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 الدورة احلادية والسبعون

 اللجنة األوىل

 )هـ هـ( من جدول األعمال 98البند 

 نــ ا الســلع العــام المامــيا منــ   يــا ة 
 اإلرهابيني للمصادر املشعة

 ،اجلديـــدة غينيـــا بـــابوا ،إيطاليـــا ،أييلنـــدا ،أنغـــوا ،أملانيـــا ،إســـتونيا ،أســـتياليا ،إســـبانيا  
 ،سـلوااييا  ،مـارينو  سان ،رومانيا ،الدامنيك ،توغو ،بولندا ،بلغاريا ،الربتغال ،باراغواي
 ،قربص ،انلندا ،اينسا ،غانا ،صيبيا ،سرياليون ،السويد ،سوا يلند ،السنغال ،سلواينيا
 وأييلنـدا  العظمـ   لربيطانيـا  املتحـدة  اململمة ،مالطة ،ليتوانيا ،لمسمربغ ،اتفيا ،ييواتيا
 اليابانا مشيوا قيار ،هولندا ،هنغاريا ،نيجرييا ،يةالشمال

 املشعةمن   يا ة اإلرهابيني للمصادر   

 ،إن اجلمعية العامة 
ــا  إذ تشيير  ــخر   62/46إىل قياراهت ــانون األول/ديســمرب   5امل  65/74 و 2007ي
 2012يـانون األول/ديسـمرب    3املـخر    67/51 و 2010يانون األول/ديسمرب  8املخر  

 ،2014يانون األول/ديسمرب  2املخر   69/50 و
باإلســــاام األساســــ  للمــــواد واملصــــادر املشــــعة   التنميــــة ااجتماعيــــة   وإذ تقيييي  

 اا،  وااقتصادية وبالفوائد اليت جتنياا مجي  الدول من استخدام
ــ           وإذ تقيي  ضا ييا   ــا يتجل ــا ، يم ــ  ممااحــة اإلره ــدوم عل ــ  ال بتصــميم امتم

 قيارات اجلمعية العامة وجملس األمن الصادرة   هذا الصدد،  

http://undocs.org/ar/A/RES/62/46
http://undocs.org/ar/A/RES/65/74
http://undocs.org/ar/A/RES/67/51
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استميار اجلاود الدوليـة الياميـة إىل  يـادة تع يـ  أمـن املـواد        وإذ تالحظ مع االرتياح 
 واملصادر املشعة   مجي  أحناء العامل،

إ اء اخلطــي الــذي  الــا اإلرهــا  وإ اء إممانيــة  يــا ة       سيياور ا لييالق الق يي   وإذ ا 
اإلرهـــابيني مـــواد أو مصـــادر مشـــعة تســـتخدم   أجاـــ ة اانتشـــار أو اانبعـــا  اإل ـــعاع    

 اجتارهم هبا أو استخدامام هلا،   أو
 من أن ينجم عـن اسـتخدام اإلرهـابيني لتلـ       إ اء ما وإذ اساور ا لالق الق   ضا ا 

 ألجا ة من خطي عل  صحة البشي وعل  البيئة،  ا
استميار وجـود املـواد النوويـة واملشـعة اخلارجـة عـن نطـا  ال ـب           وإذ تالحظ لق   

 اليقايب أو اليت يتاجي هبا،
ــ  اخلطــي ويبحــا،       وإذ تشيير  ــيت هتــدل إىل درء كل ــة ال ــات الدولي ــة ااتفاقي إىل أمهي

نيســان/أبييي  13رهـا  النــووي الــيت اعتمــدت    وخباصـة ااتفاقيــة الدوليــة لعمــ  أعمــال اإل 
تشـيين األول/أيتـوبي    26واتفاقية احلماية املاديـة للمـواد النوويـة الـيت اعتمـدت         (1)2005
دخـي  يـ  النفـاك      و (3)2005 متو /يوليـا  8تعديلاا الـذي اعتمـد     ، إضااة إىل (2)1979

 ،2016أيار/مايو  8
أن اإلجياءات اليت اختذها امتم  الـدوم ملمااحـة انتشـار أسـلحة الـدمار       وإذ تالحظ 

الشامي ومن  اجلاات من غري الدول من احلصول عل  أسـلحة الـدمار الشـامي ومـا يتصـي هبـا       
ــيارا جملــس األمــن     ــواد، وخباصــة ق  2004نيســان/أبييي  28املــخر   (2004) 1540مــن م

ــان/أبييي  20املـــخر   (2011) 1977 و ــن  2011نيسـ ــة مـ ــاامات   احلمايـ ــمي إسـ ، تشـ
 اإلرها  الذي ُتستخدم ايا تل  املواد،

در أمهية دور الويالة الدوليـة للطاقـة الذريـة   تع يـ  سـلمة املـواد واملصـا        وإذ تؤكد 
املشعة وأمناا وتوطيدمها، خباصة عن طييق وض  التوجياات التعنيـة وتـواري الـدعم للـدول       
سيا  حتسني البنية األساسية العانونية والتنظيمية الوطنية وتع يـ  التنسـيق وأوجـا التمامـي بـني      

 خمتلف األنشطة امل طل  هبا لمفالة أمن املواد النووية أو املشعة،

__________ 

 (1) United Nations, Treaty Series, vol. 2445, No. 44004. 

 .24631، اليقم 1456امليج  نفسا، املد  (2) 

 ، امللحق.GOV/INF/2005/10-GC(49)/INF/6انظيا الويالة الدولية للطاقة الذرية، الوثيعة  (3) 

http://undocs.org/ar/S/RES/1540(2004)
http://undocs.org/ar/S/RES/1977(2011)
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ويالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة بتنظــيم املــخمتي الــدوم املعــ  بــاألمن  قيــام ال وإذ تالحييظ 
ــة، املععــود   ــ  اجلاــود العاملي ــا   الفتــية مــن   النــوويا تع ي ــا  5إىل  1  ايين ، 2013متو /يولي

واملخمتي الـدوم املعـ  بسـلمة املصـادر املشـعة وأمنـااا مواصـلة اليقابـة العامليـة بصـفة مسـتمية            
تشـيين   31إىل  27الفتـية مـن        أبـو بـ    متداد دورة  ياهتا، املععـود عل  املصادر عل  ا

ــوبي  ــادم   إضــااة إىل  ،2013األول/أيت ــدوم الع ــخمتي ال ــ  بــ امل ــات  املع ــوويا االت ام األمن الن
 ،2016يانون األول/ديسمرب  9إىل  5  ايينا   الفتية من  املعير ععدهواإلجياءات، 

دوليـة للطاقـة الذريـة   منـ  ااجتـار غـري املشـيوا بـاملواد         إساام الويالة ال وإذ تؤكد 
املشعة و  تيسري تبادل املعلومات بشـنن املـواد غـري اخلاضـعة لليقابـة التنظيميـة، بوسـائي منـاا         
قاعدة بيانات احلواد  وااجتار غري املشيوا، وما تعوم با الويالة من أعمـال   جمـال األدلـة    

 ،نوويةاجلنائية اخلاصة باملواد ال
أمهية ااتفاقية املشتيية املتعلعة بسلمة تصييف الوقود املسـتال  وسـلمة    وإذ تالحظ 

 ايما يتصي بن ماماا املتعلعة بسلمة املصادر املختومة املاملة،   (4)تصييف النفايات املشعة
عل  أمهيـة مدونـة قواعـد السـلوك املتعلعـة بسـلمة املصـادر املشـعة وأمنـاا           وإذ تشدد 

ومبادئاا التوجياية التمميليـة املتعلعـة باسـترياد املصـادر املشـعة وتصـدييها، باعتبارمهـا صـمني         
دولـة مـن الـدول     133هلما قيمتاما   تع ي  سـلمة املصـادر املشـعة وأمنـاا، وإك تل ـ  أن      

الدوليـة للطاقـة الذريـة قطعـت الت امـا سياسـيا بتنفيـذ أ مـام املدونـة وأن           األع ـاء   الويالـة  
قطعت الت اما مماثل بشنن املبادئ التوجياية التمميلية، م  اإلقيار   الوقت نفسـا   دول 106

بنهنا ليست مل مة قانونا، وإك تشدد عل  أمهية خطة العمي اليت وضعتاا الويالـة الدوليـة للطاقـة    
 2017-2014 ي سلمة املصـادر املشـعة وأمنـاا وخطتـاا لامـن النـووي للفتـية       الذرية من أج

  وتربعات الدول األع اء لصندو  األمن النووي التاب  للويالة الدولية للطاقة الذرية،
ــدول مل   وإذ تالحييييظ  ــن الــ ــددا مــ ــة كات   يأن عــ ــموك الدوليــ ــد إىل الصــ ــم بعــ ن ــ
 باملوضوا، الصلة

ــ  ت  وإذ تشيي ع  ــدول األع ــاء عل ــاب     ال ــووي الت عــدا التربعــات لصــندو  األمــن الن
 للويالة الدولية للطاقة الذرية،  

اللــذين اختـذمها املــخمتي   GC(60)/RES/10 و GC(60)/RES/9بـالعيارين   وإذ حتيي  ل مييا  
واللـذين يتنـاوان تـدابري تع يــ      السـتني العـام للويالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة   دورتــا العاديـة       

__________ 

 (4) United Nations, Treaty Series, vol. 2153, No. 37605. 
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ــدوم    ــاون ال ــدابري     التع ــات وت ــي والنفاي ــة واإل ــعاعية وســلمة النع  جمــاات الســلمة النووي
 ،  2017-2014احلماية من اإلرها  النووي واإل عاع  وخبطة األمن النووي للفتية 

باختاك الدول األع اء إجياءات متعـددة األطـيال مـن أجـي معاجلـة هـذه        وإذ ت حب 
 تشـــيين الاـــا / 17املـــخر   70/10لعامـــة املســـنلة، علـــ  النحـــو املـــبني   قـــيار اجلمعيـــة ا 

 ،2015 نوامرب
ــووي       وإذ تالحييظ  ــن الن ــ  األم ــة إىل تع ي ــة اهلادا ــود والشــيايات الدولي ــف اجلا خمتل

، وإك تل ــ  املشــعة الياميــة إىل يفالــة أمــن املــواداإلضــااية تشــج  اجلاــود  واإل ــعاع ، وإك
املصـادر املشـعة    تصـييف أي ا   هذا الصـدد توصـيات الويالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة بشـنن        

 بصورة سليمة وآمنة،
ــام    وإذ حتييي  ل مييا   ــدوم لع ــخمتي ال ــائا امل املعــ  بســلمة املصــادر املشــعة    2013بنت

ليـة بشــنن ســلمة  وأمنـاا، الــيت تـدعو   مجلــة أمــور إىل مواصـلة تعيــيم م ايـا وضــ  اتفاقيــة دو    
املصادر املشعة وأمناا، وكل   ىت يتسىن للـدول األع ـاء اختـاك أا ـي العـيارات املسـتنرية         

 ،هذا الشنن
ــة لأن و ــدة منــ  اإلرهــا  اإل ــعاع  والنــووي التابعــة    وإذ تالحييظ  لمنظمــة الدولي

هتييـ  املـواد   للشيطة اجلنائية )اإلنتيبول( تعمي مـ  الـدول علـ  تع يـ  قـدراهتا علـ  ممااحـة        
النووية ومنـ   يـا ة اإلرهـابيني للمـواد النوويـة أو املشـعة وأن عمليـة اإلنتيبـول ل ـمان عـدم           

تساهم   التشجي  علـ  تبـادل أد  املعلومـات املتعلعـة بذنفـاك العـانون       “ FailSafe”ااختلل 
 عن ماييب املواد النووية املعيواني،

ع اء بذهلا بصفة ايدية ومجاعيـة مـن أجـي    باجلاود اليت تواصي الدول األ وإذ ت حب 
إيلء ااعتبار   مداواهتا للخطي الذي يشملا انعدام أو نعص ال واب  علـ  املـواد واملصـادر    
ــ  تلــ  ال ــواب  واعــا       ــة لتع ي ــي اعالي ــدابري أيا ــدول ت املشــعة، وإك تعــي ب ــيورة أن تتخــذ ال

 لعانون الدوم،لسلطاهتا العانونية وتشييعاهتا الوطنية ومبا يتسق م  ا
ــة ع ــو عــن ااااظــة، واعــا الت اماهتــ    وإذ ت ييع ا الارار ييا   امســخوليات يــي دول

الدوليـة، علـ  السـلمة واألمـن النـوويني علـ  حنـو اعـال، وإك تخيـد أن املسـخولية عـن األمــن            
النووي   إقليم الدولـة تعـ  يليـا علـ  عـاتق تلـ  الدولـة، وإك تل ـ  أمهيـة إسـاام التعـاون            

 م   دعم جاود الدول املبذولة ألداء مسخولياهتا،الدو
ال ــيورة امللحــة للعمــي،   إطــار األمــم املتحــدة وعــن   وإذ ت ييع ا الارار ييا ضا ييا 

 طييق التعاون الدوم، من أجي التصدي هلذا الشاغي املتنام  ايما يتعلق باألمن الدوم،

http://undocs.org/ar/A/RES/68/10
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ميـة إىل منـ  اإلرهـابيني    بالـدول األع ـاء أن تـدعم اجلاـود الدوليـة اليا      هتييب  - 1 
مــن  يــا ة املــواد واملصــادر املشــعة واســتخدامام هلــا، وأن تعمــ  هــذه األعمــال، إكا اقت ــت   

 ال يورة، واعا لسلطاهتا العانونية وتشييعاهتا الوطنية ومبا يتسق م  العانون الدوم؛
ة مجي  الـدول األع ـاء الـيت مل تصـبد بعـد أطيااـا   ااتفاقيـة الدوليـ         تش ع - 2 

علــ  العيــام بــذل    أقــي  وقــت مممــن، واعــا لعملياهتــا    (1)لعمــ  أعمــال اإلرهــا  النــووي 
 العانونية والدستورية؛

إىل النظي، بالتنسيق م  الويالة الدوليـة للطاقـة الذريـة،     الدول األع اء تدلو - 3 
قت ـــت إكا او  م ايــا إجـــياء تعيـــيم لوطــار الـــدوم العـــائم املنطبـــق علــ  املصـــادر املشـــعة،    

 ال يورة، إىل استمشال اخليارات املممنة املتعلعة با تمال تع ي ه؛
الــدول األع ــاء علــ  اختــاك التــدابري الل مــة علــ  الصــعيد الــوط  ملنــ   حتيي  - 4 

اإلرهابيني من  يا ة املواد واملصادر املشـعة واسـتخدامام هلـا وملنـ  تعـيش املنشـرت وامليااـق        
النوويـــة هلجمـــات إرهابيـــة تنـــتا عنـــاا انبعاثـــات مشـــعة وقمـــ  هـــذه األعمـــال، إكا اقت ـــت 

 ســ  ااقت ــاء، وخباصــة باختــاك تــدابري اعالــة حلصــي هــذه  ال ــيورة، وتع يــ  تلــ  التــدابري، 
 امليااق واملواد واملصادر وتنميناا وتواري احلماية املادية هلا، واعا الت اماهتا الدولية؛

المشــف امللئمــة  الــدول األع ــاء علــ  تع يــ  قــدراهتا الوطنيــة بوســائي تشيي ع - 5 
للعانون ن واملساعدة عل  الصعيد الدوم واعا يتصي هبا من هيايي أو نظم، بطي  مناا التعاو وما

   الدوم واألنظمة الدولية، هبدل يشف ااجتار غري املشيوا باملواد واملصادر املشعة ومنعا؛
الـدول األع ـاء، وا سـيما الـدول املنتجـة واملـوردة للمصـادر املشـعة،          تدلو - 6 

قة الذريـة لتع يـ  سـلمة املصـادر املشـعة      إىل دعم وتنييد اجلاود اليت تبذهلا الويالة الدولية للطا
وإىل تع يـ  أمـن املصـادر املشـعة      GC(60)/RES/9وأمناا، عل  النحو املبني   قيار املخمتي العـام  
 ؛2017-2014عل  النحو املبني   خطة األمن النووي للفتية 

مجي  الدول عل  العمي عل  اتباا التوجياات الواردة   مدونة قواعـد   حت  - 7 
السلوك الصادرة عن الويالة الدولية للطاقـة الذريـة واملتعلعـة بسـلمة املصـادر املشـعة وأمنـاا،        

اياا املبادئ التوجياية املتعلعـة باسـترياد املصـادر املشـعة وتصـدييها،  سـ  ااقت ـاء، مـ           مبا
يي العلم بنن هذه املبادئ التوجياية ممملة للمدونة، وتشج  الـدول األع ـاء علـ  إبـلغ املـد     

 ؛GC(60)/RES/9العام للويالة باعت اماا العيام بذل ، عمل بعيار املخمتي العام 
الــدول األع ــاء علــ  العمــي مـ  الويالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة مــن   تشي ع  - 8 

أجي تع يـ  اإلطـار الـدوم غـري امللـ م قانونـا للمصـادر املشـعة، وخباصـة ايمـا يتعلـق بتصـييف             
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صورة سـليمة وآمنـة، واعـا للعـيارات كات الصـلة باملوضـوا الصـادرة        املصادر املشعة املاملة ب
 ؛GC(60)/RES/10 و GC(60)/RES/9 عن الويالة، وا سيما العياران

بنمهية تبادل املعلومات املتعلعـة بالنـاا الوطنيـة املتبعـة   مياقبـة املصـادر        تق  - 9 
لطاقـة الذريـة ملعتـيع بشـنن عمليـة      املشعة، وحتي  علما بتنييد جملس حمـااظ  الويالـة الدوليـة ل   

رمسية لتبادل املعلومات والدروس املستفادة بشمي طوع  ودوري وبشنن تعيـيم التعـدم الـذي    
 حتي ه الدول   تنفيذ أ مام مدونة قواعد السلوك املتعلعة بسلمة املصادر املشعة وأمناا؛  

ولية للطاقة الذريـة  التعدم الذي أ ي تا الدول األع اء   الويالة الد تالحظ -10 
ــة   جمــال      ضــمن  العمــي  ــة قواعــد الســلوك لوضــ  توجياــات تمميلي  تصــييفإطــار مدون

إىل جملس ااـااظني عنـد الفـياغ مـن      التوجياات املصادر املاملة، وتشج  عل  تعدا مشيوا
 ه، بغية اعتماد وتنفيذ تل  التوجياات   أقي  وقت مممن؛دإعدا

الدول األع اء عل  املشارية عل  أساس طـوع    بينـاما الويالـة     تش ع - 11 
 وااجتار غري املشيوا؛ احلواد الدولية للطاقة الذرية بشنن قاعدة بيانات 

ــدوم      ت حييب - 12  ــاا التعــاون ال ــذهلا الــدول األع ــاء، بطــي  من بــاجلاود الــيت تب
املفعـودة أو اماولـة    ملصادر املشـعة بيعاية الويالة الدولية للطاقة الذرية، من أجي البحث عن ا

وتشـج  علـ     ،  نطا  واية الدولة أو أراضـياا  محايتااو مواقعاا واستعادهتاديد وحت املصدر
التعـاون بـني الـدول األع ـاء وعـن       أي ا عل  تشج ، ومواصلة اجلاود املبذولة   هذا ااجتاه

نــد ااقت ـاء، هبــدل تع يــ  العــدرات  طييـق املنظمــات الدوليــة واملنظمـات اإلقليميــة املعنيــة، ع  
 الوطنية   هذا امال؛  

ــاا وسياســاهتا وأولوياهتــا     تشيي ع - 13  ــام، واعــا لعوانين ــ  العي ــدول األع ــاء عل  ال
الوطنية، بتعدا الدعم للبحـو  العلميـة مـن أجـي تطـويي تمنولوجيـات ملئمـة مـن النـا يتني          

 سني أمن املواد أو املصادر املشعة؛التعنية وااقتصادية تتسم بالعدرة عل  مواصلة حت
والســبعني البنــد  الاالاــةأن تــدريف   جــدول األعمــال املخقــت لــدورهتا   تقيي ر - 14 

ن ا السـلع  ”  إطار البند املعنون “ من   يا ة اإلرهابيني للمصادر املشعة”الفيع  املعنون 
 “.العام المامي

 


