المؤتمر الدولي المعني باألمن النووي :التزامات وإجراءات ٩-٥ ،كانون األول/ديسمبر ٢٠١٦
اإلعالن الوزاري
-١

نح ن ،وزراء ال دول األعض اء ف ي الوكال ة الدولي ة للطاق ة الذري ة )الوكال ة( ،وق د اجتمعن ا ف ي الم ؤتمر
الدولي المعني باألمن النووي :التزامات وإجراءات ،نظ ُّل قلقين حيا َل التھديدات المحيقة باألمن النووي،
ص ْون األم ن الن ووي وزي ادة ترس يخه عب ر اإلج راءات الوطني ة الت ي ق د تش مل
وعلي ِه نلت زم بمواص لة َ
التعاون الدولي ،ويكون ذلك في المقام األول من خالل الوكالة ،وأيضًا من خالل المنظمات والمب ادرات
ل منھا.
الدولية األخرى ذات الصلة ،بما يتفق مع والية وعضوية ك ّ

-٢

ونؤك ُد مج د ًدا عل ى األھ داف المش تركة لع دم االنتش ار الن ووي ،ون زع الس الح الن ووي ،واالس تخدامات
السلمية للطاقة النووية ،وندر ُ
ك أن األمن النووي يسھم ف ي ال ِّس لم واألم ن ال دوليَّين ،ونش ِّد ُد عل ى الحاج ة
الماسة إلى إحراز تق ّدم في نزع السالح النووي وستظل تلك المسألة مح َّل نقاش ف ي جمي ع المحاف ل ذات
الصلة ،بما يتسق مع الواجبات وااللتزامات ذات الصلة للدول األعضاء.

-٣

وبما يتماشى وروح اإلعالن الوزاري لعام  ٢٠١٣الصادر عن المؤتمر الدولي المعني ب األمن الن ووي:
تعزيز الجھود العالمية نرحِّ بُ بما أحرزته الدول األعضاء في الوكالة من تق ُّدم ف ي تط وير وتعزي ز ُنظ م
األمن النووي الوطنية لديھا .ونرحبُ أيضًا بما حققته الجھود المتزايدة للوكالة ف ي مج ال األم ن الن ووي
من تأثير إيجابي ،مع اإلحاطة بأنه ما زال يتعيَّن بذل المزيد في ھذا الصدد.

-٤

ونشد ُد على أھمية مواكبة التح ديات والتھدي دات الناش ئة الماثل ة أم ام األم ن الن ووي .ونؤك ُد عل ى ال دور
المھم للعلوم والتكنولوجيا والھندسة ف ي فھ م مث ل تل ك التح ديات والتھدي دات والتص دي لھ ا ،ونلت ز ُم ب أن
ل متيقظين ،ماضين في اتخاذ الخطوات الالزمة لمواجھتھا والح ّد منھا والقضاء عليھا.
نظ َّ

-٥

ونعي ُد التأكيد على أن مسؤولية األمن النووي داخل دولة ما إنما تقع برمتھا على عاتق تلك الدولة ،طب ًق ا
اللتزاماتھ ا الوطني ة والدولي ة ذات الص لة ،ك ي تح افظ ف ي جمي ع األوق ات عل ى األم ن الن ووي الفع ال
والشامل لجميع المواد النووية والمواد المشعة األخرى الواقعة تحت سيطرتھا.

-٦

وندعو جميع الدول إلى ضمان أن ال تع َ
اون ال دولي ف ي
وق الت دابير المتخ ذة لتعزي ز األم ن الن ووي التع َ
مجال األنشطة النووية السلمية.

-٧

وندر ُ
ك أن التعاون الثنائي واإلقليمي والدولي يمكن أن يرفد جھود تعزيز األمن النووي ،وأن ي دعم ،ف ي
ھ ذا الس ياق ،ال دور المرك زي للوكال ة ف ي تيس ير وتنس يق التع اون ال دولي وف ي تنظ يم اجتماع ات تب ادل
المعلومات مع المنظمات والمبادرات األخرى بشأن األمن النووي.

-٨

وننوِّ هُ وندعم أنشطة األمن النووي األساسية التي تضطلع بھا الوكالة لمساعدة الدول ،بناء على الطلب،
في جھودھا الرامي ة إلرس اء ُنظ م أم ن ن ووي وطني ة فعال ة ومس تدامة ،بم ا ف ي ذل ك وض ع اإلرش ادات،
والخدمات االستش ارية ،وبن اء الق درات .وع الوة عل ى ذل ك ،نش ج ُع ال دول األعض اء عل ى اإلس ھام فيم ا
تق ّدمه الوكالة من مساعدة في مجال األم ن الن ووي عب ر تقا ُس م الخب رات الوطني ة ،وأفض ل الممارس ات،
والدروس المستفادة.

-٩

وندر ُ
ك أن الحماية المادية تمثل أحد أھم عناصر األمن النووي ،وندع ُم المضيّ قُدما ً في تطوير ما تق ّدمه
الوكال ة م ن مس اعدة ف ي مج االت ذات أھمي ة لل دول األعض اء مث ل التحلي ل الجن ائي الن ووي ،والبني ة
الخاصة بالكشف عن أحداث األمن النووي والتصدي لھا ،وأمن المعلومات ،وأمن النقل ،والتخفي ف م ن
١

أثر التھديدات الداخلية ،تسليمًا بالحاج ة إل ى ت دابير مالئم ة لحماي ة المعلوم ات الحساس ة ف ي تحقي ق ھ ذا
الھدف .وعلى وجه الخصوص ،ندع ُم م ا تبذل ه الوكال ة م ن جھ ود ف ي مس اعدة ال دول األعض اء لتعزي ز
األمن الحاسوبي ،إدرا ًكا لما تمثله ھجمات الفضاء اإللكتروني من تھديد للمنشآت النووية.
-١٠

ونرحبُ بدخول تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية حيِّز النفاذ ،ونتطل ُع إل ى تنفي ذه بش كل كام ل،
ونشج ُع ما تبذله الوكالة من جھود متواصلة إلعطائه صفة عالمية .ونش ج ُع جمي ع ال دول األعض اء الت ي
لم تصبح بع ُد أطرا ًفا في اتفاقية الحماية المادية للم واد النووي ة بص يغتھا المع َّدل ة عل ى أن تص بح أطرا ًف ا
فيھ ا ،وأي ً
ض ا ف ي الص كوك الدولي ة األخ رى المتعلق ة ب األمن الن ووي مث ل االتفاقي ة الدولي ة لقم ع أعم ال
اإلرھاب النووي.

-١١

وسنواص ُل إتاحة الموارد التقنية والبش رية والمالي ة الض رورية ،بم ا ف ي ذل ك م ن خ الل ص ندوق األم ن
النووي ،بما يتسق مع قدرات والتزامات ك ّل منا ،حس ب االقتض اء بم ا يم ّك ن الوكال ة م ن تنفي ذ أنش طتھا
في مجال األمن النووي وتقديم ،بناء على الطلب ،الدعم الالزم للدول األعضاء.

-١٢

وندر ُ
ك أن اليورانيوم الشديد اإلثراء والبلوتونيوم المفصول بجميع تطبيقاتھما يتطلبان احتياط ات خاص ة
لضمان أمنھما النووي ،وأن من األھمية بمكان أن يت َّم تأمينھما وحصرھما بشكل مناسب من قِ َب ل الدول ة
المعنية وداخلھا .ونشج ُع الدول األعضاء المعنية على أن تواصل ،على أساس طوعي ،التقليل إلى أدن ى
ح ّد ممك ن م ن كمي ات اليوراني وم الش ديد اإلث راء الموج ودة ف ي المخزون ات المدني ة ،وأن تس تخدم
اليورانيوم الضعيف اإلثراء ،حيثما كان ذلك مجديًا من الناحيتين التقنية واالقتصادية.

-١٣

مدون ة قواع د
ونلت ز ُم بالحف اظ عل ى األم ن الف ّع ال للمص ادر المش عة ط وا َل دورة حياتھ ا ،بم ا يتس ق م ع َّ
الس لوك بش أن أم ان المص ادر المش عة وأمنھ ا .وع الوة عل ى ذل ك ،نش ج ُع الوكال ة عل ى ت رويج وتيس ير
التب ادالت التقني ة للمع ارف والخب رات والممارس ات الجي دة بش أن اس تخدام وأم ن المص ادر المش عة ذات
النشاط اإلشعاعي القوي.

-١٤

ونلتز ُم بمواصلة اتخاذ خطوات حثيثة لمحاربة االتجار غير المشروع في المواد النووية والمواد المشعة
األخرى ،وبحماية وتأمين جميع مثل ھ ذه الم واد بم ا ي ُح ول دون إمكاني ة اس تخدامھا م ن جان ب أط راف
فاعلة من غير الدول في أفعال إجرامية أو إرھابية ،وبمواصلة الجھود المبذولة على أراضينا لالس تعداد
السترداد مثل ھذه المواد في حال خرجت عن التحكم الرقابي ،مع مراعاة الصكوك الدولية ذات الصلة.
ونشد ُد على أھمية األُطر التشريعية والرقابية الوطنية المتينة ألغراض األمن النووي.

-١٥

وندع ُم ما تبذله الوكالة والدول األعضاء من جھود بُغية تعزيز ثقافة األمن النووي وإتاحة فرص تعليمية
وتدريبي ة ف ي مج ال األم ن الن ووي ،بم ا ف ي ذل ك م ن خ الل اس تخدام مراك ز التم ُّي ز الوطني ة واإلقليمي ة
ومراكز التدريب والدعم في مجال األمن النووي ،وبُغية ضمان أن أجيال الحاضر والمستقبل من مھنيِّي
األمن النووي مھيئين بشكل ج ّي د لمواجھ ة تح ٍّد يتمث ل ف ي ض مان ُنظ م أم ن وطني ة فعال ة ومتجاوب ة ف ي
مجال األمن النووي.

-١٦

ونرحبُ بما تح ّقق من توافُق في اآلراء بشأن ق رار األم ن الن ووي الص ادر ع ن ال دورة الس تين للم ؤتمر
الع ام ،وس نظل ع ازمين عل ى المُض يِّ قُ دمًا ف ي ھ ذا المج ال .وس يؤخذ ھ ذا اإلع الن والم ؤتمر ال دولي
المعن ي ب األمن الن ووي لع ام  ٢٠١٦ف ي الحس بان ف ي عملي ة المش اورات ب ين األمان ة وال دول األعض اء
بشأن "خطة الوكالة لألمن النووي للفترة  ."٢٠٢١-٢٠١٨وندعو الوكالة إلى مواصلة تنظيم المؤتمرات
الدولية المعنية باألمن النووي كل ثالث سنوات ،ونشجّ ُع جميع الدول األعضاء على المشاركة فيھا على
مستوى وزاري.

٢

