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 االتحاد األوروبي

 وفد االتحاد األوروبي لدى المنظمات الدولية في فيينا

 

DEL VIE/2010/D/00079 

 

 مذآرة شفوية

ة،    ة الذري ة للطاق ة الدولي ة الوآال ى أمان ه إل ا تحيات ي فيين ة ف ات الدولي دى المنظم ي ل اد األوروب د االتح دي وف يه

ي في                  اد األوروب ده االتح ول  ٢٧ويتشرف بأن يرفق طيه قرارًا جديدًا من المجلس اعتم بتمبر   / أيل شأن   ٢٠١٠س  ب

شار                 دعم أنشطة الوآالة في م     ي لمكافحة انت اد األوروب جالي األمن والتحقق النوويين آجزء من استراتيجية االتح

 .أسلحة الدمار الشامل

ة رسمية من                 ة إعالمي وسيكون وفد االتحاد األوروبي ممتنًا لو تفضلتم بتعميم هذه المذآرة الشفوية وملحقها آوثيق

 .أجل إطالع الدول األعضاء في الوآالة على قرار المجلس

ة عن                           ة الوآال ددًا ألمان ذه الفرصة آي يعرب مج ا ه ويغتنم وفد االتحاد األوروبي لدى المنظمات الدولية في فيين

 .أسمى آيات تقديره

 ٢٠١٠أآتوبر / تشرين األول٢٨فيينا، في         

 

 

 

 الوآالة الدولية للطاقة الذرية

 ]ختم[                
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1.10.2010   Official Journal of the European Union  L 259/10 
 

 

 القرارات

 CFSP/2010/585قرار المجلس 

 ٢٠١٠ سبتمبر/أيلول ٢٧ المؤرخ

  بشأن دعم أنشطة الوآالة الدولية للطاقة الذرية في مجالي األمن والتحقق النوويين
 وفي إطار تنفيذ استراتيجية االتحاد األوروبي لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل

 

 ،األوروبي االتحاد مجلس إن

النظر ى ب دة إل اد معاه ي، االتح ةوبخ األوروب ادة اص  الم
  منها،) ١(٣١ والمادة) ٢(٢٦

  :آان لماو

س )١( ي المجل د األوروب د، ق ي اعتم انون ١٢ ف  آ
سمبر/األول تراتيجية ،٢٠٠٣ دي اد اس  االتح

ي ة األوروب شار لمكافح لحة انت دمار أس شامل ال  ال
ي  ،)‘االستراتيجية'( وي  الت ا  الثالث  الفصل  يحت  منه

دابير  من  قائمة على ذا  لمكافحة  الت شار اال ه زم  نت  يل
  .األخرى البلدان في أو االتحاد داخل سواء اتخاذها

اد )٢( صدد واالتح ذ ب ي التنفي ذه الفعل تراتيجية له  االس
ل دابير وتفعي واردة الت ي ال صل ف ث الف ا، الثال  منه
دعم  مالية موارد إتاحة خالل من والسيما شاريع  ل  م
ددة وم مح ا تق ّددة مؤسسات به ل األطراف، متع  مث
  ).الوآالة (الذرية للطاقة لدوليةا الوآالة

س )٣( د المجل د، ق ي اعتم شرين ١٧ ف اني ت وفمبر/الث  ن
شأن  CFSP/2003/805 المشترك  الموقف ،٢٠٠٣  ب
يم المي التعم ات الع ددة لالتفاق راف المتع ي األط  ف
ال دم مج شار ع لحة انت دمار أس شامل ال ائل ال  ووس

صالها ز إي ك وتعزي ات تل دعو .)١(االتفاق ك وي  ذل
ف شترك، الموق ي الم ة ف ور، جمل ى أم شجيع إل  ت
رام ات إب ضمانات اتفاق شاملة ال والت ال  والبروتوآ

ع اإلضافية ة، م ِزم الوآال اد وُيل ل االتح ى بالعم  عل
ل ول جع افي البروتوآ ات اإلض ضمانات واتفاق  ال

شاملة ار ال ذي المعي ستند ال ه ي ام إلي ق نظ  التحق
 .بالوآالة الخاص

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
)١(  OJ L 302, 20.11.2003, p. 34.  

ي    )٤( د، ف د اعتم س ق ار ١٧المجل ايو /أي ، ٢٠٠٤م
شترك   راء الم شأن CFSP/2004/495اإلج م  ب  دع

ة  أنشطة ا  إطار  في  الوآال األمن  الخاص  برنامجه  ب
ووي ي الن ار وف ذ إط تراتيجية تنفي اد اس  االتح
  .)٢(الشامل الدمار أسلحة انتشار لمكافحة األوروبي

ي     )٥( د، ف د اعتم س ق وز١٨المجل ه / تم ، ٢٠٠٥يولي
شترك  راء الم شأن CFSP/2005/574 اإلج م  ب  دع

وويين  والتحقق  األمن  مجالي  في  الوآالة أنشطة  الن
ي ار وف ذ إط تراتيجية تنفي اد اس ي االتح  األوروب

  .)٣(الشامل الدمار أسلحة انتشار لمكافحة

د، في     )٦( ران ١٢المجلس قد اعتم ه  / حزي ، ٢٠٠٦يوني
شترك   راء الم شأن CFSP/2006/418اإلج م  ب  دع

وويين  التحقق و األمن  مجالي  في  الوآالة أنشطة  الن
ي ار وف ذ إط تراتيجية تنفي اد اس ي االتح  األوروب

  .)٤(الشامل الدمار أسلحة انتشار لمكافحة

ي   )٧( د، ف د اعتم س ق سان١٤المجل ل / ني ، ٢٠٠٨أبري
شترك   راء الم شأن CFSP/2008/314اإلج م  ب  دع

وويين  والتحقق  األمن  مجالي  في  الوآالة أنشطة  الن
ي ار وف ذ إط تراتيجية تنفي اداال اس ي تح  األوروب

  .)٥(الشامل الدمار أسلحة انتشار لمكافحة

شاط  العالية المشعة المصادر على الرقابة تعزيز )٨(  الن
شأن  العمل  وخطة  ٨الـ مجموعة لبيان وفقًا أمين  ب  ت

ام  إيفيان قمة في ِمدتـُاعت التي المشعة، المصادر  ع
زال ال ،٢٠٠٣ دفًا ي ًا ه سبة مهم اد، بالن تتم لالتح  س
  .األخرى البلدان مع التواصل خالل من متابعته

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
)٢(  OJ L 182, 19.5.2004, p. 46.  
)٣(  OJ L 193, 23.7.2005, p. 44.  
)٤(  OJ L 165, 17.6.2006, p. 20.  
)٥(  OJ L 107, 17.4.2008, p. 62.  
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ة  األوروبية والجماعة األطراف الدول )٩( ة  للطاق  الذري
د ق وافقت ق ي اآلراء، بتواف وز ف ه/تم  ،٢٠٠٥ يولي

ى ديل عل ة تع ة اتفاقي ة الحماي واد المادي ة للم  النووي
دف يع به ا توس شمل نطاقه واد لي ق الم  والمراف
ة ي النووي ال ف تخدام مج ي االس  زينوالتخ المنزل

ل،  مجال  في وآذلك السلمية، لألغراض زام  النق  وإل
ات  خاضعة االنتهاآات بجعل األطراف الدول  لعقوب
 .جنائية

اب )١٠( ع ب د التوقي ي ِتح،ـُف ق ول ف بتمبر/أيل  ،٢٠٠٥ س
ووي  اإلرهاب أعمال لقمع الدولية االتفاقية على  .الن
دول  من  ستتطلب فإنها التنفيذ، حيز دخولها وعند  ال

 .المخالفات هذه لتجريم تشريعات تسن نأ األطراف

ى  ذاتها األهداف تحقيق إلى تسعى الوآالة )١١(  النحو  عل
يَّن ي المب رات ف ات فق ى) ٣ (الحيثي تم ،)١٠ (إل  وي
ك ر ذل ذ عب ا تنفي ن خطته ووي، لألم ي الن تم الت  ي

ا ل تمويله ن بالكام الل م ات خ صندوق التبرع  ل
  .النووي لألمن الوآالة

اد )١٢( د االتح ارك، ق ومي ش سان ١٣-١٢ ي ل/ني  أبري
ي ،٢٠١٠ ة ف ن قم ووي، األم ي الن ا الت ى دع  إل
ة،  المتحدة  الواليات رئيس انعقادها د  األمريكي  وتعهَّ
وده  تعزيز في ُدمًاـُق بالمضي ة  جه ى  الرامي ة  إل  تقوي
ووي،  األمن ساعدة  الن دان  وبم ذا  في  األخرى  البل  ه
  .الصدد

ساعدة أجل من )١٣( ي الم دَّدة ياتللتحد التصدي ف  المح
شار  وعدم  النووي األمن مجال في دان  في  االنت  البل

شكل  ترجع التي اآلسيوية، ى  خاص  ب د  إل  عدد  تزاي
ا  مجاالت جملة في بالمنطقة، النووية التطبيقات  منه

 األبحاث عن ً فضال والمياه، والزراعة الطب مجال
ة، ي النووي ذا ينبغ رار له ى الق ه عل د وج  أن التحدي

يا  شرق  جنوب في الةالوآ أنشطة يدعم  وينبغي  .آس
ذ  أن ك  يأخ ي  ذل ار  ف دور  االعتب د  ال يا  المتزاي  آلس

شريك اد آ ي لالتح ال ف ن مج ي .األم الء وينبغ  إي
ام ز خاص اهتم ان لتعزي وويين واألمن األم ي الن  ف
ال ات مج ة التطبيق ر النووي ة دةـِّالمول غي ي للطاق  ف
  المؤهَّلة، البلدان

 

  :القرار هذا اعتمد قد

 ١ ةالماد

ذ ألغراض -١ وري التنفي ي الف بعض والعمل  عناصر ل
تراتيجية اد اس ي االتح ة األوروب شار لمكافح لحة انت  أس

دمار شامل ال تراتيجية' (ال دعم ،)‘االس اد ي شطة االتح  أن
ق  أجل من النوويين والتحقق األمن مجالي في الوآالة  تحقي
  :التالية األهداف

المي  التعميم نحو التقدم تحقيق )أ( ة  للصكوك  الع  الدولي
ك  في  بما النووي، واألمن االنتشار لعدم ات  ذل  اتفاق

  اإلضافي؛ والبروتوآول الشاملة الضمانات

ز )ب( ة تعزي واد حماي دات الم ساسة والمع شار الح  لالنت
ا صلة، ذات والتكنولوجي ع ال ديم م ساعدة تق  الم
شريعية ة الت ي والرقابي ال ف ن مج ووي األم  الن
  والضمانات؛

ز )ج( ي تعزي شف عمليت صدي الك ار والت ر لالتج  غي
شروع المواد الم ة ب ا النووي ن وغيره واد م  الم
  .المشعة

شاريع  -٢ ة، م اظرة الوآال دابير المن تراتيجية، لت  االس
  :يلي ما إلى تهدف التي المشاريع هي

ز )أ( ى تعزي ة البن شريعية التحتي ة الت ة والرقابي  الوطني
 األمن جاليم في الصلة ذات الدولية الصكوك لتنفيذ

ا  النوويين، والتحقق ك  في  بم ات  ذل ضمانات  اتفاق  ال
  اإلضافي؛ والبروتوآول الشاملة

ساعدة )ب( دول م ي ال ز ف ن تعزي ة أم واد ومراقب  الم
  المشعة؛ المواد من وغيرها النووية

ز )ج( درات تعزي دول ق ى ال شف عل ار آ ر االتج  غي
شروع المواد الم ة ب ا النووي ن وغيره واد م  الم
  .له والتصدي المشعة

دان  في المشاريع تلك ذـَّوتنف ي  البل اج  الت ى  تحت ساعدة  إل  الم
ي ك ف االت تل د المج يم بع ي تقي ضطلع أوَّل ه ي ق ب ن فري  م

  .الخبراء

  .المرفق في للمشاريع مفصَّل وصف ويرد
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 ٢ المادة

 وسياسات  الخارجية للشؤون لالتحاد األعلى الممثل -١
  .القرار هذا تنفيذ نع مسؤول) ‘األعلى الممثل' (األمن

شاريع -٢ شار الم ا الم ي إليه ادة ف  ذهاـِّتنف) ٢(١ الم
ة  بوصفها الوآالة ؤدي  .ذةـِّالمنف  الجه ذه  وت ة  ه  تحت  المهم
ل  رقابة ى  الممث ذا  .األعل ين  الغرض،  وله ى  يتع ل  عل  الممث
  .الوآالة مع الالزمة الترتيبات اتخاذ األعلى

 ٣ المادة

نفيذ المشاريع المشار إليها    المبلغ المرجعي المالي لت     -١
ادة  ي الم و) ٢(١ف ورو، ٩ ٩٦٦ ٠٠٠ ه ى ي وَّل أن عل  يم

  .لالتحاد العامة الميزانية من

تم  -٢ ات إدارة ت ة النفق ن المموَّل غ م يَّن المبل ي المب  ف
ة  والقواعد لإلجراءات وفقًا ١ الفقرة ى  المطبَّق ة  عل  الميزاني
 .لالتحاد العامة

ولى  -٣ ية تت را المفوض ى فاإلش سليمة اإلدارة عل  ال
رة  في إليها المشار للنفقات ي  ،١ الفق  .منحة  شكل  تتخذ  الت
ذا رض، وله ب الغ ا يج رم أن عليه اق تب ل اتف ع تموي  م
ة نص .الوآال اق وي ل اتف ى التموي ضمن أن عل ة ت  الوآال
  .وحجمها يتناسب بما االتحاد، مساهمة إبراز

رام  إلى تسعى أن المفوضية وعلى  -٤ اق  إب ل الت اتف  موي
 نفاذ بدء بعد ممكن وقت أقرب في ٣ الفقرة في إليه المشار
ك  في صعوبات بأي المجلس تبلغ أن وعليها .القرار هذا  تل

   .التمويل اتفاق إبرام وبتاريخ العملية

  

 ٤ المادة

ى  تقريرًا يقدم أن األعلى الممثل على ذ  عن  المجلس  إل  تنفي
ذا رار ه ى الق اس عل ارير أس ة تق ة ِعدُّهاـُت منتظم  .الوآال
ذه لـَِّشكـُوت ارير ه اس التق يم أس ن التقي ل م س ِقَب  .المجل

 لتنفيذ المالية الجوانب عن معلومات تقديم المفوضية وعلى
  ).٢(١ المادة في إليها المشار المشاريع

 ٥ المادة

  .اعتماده يوم في التنفيذ حيز القرار هذا يدخل

ي ه وينته د مفعول هرًا ٢٤ بع ن ش اريخ م رام ت اقات إب  ف
ل ين التموي ية ب ة، المفوض د أو والوآال هرًا ١٢ بع ن ش  م
اريخ اده ت م إذا اعتم تم ل رام ي اق إب ل اتف ل تموي ك قب  ذل
  .التاريخ

  .٢٠١٠ سبتمبر/أيلول ٢٧ يوم بروآسل، في ُحرِّر

 

 المجلس عن
 الرئيس

 بييترز. ك
 

 

 

_____________________ 
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 المرفق

  النوويين والتحقق األمن مجالي في لذريةا للطاقة الدولية الوآالة ألنشطة األوروبي االتحاد دعم
 الشامل الدمار أسلحة انتشار لمكافحة األوروبي االتحاد استراتيجية تنفيذ إطار في

  مقدِّمة -١

سنوات  خالل أخرى وأماآن االتحاد في األعضاء الدول في اإلرهابية الحوادث عدد إن   رة  ال م  األخي ر  ل  أي ُيظِه
ى مؤشر ع عل د .التراج رف وق عا اعت دولي لمجتم ي ال ف ف ل مختل أن المحاف ال خطر ب اب أعم ووي اإلره  الن
ة ي الناجح وي الت ى تنط واد عل ة م واد أو نووي شعة م زال ال رىخأ م ًا ي افة .مرتفع ى وباإلض ك، إل دت ذل  أآ
صفة  حساسة  نووية مواد على تنطوي التي تلك فيها بما المشروع، غير االتجار عن األخيرة التقارير  خاصة،  ب
  .المواد هذه مثل على اإلرهابيين حصول إلمكانية المستمرة رالمخاط

ع  إلى تهدف التي المبادرات من العديد واتخذ التهديدات، هذه حيال قويًا الدولي المجتمع فعل رد وآان   واد  من  الم
  .اإلرهابيين أيدي في الوقوع من المشعة المواد من غيرها أو النووية

 بتعهدات يتعلق فيما الدول بين الثقة لبناء عنها غنى ال أداًة الذرية للطاقة الدولية الوآالة جانب من التحقق ويبقى  
  .النووية للمواد السلمي االستخدام ولتعزيز النووي، االنتشار عدم

د    ة  التطورات أدت وق رة الدولي ى األخي دة مجموعة  إل ززة  جدي صكوك من ومع ة  ال ة القانوني صلة ذات الدولي  ال
  :التالي النحو على وذلك النوويين، والتحقق باألمن

  .النووية للمواد المادية الحماية اتفاقية تعديل األطراف الدول اعتمدت ،٢٠٠٥ يوليه/تموز في —  

  .٢٠٠٥ سبتمبر/أيلول في النووي اإلرهاب أعمال لقمع الدولية االتفاقية على التوقيع باب ِتحـُف —  

ي —   سان ف ل/ني د ،٢٠٠٤ أبري س اعتم ناأل مجل رار م ذي ،)٢٠٠٤ (١٥٤٠ الق اول ال لحة يتن دمار أس  ال
 .الدول غير من الفاعلة والجهات الشامل

دعو —   رار ي س ق ن مجل ع) ٢٠٠١ (١٣٧٣ األم دول جمي ى ال ضمام إل ي االن رب ف ت أق ن وق ى ممك  إل
  .باإلرهاب المتعلقة والبروتوآوالت الصلة ذات الدولية االتفاقيات

داً   ٩٥قطعت أآثر من       ان المصادر المشعة                        دولة تعه شأن أم سلوك ب ة قواعد ال ذ مدون سها بتنفي ى نف يًا عل  سياس
ا ك، اعت   .١وأمنه ى ذل افة إل رارات     ـُوباإلض دة ق ة ع افظي الوآال س مح ام ومجل ؤتمر الع ي دورات الم ِمدت ف

  .٢ومقررات لتعزيز نظام ضمانات الوآالة
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

تدابير تقوية التعاون الدولي في مجال األمان النووي واألمان اإلشعاعي وأمان النقل ’ :والوثيقة المعنونة. GOV/2003/49-GC(47)/9يقة الوث  ١
ات  ي النفاي صرف ف عاعية      :والت صادر اإلش ة الم ل مراقب ستدامة تكف ـّالة وم ة فع ة وطني ية رقابي ى أساس وافر بن ز ت ة (‘ تعزي الوثيق

GOV/2004/52-GC(48)/15 (         اد تراتيجية االتح ار اس ي إط ي ف اد األوروب ة واالتح ين الوآال اون ب لة بالتع زاء ذات ص ضًا أج ضمن أي تت
ذلك في           .األوروبي لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل      شطة آ ذه األن ووي       'وترد ه ة لألمن الن شطة الداعم ة لألمن        ' األن في خطة الوآال

  .٢٠٠٩-٢٠٠٦النووي فيما يخص الفترة 

سمى                   ٢٠٠٥سبتمبر  /في أيلول   ٢ ا ي ات   '، قرر مجلس محافظي الوآالة أنه من أجل تعزيز نظام الضمانات، ينبغي أن يظل م بروتوآول الكمي
ديالت في النص الموحد                ‘ الصغيرة الملحق باتفاقات الضمانات الخاصة بمعاهدة عدم االنتشار جزءًا من نظام ضمانات الوآالة، رهنًا بالتع

ور،            ٢٠٠٥عايير بروتوآوالت الكميات الصغيرة؛ وفي عام       وبالتغيير في م   ة أم ه، ضمن جمل رارًا الحظ في ة ق ام للوآال  اعتمد المؤتمر الع
  .أنه في حالة وجود دولة لديها اتفاق ضمانات شاملة يكمله بروتوآول إضافي نافذ، فإن هذه التدابير تمثل معيار التحقق المعزز لتلك الدولة
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ه،  جزء في ية،الدول الصكوك لهذه الدول تنفيذ تسهيل آبير حد إلى ويمكن   ساعدة  خالل  من  من ة  الم ر  المقدَّم  عب
رتين  يخص  فيما النووي لألمن الوآالة خطط ول  وفي  .٢٠٠٩-٢٠٠٦و ٢٠٠٥-٢٠٠٣ الفت بتمبر /أيل  ،٢٠٠٩ س
ة ِمدتـُاعت ة خط ن الوآال ووي لألم ا الن رة يخص فيم ا ،٢٠١٣-٢٠١٠ الفت تمرارًا يعكس مم ًا اس  للخطط قوي

ق  إلى الرامية العالمية الجهود في المساهمة هو هذه النووي األمن خطة من والهدف .السابقة ال  األمن  تحقي  الفع
واد  أو نووية مواد هناك آانت أينما العالم أنحاء جميع في د  أخرى  مشعة  م ل،  أو/و والتخزين  االستخدام  قي  النق

ووي  أمن  إرساء  إلى الرامية جهودها في طلبها، على بناًء الدول، دعم خالل من بها، المرتبطة المرافق وأمن  ن
درات  بناء مجال في المساعدة عبر عليه والحفاظ فعال ه  الق ة  والتوجي وارد  وتنمي شرية  الم تدامة  الب  والحد  واالس
ن اطر م ل .المخ دف ويتمث ضًا اله ي أي ساعدة ف ى الم د عل صكوك التقيُّ ة بال ة القانوني صلة ذات الدولي األمن ال  ب

ووي ذها، الن ز وتنفي اون وتعزي دول التع سيق يال ساعدة وتن ة الم ن المقدم رامج خالل م ة الب ادرات الثنائي  والمب
ة  والسلمي والمأمون اآلمن االستخدام إتاحة في أيضًا يسهم أن شأنه من نحو على األخرى الدولية ة  للطاق  النووي

 . مشعة مواد فيها ستخَدمـُت التي وللتطبيقات

ة  خطة  وتسعى   ووي  لألمن  الوآال ى  الن ق  إل ة م أهداف  تحقي بعض  ماثل اد  استراتيجية  عناصر  ل ي  االتح  األوروب
شامل  الدمار أسلحة انتشار لمكافحة وفر  .ال ذه  وت اً  األهداف  ه ووي  لألمن  شامالً  نهج ا  الن ك  في  بم ضوابط  ذل  ال
ة  والمساءلة الرقابية واد  وحماي ة  الم ا  النووي واد  من  وغيره اء  المشعة  الم ل،  والتخزين  االستخدام  أثن  من  ’والنق
ذلك  القصير  المدى في ،‘اللحد إلى المهد ى  وآ ل  المدى  عل ع  .الطوي ك،  وم ة  في  ذل شل  حال ة،  ف د  الحماي  من  الب
اذ  دابير  اتخ ة ت واد  تهريب  محاوالت أو سرقة  عن للكشف  احتياطي ر الم ة الحدود  عب ال والتصدي  الدولي  لألفع
  .ذلك حدث إذا أخرى، مشعة مواد أو نووية مواد على تنطوي التي الكيدية

د أآم   شترآين وق ذ اإلجراءين الم ة بنجاح تنفي ى  .CFSP/2005/574 وCFSP/2004/495لت الوآال وباإلضافة إل
ذ اإلجراء    CFSP/2006/418ذلك، فإن الوآالة في المرحلة النهائية من تنفيذ اإلجراء المشترك           ، وهي بصدد تنفي

  .CFSP/2008/314المشترك 

ود  لدعم أنشطة َذتـَّفوَن الوآالة َحّدَدت االتحاد، من الصلة ذات بالمساهمات وباالستعانة   ي  الجه ذلها  الت دول  تب  ال
ة ي المتلقي از، ف يا القوق طى، وآس وب الوس رق وجن ا، ش ة أوروب ر ومنطق ي المتوسط البح شرق ف ط، ال  األوس
 .البلدان هذه في الدولية الضمانات وتنفيذ النووي األمن لتعزيز آسيا، شرق جنوب منطقة وفي وأفريقيا،

  المشاريع وصف -٢

ة  األفعال وآشف لمنع مناسبة نظم بإنشاء مسؤوليات الدول جميع عاتق على تقع   ي  الكيدي ى  تنطوي  الت واد  عل  م
  .النووي األمن مجال في ضعيفة حلقة دـِيوج قد بذلك القيام وعدم .لها والتصدي أخرى مشعة مواد أو نووية

  :يلي ما على يشتمل التخصصات دمتعد نهجًا النووي لألمن فعالة تحتية بنية أي وتتطلب  

  والمشغلين، المنظمات مختلف بين بوضوح محددة مسؤوليات ذات ورقابية قانونية تحتية بنى —  

  البشرية، الموارد تنمية —  

  للتنسيق، ومهام إجراءات وضع —  
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راف  مع  الوطنية، التحتية للبنى التقني الدعم —   أن  االعت ات  ب ووي  األمن  ترتيب ع /مرافق ال داخل  الن  المواق
ذه  خارج  تطبَّق التي تلك عن تختلف النووية ع /المرافق  ه ة  المواق دني  المجتمع  لحماي  األحداث  من  الم
  .مشعة مواد على تنطوي التي النووي باألمن ةـّالُمِخل

ي  األنشطة إدارة مجال في النووي لألمن مستدامة ثقافة إلى حاجة وهناك   ى  تنطوي  الت واد  عل ة  م واد  أو نووي  م
 استخدام  في  بالتوسع يتعلق فيما تمكين عامل يكون أن شأنه من النووي األمن فإن لذلك،  ً ونتيجة .أخرى شعةم

ضمانات  واألمن  األمان بين التآزر أوجه إدراك مع النووية الطاقة راف  وال ادئ  خصوصاً  واالعت تدامة  بمب  االس
.والكفاءة

  :التالية الخمسة المجاالت في القرار هذا تنفيذ وسيتم  

 )١(استدامة وفعالية الدعم المقّدم من خالل إجراءات مشترآة في وقت سابق -١  

   النووي األمن لدعم وطنية مراآز إنشاء :الدول في النووي لألمن الداعمة التحتية البنية تعزيز -٢  

   بالدول الخاصة والرقابية التشريعية التحتية البنية تعزيز -٣  

  المشعة المواد من وغيرها النووية للمواد يالنوو األمن تدابير تعزيز -٤  

  .التنظيمية الرقابة نطاق خارج والمشعة النووية المواد مع التعامل على الدول قدرات تعزيز -٥  

تناداً  لالحتياجات، شامل تقييم أساس على تنفيذها سيتم التي والمشاريع الدول اختيار وسيتم   ى  اس ائج  إل ات  نت  بعث
  .المتاحة لمعلوماتا من وغيرها التقييم

 أعضاء  ليست  التي الدول في وآذلك الوآالة، في األعضاء الدول في الجهود هذه لدعم مرتفعًا الطلب يزال وال  
  :هي الدعم لتلقي المؤهَّلة والبلدان .الوآالة في

  :أوروبا شرق جنوب في —  

ا،     نةو ألباني ك، البوس ا،و والهرس ل ترآي ود، الجب ةو األس دونيا جمهوري الفية مق ابقًا، اليوغوس  س
  آرواتيا،و صربيا،و دوفا،مل جمهوريةو

  :الوسطى آسيا منطقة وفي —  

  آازاخستان،و قيرغزستان،و طاجيكستان،و ترآمانستان،و أوزبكستان،    

  :القوقاز منطقة وفي —  

  وجورجيا،، أرمينياو أذربيجان،    

  :األوسط الشرق في المتوسط البحر منطقة وفي —  

  لبنان،و السورية، العربية الجمهوريةو إسرائيل،و األردن،    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
)١(  CFSP/2004/022/IAEA I و  CFSP/2005/020/IAEA IIو  CFSP/2006/029/IAEA III وCFSP/2008/020/IAEA IV.  
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  :أفريقيا وفي —  

سوانا، و بنن،و أوغندا،و أنغوال،و إريتريا،و إثيوبيا،     ا و بوت دي، و فاسو،  بورآين شاد، و بورون  توغو، و ت
ونس،و ر،و ت زرو الجزائ ر، ج ةو القم ة الجماهيري ة، العربي ةو الليبي ا جمهوري طى، أفريقي  الوس
ةو و جمهوري ة، الكونغ ةو الديمقراطي ا جمهوري دة، تنزاني وبو المتح ا، جن وتي،و أفريقي رأسو جيب  ال

ومي  ساوو زمبابوي،و زامبيا،و رواندا،و األخضر، سيب،  ت سنغال، و وبرن سودان، و سوازيالندا، و ال  ال
يراليون،و شيل،و س صومال،و سي ابون،و ال ا،و غ ا،و غامبي او غان توائية، غيني ا،و االس او غيني -غيني

ساو، اميرون،و بي وتو الك وار، آ وو ديف ل (الكونغ ا،و ،)برازافي ا،و آيني سوتو،و ليبيري االوي،و لي  م
الي،و شقر،و م رب،و مصر،و مدغ ا،و المغ شيوس،و موريتاني ق،و موري ا،و موزامبي ر،و ناميبي  النيج
  نيجيريا،و

  :آسيا شرق جنوب منطقة وفي —  

سيا،     اي،و إندوني نغالديش،و برون د،و ب نغافورة،و تايلن ين،و س تو الفلب ام، فيي ا،و ن  الوس،و آمبودي
  ميانمار،و ماليزيا،و

  :الخليج منطقة وفي —  

ان،  سلطنة و البحرين،و إيران،و المتحدة، العربية اإلمارات     راق، و ُعم ت، و قطر، و الع ة و الكوي  المملك
 اليمن، والسعودية، العربية

  :الجنوبية أمريكا منطقة وفي —  

ين،      وادور، و األرجنت اراغواي، و أوروغواي، و إآ ل،و ب ا، و البرازي رو، و بوليفي يلي،و سورينام، و بي  ش
  آولومبيا،و فنزويال،و غيانا،و

  :الوسطى وأمريكا الكاريبي منطقة وفي —  

وا     ادوس،و أنتيغ ودا،و برب ز،و برب ا،و بلي دادو بنم اغو تريني ا،، ووتوب زرو جامايك ا، ج زرو البهام  ج
 لوتشيا، سانتو ونيفيس، آيتس سانتو فنسنت سانتو دومينيكا،و الدومينيكية، الجمهوريةو غرينادين،

سلفو ادا،و ادور،ال اال،و غرين ا،و غواتيم تاو آوب ا، آوس سيك،و ريك اراغوا،و المك ايتي،و نيك  ه
  هندوراس،و

  للدعم االحتياجات تقييم -١-٢

  الغرض  

ل  من  شامل تقييم سُيجرى   ة  ِقب د  الوآال ز  أجل  نم  االحتياجات  لتحدي دابير  تعزي ي  الت سهم  الت ة  في  ت  األمن  فعالي
ووي ي الن دول ف ذآورة ال اله الم يتم .أع يم أداء وس ًا التقي ى قياس ار عل ن إط ووي األم دولي، الن ا ال ي بم ك ف  ذل
 دعم  تقديم في النظر تم وحيثما .الصلة ذات الوآالة وتوجيهات الملزمة وغير الملزمة الدولية القانونية الصكوك
ساهمات  سابقة ةمشترآ إجراءات إطار يف للدول اد،  من  أخرى  وم يتم  االتح يم  تحديث  س ذي  التقي  في  ُأجِرىَ  ال
  .سابق وقت
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ضاء،  حسب  التقييم، وسيشمل   ووي  األمن  نظام  االقت وطني  الن ل،  ال ا  آك ك  في  بم انوني  النظام  ذل ابي،  الق  والرق
ة  ة  والحماي سجيل  أو وحصر  المادي واد  ت دابير  الم ة  والت ع  أو المرافق  في  ذةـَّمنف ال األمني ل وسائل  أو المواق  .النق
ال  نظام  إلنشاء المتخذة الترتيبات التقييم في دَرجـُت وسوف ة  فع ات  الحدود  لمراقب  مع  للتعامل  األخرى  والترتيب
ة  إطار  خارج  والمشعة النووية المواد ة  الرقاب ائج  ستخَدمـُ ت وسوف  .التنظيمي يم  نت شامل  التقي ار  آأساس  ال  الختي
 .فيها المشاريع تنفيذ سيتم التي لالدو

 :النتائج  

دان  في  النووي األمن لدعم االحتياجات تقييم على عامة نظرة إلقاء —   ستفيدة،  البل ى  سواء  الم  مستوى  عل
رادى  في أو الدولة ع  أو المرافق  ف ل  وسائل  أو المواق ا  أو النق ات  من  غيره ي  التطبيق ا  ستخَدمـُ ت الت  فيه
  تخزينها، يتم أو عةوالمش النووية المواد

  القرار، هذا إطار في الدعم لتلقي عالية آأولوية تعيينها تم التي والمشاريع البلدان تحديد —  

شترآة  إجراءات  خالل  من  قبل من الدعم تلقت التي البلدان في تقييم، إجراء —   ساهمات  م  من  أخرى  وم
 .المقّدم الدعم وفعالية استدامة لمدى االتحاد،

 األولوية ذات المشاريع تنفيذ -٢-٢

مجال  ل م ا مة :١ رق ا د ست ة ا ي ل ا ع دعم وف ل م ا ّد ق م ل ءات خالل من ا جرا  مشترآة إ

 :الغرض  

ا  في مختلفة تدابير لتعزيز دعمًا إجماًال دولة ٥٢ تلقت ،)١(المشترآة اإلجراءات خالل من —    لألمن  نظمه
ووي ر .الن ذه وعب راءات، ه ى اإلج ون تلّق ي الموظف ك ف دول تل دريب ال دات دِّمتـُوق ،الت سين مع  لتح
ضعيفة  المشعة  المصادر  وُوجِّهت  الحدود  عبور نقاط في اإلشعاع رصد وإتاحة المادية الحماية ى  ال  إل
شأ  بلد إلى إعادتها تمت أو وآمنة مأمونة أماآن َورِّد  أو المن دالً  الُم ك  من  ب وارد  وآانت  .ذل  محدودة  الم
 التدابير من غيرها أو ضرورية، تعد والتي الصلة، ذات ةالجود مراقبة نظم إلنشاء آافية تكن لم وربما

  ذلك إلى وباإلضافة الكاملة، الفعالية لتحقيق مطلوبة ستكون التي التكميلية

ق —   ن التحق تدامة م ة اس دعم وفعالي ّدم ال ى المق ي اآلن حت ار ف راءات إط شترآة اإلج وفير الم م وت  دع
  المطلوبة، ةالفعالي يحقق بما المطلوب، النحو على إضافي،

  :النتائج  

  سابق، وقت في المقّدم الدعم وفعالية استدامة لتقييم المعايير، من مجموعة ذلك في بما منهجية، وضع —  

اً  تلّقت التي البلدان في تجريبي، نحو على وتنفيذه اختباره ذلك في بما الجودة، لضمان نظام توفير —    دعم
  نوويًا، أمنيًا

ووي  األمن مجال في المنشودة النتيجة على للحفاظ مطلوبة ستكون التي إلضافيةا المساعدات تحديد —    الن
  تحقيقها، ضمان أو

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
)١(  CFSP/2004/022/IAEA I و  CFSP/2005/020/IAEA II وCFSP/2006/029/IAEA III و CFSP/2008/020/IAEA IV.  
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د  خالل من أآفاء، وموظفين متواصل بشكل تعمل معدات تهيئة —   ساعدة  من  مزي شاء  الم درة  إلن ة  ق  محلي
  لفة،التا المكونات استبدال أو بخلل المصابة المعدات إصالح أو المعدات، صيانة على

  المعنيين، الموظفين تدريب خالل من أآفاء موظفين على الحصول لها تتيح للدول موثوقة سبل توفير —  

مجال  ل م ا ز :٢ رق عزي ة ت ي ن ب ل ة ا ي حت ت ل ة ا عم ا د ل ن ا ووي لألم ن ل ي ا دول ف ل ء :ا شا ن ز إ آ  مرا
ة ي دعم وطن نووي األمن ل ل   ا

  :الغرض  

شرية،  الموارد تنمية عن فضًال والعلمي، التقني الدعم توافر ضمان على الدول مساعدة —   ى  الب  النحو  عل
  .فعال بشكل مستدام نووي أمن لتحقيق الضروري

  ما، فرعية منطقة أو منطقة في للدول تقديمه يمكن الذي والتعليمي والعلمي التقني الدعم تحديد —  

ي  الدول داخل الموجودة الوطنية القدرات تحديد —   ساعد  أن يمكن  والت ى  ت ساهمة  عل وفير  في  الم دعم  ت  ال
  بالدولة، الخاصة النووي األمن ألنظمة الالزم التعليمي أو العلمي أو التقني

  :النتائج  

وم  وفقًا النووي األمن لدعم وطنية أو/و إقليمية مراآز إنشاء —   ة  لمفه ووي  األمن  دعم  مراآز  ومنهجي  الن
  :يلي ما المحّققة تائجالن وستشمل ).الوآالة تصدرها التي النووي األمن سلسلة(

  الوطني، النووي باألمن تتعلق مسؤوليات عليها تقع التي الوطنية المنظمات بين التنسيق —  

ديم —   شورة تق راء م دير الخب ة لتق م طبيع دعم وحج ي ال ي أو التقن وب العلم اظ المطل ى للحف ات عل  عملي
ة ة الحماي سجيل أو الحصر أو المادي ا الت واد يخص فيم ةواألنظ الم ة م ستخدمة التقني ى الم دود عل  الح
  والمشعة، النووية المواد حرآة لرصد

ديم —   راء مشورة تق دير الخب دريب حجم لتق يم الت ى والتعل وب، األعل ى المطل صعيد عل وطني ال ى ال  وعل
  السواء، على المنطقة مستوى

  النووي، مناأل لدعم إقليمي أو وطني مرآز إنشاء أجل من والخبراء المعدات خدمات توفير —  

شاء —   ة نظم إن ستديمة وطني ووي، لألمن م ا الن شجع بم ى ي اء عل ة إرس ة ثقاف ووي، لألمن مالئم ع الن  م
ز اون تعزي وطني التع آزر ال ين والت سلطات ب صة ال ات المخت سؤولة األخرى والمنظم ن الم ن ع  األم
 .النووي األمن مجال في جيد بشكل متطورة معارف شبكة وتعزيز النووي،

مج  ل لا م ا عزيز :٣ رق ة ت ي ن ب ل ة ا ي حت ت ل ة ا عي تشري ل ة ا ي ب ا رق ل لخاصة وا دول ا ل ا   ب

  :الغرض  

شريعية  الوطنية التحتية البنى تعزيز —   ة  الت ة  والرقابي المواد  المتعلق ة  ب ا  النووي واد  من  وغيره  المشعة  الم
د  لتمكين اء  من  البل ي  بااللتزامات  الوف م  الت د  ت ا  التعهُّ ة  الصكوك  في  به ة الدول القانوني ة  ي ر  الُملِزم  وغي
  اإلضافية، والبروتوآوالت الضمانات اتفاقات ذلك في بما الُملِزمة،



L 259/19    Official Journal of the European Union 1.10.2010 
 

 

دول  بين المبرمة اإلضافية والبروتوآوالت الضمانات اتفاقات لتنفيذ الوطنية التشريعية األطر تعزيز —    ال
  وية،النو المواد ومراقبة لحصر شامل حكومي نظام بتنفيذ يتعلق فيما والسيما والوآالة،

  المشعة، المواد وألمن اإلشعاعي لألمان الوطنية الرقابية التحتية البنية تعزيز —  

ضمانات  األمن  بين التآزر ألوجه ًاخاص اهتمامًا تولي أن الرقابية للمنظومة وينبغي   ان  وال الء  وينبغي  .واألم  إي
  .النووية للقوى برنامج إطالق في رغبتها عن أعربت التي للدول خاص اهتمام

  :النتائج  

د  عدد شرع —   دول  من  متزاي اد  وضع  في  ال شريعات  واعتم املة  ت ساوقة  ش ى  ومت وطني،  المستوى  عل  ال
ان  مجاالت  تغطي ووي  األم ضمانات  واألمن  الن ة  األضرار  عن  والمسؤولية  وال ا  النووي سهم  بم  في  ي
  النوويين، واألمان لألمن عالمية وأآثر ومعزز منسق نظام وضع

ضم —   دد ان دمت ع ن زاي دول م ى ال ة إل ة اتفاقي ة الحماي واد المادي ة للم ديل النووي ا الخاص والتع ى به  وإل
ة ة االتفاقي ع الدولي ال لقم اب أعم ووي اإلره ت أو/و الن ذه أعلن دول ه ا عن ال ذ نيته ار لتنفي ن إط  األم
  النووي،

ة  لتمكين الالزمة الوطنية التشريعات الدول من متزايد عدد اعتمد —   اء ال من  الدول ا  وف  بموجب  بالتزاماته
  الوآالة، مع المبرمة اإلضافية والبروتوآوالت الضمانات اتفاقات

يتم —   صول س ى الح ة عل ة البني شريعية التحتي ة الت ززة والرقابي ن المع الل م ديم خ شورة تق راء، م  الخب
واد  وأمن اإلشعاعي لألمان الوطنية الرقابية التحتية البنية تحسين/ وإنشاء وفير  خالل  من  المشعة  الم  ت
دمات يم خ ة، الخاصة التقي ا بالوآال ى ومنه بيل عل ال س ة المث ة االستعراضات خدم ة الرقابي  ،المتكامل

  .والتدريب المعدات وآذلك األخرى، االستشارية والخدمات

مجال  ل م ا عزيز :٤ رق ير ت ب ا د نووي األمن ت ل د ا موا ل ة ل ووي ن ل رها ا د من وغي موا ل مشعة ا ل  ا

  :الغرض  

ز —   ةا تعزي ة لحماي ق المادي ة للمراف واد النووي ة وللم ستخدمة النووي ي الم ات ف ة تطبيق ي نووي دان ف  البل
  المختارة،

ز —   ة تعزي ة المراقب ة والحماي واد المادي شعة للم ستخدمة الم ي الم ات ف ر تطبيق ة غي ي نووي دان ف  البل
  المختارة،

ا  المشعة  المصادر  موقع تحديد —   ي  الظروف  في  وتمييزه شير  الت ى  ت  المصادر  لتكييف  حاجة  وجود  إل
دادها و ى تخزين لل إع أمون نحو  عل ي وآمن  م دان  ف ارة، البل ا  المخت ي بم ك  ف ا ذل د  إعادته شأ لبل  أو المن

  الُمَورِّد، إلى إعادتها

ز  ذلك في بما النووية، المواد ومراقبة لحصر ذةـّالمنف واإلدارية التقنية النظم تعزيز —   نظم  تعزي ة  ال  القائم
 في بما اإلضافية، والبروتوآوالت الضمانات اتفاقات لتنفيذ أنشئت التي النووية، المواد قبةومرا لحصر
دول  في ذلك ي  ال ديها  الت رامج  ل ة  ب ديم  التزامات  من  والحد  محدودة،  نووي ارير  تق اً  التق ا  وفق سمى  لم  ي

  بها، الخاصة الضمانات باتفاقات الملحقة‘ الصغيرة الكميات بروتوآوالت'
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  المختارة، البلدان في الموجودة والمصادر والمواد المشعة للمواد الوطنية لسجالتا تعزيز —  

  :النتائج  

ر  مادية حماية توفير —   ة  أآث واد  فعالي ة  للم ع و مرافق  في  النووي ة  مواق ارة،  نووي  المشعة  للمصادر و مخت
 أو ،الصناعية أو بيةالط المجاالت في االستخدام المثال سبيل على( نووية غير تطبيقات في المستخدمة
 ،)المشعة النفايات

د  خالل  من  صعبة ظروف في المشعة المصادر وجود عن الناشئة المخاطر من الحد —   ة  من  مزي  الحماي
د  داخل  وآمنة مأمونة مخازن إلى ونقلها تفكيكها االقتضاء، حسب أو، المصادر لتلك الفعالة المادية  البل

 أخرى، مختارة دول في أو

د —   ن الح صادر ددع م شعة الم ي الم ر ظروف ف ضبطة غي ر من ة وغي ن محمي م خالل م  الحمالت دع
  مختارة، بلدان في وتأمينها المصادر تلك عن للبحث الوطنية

ة  لحصر  فعالة وإدارية تقنية نظم وصيانة إنشاء —   واد  ومراقب ة،  الم ا  النووي ك  في  بم شاء  خالل  من  ذل  إن
م دة نظ صر جدي ة لح واد ومراقب ة الم ز أو/و النووي نظم تعزي ة ال ادرة القائم ى الق ذ عل ات تنفي  اتفاق

  ،‘صغيرة آميات بروتوآوالت ’لديها التي الدول في ذلك في بما اإلضافية، والبروتوآوالت الضمانات

ذ  احتمال زيادة أجل من الدعم، لتلّقي مؤهَّلين مختارين لموظفين التدريب توفير —   ال  نظام  تنفي وفير  فع  لت
  عليه، والحفاظ المادية الحماية

مجال  ل م ا ز :٥ رق عزي درات ت دول ق ل ى ا ل عل م عا ت ل ع ا د م وا م ل ة ا ووي ن ل شعة ا م ل ارج وا  خ
ة نطاق ب ا رق ل ة ا مي نظي ت ل  .ا

  :الغرض 

ى  الدول قدرات تعزيز —  داول  عدم  ضمان  عل واد  ت ة  الم شطة  نطاق  خارج  والمشعة  النووي ة  األن  الوطني
رّخص ا، الم ى به اذ وعل ات اتخ ة ترتيب ةا للمراقب ى لفعال دود عل ب الح صدي والتأه ي للت دان ف  البل
  .المختارة

  :النتائج 

ر  االتجار  بشأن المعلومات وتقييم جمع) نظم (نظام تعزيز —  المواد  المشروع  غي ة،  ب  مصادر  من  النووي
 غير االتجار حول المعرفة تحسين إلى سيؤدي الذي األمر للدول، التابعة االتصال مراآز ومن مفتوحة
 تحديد المعلومات لهذه التفاعلية التأثيرات ستسهِّل آما .به المحيطة والظروف النووية بالمواد المشروع
  المشروع، غير االتجار لمكافحة المستقبلية األنشطة أولويات

 ولتحسين  المشروع  غير االتجار لمكافحة الخبراء، يقدمها التي المساعدة خالل من وطنية، أطر إنشاء — 
ة  والتكنولوجيا والمعدات المشعة المواد تحرآات على والسيطرة الوطني التنسيق ر  الحساسة  النووي  عب
  الحدود،

ور  نقاط في اإلشعاع رصد قدرات فعالية تحقيق —  ة  عب ارة،  حدودي وفير  خالل  من  مخت دات  ت ة  مع  مراقب
 مختارة، حدودية لمعابر الخبراء ومشورة الحدود
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 منهجية بشأن القانون إنفاذ على القائمين للموظفين لتدريبا وتوفير للتصدي وطنية خطط وضع تعزيز — 
  التصدي،

اد  تيسير —  وادر  إيج ائمين  للموظفين  آ ى  الق اذ  عل انون  إنف درَّبين  من  الق دريباً  الم داً  ت ذين  جي  يتمتعون  وال
  البشرية، التنمية دعم وسائل من وغيره التدريب توفير خالل من البلدان، في والكفاءة بالدراية

  النتائج تقييم -٣-٢

ى  وللتعرف  الدعم فعالية لضمان عليها الحصول تم التي النتائج بتقييم الوآالة تقوم القرار، لهذا مكمل آجزء    عل
  .تقديمه في صعوبات أي

 المدة -٣

ق  االتفاق نفاذ بدء بعد أشهر ثالثة مدتها فترة غضون في التقييم هذا سيجرى   ساهمات  المتعل ين  بالم  المفوضية  ب
  .الالحقة شهرًا والعشرين الواحد خالل بالتوازي الثالثة المشاريع ذـَّوستنف .لوآالةوا

  .شهرًا ٢٤ هي القرار هذا لتنفيذ المقّدرة اإلجمالية والمدة  

 المستفيدة الجهات -٤

شاريع  التقييم تنفيذ فيها سيتم التي البلدان هي المستفيدة الجهات   ة  والم تتم  .الالحق ساعدة  وس سلطا  م ك  في  تال  تل
ى  للتوصل الدعم يـّوتلق ضعف نقاط توجد أين تفهُّم على البلدان ول  إل ادة  حل تم  .األمن  وزي ار  وي ائي  االختي  النه
دان  في معالجتها ينبغي التي واالحتياجات المستفيدة للجهات ارة  البل شاور  المخت ين  بالت ة  ب ل والم ذةـِّالمنف  الجه  مث
ستند  .المجلس  في  المختص  العامل  الفريق إطار في عضاءاأل الدول مع وثيق تشاور ظل وفي ،األعلى ذه  وت  ه

  .٢ للمادة وفقًا ذةـِّالمنف الجهة بها تتقّدم التي االقتراحات إلى األمر، اقتضى حيثما القرارات،

  ذةـِّالمنف الجهة -٥

ووي  لألمن  الدولية البعثات إيفاد وسيتم .المشاريع بتنفيذ للوآالة سُيعَهد  اً  الن ة للطري وفق ة  ق ات  لعمل  المعياري  بعث
تم  وسوف .األعضاء الدول وخبراء الوآالة ِقَبل من ذـَّالمنف النحو على الوآالة، ذ  ي شاريع  تنفي ة  الم  مباشرةً  الثالث

دول  من  مختارين متعاقدين أو خبراء ِقَبل من أو/و الوآالة موظفي ِقَبل من ة  في  األعضاء  ال ة  وفي  .الوآال  حال
دين، تم المتعاق د ي لع أي توري ال أو س دمات أو أعم ن خ ل م ة قب ي الوآال ياق ف ذا س رار ه ًا الق د وفق  للقواع
  .الوآالة في بها المعمول واإلجراءات

  المشاِرآة األخرى األطراف -٦

يتم  ل س شاريع تموي سبة الم ذا بموجب ٪١٠٠ بن رار ه ن .الق ار ويمك راء اعتب دول خب ي األعضاء ال ة ف  الوآال
 .الوآالة خبراء لعمل المعيارية القواعد إطار في يعملون وسوف .مشاِرآة أخرى آأطراف

_____________________ 




