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 األمن النووي
 السابعةخالل الجلسة العامة  ٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ١٩قرار اعتُِمد يوم 

 

  

  ،إنَّ المؤتمر العام

ر  (أ)   عة  إذ يذّكِ ين أمن المواد النووية والمواد المش أن التدابير الرامية إلى تحس ابقة بش بقراراته الس
  األخرى، وبشأن تدابير مكافحة االتجار غير المشروع بهذه المواد،

ً و  (ب)    )63GC/(10الذي قدَّمه المدير العام في الوثيقة  ٢٠١٩بتقرير األمن النووي لعام  إذ يحيط علما
  ،GC(61)/24التي اعتمدها مجلس المحافظين في الوثيقة  ٢٠٢١-٢٠١٨وبخطة األمن النووي للفترة 

د من جديدو  (ج)   األهداف المشتركة المتمثِّلة في عدم االنتشار النووي، ونزع السالح النووي،  إذ يؤّكِ
لمية للطاقة الذرية،  تخدامات الس هم في  وإذ يقرُّ واالس لم واألمن الدوليين، بأنَّ األمن النووي يس الس

د وإذ ّدِ تظل  يش ألة س الح النووي وعلى أنَّ هذه المس ة إلى إحراز تقدُّم في نزع الس على الحاجة الماس
اء والتزاماتها ذات  ى مع واجبات الدول األعض لة، بما يتماش ع نقاش في جميع المحافل ذات الص موض

  الصلة،

دو  (د)   وإذ وي داخل أّيِ دولة تقع بالكامل على عاتق تلك الدولة، أنَّ المسؤولية عن األمن النو إذ يؤّكِ
اء، وفقاً اللتزاماتها الوطنية والدولية،  يدرك ؤوليات التي تقع على عاتق كّلِ دولة من الدول األعض المس

 والمتمثلة في الحفاظ على األمن النووي الفعال والشامل لجميع المواد النووية والمواد المشعة األخرى،

  بالحماية المادية باعتبارها عنصراً أساسيا من عناصر األمن النووي، إذ يقرُّ و  (هـ)  

وبية، وكذلك التكنولوجيات الجديدة  وإذ يقرُّ   (و)  ّدي للتحّديات المرتبطة بالتكنولوجيا الحاس بأنَّ التص
عّة والم مان أمن المواد النووية وغيرها من المواد المش طلع بدور متزايد في ض رافق ذات األخرى، يض

  الصلة،
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لِّمو  (ز)  اً لتعزيز األمن  إذ يس ة توفِّر فرص بأنَّ أوجه التقدُّم المحرز في العلوم والتكنولوجيا والهندس
دالنووي،  ّدِ دي للتحديات الراهنة والمتغيِّرة التي تواَجه في مجال األمن  وإذ يش رورة التص على ض

ه  د من جديدالنووي، وفي الوقت نفس ؤولية عن األمن النووي داخل أيِّ  يؤّكِ دولة تقع بالكامل أنَّ المس
  على عاتق تلك الدولة،

ر مع التقديرو  (ح)   ٢٠١٣بالمؤتَمَرين الدوليَّين المعنيَّين باألمن النووي والمعقوَدين في عامي  إذ يذّكِ
لين بهما،  ٢٠١٦و ً وباإلعالنين الوزاريين المتص ات القيِّمة التي أجراها الخبراء  وإذ يحيط علما بالمناقش

دت ف ين، التقنيون وتجسَّ إلى المؤتمر الدولي المعني باألمن النووي الذي  وإذ يتطلَّعي تقريَري الرئيس
  ،٢٠٢٠سيُعقد في شباط/فبراير 

ناعة النووية على  إذ يقرُّ و  (ط)  ون وتعزيز الحوار بين الهيئات الحكومية المعنية والص بأهميّة َص
  المستوى الوطني بشأن تعزيز األمن النووي،

تمرة إلى زيادة الوعي إزاء األمن النووي فيما بين الجهات المعنية كافة، الحاج إذ يبرزو  (ي)  ة المس
وهو ما يشمل مستخدمي المواد النووية والمواد المشعّة األخرى والسلطات المختصة في الدول األعضاء 

  وفيما بين الموظفين المعنيّين في األمانة،

لِّمو  (ك)  هم  إذ يس توى الوطني، بأنَّ األمن النووي يمكن أن يس ورة إيجابية، على المس في تكوين ص
  عن األنشطة النووية السلمية،

ادات األمن  إذ يقرُّ و  (ل)  أن إرش املة بش ع وثائق ش بالدور المركزي الذي تؤديه الوكالة في وض
ير تنفيذ تلك الوثائق،  اء، بناء على طلبها، من أجل تيس اعدة إلى الدول األعض النووي، وفي تقديم المس

ر الذي ُعقد ف ادس عش بيل المثال، مؤتمر قمة حركة عدم االنحياز الس ي وهو دور أكَّد أهميته، على س
  ،٢٠١٢آب/أغسطس 

دو  (م)  طة والمبادرات ذات  إذ يؤّكِ اء في الوكالة في األنش راك جميع الدول األعض الحاجة إلى إش
املة،  لة باألمن النووي بطريقة ش الدور الذي أدَّته العمليات والمبادرات الدولية في مجال  وإذ يالحظالص

  النووي،األمن النووي، بما فيها مؤتمرات القمة المعنية باألمن 

د من جديدو  (ن)  ير التعاون الدولي دعماً للجهود  إذ يؤّكِ محورية الدور الذي تؤديه الوكالة في تيس
التي تبذلها الدول من أجل الوفاء بمسؤولياتها بشأن ضمان أمن المواد النووية المدنية وغيرها من المواد 

  المدنية المشعة،

د من جديدو  (س)  ادر عام أهمية اتفاقية الح إذ يؤّكِ  ٢٠٠٥ماية المادية للمواد النووية وتعديلها الص
ع نطاقها،  ديق عليها من جانب عدد متزايد من  وإذ يقرُّ الذي وسَّ بأهمية قبولها أو الموافقة عليها أو التص

  أهمية تنفيذها تنفيذاً كامالً وتحقيق عالميتها، وإذ يالحظالدول، 

ر  (ع)  فته  وإذ يذّكِ فاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها بدور المدير العام بص الوديع الت
 ،٢٠٠٥الصادر في عام 
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ان  إذ يقرُّ و  (ف)  ا يتطلب اتهم ول بجميع تطبيق د اإلثراء والبلوتونيوم المفص دي أنَّ اليورانيوم الش ب
رهما ع مان أمنهما النووي، وبأنَّه من المهم للغاية أن يتمَّ تأمينهما وحص ة لض لى النحو احتياطات خاص

  المالئم من قِبَل الدولة ذات الصلة وفي داخلها،

تخدام اليورانيوم  إذ يقرُّ و  (ص)  ديد اإلثراء واس تخدام اليورانيوم الش بأهمية التقليل إلى أدنى حّدٍ من اس
  الضعيف اإلثراء، حيثما يكون ذلك مجدياً من الناحيتين التقنية واالقتصادية،

دة قرارات مجلس ا إذ يالحظو  (ق)  ابع لألمم المتح  ١٨١٠و ١٦٧٣و ١٥٤٠و ١٣٧٣ألمن الت
، واالتفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب ٧١/٣٨، وقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة ٢٣٢٥و ١٩٧٧و

ول جهات فاعلة من غير الدول  كوك بهدف منع وص النووي، والجهود الدولية المبذولة امتثاالً لهذه الص
  ل والمواد المرتبطة بها،إلى أسلحة الدمار الشام

االستنتاجات والتوصيات الخاصة بإجراءات المتابعة التي اعتمدها مؤتمر األطراف  إذ يالحظو  (ر) 
  فيما يتعلق باألمن النووي، ٢٠١٠في معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية الستعراض المعاهدة عام 

يق الجهود الدولية في مجال األمن النووي  إذ يقرُّ و  (ش)  ين التعاون وتنس بالحاجة إلى تعزيز وتحس
  بالدور المحوري للوكالة في هذا الصدد، وإذ يسلِّممن أجل تجنُّب االزدواجية والتداخل، 

دو  (ت)  رية والمالية  إذ يؤّكِ اء توفير الموارد التقنية والبش ل الدول األعض الحاجة إلى أن تواص
طتها في مجال األمن النووي،  ندوق األمن النووي للوكالة لتنفيذ أنش المالئمة، بما في ذلك عبر ص

  ولتتمكَّن الوكالة من تقديم الدعم الذي تحتاجه الدول األعضاء، عند الطلب،

ية بأنَّ  إذ يقرُّ و  (ث)  ترك في هدف واحد هو حما تدابير األمن النووي وتدابير األمان النووي تش
رية والمجتمع والبيئة،  حة البش لِّمالص دبالفروق القائمة بين المجالين،  وإذ يس يق في  وإذ يؤّكِ أهمية التنس

دد،  عيد الوطني، م وإذ يبرزهذا الص ن جانب أهمية معاملة هذين المجالين على النحو المالئم، على الص
  الحكومات وسلطاتها المختصة وفقاً الختصاص كل منها،

أن اتخاذ تدابير للوقاية من تخريب المرافق النووية  إذ يالحظو  (خ)  ى بها بش المتطلبات الموص
من سلسلة األمن  ١٣وسحب المواد النووية دون إذن أثناء استخدامها وخزنها ونقلها، والواردة في العدد 

ادرة عن  تعانة بجملة أمور منها اتِّباع )INFCIRC/225/Rev.5الوكالة (الوثيقة النووي الص ، وذلك باالس
أن تنفيذ هذه  ادات بش طلع به الوكالة إلعداد مزيد من اإلرش نهج متدرج، وكذلك العمل الجاري الذي تض

ييدها وإدخالها في الخدمة وتش ميم المرافق النووية وتش غيلها المتطلبات، بما في ذلك أثناء عملية تص
  وصيانتها وإخراجها من الخدمة،

رو  (ذ)  أن  إذ يذّكِ اداتها بش عة وأمنها وإرش ادر المش أن أمان المص لوك بش بأهداف مدونة قواعد الس
ف في المصادر المشعة المهملة،   استيراد المصادر المشعة وتصديرها وإرشاداتها بشأن التصرُّ

على ضرورة اتخاذ  وإذ يُشِدّدأهمية أمن نقل المواد النووية والمواد المشعة األخرى،  إذ يالحظو  (ض) 
  تدابير فعالة لحماية المواد النووية والمواد المشعة األخرى أثناء نقلها، لمنع سحبها دون إذن أو تخريبها،
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د من جديد ويحترمو  أ) (أ  ل التكنولوجيا النووية، خيارات كِلّ دولة من الدول األعضاء في مجا إذ يؤّكِ
ع ِجّ ات الجيدة  وإذ يش ير عمليات التبادل التقني للخبرات والمعارف والممارس الوكالة على تعزيز وتيس

ستخدام المصادر المشعة ذات النشاط اإلشعاعي القوي وتحقيق أمنها خالل دورة حياتها الكاملة،  شأن ا ب
اء، في حدود واليتها، على خيار عاعية التي هي وإطالع الدول األعض ات التكنولوجيا النووية واإلش

  مجدية من الناحية التقنية، وصالحة للتطبيق من الوجهة االقتصادية، ومستدامة.

اء في منع فقدان  إذ يالحظو  (ب ب)   ر ومراقبة المواد النووية لدى الدول األعض اهمة نظم حص مس
  لنووية دون إذن،السيطرة واالتجار غير المشروع، وفي ردع وكشف سحب المواد ا

ائر  إذ يبرزو  (ج ج)   أهمية برامج الوكالة المعنية بالتعليم والتدريب في مجال األمن النووي، وكذلك س
  الجهود الدولية واإلقليمية والوطنية في هذا الصدد،

عاعي عند تنظيم األحداث العامة الكبرى،  إذ يقرُّ و  (د د)   يدبأهمية مراعاة األمن النووي واإلش  وإذ يش
بالعمل الذي اضطلعت به الوكالة في تقديم المساعدة التقنية ومشورة الخبراء إلى البلدان التي تستضيف 

  أحداثاً عامة كبرى، بناًء على طلبها،

دو  (هـ هـ)     على األهمية الجوهرية لضمان سرية المعلومات المتصلة باألمن النووي، إذ يشّدِ

د  -١ عيد العالمي وفي  يؤّكِ طلع به الوكالة في تعزيز إطار األمن النووي على الص محورية الدور الذي تض
  تنسيق األنشطة الدولية في مجال األمن النووي، مع تجنُّب االزدواجية والتداخل؛

جميع الدول األعضاء، في حدود مسؤولياتها، إلى إرساء األمن النووي والحفاظ عليه عند مستوى  ويدعو  -٢
تخدام تلك المواد وخزنها  عّة األخرى أثناء اس فعال للغاية، بما في ذلك الحماية المادية للمواد النووية والمواد المش

  ونقلها، والمرافق المرتبطة بها في كل مراحل دورة حياتها، فضالً عن حماية المعلومات الحساسة؛

لة تنفيذ خطة األمن النووي للفترة ويدعو  -٣ ) وفقاً )61GC/(24(الوثيقة  ٢٠٢١-٢٠١٨ األمانة إلى مواص
  لذلك وبطريقة شاملة ومنسَّقة؛

ع  -٤ ّجِ الوكالة على تعزيز إمكانياتها التقنية ومواكبة االبتكارات العلمية والتكنولوجية بُغية مواجهة  ويش
ر والمخاطر التي تتهدَّد األمن النووي،   التحديات الراهنة واآلخذة في التطوُّ

  إلى مواصلة تنظيم المؤتمرات الدولية المعنيّة باألمن النووي كّل ثالثة إلى أربعة أعوام؛ األمانة ويدعو  -٥

يرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي المعني باألمن النووي  ويرّحب  -٦ ّجع، ٢٠٢٠بالتحض جميع الدول  ويش
توى الوزاري،  اركة على المس اء على المش عي ويدعواألعض اء إلى الس إلى تحقيق نتائج  جميع الدول األعض

هم في  كل إعالن وزاري يتم بتوافق اآلراء، وبرنامج تقني وعلمي ناجح يمكن أن يس جوهرية لهذا المؤتمر في ش
 زيادة تعزيز األمن النووي؛
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ة مسؤولة عن تنفيذ اإلطار التشريعي  ويدعو  -٧ الدول األعضاء التي لم تنشئ بعُد سلطة أو سلطات مختصَّ
تقلة  لطات مس لطة أو الس لطات وإدامتها، على أن تكون تلك الس لطة أو الس اء أو تعيين تلك الس والرقابي، إلى إنش

تخدام المواد النووية أو المواد وظيفيا فيما تتخذه من قرارات رقابية عن أّيِ هيئات أخرى تتعامل مع ت رويج أو اس
  المشعة األخرى، وأن تكون لديها السلطة القانونية والموارد البشرية والمالية والتقنية الالزمة للوفاء بمسؤولياتها؛

مان أالَّ تؤدي التدابير المتخذة لتعزيز األمن النووي إلى إعاقة التعاون الدولي  ويدعو  -٨ جميع الدول إلى ض
تخدامها وتبادل في  عة ونقلها واس لمية وإنتاج المواد النووية وغيرها من المواد المش طة النووية الس ميدان األنش

لمية، وأالَّ تؤدي إلى  تخدام الطاقة النووية في األغراض الس لمية والترويج الس المواد النووية لألغراض الس
رة في برنامج الوكالة للتعاون الت   قني؛تقويض األولويات المقرَّ

ي والتقني والمالي الالزم لجهود الوكالة  ويدعو  -٩ ياس اء إلى النظر في تقديم الدعم الس جميع الدول األعض
عيد الثنائي واإلقليمي والدولي،  الرامية إلى تعزيز األمن النووي من خالل مختلف الترتيبات المتخذة على الص

ر ر مجلس المحافظين بشأن دعم صندوق األمن  ويذّكِ   النووي؛بمقرَّ

ع  -١٠ ّجِ ام  ويش ا لع ديله ية وتع ية للمواد النوو اد ية الم ا ة الحم اقي يذ  ٢٠٠٥جميع األطراف في اتف على تنف
عالتزاماتها الواردة فيها تنفيذاً تاماً،  ّجِ بح بعُد طرفاً في تلك االتفاقية وفي تعديلها على أن  ويش الدول التي لم تص

ع كذلكتفعل ذلك،  ّجِ فة عالمية،  ويش لة جهودها لتعزيز التقيُّد بالتعديل بهدف إعطائه ص الوكالة على مواص
ب طالع األمانة بتنظيم اجتماعات اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية،  ويرّحِ عباض ّجِ جميع األطراف في  ويش

لة،  اركة في االجتماعات ذات الص لوديع بقوانينهم ولوائحهم جميع األطراف بإخطار ا ويذّكراالتفاقية على المش
  التي تُعِمل هذه االتفاقية؛

يرية الجارية لمؤتمر عام  ويرّحب  -١١ ية التحض مادة ٢٠٢١بالعمل قاً لل قد طب لذي يُع فاقية  ١-١٦، ا من ات
ام  ا في ع ذي أُدخل عليه ل ال دي ة والتع ة للمواد النووي ادي ة الم اي ّجع، ٢٠٠٥الحم دول األطراف  ويش جميع ال

  ى المشاركة النشطة؛واليوراتوم عل

تودع عبر اإلنترنت للوثائق المتعلقة باتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها  ويالحظ  -١٢ اء مس إنش
إلى األمانة أن تواصل تحديث ذلك المستودع حسب  ويطلب، والمؤتمرات االستعراضية ذات الصلة، ٢٠٠٥لعام 

  االقتضاء؛

ع  -١٣ ء التي لم تصبح بعد أطرافاً في االتفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي جميع الدول األعضا ويشّجِ
  على أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن؛

ع  -١٤ ِجّ اعدة الدول األعضاء، بناء على الطلب، في وضعها لألُطر الوطنية  ويش األمانة على أن تواصل مس
اور مع الدول األع ريعية والرقابية، وأن تنظر، بالتش ير تبادل المعلومات، التش بل زيادة تعزيز وتيس اء، في ُس ض

  على أساس طوعي، بشأن تنفيذ الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة باألمن النووي؛

١٥-   ً لطات الرقابية أن تعّزز التعاون اإلقليمي من خالل  ويحيط علما تطاعة المنظمات اإلقليمية للس بأّن باس
ّجعرات التقنية، تباُدل المعلومات والتجارب والخب اعدة لمثل هذه المحافل، بناء على  ويش األمانة على توفير المس

 الطلب؛
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طة التي  ويطلب  -١٦ أن األنش اء بش ال مع الجمهور والدول األعض ين االتص ل تحس إلى األمانة أن تواص
ادات غير الملزمة قا ع اإلرش ارية، ووض تش طلع بها في مجال األمن النووي، مثل الخدمات االس نوناً، وتقديم تض

ين األمن النووي على  اء في تحس طة الدول األعض اعد بها هذه األنش أن الكيفية التي تس اعدة والتدريب، وبش المس
عيد العالمي،  طة األمن النووي  ويرّحبالص هام في زيادة الوعي بأنش اء لإلس بالجهود التي تبذلها الدول األعض

  الواجبة للسرية؛التي تضطلع بها الوكالة، مع إيالء المراعاة 

ادات األمن النووي، بما في ذلك من خالل  ويدرك ويدعم  -١٧ طلع به لجنة إرش ي الذي تض الدور الرئيس
اء  ها دوريا، عند االقتض تعراض لة األمن النووي واس لس ورات س يق وتحديد األولويات في عملية إعداد منش التنس

عوفي الوقت المناسب،  شّجِ ستعراض جميع الدول األعضاء على  وي شاط في هذه اللجنة وفي عملية ا المشاركة بن
لة األمن النووي،  لس ورات س اعدة من أجل تمكين ممثِّلي جميع الدول  ويطلبمنش لة تقديم المس إلى األمانة مواص

  األعضاء من المشاركة في عمل اللجنة المذكورة؛

ونشر وثائق سلسلة األمن النووي  األمانة على مواصلة معالجة حاالت التأخير في عملية تحرير يشّجعو  -١٨
  ؛الصادرة عن الوكالة بحيث يمكن أن تتوافر في الوقت المناسب وبجميع لغات األمم المتحدة

إلى األمانة، مع اإلقرار بالتمييز بين األمان النووي واألمن النووي، أن تواصل، بالتعاون الوثيق  ويطلب  -١٩
يق بغية ير عملية تنس اء، تيس ب،  مع الدول األعض عمعالجة أوجه الترابط بينهما في الوقت المناس ّجِ الوكالة  ويش

المناقشات الراهنة بشأن  ويالحظعلى إعداد منشورات متعلقة باألمان واألمن وتعزيز ثقافة األمان بناًء على ذلك، 
  إعداد منشورات تعكس أوجه الترابط بينهما؛

بانها أمن المعلومات، مع مراعاة تحقيق التوازن بين  ويدعو  -٢٠ اء إلى أن تأخذ في حس جميع الدول األعض
فافية على النحو المبيَّن في العدد  ادرة عن الوكالة، بغية م G-23األمن والش لة األمن النووي الص لس لة من س واص

تعزيز وتحسين اآلليات ذات الصلة التي تتناول معلومات متعلقة بالمواد النووية والمواد المشعة األخرى الخارجة 
  عن التحكم الرقابي؛

ع  -٢١ جميع الدول األعضاء على أن تأخذ في حسبانها، حسب االقتضاء، المنشورات الصادرة ضمن  ويشّجِ
ات األمن النووي، وأن تستفيد منها وفقاً لتقديرها على المستوى الوطني سلسلة األمن النووي، بما في ذلك أساسي

  في جهودها الرامية إلى تعزيز األمن النووي؛

ع  -٢٢ ّجِ اط من أجل أداء دورها  ويش اء، العمل بنش يق مع الدول األعض ل، بالتنس الوكالة على أن تواص
طة األمن النووي بين المنظمات وال يقي في أنش مبادرات الدولية، مع مراعاة والية وعضوية كّلٍ المحوري والتنس

لة،  ات الدولية واإلقليمية ذات الص س اء، مع المنظمات والمؤس ب االقتض منها، وأن تعمل جنباً إلى جنب، حس
ب ورة منتظمة،  ويرّحِ إلى األمانة أن تُبقي الدول  ويطلبباجتماعات تبادل المعلومات التي تعقدها الوكالة بص

  م في هذا الصدد؛األعضاء على عل

ع  -٢٣ ّجِ بل  ويش ات الجيدة فيما يتعلق بس األمانة على تعزيز التبادل الدولي للمعلومات والمعارف والممارس
عإرساء وتعزيز وصون ثقافة متينة في مجال األمن النووي تكون متوافقة مع نُُظم األمن النووي في الدول،   ويشّجِ

 ثقافة األمن النووي؛األمانة على تنظيم حلقة عمل دولية بشأن 
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ع  -٢٤ ّجِ مها إلى الدول، بناًء على  ويش اعدة التي تقّدِ اء، على زيادة المس اور مع الدول األعض األمانة، بالتش
طلبها، في مجال إرساء وتعزيز ثقافة األمن النووي، بسبل منها نشر اإلرشادات وتوفير أنشطة التدريب وتقديم ما 

  يم الذاتي والتدريب؛يتصل بذلك من مواد وأدوات للتقي

ع  -٢٥ ّجِ بين،  ويش اء، تنفيذ برامج التدريب وتدريب المدّرِ ل، بالتعاون مع الدول األعض األمانة على أن تواص
اء، في حدود واليتها،  ب االقتض ادرة عن الوكالة، وأن تكيِّف الدورات حس لة األمن النووي الص لس مع مراعاة س

  لتلبية احتياجات الدول األعضاء؛

ع  -٢٦ ّجِ اء، بالتعاون مع األمانة، لزيادة تعزيز ثقافة األمن  ويش المبادرات الجارية التي تتخذها الدول األعض
بكات  ناعة النووية وكذلك الش النووي، من خالل تطوير مهارات ومعارف الموظفين، والحوار والتعاون مع الص

اء، بما في ذلك من خالل مراكز اال ب االقتض بكة الدولية لمراكز التدريب الدولية واإلقليمية، حس متياز، والش
بكة الدولية للتعليم في ميدان األمن النووي،  ل  ويطلبوالدعم في مجال األمن النووي، والش إلى األمانة أن تواص
  تقديم تقارير إلى مجلس المحافظين عن األنشطة التي تضطلع بها في هذا الصدد؛

طلع ب ويدرك ويدعم  -٢٧ تمر الذي تض اعدة الدول، بناًء على طلبها، في جهودها العمل المس ه الوكالة لمس
الرامية إلى إنشاء نظم وطنية فعالة ومستدامة لألمن النووي، بغية الوفاء بالتزاماتها بموجب قراري مجلس األمن 

وص عليها ٢٣٢٥و ١٥٤٠التابع لألمم المتحدة  ؤوليات الوكالة المنص ريطة أالَّ تخرج الطلبات عن نطاق مس ، ش
  نظامها األساسي؛في 

اعدة الدول، بناًء على طلبها، في جهودها  ويدرك ويدعم  -٢٨ طلع به الوكالة لمس تمر الذي تض العمل المس
اعدة على تنفيذ  عة األخرى، بما في ذلك المس مان أمن ما لديها من المواد النووية والمواد المش الرامية إلى ض

ي ادرة عن الوكالة وتوص يات األمن النووي الص اس عة من جانب أس أن عند توريد المواد المش اتها في هذا الش
  الوكالة؛

ع  -٢٩ الدول على مواصلة االستفادة من المساعدة المقدَّمة في ميدان األمن النووي، بسبل منها، حسب  ويشّجِ
عاالقتضاء، وضع الخطط المتكاملة لدعم األمن النووي، وبالمثل  نها من إ يشِجّ تاحة الدول التي هي في وضع يمّكِ

  تلك المساعدة على أن تفعل ذلك؛

ع  -٣٠ ّجِ تراتيجيات لتنفيذ خططها  ويش ع اس اء، بناًء على طلبها، في وض اعدة الدول األعض األمانة على مس
  المتكاملة لدعم األمن النووي، بالتشاور الوثيق مع الدولة العضو المعنية؛

اء، تطوير آلية طوعية للمواءمة بين  ويطلب  -٣١ اور الوثيق مع الدول األعض ل، بالتش إلى األمانة أن تواص
ليط طلبات  اعدة التي تقِدّمها الدول األخرى، مع تس اعدة وبين عروض المس ول على المس اء للحص الدول األعض

رية  اعدة إلحاحاً، ومع إيالء االعتبار الواجب لس وء، بالتعاون مع الدولة المتلقية، على أكثر احتياجات المس الض
لة باألمن النووي،  اء على علم بالتقدم المحرز في هذا  إلى األمانة إبقاء الدول ويطلبالمعلومات المتص األعض

  الصدد؛

عة المهملة،  ويدعو  -٣٢ ادر المش عة والمص ادر المش أن أمن المص تمر بش الوكالة إلى دعم إجراء حوار مس
 وإلى تعزيز البحث والتطوير في هذا المجال؛
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لوجيا النووية واإلشعاعية الوكالة أن تُطلع الدول األعضاء، في حدود واليتها، على خيارات التكنو ويدعو  -٣٣
تدامة، مع احترام خيارات كِلّ  ادية، ومس الحة للتطبيق من الوجهة االقتص التي هي مجدية من الناحية التقنية، وص

  دولة من الدول األعضاء من التكنولوجيات النووية؛

ع  -٣٤ نوناً المتمثِّلة في جميع الدول األعضاء على عقد التزامات سياسية إزاء الصكوك غير الملزمة قا ويشّجِ
تيراد المصادر المشعة  أن اس اداتها التكميلية بش أن أمان المصادر المشعة وأمنها، وإرش لوك بش مدونة قواعد الس
ب  كوك، حس عة المهملة، وتنفيذ تلك الص ادر المش ف في المص رُّ أن التص اداتها التكميلية بش ديرها، وإرش وتص

اء، بُغية الحفاظ على فعالية أمان ا عة وأمنها طوال دورة حياتها، االقتض ادر المش إلى األمانة أن  ويطلبلمص
دد؛   تواصل دعم الدول األعضاء في هذا الصَّ

عة المختومة  يدعوو  -٣٥ ادر المش اء إلى التأكد من وجود تدابير كافية لخزن المص جميع الدول األعض
الموجودة داخل أراضيها خاضعة المهملة، ومسارات للتخلص منها، على نحو مأمون وآمن، لكي تظل المصادر 

ع كذلكللتحكم الرقابي،  جميع الدول األعضاء على أن تضع ترتيبات، بالقدر الممكن عملياً، للسماح بإعادة  ويشّجِ
ادر أو إعادة  تخدام المص دة أو النظر في خيارات أخرى بما في ذلك إعادة اس ادر المهملة إلى الدول الموّرِ المص

  ممكناً؛ تدويرها حيثما يكون ذلك

تناد إلى تقييمات وطنية لتهديدات  ويدعو  -٣٦ ين قدراتها الوطنية والحفاظ عليها، باالس جميع الدول إلى تحس
األمن النووي، من أجل منع االتجار غير المشروع وسائر األنشطة واألحداث غير المأذون بها التي تنطوي على 

طة واأل ف تلك األنش عة أخرى، وكش يها، مواد نووية ومواد مش دي لها في كل أنحاء أراض حداث وردعها والتص
لة،  نها من أن تعمل على تعزيز  ويدعووعلى الوفاء بالتزاماتها الدولية ذات الص ع يمّكِ الدول التي هي في وض

  الشراكات وبناء القدرات في هذا الصدد على الصعيد الدولي إلى أن تفعل ذلك؛

ع  -٣٧ ّجِ اء على إجراء تمار ويش اء، لتعزيز قدراتها على الدول األعض ب االقتض ين وطنية وإقليمية، حس
  التأهب والتصدي ألحداث األمن النووي التي تنطوي على مواد نووية أو مواد مشعّة أخرى؛

روع باعتبارها آلية طوعية للتبادل الدولي  ويالحظ  -٣٨ فائدة قاعدة بيانات الحادثات واالتجار غير المش
عجار غير المشروع في المواد النووية والمواد المشعة األخرى، للمعلومات عن الحادثات واالت الوكالة على  ويشّجِ

ير تبادل المعلومات في الوقت  ال المعيَّنة لهذا الغرض، تيس ل، بما في ذلك من خالل جهات االتص أن تواص
نة في قاعدة بيان مَّ ن إلى المعلومات المتض ول اإللكتروني المؤمَّ بل منها الوص ب، بس ات الحادثات واالتجار المناس

روع،  عغير المش ّجِ روع  ويش مام إلى برنامج قاعدة بيانات الحادثات واالتجار غير المش جميع الدول على االنض
والمشاركة فيه مشاركة نشطة دعماً لجهودها الوطنية لمنع المواد النووية والمواد المشعة األخرى التي ربما تكون 

  تلك المواد والتصدي لها؛قد خرجت عن التحكم الرقابي وكشف 

عة  ويدعو  -٣٩ تعادة وتأمين المواد النووية والمواد المش يها الس ل بذل جهود في أراض الدول إلى أن تواص
  األخرى التي خرجت عن نطاق التحكم الرقابي؛

دعو  -٤٠ ق مع  وي ا يتس ة، بم ب اس اذ الخطوات المن ة اتخ ل اء إلى مواص دول األعض جميع ال
ريعات ف تلك التهديدات والحماية   واللوائح  التش الوطنية، لمنع التهديدات الداخلية في المرافق النووية وكش

ا، دعو  منه دابير   وي د من ت اذ المزي ا، على اتخ اًء على طلبه اء، بن دول األعض دة ال اع ة إلى مس ان األم
ور المعنون من التهديدات الداخلية من أجل تعزيز األمن النووي، بما في ذلك من خالل ا  والحماية الوقاية لمنش
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“Use of Nuclear Material Accounting and Control for Nuclear Security Purposes at Facilities”  استخدام)
من سلسلة األمن النووي  G-25نظام حصر المواد النووية ومراقبتها ألغراض األمن النووي في المرافق) (العدد 

  الصادرة عن الوكالة)؛

ريعات واللوائح جميع الد ويدعو  -٤١ ق مع التش بة، بما يتس لة اتخاذ الخطوات المناس اء إلى مواص ول األعض
ف تلك التهديدات  عة وأثناء النقل وكش ادر مش تخدم مص الوطنية، لمنع التهديدات الداخلية في المرافق التي تس

  والحماية منها؛

له هجمات الفضاء اإللكتروني وأثرها الجهود التي تبذلها الوكالة لزيادة الوعي بالتهديد الذي  ويالحظ  -٤٢ تشّكِ
عالمحتمل في األمن النووي،  ّجِ الدول على اتخاذ تدابير أمنية فعالة في مواجهة الهجمات من هذا القبيل،  ويش

ع ّجِ ين التعاون الدولي، والجمع  ويش وبي، وتحس الوكالة على بذل المزيد من الجهود من أجل تعزيز األمن الحاس
اعدة الدول بين الخبراء وواض بة، ومس ادات مناس ع إرش ات لدعم تبادل المعلومات والخبرات، ووض ياس عي الس

افة المزيد من اجتماعات  تض اء، بناًء على طلبها، في هذا المجال عن طريق تقديم الدورات التدريبية واس األعض
  الخبراء المعنية تحديداً باألمن الحاسوبي في المرافق النووية؛

ب  -٤٣ الذي تضطلع به الوكالة في تعزيز ودعم مجال التحليل الجنائي النووي، بما في ذلك عن  بالعمل ويرّحِ
إلى األمانة أن تساعد الدول األعضاء المهتمة، بناء على طلبها، من خالل  ويطلب كذلكطريق وضع اإلرشادات، 
عتوفير التعليم والتدريب،  ّجِ م الخبر ويش اء على توفير الخبراء، وتقاس ات الدول األعض ات والمعارف والممارس

الجيدة في مجال التحليل الجنائي النووي مع إيالء االعتبار الواجب لمبدأ حماية المعلومات الحساسة، والتفكير في 
اء قواعد بيانات وطنية للمواد النووية أو مكتبات وطنية للتحليل الجنائي النووي، حيثما كان ذلك ممكناً عملياً،  إنش

  ذلك بعد؛إن لم تكن قد فعلت 

ع  -٤٤ ّجِ يف أحداثاً عامة  ويش تض اء التي تس اعدة التقنية إلى الدول األعض لة تقديم المس الوكالة على مواص
كبرى، بناًء على طلبها، وعلى تقاُسم الممارسات الجيدة والدروس المستفادة بعد انتهاء تلك األحداث، على أساس 

  طوعي وحسب االقتضاء؛

ل ويطلب  -٤٥ قة في مجال األمن النووي وتقديم التقارير عنها، إلى األمانة مواص اريع بحثية منس ة تنفيذ مش
  وتقديم مزيد من المعلومات في هذا الصدد؛

ع  -٤٦ ّجِ اس طوعي، التقليل إلى أدنى حّدٍ من كميات  ويش ل، على أس اء المعنية على أن تواص الدول األعض
عيف اإلثراء، حيثما كان  تخدم اليورانيوم الض ديد اإلثراء الموجودة في المخزونات المدنية، وأن تس اليورانيوم الش

  ذلك مجدياً من الناحيتين التقنية واالقتصادية؛

ع  -٤٧ ّجِ ارية في مجال األمن الدول األعض ويش تش مه الوكالة من خدمات اس تفادة طوعاً مما تقّدِ اء على االس
النووي لغرض تباُدل اآلراء والمشورة بشأن تدابير األمن النووي، وعلى إتاحة الخبراء للوكالة من أجل تنفيذ تلك 

بالخدمات،  وفدها الوكالة في إطار الخدمة بتزايُد االعتراف من جانب الدول األعضاء بقيمة البعثات التي ت ويرّحِ
ة باألمن النووي والخطط  ارية الدولية الخاص تش ة بالحماية المادية والخدمة االس ارية الدولية الخاص تش االس

ماح للدول  ويالحظ مع التقديرالمتكاملة لدعم األمن النووي،  طالع الوكالة بتنظيم اجتماعات من أجل الس اض
تفادة، مع إيالء االعتبار الواجب لمبدأ السرية، وتقديم توصيات األعضاء المهتمة بتبادل الخبرات  والدروس المس

  بشأن إدخال تحسينات على هذه البعثات؛
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ة بالتخطيط الداخلي واإلدارة القائمة على النتائج  ويطلب  -٤٨ طتها الخاص ل تعزيز أنش إلى األمانة أن تواص
اء، تدابير الفعالية التي تتخذها في تنفيذ برنامجها لألمن النووي،  ب االقتض ن، حس في حدود واليتها، وأن تحِسّ

تجدات والمعلومات عن تنفيذ ه اء على علم بالمس اء وأن تُبقي الدول األعض ذه التدابير لكي تحتفظ الدول األعض
  بإشراف عام في هذا الصدد، بما في ذلك من خالل البرنامج والميزانية؛

ع  ويطلب  -٤٩ ين والتنوُّ اواة بين الجنس ع في القوى العاملة، بما في ذلك المس إلى األمانة أن ترّوج للتنوُّ
سياق أنشطة األمن النووي،  شّجعالجغرافي، في  شاملة للجميع ضمن الدول األع وي شاء قوى عاملة  ضاء على إن

  نُظم األمن النووي الوطنية لديها، بما في ذلك ضمان المساواة في الحصول على التعليم والتدريب؛

ع  -٥٠ ّجِ ع وتعزيز منهجيات ونُُهج للتقييم  ويش اء، وض ل، بالتعاون مع الدول األعض األمانة على أن تواص
لة ا لس تند إلى وثائق س مان الذاتي تس اس طوعي لض تخدمها على أس اء أن تس ألمن النووي ويمكن للدول األعض

  إرساء بنية أساسية وطنية فعالة ومستدامة لألمن النووي؛

ع  -٥١ ّجِ تفادة من نظام إدارة المعلومات المتعلقة باألمن النووي التابع للوكالة،  ويش اء على االس الدول األعض
  على أساس طوعي؛

لة باألمن النووي؛ الخطوات الت ويدعم  -٥٢ رية المعلومات ذات الص مان س إلى  ويطلبي تتخذها األمانة لض
رية في الوكالة،  رية المالئمة بما يتوافق مع نظام الس ل بذل جهودها الرامية إلى تنفيذ تدابير الس األمانة أن تواص

م تقريراً إلى مجلس المحافظين، حسب االقتضاء، عن حالة تنفيذ تدابير ال   سرية؛وأن تقّدِ

تين ( ويطلب  -٥٣ م إلى المؤتمر العام في دورته العادية الرابعة والس ) تقريراً ٢٠٢٠إلى المدير العام أن يقّدِ
تعملين  طلع بها الوكالة في مجال األمن النووي، والمس طة التي تض نوياً عن األمن النووي يتناول األنش س

رو بكات التعليمية الخارجيين لقاعدة بيانات الحادثات واالتجار غير المش ابقة والمزمعة للش طة الس ع، واألنش
ابق في إطار  وء على اإلنجازات الهامة التي تحقَّقت خالل العام الس ليط الض الً عن تس والتدريبية والتعاونية، فض

  خطة األمن النووي، واإلشارة إلى األهداف واألولويات البرنامجية للعام التالي؛

ب األولويات وفي حدود الموارد إلى األمانة أن تنفَّ  ويطلب  -٥٤ اة في هذا القرار بحس ذ اإلجراءات المتوخَّ
  المتاحة.

  


