
 

 

 

 

 

 

Board of Governors 
General Conference 

 مجلس المحافظين
 المؤتمر العام 

For official use only 
  

َّ                       نسخة مخص صة لالستخدام الرسمي فقط          

NUCLEAR SECURITY 

 األمن النووي

 

General Distribution 
Arabic 
Original: English 

توزيع عام 
عربي
األصل: اإلنكليزية

Report by the Director General 
 تقرير من المدير العام 

 

 

 

 

 

 

Board of Governors 
General Conference 

 مجلس المحافظين
 المؤتمر العام 

For official use only 
  

َّ                       نسخة مخص صة لالستخدام الرسمي فقط          

NUCLEAR SECURITY 

 األمن النووي

 

General Distribution 
Arabic 
Original: English 

توزيع عام 
عربي
األصل: اإلنكليزية

Report by the Director General 
 تقرير من المدير العام 

 

 

 

 

 

 

Board of Governors 
General Conference 

 مجلس المحافظين
 المؤتمر العام 

For official use only 
  

َّ                       نسخة مخص صة لالستخدام الرسمي فقط          

NUCLEAR SECURITY 

 األمن النووي

 

General Distribution 
Arabic 
Original: English 

توزيع عام 
عربي
األصل: اإلنكليزية

Report by the Director General 
 تقرير من المدير العام 

 

 

 

 

 

 

Board of Governors 
General Conference 

 مجلس المحافظين
 المؤتمر العام 

For official use only 
  

َّ                       نسخة مخص صة لالستخدام الرسمي فقط          

NUCLEAR SECURITY 

 األمن النووي

 

General Distribution 
Arabic 
Original: English 

توزيع عام 
عربي
األصل: اإلنكليزية

Report by the Director General 
 تقرير من المدير العام 

 

 

 

 

 

 

Board of Governors 
General Conference 

 مجلس المحافظين
 المؤتمر العام 

For official use only 
  

َّ                       نسخة مخص صة لالستخدام الرسمي فقط          

NUCLEAR SECURITY 

 األمن النووي

 

General Distribution 
Arabic 
Original: English 

توزيع عام 
عربي
األصل: اإلنكليزية

Report by the Director General 
 تقرير من المدير العام 

 

 

 

 

 

 

Board of Governors 
General Conference 

 مجلس المحافظين
 المؤتمر العام 

For official use only 
  

َّ                       نسخة مخص صة لالستخدام الرسمي فقط          

NUCLEAR SECURITY 

 األمن النووي

 

General Distribution 
Arabic 
Original: English 

توزيع عام 
عربي
األصل: اإلنكليزية

Report by the Director General 
 تقرير من المدير العام 

 

 

 

 

 

 

Board of Governors 
General Conference 

 مجلس المحافظين
 المؤتمر العام 

For official use only 
  

َّ                       نسخة مخص صة لالستخدام الرسمي فقط          

NUCLEAR SECURITY 

 األمن النووي

 

General Distribution 
Arabic 
Original: English 

توزيع عام 
عربي
األصل: اإلنكليزية

Report by the Director General 
 تقرير من المدير العام 

GOV/2022/31-GC(66)/8





 

22-02362A 

GOV/2022/31-GC(66)/8 

 2022 آب/أغسطس 8
 

 عام توزيع 
 عربي 

ةنكليزياإلاألصل:   

  مجلس المحافظين
 المؤتمــــــر العــــام

َّ   مخص صةنسخة    فقط لالستخدام الرسمي     

  للمؤتمر المؤقت عمالاأل جدول من 15 البند
  )Add.1وإضافتها  GC(66)/1 الوثيقة(

 

 النووي  األمن
 

 العام  المدير من تقرير
  
  

 ملخص 
 

ً عمال   ُّ يعد   ،GC(65)/RES/9  بالقرار     ــمل       ٌ تقرير       ــطة يشـ ــطلعت  التي األنشـ   النووي   األمن  مجال في  الوكالة بها  اضـ
  بالتقرير،  المشـمولة  الفترة خالل النووي   األمن خطة إطار  في    َّ   تحق قت  التي  المهمة  اإلنجازات  على  الضـوء ويسـلط
 . فيه للنظر العام والمؤتمر المحافظين مجلس إلى التقرير   ُ  َّ  وي قد م

 

 به الموصى اإلجراء
 

  .التقرير يحيط مجلس المحافظين علما بهذا  بأن  ُ    ي وصى
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 األمن النووي 

 المدير العام تقرير من 

 

 معلومات عامة  -ألف

ــتجابة  للقرار   -1 ــتين اس ــة والس ــادس ً        أ ع د  هذا التقرير لدورة المؤتمر العام العادية الس                                                                 َّ ِ  ُ GC(65)/RES/9 الذي ،
                                             ِّ        ً                                                 طلب فيه المؤتمر العام إلى المدير العام أن يقد  م تقريرا  عن األنشــطة التي اضــطلعت بها الوكالة في مجال األمن  

ويغطي ـهذا التقرير الفترة من  1                               ّ             ورات األخرى ذات الصــــــلة التي تســـــتـجد  في غضـــــون ذـلك.النووي وعن التط
 .2022حزيران/يونيه  30إلى  2021تموز/يوليه  1

ــطة في إطار   -2 ــلت الوكالة تنفيذ األنشـ ــمولة بالتقرير، واصـ خطة األمن النووي للفترة وخالل الفترة المشـ
                            ً     وأـحاط بـها المؤتمر الـعام علـما  في    2017، التي وافق عليـها مجلس المـحافظين في أيلول/ســـــبتمبر  2018-2021

- 2022األمن النووي للفترة    خـطةـكذـلك في إـطار  و 2017 دورـته الـعادـية الـحادـية والســـــتين في أيلول/ســـــبتمبر
                            ً          وأـحاط بـها المؤتمر الـعام علـما  في دورـته  2021  ، التي وافق عليـها مجلس المـحافظين في أيلول/ســـــبتمبر2025

ــبتمبر   ــتين في أيلول/س على أســاس  وال يزال يجري االضــطالع بجميع األنشــطة    2021.2العادية الخامســة والس
 3ة المعلومات السرية.مع إيالء االعتبار الواجب لحماي األولوية

                                                                          ً               وفي إطار الدور المركزي الذي تؤديه الوكالة في تعزيز إطار األمن النووي عالميا  وتنســـيق األنشـــطة   -3
ً                                        الدولية في مجال األمن النووي، واصلت الوكالة تقديم المساعدة، بناء  على الطلب، إلى الدول في جهودها الوطنية                                                                  

   4جية والتداخل.وافعالة ومستدامة لألمن النووي، مع تجنب االزد قامة وصون نظمإ الرامية إلى

وفي حزيران/يونـيه   ."2022"اســـــتعراض األمن النووي لـعام  وـهذا التقرير بمـثاـبة تتـمة للوثيـقة المعنوـنة   -4
ّ    ، ق د  م إلى مجلس المـحافظين تقرير  أعد ه المدير العام يتضـــــم ن مســـــو دة2022     ّ                   َّ    ٌ                          ّ   "اســـــتعراض األمن النووي لعام     ُِ 
ــيغة النهائية من الوثيقة المعنونة   ."2022 ــتعراض األمان النووي لعام    ُ  ّ                                       وت مث ل الصــ       ُ  َّ      التي أ عد ت في    "،2022"اســ

ضــوء المناقشــات التي دارت في مجلس المحافظين، وثيقة إعالمية في الدورة العادية الســادســة والســتين للمؤتمر  
االتجاهات العالمية وأنشــــطة   "2022اســــتعراض األمن النووي لعام  "     َّ                    وتتضــــم ن الوثيقة المعنونة   العام للوكالة.

األولويات واألنشــطة ذات الصــلة في    أنها تعرضكما   هامة المتحققة.      ِ              ، وتبر ز اإلنجازات ال2021الوكالة في عام 
، فيـما يتعلق بتعزيز األمن النووي على الصـــــعـيد  ودولـها األعضـــــاء                  َّ             وـما بـعده، كـما ـحد دتـها الوـكاـلة 2022ـعام  

ة وميزانيتهـا و العـالمي. امج الوكـاـل اول برـن خطـة األمن النووي  و  2021-2018خطـة األمن النووي للفترة  ويتـن
وباإلضافة   هذه األولويات بما يشمل النواتج والمخرجات والجداول الزمنية ومؤشرات األداء.  2025-2022 لفترةل

 
    ِ                                        تر د األنشطة حسب ترتيب فقرات منطوق القرار.   1

  .GC(65)/RES/9من منطوق القرار   49و 3 بالفقرتينيتعلق ذلك  2

   .GC(65)/RES/9من منطوق القرار   55و 53بالفقرتين  يتعلق ذلك  3

   .GC(65)/RES/9من منطوق القرار   28و 1يتعلق ذلك بالفقرتين   4
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ــتعراض األمن النووي لعام  إلى ذلك، تتضــمن الوثيقة " معلومات عن قاعدة بيانات الحادثات واالتجار    "2022اس
   5ية والتدريبية والتعاونية.                                     َّ                   غير المشروع وعن األنشطة السابقة والمقر رة للشبكات التعليم

 

  مواجهة التحديات الراهنة والناشئة والمخاطر المحدقة باألمن النووي   -باء

بشـــــأن اـلذـكاء          تقنـي ا         ً ، اجتـماـعا  2021الوـكاـلة في شــــــكل افتراضـــــي في تشـــــرين األول/أكتوبر    عـقدت  -5
االصـطناعي في مجال التكنولوجيا والتطبيقات النووية، بهدف إتاحة محفل شـامل لمناقشـة وتعزيز التعاون بشـأن  
ــأنها النهوض بالعلوم   ــية التمكينية التي من شــ ــاســ تطبيقات الذكاء االصــــطناعي ومنهجياته وأدواته وبنيته األســ

  6          ً                   عتبار أيضا  جوانب األمن النووي.في اال    ِ   وأخ ذت والتكنولوجيا النووية وتطبيقاتها.

َّ                                                                       المشاركون في مشروع بحثي منس ق يعملون على اختبار السيناريوهات باستخدام جهاز محاكاة، ويجمعون مجموعات  -1الشكل                             
  للطاقة الذرية)م. هيفيز/الوكالة الدولية  (الصورة من: البيانات الناتجة، ويقيسون تقنيات الكشف عن جوانب الشذوذ السيبراني.

، االجتماع التنســيقي البحثي األول  2021وعقدت الوكالة في شــكل افتراضــي في تشــرين األول/أكتوبر    -6
التهديدات الداخلية في المرافق النووية، بهدف مناقشـة   منللمشـروع البحثي المنسـق حول تدابير الوقاية والحماية  

 
  .GC(65)/RES/9من منطوق القرار   54يتعلق ذلك بالفقرة   5

  .GC(65)/RES/9من منطوق القرار   4يتعلق ذلك بالفقرة   6
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البحوث وتـبادل نـتائج البحوث التي أجرـيت في إـطار المشـــــروع   لمـجا  في الـماثـلةوالتـحدـيات        ـحالـي االتـقدم المحرز 
َّ           البحثي المنس ق ذي الصلة.             7  

، االجتماع التنســيقي البحثي الثاني  2021وعقدت الوكالة في شــكل افتراضــي في تشــرين الثاني/نوفمبر    -7
ــينحول   ــطة المرتبطة  تحس ع ة على مدى دورة حياتها، والمرافق واألنش ــ  َّ                                                 أمن المواد المش  ِ ــتعراض                  بها، بهدف اس

   8البحوث واألنشطة المقترحة في إطار المشروع البحثي المنسق ذي الصلة.

ــيقي البحثي األول حول    2022وعقدت الوكالة في أيار/مايو    -8 ــالونيكي باليونان، االجتماع التنســ في تيســ
تبادل المعلومات بين  في  النهوض بأـساليب ـصيانة وإـصالح ومعايرة معدات الكـشف عن اإلـشعاعات، بهدف البدء

كبار المحققين العلميين في المشــروع البحثي المنســق ذي الصــلة وذلك من أجل ضــمان فعالية صــيانة واســتدامة  
المواد النووية والمواد المشــعة األخرى  عننظام الكشــف عن أحداث األمن النووي المســتخدم في مجال الكشــف 

  9الخارجة عن التحكم الرقابي.

في ـبانكوك، االجتـماع التنســـــيقي البحثي الـثاـلث    2022ة من أـيار/ـمايو إلى حزيران/يونـيه وعـقدت الوـكالـ   -9
َّ                   حول االرتقاء بمعدات الكشــف عن اإلشــعاعات للكشــف عن المواد النووية والمواد المشــ ع ة األخرى الخارجة عن   ِ                                                                          

ّ  التحك م ثي المنسـق ومناقشـة النواتج  في إطار المشـروع البح  ُِ ّ   ن ف  ذتالرقابي، بهدف اسـتعراض نتائج األنشـطة التي         
ــروع البحثي   ــت عد  وفقا  لنواتج المشـ ــادرة عن الوكالة والتي سـ ــتدر ج في الوثيقة التقنية الصـ ــيات التي سـ                    َ                                                ُ  ّ     ً                        والتوصـ

   10المنسق.

                                                   ً            ً                                 وخالل الفترة المشــمولة بالتقرير، أطلقت الوكالة مشــروعا  بحثي ا منســقا  بعنوان "تيســير التجارة المأمونة    -10
َّ                َّ             الكشف عن المواد المش ع ة والنووية المهر بة وغيرها من  –باستخدام تكنولوجيا الكشف عن المواد النووية  واآلمنة    ِ                     

   11         ً دولة عضوا . 12            َّ                المواد المهر بة"، وتشارك فيه 

، حلقة دراســــية شــــبكية حول اســــتخدام برنامج إنترســــبيك 2021في آب/أغســــطس  وعقدت الوكالة،  -11
)InterSpecال اني/نوفمبر  ) للتحليالت ـب دريع، وفي تشـــــرين الـث ا الـت ا فيـه اوة بـم الي النـق انيوم الـع ة 2021جرـم ، حلـق

دراســية شــبكية حول تحديد خصــائص الملوثات والمواد المشــعة الموجودة في البيئة الطبيعية باســتخدام أجهزة  
شـبكية حول اسـتخدام  ، حلقة دراسـية2022محمولة عالية الدقة لتحديد النويدات المشـعة، وفي كانون الثاني/يناير  

ــبكية حول آثار  2022الطائرات بدون طيار ألغراض الكشــــف والمراقبة، وفي آذار/مارس   ــية شــ ، حلقة دراســ
 12              َّ                                       المفردات المزي فة والمغشوشة والمشبوهة على األمن النووي.

   

 
  .GC(65)/RES/9من منطوق القرار   46و 41و 4يتعلق ذلك بالفقرات   7

  .GC(65)/RES/9من منطوق القرار   46و 33و 4يتعلق ذلك بالفقرات   8

  .GC(65)/RES/9من منطوق القرار   46و 4يتعلق ذلك بالفقرتين   9

  .GC(65)/RES/9من منطوق القرار   46و 4يتعلق ذلك بالفقرتين   10

  .GC(65)/RES/9من منطوق القرار   46و 4يتعلق ذلك بالفقرتين   11

  .GC(65)/RES/9ن منطوق القرار  م 4يتعلق ذلك بالفقرة   12
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تعزيز الصــكوك القانونية واألطر التشــريعية والتنظيمية الوطنية والتعاون    -جيم
  الدولي

بكية بهدف الترويج لالنضـمام إلى اتفاقية 2021الوكالة في آب/أغـسطس   عقدت  -12 ية ـش ، أربع حلقات دراـس
 13تعديلها.إلى الحماية المادية للمواد النووية و

ــرين    -13 ــتراك مع مكتب األمم المتحدة المعني    2021نوفمبر  /الثانيوعقدت الوكالة في تشــ في فيينا، باالشــ
دراســية بهدف الترويج لالنضــمام إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية واالتفاقية  بالمخدرات والجريمة، حلقة 

  14الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي.

، حلقتي عمل وطنيتين بهدف إذكاء الوعي  2021وعقدت الوكالة في شــكل افتراضــي في أيلول/ســبتمبر    -14
لفائدة أصحاب المصلحة ومتخذي القرارات ذوي الصلة في جمهورية  بتعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية  

  15.النكاالو الديمقراطية الشعبية وسري 

، بالتعاون مع حكومة المغرب، حلقة 2021وعقدت الوكالة في ـشكل افتراضـي في كانون األول/ديـسمبر    -15
  16تعديلها في منطقة أفريقيا.إلى ة وعمل إقليمية بهدف الترويج لمواصلة االنضمام إلى اتفاقية الحماية المادي

 
  .GC(65)/RES/9من منطوق القرار   10يتعلق ذلك بالفقرة   13

  .GC(65)/RES/9من منطوق القرار   10يتعلق ذلك بالفقرة   14

  .GC(65)/RES/9من منطوق القرار   10يتعلق ذلك بالفقرة   15

  .GC(65)/RES/9من منطوق القرار   10يتعلق ذلك بالفقرة   16
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يفتتح المؤتمر األول لألطراف في تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية الذي   المدير العام رافائيل ماريانو غروسي -2الشكل 
ِ                 ع ق د في فيينا، من   ُ   دين كالما، الوكالة الدولية للطاقة الذرية) (الصورة من: . 2022نيسان/أبريل  1آذار/مارس إلى  28 

ة دراسة دولية حول اتفاقية الحماية  في فيينا، حلق  2022وعقدت الوكالة في شكل مختلط في شباط/فبراير    -16
  17المادية وتعديلها بهدف الترويج لالنضمام العالمي إلى تعديل االتفاقية ودعم تنفيذ األطراف له.

ة من    -17 ة للمواد النووـي ة المـادـي ة الحمـاـي اقـي ل اتـف ا مؤتمر األطراف في تعـدـي ة في فييـن اـل َّ                                                                                     ونظ مـت الوـك    28  
     ً                                                         وـسعيا  إلى تـسهيل تحضـيرات المؤتمر، أجرت الوكالة مـشاورات مفتوحة   .2022نيـسان/أبريل  1آذار/مارس إلى  

  2021لألطراف في التعديل واألطراف في اتفاقية الحماية المادية في تشرين األول/أكتوبر وكانون األول/ديسمبر  
ــباط/فبراير وآذار/مارس   ــودة النظام   2022وشـ ــيغة النهائية لمسـ ــع الصـ الداخلي  من أجل جملة أمور منها، وضـ

ــودة الوثيقة الختامية. ــير إعداد مســ ــودة جدول أعمال المؤتمر وتيســ ــرين   ومســ ــا  في تشــ                   ً           وعقدت الوكالة أيضــ
ــاعدة الدول  2021األول/أكتوبر وتشــــرين الثاني/نوفمبر وكانون األول/ديســــمبر   ، اجتماعات إقليمية بهدف مســ

ِّ          وعلى هامش المؤتمر، ن ظ  م عدد من   األطراف في التحـضير للمؤتمر. وعقدت الوكالة، بالتعاون   الفعاليات الجانبية.                    ُ 
  مع كـندا، فـعالـية ـجانبـية  تـحت عنوان "نحو االنضــــــمام الـعالمي إلى تـعدـيل اتـفاقـية الحـماـية الـمادـية للمواد النووـية:

  18                                   ً  التحديات وقصص النجاح سبل المضي قدما ".

 
  .GC(65)/RES/9من منطوق القرار   10فقرة  يتعلق ذلك بال 17

  .GC(65)/RES/9من منطوق القرار   11و 10يتعلق ذلك بالفقرتين   18
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ة حو  -18 ة جـانبـي الـي اون مع االتحـاد األوروبي، فـع التـع ة، ـب اـل دت الوـك اون بين االتحـاد األوروبي  وعـق ل التـع
والوكالة بهدف إضــفاء طابع عالمي على تعديل اتفاقية الحماية المادية، وذلك خالل المؤتمر الدولي بشــأن القانون  

 2022.19النووي: الحوار العالمي الذي عقد في نيسان/أبريل 

مادية وتعديلها ومؤتمرات المعاهدة ذات                       ً                                       وأنشـأت الوكالة مسـتودعا  عبر اإلنترنت لوثائق اتفاقية الحماية ال  -19
ــتودع طوال الفترة  ــلت تحديث المســ ــلة على البوابة اإللكترونية للمعلومات المتعلقة باألمن النووي وواصــ الصــ

 20وهو متاح لجميع األطراف في اتفاقية الحماية المادية واألطراف في تعديلها. المشمولة بالتقرير.

ــكل افترا  -20 ــمبر  وعقدت الوكالة في ش ــنوي لممثلي  2021ضــي في كانون األول/ديس ، االجتماع التقني الس
ة   اقـي ا القوانين واللوائح المنفـ  ذة لالتـف ة أمور منـه ــة جمـل اقشـــ ادـية بـهدف مـن اـية الـم ة الحـم اقـي                                                                                          ّ ِ             اـلدول األطراف في اتـف

 21ية وتعديلها.                               ّ                                                         وتعديلها ودور جهات االتصال المعي نة وتبادل الخبرات الوطنية في تنفيذ اتفاقية الحماية الماد

َّ   ونظ مت  -21 ، االجتماع التاســع للفريق العامل  2021الوكالة في شــكل افتراضــي في تشــرين األول/أكتوبر       
َّ            المعني بأمن المواد المشـ ع ة بهدف تقاسـم المعلومات عن أنشـطة الوكالة المتعلقة بأمن المواد المشـ ع ة واسـتكشـاف    ِ                                                                  َّ  ِ                        

  22المواضيع التقنية المتعلقة بالتحديات الرقابية والدروس المستفادة.

  باألمنتطوير البنية األسـاسـية الرقابية الخاصـة    بشـأنثالث حلقات عمل إقليمية في فيينا  وعقدت الوكالة    -22
البـلدان الـناطـقة ـباللغتين  لـفاـئدة    2022في نيســـــان/أبرـيل  وحلقتي عـملواألمن اإلشــــــعاعيين للمواد اإلشــــــعاعـية، 

ة ة في منطـق ة والفرنســــــي ا    االنكليزـي اأفريقـي دان الـن دة البـل اـئ اريبي،ولـف ة الـك ة في منطـق اإلنكليزـي ة ـب دة    طـق في  وواـح
وأوفدت الوكالة بعثة    منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي.البلدان الناطقة باإلســـبانية في لفائدة   2022حزيران/يونيه  

  اسـتشـارية حول البنية األسـاسـية الرقابية الخاصـة باألمان واألمن اإلشـعاعيين إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية
  2022.23وإلى سيشيل من أيار/مايو إلى حزيران/يونيه  2022من آذار/مارس إلى نيسان/أبريل 

ــاء    2022وعقدت الوكالة في أيار/مايو    -23 ــتراتيجية إلنشـ في فيينا، حلقة عمل إقليمية حول االتجاهات االسـ
االتجاهات  لمناقشـة وتقييم مع كبار مديري الهيئات الرقابية   االجتماعاإلدارة المتكاملة للهيئات الرقابية بهدف    ُ   ن ظم

نة النظم اإلدارية المتكاملة في هيئاتهم والتي تتسـق االسـتراتيجية الضـرورية لتعزيز وتيسـير إعداد وإنشـاء وصـيا
 24مع معايير األمان وإرشادات األمن النووي الصادرة عن الوكالة.

، دورة تدريبية دولية حول  2021وعقدت الوكالة في شـكل افتراضـي من حزيران/يونيه إلى تموز/يوليه    -24
ــية لألمن النووي  إنشــاء نظام أمن نووي لبرامج القوى النووية بهدف تدريب  ــاس المشــاركين على إرســاء بنية أس

 25لبرنامج القـوى النووية الوطنية.

 
  .GC(65)/RES/9من منطوق القرار   10يتعلق ذلك بالفقرة   19

  .GC(65)/RES/9من منطوق القرار   12يتعلق ذلك بالفقرة   20

  .GC(65)/RES/9من منطوق القرار   14يتعلق ذلك بالفقرة   21

  .GC(65)/RES/9من منطوق القرار   15و 14يتعلق ذلك بالفقرتين   22

  .GC(65)/RES/9من منطوق القرار   15و 14يتعلق ذلك بالفقرتين   23

  .GC(65)/RES/9من منطوق القرار   15و 14يتعلق ذلك بالفقرتين   24

  .GC(65)/RES/9طوق القرار  من من 14يتعلق ذلك بالفقرة   25



GOV/2022/31-GC(66)/8 
 7 الصفحة 

 

، دورة تدريبية دولية حول  2021وعقدت الوكالة في ـشكل افتراـضي من آب/أغـسطس إلى أيلول/ـسبتمبر    -25
اء   اـسي ومفاهيم     ُ   ن ظمإنـش ئة بهدف توفير دعائم  وعي أـس                                                                         َ                  َ  رقابية في مجال األمن النووي لبرامج القوى النووية الناـش

ٍ  ُ                                                      وأدوات  ي سترشد بها في صوغ وتنفيذ لوائح األمن النووي على مستوى ا           ً                            لدول، وفقا  إلرشادات الوكالة بشأن األمن        
النووي وغيرها من الصـــكوك القانونية الدولية ذات الصـــلة المتعلقة بالمواد النووية والمرافق النووية واألنشـــطة 

 26المرتبطة بها.

ية في فيينا، دورة تدريبية دولية حول وضــع اللوائح والتدابير اإلدار  2022وعقدت الوكالة في أيار/مايو    -26
ــأن وضــع وصــيانة إطار   ــادات الوكالة بش ــاركين بإرش المتصــلة بها في مجال األمن النووي بهدف تعريف المش

 27تنظيمي لألمن النووي وما يتصل بذلك من تدابير إدارية الزمة في مجال األمن النووي.

وبمجرد أن تصبح غير مستخدمة،   لبحوث. ُ                                                                    ت ستخدم المصادر المشعة في جميع أنحاء العالم في مجاالت الطب والصناعة وا -3الشكل 
ِ                   َّ                                          واست خد م هذا المصدر المصو ر في تمرين تدريبي في فينر نويشتات بالنمسا. يزداد خطر وجودها دون حماية أو تركها.  ُ      

  دين كالما، الوكالة الدولية للطاقة الذرية) (الصورة من:

حول إدارة الكفاءة          تقني ا         ً  ، اجتماعا   2021وعقدت الوكالة في شـــكل افتراضـــي في تشـــرين األول/أكتوبر    -27
ــات فيما يتعلق   ــم الممارس الرقابية في مجال أمن المواد النووية والمرافق النووية بهدف إتاحة محفل للنقاش وتقاس

 28بتطوير وإدارة الكفاءة الرقابية بشأن أداء الوظائف الرقابية لألمن النووي.

 
  .GC(65)/RES/9من منطوق القرار   14يتعلق ذلك بالفقرة   26

  .GC(65)/RES/9من منطوق القرار   15و 14يتعلق ذلك بالفقرتين   27

  .GC(65)/RES/9من منطوق القرار   15و 14يتعلق ذلك بالفقرتين   28
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ات تدريبية وطنية حول التحكم الرقابي في األمان واألمن  وعقدت الوكالة في شــكل افتراضــي ثالث دور  -28
والســــلفادور في تشــــرين   2021في مجال ممارســــة العالج اإلشــــعاعي لفائدة اإلكوادور في آب/أغســــطس 

 2022.29وكوستاريكا في أيار/مايو  2021الثاني/نوفمبر 

ة، في آذار/مـارس    -29 في  دورة تـدريبيـة إقليميـة  ،  على التوالي  2022وفي حزيران/يونيـه  وعقـدت الوكـاـل
تدريبية   ودورةحول األذون والتفتيش في مجال األمان اإلشــعاعي واألمن النووي للممارســات الطبية، مونتيفيديو  

 30حول األذون والتفتيش في مجال األمان اإلشعاعي واألمن النووي للممارسات الصناعية. في شيلي إقليمية

اء  على الطـلب،  -30 ة، بـن اـل ً            وأجرت الوـك ه                        ا في حزيران/يونـي ة لزامبـي اني بعـثات خبراء افتراضــــــي   2021ثـم
  2021وكمبوديا في تشرين األول/أكتوبر    2021والسودان في أيلول/سبتمبر    2021والكاميرون في آب/أغسطس  

ــرين الثاني/نوفمبر   ــمبر    2021ونيجيريا وجمهورية تنزانيا المتحدة في تشـ   2021والكويت في كانون األول/ديسـ
ــاعدة هذه الدول في تنقيح وتحديث مســـودات اللوائح الوطنية  2022في حزيران/يونيه  والنيجر   ، وذلك بهدف مسـ

 31أثناء استخدامها وتخزينها.       ّ  المشعـ ةالخاصة بأمن المادة 

                 ً       ً                            في ـسكوبيي، تمرينا  مكتبيا  حول أمن نقل المواد المـشعة    2021وأجرت الوكالة في تـشرين األول/أكتوبر    -31
ات الخاـصة بأمن نقل المواد المـشعة  يب                                     ِ                  نـسيق والتعاون بين الدول األعـضاء المـشار كة في تنفيذ الترتبهدف تعزيز الت

  32التي ليست من المواد النووية.

حلقة عمل وطنية لفائدة بوليفيا حول ـصياغة    2021وعقدت الوكالة في ـشكل افتراـضي في آب/أغـسطس   -32
ــاركين ل نقل  ال أمنلوائح   ــرورة إعداد خطة أمن نقل المواد وتزويدهم بالمعارف الالزمة  بهدف إثراء فهم المش ض

  33إلعداد هذه الخطة وتصميمها وصيانتها وتقييمها.

وعقدت الوكالة في شـــكل افتراضـــي أربعة اجتماعات للفريق العامل المعني بشـــبكة مســـؤولي الخطوط    -33
وأوروبا وآســيا    2021في تشــرين األول/أكتوبر   وأمريكا الالتينية  2021األمامية لفائدة أفريقيا في أيلول/ســبتمبر  

ــرين األول/أكتوبر   ــطى في تش ــرين الثاني/نوفمبر    2021الوس ــيا في تش ــم أفضــل  2021وآس ، وذلك بهدف تقاس
الممارســـات والدروس المســـتفادة في عمليات الكشـــف عن أحداث األمن النووي والتشـــجيع على إقامة شـــبكات  

 34وتعاون إقليمي في هذا المجال.

ــرين األول/أكتوبر    -34 ــكل افتراضــي في تش ــان/أبريل    2021وعقدت الوكالة في ش ، اجتماعين  2022ونيس
ــرطة األوروبي والجماعة األوروبية للطاقة الذرية في   ــرهما مكتب الشـ لتبادل المعلومات عن األمن النووي حضـ

الـتابـعة   1540تـهدـيد النووي واللجـنة  االتـحاد األوروبي والمنظـمة اـلدولـية للشـــــرـطة الجـنائـية والمـبادرة المعنـية ـبال
لألمم المتحدة ومكتب األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب ومكتب األمم المتحدة لشــــؤون نزع الســــالح ومكتب األمم  

ــار. دم االنتشـــ ا لنزع الســـــالح وـع ة ومركز فييـن المخـدرات والجريـم ذين   المتحـدة المعني ـب دف من ـه ان الـه وـك

 
  .GC(65)/RES/9من منطوق القرار   14يتعلق ذلك بالفقرة   29

  .GC(65)/RES/9من منطوق القرار   15و 14ذلك بالفقرتين   يتعلق 30

  .GC(65)/RES/9من منطوق القرار   14يتعلق ذلك بالفقرة   31

  .GC(65)/RES/9من منطوق القرار   14يتعلق ذلك بالفقرة   32

  .GC(65)/RES/9من منطوق القرار   14يتعلق ذلك بالفقرة   33

  .GC(65)/RES/9من منطوق القرار   15يتعلق ذلك بالفقرة   34
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ــطة المخطط لها وتحديد مجاالت التعاون                 َ               االجتماعين توفير  تبادل منتظم و ــط للمعلومات عن الفعاليات واألنشـ نشـ
   35بغية ضمان استخدام فعال للموارد وتجنب االزدواجية والتداخل إضافة إلى مواصلة تعزيز التعاون.

  

  إعداد إرشادات األمن النووي التي تصدرها الوكالة وتحسين االتصال  -دال

وـشمل ذلك توفير االتـصاالت والتواـصل   االتها الخارجية بـشأن األمن النووي.الوكالة زيادة اتصـ   واـصلت  -35
وعلى   الخارجي بخـصوص األمن النووي من خالل منـصاتها اإلعالمية، بما في ذلك وـسائل التواـصل االجتماعي.

ً  مقاال     31سـبيل المثال، نشـرت الوكالة   نشـرات صـحفية وشـريط فيديو عن مواضـيع تتعلق باألمن النووي   وسـبع    
كما ورد ذكر األمن النووي في العديد من اتصـاالت الوكالة وعمليات تواصـلها   على موقع الوكالة على اإلنترنت.

 36الخارجي التي ال تركز بشكل أساسي على األمن النووي.

مدتها ثالث ـسنوات في حزيران/يونيه    ةها الرابعة البالغواـستهلت لجنة إرـشادات األمن النووي فترة واليت  -36
في  و  2021  وخالل الفترة المـشمولة بالتقرير، عقدت الوكالة في ـشكل افتراـضي في كانون األول/ديـسمبر  .2021

مع لجنة إرشــادات األمن النووي بهدف تمكين ممثلي    اجتماعين منتظمين،  2022شــكل مختلط في حزيران/يونيه  
ُ                             وعالوة على ذـلك، ع ـقد اجتـماع اســـــتثـنائي للجـنة في    ألعضـــــاء من المشـــــارـكة في عـمل اللجـنة.جميع اـلدول ا                 
ُ   وع قد  ،2021آب/أغســطس  اجتماع افتراضــي مشــترك بين اللجنة ولجنة معايير التأهب والتصــدي للطوارئ في      

 2021.37تشرين الثاني/نوفمبر 

اير    -37 اني/يـن اـلة في شــــــكل مختلط في ـكانون الـث انونيين    2022وعـقدت الوـك اـعا  للخبراء الـق ا، اجتـم                  ً                     في فييـن
الهدف والعناـصر  والتقنيين بـشأن الحاجة إلى مراجعة أـساـسيات األمن النووي، وذلك بهدف مناقـشة ـضرورة تنقيح  

  رة عن الوكالة) في األجل القريب.من ســـلســـلة األمن النووي الصـــاد  20(العدد   األســـاســـية لنظام األمن النووي 
ــتبيانا  لجميع الدول األعضــاء تلتمس    2022في حزيران/يونيه    ّ            وعم مت الوكالة                                       ً                           في إطار متابعة هذا االجتماع، اس

لة عن التغييرات التي قد يوصــون بإدخالها على العدد   َّ                                                  فيه معلومات مفصــ  من ســلســلة األمن النووي في حال    20               
 38تنقيحه.

، ترجمت الوكالة جميع منشـورات سـلسـلة األمن النووي على مسـتوى  2022ن نيسـان/أبريل          ً   واعتبارا  م  -38
 39األدلة التنفيذية إلى اإلسبانية والعربية والفرنسية.

ــلة األمن النووي    -39 ــلسـ ــادات التقنية في سـ ــورا  جديدا  لإلرشـ ــدرت الوكالة دليال  تنفيذيا  جديدا  ومنشـ ً        ً      ً        ً      ً                                        وأصـ                    
"  Computer Security for Nuclear Security" ة عن اإلرـشادات التقنية، وهي:وـصيغتين منقحتين لمنـشورات قائم

ــوبي ألغراض األمن النووي) (العدد  ــادرة عن الوكالة)،   G-42(األمن الحاســ ــلة األمن النووي الصــ ــلســ من ســ
" (إدارة Security Management of Radioactive Material in Use and Storage and of Associated Facilitiesو"

 
  .GC(65)/RES/9من منطوق القرار   22يتعلق ذلك بالفقرة   35
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تخدام والخزن والمرافق ذات الصـلة) (العدد  عة قيد االـس لة األمن النووي الصـادرة   T-43أمن المواد المـش لـس من ـس
" (تقنيات األمن الحاـسوبي المـستخدمة  Computer Security Techniques for Nuclear Facilitiesعن الوكالة)، و"

لة األمن النووي الصـادرة عن الوكالة)،   T-17) من العدد  Rev. 1حة (                                 َّ في المرافق النووية) (الصـيغة المنق   لـس من ـس
" (المنهاج األكاديمي النموذجي في مجال األمن النووي)  Model Academic Curriculum in Nuclear Securityو"

 40من سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة). T-12) من العدد Rev. 1             َّ     (الصيغة المنق حة (

ــاري المعني باألمن النووي، خالل اجتماعاتهما    -40 ــتشــ ووافق الفريق الدولي لألمان النووي والفريق االســ
 A System View of، على نشــر مســودة تقريرهما المشــترك المعنون "2021المعقودة في تشــرين األول/أكتوبر  

Nuclear Security and Nuclear Safety — Identifying Interfaces and Building Synergies  األمن النووي) "
 41تحديد أوجه الترابط وبناء أوجه التآزر). —واألمان النووي من منظور نظامي 

ــبتمبر    -41 ــدرت الوكالة في أيلول/سـ ــور المعنون "  2021وأصـ  Managing the Interface betweenالمنشـ

Safety and Security for Normal Commercial Shipments of Radioactive Material ـين ـب راـبط  ـت اـل (إدارة   "
َّ          األمان واألمن أثناء عمليات الشحن التجاري العادية للمواد المش ع ة) (العدد   ِ    42من سلسلة التقارير التقنية). 1001                                                          

حماية مرافقهم ومواردهم النووية واإلشعاعية من  فيما يخص                                                   ُ      تعمل الوكالة باستمرار على تدريب وتوجيه الخبراء الق طريين  -4الشكل 
  دين كالما، الوكالة الدولية للطاقة الذرية) (الصورة من: تهديدات األمن النووي.

 
  .GC(65)/RES/9من منطوق القرار   19يتعلق ذلك بالفقرة   40
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ُ   تقني ا حول اســتخدام ن ه ج             ً ، اجتماعا  2021وعقدت الوكالة في شــكل افتراضــي في تشــرين األول/أكتوبر    -42  ُ                   
ــبل المحتملة التي   ــة الن ه ج الحالية المتبعة، مع التركيز على الس ُ                                                       تحليل األمان ألغراض األمن النووي بهدف مناقش  ُ                                             

 43يمكن من خاللها استخدام الرؤى االحتمالية والقطعية لدعم اعتبارات األمن النووي.

  

  تعزيز ثقافة األمن النووي  -هاء

الحلقة الدراســية الدولية الثالثة لتقاســم    2021الوكالة في شــكل مختلط في كانون األول/ديســمبر   عقدت  -43
بهدف   الخبرات وأفضل الممارسات المكتسبة من تنفيذ بعثات الخدمة االستشارية الدولية الخاصة بالحماية المادية،

َ                               تحديات المواج هة أثناء إعداد وإجراء البعثات  إتاحة محفل لتقاـسم ومناقـشة الدروس المـستفادة والفوائد المحـصلة وال              
   44وأنشطة المتابعة في إطار الخدمة االستشارية الدولية الخاصة بالحماية المادية.

حلقة عمل دولية حول المبادئ األســاســية   2021وعقدت الوكالة في شــكل افتراضــي في أيلول/ســبتمبر    -44
وي بهدف إعداد الخبراء إلجراء بعثات الخدمة االـستـشارية الدولية  للخدمة االـستـشارية الدولية الخاـصة باألمن النو

ــى مع  الخاصــة باألمن النووي  ــارية الدولية الخاصــة باألمن النووي لل  لمبادئ التوجيهيةابما يتماش ــتش   خدمة االس
   45من سلسلة خدمات الوكالة). 39(العدد 

النووي من النـاحيـة العمليـة في يـاونـدي في  وعقـدت الوكـالـة حلقـات عمـل وطنيـة حول ثقـافـة األمن    -45
، وذلك 2022وكينشاسا في أيار/مايو    2021تشرنافودا برومانيا في تشرين األول/أكتوبر  في  و  2021تموز/يوليه  

   46مفهوم ثقافة األمن النووي وتطبيقها من الناحية العملية.لبهدف إثراء فهم المشاركين 

في ســـيالنغور بماليزيا، حلقة عمل وطنية حول إجراء    2021توبر  وعقدت الوكالة في تشـــرين األول/أك  -46
ــاركين   منهجية الوكالة الخاصـــة بالتقييم الذاتي لثقافة لالتقييمات الذاتية لثقافة األمن النووي بهدف تعزيز فهم المشـ

  47األمن النووي.

  

  تعزيز التعليم والتدريب  -واو

في فيينا، دورة تدريبية بعنوان "أكاديمية القيادة في    2022الوكالة في شــــكل مختلط في أيار/مايو   عقدت  -47
مجال األمن النووي" بهدف المسـاعدة في اكتسـاب شـاغلي المناصـب اإلدارية العليا والوسـطى العاملين في مجال  

  48لمهارات القيادية.لاألمن النووي 

 
  .GC(65)/RES/9من منطوق القرار   19يتعلق ذلك بالفقرة   43

  .GC(65)/RES/9من منطوق القرار   33و 23يتعلق ذلك بالفقرتين   44
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ــمولة بالتقري  -48 ــتناد إلى  وخالل الفترة المشـ ــلت الوكالة برامجها التدريبية وتدريب المدر بين باالسـ                                                ّ                  ر، واصـ
      ً  مشاركا     1728    ً                                        فردا  في التدريبات والفعاليات المرتبطة بها (  6999سلسلة األمن النووي، مما أفضى إلى مشاركة  

       ً  مـستخدما     1728وباإلـضافة إلى ذلك، أكمل   حلقة دراـسية ـشبكية).  42      ً     مـشاركا  في    5271     ً        ً   نـشاطا  تدريبيا  و  51في 
   49                          ُّ            وحدة دراسية من وحدات التعل م اإللكتروني. 3548     ً           جديدا  ما مجموعه 

اإللكتروني         ّ  التعل موتواصــل الوكالة تخصــيص موارد إضــافية لوضــع وترجمة وتنقيح وصــيانة دورات    -49
دولة   177       ً    مستخدما  من   11636                      ُّ                   ومنذ إعداد مشروع التعل م اإللكتروني، أنهى                     ً            لجعل التدريب متاحا  بصورة أيسر.

َ        دراســـــة  حوالي     67029          ُّ                                                           وـحدة للتعل م اإللكتروني في مـجال األمن النووي ـتابـعة للوـكاـلة خالل أكثر من    26569     
  ُ                                                                                            وأ تيحت ثماني عشرة وحدة تعليم إلكتروني باللغات اإلسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية والعربية           ُّ  ساعة تعل م.

ــعت وحدة جدي ــية، كما وضـ يبلغ إجمالي عدد وحدات التعلم  لدة بعنوان "مقدمة للتحليل الجنائي النووي"،  والفرنسـ
  50وحدة. 19اإللكتروني 

                                                                            َّ          ً      وتواصـــــل الوكالة بانتـظام تـحديد المـجاالت التي تحـتاج إلى دورات تدريبية جديدة ومحد ثة اســـــتنادا  إلى    -50
األمن النووي.   ة ـب دعم األمن النووي ونظـام إدارة المعلومـات المتعلـق ة ـل المعلومـات الواردة من الخطط المتكـامـل

ــت ــمولة بالتقرير، وعقب تنفيذ تمرين الســ ــوء الخطة والنظام  وخالل الفترة المشــ عراض المواد التدريبية في ضــ
ــت عرضــــت                                                                   ُ ّ    دورة تدريبية وحلقة عمل مدرجة في فهرس التدريب في المجال النووي ون ق حت    66              ُ      المذكورين، اســ

ُ ّ                                 وح د ثت مواد تدريبية خاصة بما مجموعه                    ُ  ّ                                      دورة وحلقة عمل وأ عد ت مواد تدريبية ألربع دورات وحلقات عمل    48  
 51جديدة.

، االجتماع السـنوي الخاص بالشـبكة الدولية  2021الوكالة في شـكل افتراضـي في آب/أغسـطس   وعقدت  -51
للتعليم في ميدان األمن النووي بهدف اســتعراض وتنقيح خطة عمل الشــبكة ومناقشــة التعاون والتآزر مع الشــبكة  

 52نووي.الدولية لمراكز التدريب والدعم في مجال األمن ال

ــبكة الدولية للتعليم في ميدان األمن النووي أربع     -52 ــمت إلى الشــ ــمولة بالتقرير، انضــ ُ  وخالل الفترة المشــ                                                                                          
ــيينا  ــات جديدة، وهي جامعة سـ ــسـ ليبيا وجامعة الملك عبد  فيإيطاليا ومركز البحوث النووية بتاجوراء    فيمؤسـ

  53الواليات المتحدة األمريكية. فيالمملكة العربية السعودية والمنتدى الدولي لألمن النووي  فيالعزيز 

 
  .GC(65)/RES/9من منطوق القرار   25يتعلق ذلك بالفقرة   49
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صورة جماعية للمشاركين في الدورة التدريبية الدولية المشتركة بين المركز الدولي للفيزياء النظرية والوكالة بشأن األمن   -5الشكل 
  م. مافيون، المركز الدولي للفيزياء النظرية) (الصورة من: .2022نيسان/أبريل                           ً    النووي، التي عقدت افتراضيا  في 

ــيق مع المملكة    -53 ــية دولية حول األمن النووي بالتنسـ ــي دورات دراسـ ــكل افتراضـ وعقدت الوكالة في شـ
  2021ر  ومع إندونيسـيا في تشـرين الثاني/نوفمب  2021العربية السـعودية باللغة العربية في تشـرين األول/أكتوبر  

ّ               ً                                                ونظ مت الوكالة أيـضا  في ـشكل افتراـضي، في تـشرين الثاني/نوفمبر وكانون   .2022ومع إيطاليا في نيـسان/أبريل      
، دورتين دراســـيتين في فيينا لفائدة الحاصـــالت على منح دراســـية في إطار برنامج المنح  2021األول/ديســـمبر  

ية حلقة عمل حول اتفاق  2021كما عقدت الوكالة في كانون األول/ديسـمبر   كوري.-الدراسـية ماري سـكلودوفسـكا
- الحماية المادية وتعديلها لفائدة الحاـصالت على منح دراـسية في إطار برنامج المنح الدراـسية ماري ـسكلودوفـسكا 

   54كوري.

اتـفاق مركز متـعاون مع الوـكاـلة المغربـية لألمن والســـــالـمة في    2021وأبرـمت الوـكاـلة في تموز/يولـيه    -54
 55مجال األمن النووي.المجالين النووي واإلشعاعي، يشمل ميدان التصدي في 

 
  .GC(65)/RES/9من منطوق القرار   50و 26يتعلق ذلك بالفقرتين   54
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م وضـع حجر األـساس في مقر مختبراتها في زايبرـسدورف    2021وأقامت الوكالة في تموز/يوليه    -55 مراـس
                                                                    ِّ                           بفيينا إلنشـــاء المركز التدريبي واإليضـــاحي في مجال األمن النووي، الذي ســـيقد  م الدعم األمثل للدول من خالل 

ية والمعدات التقنية ا اـس تخدام الب نى األـس ص، فور االنتهاء   لمالئمة.           ُ                              اـس ِّ                وـسوف يؤدي هذا المرفق التدريبي المتخصـ                                       
ــات الموجودة في   ــس ــد  ثغرات فيها عادة  ما ال تتوفر للمؤس ــائه، دورا  مكم  ال  للقدرات التدريبية القائمة ويس ً                               ُّ                ً                                  من إنش  ِّ    ً               

ً                   الدول، كما ســيزيد من تعزيز بناء قدرات الدول األعضــاء، بناء  على طلبها، من خالل                          ِّ    توفير التكنولوجيا المتقد  مة                                                         
وواـصلت الوكالة مـشاركة الدول األعـضاء واـستـشارتها فيما يتعلق بالمركز التدريبي واإليـضاحي   والخبرات الفنية.

في مجال األمن النووي، بما في ذلك من خالل عقد ثالثة اجتماعات استشارية في شكل افتراضي بشأن المواضيع  
ة وبيان العمل لمعدات الحماية المادية المـستخدمة في المركز التدريبي واإليـضاحي، في  التالية: المتطلبات التـشغيلي

؛  ومتطلبات تكامل البنية األسـاسـية لألنشـطة التدريبية واإليضـاحية في مجال األمن الحاسـوبي  2021تموز/يوليه  
ــاحي، في تموز/يوليه   ــطة التدريبية 2021في المركز التدريبي واإليضـ ــيق األنشـ ــاحية في مجال  ؛ وتنسـ واإليضـ

الوكالة    وباإلضـافة إلى ذلك، عقدت .2021الكشـف والتصـدي في المركز التدريبي اإليضـاحي، في آب/أغسـطس 
، جلســــتي إحاطة تقنية غير رســــمية حول المركز التدريبي  2022وأيار/مايو    2021في كانون األول/ديســــمبر 

ــاء   ــاحي في مجال األمن النووي لفائدة الدول األعضـ ــاء  واإليضـ بهدف تقديم تحديثات عن التقدم المحرز في إنشـ
   56المرفق، مع التركيز الخاص على ضمان استدامته.

 .2021مراسم وضع حجر األساس لمركز تدريبي وإيضاحي جديد في مجال األمن النووي في زايبرسدورف، تموز/يوليه  -6الشكل 
  دين كالما، الوكالة الدولية للطاقة الذرية) (الصورة من:

   

 
  .GC(65)/RES/9من منطوق القرار   27يتعلق ذلك بالفقرة   56



GOV/2022/31-GC(66)/8 
 15 الصفحة 

 

  المساعدة في وضع وتنفيذ خطط متكاملة لدعم األمن النووي  -زاي

بعثة حضـورية في إطار الخطة المتكاملة لدعم األمن النووي إلى ألبانيا والسـنغال في    13الوكالة    أوفدت  -56
، وكوت  2021ل في أيلول/ســبتمبر  ي، ومولدوفا وســيشــ 2021النيجر في آب/أغســطس إلى  ، و2021تموز/يوليه  

ــرين األول/أكتوبر   ــمبر  2021ديفوار في تشـ ــباط/فبراير  ، وغيني2021، وجورجيا في كانون األول/ديسـ ا في شـ
،  2022، والسودان في أيار/مايو  2022، وبنن وهنغاريا في نيسان/أبريل  2022، وأرمينيا في آذار/مارس  2022

  2022.57والفلبين في حزيران/يونيه 

، االجتماع التقني الثاني لجهات  2021وعقدت الوكالة في شــــكل افتراضــــي في كانون األول/ديســــمبر    -57
المعنية بالخطط المتكاملة لدعم األمن النووي، بهدف مناقشــة تنفيذ الخطط المتكاملة الرامية إلى تخطيط االتصــال  

المســاعدة التي تقدمها الوكالة للدول األعضــاء في مجال األمن النووي، وتقاســم الخبرات والدروس المســتفادة من  
  58إعداد الخطط المتكاملة لدعم األمن النووي. إعداد هذه الخطط وتنفيذها وتزويد المشاركين بفهم مشترك لعملية

رت  -58 ــ  َّ   ويسـ ــمبر    الوكالة     ــيقي للجهات المانحة و2021في كانون األول/ديسـ        ً  اجتماعا     17، عقد اجتماع تنسـ
      ً                                                                                              ثنائيا  للجهات المانحة، بهدف مواصــلة بذل الجهود في تعزيز التنســيق الداخلي حول األنشــطة والمشــاريع المتفق  

ك المحددة في الخطط المتكاملة لدعم األمن النووي؛ وتحســين فعالية وكفاءة إدارة صــندوق األمن  عليها بما فيها تل
النووي؛ وتحـسين إدارة البرامج من خالل تبـسيط قبول المـساهمات ورـصدها واإلفادة بها إضافة إلى حالة األنشطة 

  59   ُ  َّ                      الم مو لة واالحتياجات الناشئة.

  

   أمن المصادر المشعة والتكنولوجيات الجديدةدعم استمرار الحوار بشأن    -حاء

َّ نظ    -59   المصـــادر المشـــعة:  وأمن  ناالمؤتمر الدولي بشـــأن أم  2022الوكالة في فيينا في حزيران/يونيه    مت  
وأتاح المؤتمر تعزيز تبادل خبرات الدول األعضـاء وبحث التطورات المتوقعة   اإلنجازات والمسـاعي المسـتقبلية.

  60                                           ّ                                    علق بإنشاء مستوى عال من أمان المصادر المشعـ ة وأمنها طوال دورة حياة هذه المصادر.في المستقبل فيما يت

َّ                                                ونظ مت الوكالة في ـشكل افتراضـي في كانون األول/ديـسمبر    -60 المؤتمر الدولي بـشأن النقل المأمون    2021   
ــعة. ــاء   واآلمن للمواد النووية والمشـ ــيها اإلدارة الفعالة  وزاد المؤتمر من وعي الدول األعضـ باألهمية التي تكتسـ

ــات التي ع قدت خالل المؤتمر من   للترابط بين أمان النقل وأمن النقل. ــات والمناقش ُ                    وتمك نت الوكالة بفضــل الجلس                                          َّ     
الحصـول على معلومات عن االحتياجات المحتملة للدول األعضـاء في هذا المجال، وهو ما سـيسـاعد في تخطيط 

  61البرامج المستقبلية.

 
  .GC(65)/RES/9من منطوق القرار   31يتعلق ذلك بالفقرة   57

  .GC(65)/RES/9من منطوق القرار   48و 31يتعلق ذلك بالفقرتين   58

  .)RES/9GC/(65من منطوق القرار   49و 32يتعلق ذلك بالفقرتين   59

  .GC(65)/RES/9من منطوق القرار   33يتعلق ذلك بالفقرة   60

  .GC(65)/RES/9من منطوق القرار   33يتعلق ذلك بالفقرة   61



GOV/2022/31-GC(66)/8 
 16 الصفحة 

 

ّ                                                                            وأوفدت الوكالة سـت  بعثات في إطار الخدمة االسـتشـارية الدولية الخاصـة بالحماية المادية إلى بيالروس    -61                  
والجمهورية التشــــيكية وتركيا في تشــــرين    2021وبوركينا فاســــو في أيلول/ســــبتمبر    2021في تموز/يوليه  
  2022.62حزيران/يونيه  وفنلندا في 2021والسنغال في كانون األول/ديسمبر  2021الثاني/نوفمبر 

ة) حول أمن المواد    -62 دة دولـي ة وواـح دة إقليمـي ة وواـح دة وطنـي ة (واـح دريبـي ة ثالث دورات ـت اـل دت الوـك وعـق
في ســاراييفو، وللبلدان    2022المشــعة أثناء اســتخدامها وتخزينها، لفائدة البوســنة والهرســك في شــباط/فبراير 

ــية في أيار/ ــان/أبريل    2022مايو  األفريقية الناطقة باللغة الفرنســ في فيينا،    2022في كوتونو في بنن، وفي نيســ
الوكالة بشـــأن أمن المواد المشـــعة أثناء      ِ ّ    تقد  مهالإلرشـــادات الرئيســـية التي  وذلك بهدف إثراء فهم المشـــاركين  

   63استخدامها وتخزينها.

ــة المادية إلى أربع  -63 ــــ ــــ َّ   ونظ متدول أعضاء   وأوفدت الوكالة بعثات ميدانية في إطار تقييم الحمايــ ثالث      
                                                       ُ    َ    ُ  ّ                  بهدف دعم تحـسين تدابير الحماية المادية في المرافق التي ت ـستخد م وت خز ن فيها مواد مـشعة  افتراـضية حلقات عمل  

َّ        عالية النشاط، وذلك كجزء من مشروع "تعزيز الحماية المادية في المرافق التي تنطوي على مصادر مش ع ة عالية   ِ                                                                                           
  64تخزينها من أجل تعزيز األمن النووي على الصعيد العالمي". النشاط أثناء استخدامها أو

، االجتماع التنســيقي الثاني لمشــروع األمن  2021وعقدت الوكالة في شــكل افتراضــي في آب/أغســطس    -64
ع ة المختومة المهملة لفائدة  ــتدام في المصــادر المشــ  ــأن تعزيز األمن النووي من خالل التصــرف المس َّ                          النووي بش  ِ                                                                     
دم المحرز في تنفـيذ  ا والمحيط الـهادئ، وذـلك بـهدف تقييم التـق ا وآســــــي ا الالتينـية والـكاريبي وأفريقـي مـناطق أمريـك

  65األنشطة المخطط لها على ضوء مؤشرات األداء الموضوعة لقياس مخرجات المشروع.
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ا    -65 ً                                                      وأجرت الوـكاـلة، بـناء  على الطـلب، ثالث بعـثات خبراء افتراضــــــية للســـــودان وزامبـي في تموز/يولـيه                     
 ســياســة ال، بهدف المســاعدة على اســتعراض وتحديث مســودة 2021، وتونس في تشــرين الثاني/نوفمبر  2021

َّ                   واالستراتيجية الوطنية الخاصة بالمصادر المش ع ة المختومة المهملة.  ِ                                          66  

  . 2022أيار/مايو  27-23دورة تدريبية إقليمية حول أمن المواد المشعة أثناء استخدامها وتخزينها، بنن،   -7الشكل 
  ي. العباري/الوكالة الدولية للطاقة الذرية) (الصورة من:

في فيينا، االجتماع التقني بشـأن ألمان واألمن    2022وعقدت الوكالة في شـكل مختلط في حزيران/يونيه    -66
أوجه الترابط بين والضـمانات في تصـاميم المفاعالت النمطية الصـغيرة بهدف تقاسـم اآلراء والخبرات في مجال  

 67                                                                                       ّ   األمان واألمن والضمانات والنظر في أمثلة معينة حول المفاعل النووية القائمة والجديدة المتقد مة.

         ً                                   ، اجتماعا  مفتوح العـضوية للخبراء القانونيين  2021وعقدت الوكالة في ـشكل افتراـضي في آب/أغـسطس   -67
َّ                                   المصـادر المشـ ع ة المهملة، بهدف إطالع الدول األعضـاء   والتقنيين بشـأن تنفيذ اإلرشـادات المتعلقة بالتصـرف في  ِ             

َّ       َ         على النتائج التي أســفر عنها أربعة من االجتماعات اإلقليمية حول التصــر ف في المصــادر المشــع ة المهم لة، على                     ُّ                                                                
ادات بـشأن التصـر ف   لوك بـشأن أمان المصـادر المـشعة وأمنها وفي اإلرـش                                                                                              ُّ   النحو الموصـى به في مدونة قواعد الـس

                       َ                                                                                 ي المـصادر المشعة المهمل ة، ومواصلة مناقشة التحديات التي تواجه الهيئات الرقابية وغيرها من الجهات المعنية  ف
  68في هذا المجال.
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، جلـسة إحاطة للدول األعـضاء بـشأن 2021وعقدت الوكالة في ـشكل افتراـضي في تـشرين األول/أكتوبر    -68
ــمي لتبادل المعلومات المتعلقة بمد ع ة وأمنها، وذلك اإلجراء الرس ــ  ــأن أمان المصــادر المش ــلوك بش َّ               ونة قواعد الس  ِ                                        

  69بهدف تقديم المعلومات المتعلقة باإلجراء الرسمي.

إلذكاء الوعي بالحاجة إلى االلتزام السـياسـي          تقني ا                 ً  في فيينا، اجتماعا     2022وعقدت الوكالة في أيار/مايو    -69
وأمنها وإرشـاداتها التكميلية، وذلك بهدف تقديم معلومات عن   بمدونة قواعد السـلوك بشـأن أمان المصـادر المشـعة

ــعة وتصــديرها"   ــتيراد المصــادر المش ــأن اس ــادات بش ــاداتها التكميلية، وهما "اإلرش ــلوك وإرش مدونة قواعد الس
َّ       َ    و"اإلرشادات بشأن التصر ف في المصادر المشع ة المهم لة".                   ُّ                     70 

  

  بيانات الحادثات واالتجار غير المشروعتبادل المعلومات من خالل قاعدة    -طاء

                               ُ                        في فيينا، االجتماع التقني الذي ي عقد كل ثالث ســــنوات لجهات    2022الوكالة في نيســــان/أبريل   عقدت  -70
ــال التابعة للدول والمعنية بقاعدة بيانات   ــروع، بهدف تبادل المعلومات بين   الحادثاتاالتصــ واالتجار غير المشــ

   71الحوادث واالتجار غير المشروع. بقاعدة بياناتمعنية الوكالة وجهات االتصال ال

، ثالث دورة تدريبية دولية خاصــة بجهات  2021وعقدت الوكالة في شــكل افتراضــي في أيلول/ســبتمبر    -71
  72                               ّ                                            االتصال الجديدة والمحتملة المعني ة بقاعدة بيانات الحوادث واالتجار غير المشروع.

اـلة حلقتي عـمل (واحـ   -72 اد ل وتنســـــيق المعلوـمات المتعلـقة  وعـقدت الوـك ة) حول تـب ة وواـحدة إقليمـي                                  ُ                             دة وطنـي
ــانتياغو في أيار/مايو   لفائدة أمريكا الوســــطى    2022ومدينة بنما في حزيران/يونيه   2022باألمن النووي في ســ

افـحة  ومنطـقة الـكاريبي، على التوالي، وذـلك بـهدف تعزيز الـقدرات الوطنـية واإلقليمـية واـلدولـية من أـجل منع ومكـ 
   73االتجار غير المشروع في المواد النووية والمواد المشعة األخرى من خالل تحسين التعاون وتبادل المعلومات.

واالتجار    الحادثات   َّ                                                                          وقد مت الوكالة كذلك تقارير تحليلية فصــلية موجزة مســتمدة من برنامج قاعدة بيانات    -73
ِّ  غير المشـــــروع، وصـــــحيـفة وـقائع ســـــنوـية ألغراض اإلعالم الـعام ت لخ  ص  الـمدرـجة في ـقاـعدة بـياـنات    الـحادـثات                                                   ُ  

ات وردت من الدول األعضـــاء،  واالتجار غير المشـــروع، وخدمات معلومات إضـــافية، اســـتجابة لطلب  الحادثات
  74         ً                   وذلك دعما  لفعالية عامة كبرى.
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تقديم المشــــورة بشــــأن تقييم التهديدات، بما في ذلك التهديدات الداخلية،   -ياء
  واستخدام تدابير حصر المواد النووية ومراقبتها

ــكل افتراضــي حلقة عمل دولية حول تقييم التهديد والتهديد المحتاط له في التصــميم   عقدت  -74 الوكالة في ش
وحلـقة عـمل إقليمية حول تقييم التهديد والتهديد المحتاط له في التصـــــميم لفائدة البلدان    2021في أيلول/ســـــبتمبر  

 2021.75األفريقية الناطقة باللغة الفرنسية في تشرين األول/أكتوبر 

في الـقاهرة، دورة ـتدريبـية وطنـية حول حصـــــر ومراقـبة   2022في ـكانون الـثاني/يـناير   وعـقدت الوـكاـلة  -75
المواد النووية ألغراض األمن النووي في المرافق، بهدف إذكاء الوعي بنظم حصــر المواد النووية ومراقبتها في  

إلى تعريف المشــــاركين بالصــــكوك    المرافق النووية من أجل تلبية احتياجات وأغراض األمن النووي، إضــــافة
 76الملزمة وغير الملزمة ذات الصلة.

، دورة تدريبية دولية حول حـصر المواد النووية  2022وعقدت الوكالة في ـشكل مختلط في ـشباط/فبراير   -76
ومراقبتها من  ومراقبتها لفائدة الممارســين، بهدف توفير تدريب عملي على تقنيات المحلية لحصــر المواد النووية  

  77أجل ضمان حصر ومراقبة جميع المواد النووية الموجودة في المرافق.

  

  تعزيز أمن المعلومات واألمن الحاسوبي  -كاف

في فيينا، االجتماع التقني حول األجهزة والتحكم    2022الوكالة في شـكل مختلط في شـباط/فبراير   عقدت  -77
َ                                         واألمن الحاسوبي في المفاعالت النمطية الصغيرة والمفاعالت الص غ رية بهدف تحسين التعاون وتبادل المعلومات    ِ                                                         

التحكم واألمن الحاـسوبي فيما يتعلق  بين الدول األعـضاء ومجموعة من المنظمات المختارة في مجاالت األجهزة و
ِ                      بنشر المفاعالت النمطية الصغيرة والمفاعالت الص غرية على المدى القريب.                                            78  

ــيات األمن    2022الوكالة في آذار/مارس   عقدت  -78 ــاس ــأن تدريب المدرب ين على أس                                     ِ                     دورة تدريبية دولية بش
ــوبي بهدف تزويد المدربين باألدوات والمنهجيات التي تمكن ــيات  الحاسـ ــاسـ هم من تدريب المحترفين في إطار أسـ

  79             ً                                        الوكالة حديثا  لغرض الدورة التدريبية بشأن األمن النووي.   َّ     نق حتهااألمن الحاسوبي التي 
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زيارة إلى قسم محاكاة النطاق السيبراني في المعهد النمساوي للتكنولوجيا حيث تستضيف الوكالة دورات تدريبية في مجال  -8الشكل 
  ج. زينر/المعهد النمساوي للتكنولوجيا) الصورة من:ب (أمن الحواسي

ــوبي في مجال    2022وعقدت الوكالة في أيار/مايو    -79 في برلين، االجتماع التقني حول لوائح األمن الحاســ
األمن النووي بهدف إتاحة منتدى دولي لتبادل المعلومات عن وضـع لوائح األمن الحاسـوبي المسـتخدمة في مجال  

  80النووي.األمن 

ا صـــــار بموجـبه المعـهد    2022ووقـعت الوـكاـلة في أـيار/ـمايو    -80 ا  مع المعـهد النمســـــاوي للتكنولوجـي اـق       ً                                                   اتـف
ا   مركز متـعاون مع الوـكاـلة في أمن المعلوـمات واألمن الـحاســـــوبي ألغراض األمن      َّ  أو لالنمســـــاوي للتكنولوجـي

ً                                           وعمال  بهذا االتفاق، سـيقدم المعهد النمسـاوي للتكنو النووي. لوجيا الدعم في الدورات التدريبية والتمارين اإلقليمية      
ّ                  والدولية في مجال األمن الحاـسوبي لفائدة المرافق النووية واألنـشطة التي تضـطلع بها وـسيطو ر وحدات إيضـاحية                                                                                    

 81ي. تقنية بهدف زيادة الوعي بالتهديدات السيبرانية وسيسهم في إعداد المواد التدريبية للمركز التدريبي واإليضاح 

، االجتـماع األول للجـنة البرـنامج حول المؤتمر اـلدولي لـعام  2022وعـقدت الوـكاـلة في ـكانون الـثاني/يـناير    -81
الم النووي:  2023 األمن الحـاســـــوبي في الـع ه   المعني ـب ده في حزيران/يونـي ان، المزمع عـق األمن من أجـل األـم
2023.82 

المعلوـمات واألمن الـحاســـــوبي، واـحدة حول إجراء  وعـقدت الوـكاـلة أربع دورات ـتدريبـية بشـــــأن أمن    -82
عمليات التفتيش في مجال األمن الحاســوبي، واثنتان حول إجراء تقييمات األمن الحاســوبي، وواحدة حول تدابير 

   83التصدي لحوادث األمن الحاسوبي في المرافق النووية.
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وـبر    -83 ـت األول/أـك ــرـين  تشـــ ـفي  وكـــالـــة  اـل ـــ   2021وأوفـــدت  رازي ـب اـل إـلى  ثـــة  ـع إطـــارـب ـفي  ـمرـين  ل  ـت  اـل
"Cyber Guardian Exercise 3.0  ــدار ــيبراني  3.0" (اإلصـ ــير تمرين  من تمرين الحارس السـ ) بهدف دعم تحضـ

م  األمن الحاـسوبي وتطبيقه وتقييم فعالية المنظمات النووية في التصـدي لتهديدات األمن الحاـسوبي والترويج لتقاـس
  84المعلومات الوطنية والدولية بشأن التهديدات السيبرانية.

حلقات دراســية شــبكية    خمس  2021وعقدت الوكالة في الفترة من تموز/يوليه إلى كانون األول/ديســمبر    -84
  85حول تطبيق إرشادات الوكالة بشأن أمن المعلومات واألمن الحاسوبي.

  

  المساعدة في بناء القدرات في مجال التحليل الجنائي النووي  -الم

                    ُّ                ً      ُّ                على نظام إدارة التعل م الخاص بها وحدة  للتعل م اإللكتروني في  أطلقت الوكالة  ،  2021أيلول/ســــبتمبر   في  -85
ُ                         ِّ                                      تحليل الجنائي النووي توف  ر  للمشاركين لمحة عامة ومقد  مة أساسية بشأن التحليل الجنائي النووي.مجال ال  ِّ                        86  

                                                            ً                                           المشاركون في اجتماع حول التحليل الجنائي النووي يشاهدون عرضا  إيضاحي ا إلدارة أماكن وقوع الجرائم اإلشعاعية. -9الشكل 

  الدولية للطاقة الذرية)دين كالما، الوكالة  (الصورة من:
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ــرين األول/أكتوبر    -86 رت الوكالة في تش َّ                                 وي ســ  ، لعلماء متخصــصــين في التحليل الجنائي النووي من  2021  َ 
إجراء زيارة تقنية لمعاينة إجراءات تشـغيل مختبر تحليل الجسـيمات الدقيقة   مولدوفا وصـربيا  هنغاريا وجمهورية

 87في موسكو.

دراســية شــبكية    حلقات، ثالث 2021وعقدت الوكالة في تشــرين الثاني/نوفمبر وكانون األول/ديســمبر    -87
) من العدد  Rev. 1              َّ    ((الصــيغة المنق حة    "التحليل الجنائي النووي لدعم التحقيقات"تمهيدية بشــأن المنشــور المعنون  

G-2  88والعربية والفرنسية.من سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة) باللغات اإلسبانية 

ــان/أبرـيل    -88 ائي    2022وعـقدت في شــــــكل مختلط في نيســـ اع التقني حول التحلـيل الجـن ا، االجتـم في فييـن
من   الوقايةمن المؤسـسـات الوطنية إلى التأثير العالمي، بهدف مناقشـة تطبيق التحليل الجنائي النووي في   النووي:
ّ  التحك مالمنطوية على مواد نووية ومواد مشــــعة أخرى خارجة عن   األحداث ،  األحداث الرقابي والتصــــدي لتلك        

ً                                               فضال  عن تطبيق التحليل الجنائي النووي في إدارة مسرح    89الجريمة اإلشعاعية وفي اإلجراءات القضائية.   

  

  تقديم المساعدة التقنية خالل الفعاليات العامة الكبرى  -ميم

ــاء، وهي:  فعاليات  الوكالة تنفيذ تدابير األمن النووي في ثماني    دعمت  -89 عامة كبرى في ثماني دول أعضــ
)، وكأس األمم األفريقية لعام  2021المعقودة عام  في رومانيا (  2020بطولة كأس األمم األوروبية لكرة القدم لعام  

في الـكاميرون، ومؤتمر القـمة الـثامن عشـــــر للمنظـمة الدولـية للفرنكوفونية في تونس، ومؤتمر قمة االتحاد    2021
ــاء حكومات دول    2021األفريقي لعام   ــادي في النيجر، واجتماع رؤس ــناعي والتنويع االقتص ــأن التحول الص بش

)، وبطولة كأس العالم لكرة القدم للنســاء ما  2022في رواندا (المعقود في حزيران/يونيه    2021الكومونولث لعام  
في قطر، وعدة فعاليات عامة كبرى   2022في كوستاريكا، وكأس العالم لكرة القدم فيفا    2022دون سن العشرين  

  2022.90زمع عقدها في الصين، بما فيها األلعاب األولمبية الشتوية من الم
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                                                                          َّ                              حلقة عمل إقليمية حول وضع إطار وطني إلدارة التصدي  لألعمال اإلجرامية أو المتعم دة غير المأذون بها التي تنطوي  -10الشكل 
الوكالة  (الصورة من: 2022نيسان/أبريل  1آذار/مارس إلى  28على مواد خارجة عن التحكم الرقابي، الرباط، المغرب، من 

  لمجالين النووي واإلشعاعي).المغربية لألمن والسالمة في ا

ادة الوعي بين كـبار    من أـجلفي ـمدرـيد، حلـقة عـمل دولـية    2022وعـقدت الوـكاـلة في حزيران/يونـيه    -90 زـي
المـسؤولين بـشأن تدابير األمن النووي في ـسياق الفعاليات العامة الكبرى، بهدف إذكاء الوعي بين كبار المـسؤولين  

أن نظم وتدابير األمن النووي الو ور المعنون  بـش "الدليل التنفيذي لنظم وتدابير األمن النووي  ارد وصـفها في المنـش
عرض   ومن أجل  من سـلسـلة األمن النووي الصـادرة عن الوكالة)،  18(العدد   الخاصـة بالفعاليات العامة الكبرى"
ـعاـمة  الفـعالـيات  لافي ســــــياق    التي تتـخذـها اـلدولالشـــــامـلة    ألمنـيةاإلجراءات افواـئد تنفـيذ تـلك الـتدابير كجزء من  

 91كبرى.ال

حلقات دراســية شــبكية باللغتين اإلســبانية   عدة،  2021وعقدت الوكالة في تموز/يوليه وأيلول/ ســبتمبر    -91
ُ                                                      واإلنكليزية تناولت مواضيع مختلفة تتعلق بتنفيذ ن ظ م وتدابير األمن النووي الخاصة بالفعاليات العامة الكبرى.  ُ                                              92  
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  تعزيز التخطيط الداخلي للوكالة وتحسين تنوع القوى العاملة  -نون

انون األول/ديســـــمبر    خالل  -92 ايو    2021الفترة من ـك ار/ـم ة  أجرت،  2022إلى أـي اـل ا        ً   تقييمـا  إل  الوـك دارتـه
لبرـنامج األمن النووي بـهدف تقييم اإلدارة الـقائـمة على النـتائج في تخطيط وتنفـيذ ورصـــــد وتقييم البرـنامج وخـطة 

  93).2021-2020و 2019-2018األمن النووي للفترتين السابقتين (

لوكالة ثالث حلقات دراســـية شـــبكية في إطار المبادرة المعنية بالمرأة في مجال األمن النووي،  وعقدت ا  -93
، و"المرأة في  2021حول "المرأة في أمن المعلومـات واألمن الحـاســـــوبي في العـالم النووي" في تموز/يوليـه  

ــرين الثاني/نوفمبر   ــلة باألمن النووي" في تشــ أة في إنفاذ قانون األمن  ، و"المر2021عمليات التفتيش ذات الصــ
   2022.94النووي" في شباط/فبراير 

، أول حلقة دراـسية شبكية من 2022وعقدت الوكالة بالتعاون مع جامعة أميتي من الهند، في آذار/مارس    -94
ٌ سلسلة حلقات، بعنوان "التعليم أساس   ِ ّ                                                             لسد   الفجوة في تحقيق المساواة بين الجنسين في األمن النووي العالمي                                     ."95  

 

  خاتمة  -سين

على أسـاس سـنوي بوصـفهما    "اسـتعراض األمن النووي "سـتواصـل الوكالة إصـدار هذا التقرير وتقرير   -95
ــتجابة لقرارات األمن   ــمن نطاقاتهما المحد دة مما يقل  ل ازدواجية الجهود إلى أدنى حد، اســ                                       َّ         ّ ِ                                                     وثيقتين تكميليتين، ضــ

  النووي وبالتشاور مع الدول األعضاء.
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