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نكليزيإصل: األ

 المؤتمــــر العـــــام

 الستونو الثالثة دورة العاديةال
  من جدول األعمال ١٨البند 

  )GC(63)/22(الوثيقة 
 

 تعزيز فعالية ضمانات الوكالة وتحسين كفاءتها

 

 خالل الجلسة العامة السابعة ٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ١٩مد يوم اعتُ قرار 

  

  
  ،إنَّ المؤتمر العام

ر  (أ)     ،)RES/62GC/(10بالقرار  إذ يذّكِ

ار النووي، وبأنها تعمل  واقتناعاً منه  (ب)   ياً في عدم االنتش بأن ضمانات الوكالة تمثِّل عنصراً أساس
على زيادة الثقة بين الدول عن طريق جملة أمور منها تقديم تأكيدات بأن الدول تمتثل اللتزاماتها بموجب 

اعد على  اهم في تعزيز األمن الجماعي لتلك الدول، وتس لة، وتس مانات ذات الص إيجاد بيئة اتفاقات الض
  مواتية للتعاون النووي،

ع في اعتباره  (ج)   مانات وفقاً للمواد ذات  وإذ يض تقل في تطبيق الض ي والمس اس دور الوكالة األس
الصلة من نظامها األساسي، ومعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية (معاهدة عدم االنتشار)، والمعاهدات 

لحة النووية، ئة لمناطق خالية من األس مانات الثنائية والمتعددة األطراف التي تعقدها  المنش واتفاقات الض
  الوكالة،

 أنَّه ال ينبغي القيام بأي عمل من شأنه تقويض سلطة الوكالة وفقاً لنظامها األساسي، وإذ يالحظ  (د)  

ع في اعتباره  (هـ)   لحة النووية، والدور اإليجابي الذي يمكن  وإذ يض اً المناطق الخالية من األس أيض
اء مثل هذه المناطق، التي يجري التوصل إليها بحريَّة فيما بين دول المنطقة المعنية، ووفقاً  أن يؤديه إنش

الح التابعة لألمم المتحدة لعام  مان١٩٩٩للمبادئ التوجيهية لهيئة نزع الس ات ، في تعزيز تطبيق ض
  الوكالة في تلك المناطق،
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ي لعام  وإذ يالحظ  (و)   تعراض ار  ٢٠١٠أنَّ المؤتمر االس للدول األطراف في معاهدة عدم انتش
يات  تنتاجات وتوص كل وثيقة ختامية، بما في ذلك تقديم اس ة في ش لحة النووية قد حقَّق نتائج ملموس األس

  بشأن إجراءات المتابعة التي تنطبق على ضمانات الوكالة،

ً   (ز)     ،٢٠١٨ة لعام ببيان ضمانات الوكال وإذ يحيط علما

مان الفعالية وعدم  وإذ يقرُّ   (ح)   ارى جهدها، بطريقة مهنية وغير منحازة، لض بأنَّ الوكالة تبذل قص
  التمييز والكفاءة في تنفيذ الضمانات، وهو ما يجب أن يتم وفقاً التفاقات الضمانات ذات الصلة،

مانات الش وإذ يالحظ  (ط)   ماً على نحو يتيح للوكالة أنَّه ينبغي أن يكون تنفيذ اتفاقات الض مَّ املة مص
  التحقق من صحة واكتمال إعالنات الدول،

د  (ي)   ّدِ افظين في  وإذ يش ه مجلس المح ذي أقرَّ افي النموذجي ال ة البروتوكول اإلض على أهمي
  والهادف إلى تعزيز فعالية ضمانات الوكالة وتحسين كفاءتها، ١٩٩٧أيار/مايو  ١٥

طة أنَّ اتفاقا وإذ يالحظ  (ك)   نى للوكالة تقديم تأكيدات حول األنش رورية لكي يتس مانات ض ت الض
النووية للدول، وأنَّ البروتوكوالت اإلضافية هي صكوك بالغة األهمية من أجل تعزيز قدرة الوكالة على 

  استخالص استنتاجات بشأن الضمانات فيما يتعلق بعدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة،

د  (ل)   ّدِ ي من ع وإذ يش اس لطتها بالكامل وفقاً لنظامها األس لى أهمية أن تمارس الوكالة واليتها وس
أجل توفير تأكيدات بشأن عدم تحريف المواد النووية المعلنة وعدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلن 

  عنها وفقاً التفاقات الضمانات ذات الصلة، وللبروتوكوالت اإلضافية عند االقتضاء،

بوإذ ير  (م)   بتمبر  ّحِ ر الذي اتّخذه المجلس في أيلول/س بأن يبقى بروتوكول الكميات  ٢٠٠٥بالمقرَّ
د وبالتغيير في المعايير  مانات الوكالة، رهناً بالتعديالت المدخلة في النص الموحَّ غيرة جزءاً من ض الص

  ،GC(50)/2من الوثيقة  ٢الخاصة ببروتوكول الكميات الصغيرة المشار إليه في الفقرة 

ة إلى  وإذ يالحظ  (ن)   ادف افظين واله ا مجلس المح ده ذ المقررات التي اعتم ه ينبغي دعم وتنفي أنَّ
ين كفاءتها، وأنه ينبغي زيادة قدرة الوكالة على  مانات الوكالة وتحس ي قُُدماً في تعزيز فعالية ض المض

ؤولياتها بموجب نظا ياق مس طة النووية غير المعلنة في س ف عن المواد واألنش ي الكش اس مها األس
  واتفاقات الضمانات التي عقدتها،

افية، يأذن مجلس  وإذ يالحظ  (س)   مانات والبروتوكوالت اإلض أنَّه عند الموافقة على اتفاقات الض
  المحافظين للمدير العام بتنفيذ الضمانات وفقاً لشروط اتفاق الضمانات أو البروتوكول اإلضافي المعني،

ب  (ع)   طلعت به الوكالة في مجال التحقق من المواد النووية الناتجة عن بالعمل الذي  وإذ يرّحِ اض
  األسلحة النووية المفكَّكة،
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ر  (ف)   من المادة الثالثة التي تنصُّ على  ١-بالنظام األساسي للوكالة وبصفة خاصة الفقرة باء وإذ يذّكِ
د  طتها وفقاً لمقاص طالعها بوظائفها، تمارس أنش ياق اض األمم المتحدة ومبادئها على أنَّ الوكالة، في س

الح  ات األمم المتحدة الرامية إلى تحقيق نزع س ياس الم والتعاون الدولي، وطبقاً لس عيد تعزيز الس ص
  مضمون يشمل العالم كله، وطبقاً ألي اتفاقات دولية معقودة عمالً بتلك السياسات،

رو  (ص)   ار لعام  إذ يذّكِ تعراض معاهدة عدم االنتش من  ٣٠قد دعا في اإلجراء  ٢٠١٠بأنَّ مؤتمر اس
لمية في الدول الحائزة  مل المرافق النووية الس مانات ليش يع نطاق تطبيق الض الوثيقة الختامية إلى توس

اماً باال قتصاد ألسلحة نووية، بموجب اتفاقات الضمانات الطوعية ذات الصلة، بأكثر السبل الممكنة اتس
املة  مانات الش دَّد على أنَّ الض وبالطابع العملي، مع إيالء االعتبار لمدى توافر الموارد لدى الوكالة، وش

  والبروتوكوالت اإلضافية ينبغي أن تطبَّق عالميا فور تحقيق القضاء التام على األسلحة النووية،

ع باس إذ يُقرُّ و  (ق)   مانات الوكالة عملية تخض تعراض والتقييم من طرف بأنَّ تنفيذ ض تمرار لالس
  الوكالة،

مانات بفعالية وكفاءة يتطلب جهداً تعاونيا بين الوكالة والدول، وبأنَّ  إذ يقرُّ و  (ر)   بأنَّ تنفيذ الض
األمانة ستواصل االنخراط في حوار مفتوح مع الدول حول المسائل المتصلة بالضمانات من أجل صيانة 

  وتعزيز الشفافية والثقة في تنفيذ الضمانات،

توى أنَّ الوثيقة التكميلية  إذ يالحظو  (ش)   مانات على مس اء مفهوم لتنفيذ الض للتقرير المتعلق بإرس
ة  ة وتطويره (الوثيق دول ة )GOV/2014/41ال ة لعملي ة المرجعي ا، هي النقط اته ويب ب تص ان ، إلى ج

ل جزءاً منها،   المشاورات المتواصلة وتشّكِ

دو  (ت)   ّدِ مانات ينبغي أن تظلَّ غير تمييزية وأنَّ الوكالة ين إذ يش وى على أنَّ الض تخدم س بغي أال تس
ية أو غيرها  ياس رف النظر عن االعتبارات الس مانات، بص وعية لتحديد مدى تنفيذ الض العوامل الموض

  من االعتبارات الدخيلة،

دو  (ث)   على وجود تفاوت بين االلتزامات القانونية الواقعة على عاتق الدول والتدابير الطوعية  إذ يؤّكِ
هيل وتعزيز تنفي مانات وإلى بناء الثقة، مع مراعاة االلتزام الواقع على عاتق الدول الهادفة إلى تس ذ الض

  بأن تتعاون مع الوكالة لتيسير تنفيذ اتفاقات الضمانات،

ارك فيها الوكالة تؤدي دوراً مهماً  إذ يالحظو  (خ)   مانات الثنائية واإلقليمية التي تش أنَّ اتفاقات الض
م أيضاً تأكيدات بشأن عدم االنتشار النووي،في زيادة تعزيز الشفافية والثقة المتب   ادلة بين الدول، وتقّدِ

دو  (ذ)   ّدِ مانات الوكالة ينبغي أال يؤدي إلى أّيِ تقليص في الموارد المتاحة  إذ يش على أنَّ تعزيز ض
المساعدة للمساعدة والتعاون التقنيَّين، وعلى أنَّه ينبغي أن يتوافق مع مهّمة الوكالة المتمثِّلة في التشجيع و

لمية، وأن يتوافق مع نقل التكنولوجيا نقالً  على تطوير الطاقة الذرية وتطبيقها العملي في األغراض الس
  وافياً،

دو  (ض)   على أهمية المحافظة على مبدأ السرية فيما يتعلق بجميع المعلومات ذات الصلة بتنفيذ  إذ يشّدِ
ي والتفاقات ا اس مانات وفقاً لنظام الوكالة األس مانات، وعلى أهمية مراعاة ذلك المبدأ مراعاة الض لض

  تامة،
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اء، ومن أجل بذل مزيد من الجهود  ة بكّلٍ من الدول األعض مانات الخاص اقاً مع التعهدات المتعلقة بالض واتس
  لتعزيز فعالية ضمانات الوكالة وتحسين كفاءتها:

د  -١ م للوكالة دعمها الكامل وال يناش اء أن تقّدِ مان أن تكون الوكالة جميع الدول األعض تمرَّ من أجل ض مس
  قادرة على النهوض بمسؤولياتها المتصلة بالضمانات؛

د  -٢ على ضرورة وجود ضمانات فعَّالة من أجل منع استخدام المواد النووية ألغراض محظورة على  ويشّدِ
مانات،  ير  ويبرزنحو يخالف اتفاقات الض م بالفعالية والكفاءة من أجل تيس مانات تتس األهمية الحيوية لوجود ض

  التعاون في مجال استخدام الطاقة النووية لألغراض السلمية؛

د  -٣   االلتزام الواقع على عاتق الدول بأن تتعاون مع الوكالة من أجل تيسير تنفيذ اتفاقات الضمانات؛ ويؤّكِ

د  -٤   ل امتثاالً تاماً اللتزاماتها المتعلقة بالضمانات؛على أهمية امتثال الدو ويشّدِ

وص عليها بموجب  ويقرُّ   -٥ مانات وفقاً للحقوق وااللتزامات المنص تمرار الوكالة في تنفيذ الض بأهمية اس
  اتفاقات الضمانات المعنية بين الدول والوكالة؛

ف  -٦ ار والملتزمة بإبر ويأس املة مع ألنَّ الدول األطراف في معاهدة عدم االنتش مانات ش ام اتفاقات ض
  الوكالة لم يفعل جميعها ذلك؛

بان  -٧ مانات الوكالة،  وإذ يأخذ في الحس جميع الدول التي ما زال  يحثُّ أهمية بلوغ التطبيق العالمي لض
  يتعيَّن عليها أن تـُدخل اتفاقات ضمانات شاملة حيز النفاذ على أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن؛

د  -٨ مانات، الوكا ويناش ي تنفيذاً التفاقات الض اس لطتها كاملة وفقاً للنظام األس ة س ل ممارس لة أن تواص
واستخالص استنتاجات موضوعية مستقلة ال تستخدم فيها سوى أساليب التقييم غير المنحازة والقائمة على أساس 

حتها بدقة، بما في ذلك المعلوم ها والتحقق من ص تعراض ات األخرى التي يتعيَّن تقني والمعلومات التي يجري اس
  ؛GOV/2014/41تقييمها من حيث الدقة والمصداقية والصلة بالضمانات، على النحو المبين في الوثيقة 

ز على  -٩ مانات بما يتوافق توافقاً  ويرّكِ وية جميع حاالت عدم االمتثال لاللتزامات المتعلقة بالض أهمية تس
ي للوكالة وااللتزام اس دات القانونية الواقعة على الدول، تاّماً مع النظام األس جميع الدول أن تبدي تعاونها  ويناش

  في هذا الصدد؛

د  -١٠ ل تلك  ويناش ا أن تُلغي أو تعّدِ َلة إمَّ غيرة غير ُمعدَّ جميع الدول التي لديها بروتوكوالت كميات ص
ت مح به متطلباتها القانونية والدس ها في أقرب وقت تس إلى األمانة أن  ويطلبورية، البروتوكوالت كلٌّ فيما يخصُّ

اء نظمها  غيرة، من خالل الموارد المتاحة، على إنش اعدة الدول التي لديها بروتوكوالت كميات ص ل مس تواص
 الحكومية لحصر ومراقبة المواد النووية والمحافظة عليها؛

ب  -١١ بتمبر  ٢٠بأنَّه، حتى  ويرّحِ غيرة وفقاً للنص  ٦٢، قبلت ٢٠١٩أيلول/س دولة بروتوكوالت كميات ص
ه مجلس المحافظين؛  المعدل الذي أقرَّ
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ب  -١٢ بأنَّه، حتى  ويرّحِ اً  بتمبر  ٢٠أيض دولة وأطرافاً أخرى في اتفاقات  ١٥١، كانت ٢٠١٩أيلول/س
افية نافذة فيما يخصُّ  افية، وبأنَّ هناك بروتوكوالت إض مانات قد وقَّعت على بروتوكوالت إض من تلك  ١٣٧الض

  الدول واألطراف األخرى؛

بان  -١٣ يادي ألي دولة، ولكن البروتوكول  وإذ يأخذ في الحس افي هو قرار س أنَّ إبرام بروتوكول إض
افي يكون التزاماً قانونيا فور دخوله حيز النفاذ،  عاإلض ّجِ افية  ويش جميع الدول التي لم تبرم بعد بروتوكوالت إض

فة مؤقتة إلى حين دخولها حيز النفاذ وتدخلها حيز النفاذ على أ ن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن وأن تنفِّذها بص
  وفقاً لتشريعاتها الوطنية؛

افي نافذ أو  ويالحظ  -١٤ املة وبروتوكول إض مانات ش أنَّه، فيما يخصُّ الدول التي لديها في آٍن معاً اتفاق ض
مانات الوكالة  أن عدم تحريف المواد النووية ُمطبَّق على نحو آخر، يمكن أن توفِّر ض مزيداً من التأكيدات بش

  الخاضعة للضمانات وبشأن عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة على صعيد الدولة برمتها؛

افي نافذ، تمثِّل هذه  ويالحظ  -١٥ تكمل ببروتوكول إض املة مس مانات ش أنَّه، في حالة أي دولة لديها اتفاق ض
ز فيما يخصُّ هذه الدولة؛ التدابير معيار التحقُّق   المعزَّ

ي  -١٦ افية  ويوص املة والبروتوكوالت اإلض مانات الش ير عقد اتفاقات الض ل الوكالة تيس بأن تواص
اء المعنية على ذلك، بناًء  اعدة الدول األعض غيرة المعدَّلة وإدخالها حيِّز النفاذ ومس وبروتوكوالت الكميات الص

  على طلبها؛

ر خطة الجهود الج ويالحظ  -١٧ اء وأمانة الوكالة في تنفيذ عناص ديرة بالثناء التي بذلتها بعض الدول األعض
ع)، ٢٠١٩وخطة عمل الوكالة المحدَّثة (أيلول/سبتمبر  )RES/44GC/(19العمل المشار إليها في القرار  تلك  ويشّجِ

لى استعراض التقدُّم المحرز الدول واألمانة على مواصلة هذه الجهود، حسب االقتضاء ورهناً بتوافر الموارد، وع
دد،  يفي هذا الص ب  ويوص ر خطة العمل المذكورة، حس اء األخرى في تنفيذ عناص بأن تنظر الدول األعض

افية حيز النفاذ وتعديل  املة والبروتوكوالت اإلض مانات الش ير دخول اتفاقات الض اء، بهدف تيس االقتض
  بروتوكوالت الكميات الصغيرة السارية؛

د   -١٨ افي النموذجي باعتباره النصَّ  من جديدويؤّكِ تخدم البروتوكول اإلض أنَّ المدير العام ينبغي أن يس
شاملة مع الوكالة،  النمطي للبروتوكوالت اإلضافية التي ستبرمها الدول وغيرها من أطراف اتفاقات الضمانات ال

  النموذجي؛والتي ينبغي أن تحتوي على جميع التدابير الواردة في البروتوكول اإلضافي 

  الدول الحائزة ألسلحة نووية إلى إبقاء نطاق بروتوكوالتها اإلضافية قيد االستعراض؛ ويدعو  -١٩

أنَّ الوكالة يجب أن تبقى على استعداد لتقديم المساعدة، وفقاً لنظامها األساسي، في مهام التحقُّق  ويالحظ  -٢٠
عنية بنزع السالح النووي أو الحد من التسلُّح، من جانب التي قد يُطلب منها االضطالع بها، بموجب االتفاقات الم

 الدول األطراف في تلك االتفاقات؛

ل فيما يخصُّ عام  ويالحظ  -٢١ مانات مفاده  ٢٠١٨أنَّ األمانة تمكنت من التوص أن الض تنتاج أعم بش إلى اس
لمية وأنه ال يُوجد أي ت طة الس حريف للمواد النووية المعلنة بعيداً أنَّ جميع المواد النووية ما زالت في إطار األنش

ـا يخصُّ  ـ ـ ـر ُمعلنة فيم ـ ر على أن ثمة مواد وأنشطة نووية غي عن األنشطة النووية السلمية وأنه ال يُوجد أي مؤّشِ
  دولة لديها في آٍن معاً اتفاق ضمانات شاملة وبروتوكول إضافي نافذان؛ ٧٠
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  ٦الصفحة 

ع  -٢٢ ّجِ مانات ويش لة تنفيذ الض المتكاملة فيما يخصُّ الدول التي يوجد لديها في آٍن معاً  الوكالة على مواص
تنتاج األعم بأنَّ جميع المواد  أنها إلى االس املة وبروتوكول إضافي نافذان، وخلصت األمانة بش اتفاق ضمانات ش

  النووية ما زالت في إطار األنشطة السلمية؛

ب  -٢٣ افية التي قدَّمها ا ويرِحّ يحات والمعلومات اإلض لمدير العام في الوثيقة التكميلية للتقرير المتعلق بالتوض
اء مفهوم لتنفيذ الضمانات على مستوى الدولة وتطويره (الوثيقة  ، وتصويباتها)، التي أحاط GOV/2014/41بإرس

، بعد عملية المشاورات المكثفة التي اضُطلع بها خالل السنة ٢٠١٤بها مجلس المحافظين علماً في أيلول/سبتمبر 
  ة؛السابق

ب  -٢٤ ادرة  /2014/41GOVبالتأكيدات الهامة الواردة في الوثيقة  ويرِحّ ويباتها، وفي البيانات الص وفي تص
بتمبر  ار إلى ذلك مجلس المحافظين خالل دورة انعقاد المجلس في أيلول/س عن المدير العام واألمانة كما أش

  ، بما في ذلك جملة أمور منها:٢٠١٤

ستحداث أي حقوق أو التزامات   –   ستتبعه ا أن مفهوم تنفيذ الضمانات على مستوى الدولة ال ولن ي
ير الحقوق إض افية من جانب الدول أو الوكالة، كما أنه ال ينطوي على أي تعديل في تفس

  وااللتزامات القائمة؛

أنَّ هذا المفهوم ينطبق على جميع الدول، ولكنه ينحصر بدقة ضمن نطاق اتفاق(ات) الضمانات   –  
  لكل دولة على حدة؛

اإلضافي، وليس الغرض منه أن يكون وسيلة تحصل بها أن هذا المفهوم ليس بديالً للبروتوكول   –  
نة التي يوفرها  عاي افي على المعلومات والم طة ببروتوكول إض لة غير مرتب لة من دو الوكا

  البروتوكول اإلضافي؛

اور الوثيق مع الدولة و/أو   –   توى الدولة يتطلبان التش مانات على مس أن تطوير وتنفيذ نُُهج الض
  يما في تنفيذ تدابير الضمانات الميدانية؛السلطة اإلقليمية ال س

مانات وفقاً التفاق  –   وى لغرض تنفيذ الض تخَدم س مانات ال تُس لة بالض أنَّ المعلومات ذات الص
  وليس أبعد من ذلك؛ –الضمانات النافذ مع دولة معينة 

لة تركيز جهود التحقق التي تقوم بها على المراحل ال ويالحظ  -٢٥ ة من دورة اعتزام األمانة مواص اس حس
  الوقود النووي؛

اور الوثيق مع الدولة و/أو  ويالحظ  -٢٦ توى الدولة يتطلب التش مانات على مس ع وتنفيذ نُُهج الض أنَّ وض
مانات المحددة  لطة اإلقليمية، وموافقة الدولة المعنية على الترتيبات العملية للتنفيذ الفعال لكل تدابير الض الس

  لم تكن قد اتُِّخذت بالفعل؛الستخدامها في الميدان إذا 

اس الوثيقة  ويالحظ  -٢٧ تواظب على إحاطة مجلس  /2014/41GOVأنَّه، على أس ويباتها، فإنَّ األمانة س وتص
المحافظين علماً بالتقدُّم المحَرز في وضع وتنفيذ الضمانات في سياق مفهوم تنفيذ الضمانات على مستوى الدولة، 

ياق إلى المدير العام أن يقدِّ  ويطلب مانات في س ع وتنفيذ الض م إلى المجلس تقريراً عن التقدُّم المحَرز في وض
  مفهوم تنفيذ الضمانات على مستوى الدولة، بما في ذلك ضمن التقرير السنوي عن تنفيذ الضمانات؛
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 ٧الصفحة 

 

ب  -٢٨ مانات واعتزامه ويرّحِ لة بالض ائل المتص أن المس ا بالحوار المفتوح الذي تجريه األمانة مع الدول بش
  مواصلة تعزيز الحوار وإصدار تقارير دورية مستوفاة مع اكتساب مزيد من الخبرة؛

تصريح المدير العام بأنَّ تركيز الوكالة في المستقبل القريب سينصبُّ على تحديث النُُهج القائمة  ويالحظ  -٢٩
مانات المتكاملة، عة للض توى الدولة فيما يخصُّ الدول الخاض مانات على مس يجري تدريجياً  لتنفيذ الض وأنه س

  وضع وتنفيذ نُُهج الضمانات على مستوى الدولة فيما يخصُّ دوالً أخرى؛

بتمبر  ويالحظ  -٣٠ مه المدير العام إلى مجلس المحافظين في أيلول/س عن الخبرات  ٢٠١٨التقريَر الذي قدَّ
يخصُّ الدول الخاضعة للضمانات المكتسبة والدروس المستفادة في تنفيذ نُُهج الضمانات على مستوى الدولة فيما 

إلى المدير العام، مع مراعاة األسئلة والقضايا التي أثارتها بعض الدول األعضاء في الحسبان،  ويطلبُ المتكاملة، 
ها الدول  ب لتُناقش مها في الوقت المناس افية يقّدِ أن يُبقي مجلس المحافظين على علم تام، من خالل تقارير إض

اء، كلَّما اكتس يما في األعض توى الدولة، والس مانات على مس بت األمانة مزيداً من الخبرات في تنفيذ نُُهج الض
مانات المتكاملة،  عة للض توى الدولة  ويالحظالدول الخاض مانات على مس وغ نُُهج الض لة ص اً أنَّ مواص أيض

اوراً عن ك يقاً وثيقاً وتش طالع بذلك وتنفيذها تدريجياً فيما يخصُّ دوالً أخرى قد يتطلَّب تنس ثب، وأنَّه ينبغي االض
مانات المعقودة  ائر اتفاقات الض مانات الثنائية المعقودة بين الدول والوكالة، وكذلك س اس باتفاقات الض دون المس

  مع الوكالة؛

ع  -٣١ ّجِ مان تحقيق  ويش ارى جهدها لض توى الدولة، وبذل قص لة تنفيذ النُّهج على مس األمانة على مواص
توى األمثل في  الكفاءة المثلى في اس بالفعالية وبغية تحقيق المس ادية دون المس تخدام مواردها بطريقة اقتص اس

  تنفيذ الضمانات فيما يخصُّ الدول المعنية؛

ع  -٣٢ ّجِ الوكالة على تعزيز قدراتها التقنية ومواكبة االبتكارات العلمية والتكنولوجية التي تنطوي على  ويش
  إمكانات واعدة ألغراض الضمانات، وعلى مواصلة إقامة شراكات فعَّالة مع الدول األعضاء في هذا الصدد؛

مانات، و ويرحب  -٣٣ ً بالجهود الرامية إلى تعزيز الض ياق يحيط علما طة األمانة في مجال  في هذا الس بأنش
ترياتها النووية وتحليل تلك المعلومات،  أن إمداداتها ومش اء بش مها الدول األعض التحقُّق من المعلومات التي تقّدِ

 ويدعووفقاً للنظام األساسي واتفاقات الضمانات ذات الصلة المعقودة مع الدول ومع مراعاة الحاجة إلى الكفاءة، 
  مع الوكالة في هذا الصدد؛ جميع الدول إلى التعاون

ب  -٣٤ ر ومراقبة المواد النووية،  ويرّحِ تمرار التعاون بين األمانة والنظم الحكومية واإلقليمية لحص باس
ع   األمانة والنظم المذكورة على زيادة تعاونها، مع مراعاة مسؤوليات كّلٍ منها واختصاصاتها؛ ويشّجِ

ع  -٣٥ ّجِ لة الدول على الحفاظ على نظمها ا ويش ر ومراقبة المواد النووية، ومواص لحكومية أو اإلقليمية لحص
يه تلك النظم في تنفيذ الضمانات؛   تعزيزها حسب االقتضاء، مع اإلقرار بالدور المهم الذي تؤّدِ

ع  -٣٦ ّجِ بة حول  ويش اورات مبكرة مع الوكالة في المرحلة المناس الدول المعنية على الترويج إلجراء مش
  ة بالضمانات فيما يخصُّ المرافق النووية الجديدة من أجل تيسير تنفيذ الضمانات في المستقبل؛الجوانب ذات الصل

ع  -٣٧ الدول على دعم الجهود التي تبذلها الوكالة لتعزيز مختبرات التحليل الخاصة بالضمانات وشبكة  ويشّجِ
  مختبرات التحليل، وال سيما في البلدان النامية؛
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  ٨الصفحة 

ب  -٣٨ تي اتخذها المدير العام لحماية المعلومات السرية المتصلة بالضمانات على نحو ما بالخطوات ال ويرّحِ
قة  مذكور في الوثي حثُّ ، )63GC/(13هو  لة  وي فا ما يتعلق بك ظة في ي أعلى درجة من اليق عام على توّخِ مدير ال ال

اصل استعراض وتحديث إلى المدير العام أن يو ويطلبالحماية الواجبة للمعلومات السرية المتصلة بالضمانات، 
م إلى  اإلجراءات المقررة لتوفير حماية مشدَّدة للمعلومات السرية المتصلة بالضمانات داخل نطاق األمانة وأن يقّدِ

  المجلس بانتظام تقارير عن تنفيذ نظام حماية المعلومات السرية المتصلة بالضمانات؛

لة موافاة مج ويطلب  -٣٩ وعية إلى المدير العام واألمانة مواص لس المحافظين والمؤتمر العام بتقارير موض
وقائمة على أسس تقنية وعلى الحقائق بشأن تنفيذ الضمانات، مع اإلحالة حسب االقتضاء إلى األحكام ذات الصلة 

  في اتفاقات الضمانات؛

ّمنها هذا القرار مرهونة بتوفّر الموارد، د ويطلب  -٤٠ عة يتض ون أن تكون أي إجراءات جديدة أو موسَّ
  المساس بأنشطة الوكالة األخرى المنصوص عليها في نظامها األساسي؛

م تقريراً عن تنفيذ هذا القرار إلى المؤتمر العام في دورته العادية الرابعة  ويطلب  -٤١ إلى المدير العام أن يقّدِ
  ).٢٠٢٠والستين (


