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  في تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية
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  تنظيم أعمال المؤتمر -ألف

              ً                 الوديع، مؤتمرا  لألطراف في تـعدـيل عـقد الـمدير الـعام للوـكاـلة اـلدولـية للـطاـقة اـلذرـية (الوـكاـلة)، بصـــــفـته   -1
ــى الفقرة  ــيغتها المعد لة،    16من المادة  1اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية بمقتضــ                          َّ     من االتفاقية بصــ

نيســــان/أبريل   1آذار/مارس إلى    28وذلك في مقر الوكالة الرئيســــي في فيينا بالنمســــا في الفترة من 
ــتعرض المؤتمر تنفيذ  .2022 ــيغتها المعد لة ومدى مالءمتها من حيث الديباجة وكامل  واسـ                       َّ                                       االتفاقية بصـ

  جزء المنطوق والمرفقان، في ضوء الحالة السائدة حينئذ؛

                    ً من ـهذه األطراف أطراـفا   129    ً                    طرـفا  في االتـفاقـية، وـكان   164، ـكان هـناك 2022آذار/ـمارس  28وحتى  -2
       ً            أيضا  في التعديل.

الية في تعديل االتفاقية (يـشار إلى ذلك فيما يلي بــــــ"المؤتمر") في الت  106         ِّ              وـشارك ممث  لو األطراف الــــــ  -3
االتحاد الروسـي؛ وأذربيجان؛ واألرجنتين؛ واألردن؛ وأرمينيا؛ وإسـبانيا؛ وأسـتراليا؛ وإسـتونيا؛    الفعالية:

ل؛ وإكوادور؛ و ا؛ وأوروغواي؛   وإســـــرائـي دونيســــــي دة؛ وإـن ة المتـح ارات العربـي ا؛ واإلـم انـي ا؛ وألـم انـي ألـب
ــتان؛ والبرازيل؛ والبرتغال؛  وأو ــلندا؛ وإيطاليا؛ وباراغواي؛ وباكس ــتان؛ وأوكرانيا؛ وآيرلندا؛ وآيس زبكس

وبلجيكا؛ وبلغاريا؛ وبنغالديش؛ وبنما؛ وبوتـسوانا؛ وبوركينا فاـسو؛ والبوـسنة والهرـسك؛ وبولندا؛ وبيرو؛ 
ــيكية؛ والجمهورية  وتايلند؛ وتركيا؛ وتونس؛ والجبل األســود؛ والجزائر؛ وجزر القمر؛ والجم هورية التش

ا؛   ا؛ وجورجـي دوـف ة موـل ا؛ وجمهورـي ة كورـي ة؛ وجمهورـي ة العربيـة الســـــورـي دومينيكيـة؛ والجمهورـي اـل
ــلفادور؛   ــيا؛ والس ــانت لوس ــانت كيتس ونيفس؛ وس ــطين؛ ورواندا؛ ورومانيا؛ وس والدانمرك؛ ودولة فلس

ا؛ وشــيلي؛ وصــربيا؛ والصــين؛ وســلوفاكيا؛ وســلوفينيا؛ وســنغافورة؛ والســنغال؛ والســويد؛ وســويســر
ان؛   ام؛ وقبرص؛ وقطر؛ وقيرغيزســــــت دا؛ وفيـيت ـن ــا؛ والفلبين؛ وفنلـن ا؛ وفرنســـ اـن ان؛ وـغ وـطاجيكســــــت
وكازاخـستان؛ والكاميرون؛ وكرواتيا؛ وكندا؛ وكوبا؛ وكوـستاريكا؛ وكولومبيا؛ والكويت؛ وكينيا؛ والتفيا؛ 

ــتاين؛ ولكســــمبرغ؛ وليبيا؛ وليتوانيا؛ ومالطة؛ و مدغشــــقر؛ والمغرب؛ والمكســــيك؛ ومالوي؛ ولختنشــ
والمملـكة العربـية الســـــعودـية؛ والمملـكة المتـحدة؛ وموريـتانـيا؛ وـناميبـيا؛ والنرويج؛ والنمســـــا؛ والنيجر؛ 
ونيجيرـيا؛ ونيـكاراغوا؛ ونيوزيلـندا؛ والهـند؛ وهنـغارـيا؛ وهولـندا؛ والوالـيات المتـحدة األمريكـية؛ والـياـبان؛  

  .واليوراتوم؛ واليونان

من النـظام اـلداخلي للمؤتمر، شـــــارك في المؤتمر، بصــــــفة مراقبين، ممثلو    5من الـمادة  1 ً         ا  للفقرة  ووفقـ  -4
ــ  ــت أطرافا  في التعديل:  17الدول األطراف الـــــــ ــتان؛ وأوغندا؛                                        ً            التالية في االتفاقية والتي ليســ أفغانســ

ــعبية؛ وجنوب   أفريقيا؛ وزامبيا؛  وبيالروس؛ وجمهورية تنزانيا المتحدة؛ وجمهورية الو الديمقراطية الشـ
وزمبـابوي؛ الســـــودان؛ والعراق؛ وعمـان؛ وغواتيمـاال؛ ولبنـان؛ ومنغوليـا؛ وموزامبيق؛ وهنـدوراس؛  

   .واليمن

ــبع  5من المادة    2     ً        ووفقا  للفقرة  -5 ــفة مراقبين، ممثلو الدول السـ ــر المؤتمر، بصـ من النظام الداخلي، حضـ
ــنت وجزر غرينادين؛ -إيران (وجمهوريةالتالية غير األطراف في االتفاقية:   ــانت فنسـ ــالمية)؛ وسـ اإلسـ

   .ماليزيا؛ ومصر؛ والبوليفارية)-وسري النكا؛ وسيراليون؛ وفنزويال (جمهورية

من النظام الداخلي، حضـــرت المنظمات الحكومية الدولية الســـت التالية المؤتمر، بصـــفة  6  ً         قا  للمادة  ووف -6
مراقبين: الهيـئة العربـية للـطاـقة اـلذرـية، ومجلس التـعاون الخليجي، واالتـحاد األوروبي، والوـكاـلة اـلدولـية 

  واألمم المتحدة. للطاقة الذرية، ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية



ACPPNM/RC/2022/4 

3 

            ً               التالية أيضا  المؤتمر، بصفة   11من النظام الداخلي، حضرت المنظمات غير الحكومية الـــ  7     ً         ووفقا  للمادة   -7
ــة األرجنتينية العالمية، وكلية كينغز كوليدج لندن  ــسـ ــات األمن؛ والمؤسـ مراقبين: المعهد العربي لدراسـ

د النوو دـي التـه ة ـب ادرة المعنـي ة)، والمـب ة التطبيقـي ــات األمنـي دراســـ د اـل ة حلول النـقل النووي، (معـه ي، وهيـئ
وشـبكة "برلمانيون من أجل التحرك العالمي"، ومركز هنري ل. سـتيمسـون، وجامعة ملبورن (مشـروع 
بشـــأن الطاقة النووية والحوكمة العالمية)، ومركز فيينا لنزع الســـالح وعدم االنتشـــار، والمعهد العالمي  

  1لألمن النووي، والمعهد العالمي للنقل النووي.

ه وج -8 ا اتفـقت علـي ة إلى المؤتمر، حســـــبـم ة مؤدـي ا  لخريطـة طريق مؤقـت                          ً                                                       رت التحضـــــيرات للمؤتمر وفـق
ُ                              األطراف في التعديل التي ـشاركت في اجتماع غير رـسمي ع قد في مقر الوكالة الرئيـسي من     11إلى    10                                                 

ُ                                                          وع قد اجتماعان للخبراء القانونيين والتقنيين في مقر الوكالة ا  .2018كانون األول/ديســمبر   لرئيســي من   
، وذلك برئاـسة الـسيد توماس بيادا 2019تـشرين الثاني/نوفمبر    15إلى    12تموز/يوليه ومن    26إلى    22

،  2021وـشباط/فبراير    2020وفي كانون األول/ديـسمبر   (األرجنتين) والـسيد روبرت فلوويد (أـستراليا).
ت الخاصــة بالمؤتمر، بما في عقدت الوكالة جلســتين للجنة التحضــيرية للمؤتمر، التي قامت بالتحضــيرا

َ           وترأ س اللجنة  التحضــيرية  ذلك تلك المتعلقة بمســودة النظام الداخلي ومســودة جدول األعمال المشــروح.         َّ    
  السيد فيلموس تشيرفيني (هنغاريا) والسيد روبرت فلوويد (أستراليا).

   َّ                   تول ى مـهام األمين الـعام                 َ       ُ                                                  وافتتح المؤتمر  الـمدير  الـعام للوـكاـلة، الســــــيد راـفائـيل ـمارـيانو غروســـــي، اـلذي  -9
   للمؤتمر.

              ُ                                                                           وانتخب المؤتمر  سـعادة السـيد بينو الغنر من االتحاد السـويسـري وسـعادة السـيد سـليمان داودا عمر من  -10
ين المشـــاركي ن. َ           َ  جمهورية نيجيريا االتحادية، بصـــفتهما الرئيســـ  ين                                           َ   كما انتخب المؤتمر كنواب للرئيســـ                                

َ                              المشــارك ين: عن أمريكا الشــمالية، ســعادة الســيد تروي لوالشــنيك (كندا)؛ وعن أمريكا الالتينية، ســعادة         
السـيد خوان فرانسـيسـكو فاسـيتي (باراغواي)؛ وعن أوروبا الغربية، سـعادة السـيد أليسـاندرو كورتيزي 
(إيطاليا)؛ وعن أوروبا الـشرقية، ـسعادة الـسيدة باربارا تـسفوكيلج (ـسلوفينيا)؛ وعن أفريقيا، ـسعادة الـسيدة  

(ناميبيا)؛ وعن الـشرق األوـسط وجنوب آـسيا، ـسعادة الـسيد إفتاب أحمد خوخير (باكـستان)؛ ندى كروغر  
وعن جنوب شـرق آسـيا والمحيط الهادئ، سـعادة السـيدة موراكوت سـريسـواسـدي (تايلند)؛ وعن الشـرق 

   األقصى، سعادة السيد هيكيهارا تاكيشي (اليابان).

) وجدول ACPPNM/RC/2022/1امه الداخلي (الوثيقة                     ً                       واعتمد المؤتمر أيضــــا  في جلســــته االفتتاحية نظ -11
  ).ACPPNM/RC/2022/2أعماله (الوثيقة 

ووافق المؤتمر على تقرير المكتب بشـأن فحصـه لوثائق اعتماد مندوبي األطراف المشـاركة في المؤتمر   -12
  ).ACPPNM/RC/2022/3(الوثيقة 

ّ                   وـق د  ـمت بـياـنات وطنـية من  -13                                  ً اف في االتـفاقـية ولكنـها ليســـــت أطراـفا  دول أطر 5    ً                طرـفا  في التـعدـيل ومن  76  ُِ 
  في التعديل ومن دولتين ليستا طرفين في االتفاقية.

 
ين المشــارك ين؛  2) االفتتاح؛ 1 كان حضــور المنظمات غير الحكومية يقتصــر على الجلســات التالية: 1 َ     ) وانتخاب الرئيســ            َ ) وبيانات  3                

ــارك ين؛   ين المشـ ــ  َ     الرئيسـ           َ ــؤولين؛  6) واعتماد جدول األعمال؛  5) واعتماد النظام الداخلي؛ 4       ) وفحص وثائق اعتماد 7) وانتخاب المسـ
) وجلســـــة مع المنظـمات غير 11) وبـياـنات المنظـمات الحكومـية اـلدولـية؛  10) والبـياـنات الوطنـية؛  9لعـمل؛  ) وبرـنامج ا8المـندوبين؛  
  ) واالختتام.16) واعتماد الوثيقة الختامية للمؤتمر؛ 15) وإضفاء طابع عالمي؛  13الحكومية؛  
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                                                                            َّ        ً  وباإلضــافة إلى البيانات الوطنية، انطوى جدول األعمال على أربع جلســات مواضــيعية تضــم نت مزيجا    -14
ــة بالحماية ا من العروض والمداخالت. ــيعية ما يلي: األحكام الخاصـ ــات المواضـ لمادية وتناولت الجلسـ

ان    4ألف إلى    2(المواد من   ادـت دولي (الـم اون اـل التـع ــة ـب اصـــ ام الـخ اني)؛ واألحـك ان األول والـث والمرفـق
التجريم (المواد من  6و 5 ــة ـب ام الـخاصـــ ان  13إلى    7)؛ واألحـك ادة    3و  2، والفقرـت ديم 14من الـم )؛ وتـق

 2و  1خرى (الديباجة والمادتان  ) واألحكام األ14من المادة    1المعلومات بشأن القوانين واألنظمة (الفقرة  
   ).23إلى  15والمواد من 

  منظمات حكومية دولية كلمة أمام المؤتمر. 6وألقت  -15

ُ                                       وع قدت كذلك جلسة مع المنظمات غير الحكومية. -16     

    ُ                                                                           وأ درجت جلسة مخصصة للترويج لمواصلة إضفاء طابع عالمي على االتفاقية وعلى تعديلها. -17
 

                          َّ                 االتفاقية، بصيغتها المعد لة، ومدى مالءمتهااستعراض تنفيذ  -باء

َّ                                       رحـ ب المؤتمر بـبدء نـفاذ تـعدـيل االتـفاقـية في    -18 َّ                                    وأكـ د المؤتمر على أهمـية التنفـيذ الـكاـمل   .2016أـيار/ـمايو    8      
                                                          َّ   والفعال لاللتزامات المقررة بموجب االتفاقية، بصيغتها المعد لة.

ــالح       َّ                                        وأقر  المؤتمر بحق جميع الدول في تطوير الطاقة -19 النووية وتطبيقها في األغراض الســـلمية وبالمصـ
ة والعلوم   اـق ا من التطبيق الســـــلمي للـط ة التي ي نتظ ر جنيـه د المحتمـل دول في الفواـئ ة لتـلك اـل َ                                          المشـــــروـع    ُ                                              

   والتكنولوجيا النووية.

ِ                             وأعاد المؤتمر الـتأكيد على أن  المســـــؤولية عن األمن النووي داخل أي   دولة تقع بالكامل على عاتق ت -20 ّ                                  َّ لك                              
ــؤولية كل دولة، وفقا  اللتزاماتها الوطنية والدولية، عن الحفاظ في كل األوقات   ــار إلى مســ                                        ً                                                      الدولة، وأشــ

   على األمن النووي الفعال والشامل للمواد والمرافق النووية المستخدمة في األغراض السلمية.

االســـتخدام الســـلمي للتطبيقات     َّ                                                              وســـل م المؤتمر بأن تدابير األمن النووي يمكن أن تحســـن الثقة العامة في  -21
ــتدامة لألطراف، وبأنه ينبغي   النووية. ــهم في التنمية المسـ ــا  بأن هذه التطبيقات تسـ ــل م المؤتمر أيضـ    َّ              ً                                                                  وسـ

دولي في مجـال   ة التعـاون اـل                             ُ                                                            ضـــــمـان أال تؤدي التـدابير التي ي راد بهـا تعزيز األمن النووي إلى إعـاـق
   االستخدامات السلمية للتطبيقات النووية.

ائـمة والـناشــــــئة المتعلـقة ـباألمن النووي، وأكـ د على أهمـية وأعر -22 َّ            ب المؤتمر عن القلق إزاء التـهدـيدات الـق                                                                              
  التعاون الدولي وتعزيز حوار واسع النطاق في هذا الصدد.

ــر األمن  -23 ــي من عناصـ ــر رئيسـ     َّ                                                                                      وأقر  المؤتمر بأن الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية عنصـ
َّ      وأكـ د الم النووي. َّ                                                               ؤتمر مـجددا  أن  للحـماـية الـمادـية للمواد النووـية أهمـية حيوـية ـبالنســــــبة لحـماـية صــــــحة        ً          

  الجمهور وأمانه وحماية البيئة وحماية األمن الوطني والدولي.

وأشـــــار المؤتمر إلى الـحاـجة المســـــتمرة لتعزيز وتعـهد الحـماـية الـمادـية للمواد النووـية المســـــتـخدـمة في  -24
  مها وخزنها ونقلها، والحماية المادية للمرافق النووية.األغراض السلمية أثناء استخدا

د من الـحاالت، مترابـطة مع المـجاالت   -25 دـي ا، في الـع ة مرتبـطة أو أنـه ادـي ة الـم اـي أن  الحـم َّ                                                                          وســـــل م المؤتمر ـب              َّ   
األخرى لألمن النووي، مثل حصــر المواد النووية ومراقبتها، وأمن المعلومات واألمن الحاســوبي، ومع  



ACPPNM/RC/2022/4 

5 

ــرية، والنزاهة، وتوافر المعلومات، وثقافة األمن النووي، وتدابير ــر السـ ــة  عناصـ األمن النووي الخاصـ
ُّ          ـبالمواد الـخارـجة عن التحك م الرـقابي.    َّ                  َّ                                  ُ  َّ   وســـــل م المؤتمر ـكذـلك ـبأـن ه لتحقيق أمن نووي فـعال، ينبغي أن ت نـف ذ                           

َّ   التدابير في هذه المجاالت عن سابق علم بالمخاطر وبطريقة منس قة.                                                           

ــية المتعلقة بالحالة ال -26 ــار المؤتمر إلى أن  التغيرات والعوامل الرئيســ َّ                                                وأشــ ــيع                      ــائدة تنطوي على توســ ســ
االســـــتـخدامات الســـــلمية للطاقة النووية، وتكنولوجيات المفاعالت المتقدمة الجديدة، والتغيرات في بيئة  

   َّ              وشــد د المؤتمر على  التهديدات والمخاطر، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتطورات التكنولوجية بشــكل عام.
َّ                       ُ  َ        ً      أن  التكنولوجيات الجديدة ت ست خدم أيضا  لتعز   يز األمن النووي، بما في ذلك الحماية المادية.  

وخالل المؤتمر، تم تـبادل اآلراء حول المـمارســـــات الجـيدة واـلدروس المســـــتـفادة والتـحدـيات المرتبـطة   -27
 باألحكام الخاصة بالحماية المادية، بما في ذلك أمن نقل المواد النووية.

َّ                         وأشـــار المؤتمر إلى أن  الحماية المادية الخاصـــة   -28 بالدولة ينبغي أن تســـتند إلى التقييم الحالي الذي تجريه                     
  الدولة للتهديد، مع مراعاة الحالة السائدة، بما في ذلك التهديدات والمخاطر الناشئة.

    َّ                                                                                     وأقر  المؤتمر بوجود توصــيات ووثائق إرشــادية بشــأن الحماية المادية، بما في ذلك منشــورات ســلســلة   -29
التي يجري تحديثها بانتظام والتي تقدم إرشـــادات بشـــأن الوســـائل    األمن النووي الصـــادرة عن الوكالة،

  المعاصرة لتحقيق مستويات فعالة من الحماية المادية.

   َّ         ُ                                                                               وســل ط المؤتمر  الضــوء على أهمية التعاون الدولي لتعزيز قدرة األطراف على تنفيذ االتفاقية بصــيغتها   -30
ا في ذـلك إـتاـحة الموارد واـلدعم لألطراف ع اقـية       َّ                                             المـعد ـلة، بـم ــاـعدـها في تنفـيذ االتـف ا ـقد يســـ ـند الطـلب مـم

درات   المـخ دة المعني ـب ة، ومكـتب األمم المتـح اـل ا الوـك د  مـه ك التي تـق ا في ذـلك تـل ة، بـم د ـل ا المـع ِ ّ                                                  بصـــــيغتـه                           َّ             
ــلة، وكذلك من خالل التعاون   والجريمة، واإلنتربول، والمنظمات والمبادرات الدولية األخرى ذات الصــ

  اإلقليمي والثنائي.

َّ     وأكـ د ال -31            ً                                                                            مؤتمر مـجددا  على أهمـية توطـيد مزـيد من التـعاون اـلدولي من أـجل العـمل، بـما يتوافق مع الـقانون    
                                         َّ                                                        الوطني لكل طرف ومع االتفاقية بصيغتها المعد لة، على وضع تدابير فعالة للحماية المادية للمواد النووية 

من  5          َّ             لنحو المبي ن في المادة  والمرافق النووية، بما يـشمل تحديد جهات االتصـال وتبادل المعلومات على ا
                         َّ   االتفاقية بصيغتها المعد لة.

ــارية الدولية الخاصــة بالحماية المادية (خدمة  -32 ــتش ــتفادة من الخدمة االس َّ                                                                                       وشــج ع المؤتمر الدول على االس    
ا  ادـية بـم اـية الـم د الطـلب في تعزيز النظم الوطنـية للحـم ــاـعد اـلدول عـن اـلة والتي تســـ ابـعة للوـك إيـباس) الـت

                      َّ                                                             االتفاقية بصــيغتها المعد لة، وشــجع الدول، إلى جانب الوكالة، على تبادل الممارســات الجيدة   يتماشــى مع
    َّ             ً                               وأقر  المؤتمر أيـضا  بأهمية بعثات الخدمة االـستـشارية  مع حماية ـسرية هذه المعلومات، حـسب االقتـضاء.

ً                                       الدولية الخاصة باألمن النووي، فضال  عن الخطط المتكاملة لدعم األمن النووي ا لتي قد تساعد في تعزيز                                 
                                            َّ                                           تنفيذ الدولة الطرف لالتفاقية بصيغتها المعد لة، وشجع الدول على استخدامها على أساس طوعي.

وأشــار     َّ                                                                               َّ   وســل ط المؤتمر الضــوء على الخبرة التي اكتســبتها األطراف في تنفيذ االتفاقية بصــيغتها المعد لة. -33
  األطراف، مع مراعاة ضرورة حماية سرية المعلومات.المؤتمر إلى أهمية استمرار تقاسم المعارف بين 

وخالل المؤتمر، تبادلت األطراف الخبرات والدروس المســتفادة والممارســات الجيدة والتحديات المتعلقة   -34
ل  ط الضـــوء على دور الوكالة                                                             َّ   بتنفيذ األحكام الخاصـــة بالتجريم بموجب االتفاقية بصـــيغتها المعد لة. ــ  ِ ّ                         وسـ ُ   

المعني بالمخدرات والجريمة واإلنتربول في مســـاعدة األطراف، بناء على طلبها، ومكتب األمم المتحدة 
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َّ            وأك د المؤتمر م  .             َّ   بصـــيغتها المعد لة يذ االتفاقيةعلى تنف     ً     ً                                    جددا  أيضـــا  على أهمية الصـــكوك القانونية الدولية    
  األخرى ذات الصلة، مثل االتفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي.

َّ                                                                      ؤتمر التأكيد على أن  الجرائم المتعلقة بالمواد النووية والمرافق النووية تشــكل مصــدر قلق بالغ وأعاد الم -35                    
وأنه ينبغي للدول األطراف أن تواصــل تعزيز التدابير للتصــدي لهذه الجرائم في قوانينها الوطنية حســب 

                                     َّ   االقتضاء وفقا لالتفاقية بصيغتها المعد لة.

َّ               ً      وأكـ د المؤتمر مـجددا  على   -36 الرغـبة في تالفي األخـطار المحتمـلة التي يثيرـها االتـجار غير المشـــــروع في    
ــروع وتخريب المواد النووية والمرافق   ــكل غير مشـ ــتخدامها بشـ ــتيالء عليها واسـ المواد النووية واالسـ

              َّ                                              النووية، وشد د على أهمية الحماية المادية من مثل هذه األعمال.

لممارـسات الجيدة والدروس المـستفادة والتحديات المرتبطة بتنفيذ وخالل المؤتمر، تم تبادل اآلراء بـشأن ا -37
                                          َّ   واألحكام األخرى في االتفاقية بصيغتها المعد لة. 14من المادة  1الفقرة 

ا التي  -38 ا وانظمتـه د على إبالغ الوديع بقوانينـه دول األطراف التي لم تفـعل ذـلك بـع َّ                                                                                        وـحث  المؤتمر جميع اـل    
   لة دون مزيد من التأخير وأعرب عن تقديره لألطراف التي فعلت ذلك.  ِ ّ                        َّ تنف  ذ االتفاقية بصيغتها المعد  

َّ               ً                                                                         وأك د المؤتمر مجددا  على أهمية التنوع والشــــمولية، بما في ذلك المســــاواة بين الجنســــين، داخل القوى  -39    
درات من خالل  اء الـق ا في ذـلك بـن ة، بـم ادـي ة الـم اـي ة للحـم ال األمن النووي والنظم الوطنـي ة في مـج امـل الـع

َّ            وأك د المؤتمر م المســــاواة في الحصــــول على التعليم والتدريب.  ضــــمان اءة  أهمية الكف على      ً      جددا  كذلك   
   المهنية داخل القوى العاملة في مجال األمن النووي والنظم الوطنية للحماية المادية.

َّ                       َّ وتوصـل المؤتمر إلى اسـتنتاج مفاده أنه في ضـوء الحالة السـائدة، فإن  االتفاقية بصـيغتها المعد   -40 لة مناسـبة                                                               
  من حيث الديباجة وكامل جزء المنطوق والمرفقان.

َّ                                                                           أشــار المؤتمر إلى أن  العدد الالزم من األطراف قد طلبت من المدير العام للوكالة، بصــفته الوديع، عقد  و -41                    
                            َّ   من االتفاقية، بصيغتها المعد لة. 16من المادة  2               ً        مؤتمر الحق، وفقا  للفقرة 

 

  التجريم -جيم

ً ش دد المؤتمر على أهمية تحقيق االنضمام العالمي إلى االتفاقية وإلى تعديلها وتنفيذهما تنفيذا  كامال . -42      ً                                                                                     َّ    

                                        ً                                                     ورحب المؤتمر بالدول التي أصبحت أطرافا  في االتفاقية وفي تعديلها في الفترة التي سبقت المؤتمر. -43

َّ               ً                                        وأك د المؤتمر مجددا  على مزايا االنضــمام إلى االتفاقية وإلى تع -44 ديلها، والتي تشــمل المســاهمة في األمن    
ا المـعد ـلة وتعزيز   اقـية بصـــــيغتـه ادـية وتجريم الجرائم بموـجب االتـف اـية الـم                                                                                َّ           النووي من خالل تعزيز الحـم

  التعاون الدولي في هذه المجاالت.

االتفاقية وأعرب المؤتمر عن تقديره للعمل الذي تقوم به الوكالة في الترويج إلضـــفاء طابع عالمي على  -45
اعدة الدول، بناء على طلبها، في االنضـمام إلى  َّ                                                                          وعلى تعديلها، وـشج ع الوكالة على مواصـلة جهودها لمـس                  

ً االتفاقية وإلى تعديلها وتنفيذهما تنفيذا  كامال .      ً                                        

َّ                                                                                      ورح ب المؤتمر بمساهمة المنظمات غير الحكومية في الترويج إلضفاء طابع عالمي على االتفاقية وعلى  -46    
  تعديلها.

                                                ً                                         دعا المؤتمر جميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا  في االتفاقية وفي تعديلها إلى أن تفعل ذلك.و -47
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