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رات األخرى  القرارات والمقرَّ
 التي اعتمدھا المؤتمر العام

 
 نوالدورة العادیة الثالثة والست

 ۲۰۱۹أیلول/سبتمبر  ۲۰-۱٦
 

 الدورة االستثنائیة الثانیة
 ۲۰۱۹كانون األول/دیسمبر  ۲

 

رات األخرى  القرارات والمقرَّ
 التي اعتمدھا المؤتمر العام

 
 نوالدورة العادیة الثالثة والست

 ۲۰۱۹أیلول/سبتمبر  ۲۰-۱٦
 

 الدورة االستثنائیة الثانیة
 ۲۰۱۹كانون األول/دیسمبر  ۲
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رات األخرى  القرارات والمقرَّ
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 الدورة العادیة الثالثة والستون 

 ۲۰۱۹أیلول/سبتمبر  ۲۰-۱٦
 

 الدورة االستثنائیة الثانیة
 ۲۰۱۹كانون األول/دیسمبر  ۲
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’۳‘ 

 المحتویات
 الصفحة

 ‘۹’ ملحوظة تمھیدیة

 ‘۱۱’ جدول أعمال الدورة العادیة الثالثة والستین

 ‘۱٥’ الدورة االستثنائیة الثانیةجدول أعمال 

 الدورة العادیة الثالثة والستون
 القرارات

 

 تاریخ االعتماد العنوان الرقم
)۲۰۱۹( 

بند جدول 
 األعمال

 الصفحة

GC(63)/RES/1  تأبین المدیر العام الراحل یوكیا
 أمانو

 ۱ ۲ أیلول/سبتمبر ۱٦

GC(63)/RES/2  البیانات المالیة للوكالة لعام
۲۰۱۸ 

 ۱ ۹ أیلول/سبتمبر ۱۹

GC(63)/RES/3  اعتمادات المیزانیة العادیة لعام
۲۰۲۰ 

 ۲ ۱۰ أیلول/سبتمبر ۱۹

GC(63)/RES/4  موارد لصندوق التخصیص
 ۲۰۲۰التعاون التقني لعام 

 ٥ ۱۰ أیلول/سبتمبر ۱۹

GC(63)/RES/5  صندوق رأس المال العامل لعام
۲۰۲۰ 

 ٦ ۱۰ أیلول/سبتمبر ۱۹

GC(63)/RES/6  الجدول النسبي ألنصبة اشتراكات
الدول األعضاء في المیزانیة 

 ۲۰۲۰العادیة لعام 

 ٦ ۱۳ أیلول/سبتمبر ۱۹

GC(63)/RES/7 ۱۱ ۱٤ أیلول/سبتمبر ۱۹ األمان النووي واإلشعاعي 

GC(63)/RES/8 ۳۱ ۱٥ أیلول/سبتمبر ۱۹ األمن النووي 

GC(63)/RES/9  التقني التي تعزیز أنشطة التعاون
 تضطلع بھا الوكالة

 ٤۰ ۱٦ أیلول/سبتمبر ۱۹

GC(63)/RES/10  تعزیز أنشطة الوكالة المتعلقة
بالعلوم والتكنولوجیا النوویة 

 وتطبیقاتھا

 ٥۹ ۱۷ أیلول/سبتمبر ۱۹
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’٤‘ 

GC(63)/RES/11  تعزیز فعالیة ضمانات الوكالة
 وتحسین كفاءتھا

 ۱۰۱ ۱۸ أیلول/سبتمبر ۱۹

GC(63)/RES/12  تنفیذ اتفاق الضمانات المعقود بین
الوكالة وجمھوریة كوریا الشعبیة 
الدیمقراطیة في إطار معاھدة عدم 

 انتشار األسلحة النوویة

 ۱۰۸ ۱۹ أیلول/سبتمبر ۱۹

GC(63)/RES/13  تطبیق ضمانات الوكالة الدولیة
 للطاقة الذریة في الشرق األوسط

 ۱۱۲ ۲۰ أیلول/سبتمبر ۱۹

GC(63)/RES/14 ۱۱٤ ۲٤ أیلول/سبتمبر ۱۹ شؤون الموظفین 

GC(63)/RES/15 ۱۱۸ ۲٥ أیلول/سبتمبر ۱۹ فحص وثائق اعتماد المندوبین 
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’٥‘ 

 المقررات األخرى

تاریخ االعتماد  العنوان الرقم
)۲۰۱۹( 

بند جدول 
 األعمال

 الصفحة

GC(63)/DEC/1 ۱۱۹ ۱ أیلول/سبتمبر ۱٦ انتخاب الرئیس 

GC(63)/DEC/2 ۱۷و ۱٦ انتخاب نواب الرئیس 
 أیلول/سبتمبر

۱ ۱۱۹ 

GC(63)/DEC/3 ۱۱۹ ۱ أیلول/سبتمبر ۱٦ انتخاب رئیس اللجنة الجامعة 

GC(63)/DEC/4 ۱۷و ۱٦ انتخاب أعضاء إضافیین للمكتب 
 أیلول/سبتمبر

۱ ۱۲۰ 

GC(63)/DEC/5  اعتماد جدول األعمال وتوزیع
 البنود إلجراء المناقشة االستھاللیة

 ۱۲۰ (أ)٥ أیلول/سبتمبر ۱۸

GC(63)/DEC/6 ۱۲۰ (ب)٥ أیلول/سبتمبر ۱۸ تحدید تاریخ اختتام الدورة 

GC(63)/DEC/7  تحدید تاریخ افتتاح الدورة العادیة
 للمؤتمر العامالرابعة والستین 

 ۱۲۱ (ب)٥ أیلول/سبتمبر ۱۸

GC(63)/DEC/8 ۱۲۱ ٥ أیلول/سبتمبر ۱۹ طلب الستعادة حقوق التصویت 

GC(63)/DEC/9  انتخاب أعضاء مجلس المحافظین
 )۲۰۲۱-۲۰۱۹(للفترة 

 ۱۲۱ ۸ أیلول/سبتمبر ۱۹

GC(63)/DEC/10 ۱۲۲ ۱۱ أیلول/سبتمبر ۱۹ تعیین مراجع الحسابات الخارجي 

GC(63)/DEC/11  تعدیل الفقرة ألف من المادة
 الرابعة عشرة من النظام األساسي

 ۱۲۲ ۱۲ أیلول/سبتمبر ۱۹

GC(63)/DEC/12  تعزیز كفاءة وفعالیة عملیة اتخاذ
 القرارات في الوكالة

 ۱۲۲ ۲۲ أیلول/سبتمبر ۱۹

GC(63)/DEC/13  تعدیل المادة السادسة من النظام
 األساسي

 ۱۲۳ ۲۳ أیلول/سبتمبر ۱۹
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’۷‘ 

 الدورة االستثنائیة الثانیة
 القرارات

 

 تاریخ االعتماد العنوان الرقم
)۲۰۱۹( 

بند جدول 
 األعمال

 الصفحة

GC(SPL.2)/RES/1 ۱۲٥ ٤ كانون األول/دیسمبر   ۲ الموافقة على تعیین المدیر العام 

GC(SPL.2)/RES/2  ۱۲٥ ۳ كانون األول/دیسمبر   ۲ اعتماد المندوبینفحص وثائق 

 

 المقررات األخرى

 

تاریخ االعتماد  العنوان الرقم
)۲۰۱۹( 

بند جدول 
 األعمال

 الصفحة

GC(SPL.2)/DEC/1 ۱۲۷ ۱ كانون األول/دیسمبر   ۲ انتخاب الرئیس 

GC(SPL.2)/DEC/2 ۱۲۷ ۱ كانون األول/دیسمبر   ۲ انتخاب نواب الرئیس 

GC(SPL.2)/DEC/3 ۱۲۷ ۱ كانون األول/دیسمبر   ۲ انتخاب رئیس اللجنة الجامعة 

GC(SPL.2)/DEC/4 ۱۲۸ ۱ كانون األول/دیسمبر   ۲ انتخاب أعضاء إضافیین للمكتب 

GC(SPL.2)/DEC/5   اعتمـاد جـدول األعمـال وتوزیع
الـبـنـود إلجـراء الـمـنـــاقشـــــــة  

 االستھاللیة

 ۱۲۸ (أ)۲ كانون األول/دیسمبر   ۲

GC(SPL.2)/DEC/6  ۱۲۸ (ب)۲ كانون األول/دیسمبر   ۲ تحدید تاریخ اختتام الدورة 
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’۹‘ 

 ملحوظة تمھیدیة

ــ  -۱ ن ھذا الكتیِّب القرارات الــــ ــ  ۱٥یتـضمَّ األخرى التي اتخذھا المؤتمر العام في  ۱۳والمقررات الــــ
 ).۲۰۱۹الثالثة والستین (دورتھ العادیة 

ویسـبق القرارات جدول أعمال الدورة لتسـھیل الرجوع إلى بنوده. كما یسـبق عنوان كل قرار رقم   -۲
ة بقرار بعینھ مباـشرة بعد النص على  مـسلـسل یمكن ذكره في حالة االـستـشھاد بھ. وتظھر أي حواٍش خاصـّ

اعتماد القرار، وبند جدول األعمال المتَّصل   الجانب األیسر من الصفحة؛ وعلى الجانب األیمن یرد تاریخ
ة التي اعتُمد فیھا القرار. وتُعَرض بالطریقة ذاتھا المقررات األخرى التي   ارة إلى محضـر الجلـس بھ، وإـش

 اتَّخذھا المؤتمر.

ن   -۳ ام التي تتضـــــمَّ اً إلى جـنب مع المـحاضـــــر الموجزة للمؤتمر الـع وینبغي قراءة ـھذا الكتیـِّب جنـب
 ).GC(63)/OR.8 إلى GC(63)/OR.1من  ئع الجلسات (الوثائقتفاصیل وقا
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’۱۱‘ 

 *)۲۰۱۹جدول أعمال الدورة العادیة الثالثة والستین (

 رقم
 العنوان البند

توزیع البنود 
إلجراء المناقشة 

 االستھاللیة

 العامةالجلسة  انتخاب مسؤولي المؤتمر وتعیین مكتبھ ۱

 الجلسة العامة تأبین المدیر العام الراحل یوكیا أمانو ۲

 الجلسة العامة رسالة من األمین العام لألمم المتـَّحدة ۳

 الجلسة العامة كلمة من المدیر العام بالنیابة ٤

 المكتب الترتیبات الخاصة بالمؤتمر ٥

 الجلسة العامة ۲۰۲۰المساھمات في صندوق التعاون التقني لعام  ٦

 الجلسة العامة ۲۰۱۸المناقشة العامة والتقریر السنوي لعام  ۷

 الجلسة العامة انتخاب أعضاء لمجلس المحافظین ۸

 اللجنة الجامعة ۲۰۱۸البیانات المالیة للوكالة لعام  ۹

 اللجنة الجامعة ۲۰۲۱-۲۰۲۰برنامج الوكالة ومیزانیتھا لعامي  ۱۰

 الجلسة العامة الحسابات الخارجيتعیین مراجع  ۱۱

 اللجنة الجامعة تعدیل الفقرة ألف من المادة الرابعة عشرة من النظام األساسي ۱۲

الجدول النسبي ألنصبة اشتراكات الدول األعضاء في المیزانیة  ۱۳
 ۲۰۲۰العادیة لعام 

 اللجنة الجامعة

 اللجنة الجامعة األمان النووي واإلشعاعي ۱٤

 اللجنة الجامعة األمن النووي ۱٥

 اللجنة الجامعة تعزیز أنشطة التعاون التقني التي تضطلع بھا الوكالة ۱٦

تعزیز أنشطة الوكالة المتعلقة بالعلوم والتكنولوجیا النوویة  ۱۷
 وتطبیقاتھا

 اللجنة الجامعة

______________________ 
 . GC(63)/22الوثیقة  *
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’۱۲‘ 

 اللجنة الجامعة تعزیز فعالیة ضمانات الوكالة وتحسین كفاءتھا ۱۸

تنفیذ اتفاق الضمانات المعقود بین الوكالة وجمھوریة كوریا  ۱۹
 الشعبیة الدیمقراطیة في إطار معاھدة عدم انتشار األسلحة النوویة

 الجلسة العامة

تطبیق ضمانات الوكالة الدولیة للطاقة الذریة في منطقة الشرق  ۲۰
 األوسط

 الجلسة العامة

 الجلسة العامة اإلسرائیلیةالقدرات النوویة  ۲۱

 اللجنة الجامعة تعزیز كفاءة وفعالیة عملیة اتخاذ القرارات في الوكالة ۲۲

 اللجنة الجامعة تعدیل المادة السادسة من النظام األساسي ۲۳

 شؤون الموظفین ۲٤

 التوظیف في أمانة الوكالة(أ)    

 المرأة في األمانة(ب)  

 اللجنة الجامعة

 المكتب وثائق اعتماد المندوبینفحص  ۲٥

تقریر عن المساھمات المعقودة لصندوق التعاون التقني لعام  ۲٦
۲۰۲۰ 

 الجلسة العامة
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’۱۳‘ 

  وثائق إعالمیة

GC(63)/INF/1 ثین في المناقشة العامة  إدراج األسماء في قائمة المتحّدِ

 ۲۰۱۹استعراض التكنولوجیا النوویة لعام  Corr.1وتصویبھا  GC(63)/INF/2الوثیقة 

 ۲۰۱۹استعراض األمان النووي لعام  Corr.1وتصویبھا  GC(63)/INF/3الوثیقة 

GC(63)/INF/4 ۲۰۱۸تقریر التعاون التقني لعام  وملحقھا التكمیلي 

 تمھیدیة للوفودمعلومات  Corr.1وتصویبھا  GC(63)/INF/5الوثیقة 

 بیان االشتراكات المالیة المقدَّمة للوكالة Mod 1وتعدیلھا  GC(63)/INF/6الوثیقة 

GC(63)/INF/7  تقریر عن التدابیر المتخذة لتیسیر تسدید المساھمات
وتقریر عن حالة الدول األعضاء المشاِركة في خطة 

 سداد

GC(63)/INF/8 النووي  رسالة من رئیس الفریق الدولي لألمان
 ۲۰۱۹تموز/یولیھ  ۱۸مؤرخة 

GC(63)/INF/9 قائمة المشاركین 

GC(63)/INF/10  خة وَرَدت  ۲۰۱۹آب/أغسطس  ۳۰نصُّ رسالة مؤرَّ
من سفارة لیبیا/بعثتھا الدائمة في فیینا بشأن استعادة 

 حقوق التصویت
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’۱٥‘ 

 *جدول أعمال الدورة االستثنائیة الثانیة

 رقم
 العنوان البند

توزیع البنود 
إلجراء المناقشة 

 االستھاللیة

 الجلسة العامة انتخاب مسؤولي المؤتمر وتعیین مكتبھ ۱

 المكتب الترتیبات الخاصة بالمؤتمر ۲

 الجلسة العامة فحص وثائق اعتماد المندوبین ۳

 الجلسة العامة الموافقة على تعیین المدیر العام ٤

 

______________________ 
 .GC(SPL.2)/6الوثیقة  *
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’۱۷‘ 

  وثائق إعالمیة

GC(SPL.2)/INF/1 معلومات تمھیدیة للوفود 

GC(SPL.2)/INF/2 البیانات خالل الدورة االستثنائیة الثانیة للمؤتمر العام 

GC(SPL.2)/INF/3 قائمة المشاركین المؤقتة 
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۱ 

 القرارات

GC(63)/RES/1 تأبین المدیر العام الراحل یوكیا أمانو 

 ،إنَّ المؤتمر العام 

 بالحزن لرحیل السید یوكیا أمانو، المدیر العام للوكالة الدولیة للطاقة الذریة، إذ یشعرُ  (أ) 

بالمســاھمة الكبیرة التي قدَّمھا في تعزیز جھود الوكالة إزاء الســالم واألمن الدولیین   وإذ یقرُّ  (ب) 
وفي دعم االســتخدام الســلمي للتكنولوجیات النوویة، خاصــة من خالل شــعار "تســخیر الذرة من أجل 

 السالم والتنمیة"،

بدوره في عمل الوكالة على ـصعید تعزیز التعاون الدولي من خالل المـشروَعین   وإذ یعترفُ  (ج) 
ReNuAL وReNuAL+، 

 في إحیاء ذكرى خدمتھ المتمیزة للوكالة الدولیة للطاقة الذریة، وإذ یرغبُ  (د) 

عن خالص امتنانھ وتقدیره للســــید أمانو لما أبداه من إخالص ألھداف الوكالة ووظائفھا خالل  یعربُ  -۱
 والیتھ المتمیزة والناجحة في منصب المدیر العام؛

 أن یطلق على المختبر المرن القابل للتعدیل التابع لمختبرات زایبرسدورف، والمشیَّد في إطار ویقّررُ  -۲
 ، اسم "مختبرات یوكیا أمانو".ReNuALمشروع 

 ۲۰۱۹أیلول/سبتمبر  ۱٦
 من جدول األعمال ۲البند 

 GC(63)/OR.1ة من الوثیق ۲۸و ۲۷ الفقرتان

GC(63)/RES/2  ۲۰۱۸البیانات المالیة للوكالة لعام 

 إنَّ المؤتمر العام، 
 
 (ب) من الالئحة المالیة،۳-۱۱القاعدة  إذ یضع في االعتبار  
 

 ً وبتقریر مجلس المحافظین   ۲۰۱۸بتقریر مراجع الحسابات الخارجي عن البیانات المالیة للوكالة لعام    یحیط علما
 .۱بشأنھ

__________________ 
 . 3GC(6/(6 الوثیقة  ۱

 ۲۰۱۹أیلول/سبتمبر  ۱۹
 من جدول األعمال ۹البند 

 GC(63)/OR.7من الوثیقة  ۱٤۸الفقرة 
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۲ 

GC(63)/RES/3  ۲۰۲۰المیزانیة العادیة لعام اعتمادات 

 ،إن المؤتمر العام 

 ۲۰۲۰،۱توصیات مجلس المحافظین بشأن المیزانیة العادیة للوكالة لعام  إذ یقبل

یورو  ۳۸۰ ٥٦۳ ۰٦٥، على أساس سعر صرف قدره دوالر واحد للیورو الواحد، مبلغاً قدره یعتمد -۱
عاً على النحو التالي: ۲۰۲۰للوكالة في عام للجزء التشغیلي من نفقات المیزانیة العادیة   ۲موزَّ

 
 یورو    

القوى النوویة ودورة الوقود النووي والعلوم  -۱
 النوویة

٤۱ ۲٤۱  ٦۹۱  

۲٤ التقنیات النوویة من أجل التنمیة وحمایة البیئة -۲  ۱۱٤ ۲۸۰   

۸۹۰ ۳۷ األمان واألمن النوویان -۳  ۰۱۸   

۹۰۷ ۱٤۸ التحقُّق النووي -٤  ۰۳۹   

  ۹٥٥ ۳۷٦ ۸۱ الخدمات الخاصة بالسیاسات والتنظیم واإلدارة -٥

٦۲ إدارة التعاون التقني ألغراض التنمیة -٦  ۷۳۱ ٤۱٤  

۲۷۱ ٤۳۳ ۳۷۷ المجموع الفرعي للبرامج الرئیسیة     

إیرادات األعمال المنفَّذة لحساب آخرین القابلة  -۷
 لالسترداد

۳ ۹۲۱  ۳٥۳  

۰۳۸ المجموع    ٥٦۳ ٦٥۰   

 
ــق   ــ على أن تكون المبالغ المدَرجة في أبواب المیزانیة موضع تسویة، وفقاً لصیغة التسویة الواردة فــــي الملحــ

 ، من أجل مراعاة تغیُّرات أسعار الصرف أثناء العام؛۱-ألف

ر -۲ ل االعتماد السابق الذكر، بعد خصم ما یلي: یُقّرِ  أن یَموَّ
 )؛۷إیرادات األعمال المنفَّذة لحساب آخرین القابلة لالسترداد (باب المیزانیة  •
 یورو؛ ٥٥۰ ۰۰۰وإیرادات متنوعة أخرى بمبلغ  •

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ./2GC(63)الوثیقة  ۱
  برامج الوكالة الرئیسیة. ٦-۱ تمثِّل أبواب المیزانیة ۲
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۳ 

للیورو الواحد، بمبلغ   دوالر واحدمن اشـتراكات الدول األعضـاء، المحسـوبة على أسـاس سـعر صـرف قدره 
دوالراً أمریكـیاً)، وفـقاً  ٥۳ ٤۲۸ ٥٦۱یورو ـباإلضـــــاـفة إلى  ۳۲۳ ٤٥٥ ۱٥۱یورو ( ۳۷٦ ۸۸۳ ۷۱۲ـقدره 

 ؛GC(63)/RES/6ؤتمر العام في القرار للجدول النسبي ألنصبة االشتراكات الذي حدَّده الم

ا قــدره  یعتمــد -۳ ، على أســــــاس ســـــعر صـــــرف قــدره دوالر أمریكي واحــد للیورو الواحــد، مبلغــً
ــمالي من نفقات المیزانیة العادیة للوكالة في عام  ٦ ۱۰۲ ۰۰۰ عاً على النحو  ۲۰۲۰یورو للجزء الرأسـ ، موزَّ
 :۱التالي

 یورو    

الوقود النووي والعلوم القوى النوویة ودورة  -۱
 النوویة

-    

۳٤۰ ۲ التقنیات النوویة من أجل التنمیة وحمایة البیئة -۲  ۰۰۰  

٥۰۳  األمان واألمن النوویان -۳  ۰۰۱   

۱۷۰ ۱ التحقُّق النووي -٤  ۰۰۰  

۰۰۹ ۷٤٥ ۲ الخدمات الخاصة بالسیاسات والتنظیم واإلدارة -٥   

    - ألغراض التنمیةإدارة التعاون التقني  -٦

۰۲۱ ٦ المجموع    ۰۰۰  

 
ــق   ــ على أن تكون المبالغ المدَرجة في أبواب المیزانیة موضع تسویة، وفقاً لصیغة التسویة الواردة فــــي الملحــ

 ، من أجل مراعاة تغیُّرات أسعار الصرف أثناء العام؛۲-ألف

ر -٤ ل االعتمادات المذكورة ســابقاً من اشــتراكات الدول األعضــاء، المحســوبة على أســاس  یقّرِ أن تموَّ
یورو  ٦ ۰٦۲ ٦۷٤یورو ( ٦ ۱۰۲ ۰۰۰ســعر صــرف قدره دوالر أمریكي واحد للیورو الواحد، بمبلغ قدره 

ده المؤتمر العام  دوالراً أمریكیاً)، وفقاً للجدول النسـبي ألنصـبة االشـتراكات الذي حدَّ  ۳۹ ۳۲٦باإلضـافة إلى 
 ؛GC(63)/RES/6في القرار 

 بتحویل الجزء الرأسمالي من المیزانیة العادیة إلى صندوق االستثمارات الرأسمالیة الرئیسیة؛ یأذن -٥

ل المدیر العام فیما یلي: -٦  یخّوِ
،  ۲۰۲۰أن یرتبط بمـصروفات باإلـضافة إلى المـصروفات المعتمدة في المیزانیة العادیة لعام  -أ

ل المخصــصــات ذات الصــلة ألّيٍ من الموظَّفین المعنیِّین وجمیع التكالیف  شــریط ة أن تُموَّ
األخرى بصـــــورة كلِّـیة من إیرادات المبیـعات أو األعـمال الُمضـــــطلَع بـھا لحســـــاب اـلدول  
األعـضاء أو المنظَّمات الدولیة، أو من الھبات المقدَّمة للبحوث، أو من المـساھمات الخاـصة،  

 ؛۲۰۲۰ى خارجة عن المیزانیة العادیة لعام أو من مصادر أخر

افظین، تحویالت بین مختلف األبواب   -ب ة مجلس المـح د الحصـــــول على موافـق أن یُجري، بـع
 أعاله. ۳و ۱المدَرجة في الفقرتین 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .۲انظر الحاشیة  ۱
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 الملحق 
 االعتمادات المخصصة للجزء التشغیلي من  -۱-ألف

 ۲۰۲۰المیزانیة العادیة في عام 

 معادلة التسویة بالیورو

    

   دوالر أمریكي    یورو       

القوى النوویة ودورة الوقود النووي والعلوم  -۱
 النوویة

  
۳٥ ۱٥٦ ۸٥۰    ) + ٥٦ ٦۲  ٦۰٦ س) /    

التنمیة وحمایة التقنیات النوویة من أجل  -۲
 البیئة

  
۳۷ ۳٤٤ ۹۰٦ س) /  ٤۷۳ ۷٦۹ ٤ + (     

۰۳   األمان واألمن النوویان -۳  ۳۷٥ ۰۳٤    ) + ٦ ۷۱۳ ۰۸٤ س) /    

٥۲۱   التحقُّق النووي -٤  ۹۰۳  ۸۹٥   ) + ۳۲ س) /  ٤۹٥ ۳۹۹   

الخدمات الخاصة بالسیاسات والتنظیم  -٥
 واإلدارة

  
۷۳ ۰۳۰  ۱۰٦ س) /  ۳٥٤ ۳٤٦ ۸ + (     

۱۲٦ ۷۸۸ ۲۲   إدارة التعاون التقني ألغراض التنمیة -٦    ) + ۳ ۲۹٤ س) /  ۷۹۳   

٤۲۳   المجموع الفرعي للبرامج الرئیسیة    ٥۰۰  ۱٥۱   ) + ٥۳ ۸۲٤ س) /  ٥٦۱   

إیرادات األعمال المنفَّذة لحساب آخرین  -۷
 القابلة لالسترداد

  
۳ ۹۲۱ س) /    - + (   ۳٥۳   

۷۲۳   المجموع    ۱۳٤ ٤۰٥    ) + ٥۳ ۸۲٤ س) /  ٥٦۱   

 
 .۲۰۲۰س = متوسط سعر صرف الدوالر مقابل الیورو الذي سیُطبَّق على نطاق األمم المتحدة خالل عام   مالحظة:
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٥ 

 الملحق 
 االعتمادات المخصصة للجزء الرأسمالي من -۲-ألف

 ۲۰۲۰المیزانیة العادیة في عام 

 
 معادلة التسویة بالیورو 

              
   دوالر أمریكي   یورو      

القوى النوویة ودورة الوقود النووي والعلوم  -۱
 النوویة

  
س)/    - + (    -  

التقنیات النوویة من أجل التنمیة وحمایة  -۲
 البیئة

  
۱ ۹۹٦ ٤۷٤  ) +  ۳۹ ٦۲۳   

س)/  

   األمان واألمن النوویان -۳
 ٥۰۳  ۰۰۱ س)/    - + (    

۱۷۰ ۱   التحقُّق النووي -٤  ۰۰۰  + ) س)/    -   

الخدمات الخاصة بالسیاسات والتنظیم  -٥
 واإلدارة

  
۲ ۷٤٥ ۰۰۹   ) + -    

س)/  

س)/    - + (    -   إدارة التعاون التقني ألغراض التنمیة -٦  

۲٦۰ ٦   المجموع    ٦۷٤  ) +  ۳۹ ٦۲۳ س)/    

نطاق األمم المتحدة خالل س = متوسط سعر صرف الدوالر مقابل الیورو الذي سیُطبَّق على  مالحظة:
 .۲۰۲۰عام 

 ۲۰۱۹أیلول/سبتمبر  ۱۹
 من جدول األعمال ۱۰البند 

   GC(63)/OR.7الوثیقة من  ۱٤۹الفقرة 

GC(63)/RES/4  ۲۰۲۰تخصیص الموارد لصندوق التعاون التقني لعام 

 ،إن المؤتمر العام 

ر مجلس المحـافظین في حزیران/یونیـھ  إذ یشـــــیر  (أ) بـأن یوصـــــي بـالمبلغ   ۲۰۱۹إلى مقرَّ
یورو للمـساھمات الطوعیة في ـصندوق الوكالة  ۸۸ ۰٦۱ ۰۰۰المـستھَدف لـصندوق التعاون التقني البالغ 

 ،۲۰۲۰للتعاون التقني لعام 

 توصیة المجلس السابقة الذكر، وإذ یقبل (ب)

ر -۱ ــتھدف  یقّرِ ــندوق التعاون  ۲۰۲۰فیما یخص عام أن یكون المبلغ المس ــاھمات الطوعیة في ص للمس
 یورو؛ ۸۸ ۰٦۱ ۰۰۰التقني 
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صو -۲ یورو من أجل برنامج الوكالة للتعاون التقني لعام  ۸۸ ۰٦۱ ۰۰۰مسـاھمات بالیورو تبلغ  یُخصـِّ
 ؛۲۰۲۰

ً للفقرة وا ۲۰۲۰جمیع الدول األعضاء على أن تقِدّم مساھمات طوعیة لعام  یحثُّ و -۳ و من المادة طبقا
ً للفقرة  ، بصیغتھ المعدَّلة بالقرار GC(V)/RES/100من قراره  ۲ الرابعة عشرة من النظام األساسي، أو طبقا

GC(XV)/RES/286 من أول ھذین القرارین، حسب االقتضاء. ۳ ، أو طبقاً للفقرة 

 ۲۰۱۹أیلول/سبتمبر  ۱۹
 من جدول األعمال ۱۰البند 

   GC(63)/OR.7الوثیقة من  ۱٤۹الفقرة 

GC(63)/RES/5  ۲۰۲۰صندوق رأس المال العامل لعام 

 ،إن المؤتمر العام 

 ،۲۰۲۰توصیات مجلس المحافظین بشأن صندوق رأس المال العامل للوكالة لعام  إذ یقبل

ــندوق رأس المال العامل للوكالة لعام  یوافق -۱ ــتوى ص  ۱٥ ۲۱۰ ۰۰۰بمبلغ  ۲۰۲۰على أن یكون مس
 یورو؛

رو -۲ طبقاً لما یتـصل بذلك من أحكام   ۲۰۲۰أن یجري تمویل الـصندوق وإدارتھ واـستخدامھ في عام  یقّرِ
 ۱الالئحة المالیة للوكالة؛

ل -۳ م من أموال الصــندوق ســُ ل المدیر العام بأن یقّدِ یورو في أي وقت من  ٥۰۰ ۰۰۰فاً ال تتجاوز ویخِوّ
د لھا أموال في المیزانیة   ــَ ــطة وافق علیھا مجلس المحافظین ولم تُرصـ ــاریع أو أنشـ أجل التمویل المؤقَّت لمشـ

 العادیة؛

م إلى مجلس المحافظین بیانات بالُسلف المقدَّمة من الصندوق طبقاً للتخویل   یطلبو -٤ إلى المدیر العام أن یقّدِ
 أعاله. ۳نوح لھ في الفقرة المم

__________________ 
 . INFCIRC/8/Rev.4الوثیقة  ۱

 ۲۰۱۷أیلول/سبتمبر  ۱۹
 من جدول األعمال ۱۰البند 

   GC(63)/OR.7الوثیقة من  ۱٤۹الفقرة 

GC(63)/RES/6  الجدول النسبي ألنصبة اشتراكات الدول األعضاء في المیزانیة
 ۲۰۲۰العادیة لعام 

 ،المؤتمر العام إنَّ 
   ،۱المبادئ التي وضعھا لتقدیر اشتراكات الدول األعضاء في المیزانیة العادیة للوكالة إذ یطبِّق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بصــــیغـتھ المـعّدلة   GC(39)/RES/11، والقرار  GC(XXI)/RES/351بصــــیغـتھ المـعدَّـلة ـبالقرار   GC(III)/RES/50بموـجب القرار   ۱

  .GC(47)/RES/5والقرار  GC(44)/RES/9بالقرار 
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۷ 

ر -۱ أن تكون المعدَّالت األسـاسـیة الفردیة والجدول الناتج عنھا ألنصـبة اشـتراكات الدول األعضـاء  یُقّرِ
 بھذه الوثیقة؛ ۱طبقاً لما یرد في المرفق  ۲۰۲۰في المیزانیة العادیة للوكالة لعام 

رویُ  -۲ من الالئحة المالیة، أن على أي دولة تصــبح عضــواً في الوكالة خالل  ۰۹۲-٥، عمالً بالقاعدة قّرِ
 أن تدفع ما یلي حسب االقتضاء: ۲۰۲۰أو في عام  ۲۰۱۹الفترة المتبقیة من عام 

 ۰٤-۷دة ــــ لصندوق رأس المال العامل، وفقاً للقاع –على قسط واحد أو على أقساط  –سلفة  (أ) 
 ؛۲حة المالیةمن الالئ

ً  ب)( ً للمبادئ  –على قسط واحد أو على أقساط  –واشتـراكا في المیزانیة العادیة للوكالة، وفقا
المؤتمر العام من أجل تقدیر أنصبة االشتراكات المقّررة على الدول  والترتیبات التي أرساھا

 األعضاء.

__________________ 
 . INFCIRC/8/Rev.4وثیقة  ۲
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۸ 

 

 ۱المرفق  
 ۲۰۲۰جدول األنصبة المقررة لعام  

  الدولة العضو
المعدل 
 األساسي

٪ 
 النصیب 

٪ 
 

 أنصبة االشتراكات المقررة
 في المیزانیة العادیة 

 دوالر + یورو 
          

٥۲۷ ۷  ۲٫۳٤٥  ۲٫۳۱٤  االتحاد الروسي  ٥۳٦   ۱ ٥٥۲  ۲۸٦     
۹۲  ۰٫۰۰۹  ۰٫۰۱۰  إثیوبیا  ۲۰۹    ٤ ۷۸٥    

۳۲    ۸۸۸ ۱٤۷  ۰٫۰٤٥  ۰٫۰٤۷   أذربیجان  ۸۳٦    
۰٤۷   ۷٥۷ ۸۹۹ ۲  ۰٫۸۸۰  ۰٫۸۸۰  األرجنتین  ٥۱۸    

۲٦  ۰٫۰۱۹  ۰٫۰۲۰  األردن  ۹۳۱   ۰۱  ۱٤۳    
٦۰۲ ۲۲  ۰٫۰۰۷  ۰٫۰۰۷  أرمینیا    ۳ ۰٥٥     
۲۹۹ ۲  ۰٫۰۰۱  ۰٫۰۰۱   إریتریا     ٤۷۹    
٤۲۲ ۸۹٤ ٦  ۲٫۰۹۳  ۲٫۰٦٥   إسبانیا     ۱ ۲۰۱  ۳۲۷     

۱۰۱ ۷  ۲٫۱٥٦  ۲٫۱۲۷  أسترالیا  ۱٥۲    ۱ ۱٥٤ ۲۳۷     
۳۲٤ ۱۱٦  ۰٫۰۳٥  ۰٫۰۳۷  إستونیا    ۱۸ ۷٦٤    

۲٥۷ ۱  ۰٫٤۷۷  ۰٫٤۷۱   إسرائیل  ٤۸٥٥    ٦۲  ۳۲٦     
٦۹۰ ۱   ٥۹۱ ٦  ۰٫۰۰۲  ۰٫۰۰۲  إسواتیني     
۰۳٥ ۳    ۹٤٤ ۲۰  ۰٫۰۰٦  ۰٫۰۰۷   أفغانستان     
۲٤۲  ۰٫۰۷۳  ۰٫۰۷۷  إكوادور  ۸٥۲    ۳۹ ٥۱۰     

٥۲  ۰٫۰۰۸  ۰٫۰۰۸  ألبانیا  ۲۱۷    ٥ ٤۷۰     
۱۲۲ ٥٦٤ ۱۹  ٥٫۹۳۹  ٥٫۸٦۰  ألمانیا    ۳ ۰۱۸  ۳٥٤    

۱۲۳    ۷۹٤ ۹۷۹ ۱  ۰٫٦۰۱  ۰٫٥۹۳   اإلمارات العربیة المتحدة  ۸۳٥    
٦۹۰ ۱    ٥۹۱ ٦  ۰٫۰۰۲  ۰٫۰۰۲   أنتیغوا وبربودا     

۲٦٤ ۱  ۰٫٤۹۸  ۰٫٥۲۲  إندونیسیا  ۰۲٥    ٦٤۲  ۲۷۳     
۹۲  ۰٫۰۰۹  ۰٫۰۱۰  أنغوال  ۲۰۹    ٤ ۷۸٥    

۷٦۲  ۰٫۰۸٤  ۰٫۰۸٤  أوروغواي  ۷۹٤٤   ٥ ۹۱۳    
۱۲۷ ۱٥    ٥٤۳ ۹۷  ۰٫۰۳۰  ۰٫۰۳۱   أوزبكستان     

۳۲  ۰٫۰۰۷  ۰٫۰۰۸  أوغندا  ۹۳٦   ۳ ۸۲۸     
۰٦۰ ۱۷۳  ۰٫۰٥۲  ۰٫۰٥٥  أوكرانیا    ۷۲  ۸۹٤    
٥۲۰ ۱  ۰٫۳٦٥  ۰٫۳۸۳  )اإلسالمیة-جمھوریة(إیران   ۰۱۳    ۱۹٤ ۳۸۲     
۲۷٥ ۱۹۳   ۸۸٤ ۱۹۱ ۱  ۰٫۳٦۲  ۰٫۳٥۷  آیرلندا     
۰۹  ۰٫۰۲۷  ۰٫۰۲۷  آیسلندا  ۱۳۹   ۱٤ ۲٦٥     
۰۱  ۳٫۲۲٥  ۳٫۱۸۲  إیطالیا  ۳۲٦  ٤٤۳   ۱ ٦۲۷  ۹٤٤    

۲۳  ۰٫۰۱۰  ۰٫۰۱۰  بابوا غینیا الجدیدة  ۲۹٥    ٥ ۳٤۷    
۷۰٦ ۷   ۱۹۹ ٤۷  ۰٫۰۱٤  ۰٫۰۱٥  باراغواي     

٦۸۲ ۳٤۹  ۰٫۱۰٦  ۰٫۱۱۱  باكستان    ٥٦ ۹٤۲     
۹٥۲ ۳  ۰٫۰۰۱  ۰٫۰۰۱   باالو     ٥۳٥    

٥۲   ۱٦۹ ۱٥۸  ۰٫۰٤۸  ۰٫۰٤۸  البحرین  ٦٦٥    
۱۲٤ ۳٤۸ ۹  ۲٫۸۳۷  ۲٫۸۳۷  البرازیل    ۱ ٥۱٦ ۸۸٤    
۳۲  ۰٫۰۰۷  ۰٫۰۰۷  بربادوس  ٦٦۰    ۳ ۷٤۳    
۰۱۱ ۱  ۰٫۳۳۷  ۰٫۳۳۷  البرتغال  ٤۷٥   ۰۱۸  ۱۸٦    

۸٤۰ ۷۹  ۰٫۰۲٤  ۰٫۰۲٤  بروني دار السالم    ۲۱  ۲۸۳     
۸۲٤   ٤۹٥ ٦۳۷ ۲  ۰٫۸۰۱  ۰٫۷۹۰  بلجیكا  ۰۷٥     
    ۳۱٤ ۲۲   ٤٤۸ ۱۳۸  ۰٫۰٤۲  ۰٫۰٤٤  بلغاریا

۷۰٥   ۱٤۷ ۳  ۰٫۰۰۱  ۰٫۰۰۱  بلیز     
۹۲  ۰٫۰۰۹  ۰٫۰۱۰  بنغالدیش  ۲۰۹    ٤ ۷۸٥    

۰۲۳ ۱۳٥  ۰٫۰٤۱  ۰٫۰٤۳  بنما    ۱۲  ۷۰۸     
    ٤۳٦ ۱   ۹۷٦ ۸  ۰٫۰۰۳  ۰٫۰۰۳  بنن

۰٤  ۰٫۰۱۲  ۰٫۰۱۳  بوتسوانا  ٥۰۹    ٥ ٦۹۳    
    ٤۳٦ ۱    ۹۷٦ ۸  ۰٫۰۰۳  ۰٫۰۰۳   بوركینا فاسو

۲۹۹ ۲  ۰٫۰۰۱  ۰٫۰۰۱  بوروندي    ٤۷۹    
۲٦۱ ۳٤  ۰٫۰۱۰  ۰٫۰۱۱   البوسنة والھرسك     ٥ ٥۷۹    

۹۲٤ ۲  ۰٫۷۳٦  ۰٫۷۷۲  بولندا  ۰۱٤    ۳۹۱ ٥۱۹    
۷۰٦ ۷   ۱۹۹ ٤۷  ۰٫۰۱٤  ۰٫۰۱٥  المتعددة القومیات) -بولیفیا (دولة      

٤٤۰ ۷٤   ۳۹۷ ٤٥۹  ۰٫۱۳۹  ۰٫۱٤٦  بیرو     
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۳۲    ۸۸۸ ۱٤۷  ۰٫۰٤٥  ۰٫۰٤۷   بیالروس  ۸۳٦    
۸۲۹  ۰٫۲۸۱  ۰٫۲۹٥  تایلند  ۳۳۲    ۱٤۹ ۹۰٦     

٥۰۱  ۰٫۰۳۲  ۰٫۰۳۲  تركمانستان  ٤٤٦   ۱۷ ۰۱۱     
۰۱٥ ٤  ۱٫۲٥۸  ۱٫۳۱۹  تركیا  ٥۰۳    ٦٦۸ ۰۹۳     

٥۲۱  ۰٫۰۳۸  ۰٫۰۳۸  ترینیداد وتوباغو  ۱۷۲    ۲۰ ۳۱۸    
    ۹۱٤ ۱   ۹٦۸ ۱۱  ۰٫۰۰٤  ۰٫۰۰٤  تشاد

    ۹٥۷   ۹۸٤ ٥  ۰٫۰۰۲  ۰٫۰۰۲  توغو
۲۱    ٥۱۷ ۷٥  ۰٫۰۲۳  ۰٫۰۲٤   تونس  ۱۷۱    

٥۲  ۰٫۰۰۸  ۰٫۰۰۸  جامایكا  ۲۱۷    ٥ ٤۷۰     
۲۱  ۰٫۰۰٤  ۰٫۰۰٤   الجبل األسود  ٥۸۷    ۲ ۹۰۲     

۲٤۹ ٤۱۸  ۰٫۱۲۷  ۰٫۱۳۳  الجزائر    ٦۷ ٤٥۱    
۱۸۰ ٥٦  ۰٫۰۱۷  ۰٫۰۱۷  البھاماجزر     ۹ ۰۹۰     

۷۰٥   ۱٤۷ ۳  ۰٫۰۰۱  ۰٫۰۰۱  جزر مارشال     
۲۹۹ ۲  ۰٫۰۰۱  ۰٫۰۰۱   جمھوریة أفریقیا الوسطى     ٤۷۹    

٥۸۲ ۹۸٥  ۰٫۲۹۹  ۰٫۲۹۹  الجمھوریة التشیكیة    ۱٥۹ ۸٦۸    
۰۱٦  ۰٫۰٤۹  ۰٫۰٥۱  الجمھوریة الدومینیكیة  ٤۷٥   ٤۲  ۸٦٥    

۲٦۱ ۳٤  ۰٫۰۱۰  ۰٫۰۱۱   الجمھوریة العربیة السوریة     ٥ ٥۷۹    
۹۲  ۰٫۰۰۹  ۰٫۰۱۰  جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة  ۲۰۹    ٤ ۷۸٥    

۹۲  ۰٫۰۰۹  ۰٫۰۱۰  جمھوریة تنزانیا المتحدة  ۲۰۹    ٤ ۷۸٥    
    ۱۳٥ ۱٦٦ ۱   ۷۸٤ ۱۸٦ ۷  ۲٫۱۸۱  ۲٫۱۸۱  جمھوریة كوریا
۰۹٦ ۱٤  ۰٫۰۰٥  ۰٫۰۰٥   الدیمقراطیة الشعبیةجمھوریة الو      ۲ ۲۳۹     

۰٤٤ ۹  ۰٫۰۰۳  ۰٫۰۰۳  جمھوریة مولدوفا    ۱ ۱۲٥     
٤۲۸  ۰٫۲٥۰  ۰٫۲٦۲  جنوب أفریقیا  ۳۹۷   ۲۱۳  ۸۷۳    

٥۲  ۰٫۰۰۸  ۰٫۰۰۸  جورجیا  ۲۱۷    ٥ ٤۷۰     
۲۹۹ ۲  ۰٫۰۰۱  ۰٫۰۰۱  جیبوتي    ٤۷۹    

۸۹۲   ٤۷۸ ۷۷۹ ۱  ۰٫٥٤۰  ۰٫٥۳۳  الدانمرك  ۲۷۲     
۹٥۲ ۳  ۰٫۰۰۱  ۰٫۰۰۱   دومینیكا     ٥۳٥    

    ٤۳٦ ۱   ۹۷٦ ۸  ۰٫۰۰۳  ۰٫۰۰۳  رواندا
    ۳٥۸ ۹٦    ۸٤٦ ٥۹۷  ۰٫۱۸۱  ۰٫۱۹۰   رومانیا
٦۲  ۰٫۰۰۸  ۰٫۰۰۹   زامبیا  ۸۲۹     ٤ ۷۰۳     

    ٥۳٥ ۲   ۷۳۳ ۱٥  ۰٫۰۰٥  ۰٫۰۰٥  زمبابوي
٦۹۰ ۱    ٥۹۱ ٦  ۰٫۰۰۲  ۰٫۰۰۲   مارینوسان      

۹٥۲ ۳  ۰٫۰۰۱  ۰٫۰۰۱  سانت فنسنت وجزر غرینادین    ٥۳٥    
۹٥۲ ۳  ۰٫۰۰۱  ۰٫۰۰۱  سانت لوسیا    ٥۳٥    
۲۱۳  ۰٫۰٤۰  ۰٫۰٤۲  سري النكا  ۱٥٥   ۱۲  ۱۰۳     
۲٦۱ ۳٤  ۰٫۰۱۰  ۰٫۰۱۱  السلفادور    ٥ ٥۷۹    
۲٤٦  ۰٫۱٤۰  ۰٫۱٤۷  سلوفاكیا  ٥٤٤   ۷٥٥ ٤۱    
٤۳۲  ۰٫۰۷٤  ۰٫۰۷۳  سلوفینیا  ۷۱۷   ۳۹ ٦۱۹    

۹۲۱ ٥٥۹ ۱  ۰٫٤۷۳  ۰٫٤٦۷  سنغافورة    ٥۳۲  ٤٥۱    
۰۳٥ ۳   ۹٤٤ ۲۰  ۰٫۰۰٦  ۰٫۰۰۷  السنغال     
۹۲  ۰٫۰۰۹  ۰٫۰۱۰  السودان  ۲۰۹    ٤ ۷۸٥    
٦٥۲ ۹۱۱ ۲  ۰٫۸۸٤  ۰٫۸۷۲  السوید    ٤۷۳ ٥٤۲     

۱۰٦   ۱۷۷ ٦۹۹ ۳  ۱٫۱۲۳  ۱٫۱۰۸  سویسرا  ۳۳۸    
۲۹۹ ۲  ۰٫۰۰۱  ۰٫۰۰۱   سیرالیون     ٤۷۹    

٦۹۰ ۱   ٥۹۱ ٦  ۰٫۰۰۲  ۰٫۰۰۲  سیشیل     
۹۱۲ ۱  ۰٫۳۹۲  ۰٫۳۹۲  شیلي  ۹۰۷    ۹۲۰  ٥۹٤    

    ٦۹۳ ۱۳   ۹٥۷ ۸٤  ۰٫۰۲٦  ۰٫۰۲۷  صربیا
    ٥۸۹ ۸٥۸ ٥   ۹۹۸ ۳٤۸ ۳٦  ۱۱٫۰۲۱  ۱۱٫٥٥۲  الصین

۲۱  ۰٫۰۰٤  ۰٫۰۰٤  طاجیكستان  ٥۸۷   ۲ ۹۰۲     
۰۳۹  ۰٫۱۱۸  ۰٫۱۲٤  العراق  ۱۷۳   ۲٦  ۸۸۷    
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    ۳٤۹ ٥۹   ۷٦٥ ۳٦٥  ۰٫۱۱۱  ۰٫۱۱۱  ُعمان
    ٤۸٦ ۷   ۱۳۳ ٤٦  ۰٫۰۱٤  ۰٫۰۱٤  غابون

۲٥۰ ٤٤  ۰٫۰۱۳  ۰٫۰۱٤   غانا     ۷ ۱۰۱     
۹٥۲ ۳  ۰٫۰۰۱  ۰٫۰۰۱  غرینادا    ٥۳٥    

۰۱۱  ۰٫۰۳۳  ۰٫۰۳٥  غواتیماال  ۰۱۳    ۱۷ ۰۷٥     
٦۹۰ ۱   ٥۹۱ ٦  ۰٫۰۰۲  ۰٫۰۰۲  غیانا     

۲۹۹ ۲  ۰٫۰۰۱  ۰٫۰۰۱  فانواتو    ٤۷۹    
۲٤٦ ۲۲۲ ۱٤  ٤٫۳۱۷  ٤٫۲٦۰  فرنسا    ۲ ۳۱۱ ۹۹۹    
۹۰۹ ۹۹    ۸۷۱ ٦۱۹  ۰٫۱۸۸  ۰٫۱۹۷   الفلبین     

٥۰۰ ۳٥٥   ٥۸۹ ۲۰۲ ۲  ۰٫٦٦۸  ۰٫۷۰۰  البولیفاریة -فنزویال، جمھوریة      
۲۳٥ ۱  ۰٫٤۱۰  ۰٫٤۰٥   فنلندا  ۱۳۷    ۱۹۲  ۳۰۸     
٤۰٦ ۱   ۸۸٦ ۹  ۰٫۰۰۳  ۰٫۰۰۳  فیجي     

۱۲۲  ۰٫۰٦۷  ۰٫۰۷٤  فییت نام  ۷۰٤    ۳٤ ٥۱۱    
    ۹۹٦ ۱۸    ۸٥۳ ۱۱٦  ۰٫۰۳٥  ۰٫۰۳٥   قبرص

٤۰۹  ۰٫۲۷٥  ۰٫۲۷۱  قطر  ۷٦٤   ۱٤۷ ۷۸۰     
۹۳۲ ٦  ۰٫۰۰۲  ۰٫۰۰۲  قیرغیزستان    ۱ ۱٤۰     
۰٦۰ ٥۳۸  ۰٫۱٦۳  ۰٫۱۷۱   كازاخستان     ۸٦ ۳۲۷     
۸٦۰ ٦   ۷٥۹ ۳۷  ۰٫۰۱۱  ۰٫۰۱۲  الكامیرون     

    ٥٤۳   ۳۳۷ ۳  ۰٫۰۰۱  ۰٫۰۰۱  الكرسي الرسولي
۲۳۲  ۰٫۰۷۱  ۰٫۰۷٤  كرواتیا  ۸٤٥   ۳۷ ۹۲٥     
۲۹٥ ۱۷  ۰٫۰۰٥  ۰٫۰۰٦  كمبودیا    ۲ ۸۷۱    

۷۲٤ ۱   ۸۷۱ ۷۸۳ ۸  ۲٫٦٦٦  ۲٫٦۳۱  كندا  ۳۰۹     
۲٤۲  ۰٫۰۷۳  ۰٫۰۷۷  كوبا  ۸٥۲    ۳۹ ٥۱۰     

۸٦۰ ٦   ۷٥۹ ۳۷  ۰٫۰۱۱  ۰٫۰۱۲  كوت دیفوار     
۰۳   ۷۹٤ ۱۸۸  ۰٫۰٥۷  ۰٫۰٦۰  كوستاریكا  ۹۲٤     

۰۱٤   ٥۹٦ ۸۷۱  ۰٫۲٦٤  ۰٫۲۷۷  كولومبیا  ۰٤۸     
۸۲۰ ۳    ۷۷۱ ۱۹  ۰٫۰۰٦  ۰٫۰۰٦   الكونغو     
۷۰۸  ۰٫۲٤٥  ۰٫۲٤۲  الكویت  ۹٤۳   ۱۳۱ ۰۳٤     

۲۷  ۰٫۰۲۲  ۰٫۰۲۳  كینیا  ۳۷۱   ۱۱ ٦٦٥    
۲۲۸ ۲۲   ٥۹٥ ۱٤۱  ۰٫۰٤۳  ۰٫۰٤٥  التفیا     
۲۲۸ ۲۲   ٥۹٥ ۱٤۱  ۰٫۰٤۳  ۰٫۰٤٥  لبنان     

۰۳  ۰٫۰۰۹  ۰٫۰۰۹  لختنشتاین  ٤۳۰    ٤ ۸۸٤    
۱۳۲  ۰٫۰٦٥  ۰٫۰٦٤  لكسمبرغ  ٦۷٥   ۳٤ ۷۳٥    

۰٥٦ ۹٥  ۰٫۰۲۹  ۰٫۰۲۹   لیبیا     ۱٦ ٥۰٥     
۲۹۹ ۲  ۰٫۰۰۱  ۰٫۰۰۱  لیبیریا    ٤۷۹    
۱۳۲  ۰٫۰٦٥  ۰٫۰٦۸  لیتوانیا  ۹٦٦   ۳٤ ٤۸۷    
۲۹۹ ۲  ۰٫۰۰۱  ۰٫۰۰۱  لیسوتو    ٤۷۹    
۲٥  ۰٫۰۱٦  ۰٫۰۱٦  مالطة  ۳۲۷    ۸ ٥٥٥    
    ۹۱٤ ۱   ۹٦۸ ۱۱  ۰٫۰۰٤  ۰٫۰۰٤  مالي

۰۸۰ ۱  ۰٫۳۲۸  ۰٫۳۲۸  مالیزیا  ۸۱۸   ۱۷٥ ۳۷٤    
    ۹۱٤ ۱   ۹٦۸ ۱۱  ۰٫۰۰٤  ۰٫۰۰٤  مدغشقر

۳٤۲ ٥٦۳  ۰٫۱۷۱  ۰٫۱۷۹  مصر    ۰۹  ۷۷۹    
٦۲   ۷٦۷ ۱٦٦  ۰٫۰٥۱  ۰٫۰٥۳  المغرب  ۸۷۹    

٦۰۲ ۲۲  ۰٫۰۰۷  ۰٫۰۰۷  مقدونیا الشمالیة    ۳ ۰٥٥     
۹٥۰ ٤  ۱٫۲٤۳  ۱٫۲٤۳  المكسیك  ٦۰۹    ٦ ٦٦٤۰٦     
    ۹٥۷    ۹۸٤ ٥  ۰٫۰۰۲  ۰٫۰۰۲   مالوي

۳۰٦   ۹٦۱ ۷۱٦ ۳  ۱٫۱۲۸  ۱٫۱۲۸  المملكة العربیة السعودیة  ۱۱۷    
۰۱۷ ٦۷۳ ۱٤  ٤٫٤٥٤  ٤٫۳۹٥  المملكة المتحدة لبریطانیا العظمى وآیرلندا الشمالیة    ۲ ۳۸٦ ٥۷۲     

    ٥۳٥ ۲   ۷۳۳ ۱٥  ۰٫۰۰٥  ۰٫۰۰٥  منغولیا
    ۹٥۷    ۹۸٤ ٥  ۰٫۰۰۲  ۰٫۰۰۲   موریتانیا
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 .۲۰۲۱-۲۰۲۰برنامج الوكالة ومیزانیتھا للفترة  المعنونة GC(63)/2[أ]   انظر الوثیقة 

 
 ۲۰۱۹أیلول/سبتمبر  ۱۹

 من جدول األعمال ۱۳البند 
 GC(63)/OR.7من الوثیقة  ۱٥۱الفقرة 

GC(63)/RES/7 األمان النووي واإلشعاعي 

 
 ،إنَّ المؤتمر العام 

ر أ)(  وبقرارات المؤتمر العام الســـابقة بشـــأن المســـائل المتعلقة    GC(62)/RES/6بالقرار  إذ یذّكِ
ان  ل وأـم ان النـق اعي وأـم ان اإلشــــــع ان النووي واألـم دولي في مجـال األـم اون اـل دابیر تعزیز التـع بـت

 النفایات، والتأھب والتصدي للطوارئ،

ــلِّم  ب)(  ــي فیما یتعلق باألمان،  وإذ یسـ ــاسـ ــوص علیھا في نظامھا األسـ وإذ  بمھام الوكالة المنصـ
 بأنشطة الوكالة في مجال وضع معاییر لألمان، یرِحّب

 ۱المرفق  
 ۲۰۲۰جدول األنصبة المقررة لعام  

  الدولة العضو
المعدل 
 األساسي

٪ 
 النصیب 

٪ 
 

 أنصبة االشتراكات المقررة
 في المیزانیة العادیة 

 دوالر + یورو 
          

۲٦۱ ۳٤  ۰٫۰۱۰  ۰٫۰۱۱  موریشیوس    ٥ ٥۷۹    
    ۹۱٤ ۱   ۹٦۸ ۱۱  ۰٫۰۰٤  ۰٫۰۰٤  موزامبیق

٦۲۷ ۳٦  ۰٫۰۱۱  ۰٫۰۱۱  موناكو    ٥ ۹۷۱    
۹۲  ۰٫۰۰۹  ۰٫۰۱۰  میانمار  ۲۰۹    ٤ ۷۸٥    
۸۲  ۰٫۰۰۹  ۰٫۰۰۹  نامیبیا  ۳۱۹   ٥٦٤ ٤    

۲۰٤ ۲  ۰٫۷۳٥  ۰٫۷۲٥  النرویج  ۲٤۹    ۳۹۳ ٤۷٥    
۹۲٤ ۱۷۳ ۲  ۰٫٦٦۰  ۰٫٦٥۱  النمسا    ۳٥۳ ۲۳۱     
۰۳٥ ۳    ۹٤٤ ۲۰  ۰٫۰۰٦  ۰٫۰۰۷   نیبال     

    ۹٥۷   ۹۸٤ ٥  ۰٫۰۰۲  ۰٫۰۰۲  النیجر
۲۰۳ ۷٥۸  ۰٫۲۳۰  ۰٫۲٤۱   نیجیریا     ۲۲۱  ۳۲۲     

۰۹٦ ۱٤  ۰٫۰۰٥  ۰٫۰۰٥  نیكاراغوا    ۲ ۲۳۹     
۸۰۸ ۹۳٤  ۰٫۲۸٤  ۰٫۲۸۰  نیوزیلندا    ۱٥۱ ۲۹٦     

    ٤۳٦ ۱    ۹۷٦ ۸  ۰٫۰۰۳  ۰٫۰۰۳   ھایتي
۳۲٥ ۲  ۰٫۷٦٥  ۰٫۸۰۲   الھند  ٥۳۷    ٦۰٤  ۷۳٤    

۸۲  ۰٫۰۰۹  ۰٫۰۰۹  ھندوراس  ۳۱۹   ٥٦٤ ٤    
۲٦٥  ۰٫۱۹۸  ۰٫۱۹۸  ھنغاریا  ٥   ٤٤٥۰۱  ۸٦٦    
۸۰۷   ۸۷۸ ۳٥٦ ٤  ۱٫۳۲۳  ۱٫۳۰٥  ھولندا  ٥۳۲     

۲۰۱ ٤٦٥ ۸۳  ۲٥٫۳۳٥  ۲٥٫۰۰۰  الوالیات المتحدة األمریكیة    ۱۳ ٥٦۸ ٦۷۰     
۷۲  ۸٫۳٥۲  ۸٫۲٤۱  الیابان  ٥۱۳ ٤۳٤   ٤ ۲٤۷  ٥۷٦    
۹۲  ۰٫۰۰۹  ۰٫۰۱۰  الیمن  ۲۰۹    ٤ ۷۸٥    

۳۰۹ ۱٥۹ ۱  ۰٫۳٥۲  ۰٫۳٥۲  الیونان    ۱۸۸ ۷۲۰     
           

۰۰۰٫۰۰۱   المجموع   ۰۰۰٫۰۰۱   ۹۲۳  ٥۱۷ ٥۲۸  [أ]  ۸۸۷ ٤٦۷ ٥۳ [أ]  
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ــیق الجھود الدولیة الرامیة إلى  وإذ یقرُّ  ج)(  بالدور المركزي الذي تضــــطلع بھ الوكالة في تنســ
ة وإســـداء المشـــورة في ھذا المیدان، وفي الترویج  تعزیز األمان النووي في العالم، وفي توفیر الدرای

 لثقافة األمان النووي،

أن تعزیز األمان النووي في العالم یتطلب التزام الدول األعـضاء بالتحـسین المـستمر   وإذ یقرُّ  د)( 
 سعیا إلى تحقیق مستویات عالیة من األمان،

ذ ـبالقوى النووـیة والتكنولوجـیا اإلشــــــعاعـیة أو بتزاـیُد ـعدد البـلدان التي تفِكّر في األخـ  وإذ یقرُّ  ھـ)( 
تعـمل على ذـلك، وـباألھمـیة المتـنامـیة للتـعاون اـلدولي من أـجل تعزیز األـمان النووي في ـھذا الصـــــدد،  
بـما في ذـلك فیـما بین البـلدان المســـــتھلـّة، وتـلك التي ـلدیـھا برامج راســــــخة في مـجال القوى النووـیة،  

 والمنظمات الصناعیة،

بالحاجة إلى مواصـلة توفیر الموارد التقنیة والبشـریة والمالیة المالئمة للوكالة لتنفیذ   وإذ یقرُّ  و)( 
أنشطتھا في مجال األمان النووي، ولتتمكَّن الوكالة من تقدیم الدعم الذي تحتاجھ الدول األعضاء، عند  

 الطلب،

دامات الســلمیة للطاقة بأنَّ إدماج وتعزیز ثقافة األمان عنصــر رئیســي في االســتخ وإذ یقرُّ  ز)( 
 النوویة واإلشعاعات المؤیّنة والمواد المشعة،

وإذ  بأنَّ األمان واألمن النوویین یشــــتركان في ھدف واحد ھو حمایة الناس والبیئة،  وإذ یقرُّ  ح)( 
دبالفروق القائمة بین ھذین المجالین،  یسلِّم   أھمیة التنسیق في ھذا الصدد، وإذ یؤّكِ

 المسؤولیة الرئیسیة للمشغلین عن األمان النووي،ب وإذ یقرُّ  ط)( 

 بأھمیة أن تقوم الدول األعضاء بإنشاء وَصْون بنى أساسیة رقابیة فعـّالة ومستدامة، وإذ یقرُّ  ي)( 

بأنَّ البحث والتطویر واألخذ باألســالیب والتكنولوجیات االبتكاریة وتوافر المرافق   وإذ یســلِّم  ك)( 
ث واالختـبارات أموٌر تحظى على نحو مســـــتمر وطویل األمد بأھمـیة جوھریة الالزمة إلجراء البحو

 في تحسین األمان النووي في كل أرجاء العالم،

بالحاجة إلى مواصـلة تعزیز أمان المنشـآت النوویة، بما في ذلك مفاعالت البحوث   وإذ یسـلِّم  ل)( 
 ومرافق دورة الوقود النووي،

ر (م)  بأھداف اتفاقیة األمان النووي، واالتفاقیة المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود   وإذ یذّكِ
المـستھلَك وأمان التـصرف في النفایات المـشعة (االتفاقیة المـشتركة)، واتفاقیة التبلیغ المبكر عن وقوع 

أو طارئ  حادث نووي (اتفاقیة التبلیغ المبكر)، واتفاقیة تقدیم المســـاعدة في حالة وقوع حادث نووي
إشـــعاعي (اتفاقیة تقدیم المســـاعدة)، وااللتزامات على األطراف المتعاقدة في كّلٍ من ھذه االتفاقیات،  

ــلِّم و ــتدام لھذه االتفاقیات،  إذ یسـ ــمان التنفیذ الفعال والمسـ ربالحاجة إلى ضـ بالدور المركزي  وإذ یذّكِ
 ة تحت رعایتھا فیما یتعلق باألمان النووي،للوكالة في ترویج االلتزام بكّل االتفاقیات الدولیة المبَرم

اركة  وإذ یالحظ ن)(  ابع لتعزیز المـش تعراضـي الـس اإلجراءات التي اتُّفق علیھا في االجتماع االـس
في اتفاقیة األمان النووي، وفعالیة ھذه االتفاقیة وـشفافیتھا، والقـضایا الرئیـسیة المـشتركة والممارـسات  
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د دة ومجـاالت األداء الجیـّ ده من  الجـی ا جرى تحـدـی ة، وبـم ا الرئیس والمجموعـات القُطرـی التي حـدَّدـھ
 ،تحدیات تواجھ األطراف المتعاقدة 

ر (س)  نة قواعد   وإذ یذّكِ ــأن أمان مفاعالت البحوث وكذلك مدوَّ ــلوك بشـ نة قواعد السـ بأھداف مدوَّ
تیراد المصـادر الم أن اـس اداتھا بـش عة وأمنھا وإرـش أن أمان المصـادر المـش لوك بـش عة وتصـدیرھا  الـس ـش

ف في المصادر المشعة المھَملة،    وإرشاداتھا بشأن التصرُّ

ر ع)(  اـیة البیـئة والحـفاظ   وإذ ـیذّكِ انون اـلدولي االلتزام بحـم أـنھ یقع على ـعاتق اـلدول بموـجب الـق ـب
دعلیـھا، بـما في ذـلك البیـئة البحرـیة والبرـیة،  أھمـیة تـعاون األـماـنة المتواصـــــل مع األطراف   وإذ یؤكـِّ

تعاقدة في الـصكوك الدولیة واإلقلیمیة الرامیة إلى حمایة البیئة من النفایات المـشعة، ال ـسیما اتفاقیة  الم
منع التلوث البحري الـناجم عن إغراق النـفایات ومواد أخرى (اتـفاقـیة لندن) والبروتوكول الملحق بھا، 

 سبار)،واتفاقیة حمایة البیئة البحریة لشمال شرق المحیط األطلسي (اتفاقیة أو

بأنَّ ســجل أمان النقل المدني للمواد المشــعة، بما في ذلك النقل البحري، ممتاز على  وإذ یقرُّ  ف)( 
دمر تاریخھ، و  على أھمیة التعاون الدولي لمواصلة تعزیز أمان وأمن النقل الدولي، إذ یشّدِ

عة یمكن أن تؤثِّر في بأنَّ حاالت رفض وتأخیر شـــحن المواد النوویة والمواد المـشــ  وإذ یقرُّ  ص)( 
توفیر الخدمات الطبیة العالجیة والتـشخیصـیة، وفي اختیار دروب الـشحن وطرائقھ، وفي القدرة على 

 التنبؤ فیما یتعلق بالنقل،

ــل  وإذ یالحظ ق)(  مواكبة االبتكارات العلمیة والتكنولوجیة، بما في  الوكالةالحاجة إلى أن تواصـ
 ویة المحمولة والمفاعالت الصغیرة والمتوسطة الحجم أو النمطیة،القوى النو بمحطاتذلك ما یتعلق 

أنَّ ثـمة مشـــــاریع جاریة لبـناء ونشـــــر محطات قوى نوویة محمولة، ومفاعالت  وإذ یالحظ (ر) 
ـصغیرة ومتوـسطة الحجم أو نمطیة، ویالحظ أیـضاً ـضرورة تطویر ھذه المنـشآت وتشغیلھا وفقاً ألطر 

 األمان الحالیة الخاصة بمحطات القوى النوویة،  

ذِكّر ش)(  ة، عل وإذ ـی ة والجوـی ات المالحـة البحرـی ھ في بحقوق وحرـی ى النحو المنصـــــوص علـی
 القانون الدولي والمعبر عنھ في الصكوك الدولیة ذات الصلة،

رو ت)(  ــاحنة    GC(62)/RES/6بالقرار  إذ یذّكِ ــابقة التي دعت الدول األعضــاء الش والقرارات الس
لمواد مشــعّة إلى أن توفِّر، حســب االقتضــاء، تأكیدات للدول التي یُحتمل أن تصــیبھا أضــرار، إذا ما 
طلبت ذلك، بأنَّ لوائحھا الوطنیّة تأخذ في الحسـبان الئحة الوكالة بشـأن النقل المأمون للمواد المشـعة،  

 مات ذات الصلة بشأن عملیات شحن تلك المواد،  وأن تزودھا بالمعلو

رإذ و ث)(  بإصــدار "أفضــل الممارســات لالتصــاالت الطوعیة والســریة بین حكومة وأخرى  یذّكِ
حول نقل وقود موكس والنفایات القویة اإلـشعاع، وبحـسب االقتـضاء، نقل الوقود النووي المشعَّع، عن 

 ،۲۰۱٤ ) في عام INFCIRC/863طریق البحر" (الوثیقة 

بأنَّ إجراء اتصــاالت شــفافة مع الجمھور واألطراف المعنیة والســعي إلى التواصــل   وإذ یقرُّ  خ)( 
ــعاعات   ــتمدة من اإلش معھم یؤدیان إلى إذكاء وعي الجمھور فیما یتعلق باألمان النووي والفوائد المس

 المؤیِّنة واآلثار المحتملة لھذه اإلشعاعات،  
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ر ذ)(  لندوة الدولیة بشــــأن إبالغ الجمھور بالطوارئ النوویة واإلشــــعاعیة، التي  بنتائج ا وإذ یذّكِ
 ،۲۰۱۸عقدتھا الوكالة في فیینا في تشرین األول/أكتوبر 

دى   وإذ یقرُّ  ض)(  اوف ـل د تثیر مـخ ة ـق اعـی ة واإلشــــــع ات والحوادث والطوارئ النووـی ادـث أنَّ الـح ـب
ال الحالیة والمقبلة وعلى البیئة، وأنَّ بعض الجمھور من الطاقة النوویة وآثار اإلشـــعاعات على األجی

 الطوارئ یمكن أن تترتب علیھا آثار عابرة للحدود،  

د أ أ)(  أھمیة تصــدي الدول األعضــاء والمنظمات الدولیة ذات الصــلة للطوارئ النوویة   وإذ یؤّكِ
 واإلشعاعیة في الوقت المناسب وبطریقة فعّالة وشفّافة،

بأھمیة وـضع ترتیبات بـصورة جیدة لالتـصال وإلعالم الجمھور بانتظام كمكون ھام  وإذ یقرُّ  ب ب)( 
 للتخطیط والتأھب والتصدي بفعالیة للحوادث النوویة والطوارئ اإلشعاعیة،

  وإذ یدركبدور األمانة في التصـدي للحادثات أو الطوارئ النوویة أو اإلشـعاعیة،  وإذ یسـلِّم  (ج ج) 
ة توق ان دـق اـجة إلى ضــــــم دقیق وتقییم وتوقُّع وتعمیم المعلوـمات على اـلدول  الـح ات جْمع وـت ـیت عملـی

وإذ  األعـضاء والجمھور من قِبَل األمانة، بالتعاون مع الدولة المبلِّغة، عن أي حادثة أو حالة طوارئ، 
 كذلك إلى تحقیق الفعالیة في تیسیر وتنسیق المساعدة من جانب األمانة، بناء على الطلب، یسعى

دو د د)(  أھمیة بناء القدرات، والذي ینبغي االضـطالع بھ بمراعاة جملة أمور منھا الدروس   إذ یؤّكِ
المســتفادة والخبرات المكتســبة، من أجل إرســاء مســتوى مالئم من البنیة األســاســیة والمحافظة علیھ 

 للطوارئ، على النحو الالزم لألمان النووي واألمان اإلشعاعي وأمان النقل وأمان النفایات والتأھُّب

ر ھـ ھـ)(  ف في  وإذ یذّكِ بمبادئ األمان األسـاسـیة الصـادرة عن الوكالة، والتي یجب بموجبھا التصـرُّ
 وإذ یؤّكدالنفایات المشــعة بشــكل یمكن معھ تجنُّب فرض عبء غیر ضــروري على األجیال المقبلة، 

ف المأ مون في الوقود المســتھلك  أھمیة وضــع برامج أو نُُھج وطنیة طویلة األجل فیما یخّص التصــرُّ
والنفایات المشـــعة، بما في ذلك ما یخّص التخلّص من النفایات وخزنھا، حســـب االقتضـــاء، على أن 

 تتضّمن نواتج قابلة للتحقیق وفي أوانھا،

د (و و)  د من جـدـی ل األجـل في الوقود   وإذ یؤكـِّ ف المـأمون الطوـی ذ التصـــــرُّ ة تخطیط وتنفـی أھمـی
ف في الوقود المســتھلك  المســتھلك والنفایات المشــ  عَّة، إلى جانب ضــمان أن تكون ممارســات التصــرُّ

والنفایات المشـــعَّة ذات طابع عملي، وأن توفر الحمایة الكافیة لألفراد والمجتمع والبیئة من األخطار 
 ،اإلشعاعیة

ةً واســـــتـخدامـھا لـخدـما وإذ یقرُّ  (ز ز)  ت  ـبأھمـیة إجراء اـلدول األعضـــــاء للتقییـمات اـلذاتـیة طواعـی
اســـتعراض النظراء التي تقّدمھا الوكالة باعتبارھا أدوات فعالة لمواصـــلة جھود تقییم أمانھا النووي  

 والحفاظ على الممارسات الفعالة واالضطالع بالمزید من التحسین في ھذا المجال،

ة ال وإذ یقرُّ  (ح ح)  ا تعزز الجھود اإلقلیمـی ة إنـم ابـی ة للســـــلطـات الرـق ات اإلقلیمـی أنَّ المنظـم ة  ـب رامـی
ِلّم لتحـسین األمان من خالل تباُدل المعلومات والخبرات،  فافة   وإذ یـس أیضـاً باـستعراضـات النظراء الـش

المتبادلة فیما بین أعضــاء المحفل األیبیري األمریكي للوكاالت الرقابیة اإلشــعاعیة والنوویة، وفریق 
ألوروبیین الغربیین، لعملـیات إـعادة  الرـقابیین األوروبیین لألـمان النووي، ورابـطة الرـقابیین النوویین ا
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إذ  التقییم المھدَّفة لمحطات القوى النوویة الخاصـة بھا في ضـوء حادث فوكوشـیما داییتشـي النووي، و
 أن تلك األنشطة یمكن أن تھّم المنظمات والسلطات الرقابیة األخرى، یدرك كذلك

لمؤیِّنة تشـكل أكبر مصـدر بفارق كبیر أنَّ االسـتخدامات الطبیة لإلشـعاعات ا وإذ یرّكز على (طـ طـ) 
ــري، و ــاط البش ــعید الوطني من  إذ یؤّكدللتعرض الناتج من النش الحاجة إلى تعزیز الجھود على الص

ــى والعاملین في المجال  ــتوى األمثل لوقایة المرضـ أجل تبریر حاالت التعرض الطبي وتحقیق المسـ
 الصحي من اإلشعاعات،

ـبالـحاـجة إلى تعزیز التـعاون والتنســـــیق بین الوـكاـلة والمنظـمات ذات الصــــــلة على  وإذ یقرُّ  (ي ي) 
 المستوى الحكومي الدولي والوطني واإلقلیمي والدولي بشأن جمیع المسائل المتعلقة باألمان النووي،

ــدي   وإذ یؤّكد (ك ك)  ــاء آلیات وترتیبات وطنیة وثنائیة وإقلیمیة ودولیة للتأھب والتصــ أھمیة إرســ
ــاھمة في مواَءمة للط ــتمرار، والمسـ ــینھا باسـ ن علیھا بانتظام وتحسـ وارئ وتنفیذ ھذه التدابیر والتمرُّ

 اإلجراءات الوقائیة الوطنیة،

ــالح بعَد وقوع حادثة نوویة أو  وإذ یؤّكد (ل ل)  ــتصـ ــتعداد إلزالة التلوث أو االسـ الحاجة إلى االسـ
الذي قد یشـــمل التخطیط للتصـــّرف   إشـــعاعیة أو حادث أو طارئ نووي أو إشـــعاعي، وھو األمر

 المأمون في كمیات كبیرة من النفایات أو أشكال النفایات غیر المعتادة،

أھمـیة برامج اإلخراج من الـخدمة وأنشــــــطة التصـــــّرف في الوقود المســـــتھـلك   وإذ یالحظ (م م) 
 والنفایات المشعّة لدى بلوغ المرافق نھایة عمرھا التشغیلي،

ر وإذ (ن ن)  ذّكِ ة لألمم المتحـدة بقر ـی اـم ة الـع ــادر في  A/RES/73/261ار الجمعـی انون  ۲۲الصـــ ـك
والمتعلق ـبآـثار اإلشــــــعاع اـلذري، وبمقرر مجلس المـحافظین الصـــــادر في  ۲۰۱۸األول/دیســـــمبر 

 )،INFCIRC/18بشأن تدابیر الصحة واألمان (الوثیقة  ۱۹٦۰آذار/مارس 

العالمیة بشـأن مراقبة النویدات المشـعة  اإلرشـادات الصـادرة عن منظمة الصـحة وإذ یالحظ (س س) 
الموجودة في مـیاه الشـــــرب، واألعـمال الـجارـیة التي تضـــــطلع بـھا لجـنة اـلدســـــتور الـغذائي المعنـیة 
ــعَّة الموجودة في األغذیة ومیاه الشـــرب في غیر حاالت  ثات في األغذیة بشـــأن النویدات المشـ بالملّوِ

مناقشــــة بعنوان "النشــــاط اإلشــــعاعي في الســــلع  أنَّھ صــــدرت مؤخراً وثیقة  وإذ یدركالطوارئ، 
 المطروحة لالستھالك أو االستخدام العام"،

ــأن  وإذ یذِكّر (ع ع)  ــؤولیة المدنیة في مجال الطاقة النوویة، واتفاقیة فیینا بشــ باتفاقیة باریس للمســ
ــل التكمیلیة التفاقیة باریس، و ــؤولیة المدنیة عن األضــرار النوویة، واتفاقیة بروكس البروتوكول المس

المشــترك بشــأن تطبیق اتفاقیة فیینا واتفاقیة باریس، وبروتوكوالت تعدیل اتفاقیات بروكســل وباریس 
أن ھذه الـصكوك یمكن أن توفِّر  وإذ یالحظوفیینا، واتفاقیة التعویض التكمیلي عن األـضرار النوویة، 

 ون المسؤولیة النوویة،األساس إلرساء نظام عالمي للمسؤولیة النوویة یستند إلى مبادئ قان

د (ف ف)  على أھمیة وجود آلیات فعالة ومتماسكة للمسؤولیة النوویة على الصعیدین الوطني   وإذ یشّدِ
والعالمي بما یكفل تقدیم تعویضــات آنیة ومناســبة وغیر تمییزیة عن األضــرار التي تلحق، في جملة 

قتصــادیة الفعلیة الراجعة إلى وقوع حادث  أمور، بالناس والممتلكات والبیئة، بما في ذلك الخســائر اال
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بأن مبادئ المـسؤولیة النوویة، بما فیھا المـسؤولیة المطلقة، ینبغي أن  وإذ یـسِلّم نووي أو حادثة نوویة، 
تُطبق حســــب االقتضــــاء في حال وقوع حادث نووي أو حادثة نوویة، بما في ذلك أثناء نقل المواد  

ــعة،  ــؤول وإذ یالحظالمشـ ــمنة في أن مبادئ المسـ ــتفید من أوجھ التقدم المتضـ یة النوویة یمكن أن تسـ
بشأن توسیع تعریف األضرار النوویة، وتوسیع الوالیة القضائیة على   ۲۰۰٤و  ۱۹۹۷صكوك عامي  

دولي المعني  ا فریق الخبراء اـل دمـھ ات التي ـق ادة التعویض، ومن التوصــــــی ة، وزـی ات النووـی الحـادـث
 یة أفضل لضحایا األضرار النوویة،بالمسؤولیة النوویة من أجل توفیر حما

ــیق بین الوكالة ووكالة الطاقة النوویة التابعة لمنظمة التعاون  وإذ یقرُّ  (ص ص)  بأھمیة التنســ
والتنمیة في المیدان االقتصـــادي، عند االقتضـــاء، فیما یتعلق باالتفاقیات المبَرمة تحت رعایتھما فیما 

 یتعلق بالمسؤولیة النوویة المدنیة،

۱- 
 عام

ــل تعزیز جھودھا الرا یحثُّ  -۱ ــین األمان النووي واألمان الوكالة على أن تواصـ ْون وتحسـ ــَ میة إلى صـ
 اإلشعاعي وأمان النقل وأمان النفایات، والتأّھب والتصدي للطوارئ؛

ع -۲ ْون وتحســین بنیتھا األســاســیة الخاصــة باألمان النووي   ویشــّجِ الدول األعضــاء على إرســاء وصــَ
إلى  ویطلبالل التعاون النووي الدولي؛ واإلـشعاعي، والقدرات العلمیة والتقنیة ذات الـصلة، بما في ذلك من خ

م المسـاعدة في ھذا الصـدد، كما  عاألمانة أن تقّدِ نھا من ذلك على  یشـّجِ الدول األعضـاء التي ھي في وضـع یمّكِ
 ؛القیام باألمر نفسھ، عند الطلب وبمراعاة التنسیق والكفاءة واالستدامة

ــاء التي  ویطلب -۳ د الدول األعضـ ــاء مفاعالت بحوث أو في األخذ  إلى األمانة أن تزّوِ ــرع في إنشـ تشـ
تھلُّ برنامجاً للقوى النوویة، بناًء على طلبھا وفي الوقت المناـسب وبمراعاة  عاعیة أو التي تـس بالتكنولوجیا اإلـش
مھا الوكالة في مجال األمان لدعم إرســاء بنیتھا   الكفاءة، بإرشــادات حول كیفیة االســتفادة من الخدمات التي تقّدِ

 ة الالزمة لألمان النووي؛  األساسی

ة   ویســـــلِّم  -٤ اقـی ان النووي، واالتـف ة األـم اقـی دة في اتـف اـق ب األطراف المتـع اـن ذة من ـج اإلجراءات المتـخ ـب
ــّدي للحادث الذي وقع في محطة  ــاعدة في إطار التصـ ــتركة، واتفاقیة التبلیغ المبكر، واتفاقیة تقدیم المسـ المشـ

رفوكوـشیما داییتـشي للقوى النوویة؛  ي، وبتقریر الوكالة عن حادث  بخطة عمل الوكالة بـشأن األمان النوو ویذّكِ
ــأن األمان النووي حول مبادئ تنفیذ ھدف اتفاقیة   ــي للقوى النوویة، وبإعالن فیینا بش ــیما داییتش محطة فوكوش
ــبة من تنفیذھا   ــعاعیة، والخبرات المكتسـ األمان النووي الرامي إلى منع الحوادث والتخفیف من العواقب اإلشـ

وكالة أن تواصل االستناد إلیھا واالستفادة منھا في صقل استراتیجیتھا  من ال ویرجومن جانب الدول األعضاء؛ 
وبرنامج عملھا بشــــأن األمان النووي، بما في ذلك األولویات والمعالم البارزة والجداول الزمنیة ومؤشــــرات 

ــل تقدیم التقاریر الدوریة في ھذا الصـــدد في الفترة الممتّدة حتى ویطلباألداء؛  اجتماع  إلى األمانة أن تواصـ
 مجلس المحافظین في آذار/مارس والمؤتمر العام؛

الدول األعضــاء على مواصــلة تعزیز ثقافة األمان على جمیع المســتویات في أنشــطتھا في  ویشــّجع -٥
من األمانة أن تدعم الدول األعـضاء، بناء على الطلب، في الترویج لثقافة   ویرجوالمجال النووي واإلـشعاعي، 

حســـینھا في جمیع المنظمات ذات الصـــلة، بما في ذلك إشـــراف الھیئة الرقابیة على ثقافة األمان وتقییمھا وت
 األمان، وبشأن الممارسات الرامیة إلى تعزیز واستدامة ثقافة األمان لدى الھیئة الرقابیة نفسھا؛  
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ا ویطـلب -٦ ان النووي واألمن النووي، أن تســـــتمّر، ـب الفرق بین األـم ة، مع اإلقرار ـب اـن اون إلى األـم لتـع
الوثیق مع الدول األعضـــاء، في تیســـیر عملیة التنســـیق لمعالجة جوانب الترابط بینھما في الوقت المناســـب،  

 الوكالة على إعداد منشورات متعلّقة باألمان واألمن وتعزیز ثقافة األمان بناًء على ذلك؛ ویشّجع

ع أنشــطة الوكالة األخرى ذات  األمانة على تنســیق أنشــطتھا البرنامجیة في مجال األمان م ویشــّجع -۷
 الصلة، وضمان االتساق فیما بین الجوانب المتصلة باألمان في منشورات الوكالة ذات الصلة؛

ــّجع -۸ ــبكات األمان اإلقلیمیة ذات الصــلة، وعلى  ویش ــمام إلى محافل وش ــاء على االنض الدول األعض
ــاء اآلخرین من أجل جني كام ــاركة والعمل بالتعاون مع األعضـ ــویة؛ المشـ من األمانة  ویرجول فوائد العضـ

 مواصلة مساعدة الدول األعضاء في إنشاء مثل ھذه المحافل والشبكات والحفاظ علیھا وسیر أعمالھا؛

ة   ویطـلب -۹ ابـی ز تـعاونـھا في المـجاالت ذات االھتـمام المشـــــترك مع المنظـمات الرـق إلى األـماـنة أن تعّزِ
ــاریة،  ــتشـ ــعاعیة اإلقلیمیة أو أفرقة الخبراء االسـ من أمثال المحفل األیبیري األمریكي للوكاالت الرقابیة اإلشـ

ج النشر الواسع النطاق   ویطلب كذلكوالنوویة وفریق الرقابیین األوروبیین لألمان النووي،  إلى األمانة أن ترِوّ
ة العامة ال اریع التي تضـعھا تلك المنظمات، بما في ذلك نتائج الجلـس ثالثة والعـشرین  للوثائق التقنیة ونتائج المـش

ا،  ة (برازیلـی ة والنووـی ة اإلشـــــعـاعـی ابـی ل األیبیري األمریكي للوكـاالت الرـق ھ  ٦-٥للمحـف ) ۲۰۱۸تموز/یولـی
والخبرات المكتسـبة من اسـتعراض النظراء المواضـیعي بشـأن إدارة تقاُدم محطات القوى النووي، الذي تولى 

 ؛۲۰۱۸و  ۲۰۱۷ي عاَمي التنسیق لھ فریق الرقابیین األوروبیین لألمان النووي ف

ع -۱۰ الدول األعـضاء على مواـصلة تبادل االـستنباطات والدروس المستفادة ذات الصلة باألمان بین   ویـشِجّ
لین والصـناعة، حسـب االقتضـاء، بمسـاعدة من األمانة على  الرقابیین ومنظمات الدعم التقني والعلمي والمشـغِّ

تفادة، حـسب اال قتضـاء، من التفاعل الذي یجري داخل منظمات ومنتدیات دولیة  تحفیز ھذا التبادل، وعلى االـس
ــغلین   ــادي والرابطة العالمیة للمش مثل وكالة الطاقة النوویة التابعة لمنظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتص

 النوویین؛

ــّجع -۱۱ ــمل عامة  ویشـ ــل بفعالیة مع األطراف المھتمة، بما یشـ ــلة التواصـ ــاء على مواصـ الدول األعضـ
ــحیة، والجوانب البیئیة   ــأن العملیات الرقابیة وجوانب األمان، بما فیھا اآلثار الصـ الجمھور في تلك الدول، بشـ

الدول األعـضاء على اتخاذ ترتیبات للتـشاور   ویـشّجعللمرافق واألنـشطة، على أـساس البیانات العلمیة المتاحة، 
 مع جماھیرھا حسب االقتضاء؛

ــّجع -۱۲ ــلة االســتفادة الفعالة من موارد التعاون التقني للوكالة األمانة والدول األ ویش ــاء على مواص عض
 لزیادة تعزیز األمان؛

ــّجع -۱۳ ــل اإلمدادات ومضــاعفة جھودھا في  ویش ــالس ــة اإلدارة الفعّالة لس الدول األعضــاء على ممارس
ــتبھ فیھا الواردة من  ــة أو المشـ ــوشـ رة أو المغشـ ــفات أو المزوَّ ــف عن المفردات غیر المطابقة للمواصـ الكشـ

دین والحیلولة دون تركیبھا في المرافق؛   الموّرِ
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۲- 
 لداعمة غیر الملزمة قانوناً في مجال األماناالتفاقیات واألطر الرقابیة والصكوك ا

جمیع الدول األعـضاء التي لم تـصبح بعد أطرافاً في اتفاقیة األمان النووي، وال ـسیما الدول التي   یحثّ  -۱٤
روع  لھا، أو تفِكّر في الـش غِّ ییدھا أو إدخالھا في الخدمة أو تـش اء محطات للقوى النوویة أو تقوم بتـش تخطط إلنـش

 في برنامج للقوى النوویة، على القیام بذلك؛

یما الدول   جمیع الدول ویحثّ  -۱٥ األعضـاء التي لم تصـبح بعُد أطرافاً متعاقدة في االتفاقیة المـشتركة، الـس
ف في نفایات مشعّة أو وقود مستھلَك، على القیام بذلك؛  التي تتصرَّ

ــِدّد -۱٦ ة   ویشـــ ة المشـــــترـك اقـی ان النووي واالتـف ة األـم اقـی دة في اتـف اـق ة أن تفي األطراف المتـع على أھمـی
ن ھاتین االتفاقیتین وأن تجســدھا في اإلجراءات التي تتخذھا لتعزیز األمان النووي، وال بااللتزامات المنبثقة م

تعراضـات النظراء الخاصـة باالجتماعات  اركة فعّالة في اـس ارك مـش یما عند إعداد التقاریر الوطنیة، وأن تـش ـس
 االستعراضیة التفاقیة األمان النووي واالتفاقیة المشتركة؛

م كامل دعمھا لالجتماعات االسـتعراضـیة التفاقیة األمان النووي ولالتفاقیة   إلى األمانة ویطلب -۱۷ أن تقّدِ
ــاور مع  ــاء وبالتش ــب االقتض ــطة الوكالة، حس ــتركة، وأن تنظر في تناول نتائج ھذه االجتماعات في أنش المش

 ؛الدول األعضاء

ــبح بعد أطرافاً متعاقدة في اتفاقیّة  ویحثّ  -۱۸ ــاء التي لم تص ر عن وقوع حادث  الدول األعض التبلیغ المبّكِ
على أھمیة أن تفي األطراف المتعاقدة بااللتزامات   ویشــــّددنووي واتفاقیّة تقدیم المســــاعدة، على القیام بذلك، 

 المنبثقة من االتفاقیتین، وأن تشارك مشاركة فعّالة في االجتماعات الدوریة لممثلي السلطات المختصة؛

طتھا   ویطلب -۱۹ إلى األمانة أن تواصـل، بالتعاون مع المنظمات اإلقلیمیة والدولیة والدول األعضـاء، أنـش
ــاء، عند الطلب،   ــاعد الدول األعضـ الرامیة إلى ترویج أھمیة االتفاقیات المبرمة تحت رعایة الوكالة، وأن تسـ

 ریة ذات الصلة لدیھا؛على االنضمام والمشاركة والتنفیذ إلى جانب تعزیز اإلجراءات التقنیة واإلدا

ــّجع -۲۰ ــأن أمان  ویش ــلوك بش نة قواعد الس ــیة إزاء مدوَّ ــیاس جمیع الدول األعضــاء على عقد التزامات س
المصــادر المشــعة وأمنھا، وإرشــاداتھا التكمیلیة بشــأن اســتیراد المصــادر المشــعة وتصــدیرھا، وإرشــاداتھا  

ف في المصـادر المشـعة المھَملة،  غیر الملزمة قانوناً، وتنفیذھا، حسـب االقتضـاء، بُغیة التكمیلیة بشـأن التصـرُّ
إلى األمانة أن تواصل دعم الدول   ویطلبالحفاظ على أمان وأمن فعّالین للمصادر المشعّة طوال دورة حیاتھا، 

 األعضاء في ھذا الصَّدد؛

ع -۲۱ نة قواعد السلوك بشأ ویشّجِ ن أمان مفاعالت الدول األعضاء على تطبیق اإلرشادات الواردة في مدوَّ
عالبحوث في جمیع مراحل دورة حیاة ھذه المفاعالت، بما في ذلك التخطیط،  الدول األعضــاء على أن  ویشــّجِ

 ؛تتبادل بحریة ما لدیھا من المعلومات والخبرات الرقابیة والتشغیلیة المتعلقة بمفاعالت البحوث

دول األ ویطـلب -۲۲ دعم إلى اـل دیم اـل ــل تـق ة أن تواصـــ اـن ا، في تطبیق  إلى األـم اًء على طلبـھ ــاء، بـن عضـــ
نة قواعد السلوك بشأن أمان مفاعالت البحوث؛  اإلرشادات الواردة في مدوَّ

الدول األعضـاء التي لم تقم بعد بإنشـاء ھیئة رقابیة ذات اسـتقالل فعلي فیما تتخذه من قرارات   ویحثّ  -۳۲
ــر ــلطة القانونیة والموارد البشــ ــاص، ولدیھا الســ یة والمالیة والتقنیة المالئمة والمنظمة رقابیة، وذات اختصــ
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الدول   ویشـجعذلك وتعمل على اسـتدامة تلك الھیئة؛  تبادر إلىبالصـورة الالزمة للوفاء بمسـؤولیاتھا، على أن 
األعضـــاء التي لم تتخذ الخطوات المالئمة لضـــمان الفصـــل الفعلي بین الوظائف التي تؤدیھا الھیئة الرقابیة  

 والوظائف التي تؤدیھا أي ھیئة أو منظمة أخرى معنیة بترویج أو استخدام الطاقة النوویة على القیام بذلك؛

ــاء على تعزیز الفعالیة الرقابیة ف ویحثّ  -۲٤ ــعاعي الدول األعضـ ي مجاالت األمان النووي واألمان اإلشـ
وأمان النقل وأمان النفایات والتأھب والتصــدي للطوارئ، وعلى مواصــلة تعزیز التعاون والتنســیق فیما بین  

 الھیئات الرقابیة داخل الدولة العضو، حسب االقتضاء، وفیما بین الدول األعضاء؛

لدول األعضــاء، العمل على تحدید اإلجراءات الالزمة إلى األمانة أن تواصــل، بالتعاون مع ا ویطلب -٥۲
م تقاریر منتظمة عن التقدُّم المحرز في اإلجراءات المتَّخذة،  ــین الفعالیة الرقابیة وأن تقّدِ علتحسـ ــّجِ الدول   ویشـ

األعضــاء على المشــاركة في المؤتمر الدولي الخامس المعني بالنظم الرقابیة الفعالة الخاصــة باألمان النووي  
 ؛۲۰۱۹إلشعاعي في تشرین الثاني/نوفمبر عام وا

ع -۲٦ الھیئات الرقابیة التابعة للدول األعضــاء على النظر في وضــع تعقیبات منھجیة على خبرتھا   ویشــّجِ
م مزیداً من الدعم للدول األعضاء في االضطالع بھذا النشاط؛   ویطلبالرقابیة،   إلى األمانة أن تقّدِ

ى مواـصلة تعزیز برامجھا الوطنیة للتفتیش الرقابي، في ـسبل منھا تطبیق  الدول األعـضاء عل ویـشّجع -۲۷
 نھج متدرج قائم على معرفة المخاطر وعلى األداء، عند االقتضاء؛

ع -۲۸ م الدعم التقني والعلمي للمھام الرقابیة،   ویشـــّجِ الدول األعضـــاء على النظر في إنشـــاء منظمات تقّدِ
ع التعاون بین الدول األعضـــاء، بما في ذلك من خالل محفل  ویطلبحســـب االقتضـــاء،  إلى األمانة أن تشـــّجِ

ــبكات اإلقلیمیة لمنظمات الدعم التقني والعلمي،  ــاعدة، عند  منظمات الدعم التقني والعلمي والشـ م المسـ وأن تقّدِ
 طلبھا، في ھذا الصدد؛

الدول األعضاء على إرساء أو تعھد عملیات منھجیة وصلبة لصنع القرارات الرقابیة وتراعي  یحثّ و -۲۹
المـعارف العلمـیة والدرایة الفنـیة، بـما في ذلك عـند االقتضـــــاء المـعارف الصـــــادرة عن منظـمات الدعم التقني  

 لصلة؛والمؤسسات األخرى ذات ا

ع -۳۰ رئیس الفریق الدولي لألمان النووي على تحســـین إجراء االتصـــاالت مع الدول األعضـــاء   ویشـــّجِ
مھا ھذا الفریق إلى المدیر العام؛  بانتظام بشأن النتائج والتوصیات الرئیسیة التي یقّدِ

ع -۳۱ الصـكوك الدولیة   الدول األعضـاء على إیالء االعتبار الواجب لدراسـة إمكانیة االنضـمام إلى ویشـّجِ
 ؛المتعلقة بالمسؤولیة النوویة، حسب االقتضاء، وأن تعمل صوب إنشاء نظام عالمي للمسؤولیة النوویة

إلى األمانة أن تعمل، بالتنســــیق مع وكالة الطاقة النوویة التابعة لمنظمة التعاون والتنمیة في  ویطلب -۳۲
دة للدول األعضاء، بناء على طلبھا، في جھودھا الرامیة  المیدان االقتصادي، عند االقتضاء، على تقدیم المساع

أن المـسؤولیة النوویة مبرمة تحت رعایة الوكالة الدولیة للطاقة الذریة   إلى االنضـمام إلى أي صـكوك دولیة بـش
أو وـكاـلة الـطاـقة النووـیة الـتابـعة لمنظـمة التـعاون والتنمـیة في المـیدان االقتصـــــادي، مع مراـعاة التوصــــــیات  

ــادرة  ــأن األمان  الصـ ــتجابةً لخطة عمل الوكالة بشـ ــؤولیة النوویة اسـ عن فریق الخبراء الدولي المعني بالمسـ
 النووي؛
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ؤولیة النوویة،  ویقرُّ  -۳۳ ً بالعمل القیِّم الذي یضـطلع بھ فریق الخبراء الدولي المعني بالمـس بما  ویحیط علما
ؤولیة النوویة، بما في ذلك   اء نظام عالمي للمـس أن إنـش ات بـش قدَّمھ ھذا الفریق من التوصـیات وأفضـل الممارـس

ــؤولیة النوویة القائمة وتعزیز تلك النظم،  عمن خالل تحدید إجراءات لمعالجة الثغرات في نظم المســ ــّجِ   ویشــ
مھ من دعم أل نشــطة التواصــل الخارجي التي تضــطلع بھا اســتمرار وجود فریق الخبراء، وخصــوصــاً لما یقّدِ

ل إلى إنشـاء نظام عالمي للمسـؤولیة النوویة،  إلى الفریق أن یبلغ الدول   ویطلبالوكالة من أجل تیسـیر التوصـُّ
مھا إلى المدیر   األعضــاء، عن طریق األمانة، بصــورة منتظمة وشــفافة عن عمل الفریق والتوصــیات التي یقّدِ

 ؛العام 

۳- 
 الصادرة عن الوكالةمعاییر األمان 

ع -۳٤ الدول األعضــاء على تنفیذ التدابیر على كٍلّ من الصــعید الوطني واإلقلیمي والدولي لضــمان   یشــِجّ
األمان النووي واألمان اإلشـعاعي وأمان النقل وأمان النفایات، باإلضـافة إلى التأھب والتصـّدي للطوارئ، مع 

 مراعاة معاییر األمان الصادرة عن الوكالة؛

ــّجع -۳٥ ــاء على اـســ  ویشـ ــادرة عن الوكالة في برامجھا الرقابیة  الدول األعضـ تخدام معاییر األمان الصـ
الوطنیة، عند االقتضـاء، واسـتعراض التشـریعات واللوائح واإلرشـادات الوطنیة بصـورة دوریة مع األخذ في 
الحســبان أحدث تنقیحات أُجریت على معاییر األمان الصــادرة عن الوكالة، وتقدیم التقاریر عن التقدُّم المحَرز  

 ي المحافل الدولیة المختصة؛ف

 مواصلة دعمھا ألعمال لجنة معاییر األمان واللجان المعنیة بمعاییر األمان؛ الوكالةإلى  ویطلب -۳٦

دات،   ویحثُّ  -۳۷ وَّ األمانة على معالجة حاالت التأخیر في عملیة النـشر، وال ـسیما فیما یتعلَّق بتحریر المـس
ــاق في ترجمة معایی األمانة على  ویحثُّ كذلكر األمان إلى جمیع لغات الوكالة الرســمیة، وعلى تحســین االتِّس

التصــــدي لنقص الموارد المتاحة لخدمات التحریر في إدارة الشــــؤون اإلداریة، حســــبما جاء في التوصــــیة  
، حتى یتســـنى نشـــر معاییر األمان التي تعتمدھا لجنة معاییر األمان في GOV/2019/6الواردة في الوثیقة  ۲۳

 ؛المناسب الوقت

إلى األمانة بذل جھود إضـافیة لتمكین ممثلي جمیع الدول األعضـاء، بما فیھا الدول األعضـاء  ویطلب -۳۸
التي تفِكّر في األخذ بالقوى النوویة أو التكنولوجیا اإلشــــعاعیة، من المشــــاركة في أعمال لجنة معاییر األمان 

 واللجان المعنیة بمعاییر األمان؛

إلى الوكالة أن تقوم باســتمرار باســتعراض وتعزیز وإصــدار وتنفیذ معاییر األمان الصــادرة   ویطلب -۳۹
ز برامج التعلیم والتدریب التي تھدف إلى  ــع نطاق ممكن وبأكبر فعالیة ممكنة، وأن تعّزِ عن الوكالة على أوســ

 ؛إذكاء الوعي بمعاییر األمان الصادرة عن الوكالة

ة آخر نتائج البحوث ذات الصلة الداعمة للخبرات في مجال األمان النووي  الوكالة على مواكب ویشّجع -٤۰
ان  اییر أـم ك، وتعزیز مـع ذـل اً ـل ة وفـق ا التقنـی دراتـھ ة، وتعزیز ـق ة والتكنولوجـی ارات العلمـی ة االبتـك ك مواكـب ذـل وـك

 الوكالة عند االقتضاء؛
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ــاء، مع لجن ویطلب -٤۱ ــب االقتضــ ــل تعاونھا الوثیق، حســ ة األمم المتحدة العلمیة إلى األمانة أن تواصــ
المعنیة بآثار اإلشــعاع الذري ومع اللجنة الدولیة للوقایة من اإلشــعاعات، وســائر المنظمات ذات الصــلة في 

 وضع معاییر األمان الصادرة عن الوكالة؛

٤- 
 التقییمات الذاتیة وخدمات استعراض النظراء والخدمات االستشاریة التي تقدمھا الوكالة

ع -٤۲ دول األعـضاء على التأكُّد من إجراء تقییمات ذاتیة منتظمة لتدابیرھا المحلیة في مجال األمان ال یـشّجِ
ــدي للطوارئ، مع مراعاة  ــعاعي وأمان النقل وأمان النفایات، وكذلك في مجال التأھب والتصــ النووي واإلشــ

ع بإتاحة نتائج ھذه   ؛التقییمات للعلنأدوات التقییم الذاتي التي وضعتھا الوكالة، وعلى أن تتطوَّ

ر في األخذ بالقوى النوویة، على أن تقوم، على  ویشــّجع كذلك -٤۳ الدول األعضــاء، بما فیھا تلك التي تفّكِ
أساس طوعي، باستخدام الخدمات االستشاریة على نحو منتظم، وباستضافة بعثات استعراض النظراء وبعثات 

ة، في ال مراحـل المالئمـة من برنـامج القوى النوویـة، وبـإتـاحـة المتـابعـة المرتبطـة بھـا التي تجریھـا الوكـاـل
 االستنباطات في ھذا الشأن للعلن وتنفیذ اإلجراءات الموصى بھا، في الوقت المناسب؛

ــّجعو -٤٤ ــلة إتاحة الخبرات   یش نھا من القیام بذلك على مواص ــع یمّكِ ــاء التي تكون في وض الدول األعض
ء التي تجریھا الوكالة لألمان وإتاحة الخدمات االســـتشـــاریة التي  الالزمة لألمانة لتنفیذ اســـتعراضـــات النظرا

 تقّدمھا الوكالة في مجال األمان؛

إلى األمانة أن تواصـــل اتخاذ ترتیبات للتفاعل المنتظم بین لجنة خدمات اســـتعراض النظراء   ویطلب -٤٥
تـشاور الوثیق وبالتنـسیق مع والخدمات االـستـشاریة والدول األعـضاء، والترویج لذلك التفاعل، وأن تواـصل بال

الدول األعضــاء تقییم وتعزیز الھیكل الشــامل للخدمات المقّدمة ضــمن نطاق اختصــاص اللجنة وتقییم وتعزیز 
 فعالیة تلك الخدمات وكفاءتھا، وأن تبلغ مجلس المحافظین بشأن نواتج ھذه الجھود المشتركة؛

فاءة في بعثات اـستعراض النظراء التي توفدھا في إلى األمانة أن تواـصل تحـسین الفعالیة والك ویطلب -٤٦
ــتعراض المتكاملة المتعلقة بالتصــرف في النفایات   ــتعراضــات الرقابیة المتكاملة وخدمة االس إطار خدمة االس
المشـعة والوقود المسـتھلك، وبرامج اإلخراج من الخدمة واالسـتصـالح (خدمة أرتمیس)، بما في ذلك البعثات  

ن والتي تُوفد إلى الدول األعضــاء عند طلبھا، وذلك باالســتعانة بالدروس المســتفادة من المشــتركة بین الخدمتی
عالتجارب الســـابقة وبالتعاون الوثیقة مع الدول األعضـــاء،  الدول األعضـــاء على طلب ھذه الخدمات   ویشـــّجِ

 حسب االقتضاء؛

لعالمیة لضــمان التنســیق  إلى األمانة مواصــلة التعاون مع الدول األعضــاء ومنظمة الصــحة ا ویطلب -٤۷
بین خدمة اســـتعراض إجراءات التأھب للطوارئ التابعة للوكالة والتقییمات الخارجیة المشـــتركة التي تجریھا  

 ؛منظمة الصحة العالمیة فیما یخصُّ اللوائح الصحیة الدولیة في مجال الطوارئ اإلشعاعیة

٥- 
 أمان المنشآت النوویة

ع -٤۸ ــّجِ لى المســـاھمة في تحقیق أھداف اتفاقیة األمان النووي، بما في ذلك  جمیع الدول األعضـــاء ع یشـ
األھداف المنصــوص علیھا في إعالن فیینا بشــأن األمان النووي حول مبادئ تنفیذ ھدف اتفاقیة األمان النووي  
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الرامي إلى منع الحوادث والتخفیف من العواـقب اإلشــــــعاعـیة، وذـلك من خالل جمـلة أمور منـھا تنفـیذ األحـكام  
جمیع األطراف المتعاقدة في اتفاقیة األمان النووي إلى أن تُعالج في الوقت   ویدعوات الصـلة من ھذا القرار، ذ

 ؛المناسب التحدیات واالقتراحات المنبثقة عن عملیة استعراض تنفیذھا لالتفاقیة

تخدام قضـایا األمان التي   ویجدد -٤۹ اور مع جمیع الدول األعضـاء وباـس الطلب إلى األمانة أن تقوم، بالتـش
ِلّط علیھا الضـوء في التقریر الموجز لالجتماع االسـتعراضـي السـادس لألطراف المتعاقدة في اتفاقیة األمان  سـُ

 لتي ال یشملھا نطاق ھذه االتفاقیة؛النووي، بتحدید القضایا ذات األھمیة الخاصة للمفاعالت النوویة المدنیة ا

تمدة   ویدعو -٥۰ آت نوویة ولم تضـع بعُد برامج فعالة للتعقیبات المـس جمیع الدول األعضـاء التي لدیھا منـش
دة للحوادث المتعلقة باألمان، وأن  من الخبرات التشــــغیلیة إلى أن تفعل ذلك، بما یشــــمل تحدید األحداث الممّھِ

ــم بحریّة خبراتھا وتق ــتفادة، بما في ذلك من خالل تقدیم تقاریر عن الحادثات، بما تتقاس ــھا المس ییماتھا ودروس
 ؛في ذلك من خالل نُظم الوكالة للتبلیغ القائمة على الشبكة العالمیة فیما یتعلق بالخبرات التشغیلیة

وویة،  إلى األمانة أن تواصــل جھودھا في دعم التشــغیل المأمون الطویل األجل للمنشــآت الن ویطلب -٥۱
ع الدول األعضــاء على االســتفادة من خدمات اســتعراض النظراء التي تجریھا الوكالة لألمان بشــأن  ویشــّجِ

 ؛التشغیل المأمون الطویل األجل لمحطات القوى النوویة ومفاعالت البحوث

ع -٥۲ ،  عمالوبطالن االســتالدول األعضــاء على معالجة إدارة التقادم، بما في ذلك التقادم المادي  ویشــّجِ
طوال عمر المنشـآت النوویة، وعلى تباُدل الدروس المسـتفادة من الخبرات الدولیة المتاحة، حسـب االقتضـاء،  

 ؛إلى األمانة أن تدعم الدول األعضاء في ھذا الصدد ویطلب كذلك

الدول األعضــاء إلى أن تكفل إجراء تقییمات شــاملة ومنھجیة لألمان دوریا وبانتظام   ویدعو من جدید -٥۳
للمنشــآت القائمة، طوال عمرھا التشــغیلي، من أجل تحدید تحســینات األمان الموجھة صــوب تحقیق ھدف منع 

ذ في الوـقت  وقوع الحوادث ذات العواـقب اإلشــــــعاعـیة والتخفیف من ـھذه العواـقب في ـحال وقوعـھا، وأن تنفـَّ
ــینات عملیة أو قابلة للتحقیق بقدر معقول لألمان،  ــب تحس ــیر تباُدل   ویطلبالمناس إلى األمانة أن تواصــل تیس

 ؛المعلومات بشأن الخبرات والدروس المستفادة في ھذا الصدد

ع -٥٤ اقع الدول األعضــــاء التي لم تُْجِر بعُد تقییمات األمان على القیام بذلك، بما في ذلك في المو ویشــــّجِ
متعّددة الوحدات، لتقییم متانة محطات القوى النوویة والمنشآت األخرى في مواجھة األحداث الشدیدة المتعددة،  

ع ــّجِ ــادات   ویش دد من خالل النظر في تحدیث اإلرش ــّ ــاء في ھذا الص ــلة دعم الدول األعض األمانة على مواص
ویة من األخطار الخارجیة، بالتشــاور مع الدول  التقنیة الخاصــة بتقییم المواقع والتصــمیم لحمایة المنشــآت النو

 ؛األعضاء

الوكالة على أن تواـصل، حـسب االقتـضاء، األنـشطة المتعلقة بأمان المواقع المتعددة الوحدات،   ویـشّجع -٥٥
 بطریقة تیّسر قیام الدول األعضاء باستحداث تكنولوجیات جدیدة وتطبیقھا؛

ع كذلك -٥٦ ــِجّ ــاء على تبادُ  ویش م الخبرات فیما یتعلق بمحطات الدول األعض ــُ ل المعلومات الرقابیة وتقاس
ــطة الحجم أو النمطیة   ــغیرة والمتوسـ القوى النوویة الجدیدة والمفاعالت المتقّدمة، بما في ذلك المفاعالت الصـ
ومفاعالت الجیل الرابع، مع مراعاة ضرورة تصمیم محطات القوى النوویة الجدیدة وتحدید مواقعھا وتشییدھا  

ــغیلھا والتخفیف، في حال بما  یتوافق مع ھدف منع وقوع الحوادث أثناء إدخال تلك المحطات في الخدمة وتشــ
وقوع حادث، من حّدة االنبعاثات الممكنة للنویدات المشعة التي تسبِّب تلوثاً طویل األمد خارج الموقع، وتجنُّب  
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رة بـما یكفي ألن تســــــتدعي اتـخاذ ـتدابیر  االنبـعاـثات المشــــــعة المبكرة أو االنبـعاـثات المشــــــعة التي تكون كبی
 ؛وإجراءات وقائیة طویلة األمد

ة ـبإجراء تقییم أـمان نـظام  ویشـــــّجع -٥۷ ادل المعلوـمات والخبرات المتعلـق ات لتـب اـنة على اتـخاذ ترتیـب األـم
 األجھزة الرقمیة والتحّكم الرقمي؛

اســتراتیجیات التصــدي للحوادث   الوكالة على تیســیر تبادل نتائج البحث والتطویر في مجال ویشــّجع -٥۸
 العنیفة في محطات القوى النوویة؛

ع -٥۹ ّجِ أن برامج البحوث الالزمة لضـمان توافر ودیمومة  ویـش م المعلومات بـش الدول األعضـاء على تقاسـُ
 الخبرات العلمیة لدعم األمان النووي؛

ّجع -٦۰ أن التصـّدي   ویـش ب االقتضـاء بوضـع وتنفیذ مبادئ توجیھیة بـش الدول األعضـاء على أن تقوم حـس
ــبان ــیما  من بینھا، للحوادث العنیفة، مع أخذ جملة أمور في الحس ــتفادة من حادث محطة فوكوش الدروس المس

لـقات عـمل إلى األـماـنة أن ـتدعم جھود اـلدول األعضـــــاء من خالل تنظیم ح ویطـلبداییتشـــــي للقوى النووـیة، 
 تدریبیة؛

ــاء دعم نظام التبلیغ عن الحادثات   ویطلب -٦۱ ــل بالتعاون الوثیق مع الدول األعضـ إلى األمانة أن تواصـ
ونظام التبلیغ عن ، )IRS(والنظام الدولي للتبلیغ عن الخبرات التشــغیلیة )، FINASالمتعلقة بالوقود وتحلیلھا (

الدول األعضــاء إلى االســتفادة من المشــاركة في ھذه   ویدعو ،)IRSRR(الحادثات المتعلقة بمفاعالت البحوث 
 النظم؛

ة   ویطـلب -٦۲ ــل النظر في جواـنب األـمان واألمن المتعلـقة بمحـطات القوى النووـی ة أن تواصـــ اـن إلى األـم
طة الحجم أو النمطیة طوال دورة عمرھا التشــغیلي، بما في ذلك من  المحمولة والمفاعالت الصــغیرة والمتوســّ

روع الدولي المعني بالمفاعالت النوویة ودورات الوقود النووي االبتكاریة (مـشروع إنبرو) ومحفل خالل المشـ 
الرـقابیین المعنیین ـبالمـفاعالت الصـــــغیرة، وأن تســـــتـند، تحقیـقاً لـھذه الـغاـیة، إلى مـعارف وخبرات المنظـمات  

جتماعات واألنشــــطة المتعلقة  إلى األمانة لمواصــــلة تنظیم اال ویجّدد طلبھالدولیة األخرى في ھذا الشــــأن، 
طة الحجم أو النمطیة، بُغیة اســـتخدام النتائج   بمحطات القوى نوویة المحمولة والمفاعالت الصـــغیرة والمتوســـّ
ل إلیھا للنظر، في إطار المتطلبات والصـكوك القانونیة المشـتركة القائمة، في مختلف جوانب أمان  التي تتوصـّ

ذلك تـحدید وفھم ومـعالـجة التـحدیات الرقابـیة الرئیســــــیة المتعلـقة بدورات  محـطات القوى، بـما في ذلك نقلـھا، وكـ 
 ؛حیاتھا

٦- 
 األمان اإلشعاعي وحمایة البیئة

ــّجع -٦۳ ــعاعات مع معاییر  یش ــة بالوقایة من اإلش ــاء على مواءمة برامجھا الوطنیة الخاص الدول األعض
إلى األمانة أن تدعم تنفیذھا الفعّال، فیما یتعلق   ویطلب)، GSR Part 3األمان األســاســیة الدولیة المنقَّحة (العدد 

ة،  ة البیـئ اـی ك وـق ذـل التعرض المھني وتعرض الجمھور والتعرض الطبي، وـك كـب ذـل ب ـك ة أن  ویطـل اـن إلى األـم
 ، بناء على الطلب؛GSR Part 3تواصل تنظیم حلقات عمل وطنیة عن تنفیذ ما یَِرُد في العدد 
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ل محطات قوى نوویة وتلك التي تفّكر في األخذ بالقوى النوویة، إلى  الدول األعضاء التي ویدعو -٦٤ تشغِّ
تشــجیع مرافقھا وســلطاتھا على أن تصــبح أعضــاء في برنامج نظام المعلومات المشــترك بین الوكالة الدولیة  

ــادي والخـ  دان االقتصـــ ة في المـی اون والتنمـی ة التـع ة لمنظـم ابـع ة الـت ة النووـی اـق ة الـط اـل ة ووـك ذرـی ة اـل اـق اص  للـط
ض المھني،   إلى األمانة أن تقِدّم المساعدة في ھذا الصدد وأن تواصل دعم البرنامج المذكور؛ ویطلببالتعرُّ

إلى األـماـنة أن ترّوج لبرـنامج نـظام المعلوـمات الـخاص ـبالتعرض المھني في مـجاالت الـطب   ویطـلب -٦٥
ض إلـشعاعات مؤینة ) بما یعّزز ـسالمة العاملین الذین ُھم عُ ISEMIRوالـصناعة والبحوث ( رـضة لخطر التعرُّ

ــناعة  ــيفي مجالَي الطب والصـ ض   ویوصـ ــاء إلى البرنامج المذكور بیانات عن التعرُّ بأن تقّدم الدول األعضـ
 المھني؛

إلى األمانة أن تقّدم توـصیاتھا وأن تـساعد الدول األعـضاء، بناء على طلبھا، في تعزیز األمان  ویطلب -٦٦
 عانة بتقنیات قیاس جرعات تتسم بالكفاءة والفعالیة؛اإلشعاعي للعاملین باالست

إلى األمانة أن تســـــاعد الدول األعضـــــاء، بـناء على طلبـھا، على تعزیز قدراتـھا على التقییم   ویطـلب -٦۷
الواقعي لآلثار اإلشــعاعیة الناتجة عن المواد المحتویة على مســتویات معززة من المواد المشــعة الموجودة في 

 البیئة الطبیعیة؛

اعدة من الوكالة على تحدیث المعلومات الواردة في نظام إدارة   ویحثُّ  -٦۸ الدول األعضـاء التي تتلقى مـس
د المساعدة التقنیة الالزمة لتعزیز البنیة األساسیة لألمان  معلومات األمان اإلشعاعي لكي یتسنى لألمانة أن تحّدِ

 اإلشعاعي؛

یق مع المنظمات الدولیة   ویطلب -٦۹ إلى الوكالة أن تواصـل، بالتعاون مع منظمة الصـحة العالمیة وبالتنـس
، كما جرى اســتعراضــھ خالل مؤتمر المتابعة الذي عقدتھ الوكالة في نداء بون من أجل العملاألخرى، تنفیذ 

ــعا۲۰۱۷فیینا في عام  ــین أمان ، لتعزیز وقایة المرضــى والمھنیین في المجال الصــحي من اإلش عات، وتحس
 اإلجراءات اإلشعاعیة؛

 ویشـــجعإلى األمانة أن ترّوج لمشـــاریع التعاون التقني اإلقلیمیة الخاصـــة بالتعّرض الطبي،  ویطلب -۷۰
الدول األعـضاء على اـستخدام نُظم التبلیغ عن األمان ونُظم التعلم التي وـضعتھا الوكالة فیما یتعلق باإلجراءات  

 شعاعي؛اإلشعاعیة وبالعالج اإل

إلى األمانة أن ترّوج لتنفیذ اإلرـشادات المقبلة للوقایة من اإلشعاعات الخاصة بالتحكم الرقابي   ویطلب -۷۱
 في استخدام تقنیات تصویر جسم اإلنسان لألغراض غیر الطبیة؛

ــّجع -۷۲ ض الجمھور للرادون في المنازل والمدارس والمباني   ویشـ ــاء على تقییم مدى تعرُّ الدول األعضـ
ض، ا إلى األـماـنة،  ویطـلبألخرى وأن تتـخذ، حیثـما اقتضـــــى األمر، اإلجراءات المالئـمة للـحّد من ـھذا التعرُّ

ــاعد الدول   ــحة العالمیة والمنظمات الدولیة المعنیة األخرى، أن تس ــاء ومنظمة الص بالتعاون مع الدول األعض
 األعضاء في ھذا الصدد؛

ثات في األغذیة التابعة لھیئة الدسـتور   ویحثُّ  -۷۳ األمانة، كجزء من العمل المتواصـل للجنة المعنیّة بالملّوِ
ومنظمة الصــحة   )الفاو( منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة  )، على مواصــلة التعاون معCodexالغذائي (

المشــعّة في األعالف واألغذیة، بما  العالمیة والدول األعضــاء المھتمة في إعداد ورقة نقاشــیة بشــأن النویدات
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في ذلك میاه الـشرب، بھدف وـضع مبادئ إلرـشادات منسـَّقة من ـشأنھا أن تؤدي إلى تعزیز فھم وجود النویدات  
 ؛المشعّة في الغذاء ومیاه الشرب في الحاالت غیر الطارئة

تركیز نـشاط النویدات المـشعة إلى األمانة أن تواـصل العمل لـصوغ وثیقة تقنیة بُغیة تحدید قِیَم  ویطلب -۷٤
ثة، بالتشاور مع الدول األعضاء والمنظمات الدولیة المعنیة؛  للسلع غیر الغذائیة الملوَّ

لع   ویطلب -۷٥ ــّ إلى األمانة أن تســتكشــف إمكانیة إعداد ورقة نقاشــیة عن النویدات المشــعّة في جمیع الس
قةاالـستھالكیة بُغیة وـضع مبادئ إلرـشادات  ر مع الدول األعـضاء، من ـشأنھا أن تثمر عن تعزیز ، بالتـشاومنسـَّ

 فھم وجود النویدات المشعّة في الّسلع االستھالكیة المختلفة في الحاالت غیر الطارئة؛

ــجع -۷٦ ــة   ویش ــاركة في المرحلة الثانیة من برنامج النمذجة والبیانات الخاص ــاء على المش الدول األعض
 ا)؛بتقییم التأثیر اإلشعاعي (برنامج موداری

إلى األمانة أن تواـصل تحدیث "قائمة جرد المواد المـشعة الناجمة عن أنـشطة اإلغراق القدیمة   ویطلب -۷۷
ــائر التي تقع في البحر (ألغراض اتفاقیة لندن لعام  ــب  ۱۹۹٦وبروتوكول عام  ۱۹۷۲والحوادث والخس ) حس

 االقتضاء"؛

۷- 
 أمان النقل

الدول األعضــاء التي لیســت لدیھا وثائق رقابیة وطنیة تْنظم النقل المأمون للمواد المشــعّة على  یحثُّ  -۷۸
راع في اعتماد ھذه الوثائق وتنفیذھا،  جمیع الدول األعضـاء إلى ضـمان أن تكون مثل ھذه الوثائق   ویدعواإلـس

من سلسلة معاییر  SSR-6مشعة" (العدد الرقابیة متوافقة مع الطبعة المنطبقة من "الئحة النقل المأمون للمواد ال
   األمان)؛

على أھمیة امتالك آلیات فعالة لتحدید المســؤولیة ضــماناً لســرعة التعویض عن األضــرار   ویشــِدّد -۷۹
تطبیق مبادئ المـسؤولیة   یالحظالمتكبَّدة خالل نقل المواد المـشعة، بما في ذلك النقل البحري، وفي ھذا الـسیاق 

 ك المسؤولیة الصارمة؛النوویة، بما في ذل

ــّجع -۸۰ ــحن المواد   ویشـ ــلة بحاالت رفض وتأخیر شـ ــاكل المتصـ الجھود المبذولة لتجنّب ومعالجة المشـ
یما الـشحن الجوي،  عة، ال ـس عّة، وإلى أن تحِدّد، إذا   ویدعوالمـش ِھّل نقل المواد المـش الدول األعضـاء إلى أن تـس

صــة بحاالت رفض شــحن المواد المشــعّة من أجل تحقیق  لم تكن قد قامت بذلك بعُد، جھة اتصــال وطنیة مخت
 تسویة ُمرضیة وفي الوقت المناسب لھذه القضیة؛

ــاركة كاملة  ویطلب -۸۱ ــاء فریق عامل، بمشـ إلى األمانة أن تعقد مؤتمراً تقنیاً لتباُدل الخبرات وبُغیة إنشـ
ر الـشحنات، بما  من الدول األعـضاء المھتمة والخبراء المعنیّین، للنظر في خیارات معالجة حاالت رفض وتأخُّ

في ذلك مدونة قواعد الســلوك بشــأن التیســیر، وأن تقّدم تقریراً أولیاً عن ھذه الخیارات إلى الدول األعضــاء 
 ؛۲۰۲۰بحلول حزیران/یونیھ 

الوكالة على مواـصلة تعزیز وتوـسیع الجھود الرامیة إلى إتاحة خدمات التعلیم والتدریب ذات   ویـشّجع -۸۲
بالتقدُّم المحَرز في ھذا الّصدد، بما في ذلك إعداد وترجمة المواد   ویسِلّم بأمان المواد المشعّة أثناء نقلھا،  الصلة

 التدریبیة إلى اللغات الرسمیة للوكالة؛
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بالممارسـة التي تتبعھا بعض الدول الشـاحنة والجھات المشـِغّلة، والمتمثِّلة في تزویدھا الدول   ویرّحب -۸۳
الصــلة بمعلومات وردود في التوقیت المناســب قبل إجراء عملیات الشــحن وذلك بغرض تبدید   الســاحلیة ذات

أـھب للطوارئ،  ك الـت ا في ذـل ان واألمن النوویین، بـم األـم ة ـب اوف المتعلـق ات والردود   ویالحظالمـخ أنَّ المعلوـم
 حنة أو للدولة الشاحنة؛المقدمة ال ینبغي بأي حال أن تكون متضاربة مع تدابیر األمن واألمان النوویین للش

الدول األعضــاء إلى مواصــلة تعزیز الثقة المتبادلة، كأن یكون ذلك من خالل اســتخدام مبادئ  ویدعو -۸٤
  أن تقِدّم إلى األمانة ویطلبتوجیھیة، وممارســات اتصــاالت طوعیة، وتمارین مكتبیة، ونتائجھا ذات الصــلة؛ 

 لى طلبھا؛الدعم المالئم للدول األعضاء المھتمة، بناء ع

على مواـصلة عملیة الحوار اإلیجابي بین الدول الـساحلیة والدول الـشاحنة، وھو الحوار الذي   ویـشّجع -۸٥
ــاالت فیما یتعلق بالنقل البحري المأمون للمواد   ــین االتصـ ــین التفاھم المتبادل وبناء الثقة وتحسـ أّدى إلى تحسـ

عّة،  ً المـش بأنَّ الدول األعضـاء المھتمة األخرى مدعوة لالنضـمام إلى عملیة الحوار غیر الرـسمیة،   ویحیط علما
، رھناً بااللتزام  INFCIRC/863وتنفیذ أفضــل الممارســات، حســب االقتضــاء، بصــیغتھا الواردة في الوثیقة 

 بالسریة وبالقیود األمنیة؛

۸- 
 أمان التصرف في الوقود المستھلك والنفایات المشعة

ف المأمون  شّجعی -۸٦ الدول األعضاء على التخطیط لبرامج أو نُُھج وطنیة طویلة األجل في مجال التصرُّ
في النفایات المشـعّة والوقود المسـتھلَك ووضـع مثل ھذه البرامج والنُّھج وتنفیذھا، على أن تتضـّمن نتائج قابلة 

م الخبرات والدروس  للتحقیق وفي الوقت المناســــب، ووضــــع آلیات لضــــمان توافر الموارد الكا فیة، وتقاســــُ
 المستفادة في ھذا الصَّدد؛

۸۷-  ً بنتائج االجتماع االســتعراضــي الســادس لألطراف المتعاقدة في االتفاقیة المشــتركة، بما  ویحیط علما
في ذلك اإلجراءات المتخذة لتعزیز االنضــــمام إلى االتفاقیة المشــــتركة والمشــــاركة الفعالة فیھا، والقضــــایا  

ــاملة،  ــات الجیدة، ومجاالت األداء الجید التي حّددھا الرئیس والمجموعات القُطریة، والتحدیات  الشـ والممارسـ
دة،  اـق دَّدة لألطراف المتـع ات المـح ً واالقتراـح ا ا یتعلق   ویحیط علـم ــاورات فیـم د من المشـــ ة إجراء المزـی أھمـی ـب

 ؛باالتفاقیة المشتركة بشأن أمان المرحلة الختامیة من دورة الوقود النووي

ع -۸۸ ف في النفایات المـشعّة تمھیداً للتخلُّص   ویـشّجِ الوكالة على أن تواـصل أنـشطتھا المتعلقة بأمان التـصرُّ
منـھا، والتخلّص من النـفاـیات المشـــــعـّة ـبالقرب من ســـــطح األرض وفي ُحفر التنقـیب والتخلّص الجیولوجي،  

ع كذلكوحـسب االقتـضاء، الوقود النووي المـستھلَك،  اركة المبكرة للھیئات الرقابیة في فترة ما على المشـ  ویـشّجِ
 ؛  قبل بدء إطالق عملیة الترخیص

ــلة بأمان الخزن الطویل األجل  ویطلب -۸۹ ــأن الجوانب المتصـ ز تبادل المعلومات بشـ من األمانة أن تعِزّ
 ؛للوقود النووي المستھلك والنفایات المشعة

ع  -۹۰ ــّجِ ف في جویشـ ــرُّ ــاء على التخطیط للتصـ ــئة من الطوارئ  الدول األعضـ میع أنواع النفایات الناشـ
ــتراتیجیات التقلیدیة غیر عملیة أو  ــعاعیة، بما في ذلك الوقود النووي التالف، حیثما تكون االس النوویة أو اإلش
أقل من المســتوى األمثل، وحیثما من المحتمل أن تنتج من حالة الطوارئ و/أو من االســتصــالح البیئي أحجاٌم  

 ؛المشعةكبیرة من النفایات 
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۹- 
 األمان في مجال اإلخراج من الخدمة، وتعدین الیورانیوم ومعالجتھ، واالستصالح البیئي

ــّجع -۹۱ ــاء على التخطیط إلخراج المرافق من الخدمة على نحو مأمون خالل مرحلة  یشــ الدول األعضــ
تصــمیم تلك المرافق، وخالل تحدیثھا حســب االقتضــاء، ووضــع آلیات تكفل توافُر الموارد البشــریة والمالیة 

 بحیث تبدأ عملیة اإلخراج من الخدمة بمجرد تسویغھا على المستوى الوطني؛

األعـضاء على االـستفادة من تباُدل الدروس المـستخلـصة والممارـسات الجیدة من أنـشطة   الدول ویـشّجع -۹۲
 اإلخراج من الخدمة واالستصالح، وأخذھا في الحسبان في أنشطتھا الخاصة، حسب االقتضاء؛

إلى األمانة مواـصلة دعم تباُدل المعلومات بـشأن الجوانب المتعلقة باألمان من عملیة اإلخراج   ویطلب -۹۳
 ن الخدمة؛م

إلى األمانة أن تـساعد الدول األعـضاء، بناء على الطلب، على وـضع خطط اإلخراج المأمون  ویطلب -۹٤
 للمرافق المنطویة على مخلفات مواد مشعّة موجودة في البیئة الطبیعیة واستصالح تلك المرافق؛

ــیق التقني لل ویطلب -۹٥ ــل دعم الجھود المتعلقة بالتنســ مبادرات المتعددة األطراف  إلى األمانة أن تواصــ
الرامیة إلى اسـتصـالح مواقع إنتاج الیورانیوم الموروثة، ال سـیما في آسـیا الوسـطى، من خالل فریق التنسـیق  

عالمعني بمواقع الیورانیوم الموروثة،  ِجّ اور مع الدول األعضـاء المعنیة في أفریقیا، عند   ویـش األمانة على التـش
الدول األعضــاء، التي ھي في وضــع یســمح لھا بذلك، على تقدیم   ویشــّجعاثلة؛ الطلب، بُغیة تنفیذ مبادرات مم

 الدعم لھذا الغرض؛

ــراف   ویطلب -۹٦ ــطة من خالل المحفل الدولي العامل المعني باإلشـ ــل تنفیذ األنشـ إلى الوكالة أن تواصـ
 الرقابي على المواقع الموروثة؛

۱۰- 
 بناء القدرات

ع -۹۷ اســتراتیجیات وطنیة لبناء القدرات في مجال األمان النووي، بما الدول األعضــاء على وضــع   یشــّجِ
ة  ة، وتنمـی ع في القوى الـعامـل ــاواة بین الجنســـــین والتنوُّ في ذـلك من خالل التعلیم والـتدرـیب، والترویج للمســـ

ــبكات المعارف،  ــریة، وإدارة المعارف وشـ إلى األمانة أن تقّدم الّدعم، بناء على الطلب،   ویطلبالموارد البشـ
ع كذلك  ؛الدول األعضاء على ضمان توافُر الموارد لبناء ھذا النوع من القدرات ویشّجِ

ع برـنامجـھا ألنشــــــطة التعلیم والـتدرـیب، مع التركیز على بـناء  ویطـلب -۹۸ إلى األـماـنة أن تعزز وتوســـــّ
 ؛القدرات المؤسسیة والتقنیة واإلداریة والقیادیة في الدول األعضاء

ــاء الرامیة لتحدید وتنفیذ تدابیر إدارة المعارف، وأن  ویطلب -۹۹ إلى األمانة أن تدعم جھود الدول األعض
ــیة فیما یتصــل باألمان النووي من أجل  ــس تواصــل جھودھا الرامیة إلى الحفاظ على معارفھا وذاكرتھا المؤس

ة في مجال إدارة المعارف التخفیف من تأثیر فقدان الخبرات، ویرّحب في ھذا الصدد بخدمة الزیارات للمساعد
 ؛التي تقّدمھا الوكالة
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ــم المعارف والخبرات   ویطلب -۱۰۰ ق الجھود اإلقلیمیة واألقالیمیة المتعلقة بتقاس ّ ــِ إلى األمانة أن تدعم وتنس
والتجارب بـشأن المـسائل ذات الـصلة باألمان، وأن تواـصل تعزیز جھودھا في ـصیانة وتطویر الـشبكة العالمیة 

اـلدول األعضـــــاء على  ویشـــــّجعان واألمن النوویین، بـما في ذـلك تطویر منصـــــات المـعارف، المعنـیة ـباألمـ 
 المشاركة بنشاط في الشبكة المذكورة؛

ع -۱۰۱ الدول األعضــاء على اســتخدام، حســب االقتضــاء، نھج الوكالة المنظم حیال التدریب وغیره   ویشــّجِ
 ؛ء القدرات على المستوى الوطني ومستوى المنظماتمن األدوات ذات الصلة في التقییمات الذاتیة لبرامج بنا

إلى األمانة أن تدعم أنشــطة إدارة المعارف في الدول األعضــاء، بناء على الطلب، والســیما  ویطلب -۱۰۲
 استدامة الكفاءات والمھارات في ھیئاتھا الرقابیة؛

۱۱- 
 التصرف المأمون في المصادر المشعة

ضــمان أن تشــتمل أطرھا التشــریعیة أو الرقابیة على أحكام محددة   جمیع الدول األعضــاء إلى یدعو -۱۰۳
 للتصرف المأمون في المصادر المشعة على امتداد مختلف مراحل دورات أعمارھا؛

ــب   ویدعو -۱۰٤ ــاء إلى التأكد من وجود تدابیر كافیة، بما في ذلك ترتیبات مالیة، حسـ جمیع الدول األعضـ
ــادر المھَملة،  ــاء، لخزن المص ــادر  االقتض ــارات للتخلص منھا، على نحو مأمون وآمن، لكي تظل المص ومس

ــعة للتحكم الرقابي،  ــیھا خاض ــجعالموجودة داخل أراض ــع ترتیبات،   ویش ــاء على أن تض جمیع الدول األعض
دة أو التفكیر في خیارات أخرى بما في  بالقدر الممكن عملیاً، للـسماح بإعادة المـصادر المھَملة إلى الدول الموّرِ

 إعادة استخدام المصادر أو إعادة تدویرھا حیثما یكون ذلك ممكناً؛ذلك 

األمانة والدول األعـضاء على تعزیز الجھود الوطنیة والمتعددة الجنـسیات الـستعادة المـصادر   ویـشجع -۱۰٥
  الدول األعـضاء إلى إنـشاء نُظم للكـشف عن اإلشعاعات، ویدعوالیتیمة وإبقاء الـسیطرة على المـصادر المھَملة، 

 بما یشمل كل مناطق الحدود الدولیة، حسب االقتضاء؛

ْون سـجالت وطنیة للمصـادر المشـعة المختومة القویة   ویدعو -۱۰٦ جمیع الدول األعضـاء إلى إنشـاء وصـَ
 اإلشعاع؛

ع  ۱۰۷ الدول األعضـاء على االسـتفادة من خدمات الوكالة عند التعامل مع مسـائل تتعلق بالسـیطرة   ویشـّجِ
عیتیمة أو اســتعادة الســیطرة علیھا، على المصــادر ال األمانة على تقدیم المشــورة إلى الدول األعضــاء  ویشــّجِ

 بشأن كیفیة َصْوغ مثل ھذه الطلبات للمساعدة؛

ــأن   ویطلب -۱۰۸ ــلوك بشـ ــل تعزیز تبادل المعلومات المتعلقة بتنفیذ مدونة قواعد السـ إلى األمانة أن تواصـ
إرشاداتھا  أمان المصادر المشعة وأمنھا واإلرشادات المرتبطة بھا بشأن استیراد المصادر المشعة وتصدیرھا و

ف في المصادر المشعة المھملة؛  بشأن التصرُّ

حسب االقتضاء، تیسیر تبادل المعلومات بین الدول األعضاء المھتمة  إلى األمانة أن تواصل، ویطلب -۱۰۹
عن جواـنب األـمان اإلشــــــعاعي إلدارة حرـكة الخردة المـعدنـیة أو المواد المنتـَجة من الخردة المـعدنـیة التي ـقد 

 تحتوي دون قصد على مواد مشعة؛
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ع -۱۱۰ ــّجِ ــعاعیة كنولوجیات النوویةأمان التب البحوث المتعلقةالوكالة على أن تدعم الجھود  ویش ، بما واإلش
ــع خیارات لفي ذلك  ــادیاً وقابلة للتطبیق من الناحیة   تتكنولوجیاالجھود المتعلقة بوضــ مأمونة ومجدیة اقتصــ

 ، مع احترام حریة اختیار كّلِ دولة في مجال التكنولوجیا النوویة؛التقنیة

۱۲- 
ي للحادثات والطوارئ النوویة واإلشعاع  یةالتأھب والتصّدِ

ّجع -۱۱۱ یخ آلیات وترتیبات وطنیة وثنائیة وإقلیمیة ودولیة في مجال  یـش الدول األعضـاء على وضـع وترـس
التأھب والتصــدي للطوارئ، بما في ذلك تدابیر وقائیة؛ والتعاون الوثیق بشــأن اتخاذ تدابیر احترازیة للحد من 

في الوقت المناـسب أثناء وقوع طارئ نووي  التبعات البعیدة األمد، حـسب االقتـضاء؛ وتیـسیر تبادل المعلومات
ة فیـما بین الجـھات المرّخص لـھا والســـــلـطات والجمھور والمجتمع اـلدولي؛   افـی أو إشــــــعاعي وتعزیز الشــــــف
ــة   ــلطات المختص ــین التعاون الثنائي واإلقلیمي والدولي فیما بین الخبراء الوطنیین والس ــتمرار في تحس واالس

 لك من خالل تنظیم تمارین تدریبیة مشتركة، حسب االقتضاء؛  والرقابیین لھذا الغرض، بما في ذ

إلى األمانة أن تواصـــل، بالتعاون الوثیق مع الدول األعضـــاء والمنظمات الدولیة المختصـــة   ویطلب -۱۱۲
 ذات الصـلة وبعد التشـاور معھا، إیالء األولویة لبرنامج تمرینات یؤكد أھمیة التمرینات الواسـعة النطاق، مثل

 ؛ConvEx-3تمرین 

الدول األعـضاء على ـضمان وـضع اـستراتیجیات للوقایة من اإلـشعاعات وتبریرھا وتحـسینھا   ویـشّجع -۱۱۳
إلى األمانة  ویطلبلتمكین اتخاذ إجراءات وقائیة فعّالة في الوقت المناســب، خالل طارئ نووي أو إشــعاعي؛ 

 تقدیم المساعدة إلى الدول األعضاء في ھذا الصدد، عند الطلب؛

أن تعمل مع الدول األعضاء على الحفاظ على ترتیبات الوكالة الخاصة بالتقییمات    ویطلب إلى األمانة -۱۱٤
م البارامترات ا ــُ ــة بتقاسـ ــاالت وزیادة الوعي بھا، بما في ذلك الترتیبات الخاصـ لتقنیة ذات  والتوقعات واالتصـ

الـصلة في الوقت المناـسب، مع اـستخدام قدرات الدول األعـضاء بفعالیة، ومواـصلة ـصقل دور مركز الحادثات  
 والطوارئ، خالل أي طارئ؛

إلى األمانة أن تدعم الدول األعضـاء، عند الطلب، في وضـع القدرات وترسـیخھا وبنائھا فیما  ویطلب -۱۱٥
 الخاصة بالتأھُّب والتصّدي للطوارئ؛ یتعلق باآللیات والترتیبات الوطنیة

ــّجع -۱۱٦ ــلطات الوطنیة   ویشــ ــال فعالة والحفاظ علیھا بین الســ ــاء على إقامة قنوات اتصــ الدول األعضــ
المســؤولة في جمیع األوقات، لضــمان أن تكون مســؤولیة كّلٍ منھا واضــحة وتحســین عملیة التنســیق واتخاذ  

 ات الحوادث؛القرارات فیما یتعلق بجمیع أنواع سیناریوھ

د لتبادل المعلومات في حاالت  ویشـّجع -۱۱۷ الدول األعضـاء واألمانة على مواصـلة اسـتخدام النظام الموحَّ
الحادثات والطوارئ التابع للوكالة بوصفھ بوابة إلكترونیة لجھات االتصال التابعة للدول األطراف في اتفاقیتي  

ــا دول األعضـــ ــاـعدة، ولـل دیم المســـ اء الحوادث  التبلیغ المبكر وتـق ة أثـن اجـل ات الـع اُدل المعلوـم ة لتـب اـل ء في الوـك
والطوارئ النوویة واإلشــــعاعیة، وللمســــؤولین الوطنیین المعیَّنین رســــمیاً المســــؤولین عن المقیاس الدولي  
لألحداث النوویة واإلشـــعاعیة (مقیاس إینیس) لنشـــر معلومات عن األحداث المقیَّمة باســـتخدام مقیاس إینیس؛  

الدول األعضـاء على تبادل المعلومات بشـأن الحوادث والطوارئ النوویة واإلشـعاعیة، وھو ما  ویشـّجع كذلك
من سـلسـلة   GSR Part 7یشـمل حاالت الطوارئ الوطنیة والعابرة للحدود الوطنیة على النحو المحدَّد في العدد 
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ة أو متصـورة، بالنـسبة ألكثر معاییر األمان الصـادرة عن الوكالة بصـفتھا ذات أھمیة إـشعاعیة، فعلیة أو محتمل
 من دولة واحدة؛

م ھذه المعلومات مع عموم الجمھور، حسـب االقتضـاء،   ویشـّجع -۱۱۸ الدول األعضـاء على النظر في تقاسـُ
 بما في ذلك من خالل آلیة النظام الموحد لتبادل المعلومات في حاالت الحادثات والطوارئ؛

ي والمـساعدة، لل ویطلب -۱۱۹ تأكد  إلى األمانة أن تعمل مع الدول األعـضاء على تعزیز ـشبكة الوكالة للتـصّدِ
إلى األمانة أن  ویطلب كذلكمن إمكانیة تقدیم المـساعدة في الوقت المناـسب وبـشكل فعال، إذا ومتى ُطِلب ذلك، 

تعمل مع الدول األعضــاء على تیســیر وضــع ترتیبات ثنائیة ومتعددة األطراف، حســب االقتضــاء، وأن تعزز 
ــاعدات ــّجعالدولیة،  الجھود الرامیة إلى تحقیق التوافق التقني فیما یخّص المسـ ــاء على أن  ویشـ الدول األعضـ

تســّجل وتحّدث، على نحو منتظم، في شــبكة الوكالة للتصــّدي والمســاعدة القدراِت الوطنیة التي یمكن توفیرھا 
 للدول التي تطلب مساعدة دولیة؛

ــلطات المختصــة المحدَّدة في إطار اتفاقیة التبلیغ المب ویذّكر -۱۲۰ ــع لممثلي الس كر واتفاقیة  باالجتماع التاس
إلى األمانة أن تواصــل، بالتشــاور مع الدول األعضــاء، تیســیر تباُدل المعلومات فیما  ویطلبتقدیم المســاعدة، 

 بین الدول األعضاء المھتمة والسلطات المختصة؛  

إلى األمانة أن تواصل، بتعاون وثیق مع الدول األعضاء، تطویر استراتیجیة للتواصل الفعال   ویطلب -۱۲۱
جمھور، ومواصـلة اتخاذ الترتیبات ووضـع ترتیبات إضـافیة لتزوید الدول األعضـاء والمنظمات الدولیة  مع ال

وعموم الجمھور في الوقت المناسب بمعلومات واضحة وصحیحة من حیث الوقائع وموضوعیة وسھولة الفھم  
 أثناء الطوارئ النوویة أو اإلشعاعیة؛

لنظام الدولي للمعلومات الخاصـة برصـد اإلشـعاعات، وعلى األمانة على مواصـلة اسـتخدام ا ویشـّجع -۱۲۲
ــب،   اســـ ام في الوـقت المـن ة من النـظ اـم ة ـع ــدار نســــــخ ة من أـجل إصـــ ــال الوطنـی ات االتصـــ ل مع جـھ العـم

 الدول األعضاء التي تستطیع توفیر البیانات للنظام المذكور على أن تفعل ذلك؛ كذلك ویشّجع

ــّجع -۱۲۳ تقدیم معلومات إلى نظام إدارة معلومات التأھب والتصــدي  الدول األعضــاء على النظر في  ویش
 األمانة على الترویج لمنافع ھذا النظام لدى الدول األعضاء؛ ویشجعللطوارئ 

إلى األمانة أن تســتعرض، بالتشــاور الوثیق مع الدول األعضــاء، ترتیبات الوكالة للتبلیغ عن  ویطلب -۱۲٤
جمیع  ویناشــدشــعاعیة، بُغیة تحدید التحســینات في ھذه الترتیبات، الحوادث والحادثات والطوارئ النوویة واإل

 ؛الدول األعضاء، التي ھي في وضع یسمح لھا بذلك، أن تسھم في فعالیة مثل ھذه الترتیبات

إلى األمانة أن تواـصل، بالتنـسیق والتـشاور مع الدول األعـضاء، تعزیز التعاون مع المنظمات   ویطلب -۱۲٥
ة   االت المعنـی ة بین الوـك ة المشـــــترـك ك من خالل اللجـن ا في ذـل أـھب للطوارئ بـم ال الـت ة في مـج ة المعنـی دولـی اـل

 بالتصدي للطوارئ اإلشعاعیة والنوویة؛

۱۳- 
 التنفیذ والتبلیغ

ا یطـلب -۱۲٦ دود الموارد  إلى األـم ات وفي ـح اً لألولوـی ذا القرار وفـق ة في ـھ ذ اإلجراءات المطلوـب ة أن تنـف ـن
 المتاحة؛
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إلى الـمدیر الـعام أن یـقّدم تقریراً مفصـــــالً في دورة المؤتمر الـعام الـعادـیة الرابـعة والســـــتین   ویطـلب -۱۲۷
 .غضون ذلك) عن تنفیذ ھذا القرار، وعن التطورات األخرى ذات الصلة التي تستجد في ۲۰۲۰(

 ۲۰۱۹أیلول/سبتمبر  ۱۹
 من جدول األعمال ۱٤البند 

 GC(63)/OR.7من الوثیقة  ۱٥۲الفقرة 

GC(63)/RES/8 األمن النووي 

 
 ،إنَّ المؤتمر العام 

ر (أ)  ــین أمن المواد النوویة والمواد   إذ یذّكِ ــأن التدابیر الرامیة إلى تحســ ــابقة بشــ بقراراتھ الســ
 المشعة األخرى، وبشأن تدابیر مكافحة االتجار غیر المشروع بھذه المواد،

ً و (ب)  الــذي قــدَّمــھ المــدیر العــام في الوثیقــة   ۲۰۱۹بتقریر األمن النووي لعــام  إذ یحیط علمــا
GC(63)/10  ة   ۲۰۲۱-۲۰۱۸وبخـطة األمن النووي للفترة التي اعتـمدـھا مجلس المـحافظین في الوثیـق
GC(61)/24، 

د من جدیدو (ج)  ــالح   إذ یؤّكِ ــار النووي، ونزع السـ ــتركة المتمثِّلة في عدم االنتشـ األھداف المشـ
بأنَّ األمن النووي یســھم في الســلم واألمن  وإذ یقرُّ ي، واالســتخدامات الســلمیة للطاقة الذریة، النوو

د وإذالدولیین،  على الحاجة الماسة إلى إحراز تقدُّم في نزع السالح النووي وعلى أنَّ ھذه المسألة   یشّدِ
ــى مع واجبات الدول ــلة، بما یتماشـ ــع نقاش في جمیع المحافل ذات الصـ ــتظل موضـ ــاء   سـ األعضـ

 والتزاماتھا ذات الصلة،

دو (د)  أنَّ المـسؤولیة عن األمن النووي داخل أّيِ دولة تقع بالكامل على عاتق تلك الدولة،   إذ یؤّكِ
ــاء، وفقاً اللتزاماتھا الوطنیة   وإذ یدرك ــؤولیات التي تقع على عاتق كّلِ دولة من الدول األعضـ المسـ

ة والمواد   ل لجمیع المواد النووـی ــاـم ال والشـــ اظ على األمن النووي الفـع ة في الحـف ة، والمتمثـل دولـی واـل
 المشعة األخرى،

 ر األمن النووي،بالحمایة المادیة باعتبارھا عنصراً أساسی�ا من عناص إذ یقرُّ و (ھـ) 

ـبأنَّ التصـــــّدي للتـحّدـیات المرتبـطة ـبالتكنولوجـیا الـحاســـــوبـیة، وـكذـلك التكنولوجـیات   وإذ یقرُّ  (و) 
ــعّة  ــمان أمن المواد النوویة وغیرھا من المواد المشـ ــطلع بدور متزاید في ضـ الجدیدة األخرى، یضـ

 والمرافق ذات الصلة،

ــلِّم  (ز) ــة وإذ یسـ ــاً لتعزیز   بأنَّ أوجھ التقدُّم المحرز في العلوم والتكنولوجیا والھندسـ توفِّر فرصـ
داألمن النووي،  على ضــرورة التصــدي للتحدیات الراھنة والمتغیِّرة التي تواَجھ في مجال  وإذ یشــّدِ

ــھ  د من جدیداألمن النووي، وفي الوقت نفس ــؤولیة عن األمن النووي داخل أيِّ دولة تقع  یؤّكِ أنَّ المس
 بالكامل على عاتق تلك الدولة،

ر مع الو (ح)  ذّكِ دیرإذ ـی األمن النووي والمعقوَدین في عـامي  تـق دولیَّین المعنیَّین ـب المؤتَمَرین اـل ـب
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ً وـباإلعالنین الوزاریین المتصـــــلین بھـما،  ۲۰۱٦و ۲۰۱۳ ـبالمـناقشـــــات القیِّـمة التي   وإذ یحیط علـما
دت في تقریَري الرئیســـــین،  إلى المؤتمر اـلدولي المعني  وإذ یتطلَّعأجراـھا الخبراء التقنیون وتجســـــَّ

 ،۲۰۲۰األمن النووي الذي سیُعقد في شباط/فبرایر ب

ون وتعزیز الحوار بین الھیئات الحكومیة المعنیة والصـناعة النوویة على  إذ یقرُّ و (ط)  بأھمیّة صـَ
 المستوى الوطني بشأن تعزیز األمن النووي،

ت المعنـیة  الـحاـجة المســـــتمرة إلى زـیادة الوعي إزاء األمن النووي فیـما بین الجـھا إذ یبرزو (ي) 
كافة، وھو ما یـشمل مـستخدمي المواد النوویة والمواد المـشعّة األخرى والـسلطات المختـصة في الدول  

 األعضاء وفیما بین الموظفین المعنیّین في األمانة،

بأنَّ األمن النووي یمكن أن یســــھم في تكوین صــــورة إیجابیة، على المســــتوى   إذ یســــلِّم و (ك) 
 یة السلمیة،الوطني، عن األنشطة النوو

بالدور المركزي الذي تؤدیھ الوكالة في وضــع وثائق شــاملة بشــأن إرشــادات األمن  إذ یقرُّ و (ل) 
النووي، وفي تقدیم المساعدة إلى الدول األعضاء، بناء على طلبھا، من أجل تیسیر تنفیذ تلك الوثائق،  

یاز الـسادس عـشر الذي ُعقد في وھو دور أكَّد أھمیتھ، على ـسبیل المثال، مؤتمر قمة حركة عدم االنح
 ،۲۰۱۲آب/أغسطس 

دو (م)  الحاجة إلى إـشراك جمیع الدول األعـضاء في الوكالة في األنـشطة والمبادرات ذات   إذ یؤّكِ
ــاملة،  ــلة باألمن النووي بطریقة شـ الدور الذي أدَّتھ العملیات والمبادرات الدولیة في  وإذ یالحظالصـ

 مجال األمن النووي، بما فیھا مؤتمرات القمة المعنیة باألمن النووي،

د من جدیدو (ن)  محوریة الدور الذي تؤدیھ الوكالة في تیسیر التعاون الدولي دعماً للجھود   إذ یؤّكِ
التي تبذلھا الدول من أجل الوفاء بمســؤولیاتھا بشــأن ضــمان أمن المواد النوویة المدنیة وغیرھا من 

 المواد المدنیة المشعة،

د من جدیدو (س)   ۲۰۰٥یلھا الصــادر عام أھمیة اتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة وتعد إذ یؤّكِ
ع نطاقھا،  بأھمیة قبولھا أو الموافقة علیھا أو التصــدیق علیھا من جانب عدد متزاید   وإذ یقرُّ الذي وســَّ

 أھمیة تنفیذھا تنفیذاً كامالً وتحقیق عالمیتھا، وإذ یالحظمن الدول، 

ر (ع)  للمواد النووـیة وتـعدیلـھا  ـبدور الـمدیر الـعام بصـــــفـتھ الودیع التـفاقـیة الحـماـیة الـمادـیة  وإذ ـیذّكِ
 ،۲۰۰٥الصادر في عام 

ـبأنَّ الیورانیوم الشـــــدـید اإلثراء والبلوتونیوم المفصـــــول بجمیع تطبیـقاتھـما یتطلـبان   إذ یقرُّ و (ف) 
ــرھما على  ــمان أمنھما النووي، وبأنَّھ من المھم للغایة أن یتمَّ تأمینھما وحصـ ــة لضـ احتیاطات خاصـ

 ذات الصلة وفي داخلھا،النحو المالئم من قِبَل الدولة 

ـبأھمـیة التقلـیل إلى أدنى ـحّدٍ من اســـــتـخدام الیورانیوم الشـــــدـید اإلثراء واســـــتـخدام   إذ یقرُّ و (ص) 
 الیورانیوم الضعیف اإلثراء، حیثما یكون ذلك مجدیاً من الناحیتین التقنیة واالقتصادیة،

 ۱۸۱۰و ۱٦۷۳و ٥٤۰۱و ۱۳۷۳قرارات مجلس األمن التــابع لألمم المتحــدة  إذ یالحظو (ق) 
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ة العـامـة لألمم المتحـدة ۲۳۲٥و ۱۹۷۷و ة لقمع أعمـال ۷۱/۳۸، وقرار الجمعـی دولـی ة اـل اقـی ، واالتـف
اإلرھاب النووي، والجھود الدولیة المبذولة امتثاالً لھذه الـصكوك بھدف منع وـصول جھات فاعلة من 

 غیر الدول إلى أسلحة الدمار الشامل والمواد المرتبطة بھا،

ــة بإجراءات المتابعة التي اعتمدھا مؤتمر  یالحظإذ و (ر)  ــیات الخاصــ ــتنتاجات والتوصــ االســ
فیما یتعلق باألمن  ۲۰۱۰األطراف في معاھدة عدم انتـشار األـسلحة النوویة الـستعراض المعاھدة عام 

 النووي،

بالحاجة إلى تعزیز وتحسین التعاون وتنسیق الجھود الدولیة في مجال األمن النووي   إذ یقرُّ و (ش) 
 بالدور المحوري للوكالة في ھذا الصدد، وإذ یسلِّم من أجل تجنُّب االزدواجیة والتداخل، 

دو (ت)  الحاجة إلى أن تواصـــل الدول األعضـــاء توفیر الموارد التقنیة والبشـــریة والمالیة  إذ یؤّكِ
مة، بما في ذلك عبر صــــندوق األمن النووي للوكالة لتنفیذ أنشــــطتھا في مجال األمن النووي،  المالئ

 ولتتمكَّن الوكالة من تقدیم الدعم الذي تحتاجھ الدول األعضاء، عند الطلب،

بأنَّ تدابیر األمن النووي وتدابیر األمان النووي تشـــــترك في ھدف واحد ھو حمایة  إذ یقرُّ و (ث) 
دبالفروق القائمة بین المجالین،  وإذ یســلِّم ة والمجتمع والبیئة، الصــحة البشــری أھمیة التنســیق   وإذ یؤّكِ
أھمیة معاملة ھذین المجالین على النحو المالئم، على الصـعید الوطني، من  وإذ یبرزفي ھذا الصـدد، 

 جانب الحكومات وسلطاتھا المختصة وفقاً الختصاص كل منھا،

ــأن اتخاذ تدابیر للوقایة من تخریب المرافق النوویة  المتطلبات  إذ یالحظو (خ)  ــى بھا بشـ الموصـ
من ســلســلة   ۱۳وســحب المواد النوویة دون إذن أثناء اســتخدامھا وخزنھا ونقلھا، والواردة في العدد 

)، وذلك باالســتعانة بجملة أمور INFCIRC/225/Rev.5األمن النووي الصــادرة عن الوكالة (الوثیقة 
ــادات  منھا اتِّباع نھج  متدرج، وكذلك العمل الجاري الذي تضـــطلع بھ الوكالة إلعداد مزید من اإلرشـ

بشــأن تنفیذ ھذه المتطلبات، بما في ذلك أثناء عملیة تصــمیم المرافق النوویة وتشــییدھا وإدخالھا في 
 الخدمة وتشغیلھا وصیانتھا وإخراجھا من الخدمة،

ر (ذ)  أمان المـصادر المـشعة وأمنھا وإرـشاداتھا بـشأن  بأھداف مدونة قواعد الـسلوك بـشأن وإذ یذّكِ
ف في المصادر المشعة المھملة،  استیراد المصادر المشعة وتصدیرھا وإرشاداتھا بشأن التصرُّ

على ضــرورة   وإذ یُشــِدّدأھمیة أمن نقل المواد النوویة والمواد المشــعة األخرى،  إذ یالحظو (ض) 
حبھا دون إذن أو اتخاذ تدابیر فعالة لحمایة المواد النووی عة األخرى أثناء نقلھا، لمنع ـس ة والمواد المـش

 تخریبھا،

د من ـجدـید ویحترم و (أ أ)  ا   إذ یؤكـِّ ــاء في مـجال التكنولوجـی ارات ـكِلّ دوـلة من اـلدول األعضـــ خـی
عالنوویـة،  الوكـالـة على تعزیز وتیســـــیر عملیـات التبـادل التقني للخبرات والمعـارف  وإذ یشـــــِجّ

بشــأن اســتخدام المصــادر المشــعة ذات النشــاط اإلشــعاعي القوي وتحقیق أمنھا  والممارســات الجیدة 
خالل دورة حـیاتـھا الـكامـلة، وإطالع اـلدول األعضـــــاء، في ـحدود والیتـھا، على خـیارات التكنولوجـیا  
النوویة واإلشـــعاعیة التي ھي مجدیة من الناحیة التقنیة، وصـــالحة للتطبیق من الوجھة االقتصـــادیة،  

 ومستدامة.
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مســاھمة نظم حصــر ومراقبة المواد النوویة لدى الدول األعضــاء في منع فقدان   إذ یالحظو (ب ب) 
 السیطرة واالتجار غیر المشروع، وفي ردع وكشف سحب المواد النوویة دون إذن،

ك   إذ یبرزو (ج ج)  ذـل ال األمن النووي، وـك درـیب في مـج التعلیم والـت ة ـب ة المعنـی اـل ة برامج الوـك أھمـی
 لیمیة والوطنیة في ھذا الصدد،سائر الجھود الدولیة واإلق

وإذ  ـبأھمـیة مراـعاة األمن النووي واإلشــــــعاعي عـند تنظیم األـحداث الـعاـمة الكبرى،  إذ یقرُّ و (د د) 
بالعمل الذي اضــطلعت بھ الوكالة في تقدیم المســاعدة التقنیة ومشــورة الخبراء إلى البلدان التي   یشــید

 تستضیف أحداثاً عامة كبرى، بناًء على طلبھا،

دو (ھـ ھـ)   على األھمیة الجوھریة لضمان سریة المعلومات المتصلة باألمن النووي، إذ یشّدِ

د -۱ محوریة الدور الذي تضــــطلع بھ الوكالة في تعزیز إطار األمن النووي على الصــــعید العالمي  یؤّكِ
 وفي تنسیق األنشطة الدولیة في مجال األمن النووي، مع تجنُّب االزدواجیة والتداخل؛

جمیع الدول األعضـــاء، في حدود مســـؤولیاتھا، إلى إرســـاء األمن النووي والحفاظ علیھ عند   ویدعو -۲
ــتخدام تلك   ــعّة األخرى أثناء اسـ ــتوى فعال للغایة، بما في ذلك الحمایة المادیة للمواد النوویة والمواد المشـ مسـ

اتھـ  ا في ـكل مراـحل دورة حـی ا، والمرافق المرتبـطة بـھ ا ونقلـھ ة المعلوـمات المواد وخزنـھ اـی ا، فضـــــالً عن حـم
 الحساسة؛

) GC(61)/24(الوثیـقة  ۲۰۲۱-۲۰۱۸األـماـنة إلى مواصــــــلة تنفـیذ خـطة األمن النووي للفترة  وـیدعو -۳
 وفقاً لذلك وبطریقة شاملة ومنسَّقة؛

ع -٤ الوكالة على تعزیز إمكانیاتھا التقنیة ومواكبة االبتكارات العلمیة والتكنولوجیة بُغیة مواجھة  ویشــــّجِ
ر والمخاطر التي تتھدَّد األمن النووي،  التحدیات الراھنة واآلخذة في التطوُّ

ة إلى أرب وـیدعو -٥ ة ـباألمن النووي ـكّل ثالـث ة المعنیـّ ة تنظیم المؤتمرات اـلدولـی ة إلى مواصــــــل اـن ـعة األـم
 أعوام؛

ــیرات الجاریة لعقد المؤتمر الدولي المعني باألمن النووي  ویرّحب -٦ ــّجع، ۲۰۲۰بالتحضــ جمیع  ویشــ
توى الوزاري،  اركة على المـس عي إلى تحقیق   ویدعوالدول األعضـاء على المـش جمیع الدول األعضـاء إلى الـس

ــكل إعالن وزاري یتم بتوافق اآلراء، و برنامج تقني وعلمي ناجح یمكن أن نتائج جوھریة لھذا المؤتمر في شـ
 یسھم في زیادة تعزیز األمن النووي؛

ة مســـؤولة عن تنفیذ اإلطار  ویدعو -۷ الدول األعضـــاء التي لم تنشـــئ بعُد ســـلطة أو ســـلطات مختصـــَّ
ــلطة أو  ــلطات وإدامتھا، على أن تكون تلك الس ــلطة أو الس ــاء أو تعیین تلك الس ــریعي والرقابي، إلى إنش التش

رویج أو اســـتخدام  الســـلطات مســـتقلة وظیفی�ا فیما تتخذه من قرارات رقابیة عن أّيِ ھیئات أخرى تتعامل مع ت
المواد النوویة أو المواد المشـعة األخرى، وأن تكون لدیھا السـلطة القانونیة والموارد البشـریة والمالیة والتقنیة  

 الالزمة للوفاء بمسؤولیاتھا؛

جمیع اـلدول إلى ضــــــمان أالَّ تؤدي الـتدابیر المتـخذة لتعزیز األمن النووي إلى إـعاـقة التـعاون  وـیدعو -۸
میدان األنـشطة النوویة الـسلمیة وإنتاج المواد النوویة وغیرھا من المواد المـشعة ونقلھا واـستخدامھا  الدولي في  

وتبادل المواد النوویة لألغراض الـسلمیة والترویج الـستخدام الطاقة النوویة في األغراض الـسلمیة، وأالَّ تؤدي  
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رة في برنامج الوكالة للتعاون الت  قني؛إلى تقویض األولویات المقرَّ

جمیع الدول األعضــــاء إلى النظر في تقدیم الدعم الســــیاســــي والتقني والمالي الالزم لجھود   ویدعو -۹
الوكالة الرامـیة إلى تعزیز األمن النووي من خالل مختلف الترتیـبات المتـخذة على الصـــــعـید الثـنائي واإلقلیمي 

روالدولي،  ر مجلس المحافظین بشأن دعم صندوق األمن  ویذّكِ  النووي؛بمقرَّ

ع -۱۰ اقـیة الحـماـیة الـمادـیة للمواد النووـیة وتـعدیلـھا لـعام  ویشـــــّجِ ذ   ۲۰۰٥جمیع األطراف في اتـف على تنفـی
عالتزاماتھا الواردة فیھا تنفیذاً تاماً،  الدول التي لم تصبح بعُد طرفاً في تلك االتفاقیة وفي تعدیلھا على أن  ویشّجِ

ع كذلكتفعل ذلك،  ــّجِ لة جھودھا لتعزیز التقیُّد بالتعدیل بھدف إعطائھ صـــفة عالمیة، الوكالة على مواـصــ  ویشـ
ب عباـضطالع األمانة بتنظیم اجتماعات اتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة،  ویرّحِ جمیع األطراف في  ویـشّجِ

لوائحھم  جمیع األطراف بإخطار الودیع بقوانینھم و ویذّكراالتفاقیة على المشاركة في االجتماعات ذات الصلة، 
 التي تُعِمل ھذه االتفاقیة؛

من اتـفاقـیة   ۱-۱٦، اـلذي یُعـقد طبـقاً للـمادة ۲۰۲۱ـبالعملـیة التحضـــــیرـیة الـجارـیة لمؤتمر ـعام  ویرحـّب -۱۱
ا في ـعام  ة والتـعدـیل اـلذي أُدـخل علیـھ ة للمواد النووـی ادـی ة الـم اـی جمیع اـلدول األطراف   ویشـــــّجع، ۲۰۰٥الحـم

 ؛والیوراتوم على المشاركة النشطة

إنـشاء مـستودع عبر اإلنترنت للوثائق المتعلقة باتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة وتعدیلھا   ویالحظ -۱۲
إلى األمانة أن تواصــل تحدیث ذلك المســتودع   ویطلب، والمؤتمرات االســتعراضــیة ذات الصــلة، ۲۰۰٥لعام 

 حسب االقتضاء؛

ع -۱۳ د أطرافاً في االتفاقیة الدولیة لقمع أعمال اإلرھاب جمیع الدول األعضــاء التي لم تصــبح بع ویشــّجِ
 النووي على أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن؛

ع -۱٤ األمانة على أن تواصـــل مســـاعدة الدول األعضـــاء، بناء على الطلب، في وضـــعھا لألُطر  ویشـــِجّ
بل زیاد ة تعزیز وتیســیر تبادل  الوطنیة التشــریعیة والرقابیة، وأن تنظر، بالتشــاور مع الدول األعضــاء، في ســُ

 المعلومات، على أساس طوعي، بشأن تنفیذ الصكوك القانونیة الدولیة ذات الصلة باألمن النووي؛

۱٥-  ً بأّن باـستطاعة المنظمات اإلقلیمیة للـسلطات الرقابیة أن تعّزز التعاون اإلقلیمي من خالل  ویحیط علما
ــجّ تباُدل المعلومات والتجارب والخبرات التقنیة،  ــاعدة لمثل ھذه المحافل، بناء  عویشـ األمانة على توفیر المسـ

 على الطلب؛

إلى األمانة أن تواصـل تحسـین االتصـال مع الجمھور والدول األعضـاء بشـأن األنشـطة التي   ویطلب -۱٦
تضــطلع بھا في مجال األمن النووي، مثل الخدمات االســتشــاریة، ووضــع اإلرشــادات غیر الملزمة قانوناً،  

تحســین األمن وتقدیم المســاعدة والتدریب، وبشــأن الكیفیة التي تســاعد بھا ھذه األنشــطة الدول األعضــاء في 
بالجھود التي تبذلھا الدول األعضـاء لإلسـھام في زیادة الوعي بأنشـطة   ویرّحبالنووي على الصـعید العالمي، 

 األمن النووي التي تضطلع بھا الوكالة، مع إیالء المراعاة الواجبة للسریة؛

في ذلك من خالل الدور الرئیســي الذي تضــطلع بھ لجنة إرشــادات األمن النووي، بما  ویدرك ویدعم  -۱۷
التنسیق وتحدید األولویات في عملیة إعداد منشورات سلسلة األمن النووي واستعراضھا دوری�ا، عند االقتضاء  

عوفي الوقت المناســـب،  جمیع الدول األعضـــاء على المشـــاركة بنشـــاط في ھذه اللجنة وفي عملیة  ویشـــّجِ
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ة مواـصلة تقدیم المـساعدة من أجل تمكین ممثِّلي إلى األمان ویطلباـستعراض منـشورات ـسلـسلة األمن النووي، 
 جمیع الدول األعضاء من المشاركة في عمل اللجنة المذكورة؛

ــّجع -۱۸ ــلة األمن  ویش ــلس األمانة على مواصــلة معالجة حاالت التأخیر في عملیة تحریر ونشــر وثائق س
 یع لغات األمم المتحدة؛النووي الصادرة عن الوكالة بحیث یمكن أن تتوافر في الوقت المناسب وبجم

إلى األـماـنة، مع اإلقرار ـبالتمییز بین األـمان النووي واألمن النووي، أن تواصـــــل، ـبالتـعاون   ویطـلب -۱۹
عالوثیق مع الدول األعـضاء، تیـسیر عملیة تنـسیق بغیة معالجة أوجھ الترابط بینھما في الوقت المناـسب،    ویـشّجِ

المناقشـــات   ویالحظمان واألمن وتعزیز ثقافة األمان بناًء على ذلك، الوكالة على إعداد منشـــورات متعلقة باأل
 الراھنة بشأن إعداد منشورات تعكس أوجھ الترابط بینھما؛

ــبانھا أمن المعلومات، مع مراعاة تحقیق التوازن   ویدعو -۲۰ ــاء إلى أن تأخذ في حسـ جمیع الدول األعضـ
من ســلســلة األمن النووي الصــادرة عن الوكالة، بغیة  G-23بین األمن والشــفافیة على النحو المبیَّن في العدد 

مواصـــلة تعزیز وتحســـین اآللیات ذات الصـــلة التي تتناول معلومات متعلقة بالمواد النوویة والمواد المشـــعة 
 األخرى الخارجة عن التحكم الرقابي؛

ع -۲۱ رات الصــادرة  جمیع الدول األعضــاء على أن تأخذ في حســبانھا، حســب االقتضــاء، المنشــو ویشــّجِ
ضمن سلسلة األمن النووي، بما في ذلك أساسیات األمن النووي، وأن تستفید منھا وفقاً لتقدیرھا على المستوى  

 الوطني في جھودھا الرامیة إلى تعزیز األمن النووي؛

ع -۲۲ الوكالة على أن تواصــل، بالتنســیق مع الدول األعضــاء، العمل بنشــاط من أجل أداء دورھا  ویشــّجِ
وري والتنسـیقي في أنشـطة األمن النووي بین المنظمات والمبادرات الدولیة، مع مراعاة والیة وعضـویة المح

ــات الدولیة واإلقلیمیة ذات   ــسـ ــاء، مع المنظمات والمؤسـ ــب االقتضـ كّلٍ منھا، وأن تعمل جنباً إلى جنب، حسـ
بالصلة،  إلى األمانة أن تُبقي   ویطلبظمة، باجتماعات تبادل المعلومات التي تعقدھا الوكالة بصورة منت ویرّحِ

 الدول األعضاء على علم في ھذا الصدد؛

ع -۲۳ األمانة على تعزیز التبادل الدولي للمعلومات والمعارف والممارـسات الجیدة فیما یتعلق بـسبل   ویـشّجِ
لدول،  إرســـاء وتعزیز وصـــون ثقافة متینة في مجال األمن النووي تكون متوافقة مع نُُظم األمن النووي في ا

ع  األمانة على تنظیم حلقة عمل دولیة بشأن ثقافة األمن النووي؛ ویشّجِ

ع -۲٤ مھا إلى الدول، بناًء على  ویـشّجِ األمانة، بالتـشاور مع الدول األعـضاء، على زیادة المـساعدة التي تقّدِ
ـ  طة التدریب  طلبھا، في مجال إرســاء وتعزیز ثقافة األمن النووي، بســبل منھا نشــر اإلرشــادات وتوفیر أنـش

 وتقدیم ما یتصل بذلك من مواد وأدوات للتقییم الذاتي والتدریب؛

ع -۲٥ األـماـنة على أن تواصـــــل، ـبالتـعاون مع اـلدول األعضـــــاء، تنفـیذ برامج الـتدرـیب وـتدرـیب   ویشـــــّجِ
بین، مع مراعاة ســلســلة األمن النووي الصــادرة عن الوكالة، وأن تكیِّف الدورات حســب االقتضــاء، في  المدّرِ

 حدود والیتھا، لتلبیة احتیاجات الدول األعضاء؛

ع -۲٦ ــّجِ ــاء، بالتعاون مع األمانة، لزیادة تعزیز ثقافة  ویشــ المبادرات الجاریة التي تتخذھا الدول األعضــ
األمن النووي، من خالل تطویر مھارات ومعارف الموظفین، والحوار والتعاون مع الصــناعة النوویة وكذلك 

قلیمیة، حسـب االقتضـاء، بما في ذلك من خالل مراكز االمتیاز، والشـبكة الدولیة لمراكز الشـبكات الدولیة واإل
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ــبكة الدولیة للتعلیم في میدان األمن النووي،  إلى األمانة  ویطلبالتدریب والدعم في مجال األمن النووي، والش
 الصدد؛أن تواصل تقدیم تقاریر إلى مجلس المحافظین عن األنشطة التي تضطلع بھا في ھذا 

العمل المسـتمر الذي تضـطلع بھ الوكالة لمسـاعدة الدول، بناًء على طلبھا، في جھودھا  ویدرك ویدعم  -۲۷
ــتدامة لألمن النووي، بغیة الوفاء بالتزاماتھا بموجب قراري مجلس  ــاء نظم وطنیة فعالة ومسـ الرامیة إلى إنشـ

دة  ابع لألمم المتـح ة  ، شـــــریطـة أالَّ تخرج ا۲۳۲٥و ۱٥٤۰األمن الـت اـل ات الوـك ات عن نطـاق مســـــؤولـی لطلـب
 المنصوص علیھا في نظامھا األساسي؛

العمل المسـتمر الذي تضـطلع بھ الوكالة لمسـاعدة الدول، بناًء على طلبھا، في جھودھا  ویدرك ویدعم  -۲۸
الرامیة إلى ضــمان أمن ما لدیھا من المواد النوویة والمواد المشــعة األخرى، بما في ذلك المســاعدة على تنفیذ  

واد المشـعة من جانب  أسـاسـیات األمن النووي الصـادرة عن الوكالة وتوصـیاتھا في ھذا الشـأن عند تورید الم
 الوكالة؛

ع -۲۹ الدول على مواصــلة االســتفادة من المســاعدة المقدَّمة في میدان األمن النووي، بســبل منھا،  ویشــّجِ
عحـسب االقتـضاء، وـضع الخطط المتكاملة لدعم األمن النووي، وبالمثل  نھا  یـشِجّ الدول التي ھي في وـضع یمّكِ

 لك؛من إتاحة تلك المساعدة على أن تفعل ذ

ع -۳۰ األمانة على مـساعدة الدول األعـضاء، بناًء على طلبھا، في وـضع اـستراتیجیات لتنفیذ خططھا  ویـشّجِ
 المتكاملة لدعم األمن النووي، بالتشاور الوثیق مع الدولة العضو المعنیة؛

ــاور الوثیق مع الدول األعضــاء، تطویر آلیة طوعیة للمواءمة  ویطلب -۳۱ إلى األمانة أن تواصــل، بالتش
الدول األعضـاء للحصـول على المسـاعدة وبین عروض المسـاعدة التي تقِدّمھا الدول األخرى، مع بین طلبات 

تـسلیط الـضوء، بالتعاون مع الدولة المتلقیة، على أكثر احتیاجات المـساعدة إلحاحاً، ومع إیالء االعتبار الواجب  
األعضـاء على علم بالتقدم المحرز   إلى األمانة إبقاء الدول ویطلبلسـریة المعلومات المتصـلة باألمن النووي، 

 في ھذا الصدد؛

الوكالة إلى دعم إجراء حوار مـستمر بـشأن أمن المـصادر المـشعة والمـصادر المـشعة المھملة،  ویدعو -۳۲
 وإلى تعزیز البحث والتطویر في ھذا المجال؛

دعو -۳۳ ارات التكنول وـی ا، على خـی دود والیتـھ ــاء، في ـح دول األعضـــ ة أن تُطلع اـل اـل ة  الوـك ا النووـی وجـی
واإلشـــعاعیة التي ھي مجدیة من الناحیة التقنیة، وصـــالحة للتطبیق من الوجھة االقتصـــادیة، ومســـتدامة، مع 

 احترام خیارات كِلّ دولة من الدول األعضاء من التكنولوجیات النوویة؛

ع -۳٤ ّجِ یاـسیة إزاء الصـكوك غیر الملزمة قان ویـش وناً المتمثِّلة  جمیع الدول األعضـاء على عقد التزامات ـس
في مدونة قواعد السـلوك بشـأن أمان المصـادر المشـعة وأمنھا، وإرشـاداتھا التكمیلیة بشـأن اسـتیراد المصـادر  
ف في المصـادر المـشعة المھملة، وتنفیذ تلك الصـكوك،   اداتھا التكمیلیة بـشأن التصـرُّ المـشعة وتصـدیرھا، وإرـش

ــاء، بُغیة الحفاظ على فعالیة أمان ال ــب االقتضـ ــعة وأمنھا طوال دورة حیاتھا، حسـ ــادر المشـ إلى  ویطلبمصـ
 األمانة أن تواصل دعم الدول األعضاء في ھذا الصَّدد؛

ــعة المختومة  ویدعو -۳٥ ــادر المشـ ــاء إلى التأكد من وجود تدابیر كافیة لخزن المصـ جمیع الدول األعضـ
لموجودة داخل أراضــــیھا  المھملة، ومســــارات للتخلص منھا، على نحو مأمون وآمن، لكي تظل المصــــادر ا
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ع كذلكخاضــعة للتحكم الرقابي،  جمیع الدول األعضــاء على أن تضــع ترتیبات، بالقدر الممكن عملیاً،   ویشــّجِ
ــتخدام   دة أو النظر في خیارات أخرى بما في ذلك إعادة اس ــادر المھملة إلى الدول الموّرِ ــماح بإعادة المص للس

 ممكناً؛المصادر أو إعادة تدویرھا حیثما یكون ذلك 

ة  وـیدعو -۳٦ اد إلى تقییـمات وطنـی ا، ـباالســـــتـن اظ علیـھ ة والحـف ا الوطنـی جمیع اـلدول إلى تحســـــین ـقدراتـھ
لتھدیدات األمن النووي، من أجل منع االتجار غیر المـشروع وـسائر األنـشطة واألحداث غیر المأذون بھا التي  

داث وردعھا والتصــدي لھا في كل تنطوي على مواد نوویة ومواد مشــعة أخرى، وكشــف تلك األنشــطة واألح
نھا من أن  ویدعوأنحاء أراضــیھا، وعلى الوفاء بالتزاماتھا الدولیة ذات الصــلة،  الدول التي ھي في وضــع یمّكِ

 تعمل على تعزیز الشراكات وبناء القدرات في ھذا الصدد على الصعید الدولي إلى أن تفعل ذلك؛

ع -۳۷ ن وطنیة وإقلیمیة، حسـب االقتضـاء، لتعزیز قدراتھا على الدول األعضـاء على إجراء تماری ویشـّجِ
 التأھب والتصدي ألحداث األمن النووي التي تنطوي على مواد نوویة أو مواد مشعّة أخرى؛

فائدة قاعدة بـیانات الـحادثات واالتـجار غیر المشـــــروع باعتـبارھا آلـیة طوعـیة للتـبادل الدولي   ویالحظ -۳۸
عار غیر المشـروع في المواد النوویة والمواد المشـعة األخرى، للمعلومات عن الحادثات واالتج الوكالة  ویشـّجِ

ــیر تبادل المعلومات في  ــال المعیَّنة لھذا الغرض، تیسـ ــل، بما في ذلك من خالل جھات االتصـ على أن تواصـ
نة في قاعدة بیانا ن إلى المعلومات المتضـمَّ بل منھا الوصـول اإللكتروني المؤمَّ ت الحادثات  الوقت المناـسب، بـس

عواالتجار غیر المشروع،  جمیع الدول على االنضمام إلى برنامج قاعدة بیانات الحادثات واالتجار غیر  ویشّجِ
المشـروع والمشـاركة فیھ مشـاركة نشـطة دعماً لجھودھا الوطنیة لمنع المواد النوویة والمواد المشـعة األخرى  

 لك المواد والتصدي لھا؛التي ربما تكون قد خرجت عن التحكم الرقابي وكشف ت

عة  ویدعو -۳۹ تعادة وتأمین المواد النوویة والمواد المـش الدول إلى أن تواصـل بذل جھود في أراضـیھا الـس
 األخرى التي خرجت عن نطاق التحكم الرقابي؛

جمیع الــدول األعضــــــاء إلى مواصـــــلــة اتخــاذ الخطوات المنــاســـــبــة، بمــا یتســـــق مع  ویــدعو -٤۰
ــریعات ــف تلك التھدیدات والحمایة  واللوائح التشــ الوطنیة، لمنع التھدیدات الداخلیة في المرافق النوویة وكشــ

دعو منھـا، دابیر   وـی د من ـت اًء على طلبھـا، على اتخـاذ المزـی ــاء، بـن دول األعضـــ ــاعـدة اـل ة إلى مســـ األمـاـن
لمنشـور المعنون من التھدیدات الداخلیة من أجل تعزیز األمن النووي، بما في ذلك من خالل ا والحمایة الوقایة

“Use of Nuclear Material Accounting and Control for Nuclear Security Purposes at Facilities” 
من سـلسـلة   G-25(اسـتخدام نظام حصـر المواد النوویة ومراقبتھا ألغراض األمن النووي في المرافق) (العدد 

 األمن النووي الصادرة عن الوكالة)؛

ــریعات  جمیع الد ویدعو -٤۱ ــق مع التشـ ــبة، بما یتسـ ــلة اتخاذ الخطوات المناسـ ــاء إلى مواصـ ول األعضـ
واللوائح الوطنیة، لمنع التھدیدات الداخلیة في المرافق التي تســتخدم مصــادر مشــعة وأثناء النقل وكشــف تلك  

 التھدیدات والحمایة منھا؛

لھ ھجمات الفضــــاء اإللكتروني  الجھود التي تبذلھا الوكالة لزیادة الوعي بالتھدید الذي  ویالحظ -٤۲ تشــــّكِ
عوأثرھا المحتمل في األمن النووي،  ــّجِ الدول على اتخاذ تدابیر أمنیة فعالة في مواجھة الھجمات من ھذا   ویشـ

عالقبیل،  الوكالة على بذل المزید من الجھود من أجل تعزیز األمن الحاـسوبي، وتحـسین التعاون الدولي،   ویـشّجِ
عي الســـیاســـات لدعم تبادل المعلومات والخبرات، ووضـــع إرشـــادات مناســـبة،  والجمع بین الخبراء وواـضــ 

ــتضــافة   ــاعدة الدول األعضــاء، بناًء على طلبھا، في ھذا المجال عن طریق تقدیم الدورات التدریبیة واس ومس
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 المزید من اجتماعات الخبراء المعنیة تحدیداً باألمن الحاسوبي في المرافق النوویة؛

ب -٤۳ الذي تضــطلع بھ الوكالة في تعزیز ودعم مجال التحلیل الجنائي النووي، بما في ذلك   بالعمل ویرّحِ
إلى األمانة أن تسـاعد الدول األعضـاء المھتمة، بناء على طلبھا،   ویطلب كذلكعن طریق وضـع اإلرشـادات، 

عمن خالل توفیر التعلیم والتدریب،  ات والمعارف الدول األعضــاء على توفیر الخبراء، وتقاســم الخبر ویشــّجِ
ة المعلوـمات  اـی دأ حـم ار الواـجب لمـب ائي النووي مع إیالء االعتـب ل الجـن دة في مـجال التحلـی ــات الجـی والمـمارســـ
الحســاســة، والتفكیر في إنشــاء قواعد بیانات وطنیة للمواد النوویة أو مكتبات وطنیة للتحلیل الجنائي النووي،  

 ذلك بعد؛حیثما كان ذلك ممكناً عملیاً، إن لم تكن قد فعلت 

ع -٤٤ ّجِ اعدة التقنیة إلى الدول األعضـاء التي تـستضـیف أحداثاً عامة  ویـش الوكالة على مواصـلة تقدیم المـس
م الممارســـات الجیدة والدروس المســـتفادة بعد انتھاء تلك األحداث، على  كبرى، بناًء على طلبھا، وعلى تقاســـُ

 أساس طوعي وحسب االقتضاء؛

ة تنفیذ مـشاریع بحثیة منـسقة في مجال األمن النووي وتقدیم التقاریر عنھا، إلى األمانة مواـصل ویطلب -٤٥
 وتقدیم مزید من المعلومات في ھذا الصدد؛

ع -٤٦ الدول األعضاء المعنیة على أن تواصل، على أساس طوعي، التقلیل إلى أدنى حّدٍ من كمیات  ویشّجِ
یة، وأن تســتخدم الیورانیوم الضــعیف اإلثراء، حیثما  الیورانیوم الشــدید اإلثراء الموجودة في المخزونات المدن

 كان ذلك مجدیاً من الناحیتین التقنیة واالقتصادیة؛

ع -٤۷ مھ الوكالة من خدمات استشاریة في مجال األمن  ویشّجِ الدول األعضاء على االستفادة طوعاً مما تقّدِ
وعلى إتاحة الخبراء للوكالة من أجل تنفیذ  النووي لغرض تباُدل اآلراء والمشـورة بشـأن تدابیر األمن النووي، 

بتلك الخدمات،  بتزایُد االعتراف من جانب الدول األعضاء بقیمة البعثات التي توفدھا الوكالة في إطار  ویرّحِ
ــاریة الدولیة الخاصــة باألمن النووي   ــتش ــاریة الدولیة الخاصــة بالحمایة المادیة والخدمة االس ــتش الخدمة االس

ة امـل دعم األمن النووي،  والخطط المتـك دیرـل ل   ویالحظ مع التـق ات من أـج اـع ة بتنظیم اجتـم اـل اضـــــطالع الوـك
الـسماح للدول األعـضاء المھتمة بتبادل الخبرات والدروس المـستفادة، مع إیالء االعتبار الواجب لمبدأ الـسریة،  

 وتقدیم توصیات بشأن إدخال تحسینات على ھذه البعثات؛

صــــل تعزیز أنشــــطتھا الخاصــــة بالتخطیط الداخلي واإلدارة القائمة على إلى األمانة أن توا ویطلب -٤۸
ن، حســب االقتضــاء، تدابیر الفعالیة التي تتخذھا في تنفیذ برنامجھا لألمن  ّ النتائج في حدود والیتھا، وأن تحســِ

فظ الدول  النووي، وأن تُبقي الدول األعضـاء على علم بالمـستجدات والمعلومات عن تنفیذ ھذه التدابیر لكي تحت
 األعضاء بإشراف عام في ھذا الصدد، بما في ذلك من خالل البرنامج والمیزانیة؛

ع   ویطلب -٤۹ ع في القوى العاملة، بما في ذلك المســـاواة بین الجنســـین والتنوُّ إلى األمانة أن ترّوج للتنوُّ
الدول األعضــاء على إنشــاء قوى عاملة شــاملة للجمیع   ویشــّجعالجغرافي، في ســیاق أنشــطة األمن النووي، 

 لى التعلیم والتدریب؛ضمن نُظم األمن النووي الوطنیة لدیھا، بما في ذلك ضمان المساواة في الحصول ع

ع -٥۰ ّجِ األمانة على أن تواصـل، بالتعاون مع الدول األعضـاء، وضـع وتعزیز منھجیات ونُُھج للتقییم   ویـش
الذاتي تـستند إلى وثائق ـسلـسلة األمن النووي ویمكن للدول األعـضاء أن تـستخدمھا على أـساس طوعي لـضمان 

 إرساء بنیة أساسیة وطنیة فعالة ومستدامة لألمن النووي؛

ع -٥۱ ــّجِ ــاء ویشــ ــتفادة من نظام إدارة المعلومات المتعلقة باألمن النووي التابع   الدول األعضــ على االســ
 للوكالة، على أساس طوعي؛
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  ویطلبالخطوات التي تتخذھا األمانة لضــمان ســریة المعلومات ذات الصــلة باألمن النووي؛  ویدعم  -٥۲
ــریة المالئمة  ــریة في إلى األمانة أن تواصــل بذل جھودھا الرامیة إلى تنفیذ تدابیر الس بما یتوافق مع نظام الس

م تقریراً إلى مجلس المحافظین، حسب االقتضاء، عن حالة تنفیذ تدابیر السریة؛  الوكالة، وأن تقّدِ

ة والســـــتین ( ویطـلب -٥۳ ة الرابـع ادـی ھ الـع ام في دورـت م إلى المؤتمر الـع ّدِ ام أن یـق دیر الـع ) ۲۰۲۰إلى الـم
نشطة التي تضطلع بھا الوكالة في مجال األمن النووي، والمستعملین  تقریراً سنویاً عن األمن النووي یتناول األ

الخارجیین لقاعدة بیانات الحادثات واالتجار غیر المشــروع، واألنشــطة الســابقة والمزمعة للشــبكات التعلیمیة  
ــابق ــوء على اإلنجازات الھامة التي تحقَّقت خالل العام الس ــلیط الض ــالً عن تس في  والتدریبیة والتعاونیة، فض

 إطار خطة األمن النووي، واإلشارة إلى األھداف واألولویات البرنامجیة للعام التالي؛

ــب األولویات وفي حدود الموارد   ویطلب -٥٤ اة في ھذا القرار بحس إلى األمانة أن تنفَّذ اإلجراءات المتوخَّ
 المتاحة.

 ۲۰۱۹أیلول/سبتمبر  ۱۹
 من جدول األعمال ۱٥البند 

 GC(63)/OR.7یقة من الوث ۱٥۳الفقرة 

GC(63)/RES/9 تعزیز أنشطة التعاون التقني التي تضطلع بھا الوكالة 

 
 -ألف

 تعزیز أنشطة التعاون التقني التي تضطلع بھا الوكالة

۱- 
 عام

 ،إنَّ المؤتمر العام 

ــطلع بھا GC(62)/RES/8بالقرار  إذ یذِكّر (أ)  ــطة التعاون التقني التي تضـ ــأن "تعزیز أنشـ ، بشـ
ــع في اعتباره  (ب) الوكالة"، ــوص علیھا في المادة الثانیة من  وإذ یضــ أنَّ أھداف الوكالة المنصــ

النظام األـساـسي ھي "تعجیل وتوـسیع مـساھمة الطاقة الذریة في الـسالم والـصحة واالزدھار في العالم  
مھا "على نحو یخدم أيَّ غرض عسكري"،  أجمع"، وضمان عدم استخدام المساعدات التي تقّدِ

ر (ج)  بأن إحدى وظائف الوكالة المنـصوص علیھا في النظام األـساـسي، كما ھو مبیَّن في  وإذ یذّكِ
ــاعد البحث في مجال الطاقة الذریة وتنمیتھا وتطبیقھا العملي  ع وتسـ ــّجِ المادة الثالثة منھ، ھي "أن تشـ

 لألغراض السلمیة في العالم أجمع"،

بما فیھا أقّل البلدان نمواً، تعتبر أنَّ برنامج التعاون التقني بمثابة بأنَّ البلدان النامیة،  وإذ یسلِّم  (د) 
 الوسیلة الرئیسیة التي یستفیدون عن طریقھا من ھذه الوظیفة المنصوص علیھا في النظام األساسي،

ر و  ھـ)(  لتقدیم    بأنَّ النظام األساسي والمبادئ التوجیھیة المنقحة والقواعد التشغیلیة العامة الناظمة   إذ یذّكِ
، ھي المبادئ التوجیھیة  INFCIRC/267المساعدات التقنیة من جانب الوكالة، بصیغتھا الواردة في الوثیقة  

ر أیضاً التي وضعتھا الوكالة بشأن صیاغة برنامج التعاون التقني وتخصیص موارده،   بالتوجیھات   وإذ یذّكِ
 لق بصیاغة برنامج التعاون التقني،األخرى الصادرة من المؤتمر العام ومجلس المحافظین فیما یتع
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ر (و)  باســتراتیجیة الوكالة في ھذا الصــدد للســنوات المقبلة والتي تتعلق بأمور من بینھا   وإذ یذّكِ
 توفیر التعاون التقني الفعال، والتي أحاط مجلس المحافظین بھا علماً،

ر ـكذـلك (ز)  ـخة  GOV/1931ـباشـــــتراط مجلس المـحافظین، على ضـــــوء الوثیـقة  وإذ ـیذّكِ المؤرَّ
جمیع الدول األعـضاء المتلقیة لمـساعدة تقنیة من الوكالة قد وقَّعت ، أن تكون ۱۹۷۹ـشباط/فبرایر  ۱۲

 االتفاق التكمیلي المنقَّح المتعلق بتقدیم المساعدة التقنیة من جانب الوكالة،

 على أھمیة االتفاق التكمیلي المنقَّح،   وإذ یشّدد (ح) 

 تقدُّم المحرز في تنفیذھا،ویرّحب بال ۲۰۳۰باعتماد خطة التنمیة المستدامة لعام  وإذ یذّكر (ط) 

رو (ي)   ۲۰۲۰-۲۰۱۱بإعالن بروكســــل بشــــأن أقل البلدان نمواً، وببرنامج العمل للفترة  إذ یذّكِ
أن أقل البلدان   ــ "إعالن اـسطنبول بـش الصـادر عن مؤتمر األمم المتحدة الرابع ألقل البلدان نمواً، وبــــ

 نمواً: حان وقت العمل"،

ــع في اعتباره  (ك)  برنامج الوكالة للتعاون التقني ما زال قائماً على االحتیاجات ویُنفَّذ  أّن  وإذ یض
 بطریقة شفّافة وغیر تمییزیة،

د (ل)  د الحكومة  INFCIRC/267على أنَّ الوثیـقة  وإذ یشـــــّدِ ، في جملة أمور، على أن "تحّدِ تنصُّ
جموعة الدول الطالبة ومدى أو الحكومات المعنیة طبیعة المســاعدة التقنیة التي ســتقدَّم إلى الدولة أو م

ھذه المساعدة ونطاقھا، على أن تكون المساعدة المقدَّمة بالفعل مطابقة لطلب الحكومة وأال تقدَّم سوى 
إلى الحكومات أو من خاللھا"، وعلى أن "تـساعد الوكالة، عند الطلب، الحكومة أو الحكومات المعنیة  

 ى ھذه المساعدة ونطاقھا"،في تحدید طبیعة المساعدة التقنیة المطلوبة ومد

ــتلزمھ   وإذ یدرك (م)  ــاریع تعاون تقني، وھو ما یسـ ــاء التي تطلب مشـ تزایُد عدد الدول األعضـ
 توافر الموارد الكافیة لدى الوكالة لتلبیة ھذه المطالب،

ــلحة النوویة   وإذ یالحظ (ن)  ــار األس ــوعیة لمؤتمر األطراف في معاھدة عدم انتش النتائج الموض
 فیما یتصل بأنشطة التعاون التقني التي تضطلع بھا الوكالة، ۲۰۱۰المعاھدة في عام الستعراض 

بأنَّ الدول األعضـــاء واألمانة تواصـــل العمل على تعزیز الشـــفافیة والمســـاءلة في  وإذ یقرُّ  (س) 
 صیاغة مشاریع برنامج التعاون التقني وفي إدارة البرنامج ورصده وتقییمھ،

ؤولی وإذ یدرك (ع)  طة التعاون المـس مھا جمیع الدول األعضـاء تجاه دعم وتعزیز أنـش ة التي تتقاـس
 التقني التي تضطلع بھا الوكالة،

ــتون عاًما وأكثر  وإذ یذّكر (ف)  ــأن برنامج الوكالة للتعاون التقني: س  —بأنَّ "المؤتمر الدولي بش
د في ـعام  د ُعـق ة" ـق ة في التنمـی ــاھـم ة الر ۲۰۱۷المســـ اـل ادرات الوـك امج في إـطار مـب ة لتعزیز برـن امـی

لیط الضـوء على اإلنجازات التي حققھا برنامج التعاون  التعاون التقني، وتحقیقاً لجملة أھداف منھا تـس
ب التقني دعماً للدول األعضــاء في تلبیة األولویات اإلنمائیة االقتصــادیة واالجتماعیة لدیھا، وإذ   یرّحِ

ــاركین في المؤتمر بالف ــاً بارتیاح بإقرار المشـ ــاء من برنامج أیضـ ــتمدھا الدول األعضـ وائد التي تسـ
 التعاون التقني،
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ْوغ برـنامج التـعاون التقني، أن تلتزم التزاـماً دقیـقاً ـبأحـكام   یطـلب -۱ إلى األـماـنة أنـّھ ینبغي لـھا، ـلدى صـــــَ
غیلیة  النظام األســاســي والمبادئ التوجیھیة والســیاســات الواردة في "المبادئ التوجیھیة المنقَّحة والقواعد التـشـ 

)" وبالتوجیھات ذات الصــلة الصــادرة عن المؤتمر العام ومجلس المحافظین،  INFCIRC/267العامة (الوثیقة 
ب بالجھود التي تبذلھا األمانة لضمان اتساق مشاریع التعاون التقني مع نظام الوكالة األساسي؛  ویرّحِ

جمیع الدول األعضــاء المســتفیدة من التعاون التقني إلى توقیع اتفاق تكمیلي منقَّح بشــأن تقدیم   ویدعو -۲
 المساعدة التقنیة من جانب الوكالة وتنفیذ أحكامھ؛

ــاء في تطبیق العلوم والتكنولوجیات النوویة   ویطلب -۳ ــاعدة الدول األعضـ ــل مسـ إلى األمانة أن تواصـ
 ً  .تطبیقاً سلمیاً ومأموناً وآمنا

۲- 
 تعزیز أنشطة التعاون التقني

أنَّ تعزیز أنشــــطة التعاون التقني في جمیع مجاالت أنشــــطة التعاون  إذ یضــــع في اعتباره  (أ) 
التقني، وال ـسیما مجاالت األغذیة والزراعة، والـصحة البـشریة، وإدارة الموارد المائیة، والتكنولوجیا  
ة   ة النووـی ة الطـاـق ارف، وبرمـج ة، وإدارة المـع اـع ة، والصــــــن ة، والبیـئ انوـی ا الـن ة، والتكنولوجـی الحیوـی

إنتاجھا، ـسیـسھم بدور كبیر في التنمیة االجتماعیة واالقتـصادیة المـستدامة وـسیـساعد على وتخطیطھا و
عوب الدول النامیة األعضـاء في الوكالة، بما  یما ـش عوب العالم ورفاھھا، وال ـس ین نوعیة حیاة ـش تحـس

 فیھا أقّل الدول األعضاء نمواً،

نوویة ونقلھما إلى الدول األعضـاء وفیما على أھمیة تطویر التكنولوجیا والدرایة ال وإذ یشـّدد (ب) 
 بینھا لالستخدامات السلمیة من أجل استدامة وتعزیز قدراتھا العلمیة والتكنولوجیة،

بأنَّ برنامج التعاون التقني یواصــل مســاھمتھ في تحقیق األھداف الوطنیة واإلقلیمیة   وإذ یقرُّ  (ج) 
 النامیة، المتعلقة بالتنمیة المستدامة، والسیما في البلدان

 بأنَّ برنامج التعاون التقني قد أسھم في تحقیق األھداف اإلنمائیة لأللفیة، وإذ یقرُّ كذلك (د) 

إلى اســـتمرار دعم الوكالة للدول األعضـــاء، والســـیما من خالل برنامج التعاون  وإذ یتطلَّع (ھـ) 
 ملكیة الوطنیة،التقني، من أجل تحقیق أھداف التنمیة المستدامة بما یتماشى مع مبدأ ال

بأّن عّدة دول أعضــاء تُولي أھمیة لمســألة التخفیف من وطأة تغیُّر المناخ والتكیُّف   وإذ یســلّم  (و) 
ــل على الدعم من برنامج التعاون التقني،  ــتخدام التطبیقات النوویة وتحصـ   وإذ یقرُّ معھ من خالل اسـ

 بدور الوكالة في ھذا الّصدد،

بـُل  الـعام في اختـیار  بمـبادرة الـمدیر إذ یقرُّ و (ز)  "عـقد من العـمل على مـكافـحة الســـــرـطان وســـــُ
ــي قُُدماً" د في المحفل العلمي المعقود خالل ۲۰۱۹كمجال تركیز رئیســـي في عام  المضـ ــَّ ، كما تجسـ

دور مشـــــاریع التـعاون التقني في تعزیز الـقدرات   وإذ ـیدركاـلدورة الـثالـثة والســـــتین للمؤتمر الـعام، 
 ھذا الصدد،الوطنیة واإلقلیمیة في 
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اإلمـكاـنات التي تنطوي علیـھا القوى النووـیة فیـما یتعلق بتلبـیة االحتـیاـجات المتزاـیدة   إذ یعيو (ح) 
من الـطاـقة في ـعدد من البـلدان، والـحاـجة إلى التنمـیة المســــــتداـمة، بـما في ذـلك حـماـیة البیـئة، والـحاـجة  

جیھیة الخاصـــة باألمن النووي في إلى تطبیق ما یصـــدر عن الوكالة من معاییر األمان والمبادئ التو
الدعم الموجھ من  وإذ یالحظجمیع اســتخدامات التكنولوجیا النوویة من أجل حمایة اإلنســان والبیئة، 
 الوكالة إلى تنمیة الموارد البشریة وتطویر البنیة األساسیة للقوى النوویة،

دیرو (ط)  اً مع التـق دان إدارة   إذ یحیط علـم ا في مـی ة على تنظیمـھ اـل ل الوـك األنشـــــطـة التي تعـم ـب
ز علیھا برنامج التعاون  المعارف والتعلیم والتدریب في المجال النووي، والسـیما المبادرات التي یرّكِ
التقني في مـساعدة الكیانات النوویة وغیر النوویة الوطنیة على إقامة وتعزیز البنیة األـساـسیة القاعدیة  

 رقابیة في ھذا المیدان، وعلى مواصلة تحسین قدرتھا التقنیة على ضمان االستدامة،واألطر ال

اء على  وإذ یالحظ (ي)  ــاء، بـن ّدعم لـلدول األعضـــ دیم اـل ة في تـق اـل التـعاون اـلدولي من خالل الوـك
ض المفرط لإلشعاعات بُغیة بناء قدراتھا الوطنیة في ھذا الّصدد،    طلبھا، استجابةً لحوادث التعرُّ

بأن تخطیط رأس المال البشري، وتنمیة الموارد البشریة من خالل الزیارات العلمیة  وإذ یقرُّ  ك)( 
اً  د المـعدات المالئـمة، تـظلُّ جمیـع ة، وـخدـمات الخبراء، وتورـی ة واـلدورات الـتدریبـی دراســــــی والمنح اـل

وإذ  مستدامة، مكونات مھمة في أنـشطة التعاون التقني من أجل ـضمان أن تكون ھذه األنشطة مؤثِّرة و
لما تقدمھ بعض الدول من مسـاھمات خارجة عن المیزانیة وكذلك مسـاھمات عینیة   یعرب عن تقدیره 

منھا الخبراء والدورات التدریبیة والبنیة األســاســیة، لكي یتســنى االضــطالع بأنشــطة التعاون التقني  
 المذكورة،

صّدرت أولویات الدول األعضاء على بأّن الصحة البشریة، وال سیما السرطان، قد ت وإذ یقرُّ  (ل) 
 ، GOV/INF/2019/2مدار عدة دورات لبرنامج التعاون التقني، على النحو المبیّن في الوثیقة 

المھّم للوكالة في دعم الدول األعضاء في المكافحة الشاملة للسرطان، بما في  بالدور وإذ یقرُّ  (م) 
ــرطان، ــلحة   ذلك من خالل برنامج العمل من أجل عالج السـ ــحاب المصـ ــیق مع جمیع أصـ وبالتنسـ

د لمكافحة الوكالة للســرطان البّد وأن یســھم في تدعیم   وإذ یالحظالمعنیین،  أنَّ إنشــاء نَْھج جدید موحَّ
ز للدول األعضــاء، من خالل جملة أمور، منھا تعزیز تنســیق وتنفیذ   وتیســیر التنفیذ البرنامجي المعزَّ

 رطان تنفیذاً منھجیاً،أنشطة الوكالة المتعلقة بمكافحة الس

ر (ن)  "مواجـھة التـحدـیات التي تواجھـھا أـقّل البـلدان نمواً في بتقریر الـمدیر الـعام المعنون  وإذ ـیذّكِ
ـقـني" ـت عـــاون اـل ـت ـنوویـــة ـمن ـخالل ـبرنـــاـمج اـل ـلطـــاقـــة اـل ـمي ـل ـــل ـیق الســـ ـطـب ـت قـــة   ـمجـــال اـل ـی وـث (اـل

GOV/INF/2016/12 تقدیم المسـاعدة من  حظوإذ یال، ۲۰۱٦)، والذي نُشـر في تشـرین األول/أكتوبر
خالل برنامج التعاون التقني إلى أقّل البلدان نمواً على مدى الســنوات الســت عشــرة الماضــیة وجھود 

 الوكالة في ھذا الصدد،

ة في ترویج العلوم والتكنولوجیـات والتطبیقـات   إذ یقرُّ و (س)  بـالحـاجـة إلى تعزیز عمـل الوكـاـل
ا للدول األعضـــاء من خالل برنامج الوكالة للتعاون التقني،  النوویة لالســـتخدامات الســـلمیة، وإتاحتھ

 ودور َعْقد المؤتمرات الوزاریة المنتظمة في ھذا الصدد،
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بو (ع)  ـبالجھود التي تـبذلـھا األـماـنة لتعزیز المســـــاواة بین الجنســـــین في جمیع جواـنب   إذ یرحـِّ
 ،مناصرین الدولیین للقضایا الجنسانیةالبرنامج التعاون التقني، بما في ذلك الدعم المقدَّم إلى مبادرة 

ــاء في  وإذ یرّحب (ف)  ــتراتیجیة لبرنامج التعاون التقني من جانب الدول األعض ــع أُطٍر اس بوض
 مختلف المناطق،  

ب (ص)  ات   وإذ یرحـّ دـی ــدي للتـح ة: التصـــ ا النووـی العلوم والتكنولوجـی المؤتمر الوزاري المعني ـب ـب
، وباإلعالن ۲۰۱۸الراھنة والناشـئة التي تواجھ التنمیة، الذي ُعقد في فیینا في تشـرین الثاني/نوفمبر 

الوزاري الصـــــادر عن المؤتمر، حـیث أكـَّدت اـلدول األعضـــــاء من ـجدـید التزامـھا ـبأـھداف الوـكاـلة  
ائف ة وبلوغ ووـظ ات الراھـن دـی ة التـح ار في مواجـھ ا واالبتـك ة دور العلوم والتكنولوجـی أھمـی ت ـب ا، وأقرَّ ـھ

 األھداف المشتركة المتمثلة في تحقیق التنمیة المستدامة،

إلى األمانة أن تواصــل تیســیر وتعزیز تطویر التكنولوجیا والدرایة النوویة ونقلھما إلى الدول   یطلب -۱
دھا برنامج الوكالة للتعاون التقني، مع مراعاة وتأكید   ــّ ــلمیة، كما یجس ــتخدامات الس األعضــاء وفیما بینھا لالس

حددة، وفقا للمادة الثالثة من النظام األساسي،  أھمیة ما للبلدان النامیة، بما فیھا أقل البلدان نمواً، من احتیاجات م
ع الدول األعضاء على المساھمة في تقاسم المعارف والتكنولوجیا في مجال االستخدامات السلمیة للطاقة  ویشّجِ
 النوویة؛

ــاور مع الدول   ویطلب -۲ ــطة التعاون التقني للوكالة، بالتشـ ــتمرار في تعزیز أنشـ إلى المدیر العام االسـ
ھة نحو تحقیق النواتج المسـتھَدفة ترمي إلى األعضـاء،  عن طریق وضـع برامج تتسـم بالفعالیة والكفاءة وموجَّ

ذ   ــاء التي تنفـّ ة لـلدول األعضـــ ابـی ة والرـق ة والبحثـی ة والتكنولوجـی اـنات العلمـی تعزیز وتحســـــین الـقدرات واإلمـك
ة، وذلك بمواصــلة مســاعدتھا في المشــاریع، مع مراعاة البنیة األســاســیة والمســتوى التكنولوجي للبلدان المعنی

 تطبیقاتھا للطاقة الذریة والتقنیات النوویة بصورة سلمیة ومأمونة وآمنة؛

إلى األمانة أن تواـصل، بالتنسیق الوثیق مع الدول األعضاء، ما تبذلھ من جھود لتعزیز تعمیم   ویطلب -۳
ین الخبراء والمحاضـرین، في برنامج مراعاة المنظور الجنسـاني وتحقیق التوازن بین الجنسـین، بما في ذلك ب

عالتعاون التقني،   الدول األعضاء على التعاون الوثیق مع األمانة في ھذا الصدد؛ ویشّجِ

إلى المدیر العام أن یبذل قصـارى جھده لكي یكفل، عند االقتضـاء، أن یسـاھم برنامج الوكالة  ویطلب -٤
ــالح أقّل البلدان نمواً للتعاون التقني في تنفیذ المبادئ المعرب عنھا في إ ــطنبول، وبرنامج العمل لصـ عالن اسـ

، وفي تحقیق األھداف اإلنمائیة المتفق علیھا دولیاً، بما في ذلك أھداف التنمیة المســتدامة،  ۲۰۲۰-۲۰۱۱للعقد 
ــالً عن  ــیما البلدان النامیة وأقّل البلدان نمواً من احتیاجات محددة، فضـ ــو وال سـ مع مراعاة ما لكل دولة عضـ

إلى  ویطلب كذلكتماد الوكالة لطریقة ’التعاون التقني فیما بین البلدان النامیة‘ عند مسـاعدة أقل البلدان نمواً، اع
 المدیر العام أن یواظب على إطالع الدول األعضاء على أنشطة الوكالة في ھذا الصدد؛

ء على طلبھا، بـشأن التكّیف  األمانة إلى االـستمرار في تقدیم المـساعدة إلى الدول األعـضاء، بنا ویدعو -٥
مع تغیُّر المناخ والتخفیف من آثاره من خالل اسـتخدام التقنیات النوویة، بما في ذلك من خالل برنامج التعاون 

 التقني؛
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دیم   ویطـلب -٦ امج التـعاون التقني، من أـجل تـق ــاط، في إـطار برـن ــل العـمل بنشـــ ة أن تواصـــ اـن إلى األـم
األعضـاء للوقوف على الدروس المسـتفادة من حادث فوكوشـیما داییتشـي  المسـاعدة وخدمات الدعم إلى الدول 

 وتنفیذھا؛

إلى األمانة أن تواصــل، في إطار برنامج التعاون التقني، العمل بنشــاط على تقدیم المســاعدة   ویطلب -۷
والدعم في المجال اإلشـــعاعي إلى أكثر البلدان تضـــرراً للتخفیف من عواقب كارثة تشـــرنوبل واســـتصـــالح  

 راضي الملوثة؛األ

إلى األمانة أن تواـصل الدراـسة المتعمقة للخـصائص والمـشاكل المحدَّدة ألقّل البلدان نمواً فیما  ویطلب -۸
ــلمیة للطاقة النوویة، وفي ھذا الصــدد،  ً یتعلق بالتطبیقات الس أن تواصــل معالجة ھذا   یطلب إلى األمانة أیضــا

 یر التعاون التقني؛األمر وأن تُفید بما تتوصل إلیھ في إطار تقار

د الجدید لمكافحة الـسرطان على النحو الذي حدَّده المدیر العام   ویطلب -۹ إلى األمانة أن تنفّذ النھج الموحَّ
، وبطریقة تمّكن الدول األعضــاء من مواصــلة تلقّي دعم قوّي في الحفاظ على GOV/INF/2019/2في تقریره 

یع  عاع المؤیّن  قدراتھا في مكافحة الـسرطان وتوـس ینھا من خالل إدماج االـستخدامات الطبیّة لإلـش نطاقھا وتحـس
 ضمن برنامج شامل لمكافحة السرطان بما یزید من فعالیتھ وأثره على الصحة العامة؛

إلى األمانة إطالع الدول األعضــاء على مســتجدات الجھود المبذولة إلصــالح برنامج العمل  ویطلب -۱۰
 ؛GOV/2018/11ك على حالة جمیع التوصیات، على النحو الوارد في الوثیقة من أجل عالج السرطان وكذل

ع -۱۱ األمانة على أن تواصــــل تنفیذ إطار إدارة دورة البرنامج على مراحل، وأن تجعلھ أبســــط   ویشــــّجِ
ــتخداماً فعاالً، وأن تراعي عند تصــمیم   ــتخدام األدوات اس ــنى للدول األعضــاء اس ــتخداماً لكي یتس ــھل اس وأس

حل الالحقة وتنفیذھا الصـعوبات التي تُواجھ وشـواغل الدول األعضـاء، بما في ذلك االفتقار إلى ما یكفي المرا
من التدریب والمعدات والبنیة األســاســیة لتكنولوجیا المعلومات في البلدان النامیة، وخصــوصــاً في أقّل البلدان  

 نمواً؛

عضــــاء من أجل عقِد متابعٍة للمؤتمر الوزاري  إلى األمانة أن تبدأ المشــــاورات مع الدول األ ویطلب -۱۲
بشـــأن العلوم والتكنولوجیا النوویة وتطبیقاتھا لالســـتخدامات الســـلمیة وبرنامج التعاون التقني في  ۲۰۱۸لعام 
 بُغیة انعقادھا كّل أربعة أعوام بعد ذلك. ۲۰۲۳عام 

۳- 
 التنفیذ الفعال لبرنامج التعاون التقني

د من جدید (أ)  ــلة تعزیز فعالیة وكفاءة ال إذ یؤّكِ حاجة إلى تعزیز أنشـــطة التعاون التقني ومواصـ
وشــفافیة واســتدامة برنامج التعاون التقني، وعلى وجھ التحدید وفقاً لطلبات الدول األعضــاء، انطالقاً  

دمن احتیاجاتھا وأولویاتھا الوطنیة،  ــّدِ دد ینبغي   وإذ یشــ ــّ على أن جمیع التدابیر المتخذة في ھذا الصــ
 ً ز شعور الدول األعضاء المستفیدة بأنَّ مشاریع التعاون التقني تنتمي إلیھا،أیضا   أن تحفظ وتعزُّ

د (ب)  على أھمیة التقییمات الداخلیة والخارجیة المنتظمة (التي یضطلع بھا كلٌّ من مكتب  وإذ یشّدِ
ــبة إلى الوكالة، بما  ــابات الخارجي، على التوالي) بالنسـ ــرافیة الداخلیة ومراجع الحسـ الخدمات اإلشـ
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غیة التأثیر  یُسـھم في تحقیق مزید من الفعالیة والكفاءة والشـفافیة واالسـتدامة لبرنامج التعاون التقني، بُ 
 في النتائج تأثیراً إیجابیاً،

رو (ج)  الجھود التي تـبذلـھا األـماـنة في مواصــــــلة تطبیق آلـیة من خطوتین لتقییم تصـــــامیم   إذ یـقّدِ
، على أســاس معاییر نوعیة التعاون التقني، والســیما ۲۰۲۱-۲۰۲۰المشــاریع واســتعراضــھا لدورة 

 المعیار المركزي لنھج اإلطار المنطقي،

أنَّ الدروس الرئیـسیة المـستفادة من عملیة االـستعراض التي اـضطلعت بھا األمانة  ذ یالحظإو (د) 
تدلُّ على أنَّھ ینبغي التفكیر في االنتقال إلى مشـاریع أشـمل وأكثر تركیزاً، وأنھ یتعین   ۲۰۱۱في عام 

دة و ــاریع الكبیرة المعـق ا یخص نھج اإلـطار المنطقي بین المشـــ ة فیـم امـل ــاریع  التفریق في المـع المشـــ
 الصغیرة البسیطة،

بتزایُد عدد الدول األعضـاء وتزایُد طلباتھا على برنامج التعاون التقني، وكذلك دور  وإذ یقرُّ  (ھـ) 
الوكالة في دعم الدول األعـضاء في تحقیق أھداف التنمیة المـستدامة، تماـشیاً مع مبدأ الملكیة الوطنیة،  

ألعضــاء وبأھمیة تحســین قدرات موظفي الوكالة ضــمن الموارد المتاحة على تلبیة احتیاجات الدول ا
ــي،   ــاس ــوص علیھا في نظام الوكالة األس ــاء بفعالیة وفقاً للمتطلبات المنص لكي یخدموا الدول األعض

مھا موظفو فئة الخدمات   وإذ یقرُّ كذلكالســــیما في مادتیھ الثانیة والثالثة،  بالمســــاھمة القیِّمة التي یقّدِ
 العامة،

برنامج التعاون التقني، من خالل عدد  بجھود األمانة إلدراج رصـــد النواتج ضـــمن  إذ یقرُّ و (و) 
 ،۲۰۱۷-۲۰۱٦من المشاریع التجریبیة في دورة البرنامج للفترة 

بأّن األمانة ســتواصــل تعزیز المســاواة بین الجنســین والتمثیل الجغرافي العادل في  إذ یقرُّ و (ز) 
رالوكالة قدر المـستطاع، ال ـسیما على مـستویات اإلدارة،  واـستبقاء الموظفین الذین  بأنَّ تعیین  وإذ یذّكِ

ــیان لنجاح برنامج الوكالة  ــاس ــتویات الكفاءة والمھارات التقنیة والنزاھة أمران أس یتمتعون بأعلى مس
 وتحقیقھ األثر المتوخى منھ،

أّن االـستخدام الموسـَّع للغات الرـسمیة للوكالة ـسیزید من عالمیة برنامج  وإذ یـضع في اعتباره  (ح) 
ــدد بتقریر المــدیر العــام لعــام التعــاون التقني، مــذّكر ــة   ۲۰۱۷اً في ھــذا الصــــ الوارد في الوثیق

GOV/INF/2017/14 ،بشأن تعدُّد اللغات   

األمانة على أن تواصـــل العمل، بالتعاون الوثیق مع الدول األعضـــاء، من أجل تعزیز أنشـــطة   یحثُّ  -۱
ا  التـعاون التقني، بـما في ذـلك توفیر الموارد الـكافـیة وفـقاً لطلـبات اـلد ول األعضـــــاء وعلى أســـــاس احتـیاـجاتـھ

ــاریع التعاون التقني والتدریب   ــمان أن تكون مكونات مشـ ــائل من بینھا ضـ وأولویاتھا الوطنیة، من خالل وسـ
 والدرایة والمعدات متاحة بسھولة للدول األعضاء التي تتقدم بتلك الطلبات؛

ز ـقدرات تنفـیذ مشـــــاریع التـعاون ال ویطـلب -۲ تقني، في ـحدود الموارد المـتاـحة، من إلى األـماـنة أن تعّزِ
 خالل كفالة توزیع الموظفین بصورة كافیة ومناسبة على جمیع المستویات؛

۳-  ً ــا حھم جمیع اـلدول   ویطـلب أیضـــ ار الواـجب للخبراء المؤھَّلین اـلذین ترشـــــّ ة إیالء االعتـب اـن إلى األـم
 األعضاء، وال سیما البلدان النامیة وأقّل البلدان نمواً، للمشاركة في بعثات خبراء التعاون التقني؛
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ب -٤ شـــاریع بما تبذلھ األمانة من جھود متواصـــلة من أجل تحقیق المســـتوى األمثل في جودة م ویرّحِ
التعاون التقني وفي عددھا وأثرھا وتكوین صــالت تآزریة بین المشــاریع، كلما كان ذلك ممكناً وبالتنســیق مع 

 الدول األعضاء المعنیة؛

إلى األمانة أن تواـصل تزوید الدول األعـضاء بما یكفي من المعلومات والتدریب بـشأن ـصوغ  ویطلب -٥
إللكتروني، وفق نھج اإلطار المنطقي وقبل وقت كاف من النظر فیھا المشــاریع، بما في ذلك من خالل التعلُّم ا

 من جانب لجنة المساعدة والتعاون التقنیین ومجلس المحافظین؛

اـلدول   ویـحثُّ ـبأھمـیة اإلبالغ المنتظم عن تنفـیذ مشـــــاریع التـعاون التقني والنـتائج التي تحقِّقـھا،  ویقرُّ  -٦
بفي ھذا الصـدد، األعضـاء على التقیُّد بجمیع المتطلبات  عبالتقدم المحرز،  ویرّحِ ّجِ الدول األعضـاء على  ویـش

إحراز المزید من التقدم في تقدیم تقاریرھا بشأن تقییم التقدم المحرز في المشاریع، بما في ذلك من خالل تقدیم  
األعـضاء بـشأن  األمانة أن تواـصل تقدیم اإلرـشادات للدول یطلب إلىھذه التقاریر إلكترونی�ا، وفي ھذا الـصدد، 

 تحسین اإلبالغ، حسب االقتضاء؛

ل إلیھ الجھود المبذولة لتنفیذ رصـــد   ویطلب -۷ إلى األمانة إبقاء الدول األعضـــاء على علم بما تتوصـــَّ
م تقریراً بشـــأن تنفیذ رصـــد النتائج في المشـــاریع التجریبیة بشـــأن  النتائج في برنامج التعاون التقني، وأن تقّدِ

 تغذیة، بما في ذلك اآلثار المحتملة من حیث الموارد البشریة والمالیة؛الصحة البشریة وال

إلى األمانة، عند تطبیق اآللیة المكونة من خطوتین في رصـد نوعیة مشـاریع التعاون التقني،   ویطلب -۸
 ء؛أن تأخذ بعین االعتبار في ھذا الصدد النتائج الواردة في التقریر السنوي للتعاون التقني، حسب االقتضا

ــجع -۹ ــاء على تعزیز االلتزام بالمعیار المركزي وبجمیع متطلبات التعاون  ویشـ األمانة والدول األعضـ
 األمانة إلى إرشاد الدول األعضاء في ھذا الصدد؛ ویدعوالتقني، 

إلى األـماـنة أن تواصـــــل توفیر معلوـمات مـحدَّـثة عن التـقّدم المحرز في تنفـیذ برـنامج التـعاون  ویطـلب -۱۰
 ما بین تقاریر التعاون التقني السنویة؛التقني 

الداخلیة والمراجع   أنَّھ ینبغي للعمل المعتاد الذي یضــطلع بھ مكتب الخدمات اإلشــرافیة ویشــّدد على -۱۱
الـخارجي، في ـحدود الموارد المخصـــــصـــــة لھـما من المیزانـیة الـعادـیة، أن یكون متســــــقاً في جمیع البرامج  

أنھ ینبغي، في ھذا السـیاق، لمكتب الخدمات اإلشـرافیة الداخلیة أن یقیّم مشـاریع  ویشـّدد كذلك على الرئیسـیة؛ 
دَّدة قـیاســـــاً على األـھداف المبیـّنة في اإلـطار البرـنامجي  التـعاون التقني على أســـــاس ـما یتحقق من نواتج محـ 

من المراجع الخارجي أن یقّدم تقریراً   یطلب كذلكالقُطري ذي الصـلة أو الخطة الوطنیة للتنمیة ذات الصـلة، و
 عن النتائج إلى مجلس المحافظین؛

التقني باللغة الرســمیة  األمانة على مواصــلة الســعي لتنفیذ كّل مشــروع من مشــاریع التعاون  ویشــّجع -۱۲
  للوكالة التي تختارھا الدولة العضو المستفیدة، حیثما أمكن ذلك.
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٤- 
 موارد برنامج التعاون التقني وتنفیذه

ر (أ)  ــتركة   إذ یذّكِ ــؤولیة المش ــیاً مع مفھوم المس بأنَّ تمویل التعاون التقني ینبغي أن یكون متماش
وبأنَّ جمیع الدول األعضـاء تتحمل مـسؤولیة مـشتركة تجاه تمویل وتعزیز أنـشطة التعاون التقني التي  

بتضــطلع بھا الوكالة،  مھا الدول األعضــاء، على أســاس طوعي، م  وإذ یرّحِ ن بالمســاھمات التي تقّدِ
 خالل تقاسم التكالیف مع الحكومات،

د (ب)  صــة ألنشــطة التعاون التقني ینبغي أن تكون كافیةً  وإذ یشــّدِ على أنَّ موارد الوكالة المخصــّ
ــوص علیھا في المادة الثانیة من النظام   ــمونةً ویمكن التنبؤ بھا من أجل تحقیق األھداف المنصـ ومضـ

لفریق العامل المعني بتمویل أنشطة الوكالة، بما في ذلك  بتقریر افي ھذا الصدد  وإذ یرِحّباألساسي، 
 دراـسة الـسبل والوـسائل الكفیلة بجعل موارد ـصندوق التعاون التقني كافیةً ومـضمونةً ویمكن التنبؤ بھا

) والتوصــــــیات الواردة فـیھ، وـكذـلك التـقاریر المرحلـیة الالحـقة بشـــــأن تنفـیذ  GOV/2014/49(الوثیـقة 
ات الفریق ة توصــــــی اـن ة على النحو الوارد في الوثیقتین   األـم اـل ل أنشــــــطة الوـك اـمل المعني بتموـی الـع

GOV/INF/2015/4 وGOV/INF/2016/7، 

بأنَّھ ینبغي تحدید المبلغ المـستھدف لـصندوق التعاون التقني عند مـستوى مناـسب، مع  وإذ یقرُّ  (ج) 
  إذ یدركھا التمویلیة، ومراعاة تزاید احتیاجات الدول األعضــاء، ولیس ذلك فحســب، بل أیضــاً قدرات

 تزایُد عدد الدول األعضاء التي تطلب مشاریع للتعاون التقني،

ر مجلس المحــافظین، الوارد في الوثیقــة  إذ یالحظو (د)  ، بتحــدیــد المبلغ  GOV/2019/25مقرَّ
یورو في  ۸۸ ۰٦۱ ۰۰۰المســتھَدف للمســاھمات الطوعیة في صــندوق التعاون التقني عند مســتوى 

، وبأن یكون رقم التخطیط اإلرشادي  ۲۰۲۱یورو في عام  ۸۹ ٥٥۸ ۰۰۰ند مـستوى وع ۲۰۲۰عام 
 یورو، ۸۹ ٥٥۸ ۰۰۰بمبلغ  ۲۰۲۳یورو، ولعام  ۸۹ ٥٥۸ ۰۰۰بمبلغ  ۲۰۲۲لعام 

ر (ھـ)  بھدف الوكالة المنصـوص علیھ في نظامھا األسـاسـي والمتمثِّل في تعجیل وتوسـیع   وإذ یذّكِ
بالمساھمة المھمة التي   وإذ یقرُّ الصحة واالزدھار في العالم أجمع، مساھمة الطاقة الذریة في السالم و

مھا عمل الوكالة من خالل برنامج التعاون التقني في دعم الدول األعضـاء، بما في ذلك دعمھا في  یقّدِ
ــتدامة،  ــمونة ویمكن  وإذ یدركتحقیق أھداف التنمیة المســ الحاجة إلى أن تكون الموارد كافیة ومضــ

 التنبؤ بھا،

یة (أ)) في  وإذ یدرك (و)  اریع الحاـش اریع المعتمدة یبقى دون تمویل (مـش أنَّ عدداً كبیراً من المـش
 برنامج التعاون التقني،

ً  (ز)  أنَّ وجود عدد كبیر من ھذه المشــاریع یفضــي كذلك إلى زیادة أعباء العمل  وإذ یدرك أیضــا
 الملقاة على عاتق األمانة من حیث التخطیط للمشاریع واستعراض تصامیمھا،

دو (ح)  ــّدِ ة وغیر  إذ یشـــ ة الترویجـی اـل اظ على توازن مالئم بین أنشـــــطـة الوـك ة الحـف على أھمـی
ً اـسي، الترویجیة المنـصوص علیھا في نظامھا األسـ  بمقرر المجلس، الذي یالحظ جملة  وإذ یحیط علما

ة یوفِّر إـطاراً ـبدأ مـنذ ـعام  امج التـعاون التقني ودورة المیزانـی ، ۲۰۱۲أمور منـھا أنَّ تزامن دورة برـن
للنظر في إدخال زیادات مالئمة على الموارد المخصـصـة لبرنامج التعاون التقني، بما في ذلك المبلغ  
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عاون التقني، بحیث تراعي ھذه التســویات التغیرات التي طرأت في مســتوى المســتھدف لصــندوق الت
فـصاعداً، ومعامل تـسویة األـسعار، والعوامل األخرى ذات   ۲۰۰۹المیزانیة التـشغیلیة العادیة من عام 

 ،GOV/2009/52/Rev.1الصلة، على النحو الوارد في الوثیقة 

بشــأن تطبیق آلیة المراعاة الواجبة بُغیة   019/25GOV/2بالقرار الوارد في الوثیقة  وإذ یســلّم  (ط) 
ضـمان تحقیق أقصـى قدر من الجودة في جمیع مشـاریع التعاون التقني الوطنیة واإلقلیمیة واألقالیمیة 

 وكذلك األمر بالنسبة لبرنامج التعاون التقني،

دو (ي)  ــّدِ لمیزانیة  من خالل ا ٦على ضــــرورة توفیر التمویل الكافي للبرنامج الرئیســــي  إذ یشــ
رالعادیة،  ــي بجملة أمور، منھا تكوین فریق عمل واحد    GOV/2011/37بالمقرر  وإذ یذّكِ الذي یوصــ

 للتعامل مع مستوى المیزانیة العادیة ومع المبلغ المستھدف في صندوق التعاون التقني،

ق  للدول األعـضاء التي ـسدَّدت حـصـصھا من المبلغ المـستھدف لـصندو إذ یعرب عن تقدیره و (ك) 
ل   وإذ یالحظالتعاون التقني وتكالیف مـشاركتھا الوطنیة اإللزامیة كاملة وفي موعدھا،  ن المـسجَّ التحسـُّ

د تكالیف مشـاركتھا الوطنیة، ومن ثم التزامھا القوي حیال برنامج  في عدد الدول األعضـاء التي تسـّدِ
 ،  ٪۹۱٫٤، الذي بلغ ۲۰۱۸معدل التحقیق لعام  وإذ یالحظالتعاون التقني، 

ع (ل)  ّجِ اھمة على  وإذ یـش ر في تقدیم مـس مح لھا بأن تفّكِ الدول األعضـاء التي تكون في وضـع یـس
ــاریع التعاون التقني الوطنیة واإلقلیمیة   ــم الحكومات للتكالیف، في مش أســاس طوعي، من خالل تقاس

 بأن تقاسم الحكومات للتكالیف ھو قرار سیادي، یقرُّ المقبلة على أن تفعل ذلك، في حین 

ــتخدام إطار إدارة دورة البرنامج،  وإذ یالحظ (م)  داســ الحاجة إلى تقییم أثره على جملة  وإذ یؤّكِ
 أمور من بینھا تعزیز التنسیق وتخطیط البرامج وجودة إنجاز البرامج، فضالً عن زیادة معدل التنفیذ،

ي إطار برنامج التعاون بأنَّ الوكالة تطلب أن تُنفَّذ عملیات شــــحن المواد المشــــعة ف وإذ یقرُّ  (ن) 
 التقني باالمتثال لالئحة الوكالة بشأن النقل المأمون للمواد المشعة،

د -۱ على الحاجة إلى أن تواصـل األمانة العمل، بالتشـاور مع الدول األعضـاء، على وضـع وسـائل،  یشـّدِ
بما في ذلك آلیات، من شــأنھا أن تحقِّق الھدف المتمثِّل في جعل موارد التعاون التقني كافیة ومضــمونة ویمكن 

 التنبؤ بھا؛

ــداد مســــاھماتھا الطوعیة في صــــندوق ا ویحثُّ  -۲ ــاء على ســ لتعاون التقني كاملة وفي الدول األعضــ
عموعدھا،  ّجِ ب،  ویـش اركتھا الوطنیة في الوقت المناـس إلى الدول   ویطلبالدول األعضـاء على دفع تكالیف مـش

 األعضاء التي علیھا متأخرات في التكالیف البرنامجیة المقررة االسترداد أن تفي بھذا االلتزام؛

إلى األمانة أن تـضمن أنَّ تنفیذ المـشاریع ـضمن أّيِ برنامج وطني لن یبدأ ـسوى بعد تلقِّي الحّدِ   ویطلب -۳
ــطة التحضــیریة، وفي حال  ــاس باألنش ــاركة الوطنیة على األقل، دون المس األدنى من مدفوعات تكالیف المش

أسـاسـي في فترة السـنتین  عدم سـداد أي قسـط ثاٍن خالل أي فترة سـنتین، أنَّ تضـمن تعلیق تمویل أي مشـروع 
 التالیة إلى حین تلقِّي المدفوعات كاملة؛
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إلى األمانة أن تطبّق على نحو صارم آلیة المراعاة الواجبة تماشیاً مع جمیع العناصر الواردة   ویطلب -٤
بُغیة ضــــمان تحقیق أقصــــى قدر من الجودة في جمیع مشــــاریع التعاون التقني    GOV/2019/25في الوثیقة 

 واإلقلیمیة واألقالیمیة وكذلك األمر بالنسبة لبرنامج التعاون التقني؛الوطنیة 

ك -٥ ذـل ب ـك دول   ویطـل ب إلى اـل ا یطـل دـم ام عـن اة آراء المؤتمر الـع ــل مراـع ام أن یواصـــ دیر الـع إلى الـم
د   ّدِ دھا وأن تـس ّدِ تھدفة لصـندوق التعاون التقني وتـس األعضـاء أن تتعھد بالحصـص الخاصـة بھا في األرقام المـس

 وعاتھا للصندوق في حینھا؛مدف

إلى األمانة أن تواصــل دعمھا، في حدود الموارد المتاحة، للجھود اإلنمائیة التي تبذلھا الدول   ویطلب -٦
 األعضاء، بما في ذلك تحقیق أھداف التنمیة المستدامة؛

عضــاء على الدول األ یحثُّ وفي حین یدرك الطابع المتنوع الذي تتَّســم بھ أنظمة مراقبة الصــادرات،  -۷
العمل بالتعاون الوثیق مع الوكالة لتیسـیر نقل المعدات الالزمة ألنشـطة التعاون التقني، وفقاً للنظام األسـاسـي،  
ر تنفیذ مشـاریع التعاون التقني بسـبب حاالت رفض تزوید الدول األعضـاء بالمعدات   من أجل ضـمان عدم تأخُّ

 الضروریة؛

 بنشاط للحصول على الموارد الالزمة لتنفیذ مشاریع الحاشیة (أ)؛ إلى األمانة أن تواصل السعي  ویطلب  - ۸

ع -۹ الدول األعـضاء التي تـستطیع تقدیم مـساھمات طوعیة على إبداء المرونة فیما یتعلق باـستخدام   ویـشّجِ
 مساھماتھا لكي یتسنى تنفیذ المزید من مشاریع الحاشیة (أ)؛

ب -۱۰ اھمات الخارجة عن المیزا ویرّحِ نیة التي أعلنت عنھا الدول األعضـاء، بما في ذلك في بجمیع المـس
إطار مبادرة الوكالة لالســـتخدامات الســـلمیة، التي تھدف إلى جمع مســـاھمات خارجة عن المیزانیة ألنشـــطة  

عالوكالة،  ــّجِ كلَّ الدول األعضــاء التي تســتطیع تقدیم مســاھمات صــوب تحقیق ھذا الھدف على أن تفعل  ویش
ــاھـمات إلى األـما ویطـلبذـلك،  ـنة أن تواصـــــل العـمل مع جمیع اـلدول األعضـــــاء على المواءـمة بین المســـ

 واحتیاجات الدول األعضاء؛

عو -۱۱ الدول األعضـاء على االسـتفادة الكاملة من األدوات التي تتیح لھا أن تتقاسـم طوعیَّا تفاصـیل   یشـّجِ
ك البحث اإللكتروني؛أطرھا البرنامجیة القطریة ومشاریع الحاشیة (أ) الخاصة بھا، وذلك عبر   محّرِ

أن یكون االضــطالع بإجراءات األمانة التي یدعو إلیھا ھذا القرار والتي ال تتصــل اتصــاالً   ویطلب -۱۲
 مباشراً بتنفیذ مشاریع التعاون التقني رھناً بتوافر الموارد؛

ــیات الفریق العامل ویدعو -۱۳ ــأن توصـ ــروریة بشـ ــلة اتخاذ اإلجراءات الضـ المعنّي  الوكالة إلى مواصـ
بتمویل أنشـطة الوكالة، بما في ذلك بحث سـبل ووسـائل جعل موارد صـندوق التعاون التقني كافیةً ومضـمونةً 

  .GOV/INF/2016/7و GOV/INF/2015/4و GOV/2014/49ویمكن التنبؤ بھا، على النحو الوارد في الوثائق 
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٥- 
 الشراكات والتعاون

أنَّ الدول األعضــاء المھتمة بإتاحة أطرھا البرنامجیة القُطریة للشــركاء المحتملین   إذ یالحظ (أ) 
ن فھم كیفیة تلبیة مشـاریع التعاون التقني   على أسـاس طوعي یمكن أن تسـِھّل زیادة التعاون وأن تحسـِّ

 الحتیاجات الدول األعضاء،

تدامة لعام  إذ یقرُّ و (ب)  د   ۲۰۳۰بأنَّ خطة التنمیة المـس تتیح فرصـة أخرى إلقامة الـشراكات وحـش
 الموارد لفائدة الدول األعضاء،

الزیادة المســتدامة في عدد أُطر عمل األمم المتحدة للمســاعدة اإلنمائیة التي وقَّعت  إذ یقِدّرو (ج) 
ع األمم المتحدة والشــركاء اآلخرین، بما علیھا الوكالة، وھو ما أدَّى إلى تحســین التنســیق والتعاون م

داـمة،  ة المســــــت ذ أـھداف التنمـی دفي ذـلك من أـجل تنفـی ة دور اإلـطار  وإذ یؤكـِّ ــھ أھمـی في الوـقت نفســـ
البرنامجي القُطري باعتباره األداة الرئیســــیة للتخطیط االســــتراتیجي لبرامج التعاون التقني الوطنیة  

ــائل   الخاصــة بالدول األعضــاء، وأنَّ بعض جوانب ــاریع التعاون التقني، بحكم تركیزھا على مس مش
صـة، یمكن أال تكون متوافقة مع أطر عمل األمم المتحدة للمسـاعدة اإلنمائیة، ومن ثمَّ ال  تقنیة متخصـِّ

 ینبغي أن یُشترط ھذا التوافق في مشاریع التعاون التقني،

ریكة مھمة في تنفیذ برامج   بأّن الكیانات النوویة وغیر النوویة الوطنیة ھي وإذ یقرُّ  (د)  جھات ـش
ــاء وفي تشـــجیع اســـتخدام العلوم والتكنولوجیا واالبتكار في المجال  التعاون التقني في الدول األعضـ

ً النووي من أجل تحقیق األھداف اإلنمائیة الوطنیة،  في ھذا الصــــدد بدور مســــؤولي  وإذ یقرُّ أیضــــا
ــال الوطنیین والبعثات الدائمة لدى الوكالة  ــؤولین عن إدارة البرامج ونظراء االتصـ والموظفین المسـ

 المشاریع والمسؤولین التقنیین، وأھمیة التنسیق فیما بینھم،

ر (ھـ)  مثل الجامعة  –بالقرارات السـابقة التي تسـتصـوب إقامة شـراكات تعلیمیة ابتكاریة  وإذ یذّكِ
بأنَّ ھذه المبادرات   وإذ یثقة، بمشـاركة األوسـاط األكادیمیة والحكومیة والصـناعی –النوویة العالمیة 

یمكن أن تؤدي، ـبدعم من الوـكاـلة، دوراً قیِّـماً في الترویج لمـعاییر تعلیمـیة متیـنة وفي بـناء القـیادات بین  
 صفوف المشتغلین بالمھن النوویة العالمیة اآلخذة في التوسُّع،

ــراكات مع ال إذ یقِدّرو (و)  ــركاء والجھات المانحة  العمل الذي تقوم بھ الوكالة في تعزیز الشــ شــ
ــافة إلى الوكاالت اإلنمائیة،   ــلة، بما في ذلك المنظمات اإلقلیمیة والمتعددة األطراف، باإلض ذات الص
ي دوراً رئیسـی�ا في  وغیرھا من الكیانات، حسـب االقتضـاء، وإذ یقرُّ بأنَّ ھذه الشـراكات یمكن أن تؤّدِ

النوویة لألغراض الســلمیة والصــحة والرخاء؛  توســیع نطاق مســاھمة الوكالة في تســخیر التطبیقات 
ــطة التعاون التقني في األُطر اإلنمائیة   ــاریع التعاون التقني؛ وإدماج أنشـ وتحقیق أكبر أثر ممكن لمشـ

 الدولیة ذات الصلة،

ة،   إذ یالحظ مع التـقدیرو (ز)  اـمة عالـقات مع المنظـمات اـلدولـی ة في إـق اـل ا الوـك ذلـھ الجھود التي تـب
ات والوكاالت داخل منظومة األمم المتحدة، وھو ما یمكن أن یسـاھم أیضـاً في تحقیق  وكذلك مع الھیئ

أھداف التنمیة المسـتدامة، بما في ذلك مشـاركة ممثِّلین عن الوكالة في منتدى األمم المتحدة السـیاسـي  
 الرفیع المستوى المعني بالتنمیة المستدامة،

ــراكات وتعبئة الموارد،  بالموافقة على المبادئ التوجیھ وإذ یذّكر (ح)  ــأن الش ــتراتیجیة بش یة االس
المقدَّم من  ۲۰۱۹، وإذ یالحظ أنَّ التقریر المرحلي لعام GOV/2015/35على النحو الوارد في الوثیقة 

المدیر العام بشــأن تنفیذ ھذه المبادئ التوجیھیة لن یكون متاحاً إال بعَد الدورة الثالثة والســتین للمؤتمر 
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ــّجع وإذالعام،  ــنة   یش ــتقبلیة في الســنة التي تلي الس ــمان نشــر التقاریر الدوریة المس األمانة على ض
ــرةً بحیث تتواءم مع دورة المیزانیة مع التذكیر بأھمیة المواظبة على إحاطة  ــمولة بالتقریر مباش المش

 الدول األعضاء علماً بالتطورات التي تحدث في ھذا الّصدد،

زیز الشراكات االستراتیجیة والعمل في تعاون وثیق مع الدول األعضاء األمانة مواصلة تع یطلب إلى -۱
، بما یتفق مع أولویاتھا  ۲۰۳۰والشــركاء اآلخرین المعنیّین بُغیة مســاعدة الدول األعضــاء في تنفیذ خطة عام 

ـقّدم تقریراً عن األـماـنة أن ت ویطـلب إلىالوطنـیة، وتحقیق الـحّد األمـثل من أثر وفواـئد اـلّدعم المـقدَّم من الوـكاـلة، 
 تنفیذ ھذه الشراكات؛

إلى األمانة أن تواصـل المشـاورات واالتصـاالت مع الدول المھتمة، ومع المنظمات المختصـة   یطلب -۲
التابعة لمنظومة األمم المتحدة، والمؤســـســـات المالیة المتعددة األطراف، والھیئات اإلنمائیة اإلقلیمیة، وســـائر 

ل بعـضھا بعـضاً الھیئات الحكومیة الدولیة وغی ر الحكومیة ذات الـصلة، وذلك لـضمان تنـسیق األنـشطة التي یكّمِ
واالرتقاء بھا إلى المـستوى األمثل، بما في ذلك من خالل المـشاركة في عملیات األمم المتحدة ذات الـصلة مثل 

رة منتظمة، المنتدى السـیاسـي الرفیع المسـتوى المعني بالتنمیة المسـتدامة، وضـمان إطالع ھذه الھیئات بصـو
ــعي في الوقت ذاتھ إلى إیجاد موارد كافیة  ــاء، على األثر اإلنمائي لبرنامج التعاون التقني، مع الس عند االقتض

 ومضمونة ویمكن التنبؤ بھا لبرنامج التعاون التقني؛

ــھامھا فیما یتعلق بالتعاون فیما بین بلدان الجنوب والتعاون الثالثي  ویرّحب -۳ ــاركة الوكالة وإســ   بمشــ
الذي یُعَدُّ أداة أـساـسیة في مواجھة التحدیات المشتركة للبلدان النامیة بكفاءة وفعالیة، وكذلك تعزیز تباُدل أفضل  

بكات التواصـل، وفي ھذا الصـدد،  جیع إقامة ـش ات وتـش بتعاون الوكالة مع مكتب األمم المتحدة   یرّحبالممارـس
تـشاور مع الدول األعـضاء، في المحافل والمؤتمرات ذات  للتعاون فیما بین بلدان الجنوب ومـشاركة الوكالة، بال

الصـلة، بما في ذلك مؤتمر األمم المتحدة الرفیع المـستوى الثاني المعنّي بالتعاون فیما بین بلدان الجنوب، الذي  
 في بوینوس آیرس، األرجنتین؛ ۲۰۱۹ُعقد في عام 

ز، بالتشــاور الوثیق مع ا ویطلب -٤ لدول األعضــاء، أنشــطة التعاون التقني التي  إلى المدیر العام أن یعّزِ
ــتدامتھا وتزید من أھمیتھا في الدول   تدعم اعتماد الكیانات الوطنیة النوویة وغیر النوویة على ذاتھا وتدعم اســ

إلى المدیر العام أن یواصــل التعاون اإلقلیمي  یطلباألعضــاء، والســیما في البلدان النامیة، وفي ھذا الســیاق، 
زید من تعزیزه من خالل (أ) تشـجیع األنشـطة التي تجري في إطار المشـاریع الوطنیة والتعاون واألقالیمي وی

درات   د الـق ا، (ب) وتحـدـی ل بینـھ اـم اون اإلقلیمي، والبحـث عن أوجـھ التـك ات التـع اـق ك اتـف ا في ذـل اإلقلیمي، بـم
ــتخ ــعید اإلقلیمي واســ دامھا وتعزیزھا، (ج) ومراكز الموارد أو غیرھا من المعاھد المؤھلة القائمة على الصــ

وصــوغ مبادئ توجیھیة الســتخدام ھذه المراكز، (د) وتعزیز اإلرشــادات المتعلقة بآلیات الشــراكة؛ وأن یُبقي  
 الدول األعضاء، في ھذا الصدد، على علم بأنشطة الوكالة؛

ــام التكالیف واالســتعانة بالمصــادر الخارجی ویطلب -٥ ــتأنف العمل باقتس ة وغیر إلى المدیر العام أن یس
ذلك من أـشكال الـشراكة في التنمیة ویواـصل تطویر ھذه األـشكال وتیـسیرھا، عن طریق استعراض اإلجراءات  
المالیة والقانونیة ذات الصـــلة لھذه الشـــراكات وتعدیلھا أو تبســـیطھا، حســـب االقتضـــاء، وأن یكفل أن تكون 

 المناسب؛أھدافھا محددة وقابلة للقیاس وقابلة للتحقیق وواقعیة وفي وقتھا 

بـشأن "إعادة تنظیم منظومة   A/RES/72/279اعتماد مجلس األمن التابع لألمم المتحدة القرار  ویالحظ -٦
امل  تعراض الـش یاق االـس طة التنفیذیة  األمم المتحدة اإلنمائیة في ـس ة األنـش یاـس نوات لـس الذي یجري كل أربع ـس
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ــطلع بھا منظومة األمم المتحدة من أجل التنمیة"،  عوالتي تضـ ــّجِ الوكالة على الوقوف على آثاره المحتملة   یشـ
ــاء  ــد الموارد، وعلى إبالغ الدول األعضـ على أي مجال من مجاالت برنامج التعاون التقني، بما في ذلك حشـ
ــھ العالـقة بین الوـكاـلة ومنظوـمة األمم المتـحدة وطبیـعة برـنامج التـعاون  بـھذه اآلـثار، ویالحظ في الوـقت نفســـ

 یتھ؛التقني وطابعھ وخصوص

میة للوكالة  ویطلب -۷ ز، حـسب االقتضـاء، تواصـلھا مع الجمھور بجمیع اللغات الرـس إلى األمانة أن تعّزِ
مھا الطاقة الذریة، بما في ذلك مســاھمتھا في  بشــأن أثر أنشــطة التعاون التقني، بغیة إبراز المســاھمة التي تقّدِ

مواظبة على تزوید الدول األعضـاء بالمعلومات في التنمیة المسـتدامة، وبغیة التواصـل مع الشـركاء الجدد، وال
 ھذا الصدد.

٦- 
 التنفیذ وتقدیم التقاریر

م تـقاریر دورـیة إلى مجلس المـحافظین، وتقریراً إلى المؤتمر الـعام في  یطـلب -۱ ّدِ إلى الـمدیر الـعام أن یـق
)، عن تنفـیذ ـكّلِ ـما ورد في ـھذا القرار، مع تســـــلیط الضـــــوء على ۲۰۲۰دورـتھ الـعادـیة الرابـعة والســـــتین (

للعام المقبل في إطار بند في  اإلنجازات المھمة التي تحققت خالل العام المنصـرم وتحدید األھداف واألولویات
 جدول األعمال بعنوان "تعزیز أنشطة التعاون التقني التي تضطلع بھا الوكالة".

 -باء
 برنامج العمل من أجل عالج السرطان

 ،إنَّ المؤتمر العام 

ذِكّر (أ)  اء من القرار  إذ ـی الجزء ـب ل عالج GC(61)/RES/10ـب ل من أـج امج العـم ــأن برـن ، بشـــ
رات الســابقة التي تطلب إلى األمانة االضــطالع بأنشــطة ترمي إلى تعزیز قدرات  الســرطان، والقرا

 البلدان النامیة في مجال مكافحة السرطان،

بالقلق إزاء معاناة مرضـــى الســـرطان وذویھم، ومدى تھدید الســـرطان للتنمیة،   وإذ یشـــعر (ب) 
ـ  رطان، وبخاصـــة في البلدان  الســـیما في البلدان النامیة، والنمو المقلق في معدالت اإلصـــابة بالـسـ

ــرطان، وھي  ــطة الدخل، على النحو الذي أفادت بھ الوكالة الدولیة لبحوث السـ ــة والمتوسـ المنخفضـ
وكالة البحوث المتخصــصــة في مجال الســرطان لدى منظمة الصــحة العالمیة، والتي تقدر أنھ بحلول  

من  ٪۷۲عالم، مع حدوث ملیون وفاة ـسنویاً على نطاق ال ۱۳ـسوف یتـسبب الـسرطان في  ۲۰۳۰عام 
 ھذه الوفیات في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل،

  وإذ یقرُّ ألن األثر االقتصــادي للســرطان كبیر ویتزاید أكثر فأكثر  وإذ یشــعر أیضــاً بالقلق (ج) 
 بأھمیة التمویل المناسب لبرامج مكافحة السرطان، وال سیما في البلدان النامیة،

ـید من اـلدول األعضـــــاء تعطي أولوـیة ـخاصـــــة لعـمل الوـكاـلة في مـجال أن الـعد وإذ یالحظ (د) 
بعنوان "عقد من العمل على  ۲۰۱۹مكافحة الســرطان، ویرِحّب في ھذا الصــدد بالمحفل العلمي لعام 

 مكافحة السرطان وُسبُل المضي قُُدماً"،



GC(63)/RES/DEC(2019) 
 

٥٤ 

ر (ھـ)  من الســــرطان   بقرار جمعیة الصــــحة العالمیة الثامنة والخمســــین بشــــأن الوقایة وإذ یذّكِ
ھ (القرار  افحـت ایو WHA58.22ومـك ار/ـم د في أـی دعم   ۲۰۰٥) المعتـم اـل ة أمور، ـب ذي أقر، في جمـل واـل

الذي تقدمھ الوكالة من أجل القضــــاء على الســــرطان ورحب بإنشــــاء برنامج العمل من أجل عالج 
 السرطان التابع للوكالة،

ــتدامة لعام  وإذ یرِحّب (و)  ، بما في ذلك ھدف  ۲۰۳۰بالتقدم المحرز في تنفیذ خطة التنمیة المســ
التنمـیة المســــــتداـمة المتعلق ـبالـحد من الوفـیات المبكرة الـناجـمة عن األمراض غیر المـعدـیة، بـما فیـھا 

 السرطان، وإذ یؤِكّد على الدور الھام الذي تؤدیھ الوكالة في ھذا الصدد،

ي    A/RES/73/2(2018)جمعیة العامة لألمم المتحدة قرار ال وإذ یالحظ (ز)  یاـس أن اإلعالن الـس بـش
اـلث المعني ـبالوـقاـیة من األمراض المـعدـیة   المنبثق عن اجتـماع الجمعـیة الـعاـمة الرفیع المســـــتوى الـث
ــتراتیجیة للوقایة من  ــتوى بتوفیر القیادة االسـ ومكافحتھا، والذي أعرب عن التزام الدول الرفیع المسـ

امي األمراض غ ت في ـع ات التي أُعلـن ذ االلتزاـم ا، والتوســـــع في تنفـی افحتـھ ة ومـك دـی  ۲۰۱۱یر المـع
(A/RES/66/2/(2011)) ۲۰۱٤و (A/RES/68/300(2014))  ــة من األمراض غیر ــای ــل الوق من أج

المـعدـیة ومـكافحتـھا من خالل ـتدابیر وطنـیة طموـحة متـعددة القـطاـعات، والمســـــاھـمة ـبذـلك في التنفـیذ  
 ،۲۰۳۰میة المستدامة لعام الشامل لخطة التن

بخطة العمل العالمیة لمنظمة الصــــحة العالمیة من أجل الوقایة من األمراض غیر  وإذ یذِكّر (ح) 
امل للرصـد العالمي وأھداف الوقایة ۲۰۲۰-۲۰۱۳المعدیة ومكافحتھا للفترة  ، بما في ذلك اإلطار الـش

ــب ــیما بلوغ النسـ ــتھدفة بتقلیص الوفیات  من األمراض غیر المعدیة ومكافحتھا، وال سـ ة العالمیة المسـ
 ،۲۰۲٥بحلول عام  ٪۲٥المبكرة بنسبة 

ــیاق نھج متكامل"  وإذ یذِكّر (ط)  ــرطان ومكافحتھ في ســ كذلك بالقرار المعنون "الوقایة من الســ
)WHA70.12 الصادر عن جمعیة الصحة العالمیة السبعین، ۲۰۱۷) في أیار/مایو 

اقشـــات الجاریة بین األمانة ومنظمة الصـــحة العالمیة، بما في ذلك  عن التقدیر للمن وإذ یعبِّر (ي) 
الوكالة الدولیة لبحوث الـسرطان حول تعزیز البرنامج المـشترك بین منظمة الصـحة العالمیة والوكالة 

 بشأن مكافحة السرطان،

ــلمي للتكنولو وإذ یقرُّ  (ك)  ــتخدام الس د االس ّ ــِ ــرطان یجس جیا  بأن برنامج العمل من أجل عالج الس
ــلة في الوقت المناســـب،   ــانیة، وأن تنفیذ أنشـــطة الوكالة ذات الصـ النوویة لألغراض المدنیة واإلنسـ
ن الدول األعضــاء، ال ســیما البلدان المنخفضــة والمتوســطة الدخل، من تطویر قدراتھا على  ــّ یمكـــــ

املة، بما یؤثر في الوضـع الصـحي واإلنمائي في جمیع المناطق، ویعّزز  مكافحة الـسرطان بطریقة ـش
 أنشطة الوكالة األخرى المنصوص علیھا في نظامھا األساسي،

تقریر المدیر العام بشـأن الدعم المقّدم على نطاق الوكالة لمكافحة السـرطان، كما  وإذ یالحظ (ل) 
الصـادر عن  ۲۰۱۷، وتقریر أنشـطة المراجعة الداخلیة لعام GOV/INF/2019/2ھو وارد في الوثیقة 
أن من الضــــروري   وإذ یالحظ)،  GOV/2018/11اإلشــــرافیة الداخلیة (الوثیقة  مدیر مكتب الخدمات

اتخاذ إجراءات إضــافیة في ھذا الصــدد لزیادة تعزیز تقدیم الخدمات إلى الدول األعضــاء من خالل 
 برنامج العمل من أجل عالج السرطان،
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في تقریر  ۲۰۱۸أبرز مالمح برـنامج العـمل من أـجل عالج الســـــرـطان في ـعام  وإذ یالحظ (م) 
 )،GOV/2019/16التعاون التقني الذي أعده المدیر العام (الوثیقة 

العمل المتواـصل الذي تـضطلع بھ ـشعبة برنامج العمل من أجل عالج الـسرطان،   وإذ یالحظ (ن) 
وتنفیذ مشــاریع للدول األعضــاء بشــأن األنشــطة   في تنســیق برنامج واحد موحد لجمع الموارد المالیة

المتـصلة بمكافحة الـسرطان، مع االـستفادة، في جملة أمور، مما لدى الوكالة من معلومات متاحة ومن 
موارد محّددة، ومن ـسبل التآزر والتفاعل على نطاق جمیع اإلدارات ذات الـصلة، باإلـضافة إلى جمع 

 لمیزانیة،الموارد المالیة من مصادر خارجة عن ا

 بالحاجة إلى حشـــد الموارد لدعم أنشـــطة الوكالة المتصـــلة بالســـرطان في الدول  وإذ یقرُّ  (س) 
األعضـاء، وإذ یدرك الضـرورة الملحة التي تدعو شـعبة برنامج العمل من أجل عالج السـرطان إلى 

لجھات المعنیة  وـضع اـستراتیجیة محددة المعالم لحـشد الموارد بالتـشاور مع منظمة الـصحة العالمیة وا
 األخرى ذات الصلة، حسب االقتضاء،

بقیمة تقاســــم المعلومات حول االحتیاجات المحددة في البعثات المتكاملة لبرنامج   وإذ یســــِلّم  (ع) 
ــحة العالمیة  ــو المعنیة، ومع منظمة الصـ ــرطان، باالتفاق مع الدولة العضـ العمل من أجل عالج السـ

 ق والجھود لحشد الموارد من أجل تلبیة مثل ھذه االحتیاجات،والشركاء اآلخرین بغیة تسھیل التنسی

الجھود الرامیة إلى تعزیز آلیة التنـسیق الداخلي فیما بین جمیع اإلدارات والـشعب   وإذ یالحظ (ف) 
د لمكافحة الســرطان، تماشــیاً مع عقد فرقة  التقنیة ذات الصــلة داخل األمانة من أجل وضــع نھج موحَّ

قة جمیع أنشــطة الوكالة المتصــلة بالســرطان والرامیة  إلى عمل تُخطط وتُنفَّذ من خاللھا بطریقة منســَّ
 دعم الدول األعضاء،

بتزاید عدد الطلبات من الدول األعضـــاء للحصـــول على المســـاعدة في المشـــاریع   وإذ یقرُّ  (ص) 
ــیة للعالج  ــاسـ ــین البنیة األسـ ــطة تحسـ ــرطان، بما في ذلك بناء القدرات وأنشـ المتعلقة بمكافحة السـ

 اإلشعاعي،

مساھمات والتبّرعات والتعھدات التي  للمساھمات المالیة وغیرھا من ال وإذ یعرب عن تقدیره  (ق) 
 عقدتھا دول أعضاء وجھات أخرى لدعم "البرنامج"،

ــع برامج وطنیة  وإذ یقرُّ  (ر)  ــاء على وضـ ــاعد الدول األعضـ بأن الجھود اإلقلیمیة یمكن أن تسـ
 شاملة لمكافحة السرطان تتناسب مع متطلباتھا من خالل تبادل المعارف والخبرات،

ة البعثات المتكاملة لبرنامج العمل من أجل عالج السـرطان كأداة للتقییم الشـامل بقیم وإذ یقرُّ  (ش) 
وفائدتھا في تخطیط البرامج المتكاملة لمكافحة الـسرطان، وإذ یالحظ أھمیة أنشطة المتابعة لدعم تنفیذ  

 توصیات البعثات المتكاملة،

ــَّ  وإذ یالحظ بقلق (ت)  ــعوبة االحتفاظ بفنیین طبیین مؤھـــــــ لین في البلدان ذات الدخل  تزایُد صــ
بین، إلى جانب الحاجة إلى المرافق   م بالحاجة إلى ھؤالء الفنیین المدرَّ ــِّ المنخفض والمتوسط، وإذ یسلـ

 والمعدات، من أجل الحفاظ على قدرة كافیة لرعایة مرضى السرطان،
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ــیة وإذ یالحظ (ث)  ــروع تجریبي مثل الجامعة االفتراض ــع مش لمكافحة  التحدیات الماثلة في وض
السرطان وشبكة التدریب اإلقلیمیة كنھج مستھدف للتعلیم والتدریب وإذ یالحظ كذلك اآللیات التكمیلیة  

ع الصحة البشریة التابع للوكالة لمواجھة تلك التحدیات،  األخرى مثل مجمَّ

راكات مع الدول األعضـاء، وغ یثني -۱ أن إقامة ـش تمرارھا في إحراز تقّدم بـش یرھا من على األمانة الـس
اـنات الـخاصـــــة، مع مراـعاة قرارات الجمعـیة الـعاـمة لألمم المتـحدة   A/RES/68/234المنظـمات اـلدولـیة والكـی

، وكـذلـك قرار الجمیع العـامـة لألمم المتحـدة  A/RES/73/254 (2018)، وA/RES/70/224 (2015)، و(2013)
(2016) A/RES/71/243  ، ّن على تعزیز تطویر ونشـر نظم  شـعبة برنامج العمل من أجل عالج السـرطا ویحث

 فعـَّالة من حیث التكلفة ویمكن التعویل علیھا للعالج اإلشعاعي لمرضى السرطان عن طریق تلك الشراكات؛

شــــعبة برنامج العمل من أجل عالج الســــرطان إلى مواصــــلة اســــتغالل المنافع التي یمكن  ویدعو -۲
العالمیة والوكالة بشـأن مكافحة السـرطان، السـیما الحصـول علیھا من البرنامج المشـترك بین منظمة الصـحة 

من حیث تعجیل تنفیذ البرنامج في الدول األعضـــاء وتعزیز نُُھج الصـــحة العامة لمكافحة الســـرطان وزیادة  
یاق،  د الموارد، وفي ھذا الـس عبة المذكورة إلى اتخاذ إجراءات متابعة نظرا لتوقع انتھاء  یدعوإمكانات حـش الـش

 ؛۲۰۲۰میة لمنظمة الصحة العالمیة بحلول عام خطة العمل العال

األـماـنة إلى مـتابـعة نـتائج وتوصــــــیات االجتـماـعات الرفیـعة المســـــتوى بشـــــأن منع ومـكافـحة  وـیدعو -۳
األمراض غیر المعدیة، وخاصـةً السـرطان، بما في ذلك عن طریق مسـاعدة البلدان النامیة على اعتماد وتنفیذ  

اور، حـسب االقتـضاء، مع منظمة الـصحة العالمیة وـسائر الجھات المعنیة  نھج ـشامل لمكافحة الـسرطان وبالتشـ 
 ذات الصلة؛

األمانة إلى مواصــلة وضــع إطار عملي وأكثر تكامالً للتعاون، بما في ذلك وضــع مشــروع  ویدعو -٤
ــحة العالمیة والوكالة الدولیة لبحوث الســــرطان، وإطالع الدول   ــد الموارد، مع منظمة الصــ ــترك وحشــ مشــ

 ء بالتطورات ذات الصلة؛األعضا

من المدیر العام أن یواـصل الدعوة وبناء الدعم لعمل الوكالة في مجال مكافحة الـسرطان، بما  ویطلب -٥
في ذـلك عن طریق حشـــــد الموارد الالزـمة لتنفـیذ برـنامج العـمل من أـجل عالج الســـــرـطان، ـباعتـباره إـحدى  

 أولویات الوكالة؛

عبة برنامج العمل من أج ویدعو -٦ عب األخرى ذات الصـلة، إلى ـش یق مع الشـُ رطان، بالتنـس ل عالج الـس
االضــطالع، بالتشــاور مع منظمة الصــحة العالمیة وغیرھا من الشــركاء، بتنســیق نُُھجھا المتبعة في مســاعدة  
الدول األعضـاء على وضـع اقتراحاتھا المالیة ووثائقھا القابلة لإلنجاز والتمویل من أجل حشـد الموارد إلنشـاء  

 سیع البنیة األساسیة للطب اإلشعاعي الالزمة للمكافحة الشاملة للسرطان؛وتو

ــلة تنفیذ النظم اإلداریة الفعالة مع  ویطلب إلى -۷ ــعبة برنامج العمل من أجل عالج الســـرطان مواصـ شـ
 ؛GOV/2018/11مراعاة التوصیات ذات الصلة الواردة في الوثیقة 

ــلة،   ویدعو -۸ عب األخرى ذات الص ــُ ــیق مع الش ــرطان، بالتنس ــعبة برنامج العمل من أجل عالج الس ش
ب االقتضـاء، إلى تعزیز  اور مع إدارات الوكالة األخرى ذات الصـلة ومع منظمة الصـحة العالمیة، حـس وبالتـش

ان، تنطوي  دعمھا المقدم إلى الدول األعضـاء النامیة في وضـع خطط وطنیة متكاملة وشـاملة لمكافحة السـرط
على المشاركة الكاملة للمنظمات والوكاالت األخرى بطریقة تسِھّل وتساعد في أنشطة الدول األعضاء لتحقیق  
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ــابة باألمراض غیر المعدیة، بما في  ــتدامة المتمثل في الحد من الوفیات المبكرة جراء اإلص ھدف التنمیة المس
 ؛۲۰۳۰ذلك السرطان، بالثلث بحلول عام 

ــت ویالحظ -۹ ــعبة المعنیة ببرنامج العمل من أجل اس ــریة كافیة في الش مرار الحاجة إلى توفیر موارد بش
بالموارد الـخارجة عن  ویرِحّبعالج الســـــرطان لتنفـیذ المشـــــاریع باســـــتـخدام أموال خارجة عن المیزانـیة، 

ا یكفي من الدعم  الدول األعضــــاء إلى مواصــــلة تقدیم م ویدعوالمیزانیة والموارد العینیة المقدَّمة حتى اآلن، 
 والتمویل لالستجابة الحتیاجات الشعبة المذكورة؛

ــعاعي في البلدان الرائدة في مجال المواقع  ویقرُّ  -۱۰ ــاھمة الوكالة في تعزیز القدرة في الطب اإلشــ بمســ
ــرطان،  ــاحیة النموذجیة لبرنامج العمل من أجل عالج السـ ــعبة برنامج العمل من أجل عالج  ویدعواإلیضـ شـ

إلى االســتفادة من التقدم المحرز في أنشــطة المواقع المذكورة، واســتخدام الدروس المســتفادة من الســرطان 
البلدان الرائدة لتوجیھ دعمھا إلى الدول األعـضاء، ومواـصلة وـضع وتنفیذ مـشاریع مـشتركة في إطار البرنامج  

فیذه تنفیذاً فعاالً، مع مالحظة المـشترك بین منظمة الـصحة العالمیة والوكالة بـشأن مكافحة الـسرطان من أجل تن
أن خطط العمل المتكاملة الوطنیة بشأن مكافحة السرطان في ھذا اإلطار ھي خطط ُوضعت أو یجري وضعھا 

 فیما یتعلق ببعض الدول األعضاء؛

ــي -۱۱ ــاور مع  ویوص ــرطان، بالتش بمواصــلة إعداد البعثات المتكاملة لبرنامج العمل من أجل عالج الس
الشـعبة المعنیة ببرنامج العمل من  ویدعو، باعتبار ذلك خدمة تتیحھا الوكالة للدول األعضـاء، الدول األعضـاء

أجل عالج السـرطان إلى التركیز على أنشـطة المتابعة التي تسـتفید من اسـتنباطات البعثات المذكورة وترجمة 
ألعضـاء بالمسـتجدات ذات  التوصـیات إلى أعمال لھا تأثیرات مسـتدامة على الدول األعضـاء، وإطالق الدول ا

 الصلة؛

ل الجاري في الفریق االســــتشــــاري المعني بزیادة إمكانیة الحصــــول على تكنولوجیا   ویالحظ -۱۲ التحوُّ
العالج اإلشــعاعي في البلدان المنخفضــة والمتوســطة الدخل والمتمثل في عقد ســلســلة من اجتماعات الخبراء  

لذي یضـطلع بھ شـعبة برنامج العمل من أجل عالج السـرطان إلى متابعة العمل ا ویدعوالمواضـیعیة الدوریة، 
الفریق االسـتشـاري المذكور لدعم الدول األعضـاء في تعزیز فرص الحصـول على تكنولوجیات صـحیة آمنة 
وجیدة ومیســورة التكلفة في مجال العالج اإلشــعاعي، مع إشــراك جمیع الجھات المعنیة ذات الصــلة، حســب  

إطالع الدول األعضـاء بالتطورات  كذلك شـعبة برنامج العمل من أجل عالج السـرطان إلى  ویدعواالقتضـاء، 
 في ھذا الصدد؛

ب -۱۳ ــِّ ــاركة المھنیین   ویرحـــــ ــرطان لمش ــتمر الذي یقدمھ برنامج العمل من أجل عالج الس بالدعم المس
الصــحیین العاملین في مجال مكافحة الســرطان في البلدان المنخفضــة والمتوســطة الدخل في دورات تدریبیة  

والفیزیاء الطبیة، والعالج اإلـشعاعي لألورام، وـسجالت حاالت الـسرطان،  بـشأن التخطیط لمكافحة الـسرطان، 
 شعبة برنامج العمل من أجل عالج السرطان إلى مواصلة تیسیر ھذه الدورات التدریبیة؛ ویدعو

تـشغیل الجامعة االفتراـضیة لمكافحة الـسرطان وـشبكة التدریب اإلقلیمیة في جنوب الـصحراء   ویالحظ -۱٤
الســعي من أجل جعل المواد التدریبیة التي اســتُحدثت في إطار مشــروع الجامعة  إلى األمانةویطلب الكبرى، 

ــحراء الكبرى ومن جمیع المناطق   ــحة المالئمین من جنوب الصـ ــتخدمھا مھنیو الصـ المذكورة متاحة لكي یسـ
 األخرى، بما في ذلك مراعاة ألھمیة تعددیة اللغات، والترجمة إلى اللغة الفرنسیة؛
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من المدیر العام على أن یواـصل التماس وتقویة وتیـسیر دخول الوكالة في ـشراكات دولیة من  جوویر -۱٥
رطان،  تمرار في متابعة وتطویر وتنفیذ برنامج العمل من أجل عالج الـس من المدیر العام أن  ویطلبأجل االـس

مي، حیثما یكون ذلك مجدیاً ومالئماً، على تعاون البرنامج  ركاء من یواصـل إضـفاء طابع رـس المذكور مع الـش
 أجل زیادة فعـَّالیة وضع وتنفیذ مشاریع البرنامج المذكور على المستوى القُطري؛

ــد الموارد  یالحظ -۱٦ ــرطان في حش ــعبة برنامج العمل من أجل عالج الس أنھ في والعمل الذي تقوم بھ ش
ــرطان في ، أدَّت جھود برنامج الع۲۰۱۹وحزیران/یونیھ  ۲۰۱۷الفترة بین تموز/یولیھ  مل من أجل عالج الس

ــاھمات نقدیة تُقدَّر   مجال ــاھمات طوعیة وتعھدات ومنح ومسـ ــد مسـ ــھیل حشـ ــد الموارد إلى تأمین أو تسـ حشـ
یورو، ویـحثُّ شـــــعـبة برـنامج العـمل من أـجل عالج الســـــرـطان على العـمل من أـجل تعزیز  ٦۱۱ ٥۱٤ بمبلغ

ارد اإلضـافیة من الجھات المانحة التقلیدیة وغیر اسـتراتیجیة وتخطیط برنامجھا وكذلك اسـتراتیجیة حشـد المو
ــرطان وكذلك دعم الدول األعضــاء في جھودھا الرامیة إلى  ــطة الوكالة المتصــلة بالس التقلیدیة لدعم تنفیذ أنش

 حشد الموارد؛

ز القدرات   ویدعو -۱۷ المدیر العام إلى التأكد من أنَّ شــــعبة برنامج العمل من أجل عالج الســــرطان تعِزّ
لیات لتیـسیر ودعم حـشد الموارد فیما یتعلق بمكافحة الـسرطان، وبكفاءتھا الموجودة ووـصولھا إلى الدرایة  واآل

 التقنیة الالزمة لتحقیق المستوى األمثل من جھود الوكالة في مجال مكافحة السرطان؛

ــائر الجھات المانحة إلى تقدیم  ویدعو -۱۸ ــات الخاصــة وس ــس الدعم  الدول األعضــاء والمنظمات والمؤس
إلى األمانة أن تُطلع الدول األعـضاء على  ویطلبالمالي الكافي لتنفیذ برنامج العمل من أجل عالج الـسرطان، 

 التقدم المحرز في ھذا الصدد؛

باألمانة، وال ســیما بشــعبة برنامج العمل من أجل عالج الســرطان، على جھودھا الرامیة إلى  ویشــید -۱۹
لوكالة في دعم جھود الدول األعضــاء لمعالجة مشــكلة الســرطان من خالل تســلیط الضــوء على الدور الفعال ل

المشاركة في الفعالیات العالمیة في مجال الصحة، بما في ذلك في جمعیة الصحة العالمیة في جنیف بسویسرا؛  
ــتات في  ــرطان عنق الرحم والبروسـ ــرطان الثدي وسـ ــیدات األولیات األفریقیات لمكافحة سـ وفي منتدى السـ

؛ ومؤتمر القـمة الـعالمي للـقادة المعنیین بمـكافـحة الســـــرـطان والمؤتمر الـعالمي المعني ـبالســـــرـطان،  لیســـــوتو
 وكالھما في كوااللمبور، مالیزیا؛

األمانة بأن تواصــل إذكاء الوعي في المحافل الدولیة بالعبء العالمي للســرطان وبدور الطب   ویدعو -۲۰
الطب اإلشــعاعي الحلقة األولى في الســلســلة التي تربط  اإلشــعاعي في تشــخیص الســرطان وعالجھ، باعتبار 

 تشخیص السرطان وعالج األمراض غیر المعدیة؛

) ۲۰۲۰إلى المدیر العام أن یقِدّم إلى المؤتمر العام في دورتیھ العادیتین الرابعة والستین ( ویطلب -۲۱
 ) معلومات في تقریر التعاون التقني السنوي عن تنفیذ ھذا القرار.۲۰۲۱والخامسة والستین (

 ۲۰۱۹أیلول/سبتمبر  ۱۹
 من جدول األعمال ۱٦البند 

 GC(63)/OR.7 من الوثیقة ۱٥٤الفقرة 
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GC(63)/RES/10 بالعلوم والتكنولوجیا النوویة  تعزیز أنشطة الوكالة المتعلقة
 وتطبیقاتھا

 
 -ألف

 التطبیقات النوویة في غیر مجاالت القوى

۱- 
 عام

 ،إنَّ المؤتمر العام 

ت علیھا المادة الثانیة من نظامھا األســاســي تشــمل  إذ یالحظ (أ)  أّن أھداف الوكالة حســبما نصــَّ
 ،"تعجیل وتوسیع مساھمة الطاقة الذریة في السالم والصحة واالزدھار في العالم أجمع"

ت علیھا الفقرات من ألف وإذ یالحظ (ب)  من  ٤-إلى ألف ۱-أیـضاً أنَّ وظائف الوكالة حـسبما نصـَّ
ن التشـجیع على البحث والتطویر وتعزیز تبادل المعلومات  المادة الثالثة من نظامھا األسـاسـي، تتضـمَّ

العلمیة والتقنیة وتدریب العلماء والخبراء في مجال االســـتخدامات الســـلمیة للطاقة الذریة، مع إیالء 
 االعتبار الواجب الحتیاجات البلدان النامیة،

اـمة لألمم ا وإذ یالحظ (ج)  ة الـع ة، في القرار  أنَّ الجمعـی دولـی اـلدول والمنظـمات اـل اـبت ـب لمتـحدة أـھ
ــساعدة  ۲۹۲/٦٤ ــق المـ ــن طریـ ــا عـ ــل التكنولوجیـ ــدرات ونقـ ــاء القـ ــة وبنـ ــوارد المالیـ ــدیم المـ ، تقـ

والتعــاون الــدولیین، وبخاصــة للبلــدان النامیــة، بھدف تعزیــز الجھــود الرامیــة إلى تــوفیر میــاه  
 الحـصول علیھـا ومیـسورة الكلفـة وتوفیر الصرف الصحي للجمیع، شـرب مأمونـة ونقیـة یـسھل

ت، في قرارھا  إذ یالحظو (د)  ، الوثیقة الختامیة ٦٦/۲۸۸أنَّ الجمعیة العامة لألمم المتحدة أقرَّ
لمؤتمر األمم المتحدة للتنمیة المستدامة المعنونة "المستقبل الذي نصبو إلیھ"، وھي وثیقة تسِلّم بأھمیة 

القدرات الوطنیة والعلمیة والتكنولوجیة لتحقیق التنمیة المستدامة، وتدعم تحقیقاً لھذه الغایة بناء   تعزیز
القدرات في مجالي العلوم والتكنولوجیا وتمكین النساء والرجال على حد سواء من المساھمة في تلك 

عات والقطاع الخاص القدرات واالستفادة منھا، بأسالیب منھا التعاون بین مؤسسات البحوث والجام
  والحكومات والمنظمات غیر الحكومیة والعلماء.

خـطةَ التنمـیة المســــــتداـمة لـعام   ۲۰۱٥اعتـماد الجمعـیة الـعاـمة لألمم المتـحدة في ـعام  وإذ یـقِدّر (ھـ) 
۲۰۳۰ (A/RES/70/1)  ،بما تـضطلع بھ األمانة من أنـشطة تسھم في دعم التنمیة المستدامة   وإذ یرِحّب

 ئة،وحمایة البی

ــة لألمم المتحــدة  إذ یالحظو (و)  ــام ــة الع د اإلعالن المعنون  ۷۱/۳۱۲قرار الجمعی ــَّ ــذي أی ال
ة إلى حفظ المحیـطات والبـحار   ا: ـنداء للعـمل" اـلذي ـیدعو جمیع الجـھات المعنـی ا، مســـــتقبلـن "محیـطاتـن

 والموارد البحریة واستخدامھا على نحو مستدام لتحقیق التنمیة المستدامة،

ت الفترة من  حظوإذ یال (ز)  د أعلـن دة ـق ة لألمم المتـح اـم ة الـع داً   ۲۰۳۰إلى  ۲۰۲۱أنَّ الجمعـی عـق
)، وعقداً إلصالح النظم اإلیكولوجیة  ۷۲/۷۳دولی�ا لعلوم المحیطات من أجل التنمیة المستدامة (القرار 

 )،  ۷۳/۲۸٤(القرار 
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د (ح)  ــّدِ ــأن على أھمیة اتفاق باریس المعتمد في إطار اتفاقیة األم وإذ یشــ م المتحدة اإلطاریة بشــ
 تغیر المناخ،  

 االستراتیجیة المتوسطة األجل على النحو الذي أشار إلیھ مجلس المحافظین، وإذ یالحظ (ط) 

ً  (ي)  (اـلوـثـیقـــة   "۲۰۱۹"اســــــتـعراض اـلـتـكـنوـلوـجیـــا اـلـنوویـــة ـلعـــام ـبوـثـیقـــة  وإذ ـیـحـیط ـعـلمـــا
GC(63)/INF/2،( 

د (ك)  ــّدِ ة من  وإذ یشـــ ة واســــــع اول طـائـف ة تتـن ات النووـی ا والتطبیـق على أنَّ العلوم والتكنولوجـی
االحتیاجات اإلنمائیة البشـریة االجتماعیة واالقتصـادیة األسـاسـیة للدول األعضـاء وتسـھم في تلبیتھا،  
في مـجاالت مـثل الصــــــحة، والتـغذـیة، واألـغذـیة والزراـعة، والموارد الـمائـیة، والبیـئة، والصــــــناـعة،  

أنَّ دوالً أعضـــــاء عدیدة، نامـیة ومتـقدمة، تســـــتفـید من تطبیق التقنـیات   وإذ یالحظاد، والـطاقة، والمو
 النوویة في جمیع المجاالت الواردة أعاله.

بنجاح الدراســات المعنیة بالعلوم والتكنولوجیا في تعزیز التواصــل العلمي وبإســھام   وإذ یقرُّ  (ل) 
بین،  تلك المشاریع في تدریب المدّرِ

بكون المراكز المتعاونة مع الوكالة تدعم الوكالة في االضـــطالع بوالیتھا الرامیة   وإذ یســـِلّم  (م) 
ــجیع البحث والتطویر وتعزیز تبادل المعلومات العلمیة والتقنیة وتدریب العلماء والخبراء في  إلى تشـ

 ت البلدان النامیة،مجال االستخدامات السلمیة للطاقة الذریة، مع إیالء االعتبار الواجب الحتیاجا

مة في (ن)   وإذ یـسلِّم بالحاجة إلى زیادة قدرة الدول األعـضاء على اـستخدام التقنیات النوویة المتقّدِ
ــرطان، مكافحة األمراض المعدیة وغیر المعدیةجمیع مراحل  ــرورة  ، بما في ذلك السـ وإذ یدرك ضـ

رات أداء لقیاس ھذه القدرة، ــِّ ــع مؤشـ ــول إلى ال وضـ ــمل الوصـ ــلة والجودة  بما یشـ خدمات ذات الصـ
 والنواتج،

د اـلدول   وإذ یُقرُّ  (س)  بـما تقوم ـبھ الوـكاـلة من عـمل في صــــــیاـنة وتطویر قواـعد البـیاـنات التي تزّوِ
ــعاعي والطب النووي، مثل دلیل   ــاء بمعلومات عن التوزیع الدولي لتكنولوجیات العالج اإلشـ األعضـ

ــعاعي وقاعدة بیانات الطب الن ــحة العالمیة مراكز العالج اإلش ــبكة الوكالة/منظمة الص ووي، وعن ش
لمختبرات المعاییر الثانویة لقیاس الجرعات، وشــــبكات مراجعة قیاس الجرعات، قاعدة بیانات الماء 

 المزدوج الترقیم،  

بأنَّ إجراء اســتعراضــات نظراء خارجیة مســتقلة، في إطار برنامج شــامل لضــمان  وإذ یقرُّ  (ع) 
رعالة لتحسین جودة ممارسة الطب اإلشعاعي، الجودة، یُعدُّ وسیلة ف الجھود التي تبذلھا األمانة  وإذ یقّدِ

عة التـشخیصـي والعالج  تعراضـات النظراء في مجاالت الطب النووي وعلم األـش في تطویر آلیات اـس
 اإلشعاعي،

وات  االـستخدام المبتكر ألدوات تكنولوجیا المعلومات في مجال بناء القدرات ولألد وإذ یدرك (ف) 
ع الـصحة البـشریة التابع للوكالة والذي بلغ مـستوى  التعلیمیة في مجال الـصحة البـشریة من خالل مجمَّ

بـعالـیاً من التطور،  ـبأدوات التعلُّم اإللكتروني الـجدـیدة في مـجاالت التخطیط االســـــتراتیجي   وإذ یرحـِّ
-افتراضـي بشـأن "العالجوعلوم التحلیل الجنائي واسـتصـالح المواقع، وكذلك بعقد أول مؤتمر دولي 

 ،۲۰۱۹أیلول/سبتمبر  ٥و ٤) یومي iViCT 2019التشخیص" (
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ــتخدامھا في مجال  وإذ یالحظ (ص)  ــاء على التطبیقات النوویة الســ ارتفاع طلبات الدول األعضــ
 الصحة البشریة وإذ یقرُّ بأھمیة مواصلة التعاون على نطاق الوكالة مع منظمة الصحة العالمیة،

ــرطان  ظوإذ یالح (ق)  ــالم المعني بالسـ ــندوق الوكالة جائزة نوبل للسـ الفعالیات التي یرعاھا صـ
ة  ذـی دركوالتـغ ة  وإذ ـی ذـی ال تـغ درات في مـج اء الـق اون وبـن ــاء على التـع دول األعضـــ ات اـل اع طلـب ارتـف

ــغار األطفال، والوقایة من األمراض غیر الُمعدیة المرتبطة بالبدانة،  ــع وص ض بالرُّ بالندوة   وإذ یرّحِ
ي لھ، التي  الدول ل فعَّالة للتصـّدِ یة بشـأن فھم العبء المزدوج لسـوء التغذیة من أجل القیام بأنشـطة تدخُّ

تُنظَّم بالتعاون مع منظمة الـصحة العالمیة ومنظمة األمم المتحدة للطفولة (یونیـسف)، والتي ُعقدت في 
 ،۲۰۱۸كانون األول/دیسمبر  ۱۳إلى  ۱۰فیینا في الفترة من 

الـحاـجة إلى أن تعـمل الوـكاـلة على زـیادة ـقدرة اـلدول األعضـــــاء في مـجال قـیاس  ـیدركوإذ  (ر) 
ة المســـــتـخدـمة في مـجال الـطب  اعـی بالجرـعات اإلشــــــع اییر  وإذ یرحـِّ المـع ة ـب ة المعنـی دوة اـلدولـی الـن ـب

والتطبیقات وضـمان الجودة في قیاس الجرعات اإلـشعاعیة المـستخدمة في مجال الطب، والتي ُعقدت  
 ،۲۰۱۹حزیران/یونیھ  ۲۱إلى  ۱۸ي الفترة من في فیینا ف

ـبذل الوـكاـلة  وإذ یتوقَّعبنـجاـحات الوـكاـلة في إـقاـمة شـــــراـكات تقلـیدـیة وغیر تقلـیدـیة  وإذ یقرُّ  (ش) 
مزیداً من الجھود في ـسبیل تحـسین الـشراكات مع من لھ ـصلة من ـشركاء وجھات مانحة، بما في ذلك  

اف، وكذلك الھیـئات اإلنـمائـیة وغیر ذلك من الكـیانات والنـجاح  مع المنظـمات اإلقلیمـیة والمتـعددة األطر
 في حشد تمویل كبیر من شركاء غیر تقلیدیین، وال سیما في مجال الصحة البشریة،

صـــین في مجال الطب   وإذ یقرُّ  (ت)  بجھود الوكالة الرامیة إلى النھوض بتعلیم وتدریب المتخصـــِّ
ن، وبنجاح برنامج الدراســـات المتقدمة في مجال الفیزیاء  اإلشـــعاعي، بما في ذلك الفیزیائیون الطبیو

 الطبیة الذي یشرف علیھ المركز الدولي للفیزیاء النظریة، استناداً إلى توجیھات الوكالة،  

یھ الوكالة في دعم الدول األعضـــاء من أجل التصـــدي للعبء الذي   وإذ یقرُّ  (ث)  بالدور الذي تؤّدِ
لھ األمراض غیر المعدیة، و خصـــوصـــاً أمراض القلب واألوعیة الدمویة واألمراض التنكُّســـیة  تشـــّكِ

 العصبیة،  

على أھمیة مواصــلة تقدیم المســاعدة إلى الدول األعضــاء، بالتعاون مع الشــركاء   وإذ یشــِدّد (خ) 
 الخارجیین، في مجال مكافحة السرطان، وخصوصاً أنواع السرطان التي تصیب النساء واألطفال،

ه  (ذ)  تعاون الوثیق مع منظمة الصحة العالمیة وفرقة عمل األمم المتحدة المشتركة بین  بال وإذ ینّوِ
األنشـــــطة المتواصـــــلة   وإذ یالحظالوكاالت المعنـیة بالوقایة من األمراض غیر المـعدیة ومـكافحتـھا، 

أن الوقایة من ـسرطان عنق الرحم   ترك بـش المضـطلع بھا في إطار برنامج األمم المتحدة العالمي المـش
حتھ، وكذلك المشــــاركة في المبادرة التي تقودھا منظمة الصــــحة العالمیة بشــــأن الوقایة من ومكاف

 سرطان عنق الرحم ومكافحتھ والمبادرة العالمیة لمكافحة سرطان األطفال،  

ــراكات بین القطاعین العام والخاص وتعبئة الموارد في توفیر الدعم   وإذ یقرُّ  (ض)  ــاھمة الشـ بمسـ
 مشاریع البحوث المنسَّقة،  لألنشطة التعلیمیة و

ع في خدمات مختبر قیاس الجرعات بھدف تحســــین قیاس الجرعات في  وإذ یالحظ (أ أ)  التوســــُّ
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ل الخطي الجدید في  ب بافتتاح مرفق المعّجِ ــفیات وتطویر أنشــطة التعلیم والتدریب، وإذ یرّحِ ــتش المس
 اس الجرعات،  زایبرسدورف، والذي سیزید من قدرة الوكالة على تقدیم خدمات قی

بمزاـیا مشـــــاریع البحوث المنســــــقة على الـمدى الطوـیل وـما یتمخض عنـھا من  وإذ یســـــِلّم  (ب ب) 
لمیة وما یمكن  تخدامات ـس تخدامھا اـس ورات في تطویر التكنولوجیات النوویة وتطبیقھا عملیاً الـس منـش

اتـھ بمـا یتخللھـا من في الوقـت ذ وإذ یقرُّ أن تتركـھ من تـأثیر إیجـابي في برنـامج التعـاون التقني، 
األمانة على مواصـــلة ضـــمان المزایا التي یمكن جنیھا من أوجھ التآزر الممكنة  وإذ یحثُّ اختالفات، 

 وتفادي ازدواجیة الجھود في ھذا الصدد،

ة التي حققتـھا منظـمة األـغذـیة والزراـعة لألمم   إذ یقُرُّ و (ج ج)  ائـل ائج الـھ التـعاون المثمر والنـت ـكذـلك ـب
او) والوـكاـلة من خالل البرـنامج المشـــــترك بین الـفاو والوـكاـلة، والترتیـبات المنقَّـحة فیـما المتـحدة (الفـ 

یتعلق بعمل الشـــعبة المشـــتركة بین الفاو والوكالة الســـتخدام التقنیات النوویة في األغذیة والزراعة،  
ــتراتیجي لمنظمة الفاو للفترة ۲۰۱۳والتي ُوقِّعت في عام  األھداف  ، و۲۰۱۹-۲۰۱۰، واإلطار االســ

االســـــتراتیجـیة الخمســـــة للـفاو، بـما في ذـلك فیـما یتعلق ـبالزراـعة اـلذكـیة مـناخیـ�ا ومختبرات الزراـعة  
ــدورف، من أجل التكیُّف بطریقة   ــتركة بین الفاو والوكالة في زایبرســ والتكنولوجیا البیولوجیة المشــ

 لدان النامیة،  أفضل وأكثر استدامة مع تغیُّر المناخ في قطاع األغذیة والزراعة في الب

بالدعم الذي تقِدّمھ الشـــعبة المشـــتركة بین الفاو والوكالة لمكافحة حاالت تفشـــي   وإذ یرِحّب (د د) 
 بعض األمراض واآلفات في أفریقیا وأمریكا الالتینیة والكاریبي وآسیا وأوروبا،

التي یثیرـھا تغیُّر المـناخ  التـحدـیات  ـبالـحاـجة إلى اتـخاذ ـتدابیر وـقائـیة وأھمـیة مواجـھة وإذ یقرُّ  (ھـ ھـ) 
ــي األمراض الحیوانیة واآلفات ــریة والحیوانیة   والزیادة في حاالت تفشـ ــحة البشـ ــرُّ بالصـ التي تضـ

 والنباتیة،

بنجاح تقنیة الحشـرة العقیمة في كبح أو اسـتئصـال تجمعات اآلفات التي یمكن  وإذ یقرُّ كذلك (و و) 
 یة والنباتیة،  أن تضرَّ بالصحة البشریة والحیوان

ــبكة التحلیلیة ألمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي،   وإذ یدرك (ز ز)  ــطلع بھا الشـ ــطة التي تضـ األنشـ
ــالمة األغذیة في  ٥٦والتي تتألف من   بلداً في منطقة  ۲۱من المختبرات/المعاھد الوطنیة المعنیة بســ

ة  ة لســـــالـم ة األفریقـی اریبي، والشـــــبـك ة والبحر الـك ا الالتینـی ة، التي تضـــــمُّ أمریـك ذـی من  ۱۰۲األـغ
بلداً أفریقی�ا، من أجل معالجة قـضایا تلوث   ۳۹المختبرات/المعاھد الوطنیة المعنیة بـسالمة األغذیة في 

األغذیة وتحسـین سـالمة البیئة واألغذیة، بما لذلك من فوائد صـحیة وتجاریة واقتصـادیة؛ واألنشـطة 
مختبراً وطنی�ا  ٤٥(شــبكة فیتالب) التي تضــم  التي تضــطلع بھا شــبكة مختبرات التشــخیص البیطري

مختبراً من ھذه المختبرات في آســیا، من أجل نشــر   ۱۹لتشــخیص األمراض الحیوانیة في أفریقیا و
اـستخدام التقنیات النوویة لتـشخیص ومكافحة األمراض الحیوانیة والحیوانیة المـصدر العابرة للحدود،  

بلداً في منطقة آســــیا   ۱۳الد الطفري للنباتات التي تضــــمُّ وكذلك الجھود التي تبذلھا شــــبكة االســــتی
ال  اون اإلقلیمي في مـج ث والتطویر وتحفیز التـع ل تشـــــجیع أنشـــــطـة البـح ادئ من أـج والمحیط الـھ
االستیالد الطفري للنباتات، وما یتصل بذلك من أنشطة تبادل التكنولوجیا البیولوجیة والبالزما الجینیة  

 الطافرة في المنطقة،  

ـبالعـمل اـلذي اضـــــُطِلع ـبھ في مختبرات التطبیـقات النووـیة الـتابـعة للوـكاـلة في القـیام   وإذ یقرُّ  (ح ح) 
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بأنـشطة بحث وتطویر تطبیقیة وتطویعیة، واـستحداث معاییر وبروتوكوالت ومبادئ توجیھیة، وكذلك 
ــاء مر ــاء، وإذ یتطلع إلى إنشـ ــة لفائدة الدول األعضـ ــصـ فق علوم  توفیر التدریب والخدمات المتخصـ

النیوترونات لمســاعدة الدول األعضــاء على األخذ بالتقنیات القائمة على النیوترونات وما یتصــل بھا 
 من تطبیقات وأنشطة لبناء القدرات،  

ب (ط ط)  ّ ــدورف   وإذ یرـحِ ة لتـحدـیث مختبرات التطبیـقات النووـیة في زایبرســـ األنشــــــطة الـجارـی ـب
بما یـساھم في أنـشطة البحث والتطویر    +ReNuALو ReNuALواإلجراءات الجاریة لتنفیذ مـشروعي  

ز جھود الوكالة الرامیة إلى بناء شـراكات  ویدعم اسـتفادة الدول األعضـاء من التطبیقات النوویة ویعِزّ
 تقلیدیة وغیر تقلیدیة لحشد الموارد لھذین المشروعین،

ـمت بـیاـنات نظیرـیة بشـــــأن مســـــتودعـ  وإذ یالحظ (ي ي)  ات المـیاه الجوفـیة  أنَّ الوـكاـلة جمـعت وعمَّ
واألنـھار في جمیع أنـحاء الـعالم، وأنـھا تـعالج أوـجھ الترابط بین تغیُّر المـناخ وارتـفاع تـكالیف األـغذـیة  
والطاقة واألزمة االقتـصادیة العالمیة، بھدف مـساعدة متَّخذي القرارات على اعتماد ممارـسات أفـضل  

یط لـھا، والســـــیـما فیـما یتعلق ـبالمـیاه الســـــطحـیة  فیـما یخصُّ اإلدارة المتـكامـلة للموارد الـمائـیة والتخط
 المرتبطة باالستخدام الزراعي،

استمرار التعاون والشراكة بین برنامج األمم المتحدة للبیئة والوكالة، والسیما في  وإذ یالحظ (ك ك) 
ــاء  ــیاق مكافحة التلوث البحري وبرنامج البحار اإلقلیمیة، وتزایُد الطلب من جانب الدول األعضــ ســ

 لى التطبیقات النوویة ألغراض اإلدارة البیئیة،ع

بـما للوـكاـلة من ـقدرات فرـیدة على اإلســــــھام في الجھود الـعالمـیة الرامـیة إلى حـماـیة   وإذ یقرُّ  (ل ل) 
احلیة والبحریة،  اھمة الكبیرة التي یمكن  وإذ یدركالبیئة، بما في ذلك البیئة البریة والنھریة والـس المـس

ِدّمھـا العلوم ا اخ، وتلوث الســـــواحـل  أن تـق ل تغیُّر المـن ة من قبـی ات البیئـی ــدي للتحـدـی ة للتصـــ لنووـی
ــة لخطر   ضـــ ات المعرَّ ائـن دَّدة، وأنواع الـك ل المـھ ة، والمواـئ دقیـق ة اـل والمحیـطات، والمواد البالســـــتیكـی

 االنقراض،

العـمل اـلذي اضـــــطلـعت ـبھ الوـكاـلة على ـمدى عقود ـعدـیدة من أـجل   وإذ یالحظ مع التـقدیر (م م) 
دة المختبرات التحلیلیة ومرافق البحوث في الدول األعضــاء على تحســین أدائھا التحلیلي عن مســاع

طریق تنظیم اختـبارات الكـفاءة والمـقارـنات بین المختبرات ـبانتـظام، وإنـتاج مواد مرجعـیة معتـمدة من 
 طائفة واسعة من المصفوفات البیئیة،

بكة ألمیرا) توفِّر  وإذ یدرك (ن ن)  عاعي البیئي (ـش اط اإلـش بكة المختبرات التحلیلیة لقیاس النـش أنَّ ـش
دولة  ۸۹مختبراً من  ۱۸٥القیاســـات الدقیقة الالزمة لرصـــد النشـــاط اإلشـــعاعي في البیئة، وتضـــمُّ 

 عضواً،

ــلِّم  (س س)  ــیق الدولي المعني بتحمُّض المحیطات، الكائن وإذ یس مھ مركز التنس في مختبرات   بما یقّدِ
البیئة التابعة للوكالة في موناكو، من إســـھام مھم في تنســـیق األنشـــطة التي تدعم تكوین فھم أفضـــل 

اتـجة من تحمُّض المحیـطات،  ة الـن المـی بلآلـثار الـع دَّم للمركز من ـعدد من  وإذ یرحـِّ اـلدعم الكبیر المـق ـب
 الدول األعضاء،

ــع وإذ یقرُّ  (ع ع)   ــتخدام النظائر المشـ ــات الرعایة بتزاید اسـ ــعاعیة في ممارسـ ة والتكنولوجیا اإلشـ
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الـصحیة، والـصرف الـصحي والتعقیم، وإدارة العملیات الـصناعیة، واـستـصالح البیئة، وحفظ األغذیة،  
 وتحسین المحاصیل، واستحداث المواد الجدیدة، والعلوم التحلیلیة، وفي تقییم آثار تغیُّر المناخ،

خیص والعالج الطبیین،  ۹۹-لیبدینوم أھمیة توافر المو إذ یالحظو (ف ف)  ه ألغراض التـش مع  وإذ ینّوِ
ــاء  ة األخرى واـلدول األعضـــ التنســـــیق مع المنظـمات اـلدولـی ة، ـب اـل ا الوـك ذلـھ الجھود التي تـب دیر ـب التـق

من خالل دعم تنمیة قدرات   ۹۹-والجھات المعنیة ذات الصــلة، لتیســیر اإلمداد الموثوق بالمولیبدینوم 
ن توفِّر، لتلبیة احتیاجاتھا المحلیة وللتصـــدیر، إنتاجاً غیر قائم على اســـتخدام  الدول األعضـــاء على أ

ـشبھ المـستقر، متى كان ذلك مجدیاً من  ۹۹-والتكنیتیوم  ۹۹-الیورانیوم الـشدید اإلثراء من المولیبدینوم 
اســتخدام   الناحیتین التقنیة واالقتصــادیة، بما في ذلك إجراء البحوث حول الطریقة البدیلة القائمة على

الت إلنتاج التكتینیوم   ،۹۹-/المولیبدینوم ۹۹-المعّجِ

المـبادرات التـعاونـیة الـجدـیدة التي ظھرت لتوفیر ـخدـمات التشـــــعیع ـباســـــتـخدام   وإذ ـیدرك (ص ص)  
اء مرافق جدیدة إلنتاج المولیبدینوم    ۹۹-المفاعالت، وأوجھ التقدم الكبیرة التي أُفید بھا فیما یخصُّ إنـش

-القائمة، واالھتمام المـستمر من جانب بلدان عدیدة بإنـشاء مرافق إلنتاج المولیبدینوم وتوـسیع المرافق
بأســـالیب غیر قائمة على اســـتخدام الیورانیوم الشـــدید اإلثراء من أجل تلبیة االحتیاجات المحلیة   ۹۹

 و/أو للتصدیر و/أو الستخدامھ كقدرة احتیاطیة جزئیة،

ع في اســـتخ وإذ یالحظ  (ق ق)   دام التصـــویر المقطعي باالنبعاث البوزیتروني، والتصـــویر  التوســـُّ
التصـــویر المقطعي الحاســـوبي، والمســـتحضـــرات الصـــیدالنیة  -المقطعي باالنبعاث البوزیتروني

بالجھود التي تبذلھا األمانة في تخطیط أنشـطة مالئمة لتلبیة احتیاجات   وإذ یسـلِّم اإلشـعاعیة العالجیة، 
رة في المسـتشـفیات واسـتخدامھا وفق المتطلبات  إنتاج المسـتحضـرات الصـیدالنیة  اإلشـعاعیة المحضـَّ

 الرقابیة الوطنیة المنطبقة،

الدور الذي تؤدیھ الوكالة في مســاعدة الدول األعضــاء على إرســاء وتعزیز نھج  وإذ یالحظ (ر ر) 
تخدام التقنیات النوویة، بما في ذلك في مجالي الطب   الطب المكیَّف حـسب االحتیاجات الـشخصـیة باـس

 النووي والعالج اإلشعاعي،  

ــنكروترونیة   وإذ یقرُّ  (ش ش)  ــعاعیة الس ــادر اإلش الت الحزم األیونیة والمص یھ معّجِ بالدور الذي تؤّدِ
ــعید البحوث والتطویر في علوم المواد والعلوم البیئیة والعلوم البیولوجیة والحیاتیة والتراث   على صــ

ب بعقد االجتماع الم واضیعي الدولي الرابع عشر بشأن التطبیقات النوویة للمعجالت  الثقافي، وإذ یرّحِ
 ؛  ۲۰۲۰في عام 

ثات الناجمة عن األنشـطة الحضـریة والصـناعیة، وإمكانیة اسـتخدام   وإذ یدرك (ت ت)  مشـاكل الملّوِ
  وإذ یالحظالمعالجة اإلشــعاعیة للتصــدي لبعضــھا، بما في ذلك مشــكلة میاه الصــرف الصــناعیة، 

تخذتھا الوكالة الســتكشــاف اســتخدام التكنولوجیا اإلشــعاعیة في معالجة میاه الصــرف  المبادرة التي ا
ثات في الدول األعضاء عن طریق أنشطة بحوث منسَّقة،  واستصالح الملّوِ

ً  (ث ث)  ــعاع  وإذ یحیط علما ــدر لإلشـ باإلمكانات الكبیرة التي تنطوي علیھا حزم اإللكترونات كمصـ
ث وإذ  ات والتخفیف من حدة مسـبِّبات األمراض بغیة اسـتحداث اللقاحات، بغرض معالجة المواد والملّوِ

عة التي تحقَّقت من خالل مشاریع البحوث المنسَّقة ذات الصلة، یسِلّم   بالنتائج المشّجِ
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وإذ  بأھمیة األجھزة النوویة في رـصد اإلـشعاعات النوویة والمواد النوویة في البیئة،  وإذ یقرُّ  (خ خ) 
عاعي الـسطحي وتقدیم الخدمات للدول األعضـاء  ریالحظ مع التقدی اط اإلـش تطویر أجھزة لرصـد النـش

 التي تطلب ذلك ألغراض رسم خرائط ألراضیھا،

دة لمـفاعالت البحوث، بـما في ذـلك داـخل مراكز البحوث   إذ یســـــِلّم و (ذ ذ)  ـباالســـــتـخداـمات المتـعّدِ
النوویة الوطنیة والجامعات، بوصـــفھا أدوات قیِّمة في جملة من المیادین، من بینھا التعلیم والتدریب،  

ــفھا أداة تعلیمیة لفائدة الد ــعة، واختبار المواد، وكذلك بوصـ ول  وإجراء البحوث، وإنتاج النظائر المشـ
األعضــاء التي تفِكّر في األخذ بالقوى النوویة، وإذ یتطلع إلى نتائج المؤتمر الدولي المعني بمفاعالت  
ــیُعقد في  ــتدامة، الذي سـ ــمان الفعالیة واالسـ البحوث: مواجھة التحدیات واغتنام الفرص من أجل ضـ

 ،۲۰۱۹تشرین الثاني/نوفمبر  ۲۹إلى  ۲٥بوینوس آیرس في الفترة من 

ــمل   یدرك وإذ (ض ض)   ــتكون ھناك حاجة إلى قدر أكبر من التعاون اإلقلیمي والدولي، بما یشـ أنھ سـ
تحالفات مفاعالت البحوث على المســـتوى اإلقلیمي والمراكز الدولیة القائمة على مفاعالت البحوث،  
ــع، بالنظر إلى أنَّ مفاعالت  ــیر إمكانیة الوصــول إلى مفاعالت البحوث على نطاق واس لضــمان تیس

ث األقدم تجري االستعاضة عنھا بمفاعالت متعددة األغراض أقل عدداً، بما یؤدي إلى انخفاض  البحو
دعم األمانة المتكامل والمنھجي للبلدان التي تستھل   وإذ یالحظ مع التقدیرفي عدد المفاعالت العاملة، 

ــجیع دعم تحقیق راً من أجل تشـ ــتفادة   أول مشـــروع مفاعل بحوث لدیھا، والجھود المبذولة مؤخَّ االسـ
 المثلى من مفاعالت البحوث عن طریق بعثات االستعراض المتكامل الستخدام مفاعالت البحوث،

لمي لطاقة االندماج من خالل زیادة الجھود الدولیة   وإذ یقرُّ  (أ أ أ)   تخدام الـس بإمكانیة النھوض باالـس
ــاء المھتمة والمنظمات الدولی ة، مثل فریق مشـــروع وعن طریق التعاون النشـــط بین الدول األعضـ

ــلة بمجال االندماج،  ــاریع متصــ رالمفاعل التجریبي الحراري النووي الدولي، في إطار مشــ   وإذ یقّدِ
ة   اع األول للجـن ة، وإذ یالحظ االجتـم ــاحـی اج اإلیضـــ دـم ة قوى االـن ادة محـط ت في قـی ذـل الجھود التي بـُ

 ة مجاالت متعلقة باالندماج النووي،التنسیقیة المعنیة باالندماج النووي إلدارة األنشطة الشاملة لعدَّ 

د (ب ب ب)   اـلدور المھم اـلذي تؤدـیھ العلوم والتكنولوجـیا والھـندســـــة في تعزیز األـمان واألمن  وإذ یؤكـِّ
 النوویین واإلشعاعیین، والحاجة إلى تسویة قضایا التصرف في النفایات المشعة بطریقة مستدامة،

جاریة التي تبذلھا األمانة، جنباً إلى جنب مع الدول األعضاء،  الجھود ال وإذ یالحظ مع التقدیر  (ج ج ج)  
، من أجل تخصیص موارد كافیة لتجدید مختبرات  ۲۰۲۱-۲۰۲۰في إطار البرنامج والمیزانیة للفترة 

ادرة على أداء الغرض  دات ـق ا بمرافق ومـع دـھ ــدورف بتزوـی ة في زایبرســـ ات النووـی ة للتطبیـق اـل الوـك
قصــى قدر من الفوائد للدول األعضــاء، والســیما البلدان النامیة، من المطلوب منھا، وضــمان توفیر أ

 حیث بناء القدرات وتحسین التكنولوجیا،

إلى المدیر العام، وفقاً للنظام األـساـسي، أن یواـصل، بالتـشاور مع الدول األعـضاء، االـضطالع  یطلب -۱
ــة على دعم   ــفة خاصــ ــطة الوكالة في مجاالت العلوم والتكنولوجیا النوویة وتطبیقاتھا، مع التركیز بصــ بأنشــ

ــیة والنھوض  ــاسـ ــاء بھدف تعزیز البنى األسـ بالعلوم والتكنولوجیا  تطویر التطبیقات النوویة في الدول األعضـ
 والھندسة من أجل تلبیة احتیاجات النمو المستدام والتنمیة المستدامة في الدول األعضاء بطریقة مأمونة؛

ــات في الدول   ویطلب -۲ ــســ ــتفادةً كاملة من القدرات التي تتمتع بھا المؤســ ــتفید اســ إلى األمانة أن تســ
ــیع مدى ا ــبة، من أجل توس ــتفادة من العلوم والتطبیقات النوویة في تحقیق  األعضــاء من خالل آلیات مناس الس
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تدامة لعام  اھمة الوكالة في تنفیذ الدول األعضـاء خطةَ التنمیة المـس منافع اجتماعیة واقتصـادیة، ویتطلع إلى مـس
 )، وكذلك اتفاق باریس بشأن تغیُّر المناخ؛A/RES/70/1(الوثیقة  ۲۰۳۰

ادی ویبرز -۳ ة في مـی اـل ة تیســـــیر برامج فـع ا بـھدف تجمیع أھمـی اتـھ ا النووـیة وتطبیـق ن العلوم والتكنولوجـی
قة، داخل   القدرات العلمیة والتكنولوجیة للدول األعـضاء ومواـصلة تحـسینھا، عن طریق مـشاریع البحوث المنسـَّ

األمانة على مواصــلة تعزیز  ویحثُّ الوكالة وبین الوكالة والدول األعضــاء، وعن طریق المســاعدة المباشــرة، 
رات لفائدة الدول األعضــاء، وال ســیما من خالل توفیر الدورات التدریبیة والمنح الدراســیة التدریبیة،  بناء القد

اتـھا، ومن خالل  ا النووـیة وتطبیـق على الصـــــعـید األـقالیمي واإلقلیمي والوطني، في مـیادین العلوم والتكنولوجـی
قة واآلفاق التي تصــل إلیھا، واالع تماد على مخطَّط المراكز المتعاونة مع توســیع نطاق أنشــطة البحوث المنســَّ

 الوكالة؛

األـماـنة على اإلبالغ ـبالفواـئد التي تنطوي علیـھا التطبیـقات المختلـفة للتكنولوجـیات النووـیة فیـما  ویـحثُّ  -٤
یتعلق بتحقیق التنمیة والتي یمكن أن تفید الدول األعضـاء، وعلى تلبیة االحتیاجات المتعلقة بھذه التطبیقات من 

 دریب الموارد البشریة؛حیث ت

األمانة أن تشـرع في إجراء مشـاورات مع الدول األعضـاء من أجل عقِد متابعٍة للمؤتمر  ویطلب إلى -٥
، ۲۰۲۳بشـــــأن العلوم والتكنولوجـیا النووـیة وتطبیـقاتـھا وبرـنامج التـعاون التقني في ـعام  ۲۰۱۸الوزاري لـعام 

 بغیة عقده كلَّ أربعة أعوام بعد ذلك؛

ــاھم في تكوین فھم أعمق ومنظور متوازن لدور  ویحثُّ  -٦ األمانة على أن تواصــل بذل الجھود التي تس
ــلة، وفي الجھود   ــتدامة، بما في ذلك االلتزامات ذات الصـ العلوم والتكنولوجیا النوویة في التنمیة العالمیة المسـ

 كیُّف معھ؛التي ستُبذل في المستقبل من أجل التخفیف من حدَّة تغیُّر المناخ ورصده والت

ب -۷ بجمیع المساھمات التي أعلنتھا الدول األعضاء والمؤسسات وھیئات القطاع الخاص، بما في  ویرّحِ
ذلك المســاھمات المقدَّمة من خالل مبادرة الوكالة لالســتخدامات الســلمیة، في صــورة مســاھمات خارجة عن 

 المیزانیة ومساھمات عینیة لصالح الوكالة؛

د من احتیاجات ومتطلبات ذات أولویة للدول األعضـاء في  ویدعو -۸ األمانة إلى مواصـلة معالَجة ما ُحّدِ
 مجاالت العلوم والتكنولوجیا النوویة وتطبیقاتھا، ومنھا ما یلي:

ــریة، بما في ذلك من خالل  ‘۱’  ــعاعات في مجال الصــحة البش ــعة واإلش ــتخدام النظائر المش اس
 خدمات ذات الصلة وتحسین جودة ھذه الخدمات،  تعزیز إمكانیة الوصول إلى ال

التطبیقات النوویة المتعلقة باألغذیة والزراعة، مثل الزراعة الذكیة مناخی�ا، وإدارة األراضي   ‘۲’ 
 والمیاه، وسالمة األغذیة واألمن الغذائي، وتحسین المحاصیل وإدارتھا في ظل تغیُّر المناخ،

إلیجاد مناطق خالیة من ذباب تســـي تســـي وذباب الفاكھة،  اســـتخدام تقنیة الحشـــرة العقیمة ‘۳’ 
ومســاحات جغرافیة ذات مســتویات انتشــار متدنیة، ومكافحة البعوض الناقل لألمراض، بما 

 في ذلك الحمى الدنجیة والمالریا وداء تشیكونغوانیا وزیكا، 

بتشـخیص ومكافحة تطبیق التقنیات المسـتمدة من المجال النووي من أجل التبكیر واإلسـراع  ‘٤’ 
 األمراض الحیوانیة واألمراض الحیوانیة المصدر العابرة للحدود،
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 قیاس النشاط اإلشعاعي واإلشعاعات في البیئة، ‘٥’ 

ــید الكربون على  ‘٦’  ــاص المحیطات لثاني أكســ التطبیقات الفریدة للنظائر في اقتفاء أثر امتصــ
 على النظم اإلیكولوجیة البحریة،الصعید العالمي وما ینتج عن ذلك من آثار التحمُّض 

د ـسالمة األغذیة   ‘۷’  اـستخدام النظائر المـشعة والنظائر المـستقرة من أجل تقییم المخاطر التي تھّدِ
ة   ابـتة، والمواد البالســـــتیكـی البحرـیة، بـما في ذـلك الفلزات الثقیـلة، والملوـثات العضـــــوـیة الـث

 الدقیقة، والسموم الحیویة،

 حمایة الموائل المھدَّدة وأنواع الكائنات المھدَّدة باالنقراض،استخدام النظائر ل ‘۸’ 

 استخدام النظائر في إدارة المیاه الجوفیة، ‘۹’ 

الت إلنتاج المسـتحضـرات الصـیدالنیة   ‘۱۰’  اسـتخدام السـیكلوترونات ومفاعالت البحوث والمعّجِ
 اإلشعاعیة بأسعار في المتناول،

ة في اســـتحداث المواد الجدیدة، وفي معالجة میاه الصـــرف  اســـتخدام التكنولوجیا اإلشـــعاعی ‘۱۱’ 
ــناعیة، وكذلك في حفظ   ــطة الصــ ثات الناتجة من األنشــ وغازات المداخن وغیرھا من الملّوِ

 التراث الثقافي؛

قة وأن  ویطلب إلى -۹ األمانة أن تواصــل تقدیم الدعم للدول األعضــاء من خالل مشــاریع البحوث المنســَّ
ع على حشد المو  ارد بالقدر المناسب لدعم ھذه الجھود؛تشّجِ

ع -۱۰ ــأن الخبرات   ویشـــــِجّ ات بشـــ ادل المعلوـم ــاء لتـب دول األعضـــ ادل بین اـل اون المتـب على تعزیز التـع
والممارســات الجیدة ذات الصــلة فیما یتعلق بإدارة الموارد المائیة بالتآزر مع المنظمات التابعة لمنظومة األمم 

 المتحدة والتي تتناول مسألة إدارة الموارد المائیة؛

صــــلة تعزیز الشــــراكة بین الوكالة وبرنامج األمم المتحدة للبیئة، بالتشــــاور  األمانة على موا ویحثُّ  -۱۱
اء   الوثیق مع الدول األعضـاء، بغیة المضـي قدماً في اـستكـشاف إمكانیة التعاون في إطار رـسمي، من قبیل إنـش

یع برـنامج مشـــــترك بین الوـكاـلة وبرـنامج األمم المتـحدة للبیـئة بـھدف زـیادة إمـكانـیة الوصـــــول إلى المشـــــار
 والمعلومات المفیدة، مع مراعاة الحاجة إلى تجنُّب ازدواجیة الجھود؛

بالجھود المـستمرة التي تبذلھا األمانة إلى جانب الدول األعـضاء األطراف في  ویحیط علماً مع التقدیر -۱۲
ا النوویین (اال ال العلم والتكنولوجـی درـیب في مـج ة والـت اوني اإلقلیمي للبـحث والتنمـی اق التـع اوني االتـف اق التـع تـف

عاإلقلیمي)،  األمانة على تطویر أدوات تكنولوجیا المعلومات ونشرھا في مجاالت متنوعة من التطبیقات   ویشّجِ
 النوویة؛

 األمانة على أن تواصل تعزیز الشراكة بین الوكالة ومنظمة الصحة العالمیة؛ ویحثُّ  -۱۳

ى طلبھا في األنـشطة التي تـضطلع بھا من أجل إلى األمانة أن تـساعد الدول األعـضاء بناء عل ویطلب -۱٤
ــتخدام اآللیات   ــیب اإلناث واألطفال، باس ــرطان التي تص ــاً أنواع الس ــوص ــرطان، وخص التخفیف من أثر الس

 السلیمة للوقایة والتشخیص والعالج والتعامل مع األعراض؛
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ع -۱٥ ئمة في مجال الطب  الدول األعضـــاء على االســـتفادة من آلیات اســـتعراضـــات النظراء القا ویشـــِجّ
 اإلشعاعي لتعزیز التشخیص وعالج المرضى بجودة عالیة؛

ـمة في مـجال  وـیدعو إلى -۱٦ ّدِ دَّات المتـق ات والمـع اد التقنـی ة العتـم ادئ توجیھـی ة في وضـــــع مـب اـل دعم الوـك
 الطب اإلشعاعي في الدول األعضاء؛

ه  -۱۷ ة مختبرات التشخیص البیطري (شبكة بنجاح شبكات المختبرات التي تتعھدھا الوكالة، مثل شبك وینّوِ
فیتالب)، والشـــبكة التحلیلیة ألمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي، والشـــبكة األفریقیة لســـالمة األغذیة، وشـــبكة 
االســـتیالد الطفري للنباتات، في الترویج ألنشـــطة البحث والتطویر بشـــأن العلوم والتطبیقات النوویة، ونشـــر  

ــتخدام التقنیات النوویة  ــأن التطبیقات النوویة، بما اس ــیر التعاون الدولي بش ألغراض األغذیة والزراعة، وتیس
األمانة  یطلب إلىفي ذلك عن طریق مـبادرات التـعاون بین بـلدان الجنوب ومبادرات التعاون الثالثي،  ومن ثمَّ 

ع فیھا، بما یمكِّ  ــُّ ــبكات والتوسـ ــل زیادة الدعم المقدَّم من أجل تعزیز ھذه الشـ نھا من أن تؤدي دورھا أن تواصـ
بالكامل وبفعالیة في نقل التكنولوجیا وبناء القدرات فیما یتعلق بأنشـــطة البحث والتطویر والتصـــدي للطوارئ  

 لصالح الدول األعضاء؛  

إلى األمانة أن تواـصل توفیر الدعم التقني إلى الدول األعـضاء المھتمة، بناًء على طلبھا، فیما  ویطلب -۱۸
 یتعلق بإنتاج ونقل النظائر الطبیة والمستحضرات الصیدالنیة اإلشعاعیة؛

إلى األمانة أن تواصــل تقدیم المســاعدة إلى الدول األعضــاء في بناء قدراتھا على اســتحداث   ویطلب -۱۹
رات الـصیدالنیة اإلـشعاعیة العالجیة الجدیدة (مثل باعثات جـسیمات ألفا) وإنتاج ھذه المـستحـضرات  المـستحضـ 

 ومراقبة جودتھا؛  

إلى األمانة أن تواصل تقدیم المساعدة من أجل بناء القدرات الالزمة لتوكید الجودة في مجالي  ویطلب -۲۰
لوجیا اإلشـعاعیة في الصـناعات، ونشـر مبادئ تطویر المسـتحضـرات الصـیدالنیة اإلشـعاعیة واسـتخدام التكنو

 توجیھیة خاصة بالتكنولوجیا اإلشعاعیة تستند إلى المعاییر الدولیة لتوكید الجودة؛

األمانة على مواصـلة تنفیذ األنشـطة التي من شـأنھا أن تسـاھم في تأمین وتعزیز قدرات إنتاج   ویحثُّ  -۲۱
بـما في ذـلك في البـلدان الـنامـیة، ســـــعـیاً لكـفاـلة أمن إـمدادات  شــــــبھ المســـــتقر،  ۹۹-/التكنیتیوم۹۹-المولیـبدینوم 
األمانة على مواصــــلة جھود التعاون التي   ویحثُّ كذلكلمســــتخدمیھ في جمیع أنحاء العالم،  ۹۹-المولیبدینوم 

تبذلھا من أجل بلوغ ھذا الھدف في إطار المبادرات ذات الصــلة التي تضــطلع بھا منظمات دولیة أخرى مثل 
 اقة النوویة التابعة لمنظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي؛وكالة الط

إلى األـماـنة أن توفِّر، بـناًء على طـلب اـلدول األعضـــــاء المھتـمة وعـندـما یكون ذـلك مـجدـیاً من  ویطـلب -۲۲
ا ء قدرات غیر الناحیتین التقنیة واالقتصـادیة، الدعم التقني للجھود الوطنیة واإلقلیمیة المـستجدة الرامیة إلى إنـش

ــدید اإلثراء إلنتاج المولیبدینوم  ــتخدام الیورانیوم الشــ ــاعدة التقنیة لتحویل  ۹۹-قائمة على اســ ، وأن تقِدّم المســ
القدرات اإلنتاجیة الموجودة حالی�ا إلى اسـتخدام األسـالیب غیر القائمة على اسـتخدام الیورانیوم الشـدید اإلثراء،  

ر األنـشطة التدریبیة، مثل  حلقات العمل، لدعم الدول األعـضاء في جھودھا الرامیة إلى تحقیق االكتفاء وأن تیسـِّ
 الذاتي في اإلنتاج المحلي للنظائر المشعة الطبیة؛

الت في تطبیقات مختلفة للتكنولوجیا اإلـشعاعیة  ویحثُّ  -۲۳ األمانة على مواـصلة اـستكـشاف اـستخدام المعّجِ
 ول األعضاء المھتمة؛وعلى تیسیر العملیات اإلیضاحیة والتدریب للد
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إلى األمانة أن تبذل جھوداً مع الدول األعضـــاء في تطویر مرافق للتشـــعیع الصـــناعي، مثل  ویطلب -۲٤
ــین   ــحیة، وتحســ ــات الرعایة الصــ ــتخدامھا في مجاالت منھا ممارســ الت اإللكترونیة وملحقاتھا، الســ المعّجِ

توفیر اـلدعم التقني   ویطـلب ـكذـلكالتعقیم، المـحاصــــــیل، وحفظ األـغذـیة، والتطبیـقات الصــــــناعـیة، والتطھیر و
 الستخدام مفاعالت البحوث في إنتاج المستحضرات الصیدالنیة اإلشعاعیة والنظائر المشعة الصناعیة؛

إلى األمانة أن تواصــــل، بالتعاون مع الدول األعضــــاء المھتمة، تطویر األجھزة المناســــبة   ویطلب -۲٥
طلبھا، من أجل رســم خرائط النشــاط اإلشــعاعي على ســطح كوكب وتوفیر الخدمات، للدول األعضــاء التي ت

 األرض بسرعة وعلى نحو اقتصادي؛

ــوء أوجھ  ویطلب -۲٦ ــطة الوكالة في میدان علوم وتكنولوجیا االندماج على ضـ ز أنشـ إلى األمانة أن تعّزِ
) وفي جمیع ITER(التـقدم المحرز في بحوث االـندـماج النووي في المـفاـعل التجریبي الحراري النووي اـلدولي 

) لتوســیع نطاقھا وزیادة  DEMOأنحاء العالم، وأن تواصــل أنشــطة برنامج محطة قوى االندماج اإلیضــاحیة (
نسـبة المشـاركة فیھا قدر المسـتطاع، مع مواصـلة مراعاة الحاجة إلى تنسـیق مشـاركة مختلف الجھات المعنیة  

 من أجل معالجة الجوانب المختلفة لمرافق االندماج؛

ــع النطاق   ویطلب -۲۷ ــول الواس ــمان الوص إلى األمانة أن تحفِّز الجھود اإلقلیمیة والدولیة الرامیة إلى ض
تفادة   غیل مفاعالت البحوث واالـس إلى مفاعالت البحوث المتعددة األغراض القائمة، من أجل زیادة معدالت تـش

اـلدولـیة الـقائـمة على مـفاعالت منـھا، من خالل تـحالـفات مـفاعالت البحوث على المســـــتوى اإلقلیمي والمراكز 
البحوث وإضــفاء الطابع الرســمي على بعثات االســتعراض المتكامل الســتخدام مفاعالت البحوث باعتبارھا 

ــتعراض التي توفِّرھا الوكالة،  ــغیل ھذه المرافق   ویطلب كذلكإحدى خدمات االســ ر تشــ ــِّ إلى األمانة أن تیســ
 بطریقة مأمونة وفعالة ومستدامة؛

ر في إنشـاء أول مفاعل بحوث لھا في  ویحثُّ  -۲۸ األمانة على مواصـلة مسـاعدة الدول األعضـاء التي تفّكِ
ــأن  ــاملة ومتدرجة تدرجاً مالئماً، وعلى توفیر مبادئ توجیھیة بش ــیة بطریقة منھجیة وش ــاس تطویر البنیة األس

نیرة تكفل الجدوى  تطبیقات مفاعالت البحوث بغیة مسـاعدة منظمات الدول األعضـاء على اتخاذ قرارات مسـت
 االستراتیجیة واالستدامة الطویلة األمد لھذه المشاریع؛

وإذ یقرُّ بطبیعة البیانات النوویة الموثوق فیھا من حیث كونھا الركیزة التي تـستند إلیھا جمیع األنـشطة  -۲۹
اـنات نووـیة موثوق یعربالمتصــــــلة ـبالعلوم والھـندســـــة النووـیة،  فیـھا لـلدول   عن تـقدیره لألـماـنة لتوفیرـھا بـی

ـسنة، وكذلك لتطویر تطبیق حاـسوبي یكفل الوـصول إلى البیانات النوویة من  ٥۰األعـضاء على مدى أكثر من 
عخالل الھواتف المحمولة،  ــّجِ ــمل أنواع أخرى من البیانات   ویش ــتخدام مثل ھذه التطبیقات لیش ع في اس ــُّ التوس

 النوویة بغیة مواصلة توفیر ھذه الخدمة في المستقبل؛

إلى األمانة أن تساعد الدول األعضاء المھتمة على إرساء البنیة األساسیة لألمان وعلى إنشاء   ویطلب -۳۰
درـیب المتخصـــــص   ك المراكز، من أـجل الـت ا ال توـجد تـل ا، حیثـم اطقـھ درـیب والتعلیم في مـن ة للـت مراكز إقلیمـی

عاعي،  تفید في ویطلبللخبراء في المجالین النووي واإلـش ھذا الصـدد من المعلمین المؤھلین   إلى األمانة أن تـس
 اآلتین من البلدان النامیة؛

ع -۳۱ ــّجِ ــلة التعاون مع الجامعة النوویة العالمیة في إطار الدورة التدریبیة التي   ویشــ األمانة على مواصــ
ــاركة المتقدمین لاللتحاق بھذه   ــعاعیة، وعلى تعزیز دعمھا لمشـ ــأن التكنولوجیات اإلشـ ــنتین بشـ تعقدھا كل سـ

 المنحدرین من البلدان النامیة؛ الدورة 
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اة في ھذا القرار رھناً بتوافر الموارد؛ ویطلب -۳۲  أیضاً أن یكون اضطالع األمانة باإلجراءات المتوخَّ

م األمانة إلى مجلس المحافظین وإلى المؤتمر العام في دورتھ العادیة الرابعة والستین   ویوصي -۳۳ بأن تقّدِ
 حرز في مجاالت العلوم والتكنولوجیا النوویة وتطبیقاتھا.) تقریراً عن التقدم الم۲۰۲۰(

۲- 
دعم حملة االتحاد األفریقي الستئصال ذباب تسي تسي وداء المثقبیات في البلدان األفریقیة (الحملة 

 األفریقیة)

 ،إنَّ المؤتمر العام 

ر (أ) بقراراتھ الـسابقة بـشأن دعم حملة االتحاد األفریقي الـستئـصال ذباب تـسي تـسي وداء  إذ یذّكِ
 المثقبیات في البلدان األفریقیة (الحملة األفریقیة)،

ي وداء المثقبیات   وإذ یقرُّ  (ب) ي تـس تئصـال ذباب تـس ي للحملة األفریقیة ھو اـس بأنَّ الھدف الرئیـس
تســـي وداء المثقبیات، باســـتخدام مختلف تقنیات القمع  بإقامة مناطق مســـتدامة خالیة من ذباب تســـي 

واالســتئصــال، مع ضــمان اســتغالل المســاحات األرضــیة المســتعادة اســتغالالً مســتداماً واقتصــادیاً،  
والمســـــاھـمة ـبذـلك في تخفیف ـحدة الفقر وتحقیق األمن الـغذائي، وـبالـتالي دعم اـلدول األعضـــــاء في 

 یة المستدامة،جھودھا الرامیة إلى تحقیق أھداف التنم

ـبأنَّ برامج مـكافـحة ذـباـبة تســـــي تســـــي وداء المثقبـیات ھي أنشــــــطة معقـَّدة تتطـلب   وإذ یقرُّ  ج)(
 احتیاجات لوجستیة كبیرة وتقتضي اتباع نُُھج مرنة وابتكاریة وقابلة للتكییف عند تقدیم الدعم التقني،

الن أحد أكبر العوائق  بأن ذباب تسـي تسـي ومشـكلة داء المثقبیات التي یسـبِّ  وإذ یقرُّ  (د) بھا یشـّكِ
أمام التنمیة االجتماعیة واالقتصــــادیة في القارة األفریقیة، حیث یؤثران في صــــحة البشــــر والثروة  
 الحیوانیة ویحدَّان من التنمیة الریفیة المستدامة، ویتسببان بذلك في ازدیاد الفقر وانعدام األمن الغذائي،

ــلِّم  (ھـ) ة التي أُبلغ عنھا من داء المثقبیات البشـــري األفریقي تقلُّ اآلن بأن الحاالت الجدید وإذ یسـ
ــتویاتھا على مدى عدة عقود، غیر أن داء المثقبیات   ۱٥۰۰عن  ــنویاً وقد بلغت حالیاً أدنى مس حالة س

ــرات المالیین من  ــنویاً، ویظل عائقاً للتنمیة الریفیة لعشـ ــیة سـ ــیب مالیین الماشـ الحیواني مازال یصـ
 بلداً أفریقیاً، معظمھا دول أعضاء في الوكالة، ۳۷مجتمعات الریفیة في القاطنین في ال

ة  وإذ یســـــلِّم  (و) ة الریفـی اءة في المجتمعـات المحلـی اج حیواني أكثر كـف ة تطویر نظم إنـت أھمـی ـب
المتضـررة من ذباب سـي تسـي وداء المثقبیات من أجل الحد من الفقر والجوع وتشـكیل أسـاس لألمن 

 جتماعیة االقتصادیة،الغذائي والتنمیة اال

ر (ز) ــِّ ري رؤســاء الدول والحكومات األعضــاء فیما كان یســمى وقتئٍذ "منظمة  وإذ یذكـــــ بمقرَّ
  AHG/Dec.156 (XXXVI)اـلوحـــدة األـفرـیـقیـــة" (اـلـتي ـتـعرف اآلن بـــاســـــم "االـتحـــاد األـفرـیـقي) 

تنفیذ  بإخالء أفریقیا من ذباب تســي تســي وبوضــع خطة عمل من أجل  AHG/Dec.169 (XXXVII)و
 تلك الحملة،
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باألعمال األسـاسـیة التي تضـطلع بھا الوكالة، في إطار البرنامج المشـترك بین الفاو   وإذ یقرُّ  (ح)
والوـكاـلة الســـــتـخدام التقنـیات النووـیة في األـغذـیة والزراـعة، من أـجل تطویر تقنـیة الحشـــــرة العقیـمة  

مشــاریع میدانیة، مدعومة من  الســتخدامھا في مكافحة ذباب تســي تســي وتقدیم المســاعدة عن طریق
صـندوق التعاون التقني التابع للوكالة، بشـأن إدماج مكافحة ذباب تسـي تسـي باسـتخدام تقنیة الحشـرة  
كلة ذباب تـسي   تدامة لمـش ي بطریقة مـس العقیمة في الجھود التي تبذلھا الدول األعضـاء من أجل التصـّدِ

 تسي وداء المثقبیات،

ـ  وإذ یدرك (ط) رة العقیمة أثبتت جدواھا في إیجاد مناطق خالیة من ذباب تســــي أنَّ تقنیة الحـشــ
تســي، عند دمجھا مع تقنیات مكافحة أخرى وعند تطبیقھا في إطار نھج متكامل لمكافحة اآلفات على 

 نطاق مناطق بأسرھا،

ــاور مع منظمات  وإذ یرِحّب (ي) ــتمر بین األمانة والحملة األفریقیة، بالتشـ بالتعاون الوثیق المسـ
األمم المتحدة المتخصــصــة األخرى المكلَّفة بھذه المھمة، في مجال إذكاء الوعي بمشــكلة ذباب تســي  
تســــي وداء المثقبیات، وتنظیم دورات تدریبیة إقلیمیة، وتقدیم المســــاعدة، من خالل برنامج الوكالة  

تعاون التقني وبرنامج المیزانیة العادیة، ألنشـطة المشـاریع المیدانیة التنفیذیة، وكذلك تقدیم المشـورة  لل
ــاریع الحملة األفریقیة على  ــتراتیجیات دعماً لمش ــات واالس ــیاس ــع الس ــاریع ووض ــأن إدارة المش بش

 الصعیدین الوطني ودون اإلقلیمي،

ب (ك) ّ إلى ـجاـنب إشـــــراك منظـمات  —بـما أحرزـتھ الحمـلة األفریقـیة من تـقدُّم متزاـید  وإذ یرـحِ
في  —دولیة مثل الوكالة ومنظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة (الفاو) ومنظمة الصــــحة العالمیة 

إشـراك المنظمات غیر الحكومیة والقطاع الخاص أیضـاً في التصـدي لمشـكلة ذباب تسـي تسـي وداء  
 حفیز التنمیة الزراعیة والریفیة المستدامة،المثقبیات وت

بإنشـاء وتشـغیل مرفق للتربیة المكثّفة لذباب تسـي تسـي، وھو مختبر الحشـرات   وإذ یرِحّب (ل)
بالتقدم المحرز في المشـروع الذي تدعمھ الوكالة   وإذ یرِحّب كذلكدیوالسـو ببوركینا فاسـو، -في بوبو

س في السـنغال، والذي أدى إلى تحسـین األمن الغذائي  للقضـاء على ذباب تسـي تسـي في منطقة نیایی
 وزیادة عائدات المزارعین بأسلوب فعال جداً من حیث التكلفة،  

دیراً  (م) دة  وتـق ــاء ووـكاالت األمم المتـح دول األعضـــ ة من مختلف اـل دَّـم ات المـق ــاھـم ھ للمســـ مـن
یقیا، وال ســیما  المتخصــصــة دعماً للتصــدي لمشــكلة ذباب تســي تســي وداء المثقبیات في غرب أفر

المســاھمات المقدَّمة من الوالیات المتحدة األمریكیة من خالل مشــاریع مبادرة االســتخدامات الســلمیة  
 دعماً لمشاریع مكافحة ذباب تسي تسي وداء المثقبیات في السنغال وبوركینا فاسو،

لبحث والتطویر  بالتعاون الوثیق المســـتمر بین األمانة والمركز الدولي لعملیات ا وإذ یعترف (ن)
دیوالســو ببوركینا فاســو، وھو أول -المتعلقة بتربیة الماشــیة في المناطق دون الرطبة، القائم في بوبو

مركز متعاون مع الوكالة في أفریقیا في مجال ’اســتخدام تقنیة الحشــرة العقیمة في المكافحة المتكاملة  
 لتجمعات ذباب تسي تسي على نطاق مناطق كاملة‘،

دیوالسـو في إطار مشـروع -باإلدارة التقنیة الجیدة في مرفق تربیة الحشـرات بوبو م وإذ یسـلِّ  (س)
الحملة األفریقیة في بوركینا فاســو، مما أدى إلى زیادة حجم مســتعمرة أحد أنواع ذباب تســي تســي  

 لیتجاوز ملیون أنثى خصیبة،
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وكالة ومن جانب الشـــــعبة  بالجھود المبذولة من جانب إدارة التعاون التقني في ال وإذ یرِحّب (ع)
 المشتركة بین الفاو والوكالة الستخدام التقنیات النوویة في األغذیة والزراعة دعماً للحملة األفریقیة،

ب (ف) ّ ة   وإذ یرـحِ ات التي تعترض تطبیق تقنـی ة العقـب الـجة وإزاـل ة لمـع اـن ا األـم ذلـھ الجھود التي تـب ـب
عضــاء األفریقیة من خالل البحوث التطبیقیة  الحشــرة العقیمة لمكافحة ذباب تســي تســي في الدول األ

 وتطویر األسالیب المتَّبَعة، سواء داخل األمانة أو من خالل آلیة الوكالة للمشاریع البحثیة المنسقة،

بضــرورة زیادة بناء القدرات على جمیع المســتویات فیما یتعلق بالدول األعضــاء  وإذ یســِلّم  (ص)
 ویة المتقِدّمة في القضاء على األمراض المذكورة آنفاً،المتضررة في استخدام التقنیات النو

ــلِّم  (ق) بالدعم المتواصــل الذي تتلقَّاه الحملة األفریقیة من الوكالة حســبما جاء في التقریر   وإذ یس
 ،GC(63)/3بالوثیقة  ۲الذي قدَّمھ المدیر العام في المرفق 

عُد الوطنیة واإلقلیمیة والدولیة من األمانة على أن تزید من تكثیف الجھود الترویجی یحثُّ  -۱ ــُّ ة على الصـ
ــي وداء المثقبیات، وأن تواصــل إیالء أولویة عالیة للتنمیة   ــي تس أجل التوعیة باألعباء المترتبة على ذباب تس
ــلة تطویر  ــاعف مجدَّداً من جھودھا الرامیة إلى بناء القدرات ومواص ــاء، وأن تُض الزراعیة في الدول األعض

مة لدمج تقنیة الحـشرة العقیمة مع تقنیات مكافحة أخرى إلیجاد مناطق خالیة من ذباب تـسي تـسي التقنیات الالز
 في أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى؛

دعو -۲ ة في  وـی دول األفریقـی ادي إلى اـل الي والـم دعم التقني والـم دیم اـل ــاء إلى تعزیز تـق دول األعضـــ اـل
دید على أھمیة اتباع نھج قائم على تلبیة  جھودھا الرامیة إلى إیجاد مناطق خالیة من ذباب تسـ  ي، مع التـش ي تـس

االحتیاجات بـشأن البحوث التطبیقیة وتطویر األـسالیب المتَّبعة والتحقق من ـصالحیتھا لدعم المـشاریع المیدانیة  
 التنفیذیة؛

ر إلى األمانة أن تعمل، بالتعاون مع الدول األعضــاء والشــركاء اآلخرین، على مواصــلة توفی ویطلب -۳
ــاریع  ــتمرة للمشـ ــاعدات مسـ ــندوق التعاون التقني من أجل تقدیم مسـ التمویل من خالل المیزانیة العادیة وصـ
المیدانیة التنفیذیة الخاصـة بتقنیة الحشـرة العقیمة، وتعزیز دعمھا للبحث والتطویر ونقل التكنولوجیا إلى الدول  

ــاء األفریقیة تكمیالً لجھودھا الرامیة إلى إیجاد مناط ع في تلك  األعض ــُّ ــي ثمَّ التوس ــي تس ق خالیة من ذباب تس
 المناطق؛

إلى األمانة أن تدعم الدول األعضــاء من خالل مشــاریع التعاون التقني المعنیة بجمع البیانات   ویطلب -٤
ي التنفیذیة المدعومة  ي تـس تئصـال ذباب تـس اریع اـس اریع، واالضـطالع بمـش یة، ووضـع اقتراحات المـش اـس األـس

 وقع، مع إیالء األولویة لتجمعات ذباب تسي تسي المعزولة وراثی�ا؛من خبراء في الم

ع -٥ إدارة التعاون التقني في الوكالة والشـــعبة المشـــتركة بین الفاو والوكالة على مواصـــلة دعم   ویشـــّجِ
ــوص علیھ  الحملة األفریقیة والعمل معھا على نحو وثیق في مجاالت التعاون المتفق علیھا على النحو المنصــ

اني/نوفمبر في  ة في تشـــــرین الـث ة، الموقَّـع اـل اد األفریقي والوـك ة االتـح اھم بین مفوضــــــی ذكرة التـف ، ۲۰۰۹ـم
ة في  ة) الموقَّـع اـل ة االتحـاد األفریقي والوـك ة (بین مفوضــــــی ات العملـی ة النطـاق من خالل الترتیـب ـع والموســـــَّ

 ؛۲۰۱۸شباط/فبرایر 

د -٦ ــّدِ ــركاء  ویشـ ــائر الشـ ــقة والتآزریة من جانب الوكالة وسـ ــلة الجھود المنسـ على الحاجة إلى مواصـ
الدولیین، ال سـیما الفاو ومنظمة الصـحة العالمیة، بھدف دعم مفوضـیة االتحاد األفریقي والدول األعضـاء عن 
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ة وُمجدیة في طریق توفیر اإلرشــادات وضــمان الجودة في تخطیط وتنفیذ مشــاریع وطنیة ودون إقلیمیة ســلیم
 إطار الحملة األفریقیة؛

إلى الوـكاـلة والشـــــرـكاء اآلخرین تعزیز بـناء الـقدرات في اـلدول األعضـــــاء بـما یكـفل اتـخاذ   ویطـلب -۷
قرارات مســـتنیرة بشـــأن اختیار اســـتراتیجیات مكافحة ذباب تســـي تســـي وداء المثقبیات ودمج عملیات تقنیة  

 لفة في حمالت المكافحة المتكاملة على نطاق مناطق بأسرھا؛الحشرة العقیمة بطریقة فعالة من حیث التك

األمانة والشــركاء اآلخرین على زیادة جھودھم في توفیر بناء القدرات واســتكشــاف إمكانیات  ویحثُّ  -۸
الشـراكة بین القطاعین الخاص والعام من أجل إنشـاء وتشـغیل مراكز لتربیة ذبابة تسـي تسـي تربیة مكثَّفة بما 

ــي العقیمة لمختلف البرامج  یكفل بطریق ــي تســ ة فعالة من حیث التكلفة توفیر أعداد كبیرة من ذكور ذباب تســ
 المیدانیة؛

ع -۹ ناتھا تقنیة   ویشِجّ البلدان التي اختارت استراتیجیة لمكافحة ذباب تسي تسي وداء المثقبیات تشمل مكّوِ
بما في ذلك عملیات إطالق الذكور العقیمة   الحشــرة العقیمة على أن تركز في البدایة على األنشــطة المیدانیة،

 المستوردة من مراكز اإلنتاج المكثَّف، كما في حالة مشروع االستئصال في السنغال؛

ع -۱۰ إدارة التعاون التقني في الوكالة والشعبة المشتركة بین الفاو والوكالة على مواصلة دعم إنتاج   ویشّجِ
ــعید دون اإلقلیمي من خالل تعزیز الدعم المقدَّم إلى مرفق  ــي إنتاجاً مكثَّفاً وتوزیعھ على الصـ ــي تسـ ذباب تسـ

 دیوالسو؛-تربیة الحشرات في بوبو

تقریراً عن التـقدُّم المحَرز في تنفـیذ ـھذا القرار إلى مجلس المـحافظین   إلى الـمدیر الـعام أن یـقّدم  ویطـلب -۱۱
 ).۲۰۲۰وإلى المؤتمر العام في دورتھ العادیة الرابعة والستین (

۳- 
 استخدام ھیدرولوجیا النظائر في إدارة الموارد المائیة

 ،إنَّ المؤتمر العام 

ر (أ)  من  ۳-ولوجیا النظائر اـستجابةً للجزء ألفالعمل الذي أنجزتھ الوكالة في مجال ھیدر إذ یقّدِ
 ،GC(61)/RES/11القرار 

ً  (ب)  ــتدامة"، للفترة   وإذ یحیط علما بعقد األمم المتحدة الدولي للعمل، "المیاه من أجل التنمیة المسـ
 ، الذي یرِكّز على التنمیة المستدامة واإلدارة المتكاملة للموارد المائیة،۲۰۱۸-۲۰۲۸

قة أكبر في  وإذ یدرك (ج)  ــّ أنَّ األمم المتحدة تواصــل االعتراف بالحاجة إلى اتخاذ إجراءات منس
 مجال المیاه، وأنَّ للمیاه أھمیة حاسمة في تحقیق التنمیة المستدامة والقضاء على الجوع والفقر،

ــلّمُ  (د)  ــّدُد على الحاجة إلى زیادة توافر المیاه ا وإذ یُســ ــتدامة تُشــ لعذبة  بأّن أھداف التنمیة المســ
ل األھداف الرئیســـیة لبرنامج الوكالة  وتوســـیع الجھود الرامیة إلى بناء القدرات، التي ما زالت تشـــّكِ

 الخاص بالموارد المائیة،

أنَّ عدم وجود خرائط شــاملة للموارد المائیة ولمواطن الضــعف في المیاه الجوفیة   وإذ یدرك (ھـ) 
ة اـلدول األعضـــــاء على زـیادة توافر المـیاه  وللـقدرات البشـــــرـیة ذات الصــــــلة یُلِحق الضـــــرر بـقدر

 واستخدامھا،



GC(63)/RES/DEC(2019) 
 

۷٤ 

بأن الوكالة أثبتت باســتمرار أھمیة تقنیات النظائر لتنمیة الموارد المائیّة وإدارتھا،   وإذ یســلّم  (و) 
 وال سیما إدارة المیاه الجوفیة في المناطق القاحلة وشبھ القاحلة وتحسین فھم الدورة المائیة،

ة  ـبالوث ۳أنَّ المـبادرات التي اتـخذتـھا الوـكاـلة، حســـــبـما ھو ـمذكور في المرفق  وإذ یالحظ (ز)  یـق
GC(63)/3 تلبي األولویات الوطنیة وأنھا أسـفرت عن التوسـع في اسـتخدام تقنیات النظائر ألغراض ،

 إدارة الموارد المائیة والبیئة،

لكون المبادرات التي اتخذتھا الوكالة، وخاصــةً باالشــتراك مع الوكاالت الثنائیة   وتقدیراً منھ (ح) 
تحداث سلسلة جدیدة من مواد التوعیة بمجال ھیدرولوجیا  وغیرھا من الوكاالت الدولیة بما في ذلك اس

النظائر وعقد حلقات عمل تدریبیة مشــتركة، والمتخذة كذلك من جانب لجنة التنمیة المســتدامة التابعة  
ة المتعلق   درجـة كبیرة بعمـل الوكـاـل د أذكـت الوعي ـب اه، ـق دى العـالمي للمـی لألمم المتحـدة ومن المنـت

 بالموارد المائیة،

لجھود الوكالة في تیسـیر وصـول الدول األعضـاء إلى مرافق التحلیل   إذ یعرب عن تقدیره و (ط) 
ــتقرة القائمة على اللیزر   ــة بھیدرولوجیا النظائر من خالل توفیر أجھزة تحلیل النظائر المســ الخاصــ

 ونُُظم قیاس التریتیوم،

ء على أداء قیاسات للنظائر  بجھود الوكالة الرامیة إلى تعزیز قدرات الدول األعضا وإذ یسِلّم  (ي) 
ــغیل وتقییم أداء   ــع برامجیات لتش ــیاَ وذات جودة عالیة، بما في ذلك من خالل وض تكون موحدة قیاس
ة ونظـائرھـا  ل الروتیني للنظـائر المســـــتقرة والغـازات الخـامـل ة في مجـال التحلـی المختبرات العـامـل

 والتریتیوم في عینات المیاه،

دَّمت، في إطار المرحلة التجریبیة من مشــروع الوكالة لتعزیز توافر أنَّ الوكالة ق وإذ یالحظ (ك) 
المیاه، المســاعدة إلى الدول األعضــاء في زیادة توافر المیاه العذبة واســتدامتھا اســتناداً إلى التقییمات  

بالشـاملة للموارد المائیة الوطنیة، و بأن ھناك خطوات تُتَخذ من أجل توسـیع مشـروع الوكالة  إذ یرِحّ
عزیز توافر المیاه لیشمل دوالً أعضاء أخرى عن طریق إدراج منھجیة المشروع المذكور في دورة  لت

 المشاریع الخاصة بمشاریع التعاون التقني الجدیدة، ومنھا المشاریع اإلقلیمیة،

باسـتضـافة الندوة الدولیة الخامسـة عشـرة المعنیة بالھیدرولوجیا النظیریة: تعزیز  وإذ یرِحّب (ل) 
 ،۲۰۱۹ملیات الدورة المائیة، التي نظمتھا الوكالة في أیار/مایو فھم ع

 دور الھیدرولوجیا النظیریة في تقییم األثر البیئي للتعدین، وإذ یالحظ (م) 

ــة األمطار من أھمیة ودور منذ  وإذ یالحظ (ن)  ــتخدام النظائر في دراسـ ــبكة العالمیة السـ ما للشـ
ــتخدام النظائر في  ــبكة العالمیة الســ ــاد الجویة والشــ عھد بعید بالتعاون مع المنظمة العالمیة لألرصــ
ــتخدام أدوات   ــتخدام ذلك في تقییم المواد المائیة من خالل جملة أمور منھا اســ ــة األنھار واســ دراســ

ولوجـیا النظیرـیة، ورســـــم الخرائط الھـیدرولوجـیة، ونـمذـجة توازن المـیاه، وتوقع ـتأثیرات تغیر الھـیدر
بالمـناخ، وإدارة الجـفاف، وتقییـمات تلوث المـیاه،  ّ بزـیادة التغطـیة الـعالمـیة لـھذه الجھود عبر  وإذ یرحـِ

 توطید التعاون مع الدول األعضاء،

ــاعدة ا وإذ یالحظ (س)  ــبیل مســ ــاء على إدارة الموارد المائیة  جھود األمانة في ســ لدول األعضــ
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بأســلوب أفضــل، بما في ذلك عملھا الرامي إلى تحســین الخبرة والتعاون فیما بین الدول األعضــاء 
ــل إلى تقییم تلوث البحیرات   ــلوب أفض ــل بأس ــتخدام النظائر البیئیة من أجل التوص ــاِركة في اس المش

ــالح مثلى للموارد  واألنھار بالنتروجین واتخامھا بالمغذیات لتحقی ــتصــ ــتراتیجیات اســ ق إدارة واســ
 المائیة،

 :من األمانة، رھناً بتوافر الموارد یطلب -۱

أن تزـید من تعزیز الجھود الســـــتغالل إمـكاـنات النـظائر والتقنـیات النووـیة اســـــتغالالً ـكامالً  ‘۱’ 
وعن طریق زیادة   لتطویر وإدارة الموارد المائیة في البلدان المھتمة من خالل وضـع برامج مناسـبة،

الوعي ومسـاعدة الدول األعضـاء في بناء القدرات الوطنیة عبر زیادة التعاون مع المنظمات الوطنیة  
 والدولیة التي تتعامل مع إدارة الموارد المائیة،

أن تواـصل مـساعدة الدول األعـضاء على الوـصول بـسھولة إلى تكنولوجیا التحلیل النظیري،   ‘۲’ 
وى مختبرات منتقاة وبمـساعدة الدول األعـضاء على اعتماد تقنیات تحلیلیة جدیدة  وذلك باالرتقاء بمـست

ــلة، بما في ذلك التكنولوجیات   ــتند إلى أوجھ التقدم الحدیثة في التكنولوجیات ذات الصــ أقل تكلفة تســ
 القائمة على اللیزر،

روع مبادرة الوكالة لتعزیز توافر  ‘۳’  طة المتعلقة بمـش ع نطاق األنـش ّ المیاه وبمجال إدارة  أن توسـِ
ــیما تقییم وإدارة موارد المیاه الجوفیة األحفوریة بما في ذلك في المناطق القاحلة   المیاه الجوفیّة، ال سـ
ــتدامتھا، بالتعاون مع المنظَّمات   ــالمة ھذه الموارد واس ــلة بس ــطة المتص ــبھ القاحلة، وكذلك األنش وش

ــم خرائط الموارد  اإلقلیمیة والمنظَّمات الدولیة األخرى، وأن یطوِّ  ــین رســ ر أدوات ومنھجیات لتحســ
 المائیة،

تخدام نظائر الغازات   ‘٤’  ر حصـول الدول األعضـاء على التقنیات الجدیدة فیما یخص اـس أن تُیسـِّ
 الخاملة لتقدیر عمر المیاه الجوفیة،

ز األنشـــطة التي تســـاھم في فھم المناخ وأثره على الدورة المائیة، والتي تھ ‘٥’  دف إلى أن تُعِزّ
تحســـــین الـقدرة على التنبؤ ـبالكوارث الطبیعـیة المتصــــــلة ـبالمـیاه والتخفیف من ـحدتـھا، بـما في ذـلك  
حاالت الجفاف والفیضانات القاسیة، وأن تساھم في إنجاح العقد الدولي للعمل، "المیاه من أجل التنمیة  

 ،۲۰۲۸-۲۰۱۸المستدامة"، للفترة 

ع نطاق اسـتخدام األدوات  ‘٦’  ّ الجیوكیمیائیة والنظیریة لتعزیز النماذج الھیدرولوجیة في أن توسـِ
 مناطق التعدین، بما في ذلك فیما یتعلق بتقییم األثر البیئي للتعدین،

ع نطاق اســــتخدام النظائر ألغراض دراســــات التلوث وأن تجري تمارین دولیة   ‘۷’  ّ أن توســــِ
ترات، لـضمان اـستعداد المختبرات في وتمارین مقارنة مـشتركة، بما في ذلك بـشأن اـستخدام نظائر الن

 الدول األعضاء،

أن تزـید من تعزیز الجھود الرامـیة إلى تحســـــین التغطـیة الزمنـیة والمـكانـیة للبرامج الـعالمـیة  ‘۸’ 
الخاصة برصد النظائر والتابعة للوكالة في مجال دراسة األمطار واألنھار وما یتصل بذلك من تحدید  

 تجات النمذجة، من خالل زیادة التعاون مع الدول األعضاء؛الخرائط وقواعد البیانات ومن
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ة األخرى ومع  ویطـلب -۲ دة المعنیـّ االت األمم المتـح ب مع وـك اً إلى جـن ــل، جنـب ة أن تواصـــ اـل من الوـك
الوكاالت اإلقلیمیّة ذات الصــــلة، تنمیة الموارد البشــــریّة في مجال ھیدرولوجیا النظائر عبر مناھج دراســــیّة  

ت واألدوات التعلیمیة  مناســبة في الجامعات والمعاھد بالدول األعضــاء، ومن خالل اســتخدام تقنیّات االتصــاال
المتقدمة، وفي مراكز التدریب اإلقلیمیّة، بھدف تزوید األخصــــائیّین الھیدرولوجیین الممارســــین بالقدرة على 

 استخدام تقنیات النظائر؛

م تقریراً عن اإلنجازات المحرزة في تنفیذ ھذا القرار إلى مجلس  ویطـلب كذلك -۳ من الـمدیر الـعام أن یقّدِ
 ) في إطار بند مالئم من جدول األعمال.۲۰۲۱المؤتمر العام في دورتھ الخامسة والستین ( المحافظین وإلى

٤- 
 تجدید مختبرات التطبیقات النوویة التابعة للوكالة في زایبرسدورف

 ،إنَّ المؤتمر العام 

ر (أ) ، التي طلب فیھا المؤتمر GC(55)/RES/12من القرار  ۱-من القســــم ألف ۹بالفقرة  إذ یذّكِ
الـعام من األـماـنة أن تـبذل جھوداً ـبالتـعاون مع اـلدول األعضـــــاء لتـحدـیث مختبرات التطبیـقات النووـیة  
ــدورف، ومن ثمَّ ضــمان إتاحة أقصــى درجة من الفوائد للدول األعضــاء،   التابعة للوكالة في زایبرس

 والسیما النامیة منھا،

ــي بأن تكون مختبرات التطبیقات النوویة في بالقرارات األوإذ یذّكر كذلك  (ب) خرى التي تقتضــ
، بشــأن  )GC(56)/RES/12من القرار  ۲-زایبرســدورف مالئمة تماماً للغرض المطلوب (كالقســم ألف

من  ۳-تطویر تقنیة الحشـــرة العقیمة الســـتئصـــال و/أو كبح البعوض الناقل لألمراض؛ والقســـم ألف
لة األفریقیة الـستئـصال ذباب تـسي تسي وداء المثقبیات التي  ، بـشأن دعم الحمGC(57)/RES/12القرار 

، بشأن تعزیز الدعم المقدم إلى  GC(56)/RES/12من القرار  ٤-یقوم بھا االتحاد األفریقي؛ والقسم ألف
بشــأن التأھب    GC(57)/RES/9من القرار  ۱۳الدول األعضــاء في مجال األغذیة والزراعة؛ والقســم 

عاعیة؛ والقرار والتصـدي للحادثات والطوا طة  GC(57)/RES/11رئ النوویة واإلـش أن تعزیز أنـش ، بـش
 التعاون التقني التي تضطلع بھا الوكالة)،

ة   وإذ یقرُّ  (ج) ـبالتطبیـقات المتزاـیدة للتكنولوجـیات النووـیة واإلشــــــعاعـیة، وفواـئدـھا االقتصـــــادـی
مختبرات التطبیقات النوویة  والبیئیة في طائفة واـسعة من المجاالت، والدور الحیوي الذي تـضطلع بھ 

في زایبرســـدورف في إیضـــاح وتطویر تكنولوجیات جدیدة ونشـــرھا في الدول األعضـــاء، والزیادة  
ــلة وفي توفیر الخدمات   ــنوات األخیرة في عدد الدورات التدریبیة ذات الصـ ــھدتھا السـ الھائلة التي شـ

 التقنیة،

ه مع التـقدیر (د) ذي تضـــــطلع ـبھ مختبرات التطبیـقات النووـیة في ـباـلدور الراـئد ـعالمیـ�ا الـ  وإذ ینِوّ
ــبكات مكافحة  ــبكات عالمیة للمختبرات في عدَّة مجاالت، مثل ش ــاء ش زایبرســدورف فیما یتعلق بإنش
األمراض الحیوانیة المدعومة من خالل مبادرة االســـتخدامات الســـلمیة، ومبادرة صـــندوق النھضـــة  

 ى،األفریقیة والتعاون الدولي، ومبادرات عدیدة أخر

ة لتـحدـیث مختبرات التطبیـقات النووـیة في زایبرســـــدورف لكي  وإذ یقرُّ ـكذـلك (ھـ) ـبالـحاـجة الملحـَّ
یتســــنى لھا التجاُوب مع التغیُّر المســــتمر في نطاق الطلبات المقَّدمة إلیھا ومدى التعقید الذي تنطوي  

ر  ات التكنولوجیة،علیھ ومع تزاید مطالب الدول األعضاء، ومواكبة الوتیرة المتسارعة للتطوُّ
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على أھمیة المختبرات الالئقة ألداء الغرض التي تمتثل لمعاییر الصـــحة واألمان  وإذ یشـــدد (و)
 وتمتلك البنیة األساسیة المناسبة،

مبادرة المدیر العام بشــأن تحدیث مختبرات التطبیقات النوویة في زایبرســدورف،   وإذ یدعم  (ز)
 والتي أعلنھا في كلمتھ أمام الدورة العادیة السادسة والخمسین للمؤتمر العام،

ر (ح) ــم ألف وإذ یذّكِ ــة الفقرة GC(56)/RES/12من القرار  ٥-بالقس ــفة خاص منھ، التي   ٤، وبص
ــاملة لتحدیث مختبرات    یرجو فیھا المؤتمر العام من ــتراتیجیة شــ ــع خطة عمل اســ األمانة "أن تضــ

ــیر   ــدورف، وأن تقدم مفھوماً ومنھجیة لبرنامج التحدیث القصــ التطبیقات النوویة الكائنة في زایبرســ
ــة لرؤـیة ـكّلٍ من مختبرات   األـجل والمتوســـــط األـجل والطوـیل األـجل، وأن تبیِّن الخطوط العریضـــ

 ،ودوره المستقبلي" التطبیقات النوویة الثمانیة

ر كـذلـك (ط) ، ) GC(57)/INF/11بتقریر المـدیر العـام إلى مجلس المحـافظین (الوثیقـة  وإذ یـذّكِ
مـھا مختبرات التطبیـقات النووـیة في زایبرســـــدورف التي   واـلذي یـحِدّد األنشــــــطة والـخدـمات التي تـقّدِ

اً كمی�ا لالحتیاجات  تھدف إلى إفادة الدول األعضـــاء وغیرھا من أصـــحاب المصـــلحة، ویضـــع تقدیر
د الفجوات القائمة في الوقت الراھن   والمطالب المتوقعة من جانب الدول األعضـاء في المسـتقبل ویحّدِ

 والمتوقعة في المستقبل،

ب (ي) ــتراتیجیة تجدید مختبرات   وإذ یرّحِ ــأن اســ بتقریر المدیر العام إلى مجلس المحافظین بشــ
ــد ات النووـیة في زایبرســـ ة العلوم والتطبیـق ، التي تبیِّن  GOV/INF/2014/11ورف، الواردة في الوثیـق

العناصــر ومتطلبات الموارد الالزمة لضــمان أن تكون المختبرات قادرة على أداء الغرض المطلوب  
في حدود   ۲۰۱۷إلى  ۲۰۱٤، على أن یُنفَّذ في الفترة من ReNuALمنھا، وھو ما یُعرف بمشــــروع 

ة والواردة في الوثیقة  ملیون یورو، ووفقاً لإلضــافة الملحقة باالســتراتیجی ۳۱میزانیة مســتھدفة بمبلغ 
GOV/INF/2014/11/Add.1 ف العناصر اإلضافیة الواردة في ، التي تتضمن تحدیثاً لالستراتیجیة یعّرِ

، كـما تتـناول تفكیر الوـكاـلة في +ReNuALمن االســـــتراتیجـیة، وھو ـما یُعرف بمشـــــروع  ۱٥الفقرة 
 ولوجي،من األمان البی ۳إرساء قدرات مختبریة خاصة بھا ألغراض المستوى 

المعنونـة "مشـــــروع تجــدیـد مختبرات التطبیقــات   GOV/INF/2017/1الوثیقــة  وإذ یالحظ (ك)
النوویة"، التي قدَّمت معلومات محدَّثة إلى الدول األعضاء عن التقدُّم المحرز والمتطلبات من الموارد  

 ،+ReNuALالالزمة ونطاق مشروع 

ب كــذلــك (ل) GOV/2019/26-بــالوثیقــة  ٤في المرفق  بتقریر المــدیر العــام الوارد وإذ یرحــِّ
GC(63)/3  والمـقدَّم إلى مجلس المـحافظین بشـــــأن التـقدم المحرز في تنفـیذ مشـــــروعReNuAL   مـنذ

 الدورة الحادیة والستین للمؤتمر العام،

ــروعین  وإذ یرِحّب (م) ، بما +ReNuALو ReNuALباإلنجازات والتقدم المحرز في إطار المشـ
ك انطالق عملیـات  تشـــــغیـل مختبر قیـاس الجرعـات في مرفق المعجـل الخطي الجـدیـد في في ذـل

، وانتـقال مختبر مـكافـحة اآلـفات الحشـــــرـیة إلى مبـناه الـجدـید وفـقاً لخـطة انتـقالـیة  ۲۰۱۹حزیران/یونـیھ 
لة، من المقرر أن تنتھي في مطلع عام  ــَّ ــیة  ۲۰۲۰مفصـ ــاسـ ، والتطورات اإلضـــافیة في البنیة األسـ

 للموقع،



GC(63)/RES/DEC(2019) 
 

۷۸ 

ــیة للمختبر المرن الجدید القابل للتعدیل،  ك وإذ یرِحّب (ن) ــیید الرئیسـ ذلك باســـتكمال أعمال التشـ
ــرین الثاني/نوفمبر  ــینھ في تشـ ــم "مختبرات یوكیا أمانو"، وتدشـ ،  ۲۰۱۸والذي یُطلق علیھ حالیاً اسـ

والتقدم المحرز في تجھیز المرافق الداخلیة للمبنى، والمقرر أن یكون قابال لیدخل مرحلة التـشغیل في 
 ،۲۰۲۰دایة الفصل الثاني من عام ب

من األمان البیولوجي   ۳بأھمیة تمتُّع الوكالة بالقدرات المختبریة ألغراض المـستوى  یقُّروإذ  (س)
من أجل دعم الجھود التي تبذلھا الدول األعضاء بغیة مكافحة األمراض الحیوانیة والحیوانیة المصدر  

ــیما مع الوكالة للتعاو وإذ یعرب عن تقدیره العابرة للحدود،  ــاویة، والسـ ــلطات النمسـ ن الجید مع السـ
النمسـاویة للصـحة وسـالمة األغذیة التي بدأت تتیح للوكالة كامل الحریة في دخول واسـتخدام مرفقھا 

ــتوى األمان البیولوجي  ز قدرة الوكالة على تقدیم   ۳الجدید المعني بمســ والكائن في مودلینغ، مما یعّزِ
ى الدول األعضاء في مجال مكافحة األمراض الحیوانیة والحیوانیة المصدر  قدر أكبر من المساعدة إل

ملیون یورو  ۲تـقدیم الحكوـمة النمســـــاوـیة حزـمة تـُقدَّر قیمتـھا بمبلغ  وإذ یالحظ ـكذـلكالـعابرة للـحدود، 
تضـمُّ قطعة أرض وعناصـر بنیة أسـاسـیة وخدمات تقنیة مسـاھمة منھا في جھود الوكالة الرامیة إلى  

 راتھا المختبریة الخاصة في نفس المرفق الكائن في مودلینغ،إنشاء قد

ب (ع) ّ ملیون یورو كتمویالت خـارجـة عن المیزانیـة   ۳٦بـأنـھ جرى جمع أكثر من  وإذ یرحـِ
ا أكثر من  +ReNuALو ReNuALللمشـــــروعین  ت الراھن، منـھ دة   ۱۱حتى الوـق اـئ ملیون یورو لـف

ــروع  ــبق لھا أن قدَّمت منحاً من  ۱۰ولى وجھات مانحة للمرة األ ٥، وبأن +ReNuALالمش جھات س
 للمؤتمر العام، ٦۲ملیون یورو منذ الدورة  ۳٫۸دولة عضواً قد تبرعت بنحو  ۱٥بین 

ب كذلك (ف) بما قدَّمتھ الدول األعضــاء التالیة من المســاھمات المالیة والعینیة والخبراء   وإذ یرّحِ
ــروع  ــي،   ۳۹دھا ، والبالغ عدReNuALالمجانیین من أجل تنفیذ مشــ ــواً: االتحاد الروســ دولة عضــ
ســـرائیل، وألمانیا، وإندونیســـیا، وإیران، وباكســـتان، والبرازیل،  إواألردن، وإســـبانیا، وأســـترالیا، و

ــین،   ــرا، والصـ ــویسـ والبرتغال، وبلجیكا، وتایلند، وتركیا، وجمھوریة كوریا، وجنوب وأفریقیا، وسـ
وعـمان، وفرنســـــا، والفلبین، وقطر، وـكازاخســــــتان، وكـندا، والكوـیت، وكینـیا، وـمالیزـیا، والمغرب،  

ــعودیة ــا، ونیجیریا، ونیوزیلندا،  والمملكة العربیة الس ، والمملكة المتحدة، ومنغولیا، والنرویج، والنمس
ــاھمات المقدَّمة من منظمة ، ووالھند، وفییت نام  الوالیات المتحدة األمریكیة، والیابان، إلى جانب المسـ

ة  األغــذیــة والزراعــة لألمم المتحــدة (الفــاو)، واالتفــاق التعــاوني اإلقلیمي األفریقي للبحــث والتنمیــ 
ة،  اـل ة مع الوـك اوـن اق أفرا)، وأـحد المراكز المتـع ا النوویین (اتـف ال العلم والتكنولوجـی درـیب في مـج والـت

 فضالً عن ستة مساھمین من القطاع الخاص،

بالجھود التي تبذلھا مجموعة الدول األعـضاء غیر الرـسمیة المعروفة باـسم "أـصدقاء   وإذ یقرُّ  (ص)
وویة"، والتي تعمل بنـشاط على تیـسیر حـشد الموارد للمـشروع،  مـشروع تجدید مختبرات التطبیقات الن

عو نھا من إتاحة الموارد لدعم تجدید مختبرات   إذ یشــّجِ جمیع الدول األعضــاء التي ھي في وضــع یمّكِ
 التطبیقات النوویة في زایبرسدورف على القیام بذلك،

خارجة عن المیزانیة   ملیون یورو كمسـاھمات ۲٫٦المتطلب الذي یقضـي بتوفیر  وإذ یالحظ (ق)
لتنفیذ العنصــر األســاســي النھائي من المشــروع، وتعزیز البنیة األســاســیة الرئیســیة للمختبرات التي  

 ستظل في المرافق القائمة بعد نقل المختبرات األخرى إلى المرافق الجدیدة،
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ً  (ر) بـشأن  ۲۰۲۱-۲۰۲۰االقتراح المدرج في برنامج الوكالة ومیزانیتھا للفترة  وإذ یالحظ أیـضا
 من صندوق االستثمارات الرأسمالیة الرئیسیة، +ReNuALمالیین یورو لمشروع  ٤تخصیص 

بالجھود المبذولة والتقدم المحرز فیما یخصُّ إبرام الشـراكات والتماس المسـاھمات   یسـلِّم وإذ  (ش)
ــلِّم وإذ من مانحین غیر تقلیدیین، والســـیما فیما یتعلق باالحتیاجات من المعدات،  مع التقدیر   كذلكیسـ

 بإبرام اتفاقات مع شركاء غیر تقلیدیین لتزوید المختبرات بالمعدات،

د -۱ ّدِ طة البحث والتطویر   یـُش ة أنـش ي، ممارـس اـس على الحاجة إلى أن تواصـل الوكالة، وفقاً لنظامھا األـس
ا مزـیة مـقارـنة، وأن تـحافظ التكییفـیة في مـجاالت العلوم والتكنولوجـیا النووـیة وتطبیـقاتـھا التي تمتـلك الوـكاـلة فیھـ 

ــاء من  دول األعضـــ ا لـل ة كي تلبي ـم ات التقنـی دـم دیم الـخ درات وعلى تـق اء الـق ادرات بـن ا على مـب على تركیزـھ
 احتیاجات أساسیة متعلقة بالتنمیة المستدامة؛

إلى األـماـنة أن تســـــعى ـجاـھدة، بـما یتـناســـــب مع المـكاـنة التي تتمتَّع بـھا مختبرات التطبیـقات   ویطـلب -۲
وویة في زایبرســدورف داخل الوكالة، إلى ضــمان تلبیة االحتیاجات الماســة والمطالب المقبلة المتوقعة من الن

 الدول األعضاء فیما یتعلق بخدمات ھذه المختبرات في حدود التمویل اإلجمالي المستھدف لمشروع التجدید؛

رد من أجل مشــاریع محدَّدة من األمانة أن تواصــل اتِّباع اســتراتیجیة قائمة على حشــد الموا ویناشــد -۳
عخالل التماس الموارد من الدول األعضـــاء والمؤســـســـات والھیئات المانحة والقطاع الخاص، و إقامة  یشـــِجّ

ع كذلكالشـــراكات بما في ذلك من خالل قاعدة بیانات األمم المتحدة لألســـواق العالمیة،  األمانة على  ویشـــِجّ
ــاور مع الدول  التفكیر في تخصــــیص موارد مالیة للمشــــروع  من الوفورات أو من مكاســــب الكفاءة، بالتشــ

 األعضاء؛

د الموارد وتتطابق فیھا اھتمامات المانحین   ویناـشد كذلك -٤ األمانة أن تواصـل وضـع ُحزم تـستھدف حـش
 ؛+ReNuAL، وأن تعطي األولویة للعناصر المتبقیة من مشروع +ReNuALالمحتملین مع احتیاجات مشروع 

ع -٥ األمانة على االضــــطالع بمزید من التخطیط بشــــأن كیفیة تلبیة احتیاجات المختبرات التي   ویشــــّجِ
 ستظلُّ ضمن المرافق القائمة بعد استكمال مبنى مختبرات یوكیا أمانو؛

م معلوـمات عن الموارد الـمالـیة الالزـمة لعملـیات التنفـیذ المقبـلة وتوضـــــیح   ویطـلب -٦ إلى األـماـنة أن تـقّدِ
رة؛المجاال  ت التي تحتاج إلى موارد حتى تسیر وفق مواعید التنفیذ المقرَّ

الدول األعضـــاء إلى تقدیم التزامات ومســـاھمات مالیة، فضـــالً عن المســـاھمات العینیة، في  ویدعو -۷
الوقت المناـسب، وكذلك تیـسیر التعاون مع ـشركاء آخرین، حـسب االقتـضاء، بما في ذلك المؤـسـسات والھیئات  

اص، من أجل إتاحة تحـسین البنیة األـساـسیة للمختبرات التي ـستظّل ـضمن المرافق القائمة بعد نقل  والقطاع الخ
 المختبرات األخرى إلى مرافقھا الجدیدة؛

ع -۸ ’أصــدقاء مشــروع التجدید‘، تحت الرئاســة المشــتركة لجنوب أفریقیا وألمانیا، وجمیع الدول   ویشــِجّ
ع التركیز على حشـد الموارد في الوقت المناسـب بما یتیح تنفیذ  األعضـاء على مواصـلة دعم تنفیذ المشـروع م

 عنصر تحسین المشروع؛

ــتین ( ویطلب -۹ م إلى المؤتمر العام في دورتھ الرابعة والســ ) تقریراً عن ۲۰۲۰إلى المدیر العام أن یقّدِ
 التقدُّم المحرز في تنفیذ ھذا القرار.
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 -باء
 تطبیقات القوى النوویة

۱- 
 مقدمة

 ،إنَّ المؤتمر العام 

ر (أ)  ــأن تع  GC(62)/RES/9بالقرار  إذ یذّكِ ــابقة بشــ ــطة  وبقرارات المؤتمر العام الســ زیز أنشــ
 الوكالة المتعِلّقة بالعلوم والتكنولوجیا النوویة وتطبیقاتھا،

أھداف الوكالة حسبما نصَّت علیھا المادة الثانیة من نظامھا األساسي والتي تشمل  وإذ یالحظ (ب) 
 "تعجیل وتوسیع مساھمة الطاقة الذریّة في السالم والصحة واالزدھار في العالم أجمع"،

أیـضاً أنَّ وظائف الوكالة المنـصوص علیھا في نظامھا األـساـسي تـشمل "التـشجیع   وإذ یالحظ (ج) 
والمســـــاـعدة على البـحث والتطویر في مـجال الـطاـقة اـلذرـیة وتطبیقـھا العملي لألغراض الســـــلمـیة"،  
و"تیســـیر تبادل المعلومات العلمیة والتقنیة"، و"التشـــجیع على تبادل وتدریب العلمیّین والخبراء في 

ســـتخدامات الســـلمیة للطاقة الذریة"، بما في ذلك تولید الطاقة الكھربائیة، مع إیالء االعتبار  مجال اال
 الواجب الحتیاجات البلدان النامیة،

على أنَّ اســـــتـخدام القوى النووـیة یـجب أن یقترن في جمیع المراـحل ـبالتزاـماٍت   وإذ یشـــــِدّد (د) 
بتحقیق أعلى مـعاییر األـمان واألمن طوال عمر محـطات القوى وـبالتنفـیذ المتواصـــــل لتـلك المـعاییر،  
وبـضمانات فعالة، بما یتـسق مع التـشریعات الوطنیة لدى الدول األعـضاء وااللتزامات الدولیة الواقعة 

 بالمساعدة التي تقدمھا الوكالة في ھذه المجاالت، وإذ یرِحّبكٍلّ منھا، على 

ار في الدول التي تفِكّر في  وإذ یقرُّ  (ھـ)  یة قویة لألمان واألمن وعدم االنتـش اـس اء بنیة أـس بأنَّ إرـس
  األخذ ببرامج القوى النوویة، فضـالً عن الحفاظ على تلك البرامج وتوسـیعھا، مسـألة جوھریة بالنسـبة

بإلى أي برنامج نووي،   بالمساعدة التي تقِدّمھا الوكالة في ھذه المجاالت، وإذ یرِحّ

ــدد (و)  ــیة عن األمان واألمن النوویین تقع على عاتق الدول،   وإذ یش ــؤولیة الرئیس على أن المس
ق  وال ـسیما الجھات المرخص لھا والمنظمات المـشغلة، التي تـشرف علیھا الھیئات الرقابیة، بغیة تحقی

 حمایة الجمھور والبیئة، وعلى أن وجود بنیة أساسیة راسخة أمر الزم للوفاء بھذه المسؤولیة،

ر (ز)  ذّكِ ة   وإذ ـی ائـم ة، فضـــــالً عن صـــــون البرامج الـق دة للقوى النووـی دـی أنَّ إطالق برامج ـج ـب
تخدام  وتوـسیعھا، یتطلب إرـساء بنیة أـساـسیة مناـسبة وتنفیذھا وتحـسینھا باـستمرار من أجل ـضمان االسـ 

ان النووي، مع إیالء  اییر األـم ذ أعلى مـع ة، وتنفـی دام للقوى النووـی ال والمســــــت أمون واآلمن والفـع الـم
االعتبار لمعاییر الوكالة وإرشــاداتھا وللصــكوك الدولیة ذات الصــلة، والدروس المســتفادة من حادث  

ت الوطنیة بإرـساء فوكوـشیما داییتـشي، فـضالً عن إظھار التزام قوي وطویل األجل من جانب الـسلطا
 تلك البنیة األساسیة وصونھا،

نـجاح  وإذ یالحظ، بمحتوى قراراـتھ الســـــابـقة فیـما یتعلق ـبإدارة المـعارف النووـیة، وإذ ـیذِكّر (ح) 
ــنویاً في  ــأن إدارة الطاقة النوویة وإدارة المعارف النوویة، اللتین تُعقدان سـ ــیتین بشـ الدورتین الدراسـ
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ظریة في ترییـستي، والتعاون المـستمر الذي یحظى بتقدیر كبیر بین الوكالة المركز الدولي للفیزیاء الن
 والمركز المذكور،

ذِكّر (ط)  ارف والترویج   وإذ ـی درـیب وإدارة المـع التعلیم والـت ة، وـب ة الموارد البشـــــرـی ة تنمـی أھمـی ـب
عدة الدول  على الخبرات والقدرات الفریدة للوكالة لمســا وإذ یشــِدّدللمســاواة بین الجنســین والتنوع، 

األعضـــاء في بناء قدراتھا الوطنیة لدعم االســـتخدام اآلمن والمأمون والفعال للقوى النوویة وتطبیقھا  
بأھمیة الدور الذي تؤدیھ الوكالة في  وإذ یســـِلّم من خالل جملة أمور من بینھا برنامج التعاون التقني، 

ـ  ینھا وفي تنفیذ برامج فعالة مســاعدة الدول األعضــاء في إرســاء المعارف النوویة وصــونھا وتحـس
 إلدارة المعارف،

القیمة المســتمرة لخطة العمل المتكاملة التي تُتیح إطاراً تشــغیلیاً لتقدیم المســتوى   وإذ یالحظ (ي) 
األمثل للمســــاعدة التي توفِّرھا الوكالة دعماً للدول األعضــــاء التي لدیھا برامج نوویة وطنیة جدیدة  

 ومتوِسّعة،

أنَّ الشـــــواـغل الكبیرة بشـــــأن توفُّر موارد الـطاـقة، والبیـئة، وأمن الـطاـقة، وتغیُّر  وإذ یالحظ (ك) 
ــاء في األمم  ــتدامة كما اعتمدتھا الدول األعضـ المناخ وآثاره، والتي عبَّرت عنھا أھداف التنمیة المسـ

ــبتمبر  ــعة من خیارات الطاقة۲۰۱٥المتحدة في أیلول/ســ ــیر إلى أنَّھ یلزم معالجة طائفة واســ  ، تُشــ
ــة ونظیفة ومأمونة وآمنة  ــول على طاقة قادرة على المنافسـ ــامل لتعزیز إمكانیة الحصـ ــلوب شـ بأسـ

بالنھج االســتباقي لألمانة إزاء تحدید   وإذ یرِحّبومیســورة التكلفة ودعم النمو االقتصــادي المســتدام، 
 ،  ۱۷مجاالت األنشطة ذات الصلة في إطار أھداف التنمیة المستدامة الـ

ما یمكن أن تســـــاھم بھ القوى النوویة في تلبـیة االحتیاجات المتنامیة من الطاقة في  وإذ یعي (ل) 
أن القوى النووـیة ال ینتج   وإذ یالحظالقرن الـحادي والعشـــــرین وفي التخفیف من ـحدة تغیر المـناخ، 

ل العـادي، ممـا یجعلھـا واحـدة من  ة خالل التشـــــغـی دفیـئ ات غـازات اـل عنھـا تلوث الھواء أو انبعـاـث
ِلّم لوجیات المنخفضـة الكربون المتاحة لتولید الكھرباء، التكنو اركة بعض الدول األعضـاء   وإذ یـس بمـش

ــتقبل الطاقة النظیفة في إطار المؤتمر الوزاري للطاقة النظیفة، الذي   في االبتكار النووي: مبادرة مسـ
ــ  ات الوطنیة  یســــترعي االنتباه إلى اھتمام بعض الدول األعضــــاء بإدراج القوى النوویة في المناقـشـ

والدولیة بشـأن الطاقة النظیفة والمناخ النظیف ویشـرك الخبراء في المجال النووي السـتكشـاف كیف 
تســـتطیع االســـتخدامات االبتكاریة للتكنولوجیات النوویة، بما في ذلك النظم التي تدمج القوى النوویة  

ل  ّ بمســـــیرة التـقدم نحو تحقیق  ومصـــــادر الـطاـقة المتـجددة مـعاً في نظم ـطاـقة نظیـفة موثوـقة، أن تعجـِ
 أھداف الھواء النظیف والمناخ النظیف،

ــتخدام المقبل للقوى النوویة في كل أنحاء   وإذ یالحظ (م)  ــأن االس ما تقوم بھ الوكالة من عمل بش
العالم، وال ـسیما مع المنـشور السنوي المعنون "تقدیرات الطاقة والكھرباء والقوى النوویة للفترة حتى  

 "،۲۰٥۰عام 

ــِلّم  (ن)  ــیاســتھا الوط وإذ یس نیة للطاقة وفقاً بأن كل دولة لھا الحق في تحدید أولویاتھا وإرســاء س
الضــوء على الدعم الذي   وإذ یســِلّطلمتطلباتھا الوطنیة، مع مراعاة االلتزامات الدولیة ذات الصــلة، 

ــاء التي تفِكّر في تطویر القوى النووـیة، في مـجال تخطیط الـطاـقة  ة إلى اـلدول األعضـــ اـل تـقدـمھ الوـك
 وتقییم نظم الطاقة مع مراعاة الجوانب البیئیة واالقتصادیة،
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بالتحدیات التي تكتنف الحـصول على تمویالت بمبالغ ـضخمة لتـشیید محطات القوى   وإذ یقرُّ  (س) 
مخطـطات  وإذ یضـــــع في اعتـباره النووـیة كخـیار عملي ومســــــتدام في تلبـیة االحتـیاـجات من الـطاـقة، 

التمویل المناـسبة، التي قد ال تـضم مـستثمرین من القطاع العام فحـسب وإنما من القطاع الخاص أیـضاً  
 حیثما یكون ذلك متاحاً،

ام  وإذ یحیط (ع)  ة لـع ا النووـی ة "اســـــتعراض التكنولوجـی ة المعنوـن الوثیـق اً ـب ة  ۲۰۱۹علـم " (الوثیـق
GOV/2019/4 التقریر المعنون "تعزیز أنشـــــطـ ك ـب ذـل ا  )، وـك العلوم والتكنولوجـی ة ـب ة المتعلـق اـل ة الوـك

 )، اللذین أعدتھما األمانة،GOV/2019/26-GC(63)/3النوویة وتطبیقاتھا" (الوثیقة 

ید -۱ ابقة ذات الصـلة   یـش تجابة لقرارات المؤتمر العام الـس بالمدیر العام واألمانة لما قاما بھ من أعمال اـس
 ؛GC(63)/3على النحو الوارد في الوثیقة 

د -۲ أھمیة دور الوكالة في تســـھیل تطویر واســـتخدام الطاقة النوویة في األغراض الســـلمیة، وفي  ویؤّكِ
ــر معلومات متوازنةً توازناً جیداً للجمھور  ــاء المھتمة، وفي نشـ تعزیز التعاون الدولي فیما بین الدول األعضـ

 عن الطاقة النوویة؛

ع -۳ اء المھتمة ببناء قدراتھا الوطنیة فیما یخصُّ تـشغیل  الوكالة على مواـصلة دعمھا للدول األعضـ  ویـشِجّ
 محطات القوى النوویة والبنیة األساسیة للقوى النوویة عندما تستھلُّ برامج جدیدة للقوى النوویة؛

ع -٤ األمانة على دعم المبادرات في مجاالت إدارة المعارف، بما في ذلك أنشــــطة بناء قدرات   ویشــــِجّ
ــیة للطاقة النوویة لفائدة   اإلدارة العلیا ووضــع مواد ــاركة في الدورات الدراس ــھیل المش التعلم اإللكتروني وتس

 الطالب المؤھلین، وال سیما المنحدرین من بلدان نامیة، وذلك من خالل آلیات التمویل اإلقلیمي أو التعاون؛

ع -٥ ـستـشاریة التي  الوكالة على تعھد وتعزیز خدمات المـساعدة واـستعراض النظراء والخدمات اال ویـشِجّ
ع تلك البرامج، بما في ذلك تنـسیق وإدراج   ّ تُقدَّم إلى الدول األعضـاء المـستھلة لبرنامج قوى نوویة أو التي توسـِ

ــتخدم طوعاً ھذه الخدمات عند التخطیط إلمكانیة  ویدعومثل تلك الخدمات،  ــاء إلى أن تســ تلك الدول األعضــ
 إدراج أو توسیع قدرة للطاقة النوویة في بناھا األساسیة الوطنیة ومزیجھا من الطاقة؛

ع -٦ ِجّ الدول األعضـاء التي تفِكّر في تطویر قوى نوویة أن تـستخدم طوعاً الدعم الذي تقِدّمھ الوكالة  ویـش
ــاء بشـــــأن تخطیط الـطاـقة وتقییم نظم الـطاـقة فیـما یتعلق بعواـمل البیـئة والمـناخ والعواـمل إلى ا ـلدول األعضـــ

 إلى الوكالة أن تواصل خدماتھا لمساعدة الدول األعضاء في ھذا الصدد؛ ویطلباالقتصادیة 

رة في سـلسـلة الطاقة النوویة بشـأن التصـّدي للمفردات المشـتبھ فیھا أو  منشـوربتنقیح  ویرِحّب -۷ المزوَّ
عاألمانة أن تواـصل العمل على معالجة ھذه القـضیة  ویطلب إلىالـصناعة النوویة،  الدول األعـضاء على  ویـشِجّ

 االستفادة من المنشور؛

االـستعدادات للمؤتمر الدولي بـشأن تغیُّر المناخ ودور القوى النوویة، الذي ـسیُعقد في تـشرین   ویالحظ -۸
بالجھود التي تبذلھا األمانة في توفیر معلومات شــــاملة عن إمكانیات  ویشــــیدا، ، في فیین۲۰۱۹األول/أكتوبر 

اھمة المحتملة للطاقة النوویة في  للطاقةالطاقة النوویة كمصـدر  ذي انبعاثات منخفضـة من الكربون وعن المـس
اد مؤتمر األطراف  ــانتـیاغو بشـــــیلي في ۲٥التخفیف من تغیر المـناخ، قـبل انعـق ـكانون ، المقرر عـقده في ســـ
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ع، ۲۰۱۹األول/دیســمبر  األمانة على العمل مباشــرة مع الدول األعضــاء، بناء على طلبھا، ومواصــلة  ویشــِجّ
 توسیع أنشطتھا في ھذه المجاالت، بما یشمل اتفاق باریس؛

۹-  ً التي شــرعت األمانة فیھا لتنظیم المؤتمر الوزاري الدولي الخامس بشــأن   باالســتعدادات ویحیط علما
 ویة في القرن الحادي والعشرین؛القوى النو

لِّم  -۱۰ التعاون التقني التي تـضطلع بھا الوكالة من أجل مـساعدة الدول األعـضاء على  مـشاریعبأھمیة  ویـس
تحلیل وتخطیط الطاقة، وعلى إرســـاء البنیة األســـاســـیة الالزمة لألخذ بالقوى النوویة واســـتخدامھا على نحو 

ن تزید من الدول األعـضاء المھتمة على النظر في الكیفیة التي یمكن من خاللھا أ ویـشّجعمأمون وآمن وفعال؛ 
 ویالحظإســــــھامـھا في ھذا المـجال عن طریق تعزیز ما تـقّدمھ الوكالة من مســـــاعدة تقنـیة إلى البـلدان الـنامـیة، 

ــیع البرامج   ــع البرامج الجدیدة للقوى النوویة أو توسـ ــط في وضـ ــراك الجھات المعنیة على نحو نشـ أھمیة إشـ
 القائمة؛

األعضــاء المھتمة لمتطلبات تمویل البنیة األســاســیة  األمانة على مواصــلة تعزیز فھم الدول  ویشــّجع -۱۱
ة   اـیات المشـــــعـّ ف في النـف للقوى النووـیة والنُّھج المحتمـلة لتموـیل برامج القوى النووـیة، بـما في ذـلك التصـــــرُّ

الدول األعضــاء المھتمة على العمل مع المؤســســات  ویشــّجعوالوقود المســتھلَك في مشــھد مالي دولي متغیر، 
زة في المالیة ذات الـصـ  لة من أجل معالجة المســائل المالیة المتصــلة باألخذ بتصــامیم أمان وتكنولوجیات معزَّ

 مجال القوى النوویة؛

ع -۱۲ العناصـر التقنیة واالقتصـادیة لتكلفة االسـتدامة االقتصـادیة لتشـغیل القوى   تحلیلاألمانة على  ویشـّجِ
ن التشــغیل الطویل األجل لمحطات القوى النوویة،  النوویة، ال ســیما فیما یتعلق بقرارات الدول األعضــاء بشــأ

 من أجل تحدید قیمة القوى النوویة في مزیج الطاقة مع إیالء االعتبار للظروف البیئیة؛

على أنھ عند التخطیط لمرافق القوى النوویة أو نشـــرھا أو إخراجھا من الخدمة، بما في ذلك   ویشـــِدّد -۱۳
دورة الوقود، من الضـروري ضـمان أعلى معاییر األمان  أنشـطةن محطات القوى النوویة وما یتصـل بذلك م

واالســتعداد والتأھب للطوارئ، واألمن، وعدم االنتشــار، وحمایة البیئة، واالطالع على أفضــل التكنولوجیات  
والممارســات المتاحة، وتبادل المعلومات باســتمرار حول أنشــطة البحث والتطویر التي تعالج قضــایا األمان، 

برامج البـحث الطویـلة الـمدى للحصـــــول على معلومات حول الحوادث العنیـفة وما یتصـــــل بذلك من وتعزیز 
ــتمرة في ھذا الصــدد،  ــینات مس ــطة اإلخراج من الخدمة، والتمكین من إدخال تحس دور الوكالة في  ویقِدّرأنش
 ضایا؛تعزیز تبادل الخبرات وإجراء المناقشات داخل المجتمع النووي الدولي حول مثل ھذه الق

بمواصــلة مبادرة الوكالة لالســتخدامات الســلمیة وجمیع المســاھمات التي أعلنت عنھا الدول   ویرِحّب -۱٤
ع الدول األعضــاء أو مجموعات الدول التي ھي في وضــع للدولاألعضــاء أو المجموعات اإلقلیمیة  ــِجّ ، ویش

 ینیة‘؛یمِكّنھا من المساھمة على أن تفعل ذلك، بما في ذلك تقدیم مساھمات ’ع

ع -۱٥ ــ  ویشِجّ التي أنشئت لتقدیم المشورة   ۱٦األمانة على تبسیط وترشید مجموعة األفرقة العاملة التقنیة ال
وتنظر في الوقت ذاتھ في فائدة إرـساء فریق عامل تقني حول موـضوع  النوویةحول أنـشطتھا في مجال الطاقة 

  الطاقة النوویة في نظم الطاقة، بما في ذلك أیضا قضایا مثل المناخ والبیئة واالقتصادیات.
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۲- 
 جھود الوكالة في التواصل والتعاون مع الوكاالت األخرى وإشراك الجھات المعنیة

 ،إنَّ المؤتمر العام 

رإذ  (أ)  بأھمیة إشــراك الدول األعضــاء في عملیة صــیاغة وإصــدار المنشــورات الھامة في  یذّكِ
 مجال الطاقة النوویة،

ب (ب)  ّ بمســـــاھـمات األـماـنة في المـناقشـــــات اـلدولـیة التي تتـناول تغیّر المـناخ الـعالمي،  وإذ یرحـِ
وإذ یحیط  ر األطراف)، كمؤتمر األطراف في اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشـأن تغیر المناخ (مؤتم

 ً  بمشاركة الوكالة في الھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ، علما

ید (ج)  طة ذات الصـلة من بین   وإذ یـش تباقي الذي اتخذتھ األمانة لتحدید مجاالت األنـش بالنھج االـس
 ،۲۰۱٥التي اعتمدتھا األمم المتحدة في عام  ۱۷أھداف التنمیة المستدامة الـ

د )(د  ــّدِ ــناعیة الوطنیة والدولیة المالئمة  وإذ یشـ ــیة والصـ على أھمیة المدّونات والمعاییر الھندسـ
والـقابـلة للتطبیق من أـجل نشـــــر التكنولوجـیا النووـیة بطریـقة ـمأموـنة وفي الوـقت المـناســـــب وبتكلـفة  

 مجدیة،

لنوویة أن تُشـــرك  بأنھ من المھّمِ للدول األعضـــاء التي تختار اســـتخدام القوى ا وإذ یســـلِّم  (ھـ) 
 باألھمیة القصـــوى التي تحظى بھا وإذ یقرُّ الجمھور في حوار یســـتند إلى العلوم ویتّســـم بالشـــفافیة؛ 

ــتھالل برامج جدیدة   ــاء التي تفكر في اس ــطة من جانب الجھات المعنیة للدول األعض ــاركة النش المش
ط ـلذـلك؛  ـما تـبذـلھ الوـكاـلة من جھود  الحظوإذ یللقوى النووـیة أو في توســـــیع البرامج الـقائـمة أو تخّطِ
 لتعزیز عملھا في مجال إشراك الجھات المعنیة واإلعالم العام؛  

ب -۱ بالجھود التي تبذلھا األمانة من أجل اـستحداث آلیات تكفل للدول األعـضاء المـشاركة في إعداد   یرّحِ
دات قید اإلع م المعلومات بشـأن المسـوَّ ع كذلكداد، منشـورات سـلسـلة الطاقة النوویة وتقاسـُ األمانة على  ویشـّجِ

تعراضـھا من  لة الطاقة النوویة واـس لـس ورات ـس مواصـلة العمل على توحید اإلجراءات المتَّبعة في صـیاغة منـش
ــألة إلى الدول   ــأن ھذه المس ــفافة في ھذا الصــدد وعلى تقدیم تقریر بش دة ومنھجیة وش ــاء عملیة موحَّ أجل إرس

 األعضاء؛

ع -۲ بین دقة توقیت المعلومات المتاحة أثناء عملیة النشــر، األمانة على تحـسـ  ویشــّجِ بتنقیح ھیكل  ویرّحِ
عسـلسـلة الطاقة النوویة،  األمانة على مواصـلة تطویر وثائق سـلسـلة الطاقة النوویة باعتبارھا مجموعة  ویشـّجِ

ــوح التنظیم، مع المحافظة على أن تظلَّ المجموعة ككّلٍ محدَّثة  منأكثر تكامالً   ــمول ووض ــم بالش الوثائق تتَّس
تعزیز إمكانیة  الواضـــح للوثائق األحدث والوثائق التي حلَّت محلَّھا وثائق أخرى، من أجل التحدیدعن طریق 

ھا؛  الوصول إلى محتویات ھذه الوثائق وتیسیر تصفحُّ

ب -۳ عبإتاحة موقع الوكالة اإللكتروني بجمیع لغات الوكالة الرسـمیة،  ویرّحِ األمانة على زیادة ما  ویشـّجِ
یتضــمنھ الموقع من محتویات مفیدة لواضــعي الســیاســات والخبراء الذین یشــاركون في أنشــطة الوكالة، مثل 

ر إمكانیة الوصـول إلى وثائق الوكالة اإلرشـادیة  مخ ططات الھیاكل التنظیمیة وأنشـطة أفرقة الخبراء، وأن تیسـِّ
 والتقنیة؛  
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ع -٤ ــّجِ ــعي إلى تحقیق أوجھ كفاءة في إعداد نظم المعلومات اإلداریة وإدارتھا، من  ویش الوكالة على الس
ــین إمكانیة الوصــول إلى ھذه األدوات وقواع ــیر وصــول أجل ضــمان تحس د البیانات في األجل الطویل وتیس

 الجمھور إلیھا، وتوقُّع االحتیاجات المتعلقة بتحدیث ھذه األدوات وصیانتھا في األجل الطویل؛

إلى األـماـنة أن تواصـــــل التـعاون مع المـبادرات اـلدولـیة، مـثل شـــــبـكة األمم المتـحدة المعنـیة   ویطـلب -٥
بادرة الطاقة المسـتدامة للجمیع، مع التشـدید على أھمیة االتصـاالت  إمكانیة التعاون مع م واسـتكشـافبالطاقة، 

 الشفافة الجاریة حول مخاطر ومزایا القوى النوویة في البلدان المشِغّلة والبلدان المستجدة؛

إلى األمانة أن تواصل التعاون مع المبادرات الدولیة مثل شبكة األمم المتحدة المعنیة بالطاقة،   ویطلب -٦
تحظى أنشـــطة بناء القدرات التي تضـــطلع بھا الوكالة في مجال تخطیط الطاقة باعتراف واســـع  أن لضـــمان

ة   داف التنمـی ة التي تُســـــھم في تحقیق أـھ ل المھـم ا من العواـم ارـھ اعتـب دة ـب ة األمم المتـح ل منظوـم النطـاق داـخ
 ؛۷المستدامة، وال سیما الھدف 

ع -۷ ــّجِ ــاء من خالل تبادل المعلومات عن الخبرات  على تعزیز التعاون المتبادل بین الدول األ ویشـ عضـ
ذات الصـلة فیما یتعلق ببرامج القوى النوویة، عن طریق منظمات دولیة من قبیل الوكالة  الممارسـاتوأفضـل 

الدولیة للطاقة الذریة، ووكالة الطاقة النوویة التابعة لمنظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصــادي، واإلطار 
 ون في مجال الطاقة النوویة، والرابطة النوویة العالمیة، والرابطة العالمیة للمشغلین النوویین؛الدولي للتعا

ع -۸ األمانة على مواصــــــلة العـمل مع وكالة الـطاقة النوویة الـتابـعة لمنظمة التعاون والتنمیة في  ویشـــــّجِ
وفي إعداد المنشـــورات   المیدان االقتصـــادي، على وجھ الخصـــوص، بشـــأن المســـائل المتعلقة ببناء القدرات

عن الوـكاـلة اـلدولـیة للـطاـقة اـلذرـیة مـثل الطبـعة المقبـلة من "الكـتاب األحمر" بشـــــأن  تصـــــدرالرئیســــــیة التي 
ف في الوقود   الیورانیوم: موارده وإنتاجھ والطلب علیھ، والمنشــور المعنون "الحالة واالتجاھات بشــأن التصــرُّ

 المستھلَك والنفایات المشعة"؛

ع  -۹ األمانة على التعاون مع المنظمات الصـــناعیة الوطنیة والدولیة ألغراض توحید المقاییس،  ویشـــّجِ
ــعھا IEC) واللجنة الدولیة للتقنیات الكھربائیة (ISOمثل المنظمة الدولیة لتوحید المقاییس ( )، فیما یتعلق بوضــ

نات   ة بشكل أفضل الحتیاجات الدول األعضاء؛الھندسیة والصناعیة المالئمة من أجل االستجاب والمعاییرللمدوَّ

بأن تواصـل األمانة اسـتكشـاف فرص التآزر بین أنشـطة الوكالة (بما فیھا المشـروع الدولي   ویوصـي -۱۰
المعني بالمفاعالت النوویة ودورات الوقود النووي االبتكاریة (مشـروع إنبرو)) واألنشـطة التي تُنفَّذ في إطار 

ت تتصـل بالتعاون الدولي في االسـتخدامات السـلمیة للطاقة النوویة، واألمان، أخرى في مجاال دولیةمبادرات 
ــلة باألمن، ویدعم، على وجھ الخصـــوص، التعاون فیما بین   ــائل المتصـ ــار وغیرھا من المسـ ومقاومة االنتشـ

نوویة  مشـــروع إنبرو والمحفل الدولي للجیل الرابع من المفاعالت واإلطار الدولي للتعاون في مجال الطاقة ال
والمبادرة الصـــناعیة النوویة المســـتدامة األوروبیة، والمفاعل التجریبي الحراري النووي الدولي فیما یتصـــل  

 بنظم الطاقة النوویة االبتكاریة والمتقدمة؛

۱۱-  ً ا ة   ویحیط علـم ة النووـیة في مـجاالت البنـی اـنة مع اإلـطار اـلدولي للتـعاون في مـجال الـطاـق بتـعاون األـم
یة، والمرحلة الختامیة من دورة الوقود النووي، وسـالسـل التنفیذ المسـتدامة، وكذلك في مجال األسـاسـیة النوو

 والمتوسطة الحجم أو النمطیة؛ الصغیرة المفاعالت 
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األمانة على مـساعدة الدول األعـضاء باـستمرار في تعزیز وعي وفھم الجمھور لالـستخدامات   ویـشّجع -۱۲
النوویة، بما في ذلك عن طریق نشـــر تقاریر عن إشـــراك األطراف المعنیة واإلعالم العام،   للطاقةالســـلمیة 

 فضالً عن تنظیم المؤتمرات واالجتماعات التقنیة وحلقات العمل من بین آلیات أخرى.

۳- 
 دورة الوقود النووي والتصّرف في النفایات

 ،إنَّ المؤتمر العام 

تزاید عدد الطلبات الواردة من الدول األعضـــاء للحصـــول على المشـــورة بشـــأن  إذ یالحظ (أ) 
ــأن التعدین والمعالجة من أجل اإلنتاج المأمون واآلمن والفعال  ــاف موارد الیورانیوم وبشــ ــتكشــ اســ

بأھمیة المســاعدة التي تقدمھا الوكالة في ھذا   وإذ یُقرُّ بیئي إلى أدنى حّد، للیورانیوم مع تقلیص األثر ال
 المیدان،

فَة أو الثانویة، في حین  وإذ یالحظ (ب)  ضـرورة  یبرزأھمیة تحدید موارد الیورانیوم غیر المكتشـَ
 دعم استصالح مناجم الیورانیوم في إطار برنامج نووي مستدام،

ب (ج)  لذي أحرزتھ األمانة صــوب إنجاز مشــروع مصــرف الوكالة للیورانیوم  بالتقدُّم ا وإذ یرّحِ
الضــعیف اإلثراء، في أوســكمان بكازاخســتان، وعلى وجھ التحدید، بتنفیذ عملیة اقتناء ممتثلة لقواعد  
الشـراء الخاصـة باألمم المتحدة فیما یخصُّ اقتناء الیورانیوم الضـعیف اإلثراء، مما أتاح إبرام عقدین  

 رانیوم الضعیف اإلثراء للمصرف؛  لتورید الیو

ــعیف اإلثراء في  وإذ یالحظ (د)  ــمون من الیورانیوم الضـ ــیر عمل االحتیاطي المضـ ــاً سـ أیضـ
ــتمل على  ــعیف اإلثراء تحت   ۱۲۰أنغارســـك باالتحاد الروســـي، والذي یشـ طناً من الیورانیوم الضـ

ــراف الوكالة،  ــمونة، وإذ یدركإش ــمُّ قرابة  توفر إمدادات الوقود األمریكیة المض ــرف یض وھي مص
طناً من الیورانیوم الضـــعیف اإلثراء، لمواجھة حاالت تعطل اإلمدادات في البلدان التي تعكف  ۲۳۰

 على تنفیذ برامج نوویة مدنیة سلمیة،

یھ التـصرف بفعالیة في الوقود المـستھلك والنفایات المـشعة   وإذ یقرُّ  (ھـ)  بالدور الذي ینبغي أن یؤّدِ
بأنَّھ في حین ینبغي أن تتخلص   وإذ یقرُّ رض أعباء ال داعي لھا على األجیال المقبلة، من أجل تالفي ف

كل دولة عضـو من النفایات المشـعة التي تنتجھا، فإنَّھ یجوز في أحوال معینة دعم التصـرف المأمون 
أن والفعال في الوقود المســتھلك والنفایات المشــعة عن طریق عقد اتفاقات فیما بین دول أعضــاء بـشـ 

ــتفید منھا جمیعھا،  ــتخدام المرافق الكائنة في إحداھا لكي تسـ ــِدّداسـ على أھمیة معاییر األمان  وإذ یشـ
تھلك   عة والوقود المـس ألة فیما یتعلق بالتصـرف في النفایات المـش أن ھذه المـس الصـادرة عن الوكالة بـش

 وعلى مزایا التعاون الوثیق مع المنظمات الدولیة المعنیة،

دوإذ  (و)  ف الفعّال في الوقود المـستھلك، وھو ما قد یـشمل بالنـسبة   یؤّكِ الحاجة إلى ـضمان التـصرُّ
ف الفعّال في النفایات المشـعّة،   لبعض الدول األعضـاء إعادة المعالجة وإعادة التدویر، وكذلك التصـرُّ

الدور   ؤِكّدوإذ یبما في ذلك نقلھا وإخراجھا من الخدمة واـستـصالحھا بأـسلوب مأمون وآمن ومـستدام، 
المھم الذي تؤدیھ العلوم والتكنولوجیا في مواجھة ھذه التحدیات بـصورة مـستمرة، وال ـسیما من خالل 

 االبتكارات،
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ب (ز)  ــِّ ــال التخلص الجیولوجي العمیق من الوقود النووي   وإذ یرح ــدُّم المحرز في مج ــالتق ب
حاجة إلى أن تقیِّم الدول األعضــاء وتدیر  كذلك بال وإذ یُقرُّ المســتھلك والنفایات القویة اإلشــعاع معاً، 

ــتھلَك،   ــعّة والوقود المس ف في النفایات المش ــرُّ االلتزامات المالیة الالزمة لتخطیط وتنفیذ برامج التص
 بما في ذلك التخلُّص منھما،

لّط الضـوء (ح)  تھلك   وإذ یـس ف في الوقود المـس على تنظیم األمانة للمؤتمر الدولي المعني بالتصـرُّ
ج عن مفاعالت القوى النوویة: التعلم من الماضي وتمكین المستقبل، الذي ُعقد في حزیران/یونیھ  النات

۲۰۱۹، 

بالجھود المتواصــلة والتقدُّم الجیِّد الذي أُحِرز في موقع فوكوشــیما داییتشــي، حســبما  وإذ یقرُّ  (ط) 
في الوقت   وإذ یالحظ ،۲۰۱۸أُفید بھ في اســــتعراض فوكوشــــیما الرابع الذي عقدتھ الوكالة في عام 

ة واالســـــتصـــــالح البیئي   ھ اإلخراج من الخـدـم دة التي ال تزال تواـج ة والمعـق اـم ات الـھ ھ التحـدـی ذاـت
ف في النفایات المشعّة،  والتصرُّ

ة في ـعدد مرافق دورة الوقود   وإذ یُقرُّ  (ي)  ادة المتوقـع ة، والزـی اعالت المغلـق د ـعدد المـف أنَّ تزایـُ ـب
الیب وتقنیات مناـسبة لإلخراج من النووي والمرافق البحثیة ا لمغلقة، یزیدان من الحاجة إلى وضـع أـس

ــعة التي تنتج عن إخراج   ــكال النفایات المشـ ف في جمیع أشـ ــرُّ ــتصـــالح البیئي والتصـ الخدمة واالسـ
م الدروس   المرافق من الـخدمة والمـمارســـــات الموروثة والحوادث اإلشــــــعاعـیة أو النوویة، وتـقاســـــُ

 ،المستفادة في ھذا الصدد

ب (ك)  باســتھالل مشــروع الوكالة الجدید المعنون "الحالة العالمیة ألنشــطة اإلخراج من  وإذ یرّحِ
 الخدمة"،  

ــید (ل)  ــھام في دعم التخلُّص المأمون واآلمن والفعّال من  وإذ یش ــلة لإلس بجھود األمانة المتواص
المـصادر المختومة المھَملة داخل حفر الـسبر، بناء على خبرات مـستمدة من الدول األعـضاء المھتمة، 

ه  والتي  بالتمویل الكندي الذي أتاح االضـطالع بالمـشاریع التجریبیة للتخلُّص داخل حفر الـسبر  وإذ ینِوّ
 یجري تنفیذھا في غانا والفلبین ومالیزیا،

ب (م)  بزیادة االـستعانة ببعثات اـستعراض النظراء الموفدة في إطار خدمة االـستعراض   وإذ یرّحِ
ــتھلك وبرامج اإلخراج من الخدمة   ــعة والوقود المسـ ــرف في النفایات المشـ المتكاملة المتعلقة بالتصـ

عواالسـتصـالح (خدمة "أرتمیس")،  الدول األعضـاء على االسـتفادة بشـكل أكبر من الخدمات   ویشـّجِ
 التي تقّدمھا الوكالة،

بأھمیة تقدیم المـساعدة إلى الدول األعـضاء المھتمة بإنتاج الیورانیوم في مجال استحداث وصون  یـسلِّم  -۱
حة وتنمیة من خالل التكنولوجیا المالئمة والبنیة األسـاسـیة المالئمة وإشـراك أصـحاب المصـل مسـتدامةأنشـطة 

 الموارد البشریة الماھرة؛

ع -۲ وغ وثیقة إرشــادیة مع نھج متدّرج للبلدان التي تفكر أو تســتّھل برامج إنتاج   ویشــّجِ الوكالة على صــَ
، اســـــتـناداً إلى تحلـیل وترویج اـلدراـیة العملـیة والمـعارف االبتـكارـیة المتصــــــلة ـبالجواـنب البیئـیة من الیورانیوم 

عاـستكـشاف الیورانیوم وتعدینھ واـستـصالح المواقع؛  الدول األعـضاء المھتمة على اـستخدام بعثات فریق  ویـشّجِ
 ؛تقییم مواقع إنتاج الیورانیوم التي تدعم الدول األعضاء في ھذا المجال



GC(63)/RES/DEC(2019) 
 

۸۸ 

لوك   ویرِحّب -۳ ز قدرات الدول األعضـاء في مجال نمذجة ـس طة تعّزِ بجھود األمانة في االضـطالع بأنـش
مة، في ظروف الحوادث والتنبؤ بذلك السلوك وتحسین فھمھ؛ بأنواعھالوقود النووي،   الحالیة والمتقّدِ

ــّجع -٤ ــاء المھتمة في تحلیل التحدیات ال ویشــ ــاعدة الدول األعضــ تقنیة التي قد تعوق األمانة على مســ
 التشغیل المستدام لمرافق دورة الوقود النووي، مثل قضایا إدارة التقاُدم؛

ع -٥ ّجِ تھلك بعد  ویـش األمانة على تحلیل التحدیات التقنیة المحتملة التي قد تؤثر في قابلیة نقل الوقود المـس
 ؛الطویلالخزن 

ع -٦ ٍم بما تتَّخذه من إجراءات فیما یتعلق ببدء تشغیل  األمانة على أن تبقي الدول األعضاء على عل ویشّجِ
الیورانیوم الضـعیف اإلثراء، وأن تتَّبع أثناء مرحلة تشـغیل المصـرف المعاییر التي ُوضـعت في عام  مصـرف
 بشأن تحدید مدى أھلیة الطلبات المقدَّمة للحصول على الیورانیوم الضعیف اإلثراء؛   ۲۰۱۰

ع -۷ الدول األعضـاء المھتمة حول وضـع نُُھج متعددة األطراف إزاء دورة  على إجراء نقاش بین  ویشـّجِ
الوقود النووي، بما في ذلك ما یمكن إرســاؤه من آلیات لضــمان إمدادات الوقود النووي وما یمكن وضــعھ من 

ــائل ینبغي أن یجري   للمرحلةمخططات  ــلیم بأن أي نقاش حول ھذه المســ الختامیة من دورة الوقود، مع التســ
ــاء في تطویر بطریقة  ــفافة، وأن یحترم حقوق كل من الدول األعض ــاملة لجمیع المعنیین وش غیر تمییزیة وش

 قدراتھا الوطنیة؛

ز جھودھا المتعلقة بدورة الوقود وبالتصرف في الوقود المستھلَك   ویطلب -۸ إلى األمانة أن تواصل وتعّزِ
فِّذ برامج مالئمة، وفق معاییر األمان المشـــعة، وأن تســـاعد الدول األعضـــاء، على أن تضـــع وتن والنفایات

 واإلرشادات األمنیة ذات الصلة؛

ع -۹ األـماـنة على تعزیز تـباُدل المعلوـمات من أـجل تحســـــین تـكاـمل النُُھج المتبـعة إزاء المرحـلة  ویشـــــّجِ
ف  الختامیة من دورة الوقود، والتي تؤثر في معالجة الوقود المـستھلك ونقلھ وخزنھ وإعادة تدویره وفي الت ـصرُّ

على ســـبیل المثال من خالل تنســـیق مشـــاریع البحوث، وكذلك توفیر مزید من المعلومات  وذلكفي النفایات، 
ف فیھا تمھیداً   بشـأن تصـمیم وتشـیید وتشـغیل وإغالق المرافق المعنیة بالتخلص من النفایات المشـعة وبالتصـرُّ

ول التي تـستھلُّ برامج للقوى النوویة، على وـضع للتخلُّص منھا، ومن ثمَّ مـساعدة الدول األعـضاء، بما فیھا الد
 وتنفیذ برامج تخلص مالئمة، وفق معاییر األمان واإلرشادات األمنیة ذات الصلة؛

ع -۱۰ ــِجّ ــرف في الوقود   ویش ــأن "حالة واتجاھات التص ــطتھا بش ــطالع بأنش ــلة االض األمانة على مواص
قاریر عن األرصـدة العالمیة من النفایات المشـعة المسـتھلك والنفایات المشـعة" عن طریق نشـر سـلسـلة من الت

ــتھلكوالوقود  ف فیھا، بالتعاون مع وكالة الطاقة النوویة التابعة   المســ ــرُّ وعن ترتیبات التخطیط المتقّدم للتصــ
 لمنظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي والمفوضیة األوروبیة؛

ع -۱۱ الـصادرة عن الوكالة وكذلك التعاون الوثیق مع المنظمات  على مواـصلة تعزیز معاییر األمان  ویـشّجِ
الدولیة واإلقلیمیة، على ســبیل المثال من خالل نظام المعلومات الخاص بالوقود المســتھلك والنفایات المشــعة،  

 ) (أداة المعلومات الخاصة بالوقود المستھلك والنفایات المشعة)؛SWIFTالمشتركة سویفت ( اإلبالغوأداة 

إلى الوكالة أن تُعدَّ، من خالل قسـم اإلخراج من الخدمة واالسـتصـالح البیئي، وثائق إرشـادیة   ویطلب -۱۲
بشــــأن اإلخراج من الخدمة وخطط عمل لدعم أنشــــطة اإلخراج من الخدمة، بُغیة تعزیز االضــــطالع بھذه  



GC(63)/RES/DEC(2019) 
 

۸۹ 

ئق اإلرشادیة باالستناد  مأمون وآمن وكفؤ ومستدام، وتیسیر االستعراض المنھجي لھذه الوثا نحواألنشطة على 
 إلى أحدث التطورات، حسب االقتضاء؛

ع -۱۳ األمانة على وضــع توصــیات بشــأن إرســاء عوامل تمكین عملیة فیما یخصُّ تعریف الحالة   ویشــّجِ
الـضوابط واإلدارة الطویلة األجل ألغراض اإلخراج من الخدمة والمواقع الملوثة، بما في ذلك   ووـضعالنھائیة 

 لقة بإیضاح االمتثال وإشراك الجھات المعنیة؛الجوانب المتع

الوكالة على مواـصلة تعزیز أنـشطتھا في مجال االـستـصالح البیئي، بالتعاون الوثیق مع إدارة   ویـشّجع -۱٤
 النوویین؛ واألمناألمان 

ع -۱٥ األمانة على مواصلة الترویج الستعراضات النظراء في إطار خدمة أرتمیس، مع شرح فوائد   ویشّجِ
ه الخدمة كوـسیلة لتشجیع الدول األعضاء على دعوة استعراضات النظراء المذكورة عند االقتضاء، ویطلب  ھذ

إلى األـماـنة أن تواصـــــل تحســـــین فـعالـیة ـھذه الـخدـمة وكـفاءتـھا، بـما في ذـلك البعـثات المشـــــترـكة بین ـخدـمة 
ــیق والتعاون ــات الرقابیة المتكاملة وخدمة "أرتمیس"، من خالل التنسـ ــتعراضـ بین إدارة الطاقة النوویة   االسـ

 ؛النوویینوإدارة األمان واألمن 

ف في المخلّفات/النفایات   ویدعم  -۱٦ ــرُّ ــات في مجال التصـ ــل الممارسـ ــاء في اعتماد أفضـ الدول األعضـ
الـناتـجة عن المواد المشـــــعـّة الموجودة في البیـئة الطبیعـیة (بـما في ذـلك تـحدـید المخزون، وإـعادة االســـــتـخدام،  

، وخیارات التخلُّص) والسـتصـالح المواقع الملّوثة بمواد مشـعّة موجودة في الطبیعة،  والخزنیر، وإعادة التدو
ب باضـــطالع الوكالة بتنظیم المؤتمر الدولي المعني بالتصـــرف في المواد المشـــعة الموجودة في البیئة   ویرّحِ

 نا، النمسا؛في فیی ۲۰۲۰الطبیعیة في قطاع الصناعة المعتزم عقده في تشرین األول/أكتوبر 

ع -۱۷ ــّجِ ــادر   ویش ف الفعَّال في المص ــرُّ ــطلع بھا دعماً للتص ــطة التي تض الوكالة على زیادة تعزیز األنش
ــعّة  ف في المصــادر   المختومةالمش ــتحداث مراكز تقنیة مؤھَّلة للتصــرُّ المھَملة، من خالل جملة أمور منھا اس

یز المعلوـمات اـلداعـمة عن التخلُّص داـخل حفر  المشــــــعة المختوـمة المھمـلة وـبذل جھود تـعاونـیة من أـجل تعز
عة المختومة المھَملة في  عّة المختومة المھَملة، بُغیة تعزیز أمان وأمن المصـادر المـش بر من المصـادر المـش الـس

 األمد البعید.

٤- 
 مفاعالت البحـوث

 ،إنَّ المؤتمر العام 

ر (أ)  بتحویل قلب مفاعل البحوث النیوتروني المـصغَّر في جمھوریة نیجیریا من اـستخدام   إذ یذّكِ
وقود الیورانیوم الـشدید اإلثراء إلى وقود الیورانیوم الـضعیف اإلثراء، وبإزالة وقود الیورانیوم الـشدید  

الوكالة ، وھو العمل الذي أنجزتھ الـصین والوالیات المتحدة و۲۰۱۸اإلثراء من ذلك المفاعل في عام 
والبلد المضـیف نیجیریا، بمسـاعدة تقنیة و/أو مالیة و/أو عینیة من الوالیات المتحدة والمملكة المتحدة  

 والجمھوریة التشیكیة واالتحاد الروسي والنرویج والصین.

ـباـلدور اـلذي یمكن أن تؤدـیھ مـفاعالت البحوث، إذا جرى تشـــــغیلـھا بطریـقة ـمأموـنة  وإذ یقرُّ  (ب) 
ة واسـتُخدمت اسـتخداماً جیداً، في برامج العلوم والتكنولوجیا النوویة الوطنیة واإلقلیمیة  وآمنة وموثوق
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والـدولیـة، بمـا في ذلـك دعم البحـث والتطویر في مجـاالت العلوم النیوترونیـة، واختبـارات الوقود  
 والمواد، والتعلیم والتدریب،

ــید (ج)  مھ ل وإذ یشـ ــل الذي تقّدِ تنفیذ وترویج مخطط المراكز الدولیة  باألمانة على الدعم المتواصـ
لِّم القائمة على مفاعالت البحوث،  بكة تعاونیة خاصـة بمراكز االمتیاز الدولیة القائمة   وإذ یـس اء ـش بإنـش

 على مفاعالت البحوث،

إلى األمانة أن تواـصل جھودھا، بالتـشاور مع الدول األعـضاء المھتمة، لالـستفادة من مفاعالت  یطلب -۱
ة في تنفیذ أنشطة الوكالة في مجال العلوم والتكنولوجیا النوویة، بما فیھا تطبیقات القوى النوویة،  القائم البحوث

في الدول األعضـــاء، بھدف تعزیز البنیة األســـاســـیة، بما یشـــمل األمان واألمن، وتعزیز العلوم والتكنولوجیا  
 والھندسة، بما في ذلك بناء القدرات؛

ع -۲ توطید التعاون وإقامة الشــبكات على الصــعیدین اإلقلیمي والدولي، بما األمانة على مواصــلة  ویشــِجّ
 نطاق الوصول إلى مفاعالت البحوث، مثل أوساط المستخدمین الدولیین؛ توسیعیكفل 

ع -۳ ــِجّ ر في تطویر أو تركیب أول مفاعل بحوث   ویشــ ــاء التي تفّكِ األمانة على أن تُطلع الدول األعضــ
تلك المفاعالت من حیث االســــتخدام، والفعالیة من حیث التكلفة، بما في ذلك  لدیھا على المســــائل المتصــــلة ب

ار، والتصـّرف في النفایات،   ؤولیة النوویة، ومقاومة االنتـش املة، واألمان واألمن، والمـس تطبیق الضـمانات الـش
ــاعد متَّخذي  ــاریع المفاعالت الجدیدالقراراتوأن تسـ ــي قُدماً في مشـ ة بطریقة  ، بناء على الطلب، على المضـ

ــاریع مفاعالت البحوث، وعلى  ــعتھا الوكالة لمشـ ــتناداً إلى االعتبارات والمعالم المحدَّدة التي وضـ منھجیة اسـ
 أساس خطط استراتیجیة متینة وقائمة على االستخدام؛

األمانة على مواـصلة تقدیم إرـشادات بـشأن جمیع جوانب دورة عمر تـشغیل مفاعالت البحوث،   ویحثُّ  -٤
وضع برامج إدارة التقادم في مفاعالت البحوث الجدیدة واألقدم على السواء، بغیة ضمان مواصلة   بما في ذلك

إدخال تحســــینات على األمان والموثوقیة والتشــــغیل المســــتدام الطویل األجل، واســــتدامة إمدادات الوقود  
اعدة من المسـتھلكین  واسـتكشـاف خیارات للتصـرف بفعالیة وكفاءة في الوقود المسـتھلك والنفایات، وإرسـاء ق

 المطَّلعین وبناء قدراتھم في الدول األعضاء التي تُخرج مفاعالت البحوث من الخدمة؛

ه  -٥ ــیة النوویة فیما یخصُّ مفاعالت البحوث، التي   وینّوِ ــاســ ــتعراض المتكامل للبنیة األســ بخدمة االســ
راً، وأوفدت في إطارھا بعثتین إلى نیجیریا وفیی الوكالةأطلقتھا  عت نام، مؤخَّ الوكالة على مواـصلة تقدیم   ویـشّجِ

 ھذه الخدمة إلى الدول األعضاء المھتمة؛ 

ه  -٦ عبإجراء بعثة في إطار خدمة تقییمات تشـغیل وصـیانة مفاعالت البحوث في بنغالدیش،  ویُنّوِ   ویشـّجِ
 على مواصلة استخدام ھذه الخدمة التي تقدمھا الوكالة؛ األعضاءالدول 

ــلِّم مع   -۷ ــاركة األمانة في الترویج لمخطط مراكز الوكالة الدولیة القائمة على مفاعالت  التقدیرویس بمش
ــدالبحوث،  ــمیة،  ویناش ــاء الراغبة التقدم بطلب التس عالدول األعض ــِجّ ــماة بالفعل والمرافق  ویش المرافق المس

ى مـفاعالت البحوث أو من على التـعاون من خالل شـــــبـكة مراكز االمتـیاز اـلدولـیة الـقائـمة عل المتوقـعةالفرـیدة 
 خالل غیرھا من الشبكات الدولیة وبرامج البحوث بشأن األنشطة التي تھتم بھا الدول األعضاء في الوكالة؛

ع -۸ ــّجِ ــتناداً إلى مفاعالت  ویشـ ــلة تعزیز جھودھا الرامیة إلى دعم بناء القدرات اسـ األمانة على مواصـ
ع فیھ البحوث، بما في ذلك مشــروع مختبر المفاعالت عل ى شــبكة اإلنترنت التابع للوكالة، والذي یمكن التوســُّ

 الھادئ، وأوروبا، وأفریقیا؛ والمحیطفي مناطق آسیا 

األمانة مواصــلة دعم البرامج الدولیة التي تعمل على تقلیص االســتعماالت المدنیة للیورانیوم   ویناشــد -۹
ــت ــبیل المثال من خالل اسـ حداث وقود یورانیوم منخفض اإلثراء وعالي الشـــدید اإلثراء إلى أدنى حد، على سـ
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ً من النــاحیتین التقنیــة   الكثــافـة وتـأھیلــھ الســـــتخــدامـھ في مفــاعالت البحوث، حیثمــا یكون التقلیص مجــدیـا
 واالقتصادیة؛

٥- 
 تشغیل محطات القوى النوویة

 ،إنَّ المؤتمر العام 

د (أ)  ــّدِ ــفتھا محفالً دولی�ا لتبادل المعلومات  إذ یشــ على الدور الجوھري الذي تؤدیھ الوكالة بصــ
والخبرات بشــــأن تشــــغیل محطات القوى النوویة والتحســــین المســــتمر لھذا التبادل فیما بین الدول  

 األعضاء المھتمة،

القائمة، بالنسبة  األھمیة المتزایدة للتـشغیل الطویل األجل لمفاعالت القوى النوویة  وإذ یالحظ (ب) 
ــاء،  ــغیل   وإذ یُبرزإلى بعض الدول األعضـ ــتفادة من عملیات التشـ ــم الدروس المسـ الحاجة إلى تقاسـ

ــمل جوانب األمان، لفائدة البرامج الجدیدة التي یمكن أن تنطوي على محطات  الطویل األجل، بما یشـ
 عاماً، ٦۰للقوى النوویة قادرة على العمل لمدة تزید على 

دوإذ  (ج)  على أھمیة توافر الموارد البشریة الكافیة لضمان جملة أمور منھا التشغیل المأمون  یشّدِ
الـحاـجة المتزاـیدة، حول الـعالم، لوجود   وإذ یالحظواآلمن والرـقاـبة الفـعاـلة على برامج القوى النووـیة، 

بین ومؤھَّلین لتنفیذ األنشـطة المتصـلة بالطاقة النوویة أثناء مراحل  التشـیید واإلدخال في موظفین مدرَّ
الخدمة والتـشغیل، بما في ذلك التـشغیل الطویل األجل، وتحـسین األداء، والتـصرف الفعال في النفایات  
تھلك، واإلخراج من الخدمة، من خالل التركیز على االرتقاء بالبرامج التدریبیة   عة والوقود المـس المـش

 الخاصة بالمنظمات المشغّلة إلى المستوى األمثل،

ه  (د)  ل محـطات القوى   وإذ ینّوِ ات تشـــــغـی ل التقني المعني بعملـی اـم اـعات الفریق الـع بتنظیم اجتـم
 النوویة،

ــغیل   یطلب إلى -۱ ــاء المھتمة من أجل تعزیز التمیز في تشـ األمانة أن تروج للتعاون بین الدول األعضـ
 محطات القوى النوویة بطریقة مأمونة وآمنة وكفؤة ومستدامة،

ي تضـطلع بھ األمانة في مجاالت القیادة والنظم اإلداریة وضـمان الجودة ومراقبتھا بالعمل الذ ویسـلم  -۲
ــطة، بما في ذلك عندما تكون محطات القوى   ــناعة النوویة ودورة الحیاة الكاملة للمرافق واألنش في قطاع الص

 النوویة في حالة إغالق دائم أو في طور اإلخراج من الخدمة؛

صـــل ھذا العمل من خالل تقاســـم الخبرات وتحدید أفضـــل الممارســـات األمانة أن توا ویطلب إلى -۳
والترویج لھا، وبمراعاة أنشـطة مراقبة الجودة المتصـلة بعملیات التشـیید النووي وصـنع المكونات والتعدیالت  

 فیما یتصل بقضایا الصالحیة للخدمة واالعتماد المستقل للتدریب النووي؛

ھا للدول األعـضاء المھتمة، ال ـسیما من خالل تعزیز معارف تلك  إلى األمانة أن تواـصل دعم ویطلب -٤
 الدول وخبراتھا وقدراتھا في إدارة التقادم وإدارة أعمار تشغیل المحطات؛  

ع -٥ الوكالة على دعم الدول األعـضاء المھتمة في أنـشطتھا لتحـسین تـشغیل محطات القوى النوویة   ویـشِجّ
 القائمة تشغیالً آمناً ومأموناً واقتصادیاً طوال كامل عمرھا التشغیلي؛



GC(63)/RES/DEC(2019) 
 

۹۲ 

الوكالة على تقدیم المزید من  ویـشجعباالھتمام المتزاید بتطبیق نظم األجھزة والتحكم المتقدمة،  ویـُسلِّم  -٦
عم للدول األعضاء المھتمة؛ عن طریق تقاسم أفضل الممارسات واالستراتیجیات المستخدمة في تبریر نظم  الد

األجھزة والتحكم التجاریة والـصناعیة الخاـصة بتطبیقات محطات القوى النوویة وجوانب األجھزة والتحكم في 
 لتي یتعیّن حلّھا في ھذا المجال؛ھندسة العوامل البشریة، والمستخدمة كذلك لمناقشة التحدیات والقضایا ا

بالحاجة إلى مواصــلة تعزیز الدعم للوصــالت البینیة القائمة بین الشــبكات الكھربائیة ومحطات  ویُقرُّ  -۷
بأن تتعاون األمانة بشـأن ھذه   ویوصـيالقوى النوویة، وموثوقیة الشـبكات الكھربائیة، واسـتخدام میاه التبرید، 

 تي لدیھا محطات قوى نوویة عاملة؛المسائل مع الدول األعضاء ال

ع -۸ األمانة على تحدید أفضــل الممارســات والدروس المســتفادة بشــأن المســائل المتعلقة بالشــراء   ویشــّجِ
وسـالسـل اإلمداد والھندسـة والمسـائل ذات الصـلة في سـیاق تنفیذ المشـاریع الھندسـیة النوویة الكبیرة والكثیفة  

مارسـات والدروس ونشـرھا من خالل المنشـورات واألدوات المتاحة على رأس المال، وعلى الترویج لھذه الم
 اإلنترنت بشأن إدارة سالسل اإلمداد النوویة؛

ع -۹ لة في المجال النووي في الدول األعضــــاء على تقاســــم خبراتھا   ویشــــّجِ المنظمات المالكة/المشــــغِّ
جراءات المتخذة بعد حادث فوكوـشیما داخل  ومعارفھا فیما یتعلّق باألـسالیب واالـستراتیجیات الخاـصة بتنفیذ اإل

 محطات القوى النوویة؛

ع -۱۰ األمانة على تحلیل الوضـــع الحالي والتحدیات المســـتقبلیة فیما یتعلق بالموارد البشـــریة في  ویشـــّجِ
بمجال صـناعة الطاقة النوویة،  أن إدارة المعارف النوویة وتنمیة الموارد البـشریة:   ویرّحِ بالمؤتمر الدولي بـش

 .۲۰۲۰التحدیات والفرص، المزمع تنظیمھ في موسكو في حزیران/یونیھ 

٦- 
 أنشطة الوكالة بشأن تطویر التكنولوجیا االبتكاریة في مجال القوى النوویة

 ،إنَّ المؤتمر العام 

ر (أ)  شـــــأن أنشــــــطة الوـكاـلة في مـجال تطویر التكنولوجـیا النووـیة  بقراراـتھ الســـــابـقة ب إذ ـیذّكِ
 االبتكاریة،

التقدم المحرز في عدد من الدول األعـضاء بـشأن تطویر تكنولوجیات نظم الطاقة  وإذ یالحظ (ب) 
النووـیة االبتـكارـیة واإلمـكاـنات التقنیـّة واالقتصـــــادـیة الـعالـیة التي ینطوي علیـھا التـعاون اـلدولي على 

ــلِّطلتكنولوجیات، تطویر تلك ا ــوء على الحاجة إلى االنتقال من مرحلة البحث والتطویر   وإذ یسـ الضـ
 واالبتكار إلى مرحلة التكنولوجیا المثبتة،

بأھمیة التشـجیع على بذل مزید من التعاون الدولي في مجال إجراء البحوث بشـأن  وإذ یسـلِّم  (ج) 
مة ونظم الطاقة النوو  یة البدیلة غیر الكھربائیة وتطبیقاتھا،التكنولوجیات النوویة المتقّدِ

أنَّ العضــــویة في مشــــروع الوكالة الدولي المعني بالمفاعالت النوویة ودورات   وإذ یالحظ (د) 
 ٤۱عضــواً، بما في ذلك  ٤۲الوقود النووي االبتكاریة (مشــروع إنبرو) قد وصــلت إلى ما مجموعھ  

بأن تنســیق األنشــطة المتصــلة   إذ یســلِّم ة، ودولة عضــواً في الوكالة فضــالً عن المفوضــیة األوروبی
 بمشروع إنبرو یتحقق من خالل برنامج الوكالة ومیزانیتھا وخطة البرامج الفرعیة لمشروع إنبرو،
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ــأن   وإذ یالحظ (ھـ)  ة بشـــ ــاء المھتمـّ دول األعضـــ ا بین اـل اون فیـم ة تحفز التـع اـل ــاً أنَّ الوـك أیضـــ
ـقة  تكنولوجـیات ونُھج ابتـكارـیة مخـتارة في مـجال ال قوى النووـیة من خالل المشـــــاریع البحثـیة المنســـــَّ

 ومشاریع إنبرو التعاونیة،

د أنـشطة في مجاالت الـسیناریوھات   وإذ یالحظ (و)  أنَّ خطة البرامج الفرعیة لمـشروع إنبرو تحّدِ
،  العالمیة واإلقلیمیة للطاقة النوویة واالبتكارات في میدان التكنولوجیا النوویة والترتیبات المؤســســیة

وفي ھذا المجال، نشـر التقریر النھائي لمشـروع إنبرو التعاوني المعنون "تعزیز الفوائد المسـتمدة من 
االبتكار في تكنولوجیات الطاقة النوویة من خالل التعاون فیما بین البلدان"، ونجاح اـستكمال مـشاریع 

ویة المســــتدامة عالمیاً،  تعاونیة رئیســــیة منھا مشــــروع خرائط الطریق لالنتقال إلى نظم الطاقة النو
 ومشروع التقییم المقارن لخیارات نظم الطاقة النوویة،  

ــروع إنبرو وإذ یالحظ (ز)  ــاء المھتّمة من أجل  أنَّ نطاق مش ــطة لدعم الدول األعض ــمل أنش یش
وضـــع اســـتراتیجیات وطنیة طویلة األمد من أجل طاقة نوویة مســـتدامة وما یتصـــل بذلك من اتخاذ  
ــتخدام منھجیة  ــمل تقییمات نظم الطاقة النوویة باس ــر نظم الطاقة النوویة، بما یش ــأن نش القرارات بش

ب  ك  إنبرو، ومحفـل إنبرو للحوار، والتـدرـی ة، بمـا في ذـل ة النووـی اإلقلیمي على نمـذجـة نظم الطـاـق
 السیناریوھات التعاونیة،

أنَّ مشـــــروع إنبرو یعكف على اســـــتـحداث ـخدـمة ـجدـیدة بعنوان ـخدـمة "اـلدعم   وإذ یالحظ (ح) 
ــتكمل  التحلیلي لتعزیز اســـتدامة الطاقة النوویة"، لتقدیمھا إلى الدول األعضـــاء المھتمة، وأنَّھ قد اسـ

 قریر الذي یصف ھذه الخدمة،صیاغة الت

بأنَّ ھناك عدداً من الدول األعضــاء التي تخطط لترخیص وتشــیید وتشــغیل نماذج  وإذ یقرُّ  (ط) 
أولیة أو إیضــــاحیة لنظم نیوترونیة ســــریعة ومفاعالت مرتفعة الحرارة ومفاعالت تجریبیة حراریة  

ة خال ارـی ة االبتـك امـل اعالت والنظم المتـك ة وغیر ذـلك من المـف ة، نووـی ادـم آخر   وإذ یالحظل العقود الـق
دة بــالملح  التطورات التكنولوجیــة في مجــال المفــاعالت العــاملــة بوقود الملح المصـــــھور أو المبرَّ

ادل   وإذ یشـــــّجعالمصـــــھور،  ة لتـب اـفل دولـی اـحة مـح ة على تحفیز ـھذه التطورات من خالل إـت اـن األـم
ة في تطو ــاء المھتمـّ ة تراعي تعزیز المعلوـمات، ومن ثمَّ دعم اـلدول األعضـــ یر تكنولوجـیات ابتـكارـی

 األمان ومقاومة االنتشار واألداء االقتصادي،

ــید -۱ بالمدیر العام وباألمانة لما قاما بھ من أعمال اســتجابةً لقرارات المؤتمر العام ذات الصــلة، وال  یُش
 سیما النتائج التي تحققت حتى اآلن في إطار مشروع إنبرو؛

د -۲ اـلدور المھم اـلذي یمكن للوـكاـلة أن تؤدـیھ في مســـــاـعدة اـلدول األعضـــــاء المھتـمة بوضـــــع   ویؤكـّ
األجل للطاقة النوویة، واتخاذ قرارات بشأن نشر نظم مستدامة طویلة األجل للطاقة استراتیجیات وطنیة طویلة  

ــاس منھجیة إنبرو، وتحلیالت ســـیناریوھات   النوویة ومن خالل إجراء تقییمات لنظم الطاقة النوویة، على أسـ
ا یتعلّق بنظم الـطاـقة النو اـحة فیـم ارات المـت اریوـھات  الـطاـقة النووـیة، وعملـیات التقییم المـقارن للخـی وـیة وســـــیـن

 االنتقال استناداً إلى النُُّھج واألدوات التي ُوضعت في إطار مشروع إنبرو؛

ع -۳ األمانة على النظر في مزید من الفرص لتطویر وتنســـــیق الخدمات التي تقدمھا حول ھذه   ویشـــــّجِ
ــائل منھا النُّ  ــتدامة، بوس ــیع بالتركیز على االنتقال إلى نظم الطاقة النوویة المس ُھج  واألدوات التحلیلیة  المواض

 التي وضعھا مشروع إنبرو؛



GC(63)/RES/DEC(2019) 
 

۹٤ 

ع -٤ األمانة على التفكیر في زیادة االســتعانة باألدوات اإللكترونیة الخاصــة بتنفیذ مشــروع إنبرو   ویشــِجّ
ة   ة النووـی ال إلى نظم الطـاـق ات االنتـق اریوـھ ل وتقییم ســـــیـن اص بتحلـی اوني المعنون: اإلطـار التحلیلي الـخ التـع

ھو نھج یـستند إلى التقییم المقارن بین خیارات نظم الطاقة النوویة باالـستناد إلى مؤـشرات أـساـسیة  المـستدامة، و
 وأسالیب التحلیل المتعدد المعاییر للقرارات؛

ع -٥ الدول األعضــاء المھتمة على االســتعانة باألســالیب واألدوات التي وضــعتھا الوكالة لنمذجة   ویشــّجِ
ة، والتقییمات االقتـصادیة لنظم الطاقة النوویة، والتقییم المقارن لخیارات نظم  ـسیناریوھات تطور الطاقة النووی

الطاقة النوویة أو خیارات الســــیناریوھات، ووضــــع خرائط الطریق، بما في ذلك الخدمة الجدیدة التي یعكف 
 مشروع إنبرو على استحداثھا بشأن الدعم التحلیلي لتعزیز استدامة الطاقة النوویة؛

ع -٦ الدول األعضــاء المھتمة واألمانة على تطبیق القوالب النموذجیة الخاصــة بمشــروع خرائط   ویشــّجِ
ات   ات الحاالت الوطنیة، بما في ذلك دراـس تدامة عالمیاً في دراـس الطریق لالنتقال إلى نظم الطاقة النوویة المـس

ــتند إلى التعاون بین البلدان الحائزة للتكنولوجیا والبلدان الم ــتخدمة للتكنولوجیا، وفي تخطیط  الحالة التي تسـ سـ
 الطاقة الطویل األجل على الصعیدین الوطني واإلقلیمي من أجل تعزیز استدامة نظم الطاقة النوویة؛

إلى األمانة تعزیز التعاون فیما بین الدول األعـضاء المھتمة بتطویر نظم طاقة نوویة ابتكاریة   ویطلب -۷
آلیات تعاون فعالة لتبادل المعلومات بشـأن الخبرات والممارسـات   ومسـتدامة عالمیاً، ودعم العمل على إرسـاء

 الجیدة ذات الصلة؛

ع زـیادة تطبیق أســـــالـیب التحلـیل المتـعدد المـعاییر للقرارات في التقییم   ویطـلب -۸ إلى األـماـنة أن تشـــــّجِ
برو لدعم عملیة المقارن بین الخیارات المحتملة لنظم الطاقة النوویة من جانب الدول األعضــاء في مشــروع إن

 تحلیل القرارات وتحدید األولویات في البرامج الوطنیة للطاقة النوویة؛

ع -۹ األـماـنة على دراســـــة اتـِّباع نُھج تـعاونـیة في المرحـلة الخـتامـیة من دورة الوقود النووي مع  ویشـــــّجِ
التعاون الفعال بین   التركیز على العوامل الحافزة، والعوائق المؤســســیة واالقتصــادیة والقانونیة أمام ضــمان

إلى األمانة تیسیر إجراء النقاش   ویطلبالبلدان سعیاً إلى االستخدام المستدام للطاقة النوویة في األجل الطویل، 
بین الجـھات التي تعـمل على تطویر المـفاعالت المتـقدـمة (مـثل المـفاعالت الصـــــغیرة والمتوســــــطة الحجم أو 

ل الرابع) ب اعالت من الجـی ة، والمـف ة  النمطـی اإلخراج من الـخدـم ة ـب ات المتصــــــل ات والتكنولوجـی ــأن التـحدـی شـــ
 والتصرف في النفایات المشعة في أبكر مرحلة من مراحل التفكیر في تصمیم تلك المفاعالت؛  

ــیة ألغراض  وإذ یالحظ -۱۰ ــاس ما تبذلھ الوكالة من جھود في وضــع نھج ابتكاریة فیما یخصُّ البنى األس
الدول األعضــاء واألمانة إلى دراســة الدور الذي   ویدعوخذ بھا في المســتقبل، نظم الطاقة النوویة التي ســیؤ

یة للقوى النوویة، وتعزیز األمان  اـس ین البنیة األـس یة في تحـس ـس یمكن أن تؤدیھ االبتكارات التكنولوجیة والمؤـس
ل محفل إنبرو  واألمن وعدم االنتشـــار في المجال النووي، وإلى تبادل المعلومات، بما في ذلك تبادلھا من خال

 للحوار؛

جمیع الدول األعضـاء المھتّمة إلى االنضـمام، تحت رعایة الوكالة، إلى أنـشطة مـشروع إنبرو   ویدعو -۱۱
الرامیة إلى دراســة القضــایا المتعلقة بنظم الطاقة النوویة االبتكاریة واالبتكارات المؤســســیة وفي مجال البنى  

الدراســــات التقییمیة لھذه النظم وللدور الذي تؤدیھ في  األســــاســــیة، وال ســــیما عن طریق مواصــــلة إجراء
الـسیناریوھات الوطنیة واإلقلیمیة والعالمیة التي تنطوي على زیادة اـستخدام الطاقة النوویة، وأیـضاً عن طریق 

 تحدید المواضیع ذات االھتمام المشترك التي یمكن أن تتناولھا مشاریع تعاونیة محتملة؛
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عو -۱۲ لى مواصـــلة جھودھا المتصـــلة بالتعلیم/التدریب عن بعد فیما یخص تطویر وتقییم  األمانة ع یشـــّجِ
تكنولوجیا نوویة ابتكاریة للطالب وموظفي الجامعات ومراكز البحوث، وعلى مواصـــلة تطویر أدوات داعمة 

 لھذا النشاط الذي یدعم تقدیم الخدمات بصورة فعالة للدول األعضاء؛

ع -۱۳ عضــاء المھتّمة على اســتكمال تنقیح منھجیة مشــروع إنبرو، مع مراعاة األمانة والدول األ ویشــّجِ
ي، ومع مالحظة  یما داییتـش تفادة من حادث فوكوـش تكملة والدروس المـس نتائج تقییمات نظم الطاقة النوویة المـس

الموارد  التحدیثات التي أُدخلت على أدلَّة مشــروع إنبرو التي تتناول البنیة األســاســیة واالقتصــادیات واســتنفاد 
 وعوامل اإلجھاد البیئي؛

ع -۱٤ ّجِ األمانة على أن تواصـل العمل، من خالل أنـشطة تتناول التكنولوجیات النوویة االبتكاریة وما  ویـش
ة  ة النووـی اـق ارف والخبرات في مـجال نظم الـط ادل المـع ة، على تـب ة وتكنولوجـی ھ من مـعارف علمـی د إلـی تســـــتـن

 االبتكاریة المستدامة عالمی�ا؛

ة  یالحظو -۱٥ ارـی ة االبتـك ة النووـی اـق اعالت البحوث في دعم تطویر نظم الـط ھ مـف   وـیدعواـلدور اـلذي تؤدـی
الدول األعضــاء المھتمة إلى إتاحة إمكانیة الوصــول إلى مفاعالت ومرافق البحوث الفریدة من نوعھا، ســواء 

 ریة؛العاملة أو التي ھي قید التشیید، ألغراض تطویر التكنولوجیات النوویة االبتكا

ــة تكنولوجیات المفاعالت   ویدعو -۱٦ ــعھا من ذلك إلى دراسـ نھا وضـ ــاء التي یمّكِ األمانة والدول األعضـ
ودورات الوقود الجدیدة التي تنطوي على تحسـین اسـتخدام الموارد الطبیعیة وتعزیز مقاومة االنتشـار، بما في 

ــتخدامھ في مفاعال ــتھلك واســ ــوابط مالئمة ذلك تكنولوجیات إعادة تدویر الوقود المســ مة في ظل ضــ ت متقّدِ
 والتخلُّص الطویل األجل من مواد النفایات المتبقیة، مع مراعاة العوامل االقتصادیة والمتعلقة باألمان واألمن؛

األمانة بأن تواـصل، بالتـشاور مع الدول األعـضاء المھتمة، اـستكـشاف التكنولوجیات النوویة   ویوـصي -۱۷
ــل   االبتكاریة، من قبیل دورات الوقود البدیلة (مثل الثوریوم والیورانیوم المعاد تدویره والبلوتونیوم) وما یتصـ

ــرف في المرحلة الختامیة، بما في ذلك النظم النیوترونی ــریعة ونظم الطاقة النوویة  بھا من قدرات التصـ ة السـ
دة بـالغـاز،  دة بـالمـاء، والمفـاعالت المرتفعـة الحرارة المبرَّ االبتكـاریـة، والمفـاعالت الفـائقـة الحرجیـة المبرَّ
ومفاعالت الملح المصــــھور، وكذلك مفاعالت االندماج الحراري النووي التجریبیة، بھدف تعزیز وتحســــین  

لعلوم والتكنولوجیا والھندســة وبناء القدرات باالســتعانة بالمرافق التجریبیة  البنى األســاســیة واألمان واألمن وا
 ومفاعالت اختبار المواد، بما یتیح تیسیر ترخیص وتشیید وتشغیل ھذه التكنولوجیات؛

ب -۱۸ باألموال الخارجة عن المیزانیة المقدَّمة لألمانة لكي تضـــطلع بأنشـــطتھا الرامیة إلى تطویر  ویرّحِ
عا النوویة االبتكاریة، التكنولوجی ــّجِ ــعھا ذلك على أن تفِكّر في كیفیة  ویشـ ــاء التي یتیح لھا وضـ الدول األعضـ

 تعزیز مساھمتھا في عمل األمانة في ھذا المجال.

۷- 
 نُُھج دعم إرساء البنى األساسیة للقوى النوویة

 ،إنَّ المؤتمر العام 

ــیة مالئمة لدعم نجاح األخذ بالقوى النوویة   إذ یقرُّ  (أ)  ــاسـ ــون بنیة أسـ ــاء وتنفیذ وصـ بأن إرسـ
 واستخدامھا بطریقة مأمونة وآمنة وكفؤة ھو قضیة بالغة األھمیة،
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ــید (ب)  ــریة، وھو  وإذ یش بما تبذلھ األمانة من جھود لتوفیر الدعم في مجاالت تنمیة الموارد البش
ر في األـخذ ـبالقوى النووـیة وتخطط  أمر یـظلُّ یحظى ـبأولوـیة مرتفـعة ـلدى اـلدول األعضـــــاء التي تفّكِ

 للقیام بذلك بطریقة مأمونة وآمنة وكفؤة،

بالقیمة المســتمرة للبعثات التي توفدھا الوكالة في إطار خدمة االســتعراض المتكامل  وإذ یقرُّ  (ج) 
ــیة النوویة، والتي توفِّر تقییمات الخبراء والنظراء، في م ــاس ــاعدة الدول األعضــاء التي  للبنیة األس س

بتطلب تلك البعثات على تحدید حالة إرسـاء بُناھا األسـاسـیة النوویة واحتیاجاتھا،  بما تبذلھ   وإذ یرّحِ
ات  ادة من تـلك البعـث اـلة من جھود لتعمیم اـلدروس المســـــتـف ة  وإذ یالحظالوـك ابـع ات المـت ات وبعـث البعـث

تعراض المتكامل للبنیة یة النوویة، والتي بلغ عددھا  الموفدة في إطار خدمة االـس اـس بعثة منذ  ۲۷األـس
دوـلة عضـــــواً، ویالحظ أنَّ ھـناك مزـیداً من البـلدان التي تفِكّر  ۲۰أُوـفدت بـناًء على طـلب  ۲۰۰۹ـعام 

ع في برامجھا القائمة وتدرس طلب اســتضــافة   في اســتھالل برامج جدیدة للقوى النوویة أو في التوســُّ
 بعثات في إطار ھذه الخدمة،

ه  د)(  باألنـشطة التي تـضطلع بھا األمانة، بمـساھمات من جمیع اإلدارات ذات الـصلة، من  وإذ ینّوِ
من االـستعراض المتكامل للبنیة األـساـسیة   ۳أجل االنتھاء من وـضع منھجیة التقییم الخاـصة بالمرحلة 

عة الم ــِّ ــتھلَّة أو المتوس ــاء المس ــك النوویة (قبل اإلدخال في الخدمة)، مع الدول األعض ھتمة التي توش
بعلى اإلدخال في الخدمة؛  بأنَّھ ســوف تتوفر منھجیات للتقییم ومبادئ توجیھیة، فیما یتعلق   وإذ یرّحِ

ات   ــاء في إجراء التقییـم دول األعضـــ دعم اـل ة، ـل ة من مراـحل تطویر برامج القوى النووـی ّلِ مرحـل بـك
 یة،  الذاتیة وتنفیذ بعثات االستعراض المتكامل للبنیة األساسیة النوو

ــطة، بما في ذلك الدعم المتكامل الذي تقدمھ الوكالة للدول   وإذ یالحظ (ھـ)  ــیق األنشــ أھمیة تنســ
األعـضاء من أجل إرـساء البنیة األـساـسیة النوویة، من خالل فریق دعم القوى النوویة وفریق التنـسیق  

 المعني بالبنیة األساسیة،

التقني، بما في ذلك تقدیم المسـاعدة إلى الدول   العدد المتزاید من مشـاریع التعاون وإذ یالحظ (و) 
األعـضاء التي تخطط الـستھالل برامج جدیدة لتولید القوى النوویة أو التوسـُّع في برامجھا القائمة فیما 
یتعلق ـبإجراء دراســـــات الـطاـقة لغرض تقییم خـیارات الـطاـقة في المســـــتقـبل، وال ســـــیـما في نـطاق 

الدول، مع إیالء االعتبار ألعلى معاییر األمان والتخطیط لألخذ بأطر المساھمات المحدَّدة وطنی�ا لتلك 
 مناسبة لألمن النووي،

م للوكالة  وإذ یـشید (ز)  بعمل الفریق العامل التقني المعني بالبنیة األـساـسیة للقوى النوویة الذي یقّدِ
من أجل إنشـاء البرامج   إرشـادات بشـأن النُُھج واالسـتراتیجیات والسـیاسـات وإجراءات التنفیذ المتَّبعة

 الوطنیة للقوى النوویة،

ــغیل برامج القوى النوویة   وإذ یقرُّ  (ح)  ــجیع التخطیط الفعال للقوى العاملة الالزمة لتش بأھمیة تش
بین،  والتوسُّع فیھا، في جمیع أنحاء العالم، وبالحاجة المتزایدة إلى العاملین المدرَّ

ً  (ط)  ز على دعم إرساء البنى األساسیة، وإذ یحیط علما  بالمبادرات الدولیة األخرى التي ترّكِ

ـبأھمـیة وجود نظم إدارـیة فـعاـلة لبرامج القوى النووـیة الـجدـیدة وـبالـحاـجة إلى تعزیز  یقرُّ  وإذ (ي) 
 فھم وتنفیذ األدوار والمسؤولیات المنوطة باإلدارة العلیا في ھذا الصدد،  
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بتزایُد اھتمام الدول األعضـاء بمنھجیة الوكالة لتقییم تكنولوجیات المفاعالت لغرض  وإذ یقرُّ  (ك) 
رھا في  عة ضـمن إطار نھج المعالم المرحلیة البارزة،  نـش ّ لة أو المتوسـِ تّھِ األمد القریب في البلدان المـس
ــتھلَّة للحصــول على دورات   وإذ یالحظ العدد المتزاید من الطلبات الواردة من الدول األعضــاء المس

 تدریبیة الستخدام ھذه األداة،

ع -۱ اصـلة األنشـطة التي یضـطلع بھا إلدماج أشـكال قسـم إرسـاء البنیة األسـاسـیة النوویة على مو یشـِجّ
ع في  ــَّ ــتھلُّ برامج جدیدة للقوى النوویة أو تتوسـ ــاء التي تسـ ــاعدة المقدَّمة من الوكالة إلى الدول األعضـ المسـ

 برامجھا القائمة؛

ضــرورة أن تضــمن الدول األعضــاء وضــع أُطر تشــریعیة ورقابیة مالئمة على النحو الالزم   ویؤِكّد -۲
 لألخذ بالقوى النوویة بطریقة مأمونة؛

ع -۳ ّجِ تھلُّ برامج جدیدة للقوى النوویة أو  ویـش الدول األعضـاء المھتمة ببرامج القوى النوویة أو التي تـس
ت الوكالة المتصلة بإرساء البنیة األساسیة النوویة وأن تجري  تتوسع في برامجھا القائمة على أن تستخدم خدما

) من سـلسـلة الطاقة النوویة الصـادرة عن Rev.1(الصـیغة المنقَّحة  NG-T-3.2تقییمات ذاتیة اسـتناداً إلى العدد 
الوـكاـلة بغـیة الوقوف على الثغرات في بنیتـھا األســـــاســــــیة النووـیة الوطنـیة، وأن ـتدعو بعـثات في إـطار ـخدمة 
االـستعراض المتكامل للبنیة األـساـسیة النوویة وغیرھا من بعثات اـستعراض النظراء ذات الـصلة، بما في ذلك  
بعثات اـستعراض أمان تـصامیم المواقع، قبل إدخال أول محطة قوى نوویة في الخدمة، وأن تتیح للعلن تقاریر  

 لتعزیز الشفافیة وتقاسم أفضل الممارسات؛ بعثات االستعراض المتكامل للبنیة األساسیة النوویة الموفدة إلیھا

)) من سـلسـلة الطاقة Rev.1(الصـیغة المنقَّحة  G-NG-3.1نھج المعالم المرحلیة البارزة (العدد  ویدعم  -٤
النوویة الصــادرة عن الوكالة) باعتباره الوثیقة الرئیســیة التي یتعیَّن أن تســتخدمھا الدول األعضــاء في إنشــاء  

 ة الجدیدة ووضع خطط العمل المتكاملة المناظرة؛  برامج القوى النووی

ادة من البعـثات الموـفدة في إـطار ـخدـمة  ویطـلب إلى -٥ ــل مراـعاة اـلدروس المســـــتـف ة أن تواصـــ اـن األـم
ز فعالیة األنشطة الُمضَطلع بھا في إطار ھذه الخدمة؛  االستعراض المتكامل للبنیة األساسیة النوویة، وأن تعّزِ

ــیات  الدول األع ویحثُّ  -٦ ــع خطط عمل والمواظبة على تحدیثھا من أجل تنفیذ التوصـ ــاء على وضـ ضـ
عواالقتراحات التي تقِدّمھا بعثات االسـتعراض المتكامل للبنیة األسـاسـیة النوویة،  الدول األعضـاء على  ویشـّجِ

ط  أن تشـارك في وضـع وتحدیث خطط العمل المتكاملة الخاصـة بكل منھا، وأن تنفِّذ ھذه الخطط لغرض تخطی
ــد التقدُّم   ــیة النوویة كأداة لرصـ ــاسـ ــتخدم النماذج القُطریة للبنیة األسـ وإدماج الدعم المقدَّم من الوكالة، وأن تسـ
ــتعراض المتكامل للبنیة   ــتفید من بعثات المتابعة التي تُوفد في إطار خدمة االســ المحرز واإلبالغ بھ، وأن تســ

ــیة النوویة في كّلِ مرحلة من مراحل البرنامج  ــاس ــیات  األس لتقییم التقدم المحرز والتحقُّق مما إذا كانت التوص
 واالقتراحات قد نُفِّذت بنجاح؛  

ع -۷ ــِجّ ــیة النوویة   ویش ــاس ــتعراض المتكامل للبنیة األس ــتعدة لتنفیذ بعثات االس األمانة على أن تكون مس
علومات خالل البعثات،  بجمیع لغات األمم المتحدة الرـسمیة، إلتاحة الفرـصة لتحقیق أعلى مـستوى من تبادل الم

ع فریق الخبراء المعنیین، وال ســیما في البلدان التي تكون فیھا إحدى ھذه اللغات غیر اإلنكلیزیة لغة  وأن توســِّ
ل تضــارباً في المصــالح أو تنطوي   عمل، مع التأكُّد في الوقت نفســھ من أنَّ االســتعانة بھؤالء الخبراء لن تشــّكِ

 على مزایا تجاریة؛



GC(63)/RES/DEC(2019) 
 

۹۸ 

ع -۸ ِجّ تخدام إطار الكفاءات،  ویـش إلى األمانة أن تواصـل تحدیث القائمة   ویطلبالدول األعضـاء على اـس
اعدة الدول األعضـاء على تخطیط التعاون  یة النوویة، باعتبارھا أداة مفیدة لمـس اـس الببلیوغرافیة عن البنیة األـس

 ناء القدرات؛التقني وغیره من أنشطة المساعدة من قبیل االحتیاجات التدریبیة الالزمة لب

ع فیھا  ویدعو -۹ جمیع الدول األعضـاء التي تفِكّر في األخذ بالقوى النوویة أو تخطط لألخذ بھا أو التوسـُّ
إلى أن تقِدّم، حسب االقتضاء، المعلومات و/أو الموارد الالزمة لتمكین الوكالة من تطبیق كامل نطاق األدوات  

عنوویة؛ التي وضعتھا دعماً إلرساء البنى األساسیة ال ر، حسب االقتضاء، التنسیق الدولي   ویشّجِ األمانة أن تیّسِ
كال  ریطة تجنُّب جمیع أـش اعدة المتعددة األطراف والثنائیة المقدمة إلى الدول األعضـاء، ـش ین كفاءة المـس لتحـس

ــة من الناحیة التجاریة،  ــاس ــتبعاد المجاالت الحس عتضــارب المصــالح واس ــّجِ ــطة التي   ویش على تعزیز األنش
ضــطلع بھا الدول األعضــاء، فردی�ا وجماعی�ا، للتعاون على أســاس طوعي في مجال إرســاء البنى األســاســیة  ت

 النوویة؛  

ع -۱۰ الوكالة على اســــتعراض المنھجیات والمبادئ التوجیھیة الخاصــــة بالمفاعالت الصــــغیرة   ویشــــّجِ
لتوجیھیة بمراعاة العمل المـضطلع بھ والمتوـسطة الحجم أو النمطیة، وتكییف تطبیق ھذه المنھجیات والمبادئ ا

 في إطار المحفل الرقابي المعني بھذه المفاعالت وأنشطة الوكالة التي تتناولھا؛

ب -۱۱ باألموال الخارجة عن المیزانیة المقدَّمة لألنشـطة التي تضـطلع بھا األمانة بھدف دعم الدول   ویرّحِ
ع الدول األ ّجِ یة، ویـش اـس اء البنى األـس عضـاء التي ھي في وضـع یتیح لھا أن تنظر في كیفیة األعضـاء في إرـس

 تعزیز إسھامھا في العمل الذي تضطلع بھ األمانة في ھذا المجال على أن تفعل ذلك؛

عو -۱۲ الوـكاـلة على االســـــتمرار في تنظیم حلـقات عـمل بشـــــأن النظم اإلدارـیة واألدوار القـیادـیة   یشـــــّجِ
 ق برامج القوى النوویة الجدیدة؛والمسؤولیات المنوطة باإلدارة العلیا في سیا

ع -۱۳ ــّجِ ــتفادة   ویش األمانة على تحدیث منھجیة تقییم تكنولوجیات المفاعالت بغیة تضــمینھا الدروس المس
في الســنوات الخمس التي ُطبِّقت خاللھا في البلدان المســتھلَّة، وعلى توســیع نطاق المنھجیة بحیث تكون مفیدة  

مة، بما في ذلك المفاعالت الصـــغیرة والمتوســـطة الحجم أو النمطیة،  في ســـیاق تكنولوجیا المفاعالت ال متقّدِ
 والتطبیقات غیر الكھربائیة؛

ع -۱٤ م الدعم المالي للدورات التدریبیة التي تتناول   ویشــّجِ األمانة على العمل مع الدول األعضــاء التي تقّدِ
 واالزدواجیة فیما بینھا؛ إرساء البنى األساسیة من أجل تبسیط ھذه الدورات وتقلیل التداخل

ب -۱٥ بوضــع برنامج تدریجي شــامل لبناء القدرات لفائدة البلدان المســتھلَّة التي تســتخدم الوحدات   ویرّحِ
ات   الـی الیمي، والفـع اون التقني األـق ة على التـع ائـم درـیب الـق ة للتعلُّم اإللكتروني، وبرامج الـت دـی ة التمھـی دراســــــی اـل

مة خـصی ـصاً التي تُقدَّم من خالل ھیكل المـصفوفة الخاص بالوكالة والذي یـشمل جمیع التدریبیة الوطنیة المـصمَّ
  الجوانب التي ینطوي علیھا إنشاء برامج القوى النوویة.
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۸- 
 التطویر والنشر -المفاعالت النوویة الصغیرة والمتوسطة الحجم أو المفاعالت الصغیرة النمطیة 

 ،إنَّ المؤتمر العام 

أن للوكالة مشــروعاً مخصــصــاً لدعم المفاعالت الصــغیرة والمتوســطة الحجم أو  إذ یالحظ (أ) 
ــوء على ما لھا من إمكانات كخیار لتعزیز توافر الطاقة وأمن اإلمدادات في  ــلط الض النمطیة، وإذ یس
البلدان التي توســع برامجھا النوویة وكذلك البلدان التي تســتھل تلك البرامج، ولمعالجة االقتصــادیات  

ــار ووضــع ضــوابط رقابیة وتطویر وحما یة البیئة واألمان واألمن والموثوقیة وتعزیز مقاومة االنتش
 التكنولوجیا وقضایا التصرف في النفایات،

بأنَّ المفاعالت األصــغر یمكن أن تكون مناســبة أكثر للشــبكات الكھربائیة الصــغیرة   وإذ یقرُّ  (ب) 
قل تطوراً، وأنھ بالنـسبة إلى بعض البلدان المتقدمة قد تكون في البلدان النامیة التي لدیھا بنیة أـساـسیة أ

إحدى الوســـائل لكي تعمل، بما یتماشـــى مع أھداف تقلیص انبعاثات غازات الدفیئة، على اســـتبدال  
ــبب في انبعاثات كربون مرتفعة،  ــتعمالھا أو المتقادمة أو تلك التي تتسـ ــادر الطاقة التي بَُطل اسـ مصـ

م المفاعالت النوویة قرار وطني تتخذه كل دولة عـضو على أـساس احتیاجاتھا  بأن حج وإذ یـسِلّم ولكنھ 
 وحجم شبكتھا الكھربائیة،

أن المـفاعالت الصـــــغیرة والمتوســــــطة الحجم أو النمطـیة تؤدي دوراً ـھاـماً في  وإذ یالحظ (ج) 
تحلیة المیاه،  المسـتقبل في األسـواق المناسـبة في التولید المشـترك، مثل نظم تدفئة األحیاء السـكنیة، و

 وإنتاج الھیدروجین، وما لھا من إمكانات لنظم الطاقة االبتكاریة،

بأن األمانة نشـرت تقاریر متنوعة ضـمن سـلسـلة الطاقة النوویة بشـأن المفاعالت   وإذ یسـِلّم  (د) 
التقریر المقبل ضـمن سـلسـلة الطاقة النوویة   وإذ یتطلع إلىالصـغیرة والمتوسـطة الحجم أو النمطیة، 

أ ن خریطة طریق التكنولوجیا المتعلقة بعملیات نـشر المفاعالت النمطیة الـصغیرة، والوثائق التقنیة  بـش
TECDOCs  بشأن تقییم األثر البیئي لعملیات نشر المفاعالت النمطیة الصغیرة وبشأن خیارات تعزیز

متوـسطة الحجم أو أمن إمدادات الطاقة باـستخدام نظم الطاقة الھجینة باـستخدام المفاعالت الـصغیرة وال
 تحقیق التآزر بین الطاقة النوویة والطاقة المتجددة، -النمطیة 

نتائج محفل إنبرو الســـابع عشـــر للحوار حول الفرص والتحدیات في المفاعالت   وإذ یالحظ (ھـ) 
 النمطیة الصغیرة،

جم أو بإنشـاء فریق للتنسـیق الداخلي معني بالمفاعالت الصـغیرة والمتوسـطة الح وإذ یرحب (و) 
النمطیة وبجوانب الطاقة النوویة واألمان واألمن النوویین، والمكلَّف بتنســــیق أنشــــطة الوكالة ذات  

 الصلة،

بالدور الذي یمكن أن تؤدیھ التكنولوجیات االبتكاریة في تطویر المفاعالت الصغیرة   وإذ یقرُّ  (ز) 
رة عن مشـــروع إنبرو بشـــأن  والمتوســـطة الحجم أو النمطیة، وإذ یالحظ المبادرة الجاریة الصـــاد

ــروع إنبرو لنشــر مفاعل نووي نمطي صــغیر یوقد من  ــة حالة لمش ــروع تعاوني بعنوان "دراس مش
 مصنع" كمتابعة للدراسة األولیة المنشورة من قبل بشأن محطات القوى النوویة المحمولة،
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۱-  ً فاعالت صــغیرة  بأن ھناك مشــاریع جاریة لتشــیید ونشــر محطات قوى نوویة محمولة وم یحیط علما
 الحجم أو نمطیة؛ ومتوسطة

ع -۲ ــِّ خاذ تدابیر مالئمة لمساعدة الدول األعضاء، السیما البلدان النامیة،   ویشجـ ــِّ األمانة على مواصلة اتـ
في عملیة اإلجراءات التحضــیریة المتعلقة بالمشــاریع اإلیضــاحیة، والتشــجیع على تطویر مفاعالت  الضــالعة

زة على مقاومة االنتشار؛صغیرة ومتوسطة الحجم تتـَّ   سم باألمان واألمن والجدوى االقتصادیة ولھا قدرة معزَّ

ــأن خیارات   ویدعو -۳ ــعید الدولي بشـ ــلة الترویج لتبادل المعلومات بفعالیة على الصـ األمانة إلى مواصـ
تتعلق بالمفاعالت الصــــغیرة والمتوســــطة الحجم أو النمطیة المتاحة على الصــــعید الدولي عن طریق تنظیم  

 عمل تقنیة، حسب االقتضاء، وإصدار تقاریر مرحلیة وتقنیة ذات صلة؛ وحلقاتاجتماعات 

نھا من أن تعرض مفاعالت صـــغیرة   ویدعو -٤ ــِّ ــاء التي ھي في وضـــع یمكــــــ األمانة والدول األعضـ
ومتوســــــطة الحجم بـھدف تعزیز التـعاون اـلدولي في مـجال االضـــــطالع ـبدراســـــات عن اآلـثار االجتـماعـیة 

ــطة الحجم أو النمطیة في البلدان الن ــغیرة والمتوس ــر المفاعالت الص بة على نش ــِّ ــادیة المترتـــــ امیة،  واالقتص
 وإمكانیة إدماجھا مع مصادر الطاقة المتجددة، وتطبیقاتھا غیر الكھربائیة؛

ع -٥ مات   ویـشجــــــِّ األمانة على أن تواـصل مـشاوراتھا وتواـصلھا مع الدول األعـضاء المھتمة، والمنظــــــَّ
ــة ــات المالیة، والھیئات اإلنمائیة اإلقلیمیة، و المختصــ ــســ غیرھا من التابعة لمنظومة األمم المتحدة، والمؤســ

المنظمات ذات الصـلة، بشـأن إسـداء المشـورة حول تطویر ونشـر المفاعالت الصـغیرة والمتوسـطة الحجم أو 
 النمطیة؛

ع -٦ األمانة على مواـصلة العمل على تحدید مؤـشرات أداء األمان وقابلیة التـشغیل وقابلیة الـصیانة   ویـشِجّ
ت المـفاعالت الصـــــغیرة والمتوســــــطة الحجم أو النمطـیة  وقابلـیة البـناء وذلك لمســـــاعدة البـلدان في تقییم تقنـیا

 والمتوسطة الحجم أو النمطیة. الصغیرة توجیھات لتنفیذ تكنولوجیا المفاعالت  ووضعالمتقدمة 

في مجاالت األمان واألمن والجوانب االقتصـــادیة   اإلرشـــاداتاألمانة على مواصـــلة تقدیم  ویشـــجع -۷
ــات رقابیة للم والترخیص ــتعراضـ ــطة الحجم أو النمطیة من مختلف  وإجراء اسـ ــغیرة والمتوسـ فاعالت الصـ
 التصامیم؛

التقاریر اإلضــافیة التي خرج بھا محفل الرقابیین المعنیین بالمفاعالت النمطیة الصــغیرة   ویتطلَّع إلى -۸
ع   األمانة على اســتكمال نشــر تقریر ســلســلة الطاقة النوویة المعنون خریطة طریق التكنولوجیا لعملیات ویشــِجّ

ــغیرة، والوثائق التقنیة  ــر المفاعالت النمطیة الصــ ــر   TECDOCsنشــ ــأن تقییم األثر البیئي لعملیات نشــ بشــ
الصغیرة وبشأن خیارات تعزیز أمن إمدادات الطاقة باستخدام نظم الطاقة الھجینة باستخدام   النمطیةالمفاعالت 

 ن الطاقة النوویة والطاقة المتجددة،تحقیق التآزر بی -المفاعالت الصغیرة والمتوسطة الحجم أو النمطیة 

بإنـشاء الفریق العامل التقني بـشأن المفاعالت الـصغیرة والمتوـسطة الحجم أو النمطیة وتنظیم   ویرِحّب -۹
عاجتماعاتھ  األمانة على وضــع متطلبات المســتخدم العامة الخاصــة بالمفاعالت الصــغیرة والمتوســطة   ویشــِجّ

 الحجم أو النمطیة؛
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ــاھمة في  أموالدیر العام إلى حشــد الم ویدعو -۱۰ ــادر خارجة عن المیزانیة من أجل المس كافیة من مص
تنفیذ أنشــطة الوكالة المتعلـــــــقة بتقاســم الخبرات والدروس المســتفادة من تطویر ونشــر المفاعالت الصــغیرة  

 والمتوسطة الحجم أو النمطیة؛

 :تقدیم تقاریر عما یلي یواصلإلى المدیر العام أن  ویطلب -۱۱

حالة البرنامج الذي استــُھلَّ لمساعدة البلدان النامیة المھتمة بالمفاعالت الصغیرة والمتوسطة  ‘۱’ 
 الحجم أو النمطیة،

حرز في بحوث وتطویر المفاعالت الصغیرة والمتوسطة الحجم وإیضاحھا عملیا  ‘۲’  التقدُّم المــــُ
 بھذه المفاعالت،ونشرھا في الدول األعضاء المھتمة التي تعتزم األخذ 

۹- 
 التنفیذ وتقدیم التقاریر

 ،إنَّ المؤتمر العام 

ب -۱ اً بتوافر   یطـل ذا القرار، رھـن ة المنصـــــوص علیھـا في ـھ اـن ذ إجراءات األـم ة لتنفـی أن تُعطى أولوـی
 الموارد؛

حافظین، إلى المدیر العام أن یقّدم تقریراً عن التقدُّم المحَرز في تنفیذ ھذا القرار إلى مجلس الم  ویطلب -۲
 ).۲۰۲۰العام في دورتھ الرابعة والستین ( المؤتمرحسب االقتضاء، وإلى 

 ۲۰۱۹أیلول/سبتمبر  ۱۹
 من جدول األعمال ۱۷البند 

 GC(63)/OR.7من الوثیقة  ۱٥٥الفقرة 

GC(63)/RES/11 تعزیز فعالیة ضمانات الوكالة وتحسین كفاءتھا 

 ،إنَّ المؤتمر العام 

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

بأن ضــمانات الوكالة تمثِّل عنصــراً أســاســیاً في عدم االنتشــار النووي، وبأنھا  واقتناعاً منھ (ب) 
دول تمتثـل  تعمـل على زیـادة الثقـة بین الـدول عن طریق جملـة أمور منھـا تقـدیم تـأكیـدات بـأن اـل
ــاھم في تعزیز األمن الجماعي لتلك الدول،   اللتزاماتھا بموجب اتفاقات الضــمانات ذات الصــلة، وتس

 إیجاد بیئة مواتیة للتعاون النووي،وتساعد على 

دور الوكالة األـساـسي والمـستقل في تطبیق الـضمانات وفقاً للمواد ذات   وإذ یـضع في اعتباره  (ج) 
ــار)،   ــلحة النوویة (معاھدة عدم االنتشـ ــار األسـ ــي، ومعاھدة عدم انتشـ ــاسـ ــلة من نظامھا األسـ الصـ

ــلحة النوویة، ــئة لمناطق خالیة من األســ واتفاقات الضــــمانات الثنائیة والمتعددة   والمعاھدات المنشــ
 األطراف التي تعقدھا الوكالة،

اً لنـظامـھا  وإذ یالحظ (د)  ــأـنھ تقویض ســـــلـطة الوـكاـلة وفـق ام ـبأي عـمل من شـــ أنـَّھ ال ینبغي القـی
 األساسي،
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أیضاً المناطق الخالیة من األسلحة النوویة، والدور اإلیجابي الذي یمكن   وإذ یضع في اعتباره  (ھـ) 
أن یؤدیھ إنشاء مثل ھذه المناطق، التي یجري التوصل إلیھا بحریَّة فیما بین دول المنطقة المعنیة، 

ات ، في تعزیز تطبیق ضمان۱۹۹۹ووفقاً للمبادئ التوجیھیة لھیئة نزع السالح التابعة لألمم المتحدة لعام  
 الوكالة في تلك المناطق،

ــتعراضــي لعام  وإذ یالحظ (و)  ــار   ۲۰۱۰أنَّ المؤتمر االس للدول األطراف في معاھدة عدم انتش
ــتنتاجات   ــكل وثیقة ختامیة، بما في ذلك تقدیم اســ ــة في شــ ــلحة النوویة قد حقَّق نتائج ملموســ األســ

 ،وتوصیات بشأن إجراءات المتابعة التي تنطبق على ضمانات الوكالة

ً  (ز)   ،۲۰۱۸ببیان ضمانات الوكالة لعام  وإذ یحیط علما

ــمان الفعالیة   وإذ یقرُّ  (ح)  ــارى جھدھا، بطریقة مھنیة وغیر منحازة، لضــ بأنَّ الوكالة تبذل قصــ
 وعدم التمییز والكفاءة في تنفیذ الضمانات، وھو ما یجب أن یتم وفقاً التفاقات الضمانات ذات الصلة،

ماً على نحو یتیح   أنَّھ وإذ یالحظ (ط)  ــمَّ ــاملة مصــ ــمانات الشــ ینبغي أن یكون تنفیذ اتفاقات الضــ
 للوكالة التحقق من صحة واكتمال إعالنات الدول،

د (ي)  ه مجلس المـحافظین في  وإذ یشـــــّدِ على أھمـیة البروتوكول اإلضـــــافي النموذجي اـلذي أقرَّ
 تحسین كفاءتھا،والھادف إلى تعزیز فعالیة ضمانات الوكالة و ۱۹۹۷أیار/مایو  ۱٥

أنَّ اتفاقات الضـمانات ضـروریة لكي یتـسنى للوكالة تقدیم تأكیدات حول األنـشطة  وإذ یالحظ (ك) 
النوویة للدول، وأنَّ البروتوكوالت اإلضــافیة ھي صــكوك بالغة األھمیة من أجل تعزیز قدرة الوكالة 

 وأنشطة نوویة غیر معلنة،على استخالص استنتاجات بشأن الضمانات فیما یتعلق بعدم وجود مواد 

د (ل)  ّدِ اـسي من  وإذ یـش على أھمیة أن تمارس الوكالة والیتھا وـسلطتھا بالكامل وفقاً لنظامھا األـس
أجل توفیر تأكیدات بشــأن عدم تحریف المواد النوویة المعلنة وعدم وجود مواد وأنشــطة نوویة غیر 

 وكوالت اإلضافیة عند االقتضاء،معلن عنھا وفقاً التفاقات الضمانات ذات الصلة، وللبروت

ب (م)  ذي اتّخـذه المجلس في أیلول/ســـــبتمبر  وإذ یرحـِّ ر اـل المقرَّ أن یبقى بروتوكول  ۲۰۰٥ـب ـب
د وبالتغییر   ــمانات الوكالة، رھناً بالتعدیالت المدخلة في النص الموحَّ ــغیرة جزءاً من ض الكمیات الص

 ،GC(50)/2من الوثیقة  ۲ار إلیھ في الفقرة في المعاییر الخاصة ببروتوكول الكمیات الصغیرة المش

ة إلى  وإذ یالحظ (ن)  ادـف افظین والـھ ا مجلس المـح دـھ ذ المقررات التي اعتـم ھ ینبغي دعم وتنفـی أنـَّ
المـضي قُُدماً في تعزیز فعالیة ـضمانات الوكالة وتحـسین كفاءتھا، وأنھ ینبغي زیادة قدرة الوكالة على 
الكشــف عن المواد واألنشــطة النوویة غیر المعلنة في ســیاق مســؤولیاتھا بموجب نظامھا األســاســي 

 تفاقات الضمانات التي عقدتھا،وا

أنَّھ عند الموافقة على اتفاقات الضـمانات والبروتوكوالت اإلضـافیة، یأذن مجلس  وإذ یالحظ (س) 
ــافي  ــمانات أو البروتوكول اإلضـ ــروط اتفاق الضـ ــمانات وفقاً لشـ المحافظین للمدیر العام بتنفیذ الضـ

 المعني،

ب (ع)  الة في مجال التحقق من المواد النوویة الناتجة عن بالعمل الذي اضطلعت بھ الوك وإذ یرّحِ
 األسلحة النوویة المفكَّكة،
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ر (ف)  من المادة الثالثة التي تنصُّ   ۱-بالنظام األسـاسـي للوكالة وبصـفة خاصـة الفقرة باء وإذ یذّكِ
بادئھا على أنَّ الوكالة، في سیاق اضطالعھا بوظائفھا، تمارس أنشطتھا وفقاً لمقاصد األمم المتحدة وم

على صــعید تعزیز الســالم والتعاون الدولي، وطبقاً لســیاســات األمم المتحدة الرامیة إلى تحقیق نزع 
 سالح مضمون یشمل العالم كلھ، وطبقاً ألي اتفاقات دولیة معقودة عمالً بتلك السیاسات،

ر (ص)  ــار لعام  وإذ یذّكِ ــتعراض معاھدة عدم االنتش  ۳۰جراء قد دعا في اإل ۲۰۱۰بأنَّ مؤتمر اس
ــمانات لیشــمل المرافق النوویة الســلمیة في الدول   من الوثیقة الختامیة إلى توســیع نطاق تطبیق الض
اماً  الحائزة ألـسلحة نوویة، بموجب اتفاقات الضـمانات الطوعیة ذات الصـلة، بأكثر الـسبل الممكنة اتـس

ى الوـكاـلة، وشـــــدَّد على أنَّ ـباالقتصـــــاد وـبالـطابع العملي، مع إیالء االعتـبار لـمدى توافر الموارد ـلد
ــاملة والبروتوكوالت اإلضــافیة ینبغي أن تطبَّق عالمی�ا فور تحقیق القضــاء التام على  الضــمانات الش

 األسلحة النوویة،

بأنَّ تنفیذ ضـمانات الوكالة عملیة تخضـع باسـتمرار لالسـتعراض والتقییم من طرف  وإذ یُقرُّ  (ق) 
 الوكالة،

نفـیذ الضــــــمانات بفـعالـیة وكـفاءة یتطـلب جھداً تعاونی�ا بین الوكالة والدول، وبأنَّ بأنَّ ت وإذ یقرُّ  (ر) 
األمانة ســتواصــل االنخراط في حوار مفتوح مع الدول حول المســائل المتصــلة بالضــمانات من أجل 

 صیانة وتعزیز الشفافیة والثقة في تنفیذ الضمانات،

اء مفھوم لتنفیذ الضـمانات على مـستوى أنَّ الوثیقة التكمیلیة للتقریر  وإذ یالحظ (ش)  المتعلق بإرـس
ة  ة وتطویره (الوثیـق دوـل ة GOV/2014/41اـل ة لعملـی ة المرجعـی ا، ھي النقـط اتـھ ب تصـــــویـب اـن )، إلى ـج

ل جزءاً منھا،  المشاورات المتواصلة وتشّكِ

د (ت)  ــّدِ ــمانات ینبغي أن تظلَّ غیر تمییزیة وأنَّ الوكالة ینبغي أال  وإذ یشـ ــتخدم  على أنَّ الضـ تسـ
ـسوى العوامل الموـضوعیة لتحدید مدى تنفیذ الـضمانات، بـصرف النظر عن االعتبارات الـسیاـسیة أو 

 غیرھا من االعتبارات الدخیلة،

د (ث)  دابیر   وإذ یؤكـِّ دول والـت اتق اـل ة على ـع ة الواقـع انونـی ات الـق اوت بین االلتزاـم على وجود تـف
ات وإلى بناء الثقة، مع مراعاة االلتزام الواقع على الطوعیة الھادفة إلى تســھیل وتعزیز تنفیذ الضــمان

 عاتق الدول بأن تتعاون مع الوكالة لتیسیر تنفیذ اتفاقات الضمانات،

ــارك فیھا الوكالة تؤدي دوراً  وإذ یالحظ (خ)  ــمانات الثنائیة واإلقلیمیة التي تشــ أنَّ اتفاقات الضــ
م أیضــاً تأكیدات بشــأن عدم االنتشــار   مھماً في زیادة تعزیز الشــفافیة والثقة المتبادلة بین الدول، وتقّدِ

 النووي،

د (ذ)  ــّدِ على أنَّ تعزیز ضــــــماـنات الوـكاـلة ینبغي أال یؤدي إلى أّيِ تقلیص في الموارد   وإذ یشـــ
المتاحة للمـساعدة والتعاون التقنیَّین، وعلى أنَّھ ینبغي أن یتوافق مع مھّمة الوكالة المتمثِّلة في التـشجیع  

ــاعدة  ــلمیة، وأن یتوافق مع نقل   والمسـ على تطویر الطاقة الذریة وتطبیقھا العملي في األغراض السـ
 التكنولوجیا نقالً وافیاً،

د (ض)  ــّدِ على أھمیة المحافظة على مبدأ الســریة فیما یتعلق بجمیع المعلومات ذات الصــلة   وإذ یش
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بتنفیذ الضــمانات وفقاً لنظام الوكالة األســاســي والتفاقات الضــمانات، وعلى أھمیة مراعاة ذلك المبدأ  
 مراعاة تامة،

ل بذل مزید من الجھود  واتســاقاً مع التعھدات المتعلقة بالضــمانات الخاصــة بكّلٍ من الدول األعضــاء، ومن أج
 لتعزیز فعالیة ضمانات الوكالة وتحسین كفاءتھا:

م للوكالة دعمھا الكامل والمستمرَّ من أجل ضمان أن تكون الوكالة  یناشد -۱ جمیع الدول األعضاء أن تقّدِ
 قادرة على النھوض بمسؤولیاتھا المتصلة بالضمانات؛

د -۲ على ضـرورة وجود ضـمانات فعَّالة من أجل منع اسـتخدام المواد النوویة ألغراض محظورة  ویشـّدِ
األھمیة الحیویة لوجود ضـمانات تتسـم بالفعالیة والكفاءة من أجل  ویبرزعلى نحو یخالف اتفاقات الضـمانات، 

 تیسیر التعاون في مجال استخدام الطاقة النوویة لألغراض السلمیة؛

د -۳ ات  االلتز ویؤكـِّ اـق ذ اتـف ة من أجـل تیســـــیر تنفـی أن تتعـاون مع الوكـاـل دول ـب ام الواقع على عـاتق اـل
 الضمانات؛

د -٤  على أھمیة امتثال الدول امتثاالً تاماً اللتزاماتھا المتعلقة بالضمانات؛ ویشّدِ

موجب بأھمیة اـستمرار الوكالة في تنفیذ الـضمانات وفقاً للحقوق وااللتزامات المنـصوص علیھا ب ویقرُّ  -٥
 اتفاقات الضمانات المعنیة بین الدول والوكالة؛

ألنَّ الدول األطراف في معاھدة عدم االنتشــار والملتزمة بإبرام اتفاقات ضــمانات شــاملة مع  ویأســف -٦
 الوكالة لم یفعل جمیعھا ذلك؛

لتي ما زال جمیع الدول ا یحثُّ أھمیة بلوغ التطبیق العالمي لضــمانات الوكالة،  وإذ یأخذ في الحســبان -۷
 یتعیَّن علیھا أن تـُدخل اتفاقات ضمانات شاملة حیز النفاذ على أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن؛

الوكالة أن تواصـل ممارسـة سـلطتھا كاملة وفقاً للنظام األسـاسـي تنفیذاً التفاقات الضـمانات،   ویناشـد -۸
التقییم غیر المنحازة والقائمة على واسـتخالص اسـتنتاجات موضـوعیة مسـتقلة ال تسـتخدم فیھا سـوى أسـالیب 

أســاس تقني والمعلومات التي یجري اســتعراضــھا والتحقق من صــحتھا بدقة، بما في ذلك المعلومات األخرى  
ة   ات، على النحو المبین في الوثیـق اـن الضــــــم ة ـب ة والصــــــل ــداقـی ة والمصـــ دـق ث اـل ا من حـی التي یتعیَّن تقییمـھ

GOV/2014/41؛ 

ز على -۹ جمیع حاالت عدم االمتثال لاللتزامات المتعلقة بالضمانات بما یتوافق توافقاً   أھمیة تسویة ویرّكِ
جمیع الدول أن تبدي تعاونھا  ویناشدتاّماً مع النظام األساسي للوكالة وااللتزامات القانونیة الواقعة على الدول، 

 في ھذا الصدد؛

ــد -۱۰ ل تلك  جمیع الدول التي لدیھا بروتوكوالت كمیات صــــغیرة غیر  ویناشــ ا أن تُلغي أو تعّدِ ُمعدَّلَة إمَّ
ھا في أقرب وقت تســمح بھ متطلباتھا القانونیة والدســتوریة،  إلى األمانة  ویطلبالبروتوكوالت كلٌّ فیما یخصــُّ

أن تواصــل مســاعدة الدول التي لدیھا بروتوكوالت كمیات صــغیرة، من خالل الموارد المتاحة، على إنشــاء 
 قبة المواد النوویة والمحافظة علیھا؛نظمھا الحكومیة لحصر ومرا
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ب -۱۱ دوـلة بروتوكوالت كمـیات صـــــغیرة وفـقاً  ٦۲، قبـلت ۲۰۱۹أیلول/ســـــبتمبر  ۲۰ـبأنـَّھ، حتى  ویرحـِّ
ه مجلس المحافظین؛  للنص المعدل الذي أقرَّ

ب -۱۲ ــاً بأنَّھ، حتى  ویرّحِ ــبتمبر  ۲۰أیضــ دولة وأطرافاً أخرى في اتفاقات   ۱٥۱، كانت ۲۰۱۹أیلول/ســ
من  ۱۳۷لضــمانات قد وقَّعت على بروتوكوالت إضــافیة، وبأنَّ ھناك بروتوكوالت إضــافیة نافذة فیما یخصُّ ا

 تلك الدول واألطراف األخرى؛

ــبان -۱۳ ــیادي ألي دولة، ولكن البروتوكول  وإذ یأخذ في الحسـ ــافي ھو قرار سـ أنَّ إبرام بروتوكول إضـ
عز النـفاذ، اإلضـــــافي یكون التزاـماً ـقانونیـ�ا فور دخوـلھ حی جمیع اـلدول التي لم تبرم بـعد بروتوكوالت  ویشـــــّجِ

إضــافیة وتدخلھا حیز النفاذ على أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن وأن تنفِّذھا بصــفة مؤقتة إلى حین دخولھا 
 حیز النفاذ وفقاً لتشریعاتھا الوطنیة؛

أنَّھ، فیما یخصُّ الدول التي لدیھا في آٍن معاً اتفاق ضـمانات شـاملة وبروتوكول إضـافي نافذ   ویالحظ -۱٤
أو ُمطبَّق على نحو آخر، یمكن أن توفِّر ضــــــماـنات الوـكاـلة مزـیداً من الـتأكـیدات بشـــــأن ـعدم تحریف المواد  

 صعید الدولة برمتھا؛النوویة الخاضعة للضمانات وبشأن عدم وجود مواد وأنشطة نوویة غیر معلنة على 

أنَّھ، في حالة أي دولة لدیھا اتفاق ضــمانات شــاملة مســتكمل ببروتوكول إضــافي نافذ، تمثِّل  ویالحظ -۱٥
ز فیما یخصُّ ھذه الدولة؛  ھذه التدابیر معیار التحقُّق المعزَّ

ــ  ویوصـــي -۱٦ افیة  بأن تواصـــل الوكالة تیســـیر عقد اتفاقات الضـــمانات الشـــاملة والبروتوكوالت اإلـض
وبروتوكوالت الكمیات الـصغیرة المعدَّلة وإدخالھا حیِّز النفاذ ومـساعدة الدول األعـضاء المعنیة على ذلك، بناًء 

 على طلبھا؛

الجھود الجدیرة بالثناء التي بذلتھا بعض الدول األعضــــاء وأمانة الوكالة في تنفیذ عناصــــر   ویالحظ -۱۷
ــار إلیھا في القرار  ــبتمبر   GC(44)/RES/19خطة العمل المشـ )، ۲۰۱۹وخطة عمل الوكالة المحدَّثة (أیلول/سـ

ع ــّجِ ــاء ورھناً بتوافر الموارد، وعلى  ویشــ ــب االقتضــ ــلة ھذه الجھود، حســ تلك الدول واألمانة على مواصــ
بأن تنظر الدول األعضـاء األخرى في تنفیذ عناصـر خطة  ویوصـياـستعراض التقدُّم المحرز في ھذا الصـدد، 

ب االقتضـاء، بھدف تیسـیر دخول اتفاقات الضـمانات الشـاملة والبروتوكوالت اإلضـافیة  العمل المذكورة، حسـ 
 حیز النفاذ وتعدیل بروتوكوالت الكمیات الصغیرة الساریة؛

د من جدید -۱۸ ــافي النموذجي باعتباره النصَّ   ویؤّكِ ــتخدم البروتوكول اإلضـ أنَّ المدیر العام ینبغي أن یسـ
ــاملة مع  ــمانات الشـ ــتبرمھا الدول وغیرھا من أطراف اتفاقات الضـ ــافیة التي سـ النمطي للبروتوكوالت اإلضـ

 ي؛الوكالة، والتي ینبغي أن تحتوي على جمیع التدابیر الواردة في البروتوكول اإلضافي النموذج

 الدول الحائزة ألسلحة نوویة إلى إبقاء نطاق بروتوكوالتھا اإلضافیة قید االستعراض؛ ویدعو -۱۹

ــاســي، في مھام  ویالحظ -۲۰ ــتعداد لتقدیم المســاعدة، وفقاً لنظامھا األس أنَّ الوكالة یجب أن تبقى على اس
زع السالح النووي أو الحد من التسلُّح،  التحقُّق التي قد یُطلب منھا االضطالع بھا، بموجب االتفاقات المعنیة بن

 من جانب الدول األطراف في تلك االتفاقات؛

ــل فیما یخصُّ عام  ویالحظ -۲۱ ــمانات   ۲۰۱۸أنَّ األمانة تمكنت من التوص ــتنتاج أعم بشــأن الض إلى اس
مواد النوویة  مفاده أنَّ جمیع المواد النوویة ما زالت في إطار األنشــــطة الســــلمیة وأنھ ال یُوجد أي تحریف لل
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ــر   ـــــ ر على أن ثمة مواد وأنشطة نوویة غیـــ المعلنة بعیداً عن األنشطة النوویة السلمیة وأنھ ال یُوجد أي مؤّشِ
 دولة لدیھا في آٍن معاً اتفاق ضمانات شاملة وبروتوكول إضافي نافذان؛ ۷۰ُمعلنة فیمـــا یخصُّ 

ع -۲۲ ّجِ ملة فیما یخصُّ الدول التي یوجد لدیھا في آٍن معاً الوكالة على مواصـلة تنفیذ الضـمانات المتكا ویـش
اتفاق ضــمانات شــاملة وبروتوكول إضــافي نافذان، وخلصــت األمانة بشــأنھا إلى االســتنتاج األعم بأنَّ جمیع 

 المواد النوویة ما زالت في إطار األنشطة السلمیة؛

لـعام في الوثیقة التكمیلیة للتقریر  بالتوضـــــیـحات والمعلومات اإلضـــــافـیة التي قدَّمـھا الـمدیر ا ویرِحّب -۲۳
، وتـصویباتھا)،  GOV/2014/41المتعلق بإرـساء مفھوم لتنفیذ الـضمانات على مـستوى الدولة وتطویره (الوثیقة 

، بعد عملیة المشــاورات المكثفة التي اضــُطلع  ۲۰۱٤التي أحاط بھا مجلس المحافظین علماً في أیلول/ســبتمبر 
 بھا خالل السنة السابقة؛

وفي تصویباتھا، وفي البیانات الصادرة    GOV/2014/41بالتأكیدات الھامة الواردة في الوثیقة  ویرِحّب -۲٤
ــبتمبر   ــار إلى ذلك مجلس المحافظین خالل دورة انعقاد المجلس في أیلول/سـ عن المدیر العام واألمانة كما أشـ

 ، بما في ذلك جملة أمور منھا:۲۰۱٤

ـ  –  ــمانات على مـسـ ــتحداث أي حقوق أو أن مفھوم تنفیذ الضـ ــتتبعھ اسـ توى الدولة ال ولن یسـ
التزامات إضـــافیة من جانب الدول أو الوكالة، كما أنھ ال ینطوي على أي تعدیل في تفســـیر  

 الحقوق وااللتزامات القائمة؛

ھ ینحصـــــر ـبدـقة ضـــــمن نـطاق اتـفاق(ات)   –  أنَّ ـھذا المفھوم ینطبق على جمیع اـلدول، ولكـن
 ة؛الضمانات لكل دولة على حد

أن ھذا المفھوم لیس بدیالً للبروتوكول اإلـضافي، ولیس الغرض منھ أن یكون وـسیلة تحـصل   – 
بھا الوكالة من دولة غیر مرتبطة ببروتوكول إضافي على المعلومات والمعاینة التي یوفرھا 

 البروتوكول اإلضافي؛

الوثیق مع الدولة و/أو أن تطویر وتنفیذ نُُھج الـضمانات على مـستوى الدولة یتطلبان التـشاور  – 
 السلطة اإلقلیمیة ال سیما في تنفیذ تدابیر الضمانات المیدانیة؛

وى لغرض تنفیذ الضـمانات وفقاً التفاق  –  تخَدم ـس أنَّ المعلومات ذات الصـلة بالضـمانات ال تـُس
 ولیس أبعد من ذلك؛ –الضمانات النافذ مع دولة معینة 

یز جھود التحقق التي تقوم بھا على المراحل الحسـاسـة من دورة  اعتزام األمانة مواصـلة ترك ویالحظ -۲٥
 الوقود النووي؛

أنَّ وضـع وتنفیذ نُُھج الضـمانات على مسـتوى الدولة یتطلب التشـاور الوثیق مع الدولة و/أو  ویالحظ -۲٦
ــلطة اإلقلیمیة، وموافقة الدولة المعنیة على الترتیبات العملیة للتنفیذ الفعال لكل تدابیر  ــمانات المحددة  السـ الضـ

 الستخدامھا في المیدان إذا لم تكن قد اتُِّخذت بالفعل؛

ــاس الوثیقة  ویالحظ -۲۷ ــتواظب على إحاطة   GOV/2014/41أنَّھ، على أسـ ــویباتھا، فإنَّ األمانة سـ وتصـ
مجلس المحافظین علماً بالتقدُّم المحَرز في وضـــع وتنفیذ الضـــمانات في ســـیاق مفھوم تنفیذ الضـــمانات على 
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م إلى المجلس تقریراً عن التـقدُّم المحَرز في وضـــــع وتنفـیذ   ویطـلبمســـــتوى اـلدوـلة،  إلى الـمدیر الـعام أن یـقّدِ
یاق  مفھوم تنفیذ الضـمانات على مـستوى الدولة، بما في ذلك ضـمن التقریر الـسنوي عن تنفیذ  الضـمانات في ـس

 الضمانات؛

ب -۲۸ بالحوار المفتوح الذي تجریھ األمانة مع الدول بـشأن المـسائل المتـصلة بالـضمانات واعتزامھا  ویرّحِ
 ة؛مواصلة تعزیز الحوار وإصدار تقاریر دوریة مستوفاة مع اكتساب مزید من الخبر

ــبُّ على تحدیث النُُھج   ویالحظ -۲۹ ــینص ــتقبل القریب س ــریح المدیر العام بأنَّ تركیز الوكالة في المس تص
القائمة لتنفیذ الضــمانات على مســتوى الدولة فیما یخصُّ الدول الخاضــعة للضــمانات المتكاملة، وأنھ ســیجري  

 تدریجیاً وضع وتنفیذ نُُھج الضمانات على مستوى الدولة فیما یخصُّ دوالً أخرى؛

بتمبر  ویالحظ -۳۰ عن الخبرات   ۲۰۱۸التقریَر الذي قدَّمھ المدیر العام إلى مجلس المحافظین في أیلول/ـس
ــعة   ــتوى الدولة فیما یخصُّ الدول الخاضـ ــمانات على مسـ ــتفادة في تنفیذ نُُھج الضـ ــبة والدروس المسـ المكتسـ

قضایا التي أثارتھا بعض الدول األعضاء إلى المدیر العام، مع مراعاة األسئلة وال ویطلبُ للضمانات المتكاملة، 
مھا في الوقت المناســب   في الحســبان، أن یُبقي مجلس المحافظین على علم تام، من خالل تقاریر إضــافیة یقّدِ
لتُناقشـــھا الدول األعضـــاء، كلَّما اكتســـبت األمانة مزیداً من الخبرات في تنفیذ نُُھج الضـــمانات على مســـتوى 

أیضـاً أنَّ مواصـلة صـوغ نُُھج الضـمانات   ویالحظل الخاضـعة للضـمانات المتكاملة، الدولة، والسـیما في الدو
على مســتوى الدولة وتنفیذھا تدریجیاً فیما یخصُّ دوالً أخرى قد یتطلَّب تنســیقاً وثیقاً وتشــاوراً عن كثب، وأنَّھ 

ل والوكالة، وكذلك ســائر ینبغي االضــطالع بذلك دون المســاس باتفاقات الضــمانات الثنائیة المعقودة بین الدو
 اتفاقات الضمانات المعقودة مع الوكالة؛

ع -۳۱ األمانة على مواصـلة تنفیذ النُّھج على مسـتوى الدولة، وبذل قصـارى جھدھا لضـمان تحقیق   ویشـّجِ
الكفاءة المثلى في اـستخدام مواردھا بطریقة اقتـصادیة دون المـساس بالفعالیة وبغیة تحقیق المـستوى األمثل في 

 فیذ الضمانات فیما یخصُّ الدول المعنیة؛تن

ع -۳۲ الوـكاـلة على تعزیز ـقدراتـھا التقنـیة ومواكـبة االبتـكارات العلمـیة والتكنولوجـیة التي تنطوي   ویشـــــّجِ
على إمكانات واعدة ألغراض الضــمانات، وعلى مواصــلة إقامة شــراكات فعَّالة مع الدول األعضــاء في ھذا  

 الصدد؛

ً امیة إلى تعزیز الـضمانات، وبالجھود الر ویرحب -۳۳ في ھذا الـسیاق بأنـشطة األمانة في مجال  یحیط علما
مھا الدول األعـضاء بـشأن إمداداتھا ومـشتریاتھا النوویة وتحلیل تلك المعلومات،   التحقُّق من المعلومات التي تقّدِ

ة الحاجة إلى الكفاءة،  وفقاً للنظام األســـاســـي واتفاقات الضـــمانات ذات الصـــلة المعقودة مع الدول ومع مراعا
 جمیع الدول إلى التعاون مع الوكالة في ھذا الصدد؛ ویدعو

ب -۳٤ ــر ومراقبة المواد النوویة،   ویرّحِ ــتمرار التعاون بین األمانة والنظم الحكومیة واإلقلیمیة لحصـ باسـ
ع  تصاصاتھا؛األمانة والنظم المذكورة على زیادة تعاونھا، مع مراعاة مسؤولیات كّلٍ منھا واخ ویشّجِ

ع -۳٥ ة،   ویشـــــّجِ ة المواد النووـی ة لحصـــــر ومراقـب ة أو اإلقلیمـی ا الحكومـی اظ على نظمـھ دول على الحـف اـل
یھ تلك النظم في تنفیذ الضمانات؛  ومواصلة تعزیزھا حسب االقتضاء، مع اإلقرار بالدور المھم الذي تؤّدِ

ع -۳٦ ع الوكالة في المرحلة المناســبة حول الدول المعنیة على الترویج إلجراء مشــاورات مبكرة م ویشــّجِ
ــمانات في  ــیر تنفیذ الضـ ــمانات فیما یخصُّ المرافق النوویة الجدیدة من أجل تیسـ ــلة بالضـ الجوانب ذات الصـ

 المستقبل؛

ع -۳۷ ــّجِ ــمانات   ویشـ ــة بالضـ الدول على دعم الجھود التي تبذلھا الوكالة لتعزیز مختبرات التحلیل الخاصـ
  سیما في البلدان النامیة؛وشبكة مختبرات التحلیل، وال
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ب -۳۸ بالخطوات التي اتخذھا المدیر العام لحمایة المعلومات الـسریة المتـصلة بالـضمانات على نحو  ویرّحِ
ة  ذكور في الوثیـق ا ھو ـم ا یتعلق   ویحـثُّ ، GC(63)/13ـم ي أعلى درجـة من الیقظـة فیـم ام على توّخِ دیر الـع الـم

إلى المدیر العام أن یواـصل اـستعراض   ویطلبیة المتـصلة بالـضمانات، بكفالة الحمایة الواجبة للمعلومات الـسر
وتحدیث اإلجراءات المقررة لتوفیر حمایة مشـدَّدة للمعلومات السـریة المتصـلة بالضـمانات داخل نطاق األمانة 

م إلى المجلس بانتظام تقاریر عن تنفیذ نظام حمایة المعلومات السریة المتصلة بالضمانات؛  وأن یقّدِ

إلى المـدیر العـام واألمـانـة مواصـــــلـة موافـاة مجلس المحـافظین والمؤتمر العـام بتقـاریر   ویطلـب -۳۹
موضــوعیة وقائمة على أســس تقنیة وعلى الحقائق بشــأن تنفیذ الضــمانات، مع اإلحالة حســب االقتضــاء إلى 

 األحكام ذات الصلة في اتفاقات الضمانات؛

ــّمنھا ھذا القرار مرھونة بتوفّر الموارد، دون أن تكون أي إجراءات جدیدة أو مو ویطلب -٤۰ عة یتضـ ــَّ سـ
 المساس بأنشطة الوكالة األخرى المنصوص علیھا في نظامھا األساسي؛

ة  ویطـلب -٤۱ ادـی ھ الـع ام في دورـت ذا القرار إلى المؤتمر الـع ذ ـھ م تقریراً عن تنفـی ّدِ ام أن یـق دیر الـع إلى الـم
 ).۲۰۲۰الرابعة والستین (

 ۲۰۱۹أیلول/سبتمبر  ۱۹
 من جدول األعمال ۱۸البند 

 GC(63)/OR.7من الوثیقة  ۱٥٦الفقرة 

GC(63)/RES/12  تنفیذ اتفاق الضمانات المعقود بین الوكالة وجمھوریة كوریا الشعبیة
 الدیمقراطیة في إطار معاھدة عدم انتشار األسلحة النوویة

 ،إنَّ المؤتمر العام 

ر (أ)  تطبیق الضــــــماـنات في ـبالتـقاریر الســـــابـقة التي ـقدَّمـھا الـمدیر الـعام للوـكاـلة بعنوان  إذ ـیذّكِ
بشأن األنشطة النوویة في جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة،  جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة 

 وكذلك القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس محافظي الوكالة ومؤتمرھا العام،

ــعبیة الدیمقراطیة   ر مع عمیق القلقوإذ یذكِّ  (ب)  خذتھا جمھوریة كوریا الش ــّ بالخطوات التي اتـــــ
ام  افظین في ـع ت بمجلس المـح ة   ۱۹۹۳والتي دفـع ا الشـــــعبـی ة كورـی أن جمھورـی إلى أن یســـــتنتج ـب

ابع لألمم   ا، وإلى أن یبلغ مجلس األمن الـت ات المعقود معـھ اـن اق الضــــــم ة التـف ة غیر ممتثـل دیمقراطـی اـل
 امتثال جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة، المتحدة بعدم 

الغ القلق (ج)  ك مع ـب ذـل ر ـك ذّكِ ة   وإذ ـی ا الشـــــعبـی ة كورـی ا جمھورـی ة التي أجرتـھ ارب النووـی التـج ـب
شــــباط/فبرایر   ۱۲وفي  ۲۰۰۹أیار/مایو  ۲٥وفي  ۲۰۰٦تشــــرین األول/أكتوبر  ۹الدیمقراطیة في  

، ۲۰۱۷أیلول/سبتمبر  ۳وفي    ۲۰۱٦ل/سبتمبر أیلو  ۹وفي   ۲۰۱٦كانون الثاني/ینایر  ٦وفي    ۲۰۱۳
ابع لألمم المتحـدة  ــافر لقرارات مجلس األمن الـت ل ســـ اك وتجـاـھ  ۱۸۷٤) و۲۰۰٦( ۱۷۱۸في انتـھ

 ۲۳٥٦) و۲۰۱٦( ۲۳۲۱) و۲۰۱٦( ۲۲۷۰) و۲۰۱۳( ۲۰۹٤) و۲۰۱۳( ۲۰۸۷) و۲۰۰۹(
 )،۲۰۱۷( ۲۳۷۱) و۲۰۱۷(

ن، ومؤتمرات القمة بین الوالیات المتحدة بمؤتمرات القمة األخیرة بین الكوریتی وإذ یرِحّب (د) 
وجمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة، ومؤتمرات القمة بین الصین وجمھوریة كوریا الشعبیة 

على   وإذ یسِلّط الضوء  ،الدیمقراطیة، ومؤتمر القمة بین روسیا وجمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة
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زام جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة في إعالن التزامات األطراف المعنیة، بما في ذلك الت
خ   بإخالء شبھ الجزیرة الكوریة بالكامل من األسلحة النوویة،   ۲۰۱۸نیسان/أبریل    ۲۷بانمونجیوم المؤرَّ

بین الوالیات المتحدة وجمھوریة كوریا الشعبیة  ۲۰۱۸حزیران/یونیھ  ۱۲والبیان المشترك المؤرخ 
خ الدیمقراطیة، واإلعالن المش ، وضرورة الوفاء بھذه ۲۰۱۸أیلول/سبتمبر  ۱۹ترك لبیونغیانغ المؤرَّ

 االلتزامات،

بعبارات التشـجیع إلى بیان جمھوریة كوریا الشـعبیة الدیمقراطیة في نیسـان/أبریل   وإذ یشـیر (ھـ) 
ري  -فیمــا یتعلق بوقف التجــارب النوویــة وإلى جھودھــا الرامیــة إلى تفكیــك موقع بونغیي ۲۰۱۸

 النوویة،للتجارب 

أنَّ خلو شـبھ الجزیرة الكوریة من األسـلحة النوویة من شـأنھ أن یسـھم إیجابی�ا في  وإذ یدرك (و) 
 السالم واألمن على الصعیدین اإلقلیمي والعالمي،

ــعبیة   وإذ یؤكد (ز)  ــدیدة لحیازة جمھوریة كوریا الشــ ــة المجتمع الدولي الشــ من جدید معارضــ
 الدیمقراطیة أسلحة نوویة،

ــالغ القلق (ح)  ــة أجرت في  وإذ یعرب عن ب ــدیمقراطی ــة ال ــا الشـــــعبی ــة كوری  ۳ألنَّ جمھوری
ــبتمبر  ــة، وادَّعت أنَّھا "قنبلة ھیدروجینیة للقذائف ا ۲۰۱۷أیلول/س ــادس ــیاریة  تجربتھا النوویة الس لتس

 ۲۰۱۷أنَّھا حقَّقت خالل عام  ۲۰۱۸كانون الثاني/ینایر  ۱العابرة للقارات"، وفیما یتعلقَّ بإعالنھا في  
ــول بالقوات النوویة الوطنیة إلى درجة الكمال"،  تقریر المدیر   وإذ یالحظالھدف الرامي إلى "الوصــ

كانون الثاني/ینایر   ۱ة الدیمقراطیة في ابة الذي یـشیر فیھ إلى إعالن جمھوریة كوریا الـشعبییالعام بالن
 بأنھا "لن تقوم بتصنیع وال اختبار أسلحة نوویة بعَد الیوم ولن تستخدمھا ولن تقوم بنشرھا..." ۲۰۱۹

ر (ط)  ـتأكـید متطلـبات قرارات مجلس األمن الـتابع لألمم المتـحدة ذات الصــــــلة ـبأنَّ على  وإذ یكّرِ
ن تتخلَّى فوراً عن جمیع األســــلحة النوویة والبرامج النوویة  جمھوریة كوریا الشــــعبیة الدیمقراطیة أ

 الحالیة بشكل كامل وقابل للتحقُّق وال رجعة فیھ وأن توقف فوراً جمیع األنشطة المتصلة بذلك،

لِّم  (ي)  یما جمیع االلتزامات التي تعھدت بھا األطراف   وإذ یـس یة، وال ـس داـس بأھمیة المحادثات الـس
ـ  تشــرین   ۳شــباط/فبرایر و ۱۳، وفي  ۲۰۰٥أیلول/ســبتمبر  ۱۹ترك المؤرخ الســتة في البیان المـش

 ، بما في ذلك االلتزام بنزع السالح النووي،۲۰۰۷األول/أكتوبر 

ر (ك)  بالدور الھام الذي أدتھ الوكالة في رصــــد األنشــــطة الجاریة في مرفق یونغبیون   وإذ یذّكِ
ــدھا والتحقُّق منھا على النحو الذي اتُّفق علیھ في المحادثات   النووي والتحقُّق منھا، بما في ذلك رصــ

 السداسیة، ووفقاً للوالیة المسندة إلیھا،

ــعبیة الدیمقراطیة بوقف كّلِ تعاون مع قرار جمھوریة كوریا ا وإذ یالحظ مع عمیق القلق (ل)  لشـ
بأن یغادر مفتشــو الوكالة جمھوریة كوریا الشــعبیة   ۲۰۰۹نیســان/أبریل  ۱٤الوكالة، ومطالبتھا في 

 الدیمقراطیة وأن یسحبوا من مرافقھا كلَّ معدات االحتواء والمراقبة الخاصة بالوكالة،

ھ خ وإذ یالحظ (م)  أـن ة ـب اـب النـی ام ـب دا أن بعض تقریر الـمدیر الـع التقریر ـب ة ـب الل الفترة المشـــــموـل
رت  طة أو تطوَّ تمّرت أنـش غَّلة بینما اـس عبیة الدیمقراطیة غیر مـش المرافق النوویة لجمھوریة كوریا الـش
أكثر في البعض اآلخر من المرافق، وبأّن األنشــــطة النوویة لجمھوریة كوریا الشــــعبیة الدیمقراطیة  

ــّكل تظلُّ مبعث قلق بالغ، وبأّن اســتمرا ــعبیة الدیمقراطیة یش ر البرنامج النووي لجمھوریة كوریا الش
انتھاكاً واضـحاً للقرارات ذات الصـلة الصـادرة عن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة وأمر یدعو إلى 

 أسف عمیق،
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ــطة التحقق في جمھوریة  وإذ یالحظ (ن)  ــطالع بأنشــ أنَّ الوكالة ال تزال غیر قادرة على االضــ
ا الشـــــعب ا الوـكاـلة عن برـنامج جمھورـیة  وإذ یالحظـیة اـلدیمقراطـیة، كورـی أنَّ المعلوـمات التي تعرفـھ

 كوریا الشعبیة الدیمقراطیة النووي ھي معلومات محدودة وتتناقص،

ر (س)  تأكـید دعـمھ لـما تـبذلھ الوكالة من جھود من أجل تعزیز اســـــتـعدادھا لالضـــــطالع   وإذ یكّرِ
وریة كوریا الشـعبیة الدیمقراطیة النووي والتحقُّق منھ، وفقاً بدورھا األسـاسـي في رصـد برنامج جمھ

دلوالیتھا،  على أھمیة اكتســاب فھم كامل لجمیع جوانب ھذا البرنامج من خالل جمع وتقییم   وإذ یشــّدِ
ــمانات،  ــلة بالضـ بالمعلومات ذات الصـ ــدد بما تبذلھ الفرقة المعنیة بجمھوریة  وإذ یرّحِ في ھذا الصـ

یمقراطـیة والفریق التنفـیذي من جھود من أـجل رصـــــد برـنامج جمھورـیة كورـیا كورـیا الشـــــعبـیة اـلد
بالشـــــعبـیة اـلدیمقراطـیة النووي،  بـما أـفاد ـبھ الـمدیر الـعام ـبالنـیاـبة في تقریره من أنـَّھ بمجرد   وإذ یرحـِّ

ة التوصــل إلى اتفاق ســیاســي فیما بین البلدان المعنیة، فإنَّ الوكالة على اســتعداد للعودة إلى جمھوری 
كورـیا الشـــــعبـیة اـلدیمقراطـیة، إذا ـما طلـبت منـھا جمھورـیة كورـیا الشـــــعبـیة اـلدیمقراطـیة ذـلك ورھـناً 

 بموافقة مجلس المحافظین،

 ،GC(63)/20في تقریر المدیر العام بالنیابة الوارد في الوثیقة  وبعد أن نََظر )ع( 

ت التي أجر یدین -۱ ّدِ العبارات التجارب النوویة الـس عبیة الدیمقراطیة  مجدَّداً بأـش تھا جمھوریة كوریا الـش
 في انتھاك وتجاھل سافر للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة؛

جمھوریة كوریا الشــعبیة الدیمقراطیة إلى أن تمتنع عن إجراء أي تجربة نوویة أخرى، عمالً  ویدعو -۲
 التابع لألمم المتحدة؛ بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس األمن

د بشـدَّة  -۳ بجمیع األنشـطة النوویة الجاریة التي تضـطلع بھا جمھوریة كوریا الشـعبیة الدیمقراطیة،   وینّدِ
جمھوریة كوریا الـشعبیة الدیمقراطیة على وقف جمیع ھذه   ویحثُّ كما ھو مبیَّن في تقریر المدیر العام بالنیابة، 

ــطة، وأّيِ جھود إلعادة تعدی ــطاریة، بما في ذلك  األنشـ ــیعھا، بھدف إنتاج مواد انشـ ل مرافقھا النوویة أو توسـ
 أنشطة اإلثراء وإعادة المعالجة؛

د -٤ بـما اتـخذـتھ جمھورـیة كورـیا الشـــــعبـیة اـلدیمقراطـیة من إجراءات لوقف ـكّلِ تـعاون مع الوـكاـلة،  ویـنّدِ
ة  ا یـبذل الـمدیر الـعام واألـماـنة من جھود غیر بمـ  ویشــــــیداإلجراءات التي اتَّـخذـھا مجلس المـحافظین،  ویؤیـِّد بقوَّ

 منحازة بھدف تطبیق الضمانات الشاملة في جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة؛

مجدداً على أھمیة الحفاظ على السـلم واالسـتقرار في شـبھ الجزیرة الكوریة وفي شـمال شـرق  ویؤكد -٥
یا قاطبةً؛ وتحقیقاً لھذا الغرض،  دآـس ّدِ على أھمیة تھیئة ظروف مواتیة للوصـول إلى حل دبلوماـسي وـسلمي  یـش

 لدعم نزع السالح النووي في شبھ الجزیرة الكوریة؛

د من جدید -٦ المحادثات الســداســیة األطراف واالتفاقات التي تم التوصــل إلیھا والتنفیذ  على أھمیة  ویؤّكِ
الذي یرمي إلى تحقیق تقدم   ۲۰۰٥أیلول/ـسبتمبر  ۱۹الكامل للبیان المـشترك للمحادثات الـسداـسیة الصـادر في 

 ملموس صوب إخالء شبھ الجزیرة الكوریة من األسلحة النوویة بشكل قابل للتحقُّق؛

ــاال ویدعم  -۷ ــعبیة الدیمقراطیة من االتصــ ــیة بین الوالیات المتحدة وجمھوریة كوریا الشــ ت الدبلوماســ
المشــاركین على  ویحثجانب، وبین جمھوریة كوریا وجمھوریة كوریا الشــعبیة الدیمقراطیة من جانب آخر، 

ــبھ  تنفیذ التزاماتھم بالكامل، بما في ذلك التزامات جمھوریة كوریا الشـــعبیة الدیمقراطیة بالعمل على إخالء شـ
الجزیرة الكورـیة ـبالـكاـمل من األســـــلـحة النووـیة حســـــبـما یعبِّر عـنھ البـیان المشـــــترك بین الوالـیات المتـحدة  

خ  خ ۲۰۱۸حزیران/یونـیھ  ۱۲وجمھورـیة كورـیا الشـــــعبـیة اـلدیمقراطـیة المؤرَّ  ۲۷، وإعالن ـبانمونجوم المؤرَّ
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ة كوریا وجمھوریة كوریا الـشعبیة الدیمقراطیة  ، وإعالن بیونغ یانغ المـشترك بین جمھوری۲۰۱۸نیـسان/أبریل 
خ   ؛۲۰۱۸أیلول/سبتمبر  ۱۹المؤرَّ

جمھوریة كوریا الشــــعبیة الدیمقراطیة على االمتثال الكامل لجمیع التزاماتھا بموجب  ویحثُّ بشــــدة  -۸
 ۲۰۹٤) و۲۰۱۳( ۲۰۸۷) و۲۰۰۹( ۱۸۷٤) و۲۰۰٦( ۱۷۱۸قرارات مجلس األمن التـابع لألمم المتحـدة 

) ۲۰۱۷( ۲۳۷٥) و۲۰۱۷( ۲۳۷۱) و۲۰۱۷( ۲۳٥٦) و۲۰۱٦( ۲۳۲۱) و۲۰۱٦( ۲۲۷۰و) ۲۰۱۳(
) وـسائر القرارات ذات الـصلة، وعلى اتخاذ خطوات ملموـسة نحو التخلي عن جمیع أـسلحتھا  ۲۰۱۷( ۲۳۹۷و

ــطة   ــكل كامل وقابل للتحقُّق وال رجعة فیھ، وأن توقف فوراً جمیع األنشــ النوویة والبرامج النوویة القائمة بشــ
 لمتصلة بذلك؛ا

د -۹ ا وشـامالً وفوری�ا عمالً بقرارات   ویشـّدِ على أھمیة أن تنفِّذ جمیع الدول األعضـاء التزاماتھا تنفیذاً تام�
 مجلس األمن التابع لألمم المتحدة؛

د من جدید -۱۰ ــعبیة الدیمقراطیة ال یمكن أن یكون لھا مركز الدولة الحائزة   ویؤّكِ أنَّ جمھوریة كوریا الشـ
ــلحة النوویة، كما ورد في قراري مجلس األمن التابع لألمم  لألـســ  ــار األسـ لحة النوویة وفقاً لمعاھدة عدم انتشـ

ة للمؤتمر االســـــتعراضـــــي لألطراف في ۲۰۰۹( ۱۸۷٤) و۲۰۰٦( ۱۷۱۸المتـحدة  امـی ة الخـت )، وفي الوثیـق
 ؛۲۰۱۰معاھدة عدم االنتشار لعام 

ــعبیة الدیمقراطیة إ ویدعو -۱۱ ــار وأن جمھوریة كوریا الشــ ا لمعاھدة عدم االنتشــ لى أن تمتثل امتثاالً تام�
ــطة   ــاملة، بما في ذلك جمیع أنشــ ــمانات الوكالة الشــ تتعاون فوراً مع الوكالة على التنفیذ الكامل والفعال لضــ
الضـمانات الضـروریة المنصـوص علیھا في اتفاق الضـمانات، والتي لم تتمكن الوكالة من االضـطالع بھا منذ 

أن تســوي أي مســائل عالقة قد تكون نشــأت بســبب طول غیاب تطبیق ضــمانات الوكالة وعدم  ، و۱۹۹٤عام 
 ؛۲۰۰۹تمكُّن الوكالة من المعاینة منذ نیسان/أبریل 

الجھود المكثفة التي تبذلھا األمانة لتعزیز اسـتعدادھا لالضـطالع بدورھا األسـاسـي، في  ویدعم بشـدة  -۱۲
عنیة، ورھناً بوالیة ُمقَابلة یحددھا مجلس المحافظین، في التحقق من إطار حل سـیاسـي تتوصـل إلیھ البلدان الم

ــعبیة الدیمقراطیة، ــجع البرنامج النووي لجمھوریة كوریا الشـ ــلة تزوید المجلس   ویشـ المدیر العام على مواصـ
 بالمعلومات ذات الصلة بشأن ھذه الترتیبات الجدیدة؛

الجھود والمبادرات الســلمیة والدبلوماســیة للمجتمع الدولي في جمیع المحافل المتاحة   ویدعم ویشــّجع -۱۳
ــبھ الجزیرة   ــالم وازدھار دائمین في ش ــبة، بما في ذلك تدابیر بناء الثقة للحد من التوترات، وتحقیق س والمناس

 الكوریة؛

 ة؛إلى األمانة أن تواصل إتاحة ھذا القرار لجمیع األطراف المھتم ویطلب -۱٤

ر -۱٥ أن یُبقي ھذه المسألة قید النظر، وأن یُدرج في جدول أعمال دورتھ العادیة الرابعة والستین  ویقّرِ
) بنداً عنوانھ "تنفیذ اتفاق الضمانات المعقود بین الوكالة وجمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة في ۲۰۲۰(

 إطار معاھدة عدم انتشار األسلحة النوویة".

 ۲۰۱۹ر أیلول/سبتمب ۱۹
 من جدول األعمال ۱۹البند 

 GC(63)/OR.8من الوثیقة  ۱٥٦و ۱٥٥الفقرتان 
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۱۱۲ 

GC(63)/RES/13 تطبیق ضمانات الوكالة الدولیة للطاقة الذریة في الشرق األوسط 

 ۱،إنَّ المؤتمر العام 

في  -على الصــعیدین العالمي واإلقلیمي معاً   -بأھمیة عدم انتشــار األســلحة النوویة  إذ یســلِّم  (أ)
 تعزیز السلم واألمن الدولیَّین،

ــتخدام الطاقة  (ب) ــیلة یُعتمد علیھا للتحقُّق من اســ ــمانات الوكالة كوســ وإذ یدرك فائدة نظام ضــ
 النوویّة في األغراض السلمیّة،

اء وجود أنـشطة نوویة في منطقة  إذ تقلقھو (ج) لم واألمن من جرَّ د الـس یمة التي تھّدِ العواقب الجـس
سة بالكامل لألغراض السلمیة،  الشرق األوسط غیر مكرَّ

ب د)( بالمبادرات المتعلِّقة بإنشـاء منطقة خالیة من جمیع أسـلحة الدمار الشـامل، بما في  وإذ یرّحِ
لُّح في  ذلك األـسلحة النوویة، في الـشرق األوـسط ابقة المتعلقة بالحّد من التـس وبالمبادرات الـس

 المنطقة،

ز تحقیق ھذه األھداف بالكامل، إذ یقرُّ و (ھـ)  بأنَّ مشاركة جمیع دول المنطقة من شأنھا أن تعّزِ

ــید (و) ــط وبالردود اإلیجابیة   وإذ یش ــرق األوس ــمانات في الش ــأن تطبیق الض بجھود الوكالة بش
 اقات ضمانات كاملة النطاق،لمعظم الدول بعقدھا اتف

رو (ز)  ،GC(62)/RES/12بقراره  إذ یذّكِ

۱-  ً بة)؛ GC(63)/14بتقریر المدیر العام الوارد في الوثیقة  یحیط علما  (المصوَّ

 ۲جمیع دول المنطقة إلى أن تنضم إلى معاھدة عدم انتشار األسلحة النوویة (معاھدة عدم االنتشار)؛  ویدعو -۲

جمیع دول المنطقة إلى أن تنضــــم إلى جمیع اتفاقیات نزع الســــالح النووي وعدم االنتشــــار   ویدعو -۳
ــمانات، وأن  ــن نیة بااللتزامات والتعھدات الدولیة المتعلقة بالضـ ــلة وتنفِّذھا، وأن تفي بحسـ النووي ذات الصـ

ا في إطار التزامات كّلٍ منھا؛  تتعاون مع الوكالة تعاوناً تام�

ة الملحة ألن تقبل جمیع دول الـشرق األوـسط على الفور تطبیق ـضمانات الوكالة الكاملة الحاج ویؤِكّد -٤
ة  ا بین جمیع دول المنطـق ة فیـم اء الثـق دبیر مھم من ـتدابیر بـن ة، كـت ا من أنشــــــطة نووـی دیـھ ا ـل النـطاق على ـكل ـم

 وكخطوة من أجل تعزیز السلم واألمن في سیاق إنشاء منطقة خالیة من األسلحة النوویة؛
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .دولة عن التصویت (جرى التصویت بنداء األسماء) ۱۱صوتاً دون تصویت معارض وامتناع  ۱۱۷د القرار بتأیید من مِ اعتُ  ۱
ً  ۱۱۷ بتأیید منمن المنطوق على نحو منفصــل واعتُمدت   ۲التصــویت على الفقرة    جرى  ۲ مقابل تصــویت واحد وامتناع   صــوتا

 دول عن التصویت (جرى التصویب بنداء األسماء). ۱۰
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اشـــــرةً إلى أن تنظر بـجدـیة في اتـخاذ الخطوات العملـیة والمالئـمة  وـیدعو -٥ ة مـب جمیع األطراف المعنـی
ط یمكن التحقُّق م رق األوـس لحة النوویة في الـش اء منطقة خالیة من األـس نھا على نحو الالزمة لتنفیذ اقتراح إنـش

ال، ویدعو البلدان المعنیة التي لم تنضم بعد إلى النظم الدولیة لعدم االنتشار، بما في ذلك معاھدة  ــَّ متبادل وفعـــ
عدم انتشـار األسـلحة النوویة، إلى القیام بذلك كوسـیلة السـتكمال المشـاركة في منطقة خالیة من جمیع أسـلحة  

 لسلم واألمن في المنطقة؛الدمار الشامل في الشرق األوسط ولتعزیز ا

جمیع دول المنطـقة إلى أن تمتنع، إلى حین إنشـــــاء المنطـقة الـمذكورة، عن اإلجراءات   وـیدعو ـكذـلك -٦
التي من شـأنھا أن تقّوِض الھدف الرامي إلى إنشـاء ھذه المنطقة، بما في ذلك عملیات تطویر األسـلحة النوویة  

 أو إنتاجھا أو اختبارھا أو اقتنائھا على أي نحو آخر؛

ـقة إلى أن تتـخذ ـتدابیر ترمي إلى إنشـــــاء منطـقة ـخالـیة من األســـــلـحة  جمیع دول المنط وـیدعو ـكذـلك -۷
 النوویة في الشرق األوسط، بما في ذلك اتخاذ تدابیر بناء الثقة وتدابیر التحقُّق؛

جمیع الدول على أن تقِدّم المـساعدة في إنـشاء ھذه المنطقة وأن تمتنع في الوقت ذاتھ عن اتخاذ   ویحثُّ  -۸
 یعوق الجھود الرامیة إلى إنشائھا؛أي إجراء من شأنھ أن 

د، في ھذا السـیاق،   وإذ یدرك -۹ أھمیة جعل الشـرق األوسـط منطقة خالیة من األسـلحة النوویة، وإذ یؤّكِ
 أھمیة إرساء السلم في تلك المنطقة؛

إلى المدیر العام أن یجري المزید من المشــاورات مع دول الشــرق األوســط من أجل تیســیر   ویطلب -۱۰
ــطة النوویة في المنطقة فیما یتَّصــل بإعداد   التطبیق ر لضــمانات الوكالة الكاملة النطاق على جمیع األنش المبّكِ

بما  ط، حـس رق األوـس لحة النوویة في الـش اء منطقة خالیة من األـس اتفاقات نموذجیة، كخطوة ضـروریة نحو إنـش
 ؛GC(XXXVII)/RES/627ھو مشار إلیھ في القرار 

في المنطقة أن تتعاون مع المدیر العام إلى أقصى حّد في تنفیذ المھام المسندة   من جمیع الدول ویطلب -۱۱
 إلیھ في الفقرة السابقة؛

ل مسؤولیة خاصة بشأن الحفاظ على السلم واألمن  ویدعو -۱۲ جمیع الدول األخرى، السیما تلك التي تتحمَّ
م كلَّ المساعدة إلى المدیر العام من خالل ت  یسیر تنفیذ ھذا القرار؛الدولیَّین، أن تقّدِ

م إلى مجلس المحافظین وإلى المؤتمر العام في دورتھ العادیة الرابعة  ویطلب -۱۳ إلى المدیر العام أن یقّدِ
) تقریراً عن تنفیذ ھذا القرار، وأن یدرج في جدول األعمال المؤقَّت لتلك الدورة بنداً بعنوان ۲۰۲۰والستین (

 للطاقة الذریة في الشرق األوسط"."تطبیق ضمانات الوكالة الدولیة 

 ۲۰۱۹أیلول/سبتمبر  ۱۹
 من جدول األعمال ۲۰البند 

 GC(63)/OR.8من الوثیقة  ۷۲الفقرة 
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GC(63)/RES/14 شؤون الموظفین 

 
 -ألف

 التوظیف في أمانة الوكالة

 ،إنَّ المؤتمر العام 

الذي اعتمده في دورتھ العادیّة الحادیة    GC(61)/RES/15إلى الجزء ألف من القرار  إذ یـشیر (أ) 
 والستین

ً  (ب)  ، وبالجھود المســتمّرة  GC(63)/15بالتقریر المقدَّم من المدیر العام في الوثیقة  وإذ یحیط علما
، من أجل زیادة  ۱۹۸۱التي بُذلت، استجابةً للقرارات ذات الصلة التي اعتمدھا المؤتمر العام منذ عام 

وظَّفین من البلدان النامیة والدول األعضاء األخرى غیر الممثَّلة، أو الممثَّلة تمثیالً ناقصاً، في تعیین م
 أمانة الوكالة،

كانون األول/دیسـمبر   ۳۱التوقعات بشـأن الوظائف الشـاغرة في الفئة الفنیة حتى  وإذ یالحظ (ج) 
 ة،الذي نشرتھ األمان ۲٦، على النحو الوارد في اإلصدار رقم ۲۰۲۱

توقُّع األمانة الذي یشیر إلى أنھ، نتیجة لتقاعد الموظفین ولتطبیق سیاسة التناوب،   وإذ یالحظ (د) 
وظیفة في أمانة الوكالة شـاغرة   ۱۱٦۹وظیفة من الوظائف الفنیة الثابتة البالغ عددھا  ۳۲۰سـتصـبح 

 ،۲۰۲٦خالل الفترة  حتى عام 

لدعم البرامج على نطاق الوكالة  تقریر المدیر العام بشـــأن تنفیذ نظام المعلومات وإذ یالحظ (ھـ) 
، واـلذي یـحّدد التـقّدم المحَرز، وأبرز GOV/INF/2018/4(نـظام إیبس)، على النحو الوارد في الوثیـقة 

ــروع الھادف إلى  ــب في الكفاءة، والتحدیات الماثلة خالل تنفیذ المشـ ــیة والمكاسـ ــینات الرئیسـ التحسـ
 فین واختیارھم،تحسین وتبسیط اإلجراءات المتخذة في تعیین الموظ

أنَّ تمثـیل البـلدان الـنامـیة واـلدول األعضـــــاء الممثَّـلة تمثیالً ـناقصـــــاً وغیر  وإذ ـما زال یقلـقھ (و) 
ــیاســات،   ــب الفئة العلیا ومناصــب تقریر الس الممثَّلة في أمانة الوكالة، الســیما على مســتَویَي مناص

 واإلجراءات المتَّخذة لمعالجة ھذه المسألة، ما زال غیر كاٍف،

د (ز)  د توافر مرشـــــَّ  وإذ یؤكـِّ ارھم  من ـجدـی دان یمكن النظر فیھم واختـی ذه البـل حین مؤھلین من ـھ
 لشغل مختلف المناصب في المستویین الفني والتنفیذي،

ــاریین المنتمین إلى بلدان نامیة  وإذ یالحظ بقلق (ح)  ــتش ــة للخبراء االس ــبة المئویة المنخفض النس
 ،۲۰۱۹-۲۰۱۷ولة بالتقریر الذین لدیھم اتفاقات خدمة خاصة، واالنخفاض الحاّد خالل الفترة المشم

أنھ باالســــتعانة بنظام تطبیقات قائم على شــــبكة اإلنترنت فیما یخص الوظائف   وإذ یالحظ (ط) 
طلباً على كل إشــعار بوظیفة شــاغرة في الفئة   ۱۰۱الشــاغرة المعلَن عنھا، تلقَّت األمانة ما متوســطھ 

 ن بلدان نامیة،من ھذه الطلبات م ⁒٤٥٫٥الفنیة والفئات العلیا، وكانت نسبة 
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بأنَّھ ینبغي مواصـــلة وتعزیز تنفیذ التدابیر المتَّخذة اســـتجابةً للقرارات الســـابقة   واقتناعاً منھ (ي) 
 بشأن ھذا الموضوع،

بأنَّ الجھود المشتركة والتعاون الوثیق بین الدول األعضاء واألمانة یمكن  واقتناعاً منھ كذلك (ك) 
ــاعدا الوكالة على اجتذاب متق ــغل الوظائف یتمتَّعون بأعلى مســـتویات المقدرة الفنّیة  أن یسـ مین لشـ ّدِ

 والكفاءة والنزاھة،

إلى المدیر العام أن یواصل، عمالً بالمادة السابعة من النظام األساسي، تعیین موظَّفین یتمتَّعون  یطلب -۱
ص الفنّي والنزاھة، وأن یكثِّف جھوده من أجل أن یُزید، تبـعاً لذلك، عدد   بأعلى مســـــتویات الكـفاءة والتخصـــــُّ

ــاء أخرى غیر ممثَّلة،  ــاً، في أمانة الوكالة،  الموظَّفین المنتمین لبلدان نامیة ولدول أعضـ أو ممثَّلة تمثیالً ناقصـ
بة للوظائف   یاـسات، وبالنـس تویَي فئة المناصـب العلیا ومناصـب تقریر الـس وذلك على وجھ الخصـوص على مـس

 ؛الفنیّة التي تتطلَّب مھارات محدَّدة 

بطلبات لـشغل  الدول األعـضاء أن تواـصل تـشجیع المرـشحین المؤھلین تأھیالً جیداً على التقدُّم  ویناـشد -۲
إلى الـمدیر الـعام أن ـیدعم، في ـحدود الموارد المـتاـحة، الجھود   ویطـلبالوـظائف الشـــــاغرة في أـماـنة الوـكاـلة، 

المبذولة في الدول األعضــاء، والســیما في الدول األعضــاء النامیة، وكذلك في الدول األعضــاء الممثَّلة تمثیالً  
 ین؛  ناقصاً وغیر الممثَّلة، في مجال تعیین الموظف

ــاء في ھذا   ویطلب -۳ إلى المدیر العام أن ینفّذ أحكام ھذا القرار تنفیذاً كامالً وأن یعمل مع الدول األعضـ
 الصدد، بما في ذلك باالستفادة من الفرصة التي یتیحھا تقاعد الموظفین وتطبیق سیاسة التناوب؛

تفادة من الفرص التي تتیحھا  األمانة على أن تواصــل، بالتنســیق مع الدول األعضــاء، االـسـ  ویشــجع -٤
االجتماعات التي ترعاھا الوكالة، من خالل بذل جھود للتعیین على ھامش ھذه االجتماعات، وإنشــــاء شــــبكة 

 طوعیة من الموظفین السابقین ألغراض التعیین؛

إلى الـمدیر الـعام واألـماـنة اتـخاذ ـتدابیر ملموســـــة إلدـخال مزـید من التحســـــیـنات على عملـیة  ویطـلب -٥
ــدي  ال ة ـھذه العملـیات والتصـــ افـی اءة وشــــــف ار في إـطار نـظام إیبس، بـما في ذـلك نحو تعزیز كـف تعیین واالختـی

ة   ادـی ھ الـع ام في دورـت دیم تقریر عن ذـلك إلى المؤتمر الـع ذ المشـــــروع، وتـق اء تنفـی ات التي ووجـھت أثـن للتـحدـی
 )؛۲۰۲۱الخامسة والستین (

مثیل الناقص وعدم التمثیل، وأن ینّظم فعالیات للتوظیف  إلى المدیر العام أن یتصّدى لقضیة الت ویطلب -٦
و/أو لإلعالم في البلدان النامیة وسـائر الدول األعضـاء غیر الممثَّلة أو الممثَّلة تمثیالً ناقصـاً في أمانة الوكالة،  

 )؛۲۰۲۱وأن یقدم الحقاً تقریراً عن ھذه القضیة إلى المؤتمر العام في دورتھ العادیة الخامسة والستین (

إلى المدیر العام أن یســتفید، بالتشــاور مع الدول األعضــاء، من مســؤولي االتصــال الذین یتم   ویطلب -۷
تعیینھم كنقاط اتصــال في الدول األعضــاء، ال ســیما الدول األعضــاء غیر الممثَّلة أو الممثَّلة تمثیالً ناقصــاً في 

 یما تبذلھ من جھود تتعلق بتعیین الموظفین؛أمانة الوكالة، لتقدیم دعم فعال لألمانة والتنسیق معھا ف

األمانة على مواصـلة  تدابیرھا في مجال التواصـل الخارجي، بما في ذلك الحلقات الدراسـیة   ویشـّجع -۸
ــبكیة وبعثات التعیین، وعلى بذل المزید من الجھد نحو زیادة عدد الطلبات الواردة من بلدان نامیة وكذلك  الشــ

 لة أو الممثَّلة تمثیالً ناقصاً؛الدول األعضاء غیر الممثَّ 
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إلى المدیر العام أن یواصـل ضـمان أن یتم اسـتخدام الخبراء االسـتشـاریین على أسـاس  ویطلب كذلك -۹
ـقدرتھم على توفیر اـلدراـیة المطلوـبة، مع إیالء االعتـبار الواـجب للتوزیع الجغرافي للخبراء االســـــتشـــــاریین  

تـشاریین في الحائزین على عقود في إطار اتفاقات ال خدمات الخاصـة، وأن یواصـل تحدید جنـسیات ھؤالء االـس
 التقاریر المقبلة؛

ــاریین   ویطلب كذلك -۱۰ ــتش ــتخدام الخبراء االس ــمان أال ینجم عن اس ــتمرار في ض إلى المدیر العام االس
 تضارٌب في المصالح أو تحقیق میزة تجاریة؛

یر كلَّ ـسنتین إلى مجلس المحافظین وإلى المؤتمر إلى المدیر العام أن یواـصل تقدیم تقر ویطلب كذلك -۱۱
ــي، ویطلب إلى األمانة  العام عن تنفیذ ھذا القرار، وكذلك عن تنفیذ القرارات المماثلة التي اعتُِمدت في الماضـ
د الدول األعضـاء والمناطق الجغرافیة الممثَّلة تمثیالً ناقصـاً وعدد الوظائف التي تنقصـھا، اسـتناداً إلى  أن تحّدِ
ــین وضــع تمثیلھا المنقوص،   ــة لتحس ــادیة الصــادرة من األمانة، وأن تتخذ إجراءات ملموس ــترش األرقام االس

 .وكذلك یطلب إلى المدیر العام أن یوِرد في التقریر التقدُّم المحَرز في ھذا الصدد

 -باء
 المرأة في األمانة

 إن المؤتمر العام،

ر (أ)   المعنون "المرأة في األمانة"، GC(61)/RES/15.Bبقراره  إذ یذّكِ

بالمجموعة الواـسعة من التدابیر المھمة التي تنفذھا األمانة من أجل إحراز تقدُّم في  وإذ یـشید (ب) 
ــین تمثیل المرأة في الفئة الفنیة والفئات العلیا،   ــاء وتحس تداُرك الخلل القائم بین توظیف الرجال والنس

، التي وفرت ۲۰۱۹قة داخلیة منقحة بعنوان "خطة العمل الجنسـانیة" في عام بما في ذلك إصـدار وثی
ــقاً یحتوي على معلومات نوعیة وقیّمة جدیدة تّم اســتخدامھا لتقییم التقدُّم والتحدیات   إطاراً تحلیلیاً متس

التي  ود أیضـاً بالجھ وإذ یشـیدالماثلة في تنفیذ سـیاسـة المسـاواة بین الجنسـین المعمول بھا في الوكالة؛ 
بذلتھا األمانة لتعزیز تعمیم مراعاة المنظور الجنســـاني مع تخطیط وتنفیذ األنشـــطة البرنامجیة، على 

 ،GC(63)/16النحو الوارد في الوثیقة 

باإلجراءات التي اتخذھا مركز االتصـــــال المعني بشـــــواغل الجنســـــین، التابع   وإذ یرّحب (ج) 
ــال التي عیّنتھا الدو ــتجابة  للوكالة، وجھات االتصـ ــاء من أجل دعم جھود الوكالة في االسـ ل األعضـ

 للطلب الوارد في القرار المشار إلیھ آنفاً،

ً  (د)   بانخفاض معدل مشاركة المرأة على وجھ العموم في المجال النووي، وإذ یحیط علما

المعنون "وضـــــع المرأة في منظوـمة األمم  ۲۰۱٦بمنشـــــور األمم المتـحدة لـعام  وإذ ـیذّكر (ھـ) 
حات، المت   وإذ یالحظحدة" الذي یذكر موارد التواصــل الخارجي التي كّرســتھا الوكالة الجتذاب مرشــّ

الفعالیات المشـتركة التي نّظمتھا األمانة بالتعاون مع جھاِت تنسـیق الشـؤون الجنسـانیة في المنظمات  
 ،۲۰۱۹و  ۲۰۱۸اَمي  الدولیة األخرى التي تتخذ من فیینا مقراً لھا لالحتفال بالیوم الدولي للمرأة في ع

ـبأن النســــــبة المئوـیة للنســـــاء في الفـئة الفنـیة والفـئات العلـیا ـقد بلـغت   وإذ یالحظ مع التـقدیر (و) 
ــّجع كذلك، ⁒۳۰٫۲ ــاء في الفئة الفنیة   وإذ یش األمانة على تعزیز جھودھا الرامیة إلى زیادة عدد النس
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اـطأ النمو من   ۲۰۱۷من ـعام  ⁒۰٫۸إلى  ۲۰۱۷و ۲۰۱٥بین ـعاَمي  ⁒۱٫٦والفـئات العلـیا، حـیث تـب
 ،۲۰۱۹إلى عام 

 ،⁒۲۰مازال تحت  ٥-أّن تمثیل النساء على مستوى الرتبة ف وإذ یالحظ بقلق (ز) 

أّن نسبة الطلبات التي تلقتھا الوكالة من مرشَّحات "مؤھالت تأھیالً جیداً" قد  وإذ یالحظ بقلق (ح) 
 ،  ⁒۳٦٫۹إلى  ⁒٤۱٫۲تراجعت مقارنة بالفترة المشمولة بالتقریر السابق من 

حین المعیَّنین قد تراجعت مقارنة بالفترة   وإذ یالحظ أیضــاً بقلق (ط)  أن نســبة النســاء بین المرشــّ
 ،⁒۳٥٫۱إلى  ⁒۳۷٫۳ابق من المشمولة بالتقریر الس

ــفھ ھدفاً  وإذ یؤكد (ي)  ــتوى األمانة كلھا بوصـ ــین على مسـ ــاواة في التمثیل بین الجنسـ مبدأ المسـ
 نھائیاً،

 مبدأ التمثیل الجغرافي العادل في مشاركة النساء في األمانة، وإذ یؤكد كذلك (ك) 

ھا الرامیة إلى تشجیع مرشحیھا،  أھمیة اتباع الدول األعضاء لھذا المبدأ في جھود وإذ یالحظ (ل) 
 وال سیما النساء، على التقدُّم لشغل المناصب العلیا ومناصب تقریر السیاسات،  

باسـتحداث منصـب في شـعبة الموارد البشـریة إلدماج المسـاواة بین الجنسـین في  وإذ یرّحب (م) 
اعاة المنظور الجنساني في بإسناد المسؤولیة عن تعمیم مر وإذ یرّحب كذلكبرامج الوكالة وعملیاتھا، 

 الوكالة إلى أحد كبار الموظفین من الفئة الفنیة في مكتب المدیر العام لشؤون التنسیق،

أن یكفل تعیین موظَّفین  -عمالً بالمادة الـسابعة من النظام األـساـسي-إلى المدیر العام  یظل یطلب بـشّدة  -۱
یتمتَّعون بأعلى مسـتویات الكفاءة واالختصـاص الفنّي والنزاھة، واسـتقدامھم على وجھ الخصـوص من البلدان  

لبلوغ ھدف المـساواة في التمثیل   ناقـصاً؛ وأن یـسعى النامیة ومن الدول األعـضاء غیر الممثَّلة أو الممثَّلة تمثیالً 
على مسـتوى جمیع المجموعات والفئات الوظیفیّة في الوكالة، بما في ذلك الوظائف العلیا على مسـتوى تقریر  

 السیاسات واتِّخاذ القرارات؛

األمانة على مواصــلة تنفیذ ســیاســتھا الشــاملة بشــأن مراعاة المنظور الجنســاني، التي تشــمل  ویحث -۲
ــا ــألة المسـ ــاني في برامج األمانة مسـ ــین من منظور التوظیف، ومراعاة تعمیم المنظور الجنسـ واة بین الجنسـ

ــین، وعلى الترویج لبیئة   ــاالت بشــأن عمل الوكالة في مجال المســاواة بین الجنس وعملیاتھا، وتحســین االتص
ــ  ویحّث كذلكمؤاتیة داعمة للمســـاواة بین الجنســـین،  یاســـة من أجل جملة األمانة على تعزیز تنفیذھا لھذه الـس

یما من الدول األعضـاء النامیة وكذلك الدول األعضـاء غیر الممثَّلة  اء، الـس أمور، منھا تحقیق تمثیل أعلى للنـس
 أو الممثَّلة تمثیالً ناقصاً، في الفئات الفنیة والفئات العلیا لدى الوكالة؛

أة والتـعاون مع جـھات تنســـــیق  إلى األـماـنة أن تعّزز الصـــــالت مع ھیـئة األمم المتـحدة للمر ویطـلب -۳
الـشؤون الجنـسانیة في المنظمات الدولیة األخرى لتحقیق أقـصى قدر من الفوائد من الدروس المـستفادة من تلك  

 المنظمات التي حّسنت بدرجة كبیرة التكافؤ بین الجنسین وتعمیم المنظور الجنساني؛  

ــد معدالت التق ویطلب -٤ دم نحو تحقیق التكافؤ بین الجنســــین في إلى األمانة أن تبذل الجھود في رصــ
 المناصب القیادیة في الوكالة، من أجل تجدید الفجوات والنجاحات؛
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إلى األمانة أن تُدخل المزید من التحســـینات على إجراءاتھا الخاصـــة بتعیین الموظفات، وأن  ویطلب -٥
ن تدابیرھا الجاریة فیما یخص التعیین والتواصـل الخارجي، و حصـول المرـشحات المؤھالت تـستعرض وتحسـّ

المنتمیات إلى دول أعـضاء نامیة على فرص تدریبیة، وكذلك مـشاركتھن في برنامج المنح الدراـسیة، وبرنامج 
الفرص الوظیفیة المخـصـصة للفنیین المبتدئین، وكخبیرات مـشاركات في برنامج التعاون التقني، حتى یكتـسبن  

 الخبرة في شتى مجاالت العمل داخل الوكالة؛

ات وتعزیز تعمیم مراـعاة المنظور   وـیدعو -٦ ة الموظـف ة لتحســـــین ـحاـل اـل ة إلى أن تتـخذ ـتدابیر فـع اـن األـم
الجنـساني في ـسیاـسات الوكالة، وفي عملیاتھا المتعلقة بالترقیة والتوظیف، وكذلك أثناء تخطیط وتنفیذ أنـشطتھا  

انیة"، في البرنامجیة، بما في ذلك من خالل مراعاة الوثیقة الداخلیة الصـادرة  حدیثاً بعنوان "خطة العمل الجنـس
 إطار احتیاجات الوكالة البرنامجیّة ولوائحھا، وإدراج التقدُّم المحرز في التقریر الثنائي السنوات؛

أنھ ینبغي تمویل األنشـطة المتصـلة بتحقیق األھداف المذكورة آنفاً من المیزانیة العادیة للوكالة  ویؤكد -۷
ً دود الموارد المتاحة، ولكنھ في المقام األول وفي ح ــا ــاھمات طوعیة  یدعو أیض ــاء إلى تقدیم مس الدول األعض

 للمساعدة في تنفیذھا؛

دور فرع فیینا من مبادرة "المناصــرین الدولیین للقضــایا الجنســانیة" و"مجموعة أصــدقاء   ویالحظ -۸
ین یدعوان إلى اتخاذ إجراءات أكثر ــاواة   المرأة في المجال النووي" كمنبرین مھمَّ ــة لتعزیز المسـ قّوة وملموسـ

جمیع األطراف المھتمة التي ھي في وضـــع یمّكنھا من ذلك على  ویشـــّجعبین الجنســـین في الوكالة وأمانتھا، 
 االنضمام إلى المبادرتین كلتیھما؛

ــّجع -۹ ــتیفاء أحكام ھذا   ویشـ ــطاً للجھود التي تبذلھا الوكالة السـ ــاء على أن تقّدم دعماً نشـ الدول األعضـ
 رار؛الق

م تقریراً ـكّل ســـــنتین إلى مجلس المـحافظین وإلى المؤتمر الـعام   ویطـلب ـكذـلك -۱۰ إلى الـمدیر الـعام أن یـقّدِ
 عن تنفیذ ھذا القرار. ۲۰۲۱في عام 

 ۲۰۱۹أیلول/سبتمبر  ۱۹
 من جدول األعمال ۲٤البند 
 GC(63)/OR.7من الوثیقة  ۱۷۳ الفقرة 

GC(63)/RES/15  المندوبینفحص وثائق اعتماد 

 إنَّ المؤتمر العام،

تقریر المكتب بشأن فحص وثائق اعتماد المندوبین لدورة المؤتمر العام العادیة الثالثة والستین،  یقبل
 ."GC(63)25الوارد في الوثیقة 

 ۲۰۱۹أیلول/سبتمبر  ۱۹
 من جدول األعمال ۲٥البند 

 GC(63)/OR.7من الوثیقة  ۱۳۳-۱۳۲الفقرتان 
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 المقررات األخرى

GC(63)/DEC/1 انتخاب الرئیس 

یو  یا بوینروـستوس ماـس یدة ألیـس ة للمؤتمر العام، على أن تتولى   (المكـسیك)انتخب المؤتمر العام الـس رئیـس
 منصبھا حتى اختتام الدورة العادیة الثالثة والستین.

 ۲۰۱۹أیلول/سبتمبر  ۱٦
 من جدول األعمال ۱البند 

 GC(63)/OR.1من الوثیقة  ۱۳إلى  ۱۱الفقرات 

GC(63)/DEC/2 انتخاب نّواب الرئیس 

  ـمالیزـیاو كوســــــتاریـكاو جمھورـیة موـلدوـفاو اإلســـــالمـیةجمھورـیة إیران انتـخب المؤتمر الـعام مـندوبي 
نواباً لرئیسة المؤتمر العام، على أن یتولوا مناصبھم حتى   الوالیات المتحدة األمریكیةو ھولنداو المغربو

 اختتام الدورة العادیة الثالثة والستین.

 ۲۰۱۹أیلول/سبتمبر  ۱٦
 من جدول األعمال ۱البند 

 GC(63)/OR.1قة من الوثی ۲۳إلى  ۲۱الفقرات 

 و

 ۲۰۱۹أیلول/سبتمبر  ۱۷
 من جدول األعمال ۱البند 

 GC(63)/OR.4من الوثیقة  ۱٦۱و ۱٦۰ الفقرتان

GC(63)/DEC/3 انتخاب رئیسة اللجنة الجامعة 

(الفلبین) رئیســة للجنة الجامعة، على  انتخب المؤتمر العام ســعادة  الســیدة ماریا كلیوفي رایوس ناتیفیداد
 أن تتولى منصبھا حتى اختتام الدورة العادیة الثالثة والستین للمؤتمر العام.

 ۲۰۱۹أیلول/سبتمبر  ۱٦
 من جدول األعمال ۱البند 

 GC(63)/OR.1من الوثیقة  ۲۳إلى ۲۱من الفقرات
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GC(63)/DEC/4 ۱انتخاب أعضاء إضافیّین للمكتب 

ــيانتخب المؤتمر العام مندوبي  ــیكیةو أنغوالو اإلمارات العربیة المتحدة و االتحاد الروس   الجمھوریة التش
أعضـاًء إضـافیین في المكتب، على أن یتولوا مناصـبھم حتى اختتام الدورة العادیة   لكسـمبرغو الدانمركو

 الثالثة والستین.

_____________________ 
، GC(63)/DEC/4، وGC(63)/DEC/3، وGC(63)/DEC/2، وGC(63)/DEC/1نتیجةً للمقررات التي اتُخذت في إطار الوثائق    ۱

یا بوینروـستوس ماـسیو ۲۰۱۹لعادیة الثالثة والـستین (جاء تكوین المكتب الذي ُعیِّن للدورة ا یدة ألیـس ) على النحو التالي:  الـس
 (المكسیك) بصفة رئیسة المكتب؛

ــالمیةومندوبو   ــتاریكا، وجمھوریة مولدوفا، وجمھوریة إیران اإلسـ الوالیات المتحدة ، وھولندا، والمغرب، ومالیزیا، وكوسـ
 كنواب للرئیسة؛ ،األمریكیة

اإلمارات و  االتحاد الروســية ماریا كلیوفي رایوس ناتیفیداد (الفلبین) بصــفة رئیســة اللجنة الجامعة ومندوبو  وســعادة الســید
 .كأعضاء إضافیین لكسمبرغو الدانمركو الجمھوریة التشیكیةو أنغوالو العربیة المتحدة

 ۲۰۱۹أیلول/سبتمبر  ۱٦
 من جدول األعمال ۱البند 

 GC(63)/OR.1من الوثیقة  ۲۳إلى  ۲۱ من الفقرات

 و

 ۲۰۱۹أیلول/سبتمبر  ۱۷
 من جدول األعمال ۱البند 

 GC(63)/OR.4من الوثیقة  ۱٦۱و ۱٦۰ الفقرتان

GC(63)/DEC/5 اعتماد جدول األعمال وتوزیع البنود إلجراء المناقشة االستھاللیة 

ع البنود إلجراء المناقشة االستھاللیة.أقرَّ المؤتمر العام جدول أعمال دورتھ العادیة الثالثة   والستین، ووزَّ

 ۲۰۱۹أیلول/سبتمبر  ۱۸
 (أ) من جدول األعمال٥البند 

 GC(63)/OR.5من الوثیقة  ۲و ۱ الفقرتان

GC(63)/DEC/6 تحدید تاریخ اختتام الدورة 

 الدورة العادیة الثالثة والستین.تاریخاً الختتام  ۲۰۱۹أیلول/سبتمبر  ۲۰حدَّد المؤتمر العام یوم الجمعة 

 ۲۰۱۹أیلول/سبتمبر  ۱۸
 (ب) من جدول األعمال٥البند 

 GC(63)/OR.5من الوثیقة  ٤و ۳الفقرتان 
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GC(63)/DEC/7 تحدید تاریخ افتتاح الدورة العادیة الرابعة والستین للمؤتمر العام 

ــبتمبر  ۲۱حدَّد المؤتمر العام یوم االثنین  ــتین   ۲۰۲۰أیلول/سـ تاریخاً الفتتاح الدورة العادیة الرابعة والسـ
 للمؤتمر العام.

 ۲۰۱۹أیلول/سبتمبر  ۱۸
 (ب) من جدول األعمال٥البند 

 GC(63)/OR.5من الوثیقة  ٤و ۳الفقرتان 

 

GC(63)/DEC/8 طلب الستعادة حقوق التصویت 

الفقرة ألف من المادة التاســـعة  وافق المؤتمر العام على طلب لیبیا باســـتعادة حقوق التصـــویت بمقتضـــى 
عشـرة من النظام األسـاسـي خالل دورة المؤتمر العام الحالیة ولمدَّة عام واحد ینتھي قبل بدء انعقاد دورة  

 المؤتمر العام المقبلة.

  ۲۰۱۹أیلول/سبتمبر  ۱۹
 من جدول األعمال ٥البند 

 GC(63)/OR/7من الوثیقة  ۱۲۷-۱۲٥الفقرات 

GC(63)/DEC/9 ۲۰۲۱۱-۲۰۱۹للفترة  عضاء لمجلس المحافظینانتخاب أ 

ــر التالین لعضــویة مجلس المحافظین حتى انتھاء الدورة   انتخب المؤتمر العام أعضــاء الوكالة األحد عش
 ):۲۰۲۱العادیة الخامسة والستین (

 عن أمریكا الالتینیة بنما وباراغواي
 عن أوروبا الغربیة الیونان والنرویج

 عن أوروبا الشرقیة وھنغاریااستونیا 
 عن أفریقیا غانا ونیجیریا.

 عن الشرق األوسط وجنوب آسیا الكویت
 عن الشرق األقصى منغولیا

ط وجنوب   المملكة العربیة السعودیة رق األوـس رق األقصـى، أو الـش عن الـش
 آسیا، أو جنوب شرق آسیا والمحیط الھادئ

_____________________ 

الـثة والســــتین ( ۲۰۲۰-۲۰۱۹ونتیـجة ـلذـلك، ـجاء تكوین مجلس المـحافظین للفترة  ۱ ) ۲۰۱۹عـند اختـتام اـلدورة الـعادـیة الـث
يللمؤتمر العام على النحو التالي:   ترالیاو األرجنتینو  أذربیجانو  االتحاد الروـس تونیاو  أـس  أوروغوايو ألمانیاو  اكوادورو اـس

 كنداو  فرنســـاو غاناو  الصـــینو  الســـویدو جنوب أفریقیاو تایلندو بنماو بلجیكاو  البرازیلو  باكســـتانو  باراغوايو  إیطالیاو
ــرو  الكویتو ــعودیةو  المغربو  مصــ ــمالیةو  المملكة المتحدة لبریطانیا العظمىو  المملكة العربیة الســ  منغولیاو  آیرلندا الشــ
 .الیونانو نالیاباو الوالیات المتحدة األمریكیةو ھنغاریاو الھندو نیجیریاو النیجرو النرویجو

  ۲۰۱۹أیلول/سبتمبر  ۱۹
 من جدول األعمال  ۸ البند

 GC(63)/OR/7من الوثیقة  ۱۹٥إلى ۱۸۰ من الفقرات
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GC(63)/DEC/10 تعیین مراجع الحسابات الخارجي 

ً لیتولّى مراجعة حسابات  عیَّن المؤتمر العام مجلس مراجعة الحسابات التابع إلندونیسیا مراجعاً خارجیا
 .۲۰۲۱و ۲۰۲۰الوكالة للسنتین المالیتین 

 ۲۰۱۹أیلول/سبتمبر  ۱۹
 من جدول األعمال ۱۱البند

 GC(63)/OR.7من الوثیقة  ۲۰۲و ۲۰۱الفقرتان 

GC(63)/DEC/11 الرابعة عشرة من النظام األساسي تعدیل الفقرة ألف من المادة 

ر المؤتمر العام بقراره  -۱ ، الذي وافق فیھ على تعدیل الفقرة ألف من المادة  GC(43)/RES/8یُذكـــــِّ
الرابعة عشــرة من النظام األســاســي للوكالة، بما یســمح بإرســاء المیزنة الثنائیة الســنوات، وبمقّرراتھ  

GC(49)/DEC/13 وGC(50)/DEC/11 وGC(51)/DEC/14 وGC(52)/DEC/9 وGC(53)/DEC/11 
 GC(58)/DEC/9و GC(57)/DEC/10و GC(56)/DEC/9و GC(55)/DEC/10و GC(54)/DEC/11و
 .GC(62)/DEC/10و GC(61)/DEC/10و GC(60)/DEC/10و GC(59)/DEC/10و

‘ من المادة الثامنة عشـــرة من النظام  ۲ویالحظ المؤتمر العام أنھ یلزم، وفقاً للفقرة الفرعیة جیم ’ -۲
ثا جمیع أعضــــاء الوكالة لكي یبدأ نفاذه، لكنھ یالحظ أیضــــاً من الوثیقة  األســــاســــي، أن یقبل التعدیل ثل

GC(63)/9   ــوى  ۲۰۱۹تموز/یولیھ  ۹أنھ حتى ــكوك قبول لدى الحكومة  ٦۰لم تودع س ــواً ص دولة عض
ع ویحث المؤتمر العام الدول األعضاء التي لم توِدع بعُد صكوك قبول لھذا   ــّ الودیعة. ولھذا السبب، یشجــ

ــنوات.   التعدیل على ــتفادة من مزایا المیزنة الثنائیة الس أن تقوم بذلك في أقرب وقت ممكن، بما یتیح االس
ومن شـأن ذلك أن یتیح للوكالة مسـایرة الممارسـة التي تكاد أن تكون عامة بین مؤسـسـات منظومة األمم  

 المتحدة والمتمثلة في المیزنة الثنائیة السنوات.

ألة،   ویرجو المؤتمر العام من المدیر -۳ العام أن یلفت انتباه حكومات الدول األعضـاء إلى ھذه المـس
) تقریراً عن التـقدم المحرز نحو ـبدء  ۲۰۲۰وأن یـقدم إلى المؤتمر في دورـتھ الـعادـیة الرابـعة والســـــتین (

نـفاذ ـھذا التـعدـیل، وأن یـُدِرج في ـجدول األعـمال المؤقـَت لتـلك اـلدورة بـنداً بعنوان "تـعدـیل الفقرة ألف من 
 ادة الرابعة عشرة من النظام األساسي".الم

 ۲۰۱۹أیلول/سبتمبر  ۱۹
 من جدول األعمال ۱۲البند 

 GC(63)/OR.7من الوثیقة  ۱٥۰الفقرة 

GC(63)/DEC/12 تعزیز كفاءة وفعالیة عملیة اتخاذ القرارات في الوكالة 

 أحاط المؤتمر العام علماً بتقریر رئیس اللجنة الجامعة.

 ۲۰۱۹أیلول/سبتمبر  ۱۹
 من جدول األعمال ۲۲البند 

 GC(63)/OR.7من الوثیقة  ۱۷۱و ۱۷۰ الفقرتان
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GC(63)/DEC/13 تعدیل المادة السادسة من النظام األساسي 

ام بقراره  -۱ ذّكر المؤتمر الـع ذي  ۱۹۹۹تشـــــرین األول/أكتوبر  ۱المؤرخ  GC(43)/RES/19ـی ، اـل
وافق المؤتمر بمقتضـــــاه على تـعدـیل الـمادة الســـــادســـــة من النـظام األســـــاســـــي للوـكاـلة، وبمقرراـتھ  

GC(47)/DEC/14 وGC(49)/DEC/12 وGC(50)/DEC/12 وGC(51)/DEC/13 وGC(53)/DEC/12 
 .GC(61)/DEC/12و GC(59)/DEC/12و GC(57)/DEC/12و GC(55)/DEC/12و

 .GC(63)/11ویحیط المؤتمر العام علماً بتقریر المدیر العام الوارد في الوثیقة  -۲

ــاء التي لم تقبل التعدیل بعُد على أن تقوم بذلك في  -۳ ــّجع المؤتمر العام جمیع الدول األعضــ ویشــ
 أقرب وقت ممكن وفقاً لإلجراءات الدستوریة الساریة في كّلٍ منھا.

ألة،  ویرجو الم -٤ ؤتمر العام من المدیر العام أن یلفت انتباه حكومات الدول األعضـاء إلى ھذه المـس
) تقریراً عن التقدم المحرز نحو بدء  ۲۰۲۱وأن یقِدّم إلى المؤتمر في دورتھ العادیة الخامســـة والســـتین (

ــة  نفاذ ھذا التعدیل، وأن یُدِرج في جدول األعمال المؤقَت لتلك الدورة بنداً بعنوان "ت ــادسـ عدیل المادة السـ
 من النظام األساسي".

 

 ۲۰۱۹أیلول/سبتمبر  ۱۹
 من جدول األعمال ۲۳البند 

 GC(63)/OR.7من الوثیقة  ۱۷۲الفقرة 
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 القرارات

GC(SPL.2)/RES/1 الموافقة على تعیین المدیر العام 

 إنَّ المؤتمر العام،

 تعیین المدیر العام،إذ نظر في مسألة  (أ)

ً في توصـــــیــة مجلس المحــافظین بھــذا الشــــــأن، الواردة في الوثیقــة   (ب) وإذ نظر أیضــــــا
GC(SPL.2)/2، 

غل یوافق ي لـش ید رافائیل غروـس اـسي، على تعیین الـس ابعة من النظام األـس ، وفقاً للفقرة ألف من المادة الـس
كانون األول/دیســـــمبر   ۲إلى غایة  ۲۰۱۹كانون األول/دیســـــمبر  ۳منصـــــب الـمدیر العام اعتباراً من 

۲۰۲۳. 

 ۲۰۱۹كانون األول/دیسمبر  ۲
 من جدول األعمال ٤البند 

 GC(SPL.2)/OR.1الوثیقة من  ۲۷إلى ۲٥ من الفقرات

GC(SPL.2)/RES/2 فحص وثائق اعتماد المندوبین 

 إنَّ المؤتمر العام،

تقریر المكتب بشــأن فحص وثائق اعتماد المندوبین للدورة االســتثنائیة الثانیة للمؤتمر العام، الوارد   یقبل
 ."GC/(SPL.2)/5في الوثیقة 

 ۲۰۱۹كانون األول/دیسمبر  ۲
 عمالمن جدول األ ۳البند 

 GC(SPL.2)/OR.2من الوثیقة  ۹و ۸ الفقرتان
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 المقررات األخرى

GC(SPL.2)/DEC/1 انتخاب الرئیس 

رئیـسة للمؤتمر العام، على أن تتولى منـصبھا   (المكـسیك)انتخب المؤتمر العام الـسیدة مارتا دلكادو بیرالتا 
 حتى اختتام الدورة االستثنائیة الثانیة.

 ۲۰۱۹كانون األول/دیسمبر  ۲
 من جدول األعمال ۱البند 

 GC(SPL.2)/OR.1من الوثیقة  ۷إلى  ٤ من الفقرات

GC(SPL.2)/DEC/2 انتخاب نّواب الرئیس 

  ـمالیزـیاو كوســــــتاریـكاو جمھورـیة موـلدوـفاو جمھورـیة إیران اإلســـــالمـیةانتـخب المؤتمر الـعام مـندوبي 
نواباً لرئیسة المؤتمر العام، على أن یتولوا مناصبھم حتى  الوالیات المتحدة األمریكیة و ھولنداو المغربو

 اختتام الدورة االستثنائیة الثانیة.

 ۲۰۱۹كانون األول/دیسمبر  ۲
 من جدول األعمال ۱البند 

 GC(SPL.2)/OR.1من الوثیقة  ۲٤إلى  ۲۱ من الفقرات

GC(SPL.2)/DEC/3 انتخاب رئیسة اللجنة الجامعة 

(الفلبین) رئیســة للجنة الجامعة، على  انتخب المؤتمر العام ســعادة  الســیدة ماریا كلیوفي رایوس ناتیفیداد
 أن تتولى منصبھا حتى اختتام الدورة االستثنائیة الثانیة.

 ۲۰۱۹كانون األول/دیسمبر  ۲
 من جدول األعمال ۱البند 

 GC(SPL.2)/OR.1من الوثیقة  ۲٤إلى  ۲۱ من الفقرات
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GC(SPL.2)/DEC/4 ۱انتخاب أعضاء إضافیّین للمكتب 

ــيانتخب المؤتمر العام مندوبي  ــیكیةو أنغوالو اإلمارات العربیة المتحدة و االتحاد الروس   الجمھوریة التش
ــمبرغو الدانمركو ــبھم حتى اختتام الدورة   لكســ ــافیین في المكتب، على أن یتولوا مناصــ ــاًء إضــ أعضــ

 االستثنائیة الثانیة.

_____________________ 

، GC(SPL.2)/DEC/3، وGC(SPL.2)/DEC/2، وGC(SPL.2)/DEC/1نتیجــةً للمقررات التي اتُخــذت في إطــار الوثــائق  ۱
یدة مارتا دلكادو بیرالتا ، جاء تكوین المكتب الذي ُعیِّن GC(SPL.2)/DEC/4و تثنائیة الثانیة على النحو التالي: الـس للدورة االـس

 (المكسیك) بصفة رئیسة المكتب؛
ــالمیةومندوبو   ــتاریكا، وجمھوریة مولدوفا، وجمھوریة إیران اإلسـ الوالیات المتحدة ، وھولندا، والمغرب، ومالیزیا، وكوسـ
 كنواب للرئیسة؛ األمریكیة

اإلمارات و  االتحاد الروســيكلیوفي رایوس ناتیفیداد (الفلبین) بصــفة رئیســة اللجنة الجامعة ومندوبو  وســعادة الســیدة ماریا 
 كأعضاء إضافیین. لكسمبرغو الدانمركو الجمھوریة التشیكیةو أنغوالو العربیة المتحدة

 ۲۰۱۹كانون األول/دیسمبر  ۲
 من جدول األعمال ۱البند 

   GC(SPL.2)/OR.1من الوثیقة  ۲٤إلى  ۲۱ من الفقرات

GC(SPL.2)/DEC/5 اعتماد جدول األعمال وتوزیع البنود إلجراء المناقشة االستھاللیة 

ع البنود إلجراء المناقشة االستھاللیة.  أقرَّ المؤتمر العام جدول أعمال دورتھ االستثنائیة الثانیة، ووزَّ

 ۲۰۱۹كانون األول/دیسمبر  ۲
 جدول األعمال(أ) من ۲البند 

 GC(SPL.2)/OR.2من الوثیقة  ۲و ۱ الفقرتان

GC(SPL.2)/DEC/6 تحدید تاریخ اختتام الدورة 

 تاریخاً الختتام الدورة االستثنائیة الثانیة. ۲۰۱۹كانون األول/دیسمبر  ۲حدَّد المؤتمر العام یوم اإلثنین 

 ۲۰۱۹كانون األول/دیسمبر  ۲
 األعمال(ب) من جدول ۲البند 

 GC(SPL.2)/OR.2من الوثیقة  ٤و ۳ الفقرتان
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