحة للمعلومات ذات الصــلة بالضــمانات، كما واصــلت تحســین العملیات  

 وتعزیز المنھجیات واألدوات.

 

أثناء إحاطة ممثلي المؤسسات الصحفیة   المدیر العام للوكالة رافائیل ماریانو غروسي یستخدم صورة ساتلیة
  2022نیسان/أبریل  28واإلعالمیة الدولیة إثر عودتھ من أوكرانیا بعد زیارة محطة تشرنوبل للقوى النوویة، في 

 دین كالما، الوكالة الدولیة للطاقة الذریة)  (الصورة من: 

ما یخصُّ جمیع المرافق التي تحتوي على  وتُِعّد الوكالة بصـورة روتینیة تقاریر عن تقییم حصـر المواد فی -25
مواد نوویة في حالة ســائبة، مع وضــع قائمة جرد أو تحدید حجم األنشــطة لكل ما یتجاوز كمیة واحدة معتبرة من 

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

 المتلف، وإخضاع تلك القیاسات للمطابقة والتحلیل اإلحصائي.

وباالســـتفادة من التطورات التقنیة التي شـــھدتھا الصـــور الســـاتلیة المتاحة تجاری�ا، تمكَّنت الوكالة من  -26
یخیة أـشمل وأفـضل توقیتاً من الفھارس التي تتیحھا الجھات الموفِّرة للـصور الـساتلیة عبر  الحـصول على ـصور تار

وقد حصلت الوكالة على صور أفضل من حیث درجة االستبانة والتوقیت، لتحسین جودة تحلیل الصور   اإلنترنت.
  الساتلیة وزیادة فعالیتھا من حیث التكلفة.

تُخدمت بیانات التجارة الدولی -27 تمدة من المصـادر العامة والداخلیة  واـس ة ذات الصـلة بالمجال النووي والمـس
  من أجل تقییم االتساق واالكتمال فیما تعلنھ الدول للوكالة من األنشطة النوویة.
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 الخدمات التحلیلیة  -6-جیم

التحلیل    تخضــع العینات البیئیة وعینات المواد النوویة التي یجمعھا مفتشــو الضــمانات للتحلیل في مختبر -28
ا   والذي یضـمُّ مختبر المواد النوویة ومختبر   –الخاص بالضـمانات التابع للوكالة والكائن في زایبرـسدورف بالنمـس

بكة مختبرات التحلیل. –العینات البیئیة   بكة مختبرات التحلیل   وفي غیره من المختبرات األعضـاء في ـش وتضـمُّ ـش
،  فرنســا ، والصــین، وجمھوریة كوریا، والبرازیل، وألمانیا، وأســترالیا، واالتحاد الروســيمختبراً مؤھَّالً في  24

وباإلضـافة إلى ذلك،   ، والمفوضـیة األوروبیة.الیابان، والوالیات المتحدة األمریكیة، وھنغاریا، والمملكة المتحدة و
التي تُجمع في ھذا  تتولى الوكالة تـشغیل المختبر الموقعي في موقع روكاـشو بالیابان، لتحلیل عینات المواد النوویة  

  الموقع.

ا   -29 ة ونقلـھ ات البیئـی ة والعیـن ات المواد النووـی ات جمع عیـن دعم اللوجســـــتي لعملـی ــاً اـل ة أیضـــ اـل وتوفِّر الوـك
ــاكل المحتملة   وتحلیلھا. ــیة لرصــد جمیع مراحل ھذه العملیة، من أجل تحدید المش ــتخدم مؤشــرات أداء رئیس وتُس

باإلـضافة إلى ذلك، تنفِّذ الوكالة برنامجاً ـصارماً لمراقبة الجودة،   دَّة العملیة.وإدخال التحـسینات فیما یتعلق بطول م
یة ذات الصـلة بالضـمانات،   مل تقنیات التحلیل الرئیـس مل إجراء تمارین منتظمة للمقارنة بین المختبرات تـش بما یـش

  لتوكید جودة النتائج التحلیلیة المتأتیة من جمیع أعضاء شبكة مختبرات التحلیل.

وواـصلت الوكالة العمل على مـشروع یھدف إلى ـشراء جھاز جدید من النسق الكبیر لقیاس الطیف الكتلي   -30
لألیونات الثانویة وإدخالھ في الخدمة ومعایرتھ، لیحلَّ محل ســــلفھ القائم حالی�ا ومن أجل المحافظة على اســــتدامة  

وھذا المـشروع، الذي یكتـسي ھذا المـشروع أھمیة  الیورانیوم.القدرات في مجال تحلیل الجـسیمات في ـسیاق نظائر  
ــاھمات خارجة   ل بالكامل من مس ــؤولیاتھا في مجال التحقق، مموَّ بالغة في تمكین الوكالة من مواصــلة الوفاء بمس

  عن المیزانیة قدمتھا عدة دول أعضاء.

 

  موظفي الوكالة) ) (الصورة من:LG-SIMS( الجھاز الجدید الكبیر النسق لقیاس الطیف الكتلي لألیونات الثانویة
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 المعدات والتكنولوجیا  -7-جیم
وفي المجـمل، وفَّرت الوـكاـلة  ـقدَّـمت الوـكاـلة اـلدعم العلمي والتقني ألنشــــــطة الضــــــماـنات دون انقـطاع. -31

 قت الجائحة.المعدَّات ألنشطة الضمانات المنفَّذة في المیدان بمستوى مماثل للمستوى المحقَّق في السنوات التي سب
ولُبِّیت جمیع الطلبات المقدَّمة إلى اإلدارة بتوفیر معدات الضــمانات ومعدات الوقایة الشــخصــیة الســتخدامھا أثناء  

  تنفیذ أنشطة الضمانات في المیدان.

وخالل الفترة المشمولة بالتقریر، تجاوزت درجة موثوقیة نظم المراقبة الرقمیة ونظم القیاس غیر المتلف   -32
ورغم   % من الوقت.99الرصـد اآللي واألختام اإللكترونیة الھدف المنـشود وھو تحقیق اللیاقة التـشغیلیة في   ونظم 

رة،  19-القیود المفروضــة على الســفر بســبب جائحة كوفید ، والتي كان لھا تأثیر كبیر في أنشــطة الصــیانة المقرَّ
توى الالزم لضمان تحقیق المعدات المركَّبة األداء  نجحت الوكالة في االضطالع باألنشطة التقنیة في المیدان بالمس

 المنشود.

ــعاعي دون انقطاع للمفردات المعادة من  -33 ــد اإلش ــعاعي للمعدات خدمات الرص ــد اإلش وقدَّم مختبر الرص
وخالل الفترة المـشمولة   أنـشطة التحقُّق في المیدان، بما في ذلك مكونات نظم الضـمانات واألختام والعینات البیئیة.

 مفردة لرصد التلوث السطحي. 32  325بالتقریر، أخضع مختبر الرصد اإلشعاعي للمعدات  

یوماً من أیام العمل في   1921وتطلَّب الجھد المبذول لتركیب المعدات وـصیانتھا واـستخدامھا في المیدان   -34
وـشملت   مفروـضة على الـسفر.المیدان، إـضافة إلى أیام الـسفر واألیام المتعلقة بالحجر الـصحي أو القیود األخرى ال

ســاً ألنشــطة الضــمانات، منھا    275أیام العمل المذكورة   من أیام العمل التفتیشــي بحســاب مجموع   149یوماً مكرَّ
 الوقت الذي بذلھ خبراء الضمانات التقنیون المكلفون بتنفیذ أعمال التفتیش.

وواصــــــلت الســـــلـطات الحكومـیة واإلقلیمـیة المســـــؤوـلة عن تنفـیذ   -35
الضمانات تقدیم الدعم للوكالة عن طریق توفیر الموارد والحلول في مجاالت  
تـصمیم النظم وأمن البیانات وـصیانة معدات الـضمانات، بما في ذلك المعدات  

ــتركاً. ــتخداماً مش ــتخدامھا اس ــمولة بالتقریر،   المأذون باس وخالل الفترة المش
ة المســـؤولة عن تنفیذ  شـــمل الدعم الذي قدَّمتھ الســـلطات الحكومیة واإلقلیمی

 الضمانات ما یلي:

ب   • ل تركـی ا من أـج ة واألجھزة المرتبطـة بـھ امیرات المراقـب توفیر ـك
 معدات الضمانات وصیانتھا واستخدامھا بشكل مشترك؛

تطویر برامجیة حاسـوبیة السـتعراض وتحلیل البیانات المأخوذة في  •
 المیدان؛

م رصــد الضــمانات في توفیر البنیة األســاســیة والتصــمیم لتنفیذ نظ •
 موقع فوكوشیما داییتشي؛

تصــمیم نظم الرصــد اآللي في المرافق الجدیدة، بما في ذلك مرفق  •
 محطة التغلیف والمستودع الجیولوجي في فنلندا.

ــی�ا في تلبیة   -36 ــاسـ ــاء تؤدي دوراً أسـ ــة بالدول األعضـ ــاھمات المقدَّمة من برامج الدعم الخاصـ وتظلُّ المسـ
ــول إلى  االحتیاجات الم ــمل: الخبرات، وتوفیر المعدات، والوصـ حددة من خالل التعاون في تطویر النظم، بما یشـ

 المرافق ألغراض اختبار المعدات.

 2021تموز/یولیھ  1بین 
، تطلَّب 2022حزیران/یونیھ  30و

الجھد المبذول لتركیب المعدات  
  وصیانتھا واستخدامھا في المیدان

 

1921  ً   یوما
 

من أیام العمل في المیدان إضافة  
إلى أیام السفر واألیام المتعلقة  

بالحجر الصحي أو القیود األخرى 
 السفر. المفروضة على 
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، أذنت الوكالة باســتخدام الختم الخامل الجدید القابل للتحقُّق في المیدان  2021وفي كانون األول/دیســمبر   -37
)FVPS(ر أن یـحلَّ مـحل الختم الم ، والذي ســـــیتیح إدخال تحســـــینات كبیرة على  )E-CAPعدني التقلـیدي (، المقرَّ

  تطبیق األختام الخاملة والتحقق منھا.

 

 موظفي الوكالة) الختم الخامل الجدید القابل للتحقُّق في المیدان (الصورة من:

 إدارة األصول -8-جیم

، ـكان ـلدى إدارة الضــــــماـنات قراـبة  2022في نـھاـیة حزیران/یونـیھ   -38
لة في ســجل أصــول الضــمانات (نظام إدارة  مفردة نشــطة   55  000 مســجَّ

ملیون    245وقد كلَّفت ھذه المفردات اإلدارة أكثر من   معدات الضـــــمانات).
وفي  دولة.  73یورو، وھي منشـــورة لدعم أنشـــطة الضـــمانات في أكثر من  

إطار مشــروع اإلدارة المتكاملة لدورة العمر التشــغیلي ألصــول الضــمانات،  
تراتیج ادات وضـمان وضـعت اإلدارة اـس یةً إلدارة األصـول بغیة توفیر اإلرـش

االتســاق فیما یتعلق بإدارة دورة حیاة جمیع أصــول الضــمانات، بما في ذلك  
مـعدات تكنولوجـیا المعلومات، والمـعدات الـخاصـــــة بالضــــــمانات التي تدعم  
 األنشـطة المیدانیة، والمعدات والبرمجیات الحاسـوبیة الخاصـة بالمختبرات.

الـمذكور إجراء اســـــتعراض للتـكالیف والعمر التشـــــغیلي  وـقاد المشـــــروع  
ة على التخطیط   اـل درة الوـك ة أخرى بـھدف تحســـــین ـق ارامترات رئیســــــی وـب

وقد أُجري ھذا االسـتعراض بالتنسـیق مع أكثر من  لعملیات إحالل األصـول.
اً من أجزاء مختلـفة من الوـكاـلة، تولى ـكلٌّ منھم مھـمة اإلشـــــراف    20 موظـف

تعراض على األصـول أو   أصـول الضـمانات.على نوع معیَّن من  وركَّز االـس
ة أكثر من   اـل ات األصـــــول التي تُكِلّف الوـك یورو، والتي من   150  000فـئ

، كان 2022في نھایة حزیران/یونیھ 
  لدى إدارة الضمانات قرابة 

 

000  55  
 

لة في سجل أصول   مفردة نشطة مسجَّ
 الضمانات

 

 
وقد كلَّفت ھذه المفردات اإلدارة أكثر  

 من
 

  ملیون یورو 245 
 

وھي منشورة لدعم أنشطة الضمانات  
  في أكثر من

 

 دولة 73
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  ، أو المصنَّفة باعتبارھا عالیة الخطورة.2026المتوقع إحاللھا قبل نھایة عام  

، فســوف یكون من الممكن )GOV/2022/25(الوثیقة   2021تقریر تنفیذ الضــمانات لعام  وكما أُفید بھ في  -39
المحافظة على الوضـع الحالي السـلیم لقاعدة األصـول الخاصـة بإدارة الضـمانات في حال ظلَّت مسـتویات التمویل  

ــاھمات الخارجة عن المیزانیة    –التاریخیة   ــاھمات العادیة والمسـ ــمل كال� من المسـ ــتقرةً على مدى    –بما یشـ مسـ
 ھذا التقییم قد یتأثر بالتغیُّرات الكبیرة في معدالت التـضخم، على غرار ما غیر أنَّ  الـسنوات الخمس عـشرة المقبلة.

 شھدتھ األشھر األخیرة.   

ق وأجرت تحلیالً كمی�ا للمخاطر   -40 وخالل العام، اســتھلَّت اإلدارة مجموعةً من عملیات االســتكشــاف المتعّمِ
ــتخدام على مدى كامل دورة الحیاة ف ــأن متطلبات الموارد واالسـ ــول اإلدارة  بشـ یما یخصُّ مجموعة من أكثر أصـ

ــة بقیاس   أھمیةً وأعالھا تكلفةً. ــتبدال المعدات المحمولة الخاصــ وعلى وجھھ التحدید، تناول التحلیل المذكور اســ
ــوبیة المطورة داخلی�ا   ــعة غاما، وكامیرات المراقبة، وأجھزة تكنولوجیا المعلومات والبرامجیات الحاســ طیف أشــ

وفیما یخصُّ كل فئة من األصـول، تضـع الوكالة تقدیرات التكالیف على   ق، والمطیافات الكتلیة.لدعم أنشـطة التحقُّ 
مدى كامل دورة الحیاة لألصـــل المعني بما في ذلك التقدیرات المتعلقة بالشـــراء، والتشـــغیل العادي، والصـــیانة،  

ساعد ھذه االستعراضات الوكالة على  وـستُ  والتكالیف التي تتحملھا الوكالة في حال توقف األـصل عن أداء وظیفتھ.
وضـع توقعات مالیة أكثر تفصـیالً لمتطلبات صـیانة قاعدة أصـول الضـمانات، وعلى التواصـل بفعالیة أكبر بشـأن  

 متطلباتھا المالیة المتعلقة بأصول الضمانات.

 تقییم فعالیة تنفیذ الضمانات   -9-جیم

وتھدف إلى الوقوف على  ینطوي تقییم الفعالیة على عملیة تشمل كل خطوة من خطوات تنفیذ الضمانات،   -41
ویُضـطلع بتقییم فعالیة تنفیذ   مدى نجاح أنشـطة التحقق المنفَّذة في المیدان وفي المقر في تحقیق أھداف الضـمانات.

ــمانات الم ــمانات بناًء على الوثائق الداخلیة، مثل نُُھج الض ــلة.  الض ــمانات ذات الص عتمدة وغیرھا من وثائق الض
وتتولى اللـجان الـتابـعة لإلدارة والـقائمون على تقییم الضــــــماـنات اســـــتعراض ـھذه الوـثائق دوریـ�ا وتـحدیثـھا، عـند  

  االقتضاء.

ــنویة   -42 ــات النظراء لخطط التنفیذ الس ــتعراض ــمانات من خالل اس ویُجرى التقییم الداخلي لفعالیة تنفیذ الض
وتخضـع خطط التنفیذ الـسنویة المعتمدة في بدایة العام الـستعراضـات منتظمة  ریر التقییم على مـستوى الدولة.ولتقا

خالل العام من أجل ضــمان أن یكون مســتوى تخطیط أنشــطة الضــمانات المضــطلع بھا في المیدان وفي المقر  
المخطط لھا، تُستعرض خطط التنفیذ    وبعد االضطالع بأنشطة الضمانات الرئیسي كافیاً لتحقیق أھداف الضمانات.

ــائل متعلقة   ــطة، وعند مواجھة حاالت تنطوي على مسـ ة أخرى بما یكفل النجاح في تنفیذ تلك األنشـ ــنویة مرَّ السـ
  بتنفیذ الضمانات، تُتَّخذ اإلجراءات الكفیلة بتدارك ھذه المسائل.

ــتعراض تقاریر -43 ــتركة بین اإلدارات بانتظام على اس ــتوى الدولة.  وتعمل لجان مش وكآلیة  التقییم على مس
صــة على مســتوى   اســتعراضــیة إضــافیة، یُعیِّن نائب المدیر العام ورئیس إدارة الضــمانات كل ســنة أفرقةً مخصــَّ

  اإلدارة إلجراء استعراض نظراء للتقییم على مستوى الدولة فیما یخصُّ عدداً من الدول المختارة.

ــطة تقییم الف -44 ل نتائج أنش ــجَّ ــمانات، لتحدید  وتُس ــأنھا إلى اإلدارة العلیا في إدارة الض عالیة وتُقدَّم تقاریر بش
ویزید   الممارســات الجیدة والمجاالت التي تحتاج إلى التحســین، وتســلیط الضــوء على اإلجراءات الموصــى بھا.

 دارة.تقییم الفعالیة من فعالیة تنفیذ الضمانات، ویرفع مستوى االتساق والتوحید في جمیع أنحاء اإل
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التعاون مع الـسلطات الحكومیة واإلقلیمیة المـسؤولة عن تنفیذ الـضمانات وتقدیم     -10-جیم
  المساعدة إلیھا

تعتمد فعالیة ضـمانات الوكالة وكفاءتھا، إلى حد بعید، على فعالیة النظم الحكومیة لحصـر ومراقبة المواد   -45
یة، وعلى مســـتوى التعاون القائم بین الســـلطات الحكومیة  النوویة، والنظم اإلقلیمیة لحصـــر ومراقبة المواد النوو

 واإلقلیمیة المسؤولة عن تنفیذ الضمانات والوكالة.

المبادرة الـشاملة لبناء القدرات الخاـصة بالنظم الحكومیة واإلقلیمیة لحـصر ومراقبة المواد   -1-10-جیم
 النوویة (مبادرة كومباس)

التي دعتھا الوكالة لالنضــمام إلى المبادرة في    18بدأت الوكالة في تنفیذ مبادرة كومباس في الدول الســبع -46
، واصــــــلت تقدیم الدعم للدول في جھودھا 2020ومـنذ إطالق المـبادرة في عام  مرحلتـھا التجریبـیة لـمدة ســـــنتین.

ة واإلقلیمیة المـسؤولة عن تنفیذ الـضمانات وما الرامیة لتعزیز الفعالیة والمحافظة علیھا في عمل ـسلطاتھا الحكومی
لدیھا من النظم الحكومیة لحصــــر ومراقبة المواد النوویة، ومن ثمَّ معالجة المجاالت ذات الصــــلة المنطویة على  

 صعوبات في تنفیذ الضمانات.

ــاركة ف -47 ــطة في الدول المشـ ــعة من األنشـ ــمولة بالتقریر، نفِّذت طائفة واسـ ي المرحلة  وخالل الفترة المشـ
وُعقدت حلقتان دراســیتان شــبكیتان لغرض التواصــل الخارجي،   التجریبیة وفقاً لخطط العمل الخاصــة بكل منھا.

باإلضــافة إلى مجموعة من الفعالیات التدریبیة، بحضــور مســؤولین عن اتخاذ القرارات على المســتوى الوطني،  
ــمانات. ــافة إلى ذلك، وفَّرت ا من أجل التوعیة بالضـ ــیب  وباإلضـ ــعة وحواسـ لوكالة أجھزة لتحدید النویدات المشـ

م   محمولة لمســـاعدة الدول المشـــاركة في المرحلة التجریبیة على تعزیز قدرتھا التقنیة على تنفیذ الضـــمانات. وقُّدِ

ومن  أیضـاً الدعم القانوني والرقابي لمسـاعدة الدول على تعزیز تشـریعاتھا وأطرھا الرقابیة المتعلقة بالضـمانات.
إتاحة الوصـــول بســـھولة إلى المراجع ومواد التعلُّم والتدریب التي توفرھا مبادرة كومباس، أُنشـــئت في عام  أجل  

صـــفحات شـــبكیة لكل دولة مشـــاركة في المرحلة التجریبیة على نظام إدارة التعلُّم الخاص بالوكالة (نظام    2021
CLP4NET.(  

 
 الیزیا والمملكة العربیة السعودیة.األردن وأوزبكستان وتركیا ورواندا وغواتیماال وم 18
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اس في   ادرة كومـب دریبي في إطـار مـب ــاط ـت ــاركون في نشـــ المشـــ
اســـــــتـــخـــدام   طـــریـــقـــة  تـــوضـــــــیـــح  أثـــنـــاء  غـــواتـــیـــمـــاال 

، وھو جھــاز محمول بــالیــد منخفض  IdentiFINDER R400جھــاز
 موظفي الوكالة) الدقة لقیاس طیف أشعة غاما (الصورة من:

ووافق ما مجموعھ ثالثة عشــر برنامجاً من برامج الدعم الخاصــة بالدول األعضــاء ومن الدول الداعمة   -48
ومكَّـنت المســـــاھـمات العینـیة من إجراء   األخرى على تـقدیم مســـــاھـمات ـمالـیة و/أو عینـیة إلى مـبادرة كومـباس.

ــاركة في ــرة بین خبراء من الدول الداعمة وممثلین من الدول المشـ ــاورات مباشـ المرحلة التجریبیة من أجل    مشـ
ــمانات. ــأن مختلف جوانب تنفیذ الض ــات بش ــل الممارس ــم الخبرات وأفض ــاً من خالل   تقاس ــاس وقد تحقق ذلك أس

اجتـماـعات وحلـقات عـمل عـُقدت عبر شـــــبـكة اإلنترـنت وتولى تنســـــیقـھا فریق مـبادرة كومـباس، وـكذـلك من خالل  
ــتعراض مبادئ    وتمثلت إحدى الزیارات العلمیة إلى الدول الداعمة. ــاورات في اســ المھام التي تناولتھا ھذه المشــ

 توجیھیة وإجراءات لتنفیذ الضمانات أعدتھا كل دولة من الدول المشاركة في المرحلة التجریبیة.

ــاركة في المرحلة التجریبیة من أجل تنفیذ حزم   -49 ــبع المشــ ــل الوكالة العمل مع جمیع الدول الســ وتواصــ
مع الدول، كما أنھا تعمل في الوقت نفســھ على رصــد وتقییم التقدم المحرز في المشــاریع    المســاعدة المتَّفق علیھا

  بالتعاون الوثیق مع كل دولة مشاركة.

  30و 2021تموز/یولیھ  1بین 
  ،2022حزیران/یونیھ 

  عقدت الوكالة
 

35 
 

بالحضور الشخصي   -فعالیة تدریبیة 
 وافتراضی�ا

 
  بلداً  75بمشاركة 

ً  440وحضور    مشاركا
 

5 
 
حلقات دراسیة شبكیة بشأن قضایا  

  الساعة
 
 بلدان  103بمشاركة 

  مشارك 1500وحضور 
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تعزیز فـعالـیة الســـــلـطات الحكومـیة واإلقلیمـیة المســـــؤوـلة عن تنفـیذ الضــــــماـنات والنظم    -2-10-جیم
 الحكومیة لحصر ومراقبة المواد النوویة

د الوكالة  من خالل بالخدم -50 ــر ومراقبة المواد النوویة، تزّوِ ــاریة المعنیة بالنظم الحكومیة لحصـ ــتشـ ة االسـ
الدول، بناء على طلبھا، بالمشـــورة والتوصـــیات بشـــأن إنشـــاء وتعزیز نظمھا الحكومیة لحصـــر ومراقبة المواد  

  عثة واحدة إلى بنغالدیش.وخالل الفترة المشمولة بالتقریر، أوفدت الوكالة في إطار الخدمة المذكورة ب النوویة.

ــر ومراقبة المواد النوویة   35وعقدت الوكالة   -51 ــؤولین عن تنفیذ نظم حصــ فعالیة تدریبیة للموظفین المســ
وتُمثِّل ھذه الفعالیات مزیجاً من الدورات التدریبیة   واإلشراف علیھا، على مستوى الدولة وعلى المستوى اإلقلیمي.

خبیراً من  440وإجماالً، تلقَّى أكثر من  اضی�ا، باإلضافة إلى الزیارات العلمیة.المعقودة بالحضور الشخصي وافتر
  دولة التدریب على مواضیع تتعلَّق بالضمانات. 75

وأطلقت الوكالة ســـلســـلة من الحلقات الدراســـیة الشـــبكیة التفاعلیة التي تھدف إلى تعزیز فھم الســـلطات   -52
وُعقدت خمس حلقات دراسیة   الوكالة، ودعم تنفیذ الضمانات بفعالیة وكفاءة.  المحلیة اللتزاماتھا المتعلقة بـضمانات

شــــبكیة تناولت مواضــــیع مثل تعزیز النظم الحكومیة لحصــــر ومراقبة المواد النوویة، وتقدیم التقاریر في إطار  
ریة المعنیة  البروتوكوالت اإلضــافیة، والتواصــل بشــأن األماكن الواقعة خارج المرافق، وبعثات الخدمة االســتشــا

ــر ومراقبة المواد النوویة. ــور في ھذه الحلقات   بالنظم الحكومیة لحص ــط الحض ــاركاً في كّلِ   190وبلغ متوس مش
 دول. 103مشارك یمثلون   1500جلسة، لیتجاوز مجموع المشاركین  

ــاء) من األردن واإلمارات العربیة المتحدة وإندون -53 ــباب (من بینھم خمس نس ــعة مھنیین ش ــیا  وأنھى تس یس
بین في مجال الضمانات   وأنغوال وتونس والـسنغال وـسري النكا ومالیزیا والمملكة العربیة الـسعودیة برنامج المتدّرِ

یجي الجامعات الشبان والفنیین المبتدئین في تشرین الثاني/نوفمبر   وتتیح الوكالة   .2021التابع للوكالة الخاص بخّرِ
ــاً ل ــین كفاءة المتدربین ومھاراتھم التقنیة فیما یتعلق  من خالل ھذا البرنامجي التدریبي فرصــ لتطویر بھدف تحســ

ــلمیة   بتنفیذ الضـــمانات. ــاً من توســـیع نطاق معارف المتدربین في مجال التطبیقات السـ ن ھذا التدریب أیضـ ویمّكِ
 للتقنیات النوویة وتنفیذھا في بلدانھم.

بین   -54 بتسعة   2022في مجال الضمانات في شباط/فبرایر  وبدأت الدورة الثالثة والعشرین من برنامج المتدّرِ
ــتاریكا   ــتان وغیانا والكامیرون وكوسـ ــاء) من بنما وتنزانیا والجزائر وطاجیكسـ ــاركین (من بینھم خمس نسـ مشـ

  ونیجیریا والیمن.

ومن أجل إتاحة الوصـول إلى المواد التدریبیة للدول األعضـاء عند الطلب، حدَّثت الوكالة القسـم الخاص   -55
 مستخدم جدید خالل الفترة المشمولة بالتقریر. 600وزار المنصة أكثر من  .CLP4NETضمانات على منصة بال

وباإلضــافة إلى ذلك، اســتحدثت الوكالة وحدات تدریبیة جدیدة في مواضــیع مثل التجارة النوویة الدولیة،   -56
اد النوویة (باللغتین اإلســبانیة  ، وممارســة حصــر الموIdentiFINDERوالمعلومات التصــمیمیة، واســتخدام جھاز 

ــر ومراقبة المواد النوویة، والبرنامج   ــاریة المعنیة بالنظم الحكومیة لحصـ ــتشـ واإلنكلیزیة)، وبعثات الخدمة االسـ
ل نحو   ، واسـتحدثت أیضـاً مكتبة جدیدة من مقاطع الفیدیو التعلیمیة.Protocol Reporter 3الحاسـوبي     1900وسـجَّ

قات الدراســیة الشــبكیة التفاعلیة التي تناولت ســتة مواضــیع متعلقة بالنظم الحكومیة  مشــارك في ســلســلة من الحل
ــة   ــیة الداعمة على منصـ ــجیالت ھذه الحلقات ومعھا المواد الدراسـ ــر ومراقبة المواد النوویة، وأُتیحت تسـ لحصـ

CLP4NET.  



GC(66)/13 
 18الصفحة  

 یةالمبادرات األخرى التي تعزز التعاون مع السلطات الحكومیة واإلقلیم -3-10-جیم

األرجنتینـیة لحصـــــر ومراقـبة المواد النووـیة  -واصــــــلت الوـكاـلة إجراء مـناقشـــــات مع الھیـئة البرازیلـیة -57
وواصــلت   والمفوضــیة األوروبیة بھدف توطید التعاون وتعزیز فعالیة وكفاءة تنفیذ الضــمانات في الدول المعنیة.

الوكالة العمل مع الیابان في ســـبیل التصـــدي للتحدیات المتعلقة بالتحقُّق في موقع فوكوشـــیما داییتشـــي في األجل  
  الطویل.

ووفَّرت الوـكاـلة المـحاضـــــرین وأجرت تـمارین مكتبـیة ـلدعم دورات ـتدریبـیة نظَّمتـھا اـلدول األعضـــــاء   -58
وـشاركت الوكالة في حلقات دراـسیة ـشبكیة ـشتى عقدتھا الوالیات المتحدة األمریكیة بـشأن   والمفوضـیة األوروبیة.

 تنفیذ الضمانات واالستعداد لالضطالع باألنشطة المیدانیة.  

مھ شـبكة الھندسـة  وسـاھمت الوكالة في وضـع وتنفیذ   -59 برنامج الماجسـتیر في الضـمانات النوویة الذي تنّظِ
 ریق تصــمیم جلســات وتنظیمھا وتنفیذھا بشــأن المواضــیع المتعلقة بضــمانات الوكالة.عن ط  النوویة األوروبیة،

ین كفاءة الموظفین ودعم العمل   ویوفِّر ھذا البرنامج فرصـة للتدریب على قدرات محددة وتطویرھا، من أجل تحـس
 ال الضمانات النوویة.المستمر من أجل إیجاد قوًى عاملة تسودھا الروح المھنیة وتتَّسم بالكفاءة والحماس في مج

والغرض من البعثات التي تجریھا الوكالة في إطار خدمة االسـتعراض المتكامل للبنیة األسـاسـیة النوویة   -60
ھو مسـاعدة الدول األعضـاء، بناء على طلبھا، على تقییم حالة بنیتھا األسـاسـیة الوطنیة بغیة إنشـاء برنامج للقوى  

ــیة یتعیَّن النظر فیھا  19رى في إطار ھذه الخدمة  وتتناول البعثات التي تُج النوویة. ــاسـ ــألة تتعلق بالبنیة األسـ مسـ
ل الضــمانات واحدة من ھذه المســائل.19خالل مختلف مراحل وضــع برنامج للقوى النوویة وخالل الفترة   ، وتشــّكِ

ــمانات في بعثتین في إطار الخدمة المذكورة فیما یخص الق ــمولة بالتقریر، شـــاركت إدارة الضـ وى النوویة  المشـ
ھا فیما یخص مفاعالت البحوث أُوفدت إلى    أوغنداأُوفدتا إلى   ري النكا، وفي بعثة واحدة في إطار الخدمة نفـس وـس

 تایلند.

وواصــلت الوكالة أیضــاً توســیع بوابة إعالنات الدول والترویج الســتخدامھا، وھي عبارة عن نظام آمن   -61
ین الوكالة والســــلطات الحكومیة واإلقلیمیة المســــؤولة عن تنفیذ  على شــــبكة اإلنترنت یدعم تبادل الرســــائل ب

ــمانات. ــؤولة عن تنفیذ   الضــ ــلطات الحكومیة واإلقلیمیة المســ ــتخدام بوابة إعالنات الدول، یمكن للســ وعبر اســ
م إلى الوكالة مجموعة واسـعة من اإلفادات، بما یشـمل تقاریر حصـر المواد النوویة، وإعالنات   الضـمانات أن تقّدِ

لبروتوكوالت اإلضــافیة، واســتبیانات المعلومات التصــمیمیة، فضــالً عن تلقي التعقیبات من الوكالة، وكلُّ ذلك  ا
ویُعدُّ أمن البیانات ســمة رئیســیة في بوابة إعالنات الدول، حیث تســتخدم البوابة مجموعة  بطریقة ســریعة وآمنة.

زة لضـمان سـریة االتصـاال وباإلضـافة إلى ذلك، تسـمح بوابة إعالنات الدول   ت.متعددة من الطبقات األمنیة المعزَّ
وبھدف   بتحـسین التكامل مع التطبیقات األخرى الخاـصة بالـضمانات، وبإجراء تحالیل أكثر كفاءة للبیانات الواردة.
بادلة بین  تعزیز الذاكرة المؤـسـسیة، تتیح بوابة إعالنات الدول أیـضاً ـسجالً تاریخی�ا إلكترونی�ا تُحفظ فیھ الرـسائل المت

ــؤولة عن تنفیذ الضــمانات. ــلطات الحكومیة واإلقلیمیة المس وتُتاح المواد التدریبیة عبر اإلنترنت من  الوكالة والس
  ). CLP4NETخالل نظام إدارة التعلُّم الخاص بالوكالة (منصة  

 
المعالم المرحلیة البارزة إلنشــاء للحصــول على مزید من المعلومات في ھذا الصــدد، یرجى االطالع على منشــور الوكالة المعنون    19

ــیة وطنیة للقوى النوویة ــاسـ ــیغة المنقحة    NG-G-3.1، العدد  بنیة أسـ ــادرة عن Rev.1(الصـ ــلة الطاقة النوویة الصـ ــلسـ الوكالة  ) من سـ
)2015.(  
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 القوى العاملة في مجال الضمانات -11-جیم

رت المـعارف والمـھارات المطلوـبة   -62 ر ـكذـلك منـھاج الـتدرـیب  كلـما تطوَّ من القوى الـعامـلة في الوـكاـلة، یتطوَّ
ا. دیـھ امج   المتبع ـل ة إعـداد البرـن ا، في إطـار عملـی ة والتنبؤ بـھ امـل انتظـام بتخطیط القوى الـع وتضـــــطلع اإلدارة ـب

 والمیزانیة، وأیضاً في إطار أنشطة الموارد البشریة االعتیادیة.

 

 دریب في مجال الضمانات لالستخدام عبر اإلنترنت (الصورة من:موظفة في الوكالة أثناء تسجیل فیدیو لت 
 موظفي الوكالة)

وتعـمل الوـكاـلة ـباســـــتمرار على تـحدـیث منـھاجـھا الـتدریبي لضــــــمان تزوـید موظفي الوـكاـلة ـبالمـعارف   -63
م الدورات التي تُعقد في المرافق النوویة بھدف تعزیز  والمھارات الالزمة ألداء دورھم. الكفاءات العملیة  وتُصــــمَّ

ــمانات في المیدان، ویُنفَّذ أكثر من  ــنوی�ا. 90الالزمة لتنفیذ الضــ وتمِكّن ھذه الدورات من تزوید موظفي  دورة ســ
ن ھذا التدریب قدرة المفتشین على   الضمانات بالتدریب الفعال والمتكامل في بیئة واقعیة. وعلى وجھ التحدید، یحّسِ

لتحقق من المعلوـمات التصـــــمیمـیة والمـعایـنة التكمیلـیة وتنفـیذ ـھذه العملـیات وتـقدیم  االســـــتـعداد لعملـیات التفتیش وا
ا. اریر عنـھ اـنات   التـق الضــــــم ة ـب ل المعلوـمات ذات الصــــــل اك دورات أخرى تـھدف إلى تطویر مـھارات تحلـی وھـن

  باستخدام تقنیات مختلفة، بما في ذلك أدوات التحلیل التعاونیة.

مفتشــاً   12، وبدأ  2021الدورة التمھیدیة بشــأن ضــمانات الوكالة في عام  دد  وأتم تســعة من المفتشــین الج -64
وأُدمج في البرنامج التدریبي مكوٌن للتعلُّم االفتراضـي قبل بدء الدورة   .2022جدیداً الدورة نفسـھا في آذار/مارس  

ف على الوكالة وأساسیات الضمانات بالو   تیرة التي تناسبھم.التمھیدیة لتزوید المفتشین الجدد بفرصة للتعرُّ



GC(66)/13 
 20الصفحة  

تحـدیـد  ، ركَّزت الوكـالـة على  19-ونظراً الســـــتمرار جـائحـة كوفیـد -65
ا للموظفین، وعلى تطویر فرص التعلُّم. دیمـھ ة وتـق ة األولوـی الـی دورات الـع  اـل

د   د عـن ة عن بـع اـح دورات مـت ذه اـل ــاً على أن تكون ـھ ة أیضـــ اـل وركَّزت الوـك
وأسـفرت ھذه الجھود عن إعادة تصـمیم الدورة الخاصـة باألدوار   االقتضـاء.

المعلومات بشـــأن    والمســـؤولیات في عملیات المعاینة التكمیلیة ودورة تجدید
ــاس القانوني. ــبكیة   األس ــیة الش ــلة من الحلقات الدراس ــلس وأطلقت الوكالة س

ــع من  ــتفادة على نطاق أوسـ ــمانات من أجل إتاحة االسـ لموظفي إدارة الضـ
وتوفر المنصـة   فرص التعلُّم بشـأن المواضـیع الرئیسـیة والتطورات الجدیدة.

ــتخ ــة بوثائق المسـ ــبكیة التابعة للوكالة الخاصـ دمین وموارد التعلُّم الدعم  الشـ
والموارد أثناء العمل فیما یتعلق بمجموعة من تطبیقات تكنولوجیا المعلومات  

 الخاصة بالضمانات.

وعملت الوكالة مع ـشركائھا في برامج الدعم الخاـصة بالدول األعـضاء   -66
ورغم أنَّ ذلك أتاح   على تكییف الدورات لكي تُنظَّم في شــــكل افتراضــــي.

الً للتدریب بالحضـور الـشخصـي في توفیر الت اـسي، وأدى دوراً مكّمِ علیم األـس
كـما عـقدت   بعض الـحاالت، ـفإنـَّھ لم یعّوِض الـحاـجة إلى الـتدرـیب في المرافق.

ــة بالدول   ــي، بالتعاون مع برامج الدعم الخاصــ ــكل افتراضــ الوكالة في شــ
ـشأن  األعـضاء، حلقة العمل بـشأن معلومات التـصدیر/االـستیراد وحلقة العمل ب

وُعقدت بصــورة تجریبیة حلقة   المعجالت والعملیات التشــغیلیة والضــمانات.
م عرضـــاً تمھیدی�ا للتفكیر   دراســـیة شـــبكیة جدیدة بشـــأن التفكیر النقدي، لتقّدِ

ــاء   النقدي والتحلیل. ــل الدعم البالغ األھمیة المقدم من الدول األعضــ وبفضــ
ارة  ة مخـت ذ مجموـع ة من تنفـی اـل ت الوـك ة   والمرافق، تمكـن الـی دورات الـع من اـل

وبفـضل ھذا   األولویة للمفتـشین الجدد وفي مجال تقنیات التحلیل غیر المتلف.
ــحة   ــاً، أجرت الوكالة تحلیالً لالحتیاجات التدریبیة المتعلقة بالصـ الدعم أیضـ
واألمان الصــــناعیین لتوفیر األســــاس لوضــــع برنامج تدریبي أكثر تنظیماً  

ویھـدف التـدریـب إلى أن یكون  لفـائـدة اإلدارة.وجـدوى في مجـال األمـان  
المتعلمون قادرین على التعرف على األخطار التي تمسُّ باألمان والصــــحة  
الصــــــناعیین، وأن یكونوا ـقادرین على تقییم المـخاطر والتخفیف منـھا لتنفـیذ  

 عملھم بأمان.

دعم الخاـصة بالدول األعـضاء،  مھمة متـصلة بالتدریب في إطار برامج ال 90وتـضطلع الوكالة بأكثر من  -67
وھي تواـصل التفاعل مع ھذه البرامج فیما یتعلق بوـضع منھجیات وأدوات التدریب وبعقد الدورات ـسواًء في مقر  

 الوكالة الرئیسي أو في المرافق النوویة.

ن الجنـسین،  واتـساقاً مع ـسیاـسة الوكالة للمـساواة بین الجنـسین والتدابیر الخاـصة من أجل تحقیق التكافؤ بی -68
تلتزم إدارة الضــمانات بدعم المســاواة بین الجنســین وتســعى إلى تعزیز الجھود الرامیة إلى النھوض بالتكافؤ بین  

  الجنسین فیما یخصُّ موظفیھا، وبتعمیم مراعاة المنظور الجنساني في األنشطة البرنامجیة ذات الصلة.

 ،2022حزیران/یونیھ  30في 
  كانت نسبة قدرھا

 

38 % 
 

من الموظفین الدائمین العاملین في 
 اإلدارة من النساء.

 
 وكان نصیب النساء نسبة قدرھا

 

29%  
 

من الوظائف في الفئة الفنیة  
  والفئات العلیا، ونسبة قدرھا 

 

28%  
 

من مفتشي الوكالة العاملین في 
شعب العملیات والمكتب المعني  
  بالتحقُّق في إیران، ونسبة قدرھا 

 

28%  
 

من مناصب رؤساء األقسام وما  
 فوقھا

 

 



GC(66)/13 
 21الصفحة  

 

غلن ن2022حزیران/یونیھ   30وفي  -69 اء یـش بة  ، كانت النـس  % من جمیع الوظائف الثابتة في اإلدارة.38ـس
ووفقاً لنتائج تحلیل ســجل األداء الخاص بمســألة المســاواة بین الجنســین داخل اإلدارة، كانت النســاء یمثلن نســبة  

% من مفتشــي الضــمانات التابعین لشــعب العملیات  28ونســبة  % من الوظائف في الفئة الفنیة والفئات العلیا،  29
  من مناصب رؤساء األقسام وما فوقھا.  %28عني بالتحقُّق في إیران، ونسبة  والمكتب الم

ــاء على التقدُّم في عملیات التوظیف،   -70 حات من النسـ ــَّ ــجیع مرشـ ــطتھا الرامیة إلى تشـ وكثَّفت اإلدارة أنشـ
 وتعزیز فرص التواصل الخارجي، والتأكد من تحسین التوازن بین الجنسین في لجان التوظیف.

 

حد منشورات التواصل الخارجي التي أعدَّتھا الوكالة ونشرتھا عبر وسائل التواصل االجتماعي بھدف  مثال أل
 اجتذاب مرشحات من النساء للتقدُّم في عملیات التوظیف. 

  إدارة الجودة  -12-جیم

ــما -71 ــمانات بنزاھة وفعالیة وكفاءة، یوفر نظام إدارة الجودة بإدارة الضـ ــمان تنفیذ الضـ ــبیل ضـ نات  في سـ
ــیة. ــمانات الرئیســ ــراف على عملیات الضــ ــائل الالزمة لإلشــ وفي إطار نظام إدارة الجودة، تُجري إدارة   الوســ

وواصــــــلت   الضــــــماـنات عملـیات مراجـعة وتقییم داخلـیة للجودة بغـیة الوقوف على أداء عملـیاتـھا وـمدى فـعالیتـھا.
ــطة أخرى في مجال إدارة الجودة فیما یتعلق بإعدا ــباب الجذریة،  اإلدارة تنفیذ أنش د تقاریر الحاالت، وتحلیل األس

  وإدارة المعارف، وتحسین العملیات، ومراقبة الوثائق.

 القدرة المؤسسیة على الصمود  -13-جیم

أدَّت خطط اإلدارة بشــأن اســتمراریة األعمال والتعافي من الكوارث دوراً أســاســی�ا في ضــمان مواصــلة   -72
ــتھا جائحة كوفیدالعمل في ظل القیود التي   ــعید العالمي.  19-فرضـ ــعت ترتیبات مرنة ومأمونة   على الصـ وُوضـ

للسـفر بغیة ضـمان إمكانیة مواصـلة تنفیذ أنشـطة الضـمانات في المیدان دون انقطاع، مع توفیر الرعایة والحمایة  
التي اعتُمدت في واسـتمرَّ اسـتخدام وتحسـین التدابیر   على النحو الالزم للمحافظة على صـحة الموظفین ورفاھھم.
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بدایة الجائحة، مما كفل مواصــلة تنفیذ األنشــطة المیدانیة بســالســة، ومكَّن الموظفین من أداء واجباتھم مع الحفاظ  
 على مستوى عاٍل من أمن المعلومات.

وواـصلت إدارة الـضمانات جھودھا الرامیة إلى ـضمان اـستمراریة األعمال والتعافي من الكوارث للحفاظ   -73
ــت ــبَّب في وقوع خلل.على اســ وخالل العام، بدأت   مرار العملیات المھمة وتوافر المعلومات خالل أي حادث یتســ

اإلدارة تنفیذ عملیة االســـتعاضـــة عن البنیة األســـاســـیة المركزیة المتقادمة لتكنولوجیا المعلومات في مقر الوكالة  
ــي وفي المكاتب اإلقلیمیة بتكنولوجیا حدیثة أكثر مرونة. ــت الرئیسـ ــاء قدرات  وسـ ــاس إلرسـ وفِّر ھذه الجھود األسـ

ومن المقرر اســتكمال التنفیذ باتباع نھج تدریجي خالل   التعافي من الكوارث في مباني الوكالة في زایبرســدورف.
 .2024–2022الفترة  

ل أولویة -74 رت الوكالة إســناد المســاءلة   .20وال یزال أمن معلومات الضــمانات یشــّكِ والمســؤولیة عن وقد قرَّ
وترتَّبت على ھذا القرار تغییرات   أمن معلومات إدارة الضـمانات إلى نائب المدیر العام ورئیس إدارة الضـمانات.

في الـسیاـسة والتنظیم من أجل تجـسید المـسؤولیات على نحو أدق ومواءمة الموارد مع تنفیذ برامج أمن المعلومات  
 واستمراریة األعمال واألمن المادي.

وركَّز برـنامج أمن المعلوـمات الـخاص ـبإدارة الضــــــماـنات في أنشـــــطـتھ على النـتائج المتعلـقة ـبالـحد من  -75
یبرانیة. یبراني المحدَّد الھدف والحمایة من عواقب أنـشطة الجریمة الـس وباإلضـافة إلى ذلك،   مخاطر االختراق الـس

خضــاع تلك المعلومات للتحلیل ومن واصــلت اإلدارة اســتكشــاف ســبل تعزیز حمایة المعلومات مع التمكین من إ
وركَّزت االـستراتیجیات المعمول بھا بـشدَّة على األخذ بنموذج أمني متعدد الطبقات قائم   تنفیذ األنـشطة في المیدان.

وفي ـسبیل ذلك،   على مفھوم "الدفاع في العمق"، وكذلك على إزالة الثغرات من نظم المعلومات الخاـصة باإلدارة.
برنامجاً منتظماً الكتشــاف الثغرات في نظم المعلومات والبرامجیات الحاســوبیة الخاصــة بھا، وتحدید  تُنفِّذ اإلدارة  

وأُجریت خالل العام تقییمات أمنیة دوریة في إطار جھد یھدف إلى التحســــین   طبیعة ھذه الثغرات وإصــــالحھا.
یة والحد من المخاطر المرتبطة بھا المســتمر لحمایة المعلومات وتقلیل زمن االســتجابة ألنشــطة الجریمة الســیبران

 سواء كانت ھذه األنشطة داخلیة أو خارجیة المنشأ.

أ من برنـامج أمن المعلومـات. -76 د اإلدارة نظـامـاً   والحمـایـة المـادیـة لمرافق اإلدارة جزء ال یتجزَّ وتتعھـَّ
في دراسـة جدوى تھدف    وعلى مدى العامین الماضـیین، شـاركت اإلدارة بنشـاط مسـتفیضـاً إلدارة األمن المادي.

دة   ة موّرِ اد على جـھ ل االعتـم اً" لتقلـی اـح ة أكثر انفـت ذ "بنـی ام من خالل النظر في تنفـی ذا النـظ ة ـھ الـی إلى تحســـــین فـع
قع اتخاذ القرار في وقت الحق من عام  وحیدة.  .2022وقد شارفت ھذه الدراسة على االنتھاء، ومن المتوَّ

ات ال -77 دریـب ارات  وزادت اإلدارة من حجم الـت ا زادت من وتیرة اختـب ات، كـم أمن المعلوـم ة ـب ة للتوعـی دـم مـق
ــات النتائج. ــكلھا ھجمات  التوعیة وقیاس ــوء على التھدیدات التي تش ــلیط الض ز على تس وظلَّ برنامج التوعیة یرّكِ

 التصیُّد بالبرید اإللكتروني، وعلى الطریقة السلیمة لتصنیف معلومات الضمانات ومناولتھا وحمایتھا.

 تقدیم تقاریر الضمانات  -14-جیم

ــمانات لعام   -78 ــتنتاجات الضــ ــمانات لعام  في   2021قدَّمت األمانة تقریراً عن اســ   2021تقریر تنفیذ الضــ
ن أیضــاً بیانات عن أعداد وأنواع المرافق واألماكن الواقعة خارج المرافق  )GOV/2022/25(الوثیقة   ، الذي تضــمَّ
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ــمانات، وجھود التفتیش، وا ــلة المتعلقة بتنفیذ الضــــماناتالخاضــــعة للضــ وأحاط مجلس  .21لتكالیف ذات الصــ
، وأذن بنشـــــر "بـیان الضــــــماـنات لـعام  2022المـحافظین علـماً ـبالتقریر في اجتـماـعھ المعقود في حزیران/یونـیھ  

 22" و"خلفیة بیان الضمانات والموجز".2021

 

 ) GOV/2022/25(الوثیقة  2021تقریر تنفیذ الضمانات لعام  

  التخطیط االستراتیجي والشراكات  -15-جیم

ر والتخطیط االـستراتیجي للمـساعدة على ـضمان اـستمرار   -79 تـضطلع إدارة الـضمانات بأنـشطة داخلیة للتبصـُّ
، نـشرت الوكالة وثیقة بعنوان  2022وفي كانون الثاني/ینایر   تنفیذ الـضمانات بفعالیة وكفاءة ومرونة في المـستقبل.

Enhancing Safeguards Capabilities – Resource Mobilization Priorities    تعزیز ـقدرات الضــــــماـنات") –  
 Research and Development (R&D) Planوھي وثیقة كانت تُنشــــر ســــابقاً بعنوان    أولویات حشــــد الموارد)،

ــد الموارد   ("خـطة البـحث والتطویر"). ا الوـكاـلة من أـجل حشـــ وـتدعم ـھذه الوثیـقة األنشــــــطة التي تضـــــطلع بـھ
الـقدرات الـعاـمة ذات األولوـیة التي یلزم إنشـــــاؤـھا أو تعزیزـھا والتي   لضــــــماـنات، من خالل تـحدـید مجموـعة منل

 تلتمس الوكالة بشــــأنھا الدعم الخارجي الذي یتراوح من أنشــــطة البحث والتطویر إلى الخبرات الفنیة والتمویل.
 Development and Implementation Support Programme for Nuclearونشرت الوكالة أیضاً وثیقتھا المعنونة  

Verification  (برنامج دعم التطویر والتنفیذ في مجال التحقُّق النووي)  والتي تبیِّن للدول األعـضاء تفاصیل الدعم ،
  .2023-2022المحدَّد الالزم لتحسین قدرات الوكالة التقنیة في فترة السنتین  
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عــام    22 ـل ــمــانــات  الضـــ یــان  "ـب ى  ـل ـع االـطالع  ـكن  ـم راـبط  2021ـی اـل ر  ـب ـع وـجز"  ـم واـل ــمــانــات  الضـــ یــان  ـب یــة  ـف ـل "ـخ ى  ـل وـع  "

 pdf-sir-https://www.iaea.org/sites/default/files/22/06/statement.2021 التالي:

https://www.iaea.org/sites/default/files/22/06/statement-sir-2021.pdf
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وألول مرة منذ   قریر، أقامت الوكالة شـراكات جدیدة دعماً لضـمانات الوكالة.وخالل الفترة المشـمولة بالت -80
، أُنشـئ برنامج جدید من برامج الدعم الخاصـة بالدول األعضـاء مع سـویسـرا، على أن یتولى تنسـیقھ  2013عام  

ـضافة إلى ذلك،  وباإل المكتب االتحادي الـسویـسري للطاقة، واـستھل البرنامج أنـشطتھ الداعمة بتقدیم مـساھمة مالیة.
، االتحاد  CENESSوقعت الوكالة ترتیبات عملیة مع ـستة كیانات غیر تقلیدیة ھي: مركز دراـسات الطاقة واألمن (

، إیطالیا)، ومعھد إدارة المواد  ESARDAالروســي)، والرابطة األوروبیة للبحث والتطویر في مجال الضــمانات (
ــبكة النوویة المفتوحة (، الوالیات المتحدة األمریكیة)،  INMMالنوویة ( ــا)، وأكادیمیة روزاتوم  ONNوالش ، النمس
، المملـكة VERTIC، االتـحاد الروســـــي)، ومركز البـحث والـتدرـیب والمعلوـمات في مـجال التحقُّق (RTAالتقنـیة (

  وكفلت ھذه الشراكات الجدیدة توسیع قاعدة الدعم المتاحة لضمانات الوكالة. المتحدة).
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