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 تصدیر 
 

ن   كما أنھ یعرض  .2021االتجاھات العالمیة وأنـشطة الوكالة في عام    2022اـستعراض األمن النووي لعام یتـضمَّ
، فیـما بـناًء على احتـیاـجات اـلدول األعضـــــاء وأولوـیاتـھا  وـما بـعده، كـما ـحدَّدتـھا الوـكاـلة  2022األولوـیات في ـعام  

 یتعلق بتعزیز األمن النووي على الصعید العالمي.

دة   على مجلس المحافظین خالل دورتھ المعقودة في   2022اســــتعراض األمن النووي لعام وقد ُعرضــــت مســــوَّ
. وأُعدَّت الصـیغة النھائیة من اسـتعراض األمان النووي لعام  GOV/2022/20ضـمن الوثیقة    2022حزیران/یونیھ  

في ضـــوء المناقشـــات التي أجراھا مجلس المحافظین، وكذلك في ضـــوء التعلیقات التي وردت من الدول    2022
 األعضاء.
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 2022استعراض األمن النووي لعام 
 

 لمحة عامة جامعة 

 
ح أن المجتمع   .2021االتـجاـھات الـعالمـیة في ـعام   2022اســـــتعراض األمن النووي لـعام  یُبیِّن   -1 ویوضـــــِّ

كما یعرض أنشـطة   النووي العالمي قد واصـل إحراز تقدُّم مطرد في تحسـین األمن النووي في شـتى أنحاء العالم.
رة لـعام  وأولوـیاتـھا، على النحو اـلذي ـحدَّدـتھ الوـكاـلة واـلدول األعضـــــاء فیـھا، بـما في ذـلك من   2022الوـكاـلة المقرَّ

ویمكن االطالع على   ، لتعزیز األمن النووي على الـصعید العالمي.2025-2022خطة األمن النووي للفترة  خالل 
 في التذییل ألف.  2021أنشطة الوكالة المضطلع بھا في عام 

 

ام  و -2 ل    2022اســـــتعراُض األمن النووي لـع ام  مكـم ذي ســـــیركز على    2022لتقریر األمن النووي لـع اـل
ــمل الفترة من  ــیش تموز/یولیھ   1األنشــطة التي تضــطلع بھا الوكالة لتنفیذ قرارات المؤتمر العام ذات الصــلة وس

 .2022حزیران/یونیھ    30إلى   2021
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ــمولة بھذا  وتقِدّم اللمحة الع -3 ــایا األمن النووي واالتجاھات الھامة في الفترة المشـ امة الجامعة موجزاً لقضـ
ذي    التقریر. األمن النووي، على النحو اـل ا یتعلق ـب ة فیـم اـل اُت الوـك ة أولوـی امـع ة الـج اـم ة الـع ذه اللمـح ا تِرد في ـھ كـم

 .2025-2022وي للفترة  خطة األمن النوحدَّدتھ الوكالة والدول األعضاء فیھا، بما في ذلك من خالل  

عَّة ألغراض شـــریرة مســـتمراً. -4   وتقع  وال یزال خطر اســـتخدام المواد النوویة أو غیرھا من المواد المشـــِ
ؤولیة عن األمن النووي داخل أّيِ دولة بالكامل على عاتق تلك الدولة ت الدول األعضـاء بالدور  و  .المـس لطالما أقرَّ

ة في تعز اـل ھ الوـك ذي تؤدـی دولي  المركزي اـل اون اـل المي وتنســـــیق التـع د الـع یز إـطار األمن النووي على الصـــــعـی
 بخصوص األنشطة المتعلِّقة باألمن النووي، مع تجنب االزدواجیة والتداخل في تلك األنشطة.

، واصـلت الوكالة تنفیذ األنشـطة، مع إیالء االعتبار  2021وخالل عام   -5
، 2021- 2018الواجب لحمایة المعلومات الـسریة، في إطار خطة األمن النووي للفترة  

بتمبر   وأحاط بھا المؤتمر   2017التي وافق علیھا مجلس المحافظین في أیلول/ـس
  .2017أیلول/سبتمبر  العام علماً في دورتھ العادیة الحادیة والستین في 

ا   -6 ــملـھ ا أن الفترة التي تشــ انتـھت في    2021- 2018خـطة األمن النووي وبـم
مع    2021، فقد بدأت الوكالة مشـــاورات في آذار/مارس  2021كانون األول/دیســـمبر  

أن وضـع   وُعِقَدت سـبع   . 2025- 2022خطة األمن النووي للفترة  الدول األعضـاء بـش
عضــاء لوضــع ھذه الخطة، التي وافق علیھا  مشــاورات افتراضــیة مع الدول األ

وأحاط بـھا المؤتمر الـعام علـماً في  2021مجلس المـحافظین في أیلول/ســـــبتمبر  
 .2021دورتھ العادیة الخامسة والستین في أیلول/سبتمبر  

ــتھا جائحة كوفید2021وخالل عام   -7 ــلت الوكالة تنفیذ  19-، وعلى الرغم من التحدیات التي فرضـ ، واصـ
بأـسالیب العمل المعتادة وعن طریق اـستحداث أـسالیب عمل جدیدة، بما في ذلك الحلقات الدراـسیة الـشبكیة،   والیتھا

ومن المتوقع أن یسـتمر اسـتخدام ھذه األدوات االفتراضـیة   والتعلُّم اإللكتروني، وغیرھا من األدوات االفتراضـیة.
ن فعالیة أنشطة الوكالة وكفاءتھا.عندما یعود السفر الدولي لمستویاتھ العادیة، ما دامت ھذه ا  ألدوات یمكن أن تحّسِ

ــطتھا التي تدعم   -8 ــلت الوكالة جھودھا لتعزیز القواعد الدولیة الداعمة لألمن النووي من خالل أنشـ وواصـ
قیة  الدول في االنضـمام إلى االتفاقات الدولیة ذات الصـلة الملزمة قانوناً وتنفیذ االلتزامات المترتبة علیھا، مثل اتفا

اب النووي، وقرار مجلس األمن  ال اإلرـھ ة لقمع أعـم دولـی ة اـل اقـی ا، واالتـف دیلـھ ة وتـع ة للمواد النووـی ادـی ة الـم اـی الحـم
، وكذلك من خالل األنشــــطة التي تدعم الدول في تنفیذ أحكام الصــــكوك غیر الملزمة  1540التابع لألمم المتحدة  

عَّة وأمنھا، واإلرـشادات التكمیلیة للمدونة بـشأن اـستیراد  قانوناً مثل مدونة قواعد الـسلوك بـشأن أمان المـصادر   المشـِ
 المصادر المِشعَّة وتصدیرھا، واإلرشادات بشأن التصرف في المصادر المِشعَّة المھَملة.

طة الوكالة الرامیة إلى إضـفاء الطابع العالمي على االتفاقیة وتعدیلھا،   -9 وتواصـل الدول األعضـاء دعم أنـش
مواـصلة ھذه األنـشطة بمـشاركة كل من الدول األعـضاء األطراف في كل من االتفاقیة وتعدیلھا،  وھناك حاجة إلى 

واألطراف في االتفاقیة وحدھا والدول التي لیسـت طرفاً فیھا حتى اآلن، من أجل تبادل الخبرات والتعلیقات بشـأن  
 العملیة والفوائد.
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النووي إـسداء المـشورة إلى المدیر العام بـشأن األمور المتعلقة  وواـصل الفریق االـستـشاري المعني باألمن  -10
كما ســلَّط الفریق االســتشــاري المعني باألمن النووي   باألمن النووي، بما في ذلك برنامج الوكالة لألمن النووي.

ــوء على أھمیة أوجھ الترابط بین األمان واألمن، بما  ــاري الدولي لألمان النووي الضـ في ذلك  والفریق االســـتشـ
  العمل على إصدار منشور مشترك بشأن ھذا الموضوع.

وواـصلت الوكالة التركیز بـشكل كبیر على وـضع ونـشر إرـشادات ـشاملة كجزء من ـسلـسلة األمن النووي،   -11
ــادات األمن النووي ووفقاً لخریطة الطریق التي   ــاء، بما في ذلك من خالل لجنة إرشــ ــاركة الدول األعضــ بمشــ

عت بالتشــاور م ل   ع ھذه اللجنة.وضــِ وھذه المنشــورات تتســق مع الصــكوك الدولیة لألمن النووي وتكملھا، وتشــّكِ
مھا الوكالة إلى الدول األعضـاء في مجال األمن النووي. ثالثة    2021وصـدرت في عام  أسـاس المسـاعدة التي تقّدِ

لـسلة األمن النووي الصـادرة عن الوكالة وثالثة تنق ادیة جدیدة ضـمن ـس یحات لمنـشورات أصـدرتھا  منـشورات إرـش
 منشوراً. 42الوكالة سابقاً، لیصل العدد اإلجمالي للمنشورات الصادرة ضمن سلسلة األمن النووي إلى  

وواصـلت الدول األعضـاء االسـتفادة بشـكل فعال من الخدمة االسـتشـاریة الدولیة المعنیة بالحمایة المادیة   -12
مھا الوكالة، على الرغم من التحدی وھناك اھتمام   على الصـعید الدولي.  19-ات التي تفرضـھا جائحة كوفیدالتي تقّدِ

قوي من الدول األعضــاء باســتخدام المعلومات الواردة في قاعدة بیانات الممارســات الجیّدة للخدمة االســتشــاریة  
 لبلدان.الدولیة المعنیة بالحمایة المادیة التابعة للوكالة، التي تتولى تنسیقھا جھات االتصال المعینة في ا

وواصــلت الدول األعضــاء االســتفادة من الخطط المتكاملة لدعم األمن النووي، التي توفر إطاراً منھجی�ا   -13
وشــــامالً الســــتعراض نظام األمن النووي الوطني لدى الدولة الطالبة وتحدید المجاالت التي تحتاج إلى تعزیز،  

مة خصــیصــاً بما یناســب كل دولة على حدة. لت الوكالة تقدیم المســاعدة المحددة األھداف إلى  وواصــ وھي مصــمَّ
ة ـلدعم األمن النووي ومع مراـعاة  امـل اـجات المـحددة في إـطار الخطط المتـك ة االحتـی ا، لتلبـی اًء على طلبـھ اـلدول، بـن
ــتعراض الخطط المتكاملة لدعم األمن  ــى مع دورة اس ــاء، بما یتماش ــتكملة للدول األعض األولویات الجدیدة والمس

 النووي.

م خدمات قیِّمة للدول من أجل تبادل المعلومات. -14 وال  وال تزال النُُظم اآلمنة القائمة على شبكة اإلنترنت تقّدِ
لین یسـتخدم البوابة اإللكترونیة للمعلومات المتعلقة باألمن النووي، وھي  یزال عدد متزاید من المسـتخدمین المسـجَّ

 ء تدعم تبادل المعلومات في مجتمع األمن النووي.أداة إعالمیة على شبكة اإلنترنت للدول األعضا
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ا طوعـاً عن  -15 دول من خاللـھ ات واالتجـار غیر المشـــــروع، التي تبلغ اـل ات الحـادـث اـن اعـدة بـی وال تزال ـق
عَّة أخرى خارجة عن التحكُّم الرقابي، تمثل عنـصراً رئیـسی�ا قیِّماً  الحادثات التي تنطوي على مواد نوویة ومواد مشـِ

ــروع في عام   المعلومات.  في تبادل ــتھالل قاعدة بیانات الحادثات واالتجار غیر المشـ وخالل الفترة من تاریخ اسـ
مبر    31حتى   1993 أو أكَّدتھا بطریقة    —، بلغ مجموع الحادثات التي أبلغت الدول عنھا 2021كانون األول/دیـس

  حادثة.  3928  —أخرى في قاعدة البیانات المذكورة  

 

تُنَشر صحیفة الوقائع الخاصة بقاعدة بیانات الحادثات واالتجار غیر المشروع سنوی�ا لإلفادة بالحادثات   -1 الشكل
عة في المؤكَّدة، على النحو الذي أبلغت بھ طوعاً الدول المشارِكة، ولتقدیم مجموعة  متنوعة من البیانات الُمجمَّ

 قاعدة البیانات المذكورة. 

ل مصــدر قلق للدول األعضــاء، نظراً ألن الصــناعة النوویة   -16 وال یزال أمن المعلومات والحواســیب یشــّكِ
تســتخدم بشــكل متزاید التكنولوجیات الرقمیة لمراقبة ورصــد وحمایة مختلف جوانب العملیات في محطات القوى  

ك، والمـف ا من مرافق دورة الوقود ومرافق خزن الوقود المســـــتھـل ة، وغیرـھ القوى،  النووـی ة ـب اعالت غیر المتعلـق
عَّة،   ــِ والمرافق  والمفاعالت المتقدمة المســـتجدة بما فیھا المفاعالت النمطیة الصـــغیرة،  وتطبیقات المصـــادر المشـ
أو التكنولوجیا    وإنَّ قابلیة التعرض للســرقة و/أو التالعب بالمعلومات الحســاســة النوویة التي خرجت من الخدمة.

وقد الحظت الدول   من خالل الھجمات الســیبرانیة تمثِّل مشــكلة في جمیع جوانب العالم المتصــل رقمی�ا.  التشــغیلیة
األعضـــــاء الجھود التي تـبذلـھا الوـكاـلة لزـیادة الوعي بخطر الھجـمات الســـــیبرانـیة، وأثرـھا المحتـمل على األمن 

عت الوكالة على مواصــلة جھود ھا الرامیة إلى تعزیز األمن الحاســوبي، وتحســین التعاون الدولي،  النووي؛ وشــجَّ
ــبة،   ــادات المناس ــع اإلرش ــات لتعزیز تبادل المعلومات والخبرات، ووض ــیاس ــعي الس والجمع بین الخبراء وواض
ومســاعدة الدول األعضــاء، بناًء على الطلب، في ھذا المجال عن طریق تقدیم دورات تدریبیة واســتضــافة المزید  

 تماعات الخبراء المعنیة تحدیداً باألمن الحاسوبي ألغراض األمن النووي.من اج

 حادثات واالتجار غیر المشروع الخاصة بالوكالة قاعدة بیانات ال
 2021صحیفة الوقائع لعام 
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وتواـصل الوكالة االـستجابة للطلب المتزاید من الدول األعـضاء على وـضع إرـشادات تقنیة عملیة والمواد   -17
عَّة والمرافق المرتبطة بھا، بما ف أن أمن المواد النوویة وغیرھا من المواد المشـِ وما  ي ذلك أثناء النقل.التدریبیة بـش

زال إرســاء أو تعزیز البُنى األســاســیة الرقابیة في مجال األمن النووي، ونُُظم حصــر ومراقبة المواد النوویة في 
المرافق النوویة لألغراض األمنیة، واإلرشــادات المحددة بشــأن التھدیدات الداخلیة، وثقافة األمن النووي، والنُُھج  

الـقائـمة على اإلـحاـطة ـبالمـخاطر، وأوـجھ الترابط بین األـمان واألمن، والتخطیط للطوارئ  الـقائـمة على التـھدـیدات و
ــر مھمة لألمن النووي. ل عناصـ ــّكِ ــافیة في طلبات الدول على   تُشـ ــاً أن تكون ھناك زیادة إضـ ومن المتوقع أیضـ

وبعثات التقییم بـشأن الحمایة    المـساعدة التقنیة فیما یتعلَّق بأنـشطة التقلیل من المخاطر، وعلى الخدمات االـستـشاریة
 المادیة للمواد النوویة والمواد المشعـّة األخرى والمرافق واألنشطة التي تنطوي على ھذه المواد.

عَّة إلى مصــادر مھملة. -18 وتتزاید حاجة الدول األعضــاء إلى أن   ویتحول عدد متزاید من المصــادر المشــِ
عَّة المختومة المھملة،    تكون لدیھا ترتیبات مناـسبة لمراقبة المـصادر والتـصرف المأمون واآلمن في المـصادر المشـِ

وباإلـضافة إلى ذلك، تحتاج الدول األعـضاء إلى مزید من اإلرـشادات بـشأن تطبیق   بما في ذلك حمایتھا بـشكل آمن.
عَّة وأمنھا. ــِ ــادر المش ــأن أمان المص ــلوك بش ــاء التي تعھدت مدونة قواعد الس بالعمل   وال یزال عدد الدول األعض

عَّة وتـصدیرھا كما ھو عند   دولة عـضواً، وزاد    123بانـسجام مع اإلرـشادات التكمیلیة بـشأن اـستیراد المـصادر المشـِ
عَّة المھَملة بمقدار   أن التصـرف في المصـادر المشـِ ادات التكمیلیة بـش عدد الدول األعضـاء التي تعھدت بتنفیذ اإلرـش

 دولة عضواً. 44لیبلغ العدد اإلجمالي    2021دول في عام  5

وال یزال العدید من الدول األعضـاء في مختلف المناطق یسـتفید من أنشـطة الوكالة الرامیة إلى مسـاعدة   -19
عَّة؛ وتعزیز   ــِ ــعاعي وأمن المواد المش ــیة الرقابیة الوطنیة لألمان اإلش ــاس ــاء أو تعزیز البنیة األس الدول على إرس

عَّة المختومة المھ ــِ ــكل مأمون وآمن في نھایة عمرھا؛ وتعزیز تدابیر الحمایة  التصــرف في المصــادر المش َملة بش
 المادیة في المرافق التي تنطوي على مصادر مِشعَّة عالیة النشاط أثناء استخدامھا أو تخزینھا.

ل أكثر من   -20 الم.  20وفي ـكل ـعام، یُنقـَ ة في جمیع أنـحاء الـع عـَّ اك  ملیون طرد یحتوي على مواد مشـــــِ وھـن
ة  إنجاز ملحوظ یتمثل في االلتزام الدولي   الصادرة عن الوكالة، التي ساعدت  بالئحة النقل المأمون للمواد المشعـــــّ

تة عقود. عاعیة لمدة ـس بب   على إبقاء الناس والبیئة في مأمن من األخطار اإلـش وحتى اآلن، لم یُصـب أحد بأذى بـس
عَّة العابرة، ولكن ھناك حاجة إلى توخي الیقظة، ألن النقل مرحلة یحتمل أن تكون عرضـة للخطر في  المواد المشـِ

، أبلـغت الدول األعضـــــاء قاعدةَ بـیانات الـحادثات واالتجار  2021-1993وخالل الفترة   التـجارة المحلـیة والدولـیة.
عَّة، حدثت    631غیر المشــروع عن    في المائة منھا أثناء النقل، وفي أكثر من نصــف   49عملیة ســرقة لمواد مشــِ

  حادثة) لم تُسترد المواد المِشعَّة المسروقة حتى اآلن.  178ھذه الحاالت المتصلة بالنقل (
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دأ في ـعام  -21 ة الكبرى في اـلدول، اـلذي ـب اـم ات الـع الـی ة ـلدعم الفـع اـل امج الوـك وعلى مر الســـــنین، تطور برـن

ــعة من 2004 ــیة الكبیرة، وھو یدعم حالی�ا طائفة واس ــطة المتعلقة بالفعالیات العامة ، لدعم الفعالیات الریاض األنش
ة. ة اـلدولـی دینـی ة واـل افـی الـیات الثـق ة الكبرى، والفـع ا المؤتمرات اـلدولـی امج من العـناصـــــر   الكبرى، منـھ ألف البرـن ویـت

الـتالـیة: اجتـماعات تنســـــیقـیة لتـحدید االحتـیاجات الدقیـقة لـلدولة بـعد طلبـھا المســـــاعدة؛ وحلـقات عـمل وطنـیة لتوفیر  
ب على مخ درـی ب العملي على  الـت درـی ك الـت ات العـامـة الكبرى، بمـا في ذـل ب األمن النووي في الفعـالـی تلف جواـن

اـستخدام المعدات ذات الـصلة؛ والزیارات التقنیة؛ وبعثات الخبراء لدعم وـضع مفاھیم العملیات الخاـصة بالفعالیات  
تحلیل إقلیمي لمعلومات األمن  العامة الكبرى؛ وإعارة معدات الكشــــف عن اإلشــــعاعات المحمولة یدوی�ا؛ وتوفیر

النووي اســـــتـناداً إلى البـیاـنات الواردة إلى ـقاـعدة بـیاـنات الـحادـثات واالتـجار غیر المشـــــروع، ـلدعم تقییم تـھدـیدات  
  األمن النووي في الدولة وإرساء عملیة للتحضیر للفعالیات العامة الكبرى تقوم على اإلحاطة بالمخاطر.

  7وـتدعم الوـكاـلة في المتوســـــط   ت الـعاـمة الكبرى آـخذ في الزـیادة بمـعدل كبیر.والطـلب على دعم الفـعالـیا -22
  مفردة من معدات الكشف عن اإلشعاعات. 600فعالیات عامة كبرى سنوی�ا وتعیر حوالي  

االت   -23 درـیب، في جمیع المـج الي التعلیم والـت دعم في مـج ات اـل دداً كبیراً من طلـب ة تتلقى ـع اـل وال تزال الوـك
ولتلبیة ھذه الطلبات ولمســـاعدة الدول على إرســـاء نُُظم وطنیة لألمن النووي والحفاظ على   ألمن النووي.التقنیة ل

وتدعم أنشطة التدریب   اـستدامتھا على نطاق أوسع، وضعت الوكالة نھجاً شامالً لبرنامجھا لتنمیة الموارد البشریة.
والموظفین المــدیرین  الــدوَل في تزویــد  الالزمــة   القــائمــة على نھج منتظم  بــالمعــارف والمھــارات والتوجھــات 

  لالضطالع بواجباتھم وأداء وظائفھم ومھامھم في مختلف مجاالت األمن النووي.

وتواصــل الوكالة تنفیذ أنشــطة بناء القدرات في مجال األمن النووي بالتعاون الوثیق مع الدول من خالل   -24
ــبكة الدولیة للتعلیم في میدان األمن النو ــطة الشـ ــبكة الدولیة  أنشـ وي، والمراكز الوطنیة لدعم األمن النووي، والشـ

 لمراكز التدریب والدعم في مجال األمن النووي.
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ــطة   -25 ــاھمت العدید من االتجاھات واالحتیاجات الدولیة في نمو وتطویر وتعزیز أنش ومع مرور الوقت، س
وحلَّلت الوكالة احتیاجات الدول األعضـاء وقدرات مراكز  الوكالة في مجال بناء القدرات في مجال األمن النووي.

التدریب والدعم في مجال األمن النووي في مختلف المناطق، وأكملت عملیة تحدید جدوى إنشـــــاء مركز تدریبي  
وإیـضاحي في مجال األمن النووي في مختبرات زایبرـسدورف التابعة للوكالة، من أجل توفیر الدعم األمثل للدول  

ــیة والمعدات التقنیة.في مجاال ــاســ ــتخدام أحدث البُنى األســ وبعد االنتھاء من ھذا المرفق   ت معینة من خالل اســ
ــد الثغرات فیما یتعلق بالقدرات التي یندر وجودھا فیما بین   ــیسـ ــیكون أداة تكمیلیة وسـ ــص، سـ التدریبي المتخصـ

ــات في الدول، بما فیھا مراكز التدریب والدعم في مجال األمن النوو ــس ــیركز على القدرات الجدیدة  المؤس ي، وس
مة   لدى الوكالة، مما ســیزید من تعزیز برنامج بناء القدرات في مجال األمن النووي بالتكنولوجیا والخبرات المتقّدِ

 لالستجابة لطلبات الدول.

 

 

مراسم وضع حجر األساس لمركز تدریبي وإیضاحي جدید في مجال األمن النووي في زایبرسدورف،   -2 الشكل
 . 2021تموز/یولیھ 

 
وشمل ذلك توفیر االتصاالت والتواصل   وواصلت الوكالة زیادة اتصاالتھا الخارجیة بشأن األمن النووي. -26

وعلى  في ذلك وـسائل التواـصل االجتماعي.الخارجي بخـصوص األمن النووي من خالل منـصاتھا اإلعالمیة، بما 
نشــرات صــحفیة وشــریطي فیدیو عن مواضــیع تتعلق باألمن النووي   5مقاالً و 28ســبیل المثال، نشــرت الوكالة  

كما ورد ذكر األمن النووي في العدید من اتصـاالت الوكالة وعملیات تواصـلھا   على موقع الوكالة على اإلنترنت.
 ل أساسي على األمن النووي.الخارجي التي ال تركز بشك
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وعالوة على ذلك، من أجل إرســـــاء وصــــــیانة اإلطار الالزم لـلدول من أجل التواصـــــل الفعـَّال وتـبادل   -27
المعلومات فیما بینھا، اضــطلعت الوكالة بأنشــطة مثل التخطیط لمؤتمرات كبرى وتنفیذھا وتنظیم اجتماعات تقنیة  

بكیة بـشكل  یة ـش أن مواضـیع األمن النووي، وعقدت اجتماعات افتراضـیة  وحلقات دراـس افتراضـي و/أو مختلط بـش
 لتبادل المعلومات من أجل تشجیع التواصل فیما بین المنظمات النشطة في مختلف جوانب األمن النووي.

ویتوقف تنفـیذ األنشــــــطة ذات الصــــــلة باألمن النووي على التـفاعل الوثیق مع الدول والمنظـمات الدولـیة   -28
ــد، ولتقدیم التقاریر   األخرى وداخل الوكالة. ــیق، بما في ذلك التخطیط والرصـ وھناك حاجة إلى آلیات فعَّالة للتنسـ

م مســاھمات طوعیة لصــندوق األمن النووي. ر   الوصــفیة والمالیة إلى الدول األعضــاء والمنظمات التي تقّدِ وتُیســَّ
وتُنفِّذ بعض الدول   لنووي بین الوكالة وفرادى الدول.التفاعالت مع الدول من خالل وضـــع ترتیبات لدعم األمن ا

ــاس ثنائي. ــاء برامج لدعم األمن النووي على أس ــل الوكالة الجمع بین الخبرات المتاحة في الدول   األعض وتواص
وتبادل المعلومات، حـسب االقتـضاء، فـضالً عن تنفیذ أنـشطة مـشتركة، بغیة تحـسین فعالیة البرنامج المتعلق باألمن 

 وي على نطاق الوكالة واستخدام الموارد بكفاءة.النو

وبما أنَّ الوكالة ھي المنظمة الدولیة الوحیدة التي تضــــطلع بدور مركزي وتنســــیقي في أنشــــطة األمن  -29
ز األمن النووي، فإنھا تـساھم في أعمال اللجان المتخصـصـة   النووي المختصـة بمختلف المواضـیع التقنیة التي تعّزِ

، والوكاالت المتخصــصــة داخل منظومة األمم المتحدة، مثل مكتب  1540لمتحدة، مثل لجنة القرار  التابعة لألمم ا
ب األمم المتحـدة   المخـدرات والجریمـة، ومكـت ب األمم المتحـدة المعني ـب األمم المتحـدة لمكـافحـة اإلرھـاب، ومكـت

  ات الدولیة.لشؤون نزع السالح، وقد وضعت الوكالة ترتیبات رسمیة للتعاون مع عدد من المنظم

 

 المساواة بین الجنسین في المشاركة في تدریب الوكالة على األمن النووي.  -3 الشكل
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ــین  وواصــلت الوكالة تعزیز عملھا من أجل تعزیز  -30 ــاواة بین الجنس تنوع القوى العاملة، بما في ذلك المس
ــطتھا في مجال األمن النووي. ــیاق أنشـ ، أطلقت الوكالة مبادرة  2021ففي آذار/مارس   والتنوع الجغرافي، في سـ

ــوتاً عالمی�ا لتعزیز   ــاھمة في رؤیة المدیر العام التي تتوخى جعل الوكالة ص "المرأة في مجال األمن النووي" للمس
وترمي ھذه المبادرة إلى تشــجیع وتعزیز مشــاركة المرأة في األمن النووي   تكافؤ والمســاواة في القطاع النووي.ال

ادم. ل الـق ا في الجـی ة في مجـال األمن النووي، وال ســـــیـم اة المھنـی الم وتعزیز جـذب المرأة للحـی  على نطـاق الـع
٪ في عام  16جال األمن النووي من أكثر من وباإلضـافة إلى ذلك، زادت مشـاركة المرأة في تدریب الوكالة في م

  .2021٪ في عام  28إلى أكثر من   2016

ــكا -31 ــكلودوفس ــیة ماري س ــاِركة في برنامج منحة الوكالة الدراس ــرون مش كوري، التي  -وھناك أربع وعش
یر المتصـلة  تھدف إلى المسـاعدة على زیادة عدد النسـاء في المجال النووي، وھنَّ ملتحقات حالی�ا ببرامج الماجسـت

ــیتین معنیتین باألمن النووي وحلقة عمل  باألمن النووي. ــافت الوكالة دورتین دراس ــتض ــافة إلى ذلك، اس وباإلض
واـحدة بشـــــأن اتـفاقـیة الحـماـیة الـمادـیة للمواد النووـیة وتـعدیلـھا للمشـــــاركین في برـنامج المنـحة اـلدراســــــیة ـماري 

 كوري.-سكلودوفسكا

 

 

 
كالة تعھدات وتلقَّت مســـاھمات لصـــندوق األمن النووي من الدول األعضـــاء  ، قبلت الو2021وفي عام  -32

التالیة: االتحاد الروسـي وإسـبانیا والجمھوریة التشـیكیة وجمھوریة كوریا والدانمرك وسـویسـرا والصـین وفرنسـا  
وكذلك من مســاھمین وفنلندا والمملكة المتحدة والنرویج ونیوزیلندا وھولندا والوالیات المتحدة األمریكیة والیابان،  

الغ المتعـھد بـھا في ـعام   اً نفس المســـــتوى    34ـما ـقدره    2021آخرین. وبلغ مجموع المـب ملیون یورو، وھو تقریـب
ملیون یورو على التوالي) وأقل من المـستوى المـشھود   38ملیون یورو و 33(  2019و 2018المـشھود في عامي 

، اســتخدمت الوكالة أمواالً من ھذه  2021وفي ســبیل تنفیذ األنشــطة في عام   1.ملیون یورو)  45(  2020في عام 
من االتحاد األوروبي واالتحاد   2020المسـاھمات ومن مسـاھمات سـابقة أبرزھا المسـاھمات التي وردت في عام  

ا وفنلندا وكندا را والصـین وفرنـس ویـس وید وـس تونیا وألمانیا وجمھوریة كوریا والـس بانیا وإـس والمملكة   الروـسي وإـس
العربـیة الســـــعودـیة والمملـكة المتـحدة والنرویج وھولـندا والوالـیات المتـحدة األمریكـیة والـیاـبان، ومن مســـــاھمین 

 .آخرین

  

 
بة إلى أقرب ملیون یورو.   1  المبالغ مقرَّ
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بشــــأن كیفیة   –موضــــوعیة أو جغرافیة أو زمنیة    –وشــــملت التعھدات والمســــاھمات في معظمھا قیوداً معیَّنة 
متطلبات فریدة من نوعھا على مـستوى وضع البرامج وتقدیم التقاریر، وشھدت  اـستخدامھا. وتؤدي ھذه القیود إلى  

ـھذه المتطلـبات زـیادة في درـجة التعقـید والتواتر في الســـــنوات األخیرة، مـما یؤثر في ـقدرة الوـكاـلة على التخطیط  
وبما یتفق مع مبادئ    ألنـشطة األمن النووي بكامل نطاقھا وتنفیذھا وتوفیر الموارد لھا بأكبر قدر ممكن من الكفاءة 

 .اإلدارة القائمة على النتائج

وأثناء الفترة المـشمولة بالتقریر، نوقـشت الجھود المتواـصلة المبذولة من أجل مواـصلة تحـسین الفعالیة والكفاءة في 
إدارة صــندوق األمن النووي خالل اجتماعات الجھات المانحة الثنائیة التي عقدتھا الوكالة مع تســع دول أعضــاء  

ــاھمة، وأول اجتماع في م ــیق مع الجھات المانحةس ــلة من االجتماعات الجدیدة للتنس ــلس لفائدة الدول األعضــاء    س
 .2021المساھمة في صندوق األمن النووي، في كانون األول/دیسمبر  
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 نظرة عامة تحلیلیة

 المجاالت العامة لألمن النووي  -ألف
 الترویج لزیادة االنضمام إلى الصكوك القانونیة الدولیة  -1-ألف

 االتجاھات

ودخلت حیَّز النفاذ في   1979تشـرین األول/أكتوبر    26اُعتُِمَدت اتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة في  -1
، بلغ عدد األطراف المتعاقدة في اتفاقیة الحمایة المادیة  2021وفي كانون األول/دیســمبر   .1987شــباط/فبرایر   8

 .2020طرفاً متعاقداً، بزیادة قدرھا طرفان متعاقدان مقارنة بنھایة عام  164للمواد النوویة  

ل اتـف -2 دـی د تـع ة في  واعتـُمِ ة للمواد النووـی ادـی ة الـم اـی ة الحـم ھ    8اقـی اذ في   2005تموز/یولـی ودخـل حیَّز النـف
اـیة  2021وفي ـكانون األول/دیســـــمبر    .2016أـیار/ـمایو   8 ة الحـم اقـی اـقدة في تـعدـیل اتـف ، بلغ ـعدد األطراف المتـع

 .2020ھایة عام طرفاً متعاقداً، بزیادة قدرھا طرفان متعاقدان مقارنة بن 127المادیة للمواد النوویة  

 

عدد األطراف في اتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة وفي تعدیل اتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة، حتى   - 1  الشكل 
 الذریة).  (العدد اإلجمالي لألطراف یشمل الجماعة األوروبیة للطاقة   2021كانون األول/دیسمبر   31
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أن االنضـمام العالمي إلى اتفاقیة الحمایة  وواصـلت الدول األعضـاء طلب   -3 اعدة التـشریعیة والتقنیة بـش المـس
وواصــــــلت اـلدول األطراف تـقدیم معلوـمات عن القوانین   الـمادـیة للمواد النووـیة وتـعدیلـھا وتنفـیذھـما تنفـیذاً ـكامالً.

من االتفاقیة،   14و 5عمالً بالمادتین  واألنظمة التي تُنفِّذ من خاللھا اتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة وتعدیلھا،  
دولة الوكاـلة   64، أبلـغت  2021وحتى كانون األول/دیســـــمبر   وعیَّـنت جـھات اتصـــــال معنـیة باالتـفاقـیة وتـعدیلـھا.

ادة   اً للـم ا وفـق ا وأنظمتـھ ا  14بقوانینـھ درـھ ادة ـق ل زـی ا یمـث ام    5، وھو ـم ة ـع اـی ة بنـھ ارـن وفي الفترة   .2020دول مـق
ــمولة بالتقریر، زوَّ  ــال المعنیة لدیھا باالتفاقیة المذكورة   10دت  المشـ ــیل جھات االتصـ دول أخرى الوكالةَ بتفاصـ

ــلطات المركزیة الُمعیَّنة بموجب المادة   و/أو ــال والسـ   130إلى   5تعدیلھا، مما رفع العدد اإلجمالي لجھات االتصـ
 جھة اتصال.

 األنشطة ذات الصلة

الوفاء بمتطلبات االتفاقیة وتعدیلھا وســتواصــل جھودھا لتعزیز  ســتســاعد الوكالة الدول األعضــاء في   -4
 وتخطّط الوكالة لالضطالع باألنشطة التالیة ذات الصلة: االنضمام العالمي إلى االتفاقیة وتعدیلھا.

الفقرة   • ة، عمالً ـب ة للمواد النووـی ادـی ة الـم اـی ة الحـم اقـی ل اتـف دـی من   1تنظیم مؤتمر األطراف في تـع
ر عقده في الفترة من من االتف 16المادة   آذار/مارس إلى   28اقیة نفســھا بصــیغتھا المعدَّلة، المقرَّ

 ؛2022نیسان/أبریل   1

ــاس طوعي فیما یتعلق بتنفیذ أحكام األمن  • ــیر تبادل المعلومات، على أسـ ــلة تعزیز وتیسـ مواصـ
 النووي الواردة في الصكوك الدولیة ذات الصلة باألمن النووي؛

ــا • ــلة دعم الدول األعضـ ــریعیة، في االلتزام بأحكام  مواصـ ــاعدة التشـ ء، من خالل برنامج المسـ
 االتفاقیة وتعدیلھا وتنفیذھا كجزء من التشریعات النوویة الوطنیة؛

النظر، بالتشــاور مع الدول األعضــاء، في ســبل زیادة تعزیز وتیســیر تبادل المعلومات، على   •
كوك القانونیة الدولیة ذات  أســــاس طوعي، بشــــأن تنفیذ أحكام األمن النووي الواردة في الصــــ

 الصلة باألمن النووي.

 إرشادات األمن النووي واستعراض النظراء والخدمات االستشاریة  -2-ألف

 االتجاھات

ة في التركیز على تعزیز مجموـعة   -5 اـل ا الوـك ــدرـھ ــادات األمن التي تصـــ إرشـــ اســـــتمر العـمل المتعلق ـب
النووي على جمیع المـستویات من خالل التطرق إلى مواـضیع األمن المنـشورات التي تـَصُدر ـضمن ـسلـسلة األمن 

ــوبي، وتقییم التھدیدات، عَّة، وثقافة األمن النووي،   الحاسـ ــِ والحمایة المادیة للمواد النوویة وغیرھا من المواد المشـ
وصــیات  ولضــمان أن تظلَّ المنشــورات محدَّثة، واصــلت الوكالة اســتعراض ت والتثقیف في مجال األمن النووي.

 األمن النووي بھدف تحدید ما إذا كان ینبغي تحدیث ھذه المنشورات في المستقبل القریب.
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وباإلضافة   منشوراً ضمن سلسلة األمن النووي.  42، كان ھناك 2021كانون األول/دیسمبر   31وبحلول   -6
تنقیحات، في مراحل مختلفة من   3منشـــوراً آخر، منھا   12منھا، كما كان   3إلى ذلك، جرت الموافقة على نشـــر  

  الصیاغة، وفقاً لخریطة الطریق التي ُوِضعَت بالتشاور مع لجنة إرشادات األمن النووي.

َرت نتائج الدراســة االســتقصــائیة التي أج2021وفي عام  -7 ریت مع الدول األعضــاء في عام  ، ُحلِّلت ونُشــِ
الھدف  وأشــارت ردود الدول األعضــاء إلى أن المنشــور المعنون " بشــأن اســتخدام ســلســلة األمن النووي.  2020

من سـلسـلة األمن النووي الصـادرة عن  20(العدد    والعناصـر األسـاسـیة لمنظومة األمن النووي الخاصـة بالدولة"
من ـسلـسلة األمن النووي الـصادرة عن  15و  14و 13ة بالتوـصیات (األعداد  الوكالة)، والمنـشورات الثالثة المتعلق

ــع ومفیدة. ــتخدمة على نطاق واسـ ــورات األربعة في معظم األحیان ألغراض   الوكالة) مسـ ــتَخَدم ھذه المنشـ وتُسـ
ریعات والتثقیف والتدریب. تَخَدم أیضـاً ألغراض التوعیة العامة ووضـع التـش تخدم  و التطویر الرقابي ولكنھا تـُس تـس

الدوُل األعـضاء منـشورات األدلَّة التنفیذیة واإلرـشادات التقنیة على نطاق واـسع، على الرغم من وجود تباین كبیر  
واالســتخدامات األكثر شــیوعاً لھذه المنشــورات ھي في مجاالت وضــع   في مقدار اســتخدام فرادى المنشــورات.

  قیف والتدریب.التشریعات والسیاسات الوطنیة والنُُظم الرقابیة والتث

وتتعلق التحدیات التي ذكرتھا الدول األعضـاء فیما یخص تنفیذ اإلرشـادات الواردة ضـمن سـلسـلة األمن  -8
ــل   ــحة للتواصــ ــورات بلغات أخرى، وعدم وجود مواد واضــ النووي بعملیة اإلعداد الطویلة، وعدم توافر المنشــ

، ـشرعت الوكالة في العدید من 2021وفي عام  طاقھا.الخارجي من ـشأنھا أن تقدَّم الـصورة الـشاملة للمنـشورات ون
طة لمواجھة ھذه التحدیات. توى األدلة التنفیذیة إلى   األنـش ورات على مـس رعت الوكالة في ترجمة غالبیة المنـش وـش

ولمـساعدة الدول على فھم   اإلـسبانیة والروـسیة والـصینیة والعربیة والفرنـسیة، على أن تـستكمل في األجل القریب.
رادى منشـورات سـلسـلة األمن النووي وترابطھا، شـرعت الوكالة في وضـع ملصـق عن ھذه المنشـورات  نطاق ف

 لتحدید الصالت القائمة بینھا بطریقة واضحة باستخدام الرسوم البیانیة.

ــوری�ا في عام   -9 ــت التي أُجریت حضـ ــاریة الدولیة    2021وأبرزت البعثات السـ ــتشـ في إطار الخدمة االسـ
بالحمایة المادیة التزاَم الدول األعـضاء المـستمر بـضمان الحمایة المادیة للمواد النوویة وغیرھا من المواد  الخاـصة  
عَّة. بعثة   96، أُجِري ما مجموعھ  1996ومنذ عام   وال یزال طلب الدول األعضــاء على ھذه الخدمة مرتفعاً. المشــِ

  دولة عضواً.  57مادیة، بناًء على الطلب، في في إطار الخدمة االستشاریة الدولیة المعنیة بالحمایة ال
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زیارة میدانیة خالل بعثة الخدمة االستشاریة الدولیة للحمایة المادیة في بوركینا فاسو في  -2 الشكل

 الھیئة الوطنیة للوقایة من اإلشعاعات واألمان النووي، بوركینا فاسو).  (الصورة من: .2021أیلول/سبتمبر

ھتمام من جانب الدول األعضـاء في الخدمة االسـتشـاریة الدولیة الخاصـة باألمن النووي  وال یزال ھناك ا -10
ون منظومات فعَّالة لألمن النووي تتضــمن عناصــر تتناول المواد النوویة وغیرھا من المواد  من أجل إنشــاء وصَــ 

ابي. ة عن التحكم الرـق ارـج ة األخرى الـخ عـَّ ام   المشـــــِ ذ ـع ھ  2002ومـن ا مجموـع ة في  بع  80، أجري ـم ة    66ـث دوـل
  عضواً.

 األنشطة ذات الصلة

ســتواصــل الوكالة وضــع وزیادة تعزیز إرشــاداتھا المتعلقة باألمن النووي لمعالجة طائفة واســعة من   -11
وســتســاعد الوكالة في تطبیق إرشــاداتھا المتعلقة باألمن النووي بوســائل منھا تعزیز   مواضــیع األمن النووي.

ــتعراض   ــلة.خدمات اسـ مھا وأدوات التقییم الذاتي ذات الصـ ــاریة التي تقّدِ ــتشـ وتخطّط  النظراء والخدمات االسـ
 الوكالة لالضطالع باألنشطة التالیة ذات الصلة:

مواصـلة جمع وتحلیل التعقیبات الواردة من الدول األعضـاء بشـأن تطبیق المجموعة األسـاسـیة   •
من ســلســلة األمن النووي، ووثائق األســاســیات، وثالثة منشــورات على مســتوى التوصــیات،  

، بمراعاة التوصــــیات  لتحدید ما إذا كانت ھناك حاجة إلى إجراء أي تنقیحات في األجل القریب
 ؛في ھذا الصددة إرشادات األمن النووي  لجنالصادرة من 
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ــتشـــاریة الدولیة الخاصـــة بالحمایة المادیة وبعثات الخدمة   • مواصـــلة تنفیذ بعثات الخدمة االسـ
 االستشاریة الدولیة الخاصة باألمن النووي، عند الطلب؛

ــلة تحلیل البیانات والتعقیبات الواردة من الدول لزیادة فعالیة بعثات الخدمة   • ــاریة  مواص ــتش االس
الدولیة الخاصـــة بالحمایة المادیة، بما في ذلك صـــون وتحدیث الممارســـات الجیدة والدروس  

 المستفادة، فضالً عن وضع أدوات التقییم الذاتي.

 تقییم االحتیاجات واألولویات في مجال األمن النووي  -3-ألف

 االتجاھات

ذ الخ -12 ة لوضـــــع وتنفـی الـی ة ـع ة إیالء أولوـی اـل ت الوـك دعم األمن النووي ("الخطط  واصــــــل ة ـل امـل طط المتـك
ــامل إزاء تعزیز أنظمتھا لألمن   ــاعدة الدول، بناًء على طلبھا، على تطبیق نھج منتظم وش المتكاملة") من أجل مس

  النووي.

، لیصل العدد اإلجمالي  2021وزاد العدد اإلجمالي للدول التي لدیھا خطط متكاملة بمقدار دولتین في عام  -13
، كان 2021كانون األول/دیسـمبر    31وحتى  ویزید عدد الدول بنفس الوتیرة في السـنوات األخیرة. دولة. 92إلى  

خطط متكاملة في مرحلة الصـــیاغة األولیة، وھو معدل  6خطة متكاملة رھن قبول الدول األعضـــاء و  14ھناك 
ل في السنوات السابقة.  مماثل للمعدل المسجَّ

 

تطلب مســاعدة الوكالة لتعزیز منظومات أمنھا النووي وتشــجیع التقییم الذاتي  وال تزال الدول األعضــاء  -14
لألمن النووي على أســـــاس طوعي، بـما في ذلك من خالل النـظام القائم على شـــــبكة اإلنترنت إلدارة المعلومات  

ــال لنظام إدارة المعلومات 99وفي المجموع، عیَّنت   المتعلقة باألمن النووي. ــواً جھات اتصــ المتعلقة   دولة عضــ
وال تزال الدراســات االســتقصــائیة التي تُجرى في إطار أداة   .2017باألمن النووي، وظل ھذا العدد ثابتاً منذ عام  

ــتخَدم بصــورة منھجیة خالل االجتماعات   التقییم الذاتي الخاصــة بنظام إدارة المعلومات المتعلقة باألمن لنووي تُس
 المتكاملة ولوضعھا في صیغتھا النھائیة.المعقودة الستعراض الخطط  
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 األنشطة ذات الصلة

ســتســاعد الوكالةُ الدوَل، من خالل الخطط المتكاملة لدعم األمن النووي، في توفیر إطار شــامل لتحدید   -15
تقییمات  احتیاجات األمن النووي للدول وترتیبھا حســب األولویة بصــورة منھجیة؛ بما في ذلك من خالل إجراء  

 وتخطّط الوكالة لالضطالع باألنشطة التالیة ذات الصلة: ذاتیة لألمن النووي على أساس طوعي.

ــاملة لدعم تخطیط وترتیب   • ــفھا أداة ش ــین منھجیة الخطة المتكاملة بوص ــلة تطویر وتحس مواص
ــیر التعا ــاعدة في مجال األمن النووي إلى الدول، فضــالً عن تیس ون  أولویات تقدیم الوكالة للمس

 والتنسیق الدولیین في تلبیة احتیاجات الدول األعضاء في مجال األمن النووي؛

مواصــلة تطویر وتعزیز أدوات ومنھجیات التقییم الذاتي التي تســتند إلى المنشــورات الصــادرة   •
ضـمن سـلسـلة األمن النووي والتي یمكن للدول اسـتخدامھا على أسـاس طوعي إلجراء تقییمات  

من النووي وتنفیذ أنشــطة تضــمن فعالیة واســتدامة البُنى األســاســیة الوطنیة  ذاتیة لمنظوماتھا لأل
ــة بنظام إدارة المعلومات   ــروع في إعادة ھیكلة أداة التقییم الذاتي الخاصــ لألمن النووي؛ والشــ
ة،   ائـم ة الـق ا الوظیفـی االتـھ ة ومـج امـل ة المتـك ة الخـط ا مع آلـی املـھ ادة تـك األمن النووي لزـی ة ـب المتعلـق

ة اسـتخدام الواجھة البینیة، وتعظیم اسـتخدام نھج متسـق ومنتظم وشـامل لتعزیز  وتحسـین سـھول
 منظومة األمن النووي في الدولة؛

مواصلة عقد حلقات دراسیة شبكیة تقنیة بشأن مواضیع محددة تتعلق باألمن النووي لتقدیم لمحة   •
الدول األعضــاء  عامة عن الوضــع الراھن، وتحدید التحدیات واالحتیاجات، وتحدید المشــاریع و

 المھتمة والخبراء المعنیین.

 بناء القدرات في مجال األمن النووي  -4-ألف

 االتجاھات

ة التي   -16 ائـمة على النھج المنتظم خالل مراـحل إـعداد اـلدورات الـتدریبـی ة الـتدرـیب الـق ذ منھجـی اســـــتمر تنفـی
مھا الوكالة في مجال األمن النووي وتنقیحھا وتقییمھا     وتحسینھا.تقّدِ
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وتمثل الدورات الدراسـیة بشـأن األمن النووي أنشـطة بارزة تضـطلع بھا الوكالة في مجال بناء القدرات،   -17
ــیة في مجال األمن النووي   ــاسـ ــاء في بدایة حیاتھم المھنیة بالمعارف األسـ د المھنیین من الدول األعضـ حیث تزّوِ

ال، ف ذا المـج ة في ـھ دولـی ات اـل ة لفھم المتطلـب أي  الالزـم اء ـب ل الوـف ا من أـج اذـھ دابیر التي یتعین اتـخ ضـــــالً عن الـت
ــأن األمن النووي   التزامات بموجب اإلطار القانوني الدولي لألمن النووي. ــیة دولیة بش ومنذ َعِقد أول دورة دراس

، ارتفع متوســـــط ـعدد اـلدورات اـلدراســــــیة المعقودة في مـناطق مختلـفة وبلـغات مختلـفة إلى أربع  2011في ـعام  
نوی�ا.  دورات یة ـس یة حوالي   دراـس تفاد من الدورات الدراـس باب على الصـعید الدولي.   800وقد اـس   من المھنیین الـش

ــدي لجائحة كوفید2021وفي عام  ــیة  19-، من أجل التصـ ــي لمناھج الدورات الدراسـ ــتعراض رئیسـ ، أُجري اسـ
وـشمل ذلك إعداد أـشرطة   ي والمختلط.وموادھا التدریبیة، مما مكَّن من إجراء ھذه الفعالیات باألـسلوبین االفتراضـ

ــعاعات،   ــف عن اإلش فیدیو جدیدة تُبیِّن طریقة عمل نُُظم الحمایة المادیة ونُُظم التحكم في الوصــول ومعدات الكش
واســتُحِدث إجراء المناقشــات واالختبارات في قاعات  فضــالً عن التمارین العملیة االفتراضــیة وزیارات المرافق.

ــا ــاركة بفعالیة فضــالً عن التفاعل بین  جانبیة لتمكین المش ــیة االفتراضــیة من المش ركین في ھذه الدورات الدراس
  الطالب والمحاضرین/مدیري المناقشات.

  
صورة جماعیة للمشاركین في الدورة التدریبیة الدولیة المشتركة بین المركز الدولي للفیزیاء النظریة  -3 الشكل

م. مافیون، المركز   (الصورة من: .2021التي عقدت افتراضیاً في نیسان/أبریل والوكالة بشأن األمن النووي،  
 الدولي للفیزیاء النظریة) 



GC(66)/INF/5 
 18الصفحة  

 

عــام   -18 من 2021وفي  أكثر  شـــــــارك   ،
أنشــطة    110دولة في    138مشــارك من    10000

ة، بمـا في   دریبـی ك  ـت ة    59ذـل ة وحلـق دریبـی دورة ـت
د درجة   51عمل و حلقة دراسـیة شـبكیة، مما یُجسـِّ

ة على الرغم من  ــارـك ام والمشـــ ة من االھتـم الـی ـع
ومقارنة  .19-القیود التي تفرضــــــھا جائحة كوفید

ـعدد األنشــــــطة    2021، زاد في ـعام  2020بـعام  
التدریبیة التي اضـــطلعت بھا الوكالة (بما في ذلك  

التــدریبیــة والــدورات    الــدورات  العمــل  وحلقــات 
الدراســیة) والحلقات الدراســیة الشــبكیة بأكثر من 

ــعف، من  ــطة التدریبیة ثالث مرات تقریباً (من   .110إلى   42الض بین في األنش ــاعف عدد المتدّرِ إلى    650وتض
عدد   ، وحدثت زیادة كبیرة في8675إلى   1508)، وزاد عدد المـشاركین في الحلقات الدراـسیة الـشبكیة من 1836

، عـقدت الوـكاـلة 19-، وقـبل ـجائـحة كوفـید2019وفي ـعام   ).138إلى    75البـلدان الممثَّـلة في فـعالـیات الـتدرـیب (من 
بســبب العدد    2021-2020وأُحِرز تقدم في الفترة   بلداً.  150مشــاركاً من   3174فعالیة تدریبیة شــارك فیھا   124

  التمثیل الجغرافي األوسع للبلدان المشاركة.األكبر من المشاركین في الحلقات الدراسیة الشبكیة و

 

 . 2021إحصاءات بشأن التعلُّم اإللكتروني في مجال األمن النووي في عام  -4 الشكل

متاحة لمدةالبدایة
7,2 سنواتدفعة 2014-12
5,2 سنواتدفعة 2016-12
4,7 سنواتدفعة 2017-06
2,6 سنةدفعة 2019-06

التعلُّم اإللكتروني في مجال األمن النووي - تقریر االستخدام
1 كانون الثاني/ینایر 2022

منذ عام 2020

+031 6402 10عدد المستخدمین

+271 2645 39الملتحقون

+152 6463 24الوحدات المستكَملة

إتاحة الوحدات

+980 6 ساعة048 63 ساعةوقت التعلُّم

+1777البلدان

000  25 + 
 وحدة منجزة 

 

000  63 + 
 ساعة من 

 أوقات التعلم

    
   

 

    
   

  

    
   

 

    
   

  

    
   

 

    
   

  

    
   

 

    
   

  

600  10 
 مستخدم 

 
177 
 دولة

 منذ بدء مشروع التعلُّم اإللكتروني 

031  2+ 
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152  3+ 
 
 

 + ساعة 6  980
 
 
7+ 
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اإللكتروني وترجمتھا  وال تزال الدول األعضــاء مھتمة بأنشــطة الوكالة الرامیة إلى إعداد دورات التعلُّم   -19
ــونھا، التي تؤدي دوراً مھماً في تعزیز ومواءمة جھود الوكالة التدریبیة. ــتخدام وحدات   وتنقیحھا وصـ ویمكن اسـ

ــمام إلى الدورات   ــبق لالنضـ التعلُّم اإللكتروني في مجال األمن النووي ألغراض عدیدة، بما في ذلك كشـــرط مسـ
تعلُّم المختلط، أو كأداة لســـد الفجوة المعرفیة، أو كأداة مفیدة للدراســـة  التدریبیة االفتراضـــیة، أو كجزء من نھج ال

ارف. ة أو التحقق من المـع ذاتـی ام   اـل ذ إـعداد مشـــــروع التعلُّم اإللكتروني في ـع   10600، أنھى حوالي  2010ومـن
للوـكاـلة وـحدة للتعلُّم اإللكتروني في مـجال األمن النووي ـتابـعة   25000دوـلة دراســـــةَ حوالي    177مســـــتـخدم من 
  ساعة تعلُّم.  63000خالل أكثر من 

 

 . 2021الجدول الزمني الشھري الستكمال وحدات التعلُّم اإللكتروني في مجال األمن النووي في عام  -5 الشكل

  1200، أنھى أكثر من 2021وفي عام   وھناك طلب متزاید من الدول األعضــاء على التعلُّم اإللكتروني. -20
وحدة للتعلُّم اإللكتروني، مع زیادة عدد الدول التي تسـتخدم التعلُّم   3100دراسـةَ أكثر من دولة   125مسـتخدم من 

وبشــكل عام، زاد اســتكمال وحدات التعلُّم اإللكتروني من عام   دول. 7اإللكتروني في مجال األمن النووي بمقدار  
وـحدات للتعلُّم اإللكتروني  وتُرِجـمت ثالث   .2021، ولكـنھ انخفض بشــــــكل طفیف في ـعام  2020إلى ـعام    2019

وأُتیحت باإلـسبانیة واإلنكلیزیة والروـسیة والـصینیة والعربیة والفرنـسیة خالل الفترة المـشمولة بالتقریر، ووـضعت  
ائي النووي"،   ل الجـن ة للتحلـی دـم دولي لألمن النووي" و"مـق انوني اـل دـمة لإلـطار الـق ا "مـق ان عنوانھـم دـت ان ـجدـی وـحدـت

  وـحدة مـتاـحة ـباللـغات الـمذكورة أعاله.  18وـحدة، منـھا   19ات التعلُّم اإللكتروني إلى  لیصـــــل الـعدد اإلجـمالي لوـحد
وســـتواصـــل الوكالة اســـتخدام ما لدیھا من موارد التعلُّم اإللكتروني في عدَّة اتجاھات: باعتبارھا خیاراً للدراســـة  

الدرس أو افتراضــی�ا، على غرار    الذاتیة الفردیة؛ وباعتبارھا شــرطاً مســبقاً للتعلُّم بالحضــور الشــخصــي في قاعة
النھج المتبع بالفعل في الدورات الدراســیة بشــأن األمن النووي؛ وفي إطار نھج للتعلُّم االفتراضــي أو المختلط من 
ــتخدمة في  ــیة المسـ ــر من التعلُّم اإللكتروني في المقررات الدراسـ خالل نظام الوكالة إلدارة التعلُّم، بإدماج عناصـ

ــاء على  الدورات التدریب ــة في الدول األعضـ ــلطات المختصـ ــجیع السـ یة وحلقات العمل التي تعقدھا الوكالة؛ وتشـ
 استخدام التعلُّم اإللكتروني الذي توفِّره الوكالة في التنمیة المھنیة للموظفین.
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 . 2021الملتحقون بالتعلُّم اإللكتروني في مجال األمن النووي حسب اللغة في عام  -6 الشكل

وُجِمـعت وُحلِّلـَت ملخصـــــات التعقیـبات التي وردت بشـــــأن اـلدورات الـتدریبـیة وحلـقات العـمل واـلدورات   -21
ویبیِّن تحلیل ھذه التعقیبات أن المشـاركین یقِدّرون إلى   نظَّمتھا الوكالة.الدراسـیة والحلقات الدراسـیة الشـبكیة التي  

ــرین ومھاراتھم التعلیمیة،   ــرین والمیسـ ــمون المواد التدریبیة ونوعیتھا، وخبرة المعلِّمین والمحاضـ حد كبیر مضـ
ــامل للفعالیات التدریبیة. ــنِّف التقییمات عموماً نوعیة الفعالیات التدر والتنفیذ الشـ مھا الوكالة في وتُصـ یبیة التي تقّدِ

وكان متوســـط تقییم الدورات التدریبیة التي نظَّمتھا الوكالة بشـــأن   مجال األمن النووي ما بین "جیدة" و"ممتازة".
  5(ضــعیف) إلى  1على مقیاس من  4.70فعالیة تدریبیة،    50مواضــیع األمن النووي، اســتناداً إلى ما یقرب من  

 (ممتاز).

 

وواصـلت الدول األعضـاء طلب المسـاعدة في وضـع وتعزیز برامج تعلیمیة بشـأن األمن النووي تسـتند   -22
إلى إرشــــادات وتوصــــیات دولیة من خالل دعمھا للشــــبكة الدولیة للتعلیم في میدان األمن النووي، التي تضــــم  

ة من  188 ـس ات مراقِبة. 9دولة، و  66مؤـس ـس م أكثر من  مؤـس بك  %80ویقّدِ ة المذكورة برامَج في من أعضـاء الـش

 ،19الصینیة، 
1% 

 %4 ،196، الفرنسیة

، 315، اإلسبانیة
7% 

، 345، العربیة
7% 

، 574، الروسیة
12% 

، اإلنكلیزیة
3216 ،69% 
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مجال األمن النووي تتراوح بین دورات قصــیرة إلى درجة الماجســتیر الكاملة في العلوم، باســتخدام مواد تعلیمیة  
ــلة األمن النووي والدعم الذي   ــلس ــتناداً إلى س ــبكة الدولیة للتعلیم في میدان األمن النووي اس وضــعت معظمھا الش

مھ الوكالة.   تقّدِ

 

 عامة على الشبكة الدولیة للتعلیم في میدان األمن النووي.  نظرة  -7 الشكل

وال تزال اـلدول األعضـــــاء تطـلب المســـــاـعدة في إـقاـمة مراكز وطنـیة للـتدرـیب واـلدعم في مـجال األمن  -23
ــریة وتقدیم   ــتدامة األمن الوطني، من خالل إتاحة برامج في مجال تنمیة الموارد البش ــیلة لتعزیز اس النووي، كوس

ي لھا.  الدعم التقني والدعم العلمي من أجل منع وقوع أحداث األمن النووي والكشف عنھا والتصّدِ
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وواصـلت الدول األعضـاء تبادل المعلومات والموارد لتعزیز التنـسیق والتعاون فیما بین الدول التي لدیھا   -24
ــبكة  مراكز وطنیة للتدریب والدعم في مجال األمن النووي، أو الدول المھتمة ب ــاء مراكز مثیلة، من خالل الش إنش

،  2012وقد نمت ھذه الشــــبكة منذ اســــتھاللھا في عام  الدولیة لمراكز التدریب والدعم في مجال األمن النووي.
  عضواً. دولةً  66وصارت تضم اآلن ممثِّلین من 

بكة الدولیة لمراكز الت -25 تقصـائیة أجراھا الفریق العامل التابع للـش ة اـس دریب والدعم في مجال وانتھت دراـس
ــبكة إلى تحدید آثار جائحة كوفید ــاء الشـ على دور ووظیفة المراكز الوطنیة للتدریب    19-األمن النووي مع أعضـ

ویشـیر التحلیل إلى أنَّھ على الرغم من إلغاء وتأجیل الفعالیات واألنشـطة، فإنھ قد   والدعم في مجال األمن النووي.
وأفادت مراكز التدریب والدعم في مجال األمن النووي   للقیام باألنشــطة االفتراضــیة.اُســتُْحِدثَت أیضــاً نُُھج فریدة  

 بأن اإلجراءات التخفیفیة التي نُفِّذت بالفعل قد أُدِرَجت في استراتیجیاتھا المتوسطة األجل.

 

 نظرة عامة على الشبكة الدولیة لمراكز التدریب والدعم في مجال األمن النووي.  -8 الشكل

 األنشطة ذات الصلة

اعد الوكالة الدول األعضـاء على تعزیز القدرات من خالل تنفیذ برامج التعلیم والتدریب في مجال  -26 تـس ـس
 وتخطّط الوكالة لالضطالع باألنشطة التالیة ذات الصلة: األمن النووي، المتاحة لجمیع الدول.

اســتناداً إلى إرشــادات ســلســلة األمن النووي،  مواصــلة إعداد مجموعة من الدورات التدریبیة،   •
ة، بـما في ذـلك من خالل مراكز الـتدرـیب واـلدعم في مـجال  اـحة تـقدیم ـھذه اـلدورات الـتدریبـی وإـت

 األمن النووي؛

بین لزیادة استدامة جھود بناء القدرات في مجال األمن النووي؛ •  تنفیذ برامج تدریب المدّرِ

یضـــــاحي في مجـال األمن النووي في مختبرات  مواصـــــلـة إنشـــــاء المركز التـدریبي واإل •
ــاء ومع إیالء االعتبار   ــاركة مع الدول األعضــ ــدورف التابعة للوكالة، بما یكفل المشــ زایبرســ

 الواجب لتخطیط الموارد من أجل استدامة المركز على المدى الطویل؛
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دَّثة، بالتعاون  االـستمرار المنتظم في تحدید المجاالت التي تحتاج إلى دورات تدریبیة جدیدة ومح •
مع الدول األعضــاء وباســتخدام المعلومات المســتمدة من الخطط المتكاملة لدعم األمن النووي  

 ونظام إدارة المعلومات المتعلقة باألمن النووي؛

مواصـلة مسـاعدة الدول على اسـتحداث مراكز التدریب والدعم في مجال األمن النووي لتیسـیر   •
ال تنمـیة الموارد البشـــــرـیة، واـلدعم التقني واـلدعم العلمي فیـما  التـعاون اإلقلیمي واـلدولي في مـج

 یتعلَّق باألمن النووي.

عقد الدورة األولى من أكادیمیة القیادة في مجال األمن النووي لمسـاعدة المدیرین من المنظمات   •
  التي تضطلع بوظائف في مجال األمن النووي على تطویر مھاراتھم القیادیة.

 

عرض لمبنى الوكالة المتعدد األغراض، الذي سیضم المركز التدریبي واإلیضاحي في مجال األمن  -9 الشكل
 النووي، في زایبرسدورف بالنمسا.

 أمن المعلومات واألمن الحاسوبي  -5-ألف

 االتجاھات

النووي، فضـالً  ال تزال الدول األعضـاء تدرك خطر الھجمات السـیبرانیة، وتأثیرھا المحتمل على األمن  -27
ع الوكالةَ على مواصــلة تعزیز التعاون الدولي   عن ضــرورة اتخاذ تدابیر أمنیة فعَّالة ضــد ھذه الھجمات، وتُشــّجِ

 ومساعدة الدول األعضاء، بناًء على طلبھا، في ھذا الصدد.
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ترمي من خالل أنشــطة    2021وواصــلت الوكالة جھودھا الرامیة إلى تعزیز األمن الحاســوبي في عام   -28
إلى تحســین التعاون الدولي من أجل تعزیز تبادل المعلومات والخبرات، ووضــع اإلرشــادات المناســبة ومســاعدة  
ــروع بحثي   ــتكمال مشـ ــاء في ھذا المجال، بناًء على طلبھا، من خالل توفیر دورات تدریبیة، واسـ الدول األعضـ

 لومات.منسق واحد والشروع في مشروع آخر، واستضافة اجتماعات تبادل المع

 األنشطة ذات الصلة

ـسیبرانیة، وتأثیرھا المحتمل على   -29 ـستـساعد الوكالةُ الدوَل األعـضاء على إذكاء الوعي بخطر الھجمات ال
وســـتدعم الدول في اتخاذ تدابیر أمنیة فعَّالة ضـــد ھذه   من خالل تعزیز ثقافة األمن الحاســـوبي،  األمن النووي،

 وتخّطِط الوكالة لالضطالع باألنشطة التالیة ذات الصلة: الھجمات وتحسین قدراتھا األمنیة النوویة ذات الصلة.

مســـاعدة الدول، بناًء على طلبھا، في مجال األمن الحاســـوبي عن طریق توفیر دورات تدریبیة   •
وـضع اإلرـشادات الجدیدة أو تحدیث اإلرـشادات القائمة  ، وكذلك  وتمارینوحلقات دراـسیة ـشبكیة 

 ؛ذات الصلة

ــعي   • ــین التعاون الدولي في ھذا المجال عن طریق الجمع بین الخبراء وواضــ مواصــــلة تحســ
الســـیاســـات لتعزیز تبادل وتقاســـم المعلومات والخبرات في مجال األمن الحاســـوبي ألغراض  

 األمن النووي؛

ــلة إجراء ا • ــوبي ألغراض األمن النووي، بما في مواص لبحوث الرامیة إلى معالجة األمن الحاس
  ذلك من خالل المشاریع البحثیة المنسَّقة؛

ــاحیة لدعم   • ــلة تطویر أدوات التدریب، بما في ذلك التدریبات العملیة والعروض اإلیضــ مواصــ
التـھدـید اـلذي   ـتدرـیب الوـكاـلة على األمن الـحاســـــوبي ألغراض األمن النووي، وزـیادة الوعي ـب

لھ الھجمات السیبرانیة، وتأثیرھا المحتمل على األمن النووي.  تشّكِ

 وتقاسمھاتبادل المعلومات    -6-ألف

 االتجاھات

ــول أكثر من  -30 ــتخدماً جدیداً إلى البوابة اإللكترونیة للمعلومات المتعلقة باألمن  280ووفَِق على وصــ مســ
ــاء والتي تدعم تبادل   -النووي   ــبكة اإلنترنت للدول األعضـ ــتخدمھا الوكالة على شـ وھي أداة المعلومات التي تسـ

  6600بوابة اإللكترونیة للمعلومات المتعلقة باألمن النووي أكثر من  وتضم ال المعلومات في مجتمع األمن النووي.
ل من    منظمة دولیة ومنظمة غیر حكومیة. 23دولة عضواً و 173مستخدم مسّجِ

یفت تقاریر عن  -31 حادثة إلى قاعدة بیانات الحادثات واالتجار   120وخالل الفترة المشـــمولة بالتقریر، أُضـــِ
حادثات التي أبلغت الدول المـشاركة عنھا طوعاً إلى قاعدة البیانات المذكورة إلى أن  ویـشیر عدد ال غیر المـشروع.

ــطة واألحداث غیر المأذون بھا التي   ــرقة والفقدان وغیرھا من األنشـ ــروع والسـ وقوع حاالت االتجار غیر المشـ
عَّة أخرى مســـتمٌر بنفس المعدالت الســـابقة. ل الفترة من تاریخ  وعموماً، خال تنطوي على مواد نوویة ومواد مشـــِ

، بلغ مجموع 2021كانون األول/دیســــمبر    31اســــتھالل قاعدة بیانات الحادثات واالتجار غیر المشــــروع حتى 
 حادثة. 3928  —أو أكَّدتھا بطریقة أخرى في قاعدة البیانات المذكورة    —الحادثات التي أبلغت الدول عنھا 
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أُبِلغ عنھا إلى قاعدة بیانات الحادثات واالتجار غیر المشروع حسب مجموعة الحادثات المؤكَّدة التي  -10 الشكل
 ). 2021-1993الحادثات ( 

 

ام    120ومن بین   -32 ا مؤخراً في ـع ة أُبِلغ عنـھ ادـث ت  2021ـح اـن ار،    7، ـك االتـج ات مرتبطـة ـب ادـث ا   4ـح منـھ
ال). اوالت لالحتـی ك مـح ا في ذـل ال (بـم ات احتـی ت عملـی ات  وجمیع المواد   تضـــــمـن ادـث ذه الـح ا ـھ التي انطوت علیـھ
ــة المعنیة داخل الدولة المبلِّغة. ــلطات المختصــ ــبطتھا الســ غرامات من   607وانطوت إحدى الحادثات على  ضــ

ولم تنطو أيُّ حادثات   الیورانیوم الـضعیف اإلثراء (محاولة اتجار غیر مأذون بھ بأقراص ثاني أكـسید الیورانیوم).
وقد انخفض عدد الحادثات المتـصلة باالتجار غیر المـشروع أو االـستخدام   .1الفئة  على البلوتونیوم أو مـصادر من 

ومنذ إنشاء قاعدة بیانات الحادثات واالتجار غیر المشروع، كانت ھناك   ألغراض شریرة خالل السنوات األخیرة.
ــل إلى الكیلوغرام، ولم   ــدید اإلثراء تصـ تحدث ھذه الحادثات  حادثات قلیلة تنطوي على كمیات من الیورانیوم الشـ

وعالوة على ذلك، انطوت بعض الـحادثات على مـحاوالت لتھریب المواد عبر الـحدود الدولـیة،   مـنذ التســـــعینـیات.
ویبدو أن المكاســب المالیة ھي الحافز الرئیســي وراء  .2021على الرغم من عدم اإلبالغ عن أي منھا خالل عام  

 معظم حادثات االتجار المؤكَّدة.

ـحادـثة تـعذَّر فیـھا إثـبات نـیة االتـجار غیر المشـــــروع أو    24الـحادـثات المبلغ عنـھا، ـكاـنت ھـناك    ومن بین -33
حادثات   4حادثات لمواد مفقودة، و 7عملیة ســـرقة، و 14وشـــملت ھذه الحادثات   االســـتخدام ألغراض شـــریرة.

ــرقة والحیازة غیر لحیازة غیر مأذون بھا. المأذون بھا، فإن العدد    وبما أن حادثة واحدة انطوت على كل من الســ
ات ( ادـث الي للـح ات (24اإلجـم ادـث الي ألنواع الـح دد اإلجـم ل من الـع ذكورة أعاله.25) أـق ة من   19وفي   ) الـم ادـث ـح

وفي جمیع ھذه الحادثات التسـع عشـرة، انطوت   الحادثات األربع والعشـرین، لم تُسـترد المواد حتى وقت اإلبالغ.
 .3مخاطرھا عن مصادر الفئة  المواد غیر المستردة على مصادر تقل 
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حادثة انطوت على مواد خارجة عن التحكم الرقابي، ولكن ال عالقة لھا باالتجار أو    89وأُبلغ أیضـاً عن  -34
وانطوت معظم ھذه الحادثات على ـشحنات غیر مأذون بھا، وخزن غیر   االـستخدام ألغراض ـشریرة أو االحتیال.

وـكاـنت ھـناك   غیر ـمأذون بـھا، وحـیازة غیر ـمأذون بـھا، وفـقدان مواد.ـمأذون ـبھ أو غیر معلن، وعملـیات تخلص  
وكان عدد من الحادثات   أیـضاً تـسع ـسرقات ال تتعلق باالتجار أو االـستخدام ألغراض ـشریرة أو عملیات االحتیال.

عَّة. ثة بمواد مشـِ والثمانین لم تكن  وعلى الرغم من أن ھذه الحادثات التسـع   ینطوي على اكتشـاف سـلع مصـنعة ملوَّ
یر إلى أوجھ قصـور محتملة في  ریرة أو عملیات االحتیال، فإنھا تـش تخدام ألغراض ـش ذات صـلة باالتجار أو االـس

  النُُظم المستخدمة لمراقبة المواد المِشعَّة وتأمینھا والتخلص منھا على النحو الصحیح.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الحادثات المؤكَّدة المبلغ عنھا إلى قاعدة بیانات الحادثات واالتجار غیر المشروع حسب نوع المواد   -11 الشكل

)1993-2021 .( 

) مصـــادر من 21غالبیتھا (عملیة ســـرقة، شـــملت   23وإجماالً، وقعت خالل الفترة المشـــمولة بالتقریر   -35
  . 2وشــملت الســرقتان األخریان مصــادر من الفئة   تُســتخَدم في تحلیل المواد والتطبیقات الصــناعیة. 5و 4الفئتین  

مرتفعاً، وكان معدل اـسترداد المـصادر من الفئتین   3إلى   1وتاریخی�ا، كان معدل اـسترداد المـصادر من الفئات من 
 أقل بكثیر. 5و 4

 األنشطة ذات الصلة

سـتواصـل الوكالة دعم التعاون الدولي في مجال األمن النووي من خالل مسـاعدة الدول األعضـاء على   -36
وتخطّط الوكالة لالضــطالع باألنشــطة   تبادل المعلومات المتعلقة باألمن النووي وتقاســمھا على أســاس طوعي.

 التالیة ذات الصلة:

 

 الحادثات المؤكَّدة: حسب نوع المواد

 المصادر الُمشعَّة
 المواد النوویة

ثة/مواد أخرى  ملوَّ

14% 

27% 
59% 
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الصـلة بتبادل المعلومات المتعلقة باألمن النووي وتقاسـمھا،  مواصـلة إدارة ودعم األنشـطة ذات   •
مع إیالء االحترام الواـجب لمـبدأ الســـــرـیة، بـما في ذـلك من خالل عـقد المؤتمرات واجتـماـعات  
األفرقة الـعامـلة وغیر ذلك من عملـیات تـبادل المعلومات والتـبادل التقني بشـــــأن مســـــائل األمن 

 النووي؛

یقي في إطار أنشــطة األمن النووي المضــطلع بھا في أوســاط  مواصــلة أداء دور مركزي وتنســ •
المنظمات والمبادرات الدولیة، مع مراعاة والیة وعضـــویة كّل منھا، والعمل بشـــكل مشـــترك،  
حســب االقتضــاء، مع المنظمات والمؤســســات الدولیة واإلقلیمیة ذات الصــلة، بما في ذلك من 

وتنـسیق التعاون واألنـشطة التكمیلیة بین مراكز خالل عقد اجتماعات منتظمة لتبادل المعلومات،  
  التدریب والدعم في مجال األمن النووي؛

ــتخدمین   • ــامل وآمن إلدارة المعلومات وزیادة تعزیزه لتزوید المســ ــون نظام شــ ــلة صــ مواصــ
 بمعلومات دقیقة ذات صلة؛

وأن یكون مواصــلة تیســیر عملیة تبادل المعلومات، عبر وســائط منھا جھات االتصــال المعیَّنة،   •
ذلك عن طریق الوصـــول اإللكتروني اآلمن إلى المعلومات المدَرجة في قاعدة بیانات الحادثات  

  واالتجار غیر المشروع؛

مواصـــلة التواصـــل الخارجي مع الدول األعضـــاء التي ال تشـــارك في قاعدة بیانات الحادثات   •
  واالتجار غیر المشروع والتشجیع على مشاركتھا.

  في مجال األمن النووي والتكنولوجیات الناشئةالبحوث    -7-ألف

 االتجاھات

ال تزال الدول األعضــاء تعرب عن قلقھا المتزاید فیما یتعلق بالتھدیدات القائمة والناشــئة المتعلقة باألمن  -37
تطورة  وتواصل الوكالة بذل الجھود لمساعدة الدول، بناًء على طلبھا، على التصدي للتحدیات الحالیة والم النووي.

   التي تواجھ األمن النووي.

قة وفعالیات تقنیة ذات صـلة (حلقات دراسـیة شـبكیة   -38 وواصـلت الوكالة تعزیز وتنفیذ مشـاریع بحثیة منسـَّ
ارة في مـجال األمن النووي والتـماس   دیم لمـحات ـعاـمة عن مواضـــــیع مخـت ة) لتـق اـعات تقنـی وحلـقات عـمل واجتـم

وال تزال المقترحات الواردة من الدول األعضـــاء توفِّر رؤیة متعمقة  .المدخالت واالھتمام من الدول األعضـــاء
الحتـیاجات األمن النووي، فضـــــالً عن إتاحة الفرصـــــة للوكالة لدعم بـناء الـقدرات من خالل العـمل عن كـثب مع 

ن أنـشطة الوكالة في مجال بناء القدرات ودعمھا الـستحداث األدوات وا الخبراء في الدول األعـضاء. لعملیات  وتمّكِ
 من الحفاظ على ترتیبات األمن النووي.
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المشاركون في مشروع بحثي منسَّق یعملون على اختبار السیناریوھات باستخدام جھاز محاكاة،   -12 الشكل

  ویجمعون مجموعات البیانات الناتجة، ویقیسون تقنیات الكشف عن جوانب الشذوذ السیبراني.

وأُنِشئت شبكة متكاملة متنقلة لألمن النووي بسبب تزاید طلب الدول   -39
بة والتحكم في معدات الكشـــف عن اإلشـــعاعات  األعضـــاء على دعم المراق

أثناء عملیات التشغیل، بدءاً من األمن النووي خالل الفعالیات العامة الكبرى  
إلى عملیات البحث عن المصـادر اإلشـعاعیة، ومن رصـد الحدود إلى إدارة  

ویتیح ھذا النظام اآلمن ربط أجھزة الكـشف   الرصـید على المـستوى الوطني.
ــراف   الفردیة بمواقع ــیق واإلدارة واإلشــ التحكم في البلدان، مما یتیح التنســ

عاعات المنتـشرة ألغراض األمن واألمان على   على أجھزة الكـشف عن اإلـش
والشـبكة المتكاملة المتنقلة لألمن النووي ھي نظام محاید للبائعین   حد سـواء.

وضــعتھ الوكالة ویمكن للدول األعضــاء اســتخدامھ على الصــعید المحلي أو  
 قلیمي أو الوطني.اإل

وواصــــلت الدول األعضــــاء اإلعراب عن الحاجة إلى إرشــــادات   -40
ــالحھا   ــعاعات وإص ــف عن اإلش ــیانة معدات الكش ــافیة في مجاالت ص إض
ومـعایرتـھا، بـما في ذـلك الحـفاظ على ـقدرة الخبراء على إجراء اإلصـــــالح  

  والمعایرة.

وواصـلت الدول األعضـاء تعزیز قدراتھا التقنیة باسـتخدام نتائج   -41
قة المنجزة،   ــَّ ــاریع البحثیة المنس بما في ذلك تطبیق الھاتف الذكي "أداة  المش
،  2021وبحلول كانون األول/دیســمبر   تقییم إنذارات اإلشــعاع والبضــائع".

بلداً، وھو ما یمثل زیادة قدرھا  175كان مستخدمو ھذه األداة موجودین في  
، وبلغ مجموع ـقاـعدة المســـــتـخدمین أكثر من 2020بـلداً مـنذ نـھاـیة ـعام   15

ـقدرـھا ـعدة آالف من المســـــتـخدمین مـنذ نـھاـیة مســـــتـخدم، بزـیادة    17000

تساعد أداة الوكالة  -13 الشكل
إنذارات اإلشعاع والبضائع لتقییم 

مسؤولي الخطوط األمامیة 
والخبراء في تقییم إنذارات  
اإلشعاع التي تصدرھا في  

األساس أجھزة الرصد اإلشعاعي 
 البوابي، والبت في ھذه اإلنذارات. 
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ن مشـروع بحثي منسـق بغرض المتابعة ھذه األداة من تقدیم   .2020 عام  وبناًء على طلب الدول األعضـاء، سـیُمّكِ
المســاعدة الكمیة في تقییم أجھزة اإلنذار اإلشــعاعي وتعزیز قدرة أجھزة الرصــد اإلشــعاعي البوابي بحیث یمكن 

  ت األمن النووي واألمان اإلشعاعي وتیسیر التجارة.استعمالھا في تطبیقا

 األنشطة ذات الصلة

قة لتعزیز البحث والتطویر في مجال األمن النووي،   -42 ــَّ ســــتواصــــل الوكالة تنفیذ مشــــاریع بحثیة منســ
قة لتعزیز القدرات التقنیة للدو  ل.وسـتسـاعد الدول األعضـاء على االسـتفادة من نتائج المشـاریع البحثیة المنسـَّ

 وتخطّط الوكالة لالضطالع باألنشطة التالیة ذات الصلة:

مواصـــلة مواكبة االبتكارات العلمیة والتكنولوجیة والھندســـیة، بما في ذلك من خالل الحوارات   •
ــناعة النوویة، بغیة مواجھة التحدیات   ــاء، مع دوائر الص ــب االقتض ــاء، وحس مع الدول األعض

ــئة التي   یتعرض لھا األمن النووي، وكذلك النظر في الفرص المتاحة  والمخاطر الحالیة والناشــ
 لتعزیز األمن النووي من خالل ھذه االبتكارات؛

قة بشـأن التصـدي للتھدیدات الناشـئة التي تواجھ األمن  • مواصـلة بدء وإدارة مشـاریع بحثیة منسـَّ
دت خالل المؤتمرات ذات الصــلة واج تماعات تبادل  النووي والتعامل مع التكنولوجیات التي ُحّدِ

المعلومات واالجتماعات التقنیة، مع إیالء االھتمام الواجب إلمكانیة تقصــیر مدة ھذه المشــاریع  
ات واألدوات الجدیدة بـسرعة، حـسب   ادات والمواصـفات وأفضـل الممارـس من أجل توفیر اإلرـش

  االقتضاء، بشأن مجاالت التركیز المواضیعیة ذات األولویة العالیة.

عزیز أول أداة متاحة مجاناً للدول األعضــاء لتحدید خصــائص أجھزة الرصــد  مواصــلة دعم وت •
ــتویات الحدیة إلطالق اإلنذار الالزمة للكشـــف عن  ــعاعي البوابي التي لدیھا وتحدید المسـ اإلشـ

ن األداة التي وضعتھا الوكالة بشأن أدنى كمیة  أدنى كمیات یمكن للدول األعضاء اكتشافھا. وتمّكِ
َل األعضـــــاء من اســـــتـخدام نھج ـقائم على اإلـحاـطة ـبالمـخاطر لتـحدـید قیم  ـقابـلة للكشـــــف اـلدو

المستویات الحدیة إلطالق اإلنذار وتقدیر األثر التشغیلي لتلك القیم على الحركة من خالل جھاز 
 الرصد اإلشعاعي البوابي؛

ــاء، بما في ذلك من خالل مراكز • ــعاعي البوابي، للدول األعض ــد اإلش  توفیر أطقم أجھزة الرص
ــد   داـمة أجھزة الرصـــ ا، ـلدعم اســــــت اًء على طلبـھ درـیب واـلدعم في مـجال األمن النووي، بـن الـت
بین لتطویر   ــطة تدریب المدّرِ ــعاعي البوابي التي لدیھا؛ وتقدیم الدعم األولي من خالل أنشـ اإلشـ
ــف التي   ــالح ومعایرة معدات الكشــ ــاء على إصــ ــون قدرات الخبراء في الدول األعضــ وصــ

   لدیھا.
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 من النووي للمواد والمرافق المرتبطة بھااأل  -باء
 نُُھج األمن النووي الخاصة بكامل دورة الوقود   -1-باء
 الحمایة المادیة للمواد النوویة والمواد المِشعَّة األخرى والمرافق واألنشطة المرتبطة بھا  -1-1-باء

 االتجاھات

ادات تقنیة عملیة ومواد تدریبیة بـشأن أمن المواد  ھناك طلب متزاید من الدول األعضـاء على وضـع  -43 إرـش
 النوویة وغیرھا من المواد المِشعَّة والمرافق المرتبطة بھا.

ــاء أو زیادة تعزیز أطرھا الرقابیة للحمایة المادیة   -44 ــاعدة في إرسـ ــاء تطلب المسـ وال تزال الدول األعضـ
 الموظفین الرقابیین على أداء المھام الرقابیة.للمواد النوویة والمرافق النوویة وبناء قدرات  

أن تحدید خصـائص التھدیدات وتقییمھا، وصـوغ التھدیدات   -45 اعدة بـش وواصـلت الدول األعضـاء طلب المـس
ــعف،   ــیانتھا، وتحلیل مواطن الضـ ــتخدامھا وصـ ــمیم أو البیانات التي تمثل التھدیدات، واسـ المحتاط لھا في التصـ

  نُُظم الحمایة المادیة.  ووضع منھجیات لتقییم أداء

وتواصــل الدول األعضــاء دعم جھود الوكالة الرامیة إلى تعزیز فھم الدول لثقافة األمن النووي وتطبیقھا   -46
 عملی�ا.

وواـصلت الدول األعـضاء طلب المـساعدة في تعزیز قدراتھا على وـضع واختبار خطط طوارئ للتـصدي   -47
عَّة أو تخریب ھذه المواد  لألعمال الشــریرة، مثل الســحب غیر المأ ذون بھ للمواد النوویة وغیرھا من المواد المشــِ

 والمرافق المرتبطة بھا.

 األنشطة ذات الصلة

ســــتواصــــل الوكالة مســــاعدة الدول األعضــــاء، بناًء على طلبھا، على تعزیز األمن النووي للمرافق   -48
عَّة الخاـضعة للتحكم الرقابي، بما في ذلك أثناء  واألنـشطة التي تنطوي على مواد نوویة وغیرھا من المواد المشِـ 

 وتخطّط الوكالة لالضطالع باألنشطة التالیة ذات الصلة: .وإخراج المرافق من الخدمة وتمدید أعمارھا  النقل

مواصــلة دعم الدول في تنفیذ أنشــطة األمن النووي الخاصــة بدورة الوقود النووي بأكملھا، بما  •
 القدرات؛في ذلك دعم أنشطة بناء  

مواصــلة مســاعدة الدول، بناًء على طلبھا، في إرســاء وتوطید ثقافة األمن النووي، بما في ذلك   •
من خالل نشــر اإلرشــادات، وتوفیر التدریب والتقییم الذاتي ذي الصــلة، ووضــع مواد وأدوات  

  تدریبیة.
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المتوســــــطة الحجم أو المـفاعالت الصـــــغیرة و النووي للمـفاعالت المتـقدـمة، بـما فیـھا  مناأل   -2-1-ـباء
 النمطیة

 االتجاھات

جسـَّدت المـشاركة المتزایدة للدول األعـضاء في أنـشطة الوكالة المتـصلة بالمفاعالت الـصغیرة والمتوـسطة   -49
ــامیم ھذه المفاعالت، وما یقابلھا من زیادة في الطلبات المقدَّمة من  الحجم أو النمطیة اھتمامھا القوي بمختلف تصـ

تـشرع في اـستخدام ھذه التكنولوجیا، من أجل تنمیة الموارد البـشریة للتـصدي للتحدیات المتعلقة بالنـشر  البلدان التي  
وفي ھذا الصــدد، واصــلت الوكالة االضــطالع بمجموعة من األنشــطة المتصــلة باألمن  اآلمن لھذه المفاعالت.

نشـورات الجدیدة في ھذا المجال، وفي مثل أخذ األمن النووي في الحسـبان عند إعداد المالنووي لھذه المفاعالت،  
 .األنشطة المتعلقة بالمنصة القائمة على نطاق الوكالة والمعنیة بالمفاعالت النمطیة الصغیرة وتطبیقاتھا

أن   -50 أن ھذه المفاعالت وبـش وھناك اھتمام متزاید من جانب الدول األعضـاء بالجھود التي تبذلھا الوكالة بـش
ــمانات ع مة جدیدة، بما في ذلك التحدیات واالعتبارات في األمان واألمن والضــ ــمیم مفاعالت متقّدِ ن طریق تصــ

 مجال األمن النووي.

وأقرَّ األعـضاء المشاركون في محفل الرقابیین المعنیین بالمفاعالت النمطیة الصغیرة بالحاجة إلى تعزیز  -51
نھج متوازن وقائم على اإلحاطة بالمخاطر    تعاونھم الدولي في التـصدي بفعالیة للتحدیات الرقابیة المرتبطة بصوغ

لتنفـیذ ـتدابیر األمن النووي في أنشــــــطة اتـخاذ القرارات والتخطیط والتصـــــمیم على ـمدى دورة حـیاة المـفاعالت  
 الصغیرة والمتوسطة الحجم أو النمطیة من أجل تحقیق النشر اآلمن لھذه المفاعالت على الصعید العالمي.

 األنشطة ذات الصلة

ســـتســـاعد الوكالة الدول األعضـــاء، بناًء على طلبھا، على معالجة المســـائل المتصـــلة باألمن النووي   -52
 وتخطّط الوكالة لالضطالع باألنشطة التالیة ذات الصلة: للمفاعالت الصغیرة والمتوسطة الحجم أو النمطیة.

وـسطة الحجم أو  مواـصلة إعداد منـشورات تتناول مـسألة األمن النووي للمفاعالت الـصغیرة والمت •
النمطـیة، عن طریق تـحدـید الســــــمات المـحدَّدة لـھذه المـفاعالت، وتحلـیل وتولیف المنشـــــورات  
ــمات المحدَّدة لھذه   ــلة األمن النووي مع مراعاة الكیفیة التي یمكن بھا أن تؤثر الس ــلس الحالیة لس

  المفاعالت على تنفیذ توصیات األمن النووي لھذه المفاعالت؛

تـحدـیات التي تواـجھ األمن النووي واالعتـبارات المتعلـقة ـبھ في الجھود التي  مواصــــــلة إبراز ال •
  تبذلھا الوكالة بشأن المفاعالت الصغیرة والمتوسطة الحجم أو النمطیة؛

تنظیم اجتماع تقني بشــــأن األجھزة والتحكم واألمن الحاســــوبي للمفاعالت النمطیة الصــــغیرة   •
  والمفاعالت المتناھیة الصغر.
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 تھاومراقب المواد النوویة باستخدام تدابیر حصر األمن النوويتعزیز   -3-1-باء

 االتجاھات

ھناك طلب متزاید من الدول األعضـــاء على وضـــع إرشـــادات تقنیة عملیة بشـــأن أمن المواد النوویة   -53
مجال التھدید   والتدریب على ذلك باســـتخدام عملیات الحصـــر والمراقبة ألغراض األمن النووي، بما في ذلك في

 الداخلي.

ــد التھدیدات الداخلیة في المرافق النوویة   -54 قة تعزیز تدابیر الوقایة والحمایة ضـ ــَّ ــلت البحوث المنسـ وواصـ
 وأتاحت للمعاھد المشاركة فرصة لمناقشة التقدم الذي تحرزه حالی�ا واستكشاف فرص التعاون.

ة تقوم على األلـعاب والو -55 َرت أدوات ـتدریبـی ة المـحاـكاة التي  وُطّوِ اقع االفتراضـــــي والفـیدیو من خالل بیـئ
س   یتیحھا معھد ـشاباش للبحوث النوویة، مما سمح للمشاركین في الدورة التدریبیة بتعمیق فھمھم للمفاھیم التي تُدرَّ

 باستخدام نھج أكثر تفاعلیة.

 

عرض إیضاحي ألداة الواقع االفتراضي التي تبرز التھدیدات المحتملة التي تشكلھا األطراف   -14 الشكل
 الداخلیة، من خالل بیئة المحاكاة التي یتیحھا معھد شاباش للبحوث النوویة. 

 األنشطة ذات الصلة

ـستخدام عملیات الحـصر -56 والمراقبة،    ـستـساعد الوكالة الدول األعـضاء على تعزیز األمن النووي للمواد با
ــطة التالیة ذات   بطرق منھا معالجة الحاجة إلى التصــدي للتھدیدات الداخلیة. وتخطّط الوكالة لالضــطالع باألنش

 الصلة:

ــتدامة لألمن النووي تدعم   • ــاء منظومات وطنیة فعَّالة ومسـ ــاعدة الدول على إرسـ ــلة مسـ مواصـ
ز الحصر والمراقبة ألغراض ا  ألمن النووي في المرافق؛التصدي للتھدیدات الداخلیة وتعّزِ
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مواصـــــلة تطویر أدوات التدریب، بما في ذلك األلعاب والواقع االفتراضـــــي وأدوات التدریب   •
 القائمة على الفیدیو باستخدام بیئة المحاكاة التي یتیحھا معھد شاباش للبحوث النوویة.

 األمن النووي أثناء نقل المواد النوویة والمواد المِشعَّة األخرى  -4-1-باء

 االتجاھات

عَّة التي تحدث كل عام في جمیع   -57 ــِ ــحنات المواد النوویة وغیرھا من المواد المشـ ھناك عدة مالیین من شـ
عَّة أثناء النقل.  أنحاء العالم.    ، 2021- 1993وخالل الفترة   وتواصــل الدول األعضــاء اإلبالغ عن حاالت لســرقة المواد المشــِ

عَّة.  631أبلغت الدول األعضـاء إلى قاعدة بیانات الحادثات واالتجار غیر المشـروع عن   حالة سـرقة للمواد المشـِ
٪  57٪ منـھا أثـناء النـقل، وھو الرقم اـلذي ـكان یرتفع في العـقد الـماضـــــي؛ وفي 49ومن بین ـھذه الـحاالت، ـحدـثت  

 المسروقة إلى اآلن. حادثة)، لم تُستَرد المواد المِشعَّة  178من ھذه الحاالت (

وواصلت الدول األعضاء طلب المساعدة في تعزیز ترتیبات أمن النقل على الصعیدین الوطني والدولي،   -58
وتلقَّت أربع دول أعضـاء الدعم في  بما في ذلك في إرسـاء وتحسـین البُنى الرقابیة األسـاسـیة الوطنیة ذات الصـلة.

  .2020الدعم المقدَّم في عام    ، وھو نفس مستوى2021ھذا المجال خالل عام  

عَّة، الذي ُعِقد افتراضــی�ا   -59 وأطلَعت نتائُج المؤتمر الدولي بشــأن النقل المأمون واآلمن للمواد النوویة والمشــِ
، والمناقـشات التي جرت خاللھ، الوكالة على االحتیاجات المحتملة للدول  2021في فیینا في كانون األول/دیـسمبر  

 المجال، مما سیساعد في تخطیط البرامج المقبلة.األعضاء في ھذا 

 
 

  . 2021الجلسة الختامیة للمؤتمر الدولي بشأن النقل المأمون واآلمن للمواد النوویة والمِشعَّة في كانون األول/دیسمبر   - 15الشكل  



GC(66)/INF/5 
 34الصفحة  

 

 األنشطة ذات الصلة

عَّة  ســتواصــل الوكالة مســاعدة الدول األعضــاء في مجال أمن المواد   -60 النوویة وغیرھا من المواد المشــِ
 وتخطّط الوكالة لالضطالع باألنشطة التالیة ذات الصلة: أثناء النقل.

تعراض خطط أمن النقل في الدول األعضـاء، بناًء على طلبھا، فضـالً عن التخطیط   • مواصـلة اـس
ــطة التي   ــطة المقبلة لتلبیة احتیاجات الدول األعضــاء، بما في ذلك األنش ــد بنتائج  لألنش ــترش تس

 المؤتمر الدولي بشأن النقل المأمون واآلمن للمواد النوویة والمِشعَّة؛

مواصــلة إعداد المنشــورات ضــمن ســلســلة األمن النووي في مجال النقل اآلمن للمواد النوویة   •
 والمواد المِشعَّة األخرى.

 المِشعَّة والمرافق المرتبطة بھا  2أمن المواد   -2-باء

اعدة المقدَّمة إلى الدول لتعزیز أمن المواد المِشعَّة أثناء استخدامھا وتخزینھا والمرافق  المس  -1-2-باء
 المرتبطة بھا

 االتجاھات

عَّة، مع التركیز على   -61 ھناك طلب متزاید من الدول األعضـــاء على المســـاعدة في مجال أمن المواد المشـــِ
طة الحد من  یة وأنـش اـس ینات في مجال الحمایة المادیة وإدارة دورة  البُنى الرقابیة األـس المخاطر، مثل إدخال التحـس

  حیاة المصادر المِشعَّة العالیة النشاط.

ــیة الرقابیة   -62 ــاس ــاعدة الوكالة في تعزیز البُنى األس ــتفیدة من مس ــتمر تزاید عدد الدول األعضــاء المس واس
عَّة.الوطنیة لكل من األمان اإلشــعاعي واألمن النووي للمواد ال دولة من أفریقیا    53وفي المجموع، شــاركت  مشــِ

 .2020دولة مقارنة بنھایة عام  14وأمریكا الالتینیة والكاریبي في المشاریع ذات الصلة، بزیادة قدرھا 

ــتدام في  -63 ــرف المسـ ــأن التصـ ــول على الدعم بشـ ــاء للحصـ وھناك عدد متزاید من طلبات الدول األعضـ
عَّة المختومة ا ــِ دولة عضـــواً في مناطق أفریقیا وأمریكا   18وفي ھذا الصـــدد، اســـتفادت   لمھملة.المصـــادر المشـ

الالتینیة والكاریبي وآسـیا والمحیط الھادئ من المسـاعدة الشـاملة لضـمان التصـرف المأمون واآلمن في المصـادر  
عَّة المختومة المھملة ذات النـشاط اإلـشعاعي القوي، بما في ذلك إعادتھا إلى موطنھا األ صـلي أو ترحیلھا إلى  المشـِ

  دولة إضافیة عن الحاجة إلى تلقي مساعدة تقنیة مماثلة. 15الجھات المتلقیة المأذون لھا، في حین أعربت  

 
عَّة األخرى"، على النحو المحدَّد في العدد  2 عَّة" إلى "المواد المشـِ من سـلسـلة األمن   20ألغراض ھذا القسـم، تشـیر عبارة "المواد المشـِ

 ادرة عن الوكالة، "الھدف والعناصر األساسیة لمنظومة األمن النووي الخاصة بالدولة".النووي الص
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خبراء من الوكالة وباراغواي یستعرضون تدابیر الحمایة المادیة المقترحة للموقع المخصص لوضع   -16الشكل 
الھیئة   جھاز تشعیع في المركز الوطني للحروق والعملیات الجراحیة الترمیمیة، أسونسیون، باراغواي (الصورة:

 الرقابیة اإلشعاعیة والنوویة 

 األنشطة ذات الصلة

عَّة والمرافق المرتبطة بھا، بما في ذلك  ســتواصــل   -64 ــِ ــاعدة الدول في مجال أمن المواد المش الوكالة مس
 وتخطّط الوكالة لالضطالع باألنشطة التالیة ذات الصلة: إدارة دورة حیاة المواد المِشعَّة.

  مواصــلة دعم الدول في تعزیز بُناھا الرقابیة األســاســیة الوطنیة لألمان اإلشــعاعي وأمن المواد  •
عَّة عالیة   عَّة؛ وتعزیز تدابیر الحمایة المادیة في المرافق التي تنطوي على مصـــادر مشـــِ المشـــِ
عَّة   النشــاط أثناء اســتخدامھا أو تخزینھا؛ وتعزیز التصــرف المأمون واآلمن في المصــادر المشــِ

ة،  المختومة من خالل توفیر اإلرشـــادات الشـــاملة، والمســـاعدة التقنیة، وعقد االجتماعات التقنی 
وحلقات العمل والدورات التدریبیة اإلقلیمیة والوطنیة، وإیفاد بعثات اـستعراض النظراء وإـسداء  

 المشورة؛

ــروع المعنون "تعزیز الحمایة المادیة في  • ــاعدة إلى الدول من خالل المشـ ــلة تقدیم المسـ مواصـ
ــتخدامھا أو تخزین ــاط أثناء اس عَّة عالیة النش ــِ ــادر مش ھا من أجل  المرافق التي تنطوي على مص

تعزیز األمن النووي على الصــعید العالمي"، وزیادة عدد الدول المســتفیدة من ھذا المشــروع،  
  بناًء على طلبھا؛

عَّة   • مواصـلة دعم الدول في معالجة مسـائل األمن النووي في مجال التصـرف في المصـادر المشـِ
اـخل حفر الســـــبر  عـند انتـھاء عمرـھا، وال ســـــیـما من خالل تنفـیذ مشـــــاریع تتـناول التخلص د

عَّة   والمســاعدة في التخزین المأمون واآلمن للمولدات الكھربائیة الحراریة العاملة بالنظائر المشــِ
  المھملة؛
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مواصــــلة تقدیم المســــاعدة، بناًء على طلب الدول، بھدف تحقیق جملة أمور منھا تعزیز البُنى   •
ــیة الوطنیة وبناء القدرات الوطنیة الالزمة ل ــاس ضــمان التصــرف المأمون واآلمن الرقابیة األس

ــعاعي  ــاط اإلش ــتدام في المصــادر المھملة، فضــالً عن إزالة المصــادر المھملة ذات النش والمس
 القوي وإعادتھا إلى موطنھا األصلي؛

 اإلنجازات والمساعي المستقبلیة؛ تنظیم المؤتمر الدولي بشأن أمان وأمن المصادر المِشعَّة؛ •

 لعامل المعني بأمن المواد المِشعَّة.عقد االجتماع السنوي للفریق ا •

 دعم تنفیذ مدونة قواعد السلوك بشأن أمان المصادر المِشعَّة وأمنھا  -2-2-باء

 االتجاھات

م أي دولة عضـو التزاماً سـیاسـی�ا بتنفیذ مدونة قواعد السـلوك بشـأن أمان المصـادر    2021في عام  -65 لم تقّدِ
ة وأمنھا، وظل العدد اإلجمالي   ــّ لم تبلغ أي    2021ومنذ صدور استعراض األمان النووي لعام   دولة. 140المشعـــ

عَّة  تیراد المصـادر المشـِ أن اـس ادات التكمیلیة بـش دولة عضـو المدیر العام باعتزامھا العمل بطریقة تنـسجم مع اإلرـش
تعیِّن أي دول أعضـــاء  ولم   دولة. 123وتصـــدیرھا، وبذلك یظل العدد اإلجمالي للدول األعضـــاء التي فعلت ذلك  

إضـافیة جھات اتصـال لتیسـیر اسـتیراد المصـادر المشـعّة وتصـدیرھا، فظل العدد اإلجمالي للدول األعضـاء التي  
ف في  5دولة، وقدمت   145فعلت ذلك   ــرُّ ــأن التص ــادات التكمیلیة بش ــی�ا بتنفیذ اإلرش ــیاس ــاء التزاماً س دول أعض

 دولة.  44لدول األعضاء التي فعلت ذلك إلى المصادر المِشعَّة المھَملة، لیصل مجموع ا

 األنشطة ذات الصلة

ة   -66 عَّ ـسلوك بـشأن أمان المـصادر المشـِ ـستواـصل الوكالة مـساعدة الدول األعـضاء في تنفیذ مدونة قواعد ال
 وتخطّط الوكالة لالضطالع باألنشطة التالیة ذات الصلة: وأمنھا.

عَّة المھملة ولالمتثال  مواصـلة مسـاعدة الدول في وضـع خطط  • إلدارة دورة حیاة المصـادر المشـِ
أن أمان  لوك بـش عَّة، مثل مدونة قواعد الـس ألحكام الصـكوك الدولیة ذات الصـلة بأمن المواد المشـِ

 المصادر المِشعَّة وأمنھا؛

مواصـلة أنشـطة التواصـل الخارجي للتعریف بفوائد تنفیذ مدونة قواعد السـلوك وأنشـطة الوكالة   •
 لصلة.ذات ا

 األمن النووي للمواد الخارجة عن التحكم الرقابي  -جیم
 تدابیر األمن النووي بشأن المواد الخارجة عن التحكم الرقابي  -1-جیم

 االتجاھات

واصـلت الدول األعضـاء طلب اإلرشـادات والتدریب والمسـاعدة إلرسـاء وزیادة تعزیز البُنى األسـاسـیة   -67
دة غیر الـمأذون بـھا التي تنطوي على   الالزـمة لتنفـیذ ـتدابیر األمن النووي للتصـــــدي لألعـمال اإلجرامـیة أو المتعمـَّ
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ــتفاد مواد نوویة وغیرھا من المواد الخارجة عن التحكم الرقابي. ــاعدة التي  واسـ ــاء من المسـ ــع دول أعضـ ت تسـ
مھا الوكالة في ھذا المجال، وھذا یماثل مستوى الدعم المقدَّم في السنوات السابقة.  تقّدِ

 األنشطة ذات الصلة

سـتواصـل الوكالة مسـاعدة الدول األعضـاء في إرسـاء والحفاظ على اسـتدامة بُنى أسـاسـیة وترتیبات   -68
والبیئة والمجتمع من أجل التصــــدي لألعمال اإلجرامیة أو غیر المأذون بھا أو    فعَّالة لحمایة الناس والممتلكات

ابي. ة أخرى خـارجـة عن التحكم الرـق عـَّ ة ومواد مشـــــِ تنطوي على مواد نووـی دة التي  ة   المتعمـَّ وتخطّط الوكـاـل
  لالضطالع باألنشطة التالیة ذات الصلة:

بشــأن البُنى األســاســیة لألمن النووي،  مواصــلة إعداد منشــورات ضــمن ســلســلة األمن النووي   •
دة غیر المأذون بھا  ــدي لألعمال اإلجرامیة أو المتعمَّ تتناول تدابیر األمن النووي من أجل التصـ

 التي تنطوي على مواد نوویة ومواد مِشعَّة أخرى خارجة عن التحكم الرقابي؛

ألـساـسیة من خالل وـضع  مواـصلة دعم الدول األعـضاء في إرـساء والحفاظ على اـستدامة البُنى ا •
د فیھ الدول، بدعم من الوكالة، احتیاجاتھا الخاصـــة المتعلقة بوضـــع   "نھج خریطة طریق" تحّدِ
دة غیر الـمأذون بـھا التي تنطوي على   خطط وإجراءات للتصـــــدي لألعـمال اإلجرامـیة أو المتعمـَّ

الَج ابي، والتي تُعـَ ة عن التحكم الرـق ارـج ة أخرى ـخ عـَّ ة ومواد مشـــــِ من خالل توفیر    مواد نووـی
دعم   ة ـل دات الالزـم ك الخطط واإلجراءات وشـــــراء المـع ــة المرتبطین بتـل ارســـ درـیب والمـم الـت

 إجراءات التصدي.

 ھیكل الكشف عن األحداث المتَّصلة باألمن النووي  -2-جیم

 االتجاھات

واصــلت الدول األعضــاء طلب اإلرشــادات والتدریب والمســاعدة إلنشــاء قدراتھا على كشــف األعمال  -69
دة غیر المأذون بھا  عَّة األخرى الخارجةاإلجرامیة أو المتعمَّ عن التحكم    التي تنطوي على مواد نوویة ومواد مشــــِ

 الرقابي والتصدي لھا.

الكـشف عن اإلـشعاعات المحمولة یدوی�ا المعارة أو    وھناك طلب مـستمر من الدول األعضـاء على معدات -70
المتبرع بھا لكي تســتعین بھا في نُُظمھا للكشــف عن اإلشــعاعات، بما في ذلك المســاعدة في مجال األمن النووي  
للتحضــیر للفعالیات العامة الكبرى ودعمھا، والتدریب على تشــغیل معدات الكشــف عن اإلشــعاعات، وصــیانتھا  

 خطوط األمامیة.ومعایرتھا في ال

 األنشطة ذات الصلة

سـتواصـل الوكالة مسـاعدة الدول األعضـاء في تعزیز وصـون ھیاكل وطنیة فعَّالة للكشـف عن األحداث   -71
عَّة   المتّصــلة باألمن النووي، وفي تعزیز وتحســین القدرات في مجال الكشــف عن المواد النوویة والمواد المشــِ

ســبیلھا.األخرى الخارجة عن التحكم الرقابي   وتخطّط الوكالة لالضــطالع باألنشــطة   وتحدید مواقعھا واعتراض 
 التالیة ذات الصلة:
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مواصلة إعداد منشورات ضمن سلسلة األمن النووي بشأن ھیاكل الكشف عن األحداث الُمتَّصلة   •
 باألمن النووي والتصدي لھا؛

المواد النوویة وغیرھا من المواد  مواصلة دعم األنشطة المنفَّذة لمساعدة الدول على الكشف عن   •
عَّة، بما في ذلك تقدیم الدعم لتحدید اسـتراتیجیة تسـتند إلى تقییم المخاطر والتھدیدات، ومن  المشـِ

  ثم إنشاء عملیات للكشف عن ھذه المواد في مواقع استراتیجیة.

 الفعالیات العامة الكبرى  -3-جیم

 االتجاھات

 

للخبراء المحلیین في الكامیرون على تدابیر األمن النووي خالل الفعالیات العامة التدریب العملي  -17 الشكل
 . 2021الكبرى في تشرین األول/أكتوبر 

وھناك طلب متزاید من الدول األعضــاء على الدعم لتعزیز تنفیذ تدابیر األمن النووي قبل تنظیم فعالیات   -72
اءـھا. اًء على الطـلب، اـلدعم لـما مجموـعھ  ، ـقدَّـمت الوـك2004ومـنذ ـعام   ـعاـمة كبرى وأثـن ة ـعاـمة   66اـلة، بـن الـی فـع

ة.  42كبرى في   امي    دوـل ة كبرى،  2021و  2016وفي الفترة بین ـع اـم ة ـع الـی دعم ألربعین فـع ة اـل اـل دَّـمت الوـك ، ـق
مفردة من   3500مقارنة بأربع وعشــرین فعالیة على مدى الســنوات االثنتي عشــرة الســابقة، وأعارت أكثر من 

ــف   ــتضــیف فعالیات عامة كبرى، ودعمت ما معدلھ  معدات الكش ــعاعات للدول التي تس فعالیات عامة  7عن اإلش
  .2021كبرى سنوی�ا، واستمر ھذا االتجاه في عام 
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 األنشطة ذات الصلة

لفعالیات العامة الكبرى وإدارتھا من خالل اســتخدام  ل  ســتســاعد الوكالة الدول األعضــاء في التحضــیر -73
 وتخطّط الوكالة لالضطالع باألنشطة التالیة ذات الصلة: النووي لھذه الفعالیات.تدابیر األمن  

مواصــــلة دعم الدول، بناًء على طلبھا، في التحضــــیر للفعالیات العامة الكبرى وتنظیمھا، من  •
خالل تنفـیذ أنشــــــطة الـتدرـیب، والزـیارات التقنـیة، وبعـثات الخبراء، واإلـعارة المـجانـیة لمـعدات  

 شعاعات؛الكشف عن اإل

ــاعدة فیما یتعلق بالفعالیات العامة الكبرى عن طریق   • ــین برنامجھا الذي أعدَّتھ لتقدیم المسـ تحسـ
إنشاء برنامج شامل لھذه الفعالیات في المركز التدریبي واإلیضاحي في مجال األمن النووي في 
مختبرات زایبرســدورف، والذي ســیشــمل دورات تدریبیة وحلقات عمل، وعروضــاً إیضــاحیة  
یناریوھات في مختلف أنواع الفعالیات العامة الكبرى،   عة من الـس یـشمل طائفة واـس وتمارین، وـس

 بما في ذلك برنامج لتوعیة كبار المسؤولین بشأن تدابیر األمن النووي في ھذه الفعالیات؛

إعداد تقاریر الوكالة، بالتعاون مع الدول األعضـاء التي تـستضـیف فعالیات عامة كبرى، تصـف   •
الفعالیات العامة الكبرى، وما یرتبط بھا من ترتیبات األمن النووي، والدروس المســتفادة  فرادى  

 من إعداد وتنفیذ تلك الفعالیات.

 

مھما الوكالة إلى البلدان   -18 الشكل یشكل تدریب مسؤولي الخطوط األمامیة جزءاً من المساعدة والدعم اللذین تقّدِ
مثل الفعالیات الریاضیة، ومؤتمرات القمة والمؤتمرات الدولیة الرئیسیة،  التي تستضیف فعالیات رفیعة المستوى، 

 والفعالیات الثقافیة والدینیة الدولیة.
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 إدارة أماكن وقوع الجرائم اإلشعاعیة وعلم التحلیل الجنائي النووي  -4-جیم

 االتجاھات

المتزاـید فیـما یتعلق ببـناء الـقدرات في مـیداني  ال تزال اـلدول األعضـــــاء تعرب عن احتـیاـجاتـھا واھتـمامـھا   -74
م التدریب   إدارة مكان وقوع الجریمة اإلشـــعاعیة وعلم التحلیل الجنائي النووي. وتضـــع الوكالة اإلرشـــادات وتُقّدِ

والمســـــاعدة إلى الدول، بناًء على الطلب، بشـــــأن إدارة أماكن وقوع الجرائم اإلشـــــعاعیة وعلم التحلیل الجنائي  
مھا الوكالة في ھذین المجالین، مثالً من خالل حلقة  وا  النووي. ــاعدة التي تقّدِ ــاء من المسـ ــتفادت الدول األعضـ سـ

ــعاعیة في ألبانیا، ومن خالل دعم   ــأن إدارة مكان وقوع الجریمة اإلشـ ــة الوطنیة بشـ ــسـ العمل التي عقدتھا المؤسـ
ــ ــنغافورة شــ بكة خبراء الدفاع الكیمیائي والبیولوجي  الوكالة للفعالیات الدولیة مثل حلقة العمل التي عقدتھا في ســ

 واإلشعاعي التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسیا.

وال تزال الدول األعضــاء تطلب المســاعدة في دعم تطویر واســتدامة القدرات الوطنیة في مجال التحلیل   -75
 الجنائي النووي كجزء من البُنى األساسیة لألمن النووي.

 

إلیضاح إدارة مكان وقوع الجریمة اإلشعاعیة خالل الدورة العادیة الخامسة والستین  تجربة حیّة  -19 الشكل
 . 2021للمؤتمر العام في أیلول/سبتمبر 

 األنشطة ذات الصلة

ســـتواصـــل الوكالة مســـاعدة الدول األعضـــاء في بناء القدرات في مجال إدارة أماكن وقوع الجرائم   -76
تخدامھا في اإلجراءات القانونیة الالحقة، وإجراء فحوص التحلیل الجنائي النووي    اإلـشعاعیة، وجمع األدلة الـس
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ـشأ المواد وتاریخھا. وتخطّط الوكالة لالـضطالع باألنـشطة التالیة ذات   لدعم التحقیقات والمـساعدة على تحدید من
 الصلة:

مواصـلة إعداد منشـورات ضـمن سـلسـلة األمن النووي، فضـالً عن الوثائق التقنیة، بشـأن إدارة   •
ات تقییم مواطن  دعم عملـی ائي النووي ـل ل الجـن ة وعلم التحلـی اكن وقوع الجرائم اإلشـــــعـاعـی أـم
الضـعف في مجال إنفاذ القانون واألمن النووي حسـب االقتضـاء للتحقیق في األحداث المتَّصـلة  

  باألمن النووي؛

اإلشـــعاعیة وعلم  مواصـــلة توفیر أنشـــطة بناء القدرات في مجالي إدارة أماكن وقوع الجرائم   •
 التحلیل الجنائي النووي، بما في ذلك العروض اإلیضاحیة والتمارین والمنح الدراسیة.

 
 النووي ومجاالت أخرى الترابط بین األمنأوجھ   -دال

 االتجاھات

تواصـــل الدول األعضـــاء تشـــجیع األمانة على تیســـیر عملیة تنســـیق لمعالجة أوجھ الترابط بین األمان  -77
  واألمن، مع اإلقرار في الوقت نفسھ بأوجھ التمایز بینھما.

وأبرز الفریق االســـــتشـــــاري المعني ـباألمن النووي والفریق اـلدولي لألـمان النووي أھمـیة الترابط بین   -78
  األمان واألمن، بما في ذلك من خالل استكمال منشور مشترك بشأن ھذا الموضوع، جرت الموافقة على نشره.

عَّة المختومة  وال ی -79 زال ضــمان اســتمرار توفیر خیارات التصــرف المأمون واآلمن في المصــادر المشــِ
عَّة أـصبح مھمالً ولم   المھملة یمثل أولویة مھمة بالنـسبة للدول األعـضاء، نظراً ألن عدداً متزایداً من المـصادر المشـِ

  یعد یعتبر أصالً.

– بتطبیق نھج ـشامل حیال التـصامیم التي تراعي اعتبارات األمانوأعربت الدول األعـضاء عن اھتمامھا   -80
والضــمانات فیما یتعلق بالمنشــآت النوویة، ال ســیما المفاعالت الصــغیرة والمتوســطة الحجم أو النمطیة،  –واألمن

رات  وذلك في المراحل المبكرة من عملیة التصمیم، وكذلك عن اھتمامھا بتقاسم الخبرات فیما یتعلق بإعداد المنشو
 التقنیة وتنظیم األنشطة التعلیمیة والتدریبیة.

وفي الســــنوات األخیرة، زادت الوكالة من تركیزھا على الجمع بین األمان واألمن في مجال نقل المواد   -81
عَّة عن طریق اســـتحداث أدوات التعلُّم اإللكتروني ووضـــع اإلرشـــادات والمواد   النوویة وغیرھا من المواد المشـــِ

  ي ھذا المجال.التدریبیة ف

 األنشطة ذات الصلة

ــاداُت األمن النووي التداعیات   -82 ــمان أن تراعي معاییُر األمان وإرشـ ــل الوكالة العمل على ضـ ــتواصـ سـ
كلما اقتضـت الضـرورة ذلك، مع اإلقرار بالتمایز بین األمان  النووي  واألمن    النووي  المترتبة على كل من األمان

 لوكالة لالضطالع باألنشطة التالیة ذات الصلة:وتخطّط ا النووي واألمن النووي.
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واألمن النووي، ـبالتـعاون الوثیق مع اـلدول    النووي  مواصــــــلة مـعالـجة أوـجھ الترابط بین األـمان •
األعضــاء، مع اإلقرار بأوجھ التمایز بینھما، ووضــع منشــورات بشــأن األمان واألمن وتعزیز  

  الثقافة المتعلقة بھما وفقاً لذلك؛

ــلة دعم   • ــاء في إدارة أوجھ الترابط بین األمان مواصـ واألمن النووي فیما النووي  الدول األعضـ
یتعلق بالمنشآت النوویة، والمصادر المِشعَّة، والنقل، عبر وضع إرشادات جدیدة، وتنقیح معاییر  

 األمان ذات الصلة، واالضطالع باألنشطة التدریبیة؛

واألمان النووي فیما یتعلق بالمنشآت النوویة عبر  النووي  مواصلة إیجاد أوجھ التآزر بین األمن  •
 تیسیر استخدام نُُھج األمان ألغراض األمن؛

ــامیم التي تراعي اعتبارات األمان • ــاء في دمج التصــ ــلة دعم الدول األعضــ – واألمن–مواصــ
والضــمانات فیما یتعلق بالمنشــآت النوویة (ال ســیما المفاعالت الصــغیرة والمتوســطة الحجم أو  

 النمطیة) عبر إعداد المنشورات التقنیة وتنظیم أنشطة التعلیم واألنشطة التدریبیة؛

وضـع خطوات عملیة لتنفیذ المنشـور الذي شـارك في إعداده الفریق االسـتشـاري المعني باألمن  •
 النووي والفریق الدولي لألمان النووي بشأن ھذا الموضوع.
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 التذییل ألف 
 2021أنشطة الوكالة في عام 

 المجاالت العامة لألمن النووي  -ألف
 الترویج لزیادة االنضمام إلى الصكوك القانونیة الدولیة  -1-ألف

بـناًء على طلبـھا، في اإلیـفاء بمتطلـبات اتـفاقـیة الحـماـیة الـمادـیة للمواد  واصــــــلت الوـكاـلة مســـــاـعدة اـلدول،   -1
النووـیة (اتـفاقـیة الحـماـیة الـمادـیة) وتـعدـیل اتـفاقـیة الحـماـیة الـمادـیة للمواد النووـیة (تـعدـیل اتـفاقـیة الحـماـیة الـمادـیة) كـما  

یة الحمایة المادیة، بما في ذلك  واصــلت مضــاعفة جھودھا الرامیة إلى الترویج لالنضــمام العالمي إلى تعدیل اتفاق
جھود التواصــل مع الدول األطراف في اتفاقیة الحمایة المادیة ولكنھا لیســت بعد أطرافاً في تعدیلھا، وكذلك جھود  

 التواصل مع الدول التي لم تنضم بعُد إلى تعدیل اتفاقیة الحمایة المادیة.

ول التي لیـست أطرافاً في اتفاقیة الحمایة المادیة،  ، أرـسلت الوكالة رـسائل إلى الد2021وفي آذار/مارس   -2
وكذلك إلى الدول األطراف في اتفاقیة الحمایة المادیة ولكنھا لیســت أطرافاً في تعدیلھا، تحثُّھا على االنضــمام إلى  

  سـلسـلة من أربع حلقات دراسـیة   2021وعقدت الوكالة في آب/أغسـطس   اتفاقیة الحمایة المادیة و/أو إلى تعدیلھا.
ــرھا قرابة   ــفاء طابع عالمي على اتفاقیة الحمایة المادیة وتعدیلھا، حضـ ــبكیة للترویج إلضـ ــارك من  200شـ مشـ

یة دولیة افتراضـیة للتـشجیع على االنضـمام   2021وباإلضـافة إلى ذلك، ُعقدت في أیار/مایو   دولة. 62 حلقة دراـس
ــیا والشـــرق  إلى اتفاقیة الحمایة المادیة وتعدیلھا ركَّزت على البلدان النا طقة باللغة الروســـیة ومنطقتي غرب آسـ

وبغیة الترویج لزیادة االنضـمام إلى اتفاقیة الحمایة المادیة وتعدیلھا في منطقة أفریقیا، عقدت الوكالة في  األوسـط.
بالتعاون مع حكومة المغرب حلقة عمل إقلیمیة افتراضــــیة للترویج لتعدیل اتفاقیة    2021كانون األول/دیســــمبر  

  ة المادیة في جمیع الدول األفریقیة.الحمای

 
الوكالة ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة یعقدان حلقة دراسیة مشتركة في فیینا   -1- الشكل ألف

  بشأن الصكوك القانونیة الرئیسیة لألمن النووي العالمي. 
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ــرین الثاني/نوفمبر   -3 ــتراك مع مكتب األمم المتحدة المعني  في فیینا،    2021وعقدت الوكالة في تشــ باالشــ
بالمـخدرات والجریـمة، حلـقة دراســــــیة للترویج إلضــــــفاء طابع عالمي على اتـفاقـیة الحـمایة الـمادیة للمواد النووـیة  

 دولة. 22مشاركاً من  37واالتفاقیة الدولیة لقمع أعمال اإلرھاب النووي، حضرھا  

خامســة لدخول تعدیل اتفاقیة الحمایة المادیة حیز النفاذ، وجھ ، وبمناســبة الذكرى ال2021وفي أیار/مایو  -4
لة بالفیدیو. وباإلضـــافة إلى ذلك، حدَّثت الوكالة صـــفحاتھا على اإلنترنت   المدیر العام إلى الدول رســـالة مســـجَّ

یة والفرنســــیة  وأصــــدرت كتیِّباً ُمَحدَّثاً بشــــأن تعدیل اتفاقیة الحمایة المادیة باللغات العربیة والصــــینیة واإلنكلیز
والروـسیة واإلـسبانیة، من أجل زیادة تحـسین التواـصل مع الدول بـشأن األھمیة التي یكتـسیھا االنـضمام إلى اتفاقیة  

 الحمایة المادیة وتعدیلھا وتنفیذھما تنفیذاً كامالً.

 

لمؤتمر األطراف في تعدیل اتفاقیة  وكثَّفت الوكالة جھودھا الرامیة إلى مسـاعدة األطراف على التحضـیر   -5
ُده في الفترة من   ة، المقرر عـق ادـی ة الـم اـی ارس إلى    28الحـم ل    1آذار/ـم ــان/أبرـی ة في  .2022نیســـ اـل وعـقدت الوـك

اجتماعاً افتراـضی�ا للجنة التحـضیریة، التي قامت بالتحـضیرات الخاـصة بالمؤتمر، بما في ذلك    2021ـشباط/فبرایر  
وشــارك في  ة النظام الداخلي ومســودة جدول األعمال المشــروح الخاصــتین بالمؤتمر.تلك المتعلقة بإعداد مســود

ــاركاً من   240االجتماع أكثر من  طرفاً في اتفاقیة الحمایة المادیة وتعدیلھا وكذلك من أطراف في اتفاقیة   90مشــ
ــیریة إقلیمیة، وفي جولتین ــة اجتماعات تحض ــلة من خمس ــلس ــاورات    الحمایة المادیة فقط؛ وكذلك في س من المش

ــمبر   ــرین األول/أكتوبر وكانون األول/دیسـ ــیر  2021المفتوحة، في تشـ ــاعدة األطراف على التحضـ ، وذلك لمسـ
 دولة ومن الیوراتوم. 63مشاركاً من  183لألطراف الذي حضره    2022لمؤتمر 

 إرشادات األمن النووي واستعراض النظراء والخدمات االستشاریة  -2-ألف

ــتھلت لجنة إر -6 ــنوات في عام اسـ ــادات األمن النووي فترة والیتھا الرابعة البالغ مدتھا ثالث سـ ،  2021شـ
ــمبر   ــرین األول/أكتوبر وكانون األول/دیس ــطس وتش ــكل افتراضــي في حزیران/یونیھ وآب/أغس واجتمعت في ش

اللجنة على  ووافقت   ، بما في ذلك في إطار جلســـة مشـــتركة مع لجنة معاییر التأھب والتصـــدي للطوارئ.2021
ور  ودة منـش لة األمن النووي، وعلى مـس لـس ورات ضـمن ـس ودات المنـش أربعة نماذج إلعداد الوثائق فیما یتعلق بمـس

 واحد.

#ACPPNM 
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عت على   -7 وأجرت الوكالة تحلیالً بشـأن نتائج دراسـة اسـتقصـائیة عن اسـتخدام سـلسـلة األمن النووي، ُوِزّ
ــاء في كانون الثاني/ینایر   ــأنھا.، وأعدَّ 2020الدول األعضـ ــأن   ت تقریراً موجزاً بشـ وُعرض التقریر النھائي بشـ

  .2021الدراسة االستقصائیة المذكورة على لجنة إرشادات األمن النووي في حزیران/یونیھ  

اریة الدولیة الخاصـة بالحمایة   -8 تـش وأجرت الوكالة ـست بعثات بالحضـور الـشخصـي في إطار الخدمة االـس
، سبقتھا خمس 2021في عام   النیجروالسنغال  والجمھوریة التشیكیة  و تركیاووس بیالروبوركینا فاسو المادیة في  

 حلقات عمل وطنیة (ثالث افتراضیة واثنتان بالحضور الشخصي).

وحدَّثت الوكالة قاعدة بیانات الممارـسات الجیِّدة للخدمة االـستـشاریة الدولیة المعنیة بالحمایة المادیة، التي   -9
ة جیدة   532تضـمنت   مولة بالتقریر.  ممارـس دولة   61جھة اتصـال عیَّنتھا   113وإجماالً، لدى   في نھایة الفترة المـش

  عضواً إمكانیة الوصول إلى قاعدة البیانات.

في فیینا، الحلقة الدراســیة الدولیة الثالثة لتقاســـم    2021واســتضــافت الوكالة في كانون األول/دیســمبر   -10
تنفیذ بعثات الخدمة االسـتشـاریة الدولیة الخاصـة بالحمایة المادیة، مع  الخبرات وأفضـل الممارسـات المكتسـبة من

م ومناقشـــة الدروس المســـتفادة والفوائد المحصـــلة والتحدیات   إمكانیة المشـــاركة عن بُعد، مما أتاح محفالً لتقاســـُ
الخاصـــة بالحمایة  المواَجھة أثناء إعداد وإجراء البعثات وأنشـــطة المتابعة في إطار الخدمة االســـتشـــاریة الدولیة  

 مشاركاً. 69وإجماالً، حضر الحلقة الدراسیة   المادیة، فضالً عن الخیارات المتاحة لزیادة تحسین ھذه الخدمة.

تقاسم ومناقشة الممارسات الجیدة، والدروس المستفادة، والفوائد المتأتیة من بعثات الخدمة  -2- الشكل ألف
بالحمایة المادیة وأنشطة المتابعة الخاصة بھا خالل حلقة دراسیة دولیة مختلطة في  االستشاریة الدولیة الخاصة  

 . 2021كانون األول/دیسمبر 
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ــأن المبادئ التوجیھیة الخاصــة    2021وعقدت الوكالة في حزیران/یونیھ   -11 حلقة عمل دولیة افتراضــیة بش
خبراء على دعم البعثات التي تجرى في إطار  بالخدمة االـستـشاریة الدولیة الخاـصة باألمن النووي بھدف تدریب ال

 ھذه الخدمة مستقبالً.

 تقییم االحتیاجات واألولویات في مجال األمن النووي  -3-ألف

من بعثات الخطط المتكاملة لدعم األمن النووي بالحضــور الشــخصــي في جورجیا في  7أجرت الوكالة   -12
انون األول/دیســـــمبر   ل في 2021ول/أكتوبر  ، وكوت دیفوار في تشـــــرین األ2021ـك ا وســـــیشــــــی دوـف ، وموـل

بتمبر نغال في تموز/یولیھ  2021، والنیجر في آب/أغـسطس  2021 أیلول/ـس وعقدت الوكالة   .2021، وألبانیا والـس
ھاً الســتعراض التقدم المحرز في الخطط المتكاملة لدعم األمن النووي من أجل   13أیضــاً   اجتماعاً افتراضــی�ا ُموجَّ

 حرز في تنفیذ الخطط المتكاملة لدعم األمن النووي في الدول األعضاء.مناقشة التقدم الم

ــمبر   -13 ــي في كانون األول/دیســ ــكل افتراضــ االجتماع التقني الثاني لجھات    2021وعقدت الوكالة في شــ
االتصـــــال المعنـیة ـبالخطط المتـكامـلة ـلدعم األمن النووي من أـجل مـناقشـــــة تطبیق الخطط المتـكامـلة ـلدعم األمن 

ــاء.النو ــاعدة في مجال األمن النووي التي تقدمھا الوكالة إلى الدول األعضـ ــر   وي ألغراض تخطیط المسـ وحضـ
ســنة على موافقة إحدى الدول رســمی�ا على   15دولة عضــواً، احتفاًء بذكرى مرور  67مشــاركاً من 84االجتماع  

لَِّط الضــوء أیضــاً على ھذه   أول خطة متكاملة لدعم األمن النووي. الذكرى في إطار فعالیة جانبیة مخصــصــة  وســُ
 ُعِقدت خالل الدورة العادیة الخامسة والستین للمؤتمر العام.

وخطـطت الوـكاـلة لتنفـیذ أنشــــــطة تـھدف إلى مواءـمة أداة التقییم اـلذاتي الـخاصـــــة بنـظام إدارة المعلوـمات   -14
اـستُكملت اـستبیانات التقییم الذاتي الخاصة  و المتعلقة باألمن النووي مع ھیكل الخطط المتكاملة لدعم األمن النووي.

واســتُِھلَّ إعداد مســودات اســتبیانات التقییم الذاتي الخاصــة بالمجاالت الوظیفیة الثالث    6و 1بالمجالین الوظیفیین  
  المتبقیة.

مة جدیدة لصـفحات الحالة القُطریة في نظام إدارة المعلومات المتعلقة باألمن النووي  -15 ،  وطورت الوكالة ـس
بـھدف تمكین اـلدول التي تتلقى المســـــاـعدة في مـجال األمن النووي من خالل الخـطة المتـكامـلة ـلدعم األمن النووي  

وباســـتخدام ھذه الســـمة الجدیدة، بإمكان الدول   من تســـجیل ما تحرزه من تقدم في تنفیذ أنشـــطة األمن النووي.
و اسـتعراض الخطط المتكاملة لدعم األمن النووي،  والوكالة تسـجیل اإلنجازات التي تحقَّقت بین بعثات اسـتكمال أ

م المحرز نحو تحقیق تلك الدول أھدافھا.   مما یعطي نظرة عن التقّدِ

 بناء القدرات في مجال األمن النووي   -4-ألف

سـلسـلة من الحلقات الدراسـیة الشـبكیة    2021عقدت الوكالة في الفترة من آذار/مارس إلى أیلول/سـبتمبر   -16
وحدَّثت   ة العالمیة لالتصاالت في مجال األمان واألمن النوویین لتزوید الرقابیین باألدوات ذات الصلة.بشأن الشبك

دورة وحلقة عمل في فھرس التدریب في مجال األمن النووي،    30الوكالة ونقَّحت المواد التدریبیة الخاصــة بـــــــ  
 دورات أو حلقات عمل جدیدة. 9وأعدَّت مواد تدریبیة فیما یخص  

ــیة إلى التدریب   -17 ــول الدراســ وأعدت الوكالة مجموعة من المواد التدریبیة للتحول من التدریب في الفصــ
 االفتراضي ولتیسیر التدریب في بیئة افتراضیة.
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ووـضعت الوكالة إجراءات ومبادئ توجیھیة خاـصة بالتدریب، ومـسرداً للمـصطلحات المتـصلة بالتدریب،   -18
ي، لتحلیل وتعزیز إدارة برامج التدریب الخاصـة بالوكالة ولمواصـلة ضـمان جودتھا  وأدوات خاصـة بالتقییم الذات

 وأھمیتھا لتلبیة احتیاجات الدول.

وأـعدت الوـكاـلة منـھاـجاً ومجموـعة من المواد الـتدریبـیة ـلدورة ـتدریبـیة ـجدـیدة عنوانـھا "أـكادیمـیة القـیادة في  -19
ــاعدة المدیرین من ــطلع    مجال األمن النووي"، تھدف إلى مســ ــطى والعلیا من المنظمات التي تضــ اإلدارة الوســ

  بوظائف في مجال األمن النووي على مواصلة تطویر سلوكیاتھم القیادیة في مجال األمن النووي.

حیال التدریب، ستُطلب كشرط مسبق    المنُُظم وبدأت الوكالة في إعداد دورة للتعلُّم اإللكتروني بشأن النھج   -20
لعمل بشــأن ھذا الموضــوع لمســاعدة الدول على تحســین تحدید احتیاجاتھا في مجال تنمیة  للمشــاركة في حلقات ا

حیال    المنُُظم الموارد البشـــریة ووضـــع خطط لتنمیة الموارد البشـــریة في مجال األمن النووي، والترویج للنھج  
 التدریب.

ــي في آذار/مارس   -21 ــكل افتراضـ ــبكة الدولیة    2021القیادة لعام  اجتماع   2021وعقدت الوكالة في شـ للشـ
كما أجرت أمانة الـشبكة الدولیة للتعلیم في میدان األمن النووي دراـسة اـستقـصائیة   للتعلیم في میدان األمن النووي.

وُعِقَد االجتماع الســنوي للشــبكة الدولیة للتعلیم في میدان األمن  لتقییم أثر التعلیم، خالل الفترة المشــمولة بالتقریر.
دولة عـضواً وجرت   41مـشارك من  100، وحـضره أكثر من 2021ووي في ـشكل افتراـضي في آب/أغـسطس  الن

 .19-خاللھ مناقشة أنشطة التعلیم في میدان األمن النووي وأثر كوفید

ــیة   -22 ــلت الوكالة دعم البرامج التعلیمیة للخریجین في مجال األمن النووي من خالل تقدیم منح دراس وواص
ولسـبعة    2022–2021و  2021–2020أربع دول أعضـاء نامیة بالنسـبة للسـنتین الدراسـیتین   لخمسـة طالب من

، لاللتحاق ببرنامج درجة الماجـستیر في مجال 2023–2022طالب من ـسبع دول أعـضاء بالنـسبة للـسنة الدراـسیة  
ة المقدمة، مع مراعاة  وارتفع عدد المنح الدراســی األمن النووي في جامعة االقتصــاد الوطني والعالمي في بلغاریا.

 التوزیع الجغرافي والتكافؤ بین الجنسین.

  وحدَّثَت الوكالة منھاج الدورة الدراسـیة الدولیة بشـأن األمن النووي لكي یتناسـب مع الشـكل االفتراضـي.  -23
شــكل  وخالل الفترة المشــمولة بالتقریر، ُعِقَدت دورة دراســیة إقلیمیة واحدة وخمس دورات دراســیة دولیة إما في

بتمبر   یة في أیلول/ـس كل مختلط كاآلتي: باللغة الروـس   2021حزیران/یونیھ  –وأیار/مایو  2020افتراضـي أو في ـش
مشــاركاً من   52بحضــور    2021دول أعضــاء؛ وباللغة اإلنكلیزیة في نیســان/أبریل   8مشــاركاً من   23بحضــور  

دولة عضــواً؛    12مشــاركاً من   48ر  بحضــو  2021دولة عضــواً؛ وباللغة العربیة في تشــرین األول/أكتوبر   36
وباإلـضافة إلى ذلك،   دول أعـضاء. 9مـشاركاً من  26بحـضور    2021وباللغة اإلنكلیزیة في تـشرین الثاني/نوفمبر  

دورتان دراســـیتان لفائدة الحاصـــالت على منح    2021ُعقدت في تشـــرین الثاني/نوفمبر وكانون األول/دیســـمبر  
 مشاِركة. 51كوري التابع للوكالة، بحضور  -اسیة ماري سكلودوفسكادراسیة في إطار برنامج المنح الدر
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كوري بصدد  -الحاصالت على منح دراسیة في إطار برنامج المنح الدراسیة ماري سكلودوفسكا -3- الشكل ألف
تلقي التدریب في مختبر معدات الكشف والرصد في مجال األمن النووي التابع للوكالة خالل الدورة الدراسیة 

 . 2021ن األمن النووي في كانون األول/دیسمبر بشأ

للـشبكة الدولیة    2021االجتماع الـسنوي لعام    2021وعقدت الوكالة في ـشكل افتراـضي في نیـسان/أبریل   -24
دولة وخمس منظمات بصـــفة   52مشـــاركاً من   98لمراكز التدریب والدعم في مجال األمن النووي، بحضـــور  

اجتماعاً    2021كما عقدت الوكالة في كانون األول/دیسـمبر   الشـبكة بالنسـبة للسـنة المقبلة.مراقب، للنھوض بعمل 
اـستـشاری�ا للمكتب الدولي للـشبكة الدولیة لمراكز التدریب والدعم في مجال األمن النووي لمناقـشة األولویات العامة 

  األفرقة العاملة.للشبكة وتلقي التحدیثات بشأن التقدم المحرز في تنفیذ فرادى خطط عمل 

وواصــــــلت الوـكاـلة إنشـــــاء المركز الـتدریبي واإلیضـــــاحي في مـجال األمن النووي في مختبراتـھا في  -25
ــور المعنون " ــیة الواردة في المنشــ ــدورف مع التركیز على تطبیق المفاھیم الرئیســ  Establishing andزایبرســ

Operating a National Nuclear Security Support Centre  )IAEA-TDL-010 اء وتـشغیل مركز وطني )" (إنـش
دعم في مـجال األمن النووي   ات  (IAEA-TDL-010)لـل ذ عملـی ان تطویر المـعدات وتنفـی ــاـعدة على ضــــــم ) للمســـ

 التوظیف وتخصیص الموارد األخرى على نحو مستدام واستخدامھا بكفاءة.

ا -26 ا یتعلق ـب للثغرات فیـم ــة للجـدوى وتحلیالً  ة دراســـ اـل ت الوـك دریبي  واســـــتكمـل لنطـاق التقني للمركز الـت
واإلیضــــاحي في مجال األمن النووي، واســــتَھلَّت تخطیط المشــــروع وتحدید االحتیاجات فیما یتعلق بالمعدات  

جلســتا إحاطة فیما یخص    2021وُعِقدت في شــكل افتراضــي في نیســان/أبریل وكانون األول/دیســمبر   المطلوبة.
مشــارك، لتقدیم التحدیثات بشــأن التقدم المحرز في تخطیط   100دولتین عضــوین، حضــر كل جلســة منھا قرابة  

ــیات، وحدَّدت من خالل عملیة   المرفق. ــمیم المبنى المتعدد األغراض وتخطیط األرض ــتكملت الوكالة تص كما اس
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مراسم   2021تموز/یولیھ    12واستضاف المدیر العام في   مناقـصة ـشركة البناء التي ـستتولى أعمال تشیید المرفق.
 جر األساس للمرفق.وضع ح

حلقة العمل اإلقلیمیة بشــأن تنمیة    2021وعقدت الوكالة في شــكل افتراضــي في تشــرین األول/أكتوبر   -27
ات   اعدة الدول األعضـاء على تنفیذ أفضـل الممارـس یاق التخطیط لبرامج األمن النووي لمـس ریة في ـس الموارد البـش

  ووي.في سیاق تنمیة الموارد البشریة في مجال األمن الن

وواصــلت المراكز المتعاونة مع الوكالة، من خالل البحث والتطویر والتدریب، مســاعدة الوكالة في بناء   -28
، ُعیِّنت ثالث مؤســســات في دول أعضــاء جدیدة كما 2021وفي عام   القدرات على الصــعیدین اإلقلیمي والدولي.

د المراكز المتعاونة مع الوكالة في مختلف  أُِعید تَعییُن مؤســــســــة واحدة في دولة عضــــو أخرى بحیث ارتفع عد
 مجاالت األمن النووي إلى ثمانیة.

 أمن المعلومات واألمن الحاسوبي  -5-ألف

أربع حلقات دراـسیة شبكیة بشأن    2021عقدت الوكالة في الفترة من كانون الثاني/ینایر إلى نیـسان/أبریل   -29
 مشاركاً. 1270المرافق النوویة بحضور ما مجموعھ تعزیز تحلیل حادثات األمن الحاسوبي في 

خمس حلقات دراســیة شــبكیة    2021وعقدت الوكالة في الفترة من تموز/یولیھ إلى كانون األول/دیســمبر   -30
 مشاركاً. 1200بشأن تطبیق إرشادات الوكالة بشأن أمن المعلومات واألمن الحاسوبي بحضور ما مجموعھ 

ــتكملت الوكالة في ت -31 ــرین الثاني/نوفمبر  واسـ ــأن أدلَّة التفتیش    2021شـ ــروعاً وطنیاً مع رومانیا بشـ مشـ
 الرقابي في مجال األمن الحاسوبي.

وأكملت الوكالة عقد أربع دورات تدریبیة بشــأن أمن المعلومات واألمن الحاســوبي، واحدة بشــأن إجراء   -32
قییمات األمن الحاســوبي، وواحدة بشــأن تدابیر التصــدي  عملیات التفتیش في مجال األمن الحاســوبي، واثنتان بشــأن إجراء ت 

" Cyber Guardian Exercise 3.0"كما تعاونت الوكالة مع البرازیل بشـأن   لحادثات األمن الحاسـوبي في المرافق النوویة. 
من تمرین الحارس الســیبراني)، وھو عبارة عن تمرین وطني بشــأن حادثات األمن الســیبراني    3.0(اإلصــدار  

 ھا والتعافي منھا.وآثار

وعقدت الوكالة اجتماعین اســتشــاریین في صــیغة مختلطة أولھما بشــأن األجھزة والتحكم، والثاني بشــأن   -33
األمن الحاســوبي ألغراض المفاعالت النمطیة الصــغیرة والمفاعالت المتناھیة الصــغر، في آذار/مارس وتشــرین  

 .2022ط لھ في شباط/فبرایر  تحضیراً لالجتماع التقني المخط  2021الثاني/نوفمبر  

 تبادل المعلومات وتقاسمھا  -6-ألف

اجتماعین افتراضـــیین لتبادل المعلومات    2021عقدت الوكالة في نیســـان/أبریل وتشـــرین األول/أكتوبر   -34
بـشأن األمن النووي، بھدف تنـسیق األنـشطة في مجال األمن النووي وتجنب االزدواجیة في األنـشطة التي تـضطلع  

منظمة ومبادرة، وناقـشوا مواـضیع   11مـشاركاً من  20وتبادل المعلومات أكثر من  مختلف المنظمات المعنیة.بھا 
مختلفة في مجال األمن النووي، واكتسـبوا فھماً أفضـل بشـأن األنشـطة التي تضـطلع بھا كل منظمة، بما في ذلك،  

ل القیود المفروضــة بســبب جائحة  على وجھ الخصــوص، بشــأن الخبرات المتعلقة باالضــطالع باألنشــطة في ظ
 .19-كوفید
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اجتماعاً تنـسیقی�ا للجھات المانحة بحـضور ممثلین من   2021واـستـضافت الوكالة في كانون األول/دیـسمبر   -35
دت خاللھ الدول األعضـاء بمعلومات عن إطار برنامج   الدول األعضـاء المسـاِھمة في صـندوق األمن النووي ُزّوِ

ما یخص مجال األمن النووي، وعن األنشـطة التي یدعمھا ھذا الصـندوق، وعن عملیة حشـد  الوكالة ومیزانیتھا فی
ــل، من خالل   الموارد والفرص المتاحة لتعزیز البرمجة. ــاب فھم أفضـ ــاركون عن اھتمامھم باكتسـ وأعرب المشـ

دت   مویلیة.البیانات، بشـأن خطط الوكالة وأولویاتھا من أجل العمل بشـكل مشـترك على تلبیة االحتیاجات الت وجسـَّ
االـستجابة في ھذا الـصدد تنوع أولویات الجھات المانحة والحاجة إلى إرـساء فھم مـشترك وإلى التنـسیق فیما یتعلق  
بالجھود التي تبذلھا الوكالة في مجاالت اإلدارة القائمة على النتائج، وحشد الموارد، وتبسیط عملیة إعداد التقاریر،  

 سائر مجاالت عمل الوكالة.والعالقة بین األمن النووي و

وتعلَّقت التحســـینات التي أدِخلت على البوابة اإللكترونیة للمعلومات المتعلقة باألمن النووي، أســـاســــاً،   -36
ــتخدمین المعنیة بمركز  بمجال تحدیث المحتویات الحالیة المتاحة على البوابة. ــاء مجموعة المســ وتتوافر ألعضــ

نة فیما التدریب والدعم في مجال األمن الن نة لرصـد مسـتخدمي الشـبكة وواجھة مسـتخدم محسـَّ ووي خریطة محسـَّ
وأنـشأت الـشبكة الدولیة للتعلیم في میدان األمن النووي مجاالً جدیداً   یتعلق بحقول إدخال البیانات في قاعدة بیانات.

 ة.لتبادل الورقات العلمیة، ومن المتوقع أن تُدَخل تحسینات على ھذا المجال السنة المقبل

ات واالتـجار غیر   -37 ادـث ات الـح اـن اـعدة بـی دة من ـق ة موجزة مســـــتـم ة فصـــــلـی اریر تحلیلـی ة تـق اـل دَّـمت الوـك وـق
ص الحادثات المدرجة في قاعدة بیانات الحادثات   ــحیفة وقائع ســنویة ألغراض اإلعالم العام تُلّخِ ــروع، وص المش

ــتجابة لطلبات ورد ــروع، وخدمات معلومات إضــافیة اس ت من الدول األعضــاء، وذلك دعماً واالتجار غیر المش
 لفعالیة عامة كبیرة.

  البحوث في مجال األمن النووي والتكنولوجیات الناشئة  -7-ألف

المشــروع البحثي المنســق المعنون "تعزیز تحلیل حادثات   2021اختتمت الوكالة في كانون الثاني/ینایر   -38
ــوبي في المرافق النوویة"، مما أدى إلى   ــتظل متاحة األمن الحاسـ ــخة سـ ــتخالص نتائج وتطویر أدوات راسـ اسـ

  لیستخدمھا الباحثون والممارسون.

ــتھلَّت الوكالة في كانون الثاني/ینایر   -39 ــیر التجارة المأمونة   2021واس ــقاً عنوانھ "تیس ــروعاً بحثیاً منس مش
بة وغیرھا من   الكشف عن المواد المِشعَّة –واآلمنة باستخدام تكنولوجیا الكشف عن المواد النوویة   والنوویة المھرَّ

ــتخدام واســـتدامة نُُظم وتدابیر الكشـــف عن أحداث األمن النووي   بة" لمعالجة الحاجة إلى تعزیز اسـ المواد المھرَّ
عَّة الخارجة عن التحكم الرقابي عند نقاط الدخول   المســتخدمة للكشــف عن المواد النوویة وغیرھا من المواد المشــِ

وباإلـضافة إلى ذلك، ـسیدعم ھذا المـشروع البحثي المنـسق المـشاریع التي   واقع التجاریة.والخروج وغیرھا من الم
تعزز الترابط بین األمان واألمن، وكذلك المشاریع التي تدعم التطبیقات المستخدمة في المجال التجاري/الجمركي،  

النوویة للكشـف عن حاالت    من خالل اسـتحداث أسـالیب وإثبات جدواھا باسـتخدام تكنولوجیات الكشـف عن المواد
االحتیال التجاري والمخاطر التي تتھدد الســالمة العامة مثل المتفجرات، والمخدرات غیر المشــروعة، والبضــائع  

ثة.  الملوَّ

وواصــــــلت الوكالة تنفـیذ المشـــــروعین البحثیین المنســـــقین المعنونین "االرتـقاء بمـعدات الكشـــــف عن  -40
عَّة األخرى الخارجة عن التحّكم الرقابي" و"النھوض بأـسالیب  اإلـشعاعات للكـشف عن المواد النووی ة والمواد المشـِ

 صیانة وإصالح ومعایرة معدات الكشف عن اإلشعاعات".
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ویجري العمل على تطویر الشـبكة المتكاملة المتنقلة لألمن النووي وسـیجري اختبار اإلصـدار األول من  -41
  .2021ھذه الشبكة في كانون األول/دیسمبر  

ة للموظفین   -42 ذارات الموجـھ ة، ھو أداة تقییم اإلـن ذكـی الھواتف اـل ــاً ـب داً ـخاصـــ دـی اً ـج ة تطبیـق اـل رت الوـك وطوَّ
)PAAT(  ــعاعیة التي ــؤولي الخطوط األمامیة في إجراء تقییمات لإلنذارات اإلش ــاعدة مس ــتخدم لمس ــیُس ، الذي س

 یتسبب فیھا األفراد.

راـسیة ـشبكیة بـشأن اإلنذارات المزعجة، وـسلـسلة من الحلقات  حلقة د  2021وعقدت الوكالة في أیار/مایو   -43
ــعاعات في حزیران/یونیھ   ــف العالي الدقة عن اإلشـ ــتخدام أجھزة الكشـ ــین اسـ ــأن تحسـ ــبكیة بشـ ــیة الشـ الدراسـ

ــبتمبر وتشــرین الثاني/نوفمبر   االجتماع التقني    2021وعقدت الوكالة في تشــرین األول/أكتوبر   .2021وأیلول/س
كاء االصـطناعي في مجال التكنولوجیا والتطبیقات النوویة، الذي أتیح خاللھ محفل شـامل لمناقشـة  األول بشـأن الذ

وتحدید وتعزیز التعاون بشـأن تطبیقات الذكاء االصـطناعي ومنھجیاتھ وأدواتھ وبنیتھ األسـاسـیة التمكینیة التي من 
لمـشاركون الحاجة إلى المزید من التعاون والتحقق  وَحدََّد ا ـشأنھا النھوض بالعلوم والتكنولوجیا النوویة وتطبیقاتھا.

وتبادل المعلومات بشـأن اآلثار واالنعكاسـات اإلیجابیة والسـلبیة التي تترتب عن اسـتخدام الذكاء االصـطناعي في 
  مجال األمن النووي.

 األمن النووي للمواد والمرافق المرتبطة بھا -باء
 الوقود النووينُُھج األمن النووي لكامل دورة    -1-باء

 

 . 2021أنشطة الوكالة المتعلقة باألمن النووي لكامل دورة الوقود في عام  -4- الشكل ألف

 

 الحمایة المادیة للمواد النوویة والمواد المِشعَّة األخرى والمرافق واألنشطة المرتبطة بھا -1-1-باء

دورة تدریبیة دولیة افتراضــیة    2021تموز/یولیھ  عقدت الوكالة في الفترة الممتدة من حزیران/یونیھ إلى  -44
  بشأن إنشاء منظومة أمن نووي لبرامج القوى النوویة.
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ــدرت الوكالة في أیار/مایو  -45 ــادات التقنیة المعنون    2021وأصـ ــور اإلرشـ منشـ
Handbook on the Design of Physical Protection Systems for Nuclear Material 

and Nuclear Facilities    كتـیب بشـــــأن تصـــــمیم نُُظم الحـماـیة الـمادـیة للمواد النووـیة)
 من سـلسـلة األمن النووي الصـادرة عن الوكالة. T-40والمرافق النوویة) بوصـفھ العدد  

ــودان والمغربوقدمت الوكالة الدعم إلى   ــیغة    رواندا والسـ ــع الصـ ــتعراض ووضـ السـ
  المادیة للمواد والمرافق النوویة.  النھائیة لمشاریع لوائحھا بشأن الحمایة

اجتماعاً دولی�ا افتراضـــی�ا بشـــأن تقییم    2021وعقدت الوكالة في نیســـان/أبریل   -46
ة. ة في المرافق النووـی ادـی ة الـم اـی ارس   نُُظم الحـم ة في آذار/ـم اـل ا أجرت الوـك   2021كـم

أن إدارة عملیة التصــدي ألحداث األمن النووي  لجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة تمریناً مكتبی�ا وطنی�ا افتراضــی�ا بشــ
  في المرافق النوویة.

ــاء حیث نفذت عملیات ارتقاء بالحمایة المادیة في ثالثة   -47 ــاعدة إلى أربع دول أعضــ وقدمت الوكالة المســ
ــملت عملیات االرتقاء ھذه تنظیم تدریب تقني متخصــــص لدعم   مفاعالت بحوث وفي محطة للقوى النوویة. وشــ

 صیانة واستدامة معدات ونُُظم وتدابیر الحمایة المادیة الخاصة بالكشف والتأخیر والتصدي.تشغیل و

التقییم الوطني  "المنشــــور المعنون  2021وأصــــدرت الوكالة في أیار/مایو   -48
لتھدیدات األمن النووي ووصـــف التھدیدات المحتاط لھا في التصـــمیم وبیانات نماذج  

من ســـلســـلة األمن النووي   G-10) من العدد  Rev. 1المنقَّحة ((الصـــیغة  "  التھدیدات
  الصادرة عن الوكالة).

حلقة عمل دولیة    2021وعقدت الوكالة في شكل افتراضي في أیلول/سبتمبر   -49
بشـــــأن تقییم التـھدـیدات والتـھدـید المحـتاط ـلھ في التصـــــمیم، بحضـــــور ـما مجموـعھ  

ــی 30 ــاركاً، وحلقتي عمل إقلیمیتین افتراضــ ــأن تقییم التھدیدات والتھدید  مشــ تین بشــ
  2021المحتاط لھ في التـصمیم، لفائدة دول أعـضاء في منطقة البلقان في نیـسان/أبریل  

مشـــاركین، ولفائدة بلدان أفریقیة ناطقة باللغة الفرنســـیة في   9بحضـــور ما مجموعھ  
أربع حلقات عمل وطنیة  وعقدت الوكالة أیضــا   مشــاركاً. 14بحضــور ما مجموعھ    2021تشــرین األول/أكتوبر  

،  2021، ولفائدة لیبیا في أیار/مایو 2021افتراضیة بشأن ھذا الموضوع لفائدة بوتسوانا ورومانیا في آذار/مارس  
  مشاركاً. 85، بحضور ما مجموعھ 2021ولفائدة مالیزیا في حزیران/یونیھ  

 Enhancing Nuclear Securityوأصـــــدرت الوـكاـلة المنشـــــور المعنون " -50
Culture in Organizations Associated with Nuclear and Other Radioactive 

Material  النوویــة بــالمواد  المرتبطــة  ثقــافــة األمن النووي في المنظمــات  " (تعزیز 
عَّة األخرى) (العدد   من ســـلســـلة األمن النووي الصـــادرة عن   T-38والمواد المشـــِ

ارس   ة) في آذار/ـم اـل ة في أیلول/ســـــبتمبر   .2021الوـك اـل دت الوـك ة    2021وعـق حلـق
من ســلســلة األمن النووي الصــادرة عن الوكالة،   T-38دراســیة شــبكیة متعلقة بالعدد  

  مشاركاً.  150حضرھا أكثر من 

ھ   -51 ة في تموز/یولـی اـل ة    2021وعـقدت الوـك اـئدة الـكامیرون حلـقة عـمل وطنـی لـف
لفائدة مالیزیا   2021ما عقدت الوكالة في تشــــرین األول/أكتوبر  ك بشــــأن ثقافة األمن النووي من الناحیة العملیة.
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وفي إطار المشـروع المعنون "تعزیز   حلقة عمل وطنیة افتراضـیة بشـأن إجراء التقییم الذاتي لثقافة األمن النووي.
ان/یونیھ  األمان واألمن والتأھُّب للطوارئ في المجال النووي في رومانیا"، عقدت الوكالة في نیسان/أبریل وحزیر

لفائدة رومانیا حلقة عمل وطنیة واجتماعین اســتشــاریین للترویج لثقافة أمن نووي    2021وتشــرین األول/أكتوبر  
 قویة والمحافظة علیھا.

ــكل افتراضــي في حزیران/یونیھ   -52 ــم النُّھج والخبرات في  2021وعقدت الوكالة في ش اجتماعاً تقنی�ا لتقاس
غیل أول محطة للقوى النوویة، تقاسـمت خاللھ الدول األعضـاء المعلومات بشـأن  إدارة اإلشـراف الرقابي على تشـ

ات الجیدة والتحدیات الُمواجھة أثناء إعداد وتنفیذ أنـشطة اإلـشراف الرقابي في مختلف مراحل دورة حیاة   الممارـس
 محطات القوى النوویة.

ة في آذار/مـارس   -53 دیمقراط  2021وعقـدت الوكـاـل ة الكونغو اـل ة حلقـة عمـل وطنیـة مختلطـة  لجمھورـی ـی
نت إجراء تمرین مكتبي بشـأن إدارة التصـدي لعمل شـریر في مرفق نووي. وعقدت الوكالة في تموز/یولیھ   تضـمَّ

 في القاھرة حلقة عمل وطنیة للبلدان المســــتجدة بشــــأن التصــــدي للطوارئ األمنیة في المرافق النوویة.  2021
في ـشاكري بباكـستان وفي عمان حلقات عمل وطنیة بـشأن اختبار   2021وعقدت الوكالة في تـشرین األول/أكتوبر  

  أداء التصدي للطوارئ.

في فییـنا حلـقة عـمل دولـیة تجریبـیة بشـــــأن أفضـــــل    2021وعـقدت الوـكاـلة في تشـــــرین الـثاني/نوفمبر   -54
ادات  ووافقت لجنة إرشـ الممارسـات فیما یتعلق بنقل موظفي قوات التصـدي، حضـرھا بعض المشـاركین عن بُعد.

ــادات تقنیة معنون مؤقتاً " ــور إرشـ  Preparing Nuclearاألمن النووي على نموذج إعداد وثیقة فیما یتعلق بمنشـ
Security Response Plans for Other Radioactive Material in Use and Storage, and Associated Facilities  "

ــدي في مجال األمن النووي فیما یخص ال ــتخدامھا وتخزینھا،  (إعداد خطط التصـ عَّة األخرى أثناء اسـ ــِ مواد المشـ
 والمرافق المرتبطة بھا).

ھ   -55 ار/ـمایو إلى حزیران/یونـی ة في الفترة من أـی اـل ة    2021وأجرت الوـك من ـخدـمة   2بعـثة في إـطار المرحـل
 لقوى النوویة.االستعراض المتكامل للبنیة األساسیة النوویة في أوزبكستان، وھو بلد یخطط لتشیید أولى محطاتھ ل

وأجرى فریق بعثة االسـتعراض المتكامل للبنیة األسـاسـیة النوویة تقییماً لحالة البنیة األسـاسـیة للقوى النوویة (بما 
 في ذلك األمن النووي)، وحدَّد الثغرات وقدَّم توصیات واقتراحات إلى أوزبكستان.

المـفاعالت الصـــــغیرة والمتوســــــطة الحجم أو  األمن النووي للمـفاعالت المتـقدـمة، بـما فیـھا    -2-1-ـباء
 النمطیة

أنـشأت الوكالة مـشروعاً بـشأن األمن النووي للمفاعالت الـصغیرة والمتوـسطة الحجم أو النمطیة، ـسیتم في  -56
إطاره إنشـــاء مشـــاریع بحثیة منســـقة لتبادل المعلومات بشـــأن تصـــمیم وتنفیذ وتقییم النُُظم األمنیة لمختلف أنواع  

لصـغیرة والمتوسـطة الحجم أو النمطیة ولتحلیل ما إذا كان من الممكن تطبیق المتطلبات واإلرشـادات  المفاعالت ا
الموصــى بھا المتعلقة بالمرافق النوویة والواردة في منشــورات ســلســلة األمان النووي على المفاعالت الصــغیرة  

 والمتوسطة الحجم أو النمطیة، وكیفیة القیام بذلك.

ــور خاص بالوكالة معنون مؤقتاً "وأدرجت الوكالة  -57  Review ofاعتبارات األمن النووي في مســودة منش
Applicability of the IAEA Safety Standards to Novel Advanced Reactors  ــتعراض انطباق معاییر " (اســ

تقني معنون مؤقتــاً " وفي مســـــودة تقریر  الجــدیــدة)  مــة  المتقــّدِ  Safety, Security andاألمــان على المفــاعالت 
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Safeguards by Design in Small Modular Reactors مراعاة االعتبارات المتعلقة باألمان واألمن والـضمانات) "
 في تصامیم المفاعالت النمطیة الصغیرة).

مة التي تراعي االعتبارات   -58 وأعدَّت الوكالة مســـودة تقریر تقني بشـــأن تصـــامیم المفاعالت الجدیدة المتقّدِ
ویتناول   والضــمانات، بما في ذلك المفاعالت الصــغیرة والمتوســطة الحجم أو النمطیة.–واألمن–ة باألمانالمتعلق

ــودة تقریر أمان یجري   م مدخالت إلعداد مســ ــیل الثغرات والتحدیات القائمة في ھذا المجال ویقّدِ التقریر بالتفصــ
وعقدت الوكالة   لى المفاعالت المتقدمة الجدیدة.حالی�ا إعدادھا بشــأن انطباق معاییر األمان الصــادرة عن الوكالة ع

والضمانات  –واألمن–اجتماعاً اـستشاری�ا افتراضی�ا لمناقشة أوجھ الترابط بین األمان 2021أیـضاً في أیلول/ـسبتمبر  
مة.  فیما یتعلق بالمفاعالت الجدیدة المتقّدِ

 ومراقبتھا النوویةحصر المواد باستخدام تدابیر  األمن النوويتعزیز   -3-1-باء

 Content of a Facility Nuclear Material Accountingواـصلت الوكالة إعداد المنـشور المعنون مؤقتاً " -59
and Control Plan  (محتویات خطة حصر ومراقبة المواد النوویة في المرافق)، الذي سیرد فیھ وصف لعناصر "

ــر م ــر ومراقبة المواد النوویة وھي عناص ــأنھا تمكین المرفق من تقدیم معلومات محدَّثة وموثوقة نظام لحص ن ش
 فیما یتعلق بالمحافظة على تدابیر حصر ومراقبة المواد النوویة التي یمتلكھا المرفق.

ادات تقنیة معنون  -60 ور إرـش ادات األمن النووي على نموذج إعداد وثیقة فیما یتعلق بمنـش ووافقت لجنة إرـش
"  The Establishment and Implementation of a Trustworthiness Programme in Nuclear Securityمؤقتا "

 وقد استُكملت المسودة األولى من ھذه المنشور. (إنشاء وتنفیذ برنامج للجدارة بالثقة في مجال األمن النووي).

 األمن النووي أثناء نقل المواد النوویة والمواد المِشعَّة األخرى  -4-1-باء

المؤتمر الدولي االفتراضي المعني بالنقل المأمون واآلمن   2021نظَّمت الوكالة في كانون األول/دیسمبر   -61
عَّة. ــِ ــیھا اإلدارة الفعالة   للمواد النوویة والمواد المشـ ــاء باألھمیة التي تكتسـ وزاد المؤتمر من وعي الدول األعضـ

 منظمات. 10دولة عضواً و  91مشارك من  300وحضر المؤتمر قرابة   للترابط بین أمان النقل وأمن النقل.

 

ــأن أمن المواد النوویة   -62 ــأن تخطیط وإجراء وتقییم تمرین بش وعقدت الوكالة حلقة عمل وطنیة مختلطة بش
، وتمریناً مكتبی�ا إقلیمی�ا مختلطاً بشأن أمن النقل في 2021والمواد المِشعَّة أثناء النقل لفائدة رومانیا في آذار/مارس 
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في ســكوبیي تمرین مكتبي إقلیمي مختلط    2021أكتوبر  /وأجري في تشــرین األول .2021رومانیا في أیار/مایو  
 آخر حول أمن النقل.

حلقتي عمل وطنیتین افتراضـیتین بشـأن    2021وعقدت الوكالة في آب/أغسـطس وتشـرین الثاني/نوفمبر   -63
 ة.تخطیط أمن النقل لمساعدة بولیفیا في تأمین نقل مصادر مِشعَّة عالیة النشاط إلى مركز جدید للبحوث النووی

حلقة دراسیة شبكیة بشأن أمن المواد النوویة أثناء النقل حضرھا   2021وعقدت الوكالة في آب/أغسطس   -64
 مشارك. 500قرابة  

 

وقدَّمت الوكالة المســـــاعدة إلى ألـبانـیا وجمھوریة مولدوفا من خالل تنفـیذ عملـیات ارتـقاء بالحـمایة الـمادیة   -65
عَّة. َم تدریٌب تقني لدعم تشـــغیل وصـــیانة واســـتدامة المعدات والنُُظم والتدابیر  كم فیما یتعلق بنقل المواد المشـــِ ا قُّدِ

 الخاصة بالحمایة المادیة.

ــادات التقنیة المعنون مؤقتاً " -66 ــور اإلرشـ ــودة منشـ  Security of Nuclear and otherوأعدَّت الوكالة مسـ
Radioactive Material in Transport  )NST053  ة األخرى أثناء النقل ــّ ــعـــــ )" (أمن المواد النوویة والمواد المش

(NST053)(. 

 أمن المواد المِشعَّة والمرافق المرتبطة بھا   -2-باء

 

 . 2021أنشطة الوكالة المتعلقة بتأمین المواد المِشعَّة والمرافق المرتبطة بھا في عام  -5- الشكل ألف

عَّة أثناء اـستخدامھا وتخزینھا والمرافق  المـساعدة المقدَّمة إلى    -1-2-باء الدول لتعزیز أمن المواد المشـِ
 المرتبطة بھا

عَّة  -67 عالجت الوكالة ســتة طلبات متعلقة بتعزیز الحمایة المادیة في المرافق التي تنطوي على مصــادر مشــِ
عَّة مھملة عالیة النـشاط من وـساعدت الوكالة على إزالة ثالثة   عالیة النـشاط أثناء اـستخدامھا وتخزینھا. مـصادر مشـِ

ة   ة إلزاـل ال الجـارـی ت دعم األعـم ال   32دولتین اثنتین، وواصــــــل ــادر من دولتین اثنتین واألعـم ك المصـــ من تـل
عَّة مھملة عالیة النـشاط في  9دول، وـساعدت على دمج    4مصـدراً إضـافی�ا من   18التحضـیریة إلزالة   مصـادر مشـِ
  دولة عضو واحدة.
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لوكالة حلقتي عمل إقلیمیتین افتراضیتین بشأن السیاسة واالستراتیجیة الخاصتین باألمان واألمن وعقدت ا -68
ارس   ة، في آذار/ـم عـَّ اعیین للمواد المشـــــِ ة، وفي   2021اإلشــــــع ة اإلنكلیزـی اللـغ ة ـب اطـق ة الـن دول األفریقـی دة اـل اـئ لـف

دولة بالنســبة   14مشــاركاً من  38حضــور  لفائدة الدول األفریقیة الناطقة باللغة الفرنســیة، ب 2021نیســان/أبریل  
 دولة بالنسبة لحلقة العمل الثانیة. 15مشاركاً من  41لحلقة العمل األولى و

ارس   -69 ة في آذار/ـم اـل دت الوـك ة    2021وعـق ل إقلیمـی ة عـم اریبي حلـق ة والـك ا الالتینـی دول في أمریـك دة اـل اـئ لـف
نُُظم اإلدارة المتكاملة للھیئات الرقابیة، بحضـــور    افتراضـــیة بشـــأن االتجاھات االســـتراتیجیة فیما یتعلق بإنشـــاء

 دولة. 13مشاركاً من  37

،  الكامیرون ، والسودان، وزامبیا، وجمھوریة تنزانیا المتحدة وقدَّمت الوكالة الدعم إلى تسع دول أعضاء ( -70
مسـودات اللوائح الوطنیة  ) للمسـاعدة في اسـتعراض وتحدیث  نیجیریا، وكینیا، والكویت، وكوسـتاریكا، وكمبودیاو

 الخاصة بأمن المواد المِشعَّة أثناء استخدامھا وتخزینھا والمرافق واألنشطة المرتبطة بھا.

عَّة   -71 یة لنُُظم الحمایة المادیة للمواد المشـِ اـس أن المفاھیم األـس ت حلقات عمل افتراضـیة بـش وعقدت الوكالة ـس
ت تقییمات الحمایة المادیة عن بعد للمرافق التي تنطوي على  ، وأجر2021في تموز/یولیھ وتـشرین األول/أكتوبر  

عـَّة ـعالـیة النشـــــاط وذـلك ـبالنســــــبة ـلدوـلة  ،  ولیفـیا المتـعددة القومـیات ، وبـباراغواي، وـبابوا غینـیا الـجدـیدة مواد مشـــــِ
 .مالي، والعراق، وتركمانستانو

في األـمان واألمن في مـجال   وعـقدت الوـكاـلة دورات ـتدریبـیة وطنـیة افتراضــــــیة بشـــــأن التحكم الرـقابي -72
- ، ولفائدة إكوادور في آب/أغســــطس 2021ممارســــة العالج اإلشــــعاعي، لفائدة أوروغواي في نیســــان/أبریل  

ــبتمبر  أ ــرین الثاني/نوفمبر2021یلول/سـ ــلفادور في تشـ ــمبر  -، ولفائدة السـ ، بحضـــور  2021كانون األول/دیسـ
 %، على التوالي.55% و50مشاركاً، ونسبة تمثیل للمرأة قدرھا   11مشاركین و 8

 

دون   -6- الشكل ألف خبراء من الوكالة ومن مركز البحث والتطویر في مجال التكنولوجیات النوویة في الباز یحّدِ
 الوكالة البولیفیة للطاقة النوویة) (الصورة من: المستویات األمنیة المحتملة حول المشِعّع المتعِدّد األغراض. 
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بطرسبرغ باالتحاد الروسي الدورة  في أوبنینسك وسانت  2021وعقدت الوكالة في تشرین األول/أكتوبر   -73
عَّة والمرافق المرتبطة بھا،   ــة المادیة للمواد المشـِ یة لتصـمیم نُُظم الحمایــــ اـس أن الجوانب األـس التدریبیة الدولیة بـش

 دولة. 15مشاركاً من   26بحضور  

رین األول/أكتوبر   -74 اعدة على وضـع   2021وعقدت الوكالة في تـش لوائح  للدول األعضـاء التي طلبت المـس
بكة عنوانھا " یة ـش  Developing Regulations and Associated Administrativeوطنیة خاصـة باألمن حلقة دراـس

Measures for Nuclear Security.(وضع اللوائح والتدابیر اإلداریة المرتبطة بھا في مجال األمن النووي) " 

اًء على الطـلب، ثالث بعـثات خبراء ا -75 فتراضــــــیة للســـــودان وزامبـیا في تموز/یولـیھ  وأجرت الوـكاـلة، بـن
، للمســــاعدة على اســــتعراض وتحدیث مســــودة الســــیاســــة  2021، ولتونس في تشــــرین الثاني/نوفمبر  2021

 واالستراتیجیة الوطنیة الخاصة بالمصادر المِشعَّة المختومة المھملة.

ــطس   -76 ــي في آب/أغسـ ــكل افتراضـ ا الالتینیة والكاریبي  لفائدة مناطق أمریك  2021وعقدت الوكالة في شـ
وأفریقیا وآســیا والمحیط الھادئ االجتماع التنســیقي الثاني لمشــروع األمن النووي بشــأن تعزیز األمن النووي من 

 دولة عضواً. 16مشاركاً من  18خالل التصرف المستدام في المصادر المِشعَّة المختومة المھملة، بحضور  

ــتھلَّت الوكالة أعمال تكییف أرب -77 عَّة المھملة واس ــِ ع من المولدات الكھربائیة الحراریة العاملة بالنظائر المش
ــبة للتخزین الطویل   عَّة والتأكد من أن األجھزة مناس ــِ ــادر المش وذلك بمثابة تدبیر وقائي للحفاظ على احتواء المص

دات الكھربائیة  األمد المأمون واآلمن، كجزء من مشــروع لمســاعدة الدول األعضــاء على تعزیز أمان وأمن المول
 الحراریة العاملة بالنظائر المِشعَّة المھملة.

ــرین الثاني/نوفمبر   -78 ــي في تش ــكل افتراض ــیقي البحثي الثاني   2021وعقدت الوكالة في ش االجتماع التنس
عَّة على مدى دورة حیاتھا، والمرافق واألنـشطة المرتبطة بھا، بحضـور   أن تعزیز أمن المواد المشـِ اركاً  12بـش مـش

 دول أعضاء. 5ن م

عَّة: -79 اإلنجازات والمـساعي   وواـصلت الوكالة التحـضیرات للمؤتمر الدولي بـشأن أمان وأمن المـصادر المشـِ
، وذلك عبر عقد اجتماعات للجنة برنامج المؤتمر في 2022المســتقبلیة، الذي ســیعقد في فیینا في حزیران/یونیھ  

 ملخصاً. 330ورد بشأنھا أكثر من   ، والتي2021نیسان/أبریل وتشرین الثاني/نوفمبر  

االجتماع التاســـع للفریق العامل   2021ونظمت الوكالة في شـــكل افتراضـــي في تشـــرین األول/أكتوبر   -80
عَّة، بحضـور   دولة، لتقاسـم المعلومات عن أنشـطة الوكالة المتعلقة    95مشـاركاً من   164المعني بأمن المواد المشـِ

 المواضیع التقنیة المتعلقة بالتحدیات الرقابیة والدروس المستفادة.بأمن المواد المِشعَّة واستكشاف  

، بدأت عشـر دول أعضـاء في جنوب شـرق آسـیا في تلقي  2021وفي إطار مشـروع جدید أطلق في عام   -81
بأمن مسـاعدة إضـافیة من الوكالة على تعزیز قدراتھا الرقابیة في مجاالت الترخیص والتفتیش واإلنفاذ فیما یتعلق  

  المواد المِشعَّة والمرافق المرتبطة بھا.
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 دعم تنفیذ مدونة قواعد السلوك بشأن أمان المصادر المِشعَّة وأمنھا  -2-2-باء

ــمي لتباُدل المعلومات المتعلقة   -82 ــأن اإلجراء الرس ــاء بش ــتي إحاطة تقنیة للدول األعض عقدت الوكالة جلس
ــأن أمان  ــلوك بش ــرین  بمدونة قواعد الس ــكل افتراضــي) وتش ــباط/فبرایر (في ش عَّة وأمنھا في ش ــِ المصــادر المش

 لتقدیم المعلومات المتعلقة باإلجراء الرسمي.  2021األول/أكتوبر  

ــرف في  -83 ــادات المتعلقة بالتصــ ــأن تنفیذ اإلرشــ ــیة بشــ وعقدت الوكالة أربعة اجتماعات إقلیمیة افتراضــ
عَّة المھملة، لفائدة أوروبا ــِ ،  2021، ولفائدة أفریقیا في آذار/مارس  2021في كانون الثاني/ینایر    المصــــادر المشــ

، بحضـور ما 2021، ولفائدة األمریكیتین في حزیران/یونیھ  2021ولفائدة آسـیا والمحیط الھادئ في نیسـان/أبریل  
  دولة. 113مشاركاً من  262مجموعھ 

ح العضـویة للخبراء القانونیین والتقنیین  اجتماعاً افتراضـی�ا مفتو  2021وعقدت الوكالة في آب/أغسـطس   -84
عَّة المھملة، بحضـور   دولة   100مشـاركاً من  247بشـأن تنفیذ اإلرشـادات المتعلقة بالتصـرف في المصـادر المشـِ

 ومنظمة دولیة واحدة.

 األمن النووي للمواد الخارجة عن التحكم الرقابي  -جیم
 الخارجة عن التحكم الرقابيتدابیر األمن النووي للمواد    -1-جیم

إعداد إطار  "حلقتین دراسـیتین شـبكیتین تتعلقان بالمنشـور المعنون   2021عقدت الوكالة في آذار/مارس   -85
ــدي لحادثات األمن النووي ــادرة عن الوكالة).  G-37(العدد    "وطني إلدارة التص ــلة األمن النووي الص ــلس  من س

  مشارك. 600ین قرابة  وحضر ھاتین الحلقتین الدراسیتین الشبكیت

بشــكل تجریبي بعثة خبراء افتراضــیة لدعم مصــر على وضــع    2021وأجرت الوكالة في آذار/مارس   -86
عَّة األخرى الخارجة عن التحكم   ــِ ــدي في مجال األمن النووي فیما یخص المواد النوویة والمواد المش خطتھا للتص

  الرقابي.

إلندونیـسیا، بـشكل تجریبي، حلقة عمل وطنیة افتراـضیة    2021وأجرت الوكالة في تـشرین الثاني/نوفمبر   -87
  مشاركاً.  35من سلسلة األمان النووي الصادرة عن الوكالة، حضرھا أكثر من  G-37بشأن العدد  

ة لمســـــؤولین من   -88 ارة تقنـی ة زـی اـل اوأجرت الوـك ا  و  أوكرانـی دوـف ة موـل ا  وجمھورـی ة العبور    إلىجورجـی نقـط
 بلدان. 5مشاركاً من  21الحدودیة المشتركة لجسر دانوب بُِروس، بلغاریا، حضرھا ما مجموعھ 

اتـفاق مركز متـعاون مع الوـكاـلة المغربـیة لألمن والســـــالـمة في   2021وأبرـمت الوـكاـلة في تموز/یولـیھ   -89
 .يالمجالین النووي واإلشعاعي، یشمل میدان التصدي في مجال األمن النوو
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 ھیكل الكشف عن األحداث المتَّصلة باألمن النووي   -2-جیم

 

 .2021أنشطة الوكالة المتعلقة بھیكل الكشف عن أحداث األمن النووي في عام  -7- الشكل ألف

عَّة  -90 تلقَّت أربعون دولة عضـواً المسـاعدة لبناء القدرات في مجال الكشـف عن المواد النوویة والمواد المشـِ
ة   ل في الكشـــــف عن المواد النووـی ال المـحدد المتمـث ا في ذـلك في المـج ابي، بـم األخرى الـخارـجة عن التحكم الرـق

عَّة األخرى الخارجة عن التحكم الرقابي في المناطق الحضــریة والموانئ البحریة. واســتفادت ثماني   والمواد المشــِ
الدعم المقدَّم من الوكالة من أجل وضع استراتیجیات وطنیة  دول أعضاء في منطقة أمریكا الالتینیة والكاریبي من 

 للكشف عن المواد النوویة والمواد المِشعَّة األخرى الخارجة عن التحكم الرقابي.

ــف عن أحداث األمن  -91 ــأن التوعیة بھیكل الكشــ ــیة بشــ وعقدت الوكالة أربع حلقات عمل إقلیمیة افتراضــ
، ولفائدة دول أمریكا الوســطى في آذار/مارس  2021كاریبي في شــباط/فبرایر  النووي، لفائدة أمریكا الالتینیة وال

، ولفائدة البلدان األفریقیة الناطقة باللغة الفرنســـیة في 2021، ولفائدة آســـیا والمحیط الھادئ في أیار/مایو  2021
ــباط/فبرایر   .2021حزیران/یونیھ   یة افتراضــیة  حلقة عمل وطن  2021وباإلضــافة إلى ذلك، عقدت الوكالة في ش

ـمھ الخبراء لتقییم اإلـنذارات والتنبیـھات المتعلـقة ـبالمواد النووـیة والمواد   لـفاـئدة إـندونیســــــیا بشـــــأن اـلدعم اـلذي یـقّدِ
 المِشعَّة األخرى الخارجة عن التحكم الرقابي.

ھ   -92 ة في حزیران/یونـی اـل ا ا  2021وعـقدت الوـك ة في أمریـك انـی اللـغة اإلســــــب ة ـب اطـق دان الـن دة البـل اـئ ة  لـف لالتینـی
عَّة األخرى في المناطق   والكاریبي حلقة دراســیة شــبكیة إقلیمیة بشــأن الكشــف عن المواد النوویة والمواد المشــِ

 مشاركاً.  113الحضریة، حضرھا 

ووفرت الوكالة أو أعارت معدات كـشف محمولة وأجھزة ثابتة للرـصد اإلـشعاعي البوابي لھیاكل الكـشف   -93
اصــة بالدول األعضــاء، وكذلك إلســبانیا، كجزء من اتفاق المركز المتعاون المبرم  عن أحداث األمن النووي الخ

  بین الوكالة والحرس المدني اإلسباني.

مفردة من معدات الكشـف عن اإلشـعاعات لدعم أنشـطة التصـدي في مجال األمن   120واشـترت الوكالة  -94
  .مصروالسودان  و  تایلندوإكوادور  النووي في 

حلقة دراسیة شبكیة بشأن نھج إدارة اإلنذارات المزعجة المتأتیة من   2021وعقدت الوكالة في أیار/مایو   -95
تخدمة في مجال  عاعات المـس تعمال وفھم أجھزة الكـشف عن اإلـش عاعي البوابي بغیة تعزیز اـس أجھزة الرصـد اإلـش

دت حلقة دراســیة شــبكیة قدَّمت نظرة  ، ُعق2021وفي كانون الثاني/ینایر   مشــاركاً. 250األمن النووي، حضــرھا  
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ــف عن التھدیدات الكیمیائیة والبیولوجیة   ــتخدمة للكشــ ــطة المســ ــف الخاملة والنشــ عامة على تكنولوجیات الكشــ
بة، حضرھا أكثر من   مشاركاً. 320واإلشعاعیة والنوویة والمتفجرة وغیرھا من المواد المھرَّ

لالتینیة والكاریبي حلقة عمل إقلیمیة افتراضــیة بشــأن  ألمریكا ا  2021وعقدت الوكالة في آب/أغســطس   -96
عـَّة األخرى الـخارـجة عن  تقییم التـھدـیدات واتـباع نھج ـقائم على العلم ـبالمـخاطر إزاء المواد النووـیة والمواد المشـــــِ

 التحكم الرقابي.

جال األمن حلقة عمل دولیة افتراـضیة بـشأن الكـشف والتـصدي في م  2021وعقدت الوكالة في أیار/مایو   -97
وجرى تكییف التمرین المكتبي   مشـاركاً.  92النووي في المناطق البحریة، شـملت إجراء تمرین مكتبي، حضـرھا 

" (ذروة كینابالو) التي تشــاركت في تنظیمھا الوكالة والمبادرة  Peak of Kinabaluاســتناداً إلى الفعالیة التعاونیة "
 العالمیة لمكافحة اإلرھاب النووي.

في كوت دیفوار حلـقة عـمل إقلیمـیة بشـــــأن برامج الـتدرـیب    2021الوـكاـلة في أیلول/ســـــبتمبر    وعـقدت -98
 المستدامة في مجال الكشف عن أحداث األمن النووي.

ــة بھیاكل  -99 ــتراتیجیات الخاص ــمیم وتخطیط االس ــأن تص ــبكیة بش ــیة ش وعقدت الوكالة ثالث حلقات دراس
،  2021رابطة أمم جنوب شـــرق آســـیا (آســـیان) في تموز/یولیھ   الكشـــف عن أحداث األمن النووي، لفائدة بلدان

أن منظورات رین الثاني/نوفمبر  و  األردن  وبـش یة  2021فنلندا في تـش ، ولفائدة الدول األفریقیة الناطقة باللغة الفرنـس
 .2021في كانون األول/دیسمبر  

ــؤولي الخطوط   -100 ــبكة مسـ األمامیة، للفریق العامل المعني بمنطقة  وعقدت الوكالة أربع اجتماعات تقنیة لشـ
،  2021، وللفریق العامل المعني بمنطقة أمریكا الالتینیة في تـشرین األول/أكتوبر  2021أفریقیا في أیلول/ـسبتمبر  

، وللفریق الـعامل المعني بمنطـقة أوروبا  2021وللفریق الـعامل المعني بمنطـقة آســــــیا في تشـــــرین الـثاني/نوفمبر  
وأتاحت االجتماعات لمسـؤولي الخطوط األمامیة منصـة لتقاسـم   .2021كانون األول/دیسـمبر   وآسـیا الوسـطى في

أفـضل الممارـسات والدروس المـستفادة في مجال الكـشف عن أحداث األمن النووي وللتـشجیع على إقامة الـشبكات  
 والتعاون اإلقلیمي.

 تقییم قدرات الكشف في الفلبین.بعثة خبراء افتراضیة ل  2021وعقدت الوكالة في أیلول/سبتمبر   -101

لفائدة بلدان رابطة أمم جنوب شـرق آسـیا حلقة دراسـیة شـبكیة    2021وعقدت الوكالة في أیلول/سـبتمبر   -102
 مشارك. 101بشأن تخطیط وتنفیذ ھیاكل الكشف عن أحداث األمن النووي، وتقییم عملیات الكشف، حضرھا  

ت دراســیة شــبكیة بشــأن اســتعراض تشــغیل وصــیانة معدات  ثالث حلقا  2021وعقدت الوكالة في عام   -103
وتمثَّل الغرض من ھذه الحلقات في زیادة الوعي بشـــأن أنواع معدات الكشـــف المحمولة التي   الكشـــف المحمولة.

عَّة األخرى الخارجة عن التحكم الرقابي، وتقدیم   ــِ ــف عن المواد النوویة والمواد المشـ ــتخدامھا في الكشـ یمكن اسـ
أن تدامة معدات    تفاصـیل بـش غیل معدات الكـشف المحمولة، وتقدیم لمحة عامة عن متطلبات الصـیانة الكفیلة باـس تـش

 الكشف المحمولة.

وعیَّنت الوكالة مركز التدریب على الكشـف عن اإلشـعاعات التابع لإلدارة العامة للجمارك في جمھوریة  -104
  ي الخطوط األمامیة.الصین الشعبیة مركزاً متعاوناً في مجال بناء قدرات مسؤول
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 الفعالیات العامة الكبرى   -3-جیم

 

 .2021أنشطة الوكالة المتعلقة باألمن النووي للفعالیات العامة الكبرى في عام  -8- الشكل ألف

ســبع حلقات دراســیة    2021وأیلول/ســبتمبر   2021وتموز/یولیھ    2021عقدت الوكالة في نیســان/أبریل   -105
باللغة اإلســـبانیة، تناولت مواضـــیع مختلفة تتعلق بتنفیذ نُُظم وتدابیر األمن النووي الخاصـــة  شـــبكیة، بما في ذلك  

 مشاركاً. 2480بالفعالیات العامة الكبرى، حضرھا قرابة  

ام   -106 ة الكبرى ھي: 2021وفي ـع اـم ات الـع الـی ة من الفـع انـی دابیر األمن النووي لثـم ذ ـت ة تنفـی اـل ت الوـك ، دعـم
،  2021التي أقیـمت في الـكامیرون في الفترة من ـكانون الـثاني/یـنایر إلى شــــــباط/فبرایر    2020بطوـلة أمم أفریقـیا  

ــاء حكوـمات دول الكومونوـلث لـعام   ا    2021واجتـماع رؤســـ ة أمم أوروـب ا،    2020في رواـندا، وبطوـل انـی في روـم
نكوفونیة في تونس،  في الكامیرون، ومؤتمر القمة الثامن عشــر للمنظمة الدولیة للفر 2021وكأس األمم األفریقیة  

بشــأن التحول الصــناعي والتنویع االقتصــادي في النیجر، وكأس العالم    2021ومؤتمر قمة االتحاد األفریقي لعام 
في قطر، وعدة فعالیات عامة كبرى مزمع عقدھا في الصین، بما في ذلك األلعاب األولمبیة    2022لكرة القدم فیفا 

ــیقیة افتراضــیة، واجتما  6وشــمل ھذا الدعم   .2022الشــتویة   دورات تدریبیة بالحضــور الشــخصــي    9عات تنس
  جھازاً من أجھزة الكشف عن اإلشعاعات. 761وإعارة  

الیمي لبحوث   -107 د األمم المتحـدة األـق اب، ومعـھ افحـة اإلرـھ ب األمم المتحـدة لمـك ة مع مكـت اـل ت الوـك اوـن وتـع
الجریمة والعدالة، والمركز الدولي لألمن الریاضـــي في إطار البرنامج العالمي المعني بأمن الفعالیات الریاضـــیة  

 ف العنیف.الكبرى، ومبادرة تعزیز الریاضة والقیم الریاضیة كأداة لمنع التطر

، وقَّـعت الوـكاـلة على ترتیـبات عملـیة مع الصـــــین بشـــــأن نُُظم وـتدابیر األمن 2021وفي حزیران/یونـیھ   -108
 النووي الخاصة بالفعالیات العامة الكبرى.

 إدارة أماكن وقوع الجرائم اإلشعاعیة وعلم التحلیل الجنائي النووي  -4-جیم

ــودة  -109 ــلت الوكالة العمل على إعداد مســ ــدر عن الوكالة المعنونة مؤقتاً   واصــ ــتصــ الوثیقة التقنیة التي ســ
"Implementing a Nuclear Forensics Capability: Application of Analytical Techniques  " تنفیـذ قـدرات)

  التحلیل الجنائي الدولي: تطبیق التقنیات التحلیلیة).
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عت الوكالة التعاون الدولي في مجال البحوث ا -110 ــجَّ لمتعلقة بالتحلیل الجنائي النووي عبر توفیر التمویل  وشـ
ــیمات الدقیقة في  ــتان في مختبر تحلیل الجسـ ــناد مھمة إلقامة عِالم من مولدوفا ولخبیرْین من كازاخسـ الالزم إلسـ

 .2021إلى آذار/مارس    2020موسكو، خالل الفترة من تشرین الثاني/نوفمبر  

على ترتیـبات عملـیة مع مختبر تحلـیل الجســـــیـمات اـلدقیـقة في   2021ووقَّـعت الوـكاـلة في شــــــباط/فبرایر   -111
موســـكو لتیســـیر تقدیم المســـاعدة في مجال علم التحلیل الجنائي النووي، بحیث ارتفع العدد اإلجمالي للترتیبات  

 العملیة في مجال علم التحلیل الجنائي النووي إلى ثمانیة.

 IAEA Nuclear Security Series" عنوانھا  2021نیسـان/أبریل  وعقدت الوكالة حلقة دراسـیة شـبكیة في   -112
No. 22-G: Implementing Guide on Radiological Crime Scene Management: A Perspective from France 

and Germany "  22(العدد-G   من ـسلـسلة األمان الـصادرة عن الوكالة: تنفیذ دلیل بـشأن إدارة أماكن وقوع الجرائم
 Webinar onعنوانھا "  2021عاعیة: منظور فرنـسا وألمانیا)، وحلقة دراـسیة شبكیة في تشرین األول/أكتوبر  اإلـش

Operational Perspectives Connecting Radiological Crime Scene Management and Nuclear Forensics  "
أماكن وقوع الجرائم اإلشــعاعیة والتحلیل  (حلقة دراســیة شــبكیة بشــأن المنظورات العملیاتیة التي تربط بین إدارة  

 الجنائي النووي).

في تیرانا حلقة عمل وطنیة بشــــأن إدارة أماكن وقوع   2021وعقدت الوكالة في تشــــرین الثاني/نوفمبر   -113
 الجرائم اإلشعاعیة.

م اإللكتروني في ، أطلقت الوكالة على نظام إدارة التعلُّم الخاص بھا وحدة للتعلُّ 2021وفي أیلول/ســبتمبر   -114
مة أساسیة بشأن التحلیل الجنائي النووي.  مجال التحلیل الجنائي النووي توفُِّر للمشاركین لمحة عامة ومقّدِ

ــأن المنظورات   -115 ــأن التحلیل الجنائي النووي: واحدة بشـ ــبكیة بشـ ــیة شـ وعقدت الوكالة أربع حلقات دراسـ
، وثالث توفِّر  2021االـستقـصائیة للتحلیل الجنائي النووي في إطار التـصدي ألحداث األمن النووي، في أیار/مایو 

مة بـشأن المنـشور المعنون    G-2) من العدد  Rev. 1(الـصیغة المنقَّحة    ات""التحلیل الجنائي النووي لدعم التحقیقمقّدِ
من سـلسـلة األمن النووي الصـادرة عن الوكالة، باللغات العربیة والفرنسـیة واإلسـبانیة، في تشـرین الثاني/نوفمبر  

 .2021وكانون األول/دیسمبر  

التحلیل الجنائي لألدلَّة  تمرین إقلیمي بشــأن الفحص في إطار   2021ونُفِّذَ في موســكو في حزیران/یونیھ   -116
  والكمیات الضئیلة المتعلقة بالمواد النوویة المتأتیة من أماكن وقوع الجرائم اإلشعاعیة.

رت الوكالة لعلماء من 2021وفي تـشرین األول/أكتوبر   -117 إجراء   ھنغاریاو  ـصربیاوجمھوریة مولدوفا ، یَسـَّ
 جسیمات الدقیقة في موسكو.زیارة تقنیة لمعاینة إجراءات تشغیل مختبر تحلیل ال

، عقدت الوكالة سـبع حلقات دراسـیة شـبكیة بشـأن منشـورات سـلسـلة األمن النووي في 2021وفي عام  -118
ة الـجدـیدة   ائي النووي؛ وأـعدَّت اـلدورة الـتدریبـی مـجالي إدارة أـماكن وقوع الجرائم اإلشــــــعاعـیة وعلم التحلـیل الجـن

بین في مجال إدارة أماكن وقوع ال ؛ وقدَّمت  2022جرائم اإلشعاعیة ألغراض إطالقھا تجریبی�ا في أوائل عام للمدّرِ
ــعاعیة" (العدد   ــور المعنون "إدارة أماكن وقوع الجرائم اإلش ــیغة المنقَّحة من المنش ــلة األمن  G-22الص ــلس من س

دین (مع دـی دت ترتیبین عملیین ـج ة؛ واعتـم داخلـی ة اـل ة المراجـع ة) إلى لجـن اـل ــادرة عن الوـك د    النووي الصـــ المعـھ
ــأن التعاون في مجال علم   ــین) بشـ الھولندي للتحلیل الجنائي والمركز الحكومي لتكنولوجیا األمن النووي في الصـ



GC(66)/INF/5 
 التذییل ألف 

 21الصفحة  

 

ــل معنون مؤقتاً " ــلس ــور غیر مس ــودة منش  Nuclear Forensics Analyticalالتحلیل الجنائي النووي؛ وأعدَّت مس
Techniquesنائي النووي) لتقدیمھ إلى لجنة المنشورات." (التقنیات التحلیلیة الخاصة بالتحلیل الج 

 النووي ومجاالت أخرى الترابط بین األمن أوجھ -دال
الـدولي لألمـان النووي  2021خالل اجتمـاعـاتھمـا المعقودة في تشـــــرین األول/أكتوبر   -119 ، وافق الفریق 

 A System View ofالمشـترك المعنون "والفریق االسـتشـاري المعني باألمن النووي على نشـر مسـودة تقریرھما 
Nuclear Security and Nuclear Safety — Identifying Interfaces and Building Synergies األمن النووي) "

 تحدید أوجھ الترابط وبناء أوجھ التآزر). —واألمان النووي من منظور نظامي 

 The Nuclear Safety and Nuclearن "المنشـــــور المعنو  2021وأصـــــدرت الوـكاـلة في آذار/ـمارس   -120
Security Interface: Approaches and National Experiences  "  :الترابط بین األمــان النووي واألمن النووي)

وأصـدرت الوكالة أیضـاً في أیلول/سـبتمبر   من سـلسـلة التقاریر التقنیة).  1000( العدد   النُُھج والخبرات الوطنیة)
 Managing the Interface between Safety and Security for Normal Commercialن "المنشــور المعنو  2021

Shipments of Radioactive Material  ــحن التجاري العادیة " (إدارة الترابط بین األمان واألمن أثناء عملیات الشـ
  من سلسلة التقاریر التقنیة).  1001للمواد المِشعَّة) (العدد  

 

من سلسلة التقاریر التقنیة واضعي السیاسات على تلبیة االحتیاجات فیما یتعلق   1001یُساعد العدد  -9- الشكل ألف
 باألمان النووي واألمن النووي أثناء عملیات شحن المواد المِشعَّة.

مان اجتماعاً تقنی�ا افتراـضی�ا بـشأن اـستخدام نُُھج تحلیل األ  2021وعقدت الوكالة في تـشرین األول/أكتوبر   -121
ألغراض األمن النووي وذلك لمناقـشة النُُھج المتبعة حالی�ا، مع التركیز على الـسبل المحتملة التي یمكن من خاللھا  

  استخدام الرؤى االحتمالیة والقطعیة لدعم اعتبارات األمن النووي.

نفیذ ســلســلة التقاریر  وأعدَّت الوكالة دورتین تدریبیتین بشــأن األنشــطة الطبیة والصــناعیة، وذلك لدعم ت -122
 التقنیة بشأن التبلیغ وإصدار األذون والتفتیش واإلنفاذ الرقابي ألغراض أمان المصادر المِشعَّة وأمنھا.
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 Safe and Secure End-of-Life Management ofوأـعدَّت الوـكاـلة مســـــودة وثیـقة تقنـیة معنوـنة مؤقـتاً " -123
Radioisotope Thermoelectric Generators) "  إدارة نـھاـیة عمر الموـلدات الكھرـبائـیة الحرارـیة الـعامـلة ـبالنـظائر

رة.  المِشعَّة بشكل مأمون وآمن)، سیجري العمل على تحسینھا من خالل اجتماعات استشاریة مقرَّ

وأـعدَّت الوـكاـلة مســـــودة نموذج إـعداد وثیـقة ـقدمتـھا إلى لجـنة إرشـــــادات األمن النووي واللـجان المعنـیة   -124
ألمان، ألغراض إعداد دلیل أمان مشــــترك ودلیل تنفیذي بشــــأن إدارة أوجھ الترابط بین األمان النووي  بمعاییر ا

 واألمن النووي.
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 التذییل باء
 2021أنشطة الوكالة المتعلقة بسلسلة معاییر األمان في عام  

أصــدرت الوكالة ســتة منشــورات ضــمن ســلســلة األمن النووي بعد اعتمادھا من لجنة إرشــادات األمن  -1
  النووي وھي كاآلتي:

التـھدیدات المحـتاط لـھا في التصـــــمیم وبیانات نماذج  التقییم الوطني لتـھدیدات األمن النووي ووصـــــف   •
 من سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة)؛  G-10) من العدد  Rev. 1(الصیغة المنقَّحة (  التھدیدات

• "Computer Security for Nuclear Security ــوبي ألغراض األمن النووي) (العدد -42" (األمن الحاس
G ادرة عن الوكالة)؛من سلسلة األمن النووي الص 

• "Model Academic Curriculum in Nuclear Security المنھاج األكادیمي النموذجي في مجال األمن) "
  من سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة)؛ T-12) من العدد  Rev. 1النووي) (الصیغة المنقَّحة (

• "Computer Security Techniques for Nuclear Facilities) " تقنیات األمن الحاســوبي المســتخدمة في
من ســلســلة األمن النووي الصــادرة عن  T-17) من العدد  Rev. 1المرافق النوویة) (الصــیغة المنقَّحة (

  الوكالة)؛

• "Enhancing Nuclear Security Culture in Organizations Associated with Nuclear and Other 
Radioactive Materialا ة والمواد  " (تعزیز ثـق المواد النووـی ة ـب ات المرتبـط ة األمن النووي في المنظـم ـف
 من سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة)؛  T-38المِشعَّة األخرى) (العدد  

 Handbook on the Design of Physical Protection Systems for Nuclear Material and Nuclearو" •
Facilities  40" (كتیب بـشأن تـصمیم نُُظم الحمایة المادیة للمواد النوویة والمرافق النوویة) (العدد-T  من

 سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة).

یات، وثالثة   -2 اـس لة األمن النووي، ووثائق األـس لـس یة من ـس اـس وواصـلت الوكالة اـستعراض المجموعة األـس
ــیات، لتحدید   ــتوى التوص ــورات على مس ،  ما إذا كانت ھناك حاجة إلى إجراء أي تنقیحات في األجل القریب منش

 .بمراعاة التوصیات الصادرة من لجنة إرشادات األمن النووي في ھذا الصدد

وأدرجت الوكالة جمیع معاییر األمان وإرشـادات األمن النووي التي صـدرت مؤخراً في منصـة الواجھة   -3
وجمیع المنشورات الصادرة عن الوكالة، ضمن سلسلة   مان واألمن النوویین.البینیة اإللكترونیة للمستخدم بشأن األ

  معاییر األمان، وضــمن ســلســلة األمن النووي، متاحة بالكامل ومحدَّثة ویمكن البحث فیھا كقاعدة معارف موحدة. 
القة بین  ، أدخلت تحســینات إضــافیة على الوظیفة التي تُتیحھا المنصــة، الخاصــة بالبحث عن الع2021وفي عام 

ورات. تخدمین على االنتقال من  المنـش اعد المـس ورات، وھي تـس وتتضـمن المنصـة معلومات عن العالقة بین المنـش
  منشور معیَّن إلى إرشادات وتوصیات أخرى ذات صلة واردة في منشورات أخرى.

تخدام المنـش -4 أن اـس ترجاع التعقیبات بـش ُن ھذه المنصـة أیضـاً من جمع وتخزین واـس ورات الحالیة في وتُمّكِ
لتین. لـس وتضـمن ھذه الوظیفة أن یكون أيُّ تنقیح لمعاییر األمان الصـادرة عن الوكالة أو لجزء من معاییر   كلتا الـس

ة فھي تضــمن أیضــاً االســتقرار   ره في إطار العملیات المتعلقة بالتعقیبات اآلنف ذكرھا، ومن ثمَّ األمان لھ ما یبّرِ
كما أنَّھ ســیتواصــل اســتخدام ھذه المنصــة إلجراء تنقیحات منتظمة لمعاییر   یة.ألجزاء المعاییر التي تبقى ســار

 األمان الصادرة عن الوكالة.
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