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  وتعزيزها : استدامة الجهود المؤتمر الدولي المعني باألمن النووي
  ٢٠٢٠شباط/فبراير  ١٤- ١٠

  اإلعالن الوزاري  

  
(الوكالة)، وقد اجتمعنا في المؤتمر نحن، وزراء الدول األعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية   -١

، نجدد التأكيد على التزامنا باســــتدامة اســــتدامة الجهود وتعزيزها  الدولي المعني باألمن النووي:
ــعة األخرى والمرافق  ــامل لجميع المواد النووية والمواد المشـ وتعزيز األمن النووي الفعال والشـ

  النووية.

ة األمن ا -٢ د على أن مســـــؤولـي أكـي ُد الـت ك ونعـي ا على ـعاتق تـل ا تقع برمتـه ا إنـم ة ـم لنووي داـخل دوـل
  الدولة، طبقًا اللتزاماتها الوطنية والدولية ذات الصلة.

وال يزال يـساورنا القلق إزاء التهديدات القائمة والناـشئة التي تحيط باألمن النووي، وال نزال على  -٣
  التزامنا بالتصدي لهذه التهديدات.

ــلمي للتطبيقات   ونقر بأن تدابير األمن النووي -٤ ــتخدام الســ ــن الثقة العامة في االســ يمكن أن تحســ
بأن تلك التطبيقات تسـهم في التنمية المسـتدامة للدول األعضـاء، وينبغي أن نضـمن   النووية. ونقرُّ 

أال تؤدي التــدابير التي يُراد بهــا تعزيز األمن النووي إلى إعــاقــة التعــاون الــدولي في مجــال 
  يقات النووية.االستخدامات السلمية للتطب

ونؤكـُد مجـدًدا على األهـداف المشـــــتركـة لعـدم االنتشـــــار النووي، ونزع الســـــالح النووي،  -٥
لم واألمن الدوليَّين،  لمية للطاقة النووية، وندرُك أن األمن النووي يـسهم في السـِّ واالـستخدامات الـس

ُد على الحاجة الماســة إلى إحراز تقّدم في نزع الســالح النووي وســتظل   تلك المســألة محلَّ ونشــّدِ
نقاش في جميع المحافل ذات الصــــلة، بما يتســــق مع الواجبات وااللتزامات ذات الصــــلة للدول 

  األعضاء.

وندعم عمل الوكالة في مـساعدة الدول األعـضاء، بناء على طلبها، على إنـشاء أنظمة وطنية فعالة  -٦
ــادات  ــع اإلرشـ ــائل من بينها وضـ ــينها، بوسـ ــتدامة لألمن النووي وتحسـ ، وتقديم الخدمات ومسـ

االـستـشارية، وبناء القدرات، كما ندعم بالتالي دورها المركزي في تيـسير التعاون الدولي وتنـسيقه 
  بغيةَ تعزيز األمن النووي، وكذلك دورها في تيسير األنشطة اإلقليمية، حسب االقتضاء.

معان في تطوير ونقر بأن الحماية المادية تمثل عنصــــرا أســــاســــياً في األمن النووي، وندعم اإل -٧
المســاعدة التي تقدمها الوكالة في المجاالت ذات الصــلة التي تهم الدول األعضــاء لتشــمل الوقاية 

  والكشف والتصدي.

ونحضُّ الدول األعضـــاء على تنفيذ تدابير لتخفيف التهديدات والحد من المخاطر التي من شـــأنها  -٨
ــبيل ــين األمن النووي، بما في ذلك، على س ــهم في تحس المثال ال الحصــر، ضــمان حماية   أن تس

  المواد النووية والمواد المشعة األخرى والمرافق النووية، وفقًا للتشريعات الوطنية.

وندعو جميع الدول األعضـــاء التي تمتلك اليورانيوم الشـــديد اإلثراء والبلوتونيوم المنفصـــل، في  -٩
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ان أمنهـما النووي، إلى تطبيٍق من التطبيـقات، وهـما يتطلـبان اتـخاذ احتـياـطات ـخاصـــــة لضـــــمـ   أي
ة المعنـية وداـخل  ٌب لهـما على النحو المـناســـــب من قـبل اـلدوـل ــّ ان وُمتحســـ أـكد من أنهـما مؤّمـن الـت

الدول األعضـاء على أن تقوم، على أـساس طوعي، بتقليص كميات اليورانيوم   أراضـيها، ونحضُّ 
  ديًا.الشديد اإلثراء في المخزونات المدنية، ما كان ذلك ممكنًا تقنيًا واقتصا

ونقرُّ ـباألخـطار التي تـهدد األمن الـحاســـــوبي والهجـمات اإللكترونـية على المرافق ذات الصــــــلة  -١٠
بالمجاالت النووية، وكذلك األنشـــطة المرتبطة بها، بما في ذلك اســـتخدام المواد النووية والمواد 

والنظم   المشــعة وتخزينها ونقلها؛ وندعو الدول األعضــاء إلى تعزيز حماية المعلومات الحســاســة
ــاعدة الدول  ــلة تعزيز التعاون الدولي ومسـ ــوب، ونحضُّ الوكالة على مواصـ القائمة على الحاسـ

 األعضاء، عند الطلب، في هذا الصدد. 

ونؤكد مـجدداً أهمـية مواصــــــلة الترويج لـعالمـية اتـفاقـية الحـماية الـمادية للمواد النووية وتنفـيذ الدول  -١١
ا، و ديلـه ا ولتـع ة لـه اقـي اد مؤتمر ـعام األطراف في االتـف اً إلى انعـق دـم ا نؤـكد من ٢٠٢١نتطلع ـق . كـم

ة األخرى ذات الـصلة، مثل االتفاقية الدولية لقمع أعمال ة الدوليَّ جديد على أهمية الـصكوك القانونيَّ 
 اإلرهاب النووي.

ــق مع أهداف ونلتزُم بالحفاظ على األمن الفعَّ  -١٢ ــعة طواَل دورة حياتها، بما يتسـ ــادر المشـ ال للمصـ
نة قو   اعد السلوك بشأن أمان المصادر المشعة وأمنها ووثائق إرشاداتها التكميلية.مدوَّ

ونحض الوكالة على أن تواصـــل، بالتعاون الوثيق مع الدول األعضـــاء، تيســـير عملية التنســـيق  -١٣
  المتعلقة بمعالجة التفاعل بين األمن النووي واألمان النووي، حسب االقتضاء.

ــعة األخرى ونجدد تأكيد التزامنا بمكافحة اال -١٤ ــروع في المواد النووية والمواد المش تجار غير المش
ــنفة في عداد الدول ألغراض  ــتخدام هذه المواد من قبل جهات فاعلة غير مصـ ــمان عدم اسـ وضـ
شريرة، ونحضُّ الدول األعضاء على مواصلة تبادل المعلومات ذات الصلة، على أساس طوعي، 

د واـلدول التي  ات ذات الصــــــلة.بـما في ذـلك من خالل القنوات وقواـعد البـيانـ  البـياـنات  قواـعد  تزّوِ
  ت.وموضوعيتها وطابعها التقني البح معلومات دقة الباإلخطارات مسؤولة عن 

وندعم جهود الوكالة والدول األعضـاء الرامية إلى تعزيز ثقافة األمن النووي وكذلك إلى التخفيف  -١٥
توفير فرص التعليم والـتدرـيب؛ وننّوه، في ـهذا من ـحدة التـهدـيدات اـلداخلـية، ال ســـــيـما من خالل 

  الصدد، بمساهمة الكيانات المؤسسية األخرى ذات الصلة، مثل الهيئات الرقابية والصناعة.

ــاس طوعي، ما تقدمه الوكالة من خدمات  -١٦ ــتخدم، على أسـ ــاء على أن تسـ ــجع الدول األعضـ ونشـ
  سهم فيها.استشارية في مجال األمن النووي واستعراضات النظراء، وأن ت

ونهيب بالدول األعـضاء أن تعمل، حـسب االقتـضاء، على دعم أنـشطة األمن النووي التي تـضطلع  -١٧
بها الوكالة والمـساهمة فيها من خالل توفير الخبراء وتبادل الخبرات الوطنية وأفـضل الممارـسات 

مع إيالء والدروس المستفادة، وكذلك من خالل تسليط الضوء على ما حققته مؤخراً من نجاحات،  
  االعتبار الواجب لحماية المعلومات الحساسة والمعلومات السرية.

ال األمن النووي. ونقرُّ  -١٨ ة في مـج اـل ل أداة مهـمة ألنشــــــطة الوـك دوق األمن النووي يمـث أن صــــــن  ـب
وـسندأب، على أـساس طوعي، على توفير األموال لـصندوق األمن النووي، وكذلك الموارد التقنية 



٣  
 

ــاء ــرية، حســـب االقتضـ ، بما يمّكن الوكالة من تنفيذ عملها في مجال األمن النووي، وعلى والبشـ
  تقديم الدعم، عند الطلب، للدول األعضاء التي تحتاج إليه.

ــطة األمن النووي التي  -١٩ ــياق أنش ــين، في س ــاواة بين الجنس ع الجغرافي والمس ونلتزم بتعزيز التنوُّ
عاملة شـاملة لجميع الفئات ضـمن   الدول األعضـاء على إنشـاء قوى  تضـطلع بها الوكالة، ونحضُّ 

نُظم األمن النووي الوطنـية ـلديـها، بـما في ذـلك ضــــــمان المســـــاواة في الحصـــــول على التعليم 
  والتدريب.

وندعو أمانة الوكالة والدول األعضاء إلى أخذ هذا اإلعالن الوزاري في الحسبان في عملية التشاور   - ٢٠
اء وضــــع خـطة الوكـ  ،  ٢٠٢٥- ٢٠٢٢اـلة لألمن النووي للفترة بين األـماـنة واـلدول األعضـــــاء أثـن

  إيالء النظر أيضاً إلى وقائع هذا المؤتمر، حسب االقتضاء.   مع 

أن أنـشطتها في مجال األمن  -٢١ ين التواصـل مع الدول األعضـاء بـش وندعو الوكالة إلى مواصـلة تحـس
ا األمن النوو  ارات تكنولوجـي ــأن خـي ة بشـــ ة والعلمـي ات التقنـي ادل المعلوـم ي النووي وتيســـــير تـب

  واإلشعاعي.

وندعو الوكالة إلى مواصـــلة تنظيم المؤتمرات الدولية المعنية باألمن النووي كل أربع ســـنوات،  -٢٢
  ونحضُّ جميع الدول األعضاء على المشاركة فيها على مستوى وزاري.


