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 المؤتمــــر العـــــام

 الستونو الثالثة دورة العاديةال

  من جدول األعمال ١٦البند 
  )GC(63)/22 (الوثيقة

 

 تعزيز أنشطة التعاون التقني التي تضطلع بها الوكالة
 

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

  

 -ألف
  تعزيز أنشطة التعاون التقني التي تضطلع بها الوكالة

١-  
  عام

  ،إنَّ المؤتمر العام

طلع بها )RES/62GC/(8بالقرار  إذ يذِكّر  (أ)  طة التعاون التقني التي تض أن "تعزيز أنش ، بش
  الوكالة"،

أنَّ أهداف الوكالة المنصوص عليها في المادة الثانية من النظام األساسي  وإذ يضع في اعتباره  (ب)  
مان  حة واالزدهار في العالم أجمع"، وض الم والص اهمة الطاقة الذرية في الس يع مس هي "تعجيل وتوس

مها "على نحو يخدم أيَّ غرض عسكري"،   عدم استخدام المساعدات التي تقّدِ

ر  (ج)   ي، كما هو مبيَّن في بأن إحدى وظائف  وإذ يذّكِ اس وص عليها في النظام األس الوكالة المنص
اعد البحث في مجال الطاقة الذرية وتنميتها وتطبيقها العملي  ع وتس ّجِ المادة الثالثة منه، هي "أن تش

  لألغراض السلمية في العالم أجمع"،

لِّم  (د)   بر أنَّ برنامج التعاون التقني بمثابة بأنَّ البلدان النامية، بما فيها أقّل البلدان نمواً، تعت وإذ يس
 الوسيلة الرئيسية التي يستفيدون عن طريقها من هذه الوظيفة المنصوص عليها في النظام األساسي،

رو  (هـ)   غيلية العامة الناظمة  إذ يذّكِ ي والمبادئ التوجيهية المنقحة والقواعد التش اس بأنَّ النظام األس
اعدات التقنية من جان يغتها الواردة في الوثيقة لتقديم المس ، هي المبادئ INFCIRC/267ب الوكالة، بص

ً التوجيهية التي وضعتها الوكالة بشأن صياغة برنامج التعاون التقني وتخصيص موارده،  ر أيضا  وإذ يذّكِ
ياغة برنامج التعاون  ادرة من المؤتمر العام ومجلس المحافظين فيما يتعلق بص بالتوجيهات األخرى الص

  التقني،
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ر  (و)   باستراتيجية الوكالة في هذا الصدد للسنوات المقبلة والتي تتعلق بأمور من بينها توفير  وإذ يذّكِ
  التعاون التقني الفعال، والتي أحاط مجلس المحافظين بها علماً،

كو  (ز)   ذل ر ك ذّكِ ة  إذ ي وء الوثيق افظين، على ض تراط مجلس المح اش ة  /1931GOVب خ المؤرَّ
باط/فبراير  ١٢ اعدة تقنية من الوكالة قد وقَّعت  ، أن تكون جميع١٩٧٩ش اء المتلقية لمس الدول األعض

  االتفاق التكميلي المنقَّح المتعلق بتقديم المساعدة التقنية من جانب الوكالة،

  على أهمية االتفاق التكميلي المنقَّح،  وإذ يشّدد  (ح)  

  م المحرز في تنفيذها،ويرّحب بالتقدُّ  ٢٠٣٠باعتماد خطة التنمية المستدامة لعام  وإذ يذّكر  (ط)  

رو  (ي)   أن أقل البلدان نمواً، وببرنامج العمل للفترة  إذ يذّكِ ل بش  ٢٠٢٠-٢٠١١بإعالن بروكس
الصادر عن مؤتمر األمم المتحدة الرابع ألقل البلدان نمواً، وبـ "إعالن اسطنبول بشأن أقل البلدان نمواً: 

  حان وقت العمل"،

ع في اعتباره  (ك)   أّن برنامج الوكالة للتعاون التقني ما زال قائماً على االحتياجات ويُنفَّذ  وإذ يض
  بطريقة شفّافة وغير تمييزية،

دو  (ل)   ّدِ د الحكومة أو  /267INFCIRCعلى أنَّ الوثيقة  إذ يش ، في جملة أمور، على أن "تحّدِ تنصُّ
تقدَّم إلى الدولة أو مجموعة الدول الطالبة ومدى هذه  اعدة التقنية التي س الحكومات المعنية طبيعة المس
وى إلى  اعدة المقدَّمة بالفعل مطابقة لطلب الحكومة وأال تقدَّم س اعدة ونطاقها، على أن تكون المس المس

اعد الوكالة، عند الطلب، الحكومة أو الحكومات المعنية في الحكومات أو من  خاللها"، وعلى أن "تس
  تحديد طبيعة المساعدة التقنية المطلوبة ومدى هذه المساعدة ونطاقها"،

تلزمه توافر  وإذ يدرك  (م)   اريع تعاون تقني، وهو ما يس اء التي تطلب مش تزايُد عدد الدول األعض
  ة لتلبية هذه المطالب،الموارد الكافية لدى الوكال

لحة النووية  إذ يالحظو  (ن)   ار األس وعية لمؤتمر األطراف في معاهدة عدم انتش النتائج الموض
  فيما يتصل بأنشطة التعاون التقني التي تضطلع بها الوكالة، ٢٠١٠الستعراض المعاهدة في عام 

يز الشفافية والمساءلة في صياغة بأنَّ الدول األعضاء واألمانة تواصل العمل على تعز وإذ يقرُّ   (س)  
  مشاريع برنامج التعاون التقني وفي إدارة البرنامج ورصده وتقييمه،

طة التعاون  وإذ يدرك  (ع)   اء تجاه دعم وتعزيز أنش مها جميع الدول األعض ؤولية التي تتقاس المس
  التقني التي تضطلع بها الوكالة،

أن بر إذ يذّكرو  (ف)   تون عاًما وأكثر بأنَّ "المؤتمر الدولي بش  —نامج الوكالة للتعاون التقني: س
اهمة في التنمية" قد ُعقد في عام  في إطار مبادرات الوكالة الرامية لتعزيز برنامج التعاون  ٢٠١٧المس

التقني، وتحقيقاً لجملة أهداف منها تسليط الضوء على اإلنجازات التي حققها برنامج التعاون التقني دعماً 
اء  ادية واالجتماعية لديها، وإذللدول األعض ب في تلبية األولويات اإلنمائية االقتص اً بارتياح  يرّحِ أيض

  بإقرار المشاركين في المؤتمر بالفوائد التي تستمدها الدول األعضاء من برنامج التعاون التقني،
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ْوغ برنامج التعاون التقني، أن تلتزم التز يطلب  -١ اماً دقيقاً بأحكام النظام إلى األمانة أنّه ينبغي لها، لدى َص
األساسي والمبادئ التوجيهية والسياسات الواردة في "المبادئ التوجيهية المنقَّحة والقواعد التشغيلية العامة (الوثيقة 

INFCIRC/267 ب بالجهود ادرة عن المؤتمر العام ومجلس المحافظين، ويرّحِ لة الص )" وبالتوجيهات ذات الص
  ن اتساق مشاريع التعاون التقني مع نظام الوكالة األساسي؛التي تبذلها األمانة لضما

أن تقديم  ويدعو  -٢ تفيدة من التعاون التقني إلى توقيع اتفاق تكميلي منقَّح بش اء المس جميع الدول األعض
  المساعدة التقنية من جانب الوكالة وتنفيذ أحكامه؛

اء في تطبيق العلوم والتكنولوجيات النووية تطبيقاً  ويطلب  -٣ اعدة الدول األعض ل مس إلى األمانة أن تواص
 ً   .سلمياً ومأموناً وآمنا

٢-  
  تعزيز أنشطة التعاون التقني

ع في اعتباره  (أ)  طة التعاون التقني،  إذ يض طة التعاون التقني في جميع مجاالت أنش أنَّ تعزيز أنش
يما مجاالت األغذ رية، وإدارة الموارد المائية، والتكنولوجيا الحيوية، وال س حة البش ية والزراعة، والص

ا  ة وتخطيطه ة النووي اق ة الط ارف، وبرمج ة، وإدارة المع اع ن ة، والص ة، والبيئ انوي ا الن والتكنولوجي
ة وإنتاجها، سيسهم بدور كبير في التنمية االجتماعية واالقتصادية المستدامة وسيساعد على تحسين نوعي

اء في الوكالة، بما فيها أقّل الدول  عوب الدول النامية األعض يما ش عوب العالم ورفاهها، وال س حياة ش
  األعضاء نمواً،

ّدد  (ب)  اء وفيما  وإذ يش على أهمية تطوير التكنولوجيا والدراية النووية ونقلهما إلى الدول األعض
  ها العلمية والتكنولوجية،بينها لالستخدامات السلمية من أجل استدامة وتعزيز قدرات

اهمته في تحقيق األهداف الوطنية واإلقليمية  وإذ يقرُّ   (ج)  ل مس بأنَّ برنامج التعاون التقني يواص
  المتعلقة بالتنمية المستدامة، والسيما في البلدان النامية،

  بأنَّ برنامج التعاون التقني قد أسهم في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، وإذ يقرُّ كذلك  (د) 

إلى استمرار دعم الوكالة للدول األعضاء، والسيما من خالل برنامج التعاون التقني،  وإذ يتطلَّع  (هـ) 
  من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتماشى مع مبدأ الملكية الوطنية،

سلّم  (و)  بأّن عّدة دول أعضاء تُولي أهمية لمسألة التخفيف من وطأة تغيُّر المناخ والتكيُّف معه  وإذ ي
ل على الدعم من برنامج  تخدام التطبيقات النووية وتحص بدور  وإذ يقرُّ التقني، لتعاون امن خالل اس

  الوكالة في هذا الّصدد،

ي بمبادرة المدير العام في اختيار  إذ يقرُّ و  (ز)  بُل المض رطان وُس "عقد من العمل على مكافحة الس
ي في عام  قُُدماً" د في المحفل العلمي المعقود خالل الدورة الثالثة ٢٠١٩كمجال تركيز رئيس ، كما تجسَّ

تين للمؤتمر العام،  اريع التعاون التقني في تعزيز القدرات الوطنية وإذ يدركوالس واإلقليمية في  دور مش
  هذا الصدد،
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اإلمكانات التي تنطوي عليها القوى النووية فيما يتعلق بتلبية االحتياجات المتزايدة من  إذ يعيو  (ح) 
الطاقة في عدد من البلدان، والحاجة إلى التنمية المستدامة، بما في ذلك حماية البيئة، والحاجة إلى تطبيق 

ن والمبادئ التوجيهية الخاصة باألمن النووي في جميع استخدامات ما يصدر عن الوكالة من معايير األما
ان والبيئة،  لة إلى تنمية  وإذ يالحظالتكنولوجيا النووية من أجل حماية اإلنس الدعم الموجه من الوكا
  الموارد البشرية وتطوير البنية األساسية للقوى النووية،

طة التي تعم إذ يحيط علماً مع التقديرو  (ط)  ل الوكالة على تنظيمها في ميدان إدارة المعارف باألنش
ز عليها برنامج التعاون التقني في  يما المبادرات التي يرّكِ والتعليم والتدريب في المجال النووي، والس
ية القاعدية واألطر  اس اعدة الكيانات النووية وغير النووية الوطنية على إقامة وتعزيز البنية األس مس

  دان، وعلى مواصلة تحسين قدرتها التقنية على ضمان االستدامة،الرقابية في هذا المي

اء، بناء على طلبها،  وإذ يالحظ  (ي)  التعاون الدولي من خالل الوكالة في تقديم الّدعم للدول األعض
ض المفرط لإلشعاعات بُغية بناء قدراتها الوطنية في هذا الّصدد،    استجابةً لحوادث التعرُّ

رية من خالل الزيارات العلمية بأن ت إذ يقرُّ و  (ك)  ري، وتنمية الموارد البش خطيط رأس المال البش
ية والدورات التدريبية، وخدمات الخبراء، وتوريد المعدات المالئمة، تظلُّ جميعاً مكونات  والمنح الدراس

عن وإذ يعرب مهمة في أنشطة التعاون التقني من أجل ضمان أن تكون هذه األنشطة مؤثِّرة ومستدامة، 
اهمات عينية منها الخبراء  تقديره اهمات خارجة عن الميزانية وكذلك مس لما تقدمه بعض الدول من مس

  والدورات التدريبية والبنية األساسية، لكي يتسنى االضطالع بأنشطة التعاون التقني المذكورة،

ّدرت أولويات الدو وإذ يقرُّ   (ل)  رطان، قد تص يما الس رية، وال س حة البش اء على بأّن الص ل األعض
  ، GOV/INF/2019/2مدار عدة دورات لبرنامج التعاون التقني، على النحو المبيّن في الوثيقة 

رطان، بما في  بالدور وإذ يقرُّ   (م)  املة للس اء في المكافحة الش المهّم للوكالة في دعم الدول األعض
أصحاب المصلحة المعنيين،  ذلك من خالل برنامج العمل من أجل عالج السرطان، وبالتنسيق مع جميع

ير التنفيذ  وإذ يالحظ هم في تدعيم وتيس رطان البّد وأن يس د لمكافحة الوكالة للس اء نَْهج جديد موحَّ أنَّ إنش
طة الوكالة  يق وتنفيذ أنش اء، من خالل جملة أمور، منها تعزيز تنس ز للدول األعض البرنامجي المعزَّ

  اً،المتعلقة بمكافحة السرطان تنفيذاً منهجي

رو  (ن)  يذّكِ عام المعنون  إذ  مدير ال لدان نمواً في بتقرير ال قّل الب ها أ يات التي تواجه حد "مواجهة الت
لمي للطاقة النووية من خالل برنامج التعاون التقني" ، )GOV/INF/2016/12(الوثيقة  مجال التطبيق الس

تقديم المساعدة من خالل برنامج التعاون التقني  وإذ يالحظ، ٢٠١٦والذي نُشر في تشرين األول/أكتوبر 
  إلى أقّل البلدان نمواً على مدى السنوات الست عشرة الماضية وجهود الوكالة في هذا الصدد،

والتطبيقات النووية بالحاجة إلى تعزيز عمل الوكالة في ترويج العلوم والتكنولوجيات  إذ يقرُّ و  (س)  
اء من خالل برنامج الوكالة للتعاون التقني، ودور َعْقد  لمية، وإتاحتها للدول األعض تخدامات الس لالس

  المؤتمرات الوزارية المنتظمة في هذا الصدد،

بو  (ع)   ين في جميع جوانب برنامج  إذ يرّحِ اواة بين الجنس بالجهود التي تبذلها األمانة لتعزيز المس
  ،المناصرين الدوليين للقضايا الجنسانيةالتقني، بما في ذلك الدعم المقدَّم إلى مبادرة التعاون 
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اء في  وإذ يرّحب  (ف)   تراتيجية لبرنامج التعاون التقني من جانب الدول األعض ع أُطٍر اس بوض
  مختلف المناطق، 

دي للتحديات الراهنة بالمؤتمر الوزاري المعني بالعلوم والتكنولوجيا النووية: الت وإذ يرّحب  (ص)   ص
رين الثاني/نوفمبر  ئة التي تواجه التنمية، الذي ُعقد في فيينا في تش ، وباإلعالن الوزاري ٢٠١٨والناش

ت  اء من جديد التزامها بأهداف الوكالة ووظائفها، وأقرَّ ادر عن المؤتمر، حيث أكَّدت الدول األعض الص
كار في مو تركة بأهمية دور العلوم والتكنولوجيا واالبت يات الراهنة وبلوغ األهداف المش حد اجهة الت

  المتمثلة في تحقيق التنمية المستدامة،

ير وتعزيز تطوير التكنولوجيا والدراية النووية ونقلهما إلى الدول  يطلب  -١ ل تيس إلى األمانة أن تواص
سلمية، كما يجّسدها برنامج الوكالة للتعاون الت قني، مع مراعاة وتأكيد أهمية األعضاء وفيما بينها لالستخدامات ال

اسي،  عما للبلدان النامية، بما فيها أقل البلدان نمواً، من احتياجات محددة، وفقا للمادة الثالثة من النظام األس ّجِ  ويش
  الدول األعضاء على المساهمة في تقاسم المعارف والتكنولوجيا في مجال االستخدامات السلمية للطاقة النووية؛

اور مع الدول إلى  ويطلب  -٢ طة التعاون التقني للوكالة، بالتش تمرار في تعزيز أنش المدير العام االس
تهَدفة ترمي إلى  هة نحو تحقيق النواتج المس م بالفعالية والكفاءة وموجَّ ع برامج تتس اء، عن طريق وض األعض

األعضاء التي تنفّذ المشاريع، تعزيز وتحسين القدرات واإلمكانات العلمية والتكنولوجية والبحثية والرقابية للدول 
اعدتها في تطبيقاتها للطاقة  توى التكنولوجي للبلدان المعنية، وذلك بمواصلة مس ية والمس اس مع مراعاة البنية األس

  الذرية والتقنيات النووية بصورة سلمية ومأمونة وآمنة؛

اء، ما تبذله من جهود لتعزيز تعميم  ويطلب  -٣ يق الوثيق مع الدول األعض ل، بالتنس إلى األمانة أن تواص
رين، في برنامج  ين، بما في ذلك بين الخبراء والمحاض اني وتحقيق التوازن بين الجنس مراعاة المنظور الجنس

عالتعاون التقني،    ذا الصدد؛الدول األعضاء على التعاون الوثيق مع األمانة في ه ويشّجِ

اهم برنامج الوكالة  ويطلب  -٤ اء، أن يس ارى جهده لكي يكفل، عند االقتض إلى المدير العام أن يبذل قص
الح أقّل البلدان نمواً للعقد  طنبول، وبرنامج العمل لص للتعاون التقني في تنفيذ المبادئ المعرب عنها في إعالن اس

تدامة، مع ، وفي تحقيق األهداف اإلنمائية المتفق ٢٠٢٠-٢٠١١ ياً، بما في ذلك أهداف التنمية المس عليها دول
الً عن اعتماد  يما البلدان النامية وأقّل البلدان نمواً من احتياجات محددة، فض و وال س مراعاة ما لكل دولة عض

اعدة أقل البلدان نمواً، ‘ التعاون التقني فيما بين البلدان النامية’الوكالة لطريقة  ى المدير إل ويطلب كذلكعند مس
  العام أن يواظب على إطالع الدول األعضاء على أنشطة الوكالة في هذا الصدد؛

األمانة إلى االستمرار في تقديم المساعدة إلى الدول األعضاء، بناء على طلبها، بشأن التكيّف مع  ويدعو  -٥
  ؛التقنيلتعاون امن خالل برنامج  تغيُّر المناخ والتخفيف من آثاره من خالل استخدام التقنيات النووية، بما في ذلك

اعدة  ويطلب  -٦ اط، في إطار برنامج التعاون التقني، من أجل تقديم المس ل العمل بنش إلى األمانة أن تواص
  وخدمات الدعم إلى الدول األعضاء للوقوف على الدروس المستفادة من حادث فوكوشيما داييتشي وتنفيذها؛

ل، في  ويطلب  -٧ اعدة إلى األمانة أن تواص اط على تقديم المس إطار برنامج التعاون التقني، العمل بنش
والدعم في المجال اإلشعاعي إلى أكثر البلدان تضرراً للتخفيف من عواقب كارثة تشرنوبل واستصالح األراضي 

  الملوثة؛
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اكل المحدَّدة ألقّل البلدان نم ويطلب  -٨ ائص والمش ة المتعمقة للخص ل الدراس واً فيما إلى األمانة أن تواص
دد،  لمية للطاقة النووية، وفي هذا الص ً يتعلق بالتطبيقات الس ا ل معالجة هذا األمر  يطلب إلى األمانة أيض أن تواص

  وأن تُفيد بما تتوصل إليه في إطار تقارير التعاون التقني؛

د الجديد لمكافحة السرطان على النحو الذي حدَّ  ويطلب  -٩ ده المدير العام في إلى األمانة أن تنفّذ النهج الموحَّ
لة تلقّي دعم قوّي في الحفاظ على قدراتها GOV/INF/2019/2تقريره  اء من مواص ، وبطريقة تمّكن الدول األعض

من  عاع المؤيّن ض تخدامات الطبيّة لإلش ينها من خالل إدماج االس يع نطاقها وتحس رطان وتوس في مكافحة الس
  فعاليته وأثره على الصحة العامة؛برنامج شامل لمكافحة السرطان بما يزيد من 

الح برنامج العمل من  ويطلب  -١٠  تجدات الجهود المبذولة إلص اء على مس إلى األمانة إطالع الدول األعض
  ؛GOV/2018/11أجل عالج السرطان وكذلك على حالة جميع التوصيات، على النحو الوارد في الوثيقة 

ع  -١١ ّجِ ل تنفيذ إطا ويش هل األمانة على أن تواص ط وأس ر إدارة دورة البرنامج على مراحل، وأن تجعله أبس
استخداماً لكي يتسنى للدول األعضاء استخدام األدوات استخداماً فعاالً، وأن تراعي عند تصميم المراحل الالحقة 
اء، بما في ذلك االفتقار إلى ما يكفي من التدريب  واغل الدول األعض عوبات التي تُواجه وش وتنفيذها الص

  معدات والبنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات في البلدان النامية، وخصوصاً في أقّل البلدان نمواً؛وال

اء من أجل عقِد متابعٍة للمؤتمر الوزاري لعام  ويطلب  -١٢ اورات مع الدول األعض إلى األمانة أن تبدأ المش
 ٢٠٢٣سلمية وبرنامج التعاون التقني في عام بشأن العلوم والتكنولوجيا النووية وتطبيقاتها لالستخدامات ال ٢٠١٨

  بُغية انعقادها كّل أربعة أعوام بعد ذلك.

٣-  
  التنفيذ الفعال لبرنامج التعاون التقني

د من جديد  (أ)   لة تعزيز فعالية وكفاءة  إذ يؤّكِ طة التعاون التقني ومواص الحاجة إلى تعزيز أنش
تدامة برنامج التعاون التقني، وعلى  فافية واس اء، انطالقاً من وش وجه التحديد وفقاً لطلبات الدول األعض

داحتياجاتها وأولوياتها الوطنية،  ّدِ اً أن  وإذ يش دد ينبغي أيض على أن جميع التدابير المتخذة في هذا الّص
ز شعور الدول األعضاء المستفيدة بأنَّ مشاريع التعاون التقني تنتمي إليها،   تحفظ وتعزُّ

د  (ب)   ّدِ طلع بها كلٌّ من مكتب على أ وإذ يش همية التقييمات الداخلية والخارجية المنتظمة (التي يض
هم  بة إلى الوكالة، بما يُس ابات الخارجي، على التوالي) بالنس رافية الداخلية ومراجع الحس الخدمات اإلش

تأثير في النتائج في تحقيق مزيد من الفعالية والكفاءة والشفافية واالستدامة لبرنامج التعاون التقني، بُغية ال
  تأثيراً إيجابياً،

رو  (ج)   قّدِ اميم  إذ ي ية من خطوتين لتقييم تص لة تطبيق آل نة في مواص ها األما بذل الجهود التي ت
، على أساس معايير نوعية التعاون التقني، والسيما المعيار ٢٠٢١-٢٠٢٠المشاريع واستعراضها لدورة 

  المركزي لنهج اإلطار المنطقي،

أنَّ الدروس الرئيسية المستفادة من عملية االستعراض التي اضطلعت بها األمانة في  ظإذ يالحو  (د)  
تدلُّ على أنَّه ينبغي التفكير في االنتقال إلى مشاريع أشمل وأكثر تركيزاً، وأنه يتعين التفريق  ٢٠١١عام 

  يع الصغيرة البسيطة،في المعاملة فيما يخص نهج اإلطار المنطقي بين المشاريع الكبيرة المعقدة والمشار
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اء وتزاُيد طلباتها على برنامج التعاون التقني، وكذلك دور  وإذ يقرُّ   (هـ)   بتزاُيد عدد الدول األعض
ياً مع مبدأ الملكية الوطنية،  تدامة، تماش اء في تحقيق أهداف التنمية المس الوكالة في دعم الدول األعض

ألعضاء لكي وبأهمية تحسين قدرات موظفي الوكالة ضمن الموارد المتاحة على تلبية احتياجات الدول ا
يما في  يخدموا الدول األعضاء بفعالية وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في نظام الوكالة األساسي، الس

مها موظفو فئة الخدمات العامة، وإذ يقرُّ كذلكمادتيه الثانية والثالثة،    بالمساهمة القيِّمة التي يقّدِ

من  إذ يقرُّ و  (و)   د النواتج ض برنامج التعاون التقني، من خالل عدد من بجهود األمانة إلدراج رص
  ،٢٠١٧-٢٠١٦المشاريع التجريبية في دورة البرنامج للفترة 

بأّن األمانة ستواصل تعزيز المساواة بين الجنسين والتمثيل الجغرافي العادل في الوكالة  إذ يقرُّ و  (ز)  
تويات اإلدارة،  يما على مس تطاع، ال س رقدر المس تبقاء الموظفين الذين يتمتعون  وإذ يذّكِ بأنَّ تعيين واس

يان لنجاح برنام اس تويات الكفاءة والمهارات التقنية والنزاهة أمران أس ج الوكالة وتحقيقه األثر بأعلى مس
  المتوخى منه،

ع في اعتباره  (ح)   يزيد من عالمية برنامج  وإذ يض مية للوكالة س ع للغات الرس تخدام الموسَّ أّن االس
ام  ام لع دير الع دد بتقرير الم ذا الص ذّكراً في ه اون التقني، م ة  ٢٠١٧التع الوارد في الوثيق

GOV/INF/2017/14  ،بشأن تعدُّد اللغات  

األمانة على أن تواصل العمل، بالتعاون الوثيق مع الدول األعضاء، من أجل تعزيز أنشطة التعاون  ثُّ يح  -١
اس احتياجاتها وأولوياتها  اء وعلى أس التقني، بما في ذلك توفير الموارد الكافية وفقاً لطلبات الدول األعض

اون التقني والتدريب والدراية والمعدات الوطنية، من خالل وسائل من بينها ضمان أن تكون مكونات مشاريع التع
  ؛متاحة بسهولة للدول األعضاء التي تتقدم بتلك الطلبات

اريع التعاون التقني، في حدود الموارد المتاحة، من خالل  ويطلب  -٢ ز قدرات تنفيذ مش إلى األمانة أن تعّزِ
  كفالة توزيع الموظفين بصورة كافية ومناسبة على جميع المستويات؛

ً ويط  -٣ إلى األمانة إيالء االعتبار الواجب للخبراء المؤهَّلين الذين ترّشحهم جميع الدول األعضاء،  لب أيضا
  وال سيما البلدان النامية وأقّل البلدان نمواً، للمشاركة في بعثات خبراء التعاون التقني؛

ب  -٤ صلة من أجل تحقيق المستوى األمثل ف ويرّحِ ي جودة مشاريع التعاون بما تبذله األمانة من جهود متوا
يق مع الدول  اريع، كلما كان ذلك ممكناً وبالتنس الت تآزرية بين المش التقني وفي عددها وأثرها وتكوين ص

  األعضاء المعنية؛

وغ  ويطلب  -٥ أن ص اء بما يكفي من المعلومات والتدريب بش ل تزويد الدول األعض إلى األمانة أن تواص
اريع، بما في ذلك من خالل ال تعلُّم اإللكتروني، وفق نهج اإلطار المنطقي وقبل وقت كاف من النظر فيها من المش

  جانب لجنة المساعدة والتعاون التقنيين ومجلس المحافظين؛

ا،  ويقرُّ   -٦ ائج التي تحقِّقه اون التقني والنت اريع التع ذ مش ة اإلبالغ المنتظم عن تنفي أهمي ثُّ ب دول  ويح ال
دد،  اء على التقيُّد بجميع المتطلبات في هذا الص باألعض عبالتقدم المحرز،  ويرّحِ ّجِ اء على  ويش الدول األعض

أن تقييم التقدم المح اريع، بما في ذلك من خالل تقديم إحراز المزيد من التقدم في تقديم تقاريرها بش رز في المش
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دد،  أن  يطلب إلىهذه التقارير إلكترونيا، وفي هذا الص اء بش ادات للدول األعض ل تقديم اإلرش األمانة أن تواص
  تحسين اإلبالغ، حسب االقتضاء؛

ل إليه الجهود المبذولة لت ويطلب  -٧ اء على علم بما تتوصَّ د النتائج إلى األمانة إبقاء الدول األعض نفيذ رص
م تقريراً بشأن تنفيذ رصد النتائج في المشاريع التجريبية بشأن الصحة البشرية  في برنامج التعاون التقني، وأن تقّدِ

  والتغذية، بما في ذلك اآلثار المحتملة من حيث الموارد البشرية والمالية؛

اريع التعاون التقني، أن إلى األمانة، عند تطبيق اآللية المكونة من خطوتين في  ويطلب  -٨ د نوعية مش رص
  تأخذ بعين االعتبار في هذا الصدد النتائج الواردة في التقرير السنوي للتعاون التقني، حسب االقتضاء؛

جع  -٩ اء على تعزيز االلتزام بالمعيار المركزي وبجميع متطلبات التعاون  ويش األمانة والدول األعض
  لدول األعضاء في هذا الصدد؛األمانة إلى إرشاد ا ويدعوالتقني، 

ل توفير معلومات محدَّثة عن التقّدم المحرز في تنفيذ برنامج التعاون التقني  ويطلب  -١٠ إلى األمانة أن تواص
  ما بين تقارير التعاون التقني السنوية؛

ّدد على  -١١ رافية الداخلية وا ويش طلع به مكتب الخدمات اإلش لمراجع أنَّه ينبغي للعمل المعتاد الذي يض
ية؛  قاً في جميع البرامج الرئيس ة لهما من الميزانية العادية، أن يكون متس ص  الخارجي، في حدود الموارد المخص

ّدد كذلك على اريع التعاون التقني  ويش رافية الداخلية أن يقيّم مش ياق، لمكتب الخدمات اإلش أنه ينبغي، في هذا الس
 ً ا اس ما يتحقق من نواتج محدَّدة قياس لة أو  على أس على األهداف المبيّنة في اإلطار البرنامجي القُطري ذي الص

لة، و من المراجع الخارجي أن يقّدم تقريراً عن النتائج إلى مجلس  يطلب كذلكالخطة الوطنية للتنمية ذات الص
  المحافظين؛

ة الرسمية للوكالة األمانة على مواصلة السعي لتنفيذ كّل مشروع من مشاريع التعاون التقني باللغ ويشّجع  -١٢
  .التي تختارها الدولة العضو المستفيدة، حيثما أمكن ذلك

٤-  
  موارد برنامج التعاون التقني وتنفيذه

ر  (أ)   شياً مع مفهوم المسؤولية المشتركة وبأنَّ  إذ يذّكِ بأنَّ تمويل التعاون التقني ينبغي أن يكون متما
شطة التعاون التقني التي تضطلع  جميع الدول األعضاء تتحمل مسؤولية مشتركة تجاه تمويل وتعزيز أن

ببها الوكالة،  م  وإذ يرّحِ اس طوعي، من خالل تقاس اء، على أس مها الدول األعض اهمات التي تقّدِ بالمس
  التكاليف مع الحكومات،

د  (ب)   ّدِ طة التعاون التقني ينبغي أن تكون كافيةً  وإذ يش ة ألنش ص على أنَّ موارد الوكالة المخّص
وص عليها في المادة ال مونةً ويمكن التنبؤ بها من أجل تحقيق األهداف المنص ثانية من النظام ومض

ي،  اس باألس دد  وإذ يرِحّ طة الوكالة، بما في ذلك في هذا الص بتقرير الفريق العامل المعني بتمويل أنش
مونةً ويمكن التنبؤ بها ندوق التعاون التقني كافيةً ومض ائل الكفيلة بجعل موارد ص بل والوس ة الس  دراس

يات الواردة فيه، وكذلك اGOV/2014/49(الوثيقة  أن تنفيذ األمانة ) والتوص لتقارير المرحلية الالحقة بش
 GOV/INF/2015/4توصيات الفريق العامل المعني بتمويل أنشطة الوكالة على النحو الوارد في الوثيقتين 

  ،GOV/INF/2016/7و
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ب، مع  وإذ يقرُّ   (ج)   توى مناس ندوق التعاون التقني عند مس تهدف لص بأنَّه ينبغي تحديد المبلغ المس
تزايُد  إذ يدركايد احتياجات الدول األعضاء، وليس ذلك فحسب، بل أيضاً قدراتها التمويلية، ومراعاة تز

  عدد الدول األعضاء التي تطلب مشاريع للتعاون التقني،

ة  إذ يالحظو  (د)   افظين، الوارد في الوثيق ر مجلس المح د المبلغ /2019/25GOVمقرَّ دي ، بتح
ندو اهمات الطوعية في ص تهَدف للمس توى المس يورو في عام  ٨٨ ٠٦١ ٠٠٠ق التعاون التقني عند مس

توى  ٢٠٢٠ ادي لعام ٢٠٢١يورو في عام  ٨٩ ٥٥٨ ٠٠٠وعند مس ، وبأن يكون رقم التخطيط اإلرش
  يورو، ٨٩ ٥٥٨ ٠٠٠بمبلغ  ٢٠٢٣يورو، ولعام  ٨٩ ٥٥٨ ٠٠٠بمبلغ  ٢٠٢٢

ر  (هـ)   ي وا وإذ يذّكِ اس وص عليه في نظامها األس يع بهدف الوكالة المنص لمتمثِّل في تعجيل وتوس
حة واالزدهار في العالم أجمع،  الم والص اهمة الطاقة الذرية في الس اهمة المهمة التي  وإذ يقرُّ مس بالمس

اء، بما في ذلك دعمها في  مها عمل الوكالة من خالل برنامج التعاون التقني في دعم الدول األعض يقّدِ
تدامة،  مونة ويمكن التنبؤ ال وإذ يدركتحقيق أهداف التنمية المس حاجة إلى أن تكون الموارد كافية ومض

  بها،

ية وإذ يدرك  (و)   اريع الحاش اريع المعتمدة يبقى دون تمويل (مش (أ)) في  أنَّ عدداً كبيراً من المش
  برنامج التعاون التقني،

ً   (ز)   ا ي كذلك إلى زيادة أعباء العمل  وإذ يدرك أيض اريع يفض أنَّ وجود عدد كبير من هذه المش
  الملقاة على عاتق األمانة من حيث التخطيط للمشاريع واستعراض تصاميمها،

دو  (ح)   ّدِ طة الوكالة الترويجية وغير الترويجية  إذ يش على أهمية الحفاظ على توازن مالئم بين أنش
ً اسي، المنصوص عليها في نظامها األس بمقرر المجلس، الذي يالحظ جملة أمور منها أنَّ  وإذ يحيط علما

بدأ منذ عام  ية يوفِّر إطاراً  ، للنظر في إدخال ٢٠١٢تزامن دورة برنامج التعاون التقني ودورة الميزان
زيادات مالئمة على الموارد المخصصة لبرنامج التعاون التقني، بما في ذلك المبلغ المستهدف لصندوق 

عاون التقني، بحيث تراعي هذه التسويات التغيرات التي طرأت في مستوى الميزانية التشغيلية العادية الت
فصاعداً، ومعامل تسوية األسعار، والعوامل األخرى ذات الصلة، على النحو الوارد في  ٢٠٠٩من عام 
  ،GOV/2009/52/Rev.1الوثيقة 

لّم  (ط)   أن تطبيق آلية المراعاة الواجبة بُغية  /019/252GOVبالقرار الوارد في الوثيقة  وإذ يس بش
اريع التعاون التقني الوطنية واإلقليمية واألقاليمية  ى قدر من الجودة في جميع مش مان تحقيق أقص ض

  وكذلك األمر بالنسبة لبرنامج التعاون التقني،

دو  (ي)   ّدِ ي  إذ يش رورة توفير التمويل الكافي للبرنامج الرئيس لميزانية العادية، من خالل ا ٦على ض
ر ي بجملة أمور، منها تكوين فريق عمل واحد للتعامل مع  /2011/37GOVبالمقرر  وإذ يذّكِ الذي يوص

  مستوى الميزانية العادية ومع المبلغ المستهدف في صندوق التعاون التقني،

ندو إذ يعرب عن تقديرهو  (ك)   تهدف لص ها من المبلغ المس ص دَّدت حص اء التي س ق للدول األعض
ل في  وإذ يالحظالتعاون التقني وتكاليف مشاركتها الوطنية اإللزامية كاملة وفي موعدها،  ن المسجَّ التحسُّ
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د تكاليف مشاركتها الوطنية، ومن ثم التزامها القوي حيال برنامج التعاون  سّدِ عدد الدول األعضاء التي ت
  ، ٪٩١٫٤، الذي بلغ ٢٠١٨معدل التحقيق لعام  وإذ يالحظالتقني، 

ع  (ل)   ّجِ اهمة على  وإذ يش ر في تقديم مس مح لها بأن تفّكِ ع يس اء التي تكون في وض الدول األعض
اريع التعاون التقني الوطنية واإلقليمية  م الحكومات للتكاليف، في مش اس طوعي، من خالل تقاس أس

  بأن تقاسم الحكومات للتكاليف هو قرار سيادي، يقرُّ المقبلة على أن تفعل ذلك، في حين 

داستخدام إطار إدارة دورة البرنامج،  وإذ يالحظ  (م)   الحاجة إلى تقييم أثره على جملة أمور  وإذ يؤّكِ
  من بينها تعزيز التنسيق وتخطيط البرامج وجودة إنجاز البرامج، فضالً عن زيادة معدل التنفيذ،

عة ف وإذ يقرُّ   (ن)   حن المواد المش ي إطار برنامج التعاون التقني بأنَّ الوكالة تطلب أن تُنفَّذ عمليات ش
  ،باالمتثال لالئحة الوكالة بشأن النقل المأمون للمواد المشعة

د  -١ شّدِ شاور مع الدول األعضاء، على وضع وسائل، بما  ي على الحاجة إلى أن تواصل األمانة العمل، بالت
أنها أن تحقِّق الهدف المتمثِّل في جعل موارد التعاون الت مونة ويمكن التنبؤ في ذلك آليات، من ش قني كافية ومض

  بها؛

ندوق التعاون التقني كاملة وفي موعدها،  ويحثُّ   -٢ اهماتها الطوعية في ص داد مس اء على س الدول األعض
ع إلى الدول األعضاء التي  ويطلبالدول األعضاء على دفع تكاليف مشاركتها الوطنية في الوقت المناسب،  ويشّجِ

  عليها متأخرات في التكاليف البرنامجية المقررة االسترداد أن تفي بهذا االلتزام؛

وى بعد ويطلب  -٣ من أّيِ برنامج وطني لن يبدأ س اريع ض من أنَّ تنفيذ المش تلقِّي الحّدِ  إلى األمانة أن تض
يرية، وفي حال عدم  طة التحض اس باألنش اركة الوطنية على األقل، دون المس األدنى من مدفوعات تكاليف المش
سداد أي قسط ثاٍن خالل أي فترة سنتين، أنَّ تضمن تعليق تمويل أي مشروع أساسي في فترة السنتين التالية إلى 

  حين تلقِّي المدفوعات كاملة؛

مانة أن تطبّق على نحو صارم آلية المراعاة الواجبة تماشياً مع جميع العناصر الواردة في إلى األ ويطلب  -٤
اريع التعاون التقني الوطنية  GOV/2019/25الوثيقة  ى قدر من الجودة في جميع مش مان تحقيق أقص بُغية ض

  واإلقليمية واألقاليمية وكذلك األمر بالنسبة لبرنامج التعاون التقني؛

اء  ويطلب كذلك  -٥ ل مراعاة آراء المؤتمر العام عندما يطلب إلى الدول األعض إلى المدير العام أن يواص
د مدفوعاتها  ّدِ دها وأن تس ّدِ ندوق التعاون التقني وتس تهدفة لص ة بها في األرقام المس ص الخاص أن تتعهد بالحص

  للصندوق في حينها؛

ل دعمها، في حدود  ويطلب  -٦ الموارد المتاحة، للجهود اإلنمائية التي تبذلها الدول إلى األمانة أن تواص
  األعضاء، بما في ذلك تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛

ادرات،   -٧ م به أنظمة مراقبة الص اء على  يحثُّ وفي حين يدرك الطابع المتنوع الذي تتَّس الدول األعض
ير نقل المعدات الالزمة  ألنشطة التعاون التقني، وفقاً للنظام األساسي، من العمل بالتعاون الوثيق مع الوكالة لتيس

اء بالمعدات  بب حاالت رفض تزويد الدول األعض اريع التعاون التقني بس ر تنفيذ مش مان عدم تأخُّ أجل ض
  الضرورية؛
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  إلى األمانة أن تواصل السعي بنشاط للحصول على الموارد الالزمة لتنفيذ مشاريع الحاشية (أ)؛ ويطلب  -٨

ع  -٩ ّجِ تخدام  ويش اهمات طوعية على إبداء المرونة فيما يتعلق باس تطيع تقديم مس اء التي تس الدول األعض
  مساهماتها لكي يتسنى تنفيذ المزيد من مشاريع الحاشية (أ)؛

ب  -١٠ اء، بما في ذلك في  ويرّحِ اهمات الخارجة عن الميزانية التي أعلنت عنها الدول األعض بجميع المس
الستخدامات السلمية، التي تهدف إلى جمع مساهمات خارجة عن الميزانية ألنشطة الوكالة، إطار مبادرة الوكالة ل

ع ّجِ وب تحقيق هذا الهدف على أن تفعل ذلك،  ويش اهمات ص تطيع تقديم مس اء التي تس  ويطلبكلَّ الدول األعض
اهمات واح اء على المواءمة بين المس ل العمل مع جميع الدول األعض تياجات الدول إلى األمانة أن تواص

  األعضاء؛

عو  -١١ ّجِ يل  يش م طوعيَّا تفاص تفادة الكاملة من األدوات التي تتيح لها أن تتقاس اء على االس الدول األعض
ك البحث اإللكتروني؛   أطرها البرنامجية القطرية ومشاريع الحاشية (أ) الخاصة بها، وذلك عبر محّرِ

لتي يدعو إليها هذا القرار والتي ال تتصل اتصاالً مباشراً أن يكون االضطالع بإجراءات األمانة ا ويطلب  -١٢
  بتنفيذ مشاريع التعاون التقني رهناً بتوافر الموارد؛

يات الفريق العامل المعنّي بتمويل  ويدعو  -١٣ أن توص رورية بش لة اتخاذ اإلجراءات الض الوكالة إلى مواص
وق التعاون التقني كافيةً ومضمونةً ويمكن التنبؤ أنشطة الوكالة، بما في ذلك بحث سبل ووسائل جعل موارد صند

  .GOV/INF/2016/7و GOV/INF/2015/4و GOV/2014/49بها، على النحو الوارد في الوثائق 

٥-  
  الشراكات والتعاون

أنَّ الدول األعضاء المهتمة بإتاحة أطرها البرنامجية القُطرية للشركاء المحتملين على  إذ يالحظ  (أ)  
ن فهم كيفية تلبية مشاريع التعاون التقني الحتياجات  أساس طوعي يمكن أن تسِهّل زيادة التعاون وأن تحّسِ

  الدول األعضاء،

تدامة لعام  إذ يقرُّ و  (ب)   د تتيح فر ٢٠٣٠بأنَّ خطة التنمية المس راكات وحش ة أخرى إلقامة الش ص
  الموارد لفائدة الدول األعضاء،

الزيادة المستدامة في عدد أُطر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية التي وقَّعت عليها  إذ يقِدّرو  (ج)  
ن الوكالة، وهو ما أدَّى إلى تحسين التنسيق والتعاون مع األمم المتحدة والشركاء اآلخرين، بما في ذلك م

تدامة،  دأجل تنفيذ أهداف التنمية المس ه أهمية دور اإلطار البرنامج وإذ يؤّكِ القُطري  يفي الوقت نفس
باعتباره األداة الرئيسية للتخطيط االستراتيجي لبرامج التعاون التقني الوطنية الخاصة بالدول األعضاء، 

صة، يمكن أال تكون  وأنَّ بعض جوانب مشاريع التعاون التقني، بحكم تركيزها على مسائل تقنية متخّصِ
ترط هذا التوافق في  اعدة اإلنمائية، ومن ثمَّ ال ينبغي أن يُش متوافقة مع أطر عمل األمم المتحدة للمس

  مشاريع التعاون التقني،

ريكة مهمة في تنفيذ برامج  وإذ يقرُّ   (د)   بأّن الكيانات النووية وغير النووية الوطنية هي جهات ش
في الدول األعضاء وفي تشجيع استخدام العلوم والتكنولوجيا واالبتكار في المجال النووي  التعاون التقني
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ً من أجل تحقيق األهداف اإلنمائية الوطنية،  ا ال  وإذ يقرُّ أيض ؤولي االتص دد بدور مس في هذا الص
ؤولين عن إدارة البرامج ونظراء ال اريع الوطنيين والبعثات الدائمة لدى الوكالة والموظفين المس مش

  والمسؤولين التقنيين، وأهمية التنسيق فيما بينهم،

ر  (هـ)   راكات تعليمية ابتكارية  وإذ يذّكِ وب إقامة ش تص ابقة التي تس مثل الجامعة  –بالقرارات الس
ناعية،  –النووية العالمية  اط األكاديمية والحكومية والص اركة األوس بأنَّ هذه المبادرات  وإذ يثقبمش

ب يادات بين يمكن أن تؤدي،  ناء الق نة وفي ب ماً في الترويج لمعايير تعليمية متي لة، دوراً قيِّ دعم من الوكا
  صفوف المشتغلين بالمهن النووية العالمية اآلخذة في التوسُّع،

ركاء والجهات المانحة ذات  إذ يقِدّرو  (و)   راكات مع الش العمل الذي تقوم به الوكالة في تعزيز الش
لة، بما في ذلك ال افة إلى الوكاالت اإلنمائية، وغيرها الص منظمات اإلقليمية والمتعددة األطراف، باإلض

ي دوراً رئيسيا في توسيع نطاق  من الكيانات، حسب االقتضاء، وإذ يقرُّ بأنَّ هذه الشراكات يمكن أن تؤّدِ
حة والرخاء؛ وتحقيق لمية والص خير التطبيقات النووية لألغراض الس اهمة الوكالة في تس أكبر أثر  مس

  ممكن لمشاريع التعاون التقني؛ وإدماج أنشطة التعاون التقني في األُطر اإلنمائية الدولية ذات الصلة،

ديرو  (ز)   ة،  إذ يالحظ مع التق دولي ات ال ات مع المنظم ة عالق ام ة في إق ال ا الوك ذله الجهود التي تب
اً في تحقيق  وكذلك مع الهيئات والوكاالت داخل منظومة األمم المتحدة، وهو ما اهم أيض يمكن أن يس

ي  ياس اركة ممثِّلين عن الوكالة في منتدى األمم المتحدة الس تدامة، بما في ذلك مش أهداف التنمية المس
  الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة،

راكات وتعبئة الموارد،  وإذ يذّكر  (ح)   أن الش تراتيجية بش على بالموافقة على المبادئ التوجيهية االس
المقدَّم من المدير  ٢٠١٩، وإذ يالحظ أنَّ التقرير المرحلي لعام GOV/2015/35النحو الوارد في الوثيقة 

تين للمؤتمر العام،  أن تنفيذ هذه المبادئ التوجيهية لن يكون متاحاً إال بعَد الدورة الثالثة والس العام بش
ّجع وإذ مولة  يش نة المش نة التي تلي الس تقبلية في الس ر التقارير الدورية المس مان نش األمانة على ض

دول  ة على إحاطة ال ة المواظب أهمي ذكير ب ة مع الت ث تتواءم مع دورة الميزاني رةً بحي اش التقرير مب ب
  ،األعضاء علماً بالتطورات التي تحدث في هذا الّصدد

لة تعزيز ا يطلب إلى  -١ اء األمانة مواص تراتيجية والعمل في تعاون وثيق مع الدول األعض راكات االس لش
اء في تنفيذ خطة عام  اعدة الدول األعض ركاء اآلخرين المعنيّين بُغية مس ، بما يتفق مع أولوياتها ٢٠٣٠والش

تقريراً عن تنفيذ األمانة أن تقّدم  ويطلب إلىالوطنية، وتحقيق الحّد األمثل من أثر وفوائد الّدعم المقدَّم من الوكالة، 
  هذه الشراكات؛

ة  يطلب  -٢ االت مع الدول المهتمة، ومع المنظمات المختص اورات واالتص ل المش إلى األمانة أن تواص
ائر  ات المالية المتعددة األطراف، والهيئات اإلنمائية اإلقليمية، وس س التابعة لمنظومة األمم المتحدة، والمؤس

يق األن مان تنس لة، وذلك لض اً الهيئات الحكومية الدولية وغير الحكومية ذات الص ها بعض ل بعض طة التي يكّمِ ش
لة مثل  اركة في عمليات األمم المتحدة ذات الص توى األمثل، بما في ذلك من خالل المش واالرتقاء بها إلى المس
ورة منتظمة، عند  مان إطالع هذه الهيئات بص تدامة، وض توى المعني بالتنمية المس ي الرفيع المس ياس المنتدى الس

لبرنامج التعاون التقني، مع السعي في الوقت ذاته إلى إيجاد موارد كافية ومضمونة  االقتضاء، على األثر اإلنمائي
  ويمكن التنبؤ بها لبرنامج التعاون التقني؛
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هامها فيما يتعلق بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي الذي   ويرّحب  -٣ اركة الوكالة وإس بمش
ية في مواجهة التحديا اس ل يُعَدُّ أداة أس تركة للبلدان النامية بكفاءة وفعالية، وكذلك تعزيز تباُدل أفض ت المش

دد،  ل، وفي هذا الص بكات التواص جيع إقامة ش ات وتش بتعاون الوكالة مع مكتب األمم المتحدة  يرّحبالممارس
اء، في المحافل والمؤتمر اور مع الدول األعض اركة الوكالة، بالتش ات ذات للتعاون فيما بين بلدان الجنوب ومش

توى الثاني المعنّي بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب، الذي  لة، بما في ذلك مؤتمر األمم المتحدة الرفيع المس الص
  في بوينوس آيرس، األرجنتين؛ ٢٠١٩ُعقد في عام 

ز، بالتشاور الوثيق مع الدول األعضاء، أنشطة التعاون التقني التي تدع ويطلب  -٤ م إلى المدير العام أن يعّزِ
ستدامتها وتزيد من أهميتها في الدول األعضاء،  اعتماد الكيانات الوطنية النووية وغير النووية على ذاتها وتدعم ا

أن يواصل التعاون اإلقليمي واألقاليمي ويزيد  إلى المدير العام يطلبوالسيما في البلدان النامية، وفي هذا السياق، 
شجيع األنشطة الت ي تجري في إطار المشاريع الوطنية والتعاون اإلقليمي، بما في ذلك من تعزيزه من خالل (أ) ت

اتفاقات التعاون اإلقليمي، والبحث عن أوجه التكامل بينها، (ب) وتحديد القدرات ومراكز الموارد أو غيرها من 
ستخدامها وتعزيزها، (ج) وصوغ مبادئ توجيهية الست خدام هذه المعاهد المؤهلة القائمة على الصعيد اإلقليمي وا

دد، على علم  اء، في هذا الص راكة؛ وأن يُبقي الدول األعض ادات المتعلقة بآليات الش المراكز، (د) وتعزيز اإلرش
  بأنشطة الوكالة؛

ادر الخارجية وغير ذلك  يطلبو  -٥ تعانة بالمص ام التكاليف واالس تأنف العمل باقتس إلى المدير العام أن يس
صل تطوير هذه األشكال وتيسيرها، عن طريق استعراض اإلجراءات المالية من أشكال الشراكة في التنمية ويوا

اء، وأن يكفل أن تكون أهدافها محددة  ب االقتض يطها، حس راكات وتعديلها أو تبس لة لهذه الش والقانونية ذات الص
  وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وواقعية وفي وقتها المناسب؛

أن "إعادة تنظيم منظومة  /72/279A/RESلألمم المتحدة القرار  اعتماد مجلس األمن التابع ويالحظ  -٦ بش
الذي يجري كل أربع سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية التي األمم المتحدة اإلنمائية في سياق االستعراض الشامل 
طلع بها منظومة األمم المتحدة من أجل التنمية"،  عتض ّجِ الوكالة على الوقوف على آثاره المحتملة على أي  ويش

اء بهذه اآلثار،  د الموارد، وعلى إبالغ الدول األعض مجال من مجاالت برنامج التعاون التقني، بما في ذلك حش
لة ومنظومة األمم المتحدة وطبيعة برنامج التعاون التقني وطابعه  ه العالقة بين الوكا ويالحظ في الوقت نفس

  وخصوصيته؛

مية للوكالة  ويطلب  -٧ لها مع الجمهور بجميع اللغات الرس اء، تواص ب االقتض ز، حس إلى األمانة أن تعّزِ
مها الطاقة الذرية، بما في ذلك مساهمتها في التنمية  بشأن أثر أنشطة التعاون التقني، بغية إبراز المساهمة التي تقّدِ

  على تزويد الدول األعضاء بالمعلومات في هذا الصدد. المستدامة، وبغية التواصل مع الشركاء الجدد، والمواظبة

٦-  
  التنفيذ وتقديم التقارير

ب  -١ ام في  يطل افظين، وتقريراً إلى المؤتمر الع ة إلى مجلس المح ارير دوري م تق ّدِ ام أن يق دير الع إلى الم
ط الضوء على اإلنجازات )، عن تنفيذ كّلِ ما ورد في هذا القرار، مع تسلي٢٠٢٠دورته العادية الرابعة والستين (

المهمة التي تحققت خالل العام المنصرم وتحديد األهداف واألولويات للعام المقبل في إطار بند في جدول األعمال 
  بعنوان "تعزيز أنشطة التعاون التقني التي تضطلع بها الوكالة".
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  -باء
  برنامج العمل من أجل عالج السرطان

  ،إنَّ المؤتمر العام

، بشأن برنامج العمل من أجل عالج السرطان، )RES/61GC/(10بالجزء باء من القرار  يذِكّرإذ   (أ)  
والقرارات السابقة التي تطلب إلى األمانة االضطالع بأنشطة ترمي إلى تعزيز قدرات البلدان النامية في 

  مجال مكافحة السرطان،

يما بالقلق إزاء معاناة مرضى السرطان وذويهم، ومد وإذ يشعر  (ب)   ى تهديد السرطان للتنمية، الس
ة  ة في البلدان المنخفض رطان، وبخاص ابة بالس في البلدان النامية، والنمو المقلق في معدالت اإلص
رطان، وهي وكالة البحوث  طة الدخل، على النحو الذي أفادت به الوكالة الدولية لبحوث الس والمتوس

سوف  ٢٠٣٠مية، والتي تقدر أنه بحلول عام المتخصصة في مجال السرطان لدى منظمة الصحة العال
رطان في  بب الس نوياً على نطاق العالم، مع حدوث  ١٣يتس من هذه الوفيات في  ٪٧٢مليون وفاة س

  البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل،

ً   (ج)   بأهمية  وإذ يقرُّ ألن األثر االقتصادي للسرطان كبير ويتزايد أكثر فأكثر  بالقلق وإذ يشعر أيضا
  تمويل المناسب لبرامج مكافحة السرطان، وال سيما في البلدان النامية،ال

ة لعمل الوكالة في مجال مكافحة  وإذ يالحظ  (د)   اء تعطي أولوية خاص أن العديد من الدول األعض
دد بالمحفل العلمي لعام  ب في هذا الص رطان، ويرِحّ بعنوان "عقد من العمل على مكافحة  ٢٠١٩الس

 لمضي قُُدماً"،السرطان وُسبُل ا

ر  (هـ)  ين بشأن الوقاية من السرطان ومكافحته امنة والخمسبقرار جمعية الصحة العالمية الث وإذ يذّكِ
ايو WHA58.22(القرار  ار/م د في أي ه  ٢٠٠٥) المعتم دم ذي تق دعم ال ال ة أمور، ب ذي أقر، في جمل وال

اء برنامج العمل م رطان ورحب بإنش اء على الس رطان التابع الوكالة من أجل القض ن أجل عالج الس
  للوكالة،

ب  (و)   تدامة لعام ب وإذ يرِحّ ، بما في ذلك هدف ٢٠٣٠التقدم المحرز في تنفيذ خطة التنمية المس
ها  ما في ية، ب ناجمة عن األمراض غير المعد يات المبكرة ال حد من الوف بال مة المتعلق  تدا ية المس التنم

  تؤديه الوكالة في هذا الصدد،السرطان، وإذ يؤِكّد على الدور الهام الذي 

ي  /73/2A/RES)2018(قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  وإذ يالحظ  (ز)   ياس أن اإلعالن الس بش
ية  د ة من األمراض المع اي الوق ث المعني ب ال توى الث ة الرفيع المس ام ة الع اع الجمعي المنبثق عن اجتم

تو تراتيجية للوقاية من ومكافحتها، والذي أعرب عن التزام الدول الرفيع المس ى بتوفير القيادة االس
امي  ت في ع ات التي أُعلن ذ االلتزام ع في تنفي ا، والتوس افحته ة ومك دي  ٢٠١١األمراض غير المع

(A/RES/66/2/(2011)) ٢٠١٤و (A/RES/68/300(2014))  ية من األمراض غير المعدية من أجل الوقا
امل لخطة  اهمة بذلك في التنفيذ الش ومكافحتها من خالل تدابير وطنية طموحة متعددة القطاعات، والمس

  ،٢٠٣٠التنمية المستدامة لعام 
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حة العالمية من أجل الوقاية من األمراض غير  وإذ يذِكّر  (ح)   بخطة العمل العالمية لمنظمة الص
، بما في ذلك اإلطار الشامل للرصد العالمي وأهداف الوقاية من ٢٠٢٠-٢٠١٣ومكافحتها للفترة المعدية 

تهدفة بتقليص الوفيات المبكرة  بة العالمية المس يما بلوغ النس األمراض غير المعدية ومكافحتها، وال س
  ،٢٠٢٥بحلول عام  ٪٢٥بنسبة 

ياق نهج متكامل" كذلك بالقرار المعنون "الوقاية من ال وإذ يذِكّر  (ط)   رطان ومكافحته في س س
)WHA70.12 الصادر عن جمعية الصحة العالمية السبعين، ٢٠١٧) في أيار/مايو  

حة العالمية، بما في ذلك  وإذ يعبِّر  (ي)   ات الجارية بين األمانة ومنظمة الص عن التقدير للمناقش
ترك بين  رطان حول تعزيز البرنامج المش حة العالمية والوكالة الوكالة الدولية لبحوث الس منظمة الص

  بشأن مكافحة السرطان،

بأن برنامج العمل من أجل عالج السرطان يجِسّد االستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية  وإذ يقرُّ   (ك)  
ن الدول  سب، يمكـّ صلة في الوقت المنا شطة الوكالة ذات ال سانية، وأن تنفيذ أن لألغراض المدنية واإلن

يما اء، ال س رطان  األعض طة الدخل، من تطوير قدراتها على مكافحة الس ة والمتوس البلدان المنخفض
طة الوكالة  حي واإلنمائي في جميع المناطق، ويعّزز أنش ع الص املة، بما يؤثر في الوض بطريقة ش

  األخرى المنصوص عليها في نظامها األساسي،

أن الدعم المقّدم على نط وإذ يالحظ  (ل)   اق الوكالة لمكافحة السرطان، كما هو تقرير المدير العام بش
طة المراجعة الداخلية لعام GOV/INF/2019/2وارد في الوثيقة  ادر عن مدير  ٢٠١٧، وتقرير أنش الص

رافية الداخلية (الوثيقة  روري اتخاذ  وإذ يالحظ)، /2018/11GOVمكتب الخدمات اإلش أن من الض
دد لزيادة تعزيز تقديم ا افية في هذا الص اء من خالل برنامج إجراءات إض لخدمات إلى الدول األعض

  العمل من أجل عالج السرطان،

ام  وإذ يالحظ  (م)   رطان في ع ل من أجل عالج الس امج العم في تقرير  ٢٠١٨أبرز مالمح برن
  )،GOV/2019/16التعاون التقني الذي أعده المدير العام (الوثيقة 

برنامج العمل من أجل عالج السرطان، في  العمل المتواصل الذي تضطلع به شعبة وإذ يالحظ  (ن)  
تنسيق برنامج واحد موحد لجمع الموارد المالية وتنفيذ مشاريع للدول األعضاء بشأن األنشطة المتصلة 
تفادة، في جملة أمور، مما لدى الوكالة من معلومات متاحة ومن موارد  رطان، مع االس بمكافحة الس

بل التآزر والتفاعل على ن افة إلى جمع الموارد محّددة، ومن س لة، باإلض طاق جميع اإلدارات ذات الص
  المالية من مصادر خارجة عن الميزانية،

 بالحاجة إلى حشد الموارد لدعم أنشطة الوكالة المتصلة بالسرطان في الدول األعضاء، وإذ يقرُّ   (س)  
رطان  عبة برنامج العمل من أجل عالج الس رورة الملحة التي تدعو ش ع وإذ يدرك الض إلى وض

تراتيج حة العالمية والجهات المعنية األخرى ياس اور مع منظمة الص د الموارد بالتش ة محددة المعالم لحش
  ذات الصلة، حسب االقتضاء،
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ِلّم  (ع)   م المعلومات حول االحتياجات المحددة في البعثات المتكاملة لبرنامج العمل  وإذ يس بقيمة تقاس
رطان، باالتفاق مع  ركاء من أجل عالج الس حة العالمية والش و المعنية، ومع منظمة الص الدولة العض

  اآلخرين بغية تسهيل التنسيق والجهود لحشد الموارد من أجل تلبية مثل هذه االحتياجات،

عب  وإذ يالحظ  (ف)   يق الداخلي فيما بين جميع اإلدارات والش الجهود الرامية إلى تعزيز آلية التنس
د لمكافحة السرطان، تماشياً مع عقد فرقة عمل  التقنية ذات الصلة داخل األمانة من أجل وضع نهج موحَّ

قة جميع أنشطة الوكالة المتصلة بالسرطان والرامية  إلى دعم الدول تُخطط وتُنفَّذ من خاللها بطريقة منسَّ
  األعضاء،

بتزايد عدد الطلبات من الدول األعضاء للحصول على المساعدة في المشاريع المتعلقة  وإذ يقرُّ   (ص)  
  بمكافحة السرطان، بما في ذلك بناء القدرات وأنشطة تحسين البنية األساسية للعالج اإلشعاعي،

اهمات المالية وغيرها من ال وإذ يعرب عن تقديره  (ق)   اهمات والتبّرعات والتعهدات التي للمس مس
  عقدتها دول أعضاء وجهات أخرى لدعم "البرنامج"،

املة  وإذ يقرُّ   (ر)   ع برامج وطنية ش اء على وض اعد الدول األعض بأن الجهود اإلقليمية يمكن أن تس
  لمكافحة السرطان تتناسب مع متطلباتها من خالل تبادل المعارف والخبرات،

امل بقيم وإذ يقرُّ   (ش)   رطان كأداة للتقييم الش ة البعثات المتكاملة لبرنامج العمل من أجل عالج الس
طة المتابعة لدعم تنفيذ  رطان، وإذ يالحظ أهمية أنش وفائدتها في تخطيط البرامج المتكاملة لمكافحة الس

  توصيات البعثات المتكاملة،

لين في البلدان ذات الدخل المنخفض تزايُد صعوبة االحتفاظ بفنيين طبيين مؤهـَّ  وإذ يالحظ بقلق  (ت)  
بين، إلى جانب الحاجة إلى المرافق والمعدات، من  والمتوسط، وإذ يسلـِّم بالحاجة إلى هؤالء الفنيين المدرَّ

  أجل الحفاظ على قدرة كافية لرعاية مرضى السرطان،

ية وإذ يالحظ  (ث)   روع تجريبي مثل الجامعة االفتراض ع مش لمكافحة  التحديات الماثلة في وض
تهدف للتعليم والتدريب وإذ يالحظ كذلك اآلليات التكميلية  بكة التدريب اإلقليمية كنهج مس رطان وش الس

ع الصحة البشرية التابع للوكالة لمواجهة تلك التحديات،   األخرى مثل مجمَّ

اء، وغيرها من  يثني  -١ راكات مع الدول األعض أن إقامة ش تمرارها في إحراز تقّدم بش على األمانة الس
ة، مع مراعاة قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة  ، A/RES/68/234 (2013)المنظمات الدولية والكيانات الخاص

ة A/RES/73/254 (2018)، وA/RES/70/224 (2015)و ام ع ع ال ي م ج رار ال ك ق ذل دة ، وك ح ت م م ال ألم ل
)2016( 71/243A/RES/ ، ّر نظم  ويحث رطان على تعزيز تطوير ونش عبة برنامج العمل من أجل عالج الس ش

  فعـَّالة من حيث التكلفة ويمكن التعويل عليها للعالج اإلشعاعي لمرضى السرطان عن طريق تلك الشراكات؛

ل ويدعو  -٢ رطان إلى مواص عبة برنامج العمل من أجل عالج الس ول ش تغالل المنافع التي يمكن الحص ة اس
عليها من البرنامج المشترك بين منظمة الصحة العالمية والوكالة بشأن مكافحة السرطان، السيما من حيث تعجيل 
د الموارد،  رطان وزيادة إمكانات حش حة العامة لمكافحة الس اء وتعزيز نُُهج الص تنفيذ البرنامج في الدول األعض

الشعبة المذكورة إلى اتخاذ إجراءات متابعة نظرا لتوقع انتهاء خطة العمل العالمية لمنظمة  عويدوفي هذا السياق، 
  ؛٢٠٢٠الصحة العالمية بحلول عام 
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أن منع ومكافحة األمراض  ويدعو  -٣ توى بش يات االجتماعات الرفيعة المس األمانة إلى متابعة نتائج وتوص
رطان، بما في ذلك عن  ةً الس امل غير المعدية، وخاص اعدة البلدان النامية على اعتماد وتنفيذ نهج ش طريق مس

  لمكافحة السرطان وبالتشاور، حسب االقتضاء، مع منظمة الصحة العالمية وسائر الجهات المعنية ذات الصلة؛

للتعاون، بما في ذلك وضع مشروع مشترك  األمانة إلى مواصلة وضع إطار عملي وأكثر تكامالً  ويدعو  -٤
اء  رطان، وإطالع الدول األعض حة العالمية والوكالة الدولية لبحوث الس د الموارد، مع منظمة الص وحش

  بالتطورات ذات الصلة؛

من المدير العام أن يواصل الدعوة وبناء الدعم لعمل الوكالة في مجال مكافحة السرطان، بما في  ويطلب  -٥
رطان، باعتباره إحدى أولويات ذلك عن طري د الموارد الالزمة لتنفيذ برنامج العمل من أجل عالج الس ق حش

  الوكالة؛

لة، إلى  ويدعو  -٦ عب األخرى ذات الص يق مع الُش رطان، بالتنس عبة برنامج العمل من أجل عالج الس ش
سيق نُهُ  شركاء، بتن شاور مع منظمة الصحة العالمية وغيرها من ال جها المتبعة في مساعدة الدول االضطالع، بالت

يع  اء وتوس د الموارد إلنش ع اقتراحاتها المالية ووثائقها القابلة لإلنجاز والتمويل من أجل حش اء على وض األعض
  البنية األساسية للطب اإلشعاعي الالزمة للمكافحة الشاملة للسرطان؛

ذ النظم اإلدارية الفعالة مع مراعاة شعبة برنامج العمل من أجل عالج السرطان مواصلة تنفي يطلب إلىو  -٧
  ؛GOV/2018/11التوصيات ذات الصلة الواردة في الوثيقة 

لة،  يدعوو  -٨ عب األخرى ذات الص يق مع الُش رطان، بالتنس عبة برنامج العمل من أجل عالج الس ش
اء،  ب االقتض حة العالمية، حس لة ومع منظمة الص اور مع إدارات الوكالة األخرى ذات الص إلى تعزيز وبالتش

دعمها المقدم إلى الدول األعضاء النامية في وضع خطط وطنية متكاملة وشاملة لمكافحة السرطان، تنطوي على 
اء لتحقيق هدف  طة الدول األعض اعد في أنش ِهّل وتس اركة الكاملة للمنظمات والوكاالت األخرى بطريقة تس المش

تدامة المتمثل في الحد من الوفيا ابة باألمراض غير المعدية، بما في ذلك المبك تالتنمية المس رة جراء اإلص
  ؛٢٠٣٠السرطان، بالثلث بحلول عام 

استمرار الحاجة إلى توفير موارد بشرية كافية في الشعبة المعنية ببرنامج العمل من أجل عالج  ويالحظ  -٩
تخدام أموال خارجة عن الميزانية،  اريع باس رطان لتنفيذ المش بالس خارجة عن الميزانية بالموارد ال ويرِحّ

مة حتى اآلن،  لة تقديم ما يكفي من الدعم والتمويل  ويدعووالموارد العينية المقدَّ اء إلى مواص الدول األعض
  لالستجابة الحتياجات الشعبة المذكورة؛

عاعي في البلدان الرائدة في مجال المواقع  ويقرُّ   -١٠ اهمة الوكالة في تعزيز القدرة في الطب اإلش بمس
رطان، اإليض عبة برنامج العمل من أجل عالج  ويدعواحية النموذجية لبرنامج العمل من أجل عالج الس ش

تفادة من البلدان  تخدام الدروس المس طة المواقع المذكورة، واس تفادة من التقدم المحرز في أنش رطان إلى االس الس
شتركة في إطار البرنامج المشترك الرائدة لتوجيه دعمها إلى الدول األعضاء، ومواصلة وضع وتنفيذ مشاريع م

رطان من أجل تنفيذه تنفيذاً فعاالً، مع مالحظة أن خطط  أن مكافحة الس حة العالمية والوكالة بش بين منظمة الص
عها فيما يتعلق  عت أو يجري وض رطان في هذا اإلطار هي خطط ُوض أن مكافحة الس العمل المتكاملة الوطنية بش

  ببعض الدول األعضاء؛
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اور مع الدول  يويوص  -١١ رطان، بالتش لة إعداد البعثات المتكاملة لبرنامج العمل من أجل عالج الس بمواص
الشعبة المعنية ببرنامج العمل من أجل عالج  ويدعواألعضاء، باعتبار ذلك خدمة تتيحها الوكالة للدول األعضاء، 

ستنباطات ال ستفيد من ا شطة المتابعة التي ت سرطان إلى التركيز على أن بعثات المذكورة وترجمة التوصيات إلى ال
  أعمال لها تأثيرات مستدامة على الدول األعضاء، وإطالق الدول األعضاء بالمستجدات ذات الصلة؛

ول على تكنولوجيا العالج  ويالحظ  -١٢ اري المعني بزيادة إمكانية الحص تش ل الجاري في الفريق االس التحوُّ
ة والمتوس عاعي في البلدان المنخفض يعية اإلش لة من اجتماعات الخبراء المواض لس طة الدخل والمتمثل في عقد س

طلع به الفريق  ويدعوالدورية،  رطان إلى متابعة العمل الذي يض عبة برنامج العمل من أجل عالج الس ش
حية آمنة وجيدة  ول على تكنولوجيات ص اء في تعزيز فرص الحص اري المذكور لدعم الدول األعض تش االس

ورة التكلفة اء،  وميس ب االقتض لة، حس راك جميع الجهات المعنية ذات الص عاعي، مع إش في مجال العالج اإلش
  كذلك شعبة برنامج العمل من أجل عالج السرطان إلى إطالع الدول األعضاء بالتطورات في هذا الصدد؛ ويدعو

ب  -١٣ المهنيين الصحيين  بالدعم المستمر الذي يقدمه برنامج العمل من أجل عالج السرطان لمشاركة ويرحـِّ
أن التخطيط  طة الدخل في دورات تدريبية بش ة والمتوس رطان في البلدان المنخفض العاملين في مجال مكافحة الس

رطان، جالت حاالت الس عاعي لألورام، وس رطان، والفيزياء الطبية، والعالج اإلش عبة  ويدعو لمكافحة الس ش
  سير هذه الدورات التدريبية؛برنامج العمل من أجل عالج السرطان إلى مواصلة تي

حراء  ويالحظ  -١٤ بكة التدريب اإلقليمية في جنوب الص رطان وش ية لمكافحة الس غيل الجامعة االفتراض تش
عي من أجل جعل المواد التدريبية ويطلب إلى األمانةالكبرى،  روع الجامعة  الس تُحدثت في إطار مش التي اس

تخدمها مهنيو  حراء الكبرى ومن جميع المناطق المذكورة متاحة لكي يس حة المالئمين من جنوب الص الص
  األخرى، بما في ذلك مراعاة ألهمية تعددية اللغات، والترجمة إلى اللغة الفرنسية؛

راكات دولية من  ويرجو  -١٥ ير دخول الوكالة في ش ل التماس وتقوية وتيس من المدير العام على أن يواص
تمرار في متابعة وتطوير  رطان، أجل االس من المدير العام أن  ويطلبوتنفيذ برنامج العمل من أجل عالج الس

يواصل إضفاء طابع رسمي، حيثما يكون ذلك مجدياً ومالئماً، على تعاون البرنامج المذكور مع الشركاء من أجل 
  زيادة فعـَّالية وضع وتنفيذ مشاريع البرنامج المذكور على المستوى القُطري؛

أنه في الفترة وذي تقوم به شعبة برنامج العمل من أجل عالج السرطان في حشد الموارد العمل ال يالحظ  -١٦
ه  ه  ٢٠١٧بين تموز/يولي ان في ٢٠١٩وحزيران/يوني رط ل عالج الس ل من أج امج العم ، أدَّت جهود برن

اهمات نقدية تُقدَّر   مجال اهمات طوعية وتعهدات ومنح ومس د مس هيل حش د الموارد إلى تأمين أو تس حش
رطان على العمل من أجل تعزيز  ٦١١ ٥١٤  بمبلغ عبة برنامج العمل من أجل عالج الس يورو، ويحثُّ ش

افية من الجهات المانحة التقليدية وغير  د الموارد اإلض تراتيجية حش تراتيجية وتخطيط برنامجها وكذلك اس اس
رطان وكذلك دعم الدول األ لة بالس طة الوكالة المتص د التقليدية لدعم تنفيذ أنش اء في جهودها الرامية إلى حش عض

  الموارد؛

ز القدرات  ويدعو  -١٧ رطان تعِزّ عبة برنامج العمل من أجل عالج الس المدير العام إلى التأكد من أنَّ ش
ولها إلى الدراية  رطان، وبكفاءتها الموجودة ووص د الموارد فيما يتعلق بمكافحة الس ير ودعم حش واآلليات لتيس

  يق المستوى األمثل من جهود الوكالة في مجال مكافحة السرطان؛التقنية الالزمة لتحق
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ائر الجهات المانحة إلى تقديم الدعم المالي  ويدعو  -١٨ الدول األعضاء والمنظمات والمؤسسات الخاصة وس
رطان،  اء على التقدم  ويطلبالكافي لتنفيذ برنامج العمل من أجل عالج الس إلى األمانة أن تُطلع الدول األعض

  حرز في هذا الصدد؛الم

باألمانة، وال سيما بشعبة برنامج العمل من أجل عالج السرطان، على جهودها الرامية إلى تسليط  ويشيد  -١٩
الضوء على الدور الفعال للوكالة في دعم جهود الدول األعضاء لمعالجة مشكلة السرطان من خالل المشاركة في 

حة، بما في  را؛ وفي منتدى الفعاليات العالمية في مجال الص ويس حة العالمية في جنيف بس ذلك في جمعية الص
السيدات األوليات األفريقيات لمكافحة سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم والبروستات في ليسوتو؛ ومؤتمر القمة 

  زيا؛العالمي للقادة المعنيين بمكافحة السرطان والمؤتمر العالمي المعني بالسرطان، وكالهما في كوااللمبور، مالي

رطان وبدور الطب  ويدعو  -٢٠ ل إذكاء الوعي في المحافل الدولية بالعبء العالمي للس األمانة بأن تواص
لة التي تربط   لس عاعي الحلقة األولى في الس رطان وعالجه، باعتبار الطب اإلش خيص الس عاعي في تش اإلش

  تشخيص السرطان وعالج األمراض غير المعدية؛

عا ويطلب  -٢١ مدير ال عاديإلى ال يه ال عام في دورت قِدّم إلى المؤتمر ال تين ( تينم أن ي عة والس ) ٢٠٢٠الراب
  ) معلومات في تقرير التعاون التقني السنوي عن تنفيذ هذا القرار.٢٠٢١والخامسة والستين (




