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٢٠١٤ شباط/فبراير ٢٧
 

عامتوزيع 
 عربي
األصل: انكليزي

 نشـرة إعالميــة

  
 

 

 وردت ٢٠١٣كانون األول/ديسمبر ١٨رسالة مؤرخة 
 من وفد االتحاد األوروبي لدى المنظمات الدولية في فيينا

 دعم االتحاد األوروبي ألنشطة الوكالة الدولية عن
 للطاقة الذرية في مجالي األمن والتحقق النوويين

 

 

  

ة  -١ فوية مؤرخ ذكرة ش ة م ت األمان مبر ١٨تلق انون األول/ديس دى  ٢٠١٣ك ي ل اد األوروب د االتح ن وف م
رار المجلس ا ق اً بھ اريخ  CFSP/2013/517 المنظمات الدولية في فيينا مرفق وبر  ٢١بت ، ٢٠١٣تشرين األول/أكت

ي  اد األوروب تراتيجية االتح ذ اس ار تنفي ي إط وويين وف ق الن ن والتحق الي األم ي مج ة ف م أنشطة الوكال أن دع بش
 لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل.

م طيه للعلم نص المذكرة الشفوية ومرفقھا. -٢   وبناًء على الطلب الوارد في تلك الرسالة، يعمَّ
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INFCIRC/859 
  الملحق

 

 االتحاد األوروبي

  وفد االتحاد األوروبي لدى المنظمات الدولية في فيينا

  

  

NV-Ares(2013)3696721  

ة  ة الوكال ى أمان ه إل ا تحيات ة في فيين ة في يھدي وفد االتحاد األوروبي لدى المنظمات الدولي ة الذري ة للطاق الدولي
وبر  ٢١فيينا، ويتشرف بأن يرفق طيه قراراً من المجلس اعتمده االتحاد األوروبي في  ، ٢٠١٣تشرين األول/أكت

ي لمكافحة  اد األوروب وويين، كجزء من استراتيجية االتح بشأن دعم أنشطة الوكالة في مجالي األمن والتحقق الن
  انتشار أسلحة الدمار الشامل.

ة رسمية من وسيك ة إعالمي ون وفد االتحاد األوروبي ممتناً لو تفضلتم بتعميم ھذه المذكرة الشفوية ومرفقھا كوثيق
  أجل إطالع الدول األعضاء في الوكالة على قرار المجلس.

ة ويغتنم وفد االتحاد األوروبي لدى المنظمات الدولية في فيينا ھذه الفرصة كي يعرب مجدداً ألمانة الوكالة الدول ي
  للطاقة الذرية في فيينا عن أسمى آيات تقديره.

  

  

  [توقـيع]

  [ختم]

  ٢٠١٣كانون األول/ديسمبر  ١٨فيينا في 

  

  

  صفحات ٨ – المرفق: قرار المجلس

  

  إلى: أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا

  



 

 

  القرارات

  CFSP/2013/517 المجلس قرار
  ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر  ٢١المؤرخ 

بشأن دعم االتحاد األوروبي ألنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجالي األمن والتحقق النوويين 
  وفي إطار تنفيذ استراتيجية االتحاد لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل

  

  إن مجلس االتحاد األوروبي،

  ) منھا،١(٣١) والمادة ٢(٢٦إذ يولي االعتبار لمعاھدة االتحاد األوروبي، وبخاصة المادة 

ة والسياسة  ي بالشؤون الخارجي ي المعن اد األوروب ل السامي لالتح دم من الممث راح المق ار لالقت ولي االعتب وإذ ي
  األمنية،

  وحيث إن:

ي   )١( د، ف د اعتم ي ق س األوروب مبر ١٢المجل انون األول/ديس ي ٢٠٠٣ ك اد األوروب تراتيجية االتح ، اس
امل ( دمار الش لحة ال ار أس ة انتش تراتيجية’لمكافح ة ‘االس ى قائم ا عل ث منھ وي الفصل الثال ي يحت )، الت

  بالتدابير التي يلزم اتخاذھا سواء داخل االتحاد أو في البلدان األخرى لمكافحة ھذا االنتشار.

يما االتحاد بصدد التنفيذ الفعلي لھذه اال  )٢( ا، والس واردة في الفصل الثالث منھ ستراتيجية وتفعيل التدابير ال
ة  ل الوكال ّددة األطراف، مث ا مؤسسات متع وم بھ دعم مشاريع محددة تق ة ل عن طريق إتاحة موارد مالي

  الدولية للطاقة الذرية (الوكالة).

ي   )٣( د، ف د اعتم س ق اني/نوفمبر ١٧المجل رين الث ترك ٢٠٠٣ تش ف المش أن  CFSP/2003/805، الموق بش
تحقيق عالمية االتفاقات المتعّددة األطراف وتعزيزھا في مجال منع انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل 

املة ١إيصالھا ات الضمانات الش رام اتفاق ى تشجيع إب ور، إل ة أم . ويدعو ذلك الموقف المشترك، في جمل
اد با ِزم االتح ة، وُيل ع الوكال افية م والت اإلض املة والبروتوك مانات الش ات الض ل اتفاق ى جع ل عل لعم

  والبروتوكوالت اإلضافية المعيار الذي يستند إليه نظام التحقق الخاص بالوكالة.

ي   )٤( د، ف د اعتم ايو  ١٧المجلس ق ترك ٢٠٠٤أيار/م راء المش طة  CFSP/2004/495، اإلج م أنش أن دع بش
تنفيذ استراتيجية االتحاد األوروبي لمكافحة الوكالة في إطار برنامجھا الخاص باألمن النووي وفي إطار 

  .٢انتشار أسلحة الدمار الشامل

 
  .٣٤، الصفحة ٢٠/١١/٢٠٠٣، المؤرخة OJ L 302الوثيقة  ١
  .٤٦، الصفحة ١٩/٥/٢٠٠٤، المؤرخة OJ L 182الوثيقة  ٢



 

 

ه  ١٨المجلس قد اعتمد، في   )٥( بشأن دعم أنشطة  CFSP/2005/574، اإلجراء المشترك ٢٠٠٥تموز/يولي
ر الوكالة في مجالي األمن والتحقق النوويين وفي إطار تنفيذ استراتيجية االتحاد األوروبي لمكافحة انتشا

  .٣أسلحة الدمار الشامل

بشأن دعم أنشطة  CFSP/2006/418، اإلجراء المشترك ٢٠٠٦يونيه حزيران/ ١٢المجلس قد اعتمد، في   )٦(
الوكالة في مجالي األمن والتحقق النوويين وفي إطار تنفيذ استراتيجية االتحاد األوروبي لمكافحة انتشار 

  .٤أسلحة الدمار الشامل

بشأن دعم أنشطة  CFSP/2008/314، اإلجراء المشترك ٢٠٠٨نيسان/أبريل  ١٤في  المجلس قد اعتمد،  )٧(
الوكالة في مجالي األمن والتحقق النوويين وفي إطار تنفيذ استراتيجية االتحاد األوروبي لمكافحة انتشار 

  .٥أسلحة الدمار الشامل

ة في  CFSP/2010/585، القرار ٢٠١٠أيلول/سبتمبر  ٢٧المجلس قد اعتمد، في   )٨( بشأن دعم أنشطة الوكال
ي لمكافحة انتشار أسلحة  اد األوروب ذ استراتيجية االتح وويين وفي إطار تنفي مجالي األمن والتحقق الن

  .٦الدمار الشامل

ة وخطة العمل بشأن   )٩( ان مجموعة الثماني اً لبي ة اإلشعاع وفق ى المصادر المشعة القوي ة عل تعزيز الرقاب
أمين المصادر المشعة، ا ام ت ان لع ة إيفي ي قم دت ف ي اعُتِم ى ٢٠٠٣لت اد، وسيسعى إل م االتح ، ھدف يھ

  تحقيقه من خالل التواصل مع البلدان األخرى.

د وافقت بتوافق اآلراء، في   )١٠( ة ق ة الذري ه  ٨الدول األطراف واالتحاد األوروبي للطاق ، ٢٠٠٥تموز/يولي
ة بھ واد النووي ة للم ة على تعديل اتفاقية الحماية المادي واد والمرافق النووي ا ليشمل الم دف توسيع نطاقھ

دول األطراف بإخضاع  زام ال ا، وإل اء نقلھ أثناء استخدامھا وخزنھا لألغراض السلمية محلياً، وكذلك أثن
  االنتھاكات للعقوبات الجنائية.

. وتتطلب من ٢٠٠٧تموز/يوليه  ٧االتفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرھاب النووي قد دخلت حيز النفاذ في   )١١(
  الدول األطراف َسنَّ تشريعات ُتجّرم األفعال اإلجرامية المنصوص عليھا في االتفاقية.

ات من   )١٢( رات الحيثي يَّن في فق ى  ٣الوكالة تسعى إلى تحقيق األھداف ذاتھا على النحو المب ذا  ١١إل من ھ
ة بالكامل من ا ووي الممول ا لألمن الن ذ خطتھ ك بتنفي تم ذل رار. وي ة لألمن الق لتبرعات لصندوق الوكال

  النووي.

ة   )١٣( ى تقوي ة إل االتحاد يشارك في عملية مؤتمر قمة األمن النووي وملتزم بأن يواصل تعزيز جھوده الرامي
ز  رة لتعزي الخطوات األخي اد ب ك الصدد. ويرحب االتح األمن النووي وبأن يساعد الدول األخرى في ذل

ة في برنامج الوكالة لألمن النووي وكذل ذي استضافته الوكال ووي ال ك المؤتمر الدولي المعني باألمن الن
. ويھدف االتحاد إلى الحفاظ على استدامة وفعالية تنفيذ اإلجراءات ٢٠١٣تموز/يوليه  ٥إلى ١الفترة من 

د من  ديم مزي زم بتق ووي، ويلت ة لألمن الن رارات المجلس بشأن دعم خطط الوكال ابقة وق المشتركة الس
 

  .٤٤، الصفحة ٢٣/٧/٢٠٠٥، المؤرخة OJ L 193الوثيقة  ٣
  .٢٠، الصفحة ١٧/٦/٢٠٠٦ ، المؤرخةOJ L 165الوثيقة  ٤
  .٦، الصفحة ٧/٨/٢٠٠٨، المؤرخة OJ L 212المصححة بالوثيقة  ٦٢، الصفحة ١٧/٤/٢٠٠٨، المؤرخة OJ L 107الوثيقة  ٥
  .١٠، الصفحة ١/١٠/٢٠١٠، المؤرخة OJ L 259الوثيقة  ٦



 

 

رة الدعم نظر وسيجري التنسيق عن كثب مع . ٢٠١٧-٢٠١٤اً العتماد خطة الوكالة لألمن النووي للفت
عاعية  ة واإلش ة والبيولوجي اطر الكيميائي ة بالمخ از المعني ز االمتي أن مراك ي بش اد األوروب ادرة االتح مب

ر من فعالية والنووية، وكذلك المبادرات والبرامج األخرى، من أجل تالفي االزدواجية وتحقيق أقصى قد
  التكاليف ومواصلة الحد من المخاطر.

ة والمعترف   )١٤( ا العريق التنفيذ التقني لھذا القرار ينبغي أن ُيسند إلى الوكالة التي يمكنھا، انطالقاً من خبرتھ
دان  ي البل درات ذات الصلة ف ن الق راً م زز كثي ووي، أن تع ن الن ال األم ي مج ع ف اق واس ى نط ا عل بھ

تھدفة. وال  ة المس ن خالل التبرعات لصندوق الوكال اد إال م دعمھا االتح ي ي اريع الت ل المش ن تموي يمك
ة  ة من تأدي ين الوكال لألمن النووي. وسوف تكون تلك التبرعات التي سيقدمھا االتحاد أداة فعالة في تمك
ن  ن األم ؤولياتھا ع اء بمس دان للوف ود البل م جھ ق دع ن طري ووي ع ن الن ال األم ي مج ي ف دور رئيس

  لنووي، على النحو المعترف به أيضاً في إطار عملية مؤتمر قمة األمن النووي،ا

  

  قد اعتمد ھذا القرار:

  ١المادة 

ار   -١ ة انتش ي لمكافح اد األوروب تراتيجية االتح ن اس ة م ي لعناصر معين وري والعمل ذ الف راض التنفي ألغ
ز األھداف أسلحة الدمار الشامل، يدعم االتحاد أنشطة الوكالة في مجالي  وويين من أجل تعزي األمن والتحقق الن

  التالية:

ات   (أ) ا اتفاق ا فيھ ووي، بم ن الن ار واألم دم االنتش ة لع كوك الدولي ة الص ق عالمي ي تحقي دماً ف ي ق المض
  الضمانات الشاملة والبروتوكوالت اإلضافية الخاصة بالوكالة؛

تعزيز حماية المواد والمعدات الحساسة لالنتشار والتكنولوجيا ذات الصلة، مع تقديم المساعدة التشريعية   (ب)
  والرقابية في مجال األمن النووي والضمانات؛

  تقوية الكشف عن االتـّجار غير المشروع بالمواد النووية والمواد المشعـّة األخرى والتصّدي له.  (ج)

  المناظرة لتدابير االستراتيجية، إلى ما يلي: تھدف مشاريع الوكالة،  -٢

 ت المجلس،ضمان استدامة وفعالية الدعم المقدم من خالل اإلجراءات المشتركة السابقة وقرارا  

 ،تعزيز البنى األساسية المحلية الداعمة لألمن النووي لدى الدول  

 ،تعزيز األطر التشريعية والرقابية الخاصة بالدول  

  األمن النووي للمواد النووية والمواد المشعة األخرى،تعزيز نظم وتدابير  

  واد المشعة ة والم واد النووي دول في مجال التعامل مع الم تعزيز البنى األساسية والقدرات المؤسسية لل
  األخرى غير الخاضعة للتحكم الرقابي،



 

 

 ك  اإللكترونيالتوعية بجرائم الفضاء  دعم ة تل ى مواجھ دول عل التي تمس األمن النووي وتعزيز قدرة ال
  الجرائم والتصدي لھا،

  ام توى النظ ات مس تحكم الصناعي وتكنولوجي يم ال دعم تقي افية ل ة إض درة مختبري وير ق يتط  اإللكترون
المتصلة بالمجال النووي، واستغالل  اإللكترونيالمستخدمة لتحديد مواطن الضعف حيال جرائم الفضاء 

دابير التعويض  وزيادة الوعي بتلك القضايا، بوسائل تشمل المشاركة في التبادالت اإلقليمية، واستخدام ت
  أو االستصالح.

ى أساس مختلف  ة لالحتياجات وعل يم شامل من الوكال ويختار المجلس الدول والمشاريع المتلقية على أساس تقي
  ى بھدف ضمان أن يكون لإلجراء أقصى تأثير. االعتبارات األخر

ل للمشاريع.   ويرد في المرفق وصف مفصَّ

  ٢المادة 

ة (  -١ ة والسياسة األمني ل السامي’يتولى الممثل السامي لالتحاد األوروبي المعني بالشؤون الخارجي ) ‘الممث
  مسؤولية تنفيذ ھذا القرار.

رة ( تتولى الوكالة، بوصفھا الجھة المنفذة، تنفيذ  -٢ ا في الفق ادة ٢المشاريع المشار إليھ ؤدي ١) من الم . وت
ة مع  ات الالزم ذا الغرض الترتيب ل السامي لھ رم الممث ل السامي. ويب ھذه المھمة تحت مسؤولية الممث

  الوكالة.

  ٣المادة 

 ٨ ٠٥٠ ٠٠٠ھو  ١) من المادة ٢يكون المبلغ المرجعي المالي لتنفيذ المشاريع المـُشار إليھا في الفقرة (  -١
  يورو.

رة   -٢ يَّن في الفق غ المب لة من المبل ة  ١ُتدار النفقات المموَّ ى الميزاني ة عل اً لإلجراءات والقواعد المنطبق وفق
  العامة لالتحاد.

رة   -٣ ي الفق ا ف ار إليھ ات المش ليمة للنفق ى اإلدارة الس اق ١تشرف المفوضية عل ذا الغرض اتف رم لھ . وتب
ة. وينص اتف ع الوكال ل م ا يتناسب تموي اد، بم اھمة االتح راز مس ة إب ى أن تضمن الوكال ل عل اق التموي

  وحجمھا.

ذا  ٣تسعى المفوضية إلى إبرام اتفاق التمويل المشار إليه في الفقرة   -٤ في أقرب وقت ممكن بعد بدء نفاذ ھ
  القرار. وتبلغ المجلس بأي صعوبات في تلك العملية وبتاريخ إبرام اتفاق التمويل.

  

  

  



 

 

  ٤المادة 

ة.   -١ ھا الوكال دُّ ة ُتِع ارير منتظم ى أساس تق يقدم الممثل السامي إلى المجلس تقريراً عن تنفيذ ھذا القرار عل
  وُتَشكِّل ھذه التقارير أساس التقييم من قَِبل المجلس.

  .١) من المادة ٢تقدم المفوضية معلومات عن الجوانب المالية لتنفيذ المشاريع المشار إليھا في الفقرة (  -٢

  ٥المادة 

  يبدأ سريان ھذا القرار في ذات يوم اعتماده.

د  ٣٦وينتھي سريانه بعد  اريخ  ١٢شھراً من تاريخ إبرام اتفاق التمويل بين المفوضية والوكالة أو بع شھراً من ت
  اعتماده ما لم ُيبرم اتفاق تمويل قبل حلول ذلك التاريخ.

  .٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر ٢١تحرر في لكسمبورغ في 

  

  عن المجلس

  الرئيسة

  كاثرين أشتون

  

  



 

 

  المرفق

  دعم االتحاد األوروبي ألنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجالي األمن والتحقق النوويين
  وفي إطار تنفيذ استراتيجية االتحاد األوروبي لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل

  أھلية واختيار الدول المتلقية

ي في  تشمل دان األخرى الت الدول المؤھلة لتلقي الدعم بموجب ھذا القرار جميع الدول األعضاء في الوكالة والبل
ة،  راح من الوكال ى اقت اًء عل اد، بن رار الحق من االتح اً بصدور ق ووي، رھن حاجة إلى دعم في مجال األمن الن

  بشأن اإلجراء ذي األولوية.

ة لالحتياجات ريع وسيتم اختيار الدول المتلقية والمشا التي سيجري تنفيذھا فيھا على أساس تقييم شامل من الوكال
اد  ة في مجلس االتح ات المعني رار) من جانب الھيئ يم وإعداد الق ة التقي واالعتبارات األخرى ذات الصلة (مرحل

درة االتحاد وسيجري التنسيق عن كثب مع مبااألوروبي، بھدف ضمان أن يكون لإلجراء أقصى قدر من التأثير. 
ادرات  ذلك المب األوروبي بشأن مراكز االمتياز المعنية بالمخاطر الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية، وك
ن  د م لة الح اليف ومواص ة التك ن فعالي در م ق أقصى ق ة وتحقي ي االزدواجي ل تالف ن أج رى، م رامج األخ والب

ددة بم طة مح ي أنش وال ف تخدم األم اطر. وسوف تس بق المخ اور المس اً بالتش اد ورھن ات االتح ع أولوي ق م ا يتف
  المنتظم.

  وسوف تنفذ المشاريع في الدول المتلقية ويمكن أن تشمل أنشطة في المجاالت السبعة التالية:

  استدامة وفعالية الدعم المقّدم من خالل اإلجراءات المشتركة السابقة وقرارات المجلس؛  -١

  عمة لألمن النووي في الدول؛تعزيز البنية األساسية الدا  -٢

  تعزيز األطر التشريعية والرقابية الخاصة بالدول؛  -٣

  تعزيز نظم وتدابير األمن النووي للمواد النووية والمواد المشعـّة األخرى؛  -٤

ر   -٥ ة والمشعة غي واد النووي دول في مجال التعامل مع الم درات المؤسسية لل ى األساسية والق تعزيز البن
  حكم الرقابي؛الخاضعة للت

ك  اإللكترونيدعم التوعية بجرائم الفضاء   -٦ ة تل ى مواجھ دول عل التي تمس األمن النووي وتعزيز قدرة ال
  الجرائم والتصدي لھا؛

  المتصلة بالمجال النووي. اإللكترونيالقدرة المختبرية على التصدي لجرائم الفضاء   -٧

  

  

  



 

 

  مرحلة التقييم وإعداد القرار -أوالً 

  الغرض

  ة دان المعني ي البل ووي ف ن الن ز األم ل تعزي ن أج ة م دول المتلقي ات ال ة، الحتياج ه الوكال يم، تجري تقي
رار  ايير الموضوعة بموجب الق ة والمع يم CFSP/2010/585باستخدام المنھجي ذا التقي . وسوف يغطي ھ

  المعايير ذات الصلة في كل المجاالت السبعة المذكورة أعاله.

 ذ استخدام نتائج التقيي يتم تنفي ي س دول الت ار ال ارات األخرى ذات الصلة كأساس الختي م الشامل واالعتب
  المشاريع فيھا.

  النتائج

  ة إلقاء نظرة عامة على تقييم االحتياجات لدعم األمن النووي في الدول المتلقية، سواء على مستوى الدول
ا من التطب ل أو غيرھ ا أو في فرادى المرافق أو األماكن أو وسائل النق ي ُتستخَدم أو تخزن فيھ ات الت يق

تحكم  ر الخاضعة لل واد غي ة للتعامل مع الم ة األساسية الالزم ك البني المواد النووية والمشعة، بما في ذل
  الرقابي.

  دول ة تتضمن ال دم قائم ة والمشاريع، وتق دول المتلقي ذكورة أعاله ال تحدد في كل المجاالت السبعة الم
  حتياطياً (األولوية الثانية) لتلقي الدعم بموجب ھذا القرار.والجھات المتلقية المقترحة ا

ى أساس المساھمة بنسبة  ذا العمل عل اليف ١وسوف تتولى الوكالة جانباً من ھ ل مجموع تك اً من تموي % تقريب
  المشروع المستوفية للشروط. وسيجري االضطالع بھذا العمل على أساس خبرة الوكالة في الموضوع.

 ً   نفيذ المشاريع ذات األولويةمرحلة ت -ثانيا

  المشتركة السابقة وقرارات المجلساستدامة وفعالية الدعم المقّدم من خالل اإلجراءات   :١المجال رقم 

  الھدف االستراتيجي

ة  ى أساس خطط الوكال رارات المجلس عل ابقة وق تركة الس ذ اإلجراءات المش ة تنفي تدامة وفعالي ى اس اظ عل الحف
  الرامية إلى ما يلي:

  ة أو واد النووي ا تكون الم الم، أينم ع أنحاء الع ال في جمي ق أمن فع ة لتحقي ود العالمي المساھمة في الجھ
ق  ا، عن طري غيرھا من المواد المشعة قيد االستخدام والتخزين و/أو النقل، وكذلك المرافق المرتبطة بھ

ووي فع ى إرساء أمن ن ه من خالل دعم الدول، بناًء على طلبھا، في جھودھا الرامية إل اظ علي ال والحف
  المساعدة على بناء القدرات والتوجيه وتنمية الموارد البشرية وتحقيق االستدامة والحد من المخاطر.

  اون ز التع ذھا، وتعزي ووي وتنفي األمن الن ة ذات الصلة ب ة الدولي د بالصكوك القانوني المساعدة على التقيُّ
ى نحو من الدولي وتنسيق المساعدة المقدمة من خالل الب ة األخرى عل ادرات الدولي ة والمب رامج الثنائي

ي  ات الت ة وللتطبيق شأنه أن يسھم أيضاً في التمكين من االستخدام المأمون واآلمن والسلمي للطاقة النووي
  ُتستخَدم فيھا مواد مشعة.



 

 

  دى يم والمعلومات الموجودة ل ة ومن تحديد الدول المتلقية عن طريق الجمع بين نتائج بعثات التقي الوكال
  خالل المناقشات بين الدولة والوكالة.

  الغرض

  ك ا في ذل ا، بم ضمان استدامة اإلجراءات المشتركة السابقة وقرارات المجلس واستمرار فعاليتھا وأثرھ
  أو اإلعادة إلى بلد المنشأ. تجميعالنظم التقنية والقدرات البشرية وأنشطة ال من خالل

  دة االستفادة من الدعم واألنشطة على المستويات الدولية واإلقليمية والوطنية لتوفير الموارد البشرية الجي
  والدعم التقني والعلمي عن طريق استخدام الموارد بكفاءة. 

  النتائج

 . تقييم استدامة وفعالية وتأثير المھام المنفذة من خالل اإلجراءات المشتركة السابقة وقرارات المجلس  

 ى تطوير وتوفير نظام لضمان ا ي حصلت عل دول الت لجودة، بما في ذلك اختباره وتنفيذه التجريبي في ال
  دعم لألمن النووي.

  ووي أو ينات المقصودة في األمن الن تدامة التحس ى اس اظ عل ة للحف تحديد المساعدات اإلضافية المطلوب
  ضمان استدامتھا.

 وفير درة  ت د من المساعدة إلنشاء ق وظفين، من خالل مزي اءة الم دات وكف ى أداء المع اظ عل دعم للحف ال
ذلك  ة، وك ات التالف تبدال المكون ل أو اس دات المصابة بخل دات، أو إصالح المع ى صيانة المع ة عل محلي

  ضمان مشاركة الدول قدر المستطاع في جھود بناء القدرات اإلقليمية.

 الموظفين األكفاء من خالل توفير التدريب والتعليم. الوصول الموثوق إلى  

  تعزيز البنية األساسية المحلية الداعمة لألمن النووي في الدول  :٢المجال رقم 

  الھدف االستراتيجي

ة تساعد برامج الوكالة الدول على دمج أنشطة كثيرة تكفل استدامة تحسينات األمن النووي.  دم المساعدة لتنمي وُتق
وارد ا ة الم ة مجموع ل معالج ن أج ة م ة األكاديمي رامج التعليمي دريب والب رامج الت مل ب و يش ى نح رية عل لبش

ن  دعم األم ز ل وير مراك ي تط ة ف دول الراغب ى ال دعم إل ة أيضاً ال دم الوكال ة. وتق ة واإلقليمي ؤوليات الوطني المس
ي من  دعم التقن وفير خدمات ال وارد البشرية وت ة الم ووي، بغرض تيسير تنمي ى الن دات والصيانة عل ل المع قبي

  المستويين الوطني واإلقليمي.

  الغرض

  اون والتنسيق مع السلطات المختصة وضع واستعراض خطة وطنية متكاملة لدعم األمن النووي، بالتع
ن  ز األم اس لتعزي ارية كأس ات استش يم بعث ي، وتنظ اد األوروب ادرات االتح ن مب ا م ة وغيرھ ي الدول ف

  النووي في الدولة.



 

 

  و ى النح رية عل وارد البش ة الم ي، وتنمي ي والعلمي المحل دعم التقن وفر ال ى ضمان ت دول عل اعدة ال مس
  الالزم لتحقيق أمن نووي مستدام وفعال.

  النتائج

  ة املة الخاص ات الش ووي تناسب االحتياج ن الن دعم األم ة ل ة متكامل ط وطني تعراض خط وضع أو اس
  زمة لتعزيز األمن في الدولة.بالدولة وتحدد االستنباطات والتوصيات الال

  ة از التابع تنسيق األنشطة المتصلة بإرساء مركز وطني لدعم األمن النووي باالشتراك مع مراكز االمتي
ة، واألنشطة األخرى  عاعية والنووي ة واإلش ة والبيولوجي اطر الكيميائي ة بالمخ ي المعني اد األوروب لالتح

  ذات الصلة في المناطق المالئمة.

 اد توفير الم ووي، من أجل تشجيع إيج عدات وخدمات الخبراء لدعم إرساء مراكز وطنية لدعم األمن الن
ينھا  تفادة وأفضل الممارسات لمواصلة تحس دروس المس ووي وتيسير استخدام ال ثقافة مناسبة لألمن الن

  وتطبيقھا على المنظور الكيميائي والبيولوجي واإلشعاعي والنووي األوسع.

  يز األطر التشريعية والرقابية الخاصة بالدولتعز  :٣المجال رقم 

  الھدف االستراتيجي

ووي.  ن الن المي لألم ار الع دعم اإلط ووي ل ن الن ادات األم يات وإرش ن توص املة م ة ش ة مجموع وفر الوكال ت
ى  راء االستشارية إل ات الخب دول، مجموعة من بعث ى طلب ال اًء عل ة، بن وباستخدام تلك اإلرشادات، تنظم الوكال

د الدو ة وتيسير التقي ة الوطني ة والرقابي ز األطر القانوني ل، لتقديم المساعدة التشريعية المتخصصة من أجل تعزي
  بالصكوك القانونية الدولية ذات الصلة باألمن النووي وتنفيذھا.

  الغرض

  ادل أفضل الممارسات ى تطوير تب دول عل درة ال ذلك ق ة، وك ة الوطني ز األطر التشريعية والرقابي تعزي
تحكم اإل واد المشعة األخرى الخاضعة لل ة والم قليمية، المنطبقة على أي سلطة معنية بأمن المواد النووي

  الرقابي أو غير الخاضعة له.

 د ة  تزوي ة واإلقليمي ا الوطني اء بالتزاماتھ ى الوف اعدتھا عل ة لمس ث التكلف ن حي ة م ائل فعال دول بوس ال
والدولية، ووضع صكوك ملزمة وصكوك قانونية دولية، بما في ذلك اتفاقات الضمانات والبروتوكوالت 

  اإلضافية، وااللتزام بالصكوك القانونية غير الملزمة.

  النتائج

 املة ومتسقة تغطي األمن تحقيق زيادة في عدد ال دول التي تشرع في وضع واعتماد تشريعات وطنية ش
آزر  النووي، والضمانات، واألمان، والمسؤولية عن األضرار النووية، بما في ذلك ما يقوم منھا على الت
اون في  ي للتع اد األوروب ل أداة االتح اد من خالل أدوات من قبي مع اإلجراءات المنفذة من جانب االتح

ووي ميد ل االنضمام، وتشجيع إدراج األمن الن ي للمساعدة قب اد األوروب ووي، وأداة االتح ان األمان الن
  بوصفه اعتباراً رئيسياً بالنسبة للدول التي تبدي اھتماماً بإطالق برامج للقوى النووية.



 

 

 ة لألم ة الدولي ل الخدم ة، مث يم الخاصة بالوكال راء من خالل خدمات التقي ووي، تقديم مشورة الخب ن الن
ية  ة األساس ل للبني تعراض المتكام ة االس ة، وبعث ة المادي ة بالحماي ة المعني ارية الدولي ة االستش والخدم
ة  النووية، وخدمة االستعراضات الرقابية المتكاملة، والخدمة االستشارية للنظام الحكومي لحصر ومراقب

ه في المواد النووية، وغيرھا من الخدمات االستشارية، وكذلك المعدا ت والتدريب على النحو المشار إلي
  النتائج الموثقة.

  ذ ا تنفي ديلھا و/أو أعلنت اعتزامھ ة وتع واد النووي ة للم ة المادي ة الحماي زيادة عدد الدول التي تتقيد باتفاقي
  الصكوك القانونية الدولية الداعمة إلطار األمن النووي.

 ة قواعد تعزيز البنى األساسية الرقابية الوطنية لألمان اإل شعاعي وأمن المواد المشعة بما يتفق مع مدون
  السلوك بشأن أمان المصادر المشعة وأمنھا واإلرشادات بشأن استيراد المصادر المشعة وتصديرھا.

  دول ين ال ة ب تعزيز األطر التشريعية الوطنية لتنفيذ اتفاقات الضمانات والبروتوكوالت اإلضافية المبرم
  تعلق بتنفيذ نظام حكومي شامل لحصر ومراقبة المواد النووية.والوكالة، والسيما فيما ي

  تعزيز نظم وتدابير األمن النووي للمواد النووية والمواد المشعـّة األخرى  :٤المجال رقم 

  الھدف االستراتيجي

وطني من خالل أنشطة المي وال ووي الع اھمتھا في تحسين األمن الن  ستواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية مس
واد المشعة  ة والم واد النووي ى الحد من خطر استخدام الم ة إل ا الرامي ا، في جھودھ تدعم الدول، بناًء على طلبھ
األخرى أثناء استخدامھا وتخزينھا و/أو نقلھا، في أعمال إيذائّية. ويلزم دعم نظم األمن النووي الوطنية من خالل 

وفير ووي من أجل ت دعم األمن الن ة ل ة  إنشاء مراكز وطني وطني بطريق دريب ال وارد، وتيسير الت قاعدة من الم
ة  نظم التقني زة الكشف عن اإلشعاعات وال ال ألجھ منھجية، وتوفير الدعم التقني المحدد المطلوب لالستخدام الفع

  األخرى لألمن النووي وصيانتھا.

  الغرض

 واد اإلش ة والم واد النووي عاعية األخرى والمرافق تعزيز خط الدفاع األول في الدولة من خالل أمن الم
  ونظم النقل المتصلة بھا.

  تحديد موقع المصادر المشعة والتعرف عليھا في الظروف التي تشير إلى وجود حاجة لتكييف المصادر
أ أو  د المنش ى بل ا إل ك إعادتھ ي ذل ا ف ارة، بم دان المخت ي البل ة ف ة وآمن زين مأمون اكن تخ ى أم ا إل ونقلھ

د.   إعادتھا إلى الُمَورِّ

 ة تعز نظم القائم ز ال ك تعزي ا في ذل ة، بم واد النووي ة الم يز النظم التقنية واإلدارية المنّفذة لحصر ومراقب
ا في  لحصر ومراقبة المواد النووية، التي أنشئت لتنفيذ اتفاقات الضمانات والبروتوكوالت اإلضافية، بم

د ات تق ن التزام د م دودة، والح ة مح رامج نووي ديھا ب ي ل دول الت ي ال ك ف ا يسمى ذل اً لم ارير وفق يم التق
  "بروتوكوالت الكميات الصغيرة" الملحقة باتفاقات الضمانات الخاصة بھا.



 

 

  ك ارة، أو إنشاء تل دول المخت تعزيز السجالت الوطنية للمواد المشعة والمواد والمصادر الموجودة في ال
  السجالت عند االقتضاء.

  النتائج

  ة ة المتعلق ة المادي دابير للحماي ذ ت ة تنفي ارة، والمتعلق ة مخت اكن نووي ق وأم ي مراف ة ف المواد النووي ب
ات  ناعية، أو النفاي ة أو الص تخدامات الطبي ل االس ة (مث ر النووي ات غي ي التطبيق عة ف ادر المش بالمص

  المشعة)، بوسائل تشمل تعزيز تبادل أفضل الممارسات على المستوى اإلقليمي عند االقتضاء.

 ة  الحد د من الحماي ي ظروف صعبة من خالل مزي ئة عن وجود مصادر مشعة ف من المخاطر الناش
ة داخل  ة وآمن المادية الفعالة لتلك المصادر أو، حسب االقتضاء، تفكيكھا ونقلھا إلى أماكن تخزين مأمون

  الدولة أو في دول مختارة أخرى.

 ة من خالل الحد من عدد المصادر المشعة في الظروف الخارجة عن السيطر ر الخاضعة للحماي ة وغي
  دعم الحمالت الوطنية للبحث عن تلك المصادر وتأمينھا في الدول المختارة.

  إنشاء وصيانة نظم تقنية وإدارية فعالة لحصر ومراقبة أمن المواد النووية، بما في ذلك من خالل إنشاء
نظم ا ز ال ة، و/أو تعزي واد النووي ن الم ة أم دة لحصر ومراقب ات نظم جدي ذ اتفاق ى تنفي ادرة عل ة الق لقائم

  الضمانات والبروتوكوالت اإلضافية، على نحو يشمل الدول التي لديھا "بروتوكوالت كميات صغيرة".

  ة ة المادي ال للحماي ذ نظام فع موظفون مدربون في الدول المؤھلة لتلقي الدعم من أجل زيادة احتمال تنفي
  والحفاظ عليه.

ى  :٥ رقم المجال ز البن ة  تعزي واد النووي ع الم ل م ال التعام ي مج دول ف ية لل درات المؤسس ية والق األساس
  والمشعة غير الخاضعة للتحكم الرقابي

  الھدف االستراتيجي

اس  ة الن ل حماي ن أج ة، م ووي الوطني ن الن درات األم ز ق دول لتعزي ى ال ة إل ن الوكال دعم م ديم ال لة تق مواص
ووي  ة من أحداث األمن الن تحكم والممتلكات والبيئ ر خاضعة لل واد مشعة أخرى غي ة أو م واد نووي ة بم المتعلق

الء األول ع إي ة، م ين للوكال ن مھم داث دوري ك األح واد والتصدي لتل ك الم ل كشف تل ابي. ويمث ة والرق ة لتنمي ي
ة الرئي سية القدرات الوطنية على المراقبة الفعالة للحدود والحماية من مخاطر األفعال اإليذائّية في األحداث العام

  والتصدي لھا.

  الغرض

تعزيز قدرات الدول على منع األفعال اإلجرامية أو المتعمدة غير المصرح بھا المنطوية على مواد نووية أو مواد 
اس ة الن ا وحماي ال والتصدي لھ ك األفع ابي، والكشف عن تل تحكم الرق والممتلكات  مشعة أخرى غير خاضعة لل

  ليمية، حيثما أتيحت.منھا، بما في ذلك من خالل جھود بناء القدرات اإلق ة والمجتمعوالبيئ

  



 

 

  النتائج

 .تنفيذ البنية األساسية المؤسسية إلدارة المواد غير الخاضعة للتحكم الرقابي  

 .تطوير وتنفيذ ھيكل وطني للكشف عن أحداث األمن النووي  

  إرساء قدرة محلية فعالة إلدارة أماكن وقوع الجرائم اإلشعاعية وتحديد خيار األدلة الجنائية النووية الذي
اً، للب ا يكون ممكن ة ليتسم بالكفاءة وفعالية التكلفة (تتاح االستنباطات أيضاً، حيثم دان األخرى في المنطق

  المعنية).

يدعم التوعية بجرائم الفضاء   :٦ رقم المجال ى  اإللكترون دول عل درة ال ز ق ووي وتعزي التي تمس األمن الن
  مواجھة تلك الجرائم والتصدي لھا

  الھدف االستراتيجي

رامج  ذ ب ا كي تطور وتنف اج إليھ ي تحت تسعى الوكالة إلى تزويد الدول بالموارد الضرورية والخبرة الخارجية الت
ال  ع األفع ى من دعم عل ز ال امل. ويرك ووي الش ن الن ز األم ل تعزي ن أج ات م ة المعلوم وبي وحماي ن الحاس لألم

ى إزال ى الحاسوبية التي يمكن أن تفضي بطريق مباشر أو غير مباشر إل واد مشعة أخرى عل ة أو م واد نووي ة م
ا، وسرقة  ق المتصلة بھ واد اإلشعاعية األخرى أو المراف ة أو الم واد النووي ه، وتخريب الم ر مصرح ب نحو غي

  معلومات نووية حساسة.

  الغرض

  ة ألمن الفضاء رامج الوطني ز الب ضمان حصول الدول على ما يلزم من دعم تقني وموارد بشرية لتعزي
ذ  اإللكتروني ات لتنفي وطني، باستخدام أحدث التكنولوجي ووي ال ضد التھديدات التي تؤثر على األمن الن

  .اإللكترونيعمليات الحماية والكشف واالستعادة المتعلقة بالفضاء 

  ة األساسية اإللكترونيتعزيز النظم التقنية واإلدارية للحماية من األنشطة ي تستھدف البني ة الت ة اإلجرامي
  نحو يشمل مواد نووية ومواد مشعة أخرى والمرافق المتصلة بھا وأنشطة نقلھا.الحرجة، على 

  ا دود فيم ابرة للح ى التصدي للقضايا الع اعدة عل ات والمس م المعلوم زز تقاس ة تع بكات وطني وير ش تط
  .اإللكترونييتصل بأمن الفضاء 

  النتائج

  ة والكشف عنھا والتصدي لھا.اإللكترونيإنشاء نظم شبكات تقنية وإدارية وطنية فعالة لمنع الھجمات  

  ة اإللكترونيتحسين تقاسم المعلومات في نظم المعلومات اإلقليمية والدولية بشأن أنشطة الجرائم ة المتعلق
  بالتھديدات القائمة والمستجدة.

  ة.اإللكترونيتحسين التعاون بين الدول العتقال ومالحقة مرتكبي أحداث الجرائم  



 

 

 ة تركيب أجھزة للحد من "ا ى الجريم ك من حيث اإللكترونيلتكلفة التبعية" المترتبة عل دول، وذل ة في ال
اليف  اليف التصدي، وتك ة، وتك ة الفكري ى الملكي التكلفة المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن التعدي عل

  االستعادة. 

  ة.اإللكترونيتعزيز نظم األمن النووي الوطنية عن طريق الحد من أنشطة وتھديدات الجريمة  

  وفر مستوى تحسين الشراكة مع شركاء الصناعة وفيما بينھم من أجل استحداث تكنولوجيات وخدمات ت
  ة.اإللكترونيأعلى من الدفاع وقدرة أكبر على مواجھة الجريمة 

  المتصلة بالمجال النووي. اإللكترونيالقدرة المختبرية للتصدي لجرائم الفضاء   :٧ رقم المجال

  الغرض

ات مستوى النظام  تحكم الصناعي وتكنولوجي يم ال دعم تقي يتطوير قدرة مختبرية إضافية ل المستخدمة  اإللكترون
وعي  اإللكترونيلتحديد نقاط الضعف في مواجھة جرائم الفضاء  ادة ال ووي، واستغالل وزي المتصلة بالمجال الن

  ستصالحية.استخدام التدابير التعويضية أو االبتلك القضايا، بوسائل تشمل المشاركة في التبادالت اإلقليمية، و

  النتيجة

نظم  ات مستوى ال ة الصناعية وتكنولوجي يم الرقاب ى تقي ة عل واطن اإللكترونيتطوير القدرة المختبري ة لمعالجة م
  ة المرتبطة بالمجال النووي ألغراض التعليم والتدريب.اإللكترونيالضعف حيال الجريمة 




