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وتطبيقاتهابالعلوم والتكنولوجيا النووية  تعزيز أنشطة الوكالة المتعلقة
 

 خالل الجلسة العامة السابعة ٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ١٩قرار اعتُِمد يوم 

  
  -ألف

  التطبيقات النووية في غير مجاالت القوى

١-  
  عام

  ،إنَّ المؤتمر العام

"تعجيل أّن أهداف الوكالة حسبما نصَّت عليها المادة الثانية من نظامها األساسي تشمل  إذ يالحظ  (أ)  
  ،وتوسيع مساهمة الطاقة الذرية في السالم والصحة واالزدهار في العالم أجمع"

ت عليها الفقرات من ألف وإذ يالحظ  (ب)   بما نصَّ اً أنَّ وظائف الوكالة حس من  ٤-إلى ألف ١-أيض
جيع على البحث والتطوير وتعزيز تبادل المعلومات  المادة الثالثة ن التش مَّ ي، تتض اس من نظامها األس

لمية للطاقة الذرية، مع إيالء  تخدامات الس العلمية والتقنية وتدريب العلماء والخبراء في مجال االس
  االعتبار الواجب الحتياجات البلدان النامية،

ة لألمم ا وإذ يالحظ  (ج)   ام ة الع ة، في القرار أنَّ الجمعي دولي ات ال دول والمنظم ال ت ب اب دة أه لمتح
ـا عـن طريـق المـساعدة والتعـاون ٦٤/٢٩٢ ـاء القـدرات ونقـل التكنولوجي ـة وبن ـديم المـوارد المالي ، تق

ة  رب مأمونـ اه شـ وفير ميـ ة إلى تـ ود الراميـ ز الجهـ ة، بهدف تعزيـ دان الناميـ ة للبلـ دوليين، وبخاصـ الـ
  الحـصول عليهـا وميـسورة الكلفـة وتوفير الصرف الصحي للجميع، ونقيـة يـسهل

ا  إذ يالحظو  (د)   ت، في قراره دة أقرَّ ة لألمم المتح ام ة الع ة ٦٦/٢٨٨أنَّ الجمعي امي ة الخت ، الوثيق
ِلّم بأهمية  بو إليه"، وهي وثيقة تس تقبل الذي نص تدامة المعنونة "المس لمؤتمر األمم المتحدة للتنمية المس

تدامة، وتدعم تحقيقاً لهذه الغاية بناء  تعزيز القدرات الوطنية والعلمية والتكنولوجية لتحقيق التنمية المس
اهمة في تلك  واء من المس اء والرجال على حد س القدرات في مجالي العلوم والتكنولوجيا وتمكين النس

ات البحوث والجام س اليب منها التعاون بين مؤس تفادة منها، بأس عات والقطاع الخاص القدرات واالس
  والحكومات والمنظمات غير الحكومية والعلماء.
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قِدّرو  (هـ)  تدامة لعام  ٢٠١٥اعتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام  إذ ي خطةَ التنمية المس
٢٠٣٠ )70/1(A/RES/ ،ب تدامة  وإذ يرِحّ هم في دعم التنمية المس طة تس طلع به األمانة من أنش بما تض

  وحماية البيئة،

المعنون "محيطاتنا،  الذي أيَّد اإلعالن ٧١/٣١٢قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  إذ يالحظو  (و) 
تقبلنا: نداء للعمل" الذي يدعو جميع الجهات المعنية إلى حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية  مس

  واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة،

ليا عقداً دو ٢٠٣٠إلى  ٢٠٢١أنَّ الجمعية العامة لألمم المتحدة قد أعلنت الفترة من  وإذ يالحظ  (ز) 
)، وعقداً إلصالح النظم اإليكولوجية (القرار ٧٢/٧٣لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة (القرار 

٧٣/٢٨٤ ،(  

د  (ح)  ّدِ أن تغير  وإذ يش على أهمية اتفاق باريس المعتمد في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بش
  المناخ، 

  جل على النحو الذي أشار إليه مجلس المحافظين،االستراتيجية المتوسطة األ إذ يالحظو  (ط) 

ً و  (ي)    )،)INF/63GC/(2(الوثيقة  "٢٠١٩"استعراض التكنولوجيا النووية لعام بوثيقة  إذ يحيط علما

دو  ك)(  ّدِ عة من االحتياجات  إذ يش على أنَّ العلوم والتكنولوجيا والتطبيقات النووية تتناول طائفة واس
اإلنمائية البشرية االجتماعية واالقتصادية األساسية للدول األعضاء وتسهم في تلبيتها، في مجاالت مثل 

ناعة، والمو حة، والتغذية، واألغذية والزراعة، والموارد المائية، والبيئة، والص وإذ اد، والطاقة، الص
تفيد من تطبيق التقنيات النووية في جميع المجاالت  يالحظ اء عديدة، نامية ومتقدمة، تس أنَّ دوالً أعض

  الواردة أعاله.

هام تلك  إذ يقرُّ و  (ل)   ل العلمي وبإس ات المعنية بالعلوم والتكنولوجيا في تعزيز التواص بنجاح الدراس
بين،   المشاريع في تدريب المدّرِ

ِلّمو  (م)   طالع بواليتها الرامية إلى  إذ يس بكون المراكز المتعاونة مع الوكالة تدعم الوكالة في االض
جيع البحث والتطوير وتعزيز تبادل المعلومات العلمية والتقنية وتدريب العلماء والخبراء في مجال  تش

  لبلدان النامية،االستخدامات السلمية للطاقة الذرية، مع إيالء االعتبار الواجب الحتياجات ا

مة في  (ن) تخدام التقنيات النووية المتقّدِ اء على اس لِّم بالحاجة إلى زيادة قدرة الدول األعض  وإذ يس
وإذ يدرك ضرورة وضع ، بما في ذلك السرطان، مكافحة األمراض المعدية وغير المعديةجميع مراحل 

رات أداء لقياس هذه القدرة،   ت ذات الصلة والجودة والنواتج،بما يشمل الوصول إلى الخدما مؤّشِ

لدول  وإذ يُقرُّ   )س(   د ا نات التي تزّوِ يا نة وتطوير قواعد الب يا لة من عمل في ص به الوكا ما تقوم  ب
عاعي والطب النووي، مثل دليل  اء بمعلومات عن التوزيع الدولي لتكنولوجيات العالج اإلش األعض
حة العالمية  بكة الوكالة/منظمة الص عاعي وقاعدة بيانات الطب النووي، وعن ش مراكز العالج اإلش

بكات مراجعة قياس الجرعات، قاعدة بيانات الماء لمختبر ات المعايير الثانوية لقياس الجرعات، وش
   المزدوج الترقيم،
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مان  إذ يقرُّ و  )ع(   امل لض تقلة، في إطار برنامج ش ات نظراء خارجية مس تعراض بأنَّ إجراء اس
عاعي،  ة الطب اإلش ين جودة ممارس يلة فعالة لتحس رالجودة، يُعدُّ وس الجهود التي تبذلها األمانة  وإذ يقّدِ

ي والعالج  خيص عة التش ات النظراء في مجاالت الطب النووي وعلم األش تعراض في تطوير آليات اس
  اإلشعاعي،

تخدام المبتكر ألدوات تكنولوجيا المعلومات في مجال بناء القدرات ولألدوات  إذ يدركو  )ف(   االس
رية من خالل مجمَّ  حة البش توى التعليمية في مجال الص رية التابع للوكالة والذي بلغ مس حة البش ع الص

ياً من التطور،  بوعال تراتيجي  إذ يرّحِ يدة في مجاالت التخطيط االس جد بأدوات التعلُّم اإللكتروني ال
أن "العالج ي بش الح المواقع، وكذلك بعقد أول مؤتمر دولي افتراض تص -وعلوم التحليل الجنائي واس

  ،٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ٥و ٤) يومي iViCT 2019التشخيص" (

ارتفاع طلبات الدول األعضاء على التطبيقات النووية الستخدامها في مجال الصحة  إذ يالحظو  )ص(  
  البشرية وإذ يقرُّ بأهمية مواصلة التعاون على نطاق الوكالة مع منظمة الصحة العالمية،

للسالم المعني بالسرطان والتغذية الفعاليات التي يرعاها صندوق الوكالة جائزة نوبل  إذ يالحظو  )ق(  
غار  وإذ يدرك ع وص ض اء على التعاون وبناء القدرات في مجال تغذية الرُّ ارتفاع طلبات الدول األعض

باألطفال، والوقاية من األمراض غير الُمعدية المرتبطة بالبدانة،  أن فهم  وإذ يرّحِ بالندوة الدولية بش
وء التغذية من أجل الق ي له، التي تُنظَّم بالتعاون مع العبء المزدوج لس ّدِ ل فعَّالة للتص طة تدخُّ يام بأنش

ف)، والتي ُعقدت في فيينا في الفترة من  حة العالمية ومنظمة األمم المتحدة للطفولة (يونيس منظمة الص
  ،٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ١٣إلى  ١٠

يدركو  )ر(   لدول ا إذ  قدرة ا لة على زيادة  جة إلى أن تعمل الوكا حا ياس ال اء في مجال ق ألعض
تخدمة في مجال الطب  عاعية المس بالجرعات اإلش بالندوة الدولية المعنية بالمعايير والتطبيقات  وإذ يرّحِ

تخدمة في مجال الطب، والتي ُعقدت في فيينا في  عاعية المس مان الجودة في قياس الجرعات اإلش وض
  ،٢٠١٩حزيران/يونيه  ٢١إلى  ١٨الفترة من 

راكات تقليدية وغير تقليدية  يقرُّ إذ و  )ش(   بذل الوكالة مزيداً  وإذ يتوقَّعبنجاحات الوكالة في إقامة ش
ركاء وجهات مانحة، بما في ذلك مع  لة من ش راكات مع من له ص ين الش بيل تحس من الجهود في س

النجاح في المنظمات اإلقليمية والمتعددة األطراف، وكذلك الهيئات اإلنمائية وغير ذلك من الكيانات و
  حشد تمويل كبير من شركاء غير تقليديين، وال سيما في مجال الصحة البشرية،

ين في مجال الطب  إذ يقرُّ و  )ت(   ص بجهود الوكالة الرامية إلى النهوض بتعليم وتدريب المتخّصِ
ات المتقدمة في مجال الفيزيا عاعي، بما في ذلك الفيزيائيون الطبيون، وبنجاح برنامج الدراس ء اإلش

  الطبية الذي يشرف عليه المركز الدولي للفيزياء النظرية، استناداً إلى توجيهات الوكالة، 

له  وإذ يقرُّ   )ث(   يه الوكالة في دعم الدول األعضاء من أجل التصدي للعبء الذي تشّكِ بالدور الذي تؤّدِ
  سية العصبية، األمراض غير المعدية، وخصوصاً أمراض القلب واألوعية الدموية واألمراض التنكُّ 

ِدّدو  )خ(   ركاء  إذ يش اء، بالتعاون مع الش اعدة إلى الدول األعض لة تقديم المس على أهمية مواص
  الخارجيين، في مجال مكافحة السرطان، وخصوصاً أنواع السرطان التي تصيب النساء واألطفال،
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ه  )ذ(   حة العالمية وفرقة عمل األ وإذ ينّوِ تركة بين بالتعاون الوثيق مع منظمة الص مم المتحدة المش
لة  وإذ يالحظالوكاالت المعنية بالوقاية من األمراض غير المعدية ومكافحتها،  طة المتواص األنش

رطان عنق الرحم  أن الوقاية من س ترك بش طلع بها في إطار برنامج األمم المتحدة العالمي المش المض
اركة في المبادرة التي تقودها منظمة  رطان ومكافحته، وكذلك المش أن الوقاية من س حة العالمية بش الص

  عنق الرحم ومكافحته والمبادرة العالمية لمكافحة سرطان األطفال، 

راكات بين القطاعين العام والخاص وتعبئة الموارد في توفير الدعم  وإذ يقرُّ   )ض(   اهمة الش بمس
  لألنشطة التعليمية ومشاريع البحوث المنسَّقة، 

ين قياس الجرعات في  وإذ يالحظ  (أ أ)   ع في خدمات مختبر قياس الجرعات بهدف تحس التوسُّ
ل الخطي الجديد في  ب بافتتاح مرفق المعّجِ طة التعليم والتدريب، وإذ يرّحِ فيات وتطوير أنش تش المس

  زايبرسدورف، والذي سيزيد من قدرة الوكالة على تقديم خدمات قياس الجرعات، 

ِلّمو  (ب ب)   ار إذ يس ورات بمزايا مش قة على المدى الطويل وما يتمخض عنها من منش يع البحوث المنس
لمية وما يمكن أن تتركه من  تخدامات س تخدامها اس في تطوير التكنولوجيات النووية وتطبيقها عملياً الس

عاون التقني،  جابي في برنامج الت ها من اختالفات،  وإذ يقرُّ تأثير إي ما يتخلل ته ب  وإذ يحثُّ في الوقت ذا
مان المزايا التي يمكن جنيها من أوجه التآزر الممكنة وتفادي ازدواجية الجهود األ لة ض مانة على مواص

  في هذا الصدد،

ة والزراعة لألمم  إذ يقُرُّ و  )ج ج(   ة األغذي ا منظم ة التي حققته ائل ائج اله اون المثمر والنت التع ك ب ذل ك
ترك بين الفاو والوكالة، والترتيبات المنقَّحة فيما يتعلق  المتحدة (الفاو) والوكالة من خالل البرنامج المش

ية والزراعة، والتي ُوقِّعت بعمل الشعبة المشتركة بين الفاو والوكالة الستخدام التقنيات النووية في األغذ
تراتيجي لمنظمة الفاو للفترة ٢٠١٣في عام  تراتيجية ٢٠١٩-٢٠١٠، واإلطار االس ، واألهداف االس

الخمسة للفاو، بما في ذلك فيما يتعلق بالزراعة الذكية مناخيا ومختبرات الزراعة والتكنولوجيا البيولوجية 
دورف تركة بين الفاو والوكالة في زايبرس تدامة مع تغيُّر المش ل وأكثر اس ، من أجل التكيُّف بطريقة أفض

  المناخ في قطاع األغذية والزراعة في البلدان النامية، 

بو  (د د)   ي بعض  إذ يرِحّ تركة بين الفاو والوكالة لمكافحة حاالت تفش عبة المش بالدعم الذي تقِدّمه الش
  ي وآسيا وأوروبا،األمراض واآلفات في أفريقيا وأمريكا الالتينية والكاريب

ية مواجهة إذ يقرُّ و  (هـ هـ)   ية وأهم تدابير وقائ خاذ  جة إلى ات حا يات  بال حد ناخ الت التي يثيرها تغيُّر الم
  التي تضرُّ بالصحة البشرية والحيوانية والنباتية، والزيادة في حاالت تفشي األمراض الحيوانية واآلفات

رة ا إذ يقرُّ كذلكو  (و و)   ال تجمعات اآلفات التي يمكن أن بنجاح تقنية الحش تئص لعقيمة في كبح أو اس
  تضرَّ بالصحة البشرية والحيوانية والنباتية، 

بكة التحليلية ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي، والتي  إذ يدركو  (ز ز)   طلع بها الش طة التي تض األنش
المة األغذية في  ٥٦تتألف من  بلداً في منطقة أمريكا  ٢١من المختبرات/المعاهد الوطنية المعنية بس

مُّ  المة األغذية، التي تض بكة األفريقية لس ختبرات/المعاهد من الم ١٠٢الالتينية والبحر الكاريبي، والش
المة األغذية في  ين  ٣٩الوطنية المعنية بس ايا تلوث األغذية وتحس بلداً أفريقيا، من أجل معالجة قض
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سالمة البيئة واألغذية، بما لذلك من فوائد صحية وتجارية واقتصادية؛ واألنشطة التي تضطلع بها شبكة 
براً وطنيا لتشخيص األمراض الحيوانية مخت ٤٥مختبرات التشخيص البيطري (شبكة فيتالب) التي تضم 

خيص  ١٩في أفريقيا و تخدام التقنيات النووية لتش ر اس يا، من أجل نش مختبراً من هذه المختبرات في آس
بكة  در العابرة للحدود، وكذلك الجهود التي تبذلها ش ومكافحة األمراض الحيوانية والحيوانية المص

مُّ  تيالد الطفري للنباتات التي تض طة  ١٣ االس جيع أنش يا والمحيط الهادئ من أجل تش بلداً في منطقة آس
ل بذلك من  تيالد الطفري للنباتات، وما يتص البحث والتطوير وتحفيز التعاون اإلقليمي في مجال االس

  أنشطة تبادل التكنولوجيا البيولوجية والبالزما الجينية الطافرة في المنطقة، 

ِلع به في مختبرات التطبيقات النووية التابعة للوكالة في القيام بأنشطة بالعمل الذي اضطُ  وإذ يقرُّ   (ح ح)  
تحداث معايير وبروتوكوالت ومبادئ توجيهية، وكذلك توفير  بحث وتطوير تطبيقية وتطويعية، واس
اء مرفق علوم النيوترونات  اء، وإذ يتطلع إلى إنش ة لفائدة الدول األعض ص التدريب والخدمات المتخص

اعدة الدو ل بها من تطبيقات لمس اء على األخذ بالتقنيات القائمة على النيوترونات وما يتص ل األعض
  وأنشطة لبناء القدرات،  

ب  (ط ط)   دورف  وإذ يرِحّ ة في زايبرس ات النووي ث مختبرات التطبيق دي ة لتح اري ة الج ط األنش ب
روعي  طة البح ReNuAL+و ReNuALواإلجراءات الجارية لتنفيذ مش اهم في أنش ث والتطوير بما يس

راكات  ز جهود الوكالة الرامية إلى بناء ش اء من التطبيقات النووية ويعِزّ تفادة الدول األعض ويدعم اس
  تقليدية وغير تقليدية لحشد الموارد لهذين المشروعين،

تودعات المياه الجوفية واألنهار  إذ يالحظو  (ي ي)   أن مس مت بيانات نظيرية بش أنَّ الوكالة جمعت وعمَّ
قة في جم ا ة والط اليف األغذي اع تك اخ وارتف الج أوجه الترابط بين تغيُّر المن ا تع الم، وأنه اء الع يع أنح

واألزمة االقتصادية العالمية، بهدف مساعدة متَّخذي القرارات على اعتماد ممارسات أفضل فيما يخصُّ 
اه السطحية المرتبطة باالستخدام اإلدارة المتكاملة للموارد المائية والتخطيط لها، والسيما فيما يتعلق بالمي

  الزراعي،

يما في  إذ يالحظو  (ك ك)   راكة بين برنامج األمم المتحدة للبيئة والوكالة، والس تمرار التعاون والش اس
اء على  ياق مكافحة التلوث البحري وبرنامج البحار اإلقليمية، وتزايُد الطلب من جانب الدول األعض س

  ارة البيئية،التطبيقات النووية ألغراض اإلد

هام في الجهود العالمية الرامية إلى حماية البيئة،  إذ يقرُّ و  (ل ل)   بما للوكالة من قدرات فريدة على اإلس
احلية والبحرية،  اهمة الكبيرة التي يمكن أن تقِدّمها  وإذ يدركبما في ذلك البيئة البرية والنهرية والس المس

دي للتحديات البيئية م واحل والمحيطات، والمواد العلوم النووية للتص ن قبيل تغيُّر المناخ، وتلوث الس
ضة لخطر االنقراض،   البالستيكية الدقيقة، والموائل المهدَّدة، وأنواع الكائنات المعرَّ

اعدة  إذ يالحظ مع التقديرو  (م م)   العمل الذي اضطلعت به الوكالة على مدى عقود عديدة من أجل مس
ين أدائها التحليلي عن طريق تنظيم المختبرات التحليلية ومرافق ال اء على تحس بحوث في الدول األعض

عة من  اختبارات الكفاءة والمقارنات بين المختبرات بانتظام، وإنتاج مواد مرجعية معتمدة من طائفة واس
  المصفوفات البيئية،
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بكة ألميرا) توفِّر  إذ يدركو  (ن ن)   عاعي البيئي (ش اط اإلش بكة المختبرات التحليلية لقياس النش أنَّ ش
  دولة عضواً، ٨٩مختبراً من  ١٨٥القياسات الدقيقة الالزمة لرصد النشاط اإلشعاعي في البيئة، وتضمُّ 

مه مركز التنسيق الدولي المعني بتحمُّض المحيطات، الكائن إذ يسلِّمو  )س س(   في مختبرات البيئة  بما يقّدِ
التابعة للوكالة في موناكو، من إسهام مهم في تنسيق األنشطة التي تدعم تكوين فهم أفضل لآلثار العالمية 

بالناتجة من تحمُّض المحيطات،    بالدعم الكبير المقدَّم للمركز من عدد من الدول األعضاء، وإذ يرّحِ

بتزايد استخدام النظائر المشعة والتكنولوجيا اإلشعاعية في ممارسات الرعاية الصحية،  إذ يقرُّ و  )ع ع(  
ين  الح البيئة، وحفظ األغذية، وتحس تص ناعية، واس حي والتعقيم، وإدارة العمليات الص رف الص والص

  المحاصيل، واستحداث المواد الجديدة، والعلوم التحليلية، وفي تقييم آثار تغيُّر المناخ،

خيص والعالج الطبيين،  ٩٩-أهمية توافر الموليبدينوم إذ يالحظو  )فف (   هألغراض التش مع  وإذ ينّوِ
اء والجهات  يق مع المنظمات الدولية األخرى والدول األعض التقدير بالجهود التي تبذلها الوكالة، بالتنس

بدينوم بالمولي ير اإلمداد الموثوق  لة، لتيس ية ذات الص لدول من خالل دعم تن ٩٩-المعن مية قدرات ا
تخدام اليورانيوم  دير، إنتاجاً غير قائم على اس اء على أن توفِّر، لتلبية احتياجاتها المحلية وللتص األعض

ديد اإلثراء من الموليبدينوم تقر، متى كان ذلك مجدياً من الناحيتين  ٩٩-والتكنيتيوم ٩٩-الش به المس ش
ادية، بما في ذلك إجراء البحوث حو الت التقنية واالقتص تخدام المعّجِ ل الطريقة البديلة القائمة على اس

  ،٩٩-الموليبدينوم/٩٩-إلنتاج التكتينيوم

دركو   )ص ص(   دام  إذ ي تخ اس عيع ب ات التش دم دة التي ظهرت لتوفير خ دي ة الج اوني ادرات التع المب
اء مرافق جديدة إلنتاج ا  ٩٩-لموليبدينومالمفاعالت، وأوجه التقدم الكبيرة التي أُفيد بها فيما يخصُّ إنش

 ٩٩-وتوسيع المرافق القائمة، واالهتمام المستمر من جانب بلدان عديدة بإنشاء مرافق إلنتاج الموليبدينوم
ديد اإلثراء من أجل تلبية االحتياجات المحلية و/أو  تخدام اليورانيوم الش اليب غير قائمة على اس بأس

  للتصدير و/أو الستخدامه كقدرة احتياطية جزئية،

التوسُّع في استخدام التصوير المقطعي باالنبعاث البوزيتروني، والتصوير المقطعي  إذ يالحظو   )ق ق(  
التصوير المقطعي الحاسوبي، والمستحضرات الصيدالنية اإلشعاعية العالجية، -باالنبعاث البوزيتروني

لِّم طة مالئمة لتلبية احتياجات وإذ يس رات  بالجهود التي تبذلها األمانة في تخطيط أنش تحض إنتاج المس
  الصيدالنية اإلشعاعية المحضَّرة في المستشفيات واستخدامها وفق المتطلبات الرقابية الوطنية المنطبقة،

اء وتعزيز نهج  وإذ يالحظ  )ر ر(   اء على إرس اعدة الدول األعض الدور الذي تؤديه الوكالة في مس
تخدام التقنيات ية باس خص ب االحتياجات الش النووية، بما في ذلك في مجالي الطب  الطب المكيَّف حس

  النووي والعالج اإلشعاعي، 

نكروترونية على  إذ يقرُّ و  )ش ش(   عاعية الس ادر اإلش الت الحزم األيونية والمص يه معّجِ بالدور الذي تؤّدِ
عيد البحوث والتطوير في علوم المواد والعلوم البيئية والعلوم البيولوجية والحياتية والتراث الثقافي،  ص
أن التطبيقات النووية للمعجالت في عام  ر بش يعي الدولي الرابع عش ب بعقد االجتماع المواض وإذ يرّحِ

  ؛ ٢٠٢٠
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تخدام  إذ يدركو  )ت ت(   ناعية، وإمكانية اس رية والص طة الحض ثات الناجمة عن األنش اكل الملّوِ مش
ناعية،  كلة مياه الصرف الص ها، بما في ذلك مش عاعية للتصدي لبعض المبادرة  وإذ يالحظالمعالجة اإلش

الح  تص رف واس عاعية في معالجة مياه الص تخدام التكنولوجيا اإلش اف اس تكش التي اتخذتها الوكالة الس
ثات في الدول األعضاء عن طريق أنشطة بحوث منسَّقة،ال   ملّوِ

ً و  )ث ث(   عاع  إذ يحيط علما در لإلش باإلمكانات الكبيرة التي تنطوي عليها حزم اإللكترونات كمص
تحداث اللقاحات،  بِّبات األمراض بغية اس ثات والتخفيف من حدة مس وإذ بغرض معالجة المواد والملّوِ

  عة التي تحقَّقت من خالل مشاريع البحوث المنسَّقة ذات الصلة،بالنتائج المشجِّ  يسِلّم

عاعات النووية والمواد النووية في البيئة،  إذ يقرُّ و  )خ خ(   د اإلش وإذ بأهمية األجهزة النووية في رص
تطوير أجهزة لرصد النشاط اإلشعاعي السطحي وتقديم الخدمات للدول األعضاء التي  يالحظ مع التقدير

  تطلب ذلك ألغراض رسم خرائط ألراضيها،

ِلّمو  )ذ ذ(   دة لمفاعالت البحوث، بما في ذلك داخل مراكز البحوث النووية  إذ يس تخدامات المتعّدِ باالس
فها أدوات قيِّمة في جملة من الميادين، من بينها التعليم والتدريب، وإجراء  الوطنية والجامعات، بوص

البحوث، وإنتاج النظائر المشعة، واختبار المواد، وكذلك بوصفها أداة تعليمية لفائدة الدول األعضاء التي 
تفِكّر في األخذ بالقوى النووية، وإذ يتطلع إلى نتائج المؤتمر الدولي المعني بمفاعالت البحوث: مواجهة 

يُعقد في بوينوس آيرس في الفترة التحديات واغتن تدامة، الذي س ام الفرص من أجل ضمان الفعالية واالس
  ،٢٠١٩تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٩إلى  ٢٥من 

مل  إذ يدركو )ض ض(   تكون هناك حاجة إلى قدر أكبر من التعاون اإلقليمي والدولي، بما يش أنه س
توى اإلقليمي والمراك قائمة على مفاعالت البحوث، تحالفات مفاعالت البحوث على المس ية ال لدول ز ا

ع، بالنظر إلى أنَّ مفاعالت  ول إلى مفاعالت البحوث على نطاق واس ير إمكانية الوص مان تيس لض
ة عنها بمفاعالت متعددة األغراض أقل عدداً، بما يؤدي إلى انخفاض  تعاض البحوث األقدم تجري االس

تهل  يروإذ يالحظ مع التقدفي عدد المفاعالت العاملة،  دعم األمانة المتكامل والمنهجي للبلدان التي تس
تفادة المثلى  راً من أجل تشجيع دعم تحقيق االس أول مشروع مفاعل بحوث لديها، والجهود المبذولة مؤخَّ

  من مفاعالت البحوث عن طريق بعثات االستعراض المتكامل الستخدام مفاعالت البحوث،

لمي لطاقة االندماج من خالل زيادة الجهود الدولية وعن  بإمكانية النهوض إذ يقرُّ و )أ أ أ(   تخدام الس باالس
روع المفاعل  اء المهتمة والمنظمات الدولية، مثل فريق مش ط بين الدول األعض طريق التعاون النش

لة بمجال االندماج،  اريع متص رالتجريبي الحراري النووي الدولي، في إطار مش الجهود التي  وإذ يقّدِ
يقية المعنية بُذلت في ق احية، وإذ يالحظ االجتماع األول للجنة التنس يادة محطة قوى االندماج اإليض

  باالندماج النووي إلدارة األنشطة الشاملة لعدَّة مجاالت متعلقة باالندماج النووي،

دو )ب ب ب(   ّكِ ة في تعزيز األمان واألمن  إذ يؤ لذي تؤديه العلوم والتكنولوجيا والهندس لدور المهم ا ا
  النوويين واإلشعاعيين، والحاجة إلى تسوية قضايا التصرف في النفايات المشعة بطريقة مستدامة،

اء، الجهود الجارية التي تبذلها األمانة، جنباً إلى جنب مع الدول األ إذ يالحظ مع التقديرو )ج ج ج(   عض
يص موارد كافية لتجديد مختبرات ٢٠٢١-٢٠٢٠في إطار البرنامج والميزانية للفترة  ، من أجل تخص

الوكالة للتطبيقات النووية في زايبرسدورف بتزويدها بمرافق ومعدات قادرة على أداء الغرض المطلوب 
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يما البلدان الن اء، والس ى قدر من الفوائد للدول األعض مان توفير أقص امية، من حيث بناء منها، وض
  القدرات وتحسين التكنولوجيا،

طالع  يطلب  -١ اء، االض اور مع الدول األعض ل، بالتش ي، أن يواص اس إلى المدير العام، وفقاً للنظام األس
ة على دعم تطوير  فة خاص طة الوكالة في مجاالت العلوم والتكنولوجيا النووية وتطبيقاتها، مع التركيز بص بأنش

ية والنهوض  اس اء بهدف تعزيز البنى األس ة من التطبيقات النووية في الدول األعض بالعلوم والتكنولوجيا والهندس
  أجل تلبية احتياجات النمو المستدام والتنمية المستدامة في الدول األعضاء بطريقة مأمونة؛

اء  ويطلب  -٢ ات في الدول األعض س تفادةً كاملة من القدرات التي تتمتع بها المؤس تفيد اس إلى األمانة أن تس
يع مدى ا بة، من أجل توس تفادة من العلوم والتطبيقات النووية في تحقيق منافع اجتماعية من خالل آليات مناس الس

تدامة لعام  اء خطةَ التنمية المس اهمة الوكالة في تنفيذ الدول األعض ادية، ويتطلع إلى مس (الوثيقة  ٢٠٣٠واقتص
A/RES/70/1(وكذلك اتفاق باريس بشأن تغيُّر المناخ؛ ،  

ير برامج فعالة في ميادي ويبرز  -٣ ن العلوم والتكنولوجيا النووية وتطبيقاتها بهدف تجميع القدرات أهمية تيس
العلمية والتكنولوجية للدول األعضاء ومواصلة تحسينها، عن طريق مشاريع البحوث المنسَّقة، داخل الوكالة وبين 

رات لفائدة األمانة على مواصلة تعزيز بناء القد ويحثُّ الوكالة والدول األعضاء، وعن طريق المساعدة المباشرة، 
عيد األقاليمي  ية التدريبية، على الص يما من خالل توفير الدورات التدريبية والمنح الدراس اء، وال س الدول األعض
طة البحوث  يع نطاق أنش واإلقليمي والوطني، في ميادين العلوم والتكنولوجيا النووية وتطبيقاتها، ومن خالل توس

  تماد على مخطَّط المراكز المتعاونة مع الوكالة؛المنسَّقة واآلفاق التي تصل إليها، واالع

ما  ويحثُّ   -٤ فة للتكنولوجيات النووية في قات المختل ها التطبي ئد التي تنطوي علي بالفوا نة على اإلبالغ  األما
اء، وعلى تلبية االحتياجات المتعلقة بهذه التطبيقات من  يتعلق بتحقيق التنمية والتي يمكن أن تفيد الدول األعض

  دريب الموارد البشرية؛حيث ت

اء من أجل عقِد متابعٍة للمؤتمر  ويطلب إلى  -٥ اورات مع الدول األعض رع في إجراء مش األمانة أن تش
أن العلوم والتكنولوجيا النووية وتطبيقاتها وبرنامج التعاون التقني في عام  ٢٠١٨الوزاري لعام  ، بغية ٢٠٢٣بش

  عقده كلَّ أربعة أعوام بعد ذلك؛

اهم في تكوين فهم أعمق ومنظور متوازن لدور  ويحثُّ   -٦ ل بذل الجهود التي تس األمانة على أن تواص
لة، وفي الجهود التي  تدامة، بما في ذلك االلتزامات ذات الص العلوم والتكنولوجيا النووية في التنمية العالمية المس

  ه والتكيُّف معه؛ستُبذل في المستقبل من أجل التخفيف من حدَّة تغيُّر المناخ ورصد

ب  -٧ ات وهيئات القطاع الخاص، بما في  ويرّحِ س اء والمؤس اهمات التي أعلنتها الدول األعض بجميع المس
اهمات خارجة عن  ورة مس لمية، في ص تخدامات الس اهمات المقدَّمة من خالل مبادرة الوكالة لالس ذلك المس

 الميزانية ومساهمات عينية لصالح الوكالة؛
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اء في األ ويدعو  -٨ د من احتياجات ومتطلبات ذات أولوية للدول األعض لة معالَجة ما ُحّدِ مانة إلى مواص
  مجاالت العلوم والتكنولوجيا النووية وتطبيقاتها، ومنها ما يلي:

تخدام النظائر المشعة واإلشعاعات في مجال الصحة البشرية، بما في ذلك من خالل تعزيز   ‘١’   اس
  ات ذات الصلة وتحسين جودة هذه الخدمات، إمكانية الوصول إلى الخدم

ي   ‘٢’   التطبيقات النووية المتعلقة باألغذية والزراعة، مثل الزراعة الذكية مناخيا، وإدارة األراض
  والمياه، وسالمة األغذية واألمن الغذائي، وتحسين المحاصيل وإدارتها في ظل تغيُّر المناخ،

ي وذباب الفاكهة،   ‘٣’   ي تس رة العقيمة إليجاد مناطق خالية من ذباب تس تخدام تقنية الحش اس
ار متدنية، ومكافحة البعوض الناقل لألمراض، بما في  تويات انتش احات جغرافية ذات مس ومس

  ذلك الحمى الدنجية والمالريا وداء تشيكونغوانيا وزيكا، 

تمدة من المجال الن  ‘٤’   خيص ومكافحة تطبيق التقنيات المس راع بتش ووي من أجل التبكير واإلس
  األمراض الحيوانية واألمراض الحيوانية المصدر العابرة للحدود،

  قياس النشاط اإلشعاعي واإلشعاعات في البيئة،  ‘٥’  

التطبيقات الفريدة للنظائر في اقتفاء أثر امتصاص المحيطات لثاني أكسيد الكربون على الصعيد   ‘٦’  
  نتج عن ذلك من آثار التحمُّض على النظم اإليكولوجية البحرية،العالمي وما ي

المة األغذية   ‘٧’   د س تقرة من أجل تقييم المخاطر التي تهّدِ عة والنظائر المس تخدام النظائر المش اس
تيكية الدقيقة،  وية الثابتة، والمواد البالس البحرية، بما في ذلك الفلزات الثقيلة، والملوثات العض

  يوية،والسموم الح

  استخدام النظائر لحماية الموائل المهدَّدة وأنواع الكائنات المهدَّدة باالنقراض،  ‘٨’  

  استخدام النظائر في إدارة المياه الجوفية،  ‘٩’  

يدالنية   ‘١٠’   رات الص تحض الت إلنتاج المس يكلوترونات ومفاعالت البحوث والمعّجِ تخدام الس اس
  اإلشعاعية بأسعار في المتناول،

استخدام التكنولوجيا اإلشعاعية في استحداث المواد الجديدة، وفي معالجة مياه الصرف وغازات   ‘١١’  
ثات الناتجة من األنشطة الصناعية، وكذلك في حفظ التراث الثقافي؛   المداخن وغيرها من الملّوِ

ع األمانة أن تواصل تقديم الدعم للدول األعضاء من خالل مشاريع البحوث المنسَّ  ويطلب إلى  -٩ قة وأن تشّجِ
  على حشد الموارد بالقدر المناسب لدعم هذه الجهود؛

ع  -١٠ شِجّ شأن الخبرات والممارسات  وي على تعزيز التعاون المتبادل بين الدول األعضاء لتبادل المعلومات ب
لة فيما يتعلق بإدارة الموارد المائية بالتآزر مع المنظمات التابعة لمنظومة األمم ا لمتحدة والتي الجيدة ذات الص

  تتناول مسألة إدارة الموارد المائية؛
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اور الوثيق  ويحثُّ   -١١ راكة بين الوكالة وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، بالتش لة تعزيز الش األمانة على مواص
اء برنامج  مي، من قبيل إنش اف إمكانية التعاون في إطار رس تكش ي قدماً في اس اء، بغية المض مع الدول األعض

ن الوكالة وبرنامج األمم المتحدة للبيئة بهدف زيادة إمكانية الوصول إلى المشاريع والمعلومات المفيدة، مشترك بي
  مع مراعاة الحاجة إلى تجنُّب ازدواجية الجهود؛

اء األطراف في  ويحيط علماً مع التقدير  -١٢ تمرة التي تبذلها األمانة إلى جانب الدول األعض بالجهود المس
اون اق التع اوني االتف اق التع ا النوويين (االتف ال العلم والتكنولوجي ب في مج دري ة والت ث والتنمي ي اإلقليمي للبح

عاإلقليمي)،  ّجِ رها في مجاالت متنوعة من التطبيقات  ويش األمانة على تطوير أدوات تكنولوجيا المعلومات ونش
  النووية؛

  األمانة على أن تواصل تعزيز الشراكة بين الوكالة ومنظمة الصحة العالمية؛ ويحثُّ   -١٣

طلع بها من أجل  ويطلب  -١٤ طة التي تض اء بناء على طلبها في األنش اعد الدول األعض إلى األمانة أن تس
ستخدام اآلليات ال سرطان التي تصيب اإلناث واألطفال، با سرطان، وخصوصاً أنواع ال سليمة التخفيف من أثر ال

  للوقاية والتشخيص والعالج والتعامل مع األعراض؛

ع  -١٥ الدول األعضاء على االستفادة من آليات استعراضات النظراء القائمة في مجال الطب اإلشعاعي  ويشِجّ
  لتعزيز التشخيص وعالج المرضى بجودة عالية؛

ع مبادئ توجيهية العتماد التقنيات وا ويدعو إلى  -١٦ مة في مجال الطب دعم الوكالة في وض لمعدَّات المتقّدِ
  اإلشعاعي في الدول األعضاء؛

ه  -١٧ بكة  وينّوِ خيص البيطري (ش بكة مختبرات التش بكات المختبرات التي تتعهدها الوكالة، مثل ش بنجاح ش
االستيالد  فيتالب)، والشبكة التحليلية ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي، والشبكة األفريقية لسالمة األغذية، وشبكة

ستخدام التقنيات  شر ا شأن العلوم والتطبيقات النووية، ون الطفري للنباتات، في الترويج ألنشطة البحث والتطوير ب
أن التطبيقات النووية، بما في ذلك عن طريق  ير التعاون الدولي بش النووية ألغراض األغذية والزراعة، وتيس

األمانة أن تواصل زيادة الدعم  يطلب إلىلتعاون الثالثي،  ومن ثمَّ مبادرات التعاون بين بلدان الجنوب ومبادرات ا
نها من أن تؤدي دورها بالكامل وبفعالية في نقل  ع فيها، بما يمّكِ بكات والتوسُّ المقدَّم من أجل تعزيز هذه الش

  ألعضاء؛ التكنولوجيا وبناء القدرات فيما يتعلق بأنشطة البحث والتطوير والتصدي للطوارئ لصالح الدول ا

اء المهتمة، بناًء على طلبها، فيما  ويطلب  -١٨ ل توفير الدعم التقني إلى الدول األعض إلى األمانة أن تواص
  يتعلق بإنتاج ونقل النظائر الطبية والمستحضرات الصيدالنية اإلشعاعية؛

تحداث  ويطلب  -١٩ اء في بناء قدراتها على اس اعدة إلى الدول األعض ل تقديم المس إلى األمانة أن تواص
رات  تحض يمات ألفا) وإنتاج هذه المس عاعية العالجية الجديدة (مثل باعثات جس يدالنية اإلش رات الص تحض المس

  ومراقبة جودتها؛ 

اعدة من أجل بناء ال ويطلب  -٢٠ ل تقديم المس قدرات الالزمة لتوكيد الجودة في مجالي إلى األمانة أن تواص
ر مبادئ  ناعات، ونش عاعية في الص تخدام التكنولوجيا اإلش عاعية واس يدالنية اإلش رات الص تحض تطوير المس

  توجيهية خاصة بالتكنولوجيا اإلشعاعية تستند إلى المعايير الدولية لتوكيد الجودة؛



GC(63)/RES/10 
 ١١الصفحة 

 

طة التي ويحثُّ   -٢١ لة تنفيذ األنش اهم في تأمين وتعزيز قدرات إنتاج  األمانة على مواص أنها أن تس من ش
بدينوم مدادات  ٩٩-التكنيتيوم/٩٩-المولي لة أمن إ عياً لكفا نامية، س لدان ال ما في ذلك في الب تقر، ب به المس ش
تخدميه في جميع أنحاء العالم،  ٩٩-الموليبدينوم لة جهود التعاون التي تبذلها  ويحثُّ كذلكلمس األمانة على مواص

طلع بها منظمات دولية أخرى مثل وكالة  من أجل لة التي تض بلوغ هذا الهدف في إطار المبادرات ذات الص
  الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي؛

اء المهتمة وعندما يكون ذلك مجدياً من  ويطلب  -٢٢ إلى األمانة أن توفِّر، بناًء على طلب الدول األعض
اء قدرات غير الناح تجدة الرامية إلى إنش ادية، الدعم التقني للجهود الوطنية واإلقليمية المس يتين التقنية واالقتص

ديد اإلثراء إلنتاج الموليبدينوم تخدام اليورانيوم الش اعدة التقنية لتحويل القدرات ٩٩-قائمة على اس ، وأن تقِدّم المس
تخدام األس ر اإلنتاجية الموجودة حاليا إلى اس ديد اإلثراء، وأن تيّسِ تخدام اليورانيوم الش اليب غير القائمة على اس

اء في جهودها الرامية إلى تحقيق االكتفاء الذاتي في  طة التدريبية، مثل حلقات العمل، لدعم الدول األعض األنش
  اإلنتاج المحلي للنظائر المشعة الطبية؛

تخدام الم ويحثُّ   -٢٣ اف اس تكش لة اس عاعية األمانة على مواص الت في تطبيقات مختلفة للتكنولوجيا اإلش عّجِ
  وعلى تيسير العمليات اإليضاحية والتدريب للدول األعضاء المهتمة؛

ناعي، مثل  ويطلب  -٢٤ عيع الص اء في تطوير مرافق للتش إلى األمانة أن تبذل جهوداً مع الدول األعض
الت اإللكترونية وملحقاتها، الستخدامها في مجاالت م نها ممارسات الرعاية الصحية، وتحسين المحاصيل، المعّجِ
ناعية، والتطهير والتعقيم،  تخدام مفاعالت  ويطلب كذلكوحفظ األغذية، والتطبيقات الص توفير الدعم التقني الس

  البحوث في إنتاج المستحضرات الصيدالنية اإلشعاعية والنظائر المشعة الصناعية؛

ل، بالت ويطلب  -٢٥ بة وتوفير إلى األمانة أن تواص اء المهتمة، تطوير األجهزة المناس عاون مع الدول األعض
الخدمات، للدول األعضاء التي تطلبها، من أجل رسم خرائط النشاط اإلشعاعي على سطح كوكب األرض بسرعة 

  وعلى نحو اقتصادي؛

طة الوكالة في ميدان علوم وتكنولوجيا االندماج على ويطلب  -٢٦ ز أنش وء أوجه التقدم  إلى األمانة أن تعّزِ ض
لدولي ( عل التجريبي الحراري النووي ا ا ماج النووي في المف ) وفي جميع أنحاء ITERالمحرز في بحوث االند

احية ( طة برنامج محطة قوى االندماج اإليض ل أنش بة DEMOالعالم، وأن تواص يع نطاقها وزيادة نس ) لتوس
لة مراعاة الحاجة  تطاع، مع مواص اركة فيها قدر المس اركة مختلف الجهات المعنية من أجل المش يق مش إلى تنس

  معالجة الجوانب المختلفة لمرافق االندماج؛

ع النطاق إلى  ويطلب  -٢٧ ول الواس مان الوص إلى األمانة أن تحفِّز الجهود اإلقليمية والدولية الرامية إلى ض
غيل مفا تفادة منها، مفاعالت البحوث المتعددة األغراض القائمة، من أجل زيادة معدالت تش عالت البحوث واالس

توى اإلقليمي والمراكز الدولية القائمة على مفاعالت البحوث  من خالل تحالفات مفاعالت البحوث على المس
تخدام مفاعالت البحوث باعتبارها إحدى خدمات  تعراض المتكامل الس مي على بعثات االس فاء الطابع الرس وإض

تعراض التي توفِّرها الوكالة،  غيل هذه المرافق بطريقة مأمونة وفعالة  لب كذلكويطاالس ر تش إلى األمانة أن تيّسِ
 ومستدامة؛
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اء أول مفاعل بحوث لها في  ويحثُّ   -٢٨ ر في إنش اء التي تفّكِ اعدة الدول األعض لة مس األمانة على مواص
أن  املة ومتدرجة تدرجاً مالئماً، وعلى توفير مبادئ توجيهية بش ية بطريقة منهجية وش اس تطوير البنية األس

اء على اتخاذ قرارات مس اعدة منظمات الدول األعض تنيرة تكفل الجدوى تطبيقات مفاعالت البحوث بغية مس
 االستراتيجية واالستدامة الطويلة األمد لهذه المشاريع؛

طة  وإذ يقرُّ   -٢٩ تند إليها جميع األنش بطبيعة البيانات النووية الموثوق فيها من حيث كونها الركيزة التي تس
ة النووية،  لة بالعلوم والهندس اء عن تقديره لألمانة لتوفيرها بيانات نووية موثو يعربالمتص ق فيها للدول األعض

ول إلى البيانات النووية من خالل  ٥٠على مدى أكثر من  وبي يكفل الوص نة، وكذلك لتطوير تطبيق حاس س
عالهواتف المحمولة،  ّجِ ع في استخدام مثل هذه التطبيقات ليشمل أنواع أخرى من البيانات النووية بغية  ويش التوسُّ

  مواصلة توفير هذه الخدمة في المستقبل؛

اء  ويطلب  -٠٣ ية لألمان وعلى إنش اس اء البنية األس اء المهتمة على إرس اعد الدول األعض إلى األمانة أن تس
ص للخبراء  مراكز إقليمية للتدريب والتعليم في مناطقها، حيثما ال توجد تلك المراكز، من أجل التدريب المتخص

عاعي،  تفيد ف ويطلبفي المجالين النووي واإلش دد من المعلمين المؤهلين اآلتين من إلى األمانة أن تس ي هذا الص
  البلدان النامية؛

ع  -٣١ ّجِ لة التعاون مع الجامعة النووية العالمية في إطار الدورة التدريبية التي تعقدها  ويش األمانة على مواص
اركة المتقدمين لاللتحاق بهذه الدور عاعية، وعلى تعزيز دعمها لمش أن التكنولوجيات اإلش نتين بش ة كل س

  المنحدرين من البلدان النامية؛

اة في هذا القرار رهناً بتوافر الموارد؛ ويطلب  -٣٢   أيضاً أن يكون اضطالع األمانة باإلجراءات المتوخَّ

ي  -٣٣ تين  ويوص م األمانة إلى مجلس المحافظين وإلى المؤتمر العام في دورته العادية الرابعة والس بأن تقّدِ
  محرز في مجاالت العلوم والتكنولوجيا النووية وتطبيقاتها.) تقريراً عن التقدم ال٢٠٢٠(

٢-  
  دعم حملة االتحاد األفريقي الستئصال ذباب تسي تسي وداء المثقبيات في البلدان األفريقية (الحملة األفريقية)

  ،إنَّ المؤتمر العام

ر (أ) ي وداء  إذ يذّكِ ي تس ال ذباب تس تئص أن دعم حملة االتحاد األفريقي الس ابقة بش بقراراته الس
  المثقبيات في البلدان األفريقية (الحملة األفريقية)،

بأنَّ الهدف الرئيسي للحملة األفريقية هو استئصال ذباب تسي تسي وداء المثقبيات بإقامة  وإذ يقرُّ   (ب)
ي  تدامة خالية من ذباب تس ال، مناطق مس تئص تخدام مختلف تقنيات القمع واالس ي وداء المثقبيات، باس تس

اهمة بذلك في  ادياً، والمس تداماً واقتص تغالالً مس تعادة اس ية المس احات األرض تغالل المس مان اس مع ض
اء في جهودها الرامية إلى تحقيق  تخفيف حدة الفقر وتحقيق األمن الغذائي، وبالتالي دعم الدول األعض

  ،ية المستدامةأهداف التنم
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طة معقَّدة تتطلب احتياجات  وإذ يقرُّ   (ج)   ي وداء المثقبيات هي أنش ي تس بأنَّ برامج مكافحة ذبابة تس
  لوجستية كبيرة وتقتضي اتباع نُُهج مرنة وابتكارية وقابلة للتكييف عند تقديم الدعم التقني،

كلة داء المثقبيات التي يس وإذ يقرُّ  (د) ي ومش ي تس الن أحد أكبر العوائق أمام بأن ذباب تس ّكِ بِّبها يش
ر والثروة الحيوانية  حة البش ادية في القارة األفريقية، حيث يؤثران في ص التنمية االجتماعية واالقتص

  ويحدَّان من التنمية الريفية المستدامة، ويتسببان بذلك في ازدياد الفقر وانعدام األمن الغذائي،

لِّم  (هـ) ري األفريقي تقلُّ اآلن عن  وإذ يس بأن الحاالت الجديدة التي أُبلغ عنها من داء المثقبيات البش
توياتها على مدى عدة عقود، غير أن داء المثقبيات الحيواني  ١٥٠٠ نوياً وقد بلغت حالياً أدنى مس حالة س

رات الماليي نوياً، ويظل عائقاً للتنمية الريفية لعش ية س يب ماليين الماش ن من القاطنين في مازال يص
  بلداً أفريقياً، معظمها دول أعضاء في الوكالة، ٣٧المجتمعات الريفية في 

لِّم   (و) ررة وإذ يس بأهمية تطوير نظم إنتاج حيواني أكثر كفاءة في المجتمعات المحلية الريفية المتض
اس لألمن  كيل أس ي وداء المثقبيات من أجل الحد من الفقر والجوع وتش ي تس الغذائي والتنمية من ذباب س

  االجتماعية االقتصادية،

ر  (ز) ري رؤساء الدول والحكومات األعضاء فيما كان يسمى وقتئٍذ "منظمة الوحدة  وإذ يذكـِّ بمقرَّ
اد األفريقي)  م "االتح اس ة" (التي تعرف اآلن ب  AHG/Dec.169و AHG/Dec.156 (XXXVI)األفريقي

(XXXVII) وضع خطة عمل من أجل تنفيذ تلك الحملة،بإخالء أفريقيا من ذباب تسي تسي وب  

ترك بين الفاو  وإذ يقرُّ   (ح) طلع بها الوكالة، في إطار البرنامج المش ية التي تض اس باألعمال األس
مة  رة العقي ية الحش جل تطوير تقن عة، من أ ية والزرا ية في األغذ يات النوو خدام التقن ت لة الس كا والو

يم المساعدة عن طريق مشاريع ميدانية، مدعومة من صندوق الستخدامها في مكافحة ذباب تسي تسي وتقد
رة العقيمة في  تخدام تقنية الحش ي باس ي تس أن إدماج مكافحة ذباب تس التعاون التقني التابع للوكالة، بش
ي وداء  ي تس كلة ذباب تس تدامة لمش ي بطريقة مس دِّ اء من أجل التص الجهود التي تبذلها الدول األعض

  المثقبيات،

ي،  دركوإذ ي  (ط) ي تس رة العقيمة أثبتت جدواها في إيجاد مناطق خالية من ذباب تس أنَّ تقنية الحش
مل لمكافحة اآلفات على نطاق  كا ها في إطار نهج مت يات مكافحة أخرى وعند تطبيق عند دمجها مع تقن

  مناطق بأسرها،

ب  (ي) اور مع منظمات األمم  وإذ يرِحّ تمر بين األمانة والحملة األفريقية، بالتش بالتعاون الوثيق المس
ي وداء  ي تس كلة ذباب تس ة األخرى المكلَّفة بهذه المهمة، في مجال إذكاء الوعي بمش ص المتحدة المتخص

اعدة، من خالل برنامج الوكالة لل تعاون التقني المثقبيات، وتنظيم دورات تدريبية إقليمية، وتقديم المس
أن إدارة  ورة بش اريع الميدانية التنفيذية، وكذلك تقديم المش طة المش وبرنامج الميزانية العادية، ألنش
عيدين الوطني  اريع الحملة األفريقية على الص تراتيجيات دعماً لمش ات واالس ياس ع الس اريع ووض المش

  ودون اإلقليمي،
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ب  (ك) راك منظمات دولية  —من تقدُّم متزايد بما أحرزته الحملة األفريقية  وإذ يرِحّ إلى جانب إش
حة العالمية  راك  —مثل الوكالة ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو) ومنظمة الص في إش

ي وداء المثقبيات  ي تس كلة ذباب تس دي لمش اً في التص المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص أيض
  ة المستدامة،وتحفيز التنمية الزراعية والريفي

ب  (ل) رات في  وإذ يرِحّ ي، وهو مختبر الحش ي تس غيل مرفق للتربية المكثّفة لذباب تس اء وتش بإنش
و، -بوبو و ببوركينا فاس ب كذلكديوالس اء  وإذ يرِحّ روع الذي تدعمه الوكالة للقض بالتقدم المحرز في المش

حسين األمن الغذائي وزيادة عائدات على ذباب تسي تسي في منطقة نياييس في السنغال، والذي أدى إلى ت
  المزارعين بأسلوب فعال جداً من حيث التكلفة،  

منه للمساهمات المقدَّمة من مختلف الدول األعضاء ووكاالت األمم المتحدة المتخصصة وتقديراً   (م)
دَّمة من دعماً للتصدي لمشكلة ذباب تسي تسي وداء المثقبيات في غرب أفريقيا، وال سيما المساهمات المق

اريع مكافحة ذباب  لمية دعماً لمش تخدامات الس اريع مبادرة االس الواليات المتحدة األمريكية من خالل مش
  تسي تسي وداء المثقبيات في السنغال وبوركينا فاسو،

يات البحث والتطوير  وإذ يعترف  (ن) لدولي لعمل نة والمركز ا تمر بين األما عاون الوثيق المس بالت
ديوالسو ببوركينا فاسو، وهو أول مركز -الماشية في المناطق دون الرطبة، القائم في بوبو المتعلقة بتربية

رة العقيمة في المكافحة المتكاملة لتجمعات ’متعاون مع الوكالة في أفريقيا في مجال  تخدام تقنية الحش اس
  ،‘ذباب تسي تسي على نطاق مناطق كاملة

ديوالسو في إطار مشروع الحملة -ي مرفق تربية الحشرات بوبوباإلدارة التقنية الجيدة ف وإذ يسلِّم  (س)
ي ليتجاوز مليون  ي تس تعمرة أحد أنواع ذباب تس و، مما أدى إلى زيادة حجم مس األفريقية في بوركينا فاس

  أنثى خصيبة،

ب  )ع( عبة  وإذ يرِحّ نب الش لة ومن جا عاون التقني في الوكا نب إدارة الت بالجهود المبذولة من جا
  ة بين الفاو والوكالة الستخدام التقنيات النووية في األغذية والزراعة دعماً للحملة األفريقية،المشترك

ب  )ف( رة  وإذ يرِحّ بالجهود التي تبذلها األمانة لمعالجة وإزالة العقبات التي تعترض تطبيق تقنية الحش
اء األفريقية من خالل البحو ي في الدول األعض ي تس ث التطبيقية وتطوير العقيمة لمكافحة ذباب تس

  األساليب المتَّبَعة، سواء داخل األمانة أو من خالل آلية الوكالة للمشاريع البحثية المنسقة،

ِلّم  )ص( اء  وإذ يس تويات فيما يتعلق بالدول األعض رورة زيادة بناء القدرات على جميع المس بض
  األمراض المذكورة آنفاً،المتضررة في استخدام التقنيات النووية المتقِدّمة في القضاء على 

لِّم  )ق( بما جاء في التقرير الذي  وإذ يس ل الذي تتلقَّاه الحملة األفريقية من الوكالة حس بالدعم المتواص
 ،GC(63)/3بالوثيقة  ٢قدَّمه المدير العام في المرفق 
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عُد الوطنية واإلقليمية والدولية من أجل  يحثُّ   -١ األمانة على أن تزيد من تكثيف الجهود الترويجية على الصُّ
ل إيالء أولوية عالية للتنمية الزراعية  ي وداء المثقبيات، وأن تواص ي تس التوعية باألعباء المترتبة على ذباب تس

اعف مجدَّداً من جهودها الرامية  اء، وأن تُض لة تطوير التقنيات الالزمة في الدول األعض إلى بناء القدرات ومواص
ي في أفريقيا جنوب  ي تس رة العقيمة مع تقنيات مكافحة أخرى إليجاد مناطق خالية من ذباب تس لدمج تقنية الحش

  الصحراء الكبرى؛

اء إلى تعزيز تقديم الدعم التقني والمالي والمادي إلى الدول األفريقية في جه ويدعو  -٢ ودها الدول األعض
ديد على أهمية اتباع نهج قائم على تلبية االحتياجات  ي، مع التش ي تس الرامية إلى إيجاد مناطق خالية من ذباب تس

  بشأن البحوث التطبيقية وتطوير األساليب المتَّبعة والتحقق من صالحيتها لدعم المشاريع الميدانية التنفيذية؛

لة توفير إلى األمانة أن تعمل، بالتعاون مع ال ويطلب  -٣ ركاء اآلخرين، على مواص اء والش دول األعض
اريع الميدانية  تمرة للمش اعدات مس ندوق التعاون التقني من أجل تقديم مس التمويل من خالل الميزانية العادية وص
اء  رة العقيمة، وتعزيز دعمها للبحث والتطوير ونقل التكنولوجيا إلى الدول األعض ة بتقنية الحش التنفيذية الخاص

  فريقية تكميالً لجهودها الرامية إلى إيجاد مناطق خالية من ذباب تسي تسي ثمَّ التوسُّع في تلك المناطق؛األ

اريع التعاون التقني المعنية بجمع البيانات  ويطلب  -٤ اء من خالل مش إلى األمانة أن تدعم الدول األعض
ال ذب تئص اريع اس طالع بمش اريع، واالض ع اقتراحات المش ية، ووض اس ي تسي التنفيذية المدعومة من األس اب تس

  خبراء في الموقع، مع إيالء األولوية لتجمعات ذباب تسي تسي المعزولة وراثيا؛

ع  -٥ ّجِ لة دعم الحملة  ويش تركة بين الفاو والوكالة على مواص عبة المش إدارة التعاون التقني في الوكالة والش
وص عليه في مذكرة األفريقية والعمل معها على نحو وثيق في مجاالت ال تعاون المتفق عليها على النحو المنص

رين الثاني/نوفمبر  ية االتحاد األفريقي والوكالة، الموقَّعة في تش عة النطاق من ٢٠٠٩التفاهم بين مفوض ، والموسَّ
  ؛٢٠١٨خالل الترتيبات العملية (بين مفوضية االتحاد األفريقي والوكالة) الموقَّعة في شباط/فبراير 

دويش  -٦ على الحاجة إلى مواصلة الجهود المنسقة والتآزرية من جانب الوكالة وسائر الشركاء الدوليين، ال  دِّ
اء عن طريق توفير  ية االتحاد األفريقي والدول األعض حة العالمية، بهدف دعم مفوض يما الفاو ومنظمة الص س

اريع وطنية ودون إقليمية  مان الجودة في تخطيط وتنفيذ مش ادات وض ليمة وُمجدية في إطار الحملة اإلرش س
  األفريقية؛

اء بما يكفل اتخاذ قرارات  ويطلب  -٧ ركاء اآلخرين تعزيز بناء القدرات في الدول األعض إلى الوكالة والش
رة العقيمة  ي وداء المثقبيات ودمج عمليات تقنية الحش ي تس تراتيجيات مكافحة ذباب تس أن اختيار اس تنيرة بش مس

  التكلفة في حمالت المكافحة المتكاملة على نطاق مناطق بأسرها؛بطريقة فعالة من حيث 

اف إمكانيات  ويحثُّ   -٨ تكش ركاء اآلخرين على زيادة جهودهم في توفير بناء القدرات واس األمانة والش
ي تربية مكثَّفة بما يكفل  ي تس غيل مراكز لتربية ذبابة تس اء وتش راكة بين القطاعين الخاص والعام من أجل إنش الش

  طريقة فعالة من حيث التكلفة توفير أعداد كبيرة من ذكور ذباب تسي تسي العقيمة لمختلف البرامج الميدانية؛ب

ع  -٩ ِجّ ناتها تقنية  ويش مل مكّوِ ي وداء المثقبيات تش ي تس تراتيجية لمكافحة ذباب تس البلدان التي اختارت اس
طة الميدا رة العقيمة على أن تركز في البداية على األنش نية، بما في ذلك عمليات إطالق الذكور العقيمة الحش

  المستوردة من مراكز اإلنتاج المكثَّف، كما في حالة مشروع االستئصال في السنغال؛
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ع  -١٠ ّجِ لة دعم إنتاج  ويش تركة بين الفاو والوكالة على مواص عبة المش إدارة التعاون التقني في الوكالة والش
ي إنتاجاً مكثَّفاً وتوز ي تس عيد دون اإلقليمي من خالل تعزيز الدعم المقدَّم إلى مرفق تربية ذباب تس يعه على الص

  ديوالسو؛-الحشرات في بوبو

إلى المدير العام أن يقدّم تقريراً عن التقدُّم المحَرز في تنفيذ هذا القرار إلى مجلس المحافظين وإلى  ويطلب  -١١
  ).٢٠٢٠المؤتمر العام في دورته العادية الرابعة والستين (

٣-  
  استخدام هيدرولوجيا النظائر في إدارة الموارد المائية

  ،إنَّ المؤتمر العام

ر  (أ)   تجابةً للجزء ألف إذ يقّدِ من  ٣-العمل الذي أنجزته الوكالة في مجال هيدرولوجيا النظائر اس
  ،GC(61)/RES/11القرار 

ً و  (ب)   تدامة"، للفترة  إذ يحيط علما بعقد األمم المتحدة الدولي للعمل، "المياه من أجل التنمية المس
  لة للموارد المائية،، الذي يرِكّز على التنمية المستدامة واإلدارة المتكام٢٠٢٨-٢٠١٨

قة أكبر في  وإذ يدرك  (ج)   ل االعتراف بالحاجة إلى اتخاذ إجراءات منّس أنَّ األمم المتحدة تواص
  مجال المياه، وأنَّ للمياه أهمية حاسمة في تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الجوع والفقر،

لّمُ و  (د)   ّدُد عل إذ يُس تدامة تُش يع بأّن أهداف التنمية المس ى الحاجة إلى زيادة توافر المياه العذبة وتوس
ية لبرنامج الوكالة  ل األهداف الرئيس ّكِ الجهود الرامية إلى بناء القدرات، التي ما زالت تش

  الخاص بالموارد المائية،

عف في المياه الجوفية  إذ يدركو  (هـ)   املة للموارد المائية ولمواطن الض أنَّ عدم وجود خرائط ش
اء على زيادة توافر المياه وللقدرات ال رر بقدرة الدول األعض لة يُلِحق الض رية ذات الص بش

 واستخدامها،

لّمو  (و)   تمرار أهمية تقنيات النظائر لتنمية الموارد المائيّة وإدارتها، وال  إذ يس بأن الوكالة أثبتت باس
  دورة المائية،سيما إدارة المياه الجوفية في المناطق القاحلة وشبه القاحلة وتحسين فهم ال

ذكور في المرفق  إذ يالحظو  (ز)   ا هو م بم ة، حس ال ا الوك ذته ادرات التي اتخ ة  ٣أنَّ المب الوثيق ب
GC(63)/3 تخدام تقنيات النظائر ع في اس فرت عن التوس ، تلبي األولويات الوطنية وأنها أس

  ألغراض إدارة الموارد المائية والبيئة،

تراك مع الوكاالت الثنائية  تقديراً منهو  (ح)   ةً باالش لكون المبادرات التي اتخذتها الوكالة، وخاص
لة جديدة من مواد التوعية بمجال  لس تحداث س وغيرها من الوكاالت الدولية بما في ذلك اس
تركة، والمتخذة كذلك من جانب لجنة التنمية  هيدرولوجيا النظائر وعقد حلقات عمل تدريبية مش

عة لألمم المتحدة ومن المنتدى العالمي للمياه، قد أذكت الوعي بدرجة كبيرة بعمل المستدامة التاب
  الوكالة المتعلق بالموارد المائية،
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اء إلى مرافق التحليل  إذ يعرب عن تقديرهو  (ط)   ول الدول األعض ير وص لجهود الوكالة في تيس
ة بهيدرولوجيا النظائر من خالل توفير أجهزة تحليل النظائر ا تقرة القائمة على الخاص لمس

  الليزر ونُُظم قياس التريتيوم،

ِلّم  (ي)   ات للنظائر  وإذ يس اء على أداء قياس بجهود الوكالة الرامية إلى تعزيز قدرات الدول األعض
غيل وتقييم  ع برامجيات لتش ياَ وذات جودة عالية، بما في ذلك من خالل وض تكون موحدة قياس

ال ا ة في مج امل ة أداء المختبرات الع امل ازات الخ تقرة والغ ائر المس ل الروتيني للنظ لتحلي
  ونظائرها والتريتيوم في عينات المياه،

روع الوكالة لتعزيز توافر  إذ يالحظو  (ك)   مت، في إطار المرحلة التجريبية من مش أنَّ الوكالة قدَّ
تدامتها اس اء في زيادة توافر المياه العذبة واس اعدة إلى الدول األعض تناداً إلى المياه، المس

املة للموارد المائية الوطنية، و بالتقييمات الش يع  إذ يرِحّ بأن هناك خطوات تُتَخذ من أجل توس
اء أخرى عن طريق إدراج منهجية  مل دوالً أعض روع الوكالة لتعزيز توافر المياه ليش مش

المشاريع المشروع المذكور في دورة المشاريع الخاصة بمشاريع التعاون التقني الجديدة، ومنها 
  اإلقليمية،

ب  (ل)   باستضافة الندوة الدولية الخامسة عشرة المعنية بالهيدرولوجيا النظيرية: تعزيز فهم  وإذ يرِحّ
  ،٢٠١٩عمليات الدورة المائية، التي نظمتها الوكالة في أيار/مايو 

  دور الهيدرولوجيا النظيرية في تقييم األثر البيئي للتعدين، وإذ يالحظ  (م)  

ة األمطار من أهمية ودور منذ عهد  ذ يالحظوإ  (ن)   تخدام النظائر في دراس بكة العالمية الس ما للش
تخدام النظائر في  بكة العالمية الس اد الجوية والش بعيد بالتعاون مع المنظمة العالمية لألرص
تخدام أدوات تخدام ذلك في تقييم المواد المائية من خالل جملة أمور منها اس ة األنهار واس  دراس
م الخرائط الهيدرولوجية، ونمذجة توازن المياه، وتوقع تأثيرات  الهيدرولوجيا النظيرية، ورس

بتغير المناخ، وإدارة الجفاف، وتقييمات تلوث المياه،  هذه  وإذ يرِحّ عالمية ل بزيادة التغطية ال
  الجهود عبر توطيد التعاون مع الدول األعضاء،

بيل م إذ يالحظو  (س)   لوب جهود األمانة في س اء على إدارة الموارد المائية بأس اعدة الدول األعض س
اء  ين الخبرة والتعاون فيما بين الدول األعض ل، بما في ذلك عملها الرامي إلى تحس أفض
المشاِركة في استخدام النظائر البيئية من أجل التوصل بأسلوب أفضل إلى تقييم تلوث البحيرات 

الح مثلى للموارد واألنهار بالنتروجين واتخامها بالمغذيا تص تراتيجيات اس ت لتحقيق إدارة واس
  المائية،

  :من األمانة، رهناً بتوافر الموارد يطلب  -١

تغالالً كامالً لتطوير   (أ)   تغالل إمكانات النظائر والتقنيات النووية اس أن تزيد من تعزيز الجهود الس
ع  بة، وعن طريق زيادة وإدارة الموارد المائية في البلدان المهتمة من خالل وض برامج مناس

اء في بناء القدرات الوطنية عبر زيادة التعاون مع المنظمات  اعدة الدول األعض الوعي ومس
  الوطنية والدولية التي تتعامل مع إدارة الموارد المائية،
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هولة إلى تكنولوجيا التحليل النظيري،   (ب)   ول بس اء على الوص اعدة الدول األعض ل مس أن تواص
اء على اعتماد تقنيات تحليلية وذلك ب اعدة الدول األعض توى مختبرات منتقاة وبمس االرتقاء بمس

لة، بما في ذلك  تند إلى أوجه التقدم الحديثة في التكنولوجيات ذات الص جديدة أقل تكلفة تس
  التكنولوجيات القائمة على الليزر،

لتعزيز توافر المياه وبمجال إدارة المياه أن توِسّع نطاق األنشطة المتعلقة بمشروع مبادرة الوكالة   (ج)  
يما تقييم وإدارة موارد المياه الجوفية األحفورية بما في ذلك في المناطق القاحلة  الجوفّية، ال س
وشبه القاحلة، وكذلك األنشطة المتصلة بسالمة هذه الموارد واستدامتها، بالتعاون مع المنظَّمات 

ر أدوات ومنهجيات لتحسين رسم خرائط الموارد اإلقليمية والمنظَّمات الدولية األخ رى، وأن يطّوِ
  المائية،

تخدام نظائر الغازات   (د)   اء على التقنيات الجديدة فيما يخص اس ول الدول األعض ر حص أن تُيّسِ
  الخاملة لتقدير عمر المياه الجوفية،

ساهم في فهم المناخ وأثره على الدورة الم  (هـ)   شطة التي ت ز األن ائية، والتي تهدف إلى تحسين أن تُعِزّ
لة بالمياه والتخفيف من حدتها، بما في ذلك حاالت  القدرة على التنبؤ بالكوارث الطبيعية المتص
اهم في إنجاح العقد الدولي للعمل، "المياه من أجل التنمية  ية، وأن تس انات القاس الجفاف والفيض

  ،٢٠٢٨-٢٠١٨المستدامة"، للفترة 

ع نطاق اس  (و)   تخدام األدوات الجيوكيميائية والنظيرية لتعزيز النماذج الهيدرولوجية في أن توِسّ
  مناطق التعدين، بما في ذلك فيما يتعلق بتقييم األثر البيئي للتعدين،

ات التلوث وأن تجري تمارين دولية وتمارين   (ز)   تخدام النظائر ألغراض دراس ع نطاق اس أن توِسّ
ت أن اس تركة، بما في ذلك بش تعداد المختبرات في مقارنة مش مان اس خدام نظائر النترات، لض

  الدول األعضاء،

أن تزيد من تعزيز الجهود الرامية إلى تحسين التغطية الزمنية والمكانية للبرامج العالمية الخاصة   (ح)  
ل بذلك من تحديد  ة األمطار واألنهار وما يتص د النظائر والتابعة للوكالة في مجال دراس برص

  د البيانات ومنتجات النمذجة، من خالل زيادة التعاون مع الدول األعضاء؛الخرائط وقواع

ل، جنباً إلى جنب مع وكاالت األمم المتحدة المعنّية األخرى ومع الوكاالت  ويطلب  -٢ من الوكالة أن تواص
يّة م ريّة في مجال هيدرولوجيا النظائر عبر مناهج دراس لة، تنمية الموارد البش بة في اإلقليميّة ذات الص ناس

االت واألدوات التعليمية المتقدمة، وفي  تخدام تقنيّات االتص اء، ومن خالل اس الجامعات والمعاهد بالدول األعض
تخدام تقنيات  ين بالقدرة على اس ائيّين الهيدرولوجيين الممارس مراكز التدريب اإلقليميّة، بهدف تزويد األخص

  النظائر؛

لك  -٣ كذ قدِّ  ويطلب  عام أن ي مدير ال هذا القرار إلى مجلس من ال يذ  جازات المحرزة في تنف م تقريراً عن اإلن
  ) في إطار بند مالئم من جدول األعمال.٢٠٢١المحافظين وإلى المؤتمر العام في دورته الخامسة والستين (
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٤-  
  تجديد مختبرات التطبيقات النووية التابعة للوكالة في زايبرسدورف

  ،إنَّ المؤتمر العام

رإذ   (أ) م ألف ٩بالفقرة  يذّكِ ، التي طلب فيها المؤتمر العام )RES/55GC/(12من القرار  ١-من القس
تابعة  قات النووية ال اء لتحديث مختبرات التطبي لدول األعض بالتعاون مع ا نة أن تبذل جهوداً  من األما

والسيما النامية  للوكالة في زايبرسدورف، ومن ثمَّ ضمان إتاحة أقصى درجة من الفوائد للدول األعضاء،
  منها،

يذّكر كذلك   (ب) قات النووية في وإذ  بأن تكون مختبرات التطبي ي  بالقرارات األخرى التي تقتض
م ألف دورف مالئمة تماماً للغرض المطلوب (كالقس أن )GC(56)/RES/12من القرار  ٢-زايبرس ، بش

ال و/أو كبح البعوض الناقل لألمر تئص رة العقيمة الس م ألفتطوير تقنية الحش من القرار  ٣-اض؛ والقس
GC(57)/RES/12 سي وداء المثقبيات التي يقوم بها سي ت شأن دعم الحملة األفريقية الستئصال ذباب ت ، ب

م ألف أن تعزيز الدعم المقدم إلى الدول GC(56)/RES/12من القرار  ٤-االتحاد األفريقي؛ والقس ، بش
م  اء في مجال األغذية والزراعة؛ والقس دي  GC(57)/RES/9القرار من  ١٣األعض أن التأهب والتص بش

، بشأن تعزيز أنشطة التعاون التقني GC(57)/RES/11للحادثات والطوارئ النووية واإلشعاعية؛ والقرار 
 التي تضطلع بها الوكالة)،

ي بالتطبيقات المتزايدة للتكنولوجيات النووية واإلشعاعية، وفوائدها االقتصادية والبيئية ف وإذ يقرُّ   (ج)
ة في  ات النووي ه مختبرات التطبيق طلع ب ذي تض دور الحيوي ال االت، وال ة من المج ع ة واس ائف ط
اء، والزيادة الهائلة التي  رها في الدول األعض اح وتطوير تكنولوجيات جديدة ونش دورف في إيض زايبرس

 ية،شهدتها السنوات األخيرة في عدد الدورات التدريبية ذات الصلة وفي توفير الخدمات التقن

دير  (د) ه مع التق ة في  وإذ ينِوّ ات النووي ه مختبرات التطبيق طلع ب ذي تض ا ال المي د ع دور الرائ ال ب
بكات مكافحة  بكات عالمية للمختبرات في عدَّة مجاالت، مثل ش اء ش دورف فيما يتعلق بإنش زايبرس

وق النهضة األفريقية األمراض الحيوانية المدعومة من خالل مبادرة االستخدامات السلمية، ومبادرة صند
  والتعاون الدولي، ومبادرات عديدة أخرى،

نى  وإذ يقرُّ كذلك  (هـ) دورف لكي يتس ة لتحديث مختبرات التطبيقات النووية في زايبرس بالحاجة الملحَّ
لها التجاُوب مع التغيُّر المستمر في نطاق الطلبات المقَّدمة إليها ومدى التعقيد الذي تنطوي عليه ومع تزايد 

رات التكنولوجية،   مطالب الدول األعضاء، ومواكبة الوتيرة المتسارعة للتطوُّ

على أهمية المختبرات الالئقة ألداء الغرض التي تمتثل لمعايير الصحة واألمان وتمتلك  وإذ يشدد  (و)
  البنية األساسية المناسبة،

وية في زايبرسدورف، والتي مبادرة المدير العام بشأن تحديث مختبرات التطبيقات النو وإذ يدعم  (ز)
  أعلنها في كلمته أمام الدورة العادية السادسة والخمسين للمؤتمر العام،
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ر  (ح) م ألف وإذ يذّكِ ة الفقرة )RES/56GC/(12من القرار  ٥-بالقس فة خاص منه، التي يرجو  ٤، وبص
فيها المؤتمر العام من األمانة "أن تضع خطة عمل استراتيجية شاملة لتحديث مختبرات التطبيقات النووية 
ط األجل  ير األجل والمتوس دورف، وأن تقدم مفهوماً ومنهجية لبرنامج التحديث القص الكائنة في زايبرس

ة لرؤية كّلٍ من مختبرات التطبيقات النووية الثمانية ودوره والطويل األجل، وأن تبيِّن الخطو ط العريض
  ،المستقبلي"

كذلك  (ط) ر  يذّكِ قة  وإذ  عام إلى مجلس المحافظين (الوثي مدير ال لذي ))INF/57GC/(11بتقرير ال ، وا
دورف التي تهدف إ مها مختبرات التطبيقات النووية في زايبرس طة والخدمات التي تقدِّ لى إفادة يحِدّد األنش

ع تقديراً كميا لالحتياجات والمطالب المتوقعة من  لحة، ويض حاب المص اء وغيرها من أص الدول األعض
د الفجوات القائمة في الوقت الراهن والمتوقعة في المستقبل،   جانب الدول األعضاء في المستقبل ويحدِّ

ب  (ي) ت وإذ يرّحِ أن اس راتيجية تجديد مختبرات العلوم بتقرير المدير العام إلى مجلس المحافظين بش
دورف، الواردة في الوثيقة  ر GOV/INF/2014/11والتطبيقات النووية في زايبرس ، التي تبيِّن العناص

مان أن تكون المختبرات قادرة على أداء الغرض المطلوب منها، وهو ما  ومتطلبات الموارد الالزمة لض
روع  تهدفة  ٢٠١٧إلى  ٢٠١٤من ، على أن يُنفَّذ في الفترة ReNuALيُعرف بمش في حدود ميزانية مس

لغ  مب ة  ٣١ب يق لوث لواردة في ا ة وا يجي ت ترا االس ة ب ملحق ل ة ا اف ً لإلض ا يون يورو، ووفق مل
GOV/INF/2014/11/Add.1 افية الواردة في ر اإلض ف العناص تراتيجية يعّرِ من تحديثاً لالس ، التي تتض

روع  ١٥الفقرة  تراتيجية، وهو ما يُعرف بمش اء +ReNuALمن االس ، كما تتناول تفكير الوكالة في إرس
  من األمان البيولوجي، ٣قدرات مختبرية خاصة بها ألغراض المستوى 

روع تجديد مختبرات التطبيقات النووية"،  /2017/1GOV/INFالوثيقة  وإذ يالحظ  (ك) المعنونة "مش
قدُّم المحرز  اء عن الت لدول األعض ثة إلى ا مت معلومات محدَّ قدَّ بات من الموارد الالزمة التي  والمتطل

  ،+ReNuALونطاق مشروع 

ب كذلك  (ل) عام الوارد في المرفق  وإذ يرّحِ مدير ال قة  ٤بتقرير ال  /63GC(-2019/26GOV/(3بالوثي
روع  أن التقدم المحرز في تنفيذ مش منذ الدورة الحادية  ReNuALوالمقدَّم إلى مجلس المحافظين بش

  والستين للمؤتمر العام،

روعين  وإذ يرِحّب  (م) ، بما في +ReNuALو ReNuALباإلنجازات والتقدم المحرز في إطار المش
غيل مختبر قياس الجرعات في مرفق المعجل الخطي الجديد في حزيران/يونيه  ذلك انطالق عمليات تش

لة، من٢٠١٩ المقرر أن  ، وانتقال مختبر مكافحة اآلفات الحشرية إلى مبناه الجديد وفقاً لخطة انتقالية مفصَّ
  ، والتطورات اإلضافية في البنية األساسية للموقع،٢٠٢٠تنتهي في مطلع عام 

ية للمختبر المرن الجديد القابل للتعديل، والذي  وإذ يرِحّب  (ن) ييد الرئيس تكمال أعمال التش كذلك باس
سم "مختبرات يوكيا أمانو"، وتدشينه في تشرين الثاني/نوفمبر  ، والتقدم المحرز ٢٠١٨يُطلق عليه حالياً ا

ل الثاني  غيل في بداية الفص في تجهيز المرافق الداخلية للمبنى، والمقرر أن يكون قابال ليدخل مرحلة التش
  ،٢٠٢٠من عام 
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توى  يقُّروإذ   (س) من األمان البيولوجي من  ٣بأهمية تمتُّع الوكالة بالقدرات المختبرية ألغراض المس
در العابرة  اء بغية مكافحة األمراض الحيوانية والحيوانية المص أجل دعم الجهود التي تبذلها الدول األعض

يما مع الو وإذ يعرب عن تقديرهللحدود،  اوية، والس لطات النمس اوية للتعاون الجيد مع الس كالة النمس
تخدام مرفقها الجديد المعني  المة األغذية التي بدأت تتيح للوكالة كامل الحرية في دخول واس حة وس للص

ان البيولوجي  توى األم در أكبر من  ٣بمس ديم ق ة على تق ال درة الوك ز ق ا يعّزِ ائن في مودلينغ، مم والك
اء في مجال مكافحة األمراض الحيو اعدة إلى الدول األعض در العابرة للحدود، المس انية والحيوانية المص

اوية حزمة تُقدَّر قيمتها بمبلغ  وإذ يالحظ كذلك مُّ قطعة أرض  ٢تقديم الحكومة النمس مليون يورو تض
شاء قدراتها المختبرية  ساهمة منها في جهود الوكالة الرامية إلى إن سية وخدمات تقنية م سا وعناصر بنية أ

  في مودلينغ،الخاصة في نفس المرفق الكائن 

ب  (ع) ه جرى جمع أكثر من  وإذ يرِحّ أن ة  ٣٦ب ة عن الميزاني ارج مليون يورو كتمويالت خ
روعين  روع  ١١حتى الوقت الراهن، منها أكثر من  +ReNuALو ReNuALللمش مليون يورو لفائدة المش
ReNuAL+ بق لها أن قدَّمت منحاً من  ١٠جهات مانحة للمرة األولى و ٥، وبأن دولة  ١٥بين جهات س

  للمؤتمر العام، ٦٢مليون يورو منذ الدورة  ٣٫٨عضواً قد تبرعت بنحو 

ب كذلك  (ف) اهمات المالية والعينية والخبراء  وإذ يرّحِ اء التالية من المس بما قدَّمته الدول األعض
روع  ي ٣٩، والبالغ عددها ReNuALالمجانيين من أجل تنفيذ مش واً: االتحاد الروس ، دناألر، ودولة عض

، بلجيكا، والبرتغال، والبرازيل، وباكستان، وإيران، وإندونيسيا، وألمانيا، وسرائيلإ، وأستراليا، وإسبانياو
را، وجنوب وأفريقيا، وجمهورية كوريا، وتركيا، وتايلندو ويس ين، وس ا، وعمان، والص ، الفلبين، وفرنس
تان، وقطرو يا، والكويت، وكندا، وكازاخس عودية، والمغرب، وماليزيا، وكين ية الس كة العرب ، الممل
ا، والنرويج، ومنغوليا، والمملكة المتحدةو الواليات ، ووفييت نام، الهند، ونيوزيلندا، ونيجيريا، والنمس

اهمات المقدَّمة من منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ، والمتحدة األمريكية اليابان، إلى جانب المس
اق  او)، واالتف ا (الف ال العلم والتكنولوجي ب في مج دري ة والت ث والتنمي اوني اإلقليمي األفريقي للبح التع

  النوويين (اتفاق أفرا)، وأحد المراكز المتعاونة مع الوكالة، فضالً عن ستة مساهمين من القطاع الخاص،

م " وإذ يقرُّ   (ص) مية المعروفة باس اء غير الرس دقاء بالجهود التي تبذلها مجموعة الدول األعض أص
إذ مشروع تجديد مختبرات التطبيقات النووية"، والتي تعمل بنشاط على تيسير حشد الموارد للمشروع، و

ع نها من إتاحة الموارد لدعم تجديد مختبرات التطبيقات  يشّجِ جميع الدول األعضاء التي هي في وضع يمّكِ
  النووية في زايبرسدورف على القيام بذلك،

ي بتوفير المتطلب  وإذ يالحظ  (ق) اهمات خارجة عن الميزانية  ٢٫٦الذي يقض مليون يورو كمس
لتنفيذ العنصر األساسي النهائي من المشروع، وتعزيز البنية األساسية الرئيسية للمختبرات التي ستظل في 

  المرافق القائمة بعد نقل المختبرات األخرى إلى المرافق الجديدة،

ً   (ر) ا أن  ٢٠٢١-٢٠٢٠ي برنامج الوكالة وميزانيتها للفترة االقتراح المدرج ف وإذ يالحظ أيض بش
  من صندوق االستثمارات الرأسمالية الرئيسية، +ReNuALماليين يورو لمشروع  ٤تخصيص 
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لِّموإذ   (ش) اهمات من  يس راكات والتماس المس بالجهود المبذولة والتقدم المحرز فيما يخصُّ إبرام الش
يما فيما  لِّم وإذ يتعلق باالحتياجات من المعدات، مانحين غير تقليديين، والس مع التقدير بإبرام  كذلكيس

  اتفاقات مع شركاء غير تقليديين لتزويد المختبرات بالمعدات،

د  -١ دِّ طة البحث والتطوير  يُش ة أنش ي، ممارس اس ل الوكالة، وفقاً لنظامها األس على الحاجة إلى أن تواص
التكييفية في مجاالت العلوم والتكنولوجيا النووية وتطبيقاتها التي تمتلك الوكالة فيها مزية مقارنة، وأن تحافظ على 

ي تلبي ما للدول األعضاء من احتياجات أساسية تركيزها على مبادرات بناء القدرات وعلى تقديم الخدمات التقنية ك
  متعلقة بالتنمية المستدامة؛

ب مع المكانة التي تتمتَّع بها مختبرات التطبيقات النووية  ويطلب  -٢ عى جاهدة، بما يتناس إلى األمانة أن تس
ة والمطالب المقبلة المتوقع مان تلبية االحتياجات الماس دورف داخل الوكالة، إلى ض ة من الدول في زايبرس
  األعضاء فيما يتعلق بخدمات هذه المختبرات في حدود التمويل اإلجمالي المستهدف لمشروع التجديد؛

د  -٣ اريع محدَّدة من خالل  ويناش د الموارد من أجل مش تراتيجية قائمة على حش ل اتِّباع اس األمانة أن تواص
ات والهيئات المانح س اء والمؤس عة والقطاع الخاص، والتماس الموارد من الدول األعض ِجّ راكات بما  يش إقامة الش
واق العالمية،  ع كذلكفي ذلك من خالل قاعدة بيانات األمم المتحدة لألس ِجّ يص  ويش األمانة على التفكير في تخص

  موارد مالية للمشروع من الوفورات أو من مكاسب الكفاءة، بالتشاور مع الدول األعضاء؛

د كذلك  -٤ د الموارد وتتطابق فيها اهتمامات المانحين األمانة أن تواص ويناش تهدف حش ع ُحزم تس ل وض
  ؛+ReNuAL، وأن تعطي األولوية للعناصر المتبقية من مشروع +ReNuALالمحتملين مع احتياجات مشروع 

ع  -٥ ّجِ تظلُّ  ويش أن كيفية تلبية احتياجات المختبرات التي س طالع بمزيد من التخطيط بش األمانة على االض
  افق القائمة بعد استكمال مبنى مختبرات يوكيا أمانو؛ضمن المر

ب  -٦ يح  ويطل ة وتوض ذ المقبل ات التنفي ة لعملي ة الالزم الي ات عن الموارد الم م معلوم دِّ ة أن تق ان إلى األم
رة؛   المجاالت التي تحتاج إلى موارد حتى تسير وفق مواعيد التنفيذ المقرَّ

اء إلى تقديم التزاما ويدعو  -٧ اهمات العينية، في الوقت الدول األعض الً عن المس اهمات مالية، فض ت ومس
ات والهيئات والقطاع  س اء، بما في ذلك المؤس ب االقتض ركاء آخرين، حس ير التعاون مع ش ب، وكذلك تيس المناس
من المرافق القائمة بعد نقل المختبرات  تظّل ض ية للمختبرات التي س اس ين البنية األس الخاص، من أجل إتاحة تحس

  رى إلى مرافقها الجديدة؛األخ

ع  -٨ ِجّ روع التجديد’ ويش دقاء مش تركة لجنوب أفريقيا وألمانيا، وجميع الدول ‘أص ة المش ، تحت الرئاس
ب بما يتيح تنفيذ  د الموارد في الوقت المناس روع مع التركيز على حش لة دعم تنفيذ المش اء على مواص األعض

  عنصر تحسين المشروع؛

م إلى المؤتمر العام في دورته الرابعة والستين ( ويطلب  -٩ ) تقريراً عن التقدُّم ٢٠٢٠إلى المدير العام أن يقّدِ
 المحرز في تنفيذ هذا القرار.
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  -باء
  تطبيقات القوى النووية

١-  
  مقدمة

  ،إنَّ المؤتمر العام

ر  (أ)   طة الوكالة  )RES/62GC/(9بالقرار  إذ يذّكِ أن تعزيز أنش ابقة بش وبقرارات المؤتمر العام الس
  المتعِلّقة بالعلوم والتكنولوجيا النووية وتطبيقاتها،

مل  وإذ يالحظ  (ب)   ي والتي تش اس ت عليها المادة الثانية من نظامها األس بما نصَّ أهداف الوكالة حس
  زدهار في العالم أجمع"،"تعجيل وتوسيع مساهمة الطاقة الذريّة في السالم والصحة واال

جيع  وإذ يالحظ  (ج)   مل "التش ي تش اس وص عليها في نظامها األس اً أنَّ وظائف الوكالة المنص أيض
والمساعدة على البحث والتطوير في مجال الطاقة الذرية وتطبيقها العملي لألغراض السلمية"، و"تيسير 

اد جيع على تب ة"، و"التش ة والتقني ات العلمي ادل المعلوم ال تب ب العلميّين والخبراء في مج دري ل وت
لمية للطاقة الذرية"، بما في ذلك توليد الطاقة الكهربائية، مع إيالء االعتبار الواجب  تخدامات الس االس

  الحتياجات البلدان النامية،

ِدّد  (د)   تخدام القوى النووية يجب أن يقترن في جميع المراحل بالتزاماٍت بتحقيق  وإذ يش على أنَّ اس
مانات أع ل لتلك المعايير، وبض لى معايير األمان واألمن طوال عمر محطات القوى وبالتنفيذ المتواص

فعالة، بما يتسق مع التشريعات الوطنية لدى الدول األعضاء وااللتزامات الدولية الواقعة على كٍلّ منها، 
ب  بالمساعدة التي تقدمها الوكالة في هذه المجاالت، وإذ يرِحّ

ار في الدول التي تفِكّر في  رُّ وإذ يق  (هـ)   ية قوية لألمان واألمن وعدم االنتش اس اء بنية أس بأنَّ إرس
األخذ ببرامج القوى النووية، فضالً عن الحفاظ على تلك البرامج وتوسيعها، مسألة جوهرية بالنسبة إلى 

بأي برنامج نووي،    بالمساعدة التي تقِدّمها الوكالة في هذه المجاالت، وإذ يرِحّ

دد  (و)   ية عن األمان واألمن النوويين تقع على عاتق الدول، وال  وإذ يش ؤولية الرئيس على أن المس
رف عليها الهيئات الرقابية، بغية تحقيق حماية  غلة، التي تش يما الجهات المرخص لها والمنظمات المش س

  ؤولية،الجمهور والبيئة، وعلى أن وجود بنية أساسية راسخة أمر الزم للوفاء بهذه المس

ر  (ز)   يعها،  وإذ يذّكِ ون البرامج القائمة وتوس الً عن ص بأنَّ إطالق برامج جديدة للقوى النووية، فض
تخدام المأمون  مان االس تمرار من أجل ض ينها باس بة وتنفيذها وتحس ية مناس اس اء بنية أس يتطلب إرس

تدام للقوى النووية، وتنفيذ أعلى معايير األمان ا لنووي، مع إيالء االعتبار لمعايير واآلمن والفعال والمس
ي،  يما داييتش تفادة من حادث فوكوش لة، والدروس المس كوك الدولية ذات الص اداتها وللص الوكالة وإرش
ية  اس اء تلك البنية األس لطات الوطنية بإرس الً عن إظهار التزام قوي وطويل األجل من جانب الس فض

  وصونها،
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يذِكّر  (ح)   اوإذ  ته الس بإدارة المعارف النووية، ، بمحتوى قرارا ما يتعلق  قة في جاح  وإذ يالحظب ن
الدورتين الدراسيتين بشأن إدارة الطاقة النووية وإدارة المعارف النووية، اللتين تُعقدان سنوياً في المركز 
تمر الذي يحظى بتقدير كبير بين الوكالة والمركز  تي، والتعاون المس الدولي للفيزياء النظرية في ترييس

  ور،المذك

بأهمية تنمية الموارد البشرية، وبالتعليم والتدريب وإدارة المعارف والترويج للمساواة  وإذ يذِكّر  (ط)  
ين والتنوع،  ِدّدبين الجنس اء في  وإذ يش اعدة الدول األعض على الخبرات والقدرات الفريدة للوكالة لمس

تخدام اآلمن والمأمون والفعال للقوى النووية وتطبيقها من خالل جملة  بناء قدراتها الوطنية لدعم االس
ِلّمأمور من بينها برنامج التعاون التقني،  اعدة الدول  وإذ يس بأهمية الدور الذي تؤديه الوكالة في مس

  عضاء في إرساء المعارف النووية وصونها وتحسينها وفي تنفيذ برامج فعالة إلدارة المعارف،األ

توى  وإذ يالحظ  (ي)   غيلياً لتقديم المس تمرة لخطة العمل المتكاملة التي تُتيح إطاراً تش القيمة المس
اء التي لديها برامج نو اعدة التي توفِّرها الوكالة دعماً للدول األعض وية وطنية جديدة األمثل للمس

  ومتوِسّعة،

أن توفُّر موارد الطاقة، والبيئة، وأمن الطاقة، وتغيُّر المناخ  وإذ يالحظ  (ك)   واغل الكبيرة بش أنَّ الش
اء في األمم المتحدة في  تدامة كما اعتمدتها الدول األعض وآثاره، والتي عبَّرت عنها أهداف التنمية المس

ه يلزم معالجة طائفة واسعة من خيارات الطاقة بأسلوب شامل لتعزيز ، تُشير إلى أنَّ ٢٠١٥أيلول/سبتمبر 
ورة التكلفة ودعم النمو  ة ونظيفة ومأمونة وآمنة وميس ول على طاقة قادرة على المنافس إمكانية الحص

تدام،  ادي المس باالقتص لة في  وإذ يرِحّ طة ذات الص تباقي لألمانة إزاء تحديد مجاالت األنش بالنهج االس
  ، ١٧اف التنمية المستدامة الـإطار أهد

ما يمكن أن تساهم به القوى النووية في تلبية االحتياجات المتنامية من الطاقة في القرن  وإذ يعي  (ل)  
رين وفي التخفيف من حدة تغير المناخ،  أن القوى النووية ال ينتج عنها تلوث  وإذ يالحظالحادي والعش

غيل العادي، مما يجعلها واحدة من التكنولوجيات المنخفضة الهواء أو انبعاثات غازات الدفيئة خالل  التش
ِلّمالكربون المتاحة لتوليد الكهرباء،  اء في االبتكار النووي: مبادرة  وإذ يس اركة بعض الدول األعض بمش

ترعي االنتباه إلى اهتمام  تقبل الطاقة النظيفة في إطار المؤتمر الوزاري للطاقة النظيفة، الذي يس مس
ول األعضاء بإدراج القوى النووية في المناقشات الوطنية والدولية بشأن الطاقة النظيفة والمناخ بعض الد

تخدامات االبتكارية  تطيع االس اف كيف تس تكش رك الخبراء في المجال النووي الس النظيف ويش
ادر الطاقة المتجددة معاً في نظم  للتكنولوجيات النووية، بما في ذلك النظم التي تدمج القوى النووية ومص

ل بمسيرة التقدم نحو تحقيق أهداف الهواء النظيف والمناخ النظيف،   طاقة نظيفة موثوقة، أن تعِجّ

تخدام المقبل للقوى النووية في كل أنحاء  وإذ يالحظ  (م)   أن االس ما تقوم به الوكالة من عمل بش
نوي المعنون "تقديرات الطاقة والكهر ور الس يما مع المنش باء والقوى النووية للفترة حتى العالم، وال س

  "،٢٠٥٠عام 

ِلّم  (ن)   تها الوطنية للطاقة وفقاً  وإذ يس ياس اء س بأن كل دولة لها الحق في تحديد أولوياتها وإرس
لة،  ِلّطلمتطلباتها الوطنية، مع مراعاة االلتزامات الدولية ذات الص وء على الدعم الذي تقدمه  وإذ يس الض

اء التي تفِكّر في تطوير القوى النووية، في مجال تخطيط الطاقة وتقييم نظم  الوكالة إلى الدول األعض
  الطاقة مع مراعاة الجوانب البيئية واالقتصادية،
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ييد محطات القوى  وإذ يقرُّ   (س)   خمة لتش ول على تمويالت بمبالغ ض بالتحديات التي تكتنف الحص
تدام في تلبية االحتياجات من الطاق ع في اعتبارهة، النووية كخيار عملي ومس مخططات التمويل  وإذ يض

المناسبة، التي قد ال تضم مستثمرين من القطاع العام فحسب وإنما من القطاع الخاص أيضاً حيثما يكون 
  ذلك متاحاً،

ام  وإذ يحيط  (ع)   ة لع ا النووي تعراض التكنولوجي ة "اس ة المعنون الوثيق اً ب ة ٢٠١٩علم " (الوثيق
GOV/2019/4طة الوكالة المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا النووية )، وكذلك بالتقري ر المعنون "تعزيز أنش

  )، اللذين أعدتهما األمانة،GOV/2019/26-GC(63)/3وتطبيقاتها" (الوثيقة 

يد  -١ لة  يش ابقة ذات الص تجابة لقرارات المؤتمر العام الس بالمدير العام واألمانة لما قاما به من أعمال اس
  ؛GC(63)/3على النحو الوارد في الوثيقة 

د  -٢ أهمية دور الوكالة في تسهيل تطوير واستخدام الطاقة النووية في األغراض السلمية، وفي تعزيز  ويؤّكِ
ر معلومات متوازنةً توازناً جيداً للجمهور عن الطاقة التعاون الدولي فيما بين الد اء المهتمة، وفي نش ول األعض

  النووية؛

ع  -٣ ِجّ غيل  ويش اء المهتمة ببناء قدراتها الوطنية فيما يخصُّ تش لة دعمها للدول األعض الوكالة على مواص
  يدة للقوى النووية؛محطات القوى النووية والبنية األساسية للقوى النووية عندما تستهلُّ برامج جد

ع  -٤ ِجّ طة بناء قدرات اإلدارة  ويش األمانة على دعم المبادرات في مجاالت إدارة المعارف، بما في ذلك أنش
ية للطاقة النووية لفائدة الطالب  اركة في الدورات الدراس هيل المش ع مواد التعلم اإللكتروني وتس العليا ووض

  امية، وذلك من خالل آليات التمويل اإلقليمي أو التعاون؛المؤهلين، وال سيما المنحدرين من بلدان ن

ع  -٥ ِجّ ارية التي  ويش تش تعراض النظراء والخدمات االس اعدة واس الوكالة على تعهد وتعزيز خدمات المس
تُقدَّم إلى الدول األعضاء المستهلة لبرنامج قوى نووية أو التي توِسّع تلك البرامج، بما في ذلك تنسيق وإدراج مثل 

تخدم طوعاً هذه الخدمات عند التخطيط إلمكانية إدراج أو  ويدعولك الخدمات، ت اء إلى أن تس تلك الدول األعض
  توسيع قدرة للطاقة النووية في بناها األساسية الوطنية ومزيجها من الطاقة؛

ع  -٦ مه الوكالة إلى الدول األعضاء التي تفِكّر في تطوير قوى نووية أن تستخدم طوعاً الدعم الذي تقدِّ  ويشِجّ
ادية  أن تخطيط الطاقة وتقييم نظم الطاقة فيما يتعلق بعوامل البيئة والمناخ والعوامل االقتص اء بش الدول األعض

 إلى الوكالة أن تواصل خدماتها لمساعدة الدول األعضاء في هذا الصدد؛ ويطلب

ب  -٧ وربتنقيح  ويرِحّ رة في  منش تبه فيها أو المزوَّ ّدي للمفردات المش أن التص لة الطاقة النووية بش لس س
ناعة النووية،  ية  ويطلب إلىالص ل العمل على معالجة هذه القض عاألمانة أن تواص ِجّ اء على  ويش الدول األعض

 االستفادة من المنشور؛
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أن تغيُّر المناخ ودور  ويالحظ  -٨ تعدادات للمؤتمر الدولي بش رين االس يُعقد في تش القوى النووية، الذي س
يد، في فيينا، ٢٠١٩األول/أكتوبر  املة عن إمكانيات الطاقة  ويش بالجهود التي تبذلها األمانة في توفير معلومات ش

در  اهمة المحتملة للطاقة النووية في التخفيف  للطاقةالنووية كمص ة من الكربون وعن المس ذي انبعاثات منخفض
مبر ٢٥قبل انعقاد مؤتمر األطراف من تغير المناخ،  يلي في كانون األول/ديس انتياغو بش ، المقرر عقده في س

ع، ٢٠١٩ ِجّ يع أنشطتها في  ويش األمانة على العمل مباشرة مع الدول األعضاء، بناء على طلبها، ومواصلة توس
  هذه المجاالت، بما يشمل اتفاق باريس؛

٩-   ً التي شرعت األمانة فيها لتنظيم المؤتمر الوزاري الدولي الخامس بشأن القوى  باالستعدادات ويحيط علما
  النووية في القرن الحادي والعشرين؛

لِّم  -١٠ اريعبأهمية  ويس اء على  مش اعدة الدول األعض طلع بها الوكالة من أجل مس التعاون التقني التي تض
ية الالزم اس اء البنية األس تخدامها على نحو مأمون تحليل وتخطيط الطاقة، وعلى إرس ة لألخذ بالقوى النووية واس

ّجعوآمن وفعال؛  هامها  ويش اء المهتمة على النظر في الكيفية التي يمكن من خاللها أن تزيد من إس الدول األعض
اعدة تقنية إلى البلدان النامية،  راك  ويالحظفي هذا المجال عن طريق تعزيز ما تقّدمه الوكالة من مس أهمية إش

  ت المعنية على نحو نشط في وضع البرامج الجديدة للقوى النووية أو توسيع البرامج القائمة؛الجها

األمانة على مواصلة تعزيز فهم الدول األعضاء المهتمة لمتطلبات تمويل البنية األساسية للقوى  ويشّجع  -١١
ف في النفايات المشعّة والوقود المستهلَك النووية والنُّهج المحتملة لتمويل برامج القوى النووية، بما في ذلك التصرُّ 

هد مالي دولي متغير،  ّجعفي مش لة من  ويش ات المالية ذات الص س اء المهتمة على العمل مع المؤس الدول األعض
زة في مجال القوى النووية؛   أجل معالجة المسائل المالية المتصلة باألخذ بتصاميم أمان وتكنولوجيات معزَّ

ع  -١٢ ّجِ غيل القوى  تحليللى األمانة ع ويش ادية لتش تدامة االقتص ادية لتكلفة االس ر التقنية واالقتص العناص
غيل الطويل األجل لمحطات القوى النووية، من  أن التش اء بش يما فيما يتعلق بقرارات الدول األعض النووية، ال س

  أجل تحديد قيمة القوى النووية في مزيج الطاقة مع إيالء االعتبار للظروف البيئية؛

ِدّد  -١٣ رها أو إخراجها من الخدمة، بما في ذلك  ويش على أنه عند التخطيط لمرافق القوى النووية أو نش
ل بذلك من  طةمحطات القوى النووية وما يتص مان أعلى معايير األمان  أنش روري ض دورة الوقود، من الض

ار، وحماية البيئة، واال تعداد والتأهب للطوارئ، واألمن، وعدم االنتش ل التكنولوجيات واالس طالع على أفض
ايا األمان،  طة البحث والتطوير التي تعالج قض تمرار حول أنش ات المتاحة، وتبادل المعلومات باس والممارس
طة  ل بذلك من أنش ول على معلومات حول الحوادث العنيفة وما يتص وتعزيز برامج البحث الطويلة المدى للحص

دد، اإلخراج من الخدمة، والتمكين من إدخال  تمرة في هذا الص ينات مس دور الوكالة في تعزيز تبادل  ويقِدّرتحس
  الخبرات وإجراء المناقشات داخل المجتمع النووي الدولي حول مثل هذه القضايا؛

ب  -١٤ اهمات التي أعلنت عنها الدول  ويرِحّ لمية وجميع المس تخدامات الس لة مبادرة الوكالة لالس بمواص
ع الدول األعضاء أو مجموعات الدول التي هي في وضع يمِكّنها للدولاألعضاء أو المجموعات اإلقليمية  ، ويشِجّ

  ؛‘عينية’من المساهمة على أن تفعل ذلك، بما في ذلك تقديم مساهمات 

التي أنشئت لتقديم المشورة  ١٦األمانة على تبسيط وترشيد مجموعة األفرقة العاملة التقنية الـ عويشجِّ   -١٥
طتها في مجال الطاقة  وع  النوويةحول أنش اء فريق عامل تقني حول موض وتنظر في الوقت ذاته في فائدة إرس

  واالقتصاديات.الطاقة النووية في نظم الطاقة، بما في ذلك أيضا قضايا مثل المناخ والبيئة 
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٢-  
 جهود الوكالة في التواصل والتعاون مع الوكاالت األخرى وإشراك الجهات المعنية

  ،إنَّ المؤتمر العام

ر  (أ)   بأهمية إشراك الدول األعضاء في عملية صياغة وإصدار المنشورات الهامة في مجال  إذ يذّكِ
  الطاقة النووية،

ب  (ب)  ات الدولية التي تتناول تغيّر المناخ العالمي، كمؤتمر  وإذ يرِحّ اهمات األمانة في المناقش بمس
ناخ (مؤتمر األطراف)،  أن تغير الم حدة اإلطارية بش ية األمم المت فاق ً األطراف في ات ما  وإذ يحيط عل

  بمشاركة الوكالة في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ،

يد  (ج)  لة من بين  بالنهج وإذ يش طة ذات الص تباقي الذي اتخذته األمانة لتحديد مجاالت األنش االس
  ،٢٠١٥التي اعتمدتها األمم المتحدة في عام  ١٧أهداف التنمية المستدامة الـ

د  (د)  على أهمية المدّونات والمعايير الهندسية والصناعية الوطنية والدولية المالئمة والقابلة  وإذ يشّدِ
  نشر التكنولوجيا النووية بطريقة مأمونة وفي الوقت المناسب وبتكلفة مجدية،للتطبيق من أجل 

لِّم  (هـ)  رك الجمهور  وإذ يس تخدام القوى النووية أن تُش اء التي تختار اس بأنه من المهّمِ للدول األعض
ركة النشطة  باألهمية القصوى التي تحظى بها المشاوإذ يقرُّ في حوار يستند إلى العلوم ويتّسم بالشفافية؛ 

تهالل برامج جديدة للقوى النووية أو في  اء التي تفكر في اس من جانب الجهات المعنية للدول األعض
ط لذلك؛  يع البرامج القائمة أو تخّطِ ما تبذله الوكالة من جهود لتعزيز عملها في مجال  وإذ يالحظتوس

  إشراك الجهات المعنية واإلعالم العام؛ 

ب  -١ اركة في إعداد بالجهود التي  يرّحِ اء المش تحداث آليات تكفل للدول األعض تبذلها األمانة من أجل اس
دات قيد اإلعداد،  وَّ أن المس م المعلومات بش لة الطاقة النووية وتقاُس لس ورات س ع كذلكمنش ّجِ األمانة على  ويش

استعراضها من أجل مواصلة العمل على توحيد اإلجراءات المتَّبعة في صياغة منشورات سلسلة الطاقة النووية و
دة ومنهجية وشفافة في هذا الصدد وعلى تقديم تقرير بشأن هذه المسألة إلى الدول األعضاء؛   إرساء عملية موحَّ

ع  -٢ ّجِ ر،  ويش ين دقة توقيت المعلومات المتاحة أثناء عملية النش باألمانة على تحس بتنقيح هيكل  ويرّحِ
عسلسلة الطاقة النووية،  األمانة على مواصلة تطوير وثائق سلسلة الطاقة النووية باعتبارها مجموعة أكثر  ويشّجِ

شمول ووضوح التنظيم، مع المحافظة على أ منتكامالً  سم بال ن تظلَّ المجموعة ككّلٍ محدَّثة عن طريق الوثائق تتَّ
ول إلى  التحديد ح للوثائق األحدث والوثائق التي حلَّت محلَّها وثائق أخرى، من أجل تعزيز إمكانية الوص الواض

ها؛   محتويات هذه الوثائق وتيسير تصفحُّ

ب  -٣ مية،  ويرّحِ عبإتاحة موقع الوكالة اإللكتروني بجميع لغات الوكالة الرس ّجِ األمانة على زيادة ما  ويش
طة الوكالة، مثل  اركون في أنش ات والخبراء الذين يش ياس عي الس منه الموقع من محتويات مفيدة لواض يتض

ول إل ر إمكانية الوص طة أفرقة الخبراء، وأن تيّسِ ادية مخططات الهياكل التنظيمية وأنش ى وثائق الوكالة اإلرش
  والتقنية؛ 
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ع  -٤ شّجِ سعي إلى تحقيق أوجه كفاءة في إعداد نظم المعلومات اإلدارية وإدارتها، من أجل  وي الوكالة على ال
ول الجمهور  ير وص ول إلى هذه األدوات وقواعد البيانات في األجل الطويل وتيس ين إمكانية الوص مان تحس ض

  المتعلقة بتحديث هذه األدوات وصيانتها في األجل الطويل؛إليها، وتوقُّع االحتياجات 

بكة األمم المتحدة المعنية بالطاقة،  ويطلب  -٥ ل التعاون مع المبادرات الدولية، مثل ش إلى األمانة أن تواص
اف تكش فافة  واس االت الش ديد على أهمية االتص تدامة للجميع، مع التش إمكانية التعاون مع مبادرة الطاقة المس

  ارية حول مخاطر ومزايا القوى النووية في البلدان المشِغّلة والبلدان المستجدة؛الج

بكة األمم المتحدة المعنية بالطاقة،  ويطلب  -٦ ل التعاون مع المبادرات الدولية مثل ش إلى األمانة أن تواص
مان طلع بها الوكالة في مجال تخطيط الطاقة باعت لض طة بناء القدرات التي تض ع النطاق أن تحظى أنش راف واس

تدامة، وال  هم في تحقيق أهداف التنمية المس داخل منظومة األمم المتحدة باعتبارها من العوامل المهمة التي تُس
  ؛٧سيما الهدف 

ع  -٧ ّجِ اء من خالل تبادل المعلومات عن الخبرات  ويش على تعزيز التعاون المتبادل بين الدول األعض
ل  اتوأفض لة فيما ي الممارس تعلق ببرامج القوى النووية، عن طريق منظمات دولية من قبيل الوكالة ذات الص

ادي، واإلطار  الدولية للطاقة الذرية، ووكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتص
  لمشغلين النوويين؛الدولي للتعاون في مجال الطاقة النووية، والرابطة النووية العالمية، والرابطة العالمية ل

ع  -٨ ّجِ لة العمل مع وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان  ويش األمانة على مواص
ية التي  ورات الرئيس ائل المتعلقة ببناء القدرات وفي إعداد المنش أن المس وص، بش ادي، على وجه الخص االقتص

مثل الطبعة المقبلة من "الكتاب األحمر" بشأن اليورانيوم: موارده وإنتاجه عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية  تصدر
ف في الوقود المستهلَك والنفايات المشعة"؛   والطلب عليه، والمنشور المعنون "الحالة واالتجاهات بشأن التصرُّ

ع   -٩ ّجِ ناعية الوطنية والدولية ألغراض توحيد الويش مقاييس، مثل األمانة على التعاون مع المنظمات الص
نات IEC) واللجنة الدولية للتقنيات الكهربائية (ISOالمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس ( عها للمدوَّ )، فيما يتعلق بوض

  الهندسية والصناعية المالئمة من أجل االستجابة بشكل أفضل الحتياجات الدول األعضاء؛ والمعايير

ي  -١٠ اف فرص التآ ويوص تكش ل األمانة اس روع الدولي بأن تواص طة الوكالة (بما فيها المش زر بين أنش
طة التي تُنفَّذ في إطار  روع إنبرو)) واألنش المعني بالمفاعالت النووية ودورات الوقود النووي االبتكارية (مش

لمية للطاقة النووية، واألمان،  دوليةمبادرات  تخدامات الس ل بالتعاون الدولي في االس أخرى في مجاالت تتص
النتشار وغيرها من المسائل المتصلة باألمن، ويدعم، على وجه الخصوص، التعاون فيما بين مشروع ومقاومة ا

لدولي للتعاون في مجال الطاقة النووية والمبادرة  لدولي للجيل الرابع من المفاعالت واإلطار ا إنبرو والمحفل ا
تدامة األوروبية، والمفاعل التجريبي الحراري ا ناعية النووية المس ل بنظم الطاقة الص لنووي الدولي فيما يتص

  النووية االبتكارية والمتقدمة؛

١١-   ً ا ة  ويحيط علم ة في مجاالت البني ة النووي اق ال الط اون في مج دولي للتع ار ال ة مع اإلط ان اون األم بتع
تدامة، وكذلك في م ل التنفيذ المس الس ية النووية، والمرحلة الختامية من دورة الوقود النووي، وس اس جال األس

  والمتوسطة الحجم أو النمطية؛ الصغيرةالمفاعالت 
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ّجع  -١٢ تخدامات  ويش تمرار في تعزيز وعي وفهم الجمهور لالس اء باس اعدة الدول األعض األمانة على مس
لمية  الً  للطاقةالس راك األطراف المعنية واإلعالم العام، فض ر تقارير عن إش النووية، بما في ذلك عن طريق نش

  مرات واالجتماعات التقنية وحلقات العمل من بين آليات أخرى.عن تنظيم المؤت

٣-  
  دورة الوقود النووي والتصّرف في النفايات

  ،إنَّ المؤتمر العام

أن  إذ يالحظ  (أ)  ورة بش ول على المش اء للحص تزايد عدد الطلبات الواردة من الدول األعض
استكشاف موارد اليورانيوم وبشأن التعدين والمعالجة من أجل اإلنتاج المأمون واآلمن والفعال لليورانيوم 

  الميدان،بأهمية المساعدة التي تقدمها الوكالة في هذا  وإذ يُقرُّ مع تقليص األثر البيئي إلى أدنى حّد، 

فَة أو الثانوية، في حين  وإذ يالحظ  (ب)  رورة  يبرزأهمية تحديد موارد اليورانيوم غير المكتَش ض
  دعم استصالح مناجم اليورانيوم في إطار برنامج نووي مستدام،

ب  (ج)  رف الوكالة لليورانيوم  وإذ يرّحِ روع مص وب إنجاز مش بالتقدُّم الذي أحرزته األمانة ص
تان، وعلى وجه التحديد، بتنفيذ عملية اقتناء ممتثلة لقواعد  كمان بكازاخس عيف اإلثراء، في أوس الض
عيف اإلثراء، مما أتاح إبرام عقدين ة باألمم المتحدة فيما يخصُّ اقتناء اليورانيوم الض راء الخاص  الش

  لتوريد اليورانيوم الضعيف اإلثراء للمصرف؛ 

أيضاً سير عمل االحتياطي المضمون من اليورانيوم الضعيف اإلثراء في أنغارسك  وإذ يالحظ  (د) 
تمل على  ي، والذي يش راف الوكالة،  ١٢٠باالتحاد الروس عيف اإلثراء تحت إش طناً من اليورانيوم الض

طناً من اليورانيوم  ٢٣٠ية المضمونة، وهي مصرف يضمُّ قرابة توفر إمدادات الوقود األمريك وإذ يدرك
عيف اإلثراء، لمواجهة حاالت تعطل اإلمدادات في البلدان التي تعكف على تنفيذ برامج نووية مدنية  الض

  سلمية،

يه التصرف بفعالية في الوقود المستهلك والنفايات المشعة من وإذ يقرُّ   (هـ)   بالدور الذي ينبغي أن يؤّدِ
ه في حين ينبغي أن تتخلص كل  وإذ يقرُّ أجل تالفي فرض أعباء ال داعي لها على األجيال المقبلة،  نَّ بأ

دولة عضو من النفايات المشعة التي تنتجها، فإنَّه يجوز في أحوال معينة دعم التصرف المأمون والفعال 
عة عن طريق عقد اتفاقات فيما بين  تهلك والنفايات المش تخدام في الوقود المس أن اس اء بش دول أعض

تفيد منها جميعها،  ِدّدالمرافق الكائنة في إحداها لكي تس ادرة عن  وإذ يش على أهمية معايير األمان الص
تهلك وعلى مزايا  عة والوقود المس رف في النفايات المش ألة فيما يتعلق بالتص أن هذه المس الوكالة بش

  التعاون الوثيق مع المنظمات الدولية المعنية،

د  و)(  بة  وإذ يؤّكِ مل بالنس تهلك، وهو ما قد يش ف الفعّال في الوقود المس رُّ مان التص الحاجة إلى ض
عّة، بما  ف الفعّال في النفايات المش رُّ اء إعادة المعالجة وإعادة التدوير، وكذلك التص لبعض الدول األعض

تدام لوب مأمون وآمن ومس الحها بأس تص الدور المهم  وإذ يؤِكّد، في ذلك نقلها وإخراجها من الخدمة واس
يما من خالل  تمرة، وال س ورة مس الذي تؤديه العلوم والتكنولوجيا في مواجهة هذه التحديات بص

  االبتكارات،
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ب  (ز)  تهلك  وإذ يرّحِ بالتقدُّم المحرز في مجال التخلص الجيولوجي العميق من الوقود النووي المس
عاع معاً،  اء وتدير االلتزامات  يُقرُّ وإذ والنفايات القوية اإلش كذلك بالحاجة إلى أن تقيِّم الدول األعض

تهلَك، بما في ذلك  عّة والوقود المس ف في النفايات المش رُّ المالية الالزمة لتخطيط وتنفيذ برامج التص
  التخلُّص منهما،

وء  (ح)  لّط الض ف في الوقود وإذ يس رُّ تهلك  على تنظيم األمانة للمؤتمر الدولي المعني بالتص المس
تقبل، الذي ُعقد في حزيران/يونيه  ي وتمكين المس الناتج عن مفاعالت القوى النووية: التعلم من الماض

٢٠١٩،  

بما أُفيد  وإذ يقرُّ   (ط)  ي، حس يما داييتش لة والتقدُّم الجيِّد الذي أُحِرز في موقع فوكوش بالجهود المتواص
يما الرابع الذي عقدته الوكا تعراض فوكوش في الوقت ذاته  وإذ يالحظ، ٢٠١٨لة في عام به في اس

ف في  رُّ الح البيئي والتص تص التحديات الهامة والمعقدة التي ال تزال تواجه اإلخراج من الخدمة واالس
  النفايات المشعّة،

دد مرافق دورة الوقود  وإذ يُقرُّ   (ي)  ة في ع ادة المتوقع ة، والزي اعالت المغلق دد المف د ع أنَّ تزايُ ب
بة لإلخراج من النووي وال اليب وتقنيات مناس ع أس مرافق البحثية المغلقة، يزيدان من الحاجة إلى وض

عة التي تنتج عن إخراج المرافق  كال النفايات المش ف في جميع أش رُّ الح البيئي والتص تص الخدمة واالس
تفا م الدروس المس عاعية أو النووية، وتقاُس ات الموروثة والحوادث اإلش دة في هذا من الخدمة والممارس

  الصدد،

ب  (ك)  طة اإلخراج من  وإذ يرّحِ روع الوكالة الجديد المعنون "الحالة العالمية ألنش تهالل مش باس
  الخدمة"، 

يد  (ل)  هام في دعم التخلُّص المأمون واآلمن والفعّال من  وإذ يش لة لإلس بجهود األمانة المتواص
وإذ خبرات مستمدة من الدول األعضاء المهتمة، المصادر المختومة المهَملة داخل حفر السبر، بناء على 

ه بر والتي يجري  ينِوّ اريع التجريبية للتخلُّص داخل حفر الس بالتمويل الكندي الذي أتاح االضطالع بالمش
  تنفيذها في غانا والفلبين وماليزيا،

ب  (م)  تعراض النظراء الموفدة في إطار خدمة االس وإذ يرّحِ تعانة ببعثات اس تعراض بزيادة االس
تهلك وبرامج اإلخراج من الخدمة  عة والوقود المس رف في النفايات المش المتكاملة المتعلقة بالتص

عواالستصالح (خدمة "أرتميس")،  شّجِ شكل أكبر من الخدمات التي  وي الدول األعضاء على االستفادة ب
  تقّدمها الوكالة،

لِّم  -١ اء المهت يس اعدة إلى الدول األعض ون بأهمية تقديم المس تحداث وص مة بإنتاج اليورانيوم في مجال اس
طة  تدامةأنش لحة وتنمية  مس حاب المص راك أص ية المالئمة وإش اس من خالل التكنولوجيا المالئمة والبنية األس

  الموارد البشرية الماهرة؛

ع  -٢ ّجِ تّهل برامج إنتاج  ويش ادية مع نهج متدّرج للبلدان التي تفكر أو تس وغ وثيقة إرش الوكالة على َص
لة بالجوانب البيئية من اليورانيوم ية والمعارف االبتكارية المتص ية العمل لدرا ناداً إلى تحليل وترويج ا ت ، اس
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الح المواقع؛  تص اف اليورانيوم وتعدينه واس تكش عاس ّجِ اء ا ويش تخدام بعثات فريق الدول األعض لمهتمة على اس
  تقييم مواقع إنتاج اليورانيوم التي تدعم الدول األعضاء في هذا المجال؛

ب  -٣ لوك  ويرِحّ اء في مجال نمذجة س ز قدرات الدول األعض طة تعّزِ طالع بأنش بجهود األمانة في االض
مة، في ظروف الحوادث والتنبؤ  بأنواعهالوقود النووي،    بذلك السلوك وتحسين فهمه؛الحالية والمتقّدِ

ّجع  -٤ غيل  ويش اء المهتمة في تحليل التحديات التقنية التي قد تعوق التش اعدة الدول األعض األمانة على مس
  المستدام لمرافق دورة الوقود النووي، مثل قضايا إدارة التقاُدم؛

ع  -٥ ّجِ تهلك بعد األمانة على تحليل التحديات التقنية المحتملة التي قد تؤثر في  ويش قابلية نقل الوقود المس
  ؛الطويلالخزن 

ع  -٦ ّجِ غيل  ويش اء على علٍم بما تتَّخذه من إجراءات فيما يتعلق ببدء تش األمانة على أن تبقي الدول األعض
رف عت في عام  مص رف المعايير التي ُوض غيل المص عيف اإلثراء، وأن تتَّبع أثناء مرحلة تش اليورانيوم الض

  دى أهلية الطلبات المقدَّمة للحصول على اليورانيوم الضعيف اإلثراء؛ بشأن تحديد م ٢٠١٠

ع  -٧ ّجِ ع نُُهج متعددة األطراف إزاء دورة  ويش اء المهتمة حول وض على إجراء نقاش بين الدول األعض
عه من  مان إمدادات الوقود النووي وما يمكن وض اؤه من آليات لض الوقود النووي، بما في ذلك ما يمكن إرس

الختامية من دورة الوقود، مع التسليم بأن أي نقاش حول هذه المسائل ينبغي أن يجري بطريقة  للمرحلةات مخطط
اء في تطوير قدراتها  فافة، وأن يحترم حقوق كل من الدول األعض املة لجميع المعنيين وش غير تمييزية وش

  الوطنية؛

ز جهودها المتعلقة بدو ويطلب  -٨ ل وتعّزِ تهلَك إلى األمانة أن تواص رف في الوقود المس رة الوقود وبالتص
ذ برامج مالئمة، وفق معايير األمان  والنفايات ع وتنّفِ اء، على أن تض اعد الدول األعض عة، وأن تس المش

  واإلرشادات األمنية ذات الصلة؛

ع  -٩ ّجِ ين تكامل النُُهج المتبعة إزاء المرحلة ويش الختامية  األمانة على تعزيز تباُدل المعلومات من أجل تحس
ف في النفايات،  من دورة الوقود، والتي تؤثر في معالجة الوقود المستهلك ونقله وخزنه وإعادة تدويره وفي التصرُّ

على سبيل المثال من خالل تنسيق مشاريع البحوث، وكذلك توفير مزيد من المعلومات بشأن تصميم وتشييد  وذلك
غيل وإغالق المرافق المعنية بالتخلص من ال ف فيها تمهيداً للتخلُّص منها، ومن ثمَّ وتش رُّ عة وبالتص نفايات المش

ع وتنفيذ برامج تخلص  تهلُّ برامج للقوى النووية، على وض اء، بما فيها الدول التي تس اعدة الدول األعض مس
  مالئمة، وفق معايير األمان واإلرشادات األمنية ذات الصلة؛

ع  -١٠ أنشطتها بشأن "حالة واتجاهات التصرف في الوقود المستهلك األمانة على مواصلة االضطالع ب ويشِجّ
عة والوقود  دة العالمية من النفايات المش لة من التقارير عن األرص لس ر س عة" عن طريق نش والنفايات المش

ف فيها، بالتعاون مع وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاو المستهلك ن وعن ترتيبات التخطيط المتقّدم للتصرُّ
  والتنمية في الميدان االقتصادي والمفوضية األوروبية؛

ع  -١١ ّجِ ادرة عن الوكالة وكذلك التعاون الوثيق مع المنظمات  ويش لة تعزيز معايير األمان الص على مواص
الدولية واإلقليمية، على سبيل المثال من خالل نظام المعلومات الخاص بالوقود المستهلك والنفايات المشعة، وأداة 

  ) (أداة المعلومات الخاصة بالوقود المستهلك والنفايات المشعة)؛SWIFTالمشتركة سويفت ( بالغاإل



GC(63)/RES/10 
  ٣٢الصفحة 

ادية  ويطلب  -١٢ الح البيئي، وثائق إرش تص م اإلخراج من الخدمة واالس إلى الوكالة أن تُعدَّ، من خالل قس
طة  طالع بهذه األنش طة اإلخراج من الخدمة، بُغية تعزيز االض أن اإلخراج من الخدمة وخطط عمل لدعم أنش بش

رشادية باالستناد إلى أحدث مأمون وآمن وكفؤ ومستدام، وتيسير االستعراض المنهجي لهذه الوثائق اإل نحوعلى 
  التطورات، حسب االقتضاء؛

ع  -١٣ األمانة على وضع توصيات بشأن إرساء عوامل تمكين عملية فيما يخصُّ تعريف الحالة النهائية  ويشّجِ
ع وابط واإلدارة الطويلة األجل ألغراض اإلخراج من الخدمة والمواقع الملوثة، بما في ذلك الجوانب  ووض الض
  إيضاح االمتثال وإشراك الجهات المعنية؛المتعلقة ب

ّجع  -١٤ الح البيئي، بالتعاون الوثيق مع إدارة  ويش تص طتها في مجال االس لة تعزيز أنش الوكالة على مواص
  النوويين؛ واألمناألمان 

ع  -١٥ ّجِ رح فوائد  ويش ات النظراء في إطار خدمة أرتميس، مع ش تعراض لة الترويج الس األمانة على مواص
اء، ويطلب هذه الخ ات النظراء المذكورة عند االقتض تعراض اء على دعوة اس جيع الدول األعض يلة لتش دمة كوس

تركة بين خدمة  ما في ذلك البعثات المش ها، ب ية هذه الخدمة وكفاءت عال ين ف ل تحس نة أن تواص إلى األما
يق والتعاون بين  ات الرقابية المتكاملة وخدمة "أرتميس"، من خالل التنس تعراض إدارة الطاقة النووية وإدارة االس

  ؛النووييناألمان واألمن 

ف في المخلّفات/النفايات الناتجة  ويدعم  -١٦ رُّ ات في مجال التص ل الممارس اء في اعتماد أفض الدول األعض
تخدام، وإعادة التدوير،  عّة الموجودة في البيئة الطبيعية (بما في ذلك تحديد المخزون، وإعادة االس عن المواد المش

عّة موجودة في الطبيعة، الخزنو الح المواقع الملّوثة بمواد مش تص ب، وخيارات التخلُّص) والس طالع  ويرّحِ باض
ئة الطبيعية في قطاع  عة الموجودة في البي رف في المواد المش لدولي المعني بالتص لة بتنظيم المؤتمر ا الوكا

  لنمسا؛في فيينا، ا ٢٠٢٠الصناعة المعتزم عقده في تشرين األول/أكتوبر 

ع  -١٧ ف الفعَّال في المصادر المشعّة  ويشّجِ الوكالة على زيادة تعزيز األنشطة التي تضطلع بها دعماً للتصرُّ
عة  المختومة ادر المش ف في المص رُّ تحداث مراكز تقنية مؤهَّلة للتص المهَملة، من خالل جملة أمور منها اس

بر من المختومة المهملة وبذل جهود تعاونية من أجل تعزيز ال لداعمة عن التخلُّص داخل حفر الس معلومات ا
  المصادر المشعّة المختومة المهَملة، بُغية تعزيز أمان وأمن المصادر المشعة المختومة المهَملة في األمد البعيد.

٤-  
  مفاعالت البحـوث

  ،إنَّ المؤتمر العام

ر  (أ)   تخدام  بتحويل قلب مفاعل البحوث النيوتروني إذ يذّكِ غَّر في جمهورية نيجيريا من اس المص
ديد  عيف اإلثراء، وبإزالة وقود اليورانيوم الش ديد اإلثراء إلى وقود اليورانيوم الض وقود اليورانيوم الش

ين والواليات المتحدة والوكالة ٢٠١٨اإلثراء من ذلك المفاعل في عام  ، وهو العمل الذي أنجزته الص
ا يف نيجيريا، بمس عدة تقنية و/أو مالية و/أو عينية من الواليات المتحدة والمملكة المتحدة والبلد المض

  والجمهورية التشيكية واالتحاد الروسي والنرويج والصين.
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غيلها بطريقة مأمونة وآمنة  وإذ يقرُّ   (ب)   بالدور الذي يمكن أن تؤديه مفاعالت البحوث، إذا جرى تش
تخداماً جيداً، في برا تُخدمت اس مج العلوم والتكنولوجيا النووية الوطنية واإلقليمية والدولية، وموثوقة واس

بارات الوقود والمواد، والتعليم  ية، واخت ما في ذلك دعم البحث والتطوير في مجاالت العلوم النيوترون ب
  والتدريب،

يد  (ج)   مه لتنفيذ وترويج مخطط المراكز الدولية  وإذ يش ل الذي تقّدِ باألمانة على الدعم المتواص
لِّملقائمة على مفاعالت البحوث، ا ة بمراكز االمتياز الدولية القائمة  وإذ يس بكة تعاونية خاص اء ش بإنش

  على مفاعالت البحوث،

تفادة من مفاعالت  يطلب  -١ اء المهتمة، لالس اور مع الدول األعض ل جهودها، بالتش إلى األمانة أن تواص
طة الوكالة في مجال ال البحوث علوم والتكنولوجيا النووية، بما فيها تطبيقات القوى النووية، القائمة في تنفيذ أنش

مل األمان واألمن، وتعزيز العلوم والتكنولوجيا  ية، بما يش اس اء، بهدف تعزيز البنية األس في الدول األعض
  والهندسة، بما في ذلك بناء القدرات؛

ع  -٢ صعيدين اإلقليمي والدولي، بما يكفل األمانة على مواصلة توطيد التعاون وإقامة الشبكات على ال ويشِجّ
  نطاق الوصول إلى مفاعالت البحوث، مثل أوساط المستخدمين الدوليين؛ توسيع

ع  -٣ ِجّ ر في تطوير أو تركيب أول مفاعل بحوث لديها  ويش اء التي تفّكِ األمانة على أن تُطلع الدول األعض
تخدام، وال لة بتلك المفاعالت من حيث االس ائل المتص فعالية من حيث التكلفة، بما في ذلك تطبيق على المس

الضمانات الشاملة، واألمان واألمن، والمسؤولية النووية، ومقاومة االنتشار، والتصّرف في النفايات، وأن تساعد 
، بناء على الطلب، على المضي قُدماً في مشاريع المفاعالت الجديدة بطريقة منهجية استناداً إلى القراراتمتَّخذي 

تراتيجية االعتب اس خطط اس اريع مفاعالت البحوث، وعلى أس عتها الوكالة لمش ارات والمعالم المحدَّدة التي وض
  متينة وقائمة على االستخدام؛

األمانة على مواصلة تقديم إرشادات بشأن جميع جوانب دورة عمر تشغيل مفاعالت البحوث، بما  ويحثُّ   -٤
البحوث الجديدة واألقدم على السواء، بغية ضمان مواصلة إدخال  في ذلك وضع برامج إدارة التقادم في مفاعالت

تحسينات على األمان والموثوقية والتشغيل المستدام الطويل األجل، واستدامة إمدادات الوقود واستكشاف خيارات 
قدراتهم في  للتصرف بفعالية وكفاءة في الوقود المستهلك والنفايات، وإرساء قاعدة من المستهلكين المطَّلعين وبناء

  الدول األعضاء التي تُخرج مفاعالت البحوث من الخدمة؛

ه  -٥ ية النووية فيما يخصُّ مفاعالت البحوث، التي أطلقتها  وينّوِ اس تعراض المتكامل للبنية األس بخدمة االس
راً، وأوفدت في إطارها بعثتين إلى نيجيريا وفييت نام،  الوكالة عمؤخَّ ّجِ لة ت ويش قديم هذه الوكالة على مواص

  الخدمة إلى الدول األعضاء المهتمة؛ 

ه  -٦ يانة مفاعالت البحوث في بنغالديش،  ويُنّوِ غيل وص عبإجراء بعثة في إطار خدمة تقييمات تش ّجِ  ويش
  على مواصلة استخدام هذه الخدمة التي تقدمها الوكالة؛ األعضاءالدول 

لِّم مع التقدير  -٧ اركة األمانة في الترويج لمخطط مراكز الوكالة الدولية القائمة على مفاعالت  ويس بمش
شدالبحوث،  سمية،  وينا عالدول األعضاء الراغبة التقدم بطلب الت شِجّ المرافق المسماة بالفعل والمرافق الفريدة  وي
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بكة مراكز االمتياز الدولية القائمة على مفاعال المتوقعة ت البحوث أو من خالل غيرها على التعاون من خالل ش
  من الشبكات الدولية وبرامج البحوث بشأن األنشطة التي تهتم بها الدول األعضاء في الوكالة؛

ع  -٨ ّجِ تناداً إلى مفاعالت  ويش لة تعزيز جهودها الرامية إلى دعم بناء القدرات اس األمانة على مواص
ع فيه في  بكة اإلنترنت التابع للوكالة، والذي يمكن التوسُّ روع مختبر المفاعالت على ش البحوث، بما في ذلك مش

  الهادئ، وأوروبا، وأفريقيا؛ والمحيطمناطق آسيا 

د  -٩ لة  ويناش تعماالت المدنية لليورانيوم األمانة مواص دعم البرامج الدولية التي تعمل على تقليص االس
ستحداث وقود يورانيوم منخفض اإلثراء وعالي الكثافة  شديد اإلثراء إلى أدنى حد، على سبيل المثال من خالل ا ال

  واالقتصادية؛ وتأهيله الستخدامه في مفاعالت البحوث، حيثما يكون التقليص مجدياً من الناحيتين التقنية

٥-  
  تشغيل محطات القوى النووية

  ،إنَّ المؤتمر العام

د  (أ)  ّدِ يا لتبادل المعلومات  إذ يش فتها محفالً دول على الدور الجوهري الذي تؤديه الوكالة بص
شغيل محطات القوى النووية والتحسين المستمر لهذا التبادل فيما بين الدول األعضاء  شأن ت والخبرات ب

  المهتمة،

بة  وإذ يالحظ  (ب)  غيل الطويل األجل لمفاعالت القوى النووية القائمة، بالنس األهمية المتزايدة للتش
اء،  غيل الطويل  وإذ يُبرزإلى بعض الدول األعض تفادة من عمليات التش م الدروس المس الحاجة إلى تقاس

ئدة البرامج الجديدة التي يمكن أن تنطو فا مل جوانب األمان، ل ما يش ي على محطات للقوى األجل، ب
  عاماً، ٦٠النووية قادرة على العمل لمدة تزيد على 

د  (ج)  ّدِ غيل المأمون  وإذ يش مان جملة أمور منها التش رية الكافية لض على أهمية توافر الموارد البش
لة على برامج القوى النووية،  عا بة الف عالم، لوجود  وإذ يالحظواآلمن والرقا يدة، حول ال جة المتزا حا ال

ييد واإلدخال في مو لة بالطاقة النووية أثناء مراحل التش طة المتص بين ومؤهَّلين لتنفيذ األنش ظفين مدرَّ
رف الفعال في النفايات  ين األداء، والتص غيل الطويل األجل، وتحس غيل، بما في ذلك التش الخدمة والتش

تهلك، واإلخراج من الخدمة، من خالل التركيز على االر عة والوقود المس تقاء بالبرامج التدريبية المش
  الخاصة بالمنظمات المشغّلة إلى المستوى األمثل،

ه  (د)    بتنظيم اجتماعات الفريق العامل التقني المعني بعمليات تشغيل محطات القوى النووية، وإذ ينّوِ

غيل  يطلب إلى  -١ اء المهتمة من أجل تعزيز التميز في تش األمانة أن تروج للتعاون بين الدول األعض
  محطات القوى النووية بطريقة مأمونة وآمنة وكفؤة ومستدامة،

لم  -٢ مان الجودة ومراقبتها في  ويس طلع به األمانة في مجاالت القيادة والنظم اإلدارية وض بالعمل الذي تض
طة، بما في ذلك عندما تكون محطات القوى النووية  ناعة النووية ودورة الحياة الكاملة للمرافق واألنش قطاع الص

  في حالة إغالق دائم أو في طور اإلخراج من الخدمة؛
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األمانة أن تواصل هذا العمل من خالل تقاسم الخبرات وتحديد أفضل الممارسات والترويج  ويطلب إلى  -٣
ل  نع المكونات والتعديالت فيما يتص ييد النووي وص لة بعمليات التش طة مراقبة الجودة المتص لها، وبمراعاة أنش

  للخدمة واالعتماد المستقل للتدريب النووي؛ بقضايا الصالحية

يما من خالل تعزيز معارف تلك  ويطلب  -٤ اء المهتمة، ال س ل دعمها للدول األعض إلى األمانة أن تواص
  الدول وخبراتها وقدراتها في إدارة التقادم وإدارة أعمار تشغيل المحطات؛ 

ع  -٥ ِجّ اء المهتمة في أ ويش غيل محطات القوى النووية الوكالة على دعم الدول األعض ين تش طتها لتحس نش
  القائمة تشغيالً آمناً ومأموناً واقتصادياً طوال كامل عمرها التشغيلي؛

لِّم  -٦ جعباالهتمام المتزايد بتطبيق نظم األجهزة والتحكم المتقدمة،  ويُس الوكالة على تقديم المزيد من  ويش
م أفض اء المهتمة؛ عن طريق تقاس تخدمة في تبرير نظم الدعم للدول األعض تراتيجيات المس ات واالس ل الممارس

ة بتطبيقات محطات القوى النووية وجوانب األجهزة والتحكم في  ناعية الخاص األجهزة والتحكم التجارية والص
  هندسة العوامل البشرية، والمستخدمة كذلك لمناقشة التحديات والقضايا التي يتعيّن حلّها في هذا المجال؛

بكات الكهربائية ومحطات  ويُقرُّ   -٧ الت البينية القائمة بين الش لة تعزيز الدعم للوص بالحاجة إلى مواص
تخدام مياه التبريد،  بكات الكهربائية، واس يالقوى النووية، وموثوقية الش أن هذه  ويوص بأن تتعاون األمانة بش

  المسائل مع الدول األعضاء التي لديها محطات قوى نووية عاملة؛

ع  -٨ ّجِ راء  ويش ائل المتعلقة بالش أن المس تفادة بش ات والدروس المس ل الممارس األمانة على تحديد أفض
وسالسل اإلمداد والهندسة والمسائل ذات الصلة في سياق تنفيذ المشاريع الهندسية النووية الكبيرة والكثيفة رأس 

شورات واأل شرها من خالل المن دوات المتاحة على اإلنترنت المال، وعلى الترويج لهذه الممارسات والدروس ون
  بشأن إدارة سالسل اإلمداد النووية؛

ع  -٩ ّجِ م خبراتها ومعارفها  ويش لة في المجال النووي في الدول األعضاء على تقاس غِّ المنظمات المالكة/المش
يما داخل محطات  ة بتنفيذ اإلجراءات المتخذة بعد حادث فوكوش تراتيجيات الخاص اليب واالس فيما يتعلّق باألس

  القوى النووية؛

ع  -١٠ ّجِ ع الحالي والتحديات ا ويش رية في مجال األمانة على تحليل الوض تقبلية فيما يتعلق بالموارد البش لمس
بصناعة الطاقة النووية،  شأن إدارة المعارف النووية وتنمية الموارد البشرية: التحديات  ويرّحِ بالمؤتمر الدولي ب

  .٢٠٢٠والفرص، المزمع تنظيمه في موسكو في حزيران/يونيه 

٦-  
  االبتكارية في مجال القوى النوويةأنشطة الوكالة بشأن تطوير التكنولوجيا 

  ،إنَّ المؤتمر العام

ر  (أ)    بقراراته السابقة بشأن أنشطة الوكالة في مجال تطوير التكنولوجيا النووية االبتكارية، إذ يذّكِ

أن تطوير تكنولوجيات نظم الطاقة  وإذ يالحظ  (ب)  اء بش التقدم المحرز في عدد من الدول األعض
ادية العالية التي ينطوي عليها التعاون الدولي على تطوير النووية االبتكارية و اإلمكانات التقنيّة واالقتص
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الضوء على الحاجة إلى االنتقال من مرحلة البحث والتطوير واالبتكار إلى  وإذ يسلِّطتلك التكنولوجيات، 
  مرحلة التكنولوجيا المثبتة،

لِّم  (ج)  جيع على بذل مزيد من التع وإذ يس أن بأهمية التش اون الدولي في مجال إجراء البحوث بش
مة ونظم الطاقة النووية البديلة غير الكهربائية وتطبيقاتها،   التكنولوجيات النووية المتقّدِ

روع الوكالة الدولي المعني بالمفاعالت النووية ودورات الوقود  وإذ يالحظ  (د)  وية في مش أنَّ العض
دولة عضواً  ٤١عضواً، بما في ذلك  ٤٢إلى ما مجموعه النووي االبتكارية (مشروع إنبرو) قد وصلت 
بأن تنسيق األنشطة المتصلة بمشروع إنبرو يتحقق  إذ يسلِّمفي الوكالة فضالً عن المفوضية األوروبية، و

  من خالل برنامج الوكالة وميزانيتها وخطة البرامج الفرعية لمشروع إنبرو،

أن تكنولوجيات  وإذ يالحظ  (هـ)  اء المهتّمة بش اً أنَّ الوكالة تحفز التعاون فيما بين الدول األعض أيض
اريع إنبرو  قة ومش اريع البحثية المنسَّ ونُهج ابتكارية مختارة في مجال القوى النووية من خالل المش

  التعاونية،

طة في مج وإذ يالحظ  (و)  د أنش روع إنبرو تحّدِ يناريوهات أنَّ خطة البرامج الفرعية لمش االت الس
ية، وفي  س العالمية واإلقليمية للطاقة النووية واالبتكارات في ميدان التكنولوجيا النووية والترتيبات المؤس
تمدة من االبتكار  روع إنبرو التعاوني المعنون "تعزيز الفوائد المس ر التقرير النهائي لمش هذا المجال، نش

اريع تعاونية في تكنولوجيات الطاقة النووية من خالل ال تكمال مش تعاون فيما بين البلدان"، ونجاح اس
رئيسية منها مشروع خرائط الطريق لالنتقال إلى نظم الطاقة النووية المستدامة عالمياً، ومشروع التقييم 

  المقارن لخيارات نظم الطاقة النووية، 

شطة لدعم الدول األعضاء ا وإذ يالحظ  (ز)  شمل أن لمهتّمة من أجل وضع أنَّ نطاق مشروع إنبرو ي
استراتيجيات وطنية طويلة األمد من أجل طاقة نووية مستدامة وما يتصل بذلك من اتخاذ القرارات بشأن 
تخدام منهجية إنبرو، ومحفل إنبرو  مل تقييمات نظم الطاقة النووية باس ر نظم الطاقة النووية، بما يش نش

  نووية، بما في ذلك السيناريوهات التعاونية،للحوار، والتدريب اإلقليمي على نمذجة نظم الطاقة ال

تحداث خدمة جديدة بعنوان خدمة "الدعم التحليلي  وإذ يالحظ  (ح)  روع إنبرو يعكف على اس أنَّ مش
ياغة التقرير  تكمل ص اء المهتمة، وأنَّه قد اس تدامة الطاقة النووية"، لتقديمها إلى الدول األعض لتعزيز اس

  الذي يصف هذه الخدمة،

غيل نماذج أولية  إذ يقرُّ و  (ط)  ييد وتش اء التي تخطط لترخيص وتش بأنَّ هناك عدداً من الدول األعض
أو إيضاحية لنظم نيوترونية سريعة ومفاعالت مرتفعة الحرارة ومفاعالت تجريبية حرارية نووية وغير 

ة،  ادم ة خالل العقود الق اري ة االبتك امل اعالت والنظم المتك ك من المف التطورات  آخر وإذ يالحظذل
هور،  دة بالملح المص هور أو المبرَّ ّجعالتكنولوجية في مجال المفاعالت العاملة بوقود الملح المص  وإذ يش

األمانة على تحفيز هذه التطورات من خالل إتاحة محافل دولية لتبادل المعلومات، ومن ثمَّ دعم الدول 
اء المهتّمة في تطوير تكنولوجيات ابتكارية تراعي تعز ار واألداء األعض يز األمان ومقاومة االنتش

  االقتصادي،
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بالمدير العام وباألمانة لما قاما به من أعمال استجابةً لقرارات المؤتمر العام ذات الصلة، وال سيما  يُشيد  -١
  النتائج التي تحققت حتى اآلن في إطار مشروع إنبرو؛

دة الدول األعضاء المهتمة بوضع استراتيجيات الدور المهم الذي يمكن للوكالة أن تؤديه في مساع ويؤّكد  -٢
تدامة طويلة األجل للطاقة النووية ومن  ر نظم مس أن نش وطنية طويلة األجل للطاقة النووية، واتخاذ قرارات بش
يناريوهات الطاقة النووية،  اس منهجية إنبرو، وتحليالت س خالل إجراء تقييمات لنظم الطاقة النووية، على أس

تناداً إلى  وعمليات التقييم يناريوهات االنتقال اس المقارن للخيارات المتاحة فيما يتعلّق بنظم الطاقة النووية وس
  النُُّهج واألدوات التي ُوضعت في إطار مشروع إنبرو؛

ع  -٣ ّجِ قدمها حول هذه  ويش يق الخدمات التي ت نة على النظر في مزيد من الفرص لتطوير وتنس األما
يع بالتركيز على االن ائل منها النُُّهج  واألدوات التحليلية التي المواض تدامة، بوس تقال إلى نظم الطاقة النووية المس

  وضعها مشروع إنبرو؛

ع  -٤ ِجّ روع إنبرو  ويش ة بتنفيذ مش تعانة باألدوات اإللكترونية الخاص األمانة على التفكير في زيادة االس
التعاوني المعنون: اإلطار التحليلي الخاص بتحليل وتقييم سيناريوهات االنتقال إلى نظم الطاقة النووية المستدامة، 

تند إلى التقييم المقارن بين خيارات نظم الطاقة النوو اليب وهو نهج يس ية وأس اس رات أس تناد إلى مؤش ية باالس
  التحليل المتعدد المعايير للقرارات؛

ع  -٥ ّجِ عتها الوكالة لنمذجة  ويش اليب واألدوات التي وض تعانة باألس اء المهتمة على االس الدول األعض
ادية لنظم الطاقة النووية، والتقييم المقا يناريوهات تطور الطاقة النووية، والتقييمات االقتص رن لخيارات نظم س

ع خرائط الطريق، بما في ذلك الخدمة الجديدة التي يعكف  يناريوهات، ووض الطاقة النووية أو خيارات الس
  مشروع إنبرو على استحداثها بشأن الدعم التحليلي لتعزيز استدامة الطاقة النووية؛

ع  -٦ ّجِ اء المهتمة واألمانة على تطبيق القوالب النموذجية  ويش روع خرائط الدول األعض ة بمش الخاص
ات  ات الحاالت الوطنية، بما في ذلك دراس تدامة عالمياً في دراس الطريق لالنتقال إلى نظم الطاقة النووية المس
الحالة التي تستند إلى التعاون بين البلدان الحائزة للتكنولوجيا والبلدان المستخدمة للتكنولوجيا، وفي تخطيط الطاقة 

  ين الوطني واإلقليمي من أجل تعزيز استدامة نظم الطاقة النووية؛الطويل األجل على الصعيد

اء المهتمة بتطوير نظم طاقة نووية ابتكارية  ويطلب  -٧ إلى األمانة تعزيز التعاون فيما بين الدول األعض
ات  أن الخبرات والممارس اء آليات تعاون فعالة لتبادل المعلومات بش تدامة عالمياً، ودعم العمل على إرس ومس

  الجيدة ذات الصلة؛

اليب التحليل المتعدد المعايير للقرارات في التقييم المقارن  ويطلب  -٨ ع زيادة تطبيق أس ّجِ إلى األمانة أن تش
روع إنبرو لدعم عملية تحليل  اء في مش بين الخيارات المحتملة لنظم الطاقة النووية من جانب الدول األعض

  وطنية للطاقة النووية؛القرارات وتحديد األولويات في البرامج ال

ع  -٩ ّجِ ة اتِّباع نُهج تعاونية في المرحلة الختامية من دورة الوقود النووي مع التركيز  ويش األمانة على دراس
فزة، والعوائق المؤسسية واالقتصادية والقانونية أمام ضمان التعاون الفعال بين البلدان سعياً إلى اعلى العوامل الح

تدام للط تخدام المس ير إجراء النقاش بين الجهات التي  ويطلباقة النووية في األجل الطويل، االس إلى األمانة تيس
طة الحجم أو النمطية، والمفاعالت من  غيرة والمتوس تعمل على تطوير المفاعالت المتقدمة (مثل المفاعالت الص
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عة في  رف في النفايات المش لة باإلخراج من الخدمة والتص أن التحديات والتكنولوجيات المتص الجيل الرابع) بش
  من مراحل التفكير في تصميم تلك المفاعالت؛  أبكر مرحلة

ية ألغراض نظم  وإذ يالحظ  -١٠ اس ع نهج ابتكارية فيما يخصُّ البنى األس ما تبذله الوكالة من جهود في وض
تقبل،  يؤخذ بها في المس ة الدور الذي يمكن أن  ويدعوالطاقة النووية التي س اء واألمانة إلى دراس الدول األعض

التكنولوجية والمؤسسية في تحسين البنية األساسية للقوى النووية، وتعزيز األمان واألمن وعدم  تؤديه االبتكارات
  االنتشار في المجال النووي، وإلى تبادل المعلومات، بما في ذلك تبادلها من خالل محفل إنبرو للحوار؛

مام، تحت رعاية الوكالة، إ ويدعو  -١١ اء المهتّمة إلى االنض روع إنبرو جميع الدول األعض طة مش لى أنش
ية وفي مجال البنى  س ايا المتعلقة بنظم الطاقة النووية االبتكارية واالبتكارات المؤس ة القض الرامية إلى دراس
ات التقييمية لهذه النظم وللدور الذي تؤديه في  لة إجراء الدراس يما عن طريق مواص ية، وال س اس األس

يناريوهات الوطنية واإلقليمية والعالمية  اً عن طريق الس تخدام الطاقة النووية، وأيض التي تنطوي على زيادة اس
  تحديد المواضيع ذات االهتمام المشترك التي يمكن أن تتناولها مشاريع تعاونية محتملة؛

عو  -١٢ ّجِ لة بالتعليم/التدريب عن بعد فيما يخص تطوير وتقييم  يش لة جهودها المتص األمانة على مواص
صلة تطوير أدوات داعمة لهذا تكنولوجيا نووية ابتكاري ة للطالب وموظفي الجامعات ومراكز البحوث، وعلى موا

  النشاط الذي يدعم تقديم الخدمات بصورة فعالة للدول األعضاء؛

ع  -١٣ ّجِ روع إنبرو، مع مراعاة نتائج  ويش تكمال تنقيح منهجية مش اء المهتّمة على اس األمانة والدول األعض
ة المستكملة والدروس المستفادة من حادث فوكوشيما داييتشي، ومع مالحظة التحديثات تقييمات نظم الطاقة النووي

التي أُدخلت على أدلَّة مشروع إنبرو التي تتناول البنية األساسية واالقتصاديات واستنفاد الموارد وعوامل اإلجهاد 
  البيئي؛

ع  -١٤ ّجِ طة تتناول ال ويش ل العمل، من خالل أنش تكنولوجيات النووية االبتكارية وما األمانة على أن تواص
تستند إليه من معارف علمية وتكنولوجية، على تبادل المعارف والخبرات في مجال نظم الطاقة النووية االبتكارية 

  المستدامة عالميا؛

الدول  ويدعوالدور الذي تؤديه مفاعالت البحوث في دعم تطوير نظم الطاقة النووية االبتكارية  ويالحظ  -١٥
واء العاملة أو ا ول إلى مفاعالت ومرافق البحوث الفريدة من نوعها، س اء المهتمة إلى إتاحة إمكانية الوص ألعض

  التي هي قيد التشييد، ألغراض تطوير التكنولوجيات النووية االبتكارية؛

ة تكنولوجيات المفاعال ويدعو  -١٦ عها من ذلك إلى دراس نها وض اء التي يمّكِ ت األمانة والدول األعض
ودورات الوقود الجديدة التي تنطوي على تحسين استخدام الموارد الطبيعية وتعزيز مقاومة االنتشار، بما في ذلك 
وابط مالئمة والتخلُّص  مة في ظل ض تخدامه في مفاعالت متقّدِ تهلك واس تكنولوجيات إعادة تدوير الوقود المس

  وامل االقتصادية والمتعلقة باألمان واألمن؛الطويل األجل من مواد النفايات المتبقية، مع مراعاة الع

ي  -١٧ اف التكنولوجيات النووية  ويوص تكش اء المهتمة، اس اور مع الدول األعض ل، بالتش األمانة بأن تواص
ل بها  االبتكارية، من قبيل دورات الوقود البديلة (مثل الثوريوم واليورانيوم المعاد تدويره والبلوتونيوم) وما يتص

رف في المرحلة الختامية، بما في ذلك النظم النيوترونية السريعة ونظم الطاقة النووية االبتكارية، من قدرات التص
اعالت الملح  از، ومف الغ دة ب ة الحرارة المبرَّ اعالت المرتفع اء، والمف الم دة ب ة المبرَّ ة الحرجي ائق اعالت الف والمف



GC(63)/RES/10 
 ٣٩الصفحة 

 

سية واألمان  المصهور، وكذلك مفاعالت االندماج الحراري النووي التجريبية، بهدف تعزيز وتحسين البنى األسا
واألمن والعلوم والتكنولوجيا والهندسة وبناء القدرات باالستعانة بالمرافق التجريبية ومفاعالت اختبار المواد، بما 

  يتيح تيسير ترخيص وتشييد وتشغيل هذه التكنولوجيات؛

ب  -١٨ طتها الرامية إلى تطوير باألموال الخارجة عن الميزانية المقدَّمة لألم ويرّحِ طلع بأنش انة لكي تض
عالتكنولوجيا النووية االبتكارية،  ّجِ عها ذلك على أن تفِكّر في كيفية تعزيز  ويش اء التي يتيح لها وض الدول األعض

 مساهمتها في عمل األمانة في هذا المجال.

٧-  
  نُُهج دعم إرساء البنى األساسية للقوى النووية

  ،إنَّ المؤتمر العام

ية مالئمة لدعم نجاح األخذ بالقوى النووية  إذ يقرُّ   (أ)  اس ون بنية أس اء وتنفيذ وص بأن إرس
  واستخدامها بطريقة مأمونة وآمنة وكفؤة هو قضية بالغة األهمية،

يد  (ب)  رية، وهو أمر  وإذ يش بما تبذله األمانة من جهود لتوفير الدعم في مجاالت تنمية الموارد البش
ر في األخذ بالقوى النووية وتخطط للقيام بذلك يظلُّ يحظى بأولو اء التي تفّكِ ية مرتفعة لدى الدول األعض

  بطريقة مأمونة وآمنة وكفؤة،

تعراض المتكامل  وإذ يقرُّ   (ج)  تمرة للبعثات التي توفدها الوكالة في إطار خدمة االس بالقيمة المس
سية النووية، والتي توفِّر تقييمات الخبراء و النظراء، في مساعدة الدول األعضاء التي تطلب للبنية األسا

بتلك البعثات على تحديد حالة إرساء بُناها األساسية النووية واحتياجاتها،  بما تبذله الوكالة من  وإذ يرّحِ
تفادة من تلك البعثات  البعثات وبعثات المتابعة الموفدة في إطار  وإذ يالحظجهود لتعميم الدروس المس

تعراض ال ية النووية، والتي بلغ عددها خدمة االس اس أُوفدت  ٢٠٠٩بعثة منذ عام  ٢٧متكامل للبنية األس
دولة عضواً، ويالحظ أنَّ هناك مزيداً من البلدان التي تفِكّر في استهالل برامج جديدة  ٢٠بناًء على طلب 

  ذه الخدمة،للقوى النووية أو في التوسُّع في برامجها القائمة وتدرس طلب استضافة بعثات في إطار ه

ه  (د)  لة، من  وإذ ينّوِ اهمات من جميع اإلدارات ذات الص طلع بها األمانة، بمس طة التي تض باألنش
ة بالمرحلة  ع منهجية التقييم الخاص ية  ٣أجل االنتهاء من وض اس تعراض المتكامل للبنية األس من االس

تهلَّة أو ا اء المس ك على النووية (قبل اإلدخال في الخدمة)، مع الدول األعض عة المهتمة التي توش لمتوّسِ
باإلدخال في الخدمة؛  وف تتوفر منهجيات للتقييم ومبادئ توجيهية، فيما يتعلق بكّلِ  وإذ يرّحِ بأنَّه س

اء في إجراء التقييمات الذاتية وتنفيذ  مرحلة من مراحل تطوير برامج القوى النووية، لدعم الدول األعض
  ألساسية النووية، بعثات االستعراض المتكامل للبنية ا

طة، بما في ذلك الدعم المتكامل الذي تقدمه الوكالة للدول  وإذ يالحظ  (هـ)  يق األنش أهمية تنس
يق  ية النووية، من خالل فريق دعم القوى النووية وفريق التنس اس اء البنية األس اء من أجل إرس األعض

  المعني بالبنية األساسية،

اعدة إلى الدول العدد المتزايد من م وإذ يالحظ  (و)  اريع التعاون التقني، بما في ذلك تقديم المس ش
ع في برامجها القائمة فيما  تهالل برامج جديدة لتوليد القوى النووية أو التوسُّ اء التي تخطط الس األعض
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يتعلق بإجراء دراسات الطاقة لغرض تقييم خيارات الطاقة في المستقبل، وال سيما في نطاق المساهمات 
بة لألمن المحدَّدة  وطنيا لتلك الدول، مع إيالء االعتبار ألعلى معايير األمان والتخطيط لألخذ بأطر مناس
  النووي،

يد  (ز)  م للوكالة  وإذ يش ية للقوى النووية الذي يقّدِ اس بعمل الفريق العامل التقني المعني بالبنية األس
ات وإجراءات التن ياس تراتيجيات والس أن النُُهج واالس ادات بش اء البرامج إرش فيذ المتَّبعة من أجل إنش

  الوطنية للقوى النووية،

غيل برامج القوى النووية  وإذ يقرُّ   (ح)  جيع التخطيط الفعال للقوى العاملة الالزمة لتش بأهمية تش
بين،   والتوسُّع فيها، في جميع أنحاء العالم، وبالحاجة المتزايدة إلى العاملين المدرَّ

ً   (ط)  ز على دعم إرساء البنى األساسية،بالم وإذ يحيط علما   بادرات الدولية األخرى التي ترّكِ

بأهمية وجود نظم إدارية فعالة لبرامج القوى النووية الجديدة وبالحاجة إلى تعزيز فهم  وإذ يقرُّ   (ي) 
  وتنفيذ األدوار والمسؤوليات المنوطة باإلدارة العليا في هذا الصدد، 

اء بمنهجية الوكالة لتقييم تكنولوجيات المفاعالت لغرض بتزاُيد اهتمام  وإذ يقرُّ   (ك)  الدول األعض
عة ضمن إطار نهج المعالم المرحلية البارزة،  لة أو المتوِسّ وإذ نشرها في األمد القريب في البلدان المستّهِ

ول على دورات تدريبية يالحظ تهلَّة للحص اء المس  العدد المتزايد من الطلبات الواردة من الدول األعض
  الستخدام هذه األداة،

ع  -١ ِجّ كال  يش طلع بها إلدماج أش طة التي يض لة األنش ية النووية على مواص اس اء البنية األس م إرس قس
ع في برامجها  تهلُّ برامج جديدة للقوى النووية أو تتوسَّ اء التي تس اعدة المقدَّمة من الوكالة إلى الدول األعض المس

  القائمة؛

ضرورة أن تضمن الدول األعضاء وضع أُطر تشريعية ورقابية مالئمة على النحو الالزم لألخذ  ويؤِكّد  -٢
  بالقوى النووية بطريقة مأمونة؛

ع  -٣ ّجِ تهلُّ برامج جديدة للقوى النووية أو  ويش اء المهتمة ببرامج القوى النووية أو التي تس الدول األعض
تخدم خدما ع في برامجها القائمة على أن تس ية النووية وأن تجري تتوس اس اء البنية األس لة بإرس ت الوكالة المتص

تناداً إلى العدد  يغة المنقَّحة  NG-T-3.2تقييمات ذاتية اس ادرة عن Rev.1(الص لة الطاقة النووية الص لس ) من س
ية النووية الوطنية، وأن تدعو بعثات في إطار خدمة  اس الوكالة بغية الوقوف على الثغرات في بنيتها األس
لة، بما في ذلك  تعراض النظراء ذات الص ية النووية وغيرها من بعثات اس اس تعراض المتكامل للبنية األس االس
اميم المواقع، قبل إدخال أول محطة قوى نووية في الخدمة، وأن تتيح للعلن تقارير  تعراض أمان تص بعثات اس

  لتعزيز الشفافية وتقاسم أفضل الممارسات؛ بعثات االستعراض المتكامل للبنية األساسية النووية الموفدة إليها

يغة المنقَّحة  G-NG-3.1نهج المعالم المرحلية البارزة (العدد  ويدعم  -٤ لة الطاقة .1Rev(الص لس )) من س
النووية الصادرة عن الوكالة) باعتباره الوثيقة الرئيسية التي يتعيَّن أن تستخدمها الدول األعضاء في إنشاء برامج 

  ة الجديدة ووضع خطط العمل المتكاملة المناظرة؛ القوى النووي



GC(63)/RES/10 
 ٤١الصفحة 

 

األمانة أن تواصل مراعاة الدروس المستفادة من البعثات الموفدة في إطار خدمة االستعراض  ويطلب إلى  -٥
ز فعالية األنشطة الُمضَطلع بها في إطار هذه الخدمة؛   المتكامل للبنية األساسية النووية، وأن تعّزِ

يات الدول األع ويحثُّ   -٦ ع خطط عمل والمواظبة على تحديثها من أجل تنفيذ التوص اء على وض ض
ية النووية،  اس تعراض المتكامل للبنية األس عواالقتراحات التي تقِدّمها بعثات االس ّجِ اء على أن  ويش الدول األعض

ط وإدماج تشارك في وضع وتحديث خطط العمل المتكاملة الخاصة بكل منها، وأن تنفِّذ هذه الخطط لغرض تخطي
الدعم المقدَّم من الوكالة، وأن تستخدم النماذج القُطرية للبنية األساسية النووية كأداة لرصد التقدُّم المحرز واإلبالغ 
به، وأن تستفيد من بعثات المتابعة التي تُوفد في إطار خدمة االستعراض المتكامل للبنية األساسية النووية في كّلِ 

  لتقييم التقدم المحرز والتحقُّق مما إذا كانت التوصيات واالقتراحات قد نُفِّذت بنجاح؛ مرحلة من مراحل البرنامج 

ع  -٧ ِجّ ية النووية بجميع  ويش اس تعدة لتنفيذ بعثات االستعراض المتكامل للبنية األس األمانة على أن تكون مس
ع لغات األمم المتحدة الرسمية، إلتاحة الفرصة لتحقيق أعلى مستوى من تبادل الم علومات خالل البعثات، وأن توّسِ

فريق الخبراء المعنيين، وال سيما في البلدان التي تكون فيها إحدى هذه اللغات غير اإلنكليزية لغة عمل، مع التأكُّد 
ل تضارباً في المصالح أو تنطوي على مزايا تجارية؛   في الوقت نفسه من أنَّ االستعانة بهؤالء الخبراء لن تشّكِ

ع  -٨ ِجّ تخدام إطار الكفاءات،  ويش اء على اس ل تحديث القائمة  ويطلبالدول األعض إلى األمانة أن تواص
اء على تخطيط التعاون  اعدة الدول األعض ية النووية، باعتبارها أداة مفيدة لمس اس الببليوغرافية عن البنية األس

  اء القدرات؛التقني وغيره من أنشطة المساعدة من قبيل االحتياجات التدريبية الالزمة لبن

ع فيها إلى  ويدعو  -٩ جميع الدول األعضاء التي تفِكّر في األخذ بالقوى النووية أو تخطط لألخذ بها أو التوسُّ
اء، المعلومات و/أو الموارد الالزمة لتمكين الوكالة من تطبيق كامل نطاق األدوات التي  ب االقتض أن تقِدّم، حس

عووية؛ وضعتها دعماً إلرساء البنى األساسية الن ر، حسب االقتضاء، التنسيق الدولي لتحسين  ويشّجِ األمانة أن تيّسِ
ارب  كال تض ريطة تجنُّب جميع أش اء، ش اعدة المتعددة األطراف والثنائية المقدمة إلى الدول األعض كفاءة المس

عالمصالح واستبعاد المجاالت الحساسة من الناحية التجارية،  طلع بها الدول على تعزيز األنشطة التي تض ويشّجِ
  األعضاء، فرديا وجماعيا، للتعاون على أساس طوعي في مجال إرساء البنى األساسية النووية؛ 

ع  -١٠ الوكالة على استعراض المنهجيات والمبادئ التوجيهية الخاصة بالمفاعالت الصغيرة والمتوسطة  ويشّجِ
طلع به في إطار الحجم أو النمطية، وتكييف تطبيق هذه المنهجيات والمبادئ ال توجيهية بمراعاة العمل المض

  المحفل الرقابي المعني بهذه المفاعالت وأنشطة الوكالة التي تتناولها؛

ب  -١١ طلع بها األمانة بهدف دعم الدول  ويرّحِ طة التي تض باألموال الخارجة عن الميزانية المقدَّمة لألنش
ع يتيح لها أن تنظر في كيفية  اء التي هي في وض ع الدول األعض ّجِ ية، ويش اس اء البنى األس اء في إرس األعض

  ك؛تعزيز إسهامها في العمل الذي تضطلع به األمانة في هذا المجال على أن تفعل ذل

عو  -١٢ ّجِ ية  يش اد ية واألدوار القي أن النظم اإلدار ل بش ات عم تمرار في تنظيم حلق لة على االس كا الو
  والمسؤوليات المنوطة باإلدارة العليا في سياق برامج القوى النووية الجديدة؛

ع  -١٣ ّجِ تفادة في  ويش مينها الدروس المس األمانة على تحديث منهجية تقييم تكنولوجيات المفاعالت بغية تض
يع نطاق المنهجية بحيث تكون مفيدة في  تهلَّة، وعلى توس نوات الخمس التي ُطبِّقت خاللها في البلدان المس الس
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مة، بما في ذلك المفاعالت الصغيرة وال ياق تكنولوجيا المفاعالت المتقّدِ متوسطة الحجم أو النمطية، والتطبيقات س
  غير الكهربائية؛

ع  -١٤ ّجِ م الدعم المالي للدورات التدريبية التي تتناول  ويش اء التي تقّدِ األمانة على العمل مع الدول األعض
  إرساء البنى األساسية من أجل تبسيط هذه الدورات وتقليل التداخل واالزدواجية فيما بينها؛

ب  -١٥ ع  ويرّحِ تخدم الوحدات بوض تهلَّة التي تس امل لبناء القدرات لفائدة البلدان المس برنامج تدريجي ش
ية التمهيدية للتعلُّم اإللكتروني، وبرامج التدريب القائمة على التعاون التقني األقاليمي، والفعاليات التدريبية  الدراس

فوفة الخ اً التي تُقدَّم من خالل هيكل المص يص مة خص مَّ مل جميع الجوانب الوطنية المص اص بالوكالة والذي يش
  التي ينطوي عليها إنشاء برامج القوى النووية.

٨-  
  التطوير والنشر -المفاعالت النووية الصغيرة والمتوسطة الحجم أو المفاعالت الصغيرة النمطية 

  ،إنَّ المؤتمر العام

غيرة وا إذ يالحظ  (أ)   اً لدعم المفاعالت الص ص روعاً مخص طة الحجم أو أن للوكالة مش لمتوس
وء على ما لها من إمكانات كخيار لتعزيز توافر الطاقة وأمن اإلمدادات في  لط الض النمطية، وإذ يس
اديات  تهل تلك البرامج، ولمعالجة االقتص ع برامجها النووية وكذلك البلدان التي تس البلدان التي توس

وابط رقابية وتطوير وحماية البيئة واألمان واألمن والموثوقية وتعزيز مقاومة اال ع ض ار ووض نتش
  التكنولوجيا وقضايا التصرف في النفايات،

غيرة في  وإذ يقرُّ   (ب)   بكات الكهربائية الص بة أكثر للش غر يمكن أن تكون مناس بأنَّ المفاعالت األص
سبة إلى بعض البلدان المتقدمة قد  سية أقل تطوراً، وأنه بالن سا تكون إحدى البلدان النامية التي لديها بنية أ

الوسائل لكي تعمل، بما يتماشى مع أهداف تقليص انبعاثات غازات الدفيئة، على استبدال مصادر الطاقة 
بب في انبعاثات كربون مرتفعة، ولكنه  تعمالها أو المتقادمة أو تلك التي تتس ِلّمالتي بَُطل اس بأن  وإذ يس

و على  بكتها حجم المفاعالت النووية قرار وطني تتخذه كل دولة عض اس احتياجاتها وحجم ش أس
  الكهربائية،

أن المفاعالت الصغيرة والمتوسطة الحجم أو النمطية تؤدي دوراً هاماً في المستقبل  وإذ يالحظ  (ج)  
كنية، وتحلية المياه، وإنتاج  ترك، مثل نظم تدفئة األحياء الس بة في التوليد المش واق المناس في األس

  الهيدروجين، وما لها من إمكانات لنظم الطاقة االبتكارية،

ِلّم  (د)   أن المفاعالت بأن األمانة نش وإذ يس لة الطاقة النووية بش لس من س رت تقارير متنوعة ض
التقرير المقبل ضمن سلسلة الطاقة النووية بشأن  وإذ يتطلع إلىالصغيرة والمتوسطة الحجم أو النمطية، 

ة  ائق التقني غيرة، والوث ة الص اعالت النمطي ر المف ات نش ة بعملي ا المتعلق خريطة طريق التكنولوجي
TECDOCs أن تقي أن خيارات تعزيز بش غيرة وبش ر المفاعالت النمطية الص يم األثر البيئي لعمليات نش

طة الحجم أو  غيرة والمتوس تخدام المفاعالت الص تخدام نظم الطاقة الهجينة باس أمن إمدادات الطاقة باس
  تحقيق التآزر بين الطاقة النووية والطاقة المتجددة، -النمطية 
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ر للحوار حول الفرص والتحديات في المفاعالت نتائج محفل إنب وإذ يالحظ  (هـ)   ابع عش رو الس
  النمطية الصغيرة،

طة الحجم أو  وإذ يرحب  (و)   غيرة والمتوس يق الداخلي معني بالمفاعالت الص اء فريق للتنس بإنش
  النمطية وبجوانب الطاقة النووية واألمان واألمن النوويين، والمكلَّف بتنسيق أنشطة الوكالة ذات الصلة،

غيرة  وإذ يقرُّ   ز)(   بالدور الذي يمكن أن تؤديه التكنولوجيات االبتكارية في تطوير المفاعالت الص
روع  أن مش روع إنبرو بش ادرة عن مش طة الحجم أو النمطية، وإذ يالحظ المبادرة الجارية الص والمتوس

سة حالة لمشروع إنبرو لنشر مفاعل نووي نمطي صغير يوقد من مصنع " كمتابعة تعاوني بعنوان "درا
  للدراسة األولية المنشورة من قبل بشأن محطات القوى النووية المحمولة،

١-   ً غيرة  يحيط علما ر محطات قوى نووية محمولة ومفاعالت ص ييد ونش اريع جارية لتش بأن هناك مش
  الحجم أو نمطية؛ ومتوسطة

ع  -٢ خاذ تدابير مالئمة لمساعدة الدول األعضاء، السيما البلدان النامية،  ويشجـِّ األمانة على مواصلة اتـِّ
العة جيع على تطوير مفاعالت  الض احية، والتش اريع اإليض يرية المتعلقة بالمش في عملية اإلجراءات التحض

زة على مقاومة االنتشار؛صغيرة ومتوسطة الحجم تتـَّسم باألمان واألمن والجدوى االقتصادية ولها قدرة    معزَّ

أن خيارات تتعلق  ويدعو  -٣ عيد الدولي بش لة الترويج لتبادل المعلومات بفعالية على الص األمانة إلى مواص
عيد الدولي عن طريق تنظيم اجتماعات  طة الحجم أو النمطية المتاحة على الص غيرة والمتوس بالمفاعالت الص

  دار تقارير مرحلية وتقنية ذات صلة؛عمل تقنية، حسب االقتضاء، وإص وحلقات

نها من أن تعرض مفاعالت صغيرة ومتوسطة  ويدعو  -٤ األمانة والدول األعضاء التي هي في وضع يمكـِّ
بة  الحجم بهدف تعزيز التعاون الدولي في مجال االضطالع بدراسات عن اآلثار االجتماعية واالقتصادية المترتـِّ

طة الحجم أو النمطية في البلدان النامية، غيرة والمتوس ر المفاعالت الص ادر  على نش وإمكانية إدماجها مع مص
  الطاقة المتجددة، وتطبيقاتها غير الكهربائية؛

ع  -٥ جـِّ مات  ويش اء المهتمة، والمنظـَّ لها مع الدول األعض اوراتها وتواص ل مش األمانة على أن تواص
من المنظمات  التابعة لمنظومة األمم المتحدة، والمؤسسات المالية، والهيئات اإلنمائية اإلقليمية، وغيرها المختصة

  ذات الصلة، بشأن إسداء المشورة حول تطوير ونشر المفاعالت الصغيرة والمتوسطة الحجم أو النمطية؛

ع  -٦ ِجّ يانة  ويش غيل وقابلية الص رات أداء األمان وقابلية التش لة العمل على تحديد مؤش األمانة على مواص
اعدة البلدان في تقييم تقنيات الم طة الحجم أو النمطية المتقدمة وقابلية البناء وذلك لمس غيرة والمتوس فاعالت الص

  والمتوسطة الحجم أو النمطية. الصغيرةتوجيهات لتنفيذ تكنولوجيا المفاعالت  ووضع

جع  -٧ لة تقديم  ويش اداتاألمانة على مواص ادية  اإلرش في مجاالت األمان واألمن والجوانب االقتص
  ت الصغيرة والمتوسطة الحجم أو النمطية من مختلف التصاميم؛وإجراء استعراضات رقابية للمفاعال والترخيص

غيرة  ويتطلَّع إلى  -٨ افية التي خرج بها محفل الرقابيين المعنيين بالمفاعالت النمطية الص التقارير اإلض
ع شِجّ سلة الطاقة النووية المعنون خريطة طريق التكنولوجيا لعمليات نشر  وي ستكمال نشر تقرير سل األمانة على ا

غيرة، والوثائق التقنية  ر المفاعالت  TECDOCsالمفاعالت النمطية الص أن تقييم األثر البيئي لعمليات نش بش
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تخدام المفاعالت  النمطية تخدام نظم الطاقة الهجينة باس أن خيارات تعزيز أمن إمدادات الطاقة باس غيرة وبش الص
  اقة النووية والطاقة المتجددة،تحقيق التآزر بين الط -الصغيرة والمتوسطة الحجم أو النمطية 

ب  -٩ طة الحجم أو النمطية وتنظيم  ويرِحّ غيرة والمتوس أن المفاعالت الص اء الفريق العامل التقني بش بإنش
عاجتماعاته  األمانة على وضع متطلبات المستخدم العامة الخاصة بالمفاعالت الصغيرة والمتوسطة الحجم  ويشِجّ
  أو النمطية؛

د المدير ا ويدعو  -١٠ اهمة في تنفيذ  أمواللعام إلى حش ادر خارجة عن الميزانية من أجل المس كافية من مص
قة بتقاسم الخبرات والدروس المستفادة من تطوير ونشر المفاعالت الصغيرة والمتوسطة  أنشطة الوكالة المتعلـ

  الحجم أو النمطية؛

  تقديم تقارير عما يلي: يواصلإلى المدير العام أن  ويطلب  -١١

هلَّ لمساعدة البلدان النامية المهتمة بالمفاعالت الصغيرة والمتوسطة   ‘١’   حالة البرنامج الذي استـُ
  الحجم أو النمطية،

احها عمليا   ‘٢’   طة الحجم وإيض غيرة والمتوس حرز في بحوث وتطوير المفاعالت الص التقدُّم المـُ
  المفاعالت،ونشرها في الدول األعضاء المهتمة التي تعتزم األخذ بهذه 

٩-  
  التنفيذ وتقديم التقارير

  ،إنَّ المؤتمر العام

  أن تُعطى أولوية لتنفيذ إجراءات األمانة المنصوص عليها في هذا القرار، رهناً بتوافر الموارد؛ يطلب  -١

إلى المدير العام أن يقّدم تقريراً عن التقدُّم المحَرز في تنفيذ هذا القرار إلى مجلس المحافظين،  ويطلب  -٢
  ).٢٠٢٠العام في دورته الرابعة والستين ( المؤتمرحسب االقتضاء، وإلى 

  


