المؤتمــــر العـــــام

GC(59)/RES/9
أيلول/سبتمبر ٢٠١٥

توزيع عام
عربي
األصل :انكليزي

الدورة العادية التاسعة والخمسون
البند  ١٤من جدول األعمال
)الوثيقة (GC(59)/25

تدابير تعزيز التعاون الدولي
في مجال األمان النووي واألمان اإلشعاعي
وأمان النقل وأمان النفايات
قرار اع ُتمِد يوم  ١٧أيلول/سبتمبر  ٢٠١٥خالل الجلسة العامة الثامنة

إنَّ المؤتمر العام،
إذ يذك ـّر ب القرار  GC(58)/RES/10وبق رارات الم ؤتمر الع ام الس ابقة بش أن المس ائل المتعلق ة
)أ(
بتدابير تعزيز التعاون الدولي في مجال األمان النووي واألمان اإلشعاعي وأمان النقل وأمان النفايات،
)ب( وإذ يس لِّم بالمھ ام القانوني ة للوكال ة فيم ا يتعل ق باألم ان ،وإذ يرحِّ ب بأنش طة الوكال ة ف ي مج ال
وضع معايير لألمان،
وإذ يُدرك الدور المركزي الذي تضطلع به الوكالة في الترويج للتعاون الدولي وتنس يق الجھ ود
)ج(
الدولي ة قص د تعزي ز األم ان الن ووي الع المي ،وف ي ت وفير الدراي ة وإس داء المش ورة ف ي ھ ذا المي دان
والترويج لثقافة األمان النووي في كل أنحاء العالم،
)د(
وإذ يحيط علما ً مع التقدير بتنفيذ خطة عمل الوكالة بشأن األمان النووي )الوثيق ة ،(GC(55)/14
والنتائج المحققة،
)ھـ( وإذ يس لِّم بأھمي ة تعزي ز ثقاف ٍة تس عى إل ى مواص لة تحس ين األم ان الن ووي واألم ان اإلش عاعي
وأمان النقل وأمان النفايات والتأھب للطوارئ ،وبأھمية اتخ اذ م ا يلح ق ب ذلك م ن إج راءات مالئم ة بع د
عملي ات التقي يم )م ن قبي ل اختب ارات الق درة عل ى تحم ل اإلجھ اد( لمحط ات الق وى النووي ة والتحل يالت
األخرى للدروس المستفادة من الخبرة التشغيلية،
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وإذ يدرك أنَّ إرساء ثقافة عالمية لألمان النووي واألمان اإلشعاعي وأمان النقل وأم ان النفاي ات
)و(
عنصر رئيسي ف ي االس تخدامات الس لمية للطاق ة النووي ة واإلش عاعات المـُؤي ـِّنة والم واد المش عة ،وبأن ه
يل زم ب ذل جھ ود مس تمرة لض مان المحافظ ة عليھ ا عن د مس تواھا األمث ل ،وإذ يس لِّم ب أنَّ تحس ين األم ان
النووي عملية متواصلة،
وإذ يدرك أنَّ األمان واألم ن الن وويين يش تركان ف ي ھ دف واح د ھ و حماي ة الن اس والبيئ ة ،وإذ
)ز(
يسلِّم بالفروق القائمة بين ھذين المجالين ،وإذ يؤ ِّكد على أھمية التنسيق في ھذا الصدد،
)ح(

وإذ يُدرك المسؤولية الرئيسية للمشغلين عن ضمان األمان،

وإذ يدرك أھمية أن تقوم الدول األعض اء بإنش اء وص يانة بن ى أساس ية رقابي ة فع ـّالة ومس تدامة
)ط(
لألمان النووي واألمان اإلشعاعي وأمان النقل وأمان النفايات والتأھب للطوارئ،
)ي( وإذ يسلِّم بأنَّ البحث والتطوير وإدراج تكنولوجيات ابتكارية مسألة ذات أھمية جوھرية لتحس ين
األمان النووي في كل أرجاء العالم،
وإذ يذ ِّكر بأھداف اتفاقية األمان الن ووي ،واالتفاقي ة المش تركة بش أن أم ان التص رف ف ي الوق ود
)ك(
المستھلَك وأمان التصرف في النفاي ات المش عة )االتفاقي ة المش تركة( ،واتفاقي ة التبلي غ المبك ر ع ن وق وع
حادث ن ووي )اتفاقي ة التبلي غ المبك ر( ،واتفاقي ة تق ديم المس اعدة ف ي حال ة وق وع ح ادث ن ووي أو ط ارئ
إش عاعي )اتفاقي ة تق ديم المس اعدة( ،وااللتزام ات المتص لة بھ ا عل ى ك ٍّل م ن ال دول األط راف ،وإذ يس لِّم
بالحاجة إلى ضمان التنفيذ الفعال والمستدام لھذه االتفاقيات،
وإذ يذ ِّكر بأنه يقع على الدول بموجب الق انون ال دولي الت زام بحماي ة البيئ ة والحف اظ عليھ ا ،بم ا
)ل(
ف ي ذل ك البيئ ة البحري ة والبري ة ،وإذ يؤك د أھمي ة تع اون األمان ة المتواص ل م ع األط راف المتعاق دة ف ي
الصكوك الدولية واإلقليمي ة الرامي ة إل ى حماي ة البيئ ة م ن النفاي ات المش عة ،ال س يما اتفاقي ة من ع التل وث
البحري الناجم عن إغراق النفايات ومواد أخرى )اتفاقية لندن( والبروتوكول الملحق بھا،
وإذ يسلِّم بأنَّ سجل أمان النقل المدني للمواد المشعة ،بما في ذلك النقل البحري ،ممتاز على م ر
)م(
تاريخه ،وإذ يش ِّدد على أھمية التعاون الدولي لتعزيز أمان وأمن النقل الدولي،
وإذ يذ ِّكر بحقوق وحريات المالحة البحري ة والجوي ة عل ى النح و المنص وص علي ه ف ي الق انون
)ن(
الدولي والمعبر عنه في الصكوك الدولية ذات الصلة،
)س( وإذ يالحظ أنَّ شحن المواد المشعة التي تلبي الئحة الوكال ة بش أن النق ل الم أمون للم واد المش عة
في توقيت مناسب ،السيما المواد ذات االستخدامات المھمة في القطاعات الطبية واألكاديمية والصناعية،
َّ
يتأثر سلبا ً بحادثات رفض أو ُّ
تأخر الشحن،
)ع(
وإذ ي ذ ِّكر ب القرار  GC(58)/RES/10وب القرارات الس ابقة الت ي دع ت ال دول األعض اء الش احنة
لمواد مشعّة إلى أن تو ِّفر ،حسب االقتضاء ،تأكيدات للدول التي يُحتمل أن تصيبھا أضرار ،إذا ما طلب ت
ذل ك ،ب أنَّ لوائحھ ا الوطن ّي ة تأخ ذ ف ي الحس بان الئح ة الوكال ة بش أن النق ل الم أمون للم واد المش عة ،وأن
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تزودھا بالمعلومات ذات الص لة بش أن عملي ات ش حن تل ك الم واد ،وإذ يش ير إل ى أن المعلوم ات المق َّدم ة
ينبغي أال تتعارض بأي حال من األحوال مع تدابير األمان واألمن،
)ف( وإذ يسلِّم بأھمية الوعي العام والتواصل الخارجي مع الجمھور بش أن األم ان الن ووي ف ي س ياق
االستخدامات السلمية للطاقة النووية،
)ص( وإذ ي درك أنَّ الح وادث النووي ة ق د تترت ب عليھ ا آث ار ع ابرة للح دود وق د تثي ر مخ اوف ل دى
الجمھور من الطاقة النووية واآلثار اإلشعاعية على الناس والبيئة،
وإذ يسلِّم بأنَّ الطوارئ اإلشعاعية تثير كذلك مخاوف لدى الجمھور م ن اآلث ار اإلش عاعية عل ى
)ق(
الناس والبيئة،
وإذ يؤ ِّك د أھمي ة تص دي ال دول األعض اء والمنظم ات الدولي ة ذات الص لة للط وارئ النووي ة
)ر(
واإلشعاعية في الوقت المناسب وعلى نحو فعال،
)ش( وإذ يس لِّم بأھمي ة وض ع ترتيب ات جي دة لالتص ال واإلع الم الع ام المن تظم كمك ون ھ ام للتخط يط
الفعال وللتأھب والتصدي للحوادث النووية وحاالت الطوارئ اإلشعاعية،
)ت( وإذ يعترف بدور األمانة في التص دي للحادث ات أو الط وارئ النووي ة أو اإلش عاعية ،وإذ ي درك
الحاج ة إل ى ض مان دق ة توقي ت عملي ات ج ْم ع وت دقيق وتقي يم وتو ُّق ع وتعم يم المعلوم ات عل ى ال دول
األعض اء والجمھ ور م ن قِ َب ل األمان ة ،بالتع اون م ع دول ة الحادث ة/الحادث ،ع ن أي حادث ة أو حال ة
طوارئ ،وإذ يسعى كذلك إل ى تحقي ق الفعالي ة ف ي تيس ير وتنس يق المس اعدة المق َّدم ة م ن األمان ة ،حس ب
الطلب،
)ث( وإذ يؤكـّد أھمية التعليم والتدريب وإدارة المعارف في إنشاء وصيانة بنية أساس ية وافي ة لألم ان
النووي واألمان اإلشعاعي وأمان النقل وأمان النفايات والتأھب للطوارئ،
وإذ ي درك جھ ود المجتم ع ال دولي الجاري ة لتعزي ز بن اء الق درات وتقاس م المع ارف ف ي مج ال
)خ(
األمان النووي والوقاي ة م ن اإلش عاعات وتعزي ز المع ايير الدولي ة ف ي مج االت األم ان الن ووي والتأھ ب
والتصدي للطوارئ وحماية الناس والبيئة من اإلشعاعات،
وإذ ي درك أنَّ المنظم ات الرقابي ة اإلقليمي ة م ا انفك ت تع زز الجھ ود اإلقليمي ة م ن خ الل تب ادل
)ذ(
المعلومات والخبرات والبرامج التقنية ،وإذ يسلِّم أيض ا ً باستعراض ات النظ راء الش فافة فيم ا ب ين أعض اء
المحفل األيبيري األمريكي للوك االت الرقابي ة اإلش عاعية والنووي ة وفري ق الرق ابيين األوروبي ين لألم ان
الن ووي ورابط ة الرق ابيين الن وويين األوروبي ين الغ ربيين لعملي ات إع ادة التقي يم المس تھدفة لمحطاتھ ا
الخاصة بالقوى النووية في ضوء ح ادث فوكوش يما داييتش ي الن ووي ،وإذ ي درك ك ذلك أن تل ك األنش طة
يمكن أن تھم المنظمات والسلطات الرقابية األخرى،
)ض( وإذ يش دد عل ى أنَّ االس تخدامات الطبي ة لإلش عاعات المؤيِّن ة تش كل حت ى اآلن أكب ر مص در
للتعرض الناتج من النشاط البش ري ،وإذ يؤك د الحاج ة إل ى تعزي ز الجھ ود الرامي ة إل ى تحقي ق المس توى
األمثل لوقاية المرضى والعاملين الصحيين من اإلشعاعات،
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)أ أ( وإذ يس لم بالحاج ة إل ى تعزي ز التع اون والتنس يق ب ين الوكال ة والمنظم ات ذات الص لة عل ى
المستويات الحكومية الدولية ،والوطنية ،واإلقليمية ،والدولية بشأن المسائل المتعلقة باألمان النووي،
)ب ب( وإذ يؤكد أھمية إرساء ت دابير وطني ة للتأھ ب والتص دي للط وارئ وتنفي ذ ھ ذه الت دابير والتم رن
عليھا بانتظام وتحسينھا باستمرار ،مع مراعاة مع ايير الوكال ة بش أن األم ان وخط ط عملھ ا ذات الص لة،
بما في ذلك في مجال االتصاالت ،والمساھمة في مواءمة اإلجراءات الوقائية الوطنية،
)ج ج( وإذ يؤك د الحاج ة إل ى التأھ ب لالستص الح بع د وق وع حادث ة أو ح ادث ن ووي أو إش عاعي،
والحاجة إلى خط ط مالئم ة للتص رف الم أمون ف ي النفاي ات ،بم ا ف ي ذل ك أش كال النفاي ات غي ر المعت ادة
والكميات الكبيرة من النفايات،
)د د( وإذ ي ذ ِّكر بق رار الجمعي ة العام ة لألم م المتح دة  A/RES/69/84الص ادر ف ي  5ك انون
األول/ديس مبر  ٢٠١٤والمتعل ق بآث ار اإلش عاع ال ذري ،وبمق رر مجل س المح افظين الص ادر ف ي
آذار/مارس  ١٩٦٠بشأن تدابير الصحة واألمان )الوثيقة ،(INFCIRC/18
)ھـ ھـ( وإذ ُي ذ ّكر بخط ة عم ل الوكال ة بش أن ھ دف األم ان الن ووي الرام ي إل ى وض ع نظ ام ع المي
للمسؤولية النووية يعالج شواغل جمي ع ال دول الت ي ق د تت أثر ج راء ح ادث ن ووي قص د تق ديم تعويض ات
مناسبة عن األضرار النووية،
)و و( وإذ ي ذ ِّكر باتفاقي ة ب اريس للمس ؤولية المدني ة ف ي مج ال الطاق ة النووي ة ،واتفاقي ة فيين ا بش أن
المس ؤولية المدني ة ع ن األض رار النووي ة ،واتفاقي ة بروكس ل التكميلي ة التفاقي ة ب اريس ،والبروتوك ول
المش ترك بش أن تطبي ق اتفاقي ة فيين ا واتفاقي ة ب اريس ،وبروتوك والت تع ديل اتفاقي ات بروكس ل وب اريس
وفيينا ،وإذ يدرك بدء نفاذ اتفاقية التعويض التكميلي عن األضرار النووية ،وإذ يالحظ أن ھ ذه الص كوك
يمك ن أن ت و ِّفر األس اس إلرس اء نظ ام ع المي للمس ؤولية النووي ة يس تند إل ى مب ادئ ق انون المس ؤولية
النووية،
)ز ز( وإذ يش ِّدد على أھمية وجود آليات فعال ة ومتماس كة للمس ؤولية النووي ة عل ى الص عيدين ال وطني
والع المي بم ا يكف ل تق ديم تعويض ات آني ة ومناس بة وغي ر تمييزي ة ع ن األض رار الت ي تلح ق ،ف ي جمل ة
أمور ،بالناس والممتلك ات والبيئ ة ،بم ا ف ي ذل ك الخس ائر االقتص ادية الفعلي ة الراجع ة إل ى وق وع ح ادث
نووي أو حادثة نووية ،وإذ يسلِّم بأن مب ادئ المس ؤولية النووي ة ،بم ا فيھ ا المس ؤولية المطلق ة ،ينبغ ي أن
ُتطبق حسب االقتضاء في حال وقوع حادث نووي أو حادثة نووية ،بما في ذلك أثناء نقل المواد المشعة،
وإذ يالحظ أن مبادئ المسؤولية النووية يمك ن أن تس تفيد م ن أوج ه التق دم المتض منة ف ي ص كوك ع امي
 ١٩٩٧و ٢٠٠٤بش أن توس يع تعري ف األض رار النووي ة ،وتوس يع الوالي ة القض ائية عل ى الحادث ات
النووية ،وزيادة التعويض ،ومن التوصيات التي قدمھا فريق الخبراء الدولي المعن ي بالمس ؤولية النووي ة
من أجل توفير حماية أفضل لضحايا األضرار النووية،
)ح ح( وإذ ي ذ ِّكر بال دور المح وري للوكال ة الدولي ة للطاق ة الذري ة ف ي تعزي ز االلت زام بك ل االتفاقي ات
الدولية المبرمة تحت رعايتھا والمتصلة باألمان النووي والمسؤولية النووية المدنية،
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)ط ط( وإذ يشير إلى المناقشات التي جرت في فريق الخبراء الدولي المعني بالمس ؤولية النووي ة بش أن
تأمين المصادر المشعة وأھمية إجراء مناقشات أخرى بشأن ھذه المسألة والمسائل ذات الصلة،
-١
عام
يح ّ
-١
ث األمان ة عل ى أن تواص ل تعزي ز جھودھ ا الرامي ة إل ى ص ون وتحس ين األم ان الن ووي واألم ان
اإلشعاعي وأمان النقل وأمان النفايات ،مع التركيز بوجه خاص على األنشطة المكلَّفة بھا وعلى المجاالت التقنية؛
-٢
ويرجو من األمانة أن تواصل تق ديم المس اعدة ،بن ا ًء عل ى الطل ب ،إل ى ال دول األعض اء ،ال س يما ال دول
األعض اء الت ي تف ِّك ر و/أو تش رع ف ي برن امج للق وى النووي ة ،عل ى إرس اء واس تخدام وتحس ين بنيتھ ا األساس ية
الوطنية ،بما في ذلك األطر التشريعية والرقابية ،وممارسات وإجراءات إدارة المعرفة فيما يتعلق باألمان النووي
واألمان اإلشعاعي وأمان النقل وأمان النفايات؛
-٣
و َيرجو من األمانة ،ف ي الوق ت ال ذي ي درك في ه الف رق ب ين األم ان الن ووي واألم ن الن ووي ،أن تواص ل
تيسير عملية تنسيق التصدي لجوانب الترابط بينھما بالتعاون الوثيق مع الدول األعضاء ،ويشجع الوكالة عل ى أن
تضع بناء على ذلك منشورات تتعلق باألمان واألمن؛
-٤
ويشجِّ ع الدول األعضاء التي تتلقى المساعدة م ن الوكال ة الدولي ة للطاق ة الذري ة عل ى تح ديث المعلوم ات
الواردة في نظام إدارة معلومات األمان اإلشعاعي لكي يتس نى لألمان ة أن تح ِّدد المس اعدة التقني ة الالزم ة لتعزي ز
البنية األساسية لألمان اإلشعاعي وف ًقا لمعايير األمان الصادرة عن الوكالة؛
-٥
ويرحب بإنشاء محافل إقليمية لألمان وما يرتبط بھا من شبكات ،ويرجو من األمانة أن تواصل مساعدة
تلك المحافل والشبكات ،ويشجع الدول األعضاء على االنضمام إلى محافل وشبكات األمان اإلقليمية ذات الص لة،
وعلى المشاركة والعمل بالتعاون مع األعضاء اآلخرين من أجل جني كامل فوائد العضوية؛
ويطلب من األمانة أن ِّ
-٦
تعزز تعاونھا في المجاالت ذات االھتمام المشترك مع المنظمات الرقابية اإلقليمية
المتمثلة في المحفل األيبيري األمريكي للوكاالت الرقابية اإلشعاعية والنووية وفريق الرقابيين األوروبيين لألم ان
النووي ،ويطلب كذلك من األمانة أن تروِّ ج على نطاق واسع لنشر الوث ائق التقني ة ونت ائج المش اريع الت ي تض عھا
تلك المنظمات؛
-٧

ويرجو من األمانة أن تستعرض ترتيبات التبليغ عن الحادثات والحوادث بھدف مواءمتھا؛

ويشجِّ ع الدول األعضاء عل ى مواص لة تقاس م االس تنباطات وال دروس المس تفادة ذات الص لة باألم ان م ع
-٨
الرقابيين ومنظمات الدعم التقني والعلمي والمش ِّغلين وقطاع الص ناعة والجمھ ور ،حس ب االقتض اء بمس اعدة م ن
األمانة؛
-٩
ويش جع ال دول األعض اء الت ي تك ون ف ي وض ع يم ِّكنھ ا م ن القي ام ب ذلك عل ى مواص لة إتاح ة الخب رات
ً
تنفيذا ً
فعاال؛
الالزمة لألمانة لتنفيذ استعراضات النظراء التي تجريھا الوكالة لألمان

GC(59)/RES/9

الصفحة ٦

 -١٠ويرجو من األمانة أن تبلغ ،بناء على التشاور م ع ال دول األعض اء ،ع ن التق دم المح رز ف ي اإلج راءات
الموصى بھا من أجل مواصلة تعزيز خدمات االستعراض عبر إدراج الدروس المستفادة ،م ع ض مان تن اول ھ ذه
االستعراضات الفعالية الرقابية والتشغيلية على نحو مناسب؛
 -١١ويشجع األمانة والدول األعضاء عل ى مواص لة االس تفادة الفعال ة م ن م وارد التع اون التقن ي للوكال ة م ن
أجل زيادة تعزيز األمان؛
 -١٢ويش جع ال دول األعض اء عل ى المش اركة بفعالي ة ف ي الش بكة العالمي ة المعني ة باألم ان واألم ن الن وويين
ويرج و م ن األمان ة أن تواص ل تعزي ز جھودھ ا الرامي ة لتع ُّھ د وتط وير ھ ذه الش بكة ،بم ا يش مل تط وير منص ات
المعارف؛
-٢
االتفاقيات واألطر الرقابية والصكوك الداعمة غير الملزمة قانونيا ً في مجال األمان
 -١٣يحث جميع الدول األعضاء التي لم تصبح بعد أطراف ا ً ف ي اتفاقي ة األم ان الن ووي ،وبخاص ة ال دول الت ي
تخطط إلنشاء محطات للقوى النووية أو تشيدھا أو تدخلھا في الخدمة أو تشغلھا ،أو تنظر في الشروع في برنامج
للقوى النووية ،على القيام بذلك؛
 -١٤و ُّ
يحث جميع الدول األعضاء التي لم تصبح بعد أطرافا ً في االتفاقية المشتركة ،بما فيھا ال دول الت ي تق وم
بالتصرف في نفايات مشعة ناتجة عن استعمال المصادر المشعة والطاقة النووية ،على القيام بذلك؛
 -١٥ويح ُّ
ث جمي ع ال دول األعض اء الت ي ل م تص بح بع د أطراف ا ً متعاق دة ف ي اتفاق ّي ة التبلي غ المب ِّك ر ع ن وق وع
حادث نووي واتفاقيّة تقديم المساعدة ،عل ى فع ل ذل ك ،ك ي تس اھم ب ذلك ف ي توس يع وتقوي ة الق درات الدولي ة عل ى
التص ِّدي للطوارئ ،لما فيه منفعة كافة الدول األعضاء؛
 -١٦ويدعو جميع الدول األعض اء الت ي ل م تعق د بع د التزام ا ً سياس يا ً بتنفي ذ مدون ة قواع د الس لوك بش أن أم ان
المص ادر المش عة وأمنھ ا وإرش اداتھا التكميلي ة بش أن اس تيراد المص ادر المش عة وتص ديرھا ،إل ى أن تفع ل ذل ك،
ويدعو كذلك جميع الدول األعض اء إل ى أن تتص رف وفق ا ً للمدون ة واإلرش ادات ،ويرج و م ن األمان ة أن تواص ل
دعم الدول األعضاء في ھذا الصدد؛
 -١٧ويشجع الوكالة على الترويج لعملية تحديد قائمة باإلجراءات الالزمة لتعزيز التنفيذ الفعال لمدون ة قواع د
السلوك بشأن أمان المصادر المشعة وأمنھا ،وتحسين التصرف في المصادر المھملة على األجل الطويل؛
 -١٨ويحث الدول األعضاء الت ي ل ديھا مف اعالت بح وث قي د التش ييد أو قي د التش غيل أو يج ري إخراجھ ا م ن
الخدمة أو في مرحلة مطولة من اإلغالق ،أن تطبق إرش ادات مدون ة قواع د الس لوك الص ادرة ع ن الوكال ة بش أن
أمان مفاعالت البحوث؛
 -١٩ويحث الدول األعضاء على إنشاء وصون ھيئة رقابية تتمتع باالس تقالل الفعل ي فيم ا تتخ ذه م ن ق رارات
رقابية ،وتكون مختصة ،ول ديھا الس لطة القانوني ة والم وارد البش رية والمالي ة والتقني ة المنظم ة بالص ورة الالزم ة
للوفاء بمسؤولياتھا؛
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الصفحة ٧

 -٢٠ويحث الدول األعضاء على تقوية الفعالية الرقابية في مجاالت األمان النووي واألمان اإلش عاعي وأم ان
النقل وأمان النفايات والتأھب للطوارئ ،وعلى مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق فيما ب ين الھيئ ات الرقابي ة داخ ل
الدولة العضو ،حسب االقتضاء ،وفيما بين الدول األعضاء؛
 -٢١ويح ث ال دول األعض اء عل ى إرس اء أو تعھ د عملي ات ص نع ق رارات رقابي ة تراع ي المعرف ة العلمي ة
والدراية الفنية ،وتستفيد ،عند االقتضاء ،من منظمات الدعم التقني والعلمي والمؤسسات األخرى ذات الصلة؛
 -٢٢ويرجو من األمانة أن تض من االتس اق المس تمر فيم ا ب ين الجوان ب ذات الص لة باألم ان ف ي المنش ورات
المتصلة بالبنية التحتية للقوى النووية؛
 -٢٣ويش جع ال دول األعض اء عل ى العم ل م ن أج ل إنش اء نظ ام ع المي للمس ؤولية النووي ة وإي الء المراع اة
الواجبة ،حسب االقتضاء ،إلمكانية االنضمام إلى الصكوك الدولية بشأن المسؤولية النووية؛
 -٢٤ويشجع األمانة على أن تقوم ،حسب الطلب وبالتنسيق مع وكال ة الطاق ة النووي ة التابع ة لمنظم ة التع اون
والتنمية في الميدان االقتصادي ،بمساعدة الدول األعضاء في جھودھا الرامية إلى التقيد بأي صكوك دولية مبرمة
تح ت رعاي ة ك ٍّل م ن الوكال ة الدولي ة للطاق ة الذري ة ووكال ة الطاق ة النووي ة فيم ا يتعل ق بالمس ؤولية النووي ة ،م ع
ً
تجابة لخط ة عم ل الوكال ة
مراعاة التوصيات الصادرة ع ن فري ق الخب راء ال دولي المعن ي بالمس ؤولية النووي ة اس
بشأن األمان النووي؛
ويس لم بالعم ل الق يّم ال ذي يض طلع ب ه فري ق الخب راء ال دولي المعن ي بالمس ؤولية النووي ة  ،ويح يط علم ا ً

-٢٥
بتوصياته وأفضل ممارساته بشأن إنشاء نظام عالمي للمسؤولية النووية ،بما ف ي ذل ك م ن خ الل تحدي د إج راءات
لمعالجة الثغرات في نظم المسؤولية النووية القائمة وتعزي ز تل ك ال نظم ،ويش جع اس تمرار فري ق الخب راء ،وعل ى
وج ه الخص وص دعم ه ألنش طة الوكال ة الدولي ة للطاق ة الذري ة للتواص ل م ع الخ ارج لتيس ير إنش اء نظ ام ع المي
للمسؤولية النووية ،ويرجو من األمانة أن تقدم تقارير عن العمل المتواصل لفريق الخبراء؛
-٣
خطة العمل بشأن األمان النووي
 -٢٦يقر بما تبذله الدول األعضاء واألمانة من جھود لتنفيذ خطة العمل بشأن األمان النووي ،ويرحب بإدماج
المشاريع/األنشطة الناجمة عن خطة العمل ضمن البرنامج العادي للوكالة؛

 -٢٧ويرحب بنش ر تقري ر الوكال ة ع ن ح ادث محط ة فوكوش يما داييتش ي للق وى النووي ة ،المك وّ ن م ن تقري ر
المدير العام وخمسة مجل دات تقني ة ،ويرج و م ن األمان ة أن تق وم ،بالتش اور الوثي ق م ع ال دول األعض اء ،بإدم اج
اإلجراءات الناشئة من المالحظات والدروس المستفادة الواردة في التقرير ضمن البرنامج العادي للوكالة؛
 -٢٨ويرج و م ن األمان ة أن تواص ل متابع ة المشاريع/األنش طة الناجم ة ع ن خط ة العم ل وأن تس تفيد م ن
االستنباطات والدروس المستفادة والتدابير المنفذة نتيجة حادث فوكوشيما داييتشي ،ويش جع ال دول األعض اء عل ى
مواصلة العمل وتقاسم المعلومات بشأن مشاريع/أنشطة المتابعة المضطلع بھا على الصعيد الوطني؛
 -٢٩ويرجو من الوكالة أن تواصل االستفادة من خطة العمل بشأن األم ان الن ووي لع ام  ،٢٠١١وم ن تجرب ة
الدول في تنفي ذ خط ة العم ل ،وك ذلك م ن المالحظ ات وال دروس المس تفادة ال واردة ف ي تقري ر فوكوش يما ومب ادئ
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الصفحة ٨

إع الن فيين ا ،وأن تس تخدمھا لتحدي د اس تراتيجيتھا لألم ان الن ووي وبرن امج عملھ ا ،ويطل ب م ن األمان ة أن تق دم
تقارير دورية بھذا الشأن إلى مجلس المحافظين؛
-٤
برنامج معايير األمان الصادرة عن الوكالة
 -٣٠يش جع ال دول األعض اء عل ى تنفي ذ ت دابير وطني ة وإقليمي ة ودولي ة لض مان األم ان الن ووي واألم ان
اإلش عاعي وأم ان النق ل وأم ان النفاي ات ،باإلض افة إل ى التأھ ب للط وارئ ،م ع المراع اة الكامل ة لمع ايير األم ان
الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛
 -٣١ويالح ظ إنش اء لجن ة مع ايير التأھ ب والتص دي للط وارئ بموج ب الوثيق ة  ،GOV/INF/2015/9وي دعو
األمانة إلى التشاور مع الدول األعضاء بشأن دورھا وعملھا ،ويشجع الدول األعضاء على المش اركة بفعالي ة ف ي
ھذه اللجنة؛
 -٣٢ويرجو من الوكال ة أن تق وم باس تمرار باس تعراض وتعزي ز وتنفي ذ مع ايير األم ان الص ادرة ع ن الوكال ة
الدولية للطاقة الذرية على أوسع نطاق ممكن وبأكبر قدر ممك ن م ن الفعالي ة ،وي دعم لجن ة مع ايير األم ان ولج ان
معايير األم ان ف ي استعراض ھا لمع ايير األم ان ذات الص لة عل ى ض وء ح ادث محط ة فوكوش يما داييتش ي للق وى
النووية ،وكذلك الدروس المستفادة الواردة في تقرير الوكالة عن حادث فوكوشيما داييتشي؛
 -٣٣ويرجو من األمانة أن تواصل تعاونھا الوثيق مع لجنة األمم المتحدة العلمية المعنية بآثار اإلشعاع الذري
واللجنة الدولية للوقاية من اإلشعاعات وسائر المنظمات المعنية ،في وضع معايير لألمان ،بما يشمل ،عل ى س بيل
المثال ال الحصر ،حماية البيئة؛
 -٣٤ويشجع الدول األعضاء على أن تستخدم ،حسب االقتضاء ،مع ايير األم ان الص ادرة ع ن الوكال ة الدولي ة
للطاق ة الذري ة ف ي برامجھ ا الرقابي ة الوطني ة ،ويالح ظ الحاج ة إل ى النظ ر ف ي اس تعراض الل وائح واإلرش ادات
الوطنية دوريا ً لتتوافق مع المعايير واإلرشادات المحددة دولياً ،واإلب الغ ع ن التق دم المح رز ف ي المحاف ل الدولي ة
المختصة ،مثل االجتماعات االستعراضية ،بموجب شروط اتفاقيات األمان ذات الصلة؛
 -٣٥ويرجو من األمانة ،نظراً ألھمية اللجان المعنية بمعايير األمان ،أن تعزز مشاركة جميع الدول األعضاء
المھتمة بصورة فعالة في ھذه اللجان؛
-٥
أمان المنشآت النووية
 -٣٦يُذ ِّكر بنتائج االجتماع االستعراضي السادس لألطراف المتعاقدة في اتفاقي ة األم ان الن ووي ،بم ا ف ي ذل ك
اإلجراءات المتخذة لتعزيز فعالية وشفافية االتفاقية ،وال سيما عند إعداد االجتماع االستعراض ي الس ابع لالتفاقي ة،
المقرَّ ر عقده في عام  ،٢٠١٧ويرحِّ ب كذلك باعتماد إعالن فيينا بشأن األم ان الن ووي بتواف ق اآلراء ف ي الم ؤتمر
الدبلوماسي بشأن اتفاقية األمان النووي الذي عُقد في شباط/فبراير  ،٢٠١٥ويشجع جميع األطراف المتعاقدة على
أن تقدم تقارير على النحو الذي قرره المؤتمر الدبلوماسي ،ويش جِّ ع ك ذلك جمي ع ال دول األعض اء عل ى المس اھمة
في تحقيق مبادئھا بما في ذلك من خالل تنفيذ األحكام ذات الصلة من ھذا القرار؛
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الصفحة ٩

 -٣٧ويرحِّ ب في ھذا الصدد باالجتماع التقني غي ر الرس مي المق رر عق ده ف ي بوين وس آي رس ف ي الفت رة م ن
 ١٦إل ى  ١٧تش رين الث اني/نوفمبر  ٢٠١٥لتب ادل وجھ ات النظ ر ح ول كيفي ة تحس ين تق ديم التق ارير ع ن اتفاقي ة
األمان النووي استنا ًدا إلى إعالن فيينا؛
 -٣٨ويطلب من األمانة أن تقوم ،بالتشاور مع جمي ع ال دول األعض اء وباس تخدام قض ايا األم ان الت ي أبرزھ ا
التقرير الموجز لالجتماع االستعراض ي الس ادس لألط راف المتعاق دة ف ي اتفاقي ة األم ان الن ووي ،بتحدي د القض ايا
ذات األھمية الخاصة للمفاعالت النووية المدنية التي ال يشملھا نطاق االتفاقية المذكورة؛
 -٣٩ويدعو جميع الدول األعضاء التي لديھا منشآت نووية ولم تنشئ بع ُد برامج فعالة للتعقيبات المستمدة م ن
الخبرات التشغيلية إلى أن تفعل ذلك ،وأن تتبادل بحرية خبراتھا وتقييماتھا ودروس ھا المس تفادة ،بم ا ف ي ذل ك م ن
خالل تقديم تقارير عن الحادثات إلى نظم الوكالة للتبليغ القائمة على الشبكة فيما يتعلق بالخبرات التشغيلية؛
 -٤٠ويشجِّ ع جميع الدول األعضاء التي لديھا محطات قوى نووية قيد التش غيل وتعرَّ ض ت ألح داث داخلي ة أو
خارجي ة غي ر األح داث المحت اط لھ ا ف ي التص ميم أن تتب ادل عل ى المس توى ال دولي تجربتھ ا ونت ائج اس تعراض
ظروف المحطات؛ ويطلب من األمانة أن تق ِّدم برامج المساعدة المالئمة؛
 -٤١ويشجِّ ع ال دول األعض اء الت ي تش يِّد محط ات جدي دة للق وى النووي ة عل ى أن تتقاس م م ع ال دول األعض اء
األخرى ،على أساس طوعي ،خبراتھا ذات الصلة في التشييد واإلدخال في الخدمة؛
-٤٢
ويشجِّ ع الدول األعضاء على التأ ّكد من إجراء تقييمات ذاتية منتظمة لتدابيرھا المحلي ة ف ي مج ال األم ان
ِ
النووي واإلشعاعي وأمان النقل وأمان النفايات ،وك ذلك التأھ ب للط وارئ ،وذل ك باس تخدام أدوات الوكال ة للتقي يم
الذاتي ومع مراعاة معايير األمان ذات الصلة الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛
 -٤٣ويش جِّ ع ك ذلك ال دول األعض اء عل ى أن تستض يف بانتظ ام ،عل ى أس اس ط وعي ،خ دمات اس تعراض
النظراء التي تق ِّدمھا الوكالة ،وتن ِّف ذ اإلج راءات الموص ى بھ ا ،و ُتت يح للعل ن وف ي الوق ت المناس ب نت ائج مث ل ھ ذه
التقييمات الذاتية وخدمات استعراض النظراء؛
 -٤٤ويطلب من الوكالة أن تواصل تعزيز خدماتھا الستعراض النظراء عن طريق إدراج ال دروس المس تفادة
في معاييرھا وعملياتھا؛
 -٤٥ويشجِّ ع الدول األعضاء على التواصل بفعالية م ع األط راف المھتم ة ،بم ا يش مل عام ة الجمھ ور ،بش أن
العمليات الرقابية وجوانب األمان ،بما في ذلك الجوانب الصحية والبيئية للمرافق واألنشطة ،ويشجِّ ع ك ذلك ال دول
األعضاء على الترتيب للتشاور مع جماھيرھا حسب االقتضاء؛
 -٤٦ويطلب من األمانة أن تواصل جھودھا في مج ال إدارة تق ادم تش غيل محط ات الق وى النووي ة ف ي الم دى
الطويل وإدارة مفاعالت البحوث المتقادمة ،ويدعو جمي ع ال دول األعض اء الت ي ل ديھا مث ل تل ك المنش آت النووي ة
إلى النظر في االستفادة من إرشادات الوكالة وخدماتھا في ھذا المجال؛
 -٤٧ويدعو من جديد ال دول األعض اء إل ى ض مان قي ام المنظم ات المش غلة ب إجراء تقييم ات منھجي ة وش املة
ألمان المنشآت النووية على فترات منتظمة ط وال العم ر التش غيلي للمنش آت ،م ع إي الء المراع اة الواجب ة للخب رة
التشغيلية وم ا يتص ل باألم ان م ن معلوم ات ھام ة مس تمدة م ن جمي ع المص ادر ذات الص لة ،وي دعو ك ذلك ال دول
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األعضاء إلى ضمان تنفيذ أي إجراءات تصحيحية ضرورية وأي تعديالت عملية بشكل معقول تھدف إلى تعزيز
أمان المحطة في الوقت المناسب؛
 -٤٨ويش جِّ ع ال دول األعض اء عل ى إج راء تقييم ات لألم ان إذا ل م تك ن ق د قام ت ب ذلك بع ُد ،وفق ا ً ألفض ل
الممارس ات الدولي ة ومع ايير األم ان ذات الص لة الص ادرة ع ن الوكال ة الدولي ة للطاق ة الذري ة ،بم ا ف ي ذل ك ف ي
المواقع المتعددة الوحدات ،وعلى تقييم قوة محطات القوى النووية في مواجھة األحداث الش ديدة المتع ددة ،وتقاس م
خبراتھا ونتائج تلك التقييمات مع الدول األعضاء المھتمة األخرى؛
 -٤٩ويقر بجھود األمانة في مساعدة ال دول األعض اء ف ي عملي ات إع ادة تقي يم األم ان ف ي مف اعالت البح وث
ومرافق دورة الوقود على ضوء التعقيبات المتعلقة بحادث محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية ،ويدعو جميع
الدول األعضاء التي لديھا مثل تلك المنشآت إلى النظر في إرشادات الوكالة ومساعدتھا في ھذا المجال؛
 -٥٠ويشجع الوكالة على توسيع أنشطة المركز ال دولي لألم ان الزلزال ي وخدمات ه ف ي مج ال األم ان ونظام ه
للتبليغ عن األحداث الخارجية كي يشمل موجات التس ونامي والب راكين ،ويش جِّ ع ال دول األعض اء عل ى المش اركة
بفعالية في ھذه الجھود؛
 -٥١ويطلب من الوكالة أن تروِّ ج ثقافة األمان ويشجِّ ع كذلك الدول األعضاء عل ى مواص لة تب ادل المعلوم ات
الرقابية وتقاسم الخبرات بشأن فعالية ُنھُج ثقافة األم ان ،بم ا ف ي ذل ك تقاس م أفض ل األمثل ة العملي ة ،عب ر القن وات
المتعددة األطراف والثنائية والقنوات األخرى؛
 -٥٢ويشجِّ ع كذلك الدول األعضاء على تبادل المعلومات الرقابية وتقاسم الخبرات فيما يتعلق بمحطات القوى
النووية الجديدة ،مع مراعاة ضرورة تصميم محطات القوى النووية المذكورة وتحديد مواقعھا وتشييدھا وإدخالھ ا
ف ي الخدم ة وتش غيلھا بم ا يتواف ق م ع أھ داف من ع وق وع الح وادث ،وف ي ح ال وق وع ح ادث ،التخفي ف م ن ح دة
االنبعاثات الممكنة للنويدات المشعة التي تسبِّب ً
تلوثا خارج الموقع على المدى الطويل ،وتج ُّنب االنبعاثات المشعة
المبكرة أو االنبعاثات المشعة التي تكون كبيرة بما يكفي ألن تستدعي اتخاذ تدابير وإج راءات وقائي ة عل ى الم دى
الطويل ،ويطلب كذلك من الوكالة أن تواصل استعراضھا للمعايير القائمة ،بم ا ف ي ذل ك تحلي ل الثغ رات ،إذا ل زم
األمر؛
-٥٣
الرقمي؛

ويشجع األمانة عل ى الترتي ب لتب ادل المعلوم ات والخب رات المتعلق ة بتقي يم أم ان نظ ام األجھ زة وال تحكم

 -٥٤ويش جِّ ع الوكال ة عل ى تيس ير تب ادل نت ائج البح ث والتط وير ف ي مج ال اس تراتيجيات التص دي للح وادث
العنيفة في محطات القوى النووية؛
 -٥٥ويس لِّم بوج ود مش اريع جاري ة لتش ييد محط ات ق وى نووي ة قابل ة للنق ل ،ويطل ب م ن األمان ة وال دول
األعضاء أن تواصل النظر في جوانب األمان واألمن المتعلقة بتلك المرافق طوال دورة عمرھا التشغيلي ،بما في
ذلك من خالل مشروع إنبرو ،ويطلب من األمانة أن ِّ
تنظم اجتماعًا تقنيًا لتبادل المعلومات عن جوانب األمان فيما
يتعلق بمحطات القوى المذكورة؛
 -٥٦ويالحظ وجود خط ط أو اھتم ام ل دى ع دد م ن ال دول الس تھالل محط ات للق وى النووي ة ،ويش جِّ ع ال دول
األعضاء التي َّ
رخصت أنواع ا ً مماثل ة م ن المف اعالت عل ى أن تتقاس م م ع الھيئ ات الدولي ة وم ع س ائر المنظم ات
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المش غلة والھيئ ات الرقابي ة المع ارف والخب رات الھام ة بش أن األم ان الن ووي ،م ن خ الل آلي ات ثنائي ة ومتع ددة
األطراف؛
-٦
األمان اإلشعاعي وحماية البيئة
 -٥٧يش جع ال دول األعض اء عل ى مواءم ة برامجھ ا الرقابي ة الوطني ة الخاص ة بالوقاي ة م ن اإلش عاعات م ع
مع ايير األم ان األساس ية الدولي ة المنقح ة )الع دد  GSR Part 3م ن سلس لة مع ايير األم ان الص ادرة ع ن الوكال ة(،
ويطلب من األمانة أن تدعم التنفيذ الفعال لمعايير األمان األساسية فيما يتعلق بالتعرض المھني وتعرض الجمھور
والتعرض الطبي ،وكذلك وقاية البيئة ،بما في ذلك التنق يح المس تمر لإلرش ادات ووض ع إرش ادات جدي دة ف ي ھ ذا
الصدد؛
 -٥٨ويطلب من األمانة أن تواصل دعم نظام المعلومات المشترك ب ين الوكال ة الدولي ة للطاق ة الذري ة ووكال ة
الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي الخاص ببرن امج التع رض المھن ي ،وي دعو
ال دول األعض اء الت ي تش ِّغل محط ات ق وى نووي ة أو تل ك الت ي تخط ط لھ ا أو تش يِّدھا أو ت دخلھا ف ي الخدم ة إل ى
تشجيع مرافقھا وسلطاتھا على أن تصبح أعضاء في برنامج نظام المعلومات الخاص بالتعرض المھني؛
 -٥٩ويطل ب م ن األمان ة أن ت روِّ ج لبرن امج نظ ام المعلوم ات الخ اص ب التعرض المھن ي ف ي مج االت الط ب
والصناعة والبحوث من أجل تسھيل تنفيذ ممارسات مبدأ بقاء التعرض لإلشعاعات عن د أدن ى ح د معق ول )أالرا(
ومراقب ة التع رض بفعالي ة ،ويش جعھا عل ى تق ديم البيان ات بش أن التع رض المھن ي إل ى برن امج نظ ام المعلوم ات
الخاص بالتعرض المھني في مجاالت الطب والصناعة والبحوث؛
 -٦٠ويطلب من األمانة أن تق ِّدم المساعدة ،بالتعاون مع المنظمات الدولية األخرى ،إلى الدول األعض اء عل ى
تطبيق اإلرشادات الواردة في الوثيقة التقنية للوكال ة بش أن آث ار الوقاي ة م ن اإلش عاعات المھني ة فيم ا يتعل ق بالح د
الجديد للجرعات التي تصيب عدس ة الع ين ،ويش جِّ ع ال دول األعض اء عل ى اتخ اذ ترتيب ات لرص د ھ ذه الجرع ات
التي تصيب العاملين الذين قد يتلقون جرعات كبيرة؛
 -٦١ويطل ب م ن األمان ة أن تت ابع ،بالتش اور م ع ال دول األعض اء ،اإلج راءات الت ي ح َّددھا الم ؤتمر ال دولي
للوكال ة لع ام  ٢٠١٤بش أن الوقاي ة م ن اإلش عاعات المھني ة :تحس ين وقاي ة الع املين – الثغ رات ،والتح ديات،
والتطورات؛
 -٦٢ويطلب من األمانة أن تساعد الدول األعضاء ،بنا ًء على طلبھا ،على تعزيز قدراتھا على التقي يم ال واقعي
لآلث ار اإلش عاعية الناتج ة ع ن الم واد المحتوي ة عل ى مس تويات مع ززة م ن الم واد المش عة الموج ودة ف ي البيئ ة
الطبيعية وعلى مواصلة وضع إرشادات لتحقيق المستوى األمثل من الوقاية من اإلشعاعات في التصرف في مثل
ھذه المواد ،مع مراعاة المنشور GSR Part 3؛

 -٦٣ويطلب من الوكالة أن تواصل ،بتنسيق مع المنظمات الدولية األخ رى ،تنفي ذ خط ة العم ل الدولي ة لوقاي ة
المرضى من اإلشعاعات ،و نداء بون من أجل العمل ،وتعزيز وقاية المرضى والعاملين في المجال الص حي م ن
اإلشعاعات وتحسين أمان اإلجراءات اإلشعاعية؛
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 -٦٤ويشجِّ ع األمانة على أن تضع ،بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ،المزيد م ن اإلرش ادات بش أن مب ادئ
الوقاية من اإلشعاعات فيما يخص تبرير حاالت التعرض الطبي وتحقيق المستوى األمثل من الوقاية واألم ان ف ي
المجال الطبي ،بما في ذلك بشأن تثقيف وتدريب المھنيين الصحيين ف ي مج ال الوقاي ة م ن اإلش عاعات ،والتوثي ق
الكامل للسجالت الفردية لإلجراءات اإلشعاعية الخاصة بالمرضى؛
 -٦٥ويشجِّ ع الدول األعضاء عل ى االس تفادة م ن مش اريع التع اون التقن ي اإلقليمي ة الخاص ة ب التعرض الطب ي
وعل ى اس تخدام نظ م التبلي غ ع ن األم ان ونظ م ال تعلم الت ي وض عتھا الوكال ة فيم ا يتعل ق ب اإلجراءات اإلش عاعية
وبالعالج اإلشعاعي؛
 -٦٦ويشجّ ع األمانة على وضع إرشادات بشأن الوقاية من اإلشعاعات فيما يتعلق بالتحكم الرقابي في استخدام
تقنيات تصوير جسم اإلنسان لألغراض غير الطبية؛
 -٦٧ويطلب من األمانة أن تق ِّدم المساعدة ،بالتعاون مع الدول األعضاء وكذلك منظمة الصحة العالمية وسائر
المنظمات الدولية ذات الصلة والدول األعضاء ،عند االقتض اء ،إل ى ال دول األعض اء للح د م ن مخ اطر تع رض
الجمھور للرادون داخل المباني؛
 -٦٨ويشجِّ ع بش دة األمان ة عل ى أن تتع اون م ع المنظم ات الدولي ة ذات الص لة ف ي وض ع وثيق ة تقني ة للوكال ة
بشأن إط ار عم ل من َّس ق للمع ايير الدولي ة الراھن ة المتعلق ة بالنش اط اإلش عاعي ف ي األغذي ة ومي اه الش رب ويح ُّ
ث
األمانة على أن تضع كذلك وثيقة تقنية للوكالة بشأن إطار عم ل من َّس ق للمع ايير الدولي ة الراھن ة المتعلق ة بالنش اط
اإلشعاعي في السلع؛
 -٦٩ويشجّ ع الدول األعضاء على المشاركة في برنامج النمذجة والبيان ات الخاص ة بتقي يم الت أثير اإلش عاعي،
من أجل تعزيز وتط وير وتعھ د الق درات عل ى تقي يم اآلث ار اإلش عاعية الناجم ة ع ن النوي دات المش عة المنطلق ة أو
الموجودة في البيئة؛
 -٧٠ويش جِّ ع األنش طة المتواص لة الت ي تض طلع بھ ا األمان ة فيم ا يتص ل بقاع دة بيان ات تص ريفات النوي دات
المشعة في الغالف الجوي والبيئة المائية؛ ويشجِّ ع كذلك الدول األعضاء على توفير البيانات؛

 -٧١ويالح ظ إع داد المنش ور المعن ون "قائم ة ج رد الم واد المش عة الناجم ة ع ن أنش طة اإلغ راق القديم ة
والحوادث والخسائر التي تقع في البحر )ألغراض اتفاقية لن دن لع ام  ١٩٧٢وبروتوك ول ع ام  ،"(١٩٩٦ويتطلَّ ع
إلى نشره كوثيقة تقنية؛
-٧
أمان النقل
ّ
-٧٢
يحث الدول األعضاء التي ليست لديھا وثائق رقابية وطنية تنظم أمان نق ل الم واد المش عة عل ى اإلس راع
في اعتماد ھذه الوثائق وتنفيذھا ،ويدعو جميع الدول األعض اء إل ى أن تتأك د م ن تواف ق ھ ذه الوث ائق الرقابي ة م ع
الطبعة الراھنة لـالئحة الوكالة بشأن النقل الم أمون للم واد المش عة؛ ويرحِّ ب باالس تعراض الش امل الج اري حالي ا ً
لالئحة بما يضمن بقاءھا مجدية وحديث ة ،ويك رِّ ر طلب ه م ن األمان ة أن تس تكمل وتح ِّدث الوثيق ة ،GOV/1998/17
المعنونة "أمان نقل المواد المشعة"؛
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ً
شمولية حس ب االقتض اء ،ف ي إج راءات
 -٧٣ويدعو الدول األعضاء واألمانة إلى االستمرار ،بأقصى الطرق
المتابع ة المنبثق ة ع ن الم ؤتمر ال دولي لع ام  ٢٠١١بش أن النق ل الم أمون واآلم ن للم واد المش عة كم ا ح ددتھا
االجتماعات التقنية السنوية؛
ِّ
والمتمثل ة ف ي تزوي دھا ال دول
 -٧٤ويرحِّ ب بالممارسة الت ي تتبعھ ا بع ض ال دول الش احنة والجھ ات المش ِّغلة،
الس احلية ذات الص لة بمعلوم ات وردود ف ي التوقي ت المناس ب قب ل إج راء عملي ات الش حن وذل ك بغ رض تبدي د
المخ اوف المتعلق ة باألم ان واألم ن الن وويين ،بم ا ف ي ذل ك التأھ ب للط وارئ ،ويالح ظ أنَّ المعلوم ات وال ردود
المقدمة ال ينبغي بأي حال أن تكون متضاربة مع تدابير األمن واألمان النوويين للشحنة أو للدولة الشاحنة؛
 -٧٥ويدعو الدول األعضاء إلى مواصلة تعزيز الثق ة المتبادل ة ،وذل ك عل ى س بيل المث ال م ن خ الل اس تخدام
مبادئ توجيھية ،وممارسات اتصاالت طوعية ،وتمارين مكتبية ،بما في ذلك بمشاركة األمانة ،حسب االقتضاء؛
 -٧٦ويذ ِّكر بصدور الوثيقة المعنون ة أفض ل الممارس ات لالتص االت الطوعي ة والس رية ب ين حكوم ة وأخ رى
حول نقل وق ود م وكس والنفاي ات القوي ة اإلش عاع ،وبحس ب االقتض اء ،نق ل الوق ود الن ووي المش عَّع ،ع ن طري ق
البح ر" )النش رة اإلعالمي ة  (INFCIRC/863ف ي ع ام  ،٢٠١٤ويرحِّ ب باختب ار قن وات االتص االت م ن خ الل
التمرين المكتبي للحوار بين الدول الساحلية والشاحنة الذي أُجري ف ي  ١٧حزيران/يوني ه  ،٢٠١٥وال ذي اعتب ره
المشاركون فيه تمري ًنا ناجحً ا ،ويحيط علمًا بالدروس الناجحة المستفادة خالل ھذا التمرين؛
 -٧٧ويسلِّم ب التطورات اإليجابي ة للغاي ة الت ي ط رأت من ذ ع ام  ٢٠١٣ف ي عملي ة الح وار ب ين ال دول الش احنة
والساحلية بھدف تحسين التفاھم المتبادل وبناء الثقة وتعزي ز االتص ال فيم ا يتعل ق بالنق ل البح ري الم أمون للم واد
المشعة ،ويشجِّ ع على مواصلة ھذا الحوار اإليجابي؛
 -٧٨ويح يط علم ا ً ب أنَّ ال دول الش احنة والس احلية ذات الص لة ت دعو ال دول األعض اء األخ رى لالنض مام إل ى
عملية الح وار غي ر الرس مية ب ين ال دول الس احلية والش احنة لتحس ين التف اھم المتب ادل والثق ة فيم ا يتعل ق بش حنات
المواد المشعة وللقيام ،حسب االقتضاء ،بتنفي ذ أفض ل الممارس ات بص يغتھا ال واردة ف ي الوثيق ة ،INFCIRC/863
رھ ًنا بالسرية والقيود األمنية؛
 -٧٩ويش ِّدد على أھمية وجود آليات فعالة لتحديد المسؤولية ضما ًنا لسرعة التعويض عن األضرار التي تلحق
بالناس والممتلك ات والبيئ ة ،فض ًال ع ن التع ويض ع ن الخس ائر االقتص ادية الفعلي ة الت ي ت نجم ع ن وق وع ح ادث
إشعاعي أو حادثة إشعاعية أثناء نقل المواد المشعة ،بما في ذلك النقل البحري ،ويالحظ تطبي ق مب ادئ المس ؤولية
النووية ،بما في ذلك المسؤولية الصارمة ،في حالة وقوع حادث نووي أو حادثة نووية أثناء نقل المواد المشعة؛
 -٨٠ويطل ب م ن األمان ة وال دول األعض اء والمنظم ات الدولي ة ذات الص لة أيض ا ً أن تؤ ِّك د عل ى التح ديات
والمتطلبات المحددة للتعاون ال دولي الفع ال ف ي التص دي للحادث ات والط وارئ النووي ة واإلش عاعية المتعلق ة بنق ل
المواد المشعة ،ويشجِّ ع الدول األعضاء عل ى تس جيل ق دراتھا الوطني ة للمس اعدة ف ي مج ال النق ل ف ي إط ار ش بكة
الوكالة للتصدي والمساعدة؛
 -٨١وي دعو ال دول األعض اء إل ى اس تخدام الش بكات ذات الص لة التابع ة للس لطات المختص ة م ن أج ل بن اء
القدرات على التنظيم الرقابي الفعال لنقل المواد المشعة بشكل مأمون؛

GC(59)/RES/9

الصفحة ١٤

 -٨٢ويرحِّ ب بالجھود المبذولة لمعالجة المشاكل المتصلة بحاالت رفض وتأخير شحن المواد المشعة ،ال سيما
الشحن الجوي ،ويدعو الدول األعضاء إلى أن تس ِّھل نقل المواد المشعّة متى جرى ذلك وفق الئح ة الوكال ة بش أن
النقل المأمون للمواد المشعة ،وإلى أن تح ِّدد ك ٌّل منھا ،إذا لم تق م بع ُد ب ذلك ،جھ ة اتص ال وطني ة مختص ة بح االت
رفض شحن المواد المشعّة ،لكي تساعد لجنة معايير أمان النق ل ف ي عملھ ا المتص ل بح االت رف ض ش حن الم واد
المشعة ،وإلى أن تتوصل ،حسب االقتضاء ،إلى تسوية مُرضية وفي الوقت المناسب لھذه القضية؛
 -٨٣ويشجِّ ع الوكالة والدول األعضاء على مواصلة تعزيز وتوسيع الجھود الرامية إلى إتاح ة خ دمات التعل يم
والتدريب ذات الصلة بأمان وأمن المواد المشعة أثناء النقل ،بما في ذلك من خالل برنامج التع اون التقن ي ،وعب ر
تطوير أوجه ت آزر ب ين ال دورات التدريبي ة اإلقليمي ة وعم ل الوكال ة المتص ل بح االت رف ض الش حن ،م ع إش راك
الخبراء من المناطق المعنية قدر اإلمكان ،ويقرُّ بالتقدم المحرز في ھذا الصدد ،بما في ذلك إعداد وترجمة الم واد
التدريبية إلى اللغات الرسمية للوكالة الدولية للطاق ة الذري ة ،ويتطلَّ ع إل ى اس تكمال الم واد اإلعالمي ة العام ة بش أن
أمان وأمن النقل؛
-٨
أمان التصرف في الوقود المستھلك والنفايات المشعة
 -٨٤يدعو الدول األعضاء إلى العمل المستمر على تحسين األمان فيما يتعلق بالتصرف في الوق ود المس تھلك
والنفايات المشعة ،وفقا ً لمع ايير األم ان ذات الص لة ،بم ا ف ي ذل ك العم ل عل ى وض ع خط ط مفص لة إلخ راج ھ ذه
المواد من الخدمة وتخزينھا ثم التصرف فيھا والتخلص منھا الحقاً؛
 -٨٥ويحيط علما بنتائج االجتماع االستعراضي الخامس لألطراف المتعاقدة ف ي االتفاقي ة المش تركة ،بم ا ف ي
ذلك اإلجراءات المتخ ذة لتعزي ز االنض مام إل ى االتفاقي ة المش تركة والمش اركة الفعال ة فيھ ا ،ويش جِّ ع عل ى إج راء
المزيد من المشاورات فيما يتعلق باالتفاقية المشتركة بشأن أمان المرحلة الختامية من دورة الوقود النووي؛
 -٨٦ويشجع الدول األعض اء عل ى التخط يط للتص رف ف ي النفاي ات الناش ئة م ن ح االت الط وارئ النووي ة أو
اإلشعاعية ،بما في ذلك النفايات الناتجة من المرافق المتضررة ،و/أو الوقود ،حيثما تكون االستراتيجيات التقليدية
غير عملية أو أقل من المستوى األمثل ،وحيثما يوجد احتمال ب أن تن تج م ن حال ة الط وارئ و/أو م ن االستص الح
البيئي أحجام كبيرة من النفايات المشعة؛
 -٨٧ويشجع الدول األعضاء على تقاسم الدروس المستفادة بش أن اإلج راءات المتخ ذة فيم ا يتعل ق باستص الح
المواقع الملوث ة إش عاعيا ً والنفاي ات الناتج ة منھ ا ،ويش جع األمان ة عل ى مواص لة وض ع مع ايير ووث ائق إرش ادية،
حسب االقتضاء ،بشأن التصرف في النفايات المشعة الناشئة عن استصالح األح وال القائم ة وبش أن ال تخلص م ن
تلك النفايات؛
 -٨٨ويعترف بالدور الحاسم األھمية للتخطيط لألحوال الالحقة للح وادث ،ويرج و الوكال ة أن تواص ل تعزي ز
توجيھاتھا الخاصة باالستصالح والتصرف في النفايات بع د وق وع ح ادث إش عاعي أو ن ووي ،لك ي تس اعد ال دول
األعضاء على تيسير إعادة المناطق المتضررة إلى أوضاع مأمونة؛
 -٨٩ويشجع الوكال ة عل ى مواص لة أنش طتھا المتعلق ة بأم ان مراف ق ال تخلص الجيول وجي م ن النفاي ات القوي ة
اإلش عاع ،وعن د االقتض اء الوق ود الن ووي المس تنفد ،ويرج و األمان ة أن تج ري مزي داً م ن التط وير للتوجيھ ات
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المتعلقة بأمان مرافق التخلص الجيولوجي ،بما يشجع على المشاركة المبكرة للھيئات الرقابية في فترة ما قبل بدء
عملية الترخيص الرسمية وخالل جميع مراحل دورة العمر التشغيلي لھذه المرافق؛ ويشجع الدول األعضاء عل ى
تبادل الدروس بشأن تجاربھا الرقابية ذات الصلة؛
 -٩٠ويرحب بتطوير خدمة االستعراض المتكاملة المتعلقة بالتصرف في النفايات المشعة والوق ود المس تھلك،
وبرامج اإلخراج من الخدمة واالستصالح ،ويشجع الدول األعضاء على االستفادة من ھذه الخدمة ،بم ا ف ي ذل ك،
حسب االقتضاء ،بعثات المتابعة؛
 -٩١ويشجع الدول األعضاء على العمل مع جمي ع أص حاب المص لحة ،وم ن بي نھم عم وم الجمھ ور ،ف ي ك ل
جوانب التصرف في النفايات المشعة؛
-٩
إخراج المرافق النووية وغيرھا من المرافق التي تستخدم مواد مشعـّة من الخدمة على نحو مأمون
 -٩٢يشدد على أھمية أنشطة الوكالة في مجال اإلخ راج م ن الخدم ة ،ويش جع األمان ة عل ى مواص لة جھودھ ا
الرامية إلى تيسير التعاون الدولي في مجال تقييم األمان وإدارة المخاطر فيما يخص اإلخراج من الخدمة؛
 -٩٣ويشجع الدول األعضاء على التأكد من وضع خطط ،أثناء مرحلة تصميم المرافق ،إلخراج المراف ق م ن
الخدمة ،ومن تحديث تلك الخطط حسب الضرورة خالل مراحل تش ييد المراف ق وتش غيلھا الحق اً ،وض مان وض ع
آليات إليجاد وصون الموارد الضرورية لتنفيذ ھذه الخطط؛
 -٩٤ويشجع الوكالة على أن تتبادل ،حسب االقتضاء ،الدروس المستفادة من أنشطة اإلخراج من الخدمة ومن
بعثات استعراض النظراء التي تقوم بھا الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،بما في ذلك ال دروس المس تفادة م ن إخ راج
محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية التابعة لشركة طوكيو للطاقة الكھربائية من الخدمة؛
 -٩٥ويرجو األمانة أن تساعد الدول األعضاء ،بنا ًء على طلبھا ،بما في ذلك ال دول الت ي تتخل ي ت دريجيا ً ع ن
القوى النووية وتلك التي لديھا مرافق متضررة ،على تحديد استراتيجيات لإلخراج من الخدمة؛
-١٠
الملوثة
األمان في تعدين ومعالجة اليورانيوم واستصالح المواقع
ّ
 -٩٦يرجو األمانة أن تساعد الدول األعض اء ،بن ا ًء عل ى طلبھ ا ،ال س يما تل ك الت ي ت دخل ف ي ص ناعة تع دين
اليوراني وم أو تع ود إليھ ا ،عل ى تنفي ذ مع ايير األم ان وأفض ل الممارس ات الدولي ة المعت رف بھ ا ف ي مج ال إنت اج
اليورانيوم ،بما في ذلك التصرف في النفايات الناتجة )(WS-G-1.2؛
 -٩٧ويثني على جھود األمانة المتعلقة بالتنس يق التقن ي للمب ادرات المتع ددة األط راف الرامي ة إل ى استص الح
مواقع إنتاج اليورانيوم الموروثة ،ال سيما في آسيا الوسطى ،م ن خ الل فري ق التنس يق المعن ي بمواق ع اليوراني وم
الموروثة ،ويشجع األمانة عل ى التش اور م ع ال دول األعض اء المعني ة ف ي أفريقي ا ،عن د الطل ب ،عم الً عل ى تنفي ذ
مبادرات مماثلة؛
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 -٩٨ويرج و م ن األمان ة أن ت دعم أعم ال المحف ل ال دولي العام ل المعن ي باإلش راف الرق ابي عل ى المواق ع
الموروث ة وأن تق وم ،بالتش اور م ع ال دول األعض اء ،ب إدراج توص يات المحف ل ض من مع ايير الوكال ة ووثائقھ ا
اإلرشادية؛
 -٩٩ويشجع الدول األعضاء على التأكد من استحداث خطط الستصالح المواقع الملوثة ووضع آلي ات إليج اد
وصون الموارد الضرورية لتنفيذ ھذه الخطط؛
-١١
التعليم والتدريب وإدارة المعارف في مجاالت األمان النووي واألمان اإلشعاعي وأمان النقل وأمان النفايات
 -١٠٠يشدد على األھمية الجوھرية للبرامج المستدامة الخاصة بالتعليم والتدريب وإدارة المعارف ف ي مج االت
األمان النووي واألم ان اإلش عاعي وأم ان النق ل وأم ان النفاي ات ،باقي ا ً عل ى قناعت ه ب أن التعل يم والت دريب وتب ادل
المعارف مكونات رئيسية في بناء القدرات الالزمة إليجاد بنية أساسية مستدامة لألمان ،ويشجـِّع ال دول األعض اء
على وضع استراتيجيات وطنية لبناء القدرات من خالل التدريب والتعليم وإدارة المعارف؛
 -١٠١ويطلب من األمانة أن تعزز وتوسِّع برنامجھا الخاص بأنشطة التعل يم والت دريب ،م ع التركي ز عل ى بن اء
القدرات المؤسسية والتقنية واإلدارية في الدول األعضاء ،وأن تواصل جھودھا الرامية إلى الحفاظ عل ى معارفھ ا
وذاكرتھا المؤسسية فيما يتصل باألمان النووي والتخلص المأمون من النفايات المشعة؛
 -١٠٢ويش جع األمان ة عل ى دع م وتنس يق الجھ ود اإلقليمي ة واألقاليمي ة الرامي ة إل ى تب ادل المع ارف والدراي ة
والخبرة بشأن القضايا ذات الصلة باألمان؛
-١٢
التصرف المأمون في المصادر المشعة
 -١٠٣ي دعو جمي ع ال دول األعض اء إل ى ض مان أن تش تمل أطرھ ا التش ريعية أو الرقابي ة عل ى أحك ام مح ددة
للتصرف المأمون في المصادر المشعة خالل جميع مراحل دورة عمرھا؛
 -١٠٤ويناش د جمي ع ال دول األعض اء أن تتأك د م ن وج ود ت دابير كافي ة ،بم ا ف ي ذل ك ترتيب ات مالي ة ،حس ب
االقتضاء ،لخزن المصادر المشعة المختومة المھ َملة ،ومسارات للتخلص منھا ،على نحو مأمون وآمن ،لكي تظل
المصادر الموجودة داخل أراضيھا خاضعة للتحكم الرقابي ،ويش جع ك ذلك جمي ع ال دول األعض اء عل ى أن تض ع
ترتيبات ،بالقدر الممكن عملياً ،للسماح بإعادة المصادر المھ َملة إلى الدول الم ورِّ دة أو النظ ر ف ي خي ارات أخ رى
بما في ذلك إعادة استخدام المصادر أو إعادة تدويرھا حيثما يكون ذلك ممكنا ً؛
 -١٠٥ويشجع األمانة وال دول األعض اء عل ى تعزي ز الجھ ود الوطني ة والمتع ددة الجنس يات الس تعادة المص ادر
اليتيم ة ومراقب ة المص ادر المھ َمل ة ،وي دعو ال دول األعض اء إل ى إنش اء نظ م للكش ف ع ن اإلش عاعات ،حس ب
االقتضاء؛
 -١٠٦ويدعو جميع الدول األعضاء إلى أن تنشئ سجالت وطنية للمصادر المشعة المختومة القوية اإلشعاع؛
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 -١٠٧ويشجع الدول األعضاء على دعم االجتماعات الدولية المخصصة المعقودة تح ت رعاي ة الوكال ة الدولي ة
للطاق ة الذري ة ح ول مدون ة قواع د الس لوك بش أن أم ان المص ادر المش عة وأمنھ ا واإلرش ادات المقترن ة بھ ا بش أن
استيراد المصادر المشعة وتصديرھا ،من أجل ضمان استمرارية جدواھا ،ويرجو األمانة أن تواص ل حف ز تب ادل
المعلومات عن تنفيذ مدونة قواعد السلوك واإلرشادات المقترنة بھا؛
 -١٠٨ويرجو األمانة أن تواصل وضع توجيھات مفصَّلة للدول األعضاء من أجل التقي يم ال ذاتي لمس توى تنفي ذ
الدول األعضاء ألحكام مدونة قواعد السلوك بشأن أمان المص ادر المش عة وأمنھ ا ،وأن تق دم تل ك التوجيھ ات إل ى
الدول األعضاء للنظر فيھا؛
 -١٠٩ويرجو األمانة أن تواصل ،حسب االقتضاء ،تيسير تب ادل المعلوم ات ب ين ال دول األعض اء المھتم ة ع ن
جوانب األمان اإلشعاعي إلدارة حركة الخردة المعدنية أو المواد المن َتجة من الخردة المعدنية التي ق د تحت وي م ن
غير قصد على مواد مشعة؛
-١٣
التأھب والتصدِّ ي للحادثات والطوارئ النووية واإلشعاع ّية
 -١١٠يش جع ال دول األعض اء عل ى أن تع زز ،حس ب االقتض اء ،آلياتھ ا الوطني ة والثنائي ة واإلقليمي ة والدولي ة
للتأھب والتصدي للطوارئ ،بغية تيسير تبادل المعلومات في الوقت المناسب أثناء الط وارئ النووي ة ،وأن تح ّس ن
تعاونھا الثنائي واإلقليمي والدولي لھذا الغرض؛
 -١١١ويرج و األمان ة أن تعم ل م ع ال دول األعض اء عل ى مواص لة وض ع ترتيب ات لعملي ات التقي يم والتنب ؤ
واالتصال ،مع االستفادة الفعالة من قدرات الدول األعضاء وتحديد دور مركز الحوادث والط وارئ بش كل أفض ل
خالل حاالت الطوارئ ،ويشجع الدول األعضاء على إبالغ األمانة والدول األعضاء األخ رى بق دراتھا ،وتح ديث
تلك المعلومات دورياً؛
 -١١٢ويش جع ال دول األعض اء عل ى إقام ة وص ون قن وات اتص ال فعال ة ب ين الس لطات الوطني ة المس ؤولة ف ي
جميع األوقات ،لضمان أن تكون مسؤولية ك ٍّل منھا واضحة وتحسين عملية التنسيق واتخ اذ الق رارات فيم ا يتعل ق
بجميع أنواع سيناريوھات الحوادث؛
 -١١٣ويشجع األمانة والدول األعضاء التي تش ِّغل محطات قوى نووية على العم ل مع ا ً بھ دف مواص لة وض ع
ترتيبات لتبادل المعايير التقنية ذات الصلة في الوقت المناسب أثناء حاالت الطوارئ دعما ً لعمليات التقييم والتنب ؤ
التي تجريھا األمانة والدول األعضاء األخرى؛
 -١١٤ويرجو األمانة أن تعمل مع الدول األعض اء عل ى تعزي ز ش بكة الوكال ة للتص ِّدي والمس اعدة ،للتأك د م ن
إمكان تقديم المساعدة في الوقت المناسب ،إذا ومتى ُ
طلِب ذلك ،ويرجو أيضا ً األمانة أن تعمل مع الدول األعضاء
عل ى تيس ير وض ع ترتيب ات ثنائي ة ومتع ددة األط راف ،حس ب االقتض اء ،وأن تع زز الجھ ود الرامي ة إل ى تحقي ق
التوافق التقني فيما يخص المساعدات الدولية ،ويش جع ال دول األعض اء عل ى تس جيل الق درات الوطني ة ف ي ش بكة
التص ِّدي والمساعدة؛
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الصفحة ١٨

 -١١٥ويس لّم بإمكاني ة االس تمرار ف ي تعزي ز تنفي ذ اتفاقي ة تق ديم المس اعدة واتفاقي ة التبلي غ المب ّك ر ،ال س يما ف ي
مج االت اإلج راءات التقني ة واإلداري ة ،ويرج و األمان ة أن ت وفر ال دعم لألط راف ف ي االتف اقيتين م ن أج ل ت دعيم
اإلجراءات التقنية واإلدارية التي تعزز التنفيذ الفعّال لك ٍّل من االتفاقيتين؛
 -١١٦ويرجو األمانة أن تواصل ،بالتعاون الوثيق مع الدول األعضاء ،تطوير استراتيجية للتواص ل الفع ال م ع
الجمھور ،وصون ترتيبات ومواصلة تطويرھا لتزويد الدول األعض اء والمنظم ات الدولي ة وعم وم الجمھ ور ف ي
الوق ت المناس ب بمعلوم ات واض حة وص حيحة وقائعي ا ً وموض وعية ويس يرة الفھ م أثن اء الط وارئ النووي ة أو
اإلشعاعية ،بما في ذلك تحليل المعلومات المتاحة والتنبؤ بالعواقب المحتملة؛
 -١١٧ويرج و األمان ة أن تواص ل ،بالتع اون الوثي ق م ع ال دول األعض اء والمنظم ات الدولي ة المختص ة ذات
الصلة ،برنامجا ً للتمارين الدولية يضمن وجود عملية تعزيز مس تمر للب رامج الوطني ة واإلقليمي ة والدولي ة للتأھ ب
والتصدي للطوارئ ويكفل استمرار فعالية تلك البرامج؛
 -١١٨ويش جع األمان ة عل ى إج راء مزي د م ن المناقش ات لتحس ين فعالي ة بعث ات اس تعراض إج راءات التأھ ب
للطوارئ ،بما في ذلك مدى مالءمتھا للدول التي لديھا برامج نووية كبيرة ،ويشجع كذلك الدول األعضاء المھتمة
على أن تستضيف بعثات طوعية الستعراض إجراءات التأھب للطوارئ؛
 -١١٩ويشجع األمان ة عل ى مواص لة اس تخدام النظ ام ال دولي للمعلوم ات الخاص ة برص د اإلش عاعات ،ويش جع
كذلك الدول األعضاء التي تستطيع توفير البيانات للنظام المذكور على أن تفعل ذلك؛
-١٤
التنفيذ والتبليغ
 -١٢٠يرجو األمانة أن تنفذ اإلجراءات المطلوبة في ھذا القرار وفقا ً لألولويات وفي حدود الموارد المتاحة؛
 -١٢١ويرجو المدير العام أن يق ّدم تقريراً مفصالً في دورة المؤتمر العام العادية الستين ) (٢٠١٦عن تنفيذ ھذا
القرار ،وعن التطوّ رات األخرى ذات الصلة التي تستجد في غضون ذلك.

