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  الملحق

 مملكة ھولندا

  

  

ا  ة تھدي البعثة الدائمة لھولندا لدى منظمات األمم المتحدة في فيين ة للطاق ة الدولي ام للوكال دير الع ى الم ا إل تحياتھ
ام  ووي لع ة األمن الن ؤتمر قم ووي"، الصادر عن م ة الھاي لألمن الن ؤتمر قم ان م الذرية، وتتشرف بتقديم "بي

ة  ٢٠١٤آذار/مارس  ٢٥و  ٢٤الذي انعقد يومي  ٢٠١٤ ة الدائم الة، ترجو البعث ذه الرس في الھاي. وبموجب ھ
  لتكرم بتعميم ھذا البيان على أعضاء الوكالة.من المدير العام ا

ة عن أسمى  ة الذري ة للطاق ة الدولي ام للوكال وتغتنم البعثة الدائمة لھولندا ھذه الفرصة كي تعرب مجدداً للمدير الع
  آيات تقديرھا.

 

 

  

  [ختم]          

  ٢٠١٤نيسان/أبريل  ٨فيينا، في           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 المدير العام
  الدولية للطاقة الذريةلوكالة ا
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 بيان مؤتمر قمـّة الھاي لألمن النووي

من أجل تعزيز األمن النووي، والحد من  ٢٠١٤آذار/مارس  ٢٥و  ٢٤لقد اجتمعنا، نحن القادة، في الھاي يومي 
دم  يم التق ووي، وتقي ام التھديد المستمر لإلرھاب الن ة واشنطن في ع ؤتمر قم ذ م اه من ذي أحرزن . وفي ٢٠١٠ال

  معِرض التحضير لھذه القمة، استخدمنا بياني واشنطن وسول كأساس لعملنا واسترشدنا بخطة عمل واشنطن.

  وبناًء على ذلك،

ع االنتشار   -١   ووي، ومن زع السالح الن ة في ن إننا نؤكد من جديد التزامنا بأھدافنا المشتركة المتمثل
ى  النووي، واستخدام الطاقة النووية في األغراض السلمية. كما نؤكد مجدداً أن التدابير الرامية إل
ة واستخدامھا لألغراض  ة النووي دول في تطوير الطاق تعزيز األمن النووي لن تعرقل حقوق ال

  السلمية.

ة وتركز ھذه القمة على تعزيز األمن النووي ومنع اإلرھابيين والمجرمين وجمي  -٢   ع الجھات الفاعل
ي يمكن استخدامھا في األسلحة  ة الت األخرى غير المصرح لھا من الحصول على المواد النووي
ق  النووية، وغيرھا من المواد المشعة التي يمكن استخدامھا في أجھزة نشر اإلشعاع. ويظل تحقي

  ھذا الھدف واحداً من أھم التحديات في السنوات المقبلة.

اء بالفعل وترتكز قمتنا ف  -٣   م الوف د ت ه ق اح أن ي واشنطن وسول، ونالحظ بارتي ى قمت ي الھاي عل
ر المحرز  بمعظم االلتزامات التي عقدھا المشاركون خالل القمم السابقة. كما نرحب بالتقدم الكبي

  في تعزيز األمن النووي، مع االعتراف بالحاجة إلى بذل جھود متواصلة لتحقيق ھذا الھدف.

  ية للدولالمسؤولية األساس

نحن نؤكد مجدداً المسؤولية األساسية للدول، وفقاً اللتزامات كلٍّ منھا، بالحفاظ في جميع األوقات   -٤  
على تأمين جميع المواد النووية وغيرھا من المواد المشعة بما فيھا المواد النووية المستخدمة في 

ة الخاضعة لسيطرتھا، بشكل فع ق النووي ة، والمراف ذه المسؤولية األسلحة النووي ال. وتشمل ھ
ذه  ل ھ ى مث دول من الحصول عل ر ال ة من غي ات الفاعل ع الجھ ة من بة بغي دابير المناس اذ الت اتخ

ا الحساسة ذات الصلة  –المواد  ي يمكن استخدامھا ألغراض  –أو المعلومات أو التكنولوجي الت
ة ى أھمي ياق عل ذا الس ي ھ د ف ال اإلرھاب والتخريب. ونؤك ع أعم ة، ومن وجود تشريعات  خبيث

  ولوائح رادعة تنظِّم األمن النووي على الصعيد الوطني.

  التعاون الدولي

دولي في مجال   -٥   اون ال ز وتنسيق التع إننا نؤكد، في ذات الوقت، على ضرورة المضي في تعزي
ة ة الذري ة للطاق ة الدولي الل الوكال ن خ ر م از الكثي ن إنج ووي. ويمك ن الن ات  األم والمنظم

  ت الحكومية الدولية األخرى، وعبر التعاون الثنائي واإلقليمي.والمبادرا

لألمن النووي وعلى ومن شأن التعاون الدولي أن يعزز قدرة الدول على بناء وترسيخ ثقافة قوية   -٦  
ات  دول، والھيئ ة األخرى. ونشجع ال دات اإلجرامي ووي أو التھدي اب الن ة لإلرھ ة الفعال المكافح

ة ذات الرقابية والبحثية وم ا من الجھات المعني ة وغيرھ ي، والصناعة النووي دعم التقن نظمات ال
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ة وتقاسم الممارسات  ة األمني ذه الثقاف ل ھ اء مث ى بن ا، عل لٍّ منھ ي حدود مسؤوليات ك الصلة، ف
  الجيدة والدروس المستفادة على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي.

ا كما نؤيد تقوية التعاون الدولي واإلقليم  -٧   دريب، بم ي فيما يتعلق بالتعليم ورفع مستوى الوعي والت
ة  ام الوكال ذلك بقي ووي. ونرحب ل دعم في مجال األمن الن ز وال في ذلك من خالل مراكز التمي

  وغيرھا من المنظمات الدولية بتوسيع شبكات األمن النووي ألغراض التعليم والتدريب والدعم.

  تعزيز البنية الدولية لألمن النووي

ألف من صكوك  نحن  -٨   ووي، تت املة لألمن الن ززة وش ة مع ة دولي ود بني ى وج درك الحاجة إل ن
  قانونية ومنظمات ومبادرات دولية وتوجيھات مقبولة دولياً وممارسات جيدة.

  الصكوك القانونية

إننا نشجع الدول التي لم تصبح بعد طرفاً في اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية على أن تفعل   -٩  
ديل ٢٠٠٥تعديل االتفاقية المقترح في عام  علىذلك وأن تصدق  . ونرحب بالتصديقات على تع

 االتفاقية التي استجّدت منذ قمة سول. وسوف نستمر، على النحو المتوخى في سول، في العمل
ام  ي ع رح ف ديل المقت اذ التع دء نف ى ب ى  ٢٠٠٥عل د عل دِّ نة. ونش ذه الس ن ھ ت الحق م ي وق ف

ا في  ام المنصوص عليھ ع األحك ال الكامل لجمي دة باالمتث ضرورة قيام جميع األطراف المتعاق
  ھذا التعديل.

د عل  -١٠   دِّ ووي، ونش ال اإلرھاب الن ة لقمع أعم ة الدولي ى ضرورة ونؤكد كذلك على أھمية االتفاقي
ات التصديق  األطرافقيام جميع  ا نرحب بعملي ا. كم ع أحكامھ ال الكامل لجمي المتعاقدة باالمتث

ذه  اً في ھ ى أن تصبح طرف دول عل ع ال ة سول، ونشجع جمي ذ قم ي استجّدت من واالنضمام الت
  االتفاقية.

د  أيضاً بالجھود الرامية إلى تطوير تشريع نموذجي بشأن األمن النووي، ونرحب  -١١   زوِّ يمكن أن ي
 ً ا املة وفق ة ش ا  الدول بلَِبنات أساسية لوضع تشريعات وطني ة وإجراءاتھ ة الذاتي ا القانوني لنظمھ

  القانونية الداخلية.

  دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية

ة   -١٢   ة الدولي ه الوكال ذي تضطلع ب زي ال دور المرك ية وال ؤولية األساس د المس ن جدي د م نحن نؤك
في إرساء البنية الدولية لألمن النووي. ونرحب ببروز أھمية األمن النووي بشكل  للطاقة الذرية

ي  د ف دورھا الرائ ة، وب ل الوكال ي عم د ف يقمتزاي ة  تنس ات الدولي ين المنظم ا ب طة م األنش
ود والمباد ز الجھ رات الدولية األخرى. وقد أوضح المؤتمر الدولي المعني باألمن النووي: تعزي

وعي السياسي ومعالجة ٢٠١٣يوليه العالمية، الذي ُعقِد في تموز/ ز ال ، قدرة الوكالة على تعزي
  الجوانب المتصلة بسياسات األمن النووي وعناصره التقنية والرقابية.

وفر ونعلق أھمية كبرى على   -١٣   ووي. وت دعم الوكالة للجھود الوطنية الرامية إلى تحسين األمن الن
ووي الصادرة  المتعلقةتوجيھات الوكالة  باألمن النووي، الواردة في سلسلة منشورات األمن الن
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دول  ع ال وطني. ونشجع جمي ى المستوى ال ووي عل ة لألمن الن دابير فعال عنھا، أساساً لوضع ت
  وجيھات حسب االقتضاء.على االستفادة من ھذه الت

ى   -١٤   ة بمقتضاھا المساعدة إل دم الوكال ي تق ووي، الت دعم األمن الن ة ل كما نرحب بالخطط المتكامل
ى  دول عل املة. ونشجع ال ووي ضمن خطط ش األمن الن ة ب ا المتعلق اج احتياجاتھ الدول في إدم

ا من أجل  ة الخاصة بھ دم في مجال األم إحرازاستخدام الخطط المتكامل ووي، حسب تق ن الن
  االقتضاء.

دمھا   -١٥   ي تق ارية الت دمات االستعراضية واالستش د الخ ى فوائ ذلك عل د ك ن خالل ونؤك ة م الوكال
ـِّذت  ى تاريخه، ُنف ة. وحت ة  ٦٢آليات مثل الخدمة االستشارية الدولية المعنية بالحماية المادي بعث

ا نشجع كل بلداً. ومع االعتراف بالطابع الط ٤٠للخدمة المذكورة في  ذه الخدمات، فإنن وعي لھ
  المساس بحماية المعلومات الحساسة. دونالدول على االستفادة منھا وتقاسم الدروس المستفادة 

وف  -١٦   دعم  وس ادة ال ى زي الي عل جع بالت ة. ونش نوات القادم ي الس ماً ف ة حاس ون دور الوكال يك
ا  ا، بم ابع لھ ووي الت السياسي والتقني والمالي للوكالة، بما في ذلك من خالل صندوق األمن الن

  يضمن أن تكون لديھا الموارد والخبرات الالزمة للقيام بأنشطة األمن النووي المكلَّفة بھا.

  م المتحدةدور األم

مة من األمم المتحدة لتعزيز األمن النووي   -١٧   وبخاصة في  –إننا نرحب بالمساھمة الملموسة المقدَّ
رويج  ديقالت ك  للتص ي ذل ا ف اب، بم ة اإلرھ ة لمكافح والت الدولي ات والبروتوك ى االتفاقي عل

ال ذھا بشكل فع ووي، وتنفي ه من قَِب – اإلرھاب الن ل المضطلع ب ذلك بالعم ة ونرحب ك ل لجن
القرار  الً ب أة عم دة، المنش م المتح ابع لألم ن الت س األم ذ ١٥٤٠مجل ى التنفي دول عل ّث ال . ونح

ود  ١٥٤٠الكامل للقرار  ذه الجھ ل ھ الغ عن مث ى االستمرار في اإلب ة، وعل وللقرارات الالحق
دم  الح وع زع الس ي ن دة ف م المتح ة لألم اھمة المھم اً المس درك أيض تظم. ون اس من ى أس عل

  شار.االنت

  دور المبادرات الدولية األخرى

ة   -١٨   ووي والشراكة العالمي نحن ندرك المساھمة التي قدمتھا المبادرة العالمية لمكافحة اإلرھاب الن
امي  ي ع ووي ف ن الن ي األم ذ قمت امل من دمار الش واد ال لحة وم ار أس ة انتش  ٢٠١٠لمكافح

ة وحجم عضوية ٢٠١٢و لٍّ ، في إطار والي د توّس ك ا. وق يِّم منھم ر ق اً كمنب عت عضويتھما مع
  للتنسيق والتعاون في مجال األمن النووي.

اون في مجال األمن   -١٩   ز التع اً لتعزي ؤدي دوراً مھم ب بالمبادرات اإلقليمية، التي ت ووي ونرحِّ الن
التطورات  ب ب ا نرحِّ داخل المناطق، وتدعم في الوقت ذاته أھداف األمن النووي بشكل عام. كم

  في ھذا المجال. المستمرة
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  التدابير الطوعية

ا   -٢٠   ات قيامھ ا إلثب ي اتخاذھ ر ف دول أن تنظ ن لل ة يمك دابير الطوعي ن الت ة م ّددنا مجموع د ح لق
ات الحساسة.  ة المعلوم ع حماي التزامن م ة، ب واد ومرافق نووي ديھا من م ا ل ال لم أمين الفع بالت

وائح والھياكل ويجوز أن تشمل مثل ھذه التدابير الطوعية  نشر المعلوم وانين والل ات حول الق
ية  ة االستعراض دمات الوكال تدعاء خ دة؛ واس ات الجي ادل الممارس ة؛ وتب ة الوطني التنظيمي
ات  وفير المعلومات من خالل آلي ا؛ وت واالستشارية وغيرھا من االستعراضات ومتابعة نتائجھ

دريب الموظ املين في مجال ومحافل اإلبالغ القائمة ذات الصلة؛ والمضي في تطوير ت فين الع
األمن النووي من خالل تأسيس وتحفيز المشاركة في الدورات التدريبية وتطبيق خطط إصدار 
ل،  دابير بالفع الشھادات محلياً. ونالحظ أن العديد من الدول المشاِركة في ھذه القمة تتخذ ھذه الت

ال ا  في سياق إقليمي في بعض الحاالت، وتستخدمھا إلبراز جھودھا في مج ووي، مم األمن الن
  يساعد على بناء الثقة الوطنية والدولية في فعالية منظومة األمن النووي لديھا.

  المواد النووية

ان احتياطات خاصة، وأن   -٢١   وم المفصول يتطلب إننا ندرك أن اليورانيوم الشديد اإلثراء والبلوتوني
ا وحصرھما بشكل م ا ودمجھم ى مدى من األھمية بمكان أن يتم تأمينھم ا عل د  حّققن ناسب. وق

ة وفي الوقت  ة وآمن واد بصورة مأمون ك الم السنوات األربع الماضية تقدماً ملموساً في دمج تل
م  ك، ت ى ذل ا. وعالوًة عل تخلص منھ المناسب داخل بعض البلدان وفي نقلھا إلى بلدان أخرى لل

راء، تخفيف درجة إثراء كمية كبيرة من اليورانيوم الشديد اإلثراء إلنتا وم ضعيف اإلث ج يوراني
كما جرى تحويل البلوتونيوم المفصول إلى وقود خليط األكسيدين (موكس). ونشجع الدول على 
تقليل مخزوناتھا من اليورانيوم الشديد اإلثراء والحفاظ على مخزونھا من البلوتونيوم المفصول 

  عند الحد األدنى، بما يتفق مع المتطلبات الوطنية لكلٍّ منھما.

ل   -٢٢   راء من خالل تحوي كما نشجع الدول على مواصلة التقليل من استخدام اليورانيوم الشديد اإلث
ك  ان ذل وقود المفاعالت من اليورانيوم الشديد اإلثراء إلى اليورانيوم الضعيف اإلثراء، حيثما ك

ا ق بالتكنولوجي ا يتعل اون فيم ر مجدياً تقنياً واقتصادياً، ونرحب  في ھذا الصدد بالتع ي تيسِّ ت الت
ات  ھذا التحويل. وبالمثل، سوف نستمر في تشجيع ودعم الجھود الرامية إلى استخدام تكنولوجي
وافز  ديم ح ك تق ي ذل ا ف عة، بم ائر المش اج النظ راء إلنت ديد اإلث وم الش ى اليوراني ة عل ر قائم غي

  ائر الطبية.مالية، أخذاً في االعتبار الحاجة إلى توفير إمدادات مضمونة وموثوقة من النظ

  المصادر والمواد المشعة

ُتستخَدم المصادر المشعة في كل بلد من العالم، سواء في مجال الصناعة أو الطب أو الزراعة   -٢٣  
ال  ي أعم اط ف ة النش عة المرتفع ادر المش تخدام المص ن اس ت، يمك ي ذات الوق وث. وف أو البح

ة المصادر بشكل أفضل، دماً في حماي ا تق ة أمور من خالل  خبيثة. وقد أحرزن ك في جمل وذل
ريعاتھا ولوائحھ ديل تش ت بتع ي قام دول الت دد ال أكثر ع ر ف د أكث ة. ويتزاي جالت الوطني ا الس

اة  ة، مع مراع ة قواعد السلوك الصادرة عن التنظيمية الوطني واردة ضمن مدون التوجيھات ال
ي س ا ف عة والتوصيات المنصوص عليھ ن المصادر المش ان وأم أن أم ة بش ن الوكال لة األم لس



 

٥ 

ووي. ونحن  ونالن ة.  ملتزم ن خالل الوكال ل شيء م ل ك ات، أوالً وقب ذه التوجيھ الترويج لھ ب
  ونسعى لتأمين جميع المصادر المشعة، بما يتفق مع التوجيھات الدولية.

ووي   -٢٤   ود الن ي الوق بة للتصرف ف ة مناس د بوضع خطط أمني م بع م تق ي ل دول الت جع ال ا نش كم
  المستوى على أن تفعل ذلك.  العاليةت المشعة المستھلك والنفايا

  األمان واألمن النوويان

ة صحة اإلنسان   -٢٥   و حماي د وھ ي ھدف واح تركان ف وويين يش ان الن درك أن األمن واألم نحن ن
ووي  ان الن دابير األم ميم وإدارة ت ى تص ة إل ى الحاج د عل ن جدي د م ة. ونؤك ع والبيئ والمجتم

ا  وتدابير األمن النووي بطريقة داخل فيھ متماسكة ومنسقة فيما يتعلق بالمجاالت المحددة التي يت
ادة  ذه المجاالت لزي ة في ھ ود المبذول تفادة من الجھ األمن واألمان النوويان. وربما أمكن االس
ى ضرورة  د عل ووي. ونؤك ان الن دان األم ي مي بة ف رة المكتس ن الخب ووي م ن الن ين األم تحس

ووي، مع  ة لألمن الن د إرساء ثقاف ان واألمن. وق ين األم ى التنسيق ب ز بشكل خاص عل التركي
ق  يكون مفيداً  أيضاً تقاسم الممارسات الجيدة، دون المساس بحماية المعلومات الحساسة. وينطب

ة إرشادات األمن  ه في ھذا الصدد بلجن مبدأ التحسين المستمر على كلٍّ من األمان واألمن. وننوِّ
ى معالجة قضايا النووي ولجنة معايير األمان الت ة إل ابعتين للوكالة، في إطار أنشطتھما الرامي

  الربط بين األمان واألمن بشكل صحيح.

كما نؤكد من جديد على ضرورة االحتفاظ بقدرات فعالة للتأھب والتصدي للطوارئ والتخفيف   -٢٦  
  النووي واألمان النووي معاً. األمنمنھا بطريقة تعالج 

  الصناعة النووية

ى   -٢٧   ة، وعل واد نووي ديھم من م لو المنشآت النووية المسؤولية الرئيسية عن تأمين ما ل يتحّمل مشغِّ
ؤدون  أمين  دوراً ذلك فإنھم ي ة ت ووي. وينبغي أن تكون أنظم ز األمن الن اً في حفظ وتعزي مھم

ة وحصر  ة المادي ى الحماي ة، وعل ة فعال ة أمني ى ترسيخ ثقاف وة عل المشغلين فعالة وأن تركز بق
ا في ا ة بانتظام، بم ارات وتقييمات روتيني لمواد. ويلزم إثبات ذلك وطنياً من خالل إجراء اختب

ذلك اختبار األداء والتقييم الذاتي حسب االقتضاء. ونحن نحيط علماً باالھتمام الناشئ باستخدام 
ين الم وار ب دعم تكثيف الح باً. ون ك مناس ان ذل ا ك ى األداء حيثم تند إل ة تس وائح تنظيمي لين ل غِّ ش

اً،  تقلة وظيفي ي ينبغي أن تكون مس ة، الت والھيئات الحكومية، بما في ذلك الجھة الرقابية الوطني
  بغية تحسين اللوائح التنظيمية والفعالية الرقابية لألمن النووي.

ى   -٢٨   انبي عل م كحدث ج ذي ُنظِّ ة ال ة الصناعة النووي ؤتمر قم اد م ذا الصدد بانعق ه في ھ كما  ننوِّ
  مة األمن النووي ھذه كمشاركة إيجابية من قَِبل تلك الصناعة في قضايا األمن النووي.ھامش ق

  أمن المعلومات والفضاء اإللكتروني

ة   -٢٩   ى األنظم ك المعلومات المحفوظة عل ا في ذل إننا ندرك األھمية المتنامية ألمن المعلومات، بم
األمن ضروري لمنع الجھات الفاعلة غير الحاسوبية، فيما يتصل بالمواد والتكنولوجيا النووية. ف

ازة  ة من أجل حي رات المطلوب ا والخب المرخص لھا من الحصول على المعلومات والتكنولوجي
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ين  ذه المجاالت ب اون في ھ د من التع وب مزي ة. ومطل واستخدام المواد النووية ألغراض خبيث
ى إرساء ث د الحكومة وقطاع الصناعة واألوساط األكاديمية. ونشجع عل ووي تؤك ة لألمن الن قاف

ذه المعلومات في  ل ھ ردع عن نشر مث رة والمعلومات الحساسة وت ة الخب على ضرورة حماي
  وسائط اإلعالم اإللكترونية والمنتديات العامة.

ك الھجمات   -٣٠   ا في ذل ي، بم ّراء ھجمات الفضاء اإللكترون ومن أجل التصدي للتھديد المتنامي ج
ى األمن على أنظمة البنية التحتية  ة عل للمعلومات وأنظمة المراقبة الحرجة، وتداعياتھا المحتمل

ا يضمن  ة لتخفيف المخاطر بم دابير فعال اذ ت ى اتخ دول والقطاع الخاص عل النووي، نشجع ال
نظم  ذه ال ى ھ ه إل تأمين نظم وشبكات المرافق النووية بشكل مناسب. فالوصول غير المصرح ب

د تشغيل المرافق بص ذلك سرية وسالمة يمكن أن يھدِّ ورة مأمونة وآمنة، وأن يعرِّض للخطر ك
  وتوفُّر المعلومات ذات الصلة.

  النقل النووي

واد   -٣١   ن الم ا م ة وغيرھ واد النووي ن الم ز أم ى مواصلة تعزي د تصميمنا عل ن جدي د م نحن نؤك
اً  ا محلي ً المشعة أثناء نقلھ ا دروس ودولي دة وال أن تقاسم الممارسات الجي تفادة، . ونعترف ب المس

ذا الھدف.  دون المساس بحماية المعلومات الحساسة، يمكن أن يسھم بصورة مفيدة في تحقيق ھ
ى  ود عل ذه الجھ كما نشجع الدول والصناعات ومراكز التميز ذات الصلة على أن تشارك في ھ

  كال المستويين الوطني والدولي.

  االتـّجار غير المشروع

ة الحي  -٣٢   ى األھمي ان إننا نؤكد عل د مك ا من أجل تحدي ي في حوزتن ة الستخدام كل األدوات الت وي
ات  ك وضع ترتيب ي ذل ا ف ا، بم ة وتأمينھ يطرة الرقابي اق الس ن نط ة ع ة الخارج واد النووي الم
ل  ات النق ابي لعملي ة، والتنظيم الرق انون بصورة فعال اذ الق ات إلنف للرقابة على الصادرات وآلي

ل غي ات النق اذ النووي، ومكافحة عملي زم اتخ ياق، يل ذا الس ة. وفي ھ واد النووي ر المشروع للم
ا  د التزامن ة. ونؤك ائية الوطني ات القض ن المالحق ن م ريعية ُتَمكِّ دابير تش مت ات  بتقاس المعلوم

ك من خالل  دول، وذل ة لل القوانين واإلجراءات الوطني اً ب رات، رھن وأفضل الممارسات والخب
ددة األطر ة ومتع ة، آليات ثنائية وإقليمي واد النووي ل كشف الم اف في المجاالت ذات الصلة مث

ارك  والتحليل الجنائي، وإنفاذ القانون، واستحداث تكنولوجيات جديدة لتعزيز قدرة موظفي الجم
ات  على إنفاذ القوانين. كما نحّث الدول على المشاركة في قاعدة بيانات الوكالة الخاصة بالحادث

د الوك ر المشروع وتزوي اً واالتجار غي ة بالمعلومات ذات الصلة في الوقت المناسب. ودعم ال
ة  ة الوطني وائح التنظيمي ع الل ق م ا يتف دول، بم ا نشجع ال انون فإنن اذ الق ى إنف ة إل ود الرامي للجھ
ك من خالل  ي ذل ا ف ات، بم م المعلوم يع نطاق تقاس ى توس ا، عل لٍّ منھ ة لك ات الدولي وااللتزام

ة (ا ة للشرطة الجنائي ة الدولي راد المنظم ة، بخصوص األف ارك العالمي ة الجم ول) ومنظم إلنترب
  المتورطين في االتجار غير المشروع بالمواد النووية أو غيرھا من المواد المشعة.
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  التحاليل الجنائية النووية

نحن ندرك ما تشھده التحاليل الجنائية النووية من تطور يجعلھا أداة فعالة في تحديد منشأ المواد   -٣٣  
ة و ر النووي ار غي ال االتج ة أفع ة لمالحق وفير األدل رى، وت عة األخ واد المش ن الم ا م غيرھ

وير  ي تط ؤخراً ف دم المحرز م ا نرحب بالتق ال الضارة األخرى قضائياً. كم المشروع واألفع
د  ة، ونؤك ة التقليدي ل الجنائي ى تحسين استخدام وسائل التحالي العديد من األجھزة التي تعمل عل

ق في على الحاجة إلى موا ائي للتحقي ل الجن صلة تطوير طرق وأدوات مبتكرة في مجال التحلي
د  ى المزي واد المشعة. ونشجع أيضاً عل الحادثات التي تنطوي على مواد نووية وغيرھا من الم
ط  ة األخرى ذات الصلة، بھدف رب ات الدولي ة والمنظم ي نطاق الوكال دولي، ف اون ال من التع

التقليدية والنووية، حيثما كان ذلك مجدياً، وإنشاء قواعد بيانات  وتعزيز قدرات التحاليل الجنائية
وطنية في مجال التحليل الجنائي النووي بما يمكِّن من تحديد منشأ المواد بشكل أفضل. ونرحب 

ائي  ٢٠١٤بقيام الوكالة بتنظيم مؤتمر في تموز/يوليه  ل الجن دم في مجال التحلي حول أوجه التق
  النووي.

  المستقبلسير العمل في 

ة  ھناك  -٣٤   ة الدولي ز البني ل في تعزي دفنا المشترك المتمث ق ھ ود متواصلة لتحقي حاجة إلى بذل جھ
  لألمن النووي، وندرك أن ھذه عملية مستمرة.

ووي، مع   -٣٥   اول األمن الن ي تتن ة الت ة المختلف ل الدولي لذلك سيواصل ممثلونا المشاركة في المحاف
  يسي للتنسيق فيما بينھا.اضطالع الوكالة بالدور الرئ

  .٢٠١٦تستضيف الواليات المتحدة مؤتمر قمة األمن النووي في عام  وسوف  -٣٦  
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